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 :الممخص

ييدؼ البحث التعرؼ عمى المجاذيب كعمي تككينيـ الفكرم ،كبياف اف 
المجذبة في اإلسالـ فكرة مستكردة أك ضيفا غريبا جاء مف بالد بعيدة، بؿ 

كامتدادا لمعاني الزىد كالتزكية بمفيكميما كاف جزءا مف صميـ اإلسالـ 
 الشرعي اإليجابي نفعان كالمتكازف ركحان كمادةن التي نظَّر ليا اإلسالـ.

كتطرقنا في البحث الى تعريؼ المجذكب لغة كاصطالحا ،كمناقشة فكرة 
الجذب كما ابرز اآلراء التي اكردىا العمماء في ىذا الجانب ، فضال عف 

الفرؽ بيف  المجاذيب كتككينيـ ،كما الفرؽ ك  تبيـ،ذكر اىؿ الجذب كمرا
 السالؾ كالمجذكب ،كفي نياية البحث بينا اىـ  النتائج التي تكصمنا الييا

 

DOI 

10.37653/juah.2022.176486 

 َُِِ/ٔ/ِٖ تـ االستالـ:
 َُِِ/ٖ/ُٔ قبؿ لمنشر:
 1/9/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 المجاذيب
 تكوينهم
 مراتبهم
 اقسامهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5522) 
 

paddles  Between upbringing and formation, their definition and concept 
Researcher Mahmod O.                Assist. Prof.Dr Abdulazizi K.J  

University of Anbar  

University Presidency  Center for Strategic Studies 

Submitted: 28/06/2021 

Accepted: 16/08/2021 

Published: 01/09/2022 

Abstract: 

The research aims to identify the magnets and their 

intellectual formation, and to show that the attractor in 

Islam is an imported idea or a strange guest who came 

from a distant country, but was part of the core of Islam 

and an extension of the meanings of asceticism and piety 

in their positive legal concept of benefit and balance in 

spirit and substance that Islam theorized. 

In the research, we touched on the definition of the 

attractor linguistically and idiomatically, and discussed 

the idea of attraction and the most prominent opinions 

reported by scholars in this aspect, as well as mentioning 

the people of attraction and their ranks, magnets and 

their composition, and what is the difference between the 

traveler and the attracted, and at the end of the research 

we showed the most important results that we reached 
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 المبحث االول :تعريف المجذوب لغة واصطالحا.
 اواًل: الجذب في المغة

يدكر عمى البتر كاالنقطاع في المقاييس الجيـ كالذاؿ كالباء أصؿ كاحد يدؿ عمى بتر 
ٍذبنا: يقاؿ. الشيء ذىٍبتي الشٍَّيءى أىٍجًذبيوي جى ذىٍبتي اٍلميٍيرى . جى ًو ًإذىا فىطىٍمتىوي، كيقاؿكىجى ناقة : عىٍف أيمِّ

كىك قياس الباب؛ ألنو إذا قؿ لبنيا فكأنيا جذبتو إلى . جاذب، إذا قؿ لبنيا، كالجمع جكاذب
 .(ُ) نفسيا

 ، كما يطمؽ الجذب عمى معافو أخرل غير البتر، الجذب مٌدؾ الشَّيء، كمنو التَّجاذيبي
 .(ِ) كانجذبكا في سيرىـ، كانجذب بيـ سير

ٍذبي ك  يقاؿ لمرجؿ إذا كىرىعى في . يقاؿ جذبىوي، كجبذه عمى القمب، كاجتذبو أيضا. المد  : الجى
قد : كيقاؿ لمناقة إذا قؿَّ لبنييىا. انقطاع الريؽ: كالجذب… جذب منو نىفىسىان أك نىفىسىيف : اإلناء

، كالجمع جكاذبي كًجذابه أيضا، كجذب الشير ذىبىٍت، فيي جاذبه كجاذبتو . مضى عامتو: جى
 .(ّ)سرعة السير": كاالنجذاب. التنازع: كالتجاذب. الشئ، إذا نازعتو إياه

حٌكلو عف مكضعو، كيقاؿ كذلؾ : جذىب الشيء: كالجذب كذلؾ تحكيؿ المكضع، يقاؿ
 .(ْ)اجتذبو بمعنى استمبو

كالجذب مدؾ الشيء كالجبذ لغة تميـ المد : الجذب : المحكـ  مده : جذب الشيء 
كجبذه ، عمى القمب كاجتذبو  حكلو عف مكضعو ، كاجتذبو جذبو يقاؿ كجدت يجذبو جذبا 

االنساف ممقى بيف ا كاراه يعني مطرؼ الشيطاف ، فإف لـ يجتذبو إليو جذبو الشيطاف كجاذبو 
كقكلو ذكرت كاالىكاء تدعك لميكل مدار يدكر عمى البتر كاالنقطاع  ك الجيـ كالذاؿ كالباء 

يقاؿ جذب الشيء أجذبو جدا  كجدم المير عف أمـ إذا ك  ر الشيأصؿ كاحد يدؿ عمى بت
فطمتو كيقاؿ ناقو جاذب ، إذا قؿ لبنيا كالجمع جكاذب . كىك قياس الباب ، ألنو اذا قؿ لبنيا 
فكأنيا جذبتو إلى نفسيا . كما يطمؽ الجذب عمى معاف أخرل غير البتر ، الجذب مدؾ 

 .   (ٓ)كانجذب بيـالشيء ، كمنو الجاب كانجذبكا في سيرىـ 
 .ثانيًا : المجذوب اصطالحا 

ىك تقريب العبد بمقتضى العناية اإلليية المييئة لو كؿ ما يحتاج اليو في طي المنازؿ 
 .(ٔ)الى الحؽ بال كمفو كسعي منو
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مف اصطنعو الحؽ تعالى لنفسو . كاصطفاه لحضرة أنسو ، كطيره بماء  المجذوب
قدسو فحاز مف المنح كالمكاىب ما فاز بو بجميع المقامات كالمراتب بال كمفو المكاسب 

 . (ٕ)كالمتاعب
مف المعمكـ اف لكؿ طائفة اصطالحات تختص بيا دكف غيرىا مف الطكائؼ كالفرؽ 

ه االصطالحات البد مف العكدة الى مصادر كؿ قـك األخرل كألجؿ الكقكؼ عمى معنى ىذ
عمى حدة كاستنباط المفيكـ المحدد الذم تكاضعكا عميو عند اطالقيـ لمفظ معيف الجذبة، بأف 
يقمع عف قمبو جكاذب الدنيا، فاف المجذكب إلى أسفؿ سافميف، ال يجذب إلى أعمى عمييف، 

 . (ٗ)ؽ الجاذبةالعالئ (ٖ)ككؿ منيـ بالدنيا ىك منجذب إلييا، فقطع
كا لىوي ،لىعىمَّوي أىٍف ()كالمراد بقكلو  اته فىتىعىرَّضي ـٍ نىفىحى ـٍ ًفي أىيَّاـً دىٍىًركي بِّكي : ))قىاؿى ًإفَّ ًلرى

ةه ًمٍنيىا فىالى تىٍشقىٍكفى بىٍعدىىىا أىبىدنا (( ـٍ نىٍفحى  . (َُ)ييًصيبىكي
كؿ ما يحتاج اليو في  كالجذب ىك تقريب العبد بمقتضى العناية اإلليية المييئة لو

 .(ُُ)طي المنازؿ الى الحؽ بال كمفة كسعي منو
المجذكب: مف اصطنعو الحؽ لنفسو كاصطفاه  كطيره بما قدسو في زمف المنح 

 .  (ُِ)كالمكاىب ما فاز بو بجميع المقامات كالمراتب بال كمفة المكاسب كالمتاعب
اشتغاال كانقطاع إليو ، يرجع إلى المجذكب ىك المأخكذ عف نفسو ، غير المالؾ ليا ، 

 . (ُّ)تدبير نفسو ، ال يقدر عمى ذلؾ
كالمجذكب مف الخكاص اجتباه ربو سبحانو في االزؿ كسمكو في مسمؾ مف يحبيـ 
كاصطنعو سبحانو لنفسو جؿ شأنو كجذبو تعالى عف الداريف بجذبة تكازم عمؿ الثقميف فيك 

 . (ُْ)في مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر
مف اصطنعو الحؽ لنفسو، كاصطفاه لحضرة أنسو، كطيره : المجذكب" ان كيعرؼ أيض

بما قدسو، في زمف المنح كالمكاىب، ما فاز بو بجميع المقامات كالمراتب، بال كمفة المكاسب 
 . (ُٓ)كالمتاعب"

المجذكب ىك المأخكذ عف نفسو، غير المالؾ ليا، اشتغاال بربو، : "يرجح ابف خمدكف
 .(ُٔ)ال يرجع إلى تدبير نفسو، كال يقدر عمى ذلؾ" كانقطاعان إليو، بحيث
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المجذكب مف الخكاص اجتباه ربو سبحانو في األزؿ كسمكو في :" األلكسي كيعرؼ
مسمؾ مف يحبيـ كاصطنعو سبحانو لنفسو جؿ شأنو كجذبو تعالى عف الداريف بجذبة تكازم 

 .(ُٕ)عمؿ الثقميف فيك في مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر"
دـ يمكف القكؿ أف الجذب يطمؽ عمى مرتبة مف المراتب التي يتكصؿ مف خالؿ ما تق

إلييا بعضيـ، غير أف طريقة الكصكؿ إلى ىذه المنزلة ال تككف بالسعي كالكسب كالعمؿ كما 
ىك معمـك في بقية المنازؿ كالمقامات، بؿ إنما تككف باصطفاء كاختيار إليي يخص بو ا 

 .(ُٖ)تعالى مف يشاء مف عباده السالكيف
 ثالثا: التعريف بالمجذوب عند العمماء  

لقد عمد بعض العمماء الى التعريؼ بالمجذكب كىذة التعريفات تتبايف مف عالـ الى 
اخر كلكنيا كميا تتفؽ عمى اف الجذب ىي منزلة كبيرة لمشخص المجذكب خصو بيا الخالؽ 

 الزىد.سبحانو كتعالى كاىؿ التصكؼ يعتقدكف بانيا اعمى مرتبة في النسؾ ك 
 كلعؿ ابرز بعض التعريفات ماياتي:.

الجذبات كميا مف األنفاس الرحمانية كأدنى الجذبات الجذبة إلى الجنة كال غاية -ُ
 .(ُٗ)ألعالىا كالجذبة شبيو التجمي كقريب منو مف كجو

 .(ُِ()َِ)الجذب ىك االصطالـ -ِ 
الجذبة :ىي تقريب العبد بمقتضى العناية اإلليية المييئة لو كؿ ما يحتاج اليو  -ّ 

 .(ِِ)في طي المنازؿ الى الحؽ بال كمفة كسعى منو
الجذب : المعنى انو يفاجئ المجذكبيف مف امر الممككت ما يأخذىـ عف نفكسيـ   -ْ

 . (ِّ)كيدىش العقكؿ
 .  (ِْ)الجذبة: ىي السير األنفسي -ٓ 
الجذبة: ىي الميؿ كالمحبة الى ا تعالى الجذبة تقريب الحؽ بعض عباده اليو  -ٔ 

 .(ِٓ)باإلرادة جميع ما يحتاج اليو العبد في طي األحكاؿ كالمقامات مف غير كمفة السمكؾ 
 .(ِٔ)الجذب: ىك غياب الحس بالكمية لترادؼ انكار المحبة كالعشؽ -ٕ 
 . (ِٕ)ئؼ اليوالجذبات: عبارة عف انجذاب المطا -ٖ 
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 المبحث الثاني : نشأة المجاذيب
الحمد  الذم خط أىؿ الجذب بمزيد الحبكر ، كاستخمصيـ مف رؽ األغيار بطكالع 
لكامع سكاطع النكر، كطكل لدييـ المنازؿ الشرية بدكف مشقة ، كصانيـ عف طكارؽ القصكر، 

الحضرة المسافر بيـ في  كأجمسيـ عمى منصات التقريب كالعرائس في الخدكر ، فيـ ضنائف
العمك كالحدكث ، الغكاصكف في عمـ القمب كالمستخرجكف منو قالئد النحكر ، كفرائد شرائد 
ىاتيؾ البحكر ، كالصالة كالسالـ عمى الذم جذب األركاح إلى حضرات الفتاح فرفعت عنيـ 

 .(ِٖ)الحضكرالستكر ، كعمى آلو كأصحابو كأتباعو كأحزابو أكلي الجذب كالسمكؾ في مياديف 
المجاذيب لقد درج العمماء قديما عمى تسمية ىذا الصنؼ مف الناس بػ "عقالء 
المجانيف" أك بػ "المكلييف" ، أك بيما معا . كقد يسمكف بػ "البياليؿ"  ، كما في الفتكحات 
المكية كغيره  ،كاف تسمية " المجاذيب" ، صارت ىي المشيكرة  كالمعنى كاحد  ككاف الجذب 

قبؿ ذلؾ مطمؽ القرب ، ثـ صار اصطالحا عمى المجذكب غير المتدارؾ بالسمكؾ ،  يقصد بو
 .  (ِٗ)غير الذاىب عقمو بما ينكشؼ لو مف المشاىدات ، كما يرد عميو مف ماحؽ الكاردات

 نشأة مصطمح الجذب -اوالً 
يذكر أف مصطمح الجذب يرجع الى بداية القرف الرابع ىجرم العاشر الميالدم اال اف 

 . (َّ)مصادر تؤكد لنا الى اف ىذا المصطمح قد ظير قبؿ ىذه المدة بنصؼ قرف تقريبا ىناؾ
كمصطمح الجذب قد ظير مبكرا ، عندما تحدث عف جذب األركاح كما يتعمؽ بو مف 

، ككثيرا ما يقترف  (ُّ)اكصاؼ ترجع كميا الى معنى التكفيؽ كالعناية في اجتذاب المريد
ند العمماء يفرقكف بيف الجذب كالسمكؾ ففي تأكيميـ مصطمح الجذب مع مصطمح السمكؾ ع

ـى   لقكلو تعالى ٍينىا ًبًو ًإٍبرىاًىي مىا كىصَّ ٍينىا ًإلىٍيؾى كى ا كىالًَّذم أىٍكحى ٰى ًبًو نيكحن ـٍ ًمفى الدِّيًف مىا كىصَّ ))شىرىعى لىكي
ميكسىٰى كىًعيسىٰى  مىى كىبيرى  ۖ   ًفيوً  تىتىفىرَّقيكا كىالى  الدِّيفى  أىًقيميكا أىفٍ  ۖ  كى ـٍ ًإلىٍيًو اٍلميٍشرً  عى  ۖ  ًكيفى مىا تىٍدعيكىي

يىٍيًدم يىشىاءي  مىفٍ  ًإلىٍيوً  يىٍجتىًبي المَّوي   . (ِّ)(( ﴾ُّ﴿ ييًنيبي  مىفٍ  ًإلىٍيوً  كى
يقكؿ االلكسي اآلية اشارت الى مقامي المجذكب كالسالؾ فالمجذكب مف الخكاص 

يـ كاصطفاه سبحانو لنفسو جؿ شأنو اجتباه ربو سبحانو في االزؿ كسمكو في سمؾ مف يحب
كجذبو تعالى عف الداريف بجذبة تكازم عمؿ الثقميف فيك في مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر 
كالسالؾ مف العكاـ سمكو في سمؾ مف يحبكنو بالتكفيؽ كاليداية كالقياـ عمى قدمي الجيد 

 .(ّّ) كاالنابة الى سبيؿ الرشاد مف طريؽ العناد
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االجتباء  جذب ، كاالنابة سمكؾ ، االجتباء لمحقيقة كاالنابة كذكر ابف عجيبة ) 
لمشريعة كلمطريقة ، كقدـ االجتباء عمى االىتداء اىتماما بأمره الف جذب عناية كتحقيؽ الكالية 
شرح صكرة لطريؽ اىؿ مقاـ االحساف( يختص بو اىؿ الكالية كاالنابة ىداية يناليا كؿ مف 

 .(ّْ)تمسؾ بالشريعة
 (ّٓ)ال كظيفة لو ، فإنو عندىـ المختطؼ عند المطمع ، مثؿ بيمكؿ المجذكب ىك

كغيره مف مجانيف أىؿ السمكؾ ، كىك فاقد لعقؿ التكميؼ أبدا كلـ تبؽ لو كظيفة ، إذ الكصكؿ 
قد حؽ ، كالكظائؼ إنما ىي كسائؿ لمكصكؿ ، كىذا المجذكب الذم قد كصؿ ، كشاىد 

يدرم ما الكتاب كال اإليماف ، كال النقؿ ، إنما ىك األنكار ، كجذب عف نفسو كعقمو ، فيك ال 
الجذب ىك . ك (ّٔ)سابح دائما في بحر المعرفة كالتكحيد ، مختطؼ عف الحس كالمحسكس

 .  (ّٕ)غياب الحس بالكمية لترادؼ انكار المحبة كالعشؽ
 الفرق بين الجذب والسموك، والعالقة بينهما-ثانياً 

السمكؾ، كغالبا ما يتـ التمييز بينيما عمى  كثيران ما يقترف مصطمح الجذب بمصطمح
ما الفرؽ بيف الجذب كالسمكؾ؟ كما : أنيما شيئاف مختمفاف كمتغايراف، كىنا يمكف أف نتساءؿ

طبيعة العالقة الجامعة بينيما ؟ مف الصكفية مف فرؽ بيف مصطمحي الجذب كالسمكؾ، 
ـٍ ًمفى الدِّيفً  ا  انطالقا مف تفسير قكلو تعالى))شىرىعى لىكي مى ٍينىا ًإلىٍيؾى كى ا كىالًَّذم أىٍكحى ٰى ًبًو نيكحن مىا كىصَّ

ميكسىٰى كىًعيسىٰى  ـى كى ٍينىا ًبًو ًإٍبرىاًىي مىى كىبيرى  ۖ   ًفيوً  تىتىفىرَّقيكا كىالى  الدِّيفى  أىًقيميكا أىفٍ  ۖ  كىصَّ ا اٍلميٍشًرًكيفى  عى  مى
يىٍيًدم اءي يىشى  مىفٍ  ًإلىٍيوً  يىٍجتىًبي المَّوي  ۖ   ًإلىٍيوً  تىٍدعيكىيـٍ   .(ّٖ)﴾ (( ُّمىٍف ييًنيبي ﴿ ًإلىٍيوً  كى

االجتباء جذب، كاإلنابة سمكؾ، االجتباء لمحقيقة، : "إذ قاؿ في تأكيؿ ىذه اآلية
كقٌدـ االجتباء عمى االىتداء اىتمامان بأمره ألف الجذب عناية . كاإلنابة لمشريعة كالطريقة

 .(ّٗ)"مىف تمٌسؾ بالشريعة يختص بو أىؿ الكالية، كاإلنابة ىداية يناليا كؿ
 :فمف خالؿ ما تقدـ اعاله يتبيف لنا أف الفرؽ بيف الجذب كالسمكؾ يتجمى في شيئيف

 .أف مقاـ الجذب أعمى منزلة مف مقاـ السمكؾ-
 .أف الجذب اصطفاء كاختيار إليي، كالسمكؾ تجربة كاختبار إنساني –

كف التقاء كؿ مف الطرفيف العالقة بيف أىؿ الجذب كأىؿ السمكؾ: فإنيا تتجمى في ك
فأرباب الجذب يكشؼ ليـ :" أثناء طريؽ كصكليما إلى ا تعالى، فذكر ابف عطا ا بقكلو

عف كماؿ ذاتو ثـ يردىـ إلى شيكد صفاتو ثـ يرجعو إلى التعمؽ بأسمائو ثـ يردىـ إلى شيكد 
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ية السالكيف نياية كالسالككف عمى عكس ىذا فنياية السالكيف بداية المجذكبيف كبدا. آثاره 
 .(َْ)المجذكبيف، لكف ال بمعنى كاحد، ىذا في ترقيو، كىذا في تدليو"

اعمـ اف الجذب كالسمكؾ مثميما كاألشجار ، شجرة الجذب ليا عركؽ كفركع، ككذلؾ 
شجرة السمكؾ ليا عركؽ كفركع ككؿ عرؽ كفرع منيما لو اثمار، عرؽ الجذب ىي العمـك 

ركع الجذب ، ىي اف يككف صاحبيا بأمر ا تعالى يقكؿ لمشيء كف المدنية الغيبية ، كاثمار ف
فيككف كالكؿ مكاىبو ككذلؾ عركؽ شجر السمكؾ تثمر بالعمـ الظاىرم ، كفركعو تثمر بالعمؿ 
الظاىرم كال تفاكت بيف اىؿ السمكؾ مع اىؿ الجذب اال اف اىؿ السمكؾ عبادتيـ مف كراء 

  ( ُْ) حجاب منو الييـ كمنيـ اليوحجاب ، كاىؿ الجذب ما بينيـ كبيف ا
ال   كما تبرز ىذه العالقة أيضان في ضركرة المزج بيف السمكؾ كالجذب عند المربي، كا 

مجذكبكف فقط، سالككف فقط، مجذبكف : فالناس ثالثة:" فإنو ال يصمح لذلؾ، يقكؿ ابف عجيبة
لمتربية، كىك الذم يتقدمو سالككف، فاألكالف ال يصمحاف لمتربية، كالثالث ىك الذم يصمح 

 .(ِْ)السمكؾ، ثـ يختطؼ إلى الحضرة في مقاـ الفناء، ثـ يرجع إلى السمكؾ في مقاـ البقاء"
كيبيف لنا ىذا المعنى في سياؽ آخر، حيث ينص عمى أف الجذب ىك النكر الذم 
يمشي بو الكلٌي في الناس، إذ بذلؾ الجذب يجذب قمكبى المريديف، كمىف لـ يكف لو ذلؾ 
الجذب، فال يصمح لمتربية، ألنو ظاىرم محض، كأنو ال بيد ليذا الجذب أف يصحبو سمكؾ في 

الَّ فال يصمح أيضان لمتربية  .(ّْ)الظاىر، كا 
 الجذب كالسمكؾ كالتصرؼ بالحؽ 

اعمـ أف الجذب حقيقة إنما ىك عشؽ كمحبة ، كالسمكؾ حقيقة إنما ىك خكؼ كىيبة ، 
ؽ مقمؽ أك خكؼ مزعج . كخركجؾ عنيا ىك اشتغالؾ ألف النفس ال يخرجؾ عنيا إال شك 

بحقائقيا . كميما فنيت عنيا في حقائقيا صارت ىي تتصرؼ في حقائقيا ألنيا عند ذلؾ 
تككف تابعة لؾ . فعند ذلؾ تصير صفتيا صفة النفس كفعميا فعؿ الحؽ . ألنيا ىي منؾ 

ير تتصرؼ بتصرؼ الحؽ كأنت منيا ، فبسبب تعمقؾ بالحؽ يكسييا الحؽ بكسكة الحؽ ، فتص
، كما فنيت عنيا في شيكد الحؽ فني أفعاليا كلـ يبؽ إال الحؽ بالحؽ . كمما نكصيؾ بو يا 
ذا حضر كقت الكـر فكف أنت أكبرىـ ،  أخي إذا حضر كقت الطمع فكف أنت أكبرىـ ، كا 

 .( ْْ)كيدؾ العميا عنيـ أكبرىـ كأصغرىـ كلك بالمزاح
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 الجذب بالتعميم 
اعمـ كمما سمعت مف الشيخ ، نفعنا ا بو ، كىك يتكمـ مع أحد مف أصحابو ، فقاؿ  

لو : يا كلدم ، الجذب يتعممو أىمو مثؿ الصنعة ، كنياية الجذب يعمميا اإلنساف . مف نفسو 
]حيف يقكؿ لمشيء كف فيككف . كذلؾ نياية الجذب " ال يزاؿ عبدم يتقترب إلي بالنكافؿ أحبو 

 تو كنتو" الحديث . قاؿ بعض المفسريف : النكافؿ ىي الحقائؽ العمكية كالسفمية .، فإذا أحبب
قاؿ بعض المفسريف : النكافؿ ىي الحقائؽ العمكية كالسفمية . ككنت مع الشيخ ،  

نفعنا ا بو ، جالسا معو عمى شاطئ نير كىك يتحدث معي ، فقاؿ لي : يا كلدم ، الماء في 
 -نساف . كسمعت منو يقكؿ ، قاؿ لي : يا كلدم ، الخير خير ا األرض بمنزلة الدـ مف اإل
كقاؿ : ىك مثؿ الكاد ترد منو مائة ألفي ، فمائة ألؼ ، كال ينقص  -يعني سر الخصكصية 

شيء منو كال يشعر بيـ ، كردكا منو أك ال ، كالذم رأل قصرا أك نقصا فإنما القصر في نظره 
ىميا كمجالستيـ . مف ذلؾ قصر نظره كنقصت عبارتو . كالنقص في عبارتو ، الدنيا كحب أ

كالعبارة في النظر تقصر كتنقض عمى قدر ما في طكية القمب ، كتعظـ عمى قدر ما في 
ذا  طكية القمب . إذا كاف القمب مطكيا عمى حب المخمكؽ فإف العبارة ال تخرج إال ناقصة كا 

  (ْٓ)إال كاممة كاف القمب مطكيا عمى حب الخالؽ فإف العبارة ال تخرج
 اقسام الجذب-ثالثاً 

 :يرى قسم من الباحثين ان الجذبه تقسم إلى ثالثة أقسام
الجذب التصنعي، كصاحبو يتصنع الجذب، ىركبا مف طمب المعيشة : النكع األكؿ

 .(ْٔ)كمسئكلياتيا ليستريح كيتكاكؿ
العبد مف الجذب الخيالي، كىك جذب تككف فيو األفكار التي ترد عمى : النكع الثاني

 .(ْٕ)ىمكـ الدنيا بحيث تحدث اضطرابان في قمبو فيعتريو حاؿ الجذب
الجذب الحقيقي، كىك اختطاؼ رباني يحدث مف غير تكمؼ كال عناء : النكع الثالث 

 :كال مشقة، كىذا األخير نكعاف
 .جذب منقطع كصاحبو يغيب كيفيؽ –
 .(ْٖ)جذب مطبؽ كصاحبو فال يفيؽ –

قسميف ، جذب العامة كجذب الخاصة جذب العامة جذب منشئو اعمـ اف الجذب عمى 
عشقان كشكقان كمحبة لممخمكؽ ، كجذب الخاصة جذب منشئو عشقان كشكقان كحبة  تبارؾ 
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كتعالى كجذب خاصة الخاصة ىك الذم جمع خير الحالتيف ظاىره جذب العامة كباطنو جذب 
الخالؽ كىذه الفرؽ ىي  الخاصة حصمكا عمى خير الحضرتيف حضرة المخمكؽ كحذرة

 .   ( ْٗ)اشرفيـ
 احوال المجاذيب

كقد يسمى ىؤالء أحيانا بػ " أرباب األحكاؿ " عمى سبيؿ الترادؼ عند بعض المؤلفيف ، 
فقد يطمؽ مصطمح " أرباب األحكاؿ " عمى مف تتكالى عميو األحكاؿ العرفانية السمككية 

 كالقبض كالبسط أك بعض األحكاؿ الجاللية األخرل .
حاؿ مجذكب ، بالمعنى الذم يجعؿ أفعالو غير منضبطة بضكابط الشرع كلك في 
بعض األحياف دكف البعض اآلخر ، كىذا تبعا لمراد ا تعالى في العبد ، فكما أراد ا تعالى 
أف يككف بعض العباد عقالء كبعضيـ مسمكبي العقكؿ ، كذا أراد أف يككف بعض أكليائو مف 

ب ، كالمحك فيككنكف محكىـ كسكرىـ مندرجا في صحكىـ ، فيغمب أىؿ التمكف في الجذ
عمكـ كخصكص ، فكؿ  -أم رب الحاؿ كالمجذكب  -صحكىـ محكىـ ، فبيف المصطمحيف

 .  (َٓ)مجذكب رب حاؿ كليس كؿ رب حاؿ مجذكبا
اف زكاؿ العقؿ عمى ضربيف : ضرب ينتج عف خياالت كأكىاـ فيتصكر مف زاؿ عقمو 
أشياء ليس مكجكدة كيخاطب الصكر التي يراىا أك يتصرؼ بإزائيا بما يناسب ما يتخيؿ لو 
مف تصرفيا إزاءه . فيذا يسقط تكميفو كال اعتبار لقكلو كال حالو إال مف جية ككنو معذكرا غير 

 مكمؼ 
ني : ىك ما ينتج عف فجأة المشاىدات كالتجميات كقكتيا ، كىك ما يعبر كالضرب الثا

عنو الشيخ بالحقيقة اإلليية ، كما نسميو ىنا بػ " بالجذب "، كصاحبو بػ " المجذكب " ، ألف 
الحقيقة ضد الخياؿ كالكىـ ، فحيث كاف االعتبار بالزكاؿ الناتج عف الكىـ ساقطا ، كاف 

 عف ىجـك الكاردات كالتجميات ثابتا .االعتبار بالزكاؿ الناتج 
ككجو ثبكت االعتبار كنفيو ىك بيا يصدر عمف زاؿ عقمو مف فعؿ كقكؿ ، السيما  

القكؿ . فالمجنكف ال اعتداد بقكلو ، كالمجذكب يعتد قكلو ؛ ألف مشاىدتو حقيقية ليست بخياؿ 
ف كاف يظير منو عدـ انتظاـ الحاؿ أك يصدر منو ما يحممو البعض عمى  كال بكىـ ، حتى كا 

اليذياف أك األفعاؿ التي ال تدؿ عمى التحشـ كالكقار ، ألف ما يتراءل لو ك لصاحب الجذب 
ف كانت نت مشاىداتو لـ يتحمميا عقمو ، أك كانت تقمبات األحكاؿ عميو ال  حؽ كمشاىدة كا 
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أك  يتحمميا بدنو فيصدر منو الخطاب مضطربا ، أك تراه عارم البدف في البرد القارس ،
 .  (ُٓ)مرتديا الصكؼ في قيظ الحر

 هنالك عدة فروق بين المجذوب والمجنون ذكرها العمماء 
اف الفرؽ بيف المجذكب كالمجنكف الفرؽ ىك المجنكف عقمة باستعماؿ مطعكـ ككني 

 يفسد مف اجمو اك غيره ذلؾ كالقرع الميكؿ عمى غفمو .
ه ا تعالى عز كجؿ فعقمو كاما المجذكب فانما ذىب عقمو بما شاىد مف عظيـ قدر 

مخبكء عند الحؽ يتنعـ بشيكده كعاكؼ في حضرتو متنزه في جمالو، عريانا كىك البس كمنيـ 
 مف تراه ماشيان كىك راكب كنحك ذلؾ مف االحكاؿ 

ىؿ المجاذيب مطالبكف باآلداب الشرعية كاقامة شعائر الديف ال لذىاب عقكليـ بما 
 عالى .طرأ عمييا مف عظيـ جالؿ ا ت

ليذا نرل بعضيـ يبكي كبعضيـ يضحؾ كبعضيـ لـ يزؿ يتكمـ بيذيانات كبعضيـ 
 بكالـ اىؿ الدنيا فما سبب ذلؾ ؟ 

فقاؿ كؿ حاؿ جذب الحؽ عمييا العبد ال يمكنو الخركج عنيا فاف جذب عمى حالو 
لؼ شير عندىـ كممحة فأبكاء كاف اك عمى حالة كاف كىكذا ال يحسكف قط بطكؿ زماف 

 .(ِٓ)بارؽ
 .(ّٓ)كؿ جذب يككف معو لذة كال يشاركيا تنغيص في حاؿ كجكدىا ال يعكؿ عميو -ُ
 . (ْٓ)الجنكف حالة مرتبطة بالدماغ أحيانا بينما الجذب حالة مرتبطة بالقمب -ِ
جذب جذبة مف الخمؽ الى معاينة الذات فحينئذ صار العمـ عينا كالعيف كشفا كالكشؼ  -ّ

كالحياة مكتا كانقطعت العبارات كانمحت  شيكدا كالشيكد كجكدا كصار الكالـ خرسا
اإلشارات كانمحقت الخصكمات كتـ الفناء كصح البقاء كزاؿ التعب كالعناء كطاح الماء 

 .(ٓٓ)كالطيف كبقى مف لـ يزؿ كما لـ يزؿ حيف ال حيف
اف الفرؽ بيف المجاذيب كالمجانيف، اف المجانيف كاف سبب ذىاب عقكليـ استعماؿ  -ْ

عظيمة عمى عقمو كنحك ذلؾ كاما  (ٔٓ)مزاجيـ اك صخة مطعكـ ككني ال يناسب
المجاذيب فكاف سبب ذىاب عقكليـ عظيـ ما تجمى لقمكبيـ مف عظمة ربيـ فذىمكا عف 

 . (ٕٓ)تدبير ابدانيـ كاحكاليـ
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ذا صح ذلؾ فاعمـ أنو ربما يمتبس حاؿ ىؤالء بالمجانيف الذيف تفسد نفكسيـ الناطقة  كا 
مييزىـ عالمات : منيا أف ىؤالء البياليؿ تجد ليـ كجية ما ، ال كيمتحقكف بالبيائـ ، كلؾ في ت

يخمكف عنيا أصال مف ذكر كعبادة ، لكف عمى غير الشركط الشرعية لما قمناه مف عدـ 
التكميؼ ، كالمجانيف ال تجد ليـ كجية أصال، كمنيا أنيـ يخمقكف عمى البمو مف أكؿ نشأتيـ، 

ف العمر لعكارض بدنية طبيعية ، فإذا عرض ليـ ذلؾ كالمجانيف يعرض ليـ الجنكف بعد مدة م
كفسدت نفكسيـ الناطقة ذىبكا بالخيبة . كمنيا كثرة تصرفيـ في الناس بالخير كالشر ألنيـ ال 

 (ٖٓ)يتكقفكف عمى إذف لعدـ التكميؼ في حقيـ ، كالمجانيف ال تصرؼ ليـ
ما كاف سببو فساد كىؤالء ىـ الذيف يسمكف عقالء المجانيف يريدكف بذلؾ أف جنكنيـ 

نما كاف عف تجؿ إليي لقمكبيـ ، كفجأة  مزاج عف أمر ككني مف غذاء أك جكع أك غير ذلؾ كا 
مف فجآت الحؽ فجأتيـ فذىبت بعقكليـ ، فعقكليـ محبكسة عنده منعمة بشيكده عاكفة في 

 .(ٗٓ)حضرتو متنزىة في جمالو فيـ أصحاب عقكؿ بال عقكؿ
ؽ مف غيرىـ ؟ فقاؿ : مجانيف الحؽ تظير عمييـ قيؿ البي بماذا نعرؼ مجانيف الح

آثار القدرة ، كالعقالء شيد الحؽ بشيكدىـ ، أخبرني بذلؾ عنو صاحبو أبك البدر التماسكي 
"رحمو ا" ككاف ثقة ضابطا عارفا بما ينقؿ، ال يجعؿ فاء مكاف كاك  فقاؿ الشيخ : مف شاىد 

، فإنو قد اقيـ كاعطى مف القكة قريبان مما ما شاىدكا كأبقي عميو عقمو ، فذلؾ أحسف كأمكف 
 (َٔ)اعطيت الرسؿ

اف اىؿ الممؾ ىـ المجاذيب في الظاىر كفي الباطف ، اىؿ الظاىر ليـ مجاذيب كىـ 
ممككيـ كما اف اىؿ الباطف ليـ مجاذيب كىـ ممككيـ مجاذيب العامة كىـ اىؿ الظاىر ىـ 

لعامة كالجذب ىـ الخركج عف عكائد اىؿ الممؾ كالرياسة ، بالجذب حصؿ ليـ الممؾ عمى ا
العامة لك ال الخركج عف عكائد العامة ما حصؿ ليـ الممؾ عمييـ كمجاذيب الخاصة كىـ اىؿ 

 .( ُٔ)الباطف ىـ اىؿ التجريد كالممؾ كالرياسة عمى خاصة الناس كىـ الصالحكف
 تأصيل العمماء لمفهوم الجذب 

المجانيف : يا مناحيس ، ال يغرنكـ كيدؿ عمى كؿ إشارتو بحالو كمقالو ، كقكؿ بعض 
 إبميس فانو إف دخؿ النار ، رجع إلى داره ، كأنتـ يجتمع عميكـ العذاب كالغربة . 

كقاؿ أبك محمد عبد القادر "رحمو ا" : إف  عبادا عقالء كمجانيف ، كالعقالء خير 
 مف المجانيف ، أك كما قاؿ .
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كلما نظر بعض القضاة لرجؿ قد أعطي التحكؿ في الصكرة كىك عمى مزبمة ، قاؿ  
في نفسو : إف الذم يعتقد ىذا الخسيس العقؿ ، فناداه في الحاؿ : يا فقيو ، قاؿ : نعـ ، قاؿ 
: ىؿ أحطت بعمـ ا ؟ قاؿ : ال . قاؿ : أنا مف عمـ ا الذم لـ تحط بو . انتيى كىك 

 .(ِٔ)"عجيب ، فسمـ تسمـ
زكاؿ العقؿ عمى ضربيف : ضرب ينتج عف خياالت كأكىاـ فيتصكر مف زاؿ ف ا 

عقمو أشياء ليس مكجكدة كيخاطب الصكر التي يراىا أك يتصرؼ بإزائيا با يناسب ما يتخيؿ 
لو مف تصرفيا إزاءه ، فيذا يسقط تكميفو كال اعتبار لقكلو كال حالو إال مف جية ككنو معذكرا 

 غير مكمؼ . 
ضرب الثاني : ىك ما ينتج عف فجأة المشاىدات كالتجميات كقكتيا ، كىك ما يعبر كال

، كصاحبو بػ "المجذكب" ألف الحقيقة « عنو الشيخ بالحقيقة اإلليية ، كما نسميو ىنا بالجذب 
ضد الخياؿ كالكىـ ، فحيث كاف االعتبار بالزكاؿ الناتج عف الكىـ ساقطا ، كاف االعتبار 

 عف ىجـك الكاردات كالتجميات ثابتا.بالزكاؿ الناتج 
ككجو ثبكت االعتبار كنفيو ىك بما يصدر عمف زاؿ عقمو مف فعؿ كقكؿ ، السيما  

القكؿ . فالمجنكف ال اعتداد بقكلو ، كالمجذكب يعتد قكلو ، ألف مشاىدتو حقيقية ليست بخياؿ 
ف كاف يظير منو عدـ انتظاـ الحاؿ أك يصدر منو ما  يحممو البعض عمى كال بكىـ ، حتى كا 

اليذياف أك األفعاؿ التي ال تدؿ عمى التحشـ كالكقار ، ألف ما يتراءل لصاحب الجذب حؽ 
ف كانت مشاىداتو لـ يتحمميا عقمو ، أك كانت تقمبات األحكاؿ عميو ال يتحمميا  كمشاىدة كا 
ا بدنو فيصدر منو الخطاب مضطربا ، أك تراه عارم البدف في البرد القارس ، أك مرتدي

 الصكؼ في قيظ الحر .
 المبحث الثالث :المجاذيب وتكوينهم

 اواًل : تكوينهم
مف االسباب التي ليا أىمية كبيرة في تككيف شخصية المجذكب  كالتي تظير مف 
خالؿ اآليات القرآنية كاالحاديث النبكية كاقكاؿ العمماء التي تدعكا الى اصالح الظاىر كالباطف 

ألمـ اف يبعث ليا رسال مبشريف كمنذريف يخرجيـ مف الظممات الى كاف مف رحمة ا تعالى با
ىي خاتمة األمـ كنبييا خاتـ  ()النكر كليحيييـ حياة طيبة في الدنيا كامة الحبيب محمد 

األنبياء كالمرسميف جاء بشريعة اإلسالـ الكاممة التي عالجت كؿ قضايا البشر ظاىرا كباطنا 
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شامال كامال لجميع جكانب الحياة بما فييا مف احكاـ تكميفية عالجا دقيقا كمستمرا كاإلسالـ 
كنظـ فقيية كتربية ركحية لذلؾ امرنا ا سبحانو كتعالى بإصالح الظاىر كالباطف بقكلو تعالى 

 الَّذِينَ إِنَّ ۖ  وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ))

 يَقْتَرِفُونَ كَانُوا بِمَا سَيُجْزَوْنَ الْإِثْمَ يَكْسِبُونَ

ا بىطىفى َّ كقاؿ سبحانو كتعاؿ)) (ّٔ)(( ﴾٠٢١﴿ مى بِّيى اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى ـى رى رَّ قيٍؿ ًإنَّمىا حى
مى  ٍؿ ًبًو سيٍمطىاننا كىأىٍف تىقيكليكا عى ـٍ يينىزِّ ا لى ؽِّ كىأىٍف تيٍشًركيكا ًبالمًَّو مى ـى كىاٍلبىٍغيى ًبغىٍيًر اٍلحى ٍث مىا الى  ى المَّوً كىاإٍلً

،فالتربية الركحية البد منيا مع اصالح الظاىر لتحقيؽ شمكلية الديف  (ْٔ)﴾ ((ّّتىٍعمىميكفى ﴿
ككماؿ االخالؽ كىذا ما اعتنى بو فكاف جؿ اىتماميـ اصالح قمكبيـ كتيذيب اخالقيـ مع 
اصالح الظاىر كغايتو تربية الركح عمى ما يقتضيو الشرع ككؿ عمـ مف العمكـ اإلسالمية 
تتفاكت أىميتو بحسب ما يؤديو ىذا العمـ كيقتضيو منيا ما ىك مطمكب بذاتو امتثاال ألمر ا 
تعالى بو كعمـ االيماف كاليقيف كىك افضؿ العمكـ الف كؿ عمـ مف العمكـ يمكف لكؿ انساف 
مداكلتو تعمما كحفظا كنشرا حتى لمكفار كالمنافقيف اذا تييأت الرغبة كالحرص عمى ذلؾ الف 

مـ نتيجة ذىنية كثمره مف ثمار نتاج العقؿ اال عمـ التصكؼ ال يمكف الحد اف يحصؿ الع
  (ٓٔ)مشاىداتو كذكؽ ما فيو كالتكمؼ بحقائقو اال لمؤمف مكقف

اما السنة فقد دعت الى تخمية القمب مف امراضو كتحميتو بالفضائؿ كقد كجو 
القمب ىك محؿ نظر ا فقاؿ أصحابو الى االىتماـ بإصالح قمكبيـ كبيف ليـ اف  ()النبي

 .(ٔٔ))اف ا ال ينظر الى اجسادكـ كال الى صكركـ كلكف ينظر الى قمكبكـ(
أما عمماؤنا االجالء فقد أجمعكا عمى أالف األمراض كاآلفات القمبية مف    

الكبائر التي تحتاج الى تكبة مستقمة الف امراض الباطف كافية إلحباط اعماؿ العبد كلك كانت 
كثيرة اف عمـ اإلخالص كالعجب كالحسد كالرياء فرض عيف مثؿ غيرىا مف افات النفكس 
كالكبر كالشح كالحقد كالغش كالغضب كالعداكة كالبغضاء كالطمع كالبخؿ كالبطر كالخيالء 
كالخيانة كالمداىنة كاالستكبار عف الحؽ كالمكر كالمخادعة كالقسكة كطكؿ االمؿ كنحكىا كما 

الميمكات في االحياء قاؿ فيو كال ينفؾ عنيا بشر فيمزمة اف يتعمـ منيا ما  ىك مبيف في ربع
يرل نفسة محتاجا اليو كازالتيا فرض عيف كال يمكف اال بمعرفة حدكدىا كاسبابيا كعالماتيا 

 .  (ٕٔ)كعالجيا فاف مف ال يعرؼ الشر يقع فيو
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كالفساد فما  كاذا عبدت ا كتعففت كصمت كتصدقت كتكاضعت كابطف قمبؾ الرياء
 .(ٖٔ)الفائدة مف عممؾ

 ثانيا: مناقشة فكرة الجذب
ف كاف مؤمنا قبؿ حدكث الجنكف بو ، كلو أعماؿ صالحة ، ككاف يتقرب إلى ا  لك كا 
بالفرائض كالنكافؿ قبؿ زكاؿ عقمو ، كاف لو مف ثكاب ذلؾ اإليماف كالعمؿ ، ككاف لو مف كالية 

ككذلؾ مف جف مف المسمميف بعد إيمانو ، ماف كالتقكل ا تعالى بحسب ما كاف عميو مف اإلي
ك تقكاه محشكرا مع المؤمنيف مف المتقيف ، كزكاؿ العقؿ بجنكف أك غيره ، سكاء سمي صاحبو 
"مكليا" أك "متكليا" ، ال يكجب مزيد حاؿ صاحبو مف اإليماف كالتقكی ، كال يككف زكاؿ عقمو 

كف الجنكف يكجب زكاؿ العمؿ ، فيبقى عمى ما كاف سببا لمزيد خيره كال صالحو كال ذنبو ، كل
عميو مف خير كشر ، ال أنو يزيده كال ينقصو ، لكف جنكنو يحرمو الزيادة مف الخير ، كما أنو 

 .  (ٗٔ)يمنع عقكبتو عمى الشر
كمف عالمة ىؤالء أنيـ إذا حصؿ ليـ مف جنكنيـ نكع مف الصحك تكممكا بيا كاف في 

الكفر كالبيتاف ، بخالؼ غيرىـ ممف يتكمـ إذا حصؿ لو نكع إفاقة قمكبيـ مف اإليماف ، ال ب
 بالكفر كالشرؾ كييذم في زكاؿ عقمو بالكفر ، فيذا إنما يككف کافرا ال مسمما .

كمف قاؿ : إف ىؤالء أعطاىـ ا عقكال كاحكاال ، فأبقى أحكاليـ ، كأذىب عقكليـ ،  
ب ا ليـ أحكاال" کالـ مجمؿ ؛ ك ؿ ؛ كأسقط ما فرض عمييـ با سمب ، قيؿ : قكلؾ " كى

فإف األحكاؿ تنقسـ إلى : حاؿ رحماني ، كحاؿ شيطاني ، كما يككف ليؤالء مف خرؽ عادة 
بمكاشفة كتصرؼ عجيب ، فتارة يككف مف جنس ما يككف لمسحرة كالكياف ، كتارة يككف مف 

ي حاؿ عقكليـ كانت الرحمف مف جنس ما يككف مف أىؿ التقكل كاإليماف ، فإف كاف ىؤالء ف
ليـ مكاىب إيمانية ، ككانكا مف المؤمنيف المتقيف ، فال ريب أنو إذا زالت عقكليـ سقطت عنيـ 
ف كاف ما أعطكه مف األحكاؿ الشيطانية كما يعطاه  الفرائض بيا سمب مف العقكؿ ، كا 

كانكا عميو  المشرككف كأىؿ الكتاب كالمنافقكف ، فيؤالء إذا زالت عقكليـ لـ يخرجكا بذلؾ مما
 . (َٕ)مف الكفر كالفسكؽ ، کالـ يخرج األكلكف عما كانكا عميو مف اإليماف كالتقكل

مثاؿ األكؿ : مف يسمع القرآف عمى الكجو المشركع فياج لو كجد بحبو ، أك مخافة أك 
رجاء ، فضعؼ عف حممو حتى د مات أك صعؽ أك صاح صياحا عظيما أك اضطرب 

ترؾ صالة كاجبة أك تعدم عمى بعض الناس فإف ىذا معذكر  اضطرابا كثيرا فتكلد عف ذلؾ
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في ذلؾ ؛ فإف ىذا في ىذه الحاؿ بمنزلة عقالء المجانيف المكلييف الذيف حصؿ ليـ الجنكف ؛ 
ما لضعؼ قمكبيـ عف  مع أنيـ مف الصالحيف كأىؿ المعرفة إما لقكة الكارد الذم كرد عمييـ ؛ كا 

ما النحراؼ أمزجتيـ كقكة ا ما لعارض مف الجف ؛ فإف ىؤالء کما بمغنا عف حممو ؛ كا  لخمط ؛ كا 
اإلماـ أبي محمد المقدسي حيث سئؿ عنيـ فقاؿ : ىؤالء قكـ أعطاىـ ا عقكال كأحكاال ؛ 

 .   (ُٕ)فسمب عقكليـ كأبقى أحكاليـ ، كأسقط ما فرض بما سمب
بيف اف  كمف اشير المؤرخيف الذيف ناقشكا فكرة الجذب كانتقدكىا  ابف خمدكف  حيث

المجذكب ىك انساف فاقد لمعقؿ كبالتالي فيك ليس مكمفا ألنو العقؿ الذم نيط بو التكميؼ 
منعدـ عنده كيرل كذلؾ أف المجذكب اقرب الى الحمقى كالمجانيف كانو بعيد كؿ البعد عف 
االكلياء كالسالكيف يقكؿ )ما زاؿ يختمج في صدرم اف المجذكب فاقد لعقؿ التكميؼ ىك ادكف 

تب النكع اإلنساني فيككف خارجا عف زمرة المؤمنيف بما سقط عنو مف التكميؼ كسيما مرا
كما ىك معمكـ قديما كحديثا كغير   (ِٕ)العبادات فكيؼ يمحؽ بمراتب أكلياء ا كيعد منيـ(

ثـ يعمؿ دعكاه الحقا بقكلو : نكير حتى اليـ ا الى كشؼ الغطاء عف ذلؾ بمنو كىدايتو  
قؿ الذم ناط بو الشرع التكميؼ ىك عقؿ تدبير المعاش ، كىك قياـ اإلنساف عمى ))كذلؾ أف الع

معاشو كتدبير منزلو ، فإف فقد ىذا العقؿ النقص في كفي لطيفتو الركحانية ، كسائر الحمقى 
كالمجانيف ، نزؿ عف رتبة النكع اإلنساني ، كلـ يكف مف اإليماف في شيء ك فضال ذاتو ، عف 

 .(ّٕ)الكالية((
ث ذكر اف المجذكب انساف فاقد لمعقؿ فيك ليس مكمفا الف العقؿ الذم ىك مناط حي

التكميؼ منعدـ عنده كيرل أيضا اف المجذكب اقرب الى الحمقى كالمجانيف بعيد عف االكلياء 
كالسالكيف حيث يقكؿ)) ما زاؿ يختمج في صدرم اف المجذكب فاقد لعقؿ التكميؼ كىك ادكف 

يككف خارجاى عف زمرة المؤمنيف بما سقط عنو مف التكميؼ كسيما مراتب النكع اإلنساني ف
العبادات فكيؼ يمحؽ بمراتب أكلياء ا كيعد منيـ ؟ كما ىك معمـك قديما كحديثا كغير نكير 

 .(ْٕ)حتى اليـ ا الى كشؼ الغطاء عف ذلؾ بمنو كىدايتو((
يرل الباحث اف ابف خمدكف قد جعؿ الجذب في مقاـ الحمقى  كالجنكف كاعتبر الرجؿ 
المجذكب فاقدا لعقمو كلذا فاف التكاليؼ قد سقطت عنو كمف ثـ جعمو في ادنى مراتب النكع 

 كجعؿ المجذكب في مقاـ كاحد مع المجانيف كالحمقى.اإلنساني 
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كال عالقة لو بالجنكف حيث يقكؿ لكف نجد اف سعيد حكل ينفي تعميؽ الجذب بالعقؿ 
)الحظ حالة الجنكف( كيقكؿ  الجنكف حالة مرتبطة بالدماغ أحيانا  بينما الجذب حالة مرتبطة 

 . (ٕٓ)بالقمب
يقكؿ الشيخ عبد القادر الكيالني ))جذبة مف جذبات الحؽ خير مف عمؿ 

الى المدة في صدقو  ، يقكؿ الترمذم ))يحتاج الكلي الى مدة في جذبو كما يحتاج(ٕٔ)الثقميف((
اال اف ىذه تصفيتو لنفسو بجيده كتصفية المجذكب يتكاله ا بأنكاره فانظر كيؼ صنع ا 
بعبده كصنع العبد بنفسو؟ اما ترل ادـ عميو السالـ كيؼ فات الخمؽ كبرز عمييـ بما تكاله ا 

ريقو الى ا مف فطرتو كقاؿ لسائر الخمؽ )كف فكاف( فالمجذكب يجذب في كؿ مكطف في ط
 .(ٕٕ)تعالى كيخبر كيعرؼ المكاطف((

يقكؿ : النقشبندم اف الجذبة نكعاف: كىي اما اف تككف مف طرؼ الحؽ سبحانو تعالى 
:كىي الجذبة الجمية كيقاؿ ليا التكفيؽ كال يمكف الكصكؿ الى ا اال بيا ، كاما اف تككف مف 

 .(ٖٕ)،كالمحبة، كالعشؽ كغير ذلؾطرؼ العبد : كىي الجذبة الخفية كيقاؿ ليا :الميؿ 
 هل الجذب ومراتبهم .  اثالثا:  

اىؿ الجذب : ىـ المحبكبكف كغاية السيكلة ال تعب عمييـ فييا كال مشقة بؿ يجدكف 
المذة كالحالكة في أعماليـ كذلؾ مف قبؿ انو اخرجيـ مف اسر نفكسيـ كتكالىـ بكالءتو كرعايتو 

ىـ  (َٖ)ىـ الذيف نفذكا الى شيكد الحقيقة كانكركا الحكمة (ٕٗ) مف غير مجاىدة منيـ كال مكابدة
قـك غمبت ركحانيتيـ عمى بشريتيـ كنكرىـ عمى ظممتيـ كممككتيـ عمى ممكيـ فمـ يركا اال 
األركاح تظير كتبطف كاف شئت قمت لـ يركا اال االنكار تكثفت كتدفقت مف بحار الجبركت 

لشيكد كالعياف اك تقكؿ ىـ اىؿ الجذب الى رياض الممككت كىـ اىؿ العرفاف مف اىؿ ا
 .(ُٖ)كالفناء

 كقسـ اىؿ الجذب عمى ثالث مراتب ىي :
منيـ مف يككف كارده اعظـ مف القكة التي يككف في نفسو عمييا فيحكـ الكارد  -أ 

عميو فيغمب عميو الحاؿ فيككف تحت تصرؼ الحاؿ كال تدبير لو في نفسو ما داـ في ذلؾ 
 .(ِٖ)الحاؿ
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مسؾ عقمو ىناؾ كيبقى عميو عقؿ حيكانيتو فيأكؿ كيشرب كيتصرؼ منيـ مف ي -ب
مف غير تدبير كال ركية كيسمى ىذا مف عقالء المجانيف لتناكلو العيش الطبيعي كسائر 

 .(ّٖ)الحيكانات
منيـ مف ال يدكـ لو حكـ الكارد فيزكؿ عنو الحاؿ فيرجع الى الناس بعقمو فيدبر  -ج

تصرؼ عف تدبير كركية مثؿ كؿ االنساف كذلؾ ىك صاحب امره كيعقؿ ما يقكؿ كيقاؿ لو كي
( كاف يؤخذ عف نفسو عند نزكؿ الكحي ثـ يسرم عنو فيمقي ما أكحى  القدـ المحمدم فانو )

بو اليو عمى الحاضريف كاعمـ اف المجاذيب ال يطالبكف باآلداب الشرعية لذىاب عقكليـ لما 
 .(ْٖ)طرا عمييا مف عظيـ امر ا

 هر والجذب باالختيار الجذب بالق  
اعمـ أف أىؿ الجذب عمى فرقتيف : أىؿ جذب قيرم في بدايتو كنيايتو ، كفرقة أخرل 

 أىؿ جذب يغرسكنو في بدايتو اختيارا فيثمر ليـ في نيايتو قيرا.
أىؿ الجذب الذم يككف في بدايتو قيرا كفي نيايتو قيرا قد حازكا فضؿ الجمع كفاتيـ 

الجامع بيف االختيارم كالقيرم قد حازكا فضؿ الحضرتيف : فضؿ فضؿ الفرؽ . كأىؿ الجذب 
قدر صحكه مع سكره ،  حضرة الجمع كفضؿ حضرة الفرؽ ألف شرؼ المجذكب يعظـ عمى

مف كاف صحكه ربع سكره فيك أشرؼ ممف كاف صحكه ثمف سكره ، كمف كاف صحكه نصؼ 
بربع فيك أشرؼ ممف سكره فيك أعظـ ممف كاف ربع صحكه. كمف كاف صحكه أقؿ مف سكره 

كاف صحكه نصؼ سكره ، كمف كاف صحكه مستك مع سكره فيك أشرؼ ممف كاف سكره أقكل 
مف صحكه . كالصحك يتجرأ بالنصؼ كالثمف كالربع مثال ، كالسكر ال يتجزأ ك ذلؾ ألف 
ذا اجتمع انقمب حكمو فيصير جمعا ، كالسكر جمع كالجمع  الصحك فزؽ كالفرؽ ال يجتمع ، كا 

ذا تفرؽ انقمب حكمو فيصير فرقا .ال يتفر   ؽ ، كا 
كأشرؼ أىؿ الجذب ىك الذم يككف صحكه عمى قدر سكره كسكره عمى قدر صحكه ،  

ىك يزيد سكا كىك يزيد صحكا يأخذ مف حضرة الجمع كيدفع لحضرة الفرؽ . كما يأخذ مف 
 عو .حضرة الفرؽ كيدفع لحضرة الجمع . فال جمعو بصده عف فرقو كال فرقو يصده عف جم

رأيت عند الشيخ ابف عطاء ا في بعض رسائمو ، قاؿ : قاؿ أبك بكر الصديؽ 
(: رضي ا عنو لعائشة رضي ا عنيا لما نزلت براءتيا مف اإلفؾ عمى لساف رسكؿ ا )

( ، فقالت : كا ، ال أشكر إال ا تعالی ، دليا أبك بكر يا عائشة ، اشكرم رسكؿ ا)
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 نو" عمى المقاـ األكمؿ ، مقاـ البقاء المقتضي إلثبات األثر ، كقد قاؿ ا تعالى"رضي ا ع

ٍيًف أىًف اٍشكيٍر ًلي كى ) امى اليوي ًفي عى ًفصى مىٰى كىٍىفو كى مىمىٍتوي أيم وي كىٍىننا عى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً ًلكىاًلدىٍيؾى كىكىصَّ
)  عميو كسالمو : " ال يشكر ا مف لـ يشكر الناس" . ،كقاؿ صمكات ا (ٖٓ)ًَّإلىيَّ اٍلمىًصيري

ككانت "رضي ا عنيا" في ذلؾ الكقت مصطممة عف شاىدىا ، غائبة عف األثر ، فمـ تشيد 
 . ( ٖٔ)إال الكاحد القيار

 رابعا: بين الجذب والسموك  
اعمـ اف الجذب كحده مف غير السمكؾ في الطريؽ المستقيـ بامتثاؿ أكامر     

حؽ كاالجتناب عف نكاىيو ال نتيجة لو أصال غير الدخكؿ في حيز البمو كالمجانيف فغايتو ال
السالمة مف مكاطف اليالؾ لسقكط التكميؼ بو كما في المطالب الكفية ككذلؾ السمكؾ بامتثاؿ 
األكامر كاالجتناب عف النكاىي مف غير جذب اليي ال نتيجة لو غير الدخكؿ في حيز العمماء 

مف اىؿ الظاىر القانعيف بما يظير عمييـ مف العمـ كالعبادة فيراىـ الناس فيحمدكنيـ كالعباد 
عمى ذلؾ فيرفعكف اقدارىـ كيككنكف في باطف االمر عمى رياء كعجب ككبر كحسد كغركر 

 .(ٕٖ)كغفمة كغيرىا مف امراض القمب
كما دؿ بكجكد اثاره عمى كجكد اسمائو كجكد اسمائو عمى ثبكت اكصافو كبكجكد    

اكصافو عمى كجكد ذاتو اذ محاؿ اف يقـك الكصؼ بنفسو فأرباب الجذب يكشؼ ليـ عف ذاتو 
ثـ يردىـ الى شيكد صفاتو ثـ يرجعيـ الى التعمؽ بأسمائو ثـ يردىـ الى شيكد اثاره كالسالككف 

ة السالكيف بداية المجذكبيف كبداية السالكيف نياية المجذكبيف لكف ال عمى عكس ىذا فنياي
 .(ٖٖ)بمعنى كاحد فربما التقيا في الطريؽ ىذا في ترقيو كىذا في تدليو

اف ارباب الجذب يكشؼ ليـ أكال مف غير مجاىدة عف شيكد الذات فيسكر بشيكد 
يرد مف شيكد الذات الى شيكد نكرىا فينكر الكاسطة أصال كينكر الشرائع اال انو مغمكب ثـ 

الصفات فال يرل اال صفات الحؽ تكثفت كظيرت كينكر األثر ثـ اذا شيد الصفات تعمؽ 
 .(ٖٗ)باألسماء الالزمة ليا ثـ يرجع الى شيكد اثاره فيقكـ بأحكاـ عبكديتو 

اعمـ اف السالؾ يقره العامة ، كينكره اىؿ الفناء يعني الخاصة كالمجذكب يقره الخاصة 
كره العامة كالسالؾ المجذكب يقره العامة كما يقره الخاصة كلما كاف ىك ال ينكر احدان صار كين

، قاؿ جؿ مف قائؿ)) (َٗ)ال ينكره احد كاالنساف كمو جرت عادة ا فيو اف كصفو يعكد عميو
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مىىٰ  ـه عى رَّ ميحى ةه ًلذيكيكًرنىا كى اًلصى ا ًفي بيطيكًف ىٰىًذًه اأٍلىٍنعىاـً خى قىاليكا مى فٍ  ۖ  أىٍزكىاًجنىا  كى ٍيتىةن  يىكيفٍ  كىاً   ًفيوً  فىييـٍ  مى
ٍصفىييـٍ  سىيىٍجًزيًيـٍ  ۖ   شيرىكىاءي  ًكيـه  ًإنَّوي  ۖ   كى ًميـه  حى  . (ُٗ) َّ(( عى

 
 

 خامسا: الفرق بين السالك والمجذوب 
اف مف الناس مف حرؾ ا ىمتو لطمب الكصكؿ اليو فسار يطكم ميامة    

نفسو كبيداء طبعو الى اف كصؿ الى حضرة ربو يصدؽ عمى ىذا قكلو سبحانو كتعالى 
اىىديكا ًفينىا لىنىٍيًديىنَّييـٍ سيبيمىنىا  فَّ  ۖ  ))كىالًَّذيفى جى ف كمف الناس م (ِٗ)(( ﴾ٗٔ﴿ اٍلميٍحًسًنيفى  لىمىعى  المَّوى  كىاً 

مَّا يَوَدُّ فاجاتو عناية ا مف غير طمب كال استعداد كيشيد لذلؾ قكلو تعالى ))

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ 

 وَاللَّهُ ۖ  أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ 

الْفَضْلِ  ذُو وَاللَّهُ ۖ   ُءيَشَا مَن بِرَحْمَتِهِ يَخْتَصُّ

 .(ّٗ)الْعَظِيمِ (( 
فاألكؿ  حاؿ السالكيف كالثاني حاؿ المجذكبيف فمف كاف مبدؤه المعاممة فنيايتو 
المكاصمة كمف كاف مبدؤه المكاصمة رد الى كجكد المعاممة كال تظف اف المجذكب ال طريؽ لو 

 ككثيرا ما تسمع عند بؿ لو طريؽ طكتيا عناية ا تعالى فسمكيا مسرعا الى ا تعالى عاجال
مراجعة المنتسبيف لمطريؽ اف السالؾ اتـ مف المجذكب الف السالؾ عرؼ طريقا بيا تكصؿ 
اليو كالمجذكب ليس كذلؾ كىذا بناء عمى اف المجذكب ال طريؽ لو كليس االمر كما زعمكا 
و فاف المجذكب طكيت لو الطريؽ كلـ تطك عنو كمف طكيت لو الطريؽ لـ تفتو كلـ تغب عن

كانما فاتو متاعبيا كطكؿ امدىا كالمجذكب كمف طكيت لو الطريؽ الى مكة كالسالؾ كالسائر 
 .(ْٗ)الييا عمى اككار المطايا

كشأف السالكيف االستدالؿ باألشياء عميو كىـ الذيف يقكلكف ما رأينا شيئا اال كرأينا   
كلكف ما رأينا شيئا اال رأينا ا بعده كشأف المجذكبيف االستدالؿ بو عمى األشياء كىـ الذيف يق

ا قبمو كال شؾ اف الدليؿ اظير مف المدلكؿ فأكؿ ما ظير لمسالكيف االثار كىي األفعاؿ 
فاستدلكا بيا عمى األسماء كباألسماء عمى الصفات كبالصفات عمى كجكد الذات فكاف حاليـ 
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ؿ الذات المقدسة ثـ الترقي كالصعكد مف اسفؿ الى اعمى كأكؿ ما ظير لممجذكبيف حقيقة كما
ردكا منيا الى مشاىدة الصفات ثـ رجعكا الى التعمؽ باألسماء ثـ انزلكا الى شيكد االثار فكاف 
حاليـ التدلي كالتنزؿ مف اعمى الى اسفؿ فما بدا السالككف مف شيكد االثار اليو انتياء 

الكيف ، لكف ال المجذكبكف كما ابتدأ بو المجذكبكف مف كشؼ حقيقة الذات اليو انتياء الس
بمعنى كاحد فاف مراد السالكيف شيكد األشياء  كمراد المجذكبيف  شيكد األشياء با 
فالسالككف عاممكف عمى طريؽ الفناء كالمحك كالمجذكبكف مسمكؾ بيـ طريؽ البقاء كالصحك 

ما كلما كاف شأف الفريقيف النزكؿ في تمؾ المنازؿ المذككرة لـز التقاؤىما في طريؽ سفرى
 .(ٓٗ):السالؾ مترؽ كالمجذكب متدؿ

اف السالؾ يترقى كالمجذكب يتدلى كما اف الطائع يقبؿ كالعاصي يتكلى السالؾ يترقى 
درجة الى الحضرة كالمجذكب يؤخذ الييا بأكؿ مرة السالؾ يسمؾ عمى صراط مستقيـ 

 .(ٔٗ)كالمجذكب عند القكـ عقيـ
يسير فى طريؽ ا حتى يبمغ كيذكر القاشانى أف السالؾ المجذكب  ىك الذل 

 . (ٕٗ)المقصكد
 ويقسم المجذوب الى أربع حاالت

المجذكب : مف كىب الحؽ سبحانو كتعالى عبدا جذبة ، فاتجو بقمبو إلى ا  -ُ
كتجرد عف جميع العالئؽ دفعة كاحدة ، ككصؿ إلى مرتبة العشؽ ، فإنو يسمى مجذكبا إذا 

ماما . بقى في ىذه المرتبة ، كىذا ال يصمح أف  يككف شيخا كا 
المجذكب السالؾ : كذلؾ إذا رجع ثانية ، كاطمع عمى حقيقة نفسو كسمؾ طريؽ  -ِ

ماما .  ا يسمكنو المجذكب السالؾ ، كىذا يصمح أف يككف شيخا كا 
السالؾ المجذكب : كيككف إذا سمؾ الطريؽ األكؿ كأتمو ، ثـ كصمتو جذبة الحؽ  -ّ

ماما .يسمكنو السالؾ المجذكب ، كىذا   أيضا يصمح أف يككف شيخا كا 
السالؾ : كذلؾ إذا سمؾ الطريؽ ، كلـ تصمو جذبة الحؽ يسمكنو السالؾ كىذا ال  -ْ

ماما  . (ٖٗ)يصمح أف يككف شيخا كا 
فيي قسميف عندىـ : سالؾ مجذكب ، كمجذكب سالؾ فالسالؾ المجذكب يشيد االثار 

كت االكصاؼ كالمجذكب السالؾ يشيد أكال ثـ يستدؿ عمى األسماء كيستدؿ باألسماء عمى ثب
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الذات أكال فينكشؼ لو ما يميؽ باستعداده ثـ يرد الى شيكد الصفات ثـ يرجع الى التعمؽ 
 . (ٗٗ)باألسماء ثـ يرد الى شيكد االثار فنياية السالؾ المجذكب بداية المجذكب السالؾ

السالؾ تبيف مما تقدـ اف الجذب مقدـ عمى السمكؾ كالمجذكب السالؾ اعمى مف 
المجذكب الشتراكيما في العبكر عمى المنازؿ كزيادة المجذكب بانو يشيد األشياء با كىذا 

 . (ََُ)اعمى ممف يشيدىا 
فالجذب اصطفاء كاختيار الييء كالسمكؾ تجربة كاختبار انساني كالعالقة بيف اىؿ 

 تعالى ، يقكؿ ابف الجذب كاىؿ السمكؾ تتجمى في التقاء الطرفيف في طريؽ كصكليما الى ا
عطاء ا السكندرم ))فأرباب الجذب يكشؼ ليـ عف كماؿ ذاتو ثـ يردىـ الى شيكد صفاتو 
ثـ يرجعو الى التعمؽ بأسمائو ثـ يردىـ الى شيكد اثاره كالسالككف عمى عكس ىذا فنياية 

ذا في ترقية السالكيف بداية المجذكبيف كبداية السالكيف نياية المجذكبيف لكف ال بمعنى كاحد ى
 . (َُُ)كىذا في تدلية

كيفيـ مف كالـ ابف عطاء ا تفضيؿ الجذب عمى السمكؾ حيث يقكؿ في مكضع 
اخر  مثاؿ السالؾ كمف يحفر عمى الماء قميالن حتى يجد الثقب فينبع لو الماء بعد الطمب 
 كمثاؿ المجذكب كمف أراد الماء فأمطرت لو سحابة فأخذ منيا ما يحتاج اليو مف غير

  (َُِ)تعب
 النتائج

 وتوصمنا في نهاية البحث الى جممة من النتائج منا :
إف مصطمح الجذب يرجع الى بداية القرف الرابع ىجرم العاشر الميالدم اال اف  -ُ

ىناؾ مصادر تؤكد لنا الى اف ىذا المصطمح قد ظير قبؿ ىذه المدة بنصؼ قرف تقريبا ،  ك 
 مصطمح الجذب قد ظير مبكرا .

ما يقترف مصطمح الجذب بمصطمح السمكؾ، كغالبا ما يتـ التمييز بينيما  كثيران  -ِ
عمى أنيما مختمفاف كمتغايراف، كىناؾ مف الصكفية مف فرؽ بيف مصطمحي الجذب كالسمكؾ 
كقد تبيف لنا أف الفرؽ بيف الجذب كالسمكؾ يتجمى في شيئيف إف مقاـ الجذب أعمى منزلة مف 

ف الجذب اصطفاء  كاختيار إليي، كالسمكؾ تجربة كاختبار إنساني. مقاـ السمكؾ كا 
ناقش كثير مف العمماء في البداية فكرة الجذب كانتقدكىا إذ بينكا أف المجذكب ىك -ّ

إنساف فاقد لمعقؿ، كبالتالي فيك ليس مكمفا، ألف العقؿ الذم نيط بو التكميؼ منعدـ عنده، 
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كأنو بعيد كؿ البعد عف األكلياء كيركف كذلؾ أف المجذكب أقرب إلى الحمقى كالمجانيف، 
 كالسالكيف
  االحاالت

  
 

                                                 
ـ(، مقػػػاييس المغػػػة ، مػػػادة: ََُْ-قّٓٗالػػػرازم، ابػػػك الحسػػػيف احمػػػد بػػػف فػػػارس بػػػف زكريػػػا القزكينػػػي )ت( ُ)
 .َْْ،ص ُـ،جُٕٗٗ، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، بيركت ، ”جذب”
. د: ـ( ، العػيف، تحقيػؽٖٕٔ-قَُٕالفراىيدم ، ابك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك الفراىيدم)ت (ِ)

 .ٓٗ، صٔدار كمكتبة اليالؿ،ج إبراىيـ السامرائي، 
الصحاح تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عطػار، ـ( ، ََُِ-قّّٗالجكىرم، ابك نصر اسماعيؿ بف حماد )ت ((ّ
 .ٕٗ،ص ُـ ،ج ُٕٖٗت، ، دار العمـ لممالييف، بيرك  ْط
ـ (،  تػػاج العػػركس مػػف جػػكاىر َُٕٗ-قَُِٓالزبيػػدم ، محمػػد بػػف احمػػد بػػف عبػػد الػػرزاؽ الحسػػيني)ت ((ْ

 . ُُْ، الككيت ، صِالقامكس ، ط
، ُ؛ الػػػػػػرازم، مقػػػػػػاييس المغػػػػػػة ،جٕٗ،صُ؛ الجػػػػػػكاىرم،  الصػػػػػػحاح ،جٓٗ، صٔالفراىيػػػػػػدم، العػػػػػػيف ،ج (ٓ)

-قُٕٖ؛الفيػػػركز ابػػػادم، ابػػػك طػػػاىر محمػػػد بعقػػػكب)تِٖٓ،صُلسػػػاف العػػػرب ،ج؛  ابػػػف منظكر،َْْص
؛ ٔٔـ،ج،صََِٓ،مؤسسػػػة الرسػػػالة لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع ، بيػػػركت،ٖـ(؛ القػػػامكس المحػػػيط، طُُْْ

 .   ُُْالزبيدم ، تاج العركس، ص
ق(، اصطالحات الصكفية كيميو رشح الػزالؿ فػي شػرح األلفػاظ المتداكلػة بػيف َّٕالقاشاني، عبدالرزاؽ )ت (ٔ)
 .ٓٔـ ص ََِٓ، دار الكتب العممية، بيركت،  ُرباب األذكاؽ كاألحكؿ، تحقيؽ عاصـ ابراىيـ الکيالي،طأ
  .    ُٕالقاشاني ،اصطالحات الصكفية، ص:  (ٕ)
(8 ) 

ـ ( ،مختصػر منيػاج َُِٗ-قٖٗٔالمقدسي ، ابك العباس نجـ الديف احمد بف عبد الرحمف بف قدامة )ت (ٗ)
 . ِٕٔ، صُـ، جُٖٕٗالقاصديف، مكتبة البياف ، دمشؽ، 

ـ (،المعجػـ الكبيػر، َٕٗ-قَّٔالطبراني ، ابك القاسـ سميماف بف احمد بف ايكب بف مطيػر المخمػي )ت)َُ)
 .  ِّّ، صُٗ، مكتبة ابف تيمية، القاىرة،جِتحقيؽ حمدم بف عبد المجيد، ط

 .ٓٔمعجـ اصطالحات الصكفية ، صالقاشاني ،  (ُُ)
  . ٔٗمعجـ اصطالحات الصكفية، ص القاشاني ،  (ُِ)
شػػفاء السػػائؿ كتيػػذيب ـ( ، َُْٓ-قَٖٖابػػف خمػػدكف ، ابػػك زيػػد كلػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد )ت (ُّ)

 . ُِٔـ، صُٔٗٗ،مطبعة دار الفكر المعاصر ،بيركت ،ُط المسائؿ ، تحقيؽ د. محمد مطيع الحافظ ،
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ـ( ، ركح المعاني في تفسير ُّٖٓ-قَُِٕاألماـ شياب الديف محمكد بف عبدا الحسيني)تااللكسي، (ُْ)

ـ ُٓٗٗ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت ،  ُالقػراف الكػػريـ كالسػػبع المثػػاني ، تحقيػػؽ عمػػي عبػد البػػارم عطيػػة، ط
 .ٗٓ، صُّ،ج
؛الجرجػػػػػػػػاني، عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف ٔٗاشػػػػػػػػاني، معجػػػػػػػػـ اصػػػػػػػػالحات الصػػػػػػػػكفية، ص الق ((ُٓ

ـ، ُّٖٗ، ،ُ، دار الكتػػػب العمميػػػة بيػػػركت، لبنػػػاف، ط ُـ(، كتػػػاب التعريفػػػات،طُُّْ-َقُٖٔالشػػػريؼ)ت
 . َِِ، صُج

 .ُِٔابف خمدكف ، شفاء السائؿ كتيذيب المسائؿ ، ص  (ُٔ)
 . ٗٓ، صُّركح المعاني، ج (ُٕ)
 ٗٓ، ص ُّركح المعاني، ج االلكسي ، (ُٖ)

ـ( ، شرح االنفاس الركحانية الئمة السمؼ ُُّٗ-قٖٗٓابف عبد الممؾ، شمس الديف ابك ثابت محمد)ت (ُٗ)
 . ِٓـ  ، ص ََِٕ، دار الكرز لمنشر كالتكزيع، القاىرة ، ُالصكفية، تحقيؽ احمد فريد المزيدم، ط

سفار عػف رسػالة االنػكار فيمػا يتجمػى ألىػؿ الػذكر ـ(، االُِْٖ-قِّٖالجيمي، عبد الكريـ بف ابراىيـ)ت (َِ)
 .  ُِٗمف االنكار، الناشر محمد رجب، دمشؽ، ص

االصػػطالـ ىػػك مصػػطمح صػػكفي بمعنػػى الجػػذب الركحػػي كاالنػػدماج فػػي الطريقػػة ، ابػػف دىمػػاف محمػػد بػػف  (ُِ)
ركت ،دار الفكػػػػػر المعاصػػػػػر، بيػػػػػُاحمػػػػػد بػػػػػف دىمػػػػػاف ، معجػػػػػـ االلفػػػػػاظ التاريخيػػػػػة فػػػػػي العصػػػػػر الممػػػػػككي ،ط

 .  ُٖ،صَُٗٗ
 .ّٗالقاشاني ،اصطالحات الصكفية ،ص (ِِ)
-قٖٕٔعبػػػدا اليػػػافعي، ابػػػك محمػػػد عفيػػػؼ الػػػديف عبػػػدا بػػػف اسػػػعد بػػػف عمػػػي بػػػف سػػػميماف اليػػػافعي)ت (ِّ)

ـ(،ركض الرياحيف في حكايات الصالحيف) نزىة العيػكف النػكاظر كتحفػة القمػكب الحكاضػر فػي حكايػات ُّٔٔ
 .َُٓابر، مكتبة زىراف، القاىرة ، صالصالحيف كاالكلياء كاالك

ـ(، مكتكبػػات االمػاـ الربػػاني، دار الكتػػب ُِْٔ-قَُّْالسػرىندم، ،احمػػد بػف عبػػد االحػػد الفػاركقي )ت (ِْ)
 .ُُْ، صّالعممية ، بيركت،ج

 .ّٕ - ٗالنقشبندم ،الشيخ محمد مراد االزبكي ، رسالة السمكؾ كاالدب المسماة بسمسمة الذىب ، ص (ِٓ)
البحر المديد في تفسير القػراف ، ( ـ ُُٖٖ-قُِّْاحمد بف محمد بف المصرم ابك عباس بف عجيبة الحسني )ابف عجيبة ، (ِٔ)

ـ ، ُٖٗٗ، القػاىرة،  ُالمجيد ، تحقيؽ احمد عبدا القرشي رسالف ، طبعػة الػدكتكر حسػف عبػاس ز كػي، ط
 .ٗٔ، ص ٓج
 .ُِٔالمرضية المجددية ، ص ابك سعيد المجددم ، رسالة الطريقة النقشبندية (ِٕ)

ـ( ، البياف الغنػي عػف التيػذيب ُْٖٕ-قُُِٔالصديقي ، مصطفى بف كماؿ بف البكرم الصديقي )ت( (ِٖ
 –، دار الكػػرز لمنشػػر كالتكزيػػع ، القػػاىرة ُفػػي سػػني احػػكاؿ المجاذيػػب ،تحقيػػؽ محمػػد عبػػد القػػادر نصػػار ، ط

 .ّٓ، صَُُِمصر، 
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 .ٕيب في سني احكاؿ المجاذيب، صالصديقي ،البياف الغني عف التيذ( (ِٗ

ـ( ، ادب الػنفس ، تحقيػؽ ِّٗ-قَِّالترمذم، محمد بف عمي بف الحسيف بػف شػبر عبػدا الحكػيـ )ت (َّ)
 .َُِص ،  ـُّٗٗ، الدار المصرية المبنانية ، مصر ، ُالدكتكر احمد عبد الرحيـ السايح ، ط

، تػػأليؼ المجمػػس األعمػػى لمشػػؤكف ُادة جػػذب، طاحمػػد الطيػػب، مكسػػكعة المفػػاىيـ اإلسػػالمية العامػػة ، مػػ( ُّ)
 .َُِ، صََِْاإلسالمية ، مصر ،كزارة األكقاؼ المصرية، 

 .ُّ( سكرة الشكرل / االية  (ِّ
 . ٗٓ، ص ُّركح المعاني ، ج  االلكسي ، (ّّ)
 .َّْ، ص ِ( ابف عجيبة ، ايقاظ اليمـ في شرح الحكـ، ج ّْ)

 ( سكؼ ناتي عمى ترجمتو بالفصؿ الثالث(ّٓ
  . ُْٔ، ص ابف خمدكف ، شفاء السائؿ كتيذيب المسائؿ (ّٔ)
 .ُِٓايقاظ اليمـ في شرح الحكـ، دار المعارؼ ،  ص ابف عجيبة، (ّٕ)

 .ُّ/  سكرة الشكرل اآلية (ّٖ)
 .َِّ، صٓابف عجيبة ، البحر المديد ، ج (ّٗ)
-قَٕٗابػػػف عطػػػاء ا السػػػكندرم، ابػػػك الفضػػػؿ احمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الكػػػريـ بػػػف عبػػػد الػػػرحمف )ت (َْ)

 .ٖٔـ، صُٖٖٗ، مركز األىراـ، ُـ(، الحكـ العطائية، طَُّٗ
اليكاقيػػت الحسػػاف فػػي تصػػريؼ معػػاني االنسػػاف ، تحقيػػؽ  ـ( ،ُٖٕٕ-قُُِٗ( العمرانػػي ، عمػػي الجمػػؿ )(ُْ

 ُٗ،صََِِلبناف ،-،كتاب ناشركف ، بيركت ِطالدكتكر عاصـ ابراىيـ الكيالي ، 
 .َِّ،صٓالبحر المديد في تفسير القرآف المجيد، ج  (ِْ)
 .َّّ، صٕابف عجيبة ،البحر المديد ،ج  (ّْ)
 . َِّاليكاقيت الحساف في تصريؼ معاني االنساف ، ص( العمراني ، (ْْ
 . َّٔاليكاقيت الحساف في تصريؼ معاني االنساف ، ص ( العمراني ، (ْٓ

بػػػديع الزمػػػاف ، سػػػعيد النكرسػػػي ،انػػػكار الحقيقػػػة  مباحػػػث فػػػي التصػػػكؼ كالسػػػمكؾ ، تحقيػػػؽ احسػػػاف قاسػػػـ  (ْٔ)
 . ُٕٔـ صَُِّالصالحي، دار سكزلد لمنشر ،

 . ُٕٔبديع الزماف ،انكار الحقيقة ،ص(ْٕ) 
 . ُٕٔبديع الزماف ،انكار الحقيقة ،ص (ْٖ)
 . َّٕالنساف ، صاليكاقيت الحساف في تصريؼ معاني ا( العمراني ، (ْٗ
 . ُٓالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص( (َٓ
 . َِالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص (ُٓ)
 .ُْ-َْالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص ((ِٓ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)ُِِٖ ) 
 

                                                                                                                                        
-قّٖٔ)تابػػػف عربػػػي ،محػػػي الػػػديف محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عربػػػي الحػػػاني الطػػػائي االندلسػػػي  (ّٓ)

 .ٖ-ٕ، صَُِٕـ( ، رسالة ال يعكؿ عميو ،دار الكرامة لمنشر،َُِْ
 .ْْسعيد حكل، محمد بف ديب الحكل ، تربيتنا الركحية ، ، دار الكتب العربية ، بيركت ،ص (ْٓ)
ف ابي طاىر بف ابي سعيد ، اسرار التكحيد في مقامػات أبػك سػعيد، تحقيػؽ ابف المنكر، محمد بف المنكر ب (ٓٓ)

 .  ِّٓـ ، صََِٕ، المجمس االعمى لمثقافة، القاىرة، ُاسعاد عبد اليادم قنديؿ ، ط
الصػػػخة : مػػػػف الصػػػػاخة كىػػػػي الصػػػػيحة الشػػػػديدة تصػػػػـ لشػػػػدتيا .االزدم، ابػػػػك الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف الحسػػػػف  (ٔٓ)

، ِكاالعػالـ ، تحقيػؽ د احمػد مختػار عمػرك كد ضػاحي عبػد البػاقي ،طـ(، المنجد في المغة ُِٗ-قَّٗ)ت
 ُْٕـ، صُٖٖٗعالـ الكتاب ، القاىرة ،

ـ(، األجكبػػػة المرضػػػية عػػػف ائمػػػة الفقيػػػاء ُٓٔٓ-قّٕٗالشػػػعراني، عبػػػد الكىػػػاب بػػػف احمػػػد بػػػف عمػػػي)ت (ٕٓ)
 . ُّْ، صََُِ، تحقيؽ عبد البارم محمد داكد، مكتبة دار البيركني، كالصكفية

 . ُْ-ُّالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص ((ٖٓ
 .ُْالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص  ((ٗٓ
 . ُٓ-ُْالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص ((َٔ
 . ُِٖصاليكاقيت الحساف في تصريؼ معاني االنساف ، العمراني ،  ((ُٔ
 . ُٗالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص ((ِٔ

 .َُِسكرة االنعاـ اآلية /  (ّٔ)
 . ّّسكرة االعراؼ اآلية /  (ْٔ)
ـ(، قػػكت القمػػكب فػػي ٔٗٗ-قّٖٔبػػي طالػػب محمػػد بػػف ابػػي الحسػػف عمػػي بػػف عبػػاس المكػػي )تالمكػػي ،ا( ٓٔ)

، دار الكتػػػب  ِالتكحيػػػد، تحقيػػػؽ د.عاصػػػـ ابػػػراىيـ الكيػػػالي، طمعاممػػػة المحبػػػكب ككصػػػؼ طريػػػؽ المريػػػد مقػػػاـ 
 .ُّٕ،ص ُـ ، جََِٓالعممية،بيركت ،

ـ(،صػػحيح مسػػمـ، تحقيػػؽ محمػػد فػػكاد ُٕٗ-قُّٔمسػػمـ، بػػف الحجػػاج أبػػك الحسػػف القشػػيرم النيسػػابكرم ) (ٔٔ)
 . ّّ،رقـ الحديث ُٖٔٗ،صْعبد الباقي ، دار احياء التراث العربي،بيركت،ج

ـ(، حاشػػية المسػػماة رد ُّٖٔ-قُِِٓعابػػديف، محمػػد امػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز الدمشػػقي)تابػػف (ٕٔ)
، دار احيػػػػػػػػاء التػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػي بيػػػػػػػػركت ،  ٖالمختػػػػػػػػار عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػدر المختػػػػػػػػار شػػػػػػػػرح تنػػػػػػػػكير االبصػػػػػػػػار، ط

 .ُّ،صُـ،جُٕٖٗ
ـ ، ُِّٗ، الرفػػػاعي، احمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف ثابػػػت الحسػػػيني ، البرىػػػاف المؤيػػػد ، المطبعػػػة العمميػػػة ، حمػػػب  (ٖٔ)

 .ُِِص
 .ِِ-ُِالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص( (ٗٔ
 . ِّالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص( (َٕ
 .ِٓ-ِْ-ِّالصديقي ،البياف الغني عف التيذيب في سني احكاؿ المجاذيب، ص( (ُٕ
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 . ُْٔالمسائؿ ،صابف خمدكف ، شفاء السائؿ كتيذيب  ((ِٕ

 .ُْٔابف خمدكف ، شفاء السائؿ كتيذيب المسائؿ ، ص  (ّٕ)
 .ُْٔابف خمدكف ، شفاء السائؿ كتيذيب المسائؿ ، ص  (ْٕ)
 .ْْسعيد حكل، تربيتنا الركحية ،ص(ٕٓ)
ـ(، الفػػتح الربػػاني كالفػػػيض ُُٓٔ-قُٔٓابػػك محمػػد محػػي الػػديف عبػػػد القػػادر بػػف مكسػػى بػػػف عبػػدا)ت (ٕٔ)

  .ِّٓالرحماني، نحقيؽ د احمد عبد الرحيـ السايح، المكتبة الثقافة الدينية، القاىرة ، ص 
كارث ـ (، خػػتـ االكليػػاء ، تحقيػػؽ عبػػد الػػَّٗ-قُّٖالحكػػيـ ابػػك عبػػدا محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػيف ) (ٕٕ)

  .ُْٔ-ُْٓـ ، صُٗٗٗ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ُمحمد عمي ، ط
 .ّٕرسالة السمكؾ كاالدب المسماة بسمسمة الذىب ، ص (ٖٕ)
ـ( ،غيػث الكاىػب العميػػة فػي شػرح الحكػػـ العطائيػة ، دار الخيػػر ُّٖٗ-قِٕٗالرنػدم،ابف عبػاد النفػػرم)  (ٕٗ)

 .  َِْ، ص ِـ ،ج َُِٗلمطباعة، 
 .ُْٕ، صِالفتكحات اإلليية في شرح المباحث االليية دار الكتب العممية ،ج  ابف عجيبة، (َٖ)
 .ُّٕ، صِابف عجيبة ، الفتكحات االليية ،ج  (ُٖ)

ـ(، تفسػػير ركح البيػػاف فػػي تفسػػير ُُٕٓ -قُُِٕابػػك الفػػداء ،اسػػماعيؿ حقػػي بػػف مصػػطفى الحنفػػي)ت ((ِٖ
 . ُٕٔ، صٗالقراف، ضبظو كصححو عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف، ج 

 .ُٕٔ، صٗابك الفداء ، تفسير ركح البياف في تفسير القراف ،ج  (ّٖ)
 .ُٕٔ، صٗتفسير ركح البياف في تفسير القراف ،ج  ابك الفداء ، (ْٖ)

 .ُْاآلية /لقماف  سكرة ((ٖٓ
 . ْْ-ّْاليكاقيت الحساف في تصريؼ معاني االنساف ، صالعمراني ،  ((ٖٔ

الكمشخانكم ، ضياء الديف احمد بف مصطفى ، جامع األصكؿ في االكليػاء، دار الكتػب العمميػة ،بيػركت  (ٕٖ)
 . َِٓ-َِْـ ، صََُِ، 
 .ُٖٓ-ُّٖابف عطاء ا السكندرم ، نشأة الطريقة الشاذلية ، ص  (ٖٖ)
 . ّٖٓ، صِايقاظ اليمـ في شرح الحكـ ،ج  ابف عجيبة، (ٖٗ)

 . َِساف في تصريؼ معاني االنساف ، صاليكاقيت الحالعمراني ،  ((َٗ
 .ُّٗاآلية /االنعاـ  سكرة ((ُٗ

 .ٗٔاآلية /العنكبكت  سكرة (ِٗ)
 .َُٓاآلية /البقرة  سكرة( ّٗ)
 .َُٗ، ص ِابف عباد الرندم ، غيث الكاىب العمية في شرح الحكـ العطائية ،ج  (ْٗ)
 .ُٕٖ، ص ِابف عباد الرندم ، غيث الكاىب العمية في شرح الحكـ العطائية ،ج (ٓٗ)
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ـ( ، ُْٕٔ-قُٖٖابف رغداف الشاذلي، جمػاؿ الػديف محمػد بػف احمػد بػف محمػد ابػك المكاىػب الشػاذلي)ت(ٔٗ)

 . ٔٗـ ، صََُِقكانيف حكـ االشراؽ، تحقيؽ احمد فريد المزيدم، دار الكتب العممية، بيركت، 
لطػػػػائؼ اإلعػػػػالـ فػػػػي اشػػػػارات اىػػػػؿ االليػػػػاـ، تحقيػػػػؽ سػػػػرميد عبػػػػد الفتػػػػاح ، مكتبػػػػة الكنػػػػب عبػػػػد الػػػػرزاؽ ،  (ٕٗ)

    ٖ -ٕ، ص ِالمصرية، القاىرة، ج 
السػػايح، احمػػد عبػػد الػػرحيـ ، السػػمكؾ عػػف الحكػػيـ الترمػػذم كمصػػادره مػػف السػػنة النبكيػػة، رسػػالة دكتػػكراه ، (ٖٗ)

 .  ٖٓـ،صُٖٔٗشريؼ ،القاىرة ، بمكتبة كمية أصكؿ الديف، جامعة األزىر ال
ق( ، الحػػدائؽ الكرديػػة فػػي حقػػائؽ اجػػالء السػػادة النقشػػبندية، ُُّٖالخػػاني ، عبػػد المجيػػد بػػف محمػػد )ت (ٗٗ)

 .ٖ-ٕ، ص ََِِ، دار اراس لمطباعة، أربيؿ ، العراؽ ،  ِتحقيؽ محمد خالد الخرسو، ط
كمنيجػو فػي التصػكؼ، دار الكتػب العمميػة،  جكاد حيدرم، فقي عمي الجـك حيدرم، مكالنا خالد النقشبندم(ََُ)

 .ُِّـ،  صَُِٔبيركت ، 
 .ٖٔـ، صُٖٖٗ، مركز االىراـ ،ُق(، الحكـ العطائية، طَٕٗاحمد بف محمد عبد الكريـ )ت)َُُ)
ـ ََِٖابف عطاء ا السكندرم، تاج العركس الحاكم لتيػذيب النفػكس ، دار الكتػب العمميػة ، القػاىرة،  (َُِ)

 .ِ، ص
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