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Abstract:  

 
The novel, "the forty rules of love" had caused a revolution in literature 
so that the novelist " Elief Shafak " could successfully access the world 
of mysticism in details. The novel presented a model that many writers 
and novelist followed to describe the phenomenon of mysticism and 
its principles, but In this study , I have chosen two concepts to write 
about these are " liege and karamah" which theosophists discussed a 
lot.  
The liege has occupied a special place among theosophists since they 
belive that he has strong ties with allah and prophets ,so lieges are 
related to higher clusses according to this doctrine, Theosophists olso 
believe that lieges can predict about the future and could achieve 
miracles which enable them face any difficulties  
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ي رواية 

 
كية   (األربعونقواعد العشق )مصطلحا الولي والكرامة ف للكاتبة التر  

 ( إليف شفق)
 

 3  أحمد عوض الكركي 

 4ريم خليف عبد هللا المرايات 

 
 الملخص 

ي مجال الكتابة األدبية  (األربعونقواعد العشق  )شكلت رواية 
  إذ استطاعت )إليف ، ثورة ف 

اق عالم التصوف بكل تفاصيله وقدمت لنا أنموذجا  ، شفق( من خالل هذه الرواية اختر
 .  سار عىل نهجه الكثتر من األدباء الذين تناولوا ظاهرة التصوف

ي 
الصوف  الفكر  ي 

ف  تدور  ي 
التر المصطلحات  أغلب  عن  الرواية  ت  هذ.  عتر ي 

ف  ت  اختر ه  وقد 
ي نالت حظا  ، (الكرامة) و  (الولي )الدراسة الحديث عن مصطلحي 

وهما من المصطلحات التر
المتصوفة ا لدى  الولي مكانة راقية بير  المتصوفة،  كبتر بأنه عىل  ،  إذ يمتلك  فهم يعتقدون 

ة مع هللا سبحانه وتعال ب من درجة ، عالقة مباشر وأما الكرامات فهي الدليل  ،  األنبياءويقتر
الولي عىل   نالها  ي 

التر المكانة  دامغا عىل صحة نبوة  ،  صحة هذه  دليال  المعجزات  كما كانت 
ي أّيد فيها عدد من  األربعونوقد زخرت رواية قواعد العشق  .  األنبياء

بالكرامات المتنوعة التر
   األولياء

 ،  األربعونقواعد العشق ، إليف شفق: الكلمات المفتاحية
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 :  المقدمة
ا يلجؤون إليه  ،  والروائيير  بشكل خاص،  التصوف مجاال خصبا للكتاب بشكل عامظاهرة   قدمت

ّ
فكانت مالذا آمن

ي الدنيا وملذاتها إل  ودعوة منهم، للتعبتر عن رفضهم للواقع
خاصة ، هللا فقطإل  واالتجاه ، االبتعاد عن الرغبة ف 

ي يتعرض لها االسالم ومحاولة تشويه صورته  
سة التر ي ظل الهجمة الشر

ة األ ف  ي الفتر
ةف  فنكران الذات والتوحد  ،  ختر

ي طبعت  
ي موضوع التصوف من خالل أعمالهم الروائية التر

مع هللا بعيدا عن طمع الدنيا وزخرفها الهمهم الخوض ف 
ي جعلت من التصوف موضوعا لها ، بهذا الجانب

ة عددا ال بأس به من الروايات التر ي اآلونة األختر
وقد  ، فوجدنا ف 

ي تحريك المياه الراكدة و األربعونعد العشق  كان لرواية )قوا
كية إليف شفق دورا ف  زالة الغبار عن  إ ( للروائية التر

ئ عدد من الكتاب للكتابة حول هذا الموضوعإل    موضوع التصوف ليعود بقوة .  الساحة األدبية والفكرية لينتر

بما يمتلكون  ،  العليا بير  المتصوفة الذين يمثلون الطبقة  األولياءالحديث عن إل    والحديث عن التصوف يقودنا 
تهم عن بقية المتصوفة بشكل خاص وبقية البشر بشكل عام،  من كرامات خصهم هللا سبحانه وتعال بها   .  ومتر 

وركزت عىل المصطلحات األكتر  ،  ( المصطلحات الصوفية بطريقة مبدعةاألربعونمثلت رواية )قواعد العشق  
ي 
الصوف  العالم  ي 

ف  واالتحاد  ، أهمية  والحلول  والزهد  والسماع  والمقام  والمالمية  والكرامة  الولي  كمصطلحات 
ت الكاتبة عن هذه المصطلحات عن طريق الحوارات  ،  فكرة العشق اإللهي إل  ووحدة الوجود باإلضافة وقد عتر

ي ابتدعتها كاتبة الرواية بير  شخصيات قصتها 
يزي(  ،  التر ص لنا  وال سيما بطل القصة )شمس الدين التتر

ّ
الذي لخ

ي التصوف من خالل هذه الرواية
 .  قواعده األربعير  ف 

ي هذا البحث 
ي إل    سنتطرق ف 

،  (األربعونمن خالل رواية )قواعد العشق  ،  مصطلحير  من مصطلحات الفكر الصوف 
األول بالمصطلح  ارتبط  الذي  الكرامة  ومصطلح  الولي  مصطلح  ي  ،  وهما 

الوصف  المنهج  عىل  البحث  سار  وقد 
هم ،  األولياءمن خالل رصد صفات  التحليىلي  وا بها عن غتر ي متر 

 .  والكرامات التر
 : مصطلح الولي 
ي اللغة  

 
 الولي ف

ي عبادته: والمراد بولي هللا 5.  القرب والدنو والمطر بعد المطر  
 6.  العاِلم باهلل المواظب عىل طاعته المخلص ف 

 . 7ومن مواالته للطاعات أي متابعته لها  ، وُسمي ولي من المحبة والقرب 
ي االصطالحي 

والولي قريب من هللا بطاعاته ،  فجميعها تدل عىل القرب والدنو ،  ترتبط التعريفات السابقة بالمعت 
اآل ،  وعباداته ثواب  ي 

ف  طمعا  للدنيا  التارك  هللا  ألوامر  المنفذ  المعت   ،  خرةفهو  خالل  من  سيتضح  ما  وهذا 
 . االصطالحي للولي 

ي االصطالح
 
 : الولي ف

ي أن الولي 
ي معجم االصطالحات الصوفية للكاشان 

ولم يخلِه  ،  وحفظه من النسيان،  "من تول الحق أمره:  جاء ف 
ي الكمال مبلغ الرجال، ونفسه بالخذالن

(: قال تعال، حتر يبلغه ف   .  )وهو يتول الصالحير 
ياه حتر يبلغه غاية مقام القرب  إ "فهي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسِه وذلك يتول الحق  :  وأما الوالية
   8.  والتمكير  

ي قلب المؤمن وهو النور المقذوف فيه  :  والزاجر هو،  وقد ورد مصطلح الولي تحت مسم الزاجر 
"واعظ هللا ف 

  9.  الحق"إل  الداعي له
،  بمعت  المفعولأو   ،"من توالت طاعته من غتر أن يتخللها عصيان: ريفاتتعددت تعريفات الولي ومن هذه التع

 .  هللا وأفضاله إحسانفهو من يتوال عليه 
المعرض  ،  المجتنب عن المعاصي ،  المواظب عىل الطاعات،  هو العارف باهلل وصفاته بحسب ما يمكن:  والوالي 

ي اللذات والشهوات
 10. عن االنهماك ف 

 
 . 2/1058، م2011، 5ط ، مصر، الدولية  الشروق مكتبة ،  العربية اللغة مجمع ، الوسيط  المعجمانظر،   5
 .  10/350 هـ 1379 بيروت، المعرفة دار ، البخاري  صحيح  شرح الباري   فتح، حجر بن علي بن  أحمد،  العسقالني 6
 9ص م1985، دمشق، البيان  دار مكتبة، أرناؤوط القادر  عبد : تحقيق، الشيطان وأولياء الرحمن   أولياء  بين الفرقان، تيمية ابن 7
 .    79ص  م1992، 1ط، القاهرة،  المنار دار ، شاهين عبدالعال: تحقيق، الصوفية اصطالحات معجم، الرزاق  عبد، الكاشاني 8
 .  80نفسه ص  9

  .213ص، القاهرة، الفضيلة  دار، المنشاوي صديق محمد :  تحقيق، التعريفات  معجم،  الشريف السيد محمد   بن علي، الجرجاني 10
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ي  
ع:  الوالية بقولهوعرف الجرجان  ي الشر

تنفيذ القول عىل  ،  هي قيام العبد بالحق عند الغناء عن نفسه والوالية ف 
"أو  الغتر شاء الغتر    11.  أنر

المسميات   االجتباء  األخرىومن  ومنها  المجتتر  للعبد   وهو :  للولي  تعال  بحكم  إل    "جذب هللا  دسه 
ُ
ق ة  حض 

 ومغت  بِه"والعناية بال تقدم سبب عن ، الفضل والجود 
ً
 ومصطف  ومرادا

ً
   12. العبد والمجتتر ُيسم محبوبا

ي 
ي الفكر الصوف 

ي جميع المملكة اإل:  وأما الخليفة ف 
وله بحسب  ،  لهية"فمن له التضف العام والحكم الشامل التام ف 

 
ً
ي  و أو  ذلك األمر والنهي والتقدير والتوبيخ والذم عىل حسب ما يقتضيه مراد الخليفة سواء كان نبيا

 مستوون ف 
ً
ليا

ي مرتبة الخالفة"
 13.  هذِه المدنية يعت 

الولي  وقد يجهل  ،  "هو من تول هللا أمره بالخصوصية مع مشاهدة أفعال الحق سبحانِه وتعال وصفاته:  إذن 
ي حقه وال يعرفها إال بالتعلم والسؤال وال تفاض من غتر تعلم 

يعة المطلوبة ف   من أحكام الشر
ً
يحاط  وال  .  الولي شيئا

الناس إليها  ي يحتاج 
التر العلوم  يعة وجميع  الشر ي كل  ،  بمعرفة أحكام 

يعة ف  الجامع ألنه هو الحامل للشر إال الفرد 
 لم تسبق له قراءة "

ً
   14. عض ولو كان أمًيا

أمرين يحتمل  الولي  أن مصطلح  ية  القشتر الرسالة  الفاعل:  يرى صاحب  من   
ً
مبالغا  

ً
فعيال يكون  أن  ،  "أحدهما 

هِ كالعليم   . فيكون معناه من توالت طاعاته من غتر خلل معصية، والقدير وغتر
 من مفعول

ً
الفتيل بمعت  مفتول وهو الذي يتول الحق سبحانه حفظه وحراسته عىل ،  ويجوز أن يكون فعيال

:  تعالقال هللا،  نما يتم توفيقه الذي هو قدرة الطاعةإ ، فال يخلق له الخذالن الذي هو العصيان،  اإلدامة والتوالي 

")    15.  )وهو يتول الصالحير 
فالعامة هي من آدم عليه ، "الوالية عامة وخاصة: يقول، خاصةأو  والوالية كما يشتر أيمن حمدي قد تكون عامة

 .  الختم إل   من سيد الوجود ، عيىس عليه السالم والخاصةإل  السالم 
 هو من اتصف صاحبها بأخالق الحق  ،  والمراد بالخاصة

ً
وهذا خاص  ،  الثالثمائة عىل الكمال ولم ينقص منها واحدا

ي هي االتصاف باألخالق ،  الختم إل    بسيد الوجود ومن ورثه من أقطاب هذِه األمة
وال يلزم من هذِه الخصوصية التر

ي المقام"، عىل الكمال
ِه ف  ي كل وجه بل قد يكون من لم يتصف بها أعىل من غتر

هم ف    16.  أن يكونوا أعىل من غتر
ه عن غتر   17. وأنه ال تتغتر عاقبته، ومن جملة كرامات الولي أن يعلم أنه مأمون العاقبة، وللولي كرامات تمتر 

 
ً
ط الولي "أن يكون محفوظا

"  كما أن من شر
ً
ي أن يكون معصوما ط النتر

   18. كما أن من شر
الولي "أن ال يكون له خوف ي  ،  وقالوا من صفة 

الخوف ترقب مكروه يحل ف  انتظار محبوب  أو    المستقبلألن 
ي المستأنف

 مستقبل فيخاف عليه،  والولي ابن وقته،  يفوت ف 
ُ
 .  ليس له

ُ
ألن الحزن من حزونة  ،  وكذلك حزن له

 حزن
ُ
ي ضياء الرضا وبرد الموافقة فأن  يكون له

)أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم  :  قال هللا تعال،  القلب ومن كان ف 
 19.  وال هم يحزنون("

العشق   الصوفية  األربعونزخرت رواية  المصطلحات  الرواية،  بالكثتر من  أبطال  فقد كانوا  ،  وفشتها من خالل 
وتشكيل عالقة عشق مع  ،  أولياء هللا الذين يحاولون إخراج الناس من أحوالهم الصعبة من خالل االرتباط باهلل

ي  األنبياءدور  األولياءومثل ، االتحاد معهإل   هللا تقودهم 
وقد جعلوا ألنفسهم كرامات وصفات  ، وعظهم الناسف 

فهذا شمس بطل رواية )قواعد  ،  السماء من خالل الرؤى ويكلم هللاإل   فالولي يصعد ،  تمكنهم من لعب هذا الدور 
ي :  السماء ويكلم هللا منذ طفولته يقولإل    ( يصعد األربعونالعشق  

،  كنت أرى رؤى وأسمع أصواتا ،  "ومنذ طفولتر
ي بعض األيام.  وكان يرد عىلي عىل الدوام،  أكلم هللاوكنت  

ثم  ،  السماء السابعة بخفة شديدةإل    كنت أصعد ،  وف 

 
  .213نفسه، ص  11
  .50ص   م 2000 القاهرة، والتوزيع والنشر للطباعة  قباء دار، الصوفية المصطلحات  قاموس ، أيمن،  حمدي 12
  .58نفسه، ص  13
  .96+95نفسه، ص  14
  .298ص ، م2003، العراق،  العربي الكتاب  دار ، التصوف  علم في القشيرية  الرسالة، هوازن بن عبدالكريم القاسم  أبي،  القشيري 15
  .95قاموس المصطلحات الصوفية، ص 16
  .299انظر، الرسالة القشيرية، ص 17
  .223نفسه، ص 18
  .226نفسه، ص  19
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ي األ
ي أعمق حفرة ف 

ابأهبط ف  ي ولم تكن هذه األ ، رض تفوح منها رائحة التر
يام  وتعلمت عىل مدى األ   ، شياء تخيفت 

  20. مه"االستخفاف بما ال يمكنهم فه إل   ذكرها ألحد فالبشر يميلونأأال 
هم   األولياءاختص هللا سبحانه وتعالي   هم بها عن غتر ي ولي وإنما هو اختيار هللا لهؤالء  ،  بقدرات متر 

فليس كل صوف 
ي قدراتهم وفهمهم   األولياءوحتر  ،  األولياء

يزي ،  أنفسهم يتفاوتون ف  التتر الدين  "أما العلماء الذين  :  يقول شمس 
يعة فهم يعرفون   ؛يركزون عىل الشر ي ي  المعت  الخارحر

الباطت  ي حير  يعرف الصوفيون المعت  
فهم    األولياءأما    .  ف 

.  الصالحون والمقربون من هللا " األولياءو األنبياءبينما ال يعرف المستوى الرابع إال ، الذين يعرفون باطن الباطن

21  
ه اق للمستقبل والمواقف ال يمتلكه غتر ي أمتلكها  ومن اإل ،  والولي يمتلك حدس واستشر

  األولياءمكانيات الخارقة الت 
المتوفية وتبادلها أطراف الحديثرؤية األ  بل  ،  موات والحديث معهم ومخاطبتهم فكيما تشاهد زوجة الرومي 

ي الخروج من المواقف الصعبة كذلك
ي إنجاب فتاة،  وتساعدها ف 

ها برغبتها ف  : تقول كيما.  وتفتح لها قلبها وتختر

ي فتاة بائسةوأ،  "لم أعرف ماذا أقول
ي كان قلقا أيضا فراح يبحث عن حذائه.  بل مذنبة،  حسست بأن  .  وبدا أن أنر

ي وقالت
ي إنجاب فتاة و :  مرة أخرى هبت الشابة لنجدنر

نها ستكون سعيدة عندما  أقولي له إن زوجته كانت ترغب ف 
ي : وقال،  ضحك الرومي عندما نقلت له الرسالة. ترى أنه يعلم فتاة أخرى 

ي أهذا يعت 
ي وكلمت زوجتر

.  نك زرت بيتر

ي أمور تعليمي 
ا ال تتدخل ف  ي أطمئنك أن كتر

ي  ،  ببطء وعىل نحو يائس هزت الشابة رأسها .  لكن دعيت 
وهمست ف 

ي 
ا : أذن  ،  كنت أتحدث عن جوهر : فقلت. بل عن جوهر أم ولديه، زوجته الثانية، قولي له أنك ال تتحدثير  عن كتر

ي : وقال بجفاف، شحب وجه الرومي . يكأم ولد، ونطقت االسم بعناية
 22"  . إن جوهر ميته يا طفلتر

ئ مع شمس رغم الري    ح والمطر ،  عىل ما يملكه الولي من كرامات  األخرىومن الدالالت  وهذا  ، أن الفانوس ال ينطف 
فكيف يمكن أن  ،  "ثم خطرت لي فكرة أخرى .  فالري    ح القوية ال تتفق ونار الفانوس الضعيفة،  فعل مخالف للعقل

 23يظل الفانوس الذي يحمله بيده مشتعال عىل الرغم من الرياح العاصفة واألمطار الغزيرة الهاطلة؟" 
ي بواطنهم 

كة والدعاء ويكشف ما يشون ف  الناس بالتر ي 
وقد وضعت فيهم أشار هللا وبركاته  ،  والولي مبارك يشف 

ة هم بهذه المتر    األولياء وهللا متر  هؤالء  ،  فالولي قد ينتمي ألي دين،  ين معير  وال تختص الوالية بد،  وامتازوا عن غتر
ية جمعاء إل    فهم ينتمون ،  ولكافة مخلوقاته،  ومحبتهم العميقة هلل، وصفاء نواياهم ،  لنقاء شيرتهم  ويرون  ،  البشر

ي كل مخلوقاته
يزي .  هللا ف  كنت أتوقف قليال  ،  "قبل أن أدخل أبواب أي مدينة لم أزرها من قبل:  يقول شمس التتر

ي تحية عىل  
فكنت كلما أصل مكانا  .  المعروفير  منهم والمخفيير  ، األحياء منهم واألموات،  والقديسير   األولياءأللفر

ء أفعله هو أن أتلفر بركة ،  جديدا  ي
ي  ،  يهودا أو    مسيحيير  أو    سواء أكانوا مسلمير  ، الصالحير    األولياءفإن أول شر

ألنت 
يةإل  وهم ينتمون ، فعون عن هذه الفروق االسمية التافهةالصالحير  يتر  األولياءأؤمن بأن    24" . سائر البشر

ة وقرب  هم من هللا،  الخارقة  األولياءوالجدير بالذكر أن الناس يحسون بقدرة    وكرامتهم عنده؛،  وصفاتهم الممتر 

ه من الناس وإن تفاوتت قدرات هؤالء   ،  فيما بينهم   األولياء فالولي مجاب الدعاء قوي أعطاه هللا ما لم يعط غتر
الذهاب وحده لقتل شمس الذهاب معه ليتأكد من  ،  فالقاتل المأجور كان يفضل  إال أن من استأجره أرص عىل 

بأنه يمتلك قوة خارقة،  موت شمس ا ،  العتقاده  القاتل  القتلتتجاوز قدرة  ي 
العشق  .  لمتمرس ف  ي قواعد 

جاء ف 
ي أعمل وحدي دائما وأكره رؤية الزبائن  .  " األوغاد البلهاء لقد طلبت منهم أال يأتوا معي   األربعون

أوضحت لهم أنت 
ي أموري 

.  والبد أن يروه ميتا بأم أعينهم ،  لكنهم أرصوا ألنهم يعتقدون بأن الدرويش يمتلك قوى خارقة،  يتدخلون ف 

 "25 
 مصطلح الكرامة
ي اللغة

 
 : الكرامة ف

ّ كرامة:  ويقال.  القدر أو    الغطاء يوضع عىل رأس الجّرة َعم وحّبا  ،  أفعل ذلك كرامة لك:  ويقال.  عزة:  لفالن عىلي
َ
ون

 26.  يظهره هللا عىل أيدي أوليائه،  األمر الخارق للعادة غتر المقرون بالتحدي ودعوى النبوة: والكرامة، وكرامة

 
  .59+58ص ، م2012، 1ط، لندن، واالعالم  للنشر طوى  دار، الجبيلي خالد : ترجمة، األربعون  العشق قواعد ، إليف، شفق 20
  .77قواعد العشق األربعون، ص 21
  .254نفسه ص 22
  .476نفسه، ص 23
  .147قواعد العشق األربعون، ص 24
  .474نفسه، ص  25
  .784انظر، المعجم الوسيط ص 26
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ي االصطالح
 
 : الكرامة ف

ّ  هللا بها    وهي أفعال ،  بمعت  أدق الكرامة ال تتفق مع العقلأو    ، الكرامة فعل مناقض للعادة مناقضة للعادة وقد متر
الكرامات،  بعض عباده الصالحير   ي أن هذه  إجابة دعوة:  ويشتر القشتر ي  ،  "قد تكون 

وقد تكون إظهار طعام ف 
ي زمان عطشأو    ، أوان فاقه من غتر سبب ظهار 

ي مدة قريبةأو    ، حصول ماء ف 
  أو    ،تسهيل قطع مسافة ف 

ً
تخليصا

 27.  غتر ذلك من فنون األفعال الناقضة للعادة"أو  ،سماع خطاب من هاتفأو  ،من عدو 
الكرامات باألساطتر  ارتبطت  العقل،  من ناحية عقلية  دليل عىل صدق حدوثها ،  بسبب مخالفتها  ،  إذ ال يوجد 

النف الكرامات  اإلنسانيةس  ولكن تبفر  ز فيه هذه  المرير ميدانا تتر الحلول لمعالجة واقعها  إذ يرى  ،  الباحثة عن 
ي أصحاب الكرامات األمل المنشود 

اثية،  الناس ف  الدينية والتر ،  وقد ارتبطت الكرامات كما األساطتر بالموروثات 
الناس نفوس  ي 

ف  التأثتر  تمتلك  زالت  ما  ي 
الحارص  إل    التر زيعور.  يومنا  ي  ،  "الكرامة كاألسطورة:  يقول 

ف  تمت  لم 
ي الراهن ج بالبطولة الدينية،  عىل األمل  نسانإلوما تزال تطل با،  المجتمع العرنر ك العنان للخيال وتربط  ،  وتمتر  وتتر

 . 28تكيفية " أو   وتعتر عن تجارب روحية وأواليات نفسية دفاعية، الفرد بالمطلق
"البنية األساسية  :  يقول،  وترتبط بالصور بعيدا عن العقل،  عىل الحدس والوجدان  تقوم الكرامة كما يشتر زيعور 

 
ً
ي الكرامة هي الوجدان والحدس أول

أما دور  ،  والخيال وما يرتبط بهما من الصور   اإلحساسيتعدى هذان من  ،  ف 
 شبه معدوم،  العقل هنا فخفيف

ً
 29.  الطغيان للوجدانيات"،  وأحيانا

هم من سائر البشر  ألولياءاتنتج الكرامة من رغبة  هم عن غتر ي امتالك قوى خارقة تمتر 
"فهي ظاهرة اجتماعية  ، ف 

 عن ، بيد أنها تبفر الصق بالعينيات، األخرى ال تفهم بمعزل عن الظواهر ، ذات صفة تعاضدية
ً
 رمزيا

ً
ا فتظهر تعبتر

  30.  يسع لتملك ُمثل عليا بواسطة تجربة التحقق"  إنسانرغبات مكبوتة عند  
من هذِه الزاوية سنقول بتشع إنها  ،  قبل منطقيةأو    "تبدو الكرامة للوهلة األول نتائج عقلية ال منطقية:  ويقول

ي هذا القول قساوة؛ ،  ندية عىل الذات والغتر 
ي المجتمع الذي تكتر وتحيا فيه بقوة   ف 

ورية ف  كما  لكنها قساوة رص 
 . 31مجتمعنا" 

وهي عالمات ،  ذهب البعض أن الكرامات واردة الحدوث فقدرة هللا سبحانه وتعال تسمح بحدوثها إذا أراد ذلك
بو  أقال األستاذ  .  بالكرامات  األولياءأيد  ،  فكما أيد هللا رسله بالمعجزات،  وقرب  هم من الخالق  األولياءعىل صدق  

الكرامات عىل  :  القاسم  العقل،  جائز   األولياء "ظهور  ي 
ف  موهوم حدوثه  أمر   

ُ
أنه يؤدي  ،  والدليل عىل جوازه  ال 

 هلل،  رفع أصل من األصولإل    حصوله
ً
 مقدورا

ُ
فال  ،  فواجٌب وصفه سبحانه بالقدرة عىل إيجادِه وإذا وجب كونه

ء يمنع جواز فضوله" ي
 32.  شر

أحواله ي 
ف  عليه  من ظهرت  الكرامات عالمة صدق  يكن،  وظهور  لم  يجوز   فمن  عليه ال  مثلها  فظهور   

ً
،  صادقا

ي أحواله،  "والذي يدل عليه أن تعريف القديم سبحانه إيانا 
 ف 
ً
وبير  من هو مبطل  ،  حتر نفرق بير  من كان صادقا

ي دعواه وذلك  ،  عن طريق االستدالل أمر موهوم
ي ف  وال يكون ذلك إال باختصاص الولي بها بما ال يوجد مع المفتر

ي 
التر الكرامة  إليها   األمر هو  نا  التكليف.  أشر أيام  ي 

ف  للعادة   
ً
ناقضا  

ً
فعال الكرامة  تكون هذِه  أن   عىل  ،  والبد 

ً
ظاهرا

ي حاله"
ي معت  تصديقه ف 

 33. موصوف بالوالية ف 
فالمعجزات اختص بها  ، والحق أن هناك فرق كبتر فيما بينهما ، خلط بعض الناس بير  الكرامات وبير  المعجزات

دليال  ،  وأيدهم بها هللا لنشر رسالته وتصديقا لها ،  األنبياءالرسل و أقوامهم فكانت  بعدما تعرضوا للتكذيب من 
يقولون ما  عىل صحة  الكرامات  .  دامغا  هذه  جاءت  وقد  الصالحير   أولياء هللا  بها  اختص  فقد  الكرامات  وأما 
الذي قدمته المعجزات    ولم يكن لها ذلك التأثتر ،  تكذيبهم أو    وليس لتصديقهم ،  لمساعدتهم عىل أمور حياتهم 

عىل العكس من  ، إذ ال يوجد دليل عىل حدوثها ،  واقتضت تلك الكرامات عىل الخيال أكتر من الحقيقية، لألنبياء 
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ي كانت واضحة للجميع
ي ،  ذلك المعجزات التر ي هذا يقول القشتر

ي الفرق بير  الكرامات وبير   :  وف 
"وتكلم الناس ف 

ي بو إسحاق اإل فكان اإلمام أ ،  المعجزات من أهل الحق
،  األنبياءالمعجزات دالالت صدق  :  يقول،  رحمه هللا،  سفرايت 

ي   ال يوجد ممن ال يكون  ،  ودليل النبوة ال يوجد مع غتر النتر
ً
ي كونه عالما

 ِلعاِلم ف 
ً
كما أن العقل الُمحكم كما كان دليال

" 
ً
  34.  عالما

وأما اإلمام أبو بكر بن  . فأما جنس ما هو معجزة لألنبياء فال ، لهم كرامات شبه إجابة الدعاء  األولياء ": وكان يقول
الصدق،  رحمه هللا،  فورك المعجزات بدالالت  النبوة،  فكان يقول  إن ادعي صاحبها  فالمعجزات تدل عىل  ،  ثم 

ي مقالتهِ 
ي حلتهِ إل    وإن أشار صاحبها ،  صدقه ف 

 فتسم كرامة وال تسم معجزة  الوالية دلت المعجزة عىل صدقه ف 
 35.  وإن كانت من جنس المعجزات"

ي عن اإلمام أبو بكر بن فورك أن  ،  عن الفرق بير  المعجزات والكرامات:  "وكان رحمه هللا يقول،  ويضيف القشتر
ها وإخفاؤها ، عليهم السالم مأمورون بإظهارها  األنبياء ي صىل هللا عليه وسلم ، والولي يجب عليه ستر يدعي  والنتر

"،  ذلك ويقطع القول بِه والولي ال يدعيها وال ُيقطع بكرامته
ً
 36.  لجواز أن يكون ذلك مكرا

الناس ها عن  الولي كراماته ويستر ي 
الناس عليها تأكيدا    األنبياء يضح    وال يدعيها بينما ،  إذن يخف  بها ويطلعون 
ن المعجزة بالدعوة إلي هللا،  لصدقهم 

ي حير  ال يكون ذلك من عمل ، كما تقتر
ي . األولياءف  "ال تكون  : يقول القشتر

النبوة بها ،  لألولياء معجزة دعوة  ان  اقتر المعجزة  ط  وإنما كانت  ،  والمعجزة ال تكون معجزة لعينها ،  ألن من شر
ة ائطا فمتر  ،  معجزة لحصولها عىل أوصاف كثتر ط من تلك الشر ائطوأحد تلك  ،  ال تكون معجزة،  ختل شر ،  الشر

 37. فالذي يظهر عليه ال يكون معجزة"، والولي ال يدعي النبوة،  دعوة النبوة
ي 
ي جوانب عديدة  يتشابه القصص الديت 

ي مع الكرامات ف 
ي كتب التفستر القرآن 

فالبطل هنا وهناك خارق  ،  المثبت ف 
 38. يهدف للهداية وينتض عىل كل المعيقات، بقدراته وبسلوكه

ّ   ذن الكرامة هي المتر  إ  ه كما تمتر ي عن غتر
ي يتمتر  فيها الصوف 

"لكن الكرامات ورغم الشبه  ،  بمعجزاتهم   األنبياءة التر
ي لنفسِه ، ألولياءبافهي خاصة ، القوي 

  39.  زاء ما يمتر  به هللا أنبياءه"إ وهي المرادف الذي يضعه الصوف 
ها يقولارتباط الكرامة بالمعتقدات الدينية وترتبط كذلك  إل    ويشتر زيعور  "ترتبط  :  بالمعتقدات الشعبية وغتر

الدينية بالمعتقدات  معجزات  ،  الكرامة  من  جرى  ما  وتثبت  االحتفاالت ،  األنبياءفتعيد  نشوء  عن  وما حصل 
ب من المعتقدات الشعبية.  والطقوس والعبادات ي ،  فتجتاف األسطورة والخرافة،  وتشر الشعتر ،  واللغز ،  والمثل 

 ،  قديمة وتصورات طقوس واحتفاالت وموضوعات سحيقةوالحضن رواسب معتقدات  
ً
وظواهر طبيعية  ،  ورموزا

ية،  وتنمو الكرامات،  ومواسم فصلية ي النفس البشر
جانب  إل   هذِه المالحم الداخلية واألناشيد البطولية الجارية ف 

ي ، واآلداب، العلوم الخفية    40.  "األخرى والشعر والفنون وشتر وسائل التعبتر البشر
كما يشتر البسطامي إال قطرة رشحت من زق    األولياءبل ال تشكل كل كرامات  ،  مرحلة المعجزةإل   ل الكرامةال تص
عليهم السالم كمثل زق    األنبياءمثل ما حصل مع  :  "وهذا أبو زيد البسطامي ُسئل عن هذِه المسألة فقال.  عسل

 41. " األولياءفتلك القطرة مثل ما لجميع  ، فيه عسل ترشح منه قطرة
وعليه بت  الصوفيون  ،  خصوصا   اإلسالمي ة بالدين  اإلسالمي والكرامة الصوفية  ،  ارتبطت الكرامة بشكل عام بالدين

إال أن هذه الكرامات قد  ،  الذي ينتمون إليهالبشر بعيدا عن الدين  إل    عىل اختالفها وإن كانوا ينظرون،  كراماتهم 
ها من الرواسب ء من السحر والكهانة وغتر ي

ي و ،  اختلطت بىسر  عىل الدين  اإلسالمي "يقوم التصوف العرنر
ً
،  عموما

ي هي جزء من نظرتهم للوجود أإل    وقد لجأ الصوفيون 
ير وتشييد كراماتهم التر .  نبياء القرآن وإل الظاهرة الدينية لتتر

  ،  وال سيما من المعجزات،  أن الكرامات تستمد جذورها من الدين  من الثابت 
ً
ثم من ممارسته لكن األصح أيضا

 
  .295ص، نفسه 34
  .296+295نفسه، ص 35
  .296نفسه، ص 36
  .296، صالقشيرية  الرسالة 37
  .31الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم، ص  38
  .33نفسه، ص 39
  .20+19نفسه، ص 40
  .297الرسالة القشيرية، ص 41



86 Reem Khlaif Abdullah AL,MRAYAT       & Ahmed Awad Zayed ALKARAK 

 

 

 

 

 
 

November 2020, Volume 2, Issue 5 
 p. 79-89 

 

ي إل    وكانت أقرب غىل المزاعم الشعبية منها ،  جانبهإل    أنها نبتت وتنبت
ك  .  المعتقد الديت  فالذهنية الكرامية تشتر

 42. وشخصية" وتستخدم لغاية نفعية، مع رواسب من عهود الكهانة والعرافة والسحر 
ي اختالفه عن بقية الناس

ر من خاللها الصوف  ي يتر
كما أنها وسيلته  ،  الكرامة من وجهة نظر زيعور هي الطريقة التر

ي مجتمع يختلف عنه اختالفا كليا روحيا وجسديا   اإلحساسلطرد  
ي اختصار نجد أن القصص الكرامية  ،  بالغربة ف 

" ف 
ابه وروح الهجران فيهوتعكس  ،  تصور العالقات االجتماعية ير اغتر ي تتر

ي وف 
ي رأب التمزق داخل الصوف 

،  الرغبة ف 
ك أهله ووطنه الكرامات بحث  . ويرفض ذاته التاريخية عىل حساب أن يكون ابن وقته، فقمة مأساوية هذا أن يتر

ورة توازن ووحدة الذات المتصوفة وجودها    وبالتالي للمحافظة عىل، وهي عمليات لتعزيز الذات، ومسع عن رص 
  43.  واستمرارها "

الولي  ي وجود 
إليه واضحة وضوح  ،  ووجود الكرامة،  وجود الصوفية يعت  نا  ي الذي أشر

ي معناها الصوف 
والكرامة ف 

ي رواية  
ي الرواية،  (األربعونقواعد العشق  )الشمس ف 

ختص بعلم  ا فمنها ما  ،  فمصطلح الكرامة له وجود طاغ ف 
ي خلد اآل ،  الغيب

ومن  ،  ومعرفة موعد الموت وعزرائيل،  موات والحديث معهم ورؤية األ ،  خرينوقراءة ما يدور ف 
وقد خالطت بعض هذه الكرامات  ،  بها   األنبياء حد المعجزات عىل الرغم من اختصاص  إل    هذه الكرامات ما يصل 

 .  األساطتر أيضا 
ي تراوده

ي الغيب من خالل الرؤى التر
وأنه  ،  رفيقه الذي سيقاسمه علمهفقد دلت الرؤيا شمس عىل  ،  يعرف الصوف 

ي سمرقند :  يقول شمس،  بغداد إل    سيستدل عليه عند ذهابه
ي ف 
ي أتتت 

ي الرؤية التر
ي ،  "سمعت ف 

ي يجب أن آنر
  بأنت 

ي ،  بغداد ليتحقق قدري إل  
ي أعرف أنك تعرف اسم رفيفر

ي إن لم يكن اآلن،  وأين يوجد ،  إن 
ن  ،  وأعرف أنك ستختر

ي وقت الحق
 44"  . فف 

أيضا   الرومي ومن ذلك  الحزن عند موت شمس وفراقه،  معرفة شمس بمستقبل صديقه  يه  وأنه  ،  الذي سيعتر
ي  ،  "بينما وقفت أستوعب صفاء اللحظة:  يقول شمس.  سيعيش بقية عمره وحيدا وحزينا ومكسورا 

ان  وقد اعتر
التوتر  ء من  ي

أكتر سنا وأضعف بكثتر ،  تراءى لي بصيص رؤية،  أيضا شر الرومي  اء مرتديا عبا ،  فقد رأيت  ءة خض 
ي البقعة ذاتها وقد بدا أكتر عطفا وأكتر كرما من أي وقت مض  

ي رأيت ندبة دائمة عىل قلبه ، غامقة وجالسا ف 
لكت 

ي 
ي هيئتر

ي الحال وهما. ف 
ي هذا البيت: ففهمت أمرين ف 

ي شيخوخته ف 
وأن الجرح الذي سيخلفه ،  أن الرومي سيمض 

أ مطلقا" ي لن يتر   45. غيانر
ي المستقبلوقد ال يعتمد  

ي عىل الرؤى لمعرفة ما سيحدث ف 
بل معتمدا عىل حدسه العالي الذي يشبه  ،  الصوف 

ي  
ف  ةأالوحي  خالل  ،  حيان كثتر من  هذا  ويظهر  مريم  تسميها  أن  وبإمكانها  فتاة  ستنجب  ا  بأن كتر يتنبأ  فشمس 

ا زوجة الرومي  ي عيىس عليه السالم،  مخاطبته لكتر ،  وكامرأة مسلمة،  رمز للجميع"إنها  :  وحديثه عن مريم أم النتر
ي حبها إف

 .  ال توجد لدي ابنة: فقلت، بل حتر يمكنك تسمية ابنتك مريم ، نك تستطيعير  االستمرار ف 
 ستكون لديك ابنة  

 أتظن ذلك؟ 
ي 
  46.  عرف ذلك"أإن 

دون  من  أو    وقد يكون هذا الخطاب بواسطة،  مخاطبة األموات وبخاصة الصالحير  منهم  األولياءومن كرامات  
الري    ح أن تسأل  ،  ذلك ه قبل دخول مدينة قونية  األولياءفشمس يطلب من  . الصالحير  من األموات عن مصتر

ي :  يقول شمس
الري    ح أن تحمل كلمانر البالد وعرضها   األولياءإل    "طلبت من  ي طول 

،  وبعد قليل.  والقديسير  ف 
ي هذه المدينة سوى،  أيها الدرويش:  وقالت،  عادت الري    ح بالرد 

ء بينهما فإما الحب  ،  نقيضير    لن تجد ف  ي
وال شر

 47"  . دخل المدينة عىل مسؤوليتك الخاصةا إننا نحذرك  .  وإما الكره المحض ،  الخالص 
ويمتلك  ،  وربما تحط الكرامة عىل مدينة بأكملها ،  األولياءلتشمل مجموعة من ، قد تتجاوز الكرامة شخص بعينه

ة ي حدسا عاليا يمكنه من توقع أشياء كثتر
التوقع ليصل،  الصوف  اليقير  إل    بل يتجاوز  فهو يستطيع أن  ،  مرحلة 
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ي خلد اآل 
قرب  ،  وأين يقفون وأين يذهبون،  ويستطيع أن يتوقع تضفاتهم،  خرينيعرف ماذا يدور ف 

ٌ
إنه حدس أ

يزي ،  للوحي  ي اليوم التالي عدت:  يقول عالء الدين واصفا شمس التتر
البيت وقد عزمت عىل أن اتكلم مع  إل    " ف 

يزي رجال لرجلشمس   ي فناء البيت.  التتر
يعزف الناي؟ كان رأسه محنيا وعيناه مغمضتير  موليا ظهره  ،  كان وحده ف 

ي موسيقاه. لي 
بت كهدوء الف. لم ينتبه لوجودي ، ولما كان مستغرقا ف  ر منتهزا الفرصة لمراقبته والتعرف عىل  أاقتر
همهم  ،  أسه قليال ومن دون أن ينظر نحوي ورفع ر ،  بعد عدة دقائق توقف شمس عن العزف،  عدوي بشكل أفضل

؟ لم أنبس ببنت شفة،  السالم عليكم يا عالء الدين:  وقال،  كلمات كأنه يكلم نفسه ي
فقد كنت  .  هل تبحث عت 

ي مؤخرة رأسه، أعرف مقدرته عىل الرؤية من خالل األبواب المغلقة
 48"  . ولم أفاجأ بأن لديه عيونا ف 

ي التكية،  خلف الباب الموصد   بوجود التلميذ ومن ذلك أيضا معرفة شمس 
ي يخفيها التلميذ ف 

،  ومعرفة األشار التر
 49.  فشمس يمتلك مواهب خارقة تمكنه من الرؤية عتر األبواب والجدران عىل حسب تعبتر التلميذ 

ي ا إ ، مستوى المعجزة وهذا نادر الحصول للحقيقةإل  قد تصل الكرامة كما تحدثنا سابقا 
لروايتير  بير   ال أنه يرد ف 

ي الرواية،  الحير  واألخر 
 .  األخرى كما هو الحال مع الكرامات   ولم تكن هذه الكرامة طاغية ف 

نا سابقا ،  قد تختلط الكرامات مع المعجزات وأن الكرامات يختص  ،  الفرق بير  الكرامات والمعجزاتإل    وقد أشر
ن بالدعوة  األنبياءبينما المعجزات من اختصاص  ،  األولياءبها   ي تصنف من ضمن  .  والبد أن تقتر

من الكرامات التر
ي رواية قواعد العشق 

ي  ، األربعونالمعجزات ما ورد ف 
ما رواه شمس عن عالم متصوف استطاع أن يدب الحياة ف 

ي ذلك اليوم توجها .  قطعة حلوى مصنوعة عىل هيئة طتر 
ي  ،  السوقإل   "ف 

كشك قطعة حلوى مصنوعة وشاهدا ف 
وعىل الفور تحلق حوله أهالي  .  وما إن نفخ فيها السيد حتر دبت فيها الحياة وطارت مع الري    ح.  عىل هيئة طتر 

  50.  البلدة مبدين دهشتهم وإعجابهم بما فعل"
ي الرواية

ي الواردة ف 
يتوقف األمر  وال ،  واألشجار ،  قدرته عىل الحديث مع الحيوانات والطيور ، من معجزات الصوف 

،  واستطاع تهدئته،  فشمس تكلم مع الحصان الغاضب،  المقدرة عىل إقناعها إل    عند هذا الحد بل يتجاوز هذا 
ب الدرويش  :  يقول الرومي واصفا هذا المشهد.  حدة منه انته غضب الحصان وخوفها وبإشارة و  ّ اقتر ي

" أمام عيت 
ي 
ي أذنه،  الذي أجفل،  من حصان 

،  لكنه عندما لوح بيده بإيماءة نهائية،  ن يتنفس بصعوبةبدأ الحصا.  وهمس شيئا ف 
ي الحشد ، هدأ الحصان عىل الفور 

.  هذه شعوذة": ويقول، وسمعت أحدهم يتمتم ،  وشت موجة من الحماسة ف 

51  
ي معرفة ساعة أجلهِ 

 ،  من كرامة الصوف 
ً
أخف أو    ولعل الوظيفة للكرامة المتحدثة عن الموت هي جعله مستساغا

 عىل 
ً
ي وقعا

 52. الصوف 
ي كما يشتر زيعور 

ي وعيه الحاد بالموت  وّش مأساة الصوف 
،  إنه يقود سلوكه، وبأنه يعمل للموت ال للحياة،  كامن ف 

 . ونحو المجهول الذي يقض مضجعه، نحو ما وراء الحياة، وكل ما فيه، وشخصيته
،  مأساته أنه يعيش كي يموت،  نحو طلب االنعتاق من العالم الحىسي   يستعجل الموت ليثبت لنفسه صالح توجهه

 53.  ويموت كي يعيش
ي الحاالت التمهيدية يتجرأ البطل عىل الموت فال يخشاه

يطلبه  ، ثم تتطور هذِه الجرأة حتر تصبح سلطة عليا ، ف 
ي عندما يود ،  ساعة يشاء 

ي التجرؤ عىل الموت  54.  فيموت الصوف 
ي  ،  وقمة هذا التطور ف 

والتأمل فيه هي بلوغ الصوف 
 ومأساوية، السقفمرتبة 

ً
ي المملوء حزنا

 55.  وهي مرحلة البد من بلوغها عتر التاري    خ الصوف 
ي موته

وتتكون لديه صورة  ،  وال يخشاه بل عىل العكس قد يطلبه أحيانا ،  ويعرف موعده،  يستشعر الولي الصوف 
موته الدنيا ،  واضحة عن كيفية  بها هذه  سيغادر  ي 

التر يحاول.  والطريقة  ال  فالولي  هذا  هذا   ورغم  من  الهروب 
 .  المصتر 

ي الموت أحيانا 
ي ،  ويستبشر به ألنه سيقربه من هللا  يطلب الصوف 

ي حياة الصوف 
 . المعشوق األول واألختر ف 
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ي الموت وال يقلق لقدومه
ي ،  ال يخىسر الصوف 

ك تراث يفيد الناس أهم من الموت بالنسبة للصوف  : يقول شمس.  فتر

ي أعرف  .  ربعير  وضع هذه القواعد األ"استغرق األمر سنوات عدة حتر تمكنت من  
واآلن بعد أن فرغت منها فإن 

ي هذا الكون
ي ف 
ب من المرحلة النهائية من زمت  ي أقتر

ة تدل عىل ذلك،  بأنت  ولم يكن  .  وبدأت أرى مؤخرا رؤى كثتر
ه نهاية ي لم أكن أعتتر

ي ألنت 
الذي يقلقت  ي هو أن أموت من دون أن أخلف تراثا ،  الموت هو 

إذ  .  بل ما كان يقلقت 
ي صدري حشد من الكلمات

ة تنتظر أن أحكيها ، يتكدس ف   56"  . وقصص كثتر
ي ،  لألولياء عالقة خاصة تجمعهم 

العالم الصوف  ي 
العليا ف  هم  ،  فهم الطبقة  ولديهم القدرة عىل معرفة أحوال غتر

بموت شمس الولي الصالح كما    األولياءفقد تنبأ عدد من ، وبما أننا نتحدث عن كرامة معرفة الموت. األولياءمن 
ي مدينة قونية،  ومكان موته،  يرونه

ه بأن نهايته ستكون ف  قونية  إل    رسل شمسأفالسيد بابا زمان  ،  فالجميع أختر
ي تلك المدينة بعد أن يقدم للرومي المعرفة 

لمقابلة جالل الدين الرومي وهو عىل يقير  بأن نهاية شمس ستكون ف 
ي يمتلكها 

النهاية إنا هلل وإنا إليه راجعون(  فأخر ما قاله،  التر ي 
،  بابا زمان عندما ودع شمس عند مغادرته بغداد )ف 

يقول .  ألنه لن يعود من مدينة قونية ألن نهايته ستكون هناك،  فقد كان يعرف أنه لن يشاهد شمس مرة أخرى 
ّ فعله.  حفظه هللا.  قونيةإل    "ثم غادر :  بابا زمان ي فعلت ما كان عىلي

ي مثقل  ،  لك أنتوكذ،  أعرف أنت  لكن قلتر
ي غرابة وجموحا إل    وقد بدأت أشتاق،  بالحزن

تكيتر ي 
الذين رأيتهم ف  الدراويش  إليه  .  أكتر  وإنا  إنا هلل  النهاية  ي 

ف 
  122قواعد  57.  راجعون "
 : الخاتمة

،  المذهبوتعتر عن معتقدات من يتبعون هذا  ،  ( لتمثل الحياة الصوفيةاألربعونجاءت رواية )قواعد العشق  
المذهب  األولياء ويمثل   هذا  ي 

ف  العليا  الغيب،  الطبقة  يعلمون  الذين  المباركون  بالمستقبل،  فهم  ،  ويتنبؤون 
المعجزات حد  ،  هذا الحد إل    لكن ما يقومون به يصل،  وإن كانوا ال يسمونها بهذا االسم ،  والقادرون عىل فعل 

ي الحياةوقد خّصهم هللا بهذه القدرات  ،  المعجزات
ي تواجههم ف 

وليس  ،  ليكونوا قادرين عىل تجاوز الصعاب التر
ء أخر  ي

 .  إلثبات شر
،  ومنهم من يكلم األموات ويعرف خصوصياتهم ،  من يتنبأ بالمستقبل  األولياءفمن  ،  تنوعت الكرامات وتعددت

م بعضهم األخر الحيوانات والطيور واألشجار 
ّ
ي خلد اآلخرين من خلف  ،  وكل

الجدران واألبواب  وسمعوا ما يدور ف 
ي كرامته. المغلقة

ي الجمادات، وتجاوز بعضهم األخر ف 
كما حدث مع العالم المتصوف عندما دّب  ،  فدّب الروح ف 

ي كانت عىل شكل طتر 
ي الحلوى التر

 .  الروح ف 
ي تتش،  وقدراتهم   األنبياءوتفاوتت كرامات  .  وكيفيته،  ومكانه،  موعد موتهم   األولياءعرف  

كل  فلكل ولي قدراته التر
ي الوالية

ي حير  يمتلك البعض اآل ،  إذ يمتلك بعضهم قدرات هائلة،  وفقا لمكانته ف 
خر قدرات عادية تتمثل ببعض  ف 

 . التوقعات الصحيحة
ي قدرته عىل التنبؤ بالمستقبل

ي يمتلكها الصوف 
ي الغالب من خالل الرؤى  ،  من الكرامات التر

وتكون هذه القدرة ف 
ي يشاهدها الولي 

 . عن طريق الحدس أحيانا وقد تكون ، التر
ويمكن القول أن كاتبة هذه الرواية  ،  نماذج متعددة عىل هذه الكرامات  األربعون قدمت لنا رواية قواعد العشق  

ي 
الصوف  العالم  عىل  واسع  اطالع  طريق  ،  لها  عن  روايتها  خالل  من  ة  ممتر  بطريقة  االطالع  هذا  وظفت  وقد 

ي أمتلكها ، للولي شخصيات استطاعت أن توصل لنا المعت  الدقيق  
 .  وكذلك الكرامات التر
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