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 تعريف القلب
 قّدس اهلل سره العزيز -للمرشد الكامل سيدي العزيز الشيخ عبد القادر عيسى 

وشهد  ،وضحاها تنجلي بعالها ،شرقت مشوس اهلدى بهأن وعرش قدرته القلب منصة الرمح
خللقه  رضاا أن تكن إو  ،ومجال كامل عيان جاللا فاحتسي لعرائس األ عذباا  حبه يف ذاتك منهالا 

به وعلوم القلب هي نعم السبيل  له فيها كنوز مكنونة عزيزة املنزل وعلوم العقل معقولة رضاا أتكن 
بشهوده وحببه متخلل  دثاره مستهلكاا  لكل فقري عامل العجز والضعف رداؤه والذل والنكسار

ن تعدد إل وحياتكم و و اجلالل الكرمي األ ن تفىن بذكره تذق شهد حبه الفىن عني البقى بذيإو 
كاهنا حمراهبا ذكره أر املتفضل وبيوت بنور اهلل قامت  يطاملع فليس فيه غري اهلل املنعم الوجود ظاهراا 

هنا بذاهتا آكوانه عاكفة طائفة قر أتل يعلو هبا صوت هديه انطوت هبا وتب ذاهنا هتليل وتكبري لهأو 
فل تشاكل أي روق فجرها لشرقت مشسها هي دائمة الشأشقت حجاب ليلها و  مرتل وقلوب

دن ترياق وسلسل سقاهتا هائمون حببهم صحوهم فقد  نت حاهنا ومخر ولأ مخر مر دن ولاأل
ولياء اهلل العارفون الكمل صهباء مروقة هلم من يوم الست بربكم اغرتفوها أ وفقدهم صحوهم هم

سجدت لذاهتا شرقت بشموسها ذواهتم أزل نفوسهم تقدست بصفاهتا قلوهبم حبار األ من صرفاا 
 رواحهم هي مخرها بعروشهم صفاؤها وشذاهم ورودأشباحهم هي كرمها أمنة املتعايل  خالقهمأ

اجلالل  اخلمائل شهود ولقاء حبضرة قدسها نفي واسبات حلضرة ذاهتا منح وعطاء من الكرمي ذي
ل هو طورها فعاواأل قوالرسها لوح وملح هبا ملريد صادق األربان السفينة سلطاهنا ولديه حدائق غ

واجنلت فيه  به ربة اخلدر رض رضاها مبقام الفرد من عالها مرشد الوقت ومريب الرجال جتلتأب
الكمال لبسته ثوب اجلمال و أواجلالل و  قامته بالعزةأدر بسلطان شهودها عارفها املاثل ليلة الق

تثرت من القرب يبدو بضيائه وهالل كامل ان مرشد الوقت وساقي محية الوصال قمر يف مساء
لشريعة وباطنه هذه حقيقة املرشد الكامل ظاهره ا مشكاة نوره جنوم املوايل قال رضي اهلل عنه
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