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طبقات الخواجكان 
النقشبندية 

و 
سادات المشائخ الخالدية 

المحمودية
ألفــه

شعيب أفندي بن إدريس الباّكني قدس سره
المتوّفى سنة 1330

دار الرسالة
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ترجمة المؤلف
وصفه المرشد المحقق مريده الشيخ حسن حلمي القحي بقوله:

اإلقليم،  هذه  في  اإلرشاد  دائرة  قطب  المكمَّل  الكامل  الشيخ 
ومزيل  المجيد،  اهللا  كالم  حافظ  العلمي،  الملك  إلى  العباد  وموصل 
الفقيه  والسلوك،  السير  علم  مصنِّف  والدين،  اإلسالم  ملة  في  الشبهات 
أفندي  شعيب  الحاج  الصمداني:  والعارف  الربَّاني،  العالم  المتصوِّف، 

القصرخي. الباكني 
والده: العالم المتورع الشيخ إدريس أفندي رحمه اهللا تعالى.

بدأ حياته بقراءة القرآن الكريم على والده المذكور في قرية قنداخ، 
بالمعوذتين،  بادءاً  السور  قصار  في  وأخذ  سنين،  سبع  العمر  من  وله 
سورة  من  ألكثر  يحتج  لم  حيث  النبوغ،  عالئم  أعجب  عليه  فظهرت 
من سرعة  باً  اإلخالص من توفيق اهللا عليه؛ األمر الذي أذهل والده متعجِّ

فهمه وغلبة وصول ذهنه إلى حقيقة قراءته.
تأديباً  به  يؤدِّ وكان  العلم،  على  زيادة  تأديبه  على  والده  حرص 
إلى  يصطحبه  بل  ولهٍو،  لغٍو  أو  وليمة  إلى  به  يذهب  ال  بحيث  بليغاً؛ 
مجالس العلماء والعقالء، إلى أن حصلت له ملكة طبيعية، وهو ما يزال 

في ميعة الصبا.
شتى  في  ر  وتبحَّ عصره،  فحول  كبار  على  الشرعية  العلوم  قرأ 
القيمة،  المصنَّفات  وألَّف  المشكالت،  وحلَّ  الكتب،  وصنَّف  الفنون، 

حتى أقرَّ له فحول عصره وانتشر صيته.
باشر التدريس في قرية ژاخور من قرى سمبور سنة 1307 هـ.

أفندي،  جبرائيل  الحاج  الشيخ  الثالثة؛  الكمَّل  المشائخ  التقى 
والشيخ  أفندي،  محمود  الشيخ  مأذوني  أفندي،  حمزة  الحاج  والشيخ 
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السنة  في  السواكلي.  أفندي  إسماعيل  الشيخ  مأذون  أفندي  قصّي  الحاج 
ال  تربيتهم،  في  ودخل  بهم،  قلبه  فتعلق  أسبوعاً،  وصحبهم  المذكورة. 

سيما الشيخ جبرائيل حيث لزمه حتى توفي. 
فوقعت  مرشد،  كامل  شيخ  إلى  يرشده  أن  تعالى  اهللا  استخار  ثم 
خدمة  دخل  ولكن  التاللي،  أفندي  أحمد  األكمل  الشيخ  على  استخارته 
َّاه أحسن تربية، وسلكه أجمل تسليك،  الشيخ قصي بال اختيار منه، فرب
ولده  واتخذه  خليفته،  ليجعله  كبير  ه  وتوجُّ خاصة  عناية  به  له  وكانت 
الروحي حتى أدخله الخلوة تسعة أشهر متوالية، والزمه حتى توفي سنة: 
1314 هـ، وكانت قد اطمأنت حاله، وأجازه إجازة تامة سنة 1301 هـ. 

ولكنه كتمها استحياًء وأدباً.
إلى  السابقة،  الستخارته  تلبية  التاللي  أحمد  عند  فسلك  وعاد 
الكبار  به  وانتفع  الديار،  تلك  نفعه  وعمَّ  والتسليك،  بالرشاد  أجازه  أن 
والصغار، وأكرمه اهللا تعالى بمزيد من العطاء والمواهب والمنن السنيَّة.

السفر  هذا   – العلية  الطريقة  لهذه  خدمة   – الكتب  من  ألَّف 
وقد  المحمودية)  الخالدية  النقشبندية  الخواجكان  (طبقات  الجليل 

فيه. نفسه  ترجم 
سة). وكذا كتاب (الفريدة المخمَّ

توفي رحمه اهللا تعالى في جمادى اآلخرة من سنة ثالثين وثالث 
مئة وألف ودفنه في قرية (الباكني) 1330، وقبره مشهور معروف يزار 

للتبرك.
وأسكنا  والحقيه،  سابقيه  مع  وأسكنه  واسعة،  رحمة  اهللا  رحمه 

معهم فسيح جنته وكريم نزله، إنه سميع قريب مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
على اهللا في كل األمور توكلي ولوصل أصحاب العباء توسلي

، وأنقذ به أمة  الحمد هللا الذي أرسل إلينا رسوالً سيِّد اإلنس والجانِّ
أعظم للوصول إلى  اإلجابة عن المهاوي والمهالك والنيران، وجعله باباً 
حضراته، والتقرُّب إلى نظراته لكل جبان وشجعان، وجعل علماء أمته 
ِل بني إبراهيم بالفضل واإلحسان، وأقام مشائخ  كأنبياء بني إسرائيل، وُكمَّ
ل  الطرق وأولياء الفرق وسائل للخروج عن خبائث النفس والطغيان، وفضَّ
الطريقة النقشبندية على جميعها كلِّها لبقائها على ما كان عليه جوهرة ولد 
عدنان، وعلى ما عليه أصحابه وأتباعه بال تطرق خلل وخذالن، بحيث 
ال يقدر أحٌد مَّا على قدحه من العلماء الظاهرية، وإن أمعنوا باإلمعان، 
اهللا  فسبحان  والغفران،  الفضل  ذو  واهللا  يشاء  من  يؤتيه  اهللا  فضل  ذلك 
بال  األزل  في  ره  قدَّ لما  يشاء  لما  يشاء  من  يهدي  المنان،  الباطن  الظاهر 
ُّنا ويرضى الملك  زمان، فنحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب رب
الديان، إلنقاذه إيانا من اإلنكار لألولياء والجهل والحرمان، وإرقائه إيانا 
والعرفان،  العلم  ذروة  إلى  أوليائه  وبركات  رسوله  وشفاعة  وكرمه  بمنِّه 
وسبحان اهللا الفاعل المختار وكل يوم هو في شأن، الذي َرشَّ من أنوار 
بالَمنِّ  ومحبيه  مخلصيه  قلوب  أراضي  على  صفاته  وكمال  ذاته  تجليات 
اإلنسان،  لنوع  ظهوره  ومرايا  أسمائه  مظاهر  الخلق  وجعل  واللمعان، 

وخصَّ خواصَّ عباده بمشاهدة نور جماله وجالله بالحق واإليقان.
في  البركات  وتعمُّ  الصالحات  تتمُّ  بنعمته  من  يا  اللهم  ونشكرك 
الموجودات،  أفضل  حبيبك  على  صل  اللهم  ونسألك  واألكوان،  البرايا 
والقرآن،  بالنصوص  واألرض  السماوات  أهل  من  المخلوقات  وأشرف 
ان،  الُخوَّ وخيانة  واألعداء  واآلفات  األهوال  جميع  عن  بها  تنجينا  صالًة 
بالرحمة  الدرجات  أعلى  إلى  بالوصول  الحاجات  جميع  بها  لنا  وتقضي 
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واالمتنان، وترفعنا بها أعلى المقامات وتجلي الذات والصفات بالوصول 
والرضوان، وعلى آله الُمْرتَوِين من رحيق ُزالله وكمال وصاله بالمشاهدة 
أفعاله  ومصاحبة  أخالقه  بمعاينة  المفلحين  الفائزين  وأصحابه  والعيان، 

باإليمان واإلذعان.
أما بعد؛ 

فيقول أحقر القرى وأدنى الورى في البلدان، وأخسُّ أجناس الوجود 
في الظهور واإلمكان، المحمدي الشافعي األشعري في المذهب واإليقان، 
النقشبندي الخالدي المحمودي األحمدي في الطريقة والصحبان، شعيب 
بن العالم العامل إدريس أفندي المولود في داغستان، جعلهما اهللا تعالى 
كان  طالما  إنَّه  وريحان:  روح  في  وكرمه  بفضله  وأحبابهما  آبائهما  مع 
علم  والُعنفوان،  شبابي  أيام  في  َخلَدي  في  ويدور  صدري  في  يختلج 
بالبيان،  الكتب  في  آخرها  إلى  أولها  من  النقشبندية:  المشائخ  مناقب 
وكانت  والزمان،  بالظن  منهم  أكن  لم  وإن  مسالَكهم،  سلْكُت  أْن  ا  لَمَّ
كالخلجان،  والفيوض  الحضور  لهم  يحصل  وبها  محبٍَّة،  طريَق  طريقتهم 
مراتبهم  بعلم  الغافلين  العاجزين  ألمثالنا  غالباً  مربوطة  محبتهم  وصار 
َمن  اآلن  إلى  أصادف  لم  ا  ولمَّ واللسان،  الكتاب  من  بالمعرفة  ومناقبهم 
في  الصالحات  (الباقيات  كتاب  ووجدت  الِخالَّن،  من  فها  ويُعرِّ يعرفها 
الباقيات  تذييل  في  السانحات  بـ(نفائس  به  ى  وموشَّ الرشحات)  تقريب 
الصالحات) لذوي العلوم واإلذعان؛ حداني فكري الفاتر ونظري القاصر 
مشائخ  مناقب  وتعليق  واألزمان،  الحين  في  واقتصارها  اختصارها  إلى 
السلسلة الباقية إلى شيخنا وقدوتنا إلى اهللا تعالى في كل وقت وآن قطب 
الزمان الشيخ الحاج أحمد أفندي بن مصطفى التاللي رحمهما اهللا تعالى 
مهدي كلَّ ضالٍّ وغضبان، ليعمَّ نفعه ويصل خبره إلى الخاصِّ والعامِّ، 
الدنيا،  في  لإلخوان  وتذكرة  ذخيرة  لي  ويكون  وعطشان،  جائع  وكل 
أهُل  وألبنائي  ولوالدي  لي  ويدعو  والجنان،  الجوار  دار  إلى  وقائدي 
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بوصولنا  واألحيان  المطالعة  وقَت  والوفا،  الفضل  وأُخ  والصفا،  الصدق 
معهم في الدنيا، وباللقاء في العقبى لحضرات الرحيم الرحمن، وبحسن 
فإنهم  والشيطان،  الذميمة  واألخالق  النفس  شرور  من  ذ  والتعوُّ الخواتم 
نسيان،  بال  المسؤول  لسؤال  وأليق  الدعاء،  وإجابة  الستجابة  أحرى 
ولألرض من كأس الكرام نصيٌب بالنص والبرهان، والصدقات الواجبات 

َرفََع  نث  من  فسبحان  والبستان،  الكرم  أهل  على  مفوَّضات  والمسنونات 
مث   @  ? نث  مث   ç  æ  å  ä  ã  â  á  à

 ¶  μ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬ نث  بالعجالن، 
مث والخسران، نث ^ _   ` f e d c b aمث   ¸

 ¾ ½  ¼ » º¹ ¸ ¶ μ يا حنان، نث ³ ´ 
¿ Ç Æ  Å Ä Ã Â ÁÀ مث بالميزان. آمين. 

استجب بحق الصحف والتوراة واإلنجيل والزبور والفرقان.
ويصيَر كتابي هذا تحفة للسالكين الصادقين المتعوذين من الِجنان 
كامًال  مرشداً  ليحفظوه ويأخذوه بالنواجذ واألسنان، وهديًة لهم وأستاذاً 
الجوارح{2}والقلوب  للجوارح{1}  حافظاً  واإلضحيان،  والنهار  الليل  في 
والعيون واألذنان، فلعله يقبله كل أهل اإلسالم والملل واليهود والنصارى 
والرهبان، فمن علمه وَعمل به يكفيه عن جميع الكتب السلوكية واآلدابية 

في جميع األديان نث » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ مث، نث ? 
الطريقة  في  تعالى  اهللا  أهل  علوم  ملخص  فيه  ألن  مث،   C  B  A  @
إلى  أوله  من  فلينظر  هذا  كالمي  أنكر  ومن  والريَّان،  للعاطش  النقشبندية 
آخره من سلسلة الخواجكان، ومن أبى واستكبر وأنكر وطغى فليس لنا 
ه بما شاء وليعِش في طغيانه إلى آخر الزمان.  معه نزاع وميدان. ولْيَتَفوَّ

 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے    ~ نث  حقه  في  ونقول 

أعضاء. {هامش األصل}.  {1}
جمع جارحة. {هامش األصل}.  {2}
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 t   s نث  مث،   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª
مساكن  لهم  رجال  فإنهم  مث،    {  z  y  x  wv  u

وبيوت ليس لها سقوف وأبواب إال الجدران. 
ثم ال يخفى على العالم العاقل والجاهل الفاضل أنَّ تفاضل الناس 
والنسب  والحسب  ة  والفتوَّ بالقوة  وال  والولدان،  والعشيرة  بالمال  ليس 
الغفران.  المعيد  المبدئ  التقوى ومعرفة  في  تفاوتهم  بقدر  بل  واألبدان، 
مث؛ في العبودية ومقام اإلحسان، وبه صار   U T S R  Q نث
والمرسلين  األنبياء  بعد  األحيان،  ملوك  العظام  والمشائخ  الكرام  األولياء 
والصحابة صلوات اهللا عليهم، ورضي اهللا تعالى عنهم وعنَّا في كل وقت 
وآن، فبذلوا األشباح وأخذوا األرواح وأذابوا النفوس بالشوق والشكران، 
اإلحسان  جزاء  وهل  تجريان،  عينان  فيهما  جنتان  صبروا  بما  فجزاؤهم 
الخالئق  ألجلها  وهجروا  بالرياضات  األجسام  وأَنَحلُوا  اإلحسان؟!  إال 
واألوطان{1} وسلكوا صراطاً مستقيماً وجاهدوا للنفوس واألخالق الذميمة 
والغيالن، فحازوا قصبات السبق في مضمار المجاهدات وفازوا بمقامات 

واإلسكان. التمكين 
لهم  وتيّسر  مث   ~  }   |  {  z  y  x  w  v نث 
Îمث،   Í نث  فيه  الذي  النور  عالم  إلى  الزور  عالم  من  الخروج 
ورؤوس  باألقالم  إظهارهم  sمث   r   q  p نث  بمنطوق  فأرادوا 
البنان نبذة من شكر تلك النعمة الجزيلة الالئقة للتبيان، وإبراز ثمرة من 
شجرات تلك المنحة الجليلة بال كتمان؛ في ضمن مناقبهم الجميلة رغبة 
مث بال نقصان. وقد قيل: عند ذكر   B A @ لمضمون نث
تكثير  من  فيه  ما  مع  اللعان،  الطالحين  وعند  الرحمة؛  تنزل  الصالحين 
الفوائد والفرائد لألقران، وتخليد ذكر المشائخ الكرام في بطون األوراق 
إلى آخر الدوران، فكتبوا في الباب كتباً كثيرة ورسائل، وتوّسلوا بها إلى 

استمطار الفيوض والفيضان.

أي: األوطان الظاهرة والباطنة. تدبر تنل. {منه رحمه اهللا تعالى}.  {1}
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النقشبندية  الخواجكان  المشائخ  مناقب  في  صنف  ما  أبدع  ومن 
قدس اهللا تعالى أسرارهم باإليضاح والبيان كتاُب: (الباقيات الصالحات 
والفاضل  الرباني  للعالم  خسران،  وال  نقص  بال  الرشحات)  تقريب  في 

الصمداني موالنا علي بن حسين الواعظ الكاشفي الكاشف للطغيان.
ولعمري إنه لكتاب عزيز نث k  j  i h g f e d c مث 

فريد في بابه في خاٍن.
نث Ø× Ö  Õ  Ô Ó Ò  Ñ Ð   Ï Îمث. 
حقيقته  يدرك  وال  مث،   ,     +  *  ) نث  كريم  لكتاب  وإنه 
في  وأنيسه  جليسه  السالك  يجعله  بأن  حقيق  الكامالن،  إال  وطريقته 
غربته وإيابه لمقاصده بالطيران؛ فإنه لم يترك دقيقة من دقائق الطريقة؛ 
فيه  مكتوبة  إال  الحقيقة  لطائف  من  ولطيفة  والمرجان،  كالياقوت  فهو 

البيان. نحور  على  ومعلَّقة 
وكذلك كتاب (نفائس السانحات في تذييل الباقيات الصالحات) 
لموالنا محمد مراد القزاني المنزلوي صاحب العلوم والعرفان، كان أصًال 
أصيًال في بابه بحيث يقبله أهل اهللا باالطمئنان، لكونه مأخوذاً عند صفوة 
وقبل  والهوان،  المياه  سائر  باختالط  رها  تكدُّ قبل  القوم  مشارب  مناهل 
باتباع  بل  لها،  أهًال  ليس  كونه  مع  واإلرشاد  المشيخة  عي  يدَّ من  ظهور 
النفس األمَّارة كالسرحان، ولكن لما كانت كسوتهما منسوجتان بالحشو 
الوصول  ر  وتعذَّ واللسان،  الفارسية  واللغات  العبارات  في  والتطويل 
واليتنا  رجال  من  يألفهما  ولم  يعرفهما  لم  لمن  حويا  ما  جميع  فهم  إلى 
وتنقيحهما  لتهذيبهما  تصدى  َمن  على  اليوم  إلى  أعثر  ولم  الداغستان، 
باإليضاح والبيان؛ شرعت ألخذ ُزبدهما من مخيضهما، والتقاط ُدَررهما 
من يّمهما قائًال: منك التوفيق يا سبحان. وشّمرت عن ساق الجد وذراع 
الجهد مستعيناً من المعين المستعان الختصارهما على مقاصدهما األصلية 
إلى  سوادهما  وأخرجت  بالتيجان،  رؤوسها  محيّاة  األصيلية  ومعانيهما 
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بياضهما كما أخرج الليل إلى النهار، والظلمة إلى الضياء؛ بتوفيق القريب 
مث   $    #  "  ! نث  جنتان.  دونهما  من  فحصل  المنَّان،  المجيب 
يكتب  لم  كتاباً  ته  وقوَّ تعالى  بحوله  فصار  Zمث   Y  X   W ونث 
بناٌء  يُبَن  ولم  ميدان،  في  ومؤلفه  مصنفه  مثل  يمرَّ  ولم  أزماٍن،  في  مثله 
منها  تمايلت  والطريقة  الحقيقة  رياض  من  وروضة  بنيان،  في  بنائه  مثل 
إال  هذا  لكالمي  يجحد  وال  واألفنان،  الفروع  منها  وتدلت  األغصان، 
الكافران، وال يكفره ويعانده وينكره إال الفاسقان، ال يجنيان منه أنواع 

الثمار وأجناس األزهار مع أن نث] \ [  ^  _ مث
يته{1}:  وسمَّ

ُوجد تحت العنوان في الصحيفة األولى ما يلي:  {1}
ً مطلب مهم جدا

واعلم أن السر المصون في الدعاء باألسماء أن نأخذ عدد حروف االسم بالُجمَّل وعدد 
صورته الرقمية التي يرسم بها ثم يدعو بعد ذلك.

مثال ذلك اسمه تعالى {اهللا} فإنه أربعة أحرف وعدده بالُجمَّل ستة وستون، فيكون 
بعد  مجموع ذلك سبعين فتستغيث به سبعين مرة ثم سل حاجتك. ثم تذكره أيضاً 

ة وإخالص، فإنه يستجاب ذلك في الحين. اسم الحاجة، ويكون ذلك بجمع همَّ
{شرح تائية السلوك إلى ملك الملوك للشيخ عبد المجيد الشرنوبي األزهري رحمه اهللا 

تعالى وإيانا ورزقنا من بركته}.
مطلب

ونقل العارف الشعراني قدس سره في طبقاته عن سيدي محمد أبي المواهب الشاذلي 
قدس سره أنه قال: رأيت رسول اهللا € في المنام، فقال لي: قل عند النوم: أعوذ 
باهللا من الشيطان الرجيم {خمساً}، وبسم اهللا الرحمن الرحيم {خمساً}، ثم قل: اللهم 
بحق محمد أرني وجه محمد € حاالً ومآالً، فإنك إذا قلت ذلك تراني في المنام وال 

أتخلف عنك. {منه في فضائل البسملة}.
مهم

وقال سيدي أحمد الدمنهوري رحمه اهللا تعالى في (شفاء الظمآن): من قرأ البسملة 
في وجه ظالم {خمسين مرة} أذله اهللا تعالى.

ومن قرأها عند النوم {إحدى وعشرين مرة} أمَّنه اهللا تعالى في تلك الليلة من الشيطان 
الرجيم، ومن السرقة، ومن فجأة الموت، ويدفع عنه كل البالء {منه}.
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(طبقات الخواجكان النقشبندية وسادات المشائخ الخالدية المحمودية)
وأسأل اهللا تعالى أن يجعله{1} خالصاً لوجهه الكريم الرحمن، وأن 
العميم  بكرمه  يستر  وأن  واإلحسان،  بالفضل  وأولياؤه  ورسوله  هو  يقبله 
وفضله الجزيل عجزي وزللي بالنقص والعصيان، وأن ينفع به كما بأْصليْه 
كل حرٍّ كريٍم ذي قلٍب سليم ال سكران، وأن يصونه عن كل خبٍّ لئيم 
به  إخواني  وجميع  يحفظني  وأن  وشبعان،  عقيم  وفكر  سقيم  طبع  ذي 
في جميع أفعالنا وأقوالنا وخواتم أعمارنا من فتنة الشيطان، وأن يرحمنا 
سبباً  يجعله  وأن  وديدان،  وضيق  ظلمة  بين  كنا  حين  التراب  بيت  في  به 
للوصول في الدنيا واللقاء في اآلخرة في دار فيه حور وقصور وغلمان. 

فسبحان اهللا الفتاح الوهاب للفتوح لمن يشاء؛ ولو للنسوان. 
وما حداني إلى ارتكاب هذا األمر الجسيم والخطب العظيم الشان 
بحمل  العلية  أرواحهم  اهللا  قدس  الكرام  المشائخ  مناقب  خدمة  رغبة  إال 

مطلب
واعلم أن الذكر والدعاء باألسماء على وجهين:

{اهللا..  تقول  أن  بإسقاطه  والثاني  اهللا}،  {يا  تقول  بأن  النداء  بحرف  يكون  أن  األول 
اهللا}. ثم ينبغي للداعي أن يستحضر المدعوَّ بقلبه وأن يذكر اسمه على أحسن كيفية 
وهو كونه على طهارة كاملة؛ مستقبل القبلة؛ جالساً مثل جلوسه في الصالة، مائًال 
برأسه نحو القبلة. فإذا قال: {اهللا} فينبغي أن يفتح الهمزة، ويمدَّ الالم، ويسكن الهاء 
وإال لم يستفد جميع الخصائص. ومن أكثر من ذكر هذا االسم على هذه الكيفية في 
خلوة كان له في العالم الروحاني والجسماني تصريف عظيم عجيب، وأمر غريب، 
ومن تقيَّد به سبعة أيام بصيام وأكثر من ذكره في خلوة صار مجاب الدعوة مطاعاً 

للروحانيين. {منه}.
يناه باسم شيخنا الحاج أحمد أفندي التالليِّ رحمه  *  ولد ولدنا الجدير األعّز الذي سمَّ
اهللا تعالى وإيانا في اليوم الرابع والعشرين من شهر صفر سنة 1322. اللهمَّ أنبته نباتاً 
حسناً، واجعله من العلماء العاملين الخالصين المخلصين البارين ألبويه وشفيقاً لهما 

آمين.
بالكتابة  خالتك  ابن أخت  تدبّر لئال يخطأ  كتاباً.  باعتبار كونها  الضمير  تذكير   {1}

عليه واهللا أعلم. {منه رحمه اهللا}.
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السنيَّة  مناقبهم  بإشاعة  لإلخوان،  الفنون  أطراف  وجمع  الكتابة  مشقة 
ومراتبهم العليَّة، فإن من أحب شيئاً أكثر ذكره بال نسيان، مع ما فيه من 

تشويق إخوان الصفا لهم وترغيب الخالن ذوي الوفاء واألخدان.
فإن مطالعة مناقب رجال الحال والوقوف على أحوال الرجال في 
ر األلباب عن الرجس واألوثان، وتزيد  األزمان مما تحرِّك القلوب، وتنوِّ

الرغبة في طلب مطالب أهل الكمال ولو للعميان.
غيره  فضل  على  باالطالع  بفضله  النفس  دعوى  إبطال  فيه  وأيضاً 

بالعيان.
ومن كالمهم: ال تزن الخلق بميزانك، وزن نفسك بميزان الصديقين 
بالفكر واإلمعان، لتعلم فضلهم وعلُوَّهم وإفالس نفسك بالخسران. اللهم 
البعدان،  منه  وارزقنا  باطًال  الباطل  وأرنا  اتباعه،  وارزقنا  حقاً  الحق  أرنا 
وثبت قلوبنا على محبة أوليائك، وال تباعدنا عن سواد ُخلَّص أصفيائك 
يا منان، فإنهم قوم ال يشقى جليسهم، وال يخيب أنيسهم من كل إنسان. 
وإني وإن لم أكن منهم ولكني من محبي زمرتهم وإنك تعلمها يا رحمان، 
معرفتهم  بحار  من  الترجي  بَِغْرفة  التمنّي  بحر  ساحل  على  لمغترٌف  وإني 

في الباطن والظهران.
لـي سـادة مِـْن ِعـزِّهــم       أقـداُمـهم فـوق الـجـبـاه
إن لـم أكـْن مـنـهـم فلي       فـي حـبـهـم ِعـزٌّ وجاْه

وأرجو ممن اطلع كتابي هذا أن يدرأ سيئاته باإلحسان، وما عثر فيه 
على زلة القدم وعن سمت الصواب على انحراف القلم بالصواب والبيان، 
ألني في محافل المصنِّفين هذيان، وفي مجالس العلماء العاملين بطالن، 
أصحاب  ولكن  وبهتان،  ضياع  بضاعتي  وعدم  بحماقتي  هذا  وتصنيفي 

جون األمتعة المزجاة في أسواق العرفان. العلوم والتقوى يُروِّ
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ورتبنا الكتاب ترتيباً عجيباً، ورصفناه ترصيفاً غريباً، بحيث يقبله 
ه السماع؛ على مقالة وثالثة مقاصد وخاتمة. الطباع، وال يمجُّ

المقالة: في ذكر طبقات أكابر السلسلة النقشبندية قدس اهللا تعالى 
ر ضريحهم من حضرة أبي بكر الصديق إلى شيخنا وموالنا  أرواحهم ونوَّ

الشيخ الحاج أحمد أفندي التاللي قدس سره الكمالي على اإلجمال.
نث `  e d c b a مث.

الربانية  والسادات  النقشبندية  المشائخ  ذكر  في  األول:  المقصد 
الُمْشتََهرِ  الكاشفي  الواعظ  الحسين  بن  علّي  موالنا  قطعة  في  الكائنين 
بالصفّي، الذي عرَّب الرشحات من الفارسية إلى العربية جعل اهللا سعيه 
من أبي بكر الصديق  مبتدئاً  طهوراً  مشكوراً، وسقاه اهللا تعالى معنا شراباً 
سيد األبرار، إلى انتهاء مناقب موالنا خواجه عبيد اهللا أحرار قدس سره 

التفصيل. على 
الذين  األصفياء  وسلسلة  األولياء  طبقات  ذكر  في  الثاني:  المقصد 
ذيَّل بهم العالم العامل{1} موالنا محمد مراد القزاني -أوصله اهللا تعالى معنا 
من خواجه محمد الزاهد قدس سره إلى قطب  إلى كل األماني - مبتدئاً 
اهللا  روَّح  البغدادي،  خالد  محمد  خواجه  موالنا  اإلمداد  ومعدن  اإلرشاد 

تعالى روحه المغردّي.
في  تحرير  بال  الباقية  المشائخ  طبقات  ذكر  في  الثالث:  المقصد 
الرسالة، وال عدٍّ في الكمالة؛ مبتدئاً من موالنا وأوالنا خواجه إسماعيل 
الحاج  الشيخ  موالنا  وروحنا  شيخنا  إلى  الكردميرّي،  الشروانّي  أفندي 
بقدر  التفصيل  على  والجاللي  الجمالي  سره  قدس  التاللي  أفندي  أحمد 
وسع هذا الفقير، وطاقة ما وصل إليه من مناقبهم بعناية اللطيف الخبير.

{1}  لقطعة موالنا علّي الكاشفي الصفي قدس سره.
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والخاتمة في بيان نبذة من كيفية طريقة النقشبندية وآدابهم وقواعدهم 
وأساليبهم العليَّة. أعلى اهللا تعالى مقاماتهم الرفيعة، وأحواالتهم الجليَّة. 

وشرعنا في التحرير ودخلنا في التقرير قائلين{1} نث ) (  *+ , 
- . / مث نث 1 2 3  4 5 6 7 8 9 : 
; > =<  ? @ B A مث وال حول وال قوة إال باهللا العظيم 

نث Z Y XW V U T S R Q ] \    مث.
أرواحهم  تعالى  اهللا  قدس  السلسلة  أكابر  طبقات  ذكر  في  المقالة 
الجلية من أولها إلى آخرها على وجه اإلجمال، فال يخفى أن هذا الفقير 
أحمد  الحاج  الشيخ  مواله  عن  وتلقَّنها  النسبة  هذه  أخذ  الحقير  والراقم 
أفندي التاللي قدس سره عن حضرة قطب العارفين الشيخ محمود أفندي 
األلمالي قدس سره عن شيخه{2} الكامل الشيخ الحاج يونس أفندي اللاللي 
قدس سره عن شيخه الواصل الحاج يحيى بيك القدقاشيني ثم المهاجري 
المكي قدس سره عن شيخه المرشد محمد صالح الشرواني، عن شيخه 
ة الواصلين الشيخ خالد  الفاضل إسماعيل أفندي الشرواني، عن شيخه غرَّ

البغدادي قدس سره.
الحاج  الشيخ  المجذوب  الكامل  شيخه  عن  تلقَّنها  أيضاً  والفقير 
قصي أفندي الجنيغي السمبوري، عن شيخه العالم األلمعي الشيخ الحاج 
إسماعيل أفندي السواكلي قدس سره، عن شيخه وقطب زمانه الشيخ محمود 
أخذها  أفندي األلمالي قدس سره والشيخ إسماعيل أفندي المذكور أيضاً 

مناسباً  إيراده  كان  وإن  المقام  هذا  في  الفقير  المؤلف  من  الدعاء  هذا  وإيراد   {1}
لألخير لتبعته بتمام الكتاب وللتفاؤل به أيضاً واهللا أعلم. {منه رحمه اهللا تعالى}.

عن الشيخ هاشم أفندي اليمشاني  والشيخ محمود أفندي قدس سره أخذ أيضاً   {2}
قدس سره، عن الشيخ ضياء الدين ذبيح اهللا الشرواني قدس سره، عن موالنا خالد 
قدس سره، كما سيجيء في 132. وهذه السلسة أقرب للضبط وأبعد عن االختالف، 

فراجعه. {للكاتب الفقير رحمه القدير}.
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عن شيخه شيخ المشائخ الداغستانية الشيخ جمال الدين الغازي الغموقي 
القسطنطني،  المهاجري  ثم  الشمويلي،  المهاجري  ثم  البلدي  سره  قدس 
المدفون فيها، عن شيخه الشيخ الفائق الشيخ محمد أفندي اليراغي قدس 
سره، عن شيخه الشيخ السابق الشيخ خاص محمد أفندي الشرواني قدس 
سره عن شيخه شيخ األولياء الشيخ إسماعيل أفندي الشرواني قدس سره، 
عن شيخه غوث الزمان الشيخ محمد خالد البغدادي قدس سره عن شيخه 
شيخه  عن  سره،  قدس  الدهلوي  اهللا  عبد  الشيخ  ر  المذكِّ المفرد  الشيخ 
الشيخ  شيخه  عن  سره  قدس  المرزجاني  اهللا  حبيب  الشيخ  الكامل  الشيخ 
نور محمد البداواني قدس سره، عن شيخه سيف الدين السرهندي قدس 
الشيخ  شيخه  عن  سره،  قدس  المعصوم  محمد  الشيخ  شيخه  عن  سره، 
الشيخ محمد  عن شيخه  الفاروقي قدس سره،  المجدد أحمد السرهندي 
سره،  قدس  اإلمكنكي  خواجكي  الشيخ  شيخه  عن  سره،  قدس  الباقي 
محمد  موالنا  شيخه  عن  سره،  قدس  محمد  درويش  موالنا  شيخه  عن 
قدس  السمرقندي  أحرار  اهللا  عبيد  موالنا  شيخه  عن  سره،  قدس  الزاهد 
سره، عن شيخه موالنا خواجه يعقوب الچرخي قدس سره، عن حضرة 
الشيخ إمام الطريقة خواجه بهاء الدين المشتهر بشاه نقشبند قدس سره، 
بابا  موالنا محمد  الشيخ  عن  سره،  قدس  الكالل  األمير  السيد  الشيخ  عن 
السماسي قدس سره، عن الشيخ خواجه علي الراميتني قدس سره، عن 
الخواجه  الشيخ  عن  سره،  قدس  فغنوّي  اإلنجير  محمود  خواجه  الشيخ 
عارف الريوكري قدس سره، عن شيخ مشائخ العالم الخواجه عبد الخالق 
الهمداني  يوسف  الخواجه  الشيخ  عن  السلسلة،  أكابر  رئيس  الغجدواني 
أبي  الشيخ  عن  سره،  قدس  الفارمدي  علي  أبي  الشيخ  عن  سره،  قدس 
القاسم الجرجاني قدس سره. وانتساب الشيخ أبي القاسم في علم الباطن 

إلى طرفين:
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وانتسابه  سره،  قدس  الخرقانّي  الحسن  أبي  الشيخ  إلى  أحدهما 
الحسن  أبي  الشيخ  ووالدة  سره،  قدس  البسطامي  يزيد  أبي  الشيخ  إلى 
الخرقاني قدس سره بعد وفاة أبي يزيد قدس سره بمّدة كثيرة، وإنما كان 
تربيته له بحسب الباطن والروحانية، ال بحسب الظاهر والصورة. ونسبة 
عنهما  تعالى  اهللا  رضي  الصادق  جعفر  اإلمام  إلى  يزيد  أبي  الشيخ  إرادة 
بعد  أيضاً  يزيد  أبي  الشيخ  والدة  أن  صحيح  بنقل  ثبت  وقد  آمين.  وعنا 
وفاة اإلمام بمدة كثيرة، وتربية اإلمام له بحسب المعنى والروحانية، ال 
بحسب الظاهر والصورة. ونسبة اإلمام جعفر الصادق ÷ على ما أورده 

الشيخ أبو طالب المكي ÷ في (قوت القلوب) إلى طرفين:
أحدهما إلى والده الماجد قبلة األماجد اإلمام محمد الباقر رضي 
اهللا تعالى عنه عن والده الماجد اإلمام علّي زين العابدين رضي اهللا تعالى 
عنه عن والده الماجد سيد الشهداء اإلمام حسين رضي اهللا تعالى عنه عن 
والده الماجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهللا تعالى عنه وكرم 
اهللا  صلى  المصطفى  محمد  سيدنا  الرسالة  حضرة  عن  وجهه،  تعالى  اهللا 

تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم.
تها وشرفها بسلسلة الذهب  وتسمى سلسلة نسبة أئمة أهل البيت لعزَّ

عن مشائخ الطريقة قدس اهللا تعالى أرواحهم العلية.
وثانيهما من نسبتي اإلمام جعفر الصادق رضي اهللا تعالى عنه على 
أحد  ألمه؛  جده  إلى  عنه  تعالى  اهللا  رضي  المكي  طالب  أبي  الشيخ  قول 
الصديق  بكر  أبي  بن  محمد  بن  قاسم  اإلمام  المشهورة:  السبعة  الفقهاء 
الفارسي  سلمان  إلى  الباطنية  ونسبته  آمين.  وعنا  عنهم  تعالى  اهللا  رضي 
معدن  صحبة  شرف  وجود  مع  الباطنية  ونسبته  عنه،  تعالى  اهللا  رضي 
الصديق  بكر  أبي  المؤمنين  أمير  إلى  وسلم  عليه  تعالى  اهللا  صلى  الرسالة 

رضي اهللا تعالى عنه بعد انتسابه إلى النبي €. 
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إلى  سره  قدس  الجرجاني  القاسم  أبي  الشيخ  انتساب  من  وثانيهما 
الشيخ عثمان المغربي، وله ألبي علي الكاتب قدس سره، وله ألبي علي 
الروذباري قدس سره، وله لسيد الطائفة جنيد البغدادي قدس سره، وله 
لسري السقطي قدس سره وله لمعروف الكرخي قدس سره وله نسبتان:

قدس  العجمي  لحبيب  وله  سره،  قدس  الطائي  لداود  إحداهما 
سره، وله للشيخ حسن البصري قدس سره وله ألمير المؤمنين علي كرم 

اهللا تعالى وجهه، وله لسيدنا وموالنا محمد المصطفى €. 
موسى  اإلمام  لوالده  وله  الرضا ÷،  علي  اإلمام  إلى  وثانيهما 
آبائه  وعن  عنه  اهللا  رضي  الصادق  جعفر  اإلمام  لوالده  وله  الكاظم ÷، 
الكرام إلى آخر النسبة، كما مر واهللا تعالى أعلم. انتهى من موالنا عبيد 

اهللا أحرار إلى آخره من (الباقيات الصالحات) ومن عبارتها بال تغيير.
تنبيهات:

األولى: اعلم أن اهللا تعالى خلق الخلق لطاعته وعبادته وعرفانه كما 
يوصل  ما  العبادات  وأفضل  مث،    H  G  F  E  D   C نث  قال 
إلى اهللا تعالى وهو السلوك. وال بد لذلك من مرشد كامل وأستاذ فاضل؛ 
لما أنه طريق غيب غير محسوس، مبني على مخالفات النفوس، أال ترى 
لخفائها  نفوسهم  عالج  عن  تمّرضهم  عند  يعجزون  األطباء  من  كثيراً  أن 
ولهذا  أصدقائه.  أصدق  ثياب  في  أعدائه  أعدى  وهي  صاحبها،  على 
الحاذق  المؤمن  أخيه  نظر  بنافذ  فباستعانته  المؤمن)  مرآة  ورد (المؤمن 
الكمَّل:  قال  ولهذا  الصادق،  التسليم  مع  لكن  دسائسها،  على  يتسلط 
في  كان  لما  تعالى  اهللا  طريق  فإن  الشيطان.  فشيخه  شيٌخ  له  يكن  لم  من 
بالقواطع  ُحفَّ  المطالب،  أعّز  إلى  موصًال  لكونه  والعزة  الشرف  غاية 
والمهلكات من كل جانب. فإذا عرفت بهذه الورطات المهلكة فال جرم 
أن السالك يحتاج إلى المرشد الكامل والشيخ الفاضل، ليحفظ المريدين 
عن المهالك ويرشدهم إلى المسالك، فال يسلكه إال مريد متقّدم صادق 
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قصده  في  وصدق  تعالى  اهللا  إلى  المريد  توجه  فإذا  كامل.  دليل  بإرشاد 
فإنه سبحانه يوصله إلى شيخ كامل ناصح، ينهضه حاله ولحظه، وينفعه 

مقاله ولفظه، كما هو في موالنا ضياء الدين خالد المجّدد.
والمنفح  والسندان  المطرقة  أن  وكما  الكبرّي:  الدين  نجم  وقال 
والفحم وغيرها من اآلالت إذا اجتمعت ولم يكن ثمة أستاذ يضع األشياء 
في محلها ال يتحقق وجود شيء؛ كذلك ال يصفى قلب المريد بدون ربط 
القلب مع الشيخ وترك االعتراض، ودوام الرضا بما قدر من القدر والفتح 
مث   .  -  ,  +   *  )  ( نث  تعالى  قوله  مالحظاً  والقبض، 
ويتحقق بأن اهللا تعالى أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، وأعلم{1} بمصلحة 
الشيخ  إلى  واالنقياد  المريد،  بمصالح  أعرف  والشيخ  نفسه،  من  العبد 
والتسليم شرط أهمُّ بكل وجه. انتهى من (جامع األصول في األولياء) 

للشيخ ضياء الدين أحمد الكمشخانوي النقشبندي قدس سره.

ولم أتحقَّق بأنَّ اإلنسان ال بدَّ له من شيخ إالَّ حين اجتمعت بهؤالء األشياخ،   {1}
تعالى  اهللا  حضرة  إلى  توصل  طريق  ثم  وهل  غيري:  قال  كما  أقول  ذلك  قبل  وكنت 
وجدت  حتى  القوم  غير  مصطلح  على  يعني  الشريعة،  من  أيدينا  في  بما  العمل  غير 
األمر بخالف ذلك. وكفى شرفاً ألهل الطريق قول السيد موسى عليه السالم للخضر 
عليه السالم: نث _ `  f e d c b a مث، واعتراف اإلمام أحمد بن 
حنبل ÷ وأرضاه ألبي حمزة البغدادي بالفضل عليه، واعتراف اإلمام أحمد بن سريج 
البي القاسم الجنيد رضيهما اهللا تعالى. وطلب اإلمام الغزالي ÷ له شيخاً يدلُّه على 
الطريق مع كونه كان حجة اإلسالم. وكذلك طلب الشيخ عزُّ الدين ابن عبد السالم 
مع أنه قد لُقب بسلطان العلماء، وكان اإلمام الغزالي ÷ يقول لما اجتمع  له شيخاً 
بشيخه: ضيَّعنا عمرنا في البطالة، يعني: بالنسبة لما ذاقه من أحوال القوم. وكان 
الشيخ عزُّ الدين ÷ يقول: ما عرفت اإلسالم الكامل إال بعد اجتماعي على الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي رضي اهللا تعالى عنه. فإذا كان هذان الشيخان قد احتاجا إلى الشيخ 
من  المنن)  باب أولى. (لطائف  من  أمثالنا  من  فغيرهما  بالشريعة  علمهما  مع سعة 

الباب األول في 49.
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في  الوهاب  عبد  الكاملين  الفقهاء  وسيد  العارفين  سلطان  قال 
ر ضريحه: ولو أن  (لطائف المنن الكبرى) في مقدمته، قدس سره ونَوَّ
طريق القوم يوصل إليها بالفهم من غير شيخ يسير بالطالب فيها لما احتاج 
مثل اإلمام حجة اإلسالم اإلمام الغزالي والشيخ عز الدين ابن عبد السالم 
قبل  يقوالن  كانا  أنهما  مع  شيخ!  عن  أدبهما  أخذا  تعالى  اهللا  رحمهما 
دخولهما طريق القوم: كل من قال إن ثمَّ طريق للعلم غير ما أبدينا فقد 
افترى على اهللا عز وجل. فلما دخال طريق القوم كانا يقوالن: قد ضيعنا 

عمرنا في البطالة والحجاب. وأثبتا طريق القوم ومدحاها.
وقد سلك اإلمام الغزالي على الشيخ أبي محمد البازغاني، وسلك 
الشيخ عز الدين بن عبد السالم على الشيخ أبي الحسن الشاذلي قدس اهللا 
تعالى أرواحهم جميعهم العلية ورزقنا من بركاتهم الجلية، وصار يقول: 
على  غيرهم  وقعَّد  الشريعة  قواعد  على  قَعدوا  القوم  أن  على  يدلُّك  مما 
الرسوم! ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق، وال يقع ذلك على 

يد فقيه إال إن سلك طريقهم. انتهى. 
تخلق؛  وال  ذوق  بغير  الطريق  أهل  تقوُّل  يحفظ  من  مثال  أن  فعلم 
الداء  معرفة  غير  من  قلب  ظهر  عن  الطب  علم  في  كتاباً  حفظ  من  مثال 
الشيء  دواؤه  الفالني  الداء  ويقول:  يقرأ  وهو  سمعه  من  فكل  والدواء، 
هذا  باسم  أعلمني  له:  قال  فإذا  عظيم!  طبيب  إال  هذا  ما  يقول:  الفالني 
، وأخبرني باسم الدواء، وقال له: ال أعلم ذلك. يقول إنه  الداء الذي فيَّ
. وقد كان علماء السلف الصالح رضي اهللا تعالى عنهم  جاهل بعلم الطبِّ
وعنا يعملون بكل ما يعلمون على وجه اإلخالص هللا تعالى فيه، فنارت 
وخلف  ذهبوا  فلما  اإلخالص.  في  القادحة  العلل  من  وخلصت  قلوبهم 
قلوبهم،  أظلمت  وعملهم  علمهم  في  باإلخالص  يعتنون  ال  أقوام  بعدهم 
وحجبت عن أحوال القوم فأنكروها. وبعضهم إذا سمع شيئاً من أخالق 
القوم يقول هذا منزع صوفي ال شرعي، فيوهم السامعين أن التصوف أمٌر 
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طريق  حقيقة  فإن  الشريعة!  لبُّ  أنه  والحال  الشريعة،  أصل  عن  خارج 
فقط!  أحدهما  ال  وحقيقة،  شريعة  ولُحمتها  سداها  وعمل،  علم  القوم 
فينبغي للفقيه إذا قال عن مسألة هذا منزع صوفي أن يعقب ذلك بقوله ال 
نفوس  في  ما  ليزيل  به،  العمل  على  المداومة  على  أمثالنا  من  أحد  يقدر 

السامعين ممن ال يفهم األمر على وجهه.
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه اهللا تعالى يقول كثيراً:

ال تـسـلـكـنَّ طـريقاً لست تعرفها       بـال دلـيـل فـتـهـوى في مهاويها
انتهى.
يصبر  من  صبر  لقلة  عصر،  كل  في  عزيزة  القوم  طريق  تزل  ولم 
تحت تربية شيخه ومناقشته في جميع أعماله. ولذلك صار الشيخ يرى 
ونحو  تعالى  اهللا  من  وخوف  وخشية  وزهد  ورع  من  المحمدية  األخالق 
ذلك في يد أهل اهللا تعالى، فال يقدر على الوصول إلى التخلق بخلق منها 
على وجهه، ألن طريق القوم كلها مجاهدة للنفس، وأين من يقدر على 
التخلُّق والتقيد بمخالفتها إيثاراً لجناب مراد الحق تعالى على مرادها؟ هذا 
ال ينال إال ببذل الروح. فعلم أن األئمة المجتهدين والعلماء العاملين هم 

حقيقة. الصوفية 
فإن قال قائل: لو أن طريق التصوف أمٌر مشروع لوضع فيه األئمة 
لم  إنما  له:  قلت  ذلك.  في  كتاباً  قط  لهم  نرى  وال  كتباً  المجتهدون 
يضع المجتهدون في ذلك كتاباً لقلة األمراض في أهل عصرهم، وكثرة 
من  عصرهم  أهل  سالمة  عدم  بتقدير  ثم  والنفاق.  الرياء  من  سالمتهم 
عيب،  لهم  يظهر  يكاد  ال  قليلين  أناس  بعض  في  ذلك  فكان  ذلك، 
في  المنتشرة  األدلة  جمع  في  هو  ذاك  إذ  المجتهدين  ة  همَّ معظم  وكان 
المدائن والثغور مع أئمة التابعين وتابعيهم التي هي مادة كل علم، وبها 
بمناقشة  االشتغال  من  أهمَّ  ذلك  فكان  األحكام،  جميع  موازين  يعرف 
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ال  وقد  الدين،  شعار  بها  يظهر  ال  التي  القلبية  أعمالهم  في  أناس  بعض 
يقعون فيها بحكم األصل. وال يقول عاقل أن مثل اإلمام أبي حنيفة أو 
أجمعين، يعلم  وعنا  عنهم  تعالى  رضي اهللا  أحمد  الشافعي أو  مالك أو 
يجاهد  ال  ثم  نفاقاً  أو  حسداً  أو  كبراً  أو  عجباً  أو  رياء  نفسه  من  أحدهم 
اآلفات  تلك  من  سالمتهم  يعلمون  أنهم  ولوال  أبداً!  يناقشها  وال  نفسه 
انتهت  فافهم،  علم.  كل  على  بعالجها  االشتغال  لقدموا  واألمراض 

عينه. من  عبارة (اللطائف) 
قدس  األول  الباب  في  أيضاً  في (لطائفه)  الشعراني  اهللا  وليُّ  قال 
طريق  في  يحتاجون  ال  قلوبهم  لصفاء  الصالح  السلف  كان  وقد  سره: 
ال  موانع  لهم  اليوم  الناس  وصار  الموانع،  لعدم  شيخ  إلى  بعلمهم  العمل 
تحصى، حتى أن بعضهم يرى األخالق المحمدية من زهد وورع وخشية 
ونحو ذلك فال يصل إلى التخلّق بها، فلذلك أوجب بعض علماء الشريعة 
من  الموانع  هذه  إزالة  طريق  إلى  يرشده  شيخاً  له  يتخذ  أن  الطالب  على 
باب: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. وقالوا: من لم يجد له شيخاً 
في بلده وجب عليه السفر في طلبه، ومن لم يستطع السفر وجب عليه 
مث   7  6  5  4  3 نث  تعالى  اهللا  قال  شيخ.  بغير  نفسه  مجاهدة 
مقام  إلى  المريد  أن يوصلوا  الناس  بتسليكهم  الطريق  أشياخ  جميع  ومراد 
عنهم  تعالى  اهللا  رضي  الصالح  السلف  عليه  كان  الذي  باإلخالص  العمل 
وعنا آمين أو بعضه ال غير. فإن اشتغل أحدهم بعد ذلك بالعلم أو صلّى 
من الرعونات التي تجرح  أو صام أو حجَّ أو تورَّع أو زهد كان محفوظاً 

مقام االخالص أو تحبط العمل.
وإنَّ حقيقة الصوفي هو عالم عمل بعلمه على وفق ما أمر اهللا تعالى 
أطالع  كنت  أني  شيخ  غير  من  لنفسي  مجاهدتي  صور  وكان  غير،  ال  به 
و(القوت)  المعارف)،  و(عوارف  القشيري)،  كـ(رسالة  القوم  كتب 
ألبي طالب المكي، و(اإلحياء) للغزالي رحمهم اهللا تعالى ونحو ذلك، 
وأعمل بما ينقدح لي من طريق الفهم، ثم بعد مدة يبدو لي خالف ذلك 
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ال  درباً  يدخل  كالذي  فكنت  وهكذا.  بالثاني  وأعمل  األول  األمر  فأترك 
يدري هل ينفذ أم ال، فإن رآه نافذاً خرج منه وإال رجع، ولو أنه اجتمع 
فه أمر الدرب قبل دخوله لكان بيَّن له أمره وأراحه من التعب،  بمن يُعرِّ
فهذا مثال من ال شيخ له، فإن فائدة الشيخ إنما هي اختصار الطريق للمريد 
ال غير. ومن سلك بغير شيخ تاه وقطع عمره، ولم يصل إلى مقصوده، 
ألن مقام الشيخ مثال دليل الحجاج إلى مكة في الليالي المظلمة. انتهى.
السهروردي  عمر  التحقيق  أهل  لعمدة  المعارف)  (عوارف  وفي 
قدس سره: العلماء أدالء األمة وُعُمد الدين، وسراج ظلمات الجهاالت 
الجبلية، ونقباء ديوان اإلسالم، ومعادن حكم الكتاب والسنة، وأمناء اهللا 
عظيم  وحملة  الحنيفية،  الملة  وجهابذة  العباد  وأطباء  خلقه،  في  تعالى 
ألنهم  الدنيا  في  الزهد  إلى  وأحوجهم  التقوى  بحقائق  أحق  فهم  األمانة، 

. ألنفسهم ولغيرهم، ففسادهم فساد متعدٍّ، وصالحهم صالح متعدٍّ
ترك  من  الناس  أجهل  عنه:  تعالى  اهللا  رضي  عيينة  بن  سفيان  قال 
العمل بما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم. 
ال  بعالم،  فليس  بعلمه  يعمل  لم  إذا  العالم  بأن  يحكم  صحيح  قوٌل  وهذا 
يغرنَّك تشّدقه واستطالته، وحذاقته وقوته في المناظرة والمجادلة، فإنه 
جاهل وليس بعالم، إال أن يتوب اهللا تعالى عليه ببركة العلم، فإن العلم 

في اإلسالم ال يضيع أهله، ويرجى بركة العالم ببركة العلم. انتهى.
اثنين  سنة  مات  عمر  المعارف)  (عوارف  صاحب  هذا  قلت: 
كتاب  ختم  سرهما  قدس  الشعراني  الوهاب  وعبد  وستمائة،  وثالثين 
ينطقان  فإنهما  وتسعمائة،  ستين  سنة  األول  ربيع  مستهل  (اللطائف) 
إذا  يقولون  فماذا  وغيرهما،  كالمهما  في  كثير  ومثله  المتقدم،  بالكالم 
التتون  جرِّ  على  الدائمين  الفسقة،  وعلمائنا  الظلمة،  جهالئنا  إلى  نظروا 
يعتبرون  وال  حنيفة ÷،  أبا  شربه  في  نُقلِّد  إنما  ويقولون:  النبيذ  وشرب 
بأن قول أبي حنيفة بذلك مردود وباطل  شروط التقليد وال يعتبرون أيضاً 

بإجماع أصحابه.
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وال  المتقدم.  الخالف  يرفع  المناظرين  إجماع  أن  المعلوم  ومن 
ما  حرام). (وكل  مسكر  قولهما: (كل  في  ورسوله  تعالى  اهللا  يقلدون 
أسكر كثيره فقليله حرام). نث + ,  - . / 0 1 2  3  54مث 
معهم  وجعلنا  أعمالنا،  سيئات  ومن  أنفسنا  شرور  من  تعالى  اهللا  عصمنا 
هم  وال  عليهم  خوٌف  ال  الذين  المستبشرين  الفرحين  الفائزين  التائبين  من 

يحزنون آمين.
التنبيه الثاني في ثمرات طريق القوم:

قدس سره: ومما وقع للجنيد مع  وفي (لطائف) الشعراني أيضاً 
ابن سريج قدس سرهما أن حلقة الجنيد كانت األصوات فيها ترتفع على 
ر ابن سريج يوماً وحضر  أهل حلقة ابن سريج وكان ينكر على الجنيد، فتنكَّ
إال  شيئاً،  كالمه  من  أفهم  لم  فقال:  أصحابه  إلى  رجع  ثم  الجنيد  حلقة 
أقرب  طريقنا  للجنيد:  قال  إنه  ثم  ُمبطل،  بصولة  ليست  كالمه  صولة  أن 
فقال  ببرهان.  تأتينا  أن  بد  ال  الجنيد:  فقال  طريقكم.  من  تعالى  اهللا  إلى 
للجنيد: ائت لنا أنت ببرهان. فقال الجنيد: يا فالن خذ هذا الحجر فألقه 
في حلقة الفقراء! فألقاه فصاحوا كلهم اهللا اهللا اهللا. ثم قال له: ألقه بين 
سريج  وابن  أزعجتنا،  عليك  حرام  كلهم  فصاحوا  فألقاه  الفقهاء،  هؤالء 
إنما  الجنيد:  له  فقال  بفضله.  واعترف  الجنيد،  رأس  وقبل  فقام  ينظر 
الفضل لكم فإنَّ أساس طريقنا مما معكم من العلم. فقال ابن سريج: بل 

لكم الفضل فإنكم زدتم علينا بحسن معاملة اهللا تعالى. انتهى.
الثقفي  علي  أبي  ترجمة  في  تعالى  اهللا  رحمه  القشيري  نقل  وقد 
وصحب  كلها،  العلوم  جمع  رجًال  أن  لو  قال:  وأرضاه  عنه  اهللا  رضي 
أو  شيخ  من  بالرياضة  إال  الرجال  مبلغ  يبلغ  ال  كلهم،  الناس  طوائف 
إمام أو مؤدِّب ناصح. ومن لم يأخذ أدبه من أستاذ يريه عيوب أعماله 

ورعونات نفسه ال يحلُّ االقتداء به في تصحيح المعامالت. انتهى. 



25

قال:  وأرضاه  عنه  تعالى  اهللا  رضي  اليافعي  أسعد  البن  وقع  ومما 
بالعلم  االشتغال  على  أدوم  هل  تنازعني  ونفسي  سنة  عشر  خمس  مكثت 
أمشي  يوماً  أنا  فبينما  آثارهم؟  واقتفاء  الصوفية  صحبة  إلى  عنه  أنتقل  أم 
في شارع من شوارع زبيد، إذ لقيني شخص من أرباب األحوال فقال لي 
على  العمل  طريق  واتبع  الظاهر،  العلم  من  لته  حصَّ ما  يكفيك  مكاشفاً: 
أفضل؟  كونها  وجه  وما  له:  فقلت  أولى.  فإنهم  اليوم  من  القوم  طريق 
وأنا  الفقراء  زوايا  من  زاوية  فدخل  وجهه،  أريك  حتى  تعال  لي:  فقال 
معه، فجلس وقال لفقير: ادع لي العالم الفالني. فدعاه، فلما أقبل قال 
بحيث  قليل؛  بعد  إال  جاء  إذا  هذا  على  السالم  يردُّ  أحٌد  ال  للحاضرين: 
ففعلوا  المجلس  في  له  يفسح  وال  له  يتحرك  أحد  وال  الفصل،  يطول  ال 
ر لذلك وقال: يحرم عليكم عدم رد السالم. فقال له الفقراء: لهم  فتكدَّ
عذر في ذلك. فقال: كذبتم ليس لكم عذر. فقالوا له: بلى لنا عذر وهو 
وال  عجبت  أنا  ما  فقال:  والكبر.  العجب  الرتكابك  للهجر  مستحق  أنك 
تكبرت عليكم إال بحق. فقال له الشيخ: الفقراء في نفوسهم منك شيء! 
وقال: أنا أيضاً في نفسي منكم أشياء، وأشار بأصابع يديه كلها، فخرج 
ثمرة  انظر  لليافعي:  شخص  فقال  إليهم.  دعاه  ومن  الفقراء  يسبُّ  وهو 
علم هؤالء ماذا يفعلون. ثم قال لفقير: ادع لنا الفقير الفالني. فدعاه، 
فلما أقبل قال الشيخ للحاضرين: افعلوا معه كما فعلتم مع ذلك العالم، 
ووقف  رأسه،  وعلى  عنقه  في  وجعلها  الفقراء  نعال  إلى  فبادر  ففعلوا، 
ذليًال عند النعال، ولم يمرَّ على خاطره ما قاله ذلك العالم من  خاضعاً 
اإلنكار عليهم بعدم المبادرة إلى رد السالم، وعدم تفسيح المجلس له، 
بل وال خطر على باله أنه من العلماء أبداً. فقال له فقير من الحاضرين: 
الفقراء في نفوسهم منك شيء. فقال: أقول أستغفر اهللا تعالى في حقهم، 
وصار  حالي،  يصلح  تعالى  اهللا  فلعل  بلحظهم،  يلحظوني  أن  وأسألهم 
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اتباع  ثمرة  انظر  لليافعي:  الشيخ  فقال  نعالهم.  حامل  واقف  وهو  يبكي 
طريق القوم. قال اليافعي رضي اهللا عنه وعنا: فقوي عزمي من ذلك اليوم 
من  انتهى  كان.  ما  كان  حتى  القوم  طريق  اتباع  على  المجلس  ذلك  في 

(اللطائف) ومثله كثير في كتب السلوك فراجعه. أرشدكم اهللا تعالى.
التنبيه الثالث في بيان المرشد الكامل:

وشروط الشيخ الذي يلقي المريُد إليه نفَسه خمسة: ذوق صريح، 
وعلم صحيح، وهمة عالية، وحالة مرضية، وبصيرة نافذة.

فمن فيه خمسة ال تصح مشيخته: الجهل بالدين، وإسقاط حرمة 
شيء، وسوء  كل  في  الهوى  واتباع  يعني،  ال  فيما  والدخول  المسلمين، 

الخلق من غير مباالة. انتهى من (جامع األصول).
وقال الوليُّ الشعراني في (لطائف)ـه قدس سره: وسمعت سيدي 
علياً الخواص رحمه اهللا تعالى يقول: قد أجمع أشياخ الطريق على أنه ال 
ره في الشريعة كما عليه  ر لتربية المريدين إال بعد تبحُّ يجوز ألحد التصدُّ
أبو  وسيدي  الشاذلي ÷،  الحسن  أبو  الشيخ  وكان  الشاذلية.  السادات 
عطاء  بن  الدين  تاج  والشيخ  العرشي،  ياقوت  وسيدي  المرسي،  العباس 
ره  اهللا رضي اهللا تعالى عنهم وعنا ال يدخلون أحداً في الطريق إال بعد تبحُّ
بالحجج  المناظرة  مجالس  في  العلماء  يقطع  بحيث  الشريعة،  علوم  في 
قد  األمر  وهذا  العهد.  عليه  يأخذون  ال  كذلك  ر  يتبحَّ لم  فإن  الواضحة، 
صار أهله في هذا الزمان أعزَّ من الكبريت األحمر، فعلم أن كل من لم 
يسلك الطريق على هذه القواعد ال يقدر على التخلُّق بشيء من أخالقهم. 

وقد قالوا: َمْن َضيَّع األصول حرم الوصول. انتهى.
قال العارف السهروردي قدس سره وأمثاله السادات األعيان: إنه 

ال بد لك من شيخ مرشد إلى طريق الحق؛ مربٍّ عن األخالق السيئة.
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مطلب مهم جداً، وشروط الشيخ
وشروط الشيخ الذي يمكن أن يكون نائباً لرسول اهللا €: أن يكون 
ألن  عالماً،  يكون  وأن  الكونين €،  سيد  إلى  يتسلسل  بصير  لشيخ  تابعاً 
وُحبِّ  الدنيا  ُحبِّ  عن  معرضاً  يكون  وأن  لإلرشاد،  يصلح  ال  الجاهل 
الجاه، محسناً لرياضة نفسه من قلة األكل والنوم والقول، وكثرة الصالة 
والصدقة والصوم، ومتصفاً بمحاسن األخالق كالصبر والشكر، والتوكل 
والحياء،  والصدق  والتواضع،  والحلم  والقناعة،  والسخاوة  واليقين، 

والوفاء والوقار، والسلوك وأمثالها.
ومثل هذا الشيخ نور من أنوار النبي €، يصلح لالقتداء به، ولكن 
ساعدت  وإن  األكبر،  والترياق  األحمر  الكبريت  من  أعزُّ  نادر  وجوده 
واْفِد  له،  خادماً  وكن  تفارقه،  ال  ذكرنا  كما  شيخاً  فوجدت  السعادة 
يوصلك  فإنه  فيه،  أوقاتك  وأَْفِن  حقه،  في  وأوالدك  ومالك  بنفسك 
وأكثر  Iمث    H  G نث  تعالى  اهللا  قال  كما  تعالى  اهللا  إلى 
أحوال غالب المشائخ في هذا الزمان على خالفه؛ يسارعون إلى نوافل 
اتِّباع  من  وذلك  والواجبات،  المفروضات  عن  ويتكاسلون  الخيرات، 

الهوى، واشتغالهم فيما ال جدوى.
قال الرازي رضي اهللا تعالى عنه: واعلم أن الشيخ المرشد لم يزل 
إال  يعرفه  فال  العوام  من  غيرهم  عن  فضًال  تعالى،  اهللا  أولياء  بين  مستوراً 

أرباب البواطن والبصائر دون أهل الظاهر.
ـَّ (أوليائي تحت قبابي ال يعرفهم  وقد ورد أن اهللا تعالى يقول: إن
صدق  قلة  تعالى  اهللا  إلى  الواصلين  من  الُكمَّل  اختفاء  وسبب  غيري). 
بالحظوظ  مشوب  بل  خالص،  غير  للطريق  طلبهم  فصار  الطالبين، 
للمشيخة  الناس  دعوى  وكثرة  الفاسدة،  واألغراض  واألهواء  النفسانية، 
بغير إذن من أشياخهم، ومن غير إذن صريح صحيح بنوا عليه أمرهم، 
الصالح  ظنوننا  وكذب  أعمالنا،  وسيئات  أنفسنا،  شرور  من  باهللا  فنعوذ 

انتهى. بأنفسنا. 
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فأقول: قد اتفق أهل الطريقة وأرباب الحقيقة على أن شرط المرشد 
إلى  نسبته  ينتهي  كامل،  مرشد  شيخ  من  مأذوناً  كامًال  كونه  الموصل: 
رسول اهللا €، وإن لم يكونوا كذلك فاعلموا أنهم قطاع الطريق الموصل 
هم  وأتباعه  الزنا،  أوالد  فهم  إذن  بغير  اإلرشاد  ادعى  ومن  اهللا،  إلى 
الفاسقون المغرورون الهالكون، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. 
اللهم احفظنا من ادِّعاء المشيخة الباطلة، وكوننا مع أتباعنا من أوالد الزنا 
بحرمة السادات النقشبندية، واألقطاب القادرية، واألولياء الشاذلية قدس 

اهللا تعالى أسرارهم.
الرابع: التنبيه 

إسرائيل)  بني  كأنبياء  أمتي  (علماء  قوله €:  معنى  ذكر  في 
ة  وتوجيه أقوال أهل الحقيقة من والية صغرى، وتارة والية كبرى، ومرَّ
والية النبوة، وتارة والية المأل األعلى، كيف يستقيم المذكور؟ مع أن 

المقطوع: ال يبلغ وليٌّ درجة نبي، وإن بلغ الغاية القصوى وتقطَّب!
فأقول وباهللا التوفيق: قال ولي اهللا تعالى الشعراني قدس سره العالي 
من  جعلني  أنه  عليَّ  به  وتعالى  تبارك  اهللا  منَّ  ومما  (اللطائف):  في 
يخرج  فال  كلها  الرسل  مقامات  تجمع  لكونها  محمد €،  شريعة  ورثة 
لموسى، أو  عنها مقام، وقلَّ فقيٌر يعطى ذلك! إنما يكون أحدهم وارثاً 
حتى  والسالم،  الصالة  عليهم  ونحوهم  يحيى،  أو  زكريا،  أو  عيسى، 
ذلك  ر  ويكرِّ روحه،  طلوع  عند  بعيسى  أو  بموسى  أحدهم  نطق  ربما 
الموت،  عند  ر  تنصَّ أو  د  تهوَّ أنه  قلنا  بما  له  معرفة  ال  من  فيعتقد  االسم، 
من  ورائه  كان  من  باسم  نطق  وإنما  كذلك!  وليس  ذلك،  على  ومات 
مع  الموت،  عند  شيخه  باسم  اإلنسان  ينطق  كما  السالم،  عليهم  األنبياء 
أن شيخه من باطنيَّة محمد € بيقين، فال يضره ذكر اسم ذلك النبي كما 

ال يضّره اسم شيخه.
فعلم أن من كان محمدي المقام فقد انطوى عنده جميع مقامات 

الرسل بقدر حظه ونصيبه منها.
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ألنه ال يصحُّ مقام نبي على التمام أبداً.
وقد كان أخي الشيخ أفضل الدين إبراهيمي المقام، وسيدي علي 
تعالى  اهللا  قدس  المتبولي  إبراهيم  وسيدي  المقام،  محمدي  الخواص 
إبراهيم  السيد  شيخي  يقول:  تارة  فكان  إبراهيمياً،  محمدياً  أسرارهم 

الخليل، وتارة يقول: شيخي رسول اهللا €.
عليه  للخليل  بدايته  في  تلميذاً  كان  بأنه  بينهما  ويجمع  قلت: 
السالم، ثم صار تلميذاً لرسول اهللا € في نهايته فافهم ذلك ترشد. انتهى 

من باب الحادي عشر في 285.
وفي (اللطائف) أيضاً: إن بداية مقام النبوة يبتدئ من بعد انتهاء 

مقام الوالية، فال تشترك الوالية مع شيء من أجزاء النبوة. انتهى.
من  بدايتها  تؤخذ  النبوة  دائرة  أن  وكما  المقدمة:  في  أيضاً  وفيها 
بعد نهاية الوالية، فكذلك علم التصوف! يبتدئ من بعد نهاية أهل الفهم 
إال من عمل بما علم على وجه اإلخالص،  والفكر، فال يسمى صوفياً 

كما عليه األئمة المجتهدون وصالحوا مقلديهم. انتهى. 
وكذا يقال للفاني من السالكين في التجلي األفعالي: آدميَّ المشرب، 
ويقال للوالية القلبية: والية آدم. وللفاني في التجلي الصفاتي الثبوتية: 
نوحي المشرب، وإبراهيمي المشرب، ويقال لوالية الروح: والية نوح 
موسوي  الذاتية:  الشؤوني  التجلي  في  وللفاني  السالم.  عليهما  وإبراهيم 
في  وللفاني  السالم.  عليه  موسى  والية  السر:  لوالية  ويقال  المشرب، 
لوالية الخفي:  التجلي الصفات السلبية: عيسوي المشرب، ويقال أيضاً 
محمدي  الجامع:  الشأن  التجلي  في  وللفاني  السالم.  عليه  عيسى  والية 
المشرب، ويقال لوالية األخفى: الوالية المحمدية صلى اهللا عليه وعليهم 

أجمعين. وعلينا 
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ومن المعلوم المحقق عندهم أن التجليات كلها سواء كان لألنبياء 
واألولياء! من مدد محمد €، فلما حصلت التجليات لألولياء بال واسطة 
وفيها  اسرائيل.  بني  كأنبياء  أمتي  علماء  قوله €:  َحقَّ  منه €،  لألنبياء 
أسرار ودقائق ال يعرفها إال من ذاقها. اللهم أعرفها وأذقها لنا وإلخواننا 

بجاه السادات النقشبندية قدس سرهم.
أصل الموجودات، وفخر الكائنات، قطب األنبياء وقلب األصفياء، 
وحبيب ذي العزة والكبرياء، منبع الفيوض والصدق والصفاء، وسلطان 
وسلِّم  وعلينا  وأتباعه  أصحابه  وعلى  عليه  المصطفى  محمد  المخلوقات 

كثيراً. تسليماً 
على  الصبح  بعد  االثنين  يوم  الفيل  عام  في  المكرمة  بمكة  ولد € 
األصح، في الثاني عشر من ربيع األول على الصحيح. وأرسله اهللا تعالى 
والمدر  والحجر  والمالئكة  اتفاقاً،  واإلنس  الجن  من  الخلق  إلى  رسوالً 
أقام  ثم  الشريف.  عمره  من  واألربعين  الحادية  السنة  في  األصح،  على 
وخرج  منها،  قريش  أخرجته  ثم  األصح،  على  سنة  عشرة  ثالث  بمكة 
فلما  الليلة،  فيه  ودخال  المعروف  الغار  إلى  أتيا  حتى  بكر ÷  أبو  معه 
على  بالقلب  اهللا}  إال  إله  {ال  التوحيد  كلمة  هناك  النبي €  لقَّنه  أصبح 
خصَّ  وقد  التثليث.  وجه  على  التلقين  ذلك  وكان  المعهودة،  الكيفية 
صدره  في  وصبَّ  الصحابة،  بين  من  بكر ÷  أبا  الخفي  الذكر  النبي € 
فلذا  النبوة،  مرتبة  إلى  المراتب  أقرب  هي  التي  اإللهية  المعارف  جميع 
إال وصببته في صدر أبي  قال €: (ما صبَّ اهللا تعالى في صدري شيئاً 

بكر). ثم خرجا من الغار وهاجرا إلى المدينة المنورة.
وقد تُوفِّي عليه الصالة والسالم بعد مكثه فيها عشر سنين وشهرين، 
في نصف نهار يوم االثنين من ثاني عشر من ربيع األول في السنة الحادية 
عليه  عنها،  تعالى  اهللا  رضي  عائشة  بيت  في  ودفن  الهجرة،  من  عشر 
التسليمات.  وأكمل  الصالة  أفضل  والصحب  اآلل  سائر  وعلى  وعليهم 

انتهى من (تحفة األحباب) بتغيير قليل.
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المقصد األول:
في ذكر المشائخ الخواجكان النقشبندية من أبي بكر الصديق ÷، 

إلى انتهاء مناقب عبيد اهللا أحرار قدس اهللا تعالى أسرارهم.
بعد األنبياء والمرسلين اتفاقاً: ورئيسهم أفضل األمم مطلقاً 

سيدنا أبو بكر الصديق ÷
على  الرجال  من  أو  اإلطالق،  على  اهللا €  برسول  آمن  من  أول 
الصالة  عليهم  األنبياء  بعد  جميعاً  الناس  وأفضل  األقوال.  من  اختالف 
اسمه  وكان  إسالمه،  بعد  النبي €  به  سّماه  اهللا،  عبد  واسمه  والسالم. 
آمن  الصديق.  ولقبه  العتيق،  ووصفه  الكعبة،  رب  عبد  الجاهلية  في 
له  فاستجاب  به،  اإليمان  إلى  الناس  دعى  ثم  أمره،  أول  في  بالنبي € 
طلحة وعثمان والزبير بن العوام وغيرهم رضي اهللا عنهم أجمعين. كان 
رضي اهللا تعالى عنه يكسب المعدوم، ويعين الضعفاء، ويواسي الفقراء، 
وقد أعتق سّت رقاب في اإلسالم قبل أن يهاجر، وبالل رضي اهللا تعالى 

 .  -  ,  +   * نث  اآلية  هذه  تعالى  اهللا  فأنزل  سابعهم،  عنه 
 w v u0  1 مث السورة وأنزل فيه أيضاً قوله تعالى نث /

z y x }  | { مث اآلية.

دالئل فضل أبي بكر الصديق ÷ على جميع الخلق بعد األنبياء 
عليهم السالم

قال في (تفسير الخازن) تحت هذه اآلية قال الشعبي: عاتب اهللا 
تعالى عز وجل أهل األرض جميعاً في هذه اآلية غير أبي بكر. 

لم  بكر  أبا  أن  قال  من  عنهما:  اهللا  رضي  الفضل  بن  الحسن  وقال 
سائر  وفي  القرآن،  نصَّ  إلنكاره  كافر  فهو  اهللا €  رسول  صاحب  يكن 

الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعاً ال كافراً.
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عن ابن عمر رضي اهللا تعالى عنهما أن رسول اهللا € قال ألبي بكر: 
الترمذي  أخرجه  الغار).  في  وصاحبي  الحوض،  على  صاحبي  (أنت 

وقال حديث حسن غريب.
قصة الهجرة: فصٌل في الوجوه المستنبطة من  وقال فيه بعد سْردِ 

هذه اآلية الدالة على فضل أبي بكر الصديق ÷.
منها: أن النبي € لما اختفى في الغار من الكفار كان مّطلعاً على أبي 
بكر الصديق ÷ في سره وإعالنه، وأنه من المؤمنين الصادقين الصديقين 

المخلصين، فاختار صحبته في ذلك المكان المخوف لعلمه بحاله.
تعالى  اهللا  فخّص  تعالى،  اهللا  بإذن  كانت  الهجرة  هذه  أن  ومنها: 
التخصيص  وهذا  وعشيرته،  أهله  من  غيره  دون  بكر  أبا  نبيه €  بصحبة 

يدل على شرف أبي بكر وفضله على غيره{1}.
 v u ومنها: أن اهللا تعالى عاتب أهل األرض بقوله تعالى نث
مث سوى أبي بكر الصديق ÷، وهذا دليل على فضله.  y x w

سفره  في  اهللا €  رسول  عن  يتخلَّف  لم  بكر ÷  أبا  أن  ومنها: 
وصحة  له  محبته  صدق  على  دليل  وهذا  له،  مالزماً  كان  بل  وحضره، 

صحبته به.
ومنها: مؤانسته للنبي €، وبذل نفسه له. وفي هذا دليل على فضله.
ومنها: أن اهللا تعالى جعله ثاني رسول اهللا € بقوله نث ~ ے 

¡ ¢ £ ¤مث وفي هذا نهاية فضيلة ألبي بكر ÷.
وقد ذكر بعض العلماء أن أبا بكر كان ثاني رسول اهللا € في أكثر 

األحوال.

{1}  من الصحابة وجميع األمم المتقّدمة مطلقاً، فهذه الخصوص والمزايا تكفي 
عون اإلمامة له  جواباً للروافض الحاكمين بفضيلة علّي ÷ على الصحابة مطلقاً، ويدَّ

مطلقاً.{للكاتب رحمه اهللا تعالى}.
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منها: أن النبي € دعى الخلق إلى اإليمان فكان أبو بكر أول من 
باهللا  اإليمان  إلى  بكر ÷  أبو  دعى  ثم  اإليمان.  في  ثانيه  فكان  آمن، 

ورسوله فاستجاب له جماعة، فكان ثانيه في الدعوة.
ومنها: أن النبي € لم يقف في موقف من غزواته إال وأبو بكر معه 

في ذلك الموقف.
فكان  اإلمامة  في  مقامه  قام  اهللا €  رسول  مرض  لما  أنه  ومنها: 

ثانيه فيها.
ومنها: أنه ثانيه في تربته €، وفي هذا دليل على فضله.

ومنها: أن اهللا تعالى ثالثهما، ومن كان اهللا معه ال يشك في فضله 
وشرفه على غيره.

ومنها: إنزال السكينة على أبي بكر الصديق ÷، واختصاصه بها 
مث قال  دليل على فضله؛ في قوله تعالى نث ¯  ° ± ² 
ابن عباس رضي اهللا تعالى عنهما: أنزل السكينة على أبي بكر ألن النبي € 

كان على السكينة من قبل ذلك. انتهى.
ومما نقل عن أبي بكر في وقعة الغار قوله:

رني        ونـحن فـي سدٍف من ظلمة الغار قـال النبي ولـم يـجـزع يُـوقـِّ
ال تـخـش شـيئاً فـإن اهللا ثـالـثـنا        وقـد تـكـفَّـل لـي مـنـه بـإظهار
وإنـمـا كـيد مـن تـخـشى بوادره        كـيـُد الـشـياطين قد كادت لـكفار
اهللا مـهـلـكـهم ُطـّراً بـمـا صنعوا       وجـاعـل الـمنتـهى منهم إلى النار

ذلك  لكفى  الهجرة  حديث  سوى  شيء  حقه ÷  في  يَرِْد  لم  ولو 
دليًال على رفعة رتبته، وعلوِّ منزلته على من سواه، ولذلك قال عمر بن 
الخطاب ÷ حين ذكر عنده أبو بكر ÷: وددت أن عملي كله مثل عمله 

يوماً واحداً من أيامه، وليلة واحدة من لياليه.
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إليه  انتهيا  فلما  الغار  إلى  اهللا €  رسول  مع  سار  فليلٌة  ليلته:  أما 
قال: واهللا ال تدخل حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك 
ثقبان  وبقي  به،  ه  وسدَّ ردائه  فشق  ثقباً  جوانبه  في  ووجد  فكنسه  فدخله 
فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول اهللا €: أدخل، فدخل. ووضع رأسه 
في حجره ونام. فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر، ولم يتحرك مخافة 
أن ينتبه رسول اهللا €، فسقطت دموعه على وجه رسول اهللا € فقال: ما 
لك يا أبا بكر؟ فقال: لُِدْغُت فداك أبي وأمي. فتفل عليه رسول اهللا € 

فذهب ما يجده، ثم انتقض عليه وكان سبب موته.
وأما يومه: فلما قبض رسول اهللا € ارتدَّت العرب وقالوا: ال نؤدِّي 
خليفة  يا  فقلت:  عليه.  لجاهدتهم  عقاالً  منعوني  لو  فقال{1}:  الزكاة. 
اٌر  خوَّ الجاهلية  في  أجبَّاٌر  لي:  فقال  بهم.  وارفق  الناس  تألَّف  اهللا  رسول 
في اإلسالم إنه قد انقطع الوحي وتّم الدين، أينقص وأنا حي؟! أخرجه 
في (جامع األصول) ولم يرقم عليه عالمة ألحد. انتهى من (الخازن) 

. منتخباً
خطب  قال:  أنه  الخدري ÷  سعيد  أبي  عن  (البخاري)  وفي 
عنده،  ما  وبين  الدنيا  بين  عبداً  خيَّر  سبحانه  اهللا  (إن  فقال:  النبي € 
فاختار ما عند اهللا. فبكى أبو بكر ÷ فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ 
فكان  اهللا!  عند  ما  فاختار  عنده  ما  وبين  الدنيا  بين  عبداً  خيََّر  اهللا  يكن  إن 
ال  بكر  أبا  يا  فقال:  أعلمنا.  بكر ÷  أبو  وكان  العبد،  هو  اهللا €  رسول 
تبِك إن من أمنِّ الناس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً 
ة اإلسالم ومودته، ال يُبَقيَّن  خليًال من أمتي التخذت أبا بكر، ولكن أخوَّ

في المسجد باب إال ُسدَّ إال باٌب أبي بكر).
وفيه أيضاً عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: (خرج رسول 
اهللا € في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، 

أبو بكر.  {1}
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أمنَّ  أحد  الناس  من  ليس  إنه  قال:  ثم  عليه،  وأثنى  تعالى  اهللا  فحمد 
من  متخذاً  كنت  ولو  قحافة،  أبي  بن  بكر  أبي  من  وماله  نفسه  في  عليَّ 
عني  سّدوا  اإلسالم.  خلَّة  ولكن  خليًال،  بكر  أبا  التخذت  خليًال  الناس 
كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر) قال الشراح: وأخرج 
مثله مسلم عن أبي سعيد الخدري ÷، وجندب ÷، غير أن في حديث 
جندب: سمعت رسول اهللا € يقول قبل أن يموت بخمس ليال، فذكره.
تعالى  اهللا  رضي  صالح  بن  معاوية  عن  سعد  ابن  وفي (طبقات) 
عنهم: أن ناساً قالوا: أغلق أبوابنا وترك باب خليله! فقال رسول اهللا €: 
قد بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر، وإني أرى على باب أبي بكر نوراً، 

وعلى أبوابكم ظلمة.
كونه  مع  الحديث  هذا  أن  إلى  العلماء  من  طائفة  ذهبت  فائدة: 
محموالً على ظاهره، فيه إشارة إلى الخصوصية ألبي بكر ÷ بالخالفة، 
مصروف  أنه  إلى  وطائفة  الناس،  سائر  دون  بعده  المستخلف  هو  وإنه 
الظاهر، متروك الحقيقة، بل هو كناية عن الخالفة، وسدِّ أبواب المقالة، 
وحسم أطماع الناس عنها دون النظر إليها والتطلع عليها. وإلى هذا مال 
أبي  منزل  بأن  ذلك  وا  وقوُّ وغيرهما،  حبَّان،  وابن  النوريشي،  العالمة 
بكر ÷ كان في السنح، واستيفاء المرام بالنقض واإلبرام. (فتح الباري) 

للحافظ ابن حجر وغيره من شروح (البخاري).
أسرارهم:  تعالى  اهللا  قدس  الطريقة  ومشائخ  الحقيقة  أهل  وقال 
الحبِّيَّة  النسبة  كمال  بكر ÷  ألبي  وأنَّ  الباطنية،  الخالفة  إلى  إشارة  فيه 
إلى رسول اهللا €، فأشار النبي € في هذا الحديث إلى أنَّ جميع النسب 
والطرق مسدودة في جنب النسبة الحبِّيَّة، وما هو الموصل إلى المقصود 
النسبة  تلك  عن  أربابها  عند  المعروفة  والرابطة  الحبية،  هذه  إال  ليس 

الحبية إلى صاحب دولة الئقة بالوسائط.



36

أبي  أهلها إلى  تعالى أسرار  النقشبندية قدس اهللا  الطريقة  وانتساب 
غيرها.  دون  بها  الختصاصها  النسبة  هذه  حيثية  من  الصديق ÷  بكر 
وطريقة هؤالء األكابر في الحقيقة هي المحافظة على تلك النسبة الشريفة.
ويؤيِّد ما اختاره أهل الحقيقة ما ورد في باب علي كرم اهللا وجهه 
من األحاديث كما سردها الحافظ ابن حجر في شرح (البخاري) منها: 
حديث سعد بن أبي وقاص ÷: (أمر رسول اهللا € بسدِّ األبواب الشارعة 
في المسجد، وترك باب علي). أخرجه أحمد والنسائي وسنده قوي. 
زاد الطبراني في (األوسط) ورجاله ثقات. فقالوا: يا رسول اهللا سددت 
ها. وروى مثله أيضاً عن زيد بن  أبوابنا! فقال: ما أنا سددتها ولكن اهللا سدَّ
أرقم ÷ وابن عباس وجابر بن سمرة، وابن عمر رضي اهللا تعالى عنهم، 

أخرجه أحمد والنسائي والطبراني والحاكم وغيرهم، انتهى مختصراً.
اهللا  رضي  وعلي  بكر  بأبي  مختصة  غير  الخالفة  أن  التأييد:  وجه 
طرقها  كثرة  مع  فإنها  الباطنية،  والخالفة  الطريقة  نسبة  بخالف  عنهما، 
ينتهي{1} انشعابها إلى هذين البحرين التيارين، وينتمي أنجمها إلى ذينك 
النَيِّرين السيارين دون غيرهما، مع تحقُّق اتصافهم بأقصى مراتب الوالية، 

وبلوغهم في ذلك وراء الغاية، كما ال يخفى على أربابها.
مسدودة  الطريقة  ونسبة  المعنوية  الخالفة  بأن  اإلشارة  وصحة 
أبوابها وممنوع انشعابها إال لهذين اإلمامين. قد علم كل أناس مشربهم، 

واستطاب كل فريق مآدبهم. وفوق كل ذي علٍم عليم.
وما قيل من أن متأخري مشائخ النقشبندية يجرون سلسلة أخذهم 
عنهما،  تعالى  اهللا  رضي  الفارسي  سلمان  بواسطة  الصديق  بكر  أبي  إلى 

فيه إشارة إلى أنَّ مرادهم ليس نفي الخالفة الباطنية عن غيرهم مطلقاً، بل نفي   {1}
كونها بحيث تنتشر منهم نسبة الصوفية وتنتهي إليهم طرق المشائخ، فال ينافي ما ذكره 
بعضهم: من أنَّ في الصحابة وغيرهم من اتصف بالخالفة الظاهرية والباطنية. {منه 

رحمه اهللا تعالى}.
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النقل  أهل  عند  يثبت  لم  شيء  وهذا   – إجازاتهم  في  ذلك  ويذكرون 
القائل  أن  سبق  مما  علمت  قد  فإنك  عليه،  ومردود  فمدفوع  انتهى– 
طالب  أبي  زمان  وأين  سره  قدس  المكي  طالب  أبو  الشيخ  هو  لذلك 
فإن  متأخريهم!  عن  فضًال  النقشبندية؟  المشائخ  قدماء  زمان  من  المكي 
بهاء  الخواجه  لدن  من  السلسلة  هذه  على  أطلق  إنما  النقشبندية  اسم 
وطيفورية  بسطامية  تسمى  كانت  وقبله  سره،  قدس  النقشبندي  الدين 
نسبة إلى أبي يزيد البسطامي ÷، وقبله كانت تسمى صديقية، كما ال 
يخفى على أربابها، فنسبته إليهم افتراء محض، وقوله: وهذا شيء لم 
يثبت.. إلخ. مما يقضي منه العجب، كيف يصدر هذا الكالم ممن له 
أدنى حظ من العلم. فإن أهل الطريقة ال ينقلون طريقتهم بواسطة أئمة 
ورثوها  بهم،  خاصة  طريقة  لهم  بل  تقريرهم!  إلى  يحتاج  حتى  النقل 

أكابر عن أكابر؛ من األول إلى اآلخر.
النقل  أصحاب  إما  والناس  القشيرية):  الرسالة  (آخر  في  قال 
واألثر، وإما أرباب العقل والفكر، وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه 
المعارف  من  للخلق  والذي  ظهور،  فلهم  غيب  للناس  فالذي  الجملة، 
مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود، فهم أهل الوصال؛ والناس أهل 

االستدالل، وهم كما قال القائل، شعر:
لـيـلـي بـوجـهك مشرق       وظـالمـه فـي الناس سار
والناس في سدف الظـالم       ونـحـن فـي ضـوء النهار

انتهى.
حون لقاء حسن البصري لعلي رضي  وكذلك قوله: وكذا ال يصحِّ
و(تهذيب  القلوب)  (قوت  في  ذكر  بما  أيضاً  مردود  عنهما  تعالى  اهللا 
التهذيب) وغيرهما من كتب المحققين: أنه ولد لسنتين بقيتا من ِخالفة 
عمر ÷، ولقي عثمان وعلياً، ومن بعدهما من الصحابة رضي اهللا تعالى 

عنهم أجمعين، وناهيك بهم قدوة.
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إذا قـالت حذام فصدقوها       فـإن القول ما قالت حذام
ومن قـال سـواه فـكذبوه       أما هو منكر رعى الذمام؟

والعشرين  الثاني  في  والعشاء،  المغرب  بين  المدينة  في  توفي ÷ 
وستين  ثالث  ابن  وهو  الهجرة  من  عشر  ثالث  سنة  األخرى،  جماد  من 

سنة، رضي اهللا تعالى عنه وعنا آمين.

سابق الفرسان ومقدم الركبان
سيدنا سلمان الفارسي رضي اهللا تعالى عنه

فصادف  كان أبوه من أعيان قرية بنواحي أصبهان، وكان مجوسياً 
ممرُّ سلمان ÷ مرة لكنيسة النصارى القاطنين في تلك القرية، فاستحسن 
عن  قلبه  ورغب  والخضوع،  والخشوع  اإلنجيل  قراءة  فيه  رأى  لما  دينهم 
عبادة النار ودين المجوسي، فأظهر لهم رغبة في دين النصارى، وعجز 
عنه لمنع أبيه، فأخرجوه إلى الشام، فأقام هناك مدة وخالط كبار الرهبان 
وخدمهم، ولما قرب وفاة من صاحبه أخيراً استفسره عمن يصحبه بعده! 
فقال: واهللا ال أدري اآلن أحداً أدلُّك عليه، ولكن قد قرب زمان بعثة نبي 
آخر الزمان. فأخبره بعالمته وشمائله ومبعثه ومحلِّ هجرته ودالئل نبوته.
أهلها  وأعطى  الحجاز،  تريد  األسقف  وفاة  بعد  قافلة  وصحب 
من  وباعوه  به  غدروا  القرى  وادي  إلى  وصلوا  ولما  عنده،  ما  جميع 
يهودي يسمى بعبد األشهل. ثم ابتاعه منه ابن عمه، وحمله إلى المدينة 
فها النبي € بنزوله فيها، فوصل إلى مجلسه € وتيقَّن  المنورة، وقد شرَّ
له €  وحكى  فأسلم  مرسل،  نبيٌّ  أنه  األسقف  بها  أخبر  التي  بالعالمات 
أصحابه  وأمر  منه،  النبي €  فتعجب  الطلب،  في  عليه  جرى  وما  قصته 
النبي €:  له  فقال  الهجرة،  من  خمس  سنة  في  وذلك  قصته،  باستماع 
(خلِّص نفسك من رِقِّيَِّة المخلوق) فالتمس ذلك من سيده؛ فتقرر األمر 
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تثمر،  حتى  ويربيها  نخلة  ثالثمائة  لسيده  يغرس  أن  على  وقال  قيل  بعد 
ألصحابه:  فقال  بذلك  النبي €  فأخبر  ذهباً.  أوقية  أربعين  يعطيه  وأن 
الشريفة  بيده  النبي €  فغرسها  نخلة  ثالثمائة  له  فجمعوا  أخاكم.  أعينوا 
تلك  في  كلها  فأثمرت  الخطاب ÷،  بن  عمر  غرسها  فإنها  واحدة  إال 
وغرسها  النبي €  فقلعها  عمر ÷،  غرسها  ما  إال  تعالى  اهللا  بإذن  السنة 
بيضة  مقدار  النبي €  وأعطاه  لسيده،  فسلمها  حالتها،  في  فأثمرت  بيده 
من  نفسه  وخلَّص  لسيده  فسلَّمه  الغنيمة،  مال  من  الذهب  من  الدجاجة 

الرِقِّيَِّة، ثم حضر مع النبي € الغزوات وشهد الوقائع.
قيل إنه بيع إلى سبعة عشر شخصاً.

فقال  الفريقين؟  أيِّ  من  أنه  واألنصار  المهاجرون  فيه  واختلف 
النبي €: سلمان منا أهل البيت. وكفى بذلك شرفاً ولذا قيل، شعر:

لُعـْمرك مـا اإلنـسـان إال ابـن دينه      فال تترك التقوى اتِّكاالً على النسب
فقد فاز باإلسالم سـلـمـان فـارس      وقـد َحطَّ بالجهل الشريف أبو لهب

بحفر  سلمان ÷  إليه  أشار  األحزاب  تحزُّب  النبي €  سمع  ولما 
الكريمة،  بنفسه  فيه  وعمل  النبي €  فقبله  المدينة،  أطراف  في  الخندق 
لغيره. فعرضت لسلمان رضي اهللا تعالى عنه فيه  باً  رغبة في أجره وترغُّ
رسول  رأى  فلما  منه،  قريب  اهللا €  ورسول  فأعجزته،  كبيرة  صخرة 
اهللا € شدة المكان وعجزه نزل الخندق وأخذ المعول من يده، فضرب 
به ضربة فلمعت تحت المعول برقة، ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت 
فقال  أخرى،  لمعة  تحته  فلمعت  ثالثة  به  ضرب  ثم  أخرى،  برقة  تحته 
البرق  من  رأيت  الذي  هذا  ما  اهللا  رسول  يا  وأمي  أنت  بأبي  سلمان ÷: 
واللمعان تحت المعول حين ضربت؟ قال: أوقد رأيت ذلك يا سلمان؟ 
قال: نعم. قال: أما األولى فقد فتح اهللا لي بها اليمن، وأما الثانية فقد 

فتح اهللا بها الشام والمغرب، وأما الثالثة فقد فتح اهللا بها المشرق.
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مطلب 
اإلشارة  ألرباب  الثبات  من  الحديث  هذا  ضمن  في  ما  يخفى  وال 
وجود  من  الترجمة  صاحب  من  الموروث  الطريق  هذا  في  بدَّ  ال  أنه  من 
المجاهدات والمشاق، ومقاساة الشدائد في أولها، وظهور التجليات في 

آخرها، وترتب الفتوحات عليها.
مدائن  على  اإلسالم  جيوش  واستولت  العجم  بالد  فتحت  ولما 

كِْسَرى ُسلِّم واليتها لسلمان الفارسي ÷، وكان بقية عمره والياً هناك.
وكان يأكل من شغل يديْه.

وقد كان أميراً على ثالثين ألفاً من المسلمين، وعطاؤه خمسة آالف.
وكان يخطب الناس في عباءة يفرش بعضها، ويلبس بعضها.

ولم يكن له بيت، بل كان يستظل بالفيء حيث دار.
نجمع  ال  ويقول:  لحاجة،  يرسله  حين  الخادم  عن  يعجن  وكان 

عملين. عليه 
إذا لم  وكان ال يأكل من صدقات الناس، بل كان ال يكاتب عبداً 

يكن عنده كسب، ويقول: أتريد أن تطعمني أوساخ الناس.

مطلب 
ليس  وغافل  يطلبه!  والموت  الدنيا  لمؤمِّل  عجباً  يقول:  وكان 

بمغفول عنه! وضاحك وال يدري أربُّه راٍض عنه أم ساخط؟!
وكان ÷ يقول: عهد إلينا رسول اهللا € وقال: (ليكن بُلَغُة أحدكم 

مثل زاد الراكب).
وسجادته  ومصحفه  سيفه  أخذ  المدائن  في  مرة  الحريق  وقع  ولما 

وخرج مسرعاً، وقال: كذلك ينجو المخفون.
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عاش ÷ مائتين وخمسين سنة، وقيل غير ذلك.
سنة  في  وقيل{1}  عنه،  تعالى  اهللا  رضي  عثمان  خالفة  في  وتوفي 

ثالث وثالثين، واهللا سبحانه وتعالى أعلم.

اإلمام أبو عبد الرحمن قاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي اهللا تعالى عنهم أجمعين

بنات  من  أمه  قيل  بالمدينة{2}.  المشهورين  السبعة  الفقهاء  أحد 
يزدجرد  ببنات  الخطاب ÷  بن  عمر  أُتي  لما  أنه  وذلك  العجم،  ملوك 
بن شهريار سبيَّات أراد بيعهن، فأعطاهن على يد دالَّل ينادي عليهن في 
السوق، فقال علي رضي اهللا تعالى عنه: يا أمير المؤمنين إنَّ رسول اهللا € 
يبعن  ال  الملوك  بنات  إن  افتقر).  وغنيّاً  ذّل،  قوم  كريم  قال: (أكرموا 
موهن فيشتريهن من  في األسواق مثل غيرهن من بنات السوقة، ولكن قوِّ
علي،  بن  الحسين  بين  وقسمهن  أثمانهن  عليٌّ  فأعطى  من  فُقوِّ يختارهن. 
فولدن  عنهم،  تعالى  اهللا  رضي  عمر  بن  اهللا  وعبد  بكر،  أبي  بن  ومحمد 
زين العابدين ابن اإلمام  ثالثة هم خيار أهل زمانهم. أعني: اإلمام علياً 
تعالى  اهللا  رضي  اهللا  عبد  بن  وسالم  محمد،  بن  قاسم  واإلمام  حسين، 
عنهم. قال ابن سعد: إنه ثقة رفيع، عالم فقيه، إمام ورع كثير الحديث.
أحداً  بالمدينة  أدركنا  ما  عنهما:  اهللا  رضي  سعيد  بن  يحيى  وقال 

عليه. له  نُفضِّ

لعّل قيل هيا زائد من قلم الناسخ في األصل، تدبَّر.{من الكاتب رحمه اهللا تعالى}.  {1}
في  هؤالء  العلماء  بعض  جمع  وقد  الدنيا،  في  والفتيا  العلم  عنهم  انتشر  ممن   {2}

هذين البيتين:
أال كل َمْن ال يقتدي بـأئـمــة      فقسمته ضيزى عن الحق خارجه
فخذهم عبيد اهللا عروة قـاسـم      سـعـيد وسليمان أبو بكر خارجه

(الحدائق الوردية).
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أعلم بالسنة منه، وما كان الرجل  وقال أبو الزناد: ما رأيت أحداً 
يعد رجًال حتى يعرف السنة.

وقال أيوب: ما رأيت أفضل منه.
وقال أبو نعيم في (الحلية): كان لغوامض األحكام فائقاً، وإلى 

محاسن األخالق سابقاً.
وفيها أيضاً؛ عن أيوب قال: سمعت القاسم ÷ يُسأل بمنًى فيقول: 
تسألون  ما  كل  نعلم  ال  واهللا  قال:  عليه  أكثروا  فلما  أعلم،  ال  أدري،  ال 

عنه، ولو علمنا ما كتمنا عنكم، وال يحّل لنا أن نكتم.
ما  يقول:  القاسم  سمعت  سعيد ÷:  بن  يحيى  عن  أيضاً؛  وفيها 
نعلم كل ما نسأل عنه، وألن يعيش الرجل جاهًال بعد أن يعرف حق اهللا 

تعالى عليه خيٌر له من أن يقول ما ال يعلم.
وفيها؛ عن محمد بن إسحق ÷: جاء أعرابي إلى القاسم بن محمد 
رضي اهللا تعالى عنهما فقال: أنت أعلم أم سالم. قال:ذلك. فنزل سالم 
فلم يزده عليها حتى قام األعرابي. قال محمد بن إسحق: كره أن يقول 

هو أعلم مني فيكذب، أو يقول: أنا أعلم فيزكي نفسه.
بن  القاسم  مات  قال:  سلمة ÷  أبي  بن  رجا  عن  أيضاً؛  وفيها 
التراب  عليَّ  سنَّ  البنه:  فقال  معتمراً  أو  حاّجاً  والمدينة  مكة  بين  محمد 

سناً، وسوِّ عليَّ قبري، ثم الحق بأهلك، وإياك أن تقول كان كان.
وعنا  عنه  اهللا  رضي  الصحيح،  على  ومائة  ست  سنة  ووفاته ÷ 

وعن جميع إخواننا آمين.
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مجمع البحرين وملتقى النهرين اإلمام الحاذق 
سيدنا جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقر 
بن اإلمام زين العابدين ابن اإلمام حسين 

رضي اهللا عنهم أجمعين
ولد ÷ سنة ثمانين، وقيل ثامن رمضان من سنة ثالث وثمانين، 
عن  وأعرض  والخشوع،  العزلة  وآثر  والخضوع،  العبادة  على  وأقبل ÷ 

الرياسة والجموع.
بن  جعفر  إلى  نظرت  إذا  كنت  قال:  المقدام ÷  أبي  بن  عمر  عن 

محمد علمت أنه من ساللة النبيِّين.
وقال مالك بن أنس ÷: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري ÷  
لك  الحديث  كثرة  وما  ثك!  أحدِّ أنا  تحدثني:  حتى  أقوم  ال  قال:  حين 
فأكثر  ودوامها  بقائها  فأحببت  بنعمة  عليك  اهللا  أنعم  إذا  سفيان!  يا  بخير 

 A @ من الحمد والشكر عليها، فإن اهللا تعالى قال في كتابه نث
B مث وإذا استبطأت الرزق فأكثر من االستغفار، فإن اهللا تعالى قال 
في كتابه نث Ó  Ò    Ñ Ð  Ï مث اآليات. يا سفيان! إذا أحزنك 
مفتاح  فإنها  باهللا،  إال  قوة  وال  حول  ال  فأكثر  غيره  أو  سلطان  من  أمٌر 
الفرج، وكنز من كنوز الجنة. فعقد سفيان ÷ بيده وقال: ثالث، وأيُّ 

ثالث! قال جعفر: عقلها واهللا أبو عبد اهللا ولَيَنتفعنَّ بها.
اهللا  رضي  محمد  بن  جعفر  على  دخلت  الثوري ÷:  سفيان  وقال 
ثوري!  يا  لي:  فقال  متعجباً،  إليه  أنظر  فجعْلُت  َخزٍّ  ُجبَّة  وعليه  عنهما 
مالك تنظر إلينا ولعلك تعجب مما رأيت. قلت: يا ابن رسول اهللا! ليس 
هذا من لباسك، وال لباس آبائك. فقال لي: يا ثوري! كان ذلك زماناً 
كلُّ  أقبَل  زمان  وهذا  وإقتاره،  إفقاره  قدر  على  يعملون  وكانوا  مفقراً، 
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بيضاء  صوف  ُجبَّة  تحتها  فإذا  ُجبَّته،  عنه  حسر  ثم  إليه،  عزٌّ  فيه  شيء 
تعالى  هللا  كان  فما  لكم،  وهذا  تعالى،  هللا  هذا  لبسنا  ثوري!  يا  فقال: 

أخفيناه، وما كان لكم أبديناه.
أن  الدنيا  إلى  تعالى  اهللا  أوحى  عنه:  تعالى  اهللا  رضي  كالمه  ومن 

اخدمي من خدمني، وأتعبي من خدمك.
مث: للمتفرِّسين. وقال في قوله تعالى نث ? 

وقال: كيف أعتذر وقد أحججت، وكيف أحتجُّ وقد علمت؟
وقال: الصالة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة 

البدن الصيام، والراجي بال عمل كالرامي بال وتر.
غالى  وما  بالزكاة،  أفعالكم  نوا  وحصِّ بالصدقة،  الرزق  استنزلوا 
العيال  وقِلَّة  العقل،  نصف  والتؤدة  العيش،  نصف  والتدبير  اقتصد،  من 
على  بيده  ضرب  ومن  عقَّهما،  فقد  والديه  حزَّن  ومن  اليسارين،  إحدى 
فخذيه عند مصيبة فقد حبط أجره، والصنيعة ال تكون صنيعة إال عند ذي 
حسب ودين، واهللا تعالى ُمنزل الصبر على قدر المصيبة، ومنزل الرزق 

بقدر المؤنة.
إلى  ركنوا  قد  الفقهاء  رأيتم  فإذا  الرسل،  أمناء  الفقهاء  وقال: 

فانْهوهم. السالطين 

مطلب
الصمت،  من  أحسن  شيء  وال  التقوى،  من  أفضل  زاد  ال  وقال: 

وال عدوَّ أضر من الجهل، وال داء أودى من الكذب{1}.

في  تعالى  اهللا  حضرة  دخول  يصح  ال  أنه  على  تعالى  اهللا  أهل  أجمع  وقد   *  {1}
وباطناً، بدليل عدم  صالة وغيرها إال لمن تطّهر من سائر الصفات المذمومة ظاهراً 
ة الصالة لمن صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفّو عنها، أو ترك لمعة من=  صحَّ
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وقال: إذا بلغك من أخيك ما تكره! فاطلب له من عذر واحد إلى 
سبعين عذراً، فإن لم تجد له عذراً فقل لعل له عذراً ال أعرفه.

وقال: إذا سمعتم من مسلم كلمة فاحملوها على أحسن ما تجدون 
حتى تجدوا إليها محمًال، فإن لم تجدوا إليها محمًال فلوموا أنفسكم.

وقال: ال تأكلوا من يد جاعت ثم شبَعْت.

=أعضائه بغير طهارة، ومن لم يتطهر كذلك فصالته صالة ال روح فيها ال حقيقة، 
كما أنَّ من اْحتجب عن شهود الحق تعالى بقلبه في لحظة من صالته بطلت صالته 
عند القوم كذلك. وقد نبّه الشارع € باشتراط الطهارة الظاهرة على اشتراط الطهارة 
وظاهره،  باطنه  بين  الطهارة  في  يطابق  أن  المريد  من  تعالى  اهللا  أهل  فأراد  الباطنة، 
حديث  وفي  النار،  من  األسفل  الدرك  في  المنافقين  فإن  النفاق،  صفات  من  لنخرج 
مسلم مرفوعاً (إنَّ اهللا تعالى ال ينظر إلى صوركم وال إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى 
يرشده  شيخاً  له  اإلنسان  اتخاذ  وجوب  على  الطريق  أهل  أجمع  وكذلك  قلوبكم). 
إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من حضرة اهللا تعالى بقلبه لتصحَّ صالته من باب: 
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجٌب. وال شك أّن عالج األمراض الباطنة؛ من حبَّ 
واجٌب،  كله  ونحوها  والنفاق  والغّل  الحقد  والحسد  والرياء  والعجب  والتكبر  الدنيا 
د بالعقاب عليها. فعلم  كما يشهد له األحاديث الواردة في تحريم هذه األمور والتوعُّ
أنَّ من لم يتَّخذ له شيخاً يرشده إلى الخروج عن هذه  الصفات فهو عاص هللا تعالى 
ولرسوله €، ألنه ال يهتدي لطريق العالج بغير شيخ ولو حفظ ألف كتاب في العلم! 
سمعه  َمْن  فكلُّ  الداء،  على  الدواء  تنزل  يعرف  وال  الطبِّ  في  كتاباً  يحفظ  كمن  فهو 
وهو يدرِّس في الكتاب يقول: إنّه طبيٌب عظيم، وَمْن رآه حين يسأل عن اسم المرض 
أن  وإيَّاك  نصحي.  واقبل  شيخاً  أخي  يا  لك  فاتَّخْذ  جاهل،  إنّه  قال:  إزالته  وكيفيّة 
تقول: إنَّ طريق الصوفيَّة لم يأت بها كتاٌب وال سنٌّة، فإنّه كفر!! فإنها كلها أخالق 

دية، وسيرة أحمديَّة، وسنن إلهيَّة. محمَّ
واعلم أنَّ كّل من رزقه اهللا تعالى السالمة من األمراض الباطنة كالسلف الصالح واألئمة 
المجتهدين رضي اهللا تعالى عنهم فال يحتاج إلى شيخ نث Ä   Ã Â     Á À مث، 
فأحسن يا أخي النظر في هذه. (لواقح األنوار القدسية في بيان العهود المحمدية) 

للولّي الشعراني رحمه اهللا تعالى. 
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وصيته البنه موسى الكاظم
ومما أوصى به ابنه اإلمام موسى الكاظم رضي اهللا تعالى عنهما: 
يا بُني َمْن رضي بما قسم له استغنى، ومن مّد عينه إلى ما في يد غيره 
مات فقيراً، ومن لم يرض بما قسم اهللا تعالى له اتَّهم اهللا في قضائه، ومن 
استصغر زلَّة نفسه استعظم زلَّة غيره، ومن استصغر زلَّة غيره استعظم زلَّة 
! من كشف حجاب غيره انكشفْت عورات بيته، ومن سلَّ  نفسه. يا بنيَّ
سيف البغي قتل به، ومن حفر بئراً ألخيه سقط فيه، ومن داخل السفهاء 
 ! َحَقر، ومن خالط العلماء َوقَر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بُنيَّ
إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما ال يعنيك فتزلَّ 
بذلك. يا بني! قل الحق لك أو عليك تستشار من بين أقرانك. يا بني! 
وعن  آمراً،  وبالمعروف  فاشياً،  وللسالم  تالياً،  تعالى  اهللا  لكتاب  كن 
ولمن  مبتدئاً،  عنك  سكت  ولمن  واصًال،  قطعك  ولمن  ناهياً،  المنكر 
الرجال.  قلوب  في  الشحناء  تزرع  فإنها  والنميمة!  وإياك  معطياً،  سألك 
والتعرُّض لعيوب الناس! فمنزلة المتعرِّض لعيوب الناس بمنزلة الهدف.
بمعصيتك،  تخذلني  وال  بطاعتك،  أعزَّني  اللهم  دعائه ÷:  ومن 
عَت عليَّ من فضلك. اللهم ارزقني مواساة من قتَّرَت عليه رزقك بما وسَّ

وقال لسفيان الثوري رضي اهللا تعالى عنه: إذا بلغت البيت الحراَم 
فضع يدك على الحائط ثم قل: يا سابق الفوت، يا سامع الصوت، ويا 

كاسي العظام لحماً بعد الموت. ثم ادع بما شئت.
ومائة،  وأربعين  ثمان  سنة  شوال  في  المنورة  بالمدينة  مات ÷ 
وُدفن في قبة أهل البيت رضي اهللا تعالى عنه وعنا، ورزقنا من بركاتهم 

آمين.{1} وفيوضاتهم 

{1}  سقط من هذا الموضع صحيفة هذا الكتاب الجليل 16 ولعلها كانت جبيرة ال 
صحيفة وال ورقة تامة، فتحيرت في األمر لتجديدها، فألهمني اهللا تعالى أن أتفحصه 
سره  قدس  القحي  أفندي  حسن  أوانه  وغوث  زمانه  قطب  الكامل  المرشد  تأليف  من 
(سراج السعادات في سير السادات) فبحمد اهللا تعالى وجدت فيه ما سقط من هذا 

الموضع ونقلته في هذه الورقة. {وأنا الفقير الغبي محمد بن العالم علي العوري}. 
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سلطان العارفين
أبو يزيد البسطامي ÷

فأسلم،  نصرانياً  جده  كان  آدم،  بن  عيسى  بن  طيفور  اسمه: 
كان قدس سره من أقران أبي حفص الحداد، ويحيى بن معاذ، ولقي 

البلخي. الشقيق 
قال قدس سره: ما زلت أسوق نفسي إلى اهللا تعالى وهي تبكي، 

إلى أن ُسْقتُها وهي تضحك.
يا  إليك  الطريق  كيف  فقلت:  المنام  في  العزة  ربَّ  رأيت  وقال: 

رب؟ فقال: إن تركت نفسك فقد وصلت.
وُسئَِل بأي شيء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع، وبدٍن 
يمكن  ال  فقال:  تعالى؟  اهللا  سبيل  في  لقيت  ما  أشدَّ  ما  له:  وقيل  عاٍر. 
فنعم،  هذا  أما  فقال:  منك؟  نفسك  لقيت  ما  أهون  ما  فقيل:  وصفه. 

دعوتها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني فمنعتها عن الماء سنة.
وقال: الناس كلهم يهربون من الحساب ويتجافون عنه، وأنا أسأل 
اهللا تعالى أن يحاسبني. فقيل: لَِم ذلك؟ فقال لعله يقول فيما بين ذلك: 

يا عبدي. فأقول: لبيك.
فبكى  مث   l  k   j  i  h   g نث  يقرأ  قارئاً  مرًة  وسمع 
حتى جرى الدمع على المنبر، وصاح قائًال: يا عجباً! كيف يحشر إليه 

من كان جليسه؟
وقال له رجل: دلّني على عمل أتقرب به إلى ربي. فقال: أحبَّ 
ينظر  فلعله  أوليائه،  قلوب  إلى  ينظر  تعالى  اهللا  فإن  ليحبُّوك،  اهللا  أولياء 

إليك في قلب ولي فيغفر لك. 
واستكثار  نفسك،  من  الكثير  استقالل  فقال:  المحبة  عن  وسئل 

القليل من حبيبك.
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قال العارف الجامي رحمه اهللا تعالى: إن أبا يزيد كان من الواصلين 
الواقفين، فإنه لما وصل إلى سمعه خطاب ارجع غشي عليه من خوف 
الفرقة، فجاء الخطاب أن ردُّوا إليَّ حبيبي فإنه ال صبر له عني. ولذلك 
األنبياء،  رجع  يعني  ساحله،  على  األنبياء  وقف  بحٍر  في  خضت  قال: 
وكذلك ُكمَّل األولياء إلرشاد الخلق إلى الساحل بعد الوصول، وأما من 
إلى  الرجوع  هو  النهاية  قيل:  ولذلك  واقف.  واصل  له  فقيل  يرجع  لم 

البداية. فحال الواقف أصفى، وحال الثاني أوفى وأعلى.

مطلب
الموت؟  بعد  حالك  كيف  فقال:  موته  بعد  المنام  في  واحد  رآه 
فقال: قيل لي ماذا جئت به إلينا يا شيخ؟ فقلت إذا جاء فقير بباب الملك 

ال يقال له: ماذا جئت به إلينا؟ بل يقال له ما تريد؟
واختلف في لقائه اإلمام جعفر الصادق ÷! والصحيح الذي ذهب 
إليه المحققون أنه لم يره، بل ولد بعد وفاة اإلمام بمدة؛ منهم: الخواجه 
محمد پارسا والسيد الشريف الجرجاني، ومال إليه صاحب (الرشحات) 
ما  إلهي  موته:  مرض  في  وقال  اإلمام.  روحانية  من  تربيته  كان  وإنما 
على  ومات  ذلك  قال  فترة.  عن  إال  خدمتك  وما  غفلة  عن  إال  ذكرتك 

الصحيح سنة 261. انتهى{1} وقيل 234.

وفي نسخة: ودفن بوصيته تحت قدم شيخه األجل المشهور بالكردي، لكن   {1}
اشتهر مزاراته في مواضع عديدة، ولعلها مقاماته. انتهى من (التحفة).

وقال في مرض موته: إلهي ما ذكرتك إال عن غفلة. وما خدمتك إال عن فترة. قال 
ذلك ومات ÷. انتهى من (رشحات) 14. وفي كتاب (اليواقيت) للشعراني أنه ÷ 
كان يقول خطاباً للمنكرين عليه في زمانه: قد أخذتم علمكم ميتاً عن ميت، وأخذنا 
علمنا عن الحي الذي ال يموت. انتهى. ومما قاله ÷: عملت في المجاهدة ثالثين 
أشد علي من العلم ومتابعته، ولوال اختالف العلماء لبقيت،  سنة فما وجدت شيئاً 
القشيرية)  (الرسالة  من  انتهى  التوحيد.  تجريد  في  إال  رحمة،  العلماء  واختالف 
16. وقال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري في شرحه على تلك الرسالة على قوله من= 
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الشيخ أبو الحسن الخرقاني قدس اهللا تعالى سره
أوانه،  وغوث  زمانه،  أهل  أوحد  كان  جعفر،  بن  علي  اسمه 
وكانت الرحلة في وقته إليه، وانتسابه في التصوف إلى الشيخ أبي يزيد 

البسطامي رضي اهللا عنهما، وتربيته إياه بحسب الروحانية.
قال ألصحابه: ما أفضل األشياء؟ قالوا: السماع من الشيخ أولى. 

قال: القلب الذي ملئ من ذكر اهللا تعالى.
عن وجوده في عالم الشهادة، وإن  وقال: الصوفي من كان فانياً 
الصوفي ال يحتاج إلى الشمس في النهار، وإلى النجوم والقمر في الليل، 

بل هو عدٌم محٌض، ال يحتاج الوجود الستغراقه في بحر الشهود.
وسئل: إن اإلنسان من أين يعرف أنه غافل أم يقظان؟ قال: إذا ذكر 
اهللا تعالى فكان من الَفْرق إلى القدم من خشية اهللا تعالى مآلناً فهو يقظان.

ان للعبد إال بمخالفة هواه، واجتهاده  =العلم ومتابعته: أي باألعمال، ألنهما ال يتمَّ
في تقواه، وفي ذلك من المشقة ما ال يخفى؛ ال سيما العلم المتعلق بالقلب من الرياء 
والعجب والكبر وغيرها من األخالق الذميمة، والورع والزهد واإلخالص وغيرها من 
المسائل،  في  أي  العلماء،  اختالف  ولوال  قوله:  وعلى  انتهى.  الحميدة.  األخالق 
لبقيت؛ أي على اجتهاد واحد، وهو ما اتفقوا عليه، وكنت في مشيئة زائدة بالمالزمة 

لنوع واحد، وفي نسخة لتعبت أي زيادة تعب بذلك. انتهى.
ألني  فقال:  لماذا؟  فقلت:  منزلة.  للزهد  ليس  فقال:  وزهده  ابتدائه  عن  وُسئَِل ÷ 
كنت ثالثة أيام في الزهد، فلما كان اليوم الرابع خرجت منه. اليوم األول زهدت في 
الدنيا وما فيها، واليوم الثاني زهدت في اآلخرة وما فيها، واليوم الثالث زهدت فيما 
سوى اهللا، فلما كان اليوم الرابع لم يبق سوى اهللا تعالى فَهِْمُت، فسمعت هاتفاً يقول: 
يا أبا يزيد ال تقوى معنا. فقلت: هذا الذي أريد. فسمعت قائًال: وجدت وجدت. 
وقال ÷: منذ ثالثين سنة أصلِّي، واعتقادي في نفسي عند كل صالة أصلِّيها كأني 
مجوسي أريد أن أقطع زناري.وذهب ÷ ليلة إلى الرباط ليذكر اهللا تعالى على سور 
الرباط فبقي إلى الصباح لم يذكر، فقيل له في ذلك. فقال: تذكرت كلمة جرت على 
من (الرسالة  انتهى  وتعالى.  سبحانه  أذكره  أن  فاحتشمت  صباي،  حال  في  لساني 

القشيرية) مع اختصار وتصرف في العبارات. انتهى.
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وقال: إن وارث رسول اهللا € شخص يكون مقتدياً بفعله، ومتبعاً 
د وجه الورى. ألثره €، ال من يُسوِّ

وقال: أنا منذ أربعين سنة على حال واحد، وينظر اهللا تعالى إلى 
الماء  من  شربًة  سنة  أربعين  منذ  نفسي  وتريد  غيره،  فيه  يرى  فال  قلبي 

البارد أو اللبن الحامض فلم أعطها إلى اآلن.
وقال: إن العلماء والعباد كثيرون في الدنيا، لكن ينبغي أن يكون 
من الذين يُمسون بما يرضي اهللا تعالى، ويصبحون كذلك بما يرضي اهللا 

تعالى.
وقال: إن أنور القلوب قلب ال يكون فيه ما سواه تعالى، وأفضل 
األعمال عمٌل ال يكون فيه فكر رؤية المخلوقين، وأطيب الرزق ما يكون 

بسعيك، وأفضل الرفقاء ما يكون عيشه باهللا تعالى.
توفي يوم عاشوراء سنة 425. رضي اهللا عنه وعنا وأرضاه وإيانا.

الشيخ أبو علي الفارمدي قدس سره
اسمه فضيل بن محمد، كان فريد وقته وشيخ الشيوخ في خراسان 
في  القشيري ÷  القاسم  أبي  اإلمام  تلميذ  وكان  الخاصة،  طريقته  في 
الوعظ والتذكير، وانتسابه في التصوف إلى طريقين: أحدهما الشيخ أبو 

الجرجاني. القاسم 
والثاني الشيخ أبو الحسن الخرقاني.

في  العلم  بطلب  مشغوالً  أمري  ابتداء  في  كنت  سره:  قدس  قال 
نيسابور، فسمعت أن الشيخ أبا سعيد أبا الخير قد قدم إلى نيسابور وفتح 
مجلس الوعظ، فذهبت عنده ألراه، فلما وقع نظري على جماله صرت 
في  قاعداً  يوماً  وكنت  قلبي،  في  الطائفة  هذه  محبة  وزادت  له،  عاشقاً 
وقت  ذاك  إذ  يكن  ولم  الشيخ،  رؤية  شوق  فيَّ  فظهر  بالمدرسة  حجرتي 
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فقمت  أقدر،  فلم  خروجه  وقت  إلى  أصبر  أن  فأردت  الشيخ،  خروج 
كثير،  جمع  مع  يذهب  الشيخ  رأيت  السوق  وصلت  ولما  وخرجت، 
والجماعة  الشيخ  فجلس  محلٍّ  إلى  فوصلوا  أثرهم،  من  أيضاً  فمشيت 
في  شرعوا  ولما  الشيخ،  يراني  ال  بحيث  ناحية  في  أنا  وجلست  حوله، 
السماع وطاب وقت الشيخ، وظهر فيه أثر الوجد وشقَّ الجبَّة، وفرغوا من 
السماع وقسموا الجبَّة، أخذ الشيخ قطعة منها ووضعها بين يديه وقال: يا 
أبا علي الطوسي أين أنت؟ فلم أجب، وقلت: إنه ال يراني وال يعرفني، 
فلم أجب. ثم نادى  ولعّل في مريديه من يُسمَّى بهذا االسم! فنادى ثانياً 
مكاني  من  فقمت  يعرفك،  الشيخ  إن  أصحابه:  من  جمع  فقال  ثالثاً. 
وجئت عنده، فأعطاني القطعة وقال: هذه لك. فلففتها بشيء ووضعتها 
في محلٍّ نظيف، وكنت أجيء في خدمته على الدوام، فحصلت لي في 
خدمته فوائد جمة، وشاهدت في نفسي أنواراً، وظهرت لي االحوال. 
ولما خرج الشيخ من نيسابور حضرت عند األستاذ أبي القاسم القشيري 
العلم،  بطلب  واشتغل  اذهب  فقال:  األحوال  من  لي  ظهر  ما  له  وقلت 
فاشتغلت  فيوماً،  يوماً  تزيد  األنوار  تلك  وكانت  به.  أمرني  ما  ففعلت 
المحبرة  من  يوماً  القلم  أخرجت  حتى  أخرى،  سنين  ثالث  بالتحصيل 
فخرج أبيض، فقمت وجئت عند اإلمام أبي القاسم وقصصت عليه القصة 
فقال: لما أعرض العلم عنك أْعرِْض أنت عنه واشتغل بالشغل الباطني، 

فتحوَّلت من المدرسة إلى الخانقاه، واشغلت بخدمة األستاذ اإلمام.
دالء  وصببت  فذهبت  وحده،  ام  الحمَّ مرًة  األستاذ  دخل  وقال: 
ام وصلَّى قال:  ام، ولما خرج األستاذ من الحمَّ من الماء الحارِّ في الحمَّ
، وقلت في نفسي: أخطأُت في هذا  من صبَّ الماء في الحمام؟ فسكتُّ
أجب،  فلم  ثانياً،  فأعاد  إذنه.  غير  من  الماء  صبِّ  على  اجترأت  حيث 
واحد  بدلٍو  وجدَت  قد  علي  أبا  يا  فقال:  أنا.  قلت:  ثالثاً؛  قال  ولما 
واشتغلت  مدة،  اإلمام  عند  فكنت  سنة.  سبعين  القاسم  أبو  يجده  لم  ما 
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حالة قويَّة بحيث غبت عن نفسي،  بالمجاهدات، حتى ظهرت لي يوماً 
األستاذ  على  فقصصتها  الحالة،  تلك  في  ومتالشياً  مضمحًال  وصرت 
، وما كان  اإلمام فقال: يا أبا علي! إن جياد فكري لم يتجاوز هذا المحلَّ
إلى  فوق ذلك ال أعرف طريقه. فتفكرت في نفسي أني قد احتجت إذاً 
الحالة. وقد  تلك  تزيد  حتى  المقام  هذا  من  أعلى  مقام  إلى  يُْرقيني  شيخ 

هت إلى طوس،  سمعت اسم الشيخ أبي القاسم الجرجاني، فتوجَّ
ولما  عليه،  فدلُّوني  الشيخ  منزل  عن  سألت  هناك  وصلت  ولما 
دخلت وجدته قاعداً في المسجد مع جماعة من مريديه، فصلَّيت ركعتين 
تعال  وقال:  رأسه  رفع  ثم  قليًال  فأطرق  عنده،  جئت  ثم  المسجد  تحية 
وقلت  يديه،  بين  وقعْدت  عليه،  فسلَّمت  عندك.  ما  وهات  علي  أبا  يا 
له واقعتي. فقال: نعم! يبارك لك االبتداء، ولم تصل إلى درجة بعد، 
إنَّ  نفسي:  في  فقلت  عالية.  درجة  إلى  تصل  التربية  صادفت  إن  ولكن 
مدة  والمجاهدات  بالرياضات  فأمرني  عنده،  فأقمت  هذا.  هو  شيخي 

مديدة، ثم عقد لي مجلس الوعظ والتذكير وزوَّجني كريمته. 

مطلب 
سمعت  عنه:  تعالى  اهللا  رحمه  الغزالي  اإلسالم  حجة  اإلمام  قال 
القاسم  أبي  شيخه  عن  نقًال  يقول  سره  قدس  الفارمدي  علي  أبا  الشيخ 
للعبد  أوصافاً  تصير  والتسعين  التسعة  األسماء  إن  سره:  قدس  الجرجاني 

السالك، وهو بعد في سلوكه غير واصل!
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حضرة الشيخ الخواجه
يوسف أبو يعقوب الهمداني قدس سره

أورد الشيخ قطب األولياء الحافظ خواجه محمد پارسا قدس سره 
بخطِّ موالنا شرف  في كتابه المسمى بـ(فصل الخطاب): رأيت مكتوباً 
وكان من  روَّح اهللا روحه –  الملَّة والدين العقيلي األنصاري البخاري – 
الشيخ  أن  العلية:  النقشبندية  األكابر  سلسلة  في  ومنسلكاً  العلماء  كبار 
وتفقَّه  بغداد  إلى  سافر  عشر  ثمانية  بلغ  لما  سره  قدس  الهمداني  يوسف 
على الشيخ أبي إسحاق، وبلغ درجة الكمال في علم النظر، وكان على 
أيضاً  واشتغل  جميعاً،  عنهم  تعالى  اهللا  رضي  حنيفة  أبي  اإلمام  مذهب 
بالتحصيل في بخارى وأصفهان، وكان مقبوالً في بالد العراق وخراسان 
يد  من  الخرقة  ولبس  زر  جبل  في  مدة  وأقام  النهر.  وراء  وما  وخوارزم 
حسن  الشيخ  وإلى  إليه  التصوف  في  وانتسب  الجويني،  اهللا  عبد  الشيخ 

السمناسي والشيخ أبي علي الفارمدي رحمهم اهللا تعالى.
خمس  سنة  ووفاته  وأربعمائة،  أربعين  سنة  في  والدته  وكان 

وخمسمائة. وثالثين 
يوسف  الخواجه  الشيخ  أن  تاريخه  في  اليافعي ÷  اإلمام  وذكر 
الهمداني كان صاحب األحوال والكرامات، واستفاد في بغداد وأصفهان 
والعراق وخراسان وسمرقند وبخارى، وأفاد وتعلَّم علم الحديث، وكان 
وانتفع به خلق كثير. ونزل في َمْرو وأقام فيه مدة، ثم ذهب إلى  واعظاً 
إلى مْرَو، ثم خرج بعد مدة إلى  هراة وجلس فيها زماناً، ثم رجع ثانياً 
إلى مْرو وتوفي في الطريق، ودفن  هراة وسكن فيها مدة، ثم عزم ثالثاً 

في موضع وفاته.
إلى  مدفنه  من  المبارك  جسده  نقل  النجار  ابن  مريده  إن  وقيل: 
مرو، وقبره اآلن فيه يزار ويُتبرَّك به. ولما قرب وفاته انتخب أربعة من 
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فهم بالخالفة والنيابة على رؤوس األشهاد فكان  أصحابه لإلرشاد، وشرَّ
كلٌّ من هؤالء األربعة في مقام دعوة الخلق، وهداية الطالبين إلى طريق 
، وقام الباقون من أصحابه في مرتبة المتابعة والمالزمة لهم رعاية  الحقِّ
لألدب. وسنورد كًال منهم مع خلفائهم طبقة بعد طبقة إلى آخر السلسلة 

النقشبندية على الترتيب وباهللا التوفيق:
الشيخ الخواجه عبد اهللا البرَّقي قدس سره أول خلفاء الشيخ خواجه 
وعارفاً،  عالماً  كان  األصل  خوارزمي  سره،  قدس  الهمداني  يوسف 

صاحب الكرامات والمقامات.
تعالى  اهللا  رحمة  السمعاني  الكريم  عبد  الشيخ  أنساب  في  وذكر 
المشددة،  المهملة  الراء  بفتح  برَّق  إلى  اهللا  عبد  الخواجه  نسبة  إن  عليه: 
معرب بره، ألن بعض آبائه وأجداده كان صاحب غنم وكان يبيع أوالدها، 
وبره بالفارسية هو ولد الغنم، وقبره المبارك على رأس شورستان يعني 
رحمهما  الكالباذي  إسحق  بكر  أبي  الشيخ  مزار  من  قريب  بخارى،  في 

اهللا تعالى.
الشيخ  خلفاء  ثاني  سره:  قدس  اإلنداقي  حسن  الخواجه  الشيخ 
الخواجه يوسف الهمداني قدس سره وكنيته أبو محمد، واسمه حسن بن 

حسين اإلنداقي، وهي قرية على ثالث فراسخ من بخارى.
من  فرسخين  على  قرية  مرو  في  أن  أنسابه  في  السمعاني  وأورد 
البلد، يقال لها أيضاً إنداق معرب إندك بالفارسية، ونسبة الخواجه حسن 

إلى إنداق بخارى ال إنداق مرو.
وقال فيه: كان الخواجه حسن شيخ وقته ومرشد زمانه، وكانت 
سبحانه،  الحق  إلى  الخلق  ودعوة  الطالبين،  تربية  في  مقبولة  طريقة  له 
والسنة  اآلثار  ومتابعة  الرياضة،  وكثرة  العبادة،  ودوام  الوقت،  وصفاء 
النبوية، ومالزمة اآلداب المصطفوية، وصحب خواجه يوسف الهمداني 
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وسافر  ومريديه،  أصحابه  خواصِّ  من  وكان  سنين،  والزمه  سره  قدس 
معه إلى خوارزم وبغداد. ولقيته أوالً في خانقاه الشيخ يوسف الهمداني 
قدس سره بمرو ولكن لم يحصل التعارف بيننا. ثم لقيته ثانياً في بخارى 
يكرمني  وهو  لديه،  والمثول  بصحبته  التبرُّك  وأطلب  إليه،  أتردد  فكنت 
فوق الغاية. وسمعت منه بعض األحاديث برواية شيخنا الخواجه يوسف 

الهمداني قدس سره.
ووالدته سنة اثنين وستين وأربعمائة، ووفاته في السادس والعشرين 
مرقده  في  وحلَّ  وخمسمائة،  وخمسين  اثنين  سنة  رمضان،  شهر  من 

الشريف في الليلة السابعة والعشرين من الشهر المذكور.
الشيخ  الحقاني:  الفقيه  الكامل  الرباني  العالم  اإلمام  حفيد  وهو 
عبد الكريم أبي حنيفة اإلنداقي، الذي هو من كبار تالمذة شمس األئمة 

الحلواني رحمهما اهللا تعالى.
وحكى أنه لما وصل الخواجه حسن اإلنداقي إلى مالزمة الخواجه 
يوسف الهمداني قدس سرهما وأخذ منه الطريقة، وصل حاله من دوام 
مغلوب  فيها  صار  مرتبة  إلى  يسيرة  مدة  في  والفكر  بالذكر  االشتغال 
ولم  واالختالل،  التفريق  في  الضرورية  مهماته  من  كثير  ووقع  الحال، 
إنك  يوسف:  الخواجه  شيخه  له  فقال  األوالد،  معاش  كفاية  له  ر  يتيسَّ
محتاج وصاحب عيال، ومباشرة بعض األمور ضرورية، واإلهمال فيه 
على  حالي  إن  جوابه:  في  له  فقال  وعقًال.  شرعاً  جائزٍ  غير  واإلمهال 
وجه ليس لي معه مجال مباشرة أمر آخر. فحصل لخواجه يوسف من 
سبحانه  وهو  العزة  ربَّ  منامه  في  ليلته  فرأى  فعاتبه،  غيرٌة  الكالم  هذا 
وتعالى يقول: يا يوسف! إنا أعطيناك البصارة، وأعطينا الحسن البصارة 
القلب.  عين  البصيرة  ومن  العقل،  عين  البصارة  من  المراد  والبصيرة. 
من  بشيء  يكلِّفه  ولم  اإلكرام،  غاية  ذلك  بعد  يوسف  خواجه  فأكرمه 

الدنيا. أمور 
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وقبره المبارك في بخارى خارج باب كالباذ، قريب مزار الشيخ أبي 
بكر إسحق الكالباذي في جانبه الشرقي، رحمهما اهللا تعالى وإيانا آمين.

خلفاء  ثالث  تعالى:  اهللا  رحمه  اليسوي  أحمد  الخواجه  حضرة 
الشيخ يوسف قدس سره ويقول له األتراك أتا يسوي. و(أتا) لفظ تركي 
مولده  لهم.  تعظيماً  الكبار  المشائخ  على  يطلقونه  وهم  األب،  بمعنى 

يسوى: وهو بلد مشهور من بالد تركستان. مرقده هناك.
كان قدس سره صاحب آيات ظاهرة، وكرامات باهرة، وأحوال 
سامية، ومقامات عالية. وكان في صباه منظوراً بنظر كيمياء بابا أرسالن 
قدس سره الذي هو من قدماء مشائخ الترك ومن كبار علمائهم. وقيل: 
إن بابا أرسالن اشتغل بتربيته بإشارة النبي € في المنام. ووقعت له في 
لصحبته مدة حياته. ولما توفي قدم  خدمته ترقيات كلِّية، وكان مالزماً 
في  سلوكه  وتمَّ  سره  قدس  الهمداني  يوسف  الشيخ  وصحب  بخارى، 
وفاة  بعد  إليه  الخالفة  نوبة  وصلت  ولما  اإلرشاد.  درجة  وبلغ  خدمته، 
عبد اهللا البرقي والحسن اإلنداقي، واشتغل بدعوة الخلق في بخارى مدة 
أصحابه  ى  ووصَّ تركستان،  طرف  إلى  غيبيّة  بإشارة  العزيمة  له  وقعت 
وقت سفره بمتابعة الخواجه عبد الخالق الغجدواني قدس سره ومالزمته، 

ه إلى طرف يسوى. وتوجَّ
رئيس  سره  قدس  اليسوي  أحمد  خواجه  الشيخ  حضرة  أنَّ  واعلم 
سلسلته  في  وكان  إليه،  مشائخهم  أكثر  وانتساب  الترك،  مشائخ  حلقة 
المتصلة  أصحابه  سلسلة  بذكر  هنا  فنكتفي  يحصى،  ال  ما  األكابر  من 
الخواجه  ذكر  في  ذلك  بعد  نشرع  ثم  سره،  قدس  شيخنا  حضرة  بزمان 

الغجدواني قدس سره.
واعلم أنه كان لخواجه أحمد أربعة خلفاء، وأذكرهم باإلجمال: 
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من  أرسالن  بابا  ابن  خلفائه،  أول  تعالى:  اهللا  رحمه  أتا  منصور 
مبادئ  في  التربية  ل  وحصَّ والباطن،  الظاهر  علم  في  عالماً  كان  صلبه، 
أمره من والده، وبعد وفاته بادر إلى مالزمة الخواجه أحمد بإذن والده، 

ووصل بعنايته ورعايته إلى أعلى درجات الوالية.
عبد الملك أتا رحمه اهللا تعالى ابن منصور أتا: جلس بعده مجلسه، 

ر لتربية المستعدين، وكان في مسند اإلرشاد سنين. وتشمَّ
أتا،  الملك  عبد  ابن  تعالى،  اهللا  رحمه  خواجه  الدين  تاج  الشيخ 
ل التربية في الطريقة والحقيقة من والده  ووالد زنجي أتا اآلتي ذكره: حصَّ
بلوغ  بعد  الطالبين  لتربية  وتصدَّى  الرسوم،  علوم  تحصيل  بعد  الماجد 

درجة اإلكمال.
سعيد أتا رحمه اهللا تعالى: هو الثاني من خلفاء الخواجه أحمد، 

ومربي المريدين بإشارته.
مشائخ  كبار  ومن  خلفائه،  ثالث  تعالى:  اهللا  رحمه  أتا  سليمان 
الترك، وِحَكُمه التركية في معامالت الساكلين مشهورة في بالد تركستان.
ومن جملة فوائد أنفاسه المباركة هذا المثل الذي أورده في احترام 
كورسنك  بيل*هرتون  خِضر  كورسنك  كيم  {هر  الوقت  واغتنام  الخلق 
قدراً.  الليالي  كّل  ر  وتصوَّ خضراً،  لقيته  من  كل  اعتقد  يعني  قَْدربيل} 
بزيمان *  يخشي  {بارچة  إليه  منسوب  النفس  كسر  في  المثل  هذا  وأيضاً 
الناس  وكل  األشرار  ونحن  أخيار  الناس  كل  يعني  بِْزَحمان}  بغدا  بارچة 

حنطة ونحن{1} تبن.
مسند  في  سنين  جلس  خلفائه،  رابع  تعالى:  اهللا  رحمه  أتا  حكيم 
اإلرشاد، ودعى الخلق إلى طريق الحق بعد الخلفاء الثالثة، وكان مسكنه 

{1}  فبارجة بالفارسية معناه: كل الناس، كما فسره رحمه اهللا تعالى.
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يعني  قورغان،  آق  له  يقال  موضع  في  الدنيا  عن  ارتحل  وفيه  خوارزم، 
القلعة البيضاء، وقبره هناك معروف يزار ويتبرك به. 

أعظم  من  هو  بابا:  زنجي  أيضاً:  له  ويقال  سره  قدس  أتا  زنجي 
المبارك  تاشكند، وقبره  أتا وأقدمهم، مولده ومسكنه بلده  خلفاء حكيم 

أيضاً هناك يذهب الخلق لزيارته، ويصلون بمدده إلى مراداتهم.
أنه  شيخنا  حضرة  عن  الرحمة  عليه  محمد  القاضي  موالنا  وروى 
قال: كلما جئت إلى مزار زنكي أتا كنت أسمع من قبره المبارك نداء اهللا 

اهللا. وهو قدس سره ابن تاج خواجه حفيد بابا أرسالن.
صحبة  التزم  وفاته  وبعد  الماجد،  والده  تربية  في  سنين  وكان 
وفاته  بعد  وتزوج  حياته،  مدة  ريبيَّة  ال  وبشارة  غيبيَّة  بإشارة  أتا  حكيم 
زوجته المسماة بعنبرانا بنت بُراق خان، وحصل له منها أوالد وأحفاد، 
وكان كل منهم عالماً وعامًال وصاحب إرشاد، وكان كل واحد في زمانه 

السالكين. مقتدى 
وإن حكيم أتا كان أسود اللون، فخطر يوماً على قلب عنبرانا ليت 
خاطرها  على  الكرامة  بنور  أتا  حكيم  فأشرف  أسود!  يكن  لم  أتا  حكيم 
وقال: ستصحبين بعدي شخصاً أسود مني! فكانت بعد حكيم أتا نصيب 

زنجي أتا. 
بحسب  أتا  حكيم  لقى  ما  سره  قدس  أتا  زنجي  إنَّ  البعض:  وقال 

الظاهر، بل كانت تربيته له بحسب المعنى والروحانية، واألول أصح.
أتا،  حكيم  توفي  حين  خوارزم  في  يكن  لم  أتا  زنجي  إن  وقيل: 
خوارزم،  طرف  إلى  ه  توجَّ وفاته  خبر  سمع  ولما  تاشكند،  في  كان  بل 
أهل  وتعزية  الزيارة  أداب  وأدى  إليها،  وصل  أن  إلى  لحظة  يمكث  ولم 
محارمها  من  واحداً  إليها  أرسل  عنبرانا  عدة  انقضت  ولما  المصيبة، 
يخطبها لنفسه، فأعرضت عنه بوجهها وقالت: ال أرضى بزواج أحد بعد 
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إلى  ة  معوجَّ رقبتها  فصارت  األسود!  الزنجي  بهذا  خصوصاً  أتا،  حكيم 
جانب قلبت فيه وجهها، فاضطربت من هذا الحال. ورجع الرسول إلى 
زنجي أتا وأخبره بما جرى بينه وبينها، وبما أجابت، فأرسل إلها ثانياً 
وقال: اقرأها مني السالم وقل لها: أما تذكرين وقت خطر ببالك: أن ليت 
لم يكن حكيم أتا أسود، فأشرف حكيم أتا على ما وقع في قلبك وقال: 
تذكرت  ذلك  الرسول  بلَّغها  فلما  مني؟!  أسود  شخصاً  بعدي  ستصحبين 
ما جرى بينها وبين حكيم أتا وبكت وقالت: رضيت بما يريد زنجي أتا. 

جها زنجي أتا قدس سره. فاستقامت رقبتها في حالتها فتزوَّ
وكان لزنجي أتا أربعة خلفاء: أوزون حسن أتا، وسيد أتا، وصدر 
بتحصيل  بخارى  مدرسة  في  الحال  مبادي  في  وكانوا  أتا.  وبدر  أتا، 
ليلة  في  منهم  كل  خاطر  على  فوقع  االهتمام،  بغاية  ومشاركين  العلوم، 
قوا ما في حجرتهم، وتوجهوا  واحدة باالتفاق سلوك الطريقة العلية، ففرَّ

إلى الصحراء قاصدين لتركستان فصادفوا زنجي أتا قدس سره.
أوزون حسن أتا رحمه اهللا تعالى: أول خلفاء زنجي أتا.

الصحراء  في  رأوا  تاشكند  إلى  وصلوا  لما  األربعة  هؤالء  أن  قيل 
كان  فإنه  أتا،  زنجي  هو  وكان  بقراً،  يرعى  الشفة  غليظ  أسود  شخصاً 
يرعى بقرات تاشكند في مبادي أحواله لستر حاله، ويشتغل في الصحراء 
بعد كل صالة بذكر الجهر، وكانت البقرات تتركن األكل وتتحلَّقن حوله 
ر أشجاراً ذات  مدة اشتغاله. فلما قرب هؤالء الطلبة إليه رأوه حافياً يكسِّ
شوك برجليه وال تؤثر الشوك فيهما، ويربطها بالحبال ليحملها إلى بيته، 
فتعجبوا منه، فجاءوا لديه وسلَّموا، وردَّ وقال: أحسبكم غرباء! من أين 
ساقتكم األقدار؟ فقالوا: نحن طلبة كنا في بخارى فوقع الفراغ عنه علينا، 
الكامل.  المرشد  نلتمس  منها  فخرجنا  لدينا،  القوم  طريق  سلوك  وُحبّب 
فقال لهم: اصبروا حتى أشمَّ أطراف العالم وأخبركم عن مرشد األنام، 
أجد  فلم  العالم  جوانب  شممت  قال:  ثم  األربع  الجهات  يستنشق  فجعل 
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يخلِّصكم عن حضيض النقصان، ويرقيكم إلى  في الربع المسكون إنساناً 
ذروة الكمال غيري، فوقع إنكاٌر في باطن سيد أتا وبدر أتا وقال من قلبه: 
بدر  وقال  البقر؟  راعي  األسود  هذا  أتبع  كيف  عالماً  سيداً  كوني  مع  إني 
عي  أتا في نفسه: انظر إلى هذا الزنجي الذي شفته كشفة البعير كيف يدَّ
دعاوي طويلة عريضة؟ وأما أوزون حسن أتا وصدر أتا فلم يحصل لهما 
نوراً  تعالى  اهللا  يودع  أن  يمكن  نفسهما:  في  قاال  بل  دعواه،  على  إنكار 
في هذا األسود. فتعرَّف زنجي أتا في باطنهم مقارناً لهذا الحال، وجعل 

قلوبهم متعلقة به. 
وأول من قدم للبيعة منهم لزنجي أتا: أوزون حسن أتا. وكان أول 

من وجد اإلذن واإلرشاد.
سيد أتا رحمه اهللا تعالى: ثاني خلفاء زنجي أتا، واسمه سيد أحمد 
بالرياضات  واشتغل  بليغاً،  مالزمته  في  واجتهد  أتا،  بسيد  اشتهر  لكن 
على  فعرض  والفتوح،  الرشد  أثر  باطنه  في  ير  لم  ذلك  ومع  الشاقة، 
بكلمة  لي  تشفعين  أن  فأرجو  أتا  عند  مقبول  كالمك  إن  وقال:  عنبرانا 
فقبلته  لديه،  المرضيين  من  وأكون  عنايته  بنظر  أتشرف  فلعلي  إليه، 
في الطريق، فلعله  وقالت: لفَّ نفسك الليلة باللّبد األسود، وكن منتظراً 
يراك وقت ذهابه إلى الطهارة فيرقَّ لك ويرحمك، ففعل سيد أتا ما أََمَرْت 
به. وقالت عنبرانا في الليلة لزنجي أتا: إن السيد أحمد عالم وكان مدًة 
منك  فألتَِمس  جنابك،  من  خاصٍّ  بنظر  منظوراً  يكن  ولم  المالزمة،  في 
الفتوح  طريق  انسداد  سبب  إن  وقال:  أتا  زنجي  م  فتبسَّ لحاله.  ترحم  أن 
ا أرشدته إلى نفسي في أول لقائه  عليه إنما هو علمه وسيادته، فإني لمَّ
خطر بقلبه أني مع كوني سيداً وعالماً كيف أتبع هذا األسود راعي البقر، 
لكن لما كنِت شفيعًة له عفوت عنه. ثم إنه لما خرج وقت الَسَحر رأى 
شيئاً أسود مطروحاً في الطريق فوضع عليه رجله، وكان سيد أتا فصادف 
فقال:  أنت؟  من  أتا:  له  فقال  رجله،  فقبَّل  صدره  إلى  أتا  زنجي  رجل 
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والتفت  االنكسار،  بهذا  أمرك  استقام  فقد  قم  أتا:  فقال  أحمد.  غالمك 
له  انكشف  مطرحه  من  قام  ولما   ، خاصٍّ بالتفات  المحلِّ  هذا  في  إليه 

مقصوده وفتح له أبواب المواهب.
لحضرة عزيزان خواجه  واعلم أن سيد أتا قدس سره كان معاصراً 
علي الراميتني قدس سره ووقعت بينهما مفاوضات سنورد نبذة منها عند 

ذكر عزيزان قدس سره.
نقل  سره:  قدس  النقشبند  الدين  بهاء  خواجه  مقامات  في  وذكر 
إيش  له:  فقال  أرض  في  الذرة  بزارع  مرَّ  أتا  سيد  أن  الخواجه  حضرة 
تزرع؟ فقال: أزرع الذرة، ولكن ال تنبت هذه األرض الذرة جيداً. فقال 
فنبتت  جيداً،  ُذرة  أعطي  أرض  يا  لألرض:  خطاباً  سره  قدس  أتا  سيد 

الُذرة في تلك األرض سنين من غير إلقاء البذر.
حضرة  قال  أتا.  سيد  خلفاء  كبار  من  سره:  قدس  أتا  إسماعيل 
يقول  فكان  حاله،  أوائل  في  أتا  إسماعيل  على  الناس  تعرَّض  شيخنا: 
لهم: أنا ما أعرف هذا وال ذاك. وكان يسكن في نواحي خوزيان قصبة 
التربة  يعني  تربه)  وألوغ  تربه  (سچال  لها:  يقال  وتاشكند  سيرام  بين 
الصغيرة والتربة الكبيرة، وكان موالي تلك الديار يتعرضون إليه ويغتابونه 

دائماً، ويقول: إنَّ هؤالء الموالي صابوننا وأشناننا.
وكان حضرة شيخنا يستحسن هذا الكالم منه غاية اإلحسان.

البرد،  في  ولباساً  الشمس،  في  ظًال  كن  النفيسة:  أنفاسه  ومن 
وخبزاً عند الجوع. قال: كالمه هذا كالٌم جامع.

يا  له:  الذكر  تلقين  بعد  للمريد  يقول  كان  أتا  إسماعيل  إنَّ  وقال: 
تخيَّل  نصيحة:  مني  فاقبل  الطريقة  في  أخوين  وأنت  أنا  كنُت  درويش! 
هذه الدنيا كأنها قُبَّة واحدة زرقاء، ليس فيها أحد إال أنت والحقُّ تعالى ال 
كثيراً، حتى ال يبقى فيها من غلبة التوحيد  غير، فاذكر اهللا سبحانه ذكراً 
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وقهرة للنفس إال الحق سبحانه، وترتفع أنت من البيت وتكون منك شيئاً 
في أنوار التوحيد.

قال: تفوح من هذا الكالم روائح عطرية.
يا  لي:  يقول  كان  سره  قدس  الجرجاني  الشريف  السيد  إن  وقال 
شيخ زادة! يفوح من سجدات مريدي إسماعيل أتا عرق المذاق رحمهم 

اهللا تعالى.
إسحاق خواجه ابن إسماعيل أتا رحمهما اهللا تعالى وإيانا.

نواحي  في  ومقيماً  عالية،  وأحوال  وقت  صفاء  صاحب  كان 
اسبيجاب قصبة بين تاشكند وسيرام.

الدين  بهاء  خواجه  أصحاب  من  الخجندي  اهللا  عبد  الشيخ  قال 
النقشبند قدس سرهما: حصلت لي جذبة قوية قبل تشرُّفي بشرف صحبة 
علي  بن  محمد  الخواجه  مرقد  إلى  فوصلُت  بسنين،  الخواجه  حضرة 
الحكيم الترمذي قدس سره، فوجدت منه إشارة مشتملة على بشارة بأن 
سنة،  عشر  اثني  بعد  ببخارى  يحصل  مقصودك  فإن  وطنك،  إلى  ارجع 
وهو موقوف على ظهور خواجه بهاء الدين النقشبند قدس سره، فحصل 
بعد  ثم  وطني،  إلى  فرجعت  الجملة،  من  جمعية  اإلشارة  تلك  من  لي 
باب  على  قاعدين  األتراك  من  بشخصين  ومررت  السوق  قصدت  زمان 
مسجد يتكلمان يبكيان، فملُت إليهما وأْصغيت إلى كالمهما، فإذا هما 
يتكلمان في الطريقة، فرغبت في صحبتهما، فجئت عندهما بمقدار من 
الطعام والثمار، وأظهرت لهما التواضع. فقال أحدهما لآلخر: أرى هذا 
الرجل طالباً صادقاً، فالالئق به أن يكون في صحبة سلطان زاده مخدومنا 
إسحق خواجه، ولما سمعت منهما الكالم قويت فيَّ داعية الطلب فقلت 
لهما: َمْن إسحاق خواجه، وأين هو؟ قاال: هو في اسبيجاب. فوصلت 
إلى صحبته وطلبت منه الطريقة، وبقيت في خدمته أياماً. وكان له ولد 
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الماجد  لوالده  يوماً  فقال  الرشد،  وأنوار  النجابة  آثار  ناصيته  من  يلوح 
شفاعة لي: إن هذا الدرويش رجل متواضع الئق بالخدمة، فاألنسب أن 
فه بشرف القبول. فقال إسحق خواجه: يا ولدي! إن هذا الدرويش  تشرِّ
مجال  فيه  لنا  وليس  سره،  قدس  النقشبند  الدين  بهاء  خواجه  مريدي  من 
التصرُّف. فلما سمعت منه الكالم زاد يقيني بظهور بهاء الدين قدس سره 
فشرفت  بخارى  في  ظهر  أن  إلى  سره  قدس  ظهوره  وانتظرت  فاستأذنته 

وقبوله. بصحبته 
خلفاء  من  والرابع  الثالث  تعالى:  اهللا  رحمهما  أتا  وبَْدر  أتا  صدر 
في  وكانا  محمد،  الدين  بدر  محمد،  الدين  صدر  اسمهما  أتا،  زنجي 
بخارى في درس واحد، ويأكالن من قصعة واحدة، وينامان على فراش 
واحد، ولما وصال لدى زنجي أتا ظهرت كل يوم آثار الترقِّي في أحوال 
صدر الدين، وآثار التنزُّل في أحوال بدر الدين، فضاق صدره وقال: إنَّ 
لعنايته، فالالزم عليَّ اآلن أن  ل إلى أتا بعنبرانا كان مظهراً  السيد لما توسَّ
عندها  فجاء  شفقتها،  شفاء  دار  من  لدائي  الدواء  وألتمس  إليها،  أذهب 
راً، والتمس منها الشفاعة لحاله عند  باكياً، وأنهى لها حاله متحسِّ حزيناً 
وموالنا  أنا  كنت  يقول:  الدين  بدر  إن  أتا  لجناب  قولي  وقال:  أتا  زنجي 
صدر الدين من غلمان بابه ومتساويين في العبودية، فما السبب في زيادة 
التنبيه  أتا  جناب  على  فالالزم  التقصير  مني  وقع  فإن  حقه؟  في  عنايته 
زنجي  جاء  فلما  لتداركه.  أتبادر  حتى  والتعزير،  التأديب  أو  والتقرير، 
الحال،  منبسط  اتفاقاً  وكان  اليوم،  هذا  في  الصحراء  من  سره  قدس  أتا 
ومنشرح البال، بلَّغت عنبرانا عريضة موالنا بدر الدين، فقال لها أتا: إن 
له أنه في أوَّل مالقاته إياي وحضوره لدي خطر بقلبه أن انظروا  سبب تنزُّ
عريضة!  طويلة  دعاوى  عي  يدَّ كيف  الشفة،  عريض  األسود،  هذا  إلى 
لكن لما كنِت له شفيعة عفوت عنه وتجاوزت عن ذنبه. فطلبه في حينه 
ومقامه،  الدين  صدر  موالنا  درجة  إلى  الحال  في  فوصل  إليه،  والتفت 
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السالكين،  منازل  وقطع  المقامات  سير  في  متساوييْن  ذلك  بعد  فكانا 
ذلك  بعد  يغلبه  ولم  العارفين،  ومواجيد  األحوال  ظهور  في  ومتشاركيْن 
موالنا صدر الدين في وقت من األوقات، ولم يسبقه في حال من األحوال 

في الطريقة والحقيقة أبداً.
أيمن بابا رحمه اهللا من خلفاء صدر أتا، أرشد الطالبين إلى طريق 

الحق بعد وفاته بإشارته.
الشيخ علي رحمه اهللا تعالى خليفة أيمن بابا، وجلس بعده مكانه 

على مسند اإلرشاد. 
بعده  وربَّى  علي،  الشيخ  خليفة  تعالى  اهللا  رحمه  مودود  الشيخ 

المستعدين.
وكان  مودود،  الشيخ  أصحاب  كبار  من  اهللا  رحمه  كمال  الشيخ 

بوالية شاش. مقيماً 
وقال حضرة شيخنا قدس سره: كان الشيخ كمال من مريدي الشيخ 

مودود، وأخا في الطريقة للشيخ خادم.
الشيخ خادم رحمه اهللا تعالى كان من جملة أصحاب الشيخ مودود 
وراء  ما  في  كثير  جمٌع  مقتداً  شيخنا،  ظهور  مبادئ  في  وكان  سره  قدس 
النهر ومرشدهم، وكان مقيماً بوالية شاش، ووقع بينه وبين شيخنا مالقاة 

كثيرة، رحمهما اهللا تعالى وإيانا.
مقامه؛  وقائم  خادم  الشيخ  خليفة  البخاري  الدين  جمال  الشيخ 
الدين  سعد  موالنا  مرقد  في  مريديه  من  كثير  جمع  مع  وأقام  هراة،  قدم 
الكاشغري قدس سره، وتوفي فيه إلى رحمة اهللا تعالى، ودفن تحت قبر 

موالنا المذكور.
رضي  موالنا  مالزمة  في  أحياناً  بصحبته  يتشرَّف  الفقير  هذا  وكان 
الدين عبد الغفور عليه الرحمة والغفران، وكان هو ينقل عن شيخه فوائد 

منها: كثيرة، ولنذكر بعضاً 
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مطلب
قال: قال شيخنا الشيخ خادم في قوله تعالى نث ,  - . 
لون من الذكر قساوة{1} القلب،  مث: إن طائفة من الناس يحصِّ  1 0 /
وذلك أنهم يذكرون اهللا تعالى من غير رعاية أدب، وعلى غير الحضور، 
بل على الغفلة والفتور، بمقتضى نفوسهم الخبيثة، وطباعهم الخسيسة.
ولعلَّ في قوله تعالى نث مِن  0 1 مث إشارة إلى أمثال هذا الذكر، 

ر المفسرون من بَعْن! وقالوا: معناه غفل عن ذكر اهللا. وإن فسَّ

مطلب 
قال: قال شيخنا: إن الحضور الذي يحصل للسالك في نهاية الذرِّ، 
النهاية،  إلى  الوصول  قبل  يحصل  ربما  الذكر،  مراتب  عن  العبور  وغاية 
أحوال  بقية  بمقتضى  سريعاً  يزول  بل  بقاء،  الحضور  لهذا  يكون  ال  لكن 
عن  عبارة  هو  الذي  الذكر  مراتب  عن  العبور  تيسر  فإن  البشرية،  الطبيعة 
مشاهدة بعض األنوار، ومكاشفة شيء من األسرار، تقعد تلك المراتب 
مقام الطبيعة كاألجسام اللطيفة فيتخلص السالك من قيد الطبيعة البشرية 

وربط التفرقة.
قال: قال شيخنا إن الدليل على صحة األحوال الواردة أن يحصل 
األعمال،  في  الكلفة  ويزول  واالضمحالل،  الفناء  وقت  األحوال  تلك 
د المحبة لها حتى يقوم بإتيان  اء، وتتجدَّ ويحصل الميل إلى الشريعة الغرَّ
وكسالة  كلفة  غير  من  والسرور،  والبهجة  الشوق  بكمال  الشريعة  أحكام 

وفتور.

تدبروا على هذا وال تغفلوا.{هامش األصل}.  {1}
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الحكمة لعدم انتقاض وضوء أهل اهللا حال الرقص والسماع
حال  إنَّ  وقال:  شيخنا  عند  الرسوم  علماء  من  واحٌد  جاء  قال: 
إما  الرقص  وقت  فإنهم  الشقَّين،  أحد  من  يخلو  ال  والسماع  الرقص  أهل 
بالشعور  متصفين  كانوا  فإن  ال!  أم  والشعور،  اليقظة  بصفة  متَّصفون 
غاية  في  الشعور  وجود  مع  والفناء  الغيبة  وإظهار  والرقص  فالحركة 
من  اإلفاقة  بعد  يصلّون  بالهم  فما  به!  متَّصفين  يكونوا  لم  وإن  القباحة، 
غير تجديد الوضوء! فهذا أشنع وأقبح من األول، فإن وضوءهم قد انتقض 
بزوال الشعور. فقال له الشيخ: إنَّ واحداً من أسباب انتقاض الوضوء أن 
مستوراً  العقل  أن يكون  المجانين، أو  على  يقع  كما  مسلوباً  العقل  يكون 
الطائفة  هذه  شعور  وعدم  والغشي،  اإلغماء  حالة  في  يقع  كما  ومغلوباً 
ال  فإنه  الشقين،  هذين  من  واحد  في  بداخل  ليس  والسماع  الرقص  حال 

تسلب عقولهم وال تكون مستورة، وإنما السبب لعدم شعورهم:

مطلب
الجزئي  العقل  على  اإللهي  العالم  من  يفاض  الكلي  العقل  أن 
وجود  مملكة  في  حاكماً  ويكون  السماع،  وقت  اإلنسان  في  الحاصل 
السالك ويغلب عليه، وفي هذا العقل الكلي قوة تدبير جميع العالم وقدرة 
الحال  هذا  في  فالبدن  آدم؟  بني  من  الضعيف  البدن  لهذا  فكيف  ضبطه، 
يكون في ظلِّ حمايته وكنف تدبيره، فكيف يتطرَّق إليه شيء من نواقض 
الكلي  العقل  هذا  وحاميه  مدبِّره  كان  لما  الصادق  الطالب  ألنَّ  الوضوء؟ 
لوازم  من  ويتخلص  بكليَّته،  الطبيعة  أحكام  من  الحالة  تلك  في  يخرج 

البشرية بُرمَّته، فال يحتاج إذاً إلى تجديد الوضوء.
قال: قال شيخنا: قال بعض أكابر النقشبندية قدس اهللا أرواحهم: 
إنَّ وجود العدم يعود إلى وجود البشرية، وأما وجود الفناء فال يعود إلى 

وجود البشرية.
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العدم  صفة  تحقق  هو  العدم  وجود  من  المراد  أنَّ  بالظاهر  ومعناه 
أثناء  في  للمبتدئين  تحصل  التي  الغيبة  عن  عبارة  هي  التي  الطالب،  في 
مشغوليَّتهم. وبالحقيقة فإن وجود العدم عبارة عن ظلِّ الوجود الحقيقي 
الذي يلقيه إلى مدركة السالك، ثم بواسطة كمال شغله الباطني وخلوِّ قلبه 
وجود  وهو  الظلُّ  وهذا  غيبته،  بعد  الظلُّ  ذلك  يظهر  الكونية  النقوش  عن 
ذلك العدم، وهذا الوجود يعود إلى وجود البشرية، أي يزول هذا الظلُّ 
الموهوب  وجود  بخالف  البشرية،  وجود  لوازم  ويغلب  ويستتر  ثانياً، 
الحقَّاني الذي يقال له البقاء بعد الفناء، فإنه ال يزول لحصوله بعد التحقق 
بمقام الفناء، فكما أن الفناء يعقبه وجود البقاء؛ كذلك هذا العدم يعقبه 
الباقي؛  الحقيقي  الوجود  ظلَّ  بحقيقته  كان  وإن  الوجود  وذلك  الوجود، 
فإنه بواسطة عدم التحقق بمقام الفناء يتوارى أحياناً أن يكون ثابتاً راسخاً. 

اللهم ارزقنا الوجود الحقيقي الباقي. آمين.

خواجه عبد الخالق الغجدواني قدس سره
وقدوة  سره  قدس  الهمداني  يوسف  خواجه  خلفاء  من  الرابع  هو 

طبقات خواجكان، ورئيس السلسلة النقشبندية.
ستة  على  البلد  تقارب  كبيرة  قرية  غجدوان،  في  ومدفنه  مولده 

فراسخ من بخارى.
عنه  تعالى  اهللا  رضي  مالك  اإلمام  أوالد  من  الجليل  عبد  والده 
وساكناً  والباطن،  الظاهر  وعالم  وقته،  مقتدى  وكان  الهجرة.  دار  إمام 
بعض  بنات  من  الخالق  عبد  والدة  وزوجته  الروم،  بالد  من  مالطية  في 
ره بوجود حضرة  ملوك الروم، وتشرَّف بصحبة الخضر عليه السالم وبشَّ
األيام  حوادث  بسبب  اإلمام  ارتحل  ولما  الخالق،  بعبد  اه  وسمَّ خواجه، 
من بالد الروم والشام إلى ما وراء النهر مع متعلقاته من الخاص والعام 
قدم والية بخارى، واختار لإلقامة قرية غجدوان، فولد له فيها حضرة 
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خواجه ونشأ بها، واشتغل في مبادئ حاله بتحصيل العلوم في بخارى، 
اشتغاله  وقت  اآلية  مث   {   z  y  x نث  تعالى  قوله  بلغ  ولما 
الخفية  هذه  حقيقة  عن  سأله  الدين  صدر  اإلمام  أستاذه  عن  بالتفسير 
تحّرك  أو  جهراً  ذكر  إذا  الذاكر  إنَّ  وقال:  تحصيلها،  وكيفية  وطريقتها، 
عليه  يطلع  بقلبه  ذكر  وإن  األغيار،  لع  يطَّ الذكر  وقت  أعضائه  من  شيء 
الشيطان، فال تتحقق الخفية في حال من األحوال. فقال أستاذه: إنَّ هذا 
، فإذا أراد اهللا تعالى لك ذلك يوصلك إلى واحد من أهل اهللا  علم لدنيِّ
لقاء أحد من أهل  فيعلِّمك كيفيتها وحقيقتها. فكان خواجه بعده منتظراً 

اهللا حتى لقي الخضر عليه السالم فعلَّمه الوقوف العددي.
وفي (فصل الخطاب): إنَّ كيفيَّة اشتغال عبد الخالق قدس سره 
مداوماً  سره  قدس  كان  الفرق،  جميع  عند  ومقبولة  الطريقة،  في  ٌة  حجَّ
ومجانباً  المصطفى €،  وسنة  الشريعة  ومتابعة  والصفا،  الصدق  على 

للنفس والهوى.
تلقَّن الذكر القلبي في شبابه عن الخضر عليه السالم فكان يواظب 
عليه، وقَبِلَه الخضر عليه السالم للولديَّة، وأمره بأن يخوض في الحوض 
ويقول بقلبه تحت الماء: ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، ففعله الخواجه، 
فأخذه واشتغل به، ففتح له أنواع الفتوح والترقِّيات، وكان كيفية اشتغاله 

من أوله إلى آخر أمره مقبولة عند الخلق.
ولما قدم الخواجه يوسف الهمداني قدس سره إلى بخارى َحَضَرُه 
بالذكر  اشتغاالً  أيضاً  له  أنَّ  وعلم  صحبًة،  الخالق  عبد  الخواجه  الشيخ 
القلبي فاغتنم صحبته، والزمه مدة إقامته ببخارى، ولذا قيل: إن الخضر 

عليه السالم شيخه في التلقين، والخواجه يوسف شيخه في الصحبة.
لما  لكن  عالنية؛  كانت  وإن  ومشائخه  يوسف  خواجه  وطريق 
لم  بذلك  وأمر  السالم  عليه  الخضر  عن  الخفيَّ  الذكر  الخالق  عبد  أخذ 
من  به  المأمور  الوجه  على  يشتغل  أن  أمره  بل  يوسف،  شيخه  يغيِّره 

السالم. عليه  الخضر 
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وذكر في بعض تحريرات الخواجه عبد الخالق قدس سره: لما بلغ 
من العمر اثنين وعشرين فوَّضني الخضر عليه السالم إلى خواجه يوسف 
اه بتربيتي، فما دام في ما وراء النهر كنت في خدمته،  قدس سره، ووصَّ
األغيار،  عن  بالرياضات وستر أحواله  اشتغل  خراسان  إلى  لما رجع  ثم 
وبلغ مرتبة كان يذهب إلى مكة في كل وقت من أوقات الصالة ويرجع 
في  رسالة (الوصية  وله  يحصون،  ال  مريدون  الشام  والية  في  وله  له. 
منها  بد  ال  كبير،  أولياء  خواجه  المعنوي  ولده  ألجل{1}  الطريقة)  آداب 

للسالكين، ومنها هذه الفقرات:

وصايا عبد الخالق قدس سره
جميع  في  والتقوى  واألدب  العلم  بتعلُّم  بُنيَّ  يا  أوصيك  قال: 
وتعلم  والجماعة،  السنة  ومالزمة  السلف  آثار  بتبع  وعليك  االحوال، 
بالجماعة  الصلوات  وصلِّ  الجاهل،  الصوفي  واجتنب  والحديث،  الفقه 
وإياك  واألذان،  اإلمامة  وظائف  من  شيئاً  تقبل  ال  أن  بشرط  الدوام  على 
وطلب الشهرة! فإن فيها آفات، واختر الخمولة دائماً، وال تكتب اسمك 
في الحجج والوثائق، وال تحضر محكمة القضاء، وال تكن كفيًال ألحد، 
تَبِْن  وال  وأبنائهم،  الملوك  تصحب  وال  الناس،  وصايا  في  تدخل  وال 
ويميت  النفاق  يورث  كثيره  فإنَّ  السماع  تكثر  وال  فيه،  تقعد  وال  رباطاً 
قليل  الكالم،  قليل  وكن  كثير،  السماع  أصحاب  فإن  تنكره  وال  القلب، 
الخلوة،  والزم  األسد،  من  فراَرَك  الخلق  من  وفرَّ  المنام،  قليل  الطعام، 
والعوام  المتكبرين،  واألغنياء  والمبتدعين،  والنساء  الولدان  تصحب  وال 
كاألنعام، وُكْل من الحالل، واحذر من الشبهة، وال تزوَّج ما استطْعَت 
وفي  الضحك،  تكثر  وال  طلبها،  في  هباء  دينك  ويكون  الدنيا،  فتطلب 
كل  إلى  وانظر  القلب،  تميت  الضحك  كثرة  فإن  القهقهة،  من  الضحك 

أي: كتبها.  {1}
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أحد بعين الشفقة، وال تحقر أحداً، وال تزيِّن ظاهرك فإن تزيين الظاهر 
ينبئ عن خراب الباطن، وال تجادل مع الخلق، وال تطلب شيئاً من أحد، 
وال  والروح،  والبدن  بالمال  المشائخ  واخدم  بالخدمة،  أحداً  تأمر  وال 

تنكر على أفعالهم، فإن منكر المشائخ ال يفلح أبداً.
دائماً،  القلب  مغموم  وكن  بأهلها،  وال  بالدنيا  مغروراً  تكن  وال 
بالتضرع،  دعاءك  مقروناً  عملك،  خالصاً  عينك،  باكية  بدنك،  مريضاً 
الحق  ومؤنسك  بيتك،  ومسجداً  صادقاً،  رفيقك  وطالباً  لباسك،  وَخلِقاً 

وتعالى. سبحانه 
أكابر  طريق  عليها  بنى  التي  الثمان  الكلمات  القدسية  كلماته  ومن 
بَْرقَدْم،  نظر  َدْرَدْم،  َهُوش  العلية:  أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  النقشبندية 
دشت،  نكاه  بازكشت،  يادكرد،  درانجمن،  خلوة  َوطْن،  سفرَدْن 

بادِذاَشت. وما وراءه كله ظنون وأوهام.
ثالث  العليَّة  الطائفة  هذه  مصطلحات  جملة  من  أن  يخفى  وال 
كلمات أخرى وهي: الوقوف الزماني، الوقوف العددي، الوقوف القلبي. 

فالكل إحدى عشر كلمة.
ولما كان خواجه عبد الخالق قدس سره رئيس السلسلة النقشبندية 

أحببت أن أُبيِّن هنا معاني ألفاظه المصطلحة: 
َهُوش َدْرَدْم: يعني أن كل نفس من أنفاس السالك ينبغي أن يكون 
خروجه على الحضور والشعور، ال الغفلة والفتور، وأن ال يكون غافًال 

عن الحق سبحانه في كل نََفس.

مطلب
أهمِّ  من  النََفس  رعاية  الطريقة  في  جعلوا  شيخنا:  حضرة  وقال 
نعت  على  وخارجة  معروفة،  األنفاس  جميع  يكون  أن  ينبغي  األمور، 
َضيََّع  فالناً  إنَّ  يقولون:  متحفِّظاً  يكن  لم  فإن  الشعور،  ووصف  الحضور 

نفسه؛ أي طريقته وسيرته.
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بناء  يجعل  أن  ينبغي  سره:  قدس  الدين  بهاء  الخواجه  حضرة  قال 
الزمان  في  األحوال  أهم  يشغلك  بأن  النََفس  على  الطريقة  هذه  في  األمر 
الحال عن تذكر الماضي وتفكر المستقبل، وال يترك النََفس حتى يضيع، 
ويسعى في المحافظة على ما بين النََفسين؛ وقت خروجه ودخوله، لئال 

يكونا على الغفلة.
في (فواتح  سره  قدس  الكبري  الدين  نجم  الجناب  أبو  الشيخ  قال 
الجمال): الذكر الجاري على نفوس الحيوانات أنفاسها الضرورية، فإن 
حرف الهاء التي هي إشارة إلى غيب هويَّة الحق سبحانه وتعالى تحصل 
عند كل أوقات خروج النََفس ودخوله، أرادوا ذلك أو ال، وحرف الهاء 
الالم  وتشديد  للتعريف،  والالم  واأللف  الهاء،  هذا  هو  الجاللة  لفظ  في 
اهللا  مع  الحضور  نسبة  في  يكون  أن  العاقل  للطالب  فينبغي  فيه.  للمبالغة 
تعالى، على وجه تكون هوية الحق سبحانه وتعالى ملحوظة وقت التلفظ 
ال  حتى  ودخوله،  النفس  خروج  وقت  وحاضراً  الشريف،  الحرف  بهذا 
هذه  حفظ  في  يجتهد  وأن  تعالى،  اهللا  مع  الحضور  نسبة  في  الفتور  يقع 
النسبة ليكون واقفاً لقلبه دائماً من غير تكلُّف، بل ربما ال يستطيع أن يزيل 

هذه النسبة عن قلبه.
ال يخفى أن غيب الهوية في اصطالح أهل التحقيق عن ذات الحق 
أن  يمكن  وال  الحقيقي،  اإلطالق  بشرط  يعني  الالتعين!  باعتبار  تعالى 
يتعلق به تعالى في تلك المرتبة علم وإدراك، وهو تعالى من هذه الحيثية 

مجهول مطلق.
في  أحواله،  جميع  في  السالك  نظر  يكون  أن  هو  بَْرقدم:  نظر 
الذهاب واإلياب، والعمران والبادية، وفي كل مكان إلى ظهر قدمه لئال 

يتفرَّق نظره، وال يقع على محلٍّ ال ينبغي وقوعه عليه.
َسَفْرَدْن َوَطن: هو أن يسافر السالك في طبيعته البشرية من صفاتها 
واإلنسان  الحميدة.  إلى  الذميمة  األخالق  ومن  الملكية،  الصفات  إلى 
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من  ينتقل  حتى  آخر  محلٍّ  إلى  محلٍّ  من  باالنتقال  خبثه  يزول  ال  الخبيث 
واإلقامة،  السفر  اختيار  في  مختلفة  الطريقة  ومشائخ  الخبيثة.  صفاته 
فبعضهم اختار السفر في بدايٍة واإلقامة في نهاية، والبعض على عكسه، 
من  ولكلٍّ  هذا،  عكس  وبعضهم  والنهاية،  البداية  في  اإلقامة  وبعضهم 
أكابر  اختيار  وأما  صحيح.  وغرٌض  صادقة  نيَّة  األربعة  الطوائف  هذه 
إلى  يصل  أن  إلى  البداية  في  يسافر  أن  واإلقامة:  السفر  في  النقشبندية 
مرشد كامل، فبعده يكون مقيماً في خدمته، مالزماً لصحبته، فإن ُوِجَد 
إلى  ويبادر  بالكلية،  السفر  يترك  الطائفة  هذه  من  كامل  مرشٌد  دياره  في 
في  كامًال  ويجتهد  الحضور،  ملكة  تحصيل  في  بليغاً  ويسعى  خدمته، 
بصفة  وتحقَّق  البشرية  قيد  عن  تخلَّص  فإذا  الشعور،  بصفة  االتصاف 

الملكيَّة فاإلقامة والسفر في حقه سواء.
سره  قدس  النقشبندي  الدين  بهاء  الخواجه  سئل  درانجمن:  خلوة 
ومعناه  العبارة.  هذه  جوابه  في  قال  شيء؟  أيِّ  على  طريقتكم  بناء  بأن 
الخلوة في الجلوة؛ في الظاهر مع الخلق، وفي الباطن مع الحق تعالى.
بـقـلـبـك صـاِحبْنا وجانْب بظاهر       وذا الـسـيـُر في الدنيا قليُل النظائر
الخلوة  في  فإن  الصحبة،  على  مبني  هذا  طريقتنا  سره  قدس  وقال 
شهرة، وفي الشهرة آفة، والخير كله في الجمعية، والجمعية في الصحبة 

بشرط فناء كلٍّ في اآلخر.
قال الخواجه أولياء كبير قدس سره: الخلوة في الجلوة: أن يبلغ 
االشتغال بالذكر واالستغراق فيه مرتبة لو مشى الذاكر في السوق ال يسمع 

شيئاً من الكالم واألصوات، بسبب استيالء الذكر على حقيقة القلب.
بالجدِّ  بالذكر  االشتغال  بسبب  السالك  يصل  شيخنا:  حضرة  قال 
الناس  أقوال  جميع  له  يخيَّل  مرتبة  إلى  أيام  ستة  أو  خمسة  واالهتمام 
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ذكراً، لكن ال  وأصوات المخلوقات ذكراً، بل يُخيَّل له كالم نفسه أيضاً 
يحصل ذلك بدون سعي واهتمام.

يادَِكْرد: عبارة عن الذكر اللساني والقلبي.
وكتب شيخنا: إن المقصود من الذكر هو أن يكون القلب حاضراً 
في  الحضور  ذلك  حصل  فإذا  والتعظيم،  المحبة  بوصف  تعالى  اهللا  مع 
مخَّ  أن  والحاصل  الذكر{1}  خالصة  حصل  فقد  الجمعية  أرباب  صحبة 
هذا  يحصل  لم  فإذا  سبحانه،  الحق  مع  الحضور  حصول  وروحه  الذكر 

الحضور في الصحبة فحينئذ يشتغل بالذكر لتحصيله.

ذكر حبس النََفس
تحت  النََفَس  يحبس  أن  هو  عليه  المحافظة  يَُسهِّل  الذي  والطريق 
ال  بحيث  األعلى  بالحنك  اللسان  ويلصق  الشفتين،  يضم  وأن  السرَّة، 
يتضيَّق النََفس، ويخلي حقيقة القلب التي هي عبارة عن المدرك الدارك 
ومصالحها  الدنيا  ويتفكر  العالم،  أطراف  إلى  لمحة  في  يذهب  الذي 
دائماً، ويتيسر له في طرفة العين العروج إلى السماء وسير أكناف األرض 
عن جميع األفكار والوسواس، ويجعلها متوجهة إلى القلب الصنوبري، 
إلى  وكلمة {إله}  الفوق،  طرف  إلى  كلمة {ال}  يمدَّ  بأن  بالذكر  ويشغلها 
طرف اليمين، ويضرب كلمة {إال اهللا} إلى القلب الصنوبري بالقوة التامة، 

بحيث تصل حرارته على جميع األعضاء. 
بنظر  المحدثات  جميع  وجود  النفي  طرف  في  يالحظ  أن  وينبغي 
الفناء والترك، ويالحظ في طرف اإلثبات وجود الحق سبحانه بنظر البقاء 
والمقصودية. وينبغي أن يستغرق جميع أوقاته بالذكر على هذا الوجه، 

{1}  المقصود من الذكر.{هامش األصل}.
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وال يتركه لشغل من األشغال حتى يستقر صورة التوحيد في القلب بتكرار 
هذه الكلمة الطيبة ويكون صغته الالزمة.

مرات  الطيبة  الكلمة  تكرار  بعد  السالك  يقول  أن  هي  بازكشت: 
بلسان القلب: إلهي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي. فإن هذه الكلمة 
ذكره  يبقى  حتى  والشرِّ،  الخير  من  القلب  في  حاصل  خاطر  كل  تنفي 
هذه  المبتدئ  يترك  وال  فارغاً.  السوى  نقش  عن  ه  سرُّ ويكون  خالصاً، 
بتكرارها  فإنَّ  أمره!  بداية  في  مضمونها  في  صدقه  فقدان  بسبب  الكلمة 

يظهر فيه آثار الصدق تدريجاً.
خاطره  يترك  ال  بحيث  الخواطر،  مراقبة  عن  عبارة  داشت:  نكاه 

ة تكرار الكلمة الطيبة في نََفس واحد. يذهب نحو األغيار مدَّ
قال موالنا سعد الدين قدس سره في معنى هذه الكلمة: ينبغي أن 
ر لئال يتطرق األغيار  يحفظ خاطره ساعة أو ساعتين أو أزيد مقدار ما يتيسَّ

على قلبه.
بلغت  الخواطر  مراقبة  َملََكة  إن  سره:  قدس  قاسم  موالنا  قال 
إلى  الفجر  طلوع  من  األغيار؛  خطور  عن  القلب  يحفظ  أن  يمكن  درجة 
الضحوة الكبرى، على وجه تكون القوة المتخيِّلة في تلك المدة معزولة 

العمل. عن 
وال يخفى أن انعزال القوة المتخيلة عن عملها ؛ ولو نصف ساعة 
لُكمَّل  أحياناً  يحصل  وإنما  النوادر،  ومن  التحقيق،  أهل  عند  عظيم  أمٌر 

األولياء، كما في الفتوحات المكية البن العربي قدس سره.
يادذاشت: وهذا هو المقصود من جميع ما سبق. وهو عبارة عن 
الحضور مع الحق تعالى على وجه الذوق، وهو حضور بال غيبة، وهو 
عند أهل التحقيق: أن المشاهدة التي هي عبارة عن استيالء شهود الحق 

على القلب بواسطة الحب الذاتي كناية عن حصول هذا الحضور.
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الوقوف الزماني الذي هو حال أهل الطريقة، ورأس مال السائرين 
كل  في  أحواله  على  واقفاً  السالك  كون  عن  عبارة  الحقيقة:  عالم  إلى 

زمان، أنها موجبة لشكر، أم موجبة لعذر.
في  السالك  أحوال  بُنَي  قد  سره:  قدس  الدين  بهاء  الخواجه  قال 
الوقوف الزماني على الساعة ليكون واجداً للنفس، فيعلم أنه يمرُّ بالحضور 

أو الغفلة، فإن بنى على النََفس لما يكون واجداً لهاتين الصفتين.

المحاسبة
تحاسب  أن  وهي  المحاسبة،  عن  عبارة  عندهم  الزماني  والوقوف 
كل ساعة تمرُّ بنا، فتنظر ما الغفلة وما الحضور! فإن كان عملنا في تلك 

الساعة نقصان كلُّه نرجع، ونأخذ العمل من االبتداء.
الوقوف العددي: عبارة عن رعاية العدد في الذكر، ورعايتها في 
قة. وما وقع في كالم األكابر  الذكر القلبي ألجل جمعية الخواطر المتفرِّ
النقشبندية أن فالناً أمر فالناً بالوقوف العددي، فالمراد به الذكر القلبي مع 

د رعاية العدد في الذكر القلبي. رعاية العدد، ال مجرَّ
وينبغي للسالك أن يقول في نََفس واحد ثالث مرات، ثم خمس 
مرات، ثم سبع مرات، إلى إحدى وعشرين، وأن يعدَّ العدد الفرد الزماً.

مطلب 
قال الشيخ عالء الدين العطاري قدس سره: اإلكثار من الذكر ليس 
يترتب  حتى  والوقوف  الحضور  من  ناشئاً  الذكر  كون  الشرط  بل  بشرط، 
واحد  نََفس  في  مرة  وعشرين  إحدى  الذكر  تجاوز  فمتى  الفائدة،  عليه 
ولم يظهر األثر فهو دليل على عدم فائدة العمل. وأثره أن ينتفي الوجود 
البشري وقت النفي، وأن تظهر آثار الجذبات اإللهية وقت اإلثبات. وما 
قال الخواجه بهاء الدين قدس سره من أن الوقوف العددي أول مرتبة من 
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! مراده: أنَّ أوَّل مرتبة العلم اللدنيِّ بالنسبة إلى أهل البداية  العلم اللدنيِّ
هو مطالعة آثار تصرفات الجذبات اإللهية المذكورة، كما قاله الخواجه 
ف فيها مواصلة  تتكشَّ العطاري قدس سره: أنه كيفية وحالة  عالء الدين 
. وأما كون الوقوف العددي أول مرتبة العلم اللدنيِّ  القرب والعلم اللدنيِّ
بالنسبة إلى أهل النهاية فهو: أن يكون الذاكر واقفاً على سرِّ سريان الواحد 
سريان  سرِّ  على  واقف  أنه  كما  الملكوتية،  األعداد  مراتب  في  الحقيقي 

الواحد العددي في مراتب األعداد الحسابية.
وقد قال بعض أكابر المحققين في هذا المضمون نظماً:

لـقـد جـاءت الوحدات عيناً لكثرة      وال شـكَّ لـي فيه وإن أنت جاحد
رت ممعناً      تـجـده كثيراً وهو في األصل واحد فـفـي كـل أعـداد تـفـكَّ

وقال في شرح الرباعيات، شعٌر:
صـاح لدى أهِل كشٍف هم لنا سنُد      فـي كـل رتـبِة أعـدادٍ سرى األحد
أو أنـه جـاز عـن حـدٍّ بـكـثـرتـه      لـكـن حـقـيـقـة هـذا ذلك األحد

الفرق بين علم اليقين والعلم اللدني
في  الحقيقي  الواحد  سريان  سرِّ  على  الوقوف  هذا  أن  والتحقيق 

مراتب األعداد الكونية أوَّل مرتبة العلم اللدني واهللا أعلم.
ال يخفى أن العلم اللدنيِّ علم يحصل ألهل القرب بتعليم إلهي، 
وتفهيم رباني، ال بدالئل عقلية وشواهد نقلية، كما ورد في التنزيل في 
والفرق  مث،   Z  Y  X  W نث  تعالى  قوله  السالم  عليه  الخضر  حق 
نور  إدراك  عن  عبارة  اليقين  علم  أنَّ  هو:  اللدنيِّ  والعلم  اليقين  علم  بين 
الذات والصفات اإللهية، والعلم اللدني عبارة عن إدراك المعاني، وفهم 

الكلمات من الحق سبحانه وتعالى بطريق اإللهام.
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الوقوف القلبي: على معنيين:
بهذا  فهو  تعالى،  الحق  مع  حاضراً  الذاكر  قلب  كون  أحدهما: 
إنَّ  شيخنا:  حضرة  وكتب  المذكورة.  بادذاشت  مقولة  من  المعنى 
للقلب  يبقى  ال  وجه  على  تعالى  الحق  مع  القلب  حضور  القلبي  الوقوف 
االرتباط  الذكر؛  حين  الشروط  ومن  وقال:  سبحانه.  الحق  غير  مقصود 
ووصول،  شهود،  الحضور  لهذا  ويقال  معه.  والحضور  بالمذكور 

ووجود، ووقوف قلبي.
في أثناء الذكر إلى  هاً  على قلبه، متوجِّ والثاني: كون الذاكر واقفاً 
الجانب  في  وهو  مجازاً،  القلب  له  يقال  الذي  الصنوبري  اللحم  قطعة 
األيسر محاذي الثدي األيسر، ويجعله مشغوالً بالذكر، وال يتركه غافًال 
ورعاية  النََفس  حبس  سره  قدس  الدين  بهاء  الخواجه  يجعل  ولم  عنه. 
ه  وعدَّ بمعنييه  ُمهِّماً  فجعله  القلبي!  الوقوف  وأما  الذكر.  في  الزماً  العدد 

الزماً، فإن خالصة الذكر والمقصود منه هو الوقوف القلبي.
تـرقب لبيض القلب كالطير يا فتـى        فمن بيض قلٍب يحصل الذوق والوجد
ولما قربت الوفاة لخواجه عبد الخالق قدس سره انتخب أربعة من 

أصحابه لمقام الدعوة واإلرشاد: 
بخاري  خلفائه،  أول  سره:  قدس  الصديقي  أحمد  الخواجه 
األصل، جلس بعد وفاته مكانه، وكان الباقون من أصحابه في متابعته.

بخاري  خلفائه،  من  الثاني  سره:  قدس  كبير  أولياء  الخواجه 
حضوره  يزاحم  ولم  الخواطر،  لمراقبة  األربعين  جلس  وهو  األصل، 
ذلك  يستعظم  شيخنا  حضرة  وكان  المدة.  تلك  في  الخواطر  من  شيء 
وقال:  ب  التعجُّ من  المبارك  أصبعه  ويعضُّ  ويستحسنه،  ويستغربه  منه 
جميع  يتخيَّل  يسيرة  ة  مدَّ في  مرتبة  يبلغ  النقشبندية  بالتربية  االشتغال  إن 

األصوات للمشتغل بها ذكراً.
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به  المراد  ليس  الخواطر  لمراقبة  األربعين  جلوس  معنى  إن  وقال: 
أنه ال يخطر في قلبه شيء من الخواطر مطلقاً، بل المراد عدم وقوع خاطر 
مزاحم للنسبة الباطنية، كما أن الحشيش على وجه النهر ال يكون مانعاً 

لجريانه.
الخواجه سليمان الكرميني قدس سره: الثالث من الخلفاء خواجه 

عبد الخالق قدس سره.
من  الرابع  هو  سره:  تعالى  اهللا  قدس  الريوكري  عارف  الخواجه 
خلفاء الخواجه عبد الخالق قدس سره، مولده ومدفنه ريوكر{1}، قرية من 
قرى بخارى على ستة فراسخ منها، ومنها إلى غجدوان فرسخ شرعي. 
بين  من  به  تتصل  سره  قدس  الدين  بهاء  خواجه  حضرة  نسبة  وسلسلة 

خلفاء الخواجه عبد الخالق قدس سره.
الخواجه  أصحاب  أفضل  سره  قدس  األنجيري  محمود  الخواجه 

عارف؛ عليه الرحمة، وأكملهم، وامتاز من بين األصحاب بالخالفة.
من  كبيرة  قرية  وابِكن؛  مضافات  من  قرية  فغنوى،  أنجير  مولده 
بخارى،  من  فراسخ  ثالثة  على  كثيرة،  قرى  على  مشتملة  بخارى  قرى 
ولما  معايشه،  كفاية  يحصل  اراً  نجَّ وكان  فيها،  ودفن  بها  مقيماً  وكان 
إلى  الخلق  بدعوة  ممتازاً  وصار  اإلرشاد،  بإجازة  الخواجه  من  تشرَّف 
طريق الحق، افتتح بذكر العالنية بمقتضى الوقت ومصلحة حال الطالبين، 
احتضاره  قبيل  عارف،  خواجه  موت  مرض  في  به  اشتغاله  أول  وكان 
قد  وقت  هذا  الوقت:  هذا  في  عارف  الخواجه  فقال  ريوكر،  تّل  فوق 
قلعة  باب  على  مسجد  في  وفاته  بعد  به  اشتغل  ثم  قبل.  إليَّ  به  أشاروا 
إيقاظ  بنية  فقال:  العالنية؟  بذكر  تشتغلون  نية  بأيِّ  واستُْفسر  وابكن. 

{1}  ريوكر بالراء المهملة والياء المثناة التحتية والواو الساكنتين والكاف الفارسية 
المكسورة وقيل تفتح. (حدائق).
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النائم، وتنبيه الغافل أخ البهائم، حتى يقبل على الطريقة، ويستقيم على 
مفتاح  هي  التي  وإنابته  لتوبته  سبباً  فيصير  الحقيقة،  في  ويرغب  الشريعة 
جميع الخيرات وأصل كل السعادات. فقال له موالنا حافظ الدين: إذاً 
نيَّتكم صحيحة! فيحلُّ لكم االشتغال به. ثم التمس منه أن يبيِّن حدَّ ذكر 
العالنية  ذكر  فقال:  المجاز.  عن  الحدِّ  بذلك  الحقيقة  ليمتاز  العالنية، 
الحرام  عن  وحلقه  والغيبة،  الكذب  عن  طاهراً  لسانه  يكون  ممَّن  مسلَّم 
ه إلى  عن التوجُّ ه منزهاً  عن الرياء والسمعة، وسرُّ والشبهة، وقلبه صافياً 
مشغوالً بالذكر في  كان يوماً  غير جناب الربوبية. قيل: إن الخواجه علياً 
أبيض يطير  كبيراً  بادية راميتن مع أصحاب خواجه محمود، فرأوا طائراً 
في الهواء، فلما حاذاهم نادى بلسان فصيح: يا علي كن رجًال كامًال. 
عجيبة؛  كيفية  كالمه  وسماع  الطائر  ذلك  رؤية  من  لألصحاب  فحصل 
حتى غابوا عن أنفسهم، فلما أفاقوا سألوه عن الطائر وكالمه فقال: هو 
مقاٍم  في  دائماً  يطير  الكرامة،  بهذه  تعالى  اهللا  أكرمه  محمود،  الخواجه 
كلَّم اهللا تعالى فيه موسى – على نبينا وعليه الصالة والسالم – بألوٍف من 
الكالم، وكان اآلن ذاهباً لعيادة الخواجه دهقان القلتي، فإنه لما احتضر 
من أوليائه في آخر نََفسه ليكون عوناً  سأل اهللا تعالى أن يوصل إليه أحداً 
له في ذلك الوقت، فذهب إليه الخواجه محمود قدس سره لهذا السبب.

وكان لخواجه محمود خليفتان جلسا بعده في مسند اإلرشاد وداللة 
الخلق إلى طريق الحق:

األمير خورد الوابكندي قدس سره: اسمه األمير حسين، هو أول 
خليفته. كان من أكابر زمانه، ومرجع الطالبين في أوانه، وله أخ أكبر 

منه يسمى باألمير حسن المعروف باألمير كالل.
خليفتي  من  الثاني  العزيز:  سره  قدس  الراميتني  علي  الخواجه 
وفاة  قربت  لما  أنه  قيل  عزيزان.  ولقبه  سره،  قدس  محمود  الخواجه 
سائر  وفوَّض  عزيزان،  حضرة  إلى  الخالفة  أمر  أحال  محمود  الخواجه 
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بين  من  به  تتصل  الدين  بهاء  خواجه  نسبة  وسلسلة  إليه.  األصحاب 
وكرامات  رفيعة،  مقامات  وله  بواسطتين،  محمود  خواجه  أصحاب 

عجيبة. وكان نساجاً.
مولده في راميتن، قصبة كبيرة في والية بخارى على فرسخين من 
البلدة، مشتملة على قرى كثير. وقبره في خوارزم معروف ومشهور يزار 

ويتبرَّك به.
معاصراً  سره  قدس  السمناني  الدولة  عالء  الدين  ركن  الشيخ  كان 
له، وقعت بينهما مراسالت، أرسل إليه الشيخ ركن الدين ثالث مسائل:
إطعام  في  تتكلَّفون  ال  وأنتم  الواردين!  وأنتم  نحن  نخدم  األولى: 
وساخطون  عنكم  راضون  الناس  ذلك  ومع  فيه،  نتكلَّف  ونحن  الطعام، 
علينا فما السبب فيه؟ فقال عزيزان في جوابه: إن من يخدم مع المنَّة في 
الخدمة كثير! ولكن من يخدم مع قبول المنَّة قليل! فاجتهدوا في الخدمة 

مع قبول المنَّة حتى ال يكون أحٌد ساخطاً عليكم.
السالم  عليه  الخضر  من  حاصلة  تربيتكم  أن  سمعنا  إنا  الثانية: 
فكيف ذلك؟ فقال: إن هللا سبحانه عباداً عاشقين له والخضر عاشق لهم.
الثالثة: إنا سمعنا أنكم تشتغلون بذكر الجهر، فكيف هذا؟ فقال: 
ونحن أيضاً سمعنا أنكم تشتغلون بالذكر الخفي، فكان ذكركم أيضاً جهراً.

الجهر؟  بذكر  تشتغلون  نية  بأيِّ  إنكم  الدين:  سيف  موالنا  سأله 
فقال: إن تلقين المحتضر كلمة {ال إله إال اهللا} جهراً جائٌز بإجماع العلماء 
لحديث (لقِّنوا موتاكم شهادة أن ال إله إال اهللا) وكل نََفٍس نََفٌس أخير عند 

الصوفية، فهم في حكم المحتضر. 
الذي  الكثير  الذكر  أن  سره  قدس  الميداني  الدين  بدر  موالنا  سأله 
أو  اللسان  ذكر  هو  هل  Òمث   Ñ  Ð  Ï نث  تعالى  قوله  في  به  أُمرنا 
القلب؟ فقال: هو في حق المبتدئ ذكر اللسان، وفي حق المنتهي ذكر 
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ويبذل روحه، والمنتهي إذا  القلب، فإن المبتدئ يتكلف في الذكر دائماً 
وصل أثر الذكر إلى قلبه يكون جميع أعضائه وعروقه ومفاصله ذاكرة، 
يومه  ويكون  الكثير،  بالذكر  ذاكراً  بكونه  الوقت  ذلك  في  الذاكر  فيتحقق 

الواحد في ذلك مساوياً لسنة غيره من الرجال.
وسألوه: إن المسبوق متى يقوم لقضاء مافات؟ فقال: قبل الصبح. 

يعني ينبغي أن يقوم قبل الوقت حتى ال يفوته شيء من الصالة.
التوبة  اإلشارة  وبشارة؛  إشارة  &مث   %  $ نث  اآلية  في  قال: 
والرجوع، البشارة قبول التوبة، فإنه تعالى لو لم يقبل التوبة لما أمر بها، 

واألمر دليل القبول لكن مع رؤية القصور.
قال: حافظوا على أنفسكم وقت الكالم ووقت الطعام.

الخواجه  فجاءه  الخالق،  عبد  الخواجه  عند  الخضر  جاء  قال: 
بقرصين من خبز الشعير من بيته فلم يأكله، فقال الخواجه: لَِم ال تأكل 
فإنه حالل؟ فقال: نعم؛ لكن العاجن عجنه على غير طهارة، فال يجوز 

لنا أكله!
يربِّي  من  مثل  يكون  أن  اإلرشاد  محلِّ  في  جلس  لمن  ينبغي  قال: 
مزاجه  يوافق  ما  فيطعمه  الطيور  من  واحد  كل  طبيعة  يعرف  الطيور؛ 
قابليتهم  قدر  على  الطالبين  يربِّي  أن  له  ينبغي  المرشد  فكذلك  وطبعه، 

واستعداداتهم.
عبد  الخواجه  أوالد  من  واحد  األرض  وجه  على  كان  لو  قال: 
من  واحد  كان  لو  أي  صلب!  لما  منصور{1}  بن  حسين  عصر  في  الخالق 
عنه  صدر  الذي  المقام  هذا  من  بالتربية  لرقَّاه  عصره  في  المعنوية  أوالده 
فيه قول: أنا الحق، وغيره من الكالم، وخلصه من الصلب بين األنام. 

{1}  أي: الحالج.
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ً مطلب مهم جدا
قلب هذه الطائفة مورد لنظر الحق

والمحاسبات  الرياضات  من  يكثر  أن  الطريقة  ألهل  ينبغي  قال: 
ليصل إلى مرتبٍة ومقام، لكن للسالكين طريق آخر أقرب من جميع الطرق 
ن في  يمكن أن يصل منه إلى المقصود سريعاً، وهو أن يجتهد في أن يتمكَّ
قلب واحد من أرباب القلوب، بواسطة ُخْلق حسن، أو خدمة الئقة به، 

فإن قلب هذه الطائفة مورد لنظر الحق تعالى فيكون له نصيب.
تترتب  حتى  تعالى  اهللا  به  تعصوا  لم  بلسان  تعالى  اهللا  ادعوا  قال: 
عليكم اإلجابة. يعني: تواضعوا ألولياء اهللا تعالى، وأظهروا لهم االنكسار 

واالفتقار حتى يدعوا لكم فيستجاب.
أنشد يوماً شخص عند عزيزان قدس سره هذا المصراع: وللعاشق 
بيان  المنشد  فالتمس  أعياد.  ثالثة  بل  فقال:  أنفاس.  كل  في  العيدان 
ذلك. فقال: إنَّ الذكر الواحد من العبد بين الذكرين من الحق سبحانه: 
والقبول  والذكر  التوفيق  فيكون  منه،  قبوله  والثاني  لذكره،  التوفيق  األول 

ثالثة أعياد.
سأله الشيخ نور الدين النوري من كبار ذلك الزمان: أنه ما سبب 
جواب طائفة في األزل لقوله تعالى نث C B مث بلفظ {بلى}، وسبب 
مث؟ فقال: إن يوم   Ì  Ë   Ê سكوتهم يوم األبد حيث قال تعالى نث
وفي  الخلق،  في  وبسطها  الشرعية  التكاليف  وضع  يوم  األزل  في  سؤاله 
الشرعية  التكاليف  رفع  فيوم  األبد  في  سؤاله  يوم  وأما  وقاٌل،  قيٌل  الشرع 
وطيّها عن الخلق، وابتداء عالم الحقيقة، وليس في الحقيقة قيٌل وقال، 
مث. ومن    Ð  Ï Î فال جرم يجيب فيه الحق سبحانه نفسه بقوله نث
جملة األشعار المنسوبة إلى خواجه عزيزان، وكتبتها بالترجمة وحذفت 

ما كانت بالفارسية لعدم االنتفاع بها في ديارنا:
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الـنـفـس طـيـٌر قَـيْـدهـا األبــدان       فـاحـفـظـهـا يـا حـبـذا الـندماُن
رابـط جـنـاحـهـا فـإْن أرسـلـتـها       فـيـهـا إذا ال تـسـمــح األزمــاُن
إذا لـم تـجـد جمعيَّة من ُمصاحب       ولـم تك تنجو من هموم المصائب
ياً       فـأنـت إذاً يـا صاح لست بصائب فـإن أنـت لـم تـتـرك لـقـاه تـبرِّ
غـدا عـيـدك المضنى بعشقك عانياًَ       لـيـالـيـه لـم يـبـرح بمغناك ثاوياً
وإن كـان بـالـذلِّ المسلسل عاجزاً       ولـكـنـه مـا زال بـاسـمـك نـادياً
دا       هـو الـذكـر مـا فـيـه الـنـبيه تفرَّدا إذا وصـل األذكـار قـلـبـاً تـوجَّ
ولـو أنـه خـاطـيـة الـنـار حـائـز       ولـكـن مـن الـكـونين قلبك أبردا
إذا رمت وصل الحق استرح أيها البدن          وفي طلب المحبوب اصبر على الِمَحن
فـإن كنت من روح العزيزان راِجياً       تـعـال عـلى رأس وواصل برامِتَن

لسيد أتا المارِّ  ومن خوارقه للعادات قدس سره: أنه كان معاصراً 
في  أتا  لسيد  وكان  م،  تقدَّ كما  ومراسالت  مالقاٌة  بينهما  ووقعت  ذكره، 
حقه مناقشة ومناظرة في مبادئ حاله، فصدرت مرة من سيد أتا صورة 
من أتراك دشت قچچاق  منافية لألدب في حق عزيزان، فاتفق أنَّ جمعاً 
نَهبوا في تلك األيام أمواالً كثيرة من نواحي سيِّد آتا وأسروا ولده، فتنبَّه 
األدب،  سوء  ارتكابه  بسبب  حدثت  إنما  الحادثة  هذه  أن  وتيقَّن  السيد 
م وأحضر الطعام، ودعى حضرة عزيزان برسم الضيافة  فندم على ما تقدَّ
على  عزيزان  حضرة  لع  فاطَّ واالنكسار،  التواضع  له  وأظهر  لالعتذار، 
غرض السيد، وقَبِل التماسه وحضر مجلسه، وكان ذلك المجلس مملوء 
من األكابر والعلماء والمشائخ، وكان في ذلك اليوم لحضرة عزيزان كيفية 
عظيمة وبسط تام. فلما ُمدَّ السماط وحضر الطعام قال حضرة عزيزان: 
إن عليّاً ال يذوق الملح وال يمدُّ يده إلى الطعام حتى يحضر ولد سيِّد أتا، 
ولد  فدخل  النََفس،  هذا  أثر  ظهور  الحاضرون  وانتظر  لحظة،  سكت  ثم 
صياح  المجلس  ذلك  من  فقام  بغتة.  الوقت  هذا  في  الباب  من  أتا  سيد 
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ونياح برؤية هذا الحال، وتحيَّر كلهم وتعجبوا! فسألوه عن كيفية نجاته 
أسيراً  اآلن  كنت  إني  فقال:  الديار؟  تلك  إلى  ووصوله  األشرار،  يد  من 
في يد جمع من األتراك، مربوط اليد والرجل بالحبال، واآلن أرى نفسي 
عندكم، وال أعلم أزيد من ذلك. فحصل اليقين ألهل المجلس  حاضراً 
فاً من حضرة عزيزان قدس سره، فوضع الكل رؤوسهم  أنَّ هذا كان تصرُّ

على قدميه، وسلَّموا يد اإلرادة إليه.
ولم  اإلكرام،  الزموا  ضيوف  عزيزان  لحضرة  يوماً  جاء  أنه  نقل 
يحضر في بيته في ذلك الوقت شيء من الطعام، فصار من ذلك الحال 
يبيع  كان  مخلصيه  من  غالماً  فصادف  بيته  من  فخرج  البال،  منكسر 
وقال:  عزيزان  لحضرة  فتواضع  األكارع،  من  مملوء  قدر  ومعه  األكارع 
قد طبخت هذا الطعام ألجل مالزمي العتبة العلية من األحباب والخدام، 
فيرجى قبوله. فاغتنم حضرة عزيزان حضور الغالم بهذا الطعام في هذا 
خيراً،  الغالم  على  وأثنى  البال،  منشرح  وصار  وقته  وطاب  الحال، 
بلغت  قد  هذه  خدمتك  إنَّ  وقال:  الغالم  طلب  ثم  لألضياف،  فأطعمه 
مني  اآلن  فاطلب  النهاية،  في  القبول  من  ووقعت  الغاية،  الحسن  من 
أيَّ مراد شئَْت تنل مقصودك. وكان الغالم عاقًال ذكيّاً فقال: إني أريد 
حمل  عليك  يقع  صعٌب،  أمر  هذا  إنَّ  عزيزان:  فقال  مثلك.  أكون  أن 
وال  هذا  هو  مرادي  إنَّ  واالنكسار:  بالتواضع  الغالم  فقال  تطيقه.  ال  ما 
أريد غيره. فقال حضرة عزيزان قدس سره: تكون كذلك، فأخذ بيده 
بعد  فوقع  ه،  التوجُّ بحسن  إليه  ه  وتوجَّ الخاصة،  خلوته  في  وأدخله 
وسيرته  صورته  في  الحال  في  فصار  الغالم،  على  الشيخ  شبح{1}  ساعة 
من  المثل  يمتاز  وال  البين،  في  الفرق  يعرف  ال  بحيث  وباطناً،  ظاهراً 
من  روحه  طير  تخلَّص  ثم  يوماً،  أربعين  هذا  بعد  الغالم  وعاش  العين. 
المنن  ذي  ربه  برحمة  ولحق  القدس،  حضرة  نحو  وطار  البدن  قفص 

رحمة اهللا تعالى عليه رحمة واسعة.

الشبح بفتحتين: الشخص. (مختار).  {1}



85

ه من والية بخارى إلى  قيل: إن حضرة عزيزان قدس سره لما توجَّ
خوارزم بإشارة غيبية ووصل إلى باب البلد، وقف هناك وأرسل اثنين من 
اجاً قدم  أصحابه إلى خوارزم شاه، وقال لهما: قوال لخوارزم شاه إن نسَّ
بلدك يريد اإلقامة فيه، فإن أذن له الملك يدخل، وإال يرجع من حيث 
ة مختومة بختمه. فلما  جاء! وقال لهما: فإن أذن الملك فخذا منه ُحجَّ
دخال على الملك وعرضا عليه حاجتهما ضحك الملك وأركان الدولة، 
وقالوا: إنَّ هؤالء قوم غلبت عليهم البالهة والجهالة. فكتبوا لهما ورقة 
لهما،  وأعطوها  الملك  وختمها  بهم،  استهزاء  مرامهم  وفق  على  باإلذن 
فجاءا بها عند حضرة عزيزان قدس سره، فدخل البلد وقعد في زاوية، 
في  يذهب  وكان  أرواحهم،  تعالى  اهللا  قدس  خواجكان  بطريق  واشتغل 
في  به  ويجيء  أجيرين  أو  أجيراً  ويأخذ  ال  العمَّ موقف  عند  صباح  كل 
الطهارة  على  اليوم  معي  واقعد  كامًال،  وضوءاً  توضأ  له:  ويقول  بيته، 
اذهب  ثم  أجرتك،  منِّي  خذ  ثم  سبحانه،  اهللا  فنذكر  العصر  وقت  إلى 
حيث شئت. فاغتنم العمال ذلك، وصاروا يشتغلون في صحبة عزيزان 
بالذكر إلى وقت العصر بطيب القلب والنشاط، وصار كل من اشتغل في 
صحبته  ببركة  عجيبة،  حالة  له  يحصل  الطريق  بهذا  واحداً  يوماً  صحبته 
الشريفة، وتأثير الذكر، وتصّرفه في باطنه، بحيث كان ال يقدر في اليوم 
مضت  حتى  عنده،  من  الذهاب  له  يمكن  وال  صحبته،  مفارقة  الثاني 
طريقته،  في  الديار  تلك  أهل  أكثر  فدخل  المنوال،  هذا  على  ة مديدة  مدَّ
اللئام  سعى  االزدحام  زاد  فلما  كثرة.  يحصون  ال  بابه  في  الطالبون  فكان 
إلى خوارزم شاه بأنه ظهر شيخ في تلك الديار، ودخل في طريقته كثير 
كثرة  من  فيخشى  األقدام،  على  وخدمته  مالزمته  في  وقاموا  األنام،  من 
أو  السنية،  للسلطة  وزلًال  العلية،  المملكة  في  خلًال  يُْحدث  أن  أتباعه 
وعزم  المفزع،  الخبر  هذا  من  الملك  فتأثَّر  تسكينها،  يمكن  ال  فتنة  تقع 
الشخصين  عزيزان  حضرة  فأرسل  بالده.  من  عزيزان  حضرة  يخرج  أن 
المذكوريْن بالورقة المذكورة المكتوبة المختومة بختمه إليه، وقال: قوال 
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لت اآلن رأيك وغيَّرت  له نحن ما دخلنا هذا البلد إال بإذن منك! فإن بدَّ
منفعلين  خجلين  الدولة  وأركان  الملك  فصار  بالدك.  من  نخرج  كالمك 
من الصورة المذكورة فوق الغاية، وذهبوا إلى صحبته لمالزمته، وكانوا 

من جملة المحبين والمخلصين له.
أمجدان،  ولدان  له  وكان  سنة،  وثالثين  مائة  بلغ  عمره  إن  قيل: 
الوالية  مراتب  أعلى  من  لهما  وكان  كامالن،  عارفان  عامالن،  عالمان 

نصيٌب تام.
خواجه  واسمه  أوالده،  أكبر  تعالى:  اهللا  رحمه  خورد  الخواجه 
محمد، وبلغ عمره في حياة أبيه الماجد ثمانين، وكان أصحاب عزيزان 
يقولون له خواجه بدرك، ولولده خواجه محمد خواجه خورد، فاشتهر 

خواجه محمد بهذا االسم.
لما  إنه  قيل  ولديه،  أصغر  تعالى:  اهللا  رحمه  إبراهيم  الخواجه 
الخواجه  األصغر  لولده  اإلرشاد  إجازة  أعطى  عزيزان  حضرة  وفاة  قربت 
إبراهيم، وأمره بدعوة المستعدين، فخطر على قلب بعض أصحابه: أنه 
الظاهر  علم  في  وعالم  ولديه،  أكبر  هو  الذي  خورد  خواجه  وجود  مع 
سببه؟  وما  الخلق؟  إلرشاد  إبراهيم  الخواجه  اختار  كيف  والباطن، 
فأشرف عزيزان على الخاطر وقال: إنَّ الخواجه خورد ال يمكث بعدنا إال 

قليًال، ويلحقنا سريعاً.
والعشرين  الثامن  االثنين،  يوم  الصالتين  بين  عزيزان  حضرة  توفي 

من ذي القعدة، سنة خمس عشرة وسبعمائة.
ذي  من  عشر  السابع  االثنين،  يوم  ضحى  خورد  الخواجه  وتوفي 

الحجة من تلك السنة، بعد تسعة عشر يوماً من وفاة عزيزان.
وكان  وسبعمائة.  وتسعين  ثالث  في  إبراهيم  الخواجه  وتوفي 

لعزيزان قدس سره أربعة خلفاء غير الخواجه إبراهيم كلٌّ منهم محمد.
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أصحاب  كبار  من  تعالى:  اهللا  رحمه  كالذور  محمد  الخواجه 
عزيزان وجملة خلفائه، وقبره في خوارزم.

الخواجه محمد حالَّج البلخي رحمه اهللا تعالى: من كمَّل أصحاب 
عزيزان وخلفائه، وقبره في والية بلخ.

عزيزان  أصحاب  جملة  من  أيضاً  هو  الباوردي:  محمد  الخواجه 
وخلفائه، وقبره في خوارزم قدس اهللا تعالى أسرارهم العلية ورزقنا بركاتهم.
أصحاب  أكمل  تعالى:  اهللا  رحمه  اسي  السمَّ بابا  محمد  الخواجه 
قرى  جملة  من  سمَّاس{1}؛  قرية  مولده  سره،  قدس  عزيزان  حضرة 
فراسخ،  ثالثة  بخارى  إلى  ومنه  منه،  شرعي  فرسخ  بعد  على  راميتن، 
من  محمد  الخواجه  اختار  عزيزان  وفاة  قربت  ولما  هناك.  أيضاً  وقبره 
األصحاب  باقي  وأمر  الخالفة،  أمر  إليه  وفوَّض  لإلرشاد،  األصحاب 

ومالزمته. بمتابعته 
وحصل لحضرة خواجه بهاء الدين قدس سره نظر القبول بالولدية 
منه، وكان كلما يمرُّ بقصر هندوان قبل والدة الخواجه بهاء الدين يقول: 
يفوح من هذه األرض رائحة رجال، وسيصير قصر هندوان قصر عارفان. 
ذلك  ولد  قد  أنه  وأظن  الرائحة،  تلك  ازدادت  قد  قال:  يوماً  به  مرَّ  فلما 
الرجل. وكان قد مضى في ذلك الوقت ثالثة أيام من والدة خواجه بهاء 
خواجه  عند  به  وجاء  الشريف،  صدره  على  هدية  جّده  فوضع  الدين، 
المولود  هذا  إن  ألصحابه:  وقال  قبلناه.  ونحن  ولدنا  إنه  فقال:  بابا. 
التفت  ثم  وقته!  مقتدى  يكون  أن  فيوشك  رائحته  أشم  كنت  الذي  هو 
ولدي  تربية  في  ر  تقصِّ ال  وقال:  كالل  األمير  السيد  الجليل  خليفته  إلى 
فقام  مقصراً.  كنت  إن  مني  حلٍّ  في  أجعلك  وال  وشفقته،  الدين  بهاء 

بسينين مهملتين أوالهما مفتوحة بينهما ميم مشددة وألف. قرية من قرى رامتين   {1}
على ميل منها وثالثة أميال من بخارى (حدائق).
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األمير على قدمه، ووضع يده على صدره وقال: ال أكون رجًال إن كنت 
مقصراً. وما بقي من تلك الحكاية؛ وكيفية تربية األمير لحضرة الخواجه 

مذكورة في مقامات الخواجه بهاء الدين بالتفصيل.
اس،  وكان لخواجه محمد بابا قدس سره بستان صغير في قرية سمَّ
يمتدُّ  وكان  الكريمة،  بيده  وينقيه  أحياناً،  بنفسه  إصالحه  يباشر  وكان 
إصالحه إلى زمان طويل؛ وذلك أنه كلَّما وضع المنشار على غصن من 
األغصان كان يغلبه الحال، ويغيب عن نفسه، ويسقط المنشار من يده، 

ويبقى في غيبته زماناً.
وكان له أربعة خلفاء فضالء:

قرية  في  وقبره  تعالى،  اهللا  رحمه  السخاري  صوفي  الخواجه 
سوخار: قرية على فرسخين من بخارى.

اسي ابن الخواجه محمد بابا. الخواجه محمود السمَّ
موالنا دانشمِدْر علّي رحمه اهللا، من كبار أصحاب محمد بابا.

ومن أجلّة خلفائه:
ومدفنه  مولده  السيادة.  شرف  فيه  سره  قدس  كالل  األمير  السيد 
قرية سوخار، وكان يصنع الكيزان، وكان يقال في لغة أهل بخارى لمن 
يصنع الكيزان (كالل). وإنَّ والدته الشريفة كانت تقول: إذا أكلت لقمة 
ة حملي باألمير كالل كان يعرض لي وجع البطن بالشدة،  ذات شبهة مدَّ
فلما تكرر ذلك علمت أنه بسبب ذلك الجنين، فكنت بعد ذلك أحتاط 

في اللقمة راجيًة خير ذلك الجنين.
فلما بلغ األمير السيد كالل سنَّ الشباب اشتغل بالمصارعة، وكان 
ذلك  في  رجل  قلب  على  يوماً  فخطر  للتفرُّج،  كثير  جمع  حوله  يجتمع 
الصنعة!  هذه  بمثل  يشتغل  أن  الشرفاء  بالسادة  يليق  كيف  أنه  االجتماع: 
أنه  المنام  في  ورأى  الحال،  في  النوم  فغلبه  البدعة!  أهل  طريق  ويسلك 
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عجز  وقد  صدره  إلى  الطين  في  مغموراً  نفسه  ورأى  القيامة،  قامت  قد 
وأخذ  السيد  ظهر  إذ  الحالة  تلك  في  متحيِّر  هو  فبينما  منه،  الخروج  عن 
بيده وأخرجه من الطين بسهولة، فلما انتبه إليه أحضره األمير في ذلك 
االجتماع وقال: نحن إنما نتدرب{1} المصارعة ونتمرن المجاسرة والتجبُّر 

لمثل هذا اليوم.
برهة  فوقف  السيد  بمعركة  يوماً  مرَّ  بابا  محمد  الخواجه  أنَّ  روي 
الخواجه  حضرة  ينظر  كيف  أنه  أصحابه:  بعض  على  فخطر  يتفرج، 
تلك  في  إن  وقال:  خاطره  على  الخواجه  فأشرف  المبتدعة؟  هؤالء  إلى 
الكمال،  درجات  إلى  كثيرون  رجال  صحبته  في  يصل  رجًال  المعركة 
ونَْظرنا هذا إنما هو ألجله، ونريد أن نصيده، فوقع نظر األمير في هذا 
الحال على حضرة الخواجه، وجذبته جاذبة نظر الخواجه مما كان فيه، 
ه من عقبه،  فلما ذهب الخواجه ترك األمير معركته من غير اختيار وتوجَّ
عقبه أدخله في محله،  بيته وأدركه األمير من  ولما وصل الخواجه إلى 
المعركة  في  ذلك  بعد  أحد  يره  فلم  للولديَّة،  وقبله  الطريقة،  وعلَّمه 
واألسواق ومجامع الفساق، وكان في خدمته ومالزمته مدة عشرين سنة 
سوخار  قرية  من  والخميس  االثنين  يوم  كل  في  يجيء  وكان  متصلة، 
إلى قرية سمَّاس لمالزمته، ويرجع من يومه، ومسافة ما بينهما خمسة 
فراسخ! واشتغل مدة مالزمته بطريقة الخواجكان قدس اهللا تعالى أرواحهم 
لع عليها أحد من األغيار على حاله، حتى وصل في  العلية بحيث لم يطَّ
التكميل واإلرشاد، ونسبة صحبة الخواجه  مقام  إلى  تربية الخواجه  ظلِّ 

بهاء الدين، وتعلُّمه الطريقة وآداب سلوكه كانت إليه قدس سره.
وأصحاب  الكمال،  أرباب  كلهم  خلفاء  وأربعة  أوالد  أربعة  وله 

الوقت والحال. 

الدارب: الحاذق بصناعته. {هامش األصل}.  {1}
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وكان  خلفائه،  من  واحد  كل  على  أوالده  من  كل  تربية  وأحال 
لألمير أربعة عشر خليفة:

هذا  حق  في  يقول  وكان  السيد.  األمير  أوالد  أكبر  برهان:  األمير 
أصحاب  أجلَّة  من  وهو  الطريقة.  في   – حجتنا  أي   – برهاننا  الولد: 
كان  وإنه  إليه،  تربيته  األمير  وأحال  سره،  قدس  الدين  بهاء  الخواجه 
يأنس  ولم  الخلق،  عن  االنقطاع  وطريقته  قوية،  وجذبة  سكر  صاحب 
قوة  في  وكان  سرمداً.  األلفة  إلى  قلبه  يمل  ولم  أبداً،  بأحد  عمره  في 
الباطن بمرتبة ينهب من أصحاب حضرة الخواجه بهاء الدين قدس سره، 

ويتركهم عارين عن اللباس الباطن.
وحكى الشيخ نيكروز من أصحاب الخواجه: أنه كلما وقعت لي 
المالقاة مع األمير برهان كان يسلب مني أحوالي الباطنية، ويتركني خالياً 
من  بالي  في  ما  أعرض  أن  أردت  مرات  منه  ذلك  وقع  فلما  النسبة،  عن 
أخذ األمير أحوالي على حضرة الخواجه، فجئت عنده بهذه النية، فلما 
وقع نظره عليَّ قال: لعلك جئت للشكاية من األمير برهان؟ قلت: نعم. 
، وقل من قلبك:  ْه أنت إليَّ ه إليك لسلب أحوالك توجَّ فقال: متى توجَّ
بعد  برهان  األمير  لقيت  فلما  الخواجه.  حضرة  يعني  هو،  بل  أنا  لست 
هت  توجَّ القديمة  عادته  على  حالي  بسلب  يشتغل  أن  وأراد  التعليم  هذا 
في  الشريفة  صورته  وأحضرت  ببالي،  الخواجه  حضرة  إلى  الحال  في 
متغيِّر  الحال  في  فرأيته  الخواجه،  حضرة  بل  أنا  لست  وقلت:  خيالي، 
األحوال، حتى سقط في األرض مغشيّاً عليه، فلم يكن بعد ذلك متوجهاً 

إليَّ بطريق التصرُّف.
األمير حمزة ولده الثاني: وكانت حرفته الصيد، وكان يحصل له 
منه كفاية المعيشة. وأحال حضرة األمير تربيته إلى عارف الديك كراني 
وقال: إن أردت رفيقاً يحمل أثقالك فهذا عزيز الوجود وعسير الحصول، 

وإن أردت رفيقاً تحمل أثقاله فكلُّ من في الدنيا رفيقك وصاحبك.
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وكان  سره  قدس  كالل  األمير  أوالد  ثالث  سره:  قدس  شاه  األمير 
في  ويبيعه  الصحراء  من  يحمله  كان  الملح،  بيع  معاشه  تحصيل  طريق 
األمصار والقرى، وكان يقنع من الدنيا بقدر الكفاف، ويسعى في كفاية 

مهمات ذوي الحاجات، ويهتم بقدر اإلمكان في تحصيل الخيرات.
كان  سره  قدس  كالل  األمير  أوالد  رابع  سره:  قدس  عمر  األمير 
وآمراً  االحتساب،  بأمر  ومشتغًال  العادات  وخوارق  الكرامات  صاحب 

فوق الغاية. عن المنكر، وغيوراً  بالمعروف وناهياً 

حضرة الخواجه بهاء الحق والدين
محمد النقشبندي قدس اهللا تعالى سره العزيز

علي  خواجه  عزيزان  حضرة  عهد  في   718 سنة  محرم  في  ولد 
الراميتني، على قول أنَّ وفاته كانت في شهور سنة 791.

بخارى.  من  فرسخ  على  قرية  عارفان:  قصر  ومدفنه  مولده 
وكانت آثار الوالية واضحة في وجهه، وأنوار الكرامة الئحة في جبينه 

طفولته. في 
سنين  أربع  ابن  الدين  بهاء  ولدي  كان  قالت:  أنها  والدته  عن  نقل 
أشهر  بعد  فولدت  الجبين،  أغرَّ  عجًال  تلد  هذه  وقال:  بقرة  إلى  فاشار 

بالصفة المذكورة. عجًال موصوفاً 
وكان لحضرة خواجه نظر القبول للولدية من حضرة خواجه محمد 
الصورة  في  الطريقة  آداب  تعلُّمه  وكان  طفًال،  كان  حيث  السماسي  بابا 
من األمير كالل، وفي الحقيقة أَويْسي، تربَّى من روحانية الخواجه عبد 
الخالق الغجدواني قدس سره، كما هو معلوم من واقعاته التي رآها في 

مبادئ أحواله.
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وجميع مشائخ خواجكان جمعوا الذكر الخفي والعالنية من محمود 
األنجير فغنوي إلى األمير كالل قدس سره، ويقال لهم في هذه السلسلة 

الشريفة (العالنيون).
ولما كان زمان ظهور خواجه بهاء الدين، وكان مأموراً من خواجه 
عالنية،  واجتنب  خفيّاً،  ذكراً  اختار  العمل،  في  بالعزيمة  الخالق  عبد 
المجلس،  عن  يقوم  كان  الجهر  في  كالل  األمير  أصحاب  شرع  وكلما 
يتقيد  وال  إليه  يلتفت  ال  وكان  األصحاب،  خاطر  على  ذلك  يثقل  وكان 
برفع هذا الثقل من خواطرهم، وكان ال يترك دقيقة من خدمة األمير كالل 
قدس سره ومالزمته، وال يخرج رأس التسليم واإلرادة من ربقة متابعته، 
في  األصحاب  بعض  فخاض  فيوماً،  يوماً  زائداً  إليه  األمير  التفات  وكان 
القصور  صورة  في  وصفاته  أحواله  بعض  األمير  على  وعرضوا  طعنه، 
األصحاب  اجتمع  حتى  النوبة،  هذه  في  األمير  يردَّهم  فلم  والنقصان، 
المسجد  لعمارة  سوخار  قرية  في  خمسمائة  زهاء  وصغارهم  كبارهم 
ه  والرباط ومنازل أخرى، فلما تمَّ أمرها اجتمعوا كلهم عند األمير، فتوجَّ
إلى الطاعنين في حضرة الخواجه وقال: إنكم أسأتم الظن في حق ولدي 
أمره  تعرفون  وال  القصور،  إلى  أحواله  نسبة  في  وأخطأتم  الدين،  بهاء 
وقدره، فإن نظره تعالى شامل لحاله دائماً، ونظر خواص عباد اهللا تعالى 

تابع لنظره تعالى، وليس لي صنع واختيار في مزيد النظر في حقه.
إليه  ه  وتوجَّ األمير  فطلبه  اآلجرِّ،  بنقل  مشغوالً  الوقت  في  وكان 
بابا في  في هذا المجمع وقال: يا ولدي! إني قمت بموجب أمر محمد 
في  أنت  تقصر  ال  تربيتك!  في  جهدي  بذلت  أني  كما  قال:  حيث  حقك 
تربية ولدي بهاء الدين. ففعلت ما أمرت. ثم أشار إلى صدره الشريف 
من  روحانيتك  طائر  فتخلص  ألجلك،  العرفان  ثدي  أفرغت  قد  وقال: 
تك غايته الطيران، فأجزتك اآلن أن تطوف  بيضة البشرية، ولكن باز همَّ
في البلدان، فإذا وصل إلى مشامِّك رائحة المعارف من الترك والتاجيك 

تك. فاطلبها منه، وال تقصر في أمر الطلب بموجب همَّ
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قال حضرة خواجه: إن صدور هذا الكالم من حضرة األمير كان 
لكنت  لألمير  المعهودة  المتابعة  صورة  في  كنت  لو  فإني  البتالئي،  سبباً 
أبعد من البالء، وأقرب إلى السالمة. فصحب بعد ذلك موالنا عارفاً سبع 
سنين، ثم وصل إلى مالزمة الشيخ قثم وخليل أتا، وصاَحَب خليل أتا 
د  اثني عشر سنة، وسافر إلى الحجاز مرتين، وسافر معه الخواجه محمَّ
مع  أرسل  خراسان  إلى  وصلوا  ولما  الثانية،  المرة  في  سره  قدس  پارسا 
هراة  إلى  بنفسه  وتوجه  نيسابور،  إلى  باورد  طريق  من  أصحابه  سائر 
في  أيام  ثالثة  وصاحبه  التايبادي،  بكر  أبي  الدين  زين  موالنا  لمالقاة 
تايباد، ثم توجه إلى الحجاز، ولحق األصحاب في نيسابور، وأقام مدة 
في َمْرَو بعد رجوعه من حجاز، ثم قدم بخارى فأقام بها إلى آخر عمره. 

وأحواله بالتفصيل مذكورة في مقاماته.
قال  بمتابعته  أصحابه  إلى  موته  مرض  في  كالل  األمير  أشار  ولما 
األصحاب: إنه لم يتابعك في ذكر العالنية! فكيف نتابعه؟ فقال األمير: 
كل عمل صدر منه فهو مبني على الحكمة اإللهية، وليس له اختيار فيه.

قال  سره:  قدس  وفاته  وتاريخ  الخواجه  حضرة  انتقال  كيفيَّة  ذكر 
موالنا محمد مسكين عليه الرحمة من أكابر ذلك الزمان: لما توفي الشيخ 
نور الدين الخلوتي قدس سره في بخارى حضر خواجه بهاء الدين قدس 
وصاح  بالبكاء،  أصواتهم  التعزية  أصحاب  فرفع  التعزية،  مجلس  سره 
وتكلَّم  فمنعوهم،  للحاضرين  الكراهة  منه  فحصل  يليق،  ال  بما  الضعفاء 
كل واحد على حسب حاله. فقال حضرة الخواجه: إذا بلغ عمري نهايته 
في  أعلِّم الموت الدراويش. قال موالنا مسكين: كان هذا الكالم مركوزاً 
حتى مرض حضرة الخواجه مرض موته، فذهب إلى كاروان  قلبي دائماً 
سّرا يعني الخان وكان مدة مرضه هناك، والزمه خواصُّ أصحابه، وهو 
بالتفات  إليهم  ويلتفت  ة،  خاصَّ شفقة  منهم  واحد  لكل  يبذل  سره  قدس 
األخير،  نََفسه  في  بالدعاء  السماء  إلى  يديه  رفع  احتضر  ولما  خاص. 
ودعا مدة مديدة، ثم مسح بيديه الكريمتين وجهه الشريف، وانتقل من 

العالم في تلك الحالة.
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قال حضرة شيخنا: قال موالنا عالء الدين الغجدواني عليه الرحمة: 
في  عليه  فدخلت  األخير،  مرضه  في  الخواجه  حضرة  عند  حاضراً  كنت 
وكان  الطعام،  وكل  السفرة  خذ  عال،  يا  قال:  رآني  فلما  النزع،  حالة 
قادراً  كنت  وما  ألمره،  امتثاالً  ثالثاً  أو  لقمتين  فأكلت  بعال  يناديني  دائماً 
على أكل الطعام في تلك الحالة، ثم رفعت السفرة ففتح عينيه ورآني قد 
لقيمات  فأكلت  الطعام.  وكل  السفرة  خذ  عال!  يا  فقال:  السفرة  رفعُت 
وكل  السفرة  خذ  قال:  السفرة  رفعت  قد  رآني  فلما  السفرة.  ورفعت 
قال ذلك أربع مرات.  ويشتغل كثيراً  الطعام ينبغي أن يأكل الطعام كثيراً 
إلى  الخواجه  حضرة  بأن  الوقت  هذا  في  مشغوالً  األصحاب  خاطر  وكان 
حضرة  فأشرف  الفقراء،  أمور  يسلِّم  َمْن  وإلى  اإلرشاد،  أمر  يفّوض  َمْن 
ليس  الوقت؟  هذا  في  تشوشوني  ليش{1}  وقال:  خواطرهم  على  الخواجه 
فكم بهذه  هذا األمر في يدي، فإنَّ الحاكم هو اهللا تعالى، فإذا أراد أن يشرِّ

الحالة يشير إليكم بها.
الخواجه:  حضرة  خدام  جملة  من  الذي  داماد  علي  الخواجه  قال 
أمرني في مرضه األخير بحفر القبر الذي هو مرقده المنوَّر، فلما أتممت 
فرفع  بعده!  اإلرشاد  أمر  يحيل  من  إلى  أنه  قلبي  في  فخطر  عنده،  جئْت 
رأسه المبارك وقال: الكالُم هو الذي قلته في سفر الحجاز وأتممته: كل 
من أراد أن ينظر إليَّ فلينظر إلى الخواجه محمد پارسا. فانتقل في اليوم 

الثاني بعد هذا الكالم إلى رحمة اهللا تعالى.
يٓس  قرأت  سره:  قدس  العطار  الدين  عالء  الخواجه  حضرة  قال 
وقت نزع حضرة الخواجه، فلما وصلت إلى نصف السورة أخذت األنوار 
الخواجه  نفس  ذلك  بعد  فانقطع  الطيبة،  بالكلمة  فاشتغلت  الظهور،  في 

قدس سره.

أليِّ شيء.  {1}
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وبلغ سنُّه الشريف ثالثاً وسبعين سنة، وشرع في الرابعة والسبعين، 
وتوفي ليلة االثنين الثالثة من ربيع األول، سنة إحدى وتسعين وسبعمائة.

سره  قدس  الدين  بهاء  الخواجه  حضرة  خلفاء  أفضل  أنَّ  يخفى  ال 
وأكمل أصحابه: عالء الدين العطار، والخواجه محمد پارسا قدس سرهما 
. ونذكر في هذه المجموع من  امه ال يضبطهم الحدُّ والعدُّ وأصحابه وخدَّ
أصحابه َمْن نقل عنه حضرة شيخنا شيئاً من المعارف، أو لقيه وصحبه؛ 
الحق،  على  وخليفته  فخراً،  وأقدمهم  قدراً،  أصحابه  أعظم  كان  وإن 
العطار  الدين  عالء  خواجه  الشيخ  هو:  بالتقديم  واألولى  المطلق  ونائبه 
ر ذكره من سائر أصحابه، لكون ذكره وخلفائه طويل  قدس سره لكن نؤخِّ

الذيل قدس اهللا تعالى أرواحهم.
حضرة الخواجه محمد پارسا: ثاني خلفاء الخواجه، وأعلم أهل 
الزمان وأورعهم، وتذكرة خلفاء خواجكان. ولما التزم مالزمة الخواجه 
منزل  األثناء  ذلك  في  يوماً  جاء  الرياضات؛  في  وأخذ  أحواله  مبادئ  في 
الخواجه وانتظره خارج الباب، فبينما هو واقف في الباب منتظراً خروجه 
الباب؟  في  َمْن  فسألها  المنزل،  في  خواجه  خدم  من  جارية  دخلت  إذ 
فخرج  الباب.  في  منتظر  وعفيف  ظريف  يعني  پارسا،  غالم  فقالت: 
خواجه ورأى محمداً فقال: كنت پارسا. فوقع هذا اللفظ في أفواه الناس 
من يوم صدوره من لسانه الشريف، واشتهر الخواجه محمد بهذا اللقب. 

وكان في مالزمة خواجه في سفر الحجاز في النوبة الثانية.
بالمراقبة،  مخلصاً  الحجاز  بادية  في  خواجه  حضرة  أمر  وقال: 

وأمره بحفظ صورته الشريفة في خزانة خياله.
وقال: إن طريق هذا المخلص طريق الجذبة، وصفته بين الجالل 
وأمره  علمه،  إلى  الذكر  كيفية  وأحال  أيضاً،  الذكر  ولقَّنه  والجمال، 
ك باللطف اإللهي ورؤية فضله، وقطع النظر عن جزاء األعمال،  بالتمسُّ
بحر  في  وفعًال  قوالً  الكمال  صفة  من  منه  صدر  ما  يرمي  أن  أيضاً  وأمره 

العدم، وأمره بالمحافظة على رؤية القصور دائماً.
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وقال في حق هذا المخلص: هو من المرادين! ويعامل المرادون 
في بعض األوقات معاملة المريدين ألجل التربية.

ولما أمر ذلك المخلص بالتكلُّم في معارف القوم في مبادئ الحال 
ه إلى األصحاب وقال: إنَّ لكلِّ  أمامه، فنظر إليه ثم توجَّ ماشياً  رآه يوماً 
وكان  وحاله،  فهمه  حسب  على  كالماً  منه  يسمع  مجلسه  يحضر  َمْن 
فه في بعض األوقات بالنظر الوهباني، ويدعو له بتأثير كالمه في كل  يشرِّ

أحد، وبحصول ما يريد ويقول.
وقال في وقت آخر: إنَّ اهللا سبحانه وتعالى يفعل كل ما يقوله. أنا 

أقول: قل وتكلَّم. وهو ال يقول وال يتكلم، يعني: رعاية لألدب.
وهو  األسود،  بُْرُخ  بصفة  وهباني  بنظر  مرة  المخلص  هذا  وشرف 
والسالم  الصالة  وعليه  نبيِّنا  على  موسى  سيِّدنا  زمن  في  كان  أسود  عبد 
وكانت له درجة المحبوبيَّة عند اهللا تعالى، قيل أنَّ بُرخاً في بني إسرائيل 

كان قرين األويس القرني ÷ في هذه األمة.
األمور  كسبوا  المتقدمين  كبراء  من  طائفة  إن  شيخنا:  حضرة  وقال 
الحقيقية والمعارف اليقينية بعضهم من بعض؛ بالمصاحبة من غير واسطة 
الشريعة  في  الصفة  بهذه  المتصفون  والطائفة  البُرخيُّون،  وهم  اللسان، 

دية هم األويسيُّون.  المحمَّ
وقال حضرة الخواجه محمد پارسا قدس سره: لما عرض المرض 
في  وقال  بوصايا،  أصحابه  ى  وصَّ الحجاز  طريق  في  الخواجه  لحضرة 
هذا المخلص في حضور األصحاب: إن كل حق وأمانة  أثناءها مخاطباً 
وصل إلى هذا الضعيف من خلفاء خواجكان، وما كسبته في هذه الطريقة 
تقبلها  أن  لك  فينبغي  عارف،  موالنا  فوَّضها  كما  إليك،  كلها  فوَّضت 
لها إلى خلق اهللا تعالى. فقبلها المخلص بالتواضع، ولما رجع من  وتوصِّ
فه في حضور األصحاب بنظر الوصية وقال: قد أخذت عني  الحجاز شرَّ
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كلَّ ما جمعتُه، وكرَّر ذلك، وازداد نظر عنايته بعد ذلك للمخلص يوماً 
فيوماً، وقال في وقت آخر: إني أقول في حقه ما قاله موالنا عارف وأنا 

على ذلك، ولكن ظهوره موقوف على اختيارنا؛ أي سفر اآلخرة. 
وقال في آخر حياته: إن المعنى الباطن الذي قلته يظهر البتة، ولكن 

في طريقه اآلن حجر أسود، فإذا أُميط عن الطريق يظهر ذلك المعنى. 
وقال: قال حضرة الخواجه في آخر حياته في حق ذلك المخلص 
حين غيبوبته: إني ما تأذيت منه أبداً، وقد حصل لي تأٍذ في الجملة من 
المناقشة  حصلت  فإن  أبداً،  يحصل  فلم  منه  وأما  األصحاب،  من  كلٍّ 
بيننا في بعض األوقات فإنما كانت منِّي لمصلحة وحكمة عارضة، فإن 
على  وأنا  تاّماً،  رضاًء  راض  عنه  قلبي  فاآلن  بالباطن  أياماً  عنه  أعرضت 
في  الحجاز في حضور األصحاب، فلو كان حاضراً  قول قلته في طريق 
هذا الوقت لقلت في حقه أزيد من األول، وأظهر له في هذه الحال نظراً 

كثيراً والحمد هللا على ذلك.
أتني      بـأنـواع الـرجـاء العاليات عـنـايتك الجزيلة جرَّ

موالنا محمد الفغانزي رحمه اهللا تعالى من المقبولين لخواجه بهاء 
الدين: مولده قرية فغانز؛ قصبة كبيرة بين بخارى وسمرقند، وكان غالماً 
جميًال غاية الجمال فصاده خواجه، وقبِله بنظر العناية والشفقة، واستكثر 
هو أيضاً مالزمة محمد پارسا قدس سره. فمن بركة نظر خواجه، ويُْمِن 
پارسا  محمد  وكان  الجمعية.  نسبة  حصلت  پارسا  محمد  خواجه  ة  همَّ
يخرج من المسجد بعد العشاء في أكثر األوقات ويتكئ بعصاه على صدره 
الشريف، قائماً على باب المسجد، ويكلِّم األصحاب كلمتين أو ثالث، 
تلك  تمتد  كانت  ما  وكثيراً  السكوت،  في  نفسه  عن  ويغيب  يسكت  ثم 

لصالة الصبح.  الغيبة إلى أذان الصبح، فيدخل المسجد ثانياً 
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خواجه مسافر الخوارزمي قدس سره من مخلصي خواجه، والتزم 
هت إلى هراة في النوبة األولى  بعده محمد پارسا بإشارته، وقال: لما توجَّ
عمره  بلغ  ومعمراً،  األصل  خوارزمي  كان  الطريق،  في  مسافر  رافقت 

للتصوف. تسعين سنة، وكان مشربه موافقاً 

حضرة موالنا يعقوب الچرخي قدس سره
في  من كبار أصحاب خواجه بهاء الدين قدس سره، وكان عالماً 
الظاهرية والباطنية، وأصله من چرخ – قرية في والية غزتين -، وقبره في 
هلفتو؛ قرية من قرى َحَصار. قال: كنت قبل وصولي إلى خواجه ُمِحبّاً 
عزمت  للفتيا  بخارى  علماء  من  اإلجازة  أخذت  ولما  تاّماً،  ومخلصاً  له 
الرجوع إلى وطني، فحصل لي المالقاة يوماً بحضرة الخواجه، فأظهرت 
ه بخاطره، فقال: تحضر عندي اآلن في  له التواضع، وتمنَّيت منه التوجُّ
وقت السفر؟ فقلت: إني أحبُّ جنابك. فقال: من أي حيثية؟ قلت: من 
حيث أنك عظيم القدر، ومقبول عند جميع الخلق. فقال: ال بدَّ من دليل 
أقوى من هذا، فإن هذا القول يحتمل أن يكون شيطانيّاً. قلت: قد ثبت 
عباده محبته  يوقع في قلوب  في الحديث الصحيح: (إذا أحبَّ اهللا عبداً 
المقال،  هذا  من  الحال  فتغيَّر  العزيزان.  نحن  وقال:  م  فتبسَّ فيحبونه). 
فإني رأيت في المنام قبل شهر قائًال يقول لي: كن مريداً لعزيزان، وكنت 
ه إليَّ بحسب  نسيته، فلما قال ذلك الكالم تذكَّرته، ثم قلت له ثانياً: توجَّ
َه الخاطر من حضرة عزيزان فقال: ما  الباطن! فقال: طلب شخٌص توجُّ
بقي في الخاطر محلٌّ للغير، فاترك عندي شيئاً نتذكرك برؤيته، ثم قال: 
وليس عندك شيء تتركه عندي! فخذ هذه الكوفية واحفظها فكلما رأيتَه 
تتذكرني، ولما تذكْرتني وجدتني، ثم قال عليك بزيارة موالنا تاج الدين 
الدشت كولكي في سفرك هذا فإنه من أولياء اهللا تعالى، فخطر في قلبي 
هت  ه إلى بلخ ومنه إلى الوطن، وأين هو من بلخ؟ ولما توجَّ بأني متوجِّ
كولكي،  الدشت  إلى  بلخ  من  أذهب  أن  بالضرورة  لي  اتفق  بلخ  تلقاء 
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بت من االتفاق، ووصلت  هت هناك وتذكرُت إشارة خواجه، وتعجَّ فتوجَّ
إلى صحبة تاج الدين، فقويت رابطة المحبة لِخواجه بعد رؤيته، ووقع 
ووقع  خواجه،  وحضرت  فرجعت  ثانياً  بخارى  إلى  المراجعة  سبب  لي 
في قلبي أن أسلَِّم يد اإلرادة إلى يده. وكان في بخارى مجذوب، وكنت 
اذهب  فقال:  أذهب.  أنا  له:  فقلت  الطريق  في  قاعداً  فرأيته  معتقده، 
إن  الخطوط!  أعّد  وظننت  كثيرة  خطوطاً  يديه  بين  خطَّ  وكان  ل.  وعجِّ
كانت فرداً فدليل على حقيَّة القصد بدليل أنَّ اهللا فرد يحبُّ الفرد، فعددتها 
فلقَّنني  اإلرادة،  له  وأظهرت  باليقين  خواجه  عند  فجئت  فرداً،  فكانت 
الوقوف العددي وقال: كن راعياً للعدد الفرد ما استطعت، وأشار بالقول 

إلى الخطوط الفرد التي جعلتها دليل على حقيَّة أمري.
وكتب موالنا الچرخي قدس سره في بعض مصنَّفاته: لما ظهَرْت 
؛ وحداني  في هذا الفقير داعية الطلب بعناية اهللا تعالى قادني الفضل اإللهيُّ
الكرم الغير المتناهي إلى صحبة الخواجه بهاء الحق والدين قدس سره، 
فصحبتُه في بخارى، ووجْدُت من كرمه العميم التفاتاٍت كثيرًة، فحصل 
وتفاءلت  مكمَّل،  وكامل  تعالى،  اهللا  أولياء  خواص  من  بأنه  اليقين  لي 

 Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ نث  الكريمة  اآلية  فجاءت  تعالى  اهللا  بكالم 
ببخارى  أباد  فتح  في  لإلنابة  التردد  أيام  آخر  في  قاعداً  وكنت  Äمث 
إليَّ  فبلغ  الدين  سيف  الشيخ  مرقد  إلى  هاً  متوجِّ  – الفقير  مسكن  فيه   –
رسول قبول الحق، وظهر في باطني القلق واالضطراب، فقصدت حضرة 
الخواجه، فلما وصلت إلى منزله الشريف بقصر عارفان رأيته منتظراً في 
هيبتُه  واستْولت  الصالة،  بعد  معي  وجلس  باإلحسان،  فتلقَّاني  الطريق، 

عليَّ بحيث لم يبق فيَّ مجال النطق،
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العلم علمان
علم  علمان؛  العلُم  األخبار:  في  ورد  قد  الصحبة:  أثناء  في  فقال 
فذلك  اللسان  وعلم  والمرسلون،  األنبياء  علَّمه  نافع  علٌم  فذلك  القلب 
حجة اهللا تعالى على ابن آدم، والمرجوُّ أنَّ لك نصيٌب من علم الباطن. 
وقد ورد في الخبر: (إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم بالصدق فإنهم 
وأنا  ِهَمِمكم).  إلى  وينظرون  قلوبكم  في  يدخلون  القلوب،  جواسيس 
في  اإلشارة  تكون  بماذا  فننظر  وصنعي،  باختياري  أحداً  أقبل  ال  مأمور 
الصعوبة،  غاية  في  عليَّ  الليلة  تلك  فمرَّت  نقبلك.  قبلوك  فإن  الليلة 
 ، عليَّ الردِّ  باب  فتح  خوف  من  منها  أصعب  عمري  في  أر  لم  بحيث 
فلما صلَّيت معه صالة الصبح قال: أبشر فقد حصلت اإلشارة بالقبول، 
وأنا أقبل الناس، وأتاني في قبوله حين قبلته، وانظر كيف يجيء الناس 
أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  مشائخه  سلسلة  بيَّن  ثم  الوقت،  يكون  وكيف 
إلى حضرة الخواجه عبد الخالق الغجدواني قدس سره، وأمرني بالوقوف 
علَّمه  الذي  الدرس؛  هذا  هو  اللدني  العلم  مرتبة  أوَّل  إن  وقال:  العددي 
الخضر عليه السالم الخواجه عبد الخالق قدس سره. فكنت بعد ذلك في 
بخارى،  من  بالسفر  اإلجازة  لي  صدرت  أن  إلى  كثيرة،  أوقات  صحبته 
فيكون  تعالى،  اهللا  عباَد  بلِّْغه  مني  إليك  وصل  ما  كل  السفر:  َوقْت  فقال 
العطار  الدين  عالء  الخواجه  أصاحب  أن  وأمرني  لسعادتك.  سبباً  ذلك 
عالء  خواجه  وكان  بدخشان،  في  مدة  وفاته  بعد  فأقمت  سره.  قدس 
بأن  اك  وصَّ الخواجه  حضرة  إنَّ   : إليَّ فكتب  صفانيان،  في  متوطناً  الدين 
عليه  اطلعت  فلما  المصلحة؟  من  اآلن  ترى  فماذا  صحبتي،  في  تكون 
جئت إلى صفانيان وكنت{1} في مالزمته إلى أن توفي، فسافرت بعد ثالثة 

أيام، وجئت إلى هلفتو.

فيه تصريح أنَّ المرشد الكامل إذا جعل مريده مأذوناً، فإن وجد ذلك المأذون   {1}
واالستفادة  لديه  الذهاب  عليه  فالواجب  تربية،  منه  وأكمل  درجة  منه  أعلى  هو  َمْن 
منه، كما صرَّحه هكذا سلطان العارفين عبد الوهاب الشعراني الشاذلي قدس سره= 
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بعلوم  اشتغل  سره  قدس  الچرخي  يعقوب  موالنا  حضرة  أن  اعلم 
وسافر  هراة،  بجامع  التحصيل  وقت  وسكن  الحال،  مبادئ  في  الرسوم 
إلى مصر وأقام هناك زماناً، وقال: أقمت مدة في هراة، وكنت آكل في 
مدة إقامتي من طعام خانقاه خواجه عبد اهللا األنصاري الواقع في سوق 
الملك بسبب سعة شرط وقفه، والحتياطه في أصل وقفه، وسكن فيه 
الدرس  في  شريكاً  وكان  أوقافه.  عن  يجتنبوا  ولم  عون  المتورِّ الصلحاء 
من  وكانا  بمصر،  إقامته  وقت  سره  قدس  الخافي  الدين  زين  لموالنا 
علماء  أكابر  من  تعالى  اهللا  رحمه  السيرامي  الدين  شهاب  موالنا  تالمذة 

متحابَّين. وكانا  زمانه 
أن  يقولون  الناس  إن  سره:  قدس  الچرخي  يعقوب  لموالنا  وقيل 
َّموالنا زين الدين الخافي يعبِّر منامات مريديه، ويعتبرها ويعتمدها، فهل 
فأخذ  كذلك!  هو  نعم،  قال:  بخراسان!  أقمت  فإنك  بهذا؟  علم  عندك 
فآناً، فمال رأسه  لحيته بيده وغاب عن نفسه، وكان عادته أن يغيب آناً 
المبارك في الغيبة لصدره الشريف، حتى بقيت شعرات لحيته في يده، 

ثم رفع رأسه بعد ساعة وأنشد هذا: 
يـل فـأروي حـديثه وإنـي غالم الشمس أروي حديثها       ومـا لـي ولِلـَّ

أصحاب  أجلَّة  من  سره  قدس  الغجدواني  الدين  عالء  خواجه 
الخواجه بهاء الدين قدس سره، مولده في غجدوان، وقبره في فيل مرزه 

قريٌة جنوب بخارى قريب الجبانة، وفيها كثيٌب وهو مدفون فيها.
وكان  الدين،  بهاء  من  بالقبول  شبابه  في  سره  قدس  وتشرَّف 
قدس  پارسا  محمد  الخواجه  صحب  وبعده  حياته،  في  مالزمته  في 

=في كتبه، ونقله النقشبنديون في كتبهم، قدس اهللا تعالى أسرارهم العلية، ورزقنا 
من بركاتهم. اللهم إنك على كل شيء قدير، وإيجادك لي َمْن هو أعلى منِّي وأستفيد 
منه فائدة حقيقيَّة، وأنت له جدير، وال حول وال قوة إال باهللا العلي الوهاب الفتاح. 

{للكاتب الحقير رحمه القدير}.
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له  وكان  الخواجه،  بإشارة  عمره  بقيَّة  پارسا  نصر  أبي  والخواجه  سره 
أحياناً،  الكالم  أثناء  في  الغيبة  له  وتقع  العبادة.  وحلو  تاٌم،  استغراق 
وما كان في الناس مشغوالً وحريصاً على شغله مثل عالء الدين إال حتى 

النسبة. عين  كأنه 
ولما أراد محمد پارسا سفر الحجاز أراد أن يأخذ معه عالء الدين 
قدس سرهما وقد بلغ عمره في الوقت تسعين سنة، وفيه آثار الشيخوخة، 
الدين  عالء  ُعذَر  پارسا  محمد  من  يْت  ترجَّ سمرقند:  أكابر  من  واحٌد  قال 
وإعفائه عن السفر، وقلت: إنه كبير السنِّ ضعيف، ليس منه كثير فائدة. 
فقال: ال حاجة لنا إليه، غير أني كلما أراه أتذكر نسبة المشائخ، وفيه 

لنا مدٌد كثيٌر.
قال حضرة الخواجه عالء الدين: ُمذ عرفت نفسي ما طرأت عليَّ 
غفلٌة عنه تعالى مدة ما يدخل العصفور منقاره في الماء، ال في النوم وال 

في اليقظة.
في  وكنت  الدين،  عالء  على  غالباً  االستغراق  كان  شيخنا:  قال 
صحبته، وفي األثناء توجهت يوماً إلى قصر عارفان ماشياً لزيارة الخواجه 
استقبلني خواجه عالء  بهاء الدين قدس سره، وفي نصف طريقي راجعاً 
الدين ذاهباً إلى المزار وقال: ظننُْت أنك بقيت هناك. فرجعت معه ثانياً، 
فقال بعد العشاء: إنك صاحب حاجة فينبغي إحياء الليلة بال نوم، فجلس 

بعدها إلى الصبح، ولم يتحوَّل من جانب لجانب، ولم يتحرَّك أصًال!
ر من غير جمعيَّة تامة،  قال حضرة شيخنا: إن هذا القعود ال يتيسَّ
ووضع  السويق،  من  بكأسيْن  التربة  إلى  فجاء  فقيراً  المزار  متولي  وكان 
ولم  الصبح،  إلى  العشاء  من  وقعد  فأكله  الخواجه،  يدي  بين  أكبرهما 
وقعْدُت  المشي،  كثرة  من  تعباناً  وكنت  وضوء،  وتجديد  لحاجة  يخرج 
فرأيت  الليل،  نصف  بعد  القعود  مجال  لي  يبق  فلم  لموافقته،  بالضرورة 
األفضل أن أقوم وأُمرِّخ، فلما شرعت في التمريخ قال: أردت دفع الثقل؟ 

قلت: لم يبق مجال القعود فأردت التخفيف بالحركة فأستريَح.
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الخروج  فأردت  يوماً،  أربعين  إلى  سمرقند  في  َرَمٌد  لي  وعرض 
منها فمنعني موالنا سعد الدين الكاشغري قدس سره ولكني ما امتنْعُت، 
ْهت إلى بخارى لرؤية الخواجه عالء الدين، وكنت سمعت أوصافه  فتوجَّ
مسجداً  فرأيت  للتفرُّج،  خرجت  بخارى  دخلت  ا  فلمَّ رأيته،  كنت  وما 
انجذاٌب  باطني  في  فحصل  السمت،  حسن  شيخاً  فرأيت  فيه،  فدخلت 
قوي، فجلست بين يديه فأخذني عن نفسي قويّاً، وكنت أحضر صحبته 
كان  فإن  مقصودك؟  فما  أيام!  ثالثة  منذ  هنا  تحضر  وقال:  أيام،  ثالثة 
فيبارك  صحبتنا  من  التأثر  أردت  وإن  هنا!  فليس  كرامة  ذي  شيخ  رؤية 

لك. وكان ذلك الشيخ هو الخواجه عالء الدين الغجدواني قدس سره.
قال شيخنا: كان لي في بداية الحال اضطراب عجيب، ما وجدت 
إلى  الحال  بداية  في  ووصلت  صحبته،  إلى  وصلت  أن  إلى  االطمئنان 
صحبة األكابر، وشغلني بعضهم بالطريقة، وكان يظهر لي نسبة الحضور 
كان  الظهور  َعَرَصة  في  آثارها  برزت  فإذا  يسيرة،  ة  مدَّ في  والجمعية 
وكنت  التفرقة،  فيوجب  الجمعية  آثار  عنِّي  فيزول  آخر،  بأمر  يشغلني 
ولم أدر سببه، فتبيَّن لي أن مقصودهم من  من هذه الحيثية كثيراً  شاً  مشوَّ
ر بسهولة،  ذلك إظهار أنَّ ذلك الطريق عزيز في الغاية، والجمعيَّة ال يتيسَّ
ا وصلت لدى الخواجه عالء الدين ببخارى تخلَّصت من التفرقة ببركة  فلمَّ

صحبته، وصار الطريق واضحاً.
وقال شيخنا: كان لي في بداية حالي اعتقاد أنَّ حصوَل المقصود 
موقوف على التفات مرشد كامل، وأن المقصود يتيّسر بنظر واحد منه. 
ا وصلت إلى صحبة الخواجه عالء الدين قال: ينبغي لك أن تشتغل  ولمَّ
لك، فللسعي واالهتمام دخًال تاّماً، وكل شيء حصل  بما صار معلوماً 

من غير سعي واهتمام ال يكون له بقاء ودوام. 
وقال شيخنا: صحبته أربعين يوماً فذكر لي في األثناء كمال تصرُّف 

الخواجه بهاء الدين قدس سره.
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مطلب 
ثم قال في اآلخر: صحبة أكابر الوقت أيضاً غنيمة؛ وإن لم يكونوا 

في مرتبة الماضين!
قال: قال الخواجه بهاء الدين: الهرُّ الحٌي خير من األسد الميت.

وقال شيخنا: وعظ الخواجه أبو نصر پارسا الناس يوم وفاة الخواجه 
الدين  عالء  الخواجه  كان  أثنائه:  في  وقال  الرحمة،  عليه  الدين  عالء 
فارتحل  ته،  همَّ وبركة  عنايته  ظلِّ  في  ومستريحين  مأمونين  وكنَّا  جارنا، 

اآلن إلى جوار الرحمة والرضوان، فحقَّ لنا اآلن الخوف والحذر.
الدين،  عالء  خواجه  مريدي  من  الصرافاني  الدين  بدر  لي  وحكى 
ومن محلة صرافان من محالت بخارى: أنه أعطى الخواجه عالُء الدين 
إجازة لخواجه ناصر الدين عبيد اهللا أحرار قدس سره، قلُت له: استعجلت 
في اإلجازة له. فقال: إنه جاء عندنا تاّماً، وذهب تاماً. وكان بدر الدين 
هو  وقال  دائماً،  سمرقند  إلى  بخارى  من  شيخنا  لصحبة  يجيء  المذكور 
لبعض كبار األصحاب: إنه لما فارق الشيخ عبيد اهللا أحرار عن الخواجه 
عالء الدين بخارى قال الخواجه: سبحان اهللا! ما هذا خواجه عبيد اهللا، 

بل خواجه بهاء الدين! جاء إلى الدنيا ثانياً مع زيادة ألوف من الكمال.

الشيخ سراج الدين كالل البيرمسي قدس سره
أربعة  بخارى  إلى  ومنها  وابكن،  قصبة  في  قرية  بيرمس  مولده: 
قدس  كالل  األمير  بن  حمزة  األمير  مريدي  من  كان  شرعية،  فراسخ 
قدس  الدين  بهاء  الخواجه  أصحاب  سلك  في  أخيراً  انسلك  ثم  سرهما، 
لم  بحيث  األثناء  في  غيبة  مرة  له  فوقعت  الكثيرة  بالرياضات  اشتغل  سره 
يكن له خبر عن نفسه إلى ثالثة أيام، فأخبروا بذلك لألمير حمزة فقال: 
الذي  المقام  من  ارجع  يقول:  حمزة  األمير  بأنَّ  أذنه  في  ونادوا  اذهبوا 
وصلت إليه. فلما فعلوا ذلك ظهر فيه الحسُّ والحركة بعد لحظة، وجاء 

إلى نفسه. ولقيه شيخنا في مبادئ أحواله وصحبه.
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سمرقند  من  هت  توجَّ سنة  وعشرين  اثنين  بلغت  لما  يقول:  وكان 
إلى بخارى، فمرْرُت إلى الشيخ سراج الدين البيرمسي، فاجتهدت كثيراً 
بخارى،  إلى  أذهب  أن  فاستأذنته  قلبي،  يطمئن  لم  ولكن  عنده  ألقيم 
في  فرأيته  عنده،  إقامتي  مدة  الدين  سراج  الشيخ  أحوال  أالحظ  وكنت 

النهار يصنع الكيزان، وفي الليل يراقب ويذكر.
سمرقند،  إلى  سره  قدس  الهروي  الدين  سراج  قدم  شيخنا:  وقال 
الشيخ  رأيت  يقول:  وكان  بيك،  ألُْغ  المرزا  مدرسة  في  ساً  مدرِّ وصار 
سراج الدين البيرمسي، وكان تتبُّعه للعلوم المتداولة قليًال، ومعه كانت 

في كالمه حالوة لم تكن في مجلس كثير من العلماء والصوفية.
الصوفية،  من  كثيراً  رأى  قد  المذكور  الهروي  الدين  سراج  وكان 
البيرمسي  الدين  سراج  للشيخ  مالقاته  وبسبب  منهم،  واحد  غير  وصحب 
ألكابر  االعتقاد  قويَّ  كان  كالمه؛  وحالوة  مجلسه  ولطافة  سره،  قدس 

خواجكان قدس اهللا تعالى أرواحهم.
قال شيخنا: كان الشيخ سراج الدين البيرمسي من أهل السلسلة، 
ه  سرِّ عن  فسألته  الحال.  في  بيته  يكنس  كان  صحبته  أحد  قصد  فإذا 
ذلك  يخبرني  صحبتي  أحٌد  قصد  فإذا  الجن،  من  قريناً  لي  إن  فقال: 

بمجيئه. القرين 
مرة  المالقاة  لي  وقعت  الدين:  سراج  الشيخ  قال  شيخنا:  وقال 
أريد  أني  فحسبوا  سره،  قدس  العشقي  الحسن  أبي  الشيخ  أصحاب  مع 
أوقاتك،  من  كثيراً  تضيِّع  ال  الشيخ!  أيها  فقالوا:  لي!  مريداً  أجعلهم  أن 
فإنا مملؤون من محبة الشيخ أبي الحسن، وتصرفه إلى هنا وأشاروا إلى 
حلقهم وال محلَّ فينا لشيء غيره، وال تقدر أن تضع لنا محبتك، فاقتضت 
في  ويتمرَّغون  جيوبهم  يشقُّون  فأخذوا  بواطنهم،  في  أتصرَّف  أن  الغيرة 
ة أن  األرض صرعى، فكانوا مدة على هذا الحال سكارى، فاقتضت الهمَّ
مقام االعتذار  ذلك في  ليصحوا، فكان كل منهم بعد  ثانياً  أتصرَّف فيهم 
بغاية االنكسار، فقلت لهم: ال ضير؛ فإنا نشرب مع شيخكم الشيخ أبي 

الحسن من عين واحدة، فإرادتكم إياه هي عين إرادتنا. 
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وسمعت من بعض األكابر أن موالنا سعد الدين الكاشغري قدس 
سره صحب الشيخ سراج الدين في مبادئ أحواله، وما ذكره في رسالته 
السرَّة،  من  األلف  رأسي  أحد  يعتبر  بأن  اهللا}  إال  إله  {ال  ذكر  كيفية  من 
وكرسي {ال} من الثدي األيمن، وأحد رأسي األلف من القلب الصنوبري، 
ولفظة {إله} متصلة بكرسي {ال} الواقع في الثدي األيمن، و{إال اهللا محمد 
ويشتغل  الكيفية،  بهذه  الشكل  هذا  فيحفظ  بالقلب،  متصلة  اهللا}  رسول 
بالذكر بالطريقة المذكورة عند أهلها؛ أخذه عن الشيخ سراج الدين رحمه 

اهللا تعالى، ورزقنا اهللا تعالى من بركاته وفيوضاته. آمين.

حضرة الخواجه عالء الدين محمد العطار قدس سره
ولوالده  خوارزم،  من  أصله  البخاري،  محمد  بن  محمد  اسمه: 
مبارك،  وخواجه  الدين،  شهاب  خواجه  أوالد:  ثالثة  محمد  خواجه 
ميراثه  من  الدين  عالء  يأخذ  لم  أبوهم  توفي  فلما  الدين.  عالء  وخواجه 

في بخارى على التجريد. شئاً، واشتغل علوماً 
وكان لخواجه بهاء الدين َصبِيَّة فقال لوالدتها: إذا بلغت حدَّ البلوغ 
قصر  من  الخواجه  فجاء  أخبرته،  بلغت  فلما  الساعة.  تلك  في  أخبريني 
المدرسة،  في  الدين  عالء  الخواجه  حجرة  ودخل  بخارى،  إلى  عارفان 
أحياناً،  جنبه  عليه  يضع  له،  كان  مفروشاً  مشفوقاً  حصيراً  فيها  فرأى 
دهما، وقمقمة مكسورة يتوضأ بها، فلما رآه الخواجه عالء  ولبنتين يتوسَّ
الدين قام من مكانه، ووضع رأسه على قدمه تواضعاً وتعظيماً، فقال له 
فقال  جكها.  أزوِّ بأن  مأمور  وأنا  الليلة!  وبلغت  صبيّة  لي  إن  الخواجه: 
من  إليَّ  هت  توجَّ عظيمة  لسعادة  هذه  إنَّ  متواضعاً:  الدين  عالء  الخواجه 
محض لطف الحق تعالى، ولكن ليس لي شيء من أسباب الدنيا للصرف 
راً عند اهللا تعالى،  في لوازم االزدواج. فقال الخواجه: إنَّ لكما رزقاً مقدَّ
منها  له  فولد  العقد  فتحقَّق  الجهة،  هذه  من  والتشويش  للفكر  حاجة  ال 

خواجه حسن العطار قدس سره.
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وسمعت من بعض األكابر أنه لما قبل حضرة الخواجه عالَء الدين 
طين،  طبق  في  تفاح  مقدار  بوضع  المْولويَّة؛  رعونته  بكسر  أمره  للولديَّة 
بصوت عال،  حافياً  وبحمله فوق رأسه، وبيعه في أسواق بخارى ماشياً 

فقام عالء الدين باألمر على النشاط التام.
وكان أخواه خواجه شهاب الدين، والخواجه مبارك صاحبي عاٍر 
بذلك  الخواجه  أخبروا  ا  فلمَّ الخجالة،  غاية  منه  لهما  فحصلت  وناموس 
بصوت  هناك  وبع  أخويْك  دكَّان  جنب  على  الطبق  وضع  اذهب  له:  قال 
عال، ففعل وبقي عليه، ثم علَّمه الخواجه طريقه، وأمره بشغل الباطن، 
ه فقال: إنما  فآناً، فُسئِل عن سرِّ ه إليه آناً  منه ويتوجَّ وكان يجلسه قريباً 
دائماً،  كمينه  في  نفسه  ذئب  فإن  الذئب،  يأكله  لئال  جنبي  إلى  أجلسه 

فأتفحَّص عن حاله في كل لحظة ليكون مظهراً لألسرار اإللهية.
في  راميتن  في  محمد  الشيخ  سألني  الدين:  عالء  الخواجه  قال 
كيفيته  إن  قلت:  القلب؟  كيفية  عن  الخواجه  حضرة  مالزمتي  بداية 
ليست بمعلومة عندي. فقال: إن القلب عندي كهالل في اليوم الثالث. 
فعرضت تعريفه وتمثيله للقلب على الخواجه فقال: إنما بيَّن نسبة حاله 
على  المبارك  قدمه  فوضع  الوقت،  ذلك  في  قائماً  الخواجه  وكان  فقط، 
ظهر قدمي، فظهرت فيَّ كيفية عظيمة، حتى شاهدت جميع الموجودات 
ذاك!  ال  هذه،  هي  النسبة  إنَّ  قال:  األول  حالي  إلى  رجعت  فلما   ! فيَّ
نطاق  عنها  يضيق  القلب  عظيمة  فإنَّ  القلب؟  حال  تدرك  أن  تقدر  فكيف 
قلب  يسعني  ولكن  سمائي  وال  أرضي  يسعني  (ال  حديث  وسرُّ  البيان، 

عبدي) من الغوامض، فمن عرف القلب عرف هذا السر.
وأحال الخواجه قدس سره تربية كثير الطالبين في حياته إلى عالء 
من  كثيراً  عني  خفَّف  قد  الدين  عالء  إنَّ  يقول:  وكان  سره،  قدس  الدين 
األثقال، فال جرم ظهر فيه أنوار الوالية وآثار الهداية أتّم وأكمل، ووصل 
كثير بصحبته إلى أوج القرب والكمال، ونالوا مرتبة التكميل واإلكمال.
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تعالى  رؤيته  مسألة  في  بخارى  في  العلماء  اختالف  مرة  ووقع 
أنها جائزة أم ال؟ وكان لهم اعتقاد تامٌّ في حق عالء الدين فجاؤا عنده 
وعرضوا عليه المسألة، وقالوا: أنت الحكم! فاحكم بيننا بالحق، فقال 
أيام  ثالثة  عندي  احضروا  المعتزلة:  مذهب  إلى  بالميل  الرؤية  لمنكري 
فأحكم  ساكتين،  كاملة  طهارة  على  الصحبة  في  معي  واقعدوا  متصًال، 
بعد ذلك. ففعلوا، فوقعت عليهم كيفية عظيمة في اليوم األخير، حتى 
وقالوا  قاموا  أفاقوا  فلما  األرض،  في  يتمرَّغون  وصاروا  الغيبُة  غشيتهم 
قنا أن رؤية اهللا تعالى حق، والتزموا  بغاية التواضع واالنكسار: آمنَّا وصدَّ
بعد ذلك صحبته، واعتكفوا على عتبته، وأنشد البعض في المجلس بيتاً:
وقـالـوا متى َوْصل اإلله من العمى      فـنـاولـهـم سمع الصفا قُْل وهكذا

حضرت  قال  سره  قدس  پارسا  محمد  الخواجه  بخط  ورأيت 
الخواجه عالء الدين في مرضه األخير: لو أردت أن يصل جميع الخلق 

إلى المقصود الحقيقي! لوصلوا بعناية اهللا سبحانه وتعالى.
هات  قال شيخنا: كانت الغيبة غالبة على الخواجه محمد في التوجُّ
والشعور  تام،  ووقوف  كامٌل  شعوٌر  الدين  لعالء  وكان  والمراقبات، 

والوقوف أتمُّ وأكمل عند أهل التحقيق.
وقال شيخنا: لما توفِّي خواجه بهاء الدين قدس سره: بايع أصحابه 
قدس  پارسا  محمد  الخواجة  حتى  الدين،  عالء  الخواجه  حضرة  كلهم 

سرهم لكمال علوِّ شأنه.
من  المقصود  سره:  قدس  قال  الشريفة  النفيسة  أنفاسه  ومن 
عالم  إلى  الكلي  ه  والتوجُّ بالكلية،  الجسمانية  التعلُّقات  نفي  الرياضات 

األرواح وعالم الحقيقة.
والمقصود من السلوك أن يتخلَّص العبد باختياره وكسبه عن هذه 
التعلُّقات المانعة للعبد عن الطريقة، وأن يُْعرض كل واحد من التعلقات 



109

على نفسه، فإن كان قادراً على تركه فليعلم أنَّ هذا التعلق ليس بمانع عن 
مربوطاً  قلبه  ورأى  تركه  على  قادراً  يكن  لم  فإن  عليه،  يغلب  ولم  الحق 

به، فليعلم أنه مانع له عن الطريقة، فليتشبَّث بتدبير قطعه وقلعه عنه.
الً لالحتياط: إنَّ هذا  وقد كان الخواجه إذا لبس ثوباً جديداً يقول أوَّ

حق فالن، ويلبسه مثل ثوب العارية.
قال قدس سره: إنَّ التعلق بالمرشد؛ وإن كان تعلُّقاً بالغير واجب 
ما  عن  التعلق  ونفي  الوصول،  سبب  األول  في  لكنه  األخير،  في  النفي 

سوى المرشد من اللوازم.
تعالى  سواه  ما  وينفي  ورضاه،  وجوده  يطلب  أن  للطالب  وينبغي 

في محلِّه – يعني في االنتهاء – فإنَّ النفي في غير محله ليس بمفيد.

مطلب مهم
قال قدس سره: قال المشائخ - قدس اهللا تعالى أرواحهم - التوفيق 
مع السعي، وكذلك يكون مدد روحانية المرشد للطالب على قدر سعيه 
ه المرشد  بأمر المرشد، فإنه ال بقاء لهذا المعنى بدون السعي، وليس لتوجُّ
للطالب بقاء فوق أيام قالئل، فإن من المعلوم أن المرشد إلى متى يتوجه 
إلى الغير، وكان من اللطف اإللهي أن موالنا دادرك أمرني أوالً بالسعي، 
في  السعي  في  مصروفة  كلها  أوقاتنا  صارت  حتى  رفيقاً،  التوفيق  وكان 
واحداً  يوماً  كان  َمْن  أعرف  ال  وأنا  سره،  قدس  الخواجه  حضرة  صحبة 

بتمامه في السعي من أصحاب الخواجه إال قليًال. 
حالة  أحياناً  والتوجه  السعي  أثناء  في  تظهر  قد  سره:  قدس  قال 
معدوماً،  فيراها  لنفسه  فينظر  يرى،  ماذا  يعلم  ال  لكن  ويراها،  للطالب 
فيقع في الحيرة، ثم تحتجب عنه تلك الحالة بعد زمان. وطلوعها مسبب 
لحديث النفس، فينبغي للطالب في الحال أن يرى قصور نفسه، وأن يكون 
غير  البشر  فّخ  فإن  بربطها،  يتقيد  ال  وأن  الحالة،  تلك  باحتجاب  راضياً 
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وتكون قويَّة باقية فيجتهد باالهتمام  الئق بهذا الصيد، إلى أن تطلع ثانياً 
باختياره  يصل  حتى  له  ملكة  بعده  فالسعي  أكثر،  ال  أيام  ثالثة  والسعي 

إلى الفناء؛ والفناء الفناء.
قال قدس سره: إذا استتر الملك والملكوت ونسيهما الطالب يكون 

فناء، وإذا استتر وجوده عن نفسه يكون فناء الفناء. 
بأمر المرشد ومدده  قال قدس سره: إذا جعل الطالب نفسه خالياً 
للفيض  قابًال  يصير  قلبه  في  المتمّكن  الشيخ  محبَّة  من  الموانع  كل  عن 
اإللهي، ومحًال للوارد الغير المتناهي. وال قصور في الحقيقة في الفيض 
البتة  حالة  له  يطلع  عنه  الفيض  موانع  رفع  فإذا  الطالب،  في  بل  اإللهي 
يمكن  وال  لحيرته،  سبباً  الحال  ذلك  ويكون  المرشد،  روحانية  بواسطة 

إدراك وجوده بوجه. 
ولما كانت الموانع الطبيعية أصًال في اإلنسان ينبغي أن يرفعها بقوة 
الطاعة  على  مجبولين  كانوا  وإن  والمالئكة؛  الكثير،  والجهد  االختيار 
التامِّ  واالعتبار  الخشية  في  لكنهم  وفعًال،  قصداً  المخالفة  عن  معصومين 

في السعادة والشقاوة والترقِّي والتنزُّل لالختيار.
عند  اقتداره  وعدم  عجزه،  طلوع  للطالب  ينبغي  سره:  قدس  قال 
ر  يتيسَّ ال  الحقيقي  المقصد  إلى  الوصول  أن  يعلم  لم  وإن  دائماً،  المرشد 
إال من جهته وواسطة رضاه، وأن يعتقد أنَّ جميع الطرق مسدودة عليه، 

وأن يجعل ظاهره وباطنه فداًء للمرشد.

مطلب
وعالمة المرشد الكامل: أن الطالب لو كان عالماً وعارفاً، وساعياً 
في السلوك بتمام قدرته، وكمال علمه، ثم إذا توجه لروحانية المرشد في 
حضوره أو غيبته، تكون تلك الكماالت واالجتهادات متالشية مضمحلة 
ه إلى المرشد ليس بشيء، وليس  بالكلية، ويتيقَّن أنَّ ما حصل له قبل التوجُّ
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له حاصل قبله، ويعلمه بالوجدان، ويرى أن ما قطع من المنازل في غاية 
لة  المبدَّ وروحانيَّته  سيره،  وقوة  المرشد،  كمال  مطالعة  جنب  في  القلَّة 

بالطير بالجذبات اإللهية، بحيث أنَّ سير سنواته ال يساوي سير ساعته. 
قال قدس سره: ال رجاء غير مشاهدة قصور األفعال دائماً، وكل 
لحظة ينبغي الدخول من باب القصور ومالحظة كرمه، مع عدم استعداده 

وبُْعده وهجرانه، والتجاء محض لطفه وعنايته.
قال قدس سره: ينبغي للطالب السعُي دائماً في طلب رضا المرشد، 
ظاهراً وباطناً، في حضوره وغيبته، والعلُم بأنَّ محلَّ نظر رضاه بمحض 
عناية اهللا تعالى، ومعرفة محّل نظر رضاه، والعمل بموجبه، بحيث يقع 
في محلِّ نظر رضاه. ومعرفة بقاء نظر رضاه ودوامه في غاية العسرة، 
ره اهللا تعالى.  ولكن إذا كان توفيق الحق سبحانه رفيق عبده فيسهل لمن يسَّ
في  اختيار  بال  يكون  أن  الطالب  على  الالزم  سره:  قدس  قال 
تفحص  عليه  والالزم  المرشد،  إلى  بالنسبة  والدنياوية  الدينية  أموره 
أمره  يعيِّن  وأن  والوقت،  للزمان  بالنسبة  له  يصلح  بما  وأمره  أحواله، 

باختياره. ليشرع 

مطلب
قال قدس سره: ينبغي رعاية أهل العلم وستر حال نفسه، والتكلُّم 
مع كل واحد من أهل الطريقة بحسب حاله، ورعي الخواطر، واالحتراز 
ر األمور، فإن أحوالهم  عن إيذاء أهل القلوب، واالختالط بالطائفة يعسِّ
لزيادة  الباطنة دقيقة جداً، وإنما تفيد مخالطتهم ومجالستهم وتكون سبباً 
المخالطة،  بواسطة  صحبتهم  بآداب  علم  زيادة  حصلت  إذا  األحوال 
وازدادت رعايتهم، وإال فالمخالطة سبٌب لزيادة المخاطرة، ال ضرر لمن 
بأن  نفسه،  حظِّ  ظهور  األدب  لألديب، وضرر  الضرر  إنما  له،  أدب  ال 

يرى نفسه أديباً. 
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قال ـ قدس سره ـ: أفضل األحوال وأكملها االجتهاد في التفويض 
المناسب للحال، واألنبياء واألولياء عليه بأسرهم. 

الالزم على الطالب دائماً كسُب التفويض
التفويض  كسب  في  دائماً  لحظة  كل  في  االجتهاد  للعبد  وينبغي 
أنواع  نفسه  عن  والنفي  والباطنة،  الظاهرة  أحواله  إلى  بالنسبة  بباطنه 
الحق  اختيار  أن  يقيناً  والعلم  التفويض،  بكسب  منه  يظهر  الذي  االختيار 

سبحانه له خير البتة من اختياره لنفسه. 
والالزم على الطالب دائماً أن يقوم بكسب هذا التفويض بحسب أحواله 
الباطنية، أي ال ينبغي له اختيار شيء من أحوال الباطن وإرادة حصولها، 

بل ينبغي له تفويض اختياره وإرادته لمرشده في الحضور والغيبة. 
وصف  ظهور  الجبار  صفة  رؤية  من  المقصود  سره:  قدس  قال 
تها الميل لمناجاة  التضرع واالنكسار، وإنابة العزيز الغفار، وعالمة صحَّ
قاضي الحاجات، واإلعراض عن الخرافات، نث > = < مث. 
والحكمة فيه: أن العبد إذا شاهد في نفسه ميًال إلى ما فيه رضا 
ه إليه، وإن رأى ميًال في نفسه إلى ما ليس فيه رضا  مواله فيشكر ويتوجَّ

مواله فيتضرَّع ويرجع إليه، ويخاف من االستغناء.
أوالً،  األزلية  العناية  سبق  يرى  أن  للعبد  ينبغي  سره:  قدس  قال 
وأن  االستغناء،  عن  نفسه  يحفظ  وأن  لحظة،  طلبها  عن  يغفل  ال  وأن 
يعدَّ نعمته تعالى عظيمة، وأن يكون خائفاً مشفقاً على نفسه عن ظهور 

الحقيقي.  االستغناء 
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مطلب 
الفاني ال يرد إلى صفاته

قال قدس سره: الوالية تكون ثابتة في شخص ال يتركونه بنفسه، 
فإن ظهر منه قصور ما! فإنما هو لعذر، ثم يبادر إلى االعتذار. 

وقال في توجيه اآلية نث ! " # $ % & ' ) ( 
*  مث ليس عليهم خوف ظهور الطبيعة بحكم قولهم: الفاني ال يُردُّ 

إلى أوصافه.
قال قدس سره: ينبغي للطالب كونه في الباطن معتصماً باهللا، وفي 

بحبل اهللا، والجمع بينهما كمال.  الظاهر معتصماً 
قال قدس سره: زائر مشاهد المشائخ يقدر أن يأخذ عنهم الفيض 
ه إليه بتلك الصفة، والقرب الصوري  بقدر ما يعرف صفة المزور ويتوجَّ
في  الصوري  البعد  يمنع  ال  لكن  كثيرة،  آثار  له  كانت  وإن  زيارتها؛  في 
عليَّ  (صلوا  قوله €  وفي  المقدسة،  األرواح  إلى  التوجه  عن  الحقيقة 
ألهل  المثالية  الصور  ومشاهدة  المعنى،  لهذا  برهان   ( كنتم  ما  حيث 
ومع  صفاتهم،  معرفة  جنب  في  اعتبار  كثير  لها  ليس  الزيارة  عند  القبور 
ذلك كله قال الخواجه بهاء الدين قدس سره: إن مجاورة اهللا تعالى أحق 
لسانه  على  يجري  كان  ما  وكثيراً  تعالى،  اهللا  خلق  مجاورة  من  وأولى 

المبارك هذا البيت: 
كـم تـعـبُـَدنَّ مـراقــد األمــوات       قـم وانـتـهـج فـي مـنهج السادات
تعالى  اهللا  رضي  األكابر  َمشاهد  زائر  مقصود  يكون  أن  وينبغي 
َه إلى اهللا تعالى، وأن يجعل روح ذلك الولي وسيلة لكمال  عنهم التوجُّ
ه، كما أنَّ التواضع للخلق وإن كان في الظاهر تواضعاً لهم ينبغي  التوجُّ
يكون  إنما  فإنه  تعالى،  له  التواضع  تواضعهم  من  المقصود  يكون  أن 
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قدرة  آلثار  مظاهر  الخلق  يرى  أنه  بمعنى  خاصة،  هللا  كان  إذا  محموداً 
 ! تواضعاً ال  وسمعة   ! وتكلُّفاً تصنّعاً  فيكون  وإال  وحكمته،  تعالى  اهللا 
ثلث  ذهب  لغناه  لغني  تواضع  (من  حديث  في  كما  جداً،  ومذموماً 

دينه) وفي رواية: (ثلثا دينه).
وقال بعض األكابر: هذا إذا تواضع بظاهره! وأما إذا تواضع بباطنه 

فيذهب كل دينه.

مطلب 
طريق المراقبة أقرب إلى الجذبة

قال قدس سره: طريق المراقبة أعلى وأقرب إلى الجذبة من طريق 
النفي واإلثبات، ويمكن الوصول من المراقبة إلى مرتبة الوزارة والتصرُّف 
الموهبة  بنظر  والنظر  الخواطر،  على  واإلشراف  والملكوت،  الملك  في 
المراقبة  ملكة  من  ويحصل  المراقبة.  دوام  من  ذلك  كل  الباطن،  وتنوير 

دوام الجمعية وقبول القلوب، ويسمى ذلك بالجمع والقبول.
الباطن  بحسب  مشتغًال  خوارزم كنت  إلى  ابتداء  ذهبت  لما  وقال: 
مع كلِّ األصحاب باختبار باطنه، ليعلم أنه هل لهذه الصفة بقاء أم ال! 

فحصلت من ذلك االشتغال فائدة عظيمة، وبقيت تلك الملكة. 
قال قدس سره: ينبغي في السكوت أن ال يخلوا عن أحد األوصاف 
كان  إن  القلب  ذكر  مطالعة  وإما  الخطرات،  على  المحافظة  إما  الثالثة: 

جارياً بالذكر، وإما مشاهدة أحوال القلب التي تمرُّ عليه.
عنها  االحتراز  فإنَّ  مانعة،  الخطرات  تكون  ال  سره:  قدس  قال 
فمرَّت  سنة،  عشرين  مدة  الطبيعي  االختيار  نفي  في  كنت  وإني  ر،  متعسِّ

خطرة على النسبة ولكنها لم تستقر.
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مطلب 
منع الخواطر بالكلية أمٌر قوي عسير

أن  إلى  البعض  وذهب  عسير،  قوي  أمٌر  بالكلية  الخواطر  فمنع 
نة،  متمكِّ تصير  حتى  يتركها  أن  الينبغي  ولكن  لها،  اعتبار  ال  الخطرات 
ة في مجاري الفيض، ولهذا يلزم على السالك  نها تحصل السدَّ فإن بتمكُّ
النفس  بإخراج  خالياً  نفسه  وجعل  دائماً،  الباطنة  أحواله  عن  التفحُّص 
الخطرات  نفي  ألجل  هو  إنما  وغيبته  حضوره  في  المرشد؛  بأمر  ظاهراً 

المتمكنة في الباطن.
وسبب تخلية السالك نفسه: أنَّ لكلٍّ معنى وصورًة؛ وهو متلبس 
بها، ونفي الخطرات معنى من المعاني، وله صورة وهي تخلية السالك 

نفسه بإخراج النََفس.

مطلب
ولذلك ينبغي له أن يخلِّي نفسه دائماً بإخراج النََفس من الخطرات 

والموانع التي تمكنت فيه.
قال قدس سره: إذا بقي العمر ينبغي لي إحياء طريقة الخواجه بهاء 

الدين قدس سره.

مطلب
منها  تسعة  أجزاء؛  عشرة  العبادة  الكلمات:  هذه  عنه  ينقل  وكان 
بعد  الحالل  إلى  أقرب  بالبساتين  واالشتغال  الزراعة  وإنَّ  الحالل،  طلب 
لزيادة  سبٌب  تعالى  اهللا  أهل  مع  الصحبة  ودوام  الزمان،  هذا  في  التجارة 

عقل المعاد. 
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قال قدس سره: الصحبة سنة مؤكدة! ينبغي أن يكون في صحبة 
هذه الطائفة في كل يوم أو يومين مرة، وأن يحافظ على آدابهم؛ فإن وقع 
للطالب بعٌد صوريٌّ ينبغي أن يُعلِّم أحواله الباطنية والظاهرية في كل شهر 
أو شهرين بالكتابة؛ إما صراحة وإما إشارة، وأن يكون مشغوالً بهم في 

منزله لئال تقع غيبة كلية. 
المطلوب  إن  سره:  قدس  الدين  عالء  الخواجه  صحبة  في  قيل 
عنايتك،  من  الطلب  وذلك  الطلب،  لسان  لنا  وليس  العظمة،  نهاية  في 
فقال: إنَّ التأخير من جهة زمان القابلية، يجدون ويضيِّعون وال يعرفون 

أنه من أين!
أن يصل  قال قدس سره: أنا ضامن لمن دخل في الطريقة تقليداً 
مقام  غير  في  الطائفة  هذه  معرفة  يمكن  وال  البتة،  التحقيق  مرتبة  إلى 
مقام  في  وجدهم  فمن  واقع،  غير  التمكين  مقام  في  ومعرفتهم  التلوين، 
التمكين وعمل فيه تقليداً لهم يبقى بال نصيب، بل خيف من الزندقة، إالَّ 

أن يُظهروا له أنفسهم عناية له. انتهى. 
الواردة  األحوال  في  وتنقُّله  السالك،  قلب  تقلُّب  عندهم:  التلوين 

إلى القلب. 
غيبوبة  بسبب  والحجاب  الكشف  بين  القلب  تقلُّب  البعض:  وقال 
صفات النفس تارة، وظهورها أخرى، فيمكن معرفة السالك في المقام 
والبسط،  كالقبض  المتقابلتين؛  الصفتين  بين  أحواله  تلوين  جهة  من 

والكسر والصحو، وأمثالها. 
موطن  في  القلب  اطمئنان  بواسطة  الحقيقة  كشف  دوام  التمكين: 
إلى  وصل  صاحبه  ألنَّ  المقام  في  السالك  معرفة  يمكن  فال  القرب، 
مرتبة سعة العلم، فيشابه ألهل الظاهر في األكل والشرب والبيع والنوم 

البشرية.  والصفات 



117

الرياضات  وترك  الطبيعية،  األمور  في  التمكين  ألهل  والتقليد 
الدين  عالء  الخواجه  قال  كما  الزندقة{1}،  لخطر  موجب  والمجاهدات 

العطار قدس سره. 
دين وغوث المحققين الشيخ محيي  وأما على ما قاله قطب الموحِّ

الدين ابن العربي قدس سره في اصطالحاته: 
كل  من  أكمل  هو  وعندنا  ناقٌص،  مقام  األكثرين  عند  التلوين 

مث.   j i h  g  f المقامات، وحال العبد فيه قوله تعالى نث
والتمكين عندنا التمكين في التلوين. 

معنى  الرحمة:  عليه  الغفور  عبد  الدين  رضيُّ  موالنا  أستاذي  قال 
السالك  أن  معناه  ليس  المقامات.  أكمل  عندنا  التلوين  الشيخ:  كالم 

كما قيل لسلطان أهل الحقيقة معروف الكرخي البغدادي قدس سره: إن بشر   {1}
الحافي قدس سره ال يأكل الدسم والحلوى، وال ينال لذيذ الفراش، فما ترى! أنت 
تأكل الدسم والحلوى، وتنال الفرش المرفوعة. قال: إني ال  أدور خلف لذيذ المأكول 
والمشروب والمفروش. وإذا أعطى اهللا تعالى ذلك لي من غير طلب آكل وأشرب 
وأنام؛ وال أمنعه، ألني أخاف منه تعالى من قوله لي: لَم لم تاكل ما أعطيتك؟ ولم 
تشرب ما منحتك؟ ولم تنم ما وهبتك؟ فإني عبٌد مأمور أقيُم في مقام يقيمني فيه 
السيد، وأقعد في مكان يقعدني فيه السيد وأنوم في فراش يْضجعني فيه السيد. وإن لم 
أفعل ما ذكر أكون معترضاً على ربي وسيدي، فمعاذ اهللا تعالى من االعتراض عليه! 

والخروج من أمره! انتهى بمعناه. 
أقول واهللا سبحانه وتعالى أعلم: إن أفعاله تلك كانت بعد الوصول إلى مقام   
التمكين ال قبله، ألنه كان قبله في المحاسبة الرياضات الكثيرة، والمجاهدات الوفيرة، 
فتأمل يا أخي لئال تكون مغروراً بأفعالهم بعد الوصول، ألنهم بحضرة اهللا تعالى كل 
وقت، أكلهم عبادة، وشربهم عبادة، ونومهم على الفرش الممهدة ذكر. وأما أنت 
في خدمة النفس والشيطان، فال تنال إلى مقاماتهم إال بالرياضات والمجاهدات، فبعد 
ذلك تأكل ما يأكلون، وتشرب ما يشربون، وتنام كما ينامون، وصرح كالمي هذا في 
(سلك العين) وشرحه فراجعه. واهللا تعالى أعلم. {حرَّره المغرور بالشيطان الغرور 
والشيطان،  النفس  خدمة  من  للخروج  إخوانه  ولجميع  وفِّقه  اللهم  الباكني.  شعيب 

وللرياضات والمجاهدات حتى ترضى. آمين.} 
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يتشرَّف في كل آن بتجلِّي من التجليات الغير المتناهية، أو يدرك في كل 
زمان مدركاً من المدركات التي ال حدَّ لها، بل المراد أن حقيقة السالك 
المنزهة  البحث  الذات  يعني  له،  ومطابقة  لألصل  مشابهة  لونية  ال  تكون 

عن الكيف والكم. 
عن  يظهر  هنا،  كذلك  فيها  واقع  شأن  في  هو  يوم  كل  أن  فكما 
حقيقة السالك في كل زمان لون ما، ويجعل السالك تابعاً لنفسه، وتكون 
بمقتضى  لحظة  كل  في  يعمل  بل  األلوان،  لجميع  مساوية  حقيقته  نسبة 

لون من الشؤنات اإللهية، ويكون في حقيقته ال لونياً. 
كما قيل: 

ً وأنـا الـذي ال لـون لـي مـتـعـيَّن        لست أسوداً أو معصفراً أو مزعفرا
لها،  مساوية  ونسبته  األلوان،  بجميع  يظهر  الشخص  معرفة  فإن 
التمكين  صاحب  معرفة  من  وأعسُر  أشكُل{1}  لونياً  ال  يكون  حقيقته  وفي 
الذي هو مقيم في مرتبة واحدة دائماً، وثابت ومستقيم على لون واحد، 

واهللا أعلم. 
موته:  مرض  في  قال  سره:  قدس  الدين  عالء  الخواجه  وفاة  ذكر 
على  كوني  بل  الظاهر،  تفرقة  من  عليَّ  يمرُّ  ما  على  أحوالكم  تقيسوا  ال 

الحضور الظاهري والباطني، فتكونوا متفرقين ومتحيِّرين. 
ة ويذهبون، وذلك العالم أفضل  وقال: قد ذهب األحباب واألعزَّ
نعم  شخص:  فقال  النظر.  في  الخضرة  رأيت  وقد  العالم،  هذا  من 
طيِّب، لم يبق ميل إلى هذا العالم أصًال،  الخضرة! فقال: التراب أيضاً 

غير أن األحباب يجيئون وال يجدوني فيرجعون مكسوري القلوب.
الخلق  هو رسم  ما  خالف  اتركوا الرسم والعادة، وافعلوا  وقال: 
هي  إنما  النبي €  بعثة  وحكمة   . بعضاً بعضكم  وليوافق  العامة،  وعادة 

خبٌر.  {1}
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إلبطال العادات. وليكن كل واحد منكم مقيماً في جنب اآلخر وجواره، 
بالعزيمة،  األمور  جميع  في  واعملوا  صاحبه،  وإثبات  نفسه  بنفي 
عليها  فداوموا  مؤكدة،  سنة  والصحبة  استطعتم،  ما  عنها  تعدلوا  وال 
التي  األمور  على  استقمتم  فإن  البتة،  تتركوها  وال  وعموماً،  خصوصاً 
جميع  في  لي  حصل  ما  لحظة،  استقامة  على  لكم  يحصل  بها  أمرتكم 
وخالفتموها  الوصايا  تركتم  وإن  التزايد،  في  أحوالكم  وتكون  عمري، 

متفرقين.  أذالء  تكونوا 
ثم شرع في أثناء ذلك في تكرار كلمة التوحيد بصوت عال، وقال 
في آخر حياته في حق هذا الفقير في حضور األصحاب: كان بيني وبينه 

محبٌة هللا، وفي اهللا، أزيََد من مدة عشرين سنة، ولم تتغيَّر. 
والوجد  الرضا  باب  في  أحياناً  األخير  مرضه  في  كالمه  وكان 
في النصيحة والحكمة ودعاء الخير للخلق.  والمحبة والشوق، وأحياناً 

البيت  هذا  الوقت،  هذا  في  لسانه  على  جرى  ما  جملة  ومن 
بالترجمة: 

ونـحـن كـآجـام وعـشـقك ناُرها      فـنـنـظـر وقـوع النار مـا بين آجام
الصورة  شجيع  الخدمة  في  كنت  مكرراً:  مرضه  شدة  في  وقال 

والمعنى. وقال: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ كثيراً. 
ورآه حضرة الخواجه بهاء الدين قدس سره عياناً، وكلَّمه وسمع 
على  متفقين  كونوا  فرقتين،  وإقامتي  ذهابي  في  كنتم  قد  وقال:  كالمه، 
كلمة واحدة حتى أكون عليها. واختار الذهاب قبل موته بعشرة أو خمسة 

عشر يوماً، وقال تأكيداً لذلك: ال أرجع من هذا االختيار. 
وكان مرضه الصداع القوّي، ووجع الجنب الخاصرة. 
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وكان ابتداء مرضه يوم االثنين، ثاني رجب، سنة اثنتين وثمانمائة، 
وارتحاله إلى دار القرار بعد عشاء ليلة األربعاء من رجب، ومرقده المنور 

في قرية نُْومِْن قرى حصار. 
حضرة  رأى  أنه  أيضاً:  سره  قدس  پارسا  محمد  الخواجه  وكتب 
في  ومحبيه  فقرائه  من  فقيٌر  وفاته  بعد  سره  قدس  الدين  عالء  الخواجه 
المنام، ليلة السبت الثامنة والعشرين من شعبان، بعد مضيِّ أربعين يوماً 
من وفاته تقريباً، فقال له: إن الذي أكرمونا به أعلى وأولى مما يعتقده 
إبرة  يديه  بين  وكان  لي،  كان  ما  بينكم  تركت  وقد  حقِّنا،  في  المحبُّون 
ر لَمْن يقوم على رأس  فأخذها وأقامها، وقال: إن ظهور هذا المعنى متيسَّ

من غير ميل لطرف.  اإلبرة مستقيماً 
الدين  عالء  الخواجه  ه  توجَّ سره:  قدس  پارسا  محمد  وكتب 
قدس سره قبل وفاته بسبع سنين، في أوائل شعبان سنة خمس وسبعين 
وسبعمائة، من صفانيان إلى بخارى، بنيَّة زيارة قبر الخواجه بهاء الدين 
قدس سره ووصل إليه بعد ثمانية عشر يوماً ثم رجع في أوائل شعبان. 

خيمة  فيها  المنام  في  فقيٌر  فرأى  بخارى،  في  العيد  ليلة  وكان 
الدين  وعالء  الدين،  بهاء  أي:  الخواجين  ورأى  العظمة،  غاية  مضروبة 
النبي €  خيمة  الخيمة  أنَّ  معلوماً  له  صار  ثم  قربها،  في  سرهما  قدس 
بكمال  زمان  بعد  خرج  ثم  لمالقاته €،  فيها  الخواجه{1}  حضرة  فدخل 
مائة  إلى  قبري  أطراف  في  دفن  لمن  بالشفاعة  أكرموني  وقال:  البشاشة 
فرسخ، وأعطى العطار شفاعة من دفن في أطراف قبره إلى أربعين فرسخاً 

بإذن اهللا تعالى، 

أي: بهاء الدين، ال خواجه عالء الدين كما يصرِّحه بعد.  {1}
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فائدة جليلة لنا معاشر النقشبنديين
من  فرسخ  مسافة  شفاعَة  متابعينا  وأحقر  محبِّينا  أصغر  ومنح 

قبره. أطراف 
حضرة الخواجه حسن العطار قدس سره، ابن عالء الدين، وثمرة 
ه ألمه خواجه بهاء  بنظر عناية جدِّ شجرة واليته، وكان في صباه منظوراً 

الدين قدس سره. 
وكان  المزار،  بستان  في  األطفال  من  جمع  مع  يوماً  يلعب  وكان 
إلى  الخواجه  فوصل  أطرافه،  في  يسرعون  واألطفال  عجل  على  راكباً 
أن  يوشك  فقال:  المنوال،  على  األطفال  مع  ورآه{1}  الحال،  في  المحل 
يكون هذا الطفل راكباً، ويسعى السالطين في ركابه راجلين، فكان كما 
قال. فإنه لما قدم خواجه حسن إلى خراسان ولقي السلطان مرزا شاهزخ 
في بستان زاغان جاءه ببغلة برسم الهدية، وأراد من غاية خلوصه له أن 
يُْركبه عليها بيده، فأخذ بإحدى يديه الركاب، وباألخرى الزمام وأركبه 
عليها، فجمحت البغلة، وأخذ المرزا زمامها بالقوَّة، ومشى خطوات في 
ركابه فتذللت بعده، فنزل الخواجه حسن وتوجه إلى بخارى، وتواضع 
العجل  على  ركوبه  من  صباه،  أيام  ة  قصَّ المرزا  على  وقصَّ  وتضرَّع، 
في  الشوكة  ذوي  السالطين  بسعي  سره  قدس  الدين  بهاء  خواجه  وإخبار 
ومشاهدة  الحكاية،  هذه  سماع  فكان  البغلة.  جموح  سرُّ  وظهر  ركابه، 

الصورة سبباً الزدياد يقين الحاضرين لخواجه بهاء الدين قدس سره. 
حسن  خواجه  كان  السامي:  سره  قدس  الجامي  موالنا  وأورد 
فاً بصفة الجذبة أيَّ وقت شاء، ويوصل من  صاحب جذبة قوية، ومتصرِّ
يتصرَّف فيه من مقام الحضور والشعور بهذا العالم إلى كيفية الغيبة وعدم 
الشعور، ويذيقه ذوق الغيبة والفناء المتيسران ألرباب السلوك بعد رياضة 

أي: بعين القلب ال البصر! تأمَّل.  {1}
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شاقة على سبيل الندرة، واشتهر تصرفه في ما وراء النهر وخراسان اشتهاراً 
تاماً، وكلُّ من تشرَّف بتقبيل يده كان يقع على األرض لعدم قدرته على 

القيام، ويتشرَّف بدولة الغيبة وعدم الشعور. 
وخرج غداة يوم من بيته فكّل من وقع نظره عليه ظهر فيه كيفية 

عن نفسه.  الغيبة، وسقط غائباً 
في  يمشي  وكان  فيه،  ظاهرة  والحيرة  والغيبة  الجذبة  آثار  وكان 
نفسه  عن  أخذه  قد  الباطني  األمر  أنَّ  منه  يفهم  وكان  أحياناً،  األسواق 
وإيابهم  الخلق  ذهاب  من  شعور  له  يبق  لم  بحيث  عليه  وغلب  بكليَّته، 

وتكلُّمهم. 
وكتب حضرة الخواجه حسن رسالة مختصرة في طريقة خواجكان 

قدس اهللا تعالى أسرارهم ونورد بعضاً منها: 
المشائخ  جميع  سلوك  أطوار  أعلى  الطائفة  سلوك  كيفيَّة  أنَّ  اعلم 
اهللا  وهو  األعلى  المطلب  إلى  السبل  وأقرب  أرواحهم،  تعالى  اهللا  قدس 
الكل  في  السارية  األحديَّة  وجه  عن  التعينات  حجب  رفع  فإنه  تعالى، 
بالمحو والفناء في الوحدة، حتى تشرق سبحات جالله فتحرق ما سواه، 
وفي الحقيقة نهاية سائر المشائخ بداية طريقتهم، فإنَّ أوَّل محلِّ ورودهم 
هو حدُّ الفناء والسلوك بعد الجذبة، أعني به تفصيل مجمل التوحيد الذي 

هو المقصود من خلق العالم وإيجاد بني آدم. 
أي  Hمث   G  F  E  D   C نث  تعالى  اهللا  قال  كما 
يحضر{1}  أن  أوالً  له  ينبغي  الطريقة  بهذه  االشتغال  أراد  فمن  ليعرفوني. 
صورة شيخه الذي أخذ النسبة عنه في خاطره، حتى تظهر فيه نسبة عدم 

ومن هنا يقال: ويؤخذ أن المحبَّة الكاملة للشيخ كافية في الوصول إلى اهللا.   {1}
والمحبة  ثانياً،  للرسول  الكامل  واألدب  أوالً،  القيُّومية  القوية  الجذبة  ارزقنا  اللهم 
الراسخة للشيخ الكامل الواصل الموصل ثالثاً. وال حول وال قوة إال باهللا العلي األعلى 

الوهَّاب. {للكاتب الفقير رحمه القدير آمين}.
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ه مع هذه الصورة بالخيال  الشعور، فيكون مالزماً لتلك النسبة، ثم يتوجَّ
الذي مرآة الروح المطلق إلى نقطة القلب، ويسلِّم نفسه إلى تلك النسبة، 
وكلما تقوى هذه النسبة يقل الشعور بهذا العالم، ويقال لتلك الحالة عدماً 
وغيبة، فإذا بلغت النسبة وعدم الشعور مرتبة ال يبقى فيها شعور بوجود 

الغير يقال لها الفناء.

مهم لدفع الخواطر
فإن خطرت الخواطر فليحضر خيال الشيخ، فيرجى اندفاعها بإذن 
اهللا تعالى، فإن لم تندفع به ينبغي أن يجذب نفسه ثالث مرات بالقوة، 
عادت  فإن  المذكور،  بالطريق  يشتغل  ثم  شيئاً،  دماغه  من  يجذب  كأنه 
يقول بعد التخلية{1} بالطريق المذكور: أستغفر اهللا من جميع ما كره  ثانياً 
إال  قوة  وال  حول  وال  وناظراً  وسامعاً  وخاطراً  وفعًال،  قوالً  تعالى؛  اهللا 
باهللا. {ثالثاً}. ويوافق قلبُه لسانه. واالشتغال بتكرار {يا فعَّال} أصل كلي 

في دفع الوسواس. 
عنها  يغفل  ال  وجه  على  النسبة  تحصيل  في  يجتهد  أن  وينبغي 
بها  وحاضراً  بقلبه،  للنسبة  وينظر  االشتغال،  يستأنف  غفل  فإن  لحظة، 

دائماً، في األسواق والعقود، واألكل والنوم، إلى أن تصير ملكة. 
حضرته  في  بالتضرُّع  الدعاء  يقرأ   ، مهمٍّ بأمر  االشتغال  أراد  وإذا 
قصد،  كل  في  ومقصدي  وجهة،  كل  في  وجهتي  كن  اللهم  الجامعة: 
، ووكيلي في  وغايتي في كل سعي، وملجئي ومالذي في كل شدة وهمٍّ

كل أمر، وتولَّني تولَّ محبة وعناية في كل حال. 
وكان خواجه حسن قدس سره يدخل تحت أحمال الناس وأثقال 
أن  اتفق  الحجاز  سفر  في  شيراز  دخل  ولما  أمراضهم،  ويرفع  المرضى 
حسن،  لخواجه  تامٌّ  إخالص  فيه  وكان  مريض،  البلدة  أكابر  من  واحداً 

أي: تخلية النفس. {م}.  {1}
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فدخل تحت حمل مرضه فبرئ وانتقل المرض إليه، وتوفي بهذا المرض 
ليلة االثنين عيد األضحى، سنة 826، وحملوا نعشه المبارك من شيراز 

إلى مدفن والده الماجد بصفانيان. 
ووقع بينه وبين الشيخ بهاء الدين عمر قدس اهللا روحهما مراسالت. 
وذكر في مجلسه أنَّ بعض أكابر الطريقة يأمر بحبس النفس في الذكر ويعده 
وإنما  الهنود،  جوكية  طريقة  النفس  حبس  إنَّ  الشيخ:  فقال  فيه.  شرطاً 
لخواجه  الكالم  فبلغ  النََفس!  حبس  ال  النَْفس  حصر  الطريق  في  الشرط 
يوسف ابن الخواجه حسن قدس سرهما بأنَّ الشيخ نفى الطريقة، فكتب 
من  أحداً  بأنَّ  قائًال:  النََفس  حبس  طريقة  نفيْتم  سمْعتكم  الشيخ:  إلى 

مشائخ الطريقة لم يأمر بها. 
اهللا  قدس  ـ  وخلفائه  الدين  بهاء  الخواجه  أن  المحقق  المقرَّر  ومن 
فكيف  الذكر  في  النفس  بحبس  يأمرون  كانوا  ـ  العلية  أرواحهم  تعالى 
تنكر؟ فكتب الشيخ في جوابه: مقصودنا من الكالم ليس نفي طورهم. 

فأجمل في الجواب. 
خواجه  أصحاب  أجلة  من  تعالى:  اهللا  رحمه  الرزاق  عبد  الشيخ 
حسن وأكمل خلفائه، وكان طريقه السعي واالجتهاد في نسبة الرابطة، 
فقال له السيد قاسم التبريزي قدس سره: إنَّ نسبتك وطريقتك المعروفة 

حسنة، واستحسن منه حفظ طريقة الرابطة. 
خواجه  خلفاء  من  سره:  قدس  البلخي  پارسا  الدين  حسام  موالنا 
بقبول  فاً  مشرَّ أحواله  مبادي  في  وكان  سره،  قدس  العطار  الدين  عالء 
خواجه بهاء الدين قدس سره وصحبته، ولكن أحال تربيته على خواجه 
بكمال الورع والتقوى،  عالء الدين فوصل درجة التكميل، وكان متصفاً 

مراعياً آلداب الشريعة، والمحافظة على األوقات واألحوال. 
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قال شيخنا: لما خرجت من هراة لصحبة موالنا يعقوب الچرخي 
قدس سره لقيت في البلخ حضرة موالنا حسام الدين پارسا، فاجتهد كثيراً 
أن يبيِّن لي طريقة خواجكان، وأن آخذ عنه الطريقة، لكن لما كان لي 
في الباب، لكن لم ينجذب  نية مالزمة الچرخي لم أقبل منه فبالغ كثيراً 
خاطري إليه، فقال أخيراً: أمهلني قليًال حتى أبيِّن لك الطريق الخاص، 
ولعله يلزمك في وقت لتربية الطالبين، فينبغي أن يكون معلوماً لك. فبين 
لهم  يحصل  نهج  على  استعداداً  الرجال  من  لكثير  إن  وقال:  الطريق  لي 
في النسبة من الجمعية في وقت يسير ما ال يحصل في غيرها في أوقات 
أن  اتفق  تاشكند  قدْمُت  فلما  جداً.  لك  مهمٌّ  الطريق  هذا  ومعرفة  كثيرة، 
مبالغة  أن  معلوماً  فصار  الخاص.  الطريق  مني  طلبوا  الطالبين  جماعة 

موالنا حسام الدين إنما كانت من هذا الوجه. 
أوقات  من  أضبط  الدين  حسام  موالنا  أوقات  كان  شيخنا:  وقال 
موالنا بهاء الدين عمر، بل من أوقات الشيخ زين الدين الخافي ـ عليهما 
الرحمة ـ مع كثرة أوراده وأذكاره، وكان له كمال االجتهاد في المحافظة 

على األوقات. 
القيلولة،  وقت  غير  العصر  إلى  الصبح  من  لصحبته  الناس  وأذن 
وبَْعد العصر ال يكون عنده أحٌد إلى الصبح، وألزم على نفسه التهجد، 
آداب  وجميع  العبادات  وكانت  السنن،  وسائر  والضحى،  واإلشراق 

الشريعة حاصلة له مع جمعية الخاطر. 
وقال موالنا حسام الدين: ينبغي أن ال يترك التسمية وقت األكل؛ 

وإن حصلت جمعيَّة الخاطر فإنها ليست منافية لها. 
والذكر في النهاية في طريقة خواجكان لرفع الدرجات؛ ال لقطع 

المقامات. 
موالنا أبو سعيد رحمه اهللا تعالى: من كبار أصحاب خواجه عالء 

الدين قدس سره، وصحب بعد وفاته خواجه حسن قدس سره.  
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وكان نظر السيد قاسم التبريزي قدس سره إلى المبدأ دائماً، ومعنى 
التوحيد غالباً عليه، وكلَّما ظهر من حوادث العالم كان راضياً به ومعامًال 

بمقتضاه، بناء على مشرب أهل التوحيد. 
ولما قدم خواجه حسن هراة جاء منزل السيد قاسم، وكان موالنا 
أبو سعيد في مالزمته، فلما جلسوا عند السيد خطر في خاطر أبي سعيد 
وجمع  ذلك،  على  فعزم  سره،  قدس  السيد  باطن  في  التصرف  دغدغة 
ته لما هنالك، فتفرَّسه السيد، واستسلمت نفسه إلى موالنا أبي سعيد  همَّ
فاً  ة مشرب أهل التوحيد، فتصرَّف فيه موالنا أبو سعيد تصرُّ بمقتضى مروَّ
زماناً،  عليه  وبقي  نفسه،  عن  وغاب  للسيد،  الذهول  وقع  بحيث  تاّماً، 
فلما رفع رأسه بعد اإلفاقة قال ألبي سعيد: بارك اهللا! بارك اهللا! أحسنت 
الصورة،  من  خجلين  سعيد  وأبو  حسن  خواجه  فصار  العناية!  وأظهرت 

فلما خرجا من عنده عاتبه خواجه حسن إلساءته األدب. 
أصحاب  من  سره:  قدس  األصفهاني  اإلمامي  اهللا  عبد  خواجه 
خواجه عالء الدين قدس سره. قال: لما لقيت خواجه عالء الدين أوالً 

أنشدني البيت: 
ال تـكـن أصـًال إذا ُرْمـت الكمال       وامـح فيه النفس إن شئت الوصال

مختصر في الطريقة مفيد
وكتب خواجه عبد اهللا اإلمامي مختصراً مفيداً في الطريقة وهو هذا: 
اعلم أن من أراد االشتغال بالطريقة العالئية ينبغي له أوالً أن يحضر 
في خياله صورة شيخ أخذ عنه النسبة إلى أن يظهر فيه أثر الحرارة، وال 
ه به، وبأْذنه وسمعه، وجميع قواه  ينفي الخيال بعده، بل يحفظ ويتوجَّ
القلب الذي هو عبارة عن الحقيقة الجامعة اإلنسانية التي مفّصلها جميع 
الكائنات من العلويات والسفليات، وهي؛ وإن كانت منزَّهة عن الحلول 
في األجسام، لكن لما كانت بينها وبين القلب الصنوبري ارتباطاً ينبغي أن 
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على  قاعداً  إليه،  القوى  وجميع  الفكر  ويصرف  القلب،  هذا  إلى  ه  يتوجَّ
باب القلب، حاضراً به. 

فإذا  الحالة،  هذه  في  والذهول  الغيبة  كيفية  ظهور  في  شك  وال 
ظهرت ينبغي أن يفرضها طريقاً، وأن يذهب في أثرها، وينفي كل فكر 
وارد على القلب بالتوجه إلى حقيقة القلب، وال يشتغل بالفكر الجزئي، 
ويلتجىء بكليته إلى حقيقته المجملة حتى ينتفي الفكر، فإن لم يتنِف بهذا 
لحظة  ويحفظها  النسبة،  عنه  أخذ  شخص  صورة  إلى  يلتجيء  أن  ينبغي 
حتى تظهر تلك النسبة ثانياً، فإن لم يتنف بهذا تنتفي هذه الصورة نفسها، 
الوساوس  تنتِف  لم  فإن  ه،  المتوجِّ السالك  ينفيها  ال  أن  ينبغي  ذلك  ومع 
ره  بتلك الصورة! يشتغل من قلبه بتكرار {يا فعَّال} بحسب المعنى، ويكرِّ
اهللا}  إال  إله  {ال  كلمة  بقلبه  يتأمَّل  وإال  تعالى،  اهللا  بإذن  تندفع  مرات، 
نوع  أيَّ  المشوشة  الوسوسة  فإن  اهللا،  إال  موجود  ال  ر  يتصوَّ بأن  مرات، 
تعالى،  باهللا  قائمة  الحقيقة  في  ويراها  الذهنية،  الموجودات  من  كانت 
بل يراها عين الحق، فإنَّ الباطل أيضاً من ظهورات الحق، ويحصل بهذا 
التأمل ذوق عظيم، وتتقوى نسبة الخواجكان قدس اهللا تعالى أرواحهم، 
ذهوله  حقيقة  إلى  السالك  وليتوجه  أيضاً،  الفكر  هذا  الوقت  في  وينتفي 
بالقلب  اهللا}  إال  إله  بتكرار {ال  الحضور  يجد  لم  فإن  أثرها،  من  ويذهب 
ويشتغل  القلب،  في  وينزلها  الجاللة،  لفظ  ويمدُّ  مرات،  جهراً  رها  يكرِّ
وما  االشتغال،  يترك  بالماللة  أحسَّ  ومتى  الماللة،  له  يحصل  ال  مدة 
دامت الغيبة والذهول والنسبة في الترقي يكون الفكر في حقائق األشياء، 
والتوجه إلى الجزئيات عين الفكر، بل ال ينبغي في الحال الفكر في أسمائه 
تعالى أو صفاته، فإن عرض الفكر فيها بنفسه ينفيه بالطرق المذكورة. 

وال يلزم في الصورة نفي الحق تعالى! ألنه يجوز نفي الحق للحق، 
ال بد من أن يزيد ولو نفيته، فإن الحق ال  صرفاً  فإنَّ الفكر إن كان حّقاً 

ينتفي بنفي أحد، وإال فيزول. 
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مطلب
ومطلب روحانية هذه الطائفة العلية التوجه إلى المحو والفناء الذي 
هو مبدأ حدِّ وادي الحيرة، ومقام تجلي أنوار الذات، وال بقاء للموجود 
في هذا المقام، وفكر األسماء والصفات أدنى من هذا المقام بمراتب. 

مطلب مهم جّداً للسالك واهللا تعالى الموفِّق
وينبغي أن يجعل هذه الحقيقة الجامعة نْصب عينيْه؛ في األسواق، 
والتكلم، واألكل، والشرب، وجميع األطوار والحاالت، ويراها حاضرة، 
وأن ال يغفل عنها بالتوجه إلى الصور الجزئية، وأن يرى جميع األشياء 
قائماً بها، ويجتهَد أن يشاهدها في كل المستحسنات والمستقبحات حتى 
يصل إلى مرتبة يرى نفسه في جميع األشياء، ويشاهد األشياء كلها مرآة 
المشاهدة  عن  يغفل  أن  وال  نفسه،  أجزاء  الكل  يجد  بل  جماله،  لكمال 
أيضاً في التكلم، بل يجعل عين قلبه في هذا الطرف؛ وإن كان في الظاهر 

مشغوالً بشيء آخر، كما قيل: 
كـــن بـــاطنــاً نحـــو المنـــى       وظــــاهــــراً كــــاألجنبــــي
ال ســـيــــرة أمــــثــــــال ذا       فــي مـــشــرق  أو مــغــــرب

وكلما كان الصمت أكثر كانت تلك النسبة أقوى، فإذا بلغ مرتبة 
الفرق بين القلب واللسان، وال الخلق حجاباً عن الحق! يمكن في الوقت 
التصرف في اآلخر بصفة الجذبة، ويجوز اإلجازة لإلرشاد ودعوة الخلق 

إلى الحق لمن بلغ هذه المرتبة.
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مطلب
كيفية السبب لصفاء الباطن

ظرف  يجعل  فإنه  أمكن،  مهما  الغضب  عن  نفسه  حفظ  وينبغي   
القصور،  وظهر  الغضب،  في  وقع  فإن  المعنى،  نور  من  خالياً  الباطن 
وطرأ الكدر، وضاعت النسبة وصارت ضعيفة؛ فليغتسل بالماء البارد إن 
تحمَّل مزاجه فإنه يورث الصفاء، وإال فبالماء الحار، ويلبس ثوباً نظيفاً، 
وإخراجه  النفس  بجذب  نفسه  ويخلِّي  خال،  مكان  في  ركعتين  ويصلي 
عند  الظاهر  في  ويتضرع  المذكور،  بالطريق  ذلك  بعد  ه  ويتوجَّ مرات، 
الجامعة  الحقيقة  أن  ويتيقن  إليها،  بكليته  ويتوجه  الجامعة،  حضرته 
مظهر لذلك؛ مظهر للذات وجميع األسماء والصفات، ال بمعنى أن اهللا 
تعالى يحلُّ فيه ـ تعالى اهللا عن ذلك علّواً كبيراً ـ بل بمعنى أنه كالصورة 

في المرآة، فيكون التضرع في الحقيقة عند اهللا تعالى.
الشيخ عمر الماتريدي قدس سره: من أصحاب خواجه عالء الدين 

قدس سره، وكان له قبول تام عنده.
الدين  عالء  خواجه  أصحاب  من  سره  قدس  مسكه  أحمد  موالنا 
في  استأذن  السنية،  ته  سدَّ وخدمة  العلية،  عتبته  ومالزمي  سره،  قدس 
أقربائه،  لزيارة  بدخشان  إلى  لذهابه  الدين  عالء  خواجه  أحواله  مبادي 
فوصل مرجعه إلى محل قد دخل فيه طائفة من بنات األتراك في الماء، 
قرار،  له  يبق  لم  حتى  بذلك  نفسه  وطالبته  رؤيتهن،  قلبه  في  فهجست 
فقال في نفسه: أنظُر إليهن مرة وأخلُِّص نفسي من القلق، فجاء عندهنَّ 
الدين  عالء  خواجه  بمالقاة  تشرَّف  فلما  لسبيله.  مضى  ثم  لحظة  وتفرَّج 
صادف قدومه مجمعاً عظيماً، ومجلساً عالياً، فتوجه خواجه إليه وقال: 
إن في طريق خواجكان محاسبة! فال بدَّ لك من أن تبين لنا ما جرى لك 
ما  جميع  عليه  فقص  اإلجمال.  على  إلينا  مراجعتك  إلى  مفارقتك  في 
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ة تفرجه البنات أعرض عنها  مرَّ من األحوال حين مفارقته، فلما بلغ قصَّ
ولم يتجاسر أن يتكلم بها، فقال له خواجه: قد بقي شيء لم تقّصه! ال 
غاية  أحمد  موالنا  فاضطرب  وأفضحك!  أنا  أقصه  وإال  بيانه  من  لك  بدَّ 
االضطراب، ولم يجد بّداً من إفشائها، فقررها بتمام الخجالة، فأعرض 
موالنا  قال  الحياء.  عديم  الغالم  لهذا  انظروا  وقال:  بوجهه  خواجه  عنه 
من  أثر  يبق  لم  بحيث  والخجالة  الدهشة  من  المجلس  في  كنت  أحمد: 
وجودي، وكدت أن أذوب داخلي بدني من الروع لوال أن تداركني اهللا 

بمنِّه وجوده.
أبو  كنيته:  تعالى:  اهللا  رحمه  السمرقندي  أحمد  درويش  موالنا 
محمد  الدين  جالل  بن  أحمد  واسمه:  الدين،  جمال  لقبه:  الميامن، 
السمرقندي، وهو وإن كان بحسب الظاهر مريد الشيخ زين الدين الخافي 
قدس سره، وكتب إجازة له هكذا: كتب األحرف العبد الفقير إلى الكرم 
وأوصله  الطريقة،  أهل  قوانين  على  تعالى  اهللا  ثبته  الخافي،  زين  الوافي 
السيار  األعز  للولد  تذكرة  الحقيقة،  أرباب  من  الُكمَّل  مقامات  إلى 
بين  التمييز  ورزقه  الحقائق،  أبواب  له  تعالى  اهللا  فتح  السمرقندي  أحمد 
الدرجات والدقائق، في رجب سنة إحدى وعشرين وثمانمائة في بعض 
التوحيد  أهل  مشرب  عليه  غلب  لكن  اآلفات،  عن  حنيث  هراة،  نواحي 
الوجودي، وكان يحب أكابر خواجكان قدس اهللا تعالى أسرارهم، ونال 
صحبة خواجه عالء الدين قدس سره، وتشرف بها كثيراً قبل مسافرته إلى 
طرف خراسان والعراق والحجاز وما وراء النهر، وكان محتظياً من بركات 
مجلسه الشريف بحظٍّ وافر، ومظهر الندامة كثيراً دائماً على فوت صحبته 
والمهاجرة  الصورية،  المفارقة  بعد  المنيفة،  عتبته  ومالزمة  الشريفة، 

الضرورية.
حق  في  تام  اهتمام  سره  قدس  الخافي  الدين  زين  للشيخ  كان 
درويش أحمد في مبادىء حاله، وكان يصرف خاطره إلى ترويج أمره، 
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عشر  بضع  ألجله  بالبلد  وأقام  هراة،  جامع  مقصورة  في  واعظاً  ونصبه 
ببيعته  وأمرهم  وعظه،  سماع  في  الناس  ورغَّب  مجلسه،  وحضر  يوماً، 
ومجالسته، ثم تأذَّى منه بعد زمان غاية التأذي حتى كفَّره، ونفَّر الناس 
بليغاً، وأعرض عنه بخاطره بالكلية وذلك أنَّ  من مجلسه، ومنعهم منعاً 
بالتوحيد  المشعرة  التبريزي  قاسم  السيد  أشعار  ينشد  كان  أحمد  درويش 
بها،  ويغنُّوا  ينشدوها  أن  أخيراً  المطربين  ويأمر  المنبر،  فوق  الوجودي 
وكان الشيخ يمنعه عن ذلك وهو ال يمتنع، فكان من تلك الحيثية متألم 

القلب، حتى آل األمر إلى أن لم يبق في مجلسه غير سبعة أو ثمانية.
مغموماً،  صرت  الواقعة  وسمعت  هراة  قدمت  ولما  شيخنا:  قال 
ماش  أنا  فبينما  معرفة،  زيادة  أحمد  درويش  وبين  بيني  حينئذ  كان  وما 
فرسه  من  نفسه  رمى  رآني  ولما  الجسر،  فوق  لقيني  إذ  الملك  سوق  في 
وقال: كنت خرجت لزيارتكم، ومرادي أن أذهب إلى حجرتكم، وأن 
سعد  موالنا  يد  في  الحجرة  باب  مفتاح  وكان  عليكم،  قلبي  ألم  أعرض 
الدين الكاشغري قدس سره فقلت في نفسي: عسى أن نلقاه في الطريق، 
حجرتي،  فيها  التي  الغياثية  المدرسة  نحو  أحمد  درويش  مع  فتوجهت 
في  الدين  سعد  موالنا  فلقينا  منزله،  إلى  فرسه  أحمد  درويش  وأرسل 
في  أحمد  درويش  شرع  جلسنا  ولما  الحجرة،  إلى  معاً  فجئنا  الطريق، 
بتمامها،  القصة  وقصَّ  والشكاية،  المالمة  أظهر  ثم  الكالم،  قبل  البكاء 
وبكى  وعظي،  مجلس  في  أحٌد  يبق  ولم  وكذا،  بكذا  آذاني  قد  وقال: 
في أمري غاية الحيرة فقال  في أثناء الكالم، ثم قال: كنت متحيراً  كثيراً 
لي واحٌد من األكابر: إنَّ أمرك إنما يتجلى من يد فالن، وإنَّ كفاية هذا 
األمر الخطير ال تحصل من يد غيره، وأحالني ذلك العزيز على جنابك، 

وإني اآلن مددت يد التضرع إلى ذيل عنايتك. 
ته  قصَّ سماع  من  عظيماً  ألماً  باطني  في  أحسسُت  لقد  شيخنا:  قال 
من  جانبه  إلى  متوجهاً  خاطري  ورأيت  لحاله،  قلبي  واحترق  وبكائه، 
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غير اختيار، وكان مشغوالً بالفعل فقلت: ال بأس! احضْر إلى المسجد 
الفالني واشتغل هناك بالوعظ، وقد الح لقلبي أنَّ الجمعية في مجلسك 
الوعظ  في  وشرع  القلب،  بطيب  الدرويش  فقام  زيادة.  في  زيادة  تكون 
في المسجد الذي أشرُت به إليه، فاجتمع إليه الناس في أيام قالئل حتى 
ثم  منه،  أوسع  آخر  مسجد  إلى  فانتقل  المسجد،  هذا  يسعهم  ال  صاروا 
المسجد  إلى  ينتقل  أن  لزمه  مرتبة  واالزدحام  االجتماع  بلغ  أن  إلى  وثمَّ 
الجامع بالضرورة، ثم زاد االزدحام وهجوم الخلق في الجامع حتى كان 
ينادي مرات: رحم اهللا من يجلس قريباً ويفسح قليًال، وكان ال يبلغ صوته 
حاشية المجلس مع جلوسهم متراصفين. فبلغ خبر االزدحام الشيخ زين 
ولم  يقدر،  فلم  مجلسه  عن  الخلق  منع  في  بليغاً  سعياً  فسعى  الخافي، 
يسمع أحٌد قوله، بل ازداد اإلزدحام كثيراً في مجلس الدرويش، فاشتهر 
بين الناس أن الغالم التركستاني عارض الشيخ زين الدين الخافي وغلبه، 
الشيخ  مريدو  رآني  وكلما  بالبنان،  إليه  مشاراً  هراة  في  ذلك  بعد  وكنت 

زين الدين كانوا يقولون: هذا الذي أمدَّ الدرويش وروَّج مجلسه.
جملة  من  سره:  قدس  الجرجاني  الشريف  السيد  األمير  حضرة 
المقبولين عند خواجه عالء الدين العطار قدس سره، وذكر موالنا العارف 
الفقير  هذا  سمع  أنه  األنس):  في (نفحات  السامي  سره  قدس  الجامي 
المدققين،  الكبراء  وأسوة  المحققين،  العلماء  قدوة  أن  األكابر  بعض  من 
صاحب التصانيف الفائقة، والتحقيقات الرائقة، السيد الشريف الجرجاني 
عالء  خواجه  أصحاب  سلك  في  لالنخراط  موفقاً  كان  تعالى  اهللا  رحمه 
، وتواضع عام لخادميه،  الدين العطار قدس سره، وكان له إخالص تامٌّ
ويقول مراراً: ما تخلَّصت من الرفض إال بعد وصولي إلى صحبة الشيخ 
زين الدين علي كال الشيرازي قدس سره، وما عرفت اهللا تعالى إال بعد 
اتصالي بصحبة خواجه عالء الدين وكان يحضر صحبته في مدرسة أوالد 
الشتاء!  في  الهواء  برد  وقت  األسحار  في  فقط!  بنعل  الهداية  صاحب 
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ويقعد عند الباب زماناً طويًال حتى اإلذن للدخول. وكان َخَدمة الخواجه 
يتكلفون في طبخ الطعام في السحر بمثل الدجاج المملوء بالبيض، وأوالد 
الغنم، وغيرها من التكلفات. وكان موالنا بهاء الدين األندجاني يحضر 
مجلسه أحياناً؛ وكان من العلماء المتقين، فأحضروا مرة في السحور من 
هذا الطعام، فخطر في قلبه أنه ما هذه التكلفات للدراويش في السحور، 
وكيف ينبغي التكلف بأمثال هذه! فأشرف خواجه لما في قلبه فقال: يا 
كان  إن  يضرُّ  ال  الطعام  فإن  شئَْت،  كيف  الطعام  كل  الدين!  بهاء  موالنا 
من الوجه الحالل. وأمر خواجه السيد الشريف قدس سرهما أن يصحب 

موالنا نظام الدين الخاموش، فكان السيد في مالزمته امتثاالً ألمره.
 قال نظام الدين الخاموش: ولما وصل السيد الشريف إلى صحبة 
لتحصيل  أصحابه  من  أحداً  يصحب  أن  منه  السيد  طلب  وقبِله  خواجه، 
إليه  فأشار  النسبة،  هذه  ألهل  والمناسبة  لصحبته  صحبته  في  األهليَّة 
خواجه بصحبتي، فكان يحضر عندي بعد فراغه من الدرس، ويقعد على 
الصمت، ولما كان يوماً من األيام قاعداً عندي مراقباً، ظهر فيه أثر عدم 
الشعور واالضطراب، حتى سقطت عمامته عن رأسه، فقْمُت ووضعتها 
قد  فقال:  شعوره  وعدم  ذهوله  سبب  عن  سألته  صحا  فلما  رأسه،  على 
ة مديدة متمنِّياً ألن يكون لوح مدركتي طاهراً عن النقوش العلمية  كنت مدَّ
ة  ولو مقدار ساعة لطيفة، وأن يتخلص قلبي عن فكر المعلومات ولو مدَّ
الشريفة،  الصحبة  هذه  ببركة  الساعة  تلك  في  التمنِّي  هذا  فظهر  يسيرة، 
ته، وصدر  فطرأ عليَّ الذهول وعدم الشعور من غاية ذوق هذا المعنى ولذَّ
عني إساءة األدب. وكان السيد الشريف قدس سره يرسل المكاتيب إلى 
الخواجه عالء الدين العطار قدس سره، ومن جملتها هذان المكتوبان: 

معدن  حضرة  ظلَّ  وتعالى  سبحانه  اهللا  جعل  األول:  المكتوب 
سلطان  األرباب،  رّب  قدس  حظيرة  محرم  األقطاب،  قطب  اإلرشاد، 
مرشد  األخيار،  قدوة  األسرار،  واقف  المدققين،  برهان  المحققين، 
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الطالب  مرجع  العالمين،  على  اهللا  ظل  الطرائق،  موضح  الخالئق، 
كافة  رؤوس  على  ومبسوطاً  ممدوداً  وشأنه  أمره  اهللا  أعلى  والمرشدين، 
ر سعادة استالم األقدام السنية، وشرف  األنام إلى يوم القيام، ورجاء تيسُّ
مالزمة العتبة العلية؛ على أحسن األحوال، لكون هذه الضراعة مرفوعة 
عن المقام المعلوم، ومستظهرة بيمن التفات خاطر ذلك الجناب العاطر، 
الحائز لخاصيته الكيميأ قوي ومجزوم، وسائر األحوال الظاهرية والباطنية 
ك  ة العميم، والتمسُّ موجبة للحمد والثناء، واالعتصام الكلي بكرم األعزَّ
من  والمرجوُّ  ذلك.  على  هللا  والحمد  الوثقى،  الشريفة  نسبتهم  بعروة 
المخاديم على اإلطالق، وعلى الخصوص والخلوص نادرة اآلفاق، كريم 
تعالى  اهللا  أحسن  حسن  خواجه  والدين:  الملة  تاج  واألخالق،  الشمائل 
العلياء،  السدة  مالزمي  من  والمأمول  الخدمات،  قبوُل  بلقائه،  أحوالنا 
موالنا  والدين،  الدنيا  صالح  موالنا  الفناء،  بعد  البقاء  ميدان  ومبارزي 
الدعوات  يتأمَّلوا  أن  الصفاء،  إخوان  سائر  مع  سعيد،  أبو  الدين  كمال 
اهللا  ورحمة  عليكم  والسالم  واالشتياق.  الخلوص  غاية  من  والتحيات 

وتحياته.  وبركاته 
الثاني:  المكتوب 

ومـن عـجـب أنـي أحـنُّ إلـيـهم       وأسـأل عـن أخـبـارهم وهم معي
وتـشـتاقهم عيني وهم مع سوادها       ويـطـلـبهم قلبي وهم بين أضلعي

هذا البيت: أُقَبُِّل تراب العتبة العلية مكرراً 
ً را ولـو أنَّ لـي فـي كـل َمنْبت شعرة        لـسـانـاً يـبث الشكر كنُت ُمقصِّ
أحسن  ـ  وأعطافهم  المخاديم  ألطاف  من  أشاهده  ما  أنَّ  وأْعتقد 
الفياض  خاطركم  اعتناء  من  أنموذٌج  ـ  صحبتهم  بيمن  أحوالنا  تعالى  اهللا 
وألطافه، والرجاء في التزايد في كل لحظة، ويديم اهللا سبحانه ظل حضرة 
بالدعوات،  المخاديم  ونخّص  األنام،  كافة  رؤوس  على  اإلرشاد  منبع 
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العلية  العتبة  ومالزمي  الحسن،  والدين  الملة  تاج  الخواجه  خصوصاً 
سائر  مع  سعيد،  أبو  الدين  كمال  وموالنا  والدين،  الملة  صالح  موالنا 

األبرار واألخيار، والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته. 
أفضل  سره  قدس  الخاموش  والدين  الملة  نظام  موالنا  حضرة 
ـ  سرهما  قدس  ـ  الدين  عالء  وخواجه  الدين  بهاء  خواجه  أصحاب 
الدين  بهاء  خواجه  ذكر  آخر  في   {1} مرَّ ما  ذكره  تأخير  وسبب  وأكملهم، 
في  تحصيله  أوان  الدين  بهاء  خواجه  ولقي  سرهما،  قدس  الدين  وعالء 
بصحبة  التحق  ثم  بخارى،  النواحي  بعض  في  العلماء  من  واحد  صحبة 

خواجه عالء الدين قدس سره. 
خواجه  صحبة  إلى  وصولي  قبل  لي  كان  الدين:  نظام  موالنا  قال 
وشاهدت  شديدة،  ورياضات  كثيرة،  مجاهدات  ومالزمته  الدين  عالء 
مسجد  باب  إلى  وصلت  إذا  وكنت  العادات،  خوارق  من  آثارها  من 
مما  وأمثالها  اإلشارة،  بمجرد  لي  ينفتح  كان  فيه  الدخول  وأرْدُت  مقفَّل 
صحبته،  قلبي  في  خطر  سمرقند  خواجه  قدوم  فلما سمعت  ال يحصى، 
فجئته، ولقيت أوالً موالنا أبا سعيد، فلما رآني قال: يا موالنا! أنت في 
فحصل  والزهد؟  النظافة  هذه  من  تتخلَّص  أن  لك  آن  أما  النظافة.  غاية 
عالء  خواجه  على  دخلت  ا  فلمَّ قلبي،  على  وثقل  الكالم  من  كراهة  لي 
من  لي  يحصل  لم  لكن  العبارة،  عين  أيضاً  هو  قال  سره  قدس  الدين 
كالم خواجه ثقل وكراهة، بل ارتفعت الكراهة والثقل الحاصلتان قبل، 

فعرفت مقصوده من الكالم، فالتزمت صحبته بتوفيقه تعالى.
عند موالنا نظام الدين فمرَّت  قاعداً  قال بعض األكابر: كنت يوماً 
جارية مليحة من جواريه قدامنا لمهمٍّ ما ! فخطر في قلبي أنه هل يتصرَّف 

في 32 أواخر الوجه.  {1}
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موالنا في الجارية بملك اليمين أم ال! فقال في الحال: ال ينبغي أن تلوِّث 
قلبك بأمثاله، فإنَّ أهل الحق يحسون بإذن اهللا ما يمرُّ على خواطر الناس، 

ة. واهللا سبحانه وتعالى يعلم أزيد من أهل الحق ألف ألف مرَّ

باالحتالم يقع الرجوع والتنزُّل 
من  جماعة  أنَّ  بسبب  سنة؛  أربعين  منذ  احتالم  لي  وقع  ما  فواهللا 
عليك  يقع  لئال  نفسك،  رعاية  لك  ينبغي  وقالوا:  إليَّ  نزلوا  الروحانيين 
المعنى  لهذا  مراعياً  فكنت  بسببه.  والتنزُّل  الرجوع  عليك  فيقع  االحتالم 
من هذه الحيثية مدة أربعين سنة، وما وجب عليَّ الغسل منذ سبع عشرة 

سنة؛ مع أنه كان متأهًال! 
ذكر نبذة من لطائف موالنا قدس سره.

كانت لطافته في غاية حدِّ الكمال، وكان سريع التأثر من أحوال 
عي الاللونية لنفسه، والحق أنه كان كذلك.  الناس وأخالقهم، وكان يدَّ
وكان ال يرى من نفسه شيئاً، فإن رأى وظهر فيه شيء من األحوال كان 

يقول: هذه نسبة فالن، وذلك صفة فالن
قال يوماً: إن من طريق أكابر خواجكان ـ قدس اهللا تعالى أرواحهم 
ـ ما إذا حضر عندهم شخص ينظرون ماذا يقع في خاطرهم بعد حضوره، 
فاألخ في خاطرهم يحكمون أنه وصف ذلك الشخص ظهر فيهم بطريق 
االنعكاس، فإنَّ مرايا قلوبهم لما كانت مصفَّاة عن نفوس الغير والسوى 
بسبب كمال صفائها ال ينسب إليهم ما ظهر فيها، فإن كان الظاهر فيهم 
الدينية  العلوم  وتحصيل  والصوم  الصالة  من  واإلسالم  باإليمان  يتعلق  ما 
يقولون ظهرت نسبة اإلسالم، ونسبة الديانة، ونسبة العلم، وإْن ظهرت 

المحبة والعشق، يقولون: ظهرت نسبة الجذبة. 
بتاشكند،  منزلنا  في  ضيفنا  الدين  نظام  موالنا  كان  شيخنا:  وقال 
أن  شرع  عنده  قاعٌد  أنا  وبينما  لقدومه،  مغتنماً  متصًال  خدمته  في  وكنت 
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يقول: آه آه ظهرت نسبة الثقل، وسمَّى شخصاً من أعيان تاشكند، وقال 
أظن أنه يحضر هنا، فأخذ يقول سبحان اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا، 
فحضر الشخص المذكور بُعيد زمان، فقال له موالنا: تعال أهًال وسهًال، 

وقد جاءت نسبتك قبل قدومك، وأخبرت بمجيئك.
وقال شيخنا: قد بلغ عمر موالنا تسعين سنة، وكان في آخر حياته 
إذا حضر عنده من ليس في نسبته، أو كان ممَّن ال يحبُّ سيرته، يقول 
يهلكني  يكاد  بحمل  فالن  عندنا  يحضر  بعيد:  من  عليه  عينه  وقعت  حين 

بثقله، اذهبوا إليه وارجعوه بعذر. 
وكنت مرة قاعداً عنده فجاء شخص من أهل الشاش يسمى بالشيخ 
سراج، فلما استقر به المجلس ووقع نظره عليه، ورأى أثر الرياضة في 
بشرته أعجبه ذلك، وأكثر من قول: الحمد هللا الحمد هللا، وأظهر البهجة 
بنفسه،  معجباً  رجًال  كان  سراجاً،  الشيخ  هذا  أعرف  وكنت  والسرور، 
ومنكراً لألولياء ؛ ولو كانت له رياضة في الظاهر لكنه لم يكن معتقداً في 
أحد غيره، وكان بعض الناس يقول: إنه يشتم أكابر الدين. فكلما كان 
موالنا يقول الحمد هللا، كنت أقول في نفسي سيصير حاله معلوماً، فلم 
يلبث إال قليًال إذ قال له موالنا: قم عنِّي، قم عنِّي. وطرده عن المجلس 

بكمال السرعة وتمام الزجر.
كثيراً  البطن، وأظهر التوجع  لموالنا وجع  شيخنا: وقع مرة  وقال 

فصار معلوماً بعد التفحص أنَّ ولده أكل السويق مع تفاح غير ناضج. 
صار  موالنا  حضرة  إن  وقال:  شخٌص  ة  مرَّ جاءني  شيخنا:  وقال 
قد  فرأيته  مسرعاً،  عنده  فجئت  بتاشكند  منزلنا  في  ضيفنا  وكان  مريضاً، 
وه  وغطُّ كثيرة،  لبسة  وألبسوه  حوله،  النار  وأوقدوا  البرد،  عليه  استولى 
عرضته  كمن  ويتموج،  يرتعد  وهو  كثيرة،  أناساً  فوقه  وألقوا  باللحاف، 
مغموماً  فصرت  الوجوه،  من  بوجه  ارتعاده  يسكن  ال  الباردة،  الحمى 
، فبينما هو في الحال! جاء واحد من  من مشاهدة هذا الحال غاية الغمِّ
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النهر،  في  وقع  وقد  الرحا  من  ساعة  بعد  تامة  رابطة  له  الذي  أصحابه 
فلما  االرتعاد،  غاية  يرتعد  وصار  البرد،  عليه  واستولى  أثوابه،  وابتلت 
رآه موالنا قال: خلوني واستدفئوه، فإنَّ البْرد الذي فيَّ إنما هو من برده! 
عنه  المبتلة  أثوابه  فأخرجوا   . عليَّ واستولى  إليَّ  سرت  قد  حاله  وصفة 
وألبسوه ألبسة يابسة، وأدفأوه، فسكن ارتعاد موالنا، وعاد إلى حاله، 

وقام من غير تشويش.  
يده  وفي  الدين  نظام  موالنا  عند  قاعداً  يوماً  كنت  شيخنا:  وقال 
كتاب، فاستولى عليه بكاء عظيم من غير سبب ظاهر، وقال: آه! ماذا 
؟ وأظنُّ أنِّي قد وقعت في البداية. وقال شيخنا: كان هذا الكالم  طرأ عليَّ
من  النسبة  هذه  يرى  أن  له  ينبغي  كان  فإنه  موالنا،  من  العجب  غاية  في 

أحد المبتدئين الحاضرين في ذلك المجلس ظهرت فيه باالنعكاس.
الخادم  فأمر  وَرٌم  الدين  نظام  موالنا  رِْجل  إصبع  في  يوماً  وظهر 
مضي  بعد  قال  ورمه  على  ووضعه  الخادم  أحضره  فلما  َمْرَهم،  بتركيب 
سويعة: قد ظهر في دماغي ما يظهر آلكلي البنج، وأظن في هذا المرهم 
ه في  شيئاً من البنج! فقال الخادم: نعم فيه شيء منه.فقال هذا الذي أحسُّ

دماغي، فنزعه ورماه. ونقل عنه كثير من أمثال الحكايات.
ذكر شيء من أحواله الباطنة:

أنه  األنس)  في (نفحات  الجامي قدس سره  العارف  أورد موالنا 
قال: قال مخدومي خواجه عبيد اهللا - أدام اهللا تعالى بقاءه - قال موالنا 
في  له  وكان  سمرقند،  أكابر  من  واحٌد  مرض  الخاموش:  الدين  نظام 
نا محبَّة تامة، وإخالص كامل، وإرادة خاصة، وقرب من الموت،  حقِّ
له  بقاء  ال  أنه  فرأيت  إليه  فتوجهت  كثيراً،  إليَّ  ومتعلقاته  أوالده  فتضرع 
وال حياة إال في الضنى، فأخذته في ضمني فصّح وقام، ثم وقعت علّي 
بعد زمان تهمة ُمْفضية إلى اإلهانة، وهو قادر على السعي واالجتهاد في 
دفعها، لكنها في حفظ عرضه ومرتبته، ولم يسع ولم يجتهد في الذب 



139

من  فأخرجته  خاطري،  منه  فتألَّم  إليه،  ضرر  وصول  توهُّم  من  مخافًة 
ضمني، فسقط من ساعته، ومات على إساءته.

وصاحب الواقعة شيخ اإلسالم خواجه عصام الدين السمرقندي، 
والتهمة التي اتهم بها موالنا نظام الدين إنما وصلت إليه من طرف ولده، 
، وكان يختلط  بقراءة الدعوات والعزائم وتسخير الجنِّ فإنه كان مشهوراً 
الحسد  أرباب  بعض  فنسبه  السلطان،  حرم  أهل  معظم  مع  السبب  بهذا 
ذلك  من  شيء  فبلغ  بها،  واتهموه  الُحَرم  أهل  بعض  محبة  إلى  والغرض 
لسمع السلطان مرزا ألَْغ بيك، ففرَّ ولد شيخ اإلسالم إلنجاء نفسه، فسرى 
شامة هذه السعاية والتهمة إلى موالنا، فطلبه المرزا ألغ بيك بتمام الغضب 
محموالً  الرأس،  مكشوف  السلطان  عند  القاصدون  به  فجاء  منه،  غيرة 
على دابة خلف القاصد إلى باغ ميدان، فقعد فيه مراقباً، فمّر به السلطان 
وشرع  لالستنطاق،  السلطان  طلبه  ولما  له.  يقم  ولم  إليه،  يلتفت  فلم 
في العتاب قال له موالنا: إنَّ جواب هذه الكلمات كلمة واحدة، وهي 
قني فبها! وإال فأمر بما الح لك، وافعل ما  أني أقول: أنا مسلٌم فإن تصدِّ

شئت. فتأثر السلطان من الكالم، وقام وقال: خلُّوا سبيله.
عنه  اإلساءة  هذه  صدور  بعد  بيك  ألغ  لمرزا  عرض  شيخنا:  قال   
كثير من االنكسار والتشويش، وقتله في هذه األثناء ولده عبد اللطيف. 

فتأثر  شخص،  مساوىء  فبلّغوه  القوة،  غاية  قويّاً  موالنا  وكان   
الشخص  ذلك  فمات  واحداً،  خّطاً  الجدار  في  فخطَّ  وتغيَّر،  وتألم  منه 

زمانه.  من 
موالنا  عند  يوماً  كنت  ـ:  سره  قدس  ـ  الكاشغري  الدين  سعد  قال 
نظام الدين، فشكى إليه سعد الدين لْور ـ وكان من العلماء المحققين، 
إنه  وقال:  العلم،  طلبة  من  واحد  من  ـ  الدين  نظام  لموالنا  والمخلصين 
عديم األدب، خليع الحياء، متوغل في غيبتكم وإهانتكم دائماً، وأكثر 
في  المنكر  الخبيث  ذلك  ظهر  أن  فاتفق  موالنا.  قلب  تغيَّر  حتى  الشكاية 
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الخبيث  هذا  هو  وقال:  لور  الدين  سعد  موالنا  إليه  فأشار  الحال،  هذا 
المنكر. فمرَّ من أمامه بال التفات وال رعاية أدب، فاستولى الغضب على 
في  الخبيث  ذلك  فسقط  الجدار،  على  قبر  صورة  بخشب  وخطَّ  موالنا، 
عليه، ودخل موالنا بيته، وأسرع الناس إلى هذا الخبيث،  الحال مغشيّاً 

فرأوه أنه قد أسرعت روحه إلى مرجعه ومصيره.
الماء  مقسم  في  يوماً  قاعداً  الدين  نظام  موالنا  كان  شيخنا:  وقال 
فجاء  الزارعين،  من  شخص  ماء  طريق  سدَّ  شخصاً  أن  فاتفق  للتوضىء، 
الماء،  مقسم  في  قاعداً  الدين  نظام  موالنا  ورأى  مسرعاً  الشخص  ذلك 
فظنَّ أنه هو الذي سّد الماء، فجاء بشدة الغضب من ورائه وألقاه في الماء 
برأسه من غير تأمُّل ومالحظة، ولما سقط موالنا في الماء ودخل رأسه 

تحته، وقع ذلك الشخص من ساعته ميتاً في ساحل النهر. 
وقال له مّرة واحد من مخلصيه:إنِّي أريد أن أجعل لك بستاناً، ثم 
جاء بعد مدة وقال: أال تنظر إلى بستانك ؟ فجاء به إلى البستان، وكان 
أصله حائطاً واحداً، فقسمه وجعل نصفه ألجل موالنا ولم يهتمَّ فيه بكثير 
ره  وعمَّ كثيراً  اهتماماً  به  اهتمَّ  وقد  لنفسه  اآلخر  نصفه  وجعل  االهتمام، 
تعميراً. فلما نظر إليه ورأى نصفه الذى جعله لنفسه أفضل وأزهى مما 
ينقطع  ُمْت، ولم  يعني  صوت {بمير}  موالنا  باطن  من  ظهر  جعله ألجله 
الشخص  ذلك  سقط  ثم  كثيرة،  أنهر  إلى  نظر  حتى  أصًال  الصوت  ذلك 

مرة واحدة ومات.
السيد  العالمة  الدين  عالء  خواجه  قبل  لما  أنه  شيخنا  وحكى 
الشريف قدس سرهما، وصحب السيد موالنا نظام الدين بموجب إشارته 
ـ كما مّر ـ عرض بعض أرباب الغرض على خواجه عالء الدين أن نظام 
بما يوجب الكدورة  كثيراً  وتكلّم فيه  المشيخة واالستقالل،  داعية  الدين 
موالنا  طلب  الغاية؛  خاطره  تألُّم  وبلغ  النميمة،  تكرَّرت  ولما  لخاطره، 
وقتئذ  خواجه  وكان  تصرُّف،  بنوع  فيه  يتصرف  أن  وأراد  حضوره،  إلى 
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في صفانيان وموالنا في سمرقند، ولما بلغه أمر خواجه توجه موالنا من 
والسيد  حمار،  على  موالنا  وكان  الشريف،  السيد  ورافقه  توقف،  غير 
على بغلة، فعرض المرض لبغلة السيد في الطريق بسبب اإلكثار من أكل 
الشعير، وكانت ال يمكن ركوبها، فتوقفا عن السير، فأركب موالنا السيد 
فمشت  الجسم،  خفيف  لكونه  بغلته  على  بنفسه  وركب  مركبه،  على 
موالنا  فدخل  البغلة،  له  أهدى  منه  الحال  السيد  شاهد  فلما  الحال،  في 
صفانيان، فبلَّغ أصحاب الغرض خواجه هذه الصورة، وقال: هذا دليل 
عي المشيخة لنفسه، حيث ركب نفسه على البغلة  آخر على أنَّ موالنا يدَّ
وأركب السيد على الحمار، وجعله مريداً لنفسه حتى أهدى له بغلته في 
موالنا  وصل  فلما  خواجه.  في  عظيم  ثقل  لحصول  سبباً  فصار  الطريق، 
مع السيد إلى خواجه قال األصحاب: هذا يوم يأخذ فيه خواجه من موالنا 
نظام الدين ما أعطاه له قبل! وكان اليوم في غاية الحرارة اتفاقاً، وامتدت 
وبقي  كلهم،  الناس  فقام  المجلس،  على  الشمس  ووقعت  الصحبة، 
ْت إلى  خواجه وموالنا جالسين في الشمس على المراقبة متقابلين، وامتدَّ
نصف النهار. قال موالنا: وجدتني في المراقبة كمثل حمامة، والخواجه 
كالباز األشهب يطير من ورائي، وكلما فَرْرت منه إلى مكان قصدني من 
شديداً، والتجأُت إلى روحانيته €، فظهرت  ورائي فاضطربت اضطراباً 
في  في األثناء الخيمة النبوية، وأخذني في حجر عنايته، فصرت ممحواً 
أنواره التي ال نهاية لها، ولما وصل خواجه إلى المقام لم يبق له مجال 
، وصدر الخطاب عن حضرته € أنَّ نظام الدين منَّا ال دخل  التصرُّف فيَّ
ألحٍد فيه. فرفع خواجه رأسه بعد ذلك، ودخل إلى منزله الشريف بعد 
قيامه بكيفية عظيمة، وصار مريضاً من الغيرة أياماً، ولم يطلع أحد على 

سبب مرضه ذلك.
ه إلى زيارة خواجه محمد بن علي الحكيم الترمذي قدس  ثم توجَّ
ه موالنا أيضاً بموجب إشارته إلى  سره وأشار إلى موالنا أن يرافقه، فتوجَّ
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من  ماشياً  فتوجه  السن،  كبير  ضعيفاً  كونه  مع  مركباً  يعطه  ولم  زيارته، 
وراء خواجه إلى ترمذ، ووصل إليها بمحنة كثيرة، ولما وصل خواجه 
روح  أنَّ  والنفوس  بالتجسس  معلوماً  فصار  خالياً،  وجده  د  محمَّ مرقد 
محمد بن علي قد توجه الستقبال موالنا نظام الدين وخلَّى روضته. فقال 
حضرة الخواجه: إذا كانت عناية الحق تعالى شاملة لحال شخص فماذا 
وارتفع  ذلك،  بعد  موالنا  حق  في  الكثير  االلتفات  بذل  ثم  فيه؟  أصنع 

الغبار من خاطره الشريف بالكلية. 
ونزل  شاش  والية  إلى  الدين  نظام  موالنا  قدم  أنه  شيخنا  وحكى 
منزلنا، وكنت في خدمته في أكثر األوقات فجاء إليه موالنا زاده الفركتي 
بجلود أوالد الغنم مدبوغة، وأهداها له، فأخذت في ذمَّتي أن أجعل له 
في  فكنت  للجيب  تكفي  ال  أنها  تبيَّن  للخياط  أعطيتها  ا  ولمَّ فروة،  منها 
أهمل  الخواجه  إن  المالطفة:  سبيل  على  زاده  موالنا  له  فقال  تداركه، 
وتأثر  باطنه،  في  التغير  ظهر  الكالم  سماع  د  فبمجرَّ الفروة،  إتمام  في 
ثم  النسبة!  عن  الشخص  يخرج  واإلهمال  إهمال!  وقال:  التأثر،  غاية 
شرع يحكي أنه عرض مرض قوي لخواجه عصام الدين السمرقندي حين 
إقامتنا فيه حتى أشرف الموت، فجاء أوالده إليَّ وتضرعوا، والتمسوا مني 
الحضور عنده، فذهبت فرأيته قد حان أجله، فتوقفت في حمل مرضه، 
وجعلوني  اإللحاح،  في  وبالغوا  التضرع،  في  الحدِّ  عن  أوالده  فتجاوز 
حياتي،  ضمني  في  وأخذته  له،  خاطري  صارفاً  نفسي  فأثبتُّ  ملجأً، 
واقعٌة عظيمة،  وأدخلته في نسبتي فصحَّ وقام، ثم وقعت عليَّ بعد مدةٍ 
مكشوف  بيك  ألغ  المرزا  عند  بي  وجاؤوا  عنقي،  في  يدي  شدوا  حتى 
بسمرقند  اإلسالم  شيخ  عصام  خواجه  وكان  األسواق.  وسط  من  الرأس 
في  يمّدني  ولم  بكلمة،  المرزا  عند  لي  يشفع  أن  يقدر  فلم  الوقت،  في 
وإهماله،  وجاهه  نفسه  صيانة  من  والغيرة  القهر  فأخذني  الشدة.  تلك 
فأخرجته من ضمني، فلما خرج من النسبة سقط في الحال، ومات بال 
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ه بعد هذه الحكاية إلى الفقير وقال: يا خواجه! كن واقفاً  إمهال. ثم توجَّ
د الكالم أحسست في نفسي ثقًال عظيماً  فقد خرْجَت من النسبة! فبمجرَّ

بحيث قمت عن مجلسه بأنواع الحيلة.
ا لم أكن مريداً له توجهت إلى مرقد الشيخ خاَونْد َطهور، والشيخ  ولمَّ
عمر الباغستاني قدس سرهما، وقعدت قريباً من قبرهما، وعرضت حالي 
لي في القعود  عليهما بحسب الباطن، واستمددت منهما، فصار معلوماً 
نفسه،  على  وقع  الفقير  هذا  على  موالنا  رماه  الذي  الثقل  أنَّ  والتوجه 
وزال  بهم،  والمعنوية  الصورية  الرابطة  بسبب  األكابر،  روحانية  بمدد 
عني ذلك الثقل بالتمام، فقمت بخفَّة ونشاط، وجئت عند موالنا فرأيته 
قاعداً على حاله، والصحبة عالية جّداً مع موالنا زاده الفركتي وجمع من 
فإنه  ومتحيِّراً،  باً  متعجِّ فقعدت  التشويش،  من  أثر  له  وليس  األصحاب، 
قد علمت تحقيقاً أن الثقل متوجه إليه، فما السبب في عدم ظهور أثره؟ 
قد  عنِّي!  قوموا  أن  المجلس  أهل  على  موالنا  صاح  الفكر  في  أنا  وبينما 
وقع عليَّ ثقل وغلبني، فقمنا عن مجلسه، ووقع هو في فراش المرض، 

وارتحل من الدنيا في المرض. 
وعيَّن شيُخنا لخدمة موالنا نظام الدين وتعهَّده في المرض موالنا 

قاسم عليه الرحمة؛ الذي من كبار أصحاب حضرة شيخنا.
كثيراً  يبكي  سره  قدس  الدين  نظام  موالنا  كان  قاسم:  موالنا  قال 
في مرضه ذلك ويقول: قد وجدني الخواجه عبيد اهللا ضعيفاً وكبير السنِّ 
آخر  في  مفلساً  خالياً  وتركني  حياتي،  مدِّ  في  لته  حصَّ كلما  عني  فأخذ 
وتمام  الجهد،  كمال  سره  قدس  الدين  عالء  خواجه  بذل  وقد  حياتي. 
في  كان  أنه  مع  ذلك،  على  يقدر  فلم  نسبتي  في  يتصرف  أن  في  السعي 

نهاية القوة، وغاية التصرُّف.
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معنى النسبة والحمل والثقل
إن لفظ النسبة{1} والحمل قد كثر وقوعها في عبارة خواجكان قدس 
يطلقون لفظ النسبة ويريدون بها  اهللا تعالى أرواحهم وإشارتهم، فأحياناً 
شخص  نفس  ملكة  بها  يريدون  وأحياناً  بينهم،  المخصوصة  الطريقة 
الثقل  به  ويريدون  والثقل  الحمل  لفظ  يطلقون  وأحياناً  الغالبة،  وصفتها 
أنه  أو  والثقل،  بالحمل  جاء  فالناً  إن  يقولون:  حيث  له،  نسبة  ال  الذي 
من  متأثرين  وكانوا  لطريقتهم  مناسبة  له  ليس  شخصاً  لقوا  إذا  أثقلني؛ 
هذه  نسبة  فإن  والتقوى،  والعلم  السلوك  أهل  من  هو  كان  ولو  نسبته، 
الطائفة العلية فوق جميع النسب، وكل ما يغاير نسبتهم يكون ثقًال على 
إن  قالوا:  إذا  كما  المرض،  والثقل  بالحمل  يريدون  وأحياناً  خاطرهم، 
رفع  أنه  به  فمرادهم  حمًال  عليه  رمى  فالناً  وإن  فالن،  حمل  رفع  فالناً 

مرضه، أو أوقع عليه المرض، ورماه له، وأحاله إليه. 
حضرة موالنا سعد الدين الكاشغري{2} قدس سره.

المتداولة،  الكتب  وجمع  العلوم  بتحصيل  حاله  أوائل  في  اشتغل 
وكانت له جمعية صورية، يعني غناء واستغناء عن الخلق، ولما وقعت له 
داعية الطريقة التحق بصحبة موالنا نظام الدين بترك الكل والتجديد التام. 

قال حضرة خواجه كالن ابن موالنا سعد الدين: قال والدي الماجد: 
لما كنت ابن سبع سنين تقريباً أخذني والدي في رفاقته في السفر، وكان 

ولفظة النسبة يقع في عبارات المشائخ كثيراً، فمرة يقولون النسبة، ومرادهم   {1}
الحال  بها  ومرادهم  النسبة  يقولون  ومرة  االستهالك،  طريق  على  العبودية  دوام  بها 
الغالبة على الشخص، ومرة يقولون النسبة ومرادهم بها االنتساب وهي على قسمين: 
عاّم وخاّص، والمراد بالعموم النسبة: االشتغاالت التي يشتغل بها السالك عند سلوكه 
في هذه الطريقة العلية، كاالشتغال بالذكر والرابطة، والوقوف القلبي، وغير ذلك. 
والمراد بالخصوص النسبة: دوام العبودية التي هي نتيجة هذه الطريقة العلية، قدس 

اهللا تعالى أرواح سلسلتهم معنا آمين (تحفة الذهب). 
بالغين ال بالفاء.  {2}
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مشغوالً بالتجارة دائماً، وكان يسافر في األطراف والجوانب لكسب مهمِّ 
المعاش، وكان في هذا السفر الذي أخذني معه غالم في غاية الجمال، 
ليلة  معه  وكنت  له،  المحبة  عالقة  عليَّ  فوقعت  السن،  في  مثلي  وكان 
في خان، وبتُّ معه في محلٍّ واحد، فلما انطفأ السراج ونام األنام خطر 
أمدَّ  أن  قبل  البيت  من  زاوية  فانشقت  بعيني،  وامسحها  به  أمسك  أن  لي 
إليه يدي، ودخل منها رجل مهيب في يده شمع كبير منوَّر، ونظر إلى 
عنها  فخرج  البيت  من  أخرى  زاوية  وانشقت  مسرعاً،  بي  ومرَّ  جانبي، 
وغاب، فتغيَّر عليَّ الحال، وصرت بعد ذلك منتبهاً، ولم يبق فيَّ أثر من 

تلك العالقة. 
سنة  عشر  اثنتي  الماجد  والدي  عمر  بلغ  لما  كالن:  خواجه  قال 
وكانت  الخان،  باب  عند  قاعداً  يوماً  وكان  السفر،  في  معه  والده  أخذه 
مجادلتهم  فامتدَّت  ومناقشة،  محاسبة  قربه  في  التجار  من  جماعة  بين 
فتركت  اختيار،  غير  من  والدي  على  البكاء  فغلب  االستواء،  وقت  إلى 
هوا إليه وسألوا عن سبب بكائه فقال: أنا قاعد  الجماعة مجادلتهم وتوجَّ
في هذا المكان من الصبح إلى الزمان ولم يقع في خاطركم ذكر اهللا تعالى 

في تلك المدة فغلب عليَّ البكاء بال اختيار ترّحماً لكم.
بصحبة  التحق  الطريق  هذا  ذوق  العلوم  تحصيل  بعد  له  بدى  ولما 
لسفر  استأذنه  ثم  سنين،  وخدمته  صحبته  في  وبقي  الدين،  نظام  موالنا 
مثل  الوقت؛  مشائخ  بصحبة  هراة  في  وتشرَّف  خراسان،  وقدم  الحج، 
زين  والشيخ  البوراني،  يزيد  أبي  وموالنا  التبريزي،  قاسم  السيد  حضرة 

الدين الخافي، والشيخ بهاء الدين عمر، قدس اهللا تعالى أرواحهم.
وقال في وصف السيد قاسم قدس سره: إنه عباب معاني العالم، 

وقد اجتمعت عنده في هذا الزمان جميع حقائق األولياء. 
وقال في حقِّ موالنا أبي يزيد البوراني: إنه ليس له شغل باهللا تعالى 

أصًال، بل شغله كله على اهللا تعالى؛ يعني أنه في مقام المحبوبيَّة.
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في  وقعت  قد  مرآته  إن  سره  قدس  عمر  الدين  بهاء  شأن  في  قال 
محاذاة الذات، فال يشاهد شيئا غير الذات.

وكان يمدح الشيخ زين الدين الخافي قدس سره بكمال الشرع. 
موالنا  قال  أصحابه:  كبار  من  هو  الذي  الدين  عالء  موالنا  قال 
الحال  مبادي  في  هراة  قدمت  لما  سره:  قدس  الكاشغري  الدين  سعد 
أولياء  أكابر  جميع  فيه  حضر  وقد  عظيماً،  مجمعاً  الواقعة  في  ليلة  رأيت 
الحاضرين  جميع  فوق  وأجلسوني  المجمع،  ذلك  في  فأدخلوني  هراة، 
اهللا  عبد  خواجه  والثاني  الطائي،  اهللا  عبد  الشيخ  أحدهما  االثنين،  غير 

األنصاري قدس اهللا تعالى أسرارهم.
في  فوجدت  الدين:  سعد  موالنا  قال  إنه  يقول:  غيره  وسمعت 
نفسي أثر الرعونة بعد االنتباه من تلك الواقعة، فأخذت أمشي في نصف 
لعالج دفع هذه الرعونة، فلسَعْت رجلي عقرٌب  الليل إلى الجوانب طلباً 
ه، فزالت عني تلك الرعونة بالتمام  بتمام الشدة، فأصبحت باألنين والتأوُّ

بسبب الوجع والمحنة. 
األنس)  (نفحات  في  السامي  سره  قدس  الجامي  موالنا  وأورده 
قال موالنا سعد الدين: قويت فيَّ داعية زيارة الحرمين الشريفين، بعدما 
نظام الدين عليه الرحمة سنين، فاستأذنته فقال:  تشرَّفت بصحبة موالنا 
رأيت  كنت  ولقد  السنة.  هذه  في  فيها  رأيتك  ما  القافلة  إلى  نظرت  كلما 
نظام  موالنا  وكان  التوهُّم.  في  منها  ووقعت  دة،  متعدِّ واقعات  هذا  قبل 
الدين يقول: ال تخف كثيراً! فإذا وصلت إلى هراة اعرض الواقعات على 
السنة،  جادة  على  وثابت  متشّرع  رجل  فإنه  الخافي،  الدين  زين  الشيخ 
وكان مراده منه الشيخ زين الدين، وكان في الوقت مرشداً في خراسان، 
ر بعد  ولما وصلت إلى خراسان وقع التوقف عن السفر كما قال، ثم تيسَّ
د  جدِّ فقال:  الواقعات  عرضت  الدين  زين  الشيخ  وصلت  ولما  سنين، 
الحياة،  قيد  في  الطريقة  منه  أخذت  الذي  الشيخ  إنَّ  قلت:  لي.  البيعة 



147

بما  وأفعل  ذلك،  أقبل  الطريقة  في  جائز  أنه  تعرف  فإن  أمين!  وأنت 
استخارتي،  على  اعتماد  ال  قلت:  استخر.  فقال:  هنالك.  به  أشرت 
الليلة  ففي  أيضاً.  أستخير  وأنا  أنت،  استخر  فقال:  أنت،  استخر  بل 
كان  التي  هراة  مقبرة  في  اجتمعوا  خواجكان  طبقة  أن  فرأيت  استخرت، 
الشيخ اآلن هناك، وشرعوا في قلع أشجارها وهدم جدرانها، وفيهم آثار 
القهر والغضب، فتيقَّنت أنَّ هذا إشارة إلى المنع من الدخول في طريقة 
أخرى، فمددت رجلي ونمت باالستراحة وفراغ الخاطر. ولما حضرت 
مجلَسه في الصبح قال لي قبل حكاية الواقعة: إن الطريق واحد، ومرجع 
الكل إلى واحد، فكن مشغوالً بالطريقة التي أخذتها قبل، فإن وقع عليك 

، أمددك بقدر ما استطعت. انتهى. إشكال أو واقعة؛ فاعرضه عليَّ
بناء  الليلة  تلك  في  ه  توجَّ الشيخ  إن  يقول:  األكابر  بعض  وسمعت 
أغصان  ولها  العظمة؛  غاية  في  شجرة  فرأى  باالستخارة،  وعده  على 
له  ر  يتيسَّ لم  لكن  بليغاً  فاجتهد  كبيراً،  غصناً  منها  يقلع  أن  فأراد  كثيرة، 

ذلك، ولما حضره موالنا في الصبح قال له ما قال. 
قال موالنا محمد الروجي قدس سره: قال موالنا سعد الدين: لما 
طلبت من موالنا نظام الدين إجازة سفر الحج قال: رأيت قافلة الحجاج 
استأذنته  ثم  النوبة،  هذه  في  فسكتُّ  فيها.  أنت  تكن  ولم  البادية،  في 
فعْلُت  ما  مثل  تفعل  ال  وصية:  منِّي  اقبل  لكن  اذهب.  فقال:  أيام  بعد 
وندْمُت عليه، وأحمل تلك الخجالة إلى يوم القيامة، إذا ظهر فيك أثر 
القهر اإللهي ال تستعمل القوة القهرية كما فعلتُه أنا في حقِّ خوجة عصام 

 . الدين، وسائر المنكرين والمعاندين كما مرَّ
قال موالنا سعد الدين: فقبلت منه الوصية وانتفعت بها، فظهرت 
فيَّ بعد مدة كيفية عجيبة، وصرت بحيث إذا وقعت على عين أحد كان 
يصير مدهوشاً، فإن قرب مني يصير هالكاً، فاختفيت في مبادي ظهور 
هذه الكيفية في زاوية البيت وما خرجت إلى أربعة عشر يوماً، فإذا ظهر 
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من  وأمنعه  بيدي،  إليه  أشير  كنت  معي  الصحبة  وأراد  بعيد  من  شخص 
، إلى أن تجلَّت عني تلك الكيفية.  صحبتي، ولم أتركه يقرب منيِّ

ذكر فوائد أنفاسه النفيسة قدس سره:
فإن  يفرضونه،  شيء  كل  من  أسهل  تعالى  باهللا  الشغل  إن  قال: 
األشياء المطلوبة كلها إنما يطلبها َمْن يطلبها أوالً، ثم يجدها بعد الطلب، 
إْن  فإنك  يطلبونه،  ثم  أوالً  يجدونه  تعالى  فإنه  سبحانه،  الحق  بخالف 

تجده أوالً كيف تميل إليه!.
إن أنـت لـم تـَر مِـْن ُمـناك جماله       ال يـنـتـهـي فـيـك الـقـوام كماله
بصفة  العبد  لباطن  أوالً  يتجلى  سبحانه  اهللا  أن  الكالم  هذا  ومعنى 
اإلرادة، ويقال لهذا التجلي: التجلي اإلرادي. فيكون العبد بعد وجدانه 
على  مقدماً  الوجدان  فكان  له،  وطالباً  تعالى  للحق  مريداً  التجلي  لهذا 

الطلب في هذه الصورة. 
كان  وإن  كلهم،  الناس  يحبه  أن  يريد  شخصاً  أحبَّ  من  قال: 
إليه  محبَّته  غاية  في  يجتهد  لكنه  المحبوب!  إخفاء  المحبة  غيرة  مقتضى 
في أْن ال يكون له أحٌد منكراً، وال يعرف أنه كيف يحتال؛ وكيف يدبِّر؛ 
وكيف يفكر؛ ألن يكون الكل معتقداً له وطالباً إياه، فيصفه بكل وصف 

ره رجاء طلبهم إياه. ممكن وتيسَّ
قال: إذا تغيرت شعرة من بدنك وتأثرت بسبب حال من األحوال 
كان  وإن  الحال  بشأن  يعتني  أن  ينبغي  أي  أثرها،  تتبع  أن  لك  فينبغي 

حقيراً، وأن يستكثره وإن كان قليًال في الظاهر. 

مطلب مهم جداً لسالكي زماننا
بين  الحجاب  إن  سره:  قدس  پارسا  محمد  الخواجه  قال  قال: 
هذا  ويزيد  القلب،  في  الكونية  الصور  انتقاش  هو  العبد  وبين  تعالى  اهللا 
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ورؤية  المشتتة،  والتفرُّجات  التفرقة  أرباب  مع  الصحبة  بسبب  االنتقاش 
بمحنة  نفيه  فينبغي  القلب.  في  ويستقرُّ  عة،  المتنوِّ واألشكال  األلوان 
والتكلُّم  الكتب،  مطالعة  من  النقوش  تلك  تزيد  وأيضاً  شديدة.  ومشقة 
بكالم رسمي وكلمات شتى، وسماعها، وتتحرَّك هذه النقوش وتتمّوج 
وهذه  المطربة.  والنغماات  الغناء  واستماع  الجميلة،  الصور  بمشاهدة 
فنفيها  سبحانه،  الحق  عن  والغفلة  للبعد  موجبات  كلها  المذكورات 
الخياالت  يزيد  ما  كل  عن  يجتنب  أن  له  فينبغي  الطالب.  على  واجٌب 
الفارغة، ليتوجه إلى اهللا تعالى بقلب صاف. وقد جرت سنة اهللا تعالى 
ات جسمانية  بأن ال يحصل ذلك المعنى من غير مشقة ومحنة، وترك لذَّ
وشهوات حسيَّة. والراحة المطلوبة إنما هي في دار اآلخرة، فإن التزمت 
مشقة يسيرة في أيام معدودة في الدنيا تسترح في اآلخرة أبد اآلباد، فإنه 
ال قدر لهذا العالم بالنسبة لعالم اآلخرة، وكأنه بذر خشخاش مرمي في 

صحراء ال نهاية لها.
كان واحٌد من أصحابه يكتب رسائل في فصل الربيع، وكان يخطر 
هذين  فأنشده  صحبته  األثناء  في  فجاء  إتمامها  بعد  ويتفرج  ه  يتنزَّ أن  بباله 

البيتين:
ً دخـلـت بـمن أهوى ببستاِن عابراً        فـكـنـت من الغفالت للورد ناظرا
فقالت لك الويالت يا مدَّعي الهوى       أتـرمـق ورداً تـاركـاً خـدي زاهراً 

مطلب 
الكلمة الكافية عن الرسائل كلّها كلمة: كن مع اهللا

عن  غافل  فأنت  به  محتظياً  كنت  فإن  للتفرج  ذهبت  إذا  قال:  ثم 
الحق سبحانه، وإال فما الفائدة فيه. وتكتب الرسائل! فإن أردت العمل 
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بما فيها فتكفيك كلمة، وهي: كن مشغوالً باهللا تعالى، وإال فما الفائدة 
في تحريرها؟!

فإنه  الكالم،  من  أنفع  السكوت  الدين:  نظام  موالنا  قال  قال: 
أبداً،  منقطع  غير  اإللهي  والفيض  النفس،  حديث  كالم  كل  من  يحصل 
في  قلبك  حفظ  لك  فينبغي  النفس،  حديث  هو  إحساسه  من  والمانع 
الحديث  هذا  يسمعون  أذناً  لهم  فإنَّ  النفس،  حديث  عن  األولياء  صحبة 

لوقتهم. شاً  به، فتكون مشوِّ
بوقوع  بل  خارج،  كالم  بسماع  يتشوَّش  الكتب  طالع  أن  ترى  أال 
يكون  دائماً  به  تعالى وشغلهم  اهللا  إلى  ههم  توجُّ فالذين  الورق.  في  ذبابة 
تعالى.  باهللا  لالشتغال  يتركهم  وال  البتة،  لحالهم  شاً  مشوِّ النفس  حديث 
فمن كان عنده طفل يبكي ويشوِّش وقته يأمر أمَّه بإرضاعه حتى يسكت.

ليمصَّ  القلب،  فم  على  كر  الذِّ ثدي  يضع  أن  أيضاً  للطالب  فينبغي 
منه اللبن المعنوي، فيتخلَّص من الخياالت الفارغة وحديث النفس بسبب 

بالذكر.  اشتغاله 
وقد يكون الذكر أيضاً حديث النفس بالنسبة إلى بعض آخر. 

مطلب
غاية  في  كونه  مع  تعالى  الحق  أنَّ  اعلموا  لألصحاب:  يوماً  قال   
العظمة والكبرياء في غاية القرب منكم، فكونوا في هذا االعتقاد؛ وإن لم 
يكن هذا المعنى معلوماً لكم اآلن، لكن ينبغي أن تكونوا مع األدب دائماً، 
في الخالء والمالء فإذا كان أحدكم في بيته وحده ال يمّد رجليه، واقعدوا 
عيونكم،  وغامضين  رؤوسكم،  ناكسين  للحياء،  مصاحبين  الخلوة  في 
وكونوا مع اهللا بالصدق في السر والعالنية، فإن قمتم بحفظ اآلداب يكون 

بالتدريج. لكم ذلك المعنى معلوماً 
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فاآلداب  والباطنة،  الظاهرة  اآلداب  بحلى  أنفسكم  تحلية  وينبغي   
الوضوء،  على  والمداومة  ونواهيه،  الشرع  بأوامر  القيام  الظاهرية 
آثار  وتتبُّع  األمور،  جميع  في  واالحتياط  الكالم،  وتقليل  واالستغفار، 
السلف. واآلداب الباطنية عسيرة جداً، وأهم اآلداب: حفظ القلب عن 
فإنهما مساويان في كونهما حجاباً  كان أو شراً  خطور األغيار فيه، خيراً 

عن الحق. 
 º قال: إن اهللا تعالى علَّم رسوله € طريق المراقبة حيث قال نث
 Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Í  Ì مث.
فخالصة  لنبيِّه €  تعليماً  ذلك  قال  تعالى  اهللا  أن  المسألة  وأصل 
بل  شيء،  كل  من  لعبده  قريب  فإنه  تعالى،  باهللا  مشتغلين  كونوا  األمر: 
أقرب من أن نقول أقرب، فإنَّ حال القرب ال تسعه العبارة، فمتى عبَّروا 
عن القرب بالعبارة ينقلب القرب بعداً، والقرب ليس هو قولك قد تقرَّبت 
فيه، وذهولك  فانياً  إليه حتى تعبِّر عنه بعبارة، بل القرب كونك ممحّواً 
عن نفسك وغيرك فيه، وأن ال يكون لك علم بأنك أيْن كنت، ومن أين 

جئت، وأن ال تقدر أن تعبِّر عنه بعبارة مطلقاً. 
 قال شخص عند أحد األكابر: أن الشيخ الفالن يتكلَّم في القرب. 
فقال: إذا وصلت إليه قل له: إنَّ قرب القرب في المحل الذي نحن فيه 
بُعد البعد، فإن القرب عبارة عن عدم كونك، فإن كنت معدوماً فيه كيف 

تسعه العبارة؟!
ليس قـرب بـالـهبـوط والصعــود       إنما  القرب  انطـالٌق عـن وجـود
اهللا  فإن  واقفاً،  يكون  أن  فينبغي  خزينة،  نفس  كل  في  إن  قال: 
تعالى حاضٌر وناظر، واالستحياء منه تعالى واجب، وأن ال يغفل عنه، 

 J  I  H  G  F نث  لهم  وتوبيخاً  للغافلين  تشنيعاً  يقول  تعالى  اهللا  فإن 
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M  L Kمث أي ليس في جوف بني آدم قلبان حتى يجعل أحدهما 
مشغوالً بالدنيا وآخر بالحق تعالى، بل فيه قلٌب واحد، فإن جعله مشغوالً 
به إلى اهللا تعالى،  هاً  بالدنيا يبقى بال حظٍّ من اهللا تعالى، وإن كان متوجِّ
تنفتح من قلبه كوة إلى اهللا تعالى، فتشرق منها إليه شمس الفيض اإللهي، 
محظوظة  العالم  ذرات  من  ذرة  كلُّ  تكون  طلعت  إذا  الشمس  أنَّ  فكما 
فإن  الكل،  على  نورها  وينبسط  المغرب،  إلى  المشرق  من  نورها؛  من 
من ذلك النور البتة! كذلك  كان بيت ال روزنة له وال كوة يبقى محروماً 
فحضوره بمثابة الكوة يشرق إليه منها نور فيض  القلب؛ إن كان حاضراً 
الذي  كالبيت  النور  بذلك  االحتظاظ  عنه  يفوت  غافًال  كان  وإن  الوجود، 

ة فيه، شعر: ال كوَّ
وال نـقص في فيض اإلله وال بخل      ولـكـنـمـا النـقصان في نفس قابل
الطاعة  في  واألدب  الجنة،  إلى  للوصول  سبٌب  الطاعة  إنَّ  قال: 

سبب لقرب الحق. 
تصفية  االبتداء  في  للمريد  الالزم  أنَّ  إلى  المشائخ  كمَّل  وذهب   
بتمام  المراقبة  دوام  يحصل  حتى  والتزكية  بالتصفية  فيشتغل  الباطن، 
على  يه  يؤدِّ صالح  عمل  بكل  ومرضه  القلب  دنس  يزيد  وأال  الحضور، 
اج! فإن  وجه الكمال. وال ينبغي للسالك أن يكون أدون من تالمذة النسَّ
أحدهم يبقى في مدة في تعلُّم وْصل الخيوط وترتيبها، وأين له االشتغال 

بأمور أخرى!

مطلب أهم لعلماء الرسوم
فكذلك ينبغي للطالب أن يسعى بالجد واالجتهاد حتى يكون أستاذاً 

في نفي الخواطر، وماهراً في كيفية نفيه.
  وال ينبغي له في االبتداء االشتغال بشغٍل آخر غير نفي الخواطر، 
والذين يطالعون الرسائل ويجمعون منها الكالم فال نفع لهم منها أصًال، 
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سبحانه  الحق  طريق  فإنَّ  لألوقات،  وتضييع  تعطيل  كلها  ذلك  أمثال  بل 
سلوك وعمل، ال سماع وجدل وتطويل األمل. فمن كان في بغداد مثًال 
بمطالعة  يشتغل  ذلك  ومع  دائماً،  يجالسه  أن  قادر  وهو  السلطان  عند 
الجهل  غاية  في  فهو  الشام،  إلى  وأرسله  كتابه  من  واحٌد  كتبه  مكتوب 
باختياره؟  سلطان  حضور  عن  يبعد  فكيف  والعماية،  والغواية  والغفلة 

ويسافر من بغداد إلى الشام لمطالعة مكتوب كتابه؟
قال: من كان في محل فهو في كل محل، ومن كان في كلِّ محلٍّ 

فليس هو في محل أصًال.

االحتماء أفضل من الدواء
قال: إن االحتياط واالحتماء أفضل من الدواء وأنفع، ألنَّ من أكل 
برئ  فإذا  لدفعها،  دواء  فيشرب  المرض،  أنواع  عليه  يعرض  الشبع  فوق 
فيه، فيمرض، فيشرب الدواء، وهكذا إلى مرات، فيعرض  ثانياً  يشرع 
ثم  ويتوب،  يذنب  ذنب  صاحب  فكذلك  اآلخر.  في  كلي  ضرر  منه  له 
الذنوب  عن  صاحبها  تخلُِّص  ال  إنابة  فإنَّ  وثم،  ثم...  ويتوب،  يذنب 
مثل ذنب آخر! فلذلك التزم أهل اهللا  عظيماً  بتمامها، ولم تؤثر فيه أثراً 
خوف  الكل  بترك  تعالى  بالحق  واشتغلوا  كلياً،  احتياطاً  ألنفسهم  تعالى 

الموت في مرض الغفلة.

الهرة أستاذ الجنيد
ة.  قال: قال الجنيد قدس سره أستاذي في المراقبة هرَّ

ال  بحيث  بكليتها؛  إليها  هة  متوجِّ فأرة  حجر  فم  على  هرًة  رأيت 
تتحرك منها شعرة، فنظرت إليها متعجباً، فنوديت في سرِّي: أن يا قليل 
لك، فال تكن أدون  الهمة! إني لست بأقل من الفأرة في كوني مقصوداً 

من الهرة في طلبي. فشرعت في المراقبة من ذلك اليوم.
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قال: داوموا على ذكر اهللا تعالى حتى تكونوا غائبين عن أنفسكم، 
أزيد  لطافته  كانت  من  فكل  شيء،  كل  من  ألطف  سبحانه  الحق  فإنَّ 
يكون شغله باهللا أزيد، فالنساج ألطف من كنَّاس الحمام، والبزاز ألطف 
البزازية،  على  يقدرون  ال  فإنهم  البزاز  من  ألطف  والعلماء  النساج،  من 
ال  وقلبهم  سرَّهم  فإن  الكل،  من  ألطف  تعالى  به  المشتغلون  والجماعة 
يرفعوا  أن  نفوسهم  تريد  ال  ركعوا  فإذا  تعالى،  لغيره  االشتغال  يتحمالن 
فاللطائف  عنه،  يرفعوا  أن  قلوبهم  تطيب  ال  سجدوا  وإذا  رؤوسهم،  عنه 
ألطف من الكل، ويغبط األنبياء أحوالهم، ال من جهة أن درجاتهم فوق 
درجاتهم وكماالتهم! بل من جهة شرف حالهم من كونهم في قرب الحق 

دائماً، وقد أخفاهم سبحانه وتعالى عن نظر الخلق وأشغلهم بنفسه.

مطلب 
الفرق بين مقام النبي والولي

فيه  يتصرَّف  ممالكه  جميع  إليه  فوَّض  سلطاٍن  مقرَّب  مِثل  فنبٌي   
وضوئه  وأسباب  الماء  له  يهييء  السلطان  طهارة  كصاحب  ووليٌّ  بأمره. 
صاحب  من  السلطان  إلى  أقرب  الممالك  في  المتصرِّف  وإن  دائماً، 
الطهارة، وأفضل منه رتبة وأعلى درجة. فلو لم يكن قابليته أزيد لم يكن 
في الممالك، ولكن لصاحب الطهارة فضل دوام قرب السلطان  فاً  متصرِّ
وحضوره، وااللتذاذ بخدمته الخاصة، واالختصاص بعدم كونه مشغوال 
بغيره، وإال فأين مرتبة المتصرف في الممالك من مرتبة صاحب الطهارة! 
والمتصرف يحسده من جهة قرب الصوري للسلطان ودوام حضوره، ال 

القرب المعنوي ورفعة الدرجة.
د الذكر عن الحرف والصوت يبلغ في الوقت مقام   قال: إذا تجرَّ
الشجريَّة، ويقدر الطالب أن يأكل منها ثمرة أيَّ وقت شاء. قال اهللا تعالى 
نث ! " # $مث والذكر كجنة تنبت منها شجرة المعرفة كما قال 

تعالى نث Í Ì  Ë Ê É È Ç مث اآلية.
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د  وكما أنَّ الشجرة تطلع من الحبة! كذلك التوحيد الصرف المجرَّ
عن الحرف والصوت؛ العربي والفارسي، والشكل، واللون، والكيف، 

والكم، وعن جميع الجهات يظهر من مضمون الكلمة. 
ومن خوارقه للعادات: قال موالنا عالء الدين ـ من أجلَّة أصحابه 
فجاء موالنا سعد الدين لعيادتي، وجعل  وسيجيء ذكره ـ: كنت مريضاً 
على طرف ُصفَّة مراقباً، وكان في سقف تلك الصفة روزنة حذاء رأسه، 
على رقبته وجيبه، فرفع رأسه إلى جهة الفوق،  فنشرت فأرة منها تراباً 
حتى وقعت  كاألول،  إليها  فنظر  أيضاً  تراباً  الفأرة  فنشرت  ثانياً  راقب  ثم 
الصورة ثالثاً، فنظر إليها في الرابعة وقال مغضباً: يا فُئيرة يا فويسقة! ثم 
قام وخرج. وكنت قاعداً على فراشي، وصرت خجًال من هذه الصورة، 
الَكِمين،  في  وقعدت  الروزنة  تلك  من  ظهرت  ة  هرَّ لحظة  بعد  فرأيت 
فنشرت الفأرة تراباً، فوثبت الهرة وجرَّت الفأرة بأظفارها من جحرها، 
منها وتركت الباقية، وأحصيت في اليوم ما قتلت  وقتلتها، وأكلت قدراً 
واحدة  كل  من  وأكلت  عشر،  ثمان  فبلغت  الروزنة  في  الفأرة  من  الهرة 

منها قليًال وتركت الباقي ثم غابت.
من  وكان  المذكور؛  الدين  عالء  موالنا  أخو  علي  پير  موالنا  وقال 
يوماً  فجاء  دكَّان،  في  ثوباً  أبيع  كنت  سره:  قدس  الدين  سعد  مخلصي 
في  لي  تكن  ولم  والسفاهة،  الغلظة  في  وشرع  بمنشور،  األمير  محّصل 
فظهر  وعاجزاً،  متحيِّراً  فصرت  منشوره،  في  ما  أداء  على  قدرة  الوقت 
كتفه  على  المباركة  يده  وضع  التشديد  منه  رأى  ولما  الحال،  في  موالنا 
في  عليه  مغشياً  وسقط  مدهوشاً،  وصار  لسانك.  احفظ  أخي  يا  وقال: 
فلما  دكاني،  باب  على  موالنا  وجلس  الحال،  على  مدة  وبقي  الطريق، 
أفاق قام بتمام التواضع، وألقى نفسه على قدم موالنا، وتاب من شغله 

الذي كان فيه، وأقبل على الطريقة.
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من  مرَّ  ولما  حامًال،  كانت  أوالدي  والدة  أن   : أيضاً هو  وحكى 
حملها أربعة أشهر قصدت إسقاط الجنين، فانعكس الجنين وتغيَّر عليها 
الحال وصارت قريبة من الموت، فجئت عند موالنا بتمام االضطراب، 
فصادفت عنده جمعاً عظيماً من العلماء والصلحاء؛ فلم يمكن الوصول 
إلى  وراح  الحال  في  قام  عليَّ  نظره  وقع  ولما  فتحيَّرت،  للتكلم،  إليه 
لهذه  قل  وقال:  نحوه  فدعاني  األصحاب،  من  جماعة  وتبعه  منزله، 
فعفوت  كذا  تاريخ  في  أوالً  الحركة  تلك  بمثل  تحركِت  إنِك  الظالمة: 
جزائك.  تري  أخرى  مثلها  فعلِت  فإن  عفْوُت،  أيضاً  واآلن  عنِك، 
من  أثر  يبق  ولم  حالها،  صلح  قد  فرأيتها  القلب  بطيب  مسرعاً  فرجعُت 
قد  صدق.  وقالت:  فبكت  القصة،  عليها  فقصصت  المرض،  ذلك 
قصدت لهذا األمر في ذلك التاريخ ونجوت من الموت. ثم عاهدت اهللا 

بمثله.  تقصد  سبحانه أن ال 
حين  قوهستان  والية  من  قاصٌد  جاء  الدين:  عالء  موالنا  قال 
فيه  طلباني  قد  والديَّ  من  مكتوباً  وأعطاني  موالنا،  مالزمة  في  كوني 
شرف  من  الحرمان  خوف  محزوناً  ملوماً  فصرت  للتزويج،  تامة  بمبالغة 
مالزمته، وقلت في نفسي: لعّل موالنا ال يتركني أن أذهب إلى قوهستان 
قبل  قال  عنده  حضْرُت  فلما  المكتوب.  على  لع  اطَّ إن  عنده  يحفظني  بل 
عرض المكتوب: إنه لما طلبوك بالمبالغة ينبغي لك أن ترجع. فصرت 
في  زوَّجوني  الوالديْن  إلى  وصلت  ولما  الذهاب،  من  بّداً  أر  ولم  متحيراً 
هاً  متوجِّ دة  المَّ تلك  في  وكنت  سنين،  سبع  هناك  فبقيت  الجمعة،  تلك 
ظالم  عامل  الديار  في  وكان  الشريف،  باطنه  من  ومستفيضاً  دائماً،  إليه 
قد تعدَّى على كثير من الناس في توجيه األموال الخراجية، وجاوز الحد 
ْهت لموالنا  في الظلم، وعجزت عن دفع ظلمه وتحيَّرت في أمره، فتوجَّ
بالباطن، فرأيت في المنام وفي يده قوس مع سهمه، فظهر ذلك العامل 
من مقابله بغتة فوضع موالنا السْهم في القوس ورماه إلى طرف الظالم. 
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فلما استيقظت قلت في نفسي بأيِّ شيء يبتلي هذا الظالم؟ فجئت عنده 
وضحك،  بي  فاستهزأ  عظيم.  بالء  عليك  أقبل  فقد  تهيأ  وقلت:  غدوة 

وتكلَّم بما ال يليق، فعرض له الفالج بعد ثالثة أيام فلم يقم ثانياً.
وقال أيضاً: كان لي وقت إقامتي في قوهستان دود القزِّ، فصعدت 
شجرة كبيرة لقطع األغصان، واشتغلت في األثناء بحفظ نسبة الرابطة، 
ظهر  موالنا  حضرة  فرأيت  فسقطت،  عليه  أنا  الذي  الغصن  فانكسرت 
سالماً،  عليها  ووضعني  األرض  إلى  وصولي  قبل  الهواء  في  وأمسكني 
عليه  أقص  أن  أردت  ثانياً  بمالزمته  تشرَّفت  ولما  المعنى.  هذا  فحفظت 
الظالم  سقوط  إنَّ  الكالم:  في  شروعي  قبل  فقال  والسقوط  الظالم  قصة 

ليس كسقوط المظلوم.

مطلب
األحوال  مبادىء  في  القلبي  الذكر  موالنا  علمني  لما  أيضاً:  وقال 
به  واشتغلت  فابتدأت  القلبي،  الذكر  من  مقداراً  عندي  قل  قال:  بهراة 
من القلب، فقال: ال تفعل هكذا وال تتحرك قلبك في الذكر، بل احمل 
الذكر  بمفهوم  القلب  يتأثر  أن  إلى  فيه  وأَْجرِه  القلب،  على  الذكر  مفهوم 
فيتحرَّك بنفسه. ولم تكن لي وقت إخباره عن حركة القلب عقيدة وجود 
الخلق، فوقعت  قلب  وأحوال  الناس،  باطن  عن  يخبر  العالم  في  شخص 
على  الحال:  في  فقال  الذكر،  عن  وعجزت  ب،  والتعجُّ الحيرة  في  منه 
في بلخ بقاالً وهو اآلن قائم في ما وراء دكة  ما تتحير! واهللا إنَّ لي مريداً 
دكانه وأعلم ما في قلبه من مكاني هذا أزيد منه. فبعد اطالعي على هذا 

قوياً. المعنى ظهرت فيَّ كيفية عظيمة، فأخذت ذيله أخذاً 
 قال موالنا محمد أخو موالنا عبد الرحمن الجامي ـ قدس سره ـ 
األصغر: كنت في مبادىء األحوال مشغوالً بأعمال اإلكسير ومشغوفاً به، 
وشاهدت  يقينية،  تجاريب  منه  وحصلت  كثيرة،  أوقاتاً  ألجله  وصرفت 
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منه عالمات كثيرة قريبة من الفعل، ولكن ما ظهر لي ما هو الحق! فكنت 
متردِّد الخاطر بين األخذ والترك، فجئت في أثناء التفرقة سوق الخوش، 
من  شخص  وجاء  الناس،  في  ودخلت  السوق  وسط  قرب  إلى  ووصلت 
ورائي ووضع يده على عنقي، فنظرت إليه فإذا هو موالنا سعد الدين، 

فوقفت متواضعاً له بين يديه فقال: يا أخي وأنشد: 
أخـي عـنـدي مـن الكـيـمـاء نوع       جـليـل الشـأن عن كـل الصنـاعة
فــالــزم للقنــاعــة واّدخــرهــا       فــال كـيـمــاء أفـضـل من قناعة

ثم مضى فزالت عني داعية الشغل بالتمام، وتخلص الخاطر بكليته 
لمحض  الفقير  حق  في  صدر  التصرف  هذا  أن  وتيقنت  الدغدغة،  عن 

. شفقته عليَّ
قال موالنا عالء الدين: لما أخترت مالزمة موالنا في أوَّل الحال 
الذي  الدرس  بعض  فتركت  الرسمية،  بالعلوم  االشتغال  بترك  إليَّ  أشار 
يتعلق بالعربية والمنطق والكالم بالتمام، لكن كنت أقرأ من الحديث عند 
في  فقلت  اإلتمام.  إلى  قرب  وقد  المحدِّث،  الدين  أصيل  السيد  األمير 
نفسي: إن قراءة الحديث ال تكون منافية للطريقة فأتمُّ الكتاب، وأخذت 
هت من البلد إلى محلّة چل دختران، وكان منزل  جزء من الحديث وتوجَّ
السيد هناك، ولما وضعت القدم خارج باب الملك ظهر في رجلي قيد 
ومتحيِّراً،  متوحشاً  به  فصرت  بالعسرة،  رجلي  فرفعت  حديد  من  ثقيل 
ونظرت إلى الناس ألعلم أنهم ما يقولون في حقي، فرأيتهم غير واقفين 
على المعنى، فعبرت عن الجسر بالمحنة، فرأيت في األثناء أنَّ عمامتي 
مشيت  ولما  تحيُّري!  فزاد  الرأس،  مكشوف  وبقيت  رأسي  من  طارت 
خطوات طارت جبَّتي عن بدني، وهكذا كان يطير عنِّي في كل خطوتين 
أو خطوات شيء من أثوابي، حتى بقيت مع السروال فقط، وكان القيد 
مشيت  إن  نفسي:  في  فقلت  سويقة  قرب  ووصلت  رجلي،  على  الثقيل 
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فرأيت  فوراً  فرجعت  الناس.  بين  فأفتضح  أيضاً  السروال  يطير  خطوة 
القميص قد ظهر في بدني، وكلما وصلت إلى محل ضاع عني فيه شيء 
كان يظهر ذلك الشيء في بدني، ولما وصلت البلد سقط القيد وغاب، 
الجامع  في  قاعداً  فرأيته  المطالعة،  عن  تفور  بقلب  مالزمته  إلى  فبادرت 
ماً، فعلمت أنه  مراقباً، فقعدت عنده فرفع رأسه المبارك ونظر إليَّ مبتسِّ

من تصرفاته.
وقال موالنا المذكور أيضاً: طرأ عليَّ يوماً قبض عظيم، فجئت إلى 
هت إليه، والتجأت بالتضرع واالنكسار لديه،  باب قْصره مضطّراً، وتوجَّ
وقلت: خلصني من هذا األلم والهمِّ والغم بالعناية والكرامة، فخرج من 
وأخذ  ماً،  متبسِّ نحوي  وتوجه  فيه،  ظاهرة  البسط  وآثار  الحال  في  بيته 
سرور  فحصل  عاتقي،  على  مسبحته  رأس  ووضع  اليمنى،  بيده  جيبي 
أربعة  إلى  والسرور،  الفرح  نهاية  في  قلبي  كان  حتى  وحضور،  ونور 
أشهر، وكان آثار ذلك السرور ظاهرة في بشرتي بحيث ال أقدر على ضمِّ 

شفتي من الضحك.
أهل  من  جماعة  مع  وسماع  رقٍص  مجلُس  ليلًة  اتفق  أيضاً:  وقال 
األكابر  من  جماعة  ووجدت  الصبح،  بعد  إليه  فجئت  والعادة،  الرسوم 
من البلد في مجلسه، فنظر إليَّ بالغضب، فأحسست ثقًال عظيماً، حتى 
إلى  أنفي  كاد  بحيث  منحنياً  وصرت   ، عليَّ وقع  عظيماً  جبًال  أنَّ  حسبت 
رأى  فلما  الحياة،  من  فخفت  العرق،  وسال  نفسي،  وضاق  األرض، 
موالنا شهاب الدين أحمد البرجندي عليه الرحمة ـ الذي هو من العلماء 
إلى  تضّرع  واضطرابي  عجزي  ـ  موالنا  أصحاب  كبار  ومن  رين  المتبحِّ
طبَّاخاً  إن  وقال:  طرفه  إلى  ساعة  بعد  موالنا  ه  فتوجَّ لي،  شفاعة  موالنا 
السليم  الطبع  فيه  يرغب  بحيث  النجاسة  غاية  في  الكائن  الَكْرش  يطهِّر 
ولست بأدون منه في تطهير النفوس! فوضع كفَّه اليمنى على كفِّه اليسرى 

ومسح بعضها على بعض فزال الحمل عن ظهري والثقل في الحال.
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ـ  تعالى  اهللا  رحمه  ـ  المحدِّث  الدين  غياث  حافظ  أستاذي  وكان 
التبريزي  قاسم  السيد  وصحب  هراة،  أهل  وأعيان  الزمان،  علماء  من 
قدس سره، والشيخ بهاء الدين عمر مدة، ثم بعده ولده الشيخ نور الدين 
سعيد،  أبي  مرزا  السلطان  من  تام  قرب  له  وكان  سرهما،  قدس  محمد 
حتى كان يقعد معه على سرير سلطنته ويقرأ له (المثنوي). فقال يوماً: 
العلماء  من  كثير  مجلسه  وفي  بالجامع  الدين  سعد  موالنا  مرة  حضرت 
في صفِّ النعال  والفقراء، وكان فيه رجل فقير من والية قوهستان قاعداً 
الرجل  ودعى  بغتة،  رأسه  فرفع  ساكتاً،  موالنا  وكان   ، الكلِّ من  أسفل 
إليك،  الرجل  هذا  فوَّضت  وقال:  وأعطانيه،  بيده  وأخذ  القوهستاني، 
فال تقصر في حمايته، فقبلته ولم أعلم سرَّ تفويضه، وال غيري، حتى 
زمان  في  شخص  وفاته  من  سنة  عشر  خمس  بعد  وظهر  موالنا.  توفِّي 
السلطان أبي سعيد، وكان يأخذ الناس بتهمة اليهودية بإمداد من األمراء، 
القتل  إلى  أمره  وآل  القوهستاني  الرجل  هذا  فاتفق  كثير.  بمبلغ  ويفديهم 
لعدم ماله يفديه به وأعوانه، فربطوا حبًال في عنقه، وجاؤوا به إلى باب 
منزلي،  إلى  السلطان  عند  من  راجعاً  األثناء  في  وكنت  لصلبه،  العراق 
السبب،  عن  سئلت  الناس  ازدحام  ورأيت  البلد  باب  إلى  وصلت  ا  فلمَّ
فقّصوا القصة فتقدمت إليه، ولما وقع نظره عليَّ صاح وقال: يا حافظ! 
الجامع  المسجد  في  الدين  سعد  موالنا  فوَّضه  الذي  القوهستاني  ذلك  أنا 
إليك وقبلته منه، واآلن وقت المدد والحماية! وعرفته فخلَّصته عنهم في 
وعرضت  السلطان،  نحو  المحلِّ  هذا  من  فرسي  عنان  وعطفت  الحال، 
ة الفقير وتفويض موالنا، فأمر السلطان بصلب ذلك الظالم مكان  عليه قصَّ

الفقير، فتخلَّص الفقير وسائر الناس من شره.
وصحب خواجه شمس الدين محمد الكوسوي موالنا سعد الدين 
في  عظيمان  إشكاالن  عليَّ  وقع  لموالنا:  يوما  وقال  ـ  سرهما  قدس  ـ 
هذه  من  وتألمت  يحلُّهما،  من  أدرِ  ولم  َحلِّهما،  عن  وعجزت  التوحيد 



161

فقال  قلبي،  عن  األلم  يدفع  أحداً  ألتقي  فلعلي  السفر،  وأردت  الجهة 
ه غداً في الصبح إلى هذا الجانب بنية حّل هذا المشكل فعسى  موالنا: توجَّ
ا وقع نظره  ال يبقى االحتياج إلى السفر، فجاءه الخواجه في الصبح، ولمَّ
على موالنا صاح وغاب عن نفسه، وبقي في غيبته مدة، فُسئل عن سبب 
غيبته في ذلك الوقت وترك السفر بعده فقال: لما وقع بصري على حاجبه 
فصدر  الثاني  انحّل  األيسر  حاجبه  وعلى  اإلشكالين،  أحد  انحّل  األيمن 

عنّي صيحة بال اختيار من لذته وذوقه، وغبت عن وجودي.
وحكى واحد الفقراء الذي وصل إلى صحبة سعد الدين قدس سره: 
الصوفية،  معارف  فيها  تذكر  التي  الوعظ  مجالس  في  كثير  تغيُّر  لي  كان 
منه، فشكوت حالي إلى موالنا فقال:  وكنت ذا صيحة كثيرة ومستحيياً 
إذا وقع عليك التغيُّر أحضْرني في خاطرك، ولما سافر إلى الحجاز طرأ 
ْهت بقلبي  عليَّ تغيُّر في أحد المدارس من سماع وعظ بعض األكابر فتوجَّ
إليه، فرأيته قد دخل من باب المدرسة وجاء ووضع يديه على كتفي، 
صحوت  ا  ولمَّ شعور،  غير  من  األرض  على  وسقطت  نفسي  عن  فغبت 
الشمس،  حرارة  في  وبقيت  الناس،  وتفرَّق  انقرض  قد  المجلس  رأيت 
وكان ذلك اليوم يوم الخميس األخير من رمضان، فحفظته في خاطري 
ألعرضه عليه بعد رجوعه من مكة، فلما قدم من مكة وتشرَّفت بصحبته 
ه  كان عنده خلق كثير من أصحابه فلم يمكن لي حكاية الحال له، فتوجَّ

نحوي وقال: كان يوم خميس، ولم يكن بعده خميس آخر إلى العيد.
ومات قدس سره وقت ظهر األربعاء؛ السابع من جمادى األخرى، 

سنة ستين وثمانمائة.
وكان له ابنان من صلبه. 

وتشرَّف  كالن،  بخواجه  المعروف  أكبر  محمد  خواجه  أحدهما: 
بتوفيق االنخراط في سلك أصحاب حضرة شيخنا، وسافر مرتين من هراة 
دختران،  چل  قرية  في  بصحبته  وتشرَّفت  لمالزمته،  النهر  وراء  ما  إلى 
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حين توجهي إلى ما وراء النهر الستالم عتبة شيخنا في أوَّل مرة، وكان 
أين  إلى  باً:  متعجِّ سألني  رآني  ولما  لمالزمته،  الثاني  سفره  في  ذلك 
اإلجمال، فسّر  على  البال  في  ما  عليه  مطلوبك؟ فعرَّضت  وما  تذهب؟ 
نقطع  حتى  تفارقني  ال  أن  لك  ينبغي  إذاً  وقال:  البشاشة  وأظهر  بذلك، 
أحمال  بإحضار  فأمر  ذلك،  فقبلت  والموافقة.  المرافقة  على  المسافة 
وعناية  كثيرة،  شفقة  السفر  هذا  في  عنه  وصدر  وأثقالهم،  متعلِّقاتي 
جزيلة لهذا الفقير، ولما دخلنا بخارى تركنا أكثر األحمال مع الخادمين 
من  وجماعة  كالن  خواجه  مع  منه  هنا  وتوجَّ هناك،  المتعلقات  وسائر 
فنا  وتشرَّ نسف،  بلدة  إلى  بخارى  مزارع  في  كانوا  الذين  شيخنا  أصحاب 
في حق خواجه  كثيراً  فيها بمالزمته، وشاهدت من حضرة شيخنا التفاتاً 
كالن في خالل المجالس، وتشرَّفت باستماع كثير من لطائف مصاحبته 

مع موالنا سعد الدين، وبعض خصائصه قدس سره.
واإلثبات،  بالنفي  باالشتغال  الخلوة  في  كالن  خواجه  يوماً  أمر 
صحبتك  وجاء  هراة  إلى  رجعت  فإذا  الطريق،  بهذا  مشغوالً  كن  وقال: 
أحٌد ادُعه إلى هذا الطريق أيضاً، ولقِّنه الذكر، فإن والدك الماجد لم يكن 
وأشغلهم  لنفسه  أصحاباً  فيه  حصل  لكن  هراة،  قدومه  وقت  السلوك  أتمَّ 
بهذا الطريق، واشتغل أيضاً بنفسه بتمام الجد واالجتهاد حتى ترقَّى أمره، 
أن تكون مشغوالً بذلك حتى يبلغ  وبلغ النهاية سلوكه، فينبغي لك أيضاً 

الكتاب أجله، وينتهي المهّم إلى اإلتمام، ثم أنشد البيت:
أْجـَمـُع األحـبـاَب مـن كلِّ البشر       وأنْـِحـتَـنْـهـم نحت آزر من حجر
أيضاً  الفقير  وأمر  خراسان،  إلى  بالرجوع  مدة  بعد  له  أذن  ثم 
ألمر  امتثاالً  رفاقته  في  بخارى  فجئت  الوالدين.  مالزمة  إلى  بالوصول 
ْهُت أنا إلى خراسان مسرعاً  شيخنا، فمكث خواجه كالن فيه زماناً، وتوجَّ
هذا  لحال  ملتفتاً  وكان  شهرين،  بعد  خراسان  أيضاً  هو  وقدم  بإجازته، 
الفقير دائماً، وكان يظهر لي ألطافاً كثيرة، حتى زّوجني بعد خمس عشر 

سنة كريمته، وقبلني للولديَّة.



163

خورد،  بخواجه  المشتهر  أصغر  محمد  خواجه  ولديه:  من  الثاني 
وله حظٌّ تام من العلوم الظاهرة، واألخالق الباطنة. وكالهما حفظا القرآن 
المجيد، وكان لهما اطالع على دقائق التفسير، وحقائق التأويل، وتوفِّي 
وتسعمائة،  ستٍّ  سنة  في  داور،  زين  دالوية  في  خورد  خواجه  حضرة 
قبر  خلف  المزار  تحت  ودفن  هراة،  إلى  نعشه  الخادمين  بعض  وحمل 

والده الشريف. رحمهما اهللا تعالى وإيانا رحمة واسعة. 
تعالى  اهللا  قدس  ـ  الجامي  الرحمن  عبد  الدين  نور  موالنا  حضرة 
سره السامّي ـ: لقبه األصلي: عماد الدين، ولقبه المشهور: نور الدين، 
شعبان  من  والعشرين  الثالث  العشاء،  وقت  جام  خرجْرد  في  والدته 
(رشح  كتابه  في  نفسه  ذكر  كما  وثمانمائة،  عشر  سبع  سنة  المعظم، 
في  وأحواله  وقائعه  على  مشتمل  كتاب  هو  الذي  الحال)  شرح  في  البال 

ة حياته على اإلجمال.  مدَّ
ونسبه الشريف يتصل بالشيخ اإلمام العالم العامل محمد الشيْباني، 
ـ  النعمان  حنيفة  أبي  األعظم  اإلمام  صاحب  السبحاني،  اللطف  غشيه 
رضي اهللا تعالى عنهما ـ وهو محمد بن الحسن بن عبد اهللا بن طاوس بن 

هرمز الشيْباني، وهو ملك بني شيبان. 
 أسلم على يد عمر بن الخطاب ÷، وكان والده موالنا نظام الدين 
مشاهير  من  الدشتي  محمد  الدين  شمس  موالنا  وجّده  الدشتي،  أحمد 
أهل العلم والتقوى، منسوبان إلى محلَّة دشت من محروسة أصفاهان، 
وارتحال عن وطنهما المألوف إلى والية جام بسبب بعض حوادث األيام، 
أوالد  بنات  من  ألبيه  ته  جدَّ وكانت  والفتوى.  القضاء  بأمر  هناك  واشتغال 
من  هو  الذي  محمد  الدين  قوام  موالنا  فإن  أيضاً!  الشيباني  محمد  اإلمام 
من  كريمته  زوَّج  جام  ديار  إلى  واليته  من  قدم  لما  محمد  اإلمام  أوالد 
موالنا الحاج شرف الدين شاه المفتي الفقيه، فولدت له منها بنت فتزوجها 
نظام  موالنا  منها  فولد   ، الجاميُّ موالنا  جّد  محمد  الدين  شمس  موالنا 
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الدين أحمد الدشتي والد موالنا الجامي، وكان آباؤه وأجداده يكتبون في 
السجالت والحجج عبارة الدشتي مدة إقامتهم في والية جام، ولما قدموا 
هراة صاروا يكتبون لفظ الجامي مكان الدشتي، وظفر السلطان شاهرخ 

سنة والدته بتسخير ممالك العراق وفارس.

ذكر اشتغال موالنا الجامي بتحصيل العلوم في مبادىء حاله، 
وتردُّده إلى أهل الفضل والكمال في عنفوان شبابه

لما قدم هراة مع والده في صغر سنِّه أقام في المدرسة النظامية، 
في  ماهراً  المذكور  موالنا  وكان  األصولي  جنيد  موالنا  درس  وحضر 
العلوم العربية، وكانت له شهرة تامة في هذا الفن، ورغب في مطالعة 
بقراءة (شرح  يشتغلون  الطلبة  من  جماعة  وكان  التلخيص)،  (مختصر 
المفتاح) (والمطول) في ذلك الوقت، فاستشعر في نفسه استعداًد لفهم 
فصرف  الشرعي،  البلوغ  حد  إلى  وصوله  عدم  مع  المذكورين  الكتابين 
عنان همته إلى مطالعة المطول وحاشيته، ثم حضر درس موالنا خواجه 
الشريف  السيد  تالمذة  وأكمل  الزمان  مدقّقي  أعظم  من  السمرقندي  علي 

الجرجاني قدس سرهم. 
عديم  السمرقندي  علي  خواجه  موالنا  كان  الجامي:  موالنا  قال   
ة  مدَّ في  عنه  يستغني  أن  يمكن  كان  ولكن  المطالعة،  طريق  في  النظير 

أربعين يوماً.
ثم حضر درس موالنا شهاب الدين الحاجوي من أفاضل ُمبَاِحثي 
الزمان، ومن سلسلة تالمذة موالنا سعد الدين التفتازاني رحمه اهللا تعالى.
فسمعت منه   قال موالنا الجاميُّ قدس سره: حضرت درسه أياماً 
اعتراضات  بعض  دفع  في  إحداهما  إليهما:  يصغى  أن  صالحتين  كلمتين 
ا مهَّد في اليوم األوَّل مقدمات  موالنا زاده الخطائي على (التلويح)، ولمَّ
بعد  جواب  صورة  الثاني  المجلس  في  وبيَّن  أبطلتُها.  االعتراض  لدفع 
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تأمُّل كثير وكان له وجه في الجملة. وثانيتهما في فن البيان من (مطول 
التلخيص) قد ناقش فيه قليًال، وإن لم تكن لكالمه هذا زيادة نفع لكونه 

بعبارة الكتاب، لكن كان في توجيهه استقامة.  متعلِّقاً 
ثم قدم سمرقند وحضر درس قاضي زاده الرومي الذي هو محقِّق 
عصره على اإلطالق، ووقعت بينهما مباحثة في أوَّل مالقاتهما، وامتدت 

إلى مدة طويلة، ثم رجع قاضي زاده إلى كالمه في اآلخر.
وحكى موالنا فتح اهللا التبريزيـ  قدس سرهـ  الذي كان من الحكماء 
رين، وكانت له مرتبة الصدارة عند السلطان مرزا ألْغ بيك: أنه لما  المتبحِّ
أجلس المرزا ألغ بيك قاضي زاده الرومي في مدرسته بسمرقند حضر في 
هذا المجلس جميع األكابر واألفاضل، فذكر قاضي زاده بتقريب األذكياء 
ين، وقال في وصف موالنا عبد الرحمن الجامي ـ قدس سره ـ:  المستعدِّ
لم يتعدَّ أحٌد من نهر جيحون إلى هذا الطرف منذ بني سمرقند إلى يومنا 

هذا مثل الشاب الجامي في جْودة الطبع وقوة التصرُّف.
ونقل موالنا أبو يوسف السمرقندي الذي هو من أرشد تالمذة قاضي 
ا جاء موالنا عبد الرحمن الجامي سمرقند كان مشغوالً  زاده الرومي: لمَّ
بمطالعة (شرح التذكرة) في فنِّ الهيئة اتفاقاً، وكان قاضي زاده الرومي 
فاته الجيدة، وبقيت على  قد أثبت في حواشي (التذكرة) أشياء من تصرُّ
منها  كلمتين  أو  كلمة  مجلس  وكل  يوم  كل  يعرض  فصار  سنين،  ذلك 
على مقام اإليضاح واإلصالح، فكان قاضي زاده ممنوناً منه فوق الغاية، 
وعرض في ذلك األثناء على أصحابه شرحه على (ملخص الچغميني) 
الذي هو نتيجة أفكاره، وتصرَّف فيه موالنا الجامي بتصرُّفات لم تخطر 

على خاطر قاضي زاده أبداً.
ـ  الجامي  موالنا  مجلس  إلى  القوشنجي  علي  موالنا  يوماً  جاء   
في  عجيباً  قدس سره ـ بهراة في هيئة األتراك ورسمهم، وقد شدَّ همياناً 
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وسطه، وطرح عليه بالتقريب شبهات كثيرة من أشكل دقائق فنِّ الهيئة. 
فأجاب عن كل واحد منها جواباً شافياً على البداهة حتى بََهَت موالنا علي 
القوشنجي، وبقي متحيراً، فقال له موالنا الجامي في معرض المطايبة: 
فقال  هذا!  من  وأنفس  أفضل  شيء  هميانك  في  ليس  أنه  أظن  موالنا!  يا 
أن  اليوم  هذا  من  لي  معلوماً  صار  قد  لتالمذته:  القوشنجي  علي  موالنا 

النفس القدسيَّة موجودة في العالم.

مطلب
بسبب  هو  إنما{1}  له  ة  القوَّ تلك  حصول  إن  األكابر:  بعض  قال 
االشتغال  فإن  ـ،  أرواحهم  تعالى  اهللا  قدس  ـ  خواجكان  بطريقة  اشتغاله 
ة المدركة. وكانت كيفيَّة مطالعته وقوة  بطريقهم ُمِمدٌّ للعقل، ومقوِّ للقوَّ
عند  راً  ومقرَّ مشهوراً  أمراً  أساتيذه  على  بل  شركائه  على  وغلبته  مباحثته 
الكل، وكان أيام تعطيله تمرُّ بفراغ البال وجمعيَّة الحال، وكان يصرف 
جزء  بمطالعة  يكتفي  كان  ما  وكثيراً  آخر،  مهم  إلى  الدراكة  فكرته  عنان 
بعض  من  له  آخذاً  المدرس،  حضور  إلى  ذهابه  وقت  لحظة  درسه  من 

شركائه، ومعه كان يغلب على الكل عند المدرِّس للدرس! 
قال موالنا معين التوني: لما حضر موالنا الجامي ـ قدس سره ـ 
لين من  درس موالنا خواجه علي كان يدفع كل شبهة وقعت بين المحصِّ
ين على البداهة، وكان يطرح في مجلس الدرس كل  نتائج طبع المستعدِّ

خاصاً من آثار مطالعته، ويروح.  يوم شبهتين وأكثر، واعتراضاً 

ولقد كنت قبل هذا إذا جاء عندنا طالب للتلقين كنت ألقِّنه االستغفار والصالة   {1}
على رسول اهللا € كلَّ واحد منهما مائة مرة في اليوم والليلة، والرابطة ألكابر المشائخ 
والحفظ  التبرُّك  بكون  بعضهم  عن  بهذا  جرَّبت  وكنت  غير،  ال  والمساء  الصباح  في 
على  أقوى  كون  على  ربّي  وحمْدت  عزمي  قوي  هذا  رأيت  ا  لمَّ ثم  للعلوم،  والفهم 

االستقامة وال حول... إلخ. {للكاتب الفقير رحمه القدير}.
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والحاصل أنه إنما كان يحضر درس بعض أكابر الوقت لكون بعض 
العلوم الرسمية متوقفة على السماع، ومنوطة باالستماع، وإال لم يكن له 
سين  على جميع المدرِّ ذ ألحد، بل كان غالباً  في نفس األمر احتياج التلمُّ

في تلك النواحي.
على  قرأت  ما  فقال:  ومعلِّميه  أساتيذه  ذكر  في  كالم  يوماً  جرى 
كل  على  غالباً  كنت  بل   ، عليَّ الغلبة  لهم  تكون  وجه  على  درساً  أحد 
األحيان،  بعض  في  لي  مساوين  كانوا  أو  األبحاث،  في  منهم  واحد 
وليس ألحد حقوق األستاذية في ذمتي، وأنا في الحقيقة تلميذ والدي 
الماجد حيث تعلَّمت منه اللسان، فتبين من ذلك أنه قرأ الصرف والنحو 
على والده، ولم يحتج بعد ذلك إلى أحد في العلوم العقلية والمعارف 

احتياج. كثير  اليقينية 
اتَّفق يوماً موالنا الشيخ حسين وموالنا داود وموالنا معين ـ وكانوا 
مشاركين في الدرس والبحث ـ أن يذهبوا عند بعض أكابر أمراء مرزا ألغ 
معهم  وأخذوه  الجامي،  موالنا  أحوال  أوائل  في  الوظيفة  لتحصيل  بيك 
على كره منه، فكانوا منتظرين عند باب األمير زماناً، ولما خرجوا بعد 
معكم،  واتفاقي  لكم  موافقتي  آخر  هذا  الجامي:  موالنا  لهم  قال  مالقاته 
إلى  ذلك  بعد  يتردَّد  فلم  ثانياً،  عنِّي  الصورة  تلك  مثل  صدور  يمكن  وال 
في زاوية  قاعداً  باب أحد من أصحاب الجاه وأرباب الدنيا، وكان دائماً 
والقناعة. وقد ظهر فيه  ته في ذيل الصبر  جاعًال قدم همَّ الفقر والفاقة، 

مضمون كالم الشيخ نظامي قدس سره:
قـد كـنـت عـندك من زمان شبابي      مـارحـت عـنـدك لـسـائر األبواب
يــاً      بـل كـنـت تـرسـل كـلها في بابي مـا كـنـت أطـلـب ذرة مـتـأدِّ

أصًال  والمذمَّة  للمذلَّة  معرضاً  نفسي  جعلت  ما  سره:  قدس  قال 
من عهد شبابي، مثل ما كان يفعل أكثر الفضالء والمستعدين في سمرقند 
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علي  خواجه  وموالنا  الرومي  زاده  قاضي  ركاب  في  كسعيهم  وهراة، 
مالزمة  في  راغباً  أكن  لم  بل  أصًال،  ذلك  في  وافقتهم  وما  راجلين، 
بابهم كما هي ديدن أرباب الدرس، ولذلك تطرَّق نقٌص تام في وصول 

. الوظائف إليَّ
الدين  سعد  موالنا  صحبة  إلى  الجامي  موالنا  حضرة  وصول  ذكر 
علماء  مع  االختالط  وترك  العلوم  تحصيل  بعد  العزيز:  سرهما  قدس 
من  واحد  بمحبة  مبتلًى  حاله  مبادىء  في  سره  قدس  كان  الرسوم، 
به، فوقع انحراف الخاطر عنه يوماً،  مظاهر الحسن والجمال، ومشغوفاً 
فسافر من هراة إلى سمرقند، واشتغل هناك بكسب الفضائل والكماالت 
أياماً، فتألم خاطره الشريف ليلة من ألم المفارقة الصورية، والمهاجرة 
الضرورية، فرأى في ليلته تلك في المنام سعد الدين ـ قدس سره ـ قائًال 

له ما مضمونه: 
اخـلـْع مـحـبـة فائت واختر لنفــ       ـسك يـا فتى عشق الجمال الباقي

دغدغة  خاطره  على  ووقعت  بليغاً،  تأثراً  الواقعة  تلك  من  فتأثر 
صحبة  بشرف  وتشرف  مسرعاً،  خراسان  جانب  إلى  ه  فتوجَّ عظيمة، 
موالنا، واستسعد بسعادة قبوله، فظهر له في صحبته شوق عظيم وجذٌب 
قويٌّ في مدة يسيرة. كما قال بعض األكابر من إخوانه ورفقائه في الطريقة 
باً منه: إن طريقة خواجكان جذبته سريعاً. وكان موالنا  متحيِّراً فيه ومتعجِّ
باب  في  للصحبة  أصحابه  مع  يوم  كلَّ  يقعد  ـ  سره  قدس  ـ  الدين  سعد 

جامع هراة قبل الصالة وبعدها.
، وكلما  ما يمرُّ بهذا المحلِّ وكان موالنا الجامي قدس سره كثيراً 
مرَّ كان موالنا سعد الدين يقول: إن لهذا الشاب قابلية عجيبة، وأحبَّه من 

تلك الحيثية، وما أدري بأي حيلة اصطاده؟
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ولما حضر صحبته الشريفة في أول يوم وَجَذبَتْه جذبة محبته قال 
في األثناء: إن  موالنا سعد الدين: وقع اليوم باز في شبكتنا، وقال أيضاً 

اهللا تعالى قد منَّ علينا بصحبة هذا الغالم الجامي.
قال موالنا شهاب الدين الحاجرمي بعد وصوله إلى صحبة موالنا 
سعد الدين قدس سره وانجذابه إليها: إنه قد ظهر في أرض خراسان بين 
فقطع  سنة،  خمسمائة  منذ  مثله  يظهر  لم  كمال  صاحب  رجل  العلماء 

موالنا سعد الدين طريقه.

فاعتبروا يا أصحاب العلوم الرسميَّة
وقال موالنا عبد الرحيم الكاشغري ـ الذي كان من مشاهير العلماء 
في هراة ـ: ما دام موالنا عبد الرحمن الجامي لم يترك المطالعة ولم يقبل 
على الطريقة لم يكن فينا يقين بكون شيء أفضَل من المطالعة وتحصيل 

العلوم الرسمية، وبكون مرتبٍة أعلى من مرتبة المولوية.
الكثيرة،  الرياضة  أمره  ابتداء  في  اختار  الطريقة  على  أقبل  ولما 
مجتنباً  وكان  سره،  قدس  الدين  سعد  موالنا  بأمر  الشاقة؛  والمجاهدة 
بالوحدة،  ذاً  ومتلذِّ منهم،  شاً  ومتوحِّ عنهم،  ومحترزاً  الخلق،  عن 

بالخلوة. ومألوفاً 
ولما رجع إلى االختالط بالخلق بعد تمام أمره وجد طريق المحاورة 
المأنوسة  األلفاظ  صارت  حتى  خاطره،  عن  َمْمحّواً  المكالمة  وأسلوب 
بالتدريج،  له  ملكة  وصارت  خاطره،  إلى  جاءت  أن  إلى  وحشيَّة، 
ه  توجَّ حتى  عجيبة،  وكيفيَّة  قويَّة،  جذبة  األوقات  آخر  في  له  فحصلت 
فيه  له  حصل  كوسو  إلى  وصل  ولما  منه،  شعور  بال  المكرمة  مكة  إلى 
إفاقة وشعور، وغلبة إرادة صحبة موالنا سعد الدين وشوق لقائه، فعطف 

عنان عزيمته بال اختيار، وحضر صحبته بكمال االضطرار.
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خرج مرة في أثناء صحبته مع موالنا سعد الدين إلى جانب قصبة 
الرقعة،  هذه  الدين  سعد  موالنا  فكتب  الربيع،  فصل  في  للتنزه  أُوبَْه 

وأرسلها إليه ـ نقلتها عن خطه المبارك.
رقعة: بسم اهللا الرحمن الرحيم، سالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، 
جعلنا اهللا سبحانه وتعالى معه ال يتركنا مع غيره، والمرجّو عن األخ العزيز 
نور البصر موالنا عبد الرحمن الجامي أن ال يبعد هذا الفقير الحقير مضيَّع 
العمر عن زاوية خاطره الشريف، وليعلم أن االشتياق غالب، وال أدري 
ماذا أكتب؟ فإن ذلك كله اسم ورسم، وال يجيئ المقصود في العبارة.

قال الشيخ أحمد الغزالي{1} قدس سره: إن تعريفي لهذه الطائفة ال 
. ، والعز والشرف اللذان لهم لديَّ ألجل احتياجي، بل للتعطش الذي فيَّ
خدى زاهرا! والسالم، والتحية، للفقير الحقير  تاركاً  أترُمق ورداً 

سعد الكشغري.
ولما وصلت هذه الرقعة إليه رجع من فوره، ولم يفارقه بعد هذا، 

ولم يذهب من صحبته.

مطلب
بالطريق،  االشتغال  بداية  في  األنوار  لي  ظهر  سره:  قدس  قال 
فكنت مشغوالً به، الذي علَّمنه موالنا سعد الدين، يعني: لنفي الخواطر، 
والكشوف  األنوار  لظهور  اعتماد  ال  فإنه  وغابت،  اختفت  حتى  ونفيتها 
والكرامات، وال كرامة أفضل من تأثر شخص وحصول جذبة قوية له، 
أبدية،  دولة  أصحاب  من  واحد  صحبة  في  زماناً  نفسه  عن  والتخلَّص 

وأرباب سعادة سرمدية.

سرهما  قدس  الطوسي  الغزالي  محمد  األزفر  اإلسالم  حجة  األكبر  الشيخ  أخ   {1}
ورزقنا من بركاتهما آمين. {هامش األصل}.
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مطلب 
الطريق على نوعين

ة  قال أستاذي موالنا عبد الغفور عليه الرحمة والغفران: سألته مرَّ
اآلخر،  عن  واستتارها  الطائفة؛  هؤالء  لبعض  العوالم  انكشاف  سرِّ  عن 

فقال: إن الطريق على نوعين.
وطنه  إلى  السالك  يعود  أن  وهو  التربية؛  سلسلة  طريق  أحدهما: 

األصلي من الطريق الذي نزل منه. 
اهللا  قدَّس  خواجكان  طريق  وهو:  خاص؛  وجه  طريق  والثاني: 
الذات  غير  ليست  الطريق  هذا  في  السالك  توّجه  وقبلة  أرواحهم،  تعالى 

األحديَّة، وكشف العوالم ليس بضروري في هذا الطريق.
إلى  أميَل  كان  الشريف  خاطره  إن  الغفور:  عبد  موالنا  وقال 
مشاهدة الوحدة في الكثرة التي هي مشاهدة تفصيلية من المشاهدة بطريق 

اإلجمال.
وقال: إذا جعلت نفسي في مرتبة اإلجمال أكون غالباً فيها، لكن 
غالباً  استغراقه  وكان  قليًال،  التفصيل  إلى  اإلجمال  من  موالنا  توجه  كان 
أرى  ال  بحيث  التوحيد،  ومعنى  الوحدة  سّر  عليَّ  غلب  قد  وقال:  فيه، 
دفعه عن نفسي ممكناً، وال اختيار لي في ذلك أصًال ال يغلب شيء على 

. هذا الخاطر، بل غلب هذا المعنى على الكلِّ
ذكر مالقاته المشائخ الكبار من صغره إلى نهاية أمره:

إن أول من لقي موالنا العارف الجامي ـ قدس سره ـ من األكابر 
سوى موالنا سعد الدين ـ قدس سره ـ هو حضرة الخواجة محمد پارسا 

قدس سره.
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وكتب في (النفحات) أنه لما قدم حضرة الخواجه محمد پارسا 
قدس سره والية جام في سفر الحج في أواخر جماد األولى، أو أواخر 
من  جمع  مع  الفقير  هذا  والد  خرج   ،822 سنة  تخميناً  األخرى  جماد 
عمري  من  الوقت  هذا  في  يتم  ولم  واستقباله،  زيارته  بقصد  المخلصين 
خمس سنين، وأمر واحداً من المتعلِّقين أن يحملني معهم، وأن يوصلني 
رأساً  وأعطاني  الفقير  هذا  إليَّ  فالتفت  باألنوار،  المحفوفة  محفَّته  أمام 
واحداً من النبات الكرماني. وقد مضت اآلن ستون سنة من ذلك وصفاء 
طلعته المنورة باٍق في بصري، ولذة مشاهدته المباركة دائمة في قلبي. 
ورابطة إخالص هذا الفقير واعتقاده وإرادته ومحبته ألكابر خواجكان ـ 
قدس اهللا تعالى أرواحهم ـ إنما هي ببركة نظره الشريف، وأرجو من يُْمن 
في زمرة محبِّيهم ومخلصيهم بمنِّه وجوده  هذه الرابطة أن أكون محشوراً 

تعالى. انتهى.
والثاني: موالنا فخر الدين اللورستاني رحمه اهللا تعالى: كان من 
البال  في  خطر  أنه   : أيضاً في (النفحات)  وكتب  الزمان،  مشائخ  كبار 
المتعلّق  الخان  خرجردجام  في  نزل  اللورستاني  الدين  فخر  موالنا  أن 
يقعدني  كان  بحيث  الوقت  ذلك  في  صغيراً  وكنت  الفقير،  هذا  بوالد 
وعلي  عمر  مثل  المشهورة  األسامي  الهواء  على  ويكتب  حجره،  على 
م تعجباً من ذلك. وشفقته  بإصبعه المباركة، وكنت أقرؤه، فكان يتبسَّ
وتزيد  قلبي،  في  الطائفة  لهذه  واإلرادة  المحبة  بذر  صارت  ولطفه  هذه 
تلك المحبة وتنمو من ذلك الوقت إلى يومنا هذا كل يوم زيادة أخرى، 
وأرجو من اهللا تعالى أن أعيش على محبَّتهم، وأن أموت على محبتهم، 
مسكيناً  وأمتني  مسكيناً  أحيني  اللهم  محبيهم.  زمرة  في  أحشر  وأن 

المساكين. زمرة  في  واحشرني 
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الفصوص روح والفتوحات قلٌب
والثالث: خواجه برهان الدين أبو نصر پارسا قدس سره: وقد اتفق 
مجلسه  في  يوماً  ذكر  أنه  في (النفحات)  وكتب  كثيرة،  صحبة  معه  له 
عن  نقًال  فقال  ومصنفاته  عربي  بن  الدين  محيي  الشيخ  حضرة  الشريف 
والده الماجد: إن الفصوص روح، والفتوحات قلب، َمْن َعلَِم الفصوص 

تتقوَّى داعية متابعته للنَّبي €. جيداً  علماً 
كان  قال:  ـ  سره  قدس  ـ  عمر  الدين  بهاء  الشيخ  حضرة  والرابع: 
الهواء  نحو  ينظر  كان  وربما  عظيم،  واستهالك  استغراق  الشيخ  لحضرة 
تترى، ولعل ذلك من مالحظة المالئكة المخلوقة من أنفاس الخالئق.

أهل  من  جماعة  عنده  وحضر  لصحبته  جفارة  قرية  قصدت  قال 
البلد،  خبر  عن  البلد  من  جاء  من  كل  يسأل  أن  عادته  من  وكان  البلد، 
حدة،  على  حدة  على  منهم  واحد  كل  عادته  على  النوبة  تلك  في  فسأل 
في جوابه. ثم سألني عن الخبر أخيراً. قلت:  فقال كل واحد منهم شيئاً 
في  رأيت  فما  قال:  ثم  شيئاً.  أعرف  وال  الخبر،  ما  أدري  ما  أدري  ما 
واحد  عند  يحضر  من  لكل  ينبغي  فقال:  شيئاً!  رأيت  ما  قلت:  الطريق؟ 
من الفقراء أن يكون هكذا! ال يكون له خبر عن أحوال البلد، وال يرى 

في الطريق، ثم أنشد البيت: شيئاًَ 
داً      واغـمـض عيونك معرضاً عن غيره  عـلّـق فـؤادك بـالـحـبيـب ُمَوحِّ
والخامس: خواجه محمد شمس الدين الكوسوي قدس سره: قال 
موالنا  حضر  كلما  يقول:  الكبراء  بعض  وسمعت  بالوعظ،  شغل  له  كان 
أسرجوا  قد  يقول:  كان  الكوسوي  محمد  خواجه  حضرة  مجلس  الجامي 
اليوم في مجلسنا مصباحاً، وكانت المعارف والحقائق تجري على لسانه 

أزيد من سائر األوقات.
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لمصنّفات الشيخ محيي الدين ابن  قال موالنا الجامي: كان معتقداً 
لمشربه،  عربي قدس سره، وكان يقّرر مسألة التوحيد الوجودي موافقاً 
ويبيّنها على رأس المنبر في حضور العلماء الظاهرية على وجه ال يكون 
ألحد اإلنكار عليها. وكان سريع الفهم ألسرار القرآن؛ والحديث النبوي، 
وكلمات المشائخ وحقائقها. وكان يفاض عليه معاني كثيرة بتوجه قليل 

في لمحة يسيرة ما ال يصل إلى خاطر غيره بعد طول التأمُّل والتفكر.
وكان يحصل له وجد عظيم في أثناء الوعظ ومجلس السماع، ويصدر 

عنه صيحات كثيرة، وكان أثر صيحته يسري إلى جميع أهل المجلس.
في  نفوسهم  على  الغالبة  صفائهم  صور  في  الناس  يرى  وكان 

األوقات. بعض 
اإلنسانية  الصورة  من  أحياناً  يخرجون  أصحابي  إنَّ  يوماً:  قال 
في  يظهرون  عندي  هؤالء  حضر  وكلما  سريعاً،  إليها  يرجعون  ولكنهم 
خاطر  على  يخطر  ما  يُظهر  كان  وربما  أربعة،  عيون  ذي  كلب  صورة 

الناس في صحبته على وجه ال يعرفه غير صاحب الخاطر.
والسادس: موالنا جالل الدين أبو يزيد البوراني رحمه اهللا تعالى: 

كان يذهب كثيراً إلى قرية بوران لمحض صحبته وخدمته.
على  ومستهلكاً  مغلوباً  فوجدته  جنبه  في  مرة  صليت  إني  وكتب: 
وجه لم يكن له شعور عن نفسه أصًال، وكان في القيام يضع يده اليمنى 

على اليسرى أحياناً، ويعكسه أحياناً.
تعالى:  اهللا  رحمه  أسد  محمد  الدين  شمس  موالنا  والسابع: 
صحبه كثيراً وكتب في (النفحات): ماشيته مرة في الطريق فساق كالمه 
بالتقريب إلى أن قال: إنه وقع عليَّ أمر من منذ أيام ما كنت أظن حصوله 
تحققه  منه  فهمت  وجه  على  إجماالً  إليه  وأشار  أتوقعه!  أكن  ولم  لي، 

بمقام الجمع.
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مطلب
جميع  يجد  بذاته  للعبد  تعالى  اهللا  تجلَّى  إذا  العارفين:  بعض  قال 
وصفاته  ذاته  أشعة  في  متالشية  وأفعالهم  وصفاتهم  الموجودات  ذوات 
مدبِّرها،  كأنه  الموجودات  جميع  إلى  بالنسبة  نفسه  ويجد  وأفعاله، 
ويجدها بالنسبة إليه كاألعضاء إلى البدن، وال يكون شيء من الموجودات 
ذاته  ويرى  الكل،  من  إليه  أقرب  يراه  أنه  إال  منها  آخر  بعض  إلى  قريباً 
وذات الحق سبحانه وتعالى، وصفاته وصفات الحق، وأفعاله مع أفعال 
مستلزم  فيه  واالستهالك  التوحيد،  عين  في  مستهلكاً  لكونه  متَّحدًة  الحق 
للعارفين  وليس  نفسه،  إلى  منسوباً  سبحانه  الحق  إلى  نسب  ما  يجد  ألْن 
مقام في التوحيد أعلى من هذه المرتبة! فإذا انجذبت البصيرة بمشاهدة 
جمال الذات يختفي نور العقل الفارق بين األشياء، والمميز بين الواجب 
والممكن، بغلبة نور الذات القديم، ويرتفع التمييز بين الحادث والقديم 
لتلك  ويقال  الحق،  ظهور  عند  ظاهر  غير  محضاً  الشياً  الباطل  لكون 

جمعاً. الحالة 
سره:  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  جواجه  شيخنا  حضرة  والثامن: 
حين  بهراة  ومرة  بسمرقند،  مرتين  مرات:  أربع  بينهما  المالقاة  ووقعت 
مجيء شيخنا خراسان في زمان السلطان أبي سعيد، ومرة في مْرَو وقت 
من  الجامي  موالنا  فجاء  سعيد  أبي  السلطان  بالتماس  هناك  شيخنا  مجيء 

د مالقاته. هراة إلى مرو لمجرَّ
بخطه المبارك: أنه َسأَل خواجه عبيد اهللا ـ مّد اهللا  ورأيت مكتوباً 
تعالى ظالل جالله ـ هذا الفقير في نواحي مرَو: أنه كم مضى من سني 
عمري  يكون  إذاً  فقال:  تخميناً.  سنة  وخمسون  خمس  قلت:  عمرك؟ 

أزيد من عمرك باثني عشر سنة.
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ووقع بينهما مكاتبات كثيرة، ومراسالت عديدة قبل تلك المالقاة 
وبعدها.

وكمال إرادته وإخالصه لشيخنا ظاهر. من مصنفاته (المنظومة) 
و(المنثورة) للخواص والعوام، وواضح لدى جميع األنام في العالم.

عقيدته  وخلوص  إيرادها،  إلى  االحتياج  من  أشهر  ومصنَّفاته 
شيخنا.  حضرة  إلى  المرسلة  ومكاتيبه  رِقاِعهِ  من  ظاهر  محبته  وصفاء 
وجه  على  رقعتين  والمكاتيب  الرقاع  جملة  من  المجموعة  في  ولنورد 

االستشهاد، والتيمُّن واالسترشاد. نقًال من خطه المبارك:
المبتلى  العاجز  هذا  من  عريضة  العبودية  أداء  بعد  األولى:  الرقعة 
إنِّي أريد أحياناً أن أظهر لمالزمي تلك العتبة العلية شيئاً من سوء أحوالي، 
األحوال  لك  يكون  أن  أخاف  ولكن  األدب،  إساءة  ذلك  في  كان  ولو 
ل لألثقال، فإن ذكر  التي هي للفقير موجبة لماللة ذلك الجناب المتحمِّ
لسوء  العناية  بنظر  تنظروا  أن  حال  كل  على  والرجاء  وحشة،  الوحشة 
أحوال هذا العاجز، ورعاية طريق الترحم الذي هو من أخالق الكرام في 

حق هذا الضعيف، وال أدري سبباً أسر نفسي غير هذا. والسالم.
العلية  العتبة  تقبيل  وتمني  االشتياق  أن  العريضة  الثانية:  الرقعة 

كثيٌر، وإن كنت أقول لنفسي: 
وتلك سعادات تكون نصيب َمن؟

لكن تمني رؤية نفسي على تلك العتبة كثير، والمرجوُّ من ألطاف 
الحق سبحانه التي ال نهاية لها أن يمنح هذا الفقير ـ عديم القدرة، قليل 
هاً الستالم العتبة  الهمة، ومكسور القدم ـ بمحض عنايته قدماً ليكون متوجِّ

العلية، تخلّصاً عن مضيق حبس األنانية، بأّي وجه كان. والسالم.
وقدم موالنا الجامي ـ قدس سره ـ سمرقند ثالث مرات: 
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زاده  قاضي  درس  فيه  يحضر  كان  بيك  ألغ  مرزا  زمان  في  األول 
الرومي كما مر.

ثم قدم ثانياً لمحض صحبة شيخنا، وتاريخ سفره هذا على ما نقل 
عن خّطه البارك ليلة السبت الثامنة من محرم سنة سبعين وثمانمائة.

إلدراك صحبة شيخنا أيضاً، واتفق دخوله سمرقند   ثم جاءه ثالثاً 
لوقت عزيمة شيخنا إلى طرق تُْركْستان إلصالح ما بين الشيخ مرزا عمر 
ثالثة  مضت  ا  ولمَّ سعيد،  أبي  السلطان  ابني  أحمد  مرزا  السلطان  وبين 
أيام من مالقاته حضرة شيخنا وصحبته معه توجه شيخنا إلى تركستان، 
وأرسل موالنا الجامي مع أصحابه إلى جانب فاراب، ثم قدم والية شاش 
بعد إصالح ما بين السالطين وطلبهم من فاراب، وانعقدت في تاشكند 
صحبات عظيمة، ومجالس عالية، وكان موالنا أبو سعيد األوبهي اآلتي 

ذكره حاضراً في تلك المجالس.
شيخنا  أوقات  أكثر  كان  وخصوصيَّاتها:  كيفيَّاتها  عن  حاكياً  وقال 
مع موالنا الجامي يمرُّ على السكوت، وربما كان شيخنا يتكلم أحياناً. 

مواضع  بعض  في  لي  إن  لشيخنا:  يوماً  الجامي  موالنا  قال 
ر لي حلّها بالمطالعة والتأمُّل.  (الفتوحات) إشكاالت على وجه ال يتيسَّ
فأمرني شيخنا بإحضار (الفتوحات)، فأتيت بها إلى المجلس، فعرض 
عبارة  وقرأ  إشكاالً،  أشدُّ  هو  ما  منها  ـ  سره  قدس  ـ  الجامي  موالنا 
فمّهد  مقدمة،  لك  أمهِّد  حتى  لحظة  الكتاب  ضع  فقال:  (الفتوحات) 
من الكالم العجيب والعريب ثم قال: نرجع  مقدمات، وأورد فيها كثيراً 
اآلن إلى الكتاب. فلما فتحوا الكتاب والحظوا مّرة ظهر المقصود، وصار 

في غاية الوضوح.
وكان إقامة موالنا الجامي في مالزمة حضرة شيخنا بتاشكند خمسة 
وليلة، ثم طلب اإلجازة وقدم سمرقند، ثم منه إلى خراسان  عشر يوماً 
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من طريق قرشي، وتاريخ سفره هذا على ما نُقل من خطه المبارك على 
هذا الوجه: أّن الخروج إلى سفر سمرقند في النوبة الثالثة يوم االثنين غرة 
ربيع األول سنة أربع وسبعين وثمانمائة، ووصلنا يوم االثنين الثاني إلى 
أْرُدو ـ وهو اسم محلٍّ قريب من تخت خاتون ـ ورحلنا منه يوم الخميس، 
ووصلنا يوم الثالثاء إلى أندخوند، وعبرنا يوم الجمعة نهر آموية ـ يعني 
فيها  ولقينا  شادمان،  قرية  إلى  الثاني  الخميس  يوم  ووصلنا  ـ،  جيحون 
يوم  هو  وتوجه  ـ  سره  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  يعني  ـ  الخواجة  حضرة 
التوجه  فاراب، ووقع  جانب  إلى  وأرسلنا  تركستكان،  طرف  إلى  األحد 
الشاش  ودخلنا  األول،  ربيع  من  عشر  التاسع  في  شاش  إلى  فاراب  من 
في الثاني والعشرين منه، ووقع التوجه من شاش إلى خراسان في ثامن 
جماد األولى، ووصلنا إلى سمرقند في الخامس عشر منه، ورحلنا منه 
الخميس،  يْوم  شادمان  في  وتوقَّفنا  منه،  والعشرين  الحادي  االثنين  يوم 
ووصلنا إلى قرشي يْوم االثنين، ورأينا هالل جماد األخرى يوم الخميس 

في قرشي. انتهى.
قال حضرة موالنا الجامي قدس سره: إن خواجه عبيد اهللا قدس 
ثقل  فإن  القلوب،  وتطييب  الخواطر  استمالة  في  االجتهاد  كثير  كان  سره 
شيء على خاطره الشريف كان يدفعه بقوته القاهرة، ولم أسمع كلمات 

هذه الطائفة من أحد بهذه اللذة التي كانت في بيان حضرة الخواجه.
من  كثيراً  يحيل  كان  شيخنا  إن  يقول:  األكابر  بعض  وسمعت   
المستعدين  من  كثيراً  ويحّث  الجامي،  موالنا  مالزمة  على  الطالبين 

صحبته. على 
وراء  ما  إلى  األول  سفري  في  جيحون  ساحل  إلى  وصلت  ولما   
كيف  الناس  من  عجباً  يقول:  المنام  في  شيخنا  حضرة  ليلة  رأيت  النهر 
يسافرون إلى ما وراء النهر القتباس النور من المصباح! والحال أنَّ بحراً 

من النّور يتموَّج في خراسان!.
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في  يوماً  لي  قال  قرشي  في  شيخنا  حضرة  بمالزمة  تشرفُت  ولما 
عبد  موالنا  قلت:  الوقت؟  مشائخ  من  هراة  في  رأيت  َمن  األثناء:  ذلك 
الرحمن الجامي، وموالنا محمد الروجي! فقال: إذا رأى شخص موالنا 
هذا  إلى  يسافر  أن  إلى  الحاجة  فما  خراسان  في  الجامي  الرحمن  عبد 
ال  الجامي  الرحمن  عبد  موالنا  سمعت  إني  قال:  ثم  النهر؟  من  الّطرف 

يأخذ مريداً ويأخذه موالنا محّمد الروجي! قلت: نعم هكذا. 

مطلب
فقال: إّن من الكلمات القدسية المنسوبة إلى خواجه عبد الخالق 
األحباب،  باب  وافتح  المشيخة  باب  أغلق  ـ:  سره  قدس  ـ  الغجدواني 

وأغلق باب الخلوة وافتح باب الصحبة.
وكتب حضرة أستاذي موالنا رضي الدين عبد الغفور ـ قدس سره ـ 
في (تكملة النفحات): إن حضرة موالنا الجامي لم يلقِّن الذكر أحداً مع 
من جانب الغيب، ولكن  من موالنا سعد الدين، ومأذوناً  أنه كان مجازاً 
إليه.  ويرشده  الطريق  هذا  على  خفية  يَُدلّه  كان  صادٌق  طالب  ظهر  إذا 
المشيخة.  ثقل  أتحمَّل  ال  يقول:  وكان  لطافته.  كمال  ذلك  منشأ  وكان 
ولكن كان في آخر حياته طالباً ألرباب الّطلب، وكان يقول: يا أسفا على 

عدم الطالب. نََعم؛ الطالب كثير! لكنه طالب لحظِّ نفسه.
بشغل   وأكثَر والُد راقم هذه الحروف من مالزمته، وكان مشرفاً 
الباطن المنسوب إلى هؤالء الطائفة العليَّة، ببركة التفاته ويمن إشارته.

ذي  في  الرضا ÷  علّي  اإلمام  مشهد  في  المنام  في  رأيت  قال: 
الحجة، سنة ستين وثمانمائة كأني واضع قدمي خارج الروضة، فظهر 
وعليه  والهيبة،  النورانية  غاية  في  وجهي؛  تلقاء  من  األكابر  من  واحٌد 
اٌة في غاية النظافة، وعمامة خفيفة، فاستقبلته وسلَّمت عليه،  جبة موشَّ
قلت:  البلد؟  هذا  جئت  متى  وقال:  السالم  عليَّ  فردَّ  لديه،  وتواضعت 
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الفالني.  المحل  في  قلت:  نزلت؟  أين  فقال  أيام.  ثالثة  أو  يومين  مذ 
منزالً  لك  هيأت  فقد  منزلي،  إلى  وأثقالك  بأحمالك  وأِت  اذهب  فقال: 
سعد  أنا  فقال:  صحبتك!  وال  أعرفك  ما  أنا  متضرعاً:  له  فقلت  حسناً. 
لسبيله.  مضى  ثم  منزلي،  إلى  نفسك  وأوصل  فأعجل  الكاشغري  الدين 
فلما قمت في الصبح سألت رجال المشهد: هل في هذا البلد شيخ يقال 
جماعة  مقتدى  زاهداً  شيخاً  هنا  إن  فقالوا:  الكاشغري؟  الدين  سعد  له 
الدين  سعد  نعرف  وال  المشهدي،  الدين  سعد  له  يقال  الطالبين،  من 
الكاشغري. فحضرت عند الشيخ سعد الدين المشهدي، فلم يوافق شمائله 
من رأيته في المنام، ولما خرجت من عنده دخلت قافلة هراة المشهد، 
هراة  مشائخ  أحوال  عن  واستخبرتهم  لقيتهم  فلما  أحبابي،  بعض  وفيها 
وشمائلهم علمت أن موالنا سعد الدين الكاشغري كان هو مقتدى الخلق 

في هراة، ولكن توفي تلك األيام.
الجامي  موالنا  صحبة  إلى  وصلت  مدة  بعد  هراة  إلى  قدمت  ولما 
الواقعة  تلك  عليه  وعرضت  ـ  سره  قدس  ـ  الدين  سعد  موالنا  مرقد  عند 
في الخلوة. فقال: ما خطر على قلبك في تعبيرها؟ قلت: خطر في قلبي 
منزله  هو  الذي  الشريف،  مرقده  جنب  في  وأدفن  هراة،  في  أموت  أني 
المنيف. فقال: لم ال تعبّرها بأنه ذلك على منزله المعنوي، أعني النسبة 
وأنسب.  أفضل  به  وتعبيرها  ذلك  على  حملها  فإن  فيها،  هو  كان  التي 
أشرت  فإن  مقامه،  قائم  وأنت  اآلن،  توفي  قد  إنه  متواضعا:  له  فقلت 
على  فاستبعده  اإلرشاد،  ونهاية  االلتفات  غاية  في  ذلك  كان  بطريق  إليَّ 
عادته، واستنزل نفسه عن منزلته، ولكنه أشار في أثناء الكالم إلى شغل 

القوم بطريق الكناية.
ولما تيسر لراقم هذه الحروف نسبة المصاهرة إلى حضرة خواجه 
كالن ابن موالنا سعد الدين في شعبان سنة أربع وتسعمائة. قال والدي عليه 
الرحمة: هذا تأويل رؤياي التي رأيتها قبُل بأربعين سنة. واهللا تعالى أعلم.
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ذكر توجه موالنا الجامي إلى سفر الحجاز، 
وبيان ما وقع له في هذا السفر بطريق االختصار

ـ  وثمانمائة  وسبعين  سبع  سنة  األول  ربيع  أواسط  في  إليها  توجه 
وننقل تاريخ ذهابه وإيابه من خّطه المبارك بالتفصيل في آخر هذا الفصل 
ـ ولما شرع في تهيئة أسباب السفر التمس منه جماعة من أعيان خراسان 
همتك  وبركة  العلية؛  عنايتك  بيمن  إن  وقالوا:  السفر،  هذا  عزيمة  فسخ 
يُكتفى  مهّم  وكّل  الفقراء،  مهمات  من  كثير  يوم  كل  في  يقضى  السنية 
بيُمن همتك من أبواب السالطين يعدل حجاً ماشياً. فقال لهم على سبيل 
المطايبة: قد تعبت اآلن من الحج ماشياً، ولم يبق لي فيه مجال! فأريد 

ة راكباً. أن أحج مرَّ
وبسطام،  وسبزوار،  نيسابور،  طريق  سلك  هراة  من  خرج  ولما 
منُوچهر  همدان  حاكم  وأكرمه  وهمدان،  وقزوين،  وسمنان،  ودامغان، 
إلى  القافلة  أهل  سائر  مع  وأضافَه  التواضع،  وتمام  اإلخالص،  بكمال 
للحفظ  وحشمه  خدمه  مع  القافلة  رافق  ثم  الملوك،  بضيافة  أيام  ثالثة 
موالنا  فدخل  بغداد،  حدود  إلى  وأوصلهم  األكراد،  بغاة  من  والحماية 
ه منه بعد  ة جماد األولى ونزل فيه، ثم توجَّ الجامي ـ قدس سره ـ في غرَّ
أيام إلى طرف كربالء بنيَّة زيارة مشهد أمير المؤمنين اإلمام حسيْن ÷، 

ولما وصل إلى كربالء أنشد هذا الغزل:
حق أن أسعى على عيني يازْور الحسيْن        

                              كان ذا في مذهب العشاق حقاً فرض عين
َي باألقدام قد         امه خدِّ إن يطأ خدَّ  

                               حق من هذه الرأس أن تفوق الفرقدين
قد تطوف الكعبة العلياُء حول روضته        
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                               أيها الحجاج طوفوا أين تمشون أين أين؟!
َمن كراماته من قاف إلى القاف امتلت        

                                  أيها المحتال عمياناً بها دْع شين مين
والذي قـد زانه جعد وجيد يا غبي       

                                  غير محتاج إلى شعٍر معار يوم زين
والَزَمن ذا الباب يا جامي وال تبرح إلى       

                                  أن يعيدوا عذب وصل بالتالقي مربين
بـالنجح إذ      واثقاً  ولْتَِسْل عيناك دمعاً   

                                  عند أهل الجود أعطاني األماني مثل دين
ثم رجع بغداد.

عرصة  إلى  األيام  تلك  أثناء  في  جاءت  التي  األمور  غرائب  ومن 
(سلسلة  أبيات  بعض  على  واعتراضاتهم  الروافض،  ازدحام  الظهور 

الذهب) التي هي من مصنَّفات موالنا الجامي قدس سره.
المبتدئين  من  واحد  كان  أنه  اإلجمال:  على  الواقعة  هذه  وصورة 
سنين،  مدة  الجامي  موالنا  عتبة  في  مقيماً  فتحي  له  يقال  جام  سكنة  من 
من  واحد  وبين  بينه  مرة  فوقع  مالزمته،  في  أيضاً  فر  السَّ هذا  في  وكان 
خدام موالنا قيل وقال، وانجرَّ الحال إلى كدورة البال، ونزع قوي مفٍض 
غلظة  غاية  من  األنسية؛  ومالزمته  موالنا  صحبة  فترك  الجدال.  إلى 
طبيعته الخسيسة، وكثافة جبلَّته القبيحة، واختلط بجمع من الروافض، 
وأبداهم  منزلهم،  إلى  إقامته  رحل  ونقل  الجنسية،  برابطة  بهم  وارتبط 
أبياتاً من (سلسلة الذهب) أوردها موالنا الجامي في الجزء األول منها، 
عضد  القاضي  كتب  بعض  عن  نقًال  بالتمثيل،  عقيدتهم  حاصل  بيان  في 
ما  إلى  عباداتهم  في  هون  يتوجَّ العالم  أهل  أكثر  أن  من  الرحمة؛  عليه 
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عليه  وزاد  وآخره،  التمثيل  هذا  أول  وترك  وتتخيَّله،  أنفسهم  مه  تتوهَّ
لهذه القضيَّة،  أخرى من كمال تعصبه تأكيداً  بعض غالة الروافض أبياتاً 
وتحريكاً لتلك الفتنة. وطفقت َجَهلَة الروافض القاطنين في هذه األطراف 
منبئة  كلمات  والكناية  اإلشارة  بطريق  القافلة  ألهل  يقولون  والجوانب 
مدارس  أوسع  في  عالياً  مجلساً  يوماً  عقدوا  حتى  والتزوير،  الفتنة  عن 
الحنفية  قاضي  وجلس  سره،  قدس  الجامي  موالنا  فيه  وحضر  بغداد، 
بيك،  حسن  أخي  ابن  بك  مقصود  وقعد  وشماله،  يمينه  عن  والشافعية 
وخليل بيك أخ زوجة حسن بيك الذي هو حاكم بغداد من قبل حسن بيك 
في مقابلتهم، مع سائر أمراء تركمان، وازدحم الخاص والعام في باب 
ووقعت  الذهب)،  (سلسة  كتاب  فيه  وأحضروا  وسطوحها،  المدرسة 
صورة المرافعة في مضمون هذه الحكاية، مع مالحظة سابقها والحقها 

في حضور هؤالء األكابر.
نظم  في  مدحُت  لما  االنبساط:  وجه  على  الجامي  موالنا  فقال 
ـ  وجهه  تعالى  اهللا  وكرم  علياً ÷،  ـ  المؤمنين  أمير  الذهب)  (سلسلة 
على  كنت  ـ  أجمعين  وعلينا  عليهم  تعالى  اهللا  رضوان  ـ  األمجاد  وأوالده 
، وما أدراني أني أكون  وَجل من ُسنِّيِّي أهل خراسان من نسبة الرفض إليَّ
لع أهل المجلس على مضمون هذه  مبتلى بجفاء روافض بغداد، ولما اطَّ
على  كلمتهم  واتَّفقت  الحيرة،  أنامل  كلّهم  عّضوا  ينبغي  ما  على  الحكاية 
أنه لم يمدح أحد من هذه األمة أمير المؤمنين علياً ـ كرم اهللا تعالى وجهه 
ومنقبة  منقبته  في  المبالغة  تلك  بمثل  أحد  يبالغ  ولم  الحسن،  هذا  في  ـ 
حّضار  أكابر  سائر  مع  والشافعية  الحنفية  قضاة  أقضى  فكتب  أوالده، 

على صحة هذه الحكاية. المجلس محضراً 
ثم قال موالنا الجامي لرئيس الروافض نعمت حيدري في حضور 
القضاة واألعيان: إنك تتكلَّم معي بالشريعة أم بالطريقة؟ قال بكلتيهما. 
ه طول عمرك بحكم الشريعة.  فقال: قم أوالً وقُصَّ شاربك الذي لم تقصَّ
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لحماية  هناك  حضروا  الذين  شروان  أهل  من  جماعة  قام  ذلك  قال  ولما 
بالسكين  شاربه  نصف  وا  وقصُّ الرافضي،  ذلك  وأمسكوا  الجامي،  موالنا 
فقال  بالمقراض.  باقيه  قصوا  ثم  المقراض،  إحضار  قبل  العصا  فوق 
في  نقصانك  وبان  الناس،  أيدي  إليك  وصلت  قد  ذلك:  بعد  موالنا  له 
وَحَرْمت  الطريقة،  بموجب  الطريقة  أهل  عند  مردوداً  فكنت  الشريعة، 
شيخ  نظر  إلى  نفسك  توصل  أن  اآلن  عليك  فلزم  الفقر،  كسوة  عليك 
الزماً  وكان  أمرك.  في  ويكبر  الفاتحة  لك  يقرأ  حتى  بالضرورة  الوقت 
عليه بموجب قاعدة أهل طريقته الفاسدة أن يذهب إلى كربال ويقيم هناك 
والمعارضة.  للمجادلة  يستحق  حتى  السادات  من  التكبير  ويقبل  مّدة، 
أبياتاً  لزيادته  العتاب،  بأنواع  وعاتبوه  الحكام،  عند  ذلك  بعد  فقدموه 
وافتراء،  بهتاناً  الذهب)  إلى (سلسلة  إياها  ه  وضمَّ الصواب،  عن  بعيدة 
فصار  األنام؛  سائر  فيها  وسبقه  الكالم،  في  وخشونته  تعصبه،  وشدة 
على  فألبسوا  اإلسالم،  حوزة  حامي  وسياسة  الحكام،  قهر  آلثار  مظهراً 
رأسه قلنسوة خشب في المجلس، وأركبوه على حمار معكوس، وطافوا 
عليه  تعزيراً  وأسواقها،  بغداد،  وأزقة  البلد،  أطراف  أقرانه  سائر  مع  به 
ليَعتبر به الباقون. فأنشأ موالنا الجامي هذه األبيات بعد صدور  وتشهيراً 

هذه الواقعة وجفاء أهل الرافضة:
أسـاِق أدِْر كـأسـاً عـلى شطِّ أنهار       أزل عـن فـؤادي كـل غم وأكدار
ونـاولـنـي أقـداح الـشـمول فإنني        فقدت سروري من جفا قوم أشرار
أتـرجـو وفـاًء مـن لـئام وصفوة!        ومـن طـبــع أغوال سجية أحرار!
ومـا في طريق العشق أمٌن وصحة       فـطـوبـى لـمـعـتاد الجفاء وأكدار
إذا عـاشق في خلوة الوصل داخٌل       فـذا فـارغ عـن نـبـح كلب وغدار
ار وسيماء أهل العشق إسقـاط كـلفة       فلست تجد عشقاً بذي الختل مكَّ
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أجاميُّ قم واقصد حـجازاً فـإن هـ       ـذه األرض ال فـيـهـا مقـام ألبرار
وكانت مدة إقامته في بغداد أربعة أشهر، ثم توجه إلى الحجاز بعد 
عيد الفطر من السنة المذكورة، ووصل في أواخر شوال إلى حرم النجف 
المحترم، قبلة أهل العز والشرف والكرم، وأنشأ في المقام المبارك هذا:

      قد بدى مشهد موالي أنيخوا جملي     
                               كان مشهوداً لعيني منه ذا النور الجلي

      وجهه في طرز أصل األصل صاف مظهره     
                               ظاهر فيه جال عكس الجمال األزلي

      صار عيني مذ جاللي وجهه مجلوة     
                               حقَّ أن يعمى من الخسران للمعتزلي

       عاش بالعيش الذي ال ينقضي أهل الهوى     
                              ذا حياة ال يزالي في كذا لم يزلي

       له في الدنيا متاع ال له فيها بدل     
                              من خواصِّ العشق وقت الفوت فقُد البدل

عياً للعشق يا َمن سيرته             ال تكن مدَّ
                              بغض أهل الحق طراً بالخنا والدغِل

        لم يعد نفعاً كثيراً نثر مسك في لبا      
                              ٍس وأنت المحتشي فيه بروث البَغِل

       إن فقدت ذوق ُشهد العشق فيك يا َدني     
                              ليس يُجدي فيك تلويث العبا بالعسل

       حين تسأل عن أمير العشق جامي قل له     
                             إنَّ في ركب الهوى صاَح األمير ذا علي



186

اء في منقبة سيدنا علي ـ كرم اهللا تعالى وجهه ـ  ونظم قصيدة غرَّ
بعد زيارة مشهده المقدس، ومرقده المنوَّر، واستقبله النقيب السيد شرف 
الدين محمد الذي كان سيداً لسادات ونقيب النقباء في تلك الديار في هذا 
وأضافه  والتعظيم،  بالتوقير  األكابر  وسائر  وأحفاده  أوالده  مع  الوقت؛ 
هالل  استهلَّ  ولما  الئقة،  بخدمات  وخدمه  عظيمة،  بضيافة  أيام  ثالثة 
ذي القعدة دخل موالنا الجامي مع أهل القافلة البادية إلى المدينة المنورة 
مشتملة  قصيدة  الطريق  أثناء  في  وأنشأ  ـ  السالم  الصالة  صاحبها  على  ـ 
وعشرين  اثنين  بعد  المدينة  إلى  ووصل  النبي €،  معجزات  أكثر  على 
النَّبي €،  زيارة  وظائف  من  فراغه  بعد  المكرمة  مكة  إلى  وتوجه  يوماً، 
إقامته  مدة  وكانت  الحجة،  ذي  أوائل  في  أيام  عشرة  بعد  إليها  ووصل 
حج  مناسك  أداء  من  فرغ  ولما  يوماً،  عشر  خمسة  المحترم  الحرم  في 
إلى  ثانياً  توجه  األنام،  على  الالزمة  وآدابه  شرائطه  جميع  مع  اإلسالم، 
مدينة النبي €، وتوجه نحو الشام بعد إقامته هنا أياماً، وأقام في دمشق 
الشام خمسًة وأربعين يوماً، وصحب فيه القاضي محمد الخضريَّ أقضى 
قضاة تلك الديار، وأكمل المحّدثين في زمانه، وكانت له أسانيد عالية 
في الحديث، فسمع منه الحديث وأخذ السند فيه، وقام القاضي بوظائف 
إلى  توجه  ثم  عنده.  إقامته  مدة  ينبغي  ما  على  الضيافة  ورسوم  الخدمة 
التحف  بأنواع  والقضاة  واألئمة  السادات  أتحفته  فيه  دخل  ولما  حلب، 
القسطنطنيّة  فاتح  ـ  الغازي  السلطان محمد  الروم  سلطان  وكان  والهدايا، 
المحمية، واسطة عقد السلطنة العثمانية السنية، عليه الرحمة والرضوان 
ـ قد سمع توجه موالنا من ديار خراسان إلى والية حجاز، فأرسل إليه 
بعض خواصه مع الخواجه عطاء اهللا الكرماني ـ الذي كان مالزماً لموالنا 
لمملكة  تشريفه  منه  والتمس  ـ،  بابه  إلى  ومتردداً  أزمان  مدة  الجامي 
الروم بقدومه المسعود الميمون، وأرسل معهم خمسة آالف دينار لخْرج 
االتفاقات  جملة  من  فكان  قدومه.  حين  دينار  ألف  مائة  ووعد  السفر، 
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إلى  السلطان  رسل  وصول  قبل  حلب  جانب  إلى  موالنا  توجه  الحسنة 
دمشق. وذلك بإلهام ربَّاني، وإعالم رحماني إياه.

فوا كثيراً،  ولما دخل رسل السلطان الشام وأُخبروا بسفر موالنا تأسَّ
تبريز  جانب  فتوجه  الشام  إلى  لطلبه  السلطان  رسل  مجيء  موالنا  وسمع 
المحذورين:  أحد  ارتكاب  فيلزم  حلب،  إلى  لطلبه  مجيئهم  من  خوفا 
مشقة السفر البعيد في تقدير االمتثال، ومخالفة أمر السلطان ذي الشان، 
وعدم إطاعته عند عدمه. ولما وصل إلى آمد صادف قدومه فيها اختالل 
الروم  عساكر  بين  والضرب  الحرب  بسبب  واضطرابها  الطرق،  أحوال 
وآذربيجان. وكان الحاكم هناك محمود بيك من أعيان التراكمة، وكانت 
له قرابة قريبة من حسن بيك، فرافق قافلة موالنا لحسن عقيدته، وكمال 
محل  بهم  وتعّدى  وأتباعه،  أقربائه  من  فارس  ثالثمائة  مع  له،  خلوصه 
المخافة مع السالمة، وأوصلهم إلى والية تبريز. فاستقبله هناك القاضي 
حسن، وموالنا أبو بكر الظهراني، ودرويش قاسم شغاول. وكان هؤالء 
الثالثة من أعاظم الصدور، وأجالء ندماء حسن بيك، مع سائر األمراء 
والكبرياء وأعيان تلك المملكة، وأنزلوه مع خدمه باإلجالل واإلكرام، 
واالعزاز واإلنعام في منزل مرغوب، وبلّغوا خبره إلى حسن بيك فحضره 
بتحف  وأتحفه  االحترام،  نهاية  واحترمه  اإلكرام،  غاية  وأكرمه  عنده 
موالنا  إليه  فاعتذر  التام،  باإللحاح  هناك  اإلقامة  منه  والتمس  الملوك، 
موالنا  وصول  وقت  حسين  المرزا  وكان  المسنة.  والدته  مالزمة  بعذر 
معتقديه  بعض  إليه  أرسل  الشريف  قدومه  بلغه  ولما  مرو،  في  هراة  إلى 
إخالصه  وفور  بيان  على  مشتمل  مكتوب  مع  الالئقة،  بالتحف  الخاص 
وتواضعه، وكتب في صدر المكتوب: أهًال بمقدمك الشريف، فإنه فرح 
القلوب ونزهة األرواح. ووصلت رقعة األمير نظام الدين علي شير مقارناً 

لهذا الحال، مشتمًال على هذين البيتين، شعر:
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إنِصف يـا فـلك زاهٍ مصـابـيـحـه       فـأي هـذيـن قد جّمت تفاريحه؟
شـمـس بـهـا عالم تّمت مصالحه       أم بـدري الـباد من شام لوائحه؟!

سفر  ابتداء  كان  كتاب:  ظهر  على  الشريف  بخطه  مكتوباً  ورأيت 
سنة  األول  ربيع  من  عشر  السادس  في  هراة  السلطنة  دار  من  الحجاز 
وإلى  األخرى،  جمادى  أواسط  في  بغداد  إلى  ووصلنا  وسبعين،  سبع 
ساحل دجلة في منتصف شوال، ورحلت القافلة منه في العشرين منه، 
ودخلنا البادية من نجف أمير المؤمنين علي كّرم اهللا تعالى وجهه في ُغّرة 
والعشرين  الثاني  في  الرسول €  مدينة  إلى  الوصول  ر  وتيسَّ القعدة،  ذي 
الحجة،  ذي  سادس  في  المكرمة  مكة  ودخلنا  والعشرين،  الثالث  أو 
هين إلى المدينة المنورة في السابع والعشرين، ونزلنا  وارتحلنا منها متوجِّ
دمشق في أواسط العشر األخير من محرم، ووقع التوجه من دمشق إلى 
وصلنا  الجمعة،  صالة  بعد  األول  ربيع  رابع  في  راجعين  خراسان  طرف 
االثنين  يوم  بيره  قلعة  إلى  منه  وتوجهنا  يوماً،  عشر  اثني  بعد  حلب  إلى 
الثاني والعشرين من ربيع الثاني، ووصلنا إلى تبريز في الرابع والعشرين 
األخرى،  جماد  سادس  في  خراسان  إلى  وتوجهنا  األولى،  جمادى  من 
ورأينا هالل رجب قبل الوصول إلى دارمين ري بمرحلة واحدة، ونزلنا 
بلدة هراة يوم الجمعة الثامن عشر من شعبان، وكان ذلك في سنة ثمان 

وثمانمائة. وسبعين 
: ذكر نفائس أنفاسه المسموعة في عشرين قوالً

شخص  أبا  يكون  أن  التحقيق  أهل  عند  األصالة  ليست  يوماً:  قال 
الفسقة  سلك  في  منتظمين  يكونوا  أن  وال  األمراء!  جنس  من  وأجداده 
كالفطرة  اإلنسان،  ذات  في  يكون  جوهر  حسن  األصالة  بل  والظلمة! 
السليمة، والسيرة السنية. والذي يظنه أكثر الناس من أصالة أفراد الناس 

هو عين سوء األصل.
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قال: إذا أراد رجل خبيث األصل أن يعدَّ عيب إنسان يجري أوالً 
على لسانه عيوب نفسه التي هي مركوزة في طبيعته الخبيثة، فإنها أقرب 

إلى فمه من عيوب غيره.

مطلب
ال  وأن  والسائلين،  الفقراء  جميع  على  الشفقة  إظهار  ينبغي  قال: 
إلى موجده، مع قطع النظر عن  يمنع اللقمة من األخيار واألشرار، نظراً 
أو  ذات السائل ووصفه  وليس من اللوازم أن يكون المحسن إليه جنيداً 
شبلياً، فإن عالي الهمة وصاحب الورع ال يتردد إلى أبواب الناس، وال 

أصًال. يسأل عنهم شيئاً 
ولكن من أين يعرف أن ال يكون في هذا اللباس والخرقة صاحب 
أحوالهم  يستروا  أن  تعالى  اهللا  أولياء  أكثر  في  الواقع  بل  مجهول؟  دولة 

بصورة الفقر والفاقة.
حضوراً،  لي  إّن  قال:  أنت؟  شغل  أيِّ  في  شخصاً:  يوماً  سأل 
وقعدت في زاوية الفراغ، وجعلت رجلي في ذيل العافية. فقال: ليس 
العافية  بل  زاوية!  في  وتقعتد  بكرباس  رجلك  تلّف  أن  والعافية  الحضور 
في  فاقعد  شئت  إن  ذلك!  لك  حصل  فإذا  نفسك.  أسر  من  تتخلص  أن 

زاوية، وإن شئت فاسكن بين الناس.

مطلب
ة كون اإلنسان محزوناً ومهموماً  ة والمروَّ قال: إن من عالمات الفتوَّ
دائماً، فإن القعود على الفراغ في عالم األسباب ليس بحسن، والذي ليس 
له حزن وهمٌّ تفوح منه رائحة الغفلة والفتور، والذي فيه حزن وهمٌّ يفوح 
تعالى  اهللا  قدس  النقشبندية  أكابر  ونسبة  والحضور.  الجمعية  طيب  منه 

أرواحهم تظهر في صورة الحزن والغّم.
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سبب  يظهر  وال  إنساناً  إنساٌن  يحبَّ  أن  الذاتية  المحبة  إن  قال: 
تعالى  اهللا  محبة  لشخص  ظهرت  فإذا  الناس،  بين  كثير  وهذا  له،  محبته 
من هذا القسم يقال لها: محبة ذاتية. وهذا القسم أفضل أنواع المحبة. 
وليس من المحبة أن يحبه وقت رؤية لطفه، فإذا أحسَّ منه عنفاً ال يبقى 

له ميل إليه!

مطلب 
فضائل الذكر الجهري

يكثر من ذكر الجهر، وال أراه خالياً  قال عنده شخص: إن فالناً 
عن الرياء! فقال: يا هذا! يكفيه يوم القيامة ذكره اللساني! فإنه يظهر من 

ر جميع صحراء القيامة. ذكره اللساني نور ينوِّ
للذكر  هي  ليست  خاصية  الجهر  لذكر  إن  األكابر:  قال  قال:  ثم 
المتخيَّلة  القوة  تتأثر  الذكر  مفهوم  بتعقل  تحقَّقت  إذا  النفس  فإن  الخفي، 
أوالً بتخيّل لفظه، وتتأثر القوة الناطقة ثانياً بتكلُّمه، وتتأثر القوة السامعة 
ة أخرى رابعاً يعني بتخيل مفهومه،  ثالثاً بسماعه، وتتأثر القوة المتخيلة مرَّ
وكذلك تتأثر النفس والقوة العقلية. وهذه حركة دورية على وفق الحركة 
صدور  هي  التي  الصورية  الحركة  بتلك  والتشبُّث  الوجودية،  الدورية 

الحركة المعنويّة ُمِمدٌّ لحصول ذلك التحقيق.
من  جليس  (أنا  قال:  سبحانه  اهللا  إن  مجلسه:  في  شخص  قال 
الحق  أن  كما  فقال:  الجهر؟  ذكر  يختار  كيف  كذلك  كان  فإذا  ذكرني) 
المعاصي  يباشر  من  عند  حاضر  هو  فكذلك  ذكره،  من  جليس  سبحانه 
أوقات  في  ملحوظاً  ونظره  تعالى  حضوره  يكن  لم  فإذا  إليه.  وناظٌر 
المعاصي؛ فكيف يكون ذلك ملحوظاً وقت الّذكر الجهري؟ على أن اهللا 
تعالى محيط بكل شيء ظاهراً وباطناً. يعني: ينبغي أن يترك الذكر الخفي 

أيضاً إن لوحظ ذلك، وذكر الجهر أيضاً حسن.
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مطلب
سئل مرة عن سبب تقليله الكالم في التصوف فقال: اعلم أن أحداً 
إذا تكلم في التصوف فقد لعب مع صاحبه زماناً. يعني أن التصوف من 
مقولة الحال غير حاصل بقيل وقال، وال يسعه نطاق المقال، وما قدره 
أحد حق قدره. وما زاد بيانهم غير ستره، فإن اإلعراب عنه لغير ذائقه 
إذاً  فيه  فالتكلم  وتدليس،  إخفاء  واجده  لغير  واإلظهار  وتلبيس،  ستٌر 

يكون كاللعب في كونه مما ال يعني.
 اللهم إال أن يكون مع أهله إلعالم معالم الطريق وعقباته. ليحترز 

عن الوقوع في آفاته.
وقد أحسن من قال:

عـلـم الـتصـوف علم  ليس يعرفه       إال أخـو ثقٍة بــالعلـم مـعــروٌف
وكيـف يعـرفـه مـن ليـس يبصـره       وكيف يُبصر ضوَء الشمس  مكفوٌف

مطلب
قال: إن كلمات أولياء اهللا تعالى من مشكاة الحقيقة المحمدية€، 
فكما أن تعظيم القرآن والحديث النبوي واجب على عامة األمة! كذلك 
تعظيم كالم أولياء اهللا تعالى الزم أيضاً، فينبغي أن يعامل كالمهم باألدب 

والحرمة حتى يجد في نفسه التعظيم واالحترام.
مصنفاته:  بعض  في  سره  قدس  الكاشّي  الرزاق  عبد  الشيخ  كتب 
بسم اهللا أي باإلنسان الكامل. فأشكل ذلك على بعض علماء الوقت غاية 
فعرض  يستقيم؟!  كيف  العبارة  بهذه  الكلمة  تلك  تفسير  بأن  اإلشكال، 
ذلك يوماً على موالنا الجامي قدس سره، واستكشف عنه منه فقال: إن 

هذه العبارة تفسير لفظ (اسم)، ال تفسير لفظة اهللا جل جالله.
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قال مرة: خطر اليوم على خاطري ولم أره في محّل: أن المظهر 
فإن  المرآة،  عين  ال  المرآة،  في  المنطبعة  الصورة  هو  إنما  الحقيقة  في 
في  وأحكامه  أوصافه  ويظهر  فيه،  الظاهر  حال  عن  الحاكي  هو  المظهر 
ذلك المظهر، وليست تلك الحالة لجوهر المرآة. وكان غرضه من هذا 

الكالم شيء آخر ولكن طواه في نشر هذا التمثيل.
موالنا  مالزمة  إلى  دائم  رجوع  له  كان  الذي  األعزة  بعض  قال 
الجامي: كنت يوماً في مجلس وعظ خواجه شمس الدين محمد الكوسوي 
فقال في رأس المنبر: قد أشكل عليَّ مدة مديدة ما يقوله أهل الشرع من 
 ، حقٌّ والكافرين  المؤمنين  من  الناس  جميع  إلى  بالنسبة  القبر  ضغطة  أن 
وأنها تكون على وجه ينقلب الجانب األيمن على األيسر، واأليسر على 
األيمن، فإنه ال تردد في كون تلك الصورة تعذيباً محضاً، فكيف يتصور 
ذلك في حق األنبياء واألولياء؟ بل في حقِّ صلحاء المؤمنين! ثم خطر في 
قلبي أن الغرض من انقالب األيمن على األيسر وعكسه هو جعل الروحاني 
سألت  والجسماني روحانياً. ولما كان توجيه الخواجه إجمالياً  جسمانياً 
الكالم فقال: إن الصوفية ـ قدس اهللا  موالنا الجامي عن معنى هذا  يوماً 
واسطة  تكون  مرتبة  عن  عبارة  والبرزخ  قبر،  للبرزخ  يقولون  ـ  أرواحهم 
هو  جسمانياً  الروحاني  جعل  ومعنى  والروحاني،  الجسماني  العالم  بين 
مقدارية  صورة  لها  تظهر  يعني  مثالية،  بصورة  رة  مصوَّ الروح  يجعل  أن 
روحانياً  الجسماني  جعل  ومعنى  وكيف،  كم  عن  عبارة  تكون  أن  يمكن 
ليس المراد بالجسم هنا البدن الكائن في حيطة القبر، فإن الروح المجّردة 
بهذا  تعلُّق  له  كان  الذي  المراد منه أن طائر الروح  بل  بالكلية،  قد تركته 
يظهر  مجازاً،  جسمانياً  التعلّق  ذلك  حيثية  من  له  وقيل  الكثيف  الجسم 
غاية  في  االنقطاع  هواء  في  آخر  تعلٌّق  الجسم  هذا  من  مفارقته  بعد  له 
لهذا  آخر  ووجه  روحانياً.  التعلق  ذلك  حيثية  من  له  ويقال  اللطافة، 
الكالم أن الصفات الروحانية مخفية في هذا العالَم تحت حجاب الصفات 
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أفراد  من  فرد  فكل  وغالبة،  ظاهرة  الجسمانية  والصفات  الجسمانية، 
اإلنسان في هذا العالم ـ أعني عالم الكون والفساد ـ ظاهرة فيه الصفات 
جميع  إن  قيل:  وقد  مخفيَّة.  والشهويَّة  السبعيَّة،  والصفات  اإلنسانية، 
المعاني يكون مصوراً في العالم الروحاني على وجه يظهر الشخص الذي 
كانت صفة من الصفات السبعية مبطنة فيه في صورة ذلك السبع، فحينئذ 
يكون الروحاني الذي هو صفة معنوية مستترة جسمانياً البتة، والجسماني 
الذي هو صفة ظاهرة اآلن روحانياً يعني مخفيّاً ومستتراً فال يلزم التعذيب 

على هذين الوجهين.
سأله واحد من األكابر عن معنى هذا الحديث (يؤجر ابن آدم في 
نفقته كلها إال شيئاً وضعه في الماء والطين)، وقال: يلزم على هذا أن 
وأمثالها!!  والمعابد،  والرباطات  المساجد  لبناء  اآلخرة  في  يؤجر  ال 
يمكن  وهو:  آخر  معنى  الحديث  هذا  فهم  في  قلبي  في  يخطر  فقال: 
أن  المعنى  فيكون  األجسام،  عالم  والطين  الماء  من  المراد  يكون  أن 
ونيته  همته  فيها  تتجاوز  ال  نفقٍة  في  إال  كلها  نفقته  في  يؤجر  اإلنسان 
نفسانية،  وحظوظ  جسمانية،  لفوائد  ينفقها  بل  األجسام{1}،  عالم  عن 

وعوائدها. ولوازمها 

مطلب
قال: لو جمع شخص علوم األولين واآلخرين ال يكون شيء من 
له في النََفس األخير، بل يكون جميع معلوماته  ومعيناً  تلك العلوم ممداً 
والجمعية،  الحضور  ملكة  من  له  حصَّ ما  إال  مدركته،  لوح  عن  ممحّواً 
وما ينفع في النفس األخير ويكون ممداً ومعيناً إنما هو الحضور والجمعية 
ال غير. فينبغي للعاقل أن يغتنم أيام الشباب بالتزام رياضة قليلة في مدة 

إلى عالم األرواح، أي: إلى عالم اآلخرة، أي النفقة التي ال تصل منفعته في   {1}
اآلخرة إليه. فراجعه، واهللا تعالى أعلم. {للكاتب الفقير رحمه القدير}.
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يسيرة، وأن يقعد على زاوية حتى تحصل له ملكة الحضور والجمعية، 
ويتخلَّص الخاطر عن مزاحمة النفي واإلثبات.

مطلب مهم
قال: ما رأيت في طريقة خواجكان ـ قدس اهللا تعالى أرواحهم ـ 
َمْن ليس له ذوق وقبول إال قليًال، فإن بداية هؤالء األكابر نهاية اآلخرين، 
بغلبة  الساحل  في  وقع  فإن  ويطردونه.  يتركونه  ثم  شخصاً  يقبلون  فقلما 

ونه إلى الوسط. أحكام النفس والهوى يجذبونه ويجرُّ
قال: قد اعتاد بعض الناس أكل أشياء عجيبة وشربها، مثل البنج 
والخمر، لتحصيل الفرح والسرور، والكيفية المطيبة للنفس. فمن شرب 
أو سبعاً، ويكون خلق  الخمر فقد خرج من دائرة اإلسالم وصار عفريتاً 
أو بقراً  منه. والذي يأكل البنج يكون حماراً  ومضطرباً  شاً  اهللا تعالى مشوَّ
ال يعرف شيئاً غير قضاء حاجته{1} من األكل والشرب، ومع ذلك يسمون 

وكيفاً! هذه الحالة والكيفية حضوراً 
وحاضراً  وال كيفية أحسن وأطيب من التعقُّل الذي يكون به واقفاً 
الحضور  فذانك  األشياء  هذه  من  والكيفية  الحضور  طلب  ومن  بنفسه. 
والكيفية الئقان برأسه ولحيته، وأثرهما ظاهر فيهما في هذا العالم. وقد 

ابتلي بذلك كثير من أناس طيبين.

مطلب 
البشرة  في  ويظهر  الشباب،  زمان  آخر  الشيخوخة  زمان  إن  قال: 

في زمان الشيخوخة ما كانوا عليه في عهد الشباب.

أي: الشهوة. {هامش األصل}.  {1}



195

مطلب
الزهد  يّدعي  وكان  بارد،  فضولي  الشريف  مجلسه  يوماً  جاء 
الفضولي  فقال   ! اتفاقاً الملح  يحضروا  ولم  طعاماً  فأحضروا  والتقوى، 
للخادم: هات الملح حتى نبدأ بالملح. فقال موالنا على سبيل المطايبة: 
يكّسر  شخصاً  الفضولي  فرأى  األكل  في  فشرعوا   . ملحاً الخبز  في  إن 
: إن كسر الخبز بيد واحدة مكروه.  ضاً الخبز بيد واحدة، فقال له متعرِّ
فقال موالنا: والنظر إلى أيد الناس وأفواههم أشدُّ كراهة ًمن كسر الخبز 
الطعام  وقت  الكالم  إن  برهة:  بعد  قال  ثم  هنيهة  فسكت  واحدة.  بيد 

النَّبي€.  سنة  من 
فقال موالنا: تكثير الكالم مكروه ومذموم عند األنام. فسكت ولم 

يتكلم إلى انقراض المجلس.

مطلب
يكون مشغوالً به إلى آخر  شخص أن يعلّمه شيئاً  التمس منه يوماً 
عمره، فقال: التمس ذلك شخص من حضرة موالنا سعد الدين ـ قدس 
سره ـ فوضع يده المباركة على جنبه األيسر، وأشار إلى قلبه الصنوبري 
أن  ينبغي  يعني:  هذا!  إال  ليس  واألمر  بهذا.  مشغوالً  كن  وقال:  الشكل 
يجعل الوقوف القلبي الزماً لنفسه. وقد تضّمن هذا المعنى هذان البيتان:
أخي كن ألربـاب الـقلوب مالزماً       وفي قربهم حّصل لك القلب سالماً
ـْـك مـــرآة فقــابلــه دائمــاً فإن ُرْمَت مـن خـلِّ قـديم  جماله      فقلب

ذكر بعض خوارقه للعادات قدس سره
قال واحد من أكابر العلماء المتقين كان في رفاقته في سفر الحجاز 
وتأخر  واشتدَّ،  ذلك  مرضي  وامتدَّ  بغداد،  في  مريضاً  كنت  هراة:  من 
موالنا الجامي في عيادتي، وسؤاله عن أحوالي، فصرت ملوالً من هذه 
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موالنا  هذا  وقال:  أحبابي  من  واحد  يوماً  فجاء  الماللة،  غاية  الحيثية 
الجامي قد جاء لعيادتك، فحصلت لي كيفية من هذه البشارة، وظهرت 
ة وقعدت على فراشي، فدخل  قوة في طبيعتي، فرفعت رأسي من المخدَّ
مني، وسأل عن حالي وقال: قد امتدَّ مرضك هذا!  موالنا وجلس قريباً 

فأنشدت:
فـإن جئت في مثوى عـبيدك عائداً       فـقد طـاب لي سقُم الدهور لذلكا
فقال على سبيل االنبساط: أعلّي تنشد بيتاً! ثم جلس لحظة مراقباً 
في  ورأى  رأسه  رفع  فلما  األثناء،  في  مني  العرق  فظهر  السكوت،  على 
العرق،  بسبب  يخفف  مرضك  لعلَّ  استرح  قال:  العرق  قطرات  جيبي 
باألثواب  رفقائي  ولّفني  وخرج،  موالنا  وقام  فراشي،  على  فاضطجعت 
بعد  فراشي  عن  وقمت  اليوم،  في  الحمَّى  وزال  كثير،  عرٌق  عني  فسال 

ثالثة أيام وجئت حضوره.  
في سفر  الصالحين الذي كان معه أيضاً  وحكى واحد من العلماء 
من  كل  نزل  الحجاز  من  المراجعة  وقت  حلب  دخلنا  لما  أنه  الحجاز: 
هناك،  فمرضت  الخان،  أنا  ونزلت  حدة،  على  منزل  في  األصحاب 
واستولى علّي الضعف بحيث قطعت طمعي عن الحياة، واستيأس الرفقاء 
من شق الباب شخصاً  من حياتي، وكان الوقت حّراً، فرأيت يوماً  أيضاً 
فتح الباب قليًال بحيث يرى منه طرف عمامته، ولكن لم أعرف أنه من 
هو! فقلت في نفسي: إنه واحد من رفقائي جاء لالستخبار عن أحوالي، 
في  من  البيت  فليدخل  فقلت:  بدخوله،  فأنتبه  نائم  أني  منه  ظناً  وتوقف 
الباب، كائناً من كان! وكنت أعرف أن لموالنا خبراً عن مرضي، ولكن 
ما ظننت أنه يعودني. فلما فتح الباب فإذا هو موالنا الجامي! وقد امتألت 
أردت  حتى  عجيبة  كيفية  لي  الشريف، فعرضت  نور وجهه  من  الحجرة 
القيام، ووجدت في نفسي قوة للقيام، مع أنه لم يكن فّي مجال للحركة 
في هذا الحال. فقال: اقعد وال تتحرَّك. فاستقررت على حالي، وجاء 
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خفة  من  بالي  في  فخطر  حالي،  عن  وسألني  مني،  قريباً  وقعد  موالنا 
أثقالي برؤية وجهه المتاللي بيته هذا فأنشدته:

غـدا عـبـدك الـجامي بفكرك طيباً       ولـكـنـه مـن وصـلك اآلن أطيُب
بيده  ومسحها  مرفقي،  إلى  كمي  ر  وشمَّ اليمنى،  بيدي  فأخذ 
أ المريض، فغاب عن نفسه في تلك الحالة،  الكريمة مرات مثل ما يتوضَّ
هت إليه، ثم فتحت عيني بعد زمان طويل  فغمَّضت عيني موافقة له وتوجَّ
على  االستغراق  في  فرأيته  ال؟  أم  استغراقه  من  نفسه  إلى  جاء  أنه  ألنظر 
على  يدي  ووضع  ساعة،  بعد  رأسه  فرفع  ثانياً،  عيني  فغمَّضت  حاله، 
قلت:  تشرب؟  أن  األطباء  أمرك  بماذا  وقال:  الفاتحة  وقرأ  صدري، 
في  أمروني بشرب شراب السَفْرجل. ولم يكن شراب السفرجل موجوداً 
هذا الوقت بحلب. فقال: أنا أرسل لك شراب السفرجل، وقام وراح، 
وأرسل شراب السفرجل. ولما شربته وجدت خفَّة في نفسي من ساعة، 

وزال المرض عني بالتمام بعد ثالثة أيام، ولم يبق منه أثر أصال.
الرحمة  عليه  سره  قدس  الغفور   عبد  الدين  رضي  موالنا  قال 
لمجيء،  مقتضياً  وقته  يكن  ولم  خلوته  في  عنده  يوماً  جئت  والغفران: 
فلما فطنت به استولى علّي همٌّ عظيم، وظهر في جميع أعضائي ثقل قويٌّ 
الحالة  تلك  فأفضت  وخرجت،  فقمت  الجلوس،  طاقة  لي  يبق  لم  حتى 
إلى مرض قوي، وانجّر األمر إلى المشقة حتى يئس األطباء عن العالج، 
وزاد القلق واالضطراب في اليوم السابع، وتغيّر الحال على وجه تيقَّنت 
لم  بحيث  وكنت  الحال.  في  فجاء  المباركة،  رؤيته  فتمنيت  الموت، 
بتمام  حالي  عليه  فعرضت  للحركة،  مجال  أعضائي  من  عضو  في  يكن 
إشارته،  بمقتضى  فيه  فشرعت  شغلي،  تلقين  منه  وطلبت  التشويش، 
 ، هاً إليَّ وأحضرت في قلبي صورته المباركة بأمره، وكان هو أيضاً متوجِّ
طيبة،  حالة  إلى  وتبدلت  النزول،  في  لحظة  بعد  الكيفية  تلك  فأخذت 
ووصلت لذة تلك الحالة إلى جميع أعضائي، حتى قمت وقعدت على 
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اهللا  شاء  إن  التشويش  يزول  قال:  قاعداً  ورآني  رأسه  رفع  فلما  ركبتي، 
فزال  الحجرة  باب  إلى  لمشايعته  ومشيت  وراح.  الفاتحة  وقرأ  تعالى، 

عني ذلك المرض في هذا اليوم بالتمام، ومضى بالخير والسالم.
ولما مضى من هذه القضية سنون حكى واحد من أصحاب شيخنا  
موالنا  عند  فجاء  القصة،  هذه  عليه  فقصصت  فاته؛  تصرُّ من  سره  قدس 
شأن  سمعت  لما  فقال:  القضية.  تلك  تفصيل  منه  واستدعى  الجامي، 
حاله وغلبة مرضه حضرت عنده لعيادته، وكنت مشغوالً بدفع مرضه، 
فرأيت المرض قد قام منه وتوّجه إلّي، فتضرعت إلى اهللا تعالى وقلت: 

يا ربي ليس لي طاقة لحمل المرض فادفع عني أيضاً.
أوالده  فجزع  الموت  على  وأشرف  كيالن  أكابر  من  واحد  مرض 
الحال،  في  الحركة  فيه  فظهر  والكفن،  بالتجهيز  واشتغلوا  وعشائره، 
وأفاق من سكرات الموت شيئاً فشيئاً، وقام من فراشه في اليوم. وتعجب 
بعد  الشخص  فقال  حقيقته.  على  أحد  يطلع  ولم  هذه،  من  الحاضرون 
ه  زمان لبعض خواصه: إنه لما اشتدَّ بي المرض ظهر موالنا الجامي وتوجَّ
إليَّ فزال المرض، فأرسل إليه بعده أجناساً نفيسة ما يبلغ قيمتها عشرين 
رسالة  فكتب  العلية.  الطريقة  عاً  متضرِّ منه  والتمس  للهدية،  ذهب  ألف 
مختصرة مفيدة في الطريقة النقشبندية، وأرسلها إليه، وكتب في آخرها: 
الفقير؛  وظيفة  من  يكن  لم  وإن  وكتابتها  الكلمات  هذه  بأمثال  التكلم  أنَّ 
لكن لما وصل إلى مشام الذوق رائحة اإلخالص من الجناب كان باعثاً 

على تحريرها:
وإنـي وإن كـنـت لذا غيـر قـابـل       ولـسـت لمـا نـال الكـرام بنـائـل
ولكننـي أبـرزت مـن ذا عـالمــة       لـعـلـك إن تحظى بـه أن تحـاول

فيه  فطمع  جمٌل؛  الحجاز  طريق  في  بلخ  أكابر  من  لشخص  كان 
عليه  وشدَّ  الجامي،  موالنا  أراده  بما  إلحاح  بعد  منه  واشتراه  األعرابي، 
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حمله، فمرض الجمل في الصحراء ومات تحت كثيب. فجاء األعرابي 
لي  بيعك  وقت  معلوالً  معيباً  كان  إنه  وقال:  عليه،  بالغلظة  وبدأ  لديه، 
فقال  بشدة.  ثمنه  واستردَّ  بفحش،  اللسان  وبسط  علَّته!  لي  تبيِّن  ولم 
هذا  إلى  وصلوا  ولما  قرب.  قد  وحتُفه  تغير،  قد  األعرابي  إن  موالنا: 
الكثيب في رجوعهم من مكة سقط األعرابي ومات، فدفنوه في الكثيب.
التحق  الذي  ـ  بالفتحي  المسمَّى  المبتدئ{1}  ذلك  إن  جمع:  قال 
عن نظر عنايته، ورجع  بالروافض في بغداد، وأثار الفتنة وصار مطروداً 
رأس  على  الشعير  مخالة  علق  ـ  الحج  أداء  غير  من  تبريز  إلى  بغداد  من 
فرسه وقت مغرٍب بتبريز، ثم جاء وأدخل يده في المخالة فعضَّ الفرس 

سبابته وأقلعها عن أصلها فمات به.
وقت  ساحل  على  قاعداً  كنت  الروجي:  الدين  شمس  موالنا  قال 
طغيان الماء مع موالنا الجامي، فظهر فوق الماء قُنُْفذة ميتة، فأخذها من 
الماء ومسحها بيده فحركت بعد لحظة، وجاءت جنب موالنا على خالف 
هنا إلى البلد، فوضعها على  طبيعتها، واستقرَّت على ذيله، إلى أن توجَّ
األرض وقام ومضى، فأخذت تمشي من خلفه متحيرة، وجاءت مسافة 
هي  واختفت  نظرها،  عن  واختفينا  الناس،  ازدحام  وصولنا  إلى  كثيرة، 

عنا. أيضاً 
الجامي فحكى لي فقال:  كان غالم صاحب جمال منظور موالنا 
ومعنا  للتفرج  سياوشان  قرية  إلى  معه  فرحنا  مالزمته،  في  يوماً  كنت 
زاوية؛  في  األصحاب  كل  نام  الليل  وفي  األصحاب،  من  عظيم  جمع 
إلى  شمعاً  هناك  وأسرجوا  فيها،  واستراح  واسعة  زاوية  موالنا  واختار 
بال  انتبهت  الليل  من  ساعتان  مضت  ولما  عنه،  بعيداً  ونمت  الصباح؛ 
سبب! ووجتني قاعداً على ركبتي، ورأيته أيضاً قاعداً في مجلسه مراقباً. 

ته في 61، فراجع في آخر الوجه. كما مرَّ قصَّ  {1}
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فاضطجعت ثانياً ونمت زماناً، ثم انتبهت كذلك بال سبب! ووجتني مثل 
بواسطة  أنه  فعلمت  الليلة،  في  الحالة  وتكررت  تحيُّري!  فزاد  األول، 
توجه خاطره الشريف إلّي، فقمت وتوضأت وجئت عنده وقعدت على 

ركبتي إلى الصباح.
قال واحد من مخلصيه: وقع في قلبي داعية انتقال من بلد إلى رأس 
داعيتي  عليه  وعرضت  موالنا  عند  فجئت  هناك،  مقيماً  وكوني  المزار، 
فقال: مناسٌب غاية المناسبة، فاخرج من البلد سريعاً، وال تهمل فيه، 
تاماً، حتى طلب الخادم؛ وأمره  فإن الفرصة غنيمة، وأظهر فيه اهتماماً 
في  الفتور  وقع  البلد  جئت  ولما  باإلسراع.  ثانياً  وبالغ  المنزل،  بتعيين 
اللصوص  فدخل  عنها،  رجعت  حتى  المانعة،  العوارض  ببعض  الداعية 
سائر  مع  فأخذوها  شاهرخية،  دينار  ألف  لي  وكان  بيتي،  جمعة  بعد 

مفلساً. األمتعة في البيت، وتركوني عرياناً 
جاء يوماً موالنا سيف الدين أحمد شيخ اإلسالم الهروي مع أرباب 
التدريس مجلسه، فبعد تقديم الضيافات أمر المغنين والزمارين والدفافين 
المقبرة  إلى  أيام  ثالثة  بعد  موالنا  خرج  ثم  ففعلوا،  المجلس  في  ليغنّوا 
للتفرج، فلقي فيه اتفاقاً الشيخ شاه، وكان من المشائخ المتورعين، وقد 
بلغه قبل مالقاتهما ما وقع في المجلس السابق، فقال له الشيخ شاه في 
الصحبة: كيف في مجلسك أسباب الطرب؟ ويلعبون بما ال يليق لذوي 
والعجم!  العرب  عرفاء  ورئيس  العالم،  علماء  مقتدا  وأنت  األدب؟! 
فجعل موالنا فاه في أذنه، وكلمه سراً بحيث لم يطلع عليه أحد من أهل 
المجلس، فصاح الشيخ صيحة وخرَّ مغشياً عليه، ولما أفاق تضرع إليه، 

لديه.  ولم يطلق لسانه بأمثال تلك الكلمات ثانياً 
التفاسير،  بعض  يوماً  طالعت  الرحمة:  عليه  الفقير  والد  قال 
اآلية،  ®مث   ¬  «   ª  © نث¨  اآلية  معني  في  ونظرت 
اآلية  في  النهار  يحمل  أن  يمكن  بأنه  قلبي  في  فحضر  فيها،  وتأملت 
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فعزمت  العدم.  ظلمة  على  والليل  الوجود،  نور  على  التأويل  بحسب 
اليوم  في  عنده  فحضرت  سره،  قدس  الجامي  موالنا  على  أعرضه  أن 
مطالعة  وقت  قلبك  على  خطر  متى  قال:  هنيهة  قعدت  ولما  الثاني، 
ره  التفسير معنًى مناسباً لمشرب هذه الطائفة في بعض اآليات القرآنية قرَّ

لي. فشرحت له ما في بالي فاستحسنه.
البلد  من  يوماً  خرجت  المولى:  تالمذة  كبار  من  فاضل  عالم  قال 
صبيح  غالم  الطريق  في  فأقبل  المزار،  رأس  في  وكان  مالزمته،  بقصد 
الوجه في قرب رباط موالنا محبي، فنظرت إلى جانبه مرة أو مرتين بال 
لهذا الحال، وعلى كتفه أثواب من اللبد  اختيار، فمرَّ بي شخص مقارناً 
سهم  أنه  فظننت  شديداً،  صكاً  اليمنى  عيني  لبد  طرف  فصكَّ  الملّون، 
رموني به، فقعدت مدة على باب الرباط، وسال من عيني دموع كثيرة. 
األكابر  من  جمع  مع  المسجد  باب  على  قاعداً  لقيته  عنده  جئت  ولما 
من الفقراء أوقع  فقعدت معهم، فرفع رأسه بعد لحظة وقال: إن واحداً 
نظره على غالم صاحب حسن وجمال في الطواف، فظهرت يُد في الهواء 
نظرة  هاتف:  وهتف  الدمع،  من  عينيه  إحدى  ففاضت  وجهه  ولطمت 
يحفظ  أن  ينبغي  وقال:  الفقير  إلى  ه  توجَّ ثم  زدناك.  زدت  إن  بلطمة، 

العين حتى يحفظوا أيديهم.
قال واحد من أهل العلم والصالح ـ وكان له إخالص تام لموالنا 
وكان  مالزمته،  بنية  المزار  رأس  على  منزله  يوماً  جئت  ـ:  إليه  وتردَّد 
الباب  في  قاعدا  الوقت  صوفية  من  واحد  وكان  حرمه،  داخل  في  هو 
الكالم  أثناء  في  فنقل  باب،  كل  من  كالم  بيننا  فجرى  لخروجه،  منتظراً 
فرضية  ورد  قال:  أنه  ـ  سره  قدس  ـ  عربي  ابن  الدين  محيي  الشيخ  عن 
الصوم على شهر من الشهور االثنى عشر في كل سنة، أي شهر كان من 
من استماع الكالم، وكنت  غير تخصيص بشهر رمضان. فصرت متأثراً 
مثله  بصدور  أرض  ولم  تاماً؛  اعتقاداً  الدين  محيي  الشيخ  في  معتقداً 
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عنه، فقمت من المجلس وجئت البلد، وجاء صاحبي أيضاً من ورائي، 
قبل  المقدمات  أنواع  بإلقاء  فبدأ  الكالم؛  لتحقيق  الثاني  اليوم  في  فجئته 
الرضا  لنا  ينبغي  قال:  أن  إلى  الكالم  انجرَّ  حتى  البال،  في  ما  عرض 

وطريقتهم. زماننا  فقهاء  بطور 
(الفتوحات  في  سره  قدس  عربي  بن  الدين  محيي  الشيخ  وكتب 
المكية) في ذم بعض فقهاء الزمان: أنه كتب واحد فقهاء مصر فتوى في 
الصوم الفرض بناء على مصلحة السلطان ما صورته كذا وكذا، وقرر ما 

نقله صاحبي أمس.
ـ  سره  قدس  ـ  الرومي  الدين  جالل  موالنا  أوالد  من  واحد  جاء 
من الروم إلى خراسان؛ وكان شيخاً عالماً عارفاً، وكان مدة في مالزمة 
موالنا الجامي، وكان ينظر إليه بنظر االلتفات، وعيَّن له منزالً على ِحَدة 
في المزار، قال هو: جاء يوماً موالنا الجامي منزلي ليلة، فصلينا العشاء 
كنََفٍس  علي  الليلة  ومضت  السكوت،  على  الصبح  إلى  للصحبة  وجلسنا 
واحد. وقال: إن في طريقة خواجكان ـ قدس اهللا تعالى أرواحهم ـ ال 

يحصل ألحد شيء ما دام لم يكن منهم التفات إلى حاله. 
فتوجهت  مظلمة،  وكانت  الطريق؛  في  ليلة  كنت  أيضاً:  وحكى 
إلى طرفه في حال االضطرار، فاستنار الطريق، وتخلَّصُت من الظلمة.

اعلم أنه ابتدأ مرضه يوم األحد الثالث عشر من محرم الحرام سنة 
المؤذن  أذَّن  ولما  مرضه،  أيام  سادس  الجمعة  يوم  صباح  وضعف   898

أوَّل أذانّي الجمعة انقطع نََفسه المبارك.
ـ  الكاشغري  الدين  سعد  موالنا  ابن  كالن  خواجه  لحضرة  وكان 
واألخرى  الجامي،  موالنا  تحت  إحداهما  كانت  بنتان؛  ـ  سرهما  قدس 
تحت راقم الحروف. وكان لموالنا الجامي منها أربعة أوالد، عاش األول 
يوماً واحداً ومات قبل التسمية. والثاني خواجه صفي الدين محمد: مات 
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بعد سنة من والدته، فتأثر موالنا من موته غاية التأثر. والثالث خواجه 
ضياء{1} الدين يوسف:وتاريخ والدته بخطه المبارك: والدة الولد األمجد 
ـ في النصف األخير ليلة  حسناً  ضياء الدين يوسف ـ أنبته اهللا تعالى نباتاً 

األربعاء التاسعة من شوال سنة 882. 
المسجد  شمال  في  الحوض  جنب  على  قاعداً  يوماً  موالنا  وكان 
ضياء  لخواجه  حامًال  الحرم  طرف  من  الخدمة  من  واحد  فجاء  القديم، 
ولما  تخميناً،  سنين  خمس  ابن  الوقت  في  وكان  كتفه،  على  الدين 
ـ.  سره  قدس  ـ  اهللا  عبيد  خواجه  الشيخ  أر  لم  إني  أبت  يا  قال:  جاءه 
خاطرك،  في  يبق  لم  لكن  اهللا  عبيد  الخواجه  رأيت  إنك  وقال:  م،  فتبسَّ
في  حضر  اهللا  عبيد  خواجه  أن  األيام  هذه  في  المنام  في  رأيت  قال:  ثم 
لضياء  حامًال  وجئته  ـ  المسجد  شمال  في  اق  روَّ إلى  وأشار  ـ  الموضع 
يشرفه  وأن  العناية،  بنظر  إليه  ينظر  أن  منه  والتمست  يدي،  على  الدين 
بشرف التفاته. فأخذه من يدي ووضع فاه في فيه، وصّب من فيه شيئاً 
من  فانتبهت  أعطانيه  ثم  وزاد،  فوه  امتأل  حتى  فيه  في  البياض  غاية  في 

نومي، ونظم هذه الواقعة.
والرابع خواجه ظهير الدين عيسى:  ولد بعد تسع سنين من والدة 
خواجه ضياء الدين، وتاريخ والدته بخطه المبارك: والدة الولد األرشد 
ظهير الدين عيسى وسط وقت الظهر من يوم الخميس، خامس محرم سنة 
وآله  بمحمد  الدارين؛  سعادة  ورزقه  حسناً،  نباتاً  تعالى  اهللا  أنبته   .891

الطيبين الطاهرين. وتوفي بعد أربعين يوماً. ونظم البيتين:
ٍم َوقْــَت ُظْهـٍر       أتَـى ُمْستَـبْـِشــٌر بِـُوُجـودِ ِعيَسـى لَِخْمـٍس مِـْن ُمَحـرَّ
فََطـالَْعـُت اْسَمـَه مِـْن بَيْـِن أْسـَمـا       فَـَمـا قَـالُـوا ِسـَوى َذلِـَك ِعيَسـى
ـهِ      يَـُكـْن تَــارِيـُخـُه َذلِـَك ِعـيـَسـى فعدَّ َمْلُحـوُظ ِعيـَسـى ُدوَن َخـطِّ

فراجعه.  ألجله  الكافية)  (شرح  سره  قدس  الجامي  موالنا  صنف  الذي   {1}
األصل}. {هامش 
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موالنا عبد الغفور رحمه اهللا تعالى:
لقبه: رضي الدين، وأصله من بلدة الرو من أعيان تلك الديار، 

من نسل سعد بن عبادة ÷، من كبار األنصار وسيد الخزرج.
كان ـ رحمه اهللا تعالى ـ من أِجلَّة تالمذة موالنا الجامي ـ قدس 
على  وقرأ  والنقلية،  العقلية  العلوم  أصناف  في  عصره  ووحيد  ـ  سرهما 
موالنا الجامي أكثر مصنفاته. وكتب موالنا الجامي ـ بعد مقابلة (شرح 
فصوص الحكم) في آخر كتاب موالنا المرقوم ـ هذه الكلمات القدسية: 
والمولى  الفاضل،  األخ  وهو  صاحبه،  وبين  بيني  الكتاب  مقابلة  تمت 
عبد  والدين  الملة  رضي  الثاقب،  والفكر  الصائب،  الرأي  ذو  الكامل، 
عن كل شيء، في  الغفور، استخلصه اهللا تعالى لنفسه ويكون له عوضاً 
أواسط شهر جماد األولى المنتظمة في سلك شهور سنة 896، وأنا الفقير 
في  حاله  عن  الغفور  عبد  موالنا  وعبَّر  عنه،  عفي  الجامي  الرحمن  عبد 

(تكملة حاشية النفحات) هكذا.
فجاء  بالطريقة،  االشتغال  إرادة  الفقراء  من  واحد  قلب  في  وقع 
محمد  اهللا  إال  إله  {ال  ذكر  فلقنه  الطريقة،  تعليم  منه  واستدعى  لديه 
رسول اهللا}، مشروطاً بحفظ صورته. فاشتغل المذكور في تلك الصحبة 
الحال،  في  الطائفة  هؤالء  عند  المعهود  األثر  فيه  فظهر  أمره،  بموجب 
عظيم،  وشوق  قوية،  لذة  له  وحصلت  النور،  فضاء  في  نفسه  ورأى 
مث،   u   t  s  r  qنث عالمة:  وظهرت  وسرور،  وبهجة 
عن  واإلخفاء  الستر  الزم  األسرار،  من  سرُّ  هذا  فقال:  عليه  فعرضه 
األحبَّاء واألخالَّء، فضًال عن األغيار. ثم زادت فيه كيفية عدم الشعور 
بعض  يوم  الشخص  إليه  وشكى  العمل.  وكثرة  الشغل،  تكرار  بسبب 

النسبة. لفتور  سبباً  يكون  الذي  األشغال 
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مطلب
فقال: ال بد من أن تجمع هذه النسبة بشيء من األشغال الظاهرية، 
وأن تالزم صحبة شيخ أخذت هذه النسبة عنه، فإنها ملك الغير ظهرت 
فيك بطريق االنعكاس، وينبغي أن تجتهد في السْعي حتى تكون ملكك، 

وذلك إنما يتيسر بدوام الصحبة.
يمتاز  لئال  للسالك،  ضروريٌّ  ظاهريٍّ  بأمر  االشتغال  إن  وقال:    
شخصاً  أن  سمعت  أما  بينهم.  ومشتهراً  معلوماً  فيكون  الخلق  سائر  عن 
حضر عند واحد من األكابر والتمس منه الطريقة؛ فقال: هل عندك شيء 
من الصناعة؟ قال: ال. فقال: اذهب وتعلم الخصافة، فإن معنى سيرة 

هذه الطائفة ال حصول له من غير صورة شغل ما.
  وقال: إن حصول هذه الحالة وتحقُّق هذه النسبة آني، فإنها من 
وإقبال  الخلق،  عن  إعراض  الحال  وحقيقة  واالنفعال،  اإلدراك  مقولة 

على اهللا تعالى، وهذا ممكن الحصول في آن واحد.

مطلب 
فينبغي  آخر،  طرف  إلى  وجهها  مرآة  بمنزلة  اإلنسان  نفس  فإن 

يقلبها إلى طرف الحق تعالى.
المشائخ  من  واحد  صحبة  في  صاح  األكابر  من  واحداً  إن  وقال: 
بالحق  القلب  ربط  حصول  بعد  إن  قال:  قام  فلما  عليه،  مغشياً  وسقط 
تعالى وتحقُّق الحضور تكون النسبة أحياناً مذهلة لما سواه تعالى، ويقال 
}، وأحياناً غير مذهلة، ويقال لها {علماً}، ويجعلون  لهذه الكيفية {حاالً
العلم مندرجاً في الحال محسوباً منه، وهذا التفاوت على حسب استعداد 
الشخص في الصفاء والكدورة. وإذا حصلت الغيبة زمان الذكر ينبغي أن 

مستقيماً. يفرضها خطاً 



206

ممّداً  واحد  بأمر  الخيال  واستثقال  المعنى  هذا  تخيُّل  كان  ولما 
للجمعية؛ أمر النَّبي € علياً ÷ بهذا المعنى وقال: ينبغي أن تفرض الخط 

مثل الخط المستقيم.
من  لغيرها  ليست  التي  النقشبندية  أكابرنا  طريقة  محاسن  ومن 
كل  مع  مكان،  كل  في  النسبة  تلك  بتحصيل  االشتغال  حصول  الطرق: 

شخص، وفي كل حال.

مطلب
وينبغي أن يجعل تحصيل النسبة أصًال أصيًال، واقتصار االشتغال 
اللطافة،  غاية  لطيفة  الشريفة  النسبة  وهذه  الضرورة.  قدر  على  بغيرها 
بأمر  وتستر  تزول  وربما  بها،  يختص  ووقت  يضبطها،  حدٌّ  لها  وليس 
جزئي، وتظهر أحياناً بال ترقب، ومتى وقع الفتور فيها يرجع إلى سببه، 

ويالحظ فيما أفضى إليه، ويبادر إلى دفعه.
النسبة  يمدُّ  الحسية  األمور  في  المالحظة  من  كثيراً  إن  وقال:   
باختالف  يختلف  مضبوط؛  غير  أمر  وذلك  الجمعيَّة،  ويقوي  والحالة؛ 
صورة  في  التي  الصحراء  أن  ذلك:  جملة  ومن  واألوقات،  األحوال 
ثٌة لمعنى  االطالق معينة لمالحظة معنى اإلطالق، ومشاهدة الجبال مورِّ
مقوٍّ  المراقبة  وقت  واالتصال  باالمتداد  الماء  وصورة  والعظمة،  الهيبة 
حول  عن  للخروج  مورثة  الظلِّ  لذي  الظلِّ  تبعية  ومالحظة  للمراقبة، 
مورثة  شها  وتوحُّ الوحشية،  الحيوانات  عيون  ومالحظة  وقوته،  نفسه 
البكاء  وصوت  الفناء،  لنسبة  مقوية  الجنازة  ومالحظة  الحيرة،  نسبة 

المفقود. المحبوب  يذكر 
وقال: كنت أمشي مع موالنا سعد الدين، فمررنا على حمار ميت 
في  نسبته  وقويت  عجيباً،  استهالكاً  له  إن  موالنا:  فقال  عيناه  فتحت  قد 

حينه غاية.
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بستان  إلى  الصحراء  إلى  فخرجت  عظيم  قبض  لي  عرض  وقال: 
يأخذن  األشجار  هذه  أن  قلبي  في  فخطر  الصنوبر،  أشجار  فرأيت  آهو، 
في  القبض  فزال  استعدادهن!  حسب  على  الفياض  المبدأ  من  الفيض 

الحال، واستولت نسبة عظيمة.
من  إليه  وشكوت  جئته  ـ:  سره  قدس  ـ  الغفور  عبد  موالنا  قال    
ضرر اختالط الناس. فقال: ال يمكن إخراج خلق اهللا تعالى من العالم! 
في  وكان  فيه.  تصرُّف  للخلق  يكون  ال  وجه  على  كونه  للسالك  ينبغي 
تلك األيام مشغوالً بتأليف كتاب (نفحات األنس) وقال: أكتب صفحة 

وصفحتين؛ ومالي شعور بالكتابة، بل يجري القلم بطريق العادة.
وقال: قال بعض األكابر: أن التكلم ال يجتمع مع الشغل الباطني. 

وهذا الكالم في غاية الغرابة{1} منه.
فوائد أنفاسه المسموعة:

أحكام أبو الجن وأحواالت بنيها
ـ  عربي  ابن  الدين  محيي  الشيخ  أورد  الغفور:  عبد  المولوي  قال 
غيره؟  أم  إبليس  هو  هل  الجنِّ  أبا  أن   في  االختالف  وقع  ـ  سره  قدس 
والتحقيق أنه غيره، بل إبليس واحد منهم. وكان أبو الجنِّ خنثى؛ على 
إحدى  سحق  من  أوالده  ويتولَّد  فرج،  واألخرى  ذكر،  فخذيه  إحدى 
فخذيه على األخرى. ولما كان تركيبهم من النار والهواء اللتين هما ركنان 
خفيفان غلبت عليهم السخافة والخفة، خصوصاً إذا انضم إليهما الروح، 
ضعيف  وتركيبهم  الحركة،  وكثرة  السيرة  وسرعة  الخفة،  غاية  في  فهم 
غاية، يهلكون بوصول أذية يسيرة أو ثقل من بني آدم، وأعمارهم قصيرة 
من هذه الحيثية، فإذا ظهر واحد منهم لشخص بصورة مثالية يهرب عنه 

عن نظره. سريعاً ويكون غائباً 

ألنه شيء ومقام يذوقه أدنى أهل اهللا من أهل الطريق النقشبندّي، فراجعه .  {1}
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  وقال الشيخ ـ قدس سره ـ: وطريق حبسهم عن الهرب أن ينصب 
منصوباً  النظر  دام  وما  وشمال،  يمين  إلى  التفات  غير  من  عليهم  العين 
مثل  مكانهم  على  ويبقون  بوجه،  النظر  عن  الغيبة  يقدرون  ال  عليهم 
المحبوس، ولذا يظهرون أنواع الحركات وأصناف الحاالت والتخييالت 
الفرار.  من  ويتمكنوا  آخر،  طرف  إلى  نظره  الناظر  ليصرف  والتسويالت 

وإن تعليم حبسهم بهذا الوجه إنما هو بتعليم اهللا تعالى إياي باإللهام.

مطلب 
في صفات الجن

األمور  في  قاصرة  وإدراكاتهم  بينهم،  قليالن  والعرفان  العلم  وإن 
المعنوية غاية، وخصوصاً في معرفة اهللا تعالى. وأكثرهم سفهاء أغبياء، 
يحصل  كثير  ضرر  صحبتهم  في  بل  كثيرة،  فائدة  اختالطهم  في  وليس 
والجزء  والهواء،  النار  من  لتركيبهم  اإلنسان،  باطن  في  الكبر  صفة  منها 
الناري غالب في تركيبهم، والكبر من خواص النار، ولذا قال إبليس في 
الصحراء  في  اإلعصار  بعض  وإن  نار.  من  خلقتني  الكبر:  أظهر  ما  أول 
يحارب  اإلعصار  ذلك  بين  وهم  ومحاربتهم،  مضاربتهم  أثر  من  يحصل 
بعضهم بعضاً، والفتنة والمجادلة والمحاربة كثيرة بينهم، بسبب تجبّرهم 
وتكبّرهم الالزمان لذاتهم، فإذا مات أحدهم ينتقل إلى البرزخ وال يمكنه 
وإذا  الحشر.  إلى  البرزخ  في  ويكون  ثانياً،  الدنياوية  النشأة  إلى  الرجوع 
عذاب  من  تأثُّره  لقلَّة  بالزمهرير  يعاقب  جهنَّم  عذاب  منهم  واحد  استحق 
حرارة  على  زائدة  جهنَّم  نار  حرارة  فإن  بالنار!  تعذيبه  أمكن  وإن  النار؛ 

النار العنصريَّة بمراتب كثيرة وشديدة في الغاية. 
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الشيطان على نوعين
في  الشيخ  أورد  والنفسانية):  الشيطانية  (الخواطر  في  قال 
(الفتوحات) أن الشيطان على نوعين: شيطان صوري وشيطان معنوي، 
حقَّانيَّاً،  أمراً  أحياناً  الناس  خاطر  يلقي في  إبليس  فالشيطان الصوري هو 
باطًال، وقد  فيتصرَّف فيه الشيطان المعنوي الذي هو النفس ويجعله أمراً 

يعجز عنه الشيطان الصوري. يفعل أموراً 

مطلب مهم
من  وهو  الحسنة  السنن  من  سنَّة  فعل  شخص  قلب  في  يلقي  مثًال 
أجرها  فله  حسنة  سنَّة  سنَّ  (من  الحديث  في  ورد  وقد  الحقَّة،  األمور 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) فيتصرَّف فيه الشيطان المعنوي حتى 
يها سنة حسنة ليعمل  يحثُّه على وضع األحاديث وإسنادها إليه €، ويسمِّ
بها الناس، فيكون له أجر منها، وهو غافل عن الحديث الصحيح المتَّفق 
داً  متعمِّ عليَّ  كذب  قوله €: (من  من  التواتر؛  حدَّ  البالغ  صحته،  على 

أ مقعده من النار). فليتبوَّ
والمثال الثاني الذي أورده الشيخ أيضاً: أن الشيطان الصوري يلقي 
في القلب مثًال تالوة القرآن جهراً، وهو أمر حقاني، فيضم إليه الشيطان 
الرياء  بإدخال  فأبطله  قارئ،  أنه  ليقولوا:  الغير  إسماع  إرادة  المعنوي 

والسمعة. وأمثالها كثيرة.

مطلب 
قال: سأل البعض:  إن مقتضى العدل والحكمة أن يكون العذاب 
غيَر  اآلخرة  عذاب  كون  في  السبب  فما  متناهياً،   المتناهي  الذنب  على 
على الكفر المتناهي؟ قال اإلمام الغزالي ـ رحمه اهللا تعالى ـ في  متناهٍ 
هذا  وإدراك  تعالى،  باهللا  مختصٌّ  األعمال  جزاء  قدر  علم  إنَّ  جوابه: 
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يكون  إنما  للكفر  المماثل  والجزاء  الناقصة،  العقول  إدراك  فوق  المعنى 
جزاء  حقيقة  على  اطالع  سبحانه  الحقِّ  لغير  وليس  األبديَّة،  النشأة  في 

ه. وسرِّ األعمال 
كان  الكفر  على  المداومَة  الكفار  نية  كانت  لما  بعض:  وقال 
األبدي  بالعذاب  يقولون  ال  الذين  فأما   . دائماً اآلخرة  في  أيضاً  جزاؤهم 
لمزاج  بمالئم  وليس   ، عارضيٌّ جهٌل  الكفر  إن  قالوا:  به  يقرُّون  وال 
الروح، بل المناسب لمزاجه وإدراكاته أمور حقة، وصفة الجهل تكون 

انتهى. األخير.  في  مرتفعة 
قال شيخنا: ما يصدر من الناس من سوء إن لم يكن في مقابلته حدٌّ 
وتعزير شرعي ينبغي أن ال يتأذَّى منه، فإنه صدر عنهم بإقدار اهللا تعالى 

إياهم لهذا الفعل وتمكينهم فيه وخلقه.
قال موالنا عبد الغفور قدس سره في توجيه الكالم: إن األفعال، 
ه إليه حدٌّ شرعي أم ال، لكن  وإن كانت كلها من هذا القبيل، سواء توجَّ
المراد أن في القسم المذكور ينبغي أن ينظر إلى القضاء والقدر لئال تثور 
الفتنة والجدال، وفي الصورة األخرى ينبغي أن ينظر إلى األحكام الشرعية 
إلى  اإلهانة  تتطرَّق  ولئال  النظام،  أحسن  على  العالم  أمور  سلسلة  لتبقى 
شريعة نبينا محمد €، فالتأذِّي في تلك الصورة واإليذاء والفتنة والجدال 
رسوله €. وفي ضمن الجدال واإليذاء  ةِ  موجبة لرضا الحق تعالى ومسرَّ
غير  ليسا  واإلمهال  فيها  واإلهمال  ومعنى،  صورًة  الفائدة  من  ألوف  فيها 

زندقة وإلحاد في الشريعة.
عن  نقًال  هذا  شيخنا؛  قول  معنى  في  الغفور  عبد  موالنا  قال 
(الفتوحات): إن سّر ظهور العالم ال يكون معلوَم شخص إال بالمجاهدات 
الكثيرة، والرياضات الشديدة، يصحبها الهمم العالية المراد ممن يصحبها 
ته ومطمح نظره ذاُت الحق سبحانه،  الهمم: أن يكون مرمى قصده وهمَّ
كثيرة  مجاهدات  لصاحبها  ليست  لكن  موجودة  الهمة  تلك  كانت  فإذا 
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األسرار  من  هو  الذي  العالم  ظهور  ِسرُّ  له  ف  يتكشَّ ال  شديدة  ورياضات 
د وجود الهمة من غير أن يالبس بالمجاهدة والرياضة،  الغامضة، ومجرَّ
د حصول المجاهدة والرياضة من غير تحصيل تلك الهمة ال  وكذلك مجرَّ

أصًال. يعطيان نتيجة، وال يجديان نفعاً 
قدرة  العارفين  بعض  أعطي  قد  هذا:  شيخنا  قول  معنى  في  وقال 
ومخلوق  الحق  مخلوق  بين  والفرق  خلقه،   أرادوا  ما  كل{1}  خلق  على 
حضرة  في  العارف  أثبته  دام  ما  باقياً  يكون  العارف  مخلوق  أن  العارف: 
إليه  متوجهاً  العارف  يكون  أن  بقائه  في  يلزم  ال  يعني:  الحضرات،  من 
بالتوجه الحسي الشهادي، بل يكفي إلبقاء وجود ذلك الموجود الشهادي 
هه إلى صورته المثالية في حضرة المثال، وما بقي التوجه  الخارجي توجُّ
من العارف في حضرة المثال أو حضرة الشهادة إلى هذا الموجود الشهادي 
ه في جميع الخطرات يكون  يكون ذلك الموجود باقياً، ومتى انقطع التوجُّ

ِصرفاً. معدوماً 
قال في معنى قول شيخنا: كان الشيخ بهاء الدين عمر يركب فرساً 
للفرس  اختياره  إن  فقال:  سببه؟  عن  فسئل  األوقات،  أكثر  في  أبيض 
أن  يعني:  كذلك.  مشهوداً  الصورية  التجليات  بعض  لكون  األبيض 
خصوصية كل صورة بالنسبة إلى أرباب المكاشفات مبنية على اختالف 
صور  في  لهم  المنكشفات  والحقائق  المعاني  واختالفات  االستعدادات؛ 
األشياء. مثًال وقع التجلي الصوري لموسى عليه السالم في لباس شجرة 
ط  مخطَّ شاب  صورة  في  محمد €  لسيدنا  ووقع  المقدس،  الواد  في 

الوجه، كما نطق به بعض األحاديث انتهى..
  وكتب الشيخ األكبر محيي الدين في بعض مؤلفاته: رأيت ربي 

على صورة الفرس.

أراد به ما يظهر على يد العارفين من الكرامات، كظهور الطعام واللباس وقت   {1}
الحاجة، كما قال النبي € (إن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبّره) وإسناد الخلق 

إلى العارف مجازّي كإسناد اإلنبات إلى الربيع. {منه رحمه اهللا تعالى}. 
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كيفيَّات تجلِّي  الحقِّ للسالك
الحق  يرون  السالكين  إن  الدولة:  عالء  الدين  ركن  الشيخ  وقال 
النورية؛  وبالتجليات  لآلثار،  مناسبة  وهي  الصورية؛  بالتجليات  سبحانه 
وهي مناسبة لألفعال، وبالتجليات الذوقية؛ وهي مناسبة للذات. ويتجلَّى 
األشياء؛  جميع  صورة  في  الصورية  التجليات  في  للعبد  سبحانه  الحقُّ 
وأفراد  والحيوانات،  والنباتات،  والمعادن،  العنصريات،  مفردات  من 
االنسان، فإذا تجلى في واحد من المواليد الثالثة؛ ثم أراد أن يتجلَّى في 
مرتبة أعلى منه يتجلَّى أوالً في أفق ذلك المولود، ثم يبتدىء بمولود آخر 
فوق ذلك، كما أنه إذا تجلَّى من المعادن ثم أراد أن يتجلَّى من النبات 
يتجلّى في صورة المرجان الذي هو أفق المعادن، فإنه أقرب المعادن إلى 

ه مثل النباتات.  مرتبة النبات، لنموِّ
صورة  في  يتجلَّى  الحيوان  إلى  النبات  من  يترقَّى  أن  أراد  وإذا 
بعض  لوجود  الحيوان،  مرتبة  إلى  وأقربها  النباتات  أفق  لكونها  النخل، 
من  تثمر  وال  رأسها،  بقطع  يابسة  تصير  فإنها  فيها،  الحيوانات  خواصِّ 
حتى  إناثه  يحمل  ال  حيث  الحيوان،  خواص  من  وذلك  تلقيح،  غير 

تجتمع مع ذكوره.
ومتى أراد الترقِّي من سائر الحيوانات إلى مرتبة اإلنسان يتجلَّى في 
لكونه  اإلنسان،  إلى  بالنسبة  الحيوانات  سائر  أفق  لكونه  الفرس،  صورة 
وفطنة، وليس فوق اإلنسان  الحيوانات إليه، حيث أن فيه شعوراً  أقرب 
صورة في التجليات الصورية. وغاية التجلي الصوري في مرتبة اإلنسان 
أن يتجلَّى الحّق سبحانه للسالك في صورة صاحب المتجلّى له. وليس 
للسالك مزلَّة قدم أصعُب من أن يتجلّى له الحقُّ سبحانه في صورته بحيث 
ويجد  نفسه،  الكل  يرى  نظر  وكلما  نفسه،  غير  أحداً  السالك  يرى  ال 

الموجودات كلها محاطة بنفسه. 
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مطلب 
مقام قول العارفين: سبحاني؛ ما أعظم شاني، و: أنا الحق

في  و{ما  الحق}،  و{أنا  شاني}،  أعظم  ما  {سبحاني  قول  ومنشأ 
جبَّتي سوى اهللا}، و{هل في الدارين غيري}، وأمثالها كلُّها إنما هو هذا 
الصورّي،  التجلي  في  الكشف  ألهل  وقعت  القدم  زلة  وأكثر  التجلي. 
ه بالكلمات، وَوقع أكثر مزلَّة األقدام للحكماء في  حتى اجترؤا على التفوُّ
التجلِّي المعنوي حيث أعرضوا عن متابعة األنبياء عليهم الصالة والسالم 
بمدركاتهم المعنويَّة فهلكوا، ولما كانت األولياء محفوظين بيمن  اغتراراً 
أوقات  بعض  في  سهو  منهم  وقع  وإن  ـ  السالم  عليهم  لألنبياء  متابعتهم 
غلبة السْكر عليهم، لكنهم رجعوا عنه في حال الصحو وتابوا ـ فال جرم 
إلى  والمعنوية  والنورية  الصورية  التجليات  منازل  من  تعالى  اهللا  رقَّاهم 
إلى  وأوصلهم  األقدام،  مزلة  من  وخلَّصهم  الذاتية،  التجليات  معارج 

التجلي الذاتي نث z yx w v u  t s }  | {مث.
وكان وفاة موالنا عبد الغفور غداة يوم األحد؛ الخامس من شعبان، 
سنة 912 بعد طلوع الشمس. رحمه اهللا تعالى وإيانا، ورزقنا من بركاته 

وعلومه وفيوضه. آمين يا ربَّ العالمين.
موالنا شهاب الدين أحمد البرجندي رحمه اهللا تعالى:

من كبار أصحاب موالنا سعد الدين الكاشغري ـ قدس سره ـ كان 
عالماً في الظاهر والباطن، ومن العلماء الَكَملة في هراة.

مولده: قصبة برجند في والية قاتن. حكى والده: رأيت في المنام 
كأني واقف بطور سيناء، فظهر شيخ اإلسالم أحمد الجامّي ـ قدس سره 
سيعطيك  سبحانه  الحق  إن  وقال:  السالم  فردَّ  عليه،  وسلَّمت  فجئته  ـ 
الدين  شهاب  فولد  جنسنا.  ومن  منَّا  فإنه  باسمي،  ه  فسمِّ صالحاً  ولداً 
فآثار  وبركته،  االسم  هذا  خير  من  راجياً  أحمد  يته  فسمَّ بيسير،  بعده 
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الزهد والتقوى كانت ظاهرة في صغره، حتى لم يفت منه صالة التهجد 
المدرسة  في  أقام  الشباب  سن  بلغ  ولما  صغره،  في  المأثورة  والنوافل 
واشتغل بالعلوم، وحاز قصب السبق ومضمار الفنون على أقرانه في مدة 
شمس  وموالنا  الخوارزمي،  اهللا  نور  موالنا  درس  زمان  وحضر  قليلة، 
ـ  وغيرهم  السمرقندي،  علي  خواجه  وموالنا  الحاجرمي،  محمد  الدين 
أكثر  على  الدرس  في  وفاق  والمدقِّقين،  المحقِّقين  من  ـ  سرهم  قدس 
ـ  پارسا  نصر  أبي  الدين  برهان  خواجه  مجلس  وحضر  المستفيدين، 
قدس سره ـ وقرأ عليه كتب األحاديث كـ (المصابيح) و(المشارق)، 

و(صحيحي البخاري ومسلم)، وكتب له إجازة رواية الحديث.
ه لصحبة مشائخ  ولما فرغ من تحصيل العلوم العقلية والنقلية توجَّ
الطريقة، ومالزمة الصوفية أهل الحقيقة، ووصل إلى صحبة الشيخ زين 
محمد  الدين  شمس  والشيخ  عمر،  الدين  بهاء  والشيخ  الخافي،  الدين 
الكْوسوي، وغيرهم، ثم آخراً إلى صحبة موالنا سعد الدين ـ قدس سره 

ـ فانقطع عن مخالطة األغيار، ومالزمة األشرار.
لكن  الدين  سعد  موالنا  حول  التردد  كثير  بدايتي  في  كنت  وقال: 
الحيثية،  تلك  من  محزوناً  وكنت  األكابر،  نسبة  من  باطني  في  أجد  لم 
فخرجت يوماً للتفرج أمام مقصورة هراة بين ازدحام العوام فرأيته بينهم، 

بليغاً. عاً  فاستقبلته وتضرَّعت لديه تضرُّ

مطلب
ال  تتقيأها  ولم  صدرك  في  العلوم  هذه  دامت  ما  أخي  يا  فقال: 
ه إلى خارج  إليه بالباطن بالكالم، ثم توجَّ فائدة لك!  وصيَّرني منجذباً 
ه  فتوجَّ بعيد،  من  أرمقه  وكنت  اختيار،  بال  خلفه  فمشيت  المسجد، 
فأقبل  خلفه،  فخرجت  آباد،  فيروز  باب  من  خارجاً  الخوش  سوق  نحو 
على دكان يباع األخشاب، واشترى منه خشبتين كبيرتين، كل منهما في 
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طول خمسة أذرع، فطبق جبَّته ووضعهما على كتفه المبارك، وأراد أن 
يحملهما، فأدركته واستدعيت منه حمل أحدهما فقال: هو لك، إن لم 
بالضرورة،  كتفي  على  إحداهما  فحملت  مانعاً،  المولوية  ناموس  يكن 
وسال،  جبيني  عن  الخجالة  عرق  وتقاطر  االنفعال،  بكمال  إثره  وتبعت 
مع  أمامي  يمشي  وموالنا  أحياناً،  وأغمض  أحياناً،  عيني  أفتح  وطفقت 
تحاش  غير  من  ظهرك!  ظهرك!  قائًال:  الحال،  وبسط  البال،  فراغ  تمام 
وال مبال، حتى دخل من باب سور البلد، فقلت في نفسي: يا ليته يتوجه 
خالف  ه على  بالنسبة إلى السوق، فتوجَّ خالية  من محلَّة پاي پاره فإنها 
تمنّي نحو السوق، فلما وصلنا قرب السوق قلت في نفسي: يا ليته يذهب 
زقاق  إلى  الملك  سوق  من  المشي  لنا  يمكن  ال  فإنه  الخوش،  سوق  من 
الخشبة  ووضعت  منزله  باب  إلى  وصلنا  ولما  المسجد،  تحت  إلى  نافذ 
على األرض ظهرت لي في هذا الحال كيفيَّة عظيمة بيمن عنايته، وبركة 
التفاته، حتى حصلت لي نسبة األكابر. فتشبَّثت بعد ذلك بذيل متابعته، 
والتزمت صحبته. وكان الباعث على فراغي من التدريس أني جئت يوماً 
الدين  فخر  علي  خواجه  مدرسة  في  ساً  مدرِّ كوني  حيث  موالنا  لمالزمة 
عظيمة  بكيفية  فخرج  قصره،  باب  في  وانتظرته  الخوش،  باب  خارج 
منه  والتمست  وباطناً،  ظاهراً  إليه  فتضرعت  أبداً،  الكيفية  بهذه  رأيته  ما 

التفات الخواطر فقال: 
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مطلب
إن القلوب تقسو من المباحثة في العلوم{1} الرسمية.

ينبغي  سره:   قدس  العطار  الدين  عالء  خواجه  الشيخ  قال  ولذا 
والتفت  في العلم،  مباحثة  كل  بعد  عشرين مرة  أن يستغفر  العلم  لطالب 
ر في باطني فنوَّره، بحيث استنار  إلّي مقارناً لهذا الكالم، فظهر شمٌع منوِّ
بنوره قواي وجوارحي، وسرى أثره في جميع أجزاء أعضائي، وحصلت 
ر  : ينبغي أن يحفظ الشمع المنوَّ لي حالوة عظيمة. فقال موالنا في المحلِّ
بيته.  ودخل  باالنصراف  لي  فأذن  ينطفىء،  لئال  له  المخالفة  الريح  من 
فكنت مراقباً لهذا الشمع المنوَّر، ومحافظاً عليه بمقتضى إشارته. وكنت 
حاضراً للوقت في المذاكرة، إلى أن وقعت المباحثة يوماً بيني وبين واحد 
ه، وطال الكالم،  من طلبة العلوم في مسألة، وتكلَّم فيها بكالم غير موجَّ
ذلك  أن  الخصم  إلزام  من  الفراغ  بعد  فرأيت  اإللزام،  إلى  األمر  وانجرَّ 
والماللة،  الحزن  غاية  محزونا  فصرت  الشمع،  وانطفىء  أظلم  قد  النور 
وتركت الدرس في وسطه، وجئت بابه بنهاية الماللة والخجالة، فخرج 
النسبة  لتلك  اجتماع  ال  أخي  يا  قال:  علّي  نظره  وقع  ولما  لحظة،  بعد 
النار  يأكل  كما  النسبة  يأكل  الغضب  أن  تعلم  أما  الغضب.  استعمال  مع 
رأسي  فأطرقت  المعنى!  نور  عن  خالياً  الباطن  ظرف  ويجعل  الحطب! 
م  تاماً، وأجريت الدموع من عيني، فترحَّ وتضرَّعت إليه بالباطن تضرعاً 
ر الشمع المذكور، فتركت االشتغال باإلفادة،  لي والتفت إليَّ ثانياً؛ فتنوَّ
ظهورها  عن  مانع  شيء  وكل  النسبة،  هذه  لحفظ  تي  همَّ جميع  وصرفت 
وخمسين سنة تُوفِّي إلى رحمة اهللا  تركته بالتمام. ولما بلغ عمره خمساً 
تعالى في شهور سنة 856، وقبره المبارك تحت مرقد موالنا سعد الدين 

قدس سرهما.

وفي تفسير سلمي في تفسير قوله تعالى نث º ¹ مث في سورة الحديد: إن   {1}
قسوة القلب من العلم أشد من الفسق {عله القسوة} بالفعل، فراجعه. {العالم حسن 

رحمه اهللا تعالى}. 
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موالنا عالء الدين اآلبيزي قدس سره
اسمه: محمد بن مؤمن.

مولده: آبيز ـ قرية في والية قوهستان ـ، من أصحاب موالنا سعد 
وكان  تامة،  مالزمة  بعده  الجامي  موالنا  والزم  ـ،  سره  قدس  ـ  الدين 
له التفاتات كثيرة في حقه، حتى قال يوماً: إن طينة موالنا عالء الدين 
وولده موالنا غياث الدين عجنت من تراب طاهر، وكان كسبه ومعيشته 

ألشغاله القلبية وأحواله الباطنية. تعليم الصبيان، ستراً 
ا قدم الشيخ خواجه عبيد اهللا أحرار ـ قدس سره ـ إلى هراة  قال لمَّ
فقراء  من  فقير  أنا  قلت:  وكسبي.  اسمي  عن  سألني  لمالزمته  وجئت 
تقل  ال  فقال:  ُمكيْتب.  في  الصبيان  بتعليم  وأشتغُل  الدين،  سعد  موالنا 

ر اسمه فإنه أمر عظيم. مكيتباً، وال تصغِّ
لي  وأظهر  كثيرة،  حكايات  الدين  سعد  موالنا  عن  حكى  ثم 
التفاتات كثيرة، وقال: كنت في المبادىء مشتغًال بالعلوم في هراة، ولما 
اخترت صحبة موالنا سعد الدين وقع الفتور في المطالعة، وترددت في 
راً، ووصلت إلى  ترك التحصيل واالشتغال، فخرجت يوماً من البلد متفكِّ
وقعدت  علّي،  بابه  وأغلقت  مسجدها  ودخلت  فيروزشاه،  مدرسة  باب 
من  فسمعت  واالشتغال،  التحصيل  ترك  في  رت  وتفكَّ المحراب،  في 
زاوية المحراب قائًال: اطرح واسترح. فتغيَّر عليَّ الحال، وخرجت من 
المسجد إلى خيابان، ووصلت إلى تّل األقطاب، وهناك مجذوب يسمَّى 
بنجم الدين عمر يسكن بمقبرة فيه، فظهر هو لي من بعيد وله زْمزمة في 
نفسه فقلت: أذهب عنده وأستمع ما يقول! ولما وصلت قال: ألم أقل 
لك في مسجد فيروز شاه اطرح واسترح؟! فتحيَّرت من كالمه ورجعت. 
في  فرأيته  الدين،  سعد  موالنا  فجئت  والتجريد،  الترك  داعية  وغلبت 
محلِّ خال في المسجد مراقباً، فجئت عنده وقعدت. فرفع رأسه وقال: 
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اطرح وافرح مثٌل مشهور، وعليك بترك التحصيل الذي ليس له حاصل، 
ولما سمعت  بالكليَّة،  النسبة  هذه  إلى  ه  والتوجُّ على طائل،  وال يحتوي 
طريق  على  تي  همَّ بجمع  وأقبلُت  التردُّد،  من  الخاطر  تخلَّص  الكالم  منه 
موالنا  مالزمة  في  يوماً  وحضرت  أرواحهم.  تعالى  اهللا  قدس  خواجكان 
مجلس  في  الصيحة  عادتي  من  وكان  خلفي.  اجلس  فقال:  الدين  سعد 
الوعظ، ولما طلع الخواجه محمد الشمس الدين الكوسوي ـ قدس سره 
ـ المنبر، وبدأ بالتكلُّم في المعارف والحقائق، بلغ األمر في ذلك األثناء 
مرتبة ظهر فيَّ حال مقتٍض للصيحة، ولما أردتها لم يظهر منِّي صوت، 
ثم ظهرت حالة أخرى مقتضية لها فلم يظهر كذلك، ووقع ذلك ثالث 
األثناء  في  رأيته  ثم  يتركني.  ولم  علّي  محافظاً  كان  أنه  فعلمت  مرات، 
ظهر  حالة  لي  فعرضت  واالستهالك،  االستغراق  عليه  واستولى  غاب  قد 
منِّي ثالث صيحات متَّصلة، ولما قمنا من المجلس. قال موالنا: يوشك 
أن تقعدك تلك الصيحات على زاوية. أي: تظهر فيك واردات وأحوال 
تحصل الصيحة حين استيالئها بال اختيار. فمرضت وضعفت، ولم تبق 

ة الحركة، وجزموا بموتي، وتفكرت في الوقت قول موالنا،  قوَّ
وأقول: إن قوله حٌق، ولم يظهر لي المعنى إلى اآلن وأنا في حالة 
النزع، فغلبني النوم في الحال فرأيت موالنا جاء عندي وقال: باسم اهللا، 
حسبي اهللا، توكَّلت على اهللا، واعتصمت باهللا، فوَّضت أمري إلى اهللا، 
ما شاء اهللا ال حول وال قوة إال باهللا. فاستيقظت وكانت الكلمات جارية 

على لساني، فقويت للوضوء والصالة قاعداً.
وقال: لما أمرني موالنا سعد الدين بالنفي واإلثبات، قال: ينبغي 

 V U أن تعتقد أن اهللا سبحانه محيط باألشياء كلها بالذات، وآية نث
خوف  عليَّ  فوقع  الظاهر.  علماء  لها  يؤوِّ لم  إن  له  شاهدة  مث   X  W
من الكالم، فحدس بالفراسة وقال: قال علماء الظاهر: إن علمه تعالى 
مث   í ì   ë ê é è َّأَن محيط بجميع األشياء، بدليل قوله تعالى نث 
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ينبغي أن يعتقد هذا! فإنه ال بدَّ من هذا الَقَدر، فطاب قلبي. ولما جئت 
ُصحبتَه قال: يا موالنا عالء الدين! ال فائدة في ذلك، بل ينبغي أن تعتقد 

أن اإلحاطة والمعيَّة بالذات، وهو معتمد أهل التحقيق. انتهى.
وجهين:  على  بها  ومعيَّته  باألشياء  سبحانه  الحقِّ  إحاطة  وأن 

وصفاتية. ذاتية 
من  الموجودات  ذرَّات  بجميع  الذات  معية  قسمين:  على  والذاتية 
مث،   á  à  ß   Þ نث  تعالى  قال  كما  بالعموم،  كيف  وال  كّم  غير 

نث¨  تعالى  قال  كما  بين،  بالمقرَّ ة  خاصَّ وهي  اختصاصيَّة،  ذاتية  ومعيَّة 
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ نث  تعالى  وقال  مث،   ¬  «  ª  ©

× Ø مث.
صفات  وسائر  والقدرة  العلم  بحسب  معيَّة  الصفاتية  والمعية 

 g  f  e íمث ونث   ì    ë  ê  é  è أَنَّ  األلوهية، كما قال تعالى نث 
jمث ومقصود موالنا سعد الدين األول من قسمي المعيَّة الذاتية   i   h

واهللا أعلم.
اليمني  الحضرمي  الكبير  الشيخ  الدين  عالء  موالنا  مالقاة  وذكر 
قدس  سره إن مولده َحْضَرَمْوت بلد من بالد اليمن. وساح في مبادىء 
بعد  المكي  الشريف  الحرم  جاور  ثم  والعرب،  العجم  ديار  أكثر  حاله 
عشرين سنة، وكان في وقته شيخ الحرم، ومرجع الطالبين. وكان موالنا 
عالء الدين مقيماً في الحرم، ويتردَّد كثيراً إلى الشيخ وينظر بنظر عنايته، 

وسمع منه المعارف واللطائف. 

مطلب
هو  قلت:  الظلم.  عن  يوماً  الشيخ  سألني  الدين:  عالء  موالنا  قال 

وضع الشيء في غير موضعه. فقال: 
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وسألني  ظلم!  فقد  اهللا  غير  فيه  وضع  فمن  اهللا  ذكر  محلُّ  القلب 
عن الذكر. قلت: ال إله إال اهللا. قال: ما هذا ذكر! هذا عبارة. قلت: 
فما هو عندك؟ قال: الذكر أن تعرف بأنك ال تقدر أن تعرفه، وأن ينوي 
فيَّ  ظهرت  وقال:  أكبر.  اهللا  أعرفه؛  ال  الذي  اهللا  أعبُد  هكذا:  الصالة 
عن الكم والكيْف ال يمكن التعبير عنه، فظهر  هاً  منزَّ حالة وشهدت أمراً 
حفظاً  الحالة  هذه  احفظ  أخي!  يا  وقال:  الدين  سعد  موالنا  الحالة  في 
قويّاً، فإن الحالة معنى كالم الشيخ عبد الكبير حيث قال: ينبغي أن يقبل 

ه إلى الجهل. ويتوجَّ
قال: قويت فيَّ محبة الكعبة، وبينما أنا في الطواف إذ هبَّت الريح 
وصيحة،  كيفيَّة  لي  فحصل  جدرانها،  بعض  وانكشف  الكعبة،  أستار 
الشيخ،  نحو  وتوجهت  خجًال  قمت  أفقت  فلما   ، عليَّ مغشيّاً  وسقطت 
فقعدت عنده وأردت الشكاية إليه من بعض ما بي من هذه العالقة، وقال 

قبل ابتدائي بالكالم: 

مهم
لت به بحسب الباطن،  يا عجميُّ إيْش لك مع البيت؟ فبكيت وتوسَّ
فقال: ما ترى في البيت فهو غير محدود، بل هو في الجبال والجدار، 
األول  هو  هو،  كلُّها  بل  موجود،  والمدر  والحجر  واألرض،  والسماء 
اآلخر الظاهر الباطن، وهو اهللا الذي ال إله إال هو، ونظرت في المحلِّ 
ه فالح لي منه ما كان موجباً لعالقتي بالبيت،  لكلِّ ما يشير إليه الشيخ بكمِّ
وغيره،  للبيت  حبِّي  وتساوت  األشياء،   في  المعنى  ذلك  لي  وشوهد 

وتخلَّصت عن قيد الجهة بالباطن.
وقال: قد حضر في مجلس الشيخ جمع من مشائخ الحرم والعلماء 
ف  والفقراء يوماً وهو يتكلَّم في المعارف، فاعترض عليه من العلماء متقشِّ
المجلس  أعيان  من  واحد  فناداه  وكالمهم،  اهللا  أهل  منكر  الطبع،  غليظ 
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فليش  وإال  فامنعوني،  الشرع  يخالف  بما  تكلَّمت  إن  فقال:  اسكت.  أن 
منه.  خلصني  عجمي  يا  وقال:  إليَّ  توجه  الكالم  قال  فلما  تمنعوني!؟ 
بكالم  تكلمت  الخالص!  لتطلب  جفْوتك؛  أم  أظلْمتك  المنكر:  فقال 
فحصلت لي منه شبهة، فيجب عليك الجواب. فرأيت الشيخ توجه إليه 
بالغضب وقال: قل لي شبهتك. فأراد التكلم فلم يقدر، فخرَّ على وجهه 
عليه،  مغشيّاً  المنكر  وبقي  قوا  وتفرَّ خلوته،  ودخل  الشيخ  وقام  مغشيّاً. 
فوضعوه في بساط وحملوه، فُقبض قبل إخراجه من منزله. ولّما جئته 
ثاني اليوم خطر لي أن األولياء أهل الكرم، وكان الفقيه جاهًال غافًال عن 
أحوال باطن أولياء اهللا، فما كان على الشيخ لوعفى عنه!؟ فقال الشيخ: 
وأحكموه  األرض  على  نصبوه  وجهين  ذا  صارماً  سيفاً  إن   ! عجميُّ يا 
وجعل  عرياناً،  أبلُه  جاهٌل  فجاء  الفوق  جهة  في  رأسه  وجعلوا  فيها، 
ذنب  فما  وهلك،  ته  بقوَّ نفسه  عليه  وضرب  السيف،  رأس  في  صدره 

السيف فيه!؟
عليكم؟  غضبه  وقت  شيخكم  يقول  ما  أنه  يوماً:  الشيخ  وسألني 
قلت: كان يقول: أنا رجل فقير فإذا حضرتم عندي تكونون على حذر، 
ووقوٍف على أنفسكم، وحضور باهللا، وإذا خرجتم تنسون اهللا وال تعرفونه 
أبداً! قال الشيخ: فما تقولون في مقابلته؟ قلت: نسكت. قال: يا عجباً! 
نعرفك  بل  اهللا  نعرف  ال  نحن  تقولوا:  أن  لكم  ينبغي  هّمة،  لكم  ليس 

أنت!. انتهى.
قال بعض األكابر: إن الشيخ يرى نفسه في مرآة المريد، والمريد 

ال يرى نفسه في مرآة الشيخ.
وسمعت شيخنا يقول: إن أنتم ال ترون اهللا سبحانه وأنا حيٌّ فمتى 

ترونه؟! 
ذكر أنفاسه النفيسة قدس سره:
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األول ما نقله عن سعد الدين قال: قال شيخنا: كان اهللا ولم نكن 
واهللا  أيضاً؛  معدومون  نحن  واآلن  نحن،  نكون  وال  اهللا؛  ويكون  نحن، 
فكونوا  تصاحبونه،  ومن  سنة،  مائة  بعد  تفارقونه  من  فانظروا  موجود، 

اآلن مصاحبيه، واصرفوا قلوبكم عن كل ما يبلي في سرائركم.
وإن ما قاله الشيخ الهروي ـ قدس سره ـ من أنَّ التصوُّف كأنه تربٌة 
ملينة، قد رشت عليها موهبة؛ فال يصل إلى كفِّ الرجل منها ألم، وال 
يقع منها غبار على ظهر القدم، ليس هو حقيقة التصوف، بل هو رسم 

التصوف،  وحقيقة التصوف: الكون مع اهللا.

مطلب
أفضل العبادة

فوقعت  موالنا،  قصر  باب  على  األصحاب  من  جمٌع  يوماً  كان 
تالوة  من  أفضل  الذكر  أحدهما:  قال  منهم؛  شخصين  بين  المباحثة 
اهللا  مع  الكون  الشيخ:  فقال  أفضل.  التالوة  بل  اآلخر:  وقال  القرآن. 

. أفضل من الكلِّ
من كان حاضراً باهللا فهو اآلن في جنَّة صرفة، ومن كان غافًال عنه 

فهو اآلن في جهنَّم صرفٍة.
عصاً  يده  وفي  موالنا؛  مجلس  الزهاد  ثقالء  من  واحد  يوماً  جاء 
لي  فحصلت  وسبحة،  وسواكاً  مشطاً  عليه  ربط  وقد  رداء،  منكبه  وعلى 
من رؤيته نفرة عظيمة، واجتهدت في إبعادها عنِّي فلم أجد نفعاً. فلما 
انصرف قال موالنا: يا فالن! كما أن أهل اآلخرة يتنفرون عن أهل الدنيا! 

فكذلك أهل اهللا يتنفرون عن أهل اآلخرة.
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األحباب!  أيها  وقال:  رأسه  رفع  ثم  شيخنا،  سكوت  يوماً  امتدَّ 
بيدكم،  آخذ  الحبيب  إن  واهللا  بعيٍن،  عين  الحبيب  إن  حاضرين،  كونوا 

ودائر معكم على األبواب في طلب نفسه.

مطلب 
ثالثة أشياء الزمة على الطالب

والثاني ما قال من نفسه قال: ثالثة أشياء الزمة على الطالب ال بد 
منها: دوام الوضوء، وحفظ النسبة، واالحتياط في اللقمة.

معنى ال إله إال اهللا
مرتبة  في  يقول  الذاكر  إن  اهللا:  إال  إله  ال  معنى  في  األكابر  قال   
 : : ال مقصود إال اهللا، وأحياناً : ال معبود إال اهللا، وأحياناً سلوكه أحياناً
ال موجود إال اهللا. فما دام لم يشرع في السير إلى اهللا يالحظ وقت الذكر 
لم  وما  اهللا،  إال  مقصود  ال  يالحظ  فيه  شروعه  وبعد  اهللا،  إال  معبود  ال 
ينته السير إلى اهللا ولم يضع قدمه إلى السير في اهللا فمالحظة ال موجود 

إال اهللا كفٌر.

مطلب
الدين.  نقصان  من  فهو  نفسه  على  فرضاً  السنة  يعدُّ  ال  طالب  كل 

  P O على النبّي €، وفي قوله تعالى نث وكان بعض السنن فرضاً 
كما  الشريعة  وآداب  السنة  التزام  من  بد  فال  هذا،  إلى  إشارة  Rمث   Q
ينبغي، وكلُّ سعادة ظاهرية وباطنية موقوفة عليها. وإن نسبة األكابر ال 
تحصل باشتغال بها وال بغير اشتغال بها، معناه: ال تحصل باشتغال؛ إن 
كانت له قابلية، وال تحصل بغير اشتغال؛ إن لم تكن له قابلية وإذا عمل 
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نفسه  به  فاستأنست  شخص  واستحسنه  صالحاً  عمًال  مبتدىء  طالب  كّل 
وطابت! فليس ذلك االستئناس على الطالب أقل من زنا ذي رحم َمْحرم.
للطالب ال الدنيا وال  وينبغي في الطريق أن ال يكون شيء ملحوظاً 
اآلخرة! فإن لم تكن نفس السالك بهذه المثابة فهو عالمة على أنه خلق 

لمعرفة نفسه، وإال فهو مخلوق للجنة أو النار.
بعد  باقية  فروحه  نفسه  قيد  عن  العالم  هذا  في  يتخلَّص  لم  ومن 

خراب البدن تحت فلك القمر. 
فعرضت الكالم على موالنا الجامي، ألنه من كالم الشيخ محيي 
الدين ابن عربي ـ قدس سره ـ وطلبت منه تحقيقه، ألن أكثر المؤمنين 
ل  حصَّ فقد  باهللا  آمن  من  كل  فقال:  أنفسهم.  عن  التخلص  قبل  يموتون 
في  اإلسالم  وكمال  أخيراً،  النقبة  تلك  من  فيعرج  الفلك،  في  نقبة 
إبليس  مثل  التسليم  صاحب  عنق  على  اللعنة  طوق  ألقى  فإن  التسليم، 
فإن  بإيمانه،  المؤمن  يرضى  كما  تعالى،  اهللا  بفعل  يرضى  أن  ينبغي 
العبد الصادق من يرضى بقضاء اهللا تعالى؛ ال بفعل نفسه. وإذا عرض 
كان  وإن  الشيء،  ذلك  يغيِّره  نفسه  عبد  كان  فإن  مكروه  شيء  لشخص 

عبد اهللا تعالى ال يغيّره، 
إذا كـنـت مـن نـفـع وضـرٍّ مؤثراً       فـلـسـَت بـعـبد اهللا بل عبُد هواكا  
واألصل أنَّ كلَّ من لم يكن له عشق فاألمر حرام عليه. وقد أجاد 

من قال:
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى       فـأنـت وعـيـٌر فـي الـفالت سواء 
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مطلب 
ونه من الكبائر مرور النََفس على غفلة يعدُّ

من  بعضهم  عّده  حتى  عندهم،  الكبائر  من  غفلة  على  النََفِس  وَمرُّ 
الكفر. ويؤيده شعر ابن الفارض: 

ولـو خـطـرت لي في سواك إرادة       عـلى خاطري سهواً حكمت برِدَّتي
االجتناب  أن  كما  ـ:  سره  قدس  ـ  البوراني  يزيد  أبو  موالنا  قال 
الزم  الغفلة  عن  االحتراز  كذلك  العامة،  على  واجب  المعاصي  عن 
الخواص  كذلك  بالمعصية،  يؤاخذون  أنهم  كما  الخواص.  على 

الغفلة. على  يعاتبون 
وإذا جالس جمع فمن كان منهم راسخاً في طريقته يجذب الباقين 
إلى نفسه، فإن الحكم للغالب. فينبغي أن تكون همة شخص بحيث إذا 

اقتدى به كل العالم يجذبه إليه، ويصبغه بصبغه ولونه.انتهى.

مطلب 
الحضور  عند  يحصل  ألنه  الغفلة،  عالمة  من  الصياح  إن  قال: 
بالمعنى، فإن كان حاضراً دائماً ال تظهر صيحة منه أصًال، فإن الحضور 

موجب للفناء والذهول، وال صياح في الفناء.
الوجد يطرب َمْن في الوجد راحته       والـوجـد عـند وجود الحقِّ مفقود
قد كان يطربني وجـدي فأذهـلنـي      عن رؤية الوجد من بالوجد مقصود
قال الخواجه بهاء الدين قدس سره: الكاسب حبيب اهللا، والمراد 
بالكسب هنا كسب الرضا. ومعنى الكالم: ينبغي للعبد أن يكسب ملكة 

الرضا بكل ما يفعله الحّق سبحانه.
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ر حصول المعنى إذا تحقق العبد بالفناء الحقيقي.  وفي الحقيقة يتيسَّ
والعوام يعرفون الحق سبحانه بالخلق، والخواص يعرفون الخلق بالحق.

  وقرأ يوماً حديث: (أفضل إيمان المرء أن يعلم أن اهللا معه حيث 
كان).

وقال: إن هذا التعليم كاف لمن كان له إدراك.
ووقعت في فكري أن اإليمان الشهودي هل هو من األحوال الظاهرة 
وإلى  الباطن،  أحوال  من  للعبد  بالنسبة  أنه  وارداً  فسمعت  الباطنة؟  أم 

الحقِّ من أحوال الظاهر. 
فإن العبد يبلغ في الحال حقيقة باطنه، ويتجلَّى له الحق سبحانه 

باسم الظاهر وصفة الظاهر. 
  وإن فرقَت بين من يضع الحلواء في فمك، وبين من يضرب بيده 

على قفاك، فهو عالمة النقصان في التوحيد.
الدعوات  في  ورد  قد  أنه  سره  قدس  الجامي  موالنا  يوماً  وسألت 
المأثورة: (أللهم أشغلنا بك عما سواك) فإن لم يكن سوى، فما معنى 

الدعاء؟!
اجعلنا  يعني  الذات.  نفس  إلى  إشارة  الخطاب  كاف  إنَّ  قال: 
مشغولين بنفس الذات عن غير الذات من األفعال والصفات، أي: خلصنا 

بالشهود الذاتي عن التجليات األسمائية والصفاتية واألفعالية. 
ولما قال الحسين بن منصور: {أنا الحق}. أراد به حقيقة نفسه، 
فرعون  عرف  فلو  نفسه،  صورة  به  أراد  ربكم}  فرعون: {أنا  قال  وحيث 

. حقيقة نفسه؛ لكان قوله (أنا) مقبوالً أيضاً 
على  إشراف  الدين  عالء  لموالنا  كان  للعادات:  خوارقه  ومن 
الطلبة  من  اثنان  وعنده  لزيارته  النهر  وراء  ما  من  قدمت  ولما  الخواطر، 
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فيه،  ناظر  وهو  المذكور،  الكتاب  وبيده  (المصابيح)،  عليه  يقرآن 
فخطر  بآخر،  الكتاب، وقلبه مشغول  إلى صورة  ناظر  بصره  أن  فعلمت 
حاضر  غير  وهو  جماعة  عنده  يقرأ  التدريس؟  هذا  كيف  أنه  قلبي  في 
أنه  لألصحاب  قلُت  ما  وكثيراً  ماً:  متبسِّ وقال  الخاطر،  فأشرف  للدرس! 
لعلَّهم  ذلك  أنت  فقل  يصدقونني،  ال  ولكنهم  للتدريس؛  أهليَّة  لي  ليس 

منك!!. يقبلونه 
في  ليلة  صعدت  أحمد:  الدين  غياث  األرشد  األعز  ولده  وقال    
اتفاقاً،  الشهر  أوائل  الوقت  وكان  للمنام،  البيت  سطح  على  الحرِّ  أيام 
فظهر نور القمر يسيراً، وكان في اتصال منزلنا قصر لبعض أهل القرى، 
وكانوا يتركونه خالياً في األوقات أيام الحرِّ، فسمعت صوت شخص من 
فيه  فرأيت  القصر  ونظرت  منه،  متعجباً  السطح  جنب  إلى  فتقرَّبت  البيت 
رت في الحال، وجئت  رجًال مع امرأة يتكلمان متقابلين متقاعدين، فتأخَّ
إلى فراشي، فلما صليت الصبح حضرت صحبة والدي وقعدت، وقال: 
يصنع  ما  قصرهم،  إلى  والنظر  الجيران  دار  سطح  على  الصعود  يجوز  ال 
اإلنسان بالصوت الواصل من بيت الجيران إلى سمعه؟! فحصل لي يقين 

ة الباصرة. تام على أن لهذه الطائفة نظٌر آخر وراء القوَّ
نزهة،  إلى  الطلبة  جمع  مع  شبابي  في  يوماً  ذهبت   : أيضاً وقال 
طرف  في  النوم  وقت  فنام  وجمال،  حسن  صاحب  غالم  معهم  وكان 
رجلي  أمدَّ  أن  وسوسة  قلبي  على  وقع  السراج  انطفى  ولما  رجلي، 
إنَّ  نفسي:  في  أخيراً  فقلت  وأكثر،  مرتين  الخاطر  وزاحم  طرفه،  إلى 
الوالد واقف على حالي، وحاضر معي في األوقات فيضرب األمر على 
جئت  ولما  ونمت.  رجلي  فقبضت  غداً،  عنده  حضوري  وقت  وجهي 
بتوهُّم  رجلك  مدِّ  من  استحييت  إذا  قال:  وحضرته  البلد  الصبح  في 
أحوال  على  المّطلع  الخالق  اطالع  من  فاالستحياء  عليه،  مخلوق  اطالع 
ارتكاب  وترك  واآلخرة،  الدنيا  في  وأبداً  أزالً  معهم  الحاضر  الخالئق 

سوء األدب أولى من ذلك! 
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  ونقل واحد من أصحابه أنه قال: قد امتدَّ مرضه الذي مات فيه 
وقعدت  مرضه  ابتداء  في  لعيادته  جئت  ولما  تقريباً،  أشهر  خمسة  إلى 
قبل  بموته  وأخبر  النهر،  رأس  عن  مائنا  قطعوا  قد  فالن؛  يا  قال:  عنده 
ارتحاله بمائة وخمسين يوماً، فسكت ساعة ثم قال: اهللا موجود، وصاح 
اسعْوا  قال:  ثم  اهللا!  صيحته:  في  وقال  عظيمة،  صيحة  للكالم  مقارناً 

واجتهدوا أن تعبدوا إلهاً موجوداً ال إلهاً موهوماً.
ودفن   ،892 سنة  األخرى؛  جمادى  أواسط  السبت  يوم  وتوّفي 
تحت مرقد شيخه موالنا سعد الدين ـ قدس سره العزيز ـ وقيل في تاريخ 

وفاته، شعر: 
ى روحـه الـعـرَش الـمـنير مـرشـد الـخـلق الُعال إذ قد مضى       وتـرقـَّ
خـاض فـكري في حساب رحلته        قـال عـقـلـي هـا هـو ذا َرْفُت پير

موالنا شمس الدين محمد الروجي قدس سره. 
بعده  واشتغل  سره  قدس  الدين  سعد  موالنا  أصحاب  أجلَّة  من 

بدعوة الطالبين في جامع هراة سنين.
مولده: قرية روج ـ قرية على تسعة فراسخ من هراة، على طرف 
القبلة منها ـ في ليلة براءة من شعبان سنة 820، وقد توفِّي لوالدته ولد 
فرأْت  القلب،  مجروحة  الحيثية  من  فصارت  سنين  خمس  ابن  مقبول 
النبيَّ € في المنام وقال: ال تحزني وطيِّبي قلبك، فإن اهللا سبحانه يعطيك 

ولداً يكون صاحب دولة وعمر طويل. 
أنت   : دائماً له  تقول  وكانت  زمان،  بعد  محمد  موالنا  فولدت 
عن  االنقطاع  إلى  ـ  سره  قدس  ـ  ومال  به.  بشرني  الذي  الولد  ذلك 
أكثر  فيها  وخلى  لنفسه  خلوة  بيته  من  واتخذ  صغره،  في  دائماً  الخلق 
األوقات، وكان صنعة آبائه التجارة، وكانوا أصحاب إبل وما رغب في 
طريقهم، قال: كنت دائماً في تمنِّي رؤية النَّبي € في المنام، فدخلت 
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 ، البيت ورأيت والدتي قاعدة مع النساء، وفي يدها كتاب تقرأه عليهنَّ
دعاًء  منه  تقرأ  الوالدة  فسمعت  العادة،  خالف  على  بينهن  فيما  فدخلت 
وتقول: من قرأ الدعاء ليلة الجمعة مرَّات يرى النَّبي € في المنام. فلما 
فقلت  اتفاقاً،  الجمعة  ليلة  المستقبلة  الليلة  وكانت  تمنِّي،  زاد  سمعته 
فقالت:  المقصود.  يحصل  فعسى  الليلة،  في  الدعاء  أقرأ  أنا  للوالدة: 
بالدعاء  واشتغلت  الخلوة،  وجئت  فقمت  أقرؤه.  وأنا  واقرأ،  اذهب 

المذكورة.  شرائطه  برعاية 

مطلب 
من صلى على النبي € 3000 صالة يرى النبي € في المنام

آالف  ثالثة  النبي €  على  صلَّى  من  أن  أيضاً:  سمعت  وكنت 
نصف  إلى  ففعلته  المنام.  في  النَّبي €  يرى  جمعة  ليلة  كلِّ  في  صلوات 
قائمة،  ووالدتي  بيتي  من  خارجاً  نفسي  المنام  في  فرأيت  ونمت،  الليل 
فلما رأتني قالت: يا ولدي؛ لَِم أبطأت؟ فإنِّي أنتظرك هنا، وهذا رسول 
اهللا € نزل في قصرنا! تقدم أذهب بك عنده، فأخذت بيدي وذهبت، 
على جنب الصفة، جاعًال ظهره إلى القبلة،  فرأيت رسول اهللا € قاعداً 
العالم،  أطراف  إلى  المكاتيب  يرسل  وهو  متحلِّقين،  كثير  جمع  وحوله 
وبين يديه رجل يكتب  ما يمليه €، وأحسبه موالنا شرف الدين عثمان 
ولما  زمانه،  في  المتقين  وُكمَّل  الربانيين  العلماء  من  وكان  زيارتكاهي، 
جاءت الوالدة بي لم تتوقف مقدار ما يفرغ رسول اهللا €، بل قالت: يا 
هو  هل  طويل،  وعمر  دولة  صاحب  بولد  وعدتني  إنك  اهللا €؛  رسول 
هذا  هو  نعم،  ماً:  مبتسِّ وقال  جانبي  إلى  اهللا €  رسول  فنظر  ال؟  أم  هذا 
كتاباً،  له  اكتب  وقال:  عثمان  الدين  شرف  موالنا  إلى  توجه  ثم  الولد. 
فكتب موالنا في ورقة ثالثة أسطر: وأنا أنظر إليه، وكتب تحتها أسامي 
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نفسي:  في  قلت  انصرفت  فلما  وأعطانيها،  الصحيفة{1}  طوى  ثم  كثيرة، 
مضمونه،  على  فيطلعني  إليه €  فأرجُع  الكتاب!  مضمون  أعرف  ما  أنا 
فرجعت وجئت عنده€، وقلت: يا رسول اهللا؛ أنا ما أعرف ما كتبوا في 
الورقة!، فأخذها € من يدي وقرأها، فحفظتها بقراءة واحدة. فطواها 
فأعطانيها، ثم أردت أن أسأله € عن شيء آخر، فسمعت صرير الباب 
فقمت  سراج،  يدها  وفي  الباب  من  دخلت  الوالدة  فرأيت  فاستيقظت، 
في المنام؟ قلت: نعم.  من فراشي، فقالت: يا محمد؛ هل رأيت شيئاً 
رأيت. فشرعت في قصة رؤياها، وقصصت جميع ما  فقالت: أنا أيضاً 

رأيته من أوله إلى آخره بال تفاوت. 
ذكر أحواله:

عن  الناس  بعض  فسألت  روج،  في  شبابي  ابتداء  في  كنت  وقال: 
على  فدلَّني  منهم،  واحداً  ألصحب  الطريقة؛  ومشائخ  هراة  أكابر  أحوال 
الدين  زين  موالنا  خلفاء  من  هو  وقال:  الرواسي،  الدين  صدر  الشيخ 
هت إلى هراة، وملت عن الطريق إلى مرقد  الخافي ـ قدس سره  ـ. فتوجَّ
مع  بالذكر  اشتغاله  وقدمت  هناك،  الدين  صدر  وكان  الدين،  زين  الشيخ 
أصحابه اتفاقاً، فتوقَّفت زماناً في جنب حلقة ذكره، وشاهدت صياحهم 
في  فلقيت  البلد،  نحو  منه  فتوجهت  أحوالهم،  يناسبني  فلم  بالذكر، 
من  لي  وقال  ـ  الدين  سعد  موالنا  صاحب  ـ  إسماعيل  الحافظ  الطريق 
إلى  اذهب  فقال:  القصة.  عليه  فقصصت  مطلوبك؟  وما  جئت؟  أين 
دهليز  في  أحياناً  يجلس  جليًال  شيخاً  هناك  فإن  الجامع،  المسجد  باب 
في  فتوجهت  تناسبك!.  صحبته  فلعلَّ  أصحابه،  من  جمع  مع  الجامع 
الحال إليه، ورأيت موالنا قاعداً في مقصورة الجامع مع أصحابه األكابر 
بالسكوت، فتوقَّفت خارج الباب، وكنت أنظر إليهم متَّكئاً على الجدار، 

أي: الورقة.  {1}
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صدر  الشيخ  حلقة  أحوال  في  رت  تفكَّ وسكينتهم  سكوتهم  رأيت  ولما 
الدين وصياح أصحابه؛ وقلت في نفسي: ما ذاك الصياح واالضطراب؟! 
وما هذا السكوت واالطمئنان؟! فرفع موالنا سعد الدين رأسه وقال: يا 

أخي! تعالى عندي. فجئته بال اختيار، فأجلسني بجنبه.

مطلب
هيئة أدب العبيد

وقال:إذا كان واحد من عبيد السلطان شاهْرخ أو عساكره عنده؛ 
وغاية  األدب،  سوء  نهاية  شاهرخ.فذلك  عال:شاهْرخ  بصوت  وقال 
الحماقة،فإن أدب العبيد والعساكر أن يكونوا عنده ساكتين، واقفين من 

غير صياح ثم أنشد البيت:
ومـن عـادة الجهَّال من سوء فكرةٍ       نَِداهم على من في حذاهم مصاحب

من قرن فقال:األولى لمن يمدُّ  ثم نظر إلى يدي ورأى فيها خاتماً 
فقام  الحال.  في  إصبعي  من  خالية.فأخرجته  يده  تكون  أن  الحاجة  يد 
خلفه فدخلُت،  ادخل  أن  إليَّ بعض الحاضرين  فأشار  ودخل المسجد، 
المسجد  إن  وقال:  الطريقة  ولقنني  يديه،  بين  وأقعدني  ؛  محلٍّ في  فقعد 
الجامع مكان حسٌن فأقم فيه، واشتغل بما أُمرَت به. فاشتغلت بإشارته، 
روج،  من  موالنا  حضور  فجاءت  المعنى،  هذا  أيضاً  الوالدة  ت  فاحسَّ
وأخذت الطريقة. وقعدت ليلة مراقباً بعد التهجد في قبّة المسجد الجامع 
نور  فظهر  ذلك؛  من  زمان  مرور  بعد  الخمس  الصلوات  فيها  يُصلَّى  التى 
كسراج، واستنار به تمام القبة مثل النهار، حتى شاهدت به تمام القبة، 
فآناً، حتى صار مثل المنار العظيم وبقي على ذلك  وشرع في التزايد آناً 
مجلسه  جئت  أصبحت  ولما  وعجب،  غرور  نوع  منه  لي  فحصل  مدة، 
فنظر إلّي بنظر غضب؛ وقال: أراك مملوء من رائحة الغرور! وهل ينبغي 
وقد  الوضوء؟!  نور  من  القدر  هذا  برؤية  هكذا  مغروراً  يكون  أن  إلنسان 



232

كان حين مالزمتي موالنا نظام الدين خاموشي يشتغل عن يميني وشمالي 
على  المظلمة  الليلة  في  مشيي  وقت  نور  من  مشعلة  عشرة  اثنى  أو  عشر 
أصًال،  إليها  التفات  لي  يكن  ولم  هت،  توجَّ أين  معي  وتذهب  الطريق، 
ثانياً.  الصفة  بتلك  عندي  تحضر  وال  قم  قال:  ثم  شيئاً!  أحسبها  ولم 
دني عن مجلسه، فخرجت مكسور الخاطر، وبكيت واستغفرت من  وطرَّ
تلك الحالة، واجتهدت في تطهير ساحة الخاطر عن رجس هذا الغرور، 
فارتفع عنِّي ذلك بيمن التفاته. وظهر مثله لوالدتي أيضاً، لكنها لم تقدر 

أن تتخلَّص عنه، بل حصل لها من ذلك النور حظ تامٌّ وأنٌْس.
لي،  والمسكنة  التواضع  إظهار  من  شخٌص  أكثر  األيام  تلك  وفي 
فقلت له: ما شأنك ؟ وما سبب التواضع إلّي ؟ قال: كنت مرة قاعداً في 
باب  من  شخص  فيه  فدخل  مظلمة،  ليلة  في  الجامع  المسجد  من  زاوية 
السقاية فاستنارت السقاية في نصف تلك الليلة المظلمة، فلما نظرت إليه 
ُكنْتَُه ولم يكن معك سراج !! ولما خرجت صارت مظلمة أيضاً. فعرفت 

أنه صادق في تواضعه.
قدس  ـ  خواجكان  نسبة  حصول  لعدم  قويٌّ  اضطراب  لي  وحصل 
الليالي  في  األرض  على  رأسي  أضرب  وكنت  ـ،  أرواحهم  تعالى  اهللا 
أبكي  الصحراء  إلى  النهار  في  وأخرج  الجامع،  المسجد  في  المظلمة 
مرة  موالنا  فرآني  تقريباً،  أشهر  ثمانية  الحال  هذا  على  وكنت  وأتضرع، 
للبكاء  فإن  للرحمة،  محًال  تكون  حتى  كثيراً  وتضرَّع  ابِك  فقال:  باكياً؛ 
نظر  ثم  كبكائك.  الشباب  أيام  في  بكاء  لي  وكان  عظيماً،  أثراً  والتضرع 

إليَّ بنظر التفات، فظهر أثر من نسبة الطائفة في الجملة.
وكنت قاعداً ليلة في الجامع مراقباً فغلب عليَّ النوم قريباً من نصف 
مراقباً؛وأنا  ظهري  وراء  قاعداً  موالنا  فرأيت  النوم،  لدفع  فقمت  الليل، 
غافل عنه غير واقف على تشريفه،فصرت منفعًال منه، وأردت أن أقعد 
النْوم  عليَّ  غلب  قلت:  ؟  قمت  لم  فالن!  يا  وقال:  رأسه  فرفع  خلفه، 
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لي  حصل  حتى  هذا،  تكلُّمه  في  اللطف  لي  فأظهر  عني.  دفعه  فأردت 
طريق األكابر بالتمام.

سعد  موالنا  صحبة  البرجندي:حضرت  الدين  شهاب  موالنا  قال 
اإلبل،  راعي  لولد  قويَّة  ونسبة  عظيم  فتح  اليوم  حصل  قد  فقال:  الدين 
حتى غبطته مالئكة السماوات السبع. ومراده بـ{ولد راعي اإلبل}:موالنا 
في  بدايتي  في  كنت  خاصة.قال:  إبل  ألبيه  كان  فإنه  الروچي،  محمد 
المسجد الجامع وفي يدي كتاب (المثنوي)، فجاء موالنا وقال:ما هذا 
قراءة  من  األمر  يفتح  ال  قال:  قلت: (مثنوي)!.  بيدك؟  الذي  الكتاب 

(المثنوي)، بل الالزم السعي واالجتهاد.
وجاء موالنا يوماً حجرتي ورأى مصحفاً في الرف، فقال: ما هذا 
وظيفة  وإن  البطالة،  عالمة  ذلك  إن  قال:  مصحف.  قلت:  الكتاب؟ 
المبتديء في سلوكه االشتغال بالنفي واإلثبات، وإن تالوة القرآن وظيفة 
للمبتدئين،  المهمات  أهم  وهو{1}  المنتهين،  شغل  والصالة  طين؛  المتوسِّ

وترك األهم واالشتغال بغيره بطالة.
وقال: كنت في ابتداء الحال قاعداً متربّعاً مراقباً في صحن المسجد 
الجامع فسمعت قائًال: يا عديم األدب! أهكذا يقعد العبيد عند السلطان!؟ 
من  شديداً  توجعاً  ع  توجَّ حتى  ركبتي،  على  وقعدت  اختيار،  بال  فوثبت 

شدة قعودي على اآلجرِّ، ولم أتربع ثانياً من الوقت أربعين سنة.
ه موالنا إلى قرية جفاره لزيارة الشيخ بهاء الدين عمر قدس  وتوجَّ
أكلت  وكنت  الحمار،  أسوق  ماش  وأنا  الحمار،  راكب  وكان  سره، 
موالنا:  فقال  الماء،  شرب  يمكن  ولم  العْطش  عليَّ  فغلب  بالليل  الطعام 
أبَِك عطش؟ قلت: نعم. قال: إني أجد في نفسي عطشاً منذ خرجت من 
 ، البلد، وأعلم أنه ليس منِّي، فاذهب واشرب الماء، فإن عطشك أثَّر فيَّ

أي: االشتغال بالنفي واإلثبات.{األصل}.  {1}
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فشربت الماء، ولما نزلنا إلى منزل الشيخ أخذُت عصاه ونعله، وقعدت 
كنت  وما  موالنا،  مع  التكلُّم  في  الشيخ  وشرع  عنهما،  بعيد  محّل  في 
أسمع كالمهما لبعد المسافة بيني وبينهما، فقلت في نفسي: ال ينبغي أن 
ه إلى الشيخ، فاستقبلت نحو الشيخ، فلما حاذى  ًال، بل أتوجَّ أقعد معطَّ
م  وتبسَّ م،  تبسَّ ثم  ؟  هذا  فعل  ما  وقال:   ، إليَّ ه  وتوجَّ صاح  قلبه  قلبي 
زمنه،  قلة  مع  عظيم  أثر  التوجه  ذلك  على  وترتب  أيضاً.  موالنا  حضرة 

وعدم زيادته على لحظة، وظهرْت فيَّ كيفية عظيمة إلى خمسة ايام.
إليهم  ه  توجَّ حين  األكابر  طاقة  عدم  وجه  ما  موالنا:  سألت  ثم 

واحد الفقراء على وجه اإلخالص؟
إليهم  توجه  فإذا  تعالى،  الحق  بجناب  اتصال  دوام  لهم  إن  قال: 
ذلك  مقدار  في  تعالى  اهللا  وبين  بينهم  حائل  حجاب  لهم  يحصل  طالب 

التوجه، فال يطيقون ذلك.
وكنت قاعداً مرة مستقبل القبلة واشتغلت بالطريقة حينئذ، فرأيت 
طويل  البدن،  نحيف  اللون،  أسود  المقرئين؛  تخت  أمام  ظهر  َشبَحاً 
الجوز  مثل  الرأس  صغير  المقصور،  سقف  رأسه  يمسُّ  بحيث  القامة، 
طويلة،صغير  رقيقة  ورقبته  بيض،  بأسنان  مملوء  الفم  مفتوح  الهندي، 
رويداً  إليَّ  ويمشي  يضحك  وهو  إليَّ  ه  وتوجَّ الرجلين،  الجسم،طويل 
رويداً؛ يعوج مرة، ويستقيم أخرى، ويتحرَّك بأنواع الحركات.فقلت في 
نفسي أنه شيطان يريد منعي من نسبة األكابر وتضييع شغلي، فأحكمت 
أشغالي  في  أيضاً  ويجتهد  بالجد،  مشغوالً  وصرت  الطريقة،  في  نفسي 
الغريبة،  واألمور  العجيبة،  الحركات  من  له  يمكن  بما  أشغالي  عن 
من  أزيد  بحالي  مشغوالً  كنت  مني  قرب  وكلما  ذلك،  له  يتيسر  لم  لكنه 
شغلي  عن  ممتنع  غير  ورآني  مني  القرب  غاية  إلى  وصل  ولما  األول، 
الجلود،  مثل  خاصرتي  على  رجليه  ولوى  رقبتي،  على  وركب  وثب 
عن  رجليه  فأخذ  أصًال،  اضطربت  وما  األول  مثل  شغلي  في  نت  وتمكَّ
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خاصرتي بعد زمان، وصعد إلى هواء كهيئة دخان واختفى، فلم يظهر 
لي بعده شيء مثله.

عند والدتي، فتوجه إليَّ وارٌد في غاية  وكنت في مباديء قاعداً 
وأحصوا   ، عليَّ قفوا  لها:  فقلت  الشعور  عني  يسلب  أنه  فتيقنت  القوة، 
عن  وغبت   ، عليَّ الكيفية  غلبت  قلُت؛  تفوتني.ولما  التي  الصلوات 
عندي،  باكية  والدتي  رأيت  عيني  فتحت  ولما  مغشياً،  وسقطت  الحس 
فقلت لها: ما بالك؟ ولم تبكين ؟ قالت: كيف ال أبكي! قد صرت ميتاً 
حلقك،  يتجاوز  لم  فيك  في  والماء  المرقة  صببت  وكلما  أيام،  ثالثة 
عشر  خمسة  فبلغت  الفوائت  حسبت  ثم  حياتك.  عن  طمعي  فقطعت 

وقضيت. فقمت  صالة 

مطلب
الحال والمقام

وارد  ـ  أسرارهم  اهللا  قدس  ـ  الصوفية  اصطالح  في  والحال  قال: 
ينزل على القلب بمحض موهبة الحق سبحانه، وليس لصاحبها اختيار، 
ومن جملة شرائطها أن يزول البتة، وأن يرد عقبه مثله. ومتى كان حال 

فيهم، وملكة لهم، يقال لها حينئٍذ مقاٌم. السالكين ثابتاً 
قدم  تحت  تدخل  والمنازل،  المراتب  من  مرتبة  عندهم  والمقام 
السالك، وتصير محل إقامته واستقامته، وال يتطرق إليها زوال. فالحال 
السالك  وجود  بل  السالك؛  تصرف  تحت  تدخل  ال  وتعوِّق  تعلق  الذي 
فه وتملُّكه،  محل لتصرفه، والمقام الذي تحت قدم السالك محل لتصرُّ

ولذا قالوا: الحال من المواهب، والتمام من المكاسب.
وقال لي يوماً موالنا سعد الدين: هل تعرف شيئاً من أحوال فالن؟ 
ـ أي طالب علم غريب، ثم اختار مالزمة موالنا وترك التحصيل، وكان 
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ـ.  أيضاً  موالنا  بأصحاب  االختالط  وقليل  والتجريد،  الترك  كمال  على 
قلت: ال علم لي بحاله. فقال: استخبر عن حاله وال تتركه حتى يخبرك 
عن حاله. فجئت عنده وقلت له: كيف حالك وبالك ال تخالط أصحاب 
أنا  قال:  دائماً؟  منفرداً  الحجرة  زاوية  في  جلوسك  سبب  وما  موالنا؟ 
غريب وال أرى في نفسي أهلية االختالط مع األصحاب، فال أحب أن 
وهو  لشأناً؛  لك  وقلت:إن  عليه  فألححت  أوقاتهم.  وأضيِّع  أزاحمهم 
مانعك من الصحبة فال بدَّ لك من إظهارها لي!! فقال: لم هذه المبالغة؟ 
على  تطلعني  حتى  أتركك  وال  موالنا،  حضرة  من  به  مأمور  أنا  فقلت: 
مع  العشاء  أصلي  أني  وذلك  عجيب؛  حال  لي  فالن  يا  وقال:  حالك. 
لحظة، وأشتغل بطريقة ساعة،  الجماعة، فأدخل حجرتي وأقعد مراقباً 
فيفاض علي نور بال نهاية ويحيط بي من جميع الجهات، فأغيب عنده 
وذلك  لذته  في  مستغرقاً  النهار  في  وأكون  الصبح،  إلى  الغيبة  وتمتدُّ 
حالي. ولما علمت طريقه كدت أن أحترق من الغيرة حتى جرى الدمع 
من عيني بال اختيار، وأثَّر كالمه في باطني فخرجت. فسألني موالنا في 
اليوم الثاني:ماذا علمت؟! ومقصوده منه اإلعالم لي بأن في أطرافه مثل 

هذا من الرجال، وفي أصحابه مشتغل بمثل هذا االشتغال.
مع  الخلوتية  سلسلة  أكابر  من  الكدكني  مظفر  الشيخ  يوماً  وجاء 
أريد  لحظة:  بعد  فقال  موته،  مرض  في  موالنا  لعيادة  مريديه  من  واحد 
له موالنا: يكون  فقال  به موالنا.  أذن  طريقتي إن  على  بالذكر  االشتغال 
في  وشرع  سكت  ثم  بالجهر،  بالذكر  مريده  مع  الشيخ  فاشتغل  حسناً. 
المراقبة، ثم رفع رأسه وقال: أنت من السادات. قال موالنا نعم. قال 
الشيخ: فما وجه إخفائه مدة عمرك؟ وإخفاء هذا النسب غير جائز! قال 
لما توفِّي والدي بقيت شجرة وكتاب نسب فاستحييت القعود بهما وأتَّجر 
في  فوضعتهما  األحباب؛  وأريهما  الجوانب  إلى  بهما  وذهابي  بالسيادة 
نسبي  أخفي  ال  أن  نفسي  في  وقّررت  بطين،  فمه  وأحكمت  جدار  شق 
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عن السائل. ولما لم يسئلني عنه أحد مّدة عمري لم أظهره أيضاً ألحد. 
إستفسارك  سبب  ما  الشيخ:  قال  ثم  عنك.  أخفيته  ما  اآلن  سألتني  ولما 
عن سيادتي؟ قال: شاهدت في المراقبة أن النَّبي € حضر وقال: ولدي 
سعد الدين؛ أوصل إليَّ اثنين من أصحابه وبلَّغهما مرتبة الواصلين. فقال 
ماً: ينبغي أن يقول النَّبي € أزيد منه! فقال مريد الشيخ: إن  موالنا متبسِّ
في أذن شيخنا صمماً يسيراً، بل قال النَّبي € اثنين وثالثين فسمع الشيخ 

اثنين. فقال له موالنا: الواقع ما قلته.
سره  قدس  اليمني  الكبير  عبد  الشيخ  مع  الدين  شمس  صحبة  ذكر 
ا وصلت إلى صحبة الشيخ أوالً كان في مجلسه أكابر، فقعدت  قال: لمَّ
قال  هو؟  من  وقال:  جانبي  إلى  ونظر  رأسه  فرفع  الباب،  عتبة  على 
فقال هم المخلصون  النقشبندية.  من سلسلة  الذي يعرفني:واحد  البعض 
يقون. قال: قال الشيخ: كان لي أب كان يمشي في الماء، ويضع  الصدِّ

قدمه على الهواء، ولكن لم يكن له رائحة من التوحيد.
سياق  في  الشيخ  فقال  والفقراء  العلماء  يوماً  مجلسه  في  وحضر 
من  الحاضرين  أكثر  فانفجع  الغيب.  بعالم  ليس  تعالى  اهللا  إن  الكالم: 
الكالم، وارتعدت فرائصهم من الخوف لكونه خالف نص التنزيل، ففطن 
الشيخ وقال:األشياء كلّها شهادي بالنسبة إلى علمه تعالى، والمعدوم ال 

يتعلق به العلم{1}، وما وقع في القرآن بالنسبة إلينا ال إليه تعالى.
قال: كان الشيخ يحترز عن أكل اللحم ويقول: أتعجب من الناس 
كيف يضعون السكين على حلق ما له عينان ثم يطبخون لحمه ويأكلون! 
األبدال  بطبقة  ة  خاصَّ الخصلة  تلك  فإن  األبدال،  بمقام  الوقت  في  وكان 

فال يقتلون شيئاً وال يؤذونه.

والجائزات  الواجبات  بجميع  فيتعلَّق  المطلق  العلم  أما  الوجودي.  أي:   {1}
والمستحيالت على ما هي عليه.
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وكان الشيخ صائم الدهر. وكان له خريطة فيها سويق وقدح من 
خشب، فإذا جاء وقت اإلفطار كان يخرج من الخريطة ويصّب فيها من 
ماء زمزم، ويخرج من السويق بإصبعه ويخلطه بماء زمزم ويأكل. وكان 

ذلك غذاؤه إلى ليلة ثانية.
ينبغي  الكوسوي:  محمد  موالنا  قال  الدين:  شمس  موالنا  قال 
وإال  فيها  صيداً  التقى  فإذا  مرة  يطير  فإنه  الباز،  مثل  يكون  أن  للسالك 
فيستقر ويروح. وأنا أقول: ينبغي أن يكون مثلهما، فإنه ال يطير أصًال، 
الكسالة:  غاية  من  الناس  يقول  عظم.  بكسرة  ويقنع  دائماً  يستريح  بل 
فماذا يفعلون  أمسهم.  غداً  هذا  يوَمهم  أن  رون  يتفكَّ وال  أمراً،  غداً  نفعل 

فوا األمر إلى غٍد؟ وهذا مبيِّنة لمضمونه: في اليوم حتى يسوِّ
ل وما الدهر إال ما مضى وهو فائـت       ومـا َسـوف يأتي وهو غير محصَّ
وعـيـشـك فـيـمـا أنـت فـيه فإنَّه       زَمـاُن الـفـتى من مجمل وُمفّصل

الخلوة في الجلوة
الحق  مع  الكون  وفي  الجلوة،  في  الخلوة  معنى  في  يوماً  تكلَّم 

بالباطن؛ ومع الخلق بالظاهر، ثم أنشد:
ولـقـد جـعلتك في الفؤاد محّدثي       وأَبـحـُت جسمي من أراد جلوسي
قال: إن مثلي مثل طير مائي قاعٍد على وجه البحر، إن شاء يدخل 
الرأس في الماء، وإن شاء يمشي على وجه البحر. وفي الكالم تحققه 

بمقام جمع الجمع، وهو مقام شهود الحق والخلق معاً.
ظهور  سرُّ  سره{1}:  قدس  العربي  الدين  محيي  الشيخ  قال  قال: 
الحق  من  المعنى  أحسن  فطلبت  كثيرة،  رياضات  بعد  ينكشف  العالم 
الوجود  يفارقني  أن  وكاد  ثقله،  لتحمل  البشرية  قوتي  تطق  فلم  تعالى 

وراجع إلى 80.  {1}
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عاً  العنصري، وقرب خروج روحي من بدني، فناجيت اهللا تعالى متضرِّ
ليرفعه عني، فأخفاه عني وأثره باق إلى اآلن. وكالمي اليوم من قبيل: 
وقال:لو  عادته  خالف  على  كثير  بكالم  وتكلم  حميراء.  يا  كلّميني 
تركوني على اختياري ما أفلح فمّي بكلمة أبداً، وإنما أتكلّم بالضرورة، 

البيتين: أنشد  ثم 
ولقد أحّدثكم بأسرار الهوى      عـمـداً لـيَْستَُر سّره إعالنُه
ولّربما كتم الهوى إظـهاره      َولربّما فضح الهوى كتمانه

ذكر خوارقه للعادات قدس سره
فيتعهَّد  الطبع  غليظ  ال{1}  جمَّ لوالده  كان  ُرْوج:  أكابر  بعض  ذكر 
وأخذ  أبيه،  جمال  من  جمل  على  صغره  في  موالنا محمد  فركب  إبله، 
ولما  الوقت،  في  حاضراً  ال  الجمَّ يكن  ولم  الجوانب،  إلى  اإلبل  يسوق 
وأناخ  الخبيث،  الغليظ  طبعه  بمقتضى  السفاهة  في  شرع  ورآه  حضر 
فجاء  مجروحاً،  صار  حتى  بشدة،  األرض  إلى  فوقه  عن  ورماه  الجمل 
ال  الجمَّ ونام  موالنا  نام  الليل  جاء  ولما  عليه،  أّمه  فعاتبت  باكياً،  بيته 
قُرب معاطن اإلبل على عادته، ولما مضى زمان قام الجمل الذي ركب 
د وجاء عند الراعي وأخذه تحت صدره، وطفق يدوسه  عليه موالنا محمَّ
ويُدقه، فانتبه الجمال وصاح صيحة عظيمة، فاستيقظ به كّل من حواليه، 
وبادروا إليه، ولما رأوه على الحالة شرعوا في دفعه، لكنه ال يقوم، بل 
بالتراب. وكان القضية موجبة  ته، وتركوه مغموراً  يستمر على دوسه بقوَّ

لزيادة عقيدة والديه وأقربائه.
مربوطة  خشبة  على  هو  فبينما  بالفسق،  مبتلى  موالنا  غالم  وكان 
ببنائه،  اشتغاله  حين  رجليه  مرخياً  حسين،  مرزا  السلطان  مدرسة  بين 

{1}   أي:راعي الجماالت. {هامش األصل}.
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مرقد  من  محمد  موالنا  قدم  إذ  ومشاة،  ركباناً  تحتها  من  يمّرون  والناس 
إليه  قرب  ولما  الخشبة،  تلك  تحت  ومرَّ  اليوم،  في  الدين  سعد  موالنا 
له ورعاية لألدب بناء على حسن ظنّه  قبض الغالم رجليه، وقام تعظيماً 
محل  في  المحل  في  منه  األدب  رعاية  فكان  التواضع.  له  وأظهر  به، 
صاده  سهماً  النظر  وكان  النظر،  وأمعن  إليه  ه  فتوجَّ موالنا،  عند  القبول 
به، وظهر فيه اضطراب عظيم، حتى رمى نفسه من الخشبة إلى األرض 
ه من ورائه ملّطخة اليد والرجل بطين ونورة، ولحقه  بال اختيار، وتوجَّ
في باب المسجد الجامع، فدخل موالنا منزله، وذهب الغالم إلى سقاية 
المسجد واغتسل وخرج، وخرج موالنا من منزله في الحال والتفته كثيراً، 
خلفه، وعلّمه الطريقة بالنفي واإلثبات،  ودخل المسجد، والغالم أيضاً 
باب  وأغلق  واجتنب  والخمر،  االختالط  وترك  المقبولين،  من  وصار 

المعاشرة، ثم توفي بعد ثالث سنين من إنابته، رحمه اهللا تعالى.
في الجامع مع أصحابه، وكانوا  وحكى واحد: كان موالنا قاعداً 
في  فوقع  الخواطر،  ونفيت  العين  مغمض  فقعدت  أمروا،  بما  مشغولين 
خاطري أن أكابر السلسلة لهم صرف الخاطر، وتوجه الناس، والتصرُّف 
في بواطنهم، وما شاهدت شيئاً من موالنا ! وليس مّمن ال تصرُّف لهم، 
وتكرر  التصرُّف.  قابلية  فيَّ  وليس  وقصوراً،  نقصاناً  استعدادي  في  بل 
رأسي  عظيم،فرفعت  تغيّر  باطني  في  وظهر  قلبي،  في  فارتعدت  الخاطر 
فرأيته ينظر إليَّ متواتراً، فتغيّر عليَّ الحال، ونظر إليَّ بالحدة حتى ظهرت 
وبقيت مّدة، ولما شعرت رأيته  منّي صيحة بال اختيار، وسقطت مغشياً 
مراقباً، وشاهدت في باطني كيفية عظيمة لم أشاهد مثلها قّط، وامتدَّ إلى 

عشرة أيّام، ووصلت إليَّ لّذة عظيمة.
مبادي  في  محّمد  موالنا  لصحبة  الجامع  إلى  أذهب  كنت  وأقول: 
في  فوقع  فقط،  اليمنى  رجله  على  قائماً  فرأيته  خلفه،  فصلَّيت  حالي، 
قلبي أن من آداب الصالة القيام على رجليه! إال أن يكون له مانع شرعي، 
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 : إليَّ قال  ثم  لحظة  سكت  الصالة  من  فرغنا  ولما  األدب؟  يترك  فكيف 
توّجه والدي يوماً إلى زيارة الشيخ بهاء الدين عمر قدس سرهما وأخذني 
البرودة  غاية  في  الهواء  وكان  كاه،  زيارة  في  حينئذ  الشيخ  وكان  معه، 
ولما  بالملحفة،  رجلي  وغّطوا  حمار  على  وأركبوني  الماء،  جمد  حتى 
خرجنا من البلد انكشف رجلي اليسرى ولم أخبره به حياًء منه؛ ورعاية 
في  وأثّر  الباردة  الريح  وهبّت  تغطيتها،  على  حينئذ  أقدر  ولم  لألدب، 
بعد  إال  اليسيرة  والحركة  الحس  فيها  أجد  لم  الشيخ  نزلنا  ولّما  رجلي، 
مرور وقت كثير، فتطرق إليها النقصان من اليوم حتى ال أقدر القيام عليها 

في الصالة.
موالنا  فظهر  هراة،  جامع  صحن  في  قائم  كأني  المنام  في  رأيت 
الصورة،  مشاهدة  من  فتألّمت  عيناه،  عميت  فرأيته  فاستقبلته،  محمد 
عليه،  الرؤيا  عرض  في  وتأمَّلت  مغموماً،  عنده  جئت  أصبحت  ولما 
فقلت في نفسي: ال أعرضها عليه، بل أسكت وأنتظر، ولعلّه يقول شيئاً 
ينحّل به المشكل، فامتدَّ الصحبة على السكوت، ولم تَُزْل الدغدغة عن 
ه إليَّ وقال: إنَّ لإلنسان بََصرين: ناظر إلى  خاطري، فبدأ بالكالم وتوجَّ
شخصاً  المنام  في  رأى  فمن  الملكوت،  عالم  إلى  وناظر  الملك،  عالم 
عالم  عن  مكفوف  الشخص  ذلك  نظر  أن  فتعبيره  األيمن  بصره  كفَّ  قد 
هه منحصر في عالم الملك، وذلك حال أهل الحجاب.  الملكوت، وتوجُّ
وإن رآه مكفوف البصر األيسر تعبيره أن نظره منقطع عن عالم الملك، 
ومرتبة  الكشف  أهل  حال  وذلك  الملكوت،  عالم  في  منحصر  هه  وتوجَّ
الخواص. ومن رأى شخصاً من هذه الطائفة مكفوف البصرين فتعبيره أن 
إلى  وناظر  بالتمام،  والناسوت  والملكوت  الملك  عالم  عن  منقطع  نظره 

عالم الجبروت والالهوت، وهذا حال األخص. انتهى.
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عالم الملك والملكوت والجبروت 
والالهوت والناسوت 

وإن عالم الملك في اصطالحهم: عالم الشهادة. ويقال له: عالم 
والجسمانيات، وهو من محدث فلك  األجسام  عالم  الخلق أيضاً، أي: 
عالم  وهو  األرض،  كرة  مركز  إلى  الشرع  في  األعظم  العرش  األفالك 

يتوقف وجوده على مدة ومادة.
المالئكة  من  والروحانيات  األرواح  عالم  الملكوت:  وعالم 
وجوده  يتوقف  ال  عالم  وهذا  أيضاً.  األمر  عالم  له:  ويقال  وغيرهم، 
عليهما{1}، بل وجوده بمجرد أمره تعالى بال واسطة. وتسمية هذا األمر 
د أمره تعالى.وقال الشيخ محيي الدين بن  عالم األمر لكونه موجوداً بمجرَّ
عربي ـ قدس سره ـ لعدم النهي فيه، بل فيه أمر محض، فإن استعداد 

رق إليهم المخالفة حتى يترتَّب عليه النهي. أهل هذا العالم ال يتطَّ
وعالم الجبروت: عالم أسماء اهللا تعالى وصفاته.

وعالم الالهوت:مرتبة الذات بال اعتباراألسماء والصفات.
والناسوت  والالهوت  الجسمانيات.  عالم  الناسوت:  وعالم 
ويطلقهما  واصطالحاتهم،  النصارى  عبارة  من  ومأخوذان  متقابالن، 

الصوفية أحياناً: مرتبة الغيب والشهادة. واهللا أعلم.
ذكر انتقاله من الفناء إلى البقاء: وفاته ضحى يوم السبت، السادس 
شعبان  أوائل  في  جميًال  سعياً  سعى  وقد   .904 سنة  رمضان  من  عشر 
الدين،  سعد  موالنا  بن  كالن  خواجه  مع  للفقير  المصاهرة  في  السنة  من 
ـ،  تعالى  اهللا  رحمهما  ـ  الغفور  عبد  موالنا  مع  العقد  مجلس  وحضر 
فعرض له المرض بعد أربعين يوماً من ذلك. وابتدأ مرضه في التاسع من 

ة ومادَّة. {هامش األصل}. أي: على مدَّ  {1}
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رمضان، وجئته للعيادة وقال: ال غلبة ألحد عليك بعد ذلك، فكن في 
لعنايته، ولْيَِطْب قلبك. حمايته،مرتجياً 

من  إلى  وأصحابك  خدامك  بأن  األثناء  في  أصحابه  بعض  وسأله 
يرجعون بعدك؟

حولك  كانوا  إن  فقالوا:  أكثر؟  اعتقادهم  كان  من  إلى  فقال: 
إلى  صفة  من  ينتقلون  المتعيِّنين  وإن  ببعيد،  ليس  قال:  إليك.  وتوجهوا 
صفة. فوقع في خاطري أن المتعيِّنين لمرتبة الوالية واإلرشاد ينتقلون من 
الدنيا إلى األخرى، ويرتحلون من حال إلى حال، فإنهم ال يموتون، بل 
سينقلون عن دار إلى دار. وليس موجباً النقطاع إفاضتهم، بل يقع الفتور 
عن  تخلصوا  فإذا  البشرية،  الوجود  في  كونهم  حال  إفاضتهم  في  أحياناً 

ذلك القيد وتخطوا في عالم البرزخ يكون إفاضتهم أكمل. 
فسأله شخص عن المراقبة فقال: إن المراقبة التي اخترته نادر جداً 
واطلبوا  واإلثبات،  بالنفي  فاشتغلوا  عسير،  حفظه  ولكن  ومستحسن، 

الحقيقة من أنفسكم دائماً، ووردي اآلن اهللا اهللا.
م وصلَّى باإلشارة، وفوَّض  وتيمَّ ولما كان وقت وفاته طلب تراباً 
فقال  اهللا.  اهللا  كالمه  من  وفهم  خواجكان،  نسبة  إلى  الجد  بتمام  أمره 
بيده  فمه  إلى  فأشار  بجنبه.  قاعداً  عال  بصوت  اهللا  إال  إله  ال  واحد: 
المباركة أن ال تقل ال إله إال اهللا.فقال موالنا عبد الغفور للقائل: قل اهللا 
اهللا. فأشار إليه أن قل هكذا، فانقطع نفسه قائًال: اهللا اهللا. فحملوا نعشه 
الخاص  عليه  وصلى  خيابان،  إلى  رمضان  من  عشر  السابع  األحد  يوم 
والعام من أهل هراة في الجبانة، ودفنوه خلف مرقد موالنا سعد الدين، 
ثم بعد مدة نقلوه إلى قرب مرقد شيخ اإلسالم عبد اهللا األنصاري ـ قدس 

سره ـ وأنشدوا:
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شـيـخ روج كـان حـّقـاً بــارعــاً       فــي كـمـاالتـه كـّل الـعـارفـيـن
من حضيض األرض طارت روحه       بـالـهـنـا جـانـب أوج الـعـلـيّـين
كـان دهـراً مـرشـَد عـصــٍر لــذا      كـان هـذا تـاريـخ الـمـوت اليقين

حضرة الخواجه ناصر الدين عبيد اهللا أحرار
قدَّس اهللا تعالى سّره ورضي عنه وأرضاه

علوم  أرباب  كانوا  وأمه  أبيه  طرف  من  آبائه  أكثر  أن  يخفى  ال 
وعرفان، وأصحاب ذوق ووجدان.

بغدادياً،  كان  األعلى،  ه  جدُّ سره  قدس  النامي  محمد  الخواجه 
وقيل خوارزمياً، ومن جملة أصحاب الشيخ العامل العالم اإلمام الرباني: 
أبي بكر محمد بن إسماعيل الَقفَّال الشاشي ـ رحمه اهللا تعالى ـ الذي هو 
من عظماء علماء الشافعية، وأنه قال: جاء خواجه محمد النامي لزيارته 
وصحبته، ودخل في قيد إرادته، وقدم في رفاقته إلى شاش مع أحماله 

وعياله، وأقام بشاش إلى آخر عمره. 
شعب  في  قرية  باغستان   - سره  قدس  الباغستاني  عمر  الشيخ 
بعمر  نسبه  ويتصل  األم،  طرف  من  األعلى  جده   - تاشكند  جبال 
قطب  أصحاب  كبار  من  وكان  واسطة،  عشر  بست  الخطاب ÷  بن 
مريد  سره؛  قدس  البلغاري  حسن  المحبوب  المجذوب  الشيخ  الواصلين 
السقا  حسن  الشيخ  مريد  سره؛  قدس  الرازي  محمد  الدين  شمس  الشيخ 
أبي  الشيخ  مريد  سره؛  قدس  الغزالي  أحمد  الشيخ  مريد  سره؛  قدس 
بكر النساج قدس سره؛ مريد الشيخ ابي القاسم الجرجاني قدس سره. 

النَّبي €. إلى  ذكرت  ونسبته 
موالنا تاج الدين الدرغمي قدس سره من أجداده، وكانت والدته 
الظاهرة  بالعلوم  وعالماً  زمانه،  أكابر  من  وكان  أحفاده،  بنات  من 
بأوصاف  وموصوفاً  والفقر،  والورع  التقوى  بكمال  ومعروفاً  والباطنة، 

عالية، وكرامات ظاهرة.
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وكتب الخواجه محمد پارسا قدس سره في حاشيته أوائل تفسيره 
لسورة يٓس: قال موالنا تاج الدين الدرغمي: إن تالوة القرآن حق تالوته 
في  واالنتهاء  بأوامره،  واالئتمار  والخشية،  القلب  بحضور  يتلوه  أن 
والحزن  بوعده،  والسرور  والفرح  وأمثاله،  بقصصه  واالعتبار  نواهيه، 

والبكاء عن وعيده.
عارفاً،  خواجه إبراهيم الشاشي ـ قدس سره ـ خاله: كان عالماً 
السيد  وصحب  الطائفة،  هذه  أذواق  من  تام  نصيب  وله  كامًال،  فاضًال 
بسمرقند،  حاله  مبادىء  في  ـ  تعالى  اهللا  رحمه  ـ  الجرجاني  الشريف 
واستفاد منه العلوم المتداولة في مدرسة تيمور األعرج. وكان في مالزمة 
الخواجه عالء الدين العطار ـ قدس سره ـ مع السيد الشريف، واستفاض 

في صحبته العلية هذه النسبة الشريفة، وكتب البيت على لوح تعليمي:
وحـال رجـال اهللا في المهد ظاهر       ولـكـنَّ كـتـم الـسـرِّ لـلحر أحزم

كان  ألبيه:  ه  جدُّ سره  قدس  الشاشي  الدين  شهاب  موالنا 
المجانين  يصاحب  وكثيراً  ومواجيد،  وأحوال  وكرامات،  آيات  صاحب 
أحياناً  ويشتغل  بالزراعة،  مشغوالً  األوقات  أكثر  وفي  والمجاذيب، 
بالتجارة، وفي األغلب ال يرافق أحداً في سفره؛ بل وحده، فمتى تعرَّض 
ويستمدُّ  واحداً  واحداً  بأسمائهم  المجاذيب  ينادي  كان  الطريق  قطاع  له 

بهم، وكانوا يحضرون في الحال، ويخلِّصونه منهم.
خواجه محمد الشاشي قدس سره أخ الخواجه شهاب الدين ألبيه: 
كان له حظٌّ وافر من ذوق طور الوالية. قال شهاب الدين: ما دام أخي 
إلى  نحتج  لم  الديار  تلك  حاكم  الحسني  ازاد  خدَّ جائزة  يقبل  لم  محمد 
وساطة أحد بيني وبينه، بل كنا نعلم مقاصدنا من غير كتابة وال إرسال 
ذلك  بشؤم  المعنى  ذلك  عنا  فُقَِد  به  واختلط  شيئاً  منه  قبل  ولما  قاصد، 
ت الحاجة إلى الواسطة من الكتابة وإرسال قاصد. وال  االختالط، ومسَّ
يخفى أن والدة شيخنا عبيد اهللا أحرار ـ قدس سره ـ كانت في رمضان 
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من  تطهَّر  حتى  أمه  ثدي  يقبل  لم  ولد  لما  وأنه  مائة،  وثمان  ست  سنة 
كنت  لما  وقال:  يوماً.  أربعين  لبنها  من  يرضع  ولم  وتغتسل،  النفاس 
بين  األعرج  تيمور  موت  خبر  وقع  وأولموا  رأسي  حلق  وأرادوا  سنة  ابن 
الحاضر،  الطعام  أكل  مجال  لهم  يبق  لم  حتى  شديداً  واضطربوا  الناس، 
تلك  في  الكرام  آباؤه  وكان  الجبال.  رؤوس  إلى  وهربوا  القدور  فأفرغوا 
األيام في قرية باغستان، وكان آثار الرشد وسيماء السعادة، وأنوار القبول 
والعناية من اهللا تعالى ظاهرة وباهرة في جبينه من زمان صباه، وكان إذا 

وقع نظر شخص على جماله كان يثني عليه، ويدعو له بال اختيار.
فـإذا رأى مـلـك الـسـمـاء جبينه       أثـنـى عـلـيـه جـمـيعهم وكواكبه 
وكان نسبة الحضور باهللا حاصلة له في صغره، قال: كنت أحضر 
في المكتب في طفوليتي، وكان قلبي حاضراً له تعالى في جميع األوقات، 
والكبار  الصغار  من  الدنيا  في  من  كل  الوقت:  ذلك  في  اعتقادي  وكان 
فيه،  وبقي  نعلي  وسقط  طين  في  مرة  رجلي  ودخل  الوجه،  هذا  على 
وكان الوقت فصل الشتاء، والهواء كان بارداً، وأنا وقتئذ في الصحراء، 
الحال،  في  نفسي  فلْمُت  الحضور،  نسبة  عن  مانعة  غفلة  لي  فعرضت 
وكنت مكسور الخاطر حتى غلب علي البكاء من غير إمهال، وكان هناك 
غالم يزرع فقلت في نفسي، أنظر إلى الغالم كيف ال يغفل عن الحضور، 
مع شغله بسوق البقر وشقِّ األرض! وأنت غفلت بهذا القدر اليسير. وكان 

ظني حينئذ أن النسبة حاصلة لكل أشخاص كلَّ وقت.
ذكر أحواله: وقال: ما لم أبلغ ما كنت أعلم أن للناس غفلة، ولما 
غافٌل عنه تعالى، وكان  كنت ابن اثنتي عشرة سنة ما كنت أظن أن أحداً 
ثم  لحظة،  عنه  يغفلون  ال  وجه  على  كلهم  الخلق  خلق  تعالى  أنه  ظني 
صار معلوماً أن الحضور إنما هو عناية من اهللا تعالى يختص بها البعض، 

ر للبعض بذلك أيضاً. ر للبعض برياضات شاقة، وال يتيسَّ ويتيسَّ
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وقال: كلما أردنا مع األطفال في الصغر بلْعب ولهو كعادة الصبيان 
ر أصًال، وكان يرى نفسه كأنه سيشتغل، فإذا جاء وقت اللعب  لم يتيسَّ

كان يهرب ويشاهد فيه معنى العصمة دائماً.
وقال: رأيت عيسى عليه السالم في المنام في الصغر قائماً على 
فرميت  ـ  تعالى  اهللا  رحمه  ـ  الشاشي  القفَّال  بكر  أبي  الشيخ  مرقد  باب 
أريد  فإني  تحزن!  ال  وقال:  التراب  عن  رأسي  فرفع  قدمه،  على  نفسي 
وقصصتها  الرؤيا،  هذه  تعبير  من  نوع  خاطري  على  فوقع  أربِّيك.  أن 
على بعض أصحابي، فعبَّرها بالطب، فلم أرَض بهذا وقلت: إن تعبيرك 
عليه  عيسى  سيدنا  أن  وهو  آخر:  بوجه  عبَّرتها  وأنا  بمرضّي،  ليس 
اإلحياء  بصفة  األولياء  من  ظهر  من  فكل  لإلحياء،  َمْظَهراً  كان  السالم 
يقال له في هذا الزمان عيسوي المشرب.ولماّ التزم سيدنا عيسى ـ على 
نبينا وعليه الصالة والسالم ـ تربية هذا الفقير فال جرم تحصل له صفة 

الميتة. القلوب  إحياء 
وقوة،  بحالة  التعبير  بموجب  مدة  بعد  تعالى  اهللا  فني  فشرَّ وقال: 
الغفلة  عن  الرجال  كثير  ووصل  الوجود،  عرصة  في  المعنى  ظهر  حتى 

إلى الحضور.
تحت  واقفاً  الحال؛  مبادىء  في  المنام  في  النَّبي €  رأيت  وقال: 
جبل عال، ومعه جمع عظيم من الصحابة وغيرهم، فأشار إلي وقال: 
تعال ارفعني واصعد بي على الجبل، فحملته على رقبتي، وصعدت به 
على قلَّة الجبل، فاستحسن مني ذلك وقال: كنت أعلم أن لك قوة على 

هذا، واألمر يحصل منك، لكن أردت إعالم ذلك للناس.
وقال: رأيت في مبادىء الحال خواجه بهاء الدين قدس سره في 
المنام قد جاء وتصرَّف في باطني، حتى أعيت رجلي ومضى في سبيله، 
وأوصلت إليه نفسي بكل وجه ممكن، فأقبل إلي وقال: اهللا يبارك فيك.
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في  سره  قدس  پارسا  محمد  خواجه  ذلك  بعد  رأيت  ثم  قال: 
المنام، فأراد أن يتصرَّف في باطني، لكنه لم يقدر عليه.

ألغ  مرزا  باب  على  جادوشاً  الوقت  مشائخ  من  شيخ  كان  وقال: 
بيك، وكان يجلد الناس أحياناً، ويضربهم سياسة وتأديباً. فأرسل يوماً 
أجيء  فإني  المزار  في  الشيوخ  أوالد  ليجمتع  وقال:  تاشكند  إلى  قاصداً 
لرؤيتهم. فاجتمع كلهم هناك، وكانوا سبعة عشر؛ وأنا أصغرهم، ولما 
عجيبة  كيفية  فيه  ظهرت  صافحه  من  فكل  المصافحة،  في  شرع  جاء 
فيَّ  ظهرت  وصافحني  إليَّ  النوبة  انتهت  ولما  األرض،  على  وقع  حتى 
تلك الكيفية، لكني بادرت وتعلقت به ولم أقع، فعجب عني غاية  أيضاً 
يتوجه  الكالم  في  وكان  أصغر!  كوني  مع  الكل  على  فقدمني  العجب، 
هو  الذي  األمر  هذا  اختار  كيف  أنه  األثناء  في  خاطري  على  فوقع   ، إليَّ
فيه؛ مع وجود هذا التصرف واالستيالء على الباطن؟! فأشرف على هذا 
الخاطر وقال: إني كنت مريداً لخواجه حسن العطار، وفي مالزمته بذكر 
الخواجه  على  قلبي  ألم  فعرضت  شيء،  لي  يفتح  لم  لكن  بالجدِّ  القلب 
يصل  أن  فيمكن  السالطين،  باب  في  خدمة  باختيار  عليك  فقال:  حسن 
إلى  توصيته  وكتب  الشغل،  بهذا  إليَّ  فأشار  المظلومين،  إلى  مدد  منك 
األمير سعيد، وكان من أمراء مرزا ألغ بيك، وأوصاني أن أكون في كفاية 
وقال:  دائماً،  بليغ  بسعي  والمساكين  الفقراء  وإمداد  المسلمين،  مهمات 
إذا وقع مهمٌّ على مسلم وعجزت عن كفايته ينبغي لك أن تكون مغموماً 
فتح؛  إلى  مفضية  المعاملة  تلك  فيرجى  ماللة  على  تنام  وأن  ومحزوناً 
ر لي في أثناء ذلك الشغل فتح عظيم،  فكنت مشغوالً بموَجب أمره، فتيسَّ

وانحلَّت العقد.
قال: استولى التواضع واالنكسار على باطني على وجه إذا استقبل 
إليَّ أحٌد من عبيد وأحرار، وصغار وكبار؛ كنت أضع رأسي على قدمه، 
وأطلب منه بَْذل الهمة والتفات الخاطر، وكانت لوالدي زراعة في كلس، 
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فأرسل مرة عندي مع واحد من األتراك ألضعها في األنبار، فكنت مشغوالً 
بضبط الغلة، وانصرف التركي في أثناء، وظهر في باطني اضطراب عظيم، 
إليه،  تضرعي  وعدم  منه،  الهمة  بذل  التماس  فوت  على  نفسي  ولُْمُت 
بالسرعة،  قوياً، فتركت الغلة وتوجهت خلفه  حزناً  نفسي  في  ووجدت 
والتضرع،  بالتواضع  ممره  على  وقمت  البلد،  طريق  نصف  في  فلحقته 

والتمست منه توجه الخاطر، والنظر في أحوالي بااللتفات، وقلت: 
عسى اهللا أن يرحمني ببركتك وتنحلُّ عقدتي، فقال التركي متعجباً: 

أظنك تعمل بقول مشائخ الترك حيث قالوا: 
ة      فـلـيـس لـه شيٌء ِسَوى ذاك ُسلَّماً ى عـلـى أوِج المعالي بهمَّ وتـرقـَّ

يعني: كل َمن رأيته اعتقده خضراً، وكل ليل أدركته اعتقده قَْدراً، 
ال  حتى  حاصل،  لي  ليس  البادية!  أسكن  األتراك  من  رجل  فأنا  وإال 
أثر  التركي  في  ظهر  تضرعي  كثر  ولما  ضرورة،  عن  إال  وجهي  أغسل 
أثر  من  قلبي  في  فشاهدت  بأدعية،  ودعى  للدعاء  يديه  فرفع  وكيفية، 

دعاءه فتوحاٍت كثيرًة.
وقال: لما كنت في هراة لم أكن مالكاً لفلس، وكانت عمامتي َخلِقة 
ذات خروق كثيرة، وكنت يوماً ماراً من سوق الملك، فسألني سائل شيئاً 
هللا تعالى؛ وليس لي شيء أعطيه! فأخذت العمامة من رأسي ورميتها إلى 
طباخ، وقلت: إنها طاهرة، فخذها تمسح بها القدور واألواني، وأعطي 
للمسكين وأرضاه،  لهذا المسكين. فأعطى الطباخ شيئاً  في مقابلتها شيئاً 

وردَّ العمامة إلي بتمام األدب، فلم أقبلها، ومضيت.
ورئيس  عيار،  صاحب  رجًال  التبريزي  نرج  األستاذ  كان  قال: 
وتشرَّف  النقشبندية،  ألكابر  تامة  محبة  له  وكان  والصباغين،  الصيارفة 
بأخذ الطريقة من محمد پارسا قدس سره، وأنا ما كنت آكل طعام أحد 
البائن:  بالطالق  رمضان  شهر  غرة  في  فحلف  لذلك،  ففطن  هراة،  في 
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لياليها  في  بيته  إلى  أذهب  فكنت  اإلفطار،  وقت  طعامه  من  آكل  ان 
استعداد  الوقت  في  لي  كان  وما  كثيرة،  شفقات  منه  فرأيت  للضرورة، 
لمكافأته بالخدمة، ولما حصلت لي قدرة المكافأة توفي إلى رحمة اهللا 
تعالى، فأرسلت إلى ولده عشرة آالف دينار. وكنت ال أقبل هدية أحد 

من ابتداء عمري إلى انتهائه.
وقال: لما كنت في هراة في بداية الحال وصلت إلى صحبة السيد 
طعامه،  بقية  من  كأس  نصف  مّرة  فأعطاني  سره  قدس  التبريزي  قاسم 
لي؛  قِباباً  كانوا  الخبثاء  هؤالء  أن  كما  التركستاني!  زاده  شيخ  يا  وقال: 
في  الدنيا  من  شيء  لي  كان  وما  لك،  قبة  دنياك  تكون  أن  يوشك  كذلك 

ذلك الوقت، بل كنت على تمام الترك.
ولما بلغ عمره اثنين وعشرين جاء به خاله خواجه إبراهيم من وطنه 
إلى سمرقند؛ بنيَّة تحصيل العلوم، ولكن كان غلبة شغله الباطني مانعة له 
ة هذه السلسلة، وأقبل  عن التحصيل الظاهري، فلهذا مال إلى صحبة أعزَّ
إلى طلب هذا األمر، وطاف حول أكابرهم فيما وراء النهر مدة سنتين، 
الوقت  مشائخ  وصحب  سنة،  وعشرين  أربع  سنة  في  هراة  إلى  توجه  ثم 
وعشرين سنة،  خمس سنين، ثم رجع إلى وطنه، وبلغ تسعاً  فيها مدة 
زراعته،  في  كثيرة  بركة  سبحانه  اهللا  ورزق  الزراعة،  أمر  هناك  واختار 
واألمالك  واألسباب  والمواشي  والسوائم  والعقار  الِضيَاع  من  أمواله  وإن 
، وخارجة عن دائرة الحساب. وسمعت بعض  غير قابلة للقياس والحدِّ

وكالئه يقول: إن مزرعته قد جاوزت ألفاً وثالثمئة مزرعة.
إلى  ومبادراً  واألجانب،  األحباب  بخدمة  حريصاً  وكان ÷ 
الجميع  يسبق  وكان  كماله،  مراتب  وانتهاء  حاله  ابتداء  في  شففتهم 

المجالس. في  بالخدمة 
وقال حين كنت في مدرسة قطب الدين بسمرقند كنت أتعهَّد ثالثة 
مرضهم،  لشدة  شعور  لهم  يكن  ولم  الحصبة،  بمرض  مبتلين  أشخاص 
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ابتليت  حتى  مراراً،  أغسلها  وكنت  بنجاستهم،  وفراشهم  ثيابهم  فيتلوث 
في ليلة وجئت بأربعة  بمرض الحصبة بسبب تمريضهم، وكنت محموماً 
حمام  إلى  األسحار  في  أذهب  وكنت  أثوابهم،  وغسلت  الماء  من  كيزان 
شيخ اإلسالم خواجه عبد اهللا األنصاري الهروي قدس سره، وكان يتفق 
أحياناً خدمة خمسة عشر، أو ستة عشر رجًال، وما كنت أفرِّق في تلك 
الخدمة بين الصالح والطالح، وكنت أهرب منهم عقب الخدمة خوفاً من 

إعطاء األجرة بمقابلتها.

مطلب
الخدمة التي تكون سبباً للقبول مقدمة على الذكر والمراقبة

قال: وينبغي أن يبذل الهمة ويصرف الخاطر في الطريقة النقشبندية 
بها  تحصل  خدمة  عدم  عند  والمراقبة  الذكر  فوقت  الوقت،  مقتضى  إلى 
على  مة  مقدَّ القلوب  لقبول  سبباً  تكون  التي  الخدمة  لمسلم،فإن  راحٌة 

الذكر والمراقبة.

مطلب
وليس  الخدمة،  من  أفضل  بالنوافل  االشتغال  أن  البعض  وزعم 
كذلك!فإن ثمرة الخدمة المحبة والتمكين في القلوب، وما قيل: {جبلت 
ثمرات  بين  مساواة  وال  لهذا،  مبيِّن  إليها}  أحسن  من  حبِّ  على  القلوب 

النوافل وثمرات الخدمة التي هي محبة المؤمنين أصًال.

مطلب
قال: إن سبب عدم قبول خواجه بهاء الدين وأتباعه قدس سرهم 
ضروري،  المحسن  وحب  اإلحسان،  من  الخدمة  لكون  الناس  خدمة 
بتمام  الخلق  بنفي  اشتغالهم  كان  ولما  المحبة،  قدر  على  والعالقة 
ذلك  في  ون  ويهتمُّ الخدمة،  في  يجتهدون  عنهم،  العالقة  وقطع  الهمة 
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شخص  من  يقبلونها  وإنما  الخدمة،  قبول  عن  ويمتنعون  الوسع،  بقدر 
عالئقه  لتنقيص  فيوماً،  يوماً  بطريقتهم  االحتظاظ  استعداد  فيه  يتفرَّسون 
ومعموالً  راً  منوَّ العالم  فيكون  قلوبهم،  والتفات  قبولهم،  بسبب  بالعالم 

باطنه. جمعية  من 
وقال: ما أخذت الطريق عن كتب الصوفية، بل عن ِخدمة رجال، 
كل  وأدخلوا  الخاصية.  تلك  بخدمة  بل  بالتعلُّم،  عنهم  أخذتها  أني  ال 
مرضية  كانت  ولذلك  الخدمة،  باب  من  وأدخلوني  باب،  من  شخص 
ثم  بالخدمة.  آمره  الخير  فيه  أتوسم  من  وكل   . لديَّ ومختارة  ومحبوبة 

أنشد البيت: 
ة       فـلـيـس له شيٌء ِسَوى ذاك ُسلَّماً ى عـلى أوِج الـمعالي بهمَّ وتـرقـَّ

ظاهراً  األدب  بكمال  متصفاً  سره  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  وكان 
في  والباطنية؛  الظاهرية  اآلداب  يراعي  وكان  ومالء،  خالء  في  وباطناً، 
جلوة وخلوة، ولم يتثاءب في أربعة أشهر، ولم يخرج بلغم أو ريق من 
فمه المبارك بسعال أو غيره، ولم يتربع في جلوسه في خالء وال مالء في 
في خالء  وباطناً  بكمال األدب ظاهراً  وقت مَّا. وكان قدس سره متصفاً 
ومالء، ويراعي اآلداب الظاهرة والباطنة. ودمت على مالزمته وخدمته 
في  تثاؤبه  أر  فلم  ثانياً  أشهر  وثمانية  أوالً،  أشهر  أربعة  العلية  عتبته  في 
تلك المدة أصًال، وإخراجه ببلغم أو ريق من فمه بسبب سعال أو غيره 
وامتخاطه، ولم أره متربعاً في جلوسه في خالء وال مالء في أي وقت.

وقال موالنا أبو سعيد األوبهي قدس سره: من مالزمي عتبته العلية 
خمساً وثالثين سنة؛ لم أر منه في خدمته إخراج جلد العنب أو بزره، أو 
قشر التفاح والسفرجل وأمثالها من فمه المبارك، وما رأيت منه التمخط 
وال إخراج البلغم، وما شاهدت منه أصًال ما يكون موجباً لكراهة الطبيعة 

ونفرتها، ولم تصدر حركة غير مقبولة عن عضو من أعضائه.
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عهد  في  سمرقند  المشهدي  القادر  عبد  النقيب  السيد  قدم  ولما 
جاء  أنه  يحكي  وكان  شيخنا،  صحبة  حضر  سعيد  أبي  مرزا  السلطان 
يحيي  أن  وأراد  لمالزمته،  كغشير  خواجه  محلَّة  أرغون  مزبد  األميُر  ليلًة 
المجلس -  في  حاضراً  نفسه  القادر  عبد  وكان  صحبته -  في  الليلة  تلك 
ولما صلينا صالة العشاء؛ قال الشيخ: إن األمير مزبد ضيفنا يريد إحياء 
تلك الليلة معنا، ورعاية جانب الضيف الزم، فأريد أن أقعد مع بعض 
أن  أردت  وإن  ونم،  فاذهب  القعود؛  تطيق  ال  شاب  وأنت  األصحاب، 
معكم.  أقعد  أيضاً  أنا  أذنت  إن  قلت:  السحر.  وقت  تحضر  معنا  تقعد 
في  فقعدت  مانع.  فال  القعود  على  قوة  نفسك  في  وجدت  إن  فقال: 
المجلس مع ثالثة أشخاص أخر من أصحابه، وكنت مترقباً من أول الليل 
إلى طلوع الفجر ألحواله، فلم يغير جلوسه على ركبته أصًال، ولم تصدر 
عن عضو حركة مطلقاً؛ إلى أن قام للتهجد، ولما فرغ منه قعد أيضاً على 
ونعاس  نوم  بال  والوقار،  ن  بالتمكُّ واحد،  قرار  وعلى  األول،  الموضع 
إلى أن طلع الفجر، وكنت أتقلب في الجلوس من رجل إلى أخرى في 
، وأتكلف في دفع النوم  كل ساعة أو ساعتين، مع وجود قوة الشبابة فيَّ
ببركة التفاته، مع كونه مرطوباً،  وإبعاده، وقلَّ تحرك األمير مزبد أيضاً 
مقدمات النوم، وكانوا مراقبين إلى الفجر، ثم قاموا  ولم تظهر منه أيضاً 
وصلوا الصبح بوضوء العشاء. فصارت مشاهدة تلك الحالة موجبة لتحيُّر 

لزيادة إخالصه. به، وسبباً  هذا الفقير وتعجُّ
واعلم أنه لم يكن لَكَرم شيخنا ولطفه نهاية، وكان يختار المحنة 
على  وراحة  بفراغ  وأصحابه  َخَدمه  ويؤثر  دائماً،  نفسه  على  والمشقة 

نفسه دائماً.
ه شيخنا مرة إلى والية  وكتب المير عبد األول في مسموعاته: توجَّ
كش، ومعه جمع من أصحابه وخدمه، وكان الوقت حينئذ أوائل الربيع، 
فجاء  خيمة،  ونصبوا  بالضرورة  الجبال  شعب  على  فنزلوا  الليل  فأدركهم 
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تلك  طهارة  في  تردداً  لي  إن  شيخنا:  فقال  المغرب،  صالة  بعد  المطر 
الخيمة، فال أقعد أنا فيها، بل يقعد األصحاب، وبالغ في هذا الباب، 
ولم تكن معهم خيمة أخرى، فقعد األصحاب والفقراء في تلك الخيمة 
وجرت  الصبح،  إلى  المطر  واستمر  خارجها،  والشيخ  أمره  بموجب 
وعناية  لطفاً  شيخنا  قال  الصبح  صالة  وصلينا  الفجر  طلع  ولما  السيول، 
لبعض أصحابه: استحيت أن أقعد أنا في الخيمة واألصحاب في المطر. 
فعلم أن ما قاله في حق الخيمة كان لطفاً منه، ليقعد فيها األصحاب بال 

تشويش وانقباض.
ونقل بعض األصحاب أنه لما توجه شيخنا مرة إلى طرف مزرعة 
(بزاورد) في غاية شدة الحرارة من الصيف، ورافقه جمع من أصحابه، 
وكان لحارثي تلك المزرعة بيت صغير مصنوع من لبد، فنصبوه لشيخنا، 
فثقل على األصحاب قعودهم معه في ذلك البيت الصغير ولم يكن مظلة 
غيره، ولما شرعت الحرارة في االشتداد طلب شيخنا فرسه وقال: أريد 
أن أتفرج بعض مواضع الصيد. فركب وذهب في الصحراء، وطاف في 
حرارة الشمس، ولما بلغت حرارة الهواء غايتها انحدر إلى بعض مسيل 
الماء ومجرى السيول واستراح، جاعًال رأسه المبارك في ظل جانب ذلك 
المسيل وطرف المجاري، فإن ظله لم يكن بحيث يستر تمام بدنه، ولما 
اعتدل الهواء جاء البيت عند األصحاب، وكان ذلك شغله ومعاملته في 
إنما  أنه  أخيراً  األصحاب  فتيقَّن  المزرعة،  تلك  في  إقامته  مدة  يوم  كل 
يختار ذلك لراحة األصحاب وفراغهم. رضي اهللا عنه وعنا، وعن جميع 
سلسلة السادات النقشبندية، قدس اهللا تعالى أرواحهم العلية، ورزقنا من 

بركاتهم وفيوضاتهم الجلية، آمين يا وهَّاب.
وقال قدس سره: اجتهد خالي خواجه إبراهيم الشتغالي بالعلوم، 
وجاء بي من تاشكند إلى سمرقند لهذا، وكل ما اجتهد في إقرائي عرض 
لي مرض مانع عن التحصيل، حتى َمَرُض الحصبة وقوى، فقلت له: إن 
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لي حاالً ال أقدر معه للتحصيل، وأنت ال تتركني، فإن زدت في المبالغة 
فتركتك  بحالك،  عالماً  ما كنت  وقال:  الكالم  من  فتأثر  أخاف الهالك، 
مالزمة  على  يداوم  وكان  قلبك.  يريد  طريق  بأي  فاشتغل  ذلك،  بعد 
موالنا نظام الدين الخاموش، مع موالنا سعد الدين الكاشغري حين إقامته 

بسمرقند في أول قدومه.
عنده فدخل عليه شاب نوراني  قال واحد من أصحابه: كنت يوماً 
خرج  ولما  وقام،  زماناً  وجلس  المهابة،  نهاية  ومهيب  النورانية،  غاية 
أن  يوشك  اهللا،  عبيد  خواجه  هو  قال:  الشاب؟  هذا  من  موالنا:  سألت 

له. يكون سالطين الزمان مطيعاً 
وقال: كان والدي من معتقدي موالنا نظام الدين، وكان يقيم في 
منزلنا، وكنت صغيراً في الوقت، وكان يوماً مطرقاً مراقباً ووالدي مشغوالً 
عنه بشيء، فرفع موالنا رأسه بغتة وصاح صيحة عظيمة. فترك والدي 
شغله، وسأله عن سبب صيحته فقال: قد ظهر شخص من جانب الشرق 

يسمى خواجه عبيد اهللا، وأخذ تمام األرض، فما أعظمه شيخاً!
منه  للسفر  قلبه  مال  بسمرقند  زماناً  أحواله  مبادئ  في  قام  ولما 
هناك  وصحبه  البيرمسي،  الدين  سراج  الطريق  في  وصادف  بخارا،  إلى 
الدين  حميد  بن  الدين  حسام  فيه  ولقي  بخارا  إلى  ه  توجُّ ثم  أسبوعاً، 
الشاشي، وصحب الشيخ عالء الدين الغجدواني هناك مدة، ثم توجه إلى 
متواليات،  سنين  أربع  فيها  وأقام  مرو،  طريق  من  هراة  وقدم  خراسان، 
الدين  بهاء  والشيخ  التبريزي،  قاسم  السيد  صحبة  المدة  تلك  في  وحضر 
زين  الشيخ  صحبة  يحضر  وكان  األوقات.  أكثر  في  سرهما  قدس  عمر 
الخافي قدس سره أحياناً، وتوجه بعد تمام أربع سنين إلى والية حصار 
من طريق بلخ بنية نيل شرف صحبة موالنا يعقوب الچرخي قدس سره، 
ووصل في بلخ إلى صحبة حسام الدين پارسا، وتوجه منه إلى صفانيان 
لزيارة مرقد خواجه عالء الدين العطار قدس سره، ثم توجه إلى هلفتو، 
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قدس  الطريقة  عنه  وأخذ  وبايعه،  الچرخي،  يعقوب  موالنا  هناك  ولقي 
إلى هراة،  سرهما، وبقي في سّره ذلك مدة ثالثة أشهر، ثم رجع ثانياً 
وأقام بها سنة تقريباً، وداوم على صحبة أكابر الوقت، ثم عاد إلى وطنه 
المألوف بعد إقامته في هراة خمس سنين، واختار أمر الزراعة بتاشكند.

نبذة في ذهاب عبيد اهللا لمالقاة شيخه
موالنا يعقوب الچرخي قدس سرهما

أول  هراة  إلى  ذهابي  حين  ُدختَُران  چل  إلى  وصلت  لما  قال: 
على باب رباط،  في غاية الحسن والجمال؛ قاعداً  مرة رأيت فيه تاجراً 
وفهمت أنه مشتغل بطريقة خواجكان فسألته: عمن وصل إليك الطريق؟ 
فأظهر الحال في الحال وقال: وصلت إليَّ النسبة عن شيخ في هلفتو من 
سرهم،  اهللا  قدس  الچرخي  يعقوب  له  يقال  الدين،  بهاء  خواجه  خلفاء 
بعد  أبادر  ثم  المحل  من  أرجع  أن  فأردت  وشمائله.  فضائله  لي  وبيَّن 
ذلك إلى صحبة موالنا يعقوب، لكن ذهبت إلى هراة، فاتفق لي هناك 
والية  إلى  وصلت  ولما  هلفتو،  إلى  هت  توجَّ فبعده  سنين،  أربع  لبث 
الباردة  والحمى  المرض  بسبب  بسرعة  منها  أخرج  أن  أقدر  لم  صفانيان 
مدة عشرين يوماً. وخاض بعض الناس بنواحي صفانيان في غيبة موالنا 
يعقوب الچرخي قدس سره، فوقع فتور عظيم في قصد المالقاة له بسبب 
نفسي:  في  فقلت  المرض،  وقت  الصواب  عن  البعيدة  كلماتهم  استماع 
مالقاته،  غير  من  الرجوع  يحسن  فال  البعيدة  المسافة  هذه  قطعت  قد 
هت نحوه، ولما وصلت إليه ولقيته أظهر لي التفاتاً كثيرة، وكلَّمني  فتوجَّ
كثيراً، وتلقاني  من كل باب، ولما جئته في اليوم الثاني أبرز لي غضباً 
بخشونة وغلظة، فوقع على قلبي أن حكمة غضبه إنما هي الستماع تلك 
الغيبة، والفتور الواقع بسبب ذلك االستماع، وإن لم يصرح بها، ولكن 
قال: أيسهل أن ال يرى شخصاً قبل شهرين؟ فتيقَّنت منه أن سبب غضبه 
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ساعة،  بعد  الصحبة  تلك  في  اللطف  أظهر  ثم  الغيبة.  هذه  استماع  كان 
بهاء  الخواجه  حضرة  مالقاته  كيفية  وبيَّن  وااللتفات،  العناية  من  وأكثر 
الدين قدس سره، ثم مدَّ يده للبيعة بعد ذلك، وقال: تعال وبايع. فلم 
تقبل طبيعتي أن آخذ يده لبياض كان في جبهته، يشبه برصاً موجباً لنفرة 
طبيعية، فتفرَّس ذلك، وردَّ يده بسرعة، وبدلَّ صورته بطريق الخلع، 
حتى  يدي  عن  االختيار  فخرج  اللبس،  بطريق  حسنة  صورة  في  وظهر 
كدت أن أتعلق به من غير شعور، ثم مدَّ يده ثانياً، وقال: إن الخواجه 
بهاء الدين قد أخذ بيدي وقال: إن يدك يدي، فمن أخذ بيدك فقد أخذ 
قال  ثم  توقف.  بال  بيده  فأخذت  الدين،  بهاء  خواجه  بيد  فخذ  بيدي، 
له  يقال  الذي  واإلثبات؛  النفي  بطريق  خواجكان  طريق  تعليم  بعد   - لي 
الوقوف العددي -: إن هذا الطريق هو الذي وصل إليَّ من خواجه بهاء 
فلك  الجذبة  بطريق  الطالبين  تربِّي  أن  لك  بدا  فإن  سره،  قدس  الدين 

الخيار في ذلك.
لقَّنَت  له:  سره  قدس  الچرخي  يعقوب  موالنا  أصحاب  بعض  قال 
أن  لك  بدا  فإن  ذلك:  عقب  له  قلت  ثم  الوقت،  هذا  في  طالباً  الطريقة 
له  فقال  اليسيرة؟  المدة  هذه  في  اإلجازة  يمكن  فكيف  إلخ!  تربي.. 
أموره،  جميع  هيأ  قد  هكذا،  يحضر  أن  للطالب  ينبغي  يعقوب:  موالنا 

وإنما كان موقوفاً على اإلحازة فقط، وله قوة لكل ما قبل.
ذكر المعاني واللطائف المتعلقة باآليات واألحاديث:

قال في معنى الحمد هللا: للحمد بداية ونهاية، فبدايته: حمد العبد 
في مقابلة نعمة وردت إليه لعلمه أن الحمد يزيد النعمة، ونهايته: حمد 
لقرب الحق سبحانه وتعالى، مثل القوة  العبد في مقابلة نعمة كانت سبباً 
التي يقوم بها بحق العبودية من صالة، وصوم، وزكاة، وحج، وأمثالها، 

بل نهاية الحمد أن يعلم العبد أن ليس في مظهره غير الحق سبحانه؛
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وال كمال للعبد غير أن يعلم أنه معدوم صرف، ال ذات له، وال 
جعله  قد  تعالى  أنه  أعني  الفكر،  بهذا  نفسه  وسير  أفعال،  وال  صفات، 

لصفاته. مظهراً 
مث: إن الشكور   È  Ç Æ Å قال في معنى قوله تعالى نث

في الحقيقة هو َمن يشاهد المنعم في النعمة.
ينافي  ال  بالنعمة  ذ  التلذُّ إن  سره:  قدس  الغزالي  اإلمام  قال  وقال: 

الشكر لو كان التلذذ من جهة كونها سبباً للوصول.
للكينونة  إن  Iمث    H  G نث  تعالى  قوله  معنى  في  قال 
الصدق  أهل  مجالسة  التزام  وهي  بالصورة؛  كينونة  معنيين:  معهم 
دوام  بسبب  وأخالقهم،  صفاتهم  بأنوار  باطنه  ينور  حتى  ومصاحبتهم، 
الصحبة معهم. وكينونة بحسب المعنى؛ أن يلتزم طريق الرابطة بالباطن 
الصورية  المجالسة  في  الصحبة  تنحصر  وال  الوساطة.  يستحقون  بطائفة 
لإلنسان  كان  ولما  دائمة.  الصحبة  يجعل  أن  ينبغي  بل  بالعين،  والنظر 
بهذا األمر. وأي  استعداد تام للتأثر ممن يصحبه ويجالسه، كان مأموراً 
صحبة  ببركة  سبحانه  الحق  طرف  من  واردة  جذبة  ويقابل  يعدل  عمل 

الصادقين؟! وجذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين مؤيد لهذا.
هاً  قال في معنى قوله تعالى نث N M LK J مث إن المراد كن متوجِّ

إلى نفس الذات دون الصفات.
قال في معنى قوله تعالى نث Ð  Ï Î ÍÌ  Ë   Ê  مث المراد 
بقهر  للقلب  سبحانه  الحق  تجلىَّ  لما  يعني  السالك،  قلب  الملك  من 
اليوم،  الملك  لمن  صدى  إليه  فيلقي  غيره،  شيئاً  فيه  يترك  ال  األحدية 
فإذا لم ير في تلك المملكة غيره يجيب تعالى بنفسه بالضرورة بقوله: هللا 
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في  وهل  الحق،  وأنا  شأني،  أعظم  ما  سبحاني  وصدى  القهار.  الواحد 
الدارين غيري، وأمثالها كلها من هذا المقام.

القناعة
قال في حديث (القناعة كنز ال يفني): القناعة عندنا أن ال يميَّز 
اإلنسان بين خبز شعير ناضج وبين غير ناضج حين وجده، وأن يأكل مه 
شيئاً ما يقدر به أن يحرك يديه ورجليه للصالة. وينبغي العيش على وجه 
أدنى  شيء  ال  بما  واللبس  األكل  في  يقنع  وأن  دائماً،  العيش  ذلك  تيسير 
منه، ثم فتح يده المباركة وقال: إذا جاع شخص يكفيه كفة من األرز أو 

الدقيق. فمن اعتاد هذا استراح.
قال في خبر (التكبر على المتكبر صدقة): التكبُّر نوعان: أحدهما 
مذموم، واآلخر محبوب، فالمذموم: هو التعظم على خلق اهللا تعالى، 
والمحبوب:  الناس.  فوق  نفسه  يرى  وأن  الحقارة،  بعين  إليهم  والنظر 
عدم االلتفات إلى ما سوى اهللا تعالى والتعظم على غير الحق، بمعنى أن 
عديم المقدار، وقطع العالقة عنهم. وهذا  يرى غير الحق سبحانه حقيراً 

التكبر منك يوصل إلى مرتبة الفناء.
قال: ورد في الحديث (شيَّبتني سورة هود) وذلك لورود األمر فيها 
نثZ Y ]مث واالستقامة أمر في  تعالى  قوله  كما في  باالستقامة 
غاية الصعوبة، فإنها استقرار في حدٍّ أوسط في جميع األفعال واألقوال، 
في  ضروري  هو  عما  التجاوز  يقع  ال  وجه  على  واألحوال،  واألخالق 
جميع األفعال، ويكون محفوظاً عن طرفي التفريط واإلفراط، ولهذا قيل:
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مطلب
العبرة باالستقامة وال اعتبار لظهور الكرامات

قال في معنى حديث (لي مع اهللا وقت): أي وقت مستمر شامل 
على  سبحانه  بالحق  وارتباط  اتصال  ه €  لسرِّ كان  يعني  أوقاته،  لجميع 
كان  ولكن  أصًال،  غيره  شيئاً  يتسع  ال  كان  وجه  على  الدوام؛  سبيل 
مصالح  من  واحد،  وقت  في  شيء  كل  تسع  بالقلب  المسماة  مدركته € 

الدنيا، ومحاربة األعداء، ومباشرة األزواج، وغيرها.
وقال البعض: معنى الحديث وقٌت عزيٌز نادٌر، ويحصل هذا الحال 

للكاملين على سبيل الندرة.
قال في معنى الحديث (أدبني ربي فأحسن تأديبي): بأن أعطاني 
الجامعة لجميع خصال النعوت المرضية، والخصال الحميدة التي تقتضي 
يكون  ال  ما  ومدفوعاً  مقهوراً  يكون  ال  كيف  المحبوب،  حضرة  يالئم  ما 
التي  المحبة  سلطنة  سطوة  ظهور  عند  المحبوب  لحضرة  ومرضياً  مالئماً 
هي قطب دائرة التوحيد؟ أم كيف ال تحصل الخصال الحميدة واألخالق 
في  إال  نفسه  الُمحبُّ  يستعمل  ال  بل  المحبة؟  حصول  بعد  المرضية 
دقائق  جميع  على  مطلعاً  لكونه  ومالئماته،  المحبوب  حضرة  مرضيات 

مرادات حضرة المحبوب.
ذكر ما يتعلق بمعاني كلمات األولياء:

صاحبوا اهللا، فإن لم تطيقوا فصاحبوا من يصاحب اهللا. أنَّ المراد 
الحضور والشعور الالزمان للصحبة.

، أي باألوصاف  وورد في التوجه اإليجادي لإلنسان: خلقت بيديَّ
المتقابلة، يعني فيه من جميع األوصاف، ومن جملتها الحضور الذاتي، 
فإن اهللا تعالى حاضر لذاته بذاته أبداً وأزالً، فظهر منه أن الحضور والشعور 
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التي  الذاتي  الحضور  شمس  أشعَّة  من  بل  منهم،  ليس  اإلنسان  أفراد  في 
تحقيق  غير  لإلنسان  كمال  وال  ونورتها،  المظاهر  جدران  في  انعكست 
منه  بل  منه،  ليس  وغيره  الحضور  من  فيه  حصل  ما  بأن  وعلمه  حاله، 

تعالى، وال حقَّ له في ذلك.
اهللا  على  صّديق  أقبل  لو  المحققين:  بعض  قاله  ما  تحقيق  في  قال 
تعالى ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فما فاته أكثر مما ناله. إن تلك 
الطائفة قد يصلون إلى مقام يكتسبون فيه في نفس واحد جميع الكماالت 

التي اكتسبوها فيما قبل.
وفي حكاية أن بعض األشقياء سعى إلى خليفة الوقت بنميمة أن 
بقتلهم.  تأمر  أن  واألصلح  الخلق،  يُضلون  زنادقة  العلية  الطائفة  هؤالء 
بقتلهم،  وأمر  السياسة،  ميدان  في  وأوردوهم  الخالفة،  دار  بهم  فجاؤا 
فلما أراد السياف أن يقتل واحداً منهم جاءه اآلخر والتمس أن يقتله أوالً، 
السياف  فبقي  صاحبه،  قبل  قتله  والتمس  الثالث  فجاءه  السياف  فقصده 
قبل  أحدكم  ويتبادر  القتل  إلى  تشتاقون  بالكم  ما  متعجباً:  وقال  متحيراً 
صاحبه! فقالوا: نحن من أهل اإليثار، وقد وصلنا إلى مقام نكتسب فيه 
في كل نََفس جميع الكماالت السابقة، فيؤثر كل منا صاحبه بحياته على 
فبلغ  الكماالت.  فيها  فيكتسب  أنفاساً،  الفرصة  تلك  في  ليتنفَّس  نفسه، 
اطلع  ولما  بالتحقيق،  أحوالهم  عن  وبحث  فتنبَّه  الخليفة،  سمع  الكالم 
يق ثم اعتذر  على كماالتهم قال: لو كان هؤالء زنادقة ليس في العالم صدِّ

إليهم، وخلَّى سبيلهم، وأعادهم إلى مكانهم بتمام اإلعزاز.
قال: قال بعض األكابر: َمْن غمض عينه عن اهللا طرفة عين لم يهتد 
طول عمره. معناه أنه ال يهتدي لتدارك زمان فات وقت اإلغماض، أي 

ال يمكن تداركه لكونه فائتاً ال على عوض.
أن  أي  األحوال،  من  يتبرؤن  األحوال  أرباب  بعضهم:  قال  قال: 

االستغراق واالستهالك ليسا بموجبين للترقي،
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فإنه قد تحقق أن الترقي مربوط بدوام العمل، وال شك أن زمان 
الحقيقة،  في  العمل  عن  والتعطل  االمتناع  زمان  واالستهالك  االستغراق 
بطريق  الموطن  هذا  في  ظهرا  وإنما  اآلخرة،  موطن  أحكام  من  هما  بل 
اآلخرة  موطن  في  يظهران  الدنيا  موطن  في  يظهرا  لم  فإن  االستعمال، 
بناء  األحوال  من  األحوال  أرباب  يتبرأ  جرم  فال  األكمل،  بالطريق  البتة 

التحقيق. هذا  على 

مطلب
الذكر  حقيقة  أن  سره  قدس  پارسا  محمد  خواجه  كتب  قال: 
اسمه  حيثية  من  العبد  عين  في  بذاته  لذاته  تعالى  الحق  تجلي  عن  عبارة 
بالذكر  الطالب  يشتغل  أن  غير  من  المقام  هذا  يتيسر  ال  وقال:  المتكلم. 
ميدان  في  كرَّ  فإن  الحضور،  دوام  قلبه  في  يحصل  حتى  مديدة،  مدة 
الحق  من  له  عناية  فهو  نفسه  عن  النسبة  هذه  وسلب  ثانياً  االجتهاد 

البيت: أنشد  ثم  تعالى، 
حـمـلـت كـمـرءٍ طالب الثأر مرة       فـُجـزت بها علماً إلى عين معلوم

قال: قال الشيخ أبو بكر الواسطي قدس سره: إن كنت قائماً بغيرك 
فأنت فان بال جمع وال تفرقة. قال: الجمع هنا كناية عن رؤية التوفيق في 

العمل، والتفرقة عبارة عن أداء وظائف العبودية بوصف نفسه.
قال: قال األكابر في معنى الجمع وجمع الجمع: إن الجمع ماله 

عليك، ومالك عليك، وجمع الجمع مالك، وماله عليه.
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بيان الحقائق والداقائق التي نقلها عن
المشائخ المتقدمين والمتأخرين قدس اهللا تعالى أرواحهم

قال: إن أهل اإلرادة في غاية القلة والندرة.
المريدين  أن  عصره:  أكابر  من  آخر  إلى  المشائخ  من  واحد  كتب 
قليلون جداً، فإن أصبت عالمة من المريد الصادق أرسله إلي. فكتب في 
أرسلكم مقدار  جوابه: إن المريدين قليلون هنا أيضاً، فإن أردت شيوخاً 

ما تريد.
ونقل عنه أيضاً أنه قال: لو نقشوا صورة درويش على جدار ينبغي 

أن تمر تحتها باألدب.
قال: لما وقعت للشبلي قدس سره إرادة طريقة الطائفة جاء عند 
إليه  إرساله  وإن  سره،  قدس  الجنيد  إلى  فأرسله  خير،  محمد  الشيخ 
عن تربيته، بل لحفظ األدب مع الجنيد، ألن الشبلي  ليس لكونه عاجزاً 
المظالم  وبردِّ  سنين،  سبع  إلى  بالكسب  الجنيد  فأمره  الجنيد.  أقرباء  من 
الخالء  بيت  بخدمة  بعده  أمره  ثم  حكومته،  أيام  في  عنه  صدرت  التي 
والمتوضئ، وبقي فيها سبع سنين، وكان في تلك المدة يهيئ ألصحاب 
الجنيد قدس سره أحجار االستنجاء ومياه الطهارة، ثم علمه الطريقة بعد 

أربع عشر سنة، وأمره بالرياضة.
بالرياضات  سره  قدس  التستري  اهللا  عبد  بن  سهل  اشتغل  قال: 
الشاقة، ودوام الذكر مدة مديدة، حتى تقاطر دٌم من دماغه، وكان يكتب 
بالمحافظة  شيخه  أمره  ثم  األرض.  في  قطرت  قطرة  كل  من  {اهللا}  نقش 

على نسبة الحضور بعد تلك االشتغاالت.
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مطلب مهم ال تغفله
أغلق  سره:  قدس  الغجدواني  الخالق  عبد  خواجه  كالم  من  قال: 
باب المشيخة وافتح باب المودة، وأغلق باب الخلوة وافتح باب الصحبة.

مطلب
قال: قال بعض األكابر:

إن بعد صالة العصر ساعة ينبغي االشتغال فيها بأفضل األعمال. 
قال البعض: إن أفضل األعمال في تلك الساعة المحاسبة؛ بأن يحاسب 
الطالب ساعات ليله ونهاره، كم ساعة منها مرت على الطاعات، وكم 
ومبذولة  فيشكر،  الطاعات  في  صرفت  فما  المعاصي،  في  مرت  ساعة 

في المعاصي فيستغفر.
صحبة  في  الطالب  كون  الساعة  تلك  في  األعمال  أفضل  وقيل 

شخص يعرض فيها عن ما سواه تعالى، ويجذبه إلى اهللا تعالى.
وقال أهل الحق: أفضل األعمال ما يكون الطالب بسبب االشتغال 

به معرضاً عن غير الحق تعالى.
وقع  النسبة:  لفتور  موجبة  األغيار  مع  الصحبة  كون  بيان  في  قال 
دخل  ألصحابه:  فقال  سره  قدس  البسطامي  يزيد  أبي  للشيخ  فتور  يوماً 
بعد  فقالوا  فالتمسوه،  بسببه.  فتور  عليَّ  طرأ  أجنبي  أحد  مجلسنا  في 
العصا.  بيت  من  التمسوه  فقال  أجنبي.  المجلس  في  ليس  تفتيش: 
فالتمسوا فوجدوا عصا أجنبية، فرموها بعيداً، فوجد الشيخ في الحال، 

بجمعية. تفرقته  لت  وتبدَّ
في  إن  فقال:  سره  قدس  اليسوي  أحمد  خواجه  على  أيضاً  ووقع 
صحبتنا هذه أجنبياً قد انفلت حبل النسبة بسببه، فوجدوا بعد تفحص كثير 
الجمعية  فحصلت  الباب،  خارج  فرموها  أجنبية،  نعًال  النعال  صف  في 

لهم وصفاء الوقت، وارتفعت التفرقة.
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كل  إن  العلية:  أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  الطريقة  أكابر  قال  قال: 
بأنك  الحقيقة  على  تعرف  أن  لك  ينبغي  شخص  من  عليك  ومسبَّة  مذّمة 
يا  كلب  يا  لك:  قيل  إذا  مثًال:  ذلك.  إلطالق  ومستحقٌّ  بها،  موصوف 
خنزير! فأيقن أن فيك خصلة من صفات الكلب، أو الخنزير، أو غيرهما 
فيه  أن  وكما  جامعة،  نسخة  اإلنسان  فإن  وذلك  عليك.  يطلقون  مما 

صفات ملكية، كذلك هو غير خال من الصفات السبعية والبهيمية.
سره  قدس  الجنيد  الطائفة  سيد  عند  قاعداً  األكابر  من  واحد  كان 
بمدائح  الجنيد  حضور  في  الشيخ  هذا  فمدحه  الشبلي،  عليه  فدخل 
والمدائح  التعريفات  هذه  أكل  كالمه:  تمام  بعد  الجنيد  له  فقال  كثيرة، 
لفظ  الجنيد  إلطالق  االنفعال  غاية  منفعًال  الشيخ  فصار  الخنزير!  لهذا 
الخنزير على الشبلي بسبب تعريفه ومدحه إياه، ولكن لم تحصل كراهة 
اهللا  قدس  أبداً!  تغير  عليه  يطرأ  ولم  باطناً،  وال  ظاهراً  أصًال،  للشبلي 

العلية. أسرارهم 
ثقله  وكّف  الناس،  من  األثقال  تحمُّل  التصوف  خالصة  قال: 
عنهم. وينبغي للسالك الصبر على بالء اهللا تعالى، بل الشكر عليها، فإن 

له تعالى بليات كثيرة بعضها أشد من بعض.
اثنين،  مكة  في  رأيت  سره:  قدس  الدين  بهاء  الخواجه  قال  قال: 
ة، أما خسيس الهمة  أحدهما في غاية علو الهمة، واآلخر في نهاية الخسَّ
غيره  فرأيته في الطواف قد تعلق بحلقة باب الكعبة يسأل اهللا تعالى شيئاً 
في مثل هذا المحل الشريف. وأما عالي الهمة فرأيته في سوق منى، كان 
ل مقدار خمسين ألف دينار تقريباً، ولم يغفل قلبه  شاباً اتَّجَر فيه، وحصَّ
لحظة في تلك الفرصة عن الحق سبحانه وتعالى حتى جاء الدم من باطني 

من الغيرة من هذا الغالم.
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قال: كان الشيخ أبو يزيد قدس سره يمشي مرة على طريق فأقبل 
الكلب  له  فقال  منه،  تحفظاً  ذيله  فطوى  أعضاؤه،  ابتلت  قد  كلب  عليه 
س ذيلك لكان يطهر بالماء، ولكن لما  بلسان فصيح: يا أبا يزيد! إن تنجَّ
طويته تحفظاً مني واعتقدت نفسك أطهر مني، فبأي ماء تقدر أن تغسله؟

المريد  قال:  أنه  سره  قدس  الجنيد  الطائفة  سيد  عن  نقل  قال: 
هذا  معنى  وليس  سنة.  عشرين  مدة  شماله  كاتب  يكتب  ال  من  الصادق 
ال تصدر عنه جريمة أصًال في  الكالم أن المريد الصادق يكون معصوماً 
تلك المدة، بل المقصود أنه وإن صدرت منه جريمة لكنه يتداركها قبل 

أن يكتب كاتب شماله، ويدفعها عن نفسه بوجه من الوجوه.
سره:  قدس  الترمذي  الحكيم  علي  بن  محمد  الخواجه  قال  قال: 
إن لحياة القلب درجات، وال تحصل إال باالقتصاد، وهو دوام الذكر في 

النوم واليقظة.
مطلب

وهذا  ذاكراً،  المنام  في  نفسه  السالك  يرى  أن  النوم  في  والذكر 
العربي،  الدين  محيي  عند  الترقي  يوجب  ال  المنام  في  يراه  الذي  الذكر 
النوم  في  يراه  وما  علم،  عن  ناشئ  بعمل  منوط  الترقي  يرى  آخر  وبعض 

ليس من هذا القبيل.
على  المداومة  إن  سره:  قدس  پارسا  محمد  الخواجه  قال  قال: 
الذكر تبلغ مرتبة تتحد حقيقة الذكر مع جوهر القلب. ويحتمل أن يكون 
ه عن الحروف واألصوات، وجوهر  معنى الكالم أن حقيقة الذكر أمر منزَّ
فيحصل  وكيف،  كم  شائبة  عن  منزَّهة  مدركة  لطيفة  عن  عبارة  القلب 
بواسطة  واألصوات  الحروف  عن  المنزه  األمر  بهذا  اللطيفة  لهذه  االتحاد 
كمال االشتغال، ويظهر وصف الوحدة والواحدية، فال يقدر الذاكر في 
هذا الحال أن يفرِّق بين جوهر القلب وحقيقة الذكر بسبب استيالء المذكور 
يبق  لم  وجه  على  بالمذكور  القلب  وارتباط  القلب،  مملكة  على  وغلبته 

فيه فكر غير المذكور، وال يسعه أصًال.
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مطلب
يمكن لنا أن نبيِّن الشريعة والطريقة والحقيقة في جميع األشياء.

يمكن  يقول:  تعالى  اهللا  رحمه  الدين  نظام  موالنا  سمعت  قال: 
الكذب  فإن  األشياء،  جميع  في  والحقيقة  والطريقة  الشريعة  نبيِّن  أن  لنا 
طريق  على  والسعي  بالمجاهدة  منه  لسانه  حفظ  فمن  عنه،  منهي  مثًال 
فهذه  اختياره،  وغير  باختياره  لسانه  عن  يصدر  ال  بحيث  االستقامة، 
الكذب،  داعية  باطنه  في  تكون  أن  ذلك  مع  يمكن  ولكن  شريعة، 
كان  فإن  طريقة،  باطنه  عن  الداعية  هذه  دفع  في  والمجاهدة  فالسعي 
وال  قلبه،  من  ال  اختياره،  وغير  باختياره  الكذب  عنه  يصدر  ال  بحيث 

حقيقة. فهذه  لسانه،  من 
صحبة  في  نسبة  لك  حصلت  إذا  األصحاب:  من  لواحد  قال 
خواجه بهاء الدين مثًال، ثم وقعت في صحبة شيخ آخر، ووجدت منه 
فماذا تصنع؟ أتترك صحبة خواجه أم ال؟ ثم قال: إذا  هذه النسبة أيضاً 
وجدت هذه النسبة من كل مكان ينبغي لك أن تعتقد أنها أيضاً من خواجه 

بهاء الدين قدس سره.
الشيخ  رباط  في  حيدر  الدين  قطب  مريدي  من  واحد  وقع  قال: 
شيخه  قرية  نحو  وجهه  فقلّب  جائعاً،  وكان  السهروردي،  الدين  شهاب 
على  الدين  شهاب  الشيخ  لع  فاطَّ حيدر.  الدين  قطب  يا  هللا  شيئاً  وقال: 
حاله، وأمر خادمه أن يحمل الطعام إليه، ولما فرغ الدرويش من الطعام 
الدين  قطب  يا  هللا  شيئاً  وقال:  شيخه  قرية  جانب  إلى  أيضاً  وجهه  جعل 
جاء  ولما  كنا.  ما  حيث  تنسنا  وال  أصًال  بركاتك  من  تحرمنا  ال  حيدر، 
الخادم عند الشيخ سأله الشيخ: كيف وجدت هذا الدرويش؟ قال: أبله! 
يأكل طعامك، ويشكر قطب الدين حيدر. فقال: ينبغي أن تتعلم المريدية 
منه، حيث يعتقد كل فائدة حصلت أنها من شيخه ظاهراً وباطناً، من أي 
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مكان جاءت تلك الفائدة. وقال في سياق هذا الكالم{1}: إذا وجد المريد 
الكامل،  الشيخ  عن  ينقطع  أن  له  يجوز  شيخه  من  أكمل  شيخاً  الصادق 

ويتصل بالشيخ األكمل.
من  وقال: قال الشيخ أبو عثمان الحيري قدس سره: كنت متمنّياً 
دائماً،  الحال  مبادئ  في  وأذواقهم  الطائفة  هذه  بمواجيد  االحتظاظ  قلبي 
قلبي  فاطمأنَّ  اتفاقاً،  الرازي  معاذ  بن  يحيى  وعظ  مجلس  إلى  فوصلت 
هناك، فكنت في مالزمته مدة. ثم وقعت بعد ذلك في صحبة شاه شجاع 
وقال:  مجلسه،  عن  طردني  عنده  حضرت  ولما  سره،  قدس  الكرماني 
إنه صاحب أمل ال يجيء منه شيء. فقلت في نفسي: هذا رأسي، وهذه 
مدة.  بعد  صحبته  بحضور  لي  فأذن  أبداً،  عنها  رأسي  أرفع  فال  عتبته، 
الشيخ  لزيارة  األثناء  ذلك  في  الشيخ  ه  توجَّ ثم  زماناً.  مالزمته  في  فكنت 
صحبته  إلى  وصلت  ولما  فيه،  ورافقته  سره  قدس  الحداد  حفص  أبي 
أخذني عني بالتمام، ولكن لم أقدر أن أقول لشاه شجاع أنا أكون هنا. 
هذا  مع  لي  إن  شجاع:  لشاه  حفص  أبو  الشيخ  قال  للرجوع  تهيأنا  ولما 
فاتركه عندي، فتركني عنده وذهب. فتمَّ أمري في  الغالم الحيري ألمراً 

صحبة أبي حفص وخدمته.
أن  ينبغي  سره:  قدس  الجرجاني  القاسم  أبو  الشيخ  قال  قال: 
تجالس شخصاً تكون بكليتك إياه، أو يكون بكليته إياك، أو تكونا فانييْن 

وممحويَيْن في اهللا، بحيث ال تبقى أنت وال يبقى هو.

وفي (الفيض): إذى ظهر للمريد أنَّ الشيخ اآلخر كامل ممَّن يقتدي به فله   {1}
ثم  كامًال  كبيراً  يخدم  لمن  ينبغي  الصوفيّة:  بعض  وقال   .22 ص  ذلك. (بريقة) 
فقده أن ال يصحب إالَّ من هو أكمل منه وإال حيل صحبته مع اهللا، كما قيل: كن مع 

  H G اهللا، وإن لم تقدر كن مع من كان مع اهللا تعالى، كما في قوله تعالى: نث
I مث، لعّل ذلك مقيَّد بعدم إذن الشيخ. (بريقة) صحيفة 22 فراجعه. 

{هامش األصل}.
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اهللا  عبيد  خواجه  حضرة  مجلس  في  شخص  خاطر  على  مرة  وقع 
أحرار قدس سره أن ليت حضرة شيخنا يتصرف في باطني. فأشرف على 
خاطره وقال: إن كمال التصرُّف يقع في وقت أكون أنا إياك، أو تكون 
أنت إياي. ثم قال: إن عبد اهللا كان رجًال بدوياً، فذهب لطلب ماء الحياة 
فوصل إلى الخرقان فوجد فيه عين ماء الحياة، فشرب منه حتى لم يبق 

هو وال الخرقاني.
قال: نقل عن الشيخ أبي سعيد أبي الخير أنه قال: تكلَّم في ماهية 
التصوف سبعمائة شخص من مشائخ الطريقة قدس اهللا تعالى أرواحهم، 
وأتم األقوال وأحسنها في هذا الباب هو: أن التصوف صرف الوقت لما 

هو أولى به.
قال: قال موالنا نظام الدين قدس سره: المشيخة أن يقدر اإلنسان 
الجمال  يوجد  لم  متى  فإنه  المريدين،  نظر  في  بجمال  نفسه  يجّمل  أن 
للجذبة  موجبة  هي  التي  المحبة  وجه  بمراد  المريد  رابطة  تتقّوى  ال 
لي  وقت  ال  ولكن  وتجربته،  العقل  بتدبير  ذلك  علمت  وقد  والتصرُّف، 
عقائد  على  فتور  يقع  ال  حتى  بالجمال،  نفسي  وأظهر  دائماً  أتكلَّف  ألن 
العمامة،  تكوير  وتحسين  اللحية،  تسريح  ُسنَّ  ولهذا  وعالقتهم،  الناس 

وتنظيف الثياب، وغيرها مما يترتب عليه تحسين الظاهر.
أكون  ألن  قلبي  يطيب  ال  وتوقيرهم:  السادات  تعظيم  بيان  في  قال 
أن  أقدر  وال  جداً،  كثيرة  وشرافتهم  حرمتهم  فإن  سادات؛  فيها  ديار  في 
أقوم بحق تعظيمهم. ثم قال: قام اإلمام األعظم رضي اهللا تعالى عنه يوماً 
قيامه،  سبب  أحد  يعلم  ولم  مرات،  قدميه  على  درسه  مجلس  أثناء  في 
فسأله عن ذلك واحد من تالمذته. فقال: إن طفًال من السادات العلوية 
الباب  مقابلة  في  يجيء  وكلما  األطفال،  مع  المدرسة  صحن  في  يلعب 

له. ويقع عليه نظري أقوم تعظيماً 
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ً قول غريب مهم جدا
قال: قال بعض األكابر: اجتهد في أن ال تحمل عملك إلى القبر. 
من عملك ليس بمسند إليك،  ومعنى الكالم أنه ينبغي أن تعلم أن شيئاً 

بل هو قائم بتوفيق اهللا تعالى.
قال: عرض ليلة لخواجه باقي ألٌم فلم ينم فيها، ولم أنم أيضاً من 
ألمه، ثم قال: ينبغي لمن له عالقة بشخص أن يتألَّم ويتأثَّر من ألمه، بل 
ينبغي أن يتأثر من كل ألم واقع على كلِّ شيء. وقد ضربوا يوماً حماراً في 
محضر أبي يزيد قدس سره بعصا حتى سال الدم من ضلوعه، فسال الدم 

من ضلع أبي يزيد. وفي هذا الكالم إشارة إلى التحقيق بمقام الجمع.
قال: كنت مرة في مجلس الشيخ بهاء الدين عمر قدس سره فقال 
عين  الممكن  إن  حاله:  أوائل  في  المحققين  بعض  قال  إنه  شخص:  له 
الواجب، ثم رجع عن هذا الكالم أخيراً وقال: بل الواجب عين الممكن. 
فما وجه ذلك؟ قال الشيخ في جوابه: إنه قال كالمه األول في حال عدم 

استقامته، وقال كالمه اآلخر في حال استقامته.
ار المجلس: إنه ما الفرق بين الكالمين؟ فلم  لحضَّ ثم قال خطاباً 
يتجاسر أحد في الجواب، ولم يقولوا شيئاً، ولم يقل الشيخ أيضاً فيه شيئاً 

لحضور جمع من األمراء الترخانية عنده.
األفضل  هل  أنه  سره  قدس  عمر  الدين  بهاء  الشيخ  سألني  قال: 
السفر  من  شيء  للمبتدئ  يحصل  ال  قلت:  اإلقامة؟  أم  السفر  للمبتدئ 
غير تفرقة القلب، وإن السفر لمن حصلت له صفة التمكين، وال يناسب 
صفة  يكتسب  أن  له  والالزم  بحاله  الالئق  بل  اعتقادنا،  في  للمبتدئ 
التمكين قاعداً في زاوية، بل الالزم كونه في بلده. وذهب بعض المشائخ 
بعض  عن  ليتخلَّص  يسافر  أن  للمبتدئ  ينبغي  وقال:  ذلك،  خالف  إلى 
العادات والرسوم والمألوفات الطبيعية؛ بسبب مهاجرة األوطان، ومفارقة 
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اإلخوان، وليحصل له بعض التزكية بواسطة الرياضات والمجاهدات التي 
باب  في  سرهم  قدس  النقشبندية  أكابر  معتقد  وأما  السفر.  لوزام  من  هي 
اإلقامة والسفر لزوم السفر للمبتدئ إلى أن يصل إلى صحبة واحد من هذه 
والمداومة  صحبته،  والتزام  عنده،  اإلقامة  ذلك  بعد  يلزمه  ثم  الطائفة، 
نسبة  ملكة  له  تحصل  أن  إلى  االجتهاد  بكمال  واالشتغال  خدمته،  على 
من  شخص  بلده  في  وجد  فإن  ملكة،  النسبة  تلك  وتكون  األكابر،  هذه 
هذه الطائفة فال يفارق صحبته، وال يسافر إلى طرف مَّا البتة، فإن فعل 

شيئاً خالف ذلك فهو مضيِّع لوقته.
إلى  بسطام  من  بدايته  في  سره  قدس  يزيد  أبو  الشيخ  سافر  قال: 
بلد آخر لصحبة واحد من أكابر وقته، فقال له ذلك الشيخ: ارجع إلى 
بلدك فقد تركت المقصود فيه. فرجع. وكانت له أم ُمِسنَّة ضعيفة، فقام 
َل الشيخ محيي الدين  بخدمتها وطلب رضاها، فحصل مقصوده بها. وأَوَّ
بن العربي قدس سره هذا الكالم وقال: كانت إشارة هذا الشيخ إلى أن ما 
هو المقصود الحقيقي محيط بجميع األزمنة واألمكنة، ال تختص إحاطته 
بمكان دون مكان، فنبَّه أبو يزيد إلى هذا السر، وأن ال حاجة إلى قطع 

المسافة في طلبه أصًال.
قال: ينبغي للسالك أن يلتزم طريق المذلة والمسكنة لتحصيل الفناء 

واالضمحالل، حتى يرى جمال الشاهد الالهوتي في مرآة انعدامه.
تصل  ال  وشتمهم  الناس  شماتة  من  قلبه  يطيب  ال  به  ما  كلُّ  قال: 
إلى مشامِّ روحه رائحة من معان الرجال، فإنه قد تقرَّر عند أهل التحقيق 

أن ال فاعل في الوجود إال اهللا.
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مطلب
أن  للمحب  ينبغي  ومذلة  شماتة  من  المحبوب  من  وصل  ما  فكل 

يعده من رأس مال سروره، ومستوجباً لحضوره.
قال: كل َمن تكلَّم في حق شخص بكالم في تنقيصه ال يالئم ذلك 
في قلب المقول عليه البتة، فإن اإلنسان مجبول على التأثر، والتنافر عن 
ر  يتيسَّ ال  وذلك  والتنافر،  التأثر  ذلك  إبعاد  والحق  إليه،  النقصان  نسبة 
بدون الرجوع إلى الحق سبحانه، ال بالذكر! وال بالمراقبة! والسلوُك عند 

أرباب الطريقة معتبٌر بهذا.
والمحنة،  البالء  مثل  اإلنسانية  الحقيقة  تصفية  في  شيء  ال  قال: 
قوله €:  ومضمون  بالخاصية،  الكثيفة  الظلمانية  للحجب  رافعتان  وهما 
(إن أشدَّ البالء على األنبياء، ثم على األولياء، ثم األمثل فاألمثل) ناظٌر 

إلى هذا المعنى. وأنا معتقد لذلك، وال أحد يعتقده من أصحابي.
نائم  كلب  وفيه  طريق  في  وحال  وجد  صاحب  مشى  إذا  قال: 
الوجد  ووجد  نفسه  إلى  نظر  ثم  بسهولة،  منه  ليمرَّ  الطريق  عن  فأقامه 
عليه،  سبحانه  الحق  من  مكٌر  أنه  فليعلم  حالهما!  على  باقييْن  والحال 
واستدراج منه إليه، حيث لم يأخذ منه الوجد والحال، مع ارتكابه لهذا 

الشنيع. الفعل 
ونوع  العوام،  إلى  بالنسبة  نوع  نوعين:  على  اإللهي  المكر  قال: 
في  التقصير  مع  النعمة  إرداف  للعوام:  فالذي  الخواص،  إلى  بالنسبة 

الخدمة. والذي للخواص: إبقاء الحال مع ترك األدب في األفعال.

مطلب مهم
يكون  أن  النقشبندية  النسبة  تحصيل  في  يجتهد  لمن  ينبغي  قال: 
جدالهم  وبلغ  مثًال،  الزرع  لسقي  شركاؤه  نازع  إذا  وجه  على  شغله 
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حدَّ المضاربة، وشجَّ رأسه وسال دمه على وجهه مثًال، ال تكون في 
فقط،  الظاهر  بحسب  النزاع  منه  يظهر  بل  أصًال،  وكراهة  كدورة  قلبه 
وجفائهم،  الناس  أذى  من  الصدر  ومنشرح  مسروراً  باطنه  ويكون 
ينقطع  وال  عنهم،  صدر  بما  نسبته  عن  يذهل  وال  ذلك،  في  ويعذرهم 

تعالى. اهللا  عن  قلبه 
التجلِّي  بدوام  الموجودات  لجميع  ه  متوجِّ تعالى  اهللا  إن  قال: 
ليس  وعزلة  خلوة  ويسميه  باختياره  زاوية  في  يقعد  فالذي  االتحادي. 
جاهل  باطًال فهو  الشأن  التجلِّي العظيم  هذا  مثل  عدَّ  أصًال، فإن  عذر  له 
بشيء  يشتغل  وال  بحقه؟  يقوم  ال  فلم  حق  أنه  اعتقد  وإن  الجهل،  غاية 

من طرفه؟
قال: إن السر في ظهور النسبة النقشبندية في مالء ومواطن تفرقة، 
أكثر من ظهورها في خلوة ومواضع جميعة هو أن هذه النسبة محبوبة، 

ومن عادة المحبوب االحتجاب حين دعي إلى الخلق.
غلبت  الذين  الطائفة  هؤالء  بغير  النسبة  هذه  أهل  صحبة  إن  قال: 
عليهم هذه النسبة في بداية حالهم سبب لفتور عظيم في النسبة، ولو كان 
من أهل الزهد والتقوى! وهذا الكالم ليس بإنكار للزهد والتقوى، فإنها 
نسبتهما  أهلهما  على  الغالب  كان  لما  ولكن  والنورانية،  الصفاء  غاية  في 
فيبقى  أيضاً،  الطائفة  هؤالء  نسبة  ألهل  صحبتهم  في  النسبة  تلك  تحصل 
الحكم  فإن  النسب،  جميع  فوق  هي  التي  الطائفة  هؤالء  نسبة  عن  خالياً 
ظنك  فما  كذلك،  والتقوى  الزهد  أهل  صحبة  حال  كان  فإن  للغالب. 
النسب  من  منهم  يحصل  وفيما  واألجانب؟!  األشقياء  صحبة  تأثير  في 

الظلمانية!
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مطلب 
ال  يعني  يأكلونكم،  وال  عليكم،  يغلبون  ال  جماعة  جالسوا  قال: 
النفس والهوى، وال يضيعون أوقاتكم، فإن  يكونون أقوى منكم بحسب 

َمن ضاع وقته وفات، فقد ضاع بنفسه ومات. 
قال: َمن وقعت في قلبه دغدغة هذه الطريقة، وشوَّش خاطره في 
ذلك األثناء دغدغة التأهل ينبغي له اإلكثار من االستغفار، فإن لم يندفع 
ًة  بذلك فليختر مكاناً بعيداً عن طائفة النسوان، فإن لم ترتفع به فليداوم مدَّ
فإن  الشهوية،  قوته  لتسكين  نفسه  وليعالج  الطعام،  وتقليل  الصيام  على 
لم تندفع بذلك فليطف في أطراف المقابر، وليعتبر باألموات وليستمدَّ من 
أرواح األكابر، فإن لم يتخلَّص عنها بذلك فليطف بين األحياء، وليستعن 
ويرفعونها  ثقلها  يدفعون  فلعلهم  وليخدمهم،  القلوب،  أرباب  بواطن  من 

عنه، وال يضيِّعونه تحت أثقالها.
قال: إن التزوُّج مناسب لألنبياء واألولياء، فإنهم ال يحتجبون عن 
كاألنعام، فإنهم  مناسب للعوام  هو  ذلك. وأيضاً  تعالى مع وجود  الحّق 
يكملون به المرتبة الحيوانية. وأما المتوسطون بين مرتبة األولياء والعوام 
نََفس  خروج  فإن  أصًال،  التزوُّج  لهم  يناسب  فال  الطريقة،  تمنِّي  وفيهم 
واحد مع الحضور باهللا تعالى أفضل من ألف نََفس من األوالد، فإن فيه 

ألوفاً من الفائدة والنفع، وفي األوالد ألوف من الفتنة والضرر.
قال: إن أعطيت خمس مائة سنة من العمر فَْرضاً، وأصرف جميع 
ذلك في االستغفار، ال أقدر بذلك على تدارك ذنب صدر عني، وذلك 

الذنب هو التزوُّج.
محمودة،  ُسنَّة  التزوُّج  كون  تعالى:  اهللا  رحمه  المؤلف  قال 
ذلك؟  نفيه  يصحُّ  فكيف  صحيحة،  وأحاديث  آيات  مدحه  في  وردت 
بعض  إلى  بالنسبة  هو  بل  إطالقه،  على  ليس  هنا  النفي  أن  فالجواب: 
أن  يخفى  وال  والباطني،  الظاهري  التجردُّ  بحالهم  الالئق  األشخاص 
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لسان  على  يجري  زمان  لكل  بالنسبة  المريدين  وشأن  الطالبين  مناسب 
المحمدية،  الخاصة  العلوم  ورثة  من  لكونهم  اإلرشاد،  أهل  األولياء 
على مصدرها الصالة والتحية، ولما كان مناسب المبتدئ في الطريق في 
الزمان طريق التجرُّد، ال جرم أشار خواجه عبيد اهللا – الذي هو الحكيم 
عن  باإلجتناب  وأمر  التجرُّد،  إلى  المتناهي  الغير  الِحكم  وجامع  اإللهي 

تتأهَّل. وال  فتأمَّل!  التأهل، 
قال: إذا حصل الحضور باهللا للقلب في صحبة أرباب الجمعية، 
حصول  الذكر  من  الغرض  فإن  الذكر،  إلى  فيها  يحتاج  ال  بها،  واطمأنَّ 

تلك النسبة، وإنما يحتاج إليه لظهور المحبة المكنونة في القلب.
قال: إذا أخذتم حظاً وافراً من صحبة شخص، فطريق حفظ آدابه 
أن تعاملوا معه على وجه ال تحصل لكم كراهة منه. ولهذا قيل: ينبغي 
في نظر المريدين، فإنه هو الذي كان منشأ  للشيخ أن يُري نفسه محبوباً 
للمحبة التي هي سبب لظهور تلك النسبة، فإذا حصلت منه الكراهة التي 

هي ضد المحبة تزول المحبة، فتزول النسبة لزوال سببها.
سبحانه  الحق  على  اإلقبال  دوام  النقشبندية  الطريقة  حاصل  قال: 
وتعالى، على وجه ال تكون الكلفة في ذلك اإلقبال، والمقصود الكلي 
أن يحصل اإلقبال على الحق سبحانه للطيفة المدركة على الدوام، وال بدَّ 

لك من هذا اإلقبال حتى تكون مقبًال.
الخلوة في الجلوة أن تمشي في األسواق وال تسمع أصوات أهلها. 

وكان لهؤالء األكابر أمثال هذه المشغولية والمفاخر.
لواحد من أكابر سمرقند: إنه إذا رأى شخص في  قال: قلت يوماً 
إنه  األكابر:  قال  قال:  تعبيره؟  فما  مات،  قد  سبحانه  الحق  أن  المنام 
والفتور  القصور  وقوع  فتعبيره  المنام؛  في  النبي €  موت  أحد  رأى  إذا 
في تشرُّع صاحب الواقعة، وكأنه رأى في منامه موت صورة الشريعة. 

مشابهة لتلك. ولهذه الرؤيا أيضاً 
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قد  أنه  وهو  آخر:  وجه  على  تعبيره  يكون  أن  يمكن  شيخنا:  قال 
إليه  ويتطرَّق  الحضور،  هذا  فيزول  باهللا،  حضور  الرؤيا  لصاحب  يكون 

الغفلة والفتور، فيكون تعبيره انعدام نسبة الحضور والشهود.
هذه  سره  قدس  الجامي  الرحمن  عبد  موالنا  عبَّر  قد  الفقير:  يقول 
الرؤيا بتعبير آخر وقال: يحتمل أن يكون قد زال من قلب صاحب الواقعة 
تعالى  قوله  بموجب  إلهاً،  يتخذها  كان  التي  أهوائه  من  شيء  وانعدم 
الهوى  ذلك  انعدام  تعالى  موته  رؤية  فتكون  مث   %     $   #  " نث! 

واضمحالله، فعلى ذلك؛ الواقعة دليل على زيادة الحضور.
قال: إن كشف القبور عبارة عن تمثل روح صاحب القبر بصورة 
بعين  الصورة  تلك  في  الكشف  صاحب  فيراه  المثالية،  لصورته  مناسبة 
ل بصورة مختلفة،  بصيرته، لكن لما كانت في الشياطين قوة التمثُّل والتشكُّ
أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  النقشبندية  أكابر  تعتبر  لم  متنوعة،  وإشكاالت 
الع أحوالهم؛ أنهم  هذا الكشف. وطريقتهم في زيارة أصحاب القبور واطِّ
النسب  جميع  عن  أنفسهم  يخلُّون  األكابر  من  واحد  قبر  إلى  حصلوا  إذا 
النسبة  تلك  من  فيعلمون  نسبته،  لظهور  منتظرين  ويجلسون  والكيفيات، 
كذلك،  أيضاً  أجنبي  شخص  صحبة  في  وطريقتهم  القبر.  صاحب  حال 
فإذا جاء عندهم شخص ينظرون إلى بواطنهم، فما ظهر فيها بعد مجيء 
هذا الشخص يرون أنه منه، وليس لهم دخل فيه، فيعاملون معه بمقتضى 

ذلك من اللطف والقهر.
الظهور:  هذا  لمثل  سره  قدس  عربي  بن  الدين  محيي  الشيخ  وقال 
رة  تجلي المقابلة. وظهور هذا المعنى إنما هو بواسطة صفاء بواطنهم المنوَّ
وجالئها، ولطهارة مرآة نفوس حقائقهم عن النفوس الكونية، بحيث لم 
يبق فيها غير التجلِّي الذاتي بسبب كمال محاذاتها للذات المنزَّهة عن الكم 
المنزَّه،  األمر  غير  فيها  يظهر  ال  وطبعها  قلوبهم  خليت  فمتى  والكيف. 
فما يظهر في بواطنهم غير ذلك ال يكون منهم، بل من انعكاسه في مرآة 

قلوبهم بواسطة تقابل شخص ُهَو له.
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 وقال لتأييده: قال موالنا نظام الدين خاموش عليه الرحمة يوماً: 
قم بنا نزور اليوم مقابر شاش، فذهبت في خدمته، فقعد عند قبر زماناً، 
صاحب  على  غالبة  الجذبة  نسبة  كان  قد  وقال:  عظيمة،  بكيفية  قام  ثم 
مجاذيب  من  وكان  كيمياكر،  إبراهيم  خواجه  قبر  القبر  وكان  القبر.  هذا 
زمنه. ثم جاء عند قبر آخر وتوقَّف فيه لحظة ثم خرج منه وقال: النسبة 
العلمية غالبة على صاحب القبر. وكان ذلك قبر الشيخ زين الدين كوى 

عارفان، وكان من العلماء الربانيين.
قال: قد تقرَّر عند أهل التحقيق أن الترقِّي واقع بعد الموت، وكالم 
الشيخ محيي الدين ابن عربي ناظٌر لهذا حيث قال: اجتمعت مرة في تجلٍّ 
ريّاناً  وصار  فقبلني  سرهما،  قدس  النوري  الحسن  أبي  مع  التجليات  من 
مني، فقلت له: ألم تقل أن عطشان التوحيد ال يروى من الغير؟ فخجل. 
فقلت: من أخذ عن العالي ال يقال أنه أخذ عن الغير. وألرباب التحقيق 
كالم كثير غير هذا يدلُّ على الترقي بعد الموت. قال الشيخ محيي الدين 
بن عربي قدس سره في بعض مواضع (الفتوحات): إن أحد نُفاة الترقي 
بعد الموت الشيخ أبو الحسن النوري، وال يخلو حاله بعد الموت من أحد 
أن الترقي واقع، أو يعلم أنه غير واقع. فإن  األمرين: إما أن يعلم يقيناً 
عى. وإن كان الثاني! فهو علم آخر حصل له بعد  كان األول! ثبت المدَّ

الموت، فالترقي بعد الموت حاصل على كل حال.
قال يوماً في صفة الفقر: خاطب الحق سبحانه الغوث األعظم بهذا 
عن  بالفقر  ثم  الفقر،  باختيار  أصحابك  ُمْر  األعظم!  غوث  يا  الخطاب: 

الفقر، فإذا تمَّ فقرهم فال هم إال أنا.
في  نفسه  يميِّز  تعالى  اهللا  إن  األكابر:  بعض  كالم  ومن  قال: 
علماً  اإلنسان  يعطي  تعالى  أنه  الكالم:  ومعنى  أراد.  إن  الواحدية  مرتبة 
التي   - اإلنسانية  المجردات  حقائق  مرتبة  في  عنده  من  خاصاً  واستعداداً 
هي عبارة عن مرتبة الواحدية عند البعض -، فيعرفه اإلنسان بذلك العلم 

واالستعداد الخاص.
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ولما لم يمكن معرفته تعالى بغير علمه تعالى، فال يكون العارف 
به تعالى غيره تعالى.

إليها  التوجه  نفس  يكون  وجه  على  النسبة  هذه  لطائفة  إن  قال: 
مانعاً عن ظهورها، كما أن هذا المعنى ظاهر في المظاهر الجميلة، فإنهم 

ه المحبُّون إليهم بإمعان النظر يحتجبون في حينه. إذا توجَّ
قال: إن لطائفة هذه النسبة على وجه إذا قال صاحبها لكلب ِهْي 

من غير ضرورة، تغيَّب في الحال.
ولما  بالخلق،  الشغل  غير  بالحق  والشغل  ها،  بضدِّ تتبيَّن  واألشياء 

كان في كل شيء استكراه من ضده، ينجذب مما يكره إلى ما يحب.
يمشي أهل هذه السلسلة في األسواق النجذاب قلوبهم إلى الحقِّ

ومواضع  األسواق  في  يمشون  ربما  السلسلة  هذه  أهل  نرى  ولهذا 
ازدحام الخلق، ويقعدون فيها، لينجذب قلوبهم إلى الحق سبحانه بواسطة 

ضدية الخلق، واالستكراه من شغلهم.
معرض  في  المجلس  ُحضار  من  لواحد  خطاباً  يوماً  شيخنا  قال 
ق لمظاهر جميلة: شاهدت هذه النسبة إلى نسبة  منعه عن التعلُّق والتعشُّ
أين  إلى  يذهب  وكان  جمال،  بصاحب  تعلُّق  له  كان  أوز؛  في  ق  التعشُّ

يذهب محبوبه.
وسمعت أن األسد فيه تلك الحالة أيضاً، فالتعلُّق بأمر غير ضروري 
تشترك فيه الحيوانات، وصرف العمر فيه ليس من مقتضى الهمة، ولكن 
لو كان استعداد شخص على وجه يكون أسير النسبة الحبية بال اختيار فهو 

أمر آخر.
وهذه العبارة: ال سبيل لنصيحة الناصحين في قلوب المضطرين.
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قال: صحبت بعض األكابر فمنحني بعطائين: أحدهما أن يكون 
مقبوالً  أقوله  ما  كل  يكون  أن  والثاني  قديماً،  ال  جديداً  أكتب  ما  كل 

ال مردوداً.
الملك،  باب  خارج  القالنس  يخيط  شيخ  هراة  في  كان  قال: 
الطائفة،  لهذه  مذاق  رائحة  منهما  تفوح  نافعتين  كلمتين  منه  فسمعت 
مه وقت المشي  فكنت أراعي معه اآلداب بعد ذلك، بحيث ما كنت أتقدَّ

في الطريق أصًال، ألجل إعزاز هاتين الكلمتين.

مطلب
ولو سمعت أو علمت أن رجًال في أقصى بالد الصين كافراً يتكلَّم 
بكالم هذه الطائفة على أصولها لسافرت إليه والزمته، وقبلت منه المنَّة. 
األول  سفري  في  قرشي  في  قالها  ما  شيخنا  من  سمعتها  كلمة  أول  وإن 
للفقير: إنه قال بعض األكابر: إن النحو علم يمكن ضبط أصوله  خطاباً 
في  أيضاً  ُكتِب  التصوف  ليت  أن  ذلك  بعد  فتمنَّيت  واحدة،  جمعة  في 
كتاب! حتى يمكن تعلمه في جمعة، ويحصل ما هو المقصود بسهولة. 
أن  وهو  يسير،  أمر  التصوف  إن  التصوف:  أهل  من  شخص  قال  ولكن 
مرآة  وجه  قلب  هو  والتصوف  الملك،  عالم  إلى  ووجهه  مرآة  القلب 

القلب إلى عالم الملكوت.
ولما وصلُت إلى شيخنا أول مرة سألني عن وطني. قلت: مولدي 
م وقال على سبيل االنبساط: إن ُسنِّياً  سيزوار، ولكن منشأي هراة، فتبسَّ
بعد  رأسه  رفع  ولما  جدار،  ظل  في  هناك  فاستراح  سيزوار{1}  إلى  وصل 
لحظة رأى رافضياً قاعداً فوق ذلك الجدار ُمدلِّياً رجليه، وقد كتب تحتها 
فتحرك  واستخفافاً،  إهانة  عنهما  تعالى  اهللا  رضي  وعمر  بكر  أبي  أسامي 
حتى  رجله  تحت  به  وضرب  السكين  فأخذ  الدينية،  غيرته  عرق  برؤيته 

أي: مدينة.  {1}
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أن  الشياطين:  إخوان  وأعوانه  أصحابه  إلى  فصاح  ظهرها،  من  خرج 
الحقوا بي، قد ضربني خارجي بسكين. فهجم عليه الروافض من جوانب 
وأحاطوا به وقالوا: لم ضربت صاحبنا بالسكين؟ فرأى السنّيُّ نفسه على 
شرف التلف فيما بين غلبتهم وهجومهم فقال: أمهلوني لحظة حتى أقصَّ 
أردت  وقد  بالدكم،  في  غريب  جنسكم،  من  واحد  إني  قصتي:  عليكم 
أن أستريح في ظل ذلك الجدار، ألدفع عن نفسي تعب األسفار، ولما 
من  رجله  مدلِّياً  الحمار  هذا  رأيت  لحظة،  استراحة  بعد  رأسي  رفعت 
أبداً  أراها  أن  أقدر  ال  التي  األسامي  هذه  فيها  رأيت  ولما  الجدار،  فوق 
شديداً، حتى لم أملك نفسي فضربته  فوق رأسي اضطرب قلبي اضطراباً 
الكالم  هذا  منه  الروافض  سمع  ولما  رأسي.  حذاء  عن  ليبعدها  بالسكين 
صاروا يلحسون يديه ورجليه مثل األنعام، فتخلَّص عنهم بتلك الحيلة. 

ثم قال متبسماً: أنت من مثل هذا البلد.
ثم قال: دخل واحد من المشائخ أرض الروافض، فجاء جمع من 
أصحاب  يسبُّون  وطفقوا  قافلته،  أطراف  إلى  وسفهائهم  الروافض  غالة 
فقال  ذلك،  عن  وزجرهم  منعهم  الشيخ  أصحاب  فأراد  اهللا €،  رسول 
نحبُّه  الذي  بكر  أبا  يسبُّون  ال  فإنهم  تؤذوهم،  وال  خلُّوهم  الشيخ:  لهم 
ونعتقد فيه، وإنما يسب هؤالء أبا بكر الموهوم الذي ادَّعى الخالفة من 
أجمعين  عليهم  اهللا  رضوان  بيته  وأهل  للنبي €  وأضمر  استحقاق،  غير 
فإنه  هذا  بكر  أبي  مثل  نسبُّ  أيضاً  ونحن  الشقاق،  سبيل  وسلك  النفاق، 

غير ما نحبُّه.
وتنبَّهوا،  تأثّروا  الشيخ  من  الكالم  هذا  الروافض  سمعت  ولما 

ورجعوا عن الطريق الباطل، وتابوا وأنابوا على يد الشيخ.
ثم سألني عن اسم والدي وشغله. قلت: يقال له: موالنا حسين، 
ويشتغل بالوعظ. فقال: قد سمعت أوصافه، يقولون أنه صاحب فضائل 

كثيرة، وكماالت غزيرة، ووعظه مقبول عند الخواص والعوام.
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ثم قال: كان موالنا شهاب الدين السيرامي أستاذ الشيخ زين الدين 
سمرقند  قدم  ولما  الرحمة،  عليهما  الچرخي  يعقوب  وموالنا  الخافي 
أراد أن يعقد مجلس وعظ في الجامع هناك، وكان موالنا محمد العطار 
والتقوى،  والزهد  والورع،  بالعلم  موصوفاً  وكان  المجلس،  في  حاضراً 
أن  الدين  شهاب  موالنا  أراد  ولما  تامة،  ولطافة  قوية،  نسبة  له  وكان 
في  المجلس  من  محمد  موالنا  فقام  وصعد،  قائمته  قَبَّل  المنبر  يصعد 
تكلُّم،  غير  من  المنبر  من  الدين  شهاب  فنزل  المسجد،  ومن  الحال، 
األدب  ينافي  مما  عني  صدر  ما  وسأله:  وأدركه،  خلفه،  من  وخرج 
نحن  محمد:  موالنا  له  فقال  المجلس؟  من  وخروجك  النفرة  ويوجب 
حتى  االهتمام،  بكمال  ونجتهد  الدوام،  على  بالجدِّ  البدعة  بدفع  نشتغل 
ال تبقى بدعة واحدة بين األنام، فمن أين جئت بهذه البدعة؟ أعني تقبيل 
قائمة المنبر وقت صعودك إليه. وفي أي كتاب أو سنة ذكر ذلك؟ ومن 
ينبغي  ال  العلماء  من  أمثالك  من  ذلك  صدر  فإذا  السلف؟  أئمة  من  فعله 

لنا أن نقعد هناك.
ولما قدمت خراسان بعد مالزمة شيخنا، وحضرت مجلس وعظ 
والدي، رأيته يقبل قائمة المنبر حين صعوده إليه، فعرضت عليه حكاية 
شيخنا،  من  سمعتها  كما  العطار  محمد  موالنا  مع  الدين  شهاب  موالنا 
فبكى وقال: إن هذه نصيحة من الشيخ لي أرسلها بواسطة لسانك، فألزم 
بعده على نفسه المالحظة واالحتياط البليغ في مثل هذه األمور، وامتنع 

من الحركات الزائدة على رأس المنبر، مثل الضرب بيده ورجله.
أحياناً،  الفقير  لهذا  الوّعاظ  أكابر  من  شاهد  ما  ينقل  شيخنا  وكان 

ن التفاته إلى هذا الفقير. بسبب كون والدي واعظاً، وحسَّ
قال: كان يستحسن وعظ اثنين في سمرقند: السيد عاشق، والثاني 
وكان  مرتاضاً،  رجًال  عاشق  السيد  وكان  التاشكندي.  سعيد  أبو  موالنا 
ما  وكثيراً  الوعظ،  يحسن  وكان  دائماً،  فيه  ظاهراً  والعطش  الجوع  أثر 
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كنت قائماً على رجلي في حاشية مجلس وعظه، وكانت آثار الرياضات 
والمجاهدات واضحة فيه، وأنوار الطاعات الئحة في بشرته.

ينتظرون  عظيماً  جمعاً  منامه  في  األكابر  من  واحد  رأى  وقال: 
ألرى  عندهم  فجئت  الرؤيا:  صاحب  قال  السالم،  عليه  موسى  مجيء 
السيد  كان  جاء  فلما  والسالم،  الصالة  وعليه  نبينا  على  موسى  سيدنا 

عاشق. قال شيخنا: كان السيد عاشق مستحقاً ألن يُرى كذلك.
قال: لما قدمت هراة أول مرة خرجت منها إلى زيارة كاه، وبقيت 
فيه يومين، أو ثالثة أيام، ودخلت وقت الرجوع قرية موالنا شمس الدين 
شاه  الشيخ  مريدي  ومن  المتَّقين،  العلماء  من  وكان  السنوكردي،  محمد 
فرهي رحمهما اهللا تعالى، فاجتمع في مسجده وقت المغرب خمسمائة 
شخص، وعقد في الصبح مجلس الوعظ، فاستحسنت ذلك المكان غاية 
أرد  ولم  تاشكند،  أهل  من  اثنان  رفاقتي  في  كان  ولكن  االستحسان، 
المذكورة  القرية  إلى  خرجت  ثم  البلد،  فجئت  ألجلي،  هناك  توقُّفهما 
بعد يومين، وبقيت فيه جمعة، وكان يجتمع في ذلك المسجد في أكثر 
وبكى  وعظ،  مجلس  يوماً  موالنا  وعقد  الطاعات.  أصحاب  األوقات 
يقول:  فسمعته  بكائه،  سبب  أعرف  أن  فأردت  وعظه،  أثناء  في  كثيراً 
أمر  أنه  سمعت  وقد  مسلم،  سلطان  المرزاشاهرخ  أن  يقولون  الناس  إن 
برمي صاحب الديوان كهرشاه من رأس المنارة بسبب كونه متَّهماً بجارية 
فرموه. وهذا ال يخلو: إما أن تثبت جريمته بموجب الشريعة الشريفة، 
أو ال! فإن ثبتت يلزمه الجلد والرجم، وإال! فلم قتل مسلماً من غير سبب 
شرعي بهذا النوع من القتل؟ والرمي من المنارة ليس بمشروع، ولو بعد 
المرزاشاهرخ  عن  الحكم  هذا  صدور  لعدم  متألِّماً  موالنا  فكان  اإلثبات. 
الدين  أكابر  أحوال  وكان  اختيار.  بال  عليه  بكى  حتى  للشريعة،  موافقاً 

هكذا، قد غلب فيهم فكر أمور الدين والمملكة على جميع األفكار.
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اد  الحدَّ حفص  أبا  شيخه  الحيري  عثمان  أبو  الشيخ  استأذن  قال: 
الشفقة  قال:  الداعية؟  هذه  على  الباعث  ما  شيخه:  له  فقال  للوعظ، 
شفقتي  قال:  ومقداره؟  شفقتك  حدُّ  فما  قال:  تعالى.  اهللا  خلق  على 
عليهم على حّد لو أدخلوني جهنم عوضاً عن جميع عصاة أمة محمد € 
الشيخ: يليق النصيحة  فقال  لكنت راضياً بذلك، لخالصهم من جهنم. 
بذلك،  له  فأذن  الوعظ.  هو  ويستحق  الشخص،  هذا  بمثل  والتذكير 
األثناء  في  سائل  فقام  بالوعظ.  هو  وافتتح  منبره،  قائمة  عند  وجلس 
إياها.  وأعطاه  ُجبَّته  عثمان  أبو  الشيخ  فنزع  الناس،  من  ثوباً  وطلب 
المنبر  عن  فنزل  كذاب.  يا  انزل  وقال:  حفص  أبو  الشيخ  عليه  فصاح 
الكذب؟  من  عني  صدر  ما  وقال:  شيخه  عند  وجاء  كالمه،  تمام  قبل 
فقال: ألم تقل أن الباعث على الوعظ الشفقة على الخلق؟ فلو كان لك 
حتى  جبتك،  السائل  إعطاء  في  لتوقَّفت  المؤمنين  إخوانك  على  شفقة 
يكون ثواب اإلحسان وفضيلته لواحد منهم، وكان عليك أن تصبر، فإن 
لم يصدر اإلحسان عن أحد من اإلخوان وكان السائل معرضاً للحرمان 

فعند ذلك كنت تفعل ما تفعله من اإلحسان.
على  فليجر  وقت،  في  الوعظ  لي  قدر  أنه  خاطري  في  يوماً  خطر 
النية،  بتلك  مجلسه  فجئت  الباب،  هذا  يناسب  مما  شيء  شيخنا  لسان 
أريد  إني  وقال:  األكابر  من  واحد  عند  شخص  جاء  لحظة:  بعد  فقال 
عجيباً:  جواباً  الشيخ  له  فقال  به؟  أشتغل  نية  فبأّي  بالوعظ،  أشتغل  أن 
الوعظ  فإّن  صحيح،  الجواب  وهذا  المعصية!  في  بنافعة  ليست  النية  إّن 

والنصيحة قبل أوانهما معصية.
ثم قال بعد هذا: فيعلم من ذلك أن درجة الكالم عالية جداً.

ثم قال ننقل الكالم اآلن، ونقول متى يكون وقت الكالم.
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فقال  والتذكير.  الوعظ  وقت  باب  في  كثير  كالم  الطريقة  وألكابر 
نائب  لسانه  كأنَّ  درجة  فيه  المتكلّم  بلغ  وقت  في  الكالم  يجوز  بعضهم: 

عن قلبه، وقلبه عن الحق سبحانه.

استماع أصوات المزامير
هو  المزامير  أصوات  استماع  الصوفية  بعض  اختيار  سرَّ  إن  قال: 
أن  الفطرة  بصفاء  ووجدوا  المقصود،  أصل  إلى  األكابر  هؤالء  نظر  أن 
وحصل  البشرية،  قيود  عن  اإلنسانية  الحقيقة  تخلّص  األصلي  المقصود 
لذلك.  فاختاروه  المزامير،  أصوات  استماع  في  المعنى  هذا  لهم 
وحكمة عدم تجويز بعض األئمة ذلك يحتمل أن تكون الختيار أرباب 
هؤالء  فامتنع  ودثارهم،  شعارهم  إياه  وجعلهم  ذلك،  والبدع  الهوى 
بهم  المشاركة  عار  لدفع  العاّمة  عنه  ومنعوا  استماعه،  عن  األئمة 
نسبة  تحصيل  في  كوا  وتمسَّ المقصود،  عن  نظرهم  وقطعوا  عنهم، 

أخرى. بأسباب  الجمعية 
وأظهر يوماً شخٌص نفسه في نسبة الغيبة وكيفية االستغراق بتعمُّل 

ه نحوه وأنشد البيت: وتكلّف في مجلس شيخنا، فتوجَّ
ال تـمـش كـالسـكران ُمعوّجاً بزو       راٍن لـي لـعــالمــة مــن ســاق

مطلب
عشرين  نسبته  في  تصرُّف  يقع  لم  أيُّكم  لألصحاب:  يوماً  قال 
آخر  محّل  إلى  تذهبون  نسبتكم  في  التصرُّف  يقع  وكلما  أزيد؟  أو  مرة 
وتضيّعونها. ينبغي لمن كان نائًال حبّة نور من مجلس القرب أن يرى به 
جميع مصالحه، وأن يشاهد به ظلمة نفسه، وأن يرفع أنانيته من البين.

ولما أشار إلى فقير بطريق الرابطة أنشد هذا البيت:
كن مقيماً في قلوب األولياء      واتـرك األفكار ُكالًّ والعناء
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طريقة خواجكان
هاً  متوجِّ كن  يعني  الرجال،  قلوب  في  ساكناً  كن  يعني  قال:  ثم 
بُكلِّيتك ألن تجعل منزالً لنفسك في قلوب الرجال، وهم مشائخ الطريقة، 
اهللا  قدس  خواجكان  طريقة  هو  كما  نََفس  كلِّ  على  المحافظة  وينبغي 
لكراهة خاطر  تعالى أسرارهم العلية، حتى ال يصدر عنك ما يكون سبباً 
ومراد  الشيخ،  مراد  مرادك  جميع  يكون  مرتبة  تبلغ  أن  إلى  المشائخ، 
فوقها  ر  تتصوَّ ال  بسعادة  المحافظة  تلك  بسبب  وتتشرَّف  مرادك،  الشيخ 

سعادة، وهي الفناء في اهللا.
قال: كان فقير من الفقراء يكثر النظر إلى وجه شيخنا في المجالس، 
وجه  إلى  النظر  يكثر  شخص  كان  له:  خطاباً  يوماً  فقال  الصحبة،  وأثناء 
خواجه بهاء الدين قدس سره فقال له: ال تكثر النظر إلى وجهي فتهلك 

قلبك، ثم أنشد المصراع:
ومن يرنو إلى وجهي يهيم            ...............

معرفة  في  اجتهدوا  الطائفة  هذه  من  واحد  مع  قعدتم  إذا  قال: 
حقيقته، وأنشد األبيات:

كـنـت مـشـغـوفـاً بكّل االجتماع       ِحـْرُت في صحب الخيار والرعاع
هـم والـقـلـب بـاهللا اخـتـلى كـان كـل الـنـاس أصـحابي على       ظـنـِّ

نــيِّ لـم يـكـن سـرِّي بـعـيـداً من أنيـ       ـني ولـكـن أيـن فـهـٌم لـلـدَّ
قدم  الرحمة:  عليه  الغجداوني  الدين  عالء  الخواجه  قال  قال: 
نحن  وكنا  طوايس،  إلى  سره  قدس  النقشبندي  الدين  بهاء  الخواجه 
قرب  ولما  فحضرنا،  عنده  فُطلبْنا  غجدوان،  في  األصحاب  من  جمع 
المخلصين  من  وكان  الدرزي  الشيخ  محّمد  الخواجه  حضرة  طلب  الليل 
إلى  فذهبنا  واخدمهم،  باألصحاب  منزلك  اذهب  وقال:  والخادمين، 
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وقعد  المغرب،  بعد  أيضاً  الخواجه  حضرة  وجاء  محمد،  الشيخ  منزل 
في جنب الصفة مرخياً رجله المباركة، ودعى الشيخ محمداً وقال: ماذا 
تريد أن تطبخ لألصحاب؟ قال الشيخ محّمد: خطر على قلبي أن أطبخ 
أنها  أنظر  حتى  الدجيجات  هات  الخواجه:  فقال  األرز.  مع  ُدَجيْجات 
سمينة أم مهزولة! فجاء بها الشيخ محمد، فتفقَّد الخواجه كل واحد منها 
بيده الكريمة، وحبسها وقال: حسن. ثم قال لألصحاب: كلوا الطعام، 
وناموا{1} في الليل، واحضروا عندي في الصبح، ثم قام وانصرف. وكنا 
جئنا  أصبحنا  ولما  هذه،  ليلتنا  ونمنا  الطعام،  وأكلنا  هناك،  الليل  في 

مالزمة حضرة الخواجه باتفاق من األصحاب.

مطلب
قال: إن الذكر بمثابة الفأس يقطع به شوك الخواطر من طريق القلب.
تعالى  باهللا  الحضور  حفظ  ألجل  الصحبة  في  السكوت  كان  إن 

 Á نث  تعالى  قوله  وفي  جنَّة.  الصحبة  فتلك  اللغو  عن  االمتناع  ومالحظة 
أسر  في  قلبه  كان  فمن  الصحبة،  هذه  مثل  إلى  إشارة  مث   Ä   Ã  Â
محبَّة المحبوب الحقيقي فهو في مقام المكالمة والمناجاة مع محبوبه في 

كل حال.
بوجه من الوجوه  ومفهوماً  قال: إن الحق سبحانه ال يكون ُمْدَركاً 
عند المحققين، ويكون طريق إدراكه مسدوداً، والعقل الكامل ال يستريح 
من طلب إدراكه أصًال، فالسكوت واالطمئنان ليسا من مقتضيات العقل 

على هذا التقدير.
قـصـد الحبيبة أن تضحي بها ولها       فـالسعي في عبٍَث أولى من الوسن

لعله: نوموا.  {1}
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المشاهدة  في  القدس  جوار  في  اإلنسانية  األرواح  كانت  قال: 
دائماً، فلما أوردوهم في هذا العالم وحبسوهم في قفص البدن الناسوتي 
كانوا مشغولين بما تحتاج إليه األبدان، من المسكن والملبس، والمطعم 
وغيرها، بواسطة تعلُّقهم بها، ومع ذلك غلب على بعض منهم اضطراب 
ه األصلي، ولم تكن التمتُّعات البهيمية والمستلذات  وميل الوصول إلى مقرِّ
ه األصلي، فمن أين يعلم عدم كون  ه إلى مقرِّ الطبيعية مانعة له عن التوجُّ
في  بينوا  وإن  االضطراب!  هذا  حصول  اإلنساني  الوجود  من  المقصود 

آخر. تحقيق المقصود أمراً 
أثناء  في  وقال  كلمات  واألصحاب  الخّدام  لبعض  خطاباً  يوماً  قال 
ه دائمّي إلى  الكالم: والحاصل ينبغي أن يجتهد حتى يحصل للقلب توجُّ
ه. إّن  الحق سبحانه، فيمكن بعد ذلك حصول التنبُّه لصاحب هذا التوجُّ

ه دخل في البين. ه من اهللا تعالى إلى ذاته، وليس للمتوجِّ التوجُّ

التصوف
عبيده،  إلى  األوصاف  من  عدة  بعنايته  تعالى  اهللا  نسب  قد  قال: 
السعي  سوى  للعبد  كمال  وال  ووعيده،  وعده  من  كثيراً  عليها  وفّرع 
إلى  نفسه  يوصل  وأن  المستقيمة،  الطريقة  سلوك  في  بكليته  واالجتهاد 
التصوف.  هو  وهذا  منه،  ليس  إليه  تعالى  اهللا  نسب  ما  أن  يتيقَّن  مرتبة 

ولكن أطال الناس مسافته.
هو  الذي  تعالى  الحق  وجود  غير  وجود  ال  لشيخنا:  بعض  قال 
الوجود المطلق، وإّن الظاهر في لباس المظاهر واحد، فعلى التحقيق ما 

معنى مخالفة أهل اإلسالم أهل الكفر؟
فأجابه شيخنا: بأنه لما كان وجود الحق الذي هو الوجود المطلق؛ 
الذي ال وجود غيره عند الصوفية مقترناً بالتعيُّنات واالعتبارات التي تلحقه 
تعيّنه  مبدأ  بمقتضى  الممكنات  أفراد  كل  جرى  بالمظاهر،  تعلقه  بواسطة 
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موسى  السالم  عليه  موسى  نزاع  إلى  ذلك  فأفضى  حقيقته،  هو  الذي 
واالعتبارات  النسب  تلك  ارتفعت  فإذا  تعيّنهما،  مبدأ  الختالف  السامري 
بحكم: نثg  f e d  مث يرجع موسى إلى االتفاق بموسى، كما 
كانا على ذلك قبل عروض التعيين، فأما مومسى الثاني السامري فاسمه 

َّاه جبريل عليه السالم. موسى أيضاً، فإن أمَّه رمته بين الجبال، فرب

مطلب مهم لنا معاشر العلماء
خواجكان  طريقة  تعتقدوا  وال  سهًال،  الطريق  يعدَّ  أن  ينبغي  وال 
نهاية  في  كونه  مع  سره  قدس  پارسا  محمد  خواجه  وكان  سهًال.  شيئاً 
الكماالت الصورية والمعنوية ال يفارق رسائل خواجكان أبداً. خصوصاً 
يطالعها  كان  بل  أصًال،  يتركها  ال  كان  فإنه  منها،  القدسية)  (الرسالة 

دائماً لكونها مما ال بد منه.
طريقة  في  منحصرة  الكمال  وجه  على  الخواطر  معرفة  إن  قال: 
في  أهلها  احتياط  لكمال  سره  قدس  الغجدواني  الخالق  عبد  خواجه 

األنفاس. حفظ 
تعالى  باهللا  حاضراً  القلب  كون  الطريق  هذا  من  المقصود  إن  قال: 
مناسبة،  بأعمال  المعنى  هذا  ويكتسب  دائماً،  واللذة  الذوق  سبيل  على 
وأشغال الئقة به، في البداية وفي النهاية، فال َمْدَخل للكسب فيه أصًال، 

بل يكون هذا المعنى فيها ملكة النفس وملكها.
نعمة  يعّدها  أن  ينبغي  أحد  باطن  في  اإلرادة  نسبة  ظهرت  وإذا 
عظيمة من اهللا تعالى، وأن يتبادر إلى القيام بحقها. والقيام بحقها ليس 

ه إليه تعالى بُكلِّيته! ويصرف وجوده في اهللا تعالى. إال التوجُّ
جميع  جعل  األمر  بل  فقط،  والمراقبة  ه  التوجُّ األمر  ليس  قال: 
األمور تابعاً لمقصود واحد، وتحصيل إدراك خاصٍّ في جميع األشياء.
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قال: ينبغي أن يرى العمل محبوباً دون الحضور والجمعية، فإنهما 
وفقدانهما  االختيار،  تحت  وليسا  الوجود،  وعزيزي  المواهب،  من 
وتحت  المكاسب،  من  فإنه  العمل،  بخالف  والفتور،  للكسل  موجب 
االختيار، والمواظبة عليه موجبة للجمعية والحضور، فإنَّ الفتور متطرق 

إلى الجمعية والحضور، وذلك واقع بالخاصية.
مـا دام هـذا الكلُب في قلبي سَكْن       هـيـهات أمن طريق روحي للوطن
فـبـحـكـم شرٍع انْصَفْن لي منه أو       اْدفَـْعـه عـن مـلـك الـفؤاد والبدن

مطلب
للنفوس،  جالبة  ولطائف  للقلوب،  جاذبة  بمعارف  يوماً  وتكلم 
وحقائق باعثة على األشواق، ودقائق مورثة لألذواق، فأقبل واحٌد على 
بل  الكالم،  استماع  إلى  الميل  كثير  أراك  قد  له:  فقال  بجملته،  الكالم 
ينبغي لك أن تسلّم نفسك إلى مضمون ما سمعته بالتمام، فإن الكالم مع 
كثرته بحسب األقسام، واحٌد بالنسبة إلى المرام، وال يحصل شيء من 

القيل والقال وسماعه من األنام.
ولهذا  بعنايته،  يكرمه  لمن  تعالى  اهللا  يظهره  جماالً  للكالم  وإن 
بالجذبة  ال  بالكالم  أجمعين  عليهم  اهللا  صلوات  األنبياء  تعالى  اهللا  أرسل 
مرآة  والروح  الروح،  مرآة  والَجنان  الَجنان،  مرآة  واللسان  والتصّرف. 
الحقائق  فتصل  وتعالى،  سبحانه  الحق  مرآة  وهي  اإلنسانية،  الحقيقة 
الغيبية من غيب الذات إلى اللسان بقطع هذه المسافة البعيدة، ثم تصل 

ين متلبِّسة بصور األلفاظ. من اللسان إلى مسامع حقائق المستعدِّ
وجمال الكالم أن يأخذ المستمع، ويجذبه عن نفسه، وال جمال 

لكالم غير األولياء. ثم أنشد األبيات: 
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ال وثــالثــة لــألولـيـاء عــالمــة      خـذهـا أخـي كـيـال تـكون ُمَعطَّ
فـإذا رأيـت وجـوهـهم بين الورى      سـتـرى فـؤادك نـحـوهـم متمايال
م واحـٌد مـنـهـم تـرى      كـل الـورى عـن نـفـسـه مـتغافال وإذا تـكـلـَّ
ـهـا بـاألولـيـاء بـأسـرهـم       أن ال يـرى مـن فـعـلـهـم ما يَبُْطال وأخـصُّ

والحديث،  التفسير،  المتداولة:  العلوم  خالصة  لفقير:  قال 
والفقه، وخالصة تلك العلوم الثالثة التصوف، وموضوع علم التصوف 
إّال  والكونية  اإللَهية  المراتب  جميع  في  ليس  وقالوا:  الوجود،  بحث 
ونهاية  اإلشكال،  غاية  في  البحث  وهذا  العلمية،  بصورة  ظاهٌر  وجوٌد 
فإن  والزندقة،  للضاللة  موجب  والتخيُّل  بالتعقُّل  فيه  والخوض  الدقة، 
الحيوانات  من  يحصى  ال  مما  وأمثالهما  وخنازير،  كالباً  العالم  هذا  في 
في  عليها  الوجود  وإطالق  والقاذورات،  النجاسات  وأنواع  الخسيسة، 
القاعدة  إلبطال  موجب  الوجود  من  واستثناؤها  والشناعة،  القباحة  غاية 
الكلية، ومخالف الصطالح هذه الطائفة العلية. فالواجب على األذكياء 
منه  الميل  وعدم  الكونية،  النقوش  عن  حقائقهم  مرايا  بتصفية  االشتغال 
المدركة،  اللطيفة  في  الوجود  أنوار  أشعَّة  تشرق  حتى  آخر،  أمر  إلى 
بواسطة تصفية محلِّها وتزكيتها، فيظهر لهم ذلك المعنى على ما ينبغي:
ال تـكـن أصـًال إذا ُرْمـَت الكمال       وامـُح فيه النفس إن ُرْمت الوصال

وقال: إذا أزيل صور النقوش الكونية عن وجه مرآة القوة المدركة 
ال يبقى في محاذاتها شيء سوى الذات البُحت.

ومن أخذ عمًال عن كامل مكمل فالمواظبَة والمداومة عليه موجبة 
للوصول إلى درجات عالية، وإنَّ االشتغال بدفع األخالق والردية مشكل 
أمر  ظهور  ينتظر  أو  الباطنية،  األعمال  من  شيئاً  يلتزم  أن  فاألولى  جداً، 

يخلِّصه عن الكّل.
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ينبغي ألصحابنا اختيار أحد األمرين
من  شيء  قبول  إّما  األمرين:  أحد  اختيار  ألصحابنا  ينبغي  قال: 
أوقات  جميع  في  أنفسهم  بحفظ  بالزراعة  واالشتغال  الحالل،  الوجه 
االشتغال، كما هو طريقة فقراء أكابر خواجكان قدس اهللا تعالى أسرارهم 
العلية. وإما تفويض أنفسهم إلى القضاء والقدر بالكلية، من غير صرف 
القوة الفكرية فيما يحصل وما ال يحصل، والسعي واالجتهاد في إهالك 
فون بالسعادة العظمى التي  مقتضياتهم، وإفنائها في مقتضى اآلخر، فيتشرَّ

هي الفناء في اهللا. ثم أنشد البيت:
اسقط عن المحبوب قسمك راضياً       واقـنـع بـمـا يـأتـيـك منه تقاضياً
قال: يلتزم رجال الغيب في كل زمان صحبة شخص من الصلحاء، 
يعمل بعزيمة، ويجتنب عن رخصة، ويفرُّون من أرباب الرخصة، فإن 

العمل بالرخصة شغل الضعفاء، وطريقة أكابر النقشبندية عزيمة.
واالحتياط في اللقمة من اللوازم، حتى ينبغي كون من يطبخ الطعام 
الخواجه  وكان  والشعور.  بالحضور  النار  يوقد  وأن  كاملة،  طهارة  على 
أو  غضٌب،  طبخه  عند  صدر  طعام،  من  يأكل  ال  سره  قدس  الدين  بهاء 

كالم فاحٌش، وكان يقول: إن لهذا الطعام ظلمة ال يجوز لنا أكله.
ن فيه يعمل  قال: ما دامت نسبة المريد ضعيفة غير قوية ولم تتمكَّ
معه بالمداراة والمواساة، ويترك من غير مؤاخذة على ما يصدر عنه من 

األفعال الغير المرضية، وتحمل أخالقه الردية. 
وأما إذا قويت نسبته وحصل له يقين بهذا الطريق فاألمر يقع بعد 
ذلك على المريد، ويلزمه حينئذ المحافظة على أحواله، لئال يصدر عنه 
لألدب  مناف  شيء  منه  صدر  فإن  ونفرته،  الخاطر  لكراهة  موجب  شيء 

به على ما هنالك. يؤاخذ به بذلك، ويؤدِّ
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أكل  على  قادراً  يكون  أن  للشيخ  ينبغي  األكابر:  بعض  قال  قال: 
المريد، فإن لم يكن كذلك فهو ال يستحق المشيخة. ومعنى أكل المريد: 
أخالقه  ويأكل  المريد  باطن  في  يتصرَّف  أن  يقدر  بحيث  الشيخ  كون 
الذميمة، يعني يقدر على إزالتها عنه، ويثبت مكانها األخالق الحميدة، 

ويوصله إلى درجة الحضور والشعور.
تكونون  حياتي، وال  مّدة  في  يسيرة  أيّاماً  تسعون  ال  لكم  ما  قال: 
من مشاهدي الحق تعالى؟ فمتى تكونون كذلك؟ فاغتنموا هذه الفرصة، 

فإنكم ستندمون على ما فات.
ه المريد إلى ما بين حاجبي الشيخ، وأن  قال: ينبغي أن يكون توجُّ
وأطواره،  أوقاته  جميع  في  أحواله  على  لعاً  ومطَّ معه،  حاضراً  يعتقده 
َّهة الشيخ وعظمته، ويزول عن باطنه كل ما ال يالئم  حتى تتصرَّف فيه أُب
بين  من  الحجاب  يرتفع  مرتبة  المعنى  ذلك  رعاية  من  ويبلغ  الحضور، 
جميع  بل  ومقاصده،  الشيخ  مرادات  جميع  ويكون  والمريد،  الشيخ 

للمريد. ومشاهداً  أحواله ومواجيده معايناً 
قال: إن طريق النجاة من أسر الخواطر الرديّة، ومقتضيات الطبيعة 

البشرية، يمكن حصولها بأحد ثالثة أمور:
أحدها: أن يلتزم على نفسه عمًال من أعمال الخير، مّما اختاره 

هذه الطائفة وقرروه، وأن يختار طريق الرياضة.
أ من حوله وقوته، وأن يعلم أنه ليس بحيث يقدر  الثاني: أن يتبرَّ
سبيل  على  تعالى  اهللا  إلى  بالرجوع  إال  البليَّة  تلك  من  نفسه  إنجاء  على 
ينجيه  أن  تعالى  اهللا  فعسى  واالنكسار،  التضرُّع  ودوام  واالفتقار،  العجز 

من تلك البلية.
يجعله  وأن  ته،  وهمَّ الشيخ  باطن  من  مستمّداً  يكون  أن  والثالث: 
هه. ثم سأل الحاضرين أّي طريق أفضل من الثالث؟ فقال: إن  قبلة لتوجُّ
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ه إليه أفضل، فإن الطالب قد اعتقد عجز  ة الشيخ والتوجُّ االستمداد من همَّ
وسيلة  الشيخ  وجعل  الصورة،  هذه  في  تعالى  اهللا  إلى  ه  التوجُّ عن  نفسه 
حصول  إلى  أقرب  وهذا  وتعالى،  سبحانه  الحق  إلى  ووصوله  هه  لتوجُّ
النتيجة. ويتفرَّع على ذلك ما هو مقصود الطالب بسهولة، لكونه مستمداً 

ة الشيخ دائماً. من همَّ
ويمنعان  الدماغ،  يُضعفان  الطويل،  والسهر  الكثير،  الجوع  قال: 
عن إدراك الحقائق والدقائق، ولهذا وقعت أغالط كثيرة في كشف بعض 
فإنهما  وسرور.  فرح  فيه  له  َمن  السهر  يضرُّ  ال  وإنما  الرياضات،  أهل 
أن  األمر  قال:  اليبوسة.  عن  ويحفظانه  النوم،  عمل  الدّماغ  في  يعمالن 
في الذكر على وجه ال يبقى له شوق الجنة، وال  يكون السالك مستغرقاً 
خوف النار، ويكون النوم والسهر عنده متساويان، فكيف يدنو الشيطان 

من أطراف هذا الشخص العظيم الشأن؟ 

العبادة والعبودية والشريعة والطريقة والحقيقة
قال: العبادة عبارة عن العمل باألوامر، واالجتناب عن المناهي.

ه، واإلقبال على اهللا تعالى. والعبودية عبارة عن دوام التوجُّ
قوا بين العبادة والعبودية في بعض الكتب هكذا: إن  وقال: قد فرَّ

العبادة هي أداء وظائف العبودية بموجب الشريعة.
والمقصود  التعظيم،  جهة  على  وشعوره  القلب  حضور  والعبودية 
من الخلقة اإلنسانية التعبّد، وخالصة التعبّد وزبدته الحضور باهللا تعالى 

في جميع األحوال على وجه التضرُّع والخضوع.
والشريعة إجراء األحكام على ظاهرها. 

والطريقة تعمُّل وتكلّف في جمعية الباطن.
والحقيقة رسوخ تلك الجمعية.
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من  االنتقال  نوعين:  على  وهو  ومعنوي،  صورّي  والمعراج 
عما  تعالى  اهللا  إلى  واالنتقال  الحميدة،  الخصال  إلى  الذميمة  الصفات 

سوى اهللا تعالى.
فالمستطيل  مستدير.  وسير  مستطيل،  سير  نوعين:  على  والسير 
المقصود  طلبة  فالمستطيل  قرب.  في  قرب  والمستدير  بعد،  على  بعد 
وطلب  نفسه،  حول  الدوران  هو  والمستدير  نفسه،  دائرة  خارج  من 

نفسه. من  المقصود 
قال: العلم علمان: علم الوراثة، والعلم اللدنِّي. فعلم الوراثة ما 
ثه اهللا علم  يكون مسبوقاً بالعمل، كما قال النبي € (َمن عمل بما علم ورَّ
ما لم يعلم). والعلم اللدنيُّ ما ال يكون كذلك، بل يشرِّف اهللا سبحانه 
غير  من  له،  عنايته  بمحض  عنده،  من  خاص  بعلم  عباده  من  يشاء  َمن 

مث.  Z Y X W سبق عمل منه، كما قال اهللا تعالى نث
وقال: األجر على نوعين: 

يكون  بل  العمل،  من  شيء  مقابلة  في  يكون  ال  ما  ممنون؛  أجر 
محض هبة منه تعالى. 

واألجر غير الممنون ما يكون في مقابلة شيء من العمل.

الفرق بين العالم والعارف والمتعرِّف
مثل  النحو  بمسائل  عالماً  كان  فرق!َمن  والعارف  العالم  بين  قال: 
الفاعل مرفوع يقال له العالم بالنحو، وال يقال له عارف به، وإنما يقال 
له عارف بالنحو إذا أعمل جميع مسائل النحو في محلها، من غير شائبة 

تكلُّف وتوقُّف في شيء من تلك المسائل.
وكذلك يقال عالم بعلم التوحيد لمن كان توحيده بحسب العلم، 
ال  أن  قلبه  في  وتقرر  والذات،  والصفات  األفعال  توحيد  اعتقد  إذا  أي 
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فاعل في الوجود إال اهللا تعالى. فيقال لمثل هذا الشخص أنه عالم بعلم 
التوحيد.

في  واألوصاف  األفعال  من  واحد  كل  ظهور  وقت  رأى  من  وأما 
تعمُّل  غير  من  فقط  تعالى  اهللا  هو  ذلك  فاعل  أن  غيره  أو  نفسه  مظهر 
يعني  بالتعمُّل،  المعنى  ذلك  علم  فإن  عارف،  له  يقال  وتوقُّف  وتكلُّف 

بقوة اإليمان، يقال له متعرِّف.
قال: قد تصور الناس أن الكمال في أن يقول {أنا الحق}.

وإنما الكمال في رفع {أنا} من البين، وأن ال يقول {أنا} أصًال.

الفناء المطلق
شعور  الفناء  لصاحب  يكون  ال  أن  المطلق  الفناء  معنى  ليس  قال: 
بأوصافه وأفعاله أصًال، بل معناه نفي إسناد األوصاف واألفعال إلى نفسه 

بطريق الذوق، وإثباته للفاعل الحقيقي جلَّ ذكره.
وما قاله الصوفية إن النفي ال ينافي اإلثبات إنما هو بهذا المعنى.

وقال: إن هذه الجبَّة التي أنا البسها اآلن عارية مثًال، وال علم لي 
تعلُّق  ولي  عارية،  بأنها  علمي  لعدم  ملكي  أنها  أعتقد  بل  عارية،  بأنها 
بها من تلك الحيثية، فإذا حصل لي علم أنها عارية ينقطع تعلُّقي بها في 
الحال، مع أني متلبِّس بها اآلن بالفعل. وقس على ذلك جميع الصفات 
في أنها عاريات، حتى ينقطع القلب عما سوى اهللا تعالى، ويحصل لك 

والتزكية.  التصفية 
سبيل  على  للقلب  باهللا  الحضور  نسبة  حصول  عندي  الوصل  قال: 
فقد  متصلة  النسبة  تلك  كانت  فإن  تعالى.  سواه  عما  والذهول  الذوق، 

تشرَّف صاحبها بدوام الوصل، وهذا عقيدتي من صغر سني.
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الذوق،  سبيل  على  باهللا  القلب  اجتماع  الحقيقة  في  الوصل  قال: 
دائمي،  وصل  له:  يقال  الدوام  سبيل  على  المعنى  هذا  حصول  كان  فإن 

وهذا هو النهاية. 
وما قاله حضرة الخواجه بهاء الدين قدس سره: نحن ندرج النهاية 
في البداية. فالمراد به هو ذلك الوصل. وما قاله: إنما نحن واسطة في 

الوصول ال غير، فينبغي االنقطاع عنا، واالتصال بالمقصود. 

هو ذلك الوصل.
فوق  األحجار  لحمْلتُْم  عندكم  مَّا  قدُر  النسبة  لهذه  كان  لو  وقال: 

رؤوسكم، يعني لتحصيلها وحفظها.
دائماً،  حاضراً  القلب  يكون  وجه  على  ملكة  الذكر  كان  إذا  قال: 
حاضر  أنه  له  يقال  أن  ويمكن  األبرار،  من  فهو  به  متلذذاً  الذاكر  ويكون 
إسناد  عنه  ينتفي  من  الواصل  فإن  اهللا!  إلى  واصل  عليه  يطلق  وال  باهللا، 

الحضور إليه، ويعتقد أن الحاضر إنما هو الحق بذاته.
قال: إن النهاية التي يصل إليها األولياء ما ال تكون المشاهدة غائبة 
في  استغراقهم  لغاية  تغيب  فإنما  عنهم  المشاهدة  غابت  فلئن  فيها،  عنهم 

الحقيقي. الشاهد 
المعنى  هذا  ظهور  يكون  أن  ويمكن  الكشف.  هو  التجلي  قال: 

نوعين: على 
أحدهما: كشف عيانّي وهو مشاهدة جمال المقصود بعين الرأس، 

وهي في دار الجزاء. 
أو  إحضاره  كثرة  بسبب  كالمحسوس  الغائب  كون  وثانيهما: 
كالحاضر  الغائب  جعل  والمحبة  العشق  خواص  من  فإن  محبَّته،  غلبة 

المحسوس. وهذا نهاية أقدام أرباب الكمال في الدنيا.
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إن نهاية هذا الطريق هل هي حضور ومشاهدة؟ أم فناء وغيبة ؟ 
وما يفهم من كالم بعض األكابر أنها حضور ومشاهدة. ولكن األشبه أن 
تكون النهاية في الواقع هي الفناء والغيبة، فإن التعلُّق بالحضور والمشاهدة 

نوع تعلُّق بالغير أيضاً.
وإن للشهود معنيين:

لباس  في  الظهور  عن  أة  المبرَّ سة  المقدَّ الذات  شهود  أحدهما: 
المظاهر.

سة من لباس المظاهر من غير وصف  وثانيهما: شهود الذات المقدَّ
شهود  الصوفية:  عند  الشهود  لهذا  ويقال  الوحدة.  بنعت  بل  الكثرة، 

األحدية في الكثرة.
وكان النبي € على هذا الشهود بعد البعثة.

ما  إلى  وانظر  قال:  َمن  إلى  تنظر  ال  يقول:  ممن  والعجب  قال: 
قيل. قال: بل كان ينبغي له أن يقول: ال تنظر إلى ما قال، وانظر إلى َمن 
قال: يعني أن القائل والمتكلِّم إنما هو الحق سبحانه من لباس المظاهر.
الخاتمة: في ذكر تاريخ وفاة خواجه عبيد اهللا أحرار قدس سره، 

وكيفية ارتحاله وانتقاله من الدنيا إلى األخرى.
ثالث  سنة  اآلخر  ربيع  من  والعشرين  الرابع  االثنين  يوم  تكلم  إنه 
بعد  سنة  تسعين  عمري  يتمُّ  الكالم:  أثناء  في  وقال  وثمانمائة،  وتسعين 

ثالث سنين وأربعة أشهر.
ليلة  وتوفي  سنة 895،  الحرام  محرَّم  ة  ُغرَّ في  مرضه  ابتداء  وكان 
تسعاً  مرضه  مدة  فكانت  المذكورة،  السنة  من  األول  ربيع  سلخ  السبت 

وثمانين يوماً.
وقال قبل وفاته باثني عشر يوماً: لو بقيت الحياة يستكمل عمري 
كون  وسرُّ  تسعين.  في  ويشرع  أشهر،  خمسة  بعد  سنة  وثمانين  تسعاً 
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لسني عمره الشريف هو حصول كرامة  مطابقاً  وثمانين يوماً  مرضه تسعاً 
له من اهللا تعالى لهذا الحديث: (ُحمَّى يوم كفارة سنة).

ليلة  كمانكران  قرية  إلى  كغشير  خواجه  محلَّة  من  توجه  وأنه 
األربعاء، العشرين من ربيع األول سنة 895 وقت تحويل الشمس إلى برج 
وأراد  الخميس،  ليلة  فيها  وكان  قوجيان،  محلَّة  بستان  ونزل  الحوت، 
ه إلى كمانكران من طريق مصر، فبقي في مصر يومه هذا  غداتها أن يتوجَّ
وليلته لشدة مرضه وغلبة الضعف عليه، وتوجه إلى كمانكران غداة يوم 
الجمعة، وكان يقف في الطريق آناً فآناً، حتى وصل إلى كمانكران وقت 
العشاء من ليلة السبت، وكان فيه سبعة أيام، وزاد ضعفه من صباح يوم 
الجمعة إلى آخر اليوم ساعة فساعة، وبالغ في حفظ أوقات الصالة مدة 
اهتماماً  وقتها  أول  في  الصالة  ليصلي  يهتمُّ  وكان  كثيرة،  مبالغة  مرضه 

كثيراً، خصوصاً في أيام غلبة الضعف واشتداد مرضه.
لما انتهى به الضعف إلى غايته وقت المغرب من ليلة السبت سلخ 
المغرب  فصلى  نعم.  قال:  الصالة؟  وقت  دخل  هل  قال:  األول  ربيع 
نََفسه  انقطع  العشاء  وقت  دخول  بعد  يسير  وقت  مضى  ولما  باإليماء، 
هت روحه إلى جوار رحمة اهللا تعالى، وتزلزلت األرض  المبارك، وتوجَّ
فيه  وقام  له،  التغيُّر  حصل  حين  بسمرقند  الجمعة  يوم  من  الظهر  وقت 
وكان  الجامع،  المسجد  في  الوقت  ذلك  في  الناس  وكان  كثير،  غبار 
والعالمة  الزلزلة  تلك  عاينوا  ولما  مرضه،  اشتداد  عن  خبر  الخلق  ألكثر 
العظيمة جزعوا بوقوع صورة عليه، فخرج الخاص والعام من البلد بعد 
زلزلة  األرض  تزلزلت  ثم  كمانكران،  إلى  هوا  وتوجَّ الجمعة  صالة  أداء 
ووصل  الشريف،  نََفسه  انقطاع  ساعة  العشاء  وقت  ثانياً  بسمرقند  شديدة 
السلطان مرزا أحمد مع جميع أركان دولته وأعيان مملكته إلى كمانكران 
درويش  المير  وجاء  المغرب،  بعد  له  السلطان  ولقي  المغرب،  وقت 
ووضع  االستعجال،  بتمام  السلطان  عند  من  السبت  ليلة  ترخان  محمد 
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هوا إلى البلد، وبلغوا بها محلَّة خواجه كغشير  نعشه في المحفَّة، وتوجَّ
وصلى  الحال،  في  وتجهيزه  وتكفينه  غسله  إلى  وبادروا  الظهر،  وقت 
األمجاد  أوالده  وبنى  فيها،  ودفنوا  وعوامهم،  البلد  أهل  خواص  عليه 
على قبره الشريف عمارة عالية، وقُبَّة سامية، على أحسن الهيئة. ونظم 
فيه،  مرثية  السامي  سره  قدس  الجامي  الرحمن  عبد  الدين  نور  موالنا 

وقطعة في بيان تاريخ وفاته.
مرثية:

لـقـد كان في روض الوالية دوحة       أظلَّت ألهل الفقر في طول عمرها 
أتشبهها أغصان سدرة في الـعـلـى       وقد فاق روض الخلد في بزل ثمرها
تسامت بفيض الجود دوماً فروعهـا       كـمـا أصـلـهـا أبٌّ لـقاصد قعرها

غدت مفتدى المسترزقين بـتـمـرها        ومأوى ذوي الحاجات في طول دهرها 
أخـواجـه عـبـيـد اهللا مـا َسـرَّ قلبُه       بـغـيـر شـهـود الـحق دنيا وغيرها
سَرت َصْرَصُر اآلجال في عام خصره       فـأوهـت جـدار الـعمر منه بقهرها

انتهى  الجالل،  ذي  المقتدر  وبتوفيق  المتعال،  الملك  اهللا  فبعون 
(الباقيات  كتاب  من  باالستنباط،  واختصرته  بااللتقاط،  اقتصرته  ما 
الصالحات في تعريب الرشحات) لولّي اهللا تعالى بال نزاع، وحبيبه بال 
المشتهر  الكاشفي  الواعظ  الحسين  بن  علي  الشيخ  وسيدنا  موالنا  دفاع، 
فه وإيانا بكمال  {1}. ثبته اهللا تعالى وإيانا على محبة أوليائه، وشرَّ بالصفيِّ

أصفيائه. متابعة 
العارف  العالم  كتاب  اختصار  في  الدخول  علينا  وجب  فاآلن 
اهللا  عبد  بن  مراد  محمد  الشيخ  الوحداني  األلمعي  والفاضل  الرباني، 

الذي هو من تالميذ العارف خواجه عبيد اهللا أحرار. قدس اهللا تعالى سرَّهم   {1}
ورزقنا من بركاتهم وفيوضهم آمين. {منه}.
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لسلسلة  تتميماً  المذكور  علي  الشيخ  صنَّفه  لما  مضيفاً  المنْزلوّي،  الغزاني 
العلية،  الكماالت  قطب  شيخنا  إلى  وصلت  طرَّة،  النقشبندية  المشائخ 
والمراتب الجلية، غوث اإلقليم الشامية، وزين الديار القفقاسية، شيخي 
أحمد  الحاج  الشيخ  الفيوضات،  ومنبع  السادات  سيد  وسندي  وسيدي 
أفندي التاللي أطال اهللا تعالى بقائه، وأفاض علينا فيوضه وفناءه، وأعلى 
وكرماً،  فيوماً، وشفاه اهللا تعالى من أمراضه كرماً  اهللا تعالى درجته يوماً 
من  وإيانا  اهللا  ورزقهم  فعصراً،  عصراً  أهالينا  جميع  تعالى  اهللا  وأطاعه 
ويا  العثرات،  مقيل  ويا  الدعوات،  مجيب  يا  آمين  فدهراً.  دهراً  بركاته 

رفيع الدرجات، ويا قاضي الحاجات. آمين.

المقصد الثاني
تذييل  في  السانحات  (نفائس  كتاب  في  األولياء  طبقات  في 

سره. قدس  الغزاني  مراد  لمحمد  الصالحات)  الباقيات 
العلية  السلسلة  ورابطة  السبحانية  فيوضات  فيضان  واسطة 

سره قدس  الوخشواري  بالزاهد  المعروف  موالنا  النقشبندية 
مثل  وكان  سره،  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  خواجه  خلفاء  أجلُّ 
مؤلف  يذكره  لم  وإنما  االستعداد،  وكمال  اللطافة  في  القاضي  موالنا 
ذكر  إنما  فإنه  عنه،  والحقائق  المعارف  نقل  اتفاق  لعدم  (الرشحات) 

من خلفائه في ضمن نقل شيء من المعارف عنه.
أصله من قرية وخشوار قرية من قرى حصار، ومع كونه متصفاً 
الكماالت  بكسب  مشغوالً  كان  الذاتية،  والقابلية  المعنوية،  بالكماالت 
لتحصيل  سمرقند  إلى  جاء  ثم  العلية،  الطائفة  هذه  أكابر  من  واحد  عند 
قرية  في  وأقام  سرهما،  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  خواجه  صحبة  بركات 
الزاهد  محمد  موالنا  فيها  ورأى  قدم  ولما  هناك،  لقدومه  منتظراً  ورسين 
فيه  كان  ولما  بالصحبة،  هذه  ليلتهم  وأحيوا  وبايعه،  وأكرمه،  مه،  عظَّ
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صفاء ذاتي، وقابلية تامة، نال مرتبة الكمال والتكميل في الطريقة العلية 
ممتازاً  شيخه،  بأمر  المحلِّ  هذا  من  وطنه  إلى  ورجع  صحبته،  ببركة 
باإلجازة، واشتغل بتربية الطالبين هناك إلى آخر عمره، وقبره أيضاً هناك 
يزار، ويتبرَّك به. رضي اهللا عنه وعنا، وقدس اهللا تعالى سره، ورزقنا من 

بركاته الكاملة، وفيوضاته الفائضة، آمين. انتهى.
قلت: في كتاب (الحدائق الوردية في حقائق أجالء النقشبندية) 
عبد  بن  محمد  بن  محمد  بن  المجيد  عبد  المعروف  العارف  للمحقق 
الخالق الخالدي النقشبندي خالصة المتَّقين المتْقنين، وفذلكة المرشدين 
الربانية  الخالفة  إليه  ألقت  الزاهدين،  األولياء  وصفوة  الراشدين، 
العلوم  بين  جمع  وتليدها،  طريقها  الروحانية  السلطنة  لته  وأوَّ إقليدها، 
اإللهية والشرعية، واستوعب فضائل الطريقة والحقيقة، فأصبح مصدراً 
العلم  المفرد  فهو  الغيبية،  والمعارف  العلوم  ومظهر  الدينية،  لواردات 
دولة  وتدبير  واإلمداد،  األسرار  بأعباء  قام  الذي  والقلم،  العلم  في 
د  وسدَّ سره،  قدس  الصادقة  باإللهامات  شيَّد  َمن  فتبارك  العباد،  إرشاد 
كان  بدره.  أقرانه  بين  عرفانه  أوج  في  وأتمَّ  أمره،  الخارقة  بالكرامات 
قدس اهللا سره من أولياء أصحابه، وعيبة أسراره، وقبلة خطابه، ووارث 
علومه وأنواره، صنَّف كتاباً في ذكر فضائله وخصائصه وشمائله سماه: 
إني  سره:  اهللا  قدس  فيه  يقول  الصديقين).  وتذكرة  العارفين  (سلسلة 
انتظمت في سلك خدمه سنة ثالث وثمانين وثمان مائة، ولم أزل حتى 
انتقل سنة خمس وتسعين، فكانت مدة تشرفي بخدمته اثنتي عشرة سنة 

والحمد هللا على ذلك.
العلم  طلبة  من  رجل  مع  خرجت  أني  بجنابه  اتصالي  سبب  وكان 
وصلنا  فلما  لطلب العلم،  هراة  نقصد  سمرقند  من  اهللا  نعمة  الشيخ  اسمه 
كذلك  نحن  فبينما  الحرِّ،  شدة  من  أياماً  فيها  أقمنا  شادمان  قرية  إلى 
فذهبنا  العصر،  وقت  عنه  تعالى  اهللا  رضي  الشيخ  سيدنا  إلينا  حضر  إذ 



302

ثنا  يحدِّ فطفق  سمرقند.  من  فقلت:  أنت؟  أين  من  فسألني:  لزيارته، 
أجمل الحديث، وذكر خالل كالمه جميع ما أكننته في سرِّي فرداً فرداً، 
قلبي  تعلَّق  ذلك  وجدت  فلما  هراة.  إلى  سفري  سبب  عن  أخبرني  حتى 
ر هنا!  به كل التعلَّق. ثم قال لي: إن كان مقصودك طلب العلم فهو متيسِّ
لع عليه هذا ولم يخرج من قلبي محبة  فتيقَّنت أنه ما من خاطر إال وقد اطَّ
مشغول  إنه  أتباعه:  أحد  لي  قال  بذلك  كوشف  فلما  هراة،  إلى  السفر 
ثم  نحوي،  وأقبل  مقامه  من  قام  فرغ  فلما  قليًال،  فتربَّصت  بالكتابة، 
قال: أخبرني بجلية أمرك هل مرادك من هراة تحصيل الطريق أو العلم؟ 
. فقال له رفيقي: بل الغالب عليه الطريق،  فدهشت من جاللته وسكتُّ
أفضل  فهو  كذلك  كان  إن  وقال:  م  فتبسَّ تستُّراً.  العلم  طلب  جعل  وإنما 
عن  غبنا  حتى  نسير  نزل  فلم  له،  بستان  جهة  إلى  أخذني  ثم  وأحسن، 
أعين الناس، ثم وقف، ومنذ أخذ بيدي جاءتني غيبة امتدَّت معي حتى 
طويًال، فلما أفقت رجع يحدثني ÷ ثم قال: لعلك تقدر  استغرقُت زمناً 
 ، إليَّ ودفعها  وطواها  فقرأها  ورقة،  جيبه  من  وأخرج  خطي،  تقرأ  أن 

وقال: احفظها.

مطلب
تجب مجانبة المتصوفة الرقّاصين

وإذا فيها: حقيقة العبادة خضوع وخشوع وانكسار يظهر على قلب 
ابن آدم من شهود عظمة اهللا تعالى، وهذه السعادة موقوفة على محبة اهللا 
تعالى، وهي موقوفة على اتِّباع سيد األولين واآلخرين عليه من الصلوات 
فلزم  طريقة،  معرفة  على  موقوف  وهو  أتمها،  التحيات  ومن  أكملها، 
العلوم  وتلقي  الدين،  لعلوم  الوارثين  العلماء  مصاحبة  بالضرورة  لذلك 
النافعة عنهم، حتى تظهر المعارف اإللهية المنوطة بمتابعته €، ومجانبة 
للجاه،  وسبباً  الدنيا  لجمع  وسيلة  الدين  اتخذوا  الذين  السوء  علماء 
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حالل  من  يجدون  ما  يتناولون  الذين  السماع  وأهل  الرقاصين  فة  والمتصوِّ
والجماعة  السنة  أهل  لعقائد  المخالفة  للمسائل  اإلصغاء  وعدم  وحرام، 

من مشكالت علم الكالم والتصوف، والسالم. 
إلى  بالسفر  لي  ورخَّص  الفاتحة،  فقرأ  مجلسه،  إلى  رجع  ثم 
إال  خطوات  سرت  فما  بخارى،  إلى  قاصداً  أمرني  كما  هت  فتوجَّ هراة، 
وأتبعني بكتاب إلى حضرة الشيخ كالن – نجل اإلمام الجليل موالنا سعد 
بمالحظة  عليك  فيه:  وإذا   – سرهم  تعالى  اهللا  قدس  الكاشغري  الدين 
رأيت  فلما  األغيار،  مخالطة  من  ومحافظته  الكتاب،  هذا  حامل  أحوال 
منه ذلك أخذ بمجامع قلبي محبة وإخالص، ولكن ما انثنى عزمي، بل 
أخذت الكتاب ومضيت، فوجدت في أثناء الطريق زحمة تامة، ودغدغة 
قوية، من جملتها: أني كنت كلما سرت مرحلتين أو ثالثاً ضعفت دابَّتي 
إليها  وصلت  فلما  بخارى،  إلى  أفراس  ستة  لت  بدَّ أني  حتى  وعجزت، 
للسفر،  تهيأت  شفيت  فلما  أيام،  مدة  بقي  شديداً  رمداً  عيني  رمدت 
سافرت  إذا  أني  نفسي  في  حينئذ  فنظرت  جداً،  مزعجة  ُحمَّى  فأصابتني 
ربما أهلك، فرجعت عن ذلك العزم، وانقطع أملي من السفر، وعزمت 
على الرجوع إلى خدمة حضرة الشيخ قدس سره، حتى إذا وصلت إلى 
ثيابي  فأودعت   . أوالً بها  العشقي  إلياس  الشيخ  أزور  أن  أحببت  تاشكند 
فقلت  امه  خدَّ أحد  فلقيني  وذهبت،  األحباب  أحد  عند  ودابتي  وكتبي 
أودعتها  قد  قلت:  دابتك؟  وأين  قال:  الشيخ.  لنزور  معي  ارجع  له: 
عند فالن. قال: اذهب فأت بها إلى داري ثم نمضي للزيارة. فبينما أنا 
فتحيَّرت  عليها،  بما  دابتك  فقدت  قد  لي:  يقول  قائًال  سمعت  إذ  راجع 
ر في ذلك، فوقع في قلبي أنه يحتمل أن يكون  وتغيَّرُت، وجلست أتفكَّ
ذلك لعدم رضاء حضرة الشيخ بهذه الزيارة؛ فإن السادات - رضوان اهللا 
فكيف  أتباعهم،  على  عظيمة  غيرة  لهم   - أجمعين  وعلينا  عليهم  تعالى 
زيارة  تقصد  وأنت  ه  التوجُّ بهذا  إليك  هاً  متوجِّ سره  قدس  الشيخ  يكون 
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غيره! فال بُدَّ أن تصاب بأكثر من ذلك، فأعرضت عنها، وعقدت النية 
وجاءني  إال  األمر  هذا  تّم  فما  شيء.  كل  قبل  وموالنا  سيدنا  زيارة  على 
شخص فقال لي: وجدت الدابة وما عليها. فأتيت إلى من أودعتها عنده، 
عن  غابت  لحظة  فبعد  هاهنا  دابتك  ربطت  كنت  إني  محمد  يا  لي:  فقال 
رجعت  ثم  منها،  يئست  حتى  وجدتها  فما  عليها  أفتِّش  فطفقت  نظري، 
فوجدتها واقفة وسط السوق بين الناس، ولم ينقص مما عليها شيء مع 
ما في السوق من كثرة االزدحام، فعجبت لذلك كل العجب، ثم أخذتها 
هت إلى سمرقند، فلما وصلت عند حضرة الشيخ رضي اهللا تعالى  وتوجَّ

م وقال: أهًال وسهًال ومرحباً فلم أفارق عتبته بعد. عنه تبسَّ
ما  كثيراً  بالحقائق  تكلَّم  إذا  كان ÷  سره:  تعالى  اهللا  قدس  وقال 
الكالم  مني  سمعت  إذا  أنت  هل  فقال:  مرة  وسألني   . إليَّ خطابه  ه  يوجِّ
وتلقَّيتها  صباك،  في  أبويك  من  تلقَّنتها  التي  عقيدتك  تتغيَّر  الحقائق  على 
من أستاذك ورسخت في قلبك؟ قلت: ال. قال: إذاً أنت أهل لسماعها.
آتيه  أن  فأمرني  مرة  مرض  وموالنا  سيدنا  إن  أيضاً:  فيه  وكتب 
بطبيب من هراة، فجاءني موالنا قاسم قدس سره وقال: يا موالنا محمد! 
أسرع في ذهابك وإيابك فإني ال أستطيع أن أرى سيدنا وموالنا مريضاً، 
وحرَّضني تحريضاً تاماً. فلما جئت بالطبيب وجدت الشيخ قدس سره قد 
وثالثين  خمسة  عنه  غيابي  مدة  وكانت  توفِّي،  قد  قاسم  وموالنا  شفي، 
يوماً، فسألت الشيخ عن سبب وفاته فقال: جاءني ذات يوم فقال: إني 
قد فديتك بنفسي. فقلت له: ال تفعل هكذا فإن المتعلِّقين بك كثيرون! 
رته في  وأنت رجل شاب. فقال: ما جئتك مستشيراً في هذا األمر، بل قرَّ
نفسي، وصمَّمت عليه، وجئت وقد قبل اهللا تعالى مني ذلك، ولطالما 
راجعته في ذلك ونهيته عنه، فما قبل. وما زال مِصّراً على جوابه األول 
موالنا  إلى  بعينه  الشيخ  مرض  انتقل  الثاني  اليوم  ففي  قال:  وانصرف. 
قاسم وتوفِّي به، وذلك يوم االثنين لستٍّ خلت من شهر ذي الحجة سنة 
للطبيب  يحتج  فلم  تاماً،  برًء  الشيخ  وبرئ  مائة،  وثمان  وتسعين  إحدى 

الذي أتيت به.
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ولما احتضر سيدنا وموالنا ÷ اجتمع عنده جميع أوالده وأحفاده، 
وإما  الغنى  إما  منكم  كل  ليختار  لهم:  فقال  والعامة،  الخاصة  وأصحابه 
أنا  فقال:  اختيارك.  اختياري  سره:  قدس  محمد  الشيخ  له  فقال  الفقر. 
أختار الفقر. ثم التفت إلى خازنه وقال له: أعطه أربعة اآلف شاهرخية 

ليستعين بها على مؤنة الفقراء الذين يجتمعون عنده ويتفرَّغ لخدمتهم.

أصحابه ومأذونوه
العموم،  وبركة  الخصوص،  هداية  في  كالنجوم  أصحاب  وله 

أعظمهم اثنان:
األول: العارف باهللا تعالى موالنا الخواجكي الكاسپاني قدس سره 

نسبته إلى قرية كاسپان في جانب والية األخصى.
ونال  الشيخ،  أعتاب  على  العلوم  كافة  من  ه  حظِّ استيفاء  بعد  قدم 
أعمال  من  دهبيدة  استوطن  ثم  الكاملين،  األولياء  منازل  أعلى  ببركته 
لقي  حتى  المؤمنين،  تعالى  اهللا  إلى  ويدعو  السالكين،  يرشد  بخارى 
أربع  الكاسپاني  ولموالنا  وتسعمائة.  وأربعين  تسع  سنة  وذلك  ثّم،  ربه 

أصحاب وخلفاء أحباب وهم: 
العارف باهللا الشيخ دوست الصحاف قدس سره: أصله من والية 
األخصى، خدم أعتاب الشيخ حتى صار من كبار المرشدين الكاملين، 
ثم رحل إلى بلخ، وتوفي بها عام أربعة وسبعين وتسعمائة قدس سره.

والعارف باهللا تعالى الشيخ خرد قدس سره: اتصل بحضرة الشيخ 
العرفانية  المناقب  بأتّم  فاد  حتى  خدمة،  أصدق  وخدمه  الكاسپاني، 
ر اهللا ضريحه. ة، وتوفِّي في بلخ عام خمسة وسبعين وتسعمائة. نوَّ الجمَّ

ولد  سره:  قدس  األرجاكتي  اهللا  لطف  موالنا  تعالى  باهللا  والعارف 
في أرجاكت من والية األخصى، وخدم رحاب موالنا الكاسپاني بصدق 
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األولياء  منازل  ومن  أعالها،  العارفين  مقامات  من  فنال  وإخالص، 
أسناها، ولم يزل يدعو الخلق إلى اهللا تعالى حتى انتقل، وذلك عام ستة 

ر اهللا مرقده. وتسعين وتسعمائة في أرجاكت. نوَّ
البخاري  الجويباري  إسالم  محمد  الشيخ  تعالى  باهللا  والعارف 
 – بخارى  من  فرسخ  نصف  على  بلدة   – جويبار  في  ولد  سره:  قدس 
سيدنا  ألعتاب  قدم  مرامه  قصارى  الفضائل  من  أدرك  لما  ثم  بها،  ونشأ 
اتصل  توفِّي  ولما  ته.  وهمَّ نظره  ونال  خدمته،  والزم  محمد،  القاضي 
وكان  أصحابه،  أكابر  من  مدة  بأدنى  فصار  الكاسپاني،  موالنا  بخدمة 
بركة زمانه، وسيد أقرانه، اشتهر بالوالية اشتهار الشمس، وصار آية في 
إحدى  سنة  صفر  في  وذلك  القدس،  حظيرة  إلى  انتقل  حتى  اإلرشاد، 
وسبعين وتسعمائة، في بلدة سمتين من أعمال بخارى عن ثمان وثمانين 

ر اهللا تعالى ضريحه. سنة. نوَّ
ولموالنا الجويباري ثالثة أصحاب وهم:

نجله العارف باهللا الشيخ كالن قدس سره: تخرَّج على يدي والده، 
وسلك عنده حتى بلغ مبلغ الكبراء من األولياء، ولما توفي قام مقامه في 

ر اهللا روضته. إرشاد الخلق إلى طريق الحق نوَّ
قدس  الفاروقي  أحمد  الشيخ  الثاني  األلف  د  مجدِّ الرباني  واإلمام 
سره: وهو أيضاً من أصحاب الخواجه محمد الباقي قدس سره، وسيأتي 
في نظم السلسلة بعد الشيخ محمد الباقي ذكر ترجمته مفّصًال. نفعنا اهللا 

تعالى به.
والعارف باهللا تعالى الشيخ يونس الترك قدس سره: كان من أجلِّ 
اإلرشاد  في  القدر  رفيع  الشأن،  كبير  وكان  الجويباري،  موالنا  أصحاب 

ر اهللا تعالى مثواه. واإلمداد والبركة للعباد. نوَّ
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هذه  شيخ  سره:  قدس  القاضي  محمد  موالنا  خلفاء  من  الثاني 
لة، ابن أخته سيدنا  السلسلة وأعظم َمن سرى إليه سرُّ هذه النسبة المبجَّ

الدرويش محمد قدس سره. انتهى عبارة (الحدائق).

سيدنا الشيخ درويش محمد السمرقندي اإلمكنكي 
قدس اهللا تعالى سره العزيز

خلفائه،  وأكمل  الزاهد،  محمد  موالنا  خاله  أصحاب  أجالَّء  من 
غير  من  سره  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  الخواجه  بايع  ممن  كان  وإن  وهو 
وإجازته  والتكميل  الكمال  مرتبة  إلى  وبلوغه  تربيته  كانت  لكن  واسطة، 
بالخالفة من موالنا محمد الزاهد قدس سرهما. سكن بقرية إمكنه قرية 
من والية كش، وقبره أيضاً هناك مشهور ومعروف يزار ويتبرَّك به. قدس 

سره، ونور قبره، ورزقنا من أنفاسه العاطرة آمين.
علماء  وغيث  األعالم،  األولياء  غوث  الوردية):  وفي (الحدائق 
اإلسالم، المشرق في المغرب والمشرق نور بركته، والمشّرف على دولة 
اإلرشاد وإرشاد دولته. تربَّى في حجر خاله، ونال مزيد فضله وإفضاله، 
أن  إلى  الربيّة،  التربية  ثدي  من  وارتضع  الشرعية،  العلوم  من  تضلَّع  بما 
هو  إليه  أوحى  بما  وصار  الغيبية،  والمعارف  اإللهية  الحقائق  من  ارتوى 
المعّول عليه. واشتهر من بعده بالوالية العظمى، والعلم األسمى، والقدر 
العلى، والفضل الجلي، حتى عرف في أيامه بـ(الدرويش ولي). ولما 
حوى من الهدى ما حوى، ومال على محو الضالل كالسيل إذا انهال، 
مث، بل جمع من الخواطر  نث ! "    # $ % & '  ) ( * 
ر فيها  شتاتها، ووصل من العزائم بتاتها، وأحيا من النفوس أمواتها، وقدَّ
وعين  اإلرشاد  عين  وإنسان  زمانه،  بركة  غدا  حتى  أقواتها،  الخير  من 
هادون  كلهم  كثيرون،  أصحاب  وله   .1000 سنة  في  توفِّي  إنسانه، 
مهديُّون، وأعظم َمن سرى إليه سرُّ هذه النسبة المطهرة شيخ هذه السلسلة 

ل: سيدنا محمد الخواجكي اإلمكنكي قدس سره. نجله المبجَّ
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سيدنا محمد الخواجكي اإلمكنكي السمرقندي قدس 
سره العزيز

الوراثة  بطريقة  محمد  درويش  موالنا  الماجد  والده  خليفة 
ويُمن  تربيته،  بحسن  والتكميل  الكمال  رتبة  وبلغ  والباطنية،  الظاهرية 
الوخشواري  الزاهد  محمد  موالنا  بايع  وقد  صحبته،  وبركات  ته،  همَّ
قدس سره من غير واسطة، واسمه خواجه عبد الباقي. اشتغل بتحصيل 
العلوم الظاهرية عند علماء سمرقند وبخارى، وطالع الكتب المتداولة، 
ودرس في العلم الظاهر بعد بلوغه ذروة الكمال، وحصل رتبة المولوية 
وحجاباً ألحواله الباطنة، وكان يأمر َمن  بسبب التدريس، وجعلها ستراً 
بدونها،  أحداً  يقبل  يكن  ولم  باالستخارة،  الطريقة  لطلب  عنده  حضر 
لموالنا المخدوم األعظم الدهبيدي خليفة موالنا القاضي  وكان معاصراً 
دار  إلى  رحلته  بعد   – دهبيد  في  مدة  وأقام  صحبته،  في  وكان  محمد 
لتعزية أوالده وأحفاده وتسليتهم، ثم رجع إلى وطنه. وتوفِّي  البقاء – 
يزار  مشهور  إمكنة  قرية  في  وقبره  األلف،  بعد  عاشرة  سنة  شهور  في 

ويتبرَّك به، قدس سره.
علوم  وارث  األولياء،  خاصة  خالصة  الوردية):  وفي (الحدائق 
فضله  بركة  والمرجو  منزلته،  جاللة  على  المتَّفق  اإلمام  فهو  األنبياء، 
وتالده  مجده  بطارق  وفاز  والده،  حضرة  على  وتخرَّج  بركته،  وفضل 
إلى علوم كالبحر الزاخر، ومعارف كم تركها األول لآلخر، ولم يزل في 
بدايته بعين هدايته ملحوظاً، وفي ظل سلطنة تربيته محظوظاً، حتى صار 
َضيْعة  وال  أحصاها،  إال  جليلة  فضيلة  يدع  ال  محفوظاً،  لوحاً  لمناقبه 
غالية  أسرار  وال  طواها،  إال  عالية  مقامات  وال  أقصاها،  إال  َوِضيَعًة 
كالشمس  والده  تلو  فكان  جالها،  إال  غامضة  أذواق  وال  حواها،  إال 
وبذل  بعده،  الخالفة  دست  في  جلس  تالها.  إذا  والقمر  وضحاها، 
العالم  في  ذّرة  فال  القطبانية،  خلعة  ولبس  جهده،  القلوب  إحياء  في 



309

وصار  الطريق،  هذا  بدر  ته  همَّ في  فأشرق  بالروحانية،  ها  يمدُّ وهو  إال 
مداه،  وبعد  إمداده  ووفور  إرشاده  صيت  وطار  فريق،  خير  خيره  فريق 
فهرع الناس إلى اقتباس هدى أنواره وأنوار هداه، حتى صار بابه محال 
من  عليه  الطالبين،  ومستغاث  المتقين،  الصلحاء  قلوب  وقبلة  العارفين، 
ما  الذاتية  التجليات  عظمة  ومن  جالله،  أكبر  والكشف  الكرامات  هيبة 

يدلُّ على سموِّ مقامه في الحضرة اإللهية أكمل دالله.
هائه  وأبدلت  خواجه،  إلى  نسبة  هو  الكريم  اسمه  والخواجكي 

كافاً! على عادة الفرس.
قال في شرح (سلسلة الذهب): وفي ذلك االسم مدٌح عظيٌم.

وفتح  الميم  وسكون  الهمزة  بكسر  إمكنة  إلى  نسبة  واإلمكنكي 
الكاف والنون ثم هاء أبدلت كافاً كذلك قرية من قرى بخارى.

النسبة  هذه  سرُّ  إليه  سرى  َمن  وأكمل  أولياء،  كاملون  خلفاء  وله 
العلية منهم شيخ هذه السلسلة: الشيخ محمد الباقي رضي اهللا عنه وعنهم. 

انتهى عبارة (الحدائق الوردية) واهللا أعلم.

موالنا خواجه محمد الباقي باهللا قدس سره
وسبعين  اثنين  أو  إحدى  سنة  ولد  السالم،  عبد  القاضي  ابن 
وتسعمائة ببلدة كابل، وكان أبوه القاضي عبد السالم رقيق القلب جّداً، 
من  كانت  وأمه  مث   ^  ] نث  تعالى  قوله  من  الحظِّ  وافر  البكاء،  كثير 
االعتناء  كثيرة  كانت  القانتات.  الصالحات  النساء  ومن  السادات،  بنات 
لها  قال  بيتها،  في  الجوار  كثرة  مع  بنفسها،  والفقراء  الدراويش  بخدمة 
ولدها خواجه محمد الباقي: إن َمن يقوم بأمر الخدمة موجود فينبغي لك 
حتى  عني  صدرت  جريمة  أّي  وقالت:  فبكت  وتستريحي.  تقعدي  أن 
يمنعني اهللا تعالى عن شرف خدمة طالبيه وعباده الخاصة! فتركتها على 
ظاهرة  السبحانية  الهداية  وأنوار  اإللهية،  الجذبات  آثار  وكانت  حالها. 
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في جبينه في حالة صباه. اشتغل أوالً بتحصيل العلوم الظاهرة عند أجلَّة 
عالمة  هو  الذي  الحلواني  صادق  محمد  موالنا  والتزم  عصره،  علماء 
عصره بال نزاع، وقدم ما وراء النهر في رفاقته، وفاق جميع أقرانه. بدا 
له في األثناء داعية الدخول في طريق التصوف، وانبعث من باطنه شوق 
العلوم  تحصيل  ترك  بداية  في  وصادف  الكرام،  تعالى  اهللا  أولياء  صحبة 
الرسمية إلى محفل واحد من أكابر العصر، فقال ذلك الفاضل: ما أحسن 
أياماً،  والمطالعة  التحصيل  على  مداوماً  الباقي  اهللا  عبد  خواجه  كان  لو 
واإلكمال!  الكمال  مرتبة  إلى  المطالعة  في  وملكته  مولويَّته  تبلغ  حتى 
تحصل  أن  والملكة  المولوية  كمال  من  المراد  أليس  الخواجه:  له  فقال 
قدرة مطالعة الكتب المتداولة على ما ينبغي؟ فأتوني بكتاب ال يقدر على 

مطالعته إال صاحب بصر حديد، فعسى يحصل التشفِّي التام.
وجذبته  تامة،  فترة  للعلوم  تحصيله  طريق  إلى  تطرقت  وبالجملة 
الجذبات اإللهية إلى محفل قوم أشرقت في حضرتهم المنيرة شمس (لي 
مع اهللا وقت). فطاف حول مجلس كثير من كبار مشائخ وقته في بالد ما 
وراء النهر التي هي معدن هذه الطائفة العزيزة الوجود. وزّف عند بعضهم 

بعروس التوبة واإلنابة؛ 
فأول َمن تاب على يده وأناب: الشيخ خواجه عبيد خليفة موالنا 
موالنا  خليفة  الدهبيدي؛  األعظم  المخدوم  موالنا  خليفة  اهللا،  لطف 
اهللا  قدس  أحرار  اهللا  عبيد  خواجه  اآلفاق  قطب  خليفة  محمد؛  القاضي 
يد  على  ثانياً  أناب  االستقامة  آثار  فيه  تظهر  لم  ولما  أسرارهم.  تعالى 
الشيخ أفنخار حين قدومه بسمرقند وكان من كبار مشائخ سلسلة خواجه 
أحمد اليسوي ثم طرأ الفترة على عزيمته هذه أيضاً، وظهر فيه ما ينافي 
طريق االستقامة، ثم جدد التوبة ثالثاً من غير صنع واختيار على يد الشيخ 
أياماً،  الحدود  حفظ  مقام  في  فكان  سره،  قدس  البلخي  اهللا  عبد  األمير 
في  المنام  في  التوبة  صورة  انعقدت  ثم  أخيراً،  التوبة  تلك  َسدَّ  هدم  ثم 
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شرف مالزمته خواجه بهاء الدين النقشبندي قدس سره، وظهر فيه ميل 
إلى طريق أهل اهللا تعالى، فبحكم الغريق يتشبث بكل حشيش صار يتوجه 
إلى كل طرف ويسير؛ حتى وصل إلى مالزمة الشيخ بابا ولي الكبروي 

بنظر عنايته. في بلدة كشمير، وكان منظوراً 
ولما كان الشيخ المذكور مجازاً من مشائخ السلسلة النقشبندية أيضاً 
هبّت في مالزمته النفحات الربانية؛ من مشرق فيوضات هذه الطائفة العلية، 
إلى روض استعداده، وظهرت فيه الغيبة المعهودة عندهم، وظهرت قوة 
في نسبته بيُْمن توجههم، واتسعت دائرتها، واتضح له الطريق، ثم جذبته 
خواجكي  موالنا  الدقائق  ومنبع  الحقائق  مجمع  خدمة  إلى  عنايتهم  جذبة 
اإلمكنكي قدس سره، فأظهر له التفاتاٍت كثيرًة، وعنايات جزيلة، ولما 
العالية،  أحواله  وحدس  استعداده،  وسموَّ  فطرته،  علوَّ  موالنا  تفرَّس 
متوالية،  أيام  ثالثة  للصحبة  الخلوة  في  معه  جلس  السامية؛  ومواجيده 

وأطلعه في أثناء الصحبة على بعض الزوائد والفوائد.
ثم قال: إن أمرك قد بلغ مرتبة الكمال واإلكمال بعناية اهللا تعالى، 
وببركة تربية روحانية أكابر هذه السلسلة العلية، فينبغي لك أن تعود إلى 
طرف بالد الهند، فإنه يظهر فيه رونق هذه السلسلة بوساطتك، ويبلغ فيه 
الكمال،  ذروة  إلى  االستعداد  كاملي  القدر،  عالي  المستفيدين  من  كثير 

فاعتذر إليه بأعذار عديدة على طريق االنكسار ورؤية قصور األحوال.
بعد  نام  ولما  باالستخارة.  وأمره  خواجه،  موالنا  يترك  لم  ولكن 
االستخارة رأى في منامه بَبَّغاء؛ فقال: إنها طير مخصوصة ببالد الهند، 
ولتقصد  عندي  الببغاء  هذه  فلتجئ  مباركاً  الهند  بالد  إلى  السفر  كان  فإن 
علي! فجاءت عنده، وقعدت على منكبه، فرمى إلى فمها ببزاقه وصبَّت 
هي أيضاً سكراً من فِمها في فمه، فوجد منه لذة في دماغه. فأخبر شيخه 
فإنه  الهند،  بالد  طرف  إلى  وبادر  قم  وقال:  هنالك.  بما  فبشره  بذلك، 
سيحضر فيها في صحبتك كامل االستعداد؛ ينتفع بك، وتحصل لك منه 
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طرف  إلى  إشارته  بموجب  فتوجه  منه.  كماالتك  وتظهر  حالوة،  أيضاً 
بالد الهند، وأقام سنة في بلدة الهور، واغتنم صحبته فيها كثير من علماء 
تلك الديار وفضالئها، ثم ارتحل منها إلى دار سلطنة بالد الهند الدهلي، 
واختار لإلقامة القلعة الفيروزية التي هي مشتملة على نهر كبير ومسجد 

عظيم مزيّنة بأنواع الزينة وأقام هناك إلى حيث وفاته. 
واألحوال  العالية،  والمواجيد  األذواق  صاحب  سره  قدس  وكان 
أحواله  ستر  في  يجتهد  وكان  واالنكسار،  التواضع  كثير  السامية، 
الحجب  بأنواع  األسرار  َمْحَرم  عن  بل  األغيار،  نظر  عن  السنية  وسيرته 
واألستار، وال يرى نفسه أهًال لمقام اإلرشاد، فإذا جاءه شخص لطلب 
تطلبه  أن  لك  ينبغي  ذلك،  من  شيء  عندي  ليس  يقول:  كان  الطريقة 
فنبِّهني  الطريق  في  مقتدى  الطائفة  هذه  من  أحداً  لقيت  فإذا  غيري،  من 
يشتغل  كان  بل  الدعوى،  مطلق  نفسه  عن  يبعد  وكان  هنالك.  ما  على 
في  إال  ضرورة  عن  إال  يتكلم  وال  قلوبهم،  واستمالة  ار  الزوَّ بخدمة 
اإليضاح؛  حق  يوضحها  فكان  الطائفة،  هذه  حقائق  من  مشكلة  مسألة 
أصحابه  يمنع  وكان  القويم.  النهج  عن  إدراكها  بال  صاحبها  يميل  لئال 
معهم  المساواة  ويحب  منهم،  كأحد  نفسه  ويعدُّ  له،  تعظيماً  القيام  عن 
في سائر حاالته، وكان يقعد فوق التراب من غير حائل إظهاراً للتواضع 
وقع  إذا  بحيث  عظيمة،  وتصرفات  عجيبة  كيفية  ذا  وكان  والمسكنة، 
وكان  مآله،  الخير  إلى  ويؤول  حاله،  يتغيَّر  كان  شخص  على  نظره 

الناس في بابه مطروحين سكارى، ودائرين حوله حيارى.
قال الشيخ تاج الدين الهندي الذي كان من قدماء أصحابه وأجلَّة 
خلفائه: وقد صحب بعده اإلمام الرباني، ثم جاور الحرمين الشريفين، 
الطريقة  الحرمين  أهل  أكابر  عنه  وأخذ  وشهرته،  صيته  هناك  واشتهرت 
النقشبندية كابن عالَّن. وتوفي في الحرم المكي، ودفن في جبل قعيقعان، 
وقبره مشهور معروف هناك. كان شيخنا الخواجه محمد الباقي مرة قاعداً 
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عليَّ  يفاض  الدين!  تاج  يا  لي:  فقال  عنده؛  فجئت  النهر،  ساحل  على 
من الفيض السبحاني ما لو كان هذا النهر مداداً فأكتبه به ال ينفد أبداً ونفد 
فالوذجاً  رمضان  ليالي  من  ليلة  في  مرة  الرباني  اإلمام  إليه  أرسل  النهر. 
ام واألصحاب  مع خادم له بدوي غليظ الطبع، فلما انتهى إليه كان الخدَّ
كلهم في النوم،  فقام بنفسه وأخذه من يد الخادم وقال له: ما اسمك؟ 

قال: باما. فقال: لما كنت في خدمة الشيخ أحمدنا؟ فأنت معنا.
د وصول  فإنَّ معنى باما بحسب الوضع واللغة الفارسية معنا، فبمجرَّ
هذا الكالم إلى سمع الخادم تغيَّر حاله، ورجع باكياً صائحاً كالسكران.
عما  سأله  الحال  هذا  على  سره  قدس  الرباني  اإلمام  رآه  ولما 
الدنيا  أخذ  لونيّاً  ال  نوراً  أرى  أني  غير  شيئاً  أعرف  ال  قال:  عليه.  جرى 
وأرضها  وجبالها،  سهلها  وأحجارها،  أشجارها  وغربها،  شرقها  كلَّها؛ 
هذا  إلى  ه  توجَّ شيخنا  حضرة  لعل  فقال:  أبيِّنه.  أن  أقدر  ال  وسمائها، 
من  النور  وذلك  فيها،  شمسه  أشعَّة  فأشرقت  ة  الذرَّ هذه  وقابل  الجانب 
كثيرة  ذلك  وأمثال  م.  وتبسَّ إليه  نظر  صحبته  الغد  في  حضر  ولما  نوره. 

يطول ذكرها.
عند  المعهودة  والكيفية  والشوق  الذوق  يحصل  كان  وبالجملة 
أول  في  بالذكر  لطائفهم  ويجري  صحبته،  أول  في  للطالبين  الطائفة  هذه 
التلقين، وكان ذلك للكلِّ على سبيل التعميم، وذلك من إلحاقاته. قاله 
ليلة  قام  وجه؛  على  الخلق  على  شفقته  وكان  سره  قدس  الرباني  اإلمام 
ة نائمة، فلم يرض  في أيام البرد عن فراشه، فلما عاد رأى في فراشه هرَّ

ًال لنكد البرد. إليقاظها وتحريكه إيَّاها، وقعد إلى الصبح متحمِّ
فلم  فيها  إقامته  حين  الهور  بلدة  في  مرة  والقحط  الجدب  ووقع 
قه ويقسمه على  ة شيئاً، فإذا حضر عنده طعام كان يفرِّ يأكل في تلك المدَّ

الجائعين، ويقنع بنفسه بالتناول من ميراث (أبيت عند ربِّي) الحديث.
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في الطريق،  إلى دهلي رأى عاجزاً  هاً  ولما خرج من الهور متوجِّ
فنزل عن دابته وأركبه عليها، وصار يمشي متقنِّعاً لئال يعرفه أحد، ولما 

لع عليه أحد. قرب إلى المنزل أنزله وركب بنفسه لئال يطَّ
وكان في رؤية قصور األحوال واتِّهام النفس على غاية تميّز نفسه 

عن العامة، فضًال عن أصحابه الُكمَّل.
وكان  الفسق،  أنواع  من  شيء  كل  يرتكب  شابٌّ  جواره  في  كان 
وتأديبه  دفعه  في  الدين  حسام  خواجه  فسعى  عليه،  العه  اطِّ مع  له  يتحمَّ
لع على ذلك غضب عليه وقال:  إلى الحكام، فأخذوه وحبسوه، ولما اطَّ
شيء  كلَّ  يرتكب  يبالي،  ال  فاسق  إنه  سيدي  يا  قال:  كذلك؟  فعلت  لَِم 
واجب التأديب والحبس. فقال: أّواه! لما كنتم من أهل الصالح والصفاء 
نترك  فكيف  وبينه،  بيننا  الفرق  نعرف  ال  فنحن  وإال  فسقه  رأيتم  والتقوى 
أنفسنا ونسعى إلى الحكام؟ ثم سعى في تخليصه وإخراجه من الحبس، 
الكرام،  عادة  كان  وهكذا  األنام.  صلحاء  من  وصار  فتاب  فأخرجوه، 
وقصة اإلمام أبي حنيفة ÷ مع جاره اإلسكاف الذي كان يجيء كل ليلة 

مشهورة معروفة. إلى بيته سكراناً 
زالَّتنا  من  هذه  إنَّ  يقول:  أصحابه  من  زلَّة  صدرت  إذا  وكان 
ظهرت منهم بطريق االنعكاس، فماذا يصنع هؤالء الفقراء فيما ال اختيار 

فيه؟! لهم 

مطلب
األحوط الخروج من الخالف

عين  وكان إذا أشكلت عليه مسألة فقهية يرجع إلى الفقهاء المتورِّ
ويستفتي منهم ما هو الحق والصواب، وكان يختار األحوط في العبادات 

والمعامالت.
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ولهذا كان في ابتداء حاله يقرأ الفاتحة خلف اإلمام مع كونه حنفي 
المذهب لكثرة األحاديث الواردة في قراءتها وقوة دليلها.

قال صاحب (البحر): اخترت اإلمامة للعمل بالمذهبين، فرأى 
ليلة اإلمام أبا حنيفة ÷ في منامه، فأنشده قصيدة مشتملة على مدحه، 
الفاتحة  قرءة  فترك  مذهبه،  على  كانوا  األولياء  كبار  أكثر  بأنَّ  ومشعرة 

ذلك. بعد 
وهذه المذكورات نبذة من شمائله، وقطرة من بحر خصائصه.

ولما بلغ عمره الشريف أربعين سنة قال: قيل لي: قد حصل الغرض 
الذي كان مربوطاً بوجودك، فعرض له المرض في أواسط جمادى األخير 
المنام  في  رأيت  األثناء:  تلك  في  وقال  األلف،  بعد  وعشرين  اثنين  سنة 
ين والشريعة خواجه عبيد اهللا أحرار قدس سره فألبسنى  ناصر الملَّة والدِّ
قميص. فتوفِّي  أيضاً  فالكفن  العافية فذاك، وإال !  رت  تيسَّ فإن  قميصاً، 
وكفَّنوه  لوه  غسَّ ولما  المذكور،  الشهر  من  والعشرين  الخامس  االثنين  يوم 
هوا  وحفروا قبره حمل نعشه الشريف جمع من مجاذيب أصحابه، وتوجَّ
به من غير شعور إلى خالف جهة القبر، ووضعوه في محلٍّ كان مروره 
قدس سره صادف في حياته مرة هذا المحلَّ فاستحسنه ونزل فيه، وصلَّى 
ركعتين، وانتثر إلى ذيله تراب من تلك البقعة فقال: إنَّ تراب هذه البقعة 
فيه،  ودفنوه  هنالك  قبره  فحفروا  ذلك،  األصحاب  فتذكَّر  بذيلنا.  يأخذ 
فعمل خواجه حسام الدين عليه رحمة بساتين في أطرافه، وأجرى عليه 
الماء واألنهار، وذلك في قرب أثر قدم النبي € على ما هو المشهور فيما 
وبركة  بركته  تعالى  اهللا  ورزقنا  واسعة،  رحمة  تعالى  اهللا  رحمه  بينهم. 

أمثاله، وجعلنا من أحفاده وأوالده آمين.
وحجة  المحمدية  الوالية  برهان  العارفين  قطب  الواصلين  غوث 
د األلف الثاني موالنا وسيدنا الشيخ  الشريعة المصطفوية اإلمام الرباني مجدِّ
سرهم  قدس  النقشبندّي  الفاروقّي  السهرنديِّ  األحد  عبد  الشيخ  بن  أحمد 

العلية يتصل نسبه بسيدنا عمر بن الخطاب ÷ بثمان وعشرين واسطة.
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األنام  صلحاء  من  كلهم  العظام  وأجداده  الكرام  آباؤه  وكان 
وعلمائهم وفضالئهم، كما ذكر أحوالهم في (الروضة القيُّوميَّة والجواهر 
العلوية)، كان والده الماجد قدس سره صاحب أحوال عالية، وأذواق 
التفريد  من  غاية  في  وكان  والنقلية،  العقلية  العلوم  في  عالماً  سامية، 

والتجريد، وكان يجوب البالد مشتغًال بإرشاد العباد.
 - الهند  بالد  في  مشهورة  قصبة   - سكندرة  مروره  صادف  ولما 
ة، رأته امرأة من أشراف قبائل تلك الديار؛ صاحبة فراسة  وأقام فيها مدَّ
مت فيه أنواع الفضائل، وأصناف الكماالت، وكانت لها  صادقة، وتوسَّ
أخت موصوفة بالعفَّة والقناعة والخصال الحميدة، فعرضتها عليه، ولما 
ده  جاء إلى عرصة الوجود مع إبائه عن ذلك لتفرُّ مقدوراً  كان ذلك قدراً 
ر األلف الثاني سنة  ده عما هنالك، فولد له منها اإلمام الربَّاني منوِّ وتجرُّ
إحدى وسبعين وتسعمائة في بلدة سرهند، ولفظ {خاشع} تاريخ والدته.

بنظر عناية الشيخ شاه كمال القادري الذي  وكان في صباه منظوراً 
كان هو شيخ أبيه في السلسلة القادرية، وعرض له المرض بعد أيام من 
ال  الجذبة:  بكمال  فقال  المذكور،  شيخه  عند  والده  به  فجاء  والدته، 
عامًال، صاحب أحوال عالية، ومعارف سامية،  تخف فإنه يكون عالماً 
ذا عمر طويل. وجعل الشيخ لسانه في فمه ففاضت عليه فيوضات النسبة 
والهداية  الرشد  آثار  وكانت  الحالة،  تلك  في  الشيخ  ريق  من  القادرية 
يجري  كان  فراسة  صاحب  رآه  فإذا  سنِّه،  صغر  في  جبينه  من  واضحة 

  ¼  » º ¹ ¸ على لسانه في الحال من مشاهدة اآلثار واألنوار نث
ة يسيرة، ثم اشتغل بتحصيل  مث حفظ القرآن المجيد في مدَّ  ¾ ½

العلوم، وأخذ أكثر العلوم المتداولة عن والده الماجد.
لموالنا محمد كمال الكشميري في والية سيالكوت،  ذ أيضاً  وتلمَّ
الشيخ  موالنا  أصحاب  أجلَّة  من  هو  الذي  الكشميري؛  يعقوب  ولموالنا 

حسين الخوارزمي الكبروي قدس سره، ومن جملة خلفائه.
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ل سند الحديث بأوليائه من القاضي بهلول البدخشي، وبرع  وحصَّ
والده  عن  والقادرية  الچشتية  النسبة  وأخذ  أقرانه،  على  كلِّها  العلوم  في 
مقامه،  قائماً  وصار  فيهما،  والخالفة  باإلجازة  والده  فه  وشرَّ الماجد، 
سنة،  عشر  سبع  سنة  في  والطريقة  الظاهرية  العلوم  تحصيل  من  وفرغ 
ربِّ  طريق  السالكين  وتسليك  للطالبين،  الظاهرة  العلوم  بإفادة  واشتغل 
األثناء  ذلك  في  وصنَّف  سنين،  العليَّتين  السلسلتين  تينك  في  العالمين 
تهم  بعض الرسائل كـ(الرسالة التهليلية)، و(رّد الروافض) مع كثرة قوَّ
وشوكتهم في تلك الديار في ذلك الوقت، وغاية قربهم من سلطان الوقت، 
تامَّة  حميَّة  له  كانت  لما  ولكن  والمسلمين،  الدين  يبغض  ممن  كونه  مع 
وتكفيرهم  الطاغية،  الباغية  الطائفة  هؤالء  طغيان  ورأى  الدين،  أمر  في 
أئمة الدين وأصحاب سيد المرسلين، وإهانتهم الصّديقة وتنقيصهم إيّاها 
رضي اهللا عنها وعن أبويها لم يقدر أن يصبر على ذلك، ولم يخطر بباله 
ما يكاد يحصل له من ضررهم هنالك، فوقاه اهللا تعالى سيئات ما مكروا، 

وحاق بهم سوء العذاب.
اهللا  قدس  النقشبندية  أكابر  طريق  من  وافراً  حّظاً  أخذ  قد  وكان 
وبمطالعة  الماجد،  والده  من  أوصافهم  باستماع  العلية  أسرارهم  تعالى 
رسائله، وكان مشتاقاً إلى مالقاتهم، ولم يزل عطشان الطلب مع وجود 

الكماالت.  تلك 
وكان وافر االشتياق أيضاً إلى زيارة الحرمين الشريفين، ولكن كان 
أبوه يمنعه من ذلك لفرط محبَّته له، ولما توفِّي أبوه سنة سبع بعد ألف 
الدهلي  دخل  ولما  وألف،  ثمان  سنة  الحجاز  سفر  بنيَّة  وطنه  من  خرج 
أصحابه،  وُخلَّص  أحبابه  من  وكان  الكشميري  حسن  الشيخ  عنده  جاء 
وكان في مالزمة الخواجه محّمد الباقي في ذلك الوقت فدلَّه على صحبته 
ورؤيته، وقال: إنه قد قدم هنا في تلك األيام شيخ كبير من أكابر السلسلة 
ة يسيرة  النقشبندية؛ صاحب تصّرفات عجيبة، يحصل في صحبته في مدَّ

ما ال يحصل في أربعينات كثيرة، فبادر إليه وحضر لديه.
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كثيراً،  ولما رآه الخواجه محّمد الباقي قدس سره أظهر له التفاتاً 
وأكرمه، ولما شاهد فيه قابلية واستعداداً صار مشغوفاً به في أول رؤيته، 
واستفسره عن منتهى سفره، فأظهر له ما أضمر من سفر الحجاز، فقال 
هت إلى مقصودك! مع  له: لو كنت في صحبة الدراويش ولو جمعة ثم توجَّ
أنه كان ال يقبل أحداً يحضر عنده لطلب الطريقة بدون االستخارة النبويّة، 
فضًال عمَّن يريد سفر الحجاز المبارك، فقبل أن يكون في صحبته جمعة 
واحدة، فظهرت فيه بعد يومين داعية البيعة في هذه الطريقة، وزاد شوقه 
وتوقُّف،  تردُّد  غير  من  فقبل  الخلوة،  في  للخواجه  ذلك  فأبرز  وذوقه، 
في  شيخه  عليه  قصَّ  ثم  عظيمة،  كيفيات  يسيرة  ة  مدَّ في  له  وحصلت 
الخواجكي  شيخه  بها  أمره  حين  االستخارة  بعد  منامه  في  رآه  ما  الخلوة 
اإلمكنكي قبل ذلك بسنين، وغيرها من الرؤيا، مما يدلُّ على علوِّ شأنه 
وقطبيَّته، وقال: أرى كلَّ تلك األوصاف فيك، فكان كذلك، ثم اشتغل 
بالرياضات والمجاهدات ووظائف األذكار والمراقبات في تلك الطريقة، 
وأسرار  اليقينيَّة،  والمعارف  اللدنيَّة،  العلوم  أبواب  له  سبحانه  اهللا  ففتح 
الواليات والمقامات السنيَّة، وأنوار الفيوضات والبركات اإللهية التي ال 
ة يسيرة،  يسعها ظروف العقول، ويعجز عن إدراكها فهوم الفحول في مدَّ

وهي شهران وبضعة أيام.
أنه من  وكان شيخنا الخواجه محمد الباقي قدس سره يقول مراراً 

والمحبوبين. المرادين 
لإلرشاد،  شيخه  أجازه  الحيثيَّة  تلك  من  سيره  ولسرعة 
بألوٍف  وطنه  إلى  ورجع  العباد،  لهداية  بالده  إلى  بالرجوع  وأمره 
ما  حاله  بلسان  منشداً  والكشوفات،  الحاالت  وأنواع  الفتوحات،  من 

مكاتيبه: بعض  في  به  صرَّح 
إلـيـك يـا منيتي حجي ومعتمري        إن حـج قـوم عـلى ترب وأحجار
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الطريقة  من  سلوكه  ابتداء  كان  وإن  وهو  الطالبين،  بتربية  واشتغل 
حتى  جّداً،  عالية  كثيرة  مقامات  إلى  أخيراً  منها  ترقَّى  ولكن  النقشبندية 
به  ة  الخاصَّ الطريقة  هذه  منه  يستفيد  الباقي  محمد  الخواجه  شيخه  صار 
غاية  من  شيخه،  مع  المريد  معاملة  معه  ويعامل  المسترشدين،  كأحد 

رعاية اآلداب ونهاية التعظيم، ويحثُّ أصحابه على متابعته ومالزمته.
السيد  سيدي  قال  مقاماته:  في  البدخشي  هاشم  محمد  موالنا  قال 
ى  وصَّ الباقي  محمد  خواجه  شيخنا  مرض  لما  سره  قدس  نعمان  محمد 
تخصيصاً،  بذلك  اني  وصَّ ثم  بمتابعته،  وتخصيصاً  تعميماً  األصحاب 
إال  ليست  الفقير  ه  توجُّ قبلة  إنَّ  واحد:  شيخ  في  المشاركة  برعونة  فقلت 
من  أمثالنا  ألوف  فإنَّ  فيه؟  أنت  تظنُّ  ما  والخشونة:  بالغلظة  فقال  أنت. 
النجوم تتالشى في أشعَّة شمس الشيخ أحمد، وما نال َمْن جاء قبله من 
صحبته  ذلك  بعد  فلزمت  الحال.  مقدار  إالَّ  أحواله  من  الكبار  المشائخ 

ونلت فيها ما نلت، والحمد هللا على ذلك.
النقشبندية  الطريقة  في  اإلرشاد  منصب  إليه  سلَّم  أنه  والحاصل 
وإذا  النقشبندية،  الطريقة  في  اعتناؤه  كان  ولكن  والچشتية،  والقادرية 
أراد منه أحد الطريقة القادرية كان يعلِّمها له، والچشتية كذلك، ولكن 
والرقص  والتواجد،  الوجد  من  الچشتية  لوازم  من  االجتناب  غاية  مع 
وفيوضاته  إرشاده  صيت  وانتشر  السنَّة،  يخالف  مما  وغيرها  والسماع، 
وبركاته في جميع أقطار األرض، وسار بثنائه الجميل الركبان في الطول 
والعرض، وألبس عليه خلعة قطب األقطاب وأصيل الوصول إلى مدارج 
القرب ودرجات الوالية إلى التفاته، وصارت رحلة األبدال واألوتاد إليه، 
ومعارف  عالية،  وحقائق  الوالية،  وأسرار  الهداية،  أنوار  منه  وظهرت 
سامية، يعجز عن تقريرها قلم اللسان، ويفتر عن تحريرها لسان القلم، 
الع على حقيقة الحال فعليك بمطالعة رسائله، خصوصاً  فإْن أردت االطِّ
عن  عجَز  قد  مما  األقالم،  ألسنة  تصفه  ما  فوق  تجد  الشريفة،  مكتوباته 

إدراكه ألباب ذوي األفهام، فضًال عمَّن تستَّر بحجب األوهام.
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إنَّ آثـارنـا تـدلُّ عـلـيـنا        فـانـظروا بعدنا إلى اآلثار
في االطالع على ما َحَوته مكتوباته لعدم الذوق  وإن كنت معذوراً 
مأل  قد  نوراً  تشاهد  ال  كيف  قائًال:  نفسك  ولوم  بالتسليم  فعليك  فيك! 

األرض شرقاً وغرباً، وأنار األنام عجماً وعرباً؟!
وإذا لـم تـر الهالل فسلِّم       ألنـاس رأوه بـاألبـصـار

وهذا أدنى اإليمان لهذه الطائفة، وإياك واالعتراض! فإن أمست 
والبعد  والحرمان،  بالشقاوة  نفسك  على  فاحكم  نفسك  في  منه  نبذة 

والخذالن، والعياذ باهللا من ذلك.
يـا نـاطـح الـجـبل العالي ليكلمه        أشفق على الرأس ال تشفق على الجبل 
الحاسدون  به  ه  ويتفوَّ الغافلون،  الجاهلون  يقوله  ما  إلى  تْصغ  وال 
ما  عدوُّ  المرء  فإنَّ  قلوبهم،  في  ومرض  عقولهم  في  لقصور  الشامتون، 

 »  º  ¹  ¸     ¶  μ نث  القائلين  أصدق  وهو  تعالى  اهللا  قال  جهله. 
مث اآلية. وقال عزَّ من قائل نث « ¼ ½ ¾  ¿   ¾ ½ ¼
مث فإذا قيل ذلك في كالم رب العالمين فكيف ال يقال في   Â  Á À

كالم المخلوقين ؟!
وَمْن ذا الذي ينجو من الناس سالماً      ولـلـنـاس قـيـل بـالـظـنـون وقال
ر الدهلوّي قدس سره  قال الشيخ األجلُّ شاه ولّي اهللا المحّدث المفسِّ
في ديباجة (تعريب ردِّ الروافض) لإلمام الرباني قدس سره: ولقد جرت 
على اإلمام ُسنَّة اهللا تعالى وعادته في أنبيائه وأوليائه من قبل من االبتالء 
اهللا  ليزيد  وذلك  فين،  المتقشِّ الفقهاء  وإنكار  والمبتدعين،  الظلمة  بإيذاء 
اإلنكار  ومنشأ  وفاته،  بعد  من  الحسنات  به  ويلحق  درجاته،  في  تعالى 
السامية،  ومصطلحاته  العالية،  مقاصده  على  الوقوف  عدم  كلماته  في 
والتشنيع  اإلنكار  في  وبالغوا  محمله،  غير  على  كالمه  المنكرون  فحمل 

عليه قدس سره. 
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محققوا  عليه  توارد  مما  مقاماته  وأساس  كلماته  أصول  أنَّ  والحق 
من  يستعظمها  إشارات  له  أنَّ  غير  آخرهم،  عن  والكشف  الذوق  أهل 
محروم  وهو  يعرف  ال  من  عليها  التنكير  في  ويبالغ  أهلها،  وهو  يفهمها 
من بركاتها، فال حاجة لنا إلى الذبِّ والدفع عن اإلمام الهمام رضي اهللا 
ما  جواز  على  والنقلية  العقلية  الدالئل  إقامة  إلى  وال  وعنّا،  عنه  تعالى 

ادَّعى، وهللا درُّ القائل: 
ي أحـبُّها       وتـلـك شـكـاة ظاهر عنك عارها رهـا الـواشـون أنـِّ وعـيـَّ

إال  يبغضه  وال  مؤمن،  إالَّ  يحبَّه  ال  أن  إلى  أمره  بلغ  قد  وبالجملة 
فاجر شقي. انتهى. 

وقد كتب الشيخ عبد الحق المحدِّث الدهلوّي قدس سره في أوائل 
من  وصار  أخيراً،  عنها  رجع  ولكن  معارفه،  لبعض  اعتراضات  حاله 

جملة أصحابه، وصفوة أحبابه.
وكتب إلى الشيخ خواجه حسام الدين خليفة الشيخ محمد الباقي 
قدس سره: إنَّ محبَّة الفقير في تلك األيام للشيخ أحمد سلَّمه اهللا تعالى 
، ولم تبق في البين الحجب البشرية والغشاوة الجبلية  متجاوزة عن الحدِّ
ة الطريقة واإلنصاف وحكم العقل،  أصًال، ومع قطع النظر عن رعاية أخوَّ
ولقد  واألكابر؟  األعزة  هؤالء  أمثال  مع  والخصومة  اإلنكار  ينبغي  كيف 
ظهر في باطني شيء أحسه بطريق الذوق والوجدان، ويعجز عن تقريره 
الظاهر  أهل  ولعلَّ  األحوال!  ل  ومبدِّ القلوب  مقلِّب  اهللا  سبحان  اللسان، 
يستبعد ذلك! وإنِّي ال أدري كيف هذا الحال؟ وعلى أيِّ منوال؟ انتهى.
قدس  المهدي  علي  غالم  اهللا  عبد  الشيخ  سيدنا  األجلُّ  الشيخ  قال 
سرهما بعد هذا الكالم: يفهم من قوله {ولم تبق في البين الحجب البشرية 
طريق  من  كان  سبق  فيما  االعتراضات  تحرير  أنَّ  الجبلية}  والغشاوة 
النفسانيَّة، ال إلظهار الحق واإلنصاف! وهكذا جميع أحوال المعترضين، 
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فإنهم يعترضون عليه من غير تأمُّل وتحقيق، فإنهم وإن نظروا إلى كالمه 
ا يرد عليه اعتراض أصًال. انتهى. بعين اإلنصاف لمَّ

ولقد قيَّض اهللا سبحانه له قرناء، وأصحاباً صلحاء علماء، فضالء 
ر في المبشرات بالمجددية في هذا األلف الثاني، وأمر  عرفاء كمالء، وبُشِّ
لأللف  والمجدد  الرباني  اإلمام  بلقب  واشتهر  الناس،  وإبالغها  بإفشائها 
الثاني، واعترف بكونه مجدداً أكابر العلماء واألولياء في زمانه، مثل الشيخ 
فضل اهللا البرهانفوري، وموالنا الشيخ حسن الغوثي، وموالنا عبد الحكيم 
القباداني،  حسين  وموالنا  الطالوي،  الدين  جمال  وموالنا  السيالكوتي، 
وموالنا مير كشا وموالنا الشيخ مؤمن البلخيَيْن، وموالنا يعقوب الصرفي 
عبد  والشيخ  مرَّ،  كما  والتفسير  الحديث  في  وأستاذه  شيخه  الكشميري 
والمشائخ  العلماء  من  وغيرهم  أخيراً،  الدهلوي  المحقِّق  المحدِّث  الحق 
في زمانه، قدس اهللا تعالى أسرارهم العلية، وبعده قرناً بعد قرن من غير 
إنكار من أحد إال شرذمة قليلة ال يعتدُّ بهم، وذلك الجتهاده في إحياء 
ونشره  القبيحة،  البدعة  وإماتة  المصطفوية،  والطريقة  النبويَّة،  الشريعة 
واختصاصه  اليقينيَّة،  الصادقة  المعارف  وأصناف  الدينية،  العلوم  أنواع 
سبحانه  الحقِّ  بذات  تتعلَّق  التي  السامية،  والحقائق  العالية،  بالمقامات 
والظهورات  والتجلِّيات  والمواجيد،  باألحوال  وتتلبَّس  وأفعاله،  وصفاته 
وغيرها مما لم يتكلَّم بها أحد من العلماء العظام، وال واحد من األولياء 
مة، وحقيقة القرآن المجيد،  الكرام، مثل انكشاف حقيقة الكعبة المعظَّ

والصالة والعبودية الصرفة، وغيرها من خصائصه مما يطول ذكره.
والحاصل أنَّ َمْن نظر إلى أحواله في حال حياته من إحياء الشريعة 
نَّة السنية، وإماتة البدعة الشنيعة، خصوصاً في بالد الهند المحفوفة  والسُّ
بظلمة الجهل والكفر والبدعة، وما حصل باجتهاده من أنواع أنوار اإلسالم 
وخلفاء  وخلفائه  أوالده  اجتهاد  بسبب  وفاته  بعد  وقع  وما  نَّة،  السُّ وآثار 
خلفائه إلى يومنا هذا في جميع أقطار األرض من الطول والعرض، على 
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وفق إخباره بنظر اإلنصاف، وأبعد عن نفسه االعتساف، حصل له اليقين 
هذه  خيار  أتباعه  وأنَّ  األلف،  هذا  د  مجدِّ وأنَّه  وصدق،  حقٌّ  كالمه  بأنَّ 

األمَّة المرحومة.
وصدر عنه قدس سره من الكرامات وخوارق العادات ما ال يُعدُّ وال 
النسفية)  في (العقائد  قال  كما  وليٌّ  أنَّه  إثبات  الكرامة  وفائدة  يحصى، 
، وكيف يكون وليّاً إالَّ وأْن يكون محّقاً في ديانته؟  ألنها يظهر بها أنَّه وليٌّ
كمال  ورعاية  منه،  واستفادته  شيخه  شهادة  واليته  على  شاهداً  وكفى 
على  استقامته  وغاية  متابعته،  على  أصحابه  وتحريض  معه،  األدب 
اء، حتى أنَّه قال في بعض مكتوباته: إن من طار في الهواء  الشريعة الغرَّ
أو سار على الماء، وترك شيئاً من المستحبَّات ال قدر له عند هذه الطائفة 

فاته للتبرُّك:  مقدار شعرة. ولكن نكتب هنا نبذة من تصرُّ
حفيد  أنَّ  استغراقه  في  رأى  مأذوناً  وطنه  إلى  رجع  لما  أنَّه  منها: 
ه، ففتح عينيه فرآه قائماً بين يديه،  الشيخ كمال القادري ألبسه خرقة جدِّ
ه الشيخ  مه، فألبسه في حال الشعور خرقة جدِّ ب به وعظَّ فقام إليه ورحَّ
غاية  في  كان  وإن  البيت  من  جدِّي  خرقة  إخراج  إنَّ  وقال:  المذكور، 
الصعوبة! ولكن لما صدرت اإلشارة بذلك مراراً لم أجد بُّداً منه، فلبسها 

ة. ودخل في حرمه ثم خرج بعد مدَّ
ه: إنَّه وقع لي اآلن أمٌر غريب، وهو أنِّي لما  وقال لبعض خواصِّ
الغوث  الشيخ  من  القادرية  أكابر  ظهرت  الخرقة  لبس  بعد  البيت  دخلت 
رت في نفسي  األعظم إلى الشيخ شاه كمال الكيتهلي، وأحاطوا بي، فتفكَّ
النقشبندية،  أكابر  من  واإلكمال  الكمال  ومرتبة  التربية  وجدت  كنت  أنِّي 
أكابر  ظهرت  إذ  والتحيُّر  الفكر  هذا  في  أنا  فبينا  وقع،  ما  اآلن  وقع  وقد 
محمد  الخواجه  إلى  النقشبندي  الدين  بهاء  الخواجه  لدن  من  النقشبندية 
الباقي، وقالوا ألكابر القادرية: إنَّه مريدنا، ووجد التربية منَّا، وبلغ مرتبة 
القادرية:  أكابر  لهم  فقال  هاتنا.  وتوجُّ والتفاتنا  بعنايتنا  واإلكمال  الكمال 
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نعم! ولكنه كان أوالً منظوراً بنظراتنا وملحوظاً بالتفاتنا، فبهذه الجهة هو 
منا. فقام بينهما المشاجرة والمخاصمة، فظهرت في ذلك األثناء مشائخ 

الكبرويَّة والچشتية فأصلحوا بينهما.
وهذا يدلُّ على علوِّ شأنه، ويشتمل على أنواع من الكرامات كما 

ال يخفى على المتأمِّل فيه.
جميع مراتب الواليات كانت تحصل لألصحاب في أول صحبتهم
كتب إليه واحد من الدراويش: إنَّ هذه المقامات التي تبيِّنها هل 
كانت  فهل  حصلت  فإن  ال؟  أم  اهللا €  رسول  ألصحاب  حاصلة  كانت 
موقوف  السؤال  هذا  جواب  بأنَّ  إليه  فكتب  تدريجاً؟  أم  دفعة  تحصل 
وألقى  إليه،  ه  فتوجَّ صحبته،  إلى  فجاء  الصحبة،  في  حضوره  على 
قدمه  على  رأسه  فوضع  رأيت؟  ماذا  له:  قال  ثم  نسبه،  جميع  إليه 
في  لألصحاب  تحصل  كانت  الواليات  مراتب  جميع  أنَّ  تيقَّنت  وقال: 

أول صحبتهم برسول اهللا €.
بالد  من  بعيدة  الكفار  بالد  من  بلدة  أصحابه  من  جماعة  دخل 
فيها،  األصنام  فكسروا  الناس،  عن  خالية  كنيسة  فيها  ورأوا  اإلسالم، 
فاستغاث  سيوفهم،  دين  مجرِّ األطراف  جميع  من  الكفار  عليهم  فهجم 
المخلصون بحضرته، فظهر في الحال وقال: ال تفزعوا يجيئكم المدد من 
من  وخلَّصوهم  لحمايتهم  الفرسان  من  طائفة  الحال  في  فظهرت  الغيب. 

أيدي الكفار.
ة عشرة رجال من أصحابه لإلفطار، فوعد كلَّهم، فحضر  دعاه مرَّ

وقت اإلفطار بيت كل منهم في آن واحد.
حقة  كلمة  بسبب  جهانكيرخان  الدين  نور  السلطان  حبسه  ولما 
عنده، كان يخرج إلى صالة الجمعة مع شدة االحتراس، فلما شاهدوا 
وأخذوا  يديه،  بين  عوا  وتضرَّ إليه،  اعتذروا  مرات  الكرامات  تلك  منه 

الطريقة وصاروا من المخلصين له.
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وهذه نبذة من كراماته والقليل يدلُّ على الكثير
ولما أناف عمره الشريف إلى خمسين قال: قد ألهمت أنَّ عمري 

يوافق عمر النبي €، فلعلَّه ال يتجاوز ثالثاً وستين سنة.
معين  الشيخ  مرقد  إلى  ذهب  وألف  وثالثين  اثنين  سنة  كانت  ولما 
القبر  ستارة  المرقد  متولّي  فأعطاه  للزيارة،  سره  قدس  الچشتي  الدين 
برسم التبرُّك، فأخذها وقال: إنَّ الشيخ أعطاني هذه ألجل الكفن. وفي 
هذا البيت لموالنا الجامي  راً  مكرِّ د وبكى كثيراً  تلك السنة قام ليلة للتهجُّ

شعر: بالفارسية، 
ً ذا لـو عشت عمراً سرمدا مـا أقـصر األعمال في عهد الهوى       يـا حـبـَّ

ثالث  سنة  الحجة  ذي  أواسط  في  النََفس  ضيق  له  عرض  ثم 
يقع  وألف  وثالثين  أربع  سنة  الحرام  م  محرَّ في  قال:  ثم  وألف  وثالثين 
رأيت  وقد  يوماً،  خمسين  أو  أربعين  ة  مدَّ في  العالم  هذا  من  االنتقال 
عمري  من  بقي  قد  صفر:  من  والعشرين  الثاني  في  وقال  قبري.  موضع 
سبعة أو ثمانية أيام، وقسم الخلعة في الثالث والعشرين منه للدراويش 
بيده، وأوصى أوالده أن يكفِّنوه من صداق زوجته الكريمة وأن يخفوا 
له  وكراهيتهم  الكالم  هذا  من  األمجاد  أوالده  ماللة  شاهد  ولما  قبره، 
من  قبري  بناء  اجعلوا  وقال:  الماجد.  والدي  قبر  عند  ادفنوني  بل  قال: 
في  أمرضه  الذي  الخادم  من  استرضى  ثم  سريعاً،  أثره  لينمحي  اللبن 
ذلك  في  اإلشراق  وقت  الطست  وطلب  صفر،  من  والعشرين  السابع 
انتشار  من  خوفاً  ردَّها  الرمل  يحضر  لم  ولما  إنسانية،  لحاجة  اليوم 
قطرات البول، وصبر وقال: ردُّوني إلى فارشي. ولما ردُّوه واضطجع 
المسنون  الطريق  على  ه  خدِّ تحت  اليمنى  يده  جاعًال  األيمن؛  شقِّه  على 
وشرع نفسه في التواتر، وقال: صليت ركعتين وهما تكفيان لي اآلن. 
وختم كالمه بلفظ الصالة التي هي ُسنَّة األنبياء عليهم الصالة والسالم، 
ثم غمض عينيه عن الدنيا. وكان ذلك يوم الثالثاء السابع والعشرين من 
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المراتب}  {رفيع  وفاته  تاريخ  وجعلوا  وألف.  وثالثين  أربع  سنة  صفر 
األكبر  ولده  عليه  صلى  ثم  سره،  وقدس  مضجعه  تعالى  اهللا  ر  نوَّ  1034
الشيخ محمد سعيد مع الخواص والعوام، ودفنوه في قرب المسجد مما 
هما  يلي قبر والده األرشد األكبر الشيخ محمد صادق قدس اهللا تعالى سرَّ

البشر. سيد  بحق  آمين  وفيوضهما  بركاتهما  من  ورزقنا 

موالنا مجد الدين محمد معصوم الملقَّب بالعروة 
الوثقى ابن اإلمام الرباني قدس سرهما العزيز

ال يخفى أنه كان لإلمام الرباني قدس سره أربع بنين.
توفِّي أكبرهم الشيخ محمد صادق قدس سره بعد وصوله إلى مرتبة 
ولكن  َسْرَهنْْد،  بقطبية  الرباني  اإلمام  ره  بشَّ بعدما  بل  والتكميل،  الكمال 
اخترمته المنيَّة حين شبابه في حياة والده الماجد عام الوباء العام، فأسف 

عليه والده أسفاً كثيراً سقا ثراه َصيَِّب الرحمة والرضوان.
والثاني الشيخ محمد سعيد ولقبه في هذه السلسلة خازن الرحمة، 
أكابر  أكثر  فإنَّ  ر،  بشَّ ما  وفق  فوقع  النهر،  وراء  ما  بقطبية  والده  ره  وبشَّ
خلفائه  وخلفاء  وخلفائه  الَدهبيدي  خان  موسى  كموالنا  النهر  وراء  ما 
منتسبون إليه، وكان في ذروة الكمال في جميع العلوم الظاهرة والباطنة.

والده  وفاة  وقت  وكان  سره  قدس  يحيى  محمد  الشيخ  ورابعهم 
مرتبة  وبلغ  األكبرين،  أخويه  من  والطريقة  العلوم  فاستفاد  السن  صغير 

والتكميل. الكمال 
الكرام،  مشائخنا  تنتسب  وإليه  الترجمة،  صاحب  هو  وثالثهم 

وتنتهي إليه سلسلتهم عند االنتظام.
سره:  قدس  الرباني  اإلمام  قال  األلف.  بعد  تسع  سنة  في  والدته 
فُت سنة  إنَّ والدة ولدي محمد معصوم أورثت بركات كثيرة، حيث تشرَّ
يديه،  بين  والمثول  باهللا  الباقي  محمد  الخواجه  شيخنا  بمالقاة  والدته 
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وظهرت هذه العلوم والمعارف بسبب تلك المالقاة، وبالغ اإلمام الرباني 
ذاتياً  قدس سره في مدحه بعلوِّ االستعداد وقال: إنَّ لولدي هذا استعداداً 
للوالية المحمدية، وهو محمدي المشرب، ومن جملة المحبوبين، وإنَّ 
الوقاية)  صاحب (شرح  الشريعة  صدر  كحال  نسبتي  تحصيل  في  حاله 
ه بال تأخير، فإن بيَّنت سرعة سيره وسلوكه  حيث كان يحفظ ما يؤلِّفه جدُّ
وطيِّه للمقامات وبلوغه أعلى الدرجات يكاد القريب يظنُّ نفسه في البعد 
غاية  ومن  والهجران،  االنقطاع  قطر  في  أنه  الواصل  ويزعم  والحرمان، 
علوِّ استعداده تكلَّم في التوحيد على مذاق الصوفية وهو ابن ثالث سنين 
 ، وقال: أنا األرض، وأنا السماء، وأنا هذا، وأنا ذاك، وهذا الجدار حقٌّ
ة ثالثة أشهر، وفرغ من  . حفظ القرآن المجيد في مدَّ وتلك األحجار حقٌّ
تحصيل العلوم العقلية والنقلية وهو ابن ست عشرة سنة، ثم اشتغل بإفادة 
إحدى  عمره  بلغ  حين  التحصيل  أثناء  في  الطريقة  والده  ولقَّنه  الطالبين، 
القال  بين  وجمع  عليها  فواظب  والمراقبة،  بالذكر  وأمره  سنة،  عشرة 

والحال، بكمال االستقامة والورع والتقوى في جميع األحوال.
باألحوال  وتشرَّف  المقامات،  ونهاية  الكماالت  ذروة  بلغ  ولما 
فه والده اإلمام الربَّاني قدس سره بإجازة اإلرشاد، وألبسه  والواردات شرَّ
ره بالقيُّومية وقطبية الشام والروم  خلعة الخالفة وأمره بهداية العباد، وبشَّ
خلفاؤه  انتشرت  حيث  بشارته،  وفق  األمر  فوقع  البالد،  من  واالها  وما 
في تلك البالد بين العباد، واشتهر صيته وطريقته فيها اشتهاراً تاّماً، وإن 
سعيد  أبي  الشيخ  موالنا  في  تقول  فماذا  المنكرين  خفافيش  أبنائها  عميت 
خلفائه  وخلفاء  وخلفائه  خالد  موالنا  من  تظنُّ  وماذا  الكرام؟  وأوالده 

قدس اهللا تعالى أرواحهم، وأيَّد أركانهم وشيَّد بنيانهم إلى يوم القيامة.
لـقـد ظـهرَت فال تخفى على أحد       إالَّ عـلـى أكـمـٍه ال يـبـصُر القمرا

نعم فما ذنب النجوم إن استصغرتها العيون؟!
عـلـى نفسه فليبك َمن ضاع عمره       فـلـيـس لـه منها نصيب وال سهم 
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ر  والحقُّ أنه كان آية من آيات اهللا تعالى مثل والده الماجد، قد نوَّ
السنية،  وأحواله  العليَّة  توّجهاته  بيمن  والبدع  الجهل  ظلمات  من  العالم 
بالحاالت  وتحقَّقوا  الخفية،  لألسرار  محَرماً  الرجال  من  ألوٌف  وصار 
السنية بشرف صحبته العلية، حتى قيل: إن جميع َمْن بايعه في الطريقة 

بلغت تسعمائة ألف، وعدد خلفائه سبعة آالف.
منهم: الشيخ حبيب اهللا البخاري؛ كان أعظم مشائخ خراسان وما 
ر بخارا بنوري السنة والطريقة، بعد ما غشيتها  وراء النهر في زمانه، قد نوَّ
ظلمة البدعة والهوى، وشرَّف بالخالفة واإلجازة أربعة آالف من مريديه 
ومن  مشهورة.  خوارق  وله  والتكميل،  الكمال  رتبة  إلى  إيصالهم  بعد 
خلفائه الصوفي اهللا يار صاحب (مسلك المتقين ومراد العارفين ومخزن 

المطيعين وثبات العاجزين) بالتركية ترجمة مراد العارفين.
مثل  ضخمة،  مجلدات  ثالث  في  مكاتيب  الترجمة  ولصاحب 
ومبيِّنة  واللطائف،  األسرار  لغوامض  نة  متضمِّ الماجد،  والده  مكاتيب 
لدقائق اآلثار والمعارف، أكثرها في حلِّ مغلقات معارف والده الماجد.

محمد  الشيخ  سيدنا  رسالة  من  المكتوب  هذا  جملتها  من  ولننقل 
د اهللا تعالى مضجعه – للتبرُّك واالسترشاد. مظهر – برَّ

أما بعد؛ فإنَّ هذا تذكار من هذا العبد ضعيف األفكار، لألحباب 
أولي األبصار: اعلموا أيها اإلخوان أن المقصود من خلق اإلنسان تحصيل 
معرفة الحق سبحانه الواضح البرهان، والناس فيها متفاوتة األقدام على 
تكلَّم  وقد  بعض،  فوق  بعضها  واألفهام،  االستعدادات  تفاوت  حسب 
الطائفة  هذه  بين  المشترك  القدر  ولكنَّ  عرفانهم،  قدر  على  فيها  الكبراء 
ر  وما أجمعوا عليه الذي ال بُدَّ منه في مدارج القرب: أن المعرفة ال تتصوَّ

بدون الفناء في المعروف. شعر:
مـن لـم يـكـن عـن نـفسه متفانياً       ال يـهـتـدي لـحـقـيـقـة الـتوحيد
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اشتغاله  ومآل  وأفعاله،  أمره  حاصل  في  يتأمَّل  أن  للعاقل  فينبغي 
المذكورة  المعرفة  له  حصلت  فمن  النظر،  بإمعان  جيِّداً  تأمًُّال  وأحواله، 

فطوبى له وبشرى.
وينبغي أن ال يصرف هذا الحاصل إلى أمور ليس فيها طائل، بل 

الالزم أن يجتهد في التجاوز عن األصل كتجاوزه عن الظل.

مطلب
ومن لم يفتح له باب المعرفة وليس فيه ألم الطلب وُحْزُن فقدان 
ما  عهدة  عن  يخرج  لم  حيث  الويل!  كل  له  فالويل  العظمى  الدولة  هذه 
ُخلق ألجله، ولم يؤدِّ ما طولب به في هذه النشأة الدنيا، بل اشتغل بشيء 
مواقيته  ويواقيت  أعماره  جواهر  وصرف  بتخريبه،  أمر  ما  ر  وعمَّ آخر، 
ل أرض استعداده مع حصول أسبابه،  في هوى نفسه وما ال يعنيه، وعطَّ
ممن شدَّ رحله من هذه الدار التي هي محلُّ الدعوة والتبليغ إلى  فواعجباً 
وجود  مع  اليسيرة  المهلة  تلك  في  المطلوب  تحصيل  غير  من  القرار  دار 
اآلخرة؟  في  تعالى  صمديته  حضرة  إلى  يذهب  وجه  فبأيِّ  به!  الدعوة 
وبأيِّ حيلة يبسط لسان العذر؟ فاالنفعال عليه كل االنفعال! فإنَّ عذاب 
القرب  ة  لذَّ أنَّ  كما  والنيران،  الجحيم  عذاب  من  أشدُّ  والحرمان  البعد 
ة النعيم من دار النوال. فياويلتنا على َمْن أعرض عن  والوصال ألذُّ من لذَّ
اهللا تعالى، ويا حسرتنا على َمْن فرَّط في جنب اهللا، وال مجيء إلى الدنيا 

ثانياً نث £ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ª » ¬  ® مث.
وإنّي على خوف من البعد والهجر       فـيـبـقـى لـنا غمٌّ إلى غاية الحشر

وله قدس سره خوارق كثيرة، وكرامات عديدة، ليس هذا محلَّ 
سره  قدس   1079 سنة  األول  ربيع  من  التاسع  اليوم  في  توفِّي  إيرادها. 

ورزقنا من فيوضه آمين.
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قدوة أرباب الكشف واليقين وسلطان األولياء 
والمتقين موالنا الشيخ سيف الدين قدس سره

هو خامس أوالد الشيخ معصوم قدس سره، والدته سنة 1055.
كان متَّصفاً بالعلم والعمل، معرضاً عما سوى اهللا تعالى، معروفاً 
باألخالق الحسنة، موصوفاً باألوصاف الحميدة، أخذ الطريقة النقشبندية 
ل  وحصَّ المتداولة،  العلوم  تحصيل  من  فراغه  بعد  والده  عن  دية  المجدِّ
الكماالت المعنوية، وبلغ إلى أقصى غايات القرب، ونهايات المقامات 
األحمدية، وكان له جذب قوي وتصرُّف عاٍل بحيث كان الناس يضطربون 
هاته، ويبقون بال اختيار في يده. وبالجملة كان ذا حاالت  ة توجُّ من قوَّ

غزيرة وواردات سنية.
ولما تمَّ أمُره، وكمل بدره، اختار لمالقاة بلدة دهلي بأمر والده 
للطالبين،  مرجعاً  هناك  فصار  غيبيَّة،  إشارة  صدرت  بعدما  الماجد 
في  انسلك  حتى  والعام،  الخاّص  عند  مقبوالً  وكان  للسالكين،  ومجمعاً 
سلك إرادته سلطان بالد الهند محمد أورنك زيب عالمكير خان مع أوالده 
الكرام، وأمرائه الفخام، واستفادوا منه علم الباطن، وعرض هو أحوال 
السلطان وترقياته الباطنية على والده الماجد، وقال: إنَّ آثار والية لطيفة 
قه، وكتب  ح والده ذلك بنظر الكشف وصدَّ األخفى غالبة فيه جداً. فصحَّ
ة إرشادك وكثرة وصول أثر  والده إليه أنَّ نزولك يظهر أتمُّ وأكمل، وقوَّ
الفيض إلى خلق اهللا تعالى منك أثر ذلك النزول. وقد كتبت أنَّ السلطان 
حتى  الغاية،  فوق  مطالعته  من  فاحتظيت  العلم،  صفة  تعيُّنه  مبدأ  وجد 
من  وافراً  كدت أرقص من غاية الفرح والسرور، رزقه اهللا سبحانه حّظاً 

بركات هذه الصفة العالية الشأن إنه قريب مجيب. انتهى.
يكن  لم  رتبة  على  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  وكان 
شيخ من المشائخ مثله، حتى كادت البدع ترتفع عن بالد الهند في زمنه، 
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ولذلك لقَّبه والده بمحتسب األمَّة. ودعاه السلطان مرة إلى قصره فأجابه 
اتِّباعاً للسنَّة، ولما رأى في جدار القلعة صوراً منحوتة من األحجار توقَّف 
ثم  بأسرها،  فكسروها  بكسرها،  السلطان  فأمر  القلعة،  في  الدخول  عن 
البدعة  وقمع  الشريفة،  الشريعة  لترويج  ذيله  السلطان  ر  وشمَّ فيها  دخل 
الشنيعة بيمن صحبته العلية، واجتهد في اتِّباع السنة السنية، حتى حفظ 
القرآن في كبر السن، وكان يحيي الليالي، وكان لموالنا الشيخ سيف الدين 
قدس سره شوكة ظاهرة أيضاً، حتى كان السالطين واألمراء يقومون على 

أرجلهم باألدب التامِّ بين يديه، ولم يكن لهم مجال للقعود لديه.
إن  وقال:  عليه  فأشرف  كبراً،  له  أن  بعٍض  قلب  على  ة  مرَّ وقع 
يوم  كل  مطبخه  من  يأكل  وكان  وجل.  عز  الحق  كبرياء  ظلِّ  من  كبري 
أربعمائة رجل وألف رجل مرتين، مما يوافق طبعه، وترغب فيه نفسه. 
وانتفع بفيضه الظاهري والباطني ألوف من الناس من الملوك والصعلوك، 
الجزاء.  خير  تعالى  اهللا  جزاه  والتكميل.  الكمال  مرتبة  كثير  جمع  وبلغ 
توفِّي سنة خمس وتسعين وألف، ودفن في بلدة سرهند رحمه اهللا تعالى 

وإيانا آمين وعمره 40 سنة.
موالنا سيد السادات السيد نور محمد البداواني 

قدس سره
النقشبندية  النسبة  أخذ  والباطن،  الظاهر  علوم  بين  جامعاً  كان 
دية عن الشيخ سيف الدين، وبلغ عنده آخر المقامات األحمدية،  المجدِّ
وصحبه  محسن  محمد  الحافظ  الشيخ  عند  الفيوض  بتحصيل  اشتغل  ثم 
أوالد  ومن  سره،  قدس  معصوم  محمد  الشيخ  خلفاء  من  وهو  سنين، 
وواردات  عالية  بحاالت  فتشرَّف  الدهلوي  المحدِّث  الحقِّ  عبد  الشيخ 
سامية، وطرأ عليه استغراق قوي في أواسط أحواله، ولم يَْصُح منه إلى 
خمس عشرة سنة، إّال في وقت أداء الفرائض، وكان يحصل له تخفيف 
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أخيراً  له  حصلت  ثم  كاألول،  الحال  مقلوب  يصير  ثم  الوقت  ذلك  في 
واتِّباع  والتقوى،  الورع  بكمال  ممتازاً  وكان  أكمل،  وصحو  تامة  إفاقة 
السنة النبوية على صاحبها الصالة والسالم، وكان له اهتمام تامٌّ في تتبُّع 
آثار النبي €، والتأدب بآدابه ورعاية طريقته، وكان ال يفارق كتب السير 

ليعمل بما فيهما. واألخالق دائماً 
ة قدمه اليمنى أوالً في بيت الخالء على خالف السنة خطأً  وضع مرَّ
لت  فطرأ على أحواله الباطنة قبض عظيم، وامتدَّ إلى ثالثة أيام، ثم تبدَّ

حاله إلى البسط بعد تضرُّع كثير.
أقراصاً  بيده  يخبز  وكان  بليغاً،  احتياطاً  اللقمة  في  يحتاط  وكان 
ويطبخها، ويجعلها قوت نفسه أياماً، ويأكل كسرة منها عند اشتداد الجوع، 
ثم يشتغل بالمراقبة، وقد اْحَدوَدب ظهره من كثرة مراقبته، وكان يقول: ما 
بقي في الطبيعة تعلُّق بكيفية األغذية منذ ثالثين سنة، بل آكل وقت الجوع 
ر. وكان ال يجمع بين اإلدامين من كمال تورُّعه، وال يأكل من  كلَّما تيسَّ

طعام األغنياء أصًال لعدم خلو أكثره عن ظلمة الشبهة.
جاءه طعام من بيت واحد من أهل الدنيا فقال: تظهر منه ظلمة، 
ثم قال لموالنا مرزا جانجانان قدس سره على وجه االلتفات أمعن النظر 
ه إليه امتثاالً ألمره، ثم قال: إن الطعام من وجه  في هذا الطعام. فتوجَّ

الحالل ولكن تطرَّقت إليه الظلمة والعفونة بسبب الرياء فيه.

مطلب
وإذا استعار كتاباً من أبناء الدنيا كان ال يطالعه إلى ثالثة أيام قائًال 
بأنَّ ظلمة صحبة األغنياء غشيت غالفه وجلده، فإذا زالت ظلمته ببركة 
صحبته كان يطالعه حينئذ. وكان موالنا مرزا جانجانان قدس سره يقول: 
يا أسفا على أكابر الزمان حيث لم يزوروا حضرة السيد، فإنهم إن رأوه 
كمال  صاحب  خلق  على  قدرته  بمعاينة  اإللهية  بالقدرة  يقينهم  قوة  تَزِْد 
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مثله. وكان عيناه تذرفان بالدموع عند ذكره ويقول: إنَّ مكشوفاته كانت 
أن  ألمثالها  ليس  نقول:  أن  يمكن  بل  الواقع،  ومطابقة  الصحة  غاية  في 

نرى بعين الرأس مثل ما يراه بعين القلب.
الناس  مدح  من  التغيُّر  عن  خالية  كانت  القدسية  نفسه  إن  وقال: 

وذمِّهم، وكان الرضاء والتسليم إلى القضاء من صفته.
ة الشيخ كلشن خليفة الشيخ عبد األحد قدس سرهما إن  سألني مرَّ
رك؟ وإلى أين بلغ سيرك وسلوكك؟ فأظهرت له ما  شيخك بأّي مقام بشَّ
ر به السيد، وما وجدت في نفسي من حاالت ذلك المقام ووارداته،  بشَّ
ب واإلنكار: إن شيخك يّدعي دعاوى كثيرة، فإنَّ  فقال على سبيل التعجُّ
السيد،  إلى  إنكاره  فشكوت  مشهورة.  مقابر  في  تشاهد  ال  النسبة  تلك 
فقال: ال تُضيِّق به صدرك فإن علمه ليس بعلم اهللا حتى يكون محيطاً بكل 
الوالية  عي  ندَّ وال  كفراً،  عليَّ  اإلنكار  يكون  حتى  نبيّاً  لست  وأنا  شيء، 
حتى ينجّر اإلنكار إلى الفسق، ومع قوله هذا تركت مالقاة الشيخ كلشن 

لقول شيخ اإلسالم الشيخ عبد اهللا األنصاري الهروي قدس سره:

مطلب
وإذا أحببت َمْن يبغض شيخك واختلطت به فالكلب أفضل منك! 
فوقعت المالقاة بيننا بعد سنة اتفاقاً، فقال: لعلك هجرتني إلنكاري على 
فإني  شيخك،  كمال  تعالى  اهللا  أظهر  قد  فقال:  نعم.  فقلت:  شيخك! 
ة قاعداً في السوق، فجاءت جماعة الركبان فقالوا: إّن هذا الشيخ  كنت مرَّ
النور  من  مآلن  بيته  فوجدت  خلفه،  من  البيت  فدخلت  جانجانان.  مرزا 
كيفيات  منه  وَمَدٍر  حجر  كل  من  يظهر  تعالى؛  اهللا  بيت  كأنه  والصفاء، 
إلهيَّة ال يظهر مثله في أكثر مقابر األولياء. فذهبت عند السيد وعرضت 
عليه مدح الشيخ كلشن، فكما أنَّ ذّمه لم يؤثر فيه! كذلك مدحه لم يكن 

النبساطه. موجباً 
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خمس  سنة  القعدة  ذي  من  عشر  الحادي  يوم  سره  قدس  توفِّي 
ر ضريحه. وثالثين ومائة بعد األلف. روَّح اهللا روحه ونوَّ

ووحيد  عصره  فريد  النبوية  السنة  محيي  األحمدية  الطريقة  قيُّوم 
دهره موالنا شمس الدين مرزا جان جانان مظهر الشهيد قدس سره

تعالى  اهللا  كرَّم  عليٍّ  بسيدنا  نسبه  ويتصل  العلويَّة  السادات  من  هو 
ط محمد بن الحنفية. وجهه بثمان وعشرين واسطة بتوسُّ

ثالث  سنة  وقيل  واأللف،  المائة  بعد  عشرة  إحدى  سنة  والدته 
آثار  وكانت  رمضان،  من  عشر  الحادي  الجمعة  يوم  وألف  ومائة  عشرة 
الرشد والهداية ظاهرة في جبينه، وأنوار الدراية والوالية الئحة من حركاته 
ذوي  الفخام  األمراء  من  العظام  وأجداده  الكرام  آباؤه  وكان  وسكناته. 
الجميلة،  واألوصاف  الحميدة،  باألخالق  موصوفين  وكانوا  االحتشام، 
ثم  الِديانة،  وكمال  والسخاوة  والشجاعة  والعدالة  بالمروءة  ومعروفين 
واختار  باختياره،  والمنصب  الجاه  ترك  الماجد  والده  النوبة  بلغت  لما 
دولة الفقر والقناعة وقسم أسباب المنصب والجاه على الفقراء والمساكين 
تاماً،  لرضاء مواله، واهتمَّ في تربية ولده موالنا مرزا جانجانان اهتماماً 
وأكَّد عليه في تقسيم أوقاته لكسب الكماالت في صغر سنِّه، لئال يضيع 
عمره الشريف الذي ال بدل له فيما ال يعنيه، وعلَّمه اآلداب السلطانية، 
والفنون العسكرية وسائر الصنائع الضرورية، والمعارف الالزمة، وكان 
قدر  تعرف   - وأجدادك  آباءك  دأب  هو  كما   - أميراً  كنت  لو  له:  يقول 
أربابه  قدر  يعرف  ال  شيئاً  يعرف  لم  َمْن  فإنَّ  والمعارف،  الصنائع  أرباب 

كما قيل، شعر:
ال يـعـرف الـوجـد إال من يكابده       وال الـصـبـابـة إال مـن يـعـانـيها

تقع  فال  فيك  وظنِّي  مرضاي  هو  كما  د  والتجرُّ الفقر  اخترت  وإن 
جميع  في  كامًال  ماهراً  فصار  والصنائع.  المعارف  أهل  على  حاجتك 
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بمهارته  يعترف  كان  الصنائع  من  صنعة  صاحب  التقاه  إذا  بحيث  الفنون 
من تقطيع السراويل. وكماله فيها، وكان يعرف خمسين نوعاً 

دين سيوفهم وفي  وكان يقول: إذا حمل عليَّ عشرون رجًال مجرِّ
يدي عصا صغيرة ال يقدر واحد منهم أن ينال مني.

وقال: رأيت مرة في المنام سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصالة 
والسالم فأظهر لي ألطافاً وعناية كثيرة، وكنت وقتئذ ابن تسع سنين. وإذا 
جرى ذكر أبي بكر الصديق ÷ في تلك األوقات كانت صورته المباركة 

تظهر لي في الحال.
جعل  سبحانه  تعالى  اهللا  إنَّ  وقال:  مراراً.  الرأس  بعين  رأيته  وقد 
اتِّباع  رغبة  من  وافراً  حّظاً  طينتي  في  وأودع  االعتدال،  غاية  في  طبيعتي 

السنة النبوية على صاحبها الصالة والسالم.
ذهبت مرة في صغر سنِّي لزيارة الشيخ عبد الرحمن القادري عليه 
كرامات  منه  ظهرت  وقد  شيخه،  هو  وكان  الماجد  والدي  مع  الرحمة 
فات، ولكن كان يتساهل في أفعال الصالة، وكانت في قلبي نفرة  وتصرُّ
فإنَّ  إيَّاه،  بالبيعة  والدي  تكليف  من  خائفاً  وكنت  الحيثية،  تلك  من  منه 
إنه  يوماً:  والدي  فسألت  به،  لالقتداء  يصلح  ال  المصطفوية  السنة  تارك 
فهو  عليه؛  السكر  لغلبة  فقال:  الصالة؟  أفعال  في  مساهلته  سبب  ما 
معذور في ذلك. فقلت: أيصير مغلوب السكر والحال في أوقات الصالة 
سبحانه  الحقَّ  إنَّ  متحيِّراً:  فقال  واألوقات؟!  األفعال  سائر  في  ويصحو 
سبباً  السؤال  هذا  فكان  شيخي.  على  لالعتراض  والذكاوة  الفهم  رزقك 

المتناعه مما خفت منه.
في طبيعته وآثار الهيام والغرام ظاهرًة  وكان العشق والَولَه مركوزاً 
وسمة  العشق  بصفة  الناس  بين  اشتهر  حتى  سنِّه،  صغر  في  سجيَّته  من 

الوله وهو ابن خمس.
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وكان يقول: َمْن لم يمسح رأسه ووجهه بتراب ذّل العشق والمحبَّة 
ة شوق السجدة التي صدرت على وفق حديث (إنَّ الساجد  كيف يعرف لذَّ
يضع رأسه على قدم اهللا)؟! فإن بعض تجلِّيات الحق سبحانه في لحاظ 
العيون، وبعضها في جذب سلسلة الذوائب، وإنما يُعرف أقسام أذواق 

التجلِّيات وتأثير جلوة العارض والحال بوجدان المحبَّة الصادقة.
في  الكرماني  أوحد  والشيخ  العراقي  الدين  فخر  الشيخ  أشار  وما 
روه في اصطالحاتهم إلى التجلِّيات فهو صحيح، فمن ابتلى  أشعارهم وقرَّ
بمحبَّة الحسن الظاهري وعشقه فهو في الحقيقة من جذبة جمال الشاهد 

الحقيقي قد ألقى إليه الظّل.

مطلب
وقال: إن فائدة العشق المجازي هي حصول الحرارة في القلب، 
البين!  في  المالقاة  وقوع  عدم  بشرط  فيه؛  اإللهية  المحبَّة  نيران  واشتعال 

فإنه متى حصلت المالقاة تضعف حرارة القلب بماء الوصال.

مطلب
ومن  حرام،  عليه  الطريق  فهذا  عشق  له  ليس  َمْن  قيل:  ولذلك 
بشهرة  واشتهر  الشعر،  صنعة  في  تامة  مهارة  له  حصلت  الحيثية  تلك 
جمعها  بالفارسية  األشواق  وأشعار  الغزليات  في  ديوان  وله  الشاعرية، 

ة. بالتماس بعض األعزَّ
الشرع.  قبَّحه  ما  والقبيح  الشرع،  نه  حسَّ ما  الحسن  يقول:  وكان 
فإن كان في طريق الورع والتقوى أنوار وصفاء، ولكن في طريق المحبة 

والهوى من لوعة الغرام أذواق وصهباء.
من مسالك الكماالت إّال  وبالجملة إنه قدس سره ما ترك مسلكاً 
ملكها،  إّال  والكماالت  الفضائل  فيه  يطلب  مسلكاً  سلك  وما  سلكها، 
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حتى فرغ من كسب الكماالت الظاهرية من العلوم النقلية والفنون العقلية 
بأسرها، فروعها وأصولها، في سن ثمان عشرة سنة، ثم مع جميع هذه 
طرف  إلى  ته  همَّ بازي  صرف  بل  أصًال،  إليها  قلبه  يسكن  لم  الكماالت 
السادات  سيد  أوصاف  األثناء  تلك  في  وسمع  األصلي،  المقصود  الصيد 
أوصافه  استماع  د  فبمجرَّ الكاملة،  سره  قدس  البداواني  محمد  نور  السيد 
من  سمعه  ما  فوق  فوجده  صحبته،  إلى  فوصل  لقائه،  إلى  قلبه  اشتاق 
كمال الشرع واتِّباع السنن النبوية، والتخلُّق باألخالق اإللهية، واستغرق 
لجالء  الموجبة  القلوب،  لصفاء  المورثة  المباركة  صحبته  أنوار  في 
الكروب، وقرَّت عين يقينه من معاينة الشاهد المقصود فيه، واطمأنَّ قلبه 
ر بمالزمة عتبته العلية، فسأله  ا بان له أن شهود الحقِّ إنما يتيسَّ هناك لمَّ
األكابر،  نسبة  استفادة  من  غرضه  عليه  فعرض  مجيئه،  سبب  عن  السيد 
ه إليه بال توقُّف، مع أنه كان ال يقبل أحداً من  فقبله ولقَّنه الطريقة، وتوجَّ
ه، وذلك من  غير استخارة، فََجَرت لطائفه الخمس بالذكر في أوَّل التوجُّ
بالتجلِّي الصفاتي، وتأثَّر باطنه تأثراً  فاً  خصائصه قدس سره. وكان مشرَّ
تاّماً، حتى رأى نفسه في المرآة في صورة شيخه وهيئته، وظهرت فيه 
والشراب  الطعام  ترك  حتى  وهيام،  ولوعة  راسخة  وعقيدة  تامة،  محبة 
الخرابات  حول  يدور  وصار  صحبته،  بيمن  األنام؛  واختالط  والمنام، 
رأسه، وكان يقنع بأكل قليل من أوراق الشجر عند اشتداد  حاسراً  حافياً 
فه بإجازة تعليم الطريقة،  الجوع، وكان مالزماً له إلى أربع سنين، ثم شرَّ

وإلباس خرقة الصوفية.
ولما توفِّي السيد قدس سره اقتبس األنوار من مرقده إلى ست سنين، 
والشؤونات  الصفات  في  السير  من  روحانيته  هات  بتوجُّ حاله  ترقى  حتى 
وأصولها، ووقعت المعاملة في تجلِّيات اسمه الباطن، ووقعت الكيفيات 

الغريبة، والحاالت العجيبة في نسبته.
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غير  اإللهية  الكماالت  إن  له:  فقال  منامه  في  مرة  السيد  رأى  ثم 
متناهية، والالزم على الطالب الصادق أن يعرف عمره المتناهي في طريق 

طلب شيء ال يتناهى.

مطلب
واالستفادة من القبور غير واقع! فينبغي الرجوع لتحصيل مقامات 
القرب اإللهي إلى واحد من أكابر األحياء. وصدر عنه هذا األمر غير مرة 
فجاء عند الشيخ شاه كلشن المارِّ ذكره وأظهر له إرادة كونه في صحبته. 
السماع  أسمع  حتى  المال  مثل  الطريقة  بآداب  مقيَّد  غير  رجل  أنا  فقال: 
بالسنة  التشبُّث  كامل  وأنت  منفرداً،  أحياناً  وأصلِّي  األوقات،  بعض  في 
النبوية، والموافقة من شرط االستفادة، فعليك بالرجوع إلى محل آخر.

حجة  الشيخ  حفيد  زبير  محمد  عصره  قطب  الشيخ  إلى  فرجع 
له  فأظهر  سرهم  قدس  معصوم  محمد  الشيخ  ابن  وخليفته  النقشبندي  اهللا 
ة المتَّصفين باآلداب  التفاتاً كثيراً وقال ألوالده: إن مالقاة أمثال هذه األعزَّ
له  وأظهر  قدمه،  مواله  فقبَّل  الزماً،  تعّد  أن  ينبغي  والباطنية  الظاهرية 
إرادته. فقال: أنت منَّا، ومن شرط هذه الطريقة دوام الصحبة، ومحلُّ 
التي  والنسبة  وقت،  كل  في  الصحبة  حضور  يمكن  فال  بعيد،  إقامتكم 
حصل لك من السيد أصيلة وعزيزة فإن اجتهدت في محافظتها تكفيك.

منه  والتمس  سره  قدس  أفضل  محمد  الحاج  الشيخ  إلى  رجع  ثم 
لك  وحصل  البصيرة،  وجه  على  كان  سلوكك  إنَّ  فقال:  هات.  التوجُّ
تكون  فال  بالمقامات،  وعلم  كشف  كثير  لنا  وليس  المقامات،  كشف 
وأقام  منه  االستفادة  اختار  هذا  قوله  ومع  الحال.  أحسن  على  االستفادة 
ة في ضمن تحصيل علم  عنده مدة عشرين سنة، وحصل منه فوائد جمَّ

الحديث، وظهرت قوة في عرض نسبته.
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قال قدس سره: كان له استغراق في نسبة رسول اهللا € عند ذكر 
الحديث، وربما كانت تظهر منه األنوار والبركات في تلك الحالة، وكأنَّ 
ه النبي € في تلك  صحبة النبي € حصلْت معنى، فإنه كان يشاهد توجُّ

األثناء، وظهرت نسبة كماالت النبوة في غاية الوسعة وكثرة األنوار.
الشيخ  فكان  األنبياء)  ورثة  (العلماء  قوله €:  معنى  واتضح 
الشيخ  إلى  رجع  ثم  الصحبة،  في  وشيخه  الحديث،  في  شيخه  المذكور 
فاختار  صديق،  محمد  الشيخ  خليفة  تعالى  اهللا  رحمه  اهللا  سعد  الحافظ 
ة،  فيه خدمة حمل نعليه، وصحبه اثني عشر سنة، وحاز فيها فوائد جمَّ
واحدة  مرة  المدة  ذلك  في  إليه  ه  توجَّ وقد  نسبته،  في  وسعة  وحصلت 

ه لضعفه وكبر سنِّه. لعدم طاقته وقوته على التوجُّ
سره  قدس  السنامي  عابد  محمد  الشيوخ  شيخ  حضرة  إلى  فرجع 
فاستفاد منه إلى ثمان سنين، وقال: استفدت الواليات الثالث مع كيفياتها 
الثالثة  الكماالت  واكتسبت  سره،  قدس  السيد  من  ووارداتها  وعلومها 
هات الشيخ عابد رحمه اهللا تعالى في مدة  والحقائق السبعة وغيرها بتوجُّ
ه إليَّ من جميع المقامات من أولها إلى آخرها في  سبع سنين، ثم توجَّ
سنة واحدة، وسلك بي فيها بالسير المرادي فحصلت في كيفيات جميع 
المقامات وحاالتها قوة أخرى، فأجاز له الشيخ عابد في الطريقة القادرية 
ره بضمنيَّته المعروفة عند هذه الطائفة،  والچشتية والسهروردية أيضاً وبشَّ
الموروثة ممن قال النبي €: (ما صبَّ اهللا في صدري شيئاً إّال صببته في 

صدر أبي بكر).
هو  وإنما  صالة،  وال  صوم  بفضل  بكر  أبو  فضلكم  (ما  وقال: 

بشيء وقر في نفسه).
قد  شمسين  إن  مقابلته:  في  قاعداً  كونه  حين  حقه  في  مرة  وقال 
تقابلتا ال يمكن تمييز إحداهما عن األخرى من غاية تشعشع أنوارهما فإن 

رتا العالمين. هتا لتربية الطالبين لنوَّ توجَّ



340

بمنزلة  أنت  حقه:  في  سره  قدس  اهللا  سعد  الحافظ  شيخه  وقال 
عند اهللا تعالى.  نعله وقال: إن لك قبوالً تاّماً  والدي. وسوَّى السيد يوماً 
الشيخ  وقال  لنسبتك.  تعظيماً  قمت  وقال:  أفضل  محمد  شيخه  له  وقام 
وليُّ اهللا تعالى المحدِّث الدهلوي: إن جميع وجه األرض عندنا كخطوط 
الكفِّ ال يخفى علينا شيء من أحوالها، وليس في هذا الوقت مثل مرزا 

جان جانان أحد في إقليم من األقاليم وال في بلدة من البالد. 
الكشوف  بأنواع  والخالفة  اإلرشاد  مسند  في  استقرَّ  وبالجملة 
الخالفة  مسند  وتزيَّن  األربعة،  شيوخه  بعد  والكماالت  قات  والتفرُّ
إليه  فرجع  المحمود،  بذاته  الطريقة  ترويج  وتعلَّق  المسعود،  بوجوده 
واألجانب،  األصحاب  بين  ذكره  وشاع  الجوانب،  كل  من  الطالبون 
االتباع  بكمال  سنة  ثالثين  إلى  العباد  ودعوة  اإلرشاد  مسند  في  وجلس 
العالم  ر  ونوَّ األحمدية،  الطريقة  في  االستقامة  وغاية  النبوية،  للسنَّة 

األسعدية. الباطنية  بفيوضاته 
لحصول  هو  إنما  بالطريقة  االشتغال  إن  القدسية:  أنفاسه  ومن 

من المواهب. المحبَّة اإللهية، ويكون فرط المحبة أحياناً 

مطلب
تعالى،  اهللا  أولياء  طريقة  فرائض  من  الذكر  على  المداومة  ولكن 
فينبغي اإلكثار من الذكر بترك جميع مرادات النفس، فإن القلب ال ينجلي 
الذكر  أثناء  في  أخرى  كيفية  أو  غيبوبة  ظهرت  فإن  كثير،  ذكر  غير  من 
ينبغي أن يجتهد في حفظها، فإن اختفت ينبغي أن يجتهد في الذكر ثانياً 
الوجه  بهذا  الذكر  على  السالك  وليداوم  االنكسار،  وكمال  التضرُّع  بتمام 

حتى يحصل له دوام الكيفية والحضور.
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اإليمان اإلجمالي كاٍف في النجاة
وقال: إن اإليمان اإلجمالي بأن يقول آمنت باهللا وبرسوله وما جاء 
به النبي € من عند اهللا، وأِحبُّ ما يحبُّه اهللا ورسوله، وأبغض ما يبغضه 

اهللا ورسوله. كان في النجاة.
رين، وليس  مة بدليل إنما هو شأن العلماء المتبحِّ وإثبات كل مقدِّ

عامة المسلمين مكلفين بذلك!
وقال: إن تعظيم أولياء اهللا تعالى ومحبة عامة المشائخ الكرام الزم.
ومن اعتقد في شيخه أفضليته على غيره من فرط محبته له النتفاعه 

به واستفادته منه ال يستبعد ذلك منه.

مطلب
ر  التعذُّ غاية  في  التقوى  طريق  وتحرِّي  بالعزيمة  العمل  إن  وقال: 
في هذا الوقت، لفساد المعامالت، وكأنَّ العمل بموافقة الشرع الشريف 
ر العمل بموافقة الرواية الفقهية وطبق ظاهر التقوى  صار موقوفاً! فإن تيسَّ

مع اجتناب محدثات األمور والبدع فهو غنيمة في هذا الزمان.
ر أوقاته ويستغرقها بالذكر والعبادة،  وقال: ينبغي للسالك أن يعمِّ
ه  ه وهّمته عن التوجُّ وحفظ مدركته عن االلتفات إلى السوى، وصون سرِّ

إلى غير مفهوم لفظ الجاللة حتى تكون ملكة حضوره راسخة.

مطلب
وفق  على  األخالق  تهذيب  هو  التكلُّفات  هذه  حاصل  إن  وقال: 

مكارم صفات النبي €، فإنه لعلى خلق عظيم.
وتنقص  األخالق)  مكارم  م  ألتمِّ الحديث: (بعثت  في  ورد  وقد 
صفة  كل  ينفي  أن  وطريقته  واإلثبات،  النفي  تكرار  من  البشرية  الصفات 
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من األوصاف الذميمة على حدة بكلة {ال} عند تكرار الكلمة الطيِّبة أياماً، 
وأن يثبت مكانها حبَّ اهللا تعالى حتى تزول عنه تلك الصفات الذميمة.

ل  وينبغي كسب المقامات على خالف هوى النفس، فعسى أن تبَدَّ
الذمائم بالمحامد عند رعاية ذلك.

التصفية  بعد  قوتها  تنكسر  الرذيلة  الصفات  أن  الحقَّ  إن  وقال: 
في  ورد  وقد  فكيف  بممكن!  فليس  بالكلية  استئصالها  وأما  والتزكية، 
قوه، وإذا سمعتم  الحديث: (إذا سمعتم أن جبًال انقلع عن مكانه فصدِّ

قوه)، نث ± ² ³  ´ مث. أن جبلَّة أحٍد زالت عنه فال تصدِّ
وقال سيدنا عمر بن الخطاب ÷ إن غضبي لم يزل عني ولكن كان 

أوالً في كفر صرف، واآلن يظهر في حماية اإلسالم.
وإشراف  الباطن،  نسبة  في  القوة  يورث  المراقبة  دوام  إن  وقال: 

الملك والملكوت بنظر الموهبة.
وكثرة ذكر التهليل تورث فناء الصفات البشرية.

الحسنة،  الواقعات  يورث  النبي €  على  الصلوات  من  واإلكثار 
من  والصفاء  النور  ويزيد  النوافل،  كثرة  من  والتواضع  االنكسار  ويحصل 
المعنى،  مالحظة  بشرط  الطريقة  في  مفيد  التهليل  وذكر  التالوة.  كثرة 

د تكرار اللفظ فهو من بضائع ثواب اآلخرة. وأما مجرَّ
وقال: إن التكثير من تكرار اسم الذات مثمر لنسبة الجذبة اإللهية، 

ويفيد النفي واإلثبات في السير والسلوك وقطع مسافة الطريق.
مرتبة  في  محظوظاً  يرى  الباطنية  الحاالت  كيفية  إدراك  إن  وقال: 
أوصاف  من  يوجد  شيء  فال  النبوة  كماالت  مرتبة  في  وأما  الواليات، 

الباطن غير النكارة والجهالة.
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الزمة  والاللونية  اللطافة  كانت  وإن  النبوة  كماالت  فوق  فيما  وأما 
فيه! لكن يمكن فيه إدراك كيفيات األحوال في الجملة.

إلنكار  سبب  لونيتها  وال  دية  المجدِّ النسبة  لطافة  إن  وقال: 
يحصل  الكماالت  إلى  السالك  سير  وصل  إذا  ولذلك  عليها،  الناس 
فإن  والسلوك؟  السير  عن  وانقطع  الطريقة  ترك  هل  أنه  د  وتردُّ شكٌّ  لي 
السافلة  المقامات  من  تعالى  اهللا  شاء  إن  السالكين  أوصل  العمر  أوفى 

العالية. المقامات  إلى 
الفقير سوقه عبده هذا  النعماء اإللهية في حقِّ  وقال: ومن جملة 
قلبي،  في  عقيدتهم  ورسوخ  محبتهم  وإثبات  المكرمين،  المشائخ  نحو 
خصوصاً السيد، والشيخ عابد رحمهما اهللا تعالى، وإن لم أجد شرف 
على  مرة  ألف  ألف  سبحانه  اهللا  أشكر  ولكن  اهللا €،  رسول  صحبة 
حصل  وقد  اهللا €،  رسول  نائبي  األكابر  هؤالء  صحبة  سعادة  حصول 

الحياة. ثمرة  بذلك 
وكان قدس سره موصوفاً بكمال الزهد والتوكل، وكان له استغناء 

تام عن الدنيا وأهلها، وان ال يقبل هداياهم إال قليًال.
األمر  يرد  لم  ولكن  الهدية،  ردِّ  عن  المنع  ورد  وإن  يقول:  وكان 
جاء أحد  فآخذه بركة، فإن  الحلِّية  يقين  هو  وما  أيضاً،  أخذها  بوجوب 

من أصحابي بشيء من الهدايا على وجه اإلخالص واالحتياط فأقبله.
وأما هدايا األمراء واألغنياء فال يخلو أكثرها عن شبهة تعلّق حقوق 
الناس بها، وما هو كذلك يعسر الخروج عن عهدة حسابه يوم الحساب، 
لما ورد في سنن الترمذي (ال يزول يوم القيامة قدما ابن آدم حتى يسأل 
عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن ماله من 

أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم).
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مطلب
فالتأمُّل في أخذ الهدايا ضروري.

وكان  فقط،  َخلٍِق  برداء  مرتدياً  البرد  شدة  أيام  في  مرة  كان  قيل 
النُواب خان فيروز جنك حاضراً فيه، ففاضت عيناه بالدموع من مشاهدة 
عن  أبعدنا  وما  إقبالنا  أسوأ  ما  مصاحبيه:  من  لواحد  وقال  الحال،  هذا 
ومع  إليه،  انتسابنا  ثبت  قد  تعالى  اهللا  أولياء  من  ولياً  أنَّ  حيث  السعادة 
ذلك ال يقبل هديتنا. فقال له حضرة موالنا: إني نويت الصوم من قبول 
أفسدت  فإن  العمر،  شمس  غروب  وقت  اآلن  حان  وقد  األغنياء،  هدية 
من  صومي يلزم عليَّ لكفارته عشرة لكوك من الروبية. وكان يقلُّ أيضاً 
ر نسبة الباطن، ولهذا قيل: شر  أكل طعامهم، قائًال بأنَّ ظلمة طعامه تكدِّ

الطعام طعام األغنياء.
إني  قال:  صادقة.  وفراسة  صحيح  كشف  ذا  سره  قدس  وكان 
استعداده؟  وكيف  اإلنساني؟  جوهره  ما  إنه  نظرهم،  من  الناس  أعرف 
السعادة  حرف  الطريقة  بنور  وأقرأه  الماجد،  والدي  تربية  بيُمن  وذلك 

والشقاوة من جبينهم، فأميِّز بذلك الجنَّتي عن الجهنَّمي.
القبور  وكشف  القلبي  والكشف  الكوني  الكشف  من  بيانه  وكان 
ذلك  وفي  التطويل  إلى  ينجرُّ  وتفصيله  الواقع،  يطابق  المقامات  وكشف 

للمكتفي. كفاية 
باإلجازة  مائتين  زهاء  تشرَّف   – الرجال  من  ألوف  به  انتفع  ولما 
والخالفة، وبلغ من جملتهم خمسون رجًال نهاية المقامات األحمدية، 
وصاروا أدالء أرباب الطريقة العلية – وحان له من هذا الحضيض الرحيل، 
نودي إلى جوار الملك الجليل، وقرع مقرعة التحويل، فتوفِّي شهيداً ليلة 
بعد  ومائة  وسبعين  خمس  سنة  المغرب  بعد  محرم  من  العاشرة  السبت 
وأرَّخوا  ضريحه،  ر  ونوَّ وقدس  واسعة  رحمة  تعالى  اهللا  رحمه  األلف، 
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سنة وفاته بهذه الكلمات {عاش حميداً ومات شهيداً} وأيضاً بقوله تعالى 
اهللا  رزقنا  به.  ويتبرَّك  يزار  دهلي  بلدة  في  ودفن  مث   Y  X   W  Vنث

تعالى من بركاته وفيوضاته.

د  قطب فلك اإلرشاد غوث األبدال واألوتاد مجدِّ
المائة الثالثة عشر نائب خير البشر موالنا الشيخ عبد 

اهللا المشتهر بشاه غالم علي الدهلوي قدس اهللا 
ر ضريحه روحه ونوَّ

والدته سنة مائة وخمسين وألف، في قصبة تباله من نواحي پنجاب 
يتصل نسبه بسيدنا علي كرم اهللا وجهه، وكان والده الماجد الشيخ عبد 
اللطيف رجًال مرتاضاً كثير المجاهدة رأى قبل والدة الشيخ عبد اهللا سيدنا 
ا ولد سماه  كرَّم اهللا وجهه في منامه يقول: سمِّ ولدك باسمي. ولمَّ علياً 
باً، واشتهر به، وكان  علياً، فلما بلغ سنَّ التمييز سمَّى نفسه بغالم علي تأدُّ
له عمٌّ جليل القدر، حفظ القرآن الكريم في شهر واحد، فسماه بعبد اهللا 
عن  والده  طلبه  رات،  المبشِّ في  أو  المنام  في  ولعله  اهللا €.  رسول  بأمر 
ممن  وكان  القادري،  الدين  ناصر  شيخه  عن  البيعة  ألخذ  األصلي  وطنه 
بقضاء  إليه  وصوله  ليلة  الشيخ  هذا  فتوفِّي  السالم،  عليه  الخضر  صحب 
الطريقة  فخذ  ر  يتيسَّ فلم  للبيعة  طلبتك  كنت  والده:  له  فقال  تعالى،  اهللا 
الموجودين  دهلي  مشائخ  إلى  فترّدد  الرجال،  رائحة  منه  تشمُّ  ممن  اآلن 
في ذلك الوقت مثل الشخي ضياء الدين، وشاه عبد العدل خليفة خواجه 
محمد زبير، وخواجه مير درد ولد خواجه ناصر، والمولوي فخر الدين 
لم  ولكن  األعزَّه،  وسائر  الچشتية  السادات  من  غالم  وشاه  نانوا،  وشاه 
يطمئن قلبه إلى واحد منهم، ولما وصل إلى خانقاه موالنا مظهر الشهيد 
سنة سبعين ومائة وألف وكان عمره إذ ذاك قد بلغ اثنين وعشرين أنشد 

لسان حاله على حسب حاله:
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وجـدت لـسـجـدات المحبَّة سّدة       وحين قَصدت األرض ألفيت أفالكا
ذوق  فيه  آخر  محل  إلى  أذهب  لم  فقال:  الطريقة،  منه  فالتمس 
لدّي.  المنظور  هو  هذا  فقال:  ملح.  بال  حجر  لَْحُس  هنا  فإن  وشوق 
حلقة  على  وواظب  طينه{1}  في  فبايعه  لك.  يبارك  إذاً  السيد:  له  فقال 
والمحاسبات  الرياضات  بكمال  سنة  عشرة  خمس  إلى  والمراقبات  الذكر 
الشاقَّة، والصبر على الفقر والفاقة، مع اإلكثار من األذكار، والمداومة 
على االستغفار، وكان وظيفته اليومية من النفي واإلثبات عشرة آالف، 
وسائر  الذات،  واسم  اللساني  التهليل  غير  أجزاء،  عشرة  القرآن  وتالوة 
أوالً  له  وكان  حاله،  بداية  في  الشدائد  قاسى  وقد  والصلوات،  األوراد 
في  يترك  ولم  والتوكل،  التجريد  واختار  فتركه  المعاش  وجه  من  شيء 

حجرته غير حصير مبال ولبنة يضع رأسه عليها.
قيل أغلق باب حجرته مرة من داخل وقال: إن متُّ متُّ في هذه 

الحجرة. فوصل إليه تأييد إلهي.
وجاء شخص وقال: افتح الباب. فلم يفتح. ثم قال: افتح الباب 

فإن لي معك شغًال.
فلم يفتح فرمى روبيات من شقِّ الباب ومضى ففتح له باب الفتوح 

من هذا اليوم. 
الحديث  في  السند  وأخذ  النبوي،  الحديث  وفق  على  يعمل  وكان 
من أوالد الشيخ وليِّ اهللا المحدِّث الدهلوي، وحفظ القرآن عند مرشده، 

ولكن كان يخفيه من الناس وال يطلع أحداً عليه.
في  أصحابه  من  أحداً  رأى  فإذا  الطعام،  وقليل  المنام  قليل  وكان 

د كان يوقظه. نوم الغفلة وقت التهجُّ

هكذا في األصل ولعل الصواب: حينه.  {1}
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يكن  فلم  بالتكلّفات  مطبوخة  أطعمة  إليه  يرسلون  األغنياء  وكان 
يأكل منها، بل كان يكره أكلها للطالبين أيضاً، وكان يقسمها على جيرانه.
على  وكان يحيي أكثر الليالي بالذكر والمراقبة، وكان نومه قاعداً 
هيئة االحتباء، ولم يكن يمدُّ رجليه من غاية الحياء إالَّ قليًال، حتى كان 

موته على هيئة االحتباء.
وكان غلبة الحياء عليه على وجه لم ينظر إلى وجهه في المرآة، 

فضًال عن النظر إلى وجوه الناس.

مطلب
إذنه،  غير  من  أمالكه  من  شيئاً  يأخذ  الحاجة  أرباب  بعض  وكان 

فإذا رآه كان يقلب وجهه إلى جهة أخرى تغافًال عنه.
عنده،  للبيع  الكتاب  بذلك  يجيئون  ثم  كتابه  يأخذ  بعضهم  وكان 
من  الكتاب  هذا  إن  أحياناً:  شخص  له  قال  فإذا  ويأخذه،  قيمته  فيعطي 
كتبكم والعالمة موجودة فيه. كان يمنعه بالعنف ويقول: إنَّ كاتباً واحداً 

يكتب كتباً متعددة، فيجوز أن يكون مثله ال عينه.
كان  نفيساً  ثوباً  شخص  أرسله  فإذا  الخشنة،  الثياب  يلبس  وكان 
ثياباً  بثمنه  فيشتري  األشياء،  سائر  في  الكريمة  عادته  ذلك  وكان  يبيعه، 

متعددة، ويتصدَّق بها.

مطلب
ويقول: إن انتفاع أشخاص أفضل من انتفاع واحد، ولم يكن يُذكر 

شيٌء من الدنيا في مجلسه الشريف.
عنهما  تعالى  اهللا  رضي  الثوري  سفيان  مجلس  مثل  مجلسه  وكان 
وعنَّا فإن تكلَّم فيه أحٌد بغيبة شخص! كان يقول: إنَّ أحقَّ الناس بالذكر 

بالسوء أنا.
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سره  قدس  هو  وكان  بسوء  عالم  شاه  السلطان  مرة  شخص  ذكر 
صائماً، فقال: يا أسفا قد ذهب الصوم! فقال له أحُد الحاضرين: إنكم 
ما ذكرتم أحداً بسوء، فقال: نعم! ما قلت شيئاً، وال ذكرت أَحداً بسوء 

ولكنّي استمعت، والمستمع شريك القائل.
وكان عادته األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان ال يأخذه 
في ذلك لومة الئم، وكان الملوك والصعلوك سواء عنده في ذلك، وكان 
تركه وتجريده على وجٍه كان سلطان الوقت وسائر األمراء كثيراً ما يتمنَّون 

تعيين شيءٍ لخراج الخانقاه، فلم يقبل ذلك منهم أصًال.
وكثيراً ما كان يقول: إن مطمعنا ومطمح نظرنا إلى المواعيد اإللهية 
اته  قال اهللا تعالى نث z y x  } | مث فكفى اهللا تعالى جميع مهمَّ

والدينية. الدنيوية 
وأرسل مصارف رباطه من الغيب حتى كان يأكل من رباطه زهاء 

مائتين تقريباً، وكان معاشهم يتهيَّأ على الوجه األحسن.
وكان يقول: إن في الفقر فاء الفاقة، وقاف القناعة، وراء الرياضة، 
فمن أعطى كًال منها حقَّها فقد نال فاء الفضل اإللهي، وقاف قربه تعالى، 
القهر،  وقاف  الفضيحة،  فاء  له  حصل  فقد  وإال  سبحانه،  رحمته  وراء 

وراء الرذالة.
المكسورة،  اليد  أشياء:  أربعة  من  الطريقة  هذه  في  بدَّ  ال  وقال: 
والرجل المكسورة، والدين الصحيح، واليقين الصريح. فاليد المكسورة 
ها إلى األغيار بالسؤال، والرجل المكسورة أن ال تذهب بها  هي أن ال تمدَّ
باب الوليِّ المتعال، والدين الصحيح ما ال ينقص  إلى باب األغنياء تاركاً 
من آدابه شيء، واليقين الصريح ما ال يعتريه شك. وقال: إن طالب ذوق 
وشوق وكشوف وكرامات ليس بطالب اهللا تعالى. وقال: إنَّ الصوفي َمْن 

جعل الدنيا واآلخرة ورائه، وأقبل بكليَّتِه إلى مواله.
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ل بالمشائخ الكرام،  وقال: إنَّ البيعة على ثالثة أقسام: بيعة للتوسُّ
النسبة  لكسب  وبيعة  العظام،  والذنوب  المعاصي  عن  للتوبة  وبيعة 

والوصول إلى مرتبة الرجال الفخام.
وصاحب  المروءة،  عديم  أقسام:  أربعة  على  الناس  إنَّ  وقال: 
الدنيا،  طالب  هو  المروءة  فعديم  والفرد،  الجود،  وصاحب  المروءة، 
العقبى  طالب  هو  الجود  وصاحب  العقبى،  طالب  هو  المروءة  وصاحب 

والمولى، والفرد هو طالب المولى فقط.
والعرفان،  الكشف  أرباب  أقسام:  ثالثة  على  األولياء  إنَّ  وقال: 
باألحوال  يعني  والسكران  الجهل  وأرباب  والوجدان،  اإلدراك  وأرباب 

والعرفان. الحاصلة 
داللة  غير  من  المقصود  على  يدلُّ  ما  النوراني  العقل  إن  وقال: 

أحد، والظلماني ما يسلك الطريق بمصباح هداية المرشد.
وقال: ينبغي للطالب أن ال يغفل عن المطلوب لمحة.

مطلب
كفر،  خطيئة  كل  ورأس  خطيئة،  كل  رأس  الدنيا  حبُّ  وقال: 

متين أنَّ حبَّ الدنيا كفٌر. فينتج من هاتين المقدِّ
وقال: إن عالمة زوال العين أْن ال يقدر السالك على أن يقول أنا. 
كما قال الخواجه عبيد اهللا أحرار قدس سره ما أيسر أن يقول أنا الحّق، 

وما أعسر إزالة أنا وما أشكلها.
النقشبندية  جاريٍة:  أنهار  أربعة  دية  المجدِّ الطريقة  في  إنَّ  وقال: 

والقادرية والچشتية والسهروردية لكن األولى غالبة.
ق برسول اهللا €، فإذا ذكر اسمه  وقد بلغ قدس سره مرتبة التعشُّ
الشريف عنده كان يضطرب من شّدة وجده به، وكان له نهاية الذوق من 
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د من الشيخ  أسرار القرآن العظيم، وكان يستمعه في صالة األوابين والتهجُّ
في أوقات الشوق كان يمرض  أبي سعيد قدس سرهما فإذا استمعه كثيراً 

من الوجد ويقول: يكفي، ال طاقة لي على االستماع أزيد من ذلك.
ذلك،  من  الوجد  له  ويعرض  األشواق  أشعار  أحياناً  يستمع  وكا 
ولكن لما كان كالجبل في التمكين كان يضبط نفسه عن إظهاره ويقول: 
الجنيد  الطائفة  وسيِّد  يرقص  مرة  كان  سره  قدس  النوري  الحسن  أبا  إن 

 Ò مث فقرأ الجنيد نث قاعد فيه، فقرأ النوري نث "  # $ % 
مث فإن الجنيد قدس سره كان في نهاية   Ù  Ø   × Ö  Õ Ô Ó

االستقامة، ولذلك ضبط نفسه عما يخالف السنة.
وكان تواضعه وانكساره مع وجود هذه الكماالت على مرتبة إذا 
بأوليائك؟!  إليك  ل  أتوسَّ حتى  أنا  َمْن  إلهي  يقول:  كان  بيته  كلب  دخل 

فارحمني بحقِّ مخلوقك هذا.
وكذا إذا جاءه شخص لطلب الحاجة كان يتقرَّب به إلى اهللا تعالى.
فجلس بهذه الكماالت في محلِّ شيخه على مسند اإلرشاد لهداية 
واألوتاد،  األقطاب  من  البالد،  جميع  من  إليه  الطالبون  ه  وتوجَّ العباد، 
بعضهم بأمر النبي € في المنام مثل السيد إسماعيل المدني والشيخ أحمد 
الرومي  خالد  الشيخ  موالنا  مثل  األنام  أكابر  بداللة  وبعضهم  الكردي، 
العلية،  جميعهم  أسرار  تعالى  اهللا  قدس  الباجوري  جان  محمد  والشيخ 

ورزقنا من فيوضاتهم السنية.
إرشاده  وكثرة  وكراماته  وكشوفه  عاداته  خوارق  أن  والحاصل 
خارجة عن حدِّ البيان، ومستغنية عن التبيان، وقد انتشر خلفاءه وخلفاء 
وعرباً، وال يزالون  وغرباً، عجماً  خلفائه في جميع أقطار األرض شرقاً 

     6  5 نث  على  ذلك  يخفى  وال  واأليام،  األزمان  مرور  على  متزايدين 
الخواص  من  إليه  ينتسب  انفكَّ  وما  =مث   <  ;  :  9  8  7
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والعوام َمْن أدركه اللطف اإللهي، وهو عند اهللا تعالى سعيد على رغم َمْن 
أنكر فضلهم لخبث باطنه، وهو عن السعادة بعيد.

ولنورد هاهنا شيئاً من قصائد قطب ديار الروم ذي الجناحين موالنا 
وجه  على  سرهما  قدس  مدحه  في  الشهرزوري  الكردي  الرومي  خالد 

التبرُّك واالسترشاد، والتيمُّن واالستشهاد:
كـمـلـت مـسـافـة كـعـبة اآلمال       حـمـداً لـمـن قـد مـنَّ بـاإلكـمال
وأراح مـركـبـي الطليح من السرى        ومن اعـتـوار الـحـطِّ والـتـرحال{1}
وأنـالـنـي أعـلـى الـمآرب والُمنى        أعـنـي لـقـاء الـمـرشـد الـِمْفضال
مـْن نـوَّر اآلفـاق بـعـد ظـالمـهـا       وَهـَدى جـمـيـع الخلق بعد ضالل
أعـنـي غـالم عـلـيٍّ الـقـرم الذي       مـن لـحـظـه يـحـيـي الرميم البال 
تـمـثـيـلــه مــا ســاغ إال أنـــه       مـا نـاقـش األدبـاء فــي الـتـمثال

هـو يَـمُّ فـضـٍل طوُد طوٍل والكرم       يـنـبـوع كـل فـضـيـلـة وخـصال 
نـجم الهدى بدر الُدجى بحر التقى      كـنـز الـفـيـوض خـزانـة األحوال
ناً       والـشـمـس ضـوء والسـماء تعالى كـاألرض حـلـمـاً والجبال تمكُّ
ة مـنـبـع األفـضــال عـيـن الـشـريـعة مـعـدن العرفان      عـون الـبـريـَّ
قـطـب الـطـريـقـة قـدوة األوتـاد      غـوث الـخـالئـق رحـلـة األبـدال
شـيـخ األنــام وقــدوة اإلســالم      صـدر الـعـظـام ومـرجع اإلشكال
هـادٍ إلـى األولـى بـهـدي ُمْختٍَف       داع إلـى الـمـولـى بـصـوت عـال
مـحـبوب ربِّ العالمين َمْن اقتدى       بـهـداه قـل يـا قــدوة األمــثــال
ـاه مـن لـحـٍظ كـحـلِّ عـقـال كم من جهول بالـهـوى مـكـبـول       نـجَّ

إلى أن قال.{هامش األصل}.  {1}
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ه       قـد صـدَّ عـنـه عـجـائب األحوال كـم مـن ولـيٍّ كـامـل َمـْن صـدَّ
كـم مـنـكـر لـعـلـّو شأنه قد رأى       فـأذاقـه الـمـولـى أشـدَّ نــكــال
مـعـطـي كـمـال تمام أهل نقيصة      ومـزيـل نـقـص جميع أهل كمال 
أخـفـاه ربُّ الـعـزِّ جـلَّ جــاللـه      فـي قـبــة اإلعـــزاز واإلجــالل
ـة حـولـه ُدْر طـائفاً        واهـجـر حجازاً إن سمعت مقالي يـا أهـل َمـكَّ

وَمـبـيـَت ضيٍق دْع وَرْكَض َمْحَسٍر       ومـنـى مـنـا والـرمـي لـألْمـيـال 
واسكن بذي الوادي المقدَّس خالعاً       نـعـلـي هـوى الكونيْن باستعجال
حـجـُر مقامك بالمطاف بال صفا       مـن طـوف حـضـرة كعبة اآلمـال 
مـا الـسـعـي إال في رضاه بُملتزم       ما الطـوف إال حـولـه بـجـالله{1} 
فـارزق إلَـه الـعـالـمـيـن بـحـقِّه       أدبـاً يـلـيـق بـذا الـجـناب العالي
نـا بـلِـقــائــه وبــقــائــه       وعـطـائـه ونـوالـه الـمـتــوالــي وأمـدَّ
زد مـن حـيـاتـي فـي إطالة عمره       أدم الـورى بـحـمـاه تـحت ظالل
إلى آخرها...
بعد  صفر  من  والعشرين  الثاني  السبت  يوم  سره  قدس  توفِّي 
اإلشراق؛سنة أربعين ومائتين وألف، وهو قاعد على هيئة االحتباء،مستغرقاً 
في مشاهدة جمال المولى.رحمه اهللا تعالى عليه رحمة واسعة.وتاريخ 

ر اهللا مضجعه} وغيره أيضاً. وفاته {نوَّ
مضمار  في  السبق  قصبات  حائز  العلية؛  المراتب  شتات  جامع 
الشيخ  بن  القدر  صفّي  الشيخ  بن  سعيد  أبو  الشيخ  موالنا  الجلية؛  البراعة 
عزيز القدر بن الشيخ محمد عيسى بن الشيخ سيف الدين بن الشيخ محمد 
تعالى  اهللا  قدس  الثاني  لأللف  ر  والمنوِّ د  المجدِّ الرباَّني  اإلمام  بن  معصوم 

أرواحهم وأسرارهم ورزقنا من فيوضاتهم.

إلى أن قال.{هامش األصل}.  {1}
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والدته ثاني ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة وألف{1} في بلدة 
وأنوار  والسعادة،  الرشد  آثار  وكانت  رامـپور،  أعمال  من  آباد  مصطفى 
في  أحٌد  يره  لم  بحيث  سنِّه،  صغر  في  جبينه  من  الئحة  والهداية  الوالية 
اللهو واللعب على عادة الصبيان، حفظ القرآن في السنة الحادية عشر، 
وتعلَّم التجويد عن القارئ، وكان جيد القراءة حسن الصوت مراعياً لحسن 
ا وافراً من  الترتيل، وكّل َمْن سمع قراءته كان يغيب عن نفسه، وأخذ حظًّ
وقرأ  الدين،  شرف  المفتي  على  الدرسية  الكتب  أكثر  النقلية،قرأ  العلوم 
بعضها على موالنا رفيع الدين المحدِّث بن موالنا الشيخ ولّي اهللا المحدِّث 
هلوي، وأخذ سند الحديث عن شيخه الشيخ عبد اهللا الدهلوي وخاله  الدَّ
موالنا سراج أحمد، وعن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ولّي اهللا الدهلوي 
قدس سرهم. وفرغ من التحصيل وهو ابن تسع عشر سنة، وأخذ النسبة 
الشيخ  بصحبة  التحق  ثم  تحصيله،  أيام  في  الماجد  والده  عن  النقشبندية 
فه بصحبة والده بأمره، وتتصل نسبة الشيخ المذكور  شاه دركاهي بعد تشرُّ
بالشيخ محمد زبير قدس سرهما بواسطتين، وكان له استغراق دائم بحيث 
لم يكن له شعور عن أوقات الصالة، بل كان ينبِّهه الناس بذلك، وكانت 
حرارة نسبته الباطنية على حدٍّ إذا التفت إلى مائة رجل مرة واحدة كانوا 
يغيبون عن أنفسهم، فكان في خدمته وصحبته اثنتي عشر سنة بالرياضات 
وتقليل  المنام،  وترك  الّصوم  دوام  مثل  الشاقة؛  والمجاهدات  الشديدة، 
ثم  جزيلة،  عنايات  له  المذكور  الشيخ  وبذل  األنام،  عن  والعزلة  الطعام 
إرشاده،  مسند  في  وأجلسه  قليلة،  أيام  في  والخالفة  باإلجازة  فه  شرَّ
وظهر له عنده قبول تام فيما بين األنام، واجتمع لديه خلق كثير، حتى 
بايعه أزيد من ألف رجل في األطراف، وظهر في حلقته الغيبة والَوْجد، 

والشوق والصيحات، واإلضراب والزعقات.

1196  {1}



354

دية، والزمة الزوال  ولما كانت هذه األمور مخالفة للطريقة المجدِّ
والسكينة  االطمئنان  حصول  هي  د  المجدِّ طريقة  فإن  فيها،  واالرتفاع 
ما  على  واالعتبار،  الحضور  ودوام  واالنكسار،  والتواضع  والوقار، 
في  سماعهم  كان  حيث  األنام،  خير  صحبة  في  الكرام  الصحابة  عليه 
وشيمتهم  اإلحسان،  وجه  على  الصالة  في  وحضورهم  القرآن  تالوة 
زمَّار  كل  يتعاطاها  وال  والعصيان،  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر 

ورقَّاص، وال ينالها إال الخواص.
وجد  وقد  بعد،  تحصل  لم  دية  المجدِّ المقامات  أن  له  يلوح  كان 

أصحاب موالنا الشهيد على هذا المنوال.
ولقي موالنا الشيخ عبد اهللا الدهلوي قدس سره في بلد رامپور ورآه 
الربَّاني)  اإلمام  (مكتوبات  يطالع  وكلَّما  األحوال،  هذه  من  غاية  على 
بترك  دهلي  إلى  أخيًرا  فجاء  د،  يتجدَّ وعزمه  يزيد  عطشه  كان  سره  قدس 
هلي في ذلك الوقت مملوًء بالعلماء الصالحين المحقِّقين،  الكل، وكان الدَّ

مثل أبناء الشيخ ولّي اهللا الدهلوي قدس سرهم.
بتي الذي هو من أجلَّة  الباني  القاضي ثناء اهللا  الشيخ  وكان موالنا 
خلفاء موالنا مرزا جانجانان قدس سره وأقدم أصحابه وُخلَّصهم، حتى 
قال في حقِّه: إذا سألني اهللا تعالى يوم القيامة بأيِّ هدية جئت ؟ أقول: 
لالستشارة  إليه  فكتب  الوقت،  ذلك  في  حيّاً  بتي  الباني  اهللا  بثناء  جئت 
في  أحد  ال  التعظيم:  بكمال  جوابه  في  فكتب  المرشد.  اختيار  باب  في 
الشيخ  فاستقبله  بصحبته.  فالتحق  علي  غالم  الشيخ  مثل  اآلن  المشائخ 
إرشاده. فقال: ما  بالتعظيم والتكريم، وأشار إليه بأن يجلس في مسند 
له  وأظهر  بالقبول،  فتلقَّاه  والخدمة.  لالستفادة  جئت  بل  لهذا!  جئت 
التفاتاً كثيراً، وكان شيخه األول الشيخ شاه دركاهي حيّاً في ذلك الوقت 
كان  الشيخ  حضرة  مثل  الثاني  مرشدي  يكن  لم  لو  يقول:  كان  مَّا  وكثيراً 
كنف  في  ضرر  إليَّ  وصل  ما  ولكن  كثيراً،  السابق  المرشد  من  الخوف 

حماية حضرة الشيخ.
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مهم لجواز االنتقال من شيخ إلى آخر
عند  ورآه  شيخ  عند  رشده  يجد  لم  إذا  الربَّاني:  اإلمام  كتب  وقد 
شيخ آخر يسوغ له أن يذهب إلى خدمته من غير إنكار على شيخه األول، 

وأيَّد ذلك بنقل من خواجه بهاء الدين قدس سره.
وقال: إنه أخذ في ذلك فتوى من علماء بخارا.

وكان صاحب الترجمة راسخ االعتقاد وكثير المحبَّة لشيخه األوَّل، 
وقال: كان فيه كدورة عليَّ أوالً ولكن لما جئت إلى رمپور زالت كدورته 

بالتمام والحمد هللا على ذلك.
ثم شرَّفه الشيخ باإلجازة والخالفة في السالسل الثالث:النقشبندية 
أكثر  عليه  وأحال  شهوراً،  صحبته  في  كونه  بعد  والچشتية،  والقادرية 
ه كبار أصحابه، مثل موالنا خالد الرومي، والسيد  مريديه، وأخذ عنه التوجُّ
أن  ينبغي  لمريديه:  يقول  كان  ما  وكثيراً  سرهما،  قدس  المدني  إسماعيل 

تكون إرادة المريد مثل إرادته حيث ترك المشيخة واختار المريدية.
يستقبله  كان  سفر  من  قدم  فإذا  ومدحه،  تعظيمه  في  يبالغ  وكان 
وقال:  سريره  على  فقعد  السفر  من  قدومه  حين  مريضاً  مرة  كان  حتى 
احملوني إليه لئال يفوت االستقبال. فحملوه إلى مسجد الحكيم قدرة اهللا 
الواقع خارج الخانقاه بفاصلة يسيرة، فأظهر له أنواع االلتفات واأللطاف.
سنة،  عشرة  خمس  المنوال  هذا  على  الشريفة  صحبته  في  وكان 
عند  المعروفين  والقيُّومية  الضمنيَّة  مثل  الطريقة،  هذه  ببشارات  وتشرَّف 
بعض  باستدعاء  الطريقة  بيان  في  لطيفة  رسالة  وكتب  الطائفة،  هذه 
وكتب  االستحسان،  غاية  فاستحسنه  شيخه،  على  وعرضها  أصحابه، 
في آخرها سطوراً في مدحها هذه الرسالة اآلن دستور العمل بين الطالبين 
وقد  للطالبين،  منها  بدَّ  وال  السعيدية،  المظهريّة  دية  المجدِّ الطريقة  في 

بها بعض األكابر في مكة المكرمة. عرَّ
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سره  قدس  الّدهلوي  اهللا  عبد  الشيخ  على  المرض  عرض  ولما 
حينئذ  وكان  إرشاده،  مسند  في  ليجلسه  عديدة  بمكاتيب  مراراً  طلبه 

لكنهو. بلدة  في 

مكتوب الشيخ عبد اهللا الدهلوي لمريده الشيخ أبي سعيد
ومما كتب إليه هذا المكتوب – ننقله من رسالة موالنا الشيخ عبد 
الغني بن الشيخ أبي سعيد قدس سرهما – وبعد الحمد والصلوات فليعلم 
لأللف  د  المجدِّ باني  الرَّ اإلمام  رها  قرَّ التي  واالصطالحات  المقامات  أن 
وحاالت  وأنوار،  كيفيات  منها  درجة  كل  في  تظهر  سره  قدس  الثاني 
وأسرار، واختيار الطريقة بدون تلك األشياء عبث، فلم يضيِّعون العمر؟ 
فإن لم تكن المقامات العشرة من مقام التوبة إلى مقام الرضا حاصلة في 

باطن الّسالك والزمة فيه فما الفائدة من هذه الطريقة ؟!
ويحصل في سير لطائف عالم األمر أنواع الكيفيات.

أعني مراقبة األحدية الصرفة  ويحصل في سير اللطيفة القلبية – 
المقتضيات  التعلُّقات  وقطع  واالستغراق،  الغيبة  المعيَّة  ومراقبة   –

وغيرها. الطبيعية 
ويحصل في سير لطيفة النفس – الذي تستعمل فيه مراقبة األقربية 

والمحبة – االستهالك واالضمحالل، وارتفاع األنانية وغيرها.
ويرد الفيض في سير لطائف عالم الخلق إلى العناصر الثالثة سوى 
األعلى  والمأل  الباطن  اسم  لتجلِّيات  المناسبة  وتحصل  التراب،  عنصر 

عليهم السالم، وتهذيب اللطيفة القالبية.
الباطن.  نسبة  ولطافة  الالَّلونية،  تحصل  الثالثة  الكماالت  وفي 
وفي الحقائق السبعة تحصل وسعة األنوار، وبداهة ما كان نظريَّاً محتاجاً 
عالم  في  أو  المنام،  في  السالم  عليهم  األنبياء  وزيارة  االستدالل،  إلى 

المثال وأذواق المحبة الذاتية، مصراع:
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...................        إلـى َمـْن يـكون ميل ليلى وعطفها 
آخر:

ومـا كـلُّ عـبـد يـشتريه الخالئف        وما كـلُّ َمـْن تـحـت الثياب رجال

مطلب
فإن نال سالك هذه الطريقة أمثال هذه العلوم والمعارف ! فمباركة 

! فقد اكتسب العجب واألنانية، فويل له. له، وإالَّ
فكل َمْن حصل في صحبته تلك الحاالت فبها ونعمت، وإال! فهو 

شين على الطريقة، ويلحق به العار بالمشائخ الكبار.
أصحاب  أنهم  ويزعمون  الطريقة،  يشينون  المريدين  من  والعجب 
إرشاد! هداهم اهللا سبحانه إلى رضائه واشتياق لقائه آمين. الحمد هللا أنَّ 
اهللا  سلَّمهم   – صاحب  سعيد  أبا  والحافظ  صاحب،  اهللا  بشارة  المولويَّ 
لهذه  تامَّة  مناسبة  لوا  حصَّ قد   – الطريقة  إلشاعة  سبباً  وجعلهم  تعالى، 
ة توفيق االستقامة، واتِّباع  المقامات، ورزق اهللا سبحانه وتعالى سائر األعزَّ
نَّة ومحبَّة المشائخ، والترك واالنزواء، واليأس عن الخلق والرجاء من  السُّ

الحق سبحانه، وأسأله سبحانه هذه الحاالت لي ولجميع أحبابى.
وها أنا أكتب بألف انفعال ما يكتبه المشائخ في تحرير اإلجازات 
من كال اللفظين، فأقول: إنَّ يدهم أفضل من يدي، والبيعة إياهم – التي 
فيهم  تعالى  اهللا  يبارك  إيّاي،  بيعة   – والنجاة  السعادات  ذرائع  أقوى  هي 
بشرط اإلعراض عن أهل الدنيا، والقعود على باب الحقِّ مكسور الرجل، 
هاتي  توجُّ وحاصل  طريقتي  أركان  وهم  المطلق،  الكريم  وعد  بتصديق 
حبيبك €،  ومرضاة  لمرضاتك  وإيَّاهم  وفِّقني  اللهم  عمري.  طول  في 

واجعل آخرتنا خيراً من األولى آمين آمين آمين.
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وهذا أيضاً إلى خدمة صاحب زاده عالي النسب، سامي الحسب، 
حضرة شاه أبي سعيد صاحب سلَّمكم ربكم: السالم عليكم ورحمة اهللا 
ة، والضعف  تعالى، وقد استولى في تلك األيام على الفقير مرض الحكَّ
في  الوجع  عرض  أنه  على  والقيام،  القعود  َعُسَر  حتى  التنفس،  وشّدة 

ن من الصالة على اإلقعاء. ة زمان، بحيث ال أتمكَّ الخاصرة من مدَّ
يعني المولوي  وقال الشيخ رفيع الدين: إن حضور أحد هذين – 
سبيل  على  عندك   – سرهما  قدس  سعيد  أبا  الشيخ  وموالنا  اهللا،  بشارة 
فأوصل  المناسبة،  غاية  في  الوقت  في  فمجيئكم  ضروري،  البدلية 
بيته  أهل  لتمريض  اهللا  بشارة  المولوي  استأذن  وقد  ُمسرعاً،  هنا  نفسك 
فمجيئه غير معلوم، وقد أرسلت قبل هذا مكاتيب عديدة في طلبكم مع 
الصحة  فإن  هنا!  للمجيء  قصدكم  عدم  العجب  ومن  جديدة،  تبرُّكات 
المقدار!  هذا  ركم  تأخُّ على  أسفا  ويا  الظاهر،  بحسب  للفقير  مستحيلة 
رأيت  ولقد  بكم،  متعلِّق  الطائفة  هذه  مقامات  آخر  منصب  أنَّ  وأرى 
بعطاء  فوك  وشرَّ سريري،  على  قاعٌد  أنَّك  السابق  المرض  في  ذلك  قبل 
العجيبة،  هات  التوجُّ لهذه  غيرك  ألحد  قابلية  وال  الطريقة،  هذه  قيُّومية 
مكانك  وأْجلِْس  الجانب،  هذا  إلى  ه  توجَّ الكتاب  هذا  وصول  د  فبمجرَّ
بالدعاء بحسن الخاتمة ولقاء ربِّ  هنا الشيخ أحمد سعيد، وليكن ممّداً 
الطيِّبة، وختم  الكلمة  وتكرار  بالصلوات واالستغفار،  العزة، ومشغوالً 
المصطفى €،  سنن  واتِّباع  الكبار،  المشائخ  وختم  المجيد،  القرآن 
بعد  إرشاده  مسند  في  وجلس  ألمره،  امتثاالً  حياته  حين  عنده  فحضر 
أطراف  من  الطالبون  إليه  ه  وتوجَّ واالستقامة،  ن  التمكُّ بكامل  مماته 
العالم وأكناف األرض مثل الجراد، فصار واسطة فيضان الفيض اإللهي 
وتمهيد  المصطفويَّة،  الشريعة  لترويج  ر  وتشمَّ السالكين،  قلوب  على 
العظام،  وأجداده  الكرام،  آبائه  مثل  األحمديَّة،  النقشبنديَّة  الطريقة 
العليَّة،  الطريقة  هذه  لوازم  من  هي  التي  والفاقة  الفقر  مرارة  وتجرَّع 

الجبلِّي. إيثاره  كمال  بسبب  المرضيَّة،  وشيمتها 
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مثل  الجميلة،  واألخالق  الحميدة،  باألوصاف  موصوفاً  وكان 
نهاية  مع  األنام  مراتب  وحفظ  والوقار،  والتواضع  واالنكسار،  المسكنة 
له على حدٍّ لو كان أحد مثًال منكراً  االشتغال والتحمُّل والصبر، وكان تحمُّ
هلوّي قدس سرهما كان يظهر المحبة له لغاية  على شيخه الشيخ عبد اهللا الدَّ

له، وجلس في مسند اإلرشاد على هذا الوجه تسع سنين تقريباً. تحمُّ
ه إلى الحرمين الشريفين سنة 1249 ألداء الحج، وأجلس  ثم توجَّ
مكانه خلفه الصدق الشيخ أحمد سعيد قدس سره، واغتنم مقَدمه الشريف 

أهل كل بلد.
جان  محمد  الشيخ  استقبله  الحجاز  أرض،  إلى  وصل  ولما 
الباجوري ـ عليه الرحمة والغفران، خليفة الشيخ عبداهللا الدهلوّي قدس 
المعلّى  في  وقبره  وقته،  في  الحرم  شيخ  بمنزلة  وكان  ة،  جدَّ من  ـ  سره 
وراء قُبَّة سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي اهللا تعالى عنهما 
القضاة  من  المكرمة؛  البلدة  عظماء  استقبله  المكرمة  مكة  دخل  ولما 
ة  مدَّ وكان  التكريم،  ونهاية  التعظيم  بكمال  واألمراء  والعلماء  والمفتين 
مة قبل الحج وبعده ثالثة أشهر تقريباً، وعرض له  إقامته في مكة المكرَّ
أنواع األمراض من اإلسهال والحمَّى في محرَّم الحرام وبلد اهللا الحرام، 
ه  ه المدينة المنورة؛ لزيارة سيد الثقلين €، فتوجَّ وغلب عليه اشتياق توجُّ
أنواع  البريَّة €  خير  من  ونال  فيها،  الشريف  المولد  أيام  وكان  إليها، 
البلد  سادات  أكثر  إرادته  ربقة  في  ودخل  األلطاف،  وصنوف  العنايات، 

الطيب، واستفادوا منه الطريقة العلية.
ه إلى وطنه المألوف بألوٍف من الفتوحات والفيوضات. ثم توجَّ

عشرة  إحدى  على  الواقعة  ـ  الهند  بالد  من  لونك  بلدة  دخل  ولما 
عيد  يوم  الموت  سكرات  فيه  وظهرت  مرضه،  زاد  ـ  دهلي  من  مرحلة 
الغني  عبد  الشيخ  األمجد  األوسط  ولده  فأوصى   ،1250 سنة  من  الفطر 
الدنيا،  أهل  واجتناب  نَّة  السُّ باتِّباع  السفر  هذا  في  معه  وكان  سره  قدس 



360

وقال: إن ذهبت إلى باب أهل الدنيا تكن ذليًال، وإالَّ فهم يهرعون إلى 
بابك مثل الكالب ! وأجزتك، بل أجزت عبد المغني بكل ما وصل إليَّ 
من األشغال واألوراد، ثم قال: وقُت أيَّة صالة هذا ؟ فقال له المولوي 
حبيب اهللا: أيَّة صالة يريدها جنابك فلتصلِّ ! يعني وقت مباح. فقال: 
سورة  بقراءة  القارئ  أمر  ثم  الصالة،  في  بتمامها  الليلة  هذه  مضت  قد 
يس بعد الظهر، فاستمعها منه ثالث مرات، ثم قال: يكفي، ما بقي إالَّ 
قليل. وكان مسبِّحته تتحرك بالشهادة، فطار طير روِحهِ نحو عالم القدس 
ما بين الظهر والعصر يوم عيد الفطر سنة {1}1250، فحضر النوَّاب وأهل 
عليه  وصلَّى  القافلة،  أهل  سائر  مع  اهللا  حبيب  المولوي  وغسله  البلد، 
القاضي خليل الرحَمن مع سائر الناس، ثم حملوا تابوته إلى َدْهلي، ولما 
أخرجوا نعشه من الصندوق في دهلي بعد أربعين يوماً ووضعوه في اللحد 
تحت  الموضوع  القطن  وكان  شيء،  منه  يتغيَّر  ولم  اآلن  غسل  كأنه  علم 
شيخه  تربة  قرب  ودفن  للتبرُّك،  الناس  فأخذه  الطيب،  غاية  في  نعشه 
الشيخ عبد اهللا قدس سرهما بحيث صار قبر الشيخ وسط قبر موالنا الشهيد 
وموالنا الشيخ أبي سعيد قدس اهللا تعالى أسرارهم العلية، وأفاض علينا 

من بركاتهم، وتاريخ وفاته (ينّور اهللا مضجعه ).
األنام،  العظام، مرشد  األصفياء  الكرام، وزبدة  المشائخ  عمدة 
سعيد  أبي  الشيخ  موالنا  بن  سعيد  أحمد  الشيخ  موالنا  األيام  وغوث 

سرهما. قدس 
من  آباد  مصطفى  بلدة  في  سنة 1217  اآلخر  ربيع  ة  غرَّ في  والدته 
أعمال رامپور على ثمان مراحل من دهلي، وكان آثار السعادة والهداية، 
وأنوار الرشد والوالية ظاهرة من طلعته السنيَّة حين صغره، وحفظ القرآن 

بحسن تربية والده الماجد.

وعمره على هذا 54.  {1}
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هلوّي قدس سرهما  ه والده إلى خدمة الشيخ عبد اهللا الدَّ وحين توجَّ
الطريقة،  منه  وأخذ  معه،  عنده  فحضر  سنين،  عشر  عمره  بلغ  كان  ما 
علوِّ  من  تفرَّس  لما  كثيراً  التفاتاً  له  وأظهر  شديداً،  حبَّاً  الشيخ  فأحبَّه 
فلم  الناس  من  كثير  من  ولداً  طلبت  قد  يقول:  كان  ما  وكثيراً  استعداده، 
، فجعلته بمنزلة  يسمح به أحد إالَّ الشيخ أبو سعيد فإنه أحال ولده عليَّ
ولدي، فشرع في تربيته، وأمره بالجمع بين القال والحال، فحضر عند 
شيخه،  عند  الحلقة  أوقات  في  يحضر  وكان  ألمره،  امتثاالً  وقته  علماء 
كان  عليه  الشريف  نظره  وقع  فإذا  الناس،  الزدحام  مكاناً  يجد  ال  وربما 
زماناً  إليه  ه  ويتوجَّ مسنده،  طرف  في  ويجلسه  باإلشارة،  لديه  يدعوه 
والمعقول،  المنقول  من  المتداولة؛  الكتب  أكثر  فقرأ  ته،  قوَّ بتمام  طويًال 
والفروع واألصول، على علماء وقته. وكان أكثر استفادته من المولوي 

فضل اإلمام، والمفتي شرف الدين.
مثل  هلوي،  الدَّ المحدِّث  اهللا  ولّي  الشيخ  ابن  عن  الحديث  وأخذ 
«الرسالة  مثل  التصوُّف  كتب  وأخذ  وغيره.  خان  الدين  رشيد  المولوي 
 ( و(النفحات  العلوم)  و(إحياء   « المعارف  و«عوارف   « القشيرية 
و(المثنوي)  سره  قدس  الربَّاني  اإلمام  و(مكتوبات)  و(الرَّشحات) 
لموالنا الرومي قدس سره عن شيخه، بعضها بالقراءة، وبعضها بالسماع.
و(مشكاة  الترمذي)  مثل (سنن  األحاديث  كتب  بعض  عليه  وقرأ 
المصابيح) وغيرهما. وأدرك الشيوخ الثالثة، أعني: الشيخ عبد العزيز، 
أبناء الشيخ ولّي اهللا المحدِّث  والشيخ رفيع الدين، والشيخ عبد القادر – 
الّدهلوي. رحمهم اهللا تعالى وإيَّانا -، وكان يحضر عندهم إما لزيارةٍ، 
وإما لتحقيق مسألة دقيقة، وإما الستخراج معاني أشعار عربية، وكانوا 

مونه غاية التعظيم. يعظِّ
وأخذ سند الحديث عن الشيخ عبد العزيز، وقرأ بعض الكتب على 
خال والده المولوي سراج الدين أحمد بن محمد مرشد بن محمد أرشد 
وكان  سرهم  اهللا  قدس  د  المجدِّ اإلمام  ابن  سعيد  محمد  ابن  شاه  فرخ  ابن 

عارفاً. عالماً 
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الربَّاني  اإلمام  إلى  باألوليَّة  المسلسل  الحديث  مسند  عنه  وأخذ 
بواسطة آبائه الكرام المرقومين، ومنه إلى سيد األنام €.

المذكور  المولوي  وكان  الدين،  نور  المولوي  على  أيضاً  ذ  وتلمَّ
عالماً ذا نسبة قويَّة.

أوان  في  بالمطالعة  الليالي  أكثر  يحيي  الترجمة  صاحب  وكان 
د؛ كان يقرأ  تحصيله، فإذا رآه والده الماجد في المطالعة عند قيامه للتهجُّ
هذا الحديث: (إن لنفسك عليك حقاً، ولعينك عليك حقاً، ولزوجك 
عليك حقاً) الحديث ومع هذه األشغال كلها! كان ال يترك الذكر والفكر 

والمراقبة، وحضور الحلقة في أوقاتها أصًال.
المفارقة  عند  شيخه  بأمر  الماجد،  والده  عن  ه  التوجُّ يأخذ  وكان 

الصورية منه، بل في حضوره أيضاً.
وقرأت  المقامات،  جميع  من  والدي  عن  ه  التوجُّ أخذُت  وقال: 
عليه بعض الكتب، ولذلك كان يكتب اسمه الشريف بعد شيخه في بيان 
سلسلته، وإّال! فأصل بيعته، وكسب نسبته وإجازته وخالفته من شيخه 

هلوي قدس سره. الشيخ عبد اهللا الدَّ
والفروع  والمنقول،  المعقول  تحصيل  من  فرغ  وبالجملة: 
عشرين  عمره  بلوغ  قبل  المتانة،  ونهاية  االستقامة،  بكمال  واألصول، 
من   – له  يقول  شيخه  وكان  العليَّة،  الطريقة  على  بُكلِّيته  وأقبل  سنة، 
ه ليس بمضنون منك،حاضراً كنت أو غائباً،  كمال عنايته له -: إن التوجُّ

ة صحبة شيخه خمس عشرة سنة تقريباً. ولذلك عدَّ مدَّ
في  المؤلَّفة  رسالته  في  سره  قدس  هلوي  الدَّ اهللا  عبد  الشيخ  وكتب 
حدود سنة 1237: إن موالنا أحمد سعيد ابن الشيخ أبي سعيد قريب من 
والده في العلم والعمل، وحفظ القرآن المجيد وأحوال النسبة الشريفة. 

انتهى وكان حينئٍذ ابن عشرين.
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أنتم  وتعالى  سبحانه  اهللا  سلّمكم  هكذا:  أيضاً  مكتوبه  في  وكتب 
أبا  الشيخ  القرابة،  من  أفضل  المودَّة  ارتباط  فإن  كلكم،  أنفار  األربعة 
محموداً،  تعالى  اهللا  جعله  سعيد  أحمد  الشيخ  تعالى،  اهللا  أسعده  سعيد 
الشيخ رؤوف أحمد رأف اهللا تعالى به، الشيخ بشارة اهللا جعله اهللا تعالى 
ة األربعة، وجعلهم سبباً  راً بقبوله، بارك اهللا تعالى في عمر هذه األعزَّ مبشَّ

لترويج الطريقة، وأْكثََر أمثالهم آمين.
ونقل الشيخ محمد جان من لسانه أنه قال في حقه: إنَّ هذا الولد 

أفضل من أبيه. انتهى.
وبالجملة: فقد تقرَّرت رتْبته عند شيخه بعد رتبة والده الماجد؛ 

بل فوقه باعتبار ما يؤول.
ر اسمه في كل كتاب كتبه في آخر عمره، ويصفه فيه  وكان يحرِّ
بعد َوْصِف والده، وال حاجة إلى اإلطناب، فإنَّ المسك يفوح بنفسه، 
على  الماجد  والده  عزم  ولما  وراح!  فاح  وقد  العطار،  يضعه  بما  ال 
قبل  من  أشياخه  مسند  هو  الذي   – إرشاده  مسند  على  أجلسه  الحج  سفر 
إليه  وفوَّض  وثالثين،  اثنين  على  ذاك  إذ  عمره  أناف  وقد   – مرَّ  كما 
أمور الخانقاه كلها؛ كلِّياتها وجزئياتها، ونظارة الكتب الموقوفة، فتزيَّن 
ترويج  المحمود  بذاته  ونيط  دية،  المجدِّ الطريقة  مسند  المسعود  بوجوده 
ه إليه الطالبون من  السيرة النقشبندية، وإشاعة المعارف األحمدية، فتوجَّ
أنوار  ونشروا  ة،  جمَّ فوائد  استعداداتهم  حسب  منه  ونالوا  شتَّى،  أطراف 
ممالك  الهداية والعرفان في أطراف العالم من القرى والبلدان، خصوصاً 
ة  ة أيام وساعات، من قوَّ الهند وخراسان. وكان يحصل للطالبين في ِعدَّ
ة سنين وطول  هه ما ال يحصل من صحبة غيره في مدَّ فه وكثرة توجُّ تصرُّ
ته مصروفة إلى اإلفادة واالستفادة، لئال يبقى أحٌد  األوقات، وكانت همَّ
وعموماً،  محروماً، ويربِّي الّسالكين بما يناسب استعداداتهم، خصوصاً 

لهم من حال إلى حال إلى أن يرقيهم أوج الكمال واإلكمال. ويحوِّ
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بعضهم  ويأمر  القال،  علم  درس  ضمن  في  ببعضهم  يسلك  وكان 
االشتغال،  من  حاله  على  بعَضهم  ويترك  الرجال،  عن  والتبتُّل  باالنزواء 
ه الباطني{1} على كل حال، وما كانت شفقته على  ويشرِّف بعضهم بالتوجُّ
منهم  كلٍّ  ظنُّ  كان  حتى  األوالد،  على  األمهات  شفقة  من  أقل  الطالبين 
حدة،  على  منهم  كلٍّ  أحوال  يتفقَّد  وكان  لغيره،  ليس  به  الذي  لطفه  أن 

ويعامل بهم معاملة مقتضى وقته واستعداده.
كان  فإذا  الفانية،  الدنيا  بمتاع  الصادق  الطالب  يلوِّث  ال  وكان 
تتقوَّى  أن  إلى  ظاهرية،  برعاية  يداريه  كان  االعتقاد!  ضعيف  الطالب 
حرارة طلبه. وكان َمْن يأكل الوظائف من أصحابه أزيد من ستين نفراً، 

ل كفافهم على أحسن الوجوه.  وكان يحصِّ
الحقائق  وإفادة  الدينية،  العلوم  بتدريس  أيضاً  يشتغل  وكان 
والفقه  والتفسير،  الحديث  من  وعال  جلَّ  الحقِّ  طالبي  إلى  اليقينية، 
موالنا  (ومثنوي)  الربَّاني  اإلمام  (مكتوبات)  خصوصاً  والتصوُّف، 

الرحمة. عليهما  الّرومي 
ومن أنفاسه النفيسة:

مطلب أهم للسالك الصادق
الكماالت  إلى  والوصول  العالية،  الحاالت  هذه  حصول  إنَّ  قال: 
في  الراسخة  والعقيدة  المفرطة،  المقتدى  الشيخ  بمحبَّة  منوط  السامية، 
وتعالى،  سبحانه  الحقِّ  مواهب  جملة  من  هي  التي  المهتدي؛  المرشد 
مة الفناء المطلق،  الك نقد الفناء في الشيخ؛ الذي هو مقدِّ حتى يحصل للسَّ
إتمامها؛  في  ويجتهد  يغتنمها،  أن  ينبغي  منها  ة  شمَّ نفسه  في  شاء  فمن 

بالمحافظة على اآلداب.

الغائبّي.  {1}
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م على الكّل حفظ حرمة الشيخ مقدَّ
ولذلك صارت وصية المشائخ الكبار بحفظ حرمة المرشد مقّدمة 

على الكّل، فإنه أصل جميع أركان الطريقة وأساسها. 
أقبل  بذلك  ابتلى  فمن  التزوُّج!  من  أضرُّ  بالمبتدئ  شيء  ال  قال: 
قلبه.  عن  سبحانه  الحقِّ  طلب  ويزول  المولى،  عن  وأعرض  الدنيا  على 

وأنشد هذا:
تـريـد اهللا والـدنـيا الدنيَّة       وذلـك من خياالت رديَّة

للطالبين،  قاتل  سمٌّ  التنعُّم  وأرباب  األغنياء  صحبة  إن  وقال: 
وتنسدل  الفيض،  مجاري  في  القرنين  ذي  سدُّ  صحبتهم  من  ويحصل 
ى رسول اهللا €  الحجب الظلمانية الكثيفة على القلب، أما ترى كيف وصَّ
قال:  حيث  عنها  اهللا  رضي  يقة  دِّ الصِّ عائشة  سيدتنا  المؤمنين  أم  محبوبته 
بيهم)؟ بل كان ال يحبُّ  (إياك ومجالسة األغنياء! وأحبِّي المساكين وقرِّ

أن يجلس الطالب كثيراً فيما بين الفقراء وإخوان الطريقة أيضاً.
وقال: ينبغي لمريد الحقِّ أن ال يلتفت إلى أحد، بل يتنفَّر عن غيره 
تعالى. وكان حجرة موالنا خالد قدس سره مغلقاً من ابتداء حضوره صحبة 
ضرورة!  غير  من  يخرج  كان  وما  رجوعه،  وقت  إلى  سره  قدس  الشيخ 
وكان  كذلك.  يكونوا  أن  الحقِّ  لمريدي  ينبغي  عالية.  بمرتبة  فاز  ولذلك 

في مريدي أشخاص على الصفة، فوصلوا بها إلى الكمال.
وقال: قد اشتهر بين الناس أن اإلمام الربَّاني قدس سره منكر للتوحيد 
الوجودي، وهذا غلط وخطأ منهم، حاشاه عن ذلك! بل هو يقول: إن 
الوالية،  أهل  من  وأربابه  القلب،  مرتبة  معارف  من  الوجودي  التوحيد 
، كما هو  لكنَّ الكمال وراء ذلك، وهو ظهور أن العبد عبٌد والربَّ ربٌّ

نسبة الصحابة والتابعين وأتباعهم. رضي اهللا تعالى عنهم أجمعين.
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اء  الغرَّ الشريعة  على  الوجودي  التوحيد  معارف  تطبيق  إنَّ  وقال: 
ممكن بالتأويل، كما فعله بعض الكبراء، وأما اعتقاد أنه عين الشريعة، 
غير  من  إليه  الكرام  والصحابة  السالم،  عليهم  األنبياء  مشارب  وتنزيل 
تأويل فهو عين الجهالة. فإن قال ذلك مغلوب الحال! فهو معذور، كما 
قال المجنون: الخالفة حقُّ ليلى ال حقُّ أبي بكر وعلي رضي اهللا عنهما. 

ولكن صاحب الشعور مالم ومطعون فيه بتفوُّهه به.
وقال: ينبغي في الصالة رعاية جميع آدابها وشروطها المبيَّنة في 
ه إلى حقيقة الصالة، فإن فعل ذلك فال حاجة إلى تكرار  الفقه، والتوجُّ
ربَّك  تعبد  قوله €: (أن  حينئٍذ  ويكون  واإلثبات،  والنفي  الذات،  اسم 
معراج  (الصالة  قوله €:  سرُّ  ويظهر  المصلِّي،  وقت  نَْقُد  تراه)  كأنَّك 
ملك  فيه  يسعني  ال  وقت،  اهللا  مع  قوله € (لي  أن  وعندي  المؤمن). 

مقرَّب وال نبيٌّ مرسل) إنما هو في الصالة.
وكان قدس سره ذا خلق حسن، حليماً عالماً، متيناً صبَّاراً، قنوعاً 
لهم بحسب الباطن، وإن  عن الدنيا وأهلها، مستكرهاً  متواضعاً، متنافراً 
لم يقل لهم شيئاً في الظاهر، حتى جاءه مرة نوَّاب عالي الرتبة لإلرادة، 
فأجرى على لسانه كلمات باردة بين يديه، حتى رجع عن اعتقاده فيه، 
وقام من مجلسه. ولما انصرف قال: إن مجلس أهل الدنيا نجس، وكل 
له  قلت  ولذلك  الباطنية،  البركة  فيه  يبقى  ال  قدمهم  فيه  واصل{1}  مقام 

كلمات باردة.
وكان كثير الصفح والعفو، وكان يغضُّ بصره عن زالَّت اإلخوان، 
بل كان ينسب زالَّتهم إلى نفسه ويقول: إن القصور عندي، فإنه لو كان 
فيكم  الرذيلة  أوصافي  ظهرت  بل  منكم،  األمر  هذا  صدر  لما  كمال  لي 
قصور  ورؤية  واالنكسار،  المسكنة  غاية  في  وكان  االنعكاس.  بطريق 

األعمال واالفتقار.

بالحق،  قومنا  وبين  بيننا  افتح  اللهمَّ  ديارنا،  في  الكفار  قدم  كيف  اهللا  سبحان   {1}
وأنت خير الفاتحين. {هامش األصل}.
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ابية! فإنه كان يبيِّن  و كان ال يذكر أحداً بسوء، إالَّ الفرقة الضالَّة الوهَّ
قبائح أفعالهم وأقوالهم، لتحذير الناس عنهم، بل صنَّف في ردِّ مذهبهم 
ابيين) ولم يكن  اها: (الحّق المبين في ردِّ الوهَّ المردود الباطل رسالة سمَّ
هناك!  شوكتهم  ة  قوَّ مع  فيه  كونه  وقت  دهلي  في  الرأس  رفع  مجال  لهم 
باإلرشاد  وأجاز  دهلي،  في  المنوال  هذا  على  اإلرشاد  مسند  في  فجلس 
من   1273 سنة  في  الشريفين  الحرمين  إلى  هاجر  ثم  مئين،  الكاملين  من 
وقعة دهلي، واختار لإلقامة المدينة المنوَّرة، وأقام هناك مفيداً إلى آخر 
عمره باالستقامة، واجتمع إليه علماء األمة، وعظماء الملَّة، من أقطار 
األرض شرقاً وغرباً، عجماً وعرباً، وصار واسطة فيضان فيوض الرحَمن 
العلية  النقشبدية  السلسلة  انتظام  ورابطة  اإلنسان،  نوع  أشرف  أمة  على 
، عند الخاّص والعاّم، ودخل في ربقة إرادته  الشأن، وظهر له قبول تامٌّ
ألوف من خواص األنام من بلد اهللا الحرام ومدينة النبيِّ € وسائر بلدان 
اإلسالم، ورقاهم على مراتب الكمال، وألبسهم حلل الجمال، وكم من 
ُمتَّجر ترك في صحبته المال والجاه والمناصب، وأقبل بُكلِّيته على أسنى 
بخلعة  ٍف  ومتشرِّ المقامات،  أقصى  إلى  بلغ  رجال  من  وكم  المطالب! 
الخالفة والكرامات! وما أحسن ما قال الفاضل النبيل؛ والكامل الجليل؛ 

الشيخ عبد الجليل المدني رحمه اهللا تعالى:
هـكـذا فـلـيكن سعي الفتى للمآثر      وتـجـديـد أعـالم المعالي الدوائر
ه الـ       ـمـلـوك ذوو التـيجان يوَم التفاخر لـعـمـرك هذا الفخر ال ما تعدُّ
وَمـْن مـثـل سلطان الطريقة أحمد       سـعـيٌد َجلى األبصار قُْل والبصائر
ُر أقـطـار الــبــالد بــذاتــه       وأوالده الــغــرُّ الــكــرام األكابر مـنـوِّ
هو الشمس في وسط السماء بنورها       تـبـدَّت ونـور الـهـدى يبدو لناظر
ْود ِعْلماً راسخاً في وقارهه       والـبـحـر عـلـمـاً زاخراً بالذخائر هـو الطَّ
ذا كـنـز لـسـدِّ الـمـفاقر وكـنـز ألهـل الـفـقر أصـبح مغنياً       فـيـا حـبـَّ
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عـلـى نهِجه إن شئت تظفر بالمنى       ومـنـهـاجـه فـاسلك سريعاً وبادر
راً       ُمـجـّداً وعـنـدي لـست أنت بقادر عـلـى سـيره ِسْر إْن قدرت ُمشمِّ
فـذاك إمـام الـعـصـر أوحد دهره       فـحـاشـا يضاهى في المال بمناظر
لـه الـرتـبـة الـعليا التي دون نيلها       لـمـن رامـهـا ال شكَّ شقُّ المرائر
يُوث الخوادرِ وكـيف لربَّات الخدور وإن َسَمت       مـبـادرة األسـد الـلـُّ
فـكـم حـائـٍر ال يـهـتـدي لسبيله       أتـاه فـوافـاه الـُهـدى بـالـبـشـائرِ
وكـم وارد لـلـفـيض أصبح هائماً       أتـاه فـأمـسـى جـامـداً للمصادر
وكـم مـستغيث في ُدجى الليل أمَّه       فـصـادف من إحسانه غوث ناصرِ
صـه مـن شـرِّ أخبث ماكر وكم من مريد جاء يشكـو مـريـده       فـخـلـَّ
تـطـوف بـه عـنـد المساء وغدوة       رجـاٌل تـحـاموا عن قبيح المتاجر
فـيـفـتح من أغالق حصن قلوبهم       مـغاليق تملى من صنوف الجواهرِ
ويـسـعـدهـم مـن نظرة بعد نظرة        بـأعلى مقام جلَّ عن وصف شاعرِ
وال زال مـن خمر الوصال علـيهم        يـديـر كـؤوسـاً كـالـبدور السوافر 
هـم لـيـٌل تجافت جنوبهم       يُـسـيـلـون دمـعاً من عيون سواهر إذا جـنـَّ
سكارى ومن أنظاره في وجوههـم       عـالمـات صحو ُغيِّبت في السرائر
ويـنـقـلـهـم مـن حـالة بعد حالٍة       ويُـرقـيـهم في القرب أسنى المنابر
هم القوم حّقاً ليس يشقى جليسهم       ويـسـعـد من يلقاهم في المحاضر
فبادر إليـه واغـتـنـم قـرب وصله       ونـافـس إذا مـا نِـْلـَت ذاك وفاخر
ولُْذ كلَّمـا نـابتك في الكون حاجة       بـأعـلـى جناب منه في دفع ضائر
ـكـاً        يُفْح منك َعْرف{1} فاق طيب المجامرِ  ومن حبِّه كن دائـمـاً مـتـمـسِّ
انتهى.

أي: ريح طيبة. {منه}.  {1}
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قال ناعته: وبالجملة فمناقبه الشريفة يكلُّ عن حصرها كل بليغ، 
ولو نظم النجوم في كالمه، وعلوِّ شأنه ال تدركه ضعاف العقول، فكيف 
وسماك السماء دون مقامه؟! والتطويل في تعداد مناقب َمْن هو غني عن 

المدح تقصير، وال يدرك اآلمل فيه غاية مرامه. 
أربع  النبي €  مدينة  في  اإلفادة  وسادة  على  استقرَّ  وبالجملة: 
والعصر  الظهر  بين  ما   {1}1277 سنة  في  بالرحيل  له  نودي  ثم  سنين، 
ر  ونوَّ روحه،  تعالى  اهللا  روَّح  األول  ربيع  من  الثاني  الثالثاء  يوم  من 
مات شهيداً }. لما ورد في  خوا سنة وفاته {عاش سعيداً  ضريحه. وأرَّ
أفندي  الجليل  عبد  الشيخ  موالنا  وأنشد  شهيد)  المبطون  إن   ) الحديث 
في  وكتبوها  األبيات،  هذه  وفاته  تاريخ  في  تعالى]  [اهللا  سلَّمه  المدني 

قبره: على  ونصبوه  الرخام 
قـضى قطب أقطاب الشهير بأحمد       أسـعيٌد إمام العلم والحلم والهدى
دا ه في األلف أضحى ُمَجدِّ مـنـار طـريـق الـنـقشبندية الـتـي       لـها َجدُّ
ً خوا       سـعـيـداً شـهـيـداً بـالجنان مخلَّدا وُمْذ حلَّ في ذا القبر ناديت أرِّ
ودفَن في البقيع الغرقد، في جوار قبَّة جامع القرآن سيدنا عثمان 

رضي اهللا تعالى عنه.
قدوة  األنام  مرشد  الدقائق؛  كنوز  مفتاح  الحقائق؛  رموز  كشاف 
ومصدر  اإللَهية؛  العلوم  الواصلين؛مخزن  قطب  العارفين  إمام  الكرام 
أحمد  الشيخ  ابن  مظهر  محمد  الشيخ  وسندنا  سيدنا  الالمتناهية  الفيوض 
سعيد ابن الشيخ أبي سعيد قدس اهللا تعالى أرواحهم، وروَّح أشباحهم، 
ونفعنا ببركات أنوارهم، وأروانا من بحر أسرارهم، وثبَّتنا على محبَّتهم، 

امهم آمين. وحشرنا في زمرة خدَّ

وعمره على هذا 95 سنة.  {1}
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اعلم أنه كان لموالنا الشيخ أحمد سعيد قدس سره ثالثة بنين:
جلس  تعالى  اهللا  رحمه  صاحب  الرشيد  عبد  الشيخ  موالنا  أكبرهم 
مكان أبيه بعد وفاته، باتفاق من أخويه وجميع أصحاب والده الماجد، 
ة بتربية المريدين، وتسليك  ثم تحوَّل إلى مكة المكرمة، واشتغل هناك مدَّ
السالكين، ثم ارتحل منها إلى عالم الحقيقة، ودفن بالمعلَّى أمام قبَّة أم 

المؤمنين خديجة الكبرى رضي اهللا تعالى عنها في سنة 1287.
وأوسطهم موالنا الشيخ عمر صاحب رحمه اهللا تعالى اشتغل بتربية 
من  األصلي  وطنه  نحو  ه  توجَّ ثم  سنين،  الشريفين  الحرمين  في  الطالبين 
الهند، وارتحل هناك من الفناء إلى البقاء رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة، 

وخلَّف كلٌّ منهما ولداً، وهما اآلن مشغوالن بالتربية في بالد الهند.
وصاحب الترجمة قدس سره هو أصغرهم سنّاً.

والدته ثالث جمادى األولى سنة 1248 ولد في جوف الخانقاه في 
ه األمجد الشيخ  دهلي وتاريخ والدته {مظاهر محمدي } استخرج ذلك جدُّ
المشرب،  محمدّي  كونه  إلى  مشيراً  محمد،  مظهر  وسماه  سعيد،  أبو 
وكان يحبُّه حبّاً شديداً، ويقول: يفوح من هذا الولد روائح أولي العزم، 
يخب  ولم  فراسته،  تخطئ  فلم  عميم.  وفيض  عظيم،  شأن  ذا  وسيكون 
رجاؤه وبشارته، حيث ظهر صدق مقالته بعد مضي أزماٍن وسنين، وبلغ 

مرتبة حق اليقين، وكان حين قال له جّده هذا القول ابن سنة.
قال قدس سره في حاشية هذا القول: وكنت أترقَّب ذلك الشأن، 
، واستضعافهم  حتى ظهر بعد ثالث وثالثين سنة، حين تطاول الناس عليَّ
بتثبيت اهللا تعالى  انزعاجي منها  إيَّاي، وتكلُّمهم فيما ليس بحق، وعدم 

وفضله ورحمته، فقيل لي ها هنا – فليتنبَّه -:

وكـم هللا مـن لطف خفيٍّ        يُدقُّ خفاه عن فهم الزكيِّ
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وقال  حجره،  في  ووضعه  الحاضنة،  ِحْجر  من  مرة  ه  جدُّ أخذه 
في أذنه: {اهللا} فارتعدت منه فرائصه، واضطرب اضطراباً شديداً، فنشأ 
وأُرضع  والوالية،  الفيض  ومهد  والهداية،  العلم  حجر  في  سره  قدس 
من ثدي األسرار والعرفان، وسقي من عين اإليمان والوجدان، ولذلك 
كان ظاهر الحجة وباهر البرهان، حفظ القرآن في سنِّ تسٍع، وقرأ أكثر 
الطريقة  وتلقَّن  الماجد،  والده  على  والتصوُّف  واآللية  الدينية  الكتب 
العلية أيضاً عن والده في صغر سنه، وأمره بالمراقبة األحدية، وتشرَّف 
هو  الذي  الفيض  انتظار  ودوام  تعالى،  اهللا  إلى  واإلقبال  ه  التوجُّ بدوام 

الحضور. دوام  مة  ُمقدِّ
وفرغ من تحصيل العلوم الظاهرة والباطنة وهو ابن اثنين وعشرين 
ه إلى المريدين في حضوره،  فه باإلجازة المطلقة، وأمره بالتوجُّ سنة. وشرَّ
وأحال عليه جماعة من مريديه، وقرأ (مكتوبات اإلمام الربَّاني) قدس 
سره على والده الماجد بغاية التحقيق، ونهاية التدقيق مرتين، ولهذا كان 

في حلِّ مشكالتها آية من آيات اهللا تعالى.
وغلب عليه شوق زيارة الحرمين الشريفين، فاستأذن والده الماجد، 
العنايات،  بأنواع  هناك  فتشرَّف  والتي،  اللّتَيَّا  بعد  منه  ُكْرهٍ  على  له  فأذن 
وعاد  المعجزات €،  وصاحب  الكائنات  سيد  من  الكماالت،  وأصناف 

إلى خدمة والده بأنواع الفتوحات.
المكتوب  هذا  الماجد  والده  أرسل  راجعاً  يَْمبى  إلى  وصل  لما  و 
الموجبة  والدعوات  المسنون  السالم  وبعد  لديه:  مثوله  مستدعياً  إليه، 
دي  المجدِّ سعيد  أحمد  والهجران؛  البعد  بنار  المحترق  من  للتَّرقيات 
سلَّمه   – الشريفين  الحرمين  حاّج  األرشد  األعزُّ  ولدي  فليعلم  المعصومي 
قرة  الولد  ذلك  مكتوب  أنَّ   – يتمنَّاه  ما  غاية  إلى  وأوصله  تعالى،  اهللا 
نزوله  على  المشتمل  صفر،  من  بعشرين  المؤرَّخ  األذنين،  ة  ومسرَّ العين 
غير  مسّرات  القلب  وأورث  وصل،  قد  يَْمبى  في  ودخوله  المركب  من 

متناهية، فسجدت اهللا تعالى شكراً، وقلت:
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أهـًال لـسـعـدي والـرسول وحبَّذا       حـبُّ الرسـول لحبِّ وجه المرسل
غيره:

أنـِصـف أيـا فـلـٍك زاهٍ مصابيحـه      مـن أيِّ هـذيـن قد عمَّت تفاريحه
شـمـس بـهـا عـالم تمَّت مصالحه      أم بـدري الـبـاد مـن شـام لـوائحه
فليعّجل اآلن منطوق حديث (من قضى نهمته فليعجل إلى أهله) 
الولد  ذلك  أن  وحيث  منه،  ه  توجَّ الذي  الكبير  الطريق  من  الوثوق  الالزم 
صورة  في  اآلن  له  مصلحة  فأيُّ  المعنى  إلى  ووصل  الصورة  تجاوز  قد 
ينبغي أن تجئ بمعيَّة الحقِّ سبحانه؟ ماذا تصنع معية خواجه آمِْر؟ أسرَّ 
ة العين بالخيريَّة التامة الوطن المألوف،  اهللا سبحانه المشتاقين بإدخال قرَّ
العين  قرة  مفارقة  في  واحداً  يوماً  فإن  االضطراب،  جذبات  من  وينجينا 

يساوي سنة كاملة، وال راحة لي بدونه. انتهى.
أنواع  من  له  عرض  ما  عليه  وعرض  مسرعاً،  خدمته  إلى  فعاد 
وتلك  البشارات،  بأنواع  ره  وبشَّ حه  رة،فصحَّ المنوَّ المدينة  في  الفتوحات 

العوارض مذكورة مع جواباتها في آخر المقامات السعيدية فليراجع.
ثم هاجر إلى الحرمين الشريفين مع والده الماجد في وقعة دهلي، 
في  وتارة  مكة،  في  تارة  وأفاض،  وأفاد  واستفاض،  هناك  واستفاد 
ويجعله  شديداً،  حبَّاً  يحبُّه  والده  وكان  الطائف،  في  وأحياناً  المدينة، 

إماماً في صالته، ويسمع منه القرآن، خصوصاً في مرض موته.
ه أخواه األكبران إلى مكة المكرمة،  و لما توفِّي والده الماجد وتوجَّ
ن والرشادة، وتصدَّى للدعوة والهداية. استقرَّ في وسادة اإلفادة بغاية التمكُّ

و كان حينئذ ابن تسع وعشرين، وتعلَّق بذاته منصب القيُّومية في 
لألسرار اإللَهية، ومصدراً  دية األحمدية، لما كان مظهراً  الطريقة المجدِّ
لآلثار النبوية، ومهبطاً لألنوار الالمتناهية، وملتقى لبحار العلوم الشرعية 
وبّث  المحمدية،  الشريعة  معالم  أعالم  يرفع  فقام  اليقينيَّة،  والمعارف 
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األقطار،  في  إرشاده  صيت  فطار  األحمدية،  النقشبندية  الطريقة  أسرار 
األخيار،  الطالبون  عليه  فأكبَّ  النهار،  رابعة  في  الشمس  كاشتهار 
في  واعتكفوا  باألنوار،  المحفوفة  صحبته  والتزموا  األبرار،  والّسالكون 
المريدين،  وتربية  اإلرشاد  رياسة  إليه  فانتهت  والنهار،  الليل  آناء  عتبته 
وُسلِّمت إليه هداية العباد وإرشاد الّسالكين، فأصبح غوث الوقت حكماً 

ًال، وناصر الحقِّ قوالً وعمًال وفعًال. وعلماً وتحمُّ
المعقول  بين  جامعاً  َّانيّين،  الرب العلماء  من  سره  قدس  وكان 
على دقائق المعارف ودقائق  للفروع واألصول، مطلعاً  والمنقول، حاوياً 
الحكم، ما من فَنٍّ من فنون العلوم إّال وقد كان له فيه يد طولى، وبيان 
شاٍف، وحظٌّ واف، فأفاد العلوم الدينية للطالبين، ورقى مدارج القرب 
للّسالكين، وكم ردَّ إلى اهللا تعالى عاصياً! وكم ذكَّر اهللا تعالى ناسياً! وكم 
اهتدى بهديه َمْن كان يتيه في تيه الضالل حيارى! وكم صحى بإرشاده 

َمْن كان من خمر الغفلة سكارى! وكم أطلق من أغالل الهوى أسارى.
لهم  وبذل  اآلفاق،  جميع  من  والصلحاء  العلماء  بابه  إلى  واجتمع 

أنواع األلطاف واإلشفاق، وكان عالماً بأدواء القلوب ودوائها.
وكان طريقته في تربية الّسالكين مثل طريقة آبائه الكرام، ومشائخه 
االقتصاد،  طريق  فيه  سالكاً  نقصان،  أو  بزيادة  تبديل  غير  من  العظام، 
وال  روا  (بشِّ معنى  ومالحظاً  وقاربوا)،  دوا  (سدِّ إلى  بصره  شاخصاً 
يأمره  فمنهم  األذكار،  وظائف  من  يناسبه  بما  كالًّ  يأمر  وكان  تنفِّروا)، 
األغيار،  عن  والعزلة  والرياضة  بالمجاهدة  يأمره  َمْن  ومنهم  باإلكثار، 

ومنهم َمْن كان يفوِّض إلى يده زمام االختيار.
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مطلب
أوفر،  إليهم  والتفاته  أكثر،  العلوم  وطلبة  بالعلماء  اعتناؤه  وكان 
وأنواع  الجهل  فشوِّ  من  شاهد  لما  العلوم  طلب  على  الحثِّ  كثير  وكان 
إلى  يُفضي  وجه  على  األذكار  بكثرة  يكلِّفهم  ال  وكان  العالم،  في  البدع 
ترك التحصيل، اللهم إال َمْن كان قد قضى وطره من العلوم، وأراد في 
زيادة ماله عنه غنى، فينبِّهه على أن االشتغال بذكر المولى هو األولى. 
طبقات،  ثالث  البقيع؛  بباب  رة  المنوَّ المدينة  في  عالية  مدرسة  وبنى 
مشتملة على جميع ما يحتاج إليه من خزانة الكتب، ومحّل التدريس، 
ة، ومحض  د علوِّ الهمَّ ومحلِّ اجتماع اإلخوان للذكر، وكان ذلك بمجرَّ

فضل اهللا تعالى.
وكان عاشقاً لرسول اهللا €، فانياً فيه وأوصافه، باقياً به وبأسراره 
وأنواره. وكان صحيح الكشف، وصادق الفراسة، وكثير اإلشراف على 
بواطن المريدين، وقويَّ التصرُّف فيهم، وصاحب خوارق العادات وأنواع 

الكرامات.
مرة  أسبوع  كل  في  الكريم  القرآن  ختم  الشريفة  عادته  من  وكان 
صحيح  وختم  رمضان،  شهر  كل  في  البخارى  صحيح  وختم  واحدة، 
مسلم في كل عشر ذي الحجة، وصوم عشر كل محرَّم، وصوم اإلثنين 

والخميس وأيام البيض، وكل ذلك مع اجتماع اإلخوان للختم.
ه منه في كل يوم ثالث أوقات؛ بعد اإلشراق والظهر  وأخذ التوجُّ
والمغرب، وقت زيادة طول اللَّيالي على النهار، وبعد العصر في عكسه، 
وفية،  وكان يدرس في العلوم الظاهرة في أثنائها من األحاديث وكتب الصُّ
في  لطيفة  رسائل  وله  سره،  قدس  الربَّاني)  اإلمام  خصوصاً (مكتوبات 

الطريقة، ومناقب والده صغرى وكبرى.
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أن  الكرام  اإلخوان  به  ينصح  ما  أهم  إنَّ  القدسية:  كلماته  من  و 
يكون شغلهم باهللا تعالى على الدوام، وأن يصرفوا جميع هممهم إلى ذكر 
التام، ويزول  الملك العالَّم، بال غفلة لمحة عنه حتى يحصل الحضور 

الحبُّ علماً وحبَّاً بما سواه من األنام.
ورؤية  تعالى،  اهللا  إلى  األمور  تفويض  الطيّبة  الحياة  خالصة  و 
في  وكيف  بلم  التكلُّم  وعدم  العالَّم،  الملك  تقرير  من  األحوال  تقلُّب 
القلب  وتقوية  الحادث،  مع  والمضايقة  المعارضة  وترك  الوقائع، 
نفسه  من  واليأس  الغيبيَّة،  خزائنه  وتذكُّر  تعالى،  الحق  مواعيد  ر  بتفكُّ

بالُكلِّية. والخلق 
الرغبة  بكمال  تحّب  لمن  تحبُّ  ما  إيثار  المحبَّة  آثار  من  قال:  و 
فهو  بالئه  من  وهرب  المحبوب  خالف  إن  المحبَّة  عي  فمدَّ والسرور، 
وإنما  مهجور،  شقي  فهو  مقبول  ذلك  مع  أنه  زعم  وإن  مغرور؛  كاذب 
يصير الطالب مريد اهللا تعالى إذا كان جميع مراداته مسلوباً عنه سوى رضا 

ال. اهللا تعالى، وكان تحت قضائه تعالى كميت بين يدي الغسَّ
أقول: هذا ناظر إلى ما قيل:

تكون مريداً ثم فيك إرادة        إذا لم تر شيئاً فأنت مريد
الدنيا  في  زاهداً  الجنان،  قويَّ  التوكُّل،  صحيح  سره  قدس  وكان 
خر شيئاً من الدنيا، بل كان يصرف ما يحصل من الفتوح  وأهلها، ما كان يدَّ
الغيبي في أمور الخانقاه وحوائج فقراء أصحابه، وما كان يهاب األمراء 
والوزراء، بل كان الكل يهابونه، وما كان يحصل له الفرح والسرور من 
مدائح الناس كما يحصل ذلك ألهل الغرور، وال الغمُّ والحزن من ذمِّهم 

أيضاً، بل كان مدح الناس وذمُّهم عنده على حدٍّ سواء.
ومعه  واالنكسار،  الحياء  شديد  التواضع،  كثير  سره  قدس  وكان 
علم  مجلس  مجلسه  كان  والوقار،  والجاللة  الهيبة  بأنوار  محفوفاً  كان 
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وإفادة، وهداية ورشادة، ال ينتهك فيه الحرم، وال يذكر فيه غيبة أحد، 
ز عن أمثال ذلك، وترى رسالته المسماة بـ (المقامات  وكان شديد التحرُّ
آخرها.  في  خصوصاً  وذمِّها،  الشريفة  نفسه  باتِّهام  مشحونة  السعيدية) 

فارجع إليها إن شئت تعرف صدق هذا المقال.
ليلة االثنين الثانية عشر من محرَّم الحرام  توفِّي قدس سره مبطوناً 
كبيرة  بجمعية  عليه  الصالة  بعد  وفاته  ليلة  صباح  ودفن   ،1301{1} سنة 
سرهما  قدس  الماجد  والده  قبر  بجنب  الغرقد،  البقيع  في  مثلها،  يَُر  لم 

وأفاض علينا من بركاته.
ونظم فضالء العصر مراثي كثيرة مشتملة على تاريخ وفاته، ليس 
الربَّاني  العالم  مرثية  جملتها  ومن  جميعها،  إيراد  محلَّ  المختصر  هذا 
الشيخ أَخون جان البخاري سلَّمه الباري؛ مشتملة على أربعة وثالثين بيتاً 

من بحر الرجز مطلعها:
اهللا حـيٌّ دائـم عـزَّ وجـّل       وليس للغير وجوٌد في األزل

إلى اَن قال:
أال تـرى إلـى جـنـاب الـمـرشـد       فـخـر الـزمـان الشيخ مظهر انتقل
شـمـس سـماء الكشف والمعارف       بـدُر ذرى اإلرشـاد لـلفيض محل
قـطـب مـدار الـديـن والـهــدايـة       شـمـس منار االقتدا الغوث األجل
يـنـبـوع أنـوار الـصـفـاء والــوفـا       مـشـكـاة أنـوار الـفـيوض لم يزل
مـنـشـأ أنـوار الـفـنـون والـحـكم        مـبـدأ آثـار الـعـلـوم والــعــمـل
مـصـدر أسـرار الـيـقـين والهدى       َمـظـهـر أطـوار الـمـشـائخ األَُول
وِن مِـْصَره ويـحيى عصره       أبـو يـزيـد أو جـنـيـد فـي الـمثل ذو الـنـُّ

وعمره على هذا 53 سنة. {هامش األصل}.  {1}
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د       لـلـنـقـشـبـنـد تـابـٌع نـعـَم البدل د الـمـسـلـك لـلـمــجـدِّ مـجـدِّ
هـو الـذي بـكـل فـضـٍل ارتــدى      ولـلـكـمـاالت الـجـلـيـلة اشتمل
وسـار أفـالك الـمـقـامـات العلى      حـتـى من الحاالت أقصاها وصل
ة       بـفـيـضـه مـثـل الـضـيـا ثـم أفل أضـاء عـالـم الــقــلــوب مــدَّ

إلى أن قال:
ة الـفردوس منتهى األمل عـلـيـه رضـوان اإللَـه الـصـمــد      فـي جـنـَّ
لـمـا قـضـى ُسـئـلـت عن تاريخه       فـقـلـت أرِّخـوه بـالـخـلـد دخل

الدين  ضياء  أحمد  الشيخ  موالنا  صديقنا  لطيفاً  تخميساً  سها  وخمَّ
في  اآلن  المدرس  األماني؛  نواصي  وملَّكه  اهللا،  سلَّمه  القزاني  أفندي 

النبوي: الحرم 
لـهـفـي ولـهـف الـناشد والمنشد       عـلـى ذهـاب األمـجـد فـاألمجد

يا حسرة الراشد والمسترشد       أال ترى إلى جناب المرشد
فخر الزمان الشيخ مظهر انتقل

بحر الهدى غيث الندى للـعـاكـف      ومـعـدن اإلحـسـان والـعـواطـف
ومـنـبـع اإلشـفـاق والــعــوارف      شـمـس سـماء الكشف والمعارف 

بدُر ذرى اإلرشاد للفيض محل
ال تـعـجـبـوا مـن فـضـله وفخره       واألولـيـاء كـلـهــم بــنــصــره
ون مـصـره ويحيى عصره مـنـصـور يـومـه وبـشـر دهــره      ذو الـنـُّ

أبو يزيد أو جنيد في المثل
يـدعـى بـفـاروقـيـهم واألحمدي       فـي سـلـكـهـم كالجوهر المنضد
د د الـمـسـلـك لـلـمـجــدِّ بـالـسـنَـد الـعـالـي الـجليِّ الجيِّد       ُمـجـدِّ
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للنقشبند تابٌع نعَم البدل
دا       مـحـمـد الـمـظـهـَر اِبْـَن أحـمـدا بـذاك أعــنـي سـيـفـه الـمـهـنـَّ
ه أبـو سـعـيـد الـمــهــتـدا      وهـو الـذي بـكـلِّ فـضـٍل ارتـدى وجـدُّ

وللكماالت الجليلة اشتمل
إلى آخره بطوله، وفي ذلك كفاية للمسترشدين.
ومنها مرثيَّة موالنا الشيخ إبراهيم الغزنوي، عامله اهللا تعالى بلطفه 
؛ خليفته الجليل، ونديمه النبيل، معدن الفضل الجزيل. الخفيِّ والجليِّ

منها، مرثيّة: سها هذا العاجز، ولنورد بعضاً  وقد خمَّ
أشـكـو إلـى مـوالي دهـري باكيا       لـمـا غـدا ربـع الـفـضـائل عافيا
مـتـفـقـداً الـجـنـاب مـظهْر ناديا       يـا سـيـدي يـا مـظـهـر األنوار يا

َمْن حبُّه أضحى بروحي ثاويا
بـاَن الـعزا ُمْذ بنَت عن ذاك المحل       قـد حـلَّ بي ما كنُت منه في وجل
مـن غـمرةٍ ال تنقضي حتى األجل       أتـراك تـدري أنـنـي أنـا لــم أزل

طول الدهور على فراقك باكيا
وكنت ال أرضى الوصال بما مضى       قـنـعـت رغـمـاً بالخيال ال الرضا
باً جمر الغضا       تـركـتـنـي من نار هجرك في لظى أبـقـيـتـنـي مـتـقـلـِّ

وأحتمي األَسَن الطويل الكاويا
شـقُّ الـجـيـوب مـحـرَّم لكنَّ في       ذاك األسـى شـقُّ الـقـلوب ال يفي
أم كـيـف ال أقـضي األسى بتلهُّف       تـبـكي ليالي الصوم حين تراك في

جنات عدٍن في نعيم الهيا
أعـظـم بـهـا من رزأة في كل حي      مـن إنـٍس أو جـنٍّ َسَرت بكل شي
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أْوَرثَْت للعين البكـا والـقـلـب َكْي      والـعـيـد يـبـكي حين ال يلقاك بي
في الناس في ثوب المالحة ماشيا

دا ك أحـمـد مـتـجـدِّ دا       طـريـق جـدِّ أضـحـى بـك الدين القويم مسدَّ
فـمـن اقتدى بك سيدي قد اهتدى       يـغـشـاك رضـوان الـكـريم مؤبَّدا

ما ناح قمريُّ إللٍف باكيا
انتهى.
ومنها مرثية موالنا الشيخ عبد الجليل أفندي المدني سلَّمه اهللا تعالى:
لـفـقد إمام العصر أظلمت األرض       وضاق علينا طولها الرَّحب والعرُض
وزالت عن الدنيا البشاشة والـبـهـا       وجفَّ جناٌب من غضارتها غضُض
وأصـبـح مـن فـقـدانه القلب ذائباً        بـه لـوعـة يـكفيه عن كلِّها البعُض
وصـرنـا حـيارى كاليتامى لفـقـده        وقـد حال من دون الفريص لنا الحرُض
نا به       مصاب له تبكي السموات واألرُض ـنـا رزٌء فـقـد عـمَّ لـئـن خـصَّ
د مظهر       مـحـمـُد أوصـاٍف ألسـراره فيُض لـعـمري هو الغوث المجدِّ
إمـام بـه تجلى القلوب من العمـى       ويـغسل ما فيها من الدنس الحرُض
عـلـى بـابـه مـن كل قوٍم عصائب       بـمقصودهم من فيض راحته يمضو
طـبـيـب ألدواء الـقـلـوب مجرَّب       إذا اخـتلت األلباب فهو لها حمُض
لـه رأفـة بـالـطـالـبـيـن ورحـمة       فـمـا أحـد إال ومـنـهـا لـه فرُض
س بـالعيوب له َعَرُض سـمـا وعـال فضًال ومجداً وسؤددا       ولـم يـتـدنـَّ
لـه هـمـم تعلو على الشمس رفعة      وكـل كـمـاٍل كـان فـهو له روُض
أيـاديـه بـاإلحـسـان والبرِّ فاضتـا       وراحـته من شأنها البسط ال القبُض
لـقـد كـمـلـت فـيه المكارم كلها       وفيه السخا والجود والكرم المحُض
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حـلـيٌم سليٌم القلب بالصفح معلٌن       وعـمـن يـسئ الفعل شيمته الغضُّ
وفي نصرة اإليمان والحقِّ لم يخف        ولـم يـتـحـرَّك مـن فـرائصه نبُض
وا اد منه وشـاهدوا        من الغيظ في األحشاء أنملهم عضُّ على ما رأى الحسَّ
وينقض ما أعـيـى الـرجـال بنقضه      ولـيـس لـما قد كان أحَكَمه نقُض
ويـنـهـى عـن األمر الذي هو ُمنَْكر      ويـأمـر بـالـمعروف كان له حضُّ
سـقـى جـدثـاً واراه َصيُِّب برحمة      مـن الـعفو والغفران يهمي ويرفضُّ
ها غمُض فـأعـيـنـنـا تـذري الـدموع سواقيا      وأجـفـاننا ُمْذ غاب ما مسَّ
انتهى.
الدين  بهاء  الشيخ  أكبرهم  أربعة:  األوالد  من  سره  قدس  وخلَّف 
باجتهاد  الكريم  القرآن  حفظ  سنين،  ست  ابن  وفاته  حين  كان  أحمد؛ 
إلى  ل  وحصَّ سنين،  عشر  ذاك  إذ  وعمره  السيد،  سيدي  وخليفته  وصيِّه 
اآلن مباديء العلوم، ويلوح فيه آثار الرشد والهداية، والفهم والدراية، 
والمرجو من اهللا تعالى أن يكون مثل آبائه الكرام، ُمحيياً لطريقتهم، دون 

أن يضيِّع سعي سيدي السيد، وأن ال يخيِّب ظنَّه فيه آمين.
وخلفاؤه قدس سره في بالد الهند، وخراسان، وما وراء النهر، 
وأضالع الّروم، والقزان، ال يحصون كثرة، وهذا المختصر ال يسع ذكر 
كلهم، مع عدم وقوف هذا العاجز، على أحوال كلٍّ منهم، ولنذكر هنا 

نبذة من أحوال َمْن عيَّنه لمكانه بعده.
الصلحاء  ونخبة  المدقِّقين  الكبراء  قدوة  المحقِّقين  العلماء  عمدة 
عبد  الشيخ  موالنا  الربَّاني  العالم  عين؛  المشرِّ الكمالء  وزبدة  عين  المتورِّ
ّي موطناً ومدفناً  الحميد أفندي بن الحسن الداغستاني الشرواني محتداً المكِّ

وارى قبره اللطف السبحاني آمين.
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جميع  في  محقِّقاً  ُمتقناً  والباطنية،  الظاهرية  العلوم  في  عالماً  كان 
باأللسن الثالثة: العربية، والفارسية، والتركية. الفنون، عارفاً 

وقدم  اإلسالم،  بالد  إلى  رحل  ثم  بالده،  في  أوالً  العلوم  أخذ 
مثل  أدالَّء؛  وفضالء  أجالَّء  علماء  عن  فيهما  وأخذ  ومصر،  قسطنطينية 
صاحب  الباجوري  إبراهيم  والشيخ  الكل،  أستاذ  الوديني  مصطفى  الشيخ 
مة  المكرَّ ة  مكَّ قدم  ثم  ذروتها،  العلوم  من  وبلغ  المفيدة،  التصانيف 
طلب  عطش  فيه  وكان  واإلفادة،  بالتدريس  واشتغل  بها،  واستوطن 
الحقِّ في مبادئ حاله، وتردَّد بهذا السبب إلى مشائخ وقته، وأخذ منهم 

هات، ولكن لم يطمئنَّ قلبه إلى أحد منهم. التوجُّ
 ولما قدم سيدنا الشيخ محمد مظهر قدس سره مكة المكرمة حاّجاً 
ذلك  في  إليه  فاعتذر  الطريقة،  منه  استدعى  األول  سفره  في  بالده  من 
الوقت بسبب عدم توقُّفه، ولما قدم موالنا الشيخ أحمد سعيد قدس سره 
من بالده بايعه في الطريقة بإرادة صادقة، وعقيدة  مكة المكرمة مهاجراً 
راسخة، وترك التدريس، والزم صحبته الشريفة، وصرف الشيخ قدس 

هات قويَّة. كثيراً، وتوجُّ سره إليه التفاتاً 
إلى  فَوَّضه  األوَّل  ربيع  في  رة  المنوَّ المدينة  إلى  الشيخ  ه  توجَّ ولما 
تاّماً، ونال  سيدنا الشيخ محمد مظهر قدس سره، واختص به اختصاصاً 
العام  من  رجب  في  رة  المنوَّ المدينة  إلى  معه  ه  وتوجَّ ة،  جمَّ فوائد  منها 
سيد  من  بعناية  واختصَّ  له،  ومحبَّته  به  ارتباطه  ة  شدَّ بسبب  المذكور؛ 
الكائنات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات، وصدَّق شيخه ما شاهده 

من عنايته €، وقال: قد قبلوه، والحمد هللا على ذلك.
وألبسه  ة،  مدَّ صحبته  مالزمته  بعد  والخالفة  باإلجازة  فه  شرَّ ثم 
الحميد،  عبد  موالنا  أجزت  وقال:  طويًال،  له  ودعا  المستعملة،  جبَّته 
تترتَّب   – تعالى  اهللا  شاء  إن  إليه-  كبرائنا  نسبة  إلقاء  في  جهداً  آل  ولم 

ة: الثمرات عليها، وحال هذا السلوك وحصوله يستدعي مدَّ
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األْوَحـدي رأى الـِمـَحـن      سـتـيـن عـامـاً اْمـتَـَحـْن
حـتـى أتــتــه لــيــلــة      فـيـها بدى البُْخت الحَسْن

دية قويَّاً، فال غمَّ  وقال: إذا كان حبل المودَّة ألهل النسبة المجدِّ
إن شاء اهللا تعالى، فالالزم صرف  حينئٍذ يجذبه جميع كماالتهم تدريجاً 

األوقات في األذكار واألشغال المعمولة.
ه  التوجُّ في  ر  تقصِّ ال  سره  قدس  مظهر  محمد  الشيخ  لسيدنا  وقال   
ه الغائبي دائماً، وصحبه بعد ذلك مراراً  فه بالتوجُّ إليه. فامتثل أمره، وشرَّ
قة، بل كان كأنه لم تنقطع الصحبة بينهما أصًال، بسبب  في أوقات متفرِّ
بتدريس  عمره  آخر  إلى  واشتغل  بينهما،  والمكاتبات  المراسالت  كثرة 

علوم الدين للطالبين، وتربية السالكين في مكة المكرمة.

فرق بين التصلب والتعصب
الصمت،  كثير  السمت،  حسن  مهيباً،  وقوراً  سره  قدس  وكان 
وكان يجتمع عنده اإلخوان صباحاً ومساء في باب الزيارة؛ لقراءة ختمات 
السنيَّة،  هات  التوجُّ وأْخذ  العليَّة،  الطريقة  هذه  في  المعمولة  المشائخ 
وكان بعد حلقة الصبح يشتغل بدرس (التحفة) البن حجر في فقه اإلمام 
الشافعي ÷، وكان شافعي المذهب؛ شديد الصالبة فيه؛ حتى إنَّ بعض 
ب، وذلك خطأ منه لعدم معرفته الفرق بين  الجهلة كان ينسبه إلى التعصُّ

ب؛ فإنَّ األول محمود، والثاني مذموم. التصلُّب والتعصُّ
وكان أكثر األولياء الكبار متَّصفين بالصالبة؛ يظهر ذلك بالمراجعة 
لتراجمهم، فإن َمْن أحسن الظنَّ بنفسه وسكن إلى رأيه واسترسل بعقله 

ال يجيء منه شيء.
وكان يحبُّ الخلوة، ويكثر العزلة، وكان بعد أكل غدائه يذهب إلى 
حجرته في المدرسة السليمانية، ويقعد فيها إلى العصر؛ مشتغًال بوظائفه 
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من األذكار والتالوة، والمراقبة والمطالعة، ال يأذن ألحٍد بالدخول عنده 
له  كان  فمن  والثالثاء،  الجمعة  يومي  غير  في  أوالده  غير  حجرته  في 
حاجة إليه كان يعرضها عليه في هذين اليومين، وكان محافظاً على أوائل 
المقام  في  يصلِّي  كان  ما  وكثيراً  لالحتياط،  ياً  ومتحرِّ الصلوات،  أوقات 
الحنفي أو يمينه أو خلفه لفضيلة قرب اإلمام، وسنِّية اتصال الصفوف، 

إالَّ في أيام الحرِّ للعذر يعني في الظهر والعصر.
وكان في تربية اإلخوان سالكاً مسلك االقتصاد في جميع أحوالهم 
ما  ولذلك  عليه،  غالبة  العلمية  النسبة  وكانت  الكرام،  مشائخه  مثل 
ذهبت إلى خلوته إالَّ ورأيته في المطالعة؛ خصوصاً في تصحيح حاشيته 
التحقيقات،  بفرائد  مشحونة  ضخمة،  مجلدات  ثمان  في  وهي  للتحفة؛ 

وشوارد التدقيقات.
واجتمع عندنا من بالدنا في زمن الفقير ستة أو سبعة أنفار، ولم 
على  بالحثِّ  يكتفي  كان  بل  الذكر،  من  معيَّناً  مقداراً  منهم  ألحٍد  يعيِّن 
جميع  في  الحضور  نسبة  على  والمحافظة  األهم،  في  األوقات  صرف 
األمور؛ لكونهم من طلبة العلوم، سوى واحد منهم؛ فأمره بمقدار معين 

الحتياجه إلى التكثير، لكونه من أهل الدنيا.
يرسم  كان  ربما  بل  المقامات،  تعليم  في  واضح  بيان  ذا  وكان 
وكان  المراقبة،  خطة  كيالمفية{1}  تحتها  ويكتب  للتفهيم،  بيده  الدوائر 
جسوراً في تعليم ذكر الرابطة، بل كان يحثُّ عليها عند تعليم كل مقام، 

ويعتني بها.
والتزم  الفقير،  بواسطة  الطريقة  جماعتنا  من  واحد  عنه  أخذ 
ولم  سببه،  أعرفه  ولم  التغيُّر،  منه  أشاهد  كنت  أيام  فبعد  الصحبة، 
أسأله عنه لعدم مأموريَّتي به، فجاءني يوماً وشكى حاله وقال: قال لي 

لو نفهم هذه الكلمة.  {1}
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اشتغاله  كيفية  عن  حينئذ  فسألته  الرابطة.  تحسن  ال  الشيخ:إنك  سيدي 
كالجبل،  ظلمة  عيني  تغشي  الرابطة  في  شرعت  كلما  فقال:  بالرابطة، 
وجالله،  سره  قدس  هيبته  عليه  غلب  أنه  فعلمت  عليها.  أقدر  فال 
حاله،  وحسن  ففعل،  والجمال،  اللطف  بصورة  باستحضاره  فأمرته 

أحواله. وترقَّت 
مكانه  للجلوس  مظهر  محمد  الشيخ  سيدي  سره  قدس  عيَّنه  وقد 

بعده، كما سنبيِّنه إن شاء اهللا تعالى فيما سيأتي.
توفِّي قدس سره ليلة الخميس السادسة والعشرين من ذي الحجة 
سنة 1301، قبل حوالن الحول من وفاة سيدي الشيخ محمد مظهر قدس 
المؤمنين  أم  سيدتنا  قبَّة  أمام  المعلَّى  في  ودفن  يوماً،  عشر  بستة  سرهما 
مع  عظيمة،  بجماعة   - وعنا  عنها  تعالى  اهللا  رضي   – الكبرى  خديجة 
كونها في غير أوقات الفريضة، واشتغال الناس لخروج القافلة إلى المدينة 
رة في ذلك اليوم، وامتدَّ إيصال نعشه الشريف إلى المعلَّى إلى أزيد  المنوَّ
من ساعة، الزدحام الناس في حمل نعشه. وكان بعض المؤذنين ينادي 
تشهدوا  إيش  الناس  أيها  ويقول:  الطريق  في  صوته  بأعلى  نعشه  جنب 

فيه؟! فيقولون: إيش نشهد فيه غير الخير؟!
تعالى  اهللا  رحمة  مشهوداً.  يوماً  ودفنه  وفاته  يوم  كان  وبالجملة 
ر ضريحه، وجزاه اهللا تعالى عنا  عليه رحمة واسعة، وروَّح روحه، ونوَّ
وعن سائر اإلخوان خير الجزاء. آمين بحرمة النبي األمين. ومن جملة ما 
أنشد هذا العاجز سامحه اهللا تعالى في صورة المرثيَّة هذه األبيات، مورياً 

في بعضها، شعر:
لقد حلَّ في دار القرار وحيد عصـ        ـره شـيـخـنـا عبد الحميد وضيَّما
ما وآثـر مـا عـنـد الـمـهـيـمن تاركاً      عـلـى شـأنـنـا ُشهَد الفتوح محرَّ
وأْخـلَـَفـنَـا كـل الـرزيـة بــعــد       مـا أذاق لنـا كـأس الهنـاء وأطعمـا
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وأخـلـف كـل العـالميـن بحسـرة       وأحـرق سـوداء الـفؤاد وأضـرمـا
اً وضاق وأظلما فأضـحـى لـنـا بـاب الزيادة مغلقاً       وبـاب الـصـفا طرَّ
اً عـقـيـقـاً وَعنْـَدمـا أعينيَّ جودا بالذي قـد بـخـلـتـمـا        بـأنـواعـه ُدرَّ
بـأطـالل َمـْن كانت رياضاً بفيضه       فـعـادت قـفـاراً ُمـذ قالها وأتهما
ما فــيــا رّب عـامـله بمـا أنت أهله       وأسـكـنـه في أعلى الجنان مكرَّ
الفحول  رحلة  الفواضل  أصحاب  كعبة  الفضائل  أرباب  قبلة 
واألماثل قدوة العلماء األفاضل ذو النسب الطاهر والحسب الباهر جامع 
الجود  منبع  الخلف،  حجة  السلف،  بقيَّة  المفاخر،  وحاوي  المآثر، 
أفضل  الكرام،  ومالذ  الظالم،  ومصباح  األنام  مرشد  الشرف،  مركز 
حضيض  من  الصاعد  السيادة،  دوحة  من  الباسق  الفرع  األيام،  مشائخ 
ن في وسادة اإلفادة، السيد المطواع،  العادة إلى ذروة السعادة، المتمكِّ
قائد المسترشدين في خير البقاع بال نزاع، ما من فضيلة إّال هو لها حاوي 
سيدنا وموالنا الشيخ أبي عبد اهللا السيد محمد صالح ابن موالنا السيد عبد 
الرحمن المعروف بالزواوي مدَّ اهللا له ظالل جالله على رؤوس اإلخوان، 

وأمطر نوال أفضاله مدى األيام واألزمان.
هو خليفة السيد الشيخ محمد مظهر قدس سره وقائم مقامه، ووليُّ 
النقشبندية  السلسلة  التئام  ورابطة  منابه،  ونائب  األطالق،  على  عهده 
ألوية  وناشر  انتظامها،  عقد  وواسطة  المظهرية،  السعيدية  دية  المجدِّ
ومولده  الكرام،  السادات  من  أصله  أعالمها،  ورافع  األحمدية،  الوالية 
ومنشؤه بلد اهللا الحرام، أخذ العلوم في صباه من سادات أجالَّء، وأئمة 
على  العلوم  جميع  في  وبرع  الحرام،  اهللا  بلد  في  أعالم  وعلماء  أدالَّء، 
مهارة تامَّة في سائر العلوم؛ نقلياتها  أقرانه من األنام، وله - مدَّ ظلَّه – 
في رياضتها التي هي أعزُّ من الكبريت األحمر في  وعقلياتها؛ خصوصاً 
علوم  وإشاعة  الطالبين،  وإفادة  بالتدريس  سنين  اشتغل  ثم  الديار،  تلك 
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الدين في البلد األمين، ثم صرف خاطره نحو تحصيل العلم اليقين، لما 
الح أنه هو المفيد المنجي يوم الدين، فأخذ الطريقة النقشبندية عن سيدي 
الشيخ محمد مظهر قدس سره واختصَّ به اختصاص الحميم بالحميم. 

قال – مدَّ ظلَّه – في معرض التحريض على االشتغال بهذه الطريقة 
واإلعراض عن غيرها، حكاية عن بداية حاله؛ أنه كان واحٌد من العلماء 
العلوم؟  هذه  له  أين  من  ويقول:  بالتدريس،  اشتغالي  حين  يحسدني 
وكنت له أقول على ما يلزم: من أين؟! فليجئ عندي وليختبرني، فإن 
عجزت عن جوابه فليُقمني من مكاني. فما لبث إالَّ أن دخل في الطريقة، 
وأقبل بُكلِّيته عليها، وترك حسده وكل ما ينافيها، فصرت أحسده لحاله 

هذه – يعني أغبطه -، وظهر لي في هذا الوقت سرُّ قول القائل:
قـة      فاستجمعت ُمذ رأتك العين أهوائي كـانــت لـقـلـبـي أهـواء مفـرَّ
و صار يحسدني َمْن كنت أحـسـده      وصـرت مولى الورى إذ صرت موالئي
تـركـت للنـاس دنيـاهـم وديـنهـم      حـبّـاً لـذكـرك يـا دينـي ودنيـائـي

ثم بادْرُت في إثره أيضاً إلى طريق القوم.

مطلب أهّم لمدرسي زماننا
و قال: لما كان سيدي الشيخ محمد مظهر مشغوالً بتربية الطالبين 
والسليمانية؛  الهنود  من  جماعة  حوله  وكان  حاله،  مبادئ  في  مكة  في 
ب وأقول: ماذا يصنع هؤالء؟! وما بضاعتهم  كنت كلما أمرُّ بحلقته أتعجَّ
تالمذة  وعندي  بالتدريس،  مشغوالً  وقتئٍذ  وكنت  والعمل؟!  العلم  من 
كثيرون من أوالد العلماء والخطباء، وربما كان يحصل لي من هذا الوجه 
سين، إال َمْن عصمه اهللا تعالى. وكلما  نوع غرور، كما هو َديَْدن المدرِّ
أمرُّ بحلقته كان يُْرفقني، فألقى اهللا في قلبي إرادة طريق القوم، فحضرت 
في  مضَمر  هو  ما  له  وأظهرت  تعالى  اهللا  رحمه  الحميد  عبد  الشيخ  عند 
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قلبي، وشاورته في اختيار الشيخ، ففرح غاية الفرح وقال: أين أنت من 
شيخنا؟! قلت وَمن شيخكم؟! قال: الشيخ محمد مظهر. فلما حضرنا 
عنده، وأظهرت له اإلرادة، قال: َمْن نحن؟! وما بضاعتنا حتى تستفيد 
منا؟! بل الالزم علينا أن نحضر عندكم لنستفيد. وكأنه عرَّض بما كان 

يخطر في بالي. انتهى.
د مظهر ألطافاً كثيرة، وعنايات جزيلة. وصرف له سيدي الشيخ محمَّ
بنيَّة  الشيخ  لمالزمة  المدينة  إلى  ذهبت  لما  ـ:  ظلَّه  مدَّ  ـ  قال 
اإلقامة ـ أظنُّه قال إلى رجب ـ كنت أحضر الحلقة في األوقات الثالثة، 
قلت  ثم  األوقات،  سائر  في  أالزمه  كنت  ما  غير  اإلخوان،  عموم  مع 
ه إليَّ في وقت  أصحابك أن يتوجَّ من كبار  له: إني أريد أن تأمر واحداً 
ه إليَّ فقط بعد  ه إليك بنفسي. فصار يتوجَّ خاص. فقال: ال، بل أنا أتوجَّ
طويًال، ثم لما جاء الوقت الموعود لم يأذن لي بالرجوع،  العشاء زماناً 
رت إلى وقت آخر، ولما مضى األجل لم يأذن لي أيضاً. وقال: ما  وتأخَّ
يحصل  متى  تأمرني  بماذا  فقلت:  السفر؟!  فائدة  فما  المقصود،  حصل 
ثم  يحصل،  ما  الصحبة  في  يحصل  أنا،  أصنع  ماذا  فقال:  المقصود؟! 
بيتي،  ذلك  بعد  فلزمُت  فتضيّع.  ذاك  عندك  ويجيء  هذا،  عند  تذهب 
عادته  على  جاء  فإذا  الجلوة،  وتركت  العزلة،  والتزمت  بابي،  وأغلقت 
ذلك  أن  على  لعوا  اطَّ فلما  فينصرف،  البيت،  أهل  يصفِّق  كان  األولى، 
ثم  اشتغلت،  البال  وبفراغ  فاسترحت،  حالي،  على  تركوني  مني  بقصد 

أذن لي سيدي الشيخ بعد مدة بالرجوع.
اهللا  سلَّمه   – الداغستاني  أفندي  جعفر  الشيخ  الفاضل  موالنا  وقال 
وعنايته  َمظَهر  محمد  الشيخ  سيدي  التفات  إن  بالتقريب:  ة  مرَّ  – تعالى 
له لم تكن بأدون من التفاته وعنايته لموالنا المرحوم الشيخ عبد الحميد 
ة في حلقة سيدي الشيخ  أفندي، بل كانت أزيد. وقال بعد هذا: كنت مرَّ
وامتدَّ  الشيخ،  سيدي  من  ساطع  نور  لي  فشوهد  سره  قدس  مظهر  محمد 
السيد  الشيخ  هو  فإذا  فنظرت،  األصحاب،  من  واحد  نحو  العمود  مثل 

محمد صالح. انتهى.
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من  غيره  ينل  لم  ما  واأللطاف  العنايات  من  نال  إنه  وبالجملة: 
األصحاب ُعْشَر ُعشيْرِه، وسافر من مكة إلى المدينة سبعاً أو ثماني مرات 
في  صحبه  ما  غير  السنيَّة،  صحبته  تحصيل  د  ومجرَّ االستفادة،  لمحض 
مكة والطائف، وهو شديد االتِّباع، راسخ االعتقاد حريص على االقتداء 

به في جميع أحواله وأفعاله، كامل االتحاد، فبهذا نال منه ما نال.
الطائف  في  ة  مرَّ سره  قدس  مظهر  محمد  الشيخ  سيدي  قال  قال: 
أهل  مدحني  لو  وجه  على  قلبي  بأن  لغيره:  تحريضاً  نفسه  عن  إخباراً 
ة من الفرح، ولو ذمَّني  الدنيا بجميع وجوه المدائح ال يحصل في قلبي ذرَّ
جميع من في الدنيا بجميع وجوه المذمَّة وأنا بريء منها اليصيبني شيء 
بكثرة  هو  هل  ؟  ذلك  تحصيل  إلى  السبيل  فما  له:  فقلت  الغّم.قال  من 
موهبة  بل  ال  قال:  والمجاهدات؟  بالرياضات  أم  ؟  والصلوات  األذكار 

من اهللا تعالى، فإن لم تكن ! فبالتقليد كتقليد صاحب الجمل.
من األكابر  إلى قصة، ثم بيَّنها وقال: إن واحداً  وكان هذا تلميحاً 
العلماء  وفيهم  البيت،  سطح  إلى  بالجمل  اصعدوا  ألصحابه:  ة  مرَّ قال 
إلى  به  يصعد  كيف  الجمل  بأن  ب  والتعجُّ التحيُّر  في  فوقُعوا  والفضالء، 
بالجمل  وجاء  به،  يعتدُّ  ال  الفقراء  من  واحد  بينهم  من  وقام  ؟!  السطح 
له  فقال  السطح،  إلى  به  صعود  في  ويتردَّد  ر  يتفكَّ وأخذ  الباب،  عند 
أوالً،  أمره  سبب  ما  منهم  أحد  يعلم  فلم  الجمل،  واترك  خلِّ  الشيخ: 
ونهيه ثانياً، ولكن تبيََّن خلوص المباشر وصحة عقيدته التي يتفرَّغ عليها 
أمره  حكمة  في  ونظر  ر  تفكُّ غير  من  االئتمار،  إلى  والمبادرة  االمتثال 
وعلّته، وكثيراً ما كان يحكي ذلك وقت التحريض على المتابعة والتقليد 

بالمشائخ، وعدم مخالفتهم.
وقال: صحبت سيدي الشيخ مظهر قدس سره خمساً وعشرين سنة 
ا ظهر  على هذا الوجه، ولذلك امتاز من بين األصحاب امتيازاً كلِّياً، ثم لمَّ
له عالمة االنتقال من الفانية إلى الباقية – بإعالم من اهللا تعالى وإظهار له – 
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كتب كتاباً إلى مكة بتفويض مكانه وجميع أصحابه وأموره إلى أحد ثالثة 
المرحوم  موالنا  أعني  الخيار؛  فيه  لهم  وجعل  هناك،  الكبار  خلفائه  من 
ي، والسيد محمد  الشيخ عبد الحميد أفندي الداغستاني الشرواني ثم المكِّ
السيد  فأما  المكي،  الزواوي  صالح  محمد  السيّد  الشيخ  وموالنا  المكّي، 
بَْعَده،  االثنان  وبقي  مظهر،  محمد  الشيخ  سيدي  قبل  توفِّي  فإنه  محمد 
كان  أرواحهم  تعالى  اهللا  قدس  مظهر  محمد  الشيخ  سيدي  توفِّي  وحين 
كلُّهم  األصحاب  فالتجأ  جاوه،  بالد  في  الترجمة  صاحب  الشيخ  سيدنا 
بأمور  هو  أحسَّ  ولما  اهللا،  رحمه  أفندي  الحميد  عبد  الشيخ  موالنا  إلى 
الشريعة  إلى  ه  وردِّ تغييره  على  يقدر  ال  أنه  وتيقَّن  التغيُّر،  الزمة  كثيرة 
عليه،  الضعف  واستيالء  السن  بكبر  إليهم  اعتذر  السوء،  الزمان  هذا  في 

وعجزه عن السفر بهذين السببين. 

قصة غريبة عجيبة
عليه  دخل  ثم  الجمعة،  صالة  بعد  األثناء  في  ة  مرَّ عليه  ودخلت 
على  األسف  فأظهر  الباب،  هذا  في  الكالم  فجرى  تالمذته،  كبار  بعض 
ضعف اإلسالم وقلة األعوان على الحق، بل على عدمهم وقال على سبيل 
عن  األطباء  عجز  جراحة  رأسه  في  ظهر  الملوك  من  واحداً  إن  التمثيل: 
عسير  الوجود،  عزيز  ولكنه  دواء  لها  إن  اليونان:  حكماء  فقال  دوائها، 
لما هو -: كيف يعسر علينا تحصيله؟ فقال:  الحصول. فقال الملك – 
تعالى.  اهللا  بإذن  تبرأ  فيها  يوضع  وكذا،  كذا  صفاته  إنسان  مرارة  هو 
فأفتوا  هذا؟  ألجل  إنسان  قتل  يجوز  هل  العلماء  من  الملك  فاستفتى 
بالجواز بارتكاب ضرر خاص لدفع الضرر العام. فأمر السلطان بطلبه، 
لدفع  عظيمة  أمواالً  عليه  فعرضوا  فقير،  عند  صبي  الصفة  بتلك  فَُوِجَد 
ولده إليهم، فرضي الفقير وأمُّ ولده أيضاً لمقاساتهما شدة الفقر، فجاؤوا 
بالولد الميدان ليقتلوه، والسلطان مشرف عليه، فلما تيقَّن الصبي بالقتل 
أبك  قال:  يديه  بين  امتثل  فلما  دعاه،  ذلك  الملك  رأى  فلما  ضحك، 
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جنون يا ولد؟! قال: ال. قال: فما سبب الضحك في مثل هذا الحال؟ 
بت من انقالب أحوال الزمان؛ فإنَّ الصبي إذا أصابه ظلم من  قال: تعجَّ
لم  فإن  القاضي،  إلى  يشتكي  أبواه  يكن  لم  فإن  أبيه،  إلى  يشتكي  أحد 
يتظلَّم عند السلطان، واآلن باعني أبواي، وأفتى العلماء  يجد عنده خيراً 
ال  فكيف  والممالك،  الملوك  مالك  سبحانه  الحق  غير  يبَق  ولم  بذلك، 
بالدموع  عيناه  امتألت  ذلك  الملك  سمع  فلما  هنالك؟!  مما  ب  أتعجَّ
الجراحة،  هذه  من  يصيبني  ما  بكل  رضيت  فإني  سبيله،  خلُّوا  وقال: 
تعالى  اهللا  فشفاه  جزيلة،  أمواالً  وأعطاه  وعينه،  رأسه  وقبَّل  عنده  فدعاه 
مه له، ثم قال: إن الشريعة صارت اآلن مثل هذا الصبي، جيء به  لترحُّ
في الميدان يقطعونها إرباً إرباً، وال يوجد أحد يرحمها وينصرها، فكتب 
إلى سيدنا الشيخ الشيخ سيّد – مّد ظلّه – يعلمه بوفاة سيدي الشيخ محمد 
بالسعادة،  مكانه  في  للجلوس  ويستدعيه  روحه،  تعالى  اهللا  رّوح  مظهر 
فقدم قبيل الحج مكة المكرمة، ولما انقضى أيام الحج وتهيَّأ سيدنا الشيخ 
ر اهللا تعالى  سيد – دامت إفادته – توفِّي موالنا الشيخ عبد الحميد أفندي نوَّ
واختياره  اعتذاره  سرُّ  أيضاً  ذلك  من  فظهر  تعالى  اهللا  رحمة  إلى  ضريحه 
الحميد  عبد  الشيخ  موالنا  مريدو  وبقي  المدينة،  إلى  ه  التوجُّ عن  التقاعد 
رحمه اهللا تعالى حيارى لكونه لم ينصب أحداً مكانه، فالتجأوا إلى سيدنا 
فجلس  بالضرورة،  شملهم  لجمع  التوقُّف  فلزمه  ظله-  مّد   - سيد  الشيخ 
بعد أيام التعزية مجلسه، وانقاد جميع اإلخوان أمره، والتزموا طاعته، 
واغتنموا صحبته، واعتكفوا في عتبته، وبادروا إلى خدمته، وقالوا: اهللا 
أعلم حيث يجعل واليته، حيث شاهدوا شفقته وحرصه عليهم وعنايته. 
وبقي في مكة وقتئذ إلى أواسط جمادى األخرى ال يفتر عن اإلفادة؛ في 
من  مدرسة  واستكرى  أيضاً،  الظهر  بعد  حلقه  زاد  أوقات  ثالث  يوم  كل 
باب العمرة لخصوص هذه الحلقة، وصار يجيء المكاتيب من المدينة في 
تلك المدة تترى يستدعونه هناك، فتوسط في جمادى األخرى من طريق 
ًال على اهللا تعالى، مع أن معه من النقود واألثاث ما  البّر بتسعة أجمال توكُّ
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ال يحصى. وقد استأذن في ذلك الوقت واحٌد من كبراء الهند والي الحجاز 
أن يُخرج قافلة مشتملة على أزيد من مائة جمل، فلم يأذن له لعدم أمن 
الطريق، فوصل إلى المدينة بالخير والسالمة من غير أن يصيبه شيء من 
ه روحانيته € وروحانية  له وانقياده ألمر شيخه، بل بتوجُّ اآلفة ببركة توكُّ
واستقرَّ  اإلخوان،  عيون  المسعود  بقدومه  فقرَّت  الكرام،  مشائخه  جميع 
الشريف  بوجوده  اإلرشاد  وتزيَّن  واالطمئنان،  ن  التمكُّ بكمال  اإلفادة  في 
رتبة  وانقادت  إليه،  اإلرشاد  منصب  واستسلم  أزمان،  منذ  ل  تعطَّ بعدما 
الهداية لديه، وتذلَّلت والية دعوة العباد بين يديه، واتفقت كلمة اإلخوان 
على تفويض زمام االختيار إليه، فأصبح – عمَّ فيضه – شيخ الحرمين، 
بنعمة  ثاً  تحدُّ يقول  الحال  لسان  فأنشأ  النيَِّريْن،  وفائق  البحرين،  ومجمع 

َمْن إليه يرجع األمر كلّه، ويؤول. قصيدة: 
حـمـداً لـمـن هـو كـامل في ذاته       وفـعـالـه وشـؤونـه وصـفــاتــه
ة        فـرعـاً عـديـم الـمـثـل في بركاته أبـدى لـنـا مـن دوحـة نــبــويـَّ
ه وثــبــاتــه وهـو الـذي فـاق الـورى كـأصوله       بـعـلـوِّ شـأنـه كـلـِّ

ُمـغـٍن بـبـذل ثـمـاره لـمن اجتنى       يـا سـعـد َمـن يـقـتات من ثمراته 
يـروي الـمـكـارم كـابراً عن كابر       حـلو الـشـمـائل في جميع جهاته
أعـنـي بـه الـسـيـد محمد صالـح        َمـن تـنـهـض األموات مْن لحظاته
هو روض فيض سلَّم التوفيق ما الـ        ـمـنـهـاُج إال بـعـض تـلـويـحاته
ـاف رمـز نـكاته مـفـتـاح كـنـُز دقـائق غوَّاص بحـ        ـر حـقـائـٍق كـشَّ
مـصـبـاح لـيـل طريقٍة مِشكاة أنْـ       ــَوارِ الـحـقـيـقـة مـظـهر نفحاته

طـور الـتـجـلِّي صــدره وفــؤاده       وادي شـهـود الـذات دون صـفاته 
هـو قـطـب بـسطام الزمان غير أنـ       ـه مـا بـدى سـبـحاني في كلماته 
سـيّـاح بـيـداء الـمـقـامات العلى       سـيـاح تـيــار الـبـقــاء بــذاتــه
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تـريـاق َسـمِّ جـهـالـة إكـسـير دا      ء ضـاللـة فـاسـلـك طـريق نجاته 
بـشـراكـم يـا مـعـشر اإلخوان قد      عـاد الـطـريـق بـه إلـى حــاالتـه
وتـجـــدَّدت آثـــاره وتـفتَّقــت       أزهـاره فـالـنـور فـي روضــاتـه

ـرت أرجـاؤه واسـتـثمرت       أغـراسـه فـانـظـر إلـى نـخـالتـه  وتـعـطَّ
قـل لـلـذي هـو عـاكـٌف فـي بابه       نِْلـَت الـمـنى والقصد في صحباته
ـة والـزْم عـتبـاته عاً بصفاء قلــ       ـبك واِسـٌع ثـمَّ طـْف حـولـه متضرِّ
أحـرم بـصـدق عـزيـمة وانزع ثيا       ب هـزيـمـة واصـعد إلى عرفاته 
واسـكـن بـوادِ الـجمع ثم مشاهداً       لـعـجـائـب الـمـلكوت في مرآته 
واحلق رؤوس الطمع عن كل الورى       والــبــس رداء تــوكُّــل وأنــاته 
فـهـنـاك عـلَّ اهللا يُـبْـدي ما خفى       طـوَل الـدهـور عـلـيـك من آياته 
ال تخش من عجز عن إدراك المـنا       زل واعـتـصـم بالحبل من جذباته 
ال تـيـأَسـن إن زلـت األقـدام فـي       لـيـل الـسـرى والـعفو من عاداته 
ـاه مـن ورطـاته  كـم مـن مـريـد جائه يشكوه أسـ        ــوء حـالـه نـجَّ
كـم مـن جـهـول شـانـه بـسفاهة       فـأذاقــه مــواله مــن نــكـبـاته 
ع نـيـل الـذي قـد نــالــه       دع عـنـك هـذا والـتـزم خدمـاته  يـا مـدَّ
هـل ثـعـلـٌب يـتنافس الليث الذي       مـا كـان يـقـرب قـطُّ مـن غاباته 
اتـه هـب قـد حـكيته في ظواهر حاله       لـكـنَّ فـاتـك جـلُّ مـخـفـيـَّ
أيــظــنُّ الٍح أنـنـي أبـغــي بــه       بـدالً أراه يـهـيـم فــي جـهـالته 
دع عـنك لومي يا عذول بحبِّ من       أسـخطَت أنصُح منك في مرضاته 
األّم فـي حـبـي بـنـي الـزهراء أم        فـيـمـن سـمـا بـدالئل خـيـراتـه
فـبـحـبـه مـا دمـت في قيد الحيا        ة ألعـصـيـنـك عـاذلـي وحـياته
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ــة       ورجـوتـه لـلـحـشـر في عرصاته أعـددتـه ذخـراً لـكـل مـلــمَّ
وهـجـرت أحـبـابـي وقمت ببابـه       ألنـال مـا أمَّـلـُت مــن نـظــراته
وغـدوت أنـشـد قـول آزاد عـلـي       مـتـمـثًِّال بـالـبـيـت مـن أبـيـاتـه
يـا صـاح إن تـذهـب فأنت مخيٌَّر       إنـي نـذرت الـمـكـث فـي عتباته
أنـا غـرس روضته سقيت بماء فيـ       ـضـه هـا أنـا ريّـان مـن كـاساته
لـو أنَّ لـي فـي كـل مـنبِت شعرة        مـن ألـُسـٍن أثـنـي عـلـى نـعماته
لـم أقـِض حّق الشكر من ألف لوا        حـَدةٍ ولـو أطـنـبـت فـي مدحاته
فـاهللا يـكـلـؤه ويـبـقـيـه عــلـى       عـزٍّ مـنـيـع فـي عـال درجــاتــه
ويـزيـد مـن عـمـري عـلـى أيامه       ويـمـدُّ إخـوان الـصـفـا بـحـياته
ثـم الـصـالة عـلـى الـنـبـي وآله       وُدعـاتـه لـطـريـقــه وهــداتــه
ال  مدحنا  فإن  أدب  إساءة  غاية  كانت  وإن  لمثله  جرأتنا  وإنَّ  هذا 
استقصاء  ليس  مرادنا  فإن  نوى؛  ما  امرئ  لكل  ولكن  نقيصة،  غير  يفيده 

 L أوصافه الجميلة، بل إظهار شكر نعمه الجزيلة، واهللا تعالى يقول نث
S R Q P O N M مث وهللا درُّ القائل:

ومـا بـلـغـت كـف امرٍئ متطاول       إلـى الـمـجد إال كان ما نال أطول
وال بلغ المهدون في القول مـدحة       وإن أكـثـروا إال ومـا فـيـه أفـضل

أمور  لترتيب  ته  همَّ عنان  صرف  شيخه  مكان  في  ن  تمكَّ لما  وإنه 
الخانقاه، وتقسيم تركته وإجراء األمور، خصوصاً في تربية ولده األكبر، 
االجتهاد  من  وبلغ  واجتهد،  راحته  وشرد  ذلك،  في  الشدائد  قاسى  فإنه 
عبد  السيد  موالنا  السعيد  نجله  بإعانة  الفعل  إلى  أخرجه  حتى  غايته، 
 - ثراه  طاب   - أفندي  الحميد  عبد  الشيخ  موالنا  ره  قرَّ ما  وقع  وقد  اهللا، 
ر الزمان وقلة األعوان، ولكن لما كانت نيَّته  وخافه من غير تخلُّف، لتأخُّ
صادقة، وعقيدته راسخة أعانه اهللا تعالى؛ فإن الحق يعلو وال يُعلى عليه 
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شيخه  أوالد  إحياء  إال  ليس  مراده  فإن  مث؛   |  {  z  y  x  w نث 
وتربية  وصيَّته،  بموجب  والقيام  آثاره،  من  اندرس  ما  وإبداء  وذريته، 
فيها  الحرص  شديد  فإنه  حياته،  وقت  في  كان  ما  نحو  اإلخوان  جميع 
هم بماله،  وترقِّيهم، ويحثُّهم على االجتهاد في الطريقة؛ بل كثيراً ما يمدُّ
به يجيئني ألخذ الطريقة فهو أحبُّ إليَّ من خمسين  ويقول: لو أن فقيراً 
رجًال من األذكياء يطلبون مني قراءة (المطوَّل) مثًال، وإن هؤالء الفقراء 
ونهاراً  ليًال  تعالى  اهللا  َخلَِقين يذكرون  ورداء  إزار  غير  لهم  ثياب  ال  الذين 

يملؤون عيني دون أرباب ُجبَّاب الحرير.

مطلب
وإن بعض الناس يقول: كيف نضيِّع خمس سنين أو ست سنين في 
تحصيل هذه الطريقة مع أن العاقبة مجهولة أتحصل في تلك المدة أم ال؟ 
 {1} وهذا القول يدل على بعدهم عن ساحة السعادة؛ فإن اإلنسان إذا ضنَّ
بخمس سنين من عمره في طلب الحق تعالى فبماذا يصرف جميع عمره؟
عن  يضجر  وال  يسأم  ال  أن  للسالك  ينبغي  المعنى:  في  وقال 
الطلب، بل الالزم أن يدوم ويصبر على الشدائد، والتزام الباب بكمال 

األدب قائًال:
لن أبرح الباب حتى تُْصلِحوا عوجي       أو تـقـبـلوني على عيبي ونقصاني

في  وألحَّ  الناس  كرام  من  واحد  باب  قرع  لو  سائًال  أن  ترى  أال 
التي  الخبز  بكسرة  يردُّه  بل  محروماً،  ه  ردِّ من  يستحي  جرم  فال  السؤال؛ 
من  تعالى  اهللا  على  ألهون  الطريقة  من  الطالب  يطلبه  وما  مقصوده،  هي 
أكرم  وهو  صادقاً  طالباً  يردُّ  فكيف  الكريم،  هذا  إلى  بالنسبة  خبز  كسرة 

األكرمين وأرحم الراحمين؟ ولكن ال بدَّ من الجد والصبر.

ضّن بالشيء: بخل. (مصباح).   {1}
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لظنِّه عدم حصول النسبة؛  دائماً  وإن بعض السالكين أراه مغموماً 
وليس األمر كذلك! فإن َمْن داوم الذكر والصحبة ال بدَّ من أن يحصل له 
شيء؛  له  يظهر  ال  التدريج  سبيل  على  حصولها  كان  لما  ولكن  النسبة، 
ولده  يعطي  كَمْن  وهذا  بذلك.  فيغتمُّ  شيء؛  له  يحصل  ال  أنه  فيزعم 
ما  ويحفظ  ساعته،  في  الخطاط  منه  فيستكتب   ، الخطَّ ليعلمه  للخطاط 
بذلك،  يشعر  ال  وأبوه  فشيئاً  شيئاً  الخط  في  الولد  يترقَّى  ثم  عنده،  كتبه 
فبعد مضي أيام يقول للخطاط: إن ولدي ما تعلَّم شيئاً! فيخرج الخطاط 
من  الغثُّ  فيتميَّز  الوقت،  ذلك  في  كتبه  بما  فيقابله  أوالً  الولد  كتبه  ما 
السمين، وكذلك هنا يعرف المرشد تباين الحالين، ولكن أمر الطريقة لما 

غير محسوس ال يمكن تفهيمه إال بالتمثيل. كان أمراً معنوياً 
وقال في بيان سرِّ عدم حصول هذه النسبة دفعة: إنه سأل واحٌد 
أعطى ماالً جزيًال لواحد من الفقراء  شيخه عن ذلك فقال: لو أن جواداً 
ربما ال يكون لهذا المال قدر عنده ويصرفه فيما ال يعنيه، ويفنيه في أيام 
قالئل، بخالف ما إذا أعطى تدريجاً، فإنه ينفعه ويجد منه بركة عظيمة.
أقوُل: وَهذا كما قيَل: إن المحصول بعد الطلب أعّز من المنساق 
أعني   – المقصود  فوات  من  واحدة  دفعة  حصولها  في  ما  مع  تعب.  بال 
مدة  كانت  كلما  فإنه  الطريقة،  عقبات  معرفة  في   – البصيرة  حصول 
السلوك أطول، كانت البصيرة في معرفة عقباتها ومقاماتها أوضح وأكثر.
ة الدنيا وماهيتها: دنياك ما يشغلك عن موالك؛  قال في بيان مضرَّ

فلو أنَّ سبحتك تشغلك عن موالك فهي دنياك.
وإن واحداً من الصلحاء كان يشتغل باصطياد السمك لقوت عياله، 
ه لرؤيته وزيارته،  وكان له ابن، فسمع مناقب واحد من أكابر زمانه، فتوجَّ
بحيث  بذاك،  وذا  بذا،  ذا  يأمر  لديه،  عظيماً  جمعاً  رأى  إليه  صار  فلما 
ال يفرغ من شغل الدنيا أصًال، فخطر على قلبه أنه قد ضاع تعبه، وأن 
حال أبيه أحسن من حاله، فأشرف الشيخ على خاطره هذا وقال: نعم! 
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بشوك السمك! يعني بذلك  إّن حال أبيك أحسن لو لم يكن قلبه مربوطاً 
أن الضرر ليس في وجود الدنيا وال في حصولها، وإنما الضرر في شغل 

القلب بها؛ حصلت هي أم ال. 
الطالبين  وتعليم  المبتدئين  إفادة  في  فقرائه  بعض  ترغيب  في  وقال 
بعدما نقل حديث النبي €، وهو (إن أحبَّ عباد اهللا إلى اهللا الذين يحبِّبون 
اهللا إلى عباده، ويحببون عباد اهللا إلى اهللا) الحديث ينبغي أن يغتنم ذلك، 
وأن ال يتساهل فيه، ولو كان طالباً واحداً من غير سآمة وماللة فيه، أال 
أن  عليها  المحافظة  فطريق  وحفظها،  مثًال  األلفية  قرأ  لو  واحداً  أن  ترى 
ن في ذهنه وال ينساها،  يُقرئها المبتدئين، فلو فعل ذلك ولو واحداً تتمكَّ
وإن استنكف عن ذلك وقال: إن فالناً عنده جمع عظيم، وأنا لست بأْدون 
منه، فكيف أضيِّع عمري في تعليم واحد فقْد ضيَّع عمره؟ وحاصله من 

حيث ال يدري؟ وهنا أيضاً كذلك.
ذكر  من  وفرغنا  المقام،  هذا  إلى  األقالم  جياد  بنا  انتهى  وحيث 
نبذة يسيرة من أحوال مشائخنا الكرام أفاض اهللا تعالى علينا من بركاتهم 
الدهر  نكبات  بحرمتهم  عنّا  ودفع  القيام،  وساعة  الساعة،  قيام  إلى 
وحوادث األيام عنَّ لنا أن نذكر نبذة من مناقب قطب زمانه وغوث أوانه 
ذي الجناحين ضياء الدين موالنا خالد قدس سره، ونّور ضريحه حسبما 
الفضالء،  تراجم  فوائد  من  واستفدناه  الكبراء،  كتب  موائد  من  التقطناه 
من  الكتاب  يخلو  لئال  اآلن،  الموجودين  سلسلته  خلفاء  بعض  وأحوال 
للفائدة لإلخوان ذوي  ذكر مناقبهم السامية، وأحوالهم العالية، وتتميماً 
ذلك  في  سالكاً  وصفا  قلوبهم  طاب  ما  حين  دعائهم  في  ورغبة  الوفاء، 
فإن  واالستكثار،  اإلطالة  نهج  ومجانباً  واالختصار،  اإليجاز  مسلك 
التوفيق،  وباهللا  فأقول  الكثير  على  يدلُّ  واليسير  الغدير،  عن  تنبئ  القطرة 

وبيده أزّمة التحقيق:
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قطب زمانه وغوث أوانه جامع الكماالت الظاهرة والباطنة واقف 
الشريعة  حدود  حافظ  اإللهية  العناية  َمظهر  والحقيقة  الطريقة  أسرار 
الشيخ  الدين  ضياء  الجناحين  ذو  القائد  القرآن.  وفق  على  المصطفوية 

ر ضريحه ورزقنا فتوحه خالد قدس اهللا سبحانه روحه ونوَّ
النورين  بذي  نسبه  يتصل  الشهرزوري؛  حسين  بن  أحمد  ابن  وهو 
رضي اهللا تعالى عنه من طرف أبيه، وأمُّه من السادات العلوية، ولد سنة 
بقصبة قره داغ من بالد شهرزور من ملحقات  ألف ومائة وتسعين تقريباً 
وقرأ  فيها،  ونشأ  أميال  خمسة  نحو  السليمانية  عن  وهي  بغداد،  والية 
الشافعية،  فقه  من  الرافعي  لإلمام  و(المحرر)  القرآن،  مدارسها  ببعض 
من النحو، وبرع في النثر والنظم  ومتن (الزنجاني) من الصرف، وشيئاً 
الشاسعة،  النواحي  إلى  العلم  لطلب  رحل  ثم  الحلم،  يبلغ  أن  قبل 
فقرأ  وطنه،  نواحي  إلى  ورجع  النافعة،  العلوم  من  كثيراً  فيها  وحّصل 
فيها على العالم العامل والفاضل الكامل السيف الهندي السيد عبد الكريم 
البرزنجي، وعلى العالم الصالح مّال صالح، وعلى الكوكب السياري مّال 
إبراهيم البياري، وقرأ (شرح الجالل على تهذيب المنطق) بحواشيه على 
على  وقرأ  زاده،  بمّال  المعروف  الزيادي  الرحيم  عبد  مال  النْحرير  العالم 
غيره أيضاً، ورجع إلى السليمانية فقرأ فيها وفي نواحيها (الشمسية)، 
و(المطّول) و(الحكمة) و(الكالم) وغير ذلك، وقدم بغداد وقرأ فيها 
(مختصر المنتهى في األصول) ورجع إلى محلِّه المألوف، وراوده بعض 
األمراء على التدريس، فأبى ورحل إلى بعض البالد، وقرأ فيه الحساب 
والهندسة واالسطرالب{1} والهيئة على الفاضل الشيخ محمد قسيم، وكمل 
عليه المادة على العادة، فرجع إلى وطنه وقد فاق أبناء زمنه؛ ما ُسئل عن 
َعويصة إال وحلَّها، وال عن مشكلة إال أزال إشكالها، وله الصيت العظيم 

األَْسُطْرالَُب: جهاٌز استعمله المتقدمون في تعيين ارتفاعات األجرام السماوية   {1}
ومعرفة الوقت والجهات األصلية. (المعجم).
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بذلك،  عصره  علماء  مدحه  وقد  والمفهوم،  منها  المنطوق  العلوم؛  في 
وأقّروا بفضله ولم ينكروا ما هنالك.

للتدريس  ونصب  الغاية،  الظاهر  علوم  من  سره  قدس  بلغ  ولما 
والعلوم  اليقينية  المعارف  تحصيل  إلى  قلبه  اشتاق  راية،  أرفع  واإلفادة 
عالم  من  عليهم  الداللة  وطلب  القلوب،  أرباب  صحبة  من  اللدنِّية 
الغيوب، لتيقُّنه أن االقتصار على األولى من غاية القصور، وأن الكمال 
إنما هو في الجمع بينهما حسب المقدور، فصار يبحث عن أحوال أهل 
ذلك  أثناء  في  ه  توجَّ حتى  الحال،  رجال  أوصاف  عن  ويفتِّش  الكمال، 
يظفر  أن  رجاء  النبي €،  ومدينة  الحرام،  اهللا  بيت  إلى  الحالل  بماله 
بها  فاجتمع  الشام،  من  ذلك  مسيره  في  وتعدَّى  بُمنيته،  ويفوز  ببُغيته، 
بمحّدث عصره العالمة محمد الكزبري، فأجازه العالمة المذكور بجميع 
أيضاً  فأجازه  الكردي،  مصطفى  خليل  بالشيخ  أيضاً  واجتمع  مرويّاته، 
بجميع إجازاته الحديثية، وبالطريقة العلية القادرية، ثم خرج من الشام 
فلما وصل إلى مدينة الحبيب محطِّ آمال كل أريب وأديب، جعل يفتِّش 

عمَّن يصلح لإلرشاد، ويرشد إلى طريق الصالح والسداد.
قال قدس سره: فلقيت فيها شخصاً من أهل اليمن؛ تلوح منه آثار 
فاستنصحته  العاملين،  والعلماء  الصالحين،  سيما  وعليه  واليُمن،  البركة 
ما  جملتها  من  بأمور  فنصحني  المنتصر،  العالم  من  الجاهل  استنصاح 
من  المكرمة  مكة  في  تراه  ما  على  اإلنكار  إلى  والمبادرة  إيَّاك  قال: 
بادي  في  خالف  وإن  الزّوار،  من  أو  بها،  القاطنين  من  الصادرة  األفعال 
النظر ظاهر حاله ظاهر أقوال الرسول € وأفعاله! فلما وصلت إلى مكة 
الجمعة  يوم  بكرت  المنيفة،  المعظمة  الكعبة  وزرت  الشريفة،  المكرمة 
إلى الحرم؛ ألكون كمن تصدق ببدنة من النعم، فجلسُت مستقبًال الكعبة 
الغّراء أقرأ دالئل الخيرات، إذ الصالة على النبي € من أعظم القربات، 
قد  األنام،  من  العوام  زيُّ  وعليه  كالثغام،  بيضاء  لحية  ذا  رجًال  فرأيت 
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فحدثتني  فكره!  بل  وجهه،  نحوي  ه  ووجَّ ظهره،  الشاذروان  إلى  أسند 
ربَّه،  ذلك  في  يراقب  وال  الكعبة،  مع  يتأدب  ال  الرجل  هذا  أن  نفسي 
لع عليه سوى اللطيف الخبير،  ولم أظهر له ما وقع في الضمير، ولم يطَّ
فقال: يا هذا! أما علمت أن حرمة المؤمن عند اهللا تعالى فوق حرمة بيت 
من الكعبة وأفضل فلماذا تتعرض  اهللا المعظم؟! وكعبة فضله أعلى كعباً 
هي إليك؟ وإدباري عنها وإقبالي عليك،  علي باستدباري الكعبة، وتوجُّ
فهّال راعيت النصيحة التي كنت تلقَّيتها في المدينة ممَّن هو معتَمٌد لديك؟ 
وتركت االعتراض على ما صدر عني بين يديك؟ فلما قال ذلك لم أُشّك 
أنه من األولياء الذين سترهم اهللا تعالى تحت قبابه، والصلحاء األصفياء 
علمه  بحر  من  أرواهم  بعدما  األغيار  نظر  عن  تعالى  اهللا  أخفاهم  الذين 
يسامحني  أن  وسألته  يديه،  وقبلت  إليه  مسرعاً  فقمت  وعبابه،  اللدني 
أن  منه  وطلبت  عني،  صدر  ما  لي  ويغفر  زلَّتي  يستر  وأن  عني،  ويعفو 
الفتوح  ذلك  يكون  ال  بأنه  إليَّ  فأشار  والرشد،  الهدى  طريق  على  يدلَّني 
هنا، بل ذلك في بالد الهند، فحصل له يأس من لقاء شيخ مرشد في بلد 
اهللا الحرام، ومدينة النبي €، فرجعت بعد أداء المناسك وقضاء المأرب 

إلى بالد الشام.
ثم إنه قدس سره رجع إلى وطنه من بالد السليمانية، وشرع في 
ونهاية  والغرام،  الشوق  غاية  في  وهو  والنقلية،  العقلية  العلوم  تدريس 
الظمأ واألوام، كاشتياق الظمآن إلى الماء الزالل، إلى لقاء مرشد يرقيه 
من حضيض النقصان إلى ذروة الكمال، فبينما هو في هذا الفكر والخيال؛ 
بك  رحيم  محمد  المرزا  له:  يقال  الحال،  رجال  من  واحد  إليه  ورد  إذ 
الهندي، ويقال له: محمد درويش العظيم األبادي السيَّاح في أكثر بالد 
اإلسالم لمالقاة الرجال، فاجتمع به موالنا قدس سره، وبسبب عطشه في 
قه إلى الطريقة وغرامه، ووفور رغبته  ه من مزيد تشوُّ الطلب أظهر له سرَّ
واصل،  ومربٍّ  كامل،  مرشد  عدم  من  إليه  وشكى  وهيامه،  بالسلوك 
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أَر  فلم  العباد؛  من  الصالحين  وزرت  البالد،  جميع  ُدرت  إني  له:  فقال 
بمنازل  وعارفاً  والسلوك،  اإلرشاد  بدقائق  عالماً  يكون  أحداً  شيخي  مثل 
السائرين إلى ملك الملوك، وهو اآلن مقيم من بالد الهند في دهلي، يقال 
إشارة  ُحقِّقت  وقد  المجددي،  النقشبندي  علي  غالم  اهللا  عبد  الشاه  له: 
بوصول مثلك هناك إلى المقصود األبدي، والمطلوب السرمدي، فانتقش 
ومائتين  ألف  سنة  فرحل  لُبِّه،  بمجامع  وأخذ  قلبه،  لوح  في  القول  هذا 
الطلبة  من  الكل  بترك  قدميه  على  ماشياً  الهند  بالد  إلى  وعشرين  وأربعة 
وسائر األسباب، ومرَّ في سيره هذا بكثير من بالد العجم، وباحث فيها 

علماء تلك األمم، وألزمهم وأفحم.
قال قدس سره: لما وصلت إلى قصبة فيها العالم النحرير، والولّي 
ثناء  المعّمر  الشيخ  مواله  إلى  واإلنابة  الطريقة  في  شيخنا  أخو  الكبير، 
اهللا الفاني فتي النقشبندي؛ القائل في حقه شيخه حبيب اهللا موالنا ميرزا 
جانجانان قدس سره: إذا قال اهللا سبحانه يوم القيامة بأيّة هدية جئتنا؟ 
أقول: جئت بثناء اهللا الپاني پتي، فبتُّ عنده ليلة، فرأيت في المنام أنه 
قد عضَّ خدِّي بأسنانه المباركة، يجرُّني إليه وأنا ال أنجرُّ، فلما أصبحت 
تعالى  اهللا  بركة  على  سر  رؤياي:  عليه  أقصَّ  أن  غير  من  لي  قال  ولقيته 
إليَّ أن الفتوح إنما يكون  إلى خدمة أخينا وسيدنا الشاه عبد اهللا، مشيراً 
لي عنده، ويحصل فيه المقصود، وهناك تؤخذ المواثيق والعهود، ولديه 
ر  يتيسَّ لم  ولكنه  إليه،  ليجذبني  ته  همَّ صرف  أنه  فعلمت  الوعود،  تنجز 
لقوة جاذبة شيخي المحوَّل فتوحي عليه، فوصلت من تلك القصبة أقطع 
األنجاد واألوهاد، إلى أن وصلت دهلي المشتهر بشاه جهان أباد، وقد 
ذلك  قبل  أخبر  وهو  مرحلة،  أربعين  بنحو  وصولي  قبل  نفحاته  أدركتني 
بعض خواص أصحابه بوفودي إلى أعتاب بابه، ثم إنه قدس سره أنشد 
بمدح  ويتخلص  هذا  سفره  وقائع  فيها  يذكر  عربية  قصيدة  دخوله  ليلة 

شيخه قدس سره.
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إلى هنا أخذنا أكثره من (الفيض الوارد على روض مرتبة موالنا 
خالد) للسيد محمود اآللوسي رحمه اهللا تعالى، المفتي في بغداد سابقاً.

وقد ذكرنا أكثر القصيدة في ترجمة موالنا الشيخ عبد اهللا الدهلوي 
قدس سره، فليراجع هناك ومطلعها:

َكُملَْت مسافة كعبة اآلمال       حْمداً لمن قَْد َمنَّ باإلْكَماِل
وله قدس سره ديوان مشتمل على قصائد عربية وفارسية وكردية 
السالمة،  غاية  في  والمقطعات،  الغزليات  من  وغيره  شيخه  مدح  في 

قصائده الفارسية. ونهاية الجزالة، خصوصاً 
ر  نوَّ دي  المجدِّ سعيد  أبي  الشيخ  ابن  الغني  عبد  الشيخ  موالنا  قال 
قدس  الدهلوي  اهللا  عبد  الشيخ  شيخه  مناقب  في  ضريحهما،  تعالى  اهللا 
الدهلوي  اهللا  عبد  الشيخ  حضرة  إن  الترجمة:  صاحب  ترجمة  في  سره 
كان يقول: إن أشعاره مناسبة بأشعار موالنا الجامي قدس سره السامي 

والحق أنه كذلك.
د  تجرَّ أعتابه،  على  التسيار  عصا  وإلقاء  بابه،  إلى  وصوله  وبعد 
عما عنده من حوائج السفر، وأنفق جميعه على المستحقِّين ممن حضر، 
ومفهومها  وخصوصها،  بعمومها  دية  المجدِّ النقشبندية  الطريقة  فأخذ 
ومنصوصها، واختار لنفسه هناك خدمة تهيئة الماء للفقراء، وكان يقعد 
وقت اجتماع اإلخوان في صف النعال مطرقاً رأسه؛ كسراً لرعونة النفس، 
بالناس  يختلط  وال  شغله،  غير  يعرف  ال  أشهر  تسعة  ة  مدَّ هناك  وبقي 
والخدمة،  الحلقة  أوقات  غير  في  حجرته  باب  يغلق  كان  بل  أصًال، 
ويشتغل بوظيفته، وكان علماء الهند يريدون مخالطته ومجالسته، وربما 
لون إليه بالشيخ أحمد سعيد قدس سره، فيقول له في معرض  كانوا يتوسَّ
االعتذار: أنا ما جئت هنا لمخالطة الناس، بل فراراً عن االستئناس بالناس 
الذي هو من عالمة اإلفالس، ثم اجتمع أخيراً بالشاه عبد العزيز بن الشاه 
ولّي اهللا الدهلوي ملك العلماء في عصره، وذلك بإشارة شيخه، فأجازه 

بجميع ما يجوز له روايته.
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أجيز الشيخ خالد في الطرائق الخمسة
ة  المدَّ وهي  أشهر  تسعة  المنوال  هذا  على  خدمته  مدة  تمَّت  ولما 
التي تتم فيها الخلقة الصورية تمَّت خلقته المعنوية، وآن أن يتولَّد بالوالدة 
فه شيخه باإلجازة  المعنوية الثانوية؛ بأن يخرج من المقتضيات البشرية، شرَّ
قدس  النقشبندية  المشائخ  روحانية  بإشارة  التامَّة؛  والخالفة  المطلقة، 
والقادرية،  النقشبندية،  الخمسة:  الطرائق  في  العلية  أسرارهم  تعالى  اهللا 
يجوز  ما  بجميع  أيضاً  وأجازه  والكبروية.  والچشتية،  والسهروردية، 
ذلك  وغير  واألحزاب،  والتصوُّف  والتفاسير  األحاديث  من  روايته  له 
وطنه،  إلى  يعود  ال  أن  داً  مؤكَّ أمراً  أمره  ثم  األلباب،  أولو  به  يعتني  مما 
الطالبين،  وتربية  المهتدين،  وهداية  المسترشدين،  بإرشاد  واالشتغال 
العباد  بإرشاد  االشتغال  على  أقدر  كيف  له:  فقال  السالكين،  وتسليك 
في تلك البالد وفيها السادة الحيدرية والبرزنجية، وهم في غاية االعتبار 
يت لإلرشاد ال آمن من أن يحصل لي من طرفهم  ونهاية الحيثية؟ فإذا تصدَّ
امك، وسائر  موانع وأذية. فقال له شيخه: اذهب، فإنهم سيكونون خدَّ
قال:  فأزيد؟  تريد  ماذا  له:  قال  ثم  أقدامك،  يقبِّلون  البالد  تلك  رؤساء 
أريد الدين، والدنيا لتقوية الدين. فقال له شيخه: اذهب؛ أعطيتك الكل. 
السنامي  عابد  الشيخ  مشهد  إلى  شيخه  وشيَّعه  بالده،  نحو  موالنا  ه  فتوجَّ
ره وقت الوداع بقطبية  وهو على أربعة أميال من البلد على ما قالوا، وبشَّ
تلك الديار، وقال بعدما فارقه: {خالد برد} يعني أخذ خالد. فرجع إلى 
وطنه بأنواع الفتوحات وأصناف السنوحات؛ سنة ست وعشرين ومائتين 
وألف، فاستقبله علماء البلدة وأعيانها، وكافة خواصها وعوامها، وصار 
ذلك اليوم كالعيد عندهم، ولم يظهر لهم اإلرشاد في ذلك الوقت، فبعد 
سعيد  والية  أيام  في  شيخه  من  غيبيَّة  بإشارة  بغداد  إلى  رحل  قليلة  ة  مدَّ
باشا، فشرع حينئذ في اإلرشاد، بعد زيارة مشاهد األولياء األمجاد، ثم 
وسائر  شيخه  من  معنوية  بإشارة  السليمانية  إلى  أشهر  خمسة  بعد  رحل 
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من  الحسد  عروق  تحرَّكت  فحينئذ  اإلرشاد،  فيها  وأعلن  بغداد،  أولياء 
وتكفيره!  بل  وتضليله،  ذمِّه  في  رسائل  تأليف  إلى  فشرعوا  اد،  الحسَّ
من  الرسالة  حوته  ما  على  الوالي  لع  اطَّ فلما  بغداد،  والي  إلى  وأرسلوها 
لم  إن  وقال:  يبال،  ولم  يده  من  رماها  البالي  كالخشف  الخالي  الكالم 
صاحب  ما  اهللا!  سبحان  المسلم؟  فمن  مسلماً  خالد  الشيخ  حضرة  يكن 
نعوذ   - حسده  ة  شدَّ من  بصيرته  اهللا  أعمى  أو  مجنون،  إال  الرسالة  هذه 
باهللا، نعوذ باهللا - هذا بعينه كالم الوالي، ثم أمر الوالي العلماء بردِّ تلك 
مفيدة،  عديدة  رسائل  العلماء  فألَّف  المعاند،  إلى  وإرسالها  الرسالة، 
اد، فلم تروَّج أباطيلهم،  وختموها بخواتم العلماء، وأرسلوها إلى الحسَّ
وأعالم  أخبارهم،  وانمحت  آثارهم،  انطمست  بل  تضاليلهم،  تؤثر  ولم 
األلسنة  على  وأخبارهم  مطلوبة،  وأنوارهم  ومرفوعة،  منصوبة  موالنا 
الزمان  مرور  وعلى  مسطورة،  القيامة  يوم  إلى  الكتب  وفي  مذكورة، 
اهللا  قال  تعالى  اهللا  أولياء  حال  مع  المنكرين  كل  حال  وكذلك  منشورة، 
اآليات  مث   Í  Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä نث  تعالى: 
التمكين،  بكمال  اإلرشاد  مقام  في  سره  قدس  موالنا  فجلس  الثالث. 
اآلفاق،  في  صيته  وطار  بعيد،  قطر  كل  من  العلماء  بابه  إلى  وانكبَّ 
وانتفع به خلق كثير ال يمكن درج أساميهم في هذه األوراق، حتى قيل: 
أقدامهم،  على  العلماء  من  نفس  خمسمائة  زهاء  امه  قدَّ يقف  كان  إنه 
من  اندرس  ما  بالتدريس  وأحيا  أقوامهم،  من  غيرهم  ذلك  على  فَقِس 
أثر  ذلك  في  واقتفى  والتصوف،  والفقه  والحديث  كالتفسير  الدين  علوم 
ديار  إلى  ببغداد  باشا  داود  والية  أيامِ  في  رحل  ثم  المجتهدين،  األئمة 
والعوام،  الخواص  من  األنام،  بين  تام  قبول  هناك  له  وحصل  الشام، 
عابدين،  ابن  العالمة  السيد  المختار)  (الدّر  كمحشي  األعالم  والعلماء 
اها (سل الحسام الهندّي لنصرة موالنا الشيخ خالد  وصنف فيه رسالة سمَّ
ة أعوام،  دية مدَّ النقشبندّي). ولما أفاض فيها فيوضات النقشبندية المجدِّ
وأرشد َمْن استرشد من الخاص والعام، ارتحل إلى دار السالم ورحمة 
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المائتين  بعد  وأربعين  اثنتين  سنة  شهور  في  وذلك  العالَّم،  الملك  ربه 
سره  قدس  توفِّي  الشرف،  وكمال  العزِّ  تمام  له  َمْن  هجرة  من  وألف{1} 

ر بالشهادة لمن مات به. بالطاعون الذي بُشِّ
قيل: لما حان ِحمامه، وقرب من عمره ِختامه، رأى العالَّمة ابن 
عابدين في منامه كأنه يصلي على سيدنا عثمان بن عفان ÷ في الجامع 
األموي، فلما أصبح وحضر صحبة موالنا قدس سره قصَّ عليه رؤياه، 
م موالنا وقال: إن تعبير رؤياك أني أموت قريباً، وأنت تصلي عليَّ  فتبسَّ
أيام  بعد  موالنا  فتوّفي  عثمان ÷.  أوالد  من  ألني  األموي،  الجامع  في 
قالئل بالطاعون، وصلَّى عليه العالمة ابن عابدين في الجامع األموي كما 
ر  ونوَّ واسعة،  رحمة  تعالى  اهللا  رحمه  الصالحية  في  هناك  ودفن  ذكر، 
ضريحه، وروَّح روحه، وأفاض علينا من بركاته وبركات سائر األكابر، 

وهذا من بعض كراماته، وكراماته قدس سره كثيرة.
وانقيادهم  فيه،  عصره  علماء  أكابر  اعتقاد  كراماته:  أعظم  ومن 
له، وكونهم من جملة مريديه وخّدامه، كما قال بعض األكابر: إن انقياد 

علماء الظاهر لواحد من المشائخ من أعظم الكرامات.
أبي  الشيخ  موالنا  ابن  عصره  محدِّث  الغني  عبد  الشيخ  موالنا  قال 
متعاقباً،  محلِّه  في  أشخاص  أربعة  نصب  أنه  قيل  سرهما:  قدس  سعيد 
فعله  كما  فالن،  ثم  فالن،  ثم  فالن،  بعدي  مجلسي  في  يجلس  وقال: 
النبي € في غزوة مؤتة، فمات كلهم في هذا الطاعون متعاقباً على الترتيب 
الذي ذكره، والقائم مقامه اآلن الشيخ عبد اهللا سلَّمه اهللا نسمع أنه شيخ 

عظيم، ومرشد كبير. انتهى.
وخلفاؤه قدس سره وخلفاء خلفائه إلى زماننا هذا كثيرون جداً، 

ومنتشرون في اآلفاق واألقطار، ذِْكر كلهم يستدعي كتاباً كبيراً.

1242  {1}
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قال الشيخ عبد الغني وسيدنا الشيخ محّمد مظهر قدس سرهما في 
الشيخ  كالم  في  المذكور  اهللا  عبد  بالشيخ  المراد  أن  والظاهر  رسالتهما: 
عبد الغني قدس سره هو الشيخ عبد اهللا الهروي قدس سره فإنه ذكر في 
(الزهر الوردي في مناقب الشيخ خالد النقشبندي) قدس سره للشيخ أبي 
خالد)  الشيخ  أخبار  في  الموارد  (أصفى  من  الملخَّص  األحسائي  بكر 
للعالمة الشيخ عثمان النجدي نقًال عن (حصول األنس في انتقال موالنا 
أنه  تعالى  اهللا  رحمه  الغزِّي  إسماعيل  للشيخ  القدس)  حظيرة  إلى  خالد 
قال: ناداني موالنا خالد وأجلسني أمامه وقال: اسمع ما أقول لك، وال 
وجعلته  إسماعيل،  اإلرشاد  ادة  سجَّ على  بعدي  أقمت  قد  إني  تخالفني؛ 
وصيّاً على أوالدي، وناظراً على كتبي، وبعده محّمد ناصح، وبعده عبد 
الفتَّاح، وبعده أنت آمراً ناهياً على الجميع، وأوصيت بثلث مالي يخرج 
منه ألف ُغْرٍش إلسقاط الصالة، ويصرف الباقي على حوائج المريدين، 

وكرَّر هذه الوصية عند خلفائه مراراً. 
وقال في بعضها بعد ذكر اإلسقاط: على أني واهللا منذ فُرَِضْت عليَّ 

د! انتهى. الصالة ما فاتتني صالة، وال صالة الضحى والتهجُّ
أصاب  ولما  الطاعون،  ذلك  في  توفِّي  ناصح  محّمد  والشيخ 
على  بعدي  أجلست  قال:  الشيخ  مقام  القائم  إسماعيل  الشيخ  الطاعون 
سجادة اإلرشاد سيدي الشيخ عبد اهللا الهروي، وذلك بإشارة سبقْت من 
الشيخ  مقامه  أقام  الهروي  اهللا  عبد  للشيخ  الوفاة  حضرت  ولما  موالنا، 
(البهجة  صاحب  تعالى  اهللا  رحمه  الخاني  اهللا  عبد  بن  محمد  العالمة 
األمجد  األرشد  األكبر  ولده  اإلرشاد  مقام  وفاته  عند  هو  وأقام  السنية)، 

الشيخ محّمد بن محمد الخاني أدام اهللا تعالى بقاءه.
عبد  الرباني  العارف  اإلنساني،  الوجود  عن  الفاني  الشيخ  وأما 
بالخالفة  فه  شرَّ ما  فبعد  خالد.  موالنا  خليفة  سره  قدس  األرزنجاني  اهللا 
التامة، أرسل إلى أرزنجان لإلرشاد، ثم أرسله إلى أرض روم، ثم إلى 
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ه باإلرشاد في مكة المكرمة، وأوصاه حين أرسل إلى  القدس، ثم خصَّ
مكة بأن ال يقبل صدقة وال هدية، والقيام بأمر اإلرشاد حسبة هللا تعالى.
عام  الشام إلى مكة في كل  وقال: نحن نرسل ما تحتاج إليه من 
حياته،  مّدة  إليه  يحتاج  ما  له  وأرسل  الحمام،  مخالب  بنا  ينشب  لم  ما 
أمر الشيخ سليمان بن حسن القريمّي رحمه اهللا تعالى أن  ولما حجَّ آخراً 

يصحبه، وأن ال يفارقه. 
سليمان  الشيخ  أقام  المذكور  اهللا  عبد  للشيخ  الوفاة  حضرت  ولما 

مقامه، وأمر سائر أصحابه بالمتابعة واالستقامة.
الشيخ  مقامه  أقام  القريمي  سليمان  للشيخ  الوفاة  حضرت  ولما 
وأمر   – بقاءه  تعالى  اهللا  أدام   – الميخالچي  حسن  بن  الزهدي  سليمان 
المذكورين  شيوخه  محلِّ  في  اآلن  وهو  واالستقامة،  بالمتابعة  أصحابه 

مشغول بإرشاد الطالبين، وتسليك السالكين.
لقيه الفقير مراراً، وتشرَّف بصحبته، وهو - سلمه مواله - منزٍو 
العلوم  في  عالم  القهار،  الواحد  بذكر  مشغول  األغيار،  عن  ومنقطع 
وكذلك  والتصوف،  الفقه  في  رسائل  عّدة  وله  والباطنية،  الظاهرية 

مكاتيب فيه نفع اهللا تعالى به عباده. 
ومن جملة َمْن أدركناه ولقيناه وتشّرفنا بشرف صحبته، ونظرِ  عنايته 
أعطاه   – پاشا  خليل  الشيخ  المكرمة:  مكة  في  الخالدية  خلفاء  من  مراراً 
الكماالت  بنشر  واشتغل  الظاهرية،  الرياسة  ترك  قد   – شاء  ما  تعالى  اهللا 
لما  والسالكين،  المريدين  وتربية  والطالبين،  الفقراء  وخدمة  الباطنية، 
تيقَّن أنه هو األولى عند المولى، وأنه هو النافع له في المعاد، والمحبوب 
طينًة  وكان  الموجود،  وبذل  السخاء  في  له  نظير  وال  العباد،  رب  عند 

عّجنت بماء الجود.
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مطلب
واختيار طريق  وال يخفى على كل أحد أن ترك الرياسة الحاصلة 

الفقراء والدراويش شيء عظيم.
أخذ الطريقة عن الشيخ عبد اهللا أفندي المكي قدس سره وتشرَّف 
الشيح  الماجد  والده  من  أيضاً  واستفاض  باإلرشاد،  اإلجازة  بشرف  منه 
المكي  األرزنجاني  اهللا  عبد  الشيخ  عن  الداغستاني  المهاجر  بيك  يحيى 

المذكور آنفاً.
مكة  إلى  وطنه  من  وهاجر  الرياسة،  ترك  هذا  بيك  يحيى  والشيخ 
أفندي  اهللا  عبد  الشيخ  شيخه  وزوَّجه  الفقر،  طريق  واختار  المكرَّمة، 
المكي كريمته، وزوَّج الشيَخ موسى أفندي القزاني االسترخاني أخاه في 

الطريقة كريمته األخرى، وهذا يدلُّ على غاية محبَّته للطريقة وأهلها.
وأقدمهم في زماننا هذا، وأشهرهم وأسبقهم قدماً، علماً وحاالً، 
الكمشخاني  أفندي  الدين  ضياء  أحمد  الشيخ  موالنا  وإفاضة،  وإفادة 

قدس سره.
عظماء  من  هو  الذي  سليمان  بن  أحمد  الشيخ  عند  الطريقة  أخذ 
في  واشتغل  غايته،  العلم  من  بلغ  بعدما  سره  قدس  خالد  موالنا  خلفاء 
ولما  والمجاهدات،  الرياضات  التزام  مع  الكماالت،  باكتساب  صحبته 
فه شيخه  بلغ في صحبته أوج الكمال، وانتشى من صهباء الوصال، شرَّ
لتسليك  وتحزَّم  الطالبين،  لتربية  ر  فتشمَّ العباد،  إرشاد  بإجازة  المذكور 
في  الشمس  اشتهار  صيته  فاشتهر  المحمية،  قسطنطينية  في  السالكين 
وبلغ  األقطار،  جميع  من  والعلماء  الفضالء  عليه  وأكبَّ  النهار،  رابعة 
على  السبق  قصب  وحازوا  األخيار،  المقربين  مرتبة  كثيرون  مالزمته  في 
مثل  اآلفاق  في  وانتشروا  واألسرار،  المناولة  علوم  مضمار  في  أقرانهم 
دامت  وله  العباد،  بهداية  األرض  من  قطر  كل  في  واشتغلوا  الجراد، 
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إفادته تصانيف كثيرة مشهورة مثل: (جامع أصول األولياء)، و(راموز 
ستٍّ  عام  األحاديث)  (راموز  إقرائه  مجلس  حضرت  وقد  األحاديث) 
وفيه  الوطن،  طرف  إلى  مسافرتي  حين  قسطنطينية  في  وألف  وثالثمائة 
جمٌع عظيم من الفضالء، ثم دخلت خلوته مع اثنين من خواصِّ أصحابه 
يقرآن عليه الكتاب المذكور، فكنت في صحبته ما بين الظهر والعصر، 
وقد طرأ عليه ضعف كليٌّ لكبر سنِّه، وكان بحيث ال يقدر على الجلوس 
على أصحابه،  إلى المساند، وال يقدر على المشي إال متكئاً  إال مستنداً 
وجهه  من  الفيض  نور  يقطر  ذلك  ومع  أَلَِفه،  َمْن  إال  كالمه  يفهم  وال 
الشريف، وأثر مشاهدة الجمال الحقيقي ظاهر من عينيه، والغالب على 
مريديه الحرارة والشوق واالضطراب، وغيرها من أحوال القلب. أفاض 

اهللا تعالى علينا من بركاته وبركات جميع الكبراء آمين.
ومن جملتهم في زماننا:

موالنا الشيخ محمد ذاكر أفندي القزاني الچسطاوي
أدام اهللا تعالى بقاءه، ورحمه اهللا تعالى وإيانا{1}

وأخبرني أخونا العالم الحاج حبيب اهللا القحّي أّن الشيخ محمد ذاكر – مؤلف   {1}
ينكر على الشيخ محمود أفندي  غليظاً  غنياً  كان رجًال عالماً  (تبصرة المرشدين) – 
فضربه  لديه  أفندي  محمود  الشيخ  فجاء  هو،  نام  الليالي  من  ليلة  ففي  سره،  قدس 
بعصا، فانتبه من النوم، ثم نام، فجاء كذلك فضربه بها فانتبه ثانياً، وهكذا إلى سبع 
مرات. ثم بعد ذلك ذهب لديه وقام عنده ساكتاً فقال له محمود أفندي كلمات تبيِّن 
وصار  الطريقة  عنه  أخذ  ذلك  وبعد  المناميّة،  الواقعة  في  الليلة  تلك  في  له  وقع  ما 
شيخاً كامًال. وقال ذلك العالم حبيب اهللا إن رجال أشترخان يخبر هذه الواقعة هكذا، 
ويقولون إن محمد ذاكر قدس سره لم يتكلم عنده بعد ذلك حياء منه. انتهى. ولقد 
قال أخونا الصالح سيف اهللا النژبكري: إني رأيت مكتوباً كتبه الشيخ محمود أفندي بيده 

إلى الشيخ محمد ذاكر، وكان في أثنائه مخاطباً له: سبقتنا بدرجات. انتهى.
وأخبرتني امرأة طليقيّة كائنة في قرية الماَل في مّدة حياة محمود أفندي قدس   
سره أن زوجته قالت لها إنه قدس سره قال في ليلة: تهيّؤوا لي فيْتوناً ألهرَب من هذه 
، فركب هو عليه وذهب من=  القرية في هذه الليلة، فإني رأيت ثالثة كلب يقصد إليَّ
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بحيث  الكل؛  ومقتدى  ديارنا،  في  الخالدية  خلفاء  أشهر  وهو 
العظماء،  علماؤها  له  انقاد  وقد  إال  قزان  بالد  نواحي  من  ناحية  يبق  لم 
وفضالؤها الكرماء، وهو - سلَّمه مواله - عالم في جميع العلوم العقلية 
الشيخ  مصره  في  عصره  أهل  أوحد  العالم  المولى  على  تفقَّه  والنقلية، 
المغفور المرحوم عبد اهللا المچكروي رحمه اهللا تعالى وإيانا، ثم اشتغل 
ثم  كثير،  خلق  به  وانتفع  كثيرة،  سنين  بلده  في  العلوم  وإفادة  بالتدريس 
أخذ الطريقة الخالدية، وتلقَّن الذكر عن الشيخ محمود أفندي الداغستاني 
األلمالي قدس سره عن الشيخ يونس الخالدي عن الشيخ عبد اهللا المكي 
ذاكر  الشيخ  خط  عن  نقلناه  ذكرناه  الذي  وهذا  سره،  قدس  األرزنجاني 
أفندي بيده قدس سره ولكن سماُعنا من الشيخ خليل پاشا أن يونس أفندي 
أخذ الطريقة عن الشيخ يحيى بيك قدس سره وأنه ما لقي الشيخ عبد اهللا 

 \  [  Z نث  بالصواب  أعلم  وتعالى  سبحانه  واهللا  سره  قدس  المكي 
[ ^ مث.

عن  اليمشاني  أفندي  هاشم  الشيخ  عن  أيضاً  أفندي  محمود  وأخذ 
تعالى  اهللا  قدس  خالد  موالنا  عن  الشرواني  اهللا  ذبيح  الدين  ضياء  الشيخ 
صحبته  بشرف  الحروف  هذه  راقم  تشرَّف  وقد  العلية  جميعهم  أسرار 

كثيراً. مراراً 
بته باالختصار، من كالم العالم  انتهى ما التقطته باالقتصار، وهذَّ
العارف باهللا، المعتصم بحبل اهللا، موالنا الشيخ محمد مراد بن عبد اهللا 
القزاني؛ على ما هو المقصود لنا، فقط من سلسلة المشائخ النقشبندية، 
ه إن شاء اهللا تعالى حتى يصل سلسلتنا إلى شيخنا  من رسول اهللا €، ونتمُّ
المرشد الكامل والغوث الواصل؛ المتوفَّى في أثناء تحصيلي هذا الكتاب؛ 

فنّور  مظلمة،  الليلة  وكانت  الفيتون  من  شيء  الماء  وسط  في  فانكسر  =الماء، 
إصبعه كأنه سراج فأصلح صاحب الفيتون ذلك الشيء المنكسر، فذهب هو ومن 

انتهى. معه. 
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من  الحرام  القعدة  ذي  من  الرابعة  الساعة  في  عشرة،  التاسعة  الليلة  في 
سنة إحدى وعشرين وثالثمائة وألف من هجرة َمْن له كمال العزِّ وتمام 
تعالى؛  اهللا  إلى  وقدوتي  وسيدي  شيخي  المصطفى €،  محّمد  الشرف 

سيد السادات، وقطب القادات الشيخ الحاج أحمد أفندي التاللي. 
ونحن إن شاء اهللا تعالى نكتب له ترجمة بمولده ووفاته ومناقبه، 
مراد  محمد  المذكور  الكريم  كتبه  ما  سلسلتنا  تتميم  بعد  ونعلِّق  نكتب  ثم 

في آخر كتابه من نبذة من كيفية طريقة مشائخنا النقشبندية.
برحمتك،  منَّا  وتقبَّلها  بربوبيتك،  الالئقة  للعبودية  وفِّقنا  اللهم 
وإرشاد  حقيقتك،  في  ورياضتها  شريعتك،  في  األمَّارة  نفسنا  وتربية 
الموفِّق  وأنت  سبيلك،  إلى  الديار  أهل  وإهداء  طريقك،  إلى  طالبيك 

للصواب، وال حول وال قوة إال باهللا العليم الهادي الوهَّاب. 

المقصد الثالث
في ذكر بقية مناقب المشائخ من الشيخ موالنا إسماعيل الشرواني 

إلى تمام مناقب شيخنا المذكور
مشائخ  شيخ  األوان؛  حقائق  خزائن  مفتاح  الزمان؛  خالئق  غوث 
قفقاز؛ موالنا الشيخ إسماعيل أفندي الشرواني الكردميري قدس اهللا تعالى 

ر ضريحه. سره، ونوَّ
كتب حضرة العالم العامل والمرشد الكامل ركن الطريقة الخالدية؛ 
ومرجع أجالَّء المشائخ النقشبندية؛ الناشر ألعالمها في الخانقاه الخاقانية 
إلرشاد  العظام،  أسالفه  مقام  والقائم  الشام،  دمشق  في  السليمانية 
الخاص والعام بالجدِّ واالهتمام، اإلمام األوحد، والَعلَم المفرد؛ موالنا 
الشيخ محّمد أسعد نجل العالم العامل، واإلنسان الكامل، مقتدى ذوي 
موالنا  الثاقب؛  النجم  الملوك،  ملك  إلى  السير  في  والسلوك،  اإلرشاد 
د  ومجدِّ والقمر،  الشمس  ثالث  حضرة  شقيق  الصاحب؛  محمود  الشيخ 
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ضياء  األفخم؛  والمرشد  األعظم،  المترجم  اإلمام  عشر؛  الثالث  القرن 
العلية،  أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  خالد  الدين  بهاء  الشيخ  موالنا  الدين 
آداب  في  الندية  (الحديقة  على  حاشيته  في  الجلية  بركاتهم  من  ورزقنا 
سليمان  بن  محمد  الكامل  العالمة  الشيخ  لموالنا  النقشبندية)  الطريقة 

الحنفي البغدادي عليه رحمة الرحيم الهادي.
الشيخ  موالنا  الزمان  غوث  شيحنا  وخلفاء  مريدي  من  أي  ومنهم 
الكرام،  الفضالء  مرجع  األعالم،  العلماء  عالَّمة  سره:  قدس  خالد 
صاحب األنفاس القدسية، واألسرار األنسية، العارف الصمداني موالنا 
الشيخ إسماعيل الشرواني قدس سره فإن هذا الذات المستجمع لكماالت 
الصفات قد الزم حضرة موالنا خالد قدس سره في السليمانية، وسلك 
الملوك،  ملك  إلى  السلوك  وأحسن  لديه،  الحظوة  وحاز  يديه،  على 
وجه  على  العلوم  ونشر  باإلرشاد،  له  وأذن  مطلقة،  خالفة  خلَّفه  ثم 
السداد، فانتفع به كثير من الناس، وخلَّف الخلفاء وأرسلهم إلى األطراف 

واألنحاء.
وقد رأيت له مكاتبات أرسلها لسيدي الوالد قدس سره خالصتها 
كاً بأذيال حضرة موالنا خالد قدس سره وكان في حضرة  بأنه ال زال متمسِّ
موالنا العم روحي فداه سبقت له زلَّة، حيث أمر المريدين أن يرابطوا به، 
داً  مشدِّ أمراً  إليه  أرسل  سره  قدس  الحضرة  سيدنا  مسامع  ذلك  بلغ  فلما 
ده، فرجع عن قصده، وتبيَّن له غيُّه من رشده. زاجراً له، وبَّخه فيه وهدَّ

بابه؛  خادم  إلى  قليل  كل  من  األقل  الذليل،  العبد  من  ه:  ونصُّ
وقدوة أحبابه؛ الشيخ إسماعيل عصمه اهللا تعالى وصمه{1}، وصانه عما 

شانه. آمين.

لعلّه: عما وصمه.{قحي}.  {1}
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بأن  االهتداء  ومصابيح  االقتداء  نجوم  من  كثير  قال  فقد  بعد؛  أما 
الكفران هو نسيان المنعم بسبب االشتغال بنعمته، وصرَّح محققو طريقتنا 
طه  بأن رابطة َمْن لم يْفَن عن وجوده ال يورث الفناء للسالك، بل قد يورِّ
عنَّا،  والكالم  السالم  تقطعوا  أن  منكم  المأمول  كان  ما  وأنتم  المهالك، 
بأنفسكم، وإالَّ  أن تواجهونا أحياناً  بل كمال المروءة والوفاء كان مقتضياً 
رونا دائماً بالتحرير مع السفير، ومن  فتراجعونا في النقير والقطمير، وتذكِّ
امنا َمْن هو أبعد مشقَّة منكم، وأقدم صحبة، وأكثر خدمة، ال يتحرَّك  ُخدَّ

بدون استشارتنا.
وال تقس هذه الطريقة بخزعبالت متشيخي هذا العصر، وترَّهات 
وربِّه،  المريد  بين  واسطة  المحقق  فالشيخ  والمكر،  الخداع  أرباب 
ولو  ألحد،  صورتكم  رابطة  تعلِّموا  فال  عنه،  إعراض  عنه  واإلعراض 
ظهرت له، فإنه من تلبيس إبليس، وال تستخلفوا أحداً إال بأمري؛ فضًال 
عن مزاحمتكم لخلفاء األطراف من نحو أرزنجان وبدليس، ولئن تماديتم 
القتاد  وخرط  بالكلية،  عنكم  لنعرضنَّ  تستعملونه  الذي  التغافل  هذا  في 

دونه، ومن أنذر فقد أعذر، والسالم ختام. انتهى.
وعلى  للمسلمين،  عظيم  نفع  له  صار  العزيز  هذا  فإن  وبالجملة 
األخصِّ في بالد الروس؛ من القازان والقفقاس والداغستان والتتر وغير 
لم  ولو  أجالَّء،  خلفاء  وله  الخطط،  وواسع  األقطار  شاسع  من  ذلك 
اهللا  كلمة  إلعالء  المجاهدان  الغازيان  العارفان  اإلمامان  إال  منهم  يكن 
تعالى موالنا الشيخ غازي مالَّ، وموالنا الشيخ شامل الداغستاني قدست 
أسرارهما لكفاه، َكيْف وقد اشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، وهو 
حقيق أن تدرج مناقبه في األسفار؟! توفِّي في حدود سنة مائتين وسبع 
بالرحمة  تعالى  اهللا  ده  تغمَّ (أماسيه)  مدينة  في  تقريباً  وألف{1}  وسبعين 

.1277  {1}



413

عظيمة  قُبَّة  وعليه  يزار،  فيها  وقبره  الجنان  فسيح  وأدخله  والرضوان، 
بمعاونة  أفندي  عيسى  وصهره  مقامه  قائم  بمباشرة  ر  ُعمِّ شريف  وجامع 
تعالى  اهللا  طيَّب  سابقاً  األعظم  الصدر  باشا  رشدي  محمد  حضرة  نجله 

ثراهما. انتهى ما كتبه موالنا محمد أسعد.
إلى  سره  قدس  الشرواني  إسماعيل  الشيخ  موالنا  مكتوبات  ومن 
ر  ونوَّ سره،  قدس  الداغستاني  الكرالي  اليراغي  محمد  الشيخ  مريده  مريد 
ضريحه: بسم اهللا الرحمن الرحيم بحمد َمْن تجلَّى ذاته لذاته في المرتبة 
مختلفة  لتعيُّنات  لها  وفصَّ األحمدية،  الحقيقة  نقطة  منه  فظهر  األحدية، 
عالم  في  والتقرُّب  الوجود  لفيض  مداراً  وجعله  الجبروت،  عالم  في 

الملكوت.
وبعد؛ فلقد تحقَّقت قبل عندنا محبَّتكم الذاتية إجماالً، وبإرسال 

المراسلة الميمونة تأكَّدت تفصيًال.

مطلب
والمقصد  األعلى  المطلب  أن  على  الملل  اتَّفقت  قد  أنه  اعلم  ثم 
بعد  إال  يحصل  ال  وذلك  تفصيًال،  وصفاته  تعالى  اهللا  معرفة  األقصى 
إلى  وتوجيهها  الحيوانية،  النفس  ظلمات  عن  اإلنسانية  الروح  تصقيل 
بمنبع  وتحليتها  الرذائل،  منشأ  عن  اللطائف  وتخلية  األولى،  مرتبتها 
الخصائل، وتبديل الغياهب الساترة باألنوار الباهرة، وجعل عالم الخلق 
األتم،  والخضوع  التامِّ  باالنكسار  التشبّث  بعد  وذلك  األمر،  لعالم  تابعاً 
الملك  عالم  في  وبعداً  قرباً  متصرِّف  حّي  أدبها؛  واسطة  بال  مرشد  بيد 

والملكوت أحياًء وأمواتاً.
د التالقي الجسماني، وإال  قكم إلى هذا الظرف المجرَّ فعلم أن تعشُّ

فالتالقي الروحاني حاصل، والتصرُّف الباطني إليكم كامل.
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ذو  الشهير،  الشيخ  وهو  الفقير،  خليفة  أنَّ  عليكم  يخفى  ال  ثم 
الشرواني  محمد  خاص  الشيخ  العاطرة؛  واألنفاس  الظاهرة،  األحوال 
يحصل  ما  بأن  العلم  بعد  الحضرات،  طرف  من  إال  أرسل  ما  سره  قدس 

عندي يحصل عنده.
وعلم  العقالء،  عقل  يدركه  ال  ما  إلى  يصل  بصحبته  يغتنم  فمن 

العلماء. والسالم.
ومن وصاياه إليه أيضاً: بسم اهللا الرحمن الرحيم:

العقائد  بتصحيح  واألمر  والسنة،  بالكتاب  ك  بالتمسُّ أوصيك 
بمقتضى آراء أهل السنة؛ الذين هم الفِرق الناجية على ما أطبق عليه أئمة 
والفقراء،  والفقهاء  القرآن  حملة  بتوقير  وأوصيك  والوجدان،  الكشف 
الوجه،  وبشاشة  اليد،  وسخاوة  النفس  وبسماحة  الصدر،  وبسالمة 
وبذل الندى وكف األذى، والصفح عن عثرات اإلخوان، وترك الطمع، 
يضيع  ال  فإنه  جالله،  جلَّ  تعالى  اهللا  إلى  الحوائج  قضاء  في  وباالعتماد 
َمْن عوَّل عليه، وأن ال ترجو النجاة إال في الصدق، وال الوصول إلى اهللا 
ال  بل  أحد،  من  أفضل  أنك  تظن  ال  وأن  محمد €،  اتِّباع  في  إال  تعالى 
ترى لنفسك وجوداً، وكل َمْن يتطاول عليك بالنميمة والحسد فوِّض أمره 

إلى اهللا تعالى. والسالم.
من  الحق  في  الباليا  توارد  أنَّ  شبهة  ال  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم 
حقهم  في  ألنها  قدمهم،  في  كان  وَمْن  الرسل  من  العزم  أولي  وظائف 
ثم  األولياء،  ثم  األنبياء،  على  البالء  الحديث (أشدُّ  يقتضيه  كما  نعمة، 
األمثل فاألمثل) مع أن هذه الواقعة خيٌر ظاهراً وباطناً، ألن الكثرة تشوِّش 
حالك، فال ينفع التبليغ، ألن المصباح ما لم يكن منيراً ال يُْستضاء منه.

مـحبُّ اهللا في الدنيا عليل       تـطـاول سقمه فدواه دائه
كذا من كان للباري مـحباً       يـهيـم بـذكـره حتى يراه

انتهى
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المرشد  الشيخ  ونصيحة  العامل،  العالم  وعظ  إلى  فانظر  قلت 
اهللا  صدق  لقد  واهللا  مرامه،  وبسط  كالمه،  قصر  إلى  ر  وتفكَّ الكامل، 
ورسوله وأولياؤه في جعلهم الشرط للمرشد الواصل الموصل كونه عالماً 

عامًال! وال حول وال قوة إال باهللا.
األلف  د  مجدِّ الرباني  اإلمام  لكالم  الترجمة  صاحب  ترجمه  ومما 

الثاني من الفارسية إلى العربية ولكونها مما يفيد لكتابنا كتبناه هنا:

مطلب
يق األكبر ÷ فكما هو  اعلم أن نهاية هذه السلسلة العلية إلى الصدِّ
أفضل بني آدم ِسوى األنبياء عليهم الصالة والسالم! كذلك هذه الطريقة 
عن  عبارة  الطريقة  هذه  في  النسبة  ألن  غيرها!  نسبة  من  أفضل  العلية 

الحضور التام، والبصيرة الخاصة، بخالف سائر الطرق.
مة  مقدَّ فيها  الجذبة  ألن  البداية،  في  النهاية  اندراج  خواصها  ومن 
على السلوك، وابتداؤها سيٌر من عالم األمر، وقطع منازل السلوك مندرج 
في ضمن طيِّ معارج الجذبة، وسير عالم الخلق يحصل تحت سير عالم 
سائر  انتهاء  وهما  األمر:  عالم  من  والسير  الجذبة  ابتداؤها  فيصير  األمر، 

الطرق، فيكون انتهاء الطرق مندرجاً في ابتدائها أي حاصًال فيه.
فإن قلت: انتهاء سائر الطرق الوصول إلى الحق فإن كان ابتداء هذه 

الطريقة فيلزم أن يكون انتهاؤها وراء الحق، وهو باطل!
رفع  وهو  الُعرياني  الوصول  العلية  الطريقة  هذه  نهاية  قلت: 
عة، والظهورات  الحجب كلها، ولما كان أقوى الحجب التجلِّيات المتنوِّ
المختلفة، فال بُدَّ أن تنقضي تلك التجليات على اإلجمال، ألن التجلِّيات 
التفصيلية في الصفات التفصيلية غير متناهية حتى يصل عرياناً، بخالف 
سائر الطرق، ألن نهاياتها التجلِّيات الصفاتية، وهو ما يحصل بمالحظة 
غير  معنًى  بمالحظة  لكن  الذاتية،  التجلِّيات  أو  الذات،  على  زائد  معنى 
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زائد على الذات مثل الشؤونات واالعتبارات، وعلى كال التقديرين تكون 
التجلِّيات وراء األستار.

للمريد  شيئاً  حاله  نهاية  من  الشيخ  يذيق  أن  االندراج  ومعنى 
ه. المبتدئ، حتى يكون على حدِّ

ها: الخلوة في الجلوة إن حصل الجمع، وإال! فالتبتُّل  ومن خواصِّ
مث.   Q  P O N M  L أحسن. كما قال اهللا تعالى لنبيه € نث

محٌو  وآخرها  ووجدان،  حالوة  الطريقة  هذه  ابتداء  أن  ومنها: 
ترى  أال  الجملة.  في  البعد  يقتضيان  والوجدان  الحالوة  ألن  وفقدان، 
ران من كمال القرب، بخالف سائر  أن حالوة النفس ووجدانها ال يتصوَّ

الطرق فإن ابتدائها مرٌّ وفقدان، وآخرها حلو ووجدان.
هذه  في  يجوز  ال  الجهري  والذكر  والسماع  الرقص  أن  ومنها: 
لون مع  الطريقة ألنه بدعة غير مستحسنة، ولو كان عبادًة ما خال عنه األوَّ

عليها! حرصهم 
وفي  الطريقة،  هذه  منتهى  في  دائمي  الذاتي  التجلِّي  أن  ومنها: 

. منتهى غيرها برقيٌّ
بالكسوة  ال  والتعلُّم،  بالتعليم  والمريدية  الشيخيَّة،  أن  ومنها: 
أن  حتى  رسماً،  اتخذها  أكثرهم  فإن  الطرق،  سائر  بخالف  والشجرة، 
د  تعدُّ زوا  يجوِّ لم  ولذا  عليهما،  والمريديَّة  الشيخيَّة  اْختََصروا  متأخريهم 
فيجوز  الطريقة  معلِّم  المرشد  ألن  المرشد!  د  تعدُّ زوا  جوَّ وإن  الشيخ، 

ده، والشيخ َمْن يعطي الشجرة والخرقة، وهو ال يكون إال واحداً. تعدُّ

الحكمة من إرسال الرسل
ومنها: أن طريق الرياضات والمجاهدات بالنفس األمَّارة في هذه 
الطريقة بإتيان الشرائع فقط؛ فرضاً وُسنَّة وأدباً، والتزام متابعة ُسنَّة رسول 
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اهللا €، ألن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب دفع اقتضاء النفس، 
وا  ضمُّ فإنهم  الطرق،  سائر  بخالف  بالنفس،  تامَّة  مجاهدة  اإلتيان  ففي 
إليها الخلوة واألربعين{1} والرياضات البدنية، وال حاجة إليها، ألنها ما 
أفادت في حقِّ الفالسفة إال ضاللة! فاالعتماُد على إتيان الشريعة فقط.

ومنها: أنه ال بُدَّ من تصرُّف الشيخ للطالب، ألن الطالب ال يحصل 
ه الشيخ،  له شيء بدون التصرُّف، ألن اندراج النهاية في البداية أثر توجُّ
لع عليها بدون  وهو شرط في هذه الطريقة، وألن هذه مسالك خفيَّة ال يُطَّ

الشيخ، بخالف سائر الطرق، فإن االندراج ليس بشرط فيه.
مصداق (َمْن  على  بالسكوت  واالستفادة  اإلفادة  كمال  أن  ومنها: 
عرف ربَّه كلَّ لسانه) بخالف سائر الطرق، فإن اإلفادة واالستفادة بالذكر 

جهراً. انتهى.

ة تتمَّ
موالنا  قْوله:  من  أسعد  محمد  الشيخ  الفاضل  قول  مراد  بيان  في 

غازي مالَّ والشيخ شمويل.
والفاضل  الحّقق،  العالم  هو  مّال  غازي  من  المقصود  إن  فأقول: 
د الشريعة النبوية في اندراسها، ومؤسس السنة المصطفوية  المدقِّق، مجدِّ
وقد  الفريد،  الكمثراوي  أفندي  محّمد  غازي  الشهيد  الشيخ  خرابها؛  في 
األغرب  الصارم  بالسيف  الداغستانية  الديار  في  األصعب  لتجديدها  ابتدأ 
فقط،  اهللا  كلمات  إلعالء  وأربعين  واثنتين  ومائتين  ألف   1242 سنة  في 
الِكنُويَّة،  قريته  في  استشهد{2}  ثم  شطط،  بال  اهللا €  رسول  سنة  وإحياء 
واستشهد معه أكثر خيار جنوده الداغستانية، فهنيئاً لهم ما أعدَّ اهللا تعالى 

الغفار، جنَّاٍت تجري من تحتها األنهار.

الخلوة باألربعين بدعة في النقشبندية. {هامش األصل}.  {1}
في 1248 في اليوم الخامس من رجب منها. كما في (مغازي محمد طاهر). {منه}.  {2}
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ثم قام مقامه أكبر أعوانه وأشدُّ وزرائه حمزة الهژولي الخنزخي، 
ثم مات{1} شهيداً في بلدة ُخنَْزْخ، قتله القاتل عثمان ابن عمِّ أبناء ُعَم خان 
لَقتْله ابنيه ُعَم َخاْن ونَُسْل َخاْن. غفر اهللا تعالى لجميعهم، وستر عيوب 

كلهم. آمين.
ثم قام مقامه اإلمام الغازي الشيخ شمويل أفندي ذوي المغازي، 
ة ثمانية عشر  وجاهد في اهللا حقَّ جهاده، وأدَّى هللا حقوق عباده، في مدَّ
يصدر  ولم  المسلمين  ببيع  فيها  وفسدوا  الُغلول،  فيهم  كثر  لما  ثم  سنة، 
في اهللا ألجلهم القبول، وقَع في الديار الداغستانية الفتنة الكبرى والبليّة 
الروس  وأسره  (ُغنِْب)،  شاهق  على  شمويل  الشيخ  وحبس  العظمى، 
تعالى  قوله  فيهم  وُحقَّ  في 1276،  وعمادهم  سلطانهم  لدى  بالدهم  إلى 
في الحديث القدسي (إذا عصاني َمْن يعرفني أسلِّط عليه َمْن ال يعرفني) 
اثني عشرة سنة، ثم هاجر إلى بالد اإلسالم،  ماً  معظَّ ماً  وقام هناك مكرَّ
ه إلى الحج بالحرمين، ولما أتم حجه وزار قبر الرسول سأل هناك  وتوجَّ
االنتقال، وفي البقيع الوصال، فمات ودفن فيها رحمه اهللا تعالى آمين في 

1287 كما في (مغازي محّمد طاهر) رحمه اهللا تعالى.

الفرد الواصل الصمداني المرشد الكامل الرباني
الشيخ محمد صالح الشرواني قدس سره السبحاني

 ، األجلُّ الشيخ  المرشدين  وسيد  الواصلين  قطب  شيخنا  أخبرنا 
سبحانه  اهللا  إلى  وقدوتنا  ومربِّينا  شيخنا  األدل؛  التام  الحضور  وصاحب 
من  أن  العالي:  سره  قدس  التاللي  أفندي  أحمد  حاج  الشيخ  وتعالى؛ 
قدس  الشرواني  صالح  محمد  خواجه  شيخنا  اإلسماعيلية  الخلفاء  كبار 

انتهى. سره. 

في 1250. {هامش األصل}.  {1}
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ومن المعلوم أنه كان للشيخ إسماعيل أفندي الشرواني الكردميري 
قدس سره خلفاء كثيرون، وصلحاء مريدون رضي اهللا تعالى عنا وعنهم 
وأرضاهم ولكن لم نقف عليهم، ولم نعلم حقيقتهم ووالدتهم ووفاتهم 
والشيخ  أفندي،  صالح  محمد  الشيخ  الخليفتين؛  هذين  غير  وأسماءهم 
زمان  خاص محمد أفندي الشرواني قدس سرهما، ولكن لم نقف أيضاً 
والدة الشيخ محمد صالح ووفاته ومناقبه، ولذا تركنا كتبته في هذا الكتاب، 
ولم يصدر عندنا من يبيِّنه ويذكره، سواء من مشائخنا، أو من غيرهم، 
ره في قرطاس وخطاب، ولم  ولم نجد َمْن كتبه في كتاب، وال َمْن حرَّ
المشائخ  سلسلة  بيان  اآلن  فأردنا  المشائخ،  روحانية  من  بيانه  على  نقدر 
في  بنسبتنا  نسبتهم  اتصلت  الذين  الجبلية  األولياء  ومناقب  الداغستانية، 
الشيخ إسماعيل قدس سره ونقول: قد افترق سلسلتنا من الشيخ إسماعيل 
أفندي إلى محمد صالح أفندي، وخاص محمد أفندي{1}، وكانا أخوين 

. في اإلذن منه، ومستوييْن في إرشاد الخلق إلى طريق الحقِّ
وافترق من خاص محمد أفندي المذكور إلى طرف محمد أفندي 

اليراغي الكرالي قدس سره.
الشيخ  مأذونه  للشيخ  يوماً  قال  أفندي  إسماعيل  الشيخ  أن  وسببه 
وا  خاص محمد أفندي: يا ولدي! إن في بالد داغستان أرى رجاالً استعدُّ
العامل  العالم  أكملهم  أرى  بينهم  ومن  للحضور،  وتهيَّأوا  للوصول، 
المدرِّس الكامل محمد أفندي اليراغي، فلو ارتحلت إليه، وذهبت لديه، 
والشيخ  الكبير  الولي  فارتحل  دليًال.  لوصوله  تكون  قليًال،  له  وتلمَّذت 
الوفير الشيخ خاص محمد المذكور، ووصل لديه، فكان عنده في أزمنة 
عديدة، وأوقات مديدة، على سبيل التلميذ له، ولم يعلم محمد أفندي 
حال خاص محمد أفندي، فرجع إلى الشيخ إسماعيل أفندي وسأل عن 

في دمشق مات خاص محمد، وقبره عند خالد شاه في دمشق الشامي. {هامش األصل}.  {1}
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حاله، فأجاب بعدم اإلفادة واالستفادة، وأمر برجوعه ثانياً، فرجع، ثم 
بعد  فقرأ  الجهرية،  الصالة  في  إماماً  أفندي  محمد  خاص  كان  ة  مدَّ بعد 

  ¾   ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ     ´  ³ نث  الشريفة  الفاتحة 
أفندي  محمد  الشيخ  فوقع  مث   Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
اليراغي مغشياً عليه من أثر اآلية، فتجلَّى عليه الربُّ تعالى بتجلِّي اإلرادة، 
أفندي:  محمد  خاص  الشيخ  فقال  حينئذ،  الكامل  المرشد  خلف  فَسِكَر 
إني أعلم المرشد الكامل إن أردته. فقال: َمْن هو؟ قال: شيخي الشيخ 
إسماعيل أفندي الشرواني الكردميري وأنا مأذون منه وُمجاٌز، وأيَّنا أردت 
فلك ذلك. فأرسل إليهما الشيخ إسماعيل أفندي رسالة بأن الشيخ خاص 
محمد أفندي الشرواني صاحب العلوم النوراني مأذون منِّي وقائم مقامي، 
وإن  عنده،  تجده  مني  اليراغي  أفندي  محمد  أخانا  يا  أردَت  شيء  فأيَّ 
رأت،  عين  ال  ما  إلى  وتصل  الوصول،  تجد  فيه  وأخلصت  له  اعتقدت 
روحانيتي  اجتمع  قد  وأنه  بشر،  قلب  على  خطر  وال  سمعت،  أذن  وال 
مع روحانيتك، وإن كانت األشباح بعيدة، والمسافة كثيرة. فلما سمع 
واستراح  قلبه،  اطمأنَّ  أفندي  إسماعيل  الشيخ  كالم  أفندي  محمد  الشيخ 
األوراد  تلقين  الشرواني  أفندي  محمد  خاص  الشيخ  من  وطلب  لبُّه، 
فحصل  فلقَّنه،  سره،  قدس  أفندي  إسماعيل  شيخه  لقَّنه  كما  النقشبندية 
الربانية،  بالفتوحات  له  وفتح  األزلية،  بالعناية  النظر  تعالى  اهللا  من  له 
المقامات،  كل  إلى  وارتقى  والمقامات،  األحوال  جميع  له  وانكشف 
مقام  إلى  ووصل  الكمال،  درجة  فبلغ  قليلين،  وأزمان  سنين،  عدة  في 
المريدين،  لتربية  الشرواني  أفندي  محمد  خاص  الشيخ  وأذن  اإلكمال، 
وإيصال المستفيدين؛ بعد االستخارة التامَّة والمشورة مع المشائخ العامة 
إنه  مث    Ø  ×  Ö   Õ    Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð     Ï  Î نث 

كان من أهله.
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وأخبرنا ثقات عن ثقات أنه كان من أصحاب كماله، فللَّه درُّه، 
وإلى النعيم – إن شاء اهللا تعالى معنا ببركاته وبركات أمثاله – ردُّه، فانقاد 
الناس  بين  واشتهر  التفسرانية،  األهالي  وجميع  الكرالية،  أهل الوالية  له 

كاشتهار الشمس حالة الضحى.
واالتِّباع  إليه  الخلق  وانقياد  واالجتماع  الخبر  هذا  سمع  قد  ثم 
الكرالية  أهالي  أكثر  وكان  خان،  ُحَسيْن  أسالن  غموقي  الغازي  لسلطان 
رعاياه، فثقل ذلك عليه، وكبر بغض الشيخ محمد أفندي اليراغي لديه، 
جماَل  العالم  َره  محرَّ اتِّباعه  عن  الخلق  وَمنِْع  أمره،  عن  لطرده  فبعث 
حينئذ،  السلطان  عند  راً  محرَّ كان  فإنه  الغموقي،  الغازي  أفندي  الدين 
الشيخ  إلى  الشيخ  فنظر  به،  الضرب  وقصد  اليراغي،  الشيخ  لدى  فوصل 
جمال الدين فأثَّر فيه، وسقط السوط من يده وانقاد له، وأخذ منه اإلنابة 
باإلمداد،  قلبه  في  وأثَّر  واألوراد،  الذكر  له  ولقَّن  اإلصابة،  به  وأصاب 
ورجع إلى غازي ُغُمْق، واختفى من السلطان أسالن خان في عدة أيام، 
السلطان  فأْخبَِر  فعله،  من  بوا  وتعجَّ أمره،  من  والخلق  السلطان  ب  وتعجَّ
أفندي  محمد  الشيخ  مريدي  جملة  من  صار  قد  الدين  جمال  الشيخ  بأن 
اليراغي قدس سره، فأحضر السلطان جمال الدين للقتل، فلما وصل إلى 
رحبة السلطان ومكان قتل الرجال نظر السلطان إلى الشيخ جمال الدين، 
وقال:  ذلك  من  ب  فتعجَّ العشرة،  يديه  أصابع  من  عجيبة  أنواراً  فرأى 
واليتنا.  من  دوه  وطرِّ تقتلوه،  وال  المكان  هذا  من  الشيخ  هذا  أخرجوا 
ال  بحيث  السلطان،  عن  خفياً  ة  مدَّ في  أفندي  الدين  جمال  الشيخ  ودار 
يراه رجال وال إنسان، فبعد أزمنة اتَّفق خروج المجاهد الشجاع واألمير 
المطاع الشيخ غازي محمد الكمثراوي للجهاد على الكفار، فهاجر لديه 
القويمة،  المستقيمة  الملة  وإلعالء  والطريقة،  الشريعة  حفظ  ألجل 
واتَّفق هجرته مع هجرة الشيخ محمد{1} أفندي اليراغي لدى الشيخ اإلمام 

في  دربند  قلعة  حاصر  حين  د  محمَّ غازي  لدى  اليراغي  الشيخ  جاء  فكما   {1}
إْرفله  في  وأسكنه  معه  فرجع  تفسران،  في  اآلن  إلى  وكان  معه،  وسكن   1245
ة، ثم انتقل  ة، ثمَّ انتقل إلى إيهلي، ثم انتقل إلى كمَراه مدَّ ة، ثم في چركه مدَّ مدَّ

إلى ثغراگ. {منه}.
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الدين،  جمال  الشيخ  هناك  اليراغي  الشيخ  فربَّى  الهمام،  محمد  غازي 
وأوصله إلى المقامات العلية والدرجات الرفيعة؛ بتوفيق اهللا تعالى أوالً، 
وشفاعة الرسول € ثانياً، وبركات المشائخ النقشبندية ثالثاً، بحيث ثبت 
الشيخ  وسكن  واألوتاد،  النجباء  ورحلة  اإلرشاد،  قطب  مقام  على  قدمه 
له،  كريمته  وزوَّج  ة،  مدَّ كِمراه  في  الشهيد  محمد  غازي  عند  اليراغي 
وأمر له بترويج الشريعة، واالجتهاد بجهاد الكفرة والفجرة، فجاهد في 
قريته  في  استشهد  حتى  مهاده،  حقَّ  للشريعة  ومهَّد  جهاده،  حق  اهللا 
كمراه في{1} سنة 1248 ألف ومائتين وثمانية وأربعين{2}، فبعد ذلك انتقل 
انتقل  ثم  ة،  مدَّ هناك  وسكن  عياله،  مع  ثُْغراگ  قرية  إلى  اليراغي  الشيخ 
إلى رحمة اهللا تعالى في 1254 ألف ومائتين وأربعة وخمسين{3}، ودفن 
وفيرة،  ومهابة  كبيرة،  قُبَّة  قبره  وعلى  الميمونة،  المباركة  مقبرتهم  في 
وجاللة جليلة، وبركات جميلة تليق بمقامه رضي اهللا تعالى عنه وقدس 

سره. وزرنا قبره مرات رزقنا اهللا تعالى من بركاته وبركات أمثاله.
والقطب  الكامل  المرشد  الشيخ  جلس  اليراغي  الشيخ  انتقل  لما  ثم 
باالتفاق،  مطلقاً  اإلرشاد  بساط  على  مقامه  أفندي  الدين  جمال  الواصل 
ته  لُسدَّ وحضر  بالوفاق،  والقرى  البلدان  جميع  في  التامُّ  القبول  له  وصار 
من أهالي الداغستان ما ال يعدُّ وال يحصى، وال يقدر أن يستقصى، فكمل 
بسببه رجال كثيرون، ووصل إلى المقامات العلية أفراد وفيرون، كالشيخ 
السمبوري،  الخناوي  أفندي  يوسف  حاج  والشيخ  الروجي،  دبير  مّم 
الُهخالي،  محمد  والشيخ  الثغوري،  أفندي  الرحمن  عبد  الحاج  والشيخ 
المحمد  عمر  والشيخ  السمبوري،  الجنيغي  أفندي  خليل  حاج  والشيخ 

في اليوم الثالث من جمادى اآلخر. {هامش األصل}.   {1}
وراجع كتاب (بارقة السيوف الداغستانية في بعض الغزوات الشاملية) تجد   {2}
فيها كل مرادك. للمحقق محمد طاهر الداغستاني القراخي الذي مات في سنة 1298 

ألف ومئتين وثمانية وتسعين. {منه}.
في 13 من جمادى األخرى. {منه}.  {3}
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اهللا  قدس  وغيرهم  التفسراني،  محمد  مالَّ  والشيخ  القراخي،  الهنوخي 
الجنة  وجعل  وأرضاهم،  عنهم  تعالى  اهللا  ورضي  العلية  أسرارهم  تعالى 

متقلَّبهم ومثواهم آمين. ورزقنا اهللا تعالى من بركاتهم وفيوضاتهم.
الشيخ  الزاهد،  تعالى  اهللا  سوى  ما  كل  وعن  الشاهد  الشيخ  فأما 
الروچي  دبير  مم  الشيخ  الفهامة؛  الكامل  والمرشد  العالمة،  العالم 
الرسعوري فإنه أكمل خلفاء الشيخ جمال الدين الغموقي وأعالهم مقاماً، 

وأجلُّهم حاالً وكماالً، كما رأيناه بخطه رضي اهللا تعالى عنه. نث } |  
في  خموالً  كان  إنه  مث    §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~   }
اإلرشاد، وخفِيّاً في االستمداد، ولم يكن يدور في األسواق، إال ما وقع 
له باالتفاق. وكان زاهداً في الدنيا، وتاركاً للعقبى، ولم يكن مطلوبه إال 
وباطناً، وبلغ في زهده وورعه إلى حدِّ  المولى، وكان هذا حاله ظاهراً 

إذا خرج خارٌج من{1} نجاسته كان له ريح كريح المسك والعنبر.
والدليل على كونه أكمل الخلفاء وأتقى الرفقاء أنه إذا قيل للشيخ 
جمال الدين أفندي قدس سره، واستخبر عن حال خلفائه! كان بيَّن عيباً 
مَّا من عيوب األولياء منهم، وأما إذا استخبر من حال الشيخ مّم دبير كان 
يرتفع بارتفاع جذبته، بانعكاس حال الشيخ مّم دبير له، ويقول: ما شاء 
اهللا! مبارك مّم دبير، أّي وقت نظرت إليه في شهوده وغيبته أجده على 

حالة واحدة لم يتغير قطُّ عن الحضور لربِّه، والشهود لخالقه.
واالستقامة  الغريبة،  الكرامات  صاحب  دبير ÷  مّم  الشيخ  كان 
العه في باطن  العظيمة، والعجائب اللطيفة، والخوارق العجيبة، مثل اطِّ
حال اإلنسان وإخباره بما في ضميره، في السرِّ واإلعالن، وخاصة كان 
في  تواتر  حتى  األوان،  وغرائب  الزمان،  أعاجب  من  األرض  طيِّ  في 
حقِّه أنه كان في كل سنة يذهب ويخرج من بيته يوم عرفات إلى عرفات 

بيان.  {1}
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للحجِّ والعمرة مع الحجاج، وهذا أمر مشهور ال ينكره إال المنكرون هللا، 
 - وأحوالهم  وأقوالهم   ، حقٌّ األولياء  وكرامات  اهللا،  ألولياء  والمعاندون 
خاصة من أكابرهم - ِصْدٌق، فللَّه درُّهم، وإلى معرفة اهللا تعالى وشهوده 

من بين الخلق ردُّهم.
الحاج  هللا  وصديقنا  اهللا،  في  أخونا  لي  حكى  ما  ذكر  لما  ويدلُّ 
بالحرمين، والحائز بزيارة سيد الثقلين؛ وليُّ اهللا تعالى بال نزاع، العاشق 
ن الهچدي القراخي، فإنه  الواله{1} له تعالى بال دفاع؛ الحاج محمد المؤذِّ
فحين  لي{2}:  قال  فإنه  الروچي،  دبير  مّم  الشيخ  مريدي  من  أوالً  كان  قد 
كان في خدمته وكان الشيخ حيّاً في وقته كان يذهب إلى سوق غازي غمق 
الشتراء حوائجه، فحين وصل إلى أعالي جبل ينحدر منه إلى بلدة غازي 
غمق التقى ولقيه رجل غموقي صاحب َسْمٍت حسن، ونور وجٍه، وتكلَّم 
له وقال: هل لك يا هذا أستاذ؟! فقلت: ما تريد من هذا القول؟ فقال: 
أستاذك؟  َمْن  فقال:  أستاذ.  لي  فقلت:  سالك.  َوْجه  وجهك  أرى  إني 
فقلت: الشيخ ممَّ دبير. فوقع الرجل مغشيّاً بذكر الشيخ مّم دبير، ثم أفاق 
فقال: يا هذا! يا أخي هل تعلم حال شيخك وكمالته وكرامته؟! فقلت: 
ال؛ أنا رجل أمي ال أعلم حقيقته، إال أني أعلم وأتيقَّن أنه مرشد كامل. 
فقال ذلك الرجل: هل أُخبرك بقصة شيخك وكرامته؟ فقلت: نعم! فقال 
ذلك الرجل: إنه كان قبل هذا بسنين ذهب إلى زيارة بيت اهللا الحرام، 
فُسرق فضتي هناك، ولم يبق عندي شيء لوصولي إلى وطني من النفقة 
والكسوة! فتحيَّرت في أمري، وتدهَّشت في ليلي ونهاري، ثم شاورت 
: إني ال أعلم لك بُّداً إال  ولياً لي صديقاً هناك في حقي، فقال ذلك الوليُّ
من وليٍّ داغستاني جاء للحج هنا. فقلت له: َمْن هو؟! فقال: خذ هذه 
ه بقوَّتك، وإذا حضر لدى نعليه فال تعطهما إال بإلزامه  النعال بيدك، وشدَّ

ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. (جوهرة).  {1}
أي: المؤلِّف.  {2}
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، فخرج الشيخ مّم دبير أستاذك من  إتمام مرادك. ففعلت ما أمر به الوليُّ
باب المسجد الحرام، ورأى نعليه في يده، وقال: أعط نعالي يا أخي. 
بإتمامك  مقرون  إليك  نعالك  إعطاء  إن  فقلت:  لم؟  فقال:  ال.  فقلت: 
حوائجي، وإنجاحك مطالبي. فقال الشيخ مّم دبير قدس سره: ما مرادك 
تي َكيَْت وَكيَْت، وبقيت هنا حزيناً كئيباً، خائباً،  يا فتى؟! فقلت: إن قصَّ
َمْن  بحق  فأسألك  وطني؟!  إلى  يحملني  ومن  الدنيا،  متاع  من  خاسراً 
وعيالي  أهلي  إلى  وتوصلني  وطني،  إلى  تحملني  أن  مقامك  إلى  رفعك 
بأيِّ كيفية شئت، وبأيِّ هيئة أردت. فقال الشيخ قدس سره: جزى اهللا 
، فقال: أعط نعالي أتمُّ إن  تعالى بما يليق لمن دلَّك علّي، وأرشدك إليَّ
شاء اهللا تعالى حاجتك، وأوصلك إلى مطلوبك، فأعطيت نعاله وقضى 
من  فالني  مكان  إلى  واحضر  متاعك  خذ  وقال:  نعليه  فلبس  نواله،  اهللا 
شاً  تدهُّ نشاطي  شدة  من  وتدهَّشت  شديداً،  فرحاً  ففرحت  مكة،  خارج 
المعلوم  للمكان  وحضرت  لقوله،  واستسلمت  بأمره،  فائْتَمرت  أكيداً، 
في الزمان الموعود، فوجدته إليَّ منتظراً، ومع ربِّه مراقباً مفتكراً، فقال: 
اربط على عينيك بشيء. فربطت، فقال: ال تنظر إلى خارج، وال تُْخرج 
عصابك التي ربط على عينيك حتى قلُت لك بإخراجه، وقال: اركب على 
ظهري. فركبت - وإن كنت مستحياً - فسار في الماء، وطار في الهواء 
فوق الجبال والبحار، ومتون الصحارى والقفار، وكنت أسمع صوتاً مثل 
هذا  فصار  صيده،  خلف  طار  حين  نسٍر  جناح  وكصوت  النحل،  دوي 
ة ساعة أو أقلَّ أو أكثر، فنزل وقال: أْخرِْج عن عينيك  األمر هكذا مثل مدَّ
فرأيت  الدنيا،  إلى  فنظرت  وأخرجته  عينيك،  بت  عصَّ الذي  عصابك 
قريتي،  مثل  قرية  بعيد  من  ورأيت  غمق،  غازي  والية  جبال  مثل  جباالً 
فقال قدس سره: أتعرف هذه الجبال وهذه القرية المرئية؟! فقلت: إن 
الجبال مثل جبالنا الغموقيَّة، وهذه القرية مثل قريتنا. فقال ÷: إن هذه 
أنك  مع  أرضى  ال  فكيف  فقلت:  اآلن؟!  مني  أترضى  قريتكم.  القرية 
ب  فعلت معي ما ال تفعله األبناء مع اآلباء؟! فوقعت على قدميه، ورحَّ
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بي ورجع من ذلك المكان إلى قريته الروچية، فرضي اهللا تعالى عنه وعنا 
في  الصادق  وأستاذك  معي،  شيخك  قصة  وهذه  المؤمنين،  جميع  وعن 
وفاء عهدي لدّي، إن أستاذك رجل أّي رجل، وشيخ أّي شيخ! فاْحتَرِْمه 
وكن بين يديه كميِّت بين يدي الغاسل. ليس في هذا الوقت وال في هذه 
الديار مثل شيخك. انتهى ما قاله رجل غموقي للمؤذن المرحوم الهچدي 

وإيَّانا. رحمهم اهللا تعالى جميعاً 
ومن كرامات المرشد الكامل مّم دبير الروچي أيضاً: ما حكى لي 
داود  العالم  الهرم  الشيخ  والرسم؛  الفهم  في  وشيخنا  العلم،  في  أستاذنا 
بن شمخال الحروخي رحمه اهللا تعالى، الذي مات في سنة 1328 ألف 
وقارئاً  متعلِّماً  كنت  حين  إني  لي:  قال  أنه  وعشرين  وثمانية  وثالثمائة 
لكتاب (إظهار األسرار) كنت في قرية روچ، وكنت أذهب لدى الشيخ 
لقراءة الدرس، وكان ÷ يقرأ لي الدرس، وكنت أفهم درسي بال مطالعة 
يحصى،  وال  يعدُّ  ال  ما  العلم  من  بركات  لي  يحصل  وكان  وثالثاً،  ثانياً 
فتعلَّق قلبي، واشتدَّ محبَّتي به، فأخذت ذيله، وطلبت نيله، وطلبت تلقين 
األوراد بحيث يحصل لي اإلمداد، فلقَّن لي بعض استغفارات وصلوات، 
العالم  قاضيهم  التلقين  في  شريكي  وكان  جهري،  ذكر  آالف  وخمسة 
العامل، الورع الكامل الحاج يوسف القسردي، فكنا نقرأ العلم، ونفعل 
األوراد، فوقع الفترة فينا في األذكار، بحيث ال نفَع لنا بها ولو فعلناها في 
األسحار! فعزم الحاج يوسف على ترك القضاء، وقصدت ترك قرية روچ 
واالرتحال  العزم  هذا  على  كنَّا  فحين  األستاذ،  ومن  تعالى  اهللا  من  حياء 
اليوم اشتدَّ هيجان محبَّتي بعد صالة الصبح في اليوم الذي نعزم االرتحال، 
فقلت: يا أستاذي حاج يوسف! إني أريد أن أزور اآلن بال توقُّف للشيخ؛ 
بعد  إال  الوقت  يكون  وال  الزيارة،  وقت  هذا  ليس  داود!  أخي  يا  فقال: 
طلوع الشمس، فإن األستاذ يكون إلى ذلك الوقت في المراقبات، وإن 
ذهبنا قبل ذلك كان إساءة أدب. فقلت: ال بدَّ – وإن كان األمر كما قلت 
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للزيارة من المسجد، فوصل إليَّ  قصداً  – من الزيارة اآلن، فخرجنا معاً 
إني  يوسف!  حاج  يا  فقلت:  الحار،  الرطب  الخبز  كريح  والريح  الفيض 
أجد ريح كذا! فقال: وأمَّا أنا فال أجد، وإنه قد وصل لك بركة األستاذ، 
وإني لم يصل لي ذلك. وألخرجنَّ من أمر القضاء، وبسبب القضاء لم 
بابه  عتبة  ووصلنا  وقتها،  قبل  للزيارة  فارتحلنا  الشيخ،  بركة  لي  يصل 
الكريمة، ووقفنا هناك زمناً قليًال، فخرجت حليلة الشيخ مريم، وقالت: 
فدخلنا  للشيخ،  منّا  ّما  خبٌر  يكن  ولم  األستاذ.  من  اإلذن  لكم  ادخلوا، 
فسّد باب الكّوة المفتوحة، وقال: كونوا حاضرين اآلن مع اهللا ورسوله؛ 
فإن رسول اهللا € يدخل عليكم اآلن، وال تفعلوا معه ما فيه ترك آداب. 
فشرع  كالسكران،  وصرت  لذلك،  وغرامي  هيامي  وكثر  شوقي،  فاشتدَّ 
جدار  شقَّ  قد  عشرة؛  ها  أتَمَّ فلما  ها،  ومدَّ الجهري  الذكر  في  األستاذ ÷ 
الشيخ  قبالة  ووقفْت  اهللا €،  رسول  روحانية  منه  ودخل  الشيخ،  حجرة 
حالي  فصار  إليه،  نفسي  فرميت  ببصيرتي،  رأيته  هكذا  إليه؛  هاً  متوجِّ
ساعات  ثالث  عليَّ  مغشيّاً  فصرت  نار،  جزلة  جبهتي  على  ُضرب  كأنه 
من ذلك، ثم لما أفقت وجدت أستاذي الشيخ مّم دبير قدس سره يجرُّ 
من  واستحييت  فقمت،  لقيامك.  آن  فقد  ولدي؛  يا  قم  ويقول:  رجلي 
ولدي  يا  بأس  ال  فقال:  الشيخ،  ومع  اهللا €،  رسول  مع  األدب  ترك 

بذلك، إن ذلك لم يكن باختيارك.
يبكي  المذكور  داود  كان  الفقير  للمؤلِّف  القصة  هذه  ذكر  فبعد 
في  وأما  الحالة؛  تلك  مثل  في  أفندي  شعيب  أخي  يا  كنت  قد  ويقول: 
الحالة فقد وقعُت فيما وقْعُت، ووصلني من اهللا تعالى والمشائخ بُغٌض، 
ولوال ذلك لما وقعت في خدمة الكفار، وكان ترك تلك األذكار واألوراد، 
كنا  وإن  وعلينا؛  عليه  اهللا  فرحم  والفساد،  الكبائر  في  الظاهر  في  ووقع 

مستحقين للعذاب والهوان، بفضله وَمنِّه وكرمه آمين.
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وأما كرامات الشيخ الكامل{1}، والمرشد الواصل مم دبير الروچي 
وبأمثاله  به  تعالى  اهللا  نفعنا  قصيرة؛  عبارتنا  كلها  كتبة  وعن  فكثيرة، 

آمين. آمين 
الخميس  ليلة  العشاء  وقت  تعالى  اهللا  رحمه  الكامل  الشيخ  مات 
الثاني من ربيع األول 1296 سنة ستة وتسعين ومائتين وألف من هجرة َمْن 
وكان  مقامه،  قائم  خليفة  له  يكن  ولم  الشرف €،  وتمام  العزِّ  كمال  له 
لع على اللوح المحفوظ، وأستحيي من  يقول: لم يصدر من مريدي َمْن اطَّ

اهللا تعالى ورسوله وأوليائه أن آذن لمن لم يبلغ مقام ذلك.
وعلى  كاذبون،  فكلُّهم  اإلذن  لهم  بأنَّ  مريديه  من  عون  المدَّ وأما 
من  تعالى  اهللا  حفظنا  الذكر؛  يلقنون  بعضهم  إذن  وبال  يفترون،  شيخهم 

ذلك؛ وعن أمثاله.
ودفن الشيخ في مقبرة قريته الروچية؛ ألنه لم يكن يسافر إلى قرية 
أخرى، وكان عمره كما أخبرنا به كثيرون من مريديه مائة سنة، وعلى 
قبره من الفيوض والبركات ما يليق بمقامه، وقد زرناه مرات، ولعل اهللا 

تعالى يرزقنا الزيارة بعُد كرَّات.

أي مع مم دبير، وقد جاورته سنين وتلمَّذت له مدة، فما رأيت أحداً مثله في   {1}
رعاية آداب السادات، مع الذلة واالنكسار، مع لين الطبيعة، وكان مستور الحال، 

مصون السر قدس اهللا سره، وطيَّب ثراه. {سيف اهللا المغبون النثبكري}.
ومما أخبرني الثقة األمين في حق ممَّ دبر األرچي قدس سره، أنه قال: كنُت   *
وكان  سره،  قدس  شمويل  األجل  اإلمام  زمن  في  رسعور  ناحية  دسزاك  لقلعة  بواباً 
---- مقفًال مع إقامة الرقباء، ففي نصف الليل من الزمان دق الباب بعنف فوثبنا إليها 
ونادينا من الداخل إلى الخارج: من أنت؟ فأجاب: بأنه مم دبر، فعرفنا من صوته 
وفتحنا الباب له، وقلنا: أيها المبارك إلى أين، وما الخبر في هذه الساعة التي ليس 
لنا لفتح الباب اختيار، فقال : وصل األمر اإللهي الساعة إلّي بوصولي إلى موت بََغْچ 
بد العابد الطلزمي الغازي غمقي، فقلنا إنه صحيح سالم، فقال مم دبر: األمر كما 
قلُت، فذهبنا معه إلى داره فوجدناه محتضراً فحمد اهللا المريض على وصوله، ومات 
في تلك الساعة، رحمهم اهللا رحمة واسعة واجعلنا في بركات عباد اهللا الصالحين 

آمين. {سيف اهللا النژبكري سامحه اهللا من فرطاته}. 
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وأما الشيخ الفاضل والفرد الواصل الشيخ حاج 
يوسف الخناوي السمبوري قدس سره العالي

أَْختِي  بلدة  إلى  منها  سمبور  والية  قرى  من  كبيرة  قرية  ِخنَاْو  فإنَّ 
ضيفنا  رفيقه  أخبرنا  كما  يوسف  حاج  الشيخ  فإن  معتدل،  يوم  مسافة 
الحاج شيخ صوفي الجنيغي السمبوري ألنهما كانا مهاجرين عند شمويل. 
كان أورع أوانه، وأفضل أحيانه، ذا كرامات كثيرة، وخوارق عجيبة، 
وقد كان الشيخ أوالً هاجر إلى والية السلطنة العلية العثمانية، فحين كان 
هناك أمره مشائخهم بذهابه لدى الشيخ جمال الدين الغموقي، وأن كماله 
ليلة  ففي  مدة،  هناك  فقام  ِخنَاو،  قرية  إلى  ووصل  منها،  فرجع  لديه؛ 
وقت نومه، ضربه الشيخ جمال الدين برجله، وقال: إلى أيِّ وقت تقوم 
نومه  من  فقام  العجل!  العجل  العجل  غفلتك؟!  في  وتنام  قريتك،  في 
غير  قدميه  على  يكن  ولم  ليلته،  وسط  وطنه  من  وارتحل  مرعوباً،  فزعاً 
المكاعب التي ال يمكن معها إال أقل مسافة، فبتوفيق اهللا تعالى وبركات 
مشائخه مرَّ بالمكاعب من قريته حتى وصل لدى شيخه جمال الدين بال 
تعب، ومن قريته إلى مقام شيخه مثًال مسافة ستة أيام وأكثر منها، فلما 
م الشيخ جمال الدين في وجهه، وقال: هل قال مشائخ  وصل عنده تبسَّ
وبصيرة؟!  كرامات  الداغستانية  للمشائخ  يكون  ال  لك  العربستانية  الديار 
تحقَّق قولهم؟!  هل  وقال:  قبُل.  ذلك  له  قيل  قد  كان  فقال: نعم! وقد 
قالوه  ما  على  لع  واطَّ أفندي،  الدين  جمال  الشيخ  من  كرامة  هذا  وصار 
للشيخ حاج يوسف، فدخل الحاج يوسف في تربيته، وسلك في سلك 
َّاه أحسن تربية، وأكمله بإذن اهللا تعالى في أزمنة قليلة، فتمَّ  سالكيه، فرب
له  ما  فحبَّذا  الملوك.  ملك  إلى  الوصول  له  وحصل  والسلوك،  السير  له 
في  الزمان  نادرة  من  وكان  اهتمام،  الدرجات  من  له  وما  التام،  المقام 

إدراك حقائق األمور، ودقائق العصور.
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ومن بعض كراماته: ما أخبرنا به رفيقه المذكور الحاج شيخ صوفي 
من  عتيقاً  ان في واد ُدلِْت، ووجدنا في طرف الطريق قبراً  أنهما كانا يمرَّ
قديم الزمان، فقال الشيخ حاج يوسف: ما أكثر جّر هذا الرجل المقبور 
الدخان القاحك المشهور، وفي قبره دخان كثير غير مفتور! فقلت له: 
من قبره؟!  كيف تعلمه؟ فقال: لَِم ال أعلم؟ ألست ترى دخانه صاعداً 

وهل ال يجيء إليك ريح الدخان؟! فقلت: ال. 
ه  فقال: إني أرى الدخان، وأجد ريحه. حفظنا اهللا تعالى من جرِّ

وريحه. آمين.
يوسف  حاج  مع  أنه  صوفي  شيخ  حاج  به  أخبرنا  ما  أيضاً:  ومنها 
الشيخ  زيارة  إلى  ذاهبين  كنا  شتَّى  والية  من  المهاجرين  وبعض  أفندي 
عند  مقبرة  في  المقبور  الخنزخي،  ثم  الشامي،  الرحمن  عبد  مسلم  أبي 
بلدهم، فوجدنا بيته التي بنيت على قبره قُفِّلت، فلم نجد لدخول زيارته 
سره:  قدس  أفندي  يوسف  حاج  الشيخ  فقال  دليًال،  فتحه  وإلى  سبيًال، 
اصبروا، نحن نفعل لكم العالج للدخول إن شاء اهللا تعالى. فنظرنا إليه، 
فذهب قرب باب زيارته، وقال بنداء ضعيف، وصوت نحيف: يا شيخ 
عميق،  فجٍّ  كل  من  جاؤوا  رجال  نحن  الكرامات!  وليَّ  ويا  الواليات، 
وُطرق دقيق، أليس لنا سبيل للدخول عليك؟ ونريد الزيارة بالرؤية لقبرك 
وكذا  األرض،  على  ووقعت  فُتحت،  بيته  أقفال  فإذْن  فنظرنا  لديك. 
اهللا  إن  اهللا!  سبحان  فقلنا:  الغيوب،  عالَّم  إال  فتَّاح  بال  فتحت  األبواب 
على كل شيء قدير. وقال الشيخ حاج يوسف أفندي: هذا من فضل ربنا، 

وإنه على كل شيء شهيد. 
وأمثال هذه كثيرة، وأشباهها شهيرة، ال نطيق كتبتها في الكتاب، 
وال نقدر تحريرها في الخطاب، وليُكتف بما ذكر للتبرُّك رزقنا اهللا تعالى 

بركته وبركات أمثاله. آمين بفضله ورحمته.
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قرية  ِچي  َسافُْن  قرية  في  تعالى  اهللا  رحمه  يوسف  حاج  استشهد 
سنة 1276،  في  محرَّم  أول  في  چرداخ  قرية  فوق  چار،  والية  قرى  من 
شاهق  فوق  السنة  هذه  من  صفر  في  بشهر  بعده  شمويل  اإلمام  وُحبس 
ة الدنيا األورية الداغستانية العليا وقراها في يد الكفار،  ُغنِْب، ووقع سرَّ
الشرع  أحكام  وبقي  ار،  الفجَّ يد  في  المطهَّرة  الصافية  الشريعة  وانخرب 

المتين كأيتام بال والد.
من  السادس  الخليفة  بعد  يصدر  لم  أنه  المشهور  المعلوم  ومن 
من  ورزقنا  العزيز ÷  عبد  بن  عمر  وهو  المهديين  الراشدين  الخلفاء 
أفندي  شمويل  الشيخ  األعظم  اإلمام  سوى  كامل  شرعّي  حاكٌم  شفاعته 
الُكَمثْراِوي، ومناقبه ال تحصى، ومكارم أخالقه وشجاعته ال تستقصى، 
القراخي  طاهر  محمد  الشيخ  كتاب  في  مبيَّن  وغزاواته  أحواالته  وبعض 
المسمى بـ(بارقة السيوف الداغستانية في بعض الغزوات الشاملية) فمن 
وأفعاله كافياً. ومات محمد طاهر رحمه اهللا  لع إليه يجد مناقبه وافياً  اطَّ
تعالى بعد صالة الصبح، وقت الضحى يوم األربعاء الثاني والعشرين من 

ذي الحجة في سنة 1297 رحمه اهللا تعالى وإيانا.
الشيخ  الروحاني،  الفاضل  المرشد  الربَّاني،  العالم  الشيخ  وأما 
الرَّدى،  وغصيب  الهدى،  إمام  فهو  الثغوري  أفندي  الرحمن  عبد  الحاج 
الرحمن  عبد  الحاج  محمد  أبو  العاقل  الناصح  األلمعي،  الكامل  الحافظ 
كهفاً  الكرماء،  وسيد  الفقهاء،  وراية  العلماء،  َعلََم  عالماً،  كان  أفندي 
فصيح  للعناد،  عدّواً  الفساد،  ألهل  ناصحاً  للبالد،  وملجأ  للعباد، 
المشائخ  شيخ  حضر  ولما  الداغستان،  مرشد  البيان،  غريب  اللسان، 
كالجبال الشوامخ الشيخ جمال الدين أفندي إلى البالد الجبلية، والبلدان 
الشمويلية، مهاجراً إلى اهللا ورسوله، وتاركاً ألهالي المعصية ومرتكبيه، 
تعلَّق الشيخ الحاج عبد الرحمن أفندي بأذياله حتى نال بمناليه، وارتقى 
يتبع  كان ÷  ولكن  الدرجات،  ألرفع  ووصل  المقامات،  أعلى  إلى 
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المالمات،  ببعض  شيخه  الََمُه  وبذلك  الكرامات،  ويطلب  الكشوفات، 
كما رأى خّط شيخه به المؤلِّف الفقير، والناعق الحقير، وبسببه بقي في 
مقامه، ولم يرتق بعد ذلك إلى أعالمه، وهو وإن كان كذلك وصل إلى 
األهالي الداغستانية والقرى الجبلية نفع كثير، ودعاء وفير، حتى سلك 

في سلكه العلماء األعالم، والفقهاء الكرام.

الشيخ حاج محمد العبودي
كالشيخ العالم بالعلم اللدنِّي والفهم الرباني؛ عليم العلماء، وسيد 
إلى  وصل ÷  العبودي؛  أفندي  محمد  الحاج  األصفياء؛  وتاج  الكرماء، 
مقام ادَّعى به على القطبانية الكبرى، والوالية العظمى، وكان رضي اهللا 
وتكميل  المطهَّرة،  الشريعة  وانقياد  النبوية،  السنة  اتباع  في  عنه  تعالى 
وإرشاد  األحمدية،  الكماالت  مندرسات  وإحياء  المحمدية،  الطرق 
الخلق إلى الطريقة المصطفوية، بحيث يعجز عنه كل عالم عامل، وولّي 

مرشد كامل، فرضي اهللا عنه ورزقنا من بركات فيوضاته.
اإللهية،  القرآن  حقائق  إدراك  في  أيضاً  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
ودقائق األسرار الحديثية، وفتح الكشوفات الربانية، بحيث يظن العلماء 
فضًال عن الجهالء أنه جنيد البغدادي وأبو يزيد البسطامي قدس سرهما، 
فبسبب كونه على هذا المنوال الرفيع، والمقام الرفيع، لم يقم في الديار 
والنهي  بالمعروف  لألمر  استطاعته  لعدم  الفسادية،  والبلدان  الداغستانية 
إلى  فهاجر  له،  العضد  والناصر  له،  المعين  بانعدام  وذلك  المنكر،  عن 
في  إال  هناك  مقامه  يقبل  ولم  العلية،  الدولة  والبلدان  العثمانية،  الديار 
ة، ثم ارتحل منها إلى  ن في المدنية المنورة مدَّ الحرمين الشريفين، فتوطَّ
ألنها  المدينة،  دون  مكة  في  أموت  أن  أريد  إني  قائًال:  المكرمة  مكة 
أفضل منها. فسكن في مكة، ثم ارتحل إلى رحمة اهللا تعالى، ودفن في 
المَعّال في 1307 ألف وثالثمائة وسبعة من الهجرة النبوية، عليه أفضل 

الصالة والتحية.
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أفندي  إلياس  الساجد،  الراكع  الفاضل  العابد،  العالم  وكالشيخ 
والشيطان،  النفس  إلذالل  الزم  قد  تعالى  اهللا  رحمه  فإنه  الژدقاري 
األستاذ  له  أذن  حتى  وصل،  ما  إلى  فوصل  واألركان،  القلب  وإحياء 
طريق  إلى  الخلق  وأرشد  الثغوري،  أفندي  الرحمن  عبد  الحاج  الشيخ 
ثم  عنه،  وأولياؤه  ورسوله  اهللا  يرضى  بحيث  سنين،  ة  عدَّ في  الحق 
سنين،  هناك  فكان  صبير،  والية  إلى  ار  الفجَّ ده  وطرَّ الكفار،  أرسله 
أشد  ألن  السنية،  والدرجات  العلية،  المقامات  له  حصل  وبسببه 
وحين  واألمثل،  األمثل  ثم  األولياء،  العلماء  ثم  األنبياء،  بالء  الناس 
اهللا  إلى  وانتقل  الخفية،  واآلجال  المنيَّة،  عليه  طرق  أوطانه  إلى  رجع 
عبد  الحاج  يكن  ولم   ،1312 سنة  في  و÷  تعالى،  اهللا  رحمه  تعالى 

العبُودّي{1} إال  عليه  متفقاً  مأذوناً  أفندي  الرحمن 

العالم  أخبرنا  ولقد  له،  أذن  الثغوري  الشيخ  أن  عندنا  يتيقَّن  لم  العبودي  بل   {1}
المتورع حجيو البقاچي أن العالم الكاتب محمد نبي َولَُد العالم َشَهْو األَنُْصخي قال له: 
إن رجًال أخبره بأنه ذهب لدى الشيخ الثغوري مع رجل آخر لطلب اإلذن لمحمد حجيو 
العبودي من طرفه، فقاال له: نحن نطلب منك أن تأذن للعبودي للتلقين واإلرشاد، 
ولطلبه منك جئنا لديك، فقال لهما: يا أوالدي! كيف أجيز له مع أنه ليس لي إذن{أي 
ألن آذن له، ألن الخالفة أمر عظيم يتوقَّف على اإلذن من اهللا تعالى، فمن الرسول.. 
إلخ، ال أن معناه ليس لي إذن بالكلية إلرشاد الخلق، لما يشهد فساده العقل والنقل. 
فافهم!}! فحين رجعا من عنده قال الرجل لصاحبه: نحن نقول للعبودي أنه أعطى له 
اإلذن واإلجازة. فقال: إني ال أقدر أن أكذب. فقال الرجل له: أنا أكذب، وأما أنت 
فكن ساكتاً؛ فكذب ذلك الرجل عنده، وسكت صاحبه. فهذا كيفيَّة ما وقع في حق 
العبودي. انتهى. ومن المعلوم أن ذلك العالم المذكور األَنُصخي من تالمذة الشيخ 
العبودي ال يريد أن يقول فيه إال ما كان حّقاً فافهم! وأيضاً أخبرنا ذلك العالم حجيو 
البقاچي بأن الحاج محمد البقاچي الذي كان صاحب العبودي في سفر الهجرة قال: 
إن أحمد ضياء الدين قدس سره سلب حاله بالكلية. وسمعت شيخنا العسلي قدس 

سره يقول بعين ما قاله محمد البقاچي {منه}.
وقال أيضاً: إني كنت مع العبودي في مجلس غوث الثقلين إسماعيل الچوخي،   
فقف  بمرشد!  لست  ولكنك  وزاهد،  عالم  إنك  حجيو!  محمد  يا  الغوث:  له  فقال 
ه إليه، ولم يتأثَّر له=  ه إليك، فوقف العبودي قبالته، وتوجَّ قبالتي مع االعتقاد ألتوجَّ
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والژدقاري{1}، ولم نعلم هل خلَّفا أحداً مقامهما أو ال! إال المنازع الحاج 
الحال،  حقيقة  يعلم  واهللا  العبودي،  مأذون  بأنه  الُخشطادي  محمد  فر 

وحقيَّة المقال.
وأما الحاج أوذن السلطي{2}، والحاج محمد الككني، والحاج حج 
موسى القكني الذي مات في سنة 1328 في شهر ذي الحجة الحرام فلم 

هه بشيء، ثم قال الغوث لواحد من الجلساء: اذهب إلى خارج البيت، وخذ  =بتوجُّ
ونحن  الحجر،  إلى  ه  فتوجَّ قبالته،  فوضع  لديه،  الحجر  فجاء  هناك،  الذي  الحجر 
هه، ثم قال الغوث: نحن أشد قسوة من هذا  ناظرون، فصار الحجر كالغبار بأثر توجُّ
الحجر. انتهى. قال الحاج محمد البقاچي: إن الشيخ العبودي قد مات منذ شهرين 

من هذه الواقعة. انتهى.
والسالم من خادمكم الحقير المعلوم.  

وسمعت شيخنا العسلي قدس سره يقول إنه قال للعبودي: لم ال تلقِّن الذكر   
يجيئون  كثيراً  القلبي على قاعدة المشائخ النقشبندية؟! فقال له: يا ولدي! إن أناساً 
ه إليهم، فلو منعتهم بالكلية رجعوا آئسين، ولو لقَّنت لهم  لدي، وال أطيق أن أتوجَّ
الذكر الجهري يظنون أنهم صاروا مريدين، ويكون ذلك سبباً لالجتناب عن المعاصي؛ 

ولذا ألقِّن لهم الذكر الجهري. انتهى.
له:  قال  العبودي  الشيخ  إن  أيضاً:  يقول  سره  قدس  المذكور  شيخنا  وسمعت   

ليس لي مريد في الداغستان إال أربعة رجال. انتهى.
كان  إنه  يقول:  وكان  كثيراً،  ثناء  عليه  يثني  اهللا  رحمه  العسلي  الشيخ  كان  هذا  ومع 

عالماً كبيراً. انتهى.
والسالم من الكاتب خادمكم الحقير القحي حسن أفندي رحم اهللا إفالسه.  

وأما إلياس الژدقاري فقد أقرَّ في رسالته (سلَّم المريد) بأن الشيخ الثغوري أذن   {1}
له، ولم يكن معه أحد يشهده، وال يخفى أن الخالفة أمر عظيم ال تثبت بمثل هذا 

الخبر. فتدبره {منه}.
ومن عجيب ما قاله الشيخ السلطي هداه اهللا إلى سواء الطريق إذا قيل له: لَِم   {2}
ال تُلَقِّن الذكر الخفيَّ القلبيَّ للناس إن كنت شيخاً نقشبندياً؟ إن تلقين الذكر القلبي ال 
يجوز إال لمن له حضور تام، فهذا القول من عالمة الجهل المركَّب، وقد يردُّه ما قاله 
اإلمام الرباني في بعض مكاتبه: إن الحضور الدائمي ال يكون إال للمنتهي. انتهى كما 

هو مذكور في (الدرر المكنونات). {قحي}.
وقد أخبرنا بعض العلماء المتورِّعين أن واحداً من العلماء قال له: إن الشيخ=   
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يكن في أيديهم، ولم يوجد كاغذ اإلجازة، وإنهم يقرُّون بعدم اإلجازة، 
تعريف  يعلمون  ال  الذين  كالهوام؛  هم  الذين  للعوام  الذكر  يلقِّنون  ولكن 
وأضلُّوا،  فضلُّوا  الواصل،  المفرد  حقيقة  يطلبون  وال  الكامل،  المرشد 
ولوال علموا بأن َمْن يلّقن الذكر للعوام بال إذن من الشيخ أنه صنم معنوي، 

ولقيط وولد الزنا، وأتباعه أوالد الزنا، ولم يعلموا.
وإن ديارنا الداغستانية بمثل هؤالء المشائخ مملوءة، وإذا نصحناهم 
هذا  راجعون؛  إليه  وإنا  هللا  إنا  محاربة،  أهل  هم  الطريقة  كتب  في  بما 
أكبر شرط من أشراط الساعة، واهللا اليفسد هذا الدين إال بفساد العلماء 
واألولياء، وال عيب على الجهالء، ولكن العيب الكبير بترك األمر والنهي 
المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  انعدام  على  فلنبك  العلماء!  على 
خائضون،  حطامها  وجمع  الدنيا  حبِّ  في  اآلن  والجهالء  العلماء  وكل 
بأتباعهم  واألغبياء  األغنياء  وكثير  يلعبون،  بدينهم  الجهالء  واألولياء 
وطريقه  تعالى  اهللا  عن  ضاللتهم  وفي  Qمث   P  Oنث يرقصون 
حول  وال  مطردون.  وأوليائه  ورسوله  تعالى  اهللا  حضرة  وعن  باعدون، 

وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.

الشيخ العالم محمد أفندي الژنى
السيد  األكرم؛  الحاذق  المتورع  األعلم،  العالم  والشيخ 
سيَِّدْو  العالم  بن  محمد  العالم  الشيخ  المطاع،  والفاضل  الشجاع، 

=أَُذْن السلطي قال له: إن اإلذن واإلجازة من الشيخ الثغوري لم يكن ألحد من الناس، 
ة كونه في دار الحياة، بل قال: إنه قال له قبل موته بأيام:  ولم يأذن له أيضاً في مدَّ
يا ولدي! لم يحصل من مريدي ولو واحداً يأخذ عصاي، لكنه قال: إن له إذن من 

روحانيته. انتهى.
وقد يردُّ هذا الكالم ما قاله اإلمام المعصوم في مكتوباته: إن الخالفة أمر عظيم   
ال تثبت بالواقعة، وال يجوز االعتماد عليه إال أن يكون اإلذن في اليقظة من شيخ معتبر 
مأذون إذناً صحيحاً. انتهى {منه رحم اهللا إفالسه}؛ حسن أفندي القحي؛ ال شعيب 

الباكني! فتنبَّه. 



436

ووسيع  الطباع،  عزيز  كان  رأيته -  كما  واهللا  فإنه -  المكراطّي،  الژني 
وكان  األمل،  قصر  في  األخالق  وكريم  والعمل،  العلم  في  الباع، 

العلم. في  الماجد  والدنا  أستاذ 
طبيعة  أكرم  أساتيذي  من  أر  لم  كثيراً:  يقول  الوالد  شيخنا  كان 
كان  المجلس  في  اجتمعا  كانا  وإذا  سيدو،  بن  محمد  من  طليعة  وأضوأ 
مجلسهما خفياً عن الخلق، وطويًال في طلب عبادة الحق، وكانا كجسدين 
ذا لقمة  وروحهما واحد، وكانا أورعا الزمان، وأكمال األوان، ولم يتلذَّ
من لذائذ الدنيا، ولم يكن مطلوبهما في كل وقت إال طلب المولى، فللَّه 

درُّهما، وإلى النعيم رّدهما. رزقنا اهللا تعالى من بركاتهما.
ومات محمد المذكور في المدينة المنورة بعد تمام حجه وعمرته، 

ودفن في البقيع في سنة 1293.
وأما والدنا الشيخ مات في سنة 1290 في قريتنا الباكنية. رحمهما 

اهللا تعالى.

الشيخ إبراهيم أفندي الشكني رحمه اهللا تعالى
العلماء،  إمام  الزاهد،  الفصيح  الناصح  العابد،  العالم  والشيخ 
الشيخ  والدي،  مقام  والقائم  وسندي،  وسيدي  شيخي  الكرماء،  وكريم 
العالم إبراهيم أفندي بن نور محمد الشكني المكراطي، واهللا الذي نفس 
هذا الفقير المسكين في يده! إني كنت تلميذاً عنده سنتين وأكثر، وقرأت 
(الفرائض)  وكتاب  الطالبين)  منهاج  شرح  الراغبين  (كنز  كتاب  أول 

وغيره.
في  ويطير  البحر،  في  كالسمك  يسبح  العلم  نحو  ه  توجَّ إذا  وكان 
ويخوض  مشكالته،  في  ويدخل  القفر،  جوِّ  في  كالطير  مسائله  أصعب 

في معضالته.
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وكان دأبه ÷ إذا قرأ الدرس إرادة سؤال الطالب، ويبغض إذا ترك 
السؤال، وكان يحثُّ الطالبين للبحث.

في  ثوا  وتبحَّ بالعربية،  وقت  كل  في  تكلَّموا  يقول:  وكان 
األدبية. الفنون 

لفظ  لكل  و(المعان)  لكتاب (الجامي)  أعلم  إني  يقول:  وكان 
في  الفصحاء  وأكمل  زمانه،  في  فيهما  العلماء  أمهر  وكان  معان،  سبعة 
أوانه، عاقًال أديباً نبيًال، ولم أر ولم أعلم أحداً ّما من األشخاص اجتمع 
عنه  اهللا  ورضي  تعالى  اهللا  فرحمه  هو،  إال  معاً  والعقل  العلم  كمالة  فيه 

وعنا. آمين.
مات رحمه اهللا تعالى في بِْلَكان في سنة 1307.

فصيح  األكرم،  العلماء  وزرقان  األعلم،  العالم  خريفه  في  ومات 
اللسان، طريف الجنان حمزة المكقي{1}، وكان العلماء األعالم إذا رأوه 

بقوا كاألخرس.
أن  الكتب  بعض  في  رأيت  يقول:  تعالى  اهللا  رحمه  الوالد  وكان 
حمزة  العالم  أخانا  أرى  وإني  شخص،  في  يجتمعان  ال  والفهم  الحفظ 

المكقي اجتمع فيه الفهم والحفظ. انتهى.
والحفظ،  الفهم  في  الزمان  أعاجيب  من  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
وكان يقرأ من ظهر قلبه بغتة وفلتة، مثل َورٍِق من (التحفة) و(النهاية)، 
ال  غريبة  ومناقبه  كثيرة  وعجائبه  تعالى،  اهللا  فرحمه  غيرهما.  من  وكذا 

نطيق كتبتها وفي كتابنا تعليقها.

في شهر محرم سنة 1308. {هامش األصل}.  {1}
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مهم
االَن  ألما  في  بول  إسالم  في  زماننا  في  ظهر  الذي  الشيخ  وأما 
عي  يدَّ أنه  الرواة  وتكلُّمات  الثقات  من  أسمع  إني  الدين  بشرف  المسمَّى 
الغوث  من  مقاماً  أرفع  وأنه  العليا،  والمقامات  الكبرى،  القطبانية 
من  كان  ما  يعلم  وأنه  النوراني  سره  قدس  الجيالني  القادر  عبد  األعظم 
بما كتبه  الدنيا، وهكذا يصرِّح هذا  انقراض  إلى  الدنيا، وما يكون  أول 

العين). على (سلك 
فمن أعجب العجائب، وأغرب الغرائب كيف ال يعرف هذا المسكين 
الناس،  أعين  من  وخفاؤه  حاله{1}  يكون  وكيف  الكبرى؟  القطبانية  مقام 
ه ورسمه؟ وكيف ال يستحي هذا االدِّعاء من العلماء األولياء  وتعريفه وحدُّ
تعالى  اهللا  من  يخاف  ال  كان  إن  الغوث؟!  القطب  كيفية  يعلمون  الذين 
يؤمن  ال  العلماء!  الجهالء  قه  صدَّ إن  أنه  االدِّعاء  هذا  على  عليه  فالعجب 
قه العلماء األولياء، ألم يسمع ما قاله المحقق والعالم المدقق  به وال يصدِّ
القدقي  موسى  بن  محمد  الجبلية  العلماء  وأستاذ  الداغستانية  الديار  شيخ 
رحمه اهللا تعالى: َمْن تحلَّى بما ليس فيه يفضحه مجّربات الزمان، فها أنا 
مجرِّب الزمان، وممتحن األوان، في حق المشائخ الحقيقية والدجاجلة 
الشيخ  وأن  لسؤالي؟!  أجوبة  يرسل  وال  حالي  يّطلع  ال  كيف  المضلة، 
بُغه.  بلدة  في  القائم  المهاجر؛  األرفلي  موسى  الشيخ  اآلن  هناك  الكامل 

رزقنا اهللا تعالى بركته.
ومكة  العلية،  الدولة  المملكة  في  المحققون  المشائخ  وأما 
األهل  غير  رؤية  وعن  مخفيُّون،  فكلهم  المنورة،  والمدينة  المكرمة، 
مستورون، وكونهم حق صادق ال ريب فيه، وسترهم لفساد الزمان كما 

قال العاشق الواله والولّي الكامل عبد القادر الصفدي قدس سره:
يـكـفـي زمان لنا لم يأتي فيه نبي        واألولـيـاء اخـتـفوا وعظاً ليقظات

قطب. {هامش األصل}.  {1}
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مبيَّناً  وكتبناه  محقَّقاً،  رنا  قرَّ ما  تجد  وحواشيه  وشرحه  فراجعه 
كان  ألنه  يحصى،  وال  يعدُّ  ال  والجهالء  العلماء  من  وغيرهم  مدقّقاً، 

للعلوم والمعارف بحراً، ونصيحة الخالئق وإرشادهم دهراً.
بلدة  في  تعالى  اهللا  رحمه  أفندي  الرحمن  عبد  الحاج  الشيخ  مات 
غزانش في سنة 1299، وسبب انتقاله في تلك البلد: أن األمير الشجاع 
واإلمام المطاع غازي محمد فشا ابن الشيخ شاميل أفندي الذي مات في 
سنة 1321 ألف وثالثمائة وإحدى وعشرين قد أرسل الحاج عثمان الچاري 
ورفيقيه إلى والية داغستان برسائله بفعل المحاربة مع الكفار، والمقاتلة 
فلما  األحمدية،  السنة  وإبداع  المندرسة،  الشريعة  وإحياء  ار،  الُفجَّ مع 
لع أهالي والية داغستان لرسائله، ووجدوا أمره بالغزوات، وأنه غازٍ  اطَّ
مع بعض جنود الدولة العثمانية إلى الديار الداغستانية فرح أهاليها فرحاً 
سنة  من  المعظم  شعبان  شهر  أواخر  في  الشريعة  لفعل  وابتدؤوا  شديداً، 
1294، وكان رؤسائها وابتداؤها من قرية ثغراگ{1} وِطلْق، واجتمع معهم 
أكثر األهالي الداغستانية ممَّن كان في قبضة اإلمام شمويل أفندي، وزاد 
عليها والية غازي غمق وُكَره وتفسران وَدْرَك أقوشى وسمبور وغيرها، 
وكان سر عسكرها الشجاع اإلمام الكامل الهمام السيد فتى علي بيك الغازي 
وكان  خالصة،  ونية  كامل  مَدبِّر  لهم  يكن  لم  لما  ثم  البلدي،  الغموقي 
واستشهد  أيديهم،  من  تعالى  اهللا  أخذ  وحطامها،  الدنيا  أهاليها  أكثر  نية 
الشجاع فتى علي بيك في لََوَشْه في شهر رمضان من تلك السنة، وهرب 
وعساكر  عظيمة،  بجنود  عليهم  جاء  ثم  أوطانهم،  إلى  القرى  أهل  أكثر 
كثيرة، الملعون ُكبِْرناُطور َملكوف الذي كان في تميرخان شوَره مع منافقي 
لو الچوخي وخرشل محمد الثغوري  الديار الداغستانية، وكان أكبرهم ممَّ
المحاربة  وابتدأ  يحصى،  وال  يعدُّ  ال  وغيرهم  بهم  يليق  بما  اهللا  َجَزاهم 

وكان اإلمام لجميع الواليات حينئذ الحاج محمد بن الشيخ حاج عبد الرحمن   {1}
أفندي قدس سره {منه}.
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بوها، واستشهد منها كثير وهرب الباقون، ثم جاء  على قرية ُژَدقَاْر وخرَّ
جاؤوا  ثم  لهم،  وتسلَّموا  غمق،  غازي  بلدة  إلى  الروسية  العساكر  تلك 
اكَراف  بأيام  هذا  قبل  وقتئذ  وجاء  ثغراگ،  قرية  على  المظلم  الليل  كقطع 
قليًال،  عليهم  فحاربوا  ِطْلق،  قرية  على  عظيمة  جنود  مع  خنزخ  نچانيك 
ثم انهزموا وهربوا أي: َجواْدخان مع أبيه مرتضى علي، والحاج حمزة 
وغيرهم من أكابر ِطْلق إلى ثغراگ، ووقع الحرب على قلعتها الكائنة في 
التّل التي قبالة القرية الثغورية{1}، وقاتلوا مع بعض المهاجرين في القلعة 
لعدوِّ  وخضعوا  واستكانوا،  ضعفوا  ثم  الليل،  نصف  إلى  النهار  أول  من 
اهللا وجنوده، وُجرح الشجاع نور محمد الثغوري{2}، وكان حينئذ رئيس 
المحاربة ومدبِّرها، ثم وقع الفترة بين جماعة ثغور، وهرب المهاجرون 
في نصف الليل بعد انقطاع الحرب، وتسلَّموا لملكوف صبح تلك الليلة، 
بالحبل  فخنق  غونه،  إلى  وحملوهم  أهاليها،  أكثر  الملعون  وأخذ  وربط 
المعلوم في ميدان سلَن في شهر محرم الحرام سنة 1295 الحاج محمد بن 
األكرم  الفهم  والزكي  الحليم،  عبد  األعلم  والعالم  الرحمن،  عبد  الحاج 
والحاج  علي،  ومرتضى  الثغوريين،  رمضان  بن  وعمر  اهللا،  عبد  حاج 
قَِد  ونَِك  الغموقيان،  وزبير  المجيد  عبد  الكامل  والسيد  ِطْلق،  مِن  حمزة 
الژدقاري في يوم واحد في ساعتين، وصار كلهم شهداء وأرسل غيرهم 

ممن ثبت عليهم التقصير إلى صبير.

العالم األعلم حجيو الهنوخي
وممن أرسل إليها: 

شمويل  اإلمام  نائب  الهمام  الشجاع  الكرماء  وفاضل  العلماء  عالم 
أفندي وقت واليته صاحب الورع والتقوى، ومدرِّس الفنون والعلوم وفي 

المبنية في زمن شمويل.  {1}
وكذا جواد خان الطلقي، ومات هناك {منه}.  {2}
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المصائب العظيمة عديم الشكوى، الصابر في الحروب والبلوى، الحاج 
حجيو بن الحاج دبير الهنوخي القراخي، رحمهما اهللا تعالى وإيانا.

وقال شيخنا الوالد: إن الحاج حجيو المذكور كان بارعاً في العلوم 
كلها، وفائقاً في الفنون جلِّها، وكان أستاذه فيها، واهللا لم أَر أحداً راض 

النفس منه، وأنه كان خادم الشريعة، وعبد الطريقة.
الوهاب  عبد  العارف  الوليِّ  كتاب  وقت  كل  في  معه  يأخذ  وكان 
الشعراني (لطائف المنن الكبرى)، وكان عامًال بما فيه حسب طاقته في 
السر والنجوى، وكان كل أقرانه من العلماء ونوائب اإلمام شمويل أفندي 
الكبيرة،  والمقاتلة  العظيمة،  المحاربة  عند  عنده  وقوفهم  عن  عاجزين 
َوَصل  إّال  شمويل  اإلمام  نواب  من  يبَق  ولم  اتفاقاً،  بذلك  مقرُّون  وكانوا 
الچوخي  وزكريا  المذكور،  حجيو  غير  لديه،  وخداعة  له،  خيانة  منهم 

وقت حبسه{1} على شاهق ُغنِْب.
أبو  د  المتوحِّ ر  المذكِّ المفرد  أقرانه  وعند  المتوقِّد،  الذكي  والعالم 

بكر الژلدي القراخي.
وعالم الزمان وكامل األوان، خاصة في الفنون العربية، والعلوم 

اآللية، مرزا المحمد الطلقي.
العلوم  مشكالت  حلِّ  صاحب  الدائم،  العلوم  في  الفاهم  والعاقل 
اق في 1279  ومعضالت الكتب، شافع بن العالم المرحوم الشهيد بيد الُفسَّ
محمد بن قربان البژدي رحمهم اهللا تعالى، وهؤالء ماتوا وقت وصولهم 
في المملكة الروسية قبل ذهاب وقتهم لكونهم هناك في 1295، رحمهم 

اهللا تعالى، ورزقنا من بركاتهم وشفاعتهم آمين.

وقبله أيضاً. {منه}.  {1}
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من  هو  الذي  المحقِّق  المدقِّق  الغموقي  الدين  شمس  من  وغيرهم 
الذي  العرادي  علي  مرتضى  شمويل  اإلمام  مفتي  العالمة  تالميذ  أفاضل 
حتى  الداغستانيين،  الرجال  زبدة  والكرماء  العقالء  من   1282 في  مات 
وصل عددهم وعدد الذراري والعيال الذين أرسلوا معهم إلى صبير عشرة 
وصل  قد  القتال  في  استشهدوا  والذين  صبير  إلى  أرسلوا  والذين  آالف، 
تلك  بسبب  داغستان  في  يبَق  ولم  ألفاً،  عشر  خمسة  إلى  تخميناً  عددهم 
الذين  إال  متورِّع،  وفاضل  ورع،  عالم  الكبيرة؛  والبلية  العظيمة،  الفتنة 

هم كالحيوان والبهائم.
الدين،  في  غيرة  أصحاب  كانوا  لما  داغستان  أهالي  إن  ولكن 
حتى  الفنون،  وتدرَّسوا  العلوم،  الزموا  قد  ورجولية،  ومروءة  وشجاعة 

صار لهم علماء كالعلماء الذاهبين إلى صبير.
وتهديم  العلوم،  لتخريب  المالعين  الكفار  قصد  فقد  اآلن  وأما 
الفنون، ألن الدين اإلسالم إنما يهدم بذلك، وقد علموا ذلك، وابتدؤوا 
أهل  وصار  اإلبليسية،  وكتبهم  الشيطانية،  علومهم  لقراءة  الصوامع  لبناء 
ضعف اإليمان مائلين إليهم، ومنتظرين لهم، قائلين إن المال ال يحصل 
بقراءة العلوم الدينية، وإنما يحصل بقراءة الروس في إْچُكول، فانظروا 

هل يكون وهل يبقى إيمان هذا القائل؟
األماكن  في  المدارس  بناء  قصد  على  تعالى  اهللا  شاء  إن  ونحن 
لنا  معيناً  يكون  تعالى  اهللا  ولعل  العلوم،  لقراءة  الكبيرة  والبلدان  دة  المتعدِّ
وناصراً، وهو المستعان، وعليه التكالن، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، ولم 

يبَق لنا معين إال هو اهللا الواحد القهار. 
 i  h g ولعلَّ اهللا يقرأ على الكفار واألعداء الفجار نث
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جمعهم،  فرِّق  اللهم  مث.   *  )  (  '  &%  $  #  " نث! 
سلطت  كما  آخرهم  إلى  يهلكهم  عدّواً  عليهم  وسلِّط  شملهم،  وشتِّت 

عليهم قبُل سلطان يافونيا إنك على كل شيء قدير، وباإلجابة جدير.
إلى  أرسل  حين  أفندي  الرحمن  عبد  الحاج  المرشد  الشيخ  وأما 
َمْن  العليا:  الغزانشي  القاهر  عبد  سأله  شوره  تمرخان  إلى  ووصل  صبير 
إلى  بإرساله  الهرم  الشيخ  بهذا  تفعل  وما  تريد؟  ما  وقال:  ملكوَف؟ 
صبير؟! فَهبْه لي فإني أحفظه عن كل ما ال تريده وال يليق بكم، وإني 

ضامن له. فوهبه له.
إلى  انتقل  ثم  سنين،  محترماً  ماً  معظَّ القاهر  عبد  عند  الشيخ  وكان 

رحمة اهللا تعالى في 1299، ودفن هناك أي غزانش.
المجد  رتب  حائز  العالي،  العالم  وهم:  اآلخرون،  أبناؤه  وأما 
والمعالي، سيد العلماء، وأزكى الفقهاء؛ المهاجر الحاج محمد أفندي.
سين العالم العلي أحمد دِبر أفندي. وسيد الكاملين، ورئيس المدرِّ

فإنَّ حاج محمد قد كان قصد لرجوعه إلى الوطن إلى أبيه، وحين 
كان على هذا القصد؛ مرض في كاُوراضمير بلٌد مشهور في الدولة العلية 
العثمانية، وكذا مرض أحمد دِبر في بلكان بلد مشهور في والية چار، 
ثم مات الحاج محمد فيها، ومات أحمد في بلكان، وموت الحاج محمد 

م على موت أحمد بثالثة أشهر. أفندي تقدَّ
بلكان،  في  أحمد  مات  بموته  محمد  الحاج  كاغذ  وصل  ولما 
إلى الشيخ الحاج عبد الرحمن أفندي، فصبر على  وذهب كاغذاهما معاً 

ذلك، بحيث يعجب عليه العلماء، وكل العقالء.
وكان ÷ يُصبِّر لمن كان يبكي من أقربائه وأهل قريته، ولمن جاء 
عظيمة،  بلية  هؤالء  موت  مثل  كون  مع  وأصدقائه،  إخوانه  من  للتعزية 
في  وماتا  العالم،  موت  العالم  موت  أن  المعلوم  ومن  جسيمة،  ومصيبة 

1286 رحمهما اهللا، ورزقنا من بركاتهما.
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الحاج  الباسل  والشجاع  الكامل  العالم  عند  أحمد  العالم  ودفن 
إبراهيم بن أحمد الحروخي، الذي مات في 1256، ودفن في مقبرتهم 

الكبيرة. المشهورة 
محمد  الشيخ  الفاني  ربِّه،  نور  استغراق  في  العالي  الشيخ  وأما 
الهخالي قدس سره الغالي: فهو اإلمام الواصل، والمرشد الكامل محمد 
بلدة  من  سفلية  قطعة  اسم  المعجمة  والخاء  الهاء  بضم  والهخال  أفندي، 
غازي غمق، فإنه ÷ كان سيَّاحاً في مدن اإلمام الشيخ شاميل، وناصحاً 
العلوم  في  عارفاً  وكان  المصلحة،  وإيقاع  الموعظة  لقبول  وأهًال  لهم، 
لكماالت الطريقة، ومجتهداً  في الفنون األدبية، مالزماً  العربية، وماهراً 

الرتقاء أعالي الحقيقة. 
النفس،  رياضة  طريق  على  وقت  كل  في  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
حتى جاءه األجل، وكان مهاجراً من وطنه إلى ديار والية الشيخ شمويل 
وتولية  الكفار،  قبضة  في  ووطنه  أهله  لكون  الدين؛  جمال  شيخه  مع 

الفجار.
ولقد حكى لي ضيفنا الكريم الحاج شيخ صوفي الذي كان مهاجراً 
في قرية ژورِب تسع سنين، أن الشيخ الشهير، والبدر المنير الشيخ محمد 
والخلوة  الرياضة  في  أسكن  أن  أريد  إني  الثغورية:  المرأته  قال  الهخالي 
ة أربعين يوماً، وإني أريد أن أشتري كيًال من سْلٍت لكونه نفقة لي لتلك  مدَّ
فباعت  لألغيار.  تذهب  وال  السلت،  كيل  لك  أبيع  إني  فقالت:  المدة. 
ليُبْسه  دارها  سطح  فوق  الشمس  في  نشرته  ثم  بقروش،  السلت  كيل  له 
نفقتك؛  لك  هيَّأت  إني  امرأته:  قالت  يَبِسْت  فلما  أجود،  سويقه  ولكون 
فدونكها. فحضر إلى البيت، ونظر إلى كيل سلته، فقال: إنا هللا! لم يفد 
لي هذا الكيل. فقالت: لَِم؟ قال: حين نشرته في الشمس نظر إليه امرأة 
ال تصلِّي، ووقع بصرها عليه، وال يمكن أن آكل ما وقع عليه بصر رجل 
لِك،  فهما  لِك  سلَّمُت  الذي  والقروش  الكيل  فهذا  يصلِّي،  ال  امرأة  أو 
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وال أحتاج إليك. ودخل في رياضته بال قوت ونفقة، مع رفيقه العارف 
الرياضة  في  أمرهما  ط  توسَّ فلما  المذكور،  الخناوي  يوسف  الشيخ  باهللا 
جاء السردار الكبير بجنود عظيمة؛ ال قبل ألحد لها؛ على اإلمام شاميل 
الخبيثة؛  الجنود  تلك  من  من (درغ)  اآلفة  فبوصول  َدْرٍغ،  على  أفندي 
وارتحال  الرياضة،  من  وخرجا  رياضتهما{1}،  في  لوقوفهما  يقدرا  لم 
إلى (درغ) للجهاد، فبعد ذلك كان ما كان؛ فانظر إلى تورُّع العالمين 
الكريمين، وطهارة طبائعهما، وكمالة رياضتهما، سبحان اهللا تعالى! إن 
اللهم  حّقاً،  كونها  ووجب  حق،  األولياء  وكرامات  عجاب،  لشيٌء  هذا 

ارزقنا بركتهما وبركة أمثالهما.

مهم
قرى  من  (ِشتْلي)  قرية  إلى  ذهبت  كنت  سنين  بأربع  هذا  وقبل 
قة عنها ودخل في سلكنا  عندالل عند بلدة ثغور؛ وهي قبيلة منها، متفرِّ
يا  له:  فقلت  الشتلي،  دبير  شمخال  الشيخ  العالم  الهرم  الشيخ  حينئذ 
شمخال! إني أراك قد بقيت إلى اآلن بال أستاذ، وال ألحٍد بمريد؛ مع أن 
في أقرب بالدك، وأدنى أقرانك كان الشيخ الشهير والعالم النحرير الشيخ 
الحاج عبد الرحمن الثغوري مرشداً لألنام، وهادياً للعوام! كيف تأخرت 

بال انقياد له، حتى صرت شيخاً هرماً بال استسالم له؟!
عيني!  وقرة  وأستاذي  شيخي  ويا  ولدي!  يا  وقال:  لي،  فأجاب 
ري حكاية عجيبة، وقصة غريبة، وهي أني كنت ذهبت إلى  بسبب تأخُّ
على الواليات  بلدة اإلمام شمويل أفندي (َدْرغ)، حيث كان هناك أميراً 
األوارية، وحاكماً شرعياً على البلدان الداغستانية، ووجدُت عنده قطب 
أفندي،  الدين  جمال  الشيخ  المشائخ:  شيخ  اإلمداد،  وغوث  اإلرشاد، 
العلماء  من  شمويل،  الشيخ  المؤمنين  أمير  بيت  في  حوله  كثيرة  وجماعة 

في قرية ثغراگ. {منه}.  {1}
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األعيان، والوكالء األعوان، فجاء بعض مريدي الشيخ من القرى البعيدة 
ذلك  في  حينئذ  عنده  وكان   ،- أفندي  الدين  جمال  الشيخ  أي   - لديه 
أفندي  الدين  جمال  الشيخ  وقال  الرحمن،  عبد  الحاج  الشيخ  المجلس 
لهم: يا أوالدي وإخواني؛ قد طال مسافة بيني وبينكم، وكثرت الطرق 
حين  تذهبوا  أن  مصلحة  لكم  اآلن  أرى  اآلن  فإني  وبينكم؛  بيني  والجبال 
أردتم زيارتي إلى الشيخين المتروكين عندكم وفي قربكم؛ الشيخ مّم دبير 
عندهما  فإنكم تجدون  سرهما،  قدس  الهخالي  والشيخ محمد  الّروچي، 
ما تجدون عندي؛ فمن أطاعني فليطعهما، ومن أرادني وأحبَّني فليردهما 
وليحبَّهما، فإني أقمتهما مقامي في ليلي ونهاري، وقعودي وقيامي، ومن 
اتَّبعهما وانقاد لهما يجد عندهما ما يجد عند أبي يزيد البسطامي، والشيخ 
جنيد البغدادي قدس سرهما، ولم يقل الشيخ جمال الدين أفندي، ولم 
مجلسه  وفي  عنده  كان  َمْن  الهخالي  ومحمد  دبير  مّم  الشيخين  مع  يذكر 
وارتعد  لونه،  تغيَّر  وحينئذ  الثغوري،  أفندي  الرحمن  عبد  الحاج  الشيخ 
لتلقين  أذهب  لم  أفندي  شعيب  الشيخ  ولدي  يا  ذلك  وألجل  أعضاؤه، 
عن  تكاسلي  بسبب  رت  وتأخَّ الرحمن،  عبد  الحاج  الشيخ  عند  األوراد 
ذهابي لدى الشيخ مّم دبير، وفات عني الشيخ محمد الهخالي بال طول 

زمان. انتهى ما قاله الشيخ الهرم العالم شمخال الشتلّي.
أنه  الناس  يقول  ما  أحقٌّ  دبير،  شمخال  الشيخ  أبي  يا  له:  فقلت 
لما أراد الشيخ جمال الدين أن يقوم إماماً يوم الجمعة لصالة الجمعة في 
(درغ) في والية أمير المؤمنين شمويل أفندي جّره الحاج عبد الرحمن 
لي  إماماً  تقوم  أن  لك  يجوز  ال  إنك  ر  تأخَّ وقال:  الخلف،  إلى  أفندي 
الشيخ  ر  فتأخَّ قال،  ما  آخر  إلى  وفالن،  وفالن  وحافٌظ،  عالم  وإني 
جمال الدين، وأراد قطع النظر عنه وإخراجه عن سْلكه، ولكن بصبره 
وأخرجه  عنه{1}،  سلكه  وقطع  المقام،  ذلك  في  تركه  حلمه  وكثرة 

بعده. {هامش األصل}.  {1}



447

تلك  وصدر  صادق،  حق  هو  ولدي{1}  يا  فقال:  إخوانه؟!  بين  من 
القصة، ولكن لم تصدر في مجلسي، وأخبرني بذلك َمْن كان في ذلك 

انتهى. المجلس. 
الحاج  وسيدنا  شيخنا  به  أخبرني  ما  الحكاية:  هذه  يقوِّي  ومما 
حال  تعلم  هل  يوماً:  لي  قال  أنه  العالي  سره  قدس  التاللي  أفندي  أحمد 
ومقام محمد حجيو الككني المهاجر الكائن في اَلَْماأالَن اآلن؟! فقلت: 
ال أعلم. فقال رحمه اهللا تعالى: إن مشائخ الديار الدولة العلية ال يسلِّمون 
سلسلته  أن  له  يقولون  ألنهم  فقال:  لَِم؟  فقلت:  مشيخته.  وال  واليته 
القصة  له  فقصصت  سلسلة.  له  وليس  كامل،  مرشد  بشيخ  تتصل  لم 
م وضحك رحمه اهللا تعالى وقال: سبحان اهللا تعالى! يا  المذكورة، فتبسَّ
بسببه،  الدين  جمال  الشيخ  من  سلسلته  انقطاع  إن  أفندي؛  شعيب  ولدي 
وله ِعلَل أخرى، وأي انقطاع أكبر من هذا؟! فتحيَّرت وقلت: يا شيخي 
عي الوالية الكبرى، فكيف يمكن  حاج أحمد أفندي! إن محمد حجيو يدَّ
له ذلك! فقال: ستعرف وترى غبَّه وعاقبته. وهللا الحمد؛ رأينا عاقبته، 
وسمعنا اآلن وقبله حاله وحال مريده ومأذونه الذي مرَّ ادِّعاؤه وذكره؛ 
رسول  إلى  متصلة  سلسلة  له  ليس  لمن  يكون  ال  تعالى  اهللا  شاء  إن  واهللا 
الشيطان  ويختلط  عاقبته،  في  والخيبة  آخره،  في  الخسارة  إال  اهللا €، 
وال  مقامه،  إلى  يصل  وال  فعله،  في  والشيخ  المريد  ويخبط  فكره،  في 
مطاعم  إال  له  يحصل  وال   ،- الثقلين  عبادة  عبد  ولو   - ربه  إلى  يقرب 
خرة، ومن المعلوم أن المطاعم  الجنة األخروية، ومالذ دار الجالل المدَّ

وسمعت شيخنا المرحوم الحاج عبد الرحمن العسوي قدس سره يحكي هذه   {1}
القصة بعينها، ولكن الشيخ إلياس الژدقاري ذكر في (سلَّم المريد) أن الشيخ محمداً 
اليراغي أذن للشيخ عبد الرحمن الثغوري، ولم يذكر أن الشيخ جمال الدين أذن له. 
منه لكنه لم يمش على ما مشى  واهللا أعلم. {حسن حلمي}. اللهم وإن كان مجازاً 
عليه محمد اليراغي، وغيَّر األصول، وَمْن غيَّر األصول، فليس منهم. كما قال بذلك 

سيد الطائفة خالد قدس سره {منه حسن حلمي القحي}.
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والمآكل والمشارب ال يعتبرها عابد ناسك، إال مريد هالك، فضًال عن 
أكابر األولياء، وأماثل النجباء؛ فإنهم ال يعبأون إال وجهه جلَّ جالله، 

وال يريدون إال قربَه ورضاه.
ومن المعلوم أن الصالة ال تصحُّ إال بوضوء، والقربة ال تكون إال 
بالعناية  إليه  اهللا  جذبه  من  إال  اهللا €،  برسول  نسبه  اتصل  كامل  بمرشد 
األزلية، واإلرادة الربانية، وذلك نادر في السلف الصالحين، وكيف في 
الخلف الفاسقين؛ الذين أيامهم اتصلت بيوم القيامة، واختلطت أشراطها 

بأحيان الطامة.
ينهدم  العلماء  الدنيا، وغلبة فسق  تهلك  المّدعين  المشائخ  وبكثرة 

دين اإلسالم.
وما أحسن ما قيل: 

ك فـسـاٌد كـبير عالم متهتك      وأكـبـر منه جاهل متنسِّ
ك هما فتنة للعالمين عظيمـة      لمن بهما في دينه يتمسَّ

ولنرجع إلى ما نحن فيه، ولقد كان الشيخ محمد الهخالي، كما 
أخبرنا به َمْن رآه في نصيحة الخلق بال غاية، وإرشادهم بال نهاية، ولقد 
أرسله أمير المؤمنين الشيخ شمويل أفندي، حين خاف عليه وعلى واليته 
من والية الكفار للنصيحة إلى القرى والبلدان، ونصح للعوام واألعيان، 

فأخذها أقلُّهم، ورماها أكثرهم.
خراب  قبل  شمويل  للشيخ  قال  أفندي  الدين  جمال  الشيخ  وكان 
وقال  الروسية.  الدولة  يد  في  يقع  الداغستان  هذا  إن  بسنة:  داغستان 
الشيخ شمويل أفندي: ندعو اهللا ونتضرَّع، ولعلَّ اهللا تعالى يدفع عنَّا ذلك 
له. فقال له الشيخ جمال الدين: ال بُدَّ من  األمر العظيم الذي ال نقدر تحمُّ
ذلك أنَّه قد صعد دعاء المظلومين إلى فوق العرش فأجاب اهللا تعالى له، 
ووقع الحجاب بين اهللا تعالى وبين دعائنا في هذا األمر، فكان األمر كما 
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قال الشيخ جمال الدين قدس سره، وصعود دعاء المظلومين إلى العرش 
سببه أنه كان أكثر وزراء أمير المؤمنين الشيخ شمويل أفندي ووكالئه في 
في  خانوا  وقضاته  ابه  ونوَّ ومديروه  الچركادي،  ره  محرِّ وخاصة  آخره، 
حولهم  الذي  الخلق  وظلموا  اإلسالمية،  األمور  وإدارة  الشريعة  أحكام 
الذين في يد الدولة الروسية؛ الذين هم ضعفاء ال يطيقون الهجرة والنصرة 
لهم، باختالسهم ونسائهم وذراريهم، وبيعهم، مع أن اختالس األحرار 
في  كانوا  ممَّن  غيرهم  وأموال  أموالهم  وأكلهم  حرام،  ألنفسهم  وبيعهم 
واليتهم، وغيرها من المفاسد التي ال تحصى، وحقَّ فيهم مضمون قوله 

تعالى نث º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³    «مث.
َمْن  عليه  أسلِّط  يعرفني  َمْن  عصاني  القدسي (إذا  الحديث  ومعنى 

ال يعرفني).
وأما الشيخ شاميل في أول أمره فقد كان في نظام في أمره، وطهارة 
في شريعته وإدارة أحكامه، وكذا كان وزراؤه ووكالؤه وأمراؤه، فحين 
قالع  من  قلعة  عشر  اثني  تعالى  اهللا  بتوفيق  فتحوا  قد  كانوا  كذلك  كانوا 

الكفار التي كانت في واليته.
األول،  في  أحوالهم  عكس  على  أحوالهم  فصار  اآلخر  في  وأما 

فقلَّب اهللا تعالى عليهم األمور، وانعكس التوفيق بالخذالن نث | { 
~ ے مث.

وقال بعض َمْن كان في مجلس الشيخ شمويل أنه تكلَّم يوماً وقال: 
أهل  من  وهذا  الجنة،  أهل  من  هذا  أن  رآه  َمْن  كل  من  يعلم  كان  إنه 
أفندي  شمويل  الشيخ  أمر  آخر  كان  وإذا  أعرفه.  فال  اآلن  وأما  النار، 
جاء السردار األعظم بجنود عظيمة التي ال قِبَل ألحٍد بها، وحارب على 
ة شهر، بحيث كان يرمي إلى الباب األعظم في القلعة  قريته الدرغيّة مدَّ
لذلك  الرائي  يظن  وكان  غيره،  إلى  وكذلك  دفعة،  مدفع  مائة  الدرغية 
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مع  شمويل  الشيخ  فخرج  المكان،  هذا  في  القيامة  قامت  قد  أنه  المكان 
جنوده وذراريه من الديار الدرغية، وصعد إلى والية (َعنِْد)، ثم هرب 

  Á  À نث  مث     G     F   E  D    C نث  هناك  أمره  ثم  ُغنب،  شاهق  إلى  منه 
مث ولعل اهللا تعالى يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وهو   Å Ä Ã Â

الفاتحين. خير 
مث والظلمة   Å Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾ ½ واآلن حان أن نقول: نث
ظلم  كثر  قد  واآلن  رعاياهم،  على  ظلمهم  كثرة  وقت  إال  يهلكون  ال 
األعادي، وظلم الصحاري والبوادي، من غلبة الكفار، ومنافقي الفجار، 
وامتأل المدن بهم والبلدان، حتى ال يسعهم القرى والميدان، اهللا اهللا اهللا 
أنت وليُّنا ال وليَّ لنا غيرك، وأنت وكيلنا ال وكيل لنا سواك، وأنت تعلم 
فإن  المستقيم،  صراطك  وتغيير  القويم،  دينك  تبديل  من  قلوبهم  في  ما 
إال  قوة  وال  حول  وال  يتواله؟!  فمن  تركته  وإن  به،  أولى  فأنت  حفظته 
في  الزمان  آخر  في  كوننا  مع  حالنا  وكيف  ويلنا  يا  الحكيم.  العزيز  باهللا 
هذه السنة 1329!! اللهم إذا أردت بقوم سوًء وفتنة؛ أخرجني مع أهلي 
قدير،  شيء  كل  على  وأنت  مفتون،  غير  ونحن  إليك  واقبضني  منهم، 

وحفيظ ومجيب لكل مضطر.
بشارة عظيمة يحققها اهللا تعالى إن شاء اهللا تعالى حكانيها ضيفنا 
الجنيغي  صوفي  شيخ  الحاج  المنيف؛  البطل  والشجاع  الطريف،  العاقل 
رحمه اهللا تعالى أنه قال: حين كنت مهاجراً في والية داغستان الشمويلية، 
كان كثير دوراني، وغالب سيراني؛ مع الشجاع الهمام، والبطل اإلمام، 
شمويل  الغازي  الشيخ  ابن  دين؛  الموحِّ وسيد  المؤمنين،  أمير  قلب  ثمرة 
حتى  مني،  مستوراً  له  ّما  شيٌء  يكن  ولم  محمد،  غازي  الراضي  أفندي 
في  ثم  والصديقين،  الشقيقين  كاألخوين  وكنا  وطالقه!  نكاحه  تدبيرات 
األنام،  سيد  روضة  ورؤية  الحرام،  اهللا  بيت  لزيارة  ذهبت  لما   1318
وصلت بعد إتمام حجي وعمرتي إلى المدينة المنوَّرة، وحضرة الرسول 
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المطهَّرة، ودخلت المسجد النبوي والحرم المحمدي €، وجدت هناك 
له:  فقلت  فشا.  محمد  غازي  الحليم،  جسدي  وروح  القديم،  صديقي 
أتعرفني؟! فقال: ال. فقلت: كيف ال تعرفني وأنا أخوك وصديقك شيخ 
ب بي وبكى بكاء كثيراً من تزكُّر األحوال  صوفي؟! فقام واعتنق بي ورحَّ
التي كان بيني وبينه، وحملني إلى بيته وحدي، وسألني عن أحوال والية 
أعلم؛  بما  فأخبرتهم  فرداً،  فرداً  يعلمهم  كان  الذين  ورجالهم  داغستان، 
أعمالهم  وقبائح  فخبيثة،  وأفعالهم  فخرابة،  داغستان  أحوال  أما  فقلت: 
العادات،  فكثيرة، وكفارهم ومنافقوهم فغالبة، وقد مأل أوديتها بظلمة 
وكثرة المنكرات، وقلة العبادات، وترك الشرائع، وغلبة البدائع؛ حبُّهم 
فقال ÷:  بالفجار.  ملئت  وقد  الغفَّار،  اهللا  عصمه  من  إال  الكفَّار،  مع 
الحمد  فقال:  نعم.  قلت:  المسجد؟!  أوقاف  على  الخراج  وضعوا  هل 
هللا؛ إن شاء اهللا تعالى قرب وقت انجالئهم، وتخريب َمنارهم. فقلت له: 
كيف تعلم ذلك؟! فقال: إن شيخي ووالدي الشيخ أمير المؤمنين شمويل 
أفندي قد كان أوصاني بثالثة أشياء، وقد خرج وتحقَّق شيئان، َوُوجدا، 
وأظّن وأعلم أّن ما قلت لك وقصْصُت إليك هو الثالث من الثالثة، وكما 

ظهرا كما قال، يظهر هذا بال ريب إن شاء اهللا تعالى. انتهى حكايته.
تحقُّقه  سّر  األكرم  شمويل  الشيخ  األعظم  اإلمام  قاله  ما  قلت: 
ا  ووجوده في الخارج إن شاء اهللا تعالى أّن ملَك شخٍص إذا َوقفُه وقفاً عامًّ
وإن  تعالى؛  اهللا  بيد  إّال  تملُّكه  يبقى  وال  تملُّكه،  من  الملك  ذلك  خرج 
كان االنتفاع بيد الموقوف له، كما في الكتب الشرعيّة. فاآلن إذا وضع 
كأنّه   - المسجد  موقوف  على  وخاّصة   - الموقوف  على  خراجاً  سلطاٌن 

 N M مث كما قاله اللّعين فرعون نث  K J Iاّدعى الّربوبيّة، وقال نث
Q P    O  مث فيأخذ هذا إن شاء اهللا تعالى.

وأما الشيخ المنير، والحبر العالم النحرير حج خليل أفندي الجنيغي 
السمبورّي قّدس سّره الّساري.
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حتى  الدينية  العلوم  وقرأ  لطيفة،  نشأة  ونشأ   1237 في  ولد ÷ 
وصل وارتقى إلى تفنين الفنون اللّدنية.

كان ÷ شديد األعضاء، كثير اإلغضاء عن جميع األشياء، سوى 
ربِّه ذي العزة والكبرياء، وعّمر وكبر في حدود قريته الجنيغيّة والكلوكيّة.
الداغستانية  الّديار  في  أفندي  شمويل  اإلمام  شوكة  اشتد  لما  ثم 
الحدود  وتحديد  اإلسالمية،  الرسوم  وتجديد  الربّانية،  الكلمات  إلعالم 
الشرعية المطّهرة بعد اندراسها، وتكميل األحكام اإليمانية بعد انخرابها، 
محمد  غازي  األكرمين  واإلمامين  شمويل  والية  قبل  الداغستان  والة  ألّن 
الشهيد، وحمزة الشريد الشهيد، كانوا أهًال اعتادوا رسماً شيطانياً، وُكتباً 
عادياً، وكانوا يعملون في كل وقت بالرسم ال بالشرع، وال يستمعون إلى 
وعظ العلماء ونصيحة الخطباء، وكانوا دائمين على هذا الحال الفظيع، 
واألمر الشنيع، قائمون على أمر العرفاء الجهالء، الذين ليس فيهم رائحة 
من العلم والمعرفة الذين هم أهل النار بنصِّ الحديث والقرآن، ترك{1}. 
الشيخ الحاج خليل أفندي الجنيغي وطنَه، ألنه في والية ودولة الروس، 
وهاجر مع األمير دانيال سلطان اإليلِيسوّي مع األهل والعيال في 1260، 
قرى  في  ونزال  الشرعية،  والبلدان  الشمويليّة،  الحضرة  إلى  ووصلوا 
ة ُولِّي دانيال سلطان مديراً في قرية (ِعرِب) ومدبِّراً  (قََرلَل)، ثم بعد مدَّ
(قّصر)  نائب  األربعة:  النّواب  على  والبلدان  القرى  من  حواليها  لمن 

و(قََرلَْل) و(مكراط) و(رسعور).
وأما حاج خليل أفندي بقي في قرية هچده - قرية من قرى قَرلَْل، 
ودخل في سلك اإلخوان للشيخ جمال الدين، وراض في الُقلَّة التي في 
طرف الوادي هناك - كما رأيتُه - وقال كلُّ أهاليهم: إن هذه الُقلَّة مكان 

رياضة الشيخ حاج خليل أفندي، ومقام وُصوله.

جواب لما.  {1}
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ثم لما خرج من رياضته، خرج كامًال، وكان دخل كامًال، وانفتح 
قلبه، ونار لبُّه، وكان في أيِّ قبر تفّكر يعرف َمْن فيه وحاله.

وقال:  القبر،  أثر  فيه  ليس  خراباً  مكاناً  القرية  تلك  ألهل  وكَشَف 
في هذا المكان قبر رجل صالح ال تواطئوا عليه. ففتَّشوا؛ فوجدوا األمر 
كذلك. ثم اجتهد وارتاض نفسه، وانقادت له وأطاعت، بحيث صارت 
كانت  كما  بخير،  إّال  تأمره  ال  مرضيَّة،  وراضية  مطمئنَّة،  األمَّارة  نفسه 
تأمره من قبل بشرٍّ، ووصل إلى مقام الكمال واإلكمال، بحيث ال يمكن 
أفندي  أفندي  الدين  جمال  الشيخ  أستاذه  إليه  فسلَّم  باإلجمال،  إّال  بيانه 
الكاملين،  المرشدين  من  وصار  الكمالة،  وكتاب  اإلجازة،  رسالة 
والمشائخ الواصلين، ثم اجتهد الشيخ حاج خليل أفندي بعد ذلك لتكميل 
المقامات، وتجميل المراقبات، ثم أجاز الشيخ جمال الدين إجازة تامَّة 
الدين  جمال  الشيخ  بخط  مكتوبتين  وكانتا  األولى،  اإلجازة  لتجديد  ثانياً 
اإلجازتين  تيْنَِك  الحقير  والمصنف  الفقير،  المؤلِّف  هذا  رأى  كما  نفسه، 

بين كتب الحاج خليل أفندي.
وكان الشيخ حاج خليل أفندي خمول النفس، ستور الجسم، حتى 
عن الناس بالحجاب لئال يرى ما ال يليق، ولئال يقع  كان وجهه محجوباً 
بصره من المحّرمات ما ال يجوز؛ وخاّصة من الكفار، ومن رؤية أهل 
موّدع الفجار؛ ألنه كان شديد العداوة لهم، وكثير التجنُّب منهم، وألجل 
الجنيغي  خليل  الحاج  إن  وقال:  ُمعانديه،  بعض  طرفه  من  دسَّ  ذلك 
يرى  لئال  جمسه،  على  الحجاب  وأرخى  وجهه،  على  الخرقة  لبس  قد 
النائب والنچانيك فنادوه قبالتهم، وقالوا: يا أيها المريد الشيخ - قاصدين 
كونه  يجوز  وهل  وجهك؟!  على  الكائن  الحجاب  هذا  ما   - استهزاءه 
على وجوه رجال دينكم؛ إال على وجوه النساء؟ فإنّا قد سمعنا أنك قد 
إلى  نرسلك  فإنَّا  إيَّانا،  رؤيتك  من  حذراً  وجهك  على  الحجاب  جعلت 
دّسوا  قد  الناس  إّن  فقال:  هنا.  كانوا  مما  كثيراً  ترى  لكي  الروس  والية 
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جلبابها  عنها  خلعت  وإْن  مريضة،  عيني  ألن  أحجب  إنما  فإني  إليكم؛ 
تمرض، وإنَّ الواشين الذين دّسوا إليكم هم الكاذبون، وهم لي معاندون. 
أفندي،  خليل  حاج  الشيخ  لقول  والنچانيك  النائب  المالعين  يؤمن  فلم 
الكائنة  الخراجات  قلَّة  مع  سنين،  ة  عدَّ هناك  فكان  صبير،  إلى  وأرسلوه 
خراجه،  إلكثار  له  العريضة  فأعطى  مؤنته،  وكثرة  الروس،  فاتشاء  من 
أو تخليته إلى بيته، فبعد التي واللتيَّا، خلُّوا سبيله إلى أهله ووطنه، ثم 
قصد للزيارة والحج، ثم لما رجع منهما ووصل إلى تربة (كرجستان) 
بين بلدة (تفليس) و(ِصْعناغ)، مات هناك ، وُدفن في موضعه، وال 

يُعلم موضع قبره هناك. إنا هللا وإنا إليه راجعون، في 1291.
ولقد أخبرني شيخي وسيّدي وروحي وسندي الشيخ العارف باهللا 
والمعتصم بحبل اهللا ذو الغيرة الشديدة، والمرّوة األكيدة، السيف الصارم 
أفندي  قصي  حاج  الشيخ  اهللا،  دين  لمعاند  المغروز  والرمح  اهللا،  ألعداء 
الجنيغي – الذي مرَّ ذكره قبُل – أن الشيخ حاج خليل أفندي كان أستاذه 
الشيخ  وكان  رابعة،  حليلته  ووالد  الحقيقة،  في  وأجازه  الطريقة،  في 
حاج خليل أفندي ذا ورع في الدين، ومتواضع لكل أحد كالطين، ال يفتر 
بقلبه،  والحضور  ربه  مع  بالمراقبة  ذكره  وأكثر  اهللا،  ذكر  من  لحظة  ولو 
يكن  لم  ولكن  الغريبة،  والكشوفات  العجيبة،  الكرامات  صاحب  وكان 
يظهرها ألحد، ألنها حيض الرجال األكابر، وتمنع إظهار السرائر، إال ما 
وقع فيه االحتياج، بحيث ال يبقى إال بإظهارها عالج، أو بإذن المشائخ 

األساتذة، وهو نادر.
ولقد حكى لي شيخي المذكور أن شيخه حاج خليل أفندي قّدس 
أفندي  محمود  الشيخ  األكرم؛  والقطب  األعظم  الشيخ  إلى  أرسلني  سّره 
ووصلت  فذهبت  ضرورية،  حاجة  ألجل  األلماليّة  القرية  إلى  األلمالّي 
عن  أهله  فسألت  أجده،  فلم  سره  قدس  أفندي  محمود  الشيخ  بيت  إلى 
الوليمة،  أمر  إتمام  ألجل  الفالني  البيت  إلى  ذهب  إنه  فقالوا:  مكانه، 
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البلوغ،  حدَّ  واصًال  صغيراً  ذلك  في  وكنت  البيت،  ذلك  إلى  فذهبت 
ذلك  محلّة  إلى  دخول  بال  الخارج  في  الشبك  خلف  ووقفت  ووصلت 
البيت، ونظرت إلى ذلك البيت، فلم أَر الشيخ محمود أفندي في المحلّة 
والية  قرى  في  يكون  الذي  الواسع  الفضاء  والمحلّة:   - البيت  قبالة  التي 
ة،  مدَّ كذلك  ووقفت   - قراهم  وأمكنة  أرضهم  لوسع  البيت،  قبالة  چار 
خرج الشيخ محمود أفندي من البيت  ثم نظرت من خوارق الشبك، فإذاً 
َسواد،  إلى  مائل  لونه  رجل  وهو  والنساء،  الرجال  من  جماعة  وخلفه 
ط في المحلّة ناداني:  وهيئته هيئة عربّي طويٌل نحيٌف، نظيف - فلما توسَّ
يا ابن الجنيغي تعال إلّي! ولم أكن في مكان يراني ببصره إال ببصيرته، 
فأسرعت وذهبت لديه، ووقفت قائماً قبالته، وهو كذلك، وقام الجماعة 
ماً أكيداً، وذلك  م تبسُّ كذلك، ثم قال لي أقواالً كثيرة، وضحك لي وتبسَّ
لهب  في  المحروق  اليابس  كالحطب  حينئذ  وكنت  له،  حالي  بانعكاس 
ة ساعة، ثم خرج من بينهم رئيسهم، وقال  فقمنا كذلك ُمدَّ ناٍر عظيٍم، 
وإليكما  واقفون،  الخالئق  هذه  أنَّ  أفندي!َحْضَرتْلَرِي  شيخ  يا  باألدب: 
ناظرون، فهل لهم سبيل للمرور؟ فقال حاج قصي أفندي: فنظر الشيخ 
محمود أفندي إلى ذلك الرئيس، والتفت كالتفات رجٍل مغضٍب، وقال: 
يا فالن ليس لكم خبٌر أني قد وقفت ألن الجبل العظيم قائم قبالتي، وال 

أقدر الصعود منه؟!
ثم قال الشيخ: يا ولدي! اذهب إلى بيتنا، وقف هناك حتى أصل، 
وإذا وصلت أتمُّ حاجة شيخك وأخينا الشيخ حاج خليل أفندي، فذهبت إلى 
ة وصل إلى البيت، فقضى حاجتي، وأتمَّ بُْغيتي، وأرسلني  بيته، فبعد مدَّ
إلى قريتي (كزبَراخ) لدى الشيخ حاج خليل أفندي قدس اهللا تعالى أسرارهم 
العلية، وهذا رؤيتي للشيخ محمود أفندي ببصري، ولم أره بعد. انتهى ما 
قاله شيخنا العالم حاج قصي أفندي وحكايته قدس اهللا أسرارهم، ورزقنا اهللا 

تعالى من بركاتهم وفيوضاتهم آمين يا أرحم الراحمين.
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وأما الشيخ الجليل وولّي اهللا الجميل الشيخ عمر لمحمد الهنوخّي 
القراخي قدس سره. 

ولد ÷ في 1229.
ال يخفى أن أكثر آبائه وأخيه الحاج دبر العالَّمة في العلم والعمل، 

والورع كأبنائه: 
التارك  األكبر،  الدرويش  الفاضل،  النقي  والتقي  العامل،  العالم 

لما سوى اهللا األكبر، دبرُصْل محمد، 
والعالم الشجاع، والضرغام الّصنديد المطاع؛ نائب اإلمام األعظم 
العالم  الشيخ  مناقبه  قليل  ذكر  مّر  الذي  األكرم  شمويل  المؤمنين  أمير 

األلمعي، والمتورع اللوذعي، الحاج حجيو.
ذوق  وأصحاب  والعرفان،  العلوم  أرباب  وأكثرهم  كلّهم  كانوا 
أوالدهم  وكل   1302 في  محمد  دِبرُصْل  الهرم  الشيخ  ومات  ووجدان، 

وأحفادهم في الحين.
الفقهاء،  سيد  الساجد،  الراكع  والفاضل  العابد،  العالم  كأستاذنا 
ابن  الحاج  الثقلين  سيد  بزيارة  الحائز  بالحرمين،  الحاج  العلماء،  وسند 

حجر، وهو اآلن في تصنيف كتاب (الفتاوى) في الفقه.
اهللا  أدامهم  واخوردلو  قاسم  ابن  العالمين  الكرماء  العلماء  وأبناؤه 
في  األمل،  وقصر  ينفعهم،  لما  ووفَّقهم  والعمل،  العلم  على  تعالى 
مالزمة{1} العلوم الشرعية، والفنون األدبيّة، أدامهم اهللا تعالى وذريَّتهم، 
على  كذلك  القيامة  يوم  إلى  وأحفادنا  وأوالدنا  وأحفادهم،  وأوالدهم 
العلم والعمل، آمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، وأرغم اهللا 

ادهم آمين. تعالى أنوف أعدائهم، وأذلَّ اهللا أمور حسَّ

خبٌر.  {1}
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ولسان  متين،  ورع  ذا  المبين  والولي  األمين،  الشيخ  وكان 
مبين. فصيح 

وكان له محبَّة تامة ومودَّة عامة من كل إنسان وجان، حتى من 
 ;  :  9   8 نث  حقه  في  عليهم  قرئ  كأنه  وشيطان،  وجن  كفار 

> =  < مث.
يد  في  كونه  مع  الرخان؛  آغا  األعظم  السلطان  كان  ذلك  وألجل 
وكذا  النفسانية،  األهوية  وأتباع  الشيطانية،  والحكومة  الروسية،  الدولة 
ًال لمحاربة  رفيقه عدوُّ اهللا تعالى ورسوله، الذي كان مع جميع جنوده موكَّ
الشيخ شمويل، غنارال مايور أرغوت النّصراني، كانا يُْهديان للشيخ عمر 
مع  وكانوا  ثالثين،  [ومرة]  عشرين،  ومرة  ذَهٍب،  عشرة  ة  مرَّ لْمحمد 
ولم  الدعاء،  منه  يطلبون  ورسوله  تعالى  اهللا  أعداء  بأنهم  وعلمهم  كونهم 
يكن الشيخ شمويل أفندي يشكُّ في ما فعله الشيخ، وقبول هديّتهم، ألنه 

كان أميناً ال يصدر منه الخيانة، وال يصدر منه للدين إال اإلعانة.
وكان الشيخ الشهير، والبدر المنير، عمر لْمحمد كهفاً للمظلومين، 
المؤمنين  أمير  وإن  ال؟!  كيف  للمضطرين،  وغوثاً  للمكروبين،  وعوناً 
وإمام المسلمين الشيخ شاميل أفندي إذا أمر بقتل شخص، أو بتعزيره، 
كان ذلك الشخص المأمور بقتله يلتجئ إلى الشيخ عمر لْمحمد، ويخلِّصه 

من القتل والتعزير ما لم يكن القتل ثابتاً عليه بدليل بداهي شرعّي.
وكان كل نوَّاب اإلمام يقولون له: إن الشيخ عمر لْمحمد يمنعنا من 
إدارة أمورنا، وتحديد حدودنا، وفعلنا ما نريده، وحكمنا بما نقصده، 
وكان الشيخ اإلمام شمويل أفندي يردُّهم عن أقوالهم، ويقول لهم: إني 
أمير لكم وإنكم أمراء الوالية، وإن الشيخ عمر لمحمد أميُر كلِّنا، ال بدَّ 
ه اهللا تعالى بالدرجات، وآمنه على  لي ولكم من اإلطاعة، إنه رجل خصَّ
ال  فإنه  خشناً،  كالماً  له  تقولوا  وال  ليّناً،  قوالً  له  وقولوا  المقامات،  كل 
له،  اإلطاعة  وعليكم  علّي  فالواجب  وصواب؛  صالح  فيه  ما  إّال  يفعل 

واالنقياد واالستسالم له في كل أمر ونهي والسالم.
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اهللا  رحمه  الطلقي  محمد  قبد  وبين  لمحمد  عمر  الشيخ  بين  وكان 
النعزال  وواليتها،  وقراها  عرب  قلعة  في  مديراً  كان  حين  شحناء  تعالى 
يطيع  ال  محمد  قبد  وكان  سنة،  ة  مدَّ العيب  بوقوع  منها  سلطان  دانيال 
ودّس  له،  اإلضرار  وأراد  ويحسده،  يحقده  وكان  لمحمد،  عمر  الشيخ 
من طرفه ألمير المؤمنين الشيخ شاميل بأّن عمر لمحمد خائن في الدين، 
مع  وقلبه  معنا  لسانه  وأن  طريقتنا،  وخراب  شريعتنا،  هدم  يريد  وأنه 
بما فعله ويفعله،  وعلينا أن نفعل له ما يليق  فالواجب عليك،  أعدائنا؛ 
وأنه يأخذ من الكفار الهدايا بحيث يمأل الزوايا والخبايا، فإن لم تفعل له 
تعزيراً، فأَذْن لي أن أفعل ما فيه تنبيه له ولغيره، فلما عرف الشيخ هذه 
الدسيسة خاف على نفسه، وعلى فوت دمه، فهرب إلى الديار الّدرغيّة، 
والحضرة الشمويلية، فقام هناك وسكن في اطمئنان وراحة، فلما رجع 
دانيال سلطان إلى واليته العريَّة بعدما كان معزوالً منها َوُولِّي على مقامه 
األول رجع الشيخ الكامل عمر لْمحمد إلى وطنه قرية نهوخ؛ ألن دانيال 
مرامه،  عن  يخالف  وال  أمره،  عن  يصدر  ال  له،  صديقاً  كان  سلطان 

فرحمهما اهللا تعالى.
سلك  في  دخل  الذي  المصنِّف،  والكاتب  المؤلِّف،  الفقير  وأنا    
 1299 في  كنت  قد  بالتعنيف،  المصنِّفين  وزمرة  بالتكليف،  المؤلِّفين 
تلميذاً لدى العالم األعلم شيخنا األكرم المذكور الشيخ الحاج ابن حجر، 
فكنُت وكذا كان كّل التالميذ كنّا إذا أشكل علينا مسألة من مسائل العلم، 
ووقع لنا إشكال في الدرس، نذهب إلى ضريح الشيخ عمر لمحمد رجاء 
إلى  ذهبت  يوم  ففي  الكريمة،  روحانيته  بنظر  بلحظته  وفهمه  لبركته، 
أوالً،  لزيارته  النذر  من  حجر  ابن  العالمة  أقرأ (تحفة)  وكنت  ضريحه 
وقرأت  الشريف،  قبره  خلف  وقمت  فذهبت  ثانياً،  درسي  إشكال  وحلِّ 
عليه بعض كالم اهللا تعالى، ووهبت له ثوابه، وقعدت بإذنه في حجرته، 
ة جاء لعيني نوم ونعاس بحيث ال أقدر أن  ونظرت إلى درسي، فبال مدَّ
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صراخ  فخرج  عيني،  مغمضاً  واليقظة،  النوم  بين  ناعساً  وكنت  أمنعه، 
كوة  في  رأيت  امرأة  صورة  فإذا  جفني،  ففتحت  جسيم،  وصوت  عظيم 
المرئيَّة،  المرأة  تلك  صوت  الصوت  ذلك  أن  وظننت  فقمت  حجرته، 
فلم  إيَّاي،  لتخويفها  صرخت  المرأة  تلك  أن  وظننت  غضباناً؛  فخرجت 
مَّا في حوالي الحجرة الشريفة، وكان في حواليها فضاء واسع؛  أَر أحداً 
لهربها  امرأة  الصارخة  كانت  إن  إمكان  يكن  ولم  والمزارع،  المقبرة  من 
بعدم رؤيتها، فعرفت أن ذلك الصراخ ليس إال من جهة الشيخ المرحوم 
لعدم  يقبلك  لم  الشيخ  إن  باكياً:  لنفسي  وقلت  المليح،  القبر  صاحب 
تأدُّبك بالنوم عند ضريحه، ولم تعلم إشكال درسك، ولم تحلَّ عويص 
علمك، ولم أرجع بعد ذلك لدى ضريحه، ولم أدخل داخل حجرته، 
لما  الفّعال  اهللا  فسبحان  وأرجع؛  خارجه  أقف  لديه  ذهبت  إذا  وكنت 

يريد، والحاكم بما يفيد، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
وانتقل الشيخ عمر لمحمد من الدنيا إلى العقبى في 1282 فرحمه 
اهللا تعالى وإيانا، ورزقنا من بركاته وبركات أمثاله آمين يا رب العالمين.

الحاج دِبر الهنوخي رحمه اهللا تعالى
تتمة: في بيان بعض مناقب أخ الشيخ عمر لمحمد، وهو الحاج 

دبر الهنوخي.
أّن مفتي اإلمام، العالم الهمام، سيد العلماء وسند الفقهاء؛ العالم 
النجباء؛  الطلبة  وغوث  الكرماء،  عمدة  المدقِّق،  والفاضل  المحقق، 
العالم األلمعي مرتضى علي أفندي الهدلّي الذي مات في 1282 لما أتمَّ 
العلوم اآللية، والفنون األدبيّة، أراد قراءة (شرح العقائد) و(شرح جمع 
فلم  البلدانية،  العلوم  ومعادن  الداغستانية،  الوالية  في  ودار  الجوامع) 
البََژدي  قربانِلْو  األعلم  العالم  سوى  العقائد)  له (شرح  يقرأ  َمْن  له  يجد 
المذكور، فقرأ عليه (شرح العقائد) وحّل إشكاله الذي لم يقدر أحٌد ّما 
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األعلم  العالم  عند  الجوامع)  جمع  لقراءة (شرح  حضر  ثم  العلماء؛  من 
يرضى  بحيث  الجوامع)  جمع  عليه (شرح  فقرأ  الهنوخي،  دبير  الحاج 

عنه وال يبقى له إشكال فيه.
إّال  قعوده  من  لقيامه  يقدر  ال  هرماً  شيخاً  دبير  حاج  الشيخ  وكان 
بجعل وكَِزيْهِ على األرض، وكان العالم مرتضى علي يقول كثيراً: واهللا 
 ! الذي خلقني ما رأيت شيئاً ما أحسن من حاج دبير حين قام على َوكزيهِ
وكان العالم مرتضى علي رحمه اهللا تعالى بعد مفارقته إلى وطنه 
فيها  يوصي  لطيفة،  ومكاتبات  كثيرة،  رسائل  يرسل  قرية (عرده)  إلى 
ألستاذه وشيخه الحاج دبير، ويقول فيها: إني التزمت على نفسي أن ال 
تنساني،  ال  أن  منك  ألرجو  وإني  حياً،  دمت  ما  وُذكركم  ذِكركم  أنسى 
ولو عند قيامك على وكزيك الكريمتين. ورأى هذا الفقير رسالة مكتوبة 
هكذا من العالم مرتضى علي إلى الشيخ دبير الهنوخي بخطه، وإن وقع 

تغيير في بعض العبارات فالمآل واحد، واهللا سبحنه وتعالى أعلم.
المحقِّقين،  شيخ  الكامل،  المنير  والبدر  العالم،  الشيخ  وأما 
والفنون  العلوم  ومنبع  الفتوى،  في  المؤمنين  مأوى  المدقِّقين؛  ومدرِّس 
شمويل  الشيخ  المؤمنين  ألمير  اإلسالم-  وشيخ  اإلمام  والتقوى،مفتي 
شبابه  أول  في  كان  الهدلي،فإنه  الُعرادي  أفندي  علي  مرتضى  أفندي- 
وعنفوان أوانه من أهل الهوى، ومتابعة النفس والشيطان والغوى، وقصد 
متابعة  وعدم  أعماره،  وتضييع  فساده،  لكثرة  قتله  أفندي  شمويل  اإلمام 
ناصحه، ولكن تركه بال قتل، وأمهله بال فتك ظاناً منه الخير والصالح، 
الشيخ  ناداه  ظنه،ثم  تعالى  اهللا  حقَّق  وقد  والفالح،  العلم  منه  ويصدر 
شمويل ووعظه وعظاً بليغاً، ونصحاً أكيدا شديداً، فأخذ نصيحته، وقبل 
يطلع  كان  بحيث  األدبية،،  والفنون  العربية،  العلوم  فالزم  موعظته، 
أنه  فجره  طلوع  إلى  ليلته  زمان  يعلم  ال  وكان  عشائه،  صالة  بال  الفجر 

وصل وقت العشاء شوقاً بعلمه.



461

لخوف  تحصيله،  وقت  في  سراويل  وال  إزاراً  يلبس  ال  وكان ÷ 
الغرور بتضييع األوقات في األمور.

وكان إذا أرسل إليه والده إزاراً للبسه يقطعه قطعاً قطعاً، ويقول: 
لَِم أرسل لي والدي هذا وأنا ال أحتاجه وال ألبسه وال أنتفع به؟ ثم التزم 
في  وتدرَّس  كلها،  العلوم  في  ر  وتبحَّ الفقهية،  والفنون  اآللية،  العلوم 
الفنون الشرعية ُجلِّها، وتفنَّن حتَّى في العلوم الحرفية والعلوم االثنى عشر 
وا كلُّهم  كلّها، وفاق على جميع أقرانه، وعال على كل إخوانه، حتى أقرٌّ
اإلمام  ووالَّه  والفهوم،  الفتاوى  كل  في  وأذعنوا  العلوم،  تحقيق  في  له 
والديار  الشمويلية  المملكة  في  القضاة  قاضي  وجعله  أفندي،  شمويل 
الداغستانية، وكان يجيء إليه كل مشكل وصعاب، ومعضل من العلوم 

وحساب، وكان يحلُّه بالبداهة، ويُذهب إشكاله بالبداية.
وكان (التحفة) البن حجر اليمكن تدريسها وال قراءتها بالترتيب 
قبل ظهور ه، وأما هو فقد جعلها سهل المأخذ، وقريب النيل لكل أحد، 
حتى جعله كبيت العنكبوت شبكاً متعلّقاً، وشرحاً بعضها لبعض، وكتب 
فالن  مكان  إلى  هنا  من  راجع  ببعض:  بعضها  المتعلِّقة  األماكن  كلِّ  في 

وإلى مكان فالن.
وكان إذا سئل عنه حكٌم يقرأ بقدرِ وْجٍه أو ورقة أو ورقتين من ظهر 
ر، وكان يقول كل حين: كل مفهوم (تحفة) ابن  قلبه فلتة بال نظر والتفكُّ
حجر خاصة مرقوم في قلبي، وأكثر عبارتها مسطور في لُبِّي، وكان من 
عجائب الزمان في الفتوة والشجاعة، وكان الشيخ أمير المؤمنين شمويل 
أفندي إذا اجتمع معه في خنزاخ وعنده جميع العقالء والعلماء والوزراء 
سنة- في  واحد  مكان  في  جمعهم  عادته ÷  وكان  والنوَّاب-  والمديرين 

يقول  وكان  االتحاد،  مجمع  على  ويثنيه  األشهاد،  رؤوس  على  يحمده 
العلم  في  المكان  وأعلى  الشأن  هذا  مثل  في  كونك  علمي  ما:لوال  متبسِّ

والعمل لقتلتك وقت شبابك، وأهلكتك في أحيان فسادك.
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محمد  نور  بيد  فقهيَّة  أحكاماً  علي ÷  مرتضى  العالم  أرسل  ولقد 
يار المصرية، وهو  العرادي حين يذهب إلى الحج إلى شيخ اإلسالم بالدِّ
وأبكى  فبكى  أجوبتها  وإلى  إليها  فنظر  ورجعت،  السقا،  إبراهيم  الشيخ 
أكثر  فواهللا  الشريعة،  وقلَّة  العلم  اندراس  على  فلنبك  فقال:  حوله،  َمن 

هذه األجوبة سقيمة، وأغلبها عقيمة، إنا هللا وإنا إليه راجعون.
فالحاصل أن بيان مآثر العالم مرتضى علي العرادي يطول ذكرها، 

وال يمكن األوراق لكتبها، فلنقتصر عليه، ويكفي المذكور للمتأمِّل.
مات رحمه اهللا تعالى في 1282، ودفن في قريته العرادية. رحمه 

اهللا تعالى رحمة واسعة.
محمد  َمالَّ  الشيخ  الغالي  الخبائث  جميع  عن  الخالي  الشيخ  وأما 
لي  قال  كما   - فإنه  تعالى  اهللا  رحمه  الداغستاني  المهاجر  ثم  التفسراني 
مريده وضيفه فِط المحمد الُمُشوِي - كان ضعيف الجسم، نحيف الوجه 
العقبى،  تارك  الدنيا،  زاهد  الطوالع،  الطبائع،كريم  نظيف  والبدن، 
مقصوده المولى، ولم يكن مراده إال اهللا، وطلب القربة إلى اهللا، حتى 
إلى  عرب  قرية  من  متاعه  جميع  مع  حمله  إنه  تعالى:  اهللا  رحمه  قال 
خفيف،  حمار  حمل  إال  متاعه  يكن  ولم  عمره،  آخر  في  مّشوب  قرية 
وحين وصلنا لدى قرية چوشه وقربنا إليها نظر قدس سره إلى متاعه التي 
فوق حماره وبكى. فقلت: ياسيدي الشيخ! ما الذي أبكاك وأحزنك؟! 
صار  متاعي  وإن  وكثرته،  متاعي  إلى  تنظر  أال  محمد!  ولدي  يا  فقال: 
وكماالً، فكيف أجيب بين يدي اهللا تعالى يوم القيامة  حمل حمار تماماً 
هذه  إن  الشيخ!  ياسيدي  وقلت:  قال،  فيما  فتحيَّرت  المتاع؟!  هذا  عن 
الزمان،  هذا  متاع  كثرة  إلى  تنظر  أال  تحزن،  فال  كثيرة،  ليست  األمتعة 
وغلبة زينة أهل األوان. وبكى أيضاً فقال: ياولدي محمد! إن هذه الدنيا 
ليست دارنا، وزينتها ليست زينتنا، وإن حمل حمار من متاع الدنيا ألكثر 
لمن كان على جناح السفر، وأغلب لمن غلب له ارتحال من القفر، ويل 

لنا، ويٌل لمن أحبَّ الدنيا وتابع هواه. انتهى.
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فيما  ر  فتفكَّ الكامل،  الدرويش  ونصيحة  العالم،  تورُّع  إلى  فانظر 
فعله وقاله، وما يفعله المشائخ الدجاجلة اآلن في جمعهم حطام الدنيا 
بال تورُّع عن الحرام، وال خوٍف من المالم، واهللا لَحسابُهم أشدُّ وعذابهم 
وجامعي  أكابرهم،  من  الحقير  والكاتب  أكبرهم،  لمن  إني  واهللا  آكد، 
إنا  بالدين!  الدنيا  آكلي  من  الظاهر  في  إننا  واهللا  بدينهم،  دنياهم  حطام 
في  وقبائحهم  أكبر،  الدين  في  لفسادهم  إنَّ  واهللا  راجعون.  إليه  وإنا  هللا 

أفعالهم أحقر.
وإنما الخراب للدين بفسق العلماء، وترك األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وكثرة المشائخ الجهالء الذين ال يعلمون اإليمان واإلسالم، 
ولم يكن إذٌن ّما من المشائخ المحقِّقين، وال إجازة من األولياء المدقِّقين، 
وأضلُّوا،  فضلُّوا  المرسلين €،  بسيد  وسلسلتهم  نسبتهم  اتصلت  الذين 

حفظنا اهللا تعالى من شرورهم وردَّ إليهم بلطفه كيْد نحورهم آمين.
وكان الشيخ مالَّ محمد ÷، كما قال ثقات عن ثقات قليل العلم. 
من  خيراً  يومه  وكون  لنفسه،  المجاهدة  في  الذيل  طويل  العمل،  كثير 

أمسه، وقصير األمل.
ونومه  ونهاره،  ليله  في  األرض  على  جنبه  يضع  ال  وكان ÷ 
دأب  كان  كما  كاً،  متورِّ مفترشاً  ونومه  جلوسه  كل  كان  بل  وسهره، 

رسول اهللا €.
السابقين،  من  الوصول  وإلى  لين،  األوَّ المهاجرين  من  وكان ÷ 
من  تعالى  اهللا  جعلنا  المبّشرين.  من  بالفالح  لهم  المشهود  السبعة  ومن 
السلف  واتَّبع  بقدوتهم،  تحقَّق  وممَّن  النقشبندية،  المشائخ  سلسلة 
الذي  الكهف  أصحاب  ككلب  ولو  المهديين،  الهادين  واألئمة  الصالحين 

نال مقصوده باتِّباعهم واقتفاء آثارهم.
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غريبة.  وعجائب  لطيفة،  وخوارق  كثيرة،  كرامات  ذا  وكان ÷ 
يجلس  كان  مقبرتهم  عند  چونه  بقرية  مرَّ  إذا  أنه  عنه  وتواتر  يحكى  ومما 
ة يبكي، وكان قيل له: يا شيخ  ة يضحك، ومرَّ كثيراً في ذلك المكان؛ مرَّ
هذه  آخر  في  أرى  قد  يقول:إني  فكان  وتبكي؟  تضحك  لم  محمد!  مّال 
فيه امرأة ولها ولدان ُولِدتا في القبر، وكانت رضي اهللا عنها  المقبرة قبراً 
وولداها  المرأة  تلك  أرى  المكان  هذا  من  أمرُّ  وقت  وأيَّ  بالطلق،  ماتت 
باً من هذا، وأما إذا رأيت َمْن  يلعبان معها في القبر، وإني أضحك متعجِّ

يعذب فيها أبكي. جعلنا اهللا تعالى في بركاته ونفحاته.
األحبُّ  مريده  الحقير،  والناعق  الفقير،  المؤلِّف  لهذا  حكى  ولقد 
المذكور  تعالى،  اهللا  المّشوي-رحمه  المحمد  فَِط  وهو  ولده،  من  إليه 
آنفاً- أنه قال: لما قرب وقت انخراب الشريعة المطهرة، بتولية المالعين 
وقع  الشمويلية،  والبلدان  الداغستانية،  الديار  على  الفجرة،  الكفرة 
جمع  لالستسقاء  فخرج  فيهم  الكأل  كل  ويبس  بينهم،  الشديد  القحط 
عظيم، وجم غفير، على جبل مّشوب عند البِركة العظيمة فيه، وسمعنا 
فحينئذ  الثغوري،  الرحمن  عبد  الحاج  الكامل  الشيخ  الجمع  ذلك  في  أن 
لبيك  وقلت:  فقمت  يامحمد!  وقال:  أفندي  مالَّمحمد  شيخي  ناداني 
على  اجتمعوا  الكثير  والناس  العظيم  الجمع  إن  يابني!  فقال:  ياسيدي! 
الرحمن  عبد  الحاج  باهللا  العارف  أخونا  وفيهم  لالستسقاء،  مّشوب  جبل 
أفندي، فالواجب علينا أن نرتحل إليهم، ونذهب لديهم، فذهبنا، فلما 
مّالمحمد  شيخي  إليَّ  التفت  مكفل،  رمية  مكان  وبينهم  بيننا  بحيث  قربنا 
من  لمنقطع  الرحمن  عبد  الحاج  إن  يقولون  الناس  إن   ! يامحمد  وقال: 
إلى  فيضه  رائحة  لي  وصل  لقد  قولهم؟  يستقيم  فكيف  شيخه.  بركات 
تلك  لدى  وصلنا  ولما  فارتحلنا،  عجاب.  لشيء  هذا  إن  المكان،  هذا 
ب المشائخ بعضهم ببعض، وقال الشيخ الحاج عبد الرحمن  الجماعة رحَّ
كثرة  بركة  من  رأيت  الذي  األمر  ذلك  إن  محمد!  مّال  يا  بغتة:  أفندي 
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العبادة، ال من طرف األستاذ. انتهى ما قاله فَِط المحمد المّشوي، واهللا 
تعالى يعلم حقائق األمور، وتدابير العصور.

المجلس  ذلك  في  تكلَّما  قد  أيضاً:  المذكور  المحمد  فَِط  وقال 
األمراء  يد  في  وقوعها  وحقِّ  كثيرة،  بكلمات  الداغستانية  الديار  حقِّ  في 
بعالمات وفيرة، وما يكون بعد ذلك بآيات عجيبة، ولقد وقع بعضها كما 

قالوا، وأرجو الباقي. وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. انتهى.
وللشيخ مالَّ محمد أفندي كرامات كثيرة غير ذلك، ال يقدرها هذا 

الكتاب، وله ابنان كامالن.
أكبرهما الذي سماه باسم شيخه جمال الدين، وهو اآلن في قرية 
مّشوب، وزوَّجه فَِط المحّمد المذكور مريده بنته كريمته، وهو اآلن ذو 

عيال، وفي صحة صافية، وسالمة وافية.
وأما اآلخر فقد ولد بعد وفاته، وسمي باسمه مالَّ محمد، وهو اآلن 
في مكة المكرمة صحيح سالم، وضيف ومعين لكل من جاء من الحجاج 

من ديارنا الداغستانية، وخاصة ممَّن جاء من هذه الناحية القنصرية.
 وانتقل الشيخ مالَّ محمد من الدنيا إلى الُعقبى في 1281، ودفن 
في قرية مّشوب، وألهل تلك القرية بركات كثيرة، ونعمة وفيرة، بسبب 
كون قبره في مقبرتهم، وبذلك ينطق كل جماعتهم، ويعلمون ذلك كل 
الجاللة  من  وعليه  كريمة،  قبَّة  قبره  على  وبني  غيرهم،  ومن  منهم  أحد 
شاء  إن  ونزور  مرتين،  أو  مرة  قبره  زرنا  ولقد  جسيمة،  بركة  والجمالة 

اهللا تعالى.

الشيخ جمال الدين أفندي قدس سره
وصاحب  اإلرشاد،  قطب  البرازخ؛  وزين  المشائخ،  شيخ  وأما 
العون واإلمداد، الشيخ جمال الدين أفندي، فإنه لما وقع البلية العظمى، 
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بتولية  الداغستانية  والنواحي  الدرغية  الديار  على  الكبرى  والمصيبة 
اإلمام  وُحبس  لديهم،  الظالمة  الظلمة  وانتشار  عليهم،  الروسية  الدولة 
تميرخان  إلى  عياله وأمنائه  الدين مع  جمال  الشيخ  انتقَل  المؤمنين،  أمير 
من  خوفاً  األصلي  الوطن  قريته  وإلى  واليته،  إلى  يرجع  ولم  شوره، 
ضياع هجرته، كالنبي € فإنه بعد فتح مكة لم يسكن هناك إال كما يسكن 
ـ كما هو مشهور في الكتب ـ وأرسل  وجامعاً  المسافر في سفره قاصراً 
وسكنا  غمق،  غازي  وطنه  إلى  أفندي  الصغير  ابنه  مع  الصغرى  حليلته 
ة مديدة مع ابنيه الكبيرين:  هناك، وبقي الشيخ جمال الدين في شوره مدَّ

عبد الرحمن، وعبد الرحيم، وزوجته الكبرى.
وكان كريمتي اإلمام الشيخ شاميل تحت ابنيه المذكورين، وكانتا 
الديار  إلى  ونقلتهم  بانتقالهم  اهللا  أمر  جاء  ثم  شورة،  تميرخان  في  معهم 
إلى  ة  مدَّ بعد  الرحيم  وعبد  الرحمن  عبد  ابناه  ورجع  فذهبوا،  الروسية، 
الوطن، وهاجر الشيخ جمال الدين منها إلى الدولة العلية العثمانية والديار 

ة سنين. اإلسالمية، ووصل إلى إسالم بول، وسكن هناك مدَّ
جعفر  الحاج  الفاضل؛  والعابد  العاقل،  الضيف  أخبرني  ولقد 
الژاخوري السمبوري ـ رحمه اهللا تعالى ـ أنه ورفقائه الداغستانيون حين 
ذهبوا إلى الحج ووصلوا إلى إسالم بول، وعلموا كون الشيخ جمال الدين 
أفندي هناك، في أسُكدارـ  طرف من البلدة المباركة الميمونة اإلسالمبولية 
ـ حرسها اهللا تعالى وديارنا الداغستانية من جميع اآلفات والبلية، وشؤم 
وتسلُّط  اإلنكليزية،  الشيطانية  الدولة  وتولية  الروسية،  الدولة  استيالء 
اهللا  وجعل  ورحمته،  وفضله  وكرمه،  بَمنِّه  العنادية  الكفرية  الدول  سائر 
تعالى كيد مكورهم في نحورهم، وشؤم خيانتهم في صدورهم، وشتَّت 

اهللا تعالى شملهم، وفرَّق جمعهم، وخذلهم وأخزاهم آمين.
وقال الشيخ الحاج حاج جعفر المذكور: وحينئذ ذهبنا إلى زيارة 
من  مملوء  لحماً  وأعطيناه  أُْسكدار،  في  ووجدناه  الدين،  جمال  الشيخ 
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من  عيناه  ففاضت  اللحوم،  إلى  فنظر  الهدايا،  وسائَر  داغستان،  لحوم 
الدمع، وسالتا وقال: {أي كِِد داغستان} بلسان أوار ـ معناه بلسانهم كلمة 
حسرة تقال بسبب مفارقته ـ كما قال رسول اهللا € حين هاجر إلى المدينة 
إليَّ  البالد  ألحبُّ  إنك  مكة  يا  (واهللا  حزيناً:  راً  متحسِّ مكة  إلى  ناظراً 
ولوال أن قومك أخرجني ما خرجت منك) انتهى، وكلمة الشيخ جمال 
الدين أفندي من هذا القبيل معنى، ثم خرجنا من عنده، وذهبنا إلى مكة 
والمدينة، ثم لما رجعنا إلى إسالم بول وجدنا الشيخ جمال الدين أفندي 
انتقل إلى رحمة اهللا تعالى، ومدفوناً في أسكدار ـ رحمه اهللا تعالى وإيانا 
بعدم  فنا شديداً، وحزناَّ أكيداً  آمين ـ فبكينا وبكي َمْن في حوالينا، وتأسَّ

رؤية جماله ثانياً. انتهى ما قاله الحاج جعفر رحمه اهللا تعالى.
ومات الشيخ جمال الدين في 1292.

وأما أبناؤه الكرام عبد الرحمن وعبد الرحيم، فعبد الرحمن مات 
ووهب  وإيانا،  تعالى  اهللا  فرحمهما  في 1322  الرحيم  وعبد  في 1317، 

ذنوبهما لهما ولنا آمين بفضله وكرمه.
الشيخ  الفاضل؛  الجناحين  ذو  الكامل،  الشيخ  مناقب  سائر  وأما 
جمال الدين فكثيرة ال يطيقها متون األوراق، ونحور األشواق. رزقنا اهللا 

تعالى من بركاته وبركات أمثاله.
مشائخ  من  ب  أتعجَّ سنة  بعشرين  هذا  قبل  كنت  قد  أني  اعلم  ثم 
مأذوني الشيخ جمال الدين، ومن مريديهم، بأنهم ال يفعلون األوراد إال 
وفيهم  نقشبنديين،  كونهم  مع  قهراً،  إالَّ  تعالى  اهللا  يذكرون  وال  جهراً، 
أنه  مع  الطريقة،  ودقائق  الشريعة،  حقائق  يدركون  الذين  العظام  العلماء 
ليس في الطريقة النقشبندية أذكار جهراً، بل ذكرهم في كتبهم ال يُرى إالَّ 
سّراً، وكنت أسأل عن مريدهم ومشائخهم عن حقيقته، وكانوا ال يجيبون 
لي بشيء، وال يعلمون لي جواباً، ثم لما كنت ناظراً في كتب الشيخ حاج 
خليل أفندي الجنيغي المذكور قبُل وجدت مع إجازتيه مكتوباً بخط الشيخ 

ه هذا: جمال الدين نفِسهِ ما نصُّ
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قصة جمال الدين مع الشيخ إبراهيم القادري
إن الشيخ الكامل إبراهيم القادري لقد وصل إلى الديار الداغستانية 
والوالية الشمويلية، فدار فيهم، ووجد الشيخ جمال الدين أفندي كامًال 
يأذن  أن  المذكور  إبراهيم  الشيخ  فأراد  النقشبندية،  الطريقة  في  ًال  ومكمَّ

للشيخ جمال الدين لتلقين الذكر الجهري القادري، فأجازه به. انتهى.
وظننت  أوصالي،  وراح  إشكالي،  طاح  هكذا  هذا  رأيت  فلما 
لألصوات،  عاشقين  كانوا  لما  الداغستانية  ديارنا  أهالي  إن  وقلت: 
يِّ لقَّن لهم الذكر  ذين بالنغمات، وطابق طبعهم بالجهريِّ دون السرِّ ومتلذِّ

الجهري دون السري، ألنه مأذون من طرف القادري.
وأما مشائخهم ومريدوهم فال ينتبهون لذلك، وال يعلمون ذلك، 
ويقولون: إن طريقتنا نقشبندية، مع أنه ليس في الطريقة النقشبندية ذكٌر 
جهري، فال يطابق قولهم بما يفعلونه، سبحان اهللا تعالى! إن هذا لشيء 
يحاربوننا،  حقيقياً  حقاً  قوالً  لهم  قلنا  وإذا  غراب،  وعنقاء  عجاب، 
لطريقهم،  مطابق  غير  فعلهم  أن  من  ب  نتعجَّ ونحن  يقاتلوننا،  وبالمدافع 
ومن  أنفسنا  شرور  من  تعالى  اهللا  عصمنا  لالئقهم.  متابعتهم  عدم  ومن 

أعمالنا. سيئات 
تتمة في بيان المشائخ الداغستانية غير المذكورة: 

فاعلم أن المشائخ الداغستانية ثالثة أقسام:
بوا  وتقرَّ اهللا،  إلى  وصلوا  الذين  العلماء  المشائخ  األول:  القسم 
هللا، بسبب تدريس علومهم، وكثرة الجذبات مع إلههم، وغلبة العناية 
فيما  وزهدهم  ومشربهم،  ومأكولهم  أبدانهم  طهارة  بسبب  لهم،  األزلية 

ربِّهم. سوى 
والقسم الثاني: الذين ال علم لهم بقبولهم، بل صاروا متقّربين إلى 

َّانية، والعناية  اهللا تعالى بالجذبة الرب
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الرحمانية، بال مرشد كامل سواها، وال موصل غيرها.
عون بمشيختهم، ليس لهم علم  والقسم الثالث: هم المشائخ المدَّ
سواء  عن  كثيراً  وأضلُّوا  ضلُّوا  به،  يقتدون  كامل  والمرشد  به  يعملون 
يقال  الذين  المتشيِّخون،  والفسقة  المتصنِّعون،  الدجاجلة  وهم  السبيل، 
عبدة  وتابعوهم  المعنوي،  والصنم  الدين  ال  دجَّ ومثلهم  أنهم  حقِّهم  في 
وإن  تعالى،  اهللا  أهل  بذلك  بيَّنهم  كما  الطريق،  وقاطع  ولقيط  األصنام، 

شاء اهللا تعالى يجيء بيانهم وتحقيقهم.
وأما القسم األول: فأكبرهم العالم العامل، والزاهد الفاضل؛ شيخ 
وسيد  المحقِّقين،  رئيس  الجبلية؛  الفقهاء  وأستاذ  الداغستانية،  العلماء 
بن  أفندي  محمد{1}  العامل  الشيخ  الكرماء  جميع  ومولى  المدقِّقين،موالنا 
األسفل  داغستان  من  قرية  والدال،  القاف  بضم  الُقُدقي–  موسى  الكريم 
أخبرنا ثقات عن ثقات أنه كان لمن المصنِّفين الكاملين واحداً، ومن   –

المؤلِّفين السالفين فرداً، ومن السلف الصالحين أحداً.
كان جبًال من جبال العلم، وبحراً من بحار الفهم، ال يدرك قعره 
في  يختلفون  الداغستانيون  العلماء  وكان  إنسان،  غوره  يطلع  وال  أحد، 

الُقُدقي  موسى  ابن  أفندي  محمد  الكامل  الحاذق  والعالم  الفاضل  الشيخ  وأما   {1}
األنام،  كرماء  وسيد  األعالم،  العلماء  عالم  العربية،  العلوم  في  فأستاذه  سره  قدس 
شعبان أفندي العبودي الخنزخي رحمه اهللا تعالى، الذي ولد في 1017، ومات رحمه 

اهللا تعالى في 1078.
الشيخ  الفقهاء؛  وسند  العلماء،  سيد  وغيرها،  والحديثية  الفقهية  العلوم  وفي   
العالم األعلم، وسند الكرماء األكرم؛ الشيخ علي رضا أفندي الثغوري الذي ولد في 

999 ومات في 1087 رحمهما اهللا تعالى وإيانا آمين.
ومعاصرهما أستاذ العلماء المدرِّسين، وشيخ المحقِّقين الكاملين؛ الشيخ مّال محمد  

أفندي الغلودي – ولد ÷ في 1025 ومات في 1108، رحمه اهللا تعالى وإيانا،   
اهللا  رحمهم  الهچطي  ثم  القلِّي  أفندي  علي  األعلم  العالم  أستاذ  هو  الذي   – {مؤلِّف} 
تعالى ورزقنا من بركاتهم آمين. وهذا مما سمعه المؤلِّف من أفواه الثقات. وتكلُّمات 

الرواة، واهللا أعلم حقيقة الحال، وحقيقة المقال. مؤلف رحمه اهللا تعالى.
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المراد من كالمه، وفهم المقصود من مرامه، كما اختلف أصحاب اإلمام 
الفقهاء!  فيه  تحيَّر  له  كالم  فكم  كالمه،  من  المراد  فهم  في  الشافعي 
وتدهَّش فيه عقول العقالء، ووصل في تدقيق العلوم إلى مكان ال غاية 
علم  في  تقليده  ربقة  فارق  حتى  له،  نهاية  ماال  الفنون  تحرير  وفي  له، 
عقائده عن اإلمام األشعري والماتريدي، وله مصنفات جليلة، ومؤلفات 

جميلة، وتقريرات غريبة في كل العلوم.
وكان ال ينظر في علم إال يظن الناس أنه واضعه، وال في أيِّ فنٍّ 
وحاشية  الچارپردي،  على  جليلة  حاشية  وله  مصنَّفه،  أنه  يعرفوه  إال 
على العصام النحوي، ووقع في كثير المواضع اعتراض الفاضل العصام 

الجامي. على 
وأما سائر مكتوباته وتقريراته على العلوم فكثيرة من أن يحصى، 
وغير ممكن ألن يستقصى، وكان ذا كرامات عجيبة، وخوارق غريبة، 
تعالى  اهللا  أسماء  وتصرُّف  الحرف  علم  في  وكان  لطيفة،  وحكايات 

وأسرارها كأنه أحمد البوني.
وكان له في ذلك تصرُّفات كثيرة ونفعات وفيرة.

، وفي  وكان أستاذه في علم الحرف الشيخ العالم دَمدان المحويِّ
الديار  في  العلوم  جميع  بتدريسه  وانتشر  العبودي،  شعبان  العلوم  سائر 
وفقهاء  األعالم،  العلماء  وفيوضاته  بركاته  من  وصدر  الداغستانية، 

األنام، بحيث ال يمكن عددهم، واليحصى مددهم.
الشيخ  العلماء  البازخ،سيد  والبدر  الشامخ،  العلم  كون  وناهيك 
العالم داود أفندي األِسيشي األَقُوشي، الذي مات في 1171 من تالميذه، 
والشيخ العالم علم الكرماء وسيد الفقهاء محاد الچوخي رحمه اهللا تعالى 
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من متعلِّميه – ومات في 1169 -، والعالم المحّقق والفاهم المدقق محمد 
األبْري رحمه اهللا تعالى الذي مات في 1151. من تالميذه وغيرهم{1} وال 

يعدُّ واليحصى.
وطيب   ،1144 في  مات  الذي  القوخي  فسلمان  معاصروه  وأما 
مات  الذي  الهچطي  ثم  القلي  وعلي   –  1148 في  مات  الذي  الخركي- 

في 1157.
وستين،  واثنين  ألف  سنة   1062 في  القدقي  الفاضل  الشيخ  ولد 
والفاضلين  األكرمين،  األعلمين  ابنيه  مع  رغجة  قرية  من  مهاجراً  وخرج 
العثمانية،في1121   العليَّة  الدولة  ديار  إلى  محمد  وحاج  دبير  األحسنين 
وفي  الشام،  في  وتوطن  وسكن  وعشرين،  وإحدى  ومائة  ألف  سنة 
َحلَب، وانتقل إلى اهللا تعالى هناك في زوال يوم األربعاء الحادي عشرمن 
جنازته  وحضر  وعشرين،  وتسعة  ومائة  ألف  سنة   1129 رمضان،في 
سور  داخل  مقبرتهم  في  ودفن  حلب،  علماء  من  وغيره  الشافعية  مفتي 
وبين  القدقي  المحقِّق  بين  وكان  آمين.  وإياَّنا  تعالى  اهللا  رحمه  البلد. 
الورع المدقِّق محمد أمين الملقَّب بَقَزقِلَْو الروچي المرحوم في سنة 1126 
ألف ومائة وسادسة وعشرين محاورات ومنازعات في العلم، ففي وقت 
قا  تفرَّ فلما  قزقلو،  وسكت  القدقي،  فيه  فتكلَّف  منازعة،  بينهما  وقعت 

علم المدقِّق الُقُدقي بطالن دعواه، وصْدق قزقلو ÷.

من حديث أفندي المجدي الهَِدلي ألنه كان عند الشيخ القدقي في قرية رغجة   {1}
يقرأ علم الحرف مع العالم محاد الچوخي رحمهما اهللا وعند تعليم الشيخ القدقي له 
علم الحرف كان ابنه دبير من وراء جدار المسجد، وتعلّم ما يكفيه من علم الحرف 
باستماع ما يقرأ أبوه في المسجد له، ألن ابنه العالم الحاذق دبير كان في الفهم بال 
نهاية، وفي تحقيق الفنون بال غاية، وكان يدَّعي ألبيه ويقول: أنت أعلم أم أنا؟ واهللا 
ال أعلم أنك أعلم مني، وكان أبوه يضحك من قوله ويقول: لو كان لي من يُعلِّم ويقرأ 
كما كان لك لكنت أعلم منك وأمهر رحمهما اهللا تعالى .{مؤلف رحمه اهللا تعالى}.
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ومات قزقلو أثناء تلك األيام، ثم إذا ارتحل القدقي مهاجراً وصل 
وأنت  كاذب  أنا  قزقلو!  أخي  يا  وقال:  قزقلو،  قبر  زار  نقوش  قرية  إلى 
صادق في البحث في اليوم الفالني الذي وقع البحث بيننا، وحين تفرَّق 
منه رجع القهقري إلى قبره، ولم يولِّه بدبره، حتى توارى من مقبرة قرية 

لقزقلو{1}. باً  نقوش تأدُّ
ومن كرامات الفاضل القدقي ما تواتر إلينا منقوالً عن تلميذه المذكور 
محاد الچوخي رحمه اهللا تعالى أنه قال: كنت تلميذاً عند المحقق القدقي 
في ُرغجه، ألن حليلته وأستاذه  في قرية رغَجه، ألنه كان يسكن كثيراً 
أبا بكر أب حليلته كان منها، وُرغجة قرية كبيرة عند قلعة غونِب، وكان 
الشيخ القدقي ÷ يَْصعد على سطح مسجده يوم الجمعة، وينظر إلى قرية 

ُچوخ، ويقول: إنها تحرق يوم الجمعة. انتهى.

قصة فتح قرية چوخ
سنة  شمويل  اإلمام  دولة  في  تعالى  اهللا  رحمه  قاله  ما  وتحقَّق 
1261، فإنه لما وصل شوكته ÷ مبتدئاً من چچان إلى قرية چوخ أرسل 
فلم  چوخ  على  تعالى  اهللا  رحمه  الطلقي  محمد  قِبد  النائب  مع  العساكر 
يَنَرال  أرغوت  والملعون  ألغارخان  وتوافقوا  الكفار،  ووالوا  له،  يذعنوا 
النصراني، وأرسلوا لهم جوائز ليمتنعوا من الشريعة، وبنوا حول قريتهم 
البدع  وترك  الشريعة،  إمام  طاعة  إلى  محمد  قبد  النائب  فدعاهم  سوراً، 
القبيحة، فلم ينقادوا، وأغاثوا إلى آغاالرخان، ووالية أقوشه وژدقار، 

ر مالَّ محمد ولي أفندي الچارّي الغلودي على العالم  وقد قرأ العلم العالم المتبحِّ  {1}
سلمان الطوقي، وكان مالَّ محمد المذكور تلميذاً لسلمان ويشهد له ما كتبه مالَّ محمد 
ولي المذكور في آخر باب حاشية شرح الشمسية ما عبارته كتبها أي: حاشية شرح 
الشمسية محمد ولي بن محمد أمين ابن حسين الغلودي عند العالم سلطان المحققين 
ه. ومات  سلمان ابن عبد القادر بن علي بن سلمان الطوقي سنة 1137. انتهى من خطِّ

محمد ولي المذكور رحمه اهللا تعالى في سنة 1146. {مؤلف رحمه اهللا تعالى}.
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المنصورة،  جيشه  مع  محمد  لقبد  معيناً  سلطان  دانيال{1}  األمير  وجاء 
دانيال  فدخل  اإلمام،  طرف  من  نائباً  األصم  الحاج  چوخ  قرية  في  وكان 
إلى الحاج موسى، ألنه  سلطان بعساكره من أسفل القرية، وأرسل مدداً 
ُكدال  قرية  من  رجل  ثالثمائة  چوخ  في  ودخل  ونائباً،  معه  مدبِّراً  كان 
لنصر المنافقين، ونزل آغا الر بجنب المقابر، وجنود أقوشه وژدقار من 
اإلمام  رسول  وجاء  بلياليها،  أيام  ثمانية  بينهم  القتال  فالتحم  جانبهم، 
ينقد  أو  وتذلِّلهم،  رهم  تسخِّ حتى  عنهم  ترجع  ال  بأن  برسالته  دانيال  إلى 
َمْن معك، وبين ذلك اجتمع لديه النوَّاب، وكلَّموه الرجوع بترك القلعة 
والقرية في يد الكفار والمنافقين، واستصعبوا األمر، فغلَّظ دانيال عليهم 

وكان هاجر لدى اإلمام في 1260. {منه}.  {1}
وحكى لي نفسه منه أنه روي عن عالمهم المتنّسك السالف قُصير الكرادي أن   *
آخر قتال على الكفار يكون في جتب انتهى. ووجد يحكي عنه واحد في چوخ كابراً 
تعالى  اهللا  رحمهما  القدقي  محمد  المحقق  وتلميذ  محا  الكبير  عالمهم  عن  كابر  عن 
المشهور أنه كان ذلك األستاذ يخبر أنَّ قرية چوخ يحرق يوم الجمعة. وأنَّ الكفرة 
قتال  آخر  وأن  يمحقون.  ينحلون  ثم  أدوراً  إال  الداغستانية  الديار  هذه  على  تستولي 
عليهم يكون ------. ثم في أوَّل القرن السابع من المائة الثالثة عشر من األلف الثاني 
أحرق قرية چوخ عن يد دانيال سلطان مع نّواب أخر بأمر اإلمام شمويل. ثم من السنة 
السادسة من العشر السابع من المائة الثالثة من األلف الثاني استولى الروس على هذه 
نوا في مواطنها، وبقي قوال قصير ومحاد المتقاربان. وقول محاد رحمه اهللا  الديار وتوطَّ

تعالى باالنجالء  ------ فانتظروا وارتقبوا، نث ے ¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ 
§¨ © ª مث. ومن تحرَّك أو نهض في زماننا هذا أواخر القرن الثالث 
عشر لمجادلة هؤالء الكفرة في هذه األودية فهو الموقع نفسه ومن يحذو حذوه في 
فتن الدنيا والدين، وإلى اهللا تعالى الرجاء في أن يقينا من شرور أنفسنا ومن شرِّ كل 
دابة هو آخذ بناصيتها، وأن يميتنا على اإليمان واإلسالم، فإنه تعالى بيده الخير وهو 
على كل شيء قدير، واهللا تعالى هو الموفِّق، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
وحكى لي أيضاً نفسه أن العارف باهللا علي الُكالدي كان يخبر عن أمارات آخر الزمان 
بأنها كذا وكذا مما هي يعاينه، وأنه كان يحكي حبوس الحجاج من خلف الظهر، 
وقد تحقَّق ذلك بحبوس الشيخ اإلمام شمويل أفندي الداغستاني المتعمين. وأّن آخر 
قتال على الكفار في أدرل ُهّژ. فهذا منتظٌر، واهللا تعالى على كل شيء قرير. {من خّط 

ال أعرف كاتبه}.   
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القول وعنَّف، وقال: ال أرجع عن أمر اإلمام ولو بقيت وحدي برفقائي، 
ففي اليوم التاسع وثبوا على آغاالر والمنافقين في القرية وأريافهم، وعلى 
رايتهم  تركوا  حتى  والمنافقون،  الكفار  فانهزم  وژدقار،  أقوشة  عسكر 
تيسر  وما  ذراريهم  مع  چوخ  قرية  منافقي  أكثر  وفرَّ  وأمتعتهم،  وفراشهم 

لهم من األموال.
وفي الغد يوم الجمعة أحرقت قرية چوخ، وظهرت ما قاله الشيخ 

العالم محمد القدقي قبل بأكثر من مائة سنة.

وي الشيخ دَمدان الُمحُّ
البارع الفاضل، وأكرمهم الورع الكامل؛ العالم األلمعي، والفاهم 

وي.  اللوذعي؛ الشيخ دمدان بن تَُف الُمحُّ
كان ÷ ذا علم عليم، وكرم أديب، أحلم الناس، وأعلم الناس.

األدبية،  العلوم  والتزم  وستين،  وواحد  ألف   1061 في  وولد ÷ 
والفنون الشرعية، وكان رضي اهللا تعالى عنه ماهراً جداً في علم التوحيد، 
وكان يظن الناس أن شرح العقائد في حفظه، وفي علم الحرف وتصرُّفات 
المحقق  بشيخ  وكان ÷  فرق،  بال  البوني  كأحمد  كان  اإللهية  األسماء 

القدقي في علم الحرف.
ال أعلم اسمه، من والية كنجه من  عالماً  رجًال  وكان شيخه فيه 

نواحي تفليس.
وكان يزور أستاذه في سنة مرة، وكان ينزل في طريقه لدى األستاذ 
الحاج شعبان الچاري، وكان هذا الچاري أستاذ المكافل المكيْفل، وكان 

للنقش عليها. الشيخ دمدان يعطيه ذهباً 
الحار،  الصيف  وقت  لديه  مرة  ونزل  الكيمياء،  يعلم  وكان ÷ 
ضيفه  وقال  الطهارة،  في  فتأنَّى  البيت،  خارج  إلى  للطهارة  وخرج ÷ 
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الچاري: ما أبطأك يا شيخ دمدان! فقال: لم يكن أمر ما. فنظر الضيف 
تحتها ثلجاً، فتحيَّر الچاري فقال:  الچاري تحت مكاعبه، فوجد متعلِّقاً 
يا شيخ دمدان! بحق َمْن رفعك إلى هذه المناصب، ووفَّقك لترقى هذه 
المراتب، أين كنت اآلن حيث خرجت للطهارة؟ فأنكر. فلما ألحَّ الچاري 
فقال  تموت.  حتى  أستر  فقال:  لك.  أقول  ستْرَت  إن  الشيخ:  قال  عليه 
الشيخ: إني لما خرجت إلى خارج بيتك ناداني صيٌد على الجبل الشامخ 
في  مشقوق  ضيِّق  مكان  في  غرز  قد  بأنه  الحين  هذه  في  ثلج  عليه  الذي 
الجبل ال أقدر الخروج إال بعنايتك، فذهبت إليه وأخرجته من مضيقه، 
من  الضيف  ب  فتعجَّ ثلوجه.  من  مكاعبي  تحت  المتالصق  الثلج  وهذا 
ذلك. فقال الشيخ دمدان: أتعجب من ذلك وعندي أعجب منه؟ فقال 
هذه  في  القلعة  يَبْنون  الفجار  ورؤساء  الكفار  إن  قال:  هو؟  ما  الچاري: 
الضيف  فتحيَّر  الكبيرة.  للقلعة  الباب  يكون  دكانك  بيت  وفي  القرية، 
الچاري أشد مما كان قبل، وتخلَّى المطرقة الكبيرة من يده، واشتدَّ هذا 
األمر عليه شديداً، فبعد ساعة قال: يا أخي الشيخ! هل ال يذهبون بعده؟ 
وهل ال يكون الدولة للمسلمين بعده أبداً؟ فقال الشيخ: يرجع الكفار إلى 
قرية  بنهر  نهركم  ماء  اختلط  حين  تعالى،  اهللا  بإذن  ويخذلون  أوطانهم، 

كاطيخ. وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. انتهى.
ومن كراماته أيضاً ÷: أن الشيخ المحقق القدقي كان ليلة في قرية 
أْدرِفة  فعلت  امرأته  وجد  البيت  إلى  العشاء  صالة  بعد  وصل  فلما  قدق، 
هذه  فقال  األدرفة،  هذه  يحبُّ  كان  دمدان  أخانا  إن  فقال:  لينة.  حسنة 
فقال  عليه،  دمدان  الشيخ  دخل  الثالثة  أتم  فلما  مرات،  ثالث  المقالة 
الشيخ القدقي: ما أبطأك يا أخي! فقال: حين قلت أوالً كنت أصلي في 
ولما  مكاعبي،  ألبس  كنت  ثانياً  قلت  ولما  التشهد،  في  ُمّحب  في  بيتي 
منها!  وأكثر  يومين  مسافة  قريتيهما  بين  وكان  لديك.  وصلت  ثالثاً  قلت 
وأحواله غريبة، وحكاياته عجيبة، وغرائبه كثيرة، ومصنوعاته شهيرة، 

ال يطيق الكتاب كتبها، وال القلم تحريرها. رحمه اهللا تعالى وإيانا.
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وسبعة  ومائة  ألف   1137 سنة  صفر  في  دمدان ÷  الشيخ  ومات 
وثالثين، في َكنْجه{1}، ودفن هناك عند شيخه، وعليه اآلن زيارة عظيمة، 

وبركات جسيمة، كما شافه لنا به َمْن رآه رحمهم اهللا تعالى.

الشيخ حديث أفندي المچدي
وأعلمهم العلم العالم، البديع البارع الفاضل، أفضل المحققين، 
اإلسالم؛  في  العظماء  وعظيم  األعالم،  العلماء  زين  سين،  المدرِّ أكمل 

الشيخ العالم حديث بن محمد المچدي الهِدلي{2}.
العالم  الشيخ  أن  ثقات  من  ثقات  عن  وروينا   ،1100 في  ولد ÷ 
حديث أفندي كان أعلم العلماء، وأكرم الكرماء، زاهداً في الدنيا، راغباً 
في األخرى، وكان ال يطلب إال قوت يوم وليلة، وكان في الزهد على 
كهيئة  هيئته ÷  وكان  نهاية،  بال  تعالى  اهللا  سوى  ما  ترك  وفي  غاية، 
صدفوا،  ما  ويلبسون  وجدوا،  ما  يأكلون  الصالحين،  والسلف  الصحابة 
كانت  ولذلك  الناس،  لومة  يخاف  وال  اللباس،  زينة  يطلب  ال  وكان 
تستحقره امرأته، وتقول له: أنت نَْسر. وهيئتك هيئة نَْسر. وكان يبتسم 

حين فتحها – أي: والية كنجه - عثمانكواي فاشا والي تفليس حين كان في   {1}
يد الدولة العلية العثمانية. {منه}.

ر محّمد چلبي أفندي ابن الشيخ محمد أفندي بن الشيخ إبراهيم  العالم المتبحِّ  *
علماء  وكلهم  عليج،  قرية  في  توطنوا  ثم  أصًال،  القباليين  تعالى  اهللا  رحمهم  أفندي 
متبّحرون شافعيّون مدّرسون، ومحمد چلبي الذي صنَّف كتاب (تذكرة اإلخوان في 
بيان اصطالح العالمة الشهاب ابن حجر ÷) ومات محمد چلبي سنة 1223 رحمه 
اهللا تعالى مع أبائه ومعنا آمين. انتهى من (آثار الداغستان التركية) للعالم حسن أفندي 
الكرالي اليراغي الذي مات في سنة 1327 ألف وثلثمائة وسبعة وعشرين رحمهم اهللا 
تعالى وإيانا رحمة واسعة آمين. الذي هو سبط الشيخ المرشد الكامل محمد أفندي 

اليراغي رحمه اهللا تعالى.
وقع الطاعون األكبر في ناحية هيد في أوَّل شوال سنة 1111، ثم وقع الطاعون   {2}
األكبر ثانياً فيها ومات علماءهم الكرام، من حاّج إبراهيم وحديث وبغجلو وميمون، 

وغيرهم نحو تسع، رحمهم اهللا تعالى. سنة 1184. {مؤلف رحمه اهللا تعالى}. 
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كثيراً حين قالت ذلك القول. ففي يوم قالت له: أنت نَْسٌر. قال: أتريدين 
البيت،  ة  كوَّ على  فوقف ÷  نعم.  فقالت:  نْسرِِك؟  وحال  نسراً  تريْن  أن 
وطار كالنسر من جبل إلى جبل، وكانت تنظر خلفه، فقالت: واهللا أنت 
له،  واحترمت  ذلك  بعد  فاعترفت  نسر  هيئة  تطير  حين  وهيئتك  نسر، 

وأقرَّت رحمها اهللا تعالى وإيانا.
العلوم  سائر  وفي  ماهراً،  المنطق  وفنِّ  العربية  علم  في  وكان ÷ 
كلها باهراً، وفي تدريس العلوم ومباحثة العلماء قاهراً، وفي علم الحرف 
تحقيق  وفي  ساهراً،  العلوم  مسائل  تقريرات  وفي  طاهراً،  فاته  وتصرُّ
ظاهراً،  باصراً  العلماء  أقرانه  وعند  شاهراً،  ومعضالتها  الفنون  مشكالت 
الدنيا  في  دخل  حقيراً،  عنده  كلُّها  وكان  فقيراً،  الدنيا  حطام  جمع  وفي 

وخرج منها فقيراً. فقيراً 
مات الشيخ حديث في 1184 رحمه اهللا تعالى وإيانا آمين.

وحقِّ  حقِّه  في  كتبته  ما  وأما  شهيرة،  وأحاديثه  كثيرة،  ومناقبه 
غيره مما وصل إلينا فبالتواتر الذي يفيد اليقين، وما لم يثبت به لم نكتبه 

عصمنا اهللا تعالى.
الدنيا،  لتاركي  عبرة  كان  أفندي  حديث  الشيخ  أن  والحاصل 
بفعله لألنام،  لطلبة األخرى، وناصحاً  وموعظة لعبَّاد المولى، وأستاذاً 

ال بالقول للعوام.

الشيخ قربان علي الخرشي
والمحقق  النبوي،  للحديث  العالم  الشيخ  كان  وهيئته  قدمه  وعلى 
الملقَّب  علي  قربان  والدنا  وشيخ  أفندينا  الخرشي؛  األحاديث،  لدقائق 
بـ(َزَغلو)، ولقد أخبرنا والدنا الماجد أن أستاذه في الفقه زغلو، وكان 
راً في كل العلوم، خاصة في علم الحديث، كان يعلم من األحاديث  متبحِّ
خمسمائة حديث من ظاهر قلبه مع أسماء رواته جميعاً، وكان في الورع 
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ز عن مودَّة الكفار بال نهاية، وكان يكتب  والتقوى بال غاية، وفي التحرُّ
يا  لي:  يقول  وكان  العسقالني،  للعالمة  الباري)  (فتح  البخاري  شرح 
اهللا  شاء  إن  البخاري  أقرأ  الباري)  (فتح  كتبة  من  انتهيُت  إذا  إدريس! 
له:  قلت  لك.  ألقرأه  عندي  تحضر  ولدي  يا  فإذاً  طلحة،  لولدي  تعالى 
الحكاية  هذه  بعد  والدنا  وكان  أستاذي.  يا  وطاعة  سمعاً  وكرامة،  ُحبّاً 
يقول باكياً حزيناً: لم يتَّفق لي ولدي شعيب أن أذهب لديه لقراءة (صحيح 

البخاري). بالنظر إلى حوائج الدنيا ومعايش البيت. انتهى.
وحكى لي شيخي وأستاذي إبراهيم دبر الشكني أنه كان تلميذاً عند 
مفتي  وقتئذ  زغلو  وكان  الشمويلية،  العلية  الدولة  في  زغلو  العالم  الشيخ 
الناحية، وإمام قريته، وكنت أقرأ عنده كتاب (كنز الراغبين شرح منهاج 
رها طريقاً، فقلت له يوماً: يا  الطالبين) وكان يقرأ درسي سريعاً، ويحرِّ
ولو  الفقه،  علم  اصطالح  أعلم  وال  الكتاب،  هذا  ابتدأت  إني  أستاذي! 
فهو مرامي. فقال ÷: هل تريد ذلك يا  ولو يوماً  قرأت لي درسي بطيئاً 
شيخي  فشرع  دبر:  إبراهيم  فقال  غير.  ال  مرادي  هو  فقلت:  إبراهيم؟ 
قواعده  لي  وحرَّر  ودقائقه،  حقائقه  فيه  لي  فبيَّن  درسي،  لقراءة  زغلو 
وضوابطه، ولم يترك لي قاعدة من العلوم االثني عشر إال قرأه لي في هذا 
في  آخره  إلى  له  أوَّ من  علماً  عشر  اثني  عرفت  أني  ظننت  حتى  الدرس، 
علو  إلى  فانظر  زغلو!  الشيخ  كان  العظيمة  الملكة  هذه  فعلى  اليوم،  هذا 
العه، وضبط قواعده من العلوم كلها في درس واحد،  كعبه، واتساع اطِّ

فرضي اهللا تعالى عنه وأرضاه. انتهى.
صالة  أصلِّي  الوالد  مع   - الفقير  هذا  أي   - كنت  سنة 1285  وفي 
جهة  من  السماء  فرأيت  البيت،  خارج  إلى  خرْجُت  فبعدها  المغرب، 
المغرب حمراء كالطحال، فناديت وقلت: يا أبتاه! أال تنظر إلى السماء 
كيف احمرَّت! فخرج الوالد فنظر، فقال: إنا هللا وإنا إليه راجعون، فواهللا 
يا ولدي لقد مات هذا اليوم أكبر العلماء من جهة المغرب. فبعد يومين 

سمعنا أن زغلو قد مات، فرحمه اهللا تعالى وإيانا آمين.



479

الشيخ محاحجيو المكقي
ومنهم ألزمهم على اهللا، وأشدهم في دين اهللا، أفضل الزمان وأورع 
األوان، أكمل األقران؛ الشيخ الشهير، والبدر المنير، الشيخ محاحاجي 

الُمُكقّي رحمه اهللا تعالى.
ولد رحمه اهللا تعالى في 1110، ومما أخبرنا أهل قريته من اآلباء 
ال ساحل له في  واألجداد أن محاحاجي كان في غاية من العلم، وبحراً 

الفهم، صاحب الكرامات العليَّة، والخوارق الجليَّة. 
وكان كثير الضيفان، وغالب الرهبان، وتارك الخلطة من الناس، 
له  وكان  كلِّها،  العلوم  في  ساً  ومدرِّ الخناس،  الوسواس  من  ومحترزاً 

مسجد مستقل بناه للتدريس فقط.
وكان على تلك الهيئة الحسنة ما دام حيّاً، وبعده قام مقامه ولده 
العالم األلمعي صاحب العلوم العجائب، والفهوم الغرائب؛ أكرم أهاليه، 

وأزكى أقرانه، الشيخ العالم قاضي عبد اهللا المكقي.
الحاج  المذكور  ووالده  أبيه  من  العلوم  قرأ   ،1130 في  ولد ÷ 
ر الدروس،  َمَحى، وقد كان رحمه اهللا تعالى ال يالزم العلوم، وال يكرِّ
ويقول له والده: يا عبد اهللا! لَِم ال تطالع درسك؟ وكان يقول: يا أبتاه! 
ره. فكان أبوه يُقرؤه ويجده  لع عليه ولم أكرِّ إني أعلم درسي وإن لم أطَّ
من  يتحيَّر  والده  وكان  الكتاب!  مصنف  ومن  منه  وأعلم  لدرسه،  عارفاً 
أمره، ويقول: يا ولدي علمك وهبيٌّ ال كسبي، وفهمك إلهي رحماني 

ال قلبّي. جعلنا اهللا تعالى في بركاتهما آمين.
خراسان  والية  إلى  يسافر  ما  كثيراً  أفندي  اهللا  عبد  القاضي  وكان 
وإيران، ويقع مع علماء الشيعة وبينه مباحثات كثيرة، ومناظرات غريبة، 
وكان يغلب عنهم، وكانوا ال يمكن لهم إلزامه بفضل اهللا تعالى وكرمه؛ 
كيف! وكان علمه طبيعية ُرّصعت في قلبه، ونقشت في لُبِّه وُخطَّت بين 

لحمه ودمه!
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بألفاظ  ناطقة  وصاحبة  بذيئة{1}،  امرأة  حاج  محى  للشيخ  وكان 
وكان  جهاراً،  منه  وتشكو  الضيف،  تحبُّ  ال  وكانت  لجنابه،  الئقة  غير 
يأتي  الضيف  إن  امرأتي  يا  لها:  ويقول  وفيراً،  وينصحها  كثيراً،  يعظها 
ال  وكانت  اهللا €.  رسول  قال  وهكذا  القوم،  بذنوب  ويرتحل  برزقه، 
تسمع لقوله، فيوماً أخرجها إلى سطح داره وقال لها: أرأيِت رجًال يجيئ 
وقال:  صدره،  إلى  فضمها  نعم.  قالت:  بَاكِنُب؟  قرية  طريق  من  إلينا 
قالت:  خلفه.  يجيئ  كان  وما  الجائي  الرجل  ذلك  إلى  بقلبِك  انظري 
أرى خلفه شيئاً كبيراً أبيض مثل الثلج يتدحرج وراءه. قال لها: إن ذلك 
الرجل ضيفنا ينزل في بيتنا. فجاء الرجل ونزل وبات، ثم وقت الصباح 
رجع وارتحل الرجل، ووصل إلى المكان الذي رأته أمس، وقال لها: 
اصعدي إلى السطح. فصعدت، وضمها إلى صدره، وقال لها: انظري 
فقالت:  خلفه؟  ّما  شيئاً  تريَْن  هل  فقال:  فنظرت،  ضيفنا.  إلى  بقلبك 
أسود كبيراً. فقال لها: هل تعرفين حقيقة ما رأيت أمس  واهللا أرى شيئاً 
واليوم؟ فقالت: ال. فقال: إن الشيء الذي رأيِت أمس خلف الضيف فهو 
بركة ونعمة من اهللا تعالى، وأما الشيء األسود الذي رأيت اليوم يذهب 
خلفه فهو ذنبي وذنبك! وهذا بركة الضيف، فلعلك ال تملِّين الضيف بعد 
اليوم. فقالت: أشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمداً رسول اهللا €، إن هذا 
ذلك  بعد  وكانت  أمره،  وأذعنت  له،  ذلك  بعد  فأقرَّت  عجاب.  لشيء 

تفرح إذا جاء ضيف.
رحمه  مات{2}  بذلك.  فلنكتف  كثيرة،  تعالى  اهللا  رحمه  وكراماته 

اهللا تعالى في 1158.

في نسخة: بذية.  {1}
مقبرتهم.  في  ودفن   ،1180 في  المذكور  أفندي  اهللا  عبد  العالم  ابنه  ومات   {2}

رحمهما اهللا تعالى وإيانا آمين (مؤلف).
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الشيخ العالم عبد اهللا أفندي الباكني
والبدر  الهمام،  الشيخ  العالمين؛  وعالم  األكرمين،  أكرم  ومنهم 

اإلمام الشيخ العالم عبد اهللا بن محمد بن شعبان الباكني قدس سره.
ر  وتبحَّ وجزئيَّاتها،  بكلِّيَّاتها  كلها  العلوم  وقرأ  في 1193،  ولد ÷ 
وكان  الحرف،  علم  في  حتى  ومشكلها،  معضلها  في  جلِّها؛  الفنون  في 
له حجرة مبنيَّة ألجل قراءة الدرس، كما رأيته في صغري، وكان يجمع 
ويحرِّضهم  تأديب،  غاية  بهم  ويؤدِّ ويعلِّمهم  العوام،  ويرضي  الطالب، 

في طلب العلوم وتفنين الفنون.
حجيو  محمد  ذكره  المارِّ  المحقق  العالم  الشيخ  تالميذه  من  وكان 
مما  وغيرهم  القچري،  تالل  بن  محمد  الفقيه  والعالم  الژني،  سيدو  بن 
ال تعدُّ وال تحصى، وكان الشيخ عبد اهللا أيُّ رجٍل ذهب عنده لتحصيل 
وطبيعته  سليقته  العلم  وكان  والحفظ،  للعلم  التام  التوفيق  له  كان  العلوم 

رضي اهللا تعالى عنه.
فني في  وكانت امرأته سارة تقول لنا: يا بني! إن زوجي كان يخوِّ
كثير من األحيان، وكنت إذا فعلت األدرفة ووضعتها على األرض كانت 
ترقص كاإلنسان، وتصعد من البيت إلى العلى، وكنت أهرب مما رأيت 
ذا  زوجي  اهللا  عبد  وكان  آخراً،  أخاف  ال  كنت  ولكن  وأخاف،  أوالً، 
عجائب عجيبة، وكرامات لطيفة، وكان ال يمكن لي إظهارها وإخبارها 

للناس. انتهى. مات رحمه اهللا تعالى في 1257.
 - المؤلِّف  أي   - أقراني  من  واحد  مات  كان  أنه  العجائب  ومن 
فنظر  قبره،  إلى  منه  ة  فصار كوَّ المذكور،  اهللا  عبد  رأس  عند  قبره  وحفر 
ذلك،  من  بوا  فتعجَّ لحماً!  وال  عظماً  ال  شيئاً،  يروا  ولم  قبره  إلى  الناس 
وأخبروا بذلك والدنا الشيخ العالم إدريس أفندي، فقال: سبحان اهللا! إنه 
وال  حول  وال  عزيز.  أمر  هذا  إن  الحرمين،  أحد  إلى  أرضنا  من  نقل  قد 

قوة إال باهللا العلي العظيم.
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الشيخ أبو بكر العيمكي
ومنهم أفقههم في دين اهللا، وأحبُّهم إلى اهللا شمس فلك الهداية، 
وقطب دائرة السعادة؛ نجم العلوم والمعالي، بدر الفنون والعوالي؛ عين 
العناية، وكنز الهداية؛ السميُّ باسم الصديق األكبر والمسك األزفر الحاج 

أبو بكر ابن معاوية العيمكي رحمه اهللا تعالى.
قريته  في  وأربعين  وخمسة  ومائة  ألف   1145 سنة  في  ولد ÷ 
في  وبلغ  الحسنة،  المقاصد  وبلغ  حسنة،  نشأة  نشأ  فلما  العيمكية، 
الكتب،  في  كثيرة  تقريرات  وله  غايتها،  الفنون  وفي  منتهاها،  العلوم 
ومناظرات لطيفة في الشروح والحواشي، وألَّف (الشرح المتين لفضائل 
الحبيب ومناقب الطبيب) بحيث يشفى العليل، ويسكن الغليل، كان منبع 

المعارف اإللهية، ومهبط األنوار الربانية. 
وكان في نصيحة الخلق كأبيهم، وتربيتهم في دينهم كأمِّهم، ولكن 
عقل  وذوو  غالب،  جهل  أصحاب  وقتئٍذ  الداغستان  أهالي  وكل  أهله  كان 
كالب، ال ينظرون إلى أحد وال يقتدون، وال يفترون عن المعاصي، وال 
ينتهون، وكان أهالي الوالية الداغستانية أهالي صعب، لم يقدر أحد تذليلهم 
وتسخيرهم، إال أمير المؤمنين شمويل أفندي، وبعده هؤالء المالعين الكفار، 

خذلهم الملك الجبار، وتجلَّى عليهم باسمه المنتقم ال الغفار. آمين.
وكان ÷ حيث لم يقبلوا النصيحة يقع في غمٍّ شديد، وحزن أكيد 

 ( نث  رسوله €  حقِّ  في  تعالى  اهللا  قال  كما  نفسه،  يهلك  يكاد  بحيث 
وشجاعة  دينه،  في  عظيمة  غيرة  ذا  وكان  مث.   -  ,  +   *  )
شاجعة في قوله، صاحب سطوة صائلة، وقولة صائبة، وكان أهل قريته 
أهل سكر وسكران، دائمين على كلِّ لهٍو ولعب وندمان، وألجله هاجر 
إلى قرية َهَركان، ومات فيه{1} في 1205 ألف ومائتين وخمسة، فرحمه 

اهللا ورضي اهللا عنه.

 1250 في  الهركاني  سعيد  ومات  هناك،  واحد  قبر  في  سعيد  وسبطه  وهو   {1}
رحمهما اهللا تعالى وإيانا {منه}.
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لمن  ينطق  كاإلنسان  حيوان  المعظمة  الكعبة  إن  يقول:  وكان 
له  بْت  ورحَّ معه،  تتكلَّم  الكعبة  وكانت  الكتب،  في  وهكذا  يريده، 

للحج. ذهب  حين 
ثم  المنام،  في  اهللا €  رسول  أرى  كنت  إني  يقول:  أيضاً  وكان 
انقطع  القجاري  الشيعي  شاه  نادر  الملعون  مائدة  من  طعاماً  أكلت  لما 
ة طويلة، وحزنت بذلك حزناً شديداً، فتضرعَّت إلى  رؤيته، ولم أره مدَّ
ظهره  مولياً  عني،  بعيداً  رأيته €  ذلك  فبعد  كثيراً،  ورسوله  تعالى  اهللا 
إلّي، فناديت: يا حبيبي رسول اهللا ما الذي أبعدني عنك، وطردني عن 
حضرتك؟ فقال €: إني ال أتقرَّب إلى َمن يأكل طعام الكفرة، وسفرة 
نصوحاً،  توبة  تعالى  اهللا  إلى  فتبت  النوم،  ذلك  عن  فتنبَّهت  الفجرة. 

وكنت بعدها أرى رسول اهللا € في المنام.
بن  أفندي  محمد  الكرم،  صاحب  الَعلَم،  العالم  معاصره  وكان 

موسى األقشي.
فإنه ولد ÷ في 1145 ألف ومائة وخمسة وأربعين، وكان صاحب 
العلوم الربانية، والمعارف الرحمانية، وكان خاصة في علم المنطق كأنه 
ابن سينا، وفي فنِّ المناظرة كساچقلي زاده المرعشي، وفي سائر العلوم 

راً، وفي تحقيق المسائل نحريراً، وفي جمعها كان بحراً. كان متبحِّ
ولقد وقع في زمنهما أمر فظيع في أوله، وقصة فرحة في آخره: 
أنه جاء اللعين نادر شاه الخراساني على والية داغستان لجعلها رعية له، 
بحيث  كثيرة،  وعساكر  كبيرة،  بجنود  له،  كأغنام  وتسخيرها  وضبطها 
وُكرا  وتفسران  خيداق  من  الملعون  المخذول  وجاء  لهم،  ألحد  قبل  ال 
مذللين لهم، حتى وصل إلى غازي غمق، فأخذ سلطان سرخاي الثاني 
وربطه وقيَّده بقيود وأسره، وجعل حليلته عائشة امرأة فاعًال بها ما يفعل 
خان،  سرخاي  من  مرأى  في  ذلك  يفعل  وكان  الحالل،  بامرأته  الرجل 
وصعب ذلك على جميع الوالية الداغستانية، وهرب ابنا سرخاي خان، 
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وهما مرتضى علي ومحمد خان إلى قرية سغراگ، وجمعا جموع الديار 
الداغستانية من أولها إلى آخرها، وقاال لهم: إن ما يفعل الملعون بأبينا 
كان  لنا...{1}  خير  مرة  ألف  قبله  والموت  لكم،  يفعل  وواليتنا  نا  وأمِّ
عظيماً  المخذول شاه إيران {في زمن سرخاي خان األول} أرسل عسكراً 
إلى وادي سمبول لتسخيرهم وتذليلهم وتحقيرهم، وكان هؤالء العساكر 
المخذولة يفعلون بالنساء وبالولدان ما ال يليق أن يُخبر به، ووصل مقدمة 
هؤالء العسكر إلى جبٍل قبالة قرية: (ُهُچط) التي فيها العالم الشجاع علي 
أفندي القلّي، وكان الشيخ العالم حديث المچدي، وكل علماء داغستان 
دائمين في الدعاء على الملعون نادر شاه بخذالنه وجنوده، وكان حديث 
األديبين،  التلميذين  مع  واليتهم  في  عال  جبٍل  على  ارتقى  الهدلي  أفندي 
أَوار،  والية  إلى  يتخطى  أن  اللعين  قصد  ثم  عديدة،  أياماً  عليه  وكانوا 
وضرب خيمته القبيحة الفظيعة فوق شاهق ُدْرچ، وصار ينظر إلى عسكره 
الداغستانية  العساكر  وكانت  للمحاربة،  الحاضرة  الداغستان  وعسكر 
بين  اللعين  عسكر  مقدمة  ووصل  سهل،  من  حتى  كلها  هناك  مجموعة 
ْب وُعبُْخ على تل مرتفع هناك ويقال له اآلن تل، هلك عليها  قريتي ُمخُّ
اليوم  هذا  ومثل  الطاهرة  عظامهم  هناك  كبير  حجر  وتحَت  قجار،  جنوده 
نفعل  ما  وقال:  سمبور  واليته  ألهالي  القلي  علي  الباسل  العالم  فاستشار 
بهؤالء العساكر، إنهم يفعلون بنا ما يفعلون؟ وقالوا له: واهللا ال نعلم ما 
نفعل وليس لنا طاقة لحربهم وتذليلهم. وقال لهم علي القلي: أنا أعلم ما 
نفعل. فقالوا: ماذا؟ قال: أنا وبعض الكبراء نذهب لديهم ونقول لهم: 
عامة،  ضيافة  نضيفكم  أن  ونريد  واختياركم  قبضتكم  في  اآلن  صرنا  إنا 
وحضرنا اآلن ألن ندعو أكابركم ثم ندعو أصاغركم، ثم إذا حضر أكابرهم 
في قريتنا نقتلهم إلى آخرهم، ثم نذهب لدى العسكر حاضرين مسلحين 
متهيّئين على سبيل المهادنة والمصالحة معهم، ثم إذا حضرنا لديهم في 

هناك سقط في هذا الموضع من األصل، اهللا أعلم بمقداره.  {1}
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غفلتهم نصوُل عليهم صولة رجل واحد، وإلى أن يتهيّئوا بأسلحتهم نقتل 
األشجع  العالم  أخانا  يا  فقالوا:  اهللا،  بإذن  ينهزمون  ثم  عسكرهم  نصف 
علي أفندي هذا هو الرأي الصائب والفهم الثاقب، ثم فعلوا ما ذكر فقتلوا 
وثبة  عليهم  ووثبوا  ثانياً  متهيّئين  معسكرهم  إلى  ذهبوا  ثم  أكابرهم،  أوالً 

 m  l  k  j  i  h  g نث  قائلين:  واحد  رجل 
t s r q p o nمث، 

ام  قدَّ جبل  وفوق  ْب  وُمحُّ ُعبُْخ  في  القتال  والتحم  الجمعان  فالتقى 
واحدة  ساعة  في  واحد  يوم  في  تقريباً  سنة  بمئة  هذا  قبل  هُچَط  قرية 
وقت االستواء فانهزم الملعون بنصرة اهللا في المكانين معاً وولَّوا مدبرين، 
قُتل  أنه  ُحِسَب  حتى  المحصود،  كالسنبل  صاروا  حتى  ذريعاً  قتًال  وقُتلوا 
وفّروا  شيعّي،  مائة  كيٌل  فيها  يبذر  ُعبخ  مزارع  من  واحدة  مزرعة  في 
وانخذلوا، وتتابع العساكر المنصورة عليهم، وضربوا السيوف الصارمة، 
خلفهم  وذهبوا  عددها،  يعلم  ال  عدداً  منهم  وأهلكوا  الصائبة،  واألزالم 
مسكنه  وكانت  دربند  األبواب  باب  إلى  وصلوا  حتى  سالبين،  قاتلين 
حينئذ، وندم اللعين على فعله حيث ال ينفعه الندم{1}. وبعد ذلك يكون 
كثير من العداوة من أهل الشيعة لوالية داغستان ورجالهم، ولوال خوفهم 
لما تركوا أحداً حضر إليهم في كنجه وشماخ وإيران وغيرها، ولم ينسوا 
ذلك األمر والقصة إلى اآلن، خذلهم اهللا تعالى والكفرة الفجرة في كل 
وقت، اآلن وبعد اآلن، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصدر 

هذه القصة في سنة 1153.

النبات  من  شيء  فيها  ينبت  لم  أوالً  المحاربة  فيها  وقع  التي  المزارع  وفي   {1}
والحشيش، ولم يمكن ألحد من اإلنسان أن يمّر منها سبع سنين من كثرة جيفهم ونتن 
رائحتهم، فسبحان اهللا تعالى: نث j i  h g f e مث. هكذا وصل إلينا أخبارهم 

بالتواتر الذي يفيد اليقين ال بخبر اآلحاد. {انتهى مؤلف}.
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وكان   1157 سنة  في  القِلي  علي  المدقق  المحقق  العالم  ومات 
في  الغلدي  محمد  مّال  والمعالي  المجد  رتب  حائز  العالي  للعالم  تلميذاً 
وسائر   1051 في  المعان  عليه  وقرأ  الجبل،  على  المبنيّة  الغلدية  قريته 

العلوم بعد ذلك عليه.
التي  غريبة{1}،  بعبارات  عجيبة  مكاتبات  تعالى  اهللا  رحمه  وله 
أرسلها إلى المدقق المحق محمد بن موسى القدقي، إال أن علي القلي كان 
أسنَّ منه، والمحقق القدقي أصغر منه سنّاً كما يعلم من تاريخ والدتهما. 

جعلنا اهللا تعالى في بركاتهما وبركات أمثالهما آمين يا رب العالمين.
ومنهم وارث النبي األمي منبع العلم اللدني، مورد العلوم الزاهرة 
جميع  ونال  باسمه،  مسماه  طاب  الذي  الفاخرة،  األخالق  ومصدر 
بن  أحمد  شيخ  األكرم  اإلسالم  وشيخ  األعلم  العالم  ربِّه  بتوفيق  المراتب 

محمد الحروخّي رحمه اهللا تعالى.

الشيخ أحمد أفندي الحروخي
الفرق  له  وتميّز  سنين  سبع  له  تّم  ولما   1111 سنة  في  ولد ÷ 
بين السماوات واألرضين اشتاق إلى العلوم والمعارف، وأحب العلماء 
وتدريس  العلوم  لقراءة  الداغستانية  الديار  وَداَر  وارتحل  واللطائف، 
الفنون وكثرة مقامه في ناحية هيد عند علمائهم األكابر وفضالئهم ذوي 
وغيرهم  العرادي  إبراهيم  والحاج  الهذطّي  والبيمون  كالحديث  المآثر 

رضي اهللا عنهم.

وقد وجد بخطه رحمه اهللا تعالى: قد وقع الفراغ من تنميق شرح العقائد في   {1}
يد العبد الحقير القلسي علي بن حسين غفر اهللا تعالى لهما يوم االثنين من رجب سنة 
1050 من الهجرة عند موالنا العالم الكامل الفاضل المدقق الحاذق، الفاهم المتبحر 
في كل علم الملقب بفيض اهللا مّال محمد الغلودّي رحمه اهللا تعالى. انتهى من خطه 

رحمه اهللا تعالى {المؤلف}.
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في  مقامه  أكثر  وكان  الُحدطّي،  فاطمتلو  عند  مجلسه  كثير  وكان 
الجليّة  المراتب  كسب  وفي  منتهاه،  العلوم  تحصيل  في  فوصل  طِدب، 
وأذعنت  الكرامات،  وأكثر  العادات  خوارق  منه  صدرت  حتى  غايته؛ 
ذهب مدة  بيته  من  التالميذ، فبعد فراقه  أكثر  منه  واستفاد  الناس  أكثر  له 
خمسة وعشرين سنة، ولم يذهب إلى بيته في تلك المدة؛ ولو مرة بكثرة 

شغله على العلوم وشدة اشتياقه لحيازة مكارم األخالق والفنون.
ل مفاده، قصد زيارة والديه، ورؤية وجوه  ولما أتمَّ مقصوده وحصَّ
الظهر،  وقت  وطنه  إلى  ووصل  قريته،  إلى  فارتحل  وأبويه؛  األقارب 
وصلى الصالة مع الجماعة؛ ولم يعرفه أحد من أهل قريته، فقالوا له: 
أيها الضيف الكريم هل لك ضيف هنا لنزولك، أم نعطي لك ضيفاً وذلك 
عادتنا؟ فقال لهم: إني كنت وصلت هنا قبل خمسة وعشرين سنة، وإني 
أدري بيته وإن لم أعرف اسمه فقالوا: إذن ال بأس تذهب إلى ذلك البيت 
فقعد  عليهما  فسلَّم  أبويه  فوجد  بيته  إلى  فذهب ÷  ضيفاً،  لك  وتجد 
كنت  فقال:  تعرفنا؟  هل  الشاب  أيها  له:  فقاال  يدرهما.  ولم  عندهما، 
أهًال وسهًال. فكان عندهم  وصلت هنا قبل سنين. فقاال: اجلس مرحباً 
يوماً وليلة مع عدم علمهما بأنه ابنهما، ولم يعّرفهما بأنه ابنهما. وقيل: 
ذهب كذلك ثالثة أيام بلياليها، ثم وقع الخبر والقصة بينهم فقال لهما: 
وال  يريدنا  ال  ابناً  لنا  إن  الضيف!  أيها  يا  فقاال:  وأوالد؟  ابن  لكما  هل 
يقصدنا وال يزورنا، في بالد بعيدة ومدائن شاسعة، وإن الناس يقولون: 
إنه صار من العلماء األعالم، والمشائخ الكرام. فقال: إن رأيتماه، هل 
من  فبكيا  عينكما،  ة  وقرَّ ابنكما  أنا  فقال:  هو؟  أأنت  فقاال:  تعرفانه؟ 
شدة فرحهما فتعانقا له من اليمين والشمال، واجتمع إليه جميع األقارب 
النشاط  وأظهروا  له  هوا  فتوجَّ واإلخوان،  القرية  أهالي  وكل  والجيران، 

له، فمضى على هذه الكيفية أيام.
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وكمال  رطوبته  لذهاب  السطح  فوق  حنطة  نشرت  قد  أمه  إن  ثم 
تلك  أن  بصيرته  بعين  فرأى  الحنطة  تلك  إلى  فنظر ÷  وطحنه،  يبوسته 
أعطيني  هذا؟  ما  أماه  يا  فقال:  أمه؛  فنادى  بعضاً،  بعضه  يأكل  الحنطة 
يا  تقول  ما  أمه؛  فقالت  وارتحل.  عنكم  أفارق  فإني  وأمتعتي  عصاي 
قالئل، وكنت  ولدي، كيف يمكن هذا مع أنك لست قمت هنا إال أياماً 
أماه،  يا  فقال:  اآلن؟  بيننا  المفارقة  تليق  هل  مديدة؛  مّدة  عنّا  بعيداً 
كيف أقيم بين أظهر قوم ال يعطون زكاة أموالهم، وال يتصّدقون بفضول 
حنطتك  رأيت  فقال:  بنّي؟  يا  رأيت  وما  ذاك!  كيف  فقالت:  أمتعتهم؟ 
الزكاة  يخرج  لم  مال  فإنه  بعضاً؛  بعضها  يأكل  السطح  فوق  نشرتها  التي 

منها، ولم يؤدَّ حق اهللا تعالى عنها.
لم  إن  عنّا  يفارق  أحمد  الشيخ  ابننا  إن  لزوجها:  وقالت  فتبادرت 
نخرج زكاة من حنطتنا، فما نفعل؟ فقال: نخرج؛ فأخرجوا الزكاة منها 
ن  فتوطَّ بينهم،  بسكونه  له  الحروخية  الجماعة  كل  وألحَّ  غيرها،  ومن 
حوله  لمن  كثيراً  يقول  وكان  المقبرة،  في  سكناه  كثرة  وكان  هناك  ة  مدَّ
من الناس: أال تسمعون إلى صرير يسمع من الجّو األعلى؟ فقالوا: ال. 
فقال: إني أرى وأسمع أن ساللم المالئكة الذين يحملون األخبار من هنا 
إلى الحرمين الشريفين، ويحملون األشرار من هناك إلى األرض الخبيثة، 
المقبرة.  قبور  فوق  قعدت  حين  أراه  وإني  ذلك،  من  الصرير  وأصوات 

وكان يخبرهم بالمغيبات العجيبة، والكرامات الغريبة.
المختوم،  العلم  غرائب  ومودع  المكتوم،  اهللا  سرِّ  أمين  وكان ÷ 
هي  بالتي  ويجادل  الحسنة،  والموعظة  بالحكمة  ينطق  وقت  كل  وكان 
ويمارس  األدبيّة،  الفنون  ويالزم  الفقهية،  العلوم  ويدرس  أحسن، 
اهللا  في  يخاف  ال  وكان  والرفيع،  الوضيع  ويجالس  والفروع،  األصول 

لومة الئم، وال في األمر بالمعروف سطوة ظالم.
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وكان له إخوة كرام؛ علماء عظام؛ وفقهاء كرام؛ خاصة! أخوه 
صدور  عن  يزيل  الذي  والحواشي  الشروح  صاحب  األلمعّي؛  العالم 

الطالبين الغّل والغواشي: علي أفندي.
والعالم العلم؛ علم العلماء، وراية الفقهاء غازي.

وكان لهم كتب كثيرة، ودفاتير وفيرة في كل العلوم االثني عشر. 
لهم  الذريّة  بعدم  البالد،  في  الكتب  تفّرقت  ولكن  أكثرهم،  رأينا  كما 
يشفي  ال  القليل؛  من  األقّل  إال  منها  حروخ  قرية  في  يبق  ولم  واألوالد، 

العليل والغليل، فلله دّرهم، وإلى النعيم مردُّهم. 
بكتبة  ونّقحوه؛  حّرروه  إشكالها  وكل  كتبوه،  كتبهم  جميع  وكان 

التقريرات على مشكالتها، والحواشي على معضالتها.
منها،  شيء  يشكل  وال  فيها،  ما  يعلم  منها  كتاباً  عالم  رأى  وإذا 
ويمرُّ في مشكالتها كما يمرُّ في الطريق المخوف بأخذ يٍد فيها. ولكن ال 

أعلم تاريخ والدتهم ووفاتهم، ولم أطلع إلى اآلن.
ثم لما أراد الشيخ أحمد نقله وارتحاله إلى الديار الهَدليّة والقرى 
القرية  في  بالسكون  األقاربية  والرجال  الحروخية،  الجماعة  ألحَّ  الجبلية 
فأجاب لهم: ما تقولون؟ إن موضع قبري ليس هنا، وموضع ضريحتي 
في هَدگ؛ ال يكون ما تقولون أبداً! فلما عزم على السير ولم ينفعه الكالم 
والخبر؛ أذنوا له فخرج وخرج معه جميع الجماعة، ووقف عند المقبرة 
مّر  ثم  المقبرة  جهة  إلى  فرماه  قدميه  تحت  من  التراب  وأخذ  لهم  فدعا 
قليًال إلى أطراف المزارع فوقف فيها متفكراً، وأخذ كذلك تراباً من تحت 
قدميه ورماه إلى جهة المزارع، فتحيَّرت الجماعة واألقارب فيما فعله، 
معي  الرفقة  مني  طلبوا  المقبرة  أهل  من  للمفارقة  سلّمت  لما  إني  فقال: 
لما  وكذا  مقبرتهم،  في  بالسكون  فأمرتهم  التراب؛  جهتهم  إلى  فرميت 
عزمت المفارقة عن المزارع خرجت البركة الكائنة فيها وعزمت أن تسافر 
معي فرميت التراب إلى جهتها؛ فقلت: ال تفارقي موضعك وال تسافري 

معي، وهذا سّر رميي التراب في المكانين. انتهى ما قال.
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الشيخ؛ وإن أنكره األغبياء يقبله األولياء،  قلت: إن ما فعله هذا 
وكرامات األولياء حق صادق وال ينكره إال منكر مخذول فاسق. انتهى.

هيد  والية  إلى  ارتحل  الحروخي  أحمد  شيخ  العالم  الشيخ  إن  ثم 
 1179 تعالى  اهللا  رحمة  إلى  وانتقل  مدة،  ِطِدب  قرية  وفي  فيه،  وقام 

وهناك قبره يُزار ويتبرك به.
وأما سائر أحواله وأحوال وأخبار إخوته العلماء ال نطيق بيانه، 
اليّم  من  وغرفة  فضائلهم،  من  نبذة  المذكور  وهذا  حقيقته.  نعلم  وال 

فواضلهم.  من 
وما كتبته هو الذي سمعته من ثقات عن ثقات على سبيل التواتر، 
وإن كان فيه ضعف واّدعى عليه العلماء أجيب لهم وأقول: إن ما ذكرت 
في فضائل هؤالء المشائخ، واألولياء الشوامخ ليس فيه حكم من أحكام 
اهللا تعالى وال نسخ من آياته؛ بل ِحَكم وفضائل، ويجوز العمل بالحديث 

الضعيف في فضائل األعمال. واهللا أعلم.

الشيخ علي أفندي الچناوي رحمه اهللا
ومنهم مكامن األخالق الحميدة، والفضائل المديدة، والكرامات 
الچناوّي  الدسركي  علي  شمخّصان  الكرم  شيخ  العلم  العالم  المديدة، 
األباعد  ورازق  والمغارب،  المشارق  برب  أقسم  فال  تعالى  اهللا  رحمه 
الكمل  واألولياء  العاملين،  العاقلين  العلماء  لمن  كان  إنه  واألقارب؛ 
وأما  األصلي،  ووطنه  أصله  يعلم  ولم   1129 في  ولد ÷  الصالحين. 
الً، وكتب الكالم الشريف هناك، ووقفه  سكونه كان في قرية حروخ أوَّ

في مسجدهم الجامع وهو اآلن موجود يقرأ ويتبّرك به.
وترك  اهللا €،  رسول  وسنة  اهللا  ألمر  إطاعتهم  عدم  رأى  لما  ثم 
فيه  ما  إال  نصيحته  يقبلوا  ولم  المنكر،  عن  ونهي  بالمعروف  األمر 
صغيرة  قرية  {وهي  چنب  قرية  إلى  وهاجر  حروخ،  قرية  ترك  فضيحته 
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فوق الجبل، ال يصل إليها أحٌد ما إال بالقصد وكثرة االحتياج}، وتوّطن 
وأتّم  متقاربين،  جزوعين  له  للعماد  وأقام  هناك،  مسجداً  وبنى  فيها، 
المسجد وقال: إن كّل أحٍد صاحب المعاصي ال يطيق أن يمرَّ بين هذين 
العمودين، وكان كذلك، وكان ال يطيق أحد أن يمرَّ من بينهما بل كان 
اآلخر  الطرف  إلى  لخروجه  يمّكنانه  وال  ويضيِّقانه،  يأخذانه  العمادان 

فهذا أمر بارز لكل الخالئق.
وهذه الكرامة الكريمة كانت مشهورة معلومة ولو في زماننا هذا. 
ثم لما انهدم سقف المسجد وخرب سقط العمودان اللذان أوقفهما الشيخ 
األخذ  يكون  وال  بعده،  الكرامة  هذه  وفاتت  األخيار  اوقفهما  ثم  علي، 
رزقنا  كثيرة،  وفضائله  شهيرة،  الكرامة  هذه  وأمثال  نادراً؛  إال  والتضييق 

اهللا تعالى من بركاته وبركات أمثاله.
طرف  في  ودفن  القرية  تلك  في  في 1198  تعالى  اهللا  رحمه  انتقل 

مقبرتهم المباركة، وعليه قُبّة وبركة عظيمة كما رأينا وزرنا.
واألولياء  الكمل،  الداغستانية  المشائخ  من  الثاني  القسم  وأما 
الجمل، الذين وصلوا إلى اهللا تعالى بالجذبة اإللهية والعناية الربانية بال 
مرشد كامل حي يرشدهم إلى اهللا تعالى. منهم فيما وصل إليه علمي، 

وطار إليه فهمي:
الشيخ كنت الچچاني رحمه اهللا تعالى فإنه كان في زمن والية أمير 
الحال  وسطوة  جذبته  وبكثرة  چچان،  والية  في  أفندي  شمويل  المؤمنين 
عليه كان يرقص في ذكره، ويصفق في فكره، وكان الحال يغلب عليه، 
هنالك،  ما  في  وخاض  ذلك،  فعل  لما  ولواله  عليه،  تفوق  والواردات 
وألجل ذلك لما رأى الشيخ جمال الدين فعله ورقصه لم ينكر عليه. وإنما 
اإلنكار في فعل مثله بال غلبة حال وال سطوة معها، وذلك اإلنكار حينئذ 
وأمثاله  العين)  سلك  شرح  العين  في (نور  العلواني  صرَّحه  كما  واجٌب 

كثيرة في كتب التصوف فليراجع إليها المنكر لكالمي والمعاند لمرامي.
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ونحن اآلن ننكر على أهل الرقص لعدم غلبة حالهم، وإنما يلعبون 
بدينهم خذلهم اهللا تعالى، وفّرق جمعهم وشملهم، أو هداهم إلى ما هو 

خير لهم في الدنيا واآلخرة.
كان  فإنه  الهوعّي  محمد  مّال  الشيخ  المنير  والبدر  الشهير  والشيخ 
راعياً في ريفهم كما تواترت األخبار إلينا به فوق تلٍّ بعيد من الماء والنهر، 
وأجنََب ليلة ثالث مرات، واغتسل في تلك الليلة ثالث مرات بذهابه إلى 
النهر الكبير، البعيد من ريفه مسافة كثيرة، ولم يقف حتى الصباح تأّدباً 
مّال  يا  لك  بشرى  الهاتف:  طرف  من  الثالثة  المرة  في  فنودي  تعالى،  هللا 

محمد إنك ُكتبَْت من األولياء الكبار.
وكان  الجاري  النهر  فوق  شيئاً  يطرح  كان  أنه  كراماته:  من  وكان 
يختلسه،  وال  يحّركه  ال  النهر  وكان  متحّرك،  غير  واقفاً  عليها؛  يصلي 

وأمثاله كثيرة منه. 
مثلهما  مشائخ  هوع  قرية  في  وكذلك  كذلك،  قدمه  على  أخ  وله 

حتى يقال إنه سبعة أو ثمانية. ولم أعلم تاريخ والدتهم ووفاتهم.
من  فإنه  تعالى  اهللا  رحمه  األورّي  اهللا  عبد  شيخ  الدرويش  والشيخ 

معاصري الشيخ شمُخّصان علي الچناوي المذكور.
الذين  الدراويش  من  األخبار  تواتر  كما  وكان  في 1131،  ولد ÷ 

وصلوا إلى اهللا تعالى بالذّل واالنكسار كما قال األولياء الكّمل بذلك.

مطلب 
الذّل  من  تعالى  اهللا  إلى  للوصول  للعبد  أسهل  طريق  ليس  فإنه 
واالنكسار. رزقنا اهللا تعالى الذلَّ واالنكسار في الظاهر والباطن والوصول.

وكان صاحب الكرامات الغريبة، والخوارق العجيبة، يحكيها قرن 
بعد قرن إلى يومنا هذا، واهللا تعالى أعلم.
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وإيانا،  تعالى  اهللا  فرحمه   1180 في  عنه  تعالى  اهللا  رضي  ومات 
ودفن في مقبرة قرية أُورِ، وعليه قُبَّة عظيمة وبركة جسيمة، وزرنا عليه 

مرات كثيرة، ونزور بعد اآلن إن شاء اهللا تعالى. 
والشيخ الخفّي عن األغيار، والمعلوم لدى الملك الغفار: ُحَسينلو 
الحروخي رحمه اهللا تعالى فإنه كان جّداً ألّم المؤلف من طرف األّم، فإنا 
قد سمعنا من أفواه الثقات، وتكلّمات الرواة، أنه كان إذا ذكر اهللا تعالى 
ولكن  اإلخفاء،  دأبه  كان  ولكْن  َسقفه،  وعماد  بيته  جدران  يجاوبه  كان 

كان يظهره اهللا تعالى على المأل، وقبره في قرية حروخ يزار ويتبّرك.
وإيانا  تعالى  اهللا  رحمهم   1228 في  ومات   ،1171 في  ولد ÷ 

آمين.
والشيخ األعظم والولي األكرم: الشيخ سلتان شيخ أمير{1} المشلشي 
حقيقة  أعلم  تعالى  واهللا  األقطاب  من  إنه  قيل  حتى  عنه  تعالى  اهللا  رضي 

الحال، ومات في {2}970. 
دفنوا  الذين  والمشائخ  الزاخوري  محمود  شيخ  الكريم  الولي  وكذا 
في قرية أتّال، ثمانية مشائخ في حفيرة واحدة، وكذا الشيخ الكائن في 
شروان،  من  جاؤوا  وأنهم  لبعض،  إخوة  بعضهم  أن  سمعنا  قد  ُكرش 
وأصلهم من شروان ولم نعلم حقيقتهم. ولم نعلم هل لهم مرشد كامل 

أم ال!
وعلى قدمهم المبارك الشيخ فِْر سليمان الشالبوذي، والشيخ األكبر 

شيخ جنيد الحضراوي الخيداقي رحمه اهللا تعالى{3}.

ولقب بأنه (قطب األولياء) {منه هامش األصل}.  {1}
وكان في القرن العاشر ومات فيه قدس سره، ورزقنا من بركاته {منه}.  {2}

ولقد وجدنا في بعض كتب التواريخ أن الشيخ الحضراوي كان أصله من بلدة   {3}
أردبيل من والية إيران، فارتحل منه مع مريديه كالجند لسياسة والية داغستان باألمر= 
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بابا  تفالن  األعظم  والشيخ  باباَرتْما،  شيخ  الراعي  والدرويش 
يعلم  ال  وكلّهم  وحقيقتهم،  عددهم  لع  أطَّ ال  الذين  وغيرهم  الَجبلّي، 
معدن  إليها  اإلسالم  جاء  لدن  من  الداغستانية  ديارنا  ألن  اهللا  إال  عددهم 
العلم والمشائخ، وتراب طبائعهم معجون بهما، وأرضهم مؤلف منهما، 
ولم يساويهم في العلم إال الديار المصرية والوالية الخديوية عّمرهما اهللا 
بالشجاعة  اآلن  إلى  عّمرنا  كما  والتقوى،  والعمل  بالعلم  اآلن  بعد  تعالى 
بحرمة  األضداد  وتولية  األنداد،  دنس  من  وطّهرهما  والهدى،  والشريعة 

سيد البالد وسند العباد محمد العماد € وآله األوتاد.
األبرار،  هم  المتقون،  واألولياء  المذكورون،  المشائخ  فهؤالء 
واهللا  وظنّي  اإلْخبار،  فيهم  ما  ألحٍد  ليس  األخيار،  المصطفون  اهللا  وعند 
مرشد  لهم  وأحزابه  المذكور  أمير  شيخ  سلتان  الشيخ  أنَّ  وتعالى  سبحانه 
وأستاذ، لكن لم تبق سلسلتهم وال أثر، ولم يوجد منهم أحد وال ثمر، 
والعمل،  بالعلم  اهللا  وعّمرنا  وفيوضاتهم،  بركاتهم  من  تعالى  اهللا  رزقنا 

بأشباههم. واالقتداء 
المدعون  فهم  الداغستانيين  المشائخ  أقسام  من  الثالث  القسم  وأما 
المتشيِّخون، ليس لهم رائحة من العلم ليعملوا به، وقِطعة قليلة من الفْهم 
التّباعهم ألثر السلف الصالحين، وليس مقصودهم إال جمع حطام الدنيا 

=بالمعروف والنهي عن المنكر، بال خبر وال علم لِنادِر شاه الخراساني، فإن والية 
قبل الشيخ جنيد إلى والية باب  داغستان كانت في قبضته في عهده، فأرسل رسوالً 
األبواب - أي دِْربند - بقتاله وقتله مع جنوده، فالتقى جيشه الذي هم مريدوه معهم، 
وقاتلوا عليهم حتى صار شهيداً مع أكثر مريديه في قرية غبذه في جانب يسار سمبور، 
ثم حمله باقي مريديه إلى قرية َحْضر من والية قُوبه فدفنوه في 851 ثمانمائة وإحدى 
وخمسين. وكان الشيخ جنيد قدس سره من نسل موسى الكاظم وصفّي الدين، ولذا 

يلقب وينسب الصفوي رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة.
وكذا استشهد ابنه الشيخ حيدر في دربند، وحمل جسده إلى قرية تنط ودفن فيه مع   

بعض مريديه في 895 ثمانمائة وخمسة وتسعين رحمه اهللا تعالى وإيانا آمين {مؤلف}.
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وحيازة زكوات األغنياء الفخري، وحّجتهم العليّة إذا قلنا لهم: لَِم تلّقنون 
والذين  يقولوا  أن  كامل!؟  شيخ  من  مأذونين  كونكم  عدم  مع  الذكَر؛ 
حرام،  أو  حالل  من  بطونهم  ملء  دأبهم  الذين  العلماء،  من  اتبعوهم 
للناس،فهل  الخير  نعلم  إنما  بدنياهم:  آخرتهم  ببيع  معهم  ومداهنتهم 

يكون المنع من تعليم الخير للناس؟!
وهؤالء المساكين ال يعلمون ما يقولون، وإذا قويت الحجة عليهم 
وثبت عندهم كونهم غير مرشدين، يقولون ذلك القول، وإذا بقي األمر 
لهم ووجدوا فرصة مع الجهالء األغبياء يقولون لهم: نحن مشائخ كرام، 
المعاند  فهو  عاندنا  ومن  هللا،  المنكر  فهو  أنكرنا  فمن  عظام،  وأولياء 
المتشيخة  بهؤالء  الداغستانية  واليتنا  وكل  هؤالء  أحمق  فما  اهللا.  لرسول 
عالم  منهم  وليس  مملوءة،  المفسدين  بهؤالء  األوارية  والديار  مشحونة، 
يأمرهم بأنكم متشيخون، ال المشائخ المحّقون إال نادراً، وإذا قال واحد 
من العلماء ذلك القول يقاتلونه، وباليد واللسان يحاربونه، فواهللا الذي ال 
شرعي ورئيس سنّي، نعلم أفرس تحتهم  علينا حاكم  شيء فوقه لو كان 
أم حمار؟ ولما كان األمر على عكس مطلوبنا، وضد مرادنا بكون األمر 

باختيار غيرنا لم يكن لنا بدٌّ إال أن نقول: إنا هللا وإنا إليه راجعون.
ورئيس هؤالء المتشيخين الحاج عمر العندي، ووكيله الحاج عمر 
الهچدي القراخي، ووزرائه إبراهيم البهندي الهندي ومحمد الگبِلي وغزيْو 

الخنزخّي وأحزابهم، والمتشيخ المستقل الحاج{1} محمد الهچدّي.
وهؤالء يّدعون أن الشيخ (كنت) أمرهم بالرقص والدوران، ولم 
عليه  غلب  لمن  يكون  إنما  والدوران  الرقص  أن  المساكين  هؤالء  يَعلَم 
حاله كما مر. والعجب منهم أنهم يّدعون أنهم قادريّون، وال يعلمون وال 
الرقص؟  وأتباعه  الجيالني  القادر  عبد  األعظم  الغوث  فعل  هل  يتفكرون 

وأكبرهم المستقّل المفسد الذي يهلك الدنيا عيسى التاشّي {منه}.  {1}
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واهللا لم يفعل الغوث األعظم{1} الرقص والدوران{2}؛ ولو مرة واحدة. وإن 
كانوا قادريين، لَِم ال يتبعونه، وفي أفعاله وأحواله لم ال يقتدونه؟! إنا 

هللا وإنا إليه راجعون.
ورقص  الحال،  بسطوة  ال  باختيارهم  فيه  والدوران  الرقص  وإنما 
ودوران الشيخ (ُكنت) إنما كانتا ال باختياره، بل بسطوة حاله. وأقوال 
المشائخ إذا غلبت عليهم حالهم مسلّمة، كما في الكتب الصوفية، وأما 
اهللا  عند  واللعب  والمزمار،  اللعب  أهل  رقص  يشبه  ألنه  فال؛  باالختيار 

تعالى ممنوعة، فالرقص والدوران عند المشائخ مذمومة.
ويوردون  العرش{3}،  حول  يرقصون  المالئكة  إن  يقولونه  ما  وأما 
ال  ضعفه،  سلّمنا  وإن  ضعيفاً،  كان  ولو  ثابت،  غير  فحديثه  حديثاً!  له 
يمكن لنا العمل به ألن أحوالنا وأفعالنا ال يقاس بأحوال وأفعال المالئكة 
عليهم  وليس  محفوظون،  الذنوب  كل  ومن  معصومون،  ألنهم  الكرام 

تكليف في أفعالهم إال في اعتقادهم.

مطلب
وعادة  عبادة  من  يفعلونه  ما  يزنوا  أن  العباد  على  الواجب  وإنما 
بالشرع الشريف، والقرآن المنيف وسنن سيد المرسلين، وأخالق السلف 
الصالحين، فإن وافق فعلنا فعلهم، وأقوالنا أقوالهم، وأذكارنا أذكارهم، 
فذا هو المرام ونهاية المطلب، وإن خالف! فالواجب عليهم تركه والتوبة 

الغوث  أن  من  المحمدية)  (الطريقة  في  ما  المحترم  الشيخ  هذا  قول  ويؤيد   {1}
عبد القادر الجيالني أفتى بأن مستحّل هذا الرقص كافر. فراجعه مع شرحه (البريقة 

المحمودة) من المجلّد الثاني. {قحي رحم اهللا إفالسه}.
وإنما كان الرقص والدوران للخلوتية قبل هذا بقرون، وقد انقطع ذلك منهم   {2}

كما في (روح البيان) فراجعه {منه}.
وفي (البريقة المحمودة) ما يرّد هذا القول بالتمام. فمن أراد أن يعرف ما فيها   {3}

فعليه بالمراجعة إليها. {قحي رحم اهللا إفالسه}.
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الزمان،  هذا  في  القليل  أقّل  عبادتنا  كانت  وإذا  تعالى.  اهللا  إلى  واإلنابة 
وكان ذلك غير موافق لما أنزل اهللا تعالى في القرآن، وضاع جميع عمرنا 
في الخسران، ولم نتقرب بما فعلنا من األذكار إلى الرحيم الرحمن، فذا 

هو المصيبة الكبرى، والبليَّة العظمى.
اغتررت  إذا  أنك  الغرور،  بالشيطان  المغرور  اإلنسان  أيها  واعلم 
في حقِّ الدنيا بدْرهم يقوم عليك القيامة، ويقعد على رأسك الطامة، مع 
أن الدنيا ليست بدار مقامك، وأن حطامها ليست بنافعة في دار قرارك، 
فما ظنك بغرورك في حق اآلخرة التي هي مأواك ودار إقامتك؟ كيف ال 
يقوم قيامتك في حق آخرتك؟ وكيف ال تتفكر بغرورك بأذكارك التي ال 
ينفع لك في آخرتك، ورقصك ودورانك التي ال يأخذ يدك في حين قبض 
موتك،  قبل  المغرور  أيها  تيقَّط  بل  ونكيرك؟  منكرك  وجواب  روحك؟ 
وخذ حّظك في حياتك، وأسرع لمرشد كامل يأخذ يدك وقت قبضك، 
ويقعد عندك وقت سؤالك، ويشفعك في قيامتك؛ إن كنت تريد نفسك، 

 G  F  E  D  C  B  A  @  ?   > نث  الكريم  لربك  والتقرب 
مث وإن لم تفعل ولم تقتد فيما قلت لك تكن من الخاسرين،    I H

 X  W نث  تعالى  اهللا  من  يائساً  وتكون  ينفع،  ال  حيث  النادمين  مع  وتندم 
Z      Y ] \  مث، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، اللهم 
اجعلنا ممن أطاعوك، وفي سبيلك اتبعوك وآمنوك، وسنة نبيّك اقتدوه، 

 l  k  j  i نث  من  تجعلنا  وال  اتبعوه،  شريعته  حدود  حفظ  وفي 
مث. رزقنا اهللا تعالى رحمته، وشفاعة   s r   q p o  n m

رسوله، وبركة أوليائه، واالهتداء بهديهم وسيرتهم.

تنبه على مهم
تعلم  ال  الغفور  رحمة  إلى  الطامع  المغرور  األخ  أيها  كنت  وإن 
أحوالهما،  لك  أبيّن  أنا  فها  والفاسق،  العامل  والعالم  والمتشيِّخ،  الشيخ 
وأكتب لك بيانهما، وأضع لك ميزاناً تزن به أعمالهما، فلعلك تتبعه ولو 

بعد اآلن، لئال يبكي عليك ابن أخت خالتك!
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تنظر  فلعلك  الكتاب  خطبة  في  يكفيك  ما  لك  بينت  أنا  وها 
وإنجاحاً  لمرادك،  تتميماً  هنا  فأكتب  فيها  ليس  ما  وأما  وتتفكر،  إليه 

لمقصودك، واهللا تعالى الموّفق.
وفي (روح البيان) من سورة آل عمران: فُعلَِم أن العالم الذي ال 
منهما  فكل  الجاهل،  كالعامل  ربه  وبين  بينه  النسبة  منقطع  بعلمه  يعمل 
ليس من اهللا تعالى في شيء، حيث لم تثبت النسبة إال بالتمسك بالعمل 
متهتِّك،  عالم  رجالن؛  ظهري  قصم  علي ÷:  قال  العلم.  على  المبنّي 
وجاهل متنسك؛ ألن العالم يُنّفر الناس من العلم بتهتُّكه، والجاهل يُرغب 

الناس في الجهل بتنسكه.
قال رسول اهللا €: (نعوذ باهللا من علم ال ينفع، وقلب ال يخشع) 
فعلى المعلم والمتعلم أن يطلب بعلمه مرضاة اهللا تعالى، وبعمله الربانية. 
فمن اشتغل بالتعليم والتعلم ال لهذا المقصد! ضاع سعيه، وخاب عمله. 
واإلشارة أن من دأب أهل الحقيقة تربية األتباع والمريدين؛ ليكونوا 
ربّانيين متخلقين بأخالق الربانية العاملين بما يعلمون من الكتاب، وبما 
كانوا يدرسون من العلوم، وال يقنعون على دراستها، وال يغترُّون بمقالة 

أخذوها من أفواه القوم.
وصفات  أهواؤهم  عليم  غلبت  الذين  الشأن  هذا  مّدعي  وبعض 
بشريتهم يّدعون الشيخوخة من رعونة النفس قبل أوانها، ويخدعون الخلق 
بأنواع الحيل، ويستتبعون بعض الجهلة ويصيدونهم بكلمات أخذوها من 
األفواه، ويمكرون ببعض أهل الصدق من الطلبة، ويقطعون عليهم طريق 
ويأمروهم  الطريقة،  ومشائخ  الحق  أهل  صحبة  من  يمنعوهم  بأن  الحق 
بالتسليم والرضا فيما يعاملونهم، وال يعرفون غيرهم فيعبدونهم من دون 
اهللا؛ كما هو دأب أكثر مشائخ زماننا هذا، فإنه ليس من دأب من يُؤتى 
الناس،  بين  ذكرهم  يشتهر  فأمثالهم  والنبوَّة،  والحكم  والكتاب  الحكمة 
وليس ذلك إال لكونهم خالين عن الحقيقة، إذ المرء الصادق في طلبه، 
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عن  التجنب  فشأنه  الخلق،  من  والنفرة  الخمول  يحب  ربه  إلى  والواصل 
كل ما سوى اهللا تعالى، دون تشهير نفسه وجلب المال من أيدي الناس، 

بل من الناس من يرغب عنه وهو مرغوب. انتهى.

مطلب
من  المشائخ:  بعض  قال  من (البقرة)  أيضاً  البيان)  وفي (روح 
أو  المبدأ  ومعرفة  النفس  تزكية  بدون  وإرشاد  قلب  صاحب  أنه  اّدعى 
المعاد ألجل الدنيا الدنيئة؛ كان عذابه أضعاف عذاب النساء الالتي رآهنَّ 
عليه  جبرائيل  فسأل  بمقاريض،  صدورهن  يقطعن  المعراج  ليلة  النبي € 
الزنا.  من  بأوالد  جئن  الالتي  النساء  من  الزواني  إنهن  فقال:  السالم. 
فالدعوى باطلة بدون الدليل، وصاحبها ضاّل مضّل، والمّدعي كالزانية، 
والتابع له على هواه كولد الزنا، فإن ولد الزنا هالك حكماً لعدم المربي، 

واالتباع لمبتدع ال ينتج إال البدعة واإللحاد. انتهى من قوله تعالى نث : 
;  > =  < مث.

وفي مكتوبات الغوث األعظم الشيخ محمود أفندي األلمالي قدس 
سره المشائخ ثالثة: 

هم  بل  كالعوام،  فهو  المريد؛  في  تصرُّف  يده  في  ليس  من  منهم 
أضّل من األنعام، ليس فيهم المشيخة إال اسمه ورسمه كما هو دأب أكثر 

مشائخ الزمان.
على  االعتراض  ويجب  سره:  قدس  سليمان  خالد  موالنا  وقال 
باب  ذهاب  عن  لحبسهم  الناس  وأضاعوا  ضاعوا  ألنهم  واإلنكار،  حاله 
أهل الكمال، ومنعهم عنه، وكونهم سبب حرمانهم عن الكمال، وفيهم 

الوعيد خصوصاً إذا كان جاهًال بأمر الدين.
المريد  وتأثر  الملكوت  عالم  في  تصّرف  يده  في  كان  من  ومنهم 
بصحبته، لكن ليس فيه االستقامة بقدر ما يخرج من الفسق، وال يكون 
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وإن  به؛  يُقتدى  ألن  يصلح  ال  أيضاً  فهو  والطريقة،  الشريعة  أدب  فيه 
كان صادقاً في حاله، ألن من اقتدى غيَر أديب يكون غير أديب، مع أن 
م وال يتعّرض خوفاً من قهره. فُعلَِم  الطريقة كلها آداب، لكن يحترم ويعظَّ
أن غير األديب الصادق الحال إذا لم يصلح لالقتداء به فغير األديب ليس 
بهؤالء  فاالقتداء  األولى،  بالطريق  به  االقتداء  يصلح  فال  صادق  حال  فيه 

شعار جهالء العصر؛ على الخصوص إذا كان جاهًال لفروض العين.
التي  الشرعية  باألحكام  وعلم  وتأثير  تصّرف  يده  في  من  ومنهم 
الكبريت  وإنه  االقتداء،  يصلح  ممن  فهو  واستقامة،  عيناً  علمها  يجب 
السادات.  كتب  في  فضائل  وله  األوان،  هذا  في  خصوصاً  األحمر، 
ومثله في (الخطاب) إلسماعيل الحقي قدس سره و(رسالة خالديّة)، 

و(الفتوحات المكية) البن عربي قدس سره.
بّد  وال  الولد):  (أيها  في  تعالى  اهللا  رحمه  الغزالي  اإلمام  قال 
للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل اهللا تعالى وشروط الذي يصلح 
يصلح له، ألن كل عالم ال  للرسول €، وعالماً  للتربية: أن يكون تابعاً 

يصلح له.
وأبيّن بعض عالماته، لئال يّدعي كل أحد أنه مرشد فنقول: من 
تسلسله  يصير  بشخص  تابعاً  كان  وقد  الجاه،  وحّب  الدنيا  عن  يُعرض 
والشرب  األكل  قلة  من  نفسه  رياضة  محسناً  وكان  المرسلين،  سيد  إلى 
البصير  الشيخ  بمتابعة  وكان  والصوم،  والصدقة  الصالة  وكثرة  والنوم، 
النبي €  معرفة  أنوار  من  نور  فهو  كالعلم،  األخالق  بمحاسن  جاعًال 
األحمر.  الكبريت  من  أعز  نادر  مثله  وجود  لكن  به،  االقتداء  فيصح 

باختصار. انتهى 
بالديانة  علم  بمن  يُقتدى  أن  يجب  األصول):  (جامع  في  وقال 
والصيانة والرحمة والعّفة، والتقوى واألمانة من البدع واألهواء والخيانة، 
بعد أن تحقق أن طريقته موافقة للكتاب والسنة، وأفعال الصحابة والمشائخ 

الراسخين، والعارفين وكبار األئمة. انتهى.
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وفي ( روح البيان) في سورة {النساء}: اهللا تعالى يزّكي من يشاء 
التزكية، تهيّأ لها بتسليم النفس إلى أرباب التزكية.

مطلب مهم 
الذين  العلماء  هم  وبعده  حياته،  أيام  في  النبي €  هو  والمزّكي 
والذين  الصحابة  من  قرن،  بعد  قرناً  منهم،  أخذوا  ممن  التزكية  أخذوا 
من  أعزُّ  الزمان  هذا  في  أنهم  ولعمري  هذا،  يومنا  إلى  بإحسان  اتبعوهم 

الكبريت األحمر. انتهى.
يطلب  أن  الصادق  السالك  فعلى  {اإلسراء}:  سورة  في  أيضاً  وقال 
الوصول إلى مثل هذا العالم، فإنه هو المطلب األعلى، ولن تصل إليه إال 

بقدم العلم والعمل، والرجوع إلى حال التراب. انتهى.
إال  مريداً  تكن  ال  قالوا:  في (الخطاب):  سره  قدس  الحقي  قال 
لعالم، وال كل عالم إال حيّاً، يعني ال يجوز أن يكون مريداً لكل عالم، 
بحياة حقيقية، ومحًال للفيض اإللهي،  لعالم كان قلبه حيّاً  بل كن مريداً 

حتى يحصل لك في صحبته فائدة وحياة باقية. انتهى. 
وقال في (روح البيان): فكما أن العالم غير العامل، والجاهل 
غير العامل سواء في كونهما مطرودين عن باب اهللا تعالى، وكذا العارف 
باب  من  مردودين  كونهما  في  سواء  العامل  غير  والغافل  الكامل،  غير 

تعالى. اهللا 

مطلب
يزيد  أبو  وقال  المحمدية:  للطريقة  شرحه  في  أفندي  رجب  وقال 
رضي اهللا عنه وعنّا آمين: لو نظرتم إلى رجل أعطي الكرامات حتى تربَّع 
في الهواء فال تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند األمر والنهي وحفظ 

الحدود وأداء فعل الشرعية وإال فهي استدراج.
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التكليف  عنه  يسقط  للعبد  مقام  ال  أنه  على  أجمعوا  قد  أقول: 
الشرعية، وأجمعوا أيضاً على أنه ال يصح النهايات إال بتصحيح البدايات 

وهي العلم والعمل. انتهى.
منهم  فواحدة  فرقة،  عشرة  اثني  على  تفّرقت  التصّوف  أن  واعلم 
كالم  انتهى  بدعيّون.  والباقون  العلماء،  عليهم  أثنى  الذين  وهم  سنّيون 
(روح  في  قال  الطريقة).  شرح  (الخادمي  في  كذا  أفندي.  رجب 

وعمًال. انتهى. البيان): هم الموافقون للكتاب والسنة اعتقاداً 

مطلب
قال في (جامع األصول) في سورة النور: واعلم أن من لم تتصل 
الكمال  لنفسه  واّدعى  الرحماني،  النقش  أهل  من  بواحد  المعنوي  نسبته 
والتكميل؛ فهو زاٍن في الحقيقة، ومن هو تحت تربيته هالك، ألنه ولد 

الزنا.
مطرود،  فهو  الطريق  في  وأجداده  أباه  يعرف  ال  من  أن  واعلم 
في  فيدخل  أبيه،  غير  إلى  انتسب  وربما  مقبول،  غير  دعوى  وكالمه 

قوله €: (لعن اهللا من انتسب إلى غير أبيه).
وقد أجمع السلف كلُّهم على أن من لم يصّح له نسُب القوم، وال 
أُذن في أن يجلس للناس ال يجوز التصّدر إلى إرشاد الناس، وال أن يأخذ 
الطريق  في  السرُّ  إذ  الطريق،  من  شيئاً  وال  ذكراً  يلّقنهم  وال  عهداً،  عليهم 
إنما هو ارتباط القلوب بعضها ببعض إلى رسول اهللا € إلى حضرة الحق 
عّز وجّل، فمن لم يدخل في سلسلة القوم، فهو غير معدود منهم. انتهى.
وقال فيه أيضاً: فلما كانت الصحبة من لوازم الطريقة وشروطها؛ 
مأذون،  شيخ  من  والتعليم  بالتلقين  يحصل  إنما  شيخ  إلى  االنتساب  كان 
إجازته صحيحة، مستندة إلى شيخ صاحب الطريقة، وهو إلى النبي €. 

انتهى كالم (جامع األصول). 
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الشعراني  الوهاب  عبد  العارف  وقال  أيضاً:  (تتماته)  في  وقال 
رضي اهللا تعالى عنه في (المدارج): اعلم أيها الطالب المريد أن من لم 
أبيه  غير  إلى  انتسب  وربما  أعمى،  فهو  الطريقة  في  وأجداده  أباه  يعرف 

فيدخل في قوله €: (لعن اهللا من انتسب إلى غير أبيه).
ولقد َدَرج السلف الصالح كلّهم على تعليم المريدين آداب آبائهم، 
ومعرفة أنسابهم، وأجمعوا كلهم أن من لم يصّح له نسب القوم فهو لقيط 
الطريق؛ ال أدب له، وال يجوز له التصّدر والجلوس إلرشاد المريدين، 
وِخبْرته  جاللته  على  مجمع  كامل  شيخ  من  الطريقة  آداب  أخذه  بعد  إال 

بالطريق، ثم يؤذن له صريحاً بأن يرشد ويلّقن.
ثم قال فيه أيضاً: اعلم يا أخي أن السّر في التلقين إنما هو ارتباط 
القلوب بعضها إلى بعض إلى رسول اهللا € إلى حضرة اهللا تعالى، وأقّل ما 
يحصل للمريدين إذا دخل في سلسلة القوم بالتلقين؛ إذا حّرك السلسلة: 
تجاوبه أرواح األولياء، من شيخه إلى رسول اهللا €، فمن لم يدخل في 
طريقهم بذلك فهو غير معدود منهم، وال يجاوبه أحد إذا حّرك السلسلة. 

انتهى كالم (المتممات).
وقال في (روح البيان) في سورة النور: واعلم أن من لم يتصل نسبه 
المعنوي بواحد من أهل النقش الرحماني واّدعى لنفسه الكمال والتكميل؛ 
فهو زاٍن في الحقيقة، ومن هو تحت تربيته هالك ألنه ولد الزنا، وربما 
يكره بعض أهل الطلب على التردد لباب أهل الدعوى ويُْصرفه عن أهل 
الزنا،  على  يكرهه  إنما  فهو  لهواه،  واتباعاً  ومرضاً  وغرضاً  عناداً  الحق 
ألنه بمالزمة أهل الباطل يصير المرء هالكاً كولد الزنا، إذ يفسد استعداده 

فساد البيضة، نسأل اهللا تعالى أن يحفظنا من مكر الماكرين. انتهى.
وقال أيضاً في سورة الفرقان: وفي اآلية إشارة إلى األصنام المعنوية 
وهم المشائخ المدعون، والدجاجلة المضلون؛ فإنهم ليسوا بقادرين على 
إحياء القلوب وإماتة النفوس، فالتابعون لهم في حكم عابدي األصنام؛ 
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فليحذر العاقل من اتخاذ أهل األهواء متبوعاً، فإن الموت األكبر الذي هو 
الجهل إنما يزول بالحياة األشرف الذي هو العلم.

فإن كان للعبد مدخل في إفادة الخلق العلم النافع ودعائهم إلى اهللا 
تعالى على بصيرة فهو الذي يُرقِّي غيره من الجهل إلى المعرفة، وأنشأه 
على  األنبياء  رتبة  وهي  تعالى،  اهللا  بإذن  طيبة  حياة  وأحياه  أخرى  نشأة 

نبينا وعليهم الصالة والسالم، وَمْن يرثهم من العلماء العاملين.
إال  كالمه  إلى  االستماع  فليس  المرتبة  هذه  عن  سقط  َمْن  وأما 
البيان)  (روح  كالم  انتهى  العجل.  صوت  إلى  إسرائيل  بني  كاستماع 

عبارته.  من 
(كفاية  في  سره  قدس  الخالدي  سليمان  ابن  الشيخ  موالنا  قال 
المريد): فالمرشد الفريد العالم ما يحتاج إليه المريد من الفقه والعقائد 
عارفاً  كان  َمن  الطريق  وفي  السديد،  المحقق  الحديث  وفي  والتوحيد، 
سلوكها، وفي النفوس عالماً شكوكها، وأن يكون ناصحاً عفيفاً، ذا هّمة 
والمناهي.  المعاصي  عن  ينهى  هللا،  غاضباً  يكون  وأن  لطيفاً،  حاله  في 

وإن وجدت هذه الشروط فاتبعه وكن في فعله منوطاً. انتهى.
وقال في (روح البيان) في سورة آل عمران: قال الشيخ الصفّي 
قدس سره: إن الذين يّدعون المعرفة وتمّكنهم في مقام اإلرشاد ويراؤون 
ولدن  والالتي  الزانيات  النساء  عذاب  من  أشد  عذابهم  الدنيا  لحطام  جلباً 
من الزنا مع وجود أزواجهّن وأوالدهن {سبعين مرة}، فلو نظرت  أوالداً 
إلى شيوخ الزمان وَجْدَت أكثرهم مدعين ما لم يتحققوا به، يضلّون الناس 
فعلى  والحقيقة،  المعاني  من  أثر  فيها  ليس  أساليب  ويروون  بأكاذيب، 
بآثارهم، بل  العاقل أن ال يغتّر بظاهرهم، وال يخرج عن المنهاج مقتفياً 
تعالى  اهللا  عصمنا  والجاهِل.  والعارف  والباطل،  الحق  بين  ليُميّز  يجتهد 

وإياكم عن الزيغ وسيئات األعمال. انتهى. 
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وقال اإلمام معصوم قدس سره في مكتوباته: حّرر أنَّ َمْن أذن له 
شيخه في واقعة لتلقين الذكر وتربية المريدين وأرواح السادات الماضية 
حاضرون ظاهرون، هل يجوز لهذا الشخص اعتماداً على هذا تلقين الذكر 

المريدين؟ وتربية 

مطلب
فالجواب: إن اإلجازة لتعليم الطريق أمر عظيم ال يثبت بالواقعة، 
معتبر  شيخ  من  اليقظة  في  اإلذن  يكون  أن  إال  عليه،  االعتماد  يجوز  وال 

صحيحاً. انتهى. مأذون إذناً 
وقال في (الرسالة المدنيّة): ال يبلغ المريد درجة الكمال إال أن 
جّل  الحق  جناب  إلى  اهداؤها  يليق  ال  وأنها  عيباً  عباداته  جميع  في  يرى 

جالله، فحينئذ يجد معنى قوله: (من عرف نفسه فقد عرف ربه).
يصل  فال  الحقيقي،  باإلسالم  وتشرفها  النفس  اطمئنان  بعد  وهذا 

السالك إلى هذه المرتبة إال بعد الصحبة الصادقة مع الشيخ الكامل.
هذا  قبل  وهي  وللتوجه،  الطالبين  لتربية  يستعد  المرتبة  هذه  وبعد 
فمن قبيل َخَرط القتاد وجذب األلم إلى نفسه كما في أكثر مشائخ الوقت، 

وليس هذا إال إيالم النفس.
نعم؛ إذا كان بإذن الشيخ الكامل فإنه حينئذ تربية الشيخ ال تربيته؛ 

إذا كان فانياً في شيخه حيث يدوم له نسبة حضوره.
ثم قال فيه أيضاً: إنه يعطي الكامل للناقص اإلجازة، وليس هذا 
في  واسطة  ألنه  الكامل،  يد  الناقص  يََد  ألنَّ  واالستفادة،  لإلفادة  بمناف 
د المحبة له يحصل له تربية النفس،  الجملة في ارتباط السالك له، فبمجرَّ
المقتدى،  الشيخ  محبة  أحدهما:  فيه:  األمرين  رعاية  عليه  يلزم  فلذا 
واألخرى: االستقامة في الشريعة، والتمسك بالسنة السنية؛ فإذا لم يكن 
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تقصيره في هذين األمرين، ال يحصل الضرر له، وإن كان في أحدهما 
أفضَل في األمرين؟ ال تحصل المعرفة، بل يبقى تحت تصرف الشيطان، 

وال عالج له سوى الخسران األبدي. انتهى كالم الرسالة.
لكن اإلمام الرباني شرط في مكتوباته في إذن الناقص تأثر المريد 
في صحبته، وقسم اإلذن على أقسام وبيَّن نفع اإلذن للناقص أيضاً، وفيها 

كالم كثير الفائدة ألهل االنصاف ال يسعه في هذه الرسالة.
وقال الشيخ اإلمام صاحب الهداية{1}: فساٌد كبير عالٌم متهتك{2}. 
يراه  ألنه  كبير  وفساده  الرديئة،  األفعال  من  الشرع  خالف  يفعل  الذي 
الجهال فيعتقدون به فَيَِضلُّ ويُضلّهم، وأكبر منه جاهل متنسك، - أي: 
أفعاله  في  الجاهل  معتقده  في  المقلد  هو  المتنسك  والجاهل   – متعبد 
من  أكبر  كان  وإنما  زماننا.  كصوفية  وفسادها  صحتها  يعرف  ال  وأقواله 
العالم المتهتك في الفساد! ألن فساده قد يكون في اعتقاده وعمله جميعاً، 

فكان أكبر فساداً من العالم المتهتك في الفساد ألن اعتقاده صحيح.
هما فتنة للعالمين عظيمة         لمن بهما في دينه يتمسك

شرح  (الخادمي  في  كذا  المتعلم).  تعليم  (شرح  في  قاله 
الطريقة). ورجب أفندي شرحها.

ليس  تبديل  عندهم  أحوال  أصحاب  الشيوخ  من  أخرى  وطائفة 
ظهر  ولو  يُْصحبون،  وال  أحوالهم  ليسلّم  التحفظ،  ذلك  الظاهر  في  لهم 
 { عليهم من خرق العوائد ما عسى أن يظهر ال يُْعدل {أي: ال يعد عادالً
تعالى  اهللا  إلى  لنا  طريقة  ال  فإنه  الشرع  مع  أدب  سوء  وجود  مع  عليه 
فقوله  الشرع!  خالف  اهللا  إلى  طريق  ثمة  بأن  قال  فمن  الشريعة،  إّال 
زور، فال يقتدى بشيخ ال أدب له؛ وإن كان صادقاً في حاله، قاله في 

المكية). (الفتوحات 

ومّر في 147.  {1}
راجع شرح (تعليم المتعلم) في 30 وفي 32 تجد بيانه وتفصيله.  {2}
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وقال في (روح البيان) في سورة النحل، قال الشيخ الشهير بأفتاده 
أفندي قدس سره: هنا رجل يقال له ديوان چلبى، يأكل ويشرب ويشتغل 
إلى الحقيقة من المظاهر، حفظنا اهللا تعالى  بالشهوات ويزعم أن له نظراً 
من اإللحاد، ففي حالة االحتضار استغرق، وقال: يا حسرتا! لم أعرف 
وقطع  سفلية  كشوف  له  وكان  ندامته،  لسبق  يُعفى  أن  ويرجى  الطريقة، 
بما  مثلها  السفلية  الكشوف  ولكن  وأكثر،  خطوة  سبعين  واحدة  بخطوة 
كان في مرتبة الطبيعية، غير مقبولة وعوام الناس يعّدون أصحاب أمثال 

هذه الكشوف أقطاباً لكونهم على الجهل ال يميزون بين الخير والشر.
فالناً  إن  يزيد ÷:  ألبي  وقيل  عمران:  آل  سورة  في  أيضاً  وقال 
يمشي على الماء، قال: الحوت أعجب منه؛ إذ هو شأنه، فقيل له: إن 
فالناً يمشي في الهواء، قال: الطير أعجب منه؛ إذ هو حاله، قيل له فالن 
هو  إذ  هذا؛  من  أعجب  إبليس  قال:  من يومه،  ويرجع  مكة  إلى  يمشي 
انتهى  تعالى.  في لعنة اهللا  في لحظة، وهو  األرض كلها  له  تطوى  حاله 

(روح البيان). 
والعمل،  بالعلم  إال  يحصل  ال  والنجاة  الفوز  أن  أجمعوا  وقد 
وإن اتفقوا على أن العلم أشرف من العمل، لكن العمل متمم له، وإن 
المحققين قالوا: لو رأيت إنساناً يمشي على الماء وهو يتعاطى أمراً يخالفه 

الشرع فاعلم أنه شيطان وهو الحق.
اعلم أن سالك سبيل اهللا قليل، والمدعي فيه كثير، ونحن نعّرف 

لك عالمتين تجعلهما أمام عينيك وتعتبر بهما نفسك وغيرك: 
فاألولى: أن تكون األفعال االختيارية موزونة بميزان الشرع.

الثانية: أن يكون حاضر القلب مع اهللا تعالى في كل حال، حضوراً 
والفرد  األعظم،  الغوث  مكتوبات  من  انتهت  به.  تلذذه  يعظم  ضرورياً 
جمعها  التي  العالي  سره  قدس  األلمالي  أفندي  محمود  الشيخ  األكرم 
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المشائخ  األولياء  األئمة  تقريرات  ومن  الصوفية،  المعتمدة  الكتب  من 
اهللا  ووّفقنا  فيوضاتهم،  من  ورزقنا  بكالمهم،  تعالى  اهللا  نفعنا  الحقيقية. 
تعالى التباع آثارهم الحميدة وأخالقهم الكريمة، بمنّه وكرمه، وحفظنا 
وال  العدوان،  أعلى  األمارة  النفس  وتبعية  الشيطان  غرور  من  تعالى  اهللا 
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم ذي الطول والمنان والرحيم الرحمن. 

مطلب
في  الصادق  الطالب  على  ويجب  تعالى:  اهللا  رحمه  الرازي  قال 
بدايته أن ال يصحب أكثر مّدعي المشيخة في هذا العصر البتّة إال بظهور 
من  الصادقين  وبشهادة  للطالب،  تعالى  اهللا  من  بإلهام  الصدق؛  أمارات 

أهل الطريق.
وال يخفى أن من تصدر للمشيخة من غير إذن فما يفسده أكثر مما 
يصلحه وعليه آثم قاطع الطريق، فإنه بمعزل عن رتبة المريدين الصالحين 
المدعين  من  أحداً  تصحب  أن  إياك  وإياك  العارفين.  المشائخ  عن  فضًال 
من  آذى  فإنهم  العهد،  عليك  يأخذون  تدعهم  أو  الزي،  بلبس  للطريق 
وال  ِحْذرك،  منه  فتأخذ  الثعبان  من  األذى  تشهد  ألنك  وذلك  الثعبان، 

هكذا َمْن ظهر مظهر الصالح وهو في الباطن شيطان في زّي إنسان.
بالمشائخ  أنفسهم  وسموا  جماعة  للطريق  المّدعين  ومن  قال: 
الصادقين كما يقال: المالمية والقلندرية والحيدرية والحريرية، وكذلك 
َمن ينسب نفسه إلى األحمدية والدسوقية والرفاعية والمسلميّة والبسطامية 
وأشباههم، فإن الغالب على هؤالء مخالفتهم لطريق من انتسبوا إليه، فإن 

المنقول عن هؤالء التقييد بالكتاب والسنة.
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مطلب
قال: الضابط في تميُّز الصادقين منهم من غيرهم: إقامتهم األعمال 
سير  وفق  على  الطريق  بآداب  والتأّدب  المتابعة،  قانون  على  الشرعية 
رتبة  ونال  ضميره  تعالى  اهللا  مع  خلّص  أنه  اّدعى  َمن  وكل  المشائخ. 
التكليف  عنه  بظاهر الشريعة، وسقط  التقييد  عن  تنّزه  الحقيقة، وأنه  في 
المنحصرين  للعوام  بالشريعة  التقييد  وجعل  الشريعة،  بمراسم  واالرتسام 
في مضيق االقتداء! فاعلموا أنه مفتون في دينه، ومن أهل اإللحاد والزندقة 

واإلباحة. والفلسفة 
قاتل  سمٌّ  أنفاسه  ظلمة  فإن  وتعتقدوه  هذا  مثل  تصحبوا  أن  فإياكم 
العارف  كالم  انتهى  أمثالهم.  صحبة  من  باهللا  فالعياذ  المريدين.  لقلوب 

الخاني قدس سره.
وقال سيدي عمر بن الفارض، رحمهما اهللا تعالى: 

نسب أقرب في شرع الهوى     بـيـنـنا من نسب من أبوي
وذلك ألن الروح ألصق بك من حقيقتك، فأبو الروح يليك، وأبو 

الجسم بعده، فكان ذلك أحّق بأن ينسب إليه دون أب الجسم.
آبائهم  آداب  المريدين  تعليم  على  كلهم  الصالح  السلف  درج  وقد 
ومعرفة أنسابهم، وأجمعوا كلهم على أن من لم يصّح له نسب إلى القوم 
فهو لقيٌط في الطريق، ال أب له، وال يجوز له التصدر والجلوس إلرشاد 
المريدين إال بعد أخذه آداب الطريق من شيخ كامل ُمْجمع على جاللته 
على شروط ما كان عليه السلف السادات  وخبرته، ثم يؤذن له صريحاً 

رضي اهللا عنهم أجمعين. انتهى كالم العارف في (البهجة).
القاتل،  المريض  والمتحيّر  المجادل،  المتشيّخ  األخ  أيها  فاعلم 
النصائح،  أكمل  لك  نصحت  أني  المتداول،  العليل  لإلرشاد  والمتصّدر 
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فبها  عملت  فإن  الفضائح،  أودية  من  وأخرجتُك  الميزاَن  لك  وكتبت 
ونعمت، وإال فعليك وزرك ونقمك.

ولقد كتبت هذا الكتاب، وحّررت هذا الخطاب هدية مني للعلماء 
السرائر،  يّطلعون  ال  الذين  الظاهر  لعلماء  خاّصة  األنام،  وهداة  األعالم 
ليعلموا بما فيه ويعملوا بمضمونه، وليقولوا إن كانوا متحيّرين قبُل: هذا 

 ¢  ¡ ے      ~  } نث  اليقظان.  ويعّضه  الحيران،  به  يتنبّه  الميزان،  هو 
 ±  °   ¯   ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥       ¤  £
عن  وينهون  بالمعروف  يأمرون  الفقهاء  فلعل  مث   μ  ´  ³  ²
يبيعون  وال  يخشى،  أو  يتذكر  لعله  ليّناً  قوالً  للمتشيّخ  ويقولون  المنكر، 
دينهم بدنياهم، وآخرتهم ببطونهم، وال يداهنون، ألنه حرام، بل يدارون 
فيما ال يخالف الشريعة فإنه مأمور، ومعلوم أن أّمتنا إنما تكون خيراً من 
األمم لألمر والنهي، ومن لم يكن في شيء منهما فال يدخل في قوله تعالى 
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F Eمث ولوال قوله تعالى يتلى، وأمره يُحكى ويقتدى بقوله 
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Ç Æ   Å  Ä  مث وأمثاله من اآليات واألحاديث كثيرة شهيرة ما كتبت 
في هذا الكتاب حرفاً، وال حّررت من كالمنا المتقّدم طرفاً، ولكن لما 
والتبليغ  مقامه  والقيام  المصطفوية،  والوالية  النبوية،  الوراثة  تثبت  لم 
شريعتهم،  طريق  من  األغبياء  واألغنياء  الجهالء،  بإعالم  إال  مرامه؛ 
وكمالة طريقتهم وحقيقتهم، بالنطق والفم لألميين وكتبته الكتاب للعلماء 
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وإيصال  األحكام،  إبالغ  أمثالنا  وعلى  علينا  وجب{1}  النائمين،  الغافلين 
نأخذ  ال  وأن  اللئام،  لومة  نخاف  ال  وأن  األنام،  إلى  والطريقة  الشريعة 
رضا الخلق بسخط اهللا، وأن ال نبيع اآلخرة بالدنيا، وأن نخرج من غرور 
الحرمان والخسران إلى يقظة الغفران، وأن ال نغفل بركون الدنيا وأهله، 
وال  النوائب،  وأكدر  المصائب  أعظم  فإنه  غفلته،  وميل  حطامه  وجمع 
يليق هذا بالعلماء، فضًال لورثة الرسول الكّمل األولياء، حفظنا اهللا تعالى 
أشقى  فإنهم  األشرار،  المنكرين  العلماء  وصحبة  لألغيار،  االلتفات  عن 
األولين،  والقرون  الخلق  خلق  الذي  فواهللا  الخارجين،  وأفسق  الفاسقين 
أصادف  ولم  الوقت،  هذا  في  أجد  لم  للعالمين؛  رحمة  رسوله  وأرسل 
المحقق،  العالم  أخانا  إال  المنكر!  عن  وينهى  بالمعروف  يأمر  عالماً 
والفاضل المدقق، األلمعّي الباسل، واللوذعي الصائل؛ ولّي المؤمنين، 
الژني.  محمد  الحاج  العالم  العلم  ابن  أفندي  الحميد  عبد  المنكرين  عدّو 
الناصح  العالم  أخانا  سين؛  المدرِّ الفقهاء  ورئيس  الكاملين  العلماء  وسيد 
األمين  والناصح  الشجاع،  العالم  وأخانا  الكلوّي.  القنادي  دبر  إسرافيل 
المطاع، قّرة عيون األولياء، وثمرة فؤاد الكرماء: عبد اهللا أفندي البكناوي 
والمالهي؛  واللعب  اللهو  عن  المجتنب  الناهي،  اآلمر  وأخانا  البلكاني. 
العالم األسد الهمام بن األسد الشجاع األكرم؛ روح األرواح طالب الفتح 
قدمهم  على  كان  ومن  الثغوري.  محمد  نور  بن  حمزة  الحاج  والفتاح: 
وقليل ما هم! وهذا الفقير قد يتعجب كثيراً من علماء الزمان وفقهاء األوان 
بأنهم يقولون: نحن ورثة رسول اهللا، والقائمون بأمر اهللا ودأب أكثرهم 
أحدثه،  من  اهللا  لعن  الذي  المشهور  الدخان  وجّر  اهللا،  أمر  عن  الخروج 
بهديه،  واهتدى  بعمله  عمل  من  الرسول  وارث  يكون  إنما  يعلمون  وال 

واقتدى بسنَّته.

جواب لّما.  {1}
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أخبار المؤلف الفقير والمصنف الحقير شعيب رحمه اهللا تعالى
والمحارب  المجادل،  الفقير  أيها  لي:  يقول  َمن  بَْغتًة  ظهر  وإن 

  o  n  m   l  k  j نث  شعيب  يا  القاتل:  المرائي  للمتشيّخ 
المرشدين  األولياء  من  لكونك  وحجة  مث،   t  s  r   q   p
الكاملين، ومن المنخرطين في سلسلة المشائخ المكرمين، وممن أجازهم 

لجداله: نث ¡  لسؤاله، ورّداً  ُكمَّل األولياء الصالحين، فأقول له مجيباً 
  ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦    ¥ ¤ £ ¢
فإن  هذا،  وقتي  إلى  صباي  وقت  من  أحوالي  ونبيّن  مث،   ±  °
الصالحين  السلف  وأحوال  والسنة  للكتاب  مطابقاً  وأموري  أحوالي  كان 

 a ` مث، وإال! قل لي: نث ]  \ [ Z قل لي: بارك اهللا، نث
h   g      f e d cb مث، ولكن ال تقل أقوالك بالعناد قاصداً 

لإلفضاح في البالد.
عن والدي ووالدتي.  فأقول لك: أحوال والدتي ورضاعي حاكياً 
ابن  أفندي  إدريس  العابد  األلمعي  العالم  الماجد،  الوالد  لي  قال  ولقد 

العالم العامل القرصي علي أفندي الحروخي ثم الباكني:
تعالى  اهللا  أدعو  كنت  بلوغي  بلغت  مذ  إني  عيني؛  قّرة  ويا  بنّي  يا 
صالحاً  واحداً  ولداً  لي  يهب  بأن  المستجابات  وأوقات  الصلوات  خلف 
عالماً عامًال، ثم لما ُولدَت يا بنّي أمرت ألّمك حبيبة أن ال تسلّمك ألحٍد 
ما من النساء للرضاع لئال تختلط طبائعك ويختّل مزاجك، فقد ائتمرت 
وسّميت  كبشاً،  عنك  عققت  ُولدَت  لما  ثم  لحكمي،  وانقادت  بأمري، 
المطاع  األلمعّي  والفاضل  الشجاع،  العامل  العالم  اسم  شعيب  اسمك 
قاضي شعيب النقوشي، ألنه كنت في قرية نقوش، وكانت كتبه بيدي، 
ولداً  تعالى  اهللا  رزقني  إن  حينئذ:  أقول  وكنت  كثيراً،  بها  أنتفع  وكنت 
اسمك  سّميت  ُولدَت  لما  ثم  شعيب.  قاضي  العالم  اسم  أسّميه  صالحاً 

شعيب. انتهى.
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البن  أّم  خير  لك  كنت  بنّي  يا  عنها:  اهللا  رضي  حبيبة  أمي  وقالت 
وقت الحمل والرضاع، وحفظتك عن مّس الغبار واألغيار، وما سلّمتك 

ألحٍد من النساء للرضاع. انتهى.
ثم لما تم لي ثالث سنين من عمري أحبّني جدِّي علي أفندي حبّاً 
بحيث أني كنت ال أفارق عنه إال مدة قليلة، وكان يجلسني على  شديداً 
حجره ويقول لي: حفيدي هذا واهللا يكون منه عالم أّي عالم، وال يرث 
إرثي من العلم من األحفاد إال هذا، وكان يتفاءل لي بذلك. وقد حّقق 

اهللا سبحانه فأله ولم يظهر من أحفاده عالم إال أنا.
أمي،  عن  والدي  فّرقني  سنين  سبع  إلى  عمري  وصل  لما  ثم 
ولم  چار}،  والية  قرى  من  {قرية  قنداخ  في  القرآن  وعلّمني  وأّدبني 
الشيخ  وكان  اإلخالص.  سورة  فوق  من  تعالى  اهللا  بتوفيق  للتعليم  أحتج 
ما  حقيقة  إلى  ذهني  وصول  وغلبة  فهمي،  سرعة  من  يتعّجب  الوالد 
تعالى  اهللا  رحمه  كان  ألنه  ابني  لست  إنك  كثيراً:  يحلف  وكان  قرأته 
بطيء الفهم. وكان يؤّدبني تأديباً بليغاً بحيث ال أذهب إلى مكان ما فيه 
الوليمة واللعب واللهو حتى صار لي ملكة كوني مع العلماء والعقالء، 

هللا. فالحمد  جبلّيّة؟  وطبيعة 
ثم علمني رحمه اهللا تعالى (المختصر الصغير) فحفظته من ظهر 
والعشاء،  المغرب  بين  بيتي  في  والدتي  عند  أقرأها  وكنت  سريعاً،  قلبي 
وأعلِّمها ما فيها من أقسام اإليمان واإلسالم بصوت كبير، بحيث كانت 
تغضب علّي في بعض األوقات بعلّو صوتي، ثم قرأ علّي والدي الماجد 
فحفظت  عامل)،  و(مائة  الزنجاني)  (تصريف  عنه  تعالى  اهللا  رضي 
مفهومهما وإن لم يتّم حفظ ألفاظهما، ثم قرأت (األنموذج) الزمخشري 
ومفهومه  متنه  حفظت  المراح)  ومن (شرح  الفعل،  إلى  لفظه  فحفظت 
إلى المضاعف، ومن (شرح الشافية) ومن الفوائد الضيائية وشرح السلم 
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حفظت متونهم وكنت بفضل اهللا تعالى إذا سأل عني سائل شيئاً، أجيب 
بقرائتها من ظهر قلبي.

ثم لما أتممت (حدائق الرقائق) انتقل شيخنا الوالد من الدنيا إلى 
اآلخرة وتأسفت عليه بحيث ال يتأسف ولد لوالد بعد وال قبل، ونسيت 
جميع المتون بكثرة غمي وغلبة تأسفي، وكنت لم أقرأ إلى ذلك الوقت 
اآلخرة  وغلبة  الدنيا  تركي  بكثرة  وكنت  األغيار،  من  واحداً  حرفاً  ولو 
علّي ال أنظر لشيء ما من متاع الدنيا، وكنت آكل ما وجدت، وألبس ما 
وتواريخها  الروسية  الفضة  نقوش  من  ما  نقشاً  أعلم  ال  وكنت  صادفت، 

بحيث ال أعلم كفيكاً واحداً أو ثالثاً أو درهماً. 
وكنت أكب كثيراً على وجهي على األرض، وأبكي ألجل والدي، 
وكان يرحمني الوضيع والرفيع، وكانوا يتعجبون من فعلي وشدة حزني، 
ثم بعد ثالثة أشهر ناداني العالم داود الحروخي لديه لقراءة العلم، وقال: 
وكان  أعلَِّمك؛  أن  علّي  يجب  فاآلن  علماً،  الكريم  والدك  علمني  طالما 
الشيخ الوالد أوصاه وقال: يا شعيب لو تركت علمك لتجيئن عندي غداً 
يوم القيامة ُمسوّد الوجه، ولوال وصيته لم أكن أقدر الذهاب لدى العالم 
(نعمان)،  وحاشيته  (إيساغوجي)  عنده  فقرأت  لديه  فذهبت  داود، 
و(المعان)، و(البيان)، و(الفوائد الضيائية)، ثم تفرقت وذهبت إلى 
(العضدية)،  عنده  فقرأت  أفندي،  حجر  ابن  الحاج  لدى  هنوخ  قرية 
مواضع  من  المنهاج  شرح  على  المحتاج  و(تحفة  العقائد)،  و(شرح 
المحتاج) ثم تفرقت منه ووصلت إلى قرية عرب في 1301 لدى الشيخ 
الجوامع)  جمع  (شرح  عنده  فقرأت  الريگي  أفندي  أحمد  الحاج  العالم 
والمناظرة، وعلم الوضع، والفقه، والتفسير، والحديث، ثمَّ بعد ثالث 

سنين وقعت على أمر القضاء ومواضع التدريس.
وفي سنة 1307 ارتحلت إلى قرية ژاخور من قرى سمبور مدرساً 
لتالميذهم، ثم في أثناء تلك السنة اجتمع في صيفها أنوار الدنيا واآلخرة 



515

المشائخ الثالثة الُكمَّل: الشيخ الحاج جبرائيل أفندي والشيخ الحاج حمزة 
قصي  الحاج  والشيخ  أفندي،  محمود  األعظم  الشيخ  مأذوني  أفندي، 
معهم  فصحبت  السواكلي،  أفندي  إسماعيل  حاج  الشيخ  مأذون  أفندي؛ 
إال  الدنيا  رأيت  فما  فرقوني،  واآلخرة  الدنيا  وعن  فصادوني،  أسبوعاً 
كظل الشمس، وربط محبّتي معهم بحيث ال تفارقه عنهم أبداً، وعزمت 
لدخولي تحت تربية الحاج جبرائيل أفندي، ألن محبَّتي كانت معه أشد 
وعلى أثناء كوني على تلك العزم المصمم فارق ÷ عن الدنيا، وحزنت 
وإن  وكنت  ِجنيغ،  قرية  في  بالتكليف  قاضياً  ُولِّيت  ثم  كثيراً  حزناً  عليه 
من  حبي  لمفارقة  كفحم،  إال  الحكام  رسائل  أرى  ال  القضاء  في  وقعت 

حّب الرئاسة. 
مرشٍد  لدى  ليرسلني  تعالى  اهللا  استخرُت  السنة  تلك  شتاء  في  ثم 
كامل فوقعت استخارتي للشيخ األكمل الحاّج أحمد أفندي التاللي رحمه 
اهللا تعالى، ولكن وقع خدمتي أوالً بال اختيار مني عند الحاج قصي أفندي 
قرية  في  متوالية  أشهر  تسعة  خلوة  في  وجعلني  تربية،  أحسن  فرباني 
ممروخ وفي ذلك الوقت صارت حالي مطمئنة، وأجاز لي إجازة تامة، 
جميع  اتمام  بعد  تعالى  اهللا  رحمه  توفي  ثم   1310 سنة  في  ذلك  وكان 

المراقبات في 1314 فرحمه اهللا تعالى.
ولكن لم أظهر إجازتي ألحد الستحيائي وخوفي من اهللا تعالى من 
أن يقول الناس لي: مرشداً، وذهب من إخفائي سبع سنين، ثم دخلُت 
لي  أجاز  سنين  ثالثة  التاللي وبعد  أفندي  أحمد  الحاج  الشيخ  في سلسلة 
كذلك وأعطى لي كاغذ االجازة وأمر لي باإلرشاد لكّل من جاء لدّي من 
العباد، فابتدأ أمري إلظهار أمر اإلرشاد بال اختيار منّي وال إعالم ألحٍد 
عني، وإني اآلن إذا جاءني أحٌد لتلقين الذكر يأخذني رعدة شديدة في 

بعض األوقات خوفاً من اهللا تعالى واستحياء من الناس.
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وأهّذب  أحّرر  أن  إليَّ  إلهامه  علي  اهللا  أنعم  مما  ذلك  أثناء  في  ثم 
وأنّقح كتاب (سلك العين) وشرحه (نور العين) فشرعت فيه بحمد اهللا 
الشيخان الصفدي والغلواني به  وحسن توفيقه بعد استخارة تامة ورضي 
العثمانية  الدولة  العربية  للعلماء  صعباً  أمراً  هذا  وكان  ظاهراً،  رضاء  عنا 

فضًال لعلماء ومشائخ العجمية الداغستانية؛ وال فخر.
فبه يتعجب العلماء تعجباً أكيداً، وألفت لسلك العين أيضاً تخميساً 

بديعاً، ولم يكن أحد ما قبلي ركض في هذا الميدان فرسه؛ وال فخر.
إسماعيل  الشيخ  من  الكتاب  هذا  تأليفي  أيضاً  علّي  اهللا  أنعم  ومما 
غيري،  فيه  يجر  لم  ميدان  وهذا  جميعاً،  سلسلته  انتهاء  إلى  الكردميري 

وهذه نعمة أنعم اهللا بها علّي خاّصة من بين سائر العلماء؛ وال فخر. 
علماً  أشياء  أربعة  تعالى  اهللا  سألت  متعلماً  شاباً  كنت  حين  وكنت 
األولى،  الثالثة  بفضله  فأعطاني  سبيله،  في  واستشهاداً  وحّجاً  وعمًال 

وأنتظر األخير ولعل اهللا تعالى إن لم يرزقها لي ظاهراً يعطيها لي باطناً.
ومما منَّ اهللا تعالى علي شدة حيائي من أوَّل نشأتي ووقت صباي 
أكثر من البكر العذراء، وكنت في كمالة شبابي ال أقدر أن أنظر إلى وجه 
رجل فضًال عن امرأة وكنت حيث كنت متعلماً في القرى أسأل رفقائي أن 
ال يرسلوني في حوائج المتعلِّمين إلى خارج المسجد، وكنت ألتزم جميع 

خدمة المسجد؛ والتالميذ إْن تركوني.
بشدة  أقوى  ال  اهللا  بحمد  اآلن  وإني  اإليمان،  من  الحياء  وإّن 
تحت  كانت  ومن  أخواتي،  من  ولو  امرأة؛  وجه  إلى  أنظر  أن  حيائي 
تربيتي، وما رأيت وجه واحدة منهن إال ثالثة، وهن بفضل اهللا تعالى 
الزمان؛  هذا  مشائخ  في  نادرة  الخصلة  وهذه  ألف،  من  تربيتنا  في  أكثر 

بل غير موجودة؛ وال فخر.
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وحقدي  بغضي  عدم  أيضاً  علّي  وتعالى  تبارك  اهللا  أنعم  ومما 
حدود  وحق  تعالى  اهللا  حق  في  إال  العصر،  أبناء  من  ما  ألحد  وحسدي 
ال  مثًال  قريتي  أهل  من  المجازي  مملوك  جميع  أحٌد  غصب  فلو  اهللا، 
أبغض عليه، وال أترك النطق معه وال أهجره إال ما ألقاه الملعون الشيطان 
ومشائخ  دفعها،  على  أقدر  وقوته  تعالى  اهللا  بحول  وإني  قليلة،  وسوسة 

العصر على العكس فللَّه الحمد، وال فخر.
ومما أكرمني به تبارك وتعالى ما وهبه لي بفضله وكرمه ومنّه ال 
بحولي وقوتي تماماً وكماالً من العلوم الظاهرة والباطنة، وحظاً من العلم 

اللدني الَخِضري وحفظ كالمه الكريم من ظهر قلبي.
وحين كنت في خدمة شيخي وروحي وريحاني الشيخ حاج قصيِّ 
أفندي الجنيغي قدس سره في الذكر السلطاني توجه إلي وقال: يا شعيب 
أفندي، هالَّ يجيء عندك جنود الجن؟ وهل ال يضروك بضرب وعنف! 
وتنفس  وتأّوه  وأطال  ثانياً  فتوّجه  أستاذ،  يا  حرمتك  بحق  ال  فقلت: 
مكتوباً  كله  القرآن  أرى  إني  واهللا  ولدي؛  يا  عجب  ال  وقال:  طويًال ÷ 
واجتماع  ودمك،  لحمك  وبين  بدنك  جميع  على  ومنقوشاً  قلبك  على 
األربعة  األئمة  في  إال  جّداً  نادٌر  أْمٌر  واحد  ولي  في  الثالثة  المراتب  هذه 

واألقطاب الخمسة فضًال في المشائخ الداغستانية؛ وال فخر.
وجميع المشائخ والمتشيّخة والدجاجلة المضلّة في هذا العصر خال 
عن ذلك وليس واحد منها على وجه الكمال فيهم والحمد هللا رب العالمين.

ومما أنعم اهللا تبارك وتعالى علي محبتي لكّل ولي ونبّي على وجه 
األرض، حتى من صباي إلى يومنا هذا، وإلقاء محبتي في قلوبهم وكل 
ولّي رآني أحبني وأحبّه سواء كان من األحياء واألموات، وال أحقد عليهم 
وال أنكرهم فضًال دراويشهم الذين تركوا الدنيا والعقبى وأخذوا المولى، 
كنت  المنورة  المدينة  في  كنت  إذا  حتى  األسد  خوف  منهم  أخاف  وإنّي 
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أذهب إلى المسجد النبوي لصالة العصر مع رفقائي الحجاج الداغستانيين، 
قد أقبل إلينا العالم العالمة شيخ الزمان الشيخ ياٍس المصري المدني فأخذ 
بيده المباركة يدي، وقام متفكراً، وقال: بشرى لكم قِبَلكم رسول اهللا، 
العظيم  الجمع  بين  الواسع  الطريق  ذلك  من  الفرح  بشدة  أموت  فكدت 
فأكرمه اهللا تعالى بالنظر إلى وجهه، ورزقنا المالقاة له عز وجل ببركته 

وبركة أمثاله آمين.
ومما منَّ اهللا تعالى به علي أيضاً نظر مشائخي إلّي حين كانوا أحياء 
قصي  الحاج  شيخّي  خاّصة  عني؛  راضون  وأستاذ  شيخ  وكل  وأمواتاً، 
أفندي والحاج أحمد أفندي، وأخذ جّدي الغوث األعظم والقطب محمود 
عني في كل الحاالت؛ وإن  له، وكونه راضياً  أفندي األكرم إياي حفيداً 
إنجاز  على  وقت  كل  في  أنّي  وسببه  غيره،  ومع  معه  متأدب  غير  كنت 
طريقته العلية النقشبندية الخالدية، وأمري على جميع إخواننا بالدعاء له 
برفع الدرجات له ولمأذونيه وجميع المشائخ وبفضل اهللا تعالى وتوفيقه 
وشفاعة رسوله وبركة أوليائه ندبر إلجراء هذه الطريقة العليّة وقد وصلت 

بحمد اهللا لجميع أقطار داغستان بسببنا{1} وهللا الحمد.

مطلب
ورضاء المشائخ عن المريد أمٌر عظيم وفضل جسيم، ال يوزن به 
شيء؛ وقد حصل لي ذلك وهللا الحمد وهذه الخصلة نادرة في مشائخنا؛ 

وال فخر.
ومما أنعم اهللا تعالى علّي به أيضاً، كون سيري إلى اهللا وتقرُّبي إليه 

من طريق النبوة ال الوالية.

وكذا بإخواننا المأذونين من طرف الحاج أحمد أفندي والحاّج جبرائيل أفندي   {1}
رحمهم اهللا تعالى، وقدس اهللا تعالى أسرارهم العلية، ورزقنا اهللا تعالى من فيوضاتهم 

آمين {مؤلف}.
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ومعلوم أّن الطرق إلى اهللا تعالى بعدد أنفاس الخالئق، وأّن طريق 
النبوة والرسالة أسهل للمريد وأكمل وأفضل. والفرق بينهما كالفرق بين 

الرسول والنبي.
تعالى  اهللا  إرادة  أحدهما:  ألمرين:  النبوة  سير  سيري  كون  وسبب 
وأّن  حفظي،  في  القرآن  كون  وثانيها:  الحقيقي.  السبب  وهو  ومشيئته؛ 
الحافظ نبّي ال يوحى إليه وكأنه أدرَِجت النبوة بين جنبيه؛ كما في الحديث 

الشريف النبوي؛ وال فخر.
وأمثال هذه الخصال كثيرة ويكفي بهذا للعالم المنصف ولعلّك يا 
بالسلف  اقتداًء  بيَّنته  إنما  ألنه  منّي،  األخالق  هذه  ببياني  تتكدر  ال  أخي 
الدين  وتاج  الشعراني،  الوهاب  عبد  العارفين  سلطان  كالشيخ  الصالحين 
للفخر  ال  غيرهم،  بهم  ليقتدي  وغيرهم،  تعالى،  اهللا  رحمهم  السبكي 
وال  هذا  فافهم  والتعجب  للكبر  ال  طريقتهم  على  هذا  وبياني  والرياء، 

تغتب. انتهى. 
ثم اعلم أيها العالم المتهتك والجاهل المتنسك والمتشيخ الهالك، 
تدبر فيما كتبت لك هنا، هل هذه األخالق كاملة فيك الدعائك لإلرشاد؟ 
باإلبالغ  منهما  ومأموراً  كاملين،  شيخين  من  مأذوناً  كوني  مع  إني  فواهللا 
واإلرشاد؛ أخاف اهللا تعالى وأستحي من الناس، وكيف أنت مع كونك 

غير مأذون من شيخ ما إذناً معتبراً؟
عن نفسي، وإني أراه  واهللا الذي ال شيء فوقه! إني لست راضياً 
فعلت  أني  مع  لحظًة،  وفتنته  ه  شرِّ من  آُمن  وال  عقوراً،  وكلباً  خنزيراً 
الرياضة مرًة خمسة أشهر وخمس مرات خمس أربعينات، ولم يحصل 

لي بذلك مراد ما في ظني.
وال  فتدبر  أنت؟  فكيف  لحظة  ولو  نفسك،  رائض  غير  كنَت  وإذا 

تغفل.
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ه ألحد من إخواني أوقِف روحانية رسول  وإني إذا أردت أن أتوجَّ
لي،  مرآة  قبالتي  من  أفندي  محمود  والشيخ  األيمن،  منكبي  على  اهللا € 
ر  والشيخ بهاء الدين في يساري، والشيخ خالد في يميني، ثم أنظر وأتفكَّ
بواسطتهم، ولوالهم لما أقدر لشيء مَّا وأّي شيء أنا لفعل ذلك وحدي؟ 

عصمنا اهللا تعالى من شرور أنفسنا.
وأيضاً إني ال أتوّجه إلى أحد من النساء إال بالمحرم معها، وأصعب 

شيء ليس لي من ذلك، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
شدة  ولوال  الكالم،  بطول  عليَّ  تعيب  ال  الناظر؛  أيها  فلعلك 
االحتياج لما أطلت، وجعلت هذه القطعة المكملة التي فيها بيان المشائخ 
الداغستانية، هدية ألهالي الديار الداغستانية، ولوال أنا لما كان خارجاً 
تبعاً  الكبار  العلماء  مناقب  بعض  بيَّنت  وكذا  الوجود{1}،  إلى  العدم  من 

واستطراداً فلعلهم له يعيبون علّي وال ينسوننا من الدعاء.
سنة  من  صفر  شهر  من  عشر  التاسعة  الجمعة  ليلة  في  انتهت  وقد 
1329 ألف وثلثمائة وتسعة وعشرين نفعنا اهللا تعالى به وبأمثاله وال يضيع 

كاغذنا وأقالمنا بمنّه وكرمه إنه بنا رؤوف رحيم غفور حليم، آمين.
شيخ الواصلين عمدة الكاملين سيد المهاجرين الشيخ الحاج إبراهيم 

قدس سره ونور قبره.

ثم اعلموا أيها العلماء األخيار والكرماء األبرار أنّي في جمع هذه القطعة أبو   {1}
غدرها، لم يتقدم مني في جمعها في الداغستان إنس وال جن، وإنما جمعتها ليكون 
العلماء على بصيرة مّمن كانوا قبلهم، وليدعوا لهم فمن وجد فيها خلًال، ورأى فيها 

ذلك. فلعله يصلحه وبكتبة االعتراضات ال يفضحه.
وإنما كتبتها من أخبار الثقات وتكلمات الرواة وليس فيها كالم ما، إال نادراً   
نقلته من الكتاب، إال من موضع أو موضعين، والسالم يقودكم دار السالم. {المؤلف 

الفقير الكاتب}. 
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قرى  من  {قرية  القدقاشينية  األصلية  قريته  في   1237 في  ولد ÷ 
محمد  المتقين  وإمام  المرسلين  سيد  ساللة  نسل  من  وهو  شكى}  محال 
المصطفى €، ثم هاجر في 1260 إلى الوالية الدولة العلية العثمانية حين 
هاجر دانيال{1} سلطان لدى الشيخ اإلمام شمويل أفندي الداغستاني قدس 
سره، وتوطن فيها، وربي في حجر أبيه المرشد الكامل والفرد الواصل 
الظاهرة  العلوم  في  اإلرث  منه  وورث  القدقاشيني،  بيك  يحيى  الحاج 
الكمال والتكميل، بحيث يحصل به قربة المريدين  والباطنة ووصل إلى 

المسترشدين. وإهداء 
أفندي  يونس  الحاج  الشيخ  الواصل  الشيخ  إجازة  في  رأيت  ولقد 
ه هذا بخطه ÷: خادم الفقراء الخالص شيخ المشائخ كهف  الاللي ما نصُّ
بن  بيك  بال  حاج  المغفور  المرحوم  بن  أفندي  إبراهيم  الحاج  الحجاج 
سبيل  في  المهاجرين  من  داغستان  محال  من  القدقاشيني  أحمد  السلطان 
إجازة  عين  من  انتهى  أرواحهم.  تعالى  اهللا  قدس  النقشبندي  القادري  اهللا 

قدس سره وقد أجازه في سنة 1267.
ولكن ما حققه العالمة العالم الولي المرشد الكامل محمد أفندي 
عن  نقل  أنه  من  يخالفه  وقرره  مر،  فيما  سره  قدس  القزاني  المنزلوي 
خط الشيخ محمد ذاكر أفندي الجسطاوي قدس سره: أن الشيخ يونس 
األرزنجاني  المكي  اهللا  عبد  الشيخ  عن  النسبة  أخذ  سره  قدس  أفندي 
قدس سره الفاني وما سمع من الشيخ خليل فاشا أن الشيخ يونس أفندي 
واهللا  انتهى  اهللا.  عبد  الشيخ  من  لقي  وما  بك  يحيى  الشيخ  من  أخذها 

أعلم. وتعالى  سبحانه 

سنة  صفر  في  شخد  بلدة  من  العثمانية  الدولة  إلى  سلطان  دانيال  هاجر  ثم   {1}
1286 انتهى.

ومات في إسالم بول بعد أن وضع جميع فضته في بيت المال لئال يتبذر فيها   
ابنه موسى بيك ولئال يرجع إلى الوطن ثانياً في 1288 {منه رحمه اهللا}.
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كانت  وإن  أفندي،  يونس  للشيخ  الكمالة  بأّن  القولين  بين  ويجمع 
بإذن  أفندي  إبراهيم  الحاج  من  االذن  صدور  بيك  يحيى  حاج  الشيخ  من 
والده حاج يحيى بيك أو بال إذنه واهللا أعلم، وقد علم كل أناس مشربهم.
يونس  الحاج  شيخ  أفندي  إبراهيم  الحاج  أن  من  كتبناه  وما 
حاج  الشيخ  األوان  بدر  الزمان  شيخ  شيخنا  قرره  ما  هو  سرهما،  قدس 
إجازته  إلى  وبالنظر  وبه  العالي،  سره  قدس  التاللي  أفندي  أحمد 
جعلناه صاحب الترجمة دون أبيه يحيى بيك، وكذلك ما قرره شيخنا 
المذكور أن أستاذ الحاج إبراهيم أفندي هو الشيخ محمد صالح أفندي 
واجب  المشائخ  قول  على  واالعتماد  النوراني،  سره  قدس  الشرواني 
الناظرون،  يراه  ال  ما  يرون  فإنهم  المذكور  كأستاذنا  كاملين  كانوا  إن 

المدرسون. العلماء  يدركه  ال  ما  ويدركون 
الحاج  الكامل  الشيخ  ابن  هو  الترجمة  صاحب  أن  المعلوم  ومن 
يحيى بيك أفندي القدقاشيني ثم المهاجر المكي وكتابة اسمه في إجازة 
الشيخ الحاج يونس أفندي قدس سره ببال بيك لكونه لقباً له، إن شاء اهللا 
تعالى، وقد هاجر الشيخ حاج يحيى بيك مع االبنين الكاملين الشيخ خليل 

فاشا، والشيخ الحاج إبراهيم أفندي المذكور صاحب الترجمة.
وصابراً  الجهاد  على  مالزماً  كان  المذكور  فاشا  خليل  والشيخ 
في  عظيم  عسكر  على  رئيساً  وكان  والعباد،  البالد  مشاق  تحمل  على 
العظيمة  الرياسة  تلك  ترك  ثم  بُوليّة،  اإلسالم  العلية  السلطنة  الديار 
مكة  وتوطن  تعالى،  اهللا  إلى  وأناب  الجسيمة،  الدنيوية  والحظوظ 

أوليائه. من  وصار  المكرمة 
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مطلب
ومن المعلوم أن ترك الرياسة آخر األخالق الذميمة التي تخرج من 

قلوب األولياء.
ومما شافهني شيخنا الشيخ المجذوب السالك الشيخ الحاج قصي 
أفندي الجنيغي قدس سره، ونور قبره، أنه لما حج في سنة 1282 زار 
الشيخ يحيى بيك المذكور في مكة وقال بعد كالم طويل: إن ابننا الشيخ 
أرضى  ال  وأنا  اهللا،  ألجل  يتركها  وال  دنيا،  صاحب  صار  فاشا  خليل 
منه لذلك، وإن حال خليل فاشا المذكور قد كان وقتئذ صاحب الوالية 

الصغرى. انتهى.
أنّه قال: قد سألت عن الشيخ  ومما شافهني شيخي المذكور أيضاً 
أن  تعلم  الكريم  الشيخ  أيها  إنك  وبحالي،  بي  توجه  أن  بعد  بيك  يحيى 
ديارنا الداغستانية قد وقعت في يد الدولة الروسية، وذهب شوكة اإلمام، 
االسالمية؟  الدولة  إلى  منها  علينا  الهجرة  يلزم  ال  وهل  اآلن؟  نفعل  فما 
وكان  سنة،  وثالثون  مائة  عمره  وقتئذ  وكان  تعالى،  اهللا  رحمة  فأجاب 
كامًال في العلم الظاهر والباطن وقال: ال تجب الهجرة، وال يجوز يا بني 

حاج قصي أفندي واهللا إني أرجو الخير كله من داغستان بعد اآلن.

{بشارة لنا أهل الداغستان}
في  ليس  مرويّة،  غيريّة  حميدة  أخالق  الداغستانية  ديارنا  وفي 
األمر  هنا  ليس  أنه  األولى:  البالد:  سائر  في  فضًال  الشريفين  الحرمين 
بالمعروف والنهي عن المنكر رأساً، والثانية: أنهم ليس فيهم بغض عدّو 
الداغستانية  أهالينا  دون  فيهم  أكثر  الدنيا  محبة  أن  والثالثة:  رأساً،  الدين 
وأنهم ذوو الغيرة في الدين والدنيا. ولو كان لهم حاكم شرعي ذو شوكة 
سبحانه  واهللا  انتهى  هؤالء.  غيرة  بخالف  الكفار،  بالد  جميع  يخربون 

وتعالى أعلم.
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ومات الشيخ حاج يحيى بيك ÷ في 1285 رحمه اهللا تعالى وإيانا 
باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال  مثله  الكمل  األولياء  وبركات  ببركاته  ونفعنا 

العلي العظيم العزيز الحكيم الحي القيوم ذي الجالل واإلكرام.
معدن رموز الحقائق مفتاح العلوم الرقائق، المرشد الكامل والفرد 

الواصل؛ 

الشيخ حاج يونس أفندي اللاللي الداغستاني قدس 
سره

ولد رضي اهللا تعالى عنه في سنة 1219 في قريته اللاللية ونشأ نشأة 
نظيفة وتربية لطيفة، والزم العلوم الظاهرة وحاز المراتب الزاهرة.

المرشد  إلى  اشتاق  األخروي  وشوقه  الدنيوي  نصيبه  كمل  لّما  ثم 
ووصوله  تعالى  اهللا  إلى  لتقربه  الواصل  االنسان  لوصول  واجتهد  الكامل 
إلى اهللا تعالى، واجتمع مع شيخه الكامل المذكور وكان يطوف كثيراً إلى 
وزهد  ألهلها،  الدنيا  نعم  جميع  وترك  أعتابه  إلى  دهوراً  ويجول  أبوابه، 
شيخه  فأجازه  تعالى،  اهللا  إلى  وصل  فبه  باجتنابها،  المولى  سوى  مما 
اإلرشاد  بساط  على  دياره  في  وجلس  العامة،  واإلنابة  التامة،  باإلجازة 
بهداية أهل الضاللة باإلمداد مدة سنين ال ينازعه أهل أرضين، وناهيك 
األلمالّي تحت  العارفين محمود أفندي  لجاللته وعلو مرتبته كون سلطان 
عند  وهيبة  جسيمة  وأحوال  عظيمة  همة  ذا  وكان  خدمته،  ومقام  تربيته 

الناس كبيرة وجسم ولحية وفيرة.
وكان صاحب الخوارق للعادات، وذا العبادات والكرامات، فمنها 
مع  أفندي  محمود  الشيخ  أن  الرواة  وتكلمات  الثقات  أخبار  من  تواتر  ما 
إلى زيارته وأخذ فيوضه،  رفيقه الحاج بيرام األلمالي كانا يرافقان كثيراً 
وكان الشيخ محمود أفندي وقتئذ يجر التتون، وحين وصل إلى حافة نهر 
غان چاي يستره هناك في مخفى وكان يوضئ، ويمضمض، وال يغسل؛ 
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وأما حاج بيرام المذكور فكان يغتسل في كل وقت في تلك النهر ويتطهر 
تاماً، وكانا يذهبان على هذه الكيفية إلى زيارة الشيخ حاج يونس  تطهراً 
أفندي، وذهب أزمان هكذا ففي يوم ذهبا هكذا؛ إلى زيارته فقال حاج 
بيرام: يا شيخ أفندي َحْضرتلْر أّن أخانا مّال محمود يجر التتون وال يتركه، 
ولكن يريد تركه وال يقدره{1} فأجاب له الشيخ: يا ولدي حاج بيرام إن 
على  واتركه  فاحترمه  علوه،  بسبب  مقامه  نرى  ال  مقام  في  محمود  مّال 
وكان األمر  ونحن في تربيته باطناً  حاله، فإنه وإن كان في تربيتي ظاهراً 

كما قال قدس سره.
ومنها أنه كان له صاحبة كاملة وزوجة عفيفة زاهدة وكانت تعينه 
القصوى  الغاية  بلغ  وبسببه  الغاية  فوق  وشرابه  طعامه  وتطهر  نهاية،  بال 
قبالة  هو  الذي  غانق  نهر  على  مروره  كرامته  من  وكان  القوى،  والدرجة 
قريته كما على البّر{2} وكان يمر عليها إذا ذهب إلى خدمائه الذين يحرثون 
ويزرعون مزارعه الكائنة على طرف ذلك النهر اآلخر، وعرض ذلك النهر 
من شط إلى شط ثالث مائة ذراع وفي أكثر المواضع أكثر من ذلك مع 
زادهم من الخبز واألدم وغيرها من حوائج الحراثة فيوماً وقع المكالمة بينه 
وبين زوجته العفيفة المذكورة وقالت: إن التي أوصلك إلى تلك الدرجة 
اهللا تعالى أوالً بإعانتي، وتطهير طعامك بعدم فعلي إياه على غير وضوء 
وعلى غفلة ثانياً، ولوال أنا ما وصلت إلى ما وصلت؛ فقال في جوابها: 
ليست معينة لي في شيء ما إنما وصلت إليه تعالى بتوفيقه وبذكري إياه 

فأضمرت هذه المقالة في قلبها وجرحت هذه األلفاظ في لبها.
ثم لما كان يوم ذهابه بعد صدور تلك الواقعة طبخت طعامه بال 
وضوء وطهارة وعلى غفلة وغباوة وأرسلته مع ذلك الطعام إلى الحارثين 
خلفه  ومرت  الفالحين،  إلى  الماضية  عادته  على  وذهب  والزارعين، 

أي: ال يقدر على تركه.  {1}
أي: كما يمر على البر.  {2}
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وجه  على  المبارك  قدمه  وضع  لما  ثم  يصنعه،  ما  وترى  يفعله  ما  لتنظر 
إلى  خرج  تعالى  اهللا  بفضل  ولكن  وجاس،  فيه  وانغمس  راس،  النهر 
حافته، وأعانت له وأخذت يده حين خروجه، وابتلَّ جميع ثيابه وبدنه، 
وحملته إلى بيته، وقالت: يا شيخ يونس أفندي ما الذي أصابك اليوم، 
ولَِم لَْم تذهب إلى الحارثين كما في عادتك الماضية وسيرتك الخاليِة؟ 
فقال: ال أعلم، ولم يصل حقيقته إلى وال أفهم، فقالت: بسبب قولك 
فإن  األواني،  والحين  الفالني  اليوم  في  إلي  بها  نازعت  التي  وتنازعك 
كنت وصلت إلى ما وصلت بقوَّتك فقط، ال بإعانتي، لَِم لَْم تذهب اليوم 
بقوَّتك وكرامتك، وكنت طبخت لك الطعام اليوم بال وضوء وال ذكر له 
حاله  عاد  ثم  أناب،  تعالى  وإليه  وتاب،  يومئذ  لها  الشيخ  فأقر  تعالى، 

وأقبل إقباله، وطهَّرت طعامه وعادت كرامته.
وله من أمثال ذلك ال تحصى، ومن العجائب ال تستقصى، رزقنا 

اهللا تعالى من فيوضهم ومن بركات حياضهم بمنِّه وكرمه.
اللاللية  قريته  في  ودفن   1277 سنة  في  تعالى  اهللا  رحمه  ومات 
زيارته  إلى  ذهبنا  ونحن  القرية،  قبالة  المذكور  الكبير  النهر  طرف  في 
زيارته  تعالى  اهللا  ورزقنا  بمقامه،  يليق  ما  قبره  على  فوجد  مرات، 
مقيل  ويا  الدعوات  مجيب  يا  آمين  اللهم  كثيراً،  اليوم  بعد  وبركاته 

السادات. سيد  بحق  العثرات 
شمس فلك اإلرشاد، مركز دائرة اإلسعاد، قطب الهداية واإلمداد، 
غوث األوان شيخ الزمان سلطان العارفين وعمدة الواصلين ذو الجناحين 
الحاج  ثم  الداغستاني،  األلمالي  أفندي  محمد  بن  أفندي  محمود  الشيخ 

الترخاني، قدس اهللا روحه ونّور ضريحه، ورزقنا فتوحه
قريته  في   1225 سنة  في  تخميناً  عنه  تعالى  اهللا  رضي  ولد 
كان  عجيبة،  وتربية  غريبة  نشأة  وصباه  صغره  من  ونشأ  األلماليَّة، 
وتحرير  والحفظ  الفهم  في  االوان  ونادرة  الزمان  أْعجب  من  شبابه  في 

الخطابة. وتنظيف  الكتابة 
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آغابيك  حاجي  وقريبه  سلطان  دانيال  زمانه  لسلطان  محرراً  كان 
نهاية  في  رهما  ويقرِّ تحرير،  غاية  أمرهما  ر  يحرِّ وكان  سويين،  االيلي 
يعلم  حينئذ  وكان  قوله  وكمال  عقله،  وفور  من  يتعجبان  وكانا  تقرير، 
إليها  وغربوه  سبير  والية  إلى  الحكماء  أكابر  أرسله  فبسببه  الكمياء  علم 
من  كونه  وظهر  اإلرادة  تجلّي  عليه  تجلّى  ولما  سنين  مدة  هناك  وأقام 
ووصل  سرهما  قدس  اللاللّي  أفندي  يونس  الحاج  خدم  المرادة  الرجال 
بقي  ولكن  باهللا  والبقاء  اهللا  في  الفناء  وحال  الصغرى  الوالية  مقام  إلى 
قوة  لعدم  عليه  ورجوع  إليه  وصول  بال  األزلي  العلم  من  المقدر  مقامه 

لذلك. المذكور  شيخه 
ثم لما أرسل بَِقَدر اهللا تعالى وحكمته إلى والية قزان وبالد الروس 
صادفه هناك شيٌخ عظيٌم وولي كريم أظنّه هاشم أفندي اليمشاني كما قاله 
مقامه  إلى  وصل  وبخدمته  المنزلوي،  القزاني  اهللا  عبد  بن  أفندي  محمد 

المقدر وَمنْزله المقدر.
أخونا{1}  أفندي  محمود  الشيخ  فم  عن  نقًال  حقِّه  في  شافهنا  ومما 
الكبير وصديقنا الَوفير الشيخ الحاج شريف أفندي الكلّوكي أنه قال: قال 
ناداه  قزان  ديار  إلى  وصل  لما  إنه  سره:  قدس  أفندي  محمود  الشيخ  له 
للكرامة  مراحل  ستة  مسافة  من  للضيافة  اليمشاني  أفندي  هاشم  الشيخ 
ثم  خلوته  في  وأكرمني  حجرته  في  عنده  حفظني  لديْه  وصلُت  ولما 
ثم  مبهماً  وشيئاً  مستوراً  طعاماً  محبيه  وأخص  مريديه  بعض  إليه  حمل 
وضعه قبالتهما ثم قال الشيخ هاشم أفندي: يا َمال محمود انظر إلى ما 
تأمل  بالبصيرة  فتأملتها  قال:  تدرك،  لعلك  بالعبرة  وتأمل  السفرة  في 
يا  فقال:  كّرات  كل  إوز  عليه  يدور  بحراً  مّرات  كل  فرأيت  اعتبارات 
ال  لكن  تأملت  له:  فقلت  قال:  تدرك؟  وألم  تنته  ألم  محمود،  مال 
ما  قل  فقال:  أدركت،  بحاله  لك  ألقول  استندت  إليه  ما  شيئاً  أرى 
جناحه  يضرب  وإوزاً  كبيراً  بحراً  أرى  إنِّي  فقلت:  إدراكك،  إليه  وصل 

فاعل شافهنا. {هامش األصل}.  {1}
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سريرتها  وكوشفت  حقيقتها  أدركت  فيك،  اهللا  بارك  فقال:  كثيراً،  عليه 
حتى  أكال  ثم  اإلوز،  بيض  وعليها  بهتة{1}  فيها  فوجد  السفرة  فكشف 
شبعا ثم قال الشيخ: يا مال محمود، إنك لم تصل إلى المقام وإلى ما 
إن  إليه  تصل  تربيتنا  في  ووقفت  خدمتنا  وإن  المرام،  من  لك  اهللا  قدره 

شاء اهللا تعالى، فقلت سمعاً وطاعة حباً وكرامة.
ثم ردني الشيخ إلى المكان األول الذي كنت فيه وأعطاني أربعين 
فيه،  كنت  التي  حجرتك  خلف  في  اسكن  وقال:  المباركة،  بيده  تمرة 
وُكْل كّل يوم وقت الفطر تمرة واحدة بعد أن تقرأ الصالة للرسول عليها 
ثم  تعالى،  اهللا  شاء  إن  إليْكم  نحضر  يوماً  أربعين  تمام  فبعد  مرة،  مائة 
هاً بليغاً وقال  ه توجُّ قال: فبْعد تمام المدة وانتهاء العدة جاء الشيخ وتوجَّ
وال  تخف  ال  جسيمة  ورفعة  عظيمة  حالة  عليك  جاء  إذا  التوجه:  قبل 
تفرق عن رسول اهللا € وعن الشيخ بالرابطة، ثم لما توجه الشيخ وكان 
حينئذ في حجرتي وأقامني في خارجها في طاقة وصرت في حال الفناء 
في اهللا جاء صوٌت هائل وكالم غائل مع زمرة المالئكة وفئة الروحانية 
الدنيا  السماء  إلى  وأرفعوني  أخضر  نورانّي  عظيم  سرير  على  وأْجلسوني 
ثم منه إلى الثاني ثم إلى الثالث، حتى انتهيت بهم إلى السماء السابعة 
جنة  عندها  المنتهى  سدرة  إلى  ارتقيت  حتى  الُعلى  إلى  بهم  رفعت  ثم 
على  ووضعوني  بي  فرجعوا  الرجوع  منهم  وسألت  وخفت  المأوى، 
اهللا،  إال  يدركها  ال  رأيتها  التي  العجائب  وأّما  فيه،  كنت  الذي  المكان 
القادر  اهللا  فسبحان  اهللا؛  إال  قلبي  في  يسكن  ولم  إليها  ألتفت  لم  ولكن 
رحمهما  فمه  عن  أفندي  شريف  الحاج  الشيخ  حكاه  ما  انتهى  المقتدر. 

بركاتهما. ورزقنا من  تعالى  اهللا 
تامَّة  إجازًة  اليمشاني  أفندي  هاشم  الشيخ  له  أجاز  ذلك  فبْعد 
ذا  ذلك  بعد  وكان  االْحترام،  ونهاية  اإلكرام  غاية  وأكرمه  بنته  وزوَّجه 

وبهًت: تحير. (مختار).  {1}
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ما  أحد  إلى  نظر  إذا  حتى  جسيم  تعالى  اهللا  من  وخوف  عظيم  تصرٍُّف 
وكل  مطروحاً  يصير  كان  بالهيبة  الكافرين  من  سلطان  أو  المسلمين  من 
أعضائه مجروحاً، وإذا تنفس على من ينكره أو أحد يكرهه كان يغشى 
عليه، كأنَّ الموت يرمى إليه، وإذا جر نفسه إليه كان كل واحد منهما 
متفرقة  أعضائه  جميع  صار  بحيث  يرتعد،  قبره  من  القائم  كالميت  يقعد 
وأعصابه متمزقة وصدور مثل هذه التصرفات منه كثيرة وأخباره شهيرة، 

وبه أخبرنا كثير من الثقات من رجال قريته الرواة.
وفي بعض المكتوبات التي أرسلها صاحب الترجمة لمريده الشيخ 

محمد ذاكر أفندي الچسطاوّي قدس سرهما ونور قبرهما:
سيدنا  على  صل  {اللهم  عليه،  داومنا  الذي  النبي €  صلوات  ثم 
محمد وعلى آله}، ثم إذا اشتدت المحبة تجري على اللسان بما رزقنا اهللا 

تعالى بال اختيار أي بال إرادة بحب القربة.
في  شفاهاً  السالم  عليه  خضر  به  أمرنا  مما  الصالة  أن  يخفى  وال 
بعد  ثم  التوحيد،  بكلمة  أمرنا  ثم  الخزائن،  جميع  مفتاح  وهي  اليقظة 

تلقين الشيخ مّر سنون.
ثم  رقعة،  على  مكتوبة  الطيبة  بالكلمة  عليه  اهللا €  رسول  ومنَّ 

جرى بما جرى اهللا تعالى ومنَّ علينا بال اختيار.
وتربيتي  السالم  عليه  خضر  بواسطة  واليقين  الحقائق  ووجدت 
الخاص من نبينا € فضًال من اهللا تعالى وتقدس، لكن بعد وساطة شيخنا 

الحاج يونس أفندي قدس سره حياً وميتاً ألنه كان سبباً للفناء: 
رباني  ثم  المعصوم،  ابنه  شاه  ثم  الثاني،  األلف  مجّدد  رباني  ثم 
في  تعالى  اهللا  تربية  بعد  سره  قدس  الكيالني  القادر  عبد  األعظم  الغوث 
شاه  خالد  المائة  د  مجدِّ الجناحين  ذو  الغوث  شيخنا  ثم  صبوتي،  زمان 
السليماني قدس سره بعد تربيته في أول السلوك، ثم غوث الواصلين بهاء 



530

وكلها  السلوك،  أواسط  في  تربيته  بعد  سره  قدس  البخاري  والدين  الحق 
ذاكر  محمد  يا  تيقظ  أي:  تهجد  تعالى.  اهللا  من  فضًال  اهللا €  رسول  من 

أفندي، وال تغفل من رسول اهللا صلى اهللا تعالى عليه وسلم. انتهى.
فانظر أيها العاشق المحّب لألولياء، والواله الصادق لألصفياء إلى 
مقام القطب الربّاني أبي الفضائل والمعالي الشيخ محمود أفندي األلمالي؛ 
في  التربية  هذه  إلى  يصلون  ال  غيرهم  عن  فضًال  األقطاب  من  كثيراً  فإن 
النهايات، فكيْف يصلون في البدايات؟! فهو محمدّي المقام في األوائل 
وموصل الخالئق في الفواضل، ومحمدي المشرب في األفاضل؛ نسأل 

اهللا تعالى لنا وإلخواننا ذلك المشرب مشرباً هنيئاً مريئاً آمين.
أن  يمكن  يد  المقام  هذا  في  الفقير  ولهذا  الترجمة:  صاحب  وقال 
يقول: يد بيضاء، ولكنه تحرقه حضرة الذات بنار البرودة، كأنه لم يكن؛ 

فالحمد هللا على كل حال سوى الكفر والضالل. انتهى.
وقال في بعض المكتوبات: إن مما شاهدناه في أنفسنا أني رأيت 
أو  متذكراً  قاعٌد  وأنا  اليقظة  حالة  في  األيام  من  يوماً  أحوالي  ابتداء  في 
المقدسة  كالمالئكة  كريمين  شخصين  المطلوب  إلى  متوجهاً  أو  متفكراً 
وعلى  هيئتي  على  ولكنهما  والملكوت،  الملك  عالم  لنظام  الموكلة 
صورتي شخصين معروفين عندي وأنا محسن الظن عليهما، أحدهما قائم 
حذاء كتفي األيمن، واآلخر داخل في جْوفي، يجري ويسري من لطيفة 
في  كذلك  عظم،  إلى  عظم  وعن  جوف،  إلى  جوف  ومن  لطيفة،  إلى 
جميع أجزاء البدن؛ لكنه في بطنه كأنَّه يريد التخلية والتصفية ويهيئ منزالً 
الرذائل،  من  شيئاً  باطني  من  يأخذ  كلما  كريم؛  شخص  لنزول  مقاماً  أو 
الروح؛  تحت  إلى  وصل  حتى  ذكره،  مر  الذي  منهما  القائم  إلى  يعطيه 
الذي يقابله الروح، ولكنه خارج عن دائرة لطيفة الروح، كأنَّ فيها جوف 
من  األيمن  الفخذ  عظم  إلى  المتصل  العصب  إلى  ينتهي  مقام  أو  معنوي 
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مكاتب  المقام  ذلك  من  فأخذ  والشهوات،  المقتضيات  مخزن{1}  مفاصل 
إلى  رأيت  ولما  الطويل،  السجل  كطّي  يطويها  وهو  منتشرة  مفتوحة 
المكاتب رأيت ما ُكتِب فيها ولم أقدر على قراءته، بل لم أقدر أن أفرق 
حرفاً من حرف، فجاء بها من بين الروح والقلب إلى فوق السر فأخرجها 
إلى  فأعطاها  والكتف  العنق  بين  الواقع  األيسر،  كتفي  جوف  من  مطويّة 
مغايرة  حالة  نفسي  في  فوجدت  النظر،  عن  غابا  ثم  القائم،  الشخص 
ألحوال البشر، كأنّي ال عاقل وال مجنون، وال حّي وال ميت، وال نائم 
إلى ما يحتاج إليه البشر كاألكل والشرب  وال يقظان، ولم أكن محتاجاً 
والنوم والراحة وغيرها، ولم يصدر منّي شيء منهم ولم نباشر إليه، ولم 
يقع باالقتضاء واالعتناء إلى سبعة أيام، وفي تلك األيام وجدت صورتي 
شتّى، وأوصافاً  عن صورة البشر ومن صورتي األصليّة وأوضاعاً  مغايراً 
ويفنى  وباحداثي،  منّي  يحدث  الحوادث  كل  كأّن  البشر،  بها  يوصف  ال 
منّي بإفنائي، ولكن ال بإرادتي وال اختياري، ثم بعد سبعة أيام وجدت 

في نفسي بعض أوصاف البشر.
يتمّوج  كأنها  الخيال  سعة  ملء  وَمعاني  علوماً  فيها  وجدت  وأيضاً 
التكلم  يريد  الذي  كالصبّي  وإخراجها  إلظهارها  أقدر  ال  ولكن  كالبحر، 
وال يقدر، وكمْن بحت نطقه مع أنه يقتضي التكلم؛ وال يقدر، وما لقيُت 
في ذلك األوقات شيئاً حياً كان أو جماداً، مؤمناً كان أو كافراً؛ إال رأيته 
عز وجل معه؛ ولكنه بال كيٍْف ولم يطلع أحٌد على حالي من الناس، ولم 
أظهره إلى أحد أيضاً، غير أن شخصاً من المرخصين من هذه الطريقة - 
مع أنه متهم بين الناس ببعض الكبائر - لما رآني خاطب إلّي وقال: لَِم 
بحالي لم أّطلع عليه، ولم أُجل{2}  ال تقول: أنا الحق، وأنا كنت مغلوباً 

في ذلك الحال.

صفة عظم. {هامش األصل}.  {1}
من جال يجول، إذا سار به {قاموس}.  {2}
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تعالى  اهللا  وأنطقه  األحوال،  من  شيئاً  منّي  أدرك  أنه  فهمت  ثم 
باالتفاق ولم أجد في تلك األوقات في نفسي وجداً ولّذة سواء في السلوك 
شوق  بال  باالستقامة  عليها  ولكنّي  الظاهرة،  األعمال  في  ال  واألحوال، 

وال لذة وال مشقة كحركة الجماد.
ثم بعد سنة أو أقل منها رجعت إلى أحوالنا القديمة بتمام صفات 
ولكنه  علّي  يستْعِل  ولم  يعني{1}  الحال  هذه  عنّي  وزال  ولوازمها  البشرية 
باقتداري، وإن استعليت عليه كلما لزم، وطلبته وجدته بال تخلف بذكر 
اسم الحق ثالث مرات، لكن ال باالختيار، بل يجري أوالً على قلبي، 
بين  مني  واحد  اثنين:  صرت  كأني  فاصلة  بال  جهراً  لساني  في  يظهر  ثم 
الهواء  عالم  كأنه  قمر،  وال  شمس  بال  بيضاء  عالم  في  وواحد  الخلق، 
مهيبة  أنها  غير  صورة،  على  فيه  قائم  ولكنّي  الستة،  جهاته  من  بسيط 
مع  الرعية،  هيبة  دون  إليها  المشوقة  للقلوب  المحبوبة  الرحمانية  بَهيْبَته 
أنّي في الصورة في قْعر بيتي قاعد وفي آن الميل إليها وإلى المعنى في ذلك 
العراء قائم وقاعد، والقاعد واحد يذكر اسم الحق، والقائم يجيء حال 
ذاهب  أنا  كأنّي  حركة  بال  قعوده  حال  يذهب  والقاعد  حركة،  بال  قيامه 
إلي حتى يتّحد، والمسافة التي بيني وبين بيني المعنوي كبين  إلّي وجاءٍ 
بذكر  تقطع  خطوة  وكل  خطوات،  بثالث  يقطع  لكنه  واألرض،  السماء 
مرة من ثالث مرات ذكٍر من اسم الحق، فلما اتحد األمران زالت الصورة 
الناس  ووجدت  العالم.  ذلك  في  القائم  صورتي  على  فبقيت  الصوريّة{2} 
بأصنافها،  طيور  ومنهم  انسان،  ومنهم  ملك،  منهم  شتى؛  صور  على 
ومنهم حيوان كالقردة والخنازير والكالب؛ لكنه في صورة البشر، حتى 

أي: من الزوال ليس زوالها بالكلية، بل زوالها باالختيار علّي والوالية على   {1}
جسمي، أي: صرت بعد أن كنت مغلوباً غالباً، أي: إلى ذلك الوقت كنت مغلوباً من 
عليها، وصارت تحت تصرُّفي واختياري واهللا  تلك الحال، وأما بعده فصرت غالباً 

تعالى أعلم للكاتب رحمه اهللا تعالى.
صفة الصورة. {هامش األصل}.  {2}



533

األمر،  وقضي  تعالى،  إليه  واإلقبال  الحال،  ذلك  من  الحاجة  تمت  إذا 
وجدت نفسي كسائر الناس، والناس على حالهم وصورهم التي هي في 

األعيان إلى مدة ثالث سنين.
تعالى وقدره،  إلى قضاء اهللا  تاماً  وتفويضاً  تسليماً  ثم وجدت فّي 
شخٌص  منّي  انتزع  شيء؛  رجاء  ببالي  خطر  كلّما  ولكن  إليه،  نحتج  ولم 
وال  قصد  بال  وأسبابه  المرجو  ذلك  ليتهيأ  عيني،  هو  أو  هو،  بعينه  وأنا 
سوى  حال  كل  على  هللا  فالحمد  هنا{1}  إلى  وثم  وثمَّ  ثمَّ  إليه،  مني  إرادة 
الكفر والضالل وجْدت ذلَّة واحتياجاً وفقراً ودناءًة، كأنّي أرذل كل شيء 
كأني ممزوج به، ولكن أعلم أنه  ومعصية وفساداً  وأخبثه وأكثرهم ذنباً 

أقبح، وال نرغب إليه لعدم الرغبة مع أنه تعالى على كل شيء قدير.

مطلب
فاعتبر أيها األخ؛ والحال ركعة مقبولة من األوقات الخمسة أحبُّ 
إلّي من جميع ما ذكرنا إن يّسره اهللا تعالى، ولكنها كالَعنقاء ولم أجد غير 
اسمه نظراً إلى ما علْمناه، ولكن فضله تعالى رجاُء كل قانٍط، وعماد كل 

ساقٍط. انتهى مقوالت، قدس سره.
أّن   - اهللا  بإذن  فداهم  روحي   - اهللا  أهل  عند  المقرر  ومن  أقول: 
جاللة  على  وتدبَّر  فانْظر  النهايات،  تصحيح  على  تدل  البدايات  تصحيح 
قدر شيخنا وإنافة شأن مرشدنا وجّدنا غوث األوان الشيخ محمود أفندي 
من  تعالى  اهللا  وجعلنا  ضريحه،  ونور  روحه  تعالى  اهللا  روح  األلمالي 
فضل  بمحض  فيوضه  أمواج  في  والسابحين  حوضه،  بحار  من  الشاربين 

اهللا تعالى وجوده وكرمه وسعة رحمته. آمين يا فتاح افتح لنا يا فتَّاح.
ثم بعد وقوع مثل المذكورات وغيرها ما ال تعد وال تحصى رجع 
رضي اهللا تعالى عنه من والية سبير من نواحي الروس المنحوس خذلهم 

أي: إلى هذا الزمان واهللا أعلم.  {1}
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ومائتين  ألف   1279 سنة  في  والبؤس.  بالبأس  وقت  كل  في  تعالى  اهللا 
لإلرشاد  قطباً  حينئذ  وصار  األلمالية  وقريته  وطنه  إلى  وسبعين  وتسعة 
عنهم  بسببه  وذهب  الناس،  من  ألوف  بذيله  وتعلق  لالستمداد،  وكهفاً 
والكرامات  العجيبة  الخوارق  عنه  وظهر  الخناس،  الوسواس  جميع 

. الغريبة، وكان صاحب تصرُّف تاّم وتفرُّس عامٍّ
قريته  رجال  من  إلينا  تواتر  فيما  تصرفاته{1}  كمال  أعجب  ومن 
من  يحضر  ورآه  منكٌر  مجلسه  إلى  قصد  إذا  أنه  مجلسه،  في  الحاضرين 
المنكر  ذلك  وكان  أنفه،  من  المبارك  نََفسه  ويرمي  إليه  ينظر  كان  بعيد، 
يسقط حينئذ كالمغشي عليه، وكان يتركه بقدر ساعة على تلك الهيئة، 
ثم كان يجرُّ نََفَسه من أنْفه إلى الخلف، فيقوم المغشي عليه من غشيانه، 
ثم يحضره إلى مجلسه، ويقعد قبالته، ويخبره بما كان في قلبه، ويوبخه 

غاية توبيخ، فإنه كان في غايٍة من الشجاعة ونهاية من القناعة.
كان ال يهيب من األمراء وال يخضع لألغنياء.

وكان ال يخاف في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لومة الئم 
نثz yx w v u  t s }  | {مث.

أفندي  يوسف  الحافظ  المأمون  الثقة  مريده  به  أخبرنا  ما  ومنها 
إلى  جاء  إذا  كان  سره  قدس  أفندي  محمود  الشيخ  أن  وغيره:  األلمالي 
من  تعجبنا  قد  وكنا  الخارج،  إلى  رميها  بال  ساعة  يقف  كان  نخامة  فمه 
ذلك مع أنَّ ذلك عار عظيم عندهم، ونقول: يا شيخ أفندي حضرة لَْر، 
ما حكمة توقفك بعدم رمي نخامتك؟ وكان رضي اهللا تعالى عنه يقول 
ألنَّ  طردها،  في  أتوقف  ولذلك  لرميها  مكاناً  أجد  ال  إنِّي  اإلخوان:  أيها 
في قبالتي روحانية رسول اهللا €، وفي جهة يميني روحانية الشيخ خالد 
محمد  الدين  بهاء  نقشبند  شاه  الشيخ  روحانية  يساري  وفي  سره،  قدس 
البخاري وكذا في حوالي جماعات روحانية األولياء قدس اهللا أسرارهم.

كما مر اإلشارة إليه.  {1}
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قليًال  اليسرى  قدمه  يرفع  عنه  تعالى  اهللا  رضي  كان  ذلك  بعد  ثمَّ 
ويرمي بانحنائه قربها تحتها ويضع قدمه على تلك النخامة.

فبذلك  وقت،  كل  في  عنه  تعالى  اهللا  رضي  دأبه  هذا  وكان 
رزقنا  ونسبه،  حسبه  إلى  ارتقى  وبحفظه  منصبه،  إلى  وصل  األدب 
اهللا تعالى حفظ األدب، ووصول الحسب والنسب آمين يا إله العالمين 

الراحمين. أرحم  ويا 
اهللا  رضي  أنَّه  مجلسه  ار  ُحضَّ من  الثقات  الرجال  أخبرنا  ما  ومنها 
تعالى عنه مع بعض أمنائه ُدعي للضيافة إلى بلدة ُمُخو، فلما قربوا إليها 
هناك  شجر  من  ثمراً  يجني  رفقائه  بَْعض  وكان  إليها  قريبة  أيكة  في  نزلوا 
يا  وقال:  فرسه  على  راكباً  الشيخ  فضحك  {يمشان}  الترك  بلسان  يسمى 
َعنْك  يضحك  سلوكه  في  قاخ  قرية  في  الكائن  التاللي  أحمد  َمالَّ  إنَّ  هذا 
ويقول: انظر ترك تأدب هذا الفالن بين يدي شيخه، يَْجني الثمر وأكله، 
اآلن  أحمد  مالَّ  يراني  هل  أفندي  شيخ  يا  وقال:  الجاني؛  ذلك  فتعجب 
وبيني وبينه مسافة ثالث ساعات للفرس الجواد؟ وقال الشيخ: هل أرى 
تلك  من  واحدة  حبًة  أعطني  قال:  أفندي،  يا  نعم؛  قال:  تصديقه؟  لك 
خذ  أحمد  مالَّ  يا  وقال:  الحبة  تلك  الشيخ  رمى  ثم  فأعطى،  الثمرة، 
واحمّر  أحمد  مالَّ  أنف  الحبة  وصلت  واهللا  الشيخ:  قال  ثم  رميتك،  ما 
ا رجعنا من تلك الضيافة وصرنا  موضع وصوله، وقال بعض رفقائه ثم لمَّ
سائرين في الطريق عطشنا، كلنا عطشاً فوصلنا إلى عين في الطريق، فقال 
الشيخ لرفقائه: أليس عندكم إناٌء ألخذ الماء من العين للشرب حال كوننا 
راكبين بال نزول من األفراس؟ فقالوا: ال فنظر إليهم فرأى منخًال ينخل به 
الدقيق مربوطاً خلف فرس واحد منهم فقال: خذ يا هذا ماًء بهذا المنخل 
شاء  إن  يمسك  فقال:  ماًء  المنخل  يمسك  هل  أفندي  يا  فقال:  وامأله، 
المخل  ذلك  المنخل  صاحب  فمأل  والبركة  اهللا  ببسم  وأمأله  تعالى،  اهللا 
بالماء من العين ولم يقطر منه قطرة حتى روي الجميع من الرفقاء مبتدأ 
من الشيخ، ولما تّم النوبة ورَوْوا انصبَّ الماء بغتة وما بقي في المنخل 

قطرة. لحظة ولو شيئاً 
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إلى  عاشقاً  أحمد  مالَّ  إلى  المرمية  الحبَّة  تلك  صاحب  وكان 
وما  الضيافة  من  رجعنا  لما  فقال:  وَحقيَّته  حقيقته  عن  يستخبره  وصوله 
الوصول  في  فأشرعت  قاخ  قرية  إلى  وصلُت  السالمة  غير  مقصودي  كان 
إلى حجرة مّال أحمد ثم لما اطلعت عليه من كوة حجرته وخلوته ناداني 
أن  تعلم  أال  والحّجة  المشائخ  منكر  ويا  الهّمة  دني  يا  أتكلم:  أن  قبل 
من  الحبّة  تلك  وصول  موضع  فرأيت  فنظرته  حق؟!  األولياء  كرامات 
في يده مستقراً، وقال: يا  األنف محمراً، ووجدت تلك الحبّة محفوظاً 
متحيِّراً؛  مدهوشاً  فصرت  الحبة،  هذه  الشيخ  رماني  التي  الحبّة  إن  هذا 
تعالى،  اهللا  فرحمهما  ومنكسراً،  مقهوراً  ومريده  الشيخ  كرامات  ومن 

وزرقنا من فيوضهما آمين.
ومنها: أن الشيخ قدس سره كان ال ينقص عنده في كثير األوقات 
من مائة سالك ومريد، وكان دأبُه في ساعات الليل والنهار التوجه إليهم، 
يقول  البيت  إلى  لذهابه  حاجة  له  وكان  العصر،  صالة  صلى  إذا  وكان 
حين كانوا في المسجد قاعداً{1} هو في المحراب: اقعدوا  لمريديه جميعاً 
الساعة  في  اآلن  إليكم  أتوجه  وإني  وأوليائه  ورسوله  اهللا  مع  بالحضور 
إليه  َوَصلْت  من  كلُّ  كثيراً  المجالس  تلك  في  كان  من  لنا:  وقال  بالنوبة 
النوبة من المريد يخرج منه الصوت العظيم المزيد بعدم طاقته على توجهه 
ته وقوة تأثّره وتصرفه في ألطافه وكان يتوجه في ساعة واحدة أكثر  لشدَّ

من مائة مريٍد ومرادٍ. 

حال من فاعل يقول. {هامش األصل}.  {1}
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مطلب مهم
التوجه إلى المريد أشدُّ شيء عند األولياء

فانظر إلى قوته وشوكته وسرعة خبرته وأن أشد شيء وآكده عند 
قليل  المريد  كان  إذا  خاصة  حاله  واستخبار  المريد  إلى  التوجه  األولياء 

المحبة كدير اللبّة.
ومنها أيضاً: إّن الرجال الكثير، والجمَّ الغفير من اإلخوان الكرام 
ه في السنة التي  واألصدقاء العظام أخبرونا إنَّ الشيخ قدس سره، لما توجَّ
ألف  معه  ذهب  بابارتما  الشيخ  زيارة  إلى  ترخان  الحاج  إلى  فيها  ذهب 
فارٍس ومئتا دارٍس سوى الرجالة وقرؤوا عنده في ليلة الجمعة الصلوات 
المقرَؤءة لهم في الخلوات، ثم لما فرغوا منها قال الشيخ وكان كل أهالي 
فإني  اسكتوا؛  جملًة:  بابارتما  الشيخ  ضريح  حوالي  في  حلقة  الزيارة 
المبارك  بابارتما َحْضَرتْلَرِي فسكتوا كلهم، ثم جّر نفسه  أريد التكلم مع 
إلى الداخل والخارج، فخرج من داخل قبر الشيخ بابا صوٌت عظيم مثل 
والهيبة  الخوف  من  مغشيِّين  هناك  الكائنين  الناس  نصف  فصار  كوكوكو، 
محمود  الشيخ  جرَّ  ساعة  فبعد  كميتين،  الخارج  الصوت  تلك  هول  من 
واحدة،  كنفس  كلهم  الناس  فقام  الصوت،  فسكن  كذلك،  نفسه  أفندي 
ثم قال الشيخ: إن بَابَاَرتَْما َحْضَرتْلَرِي يقول لكلّكم: مرحباً أهًال وسهًال، 

وإنه قد رضي عنكم وأخبرني برضائه منكم.
ثم ذهب الشيخ إلى الحجر المشهور بأنَّه ممسوخ من الحيَّة، ثم 
وشأنه،  حاله  الحجر  هذا  عن  أسأل  حتى  أنصتوا  قال:  لديه  َوَصل  لما 
وهل هو ممسوخ كما قيل؟ أم مكذوب؟ فضرب عصاه عليه واستخبر 
مع  عظيم  دخان  وخرج  هائلة  عنيفة  حركة  فتحرَّك  لديه،  باطنه  عن 

كريهة. رائحة 
حية  كان  أنه  يخبرني  الحجر  هذا  إن  سره:  قدس  الشيخ،  قال  ثم 
عظيمة وكانت تأكل أغنام بابارتما، وكان يقول لي وقتاً فوقتاً: يا حيوان 
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اهللا، ال تأكلي أغنامي، وإنَّ معيشتي منهم وأنستي معهم. ومع قوله لي 
واحدة  يوم  كل  منهم  وأختلس  أغنامه،  أترك  ال  كنت  الليِّنة  األقوال  هذه 
لالختالس  أغنامه  د  أترصَّ التَّل  هذا  على  كنت  األيام  من  يوم  ففي  منها، 
إلى  فوصل  قوسه،  ورماني  أعلمه،  لم  ولكن  الوادي؛  ذلك  في  وكان 
جنبي وخرج من الجنب األخرى، ثم جاء عندي وعال عليَّ بمكعبه ودعا 

عليَّ وقال: ُكن حجراً بإذن اهللا تعالى فصرت حجراً كما ترى. انتهى.
فمثل هذه الحكايات الصادرة عنه كثيرة، وكراماته غزيرة عجيبة، 
تعالى  اهللا  فرحمه  وخطاب،  لسان  بها  يتكلم  وال  كتاب،  يحصرها  ال 

َرُه باألنوار ساطعًة. رحمة واسعة، ونوَّ
ثم لما وصل إلى هذه السنة 1282 ألف ومائتين واثنين وثمانين، 
وتكميل  الواصلين  وإيصال  السالكين  وتسليك  المريدين  توّجه  في  اجتهد 
المرشدين، وكان في ذلك الشتاء يدور على خلفائه الساكنين في الخلوات 
اجتهد  فالن،  بنّي  يا  فالن،  بنّي  يا  ويقول:  والَفلَوات  الليالي  نصف  في 
للوصول والتقرب، فإنه لم يبق لي رزٌق هنا إال األيام والتقرب، قد قرب 

أَجلي ووقت اْرتحالي.
ثم لما لبس الربيع جلبابها، وخلع الشتاء رداء بردها، أجاز ثمانية 
خلفاء من هذه الديار، وأْعطى ليد كلِّ واحٍد منهم كتاب اإلجازة لذهاب 
حبس  من  هرباً  ترخان  الحاج  إلى  ه  توجَّ ثم  له،  حاجة  فال  وإال  التهمة 
الروس وكثرة النمامين منه إليهم بالمنحوس، وأوصى لكلِّ خليفة مقاماً 
ومكاناً وقال لهم:إذا أشكل عندكم أمٌر من األمور الدنياويَّة زماناً فاذهبوا 
لدى حاج بَبَا أفندي القاخي، وإذا أشكل عندكم أمٌر مَّا من أمور الطريقة 
فأّي  مرامي،  وأطلعته  مقامي  أقمته  فإني  التاللي  أحمد  َمالَّ  لدى  اذهبوا 

شيء أردتم مني فتجدونه عند مالَّ أحمد قدس اهللا أرواحهم، 
حاج  الشيخ  السادات  سيّد  وسيدنا  شيخنا  وأكملهم  الخلفاء  فأوَّل 

ة خلفائه. أحمد أفندي التاللي، ولكن تأّخره لكثرة مناقبه وعدَّ
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العالم  الواصل،  الهمام  والفرد  الكامل،  اإلمام  الشيخ  وثانيهم: 
جبرائيل  الحاج  الشيخ  السالكين،  وضياء  المريدين  مربي  العامل،  العلم 
أفندي الزاخوري، ثم اللكيتي، كان بسيط الوجه والكالم، نشيط النطق 
جسيماً  كان  يجبّه،  الخبائث  جميع  ومن  يحبه،  رآه  من  كل  والمرام، 
ذا  الشوامخ،  كالجبال  المشائخ،  دأب  هو  كما  حليماً  وقوراً  عظيماً، 
الرحيم  كاألب  لمريديه  يرحم  وكان  عجيبة،  وخوارق  كثيرة،  كرامات 
والشيخ  األكرم،  والدرويش  األعظم  للشيخ  مريداً  أوالً  وكان  ألْوالده، 
أفندي  محمود  الزمان  شيخ  وصل  ا  لمَّ ثم  األلمالي،  أفندي  أحمد  الحاج 
إلى القرية األلمالية من والية الروس؛ تسلم ذلك الشيخ وجميع مريديه 
أفندي  محمود  مريدي  كأصغر  وكان  أفندي  لمحمود  مائة  ثالث  وكانوا 
جسيماً،  احتراماً  ويحترمه  عظيماً  حباً  يحبه  أفندي  محمود  وكان  لديه، 
أمور  تصغير  في  الزمان  أعاجيب  من  وكان  الناس،  قبالة  يثنيه  وكان 
الدنيا وزينتها والزهد فيها وفي ترك حطامها، وقصصه عجيبة وحكاياته 
شهيرة، ومات سنة 1281 قبل ارتحال محمود أفندي إلى الحاج ترخان 
جميع  وعن  وعنا  عنه  ورضي  تعالى  اهللا  فرحمه  ويتبرك  يزار  هناك  وقبره 

والمسلمين. اإلخوان 
اجتهد  أفندي،  محمود  تربية  في  أفندي  جبرائيل  الحاج  وقع  ثم 
أشهر  سبعة  مدة  في  منيعاً  جهداً  والشيطان  للنفس  وجاهد  بليغاً  اجتهاداً 
مع رفقائه الخلفاء، فرفع حجاب البين، ووصل األين إلى األين، وأجيز 
إجازة تامة، وأذن الرشاد الخلق عامة، وكان رحمه اهللا تعالى من غريب 

آخر الزمان في جاسوس القلوب واطالع األحوال والريوب.
ومن جملة اطالعه عليها ما وقع لي معه حيث كوني إماماً في قرية 
زاخور في 1307 جاء هو والشيخ الحاج حمزة أفندي وشيخنا الحاج قصي 
في  هناك  المدفون  محمود  الشيخ  ضريح  لزيارة  زاخور  قرية  إلى  أفندي 
قبل الزمان، وكنت معهم أدور أينما داروا وأذهب حيثما ساروا، وكان 



540

يوم  في  يضيفونهم  وكانوا  عظيماً،  احتراماً  يحترمونهم  ژاخور  جماعة 
ولألرض  للضيافة؛  معهم  ينادوني  وكانوا  مرات،  خمس  من  أكثر  واحد 

من كأس الكرام نصيٌب.
وكان الحاج جبرائيل أفندي يقعدني عنده في خوان واحد متَّصًال 
ولكن  الحرمة،  ترك  من  خوفاً  الخلف  إلى  أجرُّ  وكنت  بركبته،  ركبتي 
الجنيغي  أفندي  قصي  الحاج  شيخنا  وكان  متصًال،  إال  يتركني  ال  كان 
الدائر  المحبوب  كالكلب.  دائراً  معهم  هكذا  وكنت  ويتبسم،  إلينا  ينظر 
الشيخ  خاله  ناداه{1} معي مخصوصيْن  السابع  اليوم  خلف صاحبه، وفي 
الهرم بابا سعيد الژاخوري للضيافة وكنت معه سائراً مستوياً وال أقدر أن 
ة محبّتي ورسوخ مودتي  أفرق بصري من وجهه وإن كان ترك أدب لشدَّ
إلى قريتي  له، ثم قال: يا بني شعيب أفندي، إني أريد أن أذهب غداً 
لكثرة  الزاخورية  القرية  هذه  في  قريتي  وأهل  قرابتي  من  واستحي  لكيت 
هذا  أرى  هل  حينئذ  قلبي  في  فوثب  لنا  بها  وازدحامهم  إلينا  حرمتهم 
الشيخ بعد اليوم بعد مفارقته منا أم ال فبال مهلة عكس ما في قلبي إلى 
وبكيُْت  وبَكى  يمينه،  جهة  في  وكنت  صدره،  وإلى  إليه  ني  وضمَّ قلبه 
األجل  في  ُمْهلة  لنا  تعالى  اهللا  أعطى  إن  أفندي،  شعيب  بني  يا  قال  ثم 
نرى إن شاء اهللا تعالى وإال فال، وكنت أخاف بعد ذلك في حقه وفي 
قصداً، ُمصّمماً لدخولي في تربيته، ولكن  فوته عن يدي لكوني قاصداً 
ال يكون إال ما أراده ولم أره بعد ذلك، ومات في ذلك الشتاء في شهر 
ألف   1307 سنة  من  منه}  عشر  الثاني  االثنين  يوم  {في  األخير  جمادى 

آمين. تعالى  اهللا  رحمه  وثالثمائة وسبعة، 

حاج جبرائيل أفندي. {هامش األصل}.  {1}
مطلب مهم: ُدنْيَاْل بَُقَرْو َحاِج بَبَا أفَنِْدَد – قاخي – اَْسُكْو اَ؛ َطرِيَقتَگُْل أُموَرْل گَزِ   *

ُرقََّرْو أْحَمُد التََاللِي يَْصَد اَْسُك اَ. {محمود الفعال قدس سره}، {هامش األصل}.
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ألن  قُدرة  وال  تحصى  أن  من  فكثيرة  وكراماته  حكاياته  وأما 
تستقصى.

العامة  اإلرشاد  بساط  على  وأجلس  التامة  للخالفة  بعده  وخلف 
خليفته أخانا العالم الواصل والفاضل الكامل: 

الشيخ الحاج عبد الرحمن أفندي العسوي{1} من والية هيد من نواحي 
السالكين  وتسليك  المريدين  تربية  على  اآلن  وهو  أفندي،  شاميل  الشيخ 
للصالحات،  وإيانا  اهللا  وفقه  المسترشدين،  وإفادة  المستفيضين  وإضافة 

وجنبنا عن المناهي والمكروهات الطالحات بمنه وكرمه آمين.
وثالثهم: إمام الهدى وتارك الردى مخزن العلوم اإللهية ومصدر 
إلى  وقدوتنا  وجدنا  شيخنا  والباطن  الظاهر  في  العالم  الربانية،  الفيوض 
قبره  ونور  سره  قدس  السواكلي  أفندي  اسماعيل  الحاج  الشيخ  تعالى  اهللا 
آمين. وأوالً كان مع أقربائه مهاجرين إلى ديار داغستان في زمن الشيخ 
الجميل  والغوث  الجليل  الشيخ  تربية  وفي  سياسته  وتحت  أفندي  شاميل 
شيخ المشائخ الشيخ جمال الدين أفندي الغموقي قدس سره ونور قبره، 
مث   t  s  r  q   p نث  تعالى  قوله  ضمن  في  دخوله  فبعد 
الشيخ  أجازه  األصفياء  ودرجات  األولياء  مقامات  من  بلغ  ما  وبلوغه 
الخلق  ارشاد  بساط  على  وأجلسه  الكاملة  باالجازة  أفندي  الدين  جمال 

المرضية. الراضية 
شمويل  اإلمام  بحبْس  العظمى  والبلية  الكبرى  الفتنة  وقع  لما  ثم 
خذلهم اهللا تعالى الجليل  أفندي، وبوقوع ديار داغستان في يد الكفار – 
والمالئكة  األنبياء  عن  حتى  وسّره  مقدوراً  قدراً  اهللا  أمر  وكان   – الجبَّار 
مع  ذهب  العيال  مع  ألنه  أفندي  الدين  جمال  شيخه  من  فارق  مستوراً، 
وطنه  إلى  رجع  له  المترجم  والشيخ  الروس  والية  إلى  أفندي  الشمويل 

األصلي إلى قريته َسَواكِْل.

ومات الشيخ الحاج عبد الرحمن العسوي في بلدة جّدة في 1320 حين ذهبنا   {1}
معه إلى الحج. فرحمه اهللا تعالى وإيانا {منه}.
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وسبُب كونه ودخوله في تربيّة الشيخ محمود أفندي - كما أخبرنا 
به خليفته وشيخنا الشيخ الحاج قصي أفندي الجنيغي نقًال عن فمه – أنه 
آخر  في  أفندي  الدين  جمال  شيخي  من  مفارقتي  على  عزمت  لما  قال: 
األمر قال: يا بني مالَّ إسماعيل{1}، أنا القطب اآلخر في ديار داغستان، 
إلى  وصل  لمرشد  وصلت  وإن  الزمان،  آخر  إلى  قطب  بعدي  يكون  فال 
حاجة  ال  وإال  لالستفادة،  لديه  الذهاب  لك  يمكن  الكبرى  القطبية  مقام 
ن في لبي، وكنْت في  لك لإلياب إلى غيره فرسخ مقالته في قلبي، وتمكَّ

بيْتي وفي قريتي في زمان.
عظيم  رجل  ألمالُو  قرية  في  أنَّ  عديدة  مديدة  مدة  بعد  سمعت  ثم 
إلى  ألتفت  ال  وكنت  أفندي،  محمود  بالشيخ  المسمى  المشيخة،  يدعي 
أقوال الناس بالنظر إلى قول شيخي األول، وكنُت تيقنت أنه ال يكون أحٌد 
ما في ديارنا أكبر من الشيخ جمال الدين أفندي، فيوماً جاءت رسالٌة إليَّ 
ثم  ألتفت،  فلم  عنده،  حضوري  مضمونها:  أفندي،  محمود  الشيخ  من 
بعد مدة جاءت ثانية هكذا فلم أنظر أيضاً، ثم جاءت ثالثة إن كنت تجيء 
تعال وإال أجيء عندك، فإني ال أستنكف عن زيارتك، وان استنكفت عن 
زيارتي، فتأثر هذا القول في قلبي، فقلت: فما يفعل إن ذهبت لديه فهل 

ال يحصل لي أجر زيارة األولياء، وإن لم يفد لي بشيء.
الطول  في  األلماليَّة  إلى قريته  األبيض وارتحلت  الفرس  ركبُْت  ثم 
من  ساكتين  رهبته  من  ناكسين  كثيرة  جماعة  عنده  فوجدت  والَعرض، 
هيبته؛ كأنَّ على رؤوسهم الطير، ثم لما اطلعت على زمرته الكريمة رفع 
فلما  طلعته،  بجمال  أخي  يا  اقعد  وقال:  ركبته  أعلى  من  المبارك  رأسه 
قعدت في حلقته ودخلت في حجاب محبته قال: يا ولدي حاج إسماعيل 
أفندي، إن قول شيخك جمال الدين أفندي الغموقي أنا آخر القطب في 

ولم يكن حّج حينئذ، تدبر. {هامش األصل}.  {1}
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الداغستان الفاروقي حقٌّ عندنا وصادق لدينا، ولكن نحن األول منه في 
القطبانية واألفضل في الجيالنية{1}.

ثم لما خرج هذا القول منه ِصرُت مغشيّاً علي باستيالء حاله لدي، 
من  علقني{2}  الحال  في  كوني  فحين  لمنعه،  أملك  ولم  لدفعه  أقدر  ولم 
يدرك  ال  عال  كبير  شاهق  أعلى  من  بهما  مربوطاً  مجال  بال  قدمي  ابهام 
الخاطف  كالبرق  فجاء  أفندي  الدين  جمال  شيخي  فناديت  فخفت  قعره، 
ووقف عن بعيد مني وناديته ثانياً وثالثاً واستغثت له باخالص مما وقعت 
فيه، فلم يقدر ولم يحضر لدي من هيبة الشيخ محمود أفندي، فعلمت 
إلى  يده  فمد  به  واستغثت  فناديته  منه،  أعلى  أفندي  محمود  الشيخ  أنَّ 
وخلصني، فبعد ذلك ذهب عني الحال ووجدتني كالطير المذبوح المرمي 
بين يدي الحلقة، ووجدت جميع أعضائي متألمة ممزقة، فقعدت على 
هيئتي وأدبي، فقال الشيخ محمود أفندي: يا حاج إسماعيل أفندي، ما 
أصابك يا ولدي قد وقْعَت في حرج عظيم وضيق جسيم، فقلت: ال قول 
لي وال جواب وأنت تعلم كله، ثم قال يا بني، قد وجب عليك دخولك 
في خدمتنا فلقَّنني ذكر القلب وما معه من  في تربيتنا، وال نكلفك كبيراً 
د  يجدِّ كان  لديه  حضرت  وكلما  بيتي،  إلى  فأرسلني  والمعرفة،  اآلداب 
وبالوصول  لي،  وأذن  لي  أجاز  األمر  آخر  في  ثم  ذكري،  ويكثر  درسي 

ر لي. انتهى. بشَّ
عامًال وفاضًال كامًال، ال يحمل منة  وكان رحمه اهللا تعالى عالماً 
شعير  معه  يحمل  كان  وأحبائه  مريديه  زيارة  إلى  ذهب  إذا  حتى  أحد 
فرسه، وكان ال يستقيم له أمور الدنيا، ويعلى عليه الباليا الكبرى، وكان 
يصبر كلما ابتلي ويشكر كلما أنعم كما هو شأن األولياء الكمل واألصفياء 

الفضل فلله دره وإلى النعيم ردَّه.

إلى ضيق حالي  بالفكر والمقال فوقف الشيخ محمود أفندي على رأسي ناظراً   {1}
وشدة بأسي.

أو أدالني.  {2}
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وكان يجتهد في إرشاد الخلق إلى طريق الحق، ويالزم على الجمعة 
والجماعة، ويحمل آفات الخلق لرضاء الحق، وكان كثيراً ما يقول ألخيه 
يختفي من الناس وال يحضر الجماعة  الصغير الحاج عبد اهللا وكان كثيراً 
في  والرجولية  الشجاعة  أتعلم  الخناس:  وظلمة  الناس  آفات  من  خوفاً 
ويحضر  الجلوة،  في  نفسه  يحفظ  َمْن  الرجل  وإنما  الخلوة،  في  العبادة 
مع اهللا تعالى في مأل الناس، ويطرد قلبه من الوسواس. وكماالته كثيرة 
كتبنا كلها لحصل كتاٌب ضخم  وكراماته وفيرة، وحج قدس سره، ولو 

رحمه اهللا تعالى وإيانا.
وبعد ما أجاز إجازًة تامة لشيخنا الشيخ الحاج قصي أفندي انتقل 
إلى رحمة اهللا تعالى وارتحل إلى ما عند اهللا في شهر رجب في الخامس 

والعشرين منه في سنة 1302.
ومالَّ  أفندي  اهللا  عبد  الحاج  الشيخ  أخيه  من  خلفائه  سائر  وأما 
أنهما  يزعم  من  فمنهم  فيهم  اختلفوا  الناس  فإنَّ  القرقايلّي  أفندي  حاجي 
منهما  العجاب  العجب  ولكنَّ  بكذبه،  يدعى  من  ومنهم  خلفائه،  من 
الشيخ  مأذوني  بكونهما  يدعيان  أنهما  الناس  ثقات  أفواه  من  سمعت  أني 
الشيخ  القادات  وقائد  السادات  شيخ  شيخنا  سمعت  ألني  أفندي  محمود 
ديارنا  في  يجز  لم  أفندي  محمود  إن  يقول:  التاللي  أفندي  أحمد  الحاج 

لغير الثمانية فيه المذكورين في الكتاب، واهللا أعلم بالصواب.
الجنيغي  العزيز  عبد  ابن  أفندي  قصي  الحاج  الشيخ  شيخنا  وأما 
أعاجيب  من  وكان  مجذوباً،  وسالكاً  سالكاً  مجذوباً  كان  السمبوري 
الزمان في الخوف من اهللا تعالى، نث Ñ Ð    Ï Îمث أني كلما 
جامداً  ما  وقت  في  عينيه  أبصر  ولم  يبكي  أجده  كنت  لزيارته  حضرت 
قدوسّي  وكان  ناصحاً،  فصيحاً  عامًال  عالماً  كان  نادراً،  إال  الدموع  من 
وكان  والديون،  والتركي  والفارسي  العربي  الشعر  إنشاد  في  الزمان  آخر 
شجاعاً مهاباً وللدعاء مجاباً، وكان ال يترك القول الحق إال بقوله ولو كان 
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لكون أوالده  بَحْولِه، ولكْن كان إنكاُر الناس عليه كثيراً  المقول له أميراً 
غير مطيعين هللا ولرسوله، وعاقين لقوله، وإن كان واحدهم الكبير عالماً 
نث Z Y    X W V U  T SR Q P O Nمث وكان تضيقه 
عليه كثيراً، وكثيراً ما كان يقول لي: يا ولدي شعيب أفندي، لو لم تكن 
امرأتا نوح ولوط عليهما السالم وولد نوح كنعان كافرين لشق قلبي وتفرق 

روحي، ولكن لما تأمَّلتهما استراحت نفسي واطمأنَّ لبِّي.
أفندي  إسماعيل  الحاج  شيخه  من  ومجازاً  مأذوناً  كان  وكما 
الجنيغي  أفندي  خليل  حاج  الشيخ  حليلته  وأب  شيخه  من  مجازاً  كان 
تعالى  اهللا  قدس  الغموقي  أفندي  الدين  جمال  الشيخ  مأذون  هو  الذي 

الَعلية. أسرارهم 
وكان يقول لي قد ناداني شيخي الحاج إسماعيل أفندي إلى قريته 
لزيارة  معه  ذهبت  ولما  محلَّته،  داخل  في  القنطرة  فوق  اإلنابة  وأعطاني 
الحاج إسماعيل أفندي وضريحه أراني تلك القنطرة وقال: قد قعد شيخي 
فوق الصك الغربي وقعدت أنا فوق الصك الشرقّي، وقال يا مالَّ قَصْي: 
آالف  وخمسة  الصلوات،  من  وألفاً  االستغفار،  من  ألفاً  لك  ألقِّن  أنا 
رجل  أنا  أستاذي!  يا  له:  فقلت  قال:  السرية.  الجاللة  لفظ  ذكر  من 
مسافٌر، وأنا اآلن على ساق السفر قاصر، وال أقدر إتمامه حتى أصل إلى 
قريتي جنيغ. فقال: لك المهلة لذلك حتى تصل إلى قريتك. ثم قال لي 
شيخي: إنّي لّما وصلُت إلى قريتي وأدَّيت ورد يوم وليلة كنت قعدت في 
أزهر  نجماً  فرأيت  الرابطة،  سبيل  على  الجامع  مسجد  من  مظلمة  زاوية 
لع من الشرق، ونظرت إليه بعين بصيرتي وفرحت به،  كنجم الصباح اطَّ

وقلت في نفسي: ما أسهل وصول درجة المشيخة لي!
بعض  في  مّرات  الحكاية  هذه  لي  يحكي  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
األوقات، ويبتسم ويضحك ويعظ لي به، رحمه اهللا تعالى ورضي ولو 

ألجلي نث ! " #    $ % مث أنه كان لي أرحم من والدي وأمي.
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إليك  نظرت  إني  أفندي!  شعيب  يا  لي:  يَقول  كان  ما  وكثيراً 
وفكري عندك، فال تنظر إلى غيرك من اإلخوان في تساهلهم في أورادهم 
وآدابهم، وإن اهللا تعالى أراني إياك في أداء حقوق اإلرشاد، واإلقامة في 
باهللا  إال  قوة  وال  حوَل  وال  ظنه  ق  وصدِّ قه  صدِّ اللهم  لالستمداد،  مقامي 

الفتاح الوهاب.
قبل  بسنين  هذا  قبل  تعالى  اهللا  استخرت  كنت  قد  لي:  يقول  وكان 
اجتماع األجساد بأني أقول: إلهي يا رب هل تهب لي مقيماً يقوم مقامي 
ويؤدي مرامي؟ ثم نوديت في سري أني أعطيتك ووهبتك رجًال داغستانياً 
شيء  كل  على  إنك  اللهم  غيرك،  أريد  وال  بصفتك  ووصفني{1}  شمويليّاً 
ق ظنون أوليائك وفهوم أحبائك وإن لم نكن أهًال لذلك. قدير، اللهم صدِّ

وكان يقول لي: يا ولدي شعيب أفندي! إنَّ شيخي وروحي حاج 
حجلة  في  وقال  األرواح،  عالم  في  له  ولداً  جعلك  قد  أفندي  إسماعيل 
لي، فعلِّمه الكتاب واجعله  األنس: إلهي يا رب، إني اتخذت هذا ولداً 
أوليائك  من  واجعله  العرفان،  ومعاليم  القرآن  تأويل  فه  وعرِّ حافظاً، 
ومقامات  األولياء  كرامات  أعلم  وتعالى  سبحانه  واهللا  أصفيائك{2}  وزمرة 
الكرماء، اللهم تقبَّل دعوته، وأجب قولته آمين بحق سيد الورى آمين. 
كان  دعا  شيء  أي  وفي  الدعوة،  مجاب  تعالى  اهللا  رحمه  شيخنا  وكان 
يظهر كفلق الصبح، وعجيباً عنه في إظهار ما في قلوب الناس وخباياهم، 

وكراماته عجيبة وحكاياته غريبة، رزقنا اهللا تعالى بركته وشفاعته.
ومن مكتوبات الشيخ الحاج إسماعيل أفندي لمريده الشيخ الحاج 
في  الوداد  نخيل  غرس  لمن  حمداً  األسماء،  خير  اهللا  بسم  أفندي:  قصي 
رياض قلوب َمْن شاء من العباد، من عبد اهللا ذي الجالل الداعي الحقير 

أي: النادي.  {1}
ولوال قوله تعالى نث s r     q p  مث وسبق عني من حدَّث بنعمته لم أكتب   {2}

هذا هنا. {من الكاتب الفقير رحمه القدير}.
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الحاج إسماعيل إلى حضرة العالم العليم واألخ األعّز الحليم مالَّ قصي، 
وعلى  عليكم  كالقمرين،  ء  يتضوَّ عام  ودعاء  كالعنبرين،  يعطر  تام  سالم 
والسالم  التحية  إهداء  خلف  بعد؛  أّما  آمين.  قاطبة  وأحبائكم  أهلكم 
لْفت جنابكم الميمونة أوالً أن تكونوا سابحين في أمان اهللا تعالى دائماً، 
وترك  الفراق  بطول  فؤادنا  عن  والهجران  النسيان  عدم  لكم  إعالم  وثانياً 
باالستقامة  وأوصيك  منك  ألتمس  ذلك  وألجل  وبينكم،  بيننا  االختالط 
دية، ومحاسبة النفس في كل حين، وترك المعارضة  في الشريعة المحمَّ
ألهل الزمان، وترك صحبة الجهالء خصوصاً صحبة المنكرين، وموافقة 
الصالحين، وترك حبِّ الدنيا، ألنها رأس كل خطيئة، وفي حقِّ ذمِّ الدنيا 
الموت  تذكر  الدنيا  حبِّ  ترك  وعالج  مشهورة،  واألحاديث  اآليات  من 

   <  ;  :  9  8  7  6 نث  تعالى:  وقال  تعالى،  اهللا  ذكر  وكثرة 
=  <  ? @مث نث å ä ã   â á مث.

مطلب
وقال ذو النون المصري رضي اهللا تعالى عنه: لكل شيء عقوبة، 

وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر والمحبة الوافرة.
قال الشيخ سري السقطي رضي اهللا تعالى عنه: ال تصحُّ المودَّة بين 

اثنين حتى يقول أحدهما لآلخر: ما أنا إال أنت. 
هذا  والسالم  تعالى  اهللا  إلى  الوصول  في  كافية  الشيخ  محبة  وإن 

فكان انتهى من خطه رحمه اهللا تعالى.
قرية  األصلي  وطنه  كان  وإن   – أفندي  قصي  الحاج  شيخنا  وأما 
جنيغ – كان سكناه في قرية ُكْدبََرْك – قرية من والية چاْر كثيراً ولذا كان 
وفاته فيها ودفن في المقبرة الكائنة قبالة بيته – وعلى قبره عالمة للزيارة 
في شهر جمادى األخرى في سنة 1314 فرحمه اهللا  اآلن يزار ويتبرك – 

تعالى وإيّانا ورضي عنا آمين.
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العالم  األماثل،  الفحول  قبلة  الفواضل،  أرباب  كعبة  ورابعهم: 
الفاضل األَجل، والواصل الكامل األدّل، الحاج حمزة أفندي الژاخوري 
ثم االيليسوّي ولد رحمه اهللا تعالى في قرية ژاخور في سنة 1247 ونشأ 
فيها نشأة كاملة، وكان في براعة النطق والبيان وفصاحة الكالم واللسان 
من أعاجيب الزمان، وكانت آثار السعادة والهداية، وأنوار الرشد والوالية 
والفنون،  العلوم  تعلم  كبره  أيام  وفي  صغره  حين  عينيه  بين  من  ظاهرة 
والزم العلماء الكرام والمأمون، وتضلَّع بالعلوم العقلية والنقلية، وشبع 
جاء  حتى  األصلية،  قريته  في  متوّطناً  وكان  الحسنيَّة،  األخالق  بمكارم 
الفتنة الكبرى والبلية الفخرى في 1268 بإحراق قرى والية سمبور التسعة 
في  أفندي  شاميل  الشيخ  اإلمام  والية  زمن  في  المنحوس{1}  الملعون  بيد 
في  حينئذ  تقدموا  قد  المذكورة  التسعة  القرى  أهل  وكان  داغستان  أودية 
القرى والبُلدان في الواليات الكائنة في يد الروس، وكل ذلك من خوف 
الروس{2} من وقوع القرى التسعة في قبضة اإلمام الشيخ شاميل، وحينئذ 
كان وقوف الشيخ الحاج حمزة أفندي في قريته إيلِي َسْو، ولما استولى 
الملعون المسكوف والية الشيخ شاميل بقي الشيخ مع أهله وبعض أقربائه 
ناً ولم يرجع إلى قرية ژاخور لكونه مكاناً في غاية  في قرية إيلي سو متوطِّ
مريداً  أوالً  أفندي  جبرائيل  كالحاج  وكان  المعيشة،  ضيق  ونهاية  المشقة 
أفندي  محمود  الشيخ  رجع  لما  ثم  األلمالي،  أفندي  أحمد  الحاج  للشيخ 
الشاقة  الرياضات  في  ودخل  بليغاً  اجتهاداً  واجتهد  إليه  رجع  قريته  إلى 
في تدبير نفسه األمارة، فوصل بفضل{3} اهللا تعالى إلى مطلوبه ونال إلى 

عدو الدين غنا رال مايور بارون مع ترخنو عليهما اللعنة إلى وادي ژاخور في   {1}
إلى  أهاليها  وخرجت  هچطة  أي  كسور  إلى  قردول  من  قراها  وأحرقوا  رمضان  شهر 
والية كرجستان أي والية چار، ومات فيها أكثر أهاليها ولم يتفق لهم بعد اجتماع تام 

في القرى الجبليَّة وكانت هذه الفتنة الكبيرة في سنة 1268 {منه}.
اإلضافة إلى الفاعل. {منه}.  {2}

في األصل بفضله ولعل الصواب بفضل.  {3}
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مرغوبه، وأجازه الشيخ إجازة كاملة وأجلسه على بساط اإلرشاد وافرة، 
وَعِجيَزة{1}  خلقه  حسن  في  غاية  على  رأيته  كما  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
استقامة  وفي  الدين  أمور  إدارة  في  شجاعاً  حليماً،  جواداً  وكان  َخْلقه، 

الدين القويم وكان ذا كرامات غريبة وغرائب عجيبة.
الباكني  الطويل  محمداً  أنَّ  الثقات:  أفواه  من  سمعناه  ما  منها 
أربعين  قبل  بموته  الشيخ  أخبر  قد  سو،  إيلي  قرية  في  ساكناً  كان  الذي 
وفاته  خطَّ  أرى  إني  وقال:  مريضاً،  اإلخبار  وقت  يكن  لم  أنه  يوماً 

جبهته. في  الئحة  وموته 
جبرائيل  الحاج  تعزية  إلى  ذهبت  ا  لمَّ أني  معنا،  وقع  ما  ومنها 
لدى ابنه العالم مالَّ عبد الرحمن وإخوته إلى قرية لكيت ورجعت من 
ناداني  صباح تلك الليلة  بتنا في قرية إيلي سو، وفي  رفقائي  هناك مع 
وذبح  التالميذ،  مع  رجًال  عشرين  نحو  وكانوا  رفقائي،  جميع  مع 
شأن  هو  كما  بالخدمة  بنفسه  رؤوسنا  على  ودار  لنا  واحترم  شاة،  لنا 
سّراً  المجلس  ذلك  في  إلينا  ينظر  وكان  الكاملين،  وسيرة  الصالحين 
ر،  والتفكُّ النظر  في  حاله  على  لع  أطَّ وكنُت  حقِّنا،  في  ويتأمَّل  وجهراً 
ر، ثم لما خرجنا من عنده تخلَّف عنده  ولكن لم أعلم ألي شيء يتفكَّ
بنا  لحق  لما  ثم  الژاخوري،  القادر  عبد  الحاج  صديقنا  حينئذ  مريده 
ضحك فقلت: أضحكك اهللا تعالى يا صوفي لم تضحك؟ فقال: كنت 
قالدة  تعلقوا  أن  لكم  يمكن  ال  هل  أفندي  حمزة  الحاج  لشيخي  أقول 
الذكر في عنق ُشَعيْب أفندي؟ فقال: يا ولدي عبد القادر إنه ليس في 
في  المجلس  في  أتفكر  كنت  قد  وإني  ذكرنا!  قالدة  أفندي  شعيب  عنق 
غيري،  قالدة  عنقه  في  ولكن  فيه،  قالدتي  أرى  ال  ولكن  ذلك،  حق 

انتهى. تركته.  ذلك  وألجل  منه  نصيٌب  لي  فليس 

ألنه كانت كلتا قدميه معيبة كما رأيته هكذا {منه}.  {1}
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صاحب  وكان  الطبع،  بسيط  الوجه  طليق  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
سخاء  يكن  ولم  واسعة،  قريته  ضيق  مع  أرزاقه  وكانت  الكيمياء،  علم 
خليل سلطان مثله، وخلف مقامه خليفًة له مّماْى أفندي اإليلي سوي، 
وانتقل إلى رحمة اهللا تعالى في سنة 1308 ألف وثالثمائة وثمانية فرحمه 

اهللا رحمة واسعة آمين.
وخامسهم: مصباح الظالم ومالذ الكرام، الشيخ األكرم الفاضل، 
عثمان  الحاج  ابن  أفندي  حضرة  حاج  الشيخ  الواصل،  األفخم  والدستور 
المرشد  ولده  خط  في  كما  والدته  كانت  تعالى؛  اهللا  رحمه  الژاخوري 
الكامل األخ األعز الواصل عثمان أفندي في سنة 1225 تقريباً ال تحديداً؛ 
الُجْرم،  نظيف  الجسم،  لطيف  القامة،  معتدل  تعالى  اهللا  رحمه  صفته 
بياض اللون يضرب إلى الحمرة، كّث  وُخلقاً  وَخلقاً  أجمل الناس وجهاً 
اللحية سوداء لكن قد تبيض من شعور لحية المالئكة، وكان معتزالً عن 
بزيارة القبور والمشاهد ومشتغًال بالرياضة بعد  باهللا ومؤتلفاً  الناس مؤنساً 
اإلنابة من الشيخ محمود أفندي قدس سرهما، وجدَّ واجتهد حتى وجد 
اهللا وظهر صالحه وخيره، وطار في الفضائل طيُره، وحمد في الطريق 
ومرشداً  فاضًال  مأذوناً  كْونه  بعد  الژاخورية  قريته  قدم  ثم  وسيره،  سراه 
المسجد  في  األوقات  أكثر  في  وسكن  والرياضة،  العبادة  والزم  كامًال، 
الذي عند ضريح الشيخ محمود متصًال به، وازداد رياضة يوماً فيوماً حتى 
مات على تلك الحال، وأرشد الناس ولم يفارقهم عن تربيتهم وتزكيتهم، 

وكان معظم مخلصيه أكابر علماء زمانه.
بلغه  لما  أنه  أيضاً:  المذكور  ابنه  خط  في  كما  كراماته ÷  ومن 
الخبر من حكام الروس بتضييقه وحبسه وإرساله إلى سبيْر قال: فإن شاء 
اهللا تعالى ال يصل من أيديهم إلى ضرٌر ألني أرى بحق أن طينتي من طينة 
قطب العارفين الشيخ محمود أفندي المدفون في ژاخور وأنَّ تُْربتي بإذن 

اهللا تعالى تكون لديه. وكانت كما قال!
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ومنها أيضاً: أنه كان يعلم َمْن جاء لخدمته من الزائرين بال التفاٍت 
وقت موته  إليه ويدعوهم بأسمائهم بال إشارة منهم، وكان قد علم أيضاً 
ومات في سنة 1284 في اليوم األول من شهر ذي القعدة، فمدة عمره 
تسعة وخمسون سنة، وكان مدة حياته قليًال بعد كونه مأذوناً، ومع ذلك 
وكرامات  كثيرة،  آثار  منه  وبقي  وغرائب،  عجائب  من  لمخلصيه  أظهر 
عظيمة لم أذكره لطول الكتاب وماللة الخطاب، فرحمه اهللا تعالى ورضي 
الراحمين.  أرحم  يا  آمين  والمخلصين  اإلخوان  جميع  وعن  وعنا  عنه 

انتهى ما التقطتُُه من كالم ابنه على المرام مختصراً.
الضرغام  والضيف  الهمام  والفاضل  اإلمام  الشيخ  هو  وسادسهم: 
والعاقل الشجاع الصمصام، الحاج بابا أفندي القاخي الحنفي قدس سره، 
كان  وقوراً،  وفيراً  عاقًال  األمور  جميع  وفي  صبوراً،  حليماً  كريماً  كان 
رحمه اهللا تعالى ِحبَّ شيخه وضيف روحه، وكان قد انتهى إليه رياسة 
اهللا،  ألهل  مِْضيفاً  وكان  األخروية  األحوال  وخاقان  الدنياوية،  األمور 
ام شيخه ألجل اهللا، ومأوى الكرام، وكريم العظام، وكان  لخدَّ وخادماً 
قد حق فيه قولهم: {كريم القوم خادمهم}، وناهيك لجاللته وعلوِّ منقبته 
ه! وللنعيم رده، وجاهد  إنه كان كثير التواضع، ووضيع الترافع، فللَّه درُّ
في اهللا حق جهاده، وراض نفسه حق رياضته فوصل إلى مراده، وأجاد 
المشفق  كاألب  للناس  وكان  نصيحته،  حق  اهللا  في  وناصح  مفاده،  في 
ألوالده، ولم أعلم تاريخ والدته! ولكن مات وانتقل إلى رحمته تعالى 
في سنة 1301 ودفن في مقبرة قريته، وقبره يزار عليها ويتبرَّك، فرحمه 

اهللا تعالى وإيَّانا آمين.
وسابعهم: الشيخ الشهير والنجم الزاهر المنير الشيخ نور اهللا أفندي 
الليسغي رحمه اهللا تعالى كان مرشداً للخلق، ناصحاً للحق، وقد أخبرني 
األلمالي  أفندي  محمود  الشيخ  أنَّ  األلمالي  أفندي  يوسف  الحافظ  أخونا 
قدس سره لم يكن قد أذن لنور اهللا أفندي حين يذهب إلى الحاج ترخان 
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ولكن هو وأقاربه قد فعلوا له المنة في بلدة نُُخو باإلجازة له لرؤيتهم عاراً 
خدمة  إلى  ذهابه  بشرط  نُُخو  بلدة  في  فأجازه  دونه،  لرفقائه  باإلجازة 
الشيخ الحاج أحمد أفندي التاللي حتى يكمل، ولكن لم يذهب إليه ولم 
يكمل  لم  ولذلك  الطالبين،  اإلنابة ويرشد  يعطي  ذلك  مع  وكان  يكمل، 
به أحد، ولم يستفد به واحد. انتهى واهللا أعلم. اللهم احفظنا من شرور 
أنفسنا ومن سيِّئات قبائح أعمالنا، ومات في قريته في سنة 1315 فرحمه 

اهللا تعالى وعفى عن عثراته وعنَّا آمين.
د  محمَّ الحاج  الشيخ  الكامل،  والفاضل  العامل  العالم  وثامنهم: 
شيخنا  أخبرنا  وقد  قبره،  ونور  سره  قدس  الداغستاني  األرچي  أفندي 
شيخه  أنَّ  التاللي  أفندي  أحمد  الحاج  الشيخ  األوان  د  ومجدِّ الزمان  شيخ 
قطب حينه وغوث آنه الشيخ محمود أفندي األلمالي قدِّس سرهما أخبره 
اجتهاداً  اجتهد  قد  األرچي  أفندي  الحاج محمد  العالم  أخانا  إن  قال:  أنه 
لنا التعب في حقه، ولكن  كثيراً، وراض نفسه وفيراً، وكذا نحن قد تحمَّ
لم يفتح له القلب ولم يرزق له ذلك، وال أعلم سرَّ اهللا تعالى، ولكن ال 
مرضيّاً، وليكوننَّ له  من أوالد األولياء راضياً  شك في كونه وليّاً، وولداً 

فتح قبل سكراته أو في بيت برزخه. انتهى.
ما  البيان):  (روح  في  حقي  إسماعيل:  الشيخ  قال  كما  فأقول 
ويا  األبواب  مفتح  يا  اللهم  أعضله!  وما  أشكله  وما  الطريق  هذا  أصعب 
مقلب القلوب واألبصار، ويا خالق الليل والنهار، ويا دليل المتحيّرين ويا 
لُت عليك يا ربَّ العالمين، وأفوِّض أمري إلى اهللا  غياث المستغيثين، توكَّ

إنَّ اهللا بصير بالعباد، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل.
ومات الحاج محمد أفندي األرچي رحمه اهللا تعالى في والية چاْر 
في قرية شتوار، ودفن قبالة مسجدهم الجامع في 1313 رحمه اهللا تعالى 

وإيانا آمين.
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وللشيخ محمود أفندي األلمالي مكاتبات كثيرة ومراسالت عظيمة 
ولكن  وإحصاءها،  كتبتها  نقدر  وال  والنصيحة،  والَوْعظ  الطريقة  في 
نكتب واحداً منها منقوالً من خطه المبارك للتبرُّك بها واالنتفاع بها، التي 
رحمهما  القاخي  أفندي  بابا  الحاج  خليفته  إلى  ترخان  حاجي  من  أرسله 

اهللا تعالى وإيانا آمين.
بسم اهللا خير األسماء 0909090 جناب أخ مخدوم عزيز الوجود، 
صديق الوعد وفيَّ العهود، ولو عاقتنا الزمان في الغيب والشهود، على{1} 
ما يوافق محاكمة العقول، ولو كانت في َمْعرض الذهول عن المشيئة التي 
طلعت من مطالع التقدير بال تغيير وال تعبير، واهللا على كل شيء قديٌر، 
أزمة  وبيده  تعالى،  اهللا  بمشيئة  إال  شيء  ملكه  في  يجري  ال  سبحانه! 

األمور وإليه المصير.

مطلب مهم
حاجي بابام يَادَِكارِي حاجي بابام! أيقظنا اهللا تعالى عن تسويالت 
وعن  الدنيا،  فناء  وعن  العمل،  وتسويف  األمل  بطول  تنا  َغرَّ التي  أنفسنا 
ُحْرمة حبها وحب رياستها إلى ما هو الحطام، ولقد شاهدنا أنَّ مِْن محبِّيها 
ر  جرت القوافل ومضت، فإنها تركوها بالحرمان ولم يبق منهم سوى التحسُّ

 B A   @ ? > =     < ; : 9 8 والخسران نث
 Q P O N M LK J I  H G F E D C
 U     T  S    R  Q  P     O  N  M  L نث  اآلية  مث   S  R
اللهم  _مث   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V

ارزقنا المالقاة بأحسنها. 
بنار  واحترقنا  االفتراق،  بيننا  وحال  الفراق،  أحاطنا  لما  ثم 
بالمكاتبة  المكالمة  ومن  بالمذاكرة،  المشاهدة  من  واكتفينا  االشتياق، 

حال من فاعل عاقتنا. {منه}.  {1}
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األمراض  من  أخل  ولم  واألوطان،  واإلخوان  والمحارم  األقارب  من 
في  نفسي  وجْدُت  إال  متتابعين  يومين  الروحاني  واألعراض  الجسماني 
من  البكاء  ونسمع  ألم،  بال  تعب  وفي  سقم،  بال  مريضاً  والضراء  السراء 
بكاؤه؟  ولَِما  يبكيه،  ما  أعلم  وال  ونين  بال  وأنينها  أوقاتي  أكثر  في  قلبي 
حتى فقدت رسوم البشرية، كيف الخلة واألخوة وما يالزمهما مع هذا إن 
لم يحرِّك وال يحرك اإلخوان والخالن، لعلَّ هذا من اقتضاء آخر الزمان، 

ولصاحب القلق يكفي الشكاية بمقدارها والسالم.
ثم اعلم أيها األخ األعز األلّذ، وصل مكتوبكم الشريف من مكاتب 
أنواع  منه  وانتشر  المالقاة،  مقام  قام  كأنه  األوقات  أحسن  في  بيتي  أهل 
المكارم وأصناف مراسم المحبة في رعاية المواخاة، وكان فيه مكتوب 
للغريب  بل  ألماً،  سواء  وبينكم  بيننا  التي  المصائب  من  واإلعالم  اإلخبار 
وغّماً، كانتقال اإلخوان من دار الدنيا إلى دار القضاء، اللهم  أشد حزناً 
اغفرهم وارحمهم وعامل معهم بسعة رحمتك يا واسع الرحمة، واجمع 
بيننا وبينهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وارحمنا وارحمهم وارحم 
سبقونا  الذين  من  والمسلمات  والمسلمين  والمؤمنات  المؤمنين  جميع 
باإليمان ومعنا في اإلسالم، والالحقون من اإلخوان في اإليمان، وخاصة 
د عليه الصالة والسالم، اللهم اجعلنا  جميع أتباعنا الفقراء، من أمة محمَّ
مث بحرمة     G    F  E D   C B A @  ? واجعلهم من الذين نث

سورة الفاتحة آمين.
والمحبَّة  واإلنابة  واإلرادة  الصحبة  فإن  األعز،  األخ  أيها  اعلم 
الرحمانية ال تنعقد بين العباد إال بثالثة مراتب: أدناها أن تعدَّ المريد أو 
المحب أو الصديق شيخه وحبيبه وصديقه في مرتبة عبده، وحق العبد 
أيضاً  األخ  وحق  لنفسه،  أخاً  ه  تعدَّ أن  وأوسطها  معلوم،  المولى  على 
له، وحق المولى على العبد  معلوم، وأعالها أن تعدَّ مواله ونفسه عبداً 
أيضاً معلوم، والثالث والثاني معدوم كعنقاء، واألول في هذا الزمان يكاد 

أن يكون معدوماً ولو ُوجد يوجد آلحاد األلوف.
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ثم المترقب منكم أن تقرؤا السالم منَّا إلى اإلخوان كًال وطّراً، قرباً 
من عباد اهللا الرحمن. انتهى في  ومأموراً  وعواماً، أميراً  وبعداً، خواّصاً 
أواسط ربيع الثاني في 1282 في حاجي طرخان محمود معلوم ألمالي في 
حاجي طرخاني. انتهى من خطه رحمه اهللا تعالى باختصار قليل، اللهم 
ارزقنا بركته وبركات أمثاله وأَفِْض علينا وعلى جميع إخواننا من فيوضاته 
األضداد  وشر  األعداء  مكر  من  واألولياء  األنبياء  جميع  بحرمة  واحفظنا 
واألنداد، وردَّ عليهم بحرمتهم كيد نحورهم آمين، يا حيَّ يا قيوم يا ذا 

الجالل واإلكرام.
وبيان كرامات شيخ المشائخ محمود أفندي ال يطيقه متون األوراق 
ونحور األشواق، وفضائله جميلة، ومناقبه كثيرة جليلة، ولقد خلَّف بعد 
ذهابه إلى حاجي طرخان هناك مقامه على سجادة اإلرشاد، مطلق العالم 
العالي، حائز رتب المجد والمعالي، الشيخ محمد ذاكر أفندي الچسطاوي 
في  حواليها  وما  قزان  ديار  رياسة  إليه  انتهى  وقد  أفندي،  الوهاب  وعبد 
حالة  الشمس  كاشتهار  شهيرة  ة  جمَّ وفضائله  والدنياويَّة،  الدينيَّة  األمور 
ا لم نعلم تفاصيلها لم نكتبها  الضحى، وفي ديارهم متواترة عديدة، ولمَّ
الثقات  أفواه  من  سمعنا  أنه  غير  الخطاب،  في  رها  نحرِّ ولم  الكتاب  في 
وارتقى  مطلوبه  إلى  وصل  أفندي  ذاكر  محمد  الشيخ  أنَّ  الرواة  وتكلمات 
إلى وصوله لربه في عشرة{1}. أيام، وأذِن في اليوم العاشر، فسبحان اهللا 
الفعال لما يريد، والفتاح لما يقود، فانظروا يا إخواني إلى كمال المرشد 

وهذا الفقير خادمكم عثمان الژاخوري قد كان سمعه كما كتب المؤلف رحمه   {1}
اهللا تعالى ولكنه خالف ما هو المكتوب في مكتوبات الغوث محمود أفندي إلى هذا 
العهد  جديد  أنك  فاعلم  قال:  حيث  أسرارهما  اهللا  قدس  أفندي  ذاكر  محمد  العارف 
وصلتم ما وصلتم في مدة سنة أو أقل. انتهى ملخصاً، فمن المعلوم أن ليس الخبر 
كالعيان، هذا واهللا أعلم. أجيب بأن وصوله في مدة عشرة أيام باعتبار اإلذن له، وما 
قاله في (المكتوبات) باعتبار مقامه العالي الذي يصل له من بعد واهللا أعلم {مؤلف 

رحمه اهللا تعالى}.
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الفاضل،  والقطب  الواصل  الغوث  تصرُّف  ة  شدَّ إلى  وتدبَّروا  الكامل، 
وإلى كمالة استعداد المريد األمجد، والعالم األوحد، اللهم اجعلنا منهم 

ومن أمثالهم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم.
في  ومات  األحد  يوم  في  سره  قدس  أفندي  محمود  الشيخ  مرض 
يوم األحد قبيل المغرب، وكان في لسانه في مرضه وسكراته اسم الذات 

ماّدا له. وُدفن عند الشيخ الكبير شيخ زمان البخاري.
وفي  الژاخوري،  أفندي  اهللا  عبد  الحاج  العامل  العالم  وأخبرنا 
مكتوبه أيضاً: إنَّ مدفن الشيخ محمود أفندي بعيد عن بلده حاج طرخان 
بقدر ساعتين، ومن كثرة الناس وازدحامهم لم أقدر لدخولي تحت تابوت 
الشيخ، وكان حضر للدفن من خيار البلد ما ال يحصى، وكان حضر هناك 
اهللا  جعل  ورجوعهم،  ذهابهم  في  األكابر  لركوب  فَيْتُوناً  وثالثون  خمسٌة 
تعالى ذنبهم مغفوراً وسعيهم مشكوراً. ومات في يوم األحد الخامس من 
تعالى  اهللا  رحمه  وتسعين  وأربعة  ومائتين  ألف   1294 سنة  الحرام  محرم 

ع ضريحه. ونور قبره ووسَّ
ولقد كتب الشيخ العالم، الذي هو معدود من رجال الغيب الحاج 
كان  حين  عظيمة،  وكراسة  كريمة،  مرثية  الژاخوري  أفندي  اهللا  عبد 
الشيخ  مدح  في  الورود  قصيدة  وسماها  الشيخ  وفاة  عند  ترخان  حاج  في 

محمود من بحر الخفيف.
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صـاح{1} دعـنـي أدُع امـرءاً بصباح{2}    الح بـاألرض َضـوُؤه كـصـبــاح

أَِصـِف{3} الـُقـْطَب بالدواعي ُرويْداً{4}    أيَّ َوْصـف{5} بـه خـلى عن ُمزاٍح

ذا{6} بـأرٍض دّل الـورى{7} وثِـمـاراً{8}    لـهـم مـنـه قـد َجـنُـوا لــفــالٍح
د{9} فحوى{10}     لـمـديـح أنـيـنُــه بــُصـــداٍح{11} اسـمـه مـحـمـوٌد يُـؤيـِّ
فـأمـور{12} قـد أحـِكـمـت بِـُشُهودٍ        ألولى الـرأي لـم تُـقل{13} بَمراٍح{14}

{أي: يا صاحبي، حذف اآلخر للترخيم}.  {1}
قنديل.  {2}

فكأّن القطبية ثبتت له بالدعوة  فإذا َدعى له بالكوكب المضيء عاد المرء قطباً   {3}
فقيل له أصف القطب {منه}.

أمهلني.  {4}
وصف: أي وصفاً كامًال كائناً فيه لم يكن فيه شائبة من مطايبة اللسان بالتمويه   {5}

باألقوال المزخرفة التي ليست موجودة فيه {منه}.
أي: مدحه باألوصاف المثبتة بالدالئل في المدح كالتحصيل للحاصل، ألن   {6}

حقية اتصافه بها يشهد عليها الناس وما وصل إليهم منه من المنافع {منه}.
فيها.  {7}

مفعوله معه {منه}.   {8}
أي: يدل اسمه مطابقا لمسماه على حقية معنى هذا المديح أي كل ما فيه من   {9}

األوصاف {منه}.
أي: معنى المديح هو هذا النظم.  {10}

رفع صوت بالغناء.  {11}
. أي: أّي أمر كان إذا استْحكم بالبينة ال ينكره أحٌد وإن أنكر يردُّ  {12}

أي: لم نحكم بأنها مراح أهل الرأي.  {13}
موضع الذهاب {منه}.  {14}
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{3}     وْجــُد حـقِّ ونجد سْعٍد صالٍح{4} {2} لـبٍّ وطبٍّ أهـل{1} عـلـٍم وربُّ
جذُب{5} ذْكـٍر وُشـكـر بــرٍّ إلـيـه       ذاك{6} فـضـل اإللـه يـؤتـيـه داٍح{7}
ُصنْعه األمُر{8} النهي طوَل الدهور{9}    وهـجـانـا{10} حاٍم هجيناً ومـاح{11}

كم درى من بضائع الـعـلـم والـرأ       ي أطـالـوا أكـّف ُســـؤل الـنـجاح 
ت آيــاتُــه كــنــجــوم       أوَمَضْت{12} في السماء ليًال صاٍح{13} وتـجـلـَّ
لو رمى{14} سهم الرمق{15} تلقاءَ قلٍب{16}     حـيـن إنـقـاذ مـشـرف في ُجـنـاٍح

هو.  {1}
صاحب.  {2}

لألمراض الظاهرة والباطنة.  {3}
أي: ذي صالح وكذا كل المصادر في آخر الضروب أتى به للمبالغة {منه}.  {4}

أي: هو أهل.  {5}
كلها.  {6}

 ª أي: حال كون اهللا تعالى باسطه لمن يشاء وهو اقتباس من قوله تعالى نث  {7}
» ¬ ® ¯ ° مث.

وتعريف الخبر تفيد التخصيص أي ال غير.  {8}
أي: كقولهم عدة أيام في إضافة الصفة إلى موصوفها {منه}.  {9}

جملة حالية بتقدير المبتداء من وهو حام هجاناً. {منه}.  {10}
يعني المراد أي حال كونه حاميا للحسن وماحيا للقبيح {منه}.  {11}

أشرقت.  {12}
من الصحو. {منه}.  {13}

من آياته أنه لو رمى {منه}.  {14}
النظر.  {15}

قلب أحٍد في مجلس التربية والتزكية {منه}.  {16}
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لـيـعـود{1} األحـشـاء مـوقـد نـار{2}     ويـروح{3} الـهـوى مراح انشراح{4}
وبـدور{5} بـدوا سـنـاً{6} نـائـبـيه{7}       والـذيـن اقـتـفوا بهم في ارتياح{8}
هـؤالء{9} األولـى أتـوا بـِطــبــاع        فيه باتت{10} ُهدى جناُح{11} النجاح
ذو اتساع{12} من حيث لم يحتسب رْز        قـاً خـلـى من كدٍّ وتعب اجتراٍح{13}
تَُحٌف{14} قد تواردت نـجـد مـجـٍد{15}     وأحـيـطـْت بـها سجال السماح{16}

ليصير.  {1}
أي: به يوقد النار تصلي األحشاء وتطلع على األفئدة تكاد تذهب مهج األكباد {منه}.  {2}

يصير.  {3}
أي: موضع راحة االنبساط {منه}.  {4}

ومنها هؤالء المأذونون منه ومريدوهم كلهم على هدى من ربهم في الظاهر {منه}.  {5}
ضوء.  {6}

حال كوحده وجهده {منه}.  {7}
نشاط.  {8}

أي: هم على أكثر أخالقه مثل الجود والعلم ويدل كون أكثرهم حجاجاً على   {9}
كونه حاجاً في الباطن وفي الظاهر لو خلَّى سبيله من اهللا تعالى {منه}.

صارت الطباع فيه سبب النجح {منه}.  {10}
خبر بعد خبر.  {11}

 w vu  t s  r  q  o   n m l   k j نث تعالى  قوله  من  مقيس   {12}
z y x مث اآلية {منه}.

اتساع: أي له سعة في الرزق بال تعب ومحنة حصلت بالهدايا وغيرها من كل فج 
عميق {منه}.

اجتراح اكتساب {منه}.  {13}
ومنها هذا {منه}.  {14}

مجد أي رفعة عظمة {منه}.  {15}
وهو ال يدَّخر بل يصرف ماله إلى الخلق بتوقيرهم وإقرائهم والمواساة إليهم {منه}.  {16}
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وكفاه استفـادة الـفـضـل سـبـيـاً{1}      بـنـواحـي وَعـْصـر ُكـْفٍر ِسفاٍح{2}
وكـذا رمـيـة الـقـضـاء{3} من المو       طـن حـتـى أتـى الـمنى بطراح{4}
وتـمـنـى{5} إيـابـه قـد أجـيــبــا       حـيـن حـان الوفاء َمْرئ{6} صالٍح

ودعاه{7} ُهدى المجوسي{8} طوعـاً        قـائـًال نـبّـأ الـعـلـيـُم بــنــاٍح{9}
ُرّب سـرٍّ تـجـاهـه بـات جـهــراً{10}     وفَـتـًى{11} فـي بُـَريْـهـة ذا جـنـاٍح

في سبي الكفار في الزمان الذي عاد اإلسالم  يعني إكماله رتبة الوالية أسيراً   {1}
غريباً وإن األنصار ولَّت األدبار إليه وتولى، وأقبلوا إلى الكفر يوالون بأهاليه، ودنوا 
إليهم بالخدمة وغيرها نث s r   q p o مث بل ال يفقهون كون كلها يصليهم 
نارا، كيف؟ ألنه انهماك في المهالك، حتى َمْن واليهم بزعمهم هو العاقل، وَمن بعد 
سفيه جاهل، يحترمون لمن وافى راغبته بألفتهم والتفاتهم والتشبه بهم في أفعالهم 
وأقوالهم، وهذه اآلية كبرت لما ذكر ولكونها يفهم ازدياد رفعته ومتانته لو راح إلى 
الحجاز بتخلية سبيله ولبث ثمة بضع سنين لكونه منبع اإلسالم {منه رحمه اهللا تعالى 

من خطه}.
فجور.  {2}

إلى  واألقارب  واألحباب  الوطن  من  تبعيده  تعالى  اهللا  قضاء  قلم  جرى  أي:   {3}
بعد التخلص من شبكة الكفر وإطالة مكثه فيها حتى مات وهو  األقطار الغريبة ثانياً 

يتمنى ويسأل الرجوع إلى المنزل لكون حّب الوطن من اإليمان.
مكان بعيد.  {4}

وأجيب التمني ولم يمهل وذلك خير وصالح له عند اهللا تعالى ألن إنعام الولي   {5}
في اآلخرة.

مرئ: بالنسبة إلى اهللا تعالى {منه}.  {6}
{ومنها هذا}.{منه}.  {7}

المجوسي: {أسلم هذا على يده وهو يقول إذا سئل: من أنباك هذا؟ أي هذا   {8}
الشيخ قال: نبأني العليم الخبير} {منه}.

بناح: {من توجه إلى الهدى}.  {9}
أي: يخبر عما في الصدور وغيرها.  {10}

وفتى: أي تربية المريد وإكماله في أربعين يوماً، بل أقّل منه! كذاكر حضرة   {11}
الجسطاوي قدس سره} {منه}.
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ُربَّ عـاص{1} أسـاءه َمـس ســوًء        أيـنـمـا حـّل ذل ذا بـاطـــراح{2}
والـذي كـّذب الـهـدى{3} وتـولَّى{4}     ضـاق ذرعـاً بـه بـُكـّل َمــراٍح{5}

{6} عـن َعـْزوه اإلسـاءة ُزْعـماً       بـأمـور الَحـْت بـه كـالـقـبـاح{7} ُذبَّ
وهـي{8} داٌر ُمـرّصـع فُـرٌش مـــْر        فـوعـة حـبّـها{9} رؤوس طالح{10}
وّده{11} مـوقِـراً{12} ألـوفـا{13} َجـنُـوفاً{14}       كــلُّ بــر وفـاجـر مــن قُــبـــاح

عاص: فكل من أذاه وهو قليل منكراً له ضل وأضل كثيراً عن سواء السبيل،   {1}
وباء بغضب، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وساء سبيال، كسيف الدين

وسيد جعفر الحاجي ترخاني {منه}.
تبعيد الولي {منه}.  {2}

أال يعلم وال يرى أن كل من ضلَّ فإنما يضل على نفسه {منه}.  {3}
تولى: مقتبس أيضا {منه}.  {4}

مراح: في كل موضع ذهب إليه {منه}.  {5}
أضع واكتف، أي: يا صاح إياك والقذف وسوء الظن إليه بسراية طيفك إلى   {6}
وفرش  مرّصعة  قصور  وهي  األدلة،  من  سيجيء  لما  كالفاسد  عليه  الح  أمور  بعض 
مرفوعة وأرائك مكللة وغيرها من التفات الناس باإللفة بال امتياز بين الصالح والطالح، 

واحترامهم بالضيافة وغيرها، كل أولئك كان عنه مسؤوال {منه}.
جمع قبيح.  {7}

إحداها هذه.  {8}
حبها: فيه إشارة إلى قول (حب الدنيا رأس كل خطيئة) {منه}.  {9}

طالح: ضد صالح.  {10}
وثانيتها.  {11}

معظماً محترماً. {منه}.  {12}

من األلفة مبالغة {منه}.  {13}
نائال كثيراً {منه}.  {14}
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وبأسـٍر{1} وطـرد َعـْصـر وُعـْسـر       كـان{2} كـل مـسـّطراً بالجناح{3}
قـائـًال لـو غـدا{4} ولـيّـاً مـجـابـاً{5}    لـيـنـال الـمـأمـوَل{6} أهَل الُمراِح

ألنه لـو{7} أقـبـلـت{8} بالسوء جهراً        لـن يُـطـال األدبـار بـالـمرضاح{9}
إنـه{10} بـات مـنـعـمـاً مـن مـليك       فـاسـتـحـق إشاعة حمد امتداح{11}
والـتـفـات الـورى إلـى زينة الدنـ       ـيـا{12} وفـخـر تـكـاثر وانفساح{13}
فـالـحـّث{14} وألــفــٍة واتــعــاٍظ       هـارٌب{15} راهب{16} بجد اجتناح{17}

وهذا بمنزلة الدليل أي إياك والسوء بأسر ألنه أمر مقدر في علم اهللا تعالى في   {1}
أم الكتاب نث Å Ä Ã Â   Á À مث {منه}.

كان اقتباس من نث Ý Ü Û Ú          Ù مث {منه}.  {2}
أي الكتاب مجازاً {منه}.  {3}

صار.  {4}
مجاب الدعوة.  {5}

أي: ليرزقه الرجوع إلى وطنه {منه}.  {6}
علة لإلبائة.  {7}

أي: إن لم تأب بقولي بل أقبلت بالسوء تدبَّر على السرعة بالبراهين القوية {منه}.  {8}
دليل.  {9}

وذلك الدليل هذا أنه أي أوله.  {10}
واألول عام والثاني خاص فحينئذ جاز اإلضافة {منه}.  {11}

 @  ?  >  =  <  ;       :  9  8 نث  تعالى  قوله  من  اقتباس   {12}
D     C B   A مث {منه}.

انفساح: أي ميلهم فيها ال في إقامة الدين.  {13}
أي: إذا كان األمر كذلك جعلت لحث {منه}.  {14}

من الضاللة.  {15}
خائف من اهللا تعالى.  {16}

ميل.  {17}
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جـعـلـت كـلـهـا ذريـعـة{1} فوزٍ       ُمـْدبـٌر{2} مـقـبـل{3} جناح نجاح
وكـذا{4} أعـّدهـا مـفـاسـد شرعاً       بـالذي غـرَّهـا بـزعـم َصـالٍح{5}

وغـدا مـشـغـوال بـهـا عـن إلــه{6}     بـئـس بـأساً{7} مرعاه باإلضراح{8}
بيد ذا محموٌد{9} كـفـيـٌل كـفـاكـا{10}     مـرشـداً مـغـٍن{11} مـبتغي اإليضاح
ر{13} دأب أهـل الـصالح ر والـدَّ كـيف{12} ال تفويت التفاوت بين الـ        ـدُّ
مـع مـا فيها{14} محمًال{15} يذكر اهللا{16}    الـورى فـي فـرش عـلـى أبــراح

وسيلة.  {1}
فاعل فوزه أي من زينة الدنيا {منه}.  {2}

أي: إقامة الدين.  {3}
أي: كالجعل المذكور للحث في كون كلٍّ دليًال {منه}.  {4}

أي: أنها خير له. {منه}.  {5}
غافًال عن اهللا تعالى.  {6}

عذاباً {منه}.  {7}
بإبعاده من رحمة اهللا تعالى بالغفلة {منه}.  {8}

عطف بيان ال خبر {منه}.  {9}
إشباع.   {10}

خبر بعد خبر.  {11}
أي: كيف ال يغني مع أن تفويق {منه}.  {12}

قطر المطر.  {13}
يأتيه  وأنى  بمراحل،  بعيد  بون  الذهول  وبين  بينه  أي:  المذكورة  األمور  في   {14}
إلى  واأللفة  القلب  بميل  يلتفتون  ال  الذين  النقشبندية  الطريقة  أكابر  من  وهو  الغفلة 
إستبرق،  من  بطائنها  فرش  على  يتقلبون  كانوا  وإن  والخزف  الذهب  بين  التفاوت 
ألنهم متصفون بكمال اإلخالص واتباع السنة وترك البدع واإلعراض القلبي عن متاع 

الدنيا والميل إلى نعيم اآلخرة، بل يستوي عندهم الذهب والخزف. {منه}.
هو قول يذكر اهللا.  {15}

اقتباس من حديث رواه أبو سعيد الخدري ÷ (ليذكرن اهللا عز وجل أقوام في   {16}
الدنيا على الفرش الممهدة يدخلهم على الدرجات العلى) {منه رحمه اهللا تعالى}.
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{2} أمــالــيــهـــا بــرواح{3} وتـحـايـا{1} الـعـدى لـدفع شـراٍر        وولـيُّ
تـزل{4} وارٌد عـلـى قـيـد مصطادٍ{5}    خـلـى مـوقـراً{6} لـقباح القشاح{7}

لـو أتـاهـا قصداً وبالذات{8} حمداً{9}       اللـتـوى{10} آثـار الـهدى والفالح{11}
ومـتـى ُسـلّـمـت مـفـاسـد حقاً{12}   جــاز جـزئيُّها{13} هًدى للصالح{14}

إشارة إلى قول (سلك العين) إني أحيّي عدوي عند رؤيته.إلخ.  {1}
على  دليل  الحديث  هذا  قيل  سره.  اهللا  قدس  النقشبندية  الطريقة  رئيس  أي:   {2}

صّحة ما عليه النقشبندية قدس اهللا سرهم من الميل إلى نفائس النعم {منه}.
وجدان السرور. {منه}.  {3}

وهذا نظيٌر لكون التفات الطالحين واحترامهم بالضيافة والمصافحة ليست من   {4}
صميم الفؤاد، كما أنَّ األطعمة التي أتى بها الصياد على قيد وضع الصطياد السباع 
ليست إلكرامها واحترامها ولتتغذى وتتناولها بل لتهجم وتقبل إلى القيد وتدخل إلى 

يده {منه}.
صياد. {هامش األصل}.  {5}

حال كوحده أي: مضيفاً للسباع {منه}.  {6}
القشاح: ذئب.  {7}

من محبة القلب {منه}.  {8}
وحمدها حمداً. {منه}.  {9}

ألعرض. {منه}.  {10}
أي: لو كان اختيار تلك األمور لنفسه بميل القلب إلينا خلت عن كونها ذريعة   {11}
ووسيلة إلى منفعة لهم وله في العقبى لما بقي فيه من آثار الوالية شيء، ألنها في 
ال  ضدان  ألنهما  بها  واغتراره  الدنيا  متاع  إلى  بإقباله  عنها  أدبر  ممن  الزوال  معرض 

يجتمعان {منه}.
وهذا أيضاً مفعول مطلق لمحذوف منها.  {12}

إشارة إلى قولهم: مفسدة جزئية لمصلحة كلية جائزة {منه}.  {13}
فال يرد عليه أيضاً، ألنَّ االرتكاب إلى مفسدة  ولو ُسلّم كونها مفاسد مطلقاً   {14}
للمصالح  أهًال  بها  اآلتي  كان  إذا  يخفى  ال  كما  شرعاً،  جائز  كليَّة  لمصلحة  جزئية 

والخيور، ومن المعلوم أّن الشيخ أهل لذلك {منه}.
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مـع{1} مـا فـيـهـا مـوجباً نْزَل اليْو      م{2} وذا نـاويـاً بـهـا لـكــفــاٍح{3}
أصـبـح الـنافي{4} ُمفَحما ذا خسار       حـيـث هاوى{5} ُجبّاً أتى لإلكاح{6}
بَاح{8} كـل ُضـرٍّ أتـى بـه عـاد{7} نـفـعـاً       إذ يُـقـوِّي دلـيـَل دعوى الصُّ
راح {9} مـن شـأنـه{10} إضـاَء النواحي        مـا خـلى{11} الَجوُّ عن عنان الصِّ أنَّ
ي الـسـبيل إلى ما{13}    لــم يَـرِْد دار فـيـه فـيْـُض فــالٍح فـمـتـى{12} ُخـلـِّ

والميل  لمحبة،  إليها  ناٍو  وهو  التصدق  من  ظاهراً  أخروي  نفع  ذلك  في  إن   {1}
القلبي. {منه}.

إجالالً له يوم القيامة {منه}.  {2}
لكفاح: ألشياء كثيرة ومصالح. {منه}.  {3}

أي: من ينكر واليته. {منه}.  {4}
سقط؛ ألنه حفر حفرة لقصد إهالك الغير ولكن اهللا أسقطه إليها {منه}.  {5}

إهالك الغير.{منه}.  {6}
عاد: صار.  {7}

العيب  ألن  وعيب  غلب  ألنه  فيه؛  فرَّ  فيما  فوقع  له  ال  عليه  دالئله  كأنَّ  أي:   {8}
للعائب عيب {منه}.

؛علة. ألنَّ  {9}
أي القطب الحقيقي.  {10}

ما دام خلّوه عن سحاب دافع الصحو. {منه}.  {11}
ولو رزقه اهللا رؤية األمكنة الممكنة لم يرها من الحجاز والروم وغيرها الشتهر   {12}

أنوار تجلياته فيها {منه}.
إلى مكان لم يرزقه. {منه}.  {13}
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وكـذا{1} ذا يـدعـو ازديـاد جـالل        إذ أذًى ناب{2} صالحاً{3} مـن صــالح{4}
تهم البأُس والضر       راء مـا{6} فـيـهـا الُذل غـيـر ارتياٍح كم سلوف{5} مسَّ
الح ى        فعسى{8} أن يحبَّ ماحي{9} الصَّ {7} وتولـَّ والـهـوى راح كـارهـاً
إذ غـوى بـالَغناء يَْصلي{10} المناهي       وهي سجن لهم خلى عن ُصبَاٍح{11}
وكـذا مـوتـه غـريـبـاً مـجــابــاً{12}     رحمٌة عن{13} مسّرة{14} في الُمراح{15}
إن مـواله لـم يـشـأ أن يُـنـيــبـا       فـرح وصـل مـناب سعِد طراٍح{16}

على  يدل  كذلك  قطبيَّته  إلى  كل  يدل  والطرد  الرمي  كان  فكما  أيضاً}؛  {علة   {1}
رفعة أخروية؛ ألنَّ كلَّ ما أصاب المؤمن من محن الدنيا رفعة له فلذلك ابتلي األنبياء 

والصلحاء األقدمون كلٌّ بكل. {منه}.
أصاب. {منه}.  {2}

إشارة إلى قول اإلمام: كّل أمر ناب النبيين فالشدة فيه محمودة. {منه}.  {3}
مصلحة.  {4}

سلف.  {5}
نفي.  {6}

ة {منه}. ولكن النفس ال تريد الشدَّ  {7}
مقتبس من قوله تعالى نث ) ( *  + , - ./ 0 1 2 3   {8}

4 5  6 مث.
مزيل.  {9}

يدخل.  {10}
شعاع القنديل.  {11}

أي: بعد تخلية السبيل {منه}.  {12}
بدل المسرة بمالقاة اإلخوان لو ذهب إلى الوطن {منه}.  {13}

الدنيا.  {14}
أي: الوطن.  {15}

ة الدنيا بالرجوع  أي: لم يشأ اهللا تعالى استبدال فضيلة الغربة في اآلخرة بمسرَّ  {16}
إلى وطنه والمواصلة باألحباب واألقارب {منه}.
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فـبـكـٍل{1} يـزول ريـَب مـريــٍب       كـزوال الـظـالم{2} بـاإلصــبــاح
مـن{3} أتـى بـعـد مـا تـلى{4} بعناد      كفمٍّ ماحي{5} طعَم{6} ما{7} بالبُطاح

صـاح إيـاك والـذهـول طــروبــاً       يـا أسـفـي عـلى انطفا المصباح{8}
جـزٌع{9} بـانـكساف قطب مضيءٍ       َحلَّ يا َحبُْر{10} جيء وعظه بماٍح{11}
وهـواه إن لـم يُـَعْق{12} من ِجـمـاٍح        كاد يصلي{13} من اصطفى{14} في ُجناٍح{15}

أي: كل ما ذكر من الدالئل الثابتة {منه}.  {1}
ظالم الليل.  {2}

أنكر وأقبل بالعناد بعد إقامة الشواهد مثله كمثل فم مريض ينكر طعم الماء فعاد   {3}
العيب للعائب {منه}.

من التالوة.  {4}
منكر.  {5}

منكر؛ إشارة إلى قول اإلمام:   {6}
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد    وينكر الفم طعم الماء من سقم {منه}.

ما: لغة في الماء بالقصر {منه}.  {7}
أي: أبعد من الميل والتمسك إلى الدنيا الفانية؛ ألن مصباحاً قد طفئ فال فائدة   {8}
في المصباح ليس فيه ضوء على أن موته موتك؛ ألن موت العالم موت العالم فكما 

مات هو تموت أنت {منه}.
سالم في وقوعه مبتدأ منكراً {منه}.  {9}

تمام األسبوع.  {10}
الجذع.  {11}
يُمنع.  {12}

يدخل.  {13}
اختار  {14}

ذنب.  {15}
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لـم يَـقـف عن إضائٍة{1} غير أسبو       ع سـرى خــلـفـه وراء الَوحاح{2}
خامساً{3} من محرَّم غرَصد{4} الحو        ل قـبـيـل الغروب وقت القماِح{5}
ُمـورَِد{6} الـحمد لم يزل{7} يذكر اهللا       كـمـا اعـتـيـد قـبـلـه بـانشراح{8}
فـإذاً أدلَـج{9} الـنـهـار{10} كـلـيـل       وُعيون{11} سالت{12} سيول{13} البطاح{14}
فـانـتقال له خالٌص{15} من السجـ        ـن{16} وجور العدى رؤوس القباح

أي: التربية.  {1}
حجاب.  {2}

بدل من خلفه أي: يوماً خامساً. حذف الموصوف {منه}.  {3}
أي في سنة ألف ومائتين وأربع وتسعين. {منه}.  {4}

أي في الشتاء.  {5}
على اسم الذات بجرِّ النفس إلى الدماغ، وفي  حالة وفاته في سكراته مالزماً   {6}

اآلخر جرَّ ولم يعد فقبض بذلك {منه}.
لسانه.  {7}

بانشراح: على عادته في حياته أي النشاط واالنبساط {منه}.  {8}
أظلم.  {9}
علينا.  {10}

جملة حالية.  {11}
فيها.  {12}

أي: دموعها كسيول.  {13}
أودية.  {14}

وفوز بحلول المؤّجل من أجور األعمال.  {15}
مقاساة  ومن  والجور  القهر  أولي  شبكة  ومن  للمؤمن  سجن  ألنه  الدنيا؛  من   {16}

الشدائد والمحن والفتن {منه}.
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ولـنـا كـآبـٌة{1} نـجـيـبـة{2} َرْجٍو{3}      باجتناب الهوى غوى{4} بجماٍح{5}
فـلـه الـحمـد{6} إْذ أرانـيه بالنصـ        ـح{7} وسـمـع الندى وتقبيل راٍح{8}
قــــــدَّس اهللا ســـرَّه وثــــراه{9}     وأنـار الـضـريـح بـالـمـصباح{10}
فـاقـه{11} اهللا فـي{12} هداة َمــَعــادٍ{13}     وحـواه شـفـاعــة{14} االرتــيــاِح
ربِّ َهـْب لـي شـفاعة الشافع الها        دي وهـذا الـولـّي داع الـصالح{15}
ماح{18} ُدفـن الـشـيـخ عـنـد شـيـخ شهير{16}     حـاج ترخاٌن اسُم مثوى{17} السِّ

انكسار حال.  {1}
بال اقتراف ربح وال اجتناء ثمر وال اجتناب إثم وتخيب اآلمال. {منه}.  {2}

رجو: رجاء إلى الخالص من اإلثم بالتوبة على يده. {منه}.  {3}
حال.  {4}

بسبب جماح.  {5}
أي: اهللا تعالى.  {6}

بالنصح: أي ناصحاً.  {7}
بسماع كالمه إليَّ وتقبيل يده. {منه}.  {8}

ترابه أي: النبي €.  {9}
بنور من ربّه.  {10}

أي: أعاله اهللا تعالى. {منه}.   {11}
كائناً.  {12}

ْت وجوههم يوم القيامة. {منه}. أي الذين ابيضَّ  {13}
التي فاز بها من رزقه اهللا تعالى إليه فوزاً عظيماً {منه}.  {14}

أي الخير.  {15}
يدعى بشيخ زمان البخاري.  {16}

مثواه.  {17}
أي: ذي السماح، أي: الشيخ. {منه}.  {18}
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ورد الـوارد{1} الــمــراد فــعــادا{2}    لـم يـُفـْز مـن زوال ظلِّ الجناح{3}
أُلْـهـم{4} الـژاخـورّي بـالَكتْب هذا{5}     بـدالً{6} بـاعـثـاً إلـى االنـشـراح{7}
سـؤلـه{8} أن يدعوهما{9} الناظُر النا       ِصـُر بـاالهـتـداء واإلسـجـــاح{10}
وبـتـوبـيــخ ال يــرده َحــُســوداً       حـسـٌن{11} عـشـر واألذى بـُجـناٍح 

أي هذا الشيخ السفيه األسبق على التحقيق اآلتي من كل فج عميق. {منه}.  {1}
فعاد كما ورد خالياً عارياً من النفع {منه}.  {2}

أي: الشيخ.  {3}
أي: وقع في قلبه حين راح تارة إلى مرقده للزيارة ورجع وعظم إلى نظم نحو   {4}

عشرين بيتاً فبعد الشروع طال القصيدة من غير نية منِّي إلى اإلطالة. {منه}.
هذا؛ أي النظم.  {5}

ومن  به  منه  نفع  وصول  إلى  راج  وهو  للقلب،  وتسكيناً  تسلِّياً  ليكون  بدالً:   {6}
الذين خلفوا ومالوا إليه وانتفعوا منه من الخلفاء والمريدين وغيرهم من الذين يحسنون 
الغير  المؤمنين  هؤالء  مثل  وبأدعيته  ببركته  يهديني  تعالى  اهللا  فلعل  بالخير  ويدعون 

الحاسدين المعاندين {منه رحمه اهللا تعالى من خطه}.
أي: شرح الصدر. {منه}.  {7}

أي: مأمولي وسؤالي من المطلع إليه أن يدعو بالخير من صميم قلبه، ال بالغفلة   {8}
في أثناء وخالل الكالم، ألنه هو السبب الحامل الباعث إلى الشروع لكتبته ال بدَّ من 
اإلجابة للسؤال؛ ألن الترك يؤدي إلى إثم، ألنَّ معنى الترك أنه - أي: السائل - أحمق 
سفيه، فالذي يتكلَّم مع األحمق يكون أحمق الناس، فالالزم أن يترك الجواب، وترك 
جواب الجاهلين جواب، وجواب األحمق السكوت فيكون ظاناً بالحماقة، وإن بعض 

الظن إثم، وهذا القول وارد في كالم اهللا تعالى. {منه رحمه اهللا من خطه}.
الكاتب والممدوح.  {9}

واإلسجاح: حسن العفو والرحمة والمغفرة {منه}.  {10}
حسن: فيه إشارة إلى قوله تعالى نث ^ _ ` c b a مث أي: إن   {11}
دعاهما بالخير والرحمة والمغفرة فيكون على خير من ربه وإن أتى بالهجو والهزل 
واالستهزاء فوباله عليه نث̧  Â Á À¿ ¾    ½ ¼ » º ¹مث 

 ¯ ®¬ « ª ©  ¨ § اآلية ولكلِّ امرئ ما اكتسب وكلٌّ بما كسب رهين نث
° ± ² ³ ´ مث {منه من خطه رحمه اهللا تعالى}.
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السميع  وهو  لملكه  انقضاء  ال  من  فسبحان  وإفضاله  بحمده  تم 
العليم وهو حسبي ونعم الوكيل. انتهى من خطه رحمه اهللا تعالى وإيانا.
شمس سماء الطريقة الُغجدوانية النقشبندية، بدر الحقيقة المجددية 
مجدد  المتأخرة،  المشائخ  وشيخ  وقدوتنا  شيخنا  المحمودية،  الخالدية 

المائة الرابعة المتضررة الشيخ الحاج أحمد أفندي ابن مصطفى التاللي
في  وبقلعته  به  متصًال  َچاْر  بلدة  إلى  القريبة  تال  بلدة  في  ولد ÷ 
ونحيًال  ضعيفاً،  يتيماً  فبقي  مات  ثم  أبيه  حجر  في  نشأ   ،1251 سنة 
مسكيناً، لم يكن له في ملكه واختياره شيء ما من حطام  نحيفاً، فقيراً 
النقلية  العلوم  خدم  زمانه  شباب  في  ثم  واألولياء،  األنبياء  اد  كزهَّ الدنيا 
والعقلية، واكتسب منها ما يكفيه لدينه الفرضي والكفائي، وكان تلميذاً 
في كثير من األوقات في قرية إيلي سو عند العالم إسماعيل أفندي، ولكن 
محبَّته الكثيرة، وموّدته الوفيرة، كانت للعلم الباطن وفقاً لما كتب له في 
ليوصله  الكامل  المرشد  طلب  في  واستمداده  طلبه  وكان   ، األزليِّ العلم 
رحمه  األلمالّي  أفندي  أحمد  الحاج  الشيخ  فسمع  الفاضل،  مطلوبه  إلى 
على  لع  واطَّ المذكور،  أستاذه  فعلم  لقائه،  إلى  سّراً  واشتاق  تعالى  اهللا 
لك  نفع  ال  أنه  أرى  إني   ! بُنيَّ يا  أحمد!  َمال  يا  وقال:  المستور،  حاله 
عندي، ونفعك عند الشيخ محمود أفندي األلمالّي وهو اآلن في قريته، 
فقال:  االستمداد،  أهل  من  وكونك  اإلرشاد،  منه  واطلب  إليه  فاذهب 
فذهبت، ولكن لم يكن في نيَّتي الشيخ محمود أفندي! إال الحاج أحمد 
أفندي، فوصلت إلى قرية قَاْخ ألذهب منها قرية ألمالي، فحضر قبالتي 
رجل غير معلوم فقال: إلى أين تروح؟ فقلت: أروح لدى الشيخ الحاج 
األلمالي  أفندي  محمود  األكمل  الشيخ  إنَّ  فقال:  األلمالي.  أفندي  أحمد 
أذهب  لم  ولكن  نعم.  فقلت:  لديه.  فاذهب  قَاْخ،  قريته  في  هنا  اآلن 
ا وَصْلُت وسط قرية قَاْخ قَطَع طريقي ذلك  وأسرعت إلى قرية الَمالُو، فلمَّ
الرجل وقال: ألم أقل لك بذهابك لدى محمود أفندي؟ فقلت: أذهب. 
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إلى  ووصلُت  المالي،  قرية  إلى  انحطاطي  في  وأسرعت  عني،  تولَّى  ثم 
أسفل القرية، فقطع طريقي ثانياً فقال: يا هذا! ألم أقل لك بذهابك لدى 
شيخ محمود أفندي؟ فقلت له حينئذ: ال أعلم مكانه. فقال: تعال معي، 
القاخي  أفندي  بابا  حاج  باب  إلى  وصل  حتى  خلفه  وذهبت  ورجع، 
وقال: أدخل وأنا أرجع من هنا إلى تلك الغرفة والخانة والشيخ محمود 
بعد  فخرج  لخروجه  ونظرت  المحلَّة،  إلى  فَدخلُت  داخلها،  في  أفندي 
جسيم  الهيبة،  عظيم  الهامة،  صغير  القامة،  طويل  رجٌل  هو  فإذا  ة  مدَّ
لي  فقال  لحظه.  من  السالك  ويكمل  نظره،  من  الجامع  يشبع  األهبة، 
وأجلسني  وناداني  رجع  ثم  الطهارة.  بعد  آتيك  حتى  اجلس  باإلشارة: 
قبالته، وسألني عن حالي واسمي وقريتي، ثم قال: يا مالَّ أحمد، هل 
لي  ليس  تقول  لَِم   ! بنيَّ يا  فقال:  ال.  فقلت:  الطريقة؟  في  أستاٌذ  لك 
بقوله؟  الليل  أواسط  في  برجله  نومك  في  يوقظك  َمْن  تعلم  أال  أستاذ؟ 
وكان قبل ذلك في كثير من الليالي رجل يضرب رجله إلى جنبي، ولكن 
كنت ال أعلمه! وقال: وأنا ذلك الرجل، وإني منتظٌر إليك إلى اآلن قبل 
هذا بسبع سنين. فقال رحمه اهللا تعالى: لما خرج من فمه هذا الكالم، 
، وأحاطني فيوض المحبة وأغرقني، ثم قال: يا بُنيَّ  عليَّ وقعت مغشيّاً 
فظننت  م،  فتبسَّ أعلم.  ال  فقلت:  هنا؟  إلى  حملك  الذي  من  أْحمد  مالَّ 

أنه خضر عليه السالم.
ثم إن الشيخ رحمه اهللا تعالى أمر ضيفه الحاج بابا أفندي بحفظي 
ويحصل  مرامي  يتم  حتى  أحتاجه  ما  كل  في  لي  وخدمته  قصره،  في 
تعالى  اهللا  آجره  هناك،  رياضتي  أحوال  في  مدتي  جميع  وكنت  مرادي، 

وجعل سعيه مشكوراً، وذنبه مغفوراً، وعمله مقبوالً مبروراً. آمين.



573

كراماته وواقعاته وخوارق العادات
عند  ومجاب  مريديه،  عند  هيبة  ذا  تعالى  اهللا  رحمه  شيخنا  وكان 
ُمناديه، ولذلك - أي بسبب استغراق هيبته - كان محبَّة مريديه له قليًال 
الستهالكها بالهيبة، ولكن كانت هيبته أكمل في تربية المريدين وأنفع لهم.
وكان أيضاً حليماً وقوراً، ومن األخالق الذميمة كلها بعيداً صبوراً، 
ذا  والنقابة،  والنجابة  والعفَّة  الحلم  في  المثل  به  يضرب  مقام  على  وكان 
كرامات عجيبَة، وخوارق غريبة، وكنا إذا حضرنا عنده وخطر في خطورنا 
في  بما  ويخبرنا  القلوب)  كتابه (مفتاح  المباركة  يده  في  يأخذ  ما  شيء 
نا  قلوبنا بالنظر إليه، ويقول: يا ولدي! قد صعب علينا اإلخبار لكم من فمِّ
لعدم وثوقكم إال بما في الكتب، أتظنون أنه يخرج من أفواهنا زوُر كالم؟ 
كال واهللا! ولوال قلة المحبة واإلخالص في قلوب العلماء ألْوَصلتهم إلى 

مقاماتهم ولو إلى أربعين يوماً إن لم يحصل في أقل من ذلك!
في  األوان  وغرائب  الزمان،  عجائب  من  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
إرشاد المريد، وعلم كيفية استفادة المفيد، وكان يُربِّي كل أحد بتربيته 
ويؤانسهم  ُعقولهم،  بقدر  الناس  يكلِّم  وكان  العامة،  ورحمته  الخاصة 
ويداريهم؛  بالمعروف،  الخالئق  ويعاشر  ووصولهم،  فهومهم  بحساب 
األعظم،  السلطان  كباب  بابه  وكان  والكفوف،  بالحسن  الكفار  مع  ولو 
والخليفة األْرحم في ازدحام الناس إلى بابه. وكان دأبه في األوقات كلها 

ه المريد وإفاضة المستفيد. توجُّ
وبعد تمام فطامه على عادة أهل اهللا تعالى وإال فال فطام أصًال عن 
ومراتب  اإلرشاد  بساط  على  التاللية  قريته  في  قام  أفندي  محمود  شيخه 
محلته  ام  نمَّ وفّساق  قَْريَته  ُمْجرمي  أكابر  بعض  عنه  دسَّ  ثم  اإلمداد، 
فأرسله حاكم والية الروسّي إلى ِسبير إلى أقصى بالد الترك، وقام هناك 
عّدة سنين وقال: لما كنت هناك رأيت في المنام كأنّي على شاطئ البحر 
وعليه سفينة متوجهة إليَّ وفيها ثالثة رجال يتألأل وجوههم نوراً، فلما 
دهره  وقطب  عصره  غوث  أستاذنا  أحدهم  أنَّ  وعرفُت  نظرُت  إليَّ  قربَْت 
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أعلمهم،  لم  منهم  واآلخران  العالي،  سره  قدس  األلمالّي  أفندي  محمود 
ثم دعاني شيخي المذكور وأركبني كأنه يقول: جئناك لنحملك. وقلت: 
أيها الشيخ! كيف أركب وفي البين ماء؟ فمدَّ الشيخ يده اليمنى المباركة 
ووضعني عندهم في السفينة، ثم انطلقت معنا إلى انتهاء البحر، وسألت 
على  إلياس  واآلخر  خضر،  أحدهما  ولدي!  يا  قال:  هؤالء؟  َمْن  منه: 
ربي  وألهمني  نفساً  طبت  استيقظت  ا  فلمَّ والسالم،  الصالة  وعليهما  نبينا 
عنهم،  وخلصت  بذلك،  البشير  جاء  ثم  الكفار،  أيدي  عن  بالخالص 

فالحمد هللا رب العالمين. انتهى.
الزمان  شيخ  أبيه  فم  عن  أفندي  محّمد  العزيز  ابنه  به  أخبرنا  ا  وممَّ
عن  يسأل  القدر  ليلة  رأى  إذا  يقول:  كان  أنه  أفندي  أحمد  حاج  الشيخ 
اهللا تعالى ثالثة: رضائه عنه، والعلم النافع، ورؤية ليلة القدر متى أراد 

رؤيتها. وبعد ذلك رآها خمسة عشر سنة متوالية.
ومما سمع الفقير أيضاً أنّي لما كنت في حجرته عنده وعندنا رجال 
كثيرون قال لي: يا شعيب أفندي، هل يكون ليلة القدر في شهر رمضان 
وأنت  الكتب -  بْعض  في  رأيت  إني  له:  فقلت  األواخر؟  العشر  في  إال 
م رحمه  وقليًال، فتبسَّ أعلم به - أنها تكون في الليلة الخامسة عشر نادراً 
الليلة  تلك  في  وأيقظني  واحدة؛  ة  مرَّ فيها  رأيتها  إنّي  وقال:  تعالى  اهللا 
لرؤيتها شيخي محمود أفندي، فلوال إيقاظه إيّاي لكانت فاتت عن يدي 

فالحمد هللا رب العالمين.
أبانا كان يقول: كنت ال أعلم ليلة  أيضاً: إن  ابنه  أخبرنا به  ومّما 
البراءة وقدرها، ففي سنة رأيت في ليلة نوراً ساطعاً إلى السماء من جهة 

القبلة فعرفت أنها ليلة البراءة في نصف شعبان وكان نصفه.
ومنه أيضاً: أن والدي رحمه اهللا تعالى كان يقول: لم أخدم لشيخي 
محمود أفندي إال ستة أشهر، وكان ذا توفيق للوصول بعنايته مع إراءته 
إليَّ جميع المنازل والمقامات، واألنوار واألسرار والكرامات، وإمضائه 

بي عن كل العقبات واألستار. انتهى.
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ومما أخبرنا أخونا األكرم؛ المرشد الكامل األفخم؛ عثمان أفندي 
بول  إسالم  في  كنت  لما  إنه  يقول:  أنه  منه  سمعت  قال:  أنه  الژاخوري 
فيوماً غبت بفضل اهللا تعالى وِصْرت وبقيت في الفناء في اهللا هكذا ثمانية 
وكذا.  كذا  فقالوا:  حالي  عن  أصجابي  من  استخبرت  أفقت  فلّما  أيّام، 
محمود  شيخي  فيه  فرأيت  استراَحٍة،  نوم  فنمت  شكر،  فْرَح  ففرحت 
بجامع  فاذهب  حالك؟!  من  استعجبت  هل  ولدي!  يا  لي:  يقول  أفندي 
طلبت  الغد  يوم  كان  فلما  مرتين،  واحدة  سنة  في  يتنفَّس  عبد  ففيه  كذا 
الجامع وذَهبْت إليه فوجدت الرجل المذكور في زاوية منه، عليه رقيبان 
من  عنهما  وسألت  وإيابي،  حضوري  يشعر  ولم  السلطان،  طرف  من 
أمثاله  أن  ببالي  فخطر  تين،  مرَّ إال  السنة  في  يتنفَّس  ال  أنه  فأجابا  حاله، 
يكونون أعظم درجة من هؤالء المشائخ، فنظر شيخي إلّي وقال: ما خطر 
ببالك؟ قلت: كذا وكذا. قال: يا ولدي! ليس األمر كما ُخِطْرَت ألنهم 
فهم  العوالم  جميع  رعاية  مع  أنفسهم  يرعون  وهؤالء  أنفسهم،  يرعون 

أعظم درجة وكماالً منهم. انتهى.
ومما أخبرنا به الژاخوري أنه قال: سمعت موالي يقول: أنّه لّما 
كان في خدمة شيخه رأى في النوم كأنه على جبل عال؛ أسفله واد ُمظلم 
أُعطي  فحينئذ  كثير  رجال  فيه  ولكن  قعره،  إلى  الوصول  يمكن  ال  عميٌق 
إلى يده حبل طويل نوراني، وأشير إليَّ بإخراجهم بالجبل فأخرجتهم به 
واحداً بعد واحد إلى أن لم يبَْق منهم فيه أحٌد، فاستيقظت ورأيت أنّي في 
أَلَْمالي كنا في بيت ضيفي فاالن أي: في سنة 1315 شاهدت أن أولئك 
الرجال الذين رأيتهم في قعر الوادي رجال أخذوا اآلن من يدي ووصلوا 

بواسطتي إلى درجة الكمال، فالرؤيا إشارة إلى هذه القضية. انتهى.
سره  قدس  الدمورانّي  أفندي  الرحيم  عبد  الشيخ  أن  أيضاً:  ومنه 
على  قائم  اإلسالم  أن  النوم  في  رأيت  وقال:  شيخنا.  عند  أي  لديَّ  جاء 
فقلت  اآلخر،  وأنت  القطبين  أَحَد  أكون  بأني  فألهِمُت  ومنكبك،  منكبي 
له إن القطبية أُعطيت وأخذت ولم تبق لك وال لي، ولكن أنا وأنت نَُحجُّ 
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فلما  الحج،  بعد  أرجع  وأنا  اإلقامة  بقصد  هناك  فتبقى  واحدة،  سنة  في 
يدك  من  آخذ  شيخ!  يا  له:  قلت  تعبيري  قبول  عدم  أثر  وجهه  في  رأيت 
إن شاء اهللا تعالى في طريق الحج. ثم بعد سنين قصدت الحج فصادفته 
في السفينة وأخذته وقلت له ما قلته في منزلي، فبعد الحج رجعت وبقي 

هناك في المدينة المنورة وكان األمر كما قلت. انتهى.
ولقد حج شيخنا المذكور أربع حجات.

ولو  غيره  كامل  لمرشد  نظيرها  يقع  لم  التي  العادات  خوارق  ومن 
األعالم،  العلماء  طاعة  األلمالّي،  أفندي  محمود  الزمان  غوث  شيخه 
أقطار  جميع  في  له  الخالئق  جميع  وإخالص  األنام،  ُعقالء  وانقياد 
وكان  ُجلُّهم،  وأخلصوه  ُكلُّهم،  تبعه  حتى  حوالينا  في  التي  األرض 
إسالم  السنية  السلطنة  وديار  قفقاز،  نواحي  جميع  في  وخلفاؤه  مريدوه 
بول، حتى أقام في كل ناحية من نواحيها خليفة يُربِّي المريدين، ويرشد 
تطرُّق  بال  وأتباعه،  وأصحابه  اهللا €  رسول  عليه  كان  ما  على  السالكين 
من چچان  من الفرق، مبتدئاً  خلل وَضلل كما كان في سائر الطرق غيرِهِ 
وچركِص وغازي غمق وأواروكره وخيْداق وأَْختِه وبشلي وشروان وكذا 
فيوضة  إلينا  ووصل  عامة،  رحمة  تعالى  اهللا  فرحمه  چار،  دياره  في 
عامة، وجزاه اهللا تعالى أفضل ما جوزي مرشد عن مريديه، وشيخ عن 
سالكيه؛ وكّل ما ذكر بسبب دعاء شيخه األلمالّي له بطول بقاءه ورجوع 
جميع إخوان الزمان إلى بابه، وجعله قبلة الحاجات، وكعبة المرادات، 

ومأوى السادات، وسيد القادات، فلله دّره وإلى النعيم رّده.
عاقًال  رحيماً  صبوراً  حليماً،  جسيماً  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
األفهام  وذوو  مشاوراتهم،  في  العقول  ذوو  إليه  يَْرجع  بحيث  كامًال، 
في تدبيراتهم، حتى كفار الديار - خذلهم اهللا تعالى - في محاوراتهم؛ 
حتى  وسالكيه  أوالده  تربية  في  ومالزماً  مريده،  لعيوب  غفوراً  وستوراً 
مَّا أكمَل منه في  قال: واتفق فضالء الزمان وكرماء األوان أنه لم نر ولياً 
واحٍد  واحٍد  كّل  يربيهم  وكان  السالكين،  مراد  وإحاطة  المريدين  تربية 
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على حسب ما في نفسه مما يتفق له طبيعته، ويوافق له مزاجه ومرّوته، 
شعيب  بُني  يا  معنا:  غير  وال  معه  كنت  حين  حجرته  في  لي  يقول  وكان 
أفندي! إن هذا الزمان آخر الزمان، فكوننا على يقظة فيه واجب، وعلى 
حفظ مرادات الناس ما لم يخرج عن الشرع بالمداراة حتم الزٌم، ولوال 
على  بعضهم  الروحانية،  صورته  هيئة  لي  مريد  كل  أرى  لكنت  ذلك 
أو  الثعلب  أو  الخنزير  أو  الكلب  صورة  على  وبعضهم  اإلنسان،  صورة 

األسد على ما يوافق أخالقه الذميمة.
ولكن لما كان الزمان وأحوال أهاليه في يد الكفار، وكان الناس 
نمامين حتى السالكين، تركنا تلك اإلراءة، وفّوضنا جميع أمورنا وأمورهم 

إلى اهللا تعالى.
كامل  عالم  للتربية  عندي  حضر  لو   ! بُنيَّ يا  كثيراً:  يقول  وكان 
باإلخالص والمحبة، وأعطى االختيار لي وقام عندي كالميت عند الغاسل 
إليه  الوصول  وحضرة  تعالى.  اهللا  أهل  عند  المعلوم  المقام  إلى  ألْوصلته 
تعالى في أقّل من أربعين يوماً وال يزيد المدة عنه البتة، ولكن أنتم معاشر 

العلماء ليس فيكم كمال اإلخالص وتمام المحبة واإليناس.
ع جواهر معاني األسماء التسعة والتسعين في قلبه وشكله  وكان ُرصِّ
محّرراً،  جسمه  في  بكونها  محمودة  الحميدة  األخالق  وجميع  مقّرراً، 

فسبحان اهللا الفعال لما يريد، والحاكم بكن فيكون.
واستقامات  وفيرة  وخوارق  كثيرة،  كرامات  ذا  سره  قدس  وكان 
كثير  ووصول  له،  العلماء  كافة  انقياد  مرَّ  كما  أكملها  ومن  قريرة، 
فاته،  هاته وتصرُّ العلماء إلى مرادهم ومفادهم كما قرروه في كتبهم بتوجُّ
بساط  على  قائماً  دائماً  السنية  والمقامات  العلية  الكيفية  تلك  على  وقام 
اإلرشاد، ومفيضاً بالفيوضات على قلوب السالكين وعلى طريق اإلمداد؛ 
بطلب  للخالئق  ومرشداً  المرضى،  للقلوب  طبيباً  أباً  سنة  وثالثين  تسعاً 
الرضى، ولم نعرف مرشداً فيما سمعنا قائماً على بساط اإلرشاد في تلك 

المدة الطويلة والسنين المزيدة.
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ومن خوارق العادات التي صدرت منه: أنّه لما كان وقت السلوك 
لحمود  األلمالية  القرية  من  الرجال  أكابر  نازع  حجرته  في  قاخ  قرية  في 
أفندي قدس سره وقالوا: أنت تربّي رجال األغيار وتترك من قريتك من 
األخيار، وتنظر األجانب وتترك األقارب، فهل يليق هذا لك أيّها الكريم 
تتكبَّرون  إنكم  بَريعاً:  الالئق  وبالكالم  سريعاً،  فأجابهم  المخاطب؟! 
علّي، وتنكرون المشائخ لدّي فصرتم عن جناب اهللا تعالى بَُعداء، وإلى 
الرحمة  جناح  وعن  تركتكم،  فلذلك  قرناء،  والشيطان  النفس  خدمة 
باعدتكم، فهل أريكم العبرة من األغيار، وما فيهم من االعتبار؟ فقالوا: 
نعم. وكانوا وقتئذ في بيته أضيافاً وتكلَّم لهم إنصافاً فقال: يا مّال أحمد 
كان  َمْن  إّال  يسمعه  ال  بحيث  الساعة،  لدّي  بنّي  يا  احضر  القناعة!  ذو 
من  ساعة  ربع  بعد  فجاء  الَمْدرس،  في  وُمستمعاً  المجلس،  في  حاضراً 
ناديت  لما  فقال:  والرخاء؟  التأّخر  هذا  ما  بنّي!  يا  فقال:  النداء.  وقت 
نهر  في  غسلي  وبسبب  الخرقة،  لباس  في  فشرعت  الحجرة  في  كنت  لي 
بحيث  بعيدة  مسافة  قاخ  وقرية  األلماليّة  القرية  وبين  تأخرت،  ُكْرُموك 
وتحيَّر  الحاضرون،  ب  فتعجَّ ساعتين،  في  إال  الجيّد  الفرس  يقطعها  ال 
طيّاً{1}  بينهم:  فيما  وتكلّموا  باً،  تعجُّ بعض  إلى  بعضهم  فنظر  الجالسون، 
وتغّرباً. وقال الشيخ محمود أفندي: كْل يا مّال أحمد يا ولدي من البهته، 
وأشبع بطنك من الجوعة، وكان وقته إذ ذاك ال يأكل شيئاً ّما مما يخرج 
منه الروح، ثم استأذن منه فأذن، وارتحل بال توقف إلى الصبح، وكانت 
يا  فقال:  الحاضرين  إلى  الشيخ  التفت  ثم  ُمْغيَِمة،  وساعة  ُمظلمة،  ليلة 
هؤالء! أرأيتم حال يتيم أحمد التاللي؟! فإْن كنتم على ما كان عليه من 
اإلخالص والمحبة أَنُْظر إليكم، وإال - فال تلوموني ولوموا أنفسكم، ثم 

ين، وبأمثال تلك المقاالت تاركين. صاروا ُمقِرِّ
كان  أنه  بشهر:  وفاته  قبل  منه  الصادرة  أيضاً  عاداته  خوارق  ومن 
يُصلّي في حجرة بيته إماماً لبعض اإلخوان لصالة الظهر، فأقام في الركعة 

أي: لألرض. {هامش األصل}.  {1}
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إخوانه  من  واستحى  الصالة  وأتم  ساعة  نصف  بقدر  طويًال  قياماً  الثالثة 
قوا قال لحليلته أّمنا وأّم مؤمني زماننا  ا تفرَّ المأمومين بطول قيامه، ثم لمَّ
واهللا  عاشوراء:  الحاّجة  الثقلين  سيد  بزيارة  والحائزة  بالحرمين،  الحاّجة 
السفن  بعض  وإن  وقيامي،  صالتي  بطول  اليوم  الناس  من  استحييت  قد 
ة قد قرب إلى الغرق  السائرين على بحر َغرْه َدنْكيز بين القسطنطينيّة والِجدَّ
الهائل،  األمر  ذلك  بشغل  قائماً  وبقيت  وأنجيتهم  فأغثتهم  بي  واستغاثوا 

وانتظار سؤال السائل، فرحمه اهللا تعالى وأفاض لنا من فيوضاته.
فالحاصل من مقاماته الحاصلة لنا والمعلومة لدينا أنه كان رئيس 

األبدال السبعة، وواحد األوتاد األربعة.
وإن أخذنا في تعداد شمائله الشاملة، وطبائعه الحسنة الكاملة، 
الضخم،  الكتاب  كتبة  إلى  الحتجنا  الرائقة،  الفائقة  البريقة  وكراماته 
زاً  وتحرُّ اإلطالة،  خوف  تركناها  ولكن  كالفحم،  بالكتابة  وتسويدها 

الماللة. عن 
ة المذكورة،  وبقيَّة أهل بيته وقت وفاته ابنان وأربع بنات غير الحاجَّ
أحدهما األديب الكريم ابن الكريم العالم الطالب الرشيد مالَّ محّمد أفندي 
واآلخر ابنه الفائق على األقران، والبارع على اإلخوان، مّال عبد اهللا؛ وأّما 
جتان واثنتان صغيرتان، أطال اهللا تعالى عمرهم  البنات فثنتان منهما متزوِّ

للفيوض واالستمداد. آمين. وجعلهم تذكرة لنا من األستاذ وسبباً 
وله خلفاء أجالَّء حكماء كرماء، وأجلهم سلطان العلماء المدرسين 
الحاج  الشيخ  سيدي  األوان،  وفقيه  الزمان  عالم  المكملين  األئمة  وإمام 
عبد الرحمن أفندي الغازي ُغموقي، وكان عالماً جليًال، ومناظراً جميًال، 
فصيح اللسان، نصيح اإلنسان، فائق األقران، عجيب البيان، بحيث كان 
السنيَّة  والدولة  العلية  السلطنة  جهة  من  الُعلوم  كل  في  للتدريس  مأذوناً 
اهللا €  رسول  وخليفة  أرضه،  على  اهللا  ظّل  والمسلمين،  اإلسالم  بيضة 
في دينه وأمره ونهيه، السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني بن الغازي 
وأدام  بقاءه  اهللا  أطال  تعالى،  اهللا  رحمه  المجيد  عبد  المجاهد  المجّدد 
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آمين،  حسوده  وأرزل  عدّوه  وأذّل  شكيمته،  وشّد  شوكته  وأعّز  دولته، 
بحرمة سيد المرسلين محمد €.

تعالى،  اهللا  إلى  اشتاق  داره  في  وأقام  دياره  إلى  رجع  لما  أنه  ثم 
الحاج  للشيخ  مريداً  أّوالً  وصار  تعالى  اهللا  أحبّاء  مع  استعداده  وكمل 
ودرجاته  العلية  مقاماته  إلى  إرقائه  إلى  يُِطق  لم  لّما  ثم  أفندي،  جبرائيل 
مقاماته،  إلى  وترقى  مقصوده،  إلى  ووصل  شيخنا  لدى  حضر  السنية، 
بحيث تجاوز فناؤه من سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وله كرامات 
الخطاب،  بها  ينطق  وال  الكتاب،  يحصيها  ال  عديدة،  وخوارق  كثيرة، 
فرحمه اهللا تعالى وأفاض علينا من فيوضه، ثم انتقل إلى رحمة اهللا تعالى 
رحمه  شوال.  من  الثالث  اليوم  في  وثلثمائة  ألف  بعد  التاسعة  السنة  في 
اهللا تعالى، ودفن في مقبرة قرية تَله عند الطريق الكبير، وعلى قبره من 

الجاللة ما يليق بحاله، يُزار ويُتبرَّك.
ومنهم: العالم األلمعّي، والفاضل اللوذعي، رأس العلماء وسلطان 
الغدبري  أفندي  مصطفى  الحاج  األوان،  غريُب  الزمان  عجيب  الفقهاء، 
الفنون  في  وفاق  والنقليّة،  العقلية  العلوم  في  برع  قد  فإنه  الداغستاني، 
الغاية  بلغ  وإن   - عالم  كل  على  الواجب  كان  لما  ثم  والفقهيَّة؛  اآلليَّة 
القصوى - أخذ يد المرشد الكامل لخروجه من الوحشة إلى األنسة، ومن 
سلك  الحميدة،  باألخالق  السيئة  األخالق  وتبديل  الوحشة،  إلى  األنسة 
في يد شيخنا الفاضل، وقام بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، فأوصله 
إلى ربّه، وأناله إلى إربه بفضل اهللا تعالى وشفاعة رسوله وبركة أوليائه، 
ثم أجاز له باإلجازة التامة، وأقامه على بساط اإلرشاد العامة، وهو اآلن 
على إرشاد المريدين وتسليك السالكين، وتربية السالكين وإهداء الضالِّين 
ات، وفاق  الُمِضلِّين، وفَّقه اهللا تعالى لما يحبُّ ويرضى؛ وحجَّ أربع حجَّ

على إخوانه أربع درجات، فلله دّره وإلى النعيم ردُّه{1}.

مات الشيخ العالم الحاج مصطفى أفندي الغدبري في الشام سنة 1328 بعد تمام   {1}
ه، وقد كان حجَّ قبل ذلك خمس مرات، واهللا أعلم. حجِّ
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ومنهم أخونا العالم األعلم، والفاضل األكرم، شيخ دياره ومرشد 
الژاخوري  أفندي  حضرة  الحاّج  الشيخ  بن  أفندي  عثمان  الشيخ  أوانه، 
السمبوري، فإنه لّما كمل من الفنون العربية والعلوم الرسمية اشتاق إلى 
والدستور  األعظم  األستاذ  ذيل  وأخذ  الحقيقية،  والعلوم  الدقيقة  الفنون 
األكرم شيخنا سيد السادات، وقائد القادات، الشيخ الحاج أحمد أفندي 
التاللي قدس سره ونّور قبره، وفي رأس ثالث سنين من اشتغاله أجازه 
إجازة تامة، وأقامه على بساط اإلرشاد عامة، وأجاز الشيخ لي وله في 
أسبوع واحد في شهر صفر سنة 1318 فإنه كان كامل االستعداد وطالب 

االستمداد، فبه وصل إلى مقصوده سريعاً، وإلى مآربه جميعاً.
صفته: معتدل القامة، عظيم الهامة، كبير اللحية، نحيف الجسم، 
حديد الفهم، فواهللا إني كنت حين كنت في ژاخور أقرأ له (شرح العقائد) 
منِّي،  و(شرح جمع الجوامع) إلى الكتاب األّول، فلقد كان أسرع فهماً 
وأجود بصيرة عنّي، فلقد كنت أقول له وأوبِّخه من كثرة جّر التتون، فكان 
يجيب لي: فأنّي أتركه؟ وفي الوقت المعلوم أطرحه. فلذلك أمضاه شيخه 
عن كل المنازل والعقبات سريعاً، بإراءته ما فيها من األنوار واألسرار جميعاً، 
حتى أن شيخه أشار له باإلجازة في أوائله، فكيف في أواخره؟ وقد انتهت 
إليه رياسة المشيخة السمبورية والشكوية والديار الوالية الچارية، فواهللا إنه 

على ذلك حقيق، وعلى كل الكماالت الئق.
تعالى  اهللا  وّفقه  السالكين  وتسليك  المريدين  إرشاد  على  اآلن  فهو 
األوامر  في  تعالى  اهللا  دنا  وسدَّ الهداية،  ثبوت  على  وله  ولنا  لالستقامة، 

َّبنا عن المحذورات والمالهي آمين. والنواهي، وجن
عبد  العامل  العالم  األفخم  الدرويش  األكرم  الكبير  أخونا  ومنهم: 
خدمة  في  أوالً  كان  فإنه  الژاخوري  إسماعيل  مالَّ  بن  أفندي  الوهاب 
سره،  قدس  الژاخوري،  أفندي  حضرة  الحاج  الشيخ  الكبير  الشيخ 
انتقل  ا  لمَّ ثمَّ  آنفاً،  الماّر  أفندي  عثمان  الصغير  أخينا  والد  هو  الذي 
قريبه  خدمة  إلى  تحوَّل  األعلى،  المنية  هدف  له  وأصاب  المولى،  إلى 
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لّما  ثم  سره،  قدس  الژاخوري  أفندي  حمزة  الحاج  الشيخ  العابد  العالم 
انتقل إلى رحمة اهللا؛ ووصل إلى ما عند اهللا، تحوَّل إلى خدمة موالنا 
ة سنين، وتحمَّل مشاقَّ المعيشة في أرضين،  وشيخنا، فلما خدم له عدَّ
من  واحد  ولو  يشكره  وال  يَْصبره  وال  هو،  إال  أحٌد  به  يطرق  ال  بحيث 
وحق  غالباً،  والشيطان  النفس  على  هو  وصار  هو،  إال  ننا  وِخالَّ إخواننا 
أهًال  شيخنا  ورآه  Ôمث    Ó  Ò   Ñنث تعالى  قوله  عليهما 
أعاذنا  أعاذه،  المكاره  جميع  ومن  أجازه،  لالستمداد  والئقاً  لإلرشاد 
ومكرهما  كيدهما  من  وحفظنا  والشيطان،  النفس  فتنة  من  تعالى  اهللا 

الرحيُم الرحمُن، وال حول وال قوة إال باهللا الموفِّق المنّان.
شريف  الحاج  الشيخ  الشهير  الهرم  الشيخ  الكبير  أخونا  ومنهم: 
`مث    _   ^   ]  \  [  Z نث  تعالى  اهللا  رحمه  الكلُّوكي  أفندي 
ثانياً،  ولرسوله  أّوالً،  تعالى  هللا  الموّدة  وكثير  المحبة  شديد  كان  إنه 
وألوليائه ثالثاً، فإنه رأى كثير المشائخ، وزار عديد األولياء الشوامخ، 
فإنّه قال لنا: أنّه رأى وزار الشيخ جمال الدين الغموقي رحمه اهللا تعالى 

خلفائه. وكثير 
وكان أّوالً مريداً للشيخ الحاج أحمد أفندي األلمالّي، ثم لّما وصل 
قطب العارفين محمود أفندي األلمالي قدس سره إلى بيته خدم له سنين، 
للشيخ المرشد والكامل  ثم لما ارتحل إلى والية حاّج ترخان صار مريداً 

الممّد الشيخ الحاّج جبرائيل أفندي الژاخوري.
منه كمالة اإلرشاد، وفضل اإلمداد،  رأى أنّه ليس له  لّما  ثم إنّه 
جبرائيل  الحاّج  بين  وقع  فبسببه  شيخنا،  خدمة  إلى  منه  إذن  بال  تحوَّل 
وكّرات،  مرَّات  وكرمه  بَمنِّه  الصلح  وقع  ولكن  فترات،  وشيخنا  أفندي 
بذهاب شيخنا إلى بابه، وزيارته تلقاء وجهه، لوصول الحظِّ األوفى له، 
والقدح المعلّى له ومات{1} في بلدة جدة في طريق الحج في سنة 1318.

أي: الحاج شريف أفندي.  {1}
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ومنهم: أعلم علماء دياره، وأكمل كاملي أعصاره، أخونا الكبير 
الشيخ الحاّج عمر أفندي اإلقراوي الكرالي قدس سره، فواهللا إنه كان كما 
سمعنا من رجال قراه بسيط اليد وكثير العطاء، وكان دأبه في كل وقت 
ما من اإلدام والفواكه إالَّ  أكل الخبز مع الملح، وكان ال يترك عنده شيئاً 

ألجل األضياف، وإكرام أهل اإلضعاف، وكان له مريدون كثيرون.
عنه  يفتر  وال  اإلرشاد،  بساط  على  دائماً  تعالى  اهللا  رحمه  وكان 
النساء  إلى  كثيرة  بركات  بسببه  ووصل  فلتة،  عنه  يغفل  وال  لحظة، 
والرجال، ففي أثنائه انتقل إلى رحمة اهللا تعالى في سنة 1315 رحمه اهللا 

تعالى رحمة واسعة وأناله إلى مقاصده تامة. آمين.
وأبّر  اإلخوان،  أشجع  الفاهم،  والعابد  العالم،  الشيخ  ومنهم 
دبر  حسن  الشيخ  الوفير،  وصديقنا  الكبير،  أخونا  األوان،  أكمل  الخّالن 
التاشّي الداغستانّي فلقد كان صادق الموعود ووافي العهود، وكثير نجوى 
يوم الموعود، ورفيق أهل الُوفود، ومع كونه شيخاً هرماً كان ُمالزم الذكر 
وكامًال  نقياً،  تقياً  ورعاً  البالد،  أهل  على  العبادة  في  وفائقاً  واألوراد، 
راضياً َمْرضيّاً، أحسن اهللا تعالى أحوالنا وأحواله، وجعل خواتمنا خيراً، 

آمين{1}. ووقانا َضيْراً 
الواصل،  الفرد  النحرير،  العالم  وصديقنا  الكبير،  أخونا  ومنهم: 
المرشد الكامل، مماى أفندي االيلي سوّي رضي اهللا عنه وعنّا وعن جميع 
إخواننا في الدين، فإنه قد كان أّوالً في تربية موالنا وسيدنا الحاجِّ حمزة 
عشرة  اثنتي  نحو  خدمته  على  والزم  سوّي،  األيلي  ثم  الژاخوري  أفندي 
ا ارتحل من الدنيا إلى الُعقبى،  سنة، وأجازه وأقامه على مقامه، ثم لمَّ
وأراد الكمالة فوق الكمالة، ألن المقامات ال تتناهى، وبالدرجات العلى 
لشيخنا، والزم على تربيته َوالِد روحنا، وجاهد  بها تُتباهى، خدم ثانياً 

اهللا  رحمه  سنة 1324  شوال  شهر  في  بسواز  والية  في  دبر  حسن  العالم  مات   {1}
تعالى. {منه}.
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أيضاً  شيخنا  وأجازه  رياضته،  َحّق  نفسه  وراض  جهاده،  حقَّ  اهللا  في 
وجعله من خلفائه، وفقه اهللا تعالى وإيّانا للّسداد، ولالستقامة في الدين 

والرشد واإلرشاد آمين.
بن  دبير  موسى  المنير،  البطل  الفاضل  الصغير،  أخونا  ومنهم: 
العالم عمر دبير القراني القنصرخي، رحمهم اهللا تعالى وإيّانا، فلقد كان 
الً في عنفوان شبابه مع أقرانه وُطالَّبه من أهل العشق المجازي، ثم لما  أوَّ
صادف شيخنا والزم خدمة أستاذنا صار من أهل العشق الحقيقّي، وفَّقه 
تسويالت  من  وأخرجنا  المناهي،  وترك  األوامر  لمالزمة  ولنا  تعالى  اهللا 

النفس والشيطان، ومن محبَّة الرياسة والطغيان، بمنِّه وكرمه يا منان.
وأمثل  أهله،  أفضل  األريب،  وصاحبنا  األديب،  أخونا  ومنهم: 

دهره في مصره، الحاج مصطفى أفندي المالخي رحمه اهللا تعالى نث ! 
ة في حجرة شيخنا الواحد  " # $ % & ' مث لقد وجدته مرَّ
السلوك،  هذا  فيكفيه  والقعود،  األخالق  في  منكسراً  متواضعاً  الَودود، 
واالرتقاء إلى ملك الملوك، جعله اهللا تعالى معنا من أهل الوصال، ومن 

القربة والنوال، آمين لما يريد يا فّعال. 
ومنهم: الكريم المطاع الفاضل الشجاع، شيخ الديار، حاج عبد 
السالم أفندي الخچمازّي رحمه اهللا تعالى ورزقنا من بركاته آمين، فلقد 
الزم لخدمة شيخنا، فبه َوَصل إلى ربَّنا، فيكفيه منقبة لكماله كون أعلم 
د الملقَّب بضمير الكقلي التاللي من مريديه،  الديار وأفضل األعصار محمَّ
له وفي تربيته وسالكيه، وفقه اهللا تعالى للصالحات،  وصيرورته خادماً 

َّبنا عن الطالحات آمين يا مجيب الدعوات ويا مقيل العثرات. وجن
ومنهم: الفاضل العابد، زين المنابر والمساجد، أخونا حاج ُكوْل 
تعالى  اهللا  وّفقه  مسكناً،  العثماني  والمهاجر  مولداً  المثولّى  أفندي  محمد 

وإيانا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وإهداء أهل الضالالت آمين.
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بكري  العالم  النحرير  الهرم  الشيخ  العالم  الكبير  أخونا  ومنهم: 
أفندي{1} الُمشلشّي السمبورّي فلقد الزم أوالً للعلوم الظاهرية نقًال وعقًال، 
فلما أكملها أخذ ذيل شيخنا وسيدنا وقدوتنا إلى اهللا، وأجازه حفظه اهللا 

تعالى وإيانا من الُمُكوَرات ورزقنا من الفتوحات بحرمة سيّد السادات.
موسى  الكرام،  كريم  القائم،  والحاذق  الفاهم،  العالم  ومنهم: 
وذا  والمعرفة،  اآلداب  صاحب  كان  الشكوى،  الكينولّي  أفندي{2} 
ُسنَّة  ومالزمة  اهللا،  لمحبة  وإيانا  تعالى  اهللا  وفَّقه  والمغفرة،  السخاوات 

رسول اهللا، ومتابعة طريقة أهل اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا.
ومنهم: الشيخ الغريب، والكامل القريب، أخونا وخليلنا تميرخان 
إنه  مث   '   &  %  $  #  "  ! نث  الچركيصي  القرچاوي  أفندي 
ه حيث تحمَّل المشاقَّ  لمن أعالها، وفي األنوار أغالها وأنواها، فللَّه َدرُّ
أشُهر،  ثمانية  في  خدمته  الزم  فلما  بالميثاق،  المرشد  إلى  الوصول  في 
واجتهد في رياضة نفسه بشراب تسعة أبحر أجازه، ومن العقبات أعاذه، 

اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
أفندي  الرحمن  عبد  الواصل،  والفاضل  الكامل  العالم  ومنهم: 
األنحدّي، رحمه اهللا تعالى، فإنه لمن أحسن اإلنسان أخالقاً، وأجودهم 
أرزاقاً، وأكمل ديارهم اتفاقاً، وفقه اهللا تعالى وإيانا إلخراج محبة الدنيا 

عن القلب، وترك ما سوى المولى آمين{3}.
والبدر  الصغير  أخونا  الفاضل  والفاهم  الكامل  العامل  ومنهم: 
المنير، شاميل أفندي الباتوني رحمه اهللا تعالى وإيانا، فلقد اجتهد في اهللا 

مات بكري أفندي في 1324 في قريته.  {1}
ومات في ربيع األخير سنة 1323 ودفن في بلده رحمه اهللا تعالى رحمة واسعة.  {2}
وقد انتقل إلى رحمة ربه في أواخر شهر صفر سنة 1323 ودفن في قرية شيخه   {3}
وشيخنا الشيخ الحاج أحمد أفندي التاللي في زاويته قدس سرهما ونور قبرهما آمين.
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حق جهاده، وجاهد نفسه جهاد عباده، وصار أوالً حين كان في الخلوة 
عجيباً، بحيث انقطع عنه الرجاء، ثم بفضل اهللا  وغروره اغتراراً  مجنوناً 
ذي الكبرياء، وشفاعة سيد األنبياء، وبركة األولياء، وكمالة أستاذه سيد 
نال،  ورحمته  تعالى  اهللا  وبفضل  ووصل،  وطاب  عنه  رجع  األصفياء 

اء واالستقامة البيضاء. وفَّقه اهللا تعالى ولنا للوقوف على الشريعة الغرَّ
ومنهم: الشيخ األمين، والحبر المبين، الشيخ أندال حاج الهدلي 
العرادي، فإنه اآلن كما أخبرني به رجالهم على الخلوة وعلى الحفظ عن 
في  للخلوات  وإيانا  تعالى  اهللا  وفقه  به،  واألنس  تعالى  لغيره  المخالطة 

الجلوات، والحضور في الفلوات.
ومنهم: الشيخ السمي باسم العالمة، ووصف الفهامة، ابن حجر 
العكاخي، حفظه اهللا تعالى وإيانا في حق األعمال عن التراخي، ووفقنا 
الوهاب،  الموفق  هو  تعالى  فإنه  بالتواخي،  وألوليائه  تعالى  له  للوصول 

والمهدي من يشاء إلى طريق الصواب آمين.
ومنهم: الشيخ المنير والعالم النحرير، جنيد أفندي القوبالي، فإنه 
من إخواننا البعيدة في المسافة، ولم أعلم حقيقته في العبودية والكرامة، 
على  واالستقامة  الكرامات،  كل  عن  سيدنا  وخدمة  شيخنا  رؤية  فيكفيه 
الشريعة كل الكرامات كما اتفق عليه أهل اهللا، ولم يبالوا بغيره بأمر اهللا، 

وال حول وال قوة إال باهللا.
خادم  الغرباء  غريب  الحقير،  والكاتب  الفقير،  المؤلف  ومنهم: 
نعال الفقراء: فلقد ولد رحمه اهللا تعالى في سنة 1274 فلما تْقرع ووصل 
إلى ثمانية سنين قرأ القرآن بفضل الملك المنان، وبعنايته تعالى لم يحتج 
كتاب  قرأ  حتى  النقلية  العلوم  الزم  ثم  اإلخالص،  سورة  فوق  لمعلّم 
(الحدائق) على والده الشيخ العالم إدريس أفندي رحمه اهللا تعالى، فلما 
وفات، ثم برحمة اهللا  وصل إلى سبع عشر سنة مات وانتقل وبقي يتيماً 
ر له بعُض أقاربه للنظر إلى أحوال بيته، وتمَّ له العلوم النقلية  تعالى سخَّ
وعشرين  ثمانية  في  الفقه،  وفروع  والتوحيد،  الفقه  وأصول  والعقلية، 
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سنة من عمره كما في عادة ديارنا الداغستانية، ثم في تلك السنة حفظ 
القرآن المجيد بفضل الفتاح الحميد.

ثم لما كان على سجادة اإلمامة في قرية ژاخور حضر إليها المشائخ 
أفندي  حمزة  الحاج  والشيخ  أفندي،  جبرائيل  الحاج  الشيخ  الثالثة: 
قُصاي  الحاج  وشيخنا  سو،  وأيلى  لكيت  قرية  في  الساكنين  الژاخوريين 
السنيَّة،  وضرائحهم  العليَّة  أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  الجنيغي،  أفندي 
بالوفود،  لهم  المحبة  نيراُن  قلبه  في  توقَّد  أسبوع  نحو  مجلسهم  في  وكان 
واشتاق إلى ربه، وتاق إلى أربه، ثم حين كان قاضياً في قرية جنيغ اشتد 
االشتياق لرؤية األولياء وخدمتهم بالتالق، واستخار في طلب االستاذ، 
ووصوله للمدد واالستمداد، فجاء في المنام شيخنا التاللي في ثالثة ليال 
مجمع  وأقبله  حافياً  المسجد  من  إليه  أخرج  وكنت  النهرين،  مجمع  إلى 
الحاجبين، ثم في نصف الربيع وفعل التربيع قصد للحضور إلى جنابه، 
الجنيغي  أفندي  قصي  الحاج  الشيخ  لقيني  وأطنابه،  خيامه  إلى  ووصوله 
قدس سره وسدَّ طريقي وضل رفيقي، وحملني إلى المسجد الكدبراكية 
آالف  وخمسة  صلوات،  وألف  استغفار،  ألف  ولقَّنني  البركية،  والبقعة 
رني بأن أكابر األولياء قد اتَّخذوني ولَداً، وصاروا  ذكر جاللّي خفّي، وبشَّ
لي كل واِحٍد والداً، وصْرُت كرجل وضع على كاهله جبل قاف، ومبتدئاً 
وكان  بشرني،  وبالكمالة  أجازني،  سنتين  رأس  في  ثم  األلطاف،  بذكر 
تعالى  اهللا  رحمه  له  يكن  لم  ولكن  عابدون،  علماء  كثيرون  مريدون  له 
محصور  كله  أمري  إّن  ولدي!  يا  لي:  يقول  وكان  غيري،  على  اجتهاد 
يُرِني  لم  األرواح  عالم  وفي  غيُرك،  مقامي  يقوم  َمْن  لي  وليس  فيك، 
كل  عن  رني  ويحذِّ وقت،  كل  في  بني  يؤدِّ كان  هكذا  سواك،  تعالى  اهللا 
فوٍت، ويؤّدبني باآلداب الدنياويّة، والعبادات األخراوية، كاألب الرحيم 

الشفيق، للولد الحبيب الشقيق.
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سواي  منظراً  له  يكن  لم  ورحمته  تعالى  اهللا  بفضل  أني  فالحاصل 
ق ظنه وبلغه مقاّمه وَمنّه، ولو ألجلي، ولو  إال أنا. اللهم صدِّ ومحبوباً 
د  كتبت جميع الحكايات الصادرة منه لدي لحصل بها كتاب ضخٌم، وُمَسوَّ

فخٌم فرحمه اهللا تعالى ونور ضريحه.
صرت  اهللا  له  ه  أعدَّ ما  إلى  ووصل  اهللا،  رحمة  إلى  انتقل  ا  لمَّ ثم 
لي  رجع  الربانية  والقضية  اإللهية  بالقدرة  فبعده  سنين،  ثالث  في  يتيماً 
تعالى،  اهللا  رحمه  التاللي،  المشائخ  شيخ  شيخنا  من  المنقطعة  المحبة 
فالمني ببعض األفعال،  فذهبت عنده للخدمة، وحضرت لديه للتربية، 
 – عني  فعفى  ُمصّراً،  عليها  بكوني  مقّراً  بها  وصرُت  باألقوال،  وعابني 
عفى اهللا تعالى عنه – وجعلني من مريديه، وأسلكني تحت خرذة سالكيه 
من إخوانه وأحبَّاء أوالده، وعلى رأس  وإن لم أكن أهًال –  وجعلني – 
اإلجازة  كاغذ  بيدنا  وأعطى  لنا،  أجاز  تربيته  من   1318 في  سنين  ثالث 
بالنجوى،  تعالى  اهللا  مع  حال  كل  وفي  بالتقوى،  وأمرنا  علينا  وأوصى 
وتعليم  واإلقامة  بالشريعة  للخالئق  آمرين  وبكوننا  باالستقامة،  انا  ووصَّ

العواّم أصول الدين وشرائع اإلسالم، ولو أحاط بنا جميع األنام.

وصايا الشيخ أحمد أفندي
ما يقول لنا: يا ولدي شعيب أفندي!  وكان رحمه اهللا تعالى كثيراً 
لدى  الخلق  لَسْوق  رون  مسخَّ األرض  وجه  على  مالئكة  تعالى  هللا  إّن 
واحد  وبيد  نور،  من  سلسلة  منهم  واحد  بيد  والتربية،  لإلنابة  األولياء 
حربة من نور، وبيد واحد سْوٌط من نور، وكذا يُْعطى كل مرشد كامل 
وسالك واصل تلك الثالثة الصطياد عوام الناس، وإيصالهم إلى المحبة 
ال  اهللا،  أولياء  من  وولياً  اهللا،  رجال  من  رجًال  كنت  فإن  واالستئناس، 
تلتفت سوى اهللا، واترك الدنيا وأهلها لرضاء اهللا، ويعطيك الثالثَة اهللاُ، 
ويطيعك جميع الخلق بإذن اهللا فال تقل ألحد ما: خذ مني ذكر اهللا، إال 
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إذا صار مسوقاً وُمصطاداً بأمر اهللا! فإذا بلغَت مبلغ الرجال، وصرت من 
أهل الكمال واإلكمال، يدور خلفك جميُع خلق اهللا، وإن هربت منهم 
إلى اهللا، ومودَّة في رسول اهللا؛ وإن لم  ال يتركونك محبَّة في اهللا وشوقاً 
اهللا،  أولياء  زمرة  من  وتخرج  اهللا،  حضرة  من  تبعد  هذه  وصيتي  تحفظ 
حقِّ  وفي  النبيل،  كاألب  للناس  وكن  اهللا،  بطرد  إبائي  ومن  منّي  وتطرد 

الدنيا كعابري سبيل. انتهى.
وأْخرج  سواك،  عن  والمحبة  لغيرك  االلتفات  عن  احفظني  اللهم 
عن قلبي حّب الدنيا وال تنزعه من يدي، وال حول وال قوة إال باهللا الموفِّق 

الوهَّاب الفتَّاح المهدي للصواب.
ومن وصاياه لنا وجميع إخواننا أيضاً: أن ال نذهب إلى مكان ما 
لم نُْدع إليه، وأي ّمكان دعينا إليه أْن نتفحَّص من أحواله، وأن نجيب 
نؤثر  وأن  الناس،  مع  المداراة  نفعل  وأن  الشريفة،  الصلوات  بقراءة  إليه 
والمشاهدة  الحضور  على  نكون  وأن  الخلق،  رضا  على  تعالى  اهللا  رضاء 
حين كنَّا بين الناس موافقاً لما قالوا: كن بين الناس ال باالستئناس، وأن ال 
نوافق الخلق في مجالسهم بكثرة كالمهم وضحكهم لذهاب هيبتك حينئذ 
إال  بينهم  ّما  بكالم  تنطق  ال  وأن  وربِّهم،  ربِّك  عن  وغفلتك  قلوبهم  عن 
فيه مصلحة  بما يطابق الكتاب والسنة أو كالم أهل اهللا، وأن تعلم كالماً 
عن  نساءنا  نستر  وأن  واآلخرة،  الدنيا  نفع  فيه  فيما  به  وكلِّمهم  للناس، 
غير محارمهنَّ حسب طاقتنا، وإن كان أصعب األمور في ديارنا وزماننا، 
وأن يعلم أن هذه األخالق أخالق األولياء، ويجب االشتغال بها والعضُّ 

عليها. بالنواجذ 
على  أثرنا  يذهب  لئّال  مرّوتنا،  به  يسقط  مَّا  شيئاً  نفعل  ال  وأن 
في  تقع  رأونا  إذا  بحيث  عليهم  هيبة  ذا  كوننا  علينا  والواجب  الناس، 

قلوبهم هيبتنا. انتهى.
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وإن سلكنا لكتبة ما صدر عن فّمه وما تخلَّق به من أخالقه يطول 
الكالم، ويقصر حبر األقالم. 

إنتقل شيخنا التاللّي رحمه اهللا تعالى إلى رحمته في اللّيلة التاسعة 
عشر من شهر ذي القعدة الحرام حين ذهب أربع ساعات منها المنخرط 
وحضر  وعشرين،  وإحدى  وثالثمائة  ألف   1321 سنة  شهور  ّسلك  في 
صلّى  من  وأمَّا  واحد،  مجمع  في  رجل  وخمسمائة  ألف  جنازته  لصالة 
بعده قبل الدفن وبعده ال يحصيه إال اهللا، وِسنُّه حينئذ ثالث وستّون سنة 
عنهما ولم يُِطق  تعالى  بكر وعمر رضي اهللا  أبي  الشيخين  كِسنِّه € وسنِّ 
أكثر الخلق الذين جاؤوا للّدعاء والتعزية للدعاء قبالة أهل بيته وأقربائه، 
ولم يصدر منهم إّال العويل والبكاء، واألصوات الهائالت والنداء، وكان 
يحضر كل يوم في أوائل أيام موته إلى عشرة أيام خمسمائة رجل وأزيد 
الصباح  في  الشريف  قبره  على  يوماً  أربعين  في  يحضر  وكان  بكثير،  منه 
مشهوداً،  يوماً  موته  يوم  كان  فالحاصل  رجل،  خمسمائة  نحو  والمساء 
ولم يكن مثل ذلك اليوم لَمْن قبله معهوداً، فرحمه اهللا تعالى ورزقنا من 
بركات فيوضه وأنفاسه، وأن ال يقطعنا عنه وعن أجدادنا األولياء األماثل 

بَمنِّه وكرمه، آمين يا أرحم الراحمين.
ومّما رثى به له أخونا العالم العامل، والدرويش الكامل، الحاج 

إسماعيل أفندي المكوخّي رحمه اهللا تعالى:
سـبحان َمْن خلق األراضي والسما       وات الـعـلى لـرسـولــه الـمختار
بع الشريعة واْهتدى       بـوسـيـلـة األقـطـاب واألبـــرار وَهَدَى َمـن اتـَّ
أبـدى لـنـا الـُوّراُث مـن أنـفاسهم       ِحـَكـمـاً تُـزيـل ِغـشـاَوة األبصار 
بـذلــوا نـفـيساٍت من األوقات في       إرشـاد نـاٍس ضــائــع األعـمـار
قـطـب الّزمان أتمَّ وعَد الّسجن مِن       ُهـم ثـم شـدَّ الـرَّحـل لـلـغـّفــار
قـطـع الـمـنازل عاد نسبته إلى الـ       سـمـولـيِّ فـوالَّه مــع األخــيـار
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ـى أحـمـد الـمختار كـهـف الـخـالئق كـقبة اآلمال بل       غـوث يُـسـمَّ
نـسـبـوا إلـى فخر األماكن والقرى       بـلـد الـهـدايـة مـنـبـع األحـبـار
بـاسم الـتّـال لُـقـبَـت لـتكثير التّال      وة فـيـه بـالـقـرآن واألخــبـــار
ٌد       ولـمـورد اإلخـوان واألغـــيـــار شـيـٌخ وقـوٌر مـرشـٌد ومــجــدِّ
دَهـش الـّزمان بََدى إلى كلِّ الورى       وتــزلــزل األفــالك بــاألســرار
حَدث المآثُر والمصائُب في القرى       َرْعـُد الـُمـصيبَة صاَح في األقطارِ
لـبِس البهائُم والَجماُد ثِياَب َحـسـ        ـرتِـهـا الـتي ُطويَت مدى األْعصار
ـَف األبــرار بــاألفــكـــار بـكـت الـعـيـون بـدمعها ودمائها         وتـأسَّ
مـن صـادف الـذات الشريف بمرَّة        ال يُـهـتـدي سـبـال إلــى اإلنـكار
جـَمـَع الـعـلوم ظـواهـراً وبـواطناً        فـكـالمـه بـالـوحـي واألســـرار
بـالـّرمـز واأللـطـاف كـلُّ كـالمه       ال بـالـهـوى والـعبث في اإلخبار
أخـالق ُرْسـل اهللا قـد جـمعت له       نـفـٌس لـهـا لـنـفـائـس األنــوار
أعـيـى األمـاثل عن إحاطة َوصفه       وتـقـاصـَر اآلمـال فـي اإلحـصار
مـْن رام عـدَّ مـنـاقـب الُعظمى له        َرغـَم انْـُفـه وأطـال فــي اإلهـذار
ابُـه بــالـــرُّمـــح واألوتـــار فـتـحـت لـه حـْصُن المشيَّد قائماً       بـوَّ
َر الـرهـبـاُن مِـْن       َخـْرٍق بَـَدى فـي الـسـجن للكفَّار بهت األميُر تـحيـَّ
الََن الـحـديـد تـفّسَح الحيطان عنـ       ـد خـروجـه بـالكوز في األسحار
أقـفـالـه سـقـطـت كـأوثـان لهم        فـي لـيـلـة الـمـولـود{1} واألبشار
طـّي األراضـي بـل أطـاع طيورها       ووحـوُشـهـا فـي الغاب واألوكار
اه ِخـْضـٌر دار فــي األقــفــار ـَّ مـا تـمَّ سـتـُة أشـهـر فــأجــازه       رب

النبي €.  {1}
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ثـمَّ اسـتـوى خـمل وعشر{1} عنده       فـرأى الـهـدايـة أوفـر األســتــار
فـأطـاعـه كـّل الـورى مـا شذَّ منـ       ـهم عـالـم ذو الـرأي واإلبـصــار
لِّ واإلقـــرار يا       رة عـاكــٌف بــالــذُّ أشـراف عـصـر واألكـابـر لـلـزِّ
ولـسـبـحـة الـسير المروق قد غدا       مـدراً بـال نـوع مـن اإلبــحــــار
ار ـل قــدرة الـقــهَّ خـرق بـدى للنَّجم من نجم السما      نـوٌر تــخــيـَّ
ابـنـاه والـّدهـلـيـز بــل كـل البنا      يـفـضـي إلـيـنـا حـكـمـة الجبَّار
نـرجـو الـهـدايـة مـنهما وحفيده       سـرٌج أنـاروا ظــلــمــة األسفار
يا نـور عـيٍن بَم األفول وهـل ترى       سـبـبـاً سـوى هـذا مـن األكــدار
دْهر السرور مضى فهل يرجو المسر       َرة بـعـُد بــاإلقــبــال واإلدبـــار
أرجـى الجـوابـر يـا أخي قولي له       يـا سـيـدي خـذ مـن يـد الـَعـثَّارِ
ْخـُت بـالـقلب الَحزين المنكسر       ال نَـْشتفي{2} بالوعي{3} واإلصبار{4} أرَّ

يحب  لما  ولنا  تعالى  اهللا  وفقه  بحروفه،  اهللا،  رحمه  خطه  من  انتهى 
ويرضى.

حين  سّره  وقّدس  عنه  تعالى  اهللا  رضي  حّقه  في  مرثية  كتبنا  ومما 
انتقل من دار الغرور إلى دار القبور حين ضاقت علّي األرض بما َرُحبَْت:

لعله ستر {منه}.  {1}
ال نشتفي – 871.  {2}

بالوعي – 119.  {3}
اإلصبار – 331. والمجموع – 1321.  {4}
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ه نـوٌر يـا أخـي لـلـيـوافخ{3} لقد غاب شمٌس شامٌِس{1} في البَرازخ{2}       وكـلـُّ
وفـي فـجـأة غارت مياه الشوامخ{4}     وقـد مات عن أيدينا شيخ المشائخ
ره شيخنا أَْحَمُد أفندي التاللي بّص{5} وقد حلَّ في دار القرار فريُد َعـْصـ        ـ 
وآثر مـا عـنـد اإللـه الكريم َخْص       وقـد فـات لـألبصار بدر البوازخ{6}
فأشـكـو إلـى مولى الموالي مناجيا       وأبكي وأدعو في الّدياجي{7} منادياً
ي حـريـق بـاشـتـيـاق هوائيا{8}      فـأْهمي دموعي في الخدود السوالخ{9} فـإنـِّ
دا والتفاُخرِ لـفـقـدي إمـام عصرنا ذي المآثر       طـبـيـُب الصدور للصُّ

وفـخـر الـزمـان الـمـرشد لألكابر       بـكـاء الكئيب الكاتب المتمادخ{10}
ويـنـبـوع أنـوار الـطـريـق السرائر{11}     ومـشكاة{12} أنهار الفيوض الغزائر{13}

ومن قواعد العربية إذا أرادوا المبالغة في الشيء: يشتقُّون منه الفعل ويقولون:   {1}
الشيخ  فراجع  مث  نث ¤ ¥ ¦  تعالى  قوله  في  كما  اليوم،  ويوم  الليل،  ليل 

زاده، وهناك تجد البيان. {منه}.
مات  من  القيامة،  يوم  إلى  الموت  وقت  ومن  الشيئين،  بين  الحاجز  البرزخ   {2}

دخله. {قاموس}.
ره، جمع يوافيخ. أفخه: ضرب يافوخه، وهو حيث التقى عظم مقدَّم الرأس ومؤخَّ  {3}

شمخ الجبل: عال وطال. {قاموس}.  {4}
: برق ولمع وولَّى بيسير ببرق. {قاموس}. بصَّ يبصُّ  {5}

شرف بازخ عال، وجبال شوامخ. {قاموس}.  {6}
أي: في الليالي المظلمة.  {7}

أي: مهويّاً  {8}
إلى ذي الجلود السوالخ، كجلود الحيات، فراجعه. {منه}.  {9}

المتمادخ: من يعمل الشيء بعجلة. {قاموس}   {10}
صفة االنوار.  {11}

ةٍ غير نافذة. {قاموس}. المشكاة: كلُّ كوَّ  {12}
ر. {قاموس}. الغزير: الكثير من كل شيء، والغزيرة: الكثيرة الدَّ  {13}
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اقم ذي التناسخ{2} ومـفـتـاح أسـرار الـيـقين الغمائر{1}     نـداُء الـغريب الرَّ
د{3}     ومـعـدُن إهـداء البالد وَعْسَجُد{4} وجـوهـُر رشـٍد لـألنـام الُمـنَضِّ
وكـبـريـت أعـلـى للمريد وِصنِْدُد        نـيـاٌح الـحـقير الحادر ذي التربُّخ
ُد دِ       وسـائِـُر أفـالك الـمـقـام الـُمَمهِّ وَمـظـهـُر أطـوار الـكـرام الُمَجدِّ

إلـى سْدرةِ َمن انتهى في المقاصد       كـالُم الـغريق النامق المتصالخ{5}
ً س قـطُّ عـيـبـاً ُمْسنَدا سـماُء الُعلى فضًال وُجوداً وسؤدداً        ولـم يـتـدنـَّ
ائر للتواضخ{6} قيم الصَّ ة تعلو على العرش مَحتدا       ُصـَراخ السَّ وذو همَّ

وقد كان بحراً للـفيوض الفوائِـِض{7}     مـعـادُن كـلٍّ لـلـعلوم الغوامض{8}
مـنـيـراً مـضـيئاً للقلوب القوابض{9}     حـلـيماً غفوراً في قفال الممالخ{10}
وكـم{11} عـالم يبكي بفوت الهداية        وكـم سالك يكبوا{12} انعدام الكمالة

الغمر: الماء الكثير ومعظم البحر.  {1}
وتناسخ: األزمنة تداولها.  {2}

والنضد محركة: ما نضد من متاع.  {3}
العسجد الذهب والجوهر كله كالدّر والياقوت. {قام}  {4}

أي: المتصاّم.  {قام}.  {5}
التواضخ: التباري في السقي والسيرة، تباريا تعارضا. {قاموس}.  {6}

بالفاء ال بالغين جمع فائض أي سائل م.  {7}
الغامض: المطمئن من األرض، جمع غوامض. {قام}.  {8}

قبض ضد بسط.  {9}
مالخه: العبه. {قام}.  {10}

للتكثير أي الخبرية.  {11}
أي: يكبُّ على وجهه باكياً على انعدام كمالته بفوت شيخه وانتقاله إلى اآلخرة {منه}.  {12}
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وكم من َخليٍف خاف خوف الغواية{1}      بـأن غـالبته النفس ذات التواطخ{2}
وقـد كـان قـطباً لألراضي بأجمعا       وغـوثـاً ألوتـادٍ{3} كـراٍم بـأكـتـعا
وعـونـاً ألفـرادٍ شـداد بـأبـتــعــا       ووارث كـل األولـياء المواضخ{4}
وطيفورهم{5} في الحال ُصبَْح أَوانِه       ُجـنـيْداً{6} مقيماً من المقام وحينه

ومـْن لـحـِظـهِ يُـْحـيى َرمِيَم زمانه        وَمـْن لفظه يُهدي َطويَل التناُجخ{7}
وقد كان يّماً{8} للخصال المحـامِِد       ونـجـَم الـُهدى بَْحَر التَُّقى والَفرائد
وكـنـَز الـُكـنُـوز لـلـَعَوام الشوارد{9}     وفـي بَـْغتٍَة قد غاب داَر التواُرخ{10}
وقـطـب الـطـريـق قُْدوًة لألماجد       ورحـلـة أبْـداٍل لـشام{11} مراشد{12}
مـحـطَّ رِحـال الـنـجـبـاء المَوارِدِ       رئـيـَس الـرجـال النقباء النواسخ{13}

غوى يغوي أي طغى وتمرَّد.  {1}
تواطخ القوم الشيء تداولوه بينهم.  {2}

ألنه كان رحمه اهللا تعالى فيما وصل إليه علمنا واحد األوتاد األربعة، ورئيس   {3}
السبعة كما مّر في مناقبه، فراجعه {منه}.

المواضخة المبادرة في االستقاء والعدو. {قاموس}.  {4}
أي أبا يزيد البسطامي قدس سره السامي {منه}.  {5}

أي جنيد البغدادي الذي هو رئيس الطائفة الصوفية في زمانه {منه}.  {6}
التناجخ: التفاخر.  {7}
أي: بحراً. {منه}.  {8}

عن الحق {منه}.  {9}
توارخ: يتوارخ من باب التفاعل التاريخ ما يكتب على ألواح القبور لعلم زمان   {10}

موت الميت، واهللا أعلم {منه}. أي التاريخ المقيد ال المطلق تدبَّر {منه}.
وتقييد األبدال بالشام لكونه معّداً لهم في أكثر األوقات وخاصة في آخر الزمان   {11}

ألن الصلحاء في مصر، واألبدال في الشام حينئذ. تدبر! {منه}.
صفة االبدال. المراشد: مقاصد الطريق. {منه}.  {12}

النواسخ: جمع ناسخ على غير القياس {منه}.  {13}
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وشمس العلى غيَث النَّدى للعواكِِف        ومصباحهم ضوءاً ومأوى العواطف 
بَـِسـيـَط األيـادي ُمْعطياً للمعارف       كـرامـاتـه في جسمه من فراسخ{1}
ه       وحـيـد األقـالـيـم المقيم طريقه{2} فـتـمـثـيـلـه مـا سـاغ إال بــأنـَّ
ـه       مـعـالـيـم عـرفان سراج البرازخ{3} ر آفــاق الــظــالم وإنـَّ مــنــوِّ
إلـى اآلن أبـداه{4} الـجـليل جالله       وفـي قـبـة اإلعـزاز جل جماله{5}
وفـي فـتـيـة اإلكـمـال عـز كماله         وبات بتحت{6} العرش ضيفاً لناسخ{7}
فـاخـلـق كـلَّ الـعـالـمين بحسرة       وأحـرق سـوداء{8} الـفـؤاد بـجمرة
وأضـحـى لنا باب الوصول بفترة        بـأن طـار{9} ياقوت العظام المشائخ
ولوال بقي فينا األهالي{10} لـنـقـتدي       كـذا َمْن أُقيموا {11}في المقام لنهتدي
لـشـقَّـت عـلـيـنا كل أمر ونعتدي       بـأن فـات عـن أيـدينا نوُر البوازخ

أي: كراماته كانت تظهر من جسمه من مقدار فراسخ ألهله تدبر {منه}.  {1}
أي: طريق اهللا تعالى {منه}.  {2}

جمع برزخ ، كما تقدم.  {3}
في الدنيا.  {4}

أي: تجليات جماله تعالى له ألنه قد كان رحمه اهللا تعالى قد يتجلى له الجالل   {5}
مرة، والجمال أخرى، والذات أخرى، كما  هو شأن األولياء األكابر دون األصاغر {منه}.

من قبيل صليت بالمسجد {منه}.  {6}
أي: ناسخ األحكام الذي هو كل يوم هو في شأن {منه}.  {7}

السوداء من القلب حبة كسودائه.  {8}
أي: بطيران روحه الكريم إلى العرش العظيم {منه}.  {9}

أي: أهالي الشيخ قدس سره.  {10}
أي: خلفاؤه قدس سره. {منه}.  {11}
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ومـوت الـرسـول أعـلى كل البليَّة       بـه يـتسلَّى المرء قذى{1} القضية{2}
ونـسـعـى صـبوراً في فوات البقية{3}    ونـرَضـى بـفوتانا{4} لزين الشوامخ
فـيـا رب عـامـلـه بـمـا أنت أهله       وأَْعـِل الـمـقـام فـي الُعلى وكمالَه

وأكـرمـه بالرأي العظيم{5} خصـالـه         مع الناظم الباغي البغي{6} ذي التباذخ{7}

خاتمة 
في بيان سلسلتنا النقشبندية بالنظم الذي كنا نظمناه قبل تتميماً 

للفائدة وطلباً للعائدة وتسهيًال للحفظ الزائدة
ُسِل       َرُسـولِـنـا وشـفـيـع الـخلق كلِّهم ِد الرُّ ـلـي بـالـنـبـي سـيـِّ تَـَوسُّ
ـِديـِق أبـي بـكٍر رفِيِق نَبِي       فـي َغـاٍر مِن َجبٍَل ثَْوٍر بال َوَصٍم{8} وبـالـصِّ
ُسوِل كـالبَـَصـرِ       والـقـاسـٍم القائِد الكريم كالَعنَِم{9} والِحبِّ سلماَن للرَّ
وَجـعـَفـرِ الـّصـادِق اإلمـامِ سيِِّدنا       والـبـسـطاميِّ أبي يزيَد ذي الهَِمِم
وبـالـمـحـبوِب ِغيَاثِنا أبي الَحَسِن       والـَفـاْرَمـِديِّ أبي َعلِيِّ ذي الِحَكِم

القذي ما يقع في العين وفي الشراب، قذيت عينه قذياً وقع فيها القذى. قاموس   {1}
م.

القضاء: الحكم. قضى عليه يقضي قضياً وقضاء وقضية، وهي االسم أيضاً.  {2}
أي بقية المشائخ {منه}.  {3}

وإضافة المصدر إلى المفعول. {منه}.  {4}
صفة جرت على غير من هي له.  {5}

بغى الشي نظر إليه كيف هو. (ق م).  {6}
تباذخ األمر تقاعس وتقاعس تأخر.  {7}
الوصم: العيب والعار. (مختار).  {8}

عبيدة  أبو  وقال  الجواري،  بنان  به  تَُشبَُّه  األغصان  لين  شجر  بفتحتين  الَعنَم:   {9}
رحمه اهللا تعالى: هو أطراف الخرنوب الشامي، (مختار).
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بَِق          َوالُغْجُدَوانِي جالل الّدين ذي الَغَطم{1} ويوسِف الفاضِل الَهْمَداني ذي السَّ
يَم{2} والرِّيْوكِرِي العارِِف المعروف بالُخلُِق        والَفْغنَوي اإلِنِجيرِ المحمودٍ الدِّ
وَى النَّاسي الّسماِسي ذي الَقَدم{3} والـرامِـيـتـنـي عـزيزان علي الَولِـهِ          وللسِّ
تِب       وعمدة الَقومِ َشيِخ الُكلِّ كالَعرِمِ{4} وذي الـكـمـال ُكـالِل منبع الرُّ

د شاهِ نقشبندي ذي الُحُضِض{5}     إلـهي اجعل لنا َمْرقًى إلى العَِظِم{6} محمَّ
ـاريِّ عالءِ الِديـِن والـِمـلَـِل         وذي الُكَراَماِت يعقوب الَچْرِخي الَفِطمِ{7} والـَعطَّ
ائِـِد المحمد الَقرِمِ{8} اِهـِد الـزَّ َشـِد       والـزَّ والبَْحرِ أْحرارِ عـبد اهللا ذِي الرَّ
نَِد       واإلمكناِجي ابنِهِ الَخَواَجِكِي الَكرِمِ رِ درويـِشـنَـا مـحـمـد السَّ والـدَّ
ِدِهْم        والفاُروقِيِّ المجّددي ذي الُجُزم{9} ْكرِ للباقِي محمَّ والبَاقِي ذِي السَّ
ِ في األدياِن والُهُجِم{10} ـيِْف ِهللاَّ وبالَمـْعـُصـومِ الَعلِيِم الُمرشد الَولَِد        والـسَّ

العظم: البحر العظيم. (ق م).  {1}
الديم: المطر الذي ليس فيه رعد وال برق أقله ثلث النهار أو ثلث الليل، وأكثر   {2}

ما بلغ من العدة والجمع الديم ثم يشبه به غيره.
أي: الثبات.  {3}

وفي التهذيب: قيل: العرم السيل الذي ال يطاق. (مختار).  {4}
والحضض بضم الضاد األولى وفتحها: دواء معروف. (مختار).   {5}

عظم الشيء بالضم يعظم عظماً بوزن عنب، أي: كبر فهو عظيم. (مختار).  {6}
فطام الصبي فصاله عن أّمه، يقال: فطمت األم ولدها تفطمه بالكسر فطاماً   {7}

وفطمت الرجل عن عادته. (مختار).
المقرم البعير المكرَّم، ال يحمل عليه وال يذلّل، وكذا القرم ومنه قيل للسيد:   {8}

قرم مقرم تشبيهاً به، (مختار).
جزم الشيء قطعه ومنه جزم الحرف. (مختار).  {9}
هجم على الشي بغتة من باب دخل. (مختار).  {10}
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َزمِ{1} والـشـيـخ نـور محمد الَمْعُزوِّ إلى       بَْدَواَن ذي الفيض واآلثار والرَّ
والـمْرَزَجانِي َحبِيِب اهللا ذي الَفَخرِ        والدَّْهلَوِي الشيخ عبد اهللا ذي الرَّدَمِ{2}

د الَخالِِد البغدادي كالُكَرمِ{3} والسائِرِ الَغْوِث لإلرَشادِ ذي التَُّحِف        ُمـَحـمَّ
رْوَانِي ذي الوََجمِ{5} الح الشِّ والشيـِخ إسَماِعيِل الُكْرَدمِيرِي الَكلِِم           والقائم{4} الصَّ
والحـاج إبراِهيِم الُقْدقاشني الَعـِطرِ{6}      والـحـاج يونس أفندي فَائِِض النَِّعِم
ِد األَولـيَـاءِ الَجدِّ ذي الَكَرمِ ومـن عال أمُرُه في الشرق والغرب       وسـيـِّ
الخالدي النقُشبَنْدِِي الِخضرِي ذي الخبر            الشيخ َمْحُموْد أفَنْدِي القطِب في األمم
مِس الُمِضي الِضيَِم د الـُكمَّل السادات ذي العِبَـرِ        َغوِث األقاليم كالشَّ وسـيـِّ
ُمَربِّنا شـيـخـنـا ُروِح الـَحـيَـاةِ لَنَا        الَحاجِّ أْحَمْد أفندي الحازي للِحتَِم{7}
وُس في الُقُدِس{8}     فـي حضرة اهللا عند الَعْرِش والقِيَِم َس الُقدُّ وسرهم قَدَّ
وشيخنا ذي الجالل الِحِبّ ذي األدَِب          الَحاِجّ قَُصْي أفندي الَعالِي والَشهِِم{9}

رزم الشي جمعه. {مخ} عبارته.  {1}
ردم الثلمة سدها، وبابه ضرب. (مختار).  {2}

والكرم: شجر العنب، والكرم أيضاً القالدة يقال: رأيت في عنقها كرماً حسناً   {3}
من لؤلؤ. (مختار).

أي: القائم مقام إسماعيل.  {4}
الواجم الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكالم. (مختار).  {5}

أي:  ومتعطرة  عطرة  فهي  طرب  باب  من  المرأة  عطرت  يقال:  الطيبة  العطر   {6}
متطيبة (مختار الصحاح).

الحتم: إحكام األمر. {مختار}.  {7}
أي في حضرة قدسه المعلوم عند أهله.  {8}

شهم من باب ظرف فهو شهم أي جلد زكي الفؤاد. {مختار}.  {9}
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ـَع الـبَـاَع لـلـشفاعة الَعِكِم{1} أعـال اإللـُه لـه الـمقام في الُقَرِب       َوَوسَّ
يرجو شعيب الَفقِيُر األْحَقرِ الَكِسُل       فُـيُـوَضـهـم بـالنَّبي والنُّون والَقلَِم
كذا اإلخوان َجِميع السالكيَن طريـ        ـَق اهللاِ مـن ُطُرٍق في الِحلِّ والَحَرمِ
انتهى. اللهم ارزقنا شفاعة الرسول المصطفى، والنبي المرتضى، 
األولياء  جميع  وبركات  التّقى،  أهل  أصحابه  وجميع  العبا،  أهل  وآله 
العالم،  الملك  اهللا  بفضل  العظام،  النقشبندية  مشائخ  وخاصة  الكرام، 

ورحمته بحق سيد األنام.

الخاتمة
رها العالم الفاضل الواصل، محمد مراد بن عبد  في تعليق نبذة حرَّ
ومعلومه،  بعلومه  ونفعنا  قبره،  ونّور  سّره  قّدس  المنزلوّي  القزاني  اهللا 
اآلباء  إلى  الخواجكانية  واألولياء  النقشبنديّة  ساداتنا  وبركات  وفيوضات 

المحموديّة، واألحمديّة آمين يا ُمعين.
سبيل  على  اآلن  مشائخنا  طريقة  كيفية  من  نبذة  نبيِّن  أن  أردنا  ثم 

اإلجمال، فنقول وباهللا التوفيق، وبيده أزمَّة التحقيق
العبد  يتنبَّه  ما  أول  إن  بهم:  ونفعنا  تعالى  اهللا  رحمهم  األكابر  قال 
لطلب الحق سبحانه وتعالى وسلوك طريقه بخطرة سماويّة من اهللا تعالى، 
وتوفيق خاصٍّ إلهي، ويقال لتلك الخطرة في اصطالحهم: تجلِّياً إرادياً، 

يعني تجلِّي الحق سبحانه وتعالى لعبده بصفة اإلرادة كما مّر.

مطلب
وأن  بحقها،  يقوَم  أن  صاحبها  على  يجب  عظيمة،  نعمٌة  وتلك 
إلى  يسلِّمها  أن  حفظها  وطريق  الّزوال  سريعة  فإنها  حفظها،  في  يجتهد 
كامل مكّمل عالم بالّطريق، فإن لم يفعل ذلك فقد ضيّعها على ما حكمت 

ه وباب ضربه. {مختار}. العِْكم بالكسر العِْدل. وَعَكَم المتاع: شدَّ  {1}
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به المشاهدة وشهدت به التجارب، من زمان السلف إلى زماننا هذا قرناً 
بعد قرن، وجيًال بعد جيل.

من  حاله  بظاهر  باالستدالل  هو  إنما  المكّمل  الكامل  هذا  ومعرفة 
في  وتمّكنه  النبويّة،  نَّة  للسُّ واتِّباعه  المصطفويّة،  الشريعة  في  استقامته 
طريق السادات الّصوفية؛ فإن انضّم إلى ذلك وجود األحوال والتصرفات 
في بواطن المريدين فهو الغاية، فإذا وجد مثل هذا الشخص وحضر عنده 

وأظهر له إرادته

مطلب
الكّل؛  وأساس  المقامات،  أّول  فإنّها  التوبة،  هو  يلّقنه  ما  فأوَّل 
وكيفيتها: أن يظهر الندم بالصدق والخلوص على ما فََرط منه فيما سبق، 
وأن يردَّ المظالم إن أمكن، وأن يستغفر ويدعو لصاحب الحق بالخير إن 
والندم  والّزكاة،  والصوم  كالصالة  تعالى  اهللا  حقوق  وقضاء  يمكن،  لم 
يعزم  وأن  والّزنا،  الخمر  كشرب  قضاؤه  يمكن  ال  ما  على  واالستغفار 
بقلبه على أن ال يعود إلى الذنوب أبداً، وأن يقول بلسانه بتلقين المرشد 
مث فإن  آخذاً بيده امتثاالً لقوله تعالى: نث ! "  # $ % & 
ثالثاً،  واإلخالص  مرة،  الفاتحة  قرأ  ما  بعد  ابه €،  ونوَّ ورثته  المشائخ 
اهللا  بسم  منهم،  واالستمداد  الكرام،  المشائخ  أرواح  إلى  ثوابها  وإهداء 
الرحمن الرحيم، أستغفر اهللا ربي من كل ذنب وأتوب إليه {ثالثاً}، ال إله 
إال اهللا محمد رسول اهللا {ثالثاً}، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده، وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله، رضيت باهللا ربّاً وباإلسالم ديناً وبسيدنا محمد € 

. ورسوالً نبيّاً 
مغفرتك  اللهم  ثالثاً:  شاء  من  أيضاً  الدعاء  هذا  المرشد  ويقرأ 
أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي، وهذا يقال له في 

اصطالحهم البيعة في الّطريقة والّدخول فيها وتلقُّنها وأخذها.
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المطّوالت  في  ذكرت  تحصر،  تكاد  ال  كثيرة  شروط  وللتوبة 
وكلّها  وغيرها،  القلوب)  و(قوت  المعارف)  و(عوارف  كـ(اإلحياء) 
النيَّة،  تصحيح  ها  أهمِّ ومن  بموجبها،  والعمل  تتبُّعها  فينبغي  هنا،  الزمة 
فإن بها يحصل تصحيح البداية، وبتصحيح البداية يحصل تصحيح النهاية.
قال شيخ اإلسالم عبد اهللا األنصاري الهروي قّدس سّره في كتابه 
والمشيرين  الّطائفة  هذه  علماء  من  العاّمة  أن  واعلم  السائرين):  (منازل 
إلى هذه الطريقة اتفقوا على أن النّهايات ال تصّح إّال بتصحيح البدايات؛ 

كما أن األبنية ال تقوم إال على األساس.
وتصحيح البدايات هو إقامة األمر على مشاهدة اإلخالص ومتابعة 
والّشفقة  الحرمة،  ورعاية  الخوف  مشاهدة  على  النّهي  وتعظيم  الّسنة، 
يُْفِسد  صاحب  كل  ومجانبة  المؤنة،  وكّف  النّصيحة  ببذل  العالم  على 

الَوقْت وكل سبب يفرق القلب. انتهى ما تعلق به الغرض.
وقال في (حدائق الحقائق): أول مقام التوبة هو االنتباه، وثاني 
مقّدماتها هجران رفقاء السوء، فإنهم يمنعون عن التوبة واالستقامة عليها، 
ويدفعون التائب في المعاصي قوالً وفعًال وحاالً، ويضيّعون بضاعة انتباهه 

لكونها ضعيفة في أول األمر. انتهى مع زيادة.
صدق  عالمات  من  سّره:  قّدس  المغربي  مدين  أبو  الشيخ  وقال 
المريد فراره عن الخلق، وهذه حالة الرسول في خروجه وانقطاعه عن 

الناس في غار حراء للتحنّث، أي للتعبُّد.
وقال موالنا الجامّي قّدس سّره في شرح هذا القول: أجمع محّققوا 
في  الطريق  أهل  على  واجبة  كاملة  سنّة  بالجسم  الُعزلة  أن  على  الّصوفية 

بداية الحال! إال من ُصْحبة المرشد وخدمته. انتهى.
تعالى:  قوله  عند  تفسيره  في  الباري  سّره  قّدس  النيسابوري  وقال 
هجران  التوبة  قبول  عالمة  قيل  اآلية،  مث   a  `       _  ^   ] نث\ 
الّذنوب  فيها  باشر  التي  البقعة  ومجانبة  الشر،  وقرنآء  الّسوء  إخوان 
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وبالبقعة  أخداناً،  وباألخدان  إخواناً،  باإلخوان  يبّدل  وأن  والخطايا، 
بُْقعًة، ثم يكثر الندامة والبكاء على ما سلف منه، واألسف على ما ضيّع 
من أيامه، وال تفارقه حسرة ما فرط وأهمل في البطاالت، ويرى نفسه 

مستحّقة لكّل عذاب وسخط.

مطلب مهم عنه غافلون
وقال سيدي الشيخ محمد مظهر، رّوح اهللا روحه ونّور ضريحه: وال 
يصحبون األغيار، وهم الّذين ال يعتقدون في مشائخ الطريقة؛ خصوصاً 
فإن  عنه،  معرضاً  الشيخ  يكون  أو  يحبُّه،  ال  أو  شيخه  في  يتكلم  من  مع 

المجالسة معهم سمٌّ قاتل، فليجتنب ذلك أشّد االجتناب. انتهى.
فعلم من ذلك أّن َمْن خالف ذلك لم يدخل في الطريق بعد وإن 
يضع  أن  دون  أساميها  حفظ  بل  المقامات،  آخر  إلى  الظاهر  في  سرد 

فيها. قدمه 
وطريق  الذكر،  وطريق  الّصحبة،  طريق  ثالثة:  الّسلوك  طريق  ثم 
المراقبة، كّل ذلك موصل بنفسه برعاية شروطه من غير توقف أحدهما 

على اآلخر.
بحسب  وُصحبة  الظاهر،  بحسب  صحبة  نوعين:  على  والّصحبة 
بالّشيخ  المريد  ارتباط  يعني  رابطًة،  عندهم  األخير  ويسمى  الباطن، 
قال  ما  على  به،  وتقويه  الّروحانية  المعنويّة  والَعالقة  المحبّة  بحسب 
بالصبر  وقّويناها  ²مث   ± نث°   تعالى:  قوله  في  المفسرون 
وجسرناهم  الغيران،  بعض  إلى  بالّدين  والفرار  األوطان،  هجران  على 
أمٍر  على  َصبَر  َمن  وكّل  باإلسالم؛  والتظاهر  الحق،  بكلمة  القيام  على 

عليه. نفسه  ربط  فقد 
عظيمة،  نعمة  وهو  شيخه  بقلب  المريد  قلب  تألُّف  وحاصلها: 

 21    0  / تعالى:نث  اهللا  قال  حيث  المؤمنين  آحاد  من  بواحد  ولو 
3  4  5 6 7 8 9 : ; > =  < ? @ مث 



604

بالوساطة  الئقة  دولة  صاحب  من  بواحد  ذلك  كان  لو  ظنّك  فما  اآلية. 
بين المريد المستوطن في حضيض البُْعد والهجران، وبين الملك المنّان!

أو هي توّسل المريد بشيخه إلى اهللا تعالى، وهو أيضاً أمٌر مطلوب 
ے ¡ ¢  £ ¤ ¥ ¦   ومحمود، قال اهللا تعالى: نث 
ل به، طاعًة كان  مث اآلية، والوسيلة تعّم كل ما يصلح أن يتوسَّ  §
أو واحداً من أولياء اهللا تعالى، يدّل على ذلك آية أخرى وهي قوله تعالى: 
هي  المفسرون:  قال  مث   ½  ¼  »  º  ¹    ¸ نث¶ 

القربة إلى اهللا تعالى عز وجل، والدرجة العليا.
وأّمه  عيسى  هم  آمين:  وعنّا  عنهما  اهللا  رضي  عباس  ابن  وعن 
يبتغون،  واو  من  بدل  أقرب}،  {أيّهم  والنجوم  والقمر  والشمس  وعزير 
وأّي موصولة، أي يبغى َمْن هو أقرب منهم الوسيلة إلى اهللا، فكيف بغير 

األقرب؟ أو ينظرون أيّهم أقرب إلى اهللا فيتوسلون به.

مطلب
وال ينكر على ذلك إال أهل الغّرة باهللا، فكيف وقد قال العلماء في 
مفتتح الكتب في بيان حكمة اإلتيان بالصالة على النبي € وآله وأصحابه: 
ينبغي للعاقل أن يستعين في جميع أموره وكل شؤونه بجناب الحق تعالى، 
ويسأله إفادة طلبه وإفاضتها، وإنجاح بغيته دنياويّة كانت أو دينيّة، عاجلة 
كانت أو آجلة لكن ال بد من نوع المالءمة والقرب المعنوي بين المفيض 
والمستفيض، ولكوننا متعلِّقين غاية تعلّق بالعالئق البشرية والعوائق البدنية، 
ومتدنِّسين بأدناس اللذات الحسيّة، والشهوات الجسميّة، وكونه تعالى في 
سلوك  في  فاحتجنا  َرأساً،  منتفية  المالءمة  تكون  والتنّزه،  التقديس  غاية 
سبيل االتسفاضة منه جّل وعال إلى متوّسط له وجه تجرُّد ووجه تعلُّق؛ 

فبوجه التجرُّد يستفيض من الحق، وبوجه التعلّق يفيض علينا.
ط أشرف أصحاب الوحي وأعظمهم رتبة، نبينا €،  وهذا المتوسِّ
له  مالءمتنا  من  أكثر  بالنبي €  واألصحاب  اآلل  مالئمة  كانت  ولما 
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ومالءمتنا لآلل واألصحاب أكثر من مالءمتنا له €، جرت العادة بالتوسل 
أمر  كان  وأوفر،  أكمل  المالءمة  كانت  وكلما  والّسالم،  بالصالة  بهم 
االستفاضة أتمُّ وحصول االستفاضة أكثر، وال شك أن مالءمتنا بالمشائخ 
بالنبي €  فضًال  العظام،  واألصحاب  باآلل  مالءمتنا  من  أكثر  الكرام 

 » º ¹   ¸ ¶ والملك العالم، وهذا معنى قوله تعالى نث
¼ ½ ¾ ¿ مث.

مواضع  في  ومّر  كثيرة،  رساالت  الباب  هذا  في  صنّف  وقد 
نحتاج  حتى  للمنكر  ليست  هذه  ورسالتنا  ر،  للمتبصِّ شفاء  فيه  ما  عديدة 
للتوضيح  القدر  هذا  أوردنا  وإنما  الدليل،  وإتيان  الحجة  إقامة  إلى 
ذلك؟  على  ينكر  فكيف  وإال  واالسترشاد،  واالستبصار  والتنبيه، 
الحاجات  بذوي  سّره  قّدس  الدهلوي  اهللا  عبد  الشيخ  ل  توسُّ مّر  وقد 

ترجمته. عند  والكالب، 
وجهه  يضع  كان  أنه  سّره  قّدس  الدين  بهاء  الخواجه  عن  ونقل 
تعالى؛  هللا  مخلوقة  لكونها  بها  تعالى  اهللا  إلى  ًال  وتوسُّ تواضعاً  المبارك 

وأمثال ذلك كثيرة ال تخفى على من تتبَّع أحوالهم.
ومالحظة  خياله،  في  شيخه  صورة  استحضار  الرابطة:  وكيفية 
معيّة المعنوية الروحانية معه في جميع حاالته برعاية كمال األدب وغاية 
األصفهاني،  اإلمامي  اهللا  عبد  خواجه  ذكر  عند  مر  ما  على  له،  التعظيم 

وخواجه حسن العطار في غير موضع فارجع هناك تجد البغية.
وأّما الصحبة بحسب الظاهر: فهي أن يلتزم المريد صحبة شيخه 
الذي أخذ عنه الطريقة دائماً، برعاية اآلداب الظاهرية والباطنية، ونفي 
وجوده بأنّه ال شيء محض، وليس عنده شيء من الكماالت، من غير 
إلى  منه  يدخل  الذي  الباب  أنّه  معتقداً  المشائخ،  من  غيره  إلى  إلتفات 
في  ما  فينعكس  دونه،  سدَّ  قد  األبواب  من  غيره  وأن  الحقيقة،  عالم 
اإللهية  المشاهدة  أنوار  وتأخذ  المحبة،  بجاذبة  قلبه  على  شيخه  قلب 

قلبه. في  اللّمعان  في 
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وقد قال المشائخ: إن هذا الطريق أسهل وأشدُّ إيصاالً إلى المطلوب 
من  بد  وال  (الرشحات):  في  أيضاً  ذلك  ومر  الثالثة،  الطرق  بين  من 
ر، وأما بحسب الباطن! فال  دوام الصحبة، ودوامها بحسب الظاهر متعسِّ

تنقطع أصًال لمن راعاها.
1 ذكر اسم الذات، و  على نوعين:  وأما طريق الذكر: فهو أيضاً 
2 ذكر النفي واإلثبات، فذكر اسم الذات هو االشتغال بذكر لفظة الجاللة 
لطيفة  فأّولها  عندهم،  المعهود  الترتيب  على  السبعة  اللّطائف  من  {اهللا} 
تحت  إلى  مائلة  األيسر  الجنب  في  مودعة  َّانية  رب لطيفة  وهي  القلب: 
الثدي والجنب بفاصلة إصبعين، ونِْسبَتَُها إلى القلب الجسماني الصنوبري 
وتلك  المهد،  إلى  الصبي  نسبة  الحيوانات  جميع  في  الموجود  الشكل؛ 
اللّطيفة هي حقيقة اإلنسان عند األكثر، وتسّمى حقيقة جامعة، وتسّميها 

الحكماء بالنفس النّاطقة، ويسّميها بعضهم لطيفة إنسانية.
وكيفية االشتغال بالذكر منها: أن يخلِّي القلب عن الخواطر وحديث 
النفس، بل عن جميع ما سوى اهللا تعالى بقدر اإلمكان بعد تقديم الّرابطة، 
ويقول بلسان الخيال من هذا المحل: اهللا، اهللا، مالحظاً مفهومه بأنّه ذات 
والّزوال،  النّقصان  سمة  عن  ومنزَّهة  الكمال،  صفات  بجميع  موصوفة 
كما آمنا به وصدقناه، من غير أن يتصور صورة قلبه وبال حبس نفسه؛ بل 
يترك نفسه على حاله، وال يالحظ صفة من صفاته سبحانه وتعالى لئال 
الطائفة  هذه  نظر  مطمح  فإنَّ  الّصفات،  وادي  إلى  الذات  ذروة  عن  ينزل 
العلية، هو أحدية الذات دون األسماء والصفات، بخالف سائر الطرق، 
ه السالك إلى  باختياره، وال بد من توجُّ وال يحرِّك رأسه وسائر أعضائه 
حصول  فإن  الذكر،  أنوار  جميع  في  تعالى  اهللا  إلى  وبقلبه  بكليته،  قلبه 
النسبة بدون هذين األمرين محال، ويقال لهذا: الوقوف القلب، كما مرَّ 
في أول المقالة، وال بدَّ أيضاً من حفظ القلب من هجوم الخطرات إليه، 

ويقال لذلك نكهداشت كما مّر.
النقشبندية  الّطريقة  في  بشرط  ذلك  فليس  الناس:  عن  العزلة  وأما 
إال عن األغيار، فهو من أهم المهَمات بإجماع المشائخ كما مّر آنفاً، وال 
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غضُّ البصر، مع ذلك لو فعل هذين األمرين يكون حسناً،  يشترط أيضاً 
فإنهما أجمع للهمِّ وأنفى للخواطر، وقد ورد بهذين آثار كثيرة عن كبراء 
هذه الطائفة، وليس هذا موضع إيرادها، وال يقال: إن بناء طريقة هؤالء 
األكابر على الخلوة في الجلوة ألن تلك الجلوة ليست مع كّل أحد بل مع 

المرشد َواإلخواِن.
وأما القعود في األربعينيات فليس هو من مختارات مشائخنا الكرام 
من لدن شيخ شيوخ العالم، الخواجه عبد الخالق الغجدواني، إلى هذه 
األربعين  اختيار  ففي  شروطها،  برعاية  بالصحبة  اعتناؤهم  وإنما  األيام، 

تفويت هذه الصحبة التي هي سنة النبي € من غير نكير.
لما  إنّه  مكاتيبه:  بعض  في  الّسامي  سّره  قّدس  الرباني  اإلمام  قال 
كان بناء الطريقة النقشبندية على اتِّباع السنة اختاروا الصحبة لكونها سنة، 
واجتنبوا األربعينات لعدم كونها في الّصدر األّول، فكّل صحبة عند هؤالء 
النقشبنديين  متأّخري  كبار  من  األربعين  اختار  وقد  أربعيناً،  تعدل  الطائفة 
على  أتباعه  ومشى  له،  بدا  لشيء  سّره  قّدس  الشهرزوري  خالد  موالنا 
ذلك، وال يعترض عليه إال َمن تعرض لحتفه، فإنه موالنا خالد فيشتغل 
السالك بكمال الِجدِّ وتمام االجتهاد بعد سدِّ مجاري الوسواس والخطرات 
أعني الحواس الخمس الظاهرة بحفر حوض قلبه بمعول ذكر اسم الذات، 
وتطهيره من األنجاس واألدناس، لينبع من أطرافه ينابيع الحكمة والحقائق 
الشيطانية  الوساوس  كدورات  عن  صافيًة  اليقينيّة،  والمعارف  اإللهيّة 
قعره  في  تصلَّب  مّما  شيء  عليه  استصعب  فإن  النفسانية،  والخطرات 
وتحّجر فيشتكي إلى شيخه ومرشده، كما فعل سلمان الفارسي ÷ رئيس 
هه فعسى  هذه السلسلة وقت حفر الخندق، فإن الشيخ يدفعه بمعول توجُّ
عالم  صنعاء  قصور  بها  السالك  يشاهد  برقة  معوله  تحت  من  تلمع  أن 
ويداوم  بعزيز،  اهللا  على  ذلك  وما  الحقيقة،  عالم  شام  وحدائق  األرواح 
على الذكر على هذا الوجه إلى أن تجري لطيفة قلبه بالذكر، بمعنى أنه 
له  تحصل  أنه  ال  باهللا،  وحاضراً  بالذكر  ناطقاً  تجده  قلبه  إلى  توّجه  متى 

الحركة، فإن ذلك ليس بالزم وال مستحيل الحصول.
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ليس  العدد  وتعيين  القلبّي،  الوقوف  هي  األذكار  كل  في  والعمدة 
مين كما عرفت، بل الالزم استغراق  بشرط، فإن ذلك لم يرد من المتقدِّ

األوقات بالذكر والمداومة عليها آناء الليل والنهار.
مطلب

ولكن لما رأى مشائخنا المتأّخرون تقاعد الهمم وتكاسل المريدين 
فمنهم  مقداره،  في  واختلفوا  العدد،  بتعيين  ذلك  تداركوا  المداومة  عن 
ك بقول  َمْن كلَّف بالكثير من غير فرق بين مستعّد وغيره، ومنهم َمن تمسَّ
النبي € على ما في البخاري عن أبي هريرة ÷ قال: قال رسول اهللا €: 
ُدوا َوقَارِبُوا َواغدوا وروحوا وشيء من  مِنُْكْم َعَملُُه، َسدِّ (لَْن يُنِْجي أََحداً 

الدلجة، والقصَد القصَد تَبْلغوا).
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا € قال: سّددوا وقاربوا 
اهللا  إلى  األعمال  أحّب  وأّن  الجنة،  عملُه  أحَدكم  يدخل  لن  أنه  واعلموا 

أدومها وإن قّل).
وعنها أيضاً: سألت رسول اهللا €: (أّي األعمال أحب إلى اهللا؟ 

قال: أدومها وإن قّل)، وقال: (كلفوا من األعمال ما تطيقون).
اختيار  وهذا  وأبشروا)،  (سّددوا  النبي €:  عن  أيضاً  وعنها 
مشائخنا قّدس اهللا تعالى أسرارهم فإنهم كانوا يعاملون مع كّل واحد من 
الطالبين على حسب استعدادهم، كما مّر في تراجمهم، ولكن ال ينبغي 
يزيد  أن  وينبغي  لطيفة،  كّل  من  الملويْن  في  آالف  خمسة  من  ينقص  أن 
شيئاً فشيئاً بالتدريج، وذلك مع مصاحبة حضور قلب، وبدونها ال فائدة 
للّذكر معتّد بها غير ثواب اآلخرة، وهو نصيب األبرار، ونظر هذه الطائفة 
من  يُعدُّ  عندهم  الثّواب  ورجآء  ورضائه،  سبحانه،  الحّق  غير  في  ليس 

الذنوب ولهذا قيل: حسنات األبرار سيّئات المقربين.
وينبغي أن يقول بعد مائة أو مائتي مرة من كّل ذكر بلسان الخيال 
أنت  إلهي  واالنفعال:  واالستحياء  واالنكسار  والتضرع  التواضع  بغاية 

مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبّتك ومعرفتك.
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مطلب
يكون  أن  وليجتهد  ال؟  أم  الكالم  هذا  في  صادق  هو  هل  ولينظر 
يفارق  وال  دائماً،  تعالى  اهللا  إلى  ويتضرع  الواقع،  في  بمفهومه  متَّصفاً 
التضرُّع أبداً، وليكن وقت اشتغاله بالذكر فارغ القلب من جميع األشغال 

في حضور المرشد. والتفرقة واألهوال، خصوصاً 
فإذا حصل للقلب نسبة الحضور مع اهللا تعالى، وجرى بالذكر على 

ما مّر، فليشتغل من لطيفة الروح على هذا المنوال بأمر شيخه وتلقينه.
وال يسأل ذلك عن شيخه بل ينتظر أمره فإنه أعلم بحاله منه.

الثدي  تحت  إلى  مائلة  األيمن،  الجانب  في  مودعة  لطيفة  وهي 
والجنب بفاصلة إصبعين، وهي في مقابلة لطيفة القلب.

ثم بعد تمام أمرها يشتغل من لطيفة السّر على المنوال السابق بأمر 
وسط  إلى  منه  مائلة  األيسر  الثدي  جنب  في  مودعة  لطيفة  وهي  شيخه، 

الصدر بفاصلة إصبعين. 
ثم يشتغل من لطيفة الخفّي، وهي لطيفة مودعة في جانب الثدي 

األيمن مائلة منه إلى وسط الّصدر كذلك بفاصلة إصبعين.
ثم من لطيفة األخفى وهي لطيفة مودعة في وسط الصدر.
ثم من لطيفة النفس وهي لطيفة مودعة من وسط الجبهة.

ثم من لطيفة القالب ومحلّها تمام البدن حتى يجري الذكر من كل 
منبت شعرة، ويقال له: سلطان األذكار.

وإّن خمسة من هذه اللطائف السبعة عند هذه الّطائفة من عالم األمر 
أعني: لطيفة القلب والروح والسّر والخفي واألخفى، {والخمسة} الباقية 
أعني: النّفس والقالب الذي هو مشتمل على لطائف العناصر األربعة من 

عالم الخلق.
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متعلّق  العرش  فوق  أصل  األمر  عالم  لطائف  من  لطيفة  ولكّل 
بسبب  أصولها  عن  وذهول  نسيان  اللّطائف  لتلك  وحصل  بالّالمكان، 
فاحتيج  النفسانيّة،  والحظوظات  الدنياويّة  والعوائق  الجسمانية،  العالئق 
لتذكير أُصولها إلى شيخ كامل مكمَّل، وذكر كثير حتى يحصل لها ميل 
إلى  ثم  أصولها،  إلى  فتصل  اإللهية،  بالجذبات  وتنجذب  أصولها  إلى 
أصول أصولها، ثم وثم إلى أن تصل إلى الذات البحت من غير احتجاب 
الفناء  له  فيحصل  الذاتية،  التجليّات  له:  ويقال  والّشؤونات،  بالّصفات 
األتمُّ والبقاء األكمل، وأمَّا قبل وصولها إلى أصولها ال تحصل لها الفناء.
فأصل القلب: األفعال اإللهيّة، فيكون فناؤه من التجلّي األفعالّي، 
وعالمة فنائه اختفاء أفعال السالك وأفعال جميع المخلوقات عن نظره، 
وعدم رؤيته غير فعل فاعل حقيقي، ويقال للوالية القلبية والية آدم عليه 

السالم، ويقال للسالك الواصل من هذه الوالية آدمّي المشرب.
الصفاتي  التجلي  في  ففناؤه  الثبوتيّة،  الّصفات  الّروح:  وأصل 
جميع  وصفات  السالك،  صفات  اختفاء  التجلّي  هذا  وعالمة  الثبوتية، 
إلى  ومنسوبة  الممكنات  عن  مسلوبة  إيّاها  ورؤيته  نظره  عن  الممكنات 
الحق سبحانه؛ ويقال لوالية الروح: والية نوح، ووالية إبراهيم عليهما 

السالم؛ ويقال للسالك الداخل من تلك الوالية: إبراهيمّي المشرب.
وأصل السّر: الشؤونات الّذاتية، ففناؤه في التجلّي الشؤوني الذاتية 
وعالمته وجدان السالك ذاته مستهلكاً في ذاته تعالى، ويقال لوالية السّر: 

والية موسى عليه السالم، وللسالك الواصل منها؛ موسوّي المشرب.
الصفات  التجلّي  في  ففناؤه  السلبية،  الصفات  الخفي:  وأصل 
الّسلبيّة، وعالمته مشاهدة السالك تفّرده تعالى وتجّرده عن جميع العالم 
وللّسالك  السالم  عليه  عيسى  والية  الخفي:  لوالية  ويقال  يناسبه،  وما 

الواصل منها: عيسوّي المشرب.
وأصل األخفى الشأن الجامع، ففناؤه في التجلّي الشأني الجامع، 
لوالية  ويقال  للسالك،  تعالى  اهللا  بأخالق  التخلّق  حصول  وعالمته 
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المشرب  محّمدي  منها:  الواصل  وللّسالك  المحمدية،  الوالية  األخفى: 
اآلدمية  الوالية  الطائفة:  هذه  كالم  في  يقع  ما  كثيراً  فإنه  ذلك  فاحفظ 

والوالية اإلبراهيمية وغيرها، فمن لم يعرف هذا لم يعرف ذلك.
في  قلبه  يجعل  بأن  اللّطائف  هذه  أصول  بمالحظة  يراقبون  وربّما 
أْن  بالخيال  سبحانه  الحق  على  يعرض  ثم  محمد €،  نبينا  قلب  مقابلة 
أفِض علّي من فيض التجلّي األفعالي الذي وصل من قلب سيدنا محمد € 
فيض  من  علّي  أفض  الروح:  في  ويقول  السالم،  عليه  آدم  قلب  إلى 
التجلّيات الصفات الثبوتية الذي وصل من روح نبيّنا محمد € إلى روح 
سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم عليهما السالم؛ جاعًال روحه في مقابلة روح 
لطائف  المراقبة  تلك  في  ويجعل  البواقي،  في  وهكذا  محمد €،  سيدنا 
المشائخ كالمنظرة. ولكل لطيفة من لطائف عالم األمر نور على حدة، 
والروح  أصفر،  القلب  فنور  كشٌف،  له  لمن  الّسلوك  أثناء  في  يظهر  ربما 
أحمر، والسّر أبيض، والخفي أسود، واألخفى أخضر، ونور النفس بعد 

التزكية يظهر بال كيف ولون.
وأصل كّل ليطفة من لطائف عالم الخلق أصٌل لطيفة من لطائف 
الروح،  أصل  الهواء  وأصل  القلب،  أصل  النفس  فأصل  األمر،  عالم 
التراب  وأصل  الخفي،  أصل  النار  وأصل  السّر،  أصل  الماء  وأصل 

األخفى. أصل 
وأّما النفي واإلثبات فقد مّر تفصيله مستوفى مع شروطه فال نعيده 

هنا، لكن ال يشتغل به إال بعد دخوله في المراقبة.
وأما طريق المراقبة: وهي في اللّغة بمعنى االنتظار، وفي اصطالح 
هذه الطائفة: حفظ القلب عن الخواطر، وانتظار الفيض اإللهي من غير 
ذكر ورابطة مرشد، واستدامة علم الّسالك باّطالع الرب عليه في جميع 

 Ð  Ï  Î   Í أحواله، ويدّل على ذلك آيات من القرآن كقوله تعالى نث 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º تعالى:نث  وقوله  مث   Ö  Õ  Ô    Ó  Ò  Ñ
وقوله  Ìمث   Ë  Ê   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á   À
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 K  J  I   H   G  F نث  مث   /  .  -   ,  + نث*  تعالى: 
مث وأمثال ذلك كثيرة وردت في القرآن   B  A  @  ? مث نث<   L
عليه  تخفى  ال  إليهم،  وناظٌر  معهم،  حاضٌر  أنه  عباده  تعالى  اهللا  لتعليم 
عظيم  حضور  له  يحصل  أوقاته  جميع  في  ذلك  الحظ  فمن  خافية، 
غير  شيء  له  يحصل  ال  لحييه  بين  الكها  بل  يالحظ  لم  وَمْن  البتة، 

 |{  z   y  x  w  v  u  tنث تعالى:  اهللا  قال  الخسارة، 
مث. ے ¡  ¢   ~ }

وعالمة اإليمان بالشيء: الجريان والعمل بموجبه، وترك الجريان 
كل  الخسارة  فيستحق  به،  بالكفر  الظلم  عالمة  من  بموجبه  والعمل 
من غاية جهالته ونهاية  كاذباً  الخسارة، ومن الظالمين َمن يسّميها صمتاً 
بن  عمر  عن  الصحيحين  في  ما  منها  كثيرة  أحاديث  عليها  ويدلُّ  غوايته، 
الخطاب رضي اهللا تعالى عنه: (اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لم 

تكن تراه فإنه يراك).
عبادة سبعين سنة)  من  خيٌر  ساعة  قال: (فكر  أنه  النبي €  وعن 

أخرجه أبو الشيخ. كذا في (الجامع الصغير).
ُضوا لَها). وعنه €: (إنَّ هللا في أيام َدْهرُِكْم نََفَحاٍت أَالَ فَتََعرَّ

وانتظار الفيض من اهللا تعالى هو عيْن التعّرض لنفحات اهللا تعالى، 
فمن لم ينتظر ال نصيب له منها، كمن دخل تحت السقف والجدار وقت 
نزول األمطار؛ ونسبة فيض رحمة اهللا تعالى متساوية للكّل ولكن النقصان 

من القابل. نسأل اهللا سبحانه وتعالى كمال القابلية.
األحدية،  مراقبة  هي:  النّقشبنديّة  الّطريقة  في  مراقبة  فأّول: 
صفات  بجميع  الموصوفة  األحد  الّذات  من  الفيض  ورود  مالحظة  وهي 
الكمال، المنّزهة عن جميع النّقائص والّزوال، على لطيفة القلب بواسطة 
الشيخ، وفيها يحصل الحضور مع اهللا تعالى، والغفلة والّذهول عما سواه 
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تمام  لقطع  عالمة  فهو  ساعتين  إلى  الحضور  امتّد  فإن  وتعالى،  سبحانه 
كان  إن  سلوكه  حين  للسالك  تنكشف  دوائر  أول  هي  التي  اإلمكان  دائرة 
بالنورانية  للسالك  تظهر  الدائرة  من  شيئاً  قطع  فكلّما  عيانّي،  كشف  له 
كطرف  نور  بال  مظلماً  يرى  بعد  يقطع  لم  والّذي  قدره،  على  والتشعشع 
الشمس حين الكسوف، فإن قطع كلها تظهر له تمامها كقرص الشمس، 
وإن لم يكن له كشف فعالمة قطع تمامها حصول الحضور على ما قلنا؛ 
وبعضهم جعل رؤية األنوار عالمة لقطع تمامها، ونصف دائرة اإلمكان 
العرش  فوق  الباقي  ونصفها  العرش،  مْحدب  إلى  األرض  مركز  من  هذه 
حيث ال خالء وال مالء، وهو المراد من قولهم الّالمكان وهذه صورتها: 
1 وانكساف مقامات القرب ألهل الكشف في صورة الدائرة إنما هو لعدم 

اتصافها بالجهة، وإال فأين الدائرة هناك؟
 A  @  ?  > نث  تعالى:  قوله  وفق  على  المعيّة  مراقبة  والثانية: 
ذّرة  كل  ومع  معه  هي  التي  الّذات  من  الفيض  ورود  يالحظ  بأن  Bمث 
المقام  هذا  وفي  أيضاً،  القلب  لطيفة  على  كيفيّة  بال  العالم  ذّرات  من 
يوجب التّرقي للّسالك التهليل اللسانّي مع رعاية الوقوف القلبي ومالحظة 
المعنى، بأن يالحظ وقت النفي نفي وجوده ووجود جميع ما سوى اهللا 
تعالى  الحق  إثبات  اإلثبات؛  ووقت  بخصوصه،  نفيه  يراد  ما  أو  تعالى، 
على ما مّر في النفي واإلثبات. ويستعمل هذه المراقبة في الوالية الّصغرى 
التي هي والية األولياء، ومورد الفيض فيها لطيفة القلب؛ وتنكشف ألهل 
الكشف هنا دائرة ثانية يقال لها: دائرة األسماء والصفات، ودائرة الوالية 
الصغرى وهذه صورتها: 2 والّسير هنا يقع في تجليات األفعال اإللهية، 
ويحصل أيضاً في هذا المقام التوحيد الوجودّي، والذوق والشوق والتأوه 
والصيحات، واالستغراق والغيبة، ودوام الحضور، ونسيان السوى الذي 
المقامات  جميع  من  عالمة  المقام  هذا  وفي  القلب،  فناء  عن  عبارة  هو 
الفوقانية بطريق الظليّة؛ فإذا قطع السالك هذه الدائرة بعناية اهللا سبحانه، 
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وتوّجه المرشد وجذبه وحصل له الحضور التام، يشرع في تزكية النفس 
التي محلّها وسط الجبهة، ويضع قدمه بعون اهللا تعالى في دائرة الوالية 
السالم، وهي دائرة كبيرة مشتملة  األنبياء عليهم  هي والية  التي  الكبرى 

على ثالث دوائر صغيرة وقوس 3
 +  * نث  تعالى:  بقوله  إليها  أشير  التي  األقربية  دائرة  األولى: 
سبحانه  الحق  ذات  من  الفيض  ورود  فيها  فيالحظ  /مث   .  -      ,
باعتبار كونها أقرب إليه من حبل الوريد، ومنشأ للدائرة األولى من الدائرة 
والمداومة  بواسطة،  الخمس  اللّطائف  وسائر  النفس  لطيفة  على  الكبرى 
على تكرار التهليل باللّسان والخيال برعاية شروطه تورث الترقّي في هذا 
سبحانه،  تعالى  اهللا  إلى  التوّجه  ودوام  الحضور  يحصل  وهنا  المقام، 
والعروج والنزول والجذبات مثل مقام القلب، بل يحصل االنجذاب هنا 
لجميع البدن بالتدريج؛ وأحوال هذا المقام ليس فيها كيفيّات أحوال مقام 
أحوال  تكون  النفس  لطيفة  لنسبة  قوة  حصلت  إذا  ولكن  وذوقها،  القلب 
القلب منسية بالكلية، وإلى هذا تنتهي الطريقة النقشبندية قدس اهللا تعالى 

أسرارهم العلية. 
ومـن بـعـد هـذا مـا يـدق بـيـانه       ومـا كـتـمـه أحظى لَدّي وأجمل

مطلب
وما فوق ذلك من المقامات، فمّما اختّص به اإلمام الربّاني، ويقال 
ديًّا، وقد قطع جميع المقامات المجددية أوالُده وأحفاُده  لمن سلكه مجدِّ
لكن  كلّها،  بأحوالها  وتحّققوا  هذا،  يومنا  إلى  خلفائه  وخلفاء  وخلفاُؤه 
بعد جهد بليغ، واجتهاد كثير، ورياضة شاقّة، ومجاهدة شديدة، وترك 
كما  طويلة  أزمنة  في  والمهج  الّروح  وبذل  والّطبيعة،  النّفس  مقتضيات 
وقفت عليها في تراجمهم، واآلن قد تقاعست األمم، وتقاعدت الهمم، 
النقشبنديّة  الّطريقة  سلوك  يتم  من  فيهم  وجد  لو  بحيث  الّسالكون  وصار 
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على وجه التفصيل فهو غاية الغنيمة، وانحصرت هّمتم في أخذ التوّجه 
والّسلوك،  السير  هو  ذلك  أّن  ويزعمون  المجّددية،  المقامات  آخر  إلى 

هيهات هيهات! أين الثرى من السماك األعزل؟
فال جرم ال يحصل لهم غير العجب والغرور واألنانية، لهذا اقتصر 
أكثر مشائخ ما وراء النهر على طريقة النقشبنديّة القديمة من منذ أزمان، 
أعني زمان الشيخ موسى خان الدهبيدي خليفة الشيخ عابد الّسنامي وأخي 
على  الزيادة  من  مصلحة  ال  أنه  قائلين  الطريقة  في  جانجانان  مرزا  موالنا 

ذلك، وقد أردت أن أكتفي ببيان هذا القدر قائًال:
ويكفيك من ذاك المسـّمى إشـارة       فـدعـه مـُصـونـاً بالجمال محّجبا

ا من  ولكن لّما ورد األمر من سيدي ببيان جميعها مكرراً لم أجد بدًّ
باهللا سبحانه:  االمتثال، وبيانها على اإلجمال بالضرورة فأقول مستعيناً 

والثانية من دوائر الوالية الكبرى دائرة المحبة التي أشير إليها بقوله 
مث فيراقب فيها ورود فيض من ذات الحق سبحانه   y   x تعالى: نث
من حيثية كونها محبّة له، وكونه محبًّا لها، وباعتبار كونها منشأ للدائرة 
لطيفة  على  منها  األولى  الّدائرة  أصل  هي  التي  الكبرى  الوالية  من  الثانية 

النّفس فقط.
أنه  إال  الثانية  مراقبة  مثل  ومراقبتها  المحبة  دائرة  أيضاً  والثالثة: 
يبدل هنا قوله للدائرة الثانية إلخ بقوله للدائرة الثالثة منها التي هي أصل 

الدائرة الثانية منها على لطيفة النفس.
قبله،  فيما  فعل  ما  فيه  فيفعل  المحبة،  قوس  أيضاً  هو  والقوس 
بتبديل قوله للدائرة الثالثة إلخ بقوله للقوس الذي هو أصل الدائرة الثالثة 
منها، وهذه األصول الثالثة المذكورة اعتبارات في حضرة الذات ومباد 
والصبر  الصدر  انشراح  المقام  هذا  في  ويحصل  والشؤونات،  للصفات 
سبحانه  الحق  قضاء  على  االعتراض  ويرتفع  والتسليم،  والرضا  والشكر 
وقدره، وتصير االستدالليات بديهيات بحيث ال يبقى االحتياج إلى الدليل 
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واالضمحالل،  االستهالك  أيضاً  ويحصل  الشرعية،  التكليفات  قبول  في 
والتوحيد الشهودي وانتفاء األنانية، لحصول اليقين بكون الوجود وتوابعه 
منسوباً إليه تعالى، بحيث ال يقدر على إطالق أنا على نفسه، وغير ذلك 

من ارتفاع الرذائل وحصول الخصال الحميدة.
فيقع  الظاهر،  االسم  في  السير  يتم  الكبرى  الوالية  دائرة  قطع  وبتمام 
السير والسلوك بعد ذلك في االسم الباطن، ويضع السالك قدمه بعنايته تعالى 
في دائرة الوالية العليا التي هي والية المالئكة الكرام عليهم الصالة والسالم.

هيكله  أجزاء  هي  التي  الثالثة  العناصر  تزكية  في  هنا  ويشرع   4
صالة  على  والمداومُة  التهليل  وتكرار  التراب،  عنصر  سوى  الجسماني 
والحضور  ه  التوجُّ يحصل  وهنا  المقام،  هذا  في  الترقي  يورث  النوافل 
وسعة  للباطن  وتحصل  المذكورة،  الثالثة  للعناصر  والنزول  والعروج، 
المالئكة  تظهر  ربما  بل  األعلى،  بالمأل  أيضاً  المناسبة  وتحصل  عجيبة، 
قدس  الرباني  اإلمام  قال  والستر،  باإلخفاء  الئقة  أسراراً  وتدرك  الكرام 
تمَّ  قد  أن  لي  توهَّم  الكبرى  الوالية  نهاية  إلى  سيري  انتهى  ولما  سره: 
األمر، فنوديت في سرِّي أن كل ذلك تفصيل االسم الظاهر الذي هو أحد 
في  السير  أتممت  ولما  بعد،  أمامك  الباطن  واالسم  الطيران،  جناحي 
فإذا  األنس،  ومحل  القدس  عالم  إلى  الّطيران  جناحا  ر  تيسَّ الباطن  االسم 

حصل للسالك ذلك يقع سيره في كماالت النبوة. 
األسماء  حجب  غير  من  الذاتي  التجلي  دوام  عن  عبارة  وهي   5
والصفات، فيراقب هنا ورود فيض من ذات الحق سبحانه البحث باعتبار 
كونها منشأ لكماالت النبوة على لطيفة عناصر التراب فقط، وفي هذا المقام 
العالي قطع مسافة نقطة أفضل، وأولى من قطع جميع مقامات الوالية، وهنا 
يحصل الحضور بال جهة، ونزول أمثال االضطراب في الطلب واالنتظار 
هذا  لوازم  من  فإن  والمعرفة،  والمقامات  للحال  هنا  مجال  وال  والوجد، 
المقام نكارة نسبة الباطن وجهالتها، والوجداُن واإلدراُك من عالمة عدم 
الوصول نث5 6  7مث شاهد عدل لهذه األسرار، ويحصل هنا 
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الباطن،  نسبة  في  الوسعة  وكمال  االطمئنان،  وحقيقة  الوقت  صفاء  أيضاً 
ومعنى التجلي الذاتي بال حجب األسماء والصفات ليس هو ظهور الذات 
تعالت وتقدست؛ هيهات! فإّن معنى التجلي ظهور شيء في مرتبة ثانية أو 
ثالثة أو رابعة إلى ما ال نهاية، بل هذا مبني على اصطالحات اإلمام الرباني 
قدس سره من أّن فوق األسماء والصفات شؤونات واعتبارات. كما بيَّنه 
في مكاتيبه، ويشير إليه قوله تعالى نث j i h     g        f مث وقوله €: (إن هللا 

سبعين ألف حجاب) الحديث، وما قال القائل:
تبارك اهللا وارت ذاته حجب      فليس يعلم غير اهللا ما اهللا 

صادٌق في هذا المقام.
فإذا قطع ذلك يقع سيره في كماالت الّرسالة.

باعتبار  البحت  سبحانه  الحق  ذات  من  فيض  ورود  هنا  فيراقب   6
كونها منشأ لكماالت الرسالة، ومورد الفيض من هنا إلى آخر المقامات 
الهيئة الوحدانية التي تقدَّرت وثبتت بعد تزكية اللّطائف العشرة وتصفيتها، 
تورث  القنوت  بطول  والصالة  المجيد،  القرآن  وتالوُة  تقدم،  ما  وفوق 
في  تقع  ثم  المقامات،  آخر  إلى  فوقها  وما  الثالثة  الكماالت  في  الترقي 

كماالت أولي العزم. 
7 فيراقب ورود فيض من ذات الحق سبحانه من حيثية كونها منشأ 
لكماالت أولي العزم على الهيئة الوحدانية، ويشرع في األذكار واألوراد 
فائدة  وتورث  المقامات،  هذه  من  ومساًء  صباحاً  المستعملة  المأثورة 
عظيمة، ال ينبغي أن تكون تالوة القرآن انقص من ثالثة أجزاء، وكلما 
كانت أزيد كانت أنفع وأولى، ثم مراقبة حقيقة الكعبة الربانية التي هي 

عبارة عن ظهور سرادقات َعَظمة الذات اإللهية وكبريائها. 
كونها  باعتبار  سبحانه  الحق  ذات  من  فيض  ورود  فيالحظ   8
عظمة  تكون  وهنا  الكعبة،  لحقيقة  ومنشأ  المكّونات،  لجميع  مسجودة 
الحّق وكبرياؤه تعالى مشهودة، وتستولي الهيبة على باطن الّسالك، فإذا 



618

حصل الفناء في هذه المرتبة المقدسة والبقاء بها يجد السالك نفسه متصفاً 
بهذا الشأن، ويترتم لسان حاله بأفصح تبيان.

َهت       بمـا ثـمَّ مِـن نُـسـك وحجٍّ وعمرة وكّل الجهات الستِّ نحوي توجَّ
من  فيض  ورود  يالحظ  بأن   9 المجيد  القرآن  حقيقة  مراقبة  ثم 
ذات الحق سبحانه المقدسة، والمنزَّهة عن الكيف، باعتبار كونها منشأ 
لحقيقة القرآن المجيد، وتظهر هنا بواطن كالم اهللا تعالى، ويجد الّسالك 
كل حرف من حروف الكالم المجيد موصًال إلى المقصود، ويكون لسان 
أنوار  انكشاف  وعالمة  الموَسوِيَّة،  كالشجرة  القرآن  قراءة  وقت  القارئ 

القرآن المجيد عروض الثقل لباطن السالك، وكان في قوله تعالى: نث 6 
7 8 9  : مث إشارة إلى هذا.

كمال  من  فيض  ورود  يالحظ  بأن   10 الصالة:  حقيقة  مراقبة  ثم 
الهيئة  على  الّصالة  لحقيقة  المنشأ  الكيف  عن  المنزَّهة  الّذات  وسعة 

الوحدانية، ويضيق نطاق البيان عن وصف علّو هذا المقام.
الجميع  ومالذ  الكل  أصل  هي  التي  الصرفة  المعبودية  مراقبة  ثم 
11 وال مجال هنا للوسعة أيضاً، إلى هنا ينتهي السير المقدس، ولكن ال 
منع للسير النظري، فيراقب هنا ورود فيض من الّذات المعبوديّة الّصرفة، 
اآللهة  عبادة  ونفي  اهللا}،  إال  إله  {ال  الطيبة  الكلمة  حقيقة  تتحقق  وهنا 
الباطلة، وإثبات المعبود الحقيقي الذي ال مستحق للعبادة ِسواه، ويظهر 
المرتبة  هذه  في  والترقي  والمعبوديّة،  العابديّة  بين  االمتياز  كمال  هنا 
المنتهين،  وظيفة  هي  التي  الصالة  على  المواظبة  على  موقوف  المقدسة 
ل  وإلى هنا ينتهي السير في الحقائق اإللهية، والترقي فيها إنما يكون بالتفضُّ
والسالم،  الصالة  عليهم  األنبياء،  حقائق  في  الّسير  يقع  وبعده  اإللهي، 
وسالمه  اهللا  صلوات  والمرسلين  األنبياء  سيّد  بمحبّة  منوط  فيها  والترقي 

عليه وعليهم أجمعين.
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مطلب
اعلم كما أنَّ الحق سبحانه يحبُّ ذاته كذلك يحبُّ أسماءه وصفاته، 
المبنّي  المصدر  يعني  المحبيّة  اعتباران:  لها  المحبّة  هذه  من  واحد  وكل 

للفاعل، والمحبوبيّة يعني المصدر المبني للمفعول.
وظهور كماالت المحبيّة والمحبوبيّة الذاتِيَتَيْن إنما هو في الحبيب 

األكرم €.
وظهور كماالت المحبية الذاتية في كليم اهللا عليه السالم، وظهور 
وعليهما  نبينا  على  اهللا  خليل  في  واألسمائية  الّصفاتية  المحبوبية  كماالت 

الصالة والسالم.
والحقيقة  الصفاتية  الكماالت  في  السالك  سير  شروع  أوَّل  فيكون 
من  فيض  ورود  هنا  فيراقب   12 عنها  كناية  الخلة  مقام  التي  اإلبراهميَّة 
ذات الحق سبحانه باعتبار كونها منشأ للحقيقة اإلبراهيميّة، واإلكثار من 
الصلوات المعهودة المستعملة بعد التشهُّد يورث الترقي في هذا المقام، 
الحقيقة  في  السالك  يقع  ثم  تعالى،  باهللا  الخاص  األنس  هنا  ويحصل 
الموسويّة التي هي كناية عن المحبية الصرفة، فيراقب هنا ورود فيض من 
الموسوية  للحقيقة  ومنشأ  لنفسها  محبية  أنها  باعتبار  سبحانه  الحق  ذات 
على الهيئة الوحدانية 13 ومن لوازم هذا المقام ظهور الّدالل، واالستغناء 
هي  إن  السالم،  عليه  موسى  عن  صدر  كما  الّذاتية  المحبيّة  وجود  مع 
وآله  محمد  على  صلي  {اللهم  الّصلوات،  هذه  من  واإلكثار  فتنتك،  إالَّ 
على كليمك موسى}  وأصحابه وعلى جميع األنبياء والمرسلين خصوصاً 
يورث الترقي في هذا المقام وفوق هذا المقام، مرتبة حقيقة الحقائق التي 
هي عبارة عن الحقيقة المحّمدية 14 فيراقب ورود فيض من ذات الحق 
المحّمدية،  للحقيقة  ومنشاًء  لذاتها  دية  محمَّ محبّة  كونها  باعتبار  سبحانه 
سواء  الحقائق  سائر  ألن  الحقائق،  حقيقة  المحمدية  للحقيقة  قيل  وإنما 
الحقيقة،  لتلك  كالظّل  العظام  المالئكة  أو  الكرام  األنبياء  حقائق  كانت 
سبحانه  الحق  ذات  من  فيض  ورود  فيراقب   15 األحمديّة  الحقيقة  ثم 
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هنا  واإلكثار  األحمدية،  للحقيقة  ومنشاًء  لنفسها  محبوبة  كونها  باعتبار 
من {اللهم صّل على سيدنا محّمد وأصحاب سيدنا محمد أفضل صلواتك 
المقام،  هذا  في  الترقي  يورث  كذلك  وسلم}  وبارك  معلوماتك،  وعدد 
الّصرف  الحّب  مرتبة  في  السير  يقع  األحمدية  الحقيقة  مقام  طّي  وبعد 
الخلق  لظهور  والمنشأ  المطلق،  الذات  غيب  من  ظهر  ما  أّول  هو  الذي 
خفياً  نات، كما يشير إليه في الحديث القدسي (كنت كنزاً  وإيجاد المكوِّ
فأحببت أن أعَرف فخلقت الخلق ألُعرف) 16 فيراقب هنا ورود فيض من 
ذات الحق سبحانه باعتبار كونها منشأ للحّب الّصرف، هذه المرتبة هي 
قول:  وفي  ظلها،  هو  فإنما  تقدم  وما  التحقيق،  في  المحمدية  الحقيقة 

لوالك لما خلقت األفالك، ولوالك لما أظهرت الربوبيّة، رمز إلى هذا.

نهايات المقامات المجّدديّة
وبعد ذلك مرتبة الالتعيّن وحضرة اإلطالق 17 فيراقب هنا ورود 
ويقال  التعيُّنات،  جميع  عن  المقدسة  المنزهة  الذات  حضرة  من  فيض 
مرتبة  وهي  البُطون  وابطن  المطلق،  وغيب  الُهويّة،  غيب  المرتبة  لهذه 

استهالك جميع النّسب واالعتبارات والشؤونات.
وهذا هو نهاية المقامات المجّددية المعمولة في طريقة مشائخنا، 
وهنا مقامات أخرى مثل دائرة الّسيف القاطع الواقعة حذاء دائرة الوالية 
المختّصة  العزم  أولي  كماالت  من  الناشئة  القيومية  ودائرة  الكبرى، 
غير  لكنّها  القرآن  حقيقة  حذاء  الواقعة  الّصوم  حقيقة  ودائرة  بالقيُّوم، 
عن  ضربنا  ولهذا  الكرام،  مشائخنا  طريق  في  معمولة  وغير  مشهورة 

. صفحاً ذكرها 
واعلم أنّه قد كثر السؤال بين اإلخوان عن معنى المنشأ وعن حقائق 

األنبياء، أنّها قديمة أو حادثة، ممكنة أو واجبة.
وجواب األّول: إن المنشأ اسم مكان من نشأ بمعنى مكان الظهور 
ما يستعمل في معنى العلّة والسبب والباعث  والطلوع والصدور، وكثيراً 
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سبب  بمعنى  كذا،  األمر  هذا  منشأ  يقال:  كما  ووجوده،  شيء  لظهور 
ظهوره وعلته والباعث عليه.

وجواب الثاني: قال اإلمام الربّاني في المكتوب الحادي والعشرين 
من الجلد الثالث: فإن قيل: إّن هذا التعيُّن الحبّي الذي هو التعيُّن األّول 

والحقيقة المحمدية هل هو ممكن، أو واجب، حادث، أو قديم؟!
عليه  قال  حادث،  ومخلوق  إمكانّي  تعيُّن  التعيّن  ذلك  إنَّ  قلت: 
وكما هو مخلوق ومسبوق  نوري)  خلق اهللا  ما  والسالم: (أّول  الصالة 
الحقائق  حقيقة  كانت  فإذا  حادث،  ممكن  وكّل  ممكن،  فهو  بالعدم 
األولى.  بالطريق  وحادثة  ممكنة  الحقائق  سائر  تكون  حادثة،  ممكنة 
. كيف ال؟ وقد قال الشريف العالمة في (شرح المواقف)  انتهى منتخباً
بمعنى  فالمجعولة  الحقيقة:  مرادف  التي  الماهية  في  الكالم  بسط  بعد 
أينما  فإنها  مطلقاً،  الممكنة  الماهية  لوازم  من  الفاعل  إلى  االحتياج 
وجدت كانت متصفة بهذا االحتياج. انتهى. وكل ما هو محتاج مجعول 

حادث. ممكن 
فماِهيَّات  األطهر  سره  قدس  األكبر  الشيخ  مذهب  على  وأّما 
يعني  الثانية،  األعيان  لها  ويقال  العلمية،  الصور  عن  عبارة  الممكنات 
عنده،  الوجود  رائحة  شمَّت  ما  فإنها  الخارج،  في  ال  الواجب  علم  في 
فال تكون مجعولة، ألن كل مجعول موجود، وما ليس له وجود كيف 
لها  الممكنات  فحقائق  قديماً؟!  واجباً  يكون  وكيف  مجعوالً؟!  يكون 
ثبوت في علم اهللا تعالى، ال وجود! كذا قال العارف الجامي في (شرح 
وأتباعه  الربّاني  اإلمام  تفضيل  بتوهم  األقدام  مزلّة  هنا  وها  اللمعات) 
مثل  العظام،  مشائخهم  على  المجّددية  المقامات  نهاية  بلغوا  الذين 
النقشبندية  الطريقة  نهاية  إن  قلنا:  ألنّا  النّقشبند،  الدين  بهاء  الخواجه 
المقام  صاحب  أن  شك  وال  مجّددية،  فوقها  وما  األقربية،  مراقبة  هي 

التحتانّي. صاحب  من  أفضل  الفوقاني 
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ودفعها منع عدم وصولهم إلى آخر المقامات المذكورة، غاية ما 
في الباب أنهم ما قطعوها على التفصيل، وال يلزم من ذلك عدم حصولها 
تدريجاً، كيف ال؟ وقد قال الشيخ موسى خان الدهبيدي قّدس سّره: وهذا 
القدر إجمال جميع المقامات، فإن وجدت االستقامة بعد تكميله يخرج 
هذا اإلجمال إلى التفصيل، وهذا بعينه مثل قول اإلمام الرباني قدس سره:

مطلب
جميع  من  عالمة   - الصغرى  الوالية  يعني   - المقام  هذا  وفي 

المقامات الفوقانية بطريق الظلية.
قال موالنا ميرزا جان جانان قدس سره على ما نقل عنه موالنا الشيخ 
عبد اهللا الدهلوي قدس سره في مقاماته: ال ينبغي أن يعتقد مساواة اإلمام 
الجديدة،  للّطريقة  بيانه  بسبب  عليهم  أفضليته  أو  المشائخ  أكابر  الرباني 
وكثرة تحريره لمقامات طريقته وكماالتها، وكثرة إرشاده بحيث قد زاد 
على  أصحابه  زبدة  من  بالواردات  وفاز  المقامات  تلك  إلى  وصل  َمْن 
ألوف، وال شبهة في تلك المقامات أصًال، وبلغ ثبوتها حّد التواتر بإقرار 

ألوف العلماء والعقالء، فإن هؤالء الكبراء من مشائخه. 
هل اإلمام الرباني أفضل أم عبد القادر الجيالني قدس سرهما؟!

اإلمام  فضل  عن  سأله  سائل  جواب  في  مكتوباته  بعض  في  وقال 
الرباني على الغوث السبحاني الشيخ عبد القادر الجيالني قدس سرهما، 
أّن  الظاهر  ومن  وكلّي؛  جزئي  قسمين:  على  الفضل  إن  عكسه:  وعن 
القرب  زيادة  الكلّي  الفضل  ومناط  الجزئي،  الفضل  من  ليس  السؤال 
األمور،  هذه  مثل  في  للعقل  مدخل  ال  باطني،  أمر  وذلك  اإللهي، 
المطلوب  إدراك  ويمكن  وكثرتها،  المناقب  قلة  سؤاله  الممكن  والقدر 
بذلك، لكن ال مجال للقطع، والنقل عبارة عن الكتاب والسنّة وإجماع 
ورود  زمان  من  متأخر  الشيخين  هذين  ووجود  السابق،  القرن  في  األمة 
الكتاب والسنة وإجماع األمة، فاألصول الثالثة الشرعية ساكتة عن هذا، 
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والكشف محتمل للخطأ ال يكون حجة على المخالف، وأقوال المريدين 
وليس  االعتبار،  عن  ساقطة  فهي  لمشائخهم،  المحبَّة  غلوِّ  من  تخلو  ال 
الكلّي  بالفضل  جزماً  ويحكم  بكماالتهما  يحيط  كشف  صاحب  نظرنا  في 
اإللهي،  العلم  إلى  األمر  هذا  تفويض  األسلم  فالطريق  الطرفين،  ألحد 
اللسان  تحرك  وعدم  بفضائلهما،  واإلقرار  الفضول،  هذا  عن  والسكوت 
مالزماً لألدب، فإن هذه المسألة ليست من ضروريات الّدين حتى يكون 

التكلم بها ضرورياً.
وقال أيضاً في جواب من سأل عن ذلك جواباً شافياً: إن كًال منهما 
الفقير،  على  يمطران  إلهيّة  رحمة  وغماَمي  الطريق،  إلى  وهاد  مرشدي 
السماء؟!  إلى  أقرب  منهما  أياً  أّن  أدري  وال  أحدهما،  إلروائي  ويكفي 
من  بد  ال  نفسها  هو  بل  الطريقة،  لوازم  من  هو  بيَّنَّاه  الذي  وهذا  انتهى. 

رعاية كله للسالك.
هو  النقشبندية  أكابر  قدماء  من  منها  فالمرويُّ  الختمات  هذه  وأما 
ختم خواجكان، وكانوا يستعملونه عند ظهور حادثة ووقوع بلية، برعاية 
ويصرفون  عنها،  والنقص  المعيَّنة  األعداد  على  الزيادة  عدم  من  شروطه 
كان  وإنما  األوقات،  جميع  في  يستعملونه  كانوا  ألنهم  لدفعها،  همتهم 
مشائخنا  عند  الّدوام  سبيل  على  الختمات  من  غيره  واستعمال  استعماله 
أحدهما:  ألمرين:  الدوام  على  ذلك  اختيارهم  ويمكن  المتأخرين، 
يحكم  كما  وقت  منها  يخلو  ال  بحيث  زماننا  في  والبليَّة  الحادثات  كثرة 
به المشاهدة، والثاني: أّن لكل مقام مقاالً، ولكل ميدان رجاالً، فإنهم 
لما رأوا عدم تأثر بعض الطالبين من طريق الخفية واحتظاظهم به اختاروا 
مطلوب!  بل  جائز،  وذلك  أجلهم،  من  الختمات  تلك  على  المداومة 

وليس بتغيير للطريقة.
على  والصالة  مرات،  سبع  الفاتحة  سورة  أوالً  يقرأ  أن  وكيفيته: 
النبي € مائة مرة، وألم نشرح لك تسعة وتسعين مرة، واإلخالص ألفاً 
ثم الفاتحة سبعاً، ثم الّصالة مائة، ويزاد في آخره هذه الكلمات السبع، 
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البليَّات،  دافع  يا  المهّمات،  كافي  يا  الحاجات،  قاضي  يا  مرة،  مائة 
أرحم  يا  الّدعوات،  مجيب  يا  األمراض،  شافي  يا  الدرجات،  رافع  يا 
الخواجكان،  خصوصاً  المشائخ،  أرواح  إلى  ثوابه  يهدي  ثم  الراحمين، 
قدس  النقشبندي  الّدين  بهاء  الخواجه  إلى  الخالق  عبد  الخواجه  من  أعني 

سرهم، ويسأل حاجته يستجاب بإذن اهللا تعالى.
ثم ختم اإلمام الربّاني قّدس سّره وهو {ال حول وال قوة إال باهللا} 
خمسمائة مرة ويزاد في رأس كل مائة {العلّي العظيم} و{الصالة} في أّوله 

وآخره مائة مرة، ثم يهدي ثوابه إليه.
وبينهما  المعوذتين،  وهو:  سّره  قّدس  مظهر  محمد  ختم  ثم 
الحي  هو  إال  إله  ال  الذي  العظيم  اهللا  {أستغفر  الصيغ:  بهذه  االستغفار 

القيوم وأتوب إليه} ثلثمائة وعشرين مرة، ثم يهدي ثوابه إليه.
وهذه الختمات تستعمل عندنا في حلقة المغرب.

ونعم  اهللا  {حسبنا  وهو  سّره،  قّدس  الجيالني  الغوث  ختم  ثم 
ثم  مائة،  {مائة  وآخره  أّوله  في  و{الصالة}  مرة،  خمسمائة  الوكيل} 

إليه. ثوابه  يهدي 
األلطاف  خفي  {يا  وهو:  سّره  قّدس  النقشبند  الخواجه  ختم  ثم 
مائة  مائة  وآخراً  أّوالً  و{الصالة}  مرة  خمسمائة  الخفّي}  بلطفك  أدركني 

ثم يهدي ثوابه إليه.
ثم ختم محمد معصوم وهو: {ال إله إال أنت سبحانك إنّي كنت 
وهذه  مائة،  مائة  وآخراً  أوالً  والصالة  مرة،  خمسمائة  الظالمين}  من 

الختمات الثالث تستعمل عندنا في حلقة الصبح.
وأّما عدهم بالحصاة فإنما هو للتسهيل، فإنه كلما يحضر شخص 
يعطونه عدداً معيناً من الحصاة فيستعمل بقدره، بخالف ما إذا استعملوه 
بسبحة، فإنه كلّما يحضر واحد في أثناء الختم يحتاج حينئذ أن يقول لكل 

من الحاضرين أن استعملوا اآلن هذا القدر، وهذا كما ترى.
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ختم  يسّمى  عشر  الّرابع  القرن  أوائل  في  أي  اآلن  ختم  لنا  قلُت 
المحمودّي األعظم لقطب زمانه وغوث أوانه شيخي وسيّدي سيّد السادات 
ومحّط البركات جّدي األقرب، الشيخ محمود أفندي األلمالي قدس سره 
{خمساً  االستغفار  ثم  عندهم،  المشهور  نامه  توبه  يقرأ  أن  وهو  العالي، 
ثم  بـأعوذ،  {ثالثاً}  اإلخالص  ثم  بـأعوذ،  الفاتحة  ثم  مرة}،  وعشرين 
يهب ثوابها لروح نبينا محمد € وأهله وأصحابه، ثم إلى جميع أرواح 
المشائخ النقشبندية قدس اهللا تعالى أسرارهم العليّة، وخاّصة لخواجه بهاء 
الّسليماني  خالد  محّمد  والشيخ  الربّاني،  واإلمام  البخاري،  محّمد  الدين 
البغدادي، والشيخ محمود أفندي األلمالي، والشيخ شيخنا وروحنا الشيخ 
الحاج أحمد أفندي التاللي، قدس اهللا أرواحهم ونّور ضرائحهم ورزقنا اهللا 
من بركاتهم وفيوضاتهم، وروحي وأرواح جميع آبائي وأقربائي وأوالدي 
فداهم، ثم الرابطة الكاملة بقدر ربع ساعة، ثم االستغفار {مائة مرة}. 

مطلب مهم جداً لنا يا معشر اإلخوان
ثم الصالة على رسول اهللا € بهذه الصيغة: {صلوات{1} اهللا ومالئكته 
وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد، وعلى آل سيّدنا محّمد 
عليه وعليهم السالم ورحمة اهللا وبركاته} ثم {ال إله إال اهللا} مائة مرة، 
ثم الصالة المشهورة عشر أو خمس عشر، ثم اآلية الشريفة، ولو قرأ من 
أواخر البقرة فهو المشهور، ثم يدعو، ثم يهب ثوابه لجميع المشائخ كما 
يصافح  ثم  يقومون،  ثم  الّرابطة،  طريق  على  ساعة  ربع  يقفون  ثم  مّر، 
بعضهم بعضاً، وهذه الختمة نستعمله في ليالي الجمع واألثانين نسأل اهللا 

تعالى بركاتها بحق السادات النقشبندية. انتهى قولي.

وقال علّي رضي اهللا تعالى عنه: َمْن قال كل يوم ثالث مرات ويوم الجمعة مائة   {1}
مرة: {صلوات اهللا ومالئكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه، على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد، عليه وعليهم السالم ورحمة اهللا وبركاته}، فقد صلَّى عليه صالة 
جميع الخالئق، وحشر يوم القيامة في زمرته، وأخذ بيده حتَّى يدخله الجنة. (نزهة 

المجالس) من الجزء الثاني في 94.
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الطائفتين،  لتنبيه  غيره  دون  الّطريقة  هو  بيناه  ما  أن  قلنا  وإنما 
صورتها،  بظاهر  ين  المغترِّ الطريقة،  حقيقة  إدراك  عن  القاصرين  أعني 
هي  أنها  منهم  زعماً  الختمات  تلك  على  المقتصرين  بأهلها،  المتشبِّهين 
التي  النهر  وراء  ما  ديار  خصوصاً  البلدان،  أكثر  ذلك  عّم  وقد  الطريقة، 
هي كانت أّوالً معدن هذه الطريقة ومقّر أهلها، بل منبع العلوم وروضة 
الختمات،  لهذه  والعقار  الضياع  يقفون  اآلن  وصاروا  الفضيلة،  جميع 
ويستعملون  والّرباطات،  المساجد  في  أسبوع  كل  من  يومين  ويحضرون 
هذه الختمات، وينفقون محصول الوقف على َمْن يحضر فيها ويحسبون 
أن ذلك هو الطريقة مع أّن الوقف والوصيّة بالختمات باطلة! واألكل منه 
حرام في مذهب الحنفيّة، وقد علمت أن هذه الختمات ليست من حقيقة 

الطريقة وال من لوازمها.
رأوا  لما  وأهلها  الطريقة  على  المفترون  المنكرون  الثانية  والطائفة 
ال  الطريقة  هي  الختمات  هذه  أّن  منهم  زعماً  األولى  الطائفة  أحوال  من 
غير وأنها بدعة، حتى سمعت أّن بعضهم ألف رسالة في رّدها، ونحن 
في  عنها  يذبون  بل  الّطريقة،  على  يردُّون  ال  فإنهم  ذلك  في  نساعدهم 

الحقيقة بالرّد على الطائفة األولى.
يكثروا  لم  العليّة  أسرارهم  تعالى  اهللا  قدس  مشائخنا  ليت  ونقول: 
يتميّز  ولم  الحضور،  دوام  مرتبة  يبلغ  لم  الذي  ط  المتوسِّ فإّن  ذلك،  من 
ظاهره من باطنه، يتضّرر منها وتوجب له الوساوس والخطرات، وال مرّد 
لذلك، فإنه مما حكمت به المشاهدة وشهدت به التجارب، ولكن لهم 

في ذلك غرض صحيح كما مّر.
ثم هاهنا شيء آخر موجٌب لزلَّة قدم هاتين الّطائفتين ذكره اإلمام 
وجه  على  هنا  بإيراده  بأس  وال  مصنّفاته،  بعض  في  سّره  قّدس  الغزالي 

االختصار وهو هذه: 
الّصوفية  طريق  وصار  القلب،  جوهر  شرف  سبق  مما  علم  وقد 
عن  حجاٌب  العلم  إّن  قولهم:  الصوفية  من  سمعت  قد  وأظنّك  واضحاً، 
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حجاباً  العلم  يكون  بحيث  شيء  كان  إذا  بأنه:  عليهم  فتنكر  الّطريقة  هذه 
تنكر  فال  له؟!  فضيلة  وأّي  فيه؟!  يرغب  كيف  أم  عليه  يقوم  كيف  عنه 
من  يحصل  الذي  بالعلم  االشتغال  فإّن  وصدق،  حّق  فإنّه  ذلك،  على 
طريق المحسوسات يكون حجاباً عن هذه األحوال البتّة، فإّن القلب مثل 
الحوض، والحواس الخمس مثل األنهار الخمسة ينصبُّ منها الماء فيه، 
فإن أردت أن تمأل الحوض بالماء الّطاهر الصافي! فتدبيره أن تسّد هذه 
األنهار أّوالً حتى ال ينصب فيه ماء من خارج، ثم تفرغ الحوض من الماء 
من  الّصافي  الماء  لينبع  ثالثاً  الحوض  قعر  تحفر  ثم  ثانياً،  األسود  والطين 
من  عليه  ورد  الذي  بالماء  مشغوالً  دام  ما  الحوض  فإّن  الحوض،  داخل 
صافياً  طاهراً  يكون  ال  سلّمنا  وإن  داخله،  من  الماء  نبع  يمكن  ال  خارج 
الختالطه بالماء النّجس؛ وكذلك ال يحصل العلم من داخل القلب حتى 
يكون خالياً من كل علم حصل من خارج، وأّما لو امتنع العالم عن تعلُّم 
له  حجاباً  الّسابق  علمه  يكون  فال  سابقاً  تعلّم  بما  قلبه  يشتغل  ولم  العلم 
خلّى  إذا  وكذلك  للفتوحات،  سبباً  يكون  أن  يمكن  بل  الّطريقة،  عن 
الّسابقة  الخياالت  تكون  ال  والمحسوسات،  الخياالت  عن  نفسه  السالك 
مع  علماً  تعلّم  لو  شخصاً  أن  هو  حجاباً  العلم  كون  وسبب  له،  حجاباً 
دالئله وبراهينه على ما بيَّنَّا في فن الجدل والمناظرة، وأقبل عليه بكليّته 
واعتقد أن ليس وراء هذا علم أصًال، فإن وقع شيء على قلبه من خطرات 
سماويّة يقول: إن هذا خالف ما أنا سمعته وعلمته، وكل ما هو خالفه 

فهو باطل، فال يمكن لمثل هذا الشخص انكشاف حقيقة األمور.

مطلب مهم غفل عنه غالب علماء الزمان
فلينتهوا خيراً لهم وال حول.. إلخ.

صورة  هو  إنما  الخلق  عوام  يُعلّمونَها  التي  االعتقادات  هذه  فإّن 
الّصورة  من  الحقائق  تلك  خروج  هي  التامة  والمعرفة  عينها،  ال  الحقيقة 
طريق  تعلّم  َمن  أن  المعلوم  ومن  القشر،  من  اللّب  كخروج  العين  إلى 
أصًال،  الحقيقة  له  تنكشف  ال  وحراسته  الحق  االعتقاد  نصرة  في  الجدل 
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فكيف يظّن أّن هذا هو الحقيقة ال غير؟! فمن ظّن ذلك يكون ظنّه حجاباً 
له عن الحقيقة؛ ولما كان هذا الظن غالباً فيمن تعلّم شيئاً من هذه العلوم 
ال جرم يكون هذا القوم محجوبين غالباً، فمن خرج من هذا الظن ال يكون 
آخر أعلى من علمه ومتطلّع  له، فإنه معتقد أن وراءه شيئاً  العلم حجاباً 
الكمال،  درجته  بلغت  فلقد  فتح،  الشخص  هذا  لمثل  تيّسر  وإن  عليه، 
ويكون طريقه أشد أمناً وأوضح ممن لم يترّسخ قدمه في العلم قبل، فإنه 
يمكن أن يبقى في عقدة الخيال الباطل مّدة مديدة، بل تكون شبهة يسيرة 

حجاباً له، والعالم يكون محفوظاً من مثل هذا الخطر.
يقول الفقير راقم الحروف: لما ورد واحٌد من اإلخوان من المدينة 
نّور اهللا تعالى ضريحه –  المنورة عام وفاة سيدي الشيخ محمد مظهر – 
قلوب  إن  روحه:  تعالى  اهللا  روح  أفندي  الحميد  عبد  الشيخ  موالنا  سأله 
اإلخوان تميل إلى من من بينهم للجلوس في سند اإلرشاد على تقدير عدم 
عيب  ال  فالناً  إنَّ  نعم،  فقال:  أشخاص،  ثالثة  فسمى  المعينين،  توجه 
فيه غير أنه ال علم له، وهذا المقام ال بدَّ فيه من علم كثير، وهذا مطابق 
آخرها،  إلى  أّولها  من  الّسلسلة،  هذه  أكابر  من  واحد  كل  فإن  للواقع، 
كالجبل الشامخ في العلم، والحمد هللا على ذلك. وهذا الذي ذكرناه آنفاً 
حال َمْن له علم! فقس على ذلك حال من ال علم له ويظن أنه من أهل 

العلم، وأنه حاز جميع الكماالت ولم يفته منها شيء.
التوحيد  عقائد  و(شرح  المقاصد)  (شرح  في  أّن  علم  وقد 
بالعوام  ويزدري  إيمانه،  يصح  ال  يعرفها  لم  َمْن  أن  وزعم  وبراهينه)، 
ويعدُّ نفسه من الخواص، وال يدري المسكين أنَّ معرفة الدالئل ليست هي 
معرفة أنها مسطورة في الكتب الفالنية، بل هي معرفة ترتيبها بشروطها 
ولوازمها المقررة في كتب الميزان، وهو عاجز عن ترتيب برهان التطبيق 
الذي هو أشهر دالئل إبطال التسلسل الموقوف عليه إبطال جريان سلسلة 
استناد  لعدم  المستلزم  العالم،  لقدم  المستلزم  نهاية،  إلى  ال  الكائنات 
الممكنات إلى الواجب، فكيف بأصعبها؟ وكيف يظّن أن الدليل العقلي 
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أصول  على  خصوصاً  المقاصد؟  أسنى  ويفيد  المطالب  أعلى  يعطي 
الواجب  وجود  إثبات  في  أُلّفت  وقد  البعثة،  فائدة  فما  وإال  األشعري، 
بطريق الدليل العقلي رسائل كثيرة، ومن أحكمها وأمتنها، رسالة العالمة 
ون على كّل دليل منها إشكاالت كثيرة، كما  الدواني، وقد أورد الُمَحشُّ

ال يخفى على أربابها.
فّن  كتيبة  ليت  تعالى:  اهللا  رحمه  الدين  فخر  اإلمام  قال  ولهذا 

العقليات وابن بجدتها وأبو عذرتها أشعاراً:
نـهـايـة أقـدام الـعـقـول عـقــال       وغـايـة َسـعـي الـعـالمين ضالٌل
وأرواحـنـا في وحشة من جسومنا       وحـاصـل دنـيـانـا أًذى ووبـــال 
ولـم نـستفد من بحثنا طول عمرنا       سـوى أن جـمـعـنـا فيه قيٌل وقال 
حتى نقل عنه أنه قال حين احتضاره بعد قّصة طويلة: اللهم إيماناً 

العجائز. كإيمان 
فلنرجع إلى ما كنّا فيه، ولنبيّن بطالن زعم الطائفة األولى أعني: 

المغترين. القاصرين 
قال اإلمام الغزالي رحمه اهللا تعالى: ومعنى ال تنكر على قولهم: 
(إنَّ العلم حجاب). إذا سمعته من صاحب استقامة بلغ مرتبة المكاشفة،

مطلب
وأما من عري عن لباس التقوى واالستقامة وتشبَّه بالقوم في الجلوس 
على الّسجادة، وأطلق لسانه بمذمة العلم والعلماء، فهم شياطين اإلنس 
فإنهم  ورسوله،  تعالى  اهللا  وأعداء  المستقيم،  الطريق  عن  الخلق  يضلُّون 
الخلق  دعا  ورسوله  تعالى  اهللا  فإن  ورسوله،  تعالى  اهللا  مدحه  ما  يذمُّون 
أهل  من  يكونوا  لم  إذا  المبطلون،  المتشبِّهون  وهؤالء  بالحال،  ال  بالعلم 
بل  الكالم؟  بهذا  التقّول  لهم  يصح  كيف  العلم،  حلية  عن  وخلوا  الحال 
ينبغي أن ال يفصل كل أحد حصل له شيء يسير من أحوال الصوفية وإن 
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كان صاحب استقامة في الواقع على كل عالم، فإنه يرى ألكثر الّصوفية 
شيء من أوائل األحوال فيقعون فيه ويتعلَّقون به، فال يتمُّ أمرهم.

مطلب
بل الفضل على العلماء لشخص كان كامًال في األحوال بحيث يعلم 
ومثل  بالتعلم،  غيره  يعلمه  تعلم  غير  من  األحوال،  بهذه  يتعلق  علم  كّل 

ا. هذا نادر جدًّ
ال  وأن  أهله.  وفضل  الّصوفية  طريق  أصل  في  يعتقد  أن  فينبغي 
يطعن  َمن  وكل  المبطلين،  المتشبّهين  هؤالء  بسب  فيهم  االعتقاد  يسيء 

منهم في العلم والعلماء فاعلم أنه ال حاصل له. انتهى.
أقول: ولهذا ينبغي لسالك أن ال يتطلع على األحوال، وأن ال يغتر 
عند ظهورها، فإن َمن تطلّع على شيء يسكن إليه قلبه عند حصوله البتة، 
فإّن المقصود ليس هذه األحوال، بل هو وراءها، فإن ظهر منها شيء ينبغي 
أن يغتنمها ويشكر اهللا تعالى، فإنه عالمة صحة سيره وسلوكه، ثم ينبغي 
أن يترقَّى منه، وإن لم يظهر منها شيء ينبغي أن ال يغتمَّ لذلك لعدم كونها 
مقصوداً، بل قال المشائخ: (إن عدم ظهورها أسلم للسالك)، لما مرَّ آنفاً.
أطفال  يُعطاها  والّزبيب،  السكر  بمثابة  األحوال  هذه  إنَّ  وقالوا: 
إّال  والّزبيب  السكر  يعطون  ال  األطفال  أّن  فكما  بها،  ليتسلُّوا  الطريقة 
عند بكائهم، كذلك أطفال الّطريقة ال يعطون األحوال غالباً إال ضعاف 
مرَّ  وقد  األحوال.  وراء  نظرهم  مطمح  فإن  األقوياء،  دون  منهم  القلوب 
األحوال  طالب  (إنَّ  سره:  قدس  الّدهلوي  اهللا  عبد  الشيخ  ترجمة  في 

ليس بطالب الحق عّز وجّل).
وقال رئيس أهل المعقول في إشاراته: إنّه َمن آثر العرفان للعرفان، 
قال  فقد  نفسها  المعرفة  ألجل  المعرفة  طلب  من  يعني  بالثّاني،  قال  فقد 
د نيته للمعروف، يعني الحق سبحانه، بل طلب شيئاً  بالثاني حيث لم يجرِّ
لّجة  خاض  فقد  يجده،  لم  كأنه  العرفان  وجد  وَمْن  المعرفة،  يعني  معه 
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الُوُصول، يعني لو كان وجود المعرفة مساوياً عنده مع عدمها لكونها غير 
مقصودة في نفسها بل لغيرها، فهو عالمة على أنّه خاض في لجة بحر 
الوصول، حيث لم ير غير المعروف، فكيف يرى غيره تعالى َمْن استغرق 
في شهوده وغاب عن وجوده؟! رزقنا اهللا تعالى سبحانه من هذا الحال 

بَمنِّه وكرمه ولطفه.
لمن  رعايتها  من  بدَّ  ال  التي  الّطريقة  آداب  بحر  من  نبذة  وهذه 
االطالع  أراد  فمن  الستقصائها،  مطمح  ال  كثيرة  أشياء  ووراءها  سلكها، 
عليها فعليه بـ(الرسالة القشيريّة) و(عوارف المعارف) و(إحياء العلوم) 
وغيرها، بل ال بّد من تتبع هذه الكتب للّسالك الحقيقي، والعمل بما فيها 
بقدر اإلمكان، وهذا الكتاب من أوله إلى آخره مشحون ببيان آداب هذه 
الطريقة النقشبندية العلية خاصة، فمن ظفر به وعمل بما فيه فقد صادف 

البغية فإن فيه غنية. وكل صيد في جوف الفرا.
هللا  والحمد  المجموعة،  هذه  في  إيراده  أردنا  ما  آخر  هذا  وليكن 
وظاهراً، وصلى اهللا على خير خلقه محمد وعلى آله  وباطناً  أوالً وآخراً 

وأصحابه وأتباعه وخيار أمته أجمعين إلى يوم الدين.
والمرجّو من كرم الكرام، وفضل ذوي الفضل العظام، أن يُصلحوا 
ما عثروا فيها من الخطأ والخلل، وإن يستروا ما وقع فيها من الزلل، وأن 

يرّده إلى الصواب دون استعجال باللّوم والعتاب.
عى أن كّل ما حررنا مصون عن الخطأ والشبهة واالرتياب،  فإنَّا ال ندَّ
بل إن أصبنا الهدف فليس ذلك على اهللا بعزيز، وإن أخطأناه فليس ذلك 
من شأننا بغريب، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومما 

زلَّ به األقدام وطغى به األقالم شعر:
أسـتـغـفـر اهللا مـن قـول بال عمل       لـقـد نـسـبـت بـه نسًال لذي عَقِم

والمسؤل مّمن طالع هذا الكتاب، وانتفع به وصفى وقته وطاب، 
وخير.  شر  كل  واندفاع  خير،  كّل  حصول  بدعاء  العاجز  هذا  يذكر  أن 
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آله  وعلى  محمد  الكونين،  سيّد  المرسلين  أشرف  على  تعالى  اهللا  وصلّى 
وأصحابه وأتباعه وأولياء أّمته أجمعين.

الثاني  االثنين  يوم  ضحى  البياض،  إلى  نقله  من  الفراغ  وقع 
الحرام،  اهللا  بلد  في  وألف،  وثالثمائة  ثالث  سنة  رجب  من  والعشرين 
عليه  وحبيبه  نبيه  بجاه  القيام،  وساعة  الساعة  قيام  إلى  تعالى  اهللا  شرفه 
اهللا  ملَّكه  القزاني  مراد  محمد  الفقير  جامعه  يد  على  والسالم،  الصالة 

سبحانه نواصي األماني.
امتثاالً  الكرام  بمشائخنا  سبحانه  اهللا  إلى  بالتوسل  الكالم  ولنختم 
§مث    ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡ نثے  تعالى:  لقوله 
وبجاه  اهللا €،  رسول  محمد  سيدنا  بجاه  متوسًال  اللهم  نسألك  اآلية. 
سلمان  سيدنا  وبجاه  عنه،  تعالى  اهللا  رضي  الصديق  بكر  أبي  سيدنا 
الفارسي رضي اهللا تعالى عنه، وبجاه سيدنا قاسم ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي اهللا تعالى عنهم، وبجاه سيدنا جعفر الصادق ÷، وبجاه 
الخْرقاني ÷،  الحسن  أبي  سيدنا  وبجاه  البسطامي ÷،  يزيد  أبي  سيدنا 
يوسف  يعقوب  أبي  سيدنا  وبجاه  الفاْرَمدي ÷،  علي  أبي  سيدنا  وبجاه 
سيدنا  وبجاه  الغجدواني ÷،  الخالق  عبد  سيدنا  وبجاه  الهمداني ÷، 
وبجاه  فغنوي ÷،  األنجير  محمود  سيدنا  وبجاه  الريوكري ÷،  عارف 
سيدنا عزيزان علي الراميتني ÷، وبجاه سيدنا محمد بابا السماسي ÷، 
وبرهان  الطريقة  إمام  سيدنا  وبجاه  كالل ÷،  األمير  السيد  سيدنا  وبجاه 
الحقيقة السيد بهاء الدين النقشبند رضي اهللا تعالى عنه، وبجاه سيدنا عالء 
الدين العطار ÷، وبجاه سيدنا يعقوب الچرخي ÷، وبجاه سيدنا عبيد 
درويش  سيدنا  وبجاه  الزاهد ÷،  محمد  سيدنا  وبجاه  أحرار ÷،  اهللا 
محمد  سيدنا  وبجاه  اإلمكنكي ÷،  خواجكي  سيدنا  وبجاه  محمد ÷، 
الشيخ  الثاني  لأللف  المجدد  الرباني  اإلمام  سيدنا  وبجاه  باهللا ÷،  الباقي 
أحمد الفاروقي السهرندي ÷، وبجاه سيدنا محمد معصوم ÷، وبجاه 
البداواني ÷،  محمد  نور  السيد  سيدنا  وبجاه  الدين ÷،  سيف  سيدنا 
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سيدنا  وبجاه  الشهيد ÷،  مظهر  جانجانان  مرزا  اهللا  حبيب  سيدنا  وبجاه 
عبد اهللا الّدهولي ÷، وبجاه سيدنا أبي سعيد األحمدي ÷، وبجاه سيدنا 
األحمدي ÷،  مظهر  محمد  سيدنا  وبجاه  األحمدي ÷،  سعيد  أحمد 
وبجاه سيدنا عبد الحميد أفندي الشرواني المكي ÷، وبجاه سيدنا السيد 

محمد صالح الزواوي المكي ÷.
خالد  الشيخ  األوتاد  ورحلة  اإلرشاد  قطب  سيدنا  وبجاه  قلت: 
سيدنا  وبجاه  الشرواني ÷،  إسماعيل  الشيخ  سيدنا  وبجاه  البغدادي ÷، 
أفندي ÷،  يونس  الحاج  سيدنا  وبجاه  المكي ÷،  القدقاشني  بيك  يحيى 
وبجاه  األلمالي ÷،  أفندي  محمود  الشيخ  المتأخرين  األولياء  قطب  وبجاه 
جالله  ظالل  تعالى  اهللا  مدَّ  التاللي ÷.  أفندي  أحمد  الحاّج  الشيخ  سيدنا 
الحقير  الفقير  العاجز  ُعبَيِْدك  إلى  تنظر  أن  أفضاله،  نوال  من  علينا  وأفاض 
الالشئي، محمد مراد، والمختِصر والمقتصر غريب الغرباء، خويدم نعال 
الفقراء، شعيب بنظر العناية والرحمة والرأفة، وأن تفيض على قلوبهم من 
بحار معرفتك ومحبتك رشحة، وصلى اهللا تعالى على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه ما إلتأم األرواح باألشباح، وما انتشى عارٌف بكؤوس األسرار 

وصاح وباح.
النّوراني،  العارف  ومنظوم  بَّاني،  الرَّ الَعالَّمة  المحقق  كالم  انتهى 
الكامل الواصل، محمد مراد القزاني ابن عبد اهللا رحمه اهللا تعالى وإيّانا 
شيء  كل  على  إنه  وَمنِّه  بأمنه  أوليائه  زمرة  من  وجعلنا  وكرمه،  بفضله 

قدير، وباإلجابة جديٌر. آمين. 
وهذا آخر ما قصدته وتمام ما أردته، والحمد هللا الذي هدانا لهذا 
وما كنّا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والحمد هللا أّوالً وآخراً وظاهراً وباطناً.

باإليمان  الماّن  العالَّم  المعين  بعون  األقالم  جياد  سيران  تم  ولّما 
واإلسالم، المنعم المفّضل المنعم، وختم نقوش مناقب سلسلة المشائخ 
الصوفية  وقواعد  والمقام،  الزمان  شيخ  شيخنا  إلى  العظام،  النقشبندية 
طبق  على  واإلنعام  الملوك  ملك  إلى  ل  يتوسَّ به  وما  الّظالم،  من  الّصافية 
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الكتاب وسنّة سيّد األنام، على يد مؤلفه ومختصره خويدم نعال الفقراء 
فسبحان  القيام،  يوم  إلى  ودبَّرهم  الخالئق  خلق  َمْن  بتوفيق  األقوام،  في 
الفقيرِ،  الحقيرِ  الكاتِب  لمثل  الغفار  الرؤوف  العفّو  القهار،  الواحد  اهللا 
أن  الّسالم  المؤمن  اهللا  من  فأرجو  المختار،  الفاعُل  الحكيُم  العليُم  الّستاُر 
لسلكي في سلك الكرام، وفيضان  يجعله قائدي إلى دار الّسالم، وسبباً 
إلى  وأساتيذي  لمشائخي  وتذكرة  واأليّام،  اللّيالي  في  كالبحار  فيوضهم 
آخر الّزمان، ورجاء لدعاء إخوان الصفا وخّالن الوفا في األحيان، اللهم 
اغفر لمن دعاني بالعفو والغفران، حين كنت في ضيق اللحود والديدان، 

واستر عيوب من سترني باإلصالح واإلحسان.
اللهّم تقبل ما كتبتُه، وال تردَّ ما جمعته، إنّك الكريم المنَّان، وال 
ك اللّعين والشيطان الّرجيم، وأنت الرحيُم الرحَمن، بل  ة لعدوِّ تجعله مسرَّ
اجعله مقبوالً بمنِّك وكرمك وفضلك وجودك يا حنّان، وال تجعله رياء 
وأوليائك  رسولك  وعند  عندك  خالصاً  بل  األقران،  على  للتكبُّر  وسمعة 
برحمتك يا غفران، وُسلَّماً لوصولي إلى معرفتك، وطيراني إلى جوارك 
وإلى الوطن األصلي لي تحت عرشك، وأنت المستعان، وال حول وال 

قوة إال باهللا العلي الديَّان.
المقربين  أوليائه  جملة  من  وجعلنا  النَّار،  على  تعالى  اهللا  منا  حرَّ
إلى  رضاه  لنا  وأدام  والّدين،  الّدنيا  محن  جميع  من  وأجارنا  األبرار، 
والشهداء  ديقين  والصِّ النبيين  مع  عليّين،  أعلى  في  بشهوده  نفوز  أن 
والصالحين، وجعلنا من أهل الفناء فيه والبقاء به بحرمة سيّد المرسلين، 
ومنَّ علينا باإلخالص، وبالنجاة من سائر العالئق حين ال مناص، ونفع 
ة والعامة، وتقبَّله من فضله لنرى من آثاره غاية الراحة  بما ألَّفناه الخاصَّ
من أهوال الحاقة والطاّمة، إنّه أكرم كريم وأرحم رحيم، وأْن يمن علينا 
بتوفيقه والهداية إلى سواء طريقه، ونتوسل إليه به وبإسمه األعظم وبكل 
من خلقه، وبشرف  إسم هو له إستأثر به في علم غيبه، أو علَّمه أحداً 
وآله  محمد €  وأفضلهم  وبخاتمهم  ورسله،  وأنبيائه  المنّزلة،  كتبه 
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وبالمالئكة كلّهم والمقربين، أن يختم لنا بالحسنى، وأن يُبلّغنا من فْضله 
المقام األرفع األسنى بحق جيمع أسمائه واألسماء الحسنى، وأن يوفِّقنا 
من القول والعمل لما يحبُّه ويرضاه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها، 
بنا لديه وال يخجلنا بين يديه، إنه الجواد  وخير أيّامنا يوم لقاه، وأن يقرِّ

وغافر أهالي يوم الميعاد.
يا ربّنا لك الحمد حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما تحبُّ وترضى، 
الحمد هللا بجميع محامده كلها ما علمُت منها وما لم أعلم، وبعدد خلق 
علمت  ما  تعالى  اهللا  نعم  وبعدد  أعلم،  لم  وما  منه  علمت  ما  تعالى  اهللا 
منه وما لم أعلم، وبعدد علم اهللا تعالى ما علمت منه وما لم أعلم حمداً 
سلطانك،  ولعظيم  وجهك  لجالل  ينبغي  كما  مزيده  ويكافي  نعمه  يوافي 
سبحانك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد 
دائماً أبداً عدد خلقك، ورضاء نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

وَصلِّ يا ربنا وسلِّم وبارك أفضل صالة وأزكى سالم وأعظم بركة 
ائِك محمد € عبدك ونبيّك ورسولك،  على أشرف مخلوقاتك وعين أِخصَّ
وعلى  بالصدق،  العالمين  رّب  من  المؤيّد  الحق،  ورسول  الخلق  أكرم 
وسلَّمت  صلَّيت  كما  الطاهرين،  الطيبين  يَّته  وذرِّ وأزواجه  وأصحابه  آله 
وباركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميٌد مجيد، 
عن  وغفل  الذاكرون  ذكرك  كلّما  كلماتك،  ومداد  معلوماتك،  عدد 

 Q PO N M L  K J Iذكرك وذكره الغافلون نث
W V  U T S Rمث.

البياض  إلى  واد  السَّ من  نقله  في  البالغ  ووصل  الفراغ  وقع  وقد 
التاسعة  السنة  من  الحرام،  القعدة  ذي  شهر  من  العشرين  الخميس،  ليلة 
ة وكمال الفئة،  والعشرين بعد ألف وثالثمائة من هجرة َمن له تمام العزَّ

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì نث 
Û Ú Ù  مث.
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