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املقدمة

، الوهاب للملِك المِد أوِلمنثوٌرُدرُّ ٰلالطابف أنعَم ٍل من فسبحانه ،

جتقرب نمده . والوالية بالعرفة إ~ه اجتباه من واختَص) ، بالداية شاء من

، عليه متو�ي ونشكره ، واكناء واكعظيم الدح عن الغنُّ وهو ، إ~ه

ف شكره حق) نَف لن بأننا خلي . العطاء ودواِم اجعمة الزدياد سبٌب والشكر

عنه مروي� المد وأن السيما . وا�هور األعوام مدى ٰل بله ، سطور ،بضعة

والشكر ِمن)ٌة منه . فغايُة مقام العبد اإلقرار ، بالعجِز والفاقة واالفتقار .

الورٰى ف فضله َمن ، اجور منبع ل ونسلُم خاتممشهورونصل ممٍد سيدنا ،

أوحد هو ا�ي ، الرسلي و�ماِم ، يوماألبواباجبيي اججاة إٰل الوصلِة ،

لم واكابعي . األخيار الُهداة وأصحابِه ، األسار معادِن آ¥ وٰل . الآب

بإحسان إٰل يوم ا�ين ، وارض عنا معهم برحتك يا أرحم الراحي .  

أما بعد ، 

كتاَب الكريم القارئ أيها يديك بي أضُع kمشهورفإ ف الطاب منثور

،األبواب العارفي أستاذ هو ، السنة أهل أئمة أعظم من واحد تأ~ف من ،

الصالة عليه اجب ورثة وأحد ، اإلسالم زين ، العالي ل اهللا وحجة

: القشييوالسالم هوازن بن الكريم عبد القاسم تعاٰلأبو اهللا الولودرحه ،

 . 465 التوٰ· سنة 376سنة 
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، الصوفية اصطالحات من كمًة خسي kمعا بيان ف وجي معجم وهو

باكوبة ،ابتداًء والراقبة ، واإلرادة ، والعبودية ، بالصب مروًرا ، واإلنابة

واألنس ، والفرق والمع ، والبسط نعيدوالقبض . والوصال بالمة وانتهاًء ،

ا~وم سنةنشه كتبت خطية نسخة ٰل فهجرية740اعتماًدا وجدناها ،

التحدة الواليات إٰل رحالتنا إحدٰى خالل برنستون جامعة مكتبة

 : وقد رأينا إخدة نشه ألمرين .  1423األمريكية سنة 

: إغفالاألول سببه يكون ربما ، تريف من Zاألو الطبعة ف رأيناه ما

طبعة وه . الحقق عليها اعتمد الت األصول ُسقم أو ، اكجارب تصحيح

قاسم تور ا�ك هو القشيي اإلمام آثار بدراسة اعتناء ¥ فاضل خلم حققها

أخرٰى رسائل ثالث مع العراق العلم الجمع ملة ف نُشت ، kالساُمرا

وأخد ، القشيي) القاسم Ïأل اكصوف ف رسائل (أربع : بعنوان للقشيي

 .1969  /1389الجمع نش الرسائل األربع  سنة 

: kطريقاكا إٰل النتسبي أصحابنا من جع مع بالكتاب للمذاكرة حاجتنا

إٰل للسالكي مفيد ، موجز متص فهو ، باألندلس مريط مدينة ف ، القوم

القاسم Ïأ اإلمام بكالم اعتناٌء ¥ اهللا غفر السطور هذه ولكتب . تعاٰل اهللا

اهللالقشيي رحه الوا� العالمة دروس الصبا منذ حضت فقد ، به وتعلٌُّق ،

بُعيد ودر)ستُها . األنصاري ز×ريا اإلسالم لشيخ وشحها الرسالة ف تعاٰل

Úالعر ابن ا�ين مي األكب الشيخ جامع ف ثم ، دمشق قرب عربي ف وفاته

بعي فشهدت ، اكالد من عدد ف منها أبوابًا وأقرأت ، بدمشق سه قُدَس
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، الصواب ُحل)َة القشيي القاسم Ïأ اإلمام كم كسا قد تعال اهللا أن ا~قي

وألبسه كاَس القبول ، وأدخله إٰل القلوب ، وجعله قوتًا لألرواح . 

ويتلخص ما قمنا به من جهد إلخراج هذا الكتاب ف هذه الكمات :

:
ً
،أوال Zاألو الطبعة ف الطبوع اجص ل ومقابلته ، األصل الخطوط نسخ

ل اجص فإن ، النساخ أخطاء الجتناب اجص تصحيح ذلك من والغرض

وطبعة برنستون مكتبة نسخة بي ما الفروق رنا وذك . متنع سهل اختصاره

تور السامراk الت اعتمد فيه ٰل مطوطتي ، أشنا إ~هما ف ا�راسة .    ا�ك

: فاإلمامثانًيا ، اللغة معاجم من وتوجيهه اجص ف الشك بضبط اعتنينا

السن أبو معاصه أدرجه ، ناثر شاعر أديب نوي باللغة خلم القشيي

أهل وُعصة القص دمية كتابه ف ¥ فتجم ، والشعراء األدباء بي اكاخرزي

وأوزانًا نادرًة مفرداٍت استخدامه ف اللغة ف القشيي ن تمكُّ وَيظهر . العص

عليها ¥ اطالع ال من يسارع قد ، مقبولة اجحو ف ومذاهَب ، مشهورة غي

ومن ، الواء ومعناها (اللُّوح) كمة ذلك من . فيه تطيئه أو تريفكمه إل

ف مطلًقا بالفتحة السالم الؤنث جع نصب ف الكوفيي بمذهب عمله ذلك

االلتام ل لرصه فإنه فاتَه) ما وتَدارَك ، آفاتَه تَرك من : (الُمنيب : قو¥

بالسجع عمل بمذهب الكوفيي ف هذه الملة .  

: القشييثاكًا اإلمام كم من معناه يشك قد ما فيها شحنا حاشيًة أل)فنا

يناها :  تُور َقْن ِكتَاِب الَمنْثُورسم)  .رفع السُّ
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: بًعا لكرا ، ¥ شاهًدا الكريم القرآن من آية باب ك بداية ف نذكر أن التمنا

من الشهور ل ، بهما ومقي)د والسن)ِة الكتاب من مستنبَط العلم هذا أن يُعلم

كم إمام هذه الطائفة أÏ القاسم النيد قُدس سه . 

: ،خامًسا تعاٰل اهللا رحه للمصنف الرسالة ف اكعريفات نظائر تتبعنا

وشواهد من كمه ، واختالف استعما¥ كعض الصطلحات .

: فيهاسادًسا ، بالكتاب االنتفاع يريد لن عنها غٰن ال بدراسة للكتاب منا قد)

، العالم حول الخطوطِة ونُسخه ، مصنفه إل نسبته وتوثيق ، بالكتاب تعريف

هذا به نروي ا�ي و�سنادنا ، عليه اعتمدنا ا�ي األصل ووصف ، وطبعاته

الت الصادر أوثق ٰل اعتماًدا القشيي لإلمام بتجة وابتدأنا . الكتاب

ترجت ¥ مع ذكر ثناء معاصيه عليه . 

عنا القشيي القاسم أبا اإلمام الؤلف يزي أن تعاٰل اهللا نسأل فإنا التام ف

قريب سميع إنه ، العباد به ينفع وأن ، العمل هذا منا يتقبل وأن ، الزاء خي

ميب . وآخر دعوانا أن المد هللا رب العالي . 

أربعي سنة اآلخرة ُجادى شهر من مضي لست السبت يوم الرباط ف و×تب

وأربعمائة بعد األلف من هجرة سيد اللق عليه أفضل الصالة والسالم .

خادم العلم الشيف

Úممد أبو الدى ا~عقو
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القسم األول
الدراسة
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)١(ترمجة اإلمام القشريي

ممد بن طلحة بن اللك عبد بن هوازن بن الكريم عبد القاسم أبو اإلمام

، السنة ناص ، األعالم األئمة و�مام ، اإلسالم زين : اجيسابوري القشيي

الشيعة ف العلوم بر ، العارفي وأستاذ ، األو~اء قدوة ، األمة وناصح

فقيه ، راوية مدٌث ، السنة أطواد من َطوٌد . طريقة ك أهل و�مام ، والقيقة

ف مقق . اكوحيد علم ف ُغبار ¥ يُشقُّ ال فارس ، اكفسي ف إمام ، اجفس

تفرد . ُميد ُمِقل� وشاعر ، ناثر أديب ، اللغة ف بٌر ، الفقه ف مدقق ، األصول

: السبك ا�ين تاج قال kٰح ، وجال فصال ، بالفروسية عصه علماء بي

و¥" العص، أفراد من به يتعلق وما السالح واستعمال الفروسية علم ف وøن

بها انفرد وعلوٌم دقائُق الفن ذلك .)٢("ف النسوب الط و×تب الكتابة وأتقن .

نتتبع)١( أن وال ، القشيي اإلمام أخبار نمع أن التجة هذه ف غرضنا من ليس
والخطوط منها الطبوع مصنفاته üن أو ، وتالميذه شيوخه üنستق أو ، أحوا¥
ذلك فيض من وغيًضا ، الشق الضياء ذلك نور من لُعة نقدم أن أحببنا و�نما . والفقود
ذلك قدر معرفة ل السالك إلخنة ، التألق الوجه ذلك ميا من ولحة ، التدفق اجبع
يكون مكنته جليل معرفة بعد بكالمه انتفاعه فإن ، الضم واكحر ، األشم البل

ورفيعأتم مرتبته عزيز ل االطالع بعد روحانيته من واستمداده به تعلقه أن كما ،
قدره يكون أقرب . 

) . 156/ 5طبقات الشافعية الكبٰى ()٢(
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. األصول ف بارًخ للفروع حافًظا ، متمكنًا شافعيÿا فقيًها ، كه هذا فوق وøن

الغاية إل فن! ك ف وسبق ، منه األبعد األمَد علٍم ك ف
ً
إجاال بلغ وقد

القصوٰى ف مضماره . 

السن Ïأ اإلمام مدرسة من العقيدة ف والماعة السنة أهل أعمدة أحد وهو

نابه بما آبٍه غي ، بذلك وجهر ، مذهبه عن وا�فاع عنه بِّ لث) َغَهَد ، األشعري

: الشهية رساكه مستغيثًا اآلفاق علماء إٰل و×تب ، وغربة وسجن أًذى من

شكية أهل السنة بكية ما نالم من الحنة .

، ته أزم) ومالُك ، َبَْدتِه ابن هو القشيي القاسم أبو فاإلمام اكصوف علم أما

، معالَمه وجدد ، رسوَمه وأحيا ، جواهَره واستخرج ، عيونَه ر فج) ا�ي وهو

واجاس ، إ~ه يُسبق لم فتًحا فيه وفتح ، األعالم األئمة من أهله أقوال ن ودو)

من بعده عيال ٰل كمه ومصنفاته . 

، اإلشارات واستنباط ، األحوال وشح ، واكذكي واإلرشاد الوعظ ف وأما

: السبك ا�ين تاج اإلمام فيه قال . اجظي عديم كن فقد الريدين وتربية

عن" وأسئلتهم ، الريدين بي فيما والقعود ، اكذكي ف الجالس وأما

.الوقائع و�~ه منه فكها ، العجيبة األحوال وجريان ، األجوبة ف وخوضه ،

ل الكم أسا~ب ف مشارَك غُي ، فيها اجظي عديم أنه العصل أهل أجع

، اآليات من الستنبطة اللطيفة واإلشارات ، القلوب وتطييِب ، السائل

 . "واألخبار من كم الشايخ ، والرموز ا�قيقة
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والديث بالقرآن اكصوف ارتباط اهللا رحه القشيي اإلمام أظهر وقد

ف إماًما كن ألنه إال ذلك وما ، رائق بأسلوب الميع بي ومزج ، والعقيدة

ورونق ، القرآن نور هذا بصنيعه اكصوف علَم فكسا ، العلوم هذه جيع

السنة ، وبهاء اكوحيد . 

أعز) وما ، العزيز الكتاب آيات تؤيدها الَمواجيد وأزه األشواَق أبه وما

أهِل القوم أخباَر أحٰل وما ، اكوحيد بأصول تقي)َدت إذا واكجليات األحوال

: فيها فيقال ، الروايات فيها ُص وتُمح) ، األسانيد فيها تُساق وأحوالَُهم اهللا

سيدنا إٰل كبٍر عن كبًرا بالسماع التصل بالسند ، فالن عن فالن حدثنا

 . ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا

السن ع! أبا األستاذ ، عصه أهل و�مام ، وقته شيَخ صحَب برجٍل ظنُّك وما

-) ا�قاق ع! زو)جه405ابن kٰح ، يديه ٰل وسلك ، تامًة مالزمًة فالزمه ، (

) فاطمة ابنته إياها480-390الشيخ زوجه ، ناسكة زاهدة مدثة خلة وه ، (

: بقو¥ ا�هب وصفها . أقاربها من فاء
ْ
األك كثة ،"مع العابدة الشيخة

وأمالعالة القشيي القاسم Ïأ األستاذ أهل ، اجيسابورية اكني أم ،

بنأوالده اهللا وعبد ، العلوي السن Ïوأ ، اإلسفرايين نعيم Ïأ من سمعت .

، لَم والسُّ ، الاكم اهللا عبد Ïوأ ، الروذباري ع Ïوأ ، يوسف

اهللاوطائفٍة عبد : عنها حدث . القدر كبية ، متهجدة ، قانتة ، خبدة وøنت .

عبد بن الرحن هبة األسعد وأبو ، ام ح) الش) وزاهر ، الفراوي ابن

 . "الواحد حفيدها ، وآخرون
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اإلمام خراسان شيخ الصوفية رأس القشيي صحب ا�قاق شيخه وفاة وبعد

-) لم السُّ األزدي السي بن ممد الرحن عبد أبا الجة ،412الافظ (

فنهل من معي علمه وحا¥ ، واقتبس من فلك أنواره وغرف من بر أساره .

ومن شيوخه ا�ين أخذ عنهم سائر علوم الشيعة : 

) اجيسابوري الاكم اَكيِّع ابن اهللا عبد بن ممد اهللا عبد أبو -321-405: (

مؤلف الستدرك ل الصحيحي ومعرفة علوم الديث وغيهما .

) kاألصبها اهللا عبد بن أحد نعيم وأبو حلية336-430- كتاب مؤلف : (

األو~اء ودالئل اجبوة وغيهما .

األنصاري فُورك بِن السن بن ممد بكر أبو اإلمام التكمي وشيخ -

-) kقبه406األصبها عند ا�خء يستجاب أنه وغيه ا�هب نقل ا�ي (

وقال ، به الفارnويستسٰق إسماعيل بن الغافر عبد : القشيي اإلمام سبط

)451-529: نيسابور) تاريخ (ف السياق كتابه ف ف") ا�قاق ع! أبو دخ

و×نُت ¥ أدعو كيف : قال ؟ فُورك البِن دعوَت أال : فقيل ، لطائفة ملسه

قِسُم ل اهللا بإيمانه أن يشفين
ُ
 ."اكارحَة أ

-) اإلسفرايين ممد بن إبراهيم إسحاق أبو األستاذ ا�ين ر×ن اإلمام -418(

مذهب ٰل الفقه ف اكاهرة اكصانيف وألف ، االجتهاد رتبة بلغ من أحد

عن السي ف ا�هب ونقل . األشعري مذهب ٰل والكم الشافع اإلمام

ابن إسماعيل الصاحب أن : به أثق من ل حٰك : قال عساكر ابن الافظ
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فورك وابن ، مغرق بر kاكاقال ابن : يقول هؤالء ذكر إٰل انتٰه إذا كن َعباد

 ."ِصل� ُمْطِرق ، و اإلسفرايين نار ترق

و¥ ، يتشيع وøن ، العتلة رؤوس من كن َقب)اٍد ابُن القاسم أبو والصاحب

من بقصيدة خرضناها ، الشيعة بي اشتهرت العتلة عقائد بيان ف قصيدة

) : سميناها بيت العتلةمائت ل الردِّ ف الكم مالٍفَغَزل من والشهادُة . (

أقوٰى ، فه كما قال الشاعر :

والفضل ما شهدت به األعداُء اتُها ومليحٍة شهدت لا َض)

الشافع(- kاج)وقاnالطو ممد بن بكر بن ممد بكر أبو وعليه420- (

-) الؤذن اللك عبد بن أحد صالح أبو الافظ قال . القشيي :470تفقه (

ا�رس" و¥ ، ومدرسهم وفقيههم بنيسابور الشافع أصحاب إمام هو

عن واالنقباض والزهد الورع ذلك مع و¥ ، اجظر وملس واألصحاب

مناجاس العلم بأهل يليق ال وما السالطي ل وا�خوَل الاهِ طلَب وتَرَك .

، ُخلقا اجاس أحسن من وøن . معناه ف وما واألوقاف الوصايا ف ا�خول

 ."ومن أحسنهم سيًة ، وظهرت بر×ته ٰل أصحابه

السي بن أحد بكر أبو الافظ : وأقرانه القشيي اإلمام رفقاء ومن

) (-458-384اكيهق الوين يوسف بن اهللا عبد ممد أبو واإلمام ، (438. (

-) اكغدادي الطيب بكر الافظأبو : عنه والرواة تالميذه وأبو463ومن ، (

) . 441عبد اهللا ممد بن الفضل بن أحد الصاعدي الُفراوي اجيسابوري (-
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أهل أقوال تقرأ أن إال الشهي العلَم هذا مقام من نُبذًة تعرف لك عليك وما

، النلة بعلوِّ ¥ فشهدوا ، أقرانه بعض ¥ ترجم فقد ، معاصيه من فيه العلم

األقران بي والغالُب ، حجاب الُمعاصة أن مع ، الشأن ورفعِة ، الفضل و×مال

من تِد ¥ ترجم من بعدهم جاء من كم ف انظر ثم . والسد النافسُة

الوصف ما ينقُع الصدٰى ويَشف الغليل .

-) اكغدادي الطيب بكر أبو الافظ بغداد463قال تاريخ ف وتو?)١()

و×تبنا":قبله ، ببغداد ث وحد) ، وأربعمائة وأربعي ثمان سنة ف علينا قدم

ثقًة وøن . يعرفعنه وøن . اإلشارة مليح ، الوعظة حسن وøن ، يُقص وøن ،

األصول ٰل مذهب األشعري ، والفروَع ٰل مذهب الشافع . 

بنيسابور الفاف عمر بن ممد بن أحد السي أبو أخبنا القشيي أخبنا

سعيد بن يي حدثنا سعيد بن اهللا عبيد حدثنا الساج العباس أبو أخبنا

اهللا صل اهللا رسول رأيت «ما : قالت خئشة عن Ïأ أخبي : قال هشام عن

، جالًسا قرأ كِب إذا kٰح ، جالًسا الليل صالة من nء ف يقرأ وسلم عليه

 . "فإذا بق عليه من السورة ثالثون أو أربعون آيًة قام فقرأهن ثم ر×ع»

-) الجويري الغزنوي عثمان بن ع السن أبو معاصه ف465ووصفه (

: بقو¥ الحجوب) (كشف القاسم"كتابه أبو اإلسالم وزين ، اإلمام األستاذ

ف والرفيُع ، زمانه ف اكديُع ، عنه رFاهللا القشيي هوازن بن الكريم عبد

) . 83/ 11تاريخ بغداد للخطيب اكغدادي ، طبعة ممد أمي الانG رحه اهللا ()١(
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كثية لطائف فضله وأنواع أحوا¥ من و¥ . زمانه ألهل كبيٌة ومنُكه ، قدره

ولسانه حا¥ تعاٰل اهللا حفظ وقد . مققة كها نفيسة وتصانيف ، فن ك ف

 . "من الشو

-) اكاخرزي السن عبن السن أبو معاصه عليه :467وأثٰن كتابه ف (

، واألدباء الشعراء تراجم ف ألفه ا�ي العص) أهل وعصة القص (دمية

قَرع":)١(فقال فلو . الَمراِسن ُذلَُل صعابها ¥ تنقاد ، الحاسن ألنواع جامع

و¥ . كاب تذكيه ملس ف إبليس ارتُبط ولو ، �اب تذيره بسوط الصخَر

مذهب ٰل اككم ف ماهٌر . الستطاب اجطق فضل ف ، الطاب فصل

رFاهللا كُّها كماته . البشي الد عن بالعلوم إحاطته ف خارج ، األشعري

عقد إذا ثم . ائُِد وَس للعارفي منبه وَقتَباُت ، وفرائُد فوائُد للمستفدين عنه

وُحظوته الق من قُْرَبته ورأوا ، ُحبوته الصوفية مشايخ بي)٢(بي تضاءلوا ،

بي وانقسموا ، حواشيه ف بساُطه وطواهم . إ~ه باإلضافة وا وتالَش ، يديه

به ُختمت إذا ، معا~ه رؤوُس به تُتوج شعر و¥ . فيه واكفكي إ~ه اجظر

أذناب أما~ه . 

(وقال nالفار إسماعيل بن الغافر عبد ،":)529-451سبطه مطلًقا اإلمام

. الشاعر ، الكتب ، اجحوي ، األديب ، الفس ، Iاألصو ، التكم ، الفقيه

 ) . 995-993/ 2 (1972دمية القص للباخرزي ، طبعة دمشق )١(

) : (وخطوته) وهو تصحيف . 1 سطر 994/ 2ف الطبوع من دمية القص ()٢(
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وأستاذ ، الشايخ شيخ . خلقه بي اهللا وس ، وقته وسيد ، عصه لسان

وعيالماعة ، القيقة وُبنْداُر ، الطريقة سالك ومقصود ، الطائفة ومقدم ،

رأى وال ، نفسه مثل ير لم . الالحة وحقيقة ، السيادة وقطب ، السعادة

وشح ، والقيقة الشيعة علم بي جع . وبراعته كما¥ ف مثله الراؤون

 . )١("أحسن الشح أصول الطريقة

-) kالسمعا ممد بن الكريم عبد سعد أبو الافظ عن562وهذا روٰى ، (

عليه وقرأ النعم عبد الظفر أبا ابنه ولق ، القشيي تالميذ من عش خسة

بقو¥ األنساب كتاب ف القشيي) اإلماَم وصف ، مشاهي":الكثي أحُد

 .)٢( "ا�نيا بالفضل والعلم والزهد

السخاوي ا�ين شمس الافظ :)٣(ومدحه الفقيه"بقو¥ ، الحدث الفس،

. الصو? ، الشاعر ، الكتب ، اجحوي ، األديب ، Iاألصو ، التكم ، الشافع

بي جع . وبراعته كما¥ ف نفسه مثل ير لم سيٌد ، وقته وسيد ، عصه لساُن

سنة و� . شمائَل وأظرفَهم ، اهللا خلق أملح وøن ... والقيقة الشيعة علم

قبل األحد يوم صبيحة ف وتو? ، األول ربيع ف وثالثمائة وسبعي ست

) . 155-154/ 5طبقات الشافعية الكبٰى للتاج السبك ()١(

) .503/ 4 (1408األنساب للسمعاk ، طبعة دار الكتب العلمية )٢(

)٣() ذهب من أخبار ف ا�هب شذرات ف النبل العماد ابن القول هذا /5نقل
275-276 . (
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Ïأ شيخه بانب الدرسة ف ودفن ، اآلخر ربيع سادسعش ، الشمس طلوع

، سني بعد إال بيته دخل وال ، ُكتبَه وال ، ثيابه أحٌد مس) وال . عا�قاق

 . "احتاًما وتعظيًما ¥

: األعيان وَفيَات ف خلِّكن ابُن والديث"وقال واكفسي الفقه ف عالمة كن

الشيعة بي جع ، اكصوف وعلم والكتابة والشعر واألدب واألصول

 . "والقيقة

) السبك ع بن الوهاب عبد ا�ين تاج اإلمام طبقات771-727وقال ف (

: الكبٰى مغرًبا"الشافعية سارت الت الرسالة وصاحب ، مطلًقا اإلمام

تاوز الت واألصالِة ، مشقًا سعادته نم بها أصبح الت والبسالِة ، ومشقًا

فعًال الِمل)ة وأرøِن ، وعمًال علًما السلمي أئمة أحد ، Lٰور الفرقد فوق بها

ِف به يُقتدٰى من أحد ، ة الدلِهم) الضالل ظلمات وُمْل ، األئمة إمام .
ً
وِمْقوال

وأستاذ ، الشايخ شيخ ، النة وطرق اجار طرق بكالمه وَيتوضح ، نة السُّ

، بارًخ فقيًها وøن ... العلوم أشتات بي الامع ، الطائفة ومقدم ، الماعة

حافًظا مدثًا ، ُسنِّيÿا متكًما ، مقًقا أديبًاأصو~ÿا ، لغويÿا نويÿا ، متفنِّنًا مفًسا ،

واستعمال الفروسية ف ¥ ، بطًال شجاًخ ا، ÿجد الط مليح ، شاعًرا كتبًا

، وقته وقدوة ، زمانه سيد أنه ٰل عصه أهل أجع . الميلة اآلثار السالح

 .  "وبر×ة السلمي ف ذلك العص

والقشيي شاعر ُميد ُمِقل� ، ومن شعره رحه اهللا تعاٰل قو¥ :
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صاحبَي)ا يا الُمداَم kجنِّبا

طوًخ الشِع لزاجِر استجبنا

ا نَْشً الشع لُموِجب وأتنا

بابًا القناعِة إل ووجدنا

هواها عن نفُسه ماَت من إن)

َزماٍن بعد الياِة َروح نلُت

الختياريكنُت وحشت َحرِّ ف
ٍلّ وُذ ِرٍقّ بعد وتررُت

منُه ُرمُت با�ي الوقُت سمَح

هواُه لقطِع يهتدي فا�ي

وا�ين  ارتَووا  بكأِس  ُمناُهْم

َعلَي)ا الصالِح سورَة واتلُوا

وَري)ا سلٰم حديَث وتر×نا

َطي)ا اللهِو لُموِجب ومنحنا

َكي)ا الطامع ل فوضعنا

َحي)ا باهللا منه القلُب أصبح

والل)تيا بال)ت تَعن)يُت قد

ِفي)ا منه بالرضا فتعو)ضُت

َشي)ا nَجف أد)خْر لم حي

)ا
َ
و~ َمطًال أطاَل قد ما بعد

ي)ا الُثَ حد) جاَز العِزّ ف فهو

فِعلَة  العبِد  سوِف يَلقون  َلي)ا

العص علماء إٰل ه وُجِّ استفتاء ل فيها أجاب شهية فتوٰى القشيي ولإلمام

فيها أمر الت السنة أهل منة خالل األشعري السن Ïأ اإلمام حول

القاسم أبو اإلمام فكتب ، األشعري السن Ïأ اإلمام بسب السلطان

القشيي رحه اهللا تعال ورF عنه :  

بن" ع السن أبا أن الديث أصحاب اتفق الرحيم الرحن اهللا بسم

مذهب ومذهبُه ، الديث أصحاب أئمة من إماًما كن األشعرى إسماعيل

ل ورد) ، السنة أهل طريقة ل ا�يانات أصول ف تكلم . الديث أصحاب
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من والبتدعي والروافض العتلة ل وøن . واكدعة الزيغ أهل من الخالفي

أو ، قدح أو ، فيه طعن ومن .
ً
مسلوال سيًفا اللة من والارجي القبلة أهل

خطوطنا بذجا . السنة أهل جيع ف السوء لساَن بسط فقد ، سب)ه أو ، لعنه

. وأربعمائة وثالثي ست سنة القعدة ذي ف ، رج ا�ُّ هذا ف بذلك طائعي

هوازن بن الكريم عبد و×تبه . كر ا�ِّ هذا ف ورة الذك الملة هذه ل واألمر

 . "القشيي

، الوين ممد أبو : منهم ، اإلسالم أئمة ذلك بعد االستفتاء هذا ل و×تب

وممد بن ع البازي ، وأبو الفتح الشاn ، وأبو عثمان الصابوي ، وجاعة .

منهم األئمة من جاعة ومعه ، نة السُّ أهل منة أيام سنًة القشيي وحج

: السبك قال ، وخالئق الوين ممد وأبو اكيهق السنة"الافظ تلك جعت

بالدهم هجروا ، والنفية الشافعية من ، السلمي قضاة من قاٍض أربعمائة

ل خزم فمن ، الاج رجوع يوم فكرهم وتشت)َت ، الواقعة هذه بسبب

أن ل كمتهم فاتفقت ، يذهب أين يدري ال ، أمره ِف ٍ
مي) ومن ، الجاورة

ف وشخص فصعد : قيل ، عليهم ويتكم ، النب يعلو القاسم أبا األستاذ

السماء زمانًا ، وأطرق زمانًا ، ثم قبض ل ليته ، وقال : 

إرًبا إرًبا َع ُقطِّ غريمكم الُكنَْدرِي) إن ، كم بالَد كم بالَد ، خراسان أهل ،يا

وفرقت أعضاؤه ، وها أنا أشاهده الساعة . وأنشد : 
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الليال ساعدك الُملك عميَد

أمٍر غي nٌء منك يُك فلم

فقابلَك   اكالُء   بما    تالق

الَمعال درْك من شئَت ما ٰل

اكوال ل السلمي بلعن

فُذْق  ما  تستحقُّ  من  الوبال

أمر قد بعينها الساعة وتلك ، بعينه ا~وم ذلك ِف فكن ، اكاريخ فُضبط

[سنة ع456السلطان ُفَقط) بأن عضو)١(] منه مكن ك إل يوصَل وأن ، إرًبا إرًبا

ذلك به فُفعل ، فيه وبق"يدفن ، نيسابور بته إل ذلك بعد القشيي ورجع .

من عش السادس األحد يوم صبيحة تعاٰل اهللا رحه تو? أن إٰل ًزا معز) فيها

 ، ودفن بنب شيخه أÏ ع ا�قاق .465شهر ربيع اآلخر ، سنة 

¥ كنت أنه السبك نقله ما القشيي اإلمام وفاة بعد حصل ما نوادر ومن

ن تُمكِّ ولم ، شيئًا تَطَعم ولم ، العلَف من امتنعت مات فلما ، ير×بُها فرٌس

راكبًا من ر×وبها ، ومكثْت أياًما قالئل ٰل هذا بعده إٰل أن ماتت . 

)١(-) الكندري ممد بن منصور نص أبو الوزير :456هو السبك فيه قال ، كن")
، ¥ اجتمع ما العقيدة خبث من ¥ ُجع أحًدا أن يبلغنا لم ، العقيدة خبيَث رافضيÿا معت~ÿا
وسائر الشيخي وسبِّ ، القدرية قبائح من وغيه األفعال بلق يقول كن ذكر ما ل فإنه
قبائح من ذلك وغي بلقه اهللا وتشبيِه ، الروافض ش قبائح من ذلك وغي الصحابة

عظيم تعصٌب ذلك مع ¥ وøن ، مة والُمجسِّ امية أول"الَكر) طغركك للسلطان وزيًرا كن .
كمه اقرأ األشاعرة ا�هبل حقد تعرف ولك . أرسالن أللب ثم السالجقة سالطي

 . "وما بلَغنا عنه كبُي إساءة"حيث ساق ترجة طنانة لعدو اهللا الكندري قال ف آخرها : 
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بيت القشريي

ف ا�قاق ع Ïأ بنت فاطمة وزوجه القشيي اإلمام بر×ة ست وقد

كتبذريتهما تعطرت ا�ين ، األفذاذ العلماء من السبعة أوالده فكن ،

التاجم بأخبارهم ، وقد ترجم السبك لم جيًعا .، وهم :

القشيي1 هوازن بن الكريم عبد بن اهللا عبد سعد أبو السنة ناص .

)414-477 (

) 521. أبو الفتح عبيد اهللا بن عبد الكريم بن هوازن القشيي (-2

القشيي3 هوازن بن الكريم عبد بن الواحد عبد سعيد أبو اإلسالم ر×ن .

)418-494 (

) 482-420.  أبو منصور عبد الرحن بن عبد الكريم بن هوازن القشيي (4

5-) القشيي هوازن بن الكريم عبد بن الرحيم عبد نص أبو وøن514. : (

الكم ف العلماء مشاهي وأحد ، األشاعرة أئمة من وهو ، بأبيه اجاس أشبه

والفقه واكصوف والعربية ، و¥ عدد من الصنفات . 

) 532-445. أبو الظفر عبد النعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيي (6

7) القشيي هوازن بن الكريم عبد بنت كريمة الرحيم أمة .422-486: (

سبطه أم وه ، العارفات الصالات القانتات العابدات اهللا إماء إحدٰى كنت
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بن الغافر عبد اإلمام عبد حفيِد nالفار إسماعيل بن الغافر عبد اإلمام

مسلم صحيح راوية nالفار كنممد يٰف ال كما مسلًما اإلمام ألن ذلك ،

من أهل نيسابور . 

ف فكن ، ا�هر من طويًال زمانًا القشيي اإلمام ذرية ف العلم بق وقد

أحفاده وأحفاد أحفاده عدد من الحدثي العلماء ، منهم : 

القشيي القاسم Ïأ بن الواحد عبد بن الرحن هبة األسعد أبو -

)460-546 (

أبو هوازن بن الكريم عبد بن الرزاق عبد بن اهللا عبد سعد Ïأ بن الؤيد -

) 606عبد اهللا القشيي (-

الرحن هبة األسعد Ïأ بن الرحن خلفعبد Ïأ بن الرزاق عبد الفتوح أبو -

بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيي .
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مؤلفات اإلمام القشريي

: (الرسالة) كتاب وأشهرها ، أربعي نو إٰل القشيي اإلمام مؤلفات تصل

اإلمام قال ، بها القشيي ُعرف وقد ، نفًعا وأكثها اكصوف كتب أعظم وه

: به فًا معرِّ للقشيي ا متًج طبقاته ف الشهرزوري الصالح صاحب"ابن

األرض أقطار ف السائرة الصوفية إل والحدثون"الرسالة العلماء تداولا .

اإلرشاد أهل بتدريسها واشتغل ، والشح والقراءة بالرواية بعده من والصوفية

وأسار أنوار ولا . عنهم رFاهللا القوم طريق ف عمدة وصارت ، والعارفون

: السبك اإلمام قال ، وُينَكب"وبرøت بيٍت ف تكون إٰل"ما ترجت وقد .

معظم اللغات اإلسالمية والعالية . 

ومن مؤلفاته : 

: ا�هب قال : حديثًا أربعون تريه"- من حديثًا أربعون القاسم Ïوأل

 . وهو مطوط ."وقع جا بالسماع التصل" . و قال السبك : "سمعناها خ~ة

- األمال : مطوط ف الكتبة الظاهرية بدمشق 

- بلغة القاصد : ف اكصوف ، وهو رسالة طبعت حديثًا  

- اكحبي ف اكذكي ، وهو شح ألسماء اهللا السٰن ، طبع عدة مرات 

 صفحة15- ترتيب السلوك ف الطريق إل اهللا تعاٰل : رسالة طبعت ف 
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: السبك قال ، اكفسي علم ف اكيسي : السٰم الكبي اكفسي من"- وهو

وأوضحها اكفاسي سنة"أجود قبل صن)فه ٌل410، مطو) مبسوط تفسي وهو .

ع بن اهللا عبد مققه قال . صفحة ألف نو ف ا ÿمقق منه اكقرة تفسي طبع

: أهميته بيان ف الطيي عن"اليموي مفيدة كثية نقول ٰل
ُ
اشتما¥

كتب عن ونْقلُه ، الفسين مشهوري من بعدهم ومن واكابعي الصحابة

هذه وبعض عنها اجفيسة الفوائد بعض جا فحفظ ، اكفسي ف مفقودة مهمة

اجيسابوري الفـضل بن السي اإلمام تفسي عن نقله كمثل ، اجقول

-)282-) الكبي القفال وتفسي بي365) فيما عليه العثور نستطع لم ما (

 ."أيدينا من اكفاسي  ، وغيهما

- حياة األرواح وا�~ل إٰل طريق الصالح : مطوط ف مكتبة اإلسكوريال 

- كتاب السماع : رسالة طبعت ف خس عشة صفحة 

ف السبك أوردها رسالة : الحنة من نالم ما بكية السنة أهل شكية -

طبقات الشافعية الكبٰى 

- عبارات الصوفية ومعانيها : مطبوع 

حفيده بسماع متصًال القشيي عن روي : األسئلة فنون ف األجوبة عيون -

) .546-460أÏ األسعد هبة الرحن بن عبد الواحد بن أÏ القاسم القشيي (

- فصل الطاب ف اجطق الستطاب 
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 صفحة  79- الفصول ف األصول : رسالة ف أصول االعتقاد ، طبعت ف 

 بيتًا 39- قصيدة ف العقيدة : نشت بعنوان : القصيدة الصوفية ، وه ف 

بطريق صو? تفسي وهو : الكريم القرآن تفسي ف اإلشارات لطائف -

ف حديثة رسائل عدة لفت
ُ
وأ ، مرات عدة طبع ، متات ثالثة ف ، اإلشارة

دراسته وبيان منهج اإلمام القشيي فيه .

- اللمع ف االعتقاد : رسالة طبعت حديثًا 

- متص اكوبة : مطبوع 

- كتاب العراج : مطبوع 

ٰه : مطبوع - النتٰه ف نُكت أوI اجُّ

- نو القلوب الصغي : مطبوع 

- نو القلوب الكبي : مطبوع 

ره ابن الصالح  - كتاب الواسطة ف أصول الفقه : ذك

وقد ألفت عن القشيي عدة دراسات حديثة ، منها :

إبراهيم تور ا�ك تأ~ف ، اكصوف ف ومذهبه وآثاره سيته : القشيي -

بسيوي 
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سند القشريي يف الطريقة

ا�قاق ع بن السن ع Ïأ األستاذ : عن الطريقة القشيي اإلمام أخذ

-)405-) اجصاباذي ممد بن إبراهيم القاسم Ïأ عن بكر367) Ïأ عن (

الشبل(- جحدر بن ممد334دلف بن النيد القاسم Ïأ الصوفية إمام عن (

-) ف297اكغدادي وهو ، النيد اإلمام إل السند هذا رجال تراجم وهذه . (

مكنته وشهرته من ال يتاج إٰل تعريف .  

) : 405أبو ع السن بن ع ا8قاق (-

، به وترج ، يديه ٰل وسلك ، بداياته منذ الزمه ، القشيي اإلمام شيخ هو

من كثًيا وروٰى ، القشيي به تأثر وقد . وأحوا¥ مقامه وورث ، ابنته وتزوج

أخباره و\مه ، ودون بعض أما~ه ومالسه .  

: ا�رية الكواكب من ترجته ف الُمناويُّ كن"قال . عصه و�ماُم ، وقته لساُن

متوسًطا ، العلم ف ُجنيدي)١(فارًها ، السيرة مهود ، السية ممود ، اللم ف
ُّ بِّ َسِ ، والصي)٢(الطريقة الَقفال عن الشافع مذهب أخذ . القيقة

متوسًطا : أي ف أل الراتب ، ألن الوسط هو اليار . )١(

اإلمام)٢( أستاذ ، َقطيِّ الس) الُمَغلِّس بن ِيِّ
الس) اإلمام إل نسبًة ، (َسي) األصل ف

يُفك برفي ُسبقت إذا الشددة ا~اَء أن وذلك ، َلنَوِي! : مثل ، وِي� َسَ : والقياس ، النيد
الاجب ابن ر وذك . وعلوي نبوي : ومثله ، واًوا اكانية وتقلب Zٰاألو ذف

ُ
وت تشديدها
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الرحال إ~ه شدت kٰح ، العربية و? ، الفقه و? ، األصول ف وبرع . وغيهما

. اجصاباذي عن وأخذ ، اكصوف طريق وسلك ، العمل ف أخذ ثم . ذلك ف

و¥ . الرسالة صاحب القشيي وعنه .
ً
ومقاال

ً
حاال عليه وزاد : شهبة ابن قال

باهرة ومكشفاٌت ، ظاهرة :"كراماٌت كمه من ألجل". ألحٍد تواضَع َمن

بقلبه تعظيمه اعتقد فإن ، وأرøنه بلسانه ¥ خضع ألنه ، دينه ثُلثا ذهَب دنياه

 . "أو خضع ¥ به ذهب دينه كُّه

أبو القاسم إبراهيم بن ممد اجصاباذي : 

اجصاباذي kالراسا َمَْمَويه بن أحد بن ممد بن إبراهيم القاسم أبو هو

-)367: بقو¥ اجيسابوري الاكم وصفه . عصه") ف القائق أهل لسان هو

الصحيحة األحوال :"وصاحب بقو¥ السلم الرحن عبد أبو ووصفه شيخ".
ً
وحاال علًما وقته ف الَمشايخ أوحَد وøن ، وقته ف :"خراسان ا�هب وقال .

الصوفية" شيخ ، الواعظ ، القدوة ، الحدث ، :"اإلمام كمه ومن أصل".

أعذار ورؤية ، واكدع األهواء وترك ، والسنة الكتاب مالزمة اكصوف

 . "، والداومُة ل األوراد ، وترُك الرخصاللق

: لم السُّ الرحن عبد أبو فكما"قال ، والورق ا�واة يمل القاسم أبو كن

� ، حكه عن يونس بن حبيب وأÏ سعيد السياف .  ِّkِد � وَع ف الشافية : أنه قد يُقال : َغِنيِّ
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نسمع kٰح قم : ل قال بًتا الَقطيع)١(دخلنا فأتينا ، بغداد ودخلنا ،)٢(¥ وøن ،

مرة غي فأخطأ رجلوراق يا : قال ، اكاكة عليه رد فلما ، يرد القاسم وأبو ،
َي)
َ
ت قراءًة فقرأ ، الزء وأخذ فقام ، فدونك تقرأ تسن كنت إن

أبو األستاذ : قلت ؟ هذا من : الوراق فسألن : قال . حو¥ وَمن الَقطيع منها

وقال فقام ، اجصاباذي خراسانالقاسم شيخ هذا اجاس أيها الطيب": قال .

: ثقًة"اكغدادي عبد"كن وأبو ، الاكم اهللا عبد أبو : تالميذه ومن .

لم ، وأبو ع ا�قاق .  الرحن السُّ

) :334أبو بكر دلف بن جحدر  الشبل(-

) بِْلُّ الشِّ يونَس بِن ُجْحَدِر بن ُدلَُف بكر أبو ،334-247هو الطائفة شيخ : (

: ا�هب قال . النيد اإلمام و×تَب"تلميذ ، مالك بمذهب خرفًا فقيًها وøن

ٌن وَيَمكُّ وحاٌل وِحكم ألفاٌظ و¥ . الشعر وقال ، طائفة عن ."الديث

عشينقال الديث كتبُت : يقول الشبل سمعت : باريُّ وَذ الرُّ عطاٍء بن أحد

سنًة ، وجالسُت الفقهاء عشين سنًة . 

: أقوا¥ من"من وامتأل ، الِغَي من وخلص ، الكدر من صفا من الصو?

والَمَدرالِفَكر ا�هب عنده وتساوٰى من"، : ¥ فقيل ، آه : مرة الشبل وقال .

يعن سماع الديث من األئمة الفاظ . )١(

مسند)٢( راوي ، القطيعالنبل اكغدادي جعفر بن أحد بكر أبو الحدث السند هو
) .368-274اإلمام أحد (
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) ماهد ابن بكر أبا إن : وقيل . nء ك من : قال ؟ nء )324-245أي

: قو¥ : قال . ينفع ما إفساُد العلم ف أين : ¥ قال عصه ف القراء َفَطِفَق﴿إمام

ْقنَاِق
َ
َواأل وِق بِالسُّ يعذِّب)١(﴾َمْسًحا ال الحب أن معك أين مقرُئ يا ولكن ،

: قو¥ : قال ، ماهد ابُن فسكت ؟ فَِلَم﴿حبيبه قُْل ِحب)اُؤُه
َ
َوأ اِهللا ْننَاُء

َ
أ ُْن

َ
ن

بُُكْم :)٢(﴾ُفَعذِّ يقول وøن وأنا". أعلن أنه إال ، واحًدا شيئًا الالج مع كنت

:"كتمت تعاٰل قو¥ معٰن عن الشبلُّ وُسئل ِمْن﴿. وا َفُغضُّ ُمْؤِمِنَي
ْ
ِلّل قُل

ْم بَْصارِِه
َ
:)!(﴾أ سوى"فقال عما القلوب وأبصاَر ، الحارم عن الرؤوس أبصاَر

 ."ليس من استأنس با�كر كمن استأنس بالذكور". وقال : "اهللا عز وجل

عند منه رأيَت ا�ي ما : الشبل يدم وøن ا�ينوريُّ ممد بن جعفر وُسئل

فما ، بألوٍف صاحبه عن قُت تصد) قد ، مظلمٌة درهٌم ع) : قال : فقال ؟ وفاته

تليَل فنسيُت ، ففعلُت ، للصالة ئْن وضِّ : قال ثم . منه أعظُم شغٌل قلب ف

ماتليته ثم ، ليته ف وأدخلها ، يدي ٰل فقبض ، لسانِه ٰل مسَك
ُ
أ وقد ،.

آداب من أدٌب عمره آخر ف َفُفتُْه لم رجٍل ف تقولون ما : وقال جعفٌر فبٰك

 . "الشيعة

)١() اآلية ص، أن33سورة يِّ دِّ والسُّ وقتادَة السن عن اكفسي ف ُروي ما ومراده . (
مسح أنه عباٍس ابن عن آخر قول و? . فُعِقرت باليل أمر السالم عليه سليمان سيدنا

أعرافها وعراقيبها بيده حبÿا فيها ، ذكرهما ابن جرير الطبي ف جامع اكيان . 

) . 18سورة الائدة ، اآلية ()٢(

) . 30سورة اجور ، اآلية ()٣(
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الرقة ولبس السلوك طريق من تعال اهللا رحه القشيي باإلمام اتصاُجا أما

بن الكريم عبد بن الواحد عبد بن الرحن هبة حفيده طريق من يصل فإنه

) القشيي أ546Ï-460هوازن ا�ين تق اإلمام إل السند اتصل وقد . (

) الشهرزوري الصالح بابن الشهي الرحن عبد بن عثماَن .643-557عمرو (

) dالسيو ا�ين جالل الافظ العلية911-849قال القيقة تأييد كتابه ف (

: الشاذ~ة الطريقة خٍل"وتشييد إسناٌد الرقة لبس ف Iو : الصالح ابن قال

أخذت : قال . nالطو ممد بن الؤيد السن أبو : الرقة ألبسن ، ا ÿجد

القاسم Ïأ بن الواحد عبد سعيد Ïأ ابن الرحن هبة األسعد Ïأ من الرقة

ع)١(القشيي Ïأ من أخذها وهو . القاسم Ïأ جدي من الرقة أخذت قال .

. اجصاباذي َمَْمَويه بن ممد بن إبراهيم القاسم Ïأ من أخذها وهو . ا�قاق

 .)٢("وهو أخذها من أÏ بكر دلف بن جحدر الشبل . وهو أخذها من النيد

القشيي)١( القاسم Ïأ بن الواحد عبد بن الرحن هبة القشيي اإلمام حفيد
)460-546: ا�هب فيه قال عصه") ف بيته أهل و×بي نيسابور عنه"خطيب روى .

بكر Ïأ Ïأ بن والطهر kالسمعا ابن الرحيم عبد الظفر وأبو ، عساكر ابن الافظ
) وغيهم . 569اكيهق وابن أخيه عبد الواحد بن عبد الاجد بن عبد الواحد (-

) . 13تأييد الطريقة العلية للسيوd (ص )٢(

﴿33﴾



﴿34﴾



حملة عن هذا الكتاب 

 منثور الطاب ف مشهور األبواب .عنوان الكتاب :

 شح وبيان ألشهر االصطالحات الصوفية التداولة . موضوع الكتاب :

: الكتاب الختصةأهمية القشيي القاسم Ïأ اإلمام مؤلفات من واحٌد هو

الوجية ، عظيمة اجفع . 

 خسون بابًا ، و? بعض النسخ واحد وخسون بابًا .عدد أبوابه :

: الكتاب .ترتيب الوصال بباب وختمه ، اإلنابة ثم اكوبة بباب الؤلف بدأه

) رقم اإلرادة باب ف إال ، تعاريف باببمسة ك ف eيأ بأن فإن20والتم ، (

رقم العرفة باب و? ، أخرٰى نسخة ف وخسة ، نسخة ف أربعة اكعاريف

)37) رقم واكعظيم اليبة باب و? . تعاريف ستة فيه فإن نسختنا40) من (

تور قاسم السامراk ستة تعاريف .  خسة أبواب ، و? طبعة ا�ك

سنة و×تبت عليها اعتمدنا الت النسخة من الرجاء باب سقط 740وقد

أنه لاالعتقاد يمل ربما اكعاريف خسف بعدد الصنف والتام . هجرية

ا ال واحًدا وخسي ، واهللا تعاٰل أعلم .  اختار خسي اصطالًح
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استفادة العلماء من الكتاب

إ~ه الرجوع إل دخهم العلماء بي أثًرا حجمه صغر ٰل الكتاُب ترَك

بعض eيأ فيما نا أورد وقد . اكعاريف من فيه بما واالستشهاد منه واالستفادة

أكان سواء الكتاب هذا ف القشيي اإلمام عن اجقول من عليه اطلعنا ما

اجقل بعزٍو أم بغي عزو . 

-) nالبنnالفا زروق أحد اإلمام أن جا يبدو اإلمام899وا�ي وهو ، (

¥ راقت قد ، العبارات ودقة واإلياز باالختصار الولع ، الدقق العالمة

كتاب ورد وقد . كتبه ف بها االستشهاد من فأكث ، القشيي اإلمام تعاريف

الصفحات بي اجصائح كتابه من kاكا الزء ف كمًال هذا القشيي

مليئة445-457( سقيمة طبعة وه ، العلمية الكتب دار طبعة ف (

باكصحيف واكحريف ، رغم دعوى اكحقيق فيها . 

منها ، للحكم شوحه ف اكعريفات هذه من بعدد زروق اإلمام واستشهد

بالفتوحات السٰم عش والامس ،nوالوا بالطرر السٰم اكالث الشح

الرحانية ف حلِّ ألفاظ الكم العطائية .

ف تعاٰل اهللا رحه القشيي اإلمام ساقه بما العلماء من عدد استشهد كما

هذا الكتاب من اكعاريف ، منهم :

) الُمناوي ع بن الرؤوف عبد ممد ا�ين زين الافظ ف952-1032- (
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،كتابه أورده فيما إ~ه رجعنا وقد ، اكعاريف) ات ُمِهم) ٰل (اكوقيف :

واستفدنا منه ف مقابلة بعض اكعاريف . 

-) kالصنعا إسماعيل بن ممد األمي -1182kمعا إليضاح اكحبي ف (

اكيسي ، وسبل السالم شح بلوغ الرام .

-) nف تفسيه السٰم ُروح اكيان . 1127- إسماعيل حق البو (

-) اجقشبندي ا�ين ضياء خا� موالنا الناحي ذو الت1242- مكتوباته ف (

بعنوان زاده صاحب أسعد ممد موالناجعها مكتوبات من الواجد بُغية :

خا� .

-) َعجيبة ابن أحد اإلمام الَمديد1224- اكحر منها ، مصنفاته من عدد ف (

ف تفسي القرآن الجيد ، و�يقاظ المم ف شح الكم . 

﴿38﴾



أسلوب املؤلف يف الكتاب

مسلك الكتاب هذا اكعاريفف بناء ف قُدسسه القشيي اإلمام يسلك لم

الر)سم أو ، والفصل النس بذكر كلدِّ ، الاهيات تعريف ف النطق أهل

الجردة kالعا ف عسًيا كن إذا ذلك فإن ، والاصة النس ،بذكر كألخالق

فإنه أشد عًسا ف أحوال القلوب واألرواح ، ثم هو غي مقصوٍد للسالكي . 

¥ وُضع ا�ي ،والعن اشتقاقه اللفظوبيان اكعريفبشح مسلك يسلك ولم

القوم عند اكحث من مقصود غي ذلك فإن ، الرادفات ر بذك وال ، الوضع

اكحل ل الصوفية من السالكي إخنة الكتاب من الغرض ألن . أيًضا

شح gٰمن نا و�لك . الَمقيتة األمراض عن واكخل ، الميدة باألحوال

الوسائل وبيان ، وعالماته ومظاهره ومراتبه درجاته بذكر االصطالح kمعا

الوصلة إل اكحقق به أو العينة ل تنبه ، واكمرات اجاتة عنه .

بي السالكي مراتب تنوع تناسب ، تعريفات خسة باب ك ف وضع وقد

مشارب واختالف اجفوس مآخذ تعدد أن كما ، ومنته ومتوسط مبتدئ

األرواح يقتh بالعادة أن تتعدد طرق الوصول إل الطلوب . 

جلة ك نهاية ف السجع والتم ، قصيتي جلتي ٰل تعريف ك بٰن وقد

، بمعلوم) الفرح ونف ، معدوم ٰل األسف ترُك : (الزهد : قو¥ نو منها

اكعريفجلةوقو¥ يكون وقد . بعبوديته) وتلٌُّق ، برؤيته ٌق تقُّ : (الراقبة :
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عند ، األغيار فناء : (اكوحيد : كقو¥ قسمي إٰل بالسجع مقسمة واحدة

وربما . الُمطاع) أمر ف ، الُمستطاع بَْذُل : (الجاهدة : وقو¥ األنوار) طلوع

يكون غرضه بهذا اكقسيم أمرين : 

جاٍل من الملة لذه ما يٰف وال ، ناثر شاعر أديب لغوي فهو ، المال األول

يذب إ~ها األسماع . 

يظن قد ، معينة كمة عند الوقوف خالل من العٰن إل األنظار لفت : kاكا

بكلمة اكعريف ُمنهيًا الكم يتابع لكنه ، انتٰه قد معها الكم أن السامع

فالوقوف ، أشد اجفوس اكعريفف وقع يعل ما ، السابقة الكمة جرس تعيد

أسئلة الستمع ذهن ف يثي قد الستطاع) (بذل : قو¥ عند األخي اكعريف ف

أن أردنا ولو . الطاع) أمر (ف : الواب eفيأ ، منه والغاية ذلك سبيل عن

سبيل ٰل نقول أن جا لصح السجع التام بغي اكعريف هذا صياغَة نُعيد

القشيي اإلمام تعريف لكن ، اهللا) طاعة ف الوُسِع بذُل : (الجاهدة : الثال

أحٌد ثمة ما أنه يفيد تعاٰل اهللا ل و�طالقَه الُمطاع اسم استعمال ألن ، أبلغ

سواه يستحق أن يُطاع أمُره . 

أما ، جلتي كنتا إذا بثُم) ونادًرا ، بالواو الصنفلًكا عند الملتان وترتبط

، و? ، وٰل ، و�ٰل ، اكاء الر حرف عند يقسمها فإنه ، الواحدة الملة ف

قو¥ نو ، (اكوk:وعند : وقو¥ ، الدمة) وجه ف ، اجعمة َصُْف : (الشكر :

نُف االضطراب ، عند عدم األسباب) . 
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، لوعة : (اإلرادة : قو¥ نو متصًال الملة من kاكا القسم eيأ ما ونادًرا

تهوِّن ك روعة) ، وقو¥ :  (اإلخالص : َفْقُد رؤيِة األشخاص) . 

نشه ، ومعانيها) الصوفية (عبارات هو الوضوع هذا ف آخر وللمصنفكتاب

مائة فيه شح ، للقشيي األربع الرسائل مموع ف kالسامرا قاسم تور ا�ك

هذا ف لكنه ، واجث الشعر من الشواهد بعض فيها ساق مطولة بعبارات كمة

الكتاب يتبع أسلوًبا آخر يتمي باالختصار والتام السجع .  
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نسبة الكتاب ملصنفه
 

، الصنفي وترجات الكتب بأسماء الختصة الكتب ف للكتاب ر ذك يرد لم

-) الساع البن الصنفي أسماء ف اكمي ا�ر : الظنون674منها و×شف ، (

-) خليفة mلا والفنون الكتب أسام لرياض1068عن الكتب وأسماء ، (

-) باشا1078زاده إلسماعيل الظنون كشف ذيل الكنون و�يضاح ، (

-) الصنفي1339اكغدادي أسماء ف العارفي هدية كتابه ف ذكره ولكنه ، ()١(

 . )٢(باسم (منثور الطاب ف شهود األكاب) وال يٰف أنه تريف 

عنه رواه فقد ، القشيي اإلمام إل نسبته ف شك ال ما الكتاب هذا لكن

ومن . بروايته ذلك بعد العلماء واشتغل ، اهللا عبيد الفتح أبو اإلمام ابنه

-) اججار ابن ره ذك ما ذلك ٰل ترجة643الشواهد ف بغداد تاريخ ذيل ف (

ابنه أÏ الفتح القشيي ، قال : 

 من الزء األول) . 608هدية العارفي ف أسماء الصنفي (العمود )١(

حاشية)٢( ف ما ذلك من ، العارفي هدية عن نقل من عند اكحريف هذا ف وقع وقد
-) الغزي العال Ïأ ا�ين لشمس اإلسالم (1167ديوان الحقق4/35) أورده حيث (

ومنهج األتقياء مسلك كتاب مقق وجعله . األكاب) شهود ف الطاب (منثور : باسم
(ص اكحريف65األصفياء هذا ف وقع وربما . األكاب) شهور ف الطاب (منثور : (

بعد (شهور) إٰل مرفًا العنوان فيها ورد الت الشاملة الوسوعة ل االعتماد بسبب
اكحريف األول ا�ي ف األصل .  
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فاضال" وøن ، نيسابور أهل من : الصو? القاسم Ïأ ابن الفتح أبو

إٰل إسفرايي وسكن ، الطريقة علم ف مصنفات ¥ ، العبادة كثي

بن الغافر عبد السن Ïأ ومن وا�ه من الديث سمع . وفاته حي

Ïوأ ، سور بن ممد بن عمر حفص Ïوأ ، nالفار ممد

الرحن عبد بن ممد سعد Ïوأ ، ممداكحتي بن سعيد عثمان

عنه)١(النجروذي وروٰى . ا�ينوري ممد بن السن الو~د Ïوأ ،

عن بها وحدث ، وأربعمائة ثماني سنة ا ÿحاج بغداد وقدم . بته أهل

األبواب مشهور ف الطاب (منثور : بكتاب ،)٢(وا�ه جعه من (

القراء بتاج العروف القرئ ممد بن الرحن عبد القاسم أبو سمعه

  .)٤(" الفقيه وجاعة)٣(وأبو العباس أحد بن موn األشنه

طبقات)١( كتاب بواسطة kللسمعا األنساب من واكصحيح ، (الرزوذي) : األصل ف
الستار عبد بن غالم بن لنصور الجري الامس القرن ف بأصفهان الديث رواة

توراه ف جامعة أم القرى  ) . 762/ 2 (1424 / 1423اجِّْهلوي ، رسالة مقدمة جيل ا�ك

ورد)٢( فقد ، الحققي أيدي تريفل من األئمة تصانيف ¥ تتعرض ما ¥ يؤسف ما
الطبعة ف الكتاب هذا ف"الحققة"عنوان الطاب (منثور : إٰل مرفًا بغداد تاريخ �يل

) بغداد تاريخ ذيل . األموات) و2/78مشهور العثمانية العارف دائرة من17/564طبعة
طبعة دار الغرب اإلسالم) . 

)٣(، Iالتو سعد Ïأ تالميذ من وهو ، الشافعية طبقات ف السبك ا�ين تاج ¥ ترجم
 . 515تو? سنة 

) .564 / 17ذيل تاريخ بغداد البن اججار ()٤(
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خمطوطات الكتاب

العالم أناء ف فانتش ، الكتاب هذا الاضية القرون ف العلماء تداول

ف التفرقة الكتاب نسخ ذلك إٰل تشي ، مغربه إٰل مشقه من اإلسالم

الُمناوي كلافظ عنه العلماء نقل ذلك إٰل يشي كما ، وتر×يا والغرب الزائر

خزائن إٰل الكتاب نسخ بعض انتقلت وقد . الغرب ف َزرُّوٍق واإلماِم مص ف

الخطوطات ف أوروبا وأمريكا . 

وقد أحصينا النسخ الطية اكا~ة بسب ما وصل إ~ه اطالعنا : 

الكتبة1 إل مطوطاتها نقلت وقد ، بلب العامة األوقاف مكتبة ف نسخة .

 .3648/2431) 6(الوطنية بدمشق ، رقمها 

إ~هما2 رجع اللتي النسختي إحدى وه ، بألانيا توبنجن مكتبة ف نسخة .

عنها الكم من مزيد eوسيأ . الكتاب لذا نشته ف kالسامرا قاسم تور ا�ك

بعد قليل . 

آماسيه3 مدينة ف الوطنية بايزيد مكتبة ف نسخة .)Amasya(برقم بت×يا

 . )١( هجرية770 كتبت سنة )8 / 1584(

)١() بلوط قره عرضا ، Iوأناطو إستنبول مكتبات ف الوجودة الخطوطات /3معجم
840 . (
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(منشور4 : الفهارس ف عنوانها ورد ، بالزائر الوطنية الكتبة ف نسخة .

نو كتاب مقق الندي ا�ين علم أحد تور ا�ك إ~ها أشار . الطاب)

برو�مان كرل الستشق وأشار ، ترجته ف القشيي لإلمام الصغي القلوب

) برقم أنها إٰل Úالعر األدب تاريخ :)١()746ف بلفظ ورد فيها العنوان وأن ،

منشور الطاب . 

.  4830 4627 . نسخة ف الزانة اللكية (السنية) بالرباط برقم5

6) رقمها بت×يا صوفيا آيا مكتبة ف نسخة إحدى)٢()4228/3. وه ،

. الكتاب لذا نشته ف kالسامرا قاسم تور ا�ك إ~هما رجع اللتي النسختي

) . 149-143وه مموٌع يشَغل كتاُب منثور الطاب فيه الصفحات (

الرابع)١( (القسم برو�مان تأ~فكرل ، Úالعر األدب اليئة327ص8-7تاريخ طبعة
للكتاب العامة وبالرجوع1993الصية ، االختصار ل إحاالته ف برو�مان ويعتمد . (

األول (القسم الكتاب بداية ف مصادره فهرس :78ص2-1إٰل مصدرين يذكر أنه ند (
عمل من ، بالزائر العامة الفرنسية الكتبات لخطوطات خم فهرس : أول الزائر

سنة فانيان بمكتبات1893الستشق الحفوظة الخطوطات فهرست : ثان والزائر ،
شنب بن ممد عمل من ، الكبي الامع ، الامة (الخطوطات1909الزائر كتاب وانظر .

، بيوت ، الكتب خلم ،mنا لالل تونس) - الزائر ، الوطنية الكتبة ف )1420العربية
) . 71(ص 

الرابع)٢( (القسم برو�مان تأ~فكرل ، Úالعر األدب اليئة327ص8-7تاريخ طبعة
) . 1993الصية العامة للكتاب 
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وصف األصل

برنستون جامعة مكتبة مقتنيات من هو عليه اعتمدنا ا�ي الخطوط

من وهو ، األمريكية التحدة الواليات من nنيوجر والية ف ، العريقة

) چاريت (Garrettمموعة هو الفهرس ف النسخة ورقم ورقم)١()2117/2) ،

) . وه ف مموٍع من ثالثة كتب جيعها ف اكصوف : 378Bالفظ هو (

-) الَكباذي بكر Ïأل اكصوف أهل مذهب ف اكعرُّف : ،384األول (

) .732مروم من أو¥ ، نُسخ سنة (

اكاk : هو منثور الطاب ف مشهور األبواب ، وهو هذا الكتاب . 

األنصاري الروي ممد بن اهللا عبد إسماعيل Ïأل السائرين منازل : اكالث

) . 732) نسخ سنة (-481(-

بي ما صفحة ك ف . اجصف قطع من ورقات خس ف الطاب و16ومنثور

نو20 السطر ف ، صفر10سطًرا شهر من عش اكالث ف نسخه تم . كمات

(740سنة الورقة ف يبدأ والكتاب . (84هجرية الورقة ويتنهف .89ب) أ)

الرابع)١( (القسم Úالعر األدب تاريخ ف برو�مان كرل إ~ها .327ص8-7وأشار (
ممد وتقيق تعريب ، برنستون جامعة مكتبة ف العربية الخطوطات فهرس ف وه

 قسم الجاميع) . 257/ 2 (مموعة جاريت 1432خيش ، سقيفة الصفا العلمية 
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الاشية و? السطور بي و×تبت ، بالشك الرسالة كمات جيع وُضبطت

بعضها ، األصل ف الغريب من ورد ما لشح ، اكعليقات بعض أحيانًا

النسخة هذه من واألخية Zٰاألو الصفحتي صورة وضعنا وقد . بالفارسية

من صورته ما جلة ف الخطوط هذا صورت و×نت . القدمة هذه عقب

e1423 إٰل أمريكا سنة )١(نفائس الكتبة خالل إحدٰى رحال . 

إل)١( فيها دخلنا ، تعال اهللا إل ا�عوة ف رحلة ثالثي أمريكا إل رحالتنا بلغت
، فيها الكتب أمهات بعض بإقراء اهللا وأكرمنا . مدينة مائة ونو والية وعشين خس
واألربعون الشيخان عليه اتفق فيما والرجان واللؤلؤ والوطأ اكخاري صحيح منها:
وشح للقاFعياض والشفا التمذي وشمائل الفَكر نبة وشح والعجلونية اجووية
جوهرة وشح للغنيم وشحها الطحاوية والعقيدة القيم البن اجبوي والطب المزية
kاليال القادر عبد لإلمام الغيب للبزنGوفتوح الساعة أشاط ف واإلشاعة اكوحيد
الفرائض ف الرحبية وشح kالقيوا زيد Ïأ البن والرسالة الكتاب شح ف واللباب
وأصول السكي التوجه و�خنة الكفية واجصيحة اكصوف وقواعد الورقات وشح
، اهللا عطاء البن العروس وتاج الفالح ومفتاح العطائية والكم لزروق اكصوف
السائل وتهذيب السائل وشفاء ، للغزال العارفي وبستان الو� أيها ورسالة واإلحياء
ورسالة ، النطق ومتإيساغوmف ، القاسم ا�ين لمال اكوحيد ودالئل ختون البن
اآلن. يضي ال ما وغيها ، الميد عبد ا�ين مي ممد للشيخ والناظرة اكحث آداب
وحض السٰن، اهللا أسماء وشح األحكم آيات وتفسي القرآن تفسي من قسًطا وأملينا
أمريكا ف تالميذنا أعالم ومن ، كبي عدد اإلسالم ف ودخل ، الطلبة آالف دروسنا
، كتابًا عش اثن علينا قرأ فقد ، اهللا وفقه األمريكي هانسون يوسف حزة الشيخ

وسمع منا بعض السلسالت وأجزناه مراًرا . 
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الطبعات السابقة

العراق العلم الجمع ملة ف kالسامرا قاسم تور ا�ك نشها Zٰاألو الطبعة

Ïأل اكصوف ف رسائل (أربع : بعنوان للقشيي أخرٰى رسائل ثالث مع

(ص عش السابع الجت ف بداية صدرت القشيي) والجت259القاسم (

(ص عش سنة242اكامن منفردة الجمع نشها ثم . وه)١(1389/1969) .

صفحة من الجموع هذا ف رسالة صفحة60ثالث اكالث70إٰل والرسائل .

الصوفية عبارات ، اكوبة متصف : ه الجموع هذا ف نشها الت األخرى

ومعانيها ، القصيدة الصوفية ، وه قصيدة ف اكوحيد مطلعها : 

وقد جل)ت أياديه تعاٰل بمد اهللا أفتتُح القاال

تور السامراk كتاب منثور الطاب عن نسختي خطيتي :  وقد نش ا�ك

: cٰمناألو) مموع ضمن ورقات خس ف ، بألانيا توبنجن إٰل68نسخة ب

72، النسخ تاريخ ر ذك يرد ولم رع، الزُّ إسماعيل بن شعبان وهبط ، ب)

أن وجدنا الظاهرية الكتبة ف اكصوف مطوطات فهرس إٰل بالرجوع لكن

نش)١( ف العراق مشار×ة : بعنوان ¥ دراسة ف عواد كور×يس األستاذ إ~ها أشار
) الشقية ا�خائر كتاب ضمن صدرت ، Úالعر ،1/570التاث اإلسالم الغرب دار

بيوت ، عطية جليل التاث1999جع ذخائر ف الرحن عبد البار عبد رها وذك . (
) . 764 (ص 1403العرÚ اإلسالم الطبعة األوZ ، بغداد 
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ا�ين تاج لإلمام اكدبي إسقاط ف اكنوير هو آخر كتابًا نسخ قد اجاسخ هذا

سنة هو ¥ نسخه وتاريخ ، السكندري اهللا عطاء ابن أن880أحد يعن ما .

هذه النسخة من النثور قد كتبت قريبًا من هذا اكاريخ . 

: رقماكانية إستنبول ف صوفيا آيا خزانة ف4128نسخة رسائل مموع ضمن

 ب) . 148 ب إٰل 143اكصوف ف سبع ورقات (من 

بل العٰن يرف ما منها ، الطبعة هذه ف األخطاء من العديد الحظنا وقد

: قو¥ بدل األدب) (سقوط : القناعة باب ف قو¥ مثل ، ضده إٰل أحيانا يقلبه

: والصواب الشهوات) (ومانية : الورع باب ف وقو¥ . األرب) (سقوط

(ومانبة الشهوات) . وقد أشنا إٰل ك ذلك . 

عليهما اعتمد اللتي والنسختي برنستون جامعة مكتبة نسخة بي أن كما

التمت حيث ، اكعاريف بدايات ف اختالفات kالسامرا قاسم تور ا�ك

من سقطت بينما ، تعريف ك أول ف فة العر) الكمة بتكرار برنستون نسخة

ف رأينا وقد . يقال) (أو أو (ويقال) : مكنها جاء أو ، األخريي النسختي

ف فالتمناه ، فائدة بال اكطويل من شيئًا االختالفات هذه إٰل اإلشارة

األبواب المسة األوZٰ ، وأعرضنا عنه ف سائر الكتاب .  

مطبوعة ف جاء ، الزهد ذلك من ، اكعاريف ف اختالفات النسختي وبي

: برنستون نسخة و? ، تدرك) ما تؤثر وال ، تملك ما تملك ال (أن : الجمع

باب سقط وقد . كه ذلك ٰل نبهنا وقد . تدرك) ما وتؤثر ، تملك ما تتك (أن
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بي تمييه مع ، الطبوعة من فأثبتناه ، الرجاء باب هو نسختنا من كمل

قوسي مضلعي [ ] . 

ف إال ، فيه ا�ي اجص نعتمد أصًال برنستون جامعة مكتبة نسخة واتذنا

تور ا�ك عليهما اعتمد اللتي النسختي ف الصواب فيها رأينا ، يسية مواضع

قاسم السامراk أو ف إحداهما . 

وطبعة برنستون نسخة بي الفروق جيع وأثبتنا ، الكتاب أبواب بتقيم وقمنا

للطبعة ورمزنا . باألصل الخطوط لذا رمزنا فقد و�لك . kالسامرا تور ا�ك

اسمه من حرفي بأول تعاٰل اهللا رحه kالسامرا قاسم تور ا�ك نشها الت

مؤلفات من وغيه الكتاب هذا نش ف الطيب جهده ٰل ¥ عرفانًا ، (قا)

اإلمام القشيي ، وتقديًرا ¥ ٰل دراساته وأباثه عن اإلمام القشيي . 

جديدة طبعة ٰل للنش الكتاب هذا تهيئة من انتهينا أن بعد اطلعنا وقد

النتٰه كتاب مع تاريخ بال وطبعت ، بتونس عرفة ابن اإلمام دار عن صدرت

َشَغَل ، حادي نزار الفاضل األستاذ بتحقيق ، للقشيي ٰه اجُّ Iأو نكت ف

) الصفحات منها الطاب) (منثور نسختي155-89كتاب ٰل فيها اعتمد ، (

نص تقيق ف طيبًا جهًدا وبذل ، قديمة أنها إحداهما خط من يبدو ، خطيتي

تعليقاته و? ، قشيبة حلة ف و�خراجه عليه واكعليق ¥ واكقديم الكتاب

تعاٰل اهللا فشكر . عليه أشك كعضما تصحيحات تقيقنا و? ، نفيسة فوائد

¥ خدمته للعلم واكصوف ومذهب أهل السنة ، وأجزل ¥ اكواب . 
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إسناد الكتاب

وخصوًصا ، الكتب أسانيد معرفة بها االعتناء ينبغ الت الطالب أعظم من

. بتدريسها العالم ويشتغل بدراستها الطالب يُعن الت هوتلك واإلسناد

الشيف الديث ورواية العلوم طلب إٰل به يُرتٰق ا�ي اإلمام.السلم قال

ال"الشافع: وهو أفٰع وفيه الطب يمل ~ٍل كحاطب سند بال العلم طالب

:"يدري حنبل بن أحد اإلمام وقال ذهب". فإذا ، بشيوخهم اجاس إنما

العيش من فمع الكتب"الشيوخ أنساب األسانيد : وقيل اإلمام. وأخرج .

: قال البارك بن اهللا عبد عن الصحيح مقدمة ف ا�ين"مسلم من اإلسناد

 . "ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء

أثبات ف متداول الطاب منثور بكتاب خاص إسناد يوجد ال أنه ورغم

عنه رواها الت القشيي اإلمام مصنفات جلة ف يدخل أنه إال ، التأخرين

وقد . باإلجازة ذلك بعد اإلسناد يتسلسل ثم ، عنه تم)ل من عدد باإلجازة

اإلمام أن عنه روٰى من وتراجم الرسالة سماخت تتبع خالل من ل ظهر

القشيي كن يي ويتوسع ف اإلجازة . 

، القشيي اإلمام إل العامة باإلجازة التصلة األسانيد هذه استخرجنا وقد

الكتاب هذا لرواية إحيائنا ومع . تيسالوقت إن اكحث من حقها وسنوفيها

واالشتغال بإقرائه فإنه يكون ألسانيدنا فيه مزية ، و×م ترك األول لآلخر . 
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ممد سيدنا خلقه خي ٰل والسالم والصالة تعاٰل هللا المد تديد بعد فأقول

بأسانيد العامة باإلجازة األبواب مشهور ف الطاب منثور كتاب أروي : وآ¥

اإلمام وبي بيننا واسطة عشة بثالث وأعالها ، بعضها هنا نفصل ، متعددة

القشيي رحه اهللا تعاٰل . 

اإلسناد األول :

السين.1 خبدين الي Ïأ ممد اليسبن Ïأ ممد الشيخ الشام مفت عن

)1401-1307النف (

السين.2 خبدين الغن عبد بن أحد السيد الفتوى أمي جده عن باإلجازة

) بإجازة1307-1238النف والدته عند اليس أبا الشيخ حفيده الدُّ أجاز (

Fالقا أخوه بها وصح ، عليها اطلعنا خبدين آل مكتبة ف مفوظة خطية

الشيخ مرشد خبدين ف مقدمة كتابه : (مرشد اليان) .  

الشافع.3 الُكْزَبِريِّ الرحن عبد بن ممد بن الرحن عبد ا�نيا مسند عن

مكتبة1184-1262( ف مفوظة خطية خبدين أحد للسيد الكزبري و�جازة . (

 . 1986آل خبدين اطلعنا عليها سنة 

4.Úاأليو اهللا رحة بن ممد بن مصطف ا�ين زين الشيخ العالمة عن

)1205-1135األنصاري النف الشهي بالرحت (

النف.5 nاجابل إسماعيل بن الغن عبد الشيخ الشهي العارف عن

)1050-1143(
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)1061-977 عن اإلمام نم ا�ين ممد بن ممد الغزي العامري ا�مشق (.6

ا�مشق.7 العامري الغزي ممد رFا�ين بن ممد ا�ين بدر الافظ عن

)904-984  (

الِمـزِّي.8 عاإلسكندري بن ممد بن ممد الفتح Ïأ الليل السند عن

-)٩٠٦(

أم.9 باألجداد األحفاد وملحقة اإلسناد عقد واسطة الليلة السندة عن

) 816-723عبد اهللا خئشة بنت عبد الادي القدسية الصالية (

) 739-665 عن الافظ اإلمام علم ا�ين القاسم بن ممد البزال (.10

ا�مشقية.11 سعد بن كندي بن عمر بنت زينب ممد أم بعلبك مسندة عن

-)699 (

عبد.12 سعد Ïأ الكبي الافظ ابن الرحيم عبد الظفر Ïأ ا�ين فخر عن

) k618-537الكريم السمعا(

) 553-464 عن أÏ الحاسن مسعود بن ممد بن لنم الغانم الروي (.13

)465عن مؤلفه اإلمام أÏ القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيي (-

: ترجته ف ا�هب قال : القشيي عن الراوي الحاسن الفقيه"وأبو اإلمام
الغانمُّ ممد بن لنم بن ممد بُن مسعود ، الحاسن أبو األديب العابد

أبو اإلمامان ¥ وأجاز . وأربعمائٍة وستي أربٍع سنة ف بطوٍس ُو� . الرويُّ
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ممد بن إبراهيم إسحاق أبا وسمع . الؤذن صالٍح وأبو القشيي القاسم

بن أحَد القاسم Ïأ من ِّnالشا اليثم مسند وسمع ، وطائفًة ، (kاألصبها

ممٍد الليلِّ . 

بن الرحيم وعبد ، السعودي واكاج ، ُّkوالسمعا ، عساكَر ابن : وعنُه

السمعاk ، سمع منه عبد الرحيم مسند الشافع ورسالة القشيي . 

قال أبو سعٍد : كن إماًما ورًخ ، كثي العبادة ، تورع عن طعام وا�ه الختالطه 

ر ف الطاعة . وøن سيع اجظم . مات ف ربيٍع األوِل سنة ثالٍث  با�ولة ، وُقمِّ

 . "وخسي وخسمائة

: kاإلسناد اكا

السين.1 خبدين الي Ïأ ممد اليسبن Ïأ ممد الشيخ الشام مفت عن

)1401-1307النف (

السين.2 خبدين الغن عبد بن أحد السيد الفتوى أمي جده عن باإلجازة

) .1307-1238النف (

الشافع.3 الُكْزَبِريِّ الرحن عبد بن ممد بن الرحن عبد ا�نيا مسند عن

)1184-1262 . (

4.Úاأليو اهللا رحة بن ممد بن مصطف ا�ين زين الشيخ العالمة عن

)1205-1135األنصاري النف الشهي بالرحت (
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النف.5 nاجابل إسماعيل بن الغن عبد الشيخ الشهي العارف عن

)1050-1143(

)1061-977 عن اإلمام نم ا�ين ممد بن ممد الغزي العامري ا�مشق (.6

ا�مشق.7 العامري الغزي ممد رFا�ين بن ممد ا�ين بدر الافظ عن

)904-984  (

)926-823 عن شيخ اإلسالم القاF ز×ريا بن ممد األنصاري الشافع (.8

بابن.9 عالشهي بن أحد الفضل Ïأ الافظ الديث ف الؤمني أمي عن

)852-773حجر العسقالk الكناk الصي الشافع (

10.) kالت×ما ممد بن الرحن عبد هريرة Ïأ الافظ799-715عن ابن وهو (

شمس ا�ين  ممد ا�هب 

) 723-629 عن بهاء ا�ين القاسم بن الظفر بن ممود ابن عساكر (.11

)   642-566 عن تاج ا�ين أÏ ممد عبد اهللا بن عمر بن َحُّوَيْه (.12

عساكر.13 بن اهللا هبة بن السن بن ع القاسم Ïأ الافظ اإلمام عن

)499-571(

)553-464 عن أÏ الحاسن مسعود بن ممد بن لنم الغانم الروي (.14

)465عن مؤلفه اإلمام أÏ القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيي (-

وأرويه أيًضا :
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بن.1 الك ممد السيد بها العلماء رابطة ورئيس الشام ف الالكية مفت عن

) nالسن اإلدري k1393-1312سيدي ممد بن جعفر الكتا(

)1328 عن الشيخ أÏ اليس فالح بن ممد الظاهري الَمْهنَوي (-.2

السين.3 zالقو الق عبد بن ع السن Ïأ الشيخ العالمة عن

)1202-1294(

الالك.4 السنباوي القادر عبد بن أحد بن ممد بن ممد اإلمام العالمة عن

)1232-1154الشهي باألمي الكبي (

5.-) الوهري الكريم عبد بن السن بن أحد الشهاب والشهاب1182عن (

) 1181-1088أÏ العباس أحد بن عبد الفتاح بن يوسف الَمل)وي (

) 1134 عن مسند الجاز اإلمام عبد اهللا بن سالم اكصي الك (-.6

)1077 عن شمس ا�ين ممد بن عالء ا�ين اكابل (-.7

السنهوري.8 ممد بن سالم اججا Ïأ اإلمام بمص الالكية مفت عن

)945-1015(

)984 عن اإلمام أÏ الواهب نم ا�ين ممد بن أحد الغيطي (-.9

)926-823 عن شيخ اإلسالم القاF ز×ريا بن ممد األنصاري الشافع (.10

بابن.11 عالشهي بن أحد الفضل Ïأ الافظ الديث ف الؤمني أمي عن

)852-773حجر العسقالk الكناk الصي الشافع (
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صورة الصفحة األوZٰ من نسخة برنستون
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صورة الصفحة األخية من نسخة برنستون
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صورة غالف طبعة الجمع العلم العراق
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القسم الثاني النص احملقق
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[ مقدمة املصنف]

بسم اهللا الرحن الرحيم

المد هللا ٰل نعمته ، والصالة ٰل ممٍد وزمرتِه . 

 ، فهذه ألفاٌظ تب عن أوصاف أهل الصفوة ، )١(أما بعُد 

وباهللا الوُل والقوة .

 سقطت (أما بعد) من (قا) .)١(
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)1() باب التوبة 1(

م اك)ْوَبُة  . )١( : اج)َدم ، ٰل ما اْجَتَ

َسف ، ٰل ما َسلَف . اك)ْوَبُة
َ
 : األ

لَل . اك)ْوَبُة  : اْستِْشعاُر الََجل ، لَِما َعِمل من الز)

ُف اك)ْوَبُة نْب .)2( )٢( : تَلَهُّ  القلب ، لَِما َسبَق ِمن ا�)

. )٣( ، ٰل ما َسلََف من الَطاء )3( : َدواُم اُككء اك)ْوَبُة

الوقوف)١( السجعة من الغرض ألن ، النسبة بالرøت السجعات أواخر نضبط لم
عليها بالسكون . 

ل)٢( تعليق هامشاألصل ف ورد . ُب) (تلهُّ : (قا) طبعة من توبنغن نسخة ف
 كمة (تلهُّف) : أي تَسُّ ، وهو معناها .

ف (قا) : (دوام اكك ل ما سلف من الطا) . )٣(
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)4() باب اإلنابة 2(

َح مع ربِِّه اِإلنَابَُة  ِحسابَه . )١( : ِصْدُق اإلجابة ، وأن يَُصحِّ

 ، وتَدارَك ما فاتَه . )٢( : من تََرَك آفاتَه الُمِنيُب

]اِإلنَابَُة كِّ ] تَْرُك ربه)٤(َخِطي)ة)٣(: إٰل والرجوُع ،
 بالُكِّي)ة . )٥([ سبحانه ]

قا : (مع اهللا) .)١(

مع)٢( الناس ~تم ، اكاء ل بفتحة ، األصل ف بالشك ضبطت هكذا : آفاتَه
االلتام ف الصنف gمن مع اإلعراب هذا ويتوافق . (فاتَه) : بعد فيما قو¥
مذهب هو مطلًقا بالفتحة السالم الؤنث جع ونَْصُب . اكعاريف جيع ف بالناس

 الكوفيي من اجحاة .

 سقطت كمة (ك) من األصل ، وأضفناها من (قا) .)٣(

من)٤( تعاٰل اهللا رحه الصنف التمه ما خالف وهو ، (خطيئة) : األصل ف
 السجع ف نهايات المل .

(قا) : (إل اهللا سبحانه) .)٥(

﴿70﴾



ُر اِإلنَابَُة اِلف ، والت)َشمُّ ُ ل الس)  . )5( ف الستأنَف)١( : اك)َحسُّ

 : تَْوَبٌة ال ُينَْقض ، وُصْحبٌَة ال تُْرفَض .)٢(اِإلنَابَُة 

)١(: (التشمر) كمة ل السطور بي تعليق األصل ف السع"ورد وقد"أي .
ر : مصدر ثابت مسموع .  سقطت الواو من قو¥ (والتشمر) من (قا) . والتشمُّ

  (قا) : (أو يقال) بدل قو¥ : (اإلنابة) .)٢(
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)6() باب القناعة 3(

كوُن عند الَمجاعةالَقنَاَعة  . )7( : السُّ

ِتاُء )١( الَقنَاَعة َغة ، واالْج
ْ
 بالُمْضَغة . )٢( : االكتفاُء باُكل

 ، عند َعَدِم الَمعاش .)٣( : ُسكوُن الاش الَقنَاَعة

َرب الَقنَاَعة
َ
لَب ، لسقوِط األ  . )٤( : َزواُل الط)

لَب)٥(الَقنَاَعة الط) بأن) واالعتقاُد ، الِكفاية عند الُوقوُف :
ِجنايَة .

)١(: وقو¥ العر)ف بإسقاط باألول ا مزوًج (قا) ف kاكا اكعريف هذا ورد
(واالكتفاُء باكلغة) .

ورد ف األصل تعليق بي السطور ل كمة (االجتاء) : أي االكتفاء .)٢(

)٣(، بالتسهيل األصل ف والكمة . القلب : (الاش) كمة ل تعليق األصل ف
وتر×ناها كما ه لناسبة الناس مع (العاش) . و? نسخة آيا صوفيا (قا) بالمز .

بي)٤( تعليق األصل ف ورد . األرب) (سقوط : قو¥ بدل األدب) (سقوط : (قا)
  ."حاجة"السطور ل كمة (األرب) : 

 سقطت كمة (القناعة) من اكعريفات اكالثة األخية ف (قا) .)٥(
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)8() باب الورع 4(

 أ] 85[

 : تَْرُك ما يَريبُك ، وَغْفُ ما يَِعيبُك . الَوَرُع

َشق . )١( الَوَرُع
َ
ُل اجفس ل األ ُذ باألوثق ، وَحْ ْخ

َ
 : األ

 : َيْفتيُش الَمال ، وتشويُش الال . )٢( الَوَرُع

 : اجظُر ف الَمطعم واللباس ، وتَْرُك ما بِه باس . الَوَرُع

بُهات ، وُمراَقبَُة الََطرات .)٤( : ُمانبُة )٣( الَوَرُع  الشُّ

 سقطت كمة (الورع) من هذا اكعريف من (قا) .)١(

 (قا) : (ويقال) بدل قو¥ : (الورع) .)٢(

 (قا) : (أو يقال) بدل قو¥ : (الورع) ف اكعريفي األخيين .)٣(

(قا) :  (مانية الشهوات) بدل قو¥ : (مانبة الشهوات) .)٤(
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)9() باب الزهد 5(

 : تَْرُك الَفْضلَة ، واَكْذُل ل الوَْهلة . الزُّْهُد

ا فيه َريب)٢( : ُعزوُف )١( الزُّْهُد  . )10( القلب ، عم)

. )٣( : أن تتَك ما َيْمِلك ، وتؤثَِر ما تُْدرِك الزُّْهُد

 : تَْرُك األسِف ٰل معدوم ، وَغْفُ الَفَرح بمعلوم . الزُّْهُد

ْدقالزُّْهُد  ، وَصوُن القلِب َعن الَلق .)11( : َمنُْع الراِم ِمن الشِّ

(قا) : (أو يقال) بدل قو¥ : (الزهد) .)١(

 ورد ف األصل تعليق بي السطور ل كمة (عزوف) : أي اكعد .)٢(

 (قا) : (الزهد : أن ال تملك ما تملك ، وال تؤثر ما تدرك) .)٣(
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)12() باب التوكل 6(

ُ ُّkف َضمان الَغيْب . )13( : ُسكوُن القلباك)َو ، 
ُ ُّkالضمي ، عند ُهجوِم اكقدير . )١( : ُهدوُء اك)َو 
ُ ُّkف مواطِن االحتياج . )٢( : َعَدُم االنْزِخج اك)َو ، 
ُ ُّkنُف االْضِطراب ، عند َعَدِم األسباب . اك)َو : 
ُ ُّkاكُّْهَمة ، عن سابِق الِقْسَمة .)٣( : رفُع اك)َو 

ف)١( واًوا المزة وقلب ، سكون أي : السطور بي تعليق مع ، ( (ُهُدوُّ : األصل ف
الروف عدد ف بعدها (هجوم) لكمة موازنة (هدوء) و�مة ، شاذ� الوضع هذا

 والرøت ، وهو ما يغلب ل أسلوب القشيي رحه اهللا تعاٰل ف سجعاته .

)٢(: (قا) و? . خروج : (االنزخج) كمة ل السطور بي تعليق األصل ف ورد
(االزخج) .

 (قا) : (دفع اكهمة) ، وما ف الطبوع من اجصائح لزروق موافق لا ف األصل .)٣(
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)14() باب الصرب 7(

ْبُ  : َحبُْس القلب ، ٰل ُحكِم الر)بِّ . الص)
ْبُ فاء . )15( : الُوقوُف عند اكالء الص)  ، والُعكوُف ل الص)
ْبُ ْكَوٰى الص) َوٰى . )16( : ترُك الش)

ْ
 ، عند ُهجوم اَكل

ْبُ َوٰى ، بغي َدْعَوٰى الص)
ْ
ُع اَكل  . )17( : ترُّ

ْبُ  : إِْساُر الِمحنة ، و�ِْظهاُر الِمن)ة .الص)
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)18() باب الشكر 8(

ْكُر  : اعتاٌف بَعِطي)ة ، وانِْصاٌف عن َخِطي)ة . الشُّ

ْكُر لالشُّ  ب]85[ . )19(، بنَْعِت اكذلُّل : نَْشُ اكفضُّ

ْكُر َر إحسانَه ، بنَْعِت االستكنة الشُّ  . )20( )١( : أن تَذك

ْكُر  . )21(: َصُْف اجعمة ، ف وجِه الدمةالشُّ

ْكُر  : اإلقراُر باإلفضال ، ٰل وجِه اإلعظاِم واإلجالل .الشُّ

 ورد ف األصل تعليق بي السطور ل كمة (االستكنه) : (أي تذلل) .)١(
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)22() باب الذكر 9(

ُر
ْ
ك  . )23( : ُغْطُق القلب ، بنَْعِت الَغيْبا�ِّ

ُر
ْ
ك ِتقاد .ا�ِّ  : بَياُن الفؤاد ، بِصْدِق االْع

ُر
ْ
ك ْسار ، باسِم الَب)ار . )١( : اْسِتْهتَاُر ا�ِّ

َ
 األ

ُر
ْ
ك لا�ِّ االسم واستيالُء ، الَمذكور من القلِب اْمِتالُء :

الضمي . 

ُر
ْ
ك واْصِطالُما�ِّ ، وره َمذُك ف اكِر ا�) انِْدراُج ائِِر)٢(: )٣(الس)

عند ُظهوره .

 ورد ف هامش األصل عند هذا السطر هذا اكعليق : (الستهَت : الولَع) .)١(

االنقطاع)٢( : (االصطالم : اكعليق هذا السطر هذا عند هامشاألصل ف ورد
 من األصل) .

 ف األصل : (الساير) و (قا) بالتسهيل ، وما أثبتناه هو القياس .)٣(
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)24() باب الفكرة 10(

 . )٣( أشار إ~ه اللُّب )٢( : َيَعرُُّف القلب ، بما )١( الِفْكَرُة

 : َنْعُث األحكم ، بنف األوهام . الِفْكَرُة

 : نُطُق الضمي ، بنوٍع من اكقدير . الِفْكَرُة

يب . )٤( : إنْباُء الِفْكَرُة  القلب ، النتفاِء الر)

ر .)٦( السِّ ، بإدارِة )٥( : َطلَُب الِفْكَرُة
ْ
ك  ا�ِّ

(قا) : (الفكر) .)١(

(قا) : (لا أشار) .)٢(

ورد ف األصل تعليق بي السطور ل كمة (اللب) : العقل .)٣(

ا�ي)٤( اكعريف ل مبن وهو ، األصل ف ما والصواب ، القلب) (ارتياب : (قا)
 قبله : (نطق الضمي) ، فإذا نطق الضمي أنبأ القلَب وألزمه بنف الشكوك .

(قا) : (تَطلُُّب) .)٥(

(قا) : (بإرادة) .)٦(
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)25() باب العبودية 11(

ي)ُة  . )١( : ُمعاَغَقُة األْمِر ، وُمفاَرقَُة الز)ْجر الُعبُوِد

ي)ُة  : َرفُْض االختيار ، بِصدِق االفتقار . الُعبُوِد

ي)ُة  . )26( : تَْرُك اكدبي ، وُرؤيُة اكقصيالُعبُوِد

ي)ُة  . )٢( : أداُء ما عليك ، وُشكُر ما إ~ك الُعبُوِد

ي)ُة  : ُحْسُن القضاء ، وتَْرُك االقِْتضاء .الُعبُوِد

 (قا) : (ومقارنة ا�كر) .)١(

(قا) : (وشكر ما أسدٰى إ~ك) .)٢(

﴿80﴾



)27() باب اجملاهدة 12(

 : بَْذُل الُمستطاع ، ف أمِر الُمطاع . الُمَجاَهَدُة

ميسوًراالُمَجاَهَدُة تََدَع ال أْن مأُموًرا)١(: َيْتَُك وال ، َه
ْ
بََذك إال

َه . 
ْ
إال ناَزك

َج الُمَجاَهَدُة ، وال تفرَِّط ف مأمور .  ٰل تقصي)٢( : أْن ال ُيَعرِّ

 ، وصدُق الُهِد ف العهد . )٣( : بذُل اِلدِّ بالقصد الُمَجاَهَدُة

الراحةالُمَجاَهَدُة ُع
ْ
َخل يَْكِسَ)28(: وأن القلب)٤(، من

.ِجاَحه

ا .)١( ورد ف األصل تعليق بي السطور ل كمة (ميسوًرا) : أي موجوًد

إل)٢( اليل : (اكعريج : اكعليق هذا السطر هذا عند األصل هامش ف ورد
الnء) .

(قا) : (ف القصد) .)٣(

(قا) : (تكس) .)٤(
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)29() باب البكاء 13(

نْب . اُكَكُء  : َعَرُق القلب ، خَجًال من ا�)

 . )١( : انِْعَصاُر الَكِبد ، لُهُجوِم الَكَمد اُكَكُء

ُح الََدق اُكَكُء ِن الَُرق . )٢( : ترشُّ  ، ِكََمكُّ

،اُكَكُء ذابَْت إذا وح الرُّ َجَرياُن إذا)٣(لَِهيَماِنأ]86[: القلوِب
لبت . 

ج .)٥( تَتََب)ج )٤( : َقَباٌت اُكَكُء  ، من فُؤاٍد َفتَوَه)

وال))١( الزن : (الكمد : اكعليق هذا السطر هذا عند األصل هامش ف ورد
 بعدها كمة لم تدخل ف الصورة . والكمد : الزن الكتوم .

ورد ف األصل تعليق بي السطور ل كمة (الدق) : أي اكص .)٢(

ورد ف هامش األصل فوق كمة (لَِهيَمان) هذا اكعليق : (أي لية القلوب) .)٣(

ورد ف هامش األصل فوق كمة (َقَبات) هذا اكعليق : (اككء) .)٤(

)٥(. التين : (اكبج : اكعليق هذا السطر هذا فوق األصل هامش ف ورد
 : توقُّد اجار ونوِها) .اكوهج
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)30() باب الدعاء 14(

َخُء  االْضِطرار . )١( : لِساُن االفتقار ، بشِح ا�ُّ

َخُء ُْحها ا�ُّ
ُ
 الل)َجاَجة . )٢( : َشفيُع الاجة ، ون

َخُء  : وسيلُة الُمْستَنِْجح ، وَذريَعُة الُمْستَْفِتح . ا�ُّ

َخُء  الُفؤاد . )٣( : َطلَُب الُمراد ، بنَْعِت ا�ُّ

َخُء ة ا�ُّ ِع الِقْسَمة )٥( ، بِتََطلُّع )٤( : َيَطلُُّب َكشِف الُغم)  .)٦( َموِْض

(قا) : (لشح) .)١(

(قا) : (وجحد اللجاجة) .)٢(

(قا) : (بتعب) .)٣(

ورد ف هامش األصل هذا اكعليق : (الغمة : ما يست الnء) .)٤(

(قا) : (بتطلب) .)٥(

(قا) : (اجعمة) .)٦(
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)31() باب التواضع 15(

قاك)َواُضُع
ْ
 . )32( : قَبوُل الق ، بُْسِن الُل

ِة والَول . اك)َواُضُع ول ، واك)َبِّي من الُقو)  : تَْرُك الص)

 : االستكنُة هللا ، وتَْرُك االستهانِة بق اهللا . اك)َواُضُع

 : ُمَاَفَظُة األمر ، وُمَاَغبَُة الِوْزر . اك)َواُضُع

 : ُرؤيُة اكقصي ، ف عِي اكوقي .اك)َواُضُع
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)33() باب اجلوع 16(

َفة ، لَِمن أراَد أْن يكاِشَفه الُوُع[   . )١( : ] تَْصِفيُة الصِّ

ه الُوُع نَْشَ
َ
ه ، بَِدارِِس لُْطٍف أ َ  . )34( )٢( : َقْهُر ُجنِْد الش)

 : ِغذاُء الرُّوح ، وشفاُء القلِب الَمْجُروح .الُوُع

ْسِ الِغطاء الُوُع
َ
فاء ، عن أ ْليُص الص)

َ
 . )٣( : ت

َغُة السالك ، ونُْصُة الَهالك .الُوُع
ْ
 : بُل

(قا) : (الكشفة) .)١(

تعليقنا)٢( لطًفا وانظر ، تريف هنا (الشه) و ، الشه) لطف (بدراس : األصل ف
 ل هذا الوضع من الشح ففيه ما يشف الغليل بإذن اهللا تعاٰل .

 (قا) : (عن أسار العطاء) .)٣(
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)35() باب الصمت 17(

ْمُت ٍد حاِض . الص)  : َفْقُد الاِطر ، لوَْج

ْمُت  : ُسقوُط اجُّْطق ، لُظهوِر الَق . الص)

ْمُت  الِعيان . )١( : انِْقطاُع اللِّسان ، عند لَْوِح الص)

ْمُت يارة . الص)  : َذهاُب الِعبارة ، عند ُمفاجأِة الزِّ

ْمُت  القلب ، تَت َكْشِف الَغيب .)٢( : َنْهُت الص)

(قا) : (َروح) .)١(

ورد ف األصل تعليق بي السطور تت كمة (بهت) : تيُّ .)٢(
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)36() باب االستقامة 18(

ِتَقاَمُة فاء . اِالْس ُكوٌف ل الص)  : ُوقوٌف بال انتفاء ، وُع

ِتَقاَمُة  : إقامٌة ٰل بابه ، بإيثاِر َمابِّه . اِالْس

ِتَقاَمُة ةاِالْس د) السُّ ل وِح الرُّ بذُل ْوح)37()١(: الر) وتبديُل ،
دة .  بالشِّ

ِتَقاَمُة إلاِالْس تَلتفَت وال ، بالكرامة تَنصَف ال أن :
 . )٢(الَمالمة

ِتَقاَمُة  : إتماُم الصحبة ، بدواِم الُكْربة .اِالْس

دة) ، وما أثبتناه من (قا) هو األقرب للصواب .)١(  ف األصل : (الشِّ

 ف اجصائح لزروق : (إل السالمة) .)٢(
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)38() باب احلزن 19(

ِة األمر الُْزُن
َ
 .  ب]86[ : َيَقبُُّض السِّ ، لُمَفاَجأ

 : انِكساُر الفؤاد ، لَفوِْت الُمراد . الُْزُن

ِصاُر الُْزُن
ْ
 الن)شاط ، وقِل)ُة االْخِتالط . )١( : ان

وٌم الُْزُن ة )٢( : ُسقوُط اَكهجة ، ووُُج  . )39( )٣( بال فُرَْج

واِم وارِد الَكْرب .الُْزُن ِة القلب ، ِ�َ  : َزواُل قُو)

(قا) : (انسار) .)١(

من)٢( السكوت : (الوجوم : اكعليق هذا السطر هذا عند هامشاألصل ف ورد
 لية الزن أو الغضب) .

 (قا) : (وهجوم هّم بال فرجة) .)٣(
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)40() باب اإلرادة 20(

اَدة  اِإلَراَدة  . )١( : تَوديُع الوِس

ِْمَل من الَوقِْت زاَده . اِإلَراَدة
َ
 : أن ت

لََف ُسهاَده ، وَيْهُجَر ُرقاَده . اِإلَراَدة
ْ
 : أن يَأ

ٌة اِإلَراَدة ُن )٢( : لَوَْع ة )٣( ، ُيَهوِّ  . )41( ك) َروَْع

 ، وانزِخُج القلب .)42( )٤( : اْهِتياُج الَكْرب اِإلَراَدة

من)١( أثبتناه وما زاده) الوقت من تمل وأن الوسادة توديع : (اإلرادة : األصل ف
كنائه(قا) وموافق ، اكعريفاتلكمتي بعض ف اقتصاره ف الصنف ألسلوب موافق

للكتاب ٰل خسة تعريفات ف ك باب . 

الحرق)٢( الزن : (اللوع : اكعليق هذا السطر هذا عند هامشاألصل ف ورد
 للقلب ، والصيبة الفنية للفؤاد) .

 ف األصل (يهون) ، وما أثبتناه من (قا) .)٣(

)٤(، اكناظر من واللب القلب بي لا بعده لا مناسب وهو ، اللُّب) (اهتياج : (قا)
 بسطناه ف الشح . وما أثبتناه مناسب كمام السجع ، ولكيهما تريج
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)43() باب التقوى 21(

ُر ف الوظائف اك)ْقَوٰى ُز من الَمخاوِف ، والت)َشمُّ  . )١( : اك)حرُّ

 األنفاِس . )٢( : ِحفُظ الَواسِّ ، وُمراخُة اك)ْقَوٰى

يُه الوقت ، من اك)ْقَوٰى  : َيْنِ
باِت الَمْقت . )44(  ُموِج

ْمر ، وتَْرُك الِوْزر . اك)ْقَوٰى
َ
 : ِحْفُظ األ

ِتما اك)ْقَوٰى ٰ .)46( َمساِخِط )٤( ِمن )45( )٣( : اِالْح
َ
Zالَمْو 

 (قا) : (من الوضايف) .)١(

 (قا) : (وعد األنفاس) .)٢(

خصوًصا)٣( ، عليه يساعد ال الفواصل بي والسجع (االحتماء) بالد األصل ف
وانظر الشح لطًفا ففيه مزيد إيضاح . مع التام الؤلف به ف جيع اكعاريف ، 

 ف األصل (عن) وما أثبتناه هو من (قا) .)٤(
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)47() باب اخلوف 22(

نْب . )١( : اْرتِعاُد القلب ، لَِما فََرط الَوُْف  من ا�)

 . )49( ، وَيتََجن)َب ُعيوَبه)48( الُعُقوبة )٢( : أن َفَتق)َب الَوُْف

َشُة السِّ الَوُْف ْمر . )٣( : رَْع
َ
 ، لَِما قص) ف األ

ِر الَطا . الَوُْف
ْ
ُع اَكال ، عند ِذك  : تََوقُّ

يرة ، لَِما َعِمَل الَوُْف  من الَِريَرة . )٤( : انْزِخُج الس)

مل من ا�نب) .)١(
َ
 (قا) : (ت

(قا) : (أن يرتقب العقوبة ، ويتنب عيوبه) .)٢(

(ويتنب)٣( : eاآل الشك ل العبارة وردت وقد ، وتأخي تقديم هنا األصل ف
 عيوبه وغشه الوف الس لا قص ف األمر) .

ف (قا) : (لا تم)ل من الريرة) . )٤(
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)50( ] )١() باب الرجاء23[(

اُء[ ُع الَكَرم ، بشاِهِد اج)َدمالر)َج  . )51( : تََوقُّ

اُء  : ُسوُر الفؤاد ، بُْسِن الِميعاد . الر)َج

اُء  : َيَطلُُّع اإلنعام ، مع تََوقُِّع االنِْتقام . الر)َج

اُء  : تَْرِويُح القلب ، لِضَمان الغيب . الر)َج

اُء ود ، بعِي اكوحيد .] الر)َج  : ُرْؤَيُة الَموُْع

 سقط هذا اكاب من نسخة برنستون ، وأثبتناه من (قا) .)١(
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)١() باب الرضا 24(

َح الرَِّضا  . )52( العطاء ، ل اكالء)٢( : أن ال يُرَجِّ

ِو والُمر . الرَِّضا
ْ
 : تَْسِوَيُة السِّ ، بي الُل

 : َغْفُ الُمعارََضة ، وتَْرُك الُمفاوََضة . الرَِّضا

ٍه ضاِحك . الرَِّضا  : تَلَقِّ الَمهالك ، بوَْج

 الِمن)ة .)٤( بعِي )٣( : ُشُهوُد الِمْحنَة الرَِّضا

 ف األصل : (الرضاء) .)١(

(قا) : (ترجح) .)٢(

أثبتناه)٣( ما والصواب ، (قا) ف و×ذا ، تصحيف وهو الحبة) (شهود : األصل ف
تعريف ف ذكر وقد ، الُمناوي للحافظ اكعاريف مهمات ٰل اكوقيف كتاب من

 الرضا اكعاريف اكالثة األخية الت أوردها الؤلف هنا .

 ف األصل (بغي) ، وهو تريف ، والصواب (بعي) كما ف : (قا) .)٤(
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)53() باب اإلخالص 25(

َالص : َقَمٌل بغي َخالص . اإلِْخ

َالص  : َفْقُد ُرؤيِة األشخاص . اإلِْخ

َالص  : تَْصِفيُة الَعَمل ، ِمَن الَلَل . اإلِْخ

َالص ْشكل اإلِْخ
َ
 . )١( : َصْوُن األعمال ، عن ُشهود األ

َالص  : إِفْراُد اِلْدَمة ، و�ْسَقاُط اكُّْهَمة .اإلِْخ

(قا) : (اإلشكل) .)١(
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)54() باب الصدق 26(

ْدُق َظة ، بَدوام الُمحاَفَظة . الصِّ  : تَْرُك الُمالَح

ْدُق  . )55( : َغْفُ الُمساَكنَة ، وتَْرُك الُمداَهنَةالصِّ

ْدُق ِّ والَْهرالصِّ  . )56( : اْسِتواُء السِّ

ْدُق  الصِّ
َ
ه . )١( : أن ال يَُروغ  ف َقْهِده ، وال يَِزيَغ َعن َحدِّ

ْدُق  أ]87[ ، بَِتِْك الِعَوج . )57( : ُسلُوُك اج)َهجالصِّ

(قا) : (يزوغ) .)١(
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)58() باب الرياء 27(

َياُء عمال . الرِّ
َ
شكل ، ف األ

َ
َظُة األ  : ُمالَح

َياُء ِتبْشار الرِّ يار )١( : االْس ْغ
َ
. )59( ، بُرؤيِة األ

َياُء  : ُسُهولُة الطاَعة ، بَمْشَهِد الماعة . الرِّ

َياُء وُر باك)ناء الرِّ  بالََطاء .)60( ، مع اِإلْسار)٢( : السُّ

َياُء  .)٣( : ُسُقوُط الن)شاِط ف الَال ، وَزواُل الَمشاقِّ ف الَمال الرِّ

 ف اكوقيف للُمناوي : (االستتار) .)١(

)٢(، مًعا هما َمدُّ أو مًعا الكمتي قص إما والصواب ، مقصوًرا األصل ف ورد
حنا الَمد ألنه األصل فيهما .  ورج)

 ف األصل (ف الالء ... ف الالء) ، وما أثبتناه من (قا) .)٣(
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)61() باب اإلعجاب 28(

َجاُب ِتَطاَعة . )١( : اْسِتْكثاُر اإلِْع اعة ، وَدْعَوى االْس  الط)

َجاُب لَل . اإلِْع  : تَْذكُر الَعَمل ، ونِْسيَاُن الز)

َجاُب ُرؤيِةاإلِْع عن الَعٰم اج)ْفِس)٢(: ْخِذ
َ
أ وتَْرُك ، اكوفيق

باكحقيق . 

َجاُب ي)ة ، والَعٰم عن َمُعونة اإلِْع ونُة البََشِ ُبوبِي)ة . )٣( : رُُع  الرُّ

َجاُب  : ِحجاُب القلب ، عن لُْطِف الر)ب .اإلِْع

(قا) : (استنكر) .)١(

 (قا) : (العم من نوبة اكوفيق) .)٢(

 (قا) : (والعم عن معرفة) .)٣(
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)62() باب الفقر 29(

 . )١( : اْخِتياُر الَعَدم ، ل اقِْتنَاِء اجَِّعم الَفْقُر

َشُة من الَمْعلُوم الَفْقُر نُْس بالَمْعُدوم ، والوَْح
ُ
 . )٢( : األ

ْمالك . الَفْقُر
َ
 : اك)َجرُُّد عن الَراك ، واك)َفرُُّد عن األ

 عطائِه ، واك)َحلِّ بِبَالئِه . )٣( : اك)َخلِّ عن الَفْقُر

ُم الَفْقُر ُذ باِإلفالس ، ووَْس َثُّ  القلِب بِا~اس .)٤( : اك)

 ف األصل : (الفقر: اختيار العدم ، ل اقتناء اجعم) ، وما أثبتناه هو من (قا) .)١(

 ف األصل : (والوحشة عن العدوم) وما أثبتناه من (قا) .)٢(

 ، وما أثبتناه من (قا) . ف األصل : (من))٣(

 (قا) : (ووشم) ، و? اكوقيف : (ورسم) ، ولك! وجٌه يصحُّ به الكم .)٤(
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)63() باب النعمة 30(

َعَك بالقائق اجِّْعَمُة  . )١( : ما َقَطَعَك عن العالئِق ، وَجَ

ْسالَك عن اجِّْعَمُة
َ
ْدناَك من َمْوالك . )٢( : ما أ

َ
 ُدنْياك ، وأ

لًَما . اجِّْعَمُة
َ
 : ما ال يُوِجُب نََدًما ، وال ُفْعِقُب أ

 : ما ال يَْشَغلَُك عن قلبك ، وال َفْقَطُعَك عن َربِّك . اجِّْعَمُة

 : ما ال ُفَقnِّ القلب ، وال يُنnِْ الر)ب .اجِّْعَمُة

ف األصل ومطبوعة الجمع : (العاليق ... القايق) .)١(

 ف األصل : (من) .)٢(
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)64() باب االستدراج 31(

ِتْدَراُج  : تَواتُُر الِمن)ة ، بغي َخوِف الِفتْنَة . اِالْس

ِتْدَراُج كر ، ُدوَن َخوِف الَمْكر . اِالْس  : انْتِشاُر ا�ِّ

ِتْدَراُج دُّ عن اُكْغيَة . اِالْس  : اك)ْمِكُي من الُمنْيَة ، والص)

ِتْدَراُج اء اِالْس ِميٌل بغِي َوفاء . )١( : َيْعِليٌل بِرَج
ْ
 ، وتَأ

ِتْدَراُج ياِر َمنُوٌط .اِالْس ْغ
َ
 : َظاِهٌر َمْغبُوٌط ، وِس� باأل

 ف األصل : (تعليل رجاء) .)١(
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)65() باب الدعوى 32(

ْعَوٰى ونة ، ونِسياُن الَمُعونة . ا�)  : إظهاُر الرُُّع

ْعَوٰى[ بالِقَحةا�) اجفِس ُخروُج َفْتَُك)66(: ال وأن ،
. )١(َمَقاِبَه]

ْعَوٰى  : االفتاء ، وتَْرُك الَياء . ا�)

ْعَوٰى ِّساُع ا�) تِشام . )٢( : االت ِة االْح
 ف الكم ، ِلِقل)

ْعَوٰى  .)٣( : لِساٌن ُمنَْطِلق ، وقلٌب ُمنَْطِبق ا�)

 سقط هذا اكعريف من األصل ، وقد أثبتناه من (قا) .)١(

 ف األصل : (اكوسع) .)٢(

ف)٣( الؤلف أسلوب إٰل أقرب ألنها (قا) ف ما وفضلنا ، (مفتق) : األصل ف
 التام السجع والناس .
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)67() باب البالء 33(

  ب]87[

 الَوالء، فَمن تم) بالُؤه ، َصح) َوالُؤه . )١( : ِسَمُة اَكَالُء

ْدق . اَكَالُء َفٌة ألهِل الصِّ
ْ
َْفٌة من الَق ، وُزل

ُ
 : ت

 . )٢( : َعِطي)ٌة ، ألهِل الَِطي)ة اَكَالُء

ِطي)ُة الُمصاب .  : َمِطي)ُة األحباباَكَالُء ، وَع

يار .اَكَالُء ْخ
َ
يار ، وَيْقِريٌب لأل ْغ

َ
ِديٌب لأل

ْ
 : تَأ

ف األصل : (نسبة الوالء) ، واختنا ما ف (قا) .)١(

اكعريف)٢( ل مقدم اكعريف وهذا . (قا) ف ما وأثبتنا ، (خطية) : األصل ف
 ا�ي قبله ف (قا) .
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)68() باب حسن اخلُلُق 34(

ِ الِمَن . )١( ُحْسُن الُلُِق
ُّ
ُل الُمَؤِن ، بِتََقت َمُّ

َ
 : ت

ُل اَكِلي)ة . ُحْسُن الُلُِق َمُّ
َ
ي)ة ، وت ِذ

َ
 : َكفُّ األ

الُلُِق َعافُحْسُن
ْ
لِل عاُف اإلِْس ِمَن)69(: االنِْتَصاِف وتَْرُك ،

. الاف

ْكُر لَِمْن َحَرَمك ، والُعْذُر لَِمْن ُحْسُن الُلُِق  َظلََمك . )٢( : الشُّ

ح ، وتََشٌُّب ُحْسُن الُلُِق ٌل بال َيَمدُّ ح .)٣( : َيَفضُّ  بال تَرَشُّ

سقطت كمة (حسن) ف (قا) من جيع عناوين اكعاريف ف هذا اكاب .)١(

(قا) : (والعذر من) .)٢(

 ف اكوقيف للُمناوي : (وتشٌف) .)٣(
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)70() باب احلياء 35(

 . )71( )١( : َذَوباُن الشا ، تَت ُكشوفاِت الَمْوZٰ الَيَاُء

ٌل ٰل ما َضي)ْعت الَيَاُء ا َصنَْعت ، ووََج  . )٢( : َخَجٌل عم)

 تََرَك من الُْرَمة . )٣( : َدواُم اِلْشَمة ، فيما الَيَاُء

 الر)ب . )٤( ، عن َمساِخِط )72( : انِْقباُض القلِب الَيَاُء

لَل الَيَاُء  .)٥( : استِْشعاُر الََجل ، لَِما قارََف ِمَن الز)

)١(. (Zٰتذويب الشا تت كشف الو) : (قا) 

 (قا) : (خجٌل عما صنعه ، وأسٌف ل ما ضيعه) .)٢(

(قا) : (لا) .)٣(

(قا) : (عما يسخط) .)٤(

(قا) : (استشعار الجلة ، لا قارف من الزلة) .)٥(
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)73() باب املراقبة 36(

يرة ، والياء من ارتكاب الَريرة . الُمَراَقبَُة  : إْطراُق الس)

فات . )١( : ُماَفَظُة الُمَراَقبَُة  األوقات ، بُمالحظِة األسام والصِّ

الِع الر)ب . الُمَراَقبَُة  : اْجِتماُع القلب ، الطِّ

ائِر )٢( : ُماماُة الُمَراَقبَُة  . )74( ، بُمراخِة الَواِطر)٣( الس)

ٌق بُرؤيِته الُمَراَقبَُة َقُّ
َ
ي)ِته .)٤( : ت َلٌُّق بُعبُوِد

َ
 ، وت

بدل)١( يُقال) (أو : (قا) و? . قبله ا�ي اكعريف ل عطًفا (ومافظة) : األصل ف
إخدة اللفظ العر)ف ف جيع اكعريفات اكا~ة . 

(قا) : (ماباة) .)٢(

ف األصل : (الساير) بالتسهيل ، وال ضورة ¥ .)٣(

(قا) : (بربوبيته) .)٤(
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)75() باب املعرفة 37(

َزواُلالَمْعِرفَُة : يُقال أو . قي
ْ
اك)ل َحدِّ عن ، ا~قي ُسُموُّ :)١(

 ، ِلَكماِل الِعيان . )76(الُبهان

يْب ، لُظهوِر الَغيب . الَمْعِرفَُة  : ُدثُوُر الر)

ِمالَمْعِرفَُة  . )78( ، لِوُُضوِح اِالْسم)77( : ُسُقوُط الوَْه

 : ُهجوُم األنوار ، ل األسار . الَمْعِرفَُة

َحُقُه الَمْعِرفَُة
ْ
 َكيْف .)٢( : َكْشٌف ال يُْدِرُ×ُه وَْصف ، وَغْعٌت ال يَل

ف)١( اكعريفات زيادة كجنب (قا) من أثبتناه وما ، البهان) زوال (العرفة : األصل ف
هذا اكاب إل ستة ، فإن الشيخ رحه اهللا تعال التم إيراد خسة تعريفات ف ك باب . 

 (قا) : (ُيلقه) .)٢(
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)79() باب التوحيد 38(

يُد  . )80( : ُسقوُط الر)ْسم ، عند ُظهوِر اِالسم اك)وِْح

يُد  األنوار . )١( : فناُء األغيار ، عند ُطلُوِع اك)وِْح

يُد  . )81( : تَالn الالئق ، عند ُظهوِر القائِق اك)وِْح

يُد  والَغيبة . )٢( الُقرِب  أ]88[ : َزواُل النسبة ، وذهاُب اك)وِْح

يُد ِد اك)وِْح  قُْرَبِة الَب)ار .)٣( : َفْقُد ُرؤيِة األغيار ، عند وَْج

 (قا) : (ظهور) . وما أثبتناه من األصل هو ف اكوقيف للمناوي أيًضا .)١(

(قا) : (القربة) .)٢(

َد) .)٣( (قا) : (وِجدان) ، و (وَْجد) و(وِجدان) كهما مصدران للفعل (وََج
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)82() باب التصوف 39(

 : الَوفاُء بالُعهود ، ُعم) الفناُء عن ُكِّ َمْعُهود . اك)َصوُُّف

 بُْكِم وقتك ، ُعم) الُروُج عن َغْعِتك . )١( : الَكْوُن اك)َصوُُّف

 : َذهاُب الَكَدر ، وَزواُل الِغَي . اك)َصوُُّف

ْخٌذ بوثيقة ، وقياٌم بقيقة . اك)َصوُُّف
َ
 : أ

ٌد اك)َصوُُّف  غُي َمْرفُوض .)٢( : َقْهٌد غُي َمنُْقوض ، ووَْج

(قا) : (السكون) .)١(

)٢(. ( د�  (قا) : (وحال) . و? اكوقيف : (وَِج
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)83() باب اهليبة والتعظيم 40(

وصال ، لُشهوِد الَالل الَهيْبَُة
َ
ِالُع األ

ْ
 . )84( : ان

 : إِْجالُل الَق ، بإقالِل اللق . اك)ْعِظيُم

ُ القلب ، عنَد ُكشوفاِت الر)ب . الَهيْبَُة َيُّ
َ
 : ت

 . )١( : َجُْع األسار ، بنَْعِت اِالنِْكسار الَهيْبَُة

تة اك)ْعِظيُم
ْ
 .)٢( : َقْهٌر يَرُِد َنْغتَة ، وَ×ْشٌف يقُع فَل

 . )٣( : اِنناُس الوصف ، عنَد بَوادي الَكْشف] الَهيْبَُة[

 (قا) : (اإلنكار) . وهو فيها تعريف للتعظيم ال للهيبة ، وموضعه مؤخر .)١(

تريف)٢( من أنه والظاهر فلتة) يقنع و×شف ، بغيته يرد (قهر : األصل ف
النساخ . وقد أثبتنا ما ف (قا) .

 سقط هذا اكعريف من األصل ، وأثبتناه من (قا) .)٣(
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)85() باب القربة 41(

 : زواُل اِلس ، واْضِمْحالُل اج)ْفس . الُقْرَبُة

 : اْرتِفاُع الَمسافَة ، وانِْقطاُع الَمخافَة . الُقْرَبُة

 : إسباُل الوَْصف ، و�كماُل الَكْشف . الُقْرَبُة

 : ُدنُو� ال بِتَْحِديد ، وَمٌْو عنَد توحيد . الُقْرَبُة

 ، عند أوقاِت اك)َجلِّ .الُقْرَبُة
ِّ
Iإحداُق اك)َو : 
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)86() باب احملبة 42(

ُ [ عنها ] الَمَحب)ُة  َمقالَة . )١( : حالة ، ال ُيَعبِّ

السِّالَمَحب)ُة ل الَمحبوِب استيالُء واْسِتْهتاُر)87(: القلب)88(،
ر . )٢(بدواِم 

ْ
ك  ا�ِّ

 ، وعن الغِي َغية . )90( َغيبًة)89( )٣( : الَعَمٰ  عن العيِب الَمَحب)ُة

 . )92( عن ُكِّ َمنُْسوب)91( : فناٌء ف الَمحبوب ، واْمِتحاٌءالَمَحب)ُة

 : اْسِتواُء الُضوِر والَغيبة ، وارتفاُع اُكْعِد والُقْرَبة .الَمَحب)ُة

ما بي القرسي سقط من األصل ، وأثبتناه من (قا) .)١(

(قا) : (بدائم) .)٢(

أرøن)٣( من الحبوب عيوب عن العٰم إذ ، تصحيف وهو ، (الغيب) : األصل ف
 الب .
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)93() باب الشوق 43(

ْوُق ُج القلب ، إٰل ِلقاِء الر)ب . الش)  : توهُّ

ْوُق  الوَْجد ، عند إحساِس اُكْعد . )94( : اْهِتياُج الش)

ْوُق ْب . )١( : َهيَجاُن السِّ ، ِلِفْقداِن الش)  الص)

ْوُق ُش الُقلُوب ، إٰل لقاء الَمْحبُوب . الش)  ب]88[ : َيَعطُّ

ْوُق  : عدُم الَقرار ، ُكْعِد الَمزار .الش)

ف األصل : (بفقدان) وما أثبتناه ف (قا) .)١(
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)95() باب السماع 44(

َماُع واالرتِقاُءالس) ، اكيان ِمَن بِه ُكوِشَف ما َفْهُم عِن)١(:
ِم إٰل َرْوِح الُبْهان   . )٢(الوَْه

َماُع  . )96( ِمَن الَق)٣( : َسِفُي الَق ، بما أظهَر الس)

َماُع َماَرة . الس)
َ
 : َيْعريٌف بإشارة ، وتَْوقيٌف بأ

َماُع يْب . )٤( : داع الَغيب ، عنَد الس)  َدواع الر)

َماُع ِة اللُّوح الس)  .)97( )٥( : قُوُت الرُّوح ، بُقو)

 (قا) : (واالرتفاع) .)١(

مزيد)٢( ففيه الشح وانظر ، للصواب األقرب هو أثبتناه وا�ي ، (العيان) : (قا)
 بيان وتوضيح .

 (قا) : (ما أظهره) .)٣(

 ف األصل (عن) وما أثبتناه من (قا) .)٤(

 ورد ف هامش األصل : (اللُّوح : الواء) ، وهو كذلك كما ف لسان العرب .)٥(
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)98() باب القبض والبسط 45(

بَُهماَوالبَْسُطالَقبُْض وَْج
َ
أ ، القلب بقاُء بهما َغْعتاِن هما :)١(

 . )99(بَقاُء الُبِّ 

 بالَمبارِّ . َوالبَْسُط عن األغيار ، الَقبُْض

رواح ، الَقبُْض
َ
 باِالْرِيياح . َوالبَْسُط لأل

 بنَْعِت الال . َوالبَْسُط عن األشكل ، الَقبُْض

 ُشُهوٌد ¥ .َوالبَْسُط ُصُدوٌد منه ، الَقبُْض

 (قا) : (أو فيهما بقاء الب) .)١(
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)100()  باب اجلمع والفرق 46(

 به .)٢( انِْفراٌد )١( َوالَْمُع : بِعاٌد منه ، الَفْرُق

 ُطلُوُع الق . َوالَْمُع،  : ُشُهوُد اللقالَفْرُق

 فَناُء اِلس . َوالَْمُع : بقاُء اج)ْفس ، الَفْرُق

 ِلَك يُْشَهد . َوالَْمُع : ِلَك ُفْعبَد ، الَفْرُق

 . )101( ُظُهوُر اِالْسمَوالَْمُع : بَقاُء الر)سم ، الَفْرُق

هذا)١( ف بعده الت األربعة والواضع الوضع هذا ف واو بدون (المع) األصل ف
اكعريفات ف بالواو العطف ف الؤلف أسلوب مع يتفق (قا) من أثبتناه وما . اكاب

 التقابلة كلقبض والبسط .

طبعة)٢( عليهما اعتمدت اللتي الخطوطتي إحدى و? ، (اتاٌد) األصل ف
 الجمع : (انفراد) .
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)102() باب األنس 47(

نُْس
ُ
َظِة الِبِّاأل ِّ ، من غِي ُمالَح  . )103( : َعيُْش السِّ

نُْس
ُ
 : َحياُة القلب ، بِنَسيِم الُقْرب . األ

نُْس
ُ
اِد الُمداناة األ  . )١( : بَرُْد الياة ، بِوِد

نُْس
ُ
ِقيب األ داُن الَِبيب ، بِفْقداِن الر)  . )٢( : وِْج

نُْس
ُ
ُمول . األ

ْ
 : ذوُق الوُُصول ، فَوَق الَمأ

 ف األصل (الناياة) ، وما أثبتناه من (قا) .)١(

(قا) : (وجد البيب لفقد الرقيب) .)٢(
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)104() باب اهلمة 48(

ُة يُه الَقْصد الِهم)  : َيْنِ
ا ¥ ِضد� أو نِد)١(  . )105( ، عم)

ُة قدار . الِهم)
َ
 : ُسُموُّ األفكر ، إٰل ُعلُوِّ األ

ُة  : تََر�ِّ األسار ، عن ُمساَكنَِة األغيار . الِهم)

ُة رَبالِهم)
َ
َغَفُة من كِّ أ

َ
لَب ، واأل  أ]89[ . )106( : َشَُف الط)

ُة َاُع الِهم)  إٰل َشَِف الَمعاk .)107( : اإلساُع إل الَمعال ، والنِّ

 ف األصل (القلب) ، وما أثبتناه من (قا) .)١(
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)108() باب املشاهدة 49(

يْن . ] الُمَشاَهَدُة[
َ
)١( : ُشُهوُد الَعْي ، بِال أ

ات الُمَشاَهَدُة (
(
ُقوُط الث ات ، وُس  . )109( : ِقياُم ا�)

يْب . الُمَشاَهَدُة  : ُشُهوُد الَغيب ، بُسُقوط الر)

 . )110( )٢( : ُظُهوٌر ، بِثُبُور الُمَشاَهَدُة

ود ، بِال ُحُدود .الُمَشاَهَدُة : وُُج

 سقط هذا اكعريف من األصل ، وأثبتناه من (قا) .)١(

 (قا) : (بدثور) .)٢(
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)111() باب الفراق 50(

اب . الِفَراُق
ْ
ك
َ
 : َيْعِذيُب األحباب ، وَيْغِييُب األ

وِح والُمْهَجة .الِفَراُق ِْريُق الرُّ
َ
 : َيْفِريٌق بي القلِب واَكْهَجة ، وت

لَة ، وَقتٌْل بَِغْيِ ُمْهلَة . الِفَراُق  : عٌي تُِصيُب الوُْص

ُر صاف الوَْصل ، وُيَدبُِّر داع الَقتْل الِفَراُق  . )١( : يَُكدِّ

ُل بُِكلِّ ُحر! َكِريم .الِفَراُق  : َخْطٌب َعظيم ، َفْنِ

(قا) : (تكدير صاف الوصل ، ونذير داع القتل) .)١(
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)112() باب الوصال 51(

ُل ِكن)ُه ناِدٌر قَل) ما يَُدوم . )١( : ليَس فَْوقَُه الوَْص
ٰ  َموُْهوم ، لَ

ََظاُت 
َ
يَعُة اِالْرِتال . )٢(ل  الوَِصال ، َسِ

ُل نا . الوَْص  : ِشَفاُء الَشا ، ِمن داِء الض)

ُل ٍب َمُْروح . الوَْص
ْ
واُء كِّ قَل  : ِغذاُء الرُّوح ، وَد

ُل ِْقيُقالوَْص
َ
ت الِميعاد)٣(: ِمَن َسبََق ما بِتَْصديِق ، اد .)٤(الوِد

تعاٰل اهللا ِعبَاَدُه﴿:قال ُن ٰ الر)ْحَ َد وََع ال)ِت َعْدٍن َجن)اِت

ف مطوطة توبنغن من نسخة (قا) : (ليس قدمه) . )١(

 (قا) : (الوصال : سيع االرتال) .)٢(

 سقطت كمة (تقيق ) من (قا) .)٣(

 ف األصل (العاد) ، وما أثبتناه ف (قا) .)٤(
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َغيِْب
ْ
لَة)١(﴾بِال الوُْص ِجناُن َك

ْ
ألهِل)٢(تِل بالَغيِْب َدها وَع ،

َسَتَها)٣(الُل)ة األغياِر)٤(، أوهاِم .)٦(بِلَْفِظ)٥(عْن الَن)ة
 . )113( )٧(وباهللا الوُل والُقوة 

 ) .61سورة مريم : اآلية ()١(

 (قا) : (ذكر جنته الوصلة) .)٢(

 (قا) : (ألهل النة) .)٣(

 (قا) : (وستها) .)٤(

 (قا) : (األخيار) .)٥(

 ف األصل : (وبلفظ) وما أثبتناه من (قا) .)٦(

ف (قا) : (والُمن)ة . والمد هللا وحده))٧(
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خامتة الكتاب

الكمل للشيخ ، األبواب مشهوِر ف الطاب منثوِر كتاُب تم)
القاسم Ïأ ، العارفي أستاِذ ، األو~اء قدوِة ، ِق الُمحقِّ العارِف
، وحافظه لصاحبه نذكره . القشيي هوازن بن الكريم عبد
، صفر عش ثالث ف ، وآ¥ ممٍد بق ، وبأمثا¥ به اهللا متع

ُختم بالي واللُّطف ، لسنة أربعي وسبعمائة هجرية بعونه . 

إفضا¥ ٰل هللا ممد)١(والمُد وحبيبه نبيه ٰل والصالُة ،
م . وآ¥ م وَ×ر) ل)م وَقظ) ، وَس

فَْضَل) . )١(
َ
اإلفضال بكس المزة مصدر الفعل الرباع الزيد بهمزة : (أ
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مقدمة احلاشية

، الصواب طريق إل والادي ، األبواب فاتِح ، الوهاب الكريم هللا المد

، الكمة اهللا آتاه ا�ي ، بالرحة البعوث ممد سيدنا ل والسالم والصالة

ول آ¥ األصفياء ، وأصحابه األتقياء ، وورثته من األو~اء . 

خاتم إل بالنسبة التشف ، األو~اء أقدام نعال تراب فيقول ، بعد أما

العالمةاألنبياء ابُن Úا~عقو الدى أبو ممٌد ، الغن مواله إٰل الورٰى أفقر ،

الامع القارئ الفقيه بن إسماعيل السيد kالربا القطب بِن إبراهيم الشيخ

السيد بن السن ممد السيد باهللا العارف بن الصديق ممد السيد العارف

: وذريته ولوا�يه ¥ تعاٰل اهللا كن ، ُّnاإلدري السنُّ Úالعر هذهممد

األبواب مشهور ف الطاب منثور كتاب ل نافعة تعليقات تمع حاشية

شآبيَب عليه تعاٰل اهللا أغدق القشيي القاسم Ïأ اإلسالم زين المام لإلمام

ل عل)قتُها فوائد وه . أحوا¥ وأسار كمه بأنوار ونفعنا ، والرضوان الرحة

نشنا ا�ين ، وأصحابنا إخواننا من الكتاب هذا ل يطلع من إلفادة ، عجل

، أجلهم من النثوراألصل كتاب عن الستور رفع : يُعم)سميتُها أن وأرجو .

ل وبارك وسلم اهللا وصل ، األصل نم طلع كما نمها ويطلَُع ، للك نفعها

وأفعا¥ بأقوا¥ واقتدٰى ، منوا¥ ل سار ومن ، وآ¥ ممد وموالنا سيدنا

وأحوا¥ ، والمد هللا رب العالي . 
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نص احلاشية

مراحل)1( ترتيب ل مبّن الكتاب هذا أبواب تعاٰل اهللا رحه الصنف رتب

، اكوبة ل اإلنابة بناء حول الرسالة ف يقول فإنه الثال سبيل ول ، السلوك

: الورع ل الزهد ورع"وترتيب ال ومن ، اإلنابة ¥ تصح ال ¥ توبة ال من و×ذلك

  ."¥ ال يصح ¥ الزهد

: تعال اهللا قول الكريم القرآن من اكوبة انَِي﴿وشاهُد اك)و)
ُيِبُّ اَهللا [سورة﴾إِن)

اجب222اكقرة قول الشيف الديث ومن . استشهدملسو هيلع هللا ىلص] وقد . توبة» «اجدم :

ماجه ابن أخرجه صحيح حديث وهو ، الرسالة ف به تعاٰل اهللا رحه الصنف

 والاكم ف الستدرك وابن ِحبان ف الصحيح وأحد ف السند .

: ذلك بعد ،"وقال تصح) kح ، اكوبة شط : قالوا نة السُّ أهل من األصول فأرباب

 ثالثة أشياء :

 - اجدم ل ما َعمل من الخالفات .

لة ف الال . - وترُك الز)

. zوالعزُم ل أن اليعوَد إل مثل ما عمل من العا - 

توبة» «اجدم أن الب ف وما : هؤالء قال . توبته تصح) kح ، منها البد األرøن فهذه

قال كما ، معظمه ل نص) أيملسو هيلع هللا ىلصإنما ، عرفة أرøنه معظم أي ، عرفة» «الج :

أرøنه معظم ولكْن ، بعرفات الوقوف سوى الج ف ر×َن ال أنه ال ، بها الوقوف

اكحقيق أهل ومن . اجدم أرøنها معظم أي توبة» «اجدم قو¥ و×ذلك . بها الوقوف
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فإنه ، اآلخرين الر×ني يستتبع اجدم ألن ، ذلك تقيق ف اجدم يكف : قال من

اإلتيان ل خزم أو ، مثله ل مص هو ما ل نادًما يكون أن تقدير يستحيل

  ."بمثله

عن الرجوع اكدايات فهف ، السالكي مراتب باختالف تتلف درجات وللتوبة

ثم . واألفعال األقوال ف الباحات من الفضول ترك وللسالكي ، العاzبت×ها

فيه حال أو مقام فك ، درجة بعد درجة وهكذا ، اهللا غي فعل رؤية اإلعراضعن

 أدواء قد تعرض للسالك فيه يب عليه أن يتوب منها توبة خاصة .

)2(: منظور البن العرب لسان ف جاء ، اكحسُّ : :"اكلهُّف والل)َهُف الل)ْهُف

وأما . عليه تُشف بعدما يفوتك لnٍء nَ
َ
األ : وقيل ، والَغيُْظ والُْزُن nَ

َ
األ

 قو¥ أنشده األخفُش وابن األعراÏِّ وغيهما :
بِلَْهَف وال بلَيَْت وال لََو اkِّفلسُت بُمْدرٍِك ما فاَت ِمنِّ

لََهًفا َهُف
ْ
يَل بالكس، ، لَِهَف : الوهريُّ . األلَف فَحَذَف والَْهَفا أقوَل بأن أراد فإنما

ُ ُفتََحس) كمٌة فالٍن لَْهَف يا : وقولم . الnِء ل اك)لَهُُّف و×ذلك ، َ َس)
َ
وت َحِزَن أي

  ."بها ٰل ما فاَت

: فقال رساكه ف واكحس اكلهف حال الصنُف ،"ووصَف zالعا ترك فإذا

إٰل يلُص ذلك فعند ، مثله إل يعود ال أن وعزم ، اإلصار عقدة قلبه عن وحل)

من صنعه ما ل اكحس ف ويأخذ ، عمله ما ل فيتأسف ، اجدم صادُق قلبه

  ."أحوا¥ ، وارتكبه من قبيح أعما¥ ، فتتم توبتُه ، وتصُدُق ماهدتُه

)3(: قال بإسناده الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف :"روى اُز الر) سعيد أبو سئل

أوقات ف اككء إنما ، نعم : فقال ؟ اككء عليه يفو حال إل العارف يصي هل
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زال بِرِّه ِمن الوصول طعم وذاقوا ، القرب حقائق إٰل نزلوا فإذا ، تعال اهللا إل سيهم

  ."عنهم ذلك

)4(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اإلنابة َربُِّكْم﴿شاهد ٰ
َ
إِل نِيبُوا

َ
[سورة﴾َوأ

اجب54الزمر قول الشيف الديث ومن . «ملسو هيلع هللا ىلص] وبَِك: ، أسلمُت لَك ال

َغبُْتآَمنُْت
َ
» . وهو قطعة من حديث أخرجه مسلم .، وعليَك تو�ُت و�~َك أ

أراد)5( فكأنه ، بعد النيب يعمله لم ما العمل من eيأ ما هنا بالستأنف القصود

ف (الستأنَف) اهللا الصنفرحه استعمل وقد . الاF(السالف) مقابلة ف ، eاآل

: اْغيَار يَزَْد ابن عن نقًال قو¥ ف السالف مقابلة ف ف"الرسالة الالوة وجوُد

السالف ف الَمرارة عن عوًضا اسم"الستأنف بصيغة (الستأنِف) استعمل كما .

: يقول ، العارف مقابلة ف البتدئ ل لتاللة :"الفاعل الستأنِف شِط فِمن

اجهاية آداب ف االستقامَة العارف حق من أن) كما ، اكداية أحكم ف ،"االستقامُة

  ."وعن عبد اهللا بن البارك أنه قال : األدب للعارف ككوبة للمستأنِف"وقال : 

)6(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من القناعة َمِعيَشتَُهْم﴿شاهد بَيْنَُهْم قََسْمنَا ُْن
َ
ن

ْغيَا ا�ُّ الَيَاِة الزخرف﴾ِف اجب43[سورة قول الشيف الديث ومن ، :ملسو هيلع هللا ىلص]

وارَض بما قَسم اهللا لك تكن أغن اجاس» . قطعة من حديث أخرجه مسلم . «

  ."وقيل القناعة : السكون عد عدم الَمألوفات"و? الرسالة : )7(

)8(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الورع اِهللا﴿شاهد ِعنَْد َو وَُه َهيِّنًا َْسبُونَُه
َ
َوت

اجور﴾َعِظيٌم اجب15[سورة قول الشيف الديث ومن . «ملسو هيلع هللا ىلص] دينكم: خي

» . أخرجه الاكم ف الستدرك .الورع

)9(: تعال اهللا قول الكريم القرآن من الزهد ما﴿شاهد إِٰل َقيْنَيَْك
ن) َيُمد)

َ
َوال
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بْٰق
َ
َوأ َخْيٌ َربَِّك َوِرْزُق ِفيِه ِجَْفِتنَُهْم نيا ا�ُّ َياِة

ْ
ال َرَة زَْه ِمنُْهْم ْزواًجا

َ
أ بِِه [سورة﴾َمت)ْعنا

] .131طه 

  ."وقيل الزهد : عزوف اجفس عن ا�نيا بال تكلُّف"و? الرسالة نوه : )10(

)11(: الرسالة ف اهللا رحه الصنف من"وقال الرام منُع الصدق : الَقن)اد وقال

  . والَقن)اد : هو أبو السن ع بن عبد الرحيم الصو? من تالميذ الالج ."الشدق

)12(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن اكوkمن بِاِهللا﴿شاهد َوَ×َفٰ اِهللا َلَ ْ (kَوتََو

] .3 [سورة األحزاب ﴾َوِ×يًال

)13(: قال بُنان ابن السي Ïأ عن الرسالة ف الصنف :"نقل بُنان ابن قال

  ."وعالمة سكون القلب إل اهللا : أن يكون بما ف يد اهللا أوثُق منه بما ف يده

)14(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الصب ﴿شاهد
(
إِال َصْبَُك َوَما َواْصِبْ

اجحل﴾بِاِهللا اجب127[سورة قول الشيف الديث ومن . بهملسو هيلع هللا ىلص] اهللا يرد «من :

 خًيا يِصب منه» أخرجه اكخاري .

)15(: الرسالة األدب"و? بسن اكالء مع الوقوف : الصب : عطاء ابن ،"وقال

: الُريريُّ دخه ا�ي وهو ، الحنة أثقال فيه يد أحدهما : نوخن الوقوف وهذا

 اكصب ، واكاk : أن يستبدل أثقال الحنة بَِبد الرضا .

  ."وقال رويم : الصب : ترك الشكوٰى"و? الرسالة : )16(

)17(: الرسالة غي"و? من الرارة ترع هو : فقال الصب عن النيد وسئل

  ."تعبيس

)18(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الشكر لَِئْ﴿شاهد َربُُّكْم ذ)َن
َ
تَأ َو�ِْذ

ِزيَدن)ُكْم
َ َ
أل إبراهيم﴾َشَكْرُيْم اجب7[سورة قول الشيف الديث ومن . :ملسو هيلع هللا ىلص]
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 «من ال يشكر اليسي ال يشكر الكثي» أخرجه اكيهق والبار .

بإظهار)19( عليه تعاٰل اهللا تفضل مظاهر الشاكر ينش أن اكعريف هذا معٰن

إظهار وفيها ، للتذلل مالزمة العبودية ألن وذلك . يديه بي اكذلل من الزيد

وُحجب تعاٰل اهللا عن غفل إذا والعبد ، الشكر مظاهر أخص من وهو ، االفتقار

: اإلنسان وصف ف تعاٰل قال كما ، مواله عن به استغٰن أنه يظن قد ، آتاه ﴿بما
(
َك

ْن َرآُه اْستَْغَنٰ
َ
َْطَغٰ * أ

َ
 ] .7-6 [سورة العلق ﴾إِن) اِإلنَْساَن ~

: تفسيه ف اهللا رحه الصنف ،"قال استغن أنه نفسه ف رأٰى إذا حده يتجاوز أي

: قال بل ، استغن إن : يقل ولم . افتقاره مواضع عن يَعٰم اْستَْغَنٰ﴿ألنه َرآُه ْن
َ
﴾أ

طاغيًا يكن لم افتقاره لحل مشاِهًدا وøن ، بنفسه معجبًا يكن لم قال"فإذا .

: اإلحياء ف الغزال اإلسالم ،"حجة أقصاها رنا ذك كثية درجات الشكر و×ذلك

، شكر عليه اهللا نعم تتابُِع من العبد حياء فإن : دونها أمور جلتها ف ويدخل

والعرفة ، شكر الشكر قلة من واالعتذار ، شكر الشكر عن بتقصيه ومعرفته

من تعاٰل اهللا من ابتداًء اجعم بأن واالعتاف ، شكر ِسته وَ×نَِف اهللا حلم بعظيم

، شكر منه وموهبٌة اهللا نعم من نعمة أيًضا الشكر بأن والعلم ، شكر استحقاق غي

  ."وحسن اكواضع للنعم واكذلُل فيها شكر

مراتب)20( أول وهو ، سبحانه الق ألوامر : الضوع باالستكنة القصود

الشكر ينقسم إٰل :"الشكر ، قال الصنف ف الرسالة : 

 - شكر باللسان : وهو اعتافه باجعم بنعت االستكنة .

 - وشكر باكدن واألرøن : وهو اتصاف بالوفاء والدمة .

  ."- وشكر بالقلب : وهو اعتكٌف ل بساط الشهود بإدامة حفظ الرمة
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  ."وقيل : الشكر : إضافة اجعم إٰل ُمو~ها بنعت االستكنة"وقال أيًضا : 

)21(: فقال اإلشارات لطائف ف اكعريف هذا تعاٰل اهللا رحه الصنف ذكر

". الضوع جهة ل النعم بنعمة االعتاف : العلماء لسان ل الشكر وحقيقة

هذا ف فيدخل ، إحسانه بذكر الحسن ل اكناء هو الشكر : يقال أن واألحسن

ثناٌء العبد وشكر ، العبد إحسان بذكر العبد ل منه ثناء ألنه ، للعبد اهللا شكر

طاعته العبد و�حساُن ، إنعامه هو الق إحسان أن إال ، إحسانه بذكر اهللا ل

اإلشارة وبيان العاملة أهل طريق ل فأما . أفعا¥ من الميد هو وما ، هللا وخدمته

ل بنعمته تستعي ال أن الشكر : ويقال ، الدمة وجه ف اجعمة صف : فالشكر

الشكر : ويقال . اجعمة إل مساكنة غي من النعم شهود الشكر : ويقال . معاصيه

 ."رؤية العجز عن الشكر . ويقال : أعظم الشكر : الشكر ل توفيق الشكر

)22(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من ا�كر ْذُكْرُكْم﴿شاهد
َ
أ ﴾فَاْذُكُروِي

اكقرة ما152[سورة عبدي مع «أنا : nالقد الديث الشيف الديث ومن . [

 ذكري وتر×ت Ï شفتاه» أخرجه ابن ماجه .

الق)23( صفات من عنه لب بما القلب تدث أي الغيب) (بنعت : قو¥

حجاب ارتفع الكشفة مقام إٰل انتقل فإذا ، الحاضة مقام ف وذلك ، سبحانه

: الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف قال ، ،"الغيب الكشفة ثم ، ابتداًء الحاضة

بعُد وهو البهان بتواتر يكون وقد ، القلب حضور : فالحاضة . الشاهدة ثم

وهو : الكشفة بعده ثم . ا�كر سلطان باستيالِء حاًضا كن و�ن ، الست وراء

، السبيل وتطلُّب ، ا�~ل ل تأمُّ إٰل الالة هذه ف مفتقر غَي اكيان بنعت حضوره

وه : الشاهدة ثم . الغيب نعت من مجوٍب وال ، يب دواعالر) من مستجٍي وال
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  ."حضور الق من غي بقاء تهمة

)24(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الفكرة ِلَّقْوٍم﴿شاهد آليَاٍت َذلَِك ِف إن)

ُروَن الرعد﴾َفتََفك) اجب3[سورة قول الشيف الديث ومن . منملسو هيلع هللا ىلص] «الَكيُِّس :

 دان نفسه» أخرجه التمذي  وابن ماجه وصححه الاكم .

قال النيد اإلمام إل بإسناده الرسالة ف الصنف وأعالهاوروى الجالس أشف :

العبادة مفتاح : الصي اجون ذو وقال . اكوحيد ميدان ف الفكرة مع اللوس

الفكرة . 

)25(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من العبودية ِعبَاِد﴿شاهُد ْ [سورة﴾فَبَشِّ

اجب17الزمر قول الشيف الديث ومن . العبدملسو هيلع هللا ىلص] يأكل كما آكل «إنما :

 وأجلس كما يلس العبد ، فإنما أناعبد» أخرجه عبد الرزاق ف الصنف .

)26(: بلفظ نوه الرسالة ،"و? اكدبي ترُك : العبودية عالمات من : وقيل

  ."وشهوُد اكقدير

)27(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الجاهدة ِفينَا﴿شاهُد َجاَهُدوا يَن ِ
(
َوا�

ُسبُلَنَا َْهِدَفن)ُهْم
َ
العنكبوت﴾ج اجب69[سورة قول الشيف الديث ومن . :ملسو هيلع هللا ىلص]

  «ُحجبت اجار بالشهوات وُحجبت النة بالكره» أخرجه اكخاري ومسلم .

)28(mالفر ابن يعقوب بن ممد جعفر Ïأ كم اكعريف هذا ف اقتٰف لعله

سنة بعد (-270(التو· kعالكتا ابن ممد بكر أبو عنه حكه فيما قال322) ، (

: بغداد تاريخ من ترجته ف اكغدادي الطيب بكر فَضالة"أبو ابن وأخبنا

سألت : يقول kالكتا بكر أبا سمعت : قال شاذان ابن اهللا عبد بن ممد أخبنا

صفوة من أنه العبد يَعرف kفم ، ِخية هللا و�ن صفوًة هللا إن : الفرmفقلت ابن
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فقال ؟ اهللا خية ومن إذااهللا : قال ، kلسا ل جرٰى : قلت ؟ بهذا وقعَت كيف :

الدح وصار ، النلة سقوط وأحب ، الطاعة ف الَمجهود وأعطى ، الراحة خلع

  ."وا�م عنده سواء

-) لم السُّ الرحن عبد أبو الصي412وروٰى اجون ذي عن بإسناده تفسيه ف (

: ف"قال الَمجهود و�عطاء ، الراحة خلع هو القيقة ل الؤمن صفةالعبد

  ."، وحبُّ سقوط النلةالطاخت

)29(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اككء َفبُْكوَن﴿شاهُد قَاِن ْذ
َ ْ
لِأل وَن رُّ َوَيِ

ُخُشوًخ اإلساء﴾۩َوَيِزيُدُهْم اجب109[سورة قول الشيف الديث ومن . :ملسو هيلع هللا ىلص]

سبيل ف ترس باتت وعٌي ، اهللا خشية من بكت عٌي : اجار تمسهما ال «عينان

  اهللا» أخرجه التمذي .

)30(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من ا�خء َقنِّ﴿شاهُد ِعبَاِدي لََك
َ
َسأ َو�َِذا

َدَخِن إَِذا اِع ا�) َدْعَوَة ِجيُب
ُ
أ قَِريٌب ِّkِاكقرة﴾فَإ الديث186[سورة ومن . [

   : «ا�خء هو العبادة» أخرجه التمذي .ملسو هيلع هللا ىلصالشيف قول اجب 

)31(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اكواضع َجنَاَحَك﴿شاهُد َواْخِفْض

ُمْؤِمِنَي
ْ
اِلجر﴾لِل اجب88[سورة قول الشيف الديث ومن . تواضعملسو هيلع هللا ىلص] «وما :

  أحد هللا إال رفعه» قطعة من حديث أخرجه مسلم .

  ."اكواضع : قبول القِّ من كن"و? الرسالة عن ابن عطاٍء : )32(

)33(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الوع ِفيَها﴿شاهُد ُوَع
َ
ت

َ
ال ْن

َ
أ لََك إِن)

َيْعَرٰى
َ
طه﴾َوال اجب118[سورة قول الشيف الديث ومن . «ملسو هيلع هللا ىلص] آدِم�:

َ
مأل ما

فثلٌث مالة ال كن فإن ، بَه
ْ
ُصل يُِقْمِن ُكالٍت

ُ
أ آدَم ابن ِبَْسِب ، بطنه من ا ÿَش وِخًء

﴿136﴾



 » قطعة من حديث أخرجه التمذي .لطعامِه ، وثلٌث لشابه ، وثلٌث جَفسِه

دوُس)34( األول : معنيان راس لتِّ إذ ، (بِدراس) الكمة هذه تقرأ أن يصح ال

: العرب لسان ف جاء . الُمدارسة kواكا ، ،"الطعام داَسُه : ُه يَْدرُُس الطعاَم وَدرََس

، ياُس ا�ِّ : راُس وا�ِّ . ِديَس إذا ِدراًسا يُْدرَُس الطعاُم وُدرَِس . يَماِغيٌَة

الدارسة : راُس وا�ِّ ... داُسوها أي ِدَراًسا اِلنطَة وا ودرُس ، الشاِم أهل و?"بلغة ،

وهو (قا) ف ما أثبتنا و�لك . تكلُّف العنيي هذين من أي! ل الكم تريج

: اللسان ف جاء . آثارُه ذهبت ا�ي : وا�ارس ، ُم"(بدارس) والر)ْس الnُء درَس

ا : َقَفا   . و? معلقة امرئ القيس :"يدرس دروًس

ِلو�ن   شفاkَ   َعبٌة   ُمَهراقٌة   وهل عند رسٍم دارٍس من معو)

خف! بلطٍف الشه جنوَد قهر الوع أن : هنا القشيي اإلمام مقصود ويكون

بأنه اللطف ووصف . للسبيبة واكاء . ماهدته بسبب للسالك تعاٰل اهللا أنشه

 دارٌس مناسٌب ، وهو مرادٌف للخفِّ .

)35(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الصمت ﴿شاهُد
(
إِال قَْوٍل ِمن ِفُظ

ْ
يَل ا م)

َعِتيٌد َرِقيٌب يِْه َ
َ
ق﴾� اجب18[سورة قول الشيف الديث ومن . «ملسو هيلع هللا ىلص] كن: من

~صُمت أو خًيا فليقل اآلخر وا~وم باهللا أخرجهيؤمن حديث من قطعة «

 اكخاري ومسلم .

)36(: تعال اهللا قول الكريم القرآن من االستقامة ِمْرَت﴿شاهُد
ُ
أ َكَما ﴾فَاْستَِقْم

هود اجب112[سورة قول الشيف الديث ومن . «ملسو هيلع هللا ىلص] ثم: ، باهللا آمنت قل

 »  أخرجه مسلم .استقم

تعاٰل)37( اهللا عند القبول الصنف شبه حيث ، تصيية استعارة الكم ف
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كما هدية السدة عند الروح تقديم شائطه من وجعل ، ملك سدة إٰل بالصعود

اللوك ملك ة ُسد) عند روحه السالك يبذل أن : والقصود ، للملوك الدايا تقدم

 سبحانه وتعاٰل طلبًا لَمرضاته .

)38(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الزن ِمَن﴿شاهُد َقيْنَاُه ْت َواْنيَض)

َكِظيٌم َفُهَو ُْزِن
ْ
يوسف﴾ال :84[سورة اكيم إبراهيم قول اآلثار ومن . ينبغلن"]

: قالوا النة أهل ألن اجار أهل من يكون أن ياف أن يزن ا�ي﴿لم هللا المد

 ."]34 [سورة فاطر ﴾أذهب عنا الزن

 الُفرجُة : اك)َفüِّ من المِّ ، كما ف لسان العرب ، واكفü هو اكخلص .)39(

)40(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اإلرادة الَعاِجلََة﴿شاهُد يُِريُد َكَن َمن

َوَمْن * ْدُحوًرا م) َمْذُموًما يَْصالَها َجَهن)َم ُ
َ
¥ نَا

ْ
َجَعل ُعم) نُِّريُد لَِمن نََشاُء َما ِفيَها ُ

َ
¥ نَا

ْ
ل َعج)

ْشُكوًرا م) َسْعيُُهم َكَن َِك
َ
ْوح
ُ
فَأ ُمْؤِمٌن َو وَُه َسْعيََها لََها َعٰ وََس َرَة اآلِخ َراَد

َ
[سورة﴾أ

] .19-18اإلساء 

)41(: فقال الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف ره فهنهوض"ذك حقيقتها فأما

  ."القلب ف طلب الق سبحانه ، ولذا يُقال : إنها لوعٌة ُيَهوِّن ك روعة

القصود)42( ف للفكر ا�هن استثارة به يُقصد ، الفكر أي اللب اهتياج

واستشعار ، القلق استثارة به يُقصد الكرب واهتياُج . تعاٰل اهللا وهو األعظم

 الزن لا هو فيه ، لك يدد المة واإلرادة ف القصد إٰل مواله عز وجل .

)43(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اكقوٰى اِد﴿شاهد الز) َخْيَ فَإِن) وا َوتََزو)ُد

َاِب
ْ
ك
َ ْ
وIِ األ

ُ
] .197 [سورة اكقرة ﴾اك)ْقَوٰى َواي)ُقوِن يَا أ

برف)44( يتعدٰى تقدس بمعن تن)ه وفعل ، األصل ف كذا من) الوقت (تنيه
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بتضمي ٌز توُّ و�ما ، اجاسخ من تريف إما هنا (من) بـ وتعديته ، (عن) : الر

 فعل اكنيه معن الفظ .

مدوٌد)45( (احتم) مصدر وهو ، (االحتماء) بالد األصل المدودف وقص ،

أبو قال . خالف بال الشعر ضورة ف المهور عند ويوز ، الفراء عند جائز هنا

: الالف مسائل ف اإلنصاف ف األنباري ابن قص"البøت يوز أنه ل وأجعوا

الشعر ضورة ف أجازه"المدود فقد الذكورة الضورة غي ف المدود قص أما .

: قال ثم ، األنباري ابن بسطها بشوط أن"الفراء القياس يوجب ما عدا ما فأما

القصوُر منه يُمد أن يوز فإنه والمدود القصور من ا مدوًد أو مقصوًرا يكون

pًر : َمدُّ عنده فيجوز . المدود أو القصور من نظي ¥ كن إذا المدوُد منه وُيقص

عنده ويوز ، ورداء ودخء سماء : مثل إٰل صارت ُمدت إذا ألنها ، �ً وِح وهًدى

. �ً وِح وهًدى pًر : مثال إٰل صارت قُصت إذا ألنها ، ورداء ودخء سماء : قص

الد من بابه عن يرج فال وقُِصَ ُمد) إذا والمدود القصور من ¥ مثال ال ما فأما

  ."والقص ، فهذا تفصيل الذاهب

و?)46( ، سبحانه مناهيه وه ، غضبه مواضع أي : وجل) عز) Zٰالو َمساِخُط

واألمر ، فيه يُرتَكب مكنًا لثنب ألن ، الحلِّية عالقته مرسل ماز الكم

وتُقابل الَمنه. باجتناب األمر من أبلغ ، الَمنهُّ فيه يُرتَكب ا�ي الكن باجتناب

  الَمساخَط : الَمراF ، وه أوامر اهللا سبحانه .

)47(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الوف آتَوا﴿شاهُد َما يُْؤتُوَن يَن ِ
(
َوا�

َراِجُعوَن َربِِّهْم ٰ
َ
إِل ُهْم

غ)
َ
ك لٌَة وَِج قُلُوُبُهْم الؤمنون﴾و) الوف60[سورة : مراتبه وأول . [

من الشاهدة أهل تمنع هيبة : اجهايات ألهل والوف . اكوبة قبل الوت من

 االنبساط .
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سئل)48( وقد قو¥ النيد إل بسنده الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف وروى

  ."هو توقع العقوبة مع ماري األنفاس"عن الوف : 

ك)49( ال ، متالزمي يكونا أن العيوب وتنب العقوبة ترقب من القصود

الؤلف أراد و�نما . الوف يفيد ال وحده العيوب تنب فإن ، ا منفرًد منهما واحد

ول . العيوب كجنب الصاحب الوف هو الصحيح الوف أن يبي أن اهللا رحه

العقوبة يتقب (أن : اكأويل ويكون ،
ً
حاال اكانية الملة تكون أن Zفاألو هذا

: نو األصل لخالف العرب عن سماعجاء هذا لكن ، عيوبه) يتجنب وهو

-) Iام السلو ) وقول عبد اهللا بن هم)  ) :72(قمت وأصكُّ

نوُت  وأرهنُهم  مالكفلما خشيُت أظافيهم

  وستجد اكحث مفصًال ف شوح األلفية وشوح اكلخيص .

)50(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الرجاء يَن﴿شاهُد ِ
(
َوا� آَمنُوا يَن ِ

(
ا� إِن)

اِهللا َت رَْحَ وَن يَرُْج َِك
ٰ َ
وح
ُ
أ ِ اب) َسِبيِل ِف اَهُدوا وََج يٌمَۚهاَجُروا ر)ِح َلُفوٌر ﴾َواُهللا

] .218[سورة اكقرة 

وهذا)51( ، وأحوالم السالكي مراتب باختالف أحيانًا اكعريفات تتلف

: اآلية الرجاء من هم وحظُّ ، اكائبي ألحوال مناسب يَن﴿اكعريف ِ
(
ا� ِعبَاِدَي يَا قُْل

اِهللا ِة ر)ْحَ ِمن َيْقنَُطوا
َ
ال نُفِسِهْم

َ
أ ٰ َلَ فُوا ْسَ

َ
يًعاۚأ َجِ نُوَب ا�ُّ َفْغِفُر اَهللا ُهَوۚإِن) إِن)ُه

يُم الر)ِح َغُفوُر
ْ
الزمر﴾ال آية53[سورة أرٰج أنها الصحابة من عدد عن روي وقد . [

  ف كتاب اهللا تعاٰل .

 ألنه ال يدري أيهما نعمٌة وأيهما نقمة ، إذ األمور باكمرات والَمآالت .)52(

)53(: تعاٰل اهللا قوُل الكريم القرآن من اإلخالص ﴿شاهُد
(
إِال ِمُروا

ُ
أ َوَما
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َكٰوَة الز) َوُيْؤتُوا لَٰوَة الص) َوُيِقيُموا ُحنََفاَء يَن ا�ِّ ُ
َ
¥ ُمِْلِصَي اَهللا ِديُنِۚ~َْعبُُدوا لَِك

ٰ
وََذ

َقيَِّمِة
ْ
] .5 [سورة اكينة ﴾ال

)54(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الصدق َفنَْفُع﴿شاهُد يَْوُم َهَٰذا اُهللا قَاَل

اُهللا َFَِر بًَدا
َ
أ ِفيَها يَن َخاِ�ِ ْغَهاُر

َ ْ
األ ِْتَها

َ
ت ِمْن ِْري

َ
ت َجن)اٌت لَُهْم ِصْدُقُهْم اِدِقَي الص)

َعِظيُم
ْ
َفْوُز ال

ْ
لَِك ال

ٰ
وا َقنُْه َذ ] .119 [سورة الائدة ﴾َقنُْهْم َورَُض

)55(: الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف :"قال يقول السي بن ممد سمعت

الُريري سمعت : يقول نُصي بن جعفر سمعت : يقول اكغدادي العباس أبا سمعت

أو نفسه داهن عبٌد الصدق رائة يَشمُّ ال : يقول اهللا عبد بن سهل سمعت : يقول

  ."غيه

)56(: الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف الس"قال استواُء : الصدق وأقلُّ

  ."والعالنية

السيد)57( قال ، بالفتح اكحريك فيه ويوز ، وسطه تسكي فيه األصل : اج)ْهُج

: العروس تاج ف اج)َهج"مرتٰ� وهو ، اكيِّ الواضح الطريق فسكون بفتٍح اج)ْهُج

َكًة أيًضا   ."مر)

عند مشهورة قاعدة وثمة ، بث السألة ف �nقيا أم مسموعٌة لغٌة اكحريك وهل

حلٍق حرف وعينه (َفْعل) وزن ل األسماء من ثالثيا كن ما ك أن اللغة علماء

َعر . ْعر وَش  جاز الفتح ف عينه مثل : َغْهر وَغَهر ، وَش

-) تََويِه ُدرُْس ابُن ممد أبو حقق عنه347وقد نقله فيما القاعدة هذه ل الكم (

-) dالسيو ا�ين جالل :911اإلمام فقال الزهر ف اجحويي") وأكث اللغة أهل

نو: والفتح التسكي فيه جاز حلق حرَف منه kاكا الرف كن ما ك : يقولون

﴿141﴾



ولكن ، صحيًحا ذلك ليس : منهم الُذاق وقال . واجهر واجهر والشعر، الشعر

إال ن يسكِّ ال فتح ومن ، يفتح ال العرب من ن سك) فمن ، لغتان فيها كمات هذه

  . وساق جلة من األدلة ل ذلك ليس هذا موضَع بسطها ."ف ضورة شعر

)58(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الرياء ﴿شاهُد
َ
َوال اج)اِس ِمَن يَْستَْخُفوَن

َو َمَعُهْم ِ وَُه ] .108 [سورة النساء ﴾يَْستَْخُفوَن ِمَن اب)

كتابه)59( ف اكعريف هذا عنه اهللا Fر الرفاع أحد السيد القطب ر ذك

 الليل : (البهان الؤيد) .

 ف األصل (األسار) .)60(

اهللا)61( قول الكريم القرآن من وشاهُده ، عملَه الرء استحسان هو اإلعجاب

ُ ُسوُء َقَمِلِه فََرآُه َحَسنًا﴿تعاٰل : 
َ
َن ¥ َفَمن ُزيِّ

َ
] .8 [سورة فاطر ﴾أ

)62(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الفقر ُفَقَراُء﴿شاهُد
ْ
ال نتُُم

َ
أ اج)اُس َها فُّ

َ
ك يَا

 اِهللا 
َ
َِميُدۖإِل

ْ
َغِنُّ ال

ْ
] .15 [سورة فاطر ﴾ َواُهللا ُهَو ال

)63(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اجعمة ﴿شاهُد
َ
ال اِهللا نِْعَمَة وا َيُعدُّ َو�ِْن

يٌم ُْصوَها إِن) اَهللا لََغُفوٌر رَِح
ُ
] .18 [سورة اجحل ﴾ت

)64(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من االستدراج بِآيَاتِنَا﴿شاهد بُوا َكذ) يَن ِ
(
َوا�

لَُهْم ْمِل
ُ
َوأ * َفْعلَُموَن

َ
ال َحيُْث ْن مِّ ُهم َمِتٌيَۚسنَْستَْدرُِج َكيِْدي األعراف﴾إِن) [سورة

182-183. [

)65(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من ا�عوٰى ٰ﴿شاهُد َلَ وتِيتُُه
ُ
أ َما إِغ) قَاَل

ٍم ِعنِدي
ْ
] .78 [سورة القصص ﴾ِعل

)66(: العرب لسان ف جاء ، الوقاحة : وقَِحًة"الِقَحة ًة وُوقُوَح َوقاَحًة يَْوقُُح َوقَُح
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معناها رومية كمة العقودة بالقاف [چِنِّ چنِّ ابن قال . نادرتان األخيتان ، وقََحًة

-) الوصل چن بن عثمان الفتح أبو وهو ، أشهرها392فاضل جليلة مصنفات ¥ (

ِعَدٍة من ُحِذفْت كما القياس ل الواَو حذفوا ِوقَْحٌة األصل : الصائص] كتاب

الكسُة زالِت و�ن ، با¥ الرَف فأقروا َفْعلٍَة إٰل فِْعلٍَة عن بها َعَدلُوا إنهم ثم ، وِزنٍَة

َوقَْحٌة وه ، الَقَحِة إل بالِقَحِة وا فتََدر)ُج الَقَحُة : فقالوا ، ¥ بًَة ُموِج كنت الت
وأَبٰ . يزيَد بن ممُد إ~ه ذهب كما ، اللق الرف قبل فُتحْت الفاء ألن) ، كَجْفنٍَة

  ."األصمعُّ ف الِقَحِة إال الفتح

)67(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اكالء َْيِ﴿شاهُد
ْ
َوال ِّ بِالش) َوَغبْلُوُ×ْم

ُعوَن  ْنَا تُرَْج
َ
] .35 [سورة األنبياء ﴾فِتْنًَة َو�ِ~

)68(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الُلُق ُحسن ِهَ﴿شاهُد بِال)ِت اْدَفْع

ْحَسُن
َ
] .34 [سورة فصلت ﴾أ

فِْد والعطاء ، قال عروة بن الَورد - وه حاسية :)69( العاف : طالب الرِّ

كٌة وأنَت  امرٌؤ  خف  إنائَك  واحُدإk  امُرٌؤ  خف  إناkَ  ِشْ

: الماسة ديوان شح ف عالَمرزو� أبو إذا"قال ، واعتفاه عفاه ِمن العاف وأصل

الطي خفية ومنه ، فأطلبه منه طلب : يقال كما ، أعطاه أي فأعفاه ، معروفه طلب

  ."والسباع

)70(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الياء يََرٰى﴿شاهُد اَهللا ن)
َ
بِأ َفْعلَْم لَْم

َ
﴾أ

] .14[سورة العلق 

ويشي)71( ، الالزم اكال� من الشتقاقه ، اكذويب من باكعريف أ~ق ا�وبان

واكذويب . الياء بكمال االتصاف يصح ذلك وعند ، وذهابه الشا فناء إٰل
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رحه الصنف وجدت ثم . العالج متابعة إٰل يشي ، الرباعالضعف من : تفعيل

: فقال الرسالة ف ذكره تعاٰل :"اهللا فيقال ، اكذويب يوجب الياء أن واعلم

الع الوZٰالياء   .": ذوبان الشا الطِّ

)72(: الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف ،"قال القلب انقباض الياء : ويقال

  ."كعظيم الرب

)73(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الراقبة ٍء﴿شاهُد ْnَ ُكِّ ٰ َلَ اُهللا َوøََن

] .52 [سورة األحزاب ﴾َرِقيبًا

أبياتًا)74( الرسالة من واكعد القرب باب ف تعاٰل اهللا رحه القشيي ساق

مطلُعها :

وآخَر يرٰع ناظري ولساkكأن رقيبًا منَك يرٰع خواطري

)75(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من العرفة َحق)﴿شاهد اَهللا قََدُروا َوَما

]67 [سورة الزمر ﴾قَْدرِهِ

هذا)76( عن الشعراء من التنب وعب) ، ¥ الاجة أي : البهان) (زوال قو¥

فقال :

إذا  احتاج  اجهاُر  إٰل  د~لوليَس يصحُّ ف األذهان nٌء

َرْوِح إٰل الوهم عن (واالرتقاء : eاآل السماع باب ف قو¥ مع هذا ويستقيم

  البهان) .

)77(: الكم ف السكندري اهللا عطاء ابن قال مثل"و�لك nٌء قادك ما

إذ"الوهم ، ٌم متوه) سواه ما جيع وجود ألن ، تعاٰل اهللا سوى بما اكعلق والوهم .

اجب قال و�لك ، الفناء :ملسو هيلع هللا ىلصحقيقته يٍد
َ
ك كمُة العرب بها تكلمت كمة «أشعُر :
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 أال كُّ nٍء ما خال اَهللا باطُل» أخرجه مسلٌم .

بعده)78( اكوحيد وباب هذا العرفة باب ف تعال اهللا رحه الصنف استعمل

، اإل¥ لوضوح االشتباه سقوط العرفة : مثًال يقل فلم (اهللا) بدل (االسم) لفظ

 العتبارات :

 األول األدب مع اهللا تعاٰل .

 اكاk : لك يتجنب اإليهام بإمكن معرفة الادث بالقديم .

القشيي اإلمام ا�يكن األشعري السن Ïأ السنة أهل إمام لقول اتباًخ : اكالث

أراد باالسم هنا عب لا فكأنه ، ٰ الُمَسم) عي االسم أن ف مذهبه وعن عنه ينافح

 السٰم ، ولكن منعه من ذلك ما قدمناه من االعتبارات .

)79(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اكوحيد ﴿شاهُد
(
إِال َ

ٰ َ
إِ¥

َ
ال ن)ُه

َ
ك فَاْعلَْم

] .19 [سورة ممد ﴾اُهللا

بقاء)80( مع اكوحيد حقيقة شهود يتم ال ألنه ، الرسم بسقوط الصنف عب)

فيه فيدخل ، األغيار بفناء ذلك بعد عنه وعب . فنائه من بد) ال بل ، الوحد

د حقيقةالوحِّ شهود عن يصده وجوده فمالحظته ، األغيار جلة من هو إذ ،

 اكوحيد .

)81(: الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف مقام"قال أول : الراز سعيد أبو وقال
عز) باهللا وانفراُده ، قلبه عن األشياء ذكر فناء بذلك وتقق ، اكوحيد علم وجد لن

  ."وجل)

)82(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من اكصوف اِهللا﴿شاهد
َ
إِل وا ِفرُّ

[سورة﴾فَ

] .50ا�اريات 
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)83(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من واكعظيم اليبة ﴿شاهُد
َ
ال لَُكْم ا م)

ِ َوقَاًرا وَن ِب) ] .13 [سورة نوح ﴾تَرُْج

)84(: الرسالة ف تعاٰل اهللا الصنفرحه ،"قال جل)تا و�ن ، واألنس اليبة وحال

َسَمت اكمكي أهل فإن ، العبد َ تغيُّ كضمنهما ، نقًصا يعدونهما القيقة فأهل

وال علم وال ، أنَس وال لم فالهيبة ، العي وجود ف مٌو وهم ، اكغي عن أحوالُُهم
 ."حس)

)85(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الُقربة َواْقَتِْب﴿شاهُد [سورة﴾َواْسُجْد

] .19العلق 

)86(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الحبة ُحبÿا﴿شاهُد َشدُّ
َ
أ آَمنُوا يَن ِ

(
َوا�

ِ ] .165 [سورة اكقرة ﴾ِبٰ

)87(: الرسالة ف تعاٰل اهللا رحه الصنف :"قال فقال الحبة عن النيد وسئل

ذكر استيالء إل بهذا أشار . الحب صفات من اكدل ل الحبوب صفات دخول

، الحبوب صفات ذكَر إال الحب قلب ل الغالُب يكوَن ال kح ، الحبوب

  ."واكغافَل بالكية عن صفات نفسه واإلحساس بها

)88(Fر هريرة Ïأ حديث ومنه . فيه واإلفراط ، به الولوع : بالnء االستهتار

اهللا رسول كن : قال عنه ،ملسو هيلع هللا ىلصاهللا ُجدان ¥ يقال لجبٍل فمر) مكة طريق ف يسي

؟ الفرِّدون وما اهللا يارسول : قالوا . الُمَفرِّدون» سبق ُجدان، هذا «سيوا : فقال

القيامةقال يوم اهللا فيأتون ، م
َ
أثقال عنهم ُر ا�ك يضُع ، اهللا بذكر «الُمستَْهَتون :

، ر با�ك الولَعون : والستهَتون . ¥ واللفظ والتمذي مسلم أخرجه . ِخفافًا»

األفعال من : واستُهِت ، بهم فُعل ما وال فيهم قيل ما يبالون ال ، عليه الداِومون
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 الالزمة كناء ما لم يُسم) فاعلُه ، نو : ُهِزَل ، وُزِه .

)89(: الاطر صيد ف الوزي ابن الفرج أبو :"قال العشق : الكماء قال و�لك

سال عيوبه تأمل فمن ، الحبوب عيوب عن أÏ"العٰم حديث ذلك ل ويدل .

اجب عن عنه اهللا Fر أبوملسو هيلع هللا ىلصا�رداء أخرجه « وُيصمُّ يُعم الnَء «ُحبَُّك : قال

: العبود عون ف قال . ضعيف بإسناد معائب"داود رؤية عن أعٰم يعلك أي

بيث ، قبائه سماع عن أصم) ويعلك ، عيبًا فيه تبص ال بيث ، الحبوب الnء

فؤادك ل الحبة سلطان الستيالء ، قبيًحا كًما فيه تسمع الشيف"ال قال .

: اجبوية الجازات ف ُّFيُعم"الر ال القيقة ل للnء الب ألن ، ماٌز وهذا

كأنه عيوبه مواضع عن أغٰ� الnَء أحب إذا االنسان أن الراد و�نما ، يُصم وال

من فصار ، يسمعها ال كأنه أجله من والَمعاتب الَمالوم عن وأعرض ، ينظرها ال

  ."هذا الوجه كألعٰم كغاضيه ، واألصمِّ كغابيه

الفاء)90( أسباب من اُكعد ألن ، الحبوب غياب ف أي : (َليْبًَة) بقو¥ الراد

م ، وعندها ينفتح باب اكماس العيوب . لُوِّ ، ما يدعو إل الشكوٰى واكبُّ   والسُّ

)91(: العرب لسان ف جاء ، االنمحاء أي ، الفناء هو : الnُء"االمتحاء gَ وام)

واألجوُد ، gَ اْمتَ بعُضهم و×ره . أثُره ذهب إذا ٰgَ اْمتَ و×ذلك ، انفعل اًء امِّ �ِ َفم)

gَ فلغٌة رديئٌة gَٰ ، واألصل فيه اْغَمgَٰ ، وأما اْمتَ   ."ام)

إل)92( منسوٌب ملوق ك ألن ، اللق جيع عن أي منسوب) ك (عن : قو¥

: تعاٰل قال ، باإلياد اِهللا﴿خالقه ُق
ْ
َخل لقمان﴾َهَٰذا من11[سورة ، ملوقه أي [

 استعمال الصدر و�رادة اسم الفعول .

¥ ظاهًرا منسوبة فإنها أعما¥ عن الريد فناُء منسوب ك عن االمتحاء ف ويندرج
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نفسه عن فناؤه أيًضا فيه ويندرج ، وتعاٰل سبحانه للحق وباطنًا ، الجاز سبيل ل

 وذاته ووجوده فإنها منسوبة إل اهللا تعاٰل إياًدا و�مداًدا .

)93(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الشوق اِهللا﴿شاهُد ِلَقاَء و يَرُْج َكَن َمن

ٍت
َ
َجَل اِهللا آل

َ
] .5 [سورة العنكبوت ﴾فَإِن) أ

)94(: الرسالة ف اهللا رحه الصنف لقاء"قال إل القلوب اهتياج : الشوق

  ."الحبوب ، ول قدر الحبة يكون الشوق

)95(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من السماِع ِمْن﴿شاهُد َعلَيَْك غ)ُقصُّ
ÿ
َوُ\

فَُؤاَدَك بِِه نُثَبُِّت َما ِل الرُُّس نبَاِء
َ
هود﴾أ اكدايات120[سورة ألهل السماع وُيقصد . [

: اجهايات ألهل بالسماع وُيقصد ، الُمنشد قصائد أي ، القوال كم الريد سماع

 سماع خطاب الق سبحانه ¥ .

 (الق) األول من أسماء اهللا تعاٰل ، واكاk : ضدُّ اكاطل .)96(

ما)97( أجلِّ ومن ، بالواردات تغتذي األرواح أن اللُّوح) (بقوة : بقو¥ القصود

ا�ي بالواء السماع آثار شب)ه فكأنه ، السماع الريد قلب إل الواردات هذه يمل

روحه بها ~قتات ، وأساٍر معاٍن من السماع ف ما حامًال الريد روح إل يصل

 فيقوٰى وينشط .

)98(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من والبسط القبض َفْقِبُض﴿شاهُد َواُهللا

ُعوَن ِْه تُرَْج
َ
] .245 [سورة اكقرة ﴾َوَيبُْسُط َو�ِ~

حب)99( ل الُمحب استمرار أن به القصود ( الُبِّ بقاء (أوجبهما : قو¥
الُبِّ هذا اضمحالل ومع ، أخرٰى وللقبض مرًة للبسط تعرضه يستلزم مبوبه

القرب ضورة هو االستلزام ووجه . والبسط القبض بي اكنقل هذا ينقطُع وغيابه
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واختالف ، والكشفات الواردات تنوع وضورة ، أخرٰى واكعد تارة الحبوب من

 ما يمر به من األحوال ويعانيه من النازالت .

-) وذباري الرُّ عطاٍء بن أحَد حلية359وعن ف kاألصبها نعيم أبو رواه فيما (

: قال عن"األو~اء وسئل عطاء بن أحد حضت : يقول الروي الفضل أبا سمعت

أول القبض : فقال ، ونعِته بُِسَط من وحاِل ، ونعِته قُِبَض من وحاِل والبسط القبض

من وحال ، الَغيبة قُبض من فحال ، اكقاء أسباب أول والبسط ، الفناء أسباب

  ."بُسط الضور ، ونعُت من قُبض الُزن ، ونعت من بُسط السور

الق بقاء ألن ، الاء بكس ( اِلبِّ بقاء (أوجبهما : الملة لقراءة وجه وال

فال ، وجودهما سبب أي ، ومقام حال لك موِجب - اِلبُّ وهو - وتعاٰل سبحانه

. ( حنا قراءة (الُبِّ  خصوصية ألحوال القبض والبسط هنا ، و�لك رج)

)100(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من والفرق المع َربُُّه﴿شاهُد ٰ َل)
َ
ت ا فَلَم)

َصِعًقا ٰnَُمو ر) وََخ ÿَدك َجَعلَُه َجبَِل
ْ
ُلۚلِل و)

َ
أ نَا
َ
َوأ َْك

َ
إِ~ ُيبُْت ُسبَْحانََك قَاَل فَاَق

َ
أ ا فَلَم)

ُمْؤِمِنَي
ْ
] .143 [سورة األعراف ﴾ال

عند)101( ، الر)ْسم (سقوُط : اكوحيد تعريف ف قو¥ من قبُل مر) بما هذا قارن

 ظهور االسم) .

)102(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من نس
ُ
األ َسيَْهِديِن﴿شاهُد ِّÚَر َمِعَ ﴾إِن)

 ] .62[سورة الشعراء 

يتكدر)103(
(
حال ، تعاٰل اهللا من بالعطاء ه سُّ وال الريد قلُب يتعلق ال أن أي

ره . ا به مستأنًسا بذك  باالنقطاع . بل ينبغ أن يكون قلبه وسه مع اهللا تعال فرًح

)104(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من المة مِّن﴿شاهُد َمْغِفَرٍة ٰ إِلَ َسابُِقوا
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ِلِه َورُُس بِاِهللا آَمنُوا يَن ِ
(
لِث ْت ِعد)

ُ
أ رِْض

َ ْ
َواأل َماِء الس) َكَعْرِض َها َعرُْض ن)ٍة وََج بُِّكْم ﴾ر)

الديد اهللا21[سورة «إن : والسالم الصالة عليه قو¥ الشيف الديث ومن . [

مسند ف الُقضاع أخرجه سفسافها» ويكره ، وأشافها األمور معال يبُّ

 الشهاب والطيب اكغدادي ف الامع ألخالق الراوي وآداب السامع .

: أولا ، الصوفية اصطالحات ف kالكشا ذكرها درجات ٰل القوم عند والمة

الت وه ، َغَفة
َ
األ همة ثم . kالفا وترك اكاق طلب ل اكاعثة وه ، اإلفاقة همة

، العا~ة المم أرباب همة ثم . العمل ل األجر طلب من األَغَفة صاحبها تورث

 ) .72-71وه الت ال تتعلق إال بالق (اصطالحات الصوفية للكشاk ص 

نِد�)105( أو ضد� ليس¥ أحد ال فإنه ، تعال اهللا ِسوى ما كِّ عن القلب تنيه أي

 إال هو عز) وجل) .

فإنه)106( و�ال ، لَب) (الط) للسجعة الناسب هو الضبط وهذا ، القصد : األَرُب

 يصح أن تُضبط (اِإلرْب)  .  والعٰن : أن ينفر من ك مقصوٍد سوى اهللا تعال .

اُع) أي االنذاب والَميل .)107(  قو¥ : (النِّ

)108(: تعاٰل اهللا قول الكريِم القرآن من الُمشاهدة بَْصاُر﴿شاهُد
َ ْ
األ تُْدِرُ×ُه

َ
ال

َِبُي
ْ
ال الل)ِطيُف َو وَُه بَْصاَر

َ ْ
األ يُْدرُِك َو األنعام﴾وَُه بطريق103[سورة وذلك . [

مشاهدتهالفهوم إمكن يفيد ، باألبصار ومشاهدته تعاٰل اهللا رؤية نَف فإن ،

حديث ف والسالم الصالة عليه قو¥ الشيف اجبوي الديث ومن . باكصائر

بعد ، الكشفة ل مرت)بٌة والشاهدة . تراه» كأنك اهللا تعبد «أن : الشهور جبيل

: بقو¥ الرسالة ف فها عر) وقد . تهمة"الحاضة بقاء غي من الق حضور ،"وه

 . "وجوُد الق مع فِقدانك"وبقول اإلمام النيد رF اهللا عنه : 
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ي)اري)109( الس) القاسم بن القاسم العباس Ïأ عن الرسالة اهللا رحه الصنف نقل

 ."ما اكذ) خقٌل بمشاهدة الق قط ، ألن مشاهدة الق فناء ، ليس فيها �ة"قو¥ : 

مناسبٌة)110( هنا ولتثور . األثر ذهاب ف وأصله ، بمعناه وا�ثور ، الالك اكُّبور

: العرب لسان ف جاء ، تعاٰل اهللا �كر القلوب نسيان ل األثر ف وُروي"إلطالقه

أبو قال . ثور ا�ُّ سيعة فإنها اهللا بذكر القلوب هذه حاِدثُوا : قال أنه السن عن

واغسلوا اْجلُوَها : يقول ، منها اَءه وامِّ اهللا ِر ذك ُدُروَس يعن ثوِر ا�ُّ سيعة : ُعبيد

للمنل تقول ، نسيانها ُسعة : اجفوس ثُوُر وُد . اهللا بذكر عالها ا�ي والطبَع يَن الر)

ُدثوًرا َدثَر قد وَدرََس عفا إذا عن."وغيه الرسالة ف تعال اهللا رحه الصنف نقل

 ."اليصح للعبد الشاهدة وقد بق ¥ ِعرٌق قائم"اجوري قو¥ : 

حديثه أثناء الرسالة ف ¥ الصنف الستعمال ، األصل ف كما اكبور اختنا ولكننا

: الفناء من الشاهدة ف يُشتط ما إٰل مشًيا تعاٰل اهللا رحه قال . الشاهدة عن

طلع" إذا : وقال . قائم ِعرٌق ¥ بق وقد الشاهدة للعبد اليصح : اجوري وقال

، اكفرقة من طَرف إٰل تشي الشاهدة أن قوم م وتوه) . الصباح عن استُغن الصباح

الق ظهور ف فإن ، صاحبه من وهٌم وهذا ، اثني بي العربية ف الفاعلة باب ألن

، سافر : نو االثني تقhمشار×ة ال جلتها الفاعلة وباب ، اللق ثبوَر سبحانه

 ."وطاَرَق اج)ْعَل  وأمثا¥

)111(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الفراق بَيِْن﴿شاهُد فَِراُق َهَذا قَاَل

ا ِويِل َما لَْم تَْستَِطْع َعلَيِْه َصْبً
ْ
نَِبّئَُك بِتَأ

ُ
] .78 [سورة الكهف ﴾َوَبيِْنَك َسأ

)112(: تعاٰل اهللا قول الكريم القرآن من الوصال فََكَن﴿شاهُد * ٰ
(
َفتََدل َدنَا ُعم)

ْدَ�ٰ
َ
ْو أ
َ
ْيِ أ ] .9-8 [سورة اججم ﴾قَاَب قَوَْس
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ونسأ¥)113( ، اجفيس الكتاب هذا ل اكعليق إتمام إل وفقنا ا�ي هللا المد

األعظم وحبيبه األكرم نبيه باه به ينفع وأن ، و×رًما منه فضًال القبول سبحانه

سيدنا ممد صل اهللا عليه وآ¥ وسلم .
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فهرس املراجع

خليل* إبراهيم ممد تور لتك مقالة ، العلمية نشأته - حياته : القشيي اإلمام

 24والسيدة مرال هاشم جيل ، ملة العلوم اإلسالمية ، السنة السابعة ، العدد 

  إحياء علوم ا�ين لإلمام حجة اإلسالم أÏ حامد الغزال*

 )1078 أسماء الكتب لرياض زاده (-*

  اصطالحات الصوفية ، لعبد الرزاق الكشاk ، تقيق د. عبد العال شاهي*

*kاألنساب للسمعا  

)1339 إيضاح الكنون ذيل كشف الظنون إلسماعيل باشا اكغدادي (-*

  تاج العروس شح القاموس للسيد مرت� السين الزبيدي*

العامة* الصية اليئة طبعة ، برو�مان كرل تأ~ف ، Úالعر األدب تاريخ

 1993، مص ، سنة للكتاب

  تاريخ بغداد للخطيب اكغدادي*

  تاريخ دمشق البن عساكر*

* dتأييد القيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذ~ة ، للحافظ جالل ا�ين السيو

  اكوقيف ل مهمات اكعاريف للحافظ عبد الرؤوف الُمناوي*

اإلمام* عن دراسة مع اكقرة سورة تفسي ، للقشيي اكفسي علم ف اكيسي

ودراسة تقيق من ، الكرمة بمكة القرٰى أم لامعة قدمت أطروحة ، القشيي
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عبد اهللا بن ع اليموي الطيي 

*dالامع الصغي للسيو  

*kنعيم األصبها Ïحلية األو~اء أل 

)674 ا�ر اكمي ف أسماء الصنفي البن الساع (-*

*-) اكاخرزي السن بن لعل ، العص أهل وعصة القص تقيق467دمية ، (

تور ممد أكونG ، دمشق سنة  1972ا�ك

 )1167 ديوان اإلسالم لشمس ا�ين أÏ العال الغزي (-*

*، Zاألو الطبعة ، الرحن عبد البار عبد ، اإلسالم Úالعر التاث ذخائر

1403، سنة بغداد

اإلسالم.،* الغرب دار ، عطية جليل جع ، عواد كور×يس ، الشقية ا�خائر

  .1999بيوت ، سنة 

*-) اججار البن بغداد تاريخ دار643ذيل وطبعة العثمانية العارف دائرة طبعة (

الغرب اإلسالم

  الرسالة القشيية*

*-) النبل العماد البن ذهب من أخبار ف ا�هب ،1089شذرات كثي ابن دار ، (

 1410بيوت ، سنة 

  سي أعالم اجبالء لثهب*

  شذرات ا�هب ف أخبار من ذهب البن العماد النبل*
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 شح شافية ابن الاجب لرF ا�ين األستاباذي*

  شح ديوان الماسة ألÏ ع الرزو�*

  صيد الاطر ألÏ الفرج ابن الوزي*

ابن* منصور تأ~ف ، الجري الامس القرن ف بأصفهان الديث رواة طبقات

، القرى أم جامعة ف توراه ا�ك جيل مقدمة رسالة ، اجِّْهلوي الستار عبد بن غالم

 1424 / 1423مكة الكرمة ، سنة 

  طبقات الشافعية الكبى ، تاج ا�ين السبك*

  عون العبود شح سن أÏ داود*

األستاذ* ، زروق أحد لإلمام ، العطائية ألفاظالكم حلِّ ف الرحانية الفتوحات

 ممد طيب ، كتاب - ناشون ، بيوت

ممد* وتقيق تعريب ، برنستون جامعة مكتبة ف العربية الخطوطات فهرس

 1432خيش ، سقيفة الصفا العلمية ، سنة 

)1068 كشف الظنون عن أسام الكتب والفنون لاm خليفة (-*

  كشف الحجوب للهجويري*

 لسان العرب البن منظور*

 لطائف اإلشارات لإلمام القشيي*

*Fالجازات اجبوية للشيف الر  

خلم* ، mنا لالل تونس) - (الزائر ، الوطنية الكتبة ف العربية الخطوطات
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 1420الكتب ، بيوت ، سنة 

*dالُمزهر ف علوم اللغة لإلمام الافظ جالل ا�ين السيو  

  مسلك األتقياء ومنهج األصفياء*

*، بلوط قره عرضا ، Iوأناطو إستنبول مكتبات ف الوجودة الخطوطات معجم

 طبع ف تر×يا بال تاريخ

  معجم الشيوخ البن عساكر*

*-) nالبن nالفا زروق أحد لإلمام اجصائح الكتب899كتاب دار طبعة (

 العلمية ف متين .

)1339 هدية العارفي ف أسماء الصنفي إلسماعيل باشا اكغدادي (-*

  وفيات األعيان البن خلِّكن*

﴿156﴾



فهرس مؤلفات
العالمة الشيخ حممد أبي اهلدى اليعقوبي

- آداب األوراد 

- إبداع األفكر ف مدح اجب الختار 

 - إتاف الرشيد بما عال من األسانيد

2016- أحسُن الحاضة ف آداب اكحث والناظرة ، دار اكصائر ، القاهرة 

- أخطار العولة : ُجع من عدد من الطب والحاضات ألقاها بدمشق 

- أدب اإلنشاد 

- األدلة اكفصيلية ل أن أسماء اهللا تعال توقيفية 

- أذكر الصالي وأوراد السالكي 

- األربعون األواخر 

- إرشاد السلمي : مت ف الفضائل واآلداب 

- أرفع ا�رٰى ف مدح خي الورٰى : تشطي لمزية اإلمام اكوصيي 

- أصول اإلجازة 

- أصول أهل السن)ة 
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- أصول اكأ~ف وأنواع الصنفات 

- إطفاء المرة من أحكم فسخ الج إل عمرة

 kإل أحاديث تمي األوا kاألعي الروا -

- اإلفادة اكامة لن أراد الرواية باإلجازة العامة

ْسَخوي - ألسنُة اكدقيق : حاشية ٰل كتاب مفاتيح اكحقيق لألِخ

- اإلمام أبو ع! ا�قاق : أخباره وأقوا¥

تور أحد حسون  - االنتصار للنب الختار : ف الرد ل مفت سورية ا�ك

- إناح القاصد ف شح جوهرة العقائد : شح ٰل جوهرة اكوحيد

أربع طبع ، واجب م
َ
قتال وأن خوارٌج داعش أن إثبات ف فتوٰى ، األمة إنقاذ -

 ف عمان والقاهرة وتر×يا وواشنطن2015مرات ابتداء من سنة 

- انهيار الرأسما~ة : جع من مموعة خطب ألقاها بدمشق

- أنوار الربيع : ديوان شعر ف مدح اجب عليه الصالة والسالم

2016- األنوار الحمدية ، تشطي البدة للبوصيي ، دار اكصائر ، القاهرة 

- أوضح الناهج ف اكحذير من الوارج : أربعون حديثًا 

- اإليضاح ألسانيد إمداد الفتاح 

- بث األشواق إل علماء اآلفاق : إجازة مطولة 

- تأصيل فقه األقليات 

القاهرة ، اكصائر دار ، واكعديل الَْرِح ف واك)ْكميل فِْع الر) لفوائِد اكحصيل -
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2016

- التانيم الغناة ف شح القصيدة الثناة : ف الديح اجبوي الشيف 

- تشنيف األسماع بواهر الديح والسماع 

nتصحيح ديوان ابن مني الطرابل - 

- تصحيح الكتب : يتضمن تصحيحات لعدد من الؤلفات واكحقيقات الت قرأها 

- اكصحيح واكحرير لعبارة ف الصباح الني

- اكضمي ف اللغة العربية 

2000- التسعُي ف الفقه اإلسالم ، دار البشائر اإلسالمية ، بيوت 

- اكطرف : األسباب واللول

- اكعيي لألوهام الواقعة ف األربعي
- تفسي جزء عم)

- تفسي جزء تبارك

- تفصيل ما رووا من أحوال لوال ولو 

- تقييد الشارد من أسانيد العالمة الوا� 

- تنبيه األذهان إل األوهام الواقعة ف ثبت حسي عسيان

- تنبيه األلع إل تقيق إحدٰى روايات األصمع 

- جامع اإلجازات 

فيه : الحمدية واألوصاف اجبوية األسماء جامع اجبوية3500- األسماء من
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والصفات الحمدية الشيفة 

- الامع آلداب طلب العلم 

- الهاد واكورة : شبه وردود 

 2007- جواهر الدائح اجبوية : اختيارات ، طبع دمشق 

نش : للغزال اإلحياء من اجكح آداب لكتاب باإلنليية شح : والزواج الب -

ل عدة أقراص 

- حدائق السية اجبوية 

ِم ، دار البشائر اإلسالمية ، بيوت 
ْ
2000- ُحسُن الَفْهِم لسألة القضاء بالِعل

- حياة العلماء 

ملسو هيلع هللا ىلص- خصائص البيب الصطٰف 

- خصائص الطريقة الشاذ~ة : باللغة اإلنليية 

- دراسة ف الط العرÚ القور : وثيقة عهد أÏ بكر لعمر نموذًجا 

- درر الكم الباح ف وصف حني األرواح : تميس قصيدة السهروردي

 2002- دخء ختم الامع الصحيح ، جدن ، 

- د~ل السالكي 

- ديوان شعر باللغة اإلنليية 

- ا�هُب اإلبريز ف لغة اإلنلي : منظومة ف مفردات اللغة اإلنليية

- رايات اجص لتجة عالمة العص (مقدمة ديوان عبي السك) 
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- الرحلة إل اهللا : ا�يوان الصو? 

مرتي طبع ، باإلنليية : داعش ٰل الرد باأللانية2016و2015- وطبع وتُرجم

والوجدية والفارسية ولغة اكاشتو ولغة الاليو 

- ردود ٰل شبهات 

- الرسالة السينية وشحها 

 بيتًا مع الشح313- رفع المة ف وصف أحوال األمة : قصيدة ف 

- روائع الشعر اإلنليي : منتخبات من القصائد اإلنليية ترجها شعًرا 

 kف شيوخ السيد ممد الك الكتا : kف مشيخة الكتا kروض اكها -

ملسو هيلع هللا ىلص- رؤيا رسول اهللا 

- ريح النة 

 ١٩٨٧- زيد اليل الطاk : ملة التاث العرÚ ، دمشق سنة  

- سبط الاردين ومؤلفاته ف الرياضيات والفلك

- سحائب اجدٰى من أشعار الشيخ أÏ الُهدٰى 

- سعد السعود لادح الرسول الحمود : قصيدة بالروف الهملة

- سلطان الادحي : اإلمام شف ا�ين اكوصيي 

للقصيدة وشح تشطي : اككرية الوسيلة kمغا ف اِككرية kالعا سوانح -

اككرية 

 جا¥ و×ما¥ : باللغة اإلنليية ملسو هيلع هللا ىلص- سيدنا ممد 
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- سيف اجظار ف الفرق بي اكبوت واككرار للسيوd : شح وتقيق

- الشاب السلسال ف حلِّ اإلشكل : ف إعراب كمة من القرآن الكريم

- شح مقدمة الرسالة القشيية 

- شح قواعد اكصوف لإلمام أحد زروق 

- شعر عقيل ابن علفة الري : جع وشح 

2014 ، طبعة خاصة الرباط ملسو هيلع هللا ىلص- شفاُء القلوب ف الصالة ٰل البيب الحبوب 

- الشكوى ما أصاب حال الفتوى : حول مؤسسة اإلفتاء بدمشق 

  2017 ، جدن ملسو هيلع هللا ىلص- شمائل البيب الصطٰف 

- الشيخ ممد الطيب : أحوا¥ وأقوا¥ 

الكويت ، Úالعر ملة : السالطي ورخية اإلسالمية الفنون تاريخ من صفحات -

1999 

- طريق العلماء 

- طوالع الكتب 

- الطريقة الشاذ~ة تاريخ وخصائص : باللغة اإلنليية 

- عقد المان ف نظم سور القرآن : منظومة 

  2017 ، الرباط ملسو هيلع هللا ىلص- العقد النضد ف مدح سيدنا ممد 

- العقد الوردي ف عالمات الهدي : منظومة

- العقيدة الطحاوية : ترجة باللغة السويدية 
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- العناية بغاية الرواية 

ف للطلبة ألفه : والوطأ الستة الكتب أسانيد ف : العا~ة األسانيد ف الغا~ة -

2002بريطانيا سنة  

2017- َغَزُل الَكم ف الر)دِّ ل العتلة ، مؤسسة العلم الشيف ، واشنطن 

- فتاوٰى قارئ الداية : تقيق 

- فتاوٰى صوفية 

- فتاوٰى لغوية 

درس أصله : األحكم ف الفروق من ومابينهما اإلسالم ف والقضاء الفتوٰى -

لق أمام أمي الؤمني اللك ممد السادس نصه اهللا 
ُ
حسن أ

- الفتوحات الغربية ف مدح خي البية : مع الشح والتجة اإلنليية 

- الفخر الل بما حصل جا من العلو ف رواية الديث اجبوي 

- فضائل أهل اكيت 

- فضائل ا�كر وا�اكرين : أربعون حديثًا متجم إل اإلنليية 

- فقه األشبة الالل 

- فقه تطبيق الدود 

اآلثار دار ، العربية إل ترجة الكويت من كنوز : ورخيته اإلسالم الفن -

 1999اإلسالمية ، الكويت 

- فهرس الخطوطات ف الزانة ا~عقوبية  
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2016- ف ظالل الشام ، ديوان شعر ، مؤسسة العلم الشيف ، واشنطن 

 Úالقدوة السنة : ف ترجة العالمة الكبي الشيخ إبراهيم ا~عقو -

- القطب شمس ا�ين ا�ين النف : حياته مؤلفاته 

- قطف األزهار من رياض إبداع األفكر

قرًصا عش اثن ل نش ، اإلنليية باللغة يس سورة تفسي : القرآن قلب -

 2008إنلتة 

- القول األسد ف قراءة سورة الَمسد 

- كتاب العلم : شح باإلنليية لكتاب العلم من اإلحياء ، نش ل عدة أقراٍص 

- الكشف عن األحاديث الت صحت بالكشف 

- كشف األستار الرمزية عن أسار تشطي المزية : شح ل المزية وتشطيها

- كشف اللثام عن شعر عالمة الشام : دراسة ف شعر وا�ه جعلها مقدمة �يوانه

- كم ترك األول لآلخر 

- كنوز العرفان 

1992- اللحن ف اللغة العربية : ماضة ألقاها ف جامعة غطبورغ بالسويد سنة 

طبعة : مسلم) (صحيح الصحيح الامع قارئ إ~ه يتاج فيما اكواشيح لطائف -

 2007خاصة ، دمشق 

- لفتة الكبد إل نصيحة الو� البن الوزي : ترجة وشح باإلنليية ل أقراص

- لك نيا كتاب اهللا : تفسي سورة الفاتة باللغة اإلنليية 
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، الاردين لِسبِْط والقابلة الب علم ف ا~اَسِمينِي)ة شح ف يني)ة الَمارِِد اللُّْمَعُة -

1985دراسٌة وتقيق ، دار ابن خبدين ، دمشق 

الكتب- من الوا� العالمة ل قرأته فيما الصون والزبرجد الكنون اللؤلؤ

 والفنون : ثبت بالقروءات والسموخت ل وا�ه رحه اهللا تعاٰل

 - الُمتو)جات : ديوان شعر

سنة السويد ف أصدرها : اإلسالم نور ملة األول1996- العدد منها وصدر

  باللغات اكالث : العربية واإلنليية والسويدية

 - ممع اكهاء ف الصالة والسالم ل خاتم األنبياء

 - متارات األشعار

رات  - الذكِّ

  : مقال نُش ل عدة مواقعمستقبل الشق األوسط- 

 - مشاريع اللِّ اإلسالم

 - الشيخة الصغرى

  بيتًا مع الشح705- ُمطَرٌف وتا� من مد دمشق الا� : قصيدة ف 

همل رسُمه
ُ
ُمه وأ كمل وَس

ُ
- مطلع األسار اللوامع : ِطرٌس أ

1996 مع الخطوطات العربية ف السويد : ملة صوت اسكندينافيا ، السويد- 

 - معاk القرآن الكريم : تفسي وجي

، أقراص ستة ل نش ، اإلنليية باللغة اكي سورة تفسي : اكي معجزة -
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 2006، إنلتة

 - معجم الشيوخ

ٰ تصاريف الكم  - معجم الكم : السم)

 - معلقة الغرب : ف مدح أمي الؤمني اللك ممد السادس نصه اهللا

ف- قصيدة : األسماء رٰ� kتضم900مغا الطويل اكحر من من1750بيت اسًما

 2017األسماء والصفات اجبوية الشيفة ، ا�ار اكيضاء .  الملكة الغربية 

 - مقدمات الكتب (وه القدمات الت كتبها للعديد من الكتب)

 - مالمح تديد الفقه

-، الامسة السنة ،kاكا العدد ، الرياض ، العربية الجلة : األسنة مالعب هو من

  1981أيار 

 - الناجاة : ف آداب ا�خء

- مناجاة القلوب : شح باإلنليية مناجاة اإلمام ابن عطاء اهللا ف عدة أقراص

 - موائد الفوائد

 2015- نت العلم : قواعد وفوائد ف أصول طلب العلم نيويورك 

نظرات ف علم الفلك واكنجيم عند السلمي - 

نظرات ف كتاب تاريخ صدر اإلسالم وا�ولة األموية لعمر فروخ - 

بن- ممد السيد إلجازة تقيق : جعفر بن ممد السيد مشيخة ف الوهر نظم

 جعفر الكتاk للعالمة الشيخ أمي سويد
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 - اجعمة الغا~ة ف أسانيد حديث الرحة العا~ة

بصاال 
ُ
 ف السويد- نوادر الخطوطات العربية ف مكتبة جامعة أ

 ف أمريكانوادر الخطوطات العربية ف مكتبة جامعة هارتفارد - 

  ف أمريكانوادر الخطوطات العربية ف مكتبة جامعة يال - 

ملة- ، الطيب اهللا عبد تور ا�ك مع العربية اللغة حول Ïأد حوار : لوجه وجها

  1992العرÚ ، الكويت 

الوفاء بأحكم نقض القضاء- 

- ا~عقوبيات : ديوان شعر من مائت قصيدة وثمانية آالف بيت
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