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 بن�عثمان�الهجويري�وكتابه�"كشف�ا�حجوب"�إطRلة�عLى:�عLيّ 
  

 رئيس�أحمد�النعماني�د/التأليف:�

  الشيخ�بدر�جمال��ص�Rي: التصرف)(ب�من��ردوية�ال�;جمة
  مدرس�العربية،�مدرسة�Dص�ح،�سريم>;،�أعظم�كر،�أَتْر�براديش،�الهند

 

  بن�عثمان�الهجويري��السيد�عLيّ 

بي�والغزنوي�وال�هوري�(�هو�ع�يّ 
ّ

م)،�يك٤٦٥�Ã�ّ-٤٠٠بن�عثمان�الهجويري�والج�
>ن�بأفغانستان،�وأقام�بأبي�الحسن�ويلّقب�بـ"داتا�گنج�بخش".�ولد��ي�مدينة�غزن

ب�القريت>ن�من�غزن>ن،�وسكن�
ّ

مدة�طويلة�من�الزمان��ي�قريته�هجوير�وقرية�ج�
�أخذ�عن��كان�إماما��ي�آخر�عمره��ي�Pهور. �الفقه�والزهد،�والعلم�وا-عرفة. �ي

�ب�د� �معظم ��ي �ساح �وصحبه. �مدة �منه �واستفاد �الخي�ي �الفضل �أبي الشيخ
قّدسة،�ثم�Pزم�الشيخ�أبا�العباس��شقاني،�وأخذ�العالم�وحّج�وزار�ا-واضع�ا-

عنه�بعض�العلوم�كما�أخذ�عن�الشيخ�أبي�القاسم�القش>;ي�والشيخ�أبي�سعيد�
�قدم� �ثم �مدة، �وPزمهم �وكبار�الصوفية �وا-حدث>ن �العلماء �من �وغ>;هم ا-هنوي

�الشيخ�عبد�الرحمن�الجامي��ي�كتابه�"نفحات�Dنس"�وأث��Ãعليه. �ذكره �Pتصرح�كتب�التاريخ�عن�و �الهند.
ما�كتب�أحد�من��فخّمن�بعض�علماء�التاريخ�وأهل�العلم�أنه�من�مواليد�سنة�أربعمائة�ع�ى�التقريب.�،مي�ده

�أّن� �ا-حجوب" �"كشف �كتابه ��ي �صّرح �ولكنه �كتاباته �أي ��ي �الشيخ �و�Pذكره ��بتدائي �تعليمه �عن مؤرخيه
� �العباس �أبا �الشيخ �له، �أستاذا �كان ��خرين�و �شقاني ��ساتذة �من �عل¾�ا �حصل �فقد ��بتدائية �العلوم أما

الذين�لم�تذكر�أسماؤهم.�كتب�الع�مة�عبد�الuي�الحس����ي�كتابه�الشه>;�"Dع�م�بمن��ي�تاريخ�الهند�من�
�وشيوخه: �أساتذته ��ي �الخت�ي،���ع�م" �الحسن �بن �محمد �الفضل �أبي �الشيخ �عن �الهجويري) �(الشيخ "أخذ

�م �مدة �محمد�وصحبه �بن �أحمد �العباس �أبا �الشيخ �وزار�ولزم �وحّج �ا-عمورة، �معظم �ساح �ثم �الزمان، ن
�شقاني،�وأخذ�عنه�بعض�العلوم،�وأخذ�عن�الشيخ�أبي�القاسم�عبد�الكريم�بن�هوازن�القش>;ي،�والشيخ�

ا-حدث>ن�أبي�سعيد�بن�أبي�الخ>;�ا-هنوي،�وأبي�ع�ي�الفضل�بن�محمد�الفارمدي،�وخلق�آخرين�من�العلماء�و 
وقد�استفاد��ي�التصوف�من�عدد�هائل�من�الصوفية�كما�قال��ي�كتابه�"كشف�ا-حجوب"��ي�.�وPزمهم�مدة"

  .أمكنة�مختلفة�وسّم�Ãبعضهم�م�Õم�كالشيخ�أبي�الفضل�الخت�ي

كان��ي�حياة�الشيخ�الهجويري�باٌب�أهّم�للسياحة،�يخ`;نا�أنه�قد�ساح��ي�ش°�Ãالب�د�Dس�مية.�فكان�يزور�
�ويستفيد�من�الشخصيات�الروحانية�البارزةع �وما��،لماءها��جلة �إ«ى�قهستان�وكرمان�وخراسان فقد�رحل

�الب�د� �من �وغ>;ها �والشام �والعراق �وبغداد �وفارس �وآذربائجان �وخورستان �وط`;ستان �ال�Õر�وتركستان وراء
لصوفية�بخراسان�وحدها،�"زرت�ث�ثمائة�رجل�من�العلماء�ا�إنه�ذكر��ي�كتابه�"كشف�ا-حجوب":�العديدة.

فعلم�من�ذلك�أنه�قد�tPى�ث�ثمائة�رجل�كامل��ي�خراسان�وحدها،�.�وكل�م�Õم�له�مشرب�خاص�من�التصوف"
�م�Õم �واستفاض �Pقهم �والسلوك �الطريقة �وأصحاب �القلوب �أهل �من �رجال �من �ال°���فكم �سائر�الب�د �ي

تطع�أحٌد�من�أصاغر�الصوفية�وأكابرها�أْن�يتقي��ي�زمن�الشيخ��ي�القرن�الخامس�الهجري�لم�يسو�.ذكرها�آنفا
التشيع��ي�أقوالهم�وأعمالهم،�ولكن�الشيخ�الهجويري�لم�يدنس�نفسه�من�هذه�الرذيلة�فنستدّل�بذلك�أنه�

�والجماع �السنة �أهل �من ��حنافكان �من �أيضا�،ة �ذلك �ع�ى �من��وتدّل �أئم�Úم �"باب ��ي �نجدها �ال°� كتاباته
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صديق�وعمر�الفاروق�ر���ßهللا�ع�Õما"�أو��ي�"باب�آدا§�م��ي�ال�Âويج�والتجريد"��ي�الصحابة��ي�شأن�أبي�بكر�ال
بيان�نكاح�عمر�الفاروق�بأّم�كلثوم�بنت�ع�ي�كّرم�هللا�وجهه�أو�ما�نجد�الذكر�الجميل�عن�حياة�أبي�حنيفة�

�كتاباته. ��ي �الفقهية �ا-سائل �من �بّينه �وما �و�عتقاد، �وا-حبة �بالود �الشيخ�وأعماله بالشريعة��متمّسكا�كان
��Dس�مية،�كما�قال��ي�كتابه�"كشف�ا-حجوب": �السفر�والسياحة أربع>ن�سنة�من�عمري،�"قد�قضيت��ي

�السفر�أيضا ��ي �مواظبا �الجماعة�وكنت �مع �الصلوات �يوم��،ع�ى �كل �حال �كل �ع�ى �مدينة �إ«ى �أصل وكنت
ق�Ã�äقد�،�وPهور��ي��خ>;�من�عمره�وجاء�الشيخ�الهجويري�إ«ى.�الجمعة�لكي��Pتفوت�م���صلوة�الجماعة"

،�ب��Ãا-ساجد�وا-دارس�وس ى��ي�تبليغ�Dس�م�والس�م�إ«ى�خلق�هللا،�فأثمرت�بقية�أيام�حياته�ف¾�ا�متطوعا
دوا�بنعمة�Dيمان�مساعيه�فاعتنق�Dس�م�ألوف�من�الهندوس�وا-شرك>ن�وانضّموا��ي�سلك�التوحيد،�وسع

�"راجو �له �رج��يقال �حاكماو�Pسيما �وهو�كان �الذين��" �ا-سلم>ن �أّول �وكان �"غزن>ن" �سلطنة �من �Pهور ع�ى
لها��أسلموا�ع�ى�يده،�واش�Úر�بلقب�"شيخ�الهند".

ّ
وبعد�مدة�من�الزمان�قد�سئم�ويئس�من�مدرسته�Èمر�وعط

�تو�ي��ي�و�وا�Éمك��ي�بقية�حياته��ي�العبادة�والكتابة�والتأليف. �،ھ465كتب�ا-ؤرخون�ومؤلفو�تذكرته�"أنه
�أبي� �الشيخ ��ي �ا-حجوب" �"كشف �كتابه �ذكر��ي �قد �الشيخ �Èن �والش��ات �الشكوك �فيه �تسربت �قد ولكن

)� �القش>;ي �٤٦٥القاسم �رأي�ھ) �ويقوى �ي�;جح �فبذلك �الفقيدين" �من �أ�Éما �السالبة �الحسن �أبي �الشيخ و�ي
سّميت�باسمه��مكتبة�من�مرقده�وأسست�قريبا�.ھ�٥٠٠و�٤٨١فيما�ب>ن�Pهور�بالذين�ذهبوا�إ«ى�أنه�تو�ي�

�بخش" �گنج �"كتابخانه .� �ويج!( �§�ا،�إل¾�ا �ل�ستفادة �التصوف �بعلم �وا-شغوفون �الفار¶�� ��دب باحثوا
  ويتمتعون�بمطالعة�كت��ا�القيمة.
�عارفا �الهجويري �الشيخ�ع�ي �و�دب��كان �والك�م �والفقه �كالتفس>;�والحديث �عصره ��ي �تتداول �ال°� بالعلوم

�الفار ال �و�دب �إماماعربي �وكان �الصوفية��¶��، �كتابات �قرأ �وقد �وفلسفته، �ورموزه �التصوف �علوم �ي
ليم��ي�وكان�له�ذوق�س�ا-تقدم>ن�وا-عاصرين�له،�وكان�جميع�مذاهب�التصوف�وأفكاره�ونظرياته�أمام�عينيه.

�الفطري،�وإلقاء��الشعر�والن½;،�وكان�قادرا الخطب�ع�ى�قول�الشعر�الجميل�وكتابة�الن½;�السليس�وDنشاء
  الجذابة�والوعظ�ا-ؤثر".

ج�منه�وقد�استعار�م���أحٌد�ديوان�شعري�ولم�يرده�إ«ّي،�وما�كان�عندي�نسخة�سواها،�وقد�تصرف�فيه�وأخر 
عه�من�أبيات�بعض�الشعراء�وأخرج�منه�اسم�،�وهكذا�قد�أفسده�ع�ّي�وأضا�بعش�أشعاري�وأضاف�فيه�شيئا
  ".فصارت�ثمرة�جهدي�هباًء�منثورا

�فمّل�ويئس�وترك�قول�الشعر.�ف��يوجد��ي�كتب�س>;ته�إ�Pقصيدة�لعله�تأثر�§
ً
�كب>;ا

ً
�ذه�الحادثة�ا-ؤ-ة�تأثرا

  واحدة�تشتمل�ع�ى�الحب�والشوق�وقد�جاء�ف¾�ا:
Pــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاں�وبرم� اشـــــــــــــــتياقت�روز�وشب�دارم�و�Éعشق�تو�دارم� 

 گر�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�آزار�آيـــــــــد�يا�ب� د�اندر�كوئ�توجان�بخواهــــم�دا

 ميدهم�از�عشق�تو�هــــردم�صــــــــ� سوز�تو�دارم�ميــــــــــــــان�جان�ودل

 مكن�هرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــز�توPكن�تو�آرى�و  دل`;ا،�از�تو�هم�Ãخواهـــــــــــــــــــــــم���ا

 ١ده�زعشق�خويش�ن�هر�سو�ص� اى�ع�ى�تو�فر1ى�در�شهـــــــــر�وكو

�السّر�والعلن. ��ي �بحبك �ومبت�ى
ً
�و�Éارا

ً
�لي� �إليك �متشوق �وأنا �روµي �مكان �أنت �عن��ترجمة: ى

ّ
�أتخ� �أْن Ãوأتم�

يتحرق�قل�Ù،�وتضطرب������ي�سبيل�ذلك��لم�و�ذى.روµي�ونف����üي�زقاقك�وأموت�ع�ى�قدميك�ولو�لحق
ي�هائم�ع�ى�وج
���ي�حبك.

ّ
يا�ع�ي��يا�حبي��Ùمنك�أطلب�ما�يتم��Ãقل��Ùوأنا�راض�عنك��ي�كل�حال.�نف��ü،�وإن

  (يخاطب�نفسه):�أنت�سعيد��ي�البلد�الذي�رزقت��ي�صلة�خاصة�من�الحب.

                                                           
  ٧٨آب كوثر، ص    ١
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فقد�ضاع�كلها�بمرور��يام�إ�Pكتابه��،يوجد�ش!(�م�Õا�ولكن��ن�P �،وكان�له�رسائل�ومؤلفات�متنوعة�عديدة
الشه>;�"كشف�ا-حجوب"�الذي�نعلم�به�بعض�كتبه�ال°��قد�بادت�واندثرت،�وÑي�"م�Õاج�الدين�وأهل�الصفة�
�بحقوق� �والرعاية �وا-ؤفات �و"أسرار�الخرق �الح�ج" �منصور �ك�م �و"شرح ��سرار" �و"كشف �والبقاء" والفناء

 Èيقان"�و"بحر�القلوب"�وغ>;ها.هللا"�و"البيان�Dهل�  
  كشف�ا�حجوبكتاب�

�ال �من �بقي �الهجويري، �للشيخ �وحيد �كتاب �مراراهذا �نشره �تم �الزمن. �بأيدي �ا-عت`;ة��ضياع �الكتب وهو�من
�أه �لدى �كث>;اا-عروفة �فيه �جمع �وا-عرفة. �العلم �وحقائقه�ل �التصوف �لطائف �نور��.من �الشيخ �ذكره وقد

�الج �الرحمن �عبد �(الدين �١٤٩٢-١٤١٤امي �قام�م) �وقد �ومعرفته. �علمه �ع�ى Ãوأث�� �Dنس" �"نفحات �ي
وكتب�له�مقدمة�وج>Âة�وترجمة�للمؤلف.�نشر�الكتاب�من��،بتصحيحه�وتحشيته�"ع�ي�قويم"�الباحث�Dيراني

��ي �وباكستان �إيران �فار¶�� �ح°�Ãم�١٩٧٨مركز�تحقيقات �طبعت �النسخ�ال°� �"أصّح �الكتاب �رأس �ع�ى �كتب .
هذه�Ñي�النسخة�ال°��وضعناها�أمامنا�عند�الكتابة.�قال�الباحث�ا-ذكور��ي�مقدمته�إّن�اسم�الكتاب�و �،�ن"

  "كشف�ا-حجوب�Èرباب�القلوب"�وقد�ذكر�من�مراجع�الكتاب�ما�ي�ي:
  فصل�الخطاب�لوصل��حباب�لخواجه�محمد�پارسا .1
  الرسالة��بدالية�للشيخ�يعقوب�چرAي .2
 لفنون�لحا�ي�خليفة�چل�Bكشف�الظنون��ي�أسامي�الكتب�وا .3

فقد�كتب�الشيخ�ع�ى�الصفحة��و«ى�من�الكتاب�بعد�الحمد��،ولكن�نص�"كشف�ا-حجوب"��Pيصدق�ذلك
"سلكت�ع�ى�طريق��ستخارة�وأبعدت��غراض�النفسية�عن�قل�Ù،�واتبعت�ما�أمرني�به�أبو�سعيد��والصلوة:

�ا-حجو  �"كشف �الكتاب �وسّميت �تعا«ى، �هللا �أسعده �Pحقة�الهجويري �الكتاب �اسم �مع �ذكر�ا-ؤلف ��ي ب"
�القلوب". �Pحقة��"Èرباب �الكتاب �مع �يضف �لم �ولكنه �صفحات �أربع ��ي �ا-ذكورة �عبارته �ا-ؤلف �أوضح ثم

�القلوب". �"Èرباب �Pحقة �بدون �ا-حجوب" �هو�"كشف �الكامل �الكتاب �اسم �أّن �فثبت �القلوب" وقد��"Èرباب
�من�الكتب�فم�Õا:صّنفت��ي�علم�التصوف�قبل�"كشف�ا-حجوب

ً
كتاب�الرعاية�Èبي�عبد�هللا�الحارث��"�كث>;ا

وكتاب�اللمع�Èبي�نصر��،ھ)٢٨٦وكتاب�الصدق�Èبي�سعيد�أحمد�بن�عي�Ã�üالخّراز�(م��،ھ)٢٤٣ا-حاس��Ù(م�
والرسالة��،ھ)٣٨٦وقوت�القلوب�Èبي�طالب�محمد�بن�ع�ي�ا-كي�(م��،ھ)٣٨٧عبد�هللا�بن�ع�ي�السراج�(م�

وهذه�الكتب�كلها�باللغة�العربية�وأّول�من�.�ھ)٤٦٥ي�القاسم�عبد�الكريم�بن�هوازن�القش>;ي�(م�القش>;ية�Èب
وقد�أجاد�وأّدى�حق�التصنيف�وصدق�فيما�قال�الباحث��،صّنف��ي�التصوف�بالفارسية�هو�الشيخ�الهجويري 

العهد�الذي�كان��"قد�وضع�هذا�الكتاب��ي�):D٨يراني�ا-عروف�ع�ي�قويم�عن�هذا�الكتاب��ي�مقدمته�(ص�
��ي�العالم�وهذا�الكتاب�النفيس��Pمثيل�له��ي�

ً
الن½;�الفار¶���السلس�الجذاب�و�سلوب�النقي�السليم�رائجا

نكات�التصوف�ودقائق�العلم�وا-عرفة�ويجذب�القّراء�إليه�بجمال�أسلوبه�وبخلوه�عن�التطويل�ا-مل�للقّراء�
� �يجد �وا-فاهيم، �ا-طالب ��ي �العصر��لقارئ او�ختصار�ا-خل �من �والصفات �و�سماء �القديمة ��فعال فيه

السامي.�وهذا�الكتاب�أع�ى�وأو«ى�لطافة�وس�سة�وجما�Pمن�كتاب�"أسرار�التوحيد��ي�مقامات�أبي�سعيد"�
(-حمد�بن�منور)�و"تذكرة��ولياء"�(للشيخ�فريد�الدين�العطار)�و"مصباح�الهداية�ومفتاح�الكفاية"�(-حمود�

  وهذا�الكتاب�من�الكتب�ال°��بقيت�من�إحراق�ا-غول.�.اشاني)"بن�ع�ي�الك

�الكتاب �ا-حجوب"محتويات �"كشف �كتاب �إّن �وإنشاء��: �ومطلبا �مقصدا �التصوف �علم ��ي �الكتب أفضل
فمن��وقد�استفاد�منه�أغلبية�أساط>ن�التصوف�ويظهر�أثره��ي�كتابا��م.�،.�إنه�جامع�وشامل�-وضوعهوأسلوبا

�منه �استفادوا �ي�ي:�الذين �من �به �العطار�النيشافوري�وتأثروا �الدين �فريد �و الخواجه �عبد�، �الدين ا-��نور
�الجامي �و الرحمن �پارسا، �و الخواجه �نواز�گيسو�دراز، �بنده �الخواجه �Èك½;�ما�. �جامع �ا-وسوéي �الكتاب وهذا

�إلي �نقّدم �وهنا �الفار¶�� �و�دب �التصوف �معارف �ع�ى �ا-شتملة �ورسائله �ا-ؤلف �كتب �من �قائمة�ضاع كم
 أبواب�محتويات�الكتاب�وموضوعاته:
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باب�إثبات�العلم�وباب�الفقر�وباب�التصوف�وباب�لبس�الثياب�ا-رقعة�واخت�فهم��ي�الفقر�والصفوة�وباب�
بيان�ا-�مة�وباب��ي�ذكر�أئم�Úم�من�الصحابة�(تذكرة�الخلفاء��ربعة�الراشدين)�وباب��ي�ذكر�أئم�Úم�من�أهل�

ات�حسن�وحس>ن�وع�ي�بن�حس>ن�ومحمد�بن�ع�ي�بن�حس>ن�وجعفر�بن�محمد�بن�ع�ي�البيت�(تذكرة�الساد
ر)�وباب�ذكر�أهل�الصفة�(قد�ذكر��ي�هذا�الباب�مائة�وواحد�وعشرين�رج��من�أصحاب�الصفة�(بن�حس>ن�

باØيجاز)�وباب�ذكر�أئم�Úم�من�التابع>ن�(ذكر�فيه�حضرات��ويس�القرني�وهرم�بن�حبان�العبدي�وحسن��(ر)
وباب�ذكر�أئم�Úم�من�أتباع�التابع>ن�إ«ى�يومنا�هذا.�(وقد�بدأ�هذا�الباب�من��،ر)(بصري�وسعيد�بن�ا-سيب�ال

من�ا-شائخ��٦٤وذكر�فيه��،ذكر�حبيب�الفار¶���وختم�ع�ى�ذكر�مرشده�الشيخ�أبي�الحسن�الحصري�البصري 
أبا�الفضل�الخت�ي،�وأستاذه�أبا�وباب��ي�ذكر�أئم�Úم�من�ا-تأخرين�(ذكر�فيه�مرشده�الروµي�الشيخ��،الكبار)

العباس��شقاني�والشيخ�القش>;ي�وسبعة�من�الصوفية��خرين�ا-عاصرين�له�وقد�استفاد�ا-ؤلف�بأك½;هم)�
�الباب�كث>;اوباب��ي�ذكر�رجال�الصوفية�من�ا-تأخرين�ع�ى��  من�الصوفية�ا-تأخرين��ختصار�(ذكر��ي�هذا

�وفار  �والعراق �الشام �أهل �ال�Õر�باØيجاز�من �وراء �وما �وخراسان �وكرمان �وط`;ستان �وآذربائجان �وقهستان س
�وغ>;ها) �والنورية��،وغزن>ن �والجنيدية �والطيفورية �القصارية �فيه �(ذكر �وحكايا��م �فرقهم �فرق ��ي وباب

عن��وبحث�بحثا�علميا�،والسهيلية�والحكيمية�والخرازية�والخفيقية�والسارية�والحلولية�من�فرق�الصوفية)
 .�ي�هذا�الباب�يضاالتالية�أ�ا-وضوعات

�Dيثار�وحقيقة� �السكر�والصحو�وحقيقة �ب>ن �والفرق �والحال �ا-قام �ب>ن �والفرق �الرضا �وحقيقة ا-حاسبة
النفس�ومع��Ãالهوى�ومجاهدات�النفس�وحقيقة�الهوى�وإثبات�الوPية�وإثبات�الكرامة�والفرق�ب>ن�الكرامات�

�لوهية�وذكر�كرامات��ولياء�وفضيلة��نبياء�ع�ى��ولياء��وا-عجزات�وظهور�خرق�العادات�ع�ى�يد�مدéي
�والحضور� �الغيبة �وحقيقة �والبقاء �الفناء �وحقيقة �وا-�ئكة �سائر�ا-ؤمن>ن �ع�ى �و�ولياء ��نبياء وفضيلة

وينت
��ع�ى��١٥٦وهذا�الباب�يبدأ�من�الصفحة��وحقيقة�الجمع�والتفرقة�وحقيقة�التفرقة��ي�الحكم�والروح.
كشف�الحجاب��ول��ي�معرفة�هللا�تعا«ى��وتبدأ�من�بعد�ذلك�سلسلة�كشف�الحجب�وÑي:�.٢٣٥فحة�الص

،�)٢٥١كشف�الحجاب�الثالث��ي�Dيمان�(ص�،�و)٢٤٤كشف�الحجاب�الثاني��ي�التوحيد�(ص�،�و)٢٣٥(ص�
ا�يتعلق�§�ا�كشف�الحجاب�الرابع��ي�الطهارة�(بحث��ي�هذا�الكشف�عن�الطهارة�ثم�بدأ�الك�م��ي�التوبة�ومو

كشف�الحجاب�الخامس��ي�الصلوة،�قد�بّ>ن�فيه�بعد�بيان�الصلوة�حقيقة�الحب�وما�يتعلق�،�و)٢٥٥(ص�
كشف�الحجاب�السادس��ي�الزكوة�(وبّ>ن�،�و)٢٦٢ص�به،�وكيفية�حّب�هللا�Èوليائه�وحّب��ولياء��ºتعا«ى�(

�فيه�الجود�والسخاء�وإعانة�الضعفاء�وا-حتاج>ن�وإكرام�الضيوف� �حقيقة�الزكوة، كشف�،�و)٢٧٤ص�(مع
� �(ص �به �يتعلق �وما �الجوع �ماهية �بّ>ن �ثم �الصوم �حقيقة �عن �فيه �(بحث �الصوم ��ي �السابع ،�)٢٧٩الحجاب

كشف�الحجاب�التاسع��ي�الصحبة�،�و)٢٨٥كشف�الحجاب�الثامن�(بّ>ن�فيه�حقيقة�الحج�ومشاهده�(ص�و
�والسفر�وا �الصحبة �آداب �فيه �(بّ>ن �وأحكامها �آدا§�ا �والك�م�مع �والتجّول ��ï-وا� �والشرب لحضر�و�كل

�الصفحة� �من �صفحة �ث�ث>ن �يستغرق �الكشف �(وهذا �والتجرد �والزواج �السؤال �وعدم �والسؤال والسكوت
  )٣٢٠إ«ى�الصفحة��٢٩١

كشف�الحجاب�العاشر��ي�منطقهم�وحدود�ألفاظهم�وحقائق�معان¾�م�(و�ي�هذا�الكشف�أوضح�حقائق�الحال�
�والت �وا-قام �والنفي�والوقت �والقهر�واللطف �والهيبة �و�نس �والبسط �والقبض �وا-كاشفة �وا-حاصرة مك>ن

�الشري �ب>ن �والفرق �وا-عرفة �والعلم �اليق>ن �وحق �اليق>ن �وع>ن �اليق>ن �وعلم �وا-حادثة �وا-سامرة عة�وDثبات
�وفّسر�أيضا �شرح �وقد �كث>;ا والحقيقة. �الكشف �هذا �كالخوا�من �ومقاصدها �التصوف �اصط�حات طر�من

�و�صطفاء� �و�صطناع �والسرور�والقصور �والتخ�ي �والتج�ي �والتح�ي �والب�ء �و�ختيار�و�متحان والوقائع
إ«ى��٣٢٠و�صطدام�والرين�والغ>ن�والتلبيس�والشرب�والذوق�وغ>;ها.�(وهذا�الكشف�مبسوط�من�الصفحة�

فيه�سماع�القرآن�وسماع��كشف�الحجاب�الحادي�عشر��ي�السماع�وبيان�أنواعه�(قد�ذكر .�)٣٣٨الصفحة�
الشعر�وسماع��صوات�و�لحان�وأوضح�أحكام�السماع�و�خت�فات��ي�السماع�ومراتب�الصوفية��ي�حقيقة�
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السماع�(أي�الوجدان�والتواجد�وا-راقبة)�والرقص�والخرق�(أي:�خرق�الثياب�وآداب�السماع�وغ>;ها).�وهذا�
  )٣٦٧لصفحة�إ«ى�ا�٣٢٨صفحة�من�الصفحة��٢٩الكشف�يحتوي�ع�ى�

  تحليل�موجز�لكتاب�كشف�ا�حجوب
�جامعة� �بمعلومات �م��كتابه �قد �الهجويري �الشيخ �أن �إ«ى �كافية �إشارة �وموضوعاته �الكتاب تش>;�محتويات

�بأحسن �محفوظا�واسعة �حيا �بقي �فلذلك �لهجة �وأروع �ع�ى�أسلوب Ã�äم� �قد �أنه �رغم �مدة��ع�ى تصنيفه
ب>ن�الذين�يرغبون�فيه�ويتشوقون�إ«ى�مطالعته،�ويستفيد��اوP تسعمائة�وخمس>ن�عاما،�ولم�يزل�مقبو�Pومتد

�وقد�مدحه�أكابر�الصوفية�والعلماء��ي�كل� منه�الصوفية�الكرام�والعلماء�العظام�والباحثون�والعوام�سواء.
�والشيخ� �ا-ن>;ي �الدين �شرف �والشيخ �الجامي �الدين �نور �العطار�وموPنا �الدين �فريد �كالخواجه �ومكان زمان

.�واتفق�قولهم�عن�الكتاب:�"من�لم�يكن�له�شيخ�)ر(نگ>;�السمناني�والخواجه�نظام�الدين�أولياء�أشرف�جها
  .)١(فهذا�الكتاب�له�شيخ"
  بعض�النكات�ا�همة:�

��Pيوجد�أي� ينقسم�التصوف�إ«ى�ث�ثة�أقسام؛�التصوف�Dس�مي�والتصوف�الك�مي�والتصوف�Dلحادي.
�ا- �"كشف ��ي �Dلحادي �التصوف �والسوفسطائية��،حجوب"أثر�من �أفكار�ا-ع�Âلة �بعض �الشيخ �أبطل فقد

�ولكن�لم�يكد�ي�Âكى�القاطعة�جزاه�هللا�ع�ى�ذلك�جزاء�حسنا�والقرامطة�وا-�حدة�باÈدلة�الثابتة�وال`;اه>ن .
��فكار� �كث>;�من �ف¾�ا �ام�Âج �قد �ال°� �وا-عاصرين �ا-تقدم>ن �كتابات �Èن �الك�مي �التصوف �عن �الكتاب ويتÂåه

��باطيل�ال �هذه �عن �يخلو �أن �يستطع �لم �التصوف �وإن �تتأثر�§�ا. �أن �بد �ف� �عينيه �أمام �كانت ك�مية
�أقواٌل� �ا-حجوب" �الك�مية�من�القرن�الثالث�إ«ى��ن�لو�Pكان�كذلك�-ا�وجدت�قط��ي�"كشف والخرافات

  تخالف�التعاليم�Dس�مية،�ونعرض�فيما�يأتي�بعض��مثلة:
�"ليعبدون" .١ ��فّسر�كلمة �(الذاريات: �ليعبدون Pإ� �وDنس �الجن �خلقت �"وما �آية ��ي �بـ"ليعرفون"�٥٦الواردة (

(نيافريدم�پرياں�وآدمياں�را�مگر�از�براي�آنكه�تا�مرا�بشاسند)�وذلك�غلط�صريح،�إنما�وضع�الصوفية�هذه�
 العقيدة�ليتحرروا�من�جميع��حكام�Dلهية�وليتفرغوا�لحصول�لذة�العشق�والسكر�والجذب.

:�قال�رسول�هللا�وت .٢
ً
يغبطهم��إن�من�عباد�هللا�لعبادا"��وجد�فيه�كث>;�من��حاديث�الضعيفة�وا-وضوعة�مث�

�نبياء�والشهداء،�قيل:�من�هم�يا�رسول�هللا!�صفهم�لنا،�لعلنا�نح��م،�قال:�قوم�تحابوا�بروح�هللا�من�غ>;�
�إذ ��Pيخافون �نور، �منابر�من �ع�ى �نور �وجودهم �و�Pاكتساب، �حزن�أموال �إذا �و�Pيحزنون �الناس، �خاف ا

�يحزنون". �و�Pهم �عل¾�م ��Pخوف �هللا �أولياء �ت��"أ�Pإن �ثم �جميعا�الناس، �العلماء �أك`;�كبار��اتفق �أن ع�ى
ولكن�ههنا�قد�فضل�رتبة�الو«ي�ع�ى�الصحابة��،�ولياء��Pيستطيع�أن�يصل�إ«ى�درجة�أصغر�صغار�الصحابة

�ويعلم�كل�منا�أن��غتباط��Pيكون�إ�Pع�ى�حيث�قال�)ع(بل�ع�ى��نبياء��)ر( �يغبطهم��نبياء�والشهداء" :
فضيلة�لم�يحظ�§�ا�ا-غتبط�فالحاصل�أن�ا-ؤلف�يعتقد�أن�الوPية�أفضل�من�النبوة،�وهذه�العقيدة�ع>ن�

:�وجاء��ي�هذا�الكتاب�عقيدة�الروافض�أي�Dمامة�أفضل�من�النبوة،�نعوذ�با�ºمن�هذه�العقيدة�الخبيثة.
م�قال:�بطن�ج

ّ
ى�هللا�عليه�وسل

ّ
قال:�أجيعوا���".�والن��Ùائع�أحب�إ«ى�هللا�من�سبع>ن�عابدا�عام�إن�الن��Ùص�

�الدنيا" ��ي
ً
�عيانا �هللا �ترى �قلوبكم �لعل �أجسادكم �واعروا �أكبادكم �وأظمأوا �بطونكم �الروايات�. �هذه إن

 للمتجول>ن�العارين�القذرين.�موضوعة،�س ى�ا-تصوفون�أن�يثبتوا�§�ا�الوPية�ا-زعومة�الباطلة
�ا-حجوب" .٣ �"كشف �كتاب �من �كث>;ة �مواضع �والصوفية��،و�ي �ل�ولياء �كث>;ة �ومناقب �كب>;ة �فضائل ذكرت

�التالية: �ع�مة��كا-قتبسات �واختارهم �اجتباهم �ملكوته �أولياء �فهوPء �ووPيته �خلته �§�م �خّصص �أولياء º"
�الكراما �بأنواع �وفّضلهم �ومشيته �شرور�النفس�Øظهار�أفعاله �من �ونّجاهم �الطبيعة �آثام �من اهم

ّ
�وزك ت

�الزروع� �وتنبت �بتصرفهم �ا-طر �يÂåل �بشئونه. �ويقدروا �ليفرغوا �العا->ن �ع�ى �أوليائه �وجعلهم وشهوا��ا
�هللا� �ملكوت ��ي �ا-قتدرون �ا-ستبدون �وهم �بنصر��م �الكفار �ع�ى �ا-سلمون �ويغلب �ومشي�Úم باختيارهم

                                                           
  ١/١٢٨تاريخ مشائخ چشت،    ١
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إن�هذه�العقائد��Pتوافق�وتعاليم�Dس�م�ع�ى�أي�.�إل¾�م�بسط�العالم�وقبضه"�ويحرسون�العالم�وفّوض�هللا
 حال�بل�تخالف�القرآن�والحديث�والشريعة�Dس�مية�الغراء.

ل�أن�يمت�ئ�البطن�خمرا�ع�ى�أْن�يمت�ئ�طعاما�عن�سهل�بن�عبد�هللا�أنه�قال:� .٤ Èن�البطن�إذا��ح�P �إني�أفضَّ
ولكن�إذا�شبع�البطن��،نار�الشهوة�وسلم�ا-خلوق�من�يد�شارب�الخمر�ولسانهنام�العقل�وانطفت��امت��خمرا

فكأنه�يريد�أن�يقول:�إن��بالطعام�تجمح�نفس�Dنسان�Øثارة�الشر�والفساد�وتقوى�الشهوة�وتتمرد�النفس.
�والتوج �الفاسد �التأويل �من �و�Pيستحييون �الح�ل �الرزق �أكل �من �إليه �أحب �شر§�ا �هللا �حّرم يه�الخمر�ال°�

 الباطل.�
يقة�أن�أفضل�الناس�من�من�كتابه�"كشف�ا-حجوب":�قد�اتفق�مشائخ�الطر �٣١٨ع�ى�الصفحة��وقال�أيضا .٥

�عن��عاش�متجردا �التجرد �ع�ى �الطريقة �أساس �الصوفية �أكابرنا �وضع �قد �وبالجملة �وال�Âوج. �التأهل عن
�أليس�لنا�أسوة��ي�حياة��نبياء�والص حابة�الذين�قد�تزوجوا�وعاشوا��ي�ال�Âوج�Èن�ال�Âوج�يفسد��حوال.

نسا�Îم�وقضوا�حيا��م�مع�عائل�Úم.�ومن�يفضل�التجرد�ع�ى�ال�Âوج�فهو�مخالف�للكتاب�والسنة�Èن�القرآن�
)�وجاء��ي�حديث�مشهور،�قال�الن٣��Ùيقول�"فانكحوا�ما�طاب�لكم�من�النساء�مث��Ãوث�ث�ورباع"�(النساء:�

  ).٢(عن�سن°��فليس�م��"وقال:�فمن�رغب��)١(:�النكاح�من�سن°�"�
تدل�هذه�الجملة�ع�ى�أن�.�من�الكتاب:�"وأو«ى�الف�ن�ال°��ابتلينا�§�ا�كانت�من�امرأة"�٣١٧وجاء�ع�ى�الصفحة� .٦

�بال¾�ودية �تأثروا �قد �بالنواجذ�،الصوفية �عل¾�ا �وعضوا �ال¾�ود �من �النظرية �هذه �أّمنا��،وأخذوا �أن والحقيقة
لتخليق�البشر��ي�كوكب��رض.�تدل��يات��هورا�-شيئة�هللا�وسببابل�كانت�ظ�)ع(حواء�ما�كانت�فتنة�*دم�

وتقول�ال¾�ود�إن�حواء�هو��،وأكل�ك�هما�من�الشجرة�ا-منوعة�أن�إبليس�قد�أضّل�آدم�وحواء�معا�القرآنية
 ال°��ارتكبت�الذنب�واتبعت�إبليس�فأكلت�من�الشجرة�ثم�أضلت�آدم�وأغرته�ع�ى��كل�م�Õا.

منه:�إذا�قال�إبراهيم�Pبنه�إسماعيل:�يا�ب���إني�أرى��ي�ا-نام�أني�أذبحك"�فقال�له��٣٠٨وجاء�ع�ى�الصفحة� .٧
�حبي �عن �نام �جزاؤ�من �هذا �نائماإسماعيل: �لو�Pكنت �بذب�uبه �هللا �أمرك �أنا�-ا �وكنت �ولدك �من �فحرمت ي

�بموتي".مذبوحا �حياتك �طول �أنت �وأوذيت �للمحة �أنا �أوذيت �وقو �، �الصو�ي �قول �ب>ن �ما �القرآن�فشتان ل
�الصالح>ن،� �من �«ي �هب �"رب �وا-ائة �عشرة �الحادية ��ية �إ«ى �ا-ائة ��ية �من �الصافات �سورة ��ي �جاء ا-ب>ن،
�إني�أرى��ي�ا-نام�أني�أذبحك�فانظر�ماذا�ترى،�قال�يا� فبشرناه�بغ�م�حليم،�فلما�بلغ�معه�الس ي�قال�يب�ّ�

�الصابرين، �من �هللا �شاء �إن �ستجدني �تؤمر، �ما �افعل �قد��ابت �إبراهيم، �يا �أن �وناديناه �للجب>ن، ه
ّ
�تل فلما

صّدقت�الرؤيا،�إنا�كذلك�نجزي�ا-حسن>ن،�إن�هذا�لهو�الب�ء�ا-ب>ن،�وفديناه�بذبح�عظيم،�وتركناه�عليه��ي�
 .�خرين،�س�م�ع�ى�إبراهيم،�كذلك�نجزي�ا-حسن>ن،�إنه�من�عبادنا�ا-ؤمن>ن"

٨. �� �الصفحة �ع�ى �هللا�٣٢٤وجاء �إن �الكتاب: ��من Ã�¶و-� �قال �ا-نازل��:)ع(تعا«ى �قطعت �قد �إنك Ã�¶مو� يا
فسقطْت�منك�أسباُب�التلوين�فاخلع�نعليك�عن�قدميك��،واستكملت�ا-قامات�ح°�Ãوصلت�إ«ى�رتبة�التمك>ن

فالقصة�ال°��يش>;�إل¾�ا�ا-ؤلف�Ñي�.�سافة�والوحشة�وأسباب�مÂåل�الوصلوألق�عصاك�من�يدك��ÉÈا�آPت�ا-
 جيد��ي�سورة�طه،�ولكن�هناك��Pتوجد�متاهات�التمك>ن�والتلوين.واردة��ي�القرآن�ا-

٩. � �الصفحة �ع�ى �إس�٣٠٨وقال �ب�� ��ثار�أن ��ي �جاء �شيئامنه: ��Pيأكلون �كانوا ���Pرائيل �وأطفالهم �البادية �ي
وبلذة�لحنه،�وقيل:�قد�ماتت�ذات��)ع(يبكون�و�Pيتطلبون�الل`ن�فلما�رجعوا�مات�أك½;هم�بحسن�صوت�داؤود�

�الفضل��يوم �داؤود �أعطى �قد �تعا«ى �هللا �وإن �العجائز. �من �امرأة �عشر�ألف ��بكار�واثنا �من �امرأة سبعمائة
��ر  ��ي �خليفة �وجعله �يجعله�وا-لك �ولم �أحكامه، �إل¾�م �ومبلغا �للناس �إماما �وجعله �الكتاب �عليه �وأنزل ض

�ي�"كشف�ا-حجوب"�من��قوال�فتوجد�أمثلة�كث>;ة��ليقتل�بحسن�صوته��بكار�والعجائز�من�النساء.�مغنيا
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ومع�ذلك�كان�له�فضل�كب>;��ي�نشر��ال°���Pتوافق�وآيات�القرآن�و�Pتطابق�بأحكام�Dس�م�وشريعته�الغراء.
  .)١(الثقافة�والعلم�وDشفاق�ع�ى�البشرية�وكان�يحم��ا-ظلوم>ن�وينصر�ا-حتاج>ن
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