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 املقـــدمــــة
 

احلمــد ر  ا الملــاملصىل اهللــ  ار ا حمــ دىلعا هلمــد اا ا  
 اهللحبه أمجملصىل أما بملد:

قشبندية ختتلف كثري ا جدا عن فهذه  حمالة أخرى عن الطريقة انل
 الرحمالة القديمة اليت كنت قد الفتها منذ مخس عرشة حمنةىل 

اهذه الرحمالة تتضمن حقائق خطرية لم يمكن االطالع عل هـا 
من قبلىل فإىلعه عندما كتبت كتاا انلقشبندية منذ مخس عرشـة حمـنة  

 فـإىلعيثالثةىل اذللـ   إاللم يكن عندي من املراجع عن هذه الطريقة 
ترب ذل  الكتاا القديم نسخة ملغ ـة اال اعتبـا   ـا مقابـل هـذه أع

 الرحمالة اجلديدةىل

لقد كنت أمجع لفرتة طويلة لك ما أجده عن هذه الطريقـة مـن 
 مؤلفات انلقشبنديص أىلعفسهمىل

اايلوم ابملد أن توافر عندي عرشات املراجـع الـيت ال تسـتط ع 



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

5 

 حمـالة  تأيلفأع د  أكابر مشاخيهم  قر ت أن إىلالقوم إىلعكا  نسبتها 
عنهم تغي تماما عن الكتاا القديم اذلي كنت قد الفتهىل اقد امتازت 

 هذه الرحمالة ا حمابقتها بكرثة الرجوع اىل مؤلفات مشاخيهمىل

اقد يقول قائل من اعمة أتباع الطريقة: حنن ا هذه الطريقة منذ 
 همىل حمنوات طويلة الم يمللموىلعا شيئا من هذه انلصوص اليت ذكرتها عن

 عوام اخواص اخواص اخلواص؟ إىليقسمون  أليسوااأقول: حملوهم: 

ار( توح د الملـوام اأن )ال هـو  إالالم يرصحوا يف كتبهم بأن )ال ا  
 ؟(1)هو( توح د اخلواص إال

فأىلعتم عندهم من الملوام اهم يكتمون عنكم علوما ينتظـران أن 
 مرتبة اخلواص حىت يبوحوا لكم بهاىل إىلترتقوا 
اهل باليشء ليس حجة ا من قيض الشهو  االسنص يف متابملة ااجل

اقراءة لك كتاا هللد  عن هذه الطائفةىل ااحـت  ا القـوم بكتـبهم 
                                                 

املكتبـة االحمـالم ة برتا ـاىل املواهـرس الةـمدية يف  185(   شحات عص احل اة 1)
 ىل164مناقرس انلقشبندية 
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 ابأ قام هللفحاتهاىل 

: هل هذه الكترس اليت أحلنا عل ها مملتمدة دليكم؟ اايلها فاحمألوهم
 قائمة بها:

ملبـد املج ـد القدحم ة يف مناقرس الطريقـة انلقشـبنديةىل ال األىلعوا كتاا   *
 السنهويتىل إبراه ماخلاين مجع 

إ اغم املريــد يف  ا انلظــم الملت ــد ملوحمــل املريــد برجــال الطريقــة   *
انلقشبندية اخلادلية الض ائ ة ط: مطبملة بكر افندي بدا  اخلالفة حمنة 

 هىل 1328
أا اد اذلاكرين أا اد الطريقة انلقشبندية ملحمد احلـب  )مكتبـة دا    *

 املحبة(ىل
السن ة يف آداا الطريقة اخلادلية الملل ة انلقشبندية ملحمد بـن ابلهجة   *

 عبد ار اخلاين ط: مكتبة احلق قة برتا اىل
اهلاحمن  إبراه ميوزع جماىلعا عن  اا » تفسري حمو ة املصىل كترس عل ها   *

 «ىلاىلعا يمان فوالداك 
 الرتاث الملريبىل إح اءالقلوا يف مملاملة عالم الغ وا ط: دا   تنوير  *
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اأىلعـواعهم اأاهللـافهم اأهللـول لك طريـق  األايلـاءيف  هللـولاألجامع   *
امهمات املريد ا اط الشـ   طبـع باملطبملـة اجلمايلـة بمرصـ حمـنة 

 ىل1328
 ىل ط: دا  هللاد ىل: للنبهايناألايلاءجامع كرامات   *

 -ط: مكتبـة احلق قـة  بـاألمواتاحلج  اابلينات يف ثبوت االحمـتغاثة   *
 احمطنبولىل

 ىل1308د اخلاين ط: املطبملة الملامرة بمرص احلدائق الو دية لملبد املج   *

احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية ملحمد بـن حمـل مان ابلغـدادي   *
 ط: مكتبة احلق قة 1234حمنة  املتويف

 برتا ا اإلحمالم ة شحات عص احل اة لمليل ا رايىل ط: املكتبة   *

ملحمـد مملصـوم انلقشـبنديىل ط:  األخ ـا يف مـدا    األرسا السبع   *
 ة مرتب ه مطبملة يسىل ا

خلـادل ابلغـدادي انلقشـبنديىل ط: مكتبـة  ااإلحمـالم اإليمـانكتاا   *
 احلق قة برتا اىل  
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 املكتوبات الرباىلع ة للةهنديىل ط: دا  الكترس المللم ةىل  *

 املواهرس الةمدية يف مناقرس انلقشبندية ملحمد أمص الكرديىل  *

 رديىلاملواهرس الةمدية يف مناقرس انلقشبندية ملحمد أمص الك  *

 ىلعو  ا داية االملرفان ملحمد أحمملد هللاحرس زادةىل  *

 ف ما جاءت به انلقشبنديةىلبدية ألالسملادة ا  *

مـر ألاهم يملتذ ان بأىلعهم ال يملرفون شيئا عن هذه الكترس الكن ا
هــذا احلــدىل اال يبحثــون مثــا علم ــا جمــردا مــن  إىلينــتع عنــدهم 

مبادئهـا اململصرس  بل يملودان للطريقة ايتجنبون الكشف ا حق قة 
 كما حمطرتها كترس مشاخيهمىل

 

أما من اكن مهتما ململرفة احلق اهتماما علم ا فايله أقـدم هـذا الكتـاا 
اف ه لك ما يملتقده مشاي  هـذه الطريقـة مـن كتـبهم بأ قـام هللـفحاتهاىل 

حمالم ااملصلحص أن الفكر الرافيضـ ابلـاطي إلايلمللم الغ ا ى ا دين ا
 مة حىت الملظم  ألقد خنر هذه ا



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

9 

ىلعه آن نلا أن ىلعنفض هذا الملا  إن كنا حقـا ىلعريـد أن ينرصـ ار هـذه اأ
 عل هاىل األخرى األمماخيلصها مما تملاىلع ه من اذلل ااملخلف اتقدم  األمة

 اهلل  ار ا حم دىلعا هلمد اا ا  اهللحبه أمجملصىل

 ااترس:                               

 عبد الرمحن هلمد حممل د دمشق ة               
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 الطريقة انلقشبندية

هلمد بهاء ادلين شـاه ىلعقشـبندىل ااشـتق  إىلتنتسرس هذه الطريقة 
 (ىل791-717احممها منه  امن ثم عرفت بهىل ادل يف قرية خبا ى حمنة )

عبد اخلـالق الغجـدااين  احمـم ت كـذل   إىلااكىلعت قبله تنسرس 
الشـ   أمحـد الفـا ال الةـهندي   إىلباملجددية أا الفا اق ة نسـبة 

خادل انلقشبندي امللقـرس بالط ـا  ذي اجلنـاحصىل  إىلادلية نسبة اباخل
اهو اذلي نرش الطريقة يف بالد الشام بملد أن تلقاها من الش   عبد ار 

 ىل(1)مقصو ا ا بالد خبا ى اما حو ا ادلهلويىل اقد اكن اىلعتشا ها

اهو قد أخـذها عـن شـ خه أمـري نل عـن اخلواجـة هلمـد بابـا 
لرام تي عن هلمـود انلغـوي عـن اخلواجـة هلمـد الس مايس عن يلع ا

 ىل(2)اع ف ادليواري عن اخلواجة عبد اخلالق الغجدااين

                                                 

 ىل35يف آداا الطريقة الملل ة انلقشبندية (  ابلهجة السن ة 1)
(  ذكره هلمد احلسيي الزب دي يف كتابه احتاف السادة املتقص  ا اح اء علوم 2)

 ىل7/248ادلين 
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اهو قد لقرس بنقشبند الىلعطباع هللو ة لفظ ار ا ظاهر قلبـه مـن 
اضـع كفـه  كرثة ذكـر ار  اق ـل حمـق ىلعقشـبند  ألن  حمـول ار 

  فصـا  الرشيف ا قلرس الش   هلمد بهاء ادليـن االات ـ ىلعقشـبند
 ىل(1)ىلعقشا يف القلرس

 تملايلم فا حم ة
اأهللول الطريقة اتملايلمها فا حم ة انلمطىل قام بإخراجها أاعجـم  

من خبا ى اطاشاكىلعد ممن اكىلعـوا متـأثرين بتملـايلم الفلسـفة  ثـم 
ااسوها بكسـاء الرشـيملةىل امـن  باإلحمالممزجوا هذه اململايلم 

نـااين ا ذل  ما جتـده يف هـذه اململـايلم الـيت بق ـت ع األدلة
 تملايلمها بالفا حم ة حىت يف كترس الطريقة الملرب ة:

 )هوش د دم( بمملىن حفظ انلفس عن الغفلة
 )ىلعظربرقدم( بمملىن أن يكون ىلعظر السال  اىل قدم ه عند امليشىل
 )حمفرد اطن( بمملىن حمفر السال  من اعلم اخللق اىل جناا احلقىل

                                                 

 ط: دا  اح اء الرتاث الملريبىل 539( تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا 1)
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 تملبدىل)خلوة دا أجنمن( بمملىن املاكن اذلي يتخ  ف ه الملبد لل
 )يادكرد( مملناه اذلكر بانليف ااالثباتىل

 )بازاشت( أي الع أىلعت مقصودي ا ضاك مطلويبىل
 )ىلعكاهداشت( أي حفظ القلرس عن مملىن انليف ااالثبات عند اذلكرىل

 ىل(1))يادداشت( أي حضو  القلرس مع ار

 أهللول الطريقة جممال
اأهللول الطريقة انلقشبندية متوافقـة يف كثـري مـن تفاهللـ لها مـع 

ىل فإن ف ها من ابلدع االرشا ات االقول بوحدة األخرىلطرق الصوف ة ا
الوجود اما حيكوىلعه عن أحوال مشاخيهم اخصائصهم اترصفهم املطلـق 
يف ذ ات الكون  ما ال تش  ممله أحد يف أن هذه الطريقة إحدى طـرق 
الصوف ة الغالة  اخلا جص ا الكتـاا االسـنة  مـع إ ا  أهللـحابها 

                                                 

لسـبع األرسا  يف كتاا ا 57-54(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبندية 1)
 ىل98مدا   األخ ا  ملحمد مملصوم انلقشبندي ص 
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 ىل (1) ة ال ختر  عن أهل السنة ااجلماعة شربا ااحدا بأىلعها طريقة حمن

ىلعقلوا عن الش   هلمد با حما )أحد أجالء أهللحاا الش   ىلعقشبند( ا
يف كتابه فصل اخلطاا  أن طريقة اخلواجة )شـاه ىلعقشـبند( حجـة ا 
مج ع الطرق امقبولة دليهـم  ألىلعـه اكن حمـالاك طريـق الصـدق االوفـا 

 ىل(2)«جماىلعبة ابلدع اخمالفة ا وىا امتابملة الرشع احمنة املصطىف 

 ما حكم اململرتض ا الطريقة؟
الطـرق الصـوف ة لـم يـرد بهـا كتـاا اال »احكموا ا مـن قـال: 

أن تقول: طرق الصوف ة لـم  اإياك«حكموا عل ه بالكفر فقالوا: «حمنة
 ىل(3)«يأت بها كتاا اال حمنة فاىلعه كفر

ة الصوف ة حمـم ا الساد اإلىلعكا اقال هللاحرس احلديقة انلدية بأن 
                                                 

لملبـد املج ـد  3احلدائق الو ديـة ص  5األىلعوا  القدحم ة  3(  املواهرس الةمدية 1)
ىل ااتـاا ابلهجـة السـن ة يف آداا الطريقـة 1308اخلاين ط: املطبملـة الملـامرة 

 ىل9انلقشبندية ملحمد بن عبد ار اخلاين 
 ىل77مدية (  املواهرس الة2)
 ىل31(  احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية ملحمد بن حمل مان ابلغدادي ص 3)
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اهو عالمـة إعـراض القلـرس عـن ار  قد ا د به الوع د الشديدقاتل 
 ىل(1)اخيىش ا فاعله من حموء اخلاتمة

اأشىق مج ع اخلالئـق اأبملـدهم عـن السـملادة » بل قال الةهندي: 
 ىل(2)اذلين يران ع وا هذه الطائفة

ازعموا أن أمحد بـن حنبـل أاب بمجالسـة الصـوف ة ألىلعهـم زاداا 
بكرثة المللم ااملراقبة ااخلش ة االزهـد  -يملي ا أئمة المللم  -ا عل ن

 األمـراعلو ا مة   اأن الشافيع اكن يرتدد عل هم ايصفهم بأن عندهم 
 ىل(3)لكه اهو تقوى ارىل

ــرق الصــوف ة  ــالزم الط ــن املالحــظ ت ــةام ــة  األ بمل بالطريق
بدا انلقشبندية اهم: اجلشت ة االسهرا دية االقاد ية يف حص ال ي

أىلعــه تســمم للمريــد انلقشــبندي بمبايملــة طريقــة أخــرى  ريهــا 
                                                 

ىل ىلعـو  94( احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية ملحمد بن حمل مان ابلغـدادي 1)
 ىل67ا داية االملرفان ص 

 ىل347( املكتوبات الرباىلع ة للةهندي 2)
 ىل35-33ملحمد بن حمل مان ابلغدادي ص  ( احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية3)
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 ىل(1)اكلرفاع ة 

اقد تفرعت من الطريقة انلقشـبندية عـدة طـرق اخل اخلادليـة أا 
خادل ض اء ادلين ابلغدادي امللقرس بـذي اجلنـاحصىل  إىلالض ائ ة نسبة 

ــبة  ــة  نس ــهندية أا املجددي ــة االة ــ ائ ة االكرباي ــد  إىلاالض أمح
 هللاحرس املكتوباتىل الةهندي

 

                                                 

( أىلعظــر كتــاا احلديقــة انلديــة يف الطريقــة انلقشــبندية ملحمــد بــن حمــل مان 1)
 ىل12ابلغدادي انلقشبندي ص 
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 الطريقة مبادئ

 ذه الطريقة ا مث التها من الطرق باالعتقادات املايلة:هتمتاز 
  ـا االواضــع  األاليملتقـد املنتسـبون  ـذه الطريقــة أن املؤحمـس 

ألحمسها امبادئها هو أبو بكر الصديق  يض ار عنه  بالر م من أن 
 أبا بكر ال يملرف احمم هذه الطريقةىل

 إالمــا هللــرس ار يف هللــد ي شــيئا » قــال:  الرحمــول  ازعمــوا أن
 ىل(1)« اهللببته يف هللد  أيب بكر

                                                 

ملحمد بـن حمـل مان ابلغـدادي  13( احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية ص 1)
آداا الطريقـة ط: مكتبة احلق قة ترا اىل ابلهجـة السـن ة يف  1234املتويف حمنة 

ملحمد بن عبد ار اخلاينىل احلدائق الو دية  9ا 6اخلادلية الملل ة انلقشبندية ص 
ألفه الش   يلع بن حسص الواعظ ا راي حمنة   7ىل  شحات عص احل اة ص 188
ىل  حمـالة يف 29ط: املكتبة االحمـالم ة ترا ـا  ا اغم املريـد للكـوثري ص  889

امللقرس بذي اجلناحص ضمن كتـاا علمـاء  خلادل ابلغدادي 13حتق ق الرابطة 
اقــف االخــالص برتا ــاىل  -املســلمص اجهلــة الوهاب ــة ط: مكتبــة احلق قــة 

ىل ااحلـدي  ال أهللـل   229ا 222ا 195مكتوبات االمام الرباين الةـهندي 
 (ىل1/319كما بينه ابن اجلوزي يف املوضواعت )
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اجرى الصوف ة ا  بط أىلعفسهم باحمم هللحايب  لـ  يكتسـبوا بـه 
هللبغة  ع ةىل فأ لرس الطرق الصوف ة تلتصق بمليل احمـلمان الفـا يس 
 يض ار عنهمىل الك منها تديع تلـ  المللـوم املكتومـة ابلاطنـة مـن 

ىل اهـذه هلـاذاة لطريـق اذلي أايت علم ابلاطن عن انلـ  طريق يلع 
 الراافضىل

احصـول القـرا مـن ارىل  ااإل امفهم يزعمون الكشف ااملوف ق 
اهذا يمكن تقديم ادليلل أىلعه من ار ايدع ه كثري من املبطلص اذلين 

 يتوهلللون بداعاى الكشف اىل إقناع الملوام اختديرهم ارسقتهمىل

باطلةىل ازاد الكوثري كذبـة أخـرى اخل أن: فبضاعتهم يف احلدي  
أن أبـا بكـر  يض ار عنـه   أى يف بملض الكترسعبد الرح م ا ندي 

اكن تستململ اذلكر اخليف ا طريقة انلقشبندية مع حبس انلفـس اال 
يف الصبااىل ااكن تشم انلاس  احئة اللحم املشوي فترضـ اا  إاليتنفس 

 انلـ   إىللحـم  اشـكوا من هذه الراحئـة ظنـا مـنهم أىلعـه يطـب  ال
فأخربهم أن هذه الراحئة اليت جيداىلعها  احئة كبد أيب بكر اأىلعـه لـيس 
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 ىل(1)عنده حلم

اكن يأخـذ  كمـا أن انلـ  » اعجبا للةهندي ك ف يديع بأىلعه 
)مشاي  الصـوف ة( يأخـذاىلعها  األكابرالمللوم من الويح فكذل  هؤالء 

ا ةىل مع أن أبا بكـر لـم ىل أي من ار مب(2)«األهلللمن  اإل امبطريق 
 يزعم أىلعه يأت ه كشف  اال  ريه من الصحابةىل

 ط فو  بن عيىس أيب يزيد البسطايم إىلقالوا: امن أيب بكر تسلسلت 
خواجة عبد اخلـالق الغجـدااين اهـذه  إىلاهذه مرحلة )الصديق ة( امنه 
 هلمـد بهـاء ادليـن ىلعقشـبند اتسـىم إىلاملرحلة تسىم )ط فو ية( امنـه 

عب د ار أحرا  اتسىم )ىلعقشـبندية( امـن هلمـد  إىلىلع ة( امنه خواجاك(
 إىلالش   أمحد الفا ال اتسـىم )أحرا يـة( امنـه  إىلبهاء ادلين ىلعقشبند 

خــادل انلقشــبندي  اتســىم  إىلالشــ   خــادل اتســىم )جمدديــة( امنــه 

                                                 

 ىل30(  ا اغم املريد للكوثري 1)
 ىل41الرباين املسىم باملكتوبات الرشيفة ص (  مكتوبات االمام 2)
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 :(2)اأنشداا قائلص (1))خادلية(

ألهللــحاا إحســاىلعه حمــا  ل رّس الطرائق ما بص اخلـالئق من 
 حمائره

 ألىلعه عن أيب بكر مصاد ه فانلقـشبندي أقواها اأقومها
الطريقة بملناية عن أكـابر السـلف كـأيب  مبادئازعموا أىلعه تم ىلعقل 

بكر احملمان الفا يس اجملفر الصادق ابق ت كذل  حىت جاء هلمـد 
( 1034الةـهندي )ت  اإلمـامبهاء ادلين االات  ثم جاء من بملده 

مكتوبـات »ة يف ا نـد ااتـرس كتابـه املشـهو  اهو اذلي نرش الطريقـ
لمليل بن احلسـن الـواعظ ا ـراي «  شحات عص احل اة»ااتاا « اإلمام

اهذا الكتاا ف ه كفريـات عج بـة امـع ذلـ  فهـو كتـاا عظـ م 

                                                 

ط:  3السملادة األبدية ف ما جاء به انلقشـبندية  540-539(  تنوير القلوا ص 1)
 مكتبة احلق قة احمطنبولىل

املطبملـة  8ا7(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية لملبد املج د اخلاين 2)
 ىل 1308الملامرة القاهرة 
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 (1)عندهم  احت  به الةهندي الفا ال انلقشبندي االكوثري ااخلاين
اجلنـاحص ااتابـه  ااحمتحسنه ااحت  به خادل ابلغدادي امللقـرس بـذي

ميلء بكفر ظاهر ال يقبله مسلم امع ذل  فـان انلقشـبنديص يونـون 
  (2)عل ه احيتجون به 

ثم نرشها يف بالد الشام هلمد أمص الكرديىل اال يـزال الشـ   أمـص 
يومنا هذا  إىلكفتا ا يململ ا نرش هذه الطريقة يف بالد الشام ابلنان 

                                                 

 48 ة يف آداا الطريقـة الملل ـة اخلادليـة انلقشـبندية ص ىلعظر ابلهجـة السـنا( 1)
ملحمد بن عبد ار اخلاين  ااىلعظـر كتـاا ا اغم املريـد يف  ا انلظـم الملت ـد 

 13مكتوبـات االمـام الربـاين ص 60ملوحمل املريد برجال الطريقة انلقشبندية 
ط: الرمحة ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق الرابطـة حلسـص ادلارسي   198ا

 ىل106ا 27دا  الكترس المللم ة بهام  مكتوبات الةهندي ص 
ضمن كتاا علماء املسلمص اجهلة الوهـابيص ط:  3(   حمالة يف حتق ق الرابطة 2)

ترا ا اخل مكتبة متخصصـة يف بـ  كتـرس ابلـدع االرشـك  -مكتبة احلق قة 
قفـا االطملن يف أهل السنةىل ابالر م من ختصصها يف ب  الرشك فقد جمللوا  ا ا

 باحمم " اقف االخالص"ىل 
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 ىل(1)

أن انلـ  هـو ااضـع أهللـول  (2)اين حص يديع عبد املج ـد اخلـ يف
 الطريقة قائال:

    ىـــال جال الطريقة اخلادلية األ
 هم هللفــوة الرمحن يف لك مشهـد

 ىلع  اهللّديق احملمان قـاحمــم       
 ر ط فو  اخرقاين فا مديــاجملف

ايأيت هلمد يلع الكردي ف ديع أن ااضع علم املصوف اطرقـه هـو 
ىل افضـل أهـل املصـوف ا حمـائر  (3)انلـ   إىلار  اأىلعه أاىح به 

فهم اذلين يغ ثون اخللـقىل ايلـزم مـن  األىلعوا اخللق ااختصهم بطوالع 
كتم هذا المللـم الـم يبلغـه  اأن أبـا بكـر  هذه ادلعوى أن انل  

 احملمان كتما المللم أيضاىل

                                                 

 هلمد احلب ىل 10(  أا اد اذلاكرين أا اد الطريقة انلقشبندية ص 1)
 ىل7(  السملادة األبدية ف ما جاء به انلقشبندية ص 2)
 ىل406(  تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا 3)
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 ك ف ينال املرء مرتبة الصديق ة؟

 فالصديق ة مرتبة عظ مة الكن: ك ف ينا ا املرء؟

الوا: ال يكون الصديق هللديقا حىت تشهد عل ـه حمـبملون هلّلـّديقا ق
 ىل(1)بأىلعه زىلعديق

اىلعقلوا عن بهاء ادلين شاه ىلعقشبند أن بدايـة الطريقـة انلقشـبندية: 
 ىل(2)األخرىىلعهاية الطرق 

اأاجبوا ا انلاس دخول طريقتهم اهدداا من ال يـدخل الطريقـة 
ن بهاء ادليـن شـاه انلقشبندية بأىلعه يكون ا خطر من دينه فنقلوا ع

 ىل(3)«من أعرض عن طريقتنا فهو ا خطر من دينه» ىلعقشبند أىلعه قال 

ف قولون عن الطريقة الرفاع ة: امن  األخرىاهم يطملنون يف الطرق 

                                                 

بهـام  مكتوبـات  45(  الرمحة ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق الرابطـة ص 1)
 مام الةهنديىلاال

 ملحمد بن حمل مان ابلغدادي 16(  احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية ص 2)
 ىل63( ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 3)
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محديـة أىلعفسهم باملشاي  الصادقصىلىلىل اكألاملدعص للطريق مجاعة احمموا 
لطريـق مـن اادلحموق ة االرفاع ةىلىلىل فان الغالرس ا هـؤالء خمـالفتهم 

 ىلإيلهاىلعتسبوا 

  مـن حملسـلة  األمـواتابـص  األح اءاتبىق اشائ  االتصال بص
الطريقة اأخذ الملهد اابل ملـة   إىلمشائ  الطريقة ابتداء من االىلعضمام 

دائمـا سسلسـلة مشـاي  الطريقـة  إيلهـااتدام الصـلة بـص املنتمـص 
ىل ا ـم ألداااىل فمن  احاىلعيتهم يطلبون املدد ايتلقون اململرفة األموات

تتم املبايملة  اختتتم جمالس ذكرهم بإهداء ثواا ذلـ  اخلـتم لسلسـلة 
 ىل(1)مشاي  الطريقة فردا فردا 

ا ذا اكن الش   بهاء ادلين ىلعقشـبند جيتمـع بـأ ااا حملسـلة املشـاي  
 ىل(2)انلقشبندية ايأخذ الملهد االوالية اامللك ف منهم يف املقربة 

                                                 

( ط: دا  االنشــاء 206-205( الطــرق الصــوف ة امشــاخيها يف طــرابلس )1)
 بلنانىل -االصحافةىل طرابلس 

 ىلىل113مدية ( املواهرس الة2)
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 ا أن يكـون اذلكـر بالقلـرس احلرص ا اذلكر اخلـيف االرتاـز 
اتسموىلعه القلرس الصنوبريىل اعندهم ما تسىم بالو د اخلـيف يكـون 

 فـإذاهو اذلكر اجلهري  باملبتدئبملد هللالة الفجرىل ازعموا أن الالئق 
 ىل(1)اذلكر اخليف إىلاملقامات الملال فاىلعه ح نئذ ينتقل منه  إىلما ترىق 

                                                 

ــة 1) ــد د ىلع ق ــا ملحم ــرابلس ا جا  ــرق الصــوف ة يف ط ــاد  216( الط دا  اال ش
 بلنانىل -االصحافةىل طرابلس 
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 يف ار األايلاءالسجود للكملبة اليت تزا  

 إيلهـاتسـجدان » اقد شبه هلمد أمـص الكـردي الشـ   بالكملبـة: 
 ىل (1)«االسجود ر: فكذل  الش  

اهذا حتريف ململىن الوحمـ لة يف القـرآنىل اابابـت عـن ابـن عبـاس 
 إيلـهابتغـوا اجماهد ااحلسن اقتادة االسدي اابن زيد يف قو  تملـاىل 

قال ابن كثري « يرض هبما  االململار بطاعته  إىلأي: تقربوا »  الوحم لة
 ىل(2)«ال خالف ف ه األئمةاهذا اذلي قا  » 

عند القوم فقد قال الةهندي الفا ال شـ    إيلهااالكملبة مسجود 
إن حق قـة الكملبـة الرباىلع ـة » : األكـربالطريقة انلقشبندية اجمـددها 

للحق قـة املحمديـةىلىلىل اامـا أن هللـو ة الكملبـة  إيلهاهللا ت مسجودا 
حلقائق  إيلها  كذل  حق قة الكملبة مسجود األش اء  لصو إيلهامسجود 

                                                 

 ىل525األىلعوا  القدحم ة  313( املواهرس الةمدية 1)
تفسـري الطـربي  2/38فتم القـدير  2/348زاد املسري  2/52( تفسري ابن كثري 2)

 ىل6/146-147
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ىلىلىل احق قـة اإل  ـة األحمـماءعبا ات عـن  األش اء  فإن حقائق األش اء
 ىل(1)«األحمماءالكملبة فوق تل  

اتتـربك  األمـةاقد ذكر أن الكملبة قد تذهرس للطواف حول أايلـاء 
 بهمىل 

« زا هاتطـوف خل بـه اتـ إيلـهامنهم من تأيت الكملبة » قال الغزايل 
 1/269علوم ادلين  إح اء)

 األحمـودابـن عـريب خل ااحلجـر  إىلاذكر انلبهاين أن الكملبـة أتـت 
املقامـات الملل ـا  إىلاطافت حو  ثم تلمذت   اطلبت منـه ترق تهـا 

 (.1/12 األويلاء)جامع كرامات فرقاها  اىلعاشدها أشملا ا اىلعاشدته 

فتااى الكملبـة ايف ابلحر عن عدة ال» قال ابن اعبدين انلقشبندي: 
خرجت من أ ضها لزيا ة أهللحاا الكرامة فيف تل  احلـال جـازت  إذا

(. األمرييدةاملطبعدة   1/302)حاشية ابن اعبددين « أ ضها إىلالصالة 
 األ ضمن الصـوف ة بـأمجملهم ا أن الكملبـة تقتلـع مـن  إمجاعفهذا 

                                                 

 ط: دا  الكترس المللم ةىل 180الةهندي الفا ال  (  مكتوبات االمام الرباين1)
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 اأرضحتهم ملتربك خل بهمىل األايلاءاتذهرس  قا ا ربا ح   مقامات 

 قات خاهللة مع الكملبةعال

ملا دخلت املسجد احلرام  أيـت مجاعـة مـن » اقال هلمد اململصوم: 
الرجال االنساء ا اغية من احلسـن يطوفـون مـيع باشـت اق اتقـرا 

 األ ضشديد م   يقبلون ابل ت ايملاىلعقوىلعه يف لك اقتىل أقدامهم ا 
من ا ؤحمهم بلغت عنان السماء  فتبص يل أن الرجال مالئكة االنساء 

 احلو  الملصىل

 باشت اق تامىلىلىل املا فر ت مـن احلـ  يا أيت الكملبة تملاىلعقي اتقبل
جاءين مل  بكتاا بقبول احل  من  ا الملاملصىلىلىل املا دخلت املدينـة 

قـد خـر  مـن احلجـرة املطهـرة  املنو ة  فلما اقفت  أيـت انلـ  
لـرثى ا إىلااعىلعقيىلىلىل ثم ظهرت نسبيت: ا أيت مج ع الملالم من الملـرش 

 إىلااكن هـذا  الشـ   يوهللـل الطالـرس » منو ا من ىلعو يىل قال اخلـاين: 
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 ىل(1)«الفناء يف أحمبوع

بل تكاد الملالقة بينهم ابص الكملبة تكون شيئا آخـرىل قـال عبـد 
قويت يف عالقة املحبة بالكملبة م   لم يكـن يل هللـرب اال » الكبري: 

احراـت أحمـتا   قرا  يف هلل آخرىل ابينما أىلعا يف الطواف إذ هبت الريم
 «ىلك ف ة»الكملبة ااىلعكشفت بملض جد اىلعها فحصل يل منه 

اظهرت مي هلل حة احمقطت مغش ا يلع  فلما أفقت قمت باخلجالـة 
بملض ما يب  إيلهااالىلعفملال اتوجهت حنو حرضة الش   اأ دت أن أشكو 

فقال يل: يا عجـق: اتـ  لـ  مـع  -أي مع الكملبة  -من هذه الملالقة 
 « مسرس ابلاطن»به  ابل ت؟ فبك ت اتوحملت

فقال: ما ترى يف ابل ت فهو  ري هلداد بل هو يف اجلبـال ايف اجلـدا  
ايف احلجر ايف املد : موجـود امشـهود بـل لك  األ ضايف السماء اايف 
 إالاالظـاهر اابلـاطن اهـو ار اذلي ال ا   ااآلخـر األالذل  هو هو 

                                                 

املواهـرس  195( احلدائق الو ديـة يف حقـائق أجـالء الطريقـة انلقشـبندية ص 1)
 ىل1/204جامع كرامات األايلاء  196األىلعوا  القدحم ة  213الةمدية 
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 ىل(1)«هو

 األخرى األدياناختاذ الوحم لة  ا ىلعمط 

جلواا ا هذا السؤال مطابق ملا يقو  انلصا ى حرفا مرفىل فقد اا
ملا اكن الطالرس » أجاا هلمد أحمملد هللاحرس زادة عن هذا السؤال قائال 

يف االبتداء يف اغية املدنس  اجناا قدحمه تملـاىل يف كمـال املقـدتس  
مفقودة  فال بد من مرشد اكمل بصـري  اإلفاضةهللا ت املناحمبة اليت خل 

كون برزخا  ايكون   حظ اافر من الطرفص حىت يصـري بالطريق ي
 ىل(2)«املطلوا إىلااحمطة لوهللول الطالرس 

                                                 

 ىل139(  شحات عص احل اة 1)
 ىل41اجاكن ( ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلو2)
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 من ال ش     فهو اكفر افاحمق عندهم

بل  حوا بأن لك من لم يتخذ   شـ خا فهـو اعص ر ا حمـو  اال 
 ىل(1)كتاا يف المللم ألفحيصل   ا دى بغري ش    الو حفظ 

من ال ش     فش خه الشـ طان  » لوا: بل حكموا عل ه بالكفر  فقا
امىت اكن ش خه الش طان اكن يف الكفر حىت يتخذ   ش خا متخلقـا 

 ىل(2)«بأخالق الرمحن

أىلعـا هـو الطريـق » املس م أىلعه قال:  إىلاهذا شب ه بما نسبه انلصا ى 
» بواحمـطيت إال األا إىلااحلق ااحل ـاة  لـيس أحـد تسـتط ع أن يـأيت 

ارىل اال  إىليشء يمنع مـن الوهللـول  اإلحمالم ( اليس يف6: 14)يوحنا 
 ااحمطة حتول بص ار ابص عبادهىل

                                                 

 ملحمد بن حمل مان ابلغداديىل 31(  احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية ص 1)
ملحمد بن  47(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية ص 2)

عبد ار اخلاينىل ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اخـتم اخلـواجاكن 
 ىل1311مرص ملحمد أحمملد هللاحرس زادة: 
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ىلعملم  الش   رضا ي لطلرس المللم منه  ال لوضع هللو ته يف اخل ـال عنـد 
 ار! اال لفتم باا الكشف االويح ااالتصال بغري ارىل

 بالش   إالار مسدادة  إىلالطريق 

بواحمطة الش   ألىلعه بـزعمهم  إال ار إىلازعموا أىلعه ال اهللول للمريد 
 قالوا:    اهو ىلعائبه عن انل  إيلهحرضة ار تملاىل ااحم لته  إىلبابه 

ار ال يمكن أن يتم بغري هللحبة الملالم الملا ف  بـل هـو  إىلالوهللول » 
ار  إىلىل فان الش   جيذا املريـد جذبـة (1)«املظهر اذلي ع نه ار للمريد

ىل االش   (2)بصحبة الش   إالحتص ل  ذه اجلذبة  اال اإل  ةتسىم باجلذبة 

                                                 

ىلعــو  ا دايــة االملرفــان يف رس  6( أا اد اذلاكــرين أا اد الطريقــة انلقشــبندية 1)
 ىل44ا 42ا 41الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 

ملحمـد اخلـاين ط:  3( ابلهجة السـن ة يف آداا الطريقـة اخلادليـة انلقشـبندية 2)
 مكتبة احلق قة احمطنبولىل
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 ىل(1)قلرس املريد إىلاكملزاا يزنل الف ض من مره املح ط 

 ىلعموذ  من الرشك يف عق دة الطريقة

أما عن ار ف رصحون بأن الصويف احلق   هو اذلي ال حاجة   
[ احمئل ]أي بهاء ادلين ىلعقشبند[ عن قو م ]أي الصوف ة» ارىل قالوا  إىل

» : إبـراه مارىل فقال: املراد منه كما قـال  إىلالفقري هو اذلي ال حيتا  
 ىل (2)«حس  من حمؤايل علمه مايل

  ريه من املخلوقات فاحلاجة املاحمةىل إىلاأما 

                                                 

ملحمد بـن  42لملل ة اخلادلية انلقشبندية ص ( ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة ا1)
عبد ار اخلاينىل ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اخـتم اخلـواجاكن 

 ىل43
 ىل131(  احلدائق الو دية  يف حقائق أجالء انلقشبندية ص 2)
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 ار إىليرصحون بملدم احلاجة 

ار تملـاىل فاىلعـه ملـا  إىلالقد  ا كبا  الصوف ة بملدم حاجتهم 
ار  إىلأن ال يكون   » ويف )الفقري( قالوا حمائل عن عالمة الص حمأ م
 ىل(1)ذكره القشريي االسهرا دي« حاجة

اقد احمتبملداا أن يكون هناك من يغ   اخللق  ـري انلـ  هلمـد  
اقد أخرجوا الرا بذل  من حسابهم: من   بتهم ا هبـتهمىل فتوجهـوا 

 قائلص:  انل   إىل

 لول احلادث الملممحمواك عند ح به  ألوذيا أكرم اخللق ما يل من 

 (2)ا لملجزي حمواك مستندي ــم خذ ب دي اإل ا حب رس ـــي

 ماذا تتضمن جمالس ذكر انلقشبندية

                                                 

 ىل103عوا ف اململا ف للسهرا دي  125(   الرحمالة القشريية 1)
 -ط: مكتبـة احلق قـة  32-31ت االحمتغاثة باألموات (  احلج  اابلينات يف ثبو2)

 احمطنبولىل
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اتتضمن جمالس انلقشبندية املوجه اىل انل  اأهل بيته بغفران اذلىلعوا 
 اقضاء احلوائ ىل اخل جمالس شب هة بمجالس الش ملةىل

 إىليتوجهـون ف هـا اليت يغنوىلعها يف جمالسهم  األىلعاش داايلكم بملض 
أهل ابل ت اخل مسـجلة دلي بصـوتهمىل اهنـا خيـاطبون انلـ  عل ـه 

 الصالة االسالم ف قولون:

 يا  حمول ار

 ذلنويب عندكم بكم مستشفعا      وقفت باذلل يف أبواب عدزكم

 وترضوا عن عبيدكمأن تقبلوين  أعفر اخلد ذال يف الرتاب عىس

 تم فمن أرجو غريكدددموإن أبي فإن رضيتم فيا سعدي ويا رشيف

 فبانكساري وذيل قد أتيتكددم أنا املقر بذنيب فاصفحوا كرما

 اال طريقا تؤدي حليكدددم اددنسيت لك طريق كنت أعرفهدد

 مدبني الورى اُدىع بصبكد ال تطردوين فإين قد عرفت بكم

*     *     *     *     *     * 
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  يا ال طه إين عبد ذيلدددددل     

 استتار فضاحئدي منكدم أرجو

   يا ال طه نظرة يل بانلبددددي

 منكم بها تقىض مجيع مصاليح

   أنتم كرام ادلهر لك من اتلجددا

 جبنابكم يدددا ساديت لم يفضح

 واهلل طهركم وأذهب عنكم رجسا       

 وفضلكددم بطددده االسمدح

*     *     *     *     *     * 

 وقالوا:

 عليك باتلوسل بالسيدة الطاهرة يا من هل يف الكون من حاجة

 ورى ظاهرةدأرسارها بني ال نفيسة واملصطىف جدها

 ة فاهرةدارها ساطعدأن يف الرشق والغرب هلا شهرة
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 وكم من مقامات هلا فاخرة كم من كرامات هلا قد بدت 

 واآلخرةللخري يف ادلنيا  اعبدة زاهدة جامعة 

 عون اهلل ناظرةويه ملن قد زارها ب تتلو كتاب اهلل يف حلدها 

 اعملة فائقة ماهرة يف كم من قطر قد سما ذكرها

 قد هطلت يف سحبها املاطرة ما القرى إذايسىق بها الغيث 

 *     *     *     *     *     * 

 كفيلة بالقضاء عليهم. يقولون: فاألناشيدوأما أعداء املسلمني 

 رأس املرشكني منكوسا اجعليا رب بموىس  

 زكريا دمر جسور الشيوعيةو ىييا رب بيح 

 يا رب حبق أيوب خلصنا من اذلنوب. 

 يا رب حبق داود أقهر أرشار ايلهود 

   اقد أنشد عبد املج د اخلاين يف احلدائق الو دية يقول للن 

 اجمري انلاس من ىلعا  السملري يا شف ع اخللق يف ايلوم الملسري 
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مـــوالك  األفـــالكخلـــق  أىلعت  اا الكون لوالك ملا  
 ديرالق

 أىلعت بص الرحمل ابلد  املنري أىلعت مقصود الوجود املصطىف 

 مستجري مماك املستنري  اأىلعا عبد ضمل ف مذىلعرس  

 لك حال من هللغري اابري امحاك امللجأ املقصود يف  

 ليس يل  ريك اار ىلعصري  األىلعب اءفأ ثي يا   اث  

 اأجرين منه يا خري جمري ااحمتجرس يل اقيت ما أشت  

 يوم ال يغي كبري عن هللغري هراء كن يل منقذايا أبا الز 

 لم جيره أمحد ا ادي البشري من  ذا املذىلعرس الملايص اذا  

 اعهللم الملايص من ا ول املبري اهو ذخر الملاملص املرتىج 

 للملطايا ظاهر املجد ظهري  اهو اكف للربايا اكفل 

 لكرس تستمري األعتااأىلعا يف  أىلعا عبد من عب د ابلاا بل  

 ط بة الط بة النرش الملبري  ىلعا عبد نا حمكنتبل أ 
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 اجزأه لك خري من ىلعذير  عطف ار عل نا قلبه 

ـــاه اين   حص قلت ح ليت: قلت    ـــريض اجل ـــا ع ي
 مستجري

 أت  ايلوم الملبوس القمطرير فهو عوين اهو  ويث ابه 

 اقال أيضا:

 اجاه  ذل  اجلاه الكبري اأىلعت   اث لك اخللق طرا 

 عسري من عواطفه تسري   فلك أمر عطف انل  إذا 

 يل قرير باإلجابةاقل    إيلهسسطت يدي مفتقرا  

امن أخالقه اجلـود الغزيـر   فحاشا أن يرد يدي هللفرا 
(1) 

 ابينما يقولون عن ار:  يا اكشف املهمات

                                                 

 ىل22 - 20(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية ص 1)
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 بنفس الصفة قائلص: يصفون  حمول ار 

 (1مات االظلم)هلمد زينة ادلىلع ا ابهجتها      هلمد اكشف الغ      

 ابينما خياطبون ار قائلص:

 يا من يغ   املستغ            إن لم تغثنا من يغ       

 قائلص: جتدهم يف ىلعفس الكتاا خياطبون هلمدا 

 ابه حمملــــدا إالما مد خلري اخللـــق يـــدا      أحد 

 داـيــدي      ابذل  كنت من السمل إيلهفلـذاك مـددت 

 اعــــــال          فا اامتاز بكل عـالباا ر حممـا 

 االلك بدعـــــوته اتصـال         بار احاز به املــددا

 ر         مماه الوذ مدى الملمـرــي اليسـر افـيف الملس إين

 (1اأقول أ ثي يا ذخـــري         اأىلعلي من كف   ىلعـدى)
                                                 

 38ابص ص  24(  أا اد اذلاكرين أا اد الطريقة انلقشبندية قا ن بص ص 1)
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 ىل62ابص ص  36(  أا اد اذلاكرين أا اد الطريقة انلقشبندية قا ن بص ص 1)
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 عق دة القبو  

ار  اهـو  إىل  فهـو الوحمـ لة اللقرب شأن عظ م عند الصوف ة عموما
يف ادلعواتىل فهذه  إيلهموطن الرباكت اموضع قضاء احلاجات  ااملتوجه 

 عق دة مصد ها ما قا  هلمد أمص الكردي:

الك شأن من شؤان الملبادة اطلرس المللوم االكشـوفات مـرتبط 
بالقبو   بل تل  المللوم اف ضها اابل ملة اامللك ف ااحمـتمداد لك خـري 

 قربىل مرتبط بال

فاىلعهم يملتقدان أن الراحاىلع ـات جتتمـع يف ذلـ  اكجتمـاعهم يف 
 األجسـاماملنام ابملد املمات  اهو اعلـم الالهـوت اخلـا   عـن اعلـم 

 ىل(1)ااخللق ااأل ااا

اقد حصل للش   بهاء ادلين ىلعقشبند امللك ف االواليـة ح نمـا 
يف املقـربةىل اأخـذ طريقـة  األمواتاجتمع سسلسلة مشاي  انلقشبندية 
                                                 

 ىل7األىلعوا  القدحم ة  ( 1)
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 ىل (1)اذلكر اخليف من الغجدااين امل ت يف املقربة

قال بملض املشاي : إن ار يولك بقرب الويل ملاك يقيض احلـوائ  » 
ىل هكـذا جـاء إحمـنادها (2)« اتا ة خير  الويل من قربه ايقض ها بنفسـه

يشء من كتاا اال حمـنةىل بـل  إىلموقوفا ا املشاي  الم يرفملوا السند 
 ن قربه ااأىلعه ما يزال ح ا ح اة دىلع وية حق ق ةىليزعمون أن الويل خير  م

»  ااألايلـاء األىلعب ـاءا ذا  حوا بأن املقصود من زيـا ة قبـو  
 األىلعب ـاءاحمؤال املغفرة اقضاء احلـوائ  مـن أ ااا الزيا ة ااالحمتمداد 

 ىل (3)«بالشفاعة اإلمدادعل هم السالم االملبا ة عن هذا  ااألئمة

من قال إن أ ااا » ى الزبازية أن ايناقض ذل  ما جاء يف الفتاا
و حممل د عثمـان باملشاي  حارضة تمللم  يكفرىل اقال الش   فخر ادلين أ

دان ار ااعتقد بذل   األمو امن ظن أن امل ت يترصف يف » اجل اين: 

                                                 

 ىل113(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل410(  تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا 2)
 ىل38(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 3)
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ىل اال تنىســ أن أكــرث أتبــاع هــذه الطريقــة مقــ ان (1)« فقــد كفــر
هـذه الفتـوى  الكـن أيـن هـم مـن إيلهللمذهرس احلنيف امنتسبون 

 احلنف ة؟

: قرب مملراف الكـري» اقد كذبوا ا الشافيع ازعموا أىلعه قال: 
 ىل(2)«الرتياق املجرا

ــه مــوب متمــذهبا باملــذهرس  اجمللــوا اخلرضــ اذلي تلــىق عن
 ىل(3)الشافيع

امـا يفمللـه الملامـة مـن تقب ـل أعتـاا » قال الش   الكـردي: 
إن قصـداا بـذل     ااملابوت اذلي جيملل فوقهم فـال بـأس بـهاألايلاء

املربك  اال ينبيغ االعرتاض عل هم ألىلعهم يملتقدان أن الفاعل ااملـؤثر 

                                                 

 ىلىل3/94(  ابلحر الرائق 1)
 13(  احلج  ابلينات يف ثبوت االحمتملاىلعة باألموات املسىم بادلالئل السـ ف ة ص 2)

 (ىل1981أيب األحمفا  يلع هلمد ابلليخ )«!!! هلسود الزمان» للملقرس بـ 
 ىل27(  احلج  ابلينات يف ثبوت االحمتملاىلعة باألموات 3)
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 ىل (1)«هو ار  اإىلعما يفمللون ذل  هلبة ف من أحبهم ار تملاىل

املا مات الش   بهاء ادلين ىلعقشبند بىن أتباعـه » اقال الكردي: 
الـم يـزل « ىل قـال (2)« ا قربه قبة عظ مـة اجمللـوه مسـجدا فسـ حا
 «ىل(3)أبوابه إىلتستغاث جبنابه ايكتحل برتاا أعتابه ايلتجأ 

مسـافة مائـة  إىلازعموا أن ار أكرمه بأن جملله يف قربه تشـفع 
بينما الش   عالء ادلين انلقشبندي تشفع  األ بعفرحم  من جهات قربه 

 ىل(4)أ بملص فرحمخا فقط إىل

 املايلة: اآلداا األايلاءايقرتا الكردي ا زائر قبو  

  مسـتقبال القـرب  أن تسلم أاال ا الويل املقبـو  ثـم يقـف
 إحـدى اإلخـالصثم يقرأ الفاحتة مرة ااحدة احمـو ة  مستدبرا القبلة

                                                 

 534(  تنوير القلوا 1)
 142(  املواهرس الةمدية 2)
 ىل 142(  األىلعوا  القدحم ة 3)
 ىل148(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء الطريقة انلقشبندية ص 4)
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ثم جيلس عنـده اجيـرد  إيلهعرشة مرة اآية الكريس مرة ايهرس ثوابها 
ىلعفسه عن لك يشء حىت يصري لوحا ثـم يتصـو   احاىلعيتـه ىلعـو ا جمـردا 

ه حىت حيصل   ف ض من ف وضاتهىل اتسـتملص احيفظ ذل  انلو  يف قلب
ا ذل  باالحمتمداد من  احاىلع ة ش خه أاال اجمللها ااحمطة بينها بـص 

 ىل(1)« املزا 

اتستط ع زائر قبو  املشاي  االحمتفادة مـنهم اأخـذ الفـ ض ااملـدد 
ال يمنع ابلملد الصو ي » منهم حمواء اكن قريبا منهم أم بمل دا عنهم فاىلعه 

:  املقدحمـة ابرهـان ذلـ  قـو   األ ااا إىلوجـه يف احلق قة عن امل
 ىل(2)«اهلللوا يلع ح ثما كنتم

 هلمد بهاء ادلين شاه ىلعقشبند
الغـوث » اهو  أس الطريقة اتسـىم باحمـمهىل يصـفه الكـردي بأىلعـه 

 ىلااألشباا باأل ااا اجتماعه«ىل األعظم
                                                 

 ىل534(  تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا ص 1)
 ىل71(   شحات عص احل اة 2)
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ااكن الش   بهـاء ادليـن ىلعقشـبند جيتمـع بـأ ااا حملسـلة املشـاي  
اتلقـن  (1)أخذ الملهد االوالية اامللك ف منهم يف املقـربة انلقشبندية ا

اذلكر اخليف من  احاىلع ة الش   عبـد القـاد   جـدااين  اهـذا لـيس 
عج با فإن الراحاىلع ات جتتمع بملد املمات اهو اعلـم الالهـوت اخلـا   

الـم جيتمـع بهـاء ادليـن ىلعقشـبند مـع » ىل قال اخلاين األجسامعن اعلم 
ألن بينهمـا مخـس احمـائط مـن  جـال  جسـاماألالغجدااين يف اعلـم 

 ىل(2)« السلسلة

 القرب مصد  املل 

احي  انلقشبنديون ك ف ة حصول المللـم اتلـ  احلكمـة مـن 
 القبو  ف قولون:

أ اد املريد أن يزا  قبو  الصاحلص اتسـتمد مـن  احـاىلعيتهم  إذا
 املقدحمة ف نبيغ  :

                                                 

 113(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل7(  األىلعوا  القدحم ة 2)
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 أن تسلم ا هللاحرس القربىل 

قريبا من  جل ه ايضع يده ايلمـىن ا أن يقف يف طرف ايلمص 
 اليةى فوق رسته ايطرق  أحمه ا هللد ه

عرش مرة اآية الكـريس  إحدى ااإلخالصأن يقرأ الفاحتة مرة 
 مرةىل

أن يتصو   احاىلعيته ىلعو ا جمردا عن الك ف ات املحسوحمة احيفظ 
 ىل(1)ذل  انلو  يف قلبه حىت حيصل   ف ض من ف وضه

اهـذه كذبـة  (2)أباحوا ابلناء ا القبـو ازعموا أن السلف الصالم 
مـا اختلفـوا يف  فـإىلعهمالصـحابة  اإمجـاعااضحة ا الكتاا االسنة 

                                                 

ابلهجة السن ة يف آداا الطريقـة  27(  السملادة األبدية ف ما جاء به انلقشبندية 1)
 ىل44-43انلقشبندية 

اىل ملـ  اململكـة  1381رم هلـ 20(   حمالة موجهة مـن هلمـود حسـن  ب ـع 2)
الملرب ة السملودية آىلعذاك ضمن كتاا السملادة األبديـة ط: مكتبـة احلق قـة ص 

 ىل15
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حتريم ابلناء ا القبو   ااحتجوا يف ذل  بكترس الزيدية اذليـن أفتـوا 
 بأىلعه يكره ابلناء ا قبو   ري املشهو ين بالوالية ىل 

 إالنـاء ا املقـربة ازاد هلمد يلع الكردي ا ذل  فزعم حرمـة ابل
 ىل(1)نل  أا شه د أا اعلم أا هللالم

 مصاد  املل  عند الطريقة

مدا  الطريقة ا حصـول اململرفـة اتـرل املقامـات الملل ـا  
ىل الـيس بـتمللم (2)االفناء يف ذات ار اذلي ال إخالص يـتم بداىلعـه

المللمىل فان المللم علمان: علم الو اثة اهو علم الظاهر  اهو حيصـل 
 ااجتهد يف طلبهىل ملن جد

باملقوى اايلـه  إالاالمللم ال ينىل اتسىم علم ابلاطن اال ينال  
ىل اهذا المللم ال ين ااتقوا ار ايمللمكم ار بقو  تملاىل  اإلشا ة

                                                 

 ىل17-16(  ىلعفس املصد  1)
 (  مكتوبات االمام الرباين 2)
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هـذا  إنىل  بـل (1)اليس باململلم اإل  ةينا  الملا ف بمحض الملناية 
 ىل(2)المللم يتلقاه الويل من اليح الق وم بال ااحمطة

أي  (3)«األذااقااعتقداا » الةهندي كبري انلقشبنديص  قال 
ــل  ــا يم  ــهالكشــف ام ــام   إيل ــال ادلارسي ا ه ــوىىل اق ا 
علومهم حاهلللة من احلق بـال ااحمـطةىلىلىل » املكتوبات بأن الصوف ة 

كما قال بملض الملا فص خماطبا ألهل انلظر: أخذتم علمكـم م تـا 
 ىل(4)«وتعن م ت  اأخذىلعا علمنا عن اليح اذلي ال يم

«ىل المللـم بـاململلم إىلعمـا» اقد خالفوا بذل   يم قول انلـ   
 اإىلعمـاال عالقة   باملقوىىل  زاعمص أن المللم املو اث عن انل  

                                                 

 ىل211(   شحات عص احل اة 1)
خلادل ابلغدادي ضـمن كتـاا: علمـاء املسـلمص  12(   حمالة يف حتق ق الرابطة 2)

 ىل12ابيص اجهلة الوه
ط: دا  الكتــرس  221الفــا ال الةــهندي 221(  مكتوبــات االمــام الربــاين 3)

 المللم ةىل
 ىل310-309(  الرمحة ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق الرابطة 4)
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 املقوى خل هذا المللم ابلاطن اذلي يرا    ابلاطن ونىل

حيصـل بهـذه  اإىلعمااهذا لكه ال يتم عندهم باململلم ااململل مىل  
 الملوامل:

 ىلاألمواتلسلة  جال الطريقة الف ض من أ ااا حم 

 مقابلة قلرس الش   للمريدىل  

املحاذاة: أي هلاذاة الش   ح   تسمع ما يقو  الو مـن  ـري  
احلضو  ممله فاىلعه تسمع نمه كما حىك ذل  الكـوثري عـن أمحـد 

 ىل(1)األهللولالكمشخاتيل هللاحرس جامع 

 ىلااألحالماملنامات االرؤى  

 

                                                 

 ىل87(  ا اغم املريد  ا ىلعظم الملت د ملوحمل املريد برجال الطريقة انلقشبندية 1)
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 موقفهم من اململل م ااململلم

الطريقة مبناها ا الملالقة بص الش   ااملريد فان الش   امع أن 
هو ملحص ل الواحمطة اتنظ م الملالقة بص املريد  اإىلعماليس للتملل م 

ابص ار ااضع هللو ة الش   يف خم لة املريدىل احنـن ال ىلعمللـم دينـا 
تصـااير هبـل  إالار  إىليوجرس هللو ة شـخ  كرشـط للوهللـول 

عــن اختــاذ املصــااير ألن  ماإلحمــالايغــوث ايملــوقىل ا ــذا ىلعــ  
ىل بل هذا ف ـه إبطـال لقـو  إيلهاملرشاص اختذاها احم لتهم للوهللول 

 إذاحمال  عبادي عي فاين قريرس أج ـرس دعـوة ادلاع  اإذا تملاىل 
حمال  عبادي  اإذااملريد من الش    الم يقل  إىلفار أقرا  داعن

 داعهمىل إذاعي فان يل أايلاء جي بون دعوة ادلاع 

ف تبـع اذليـن اكىلعـوا « ملتبع لك أمة ما اكىلعـت تملبـد» احلدي   ايف
يملبدان الشمس: هللو ة الشمسىلىل اهكذاىل ايدخل يف هذا احلـدي  
من اكىلعوا يضملون هللـو ة الشـ   يف خم لـتهم عنـد ذكـر ار تملـاىل 

 جهنمىل إىلف تبملون يوم الق امة هللو ته حىت توهلللهم 
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 أن جيتمع به بل يمكن للش   أن يريب مريده بالراحاىلع ة من  ري
اجتمااع حسـ اىل ازعمـوا أن انلـ  اكن يـريب أاتسـا القـرين بمثـل 

 ىل(1)ذل 

 طملنـهم يف المللم

املطلـوا ذلـ  أىلعهـم  إىلاالمللم عنـدهم مشـغلة ال توهللـل  
حيصلون المللوم اجلمـة يف حمـااعت الـيس كأمحـد االشـافيع اأيب 

 حن فة اذلين احمتغرق طلبهم للمللم عرشات السنصىل

نلقشبندية هذه احلق قـة فحكـوا عـن أيب اقد أكدت كترس ا 
أخذتم علمكم م تا » يزيد قو  املوجه ألهل احلدي  اطلبة المللم 

ىل احـىك (2)«عن م ـت  اأخـذىلعا علمنـا عـن الـيح اذلي ال يمـوت

                                                 

 33)ص 25ابطـة ااملوجـه اخـتم اخلـواجاكن (  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الر1)
 حسرس الرتق م اخلطأ(ىل

الفتوحـات  1/5طبقات الشملراين  99األىلعوا  القدحم ة  49(  املواهرس الةمدية 2)
 ىل309الرمحة ا ابطة  344تلبيس ابليس  1/365املك ة 
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آفـة املريـد ثـالث: الـ ا  » القشريي عن أيب بكر الو اق قـو  
وء أدا اذكر أن أحد الصوف ة حمئل عن حم« ااألحمفا  ااتابة احلدي 

 ىل(1)«المللم إىلاحنطاطه من احلق قة » فقال  -أي الصويف  -الفقري 

تـابملون أخـذاا  إالاذلين أخذ عنهم أهل احلدي   األمواتاهل 
عن الصـحابة اأخـذ الصـحابة عـن  حمـول ار اذلي اشـرتط ار 

 ؟اان تط ملوه تهتداالطالرس ا داية اتباعه فقال 

تملـاىل اال يقـد  أن يتوجـه  ار إىلفال حمب ل للوهللول » قالوا  
ار:  إىلبواحمـطة الشـ   بـل هـو أقـرا الطـرق للوهللـول  إال إيله

اب ته اعصـاه احمـوطه ار يكون بمشهده امسجده  إىلااملقرا 
 ىل(2)ار امقتض للشفاعة إىلىل اهذا موجرس للقرا اىلعملله

ار ال  إىلاملبـدأ اجلـاهيل القـديم أن القـر   إىلاهذا عـودة  

                                                 

 ىل126ا 92(  الرحمالة القشريية 1)
)حسـرس  26اخـتم اخلـواجاكن (  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه 2)

 ىل167األىلعوا  القدحم ة  170( املواهرس الةمدية 36الرتق م اخلطأ 
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ااذلين اختذاا مـن داىلعـه أايلـاء: مـا  ط قال تملاىل بوحم إالحتصل 
ا اـوا لسـم مـن اكن قبلنـا  ار زلـىف إىليلقربوىلعا  إالىلعملبدهم 

ار ال أحـد يمكنـه  إىلاكنلصا ى القـائلص: املسـ م هـو الطريـق 
 ىل(1)به إال األاار  إىلاذلهاا 

اتسم ة هذا الوحم ط ش خا تملم ة اتمويه فان تملل مه للمريـد  
ن يكون يف دقائق فقد حكوا بأن الوهللول عندهم يكون يمكن أ

أقىصـ  إىلبطريق اجلذبة )ادلفملة( يدفع الشـ   بهـا املريـد ف صـل 
اململا ف اتزال بها المللقة املظلمة يف القلرس كتلـ  الـيت أخرجهـا 

)جربيل من قلرس انل 


2)  

ال يملرف ش خا ال يمللم بـل يكـون هللـو ة لوضـع  ااإلحمالم 
انلقشـبندية  إيلـهار! حسـبما تـدعو  إىل هللو ته يف خ ال السال 

 إىلسشدة اتديع أىلعه من  ري اضع هللو ة الشـ   يف خم لـة السـال  

                                                 

 ىل6: 14(  يوحنا 1)
 ىل 74(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 2)
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 ار اال يمكن حتص ل املقامات الملالىل إىلار ال يتم الوهللول 

اقد اعرتض ا اجوا اضع هللو ة الشـ   يف خم لـة املريـد  
خم لـة بأىلعهم ال يمكنهم أن يأمراا املريـد بوضـع هللـو ة الشـ   يف 

اكن داخال يف الصالةىل فما اذلي جيملل هذا املخ ل حرامـا  إذااملريد 
 ابطة بار عز اجل  ري  إىليف الصالة حالال يف  ريهاىل اما ادلايع 

  ابطة الصالةىل

 شاه ىلعقشبند حييي ايم ت

ف موتىل ثـم « مت» ااكن يكيف الش   بهاء ىلعقشبند أن يقول للرجل 
 اة مرة أخرىىل اذكر قصة طويلة يف ذلـ  احل إىلف ملود « قم يح»يقول   
أن يقـول    إيلـهأن يقول لصاحبه مت فمـات ثـم الـ   إيلهال  اأىلعه 

 ىل(1)احل اة إىلع  فأخذت تةي به احل اة شيئا فشيئا ثم اعد 

                                                 

احلـدائق الو ديـة يف  137  األىلعـوا  القدحمـ ة 134-133(  املواهرس الةـمدية 1)
 ىل147-1/146  جامع كرامات األايلاء 137بندية حقائق أجالء انلقش
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الشـ   حيـيي » اقد اعرتف الةهندي أن مريدي الطريقة يقولـون 
 ىل(1)ش خةمن لوازم مقام امل ااإلماتة اإلح اءايم ت  اأن 

 ىلعقشـبندايذكر هلمد الكردي يف تنوير القلوا أن إمداد الش   شاه 
ألهللحابه حاهللل  م يف ح اته ابملد موته فال فرق بص ح اته اموتـه يف 

أفإن مات أا قتل اىلعقلبتم إمداد أهللحابه بكل يشء اديلله قو  تملاىل 
)ا أعقابكم


 ىل(2

احلال  امنها هذا  ااكن شاه ىلعقشبند يتمثل هو الك ىلعقشبندي بأقوال
 :  ابل ت

دلي اعنـد املسـلمص  كفرت بـدين ار االكفـر ااجـرس          
 (3قب م)

                                                 

 ىل349(  املكتوبات الرباىلع ة للةهندي 1)
 ىل500(  تنوير القلوا 2)
ااحت  بب ت الشملر مرة ثاىلع ة ص  134احلدائق الو دية  134(  األىلعوا  القدحم ة 3)

 (ىل282ااحت  به الةهندي يف مكتوباته )ص   213
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هذا ابل ت الشملري مشهو  امتداال يف كترس انلقشـبنديص  ك ـف 
من تستحسن ىلعقل هذا الشملر الكفـري  اإليمانيكون ف ه يشء من 

 أمجملهم بكفره؟!! األمةمن احلال  اذلي شهد علماء 

بملـد  إيلـهانلاس عل ه فلم يرد عل ه السالم ثـم اعتـذ  احملم أحد 
 ىل (1)ذل  بأىلعه اكن مشغوال سسماع نم ار

 (2)«ىلاألداترك  األدا» فقال:  األدااحمئل عن 

 

 أمحد الفا ال الةهندي

لقد بلغ هذا الرجل من املواضع أن فضل انلصـا ى االكفـا  اعمـة 
الاكفـر ىلعو اىلع ـة سسـبرس أفضل منه ألن يف  اإلفرىلع عل ه فزعم أن كفا  

 .(3)ف ه بملالم اخللق األمرام ا  اعلم 
                                                 

 ىلىل 135القدحم ة  ىل األىلعوا 130(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل133األىلعوا  القدحم ة  126(  املواهرس الةمدية 2)
 ىل200ا 17( مكتوبات االمام الرباين الةهندي هللفحات 3)
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مع أىلعه فضل ىلعفسه ا أيب بكر الصديق ازعم أىلعه بلـغ يف الملـرا  
ىل اأن اآلخـرينمرتبة ا تفع ف ها فوق مقام أيب بكر ااخللفـاء ابالثـة 

أىلعـه عـر   األىلعب اءبملض انلقشبنديص جيد ىلعفسه أثناء الملرا  يف مقام 
 ىل(1)األىلعب اءام ما فوق مق إىل

كثري ما اكن يملر  يب فوق الملرش اأ تفع فوقه بمقـدا  » ااكن يقول 
شـاه ىلعقشـبند ىلىلىل قـال  اإلمـامابينه  ا أيت مقـام  األ ضما بص مراز 

 «ىل(2)ااعلم أين لكما أ يد الملرا  يتية يل»

ايديع الكشف من ار مع أىلعـه يـأيت بمـا يؤاـد أن الكشـف مـن 
أكرمـوا » موضـوعة ال أهللـل  ـا كحـدي  الش طان ف حت  بأحادي  

 ىل(3)«عمتكم انلخلة
                                                 

 ىل176( مكتوبات االمام الرباين 1)
قال ااكىلعت الكملبـة تطـوف بـه  182األىلعوا  القدحم ة  184( املواهرس الةمدية 2)

لسن ة يف آداا الطريقـة اخلادليـة ابلهجة ا 185املواهرس الةمدية ╗ترشيفا   
 ىلس 180احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 80الملل ة انلقشبندية 

 ىل17ااىلعظر  حول تفض ل ىلعفسه ا أيب بكر ص  142( مكتوبات االمام الرباين 3)
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حد اجلنون ال  إىلما لم يصل أحدكم » اينقل عن بملض املوحموحمص 
 ىل(1)«اإلحمالم إىليصل 

لو أن  جال تصوف أال انلها  ال يـأيت » هللدق الشافيع حص قال  إال
 ىل(2)«عقله أبدا إيلهالظهر حىت يصري أمحقا  اما لزم أحد الصوف ة فملاد 

 ما: أىلعتم تصلون أازعم أىلعه املىق باخلرض اايلاس عل هما السالم احم
ا املذهرس الشافيع فأجاباه بأىلعهما ليسـا ملكفـص بالرشـائع الكنهمـا 
يصــل ان ا املــذهرس الشــافيع ا اء حرضــة القطــرس لكوىلعــه شــافيع 
املذهرس  الكن: كماالت الواليـة موافقـة للمـذهرس الشـافيع بينمـا 

 فقة ملذهرس أيب حنف ةىل كماالت انلبوة موا

ثم ىلعقل عن هلمد با حما )ىلعقشبندي كبري( أن املسـ م عيىسـ عل ـه 
 ىل(3)ىلعزل آخر الزمان حم ململ بمذهرس أيب حن فة إذاالسالم 

                                                 

 ىل144( مكتوبات االمام الرباين 1)
 ىل371( تلبيس ابليس البن اجلوزي ص 2)
 ىل282املكتوا  قم  305الرباين ص  ( مكتوبات االمام3)
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 هل حيرس  حمول ار علم الالكم؟

» ابينما حيذ  هلمد اخلاين يف ابلهجة السن ة من علـم الـالكم قـائال 
ملبة الش طان  يديع أمحد الةهندي اتقل د أهل الالكم فاىلعهم مل اإياك

ــا ال أن  حمــول ار  ــم » سرشــه  الف ــدين يف عل ــن املجته ــ  م بأىلع
قد  فرت ل  املن توحمـل  إين» قائال  إيله ألىقىل ازعم أن ار (1)«الالكم
أ يـت الكملبـة » يوم الق امةىل اقـال  إىلبواحمطة أا بغري ااحمطة  إيلب  

 ىل(2)«ريما يلاملطهرة تطوف يب ترشيفا منه تملاىل اتك

  امـن األايلـاءاال خيلو كتاا هللويف من ذكر طواف الكملبة حـول 

                                                 

 ىل181ابص احلدائق الو دية  14( قا ن بص ابلهجة السن ة 1)
 ىل185( املواهرس الةمدية 2)
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 ىل(1)عق دة أهل السنة عند الكوثري جواز ذل 

خشـبة ياسسـة  إىلاأن ار تملاىل أعطاه املرصف حىت لو أىلعـه توجـه 
اقـت  إىلالسماء اخل تمطر فقال  ا: أقليع  إىلالخرضت اأىلعه ىلعظر مرة 

 الوقتىل ذل  إىلكذاىل فحبس املطر 

بملثـت  إيناأن  احاىلع ة يلع بن أيب طالرس جاءته اقال   حمـ دىلعا يلع: 
حن فـة االشـافيع  أيبألعلم  علم السمواتىل فجممله براحاىلع ـة  إيل 

 ىل(2)اجبم ع أحماتذتهم فأفاضوا عل ه من براكتهم حىت احمتغرق يف أىلعوا هم

                                                 

 ىل51( ا اغم املريد  ا ىلعظم الملت د ملوحمل املريد برجال الطريقة انلقشبندية 1)
 ىل182( احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 2)
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 من احل واىلعات ش وخ الطريقة

د جة الوالية الاكملة ااعتـرب  إىلاحىت احل واىلعات فان منها من اهللل 
عند الطريقة انلقشبندية من ش وخ الطريقة  قال هلمد بن عبد اخلاين 

اأما احل واىلعات فلنا مـنهم شـ وخ: امـن شـ وخنا اذليـن » انلقشبندي 
اعتمدت عل هم: الفرس  فإن عبادته عج بة  اابلازي اا ـرة االلكـرس 

ادتهم ا حد ما هم االفهد اانلحلة ا ريهم: فما قد ت أن أتصف بملب
 ىل(1)«عل ها ف ها

                                                 

ملحمد بـن  6 ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية ص (   ابلهجة السن1)
 عبد ار اخلاينىل
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 زعمهم أن ار يتشلك بأشاكل احل واىلعات

حىك هللاحرس الرشحات أن الش   بهاء ادلين عمر اكن يراـرس فرحمـا 
فسئل عن ذلـ  فأجـاا بـأن اخت ـا ه للفـرس  األاقاتأب ض يف لك 

فمـثال اقـع  بملض املجل ات الصو ية مشهودا   كـذل ىلألن  األب ض
وب يف شلك شجرة بالوادي املقـدس ااقـع املجـيل املجيل الصو ي مل

يف هللو ة شاا خمطط الوجه  اقال الش   ميح  الصو ي نلب نا هلمد 
 ادلين ابن عريب:  أيت  يب ا هللو ة الفرسىل

سدبحانه باتلجليدات الصدورية   يران احلققال: اهكذا فالسالكون 
واندات حىت انه يتجىل يف مجيع صور االشياء من معدادن ونباتدات وحي

ااغية املجـيل الصـو ي اأفضـله أن يـتج  ار للسـال  يف  ...وإنسان
هللو ة هللاحرس املجيلىلىلىل امنشأ هذا الظهو  قول القائل: حمـبحاين اأىلعـا 

ار  اهل يف ادلا ين  ريي  اأمثال ذل  من أدلة  إالاحلق  اما يف اجلبة 
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 ىل(1)حصول املجيل

ات حمـلوك هلمـد احي  انلقشبنديون قصة متواترة بينهم عن بـداي
بهاء ادلين ىلعقشبند طريق املصوف فذكراا أن شـ خه أمـره أن تشـتغل 

فنهضـت بأعبـاء هـذه اخلدمـة حمـبع » خبدمة الالكا امداااتهم قال 

                                                 

ىل ااتاا الرشحات مملتمد عند حمادة الطريقـة 134-133(    شحات عص احل اة 1)
انلقشبندية الكن أكرث عوامهم ال يمللمونىل فقد احت  به الةهندي الفـا ال 

به خادل ابلغـدادي يف  حمـالة  ااحمتحسنه ااحت  1انلقشبندي االكوثري ااخلاين
( يف حص أن هذا الكتاا ميلء بكفر ظـاهر ال يقبلـه 3يف حتق ق الرابطة )ص 

 مسلم امع ذل  فان انلقشبنديص يونون عل ه احيتجون بهىل
 48ااىلعظر ابلهجة السـن ة يف آداا الطريقـة الملل ـة اخلادليـة انلقشـبندية ص  

م املريـد يف  ا انلظـم الملت ـد ملحمد بن عبد ار اخلاين  ااىلعظـر كتـاا ا اغ
 13مكتوبات االمـام الربـاين ص  60ملوحمل املريد برجال الطريقة انلقشبندية 

الرمحة ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق الرابطـة حلسـص ادلارسي ط:   198ا
 ىل106ا 27دا  الكترس المللم ة بهام  مكتوبات الةهندي ص 

عند القوم اخل اليت اكىلعـت حت ـل اىل  لك هذه كترس ىلعقشبندية مملتمدة امملرافة 
 هذا الكتاا اتمدا مؤلفه من  ري أن تملرتض ا يشء ف هىل
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القاين يف الطريق لكرس اقفت حىت يمـّر هـو أاال   إذاحمنصىل حىت كنت 
بالصـدق  هـذه احلرضـةثم بملد ذلـ  أمـرين أن أشـتغل خبدمـة نا 

لكرس منهم تنال  إىلىل اقال: إىلع  حمتصل اإلمدادطلرس منهم اأ ااخلضوع
خبدمته حمملادة عظ مةىل فا تنمت ىلعملمة هذه اخلدمة الم ال جهدا بأدائها 

لكرس  فحصل يل من لقائـه أعظـم  إىلحسرس إشا تهىل حىت اهلللت مرة 
حال فوقفت بص يديه ااحمتوىل يلّع بكاء شديد فاحمـتلىق ]اللكـرس[ يف 

حنو السماء فسمملت   هللوتا حزينا  األ بعمه احلال ا ظهره ا فع قوائ
اتأاها احنينا فرفملت يدي اجمللت أقول آمص حىت حمكت ااىلعقلـرسىلىلىل 
ااجدت حرباء فخطر يل أن أطلرس منها الشفاعة فاحمتلقت ا ظهرها 

 ىل(2)«   اأىلعا أقول آمص(1)السماء  إىلاتوجهت 

                                                 

 (  لو اكن اللكرس ااحلرباء ا املذهرس األشملري ملا توجها  اىل السماءىل1)
 119- 118(  املواهرس الةمدية يف مناقرس انلقشبندية ملحمـد أمـص الكـردي 2)

لملبد املج د اخلـاين مجـع ابـراه م  130دية األىلعوا  القدحم ة يف مناقرس انلقشبن
ابلهجـة السـن ة يف  130السنهويتىل احلدائق الو دية يف حقائق أجال انلقشبندية 

 ىل73آداا الطريقة انلقشبندية 
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 اهذه القصـة مـا زالـت متداالـة امتناقلـة بـص انلقشـبنديص يف
جمالسهم  الم تملد شيئا منس اىل فقد احت  بها أحد مشاي  انلقشبنديص 

 يف بلنان يف هلارضة   مسجلة بصوتهىل اهو املسىم  جرس ديرسىل
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 أقوال  حية يف الكفر

 -جاء موالىلعا » امن الكفر الرصيم ما حاكه هللاحرس الرشحات قال 
 يوما حجريت ا أى مصحفا يف الرف: -حمملد ادلين 

 كتاا؟ فقال ما هذا ال

 فقلت: هو مصحفىل

قال: ان ذل  من عالمة ابلطالة فان تالاة القرآن اظ فة املتوحمطصىل 
االصالة شغل املنتهـص اأهـم املهمـات للمبتـدئص: االشـتغال بـانليف 

   ااالشتغال بغريه بطالةاألهماترك  ااإلثبات

 (ىل1«)كمن يقرأ الفاحتة يف القملود زعما منه أىلعها أم القرآن

اكن يل أا  -حمـملد ادليـن  -قـال موالىلعـا » لرشحات اقال هللاحرس ا
يميش يف املاء ايضع قدمه ا ا واء الكن لـم يكـن    احئـة مـن 

 إناالمللماء فقال الشـ  :  األكابراملوح دىل احرض مرة جملسه كثري من 
                                                 

 ىل148(   شحات عص احل اة 1)
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ار حمبحاىلعه ليس بملالم للغ رس  فاىلعفجع أكرث احلارضين من هذا الالكم 
ابلملض بثوبه من اخلوف لكوىلعه خالف اا تملدت فرائصهم حىت تغطى 

 (ىل1«)مسرس الظاهر»ىلع  املزنيل 

اقد أقر الةهندي أن قائل هذا الالكم هو عبد الكريم ايلمي اابن 
 (ىل2عريب)

                                                 

 ىل153(   شحات عص احل اة 1)
 املكتوا املائةىل 106(  مكتوبات االمام الرباين ص 2)
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 يتحدثون عن موت الرا

عبد الـرمحن اجلـايم عـن تملبـري  ؤيـا  آهـا « موالىلعا»احمئل ش خهم 
مـات فمـا يكـون أحدهم اخل أىلعه  أى يف املنام أن ار حمـبحاىلعه قـد 

تملبريه؟ فقال: حيتمل أن يكون زال من قلرس هللاحرس هذا املنام ااىلعملدم 
)1(هواه إ هأفرأيت من اختذ  يشء من أهوائه بموجرس قو  تملاىل 

ىل 

 الرا عندهم يصلـــي!!!

امن مراترس امقامـات الواليـة عنـد انلقشـبندية مرتبـة: حق قـة 
 الصالةىل اخل مرتبة اعيلة جداىل 

« قف يا هلمد فإن ار يصـيل» ف ما ا د يف قصة اململرا   الملل» قالوا 
يف احلق قـة هـو » أن ار  إىلثـم اىلعـت  « حق قة هـذه املرتبـة إىل إيماء

                                                 

 ىل197 احل اة (   شحات عص1)
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 ىل اهذا ترصيم بموافقة ابن عريب يف قو :(1)«الملابد ااململبود

 

 يا يلت شملري من امللكف  الرا عبد االملبد  ا 

 

)أمحد بد  ادلين حسـون( القد قال أحد انلقشبنديص يف بلنان 
ااململرا  فـذكر هـذه الملبـا ة أن ار  اإلرساءيف خطبة   مسجلة عن 

تقتـدي بربـ ؟  إالتتشبه برب ؟  إالف ا تا ك الصالة   ╗يصيل ثم قال 
 ىلسإن  ب  يصيل اأىلعت ال تصيل؟

فها قد زعم انلقشبنديون أن ار يصيل فماذا تنتظران يـا مسـلمص 
 ملة لم يقل بمثلها الكفـرة اال املجـوسىل اأن بملد ذل ىل هذه مقولة شن
 ار هو الملابد اهو اململبودىل

                                                 

ملحمـد مملصـوم الملمـري  83(  كتاا السـبع األرسا  يف مـدا   األخ ـا  ص 1)
 انلقشبنديىل
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أيب احلسدن  إىلونقل الرسهندي أن السلطان حممود الغزنوي أرسدل 
وأطيعدوا فلما قرأ عليه  األمراخلرقاين انلقشبندي يذكره بطاعة أويل 

قال إين مشدغول بطاعدة اهلل  منكم األمراهلل وأطيعوا الرسول وأويل 
 .(1)«حبيث لم أفرغ بعد لطاعة رسول اهلل

 اجلايم يرصا: ال مبدأ اال مملاد
ا أيت مجاعة من املريدين تستشهد سشـملر موالىلعـا » قال الةهندي 

 عبد الرمحن اجلايم قدس ار رسه:

كـــرثة  إالمـــا حنـــن يف ذا ابلـــص  احدة إالما مبدأ اال مملاد هللاا 
 (2)موهومة

 مقام اجلهل بار

                                                 

 ىل134(  مكتوبات االمام الرباين الةهندي 1)
 ىل354(  املكتوبات الرباىلع ة للةهندي 2)
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 إىلة اذلكر عندهم حصـول اجلهـل بـار ااالىلعتهـاء أما ثمرة ااغي
 املرصيم بأىلعهم يذكران من ال يملرفونىل

الشـ   عب ـد ار أحـرا  عـن  حمـألي» عالء ادلين « موالىلعا»قال 
ارىل قال: ما هذا ذكر: هذا عبا ةىل قلت: فمـا هـو  إالاذلكر قلت: ال ا  

ا  -نـبيغ عندك؟ قال: أن تملرف بأىلع  ال تقد  أن تملرفـهىل ثـم قـال: ي
اجلهل اأن ينوي الصـالة هكـذا: أعبـد  إىلأن يقبل ايتوجه  -السال  

 ىل(1)«ار اذلي ال أعرفه: ار أكرب

                                                 

 ىل139(   شحات عص احل اة 1) 
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 كـفــر آخــر

اأعظم من ذل  ما حـاكه هللـاحرس الرشـحات أن الشـ   اجلـايم 
مـا يقـول شـ خكم حـص يغضـرس » انلقشبندي حمال أحـد مريديـه 

 اإذاكوىلعون ا حـذ  مـي حرضتم عندي ت إذاعل كم؟ قال: يقول: 
خرجتم من عنـدي تنسـون ار اال تملرفوىلعـه أبـدا! قـال الشـ  : فمـا 
تقولون   ح نئذ؟ قال: نسكت اال ىلعـرد شـيئاىل قـال الشـ  : يـا عجبـا 

حنـن ال ىلعملـرف ار بـل ليست عندكم همةىل ينبيغ لكم أن تقولـوا: 
 «ىلىلعملرف  أىلعت

 اال ىلعكونىل اكن ار الم ىلعكن حننىل ايكون ار» اقال  م مرة 
 ىل (1)حنن مملدامون أيضا اار موجود ااآلن

                                                 

 ىل140(   شحات عص احل اة 1)
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 مقام اخلمر االُسكر
بأىلعهـا حصـلت يف  األقـوالااملادة الةهندي يملتذ  عن مثل هـذه 

 حالة حمكر الويل ا  اا عقلهىل اهو عذ  أقبم من ذىلعرسىل 

ف قولـون كمـا  (1)ايتغنون بمقام السكر ااخلمر امدا املخمـو ينىل
 ذكر الكردي:         

  ا حادي الملشاق قم ااْحُد قائمـا  ادىلعدن نلا باحمم احلب رس ا احنـاف

اإن أىلعكـرت ع نـاك شـيئا      وُصن يف رسنا ُسكرنا عدن حسدودنا
 فساهلنا 

 ااخامرىلعا مخر الغرام تهتكنا اطابت قلوبنا   فإىلعا إذا طبن

 افقد  فع امللك ف يف حمكرىلعا عن  ره فال تلم السكران يف حال حمك
 ـا لبت أشواقنا  بما من إذاـا   ىلعإـاه دعـ ـناحملم نلا ف ما ا

                                                 

 ىل492م الغ وا (  تنوير القلوا يف مملاملة عال1)
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وقد اعرتف الرسهندي كبري انلقشبنديني صدور فظائع الالكم مدن 
مشايخ الطريقة انلقشبندية  كقوهلم بأن الويل أفضل من انلديب وقدول 

اما » فقال الواحد منهم أنا احلق وسبحاين ما أعظم شأين. ولكنه بررها 
لرت  رس يف شد الزىلعـا  فمرصـاف عـن اقع يف عبا ات مدا الكفر اا

الظاهر املتبـاد  فـاىلعهم مملـذا ان  بغلبـة السـكر يف ا تكـاا هـذه 
 (1)« املحظو ات

                                                 

 ىل 114ااذل   33(  مكتوبات االمام الرباين الةهندي ص 1)
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 ا هللو ة ار اإلنسانالةهندي يملترب 

 

 اإلمـاكننسـخة جامملـة مـن اعلـم  اإلنسـانااعترب الةهندي أن 
بطريق احلق قة  امن طريق الوجوا بطريـق الصـو ة أن ار خلـق آدم 

  هللو تهىل ا

 قال: فار خلق آدم ا هللو ته اهو مزنه عن الشب ه ااملثل ة:

ة  ها هللـو ة ال شـبخالهللـته فكذل  خلق ار  اا آدم اليت خل 
 اال مثل ةىل 

 

 ااما أن احلق حمبحاىلعه ال ماكين: فكذل  الراا ال ماكىلع ةىل

الملالم كنسـبة ار تملـاىل: ال داخلـة يف الملـالم اال  إىلانسبة الراا 
أن خلـق  إىلا جة عنه اال متصلة بـه اال منفصـلة عنـهىلىلىل ااىلعـت  خ

 الملالم يدل ا أهلللهىل
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مستفادة من كماالت الرا امـن هنـا  اإلنسانا ا بأن كماالت 
 ا د أن ار خلق آدم ا هللو ته امملىن من عرف ىلعفسه عرف  بهىل

خل فة الرمحن اال عجرس: فإن هللـو ة اليشـء  اإلنسانفال جرم اكن 
 يشءىلخل فة ال

 ىل(1)اما لم خُيلق ا هللو ة يشء ال يل ق خبالفه يشء

 

ااهللف القلرس بالملرش املج د اأىلعه لو ال  عرش الرمحن اما ف ه يف 
زااية من قلرس الملا ف ملا أحس به هللاحبه ألن القلرس جامع للملنـا  

االملرش االكريسىلىلىل بل لصا  الملـرش مضـمحال امتالشـ ا   ااألفالك
املشاي  اذليـن هللـد  عـنهم اقـت  لبـة  امن هذا القب ل نم بملض

 ىل(2)«اإللعالسكر كقو م: إن اجلمع املحمدي أمجع من اجلمع 
                                                 

حـول انلـ  اذلي  326ااـذل   373(  مكتوبات االمام الربـاين الةـهندي  1)
 قبلهىل

  236ااىلعظر  100(  املكتوبات الرباىلع ة املسماة باملكتوبات الرشيفة ص 2)
= 
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اللتملريف بمملىن الشهود عند انلقشبندية يقر  هللـاحرس الرشـحات 
 أن للشهود مملنيص:

أحدهما: شهود اذلات املربأة عن الظهـو  يف بلـاس املظـاهرىل يفةـ 
الرباين يف مكتوباته أن الكمـال  اماإلمالكوثري ذل  أكرث بما ىلعقله عن 

 ىل (1)«املوح د الوجودي: ظهو  أن الملبد االرا:  ا» يف 

 

 قسمص: إىلا ذا يقسم انلقشبنديون املوح د 

 

ااحد اهو ارىل  إالتوح د اجودي: بمملىن أن تؤمن أىلعه ال موجود  - 1

                                                                                                   

 ط: دا  الكترس المللم ةىل      
 ىل71ا ىلعظم الملت د ملوحمل املريد برجال الطريقة انلقشبندية (  ا اغم املريد  1)
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اأن لك ما حمواه مملدامىل  قا  الةهنديىل أضاف: امثـل هـذا املوح ـد 
احلسص بن منصو  احلال : أىلعا احلق  اقول أيب يزيد: حمـبحاين مـا  قول

 ىل (1)أعظم شأين

 ارىل إالتوح د شهودي: أن ال تشاهد يف الكون  - 2

اكن ما حموى ار مملداما اهو اكلظل  ال اجود حق     ففملـل  اإذا
 هو فملل ار يف احلق قةىل اإىلعماما حموى ار أيضا ليس فملال حق ق ا 

 

                                                 

 ىل56(  مكتوبات االمام الرباين املسىم باملكتوبات الرباىلع ة ص 1)
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البرش خملوقة  إ ادةالةهندي هذا القول فزعم أىلعه ملا اكىلعت  ىلعملم أقر
اكمل ـتىلىلىل  اإل ادةر تملاىل من  ري تأثري  ا يف حصول املراد اكىلعت تل  

فذلل  فاملأثري أيضا خملـوق ف هـاىلىلىل فـيف تأثريهـا ال اخت ـا    أهللـال 
 إىلعما األفملالاملرصيم بأن املؤثر يف  إىلف كون تأثريها اكجلماد  ثم اىلعت  

كمـا هـو مـذهرس علمـاء هو قد ة ار تملاىل ال تأثري لقـد ة املخلـوق 
 ىل(1)املتلكمص

 

 إىلاهؤالء يص حون يف اجه ابن ت م ة: من أين ل  تقس م املوح ـد 
 االصفات؟ ااألحمماء ااإللوه ةتوح د الربوب ة 

قسمص لك منهما ينيف اجود ما خلق ار  إىلأما أن يقسموا املوح د 
 الق ااملخلوق شيئا ااحدا فهذا تقس م مرشاع!اجيمللون اخل

 

                                                 

 ىل28ااذل  أىلعظر ص  14(  مكتوبات االمام الرباين ص 1)
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الصـوف ة الوجوديـة هـم » ايرصا هللاحرس كتاا مدا   السبع بأن 
ميح ادلين بن عـريب ا ـريه  األكربالقائلون بوحدة الوجود مثل الش   

«  محهم ار اذلين اكىلعوا أ باا املوح د  اأىلعهم مملذا ان لغلبـة حـا م
 ىل(1)

 

ا  هؤالء يطلقوىلعه ايصطلحون ف ما فاملوح د لفظ  يع  يف هلل
ذكـره  إذابينهم ا أن مملناه احدة الوجودىل فـال تغـرت بلفـظ املوح ـد 

انلقشبنديون فاىلعهم يريدان بـه الفنـاء بـار ااحـدة اجـود املمكـن 
 بالواجرسىل تملاىل ار عما يقولونىل

 

 

                                                 

ط:  اة مرتب ه مطبملة يس   50-48(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  1)
 ىل1331احمتاىلعبول  -



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

82 

 البرش عند انلقشبنديص ظالل أحمماء ار اهللفاته

 

امـ ا   إىلاعلم المللـوي ينـتع  إىلهللول احي  الةهندي أىلعه بالو
ار تـتم دائـرة  إىلىلىلىل ابالسـري اإلمـاكنالملدم بالوجود اذلي هو منشـأ 

 األحمـماءمرتبـة  إىلالواجبـة احيصـل للسـائر الوهللـول  األحمماءظالل 
االصفات  ايف هذا املوطن يتحقق الرشاع يف حق قة الفناءىل فـإن هـذه 

رة لوجـه حرضـة اذلات تملالـت خل يف احلق قة اكحلجـرس  حمـات األحمماء
 ىل(1)اتقدحمت 

 

ثاىلع هما: شهود اذلات من بلاس املظاهر من  ـري اهللـف الكـرثة بـل 
بنملت الوحدة ايقال  ذا الشهود عند الصوف ة شهود االحدية يف الكرثة 

ىل اقد عرب ىلعقشـبندي (2)«ا هذا الشهود بملد ابلملثة ااكن  حمول ار 
                                                 

 ىل242ااىلعظر أيضا ص  240(  مكتوبات االمام الرباين 1)
 ىل 41ىلعو  ا داية االملرفان ص  213(   شحات عص احل اة 2)
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داام  فـإذا» هـذا الشـهود بقـو  آخر اهو هلمد مصطىف أبو الملال عن 
مرتبـة املشـاهدة بـأن ينكشـف   بملـص  إىلاملريد ا املراقبـة تـرىق 

اأىلعـه  األشـ اءهل طة جبم ع  إل  ةاابلصرية أن أىلعوا  اجود احدة اذلات 
 ىل(1)«تملاىل متجل بصفاته اأحممائه يف مصنواعته

 

: قـد ياألىلعصا زاريا  اإلحمالمقال ش   » قال هللاحرس الرمحة ا ابطة 
احمتغرق يف مر املوح ـد م ـ  تضـمحل  إذايصد  عن الملا ف بار 

ا قتـل احلـال   (2)اذكر تندم اللقاين « ذاته يف ذاته اهللفاته يف هللفاته
 ىل(3)اأن قاتله لو فهم مقصوده من نمه ملا اجد مسااغ لقتله

                                                 

(   حمائل القصو  )جمموعة  حمائل الغـزايل( بتحق ـق هلمـد مصـطىف أيب الملـال 1)
 ىل4/183
(  هو ابراه م اللقاين امللقرس بالربهان اهو هللاحرس كتاا جوهرة املوح د املقر  2)

املد تس باألزهر يتغزل باحلال  ايتندم ا قتلهىل امـع ذلـ  تملتمـد أكـرب  يف
 مرجمل ة علم ة كتبه!

 ىل126-125(  الرمحة ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق الرابطة ص 3)
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حمائر املوجودات مظـاهر » بل  ا مشاخيهم اكلةهندي ا ريه بأن 
 إىلعمـااأن هذا الملـالم « امرايا شؤاىلعاته ااماالته اذلات ة  إل  ةا األحمماء

ىل اأن ار اكن (1)اإل  ـةاالصـفات  األحمـماءهو مظهر لظهو  كمـاالت 
 املالءىل إىلكزنا خمف ا فأ اد أن يملرض ىلعفسه من اخلالء 

 

ح   خيـر  السـال   االصفات األحمماءأشخاص الملالم ظالل اأن 
الظل اإن حصـل للسـال  الـرتل  ذل ايتصف بأاهللاف  أاهللافهعن 

 األحمماءاذلي هو احمم من  األهللل إىلعن هذا الظل ينصبغ بلوىلعه ايصل 
: اح نئذ تصري القطرة مرا ااحلصاة جبالىلىلىل فلما حصل للسال  اإل  ة

اهذا عندهم هو السري للتحيل بأحمماء « الفناء اابلقاء: هللا  مرا اجبال
احيدد هذا « االحممايئ االصفايتار اهللفاته اتسم ه الةهندي *السري 

                                                 

ااىلعظر ىلعو   326ا 43ا 42ااذل  اىلعظر ص  121(  مكتوبات االمام الرباين ص 1)
 ىل83اختم اخلواجاكن  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه
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خل  إ  ـةأحمـماء  إىلأاال  ااألايلـاء األىلعب ـاءىلعهاية عرا  » السري بأىلعه 
 ىل(1)«تمل نات اجودهم مبادئ

 

ال كمال احلمد أن حيمده الملبد ايملرف أىلعه » ايقول عب د ار أحرا  
عدم هلـض ال  حمـم   اال احمـم  -أي الملبد  -ىل اأىلعه هو تملاىل إالحامد 

ىلىلىل فاىلعه (2)يبته  رسا ا بكوىلعه تملاىل جملله مظهرا لصفاته اإىلعمااال فملل 
باملجيل القهري يمحو منه الغري  -أي السال   -جت  احلق ا قلبه  إذا

ملن امللـ  فال جرم تسمع يف هذا القلرس  (3)هو إالفال يبىق ف ه االسوا  
ايلوم ر الواحد القها   احمبحاين ما أعظـم شـأين اأىلعـا احلـق اهـل يف 

 ىل(4)«ادلا ين  ريي
                                                 

ملحمـد مملصـوم الملمـري  55(  كتاا السـبع األرسا  يف مـدا   األخ ـا  ص 1)
 ىل192ااىلعظر ص  198انلقشبندي ااىلعظر مكتوبات االمام الرباين ص 

 ىل43(  أىلعظر مكتوبات االمام الرباين للةهندي الفا ال انلقشبندي 2)
 عندهم من أحمماء ار احلسىن!!!« هو»(  ا 3)
 ىل162-161ألىلعوا  القدحم ة (  ا4)
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اقد أا د هللاحرس الرشحات تساؤال أبـداه أحـد احلـارضين للشـ   
اكن ال اجود  ري اجود احلـق  إذا» حمملد ادلين انلقشبندي اىلعصه ما ييل 

حمبحاىلعه اذلي هو الوجود املطلق اأن الظاهر يف بلاس املظاهر ااحد: فما 
 ؟إياهمألهل الكفر امنازعتهم  اإلحمالممملىن خمالفة أهل 

 

أجاا الش  : ملا اكن اجود احلق حمـبحاىلعه اذلي هـو الوجـود املطلـق 
اذلي ال اجود  ريه عند هلق  الصـوف ة مقرتىلعـا باململ نـات االنسـرس 
ااالعتبا ات احنوها من انلملوت اليت تلحقه بواحمطة تمللقـه باملظـاهر: 
جرى لك ااحد من أفـراد املمكنـات بمقتمـ مبـدأ تمل نـه اذلي هـو 

ىلعزاع موب عل ـه السـالم بمـوب السـامري  ىلإحق قته فأفم ذل  
ا تفملت تل  النسرس ااالعتبا ات مكم  فإذاالختالف مبدأ تمل نهماىل 

االتفاق كما اكىلعا ا ذل  قبـل  إىللكه( برجع موب  األمر)اايله يرجع 
عراض اململص ااملراد بموب اباين هو السامري: فان احممه موب أيضا 

 باه جربيل عل ه السالم كما ق ل:فان أمه  بته بص اجلبال فر
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ــاا  الطفل لم يكترس حنينا ختلفت إذا ـــه اخ ـــون مرب ـ ظن
 املؤمـــــــل

 ىل(1)اموب اذلي  باه فرعون مرحمل فموب اذلي  باه جربيل اكفر

                                                 

 ىل213(   شحات عص احل اة 1)
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 ترصحيهم بوحدة الوجود

 

اكن بملض انلقشبنديص يملتبون يلع ايقولون: أىلعـت تتصـدى     
ىل ملاذا ال تكرس جهودك ضد أعداء املوح ـد ار إالملن يقولون ال ا  

 ار اشأىلعهم؟! إالاترتك اذلين تشهدان أن ال ا  

 ار عند هؤالء؟ إالالكن ماذا تملي ال ا      

حال  إىلار بالنسبة  إالمملىن لكمة ال ا  » القد قال انلقشبنديون: 
 إالال مقصـود حال املتوحمطص:  إىلارىل ابالنسبة  إالاملنتهص: ال مملبود 
 ىل(1)«ار إالحال املبتدئص: ال موجود  إىلارىل ابالنسبة 

 

ار:  إاليف مملـىن ال ا   األكابرقال بملض » يقول هللاحرس الرشحات 
 إالار اأح اىلعـا ال مقصـود  إالأح اىلعا يقول يف مرتبة حملواه: ال مملبـود 

                                                 

 ىل86(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  1)
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 ىل(1)«ار إالار اأح اىلعا ال موجود 

ار( ذكر الملوامىل ا)ار( ذكر اخلواص( ا )هو(  إالاذكراا أن )ال ا  
ىل هكذا جمللوا )هو( أفضل اأا مرتبة يف اذلكر (2)ذكر خواص اخلواص

 ارىل إالمن ال ا  

ار ايفهمون أن املوجود احلق   اال  ري هـو  إالفهم يقولون ال ا  
 ار بل هو متجل يف هللو  املخلوقات اليت ىلعراها لكها!!!

 

اذا » رء عنـدهم أن يوهللـف بأىلعـه اعلـم بمللـم املوح ـد اتستحق امل
اعتقد توح د االفملال االصفات ااذلات اتقر  يف قلبـه أن ال فاعـل يف 

 ىل(3)«الوجود اال ارىل فح نئذ يقال ملثل هذا: إىلعه اعلم بمللم املوح د

 
                                                 

 ىل141(   شحات عص احل اة 1)
 ىل162املواهرس الةمدية  185(   شحات عص احل اة 2)
 ىل211(   شحات عص احل اة 3)
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 الطريقة انلقشبندية ا ثالث طرق

 

ة اقــد قســم شــ   الطريقــة انلقشــبندية الةــهندي الطريقــ
 انلقشبندية اىل ثالث طرق:

 االاىل: قائلون بأن الملالم موجود يف اخلا   بإجياد احلقىل

 

اباىلع ة: يقولون بأن الملالم ظل احلق حمـبحاىلعهىل اأن الوجـود قـائم 
بوجود احلق ق ام الظل باالهلللىل مثال: اذا امتد الظل من شخ  اجملـل 

 «ىلذل  الشخ  من كمال قد ته اهللفات ىلعفسه منملكسة ف ه

 

زعم الةهندي أىلعه  لبته احلال حىت اهللل اىل مقام الظل ة اقد 
ااجد ىلعفسه احمائر الملـالم ظـال كمـا تقـول بـه الطائفـة اباىلع ـة مـن 
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 ىل(1)انلقشبنديةىل ظنا منه أن الكمال يف احدة الوجود

 

ابال : قائلون بوحدة الوجودىل أي يف اخلا   موجود ااحد فقط: 
بصفات اجوب ة اإماكىلع ـة   اهو ذات احلقىلىلىل ايقولون: إن احلق متصف

ايوبتون مراتـرس املـزنالت  ايقولـون باتصـاف اذلات الواحـدة يف لك 
مرتبة اأحاكم الئقـة بتلـ  املرتبـة  ايوبتـون لـذلات املـذلذ ااملـالم  
الكن ال باذلات بل يف حجرس هذه الظالل املحسوحمة املوهومةىل ايلزم 

اإن اكىلعـوا  من هذا هلظو ات كثـرية  اع اعقـالىلىلىل اهـؤالء الطائفـة
ااهللـلص اكملــص الكــن نمهــم دل ا طريــق الضــاللة ااالحلــاد 

 اأفضاهم اىل الزىلعدقة ااالحلادىل

 

فحكم بأن قو م عص الزىلعدقة االضالل ثم اهللفهم بـأىلعهم مـن 

                                                 

 ىل 141( مكتوبات االمام الرباين 1)
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ىل مع أىلعه اعتذ  عن القـائلص بوحـدة الوجـود بـأن (1)الواهلللص الاكملص
 ىل(2)ر قو م بوحدة الوجود حمببه السكر ا لبة املحبة

 

 

 ري أىلعه اافقهم ا ذل  يف كثري من أقوا   فزعم أىلعـه ملـا اهللـل 
 أيت ىلعف  الك فرد من أفـراد الملـالم بـل لك » اىل مقام الفناء يف ار 

ذ ة منه: احلق جل اعال ا أيت ىلعف  عص مج ع اذل ات حىت اجـدت 
تمام الملالم مضمحال يف ذ ة ااحدةىلىلىل ثم اجدت هللو  الملـالم اأشـاك  

إن » ح   قـال  (3)عص احلق تملاىل موهومةىلىلىل فتذكرت عبا ة الفصوص
شئت قلت إىلعه أي الملالم حق  اإن شئت قلـت إىلعـه خلـقىل اإن شـئت 

                                                 

 ىل139-138 الةهندي ( مكتوبات االمام الرباين1)
 ىل342( مكتوبات االمام الرباين 2)
إن لم يكن ف ه كفـر: »( أي فصوص احلكم البن عريب اذلي قال ف ه اذله  3)

 «ىلفليس يف الملالم كفر
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قلت إىلعه حق من اجه امن اجه خلقىلىلىل ابملد مـا  فـت بملـد الفنـاء 
 بابلقاء لم أجد  ري احلق ااجدت مج ع اذل ات مرآة لشهوده حمبحاىلعهىل

 

جدت احلق حمبحاىلعه مع لك ذ ة من ذ ات املا  جملت اىل ىلعف  ا
ااعرتف بأن عبا ة الفصوص مشملرة بملدم املم ز بـص ار  (1)«اجودي

 ابص خلقهىل اقد هللدق يف اعرتافه هذاىل

 

الصوف ة الوجودية هم » اقد تقدم اعرتاف مؤلف ىلعقشبندي آخر بأن 
القائلون بوحدة الوجود مثل الش   االكرب ميح ادلين بن عـريب ا ـريه 

« هم ار اذلين اكىلعوا أ باا املوح د  اأىلعهم مملذا ان لغلبـة حـا م مح
 ىل(2)

                                                 

 ىل334( مكتوبات االمام الرباين 1)
ط:  اة مرتب ه مطبملة يس   50-48( كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  2)

 ىل1331احمتاىلعبول  -
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 اجدت ار عص ىلعف : الةهندي يقول

 

اجدت ار عص االش اء كمـا قـا  أ بـاا » يقول أمحد الةهندي 
املوح د الوجودي من متأخري الصوف ة ىلىلىل ثـم اجـدت ار يف االشـ اء 

بحاىلعه مملها بممل ة ذات ة  ثم  أيتـه من  ري حلول ارسيان  ثم اجدته حم
بملدها ثم قبلها ثم  أيته حمبحاىلعه اما  أيت شيئا اهـو اململـي باملوح ـد 
الشهودي اهو اململرب عنه بالفناء فوجدت ار ع نها بل عص ىلعف   ثـم 

 ىل (1)« اجدته تملاىل يف االش اء بل يف ىلعف  ثم مع االش اء بل مع ىلعف 

فقـال: « اذا تم الفقـر فهـو ار»  احمئل شاه ىلعقشبند عن قول ابلملض
 : (2)هذا اشا ة اىل الفناءىل اأنشد يقول 

 لم يــ  اال ار من كـــــان لم تكن   
                                                 

ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة  181األىلعوا  القدحم ة  182(  املواهرس الةمدية1)
 ىل78انلقشبندية 

 ىل132ااألىلعوا  القدحم ة  124(  املواهرس الةمدية 2)
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 لم يبق اال ار ااذا فن ت من ب   

اقد تراوا للحال  تب ص مملىن احـدة الشـهود فقـالوا: هـو كقـول 
 ىل(1)احلال : أىلعا احلق اقول أيب يزيد: حمبحاين

 

ملوح ــد الوجــودي احــدة الوجــود بــص ار اخلقــهىل امقصـودهم با
اادليلل ا ذل  قو م إىلعه جيرس ا الش   أن تشغل املريـد يف ابتـداء 
أمره بظواهر الرشيملة ايغلق عل ه باا الالكم يف املوح د املطلـقىل فـان 

 ىل(2)من فتم هذا ابلاا ا مريديه  بما تزىلعدقوا فخةاا ادلا ين

ح د اعبادة ار اىل أقوال الزىلعدقة اال أن احنن نسال ك ف يؤدي املو
 يكون للتوح د عندهم مملىن آخر اهو احدة الوجود

ابالطبع  الالكم عن املوح د ا منه  االىلعي اء ال يؤدي اىل الزىلعدقة 
                                                 

احلـدائق الو ديـة يف حقـائق  81(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبندية 1)
 ىل180أجالء انلقشبندية 

 ىل34ة يف آداا الطريقة اخلادلية الملل ة انلقشبندية (  ابلهجة السن 2)
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اخسا ة ادلا ين بل من حقق املوح د دخل اجلنةىل ااىلعما املوح د عنـد 
دا: تمويها اخوفا من انلقشبندية عبا ة عن احدة الوجود اتسموىلعه توح 

 ىل (1)التشن ع ااملكفري

قال أبو حممل د اخلـراز: اذا أ اد ار أن يـوايل » اقال يف تنوير القلوا 
عبدا من عب ده فتم عل ه باا ذكرهىل فاذا احمتذل اذلكر فتم عل ـه بـاا 

ىل ثـم (2)القراىل ثم  فمله اىل جمالس االنسىل ثم جملله ا كريس املوح د
ه دا  الفرداىلع ـة ااشـف   حجـاا اجلـالل  فع عنه احلجاا اأدخلـ

فح نئذ يصري  بال هواالملظمةىل ااذا اقع برصه ا اجلالل االملظمة ب  
 الملبد زمنا فاىلع اىل

 ثم أنشد هللاحرس املنوير يقول:

                                                 

 ىل216ا 215ا 214ا 213ا  212(   أىلعظر مكتوبات االمام الرباين الةهندي 1)
(  ال يملرف املسـلمون شـيئا احمـمه كـريس املوح ـد الكـن املتخصصـص يف 2)

الصوف ة يملرفون أن هذه  اشا ات يرمزان بها اىل احدة الوجود االفنـاء يف ار  
 ذه عق دة مو اثة من ا نداس اابلوذيصىله
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  ابملد الفناء يف ار كن ك فما تشاء

 (1)فمللم  ال جهل افملل  ال از     

 

ا ة عـن جتل ـه إن حق قـة اذلكـر عبـ»يقول ش خهم هلمـد با حمـا 
ىل اهكـذا يصـبم اذلاكـر عنـدهم (2)«حمبحاىلعه ذلاته بذاته يف عص الملبد

 عص املذكو  ابالملكسىل

فـأعرّض عّمـن تـوىّل عـن ايفة عب د ار أحرا  قول ار تملاىل 
أي أعرّض عمن احمتغرق ااحمتهل  يف ذات ارىل ااحت  بما قا   ذكرىلعا

   ميح ادلين بن عريب

                                                 

 ىل119-118االرحمالة القشريية  466ااذل    510(  تنوير القلوا 1)
احلدائق الو دية يف حقائق أجالء الطريقـة انلقشـبندية  167(  األىلعوا  القدحم ة 2)

 ىلىل162ص 
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ــ ـــر ار ت ـــائر اال بذكـــ ــنطمس ابلصـ ــوا      ات زداد اذلىلع
 االقــــلوا

(1)اترك اذلكر أحسن منه حاال      فإن الشمس ليس  ا  راا 
 

 

حىك هللاحرس الرشـحات أن السـالكص يـران احلـق حمـبحاىلعه  -
باملجل ات الصو ية  حىت اىلعه يتج  يف مج ع هللو  االش اء مـن مملـادن 

صو ي اأفضله أن يـتج  اىلعباتات اح واىلعات اانسانىلىلىل ااغية املجيل ال
ار للسال  يف هللو ة هللاحرس املجيلىلىلىل امنشأ هذا الظهو  قول القائل: 
حمبحاين اأىلعا احلق اما يف اجلبة اال ار اهل يف ادلا يـن  ـريي اأمثـال 

 ىل(2)ذل  من أدلة حصول املجيل

 

                                                 

 ىل161ىل احلدائق الو دية 161(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل134-133(   شحات عص احل اة 2)
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اقد زعموا أن هذه احلالة خل حالة حمكر اتـوهم اخطـأ حيصـل 
ل   ما تشبه الوحدة بـار ا ـذا تصـد  عند اذلاكر يف حمكرته ف حص

عنهم هذه اللكمات اتل  االحوالىل فاذا أفاقوا عرفوا أن ما حـدث  ـم 
تشبه االحتادىل اخير  ا السنتهم نم الشطم االكفر حلصـول قمـة 

 ىل(1)الصلة بار! اح نئذ يقول: أىلعا احلق احمبحاين

 

 هل تتسبرس الملبادة الصح حة يف امللفظ بالكفر؟!

 

لطبع فهذه انلت جة اخلطأ ديلل ا أن الملبـادة خطـأ اا أن ابا
الش طان تستحوذ عل ـهىل فلـو اكن هـذا اذلكـر متوجهـا اىل ار توجهـا 

 هللح حا ملا أثمر الكفر ااىلعت  باداعء اذلاكر لاللوه ة!!!

                                                 

ــا  1) ــدا   األخ  ــبع األرسا  يف م ــاا الس ــري  31(  كت ــوم الملم ــد مملص ملحم
 ىل 1331انلقشبندي احمتاىلعبول 
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اأىلعتم حماك ى حىت تمللمـوا مـا احرم ار االقرتاا من الصالة 
 بادة خل حمبرس السكر اتملطل الملقل! ىل اهؤالء يدعون أن المل تقولون

 

اذكر هللاحرس كتاا الرشحات أن  جال حمال املوىل بهـاء ادليـن 
عمر عن قول القائل )املمكن عص الواجرس( فرجع عـن هـذا الـالكم 
اقال )بل الواجرس عص املمكن( فقال: ما هناك فـرق بـص الالكمـصىل 

هللـاحرس  ىل اقـد  ا(1)«فلم يتجارس أحد يف اجلواا الم يقولـوا شـيئا
احتاد اجـود » السبع االرسا  أن حق قة مقام الفناء هو فناء السال  هو 

املمكن بوجود ااجرس الوجود اذل  نسبة لغلبة املوح ـد اقـوة ظهـو  
 ىل(2)«الوحدة ا بصريته

 

                                                 

 ىل198(   شحات عص احل اة 1)
تأيلف هلمد مملصوم الملمري  58(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ص 2)

 انلقشبندي ىل
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أن املـراد مـن )امللـ (  ملن املل  ايلوماذكر يف قو  تملاىل  -
هر االحدية ال يرتك ف ه قلرس السال  حص يتج  ار حمبحاىلعه للقلرس بق

فـاذا لـم يـر يف تلـ   ملن املل  ايلـوم شيئا  ريه ف ل  ايله هللدى 
 ر الواحـد القهـا اململكة  ريه جي رس تملاىل بنفسه بالرضا ة بقو  

اتسمع هللدى )حمبحاين ما أعظم شأين( ا )أىلعا احلق( ا )هل يف ادلا يـن 
 ىل (1) ريي(

 

ق مثـل املـرآة: ااجـود اجود احلـ» ا ا ىلعقشبندي آخر بأن  -
املمكنات مثل الصو  اليت تنجيل يف املرآةىل فوجود املرآة حق  ىل ااجـود 

 ىل(2)«اهق اخ ايل ف هاالصو  

                                                 

 ىل186(   شحات عص احل اة 1)
ــبع األرسا  يف 2) ــاا الس ــا  (  كت ــدا   األخ  ــري  72م ــد مملصــوم الملم ملحم

 ىل 1331انلقشبندي احمتاىلعبول 
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 االحتاد بذات ار اهللفاته اأفملا 

 

ايذكران أىلعه عندما يتج  ار للملبد بذاتـه جيـد الملبـد مج ـع 
ملـاىل اهللـفاته املوجودات اهللفاتهم اأفملا م متالشـ ة يف أشـملة ذاتـه ت

اأفملا  اجيدها بالنسبة ايله اكالعضاء اىل ابلـدنىلىلىل ايـرى ذاتـه اذات 
احلق حمبحاىلعه اتملاىل اهللفاته اهللفات احلق اأفملـا  مـع االفملـال احلـق 

مستهلاك يف عص املوح د  اال يرى شيئا  ري ارىل فـريى  متحدة لكوىلعه
ىل (1)و ي رالصو  املوجودة خل ار ع نه اهذا ما تسموىلعه بـاملجيل الصـ

 هذا قول الةهنديىل

 

اذكــر هللــاحرس الرشــحات أن املريــد اذا حمــل  طريــق املذلــة 
ااملسكنة حيصل   الفناء حىت يرى مجـال الشـاهد الالهـويت يف مـرآة 

                                                 

 ىل301ا 297مكتوبات االمام الرباين الةهندي  112(   شحات عص احل اة 1)
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 ىل(1)«اىلعملدامه

بينما أىلعا يف الطـواف إذ هبـت الـريم احراـت »قال عبد الكبري 
« ف ـةك »أحمتا  الكملبة ااىلعكشفت بملـض جـد اىلعها فحصـل يل منـه 

احمقطت مغش ا يلع  اتوجهت حنو حرضة الش   فقـال يل: مـا تـرى يف 
ابل ت فهو  ري هلداد بـل هـو يف اجلبـال ايف اجلـدا  ايف السـماء ايف 
اال ض ايف احلجر ايف املد : موجود امشهود بل لك ذل  هو هـو االال 

 ىل(2)«ااالخر االظاهر اابلاطن اهو ار اذلي ال ا  اال هو

                                                 

 ىل199(   شحات عص احل اة 1)
 ىل139(   شحات عص احل اة 2)
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 ون  عن طو  البرشية اىل االلوه ةبالفناء خيرج

 

ااذا حصل الفناء بار عندهم هللا اا طـو ا آخـر  ـري الطـو    
البرشيىل ابملد ا اد الف ض يرتىق السال  حـىت تـنق  مناحمـبته عـن 

 (1)طو  البرشية  فرتتفع عنه هللفات البرشيةىل

كنـت يف سسـتان فغلبـت يلع اجلـذبات » قال بهاء ادليـن ىلعقشـبند 
  بة اتصلت بالقناء احلق   احق قـة الفنـاء يف ار  اال  ة فحصل يل

ثم بملد حمت بال ىلعهاية عز اجل ا أيت أين يف هللو ة جنم يف مر من مو  
 ىل(2)« سرشييت شيئا فشيئا ايلي  َُدْت حمااعت 

 

                                                 

ملحمد مملصـوم الملمـريىل ط:  66(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ص 1)
 ىل 40احمتاىلعبول  املكتوبات الرباىلع ة للةهندي الفا ال ص  1331

 ىل130(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية ص 2)
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 الملل  تسال عن مملىن قو  )فملادت ايل سرشييت شيئا فشيئا(؟

بـالطبع اذا فاىل أي مادة حتول بملد خراجه من طـو  البرشـية؟ 
فهو خرا  عن الطب ملة البرشية اىل الطب ملة اال  ةىل  بارحصل الفناء 

ال حم ما اأىلعه يتلفظ بالفاظ الكفر )أىلعا احلق احمبحاين( الشب هة بقـول 
 فرعون )ما علمت لكم من ا   ريي اأىلعا  بكم االا(ىل
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 هل الملشق أعظم من املحبة؟

 

ار ااخلـرا  عـن طـو  تبص مما تقـدم أن مرتبـة الفنـاء يف     
البرشية يملترب اغية الغايات عند انلقشبندية اأن لك أذاك هم اطقوحمهم 

 اىلعما خل ألجل ذل ىل 

اجملل هلمد أمـص الكـردي الملشـق ملرتبـة خـواص اخلـواص: 
اهلبتهم ر عبا ة عن اململشق اذلي ينميح به الملاشق عنـد جتـيل ىلعـو  

 ىل(1)«مملشوقه

 

أفضل من مرتبة )حيـبهم احيبوىلعـه( مع أن ار لم يذكر مرتبة     
ااذل  )ال يزال عبدي يتقرا ايل بانلوافل حىت أحبه(ىل الم يقل )يفىن 
ف هم ايفنون ف ه( أا )يملشقهم ايملشقوىلعه(ىل اال يتصو  مؤمن أن حيـرس 

                                                 

 ىل487(  تنوير القلوا 1)
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ار أحدا أكرث من  حمو  اأهللحاا  حمو  الم يقل منهم أحد إىلعه يملشق 
 ز بن عبد السالمىلار أا إن ار يملشقهىل اهذا هو قول المل

االملشق لفظ أفىت ابن عبـد السـالم بمنـع احمـتخدامه ف مـا     
الملشـق » (ىل اقال ابن اجلوزي 72يتمللق بمحبة ار كما يف فتاايه )ص 
اىلعقل عن أيب احلسن انلو ي أىلعه « عند أهل اللغة ال يكون اال ملا ينكم

فقـال  : « أىلعـا أعشـق ار عـز اجـل اهـو يملشـقي»حممع  جال يقول 
 «اليس الملشق بأكرث من املحبة حيبهم احيبوىلعهحممملت ار يقول 

 

ااىلعما يكرث امللكم عن الفناء االملشق عند ا نـداس الرباهمـة 
كما اعـرتف بـه انلقشـبنديون بـأن مـا حيصـل  ـم مـن املاكشـفات 
» ااملجل ات االفناء يف ار شب ه بما حيصل للهنداس الرباهم ة فقالوا 

 ة افالحمفة ايلوىلعان  م كثري من قسم املجل ـات ابراهم ة ا ندا جوا
الصو ية ااملاكشفات املثايلة االمللوم املوح دية اليس  م من ىلعتاجئهـا 
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 ىل(1)«حموى الفساد االفضاحة اال ىلعص رس  م من الرمحن

 

الكن ك ف حملموا للهنداس ذل  ااعترباا ذل  منهم كشـفا 
د أىلعهـم اذا أطلقـوا اتوح دا اهم يمللمون أىلعهم أكرث انلاس  اك مما يؤاـ

 لفظ املوح د فاىلعهم يملنون به احدة الوجود!

 

اقد ذكراا أن طريقة اذلكر عند انلقشبندية تو ث يف قلرس اذلاكـر 
رس املوح د حىت يفىن عن ىلعظره اجـود مج ـع اخللـق ايظهـر   اجـود 

 ىل(2)«الواحد املطلق يف املظاهر

 

                                                 

مكتوبات االمام  9(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية 1)
 ىل 218الرباين 

 ىل90(  املواهرس الةمدية 2)
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د يمحو منه الغري اذكر عب د ار أحرا  أن ار إذا جت  يف قلرس الملب
فال يبىق ف ه اال هو  فيسمع القلرس ح نئذ )حمبحاين ما أعظم شـأين( ا 

 ىل (1))أىلعا احلق( ا )هل يف ادلا ين  ريي(

 

اقالوا اذا توجه الش   اىل قلرس املريد حتصل للمريد احلراة المللم ة: 
ىل اهذا الالكم يفهمه مـن (2)ف خر  من دائرة االماكن اىل دائرة الوجوا

ا اهللطلم عل ه علماء الالكم ح   يقسمون املوجوات اىل اجود يمللم م
 ااجرس اهو ار  ااجود ممكن اهو لك ما حموى ار من املخلوقاتىل

 

اخطر ببال أحد الواقفص أمام الش   هلمد حم ف ادلين الفا ال أن 
تكـربي مـن تكـرب  ╗هذا الش   متكرب فملرف ما يف قلبه اقـال   

                                                 

 ىل162املواهرس الةمدية  ( 1)
 ىل76(  ىلعو  ا داية االملرفان 2)
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 ىل(1)منسوبة اىل بهاء ادلين ىلعقشبند االقصة ىلعفسها ساحلق تملاىل

أي: أعط نـاك شـهود  إىلعّا أعط نـاك الكـوثرايف مملىن قو  تملاىل 
ىل فهؤالء إحتاديون احدايون حلويلون يدعون اىل (2)« االحدية يف الكرثة

 احدة الوجودىل

                                                 

 1/204جامع كرامات األايلاء  200األىلعوا  القدحم ة  215(  املواهرس الةمدية 1)
ــص  ــا ن ب ــة ق ــا ال يف   200ا 135احلــدائق الو دي ــا الةــهندي الف احاكه

 ىل79مكتوباته ص 
 ىل 162(  األىلعوا  القدحم ة 2)
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 احلق قة املحمدية

 

حق قة احلق قة املحمدية عند القوم يشء ليس خملوقـا ااىلعمـا    
ش اء منه أا بهىل اهذه عودة اىل عق دة انلصـا ى افلسـفتهاىل خلقت اال

عند انلقشبندية قد هللا ت يف حكم املجـرد لـم  بما أن مادية ىلعب نا 
 ىل(1)يكن   ظل

 الكفر الرصيم

 

ااىلعظر ماذا خييف القوم ا اء لفـظ احلق قـة املحمديـة ململلـم:    
ق ـدة ك ف ينرص ار هذه االمـة اخل ا هـذا اململتقـد املضـاعء لمل

 انلصا ى اا نداسىل

                                                 

ىل اطبملت  حمـالة باالجنلزيـة ازعهـا القربهللـيل بـص 9(   تفسري حمو ة املص ص 1)
 االجنلز بملنوان: هل   اكن للن  ظل؟
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اعلم أن ار تملـاىل ملـا توجـه » يقول يف احلدائق الو دية ما ىلعصه 
خللق الملالم خلق  احا لك ا حمماه حرضة اجلمع االوجود لكوىلعـه جامملـا 

أكمـل  حلقائق الوجـود احمـماه باحلق قـة املحمديـةىل  لكـون هلمـد 
 مظاهرها ىلىل

قة املحمدية علوية اما زال احلق تملاىل خيلق املوجودات من احلق 
احمفل ة لط فة ااث فة سس طة امرابةىل الكمـا خلـق هللـو ة قبضـها اىل 
هللو تها االاىل حىت اىلعت  االمر اىل االنسان فخلقه منها الم يقبضـهاىل 

 فاكن االنسان هللو ة حرضة اجلمع االوجودىل

ثم خلق ار الملماء اذلي اكن ف ه الرا قبـل خلـق اخللـق ااكن 
لملماء اال ااا امله مة االملقل اانلفس اللك ةىل فهـم أال ما خلق ار يف ا

خملوقون من حرضة اجلمع االوجود اهم مظاهر  اىل لكن دان مظهرية 
 االنسان الاكملىل

والكمدال االكمال االنساين عنـدهم مـرآة للكمـال املحمـديىل 
املحمدي مرآة للكمال االليه. وال يتجىل احلق اال من خلد  حجداب 
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 .(1)الواسطة العظىم اليت ال كمال اال بهاالكمال املحمدي اذ هو 

 هلمد من ىلعو  ال من طص

نوراين ألن أصدل خلقتده نورانيدة  وقد زعموا أن جسد نبينا 
وأن روحانيتددده رس ملكدددو  وهلدددذا هلن ال يدددرى هل ظدددل بالغددددو 

 .(2)«واالصال

ولك مدا االنسان االكمل فانه ال انسان يماثل حممددا.  وحممد 
ه. فهدو عدني الوجدود الصدادر مدن اهلل تعداىل بد  عداه فهو خملوق من

واسطة سوى االمر فهو صورة االمر االليه اذلي ال صدورة هل يف نفد  
 االمر. 

فقددت رسدول » ويكذب ذلك ما رواه مسلم عن اعئشة قالت 

                                                 

حسرس الرتقـ م  34) 26(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة اختم اخلواجاكن 1)
 اخلطأ(ىل

 ىل24(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس  الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 2)
 ( يف الصالة باا ما يقول يف الرحوع االسجودىل487ا  486( مسلم  قم ) 3)
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من الفراش  فاتلمسته فوقعدت يددي يف بطدن قدميده وهدو يف  اهلل 
ين أعددوذ برضددا  مددن املسددجد وهمددا منصددوهتان وهددو يقددول: ا  ا

ذات يللة فظننت أنه ذهدب  افتقدت انليب » ويف رواية «. سخطك...
 (3)« اىل بعض نسائه  فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع أو ساجد

 

فالطبيعة ظاهرة وهو باطنها بل ليست الطبيعة غدري الدروا اال 
باعتبار كثافة بعض الصور ولطافدة بعضدها. فقيدل: الطبيعدة مغدايرة 

فاذا أراد اهلل اجياد يشء توجه ايله الروا وتوجهه عينده وعدني للروا  
ما توجه ىلع املرآة هو عني وجدود صدورة املتوجده: عدني اتلوجده عدني 

 الصورة...

وهلذا فتنبهوا من يص  انليب باالنسان الاكمل خييف عدن القدوم 
قالوا: وأول الصور: انلور املحمدي ملدا روي: أول مدا خلدق  تايلها للنيب

 انتىه  (1)« نور نبيك يا جابراهلل 

                                                 

 (ىل276-275)ترق م خطأ  284-283(  احلدائق الو دية 1)



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

116 

واحتج الرسهندي بقول ابدن عدريب أن اعمدع املحمددي أمجدع 
 ىل(1)اجلمع االلعوأشمل من 

فهل يف الكفر أفح  من هـذا الكفـر امـن هـذه الفلسـفة 
املقتبسة من كتاا الفتوحات املك ـة ااتـاا الفصـوص اذلي ان لـم 

 ىليكن ف ه كفر فليس يف ادلىلع ا كفر كما قا  اذله 

امع ذل  يوي الكوثري ابناء ابلـالغ ا الفتوحـات اأىلعـه مـن 
 ىل(2)أعظم السنوحات ايمللل حمبرس الطملن عل ه من اجلاهل دلقة مد اه

 

                                                 

(  مكتوبات االمام الرباين اململرافة باملكتوبات الرشـ دية للةـهندي الفـا ال 1)
 ىل193

(  إ اغم املريد يف  ا انلظم الملت د ملوحمل املريد برجال الطريقـة انلقشـبندية 2)
 هىل 1328ة الض ائ ة ط: مطبملة بكر افندي بدا  اخلالفة حمنة اخلادلي
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  رىق يف تملايلم املد حمة الفلسف ة
 

ان الطريقة انلقشبندية متلطخة بتملايلم فالحمفة املصوف اذلين 
ل ىلعموذجـا مـن هللنفهم ابن ت م ة بـأىلعهم   الصـوف ة ا التهـاىل اتأمـ

مقام اخليف فوق ابدي االيمن بمقـدا  » مصطلحاتهم الفلسف ةىل قالوا 
االهللبملص احق قته الهوت ة لط فة مالزمة لملالم الصـفات اهـو بـاطن 
الة االطف منه  امرتبته مرتبة اجلربات ااالحمتغراقىلىلىل امقام انلفس 

ال خيرجون  ىل فأين هذا من السنة اليت زعموا أىلعهم(1)«انلاطقة يف ادلماغ 
 عنها ق د أىلعملة؟!

ااما تبص لكم بادليلل فان اغية مبادئهـا اأهـدافها حتق ـق احـدة 
 الوجود ا انلمط اذلي اكن يرصا به ابن عريب ااحلال  ا ريهمىل

 هللفات االايلاء عند انلقشبندية هللفات االلوه ة 

                                                 

 ىل78(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس  الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 1)
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ــخاتيل  ــع الكمش ــد توحم ــافهم فق ــاء اأاهلل ــواع االايل ــا أىلع اأم
ن ذل  ابالغ حىت جملل  م هللفات الربوب ةىل فقال ما انلقشبندي يف ب ا

 ىلعصه:

اأما أىلعواع االايلاء ااملترصفص: فمنهم قطرس االقطاا اقطـرس » 
اال شاد اقطرس ابلالد اقطرس املترصفصىل اهم اللكمات اجلامملة اال  ـةىل 
اقد تهم القد ة اذلات ةىلىلىل اهم أقطاا الملالم اهؤالء االاتاد ىلعـوابهم: ال 

 «ىل(1)اال هللملق اال تغري  مموت اال اع ض 

اال يتغـريان اال تـؤثر علـ هم  يموتـونفهكذا  ا بـأىلعهم ال 
 عوا ض ادلىلع اىل 

                                                 

(   جامع األهللول يف األايلاء اأىلعواعهم اأاهللـافهم اأهللـول لك طريـق امهمـات 1)
ة ألمحد ضـ اء ادليـن الكمشـخاتيلىل طبـع باملطبملـ 131املريد ا اط الش   

ىل اهذا الكتاا من أخب  كترس القوم اأا لها يف الكفر 1328اجلمايلة بمرص 
 بملد كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ااتاا  شحات عص احل اةىل
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 يتابع ف قول:

امنهم االثنا عرش ىلعق با: اهم مطلملـون ا تـأثريات الكواكـرس 
 اليت تزنل ا الربا ىل

امنهم انلجباء اهم ثماىلع ة عـدد السـموات مـع الكـريس: اهـم 
جـوم امطلملـون ا أرسا  انلجـوم االكـريس ااقفون ا أحـوال انل

 االملرشىل

 امنهم: ثالثمائة  جل من االايلاء ا قلرس آدمىل

 امنهم أ بملون ا قلرس ىلعواىل

 امنهم حمبملة  ري االبدال السبملة ا قلرس ابراه مىل

 امنه مخسة ا قلرس جربيلىل

 امنهم ثالثة ا قلرس م اكئ لىل

رساف ـل جـامع امنهم ااحد ا قلرس ارساف لىل اعلمـه علـم ا
 للقبض االبسط اا هذا املرشا أبو يزيد البسطايمىل
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امنهم ثماىلع ة عرش قائمون مقوق ار اظاهران بأمره احيكمون 
 بما أ اد ارىل

امنهم مخسة عرش  جال اهم املسمون  جال احلنـان االملطـف 
 االلعىل

امنهم أ بملة تسمون  جال ا  بة ااجلالل اهم يمـدان باالاتـاد 
قابلهم  احاين اقلبهم حممااي مملرافون يف السماء جمهولون يف  اال بملة:
 اعلمهم مما ال يتناعىلاال ض 

 امنهم  جال االشت اق اهم مخسةىل

امنهم  جال االيام الستىلىلىل اهذه االيام مقالة الصـفات السـبع: 
االحد موجود من هللفة السمعىل ااالثنص من هللفة احل اة اابالثـاء مـن 

من هللفة اال ادة  ااخلميس مـن هللـفة القـد ةىل هللفة ابلرصىل ااال بملاء 
ااجلمملة من المللمىل االسبت من الالكمىل الك ااحـد ىلعـال مـن مظهريـة 

 ىل«فافهمهللاحبه:
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 يزعمون أن قدم اجل الين ا  قبة لك أايلاء ار
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 الصوف ة هم الطاعنون يف االايلاء

 ابملد هذا نسال: من هم الطاعنون يف االايلاء؟

قـديم » موا أن عبد القاد  اجلـ الين قـال الصوف ة هم اذلين زع
 ا الةـهندي بـأن السـهرا دي «ىل هذه ا  قبة لك ايل ر تملـاىل

 (1)حممملها من عبد القاد  ىلعفسه  إذ اكن مصاحبا  ىل

 

اهذا طملن بانل  اهللحابته ألن انلـ  أعظـم أايلـاء ار يل ـه 
ن بأىلعهم الصحابةىل اعبد القاد  لم خيص  مجاعة من االايلاء دان آخري

حتت قدمه بل أطلق اعمم أن لك ايل ر فهو حتت قدمهىل فمن الطاعن 
 يف أايلاء ار؟!

                                                 

ىلعـو  االىلعصـاف يف كشـف ظلمـة  350(  املكتوبات الرباىلع ة لالمام الةهندي 1)
بي االحمـالم اضوء الشمس يف قول انل   113اقالدة اجلواهر ص  29اخلالف 
لكهـا للصـ ادي الرفـايع اجـامع كرامـات األايلـاء للنبهـاين  133ا مخس 

 ىلىل1/293
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احق قة االمر أن الصوف ة قد كذبوا ا لسان ىلعب هم  الك ااحد 
منهم يزعم أىلعه يراه يقظة بص االاىلعة ااالخرى فكـذبهم ا حمـواه مـن 

جل الين ااتهم باا أاىلىل اقد كذا احلافظ ابن  جرس هذه الرااية عن ا
 ىل(1) اايها )الشطنويف( بالوضع االكذا

                                                 

 ىل1/293(  اذليل ا طبقات احلنابلة 1)
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 االايلاء خالقون عند هللاحرس الرشحات؟!

 

قـال » بل قد نسبوا اىل االايلاء اخلالق ة فقال هللاحرس الرشحات 
حرضـة شـ خنا: قــد أعطـي بملـض الملــا فص قـد ة ا لك مــا أ اداا 

 ىل(1)«خلقه

اء يف يللـة مظلمـة ا م ىلعظر آخر ا اء القوة املبرصة: يران به االشـ 
 ىل(2)«من مواضع بمل دة اال يكون ابلملد املاكين ماىلعملا عن هذا انلظر

 

                                                 

 ىل133(   شحات عص احل اة 1)
 ىل144(   شحات عص احل اة 2)
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 فملالون ملا يريدان

 

كمـا أن » هكذا أثبتوا هللفات مشاخيهم فقال هللاحرس الرشحات 
 (1)مملا ضة القرآن  ري ممكنة فكذل  مملا ضة االايلاء أهللحاا ا مة 

فمن اع ض تلـ  ا مـة ال يتخلف املراد عنها  فملالةفإن همة الملا ف 
 يصري مغلوبا ابلتةىل

ارضا ذلل  مثاال  فحىك أن حمملد ادلين الاكشغري ا ريه اكىلعـوا 
يمتحنـون قــوة همـتهم ف ــذهبون اىل أمكنـة املتصــا عص ف توجهــون 
بهمتهم اىل أحد املتصا عص اهو ضمل ف ف تغلرس ا خصـمه اان اكن 

ة الف  جل فان يف أقوى منهىل اأن قوتهم ال يقف يف اجهها اال حىت مائ
أكابر حملسلتهم ترصفات حيصل لكما يريده خواطرهمىل االملج رس قـو  
أن مثل هذه ا مة حتصل حىت للاكفر اذا توجه خبـاطره اىل أمـر ا ف 

                                                 

(  ا مة اهللطالا هللويف يملي: القوة اخلا قة ابلاطنة اليت تستط ع بها الـويل ىلعرصـ 1)
 ا آخرىلجي  
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همته ايله حيصل   ذل  االمر اليس االيمان االملمـل الصـالم  طـا 
 ىل(1)ف ه

 

ايلـاء املزيد ختويف الملامة من االعرتاض فقد حكوا أن أحـد أ
انلقشبنديص اعرتض عل ه  جل فملاقبه هـذا الـويل بمـرض االحمـهالىل 
فصا  يقملد بص انلجاحمات االقاذا ات ايضـملها يف أىلعفـه ايقـول ىلعملـم 
اليشء املسهل ايململ من جناحمته دىم يلملرس بهـا ثـم تقطملـت أمملـاؤه 

 ىل (2)امات سسبرس شدة مرض االحمهال اذلي أهللابه به الويل

 

ق ال يمت اىل الواقع بصلة فان املا ي  االكم الصوف ة عن اخلوا 
ال يوبت لواحد منهم شيئا من هذه القوة اخلا قة املزعومة بـالر م مـن 
املغالطات الملج بة يف كتبهم فقد زعموا أن فتم السلطان هلمد الفـاىلعم 

                                                 

 ىل221-220ااىلعظر  217-216(   شحات عص احل اة 1)
 ىل229-228(   شحات عص احل اة 2)
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للقسطنط ن ة اىلعما حتقق حص طلرس السلطان املدد من عب د ار أحرا  
ا ا فرس أب ض اقال   ال ختف فقال انلقشبندي فظهر   الش    اكب

  السلطان: ك ف ال أخاف اعسـكر الكفـا  كثـري؟ قـال السـلطان: 
اقـال  : جئتـ  بهـذه  ال حتىصفاذا ف ه عساكر يف كمه فأ اين الش   

 ىل(1)«الملساكر الاعىلعت 

 

 فأسرشاا يا مسلمص  هناك جنود جمندة يف أكمام مشاي  الطريقةىل

 أكمـامهم؟ افلسـطص ال تـزال حتـت الكن؛ ملاذا خيبئوىلعهم يف
 االحتاللىل

مىت حممع املسـلمون املغـرتان برتهـات املصـوف أن الطريقـة 
 الصوف ة احمرتدت أ ضا مسلوبة؟

إن املا ي  ال يذكر للصوف ة شيئا من هـذه احلاكيـات الغريبـةىل 

                                                 

 ىل229(   شحات عص احل اة 1)
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فأين اكىلعوا يوم دخل املتا  ايوم دخل الصل ب ون ااين هم ايلوم اايلهود 
الرشق االغرا حيتلـون بـالد املسـلمص؟ اىلعهـا داعاى ال اانلصا ى يف 

ــبهم  ــن امــتألت كت تملــدا أا اق ااتــرس الصــوف ة الصــفراءىل ان اذلي
بالراايات املوضوعة ااملكذابة لـم ختـل مـن بـاا أاىل مـن القصـ  

 ااحلاكيات املكذابة أيضاىل

 

اذكراا أيضا أن الش   منصو  ابلطائيح ـ خال الش   الرفايع ـ 
ص  جي  الملراق اجي  الملجم لـم تقـع بملـد ىل فصـفق حرض مملراة ب

ب ده فتصادم اجليشان   ثم قبض  ايلـد اليةـى اقـال : هـذه جلـي  
الملجم ىل فظهر جي  الملجم ا جـي  الملـراق ىل  فلمـا سسـطها ظهـر 

 ىل(1)اجلي  الملرايق اهزم اجلي  الملجق هزيمة حماحقة

 
 

                                                 

 ىل2/268جامع كرامات األايلاء للنبهاين  21(  اضة انلاظرين للوتري 1)
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 يمللمون الغ رس اما يف الصدا 

 

بـأن مشـاخيهم يمللمـون مـا خيـتل  يف  اقد  ا انلقشبنديون
اللنقشـبندية ترصـفات عج بـة مـن » هللدا  انلاس  فقال ادلهلـوي 

املرصف يف قلوا انلاس ااال اف ا خواطر انلـاس امـا خيـتل  يف 
 ىل(1)«الصدا 

 

ملا حصل للشاه ىلعقشبند امللك ف االوالية للطريقـة اجتمـع مـع 
ات قبـول االيتـه حملفه من أهللحاا الطريقة )أمواتا( فـأعطوه عالمـ

تذهرس  دا عند موالىلعا شمس ادلين االبن كوين اختربه بـأن » اقالوا   
ما يدع ه فالن الرتيك هللح م  ااحلق مع الرتيك فإن أىلعكر السقا هللحة 
هذه ادلعوى فقل  : عندي شاهدان: االال أىلع  يا حمقا عطشان  فهـو 

                                                 

 ا ند( -ط: احماليم أكاديق )الهو   104(  شفاء الملل ل ترمجة القول اجلم ل 1)
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لت منـ  يملرف مملىن هذه اللكمةىل ااباين أىلع  أت ت امرأة أجنب ة فحم
فسمل ت باحمقاط احلمـل ادفنتـه يف املوضـع الفـالينىلىلىل ثـم اذهـرس اىل 

خلدمـة السـ د أمـري نل احمـتجد يف املحـل الفـالين شـ خا  (1)نسف
يملط      فا حا ا فخذه منه اال تكلمهىلىلىل اامض ا طريق  فتمـر 
ا قافلة اذا جتاازتها احمتقبل  فا س فاىلعصحه فاىلعه حمتكون توبته ا 

 ىل(2)«يدي 

 

ما من خاطر اال اقـد » احيكون عن الش   عب د ار أحرا  أىلعه 
 ىل(3)«اطلع عل ه

                                                 

 مدينة مشهو ة ببالد فا س منها النسيف هللاحرس املفسريىل(  1)
ىل جـامع كرامـات 129-128األىلعوا  القدحم ة  115-113(  املواهرس الةمدبة 2)

 ىل146-1/145األايلاء 
جــامع كرامــات األايلــاء  175األىلعــوا  القدحمــ ة  173(  املواهــرس الةــمدية 3)

 ىل2/140
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أطلملـي ار ا » ازعم الكوثري أن أبا احلسـن الشـاذيل قـال 
اللوا املحفوط فلوال املأدا مع جدي  حمول ار لقلـت: هـذا حمـمل د 

 ىل(1)«اش 

 

يـا أاالدي إن هللـم » اىلعقلوا عن ابراه م ادلحمول قـو  ملريديـه 
عهدكم ميع فأىلعا قريرس مـنكمىلىلىل فلـو اكن أحـدكم باملرشـق اأىلعـا 
باملغرا اا د علـ كم مـن املشـالكت يشء تسـتخريان بـه  بكـم 
فوجهوا اجوهكم ايل  اافتحوا عـص قلـبكم فـاىلعكم تـراين جهـا ا 
اتستشرياين يف مج ع أمو ام فمهمـا قلتـه لكـم فـاقبلوه اامتثلـوهىلىلىل 

 ىل(2)«هكذا جرت حمنة ار مع أايلائه

 

                                                 

يـد برجـال الطريقـة انلقشـبندية  (  ا اغم املريد  ا انلظم الملت د ملوحمـل املر1)
 ىل39للكوثري ص 

 ىل38(  ىلعو  ا داية اا رفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 2)
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حدثتـه امن كرامات الش   أمحد ض اء ادلين أن أحد مريديـه 
بمـا أن تسال حرضة الش   ظهو  كرامة فاكشفه الش   يف احلـال  ىلعفسه

 ىل(1)«اقال  : االحمتقامة خري من الف كرامةيف ىلعفسه 

 

اخطر ببال أحد الواقفص أمام الش   هلمد حم ف اذلين الفا ال 
تكربي مـن تكـرب  ╗به اقال   أن هذا الش   متكرب فملرق ما يف قل

 ىل(2)االقصة ىلعفسها منسوبة اىل بهاء ادلين ىلعقشبند ساحلق تملاىل

اأما هلمد اخلاين انلقشبندي فاكن خيرب باالمر قبل أن يقع ف قع كما 
أخرب ااكن يف االطالع ا خواطر املريدين مرآة هللق لة يلوا ف ها أدىن 

وا  أبدا بـل هـو اذلي اخلطرات كأعالهاىل ااكن ال تسال مريده عن أح

                                                 

 ىل272( األىلعوا  القدحم ة 1)
 1/204جــامع الكرامــات  200األىلعــوا  القدحمــ ة  215( املواهــرس الةــمدية 2)

 ىل 200ا 135احلدائق الو دية قا ن بص 
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 ىل(1)خيرب املريد بأطوا ه

                                                 

جـامع كرامـات األايلـاء  272يف حقائق أجالء انلقشـبندية ( احلدائق الو دية 1)
 ىل1/222-223
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 ال يبالون باجلنة اال بانلا 

 

  اأنشد هلمد أمص الكردي هذين ابليتص اىل  به

 

 اال أت  ىلعا ا اأىلعت مراد  أحب  ال أ جو بذل  جنة    

 (1)اأية ىلعا  تتىق اتراد   إذا كنت يل موىل فأية جنة    

 

بدت  طمملا يف جنت  اال خوفـا ما ع» اىلعقل قول  ابملة الملداية 
من عبـد  ╗اقول أ حمالن ادلمش  «ىل من ىلعا ك الكن لوجه  الكريم
 ىل(2)«ار ألجل اجلنة اانلا  فهو طا وت

                                                 

 ىل486(  ىلعوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا 1)
 135(  األىلعوا  القدحم ة يف مناقرس انلقشبندية 2)
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اهــذه خل املــرة االاىل يتحــدث ف هــا هللــويف عــن الطوا  ــتىل 
الكن الطوا  ت عنده هم اذلين يرجون ثواا ار اخيـافون عقابـه  

 اىلعهىلاتسالوىلعه جنته اخيافون ىلعري

 

اقد جهل هؤالء أن اخلوف من انلا  ا جـاء اجلنـة عبـادة مـد 
ذاتها ر عز اجلىل اقد أمرىلعا ار بما تنهاىلعا عنه  ابملـة الملدايـة فقـال 

اادعوه خوفا اطمملا  أي ال ترشـاوا يف عملكـم ر » قـال الطـربي
شيئا  ريه من اال ة ااالهللنام ا ري ذل   ايلكن ما يكون منكم يف 

من عقابه اطمملا يف ثوابهىل اإن مـن اكن داعؤه ايـاه ا  ـري  ذل  خوفا
ذل  فهو باالخرة من املكذبص ألن من لم خيف عقـاا ار الـم يـر  

 ىل(1)«ثوابه لم يبال ما  ارس من أمر تسخطه ار اال يرضاه

                                                 

 ىل8/147(  تفسري الطربي 1)
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يف قلـرس  -يملي اخلوف االرجـاء  -ال جيتمملان » اقال  حمول ار 
اال أعطـاه ار اذلي  -نـد االحتضـا  أي ع -عبد يف مثل هذا املـوطن 

 ىل(1)«يرجو اأمنه مما خياف

 

اما قا  الطربي حقىل فإن مطابلة الصوف ة مرس ار حبـا جمـردا 
من طلرس اجلنة ااجتناا انلا  زادهم جرأة ازىلعدقة فاحممع مـا تتناقلـه 

 كترس انلقشبندية عن أيب يزيد:

ـــدك   أ يدك ال أ يدك للثواا       الكـــي أ ي
 (2)للملقاا 

إن ر عبـادا لـو بصـقوا ا » احىك عنه ابن اجلوزي أىلعـه قـال 
القد اددت أن قامت الق امة حىت أىلعصـرس خ مـيت « » جهنم ألطفئوها

 ا جهنم  فسا   جل: الم ذاك يا أبا يزيد؟ 
                                                 

 احسنهىل 1/183(   ااه الرتمذي 1)
 ىل45(  املواهرس الةمدية 2)
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« فقال: إين أعلم أن جهن  اذا  أتي ختمد فأكون  محـة للخلـق
تملذا أحدا من خلق  بانلا  امهلل إن اكن يف حمابق علم  أن » ثم قال 

اما انلا ؟ اار لنئ  أيتهـا » اقال « فملظم خل  حىت ال تسع ميع  ريي
 ىل  (1)«ألطفئنها بطرف مرقمليت

 

إن ر عبـادا لـو » ااكن يقول ف ما تتناقله كتـرس انلقشـبنديص 
حجبهم يف اجلنة عن  ؤيته الحمتغاثوا باخلرا  من اجلنة كما تسـتغ   

 ىل(2)«من انلا أهل انلا  للخرا  

                                                 

 ىل346ا 343 341(  تلبيس ابليس 1)
 ىل99األىلعوا  القدحم ة  49(  املواهرس الةمدية 2)
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 يقولون لليشء كن ف كون

 

احمئل أحد أكابر االئمة عمن قال: أن » قال هللاحرس ىلعو  الملرفان 
من كرامات الويل أن يقول لليشء كن ف كـونىل فـن  أحـدهم هـذا 

من أىلعكر ذل  فملق دته فاحمدةىل  -أي ملن ىلعهاه  -القائل عن ذل ؟ فقال 
ن يقول لليشء كـن أي أن من كرامات الويل أ -فهل ما اداعه هللح م 

ف كون؟ فأجاا بأن ما قا  هللح م اذ الكرامـة االمـر اخلـا ق للملـادة 
 ىل(1)«يظهره ار تملاىل ا يد ايله

اللنقشبندية ترصفات عج بة مـن املرصـف يف »اقال ادلهلوي 
 ىل  (2)«قلوا انلاس

فمن ذل  ترصف الش   عبد ار ادلهلـوي يف بـاطن املريـدين 

                                                 

 ىل60( ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن ص 1)
 ىل36ىلعو  ا داية االملرفان  104( شفاء الملل ل ترمجة القول اجلم ل 2)
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ا  يف هللدا هم  امن كراماته أيضا أن زاجـة االقاء الف وضات ااالرس
أحد أهللحاا هذا الش   قد مرضت  فاملمس مـن حرضـته أن يـدعو 
ار تملاىل بتخف ف مرضها فلم يفملل  فالم عل ه  فقال    ال تبىق هـذه 
املرأة أكرث من مخسة عرش يوما  فبقد ة ار تملاىل توف ت يوم اخلـامس 

 ىل(1)« عرش

ليس من ذ ة يف الملالم اال »االمكن   اقالوا عن هلمد اخلواج 
 ىل (2)«اهو يمدها بالراحاىلع ة

أفال تصدق أيهـا الغ ـو  أن هـذه االمـة قـد ابتل ـت بالتشـ ع 
 ا ابت حمم من قبلها؟

أهذه اململايلم اليت ىلعادى بها حمـ د البرشـ هللـلوات ار احمـالمه 
 عل ه؟

                                                 

األىلعوا  القدحم ة  2/129جامع كرامات األايلاء  251-249( املواهرس الةمدية1)
 ىل216-217

 ىل177احلدائق الو دية  178األىلعوا  القدحم ة 178( املواهرس الةمدية 2)
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 من ترصفات االايلاء

 

لاكملص ثالثة أىلعواع احىك هلمد أحمملد هللاحرس زادة أن لألايلاء ا
 من املرصفات:

االال: املجســد ااملمث ــل بالصــو : كتجســدهم يف الصــو  يف 
أمكنة متملددة يف اقت ااحدىل اتسم ه الصوف ة بملالم املثال: ابنوا عل ه 

بقــو  تملــاىل  ااحمتأنســواجتســد اال ااا اظهو هــا يف هللــو  خمتلفــةىلىل 
فتمثل  ا سرشا حمويا (1)دي اأن الراا تظهر ىل اأكد ذل  خادل ابلغدا

 ىل(2)يف حمبملص الف هللو ة يف دا  ادلىلع ا

اباين: املرصف يف االجساد انلو اىلع ة كجسـد ىلعب نـا هلمـد ألن 
أهللل خلقته ىلعو اين ا احاىلعيته رس ملكويت: فلهذا يملتقدان أن انل  ال 

                                                 

 ىل55ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن  -(  1)
 ىل7 حمالة يف حتق ق الرابطة  -(  2)
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 ىل(1)ظل  

 

ااما أن الش طان ال يتمثل بصو ة انل  فكذل  ال تسـتط ع أن 
   اذلا تظهر هللو  املشاي  يف منـاطق خمتلفـة يف آن يتمثل بصو ة الش

ااحد  ايمكنهم ار من الظهو  بصو  عديدة بال حرص اقـد يكـون 
 ىل(2) م هللو ة ااحدة تمأل الكونىل

 

                                                 

 ىل24ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن  -(  1)
 ىل59ا 55ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن ص ىلعو   -(  2)



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

143 

 الغلو اتقدتس املشاي 

 

اللمــؤلفص انلقشــبنديص طريقــة عج بــة يف مــدا مشــاخيهم 
مشـاخيهم  ف قتبسون من آيات القرآن الفاظـا تسـتخدموىلعها يف مـدا

 ما ييل:« هلمد اخلواج  االمكن » كقو م عن ش   انلقشبندية 

 

لم يزل يف بدايته بملص هدايته ملحوظا ايف ظل حملطنة تربيتـه » 
هلظوظا  حىت هللا  ملناقبـه لوحـا هلفوظـا ال يـدع فضـ لة جل لـة اال 
أحصاهاىلىلىل فاكن تلو اادله اكلشمس اضحاها االقمر اذا تالهـاىلىل ال ذ ة 

 ىل(1)«ملالم اال اهو يمدها بالراحاىلع ةيف ال

 

إن ألئمتنـا مقامـا » اهذا تشبه قول اخلم ي يف أئمة أهل ابل ت 
                                                 

 ىل178األىلعوا  القدحم ة  - 178(  املواهرس الةمدية 1)
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 ىل(1)«عظ ما اخالفة تكوين ة ختضع  ا مج ع ذ ات هذا الكون

 

اتستخدمون بملض عبا ات الغلو الـيت يطـران بهـا مشـاخيهم 
وا الغـوث الصـمداين ااملحبـ» كوهللفهم عبد اخلالق الغجـدااين أىلعـه 

 ىل(2)«اهلمديته الكملب ة  السبحاين

 ىل(3)«ق وم الزمان» ايصفون عبد ار ادلهلوي بصفة 

ااملقامات عندهم مخسـة اخل القلـرس االـراا االةـ ااخلـيف 
 ااالخىف:

 )القلرس( اهو حتت قدم آدم عل ه السالمىل

 )الراا( حتت قديم حم دىلعا ىلعوا احم دىلعا ابراه مىل
                                                 

 ىل52(  احلكومة االحمالم ة ص 1)
(  الف وضات اخلادلية ااملناقرس الصاحب ة تأيلف هلمد أحمـملد هللـاحرس زادة ص 2)

 ىل1311طبملة المللم ة بمرص ا هام  كتابه ىلعو  ا داية االملرفان ط: امل 18
 ىل88(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 3)
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 )الة( حتت قدم حم دىلعا موبىل

 ( حتت قدم حم دىلعا عيىسىل))اخليف

 ىل(1))االخىف( حتت قدم حم دىلعا هلمد عل ه الصالة االسالم

 

                                                 

كتاا السـبع األرسا  يف مـدا   األخ ـا    84 -82(  ىلعو  ا داية االملرفان ص 1)
تأيلف هلمد مملصوم الملمري انلقشبندي ط:  اة مرتب ه مطبملـة يس  31ص 
 ىل 1331احمتاىلعبول  -
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 مقام الكفر من أا مقامات الملبادة

 

اهناك مقام )احلرية( من أا املقامات عند انلقشبندية الـيس 
بملده اال مقام ايلقصىل امقام احلرية هذا هو مقام الكفـر ح ـ  يـرى 

ر  احىك الةهندي عن ىلعفسه أىلعـه اهللـل املريد السال  االش اء خل ا
اىل مقام الفناء بار ثم اىل مقام ابلقاء ثم اىل مقام احلرية فوجد ار مـع 

 لك ذ ة من ذ ات اجودهىل 

اتسق الةهندي مقام احلرية بالكفر احلق   اذلي اذا خـر  
منه عر  اىل مقام أا منه اهو مقام االيمـان احلقـ   بملـد الكفـر 

 احلق  ىل

 «ىلاهذا املقام اهو احلرية الكربى خمصوهللة باالاكبر

تسـتمل ذ بـار مـن الكفـر  ا ذا اكن انلـ  » أضاف قائال 
احلق   ف قول: امهلل أعطي يق نا ليس بملده كفرىل فاكن تستمل ذ مـن 



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

147 

 ىل(1)«الكفر احلق   اذلي هو مقام احلرية

 

فهكذا هللا  عند القوم مرتبة  يفة للكفر اعيلة جدا حتصـل 
 للملابد عندهم بملد حصول الفناء بارىل

                                                 

 ىل334ااىلعظر  339االمام الرباين  (  مكتوبات1)
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 الرابطة بالش   أفضل من ذكر ار!

 

بـل  ؤية الش   تثمر ما يثمره اذلكـر  » قال هللاحرس ىلعو  ا داية 
  اقد اكىلعت ترب ة انل  ألهللحابه كذل  فاكىلعـوا خل أشد تأثريا من اذلكر

تشتغلون برؤيـة طلملتـه السـمل دة اينتفملـون بهـا أكـرث ممـا ينتفملـون 
 ىل(1)«ذاك باال

 

امن االدا مع املشـاي  تمـري  أبـداىلعهم )تـديلكها( قـال يف  -
قال حرضة ش خنا: كنت أمـرخ الشـ   بهـاء ادليـن عمـر » الرشحات 

كثريا اأدلكه اما اكن يقول يكيفىل اال أىلعا كنت أتـرك املمـري ىل ااكن 
الش   ينام ا   ط طىل ااكن كثريا يقول يل: تملال يـا شـ   زادة امـرخ 

ت أمرخ كتفه اانت أىلعزع خف ه من  جل ه أح اىلعا فشممت كتيفىل فكن

                                                 

 ىل51(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 1)
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 ىل(1)«شيئا أط رس من  احئة اخلرقة اليت اكن يلف بها  جل ه

 

اهم يتوجهون بادلاعء ايل ح   أمـاكن مشـاخيهم الـو مـن  -
ماكن بمل د اتستقبلون قبلتهمىل فقد ذكر هللاحرس الرشـحات أن ااحـدا 

رس اجهه حنو قريـة من مريدي الش   قطرس ادلين ح د  اكن جائملا فقل
ش خه اقال: يشء ر يا قطرس ادلين ح د  ال حترمنا من براكت  أهللـال 

 ىل(2)«اال تنساىلعا

                                                 

 ىل183(   شحات عص احل اة 1)
 ىل194(   شحات عص احل اة 2)
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 ب وت املشاي  قبلة مقدحمة

 

اقد جمللوا املوجه اىل قبلة الش   ااالحمتمداد من باطن همتـه  -
أفضل من ال ام أعمال اخلري بل أفضل من ال ام الرجـوع اىل ار عـز 

 ىل(1)اجل

 

أمرين الش   شادي » أحد مريدي الش   هلمد بهاء ادلين  قال -
أحد أجالء أهللحاا الش   بهاء ادلين أن ال يمّد أحدىلعا  جله اىل جهـة 
يكون ف ها الشـ   قـدس ار رسه  فأت ـت يومـا اىل قرصـ الملا فـان 
)مسكن الش   بهاء ادلين( لزيا ته فأايت اىل ظل شجرة يف الطريـق 

ي يف  جيل مرتص فقمت اقد تاملت املـا ااضطجملت فجاء ح وان ف  
 شديداىل

                                                 

 ىل210(   شحات عص احل اة 1)
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ثم اضطجملت فملاد مرة ثابة كذل   فجلست أتفكر يف حمـبرس  
ذل  مدة حىت تذكرت ىلعص حة الش   شادي ااجـدت أين قـد مـددت 
 جيل اىل ىلعاح ة قرص الملا فان  فمللمت أن ذل  تأديرس يل ا مـا فـرط 

 ىل(1)«مي

                                                 

 ىل140(  احلدائق الو دية 1)
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 عبد ار ادلهلوي

 

كمـا أن » خيهم ااحممه عبد ار ادلهلوي يقـول ااكن أحد كبا  مشا
طلــرس احلــالل فــرض ا املــؤمنص كــذل  تــرك احلــالل فــرض ا 

 ىل(1)« الملا فص

أ ااا اعمة املؤمنص يقبضها ملـ  املـوت اأمـا قـبض » ااكن يقول 
 ىل(2)«أ ااا خاهللة اخلاهللة فال دخل للمالئكة ف ها

مـرة اأىلعـا يف حممملت يف رسي اخلطاا االلع ثـالث مـرات: » اقال 
املد حمة امرتص يف اخلاىلعقاهىلىلىل اجاءتي فاطمة الزهراء فقالت يل: إين قـد 

 ىل(3)«بملثت لزيا ت 

                                                 

 ىل 134ائق الو دية احلد 213  األىلعوا  القدحم ة 241(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل213(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 2)
 ىل215(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 3)
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امرضت امرأة أحد أهللـحابه فـاملمس مـن حرضـته أن يـدعو ار 
ال تبىق هـذه » تملاىل  ا بتخف ف مرضها فلم يفمللىل فالم عل ه فقال   

 تملاىل توف ت يوم اخلـامس املرأة أكرث من مخسة عرش يوماىل فبقد ة ار
 ىل (1)«عرش

 حب رس ار جان جاىلعان

 

ااكن الش   حب رس ار جان جاىلعان من أكـابر انلقشـبنديص اابتـدأ 
يرى حم دىلعا ابراه م اخلل ل منذ أن اكن عمره تسع حمنواتىل ااكن يف هذا 
السن لكما ذكر أبا بكر الصديق حيرض هللو ته ايراه بمل نهىل اىلعظر يومـا 

 ىل(2)هللو ة ش خه بدل هللو ته يف املرآة فرأى

ال يململ ااكن تسافر مع أهللحابه بغـري زاد اال  احلـة « متوالك»ااكن 

                                                 

 ىل216(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 1)
 ىل202(  حلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 2)
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اهؤالء يرتاون  (1)فاكىلعوا اىل ىلعزلوا مزنال تأت هم موائد الطملام من الغ رسىل
الطملام ألن حالل الطملام عندهم حرام  الم يقل أحد كبا هم اهو عبد 

 املـؤمنص كـذل  تـرك كما أن طلرس احلالل فـرض ا»ار ادلهلوي 
 ىل (2)« احلالل فرض ا الملا فص

ان الصويف الاكمل هو اذلي ال ينسرس اخلري نلفسه ايمللم » ااكن يقول
أىلعه مستملا   اهذا هو احلق مملىن الفناء املام احصول الشهود الصـح م 

ىل اقد عـذ  الةـهندي احلـال  يف (3)«أىلعا احلق»اهذا رس قول احلال  
 املفوه بهذا الكفر ألن السكر قد  لبهىل

احص تويف حب رس ار جان جاىلعان انلقشبندي ا تفع ىلعصف القـرآن 

                                                 

جـامع كرامـات األايلـاء  224رس الةمدحمـة املواهـ 204(  األىلعوا  القدحمـ ة 1)
 ىل1/389
 ىل 134احلدائق الو دية  213  األىلعوا  القدحم ة 241(  املواهرس الةمدية 2)
 ىل107مكتوبات االمام الرباين  205األىلعوا  القدحم ة  227(  املواهرس الةمدية 3)
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 ىل(1)اىل السماء ااقع يف ادلين فتو 

ااكن عبد ار اخلاين خيرب باالمو  قبل اقوعها اال تسال أتباعه عـن 
 ىل(2)« أحوا م اإىلعما خيربهم عنها

                                                 

احلــدائق الو ديــة يف  232-231املواهــرس الةــمدية  207(  األىلعــوا  القدحمــ ة 1)
 ىل206قائق انلقشبندية ح
 ىل223-1/222(  جامع كرامات األايلاء 2)



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

156 

  د ار أحرا عب

 

 ينقلون االمراض من شخ  آلخر

ااكن لملب د ار أحرا  مزة عج بة فاكن عنده قوة ينقل بهـا املـرض 
 ىل(1)« من شخ  آلخر

 

اىلعــ  ادلهلــوي ا أن ىلعقــل املــرض مــن كرامــات مشــاي  هــذه 
  (2)الطريقة

احي  اخلاين أن الش   عب د ار احرا  مرض فقال   الش   قاحمـم: 

                                                 

ىل احلـدائق الو ديـة يف 177  األىلعـوا  القدحمـ ة 2/236(  جامع كرامات األايلاء 1)
ااذل   248-247ااىلعظر  شحات عص احل اة  9حقائق أجالء انلقشبندية ص 

 ىل262اىلعظر الرشحات 
 104(  شفاء الملل ل ترمجة القول اجلم ل 2)
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ت  بنف ىل فقال   عب د ار: ال تفملل هكذا فان املتمللقـص اين قد فدي
ب  كثريان اأىلعت  جل شاا ىل فقال الش   قاحمم: ما جئتـ  مستشـريا 

اقد قبـل ار يف هذا االمر بل قر ته يف ىلعف  اهللممت عل ه اجئت   
ىل فيف ايلوم املايل اىلعتقل مـرض الشـ   عب ـد ار اىل الشـ    مي ذل 

عب د ار من املرض برءا تاما فلم يملد ماجـة اىل قاحمم  ابرىء الش   
 ىلىل(1)«طب رس

 

احي  اخلاين أن حتمل املشاي  لألمراض اىلعقله اىل آخرين مـن اعدة 
 ىل(2)السادة أهللحاا الطريقة

 

اقال أحد أهللحاا املوىل اجلايم اذلي يصفه انلقشبنديون بــ ) اا 

                                                 

 ىل237-2/236جامع كرامات األايلاء  177األىلعوا  القدحم ة   (1)
 ىل148(  احلدائق الو دية  2)
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 ادتـه فرأيـت ملا حممملت بمرض موالىلعا اجلايم حرضت ايلـه لمل»  (1)ار(
املرض قد قام منه اتوجه ايل فترضعت اىل ار اقلت يـا  ا لـيس يل 
طاقة ملحمل هذا املرض فاىلعدفع املرض عيىل اهذا اجلايم حرض شخصا 

 ىل (2)«أثناء ىلعزعه االخري اأاعده اىل احل اة بالر م من خرا  الراا منه

 

 الش   هلمد اململصوم

تستغ   به انلاس ايصفوىلعه أما الش   هلمد اململصوم فقد اكن  وثا 
» مرضةالق وم فقد حمقط أحد مريديه عـن فرحمـه يف الصـحراء  قـال 

 «ىلفحرض بنفسه اأيقظي »  فاحمتغثت مرضة الق وم

 

كذل  أ ف آخر من أتباعـه ا الغـرق فاحمـتغاث بـه فحرضـ يف 

                                                 

 ىل 10(  مكتوبات االمام الرباين ص 1)
 ىل124(   شحات عص احل اة 2)
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احلال اأىلعقذهىل ااكن يغ   انلاس يف أقىص اال ض اهو جالس يف ماكىلعـهىل 
 جل يف حمف نة اكىلعت تغرق فمـد الشـ   يـده ااىلعتشـل  فقد احمتغاث به

السف نة اهو يف بيته أمام أهللـحابه اذليـن  أاا فجـأة أن كمـه هللـا ت 
 ىل (1)مبللة بملد أن  أاه يمدها يف ا واء

 

فخـاف أهلهـا مـن « موالىلعـا اع ف»اجاء يوما حم ل عظ م ا قرية 
: إن اكن الغرق ففزعوا ايله فخر  اجلس ماكن طغ ان املاء اقال للماء

 ىل(2)«ل  قوة فامحليىل فرتاجع الس ل

 

يلتمللـق « احلسـىن» ان هؤالء يف احلق قة اىلعما يوبتون هللفات االايلاء 
بهم الملوام اقد عطلوا هللفات ار احلسىن باملـأايالت الـيت تسـموىلعها 

                                                 

 195األىلعوا  القدحم ة  210املواهرس الةمدية  1/199(  جامع كرامات األايلاء1)
 ىل195احلدائق الو دية 

 125ألىلعوا  القدحم ة  107ة (  املواهرس الةمدي2)
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تـأايالت أهــل احلـقىل فحــر اا القلـوا مــن اململلـق بــار اعلقوهــا 
 باالايلاءىل 

 

  أىلعه اكن ايلا منذ الـوالدةىل اأىلعـه لـم يكـن احيكون عن هذا الش 
يأخذ ثدي أمه يف  مضانىل اتكلم بـ ))املوح ـد(( اهـو ابـن ثـالث 
حمنوات فقال: أىلعا اال ض أىلعا السماء أىلعا كذا أىلعا: هذا اجلـدا  حـىت هـذه 
االشجا  حقىل ااكن يقـول: اين أ ى ىلعف ـ ىلعـو ا حمـا يا يف لك ذ ة مـن 

سىل اقـد خلملـه ار خبلملـة )أي ذ ات الملالم االملالم يتنـو  يب اكلشـم
 ىل(1)هللفة( الق وم ة فصا اا يصفوىلعه بالق وم

قالوا: اذكر عنده  افيض يطملن يف أيب بكـر اعمـر فغضـرس الشـ   
هلمد اململصوم  ضبا شديدا ااكن بص يديه بط  : فأخذ السكص اقـال 
 ا: اذبيح هذا اخلب   ثم أمّر السكص ا ابلط   فمات الرافيض مـن 

                                                 

 ىل 192األىلعوا  القدحم ة  203-202املواهرس الةمدية  191(  احلدائق الو دية  1)
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 ىل(1)اقته

                                                 

 ىل195(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء الطريقة انلقشبندية ص 1)
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 ماكملات بص ار ابص ادله

 

اين ترشفت يف هذه » كترس ادل الش   هلمد اململصوم يقول لوادله 
فق ـل يل: أىلعـت مـن أايلـايئ  اخماطبات عج بةااليام با امات  ريبة 

اأىلعت من اذلين ال خوف عل هم اال هم حيزىلعون  ا أيت يوما أن اهللويل 
بصـو ت  املبا اـة  اىل جناا قدحمه تبا ك اتملاىل بال ااحمطة أحدىل ااذا

ظهر تزنل قد ظهرت بيننا ااجدت ىلعف  قد احتدت جبنابكم فهنال  
 اىلعت ىل (1)«فأ جو املصديق ا هذااحلق حمبحاىلعه بال ك ف 

 

                                                 

 ىل198(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء الطريقة انلقشبندية ص 1)
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 أهم  جاالتها اململا ين

هلمد ىلعاظم قربهلليل اقد تلىق مبادىء الطريقة ا عدة  جال أهمهم 
اأنشـأ زاايـا للطريقـة عبد ار فايز ادلا ستاين ثم  حل اىل طـرابلس 

هناك ثم هللا  ينتقل بص احمطنبول انلـدنىل ا  أثـر يسء جـدا يف نرشـ 
اخلرافة بص املسلمص االجنلز اجلدد ابص املهاجرين ابلاكستان اا نود 

لم يكـن   ظـل ا اال ض اأىلعـه  يف نلدنىل امن خرافاته أن انل  
ها اعمـة الصـوف ة ىلعو  كما تقتيض عق دة احلق قة املحمدية اليت يملتقد

اقد ازع  حمالة باللغة االجنلزية يف هـذا املوضـوعىل اتتضـمن تزا تـه 
 .اتزا ة ش خه عبد ار ادلا ستاين

اهللـ ة مرشـد الزمـان ا ـوث » اقد كترس ش خه هذا  حمالة بملنوان 
ا اجهـا   تلم ـذه  زعم ف ها أىلعه تلقاها ا لسان  حمول ار « االىلعام

 ية اف ها يديع:القربهلليل اترمجها باالجنلز

 (ىل12أن الاكفر اذا قرأ الفاحتة ينال قسما من الملناية اال  ة )

اأن من قرأ خوات م ابلقرة الو مرة ااحدة يفوز بما لم يفز به االىلعب اء 
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 (ىل13)ص 

 (ىل14اأن ار لم يفرق بص مؤمن امنافق ااكفر )ص 

 

ا ذا محـل االحبـاش عل ـه اا تلم ـذه القربهللـيل احـذ اا مـن 
اف ـه « هل طات الرمحـة آفـاق ال متناه ـة» احذ اا من كتابه   ماضال

يدعو اىل تـرك اململلـم ايـزعم أن االايلـاء يتلقـون احلـدي  اإن اكن 
اأن  ضمل فا  اداع اىل قبول أي حدي  احرتاما اإجالال لرحمـول ار 

أاامر القطرس خل ذاتها أاامر ار تملـاىلىلاأن  محـة ار تشـمل الكفـا  
نداسىلىلىل اأن يف االايلاء من   ع ون مقدحمة حترق الرشا  اكلراس اا 

بص انلاس فبسبرس هذه انلظرة حترتق  ا ة الرشا ىلف جوز  م انلظـر 
 (1)اىل أي ماكن حىت النساءىل

 
                                                 

-22ص  48ااـذل  عـدد  53-52ص  33(  جملة منا  ا دى احلبش ة  عـدد 1)
 ىل24
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امنهم هلمـد عثمـان رسا  ادليـن انلقشـبندي امللقـرس سسـلطان 
 االايلاءىل اجمللوا   حملطاىلعا ا االىلعب اء االصحابةىل

دي طاعن يف السن ال يكاد يتلكمىل يتلقون اململرفة عنه اهو  جل كر
باالتصال الرايح ابمجرد انلظر بطريقة أشملة اللز ىل ينرش هو اأتباعه 

 .حراز السحر ااخلرافة
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 امن كرامات مشاي  الطريقة

 

افجأة  فع ار  زا  قرب انل  يونس » ح  أن هلمد أمص الكردي 
آه جالسا ااالىلعب ـاء جلوحمـا حـو ىل احلجاا بينه ابص هللاحرس القرب فر

 (1)«اهم ينتظران ميجء حم د البرش هلمد بن عبد ار

 

  م ابواا االملقاا

 

اأهديت بلهاء ادلين ىلعقشبد حممكة مطبوخة ااكن عنده شاا زاهـد 
اعبد فقال للشاا: أفطر فلم يقبل الشاا فقـال  : أفطـر اأىلعـا أهبـ  

ر اأىلعا أهبـ  هللـ ام أيـام هللوم يوم من شهر  مضان  فأىب فقال  : أفط
شهر  مضانىل فأىب فقال بهاء للناس: دعوه فاىلعـه مـن املبملـدينىل فنظـرا  

                                                 

 ىل8(  تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا 1)
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الىلعهماكه يف أاامر أهل ار ابتاله ار باالىلعهمـاك يف ادلىلع ـا ااالعـراض 
اىلعت ىل اهذه القصة مقتبسـة مـن الرحمـالة « عما ف ه من حمملادة الملبادة

 ىل(1)القشريية

 

 

 

 

                                                 

 ىل151ااىلعظر الرحمالة القشريية  136( احلدائق الو دية ص 1)
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 شبندية االصوف ةانلهـ  ابلاطي عند انلق
 

ازعم عثمان رسا  ادلين انلقشبندي أن للقرآن ظهرا ابطنا اظهر 
 ىل افةـ قـو  تملـاىل(1)ظهر ابطن بطن اهكذا اىل ما ال يمللمه اال ار

أي أاجدىلعا لك فرد من أفـراد االنسـان ابلـاطي  القد خلقنا االنسان
 ىل(2)«اهو جمرداته اخلمسة: القلرس االراا االة ااخليف ااألخىف

أي إىلعّـا أعط نـاك الكـوثراقال بهاء ادلين ىلعقشبند يف قو  تملـاىل
 ىل(3)«أعط ناك شهود األحدية يف الكرثة

 

                                                 

يوزع جماىلعـا عـن  اا ابـراه م » طبملة؟  كترس عل ها  5(  تفسري حمو ة املص ص 1)
 «ىلاهلاحمن اىلعا يمان فوالداك 

 ىل171دائق الو دية يف أجالء الطريقة انلقشبندية احل 26(  تفسري حمو ة املص 2)
 174 شـحات عـص احل ـاة  162األىلعـوا  القدحمـ ة  162(  املواهرس الةمدية 3)

 ىل186ا
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أي باحمـم االنســان  سســم ارافةـ عبـد الــرزاق انلقشـبندي 
 ىل(1)الاكمل

االكمــال االنســاين عنــدهم مــرآة للكمــال املحمــديىل االكمــال 
احلق اال من خلـف حجـاا املحمدي مرآة للكمال االلعىل اال يتج  

 ىل (2)الكمال املحمدي اذ هو الواحمطة الملظىم اليت ال كمال اال بها

 

بمملىن أن  لك يوم هو يف شأنافة مشاي  انلقشبندية قو  تملاىل 
الملبد بملد الفناء يبىق يف ار ف صري مظهر جتل ات أحمماء األفملال اجيد 

 ىل(3)لك احمميف ىلعفسه آثا  األحمماء الكوىلع ة احيصل   حظ من 

فمنهم ظالم نلفسه امنهم مقتصد امنهم افة الكردي قو  تملاىل 
الظالم نلفسه أي من منع ىلعفسه عن الـذلات  حمابق باخلريات بإذن ار

                                                 

 ىل121(   شحات عص احل اة 1)
 حسرس الرتق م اخلطأ(ىل 34) 26(  ىلعو  ا داية االملرفان 2)
 ىل162(  املواهرس الةمدية 3)
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اما أعطاها مرادها فصـا  مسـتملدا لقبـول الفـ ض االلـع اح نئـذ 
يكون مقـدما ا املقتصـد اا السـابق بـاخلرياتىل اهـذا حتريـف 

عمل ايلهودىل اقد  ا احلـافظ ابـن حجـر بـأن حتريـف للقرآن اهو 
 ىل(1)مملاين انلصوص موجود بكرثة عند ايلهود

أي يصـملد مـن القلـوا  ايله يصملد اللكم الط رس افةاا اآلية 
أىلعوا  اذلكر اأىلعـوا  ىلعازلـة مـن الملـرش ا قلبـ   فـاذا فـي اجـودك 

 ىل(2)«هاجلسماين عن شهودها من انلو  اىل انلو  فتصملد من  اتزنل من

» قال بهاء ادلين ىلعقشـبند « أمط األذى عن الطريق » اقول انل  
 ىل(3)«األذى مملناه أذى انلفس االطريق طريق احلق

أي اذا نس ت  ريه امحل اآلية  ااذكر  ب  اذا نس تاقو  تملاىل 

                                                 

 ىل13/524(  فتم ابلا ي 1)
 ىل81و  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن (  ىلع2)
 ىل131(  احلدائق الو دية ص 3)
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 ىل(1)ا مملىن الفناء يف ار

ال  حص املراد من )املل ( قلرس الس ملن املل  ايلوماقو  تملاىل 
يتج  ار حمبحاىلعه للقلرس بقهر األحدية ال يرتك ف ه شيئا  ـريه فـ ل  

فاذا لم ير يف تل  اململكة  ـريه جي ـرس  ملن املل  ايلوم ايله هللدى 
اتسـمع هللـدى  ر الواحـد القهـا تملاىل بنفسـه بالرضـا ة بقـو  

 ىل(2))حمبحاين ما أعظم شأين( ا )أىلعا احلق( ا )هل يف ادلا ين  ريي(

قـالوا: انلهـا  هـو  اآية  م الل ل نسل  منه انلها ايف قو  تملاىل 
 ىل(3)ىلعو  الوجود االل ل ظلمة الملدم

أي اخلـع حبـ  مـن ادلىلع ـا  فاخلع ىلعملل ـ اقالوا يف قو  تملاىل 

                                                 

ملحمد بن عبد  53(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة اخلادلية الملل ة انلقشبندية 1)
 ار اخلاين ط: مكتبة احلق قة برتا اىل

 ىل186(   شحات عص احل اة 2)
 ىل126(   شحات عص احل اة 3)
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 ىل(1)ااآلخرة

إن أال موجـود أاجـده ار بـال » اقالوا يف تفسري حمو ة االخـالص 
ظهو ه من املبـدأ الف ـاض بمـا تشـبه  ااحمطة هو اململص األال املا اكن

الوالدة قال تملاىل )لم ي ( ىلعف ا لشبه الوالدةىل املا ظهر تملـاىل يف املظـاهر 
اال  ــة مســرس اذلات ااألحمــماء ااألفملــال ااكن هــذا الظهــو  تشــبه 

 املولودية قال تملاىل )الم يودل( ىلعف ا لشبه املولوديةىل 

 

 ع أحممائه أن ار خلـق املا جملل احلق هذا انلوع االنساين مظهر مج
آدم ا هللو ته أا هللو ة الرمحن: فاكن مرآة ذاته األقدس اذلي: هو ار 
أحد ار الصمد هللفته ااكن هذا املوهم كفر  ىلعىف هذه املشابهة اقـال 

 ىل (2)«)الم يكن   كفوا أحد(

                                                 

ملحمد بن عبد  33(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة اخلادلية الملل ة انلقشبندية 1)
 ار اخلاين ط: مكتبة احلق قة برتا اىل

 ىل171(  احلدائق الو دية يف أجالء الطريق انلقشبندية 2)
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أي الملبـادات  يهـرس ملـن تشـاء اىلعاثـااقالوا عن مملىن قو  تملاىل 
أي األحوال االمللوم ااملقامـاتىل  ملن تشاء اذلكو  ايهرسااململامالت 

اجيملل من تشاء عق ما ىل(1)«أي بال علم اال عمل 

                                                 

(  جامع األهللول يف األايلاء اأىلعـواعهم اأاهللـافهم اأهللـول لك طريـق امهمـات 1)
 ىل1328طبع باملطبملة اجلمايلة بمرص حمنة  141ص  املريد ا اط الش  
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 تملــايلــم هنـداحم ــة
 

ااكن » احي  هللاحرس الرشحات قصة أحد كبـا  انلقشـبندية قـال 
الش   ال يأكل الطملام احلاهللل من احل واىلعات ايمتنع عنـه ايقـول: أىلعـا 

ملون السكص ا حلق ما   ع نان ينظـر أتملجرس من انلاس ك ف يض
 بهما ايلهم ايقتلوىلعه ثم يطبخون حلمه ايأكلون؟

 

ايفهم من نم الشـ   هـذا أىلعـه يف ذلـ  » قال هللاحرس الرشحات 
الوقت اكن متحققا بمقام األبدال فان تل  اخلصـلة خمصوهللـة بمقـام 
ن األبدال فاىلعهم ال يقتلون شيئا مـن احل واىلعـات اال يؤذاىلعـه اال يـأكلو

حلمه لغلبة شهود رسيـان احل ـاة احلق ق ـة يف األشـ اء علـ هم يف هـذا 
 ىل(1)«املقام

                                                 

 ىل153(   شحات عص احل اة 1)
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احي  هللاحرس الرشحات ىلعفسه عن أحد ش وخه أىلعه اكن يصيل قائما 
 ا  جل ااحدة فقطىل

اعبـاد ا نـود يملـاجلون » اهذه من تملايلم ا نودىل فقد قـال الغـزايل 
 ىل(1)«ااحدةالكسل عن الملبادة بالق ام طول الل ل ا  جل 

 

 

 

                                                 

 ىل3/62(  اح اء علوم ادلين 1)
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 تملظ مهم للحسص بن منصو  احلال 

 

هو احلسص بن منصو  احلال  اكن من أهللحاا أحم اد الصوف ة كـ " 
اجلن د "  ا"الشبيل"  ري أىلعه اكن أكرث الصوف ة جرأة ا اظها  الملق ـدة 
ابلاطن ة  االحتادية للفكر الصويف الم يكتمها ا حنو ما اكن يويص به 

 أئمة املصوفىل 

 

كـنت أىلعا ااحلســص بن منصو  شيئا ااحـدا اال اىلعـه »قول الشبيل ي
ااعترباا أن خطـأه  اكن يف إظهـا  مـا اكن جيـرس عل ـه « أظهر ااتمت

 ىل(1)كتماىلعهىل

 

                                                 

ىل الرمحة ا ابطة يف ذكر احمم اذلات  104( كتاا " احلال  " لطه عبد ابلايق رسا  1)
 ىل94احتق ق الرابطة 
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اقد أظهر احلال  من لكمات الكفـر ااحـدة الوجـود مـا اضـطر 
كثريين من الفقهاء  احىت الصوف ة اىل الفتوى بوجـوا قتلـه اكجلن ـد 

لـو كنـت يف زمـن » ايع ىلعفسه أيد من أفـىت بقتلـه قـائال حىت ان الرف
الـو اكن ا احلـق ملـا قـال  أىلعـا « » احلال  ألفت ت مع من أفتوا بقتلـه
ىل مع أن الةهندي يملذ ه لقو  هذا (1)«احلقىلىل ما أ اه  جال  ااهللال أبدا

 ىل(2)بأن السكر قد  لبه

 

ملـ  ايراي القشريي أن احلال  اكن مصاحبا لملمرا بـن عثمـان ا
)أحد حمادة ااملصوف( ااكن مرة يكترس شيئا فسأ  عمرا عنـه فقـال: 

امهلل اقطـع » أكترس شيئا أاع ض به  القرآنىل فهجره اداع عل ـه قـائال 
امن ثم قالوا: إن  قتل احلال  بطريقة الصلرس اتقط ـع «ىل يديه ا جل ه

                                                 

 ىل  12حمواد المل نص  47ا  10اململا ف املحمدية  16(  حكم الرفايع 1)
 ىل107(  مكتوبات االمام الرباين الةهندي 2)
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 ىل (1)األيدي ااأل جل اىلعما اكن احمتجابة من ار دلعوة هذا الرجل

 

ذل  فان الصوف ة يلمحون تا ة بـوالئهم اتملظـ مهم للحـال  امع 
اتا ة يرصحون بذل ىل الكن بالر م من ذل  اكن القشريي االغـزايل 
ا ريهما تستشهدان بكالمه يف اثبات عقائد أهـل السـنة ممـا جملـل 
الشملراين يؤاد أن القشـريي اىلعمـا افتـتم كتابـه باالحمتشـهاد بكـالم 

احـت  بـه الغـزايل يف اثبـات أفضـل احلال  ألجل احسان الظن  بهىل ا
 «ىل احدة الوجود االفناء بار»مراترس املوح د عند الصوف ة اخل مرتبة 

 

ا اى الشملراين عن ش خه أيب الملباس املريس أىلعـه اكن يكـره مـن 
 الفقهاء خصلتص: 

 
                                                 

/  14حمـري أعـالم انلـبالء  66ااىلعظر تريـاق املحبـص  151(  الرحمالة القشريية 1)
 ىل316
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 ـ قو م بكفر احلال  ىل 1

 ىل (1)ـ قو م بموت اخلرض 2

 

دة الوجـود االفنـاء يف ذات لقد اكن الرجل من أعظم املرصحص بوح
ار حىت أثر عنه اداعء الربوب ة  اضبطوا عل ه لكمات قمة يف الكفـر 

 «ىلما يف اجلبة اال ار»ا « حمبحاين ما أعظم شأين»ا « أىلعا احلق» كقو  

                                                 

 479لطائف املـم ااألخـالق  108/  1طبقات الشملراين  6(  الرحمالة القشريية 1)
 ىل 247/  4اح اء علوم ادلين 
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 اقو :
 

 تمز  اخلمرة يف املاء الزالل مزجت  اح  يف  ايح كما

 (1)ل فاذا أىلعت أىلعا يف لك حا  فاذا مس  يشء مسي

 

 اذلي احمتحسنه ادلارسي هللاحرس الرمحة ا ابطة : (2)اقو  

 

 حنن  احان حللنا بدىلعا أىلعا من أهوى امن أهوى أىلعا

 ااذا أبرصته أبرصتنا  فاذا أبرصتي أبرصته

                                                 

 ىل8/115بغداد  تا ي  11/134(  ابلداية اانلهاية 1)
ىل الرمحـة 8/129تـا ي  بغـداد  134الطواحمـص للحـال   16(  أخبا  احلـال  2)

 بهام  املكتوباتىل 112ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق الرابطة ص 
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اقد احمتحسنت أمهات كترس انلقشبندية من احلال  هـذا ابل ـت 
م احلـال  من الشملر اذلي اكن بهاء ادلين يتمثل به ااكن لكما ذكـر احمـ

 اهذا ابل ت هو:« قدس ار رسه»قال 

 

(1)دلي اعند املسلمص قب م كفرت بدين ار االكفر ااجرس      
 

 

 فأي احمالم يرىج ايقبل ممن تستحسن هذا ابل ت ايتمثل به؟!

ف ا من تتلكمون عن ابن ت م ة اابن الق م ا ريهما من علماء األمة 
م الكفـر اذلي تنـاقلتموه تربأاا من مدا أئمة الكفر ااحمتحسان ن

 قبل أن تنقضوا اآلخرينىل

 

                                                 

 213ااحت  بب ته مـرة ثاىلع ـة ص  134احلدائق الو دية  134األىلعوا  القدحم ة   (1)
 ىل282ااحت  به الةهندي ص 
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» ااكن يملترب فرعون ايلا االش طان مؤمناىل ف قول مثن ـا ا أخويـه 
اما اكن يف أهل السماء موحد مثل ابليس  فصاح  اأحمتاذي ابلـيس 
افرعون  ابليس هدد بانلا  اما  جع عن دعواه  افرعون أ رق يف ايلم 

 ىل(1)«ر بالواحمطة ابلتهاما  جع عن دعواه  الم يق

 

مـن الـرمحن الـرح م » اقد ضبط اجلنود  حمالة اىل شخ  ااذا ف ها 
فقالوا  : كنت  تديع انلبوة فأهللبحت تديع األلوه ة؟ قال: «ىل اىل فالن

ال الكن هذا عص اجلمع عندىلعا  هل الاكترس اال ار تملاىل اايلـد ف ـه 
 ىل(2)«آلة

 

حمـرت ار » قال   ف ها  ااترس  حمالة أخرى اىل أحد خواص أهللحابه
عن  ظاهر الرشيملة ااشف ل  حق قة الكفر  فـإن ظـاهر الرشـيملة 

                                                 

 ىل52-51ا 42للحال  (  الطواحمص 1)
 ىل11/138ابلداية اانلهاية  172-171(  تلبيس ابليس 2)
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 ىل(1)«كفر خيف احق قة الكفر مملرفة جل ة

 ىل(2)«باماكين أن أن أؤلف مثله» ااكن يتهكم بالقرآن ايقول عنه 

 

ااكن قد أفىت بأن االنسان اذا أ اد احلـ  الـم يـتمكن فل ملمـد اىل 
« ا ايط بها ايطوف بها ف كون كمن ح  ابل ـت رفة من بيته ف طهره

قال ابن كثري مملقبا ا فتوى احلال : ااكن يقـول ألتباعـه: مـن هللـام 
ثالثة أيام ال يفطر اال يف ايلوم الرابع ا ا قات أجزأه ذل  عن هللـوم 

 ىل(3)« مضان

امهما حاالوا املنصل منه ااملظـاهر بمخالفتـه فـاىلعهم يف احلق قـة 

                                                 

 ىل35(  أخبا  احلال  1)
ااملنـتظم البـن اجلـوزي  151االرحمالة القشـريية  171(  أىلعظر تلبيس ابليس 2)

 ىل8/121اتا ي  بغداد  6/162
ابلدايـة اانلهايـة  371تلبيس ابليس  17-1/16(  الطبقات الكربى للشملراين 3)

 ىل11/140
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ن بنقـل نمـه ااشـا اته يف املوح ـد )أي احـدة مفتوىلعون ف ه ايهتمو
الوجود( كما فملل أبو حامد الغزايل يف االحمتشهاد بكالم احلال  عـن 

 ىل(1)الفناء يف املوح د

بل يدافملون عنه ايصفوىلعه بأا مقامات الوالية حـىت زعـم هلمـد 
ملـا اضـع احلـال  يف السـجن اكن يصـيل يف » مملصوم انلقشبندي أىلعه 

 ىل(2)مخسمائة  املة ىلعافلة ااكن ال يأكل من أيدي الظاملصالل لة الواحدة 

لو اكن أحد ا اجـه األ ض مـن أاالد » اقال الش   يلع الرام تي 
 ىل(3)« الش   عبد القاد  الغجدااين موجودا ملا هلللرس احلال 

ااكن الش   حب رس ار جان جاىلعان يملتـذ  عـن شـطحات احلـال  
   محه ار )اىلعا احلق( فاىلعه اإن اهذا رس قول احلسص بن منصو» ايقول 

اكن مملذا ا يف ذل  ىلعظرا لغلبة السكر عل ه اال أىلعه اكن خمطئا يف تلـ  

                                                 

 ىل4/247(  اح اء علوم ادلين 1)
 ىل 47ملحمد مملصوم ص  31(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  2)
 ىل121األىلعوا  القدحم ة  99(  املواهرس الةمدية 3)
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 ىل(1)الرؤية

اهكذا فانلقشبنديون متفقون ا احمتحسـان هـذه الملبـا ة ألىلعهـا 
توافق أعظم اغية الطريقة اخل: الفناء يف ذات ار احتق ق الوحدة بـص 

 االملبد  باىل الملابد ااململبود ف صري الرا

 

لقد أ اد احلال  بهذه الملبا ة حق قة ىلعفسـه » ايقول موالهم اجلايم 
!ىل فهكـذا (2)«اح   قال فرعون: أىلعا  بكم األا: أ اد به هللو ة ىلعفسه
 دائما: كتبهم مملوءة باشا ات اترصحيات احدة الوجودىل

 

                                                 

ااىلعظر إقرا هم  ـذه  180ا 204(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية 1)
املواهــرس  186ا 133 احل ــاة اللفظــة ااــرثة احمــتخدامهم  ــا   شــحات عــص

 81ابلهجـة السـن ة  205ااألىلعوا  القدحمـ ة  227- 226ا162ا90الةمدية 
 ىل53أخبا  احلال   31السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  

 ىل143(   شحات عص احل اة 2)
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اجاء يف كتاا االيمان ااالحمالم للش   خادل ابلغدادي انلقشبندي 
يظهر أن ملـ م الطبـع أحلقـه بـه « السلف ون»فصال بملنوان  (92)ص 

كما تتبع ابن عريب اابن » اف ه يذكر تبديع ابن ت م ة بلملض األئمة قال 
الفا ض اابن حمبملص اتتبع أيضا احلال  اال زال يتتبـع األكـابر حـىت 

 ىل(1)«تماأل عل ه أهل عرصه ففسقوه ابدعوه بل كفره بملض منهم

م طملن ابن ت م ة يف احلال  اابن عريب اابـن فانلقشبنديون يزعجه
 الفا ض اذلي اكن يتغزل بار بأب ات الشملر ايكن ه باألىلعىثىل

                                                 

  92(  كتاا االيمان ااالحمالم خلادل ابلغدادي انلقشبندي ص 1)
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 موقفهم من قول أيب يزيد: حمبحاين

 

حمـبحاين مـا أعظـم » ااذل  احمتحسن انلقشبنديون قول أيب يزيد 
 ىل(1)«شأين

 الم ينكراا هذا القول أا تستنكراه  بـل أثبتـوه ا أىلعـه ىلعهايـة مـا
خوفـا مـن السـوط أا  -حيصل للسال  اىل ار الفاين بهىل اقـد زعمـوا 

أن هذا القول خطأ ااهـم حيصـل للملبـد عنـد بلو ـه قمـة  -الس ف 
الوهللول اىل ارىل ااالحمالم ال يملرف عبادة تنتع بصـاحبها اىل امللفـظ 

 بالكفر ااداعء األلوه ةىل

 

                                                 

ــوا  القدحمــ ة  227- 226ا162ا90ا 48(  املواهــرس الةــمدية 1)  99ا97األىلع
 180ا 204احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشـبندية  344تلبيس ابليس 

 81ابلهجـة السـن ة  205األىلعـوا  القدحمـ ة  186ا 133 شحات عص احل ـاة 
 ىل31السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  
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قال: إين أىلعـا اذكرت كتبهم أىلعه هلل  بانلاس الفجر ثم املفت ايلهم ف
 ىل(1)«ار ال ا  اال أىلعا فاعبداينىل فرتاه انلاس اقالوا: جمنون  مسكص

اجاء اىل بيته  جل فدق بابه فقـال أبـو يزيـد: مـن تطلـرس؟ فقـال 
 ىل(2)«الطا ق: أ يد أبا يزيدىل فقال   أبو يزيد: ليس يف ابل ت  ري ار

 

لوايئ » قال  احىك الةهندي الفا ال ش   انلقشبنديص أن أبا يزيد
اعذ ه الةهندي ألىلعها مقولة حمـكرية قا ـا أبـو « أ فع من لواء هلمد

 ىل(3)يزيد يف حالة حمكره بار

إن ر يلع ىلعملمـا منهـا أين  ضـ ت أن أحـرق » احكوا أيضا أىلعه قال 
انلاس يفران مـن احلسـاا » ىل اقو  (4)«بانلا  بدل اخللق شفقة عل هم

                                                 

 ىل345تلبيس ابليس  102األىلعوا  القدحم ة  57(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل341تلبيس ابليس  47(  املواهرس الةمدية 2)
 ىل101(  مكتوبات الةهندي املسماة باملكتوبات الرشيفة ص 3)
 ىل341تلبيس ابليس  103(  األىلعوا  القدحم ة 4)
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 ىل(1)«ي فأقول: بل  ىل ف فملل يب ما تشاءاأىلعا أتمناه لملله يقول يل يا عبد

 

اهذا مبدأ الفـداء االكفـا ة اقبـول اململـذيرس ىلع ابـة عـن اخللـق 
مقتبس من عق دة انلصا ى جنده عنـد انلقشـبندية يرااىلعـه عـن أيب 
يزيدىل اجنده عند الرفاع ة اذلين نسبوا اىل ش خهم الرفايع أىلعه قبـل أن 

 يملذا كفا ة عن خطايا اخللقىل 

 

تسوع اذلي هلللرس امات ألجلنا اهو اآلن يرتدى » ول: فانلصا ى تق
تسـوع » ىل اقال فل بس (2)«يف جهنم يلخلصنا ايضيح بنفسه من أجلنا

 «ىلاذلي تألم خلالهللنا اهبط اىل اجلح م

 

                                                 

 ىل100(  األىلعوا  القدحم ة 1)
 ىل13: 3(   حمالة بولس اىل أهل  الط ة 2)
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اقد بلغ الزهد بأيب يزيد أن هللا  زاهدا يف اآلخرة ايف اجلنة  فهـو ال 
 يريدها لكنه يريد ار فقطىل

 يديه مواقـف يف لكهـا يملـرض يلع اململكـة أاقفي احلق بص» قال 
ىل (1)«فأقول: ال أ يدها  فقال ار: فماذا تريد؟ فقلت  : أ يد أن ال أ يـد

ا ا الةهندي بأن  فع االثن ن ة بص اخلالق ااملخلـوق مطلـوا يف 
 ىل(2)مقام الوالية  ثم احت  بقول أيب يزيد هذا

 

ــة اىل ــدها اال يراهــا مقرب ــادة ال يري  ار  ا ــذا  اى احــىت الملب
اقفت مع الملابدين فلم أ  يل مملهم قـدما  » انلقشبنديون عنه أىلعه قال 

فوقفت مع املجاهدين فلم أ  يل مملهم قدما  ااقفت مع املصـلص فلـم 
أ  يل مملهم قدما  فقلت: يـا  ا ك ـف الطريـق ايلـ ؟ فقـال: أتـرك 

                                                 

 ىل102 - 101األىلعوا  القدحم ة  55(  املواهرس الةمدية 1)
 ىل364(  مكتوبات االمام الرباين 2)
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 ىل(1)«ىلعفس  اتملال

 

عــن ار  هــذا مــا ااىلعمــا الملبــادة مشــغلة ينشــغل بهــا الملابــدان 
احمتحسن ذكره انلقشبنديون برصف انلظر عن مدى ثبوت ذلـ  عـن 

 أيب يزيدىل

إطلع ار ا قلوا أايلائه فرأى منهم مـن » فقد  ااا عنه أىلعه قال 
اإن يف » أضـاف « لم يكن يصلم حلمل اململرفة  فا: فشغله بالملبـادة
 ىل (2)«الطااعت من اآلفات ما حيتا  اىل أن تطلبوا اململايص

                                                 

 ىل98األىلعوا  القدحم ة  469(  تنوير القلوا 1)
ااذل  أىلعظر املواهرس الةمدية  104األىلعوا  القدحم ة  61(  املواهرس الةمدية 2)

 ىل50
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 يص البن عريب تملظ م انلقشبند

 

« قددس اهلل رسه» يصفونه بالشيخ األكرب ويقولون عند ذكر اسدمه 
مع اعدرتافهم بأنده هلن « غوث املحققني وقطب املوحدين»ويصفونه بد 

 .(1)يقول: أنا ختام األنبياء واملرسلني

  يعين أنه ال يوجدد (2)وال يزال انلقشبنديون يصفونه خباتم األويلاء
 يل هلل بعد ابن عريب اىل يوم القيامة.و

 

ابالر م من اعرتاف الةهندي الفا ال جمدد الطريقة انلقشبندية 
أن ابن عريب أال من  ا بوحدة الوجود اأن عبا اته مشملرة باالحتـاد 

 ااىلعه بوا مسائل احدة الوجود افصلهاىل

                                                 

 ىل193ااىلعظر املكتوبات ص  51(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبندية 1)
 ىل162(  املواهرس الةمدية 2)
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 اأىلعه زعم أن خاتم األىلعب اء يأخذ علومه من مشاكة خـاتم األايلـاء
 اىلعت ىل (1)«ايملي خباتم األايلاء ىلعفسه

ايرصا بأن أكرث كشوفات ابن عـريب خمالفـة لمللـوم أهـل السـنة 
 ىل(2)«بمل دة عن الصواا اال يتبملها اال لك مريض القلرس

 

فقــد احمتحســن الةــهندي الفــا ال قــول ابــن عــريب أن اجلمــع 
وتعجب الرسهندي من اعتقداد ابدن املحمدي أمجع من اجلمع االلعىل 

 بأن ذات اهلل جمهولدة مطلقدة ومدع ذلدك فانده يالبدت االحاطدة عريب
 ىل(3)والقرب واملعية اذلاتية.

 
                                                 

 ىل287(  مكتوبات االمام الرباين 1)
 ىل277(  مكتوبات االمام الرباين الةهندي 2)
 ىل 193ااىلعظر كذل  هللفحة  42(  مكتوبات االمام الرباين ص 3)



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

194 

» احتدث الةهندي عن الرضا باخلري االرضا بالرش ثم اعرتف بـأن 
االيمان مريض االحمم )ا ادي( االكفر مريض االحمم )املضل( خمالفـة 

ىل ااعترب (1)«ضاملا عل ه أهل احلق اف ه م ل اىل االجياا لكوىلعه منشأ للر
أن قو  برتت رس خالفة اخللفاء الراشدين مسرس مدة أعما هم  ااعترب 

 ىل(2)ذل  من شطحاته

 

ان اهلل هل لسدان » ونقل صاحب الرمحة اهلابطة عن ابن عدريب قدوهل 
يتلكم به وأذن يسمع بها وأن عبد القادر اعي ين قال: رأيت ريب بعدني 

 .(3)«رأيس بصورة

 

                                                 

 ىل267(  املكتوبات الرباىلع ة 1)
 ىل277(  مكتوبات االمام الرباين الةهندي الفا ال 2)
رابطة حلسص ادلارسي ا هام  (  الرمحة  ا ابطة يف ذكر احمم اذلات احتق ق ال3)

 ىل99ا 97مكتوبات الةهندي ص 
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ن عن كتاب القتوحات املكية البن عدريب بأنده ومع اعتذار كثريي
مدسوس عليه اال أنهم ال يزالون يرصحون باعجابهم بالكتاب وشغفهم 
بقراءته فقد قال عبد املجيد اخلاين عن جدده حممدد صداحب اةهجدة 

وخصوصدا كتداب السنية بأنه هلن مشدغوفا بمطالعدة كتدب الصدوفية 
رض قددس اهلل رسهمدا... الفداالفتوحات املكية البن عريب وتائية ابن 

وكذلك كتداب الفصدوال البدن عدريب  ويسدمون نصدوال الفصدوال 
 . (1)«باللكمات القدسية

 

أن كتداب الفصدوال )روا( والفتوحدات » فقد جاء يف الرشدحات 
املكية )قلب( ومن علم الفصوال علما جيدا تتقوى داعيدة متابعتده 

قدد وذكدر يف الرشدحات أن الشديخ حممدد الكوسدوي هلن يعت للنيب 
مصنفات حرضة الشيخ ميح ادلين ابن عريب اذلي هلن يقدرر يف كتبده 

                                                 

(ىل  شـحات 274)تـرق م خطـأ  282ااىلعظر هللفحة  271(  احلدائق الو دية ص 1)
 ىل128ااىلعظر هللفحة 73عص احل اة 
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 .(1)اتلوحيد الوجودي بما ال يمكن االنكار عليه

 

دن تدوني عدن  ويفرس عبيد اهلل أحرار قول اهلل تعداىل فدأعر ض عمي
   بما قاهل ميح ادلين بن عريب ذكرنا 

 القددددلوبأال بذكددددر اهلل تزداد اذلنوب      وتنطم  اةصددائر و

(2)وتر  اذلكر أحسن منه حاال      فإن الشم  لي  هلا غروب 
 

 فذكر اهلل يطم  اةصائر والقلوب وتر  اذلكر خري من اذلكر.

يف أي دين هذا؟ إن انلرصانية ال تنىه عن ذكر اهلل كما ينىه عنده 
هؤالء اذلين يدعون أنهم وصلوا يف حمبة اهلل اىل املقامات العليدا وهدم 

الون يسبون اهلل ورسوهل. ويمدحون قول احل ج: كفدرت بددين ال يز
 اهلل.

                                                 

 ىل111(   شحات عص احل اة 1)
 ىل161(  املواهرس الةمدية 2)
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 ويدافع الكمشخاتيل صاحب جامع األصول عن قول ابن عريب:

 

 يا يلت شعري من امللك       العبد رب والرب عبد

 ان قلت عبد فذا  رب        أو قلت رب أىن يكل 

 

 غري أنه حيرفه فيجعله هلتلايل:

 

 فليت شعري من امللك         العبد حق والرب حق

  (1)أو قلت رب فما يكل          ان قلت عبد فالعبد ميت

 
                                                 

 90ا 83ا ىلعه بالفصوص اأاهللافهم  ق296(  جامع األهللول يف األايلاء اأىلعواعهم 1)
  92ا
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 ومما قاهل ابن عريب يف فصوال الكفر:

ووقتا يكون العبدد عبددا  فوقتا يكون العبد رها ب  شك
 ب  إفك

 وان هلن رها هلن يف عيشة ضنك فان هل عبد ا هلن باحلق واسعا

 

 ويقول:

 

 ملن هل فيه أنت عبد  فأنت عبد وأنت رب  

 ملن هل يف اخلطاب عهد  وأنت رب وأنت عبد 

 ويقول:

 ويعبدين واعبده   فيحمدين وأمحده  

 ويف األعيان أجحده   فيف حال أقر به  
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» ويقدل انلقشبنديون الكم ابن عريب يف فلسفته الصوفية فيقولدون: 
ل واكن فيدعون أن أول موجود أوجده اهلل ب  واسدطة هدو اتلعدني األو

 .(1)«ظهوره من املبدأ الفياض بما يشبه الوالدة

 

فهذه خمالفة عظيمة لعلمداء االسد م اذليدن طعندوا يف ابدن عدريب 
وحذروا منه. أبرزهم يف ذلك الع مة العز بن عبدد السد م رمحده اهلل 

 . (2)«اذلي وصفه بأنه شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم وال حيرم فرجا

 

نه هلن من القائلني بقددم أرواا الكمدل واكن ووصفه الرسهندي بأ
موافقا للف سفة يف موقفه من القدرة. واعرتف بأن اعدم الغفدري مدن 

 .(3)هذه الطائفة موافقون هل يف مسألة وحده الوجود 

                                                 

 ىل171(  احلدائق الو دية يف أجالء الطريق انلقشبندية 1)
 ىل23/48(  حاكه اذله  يف حمري أعالم انلبالء 2)
 ىل265(  مكتوبات االمام الرباين 3)
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 وكتب الشيخ م  يلع قاري كتابا يف الرد عليه لقوهل بايمان فرعون.

صدفه ابدن حيدان وقد رصا بض هل احلافظ ابن حجر والسخاوي و
من لدم يكفدره هلن كمدن لدم » انلحوي بامللحد والزنديق وقال املقري 

سيكفر ايلهود وال انلصارى
(1). 

 

فكي  تكون الطريقة انلقشبندية ىلع السنة ويه تستمد تعايلمها 
من كتب الفصوال والفتوحات املكية وتتجاهدل تضدليل أئمدة األمدة 

جيرؤ عليه ايلهدود وال  ألخطر وأكفر شخصية امتألت كتبها بكفر لم
 انلصارى!!!.

بل تقبل لك الكمه حىت قدوهل بأنده رأى اهلل ىلع صدورة فدرس كمدا 

                                                 

االضوء الالمـع  3/449تفسري ابلحر املح ط اليب ح ان  2/384(  لسان املزان 1)
الزااجر عن اقـرتاف الكبـائر البـن حجـر ااىلعظر  9/220ا 6/186للسخااي 

 ىل2/379ا 35-1/33ا  تق امل  
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 !.(1) رصا به صاحب الرشحات
 

                                                 

 ىل133(   شحات عص احل اة 1)
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 داا املريد مع ش خهآ

 

أن يكون مستسلما منقادا  اض ا بترصفات الشـ   خيدمـه   *
ال باملال اابلدن ألن جوهر اإل ادة ااملحبة ال ينبي إال بهذا الطريـق  ا

 ينكر عل هم شيئا من أفملا م ألن املنكر عل هم ال ينجوىل 

 

افضلوا خدمة الشـ   ا املقـرا اىل ار بانلوافـل بـل ا أي 
قـال بملضـهم: اخلدمـة » عمل هللالم آخر كما قال هلمد أمص الكـردي 

 ىل(1)«عند القوم من أفضل الململ الصالم

ل بانلوافـل اظن بملض انلاس أن االشـتغا» فقال عب د ار أحرا  
أاىل من خدمة الش   اليس كذل   فإن ىلعت جة اخلدمة املحبـة ام ـل 

                                                 

ااألىلعـوا  القدحمـ ة  79ااىلعظر املواهـرس الةـمدية  530 - 528(  تنوير القلوا 1)
 ىل112
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القلوا ألىلعها جبلت ا حرس من أحسن ايلها  افرق بص ثمرة انلوافل 
 ىل(1)«اثمرة اخلدمة

 

» اقد جتاهلوا ثمرة املقرا اىل ار بانلوافل اخل هلبة ار كما قال 
زاعمـص أىلعـه ال يـزال «ىل بهاال يزال عبدي يتقرا ايل بانلوافل حىت أح
 املريد يتقرا اىل الش   باخلدمة حىت حيبه!!!

ازعموا يف ذل  أن هللوف ا  أى انلـ  يف املنـام فسـأ  أن يوهللـ ه 
فقال   انل : اقوف  بص يدي ايل ار كحلرس شاة أا يش ب ضة خـري 
ل  من أن تملبد ار حىت تتقطع ا با ا با  قال: ح ـا أم م تـا يـا  حمـول 

 ىل (2)«؟ قال: ح ا اكن أا م تاار

أن حيرس ما حيبه ش خه ايكره ما يكرههىل اأن ال يتوجـه اال ملـا 
                                                 

 ىل161األىلعوا  القدحم ة  163(  املواهرس الةمدية 1)
)ضمن كتاا املجموعة  181ا 74(  من كتاا با ق احلىم للمهدي الرااس ص 2)

 انلاد ة(ىل
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 أ اده ش خه  افملا ىلعظره عن  ريهىل

 أن يكون اعتقاده مقصو ا ا مملتقد ش خهىل  *

أن يفىن يف الش   يف ذاته اأفملا  اهللفاته فان الفناء يف الش     *
 ىل (1)مقدمة للفناء يف ار

بمرأى من ش خه اال يصيل انلوافل مرضـته بـل  أن ال يتوضأ  *
 ىل(2)زاد الةهندي ا ذل  فقال: اال يذكر ار اال باذن الش  

 أن ال يتوجه اال ملا أ اده الش  ىل  *

أن ال يتلكم يف جملس قط اال بدحمتو  شـ خه إن اكن جسـمه   *
 ىل(3)حارضا  اإن اكن اغئبا تستأذىلعه بالقلرس

ما اال يكلم أحدا يف حضـو  أن ال ترشا ماء اال يأكل طملا  *
                                                 

ط: مكتبـة احلق قـة أا اقـف  30(  السملادة األبدية ف ما جاءت به انلقشبندية 1)
 االخالص برتا اىل

 ىل347(  املكتوبات الرباىلع ة 2)
 ىل26(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبندية 3)
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 ش خهىل

أن ال يكون متوجها اىل أحـدىل اال يمـد  جلـه عنـد   بـة   *
ش خه اىل جاىلعرس هو ف ه اال يريم بصاقه اىل ذلـ  اجلاىلعـرسىل أي اجلهـة 

 اليت يكون ف ها الش   يف أي ماكن يف الملالمىل

أن ال ينكر ا ش خه قوال أا فملال ظـاهرا اكن أم باطنـا: ألن   *
 تملاىل: اار ال يأمر بالفحشاء ااملنكرىل ش خه ب د ار

لك يشء يصد  عن ش خه يملتربه هللوابا اان لـم أن يملتقد أن   *
 ىل(1)يره هللوابا يف الظاهر فاىلعه يفملل ما يفملله بطريق اال ام ااالذن

 ىل(2)أن ال يقوم يف هلل يقع ظله ا ثوا ش خه أا ظله  *

 أن ال يضع  جله يف مصالهىل  *

                                                 

ــا   1) ــدا   األخ  ــات الةــ 105(  الســبع األرسا  يف م ــا ال مكتوب هندي الف
 ىل347اململصويم 

 ىل347( أىلعظر املكتوبات لالمام الرباين الةهندي 2)  
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 ت بص يدي اغحمله ال خيالفه يف يشء أن يكون بص يديه اكمل  *
 ىل(1)مطلقا

 ثم أنشد الكردي شملرا يبص ك ف يكون املريد من ش خه فقال:

 

اان عنده اكمل ـت عنـد مغســــــــل     يقلبـه مـا شـاء اهـو 
 مطـــــــااع

اال تملــرتض ف مــا جهلــت مــن أمــره     عل ــه فــان االعــرتاض 
 تنــــــــازع

ـــــــــن   ا  ـري مرشـاع فـثم احملم   ف ما تراه الو يكــ
 (2)خمـادع

                                                 

ىل ابلهجة السن ة ملحمـد اخلـاين 77-76(  احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية 1)
 ىل73ىل مكتوبات االمام الرباين الةهندي الفا ال 57ا41ا25

 ىل529(   تنوير القلوا 2)
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فتأمل هللفات املريد جتاه ش خه: احمتسـالم ااىلعق ـاد مطلـق كأىلعـه 
م تىل ثم تأمل ما قا  يف موضع آخر من ىلعفس الكتاا أن أكمل أحـوال 

أن يكون بص يدي ار تملاىل اكمل ت بص يدي الغاحمـل » الملبد مع ار 
 ىل (1)يقلبه ك ف ا اد

ملريد فتاة تريد أن تتخذ  ا شـ خا؟ ألـيس مطلوبـا اماذا لو اكن ا
منها أن تكون م تة )أا مستلق ة( بص يدي الش   اأن ال تملرتض ا 

 ما ظاهره حراما؟

القد حريىلعا هذا الرجل فتا ة يأمر املريد بـأن يكـون بـص يـدي 
ش خه اكمل ت بص يدي اغحمله اتا ة يأمرىلعا بأن ىلعكون بـص يـدي ار 

 مغسله!اكمل ت بص يدي 

                                                 

 528ابـص  479ملاملة عالم الغ ـوا قـا ن بـص هللـفحة (   تنوير الفلوا يف م1)
ىل ابلهجة السن ة ملحمد اخلـاين 38ااىلعظر احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية 

 ىل25
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 ىل(1)« أن ال ينكر ا أفملا م فإن املنكر عل هم ال ينجو  *

 ىل(2)أن يرى لك ىلعملمة إىلعما خل من ش خه   *

 أن ال يملرتض عل ه ف ما فملله الو اكن ظاهره حراما  *

أن ال تشري ا الش   برأيهىلىلىل بل يرد األمر اىل ش خه اعتقـادا   *
» هـذا مملنـاه اار ىل ا(3)«منه أىلعه أعلم منه باألمو  ا ي عن احمتشا ته

 «!!!فان تنازعتم يف يشء فرداه اىل الش   ذل  خري اأحسن تأايال

أين هذه اململايلم ا نداا ة من أمر ار نلب ـه بمشـو ة أهللـحابه 
اشاا هم يف األمر   أشرياا يلع أيها » اقد اكن تستشريهم دائما كقو

وم بد  فقـال اقد أشا  عل ه احلباا بن املنذ  خبالف  أيه ي«ىل األىلعصا 
 فأقره ا ىلعص حتهىل« لقد أ ت بالرأي»    حمول ار 

                                                 

 ىل112األىلعوا  القدحم ة  79(  املواهرس الةمدية 1)
 ىلىل529  تنوير القلوا 495-494(  املواهرس الةمدية 2)
ــوا 3) ــوير القل ــن ة   529(  تن ــة الس ــة ابلهج ــة الملل  ــة اخلادلي يف آداا الطريق

 ىل41انلقشبندية 
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فهذا  حمول ار لم تستغن عن مشو ة أهللحابه اهو اململصومىل فهذه 
اململايلم انلقشبندية جتملل للمشـاي  الملصـمة االكمـال املطلـق اهـذا 

اختذاا أحبا هم ا هباىلعهم أ بابا من تقدتس يف هللو ة أدا! قال تملاىل 
ؤالء اإن ادعوا أىلعهـم ال يـدعون الملصـمة للمشـاي  فـان ىل هدان ار

 لسان حا م يؤاد اعتقادهم الملصمةىل

فهل هذا اال طلرس الرشف يف ادلين احتق ق املذلات االتسلط ا 
 الملوام باحمم ادلين اباحمم املأدا مع الش  ىل 

 

فاملشيئة مشيئتهم ااألمر أمرهم ااخلدمة  ـم أحـرس اىل ار مـن 
 هىلهللالة انلوافل ايل

اهم يراقبون املريد الو من بمل ـد  ايغ ثـون املكـراا ايقلبـون 
 الش  اىل حممل دىل 

 االحمتسالم ململاهلل هم طاعة  ااالعرتاض ا مملاهلل هم مملص ةىل

 من  أى منهم  لطا فل قل هذا ظاهره خطأ الكن باطنه هللوااىل  
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 املوجه اىل ار ال يكون اال بهمىل

 ب وتهم قبلة انلملا م ألف األف قبلةىل

» يف ذل  االحمتسالم املطلق للش    يقول هلمـد أمـص الكـردي ا
إعلم أن لك ما اضملوه من اآلداا للمريـدين كتغمـ ض الملـص اقـت 

اتمللـم أىلعهـم اقتبسـوه  أن تتلقاه بالقبولاذلكر اإ الق األبواا ف نبيغ 
من مصباا السنة  فاذا أ دت أدبا من آدابهم الـم تملـرف مأخـذه مـن 

 ىل(1)« ل لساىلع  باالعرتاض عل همالسنة فال ينبيغ أن تط

 

اهذه دعوة اىل املقدتس اتهديـد للمملـرتض باحلرمـان ا ىلعمـط 
اثائق احلرمان الكن  عند انلصا ى للك من جيرؤ ا االعرتاض ا 

 ابلابا املمثل إل ادة ار ا األ ض!!!

 

                                                 

 ىل323(  املواهرس الةمدية 1)
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اىلعها تملايلم حتجر الملقل اتراض ا اذلل اهدم الشخصـ ةىل إذ أن 
أاا الملقل ال يقبـل بـدعهم حمـا عوا اىل ا  منـة ا عقـول هؤالء ملا  

الملوام اتسلطوا عل هـا بـاملخويف ااملهديـد االطـرد مـن  محـة ار  
احملرس الف وضات اليت أفاضها الش   ا املريد مما جيملل املريـد عبـدا 
حيقق لك مملاين االحمالم للش   ال رىل اال تنس أن للمشـاي  مريـدات 

 ايق عندك أيها القا ىءىلال مريدين فقط: اابل
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 الش   يأمر مريده بالةقة

 

بل قد أ  موا املريد ا ا تكاا اململص ة مهمـا كـربت اذا أمـر 
 الش   مريده بها:

ايف ذل  حيكون قصة للش   بهاء ادلين مؤحمس الطريقة أىلعـه اكن 
أتمتثـل لك مـا » يف خبا ى مع تلم ذه جنم ادلين داد ك فقال الشـ     

ال: ىلعملمىل قال: فإن أمرت  بالةقة تفمللها؟ قال: الىل قال: الَّم؟ آمرك به؟ ق
قال: ألن حقوق ار تكفرها املوبة  اهذه من حقوق الملبادىل فقـال: إن 
لم تمتثل أمرىلعا فال تصحبناىل ففزع جنم ادلين فزاع شديدا اضاقت عل ه 
األ ض بما  حبت اأظهر املوبة اانلدم اعزم ا أن ال يمليصـ   أمـرا 

 ىل(1)«ه احلارضان اشفملوا   عنده احمألوه الملفو عنه فملفا عنهفرمح

                                                 

 138املواهـرس الةـمدية  139(  احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشـبندية 1)
 ىل1/150جامع كرامات األايلاء  140األىلعوا  القدحم ة 
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 امن آداا املريد مع ش خه

أن ال ي ا  زاجة طلقها ش خه أا مالت ىلعفسه إيلهـاىل ايلـزم   *
منه أن تنطبق أحاكم حتريم زاا  نساء انلـ  بنسـاء الـويلىل ااـأن ار 

اجهـم مـن قال: اما اكن لكم أن تؤذاا أايلاء ار اال أن تنكحـوا أزا
 بملدهم أبدا إن ذلكم اكن عند اال  عظ ماىل

 !!! (1)ابذل  تصري زاجات األايلاء أمهات املؤمنص

 

أن يالزم عند اذلكر يف خم لته ابص ع ن ه هللو ة الش   اذل    *
ىل اال يبملد عنـد هـذه احلالـة أن يتشـلك الشـ طان  (2)من أهللول اذلكر

                                                 

 ىل529(  تنوير القلوا 1)
شـفاء  9شـبندي امللقـرس بـذي اجلنـاحص  حمالة يف حتق ق الرابطة خلادل انلق (  2)

تنوير القلـوا  145  األىلعوا  القدحم ة 494املواهرس الةمدية  78ا 90الملل ل 
ىل ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشـبندية ملحمـد 78السملادة األبدية  517

 ىل38ىلعو  ا داية اا رفان ص  43-42بن عبد ار اخلاين 
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اح نئـذ يفـتم    بصو ة الش   ف كون املوجه عنـد اذلكـر للشـ طان
عجائرس اخل االت احيصل الفناء يف الش طان يف حص يظن املسكص اىلعه 

 في يف ذات ارىل
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 لمش خة مع املريدينأخرى لآداا 

 

 أن ينام يف ماكن اجيملل  أحمه اىل الغرا اقدم ه اىل الرشقىل  *

 أن جيلس املريد بص يدي ش خه متو اك عكس تو ك الصالةىل  *

عندهم من أهم اآلداا اتسـتدلون ا  أن يغلق ابلاا  اهذه  *
ذل  بما زعموه أن الرحمول قال ألهللحابه: هل ف كم  ريرس؟ يملي أهل 

ىل اهـذا (1)«الكتااىل قالوا: ال  قال ا فملوا أيـديكم اقولـوا ال ا  اال ار
احلدي  ال أهللل    ثم أن ىلعصه يف د أن الغريـرس أهـل الكتـاا اهـم 

  عن أهل الكتاا! حيتجون به لغلق ابلاا عن املسلمص ال

أن يمللم املريد أحمماء آبائه يف الطريق ئلـال ينتسـرس اىل  ـري   *
أب ه األن األبوة الراح ة أقـوى مـن األبـوة اجلسـم ة فإىلعـه اذا أ اد أن 
تسـتمد مــن  احــاىلعيتهم ااكن اىلعتســابه ايلهــم هللــح حا أمدتــه  جــال 

                                                 

 ىل16الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن  (  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس1)
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 ىل(1)«السلسلة انلقشبندية بأرسا ها اأىلعوا ها

لسال  يف طريقة القوم أن يكلم من تشـاء ااعترباا أىلعه يمكن ل
ابتداء من مشاي  الطريقة األموات اىل انلـ  اىل ارىل قـالوا: اأقـل مـا 
حيصــل للمريــد اذا دخــل يف حملســلة القــوم بــامللقص: أىلعــه اذا حــرك 

اىل حرضـة  السلسلة جت به أ ااا األايلاء: من ش خه اىل  حمول ار 
 ىل(2)ار عز اجل

 

عن السلسلة يف حكم اللق ط اذلي ال يملرف اجمللوا من أعرض 
مقطـوع الفـ ض  ـري » أباه اأمهىل احرموه مرياث انلبوة فرصحوا بأىلعـه 

بـل « طو  ملـن  آين ا أى مـن  آين» اا ث للن  ازعموا أن انل  قال 
من هللافحي أا هللافم من هللافحي » زعموا أن انل  قال يف الصح حص

                                                 

احلديقة انلدية يف الطريقـة  12 - 11(  السملادة األبدية ف ما جاء به انلقشبندية 1)
 ىل11انلقشبندية 

 ىل11(  احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية 2)
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 ىل(1)«اىل يوم الق امة دخل اجلنة

 

                                                 

 -ىل ط: مكتبة احلق قة 55(  احلج  اابلينات يف ثبوت االحمتملاىلعة من األموات ص 1)
 ىلاحمطنبول
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 مبدأ الرابطة عند انلقشبنديص 

 

أال مبدأ تشدد عل ه انلقشبنديون هو مبدأ الرابطـة يملـدان بـه 
املريد بالوهللول اىل ار االفناء ف ه اف ض اململا ف ااحلكمة ااالتصـال 

 سسلسلة مشاي  الطريقةىل

 

لقد أخذ انلقشبنديون يبحثون للسال  عن  ابطـة أخـرى بـار 
أعي الصالةىل االيت اكن  قرة عص انل   ري تل  الرابطة اليت اكىلعت 
 فابتدعوا الرابطةىل«ىل أ حنا بها يا بالل»اذا حزبه أمر ىلعادى بالال 

اهذه الرابطة مبناها ا  بط القلرس بغـري ار أي بالشـ   هلبـة 
اطاعة اخضواع اتذالالىل االرشيملة اىلعمـا طابلـت بالرابطـة أن تكـون 

 بار اليس بغريهىل 
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ش   مفتوا اىل اعلم الغ رس الك حلظـة حيصـل ازعموا أن قلرس ال
ف ها املدد من ار اىلعما تكون بواحمطة الش    بـل اذا حـدثت احموحمـة 
فمل  املريد أن يغتسل باملاء ابلا د ايدخل خلوته ايتخ ل هللو ة انلـ  

ىل الكن: إن اكن خت ل الش   موهللل رضا ي اىل ار (1)أا هللو ة ش خه
 اخلمس؟ فما املاىلعع من خت له يف الصلوات

 

اال تنس أىلعها هلللة  ـري مبـا ة تشـرتطون أن يكـون الشـ    
 احم طا ف ها بل ال يمكن أن حتصل اال بهىل

قل ان كنتم من قو  تملاىل  مستنبطةأما مرشاع تها عندهم فع 
قالوا: فيف اآليـة اشـا ة اىل الرابطـة  حتبون ار فاتبملوين حيببكم ار

سا  أا خت له مملىن  اهو  رضنا مـن ألن االتباع يقتيض  ؤية املتبوع ح

                                                 

 ىل48(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن 1)
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 ىل(1)الرابطة

 

امنكرهــا مكتــوا يف جبهتــه اخلةــان متســم باملقــت »قــالوا: 
 ىل(2)«ااحلرمان

« الوالية»الرابطة تف د إن اكىلعت مع االنسان الاكمل املترصف بقوة 
االنسان الاكمل مرآة احلق حمبحاىلعه اتملاىل فمن ينظر اىل  احاىلعيتـه ألن 

 ىل(3)احلق ف هابملص ابلصرية تشاهد 

 

 
                                                 

ملحمد بـن  46(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية ص 1)
 عبد ار اخلاينىل

ملحمد بن  48(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية ص 2)
 عبد ار اخلاينىل

 ىل43(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبندية 3)



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

221 

 آداا الرابطة

 

أن يغمض المل نص ايلصق اللسان سسـقف احللـق ااألحمـنان   *
 ىل(1)باالحمنان االشفة بالشفة مع إطالق انلفس

 أن تستحرض هللو ة الش   يف جبهته ايقر ها احمط اجلبهةىل  *

أن يملتقد أن ترصفات  احاىلع ـة الشـ   مـن ترصـفات احلـق   *
د ابص ار ااالعراض عن الشـ   حمبحاىلعهىل فان الش   ااحمطة بص املري

ىل أما الش   فاىلعه يـتلىق المللـم الـ ين مـن ار (2)يملترب اعراضا عن ار
 ىل(3)مبا ة ابال ااحمطة

                                                 

ابلهجـة السـن ة يف آداا الطريقـة  79(  احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية 1)
 ىل ىل30ملحمد بن عبد ار اخلاينىل ااىلعظر   شحات عص احل اة ص  49انلقشبندية 

ملحمد بن  45ة ص (  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندي2)
 عبد ار اخلاينىل

  12(   حمالة يف حتق ق الرابطة 3)
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 أن ال ترشا املاء بملد الو د فاىلعه يطىفء حرا ة اذلكرىل  *

 أن يتصو  أن لقلبه لساىلعاىل اتسموىلعه باللسان اخل ايلىل  *

سـن عـد األذاك  أن حيمل مسبحة حسـنة املكـوير حـىت حي  *
 خبمسة آالف مرةىل

أن يلصق اللسان ااألحمنان االشفة الكنه حيبس انلفس حتت   *
رسته ايتخ ل منها ىلعق  )ال( ممتـدة اىل منـت  دما ـه ايتخ ـل مـن 
دما ه ىلعق  )ا ( ممتدة اىل كتفه األيمنىل ايتخ ـل مـن كتفـه األيمـن 

جلاللـة ا ىلعق )اال ار( ماّ ا بها ا اللطائف اخلمس ضا با بلفظ ا
 ىل(1)القلرس

 

 الصو ة هللنم االصنم هللو ة

 
                                                 

 ىل33(  السملادة األبدية ف ما جاء به انلقشبندية ص 1)
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 الملل  تالحظ أهم ة خت ل األش اء االصو ىل

اال تنس أن الصو  مجاد كما أن الصنم مجاد فصا  تقـرا املريـد 
انلقشبندي باجلماد اهو الصنم مشابه ملقـرا مرشـك قـرت  بالصـنم 

 املشلك ا هللو ة الرجل الصالم!

 اهل الصنم اال هللو ة؟!!!
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 وى مفيت الملراق ببطالن الرابطةفت

 

اقد كتـرس هلمـد أحمـملد هللـاحرس زادة كتابـا يف الـرد ا فتـوى 
» ببطالن الرابطة انلقشبندية اأىلعها من ابلدع املنكـرة قـال يف بـدايتها 
ااقفت ا املا ي  املسـىم باملـا  امللكـل تـأيلف الفاضـل املشـهو  

 ـه حمـؤاال هللديق حسن خان ابلخا ي القنويج ىلعواا بهوبال فرأيـت ف
اا دا عل ه من األديرس الفاضل الس د ىلعملمان ابن االمام الكبري ااحلجة 
املفة الشهري الس د هلمود األلويس مفيت بغداد عن الرابطـة الرشـيفة 
اليت تستململها حمـاداتنا األئمـة انلقشـبنديةىلىلىل املخـ  السـؤال: مـا 
ــة  ــحاا الطريق ــد أهلل ــتململة عن ــة املس ــولكم يف حكــم الرابط ق

 ةىلىل اهل  ا أهللل من السنة االكتاا أم خل اخرتاع ااجتهاد؟انلقشبندي

 

فأجاا بما ملخصه: أما مسئلة الرابطة فال خيىف أىلعها مـن ابلـدع 
املنكرة اقد  ا بانلع عنها الش   أمحد  ايل ار املحدث ادلهلـوي 
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فقال: قالوا: االران األعظم  بـط القلـرس بالشـ   ا اهللـف املحبـة 
  تهىل ااململظ م امالحظة هللو

 

قلت: إن ر تملاىل مظاهر كثرية فما من اعبد  ب ا اكن أا ذك ا اال 
اقد ظهر مذائه يشء هللا  مملبودا   يف مرتبته ا ذا الة ىلعزل الرشـع 

اذا هللـ  » باحمتقبال القبلة ااالحمتواء ا الملـرش اقـال  حمـول ار 
 أحدكم فال يبصق قبل اجهه فان ار بينه ابص قبلتهىل احمـأل جا يـة

احلـدي ىل فـال عل ـ  أن ال « أين ار فأشا ت اىل السماء»حموداء فقال 
تتوجه اال اىل ار اال تربط قلب  اال به الو باملوجه اىل الملرشىلىلىل أا اىل 

 القبلة ف كون اكملراقبة  ذا احلدي ىل

اقد أفـاد الشـ   الملالمـة هلمـد احمـماع ل ادلهلـوي يف كتـاا 
ماكن من الرشك ال خيىفىل اأقول: مـا الرصاط املستق م أن هذه الرابطة ب

نلا القلبنا ا بطه بالشـ   اكئنـا مـن اكنىل ااىلعمـا تـربط قلـوا األىلعـام 
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 ىل (1)«ببا ئها

 

ثم كترس هلمد أحمملد هللاحرس زاده كتابـه للـرد ا هـذه الفتـوى 
ازعم أىلعه يربهن ا هللـحة الرابطـة مـن الكتـاا االسـنة ااالمجـاع 

اكن خيلو بغـا  حـراءىل  انل   االق اسىل لكنه أىت بأدلة ااه ة مثل أن
بملد أن جاءه احلق لم يملد خيلـو بغـا  حـراءىل اأن قـو   اجتاهل أىلعه 

ديلل ا مرشاع ة الرابطـة   قل ان كنتم حتبون ار فاتبملوين تملاىل 
اذكر ما عل ه دين الفالحمفة كمبـدأ االحمتفاضـة مـن أ ااا األمـوات 

 ىل(2)واجاكنىلىلىل ال الف اضة ااحمتحضا   احاىلع ات أموات حملسلة اخل

 

                                                 

ملحمـد  3(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجـه اخـتم اخلـواجاكن ص 1)
 ىل 1311مرص حمنة  -أحمملد هللاحرس زادةىل ط: املطبملة المللم ة 

 29ا 23ا 5االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن ص  (  ىلعو  ا داية2)
 حسرس الرتق م اخلطأ(ىل 37)أا
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ا أىلعـه ال جيـرس عل نـا » املا أحس بضملف أدمله قال متحكمـا 
االحمتدالل ا الرابطة الرشيفة بديلل ألن ديلل من ق ىلعاه من المللمـاء 

 ىل(1)«الملاملص ااألايلاء الملا فص اكف ااف باملقصود

 

ايف موضع أخر من كتابه زعم أىلعـه حـىت لـو افرتضـنا بـأن عمـل 
يفة ال ديلل عل ه: ااىلعما احمتململناه ملا حصل نلا من الفائدة الرابطة الرش

 ىل(2)«باملجربة  فاالىلعكا  عل نا من أي اجه اما ديلله؟

 أهللول اذلكر عندهم اطريقته ااغيته اىلعهايته

 

من أهللول اذلكر عند انلقشبنديص ترك اذلكر باللسـان اتفضـ ل 
ملجبهم اذلكر اذلكر بالقلرس بدال منه  فصاحرس تنوير القلوا ا ريه ال ي

                                                 

 ىل37(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن ص 1)
 ىل64(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه اختم اخلواجاكن ص 2)
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 ىل(1)كرثة األذاك  اللساىلع ة ااألا اد الظاهرية

اقد زعموا أن الش   الغجدااين أخذ طريقـة اذلكـر مـن اخلرضـ 
اذلي لقنه اذلكر الملددي ااذلكر اخليف اهو أن ينغمس يف املـاء ايـذكر 

 ىل(2)«ال ا  اال ار هلمد  حمول ار» بقلبه 

 

الملـل األمـر » ء بقو م علق انلقشبنديون ا هذا الغوص يف املا
  (3)«بالغوص باملاء  حلفظ انلفس ااالحت اط يف حبسه

اهذه الرااية املكذابة يبطلها قول الشـ   عبـد الـرمحن د اتـ  
                                                 

 ىل44الغ وا (  تنوير القلوا يف مملاملة عالم 1)
 ىل112-111ااألىلعوا  القدحم ة  77(  املواهرس الةمدية 2)
 25 شحات عـص احل ـاة ص  53(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبندية 3)

ملحمـد  3ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطـة ااملوجـه اخـتم اخلـواجاكن ص 
السـبع  ىل كتـاا1311مرصـ حمـنة  -أحمملد هللاحرس زادةىل ط: املطبملـة المللم ـة 

ملحمد مملصوم الملمري انلقشـبندي احتـاف  31األرسا  يف مدا   األخ ا  ص 
 ىل7/248السادة املتقص  ا اح اء علوم ادلين 
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)أحمـىن « لم يرد يف ح ـاة اخلرضـ يشء يملتمـد عل ـه» احلوت اذلي قال 
 (ىل616املطالرس 

من ااعرتافهم بأن مصد  طريقتهم يف اذلكر مستقاة من اخلرض ال 
حمنة انل  ينقض قـو م أن طـريقتهم مبن ـة ا الكتـاا االسـنة ا 
أهلللها لم يزيداا عل ها الم ينقصوا منهاىل فان هذا اذلكر اخلـيف  يملـة 
خرضية ال هلمدية! هذا مع عدم التسل م بأىلعه اخلرض  ااثريا ما ينتحل 

 الش طان شخص ة اخلرضىل

 من ادلىلع ا اىل اجلنة فو ا

 

ملا دفـن » هاا أحد أهللحاا الش   بهاء ادلين قال الش   عبد الو
حرضة الش    يض ار عنه فتم من جهـة اجهـه املبـا ك   طاقـة اىل 
اجلنةىلىلىل فدخلت عل ه حو يتان احملمتا عل ه اقاملا  : حنن منذ خلقنا 
ار ىلعنتظر خدمت ىل فقال قدس ار رسه: إين اعهـدت ار تملـاىل أن ال 

برؤيته اليت بال ك ـف اال ء ما لم أترشف أملفت اىل يشء ما من األش ا
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 ىل(1)«مثال: اأشفع جبم ع من اتصل يب احممع مي القول احلق اعمل به

                                                 

 ىل142-141(  احلدائق الو دية 1)  



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

231 

 (1)آداا اذلكر عند الطريقة 

 

 اهذا اذلكر اخليف جمللوا   آدابا: 

تغم ض المل نص اإلصاق اللسان سسقف احللق ااألحمنان باالحمـنان 
لوا اللسان مربوطا ألن اذلكر ىل اجمل(2)االشفة بالشفة مع إطالق انلفس

عندهم بلسان القلرس ألن القلرس لكه لسان عنـدهم كمـا قـا  هلمـد 
 ىل(3)مصطىف أبو الملال انلقشبندي

 

أن يقول بقلبه: الع أىلعت مقصودي ا ضاك مطلويبىل هكذا ااحد 
                                                 

لملبـد  188-182( هذه اململلومات مستفادة من كتاا الش   هلمـد احلامـد ص 1)
 ىل511أمص الكردي  احلم د طهماز ااتاا تنوير القلوا للش   هلمد

ابلهجـة السـن ة يف آداا الطريقـة  79( احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية 2)
 ىل ىل30ملحمد بن عبد ار اخلاينىل ااىلعظر   شحات عص احل اة ص  49انلقشبندية 

 القاهرةىل -ط: مكتبة اجلندي  4/182( القصو  الملوايل 3)
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 ىل لرتايضه ا الوحموحمةىل(1)يف ىلعفس ااحداعرشين مرة 

رةىل هكذا من  ـري اقـرتان ار ار مئة م« لسان القلرس» أن يقول 
ألفاظ املزنيه األخرى بلفظ اجلاللـة لكفـظ: حمـبحان ااحلمـد اال ا  

 االىلىلال ىل

عندهم أن يقول )ار ار( ا بمـا جـرى  حملطان اذلكرقالوا: فان 
أا )هو هـو( أا )هـا هـا( أا ) ه( أا )آ آ( أا  (2))ار )ار(ا لساىلعه 

 حرف أا  ع أا ختبطىل فاذا داامـت أا ع اط بغري )أ أه( أا )ال ال(

                                                 

املواهـرس  83ة القـول اجلم ـل شـفاء الملل ـل ترمجـ 515-512( تنوير القلـوا 1)
 ىل316ا 306الةمدية 

( أفىت الملز بن عبد السالم أن اذلكر باالحمم املفرد )ار( بدعة لـم ينقـل مثلـه 2)  
عن أحد من السلفىل ىلعقله ادلارسي يف كتابه الرمحة ا ابطة يف ذكر احمـم اذلات 

ص ا هام  مكتوبات الةهنديىل ايف كتابـه هـذا مـا يبـ 211االرابطة ص 
تفض ل الصوف ة لفظ )ار( ا ) ال ا  اال ار( بل قالوا بأن مـن قـال ال ا  اال 

 204)أىلعظـر  سار فهو مشتغل بغري ار  امن قـال )ار( فهـو مشـتغل بـار
 ىل209ا 206ا
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ا اذلكــر بهــذه الطريقــة  أيــت اذلكــر كنــا  تصــملد احتــرق مج ــع 
الشهواتىلىلىل ثم تشهد ىلعا ا هللـاف ة اخل عالمـة قـوة ا مـة  فـإن  أيـت 
اختالطا يف األلوان فع حالة تلوينىل اثبات لـون اخلرضـة عالمـة ا 

 ىل (1)املمكص

اهذه بدعة شن ملة فان جمموع  ابهذا أبطلوا دا  اللسان يف اذلكرىل
األحادي  تبص أن مدا  اذلكر ا اللسـان ال يف القلـرس دان اللسـان 

الم يقل: ال يزال لسـان  (2)«ال يزال لساىلع   طبا بذكر ار» كقول انل  
 قلب ؟

 احمتقبال القبلة يف ماكن خالىل

 يقول بلساىلعه )الع أىلعت مقصودي ا ضاك مطلويب(ىل

 ىل.اىل مخسة آالف مرةايكر  األذاك  مج ملها 

                                                 

 ىل81-79(  ىلعو  ا داية االملرفان 1)
 (   ااه ابن ماجة االرتمذي احسنهىل2)
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اجللوس متـو اك عكـس تو اـه للصـالة بـأن جيلـس ا أيلتـه 
ايبص   الش    (1)اليةىمخرجا الرجل ايلمىن من حتت الرجل اليةى

 هلل القلرس الصنوبري اأىلعه حتت ابدي األتة بإهللبملصىل

 اذلكر يكون خف اىل

إ ماض المل نص اإطباق الفم ااضـع ايلـد ايلمـىن باملسـبحة ا 
 القلرس حتت ابدي األتةىل

 .االحمتغفا  مخسا اعرشين مرة

 .مخسا اعرشين مرة الصالة ا انل  

قراءة الفاحتة مـرةىل احمـو ة االخـالص ثالثـا ااهـداؤها اىل  اا 
 .حم دىلعا هلمد اأ ااا حملسلة مشاي  الطريقة انلقشبندية

 ابطة املوت اهو احمتحضـا  الـزنع للـراا ااأىلعـه يملـاين املـوت 

                                                 

ىلعـو  ا دايـة  41الطريقة اخلادلية الملل ة انلقشـبندية (  ابلهجة السن ة يف آداا 1)
 ىل19االملرفان 
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 .لاكناتسأ  امل

  ابـطـة املرشــد

 

اذل  بأن تستحرض الش   اهللو ته يف قلرس اذلاكـر عنـد اذلكـرىل 
ا أحماس أن الش   احم لة املريـد اذلاكـر اىل ار يتقـرا بـه اىل ار 

عبـا ة عـن احمـتمداد »زلىفىل اقد عرف خادل ابلغدادي الرابطة بأىلعهـا 
ف ض منـه املريد من  احاىلع ة ش خه بكرثة  اعية هللو ته يلتأدا اتست

 ىل(1)«يف الغ بة اكحلضو 

ىل اهـذا مـن أهـم (2)اق ل: الفناء يف الش   مقدمـة الفنـاء يف ار
 ىل(3)املهمات اآكد اآلداا يف الملبادة

                                                 

 ترا اىل -ط: اقف االخالص مكتبة احلق قة  3(  حمالة يف حتق ق الرابطة 1)
مكتوبات االمـام الربـاين  38(  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوجه ص 2)

 ىل73
 ىل55ه اختم اخلواجاكن ص (  ىلعو  ا داية االملرفان يف رس الرابطة ااملوج3)
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أما من ينكر شيئا مـن هـذه اآلداا أا تشـ  يف أىلعهـا مبن ـة ا 
اهذا األمر ال جيحـده » أهللول السنة ف قول الش   هلمد أمص الكردي 

ـان ااتسـم االمل ـاذ بـا  باملقـت اال من كتـرس ا ر ا جبهتـه اخلة
ااحلرمان أائل  هم األخةان أعماال اذليـن ضـل حمـمل هم يف احل ـاة 

 ىل(1)«ادلىلع ا اهم حيسبون أىلعهم حيسنون هللنملا

 

                                                 

 ىل518(  تنوير القلوا 1)
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 املقامات ااملراترس اادلاائر عند انلقشبندية 

 مرتبة الطملن يف انلبوة

 اىل عدة مراترس: ايقسم هلمد اململصوم انلقشبندي مراترس الوالية

 مرتبة الوالية الصغرىىل

 مرتبة الوالية الكربى اخل االية األىلعب اءىل

 مرتبة الوالية الملل اىل اخل مرتبة الوهللول اىل مرتبة اذلات اال  ةىل

أما مرتبـة الواليـة الكـربى اخل املقـام األخـري مـن مقامـات  -
 انلقشبندية اليت خل االية األىلعب اءىل 

لملل ا ىلفهذا املقام مـن أا د جـات الواليـة اأما مرتبة الوالية ا -
بل كشف تفوقه ا االية األىلعب اء  أما فضـ لة األىلعب ـاء فـع السابقة 

 بطريق انلبوةىلىلىل 

 

الذليـن « هـو ابلـاطن» ااحمم « الظاهرهو » ااذا تم السري يف احمم  -
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« اذلات ابلحـت تملالـت اتقدحمـت» هما جناحان للطـريان اىل مرتبـة 
ايف « كماالت انلبوة» والية الملل ا يكون السري يف مرتبة اململرب عنها بال

هذا املقام قطع السري مقد ا ىلعقطة ااحدة أفضل من مج ع املقامات مـن 
الواليات ابالثة أعـي الواليـة الصـغرى االواليـة الكـربى االواليـة 

 ىل(1)الملل ا

 اأما مرتبة ما بملد الوالية الملل ا فع :

ري حجرس األحمماء االصفات اجملـل مرتبة جت  اذلات تملاىل من  
  ا ثالث مراترس:

 األاىل: مرتبة كماالت انلبوة 

 اباىلع ة: مرتبة كماالت الرحمالةىل

ابابة: مرتبة كماالت أايل الملزمىل اهذه املراترس لكها حتصل لغـري 
 األىلعب اءىل

                                                 

 ىل72-66(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ملحمد اململصوم ص 1)
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» املا أحس بأن هذا تفض ل  يم للويل ا انل  اعتـذ  قـائال 
ت انلبوة بلملض أفراد األمة بطريق املبمل ـة اال يلزم من حصول كماال

 ىل (1)«االو اثة أىلعهم من األىلعب اء أا مساا  م

 

اثمة طملن آخر ظهر من أحد انلقشبنديص اململا ين اهـو عبـد 
مـن قـرأ » ار الفايز ادلا ستاين ش   ىلعاظم القربهلليل ح ـ  زعـم أن 

 ىل (2)«خوات م ابلقرة الو مرة ااحدة يفوز بما لم يفز به األىلعب اء

 اهناك داائر حتصل للسال  منها:

 دائرة حق قة الكملبة

دائرة حق قة القرآن: ايف هذه املرتبة يزعمون أىلعه يظهـر للـويل يف 
هذا املقام بواطن نم ار ايرى لك حرف مـن حـراف القـرآن مـرا 

                                                 

 ىل78-77(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ملحمد اململصوم ص 1)
 ىل13(  اهلل ة مرشد الزمان ا وث األىلعام ص 2)
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ايصري لسان القـا ىء اقـت تـالاة القـرآن  كملبة املقصودموهللال اىل 
 ىل(1)«اكلشجرة املوحموية

 

 دائرة حق قة الصالة

 دائرة اململبودية الرصفة

 دائرة احلق قة املوحموية

 دائرة احلق قة املحمديةىل

 دائرة احلق قة األمحدية

دائرة احلرس الرصف: اتملي أن احلرس هو حمـبرس خلـق ار لظهـو  
كنت كـزنا خمف ـا فـأ دت أن »املمكنات كما جاء يف احلدي  القديس 

ان أال يشء »ا عـن الةـهندي اىلعقلو«ىل أعرف فخلقت اخللق ألعرف
ظهر من خزينة املكنوىلعـة اال  ـة هـو احلـرس اذلي هللـا  حمـببا خللقـة 

                                                 

 ىل80 (  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ص1)
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اخلالئق فلو لم يكن احلرس لاكن الملالم مملداما  هلضا ايتحقـق ههنـا 
لـوالك ملـا خلقـت »  مملىن احلدي  القديس الـوا د يف شـأن انلـ  

 ىل(1)«لوالك ملا أظهرت الربوب ة»ااذل  مملىن احلدي  « األفالك

 

 دائرة الالتملص: اهذا املقام خمصوص سس د األالص ااآلخرينىل

فهذا طملن يف انلبوة ااأللوه ـة اهـو ا ـرتاف مـن مملـص عقائـد 
 ابلاطنيص االقرامطة االفالحمفةىل

 

                                                 

تأيلف هلمد مملصوم الملمـري  94(  كتاا السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  ص 1)
 انلقشبندي ىل
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 يران ار يف ادلىلع ا

 

ااختلف علماء خبا ى يف إماكن  ؤية ار فمنهم من ىلعـىف امـنهم 
با حما اقالوا  : إىلعا  ض ناك حكما عل نا  من أثبت فأتوا اىل الش   هلمد

يف هذه املسئلةىل فقال للنافص: أق موا يف هللحبيت ثالثـة أيـام متطهـرين 
اال تتلكموا سيشء ما حىت أجبكم  فلما مضت ثالثة أيام حصـل  ـم 
حال قوي فصملقوا  فلما أفاقوا جمللوا يقبلون قدم الش   اقالوا: آمنا أن 

 ىل(1)«الرؤية حق

 

فداذا » د أمني الكردي هدذه الرؤيدة يف ادلنيدا فيقدول ويؤكد حمم
حق جهاده وصدق فيه: ظهرت انلتيجدة ويه:  -أي اذلكر  -جاهد فيه 

رؤية جناب احلق سبحانه وتعاىل بعدني اةصدرية ىلع ادلوام واملداومدة 

                                                 

 ىل146-145املواهرس الةمدية  68 شحات عص احل اة  145( احلدائق الو دية 1)
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عليها مع املجاهدة اتلامة يكون دائمدا يف اتلقدرب وأبددا يف اتلحبدب 
وقد أثبت الرسهندي « شاهدة من غريحجابحىت تنتيه مراقبته اىل امل
 .(1)رؤية انليب رهه يف ادلنيا

 

 ختم اخلواجاكن

 ا ذا اخلتم عند الطريقة  طان:

 أن ال حيرض ف ه أجن  اال أمرد:

أن يغلــق ابلــااىل اهــو  ط يرمــز عنــدهم اىل كــتم الطريقــة 
 ىل(2)امراحم مها حىت ال تتملرض أللسنة انلقاد

االتصال سسلسـلة الطريقـة عنـد  اقد يصاا من لم حيصل   

                                                 

املكتوبـات الرباىلع ـة  317ااىلعظر املواهرس الةـمدية  516-515( تنوير القلوا 1)
 ىل305

 ىل15ا جاء به انلقشبندية ( السملادة األبدية ف م2)
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حصـل يل » ذكر ختم اخلواجاكن جنون ا عىل قال هللاحرس الرشـحات 
اضطراا قوي لملدم حصـول نسـبة اخلـواجاكن قـدس ار أ ااحهـم  
فكنت أرضا  أيس ا األ ض يف الل ايل املظلمة اأخر  يف انلهـا  اىل 

 ىل(1)«الصحراء أبكي ف ها

 

هللاحرس الرشـحات أن أحـد اهذا الرضا دائم عندهمىل فقد حىك 
مشاي  انلقشبندية اكن مملتاكفا يف املسـجد ال يأكـل اال ترشـا فلمـا 
عزم ا اخلرا  من املسجد يلأكل ألىق ار ايله ا اما  باىلع ا أن: بملت 
هللحبتنا ا خزب؟ قال: فرجملت املسجد ثاىلع ـة الطمـت اجـع ب ـدي 

 ىل(2)«حىت ب  أثر الرضا ف ه أحمبواع

                                                 

 ىل147(  شحات عص احل اة 1)
 ىل150(  شحات عص احل اة 2)
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 اخللوة ا اطها

 

اال يمكن الوهللول عند انلقشـبندية اىل ار اال بـاخللوة  أقلهـا 
 ثالثة أيام اأكملها أ بملون يوماىل

 اأهم  اط هذه اخللوة:

 احمتئذان الش   اطلرس ادلاعء منهىل

 الملزلة اتملوّد السهر ااجلوع ااذلكرىل

 أن ال تسند ظهره اىل اجلدا !!!

فـس أن يكون مسـت قظا مـن أعدائـه األ بملـة: الشـ طان اانل
 اا وى اادلىلع اىل

أن يغلق ابلاا اهو من أهم  اط اخللوة اأن ال يفتم ابلاا ملـن 
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 ىل(1)يريد املربك به اال لش خه

 ىل(2)أن يرى لك ىلعملمة حصلت   اىلعما خل من ش خه 

 

                                                 

 ىل40(  ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة اخلادلية الملل ة انلقشبندية 1)
 ىل405-493(  تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا 2)
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 طقوس أخرى

 

 ورشوطه وآدابه ما ييل:: اقوف زماين

 ال يتحدث بعد ص ة العشاء

ها الفاحتة وسورة ي  وان يصيل اثين عرشة ركعة يف لك ركعة من
 لم يستطع يقطعها يف الركعات اثلمان:

يف الركعدددة األون اىل )وأجدددر كبدددري( ويف اثلانيدددة اىل )وهدددم 
مهتدون( ويف اثلاثلدة اىل )دليندا حمرضدون( ويف الرابعدة اىل )يف فلدك 
يسبحون( ويف اخلامسة اىل )وال اىل أهلهم يرجعون( ويف السادسدة اىل 

ويف السابعة اىل )فهم هلدا مدالكون( ويف اثلامندة  )هذا رصاط مستقيم(
 .(1)اىل آخر السورة

واشرتطوا ىلع املريد لب  اخلرقة وزعموا أن السل  اشدرتطوا يف 
                                                 

 ىل89( احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية 1)
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 .(1) لبسها رشوطا معينة

 

 

 

                                                 

 ىل10آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية ص  ( ابلهجة السن ة يف1)
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 طقوس أخرى:

 

 ورشوطه وآدابه ما ييل:: اقوف زماين

 ال يتحدث بعد ص ة العشاء

الفاحتة وسورة ي  وان  يصيل اثين عرشة ركعة يف لك ركعة منها
 لم يستطع يقطعها يف الركعات اثلمان:

يف الركعدددة األون اىل )وأجدددر كبدددري( ويف اثلانيدددة اىل )وهدددم 
مهتدون( ويف اثلاثلدة اىل )دليندا حمرضدون( ويف الرابعدة اىل )يف فلدك 
يسبحون( ويف اخلامسة اىل )وال اىل أهلهم يرجعون( وفيث السادسة اىل 

ويف السابعة اىل )فهم هلدا مدالكون( ويف اثلامندة )هذا رصاط مستقيم( 
 .(1)اىل آخر السورة

واشرتطوا ىلع املريد لب  اخلرقة وزعموا أن السل  اشدرتطوا يف 
                                                 

 ىل89احلديقة انلدية يف الطريقة انلقشبندية  -  1
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 .(1)لبسها رشوطا معينة

                                                 
 ىل10ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة اخلادلية انلقشبندية ص  -  1
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 أهم الكترس انلقشبندبة

 

امن أ اد مزيد املوحمع يف مملرفة هذه الطريقة فملل ـه بـأهم املراجـع 
 املايلة

املريد برجال الطريقة انلقشبنديةىل ملحمد  إ اغم املريد ملوحمل   
 ىل1370بن زاهد ادلازجويىل ت 

أهللىف املوا د من حملسال أحوال االمام خادلىل تـأيلف عثمـان   
 بن حمند الوائيل انلجديىل

األىلعوا  القدحم ة يف مناقرس السادة انلقشبندية مجملها من كترس   
ط عبد املج د بن هلمـد اخلـاين الشـ   ابـراه م بـن تـس السـنهويتىل 

 .السملادة بمرص

ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة انلقشبنديةىل هلمد بـن عبـد   
 .ار اخلاين
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أا اد اذلاكرين أا اد الطريقة انلقشبنديةىل ملحمد احلب ىل ط   
 .دا  املحبة  دمشق

ابلهجة السن ة يف آداا الطريقة الملل ة انلقشبندية هلمد بـن   
 .عبد ار اخلاينىل ط مكتبة االخالص ترا ا

جــامع األهللــول يف األايلــاء اأىلعــواعهمىل أمحــد ضــ اء ادليــن   
اقـد أثـىن الكـوثري ا هـذا  1328الكشمخاىلعيل ط اجلمايلة بمرص 

 الكتاا بالغ ابناءىل

احلديقة انلدية يف الطريقـة انلقشـبندية هلمـد بـن حمـل مان   
 .انلقشبنديىل ط االخالص

 تنوير القلوا يف مملاملة عالم الغ وا هلمد أمـص الكـرديىل  
 .ط دا  اح اء الرتاث الملريبىل بريات

احلدائق الو دية يف حقائق أجالء انلقشبندية عبد املج د بـن   
 ىل1306هلمد اخلاين 

الرمحة ا ابطة يف ذكـر احمـم اذلات االرابطـة للشـ   حسـص   
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 ادلارسي بهام  مكتوبات الةهندي ط: دا  الكترس المللم ةىل

 ـراي اهـذا  شحات عص احل اة لمليل بن احلسـن الـواعظ ا  
الكتاا ف ه كفريات عج بة امع ذل  فهـو كتـاا عظـ م عنـدهم  

ىل ااحمتحسنه ااحت  به خادل ابلغـدادي 1ااكن الكوثري حي ل انلاس ايله
ضـمن  3) حمـالة يف حتق ـق الرابطـة  امللقرس بذي اجلناحص يف كتابـه

ترا ـا  -كتاا علماء املسلمص اجهلة الوهـابيص ط: مكتبـة احلق قـة 
متخصصة يف ب  كترس ابلـدع االرشـك االطملـن يف أهـل  اخل مكتبة

السنةىل ابالر م من ختصصها يف ب  الرشك فقد جمللوا  ا اقفا باحمـم " 
 اقف االخالص"ىل ىل

السبع األرسا  يف مدا   األخ ا  هلمد بن مملصوم املجـددي   
 .1331 -ط ترا ا 

                                                 
 48أىلعظر ابلهجـة السـن ة يف آداا الطريقـة الملل ـة اخلادليـة انلقشـبندية ص  -  1

  ااىلعظـر كتـاا ا اغم املريـد يف  ا انلظـم الملت ـد ملحمد بن عبد ار اخلاين
 ىل60ملوحمل املريد برجال الطريقة انلقشبندية 
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السملادة األبدية ف ما جاء به انلقشبندية عبد املج د بن هلمد   
 .الي اخلادليىل ط االخالص برتا ااخل

ــرس    ــهرهنديىل ط دا  الكت ــا ال الس ــام الف ــات االم مكتوب
 .المللم ة

املواهرس الةمدية يف مناقرس انلقشبندية هلمد أمص الكرديىل   
 .1329ط السملادة حمنة 

ىلعو  ا داية االملرفان يف رس ااملوجه اختم اخلـواجاكنىل هلمـد   
 ىل1311ة المللم ة بمرص أحمملد هللاحرس زادة انلقشبنديىل ط املطبمل

كتاا: الش   هلمد احلامد الملالمـة املجاهـدىل تـأيلف عبـد   
 1احلم د طهماز

                                                 
اهذا الرجل قد  ضرس من كتايب األال )انلقشبندية( ألين ذكـرت كتابـه مـن  -  1

مجلة مصاد ي عن الطريقة انلقشبنديةىل اقد جرت بينـه ابـص الشـ   ىلعـا  
ها عصـبيته احتاملـه ا ادلعـوة السـلف ة ادلين األبلاين مناظرة مهمة ثبت ف 

= 



 
 __________________________ لنقشبنديةا الطريقة

 

255 

 

                                                                                                   

ح   ااجهه األبلاين يف ثنائه ا املهدي الرااس الرفايع بالر م من قـول هـذا 
 األخري عن ىلعب ا هلمد:

 هللا  يف اجه اجوه الكون شامة اهو ىلعو  أزيل طرزه   
 اا الملرش علت منه الملمامة طـوي الملـالم يف جبته   

توض م اتملل ـق ا احلـوا  اذلي »كتاا بملنوان  احمجلت هذه املناظرة ااضملت يف
تم بص فض لة الش   هلمد ىلعا  ادلين األبلاين افضـ لة الشـ   عبـد احلم ـد 

 طهمازىل
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 مؤلفات امقاالت عن الطريقة انلقشبندية

 عبد الرمحن دمشق ة ط: دا  ط بةىل  كتاا انلقشبندية 

 ط: املكترس االحماليمىل كتاا انلقد اال ي فىل

نـو )جملـة مقالة للشـ   هلمـد مج ـل زي  كنت ىلعقشبنديا 
 (ىل50704مراز املل  ف صل  -االحمتجابة الملدد الرابع 

 دىل هلمد د ىلع قة الطرق الصوف ة امشاخيها يف طرابلس

حاش ة ا  ا اخلريدة ابله ة أمحد بن هلمـد اخللـويت الصـااي )مراـز 
 (ىل31924املل  ف صل 

حيــا الســااعيت )مراــز امللــ   تراجم احمالم ة )ىلعا  عب د ار أحرا (
 (ىل37801ف صل 

 (ىل54201الطرق الصوف ة يف آحم ا الكسند  بنغسص )مراز املل  ف صل 

الطرق الصوف ة يف شمال القوقاز لشاىلعتال لومريحمـ ه )مراـز امللـ  ف صـل 
 (ىل54201


