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 مقدمة املحقق

 

! " # $ 

احلمد هللا ذي الفضل والنِّعم واجلود والكرم، الذي علَّم بالقلم، علَّم اإلنسان ما 

وا هبدي خري األنام  مل يعلم، وأطلعه عىل سلوك أهل الفضل واِهلَمم، من تأسَّ

ٍد  أعلم اخللق باهللا، وأشّدهم له خشية وتقوى، من تركنا عىل  ^واألمم، سيِّدنا حممَّ

ٍة بيضاء ليلهاحم الم األكمالن  كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، جَّ الة والسَّ والصَّ

ٍد النَّبيِّ املليح صاحب املقام األعىل واللسان  األمتان األطهران عىل سيِّدنا حممَّ

  .الفصيح، وعىل آله وأصحابه ونوابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

ا بعد  : أمَّ

لو ليم يف التَّعامل مع اخلالق واخللق والنَّفس من أهم إنَّ السُّ ك القويم والسَّ

الك عىل الطريقة املثىل يف سلوكه؛ البدَّ له من  املهامت لكلِّ مسلٍم؛ ولكي يتعرف السَّ

صحبة عارٍف سالٍك قد خرب طرق التَّعامل مع نفسه أوالً كام استفادها هو أيضًا من 

 تَّبعًا بذلك هدي احلبيب املصطفىراط والتَّفريط، وممرشده وُمَسلِّكه بعيدًا عن اإلف

: )١(بقوله ، مبتعدًا عن النفس وأهوائها، وإىل ذلك أشار اإلمام الرفاعي ^

، إيَّاكم وسلوَك طريق اهللا بالنَّفس واهلوى، َفَمْن ^اطُلُبوا اهللاَ بمتابعة رسوله «

ل َقدمٍ سلك الطَّريق بنفسه َض    . »لَّ يف أوَّ

ِرْيَقُة ال ُتْوَرُث َعِن «:  )٢(هوبقول ًا؛ َهِذِه الطَّ ِرْيَق بِنَْفِسِه ُأِعْيَد َقْرسَ َمْن َسَلَك الطَّ

                                                        
 .ــ٢٢صـ» الربهان املؤيد«)  ١( 

 .٦٤-٦٣رقم » احلكم«) ٢(



٦ 

ُمْوِع عىل  ، وَذرِّ الدُّ ، والُوُقوِف عنَد احلَدِّ ؛ إنَّام ِهَي طريَقُة الَعَمِل واِجلدِّ األَِب واَجلدِّ

، واألََدِب َمَع اهللاِ َتَعاىل   .اخلَدِّ

ْرَهِم واملَاِل، َظنَّ َبْعُض اجلَ  َهَلِة أنَّ هذه الطَّريقَة ُتنَاُل بالِقْيِل والَقاِل، والدِّ

َباِع ! وَظَواِهِر األْعَاملِ  لِّ واالْفتَِقاِر، واتِّ ْدِق واالْنِكساِر، والذُّ ال واِهللا؛ إنَّام َنْيُلَها بالصِّ

نَِّة النَّبيِّ ال   . »وَهْجِر األَْغيارِ  ^اِر ـُمْختَ ـسُّ

ِرْيَق بِنَْفِسِه ُمْعَجبًا هبا ُمعتمدًا عىل عمله، منحرفًا «:  )١(وبقوله َمْن َسَلَك الطَّ

؛ أعيد إىل مقام جهله قرسًا، عىل أنَّ احلبيب ^عن الطَّريق الَّذي َسنَّه النَّبيُّ 

ت عليه الطُّرق واألبواب، وُردَّ  ^ُمَعظَّم ـال باُب اهللا الَّذي من مل يقصده منه ُسدَّ

وابِّ  يص األدببع   .   »إىل إصطبل الدَّ

ة كتب    ة، والصوفية خاصَّ لوك الصحيح القويم عند املسلمني عامَّ وألمهيَّة السُّ

لوك وكان من مجلة هؤالء األئمة األعالم اإلمام  العديد من العلامء الربانيني يف السُّ

؛ »مراحل السالكني«، فألَّف كتابًا يف حممد مهدي هباء الدين الرواس السيد 

ة للسالك، حيث  وقد أبدع املؤلف يف ترتيب مراحله من حيث األمهيَّة واألَْوَلويَّ

  .بدءها بأركان اإلسالم، وختمها بالتَّحدث بنعمة اهللا تعاىل عليه

لوك، وأنَّه من الذين امَتنَّ اهللا عليه باملعرفة؛ ويف  إذ كيف يدعي الوصل والسُّ

اإلسالم عنده خلل، ويف صحبته عقيدته زلل، ويف صالته، بل ويف باقي أركان 

ملرشده الكامل يف ظلمة طبعه وسوء أخالقة مل يزل، يقول بأقواله وأقوال أهل اهللا 

   وهو يف التَّأدُّب بآداهبم والعمل بأعامهلم بمعزل      ...  

بني ثنايا صفحات كتابه املبارك العقيدة السليمة   وقد َبنيَّ املؤلف

حيحه، ونصَّ فيها عىل  عقيدة اإلمام الرفاعي الكبري وأتباعه السادة الكرام والصَّ

                                                        
 .ــ٢٢٢صـ» قالئد الزبرجد«) ١(
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 رًا من احللول واالحتاد، والوحدة املطلقة، ومن الكلامت التي ختالف ؛ حمذِّ

بظاهرها الرشيعة املطهرة، والتي ال تقبل التَّأويل، وأنَّ ما نسب منها إىل الشيخ 

  .ست عليه يف كتبههو منها براء قد د األكرب اإلمام حميي الدين بن العريب 

بخدمة هذا الكتاب املبارك عىل قدر املستطاع، وأنَّى ملثيل  وقد أكرمني اهللا    

ه، ولكن هذا جهد املقل   .أن يفي هذا الكتاب حقَّ

ومل أقف عىل نسخة خطيَّة للمؤلف سوى النسخة التي قام بطبعها   

يف مطبعة  -تعاىل  رمحه اهللا -وتصحيحها السيد حممد بدر الدين النعساين احللبي 

  ).م١٩٠٧هـ، ١٣٢٥(السعادة يف مرص سنة 

حسن اخلتام، والوفاة عىل اإليامن؛ يل  ويف اخلتام، أسأل املوىل العظيم    

، وأن جيعل عميل هذا مقبوالً  ولوالدي ومشاخيي وإخواين وأصحاب احلقوق َعَيلّ

حيم، واجلواد وخالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به سائر املسلمني، إنَّه الربُّ   الرَّ

  . الكريم، واحلمد هللا رب العاملني

  

د الفقري                                                                                                     ـه العبـكتبه الراجي عفو رب                                                                 

                                                                                                           أبو اهلدى  جحاأمحد رمزه بن محود                                                                  
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 منهج التحقيق

  

 . مقدمة التحقيق -

 . ختريج اآليات القرآنية -

ختريج األحاديث واآلثار، ونقلُت ُحْكَم بعض األئمة عىل األحاديث  -

 .   غري الصحيحني إن وقفت عىل ذلكاملوجودة يف

 .                                      تراجم العلامء عدا املشهورين منهم، ومن مل أقف عىل ترمجة له -

، وكذلك كل ما زيد من [ ]وضع عناوين للكتاب ضمن معقوفني  -

 .عمل املحقق

رقم                                                                                                                           الرجوع إىل املصادر واملؤلفات التي نقل منها املؤلف مع ذكر -

  .                                                                              اجلزء والصفحة إن وقفت عليها

 .                                      بعض التعليقات اللطيفة، ووضع رشح بعض الكلامت الغريبة -

واس  - ترمجة اإلمام املؤلف السيد حممد مهدي هباء الدين الشهري بالرَّ

ه س اهللا رسَّ  .                  قدَّ

يفة، وفهرس اآليات الكريمة، : فهرست الكتاب - فهرس األحاديث الرشَّ

 .  س املصادر، وفهرس املوضوعاتاملرتجم هلم، وفهر  وفهرس األعالم
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 ترمجة اإلمام املؤلِّف

 : اسمه ونسبه

هو اإلمام املستأنس باهللا تعاىل، املستوحش من النَّاس، غريب الغرباء، أبو 

يِّد هباء ال فاعيُّ الرباهني، سيِّدنا السَّ يَّاديُّ الرِّ د مهدي آل خزام الصَّ دين، حممَّ

، الشهري بـ  اس ( احلُسينيُّ وَّ   ).الرَّ

 

 :والدته ونشأته

هـ، وشبَّ يف مهد )١٢٢٠(  سنة -من أعامل البرصة  -ولد يف سوق الشيوخ 

يادة بني أبويه الطاهرين، فأقرأه أبوه القرآن العظيم، وشغله بطلب  الفضل والسِّ

منال أمحد يف سوق الشيوخ، فلامَّ بلغ من العمر ثالث عرشة سنة وقع يف العلم عىل 

ه وأخوته، وبقي يتيًام وحيدًا، فقام برتبيته  أرضهم طاعوٌن عظيٌم، فتويفِّ أبوه وأمُّ

يِّد يوسف، ول يِّد عبد اهللا ابن السَّ امَّ بلغ من العمر مخس عرشة سنة، خرج ـخاله السَّ

يوخ مهاجرًا إىل ف بزيارة النَّبيِّ  ^ مدينة النَّبيِّ من سوق الشُّ ، ^مع خاله، وترشَّ

ة  ة سنتني، ثمَّ حجَّ واعتمر، وأقام بمكَّ وأقام مع خاله جماورًا يف األعتاب النَّبويَّ

رة، فبعد ستَّة أشهٍر من رجوعه تويفِّ خاله،  مة سنًة، ورجع إىل املدينة املنوَّ املكرَّ

  .وبقي وحيداً 

ة مل يفرت عن طلب العلم من علامء احلرمني الرشيفني، ثمَّ ويف كلِّ تلك املد   

رة، وبارش طلب )١٢٣٨(ذهب إىل مرص سنة  يعة املطهَّ هـ؛ الستكامل علوم الرشَّ

ل املشايخ األعالم يف عرصه، وأقام يف اجلامع األزهر  العلم فيها عن أكابر وُكمَّ

ر يف كلِّ ع ، وتبحَّ لٍم، مع الزهد العظيم، ثالث عرشة سنة، حتى برع يف كلِّ فنٍّ

  .والعبادة الوافرة، وحسن اخلُُلق والبِرش وُعذوبة الكالم



١٢ 

 :سياحته ورحلته 

بعد رحلتة يف طلب العلم يف احلرمني الرشيفني ويف األزهر الرشيف، عاد 

سائحًا إىل العراق، ثمَّ طاف البالد وذهب إىل اهلند وخراسان والعجم والرتكستان 

ام والقسطنطينية واألناضول والروميل، وعاد والكردستان، وجاب الع راق والشَّ

عىل احلجاز وذهب إىل اليمن ونجد والبحرين، وطاف البادية واحلارضة، وكان ال 

الثالثة أشهٍر عىل  يمكث يف بلدٍة سبعة أشهر قط، بل إقامته يف البالد حتت

مة الغالب، إالَّ  ة املَكرَّ رة، ومكَّ   .يف املدينة املنوَّ

 :امئلهنعوته وش

َربَعًة من القوم، إىل الطُّول أقرب، أسمر اللَّون أزهره، كحيل املقلتني  كان 

أسودمها، حسن املبسم، لطيف املنظر، وسيع اجلبهة، أفلج الثنايا، رقيق القوام نحيله، 

ة، عذب املكاملة، فصيح  حسن الصوت، عظيم املهابة، قويَّ الناطقة، باهر احلجَّ

اعة زرقاء وعباءة قصرية األكامم، وحزامه من اللهجة، يلبس ثوبًا أ بيض، وفوقه درَّ

الصوف األسود، وعىل رأسه طاقيٌة من الصوف األبيض، يلف عليها ِعقاالً من 

 .الصوف األسود عمالً باألثر الرفاعي، وحتققًا بالسنة املحمدية، وختافيًا عن التَّشيُّخ

 :سبب شهرته بالرواس 

احلاجة ببيع رؤوس الغنم املشوية، فإذا أدرك عند  اشتهر بذلك لتجارته 

  . منها ثمن القوت ترك إىل أن حيتاج إىل القوت الرضوري، فيعود لبيعها

 :شيوخه يف الطريقة الرفاعية العلية

  .مفتي البرصة السيد الشيخ إبراهيم بن بدر الدين الرفاعي احلسيني  -

 .يني السيد الشيخ عبد اهللا بن أمحد الراوي الرفاعي احلس -

    



١٣ 

 : كتبه ومؤلَّفاته

  .بوارق احلقائق؛ طبع مراراً    - ١

  .فصل اخلطاب؛ مطبوع   - ٢

 .طي السجل؛ مطبوع   - ٣

 .رفرف العناية؛ مطبوع   - ٤

 .احلكم املهدوية؛ مطبوع   - ٥

 .خزانة اإلشارات   - ٦

 .واردات الغيب؛ خمطوط   - ٧

 .مائدة الكرم يف جملدين ضخمني   - ٨

 .الوثيقة الكربى    - ٩

 . وسطىالوثيقة ال -١٠

 .الوثيقة الصغرى -١١

 .املكتوبات الغيبية -١٢

 .الرسالة الطلسمية؛ خمطوط -١٣

 .الروضة الوردية يف الفيوضات اهلندية؛ مطبوع -١٤

 .بارق احلمى؛ مطبوع -١٥

 ). املجموعة النادرة ألبناء اآلخرة ( الدرة البيضاء؛ مطبوع ضمن  -١٦

 . )املجموعة النادرة ألبناء اآلخرة ( برقمة البلبل؛ مطبوع ضمن  -١٧

مدادات النَّبويَّة؛ مطبوع ضمن احلكم املهدوية امللتقطة من درر اإل -١٨

 ). املجموعة النادرة ألبناء اآلخرة (



١٤ 

املجموعة النادرة ( فذلكة احلقيقة يف أحكام الطريقة؛ مطبوع ضمن  -١٩

 ). ألبناء اآلخرة 

 .ديوان مشكاة اليقني وحمجة املتقني؛ مطبوع -٢٠

 .عالم الغيوب؛ مطبوعديوان معراج القلوب إىل حرضات  -٢١

 . ديوان فائدة اهلمم من مائدة الكرم؛ مطبوع -٢٢

يًا إىل الروح؛ مطبوع -٢٣  .ديوان نور الفتوح املنبلج من احلرضة الكربى متدلِّ

 .؛ خمطوطيف فروقلنا الرشوق فيام سيحدثه اهللا نور  -٢٤

ة،      وغري ذلك من كلِّ ما يتعلَّق بالتفسري، واحلديث، والفقه، واحلكمة النَّظريَّ

فواألصول، والرقائق، وأ  .نواع احلقائق والتَّصوُّ

 :وفاته رمحه اهللا تعاىل

يف بغداد، بعد مرضه  -رمحه اهللا تعاىل وريض اهللا عنه وعنا به  -تويف    

قيِّ من بغداد يف مسجد  ة أياٍم قالئل، ودفنه حمبُّوه يف اجلانب الرشَّ دكاكني (عدَّ

  .هـ)١٢٧٨(، سنة )حبوب

تنوير «ـ، و٤٠٠-٣٩٣صـ» رقالدة اجلواه«، و»وسيلة العارفني«: انظر

ـ، وكلها للسيد ١٧٥- ١٦٦صـ »عقود األملاس«ـ، و١٣٢-١٢٢صـ »األبصار

  .أيب اهلدى الصيادي 
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 ]افتتاحية الكتاب [ 
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اح      يعة ضياًء وضَّ ًا، احلمد هللا الذي أفاض عىل أهل احلقيقة من نور الرشَّ

الم عىل  الة والسَّ نَّة مصباحًا وصباحًا، والصَّ وأبلج ألهل املعرفة من سامء السُّ

ل الذي طلع يف أبراج الكيان ساطعًا، وألأل يف حرضاِت  شمس اهلداية النُّور األوَّ

د باطن احلقِّ بَِمْحِق الباطل يف البطون  هود المعًا، فأيَّ الغيوِب وحظائر الشُّ

سة من الظُّلامت إىل النُّور، فهو والظهور، وأخرج األمَّ  ة عزم عزيمته املقدَّ ة بقوَّ

ال عىل اهللا، واُملعيل لكلمة اهللا يف ُملك اهللا، عليه وعىل آله  د اهلادي إىل اهللا، والدَّ حممَّ

الة  ين، أفضل الصَّ الطَّاهرين، وأصحابه املرضيِّني، وتابعيهم بإحساٍن إىل يوم الدِّ

الم، يف كلِّ حرضةٍ  ومقاٍم، ما برز خفيُّ رسٍّ عن جيلِّ إهلاٍم، وانطوى بارٌز يف  والسَّ

وام، آمني ام عىل الدَّ   .منشور دور األيَّ

 :أما بعد

فيقول أضعف العباد يف اإلصدار واإليراد، خويدم العلامء والفقراء، واملنعوت    

بيف حظرية احلظائر بغري د مهدي ويلقَّ ين :ب الغرباء، حممَّ  آل ، ابن عيلٍّ هباء الدِّ

، كان اهللا له ولوالديه وللمسلمني غوثًا وعونًا يف  فاعيُّ احلسينيُّ يَّاديُّ الرِّ خزاٍم الصَّ

، وغفر له وهلم أمجعني، إنَّه ول   :يُّ املتقنيـكلِّ ُمغيٍَّب وعينيٍّ

الِكِْنيَ «: يُتهُ كتاٌب مبارٌك رشيٌف سمَّ  هذا نفع اهللا به املحبِّني  »َمَراِحُل السَّ

  .آمني واملسلمني،
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مةٌ   مقدِّ

ة واملشاهدات      ادقة، واألذواق احلقَّ قد عرف العارفون من أرباب اهلمم الصَّ

ة املباركة األمحديَّة، هي التي تؤول يف  فاعيَّة، واملحجَّ احلاذقة، أنَّ الطَّريقة العليَّة الرِّ

، أال وهو منهاجها، وترتقي يف معراجها، إىل سيِّد القوم، املربأ يف طريقه عن اللَّوم

ف  َعَلُم اهللا املنشور، وبحُر املدِد املسجور، سلطاُن األولياء، وبرهان األصفياء، املَرشَّ

ه سيِّد األنبياء  شيُخنا  - عليه صلوات خالق األشياء  - بني األلوف بتقبيل يد جدِّ

وائر، َجْحَجاُح  ِر، احلظائ )١(وسيُِّدنا الغوث األكرب، والقمر البتويل األزهر، إمام الدَّ

ديُّ األكمل، والنائب النَّبويُّ األفضل، بحر  شيُخ األكابر واألصاغر، الوارُث املحمَّ

ة، القطب الفرد اجلامع،  مدانيَّة، شمُس اللطَّائف واملعارف النَّبويَّ العوارف الصَّ

حيحة املسلسلة، املرشد الذي هو يف  اخلاشع اخلاضع املتواضع، ربُّ املناقب الصَّ

ة النِّي ِه اإلمام ِمنَصَّ ابة اجلامعة، شيُخ من ال شيخ له، أبو العلمني، قرُة عِني َجدِّ

بطني اجلليلني، رافع رايتي النِّيابتني، أستاذ الفريقني،  احلسني، نبعُة حال السِّ

ين ـاملندوب ل يِّد حميي الدِّ واعي، موالنا السَّ ام استودع من الرسِّ اإلهلي يف مجيع الدَّ

فاعيُّ  ة أشياعه وأحبابه، أمحد الكبري الرِّ ، ريض اهللا عنه وعنَّا به، وجعلنا من خاصَّ

بنا اهللا بحقائق آدابه، ونفعنا بعلومه ـوأوقفنا خلدمة مرشبه ال دّي يف بابه، وأدَّ ُمحمَّ

  .وأرساره، وأحواله ومقاماته وأطواره، واملسلمني، إنَّه الَربُّ املعني

ها املبارك عليه، هي عند َمْن يعرُف وطريقته العليَّة التي ُتنسب إليه، ويدور مدار

ع األنور، ويفهُم لباَب منهاج طريق القوم األزهر أقوم طرق أهل احلقيقة : رسَّ الرشَّ

  .الطَّريقة احلقيقة )٢(عىل احلقيقة، وأقرب معاريج أرباب الطَّريقة إىل ُبْحُبْوَحةِ 

                                                        
ْمُح، وقيل: اجلَْحَجُح ) ١(  .)جحجح(: مادة» لسان العرب«. الكريم : السيد السَّ

ِة، وُبْحبوحُة الدار وسطها، وُبْحُبوحة كل يشء: الُبْحبوحةُ ) ٢( لسان «. وسطه وخياره: َوَسُط اَملَحلَّ

 ). بحح: (مادة »العرب
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ين احلنيفي حيتاج للتَّجديد؛غري أنَّ أمر ا أويل اإلمهال واجلهالة ن يطرأ م اــمَ لِ  لدِّ

: ^امَّ مل يكن منه إليه، يشهد لذلك قوُل النَّبيِّ ـيضيفه أرباب األحقاد مِ  اــمعليه، ولِ 

ُد لِ ـإِنَّ اهللاَ َتَعاَىل َيْبَعُث َعَىل َرْأِس ُكلِّ ِماَئِة َسنٍَة َمْن يُ « ِة َأْمَر ِدْينَِهاـَجدِّ ؛ هذا )١(»َهِذِه األُمَّ

ين من موجبات التَّجديدا يطرأ عىل اـمَ ـلِ    .لدِّ

َهَوى ـَأْنتُْم الَيْوَم ِيف َزَماٍن ال: أنَّه كان يقول َثَبَت عن سيِّدنا عبد اهللا بن مسعوِد 

  . فِيِْه َتابٌِع لِلِعلِم، َوَسيَْأِيت َعَلْيُكم َزَماٌن َيُكْوُن الِعْلُم فِيِْه َتابَِعاً لِْلَهَوى

 َعَىل النَّاِس ال َيْأِيت : أنَّه قال ريض اهللا عنهامعبَّاٍس وقد صحَّ عن سيِّدنا عبد اهللا بن 

َيى البَِدعُ ـَأَماُتوا فِْيِه ُسنًَّة َوَأْحَيْوا بِْدَعًة َحتَّى تَ  َعاٌم إِالَّ  نَُن َوَحتْ   .)٢(ُمْوَت السُّ

َ ِمنَْها َيشٌء قِ ـَيْظَهُر ال: وقال ابن مسعوٍد  ِت : يَْل ُمنَْكُر َوالبَِدُع َحتَّى إَِذا ُغريِّ َ ُغريِّ

نَّةُ  َماِن الَِّذي َأكَيُسُهم: وأطال يف حديثه املبارك ثمَّ قال: قلت .)٣(السُّ  َيُرْوغُ  ِيف َذلَِك الزَّ

  .)٤(الثََّعالِِب  َرَوَغانَ  بِِدْينِهِ 

اُج الثَّقفيُّ أمريًا عىل العراق ِمْن ِقَبِل األمويني ، فقد ويف سنة ثامنني، وقد كان احلَجَّ

                                                        
رقم ) ١(َئِة باب َما ُيْذَكُر ِيف َقْرِن املِْا)  ٣٨( كتاب املالحم : »السنن«أبو داود يف :   ن أيب هريرةرواه ع ) ١(

 .٨٥٩٢رقم ) ٥٠(كتاب الفتن واملالحم : »املستدرك« ، واحلاكم يف٤٢٩١

جممع «ثمي يف ، وقال اهلي١٠٦١٠رقم » املعجم الكبري«الطرباين يف : ريض اهللا عنهامرواه عن ابن عبَّاس   )٢(

 . رجاله ُمَوثَُّقون: ١/١٩٣ »الزوائد

رقم ) ٥٠(كتاب الفتن واملالحم : »املستدرك«احلاكم يف : موقوفاً  رواه عن عبد اهللا بن مسعود  )٣(

اِرمي يف ٨٥٧٠ : »الشعب«، والبيهقي يف ١٨٥رقم ) ٢٢(باب تغري الزمان وما حيدث فيه : »السنن«، والدَّ

ِغُري َوَيتَِّخُذَها النَّاُس كَ «: ، ولفظهم٦٩٥١رقم  يَْف أَْنتُْم إَِذا َلبَِستُْكْم فِتْنٌَة َهيَْرُم فِيَها اْلَكبُِري َوَيْرُبو فِيَها الصَّ

ْت، َقاُلوا َ نَُّة ؟ َقاُلوا: ُسنًَّة، َفإَِذا ُغريِّ ِت السُّ َ ْمحَِن؟ َقاَل : ُغريِّ اُؤُكْم َوَقلَّْت  إَِذا َكثَُرْت : َوَمتَى َذلَِك َيا َأَبا َعبِْد الرَّ ُقرَّ

ْنيَا بَِعَمِل اآلِخَرةِ ُفَقَهاُؤُكْم، َوَكثَُرْت أَُمَراُؤُكْم َوَقلَّْت أَُمنَاُؤُكْم، َواْلتُِمَسِت   .  »الدُّ

» الفتن«، ونعيم بن محاد يف ١٣٥رقم  »الزهد الكبري«البيهقي يف : موقوفاً  رواه عن ابن مسعود   )٤(

َعَىل النَّاِس َزَماٌن اُملْؤِمُن فِْيِه َأَذلُّ ِمَن األََمِة، َأْكَيُسُهم الَِّذي َيُرْوُغ بِِدْينِِه َيْأِيت «: ، ولفظه٥٠١رقم 

  .»َرَوَغاَن الَثَعالِِب 
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 إِالَّ  ^َما َأْعِرُف َشيَْئًا َكاَن َعَىل َعْهِد َرُسْوِل اِهللا : يقول دنا أنس بن مالٍك كان سيِّ 

َ إِالَّ  الُة؟ َقاَل : اهللاُ، ِقيَْل   َشَهاَدة َأْن ال إله إِالَّ َوَقْد ُغريِّ َأَوَلْيَس َقْد َأْحَدُثْوا ِيف : َفالصَّ

الِة َما َعلِْمُتمْ  الم عىل األمراء تأخريها والتَّ : يعني. )١(الصَّ ثويب قبلها، وهو السَّ

نَّة   .يضاهون به اإلقامة فجعلوه كالسُّ

عبيُّ  اِج يأيت عىل النَّاِس زماٌن «: - َطاَب َثَراُه  -  )٢(قاَل الشَّ ؛ )٣(»ُيَصلُّوَن فيه عىل احلَجَّ

 اَج ابتدع أشياء أنكرها النَّاُس عليه يف زمانه، وهي اليوم ُسنٌن معروفٌة،ألنَّ احلَجَّ 

م النَّاُس عىل من أحدثها ويغبطونه، وَحيَْسبُون أنَّه مأجوٌر  وأعامٌل مستحسنٌة، يرتحَّ

اَج أحَدَثها   .عليها مشكوٌر سعيه فيها، وال َيْعِرُفوَن أنَّ احلَجَّ

ين؛ ولذلك حيتاُج إىل التَّجديد، فباألوىل أن  فهذه العوارض تطرأ عىل أمر الدِّ

ة، وامتزجت فيه العاداُت املستحسنُة يطرأ مثل ذلك عىل حال ويلٍّ أفر َغُه يف األُمَّ

انيَُّة لباعٍث، فذلك احلاُل الذي هو سنن الويلِّ يف  بَّ حلكمٍة، وبدت فيه األرساُر الرَّ

   .طريقته حيتاُج يف كلِّ آٍن للتَّجديد

ُدون من أهل العلم قليلون، وال تزلْق َفَرتَ ـوال ت َمْن َكُثَرْت أتباُعه وانترش )٤(ُمجدِّ

                                                        
، باب تضييع )٩(كتاب مواقيت الصالة : »الصحيح«ي يف اإلمام البخار: رواه عن أنٍس   )١(

، ِقيَل َما َأعْ : ، ولفظه٥٢٩رقم ) ٧(الصالة عن وقتها  َالُة ؟ : ِرُف َشْيًئا ِممَّا َكاَن َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ الصَّ

 .َأَلْيَس َضيَّْعُتْم َما َضيَّْعُتْم فِيَها: َقاَل 

راوية، من : هـ)١٠٣ -  ١٩(عامر بن رشاحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي احلمريي، أبو عمرو   )٢(

الكوفة، وكان فقيهًا، ومن رجال احلديث التابعني، يرضب املثل بحفظه، ولد ونشأ ومات فجأة ب

 .٣/٢٥١للزركيل  »األعالم«. ، وهو بطن من مهدان)شعب (  الثقات، نسبته إىل

 . ١٢/١٧٥ »تاريخ دمشق«أخرجه ابن عساكر يف   )٣(

؛ ألهنا جواب )فرت(بإثبات األلف؛ وهي بال شك خطأ مطبعي، والصحيح ) فرتى(يف األصل املطبوع  )٤(

 ف حرف العلة من آخره، وقد وردت يف أماكن أخرى يف هذا الكتاب املبارك فقمتطلب جمزوم بحذ

 .  بتصحيحها
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نَّة وإماتة  ُد من ظهرت عىل يديه أرساُر إحياِء السُّ أشياُعه من املجددين، كال بل املجدِّ

ديِّ حاُلهُ  يِغ أقواُلُه، وصحَّ باالتِّباع املحمَّ َفْت أفعاُلُه، وَسلَِمْت ِمَن الزَّ   .البدعة، وَرشُ

يِّدُ  يقَني يف زمانِِه، حكيُم األولياِء السَّ دِّ فاعيُّ  قال شيُخنا إماُم الصِّ  :أمحد الرِّ
يعَة فهي زندقةٌ كلُّ طريقٍة خ« ؛ فالطُّرق التي مل ترشْق مناهُجها بنور »اَلَفِت الرشَّ

، طريُقُه  ^ِعْلِم النَّبيِّ    . ^وعمله كلُّها باطلٌة، والطَّريق احلقُّ

ْوا َما َتَرْكُت فِْيُكْم َأْمَرْيِن َلْن تَ «: -جلنابِِه العظيِم الفداُء  أرواُحنا -قاَل  ِضلُّ

ْكُتْم بِ ـتَ    .)١(»َوُسنََّة َرُسْولِهِ  كَِتاَب اهللا: اـِهمَ ـَمسَّ

  .] ٧:احلرش[ ﴾ p q  r  s  t   u    v  w ﴿: وقال اهللا تعاىل

اُط املستقيم]١٥٣:األنعام[ ﴾M  L  K  J﴿: وقال تعاىل طريُق : ، والرصِّ

  .وُسنَُّتهُ  ^املصطفى األعظِم 

الم  - وقد درج عىل اتِّباِعِه  الة والسَّ ُخلَُّص من ـآُلُه وأصحاُبُه والقوُم ال - عليه الصَّ

نيا وال يشقى  الح، ففازوا وغنموا؛ ألنَّ َمْن يعمل بُسنَّته وحالِِه ال َيِضلُّ يف الدُّ لف الصَّ السَّ

الم  - يف اآلخرة؛ وذلك ألنَّ اهللا تعاىل وعد من اهتدى هبديه  الة والسَّ بإعطاء  - عليه الصَّ

  p   q  r  s﴿ ،]١٧:حممد[  ﴾Ã   Ä  Å  Æ ﴿ :اهلُدى، فقال زيادة

t ﴾ ]٦٩:العنكبوت[ .  

                                                        
) ١(، باب النهي عن القول بالقدر )٤٦(كتاب القدر : معلقًا هبذا اللفظ» املوطأ«رواه اإلمام مالك يف   )١(

 .٣رقم 

يا «: ، ولفظه٣١٨رقم ) ٢(كتاب العلم : »املستدرك«احلاكم يف : ريض اهللا عنهامورواه عن ابن عبَّاس         

»كتاَب اهللاِ و ُسنََّة نبيِّهِ : أهيا النَّاُس، إينِّ قد تركُت فيكم ما إْن اعتصْمُتم به فلن َتِضلُّوا أبداً   ̂   . 

السنن «، والبيهقي يف ٣١٩رقم ) ٢(علم كتاب ال: »املستدرك«احلاكم يف : ورواه عن أيب هريرة        

: ، ولفظ احلاكم٢٠١٢٤رقم ) ٢٠( ...، باب ما يقيض به القايض )٨١(أدب القايض كتاب : »الكربى

قا حتَّ : إينِّ قد تركُت فيكم شيئني لن تضلُّوا بعدمها«  .»ى َيِرَدا َعَيلَّ احلوضكتاَب اهللاِ و ُسنَّتِي، و لن يتفرَّ
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 ]صون اهللا تعاىل الطريقة الرفاعية من املزالق [ 

وقد طرأ عىل طريق القوم ومنهاجهم منذ قروٍن العجائُب من األقوال 

 -  والعادات، حتَّى كاَدْت تدخل عند الكثري من أتباعهم يف العبادات، وأقبُحها

  : - والعياذ باهللا تعاىل 

  .)١(القول بوحدة الوجود املطلقة - 
                                                        

ينِ َلْفَظَتاِن ُثلَمَتاِن ِيف «): ٧(رقم » حكمه«يف  قال اإلمام الرفاعي  )١( ْطِح :  الدِّ الَقوُل بِالَوْحَدِة، والشَّ

ِث بالنِّعَمةِ ـالْ  نور «يف كتابه   - رمحه اهللا تعاىل  - ، وقال السيد أبو اهلدى الصيادي »ُمَجاِوُز َحدَّ التََّحدُّ

عم الفاسد، واملذهب «: يف بيان معنى الوحدة املطلقة ــ ٦٧صـ » اإلنصاف فيقوُل إذًا ربُّ ذلك الزَّ

ع، : الكاسدالباطل  ال التَّكاليف، وُيعطِّل أحكام الرشَّ اهللا خالق األشياء وهو هي، وُيسِقط ذلك الضَّ

ًا كبريًا  - ويرى أنَّ هذا الكون املجتمع هو اهللا سبحانه  وقد أنكر هذا  - تعاىل اهللا عامَّ يقول الظاملون ُعلوَّ

ين، وأشياُخ املسلمني، وأولياء اهللا  تعاىل، وعلامء األمة طبقة بعد طبقة، وقد املذهَب الباطل أئمُة الدِّ

قيم بال نزاع  .»أطبقوا كلُّهم عىل تكفري معتقد هذا القول السَّ

اس  وقال املؤلف        وَّ هري بالرَّ ين الشَّ د مهدي هباء الدِّ يِّد حممَّ ُه ونَفَعنا  - الرفاعي الثاين السَّ َس اُهللا ِرسَّ َقدَّ

ـ »مشكاة اليقني«يف ديوانه  - بِِه  قِشقة من أهل الوحدة املطلقة: ــ٢٢٥ص ُق سجف الشِّ   :وقلُت ُأَمزِّ

  دْع وهَم أهِل الَوحَدِة املُطلَقـهْ 

 

  وافهُم ُرموَز اجلمِع والتَّفِرَقــهْ 

ـاٍد  ُحكـُمـــُه  بـاطِــٌل     كـلُّ  احتِّ

 

َقـــهْ  ـاِهـِر قــْد َمــزَّ   وشاِهـُد الظَّ

ــاُم  أ  َ  األَيَّ   حـواَلـــهُ مــن غريَّ

 

  وشـيَّـَبـْت رغـمـًا لـُه ِمـفـَْرَقــهْ 

  ُثـمَّ َحـنـَْتـُه ثـمَّ طـاَحــْت بـــه 

 

  حتـَت الثَّرى يف ُحفرٍة مغَلقـَهْ 

  ومن َيرى الَفقَر وَيلقى الَعنـا 

 

  ُمْقلِـَقــهْ ـَوُب الوَتـعـتـَريـِه الـنـُّ

  ُه حـاَجـــةٌ وكــلَّ وقــٍت ُكـلُّــ 

 

ـِْز واملـَْلـَعـقـَـهْ لـثـو   بِـِه واخلُب

  وتْكـتـَنـِْفـُه يف اخلَـال وحَشـةٌ  

 

  ويـتَّـِزْرُه األُنـُس بـالطَّْقَطـقــَهْ 

  يـبـوُل مْقـهـورًا وَتـلـوي بــه 

 

  تـُُه الـُمـعـرَقــــهْ لـنـوِمـِه ُجـثَّـ

  يـكـوُن َعـيـَْن اهللاِ عـزَّ اسُمـهُ  

 

ْنَدقـَهْ  حاشــا وذا مـن َدَنسِ    الزَّ

ِه اخلـالِـَق عـن قوِل من    فـنـزِّ

 

ــهْ  ْقِشَق   َأَرشَك واْطَرْح هذه الشِّ

  مــا وّحـََد اهللاَ َتعــالـى امـرؤٌ  

 

  ُمْعـتـَِقـٌد بـالـَوحـَدِة املُـطـَلـَقــهْ 
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  .)٢(عن وهٍم إىل مشارب أهل احللول )١(واالْزِدالُف  - 

طحات -  ح والشَّ   .، ونسبة التَّأثري إىل املخلوق استبداداً )٣(واألخذ بالتَّبجُّ

                                                        
َف َزَلَف إليه واْزَدَلَف  )١(  ).  زلف: ( مادة »لسان العرب«. دنا منه، واقرتب: وَتَزلَّ

ذكروا ): ٣٠(يف تفسري سورة مريم آية  »مفاتيح الغيب«اإلمام الفخر الرازي يف قال : احللول )٢(

 :للحلول تفسريات ثالثة

هن يف السمسم، والنَّار يف الفحم، واعلم : أحدها        ء يف غريه ككون ماء الورد يف الورد، والدُّ كون اليشَّ

 .وهم وافقونا عىل أنَّه ليس بجسم! لو كان اهللا تعاىل جسامً  أنَّ هذا باطٌل؛ ألنَّ هذا إنَّام يصحُّ 

ء عىل مثال حصول اللَّون يف اجلسم، فنقول: وثانيها        املعقول من هذه التَّبعيَّة حصول : حصوله يف اليشَّ

 .حق اهللا تعاىل اللَّون يف ذلك احليِّز تبعًا حلصول حملِّه فيه، وهذا أيضًا إنَّام ُيعقل يف حقِّ األجسام ال يف

وات، فنقول: وثالثها        فات اإلضافية للذَّ ء عىل مثال حصول الصِّ هذا أيضًا باطٌل؛ : حصوله يف اليشَّ

فلو كان اهللا تعاىل يف يشٍء هبذا املعنى لكان حمتاجًا فكان ممكنًا ! ألنَّ املعقول من هذه التبعية االحتياج

ص يمكن  فكان مفتقرًا إىل املؤثِّر، وذلك حماٌل، وإذا ثبت أنَّه ال يمكن تفسري هذا احللول بمعنى ُملخَّ

 .إثباته يف حقِّ اهللا تعاىل امتنع إثباته

اد        بُّ : هو قوهلم: أما االحتِّ املقصد «كام ذكره اإلمام الغزايل يف  - والعياذ باهللا تعاىل  - إنَّ العبد صار هو الرَّ

يف بيان ) ٣٠(يف تفسري سورة مريم آية » مفاتيح الغيب«ـ، وقال اإلمام الرازي يف ١٢٧صـ »األسنى

ا أن يكونا : بطالنه اد، إمَّ دا فهام حال االحتِّ يئني إذا احتَّ اد فهو باطٌل قطعًا؛ ألنَّ الشَّ أما القول باالحتِّ

موجودين أو معدومني، أو يكون أحدمها موجودًا واآلخر معدومًا، فإن كانا موجودين فهام اثنان ال 

ادًا بل يكون قوالً بعدم ذينك  واحٌد، اد باطٌل، وإن ُعدما وحصل ثالٌث فهو أيضًا ال يكون احتِّ فاالحتِّ

يئني، وحصول يشٍء ثالٍث، وإن بقي أحدمها وُعدم اآلخر فاملعدوم يستحيل أن يتَّحد باملوجود؛ ألنَّه  الشَّ

اد حماٌل املعدوم بعينه هو املوجود فظهر من هذا الربهان البا: يستحيل أن يقال  .هر أن االحتِّ

ه ق - قال السيد أبو اهلدى الصيادي  )٣( َس اُهللا رسَّ ه٦٨ – ٦٧صـ  »نور اإلنصاف«يف كتابه  - دَّ : ـ مانصُّ

طح« الح أنَّ الشَّ لف الصَّ ح، والتَّزحزح من مكاٍن إىل آخر، : نصَّ العارفون من السَّ هو التَّجاوز، والتَّبجُّ

 .لب فيلقيها إىل اللسان فينطق هبا لسان األمحقوهو رعونة دعوى ال حيتملها الق

الت التي ال تصدر عن حمّقٍق أصالً  :وقال آخرون         .بل هي من الزَّ

طحات، ويغلبه الوجد فيطيش : وقالوا         ائدة والشَّ الويلُّ إذا كان حاله أكمل من مقامه تصدر منه الكلامت الزَّ

 .طيش املعجب

طح : وقالوا        كر من العارفني، هو كالٌم صادٌر عن وجٍد وشوٍق وشدة غلياٍن الشَّ الَّذي يلفظ به أهل السُّ
= 
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ين، وُتْدِخُل صاحبها يف ، زمرة املخذولني وكلُّ ذلك من املفاسد التي ترضُّ بالدِّ

  .عىل الظَّاملني وال عدوان إالَّ 

فاعيِّ  يد أمحد الكبري الرِّ من  وقد صان اهللا تعاىل طريقة سيِِّدنا وموالنا السَّ

هذه املزالق، فهي إىل اآلن مل توجد يف أتباعه وأشياعه، وال قال هبا منهم قائٌل، ال 

 . من كبارهم وال من صغارهم

فا[     ]عيَّة سبب النِّقمة عىل الطَّريقة الرِّ

باع،  وغاية ما نقمه عليهم النَّاقمون دخول بعضهم يف النِّريان، وركوب السِّ

موم، والتَّسلُّق إىل املنارات والنَّخيل  ب باألسلحة القاطعة، ورشب السُّ والرضَّ

تهم واهنامكهم بمثل هذه  جل نفسه إىل األسفل، وشيوع ذلك يف عامَّ وإلقاء الرَّ

                                                                                                                                              
= 

 .وِعَظِم عشٍق 

قيق مشطاح : احلركة، يقال: وهو يف اللغة العربية        شطح يشطح إذا حترك، ويقال للبيت الذي حترز فيه الدَّ

قيق، فشطح العارفني مأخوٌذ من كون فيه الدَّ طح كيف كان  من كثرة ما ُحيرِّ حركة أرسارهم، ولسان الشَّ

نني من األولياء  هو من أسباب الوقيعة بصاحبه، وهو نقٌص يف مرتبة الوالية، وذلك بالنِّسبة إىل املتمكِّ

طح ما يقبل التأويل، ومنه ما  كامل بالنسبة إىل غريهم، لكن عىل رشط قبوله التأويل احلسن، فإنَّ من الشَّ

طح الَّذي يقبل التَّأويل إن كان عن حاٍل صادٍق ال يؤاخذ صاحبه، وإن كان عن ال يقبل التَّأويل، فال شَّ

ادقة  طحات التي تصدر من أهل األحوال الصَّ الل املحض والعياذ باهللا، والشَّ حالٍة خياليٍة فهو من الضَّ

ذلك من  ال تقدح يف مقامهم ومنازهلم، ولكن ال ُيقتدى هبم فيها، وال يصحُّ أن تروى أو تدون؛ ألنَّ 

نون من أهل املقامات ال يرصفهم احلال إىل  .»... قوٍل فوق التحدث بالنعمة مزالق األقدام، و املتمكِّ

ـ قول سبط اإلمام الرفاعي إبراهيم ١٦صـ  »روضة الناظرين«وقد ذكر العالمة الوتري يف      

 :يف ذلك ريض اهللا عنهاماألعزب 

قوِط  جاِل عىل السُّ شطُح الرِّ

  دليُل 

حاِة  وأخو اخلموِر لدى الصُّ

  يتكاَثروَن بشطِحِهم ِحلجاِهبم  ذليُل 

 

  وأولوا الكامِل اخلاشعوَن قليُل 

لُّ لـالـف  ٌل ـى سبيٌل واصـولـمـلـذُّ

    

طُح للقطِع املُريِب سبيُل    والشَّ
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ه اخلوارق اجلليلة بعُض الفقهاء، وإن مل يبلغوا مرتبة األفعال، حتَّى غار ملثل هذ

ا مل  اء، فأرادوا حتريفها وإسقاطها عن مرتبة الكرامة بدعوى أهنَّ الفقهاء األِحقَّ

ن مل يكن بنسبة أقيستهم وليًَّا يستحقُّ الكرامة   .تصدر عمَّ

هة [    ]آفات بعض املتفقِّ

َهةوقد غلطوا بتأويالهتم واْبتُلوا فيام يمزق حاهل   :م من جهة أخرى، فمن أولئك املُتََفقِّ

نوا للنَّاس يف الظَّواهر،  -  ُحوا اللِّساَن وأمرضوا اجلَنَاَن، تزيَّ أناٌس صحَّ

ة املسلمني، وقادوا النَّاس لسوء  وأفسدوا البواطن، وأعملوا األلسن بمذمَّ

الظَّن بإخواهنم املؤمنني، ونسوا ما وجب عليهم من حقوق اهللا، وخالفوا 

الح فيام لف الصَّ  .- عليهم رضوان اهللا  - اقرتفوه ُسنََن السَّ

َف يف العلم، فخبطوا  -  - وآخرون َكُربَ علُمُهم عن عقوهلم فلم ُحيِسنوا التَّرصُّ

عوى أنفَسهم فسقطوا - مع كثرة علمهم   .وغلطوا ورفعوا بزفرة الدَّ

ة؛ جللب أنظار  )١(ُهم اَجلْعَجَعةـمُّ ـومنهم أناٌس هَ  -  عاعبني العامَّ إليهم،  )٢(الرَّ

ومجع الغوغاء من األطراف واألوباش عليهم؛ لغرٍض يف النَّفس حالة 

حيح، بل هم ساقطون يف َوْهَدِة احلال  باع الصَّ كوهنم ال حظَّ هلم من االتِّ

ني  .القبيح )٣(الشَّ

ُم محقًا باألحكام فيرصفها إىل غري ما أتت به وله، يثبت  -  ومنهم من َيَتَحكَّ

 . ه، وهيمل ما أمهلهمنها ما أثبت

                                                        
َحى ونحوها، ويف املثل: اجلَْعَجعة )١( ُجل َأْسَمُع َجْعَجعًة وال َأرى طْحن: صوت الرَّ ًا، ُيَرضب للرَّ

 ).جعع: (مادة» سان العربل«. َمُل، وللذي َيِعُد وال يفعلالذي ُيكثر الكالم وال َيعْ 

عاعُ  )٢(  ).رعع: (مادة» لسان العرب«. لُتهمُسّقاُطهم وسف: األَحداُث، وَرعاُع الناس: الرَّ

ْنيُ  )٣( ْين، والعرب تقول: الشَّ ، ٌن ذو َزْيٍن، ووجه فالن َحَس : وجه فالن َزْيٌن، أي: خالف الزَّ َشْنيٌ

 ). شني: (مادة »لسان العرب«. قبيٌح ذو َشْنيٍ : أي
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ْت عليهم املحافل، وجادَل  وما كلُّ أولئك بفقهاء وإن شاع ذكر بعضهم، والتفَّ

  .هلم املُجادل

يا أبا : مسألًة فأجابه، فقال له  )٢(من اإلمام احلسن البرصّي   )١(سأَل فرقد

! هًا ؟ثكلتك أمُّك ُفَريقد، وهل رأيت بعينك فقي: سعيد، إنَّ الفقهاء خيالفونك، فقال

اغُب يف اآلخرة، البصُري بدينه، املداوُم عىل عبادة ربِّه، : إنَّام الفقيه نيا، الرَّ اهُد يف الدُّ الزَّ

 . )٣(الكافُّ عن أعراض املسلمني، العفيُف عن أمواهلم، النَّاصُح جلامعتهم

جل املنتمي لطريقة سيِّ : فأقول دنا إنَّ صدور اخلوارق التي مرَّ ِذْكُرها عىل يد الرَّ

فاعيِّ  ، صاحلًا كان أو مل يكن، ال ُيَعدُّ ذلك كرامًة له، وإنَّام هو من اإلمام الرِّ

فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ هبة اهللا له، وهي ساريٌة  إكرام اهللا تعاىل لعبده ووليِّه السَّ

  .إذا وهب ما اسَرتدَّ  جاريٌة ال تنقطع بإذن اهللا؛ فإنَّ اهللا 
                                                        

من َسَبَخِة الكوفة تـ : فرقد بن يعقوب السبخي أبو يعقوب البرصي، من َسَبَخِة البرصة، وقيل )١(

عن  ، وسمع مجاعًة من أكابر التَّابعني، وَشَغَلُه التَّعبُّدُ أسند عن أنس بن مالك : هـ)١٣١(

، ٤٨٧البن حجر رقم  »هتذيب التَّهذيب«انظر . حفظ احلديث؛ فأعرض النَّقلُة عن نقل حديثه

ة«، و٨/٢٣٦ يَّ رِّ  .١/٢٦٦، ١٥٦للُمنَاوي رقم  »الكواكب الدُّ

تابعي، كان إمام أهل البرصة، وحرب األمة : هـ)١١٠ - ٢١(احلسن بن يسار البرصي، أبو سعيد  )٢(

اك، ولد باملدينة، يف خالفة سيِّدنا عمر يف زمنه، وهو أحد العلام ء الفقهاء الفصحاء الشجعان النُّسَّ

 ه خرية موالًة ألُمِّ سلمة ، ، وشبَّ يف كنف عيلِّ بن أيب طالٍب ريض اهللا عنها، وكانت ُأمُّ

وسكن البرصة، وَعُظَمت هيبُته يف القلوب، فكان يدخل عىل الوالة فيأمرهم وينهاهم، ال خياف 

كان احلسن : لومة الئٍم، وكان أبوه من أهل ميسان، موىل لبعض األنصار، قال الغزايل يف احلقِّ 

حابة، وكان غايًة يف الفصاحة،  البرصي أشبه الناس كالمًا بكالم األنبياء، وأقرهبم هديًا من الصَّ

» الوايف بالوفيات« :انظر. لبرصة رمحه اهللا تعاىلَتنَْصبُّ احلمكة من فيه، وتويف با

 .٢/٢٢٦للزركيل  »األعالم«، و٤/٢٢٣فديللص

اِرِمي يف  )٣( قلت للحسن يومًا يف : ، وفيه السائل عمران املنقري، قال٢٩٤رقم  »السنن«رواه الدَّ

إنَّام ! وحيك، ورأيت أنت فقيهًا قط ؟: يا أبا سعيد، ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال: يشٍء قاله

نيا، الراغب يف: الفقيهُ  اهد يف الدُّ  . اآلخرة، البصري بأمر دينه، املداوم عىل عبادة ربهالزَّ
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ك ـَنَعْم؛ ُيعاَتب البعض مِ  فاعيَّة عىل عدم التَّمسُّ ن ينتمي للطَّريقة العليَّة الرِّ مَّ

ك بام كان عليه إمام الطَّريق  ، ويؤاَخذ لَِعَدم الِعْلِم بشأنه ومنهاجه، كل التَّمسُّ

ِقِه باحلال  وسلوكه وآدابه، وِحَكِمِه وأطواره وأخالقه، وِحلِمِه وتواُضِعه، وَحتقُّ

 ، ْنيِ ِديَّ أن املحمَّ ة التَّعبري يف النَّصيحة والشَّ يف، وِرقَّ ع الرشَّ والغرية عىل الرشَّ

 .وإبذاهلا للمخلوقني مجيعاً 

هذا مع إرادة النَّفع لكلِّ النَّاس عىل اختالف أجناسهم ولغاهتم ومذاهبهم 

ومشارهبم، ومعرفة املراتب واحلدود والتَّحيلِّ بالوفاء بالعهود والوقوف عند 

  .احلدود

 ]كتاب سبُب تأليِف ال[ 

ولُغُفول البعض عن هذه احلقيقة، أردت أن أخدَم طريَقُه املبارك ومنهاَجُه 

َد  عيد هبذا الكتاب املستطاب؛ لُِيَجدِّ لُسالَِّك الطَّريق أحكاَمُه،  -إن شاء اهللا  - السَّ

عيَِّة أعالَمهُ  َفَع يف حرضات احلقائِق الرشَّ   .ولَِريْ

فاعيِّ ال يستغني عنه عاقٌل من وهو كتاٌب مع اختصاصه بالطَّريق الرشَّ  يف الرِّ

ائرة؛ فإنَّ طريَق القوِم واحدٌ  ، كلُّه إىل اهللا ورسوله عائٌد، فمن أراَد )١(ُسالَِّك الطُُّرِق السَّ

دّي الذي ال غبار عليه، وانتهاَج املنهج األمحدّي الذي طارت  سلوَك الطَّريق املحمَّ

ب املبارك، وليتَِّخْذُه حرزًا وذخريًة وكنزًا؛ قلوُب أهل الوجدان إليه؛ فعليه هبذا الكتا

                                                        
صـ » تطبيق حكم الطريقة العلية عىل األحكام الرشعية النبوية«يف  قال السيد أبو اهلدى الصيادي  )١(

ه٢٩٦ واس : ـ ما نصُّ ه وما أعذب قول شيخنا القطب اجلليل الرَّ   :يف هذا املعنى املبارك، ونصُّ

 ْهُل اهللاِ َواِحدْ َطِرْيُق الَقْوِم أَ 

  دليُل 

َواَيا وال  َمَساِجدْ ـَفُقْل الْبِن الزَّ

ي  ذليُل    َأُبْوَك َوِيلُّ َأْمِرَك َيْوَم َتْرسِ

 

  َوَما الَباُقْوَن بِالَقْوِم األََباِعدِ 

اـاَج ـِدَك اْبتِهَ ــَد َوالِ ـجْ ـْد مَ ـيِّ ـأَ فَ  

    

ْم َقْدَر إِْخَوتِِه األََماِجد   َوَعظِّ
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واُب، وإىل ساحة الوصول باُب اتِّصاٍل، ياله  - بعون اهللا  - ففيه  إىل احلقِّ الطَّريُق الصَّ

احلني   .من باٍب، واهللا املوفق املعني، وهو يتوىل الصَّ

يق وهنا سننصُّ عىل مراحل القوم إىل حرضة القدس مرحلًة مرحلًة؛ ليتضح الطَّر

لونه،  إىل ُركبان احلقيقة، وُسالَّك الطَّريقة، وهذا هو الطَّريق، وإنَّام إثمه عىل الذين يبدِّ

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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ُل املراحلِ   القياُم بأركان دين اإلسالم اخلمسة: َأوَّ

 

ك: وهي وم، والزَّ الة، والصَّ هادتني املباركتني، والصَّ اة، وحجِّ البيت اإلتيان بالشَّ

 .إن استطاع املؤمُن إليه سبيالً 

ل من أركان اإلسالم[   ]النطق بالشهادتني : الركن األوَّ

هادتني، واإليامن بام انطوتا عليه ا النُّطُق بالشَّ فهو حصن اهللا األكرب، وهو باُب كلِّ : أمَّ

هادتني عمٌل، وال يتمُّ لل ، وال ينفع بغري الشَّ عبد بسواُمها من حرضة خٍري دينيٍّ ودنيويٍّ

ُق بني املؤمن باهللا وبرسوله    .، وبني غريهملسو هيلع هللا ىلصاحلقِّ أمٌل، وهبام ُيَفرَّ

، وكلمة : ال إله إال اهللاوكلمة  ِّ ٌد رسول اهللانور القلب والرسِّ نور الوجه، : حممَّ

وح إىل حضرية القدس، هبام اخلروج من الظُّلامت إىل النُّور، والنَّجاة   - ومعراج الرُّ

  .يوم احلرش والنُّشور - اهللا بعون 

مد، أال وهو اهللا الذي : ال إله إال اهللاففي  القول بوحدانيَّة الواحد األحد الفرد الصَّ

ال إله إال هو الذي ال رشيك له، وال نظري له، وال ندَّ له، وال ضدَّ له، الذي حييي 

  .ويميت وهو عىل كلِّ يشٍء قديرٌ 

فه سيُِّدنا اإل فاعيُّ والتَّوحيد قد َعرَّ هو : فقال - ريض اهللا عنه وعنّا به  - مام الرِّ

  .وجداُن تعظيٍم يف القلب يمنع عن التَّعطيل والتَّشبيه

من  من كلِّ يشٍء، ال جيهُلها إالَّ  والرباهني عىل التَّوحيد قائمٌة يف كلِّ يشٍء، وباِدَيةٌ 

  .َسِفَه نفَسهُ 

ٌد رسول اهللاويف قول  ُمبَلِّغ األعظم، عىل ـصديق ملَُعلِّم اخلري، الَنْرشٌ لِلِواِء التَّ : حممَّ

ة من رسول اهللا ـرأس ال ، كام يف قوله ملسو هيلع هللا ىلصُمتَّبِع املؤمن املطيع؛ لتحصل له الوالية العامَّ
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  .]٦:األحزاب[ ﴾¬  »  ª  ©  ¨﴿ : تعاىل

كر كر يف املأل األعىل: وبدوام الذِّ   .طمأنينُة القلب، وحسُن الذِّ

ال الة والسَّ هللا، واملوافقُة هللا وملالئكته بركُة االمتثال ألمر ا: ملسو هيلع هللا ىلصم عىل النَّبيِّ وبكثرة الصَّ

الم الُة من اهللا عىل العبد، وهيعليهم السَّ محُة املحيطُة  :، ونوُر القلب والوجه، والصَّ الرَّ

اط، وحتُسُن هبا العاقبة إن شاء اهللا تعاىل العبَد عىل التي جتيُز بإذن اهللا   .الرصِّ

كر [   ]فضل الذِّ

فقد لزم أن نذكر شيئًا ممَّا يتعلَّق  ال إله إال اهللاوحيث حصل التَّنبيه عىل قول 

كر   . بالذِّ

َأال َأُدلَُّك َعَىل ِمالِك َهَذا األَْمِر «: ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َلُه َرُسْوُل اِهللا : أنَّه قال )١(عن أيب رزين 

ْنَيا َواآلِخَرِة؟ َفَعَلْيَك  ْك  الَِّذْي ُتِصْيُب بِِه َخْريَ الدُّ ْكِر، َوإَِذا َخَلْوَت َفَحرِّ َبَمَجالِِس الذِّ

ِيف اهللاِ، َيا َأَبا َرِزْيُن، َهْل َشَعْرَت  َوَأِحبَّ ِيف اهللاِ، َوَأْبِغْض  لَِساَنَك َما اْستََطْعَت بِِذْكِر اهللاِ،

ُجَل إَِذا َخَرَج ِمْن َبيْتِِه َزائِرًا َأَخاُه َشيََّعُه َسبُْعْوَن َأْلَف  ُهْم ُيَصلُّْوَن َعَليِْه  َأنَّ الرَّ َمَلٍك، ُكلُّ

نَا، َوَصَل فِْيَك َفِصْلُه، َفإِِن اْستََطْعَت َأْن َتْعَمَل بَِجَسِدَك ِيف َذلَِك َفاْفَعْل : َيُقْوُلْونَ    .)٢(» َربَّ

، ومن مفهوم هذه ]املزمل[﴾  R    Q    P  O  N  M    L﴿ :قال اهللا تعاىل: قلت

، ]األنعام[ ﴾ K  JL  R   Q  P  O  N  M ﴿ :وم قوله تعاىلاآلية الكريمة، ومن مفه

كر بنصِّ  كر األتمُّ الذي يشتمل عىل أحكام العلم هو يا اهللاأو  اهللا: أخذ القوم الذِّ ، والذِّ

  .ال إله إال اهللا: الذكر بنصِّ 

                                                        
لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر العامري، أبو رزين العقييل، وافد بني املنتفق، روى عنه ابن  )١(

البن حجر رقم  »اإلصابة«. أوس الثقفيأخيه وكيع بن عدس وعبد اهللا بن حاجب وعمرو بن 

٥/١١، ٧٥٥٤. 

، ١/٣٣٦» احللية«، وأبو ُنَعيم يف ٩٠٢٤رقم » الشعب«البيهقي يف : رواه عن أيب رزين  )٢(

 .١٣/٣١٧ »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 
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َهنٌْي َعْن ُمنَْكٍر، َأْو  ُكلُّ َكَالِم اْبِن آَدَم َعَلْيِه الَ َلُه إِالَّ َأْمٌر بَِمْعُروٍف، َأوْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

  .)١(»ِذْكُر اهللا

حابة والتَّابعني   : كان شغلهم يف مخسة أشياء وقد أمجع أهُل العلم عىل أنَّ الصَّ

  .ِقراءُة القرآِن، وعامرُة املساجد، وِذْكُر اهللا تعاىل، واألمر باملعروف، والنَّهي عن املنكر

يقول يف الباقيات ، أنَّه سمعه )٣(ُمسيَّبـبِن ال، عن سعيِد )٢(وعن ُعَامَرَة بِن َصيَّادٍ 

احلات ا قوُل العبدِ «: الصَّ ، اهللاُ ، واَحلْمُد هللاِ، وال إله إالَّ اهللاُ أكُرب، َوُسْبَحاَن اهللاِ :إهنَّ

َة إِالَّ    . )٤(»بِاهللا وال َحْوَل َوال ُقوَّ

اْسَتْكثُِروا «: لقاملسو هيلع هللا ىلص ، أنَّ رسول اهللا وأسند النَّسائيُّ عن أيب سعيٍد اخلُدريُّ 

اِت  اِحلَ التَّْكبُِري، َوالتَّْهلِيُل، «: َيا َرُسوَل اِهللا ؟ َقاَل  َوَما ِهَي : ، ِقيَل »ِمَن اْلَباِقَياِت الصَّ

َة إِالَّ َحْمُد هللاـَوالتَّْسبِيُح، َوال   .)٥(» بِاهللا، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

                                                        
مذيُّ يف : ريض اهللا عنهارواه عن أمِّ حبيبة  )١(  ، باب ما جاء يف )٣٨(كتاب الزهد : »اجلامع«اإلمام الرتِّ

كتاب : »املستدرك«حديٌث حسٌن غريٌب، واحلاكم يف : ، وقال٢٤١٢رقم ) ٦٢(حفظ اللسان 

 .٧١٣٢رقم » املسند«يف ، وأبو يعىل ٣٨٩٢رقم) ٢٧(التفسري 

وسعيد بن   عامرة بن عبد اهللا بن صياد األنصاري، أبو أيوب املدين، روى عن جابر بن عبد اهللا )٢(

املسيب وعطاء بن يسار، وكان مالك بن أنس ال يقدم عليه يف الفضل أحدًا، تويف يف خالفة مروان بن 

 . ٧/٣٦٦، ٦٨٢البن حجر رقم » هتذيب التهذيب«. حممد

سيد التابعني، : هـ)٩٤ - ١٣(سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب املخزومي القريش، أبو حممد  )٣(

وأحد الفقهاء السبعة باملدينة، مجع بني احلديث والفقه والزهد والعبادة والورع، وكان أحفظ الناس 

ي راوية عمر  ألحكام عمر بن اخلطاب  : انظر. ، وتويف باملدينة املنورةوأقضيته، حتى ُسمِّ

 .٣/١٠٢للزركيل » األعالم«، و٣/٣٧٥البن خلكان » وفيات األعيان«

 .٢٣رقم) ٧(، باب ما جاء يف ذكر اهللا تبارك وتعاىل )١٥(كتاب القرآن : »املوطأ«أخرجه اإلمام مالك يف  ) ٤(

رقم  »املسند«، وأبو يعىل يف ١١٧٣٦رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب سعيد اخلدري ) ٥(

اللفظ : ، وقال٢٣٠٩رقم » الرتغيب«كام عزاه له املنذري يف » السنن الكربى«، والنَّسائي يف ١٣٨٤

رقم ) ١٧...(كتاب الدعاء  :»املستدرك«، واحلاكم يف ٨٤٠رقم » صحيحه«له، وابن حبان يف 
= 
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رداءملسو هيلع هللا ىلص وقد قال املصطفى   إَِلَه َحْمُد هللاِ، َوَال ـَحاَن اهللاِ، َوالَعَلْيَك بُِسبْ «: أليب الدَّ

ُطْطَن الْ  إِالَّ  ُنَّ َحيْ ؛ َفإِهنَّ َجَرُة َوَرَقَهاـاهللاُ، َواهللاُ َأْكَربُ طُّ الشَّ   .)١(»َخَطاَيا َكَام َحتُ

الم عليه الصَّ  وقال   . )٢(»اهللاُ   إِلََه إِالَّ َال : يلالنَّبِيُّوَن ِمْن َقبْ َأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا وَ « :الة والسَّ

  . ]١٥٢:البقرة[ ﴾¼ «﴿ :وقال سبحانه

  .)٣(»َمْن َذَكَرِين ِيف َمٍأل َذَكْرُتُه ِيف َمٍأل َخْريٍ ِمنْهُ «: ويف احلديث القديس

كر كفايةٌ    .ويف هذا املقدار ملن يعترب يف فضل الذِّ

كن الثَّاين[  الة : الرُّ  ]الصَّ

الة أرشُف العبادات وأجلُّ الطَّاعات،  فهي بعد اإليامن باهللا تعاىل :وأما الصَّ

                                                                                                                                              
= 

  .رواه أمحد وأبو يعىل وإسنادمها حسن: ١٠/٩٠» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف . ١٨٨٩

، باب فضل التسبيح )٣٣(كتاب األدب : »السنن«اإلمام ابن ماجه يف : رواه عن أيب الدرداء  )١(

د ضعيف، هذا إسنا: ١٣٤٣رقم  »مصباح الزجاجة«، وقال البوصريي يف ٣٨١٣رقم ) ٥٦(

 . ٥٥٠١رقم  »اجلامع«ورمز السيوطي حلسنه يف 

، وقال ١٢٥٦٢رقم  »املسند« د يفرواه اإلمام أمح: وله شاهد من حديث أنس بن مالك       

إِنَّ «: د، ورجاله رجال الصحيح، لفظهرواه أمح: ٢٣١٥رقم  »الرتغيب«اإلمام املنذري يف 

، َتنُْفُض ال  إَِلَه إِالَّ َحْمُد ِهللا، َوَال ـُسْبَحاَن اهللاِ، َوال َجَرُة َوَرَقَهاـاهللاُ، َواهللاُ َأْكَربُ  . »َخَطاَيا َكَام َتنُْفُض الشَّ

هرواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه ع )٢( مذي يف : ن جدِّ كتاب الدعوات عن : »اجلامع«اإلمام الرتِّ

هذا حديث حسن : ، وقال٣٥٨٥رقم ) ١٢٣(، باب يف دعاء يوم عرفة )٤٩( ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

) ٨(دعاء ، باب ما جاء يف ال)١٥(كتاب القرآن : »املوطأ«اإلمام مالك يف : رسالً غريب، ورواه م

 . ٨١٧٤رقم  »السنن الكربى«والبيهقي يف  ،٣٢رقم 

، باب قول اهللا )٩٧(كتاب التوحيد : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : رواه عن أيب هريرة  )٣(

: »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٧٤٠٥رقم ) ١٥( ]٢٨:آل عمران[﴾Å  Æ  Ç﴿: تعاىل

 :، ولفظ البخاري٢٦٧٥قم ر) ١( ، باب احلث عىل ذكر اهللا تعاىل)٤٨...(كتاب الذكر والدعاء 

َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِيب، َوَأَنا َمَعُه إَِذا َذَكَرِين، َفإِْن َذَكَرِين ِيف َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِيف َنْفِيس، : َيُقوُل اهللاُ َتَعاَىل «

   .»...ِيف َمٍأل َخْريٍ ِمنُْهْم  َوإِْن َذَكَرِين ِيف َمٍأل َذَكْرُتهُ 
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ين، قال  ْيَن، َوَمْن «: ملسو هيلع هللا ىلصوهي عامُد الدِّ ْيِن، َفَمْن َأَقاَمَها َفَقْد َأَقاَم الدِّ الُة ِعَامُد الدِّ الصَّ

ْينَ    .)١(»َتَرَكَها َفَقْد َهَدَم الدِّ

مت قدماه، فقيل له ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت أنَّ النَّبيَّ  مل تصنع : قام ُيصيلِّ يف اللَّيل حتَّى تورَّ

مَ  ر؟ َقاَل  هذا وقد ُغِفَر لك ما َتَقدَّ   .)٢(» َأَفال َأُكْوُن َعبَْدًا َشُكْوَراً «: من ذنبك وما تأخَّ

َعت ُشكرًا لنعمة البدن، وما يصل إليه من املِنَن، وُيدفع عنه  الة ُرشِّ وإنِّام الصَّ

ِّ من نعمة اإليامن ، ونور اإلذعان واإليقان، من النَّوائِب واملِحن، وملا استقرَّ يف الرسِّ

الة  وِء والبطالن، والكفر والظُّلم والعدوان؛ فتكون حينئٍذ الصَّ وحمو ُظلمة السُّ
                                                        

عكرمة مل يسمع من عمر، : ، وقال٢٨٠٧رقم  »الشعب«البيهقي يف : مر رواه عن سيدنا ع )١(

، َأيُّ َيشٍء ملسو هيلع هللا ىلصَيا َرُسوَل اهللاِ : َجاَء َرُجٌل َفَقاَل : ولفظه.ريض اهللا عنهاموأظنَّه أراد عن ابن عمر 

الَة فَ «: ِهللا ِيف اِإلسالِم؟ َفَقاَل َأَحبُّ عنَد ا الُة لَِوْقتَِها، َوَمْن َتَرَك الصَّ الُة ِعَامُد الصَّ ال ِديَن َلُه، َوالصَّ

ينِ  قال احلافظ العراقي يف  :٤/٣٢٣، ٥١٨٥رقم  »فيض القدير«، قال احلافظ املناوي يف »الدِّ

عكرمة مل يسمع من عمر، ورواه من : فيه ضعٌف وانقطاع، قال احلاكم: »الكشاف«حاشية 

الح فقال يف حديث ابن عمر ومل ي وقول  .إنه غري معروف: »طمشكل الوسي«قف عليه ابن الصَّ

ه ابُن حجر وشنَّع: »التنقيح«النووي يف    .حديث منكر باطل؛ َردَّ

يِن، «: ، ولفظه٣٧٥٩رقم » الفردوس«الديلمي يف : ورواه عن سيدنا عيل        الة ِعَامُد الدِّ  الصَّ

كاُة ُيْثبُِت ذلَك واِجلهاُد َسنَاُم العَ   .»َمِل، والزَّ

، باب ما جاء )٤١...(كتاب اإليامن : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : ن جبل وروى عن معاذ ب      

رواه عنه ابن  هذا حديٌث حسٌن صحيٌح، وكذلك: ، وقال٢٦١٦رقم ) ٨(يف حرمة الصالة 

َرْأُس األَْمِر «: ، ولفظهم٢٤٠٨رقم » املستدرك«، واحلاكم يف ٣٩٧٣رقم » السنن«ماجه يف 

َهادُ ُم، َوَعُموُدُه الاِإلْسَال  َالُة، َوِذْرَوُة َسنَاِمِه اْجلِ  .»صَّ

رواه أبو نعيم شيخ البخاري يف كتاب : ١/٤٢٨، ٦٣٢رقم  »املقاصد«وقال احلافظ السخاوي يف       

الِة يَ  ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجٌل إىل النَّبيِّ : الصالة عن حبيب بن سليم عن بالل بن حييى، قال سَأُلُه عن الصَّ

الةُ «: فقاَل   . ، وهو مرسٌل ورجاله ثقاٌت »ْينِ الدِّ  َعُمْودُ  الصَّ

د : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : رواه عن املغرية بن شعبة  )٢( ، باب قيام )١٩(كتاب التَّهجُّ

، )٥٠(كتاب صفات املنافقني : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ١١٣٠رقم ) ٦(بالليل  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ 

 .٢٨١٩رقم ) ١٨... (باب إكثار األعامل
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كر تدوم النِّعم وتندفع الظَُّلم   .شكرًا ألَْنُعِم اهللا الظَّاهرة والباطنة، وبالشُّ

  ¥¦ ¤ £ ¢ �¡ ~ { }| zy﴿: قال اهللا تعاىل

§ ̈ © ª﴾]وقال تعاىل]هود ،: ﴿ª ¬« ¯® ° ³²± 

¹¸¶µ´ º﴾]األعظُم ـ، وقال ال]٤٥:العنكبوت ُ يف ملسو هيلع هللا ىلص ُمَفرسِّ

  .)١(»ُبْعداً  إِالَّ  ِمَن اهللا ْم َيْزَددْ ـلَ  ُمنَْكِر،ـْم َتنَْهُه َصالُتُه َعِن الَْفْحَشاِء َوالـََمْن ل« :تفسري هذه اآلية

، ومثله قا  )٢(ل َقَتاَدةُ وقال شيخ الطَّريق، وصدر التَّابعني اإلماُم احلسن البرصيُّ

َمْن مل تنَهُه صالُتُه عن الفحشاء واملنكر، فليست صالُتُه بصالٍة، : ريض اهللا عنهام

  .)٣(وهي وباٌل عليه

َرْت بـ جاءت  ﴾µ ﴿للتَّحقيق، و ﴾´ ﴿أال ترى أنَّ اآلية الكريمة ُصدِّ

َفٌة؟ أي الةُ : ُمَعرَّ   .اء واملُنكرهي التي تنهى عن الفحش: عىل التَّحقيق ال َحمَالة؛ الصَّ

الَة ومنعه عند أدائها عن األكل  وتَدبَّر فإنَّ اهللا تعاىل أوجب عىل عبده الصَّ

الة، وأمره باستقبال  َذْيِن َليَْسا من أجزاء الصَّ كون الَّ ب، والكالم واحلركة والسُّ والرشُّ

تِِه طريقًا، ومنعه عن االلتف الة الِقبَلة التي ارتضاها ملناجاته ِوْجَهًة، وملحاَرضَ ات يف الصَّ

                                                        
مسند «، والقضاعي يف ١١٠٢٥رقم » الكبري«الطرباين يف : ريض اهللا عنهام ابن عبَّاسٍ  رواه عن) ١(

، قال ٨٥٤٣رقم » الكبري«الطرباين يف : موقوفاً  ورواه عن ابن مسعود  .٥٠٩رقم  »الشهاب

رواه الطرباين يف : ٢/٢٦١عن حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام  »جممع الزوائد«اهليثمي يف 

: وقال أيضًا عن حديث ابن مسعود . يث بن أيب سليم وهو ثقة ولكنه مدلسالكبري وفيه ل

 .رواه الطرباين يف الكبري ورجاله رجال الصحيح

أحد : هـ)١١٨ - ٦١(البرصي املفرس األعمى  قتادة بن دعامة بن قتادة السدويس أبو اخلطاب  )٢(

وسعيد بن املسيب واحلسن األعالم، روى عن أنس بن مالك وعبد اهللا بن رسجس وأيب الطفيل 

غاية « :انظر. ما أتاين عراقي أحفظ من قتادة: ، قال سعيد بن املسيبوابن سريين وغريهم 

 .ـ٥٤، صـ١٠٤للسيوطي رقم  »طبقات احلفاظ«، و١/٢٨٦البن اجلزري» النهاية

 . ٢٠/٤٢،)٤٥(يف تفسري سورة العنكبوت آية  »تفسريه«أخرجه الطربي يف   )٣(
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َ ِوْجَهَة قلبِِه وَوْجَهُه إىل وجه اهللا،  ه إليه يف ظاهره وباطنه؛ ليويلِّ إىل غريه، بل أمره بالتَّوجُّ

؛ فيكمل حاُل صدقِِه، ويتمُّ صدُق ] ١١٥:البقرة[ ﴾h i j lk﴿ :كام قال تعاىل

يف اهللا بكلِِّه، حاله، ويستعد ملحارضة ربِّه، ويزداد يقينًا بوعد ربِّه ووعيده، وجياهد 

 ﴾ p q r  s  t﴿: وهنالك يكون احلظُّ األوفر من ِرسِّ قوله تعاىل

ه أنواُر اهلداية بباطنه وظاهره، ويكون مع األنبياء واألولياء ]٦٩:العنكبوت[ ؛ فتحفُّ

ًام  احلني ُمنَعَّ   .يف اجلنَّة بالنَّظر إىل وجهه الكريم - إن شاء اهللا  - والصَّ

 ]عىل املذاهب األربعة مجع كلمة املسلمني [ 

الة إقامُتها عىل نصِّ أحد املذاهب األربعة الـوال متَّبعة يف ـُحكم يف الصَّ

مذهب إمامنا : اإلسالم؛ فإنَّ اهللا مجع كلمة املسلمني عىل املذاهب األربعة، أعني

افعي، واإلمام أيب حنيفة، واإلمام مالك، واإلمام أمحد، وكلُّهم عىل هدًى،  الشَّ

، وأحاطوا بأكثر أرساِرها وأحكاِمها، فاجتمعت ملسو هيلع هللا ىلصا رشيعة رسول اهللا محلوا لن

يعِة وأحكاُم أصوِهلا وفروِعها يف مذاهبهم، وهم َأعَلُم ِممَّْن بعدهم  براهُني الرشَّ

ينيَّة، ومل ُينَقل  نِيَّة، ودقائِق األحكام الدِّ نَّة السَّ يعة، وفصوِل السُّ عنهم بنصوص الرشَّ

، فالتَّفلسُف بعد تنقيح ملسو هيلع هللا ىلصوهو من لباب رشيعة النَّبيِّ  إالَّ  نصٌّ أصيلٌّ أو فرعيٌّ 

يف ومجِعها يف هذه املذاهب األربعة واالزدالُف إىل الرأي من  ِع الرشَّ أحكام الرشَّ

يطان   .تزيني الشَّ

يف كام ذهب إىل ذلك بعُض الطُّالب؛ وذلك  وال ينفع زعُم األخذ باحلديث الرشَّ

واة وأخبارهم، لنقٍص يف الِعلِم، ولعدم ا إلحاطة الكاملة يف األسانيد ومعرفة الرُّ

ر، مع الوقوف املحيط عىل عمل النَّبيِّ  ر يف تفسري كالم اهللا كل التَّبحُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصولعدم التَّبحُّ

حابة ومذاهبهم وأذواقهم فيام  وكل املعرفة بأرسار أعامله، واختالف مشارب الصَّ

  .كان من ذلك فرعًا أو أصالً 

حايبُّ عن العمل بقوٍل صحيٍح ويعمُل بعمٍل صحيٍح َرآُه من احلبيب فقد يعدل الصَّ 
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، وهذا ال يكون من قبيل املباينة بني القول والعمل، بل هو من قبيل التَّوسعة ملسو هيلع هللا ىلصاملليح 

ين، قال تعاىل اْختِالُف «: ؛ وهلذا جاء]٧٨:احلج[﴾ ¡ � ~ { | } z ﴿ : يف الدِّ

تِي َرْمحَةٌ    .هو باخلالف، فليُحَفظ، واالختالف ما )١(»أُمَّ

الة أرسار ومن رها يف اليوم واللَّيلة مخَس مراٍت؛ لتتواصَل أنواُر  :الصَّ تكرُّ

ه وقياِمه لديه مسؤوالً  املحارضة مع اهللا يف القلب، فيذكر العبُد موقفه بني يديِّ ربِّ

التني أحدًا، وال يعدو عىل أح ٍد، وال عامَّ أرسَّ وأعلن، وهنالك ال َيْظلُِم بني الصَّ

حيتقر أحدًا، وال يطمع فيام ال جيوز له به الطَّمع، وال يكذب وال خيون، وال ُهيني 

أحدًا من املخلوقني، وال َيْغُفل عن اهللا فيطغى، ويرى اآلخرة خريًا من األُْوَىل، 

فة املرضيَّة التي تنهى  الة املَُعرَّ وجيعل أعامله هللا ولنفع عباد اهللا، فيأيت حينئٍذ بالصَّ

الة التي ع ن الفحشاء واملنكر، ومتى انتهى عن الفحشاء واملنكر فقد صىلَّ الصَّ

كن األعظم بعد اإليامن من أركان اإلسالم   .افرتضها اهللا عليه، وجاء بالرُّ

                                                        
املقاصد «واحلافظ السخاوي يف . ١/٧٩، ١٥٣رقم  »كشف اخلفاء«مة العجلوين يف قال العال )١( 

قال : بسند منقطع عن ابن عباس بلفظ »املدخل«رواه البيهقي يف : ١/٦٩، ٣٩رقم  »احلسنة

مهام أوتيتم من كتاِب اهللاِ فالعمُل به ال ُعذَر ألحٍد يف َتْركِه، َفإْن مل يكن يف كتاِب «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

امِء   َفُسنٌَّة منِّي ماضيٌة، فإْن مل تكن ُسنَّةٌ اهللاِ منِّي فام قاَل أصحايب؛ إنَّ أصحايب بمنزلة النُّجوِم يف السَّ

ام أخذُتم به اهتَدْيُتم، واختالُف أصحايب لكم رمحة أخرجه الطرباين ، ومن هذا الوجه »فأيُّ

ركيش وابن حجر يف وعزاه الزَّ  .بلفظه وفيه ضعف] ٦٤٩٧رقم » الفردوس«يف [والديلمي 

 .مرفوعًا من غري بياٍن لسنده وال لصاحبيه »احلجة«لنرص املقديس يف » الآللئ«

 :بغري بياٍن لسنده أيضًا بلفظ» العلم واحلكم«اقي آلدم بن أيب إياس يف كتاب وعزاه العر      

 ي يفا اللفظ أيضًا ذكره البيهق؛ وهو مرسٌل وضعيٌف، وهبذ»اختالف أصحايب رمحة ألمتي«

اختالُف «: عن القاسم بن حممد عن قوله له »املدخل«بغري إسناٍد، ويف » رسالته األشعرية«

ٍد    .»رمحٌة لعباد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصأصحاِب حممَّ

أنه حديٌث مشهوٌر عىل  - احلافظ ابن حجر : يعني - قرأت بخط شيخنا : أيضاً » املقاصد«ثم قال يف       

 . »اختالُف أمتي رمحٌة للنَّاس«: يف مباحث القياس، بلفظ» ترصاملخ«األلسنة وقد أورده ابن احلاجب يف 
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لِيُلَها «: قالملسو هيلع هللا ىلص وليعلم َأنَّ النَّبيَّ  ِرْيُمَها التَّْكبُِري، َوَحتْ الَِة الطُُّهوُر، َوَحتْ ِمْفتَاُح الصَّ

َ يف ثالثة أوقاٍت  ملسو هيلع هللا ىلص، وقد هنانا رسوُل اهللا )١(»ْسلِيمُ التَّ  ْمِس : أن نصيلِّ ِعنَْد ُطُلْوِع الشَّ

، وقال عليه )٢(َحتَّى َتْرَتِفَع، َوِعنَْد َزَواِهلَا َحتَّى َتُزْوَل، َوِعنَْد َتَضيُِّفَها لِْلُغُرْوِب َحتَّى َتْغُرَب 

الم الة والسَّ ُه َصالٌَة َمْكتُوَبٌة، َفيُْحِسُن ُوُضوَءَهاَما ِمِن اْمِرٍئ ُمْسلِ «: الصَّ  ٍم َحتُْرضُ

اَرًة لِ  ُنوِب َما لَ ـَوُخُشوَعَها َوُرُكوَعَها، إِالَّ َكاَنْت َكفَّ ، )٣(»ْم َيأِْت َكبَِريةً ـَام َقبَْلَها ِمَن الذُّ

واإلحساُن يف الوضوء أن يأيت بجميع فرائضه وسننه وآدابه كام ُنصَّ يف مذهبه الذي 

ِّ جيب عليه التَّعلُّم من علامء مذهبه أحكاَم صالتِِه َوُوُضوئِِه، يتم ذهب به؛ وهلذا الرسِّ

َه عليهم بأمر دينِِه حتَّى يكوَن مهبطًا للخري اإلهلي، قال رسوُل اهللا  َمْن «: ملسو هيلع هللا ىلصوأن َيتَفقَّ

ينِ  ْهُه ِيف الدِّ ا ُيَفقِّ   . )٤(»ُيِردِ اهللاُ بِِه َخْريً

ين، قامت به اخلشية من اهللا، وظهر يف ُكلِّه  ومتى حصلت له بركة الفقه يف الدِّ

  .اخلشوُع هللا، وعرف رتبة املحارضة يف مقام العبادة مع اهللا

عٌ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  الُة َمتَْسُكٌن َوَتَواُضٌع َوَتَرضُّ َام الصَّ الة  -، ورأى )٥(»إِنَّ عليه الصَّ
                                                        

، )١(كتاب الطَّهارة : »السنن«، وأبو داود يف ١٠٠٦رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن سيدنا عيلِّ  )١(

مذي يف ٦١رقم ) ٣١(باب فرض الوضوء  ، باب ما جاء أنَّ )١(كتاب أبواب الطَّهارة : »اجلامع«، والرتِّ

الة الطهور  الة )١(كتاب الطَّهارة وسننها : »السنن«، وابن ماجه يف ٣رقم ) ٣(مفتاح الصَّ ، باب مفتاح الصَّ

  .، وروي أيضاً عن ابن عبَّاس، وعبد اهللا بن زيد، وأيب سعيد اخلدري ٢٧٥رقم ) ٣(الطهور 
لتي هنى عن ، باب األوقات ا)٦(كتاب صالة املسافر : »الصحيح«أخرج اإلمام مسلم يف  )٢(

الة فيها  َثَالُث َساَعاٍت َكاَن َرُسوُل اِهللا : ُجَهنِيَّ َقاَل ـ، عن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ال٨٣١رقم ) ٥١(الصَّ

، َأْو َأْن َنْقَرب فِيِهنَّ َمْوَتاَنا  ملسو هيلع هللا ىلص َ فِيِهنَّ ْمُس َباِزَغًة َحتَّى َتْرَتِفَع، َوحِ : َينَْهاَنا َأْن ُنَصيلِّ َني ِحَني َتْطُلُع الشَّ

ْمُس لِْلُغُروِب َحتَّى َتْغُرَب  ْمُس، َوِحَني َتَضيَُّف الشَّ ِهَريِة َحتَّى َمتِيَل الشَّ  .َيُقوُم َقائُِم الظَّ

، باب فضل )٢(كتاب الطَّهارة : »الصحيح«اإلمام مسلم يف : رواه عن سيدنا عثامن  )٣(

 .١٠٤٤رقم ) ٨(كتاب الطهارة : »صحيحه«، وابن حبان يف ٢٢٨رقم ) ٤...(الوضوء 

) ١٣...(، باب من يرد اهللا به خرياً )٣(كتاب العلم : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : رواه عن معاوية  )٤(

 . ١٠٣٧رقم ) ٣٣(، باب النهي عن املسألة )١٢(كتاب الزكاة : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٧١رقم 

، واإلمام ١٧٩٩م رق »املسند« د يفاإلمام أمح: رواه عن الفضل بن العبَّاس ريض اهللا عنهام )٥(
= 
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الم  الة فقال رجًال َيْعبَ  - والسَّ ديِّ الفداء نابِهِ ُحنا جلأروا ُث بلحَيتِِه يف الصَّ : املحمَّ

َشَعْت َجَواِرُحهُ «   .)١(»َلْو َخَشَع َقْلُب َهَذا َخلَ

يف  ، وقال)٢(»ال َينْظُُر اهللاُ إِىل َصالِة َرُجٍل ال َحيُْرضُ فِيَْها َقْلبُُه َمَع َبَدنِهِ «: ويف اخلرب الرشَّ

ال الة والسَّ ما مل يلتفت إىل : ، أي)٣(»ْم َيْلتِِفْت ـَصيلِّ َما لَ مُ ـإِنَّ اهللاَ ُمْقبٌِل َعَىل ال«: معليه الصَّ

ار واجلار واملر نيا فيشغل قلبَُه بالدَّ ينار وأشباه ذلك، وإالَّ أمور الدُّ فالتفاُتُه إىل أمور  أة والدِّ

ِر بأحواهلا، واالعتبار بعامل األرواح واملالئكة، وسرية النَّبيِّني وصالهتم  اآلخرة والتَّفكُّ

َمْن َصىلَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص عىل ذلك قول النَّبيِّ حواهلم، ال يكون ُمنَكراً، يُدلُّك وخشوعهم وأ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ْنيَا، َغَفَر اهللاُ لَُه َما َتَقدَّ ْث فِيِْهَام َنْفَسُه بَِيشٍء ِمَن الدُّ   .)٤(»َرْكَعتَْنيِ َملْ ُحيَدِّ

                                                                                                                                              
= 

مذي يف الة : »اجلامع« الرتِّ الة )٢(كتاب أبواب الصَّ ع يف الصَّ رقم ) ٢٣٨(، باب ما جاء يف التَّخشُّ

. ١٤٤٠رقم ) ٦٣(، كيف الرفع )١٢...(كتاب قيام الليل : »السنن الكربى«، والنَّسائي يف ٣٨٥

َالُة َمْثنَى َمْثنَى، تَ «: ولفظ الرتمذي ع الصَّ ع َوَمتَْسَكن َوَتَذرَّ ع َوَتَرضَّ شَّ ، َوَختَ د ِيف ُكلِّ َرْكَعَتْنيِ  .»...َشهَّ

يف األصل اخلامس واألربعون » نوادر األصول«احلكيم الرتمذي يف : رواه عن أيب هريرة  )١(

 أخرجه الرتمذي احلكيم: ١/١٦٩» اإلحياء«، وقال احلافظ العراقي يف خترجيه عىل  ٢/٣٤٤واملائتان 

 .من حديث أيب هريرة بسنٍد ضعيف» النوادر«يف 

، وابن أيب ٣٣٦٥رقم » السنن الكربى«البيهقي يف : ورواه من قول التابعي سعيد بن املسيب        

 . ٣٣٠٨رقم » املصنف«، وعبد الرزاق يف ٦٧٨٧رقم » املصنف«شيبة يف 

مل أجده هبذا اللفظ، : ل احلافظ العراقيهبذا اللفظ، وقا ١/١٩٧» اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف   )٢(

ال يقبل اهللا من عبٍد عمًال «: وروى حممد بن نرص يف كتاب الصالة من رواية عثامن بن دهرش مرسالً 

من حديث أيب بن كعب » مسند الفردوس«، ورواه أبو منصور الديلمي يف »حتى يشهَد قلُبه مع بدنه

وإسناده ضعيف ، . 

، باب االلتفات يف الصالة )٢(كتاب الصالة : »السنن«اإلمام أبو داود يف : رواه عن أيب َذرٍّ  )٣(

، باب التشديد يف االلتفات يف الصالة )١٣(كتاب السهو : »السنن«، والنَّسائي يف ٩٠٩رقم ) ١٦٦(

رقم ) ٩٠...(، باب يف اخلشوع)٢(كتاب الصالة : »صحيحه«، وابن خزيمة يف ١١٩٥رقم ) ١٠(

هذا حديث : ، وقال٨٦٢رقم ) ٥(، باب التأمني )٤(كتاب الصالة : »املستدرك«، واحلاكم يف ٤٨٢

ُمْقبًِال َعَىل اْلَعْبِد َوُهَو  الَ َيَزاُل اهللاُ ُ «: رووه بلفظ. »التَّلخيص«صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي يف 

َف َعنْهُ   .»ِيف َصَالتِِه َما َملْ َيْلَتِفْت، َفإَِذا اْلَتَفَت اْنَرصَ

ان ر )٤( ، باب )٤(كتاب الوضوء : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : واه عن سيِّدنا عثامن بن عفَّ
= 



٣٩ 

ة األَِجالَّء  ُه ولو بصوٍت عاٍل يف إىل أنَّ أنِْنيَ العبِد وبكاءَ  وذهب بعض األئمَّ

الة إذا كان من ذكر اجلنَّة أو النَّار أو من خشية اهللا ال يكون كلُّ ذلك ُمفِسدًا  الصَّ

الة؛ ألنَّه يدلُّ عىل زيادة اخلشوع هللا واخلشية منه  وإالَّ إذا  -تعالت قدرته  - للصَّ

نيا فإنَّه ُيفسد  الةكان ذلك بسبب وجٍع أو مصيبٍة أو أمٍر من أمور الدُّ   .)١(الصَّ

اغلة عن اخلشية  نيويَّة الشَّ الة من اخلواطر الدُّ وجيب تدارك حفظ القلب يف الصَّ

ب منه، وال يمكن ذلك إالَّ بذكر املوت، ودوام مالحظة القدوم عىل اهللا  هللا والتَّقرُّ

د بالُكلِّية عنها حالة املحارضة مع اهللا  نيا وزينتها، والتَّجرُّ   .تعاىل، واستحقار الدُّ

كُن الثَّالث[  كاة : الرُّ  ]الزَّ

دقات، وهلا أرساٌر كثريٌة، وبركاٌت وفريٌة، قال  :وأما الزكاة فهي من أفضل الصَّ

                                                                                                                                              
= 

، باب صفة )٢(كتاب الطهارة : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ١٥٩رقم ) ٢٤(الوضوء ثالثًا ثالثًا 

َأ َنْحَو ُوُضوئِي َهَذا، ُثمَّ َصىلَّ «: ، ولفظهام٢٢٦قم ر) ٣(الوضوء وكامله  ُث َمْن َتَوضَّ ، الَ ُحيَدِّ  َرْكَعَتْنيِ

َم ِمنْ  َوَوَقَع ِيف : ١/٣٤١، ١٥٩رقم  »فتح الباري«، قال ابن حجر يف »َذْنبِهِ  فِيِهَام َنْفَسُه، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ِمذِ  ْ ْنَيا«ّي ِيف َهَذا اْحلَِديث ِرَواَيٍة لِْلَحكِيِم الرتِّ ٍء ِمْن الدُّ ُث َنْفسه بَِيشْ ْهد«يف ، وهي »ال ُحيَدِّ البن  »الزُّ

 ].   ٧٦٣١رقم [البِن َأِيب َشْيَبة  »اْملَُصنَّف«، و] ١٠٧٧رقم [ ملبارك َأيًضا ا

ادة احلنفية هواحلنفية واملالكية : األئمة الذين ذهبوا إىل هذا القول )١( لو َأنَّ يف : ، وتفصيل قول السَّ

الُة؛ ألَنَّ األنَني أو الُبَكاء فإِْن كان ذلك من ذكر : صالته أو َبَكى وارتفَع ُبَكاُؤهُ  اجلَنَّة أو النَّار ال َتْفُسُد الصَّ

من ِذْكِر اْجلَنَّة َوالنَّار يكون خلوف عذاب اهللا وأليم عقابه ورجاء ثوابه فيكون عبادًة خالصًة، وإذا كان 

وُت املُْنَبعُث عن مثل األَنِني ال يكوُن من كالم النَّاس فال يكون ُمفِس  دًا، َوإِْن كان من َوَجٍع كذلك فالصَّ

: انظر. أو ُمِصيَبٍة ُيفِسُدَها، وإذا كان ذلك من َوَجٍع أو ُمِصيَبٍة كان من كالم النَّاس وكالُم النَّاِس ُمفِسدٌ 

 .٢/٣٢٥البن عابدين » رد املحتار«، و١/٥٤٠مللك العلامء الكاساين» بدائع الصنائع«

ادة الشافعيَّة         ا السَّ ه واألنني، إن ظهر حرفان ولو كان فقد ق: أمَّ الوا بالفساد مطلقًا يف البكاء والتأوُّ

ا الضحك والبكاء : ٢٢- ٤/٨ »املجموع«رة، فقد قال اإلمام النووي يف البكاء من خوف اآلخ وأمَّ

ه والنَّفخ ونحوها؛ فإن بان منه حرفان بطلت صالته وإالَّ  فال، وسواء بكى للدنيا أو واألنني والتأوُّ

وقال الشعبي والنخعي واملغرية : وبه قال أمحد وحكاه ابن املنذر عن أبى ثور، قال... رةلآلخ

إن كان خلوف اهللا : والثوري يعيد الصالة، قال العبدري وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وحممد

  .تعاىل أو خوف النار مل تبطل صالته وإال فتبطل
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دقات، وأرشُف  كاَة وغَريها من الصَّ ومثُل هذه اآليات الكريمة يشمُل الزَّ

دقات وأجلُّها وأتَ  كاةـالصَّ ها َقُبوالً الزَّ   . مُّ

كاةُ  َعِت الزَّ هم الفقُر عامَّ يشَغلَ  حاجة الفقراِء واملساكَني لئالَّ  ؛ لدفعِ وإنّام ُرشِّ

  .ُخلقوا له من العبادة هللا تعاىل

ر رشعًا رضبُة الزٍب  ، ال بدَّ للمسلم من إيتائها؛ فإنَّ اهللا تعاىل )١(وهي بنصاهبا املقرَّ

كاة كاة عىل الغالب؛ إعظامًا لشأِن الزَّ الة إالَّ وأحلق األمر بعدها بالزَّ   .مل يأمر بالصَّ

من احلالل، واإلنفاق من احلالل عىل النَّفس احلثُّ عىل الكسِب : ومن أرساِرها

: َفإِْن َملْ َجيِْد؟ َقاَل : ، َقاُلوا»َعَىل ُكلِّ ُمْسلٍِم َصَدَقةٌ «: ملسو هيلع هللا ىلصوعىل الغري، قال رسوُل اهللا 

ُق « ْ َيْسَتطِعْ : ، َقاُلوا»َفَيْعَمُل بَِيَدْيِه َفَينَْفُع َنْفَسُه َوَيَتَصدَّ ْ َيْفَعْل؟ َقاَل  َفإِْن َمل : َأْو َمل

َفإِْن َملْ : ، َقاُلْوا»َفَيْأُمُر بِاَخلْريِ «: َفإِْن َملْ َيْفَعْل؟ َقاَل : ، َقاُلوا»َفُيِعْنيُ َذا اَحلاَجِة املَْلُهوَف «

ُه َلُه َصَدَقةٌ «: َيْفَعْل؟ َقاَل  ؛ َفإِنَّ ِّ   . )٢(»َفُيْمِسُك َعِن الرشَّ

ِّ : ريض اهللا عنهاموعن ابن عباس  ع أفضَل من َجَعَل اُهللا َصَدَقَة الرسِّ  يف التَّطوُّ

كاة : أعني -عالنيَّتِها، وجعَل صدقَة الفريَضِة  ها -الزَّ   . )٣(عالنيتها أفضل من رسِّ

                                                        
بَة الِزٍب، َأي: ِزُب الزم شديد، والال: َأي : رضَبُة الِزٍب  )١( الزمًا هذه : الثابُت، وصار اليشُء َرضْ

ل َأفصحاللغة اجليِّدة، وقد قا  ). لزب: (مادة »لسان العرب«. لوها بامليم واألَوَّ

، باب )٧٨(كتاب األدب : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : رواه عن أيب موسى األشعري  )٢(

، باب )١٢(كتاب الزكاة : »الصحيح«مسلم يف ، واإلمام ٦٠٢٢رقم ) ٣٣(كل معروف صدقة 

 . ١٠٠٨رقم ) ١٦(بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف 

 ). ٢٧١(تفسري سورة البقرة اآلية : »تفسريه«أخرجه الطربي يف  )٣(



٤١ 

كاة؛ لِيُْعَلَم القائُم هبذه الفريضة وليقتدي به غُريه؛ ولِتُْعَلَن  َل عالنيَة صدقة الزَّ ففضَّ

مًا للُحكم، ويف ذلك من كلمة اهللا يف الفرائض، فتقوم هبا عصائب املسلمني إعظا

رة )١(املنافع مادًة ومعنًى ما ال خيفى عىل َدِرٍب  يعة املطهَّ ٌة من علم الرشَّ   .له َشمَّ

ا املُِحبُّ  - وقد عرفَت  اَر يف النَّوافل كلِّها، واإلعالَن يف  -أهيُّ أنَّ اِإلْرسَ

يف، فاجعْل تلك القاعدَة دستو ِع الرشَّ رًا ألعاملك، الفرائض كلِّها من آداب الرشَّ

ضاء  واْعَمْل هللا، واْبُذْل يف اهللا، وانفْع نفسك وغريك فيام يريض اهللا؛ حيصل لك الرِّ

  .، وتغدو يف أمان اهللا، واحلمد هللا ربِّ العاملنيملسو هيلع هللا ىلصمن اهللا، واملدد من رسول اهللا 

ابع[  كُن الرَّ وم : الرُّ  ]الصَّ

ومُ  ا الصَّ َع لقهِر النَّفس احليوانيَّ  :وأمَّ هوانيَّة، فقد ُرشِ ة، وإمخاد ثائرِهتا الشَّ

  .وأنموذجًا عن التَّساوي األُخَروي بني النَّاس، كبارها وصغارها

ائَم ُحيبُّ أْن  وفيه حثٌّ أيضًا عىل الكسِب احلالل، والبذِل احلالل؛ فإنَّ الصَّ

ق عىل ا لفقراء، وال ُيْقَبُل يوسَع يف رمضان عىل أهله وعيالِِه ونفسه، وأن يتصدَّ

  .من ماٍل حاللٍ  إالَّ  ذلك

الح، ومجِع املال من  َع حثََّك عىل العمِل الصَّ ِّ تفهم أنَّ الرشَّ ومن هذا الرسِّ

  .                                            الطَّريِق احلالل، واستهالكه يف الطَّريق احلالل

يام صياُم رمضان؛ لكونه من فرائِض اهللا، وبعده فال حرج ين وخُري الصِّ   .يف الدِّ

وم الح، : ومن أرسار الصَّ ائم العمل الصَّ صون القلب واجلوارح؛ ليكمل للصَّ

َك «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  ْوِر َواْلَعَمَل بِِه َفَلْيَس هللاِ َحاَجٌة ِيف َأْن َيْرتُ ْك َقْوَل الزُّ َمْن َملْ َيْرتُ

اَبهُ  الم، وقال )٢(»َطَعاَمُه َوَرشَ الة والسَّ ائِمَ َمخْ «: عليه الصَّ اْلِغيَبُة، : ٌس ُيَفطِّْرَن الصَّ

                                                        
اِرُب ال )١(  ).درب: (مادة »لسان العرب«. احلاِذُق بصناعتِه: دَّ

، باب من مل يدع قول )٣٠(كتاب الصوم : »الصحيح«البخاري يف اإلمام : رواه عن أيب هريرة  )٢(

ائم )٨(كتاب الصوم : »السنن«، وأبو داود يف ١٩٠٣رقم ) ٨...(الزور ) ٢٥(، باب الغيبة للصَّ
= 



٤٢ 

الة )١(»َواْلَكِذُب، َوالنَِّميَمُة، َواْلَيِمُني اْلَكاِذَبُة، َوالنَّْظُر بَِشْهَوةٍ  ، ومعنى قوله عليه الصَّ

الم َلْيَس َلُه ِمْن َكْم ِمْن َصاِئٍم «: ملسو هيلع هللا ىلصُيفِسْدن، يؤيد ذلك قوله : ، أي»ُيفطِّْرن«: والسَّ

  . )٢(»ُجلْوُع َوالَعَطُش ا َصْوِمِه إِالَّ 

يقني دِّ وم عند الصِّ يطان،  :ومن أرسار الصَّ رفُع احلُُجِب عن القلب، وطرُد الشَّ

امء، قال رسول اهللا  ائُم العارف بعني قلبه إىل ملكوت السَّ َلْوال َأنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصفينظر الصَّ

ْوُمْوَن َعَىل ُقُلْوِب َبنَي آَدَم َلنََظُرْوا إَِىل  َياطِْنيَ َحيُ َامءِ الشَّ ًا لرسِّ ، وتفسري)٣(» َمَلُكْوِت السَّ

الم الة والسَّ َامِء َمْن َمَأل «: هذا املعنى الكريم قال عليه الصَّ ال َيْدُخُل َمَلُكْوَت السَّ

تِه وصحيح فكرته، وال يرى ببصريته حقائَق ملكوِت : ؛ أي)٤(»َبْطنَهُ  ال يدخل هبِمَّ

َبع َجاِب الشِّ امء ِحلِ   .السَّ

                                                                                                                                              
= 

) ١٦(، باب ما جاء يف التشديد يف الغيبة للصائم )٦(كتاب الصوم : »اجلامع«، والرتمذي يف ٢٣٦٢رقم

 . ١٦٨٩رقم ) ٢١...(، باب ما جاء يف الغيبة)٧(كتاب الصيام : »لسننا«، وابن ماجه يف ٧٠٧رقم 

 .٢٩٧٩رقم  »وسالفرد«الديلمي يف : رواه عن أنس بن مالك  )١(

كتاب : »السنن«، وابن ماجة يف ٨٨٤٣رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب هريرة  )٢(

كتاب : »صحيحه«وابن خزيمة يف  ،١٦٩٠رقم ) ٢١(...، باب ما جاء يف الغيبة)٧(الصيام 

احلاكم يف ، و١٩٩٧رقم) ٨...(، باب نفي ثواب الصوم عن املمسك عن الطعام)٥(الصيام 

ولفظهم عدا . لبخاريصحيح عىل رشط ا: ، وقال١٥٧١رقم ) ١٥(كتاب الصوم : »املستدرك«

وُع َواْلَعَطُش؛ َورُ «: ابن ماجه َهُر ُربَّ َصائٍِم َحظُُّه ِمْن ِصَياِمِه اْجلُ ، أما »بَّ َقائٍِم َحظُُّه ِمْن قَِياِمِه السَّ

وُع  َلُه ِمْن ِصَياِمِه إِالَّ  ُربَّ َصائٍِم َلْيَس «: لفظ ابن ماجه  .»...اْجلُ

جممع «، وقال اهليثمي يف ١٣٤١٣رقم » الكبري«الطرباين يف : ريض اهللا عنهام ورواه عن ابن عمر      

 . ورجاله موثقون »الكبري«رواه الطرباين يف : »الزوائد

مسند «، واهليثمي يف زوائده عىل ٨٦٢٥رقم  »املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب هريرة  )٣(

ْوُمْوَن َعَىل َأْعُنيِ َبنِي آَدَم َأْن الَ ... «: ، ولفظ اإلمام أمحد٢٥رقم » احلارث َياطُِني َحيُ َهِذِه الشَّ

َمَواِت  ُروا ِيف َمَلُكوِت السَّ  .»َواألَْرِض، َوَلْوالَ َذلَِك َلَرَأُوا اْلَعَجائَِب  َيَتَفكَّ

: وقال العراقي: عن ابن عبَّاس ريض اهللا عنهام مرفوعاً  ٢/٩٩ »اإلحياء«الغزايل يف  ذكره اإلمام )٤(

 . مل أجده



٤٣ 

وم وغريه  وهذا األدُب  ام الصَّ َبع : أعني -جاٍر يف أيَّ فال يمأل احلكيُم  -عدم الشِّ

  .)١(العاقُل بطنَه؛ فإنَّه رشُّ وعاٍء يمأله

ائم العارَف يسعى لتزييد املال احلالل، من الطَّريق احلالل،  وقد علمنا أنَّ الصَّ

انه، ويكون وينفع بامله الفقراء وذوي احلاجات، وال ييسء أحدًا ال بيده وال بلس

ًا، فرتاه كالغيث، أين َوَقَع نفع، وكذلك أهُل اإليامن، واهللاُ املستعان   .نفعًا عامَّ

كن اخلامس[   ]اَحلجُّ : الرُّ

ا احلجُّ    ¢ ¡ � ~ { |﴿: فرشطه االستطاعة، قال اهللا تعاىل :وأمَّ

ُغُه َمْن َمَلَك َزاًدا َوَراِحَلًة ُتبَ «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا ]٩٧:آل عمران[﴾¤¥ £ لِّ

انِّياً ـإَِىل َبْيِت اهللاِ َولَ  اَد )٢(»ْم َحيُجَّ َفَال َعَلْيِه َأْن َيُموَت َهيُوِدّيًا َأْو َنْرصَ ، يعني إذا ملَك الزَّ

احلَة، ومل يكن له حائٌل يمنعه عن بيت اهللا، ال يف  له ولعياله، إن كان ذا عياٍل، والرَّ

يفنفسه وال يف حاله، وتقاعَد عمدًا عن احلجِّ    .، فقد وقع يف خطر احلديث الرشَّ

، وأن يقَيض ديوَنُه، وُيريض : ومن آداب احلجِّ  بِِه للحجِّ أن َيُتوَب املرُء حاَلَة تأهُّ

ُخُصوَمُه، وأن يتَِّخَذ رفيقًا صاحلًا للطَّريق، وأن يوسَع يف طعامه ورشابه يف 

                                                        
) ٤٧(، باب ما جاء يف كراهية األكل )٣٧(كتاب الزهد : »اجلامع«أخرج اإلمام الرتمذي يف  )١(

كتاب آداب : »السنن الكربى«َسٌن َصِحيٌح، والنَّسائي يف هذا َحِديٌث َح : قال، و٢٣٨٠رقم 

، وابن ماجه يف ٦٧٦٨رقم ) ٢٣( ، ذكر القدر الذي يستحب لإلنسان من األكل)٦٢(األكل 

عن ِمْقَداِم ْبِن  ٣٣٤٩رقم ) ٥٠...(، باب االقتصاد يف األكل )٢٩(كتاب األطعمة : »السنن«

ًا ِمْن َبْطٍن، بَِحْسِب اْبِن آَدَم «: َيُقوُل ملسو هيلع هللا ىلص َسِمْعُت َرُسوَل اهللا : َمْعِد يَكِرَب َقاَل  َما َمَأل آَدِميٌّ ِوَعاًء َرشَّ

ابِِه َوُثُلٌث لِنََفِسهِ : ُأُكَالٌت ُيِقْمَن ُصْلَبُه، َفإِْن َكاَن الَ َحمَاَلةَ  َرشَ
 .»َفُثُلٌث لَِطَعاِمِه َوُثُلٌث لِ

، باب ما )٧(كتاب احلج : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : يب طالب رواه عن سيِّدنا عيلِّ بن أ )٢(

ِمْن َهَذا  ٌث َغِريٌب الَ َنْعِرُفُه إِالَّ َهَذا َحِدي: ، وقال٨١٢رقم ) ٣(يف ترك احلجِّ جاء يف التَّغليظ 

 .٣٩٧٨رقم  »الشعب«َناِدِه َمَقاٌل، والبيهقي يف اْلَوْجِه َوِيف إِْس 



٤٤ 

ابَّة؛ واخلادم إن كان ل )١(الطَّريق، وُيلَني الكالَم مع املَُكاِري ه ذلك، وأن يرفق بالدَّ

لها ما ال تطيق أو ما يصعب عليها، وأن ال يتجاوز احلدَّ املعروَف بزينة  فال ُحيَمِّ

اللِّباس، وأْن َيُرتَك ُفُضوَل الكالم، وأن ُيْكثَِر من تالوة القرآن، وإن مل يكن قارئًا 

الم عىل النَّ  الِة والسَّ ، وأن يذُكَر اهللاَ ملسو هيلع هللا ىلصبيِّ فلُيكثِر من تالوة فاحتة الكتاب، والصَّ

  . كثرياً 

؛ فإنَّ منها َر يف ِحَكم احلجِّ َر ويتدبَّ احلثُّ عىل اقتناء املال احلالل، : وعليه أن يتفكَّ

عوب والقبائل وصنوِف : ومنها التَّعارُف مع اإلخوان، والوقوُف عىل أحوال الشُّ

ِة يف األَْصَقاِع البعيدة، فيتعلَّم ما َحيُسن، ويت باعد عامَّ َيقُبح، وينترص للمظلوم، األُمَّ

ته، فيْعَلَم العلم اليقني احلني، وتعلو يف اهللا ِمهَّ ين ال تقوُم ويقتدي بالصَّ  أن حفلة الدِّ

فوف  إالَّ  جال، ويرى قيام الصُّ ِة الرِّ باألمِن واألمان وراحِة البال وطيِب املال وُقوَّ

َيُد اهللاِ «: قالملسو هيلع هللا ىلص املسلمني، والنَّبيُّ  يف اهللا، فيعمل مع اجلامعة ال َيُشذُّ عن إخوانه

  .احلديث )٢(»َجَامَعِة ـَمَع ال

ً ُملحدًا، وال ينُقُض عهدًا، وال  ًا ُمبتدعًا، وال زاالَّ فال خيالُف سواَد املسلمني شاذَّ

ة يف صفِّ  اه نظُره من الِعْربَ يُشقُّ العصا، وال يندمج فيمن عىص، يكون بام ُيْكِسُبُه إيَّ

اونون عىل الربِّ والتَّقوى، وال ينخرط يف صفِّ ُأناٍس يتعاونون عىل اإلثم الذين يتع

                                                        
 ).كرا: (مادة» لسان العرب«. دابته) يؤجر(الذي ُيْكِريك : اُملكاِري والَكِريُّ ) ١(

مذيُّ يف : عنهامرواه عن ابن عبَّاٍس ريض اهللا  )٢( ، باب ما )٣٤(كتاب الفتن : »اجلامع«اإلمام الرتِّ

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب : ، وقال٢١٦٦رقم ) ٧(جاء يف لزوم اجلامعة 

، قتل )٣٧(كتاب حتريم الدم : »نالسن«النَّسائي يف : ْيٍح األَْشَجِعيِّ ورواه عن َعْرَفَجَة ْبِن ُرشَ       

، باب طاعة )٢١(كتاب السري : »صحيحه«، وابن حبَّان يف ٤٠٢٠رقم ) ٦(... من فارق اجلامعة

 »جممع الزوائد«، وقال اهليثمي يف ٣٦٢رقم » الكبري«، والطرباين يف ٤٥٧٧رقم ) ٣(ة األئمَّ 

وكذلك روي عن سيدنا عمر وابن عمر وخبَّاب : أقول. اين ورجاله ثقاترواه الطرب: ٥/٢٢٤

 . »يُد اهللاِ عىل اجلامعةِ «، و»يُد اهللاِ مع اجلامعة« :، بلفظوأيب هريرة وأيب سعيد اخلدري 



٤٥ 

  .، ويعمل باخلري والربِّ )١(ُهْجرَ ـَهْجَر والـوالعدوان، يرتك ال

 ]من ِحَكِم احلجِّ [ 

ٍد  -احلجَّ : أعني - ومن ِحَكِمه العالية ِة ُحممَّ ، ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ اهللا تعاىل َجَعَلُه رهبانيًَّة ألُمَّ

  :َرُه ِمثاالً لسفر اآلخرةوجعل سفَ 

ر احلاجُّ يف سفره ووداِع أهله وداَع األهِل يف سكرات املوت -    .فيتذكَّ

نيا -  ر من مفارقة الوطن اخلروَج من الدُّ   .ويتذكَّ

  .ومن التَِفافِِه باإلحرام االلتفاَف بالكفن - 

، وال يرى له ع ىل وهنالك يكون ُمتنبِّهًا َيِقظًا، ال يظلم وال يطغى وال يتكربَّ

نِيَّة بقلبه وكلِّه، وجيمعها من احلالل؛ لينفقها يف  نيا الدَّ ًة، وُيعرض عن الدُّ غريه َمِزيَّ

ان، إذا َقِدَم عليه عاريًا  يَّ اهللا ذريعًة يتَِّخذها للنَّجاة يف يوم الَعْرِض عىل املَلِك الدَّ

هللا، وال أشعَث أغرب، ال فرق بينه وبني عبده، يتطلَّب فضل اهللا، ويرتقَّب رمحة ا

 . باهللاحول وال قوة إالَّ 

 ]ما جيب عىل املسلم بعد معرفة أركان اإلسالم [ 

أن يتعلَّم من علامء مذهبه الذي : ويف هذه األركان الكريمة فعىل املسلم

نَن اُملندِجمة فيها، وأن  ة هبا، والسُّ َيَتَمْذَهُب به أحكاَمها وفرائَض األعامِل املُنضمَّ

َه نفَسه عن ُخيلَِص يف أعامله،  وجيمَع بني صحيِح حالِه وصادِق مقالِه، وأن ُينزِّ

ين  ق باإلخالص املحض، أال هللا الدِّ النَّقائص، ويتحىلَّ بأرشف اخلصائص، ويتحقَّ

  .اخلالص

  

                                                        
: مادة »لسان العرب«. القبيح من الكالم: واهلُْجُر . ضد الوصل، والتَّهاُجُر التَّقاُطعُ : اهلَْجُر  )١( 

 ).هجر(
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٤٧ 

 

حبة  مرحلة الصُّ

هي من أجلِّ عقبات الطَّريق وأصعبها وأسهلها، صعبٌة سهلٌة يعرف األمرين 

حبة فيها  وق الطَّاهر والوجدان، وال بدع فإنَّ آداب الصُّ أهُل العرفان، وأرباُب الذَّ

ق بحال األستاذ يف كلِّ حاٍل، والتَّخلُّق بأخالقه،  كثريٌة، أساسها التَّوبة، ثمَّ التَّحقُّ

والعمل بأعامله، والقول بأقواله؛ ولذلك ال تصحُّ صحبة من مل يكن كامًال عارفًا 

ًأ فاضًال كبريًا  رية املصطفويَّة، ُمَربَّ ديَّة، والسِّ نَّة املحمَّ كًا بالسُّ ، متمسِّ يف طريق احلقِّ

يغ واالبتداع، رشيَف اِخلالل، طاهَر الطِّباع؛ ليكون قدوًة ملن يصحبه،  من الزَّ

حبة آثارٌ    .وللصُّ

َينُْظْر َأَحُدُكْم َمْرُء َعَىل ِديِن َخلِيلِِه َفلْ ـال«: ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف اخلرب عن النَّبيِّ األََبرِّ 

  .)١(»َخالُِل ـَمْن يُ 

الك[   ]حسن الظَّنِّ باملرشد : من أعظم وأهمِّ الواجبات عىل السَّ

حبة باع بُحْسِن الظَّن لألستاذ، واالستسالم  :ومن أعظم آداب الصُّ ة االتِّ ِصحَّ

نِيَّة، مل  نَّة السَّ ق بأنَّه عىل السُّ ْح معتقدًا ما حلكمته، واألخذ بعقيدته بعد التَّحقُّ َيْربَ

وآُله وأصحاُبه والتَّابعون، نفعنا اهللا تعاىل واملسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصكان عليه رسوُل اهللا 

  .برشيف أنفاسهم وجليل نفحاهتم ودائم بركاهتم

                                                        
كتاب : »املستدرك«، واحلاكم يف ٨٠١٥رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب هريرة  )١(

ْرُء َعَىل مَ ـال«: حيح، ووافقه الذهبي، ولفظهامحديث ص: ، وقال٧٣٢٠رقم )  ٣٥( الرب والصلة 

 .»...ِديِن َخلِيلِهِ 

، ٤٨٣٣رقم ) ١٩(ن يؤمر أن جيالس باب م ، )٣٦(كتاب األدب : »السنن«واإلمام أبو داود يف       

هذا حديث حسن  :، وقال٢٣٧٨رقم )  ٤٥( ، باب )٣٧(كتاب الزهد : »والرتمذي يف اجلامع

ُجُل َعَىل ِديِن َخلِيلِهِ «: غريب، ولفظهام  .»...الرَّ



٤٨ 

، ولكن يصحبه  )١(وقد يصحُب اِخلبُّ  ديَّ ُء الظَّنِّ العارَف الكامَل املحمَّ ِّ اليسَّ

ٍء، فال يزداد بصحبته إالَّ ُبعدًا عن اهللا، بقلٍب فاسٍد، وعٍني منتقدٍة، وظنٍّ ق بيٍح يسِّ

  .وعداوًة للحقِّ وأهله

الَح، الذي مل يبلغ مرتبة ذلك العارِف  جَل الصَّ وقد يصحب الَربُّ الكريُم الرَّ

، ولكن يصحبه بقلٍب سليٍم ونِيٍِّة طاهرٍة واعتقاٍد جيٍِّد وظنٍّ َحَسٍن، فلم  ديِّ املحمَّ

عليه، وينتظم بربكة نيَّتِِه وطهارِة قلبه وُحسِن اعتقاده يف عداد  يربح حتَّى يفتح اهللا

احلني الواصلني، وكذلك جرت عادة اهللا، وال إله إال اهللا   . الصَّ

الكوعىل هذا؛  احب السَّ أن ُحيِْسَن الظَّنَّ : فمن أهم الواجبات عىل الصَّ

قَّ بالن الح، وأن ال يتطرَّ بهة فيه، بأستاذه، ويعتقَد به اخلَري والصَّ زغة اإلبليسيَّة الشُّ

  .فمن كان كذلك ال جييء منه يشءٌ 

!  "  #   $  %  &  ﴿ :وقد جاء يف كتاب اهللا تعاىل قوله سبحانه

'(  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )8    ;           :  9

=  <>    B  A  @  ?﴾  ] وقال تعاىل]األعراف ،: ﴿@ A B C D E 

F G H I﴾  ]الشمس[.  

َسْت أسامؤه  -ومن ِرسِّ كالِم احلقِّ  د  - تقدَّ وهو العليم اخلبري، عرفنا أّن ُجمَرَّ

احب قلبًا يفَقُه اللَّطائَف، وعينًا  حبة ال ينفع، بل ننظر إذا رأينا للطَّالب الصَّ الصُّ

ًا ليس بغافٍل، وَنْفَسًا مُ  اًة باألخالق ُتبُرص العوارَف، وُأُذنًا تسمُع املعارَف، وِرسَّ َزكَّ

سيسة، هنالك نعتقد أنَّه سُيفتح عليه بإذن اهللا،  خٍة بلوث الدَّ النَّفيسة، غَري ُمَضمَّ

ًة عظيمًة  ، ويصري له حصَّ وسيصل إىل حرضة القرب، ويندمج يف أهل مرتبة احلبِّ

  .من مائدة القلب

                                                        
ُجل اخلَّداع: ح والكرساِخلّب واخلَّب بالفت )١(  ). خبب: (مادة» خمتار الصحاح«. الرَّ



٤٩ 

، له قلٌب ولكن ال يفَقُه، وعٌني ولكن ال  ُتبُرص، وُأُذٌن وإن كان كام جاء يف النَّصِّ

، وهو سمُري الغفلِة يف َخيبِة  ولكن ال تسمُع، فام هو إالَّ كاألنعام بل هو أضلُّ

  .واهللا ويل املتَّقني -والعياذ باهللا تعاىل -دسيسته 

 ]حجاب الكفر، وحجاب حبِّ الدنيا [ 

وتلك أنَّ انحجاب القلب عن الفقه باهللا، وانحجاب العني : وهنا نكتٌة لطيفةٌ 

رؤية ما ُيعترب به من أرسار اهللا، وانحجاب األذن عن سامع الكالم الذي يدلُّ عن 

، ويف أهل احلجاب من -والعياذ باهللا  - عىل اهللا، إنَّام كلُّ ذلك من ُظلمة الكفر 

نيا، واالهنامك هبا، واالنكباب عىل جيفتها، وذلك  املؤمنني، إنَّام يكون من حبُّ الدُّ

ِّ أيضًا من ُمحٍْق يف النَّ    . فس وغفلٍة يف الرسِّ

َمْن َأْتَبَع : َمْوِت، َواألَْمحَُق ـَام َبْعَد الـَِمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل ل: اْلَكيُِّس « :ملسو هيلع هللا ىلصقال 

الم ، وقال)١(»َنْفَسُه َهَواَها َوَمتَنَّى َعَىل اهللاِ  الة والسَّ ْنَيا «: عليه الصَّ َمْن َأْصَبَح والدُّ

ِه َفَلْيَس  ًا ال َينَْقطُِع َعنُْه َأَبَدًا، : ِمَن اهللاِ ِيف َيشٍء، وَأْلَزَم اهللاُ َقْلَبُه َأْرَبَع ِخَصالٍ َأْكَربَ َمهِّ َمهَّ

ُغ ِمنُْه َأَبَدًا، َوَفْقَرًا ال َيْبُلُغ ِغنَاُه َأَبَدًا، َوَأَمًال ال َيْبُلُغ ُمنَْتَهاُه َأَبَداً    .)٢(»َوُشْغًال ال َيَتَفرَّ

                                                        
قم ر »املسند«اإلمام أمحد يف : »األمحق«مكان » والعاجز«بلفظ  شداد بن أوس رواه عن  )١(

رقم ) ٢٥(، باب )٣٨...( كتاب صفة القيامة: »اجلامع«، والرتمذي يف ٤/١٢٤، ١٧١٦٤

، باب ذكر )٣٧(كتاب الزهد  :»السنن«هذا حديٌث حسٌن، وابن ماجه يف : ، وقال٢٤٥٩

، ٧٦٣٩رقم ) ٤٠(كتاب التوبة واإلنابة : »املستدرك« ، واحلاكم يف٤٢٦٠رقم ) ٣١( ...املوت

رقم  »اجلامع«لذهبي، ورمز السيوطي لصحته يف هذا حديٌث صحيُح اإلسناد، ووافقه ا: وقال

٦٤٦٨ . 

رقم [ »األوسط«أخرجه الطرباين يف : ظ العراقيوقال احلاف: ٢/٢٥٤ »اإلحياء«ذكره الغزايل يف  )٢(

يف [ اه ابن أيب الدنيا ، وكذلك رو»إلخ. . . وألزم اهللا قلبه «: من حديث أيب ذر دون قوله]  ٤٧١

كتاب الرقاق : »املستدرك«يف [ بإسناٍد ضعيٍف، واحلاكم  من حديث أنس] ٤٨٣رقم» الزهد«

رقم [ه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث حذيفة وروى هذ] ٧٨٨٩رقم ) ٤٤(
= 



٥٠ 

لكربى من أهل اهللا عىل أن املعاين ُيقام هلا ُصَوٌر يف وقد أمجع أهل احلرضة ا

ة، وهذا من باهر العدل اإلهلي؛ لتبيضَّ وجوٌه وتسودَّ وجوٌه،  اآلخرة؛ إلقامة احلُجَّ

ا َباِدَيٌة، «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  ْنَيا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِيفْ ُصوَرِة َعُجوٍز َشْمَطاَء َزْرَقاَء، َأْنَياُهبَ ُيْؤَتى بِالدُّ

الئِِق َفُيَقاُل ُمَشوَّ  ُف َعَىل اْخلَ َنُعوُذ بَِاهللاِ ِمْن : َأَتْعِرُفوَن َهِذِه، َفَيُقوُلونَ : ٌه َخْلُقَها، َفُتْرشِ

اَسْدُتْم : َهِذِه، َفُيَقاُل  ا َحتَ ا َتَقاَطْعُتُم األَْرَحاَم، َوِهبَ ْنَيا الَّتِي َتَفاَخْرُتْم َعَلْيَها، َوِهبَ َهِذِه الدُّ

، َأْيَن َأْتَباِعي َوَأْشَياِعي؟ : اْعَتَزْزُتْم، ُثمَّ ُتْقَذُف ِيف َجَهنََّم َفُتنَاِديَوَتَباَغْضُتْم وَ  َأْي َربِّ

ا َأْتَباَعَها َوَأْشَياَعَها : َفَيُقوُل اهللاُ َتَعاَىل  ُقوا ِهبَ   .)١(»َأْحلِ

يف َيعِرُف احلكيُم اللَّبيُب أنَّ التَّفاخر والتَّقاطَع،  فمن هذا احلديث الرشَّ

، واحلرص والكذب، واملعايص القبيحَة،  َ َز والتَّكربُّ والتَّحاسد والتَّباغَض، والتَّعزُّ

نيا وزلَّ عن  نيا، ومن ابتيل بحبِّ الدُّ والعيوَب الفادحة، ُكلَّها تنشُأ عن ُحبِّ الدُّ

طلب اآلخرة يرى الِعربَة بعينه وكأنَّه ما رآها، ويسمُع النَّصيحَة وكأنَّه ما سمعها، 

انيِّْنيَ وتُ  بَّ احلَني واحلكامَء الرَّ لَقى إىل قلبه اِحلكمَة فلم يفقهها، وهنالك يصحُب الصَّ

ديِّ وعينه عنه يف عمًى  فيِّ العارِف املحمَّ وكأنَّه مل َيَرُهم، ويقوُم أماَم الويلِّ الصَّ

  . مطلق، وأذنه عن سامع كالمه يف صمٍم ُمطلق

نيا [   ]التَّخلص من حجاب حبِّ الدُّ

نيا، من وم ثل ذلك املحجوب املردود الذي لعبت بقلبه، وعبثت بُلبِِّه حمبَُّة الدُّ

بني؟ ومن أين له قلٌب يفقه ِحَكَمهم،  احلني، وعباد اهللا املقرَّ أين ينتفع بصحبة الصَّ

وُأُذٌن تعي لطائف إشاراهتم، وعٌني ُتبُرص أطوارهم وأحواهلم، وتعترب برقائقها، 

                                                                                                                                              
= 

 .من حديث ابن عمر وكالمها ضعيف]  ٥٨١٨

، وابن أيب الدنيا يف ١٠٦٧١قم ر »الشعب«البيهقي يف  :ريض اهللا عنهاماه عن ابن عباس رو) ١(

 .٧٠رقم  »الزهد وصفة الزاهدين«، وأمحد بن برش يف ٦٨رقم » الزهد«



٥١ 

ة الواجبة  شتَّان بني الظُّلامِت والنُّور، شتَّان بني الظِّل ! من حقائقها؟وتأخذ احلصَّ

  .واحلَُرور

فيجب عىل َمْن يصحُب القوَم أن يتنبَّه ويعَي ويفقه، وكل ذلك : وعىل هذا

نيا ملء  نيا، وال يرضُّ العبد أنَّ الدُّ د عن الغفلة، واالنسالخ قلبًا عن حبِّ الدُّ بالتَّجرُّ

ُجُل َرُجَل «: ملسو هيلع هللا ىلصه، بل جاء يف اخلرب عن النَّبيِّ األطهر يديه إذا مل تكن يف قلب َلْيَس الرَّ

ُجُل َرُجُلُهَام  ْنَيا َأْو َرُجَل اآلِخَرِة، َبِل الرَّ   .)١(»الدُّ

   ° ¯ ® ¬﴿ :وكذلك فهذا املعنى األقدس يدلُّ عليه قوله تعاىل

± ² ³ ´ µ ¶ ¹¸﴾ ] نيا]البقرة العيشُة : ، واحلسنُة يف الدُّ

اض َغد، واحلسنُة يف اآلخرةالرَّ الح والعيِش الرَّ النَّظُر : يُة التي َتْعُذب بالعمِل الصَّ

  .                                                                                  إىل وجه اهللا الكريم يف اَجلنَّة

نيا: وقال آخرون ٍد وآل: احلسنة يف الدُّ : ه، واحلسنة يف اآلخرةحمبَُّة سيِِّدنا حممَّ

ضا من اهللا تعاىل   .املغفرُة والرِّ

الُك إىل حرضة احلقِّ [ ل قنطرٍة َيْعُربُ منها السَّ حبة أوَّ  ]الصُّ

؛  الُك إىل حرضة احلقِّ َل قنطرٍة َيْعُربُ منها السَّ حبَة أوَّ وقد رأى العارفون الصُّ

ِء باحلسن، وتُ  ِّ الِك اليسَّ ُل ُخُلَق السَّ ا تبدِّ بإذن اهللا  فِرغ فيه جذوَة احلاِل، َفُتصلُِح ألهنَّ

الذين مل ُيَشْب إيامُهنم : ، أعني]التوبة[﴾G H  I ﴿ :ُكلَُّه، قال تعاىل

بظلٍم، الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، وقفوا مع احلقِّ وختلَّصوا من ربقة 

ه بقوٍم فهو الباطل، ورجعوا بكلِّهم إىل اهللا، إنا هللا وإنا إليه راجعون، ومن تشبَّ 

  .منهم، ومن أحبَّ قومًا ُحِرشَ معهم

حبة إىل ُبحُبوَحة  وقد َدَلْلنَا العاقَل عىل الباب الذي يدخُل منه يف مقام الصُّ

                                                        
 .مل أجده هبمتي الضعيفة )١(



٥٢ 

نيا فقد  نيا، ومن ختلََّص من حمبَّة الدُّ المة وهو ترك حبِّ الدُّ عادة والسَّ النَّفع والسَّ

فُع بصحبة من حتصل له صحبته من أخلَص املحبََّة هللا وألهل اهللا، وحينئٍذ ينت

احلني، واهللا املعني   .الصَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



٥٣ 

 

ة العلم باهللا تعاىل  مرحلة لذَّ

اِت العارفَني الِعلُم باهللا تعاىل وصفاته وأفعاله، وأعظَم  ال خيفى أنَّ أعظَم لذَّ

ُة اجلامع، فاإلنساُن يشارُك الب ياسة ولذَّ ُة الرِّ اِت املحجوبني لذَّ هائَم والطُّيور يف لذَّ

ياسة وُحبِِّهام، حتَّى إنَّ اإلنسان األمحق البليد الذي ال  ِة اجلامع والرِّ إدراك لذَّ

ياسة وُحيبُّهام،  ة اجلامع والرِّ يرتفع إىل النَّظريَّات، وال يدرك املعقوالت، يدرك لذَّ

وانات وال بل ُربَّام َبَذَل روحه يف حتصيلهام؛ فإذًا ال يمتاز بذلك عن سائر احلي

9  :   ;  >   ﴿ :كمة قال تعاىل يف أهل هذا الوصفيفضلها، وهلذه احل

يف]١٧٩:األعراف[﴾= ْن ـمِ  نَاِزْيُر َأْعَقُل ِعنَْد اهللالِقَرَدُة َواخلَ «: ، ويف اخلرب الرشَّ مَّ

  .)١(»َعَصاهُ 

ة العلم باهللا تعاىل وصفاتِه وأفع الِه وال حتصل الفضيلة لإلنسان إالَّ بإدراك لذَّ

قيُم ال يدرُك   سالمة عقل املرء وقلبِه، وإالَّ وُحبِِّه، وذلك دليٌل عىل فالقلُب السَّ

َة الِعلِم باهللا، ومن كان قلُبه سقيًام بالغفلة عن اهللا فكأنَّه ال قلب له، قال  صاحُبُه لذَّ

  .اآلية ] ٣٧:ق[  ﴾8 7 6  5 4 3 2 1﴿  :اهللا تعاىل

َة العلم به إالَّ َة حمبَِّة اوإنَّ سقيَم القلِب ال يدرُك لذَّ  كام يدرك الِعنِّْنيُ  هللا تعاىل ولذَّ

ياسة  ة اجلامع؛ ولذلك ترى الِعنِّْنيَ الذي ال يلتذُّ باجلامع كثَري احلرص عىل الرِّ لذَّ

ة  ات األُْخَرِويَّ ه إىل اللذَّ َتُه مل تنتبه وعزيمته مل تتوجَّ ومجع املال، كيف كان؛ ألنَّ ِمهَّ

ٍة خسيسٍة إىل  واللَّطائف يفة النَّافعة الكاملة، بل هي منرصفٌة من لذَّ ة الرشَّ املعنويَّ

  .أخرى خسيسٍة؛ وما ذلك إالَّ من سقم القلب، والعياذ باهللا تعاىل

                                                        
 ، باب ما جاء)٢٩(كتاب األدب : »مسند احلارث«اهليثمي يف زوائده عىل : هريرةرواه عن أيب  )١(

 .٨٨٥رقم ) ٩(يف العقل 



٥٤ 

 ]دواء سقم القلب [ 

وذلك أنَّ دواَء سقِم القلب التَّنبُُّه بذكر املوت واستنقاذ القلب  :وهنا ِرسٌّ لطيٌف 

نيا ويزهُد هبا ويرغب عنها بقلبه، ال بذلك من الغفلة،  فيقُرص العبُد أمَلُه يف الدُّ

هادمًا هلا وال ُمنقطعًا عنها وعامَّ يرجع إليه ولعياله منها، بل يكتسُب احلالَل 

ْعَي املرِيضَّ الذي ال  الطَّيِّب، ويسعى ليدفَع البؤَس والضنَك عن أهله وعياله السَّ

ه يف دينه وال يبخسه بضاعة  نيا، وَحيُْجب يرضُّ والعياذ  -قلبه، فُيطيل أمله يف الدُّ

قلبه عن األخرى؛ فإنَّ ذلك احلجاب من البالء الذي هيدم أمَري العبد يف  - باهللا 

  .آخرته ودنياه، ونعوذ بعّزة اهللا

َهْل ِمنُْكْم َمْن ُيِرْيُد َأْن «: ذاَت يوٍم عىل أصحابه فقالملسو هيلع هللا ىلص خرَج رسوُل اهللاِ 

ًا؟ُيْذِهَب اُهللا َعنْ  َعَلُه َبِصْريِ ْنيَا «: بىل، قال: ، قالوا»ُه الَعَمى َوَجيْ ُه َمْن َرِغَب ِيف الدُّ َأال إِنَّ

ْنَيا َوَقُرصَ َأَمُلُه فِْيَها  َوَطاَل َأَمُلُه فِْيَها َأْعَمى اُهللا َقْلَبُه َعَىل َقْدِر ذلَك، َوَمْن َزِهَد ِيف الدُّ

ٍم َوُهَدًى بَِغْريِ ِهَداَيِة َقْلٍب َأْعَطاُه اهللاُ ِعْلًام بَِغْريِ َتعَ    . )١(»لُّ

ياسة فيها، والقهر للنَّفس باملخالفات،  نيا وطلب الرِّ واخلروج عن حبِّ الدُّ

عاوي بالكلِّية، هو املرشب اخلاصُّ لإلم ات الدَّ يِّد واالنحطاط عن منصَّ ام السَّ

فاعيِّ  بارك عىل ذلك؛ فمن ، وقد أقام ركن طريقه املهريض اهللا عنه وأرضاأمحد الرِّ

نيا؛  هد وِقَرصِ األمل يف الدُّ أراد االلتحاق بجنابه، والتأدُّب بآدابه، فلُينَبِّه َقْلَبُه بالزُّ

لوا  لييضء قلبه بنور العلم باهللا تعاىل، وليكون من القوم الذين طابوا باهللا وتوكَّ

نيا قدرًا يف قلوهبم إْن أقبلت، وال تنزعج هل ا مهمهم إن أدبرت، عليه، ال يرون للدُّ

ضا من اهللا وعن اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا   .دأهبم الرِّ

                                                        
، وأبو ١٠٥٨٢رقم » الشعب«البيهقي يف : مرسالً  - تعاىل رمحه اهللا -رواه عن احلسن البرصي  )١(

 .٦/٣١٢ »احللية«نعيم يف 



٥٥ 

  

 مرحلة اجلوع

ِه عىل الطَّعام وتقليله، ال اجلوع املفرط الذي يرضُّ باملزاج، وال     َ وهي ترُك الرشَّ

ه عىل الطَّعام الذي ُيفِسُد نظاَم املعدة، قال رسول اهللا  َد اهللاِ َأْفَضُلُكْم ِعنْ «: ملسو هيلع هللا ىلصالرشَّ

َرًا، َوَأْبَغُضُكْم إَىل اهللاِ َتَعاَىل : َتَعاَىل  ُكلُّ َأُكْوٍل َنُؤْوٍم : َأْطَوُلُكْم ُجْوَعًا َوَتَفكُّ

ْوٍب  يف)١(»َرشِ ُة الطََّعاِم ِهَي الِعَباَدةِ «: ، ويف اخلرب الرشَّ  ،)١( »الِفْكُر نِْصُف الِعَباَدِة، َوقلِّ

الم الة والسَّ ْفَضُل النَّاِس َمْن َقلَّ ُطْعُمُه َوَضِحُكُه، َوَرِيضَ بَِام أَ «: وقال عليه الصَّ

يف أيضاً )١( »َيْسُرتُ بِِه َعْوَرَتهُ    .)١(»َمْن َشبَِع َوَناَم َقَسا َقْلُبهُ «: ، ويف احلديث الرشَّ

بالدة وال بدع؛ فإنَّ كثرة األكل تورث كثرة النَّوم، وكثرة النَّوم تورث ال

الم الوالبطاءة والبطالة، وق الة والسَّ ِحِك، «: عليه الصَّ ِة الضَّ َأْحُيْوا ُقُلْوَبُكْم بِِقلَّ

ُرْوَها بِال   .)١(»َتْصُفو َوَتِرّق : ُجْوعِ ـَوَطهِّ

لًة هللا تعاىل،  :قلت ن زفرَة النَّْفس، وجيعلها متذلِّ بع ُيسكِّ وذلك ألنَّ عدم الشِّ

  .ويزيل بطرها وطغياهنا، وال يكرس النَّْفس يشٌء كاجلوع

نيا وخزاِئنُها عىل النَّبيِّ  ال؛ َأُجْوُع َيْوَمًا َوَأْشَبُع «: فقالملسو هيلع هللا ىلص وقد ُعِرَضِت الدُّ

ْعُت، َوإَِذا َشبِْعُت ِمحِْدُت َوَشَكْرُت  ُت َوَتَرضَّ ، وقال عليه )٢(»َيْوَمًا، َفإَِذا ُجْعُت َصَربْ
                                                        

ه مل جيد ١٠٤-٢/٩٩ »اإلحياء«ه األحاديث اإلمام الغزايل يف ذكر هذ )١( ، وقال احلافظ العراقي بأنَّ

 .هلا أصالً 

كتاب : »اجلامع«، والرتمذي يف ٢٢٢٤٤رقم » املسند«ام أمحد يف اإلم: مامة رواه عن أيب أ )٢(

هذا حديٌث حسٌن، : ، وقال٢٣٤٧رقم ) ٣٥(، باب ما جاء يف الكفاف والصرب عليه )٣٧(الزهد 

َعَرَض «: ولفظ الرتمذي. ١٤٦٧رقم » الشعب«، والبيهقي يف ٧٨٣٥رقم » الكبري«والطرباين يف 

َة َذَهًبا، ُقْلُت َعَيلَّ َريبِّ لَِيْج  الَ َيا َرّب، َوَلكِْن َأْشَبُع َيْوًما َوَأُجوُع َيْوًما َأْو َقاَل َثَالًثا : َعَل ِيل َبْطَحاَء َمكَّ

ْعُت إَِلْيَك َوَذَكرُتَك، َوإَِذا َشبِْعُت َشَكرُتَك َوَمحِدُتَك   .»َأْو َنْحَو َهَذا، َفإَِذا ُجْعُت َتَرضَّ

    



٥٦ 

الم الة والسَّ ْوِع َوالَعطَ «: الصَّ ِش؛ َفإِنَّ األَْجَر ِيف َذلَك َكأَْجِر َجاِهُدْوا َأْنُفَسُكْم بِاْجلُ

َعهُ «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال )١(»ُمَجاِهِد ِيف َسبِيِْل اهللاِ ـالْ  ، )٢(»إَِذا َأَحبَّ اُهللا َعبَْدًا اْبتَالُه َحتَّى َيْسَمَع َتَرضُّ

ع العبُد اختيارًا يكون أكمَل مِ  ف لربِّه يف ـفإذا ترضَّ ُع اضطرارًا، عىل أنَّه تعرَّ ن يترضَّ مَّ

دةالرَّ  ف إليه يف الشِّ خاء يتعرَّ ف إليه يف الرَّ   .خاء، وقد وعد سبحانه بأنَّ من يتعرَّ

ْيَطاَن َلَيْجِري ِمَن اْبِن آَدَم إ«: ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف اخلرب عن النَّبيِّ األطهر األََبرِّ   ِنَّ الشَّ

ِم، َفَضيُِّقْوا َجمَاِرَيِه بِالْ    .)٣(»ُجْوِع والَعَطشِ ـَجمَْرى الدَّ

أنَّ كلَّ ما جاء يف أخبار اجلوع والعطش ال يشري إىل  -ا املُحبُّ أهيُّ  -ولتعلم 

بع وامليل يف ذلك إىل َطَرِف اجلوع  اإلفراط فيهام، بل القصد منه كلُّه عدم الشِّ

، قال رسوُل اهللا  يِّ التَّامِّ ُه «: ملسو هيلع هللا ىلصوعدم الرِّ ُبوا ِيف َأْنَصاِف الُبُطْوِن؛ َفإِنَّ ُكُلْوا َواْرشَ

ةِ ُجزٌء ِمَن ال   . )٤(»نُُّبوَّ
                                                        

 .مل أجد له أصالً  :، وقال احلافظ العراقي٢/٩٩ »اإلحياء«ايل يف لغزذكره اإلمام ا )١(

رقم » الزهد«، وهناد يف ٩٨٧٧رقم » الشعب«البيهقي يف : مرفوعاً  رواه عن أيب هريرة  )٢(

 .٩٧٠رقم  »الفردوس«، والديلمي يف ٤٠٥

 .٩٧٨٦رقم  »الشعب«البيهقي يف : موقوفاً  ورواه عن ابن مسعود       

، وقال احلافظ ٩٧٨٧رقم  »الشعب«البيهقي يف : موقوفاً  عن ُكردوس بن عمرو  ورواه      

ووهم من زعم ) السيوطي : أي( مل يرمز له بيش : ١/٣١٧، ٣٥٣رقم  »فيض القدير«املناوي يف 

ه يتقوى بعدد طرقه: أنَّه رمز لضعفه وأنَّه كذلك، قال احلافظ العراقي رمحه اهللا تعاىل  . إنَّ

كتاب بدء اخللق : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : ريض اهللا عنهافيَّة بنت ُحَيّي رواه عن ص )٣(

كتاب : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٣٢٨١رقم ) ١١(، باب صفة إبليس وجنوده )٥٩(

ولكن دون  ،٢١٧٤رقم  )١٩... (، باب بيان أنَّه يستحب ملن رؤي خاليًا بامرأة )٣٩(السالم 

ه : ٦٧١رقم  »كشف اخلفاء«؛ قال العجلوين يف »ُجْوِع والَعَطشِ ـاِرَيِه بِالْ َفَضيُِّقْوا َجمَ «: قوله إنَّ

وفية  .مدرٌج من بعض الصُّ

، وروى الديلمي يف ٣٣٩لفظ رقم هبذا ال »الفردوس«الديلمي يف : رواه عن أنس بن مالك  )٤(

ُروا وُكُلوا«: عن أيب هريرة  ٣٣٨رقم  »الفردوس« وَف وَشمِّ : يف َأْنَصاِف الُبطونِ  البُِسوا الصُّ

مَواِت   .»تدخلوا يف َمَلُكوِت السَّ



٥٧ 

ارع األعظم حكيِم األنبياِء وسيِّدهم  صىلَّ اهللاُ عليه  - هذا هو املقصود عند الشَّ

، ال أن جيوع املرُء ويعطش حتَّى تتأملَّ نفُسه، أو يعتلَّ ِمزاُجُه، - وعليهم أمجعني 

كام ورد  )١(»َمْرءِ ـَوالنَّْفُس َمطِيَُّة الْ «: دماغه؛ فذلك حراٌم البَتَّة فيُمِرُضُه ذلك وُيضِعُف 

ارع قوله  : ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث، وقد ُأِمَر كلُّ امرٍئ بوقاية نفسه، وَيُدلَُّك عىل ُمراد الشَّ

َطَعاُم «: ، ويف رواية أخرى)٢(»َطَعاُم اِالْثنَْنيِ َكاِيف الثَّالََثِة، َوَطَعاُم الثَّالََثِة َكاِيف األَْرَبَعةِ «

، َوطَ    .)٣(»َعاُم اِالْثنَْنيِ َيْكِفي األَْرَبَعَة، َوَطَعاُم األَْرَبَعِة َيْكِفي الثََّامنِيَةَ الَْواِحِد َيْكِفي اِالْثنَْنيِ

يفة؛ الختالف األشخاِص والطَّبائع،  واختالُف املقاديِر يف هذه األحاديِث الرشَّ

بِع، فال  فاملقداُر القليل النَّافُع من الطَّعام يف حقِّ كلِّ أحٍد هو ما يكون دون الشِّ

جَل، وال ُخيرجه عن اعتدال ِمزاجه وُيضِعف ِقواه، وال ُيزحِزُحُه يُ  مرُض اجلوُع الرَّ

ه لألذى، وال عقَله للنقصان؛ فذلك حرامٌ  ض حواسَّ ته، وال ُيَعرِّ   .عن صحَّ

بُع ال ُمبطُِر الذي يوِرُث َكثرَة النَّوم والبالهة والبالدة والبطالة ـوِمثُلُه الشِّ

ي الشَّ  هوة، ويرفع عىل القلب ُحُجَب الغفلة، ويمنُع القلَب أن والبطاءة، ويقوِّ

موات واألرض   .ينظر إىل ملكوت السَّ
                                                        

عن داود بن  ٨٢٤رقم  »مسند احلارث«، وروى اهليثمي يف زوائده عىل مل أجده هبذا اللفظ )١(

 . »... ولكلِّ سبٍب مطيَّة، ومطيَُّة الرب العقل... «: بلفظ ريض اهللا عنهاماملحرب بسنده إىل ابن عباس 

، باب طعام )٧٠(كتاب األطعمة : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : هريرة  رواه عن أيب )٢(

، )٣٦(كتاب األرشبة : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٥٣٩٢رقم ) ١١(الواحد يكفي االثنني 

 .٢٠٥٨رقم ) ٣٣... (باب فضيلة املواساة يف الطعام القليل 

كتاب : »الصحيح«واإلمام مسلم يف ، ١٤٢٧١رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن جابر  )٣(

، واإلمام الرتمذي ٢٠٥٩رقم ) ٣٣... (، باب فضيلة املواساة يف الطعام القليل )٣٦(األرشبة 

رقم ) ٢١(، باب ما جاء يف طعام الواحد يكفي االثنني )٢٦(كتاب األطعمة : »اجلامع«يف 

) ٢(حد يكفي االثنني ، باب طعام الوا)٢٩(كتاب األطعمة : »السنن«، وابن ماجه يف ١٨٢٠

 .٣٢٥٤رقم 
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 ]بيان معنى القلب [ 

نَْوَبِريُّ الذي هو العضو  وليس القلُب الذي ينظر إىل امللكوت هو اجلسُم الصَّ

ات، َخَلَقُه اُهللا سبحانه  ئيس من أعضاء اإلنسان، بل هو جوهر ُقدس الذَّ بنفخٍة الرَّ

ُه وِمثاُلُه كامء  نوبريُّ ُمستقرُّ ، فاجلُزُء الصَّ نَْوَبِريَّ من روحه، وألبسه ذلك اجلزء الصَّ

ياء يف العني، وإذا كانت املعدة معتدلة االمتالء، ال خاليًة وال ماليًة، َنِشَط  الضِّ

أُي، وعكس النَّقيضني عكٌس يف احلال ال حما   .لةالوجوُد، وراَق الفكُر، وصحَّ الرَّ

ُحيِبُّ اللَّحَم والعسل، وكان يأكل الثَّريَد باللَّحم  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان رسوُل اهللا 

يدَة عائشَة  إَِذا َطَبْخُتْم ِقْدَرًا َفَأْكثُِرْوا فِْيِه «: قائالً  ريض اهللا عنهاوالَقرع، ويأمُر السَّ

ُه َيُرسُّ َقْلَب اَحلِزْينَ  اِء؛ َفإِنَّ بَّ الطَِّري الذي ُيصاد، ولكن ال ، وكان يأكل حلَم )١(»ِمَن الدُّ

  . يتبعه وال يصيده، وحيبُّ أن ُيصاَد له، وإذا جيء له به أكله

راَع والكتف، وحيبُّ اخلبَز املتََّخَذ من دقيق ُبرٍّ وسمٍن  اِة الذِّ وكان حيبُّ من الشَّ

َطَب بالِقثَّاء عري، وأكَل الرُّ ْبَد وال)٢(ولبٍن، وأكَل من خبز الشَّ تَّمر، وحيبُّ ، وحيبُّ الزُّ

  .اللَّبن، ومل يشبع من طعاٍم قطُّ 

يِّ  يقني يف زمانه، الغوث األكرب السَّ دِّ د أمحد وهذا كان دأُب شيِخنا سيِّد الصِّ

فاعيِّ اُحلسينيِّ    .ونفعنا بعلومه وآدابه واملسلمنيريض اهللا عنه وعنَّا به، الرِّ

ا املحبُّ  -فاعمل  الم هبذا األدب، ال ُتْفِرط وال  -أهيُّ ط، وُكن وسطًا، والسَّ ُتَفرِّ

  .علينا وعليك، واحلمد هللا ربِّ العاملني

  

                                                        
يِّدة عائشة  )١( افعي يف : ريض اهللا عنهارواه عن السَّ  »الغيالنيات«الشهرية بـ» الفوائد«أبو بكر الشَّ

 .»َيُرسّ «ال » َيُشدُّ « :، بلفظ٩١٠رقم 

 ).قثأ: (مادة »خمتار الصحاح«. اخلَيار الواحدة قثَّاءة :الِقثَّاء )٢(



٥٩ 

 

 مرحلة األخالق

ء، قال أولو النَّظر ِّ اخلُُلق كيفيٌة نفسانيٌَّة هي : األخالق منها احلََسُن ومنها اليسَّ

وال عن النَّفس أو غُري زائلٍة عنها، وهي تقتيض صدور فعٍل عن النَّفس  بطيئُة الزَّ

رٍ  يربز ٍر وال تفكُّ   .من غري تدبُّ

كيب واملزاج: وُيقال : إذا كانت أشكال أعضاء اإلنسان عىل ما ينبغي َحَسنَُة الرتَّ

ع والعقل؛ وقد  كانت أخالقُه حسنًة عىل الغالب، وقلُبه سليًام رشيفًا ُمنقادًا للرشَّ

ِة، َجيَِّد الوجوِد، فتظنُّه َحَسَن الرتَّ  كيب واملزاج، واحلاُل مل ترى إنسانًا َحَسَن الَبَرشَ

كيب لِرسٍّ قديٍم قائٍم يف  يكن كذلك، بل قد يكون يف بعض أعضائه ما هو قبيُح الرتَّ

م نفسك  اخلَْلق، فرتاه يربز عنه من سوء اخلُُلق العجائب، فإذا رأيت مثل ذلك فاهتَّ

كيِب الوجودي، واملزاِج البرشي، واسأِل الَعاملِِْنيَ  ، قال بعدم العلم بأحكام الرتَّ

َن اهللاُ َخْلَق اْمرٍئ َوُخُلَقُه فُيْطِعَمُه النَّارَ «: ملسو هيلع هللا ىلصرسوُل اهللا    .)١(»َما َحسَّ

فإذا كانت أشكاُل أعضاِء املرء وتركيبها ومزاجها عىل غري : وعىل الغالب أيضاً 

كانت أخالُقه سيِّئًة، وقلُبه سقيًام خسيسًا، وكان ُمنقادًا : ما ذكرناه وضّد ما قلناه

  . أسريًا لَبِغيَّة نفِسهِ هلواه، 

ا األخالُق احلسنةُ  ر احلسن، : فهي أمَّ هِن، والتَّذكُّ كاُء، وصفاُء الذِّ الذَّ

خاء،  قَّة، والسَّ ل، والتَّواضع، واحلَِميَّة، والرِّ جاعة، والثَّبات، واِحلُلم، والتَّحمُّ والشَّ

فق، و ة، واحلياء، والرِّ القناعة، والَوقار، والَكَرم، واإليثار، واملروءة، والِعفَّ

                                                        
رقم » الشعب«، والبيهقي يف ٦٧٨٠رقم » األوسط«الطرباين يف :  رواه عن أيب هريرة )١(

 .٣/٨١، ٦٢٤رقم الرتمجة  »الكامل يف الضعفاء«، وابن عدي يف ٨٠٣٨

، ١٢٨٧رقم الرتمجة  »تاريخ بغداد«اخلطيب البغدادي يف : ورواه عن أنس بن مالك       

٣/٢٢٦ . 
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فقة،  داقة، واألمانة، واألُْلَفُة، والوفاء، والشَّ دُق، والصَّ يَّة، والعدالُة، والصِّ واحلُرِّ

والوقوف عند احلدود، وإنجاُز الوعد، وعدم نقض العهد، وحسن القضاء، 

فُّع عن الغدر، والتَّباعد  ه عن أمواِل النَّاس، والرتَّ ، والتَّنزُّ ضا باحلقِّ عن احليلة والرِّ

رب  ُد إىل النَّاس، والتَّوبة، واخلشية من اهللا، وخالص العبادة، والصَّ واخلديعة، والتَّودُّ

ضاء من اهللا وعن اهللا، واملحبَُّة  ل، والرِّ هد والتَّوكُّ جاء، والزُّ كر، واخلوُف والرَّ والشُّ

نصيحٍة أو ِذكٍر اخلالصة هللا وألهل اهللا، وقبُض اللَّسان إالَّ يف ِحكمٍة أو موعظٍة أو 

أو كلمة بِرٍّ وخٍري، ورعايُة حقوق اجلريان، وحفُظ الُودِّ القديم، وحفظ ودِّ 

، وإجالل األساتذة، وُحرمُة ذوي اهليئات  وريِّ ِحم الصُّ الوالدين، وِصلُة الرَّ

ِحم  احلني، وِصلُة الرَّ يوخ، وإغاثة اللَّْهَفان، وَصوُن مقادير العلامء والصَّ والشُّ

رب عىل املعرس، والتَّباعُد املعنويِّ  يف، والصَّ ، وجرب خواطِر املنكرسين، وإكرام الضَّ

مُع والطَّاعة إالَّ يف معصية اهللا،  محُة باملسلمني، والسَّ عن الغروِر واإلعجاِب، والرَّ

يغ، والُبعُد كلُّ الُبعِد عن  ، وهجُر أهل البدعة والزَّ واالنسالُك يف اجلامعة أهل احلقِّ

هات، واحلياُء التَّامُّ من اهللا ورسوله أويل العقا َّ ْطِح والرتُّ  ملسو هيلع هللا ىلصئد الفاسدة وُزَمِر الشَّ

فُق ولُني  ور والبهتان، ولطُف املعارشة، والرِّ ة عن الزُّ ومن املخلوقني، ورفُع اِهلمَّ

الكلمة وبُِرش الوجه، وترُك اخلوض فيام ال يعني، ونُرص املظلوم، والوقوُف مع 

، وحفظُ  غيبِة أهل الكرامة، وصيانُة أعراض املسلمني من خدش  احلقِّ باحلقِّ

فقُة عىل خلق اهللا تعاىل كلِّهم عىل  وء والُبهتان، والشَّ أرباب الِفْرية وُزَمِر السُّ

ِة، والتَّعايل عن  اختالف األجناس واملشارب واملذاهب، والقناعُة، وعلوُّ اِهلمَّ

ك الة عىل النَّبيِّ البطالة، وإنزال النَّاس منازهلم، ودوام الذِّ ف دائًام بالصَّ ر، والتَّرشُّ

إذا أطغت، وحسن النِّيَّة للنَّاس،  )١(، وذكُر املوت، واستحقار املستعاراتملسو هيلع هللا ىلص
                                                        

ـ يف رشح حكمة اإلمام ٦٣صـ »قالئد الزبرجد«يف  ى الصيادي رمحه اهللا تعاىلقال السيد أبو اهلد )١(

: الخيفى أنَّ املستعار ما أمكن زواله: »ْحُجوُب مَ ـالْ  ْسَتعاِر إِالَّ مُ ـَما َأَقاَم َمَع الْ « الرفاعي 
= 
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فُّع عن  والِفطنَُة يف شؤون اخلَْلق، وعدم التََّملُّق، وترك ما ُيَعدُّ من العبث، والرتَّ

وترُك الِغْلَظة، والتَّباعد عن  اللَّهو واللَّعب، واألخذ يف القول والعمل بام يعني،

، واستكامُل كلِّ األعامل باإلخالص اخلالص؛ لتكون األعامل واألقوال )١(املُداَهنَةِ 

  .واألفعال كلُّها هللا تعاىل

َم َمَكاِرَم األَْخَالِق ـُبِعْثُت ألُتَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا    .                              )٢(»مِّ

الة وا الموقال عليه الصَّ َخطِْيَئَة َكَام ُتِذْيُب ـُخُلِق ُيِذْيُب الْ ـ ِنَّ ُحْسَن الْ إ« :لسَّ

ْمُس الْ    .                                                                                   )٣(»َجلِيَد ـالشَّ

  .          )٤(»نُُهْم َأْخالَقاً ُمْؤِمنَِني إِيَامًنا َأْحَس ـَأْكَمُل الْ « :وقال زاده اهللا رشفًا وتعظيامً 

ِمْيَزاِن اُخلُلُق ـَأْثَقُل َما ُيْوَضُع ِيف ال«: ا لرشيف َجنابِِه العظيم الفداءأرواُحن وقال

                                                                                                                                              
= 

ة، واملنصب، واجلاه، واألهل، والولد، واملال، والرجال، وأمثال ذلك  .كالقوَّ

وتقدُر عىل َدْفِعِه ومل تدفعه؛ حفظًا جلانب مرتكبه أو جانب غريه أو  هَي أْن َتَرى ُمنَْكراً : املداهنة )١(

ين  ). باب امليم: (للجرجاين» التعريفات«. لقلَّة مباالٍة يف الدِّ

، باب )٨٢(ات كتاب الشهاد: »السنن الكربى«البيهقي يف : فظهبذا الل رواه عن أيب هريرة ) ٢(

َِّم َصالَِح األَْخَالِق «: واه بلفظ، ور٢٠٥٧١رقم ) ٤٠...(بيان مكارم األخالق َام ُبِعْثُت ألَُمت : »إِنَّ

، ورواه ٢٧٣رقم  »األدب املفرد«، واإلمام البخاري يف ٨٩٣٩رقم  »املسند«اإلمام أمحد يف 

َم ُحْسَن األَْخَالِق ـُبِعْثُت ألُتَ «: بلفظملسو هيلع هللا ىلص بالغًا إىل رسول اهللا  »املوطأ«اإلمام مالك يف  ، وقال »مِّ

 .رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: ٩/١٨ »جممع الزوائد« اهليثمي يف

َفُه رقم  »الشعب«البيهقي يف : رواه عن أيب هريرة  )٣(  . ٨٠٣٦وَضعَّ

كتاب : »السنن«، وأبو داود يف ٧٦٩٣رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب هريرة  )٤(

: »اجلامع«، والرتمذي يف ٤٦٨٢رقم ) ١٦(ه ، باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصان)٣٥(السنة 

هذا : ، وقال١١٦٢رقم ) ١١(، باب ما جاء يف حقِّ املرأة عىل زوجها )١٠(كتاب الرضاع 

كتاب : »املستدرك«، واحلاكم يف ٤٧٩رقم » صحيحه«يٌث حسٌن صحيٌح، وابن حبان يف حد

 . ١رقم ) ١(اإليامن 
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  . )١(»اَحلَسنُ 

  .    )٢(»َحَسُن األَْخالِق  ِه ال َيْدُخُل اَجلنََّة إِالَّ َوالَِّذي َنْفِيس بَِيدِ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

يَّ َوَأْقَرَبُكْم ِمنِّي ـإِنَّ َأَحبَُّكْم إِلَ « :اهللاِ وأجلُّ تسليامتهصلواِت  عليه أفضُل  وقال

  .)٣(»َجمْلَِسًا َيْوَم الِقَياَمِة َأْحَسنُُكْم َأْخالَقاً ً

خني ورجال الطَّبقات من الفقهاء  :قلت فاتُر وُصحُف املؤرِّ ِت الدَّ وقد غصَّ

وفيَّة وأهل النَّظر بذكر حماسن  ثَني والصُّ يِّد أمحد واملَحدِّ أخالق سيِّدنا اإلمام السَّ

فاعيِّ احلسينيِّ  ، وصار األمر غنيًَّا عن -ريض اهللا تعاىل عنه وعنَّا به  - الكبري الرِّ

جال وأفراد هذه ال ة عىل ألُسِن الرِّ عيدة يف ـالبيان؛ لتواُتِرِه يف طبقاِت األمَّ ِملَّة السَّ

  .العرب والعجم

                                                        
: »السنن«، واإلمام أبو داود يف ٢٨٠٤٤م رق »نداملس« اإلمام أمحد يف: رواه عن أيب الدرداء  )١(

كتاب : »اجلامع« ، واإلمام الرتمذي يف٤٧٩٩رقم ) ٨(، باٌب يف حسن اخللق )٣٦(كتاب األدب 

ذا حديٌث غريٌب، ه: ، وقال٢٠٠٣رقم ) ٦٢(، باب ما جاء يف حسن اخللق )٢٨(الرب والصلة 

ِميَزاِن َأْثَقُل ِمْن ـِمْن َيشٍء ُيوَضُع ِيف الَما «: ، ولفظ الرتمذي٤٨١رقم » صحيحه«وابن حبان يف 

 . رواه البزار ورجاله ثقات: ٨/٢٥ »املجمع«، وقال اهليثمي يف »ُخُلِق ـُحْسِن الْ 

، وابن عساكر يف ٨٠١٣رقم » الشعب«البيهقي يف : رواه عن سيدنا عيلِّ بن أيب طالب  )٢(

 .»ُخُلِق ـبُِحْسِن ال َيْدُخُل اَجلنََّة َأَحٌد إِالَّ بَِيِدِه ال  َوالَِّذي َنْفِيس «: ، ولفظهام٦٩/٢٠٣» تاريخ دمشق«

، باب ما )٢٨(كتاب الرب والصلة : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : ذا اللفظهب رواه عن جابر  )٣(

 حسٌن غريب، ورواه عن عمرو بن العاص : ، وقال٢٠١٨رقم ) ٧١(جاء يف معايل األخالق 
كُ «: بلفظ َتْنيِ »يَّ َوَأْقَربُِكْم ِمنِّي َجمْلِسًا َيْوَم اْلِقَياَمةِ ـْم بَِأَحبُِّكْم إِلَ َأالَ ُأْخِربُ ، َفَسَكَت اْلَقْوُم، َفَأَعاَدَها َمرَّ

رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : »َأْحَسنُُكْم ُخُلقاً «: ْم َيا َرُسوَل اهللاِ، َقاَل َنعَ : َأْو َثَالثًا، َقاَل اْلَقْومُ 

، ٤٨٥رقم ) ٧(كتاب الرب واإلحسان، باب حسن اخللق : »صحيحه«ان يف ، وابن حب٦٧٣٥

 رواه أمحد وإسناده جيد، ورواه عن أيب ثعلبة اخلَُشنِي : ٨/٢٤ »املجمع«وقال اهليثمي يف 
» املسند«اإلمام أمحد يف : »...أحبُّكم إَِيلَّ وأقرُبكم مني جملسًا يوَم القيامِة أحاسنُكم أخالًقا«: بلفظ

 .٧٩٨٩رقم  »بالشع«، والبيهقي يف ١٧٨٨٤رقم
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ْك فمن أراد أن يقتدَي بنبيِِّه وأ ْن يتَّبَِع َأَثَرُه يف أخالقه الطَّاهرة الكريمة فليتمسَّ

فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ ِك بسرية السَّ ، وليتخلَّْق بأخالِقِه، ولينهْج طريقَته، كلَّ التَّمسُّ

م أحيوا -ريض اهللا تعاىل عنه وعنهم  -ويندرج يف ِسلك أتباِعِه وأشياِعه  ؛ فإهنَّ

نََّة، وأماتوا البِدعةَ  األلواَن، وجحد اجلباُن الَكرَّ ) ١(، وما عليك إذا أنكر األَْكَمهالسُّ

د الَعَلِمي املقديسَّ  يِّد حممَّ  طاب ثراه )٢(والطِّعان، ورحم اهللا األستاَذ العارَف السَّ

  :فإنَّه قال

ــالِم أَْركَ ــْوَن لِإلِْس ــِديُّ ـَمـاألَْح    انُ ـ

 

  َصانُْوا ُمْصطََفىـَشاُدْوا الطَِّرْيَق َودِيَْن ال

ْهُر أَْو َجاَرْت َنَوائِبُهُ     إَِذا َطَغى الدَّ

 

  ِديُّْوَن ُذْخِري أَْينََام َكاُنْواـَمـَفاألَْح 

يِّئة  ا األخالُق السَّ فهي عكس ما ذكرناه من األخالق احلسنة، فمن  :وأمَّ

يِّئة  البالدة، وقساوة القلب، وُخْلف الوعد، والكذب، والِغْيَبة،: األخالق السَّ

ور، والُبهتان، واخلوض بأعراِض النَّاِس، واحلسد، واحلقد،  والنَّميمة، وقول الزُّ

محة، واُجلبن والُبخل، والَعَجلة والطَّيش، والوقاحة  ، -وهي ِقلَُّة احلياِء  -وِقلَّة الرَّ

عوى العريضة، والُعجب،  ياء، والِكرب، والدَّ وطلب العلوِّ عىل النَّاس، والرِّ

، والبغضاء، وكثرة اللَّغط، والغضب، وعدم ا ضا عن النَّاس، وسوء الظَّنِّ لرِّ

نيا، وحّب األكل الكثري، والكالم الكثري فيام  ه عىل الدُّ واحلرص، والطَّمع، والرشَّ

ال يعني، واالشتغال عن عيوب النَّفس بعيوب النَّاس، واملناكدة، وشّق العصا، 

                                                        
 ).كمه: (مادة »خمتار الصحاح«. الذي ُيَولُد أْعَمى: ْكَمهُ األَ  )١(

): ١٠١٨(دمشقي الفقيه احلنفي الرفاعي تـحممد بن عيل امللقب شمس الدين العلمي القديس ال )٢(

 بدمشق عريكًة، كان عاملًا عامًال، حسن االعتقاد يف النَّاس، وكان ألني املقادسة املقيمني

وأحسنهم مودًة، منصفًا يف البحث، غايًة يف االستحضار، طلب العلم يف بلده ثم دخل القاهرة 

ه هبا ثم دخل دمشق وقطنها آخرًا، وكانت وفاته يف هنار االثنني، ودفن بمقربة با . ب الصغريوتفقَّ

 .١١/٢٨ »معجم املؤلفني«، و٢/٤٥٥للمحبي » خالصة األثر«: انظر
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لنَّاس، واألمن من مكر اهللا تعاىل، واالزدالف عن طاعة ويلِّ األمر، والتَّزيُّن ل

  .واالتِّكال عىل العبادة

دُّ من ـوليقابل اللَّبيُب م ها؛ فالضِّ امَّ ذكرناه من حماسن األخالق كلَّ ِصَفٍة بِضدِّ

يِّئة، قال رسول اهللا  إِنَّ الَعْبَد َلَيْبُلُغ ِمْن ُسْوِء ُخُلِقِه َأْسَفَل َدْرِك «: ملسو هيلع هللا ىلصاألخالِق السِّ

  .)١(»َجَهنَّمَ 

ليل عىل كلٍّ منهام [   ]األخالق منها خلقيٌّ ومنها كسبيٌّ والدَّ

ا املُحبُّ  -ولتعلم  يِّئة قد تكون َخْلقيًَّة، وقد  - أهيُّ أنَّ األخالَق احلسنة والسَّ

  :تكون كسبيَّةً 

ا دليُل كوهنا َخْلقيَّةً  َضَها إِنَّ اَهللا َخَلَق آَدَم ِمْن َقْبَضٍة َقبَ «: ملسو هيلع هللا ىلصفالتَّجربة، قال : أمَّ

ُر َواألَْبَيُض َواألَْسَوُد  ِمْن َمجِيِع األَْرِض، َفَجاَء َبنُو آَدَم َعَىل َقْدِر األَْرِض؛ ِمنُْهُم األَْمحَ

ْهُل َوالْ  ، فهذا دليٌل قاطٌع عىل أنَّ من )٢(»َخبِيُث َوالطَّيُِّب ـَحْزُن َوالْ ـَوَبْنيَ َذلَِك، َوالسَّ

ا مَ «: ملسو هيلع هللا ىلصهم من ُخيَلق خبيثًا، يؤيِّد ذلك قول النَّبيِّ املخلوقني َمن ُخيَلُق طيِّبًا، ومن

َخاِء َوُحْسِن اُخلُلِق  َجَبَل اهللاُ َولِيًَّا إِالَّ    .)٣(»َعَىل السَّ

                                                        
األحاديث «، والضياء املقديس يف ٧٥٤رقم » الكبري«الطرباين يف : اه عن أنس بن مالك رو )١(

طبقات «، وأبو الشيخ يف ١١رقم » مساوئ األخالق«، واخلرائطي يف ١٨١٢رقم » املختارة

باب حسن اخللق رقم : »التواضع واخلمول«، وابن أيب الدنيا يف ٦٣٩رقم » املحدثني بأصبهان

رواه الطرباين عن شيخه املقدام بن داود وهو : ٨/٢٨ »جممع الزوائد«مي يف ل اهليث، وقا١٦٨

 . إنه وثق وبقية رجاله ثقات: »اإلمام«ضعيف، وقال ابن دقيق العيد يف 

، وأبو داود يف ١٩٨١١رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب موسى األشعري  )٢(

كتاب : »اجلامع«، والرتمذي يف ٤٦٩٣رقم ) ١٧(ر ، باب يف القد)٣٥(كتاب السنة : »السنن«

يٌث حسٌن هذا حد: ، وقال٢٩٥٥رقم ) ٣(، باب ومن سورة البقرة )٤٨...(تفسري القرآن 

 . ٦١٦٠رقم ) ١(، باب بدء اخللق )٦٠(كتاب التاريخ : »صحيحه«صحيٌح، وابن حبان يف 

يِّدة عائشة  )٣( ، وابن عساكر يف ٦٢١٤رقم» سالفردو«الديلمي يف : ريض اهللا عنهارواه عن السَّ
= 
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فالتَّجربة؛ أال ترى أنَّ الكافر يصُري :  ًوأما دليُل كون بعِض األخالق كسبيَّة    

الُح فاسقًا، والبخيُل سخيًَّا، مؤمنًا، واملؤمُن يصُري كافرًا، والفاسُق صاحلًا، والصَّ 

خيُّ بخيًال، وسبب ذلك املخالطُة واالكتساب؛ فمخالطة أويل األخالِق  والسَّ

يفِة واالكتساب منهم واالقتداء هبم يف أفعاهلم وأقواهلم وصحبتهم جتعُل  الرشَّ

َء حسنًا، والعكس بالعكس ِّ   .اخلُُلق اليسَّ

يِّئة باملجاهدة [   ]تطهري األخالق السَّ

وليعلم أنَّ األخالَق حسنًة كانت أو سيِّئًة، َخلقيًَّة كانت أو كسبيًَّة، قد تكون     

ًة يف النَّفس  ًة بحيث ال يقِدُر صاِحُبها عىل تطهري نفِسِه منها، وقد تكون قويَّ قويَّ

جدًا فال يقدر عىل إزالتها إالَّ باملجاهدة، وقد تكون ضعيفًة فيقدر املرء عىل إزالتها 

ِم، «: ا، يؤيد ذلك ما جاء يف اخلربجاهدة واستبداهلا بأضدادهبامل الِعْلُم بِالتََّعلُّ

َ اجلهَل ِعلًام، والتَّحلُّم صريَّ الطَّيَش حلامً )١(»َواِحلْلُم بِالتََّحلُّمِ    .، فالتَّعلُّم صريَّ

يِّئة: أعني -فإذا كانت قويًة، وما َقَدَر املرُء عىل إزالتها        -  األخالق السَّ

باملجاهدة، يمكن أن يأيت بأضدادها باملجاهدة واملخالطة والتَّعلُّم والتَّخلُّق 

هتا، فهي مع بقاء أثرها يف النَّفس تكون ُمضمِحلًَّة ال ُحكم هلا، وهذه  فتضعف قوَّ

ك هبدهيم والعمل بأعامهلم، واهللا  احلني، والتَّمسُّ بركة االندراج بصحبة الصَّ

  .سبحانه املُعني

                                                                                                                                              
= 

 .١/١٨٧، ٢٤رقم  »الكامل يف الضعفاء«، وابن عدي يف ٥٤/٤٧٢» تاريخ دمشق«

رقم » الشعب«، والبيهقي يف ٢٦٦٣رقم » األوسط«الطرباين يف : رواه عن أيب الدرداء  )١(

، ٢٦٧٤رقم » تاريخ بغداد«، واخلطيب البغدادي يف ٥/١٧٤ »احللية«، وأبو نعيم يف ١٠٧٣٩

 .١٨/٩٧ »تاريخ دمشق«وابن عساكر يف 

» تاريخ بغداد«، واخلطيب البغدادي يف ٢رقم » احللم«ابن أيب الدنيا يف : ورواه عن أيب هريرة       

 .١٨/٩٩ »تاريخ دمشق«، وابن عساكر يف ٤٧٤٤رقم 
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 مرحلة العلم الذي َطَلُبُه فريضٌة عىل كلِّ ُمسلٍم ومسلمةٍ 

َض عىل كلِّ مسلٍم ومسلمٍة حتصيُل ِعْلِم طريق اآلخرة، وهي حمبَُّة اهللا : قد افُرتِ

، واخلوُف من اهللا سبحانه ورجاُء رمحته، واإليامُن بكون املرء مكلَّفًا ملسو هيلع هللا ىلصورسوله 

َطَلُب الِعْلِم َفِريَضٌة َعَىل ُكلِّ ُمْسلٍِم «: ملسو هيلع هللا ىلص هبذه األحكام؛ قال رسول اهللا

الم)١(»َوُمْسلَِمةٍ  الة والسَّ نيِ «: ، وقال عليه الصَّ   .)٢(»اْطُلُبوا الِعلَم وَلْو ِيف الصِّ

ض ين؛ ليعرف العبد ما بينه وبني ربِّه : وذلك العلم الذي افُرتِ هو العلم بأمر الدِّ

ه، فيقوم بأحكام اهللا الواجبة عليه، وُخيلُِص لربِّه من املعاملة يف أمر دنياه وأمر آخرت

يطان وخدعه وغروره  يف العمل، ويعرف آفاَت النَّفس ووساوسها، ومكائد الشَّ

ومكره، وما ُيصلُِح األعامَل وُيفِسُدها، ويعرف حاَل القلِب والنَّفس واخلواطر 

ل كلِّ عمٍل، إىل العبد، وهي النِّ  وأرسارها؛ ألنَّ اخلواطَر ُرُسُل اهللا  يَّة التي هي أوَّ

  .وعنها تظهر األفعال، وبحكمها تقوم األعامل، وتنسج عىل ذلك املنوال

ِة املََلِك ولَ ـواجب التَّفريق بني لَ [  يطان ـمَّ ة الشَّ  ]مَّ

ِة الـولذلك جيب التَّفريق بني لَ  وح ـَمَلِك ولَ ـمَّ يطان، وبني خاطر الرُّ ِة الشَّ مَّ

                                                        
رقم ) ١٧(ء املقدمة، باب فضل العلام: »السنن«ابن ماجه يف : رواه عن أنس بن مالك  )١(

ر ، قال السيد جعف»ومسلمة«: ، روي من غري زيادة١٦٦٤رقم » الشعب«، والبيهقي يف ٢٢٤

وروي من حديث أنس وجابر وابن عمر : ـ٣٦-٣٥صـ »نظم املتناثر«الكتاين رمحه اهللا تعاىل يف 

إنَّ طرقه تبلغ : وقال املزي... ويف كلِّ ُطُرِقِه مقاٌل  وابن مسعود وابن عباس وعيل وأيب سعيد 

يوطيُّ ... رتبة احلسن به ْح : وقال السُّ ته لغريه، ومل أصحِّ مجعت له مخسني طريقًا وَحَكْمُت بصحَّ

 .حديثًا مل أسبق لتصحيحه سواه

هذا احلديث شبه : ، وقال١٦٦٣رقم  »الشعب«البيهقي يف : رواه عن أنس بن مالك  )٢(

، ٩٦٣رقم » الكامل«يف وجٍة كلها ضعيفة، وابن عدي مشهور، وإسناده ضعيف، وقد روي من أ

 .٤٩٣١يف تاريخ بغداد رقم  »البغدادي«، واخلطيب ٧٧٧رقم » الضعفاء« والعقييل يف
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 علم اليقني وقوادح العقل؛ لُيميِّز بذلك املرء بني أحكام ووسوسة النَّفس، وبني

تني املذكورتني، وبني العلم اليقني وقوادح العقل   .اخلواطر والوساوس، واللَّمَّ

فرٌض عىل كلِّ مسلٍم  ملسو هيلع هللا ىلصوال بدع؛ فطاعُة اهللاِ تعاىل، وطاعُة رسول اهللا 

الة  - ة رسوله ومسلمٍة، فإذًا العلُم الذي يقيم العبَد يف طاعة اهللا وطاع عليه الصَّ

الم  نن، واحلالل واحلرام،  -والسَّ هو فرٌض ال حمالة، ومنه علُم الفرائض والسُّ

ى يفة التي ذكرناها ُيسمَّ قائق الرشَّ فِْقهًا ورشيعًة ودينًا : وهذا العلُم اجلامع هلذه الدَّ

ى   .علم طريق اآلخرة: وِحْكمًة ورصاطًا مستقيًام وُسنًَّة، وُيسمَّ

ت للعبد الطَّاعُة هللا تعاىل ولرسوله ومتى  عىل قانون العلم اإلهلي  ملسو هيلع هللا ىلصصحَّ

، فقد صحَّ له اجلهاد يف اهللا، وثبتت له اهلداية بشاهد قوله تعاىل ديِّ    p﴿ :املحمَّ

q  r  s  t ﴾ ]َمْن َعِمَل بِام «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا ]٦٩:العنكبوت

َثُه اهللاُ ِعْلَم َما لَ    .)١(» ْ مْم َيْعلَ ـَيعلُم، َورَّ

ُيفاُض العلُم  ملسو هيلع هللا ىلصفبربكة الطَّاعة اخلالصة املطابقة ألمر اهللا تعاىل وألمر رسوله 

انيَّة ما مل يكن يعلم، قال اهللاُ تعاىل بَّ ُّ للعبد، ويورثه اهللا من العلوم الرَّ  :اللَُّدينِّ

﴿Ë   ÊÌ  Î  Í﴾  ]٢٨٢:البقرة [.  

ِّ قال رسول اهللا  ُمْوا ا«: ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا الرسِّ ٌم َمَعُكمْ َتَعلَّ ْ ُمَتَعلِّ  -، واليقُني )٢(»لَيِقْنيَ َوإِينِّ

بحيُث يفتح بالطَّاعة اخلالصة كنوز حقائق  -بذات اهللا تعاىل وصفاته : أي

                                                        
: مرفوعاً  رواه عن أمحد بن حنبل، عن يزيد بن هارون، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك  )١(

بعض التَّابعني ذكر أمحد بن حنبل هذا الكالم عن «: ، وقال١٠/١٥» حلية األولياء«أبو ُنعيم يف 

واة أنَّه ذكره عن النَّبّي عن عيسى بن مريم  ، فوضع هذا اإلسناد عليه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَوِهم بعض الرُّ

 .»بن حنبل رمحه اهللا تعاىل لسهولته وُقربه، وهذا احلديث ال حيتمل هبذا اإلسناد، عن أمحد

 .٦/٩٥ »احللية«أبو نعيم يف : بن يزيد مرسالً  رواه عن ثور )٢(

 .٧رقم  »اليقني«ابن أيب الدنيا يف : ن من قولهرواه عن ثور بن يزيد عن خالد بن معداو        
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  .امللكوت

وجمموع هذه النُّعوت التي نعتنا هبا هذا العلم إذا اجتمعت وصارت مجلًة أو 

ف الذي هو علُم طريق اآل: كلمًة فقل لناه، هي علم التَّصوُّ خرة، وهو الذي فصَّ

هد واإلخالص   .ومعراجه الزُّ

ْنَيا َأْدَخَل اهللاُ َقْلَبُه اِحلْكَمةَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال  : احلديث، ويف اخلرب )١(»... َمْن َزِهَد ِيف الدُّ

َرْت َينَابِْيُع اِحلْكَمِة ِمْن َقْلبِِه َوَجَرْت َعَىل « َمْن َأْخَلَص هللاِ َأْرَبِعْنيَ َصَباَحًا، َتَفجَّ

رْ )٢(»َسانِهِ لِ  َر، مل تتفجَّ   .، ومن أخلص لتتفجَّ

هد واإلخالص ُة إىل حظرية القرب، وانكشفت : فإذا َحتَىلَّ القلُب بالزُّ عرجت اهلمَّ

امء ِّ احلُُجب، وُعدَّ العبُد يف العلامء أهِل الَقبول الذين ُحيبُّهم أهُل السَّ   .للرسِّ

 ]ال فرق بني علم الظَّاهر وعلم الباطن [ 

ا املحبُّ  -هذه اإليضاحات اللَّطيفة يظهُر لك فمن  أنَّه ال فرق بني ِعلِم  -أهيُّ

الظَّاهر وِعلِم الباطن؛ إذ علُم الباطِن نتيجُة علم الظَّاهر، وكالمها واحٌد، فعلُم 

علُم األحكاِم الذي يرتيض اهللا : صدُق حاِل القلِب بالعمل، وعلُم الظَّاهرِ : الباطن

                                                        
ريب مل هذا حديث غ: ، وقال١/٧٤ »احللية«أبو نعيم يف : رواه عن سيدنا عيلِّ بن أيب طالب  )١(

اهللا  ريضالعرتة الطيبة خلفًا عن سلفها، ورواه عن سيدنا احلسني بن عيلٍّ  يروه مرفوعًا مسندًا إالَّ 

 »مسنده«الربيع يف : ابر بن زيد مرسالً ، ورواه عن ج٥٧٦٦رقم  »الفردوس«الديلمي يف : عنهام

: ، وقال١٠٥٣١رقم  »الشعب«البيهقي يف : بن ُسَليم مرسالً ، ورواه عن صفوان ١٠٠٠رقم 

 . هذا مرسل وقد روي بإسناده آخر ضعيف

نيا َثبََّت اهللاُ اِحلْكَمَة ِيف َقْلبِِه َوَأْنَطَق .. .«: فاظ متقاربٍة، ولفظ أبو نعيموقد روي بأل      َوَمْن َزِهَد ِيف الدُّ

ْنَيا َسالِ  ا لَِساَنُه، َوَأْخَرَجُه ِمَن الدُّ  .»الَقَرارِ  َامً إىل َدارِ ـاهللاُ ِهبَ

 »الفردوس«، والديلمي يف ٥/١٨٩» احللية«أبو نعيم يف : رواه عن أيب أيوب األنصاري  )٢(

، ٤٦٦م رق »مسند الشهاب«القضاعي يف :  ريض اهللا عنهامورواه عن ابن عباس  ،٥٧٦٧رقم 

 .٨٣٦١رقم  »اجلامع«ورمز السيوطي لضعفه يف 
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  .العمل هبا

والعمل هبا باإلخالص اخلالص  ملسو هيلع هللا ىلصَفْهِم األحكاِم كام رشَع سيُِّد األنام وَبْعَد 

، فال حاجة يف أمر اآلخرة وشؤون القلب إىل علمٍ ٍ أو َفٍن آخَر،  ديِّ واحلال املحمَّ

جُل اجلامع بني العلم باألحكام والعمل خملصًا هبا من العلامء  بل يكون ذلك الرَّ

الة والسَّ  -َني بقوله الذين هم َوَرَثُة األنبياء املعنيِّ  الُعَلَامُء َوَرَثُة «: -الم عليه الصَّ

ُم اِحلْيَتاُن ِيف الَبْحِر إَِىل َيْوِم الِقَياَمةِ  َامِء، َوَتْسَتْغِفُر َهلُ   .)١(»األَْنبَِياِء، ُحيِبُُّهْم َأْهُل السَّ

ببثِّ  هم إالَّ اهللاِ وتسليامُته علي صلواُت لنا اإلرُث لساداتنا األنبياِء وال َيْكُمُل 

ِة وتعليمه النَّاس؛ قال رسول اهللا  ُة «: ملسو هيلع هللا ىلصهذا العلم املبارك يف األُمَّ َعَىل ُخَلَفائِْي َرْمحَ

ُمْوَهنَا ِعَباَد اهللاِ«: َمْن ُخَلَفاُؤَك؟ َقاَل : َل ، ِقيْ »اهللا ُيْوَن ُسنَّتِْي َوُيَعلِّ  ، وقال)٢(»الَِّذْيَن ُحيْ

الم الة والسَّ ُمْوُت َوُهْو َيْطُلُب الِعْلَم؛ لُِيْحيَِي بِِه اِإلَسالَم ـاَءُه الَمْن َج «: عليه الصَّ

ِم َعَىل اْلَعابِِد ـَفْضُل اْلَعالِ «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال )٣(»َوبِْنيَ األَْنبَِياِء َدَرَجٌة َواِحَدٌة ِيف اَجلنَّةِ  َفَبْينَهُ 

                                                        
، ورواه عن أيب ٤٢٠٩رقم  »الفردوس«الديلمي يف : هبذا اللفظ رواه عن الرباء بن عازٍب  )١(

َمَواِت َوَمْن ِيف األَ  َم َلَيْسَتْغِفُر َلهُ ـَوإِنَّ اْلَعالِ ...«: بلفظ الدرداء  يَتاُن ِيف َمْن ِيف السَّ ْرِض َحتَّى اْحلِ

: »...بَِياِء َامِء، َوَفْضُل اْلَعاِملِ َعَىل اْلَعابِِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَىل َسائِِر اْلَكَواكِِب، إِنَّ اْلُعَلَامَء َوَرَثُة األَنْ ـال

، ٣٦٤١رقم ) ١(ِم َعَىل َطَلِب اْلِعلْ  ، باب اْحلَثِّ )٢٠(كتاب العلم : »السنن«أبو داود يف 

رقم ) ١٩(، باب ما جاء يف َفْضِل الفقه عىل الِعباَدِة )٤٢(كتاب العلم : »اجلامع«والرتمذي يف 

، ٢٢٣رقم ) ١٧(م باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العل: »السنن«، وابن ماجة يف ٢٦٨٢

 .٨٨رقم ) ٤(كتاب العلم : »الصحيح«وابن حبان يف 

، »العلم«رواه ابن عبد الرب يف : لعراقيوقال احلافظ ا: ١/٢١ »اإلحياء«ذكره الغزايل يف  )٢(

، وقيل: من حديث احلسن، فقيل »ذم الكالم«واهلروي يف  ابن يسار البرصي، : هو ابن عيلٍّ

 .من حديث عيلٍّ نحوه »رياضة املتعلمني«، والبن السني وأيب نعيم يف فيكون مرسالً 

 . ٥١/٦١ »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف : أيضاً  ن احلسن ورواه ع      

، واخلطيب البغدادي يف ٩٤٥٤قم ر »األوسط«الطرباين يف : ريض اهللا عنهام رواه عن ابن عبَّاس )٣(

: ورواه عن احلسن، ٥٧٥٥رقم »الفردوس«، والديلمي يف ٣/٧٨، ١٠٥٦رقم » تاريخ بغداد«
= 
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الملعليه أفضل ا، وقال )١(»َكَفْضِيل َعَىل َأْدَنى َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِيب  الة وأتمُّ السَّ : صَّ

ُمَها النَّاَس، َوَرُجٌل : ِيف اْثنََتْنيِ  ال َحَسَد إِالَّ « ا َوُيَعلِّ َرُجٌل آَتاُه اهللاُ ِحْكَمًة َفُهَو َيْقِيض ِهبَ

ًا َوَجْهَراً    . )٢(»آَتاُه اهللاُ َماالً َفُهَو ُينِْفُق ِمنُْه ِرسَّ

يف هو  الِغبطة، ال احلسد املطلق؛ فإنَّ وهذا احلسُد املعنيُّ هبذا احلديث الرشَّ

واحلسد إرادة زوال نعمة الغبطة إرادُة اخلري للمغبوط وإرادة مثله للنَّْفس، 

  .فليحفظ ،وذلك ُخُلق إبليس قبَّحه اهللا ،املحسود والعياذ باهللا تعاىل

تهم،  وال بدع؛ فالُعلامء ُأَمناء الُرُسل، لكن إذا حفظوا عهودهم، وصانوا ِذمَّ

، قال  ووقفوا مع الُِطْوا ـُسِل َعَىل ِعَباِد اهللاِ َما لَ الُعَلَامُء ُأَمنَاُء الرُّ « :ملسو هيلع هللا ىلصاحلقِّ ْم ُخيَ

ُسَل َفاْحَذُرْوُهم َواْعَتِزُلْوُهم ْلَطاَن، َفإَِذا َفَعُلْوا َذلَِك َفَقْد َخاُنْوا الرُّ   . )٣(»السُّ

                                                                                                                                              
= 

: ١/١٩» اإلحياء«احلافظ العراقي يف خترجيه عىل ، وقال ٥١/٦١ »تاريخ دمشق«ابن عساكر يف 

وابن السني يف ]  ٣٥٤رقم ) ٣٢(باب يف فضل العلم والعامل : »السنن« يف[ أخرجه الدارمي 

، وقيل: من حديث احلسن فقيل »رياضة املتعلمني«  . هو ابن يسار البرصي مرسالً : هو ابن عيلٍّ

كتاب العلم عن : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : »كمعىل أدنا... «: بلفظ رواه عن أيب أمامة  )١(

هذا : ، وقال٢٦٨٥رقم ) ١٩(، باب ما جاء يف فضل الفقه عىل العبادة )٤٢( ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 .٧٩١١رقم  »الكبري«ٌن صحيٌح غريٌب، والطرباين يف حديٌث حس

َطُه َعَىل َرُجٌل آَتاُه اهللاُ َماالً َفَس : ِيف اْثنََتْنيِ  الَ َحَسَد إِالَّ «: بلفظ رواه عن عبد اهللا بن مسعود  )٢( لَّ

ُمَهاـَهَلَكتِِه ِيف ال ا َوُيَعلِّ ، َوَرُجٌل آَتاُه اهللاُ ِحْكَمًة َفُهَو َيْقِيض ِهبَ : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : »َحقِّ

، واإلمام مسلم يف ٧٣رقم ) ١٥(، باب االغتباط يف العلم واِحلْكَمة )٣(كتاب العلم 

رقم ) ٤٧... (، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلَّمه )٦(تاب صالة املسافرين ك: »الصحيح«

٨١٦. 

» قزين التدوين يف أخبار«، والرافعي يف ٤٢١٠رقم » الفردوس«الديلمي يف : رواه عن أنس  )٣(

هذا حديٌث ال يصح عن رسول اهللا : ١/٢٦٣ »املوضوعات«، وقال ابن اجلوزي يف ٢/٤٤٥

به احلافظ املسو هيلع هللا ىلص وقد  احلديث ليس بموضوع،: فقال ١/٢٠٠ »الآليل املصنوعة«لسيوطي يف ، وتعقَّ

وقد ورد هذا احلديث هبذا اللفظ من حديث عيل بن أيب » مسنده«أخرجه احلسن بن سفيان يف 
= 
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 ] »ْلَطانَ َخالُِطْوا السُّ ـْم يُ ـَما لَ «: يف العلامءملسو هيلع هللا ىلص  بيان قول النبي[ 

واملخالطُة ليست بمجرد املُعاَرفِة واملُقاَربة، إنَّام هي باملوافقة عىل ما مل يكن من 

الم  -رشائع املُرَسلني  الة والسَّ ، بل هو جمرُد غلبٍة قاهرٍة وهي -عليهم الصَّ

لطة   .السُّ

لطان جتب عىل : ، فقالوا)١(واختلف أهل النَّظر يف هذه النُّْكَتة العلامء مقاربُة السُّ

، وُخيْلِصون له النَّصيحَة، وُيَبيِّنون له ُحكَم الكتاِب، وِحْكَمَة  الذين يقولون احلقَّ

فاعَة احلسنة؛ فينفعون  رونه باآلخرة، ويشفعون لديه الشَّ ة، وُيذكِّ ديَّ نَِّة املُحمَّ السُّ

ون عنه وعن املسلمني  ، وَيُكفُّ ف وأهل احلقِّ احلني واألخيار وذوي الرشَّ الصَّ

رشوَر أهِل البغي والفساد، وأرباب املكر واخلديعة واإلحلاد، وقد ُعدَّ مثل أولئك 

م من األبدال ملسو هيلع هللا ىلصعىل لسان النَّبيِّ األعظم    .)٢(بأهنَّ

                                                                                                                                              
= 

 عفر بن حممد أخرجه أبو نعيم يفمرفوعًا أخرجه العسكري، وورد موقوفًا عىل ج طالب 

ديلمي يف أخرجه ال حديث عمر بن اخلطاب  ، وله شاهد نحوه من]٣/١٩٤[ »احللية«

، وله شواهد بمعناه كثرية صحيحة وحسنة فوق األربعني حديثًا، وهذا »مسند الفردوس«

 . احلديث الذي نحن يف الكالم عليه حيكم له عىل مقتىض صناعة احلديث باحلسن واهللا أعلم

، ٤٧كتاب العلم  »تنزيه الرشيعة«ق يف عرا السيوطي بتحسينه هلذا احلديث ابنُ  وقد وافق اإلمامَ      

١/٢٦٧. 

ر فيها، وُسميت : النُّكتة )١( هي مسألٌة لطيفٌة ُأْخِرَجت بدقة نظٍر وإمعاٍن، ِمْن َنَكَت ُرْحمَُه بأرٍض إذا أثَّ

قيقة نكتًة؛  ). باب النون: (للجرجاين» التعريفات«. لتأثري اخلواطر يف استنباطها املسألة الدَّ

الك أنَّ عليه أن يبتعد عن السلطان ونصحه يبني اإلمام الرواس كي ال يفه )٢( ه  - م السَّ س رسُّ   -قدِّ

ْم ـُسِل َعَىل ِعَباِد اهللاِ َما لَ الُعَلَامُء ُأَمنَاُء الرُّ «: طة السلطان يف قول النَّبيِّ املعنى املقصود من خمال

ْلَطاَن  الُِطْوا السُّ ة املسل»...ُخيَ ا موافقة أئمَّ مني عىل ضالهلم طلبًا للدنيا، فيبيعون دينهم ؛ بأهنَّ

ة املسلمني مع سالمة صدورهم وحبهم اخلري لكلِّ  ا نصحهم أئمَّ بعرٍض من الدنيا قليل، أمَّ

اينُّ قبل غريه،  بَّ املسلمني، وبعدهم عن الغايات الدنيوية الدنية، فهو أمٌر مطالٌب فيه العامل الرَّ

ة : من صفات األبدال عدَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوسيِّدنا النَّبيُّ املصطفى  ة املسلمني، وذلك يف عدَّ النَّصيحة ألئمَّ
= 
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ه برضوانه ورمحته  -  )١(كَتَب عمُر بُن عبِد العزيز   يف -طيَّب اهللا مرقده، وَعمَّ

ام خالفته إىل اإلمام احلسن البرصي    : أيَّ

ا ب   .فأِرشْ عيلَّ بقوٍم أستعُني هبم عىل أمر اهللا  :عدأمَّ

نيا فلن تريدهم، ولكن : فكَتَب إليه ا أهل الدُّ ا أهُل اآلخرة فلن يريدوك، وأمَّ أمَّ

م يصونون رشَفهم عن أن ُيدنِّسوه باخليانة اف؛ فإهنَّ   . عليك باألَْرشَ

َر اهللاُ رضَحيُه  -ويف كالم احلسن البرصي  أنَّ أبناء اآلخرة  نكتًة، وتلك -نوَّ

نيا ال يريدون الُقْرَب من امللوك؛ لعجزهم  ف الذين ال حظَّ هلم من ِعلم الدُّ الرصِّ

تهم، والوقاية هلم من ِخَدِع  عن القيام باحلقوق التي جتب عليهم من النَّصيحة ألئمَّ
                                                                                                                                              

= 
 :  أحاديث منها

 »مات األولياءاكر«، واخلالل يف ٨رقم » األولياء«ابن أيب الدنيا يف : مارواه عن سيِّدنا عيلِّ       

ِقَني وال باُملْعَجبَني مل ينالوا األبداُل ستوَن رجًال ليسوا باُملَتنَطِّعَني وال باملبَتِدِعَني وال باملَتَعمِّ «: بلفظ

تهم   .»ما نالوا بكثَرِة صياٍم وال َصَدَقٍة ولكْن بسخاِء األَنُفِس وسالمِة الُقلوِب والنَّصيحِة ألئمَّ

ال َيَزاُل َأْرَبُعوَن َرُجًال «: ، بلفظ١٠٣٩٠رقم » الكبري«الطرباين يف : مارواه عن ابن مسعود و      

تِي ُقُلو ْم َعَىل َقْلِب ِمْن ُأمَّ ُم األَ  إِْبَراِهيَم، َيْدَفُع اهللا ُهبُ ْبَداُل، َقاَل َرُسوُل ِهبِْم َعْن َأْهِل األَْرِض، ُيَقاُل َهلُ

مَ  َصىلَّ اهللا اهللا ْ ُيْدِرُكوَها بَِصالٍة َوال بَِصْوٍم َوال َصَدقَ :َعَلْيِه َوَسلَّ ُْم َمل ، َفبَِم َيا َرُسوَل اهللا: ٍة، َقاُلواإِهنَّ

َخاِء َوالنَِّصيَحِة لِْلُمْسلِِمنيَ :ْدَرُكوَها؟ َقاَل أَ   .  »بِالسَّ

إنَّ ِدَعامَة «: ، بلفظ٢٦/٤٣٥» تاريخ دمشق«اكر يف ابن عس: وما رواه عن أنس بن مالك       

َام َهَلَك َرُجٌل َأْبَدَل ا اِم، وهم أربعوَن َرُجًال، ُكلَّ تِي ُعُصُب الَيَمِن َوَأْبَداُل الشَّ هللاُ َمَكاَنُه آَخَر، ُأمَّ

ْ َيْبُلُغوا ما َبَلُغوا بَِكْثَرِة َصْوٍم وال َصالةٍ  ام َلْيُسوا بِاُملَتامِوتِْنيَ وال اُملَتهالِكَِني وال اُملَتنَاِوِشَني، َمل ، وإِنَّ

ِة الُقلوِب، َواُملنَا َخاِء، َوِصحَّ ِميِع اُملْسلِِمْنيَ َبَلُغوا َذلَِك بِالسَّ  . »...َصَحِة ِجلَ

 - ٦١( أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم األموي القريش، أبو حفص  )١(

الح، وامللك العادل، ولد ونشأ باملدينة، وويل إمارهتا للوليد، ثم استوزره : هـ)١٠١ اخلليفة الصَّ

ام، وويل مسجد دمشق، هـ ، فبويع يف ٩٩اخلالفة بعهٍد من سليامن سنة  سليامن بن عبد امللك بالشَّ

ة، فتويف به، وأخباره يف عد: ومل تطل مدته، قيل م وهو بدير سمعان من أرض املعرَّ له دس له السُّ

 .٥/٥٠للزركيل  »األعالم«: انظر. وحسن سياسته كثرية
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ة يانة لشؤوهنم ولشؤون األُمَّ نيا، والصِّ ه عىل الدُّ َ   .أهل الطَّمع والرشَّ

ف، فالوأمَّ  نيا الرصِّ الح سيَّام عمر بن عبد العزيز ـا أبناُء الدُّ  َملُِك الصَّ

احلني، )١(وأرضابه فهم ال يريدوهنم الَبتَّة ، ولكِن الذين ُيرادون من ِقَبل امللوِك الصَّ

نيا ورجال  وجيب عليهم القرب منهم فأولئك اجلامعون بني األمرين، رجال الدُّ

جال الكُ  ل الذين أشار إلياآلخرة، وهم الرِّ ُجُل «: هم النَّصُّ النَّبويُّ بلفظمَّ َلْيَس الرَّ

ُجُل َرُجُلُهَام  ْنَيا َأْو َرُجَل اآلِخَرِة، َبِل الرَّ   .)٢(»َرُجَل الدُّ

جال األرشاف أهل املروءات، الذين  وقد حثَّ اإلمام احلسن عىل اصطناع الرِّ

ِف واملجد عىل  مون َغنِيَمَة الرشَّ فلو كان النَّهي مطلقًا  ال، وإالَّ غنيمة امليقدِّ

يعة، ولسقط حكم األمر بالنَّصيحة التي أمَرنا رسوُل اهللا  لتعطَّلت أحكاُم الرشَّ

تهم ملسو هيلع هللا ىلص ة املسلمني ولعامَّ   .)٣(أن نبذهلا هللا ولرسوله ولكتابه وألئمَّ

ة اده : وعالمة العامل النَّاصح املتحيلِّ بحكم هذه احلكمة النَّبويَّ أن تكثر حسَّ

نيا، قال الثَّوريُّ و َم كثَري ـإذا رأيت العالِ :  )٤(أعداؤه من أهل الباطل وكالب الدُّ

                                                        
االْنِقطاُع، وال : الَبتُّ ): بتت: (مادة »تاج العروس«ريدوهم قطعًا، قال الزبيدي يف ال ي: أي )١(

حاح بوصلها، قالواَأْفَعُله ألْ   .  كأنَّه َقَطَع فِْعَلهُ : َبتََّة بقطع اهلمزة كام يف نسختنا وُضبِط يف الصِّ

 .مل أجده هبمتي القارصة) ٢(

) ٢٣(، باب بيان أنَّ الدين النصيحة )١(كتاب اإليامن : »الصحيح«اإلمام مسلم يف  روى )٣(

اِرّي  ٥٥رقم يُن النَِّصيَحةُ «: َقاَل ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ  عن َمتِيٍم الدَّ هللاِ َولِكَِتابِِه «: َمْن، َقاَل ـلِ : ُقْلنَا »الدِّ

ِة ال مَّ
تِِهمْ ـَولَِرُسولِِه َوألَئِ  .»ُمْسلِِمَني َوَعامَّ

- ٩٧(مناة، من مرض، أبو عبد اهللا  سفيان بن سعيد بن مرسوق الثَّوري، من بني ثور ابن عبد )٤(

ين والتَّقوى، وهو أحد أمري املؤمنني يف احلديث، كان س: هـ)١٦١ يَد أهل زمانه يف علوم الدِّ

األئمة املجتهدين، ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده املنصور العبايس عىل أن ييل احلكم فأبى، وخرج 

هـ فسكن مكة واملدينة، ثم طلبه املهدي، فتوارى، وانتقل إىل البرصة )١٤٤(من الكوفة سنة 

كالمها يف احلديث، » اجلامع الصغري«، و»جلامع الكبريا«: فيها مستخفيًا؛ له من الكتب فامت

للزركيل  »األعالم«، و٢/٣٨٦البن خلكان » وفيات األعيان«: ظران. »الفرائض« وكتاب يف
= 
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جل ُحمبَّبًا إىل إخوانه حممودًا يف جريانه  األصدقاء فاعلم أنَّه ُخملِّط، وإذا رأيت الرَّ

  .فاعلم أنَّه ُمراءٍ 

اإلخالص،  العمل هباء إالَّ العمل به، و الِعلُم كلُّه دنيا إالَّ :  )١(قال سهٌل 

العلامء، والعلامء سكارى غري العاملني، والعاملون مغرورون  والنَّاس موتى إالَّ 

      : املخلصني، واملخلص عىل وجٍل حتَّى ُخيَتم له بخٍري، وتال قول اهللا تعاىلإالَّ 

  . ] ٢٨:فاطر[  ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯﴿

فاعيُّ  يِّد أمحد الرِّ ريض اهللا عنه وعنَّا  -  وقال شيخ مشايخ اإلسالم موالنا السَّ

اخلشية من اهللا، واخلشوع هللا، والتَّواضع، : مخٌس من عالمات علامء اآلخرة: -به 

نيا  ه إقباُل الدُّ م يف القلب؛ وهو الذي ال يرضُّ هد الذي يتحكَّ وُحسن اخلُُلق، والزُّ

ال بحذافريها عىل املرء؛ فإنَّ زاهد القلب ال َتِطيُب نفُسه هبذه املستعارات، و

ه طقطقُة النِّعاِل َخ  D  C   B  A  @E    F﴿ :ْلَفه، قال تعاىل يف حقِّ قارونتستِفزُّ

   V  U  T  S         R    Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G

  a  `   _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W﴾ ]القصص[ .  

نيا يف أيدهيم ال َهتَشُّ إليها نفوُس  ُهم، وال متيُل إليها فعلامء اآلخرة مع تقلُّب الدُّ

عوُة إليه، وأولئك هم ورثُة األنبياِء حّقًا، قال  هم الّداللُة عىل اهللا والدَّ قلوُهبم، وَمهُّ

  .]٣٣:فصلت[ ﴾ T  S  R  Q   P  O  N  M  L ﴿  :تعاىل

                                                                                                                                              
= 

٣/١٠٤. 

، أبو حممد  )١( يُّ ة القوم : هـ) ٢٨٣ -  ٢٠٠(َسْهُل بُن عبد اهللا بِن يوُنَس بِن عيسى التُّْسَرتِ مَّ
أحد َأئِ

ياضياِت، واإلخالص، وعيوب األفعالوعلامئهم، واملتك صاحب كراماٍت، . لمني يف علوم الرِّ

ار، وشاهد ذا النُّون املِرصيَّ سن د بن َسوَّ تفسري «: ة خروجه إىل احلّج بمّكة، لهَصِحب خاله حممَّ

ـ، ٦٧للسلمي صـ» طبقات الصوفية«: انظر. وغري ذلك» رقائق املحبني«خمترص، و» القرآن

 .٣/١٤٣للزركيل  »األعالم«ـ، و١٨٤، صـ٤٤بن امللقن رقم ال »طبقات األولياء«و
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ُه عىل طريق  ملسو هيلع هللا ىلص هللاِوقد نبَّه القرآُن العظيُم بأمِر اهللا احلكيم العليم رسوَل ا ودلَّ

عوة إلي   ﴾|  }   v  w   x  y  z﴿ : ه سبحانه بنصِّ الدَّ

الة ]١٢٥:النحل[ الم  كتاُب اهللا، وأنبأه عليه الصَّ  واهللا سبحانه أصدُق القائلني ،والسَّ

اعني إىل اهللا عىل بصريٍة بنص ملسو هيلع هللا ىلصبأنَّ َمِن اتَّبعه  R   Q  P  ﴿  :يكون من الدَّ

U     T  SV  [  Z  Y  X  W\ ﴾]١٠٨:يوسف[ .  

ُة من علامء الظَّاهر إذا أشكلت عليهم  ولِرسِّ هذه احلكمة املنصوصة كان األئمَّ

ة  ت هلم َمِزيَّ ة، سألوا أهل العلم باهللا تعاىل الذين صحَّ مسألٌة اختلفت فيها األدلَّ

باع الكامل للنَّبيِّ األكمل األكرم  ، فوعوا أرساَر أقواله، وعملوا بجليل ملسو هيلع هللا ىلصاالتِّ

صىلَّ اهللا تعاىل  -وما زالوا ِقْيَد َشعرٍة عن منواله أعامله، وحتلَّوا برشيف أحواله، 

امه وأشياعه    . -عليه وعىل آله وأصحابه وأتباعه وخدَّ

افعي واإلماُم أمحد بن حنبل  جيلس الواحد  ريض اهللا عنهاموقد كان إماُمنا الشَّ

اعي بيُّ بني يدي املعلِّم ويسأله ع )١(منهام بني يدي َشيبان الرَّ امَّ يشكل كام جيلس الصَّ

؟ فيقول: عليه، فقيل له إنَّه : ِمْثُلك يف علمك وفقهك ورشفك يسأل هذا البدويَّ

َق لِ    .َام مل ُنِحط به علامً ـُوفِّ

يخ معروٍف  )٢(وكان حييى بن معني واإلمام اجلليل أمحد بن حنبل خيتلفان إىل الشَّ

                                                        
اعي )١( هاد، وأكابر العارفني األجماد، وكان يف املجاهدة فائقًا، ويف : شيبان الرَّ كان من رؤوس الزُّ

افعيِّ  ه مبالغًا واثقًا، تويف يف حدود السبعني ومائة بمرص، ودفن بالقرافة بقرب الشَّ ل عىل ربِّ التَّوكُّ

 .١/٣٢٥، ١١٦للمناوي رقم  »الكربى الطبقات«، و٥/٢١٦» الوايف بالوفيات«: نظرا. 

احلافظ : هـ)٢٣٣ – ١٥٨(حييى بن معني بن عون بن زياد املري بالوالء، البغدادي، أبو زكريا  )٢(

هبي بسيِّ  خي رجاله، نعته الذَّ ة احلديث ومؤرِّ د املشهور، كان إمامًا عاملًا حافظًا ُمتِقنًا، من أئمَّ

اظ، وقال العسقالين التاريخ «: أعلمنا بالرجال، له: بن حنبلإمام اجلرح والتَّعديل، وقال ا: احلُفَّ

اجًا وصىل عليه ، وتويف باملدينة ح»الكنى واألسامء«، و»معرفة الرجال«يف الرجال، و» والعلل

 .٨/١٧٢للزركيل  »األعالم«، و٦/٤١٢البن خلكان » وفيات األعيان«: انظر. أمريها
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: ل هلام يف ذلك فقاالفيسأالنه، ومل يكن ُحيِسن من العلم ما حيسنانه، فقي )١(الكرخيِّ 

يا رسوَل اهللاِ، كيَف نصنُع إذا َجاَءَنا َأمٌر مل َنجْدُه يف كتاِب اهللاِ : قيل لرسول اهللا 

ال«: نَِّة رسوِل اهللاِ؟ َفَقاَل وال يف ُس  َسُلْوا «: ، ويف روايٍة أخرى»ِحْنيَ ِـ َسُلْوا الصَّ

، َواْجَعُلْوُه ُشْوَرى َبْينَُهْم، َوال  ْنيَ
اِحلِ انتهى كالُم . )٢( »َتْقُضْوا فِْيِه َأْمَرًا ُدْوَهنُمالصَّ

فاعيِّ  ريض اهللا عنه وعنَّا بهشيِخ مشاخينا، إمام الكلِّ يف الكلِّ  يِّد أمحد الرِّ   .، السَّ

فاعيُّ و يف بعض جمالسه  هللا واملسلمني بعلومهنفعنا ا قال سيِّدنا اإلمام الرِّ

يفة تَّى ِحفُظه ونُرشه ملنافٍق ومبتدٍع وُمرشٍك إذا كلُّ علٍم من العلوم قد َيَتأَ : الرشَّ

هن وثمرة العقل إالَّ علم اإليامن واليقني  َرِغَب فيه وَحَرَص عليه؛ ألنَّه نتيجة الذِّ

وما ينتج عنهام؛ فإنَّه ال َيَتَأتَّى ظهور مشاهدة ذلك، والكالم يف حقائقه إالَّ ملؤمٍن 

؛ ألنَّ ذلك ثمرة اإليامن ال ، وهو من آيات اهللا وعهده، وآياُت اهللا ُموقٍن تقيٍّ نَّريِّ

  .تعاىل ال تكون للفاجرين، وال ينال عهده الظَّاملون

فالعلم باهللا تعاىل واإليامن به قرينان ال يفرتقان، وبمقدار العلم باهللا يكون 

َياُء، َوَثَمَرُتُه اِإلْيَامُن ُعْرَياٌن، َولَِباُسُه التَّْقَوى، َوِزْينَُتُه احلَ «: ن به ففي اخلرباإليام

  .انتهى كالمه العايل. )٣(»الِعْلمُ 

                                                        
وفيَّة، : هـ)٢٠٠(هو اإلمام معروف بن فريوز الكرخي، أبو حمفوظ تـ  )١( اد والصُّ هَّ أحد أعالم الزُّ

ضا بن موسى الكاظم، ولد يف كرخ بغداد، ونشأ وتويف ببغداد،  كان من موايل اإلمام عيلٍّ الرِّ

الح، وقصده النَّاس للتَّربك به حتَّى كان اإلمام أمحد بن حنبل يف  مجلة من خيتلف اشتهر بالصَّ

 .٧/٢٦٩للزركيل  »األعالم«، و٥/٢٣٣البن خلكان » وفيات األعيان«: انظر . هإلي

رواه الطرباين من حديث ابن : ، وقال احلافظ العراقي١/٣٤ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )٢(

 .عباس، وفيه عبد اهللا بن كيسان ضعفه اجلمهور

، واخلطيب البغدادي يف ٣٨٠رقم  »الفردوس«لديلمي يف ا: رواه عن عبد اهللا بن مسعود  )٣(

 .١٣٠و١٢٩رقم  »الفقيه واملتفقه«

ظ العراقي بإسناٍد ضعيٍف كام عزاه احلاف »تاريخ نيسابور«احلاكم يف : ورواه عن أيب الدرداء       
= 
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ا املحبُّ  - فتدبَّر  أرساَر هذا الكالم، وزيِّن إيامَنك باحلياء، وألبِْسُه ِدرع  -أهيُّ

بني، ومن أحبابه املوفَّقني،  التَّقوى؛ لينتج لك العلم باهللا، فتكون من عباد اهللا املُقرَّ

  . خوٌف عليهم وال هم حيزنونوأوليائه املقبولني، الذين ال 

أن إالَّ بخدمة أهله الذين ساروا ووصلوا وعلموا  وال َيْكُمل لك هذا الشَّ

  . وعملوا

طائفٌة َعلَِمت ِعْلَم األحكاِم وَعِمَلْت  :وال بدع؛ فعلامء طريق اآلخرة طائفتان

ُحْكم العلم، ومل ، َفُسبَِغت ظواِهُرهم بِ ملسو هيلع هللا ىلصبه ومل َحيُصْل هلا كامل التَّحيل بحال النَّبيِّ 

  .علامُء الظَّاهر: ُتْسَبْغ بواطنُهم بحكمته فلم ُتفَتح أقفاُل قلوِهبم فقيل هلم

 عليه وعملت به وحتلَّت بحال املصطفى واألخرى علمت علم األحكام

الم الة وأتمُّ السَّ َفُفتَِحت هلم خزائُن القلوب، وهبا عرفوا حقائق امللك  أفضل الصَّ

ديِّ فقيل هلموامللكوت؛ ألنَّ بو   .علامء الباطن: اطِنَهم ُسبَِغْت بنور احلال املحمَّ

ديِّ فوصلت،  وكلُّهم يف احلقيقة قافلٌة واحدٌة َسَبَقت واحدٌة يف الطَّريق املحمَّ

طريقة النَّبيِّ  ذ الطَّريقة املطروقة ما هي إالَّ واألخرى عىل الطَّريق، وال فرق بينهام؛ إ

اُث ا، وُسالَّ ملسو هيلع هللا ىلص ابقون أولئك املقربون، وما ُكها ُورَّ ابقون السَّ حابِة الكرام، فالسَّ لصَّ

                                                                                                                                              
= 

 .١/١٤ »اإلحياء«إليه يف خترجيه عىل 

رقم  »اجلامع الكبري«مام السيوطي إليه يف اه اإلابن النَّجار كام عز: ورواه عن أيب هريرة       

١٠٢٥٤. 

، واخلرائطي يف ٨/٢٦٠، ٤٩رقم » املصنف«ابن أيب شيبة يف : وهب بن منبهورواه من قول       

 .٩٧رقم  »مكارم األخالق«

 يا عيل، إنَّ اإلسالمَ «: ، بلفظ٤٣/٢٤١» تاريخ دمشق«ابن عساكر يف : ورواه عن سيِّدنا عيلٍّ       

الُح،  ُعرياَن، لِباُسُه التَّقوى، ورياُشُه اهلدى، وزينُتُه احلياُء، وعامُدُه الورُع، ومالُكُه العمُل الصَّ

 .»وأساُس اإلسالِم ُحبِّي َوحبُّ أهِل بيتي
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أبو بكٍر بفضله وعلمه، وعمر بعقله وعدله، وعثامن بحيائه وسخائه، وعيلٌّ 

حابة  باستجامعه الفضائَل واملناقب وارتقائه إىل شوامخ املراتب، كراٍع من الصَّ

ْلَمني، شتَّان بني الَفْهَمني، وسمع منه وأخذ عنه، شتَّان بني العِ  ملسو هيلع هللا ىلصرأى رسوَل اهللا 

ْحَبِة واِحٌد، هذا نقول فيه صاحب : شتَّان بني املنزلتني، ولكْن كلُّهم يف ساحِة الصُّ

ريض اهللا عنهم  - رسول اهللا، واآلخر نقول فيه كذلك، ولكلٍّ منهم مقاٌم معلوٌم 

  .-أمجعني 

ارية بعد الواصلة ُيرجى  وللطَّائفتني املذكورتني شأٌن كريٌم وحاٌل عظيٌم، فالسَّ

هلا الوصوُل إن شاء اهللا، غري أنَّ الواصلة هي التي ُيْطَلُق عىل حزهبا املبارك نعت 

a  `  _   ̂ ]  \  [      Z  Y     ﴿ : أويل األلباب، قال تعاىل

  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e  d  c  b

  z       y  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o  ﴾ ]عمران آل[.  

ُمها إىل  وال ريب؛ فالطَّائفُة الثَّالثة التي تعلَّمِت العلَم لغري اهللا، وانرصفت ِمهَ

وء، قال فيهم تعاىل نيا، فُهم علامُء السُّ    ~  {  |  }  x  y  z ﴿ : الدُّ

�  ¡  ¢  £  ¥¤  ¦  §  ¨   ©  ª  «  ¬  ®  

¯  °  ±  ²   ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º  »   

¼  ½  ¾  ¿  ÁÀ  Â   Ã  Ä  Å  Æ ﴾]البقرة[.  

ُسِل َما لَ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول اهللا  ْنَيا، َفإَِذا َدَخُلْوا ـالُعَلَامُء ُأَمنَاُء الرُّ ْم َيْدُخُلْوا ِيف الدُّ

ْنَيا َفاْحَذُرْوُهم َعَىل ِدْينُِكم الم)١(»ِيف الدُّ الة والسَّ َمْن اْزَداَد ِعْلًام «: ، وقال عليه الصَّ

َام اْزَداَد ِمْن اِهللا ُبْعداً  ْم َيْزَددْ ـَولَ  تِي«: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال )٢(»ُزْهًدا َفإِنَّ ٌم َفاِجٌر، ـَعالِ : َهالُك ُأمَّ
                                                        

 .ـ ٧١مرَّ خترجيه صـ )١(

لمي يف يأخرجه أبو منصور الد: وقال احلافظ العراقي ١/٨١ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )٢(

، »زهداً «: بإسناٍد ضعيٍف إال أنه قال من حديث عيلٍّ ] ٥٨٨٧رقم [» مسند الفردوس«
= 
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ارِ  َ اُر الُعَلَامِء، َوَخْريُ اِخلَيارِ : َوَعابٌِد َجاِهٌل، َوَرشُّ الرشِّ   .)١(»ِخَياُر الُعَلَامءِ : ِرشَ

نيا ين املتَّخذون هم الطَّالبون هلا بالعل: ولُيعَلم أنَّ علامء الدُّ م، اآلكلون هلا بالدِّ

مون املحبُّون هلم، املقبلون عليهم بالبِْرش ـاألِخالَّء واألصدقاء من أبنائها، ال ُمَكرِّ

احلنيـوالَبشاشة، ال   .ُمعِرضون عن احلقِّ وأهله، املتباعدون عن الصَّ

نيا املستصغرون هلا، ال: والعلامُء باهللا اهدُة قلوُهبم يف الدُّ اغبون عن هم الزَّ رَّ

اكرون هللا النَّاصحون للَخْلق، قال ـأهلها ال ، الذَّ احلني وأهل احلقِّ ُمِحبُّون للصَّ

لُِسوا ِعنَْد ُكلَّ َعالِ «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ٍم َيْدُعْوُكم ِمْن َمخٍْس إَِىل ـُكلَّ َعالِ  ٍم إِالَّ ـال َجتْ

َياِء إَِىل : َمخْسٍ  ، وِمَن الرِّ كِّ إَِىل الَيِقْنيِ ْهِد، ِمَن الشَّ ْغَبِة إَِىل الزُّ  اِإلْخالِص، وِمَن الرَّ

  .)٢(»وِمَن الكِْربِ إَِىل التََّواُضِع، وِمَن الَعَداَوِة إَِىل النَِّصْيَحةِ 

ين عيلٌّ املرتىض ـول م اهللا وجهه  -امَّ دخل البرصَة سيُِّدنا أمري املؤمنني إمام الدِّ كرَّ

اص حتَّى بعد أن استقام له األمر،  -وريض اهللا عنه  دخل جامعها فأخرج القصَّ

وهو يومئٍذ شاٌب، فاستمع إليه وهو يتكلَّم  انتهى إىل َحْلَقِة احلسن البرصيِّ 

َك يا فتى، أسألك عن شيئني، فإن أجبت تركتُ : عىل النَّاس فأعجبه كالُمه فقال

سل يا أمري : أخرجُتك كام أخرجُت أصحابك، فقال تتكلَُّم عىل النَّاس، وإالَّ 

                                                                                                                                              
= 

نيا «: موقوفًا عىل احلسن» روضة العقالء«وروى ابن حبان يف  َمِن ازداَد علًام ثمَّ ازداَد عىل الدُّ

: حديث عيلٍّ من  »الضعفاء«دي يف ، وروى أبو الفتح األز»حرصًا مل يزدْد ِمَن اهللاِ إال بعداً 

نيا حبًا ازداَد اهللاُ عليِه غضباً «  .»َمِن ازداَد باهللاِ علًام ثمَّ ازداَد للدُّ

: »السنن«يف [أخرجه الدارمي : احلافظ العراقيوقال  ١/٨٦ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )١(

يه يم عن أبمن رواية األحوص بن حك]  ٣٧٠رقم ) ٣٤(باب التوبيخ ملن يطلب العلم لغري اهللا 

اُر اْلُعَلَامِء، َوإِنَّ َخْريَ ال«[مرسًال بآخر احلديث نحوه  ِّ ِرشَ ، ومل ]»َخْريِ ِخَياُر اْلُعَلَامءِ ـَْأالَ إِنَّ َرشَّ الرشَّ

تِي«أجد صدر احلديث   .»ٌم َفاِجٌر، َوَعابٌِد َجاِهٌل ـَعالِ : َهالُك ُأمَّ

، ٢١٠٥رقم » تارخيه«، واخلطيب البغدادي يف ٨/٧٢» احللية«أبو نعيم يف : رواه عن جابر  )٢(

 .٧٤٤٩رقم  »الفردوس« ، والديلمي يف٢٣/١٣٢» تارخيه«وابن عساكر يف 
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ين، وما فساُده؟ قال: ملؤمنني، فقالا صالُحه الورع، : أخربين ما صالُح الدِّ

  .َصَدْقَت؛ َتكلَّم فمثلك َيْصُلح أن يتكلَّم عىل النَّاس: وفساده الطَّمع، قال

 ]م ؟ ـمن هو الَعالِ [ 

مل يكن بالَعاِمل من كان عاملًِا بِعلم غريه، وحافظًا لفقه سواه، بل ِمثُلُه ُيقال :تنبيه

  . ذهب العلامُء وبقيت األوعية: )١(له راويًة وواعيًا وحامًال وناقًال، قال أبو حازم

هريُّ  ثني ُفالٌن، وكان ِوعاءًا للعلم، : يقول - رمحه اهللا تعاىل  -) ٢(وكان الزُّ حدَّ

وكان عاملًا، وهذا من مضمون : وكان من أوعية العلم، وال يقول: وتارًة يقول

ُربَّ َحاِمِل فِْقٍه إَِىل «: ، ويف روايٍة أخرى»َحاِمِل فِْقٍه َغْريِ َفِقْيهٍ  ُربَّ «: ملسو هيلع هللا ىلصقول النَّبيِّ 

  .)٣(»َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمنْهُ 

هو الفقيه : الغنيُّ بعلمه ال بعلم غريه، والفقيه عندهم: فإنَّام كان العاِمل عندهم

                                                        
اهد تـ )١( كان فقيهًا، ثقًة، : هـ)١٤٠(سلمة بن دينار املخزومي املديني، األعرج العابد، الواعظ الزَّ

ف ها وشيخها، وله زاهدًا، نبيًال، كثَري العلم، عامل املدينة وإمامها، وقاضي سامع ورواية، وتصوُّ

 .٤٩،١/٢١٩للمناوي رقم  »الكواكب الدرية«. ودراية

هري القريش، م )٢( ن بني زهرة بن كالب، أبو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب الزُّ

ن احلديث، وأحد أكابر احلفاظ والفقهاء، تابعي من أهل ا: هـ)١٢٤-٥٨(بكر  ل من دوَّ ملدينة، أوَّ

أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرمحن بن أيمن بن : ملسو هيلع هللا ىلصأدرك من أصحاب النَّبيِّ 

نابل وحممود بن الربيع األنصاري، وروى عن عبد اهللا بن عمر نحوًا من ثالثة أحاديث، وروى 

 .٧/٩٧للزركيل  »األعالم«، و٢/٢٥٣للعجيل » معرفة الثقات«: ظران. عن السائب بن يزيد 

َغَها، َفُربَّ َحاِمِل فِْقٍه َغْريِ «: ولفظه رواه عن زيد بن ثابت  )٣( َ اهللاُ اْمَرًأ َسِمَع َمَقاَلتِي َفَبلَّ َنرضَّ

، وابن ماجه يف ٢١٩٢٣رقم » املسند«مام أمحد يف اإل: »َفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل فِْقٍه إَِىل َمْن ُهَو َأْفَقُه ِمنْهُ 

كتاب : قريبًا منه »اجلامع«، والرتمذي يف ٢٣٠رقم ) ١٨( بلغ علامً املقدمة، باب من : »السنن«

يف : ، وقال٢٦٥٦رقم ) ٧(، باب جاء يف احلث عىل تبليغ السامع )٤٢( ملسو هيلع هللا ىلصالعلم عن رسول اهللا 

، قال أبو الباب عن عبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وجبري بن مطعم وأيب الدرداء وأنس 

 .حسنٌ  حديث زيد بن ثابت حديٌث : عيسى



٨٢ 

  . بفقه علمه وقلبه ال بحديث سواه

عن اإلمام بَّاس ريض اهللا عنهم أمجعني ومثله روى ابن ع )١(روى كعب األحبار

م اهللا وجهه وريض املرتىض سيِّدنا عيلٍّ  إنَّه يكوُن يف آخر «:  اهللا عنه أنَّه قالكرَّ

فون وال خيافون،  نيا وال َيزَهدون، وُخيوِّ دون النَّاَس يف الدُّ مان علامٌء ُيَزهِّ الزَّ

ن نيا وينهون عن غشيان الوالة وال ينتهون، ُيْؤثِرون الدُّ يا عىل اآلخرة، ويأكلون الدُّ

بون األغنياء، وُيبعدون الفقراء، يتغايرون عىل العلم كام يتغاير  بألسنتهم أكًال، يقرِّ

جال، يغضب أحدهم عىل جليسه إذا ج الس غريه، ذلك حظُّهم من النِّساء عىل الرِّ

  . »العلم

وإنَّ ُمنَكَرُكم إنَّ معروَفكم اليوَم ُمنَكُر زماٍن قد مىض، «: وقال ُحذيفة 

، وكاَن الَعالِ   )٢(مُ ـاليوَم معروُف زماٍن يأيت، وإنَّكم لن تزالوا بخٍري ما َعَرفُتم احلقَّ

  . )٣(»فيكم غَري ُمسَتَخفٍّ 

ُم بينَُهم كاِحلَامِر امليِت ال يلَتِفُتوَن إليه، ـيأيت زماٌن يكوُن الَعالِ «: وقال أيضاً 

املنافُق فينا اليوَم، ويكوُن املؤمُن يومئذٍ ٍ أذلُّ من  )٤(فيَيْسَتْخفي املؤمُن فيه كام َيسَتخْ 
                                                        

تابعي، كان يف اجلاهلية من كبار : هـ)٣٢( كعب بن ماتع بن ذي هجن احلمريي، أبو إسحاق تـ )١(

، فأخذ عنه ، وقدم املدينة يف خالفة عمر علامء اليهود يف اليمن، وأسلم يف زمن أيب بكر 

نَّة  حابة وغريهم كثريًا من أخبار األمم الغابرة، وأخذ هو من الكتاب والسُّ حابة، الصَّ عن الصَّ

ام فسكن محص، وتويف فيها ع للذهبي » احلفاظ ةتذكر«: انظر. ن مئة وأربع سننيوخرج إىل الشَّ

 .٥/٢٢٨للزركيل  »األعالم«، و١/٥٢

» اإلحياء«هذا األثر اإلمام الغزايل يف  وهو خطأ مطبعي؛ فقد ذكر) العلم(يف األصل املطبوع  )٢(

 .»العامل«: وغريه بلفظ

عن  ١/٢٢٧ »قوت القلوب«، وأبو طالب املكي يف ١/١٠٨» اإلحياء«ام الغزايل يف ذكره اإلم )٣(

ابن عساكر يف : ، ومل أجده عنه، بل رواه عن ابن سريين عن عدي بن حاتم حذيفة 

 .٤٠/٩٢ »دمشق تاريخ«

فُّ ( ياء يف آخرها، قد يكون ضبطها من غري »يستخف«يف األصل املطبوع وردت  )٤( من ) َيْسَتخِّ
= 



٨٣ 

  .)١(»األََمة

رْ  ا اللبيُب  فتدبَّ ة يكون من االستخفاف بالعلامء، وُذلَّ العلامء  أهيُّ َتَر أن ُذلَّ األُمَّ

ة رضبة الزٍب إجالل  يكون من االستخفاف بالعلم، وعىل كلِّ حاٍل، فعىل األمَّ

م أوع : مون هبا، جاء يف اخلربـ، وهم العالِ ملسو هيلع هللا ىلصية رشيعة رسول اهللا العلامء؛ ألهنَّ

ال َعَمَل «: َفأيَن الَعَمُل؟ قاَل : قيَل ، »َيْأِيت َعَىل النَّاِس َزَماٌن َمْن َعَرَف فِْيِه اَحلقَّ َنَجا«

  .)٢(»َمْن َهَرَب بِِدْينِِه ِمْن َشاِهٍق إِىل َشاِهٍق  َمئٍِذ، ال َينُْجو فِيِْه إِالَّ َيوْ 

َيْأِيت َعَىل النَّاِس َزَماٌن َمْن َعِمَل ِمنُْهم بُِعْرشِ َما ُأِمَر بِِه «: ن أيب هريرة وع

رداء )٤(»بُِعْرشِ َما َيْعَلُم َنَجا«: ، ويف لفظٍ )٣(»َنَجا إنَُّكم َلْن َتَزاُلوا «: ، وقال أبو الدَّ

                                                                                                                                              
= 

التواري، : من اخلفاء، أي) َيْسَتْخِف ( ستخفاف ولكن ال يستقيم هبا املعنى يف هذا األثر، أو اال

صح واهللا ، وباملعنى األول خطأ مطبعي، واأل)يستخفي ( ولكن من غري حذف الياء من آخرها 

 .)يستخفي (أعلم املعنى الثاين 

َيأيت عىل النَّاس زماٌن يستخفي «: مرفوعًا بلفظ ورواه عن جابر  مل أجده عن حذيفة  )١(

، والديلمي ٢٣٨رقم » الشامينيمسند «الطرباين يف : »املؤمُن فيهم كام يستخفي املنافُق فيكم اليومَ 

 .   ٨٦٧٩رقم  »الفردوس«يف 

، ورواه عن عبد اهللا بن مسعود ٤٣٩رقم  »الزهد الكبري«البيهقي يف : رواه عن أيب هريرة  )٢(

 : واحلارث ١/٢٢٩» التدوين يف أخبار قزوين«، والرافعي يف ١/٢٥» ليةاحل«أبو نعيم يف ،

يأيت عىل «: ، رووه بلفظ٨٦٩٧رقم » الفردوس«، والديلمي يف ٧٧٤رقم » بغية الباحث«يف 

شاهٍق، وِمْن ُجْحٍر إىل َمْن َهرَب بدينِِه ِمْن شاهٍق إىل  َيْسَلُم لذي ِديٍن ِدينُُه إالَّ النَّاِس زماٌن ال 

 .»...جحرٍ 

) ٣٤(، باب )٣٤(كتاب الفتن : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : مرفوعاً  رواه عن أيب هريرة  )٣(

، وأبو نعيم يف ١١٥٦رقم » الصغري«ذا حديٌث غريٌب، والطرباين يف ه: ، وقال٢٢٦٧رقم 

ُكْم ِيف َزَماٍن َمْن َتَرَك ِمنُْكْم ُعْرشَ َما ُأِمَر بِ «: ، بلفظ٧/٣١٦» احللية« ِه َهَلَك، ُثمَّ َيْأِيت َزَماٌن َمْن إِنَّ

 .»َعِمَل ِمنُْهْم بُِعْرشِ َما ُأِمَر بِِه َنَجا

ُكْم ِيف «: ، بلفظ٢١٦٩٩رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : مرفوعاً  رواه عن رجٍل عن أيب ذرٍّ  )٤( إِنَّ

َوَسَيْأِيت َعَىل  -َأْو َقاَل َهَلَك  - َما َيْعَلُم َهَوى  َزَماٍن ُعَلُامُؤُه َكثٌِري ُخَطَباُؤُه َقلِيٌل َمْن َتَرَك فِيِه ُعَشْريَ 
= 



٨٤ 

ُم ـُعِرَف، َوَوْيٌل َلُكم إذا كاَن الَعالِ بَِخْريٍ َما َأْحَبْبُتم ِخَياَرُكم، َوِقْيَل فِْيُكم احلَقَّ فَ 

اِة النَّطِْيِح    .)١(»كالشَّ

فاعيُّ  يُِّد أمحد الرِّ عن لباب  وقد ُسِئَل شيُخ مشايخ اإلسالم موالنا السَّ

ائل، فقال َصها بجوابه للسَّ   :يا مبارك، قال تعاىل: العلم ورشائف نتائجه فلخَّ

﴿<  ;  :     9   8   7     6  5   4  ?  >  =@     E  D    C   B   A

L  K   J  I  H  G  F ﴾]آل عمران[ ،﴿?  @  A  B    C  

D  E  F﴾ ]آل عمران[.  

ْ باجلنَّة  ِد اَهللا بعلمك، وكن مسلًام بيقينك، ُحتسب يف ِعَداِد العلامء، وَبرشِّ فوحِّ

ن طريقة الذين باعوا أنُفَسهم هللا قائمني بالِقسط، ال يظلمون وال يطغون، وال ع

ينحرفون، وهللا يغضبون ويرضون، ولعباد اهللا يرمحون، ومع احلقِّ ال مع  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ 

وجهه، ُهيِلُك َمن عصاه، ويمحق  واعلم أنَّ كلَّ يشٍء هالٌك إالَّ الغرض يقفون، 

من َأِيَس من رمحته، وَيُمنُّ عىل من أطاعه وأحسن الظَّنَّ به، ومن َعَرف اهللاَ فأطاعه 

نيا فزهدها قلُبُه طابت نجا، ومن ع يطان فعصاه َسلِم، ومن عرف الدُّ رف الشَّ

عيشته وَحُسنَت عاقبُتُه، ومن عرف احلقَّ فاتَّبعه فاز، ومن عرف الباطل فاجتنبه 

ب  نيا نِدم يف ُعقباه، ومن هذَّ تُه الدُّ َأِمَن، ومن عرف اآلخرة فطلبها َسِعد، ومن غرَّ

هبا بام واب، وكان  ملسو هيلع هللا ىلص جاء به رسول اهللا َنْفَسه برأيه غلط، ومن هذَّ ُهِدي إىل الصَّ

  . من اآلمنني يوم احلساب

سوُل، واالنتهاء عامَّ هنى عنه؛ وأدُب : والعلم كلُّ العلم األخذ بام أتى به الرَّ

ضا من : الِعْلمِ  رب يف اهللا، والرِّ فقُة عىل َخْلِق اهللا كلِّهم، وإرادة اخلري هلم، والصَّ الشَّ

                                                                                                                                              
= 

َك فِيهِ   .»بُِعَشْريِ َما َيْعَلُم َنَجا النَّاِس َزَماٌن َيِقلُّ ُعَلَامُؤُه َوَيْكُثُر ُخَطَباُؤُه َمْن َمتَسَّ

 .٧/٢٨٣ »احللية«رواه أبو نعيم  )١(



٨٥ 

كر هللا جوع يف مجيع املآرب واملقاصد إىل اهللا، وال حول وال قوة إالَّ اهللا، والشُّ ، والرُّ

  .انتهى كالمه العايل، وفيه كلُّ ما يبتغيه العاِمل والعاقل. باهللا العيلِّ العظيم
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 مرحلة اخلوف من اهللا

وقال  ،]النحل[ ﴾ ¬    ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤﴿ :قال اهللا تعاىل

   ¯  ®  »¬  ª  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £﴿ :سبحانه

  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ : ، وقال تعاىل]األعراف[ ﴾ ´  ³  ²  ±  °

Á  Â    Ã  Ä   Å  Æ  Ç  È  É     Ê ﴾ ]النازعات[.  

الم الة والسَّ َهللا ْم َخيَِف اـَمْن َخاَف اَهللا َخاَفُه ُكلُّ َيشٍء، َوَمْن لَ «: وقال عليه الصَّ

َفُه اهللاُ َتَعاَىل ِمْن ُكلِّ َيشءٍ  يفة)١(»َخوَّ ، )٢(»َرْأُس اِحلْكَمِة َخمَاَفُة اهللاِ «: ، ويف اآلثار الرشَّ

الم الة والسَّ ِيت َوَجالِيل ال َأْمجَُع َعَىل َعْبِدي : َقاَل اُهللا َتَعاَىل «: وقال عليه الصَّ َوِعزَّ

، ُع َلُه َأْمنَْنيِ ، َوال َأْمجَ ْنَيا َأَخْفُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوإَِذا َخاَفنِي ِيف  َخْوَفْنيِ َفإَِذا َأِمنَنِي ِيف الدُّ

                                                        
 ، والبيهقي يف ٤٢٩رقم » الشهابمسند «القضاعي يف : رواه عن واثلة بن األسقع  )١(

أن إسناده وقد روي هذا اللفظ عن واثلة بن األسقع مرفوعًا غري : ، وقال٩٧٤رقم  »الشعب«

الرافعي يف : ريض اهللا عنهام، ورواه عن ابن عمر ٥٥٣٩رقم  »الفردوس«جمهول، والديلمي يف 

البيهقي يف : ز ، ورواه من قول عمر بن عبد العزي١/٢٢٩ »التدوين يف أخبار قزوين«

 .٩٧٢رقم  »الشعب«

ورفعه  »الثواب«رواه أبو الشيخ يف كتاب : ٤٩٥٢رقم  »بالرتغي«وقال احلافظ املنذري يف       

ه أبو الشيخ ابن حبان يف روا: ٤/١٩٨ »اإلحياء«اإلمام العراقي يف خترجيه عىل وقال . منكر

ه ابن أيب الدنيا يف كتاب وروامن حديث أيب أمامة بسند ضعيف جدًا،  »الثواب«كتاب 

 .بإسناد ضعيف معضل »اخلائفني«

مذي ٧٤٤قم ر »الشعب«البيهقي يف : مرفوعاً  رواه عن عبد اهللا بن مسعود  )٢( ، واحلكيم الرتِّ

البيهقي : رواه عنه موقوفاً ، و٢/٢٢٠األصل السادس والعرشون واملائتان : »نوادر األصول«يف 

موقوٌف، وقد روي من وجٍه آخر ضعيف مرفوعًا إىل النَّبيِّ هذا : ، وقال٧٤٣رقم  »الشعب«يف 

 .ملسو هيلع هللا ىلص



٨٨ 

نُْتُه َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ْنَيا َأمَّ   .)١(»الدُّ

فاعيُّ  يِّد أمحد الرِّ م به : وقال شيخ مشاخينا اإلمام السَّ اخلوف سوط اهللا ُيقوِّ

دت سوَء األدب، ثم قال َخيَاف قبل أن ُخيَاف، وَيَتَأدَّب قبل أن  فالعاقل: نفسًا تعوَّ

  .اخلوف النَّْفس ويزيل آثار آفاهتا إالَّ ُيَؤدَّب، فلن حيرق شهوات 

ال ُيسقى املحبُّ كأَس املحبَِّة إالَّ :  )٢(وقال العارف باهللا ذو النُّون املرصي

  .من بعد أن َينُْضَج قلُبُه باخلوف

 :واخلائفون عىل أقسام

  .نه تعاىل عىل دنياهمنهم من خياف م

  .ومنهم َمن خياف منه ألجل آخرته

ومنهم َمن خياف ملعرفته بعظمته سبحانه وقدرته وكربيائه ومجاله وجالله 

  ³  ²  ±  °  ¯﴿: وسائر صفاته، وهذا أرشف األقسام؛ قال تعاىل

 ، وقال شيُخ )٣(»َأَنا َأْخَوُفُكم هللاِ َتَعاَىل «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا ]٢٨:فاطر[ ﴾´
                                                        

رقم ) ٢(وبة ، باب الت)٧(كتاب الرقائق : »صحيحه«ابن حبان يف : رواه عن أيب هريرة  )١(

تاريخ «ابن عساكر يف :  ، ورواه عن أنس بن مالك ٧٧٧رقم  »الشعب«، والبيهقي يف ٦٤٠

 .١٥٧رقم  »دالزه«ابن املبارك يف : مرسالً  ، ورواه عن احلسن البرصي ٥٤/٢٧٦ »دمشق

أحد رجال : هـ)٢٤٥(ذو النون ثوبان بن إبراهيم املرصي، أبو الفياض، أو أبو الفيض تـ  )٢(

الطريقة؛ كان أوحد وقته علًام وورعًا وحاالً وأدبًا، وهو معدود يف مجلة من روى املوطأ عن 

هاد الُعبَّاد املشهورين، من أهل ، وكان حكيًام فصيحًا، وكان أحد اإلمام مالك  الزُّ

وفيات «: انظر. مرص،كانت له فصاحة وحكمة وشعر، وتويف بمرص، ودفن بالقرافة الصغرى

 .٢/١٠٢للزركيل  »األعالم«، و١/٣١٥البن خلكان » األعيان

اإلمام البخاري : »... َواهللاِ إِينِّ ألَْخَشاُكْم هللاِ َوَأْتَقاُكْم َلهُ ... «: بلفظ رواه عن أنس بن مالك  )٣(

، ورواه عن ٥٠٦٣رقم ) ١(، باب الرتغيب يف النكاح )٦٧(كتاب النكاح : »الصحيح«يف 

يِّدة عائشة  ُهْم َلُه َخْشَيةً ... «: بلفظ ريض اهللا عنهاالسَّ اإلمام : »َفَواهللاِ إِينِّ ألَْعَلُمُهْم بِاهللاِ َوَأَشدُّ

رقم ) ٧٢(من مل يواجه الناس بالعتاب  ، باب)٧٨(كتاب األدب : »الصحيح«البخاري يف 
= 
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ٍد التُّسَرتيُّ  املريد خياف أن ُيْبَتىل باملعايص، والعارف خياف : وقته سهٌل أبو حممَّ

 . أن ُيْبَتىل بالقطع؛ وذلك لعلمه برسعة تقلُّب القلب

َيا ُمَقلَِّب الُقُلْوِب، «: ُيْكثُِر أن يقولملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهللا : قال أنٌس  :قلت

فهل ُخيَاُف َعَلْينَا؟  يا َنبِيَّ اهللاِ، آمنَّا بَِك وبَِام ِجْئَت بِِه،: ، َفُقلُت »َثبِّْت َقْلبِي َعَىل ِدْينَِك 

ُبَها َكْيَف َيَشاءُ «: قال ، وهذا من )١(»َنَعْم، إِنَّ اْلُقُلوَب َبْنيَ َأْصُبَعْنيِ ِمْن َأَصابِِع اهللاِ ُيَقلِّ

ور فتدبَّر، واملعنى   .َعي القضاء والقدرإنَّ القلوب بني ُأْصبُ : قبيل متثيل املعاين بالصُّ

يفة الكاملة    :ومن أقسام اخلوف الرشَّ

يقني - ١ قيب يف  :خوف الِصدِّ وفيه حماسبة النَّفس عىل كلِّ َنَفٍس، ومراقبة الرَّ

ُبهات من كلِّ يشٍء، ومن أمهها اخلوض : كلِّ وقٍت، والورع عن اإلقدام عىل الشُّ

ان من أن ُيدِخل يف دين اهللا ما مل بالعلوم بغري يقٍني، والعمل بغري فقٍه، وسجن اللِّس

ْعُه رسوُلُه األعظم  ئن ، ومل ينطق به خزاملسو هيلع هللا ىلصَيْذُكْرُه تعاىل لنبيِّه يف كتابه، ومل ُيَرشِّ

لف رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني ة من السَّ ع األئمَّ   .الرشَّ

ازيُّ : ومنها اخلوف عىل اإليامن - ٢ َس اُهللا ُرْوَحهُ  )٢(قال حييى الرَّ اخلوف  إنَّ : قدَّ

والعياذ باهللا  - عىل اإليامن عالمُة الِغْبَطِة بدوام وجوده، وإنَّ الذين ُخيشى عليهم 

                                                                                                                                              
= 

رقم ) ٣٥...(باهللا  ملسو هيلع هللا ىلص، باب علمه )٣٤(كتاب الفضائل : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٦١٠١

٢٣٥٦. 

كتاب : »اجلامع«، واإلمام الرتمذي يف ١٢١٣١قم ر »املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أنس  )١(

محن ،  باب ما جاء أنَّ القلوب بني أصبعي )٣٣(القدر  هذا حديٌث : ، وقال٢١٤٠رقم ) ٧(الرَّ

، وقال ٣١٤٠رقم ) ٢٧(كتاب التفسري : »املستدرك«احلاكم يف : حسٌن، ورواه عن جابر 

 . عىل رشط مسلم: »التلخيص«الذهبي يف 

مل يكن له نظٌري يف وقته،  واعظ، زاهد،: هـ) ٢٥٨( حييى بن معاذ بن جعفر الرازي، أبو زكريا تـ  )٢(

 .٨/١٧٢للزركيل  »األعالم«. أقام ببلخ، ومات يف نيسابور ري،من أهل ال
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  : من سوء اخلامتة ثالث طوائف -تعاىل 

ين؛ الذين ُحيِدثون يف دين اهللا من األقوال  :األوىل يغ يف الدِّ أهل البدع والزَّ

  .واألفعال ما مل يكن منه

عوى؛ ا :والثَّانية ِة عىل أهل الدَّ لذين يرون أنُفَسهم وأعامهلم ويظنُّون اخلَِرييَّ

  . اخللق بأعامهلم

يطان؛ الذين  :والثَّالثة باع اهلوى وطاعة الشَّ املتجاهرون بالفسق والفجور واتِّ

باع كتاب اهللا وطاعة رسوله  يطاِن أحبَّ إليهم من اتِّ باَع الشَّ   . ملسو هيلع هللا ىلصيرون اتِّ

ته : ة القلب وغفلتهومن أقسام اخلوِف، اخلوُف من قسو -٣  فإنَّ القلب إذا طمَّ

احلات،  القسوة والغفلة؛ قاد صاحبه إىل ظلم العباد، واحتقار الباقيات الصَّ

، وأحبَّ الباطل وأصحابه، وعدا عىل اهللا تعاىل  والغرور بالفانيات، وأهان احلقَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصوآياته وكلامته، وأوامر رسوله 

جارة، فإذا بكت العني وقسا وقد ترى البعض يبكون وقلوهبم أقسى من احل

القلب، دلَّ ذلك عىل النِّفاق، ومتَّى رأيت العبد ال يزيده بكاؤه إالَّ ِكربًا وُعْجبًا 

نيا فاعلم أنَّ بكاَءه كان تصنُّعًا وزوراً    .وُظلًام وقسوًة وغفلًة ورغبًة يف الدُّ

د  أنَّه طويل: ، يعني»أنَّ بكاَء عثامن يف َساَقْيهِ «: وجاء يف اخلرب القيام، كثري التَّهجُّ

محن بن عوف  إْن مل تبِك عيناُه فقد «: أنَّه والتِّالوة يف اللَّيل، وجاء يف عبد الرَّ

ِّ وخضوعه هللا »َكى َقلُبهُ بَ  ة الرسِّ ، وإذا َمجع املرُء بني بكاء العني وخشوع القلب وِذلَّ

، قال تعاىل ديَّ األتمَّ   S  T  U﴿: تعاىل فقد استكمل احلال املحمَّ

V   W    Y ﴾ ]اإلرساء[.  

ديِّ مع خشوعهم وبكائهم يف اهللا فهم أهل سكينٍة ووقاٍر،  وأهل الكامل املحمِّ

ُهم ُحبًَّا هللا، ملسو هيلع هللا ىلصوكذا كان رسول اهللا  ؛ فإنَّه كان أخوَف اخلَْلِق كلِّهم من اهللا، وأشدَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصقورًا ومل يكن يف خشوعه كثري االنزعاج والقلق، وإنَّام كان خاشعًا باكيًا و
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، ومع  ة حالِِه، وجليل مرشبِِه مع األعرايبِّ كأنَّه أعرايبُّ وكان لَِلطافة َطوره، وِعزَّ

بيِّ بمعناه؛ يتصابى له ويامزحه، ويرقُّ للضعفاء والنِّساء والعجزة واملساكني،  الصَّ

يقارب الكلَّ يف علومهم، وخياطبهم بعقوهلم، وُيْظِهُر هلم من َوجده وحاله ما 

أرواحنا جلنابه  -مهمهم؛ ليعطيهم نصيبهم من فضله وذوقه واألنس به حتمله 

ُيَوفِّيهم حقوق األنس؛ لكيال ُتَصدَّ قلوُهبم عن العلم بحاله  -العظيم الفداء 

ؤال منه واألخذ عنه، وكذلك األنبياء  الكريم بجليل هيبته فينقطعوا عن السُّ

الم  -إخوانه  الة والسَّ يقون والعارفون  -عليه وعليهم أفضل الصَّ دِّ راثهم الصِّ ووُّ

  . وأمناؤهم العلامء العاملون

يِّ  فاعيُّ  ريض اهللا عنه وعنَّا بهقال شيخ مشايخ اإلسالم موالنا السَّ من : د أمحد الرِّ

  .طاَلَب اخلَلَق بِعلمه وخاطبهم بعقله فقد بخسهم حقوَقهم، ومل يقم بحقِّ اهللا فيهم

ِرْج أحدًا من دربه وال ختاطبه بغري علمه ال ُخت : يقول وكان حييى بن معاذ 

  .فتتعب وال ينتفع منك، ولكن اغرف له من هنره واسقه بكأسه

وقد ترى ُأناسًا لضعِف عقوِهلم يأخذهم طارُق خوٍف فال يقف أحدهم  :قلت

وم،  هر والصَّ معه بام يليق له، فُيجاوز احلدَّ يف املجاهدة، ويفرط يف اجلوع والسَّ

  .وٌد وباطٌل وكلُّ ذلك مرد

َد «: كان يقولملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا : قال أنٌس  ُدوا َعَىل َأْنُفِسُكْم َفُيَشدِّ الَ ُتَشدِّ

َواِمِع  َد َعَلْيِهم، َفتِْلَك َبَقاَياُهم ِيف الصَّ ُدوا َعَىل َأْنُفِسِهْم َفُشدِّ اهللاُ َعَلْيُكْم؛ َفإِنَّ َقْوًما َشدَّ

َيارِ    .)١(» ]٢٧: حلديدا[ ﴾g    f  e  d    c  ﴿ َوالدِّ

                                                        
 ، باب يف احلسد)٣٦(كتاب األدب : »السنن«اإلمام أبو داود يف : رواه عن أنس بن مالك  )١(

» األحاديث املختارة«، والضياء املقديس يف ٣٦٩٤رقم  »املسند«، وأبو يعىل يف ٤٩٠٤رقم ) ٥٢(

رواه أبو يعىل ورجاله رجال الصحيح : ٦/٢٥٩ »مع الزوائدجم«، وقال اهليثمي يف ٢١٧٨رقم 

 .غري سعيد بن عبد الرمحن بن أيب العمياء وهو ثقة
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 ريض اهللا عنهاَعَىل َعاِئَشَة  َرَأُة ُعْثَامَن ْبِن َمْظُعونٍ َدَخَلِت امْ :  )١(وقال عروة

ُة اْهلَْيَئِة َفَسَأَلْتَها ْيَل َوَيُصوُم النََّهاَر، : َما َشْأُنِك؟ َفَقاَلْت : َوِهَي َباذَّ َزْوِجي َيُقوُم اللَّ

: ُعْثَامَن َفَقاَل ] ملسو هيلع هللا ىلص[ْت َعاِئَشُة َذلَِك َلُه، َفَلِقَي َرُسوُل اهللاِ َفَذَكرَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَدَخَل َرُسوُل اهللاِ 

ْ ُتْكَتْب َعَلْيَها « ْهَبانِيََّة َمل ! َفَام َلَك ِيفَّ ُأْسَوٌة؟ -عىل َزْوَجتِِه : أي - َيا ُعْثَامُن، إِنَّ الرَّ

ُدوِدِه ألَنا   .)٢(»َفَواهللاِ إِنَّ َأْخَشاُكْم هللاِ َوَأْحَفَظُكْم ِحلُ

الة : القتصادبا ملسو هيلع هللا ىلصوقد َأَمَر رسوُل اهللا  وهو احلال الوسط، فقال عليه الصَّ

الم ُدْوا َوَقاِرُبْوا، َوَعَلْيُكم بِالَقْصدِ «: والسَّ َفإِنَّ َهَذا «الوَسِط ِمَن األُُموِر؛ : أي) ٣(»َسدِّ

يَن َمتِْنيٌ َفَأْوِغْل فِْيِه بِِرْفٍق، َوال ُتَبغِّْض إىل َنْفِسَك عِ  ال تعمل : ، أي)٤(»َباَدَة اهللاِالدِّ

يف  ملسو هيلع هللا ىلصُمتجاوزًا للحدِّ فتضجَر وتشمئزَّ َنْفُسك من عبادة اهللا، وهذه كانت سريته 

  .ه وأهل بيته وُسنَّته يف أصحابه ريض اهللا تعاىل عنهم أمجعنينفس
                                                        

أحد الفقهاء السبعة : هـ)٩٣ - ٢٢(عروة بن الزبري بن العوام األسدي القريش أبو عبد اهللا  )١(

، وانتقل إىل البرصة، ثم إىل باملدينة، كان عاملًا بالدين، صاحلًا كريًام، مل يدخل يف يشٍء من الفتن

بن الزبري ألبيه  مرص فتزوج وأقام هبا سبع سنني، وعاد إىل املدينة فتويف فيها، وهو أخو عبد اهللا

 .٤/٢٢٦للزركيل  »األعالم«، و٣/٢٥٥البن خلكان » وفيات األعيان«: انظر. وأمه

يِّدة عائشة  )٢( ، وابن حبان يف ٢٦٤١٨رقم » نداملس«اإلمام أمحد يف : ريض اهللا عنهارواه عن السَّ

 .٨٣١٩رقم  »الكبري«، والطرباين يف ٩رقم ) ٢... (اب االعتصام بالسنةاملقدمة، ب: »صحيحه«

، باب القصد )٨١(كتاب الرقاق : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : رواه عن أيب هريرة  )٣(

 :ولفظ أيب يعىل. ٦٥٩٤رقم » املسند«، وأبو يعىل يف ٦٤٦٣رقم ) ١٨( واملداومة عىل العمل

ِة، َوَعَلْيُكْم بِاْلَقْص « ْجلَ ٍء ِمَن الدُّ َواِح َوَيشْ وا، َواْسَتِعينُوا بِاْلُغُدوِّ َوالرَّ ُدوا َوَقاِرُبوا َوَأْبِرشُ ِد َسدِّ

 . »َتْبُلُغوا

، ٤٥٢٠رقم ) ٦٥٠( باب القصد يف العبادة: »السنن الكربى«البيهقي يف : رواه عن جابر  )٤(

البيهقي يف : ، ورواه عن عمرو بن العاص ١١٤٧رقم  »مسند الشهاب«يف والقضاعي 

ريض اهللا ، ورواه عن عائشة ٣١/٢٦٦ »تاريخ دمشق«، وابن عساكر يف ٣٨٨٦رقم » الشعب«

إِنَّ َهَذا «: خمترصًا بلفظ ، ورواه عن أنس ٣٨٨٥رقم  »الشعب«البيهقي يف : قريبًا منه عنها

يَن َمتٌِني َفَأْوِغلُ   .١٣٠٨٣رقم  »املسند«اإلمام أمحد يف : »وا فِيِه بِِرْفٍق الدِّ
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جاء    مرحلة الرَّ

   £  ¢  ¡  �﴿: الرجاء من أعظم مراتب اليقني، قال اهللا تعاىل

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «   ®¬﴾ ]٢١٨:البقرة[ َ ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد َفرسَّ

ألزَمها : أي -  ُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد َنْفَسُه ِيف َطاَعِة اهللاِـال«: املجاهَد واملهاجر فقال

ُنْوَب ـَوال –طاَعَة اِهللا ومنعها عن معصيته    .)١(»ُمَهاِجُر َمْن َهَجَر اَخلَطاَيا َوالذُّ

: ، َفَقاَل »َكْيَف َجتُِدَك؟«: يف َمَرِض َمْوتِِه َفَقاَل  َرُجلٍ عىل  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَل َرُسوُل اهللاِ 

، َفَقاَل َأِجُدِين َأَخاُف ُذُنْوِيب َوَأْرُج  ْبٍد ِيف َهَذا َما اْجَتَمَعا ِيف َقْلِب عَ «: و َرْمحََة َريبِّ

عند ملسو هيلع هللا ىلص وُل اهللا ، وأوىص رس)٢(»امَّ َخيَاُف ـَأْعَطاُه اُهللا َما َرَجا، َوآَمنَُه مِ  املَْوطِِن إِالَّ 

، ويف احلديث )٣(»َوُهَو َحَسُن الظَّنِّ بِاهللاِ  ال َيُمْوُتنَّ َأَحُدُكم إِالَّ «: موته فقال

  .)٤(»َأَنا َعنَْد َظنِّ َعْبِدي ِيب، َفْلَيُظنَّ ِيب َما َشاءَ «:  القديس

                                                        
: »صحيحه«، وابن حبان يف ٢٤٤٥٨رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن َفَضاَلَة بِن ُعَبيد  )١(

) ١(كتاب اإليامن : »املستدرك«، واحلاكم يف ٤٨٦٢رقم ) ١٧(رة ، باب اهلج)٢١(كتاب السري 

 .٧٩٦رقم  »بريالك«، والطرباين يف ٢٤رقم 

، ٩٨٣رقم ) ١١(، باب )٨(كتاب اجلنائز : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : رواه عن أنس  )٢(

، باب ذكر املوت )٣٧(كتاب الزهد : »السنن«يٌث حسٌن غريٌب، وابن ماجه يف هذا حد: وقال

 ،١٥٨٧رقم : »تارةاألحاديث املخ«، والضياء املقديس يف ٤٢٦١رقم ) ٣١(واالستعداد له 

 .٣٤١٧رقم  »املسند«إسناده صحيح، وأبو يعىل يف : لوقا

كتاب : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ١٤١٧١رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن جابر  )٣(

أول : »السنن«، وأبو داود يف ٢٨٧٧رقم ) ١٩( ...، باب األمر بحسن الظن )٥١(اجلنة ونعيمها 

، وابن ماجه يف ٣١١٣رقم ) ١٧.(..ن حسن الظن ، باب ما يستحب م)١٥(كتاب اجلنائز 

، وابن حبان يف ٤١٦٧رقم ) ١٤( ، باب التوكل واليقني)٣٧(كتاب الزهد : »السنن«

 . ٦٣٦رقم ) ٢(، باب التوبة )٧(كتاب الرقائق : »صحيحه«

، وابن حبان يف ١٦١١٢رقم » سندامل«اإلمام أمحد يف : رواه عن واثلة بن األسقع  )٤(
= 
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  إالَّ مل ُحيِْسِن الظَّنَّ باهللاحيلف باهللا أنَّ العبد  وقد كان عبد اهللا بن مسعود 

  .)١(ويعطيه اهللا ما يريد؛ ألنَّ اخلري كلَّه بيده

، فقد أعطاه ما يظنُّه؛ ألنَّه هو الذي أعطاه ُحْسَن  وإذا أعطى العبد حسن الظَّنِّ

ق له ظنَّه   .الظَّنِّ به، وأراد أن ُحيقِّ

فاعيُّ  يِّد أمحد الرِّ اجني  وقد ُسئل اإلمام األكرب موالنا السَّ عن عالمة الرَّ

نا عىل ذلك القرآُن العظيُم، قال تعاىل يف كتابه العزيز: لفقا   ¾  ½  ¼﴿: َدلَّ

¿ À Á  Â Ã Ä ÆÅ Ç È É Ê  

Ë Ì ﴾ ]فاطر[ .  

جاُء غُري التَّمنِّي، وهو : ثمَّ قال  جاء : أي -الرَّ ُحْسُن الظَّنِّ بعد صالح  -الرَّ

: ملسو هيلع هللا ىلصل رسول اهللا إمهال العمل، واالغرتار باهللا تعاىل، قا: العمل، والتَّمنِّي

َمْن َأْتَبَع َنْفَسُه َهَواَها : َمْن َداَن َنْفَسُه َوَعِمَل ملَِا َبْعَد املَْْوِت، َواألَْمحَُق : اْلَكيُِّس «

  . انتهى كالمه العايل واستدالله الغايل. )٢(»َمنَّى َعَىل اهللاـَوتَ 

جاء لُّ هللا بصالِح العمل، وعدم رؤية النَّفس :ومن آداب الرَّ ، وحسن الظَّنِّ الذُّ

جاء طلُب  ياء بالعني؛ فإنَّ الرَّ عاء امتزاج ماء الضِّ جاء ممتزٌج بالدُّ به سبحانه، والرَّ
                                                                                                                                              

= 
 ، واحلاكم يف ٦٣٣رقم ) ٣(تعاىل ، باب حسن الظن باهللا )٧(تاب الرقائق ك: »صحيحه«

يح اإلسناد، هذا حديٌث صح: ، وقال٧٦٠٣رقم ) ٤٠(كتاب التوبة واإلنابة : »املستدرك«

جممع «، وقال اهليثمي يف ٢١٠رقم  »الكبري«، والطرباين يف »التلخيص«ووافقه الذهبي يف 

 .رباين يف األوسط ورجال أمحد ثقاترواه أمحد والط: ٢/٣٢١ »الزوائد

، والبيهقي يف ٨٧٧٢رقم » الكبري«الطرباين يف : ن مسعود موقوفاً رواه خيثمة عن عبد اهللا ب )١(

والذي ال إله غُريُه، َما ُأْعطَِي َعْبٌد ُمْؤِمٌن َشْيَئًا َقطُّ َبْعَد «: ، ولفظ البيهقي١٠١٤رقم » الشعب«

ِس  َأْفَضَل  اِإلْيَامِن بِاهللاِ  ِسَن َظنَُّه بِاهللاِ، واهللاِ الذي ال إله غُريُه، ال ُحيْ  ُن َعْبٌد بِاهللاِ َظنَُّه إِالَّ ِمْن َأْن ُحيْ

اُه؛  .»وذلك َأنَّ اَخلْريَ بَِيِدهِ  َأْعَطاُه اهللاُ إِيَّ

 .ـ٤٩مرَّ خترجيه صـ  )٢(
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عاء طلب اخلري من اهللا باللِّسان النَّاطق، وال  ، والدَّ ِّ اخلري من اهللا تعاىل بلسان الرسِّ

اعي إالَّ إذا كان ُخملِصًا يدعو اهللا تعاىل وهو موقٌن با إلجابة، وهذا هو ُجياب الدَّ

  .ُحْسُن الظَّنِّ باهللا َجلَّْت ُقْدَرُتهُ 

 َتَعاَىل ال َيْقَبُل إَِذا َدَعْوُتم َفُكْوُنْوا ُمْوِقنِْنيَ بِاِإلَجاَبِة؛ َفإِنَّ اهللاَ«: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا 

ِيف َغْريِ َما ِمْن َداٍع َدَعا ُموِقنًا بِاِإلَجاَبِة «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهللا )١(»ِمْن ُمْوِقنٍ  إِالَّ 

ا َأْن ُجيِْيَب َدْعَوَتُه فِْيَام َسَأَل، : َأْعَطاُه اهللاُ إِْحَدى َثالٍث  ٍة َأْو َقطِْيَعِة َرِحٍم إِالَّ َمْعِصيَ  إِمَّ

ِخَر َلُه ِيف اآلِخَرِة َما ُهَو َخْريٌ َلهُ  ْوِء ِمْثَلَها، َأْو َيدَّ َف َعنُْه ِمَن السُّ   .)٢(»َأْو َيْرصِ

عاء ُسلَّمُ : وقد قالوا جاِء وباُب الدُّ جاء : الرَّ احلة؛ ولذلك فالرَّ التَّوبُة الصَّ

Ñ  Ð  Ï    Î   Í  ﴿ :والتَّوبة مرحلٌة واحدٌة يف الطَّريق، قال اهللا تعاىل

  Õ  Ô  Ó  Ò﴾ ]لعلَّكم تنالون ما رَجومتوه من الفالح، : ، أي]النور

ئُِب َحبِْيُب اهللاِ، َوالتَّائُِب التَّا«: ملسو هيلع هللا ىلصوسألتموه من اخلري والنَّجاح، وقال رسول اهللا 

                                                        
اِإلَجاَبِة، َواْعَلُموا َأنَّ اهللاَ الَ َيْسَتِجيُب اْدُعوا اهللاَ َوَأْنُتْم ُموقِنُوَن بِ «: بلفظ رواه عن أيب هريرة  )١(

 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الدعوات عن رسول اهللا : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : »ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغافٍِل الَهٍ 

كتاب : »املستدرك«ٌث غريٌب، واحلاكم يف هذا حدي: ، وقال٣٤٧٩رقم ) ٦٦(، باب )٤٩(

، ورواه عن عبد اهللا بن عمرو ٥١٠٩رقم  »األوسط«يف ، والطرباين ١٨١٧رقم ) ١٧( ...الدعاء

ا النَّاُس،  اْلُقُلوُب َأْوِعَيٌة َوَبْعُضَها َأْوَعى ِمْن َبْعٍض َفإَِذا َسَأْلُتُم اهللاَ «: بلفظ ريض اهللا عنهام َ َأهيُّ

اإلمام أمحد : »اُه َعْن َظْهِر َقْلٍب َغافِلٍ ٍد َدعَ َفاْسَأُلوُه َوَأْنُتْم ُموِقنُوَن بِاِإلَجاَبِة؛ َفإِنَّ اهللاَ الَ َيْسَتِجيُب لَِعبْ 

 .رواه أمحد وإسناده حسن: ١٠/١٥١ »جممع الزوائد«، وقال اهليثمي يف ٦٦٥٥رقم » املسند«يف 

، وأبو يعىل يف ١١١٥٠رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : نحوه رواه عن أيب سعيد اخلدريِّ  )٢(

هذا : ، وقال١٨١٦رقم ) ١٧...(كتاب الدعاء: »ستدركامل«، واحلاكم يف ١٠١٩رقم » املسند«

 »جممع الزوائد«، وقال اهليثمي يف ١١٢٨رقم » الشعب«صحيُح اإلسناد، والبيهقي يف  حديٌث 

ورجال أمحد وأيب يعىل  »األوسط« بنحوه والبزار والطرباين يف رواه أمحد وأبو يعىل: ١٠/١٥١

اعي وهو ثقة، وقال املنذري يف يل بن عيل الرفوأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غري ع

 .رواه أمحد والبزار وأبو يعىل بأسانيد جيدة: ٢٧٢٤رقم  »الرتغيب«
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ْنِب َكَمْن ال َذْنَب َلهُ  ، وإذا كان العبد حبيب ربِّه فال ريَب أنَّ اهللا ُحيسن )١(»ِمَن الذَّ

  .إليه بالنَّجاح والفالح

جوُع عن الطَّريِق ال: والتَّوبةُ  ِب منه ـهي الرُّ ُمبِعِد عن اهللا تعاىل إىل الطَّريق املقرِّ

باع كتاب اهللا وُسنِّة رسوله  :سبحانه، ومعناه جوع عن اتِّباع اهلوى إىل اتِّ ، ملسو هيلع هللا ىلصالرُّ

عادة للطَّالبني، وباب النَّجاح  الكني، ومفتاح السَّ وذلك أوضح ُطُرِق السَّ

  . للمؤمنني

الك ومفزعه، قال تعاىلفهو : وزاُد التَّائِب االستغفارُ       |﴿ :قوت السَّ

e  d    k  j  i  h  g  f ﴿: ، وقال سبحانه]٣:هود[﴾¡ � ~ {

  q  p   o  n  m  l﴾ ]ًا يف توبته صادقًا هبا حِ ـ، وال يكون التَّائب مُ ]النساء قَّ

أن يمقت نفسه عىل ما كان منها من ُظلٍم وِوْزٍر، وأن يندم عىل ما مىض منه،  إالَّ 

وأن يتَّبع طريق من أناب، فيشتغل بتهذيب النَّفس وتزكيتها بالقول واخلُُلق 

، ]١١٤:هود[ ﴾¥¦ ¤ £ ¢﴿ : ؛ ليصلح ما أفسد، قال اُهللا تعاىلوالعمل

                                                        
، باب ذكر )٣٧(كتاب الزهد : »السنن«اإلمام ابن ماجه يف : رواه عن عبد اهللا بن مسعود  )١(

، باب شهادة )٨٢(كتاب الشهادات : »السنن الكربى«، والبيهقي يف ٤٢٥٠رقم ) ٣٠(ة التوب

 »فيض القدير«، وقال املناوي يف ١٠٢٨١رقم » الكبري«، والطرباين يف ٢٠٣٤٨رقم ) ٩( القاذف

 .حسن: قال ابن حجر: ٣/٣٣٥، ٣٣٨٥رقم 

، ورواه عن أيب سعيد األنصاري ٧١٧٨رقم  »الشعب«البيهقي يف : عبَّاس له عنهام ورواه عن ابن      

 : التَّائُِب «: ، ولفظهم٢/١٤١ابع واملائتان يف األصل الر »صولنوادر األ«احلكيم الرتمذي يف

ْنِب َكَمْن الَ َذْنَب َلهُ ِمَن ا  .»لذَّ

 أخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود : ٤/٨ »اإلحياء«وقال العراقي يف خترجيه عىل      
وأبو ] ١٧٧رقم [» التوبة«األول فروى ابن أيب الدنيا يف بالشطر الثاين دون األول، وأما الشطر 

اب التَّائَب «: بسنٍد ضعيٍف  من حديث أنس  »الثواب«الشيخ يف كتاب  ، »إِنَّ اهللاَ ُحيُِب الشَّ

بسنٍد ] ٤٨٣رقم  »املسند«يف [وأيب يعىل ] ٦٠٥رقم [» زوائد املسند«ولعبد اهللا بن أمحد يف 

اَب ـالْ ُمْؤِمَن ـإِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ اْلَعْبَد الْ «: ضعيٍف من حديث عيلٍّ   .»ُمَفتََّن التَّوَّ
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وأن يتدارك وقَته بالنَّدم ودوام ُحزن القلب؛ ليكون مستيقظًا يف شؤونه كلِّها، 

فيستبدل بحالوة الغفلة حالوة التَّنبه، وبحالوة املعصية حالوة الطَّاعة، وبحالوة 

كر، وأن ال ينظر إىل صغر الكسل حالوة العمل، وبحالوة اإلمهال حالوة الذِّ 

  .اخلطيئة؛ بل ينظر إىل عظمة من عصاه سبحانه

احلني، وأن يعظِّم العلامَء وأهَل األحوال  اكرين والصَّ وعليه أن خيالط الذَّ

املباركة؛ ليكون له حصًة من قاهلم وحاهلم، وأن ال َيُسنَّ ُسنًَّة سيئًة ُيعمل هبا من 

أن َيُسنَّ ُسنًَّة حسنًة؛ ليعوَد أجُرها إليه، قال بعده فتكون ِوزرًا عليه، وأن جيهد 

ا َمْن َبْعِدِه؛ َفإِنَّ َعَلْيِه َمَثَل ِوْزِر َمْن «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة َفُعِمَل ِهبَ

ءٌ  ا ال َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِرِهم َيشْ الم  -، وقال »َعِمَل ِهبَ الة والسَّ  َمْن َسنَّ «: -عليه الصَّ

ا َبْعَدُه ِمْن َغْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن  ِيف اِإلْسالِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفَلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِهبَ

ا  ٌء، َوَمْن َسنَّ ِيف اِإلْسالِم ُسنًَّة ِسيَِّئًة َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِهبَ ُأُجْوِرِهم َيشْ

ءٌ ِمْن َبْعِدِه ِمْن غَ    . )١(»ْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن َأْوَزاِرِهم َيشْ

 :ريض اهللا عنهاموقال احلَْربُ األعظُم ُتْرُمجان القرآن سيُِّدنا عبد اهللا بُن عبَّاٍس 

ًة فريجع عنها، وحيتملها النَّاس ويذهبون يف ـويٌل للعالِ  ِم ِمَن األَْتباع َيِزلُّ زلَّ

  . اآلفاق

َة ا فينة تغرُق ويغرق اخلَ وقد شبَّه العلامُء زلَّ ْلُق معها، وجاء يف لعاِمل بانكسار السَّ
                                                        

، باب من سن )٤٧(كتاب العلم : »الصحيح« اإلمام مسلم يف :روامها عن جرير بن عبد اهللا  )١(

، باب التحريض عىل )٢٣(كتاب الزكاة : »السنن«، والنسائي يف ١٠١٧رقم ) ٦.. (.سنة حسنة

رقم ) ١٤(نة أو سيئة باب من سن سنة حس: »السنن«، و ابن ماجة يف ٢٥٥٤رقم ) ٦٣(الصدقة 

َمْن َسنَّ ِيف «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ولفظ مسلم. ١٩١٧٩رقم  »املسند«، واإلمام أمحد يف ٢٠٣

ا َبْعَدُه، ا َوالَ َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َيشٌء؛  اِإلْسَالِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل ِهبَ ُكتَِب َلُه ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِهبَ

ا َوالَ َينُْقُص ِمْن َوَمْن َسنَّ ِيف  ا َبْعَدُه، ُكتَِب َعَلْيِه ِمْثُل ِوْزِر َمْن َعِمَل ِهبَ  اِإلْسَالِم ُسنًَّة َسيَِّئًة َفُعِمَل ِهبَ

 .»َأْوَزاِرِهْم َيشءٌ 
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اِئْيَل َكاَن ُيِضلُّ النَّاَس بِالبَِدِع ُثمَّ َتاَب َوَأْصَلَح ـَأنَّ َعالِ «: األخبار ْرسَ
َامً ِيف َبنِي إِ

َبْينِي َوَبْينََك َلَغَفْرُتُه َلَك إِنَّ َذْنَبَك َلْو َكاَن فِْيَام : َقْل َلهُ : َعَمُلُه، َفَأْوَحى اُهللا إِىل َنبِيِِّهم

  .)١(»ي َفَأْدَخْلَتُهُم النَّاَر؟َبالَِغًا َما َبَلَغ، َوَلكِْن َكْيَف بَِمْن َأْضَلْلَت ِمْن ِعَبادِ 

نَن احلسنة ال يكون إالَّ من  يِّئة واالهتامم بالسُّ نَن السَّ ولُيعَلَم أن التَّباعد عن السُّ

يِّئة واإلعراض كامل اخلوف من اهللا تعاىل، ك نَن السَّ ام أنَّ اجلُرأة عىل إحداث السُّ

نَن احلسنة من الغفلة عن اهللا سبحانه، قال اُهللا تعاىل IJ  KL    P  O  N  M ﴿ :عن السُّ

  S  R         Q﴾ ]ْنِب حتَّى : ، أي]املطففني ْنُب عىل الذَّ نوب التي تتواىل، الذَّ من الذُّ

أصحاُب تلك القلوب  )٢(ُف معروفًا وال ُتنكِر ُمنكرًا، َفَيْمَردَتْسَودَّ القلوُب، فال َتْعرِ 

  .-والعياذ باهللا تعاىل  - )٣(عىل النِّفاق ويسكن فيها وتطمئنُّ به

وفيَّة الذين : وأزلق النَّاِس يف هذه الوَهَدات ُزَمُر املُتشيِّخة من الفقهاء والصُّ

اِل حوهلم وكثرُة املعتقدين انبعثوا مع هفوات آرائهم، وأعجبتهم طقطقُة النِّعَ 

يطان وخدعهم فأحدثوا يف املذاهب والطُّرق  والطُّالب، فوسوس هلم الشَّ

ة،  لف، يريدون بذلك زيادة استاملة النَّاس من العامَّ يفة ما مل يقل به السَّ الرشَّ
                                                        

 .٣٥١٦٥رقم  »املصنف«ابن أيب شيبة يف : خالد الربعيرواه عن  )١(

 ).مرد: (مادة »خمتار الصحاح«. هُرون عليمُ ـال: ُمُروُد عىل اليشءـال: َمَردَ  )٢(

إِنَّ اْلَعْبَد إَِذا َأْخَطَأ َخطِيَئًة ُنكَِتْت ِيف َقْلبِِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َفإَِذا «: ملسو هيلع هللا ىلصومصداق هذا القول قول النَّبيِّ  )٣(

اُن الَِّذي َذَكَر اهللاُُهَو َنَزَع َواْسَتْغَفَر َوَتاَب ُصِقَل َقْلُبُه، َوإِْن َعاَد ِزيَد فِيَها َحتَّى َتْعُلَو قَ   ﴿ : ْلَبُه َوُهَو الرَّ

IJ  KL  S  R         Q  P  O  N  M  ﴾« رواه عن أيب هريرة ، :كتاب : »اجلامع« اإلمام الرتمذي يف

هذا حديث : ، وقال٣٣٣٤رقم ) ٧٤(، باب من سورة ويل للمطففني )٤٨...(تفسري القرآن 

َحِصِري ُعودًا ُعودًا، َفَأيُّ َقْلٍب ـاْلِفَتُن َعَىل اْلُقُلوِب َكالْ  ُتْعَرُض «: ملسو هيلع هللا ىلصحسن صحيح، وقول النَّبيِّ 

ا ُنكَِت فِيِه ُنْكَتٌة َسْوَداُء، َوَأيُّ َقْلٍب َأْنَكَرَها ُنكَِت فِيِه ُنْكَتٌة َبْيَضاُء َحتَّى َتِصَري َعَىل  َهبَ َعَىل : َقْلَبْنيِ ُأْرشِ

ُه  َفا َفَال َتُرضُّ َمَواُت َواألَْرُض، َواآلَخُر َأْبَيَض ِمْثِل الصَّ َأْسَوُد ُمْرَباّدًا َكاْلُكوِز  فِْتنٌَة َما َداَمِت السَّ

يًا الَ َيْعِرُف َمْعُروفاً  َب ِمْن َهَواهُ  َوالَ ُينْكُِر ُمنَْكرًا إِالَّ  ُجمَخِّ اإلمام : ، رواه عن حذيفة »َما ُأْرشِ

 .١٤٤رقم ) ٦٤... (نة ، باب رفع األما)١(كتاب اإليامن : »الصحيح«مسلم يف 
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ة يكذبون عىل اهللا ويفرتون عىل رسوله  ، واهللا تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصوهاهم بني ظهراين األمَّ

  . ]٢١:األنعام[ ﴾[    ^  _  `  b  a    \  ﴿ :قال

ون املسلمني، ويأتون بالَعَجِب الُعجاب من  ين، ويغشُّ خيوضون يف الدِّ

فون  املعتقدات الفاسدة والبضائع اخلبيثة الكاسدة، وُيبيحون املحرمات، وُحيرِّ

ون كالَم اهللا بآرائهم، وَجيِْذبون مجاهَري العامَّ  ة من معاين األخبار واآليات، ويفرسِّ

اد تهم إىل َوْهَدة داِئهم، يتكلَّمون باحللول واالحتِّ ، ويبثُّون يف )١(ُبْحُبوَحة ِصحَّ

طحات عاوى العريضة  األرض الفساد واإلحلاد، وُيكثرون من الشَّ والدَّ

َّهات، فمثل أولئك عصابة اخلدعة واملكر، والفرار منهم جيب كام جيب  والرتُّ

  .)٢(الفرار من املجذوم

 ]بني احلال واملقام والوجد والتَّواجد  الفرق[ 

كر،  رب والشُّ جاء والتَّوبة، والصَّ ولُيعَلم أنَّ ما حيصل يف القلب من اخلوف والرَّ

وق والنّفرة، واحلبِّ  فح، والشَّ واحلزن والفرح، وامليل واإلعراض، واحلقد والصَّ

َي حاالً؛ أي وال ُسمِّ ، وإن كان من أحوال القلب: والبغض إن كان رسيع الزَّ

َي مقامًا؛ أي وال، أو غري زائٍل ُسمِّ   .من مقامات القلب: بطيء الزَّ

                                                        
 .ـ٢١صـ  )٢( انظر التعليق رقم )١(

فاعيِّ  )٢(  : ١٣٩-١٣٨رقم  »حكمه«يف  جيمع هذا كله قول اإلمام الرِّ

اَك         ْعَوى الَعِرْيَضِة؛ إيَّ ْطِح، والدَّ َتَعلََّق النَّاُس الَيْوَم بَِأْهِل اْحلَْرِف والكِيمَياِء، والَوْحدِة والشَّ

َبَعُهم إَِىل النَّاِر، وَغَضِب اجلَبَّاِر، وُيدِخُلوَن ِيف ِديِن  وُمَقاَرَبةَ  م يُقوُدوَن َمِن اتَّ ِمْثِل هؤالء النَّاِس؛ فإهنَّ

 .اهللاِ ما َليَس ِمنهُ 

َعاِة إَِىل اهللاِ َتَعاَىل؛ َحْسُبَك اهللاُ،        إَِذا َرَأيَت َأَحَدًا َوُهم ِمْن ِجْلَدتِنا، إَِذا َرَأيَتُهم َحِسْبَتُهم َساَداِت الدُّ

 .]٣٨:الزخرف[ ﴾N  O   P  Q  R ﴿  :ِمنُهم ُقْل 

نَِّة، َجاِهٌل ِمْن َأْهِل َهِذِه اِخلْرَقِة ُيْلِحُق َيَدَك بَِيِد الَقوِم، وَيأُمُرَك بِِذْكِر اهللاِ، وُمالَزَمِة الكَِتاِب والسُّ       

َها، فِرَّ ِمْنهُ   .م كِفَراِرَك ِمَن األََسِد، كِفراِرَك ِمَن اَملْجُذومِ َخْريٌ ِمْن تِلَك الطَّائفِة ُكلِّ
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ي ُخُلقًا سيِّئًا، إذ  ي ُخُلقًا حسنًا، وإن كان مذمومًا ُسمِّ فاملقام إن كان حممودًا ُسمِّ

يِّئ ينتج حاالً مذمومًا، واحلال  الح ُينتُِج حاالً حممودًا، والعمل السَّ العمل الصَّ

تج َوْجدًا صادقًا، واملذموم يمرُّ عىل اخلاطر باألوهام فيحرك تواجدًا املحمود ُين

ٍة القلب من غري قصٍد كان وجدًا صاحلًا، وما كان عن  كاذبًا، فام كان عن ِهزَّ

  .تكلُّف َوْهٍم كان تواجدًا كاذباً 

والتَّواجد كالتَّباكي إن كان عن استعامل القلب واستخدام الفكر يف أمر 

، فذلك التَّواجد ُينتُِج اآلخرة، ومفا رقة املستعارات، وحثِّ اخلاطر عىل طلب احلقِّ

اْتُلْوا الُقْرآَن «: ملسو هيلع هللا ىلصبكاًء أو تباكيًا، وهو ممدوٌح، َيُدلَُّك عىل ذلك قول املصطفى 

  .)١(»َواْبُكْوا، َفإِْن َملْ َتْبُكْوا َفَتَباَكْوا

ة    §  ¦﴿   :قرأ امريض اهللا عنهأنَّ ابن عمر  )٢(روى القاسم بن أيب بزَّ

، فبكى حتَّى خرَّ ]املطففني[ ﴾  Á  Â   Ã   Ä   Å   Æ ﴿: حتَّى إذا بلغ ﴾ ¨

  .)٣(ساقطًا وامتنع من القراءة

   l  m  n  o  p﴿  :َسِمَع َقاِرَئًا َيْقَرأُ  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النَّبيَّ «: وروى ابن عمر

                                                        
، باب يف )٥... (كتاب إقامة الصالة: »السنن«ابن ماجه يف : رواه عن سعد بن أيب وقاص  )١(

كتاب الشهادات : »السنن الكربى«، والبيهقي يف ١٣٣٧رقم ) ١٧٦( حسن الصوت بالقرآن

، رووه ٦٨٩رقم  »املسند«، وأبو يعىل يف ٢٠٨٤٧رقم  )٧٠(، باب البكاء عند قراءة القرآن )٨٢(

 .»...إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َنَزَل بُِحْزٍن َفإَِذا َقَرْأُمتُوُه َفاْبُكوا، َفإِْن َملْ َتْبُكوا َفَتَباَكْوا «: بلفظ

أبو عبد اهللا، واسم أبى بزة يسار، وكان من فارس، : القاسم بن أبى بزة أبو عاصم، وقد قيل )٢(

سلم عىل يدي السائب بن صيفي فأقام بمكة وهبا ولد له ابنه القاسم، وكان القاسم من املتقنني أ

، ١١٥٣البن حبان رقم  »مشاهري علامء األمصار. هـ)١٢٥(يخ املكيني، مات سنة وقدماء مشا

 .ـ٢٣١صـ 

ة، وهو قال )٣(  اإلمام أمحد يف : اهللا عنهامحدثني من سمع ابن عمر ريض: رواه عن القاسم بن أيب َبزَّ

 . ١/٣٠٥ »احللية«يف  ، وأبو نعيم١٠٦٩رقم  »الزهد«



١٠١ 

q  r  s  t  u  v  ﴾ ]اَىل َخْشَيًة هللاِ َتعَ  )١(»َفَصِعَق ، ]املزمل .  

=  <  ?  @     B  A      8  9  :  ;  > ﴿ :قال اهللا سبحانه

K  J  I   H  G  F  E  D  C﴾ ]٢٣:الزمر[.  

: ُقْلُت : ، َقاَل »اْقَرْأ َعَيلَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِيل َرُسْوُل اهللاِ : قال عبد اهللا بن مسعوٍد 

يَفإِينِّ «: َوَعَلْيَك ُأْنِزَل؟ َقاَل  َكْيَف َأْقَرُأ َعَلْيَك  : ، َقاَل »ُأِحبُّ َأْن َأْسَمَعُه ِمْن َغْريِ

\  [              Z  Y    X  W  ]﴿ :َقَرْأُت َحتَّى إَِذا َبَلْغُت َفاْفَتَتْحُت ُسْوَرَة النَِّساِء فَ 

 c  b  a  `  _  ^﴾  ]َحْسُبَك «: َغَمَزِين بَِيِدِه، َوَقاَل فَ : ، َقاَل ]النساء« ،

  .)٢(اُه َتْدَمَعانِ َفنََظْرُت إَِلْيِه َوَعْينَ 

الَوْجُد والتَّواجد، والبكاء والتَّباكي إن كان الباعث عىل : ونتيجة ما ُيقال   

ع وخوف اهللا، أو حمبَّته وحمبَّة رسوله  باع الرشَّ ابِِه وعباد اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصذلك اتِّ اثِِه وُنوَّ َوُورَّ

احلني فهو ممدوٌح حمموٌد، وإن كان الباعث عليه اتِّباع اهلوى  كان مذمومًا، الصَّ

فاجهد أي بني، أن جتعل مقاصدك وأعاملك كلَّها هللا، واهللا ال يضيع أجر 

  .املحسنني

  

  

  

                                                        
جامع «ذا عزاه له اإلمام السيوطي يف ابن النَّجار ك: ريض اهللا عنهامرواه عن ابن عمر  )١(

 »الشعب«البيهقي يف : يب األسود مرسالً ، ورواه عن أيب حرب بن أ٣٩٣٨٦رقم  »األحاديث

 . ٩١٧رقم 

، )٦٦(كتاب فضائل القرآن : »الصحيح«اإلمام البخاري يف : هللا بن مسعود رواه عن عبيد ا )٢(

كتاب صالة : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٥٠٥٠رقم ) ٣٣(باب قول املقرئ للقارئ حسبك 

 .٨٠٠رقم ) ٤٠... (، باب فضل استامع القرآن )٦(املسافرين 
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 مرحلة الصرب

 ﴿   :، وقال تعاىل]األنفال[ ﴾ 0 /  .  - , *+ ﴿ :قال اُهللا تعاىل

å   æ   ç  è  é  ê  ë ﴾]وقال سبحانه]الزمر ،: ﴿ P Q  

R  S  T   U  V  W X ﴾ ]وقال جلَّت قدرته]النحل ،: ﴿ 

  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

   1    0  /﴾.  

ِمْن َأَقلِّ َما ُأْوتِْيُتم الَيِقْنيَ َوَعِزْيَمَة «: ملسو هيلع هللا ىلصويف اخلرب عن النَّبيِّ األطهر األزهر 

ْ ُيَباِل َما َفاتَ  ، َوَمْن ُأْعطَِي َحظَُّه ِمنُْهَام َمل ْربِ ْيِل َوِصَياِم النََّهاِر، َوَأْن الصَّ ُه ِمْن ِقَياِم اللَّ

وا َعَىل ِمْثِل َما َأْنُتم َعَلْيِه َأَحبُّ إَِيلَّ َمْن َأْن ُيَوافِْينِي ُكلُّ اْمِرٍئ ِمنُْكم بِِمْثِل َعِمِل  َتْصِربُ

ْنَيا َبْعِدي، َفيُ   ]بعضًا  [نْكُِر َبْعَضُكم َمجِْيِعُكم، َوَلكِنِّي َأَخاُف َأْن ُتْفَتَح َعَلْيُكم الدُّ

َامِء ِعنَْد َذلَِك، َفَمْن َصَربَ َواْحَتَسَب َظِفَر بَِكَامِل َثَوابِهِ  ، ثم قرأ َوُينْكُِرُكم َأْهُل السَّ

  .)١())]٩٦:النحل[ ﴾ I  H  GJ   N  M  L  K﴿: ملسو هيلع هللا ىلص

رب    :وإنَّ من أرشف مراتب الصَّ

ها - ١ ار املخلوقني، وهضم إرض: حبُس النَّْفِس عن أغراضها، ومن أمهِّ

، وقال ابن ]٨٥:األعراف[﴾ä  ã  â  á ﴿:مقاديرهم وحقوقهم، وقال تعاىل

ُرب يف القرآِن عىل ثالثة أوجهٍ «: ريض اهللا عنهامعباس  صٌرب عىل أداء : الصَّ

دمِة األوىل؛ فمن َصَربَ  الفرائِض، وصٌرب عن حمارِم اهللاِ، وصٌرب يف املصيبِة عنَد الصَّ

                                                        
مل أقف له عىل أصل؛ وروى : العراقي، وقال احلافظ ١/٨٩ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )١(

، َوال َقَسَم َشْيئًا َبْنيَ النَّاِس َأَقلَّ «: ابن عبد الرب من حديث معاذ  َما َأْنَزَل اهللاُ َشْيئًا َأَقلَّ ِمَن الَيِقْنيِ

 .»ِمَن اِحلْلمِ 
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ئِض اهللاِ فله ثالثامئة درجة، وَمْن صَرب عن حمارم اهللا فله ستامئة درجة، عىل أداِء فرا

دمة األوىل فله تسعامئة درجة    .)١())وَمْن صَرب يف املصيبة عند الصَّ

ا املحبُّ  -وتنبَّه   رب عىل أداء  -أهيُّ رب عن حمارم اهللا أفضل من الصَّ َتَر الصَّ

عىل أداء فرائض اهللا، ولكن ال يصرب عن فرائض اهللا، وقد ترى الفاسق ربَّام يصرب 

فاعيِّ املخزوميِّ  ين الرِّ يِّد رساج الدِّ   :فإنَّه قال )٢(حمارم اهللا، وريض اهللا عن السَّ

َجاُع الَِّذي َحيِْمي َفِرْيَسَتهُ    َلْيَس الشُّ

 

  َحْرِب َتْشَتِعُل ـَيْوَم الِقَتاِل َوَناُر ال

  ى َقَدماً َلكِنَّ َمْن َكفَّ َطْرَفًا َأْو َثنَ  

 

  َعِن اَحلَراِم َفَذاَك الَفاِرُس الَبَطُل 

ربِ  - ٢  ِف َمَراتِِب الصَّ ُرب عىل إعطاء أهل احلقوق حقوقهم َقلَّت  :وِمْن َأْرشَ الصَّ

                                                        
منه عن  ، وروى قريباً ريض اهللا عنهامعن ابن عباس  ٤/٩١ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )١(

ْربُ ثالثةٌ «: ، ولفظه٣٨٤٦رقم » الفردوس«الديلمي يف : مرفوعاً  سيدنا عيل  فصٌرب عىل : الصَّ

َها بُِحْسِن َعَزائِِه  املصيبِة، وصٌرب عىل الطَّاعِة، وصٌرب عن املعصيِة؛ َفَمْن َصَربَ عىل املصيَبِة حتَّى َيُردَّ

رَج  َامِء واألرِض، َوَمْن َصَربَ عىل َكَتَب اهللاُ له ثالثامئة درجة ما بَني الدَّ رَجِة كَام بَني السَّ ِة إىل الدَّ

وِم األََرِضْنيَ إىل منتهى  َرَجِة كام بَني ُختُ َرَجِة إىل الدَّ الطَّاَعِة َكَتَب اهللاُ َلُه ستامئة درجة ما بَني الدَّ

  .»العرِش َمرتنيِ 

ضعيٍف من حديث قد روي بإسناد : ـ٢٩٤صـ »جامع العلوم واحلكم«وقال ابن رجب احلنبيل يف       

َرب عىل الطَّاعِة «: عيلٍّ مرفوعاً  َرب عىل املصيبة ُيكتُب به للعبِد ثالث مئة درجة، وإنَّ الصَّ إنَّ الصَّ

َرب عن املعايص ُيكتُب له به تسعامئة درجة جه ابُن أيب  »يكتُب له به ستامئِة درجة، وإنَّ الصَّ وقد خرَّ

 .  يالدنيا وابن جرير الطرب

ين الرفاعي نسبة ألبيه ثم املخزومي نسبة  )٢( د رساج الدِّ يِّد ُحممَّ هو شيخ اإلسالم، أبو املعايل السَّ

ولد : هـ) ٨٨٥ -  ٧٩٣( ألمه وهي من نسل سيدنا خالد بن الوليد املخزومي القريش 

ُه العلامء وأخذ عنه بواسط، وكان شيخ اإلسالم يف زمنه علًام وعمًال وحتقيقًا ومتكنًا ورياسًة، َخَدمَ 

لحاء وأجرى اهللا عىل يديه خوارق العادات، وتويف ببغداد رمحه اهللا  تعاىل، وله كتٌب نافعٌة الصُّ

يف نسب  »صحاح األخبار«يف احلديث، و» سالح املؤمن«، و»البيان يف تفسري القرآن«: منها

تنوير «ـ، و١١٣- ١١٠تري صـللو »روضة الناظرين«: انظر. اطمية األخيار، وغريهاالسادة الف

 .٢/٥٨ »هدية العارفني«ـ، و٧١-٧٠صـ» األبصار
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ًة؛ َفإِنَّ من أمهل  أو َجلَّت، َقُرُبوا أو َبُعُدوا، سواء كانت احلقوق معنويًة أو ماديَّ

أو بجلسٍة، ومل يصرب عىل القيام هبا، وإن  حقوق النَّاس ولو بدانٍق أو بكلمةٍ 

أن من مقام  ع بيشٍء، وهذا الشَّ خالفت غرض نفسه، فام هو من احلقِّ وال من الرشَّ

احلني   .كفِّ األذى عن اخلَْلق، وهو مقام اخلُلَّص من الصَّ

رب - ٣ لني  :ومن الصَّ احتامُل األذى من النَّاس لوجه اهللا تعاىل، وهو مقام املتوكِّ

ُمُهم عن غري اهللا الذ E  D  C  B  A  ﴿ :، قال اهللا تعاىلين انرصفت ِمهَ

I  H  G  FJ   N  M  L  KO  T   S  R  Q  P   ﴾ ]إبراهيم[ .  

رب - ٤ ُرب عىل الِغنَى والعافية؛ فال يستعني بنعمة  :ومن عوايل مراتب الصَّ الصَّ

رب عىل هذه الثَّروة أو بنعمة العافية عىل معصية اهللا تعاىل، فحاجة ا لعاقل إىل الصَّ

رب عىل املكاره والفقر، قال سهٌل  ُرب عىل : األحوال فوق حاجته إىل الصَّ الصَّ

رب عىل الفقر ُرب عىل الِغنَى أشدُّ من الصَّ رب عىل البالء، والصَّ   . العافية أشدُّ من الصَّ

واتَّسعت نيا وأثروا امَّ ُفتَِحْت عليهم الدُّ ـلَ  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قال أصحاب رسول اهللا 

اِء َفَلْم َنْص «: معيشتهم َّ َنا، َواْبُتلِْينَا بِِفْتنَِة الرسَّ اِء َفَصَربْ َّ ؛ )١(»ِربْ ابُتلْينَا بِِفْتنَِة الرضَّ

اء عىل ا َّ اء، قال تعاىلفعظَُّموا شأَن االختبار بالرسَّ َّ   m  n﴿ :الختبار بالرضَّ

o  p   q  r  s  t  u  v  xw ﴾ ]٩:املنافقون[.  

رب أيضاً  ومن - ٥ ِّ  :الصَّ ُرب عىل كتامن املصائب والفقر، وإخفاء أعامل الرسِّ الصَّ

  .من كلِّ ما هو من الِربِّ 

ُرب عن حبِّ املدح واحلمد، قال رسول اهللا : ومنه - ٦ ْربُ ِيف «: ملسو هيلع هللا ىلصالصَّ الصَّ

ْربُ َعْن َشْكَوى ال: َثالٍث  ْربُ َعْن َتْزكَِيِة النَّْفِس، َوالصَّ ْربُ َعَىل ُمِصْيَبِة، ـالصَّ َوالصَّ

                                                        
 .٢١٤رقم  »اعتالل القلوب« اخلرائطي يف: موقوفاً  رواه عن معاذ بن جبٍل  )١(
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هِ  ِه َوَرشِّ َضا بَِقَضاِء اهللاِ َخْريِ   . )١(»الرِّ

رب أيضاً : قلُت  - ٧ رب عىل إيقاف النَّْفِس يف ساحة اخلُمول مع  :وِمَن الصَّ الصَّ

قًا بوصف  بًا إىل اهللا تعاىل وحتقُّ نيا؛ تقرُّ لَّة هللا، وإيثار اآلخرة عىل الدُّ التَّواضع والذِّ

بوبيَّةالعبودية مع ترك امل   .نازعة يف أوصاف الرُّ

رب عىل العيال يف الكسب هلم من احلالل، واإلنفاق عليهم : ومنه - ٨ الصَّ

عي، واحتامل األذى منهم؛ فإنَّ يف أمور العيال طرقاٍت إىل اهللا  بالوجه الوسط الرشَّ

هتذيبهم واإلنفاق عليهم هللا تعاىل، : االهتامم بأمرهم، وأوسطها: تعاىل؛ أدناها

ضا منه سبحانه يف كلِّ ما يؤول إليهم: هاوأعال ل عىل اهللا بأمرهم، والرِّ   .التَّوكُّ

رب - ٩ ق بمعنى قوله تعاىل :ومن الصَّ )  (  *   +    ﴿: التَّدبر مع التَّحقُّ

  .]٢١٦:البقرة[ ﴾   07  1  2  3  4  5   6  /,  -  .

ا املحبُّ  -فإْن أردَت  ِرب فالتَّحْق ب - أهيُّ ابرين، وال تنس ُحْكمَ فضيلَة الصَّ : الصَّ

، وال ُتْبِرصِ ]األنفال[﴾ 0 / . - , ﴿ الوارَد  ، واتَِّعْظ بكلِّ وارٍد إهليٍّ

َقُم ُثمَّ ُمْؤِمَن إَِذا َأَصاَبُه ـإِنَّ الْ «: ملسو هيلع هللا ىلصخريًا، قال رسول اهللا  اإلهليَّ كيف كان إالَّ  السَّ

اَرًة لِ  :َعاَفاُه اهللاُ ُمنَافَِق إَِذا ـوبِِه، َوَمْوِعَظًة فِيَام َيْسَتْقبُِل، َوإِنَّ الْ َام َمَىض ِمْن ُذنُ ـَكاَن َكفَّ

ْم ـَم َعَقُلوُه َولَ ـَكاَن َكاْلَبِعِري َعَقَلُه َأْهُلُه ُثمَّ َأْرَسُلوُه َفَلْم َيْدِر لِ : َمِرَض ُثمَّ ُأْعِفيَ 

  . )٢(»َأْرَسُلوهُ 

الم الة والسَّ   َوَصٍب، َوالِمْن َنَصٍب َوَال  لِمَ ُمْس ـَما ُيِصْيُب الْ «: وقال عليه الصَّ

، َحتَّ  َهمٍّ َوال َحَزٍن َوال َأًذى َوال ْوَكِة ُيَشاُكَها، إِالَّ َغمٍّ ا ِمْن  ى الشَّ َر اهللاُ ِهبَ َكفَّ

                                                        
 . حديث مقطوع: وقال: ١/٢٧٩ »قوت القلوب«ذكره أبو طالب املكي يف  )١(

ام  )٢( ، باب األمراض )١٥(ول كتاب اجلنائز أ: »السنن«اإلمام أبو داود يف : رواه عن عامر الرَّ

 .٧١٣٠رقم  »الشعب«، والبيهقي يف ٣٠٨٩رقم ) ١(وب املكفرة للذن



١٠٧ 

  .)١»َخَطاَياهُ 

رب يف كلِّ ما يربزه الَقَدُر للعبد هو متام األدب مع ال :قلت  ُمِربز احلقِّ ـوالصَّ

محة واألجر العظيم، وكان من أهل املعيَّة، ، فإذا صرب ظفر بالع ناية من اهللا والرَّ

ةً    .وكفى هبا َمِزيَّ

رب؛ ليكون مع  َ ويتكلََّف للصَّ وجيب عىل العاقل إذا مل يكن صابرًا أن يتصربَّ

  :القوم وليدخل يف ِعَداِدهم، يقول القائل

  ْم َتُكوُنوا ِمثَلُهمـَفَتَشبَُّهوا إِْن لَ 

 

  الُح ـــَراِم فَ ــَه بِالكِ ـبُّ ـَش ـإِنَّ التَّ 

رب أيضاً  -١٠  رب عىل سرت الكرامة وعىل كتامهنا،  :ومن أرشف مراتب الصَّ الصَّ

فاعيُّ ريض اهللا عنه وعنَّا بهقال شيُخنا اإلمام األكرب موالن يُِّد أمحد الرِّ : ا السَّ

  .األولياء يسترتون من الكرامات كاستتاِر املرأة من دم احليض

دُّ ع[  والتَّحذير من  ىل البندنيجيالرَّ

موزاِت ال عاوى العرفانيَّة والرُّ  ]ُمخَرتعة اخلياليَّةـالدَّ

يخ الَبنَْدنِيجيِّ البغداديِّ  :تنبيه  -رمحة اهللا عليه  -  )٢(رأيت جزءًا صغريًا للشَّ

جعله رشحًا عىل قصيدٍة له َعينيِّة أراَد أْن ينُسَج فيها بنسج العارفني، حالة كونه يف 

ة العاشقني، وأَحبَّ أن يدمج يف رشحها رقائق العرفاء، فأوقَفْتُه بضاعُتُه يف درج

                                                        
 اإلمام البخاري واللفظ له يف : ريض اهللا عنهامرواه عن أيب سعيد اخلدري وعن أيب هريرة  )١(

سلم ، واإلمام م٥٦٤١رقم ) ١(، باب ما جاء يف كفارة املرض )٧٥(كتاب املرض : »الصحيح«

 . ٢٥٧٣رقم ) ١٤... (، باب ثواب املؤمن فيام يصيبه)٤٥(كتاب الرب والصلة : »الصحيح«يف 

صويف، فقيه، : هـ)٦٥٦(الشيخ عيل بن عبد امللك بن أيب الغنائم البندنيجي، عامد الدين، تـ )٢(

يف نسب النبي وتواريخ  بغية املستعجل«أرجوزة سامها : اتب، وشاعر، لهومؤرخ، وأديب، وك

للسيد حممد احلسيني  »موسوعة الكسنزان«: انظر. ، وله شعر كثري»رشح العينية«، و»خللفاءا

٢٣/٢١. 
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 :منزلتها ومل ترفعه عن رتبتها، ومطلع قصيدته

ــا َأدُعــو ــُدينِّ َم ــِم اللَّ ــَن الِعْل   َأُبــثُّ ِم

 

دعُ     َحِدْيَثًا بَِسـْجٍع َلـْيَس َيْعُقُبـُه الـرَّ

 ينطبق عىل ُحكم اللُّغة من حيث وقد تكلََّم يف هذه القصيدة ورشحها بكالٍم مل 

املعنى، وال عىل نسق منهاج القوم من حيث املبنى، وهو مع صالٍح فيه ملََّا كان 

ِة ناطقة لسانه، وسيُل َقَلِمِه دوَن ما يتلجلُج يف خميِّلته، مل يقدر  ِعشُقُه فوَق ِعلِمه وقوَّ

َرُه من املقاصد واملعاين يف األوراق، ف مزج القيد باإلطالق، عىل إفراغ ما تصوَّ

واإليضاح باإلغالق، وحار بني االنجامع واالنطالق، وادَّعى مراتَب مقاماٍت مل 

ِهتا ال عزُمُه وال عمُله، ومن  يصل إليها إالَّ  أَمُله، وغزارَة ِعلٍم مل َيْقُرب من ُسدَّ

  :دعاويه قوله

ـــِذي  ـــائَِق لِلَّ ـــِغ اَحلَق ـــْرُت بَِتبلِي   ُأِم

 

ـا لـُه ُوْسـعُ  َيُروُم اْهتِـَداءً     ِمـْن َذِوْهيَ

، للنَّبيِّ  به من يريد اهلداية ال يكون إالَّ ومل يعلم أنَّ التَّبليغ الذي هيدي اهللا  

  . ]٥٤:النور[ ﴾9 8 7 6 5﴿ : له، قال تعاىلألمر من اهللا تعاىل ال يكون إالَّ وا

يخ يقول يف رشح هذا البيت هو صاحب املنصب : ُأِمرُت، املأمور: والشَّ

هلي، والتَّبليغ هو التَّوصيل، وصاحب التَّبليغ هو األمني املأمون، ال َتَسُعُه اإل

اخليانة من حيث اإلعطاء من احلقيقة لغري أهلها، وال يمكنه كتامهنا عن أهلها، ويف 

يخ   :البيت لو قال الشَّ

ـــِذي َقائَِق لِلَّ   ُأِمـــْرُت بِإِْيَضـــاِح الـــدَّ

 

  ْسـعُ عىل َفْهِمها والِعلُم ليَس َلـُه وُ  

ارع الكريم : فهناك نقول  بأمر اهللا كام  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ األمر العامَّ يف هذا املقام من الشَّ

نصَّ عىل ذلك يف كتاب اهللا، أو هو أمٌر خاصٌّ موافٌق ملضمون األمر العام، جاء يف 

عاء  ًا، وإالَّ فادِّ ادق الذي ال ُيصاِدم ُحكًام، وال يباين نصَّ ؤيا أو يف اإلهلام الصَّ الرُّ

قون   . منصب التَّبليغ مزلقٌة يعرفها العلامء املحقِّ

اٍق غري ـوالشيُخ لَ  امَّ كان يف حالِِه عىل صالٍح وِعشٍق، وناطَِقُتُه ناطقُة ُعشَّ
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نون من أهل اهللا ريض اهللا تعاىل عنهم حمققني، فقد ُيقاُم لُه ُعذر، ولكْن  ألَزَم املتمكِّ

ليف يف علوم القوم قبل استجامِعهم أصحاَهبم وأشياَعهم وأتباَعهم بعدم التَّأ

ع والعرفان؛ ليكون أحدهم جامعًا فيطري إىل  ن يف منهجيِّ الرشَّ مراتَب التََّمكُّ

يعة واملعرفة، فيغدو أمينًا ويرجع أميناً    .حظرية القبول بجناحيِّ الرشَّ

يُخ عىل الكرامات فقسمها إىل قسمني ، كذا زعم: وقد تكلََّم الشَّ ٌّ ، عقيلٌّ وِحيسِّ

يَّة، وهذا التَّقسيُم ِعنديٌّ من عند  وأكمل زعمه بجعِل الكرامِة العقلية فوق اِحلسِّ

يًة صدر مثلها  ها ِحسِّ جيُح من قبيل التَّقسيم؛ فإنَّ الكرامات التي سامَّ نفسه، والرتَّ

الم الة والسَّ ين هذا عن األنبياء عليهم الصَّ ة الدِّ ، ومل نسمع عن أحٍد من أئمَّ

جيح،  ف : وأيضاً الرتَّ يخ نوع الكرامات العقليَّة ِسوى أنَّه زعم التَّرصُّ فلم يذكر الشَّ

ًا، ولو مل  ف يربز عنه الفعل ِحسَّ يف الكون من الكرامات العقليَّة، واحلال أنَّ التَّرصُّ

ٌّ ُعِلَم  ة يشٌء ِحيسِّ ف اِهلمَّ ف البتَّة، فإذا نتج عن ترصُّ يكن ذلك مل ُيعَقل ذلك التَّرصُّ

فًا خياليًا ال حقيقة لهذلك ا ف، وإالَّ فيكون ترصُّ   .لتَّرصُّ

ف  ِف وترَك األمر للمترصِّ ومع ذلك، فقد َعدَّ األكابُر ِمن أهِل اهللا عدَم التَّرصُّ

ُف مشغلٌة كونيٌَّة، وقد  َك هللا أدٌب مطَلٌق، والتَّرصُّ ف؛ ألنَّ الرتَّ احلقيقي فوق التَّرصُّ

ُف عن أمٍر إهليٍّ متدلٍّ إىل تركنا احلقَّ يترصَّ : قال قائلهم ُف لنا، وإذا كان التَّرصُّ

لِّ هللا واالنكسار، ُجمَْلَببًا ِهبَْجِر  ملسو هيلع هللا ىلصقلِب النَّبيِّ  ، قام مشموالً بالذُّ ومنُه إىل الويلِّ

عاوى  ة كان مشغلًة جالبًة للدَّ طح، وإذا كان جيمُع اِهلمَّ عوى والتَّباعِد عن الشَّ الدَّ

ق للنَّفس عىل الغري، وقلَّ َمن يسلُم من أهل البدايات ِمن العريضة، ورؤية التَّفوُّ 

  . مثل هذه املزلقة

ْك  ا املُِحبُّ  -َفَتَمسَّ لِّ واالنكسار الذين قهروا أنفَسهم فلم  -أهيُّ بأذياِل أهِل الذُّ

بًا وَقدَ  وَن َمْرشَ ِديُّ عوى، فأولئك املَُحمَّ نهم ريض اهللا ع مًا وَطورًا َتُثر فيها رعونة الدَّ

  .َفَعنا واملسلمني هبم وبعلومهمونَ 
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موزاِت  وقد أكثر البندنيجي رمحة اهللا عليه عاوى العرفانيَّة، والرُّ من الدَّ

ُمخَرتعة اخلياليَّة، والقوِل بنيِل املناصِب املعنوية الَعلِيَّة، ومل يكن لكالِمِه ضابٌط ـال

، ومل َيِزْنُه  بميزاٍن  -لَِضعِفِه يف حالِِه لطيِش ِعشِقه، و - علميٌّ أو عاصٌم عقيلٌّ

، ولربكِة صالِحِه وِعشِقِه، وُحسن ظنِِّه  ، ومل يوِقفُه عند حدٍّ متكينيٍّ معنويٍّ رشعيٍّ

بنا صفحًا عن ذكر كلامته، واكتفينا  ِة خيالِِه النَّاشئ عن عربدة سكره، َرضَ بَصحَّ

  .باإلشارة إليها

حسٍن، ال يلتفُت العارُف  وهو وأمثاُلُه ِمن رجال الباِب كلُّهم عىل حالٍ 

ُن إىل ِشنِْشنَةِ  شطحاِهتم، وال هيضُم من مقاديرهم، وُحيسُن الظَّنَّ هبم، وإنَّام  )١(املتمكِّ

ع،  اإلشارة ملثل هذه الكلامت من واجبات العلم؛ فإنَّ كتامنه من اخليانة للرشَّ

، واهللا املعني كوت عنه من سوء األدب يف معاملة احلقِّ   .والسُّ

ِرب أيضاً  - ١١  ُرب عند عربدة سكر احلال عن إطالق اللِّسان : وِمن الصَّ الصَّ

عاوى العريضة، قال اإلمام سهل    . من البلوى إطالق اللِّسان بالدعوى: بالدَّ

فاعيُّ قال شيُخ مشاخينا اإلم يُِّد أمحد الرِّ عوى : به ريض اهللا عنه وعنَّا ام السَّ الدَّ

ها القلب، فيلقيها إىل اللِّسان فينطق هبا األمحق؛ وله أثر رعونٍة يف النَّفس ال حيتمل

  .يف هذا املعنى عباراٌت ُأخر متقاربةٌ 

عراينُّ  الكربيت «رمحه اهللا تعاىل  يف كتابه املسمى بـ )٢(وتدبَّر ما ذكره العارف الشَّ
                                                        

نِْشنَة )١( ِجيَّةالطبي: الشِّ  ). شنن: (مادة »لسان العرب«. عة واخلَلِيَقة والسَّ

، أبو هو الشيخ اإلمام عبد الوهاب بن أمحد بن عيل احلنفي، نسبة إىل حممد ابن احلنفية، الشعراين )٢(

، ونشأ بساقية أيب شعرة )بمرص(من علامء الصوفية، ولد يف قلقشندة : هـ) ٩٧٣ - ٨٩٨(حممد

يف القاهرة، له تصانيف، وتويف ) الشعراوي: الشعراين، ويقال: (وإليها نسبته) من قرى املنوفية(

، »األكرب يف علوم الشيخ الكربيت األمحر«، و»يف معرفة آداب العبودية األنوار القدسية«: منها

ف بطبقات ، يعر»واقح األنوار يف طبقات األخيارل«، و»لطائف املنن«، و»كشف الغمة«و

 .٤/١٨١للزركيل  »األعالم«. ، وغري ذلك»لواقح األنوار القدسية«الشعراين الكربى، و
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ين بن العريب)١(»األمحر يخ العارف حميي الدِّ ده اهللا برمحته  )٢(، ناقًال عن الشَّ ونفع تغمَّ

يخ  - به  يِّد الشَّ ين السَّ د حميي الدِّ هري أيب حممَّ بشأن القطب الفرد الكبري العارف الشَّ

ه وروحه وريض عنهقدَّ  )٣(عبد القادر اجلييل مع جاللة قدره وُسموِّ  س اهللاُ رسَّ

ه عراين بنصِّ   : منزلته، فقس بني اإلمام اجلييل والبندنيجي وتدبَّر، وهذا ما نقله الشَّ

ين : يعني - قال « يخ حميي الدِّ ابع والتِّسعني وثالثامئة - الشَّ إنَّام : يف الباب السَّ

عاوى العريضة؛  يخ عبد القادر اجلييل بالتَّرصيف يف الوجود والتَّأثري والدَّ ظهر الشَّ

ة  ولة واهلمَّ ألنَّ مشهده من احلقِّ تعاىل كان حرضة االسم الظَّاهر، فأعطاه مقام الصَّ

                                                        
 .ـ٤٨٧صـ) ١(

ريس، حميي هو الشيخ العارف الكامل املحقق املدقق حممد بن عيل بن حممد، الطائي احلامتي امل )٢(

كان ذكيًا كثري : هـ)٦٣٨ – ٥٦٠(الدين أبو بكر، ابن العريب نزيل دمشق ، امللقب بالشيخ األكرب 

د وتعبَّد، وساح ودخل مرص والشام  العلم، كتب اإلنشاء لبعض األمراء باملغرب، ثم تزهَّ

مرص، فلامَّ واحلجاز والروم، وله يف كلِّ بلٍد دخلها مؤلفات، وقد حط عليه ابن عبد السالم ب

يخ أبا احلسن الشاذيل  وعرف أحوال القوم، صار يرتمجه بالوالية والِعرفان  صحب الشَّ

أربعامئة كتاب  ، ومات بدمشق ودفن يف الصاحلية، له نحو)باألندلس(والقطبيَّة، ولد يف مرسية 

، »شعرديوان «، و»ارضة األبرار ومسامرة األخيارحم«، و »الفتوحات املكية«: ورسالة، منها

 »األعالم«، و٢٧٤، ص ٢٨٩اين رقم للشعر »الطبقات الكربى«: انظر. »مفاتيح الغيب«و

 .٦/٢٨١للزركيل 

سلطان األولياء وإمام األصفياء، أحد األقطاب األربعة، عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا بن ) ٣(

 -٤٧١(يل ين، أو الكيالين، أو اجليجنكي دوست احلسني، أبو حممد، حميي الدين اجليال

س مؤسس الطريقة القادرية : هـ)٥٦١ هقدَّ من كبار الزهاد والصوفية، ولد يف جيالن  ،اهللاُ رسَّ

هـ، فاتصل بشيوخ العلم والتصوف، وبرع يف  ٤٨٨وانتقل إىل بغداد شابًا، سنة ) وراء طربستان(

، أساليب الوعظ، وتفقه، وسمع احلديث، وقرأ األدب، واشتهر، وكان يأكل من عمل يده

الغنية لطالب «: هـ، وتويف هبا، له كتب منها) ٥٢٨(وتصدر للتدريس واإلفتاء يف بغداد سنة 

طبقات « :انظر. »بالفيوضات الربانية«، و»فتوح الغيب«، و»الفتح الرباين«، و»طريق احلقِّ 

 .٤/٤٧للزركيل  »األعالم«ـ، و١٩٣، صـ٥٢بن امللقن رقم ال »األولياء
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طح وإظه ار العلو عىل أمثاله وأشكاله، بل عىل من هو أعىل منه يف مقامه، والشَّ

ألدب وإظهار وهذا املقام وإن كان رفيعًا فَثمَّ ما هو أرفع منه، وهو مقام ا: قال

لِّ واملسكنة ين يف انتهى، وقد أطال يف هذا الباب، . »الذُّ يخ حميي الدِّ وللشَّ

  . هذا إمجاع القوم كلامٌت كثريٌة من هذا القبيل، وعىل »الفتوحات«

ا ال -فُكن  ديَّ األدب أَمحِديَّ املرشب،  -ُمحبُّ ـأهيُّ يف َسِريَك وِسَريتِك حممَّ

عاوى والعربدة يف األطوار،  طح والدَّ لِّ واالنكسار، وتباعد عن الشَّ ْق بالذُّ حتقَّ

عي الظَّاهر، وال تنحرف عنه مقدار شعرٍة،  َوِقْف مع األدب أسري احلكم الرشَّ

ْر حاَل نبيِّك وُخُلَقه وأدبه وما كان عليه، واكتِف وَخ  لَِّك من هذه املزالق، وتدبِّ

ين، واحلمد هللا رب العاملني   . بتقليده، فهو شيخ طريق اهللا إىل يوم الدِّ

رب -١٢ ات  :ومن أرشف مراتب الصَّ رب عن الكالم يف الذَّ مرتبة الصَّ

فات، والوقوف مع ظواهر النُّصوص يف العم وم واخلصوص، فكم َزَلَق والصِّ

بمثل هذا الكالم زالٌق، وكم فارَق باخلوض فيه للحقِّ مفارٌق، نعق ناعقهم 

إىل القول بوحدة الوجود املطلقة، واندفع مع تلك  -والعياذ باهللا تعاىل  -فتدرَج 

قيمة  املزلقة وزعم أنَّ علوم أهل اهللا تعاىل هي عبارٌة عن هذه األغالط السَّ

طح بغري ُسلَّم، ) ١(ميمة، وقفيوالكلامت الذَّ  ما مل يعلم، وأراد أن يصعد إىل السَّ

حابة  وتكلَّم بام سكت عنه األنبياء واملرسلون، وتباعد عن اخلوض به اآلل والصَّ

بون، حتَّى صار  يقون واملقرَّ دِّ يطان،  -والعياذ باهللا  -والوارثون والصِّ ملعبة الشَّ

ور والبهتان، ووقف مع وخبط عقله خابط النُّقصان، واخرتع  من خميِّلته لقلقَة الزُّ

ف الَكلَِم عن مواضعه، وهدم جدران احلقيقة، وسلك من  إبليس يف مراتعه، وَحرَّ

ندقة واإلحلاد أسوء طريقة، وادَّعى الوصلة ولكن إىل النَّار وبئس القرار،  ُطُرق الزَّ

                                                        
باع واقتفاء: أي  )١(  .ما ال علم له به من قول أو فعل اتِّ
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لف األخيار   .وفارق منهاج السَّ

َبنا رسوُل اهللا  ٍة بيضاَء، ليُلها و ملسو هيلع هللا ىلصوقد أدَّ بلَّغنا األحكاَم كلَّها، وتركنا عىل حمجَّ

الم كنهارها، ومل يأِت يف الة والسَّ ما يشُري  كتاب اهللا وال يف ُسنَّة رسوله عليه الصَّ

فجعل اخلَْلَق عَني  -والعياذ باهللا  -هلذه األغاليط التي وضعها واضعهم حتَّى َزَلَق 

ازُق  ، وخلط وغلط، ومل يكتِف حتَّى زعم أنَّ زندقته هي اخلَالِق، واملرزوَق هو الرَّ

ُة املوصلة إىل احلرضة الكربى، وجعل الُكفَر َسْعيًا  الطَّريقُة املُثىل، واملحجَّ

  .مشكورًا، واإلحلاَد طريقًا مربورًا، وظلمَة الباطِل نوراً 

يخ األكرب [  س عىل كتب الشَّ  ]الدَّ

د قاعدهم منهمكًا بُمطالعة ُكُتب والكثري من هذه الفرقة قام قائمهم وقع

ين بن العريبا يخ حميي الدِّ يخ َكُثرت فيها طاب مرقده لشَّ ، وال بدع؛ فُكُتب الشَّ

يطان يغ والبهتان وعصائب الشَّ سائس من ِقَبِل ذوي الزَّ ، وهذا الذي يطيب )١(الدَّ

مة من القطع بام مل يعلم، واهللا تعاىل قال   Á  Â  Ã﴿: القول به ملن يريد براءة الذِّ

Ä  Å Æ Ç﴾ ]٣٦:اإلرساء[.  
                                                        

س يف كتب الشيخ األكرب والكربيت األمح )١( ر اإلمام حميي الدين بن هذا ممَّا ال شكَّ فيه بوجود الدَّ

ه س اهللاُ رسَّ ة املسلمني وعلامئهم، ومنهم اإلمالعريب قدَّ ام ، وقد أثبت ذلك الكثري من أئمَّ

ه٢٣-٢٢صـ »واهراليواقيت واجل«الشعراين حيث قال يف كتابه  ومجيع ما عارَض من «: ـ ما نصُّ

يعة وما عليه اجلمهور فهو مدسوٌس عليه كام  -الشيخ حميي الدين : أي -كالمه  ظاهر الرشَّ

ة ا يخ أبو الطَّاهر املغريب نزيل مكَّ فة، ثمَّ أخرج يل نسخَة أخربين بذلك سيِّدي الشَّ ملرشَّ

تي بخطِّه يف مدينة قونية فلم أَر فيها شيئًا ممَّا كنت التي قابلها عىل نسخة الشيخ ال »الفتوحات«

 .»ه وحذفته حني اخترصُت الفتوحاتتوقَّفت في

ه١٢٣صـ» ترمجة الشيخ األكرب«يخ حممد بن جعفر الكتَّاين يف ومنهم السيد الش       ويف «: ـ ما نصُّ

ن أنَّ بعض اليهود افرتى : أي -عليه يف كتابه هذا  معروضات املفتي أيب السعود احلنفي أنَّه تيقَّ

يعة، وأنَّه تكلَّف بعض املتصلِّقني  - الفصوص  إلرجاعها  - املتكلِّفني : أي -كلامت تبايُن الرشَّ

ع، قال  . »حتياط برتك مطالعة تلك الكلامتفيجب اال: إىل الرشَّ
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اسني : أعني -وقد نسبوا  سَّ يخ ما ال يصحُّ ال عقًال وال رشعًا، وال  -الدَّ للشَّ

د لردِّ  ينطبق عىل حكمٍة نظريٍة، وال يوافق صحاح القواعد العرفانية، حتَّى جترَّ

ٌة من العلامء، وبعضهم ظنًَّا بل جزمًا بأنَّ كلَّ ذلك من كالمه، أفتوا  كالمه ُأمَّ

بتكفريه، وقالوا فيه ما ال ُيقال، وحكموا عليه بذلك فيام ظهر هلم بقوله الذي ال 

ه ِه عليه ما نصُّ   : نشكُّ يف َدسِّ

يخ األكرب وهو [ رة املدسوسة عىل الشَّ منها  ذكر بعض النُّصوص املكفِّ

 ]بريء

ل بأشكاله، إنَّ اهللا تعاىل هو الوجود املطلق الذي ظهر بصور العامل، وتش« كَّ

ى أبا سعيٍد اخلراز ه هو  )١(وتسمَّ وغري ذلك من أسامء املحَدثات، وبأنَّ احلقَّ املنزَّ

وهو تعاىل ... اخللق املشبَّه، واألمر اخلالق هو املخلوق، واألمر املخلوق هو اخلالق

فظهر بصورة َكْبٍش من ظهر بصورة إنساٍن، ... من حيث الوجود عني املوجودات

  .)٢(»...َلٍد َمْن ُهو َعُني الوالدة َوَلٍد، ال بل بحكم وَ وظهر بصور

وجود احلقِّ بصور  ها من الَعَدِم، وليس وجوٌد إالَّ وإنَّ املمكنات عىل أصل«

  . )٣(»ه املمكنات يف أنفسها وأعياهناأحوال ما هي علي

ُه، فكلُّ ما ُنْدِرُكُه فهو وجوُد احلقِّ « يف  -سًا وظاهرًا ُمتلبِّ : أي -َفُهَو هَو ال غَريُ

وِر  ِة احلقِّ هو ُوُجوُدُه، وِمْن حيُث اختالِف الصُّ َأْعَياِن املُْمِكنَاِت، َفِمْن حيُث ُهِويَّ

                                                        
از، أبو سعيد  )١( مَّ : هـ)٢٨٦(أمحد بن عيسى البغدادي اخلرَّ

ة القوم وجلة شيخ الصوفية، وهو من َأئِ

قطي، وذا النون املرصي، ويقال إنه أول من تكلم يف علم الفناء : مشاخيهم، وقد صحب رسيًا السَّ

دق، أو الطَّريق إىل اهللاكتاب «: ه تصانيف يف علوم القوم منهاوالبقاء، ل سري أعالم «: انظر. »الصِّ

 .١/١٩١للزركيل  »األعالم«، و١٣/٤١٩، ٢٠٧للذهبي رقم » النبالء

 .ـ٦٥ـ٦١يف الفص اإلدرييس صـ »فصوص احلكم«) ٢(

 .ـ٨١يف الفص اليعقويب صـ »الفصوص«) ٣(
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  . )١(»اِت فِيِه ُهَو أعياُن املُْمكن

ى املخلوقاِت واملُبدعات، ولو مل يكِن األمُر كذلَك ما « اِري يف ُمَسمَّ فهو السَّ

ِد، فهو عىل كلِّ يشٍء حفيٌظ بَِذاتِِه، وال َيُؤُدُه ِحْفُظ صحَّ الوجود، فهو َعُني املوجو

: هو اخلَْلُق، وإْن ِشئَت ُقلَت : َفُقْل يف الكوِن ما ِشْئَت؛ إْن ِشئَت ُقلَت ... كلِّ يشٍء 

، وإ   .)٢(»هو احلقُّ اخلَْلُق : ن شئت قلتهو احلقُّ

، وال َيشَء من الكون هُ ـَفِمْن َنْفِسِه َعَرَف َنْفَسُه، وليست نفُسه بَِغٍري لِ « ِة احلقِّ ِويَّ

، فهو العارُف والعالِ ـممَّا هو كائٌن ويكوُن بغٍري لِ  ، بل هو َعُني احلقِّ ِة احلقِّ ُم ـُهويَّ

ورِة، وهو الذي ال عارٌف وال عالِ ـوال نْكُِر يف هذه مُ ـٌم، وهو الـُمِقرُّ يف هذه الصُّ

ورِة األخرى   .)٣(»الصُّ

  h i j k l m﴿: فقال تعاىل«: ةوبقوله يف الكلمة العيسوي

n o p q﴾]فجمعوا بني اخلطأ والكفر يف متام الكالم كلِّه ال ]١٧:املائدة ،

 –يف أجزائه، وإنَّام قلنا اجلمع بني اخلطأ والكفر يف متام الكالم ال يف أجزائه؛ ألنَّه 

ق بقوهلم املسيح هو اهللا، أو اهللا هو املسيح  -اجلمع بينهام : أي فقط؛ فإنَّه ال يتحقَّ

ورة املسيحية كام  إن محل عىل أنَّ هوية احلقِّ سبحانه هي التي تعيَّنت وظهرت بالصُّ

ظهرت بصور العامل كلِّها من غري أن يالحظ فيه معنى احلرص فهو صدٌق ال شكَّ 

ام هو احلقُّ عليه من عموم ـفيه، وإن ُلوِحَظ فيه معنى احلرص فهو كفٌر وسٌرت ل

ورة ـات كلِّها، وإن ُمحِل عىل أنَّ الرسيانه يف املوجود ٌة يف الصُّ ُهوَيَة اإلهليَّة حالَّ

املسيحيَّة فهو أيضًا كفٌر؛ إذ ظهورها يف األشياء ظهور املطلق يف املقيَّد، ال ظهور 

، فليس فيه إالَّ    .الكفر عىل بعض التَّقادير احلال يف املحلِّ
                                                        

 .ـ٨٧يف الفص اليوسفي صـ »الفصوص« )١(

 .ـ٩٦يف الفص اهلودي صـ »الفصوص« )٢(
 .ـ١٠٨يف الفص الشعيبي صـ)) الفصوص ((  ٣
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ق بقوهلم ابن مريم ، فقط؛ ألنَّه ابن مريم بال شكٍّ  وكذلك اجلمع بينهام ال يتحقَّ

  .)١( »تفصيالت اجلامي«انتهى، كذا يف . »فليس فيه كفٌر وال خطأ أصالً 

مجعوا بني الكفر وهو سرت : أي«: »رشحه«يف  )٢(قال داود القيرصي: وأيضاً 

ة،  ة اهللا يف الكلمة العيسويَّ ة، وبني اخلطأ وهو حُرص ُهويَّ ورة العيسويَّ احلقِّ بالصُّ

إنَّ اهللا هو املسيُح ابن مريم، مجعوا : ُد بقوله يف متام الكالم، أي جمموع قوهلمواملرا

هو اهللا، وال بقوهلم ابن مريم؛ ألنَّ قوهلم هو اهللا أو : بني الكفر واخلطأ ال بقوهلم

ورة  َة احلقِّ هي التي تعيَّنت وظهرت بالصُّ اهللا، هو صادٌق من حيث إنَّ ُهِويَّ

ة، كام ظهرت  ِم ُكلِّه، وقوهلم املسيح ابن مريم أيضًا صادٌق؛ ـبُِصوِر العالَ العيسويَّ

، لكن متام الكالم وجمموعه غري صحيٍح؛ ألنَّه يفيد حرص  ألنَّه ابن مريم بال شكٍّ

هادًة، صورته ال صورة احلقِّ يف صورة عيسى، وهو باطٌل؛ ألنَّ العامل كلَّه، غيبًا وش

  . انتهى. »عيسى فقط

الم فك«: وبقوله أيضاً  ام وقَع األمُر يف ـلان َعَتُب موسى أخاُه هاروَن عليهام السَّ

، بل يراُه عَني كلِّ إنكاره وعدم اتِّساعه؛ فإنَّ العارَف من يرى احلقَّ يف كلِّ يشءٍ 
                                                        

رمحن بن أمحد بن عبد ال: والشيخ اجلامي هو. ـ٣٣٥صـ)) رشح اجلامي عىل فصوص احلكم ((  ١

) من بالد ما وراء النهر(مفرس، فاضل، ولد يف جام : هـ) ٨٩٨ - ٨١٧(حممد اجلامي، نور الدين 

وفية، وحج سنة  هـ، فطاف البالد، وعاد إىل )٨٧٧(وانتقل إىل هراة، وتفقه، وصحب مشايخ الصُّ

يف )) ر الفاخرة الدر(( ، و ))رشح الفصوص (( ، و ))تفسري القرآن : (( هراة فتويف هبا، له

 .٣/٢٩٦للزركيل )) األعالم . (( التصوف واحلكمة، وغري ذلك
وم من أهل : هـ)٧٥١(داود بن حممود بن حممد، رشف الدين القيرصي تـ ٢ أديب من علامء الرُّ

 قيرصية،

ها، وكثر تالميذه في) إزنيق(تعلم هبا وأقام بضع سنوات يف مرص، وعاد إىل بلده، فدعي للتدريس يف 

ويعرف بمقدمة » صوص الكلم يف معاين فصوص احلكممطلع خ«: ف كتبًا كثريًة، منهاوصن

 »األعالم«: انظر. »رسالة يف أحوال اخلرض«، و»رشح اخلمرية البن الفارض«رشح الفصوص، و

 .٢/٣٣٥للزركيل 
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  .)١(»...يشٍء 

ة، ولكن ال تزاُل « ة ما يكون له وجوٌد من خارج حملِّ اهلمَّ والعارف خيلق باهلمَّ

ُة َحتَفُظهُ  فمن حيث احلفظ ملا ... حفظ ما خلقته : ، وال يؤودها حفظه، أياهلمَّ

  .أنا احلق: خلق له أن يقول

  َفإِْن ُقلَت هذا احلقُّ َقْد ُتَك َصادقاً 

 

  )٢(»وإْن ُقلَت َأمرًا آخرًا أنَت عابِرُ 

اَك أْن تتقيََّد بَِعْقٍد خمصوٍص وَتْكُفَر بام ِسواُه؛ َفَيُفوُتَك َخٌري كثٌري، ب«  ل َيُفوُتَك فإيَّ

  . )٣(»لُم باألَْمِر عىل ما هو عليهالعِ 

عىل  َمْعُبوِد اخلاصِّ جاهٌل بال شكٍّ يف ذلك؛ العرتاضهـأنَّ صاحب هذا ال إالَّ «

  .)٤(»غريه فيام اعتقده يف اهللا

عيد من كان عند « ة إالَّ والسَّ من هو مريضٌّ عند ربِّه؛ ألنَّه  ربِّه مرضيًَّا، وما َثمَّ

  .)٥(»فهو عنده َمْرِيضٌّ فهو سعيدٌ  ي عليه ُرُبوبِيََّتهُ الذي ُيْبقِ 

فالكلُّ مصيٌب، وكلُّ مصيٍب مأجوٌر، وكلُّ مأجوٍر سعيٌد مريضٌّ عنَد ربِّه، وملا «

عادة عىل اختالِف  كان األمر يف نفسه عىل ما قررناه؛ لذلك كان مآُل اخلَْلِق إىل السَّ

  .)٦(»أنواعها

ٌق بام جاَءْت به : وهو مؤمٌن، أي اهللا أحدًا إالَّ م أنَّه ما يقبض ثمَّ لتعل« ُمَصدِّ

                                                        
 .ـ١٧٩يف الفص اهلاروين  صـ »فصوص احلكم« )١(

وإن قلت أمر أخر أنت «ويف املطبوع ـ، ٧٤-٧٢سحاقي صـيف الفص اإل »صوص احلكمف« )٢(

 .»الفصوص«أمرًا آخرًا؛ لذلك أثبت ما يف : »الفصوص«ويف  ،»عابر

 .ـ٩٩يف الفص اهلودي صـ »الفصوص« )٣(

 .ـ٢١٢يف الفص املحمدي صـ »الفصوص«) ٤(

 .ـ٧٥يف الفص اإلسحاقي صـ »الفصوص«) ٥(

   .ـ٩٩يف الفص اهلودي صـ »الفصوص« )٦(
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ْيَن ـمن ال: األخبار اإلهليَّة، وأعني صاحب  ُمْحَتَرضُ ما يكون إالَّ ـوال... ُمْحَتَرضِ

ة فال ُيقبُض إالَّ شهوٍد، فهو صاحب إيام   .)١(» عىل ما كان َعَلْيهِ ٍن بَِام َثمَّ

  َدهُ صادُق الوعِد َوْح  إالَّ  َفَلْم َيْبَق «

 

  وما لَِوِعيِْد اَحلقِّ َعْنيٌ ُتعاَينُ 

ُم  قاِء فإهنَّ   وإْن َدَخَلوا َداَر الشَّ

 

ٍة فيها َنِعيٌم ُمبايِنُ    عىل لَذَّ

  َنِعيُم ِجنَاِن اُخللِد واألَْمُر واِحٌد  

 

  وبينهام ِعنَد التََّجيلِّ َتبَاُينُ 

ى عذابًا ِمْن ُعُذْوَبِة َطعِمهِ     ُيسمَّ

 

  )٢())الِقْرشِ والِقُرش َصايِنُ وذاَك لَُه ك

ت رائحة من الوجود«  ... وإنَّ املمكنات عىل أصلها من العدم ... األعيان ما شمَّ

  . انتهى. )٣(»مُ ـفقد علمت َمْن َيْلتَذُّ َوَمْن َيَتَألَّ 

 ]الرد عىل من أنكر بأن حقائق األشياء ثابتة  [ 

اجتمع عىل ثبوهتا اخلارجي  حكموا عليه بإنكاره حقائق األشياء التي: وأيضاً 

العلامء والعقالء، بل اتَّفق عىل إثباهتا مجيع امللل والنِّحل؛ ألنَّ ُكال� ِمَن احلسِّ 

ع يشهُد بأنَّ حقائَق األشياِء ثابتٌة، والِعْلُم هبا ُمتَ  ٌق، فام أنكرها والعقل والرشَّ حقِّ

وفسطائيَّة ِعنادًا إالَّ  ة، فالِعناديَّ ) ٤(السُّ ة: ةوالوجوديَّ : أنكروها رأسًا، والوجوديَّ

                                                        
 .ـ١٩٨فص املوسوي صـيف ال »الفصوص«) ١(

 .ـ٧٨يف الفص اإلسحاقي صـ »الفصوص« )٢(

 .ـ٨١يف الفص اليعقويب صـ »الفصوص« )٣(

اسٌم للحكمة املموهة والعلم املزخرف، وهي يكون ظاهرها ُحمىلَّ : سوفسطاء: السوفسطائية )٤(

، وباطنها باطلٌة وكاذبٌة؛ ألنَّ سوفا دق واحلقِّ معناه : ة، واسطامعناه العلم واحلكم: بصورة الصِّ

سموا بذلك  -العنادية، والعندية، فالعنادية : املزخرف بالباطل والغلط باطنه، وهم أقسام منها

وهم ينكرون حقائق األشياء، ويزعمون أهنا أوهاٌم كالنقوش املختلفة : -لعنادهم يف احلقائق 

 .عىل املاء، خياالٌت باطلة

وهم ينكرون ثبوت حقائق األشياء : -ئق إىل عند أنفسهم سموا بذلك لنسبتهم احلقا -والعندية        

يف اخلارج، ويزعمون أهنا تابعٌة لالعتقادات حتَّى إن اعتقدنا الّيشء جوهرًا فجوهر، وعرضًا 
= 
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قه السيالكويت رشح «يف حاشيته عىل  )١(أنكروها فيام عدا الوجود املطلق كام حقَّ

ة يعاندون العقالء اجلازمني بثبوت األشياء من الواجب «: قال» العقائد إنَّ العناديَّ

عون اجلزم بعدم ثبوت نسبة أمٍر إىل آخر يف نفس األمر حتَّ  ى نسبة واملمكن، يدَّ

اب، فليس يف احلقيقة ربٌّ  التَّميُّز، فال تكون احلقائق إالَّ أوهامًا وخياالٍت كالرسَّ

وال عبٌد وال نبيٌّ وال مرسٌل؛ ألنَّ الكلَّ راجٌع إىل أصٍل واحٍد يف احلقيقة هو 

د العاري عن التَّكثر، وإنَّام التَّاميز إنَّام هو بحسب التَّعّينات الومهي ة، الوجود املجرَّ

ة وفيَّة الوجوديَّ   .انتهى. »)٢(كام ذهب إليه الصُّ

ة أنَّ مجيع احلقائق سوى الوجود املطلق أوهاٌم  فإذًا يتعني أنَّ مذهب الوجوديَّ

اب، فليس عندهم يف احلقيقة سوى الوجود املطلق، ال عبٌد وال  وخياالٌت كالرسَّ

ين يف نبيٌّ وال مرسٌل وال رشائع وال كتب منزلة كام نقلوا عن الشَّ  يخ حميي الدِّ

من عرف نفسه؛ نبيُُّه هو، ورسوله هو، ورسالته هو، وكالمه هو، «: رسالٍة له

  . انتهى. »ل نفسه بنفسه من نفسه إىل نفسهأرس

                                                                                                                                              
= 

فعرض، أو قديًام فقديم، أو حادثًا فحادث، فيكون كل من النقيضني حقًا بالنظر إىل معتقده، 

كستيل عىل رشح العقائد حاشية ال«: انظر. فال اعتبار هلمعندهم  وليس يف نفس األمر يشء حقاً 

 .ـ٣٣-٣٢صـ »أفندي عىل رشح العقائد النسفيةحاشية رمضان «ـ، و٢٥-٢٣صـ» النسفية

عالمة اهلند وإمام : هـ)١٠٦٧(عبد احلكيم بن شمس الدين اهلندي السيالكويت البنجايب تـ )١(

كبار العلامء وخيارهم، مستقيم العقيدة صحيح  العلوم وترمجان املظنون فيها واملعلوم، كان من

سلطان اهلند، له الطريقة صادعًا باحلقِّ جماهرًا به األمراء األعيان، وكان رئيس العلامء عند 

 »زبدة األفكار«مل تكمل، و» يضاويحاشية عىل تفسري الب«، و»قائد السيالكويت«: تآليف، منها

للزركيل  »األعالم«، و٢/٣١٨للمحبي » الصة األثرخ«: انظر.  رشح العقائد النسفيةحاشية عىل

٣/٢٨٣. 

 .الوجودية صــ، التعليق رقم سيأيت التعليق عىل معنى  )٢(
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يخ وأمثاله كلها إحلاٌد وزندقةٌ   )١(أليست هذياناهتم هذه ودسائسهم عىل الشَّ

ائع وإفساٌد يف دين اإلسالم؟ أل نَّه معلوٌم بالبداهة أنَّ ثبوت وإبطاٌل جلميع الرشَّ

ذوات األنبياء ورشائعهم، وثبوت اجلنَّة والنَّار، والثَّواب والعقاب يف دار اجلزاء 

فيه انتفى ثبوت ذوات  إنَّام يبتني عىل ثبوت احلقائق يف اخلارج، وإذا انتفى ثبوهتا

الم ورة، فال األنبياء عليهم السَّ يتأتى حينئٍذ  وغريهم من األمور املذكورة بالرضَّ

ينيَّة والتَّكاليف  إثبات رسوٍل ومرسٍل إليه، فيلزم من ذلك بطالن مجيع األمور الدِّ

عيَّة   .الرشَّ

ًا وتلبيسًا، مع نفي  سل تسرتُّ وأما القول بإقرار األديان وادِّعاء اإليامن بالرُّ

ائع، فتناقٌض ظاهٌر،  احلقائق وسلب الوجود عن األشياء املستلزم إبطال الرشَّ

ائع واألديان، فانظْر  ندقة واإلحلاد املنافيان للرشَّ وحماٌل باهٌر، بل هو عني الزَّ

  .وأنصْف إْن كنَت أهًال لإلنصاف

نوا مع  ة إىل إثبات املرام ُهبُِتوا وحتصَّ فلامَّ َعَجُزوا عن إقامة الربهان، وسوق األدلَّ

نيعة، بادِّعاء ارتكاب أنواع املحاالت الفضيحة يف ترويج تلك األباطيل الشَّ 

ين التَّفتازاينُّ  : »رسالته«يف  -رمحه اهللا  - )٢(الكشف والِعيان، كام قال سعد الدِّ

                                                        
ْنِديق )١( هو الذي ال يتمسك برشيعة، ويقول بدوام الدهر، و العرب تعرب عن هذا بقوهلم : الزِّ

وليس ذلك من ) َزَناِديُِق (و) ِدَقةٌ َزَنا(و) ِزْنِديٌق : (ن يف األديان، وقال يف البارعطاع: ملحد أي

ْنِديِق (و: لعرب يف األصل، ويف التهذيبكالم ا نية أنه ال يؤمن باآلخرة وال بوحدا) َزْنَدَقُة الزِّ

 ).زندق( :مادة »املصباح املنري«. اخلالق
 من أئمة العربية والبيان: هـ) ٧٩٣ - ٧١٢(مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازانى، سعد الدين  ٢

 واملنطق،

وأقام برسخس، وأبعده تيمورلنك إىل سمرقند، فتوىف فيها، ودفن ) من بالد خراسان(ولد بتفتازان 

 يف رسخس،

حاشية عىل رشح العضد عىل خمترص ((، و ))رشح العقائد النسفية : (( وكان يف لسانه لكنة، من كتبه
= 
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فسطة النَّافية لدين اإلسالم، ولزوم األحكام بإحالتها عىل « جون تلك السَّ وُيَروِّ

هون بأنَّ درجة الكشف وراء طور العقل، وأنت خبٌري بأنَّ مرتبة  الكشف، ويتفوَّ

ل ما ليس له العقل ينال، ال نيل ما هو ببدهية العقل حمال، وال ينبغي أن الكشف ني

ُيتوهم أن ذلك من قبيل ما ليس له العقل ينال، بل هو مستحيٌل وللعقل يف إبطاله 

ٌن وجماٌل    .متكُّ

ثم إنَّ ما يناله الكشف وال يناله العقل عبارة عندهم عن املمكن الذي الطَّريق  

هان، ال املحال املمتنع الوجود يف األعيان، إذ الكشف ال إليه الِعيان دون الرب

  . »باإلمكان موجودًا يف األعيان جيعل املمتنع متَّصفاً 

سالة«ال أيضًا يف حملٍّ آخر من تلك وق َي ـِحلُّ لـفكيف يَ «: »الرِّ مسلٍم أن ُيسمِّ

فة؟ بل ا نادقة باملتصوِّ ندقة؟ وأولئك الكفرة الزَّ ف هذه الزَّ ف يف بالتَّصوُّ لتَّصوُّ

يعة : لسان القوم ك بقوائم الرشَّ عبارٌة عن التَّخلُّق باألخالق النَّبويَّة، والتَّمسُّ

ديَّة يف الِعلميَّة والَعمليَّة رة املحمَّ وفسطائيَّة  )٢(، ال عن عقيدة املعطِّلة)١(املطهَّ والسُّ

هريَّة   .)٣(والدَّ

                                                                                                                                              
= 

)) األعالم : (( انظر)). التلويح إىل كشف غوامض التنقيح (( يف األصول، و )) ابن احلاجب

 .٧/٢١٩للزركيل 

أي يلزم اعتقاد حقيقته والعمل بموجبه؛ : يف الفروض والواجبات، فالفرض؛ الزٌم علامً : أي )١(

 . لثبوته بدليل قطعي، حتَّى يكفر من أنكره، ويفسق تاركه بال عذر إكراٍه وال استخفاف

، ي، حتَّى ال يكفر جاحده اليقني؛ لثبوته بدليٍل ظنِّعىل والواجب؛ الزٌم َعَمًال كالفرض، ال ِعلامً       

 .ـ١٨٣للحصكفي صـ »إفاضة األنوار عىل أصول املنار«: انظر. ويفسق تاركه هتاوناً 

. حميٍط، وقدرته غري مؤثِّرةٍ  غري عن صفات الكامل، كجعل علمه  هو تعطيل الرب  )٢(

 .ـ٢٢١صـ »حواش احلامدية عىل السنوسية«

هم بعض القائلني بأن األجسام قديمٌة بذواهتا حمدثٌة بصفاهتا، وهم يسندون احلوادث  :الدهرية )٣(

م ال للعضد اإلجيي  »املواقف«: انظر.  يثبتون صانعًا وراءهإىل الدهر ويبالغون فيه حتى كأهنَّ
= 
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، وحلال أولئك املبطلني هتكًا وممَّا يزيد لضالل أولئك امللحدين كشفًا وإيضاحاً 

ة : وافتضاحاً  ندقة امللعونة بني إقامة احلجَّ م جيمعون يف إثبات تلك الزَّ أهنَّ

والربهان، وبني ادِّعاء ظهورها عليهم بالكشف والِعيان، مع أنَّه من املعلوم عند 

أهل العرفان أنَّ التَّعبري عن املعلوم بالكشف والعيان ليس يف حيِّز اإلمكان؛ 

ر الكشف عنها باملقال، فال يمكن  لقصور العبارة عن بيان هذه احلال، وتعذُّ

الئل، وناهيك ببدهية  سائل، فضًال عن إثباته باحلَُجِج والدَّ إيداعه يف الكتب والرَّ

الالت  العقل احلاكمة عىل بطالن زندقتهم التي أصوهلا املكابرات، وفروعها الضَّ

ال من املجوس وال من  ن الكفرة األقدمني،واملحاالت التي مل ُيسمع بمثلها م

  .انتهى. »املرشكني

يف يِّد الرشَّ وفيَّة إىل «: »حاشية التَّجريد«يف  )١(وكام قال السَّ ذهب مجاعٌة من الصُّ

أن ليس يف الواقع إالَّ ذاٌت واحدٌة، وهي حقيقة الوجود، وهلا تقيداٌت بقيوٍد 

ٍة، بحسب ذلك ترتاءى؛ أي موجودات متاميزة، فيتوهم من ذلك  ُتَظنُّ : اعتباريَّ

ُم  ِجه، فيتوهَّ ، وليس كذلك، بل الكلُّ حقيقٌة واحدٌة كالبحر يف َمتَوُّ تعدٌد حقيقيٌّ

ا العاقل فال خيفى  غُري الذي ال يعقل أنَّ ذلك املرتفع واملنخفض غري املاء، أمَّ الصَّ

ٌة، فكذلك ليس يف عليه أن ليس هناك إالَّ بحٌر وتعنيَّ وأنَّ هذه احلالَة أموٌر  اعتباريَّ

ٌة  وَر املرئيَّة، والكثرَة املشهودَة أموٌر اعتباريَّ الوجود سوى اهللا تعاىل، وأنَّ هذه الصُّ

  .وخياالٌت ومهيٌَّة، ليس هلا حقيقة مغايرة حلقيقة احلقِّ 

                                                                                                                                              
= 

 .ـ٧٥صـ »حاشية الكستيل«، و٢/٦٣٨

يف اجلرجاين  )١( العالمة املحقق : هـ)٨١٦ – ٧٤٠(السيد عيل بن حممد بن عيل، املعروف بالرشَّ

: احلنفي، من كبار العلامء بالعربية، ولد يف جرجان وتويف يف شرياز، له نحو مخسني مصنفًا، منها

 «األعالم«: انظر. يف الفرائض »رشح الرساجية«، و»رشح مواقف اإلجيي «، و»التعريفات«

 .١/٣٨٧ »هدية العارفني«، و٥/٧للزركيل 
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دًا  :أقول هذا خروٌج عن طور العقل؛ فإنَّ بداهته شاهدٌة بتعدد املوجودات تعدُّ

ا ذواٌت وحقائٌق خمتلفٌة باحلقيقة  حقيقيًَّا،   . انتهى. »دون االعتبار فقطوأهنَّ

ورة، «: »رشح املواقف«وأيضًا قال يف  إنَّ حقائق املوجودات متخالفٌة بالرضَّ

د بحسب األوصاف ال غري، فاملتقيِّدون بطور  وما ُيقال أنَّ الكلَّ ذاٌت واحدٌة تتعدَّ

  .انتهى. »هاونه مكابرًة ال ُيلتفت إليالعقل يعدُّ 

وق الومهي: وقال بعضهم إذا تعارض الكشف وظاهر : قال أصحاب الذُّ

ع، قدمنا الكشف؛ ألنَّ اخلرب ليس كاملعاينة؛ ومل يدروا أنَّ أخبار اهللا ورسوله  الرشَّ

  !.فوق مرتبة عيان اخللق، فكيف بالكشف الذي هو حملُّ اللبس؟

علٌم يف اخلَْلِق موجوٌد، : لِعلَم ِعلَامنإنَّ ا«: رمحه اهللا) ١(وقال اإلمام الطَّحاويُّ 

قود كفٌر، وال وعلٌم يف اخلَلِق مفقوٌد، فإنكار الِعلم املوجود كفٌر، وادِّعاء الِعلم املف

  .انتهى. )٢(»وجود، وترك طلب العلم املفقودبَقُبول الِعلم امل يثبت اإليامن إالَّ 

اهللا تعاىل عن أنامه وهناهم  ِعْلَم القدر والغيب الذي طواه: أراد بالعلم املفقود

يعة، أصوهلا وفروعها، فَمْن أنكر شيئًا : عن َمَراِمه، وأراد بالعلم املوجود علم الرشَّ

سل كان من الكافرين، وكذا من ادَّعى علم الغيب   .انتهى. ممَّا جاء به الرُّ

وهذا القول الذي هو ظاهر الفساد «: )٣(»عقيدة الطَّحاوي«وأيضًا قال شارح 
                                                        

اإلمام العالمة : هـ)٣٢١ - ٢٣٩(مة بن سلمة األزدي الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد بن سال ١

احلافظ الكبري، حمدث الديار املرصية وفقيهها، انتهت إليه رياسة احلنفية بمرص، ولد ونشأ يف 

رشح معاين «: ابن أخت املزين، من تصانيفه من صعيد مرص، وتويف بالقاهرة،وهو) طحا(

» سري أعالم النبالء«: انظر. »معاين اآلثار«، و»أحكام القرآن«، و»مشكل اآلثار«، و»اآلثار

 .١/٢٠٦للزركيل  »األعالم«، و١٥/٧٥، ١٥للذهبي رقم 

 .ـ٩٤صـ »يدة الطحاويةالعق« )٢(

ـ، للشيخ عيل بن عيل بن حممد بن أيب العز، احلنفي  ٢١صـ »الطحاوية يف العقيدية السلفية رشح«) ٣(

ية، ثم بدمشق، له قايض القضاة بدمشق، ثم بالديار املرصكان : هـ)٧٩٢ - ٧٣١(الدمشقي 
= 
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اد، وهو أقبح من كفر النَّصارى يف قد ق ىض بقوٍم إىل القول باحللول واالحتِّ

وا مجيع  وه باملسيح من الكائنات، وهؤالء َعمُّ االعتقاد؛ فإنَّ النَّصارى خصُّ

أنَّ فرعوَن وقومه  -والعياذ باهللا  - الكائنات، ومن فروع هذا التَّوحيد عندهم 

  ...لتَّحقيق واإليقانكاملو اإليامن، عارفون باهللا تعاىل عىل ا

أنَّه ال فرق يف التَّحريم والتَّحليل بني األمِّ واألخت واألجنبية، : ومن فروعه

نا والنِّكاح، فكلٌّ من عٍني واحدٍة، بل هو العني  وال فرق بني املاء واخلمر، والزِّ

  .الواحدة

الظَّاملون ُعُلّوًا  تعاىل اهللاُ عامَّ يقول -أنَّ األنبياء ضيَّقوا عىل النَّاس : ومن فروعه

  . انتهى. »-كبريًا 

يخ  ت عىل الشَّ ين من أنَّه قال يف كأنَّه أشار إىل أقواٍل ُدسَّ : »الفصوص«حميي الدِّ

من ادَّعى األلوهيَّة فهو صادٌق يف دعواه، ومن أنَّه أباح املكث للجنب واحلائض 

نيا عىل ضيَّق اب: يف املسجد، وأنَّه يقول بقدم العامل، ومن أنَّه قال ن أيب كبشة أمر الدُّ

راً  نيا طاهرًا ُمطهَّ ين )١(املوحدين، وأنَّ فرعون خرج من الدُّ ، كام نقل ذلك عامد الدِّ

بكيِّ  )٢(بن كثريا ين السُّ عن شيخ اإلسالم ابن دقيق  )١(بسنده عن العالمة تقيِّ الدِّ

                                                                                                                                              
= 

: ، أي»الالمع فيام يعمل به يف اجلامعالنور «فقه، و» التنبيه عىل مشكالت اهلداية«: كتب، منها

 . ٤/٣١٣للزركيل  »األعالم«: انظر. جامع بني أمية

ـ، وقال ١٩٨-١٩٧الفص املوسوي صـ »الفصوص «ذا القول عىل الشيخ األكرب يف لقد دس ه )١(

ومن دعوى املنكر أنَّ الشيخ يقول «: ـ مانصه٣٣صـ» اليواقيت واجلواهر«اإلمام الشعراين يف 

ي ح الشَّ خ يف الباب الثاين والستني بَقُبول إيامن فرعون، وذلك كذٌب وافرتاٌء عىل الشيخ؛ فقد رصَّ

منها أبد اآلبدين،  خيرجون بأنَّ فرعون من أهل النَّار الذين ال] ١/٣٧٧[ »الفتوحات«من 

فاته فإنَّه فرغ منها قبل موته بنحو ثالث »الفتوحات«و  .»سنني من أواخر مؤلَّ

- ٧٠١(و الفداء، عامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصوي ثم الدمشقي، أب )٢(

ام، : هـ)٧٧٤  دمشق وانتقل مع أٍخ له إىلحافٌظ مؤرٌخ فقيٌه، ولد يف قريٍة من أعامل برصى الشَّ
= 
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 وأعددت هلا يل أربعون سنة ما تكلَّمت بكلمٍة إالَّ : القائل يف آخر عمره) ٢(العيد

  .جوابًا بني يدي اهللا تعاىل

وباجلملة، فالذي أقوله وأعتقده : بعد كالمٍ  رمحه اهللا )٣(قال اإلمام اجلزري

ٌة بيني وبني اهللا تعاىلـوسمعته مِ  ن أثق به من شيوخي الذين هم حجَّ أنَّ من : مَّ

ر، وقاله و ع املطهَّ هو يف عقله، ومات صحَّ عنه هذا الكالم وأمثاله ممَّا خيالف الرشَّ

م ال َيستِحلُّون أن  وهو معتقٌد ظاهره، فهو أنجس من اليهود والنَّصارى؛ فإهنَّ

إنَّ هذا الكالم املخالف لظاهر املرام : يقولوا ذلك، وال ُيلَتَفت إىل قول من قال

                                                                                                                                              
= 

ياته، من هـ، ورحل يف طلب العلم، وتويف بدمشق، وتناقل النَّاس تصانيفه يف ح)٧٠٦(سنة 

 .١/٣٢٠للزركيل  »األعالم«: انظر. »تفسري القرآن الكريم«، و»البداية والنهاية«: كتبه

بكي األنصاري اخلزرجي، أبو احلسن، تقي الدين  )١(  ٦٨٣(عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام السُّ

التاج السبكي  شيخ اإلسالم يف عرصه، وأحد احلفاظ املفرسين املناظرين، وهو والد: هـ)٧٥٦ -

وانتقل إىل القاهرة ثم إىل الشام، ) من أعامل املنوفيه بمرص(، ولد يف سبك »الطبقات«صاحب 

سلول لسيف املا«: لقاهرة، فتويف فيها، من كتبههـ، واعتل فعاد إىل ا)٧٣٩(وويل قضاء الشام سنة 

. »االبتهاج يف رشح املنهاج«، و»شفاء السقام يف زيارة خري األنام«، و»عىل من سب الرسول

 .٤/٣٠٢للزركيل  »األعالم«: انظر

حممد بن عيل بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشريي، املعروف كأبيه وجده بابن  )٢(

األصول، وهو حمدث جمتهد، وويل قاض، من أكابر العلامء ب: هـ) ٧٠٢ - ٦٢٥(دقيق العيد 

إحكام «: ، له تصانيف، منها)بالقاهرة(هـ، فاستمر إىل أن تويف )٦٩٥(قضاء الديار املرصية سنة 

 »األعالم«: انظر. »رشح األربعني حديثًا للنووي«، و»اإلمام يف رشح اإلملام«، و»األحكام

 .٦/٢٨٣للزركيل 

أبو اخلري، شمس الدين، العمري الدمشقي ثم حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف،  )٣(

شيخ اإلقراء يف زمانه، ومن حفاظ : هـ)٨٣٣ – ٧٥١(الشريازي الشافعي، الشهري بابن اجلزري 

قضاءها، ومات  احلديث، ولد ونشأ يف دمشق، ورحل إىل مرص مرارًا، ثم رحل إىل شرياز فويل

ملخص تاريخ «و ،»نهاية يف طبقات القراءغاية ال«، و»النرش يف القراءات العرش«: فيها، من كتبه

 .٧/٤٥للزركيل  »األعالم«: انظر. »اإلسالم
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ل قوهلم  ل بام يوافق أحكام اإلسالم؛ فإنَّه غلٌط من قائله، وكيف يؤوَّ ينبغي أن يؤوَّ

  !!؟

ــــقٌّ ا ــــُد َح ــــقٌّ َوالَعْب بُّ َح ــــرَّ   ل

 

  ُمكلَّْف ـَيا َلْيـَت ِشـْعِري َمـِن الـ

مة؛ ألنَّ اهللا تعاىل يقولـاملعطِّلة وال ما عرف اهللا إالَّ : وقوهلم    1 ﴿ :ُمَجسِّ

، ]الشورى[﴾87  65﴿، فهذا دليل املعطِّلة، ]١١:الشورى[ ﴾ 32

مة   .دليل املجسِّ

  g h i j k ﴿ :ألنَّ اهللا تعاىل يقول اهللا؛ ما عبد من عبد إالَّ : وقوهلم

l﴾ ]٢٣:اإلرساء[.  

رًا مل يقرتف ذنبًا، واهللا تعاىل : وقوهلم يف فرعون قبضه اهللا تعاىل طاهرًا ُمطهَّ

  p q r s ut  v  w x y﴿ :يقول

z  {   |  }  ~  �  ¢¡  £  ¤  ¥  ¦  

¨§ © ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ 

  .]القصص[﴾´

ل كالم املع صوم، ولو ُفتَِح باُب تأويِل كلِّ كالٍم ظاهره الكفر مل يكن ثمَّ إنَّام يؤوَّ

  . انتهى. يف األرض كافرٌ 

ين أنَّه : واحلقُّ يقال  ال ُحيَْكم عىل ابن عريبالذي عليه أهل الورع من علامء الدِّ

نفسه بيشٍء؛ ألنَّا لسنا عىل يقٍني من صدور مثل هذه الكلامت منه، وال  رمحه اهللا

  . وفاته، ولكنَّا نحكم عىل مثل هذا الكالم بأنَّه كفرٌ استمراره عليه إىل

ع أرادوا هبا غري [  وفيَّة اصطلحوا عىل ألفاٍظ خمالفٍة للرشَّ ردُّ القول بأنَّ الصُّ

 ]املعاين املتعارفة منها 

أ بعضهم فقال وفيَّة، تواضعوا عىل : وقد جترَّ هذه الكلامت من اصطالحات الصُّ

  .غري املعاين املتعارفة منها ألفاٍظ وأرادوا هبا معاين
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ل : ُمَلبِّس بقولهـفأجاب بعض الفضالء عن تلبيس هذا ال إْن أراد هذا املغفَّ

م  نَّة، فُزوٌر وهبتاٌن؛ ألهنَّ وفيَّة احلقيقيَّة املسلمني التَّابعني للكتاب والسُّ وفيَِّة الصُّ بالصُّ

ع، غري إنَّام اصطلحوا عىل ألفاٍظ مطابقٍة يف تفسريها لقواعد اإل سالم وأحكام الرشَّ

  .ونحومها »الرسالة القشريية«، و»الربهان املؤيد«لفٍة ليشٍء منها عىل ما هو يف خما

وفيَّة هؤالء املالحدة فإنَّنا قد اطَّلعنا عىل اصطالحاهتم املخالفة  وإن أراد بالصُّ

لقواعد اإلسالم، بل لقواعد مجيع امللل واألديان، واختربنا مذهبهم حقيقة 

وفيَّة أهل اال ادة الصُّ ختبار فكلُّه فاسٌد، وإىل الوهم واخليال راجٌع وعائٌد، والسَّ

ف املقري   :رمحه اهللا تعاىل )١(املراتب العليَّة هم كام قال الرشَّ

  عىل احلقِّ كانوا ليَس فيهم لَِوْحَدةٍ ٍ

 

  ُحُلوِل احلقِّ ِذكٌر لذاكرِ ـوال لِ 

ع واللُّغة ويا ليت شعري هل جيوز ألحٍد أن يصطلح   عىل ما خيالف الرشَّ

ويوجب كفر صاحبه، ويصري سببًا لفتح باب الرشَّ والفساد لسائر املالحدة 

نادقة املبطلني؟ فويٌل ثمَّ ويٌل ل عي العِ ـوالزَّ  لَم وُيظِهر الفضل فينخدع ويغرتمن يدَّ

ندي ة الزِّ كيكة الومهيَّة، والتَّلبيسات اإلحلاديَّ بهات الرَّ ق بمثل هذه الشُّ قيَّة، ومل ُيَفرِّ

  . بينهام وبني االصطالحات اإلسالميَّة

نَّة؟ هل الكلامت املخالفة للرشيعة من قبيل املتشابه يف[  ]! الكتاب والسُّ

نَّة؛ َمْن َمحََلُه عىل : وقال بعضهم إنَّ كالَمُهم شبيٌه باملتشابه يف الكتاب والسُّ

  .ظاهره كفر، وله معنى سوى املعنى املتعارف

                                                        
إسامعيل بن أيب بكر بن عبد اهللا بن عيل بن عطية الشغدري، الشاوري، الرشجي اليامين، ويعرف  ١

 كثري من فقيه، أديب، شاعر، مشارك يف: هـ)٨٣٧ -  ٧٥٤(بابن املقري، رشف الدين، أبو حممد 

، »نحو والتاريخ والعروض والقوايفعنوان الرشف الوايف يف الفقه وال«: من مصنفاتهالعلوم، 

. »ديوان شعر«، و»خمترص الروضة للنووي«، و»احلاوي الصغري للقزويني ورشحه خمترص«و

 .١/٣١٠للزركيل  »األعالم«، و١/٤٥٠» الضوء الالمع«: انظر
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بأنَّ املتشابه هو الكالم الذي فيه اشتباه الطَّرفني : بعض العلامء يف جوابهوقال 

َتِمل املقبول بتأويٍل مطابٍق لظاهره، وهذا ال َيَتَأتَّى يف  يشبه املردود بظاهره، وَحيْ

أكثر اعتباراهتم، بل هي نصٌّ رصيٌح يف أنَّ احلقَّ هو الوجود املطلق، وأنَّ العامل 

ته   .صورته وهويَّ

ع، : يضاً وأ ارع أن يتكلَّم بكلامٍت متشاهبٍة خمالفٍة للرشَّ هل جيوز ألحٍد غري الشَّ

بر هنا يف الزُّ ض النَّاَس عىل َقبوهلا )١(ويداوم عليها، ويكتبها يف الكتب، ويدوِّ ، وُحيَرِّ

ارع    .أبداً  ملسو هيلع هللا ىلصوالعمل هبا؟ كال، ال جيوز ذلك لغري الشَّ

يعة املطهَّ [  رة من أمور القلب، وترصف عن احلقيقة هل الكلامت املخالفة للرشَّ

 ! ]إىل املجاز؟

ا املحبُّ  -وال تغرتَّ  إنَّ هذه الكلامت من أمور القلب، : بقول من يقول - أهيُّ

 إنَّام تؤخذ فذلك جهٌل أو عناٌد؛ ألنَّ األلفاظ قوالب املعاين وموضوعٌة هلا، واملعاين

إيامنه، مع أنَّ العلامء والعقالء اجتمعوا  َام َثَبَت كفُر أحٍد والـلَ  من األلفاظ، وإالَّ 

جال ُتعَرف من كالمهم يف كت َفَقْد ُفِقَد األمُن ِمْن كلِّ  بهم، وإالَّ عىل أنَّ مذاهب الرِّ

  .يشءٍ 

ين التَّفتازاينُّ رمحه اهللا تعاىل رصف الكالم عن ظاهره وجواز «: قال سعد الدِّ

رصح املتكلِّم بأنَّ مقصوده حقيقة تأويله ومحله عىل املجاز إنَّام يمكن إذا مل ي

ليل عىل إثبات  الكالم، ومل يقم عىل إثباهتا الربهان، فعند التَّرصيح وإقامة الدَّ

يح، يصري حمكًام يف إفادة احلقيقة، غري قابٍل للتَّأويل ومحله عىل  مفهومه الرصَّ

ة بأنَّ اهللا تعاىل هو الوجود ا ملطلق، املجاز، وذلك كترصيح املالحدة الوجوديَّ

املنبسط يف الظَّاهر، ثمَّ تلفيقهم املغالطة يف صورة الربهان عىل إثباته، ثم تفريعهم 

                                                        
ْبر )١(  ).زبر: (مادة »خمتار الصحاح«. وُقُدور ور كِقْدرٍ بالكرس الكتاب، واجلمع ُزبُ : الزِّ
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عليه بأنَّ كلَّ من َعَبَد األصنام فقد َعَبَد اهللا، وكلَّ من ادَّعى األلوهيَّة فهو صادٌق 

ز  ليل ال يقبل التَّجوُّ يف دعواه؛ فلذلك بعدما صار حمكًام بالتَّرصيح وإقامة الدَّ

  .والتَّأويل

ابُّون عن هؤالء املالحدة أن ليس مراد  وهبذا يظهر لك بطالن ما يقوله الذَّ

ةة، بل هلم تأويٌل ال يفهمه إالَّ الوجودية ما تفهمه العامَّ    . انتهى. » اخلاصَّ

ين أن يتكلَّم شخٌص بكالٍم هو كفٌر : وقوهلم لعلَّ له تأويًال، عني الفساد يف الدِّ

ُب فيه ويدعو إليه، ثم يقالوإحلاٌد يف ملَّة ا لعلَّ له تأويًال عند أهل : إلسالم وُيَرغِّ

، يقال هلم: الباطن، وهل باطن دين اإلسالم خيالف ظاهره؟ فإْن قالوا : كالمها حقٌّ

، وأيضًا خمالٌِف إلمجاع ]٣٢:يونس[﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ ﴿: هذا خمالٌف لقوله تعاىل

قاديَّات التي يكفُر خمالُف احلقِّ فيها؛ وهلذا أمجع املسلمني أنَّ احلقَّ واحٌد يف االعت

  .عىل قتله مع أنَّ كالمه أقرب إىل إمكان التَّأويل من كالم غريه )١(أهل زمان احلالج

                                                        
احلالج هو أبو مغيث احلسني بن منصور من أهل البيضاء، وهي بلٌد بفارٍس، نشأ بواسط  )١(

العراق ، وصحب اجلنيد البغدادي وغريه، وقد اختلفت يف أمره وَكُثر به القال والقيل يف عرصه، 

ره، ومنهم من عظَّمه، ومنهم من  فمنهم: وذهب الشيوخ بعده يف شأنه إىل مذاهب كثرية من كفَّ

ها ظاهر  ا كانت تصدر عنه ألفاٌظ يردُّ فاتر واألسامع أهنَّ اعتذر له وعذره، وشاع عنه وذاع ومأل الدَّ

مع مثل قوله ع، وينبو عنها السَّ ، وقوله: الرشَّ ما يف اجلبَّة إال اهللا، وقد اعتذر له عن هذه : أنا احلقُّ

بني  »رسالته«، وذكره القشريي يف »مشكاة األنوار«أبو حامد الغزايل يف ا اإلمام األلفاظ ومثله

َح بخطيئاته، ولَ  ح بشبهاتهـاملشايخ األخيار إال أنَّه رصَّ  .مَّ

ُه ورَيض اُهللا عنُه  -وقد أفتى اإلمام اجلنيد البغدادي        َس ِرسُّ  .بقتله مع َمْن أفتى -ُقدِّ

ه مجاعٌة من القوم بني        األولياء كالشيخ عبد القادر اجليالين وأيب العباس بن عطاء، وحممد بن وعدَّ

حوا له حاله، وحكوا عنه كالمه، وجعلوه  حنيف، وأبو القاسم النرصاباذي، وأثنوا عليه، وَصحَّ

يخ عبد القادر  لو كنُت يف زمنه ألخْذُت : ذكر أنَّه عارٌف، وقال أحد املحققني، حتَّى إنَّ الشَّ

فاعيُّ من الَّذين يقولون : حممد بن حنيفبيده، وقال  ، واإلمام الرِّ اينُّ ٌ ربَّ احلسني بن منصور عاِمل

ح يف كتابه بواليته، ويعتق ه» الربهان«دون خطأه، وقد رصَّ ه «: بذلك ما نصُّ ينقلون عن احلالَّج أنَّ
= 
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طح قد يمكن، ال تأليف كتاٍب [ كر والشَّ صدور كلمة أو كلمتني حال السُّ

 ]وتأسيس قواعد

كر وا: وقوهلم لَغْيَبِة، وهم غري مؤاخذين؛ صدور ذلك عنهم يكون يف حال السُّ

م غري مكلَّفني يف ذلك احلال   .ألهنَّ

كر : واجلواب ر أنَّ صدور مثل كلمٍة أو كلمتني أو نحو ذلك حال السُّ قد تقرَّ

طح قد يمكن، ال تأليف كتاٍب وتأسيس قواعد، وتفريع فروٍع مبنيٍَّة عليها،  والشَّ

قَّ سبحانه هو الوجود املطلق وترتيب مقدماٍت وبراهني بزعمهم، كتأسيس أنَّ احل

ُتُه، ثمَّ تفريع أنَّ من َعَبَد  الظَّاهر يف صورة املوجودات، وأنَّ املوجودات َعْينُُه وهويَّ

شيئًا فإنَّام َعَبَد اهللا، فأيُّ مسلٍم حيل له أن يسمع مثل هذا ثمَّ يقول لعلَّ له تأويًال، 

القوم أهل اهللا يقولون أو يعتقدون  أو لعلَّه قاله القائل حال سكره، أو أن يعتقد أنَّ 

ؤون من كلِّ ذلك، وقائل ذلك هالٌك    . مثل هذا الكالم وحاشاهم، بل هم مربَّ

 ]عدم التَّكليف بام وراء طور العقل [

ع والعقل، : فاحلاصل أنَّ القائلني بالوحدة املطلقة هلم اعتقاٌد خارٌج عن الرشَّ

حون بذلك ويقولون العقل حجاٌب، وكذلك العلم  إنَّ متابعة: وهم مرصِّ
                                                                                                                                              

= 
ه شعرًا ُيوهم الَوحدة، يذكرون ل. أنا احلقُّ : أخطأ بومهه، لو كان عىل احلقِّ ما قال! أنا احلقُّ : قال

 . إىل آخر ما قال »...ما أراه رجًال واصًال أبدًا كلُّ ذلك ومثله باطٌل، 

ومن املعلوم أنَّ علامء بغداد أمجعوا عىل قتله وصلبه، وكتب القايض بإباحة دمه، وُرفِعت الفتاوى       

ُأْحرق بالنَّار، وُألقي رماده يف إىل اخلليفة، فأذن يف قتله فقتل ببغداد بباب الطاق يوم الثالثاء، و

ذين اْفُتتِنُوا به، وكان قتله يف  جلة، وُنِصب الرأس ببغداد، وُأرسل إىل خراسان لرياه أصحابه الَّ الدِّ

قال بكرامته، ومن : سنة تسع وثالثامئة، وقد ظهرت عىل يديه الكرامات العديدة، فالَّذي اْعَتَقَدهُ 

للسيد أيب اهلدى » قالئد الزبرجد«: انظر. منه سحٌر وشعبذةٌ ظهر  قال إنَّ الَّذي: مل يعتقده

البن  »وفيات األعيان«ـ، و ١٦١، صـ ٢١٠لشعراين رقم ل »الطبقات الكربى«ـ، و ٢٥٠صـ

 .٢/١٤٠خلكان 
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وق ال بتقليد األنبياء، وال برباهني  عونه بالذَّ ، وإنَّام ُينال العلم الذي يدَّ االستداليلُّ

ها، : احلكامء، يريد بذلك قائلهم أنَّ نظر العقل قاٌرص عن إدراك األمور كام هو حقُّ

وق ال  نَّه ال يمكن الوصول إليها إالَّ فكذلك األخبار أيضًا قارصٌة عنه؛ أل بالذَّ

سل قارصٌة عنها، فلم يبَق العلمُ  الكامل  بالوحي، فلذلك َألِسنَة األنبياء والرُّ

ائع ورصيٌح يف ! يف التَّجيلِّ والكشف واإلدراك التَّامُّ إالَّ  فهذا إنكاٌر جلميع الرشَّ

ة ُل األولياِء يأخذون الِعلَم من : عدم قبوهلا، كام قال الكثري من الوجوديَّ املعدن ُكمَّ

واة  سل من ذلك املعدن، فالِعلُم الذي ُأِخَذ بواسطة الرُّ الذي أخذ منه األنبياء والرُّ

الُل البعيد، والعصيان الذي ما عليه من مزيد! واألسانيد ليس بِعلمٍ    .وهذا الضَّ

اللَة املستحيلة يف العقول رست يف مجاعٍة  وَقَدَح بعُض الفضالِء أنَّ هذه الضَّ

هد واخللوة والعبادة، فلامَّ حصلوا من ذلك من املسلمني نش ئوا يف االبتداء عىل الزُّ

هوانيَّة مانعًة  واغُل الشَّ عىل يشٍء، َصَفت أرواُحهم، وانكشفت هلم ما كانت الشَّ

من انكشافه، وقد طرق أسامعهم من ُخرافات رهبان النَّصارى أنَّه إذا حلَّ روح 

ق النُّفوس القدس يف يشٍء نطق باحلكمة، وظهر له أرس ار ما يف هذا العامل مع َتَشوُّ

اد عىل  خيفة، فمنهم من رصحَّ باالحتِّ إىل املقاصد العليَّة، فذهبوا إىل هذه املقالة السَّ

هبان وزادوا عليهم ومل يقترصوه عىل املسيح كام ذهبت إليه  املعنى الذي قالته الرُّ

وافض يف سيِّدنا اإلمام عيلٍّ  من احللول، وهلم يف  -عاىل عنه ريض اهللا ت -غالة الرَّ

ذلك كلامٌت يعرس تأويل كلها ملن يريد االعتذار عنهم، بل منها ما ال يقبل 

التَّأويل، وهلم يف التَّأويل خلٌط وخبٌط كلَّام أرادوا أن يقربوا من املعقول ازدادوا 

احة، وقنعوا يف مغالطة م استنبطوا قضيًَّة حلَّت هلم الرَّ ورة  بعدًا، حتَّى إهنَّ الرضَّ

باملغيب وهي أنَّ ما هم فيه يزعمونه وراء طور العقل، وأنَّه ُيفهم بالوجدان، وال 

ين مل جيئ إالَّ بمقدار  يقدر عىل اإليضاح به اللِّسان، واحلال أنَّ التَّكليف يف أمر الدِّ

 ª © ¨  §﴿: هو الوسع العقيل ال غري، واهللا تعاىل قال: الوسع، والوسع
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ة بام  ملسو هيلع هللا ىلصطاقتها ووسع عقلها، والنَّبيُّ : ؛ أي]٢٨٦:البقرة[﴾¬® » مل يمتحن األمَّ

  .تعيى به العقول

ين التي  ين، وهذه أحكام الدِّ فعىل هذا؛ ما كان وراء َطور العقل مل يكن من الدِّ

جيب اعتقادها دائرٌة عىل حمور العقل، وال يرضُّ بعض األحكام عدم وصول بعض 

ع فيها، بل الغاية من هذا املعنى أنَّ العقول العقول لفهمها وحلقائق أرسار الرشَّ 

حميطٌة بفهم  -عقالء العلامء العاملني، وأهل العرفان واليقني : أعني -الكاملة 

  .حقائق األحكام املُعتَقدة

يِّد ولذلك قال شيخنا شيخ مشايخ اإلسالم القطب الغوث األكرب اإلم ام السَّ

فاعيُّ ريض اهللا عنه وعنَّا ب ِحْط بالعقل فليَس بديٍن، وكلُّ ـكلُّ ديٍن مل يُ : هأمحد الرِّ

ين فليس بعقلٍ ـعقٍل مل يُ    . ليس بعقٍل كاملٍ : ؛ أيِحْط بالدِّ

وقد أوردنا يف هذا املقصد كلامت العلامء األعالم احتجاجًا عىل قوارص 

األفهام؛ كيال يزعم أحدهم أنَّ قولنا حمض انتصاٍر ملذهبنا يف طريقتنا العليَّة 

ةالرِّ  دِّ عىل الوجوديَّ   .فاعيَّة بالرَّ

ين  ا املحبُّ  -َتْعَلم  ومن كالم علامء الدِّ فاعيَّة  -أهيُّ ادة الرِّ ة مذهب السَّ صحَّ

ك هبدهيم، وِرسْ بطريقهم، وخذ بقوهلم، ودع  نِيَّة، فتمسَّ نَّة السَّ أنصار السُّ

ندقة، وال تُ  )١(َشَقاِشق ا عُني الزَّ ِئ أهل الوحدة املطلقة؛ فإهنَّ ط، وبرِّ ْفِرط وال ُتَفرِّ

الح والِعرفان من نسبة األقوال املكفرة إليهم ومحلها  القوم الذين اشتهروا بالصَّ

                                                        
ْقِشقةُ  )١( ئة خيرجها البعري من : هاُة البعري وال تكون إال للعرّيب من اإلبل، وقيلـلَ : الشِّ هو يشء كالرِّ

قاِشُق، ومنه ُسّمي اخلطباء َشقاِشَق، َشبَّهوا املِْكثار بالبعري الكثري اهلَْدِر،  فيه إذا هاج واجلمع الشَّ

إنَّ كثريًا من اخلَُطِب من شقاِشق الشيطان؛ فجعل للشيطان َشقاِشَق، : ويف حديث عيلٍّ 

ْيَهُق يف كالمه شّبه الذي َيَتفَ : ونسَب اخلطَب إليه ملِا يدخل فيها من الكذب، قال َأبو منصور

دًا ال يبايل ما قا ده َرسْ  ).شقق: (مادة» لسان العرب«. ل من ِصْدٍق أو كذب بالشيطانوَيْرسُ
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اعون عىل لسان  ها يف كتبهم وعىل ألسنتهم؛ فقد وضع الوضَّ عليهم، وقل بدسِّ

ارع املأمون  باعًا للعلامءملسو هيلع هللا ىلصالشَّ يف، واعمل به اتِّ ع الرشَّ ْق بظاهر الرشَّ  ، وَحتقَّ

ين، ودع ما يَ  نَّة، وتباعد عن ِرْيُبك إىل ما ال يريبك، وقِ العاملني أكابر الدِّ ْف مع السُّ

ادقني، وإنَّ اهللا ل احلني الصَّ الِّني، واندمج يف الصَّ مع ـالفتنة، واهجر املارقني والضَّ

  .متَّقنيـال
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كر   مرحلة الشُّ

   V  @?> A  CB  D  E  F﴿: قال تعاىل    

G  H  I ﴾]وقال ]إبراهيم ،:  ﴿Ä  Å  Æ  Ç    È  É  

ËÊ﴾]س]١٤٧:النساء  À ¿ ¾ ½﴿: ، وقال تبارك وتقدَّ

Á﴾]١٥٢:البقرة[ .  

ابِرِ «: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي  ائِِم الصَّ اكُِر بَِمنِْزَلِة الصَّ ، وقال ابن مسعود )١(»الطَّاِعُم الشَّ

 :كر نصُف اإليامن   .الشُّ

 ]ر القلبشك[

فاعيُّ ثمَّ املخزوميُّ  ين الرِّ يِّد رساج الدِّ قال شيخ اإلسالم موالنا اإلمام السَّ

 : كر معرفة العبد أنَّ النِّعم من املوىل وحده ال رشيك له فيها، وال ظهري له الشُّ

ْت َعْبَدًا نِْعَمًة فَ «: قال ملسو هيلع هللا ىلصعليها؛ ألنَّ النَّبيَّ  َا ِمَن اهللاَِما َمسَّ ُكتَِب َلُه   إالَّ َعلَِم َأهنَّ

  .)٢(»ْحَمْد ـْم يَ ـُشْكُرَها وإِْن لَ 

تها وعدم القول  :قلت ومن املعلوم أنَّ األسباب مع ثبوهتا والوسائط مع صحَّ

وأثر ُمنِعم احلقيقي وأحكامه؛ وِرسُّ العطاء ـبجحودها فهي من آثار ِحْكَمِة ال

                                                        
: »اجلامع«، واإلمام الرتمذي يف ٧٧٩٣رقم  »املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن أيب هريرة   )١(

َحَسٌن َهَذا َحِديٌث  :، وقال٢٤٨٦رقم ) ٤٣(، باب )٣٨(كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 

، باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم )٧(كتاب الصيام : »السنن«َغِريٌب، وابن ماجه يف 

 .٣١٥رقم ) ٦(كتاب الرب واإلحسان : »صحيحه«، وابن حبان يف ١٧٦٤رقم ) ٥٥( الصابر

) ١٧... (والتكبريكتاب الدعاء : »املستدرك«احلاكم يف  :ريض اهللا عنهامرواه عن السيدة عائشة  )٢(

» األوسط«أحدًا ذكر بجرح، والطرباين يف هذا حديث ال أعلم يف إسناده : وقال ،١٨٩٤رقم 

 .٤٣٧٩رقم  »الشعب«، والبيهقي يف ٢٦٧٦رقم 
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شهوُد : فِمْن أدب احلقِّ  ن عىل جاللة قدسه سبحانه،املعطي سبحانه ظاهران داالَّ 

ُمعطي احلقيقي عند كلِّ عطاٍء؛ لريى العبد النِّعمة ـُمنِعم يف النِّعمة، وشأن الـِرسِّ ال

يقني وهو شكر القلب دِّ   .عنده منه والعطاء عنه، وهذا شكر العارفني والصِّ

 ]شكر اللِّسان [ 

ا شكر اللِّسان ، وإظهار نعمته فهو ُحْسُن الثَّناء عىل اهللا واحلمد هللا :وأمَّ

، »َكْيَف َأْصَبْحَت؟«: قال لرجلٍ ملسو هيلع هللا ىلص وإحسانه بالقول، جاء يف اخلرب أنَّ النَّبيَّ 

َؤاَل َثانَِيةً : َفَقاَل  الم السُّ الة والسَّ ، »َكْيَف َأْنَت؟«: بَِخٍري، َفَأَعاَد النَّبيُّ عليه الصَّ

بَِخٍري، َأْمحَُد اهللاَ َوَأْشُكُرُه، : ، َفَقاَل »َأْنَت؟ َكْيَف «: َعاَد َعَلْيِه الثَّالثَّةَ بَِخٍري، َفأَ : َفَقاَل 

كر والثَّناء: ؛ يعني)١(»َهَذا الَِّذي َأَرْدُت ِمنَْك «: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبِيُّ    .إظهار احلمد والشُّ

كر،  لف يتساءلون عن أحواهلم إذا التَقوا لَِيُبثَّ كلٌّ منهم احلمد والشُّ وكان السَّ

اكر يف محده وشكرهفيكونوا رشكاء احلامد    . والشَّ

كر عىل املنع  [   ]الشُّ

كر  كمته، وأنَّه ال يريد لعبده إالَّ شكره سبحانه عىل َمنِْعِه؛ إيامنًا بح :ومن الشُّ

نيا : اخلري، وال بدع؛ فالقليل من احلبيب كثٌري، وَمنُْعهُ  حكمٌة َتُؤْوُل إىل خٍري يف الدُّ

  . اخلريينأو إىل خٍري يف اآلخرة، أو إىل مجٍع بني

فمن املنع تعنيَّ العطاء بعُد، فصار املنع عطاًء، واليسري كثريًا، وُذلُّ العبد إىل اهللا 

ُمَوفَّق يشكر يف القبض واملنع ـحالة املنع ِعزٌّ له ورشٌف؛ إذ العبد اخلالص املوقن ال

                                                        
 »الدعاء«الطرباين يف  أخرجه: وقال احلافظ العراقي: ٤/١٠٦ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )١(

د اهللا، وهذا معضٌل، أمح :بن عمرو مرفوعًا نحوه، قال يف الثالثة من رواية الفضيل] ١٩٣٩رقم [

ؤال وقال »املعجم الكبري«ورواه يف  أمحد اهللا : من حديث عبد اهللا بن عمرو ليس فيه تكرار السُّ

فه اجلمهور لسوء حفظه، و الم [  »املوطأ«رواه مالك يف إليك، وفيه راشد بن سعد ضعَّ كتاب السَّ

الم ، باب جامع ال)٥٣(  .بإسناٍد صحيٍح   موقوفًا عىل عمر] ٥رقم ) ٣(سَّ
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  .كام يشكر يف البسط والعطاء

كر ياجه إىل غري مواله الذي يعطيه أْن ال ُيظِهَر فاَقَته وَفْقَره واحت :ومن الشُّ

ويكفيه وييل تدبريه ويتوالَّه، وهو اخلبري بحاله يسمعه ويراه، وهو أعلم بام 

حيحة قوله تعاىل حية هلذه احلكمة الصَّ   x﴿: يصلحه منه، ومن اإلشارة الرصَّ

y  z  {   |  }  ~  � ﴾]٢٧:الشورى[.  

كر   .  بنعمهأن ال يستعني العبد عىل معصيته تعاىل :ومن الشُّ

كر محده تعاىل عىل كلِّ حاٍل موقنًا العبد بفضل فوائد اَملَكاِره والبالء  :ومن الشُّ

ات واآلالء، قال النَّبيُّ  لَِيُقِم : ُينَاِدي ُمنَاٍد َيْوَم الِقَياَمةِ «: ملسو هيلع هللا ىلصعىل فوائد املرسَّ

م لَِواٌء َفَيْدُخلُ ـال ُدْوَن، َفَيُقْوُم ُزْمَرٌة، َفُينَْصُب َهلُ ُدْوَن؟ ـَفَمِن ال: ، ِقْيلِ »ْوَن اَجلنَّةِ َحامَّ َحامَّ

الَِّذْيَن َيْشُكُرْوَن اهللاَ «: ، ويف روايٍة أخرى»الَِّذْيَن َيْشُكُرْوَن اهللاَ َعَىل ُكلِّ َحالٍ «: َقاَل 

اءِ  َّ اِء َوالرضَّ َّ   . )١(»َعَىل الرسَّ

كر كر باإليقان دون: وحقيقة الشُّ جحوٍد، وقد  العبادة اخلالصة للمعبود، والذِّ

مت قدماه فقيل له ملسو هيلع هللا ىلصقام  َم ِمْن ـلِ : حتَّى تورَّ َم َتْصنَُع َهَذا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما َتَقدَّ

َر؟ َقاَل َذنْ    .)٢(»َأَفال َأُكْوُن َعْبَدًا َشُكْوَراً «: بَِك َوَما َتَأخَّ

كر [   ]من آداب الشُّ

كر آداٌب كثريةٌ  نيا، َفُيَعظِّم نعمة أدناها أن ينظر العبد إىل َمْن دو :وللشُّ نه يف الدُّ

اهللا يف دنياه عليه، وأن َينُْظر إىل من هو فوَقُه يف أمر اآلخرة فيزداد عبادًة وذكرًا هللا 

                                                        
» الكبري«يف [ أخرجه الطرباين : العراقيوقال احلافظ : ٤/١٠٢ »اإلحياء«ذكره اإلمام الغزايل يف  )١(

من ]  ٤٤٨٣رقم [  »الشعب«، والبيهقي يف ] ٢/٢٩٢[  »احللية«، وأبو نعيم يف ] ١٢٣٤٥رقم 

ُل َمْن ُيْدَعى إَِىل الْ «: بلفظ ريض اهللا عنهامحديث ابن عباس  َمُدوَن اَهللا ـَجنَِّة الْ ـَأوَّ ُدوَن الَِّذيَن َحيْ َحامَّ

اءِ  َّ اِء َوالرضَّ َّ  .، وفيه قيس بن الربيع ضعفه اجلمهور»َعَىل الرسَّ

   .ـ٣٣صـ مرَّ خترجيه  )٢(
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  .)١(تعاىل

كر هبا لعدم انتهاضها يف حمبَّة ) ٢(أن يمقت العبُد نفَسه ويزدري :ومن آداب الشُّ

ليم اهللا وطاعته وجليل خدمته كلَّ االنتهاض، كاملوفَّقني وق السَّ  الذين َعَرُفوا بالذَّ

فقدان املستعارات، وماتوا قبل املوت، َفُكِشَف هلم الغطاء، وأعرضوا عن بضائع 

، فتواضعوا له، الفناء، وأخذوا بتجارة البقاء، واعرتفوا بتقصريهم عن شكره 

  .وذلُّوا لعظمته، وخضعوا لسلطانه

كر ن اخلري والربِّ عىل أيدهيم َقلَّ أو شكُر اخللق عىل ما يبديه اهللا م :ومن الشُّ

كر للنَّاس ولو عىل البشاشة )٣(َكُثَر؛ فإنَّ من مل َيشُكِر النَّاَس مل يشكِر اهللاَ  ؛ وجيب الشُّ

يفوا ، ويف اخلرب الرشَّ   .)٤(»ُكْفَراُن النِّْعَمِة ُكْفرٌ «: لبِْرشِ

كر المة واألمن وراحة القل :ومن الشُّ كر عىل العافية والسَّ   . ب والبدنالشُّ

كر عىل مجع احلال، وصالح األهل والعيال، وحسن أخالق اجلريان  :ومنه الشُّ

                                                        
أنَّ  ذرٍّ  ، عن أيب٣٦١رقم ) ٧(كتاب الرب واإلحسان : »صحيحه«ى اإلمام ابن حبان يف رو )١(

ُه َأْجَدُر َأْن ال تَ «: قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  َتَك َوال َتنُْظْر إَِىل َمْن َفْوَقَك؛ َفإِنَّ ْزَدِري نِْعَمَة اهللاِ اْنُظْر إَِىل َمْن َحتْ

 .»ِعنَْدكَ 

 ). زري: (مادة »لسان العرب«. ُر واالْنتِقاُص والَعْيُب االْحتِقا: االْزِدراء )٢(

) ٣٥... (، باب ما جاء يف الشكر)٢٨(كتاب الرب والصلة : »اجلامع«ي يف روى اإلمام الرتمذ) ٣(

َمْن ال «: قالملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رسول اهللا  هذا حديٌث حسٌن صحيٌح عن أيب هريرة : ، وقال١٩٥٤رقم 

 .»َيْشُكِر النَّاَس ال َيْشُكِر اهللاَ

ْن َذَكَرُه َفَقْد َشَكَرُه، َوَمْن َكَتَمُه َفَقْد َمْن ُأوِيلَ َمْعُروًفا َفْلَيْذُكْرُه، َفمَ «: بلفظ رواه عن طلحة  )٤(

، ٨٣٦رقم  »األحاديث املختارة«ء املقديس يف ، والضيا٢١١رقم  »الكبري«الطرباين يف : »َكَفَرهُ 

 .إسناده حسن: وقال

ْلُيْثِن؛ َفإِنَّ َمْن َأْثنَى َفَقْد َمْن ُأْعطَِى َعَطاًء َفَوَجَد َفْلَيْجِز بِِه َوَمْن َملْ َجيِْد فَ «: بلفظ ورواه عن جابر       

، باب ما )٢٨(كتاب الرب والصلة : »اجلامع«اإلمام الرتمذي يف : »...َشَكَر َوَمْن َكَتَم َفَقْد َكَفَر 

 .٢٠٣٤رقم ) ٨٧(جاء يف املتشبع بام مل يعطه 
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  .واخلدام، وصفاء طوايا األصدقاء واخلالن

احلني، ومرافقة العلامء : ومنه كر عىل االنخراط بسلك األحباب الصَّ الشُّ

اهدين، وأهل املعرفة واليقني، والُبعد عن املبت   .دعنيالعاملني، واألصحاب الزَّ

كر عىل سالمة العقيدة، وأنَّ اهللا [  امتنَّ عىل الّطائفة الّرفاعّية بسالمة  الشُّ

 ]العقيدة 

ق باالعتقاد  :ومنه اللة والتَّحقُّ يغ والضَّ كُر عىل سالمة العقيدة من الزَّ الشُّ

سالة  ليم الذي َأَمَرنا به صاحُب الرِّ   . ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ

كيَّة بسالمة العقيدة، فاتَّبعوا وقد امتنَّ اهللا تعاىل عىل أهل الطَّائ فاعيَّة الزَّ فة الرِّ

أثر شيخهم سيِّد الطَّوائف، قدوة أهل األذواق واملعارف، بحر احلقائق 

فاعيِّ ريض اهللا عنه وعنَّا بهواللَّطائف، موال يِّد أمحد الرِّ ؛ َفَطُهَرْت رساِئُرهم، نا السَّ

نهاج املبارك غاِئُبهم وأرشقت بنور احلقِّ بصاِئُرهم، وذهب عىل هذا امل

  .وحارضهم

، طريقتهم  قالوا بالتَّوحيد الذي ال ُيشاب برشٍك، واإلفراد الذي ال خيامره شكٌّ

إفراد القدم عن احلََدث، وتنزيه اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته، وحراسة جانب 

الح، مع التَّربِّي من ال لف الصَّ ة العقيدة عىل ما كان عليه السَّ يغ التَّوحيد وصحَّ زَّ

نَّة   .والبدعة، وكلِّ ما خيالف رصيح السُّ

يفة طاهرٌة، وأرسارهم يف طريق احلقِّ طيِّبٌة وباهرٌة، قامت  وأعامهلم الرشَّ

يف  أحواهلم عىل شؤوٍن هلا معاٍن يعرفها العارفون، ومل تبتعد عن احلال الرشَّ

ديِّ طرفة عٍني، ومل ُيدخلوا أحدًا يف البني، انقطعوا إىل ا هللا عن سواه، وقالوا املحمَّ

  .ال إله إال اهللا: يف مجيع أطوارهم

فاعيُّ ريض اهللا عنه وعنَّا بهقال شيخ مشايخ اإلسالم، موال يِّد أمحد الرِّ : نا السَّ
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دٍ  إفراد الِقَدم عن احلدث، وتنزيه : وهو  )١(طريقنا طريق شيخنا اجلنيد أيب حممَّ

واألخذ بام كان عليه أصحاب اهللا تعاىل يف ذاته وصفاته عن ِسامت احلدوث، 

ف يف وآله اهلداة املرضيُّون ريض اهللا عنهم أمجعنيملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا  ، ال ُنحرِّ

لونه، ومن  ، وإنَّام إثمه عىل الذين ُيَبدِّ ل، هذا طريق أهل احلقِّ املعتقدات وال ُنبدِّ

ف وجيه الوجه عند اهللا تعاىل، واهللا  ، وال يكون املُحرِّ ل فقد زلَّ وضلَّ ويل َبدَّ

  .انتهى. املتقني

فاعيِّ  ين الرِّ يِّد رساج الدِّ ويعجبني كلامت لسيِّدنا اإلمام اجلدِّ األجمد السَّ

فاعيَّة، فقال املخزوميِّ    :أشار ِهبِنَّ إىل الطَّريقة الَعلِيَّة الرِّ

ـــد ـــْريِ األَْجمَ ـــْوِث الَكبِ ـــُة الَغ   َطِرْيَق

 

ــَد َنْســِل الــ ــدِ ـَأْمحَ   ُمْصَطَفى َربِّ الَي

ـــــــاِب   ـــــــنَِّة َوالكَِت ـــــــُة السُّ   َطِرْيَق

 

ـــَحاِب  ـــقِّ َواألَْص ـــِل اَحل   َواآلِل َأْه

ــــْوِع َوال  ــــُة اُخلُش ـــــَطِرْيَق   ْوعِ ـُخُض

 

ُمــــ ــــاِإلْخالِص للدُّ رِّ بِ   ْوعِ ـَوالــــذَّ

ــــــ  ْيَع ِ ــــــْرآِن َوالرشَّ ــــــُة الُق   ةِ ـَطِرْيَق

 

ِرْيَعــــــــة                                 ـَـــــــا َلنِْعَمــــــــِت الذَّ َوإِهنَّ

ـــــــةِ   ـــــــاِرِف اَجلِزْيَل ـــــــُة املََع   َطِرْيَق

 

ــــْدِق َواَخلَصــــائِِل اَجلِمْيَلــــة   َوالصِّ

 
                                                        

لقواريري اخلزاز اإلمام اجلنيد أبو القاسم بن حممد بن اجلنيد، النهاوندي األصل، البغدادي ا )١( 

اجًا : يعني -إنَّ أباه كان قواريريًا : ، قيل ازًا، وكان شيخ العارفني وقدوة -زجَّ ، وكان هو خزَّ

ه عىل أيب ثور،  الكني وعلم األولياء يف زمانه، ولد ببغداد بعد العرشين ومائتني، وتفقَّ السَّ

قطي واحلارث املحاسبي وأيب محزة  ي السَّ ه العلامء شيخ واختصَّ بصحبة الرسَّ البغدادي، وعدَّ

ميمة،  نَّة، ولكونه مصونًا من العقائد الذَّ مذهب الصوفيَّة؛ لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسُّ

ع، وكان يفتي وله عرشون  حمميَّ األساس من شبه الُغالة، ساملًا من كلِّ ما يوجب اعرتاض الرشَّ

، هب أيب ثور صاحب الشافعي سنة، وقيل كان عىل مذهب سفيان الثَّوري وقيل عىل مذ

منها ما كتبه إىل بعض  »رسائل«: عند قرب خاله رسي السقطي، لههـ، ودفن )٢٩٨(وتويف سنة 

. رسالة صغرية» دواء األرواح«: ، والغناء، ومسائل أخرى، ولهإخوانه، ومنها ما هو يف التوحيد

 .٢/١٤١للزركيل  »األعالم«ـ، و٥٥للسلمي صـ» طبقات الصوفية«: انظر
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ــــْطِح       َطِرْيَقــــُة الَقــــْوِل بِــــَردِّ الشَّ

 

ــْنيَ الــَوَرى بِالنُّْصــِح    َواألَْخــِذ َمــا َب

ـــــِن اِإلَحلـــــاد  ـــــِد َع ـــــُة الُبْع   َطِرْيَق

 

  ادِ ـَحـــــِّمثــــل حلــــوٍل ســــاَء َوات

ــُة الَطِريْ     الـَحـــَدى َوِصــْدِق ِ الـُهـــَق

 

ــــالِ  ــــاِر املَ ــــًا َواْحتَِق ــــِد َقْلَب ْه   َوالزُّ

ـــــاسِ     َطِرْيَقـــــُة النَّْفـــــِع لُِكـــــلِّ النَّ

 

  بِـــــال ِرَيـــــاٍء َوبـــــال ُوْســـــَواسِ 

ـــــــٌة يُ   ــــــــَطِرْيَق ُســـــــْوُل  ـِحبَُّه   ا الرَّ

 

  َوَتْرَتِضـــــْيَها الَبْضـــــَعُة الَبُتـــــْول

ــــــــــــــ  ــــــــــــــٌة ُمْوِصل   ٌة هللاـَطِرْيَق

 

ــــــ ــــــِل اهللاَق ــــــُع َأْه ــــــَذا َمجِْي   اَل بِ

فاعيُّ  :قلت  ندقة : قال إمام الطَّريق سيِّدنا الغوث األكرب الرِّ أقرب النَّاس إىل الزَّ

فات،  ات والصِّ فة املشغولون عن العبادات باخلوض يف الكالم عىل الذَّ املتصوِّ

  . اللَّهمَّ إيامنًا كإيامن العجائز

عي الَوْحدة اـقل ل: وقال  أنت حموز عن غريك بجهتك : ملطلقةمدَّ

ٌه عن اجلهة واملكان، وأنت حماٌط بثوبك، وهو بكلِّ يشٍء حميٌط،  ومكانك، وهو منزَّ

ْب ومهك كام  ر بالعجز يف كلِّ يشٍء، وهو عىل كلِّ يشٍء قديٌر؛ َفَكذِّ وأنت ُمسوَّ

ادقني، فكلُّ ما يطرأ عليه  بك وجودك؛ لتدخل يف ِعداد املؤمنني الصَّ احلدث كذَّ

ه ربَّك؛ فإنَّ التَّوحيد إفراُد الِقَدم عن احلََدث ِق اهللاَ ونزِّ . من جانٍب فهو حادٌث، فاتَّ

  .انتهى

فاعيَّة التي ال بدَّ منها وال غنى عنها [  ادة الرِّ  ]خالصة العقيدة عند السَّ

ة حلراسة جانب التَّوحيد مع سالمة العق فاعيَّة دأهبا رصف اهلمَّ يدة فالطَّائفة الرِّ

نَّة، وسأخلِّص لك خالصة  يغ واالنحراف عن طريق السُّ وطهارهتا من وصمة الزَّ

  . ما هم عليه يف العقيدة التي ال بدَّ منها، وال غنى عنها

  : ريض اهللا تعاىل عنهم يقول رجال هذه الطَّائفة

امء وال يف األرض، تن ه احلمد هللا، نؤمن باهللا، ونشهد أنَّه ال رشيك له، ال يف السَّ زَّ

س عن أن يشاركه فيهام أحٌد    . ]٢٢:األنبياء[﴾¶¸ µ ´ ³ ² ±  °﴿وتقدَّ
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هه يف ذاته وصفاته عن  ونؤمن بام جاء به عن اهللا األنبياُء واملرسلون، وننزِّ

سه عن اجلهات وجمانسة احلادثات نيا واآلخرة ونقدِّ   .النَّظري يف الدُّ

ده، وَنُردُّ تفصيل علم تأويله إليه، ونؤمن بكتابه كلِّه بأنَّه من عنده، أنزله عىل عب

س ض املعنى املراد منه إليه تعاىل وتقدَّ هه عامَّ دلَّ عليه ظاهره، ونفوِّ   .وننزِّ

محة ملسو هيلع هللا ىلصونؤمن بنبيِّه املصطفى  ، ونشهد بأنَّه رسوُل اهللا، وأفضل املرسلني، والرَّ

ة للعاملني، ونؤمن بإرس المالعامَّ الة والسَّ وح إىل السَّ  ائه عليه الصَّ موات الُعال بالرُّ

واجلسم، ونؤمن بأنَّه رأى ربَّه بعني برصه وبصريته، دنى فتدىلَّ فكان قاب قوسني 

، َبَرشٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأو أدنى، وأنَّه  د بُن عبد اهللا بِن عبد املطَّلب بن هاشم، قريشٌّ عريبٌّ حممَّ

لُه اهللا عىل خلقه كلِّهم، واختاره جلنابه واصطفاه لذاته، وأعطاه الوسي لة فضَّ

َمه عىل النَّبيِّني واملرسلني يف اآلخرة واألوىل فاعة العظمى، وقدَّ   .الكربى، والشَّ

ن عن الكبائر مطلقًا، ونعتقد أنَّه هو وإخوانه النَّبيُّون واملرسلون معصومو

الم الة والسَّ ته عليه الصَّ   .باقيٌة، ورشيعته ناسخٌة، وأبواه يف اجلنَّة ونبوَّ

ين أمحدقال القطب الغوث العارف  يِّد حميي الدِّ يف، شيخنا وسيِّدنا، السَّ  الرشَّ

فاعيِّ  َأْمجََع : نفعنا واملسلمني بعلومه وبركاتهريض اهللا عنه وأبو العبَّاس ابن الرِّ

يف اجلنَّة، وهلام عند اهللا املنزلة  ملسو هيلع هللا ىلصأولياُء اهللا العارفون به واتَّفقوا عىل أنَّ أبوي النِّبيِّ 

تبة ا فيعة، والرُّ يفة، ومها الرَّ اإليامن، وال يشكُّ يف ذلك  من أهل ريض اهللا عنهاملرشَّ

من اسودَّ قلُبه، وساء مع نبيِّه الكريم أدُبه، وكذلك آباُء األنبياِء واملرسلني  إالَّ 

هاهتم، فكلُّهم من أهل اإليامن، ونبيُّنا  يف من آبائه  ملسو هيلع هللا ىلصوأمَّ عمود نسبه الرشَّ

يِّ  يِّدة آمنة الطَّاهرة إىل وأمهاته الطَّاهرين من أبيه السَّ ه السَّ د عبد اهللا األنور وأمِّ

المسيِّدنا  دون،  أيب البرش آدم وأمِّ البرش حواء عليهم السَّ كلُّهم مؤمنون موحِّ

تسلسل فيهم اخلري والربكة واإليامن والتَّوحيد ونكاح اإلسالم، وَحِفَظُهُم اهللاُ من 

ك، واتَّفقت كلمة القوم عىل أنَّ من  سفاح اجلاهلية ومن عبادة األصنام والرشِّ
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وابملسو هيلع هللا ىلصخالف هذا القول يكون مؤذيًا لرسول اهللا    .، مفاِرقًا طريق الصَّ

ــــــال ـــــهِ ـَخي ـــــاِدي َوِيف آَبائِ   ُر يف اهل

 

ـــــــِه ال َهاتِ ــــــــَوُأمَّ َرهـِخَي ـــــــَربَ   اِر ال

كٍ ٍ َوَخنَـــاـِعَصاَبـــ    ٌة ِمـــْن ُكـــلِّ ِرشْ

 

ـــــوَنٌة م ــــــَمُص ـــــَرهـحفوظ   ٌة ُمَطهَّ

ـــنَُّة والــــ جـــاَء بِـــَذا    الكَِتـــاُب َوالسُّ

 

ــــــ ــــــُة ال َواَي ــــــاُر َوالرِّ هـَأْخَب   ُمْعَتَربَ

ــــَدةً   ــــَرى َتنِْقْيَصــــُهم َعِقْي ــــْن َي   َوَم

 

َئـــاِم الَفَجـــَره   َفُهـــو ِمـــَن الَقـــوِم اللِّ

ــــــاَمُهم  ــــــْت إِْعَظ ــــــاُء َعَرَف   األَْنبَِي

 

ـــــَفَره  ـــــَراُم السَّ ـــــاُء َوالكِ   َواألَْولَِي

  .انتهى 

هلم : اهللا تعاىل أرسَل َقْبَل رسولِه ونبيِّه املصطفى رسالً  نعتقد أنَّ  :ويقولون أوَّ

ٌد آدم  دق، وبلَّغوا ملسو هيلع هللا ىلص، وخامتهم حممَّ ، وتكلَّموا بالصِّ ، وكلُّهم جاؤوا باحلقِّ

م  سالة، وَصَدُقوا فيام َبلَُّغوا عن رهبِّ ، وكلُّ ما ُأنزل عليهم من الكتب الرِّ

، ، وأنَّ املعراج حقٌّ حف حقٌّ احلني مع علوِّ منزلتهم وقرهبم من  والصُّ وأنَّ الصَّ

كاة واحلجِّ  الة والزَّ م ال يسقط عنهم يشٌء من الفرائض الواجبات من الصَّ رهبِّ

يام وغري ذلك، وَمْن زعم أنَّه صار وليًَّا وسقط عنه الفرائض فقد كفر، وأنَّ  والصِّ

ة، وأنَّ عذاب القرب حقٌّ  ، وأنَّ الويلَّ كبقلٍة حتت شجرة النُّبوَّ ، وأنَّ ُمنكرًا ونكريًا حقٌّ

، وأنَّ اجلنَّة ونعيمها  ، واحلساب حقٌّ ، والعرض حقٌّ ، وأنَّ البعث حقٌّ سؤاهلام حقٌّ

م بعينهم من غري إدراٍك وال  ، وأهل اجلنَّة يرون رهبَّ ، والنَّار وعذاهبا حقٌّ حقٌّ

، إحاطٍة وال كيفيٍَّة وال مقابلٍة وال عىل مكاٍن وال يف جهٍة،  وأنَّ قراءة الكتب حقٌّ

، وحوض  اط حقٌّ ، والرصِّ يؤتى املؤمن كتابه بيمينه والكافر بشامله، وامليزان حقٌّ

فاعة للنَّبيِّ  ، والشَّ ، وشفاعة املؤمنني حقٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصالكوثر حقٌّ   .حقٌّ

، وكلُّهم عىل هدى، وأنَّ أبا بكٍر  ملسو هيلع هللا ىلصوحمبَّة أصحاب رسول اهللا  عىل العموم حقٌّ

 وبعده خالفة عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلص صاحب رسول اهللا ، وخليفته، وخالفته حقٌّ

، وبعده خالفة عثامن بن عفان  اخلطَّاب  ،  حقٌّ وبعده خالفة عيلِّ بن حقٌّ



١٤٤ 

  .حقٌّ  أيب طالٍب كرم اهللا وجهه وريض اهللا عنه

ٍد  يق : ملسو هيلع هللا ىلصوأفضل اخللق بعد نبيِّنا حممَّ دِّ ، ثم عمر ثم عثامن ثم أبو بكٍر الصِّ

  .م أمجعنيعيلٌّ ريض اهللا عنه

، َذَكَرهم اهللا يف كتابه ال ل عىل نبيِّه املرَسل ـوأنَّ األولياء حقٌّ ، نؤمن ملسو هيلع هللا ىلصُمنَزَّ

ور الكرامة عنهم أحياًء أمواتًا نفعنا اهللا هبم بإكرام اهللا تعاىل هلم، ونعتقد صد

  .أمجعني

فاعيَّة يف معرفة قدر النَّبيِّ  ادة الرِّ ه، هي تعظيمه وتوقري: ملسو هيلع هللا ىلص وُخالصة أقوال السَّ

واتِّباع أمره، والفناء يف حمبَّته، والتَّوسل به إىل اهللا تعاىل، والعمل بام كان عليه هو 

  .وأصحابه الكرام 

فاعيُّ  اطلبوا اهللا بمتابعة : قال صاحب الطَّريقة سيِّدنا الغوث األكرب الرِّ

اكم وسلوَك طريق اهللا بالنَّفس واهلوى؛ فمن سلك الطَّريق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  ، إيَّ

ل قدمٍ    .بنفسه ضلَّ يف أوَّ

، من عظِّموا شأن نبيِّكم، هو الربزخ  أي سادة، الوسط الفارق بني اخلَلق واحلقِّ

ال «: صل، ومن انفصل عنه انفصل، قال عليه صلوات اهللا وتسليامتهاتَّصل به اتَّ 

  .)١(»َام ِجْئُت بِهِ ـُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن َهَواُه َتَبعًا لِ 
                                                        

ٌث حسٌن حدي: ، وقالعن عمرو بن العاص  ٤١رقم  »األربعني«ذكره اإلمام النووي يف  )١(

» جامع العلوم واحلكم«سناٍد صحيٍح، وقال ابن رجب يف بإ »احلجة«صحيٌح رويناه يف كتاب 

افعي  »كتاب احلجة«يريد بصاحب : ـ٥٢٥صـ يخ أبا الفتح نرص بن إبراهيم املقديس الشَّ الشَّ

ثم إنَّ احلافظ ابن ... »احلجة عىل تاركي املحجة«زيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب زاهد نالفقيه ال

فه، وبنيَّ وجوه تضعيفه، وأمَّ  إىل  ١٣/٣٤٥ »الفتح«ا احلافظ ابن حجر فقد أشار يف رجب ضعَّ

، وابن عبد الرب يف »املدخل«وأخرج البيهقي يف «: ، فقالثبوته، وجعله من حديث أيب هريرة 

عبي والنَّخعي بأسانيد  »ن العلمبيا« عن مجاعٍة من التابعني، كاحلسن وابن سريين وُرشيح والشَّ

د، وجيمع ذلك كلَّه حديُث أيب هريرة  ال يؤمُن َأَحُدُكم حتَّى «: جياد ذّم القول بالرأي املجرَّ
= 
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ة نبيِّنا  دة،أي سا باقيٌة بعد وفاته كبقائها َحاَل حياتِِه إىل أن  ملسو هيلع هللا ىلصاعلموا أنَّ نبوَّ

َيِرَث اهللا األرض ومن عليها، ومجيع اخللق خماطبون برشيعته النَّاسخة جلميع 

ائع، ومعجزته باقيٌة وهي القرآن، قال تعاىل   0 / . - ,﴿: الرشَّ
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ادقة، َكَمْن ردَّ كالم اهللا تعاىل، آمنَّا باهللا، وبكتاب  ي سادة،أ من ردَّ أخباره الصَّ

ٌد رسول اهللاهللا، وبكلِّ ما جا   .  َتَعاَىل َعَلْيِه و َسلَّمَ َصىلَّ اهللاُ  ء به نبيُّنا حممَّ

 : بقوله تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصُمجَِع كلُّ أحكام الفناء يف النَّبيِّ : وقال ريض اهللا عنه وعنَّا به

﴿p q  r  s  t   u    v  w﴾ ]باُب  ملسو هيلع هللا ىلص؛ معرفة النَّبيِّ ]٧:احلرش

ه   .معرفة اهللا، فمتى عرف العبد حقيقة نبيِّه عرف ربَّ

   :ومعرفة حقيقته العظيمة هلا طريقان

وهو املنقول املحفوظ من سريته وخصاله وأحكام رشيعته  :طريٌق لفظيٌّ 

  .وجليل شأنه

ينتجه العمل بأعامله والقول بأقواله، واألخذ  وهو رسٌّ كشفيٌّ  :وطريٌق معنويٌّ 

كنات بسنَّته األكمل المعليه من اهللا يف احلركات والسَّ الة وأكرم السَّ   . أرشف الصَّ

سارت ُركباُن النَّاس بام ناسب أهواءهم، ووقفت عقائُدهم مع كلِّ : وقال 

الة ا النَّار املوقدما جانس طباعهم، إيَّاكم وهذه الطَّاعة؛ فإهنَّ  ة؛ قال نبيُّنا عليه الصَّ

الم   . )١(»َام ِجْئُت بِهِ ـال ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى َيُكوَن َهَواُه َتَبًعا لِ «: والسَّ

يعة الذي رشعه نبيُّه  من مل جيعل اهلوى عبدًا ذليًال مسخرًا لدى سلطان الرشَّ

                                                                                                                                              
= 

د صححه قات، وق، أخرجه احلسن بن سفيان وغُريه، ورجاله ث» َِام جئُت بِهـيكوَن َهَواُه َتَبعًا لِ 

 .»النووي يف آخر األربعني

 .ـ١٤١خترجيه صـ مرَّ  )١(



١٤٦ 

سيِّدنا  ورسوله فأين هو من اإليامن؟ فأعينوين عىل أنفسكم بمتابعة نبيِّكم

ٍد  نا وهادينا ُحممَّ   .انتهى. ملسو هيلع هللا ىلصومرشدنا ووسيلتنا إىل ربِّ

هي حمبَُّة أهل بيت :  وخالصة أقواهلم نفعنا اهللا هبم يف اآلل واألصحاب

حمبًَّة كاملًة، وإجالل مقامهم، وإعظام قدرهم، هذا مع حفظ األدب  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ 

  .ضوان اهللا عليهم أمجعنيصحابه الكرام، وصدق الُودِّ هلم روإتقان احلُرمة أل

فاعيُّ    :قال سيِّدنا الغوث األكرب صاحب الطّ ّ َريقة اإلمام الرِّ

ه الطَّاهر ملسو هيلع هللا ىلصأهل بيت النَّبيِّ  الم طريق ِرسِّ الة والسَّ فمن أراد هنلًة من  :عليه الصَّ

ه الطَّاهر فال ُبدَّ له من صدق املحبَّة  الرسِّ ة ألهل البيت والتَّوسل هبم إليه عليه الصَّ

الم   .والسَّ

ا أصحابه رضوان اهللا عليهم فمن أراد الظُّهور بأمره  :فهم طريق أمره وأمَّ

ك بآثارهمملسو هيلع هللا ىلصوالعمل بام كان عليه فال بدَّ له من حمبَّة أصحاب النَّبيِّ    .، والتَّمسُّ

إذا مجع بني األمرين؛ ألنَّ من أساء رسَّ النَّبيِّ وآذاه يف  وال يلحق العبد بنبيِّه إالَّ 

َب َأْمَرُه، وآذاه بتقبيح أصحابه؛ فهو من املبعودين، وإن أتى بواحٍد أه له، أو َكذَّ

  .من الوصفني فال طريق له عىل نبيِّه البتة

<   ?  @  I   H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿: أي سادة، قال تعاىل

O  N  M  L  K  JP    S  R   Q﴾ ]النساء[.  

حابة  نهم مساك عامَّ شجر بينهم، وذكر حماسكلُّهم عىل هدى، جيب اإل الصَّ

كوا بذكرهم، وحمبَّتهم، والثَّناء عليهم ريض اهللا عنهم أمجعني ، فأحبُّوهم وتربَّ

واعملوا عىل التَّخلُّق بأخالقهم، إنَّ هؤالء القوم قد عفا احلقُّ سبحانه عنهم وال 

م يتواهبون ويدخلون اجلنَّة، معاوية  اجتهد يؤاخذهم بام جرى بينهم، وإهنَّ

وأخطأ، وله ثواب اجتهاده، واحلقُّ مع عيلٍّ وله ثوابان، وعيلٌّ أكرب من أن خيتصم 

نيا، وال ريب بمساحمته له، وكلُّهم عىل هدى،  يف اآلخرة مع معاوية عىل الدُّ
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  .م وسيعة ريض اهللا عنهم أمجعنيوساحة الكر

ك[  فاعيَّة يف املبايعة وتلقني الذِّ ادة الرِّ   ] رملخص أقوال السَّ

كر فاعيَّة يف املبايعة وتلقني الذِّ ادة الرِّ   :وسنلخص أقوال السَّ

الة فقد نبَّه  :أما املبايعة عليها القرآن، قال تعاىل حلبيبه عليه أفضل الصَّ

الم ,  -  .  /  0     +!  "    #  $  %  &  '  )  (  * ﴿: والسَّ

  . ]الفتح[﴾3  4  5   6  7   8  9  :  ;  >    12

امتوقال ع ْمِع َوالطَّاَعِة ِيف  ملسو هيلع هللا ىلصَباَيْعنَا َرُسوَل اهللاِ «:  )١(بادة بن الصَّ َعَىل السَّ

ال َنَخاُف ِيف اهللاِ َحقَّ حيُث كنا، وـَمْكَرِه، وَنُقوُل الْ ـَمنَْشِط َوالْ ـاْلُعْرسِ َواْلُيْرسِ َوالْ 

  .)٣(عىل نسٍق آخر ، وورد هذا احلديث عن عبادة )٢(»ئِمٍ َلْوَمة ال

الة والتَّسليمهذا ُيدرَ ومن  كان  ك بالبداهة أنَّ احلبيب الكريم عليه أفضل الصَّ

، والقرآن شاهٌد بذلك، وقد أمرهم اهللا تعاىل بالقيام يبايع أصحابه الكرام 

                                                        
هو الصحايب اجلليل عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري اخلزرجي أبو الوليد، شهد بدًرا ) ١(

بينه وبني أيب مرثد الغنوي، وشهد  ملسو هيلع هللا ىلصكان أحد النقباء بالعقبة، وآخى رسول اهللا : وقال ابن سعد

صابة يف متييز اإل«. هـ)٣٤(رص، ومات بالرملة سنة ، وشهد فتح ماملشاهد كلها بعد بدر

 .٣/١٤٢، ٤٤٩٥رقم  »الصحابة

، باب كيف يبايع اإلمام الناس )٩٧(كتاب األحكام : »الصحيح«أخرجه اإلمام البخاري يف  )٢(

، باب وجوب طاعة )٣٣(كتاب اإلمارة : »الصحيح«، واإلمام مسلم يف ٦٧٧٤، رقم )٤٣(

 .٤٧٤٥رقم ) ٨...(األمراء

رقم ) ٤٩(نساء ، باب بيعة ال)٩٧(كتاب األحكام : »الصحيح«وهو ما رواه البخاري يف  )٣(

رقم  )١٠(، باب احلدود كفارات ألهلها )٢٩(كتاب احلدود : »الصحيح«، ومسلم يف ٦٧٨٧

ُكوا بِاِهللا ُتَبايُِعوِين «: ِيف َجمِْلٍس، َفَقاَل ملسو هيلع هللا ىلص ُكنَّا َمَع َرُسوِل اهللاِ : واللفظ له، َقاَل  ٤٤٣٦  َعَىل َأْن الَ ُتْرشِ

، َفَمْن َوَىف ِمنْ  قِّ َم اهللاُ إِالَّ بِاْحلَ ُقوا َوالَ َتْقُتُلوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ ُكْم َفَأْجُرُه َعَىل َشْيًئا َوالَ َتْزُنوا َوالَ َتْرسِ

ارَ  ُه اهللاُ اهللاِ، َوَمْن َأَصاَب َشْيًئا ِمْن َذلَِك َفُعوِقَب بِِه َفُهَو َكفَّ ٌة َلُه، َوَمْن َأَصاَب َشْيًئا ِمْن َذلَِك َفَسَرتَ

َبهُ   .»َعَلْيِه َفَأْمُرُه إَِىل اهللاِ إِْن َشاَء َعَفا َعنُْه َوإِْن َشاَء َعذَّ
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̀   b  a  ﴿: بواجب العهد يف الكالم القديم، فقال تعاىل  _   ̂  ]

k  j  i  h  g  f  e   d  cl﴾]ك ، إىل غري ذل]٩١:النحل

  .من اآليات الكريمة

دق الذين َصَدُقوا ما بايعوا  :املبايعةُ  حدٌّ من حدود احلقِّ يقف عنده أهل الصِّ

اهللا عليه، وعاهدوا اهللا فخافوا سؤاله وعظَّموا جالله، فتغلَّب عىل قلوهبم سلطان 

اهليبة، وأخذهم من علَّة نفوسهم إىل حرضته العليَّة، فانطمست قوابس أوهامهم 

يطان خروجًا أو دخوالً وقفوا ذاكرين اهللا بأشعة أ ل هلم الشَّ نوار عظمته، فإذا سوَّ

نا اهللا ثمَّ  :، أولئك الذين قالوا]اإلرساء[ ﴾²  ±  °  ¯  ® ﴿   : قائلني ربُّ

استقاموا، وانحجبت بصائرهم عن غريه، فأبرصوه هبا وعن األغيار تعاموا، وعىل 

بيُع النَّفِس وقطع عالئقها  ا البيعُة إالَّ  داعيه قاموا، ومطريق رضاه قعدوا، وإىل

    °  ¯   ®  ¬  »  ª  ©  ¨  §  ﴿: واألَِعنَّة

  .]١١١:التوبة[ ﴾±

دوا من عالئق رطبهم  دق، ودخل حرضة قوٍم َجترَّ فإن انطبع املبايع عىل الصِّ

  » ª © ¨﴿: بمعونة ملسو هيلع هللا ىلصويابسهم، فقد ُلوِحَظ من النَّبيِّ 

  .]٦:األحزاب[ ﴾¬

يقوم منار األمر، ويتمُّ نظام اخلري، وتِصحُّ الوصلة إىل اهللا، ويأخذ وعىل ذلك 

، ]١٠:الفتح[﴾!  "    #  $  %  &  ﴿ :ب عن اهللا، قال اهللا حلبيب اهللالقل

ادق األ الموإنَّ بيعة اإلمام املبني، والصَّ الة والسَّ نافذٌة ساريٌة باقيٌة  مني عليه الصَّ

ل اها األنفاس السَّ يمة، وتعقد عليها األُكفُّ الكريمة، ال تبديل هي هي، تتلقَّ

اب رسول اهللا    .ملسو هيلع هللا ىلصلكلامت اهللا، وأهل اهللا ُنوَّ
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يِّ واِخلرَقة [  فاعيَّة يف الزِّ ادة الرِّ  ]ملخص أقوال السَّ

يوطي َح اجلالل السُّ يِّ ويف اِخلرَقِة، صحَّ ه ) ١(وسنلخص أقواهلم يف الزِّ َس ِرسُّ  ُقدِّ

                                                        
هـ، جالل ) ٩١١ - ٨٤٩(عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي السيوطي  )١(

مصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة الصغرية،  ٦٠٠ه نحو إمام حافظ مؤرخ أديب، ل: الدين

نشأ يف القاهرة يتيًام مات والده وعمره مخس سنوات، وملا بلغ أربعني سنة اعتزل الناس، وخال 

بنفسه يف روضة املقياس عىل النيل، منزويًا عن أصحابه مجيعًا كأنَّه ال يعرف أحًدا منهم، فألف 

، »اجلامع الصغري«، و»ن يف علوم القرآناإلتقا«: ىل أن تويف، من كتبهىل ذلك إأكثر كتبه، وبقي ع

 »األعالم«: انظر. وغري ذلك» احلاوي للفتاوى«، و»اجلوامع، ويعرف باجلامع الكبريمجع «و

 . ٣/٣٠١للزركيل 

 :، قال٣/١٤٩ »احلاوي للفتاوى«يك ما صححه اإلمام السيوطي يف وإل      

ك هبذا بعض أنكر مجاعٌة م: مسألة       اظ سامع احلسن البرصي من عيلِّ بن أيب طالب، ومتسَّ ن احلفَّ

اجح عندي لوجوٍه، وقد رجحه  املتأخرين فخدش به يف طريق لبس اخلرقة، وأثبته مجاعٌة وهو الرَّ

ين املقديس يف أيضًا احل احلسن بن أيب احلسن البرصي عن : ؛ فإنَّه قال»املختارة«افظ ضياء الدِّ

 .»أطراف املختارة«ذه العبارة احلافظ ابن حجر يف مل يسمع منه، وتبعه عىل ه: عيل، وقيل

جيح أنَّ اُملْثبت مقدم عىل النايف؛ ألنَّ معه  :الوجه األول       إنَّ العلامء ذكروا يف األصول يف وجوه الرتَّ

 .زيادة علمٍ 

ه خرية موالة أم سلمة إنَّ احلسن ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر باتِّفاق، و :الثاين       ريض كانت أمُّ

حابة يباركون علاهللا عنها اللُهمَّ «: يه، وأخرجته إىل عمر فدعا له، فكانت أم سلمة خترجه إىل الصَّ

يِن، َوَحبِّْبُه إىل النَّاس ْهُه ِيف الدِّ ي يف ـ، ذكره احلافظ مجال الدين ال»َفقِّ ، وأخرجه »التهذيب«ِمزِّ

ار وله أربع عرشة سنة، ومن  »املواعظ«العسكري يف كتاب  بسنده، وذكر املزي أنَّه حرض يوم الدَّ

الة، فكان حيرض اجلامعة ويصيل خلف عثامن إىل أن  املعلوم أنَّه من حني بلغ سبع سنني ُأِمَر بالصَّ

 بعد قتل عثامن، فكيف يستنكر ه مل خيرج منها إىل الكوفة إالَّ قتل عثامن، وعيلٌّ إذ ذاك باملدينة؛ فإنَّ 

؟ َميَّز إىل أن بلغ أربع عرشة سنةسامعه منه وهو كل يوم جيتمع به يف املسجد مخس مرات من حني 

 .وزيادة عىل ذلك أنَّ عليًا كان يزور أمهات املؤمنني ومنهن أم سلمة، واحلسن يف بيتها هو وأمه

يُّ إنَّه ورد عن احلسن ما يدلُّ عىل  :الوجه الثالث       من طريق أيب  »التهذيب«يف  سامعه منه، أورد املزِّ

حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن العباس بن عبد الرمحن بن زكريا، حدثنا أبو حنيفة : ُنعيم، قال

حممد بن صفه الواسطي، حدثنا حممد بن موسى اجلريش، حدثنا ثاممة بن عبيدة، حدثنا عطية بن 
= 
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، كام ام عيلِّ بن أيب طالٍب كرم اهللا وجههرقة من اإلماخل لبس احلسن البرصي 

اب ا ح بذلك اإلمام عبد الوهَّ عراين يف َرصَّ   . »طبقاته الوسطى«لشَّ

 ريض اهللا عنهاموبطريق االستئناس، ذكر مجاعٌة أنَّ عمر بن اخلطاب وعلّيًا 

  .خرقًة بإذٍن نبويِّ ) ١(ألبسا أويسًا الَقَرِين 

وفيَّة تصل وإن صحَّ هذا فال ي :قلت كون إال استئناسًا للقوم؛ ألنَّ خرقة الصُّ

حه احلافظ إليهم أسانيدها عن احلسن البرصي  ، فلذلك يكون ما صحَّ

ًة  يوطيُّ دليًال وُحجَّ كساه رسوُل  للقوم عموما؛ وذلك ألنَّ علّيًا كّرم اهللا وجههالسُّ

يفة، فعىل هذا اتَّصلت أسانيد ملسو هيلع هللا ىلصاهللا    .)٢(اخلرقة بيشٍء من أثوابه الرشَّ

                                                                                                                                              
= 

، ملسو هيلع هللا ىلصإنَّك تقول، قال رسول اهللا  يا أبا سعيد: سألت احلسن قلت: حمارب عن يونس بن عبيد، قال

يا ابن أخي، لقد سألتني عن يشٍء ما سألني عنه أحٌد قبلك، ولوال منزلتك : وإنَّك مل تدركه، قال

كلُّ يشٍء سمعتني أقول قال  -وكان يف عمل احلجاج  -منِّي ما أخربتك إينِّ يف زماٍن كام ترى 

 .يف زماٍن ال أستطيع أن أذكر علياً  فهو عن عيلِّ بن أيب طالٍب، غري أينَّ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

هو : هـ)٣٧(أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرين، من بني قرن بن ردمان بن ناجية ابن مراد  )١(

القدوة الزاهد، سيد التابعني يف زمانه أحد النساك العباد املقدمني، أصله من اليمن، يسكن القفار 

ثم سكن الكوفة،  عىل سيدنا عمر بن اخلطاب  ومل يره، وفد ملسو هيلع هللا ىلصوالرمال، وأدرك حياة النبي 

البن » الطبقات الكربى«: انظر. الكثريون أنه قتل فيها، ويرجح وشهد وقعة صفني مع عيلٍّ 

 .٣٢/ ٢للزركيل  »األعالم«، و٢٠-٤/١٩للذهبي » سري أعالم النبالء«، و٦/١٦١سعد 

وقد تعنيَّ : ـ يف لبس اخلرقة ما نصه١٤٩صـ »ايةرفرف العن«قال السيِّد املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف ) ٢(

حبة ولبس اخلرقة، وال عربة بإنكار بعض األفاضل أو ُجلُّهم هلذا؛ فإنَّ  عندنا يف هذه الطَّريقة الصُّ

ًة للقوم إطباق  رجال األخبار َكُثَر اختالُفهم وَقلَّ فيام يباين مشارهبم وائتالفهم، وكفى حجَّ

اهدين واملت احلني والزَّ يعة عىل هذا، وناهيك منهم باإلمام الصَّ نني يف أمري احلقيقة والرشَّ مكِّ

ائّي وأشباههم  ّي والكرخّي والطَّ ة األعالم الرسَّ اظ اجلنيد واألئمَّ ، وقد أنكر الكثري من احلفَّ

م اهللا  -أخذ اإلمام احلسن البرصّي بل وسامعه أيضًا عن سيِّدنا أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالٍب  كرَّ

ّي ذكر يف كتابه  -وجهه وريض اهللا عنه  ين املِزِّ قم ر[ »هتذيب الكامل«واحلال أنَّ اإلمام كامل الدِّ

ممَّا أفنى عمره فيهام يف ترمجة سيِّدنا احلسن ] ٩/٢٨٥[»األطراف«وهو و] ٦/٩٨، ١٢١٦الرتمجة 
= 



١٥١ 

وداء ال غري، وهبا طفحت  فاعيَّة خاصًة هو لبس الِعامَمَة السَّ ولبس اخلرقة الرِّ

حاح   . ، واألمر غنيٌّ عن اإليضاح)١(األحاديث الصِّ

ومن حيث املعنى، فإنَّام حقيقته التَّزيي بِزيِّ املرشد يف األفعال واألحوال، وقد 

ه، وجعلوه كاملحسوس، وأتبعوه وصفوا هذا األمر بوصف الكسوة وعظَّموا شأن

ط عندهم أن يتزيَّ  باملحسوس أيضًا؛ ليتعنيَّ عند من سلك طريق القوم أنَّ الرشَّ

م ترتَّب عليه العمل بأعامهلم، والتَّخلُّق بأخالقهم،  م، فمن تزيَّ بزهيِّ صاحبهم بِزهيِّ

  . والوقوف معهم يف أحواله

فاعيُّ  يا ولدي، : رأى عليه ُجبَّة صوٍف  لفقريٍ  قال سيدنا أمحد الكبري الرِّ

انظر بِِزيِّ َمْن َتَزيَّيت، وبخلعة من َتَلبَّسَت، لبست لباس األنبياء واملرسلني، 

م بالتَّخلُّق بأخالقهم، والعمل  احلني، فاحفظ حقَّ ِزهيِّ وتزيَّيت بزيِّ األولياء والصَّ

  .بأعامهلم

يطووهنا حال اإللباس للمريد، وإنَّ للقوم خوايف حكٍم قلبيٍَّة يف إلباس اخلرقة 

يفة  ملسو هيلع هللا ىلصفيصلح اهللا تعاىل شأنه كام طوى رسوُل اهللا  األمَن واإليامن يف بردته الرشَّ

                                                                                                                                              
= 

ومل حيك فيه فمنهم عقيل بن أيب طالٍب وأخوه عّيل، : البرصي عند ذكر شيوخه الذين أخذ عنهم

رمز  -سالم اهللا ورضواُنُه عليه  -خالفًا، وعىل كلٍّ من شيوخ احلسن رمز، فعىل أخذه عن عيلٍّ 

مذي والنَّسائي، وعىل أخذه عن عقيل  ي عنه من طريق رمز النَّسائي وابن ماجه، وممَّا رو الرتِّ

ًة، وحديث النَّسائيُّ  رواه »َأْفَطَر اَحلاِجُم واَملْحُجومُ «: سيِّدنا عيلٍّ   »...ُرفَِع الَقَلُم َعْن ثالَثٍة «: خاصَّ

م اهللاُ وجَهُه  -من طريق عيلٍّ  مذيُّ والنَّسائيُّ  -كرَّ  .رواه عنه الرتِّ

، باب جواز )١٥(كتاب احلج : عن جابر بن عبد اهللا  »الصحيح«روى اإلمام مسلم يف  )١(

َة َوَعَلْيِه  ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيَّ َأنَّ ال«: قال ) ١٣٥٨(رقم ) ٨٤(دخول مكة بغري إحرام  َدَخَل َيْوَم َفْتِح َمكَّ

َأنَّ «: ْبِن ُحَرْيٍث َعْن َأبِيهِ  َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِرو) ١٣٥٩(وأيضًا يف نفس الباب برقم . »ِعَامَمٌة َسْوَداءُ 

 .»َخَطَب النَّاَس َوَعَلْيِه ِعَامَمٌة َسْوَداءُ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اهللا 



١٥٢ 

حايبَّ  ٌة أخذها )بانت سعاد ( صاحب ) ١(التي ألبسها كعبًا الصَّ ديَّ ، وهناك وراثٌة حممَّ

سول املحبوب    .ملسو هيلع هللا ىلصأهل القلوب عن الرَّ

 ]حكم تلقني كلمة التَّوحيد [ 

هو إفراغ رسٍّ : صة ما تكلَّموه وبيَّنوه يف حكم تلقني كلمة التَّوحيد، قالواوخال

ٌة ال بد أن تفعل يف القلب  ديَّ من قلب املرشد إىل قلب املسرتشد، وفيه شمٌة حممَّ

ياء إىل اإلخالص  ر فيه، فيقلبه عن حالة الغفلة إىل االنتباه، وعن حالة الرِّ فعًال يؤثِّ

ديِّ  بإذن اهللا؛ وهذا رسُّ    .التَّسلسل املحمَّ

ْت أسانيد «: )٢(»ان املؤيدالربه«يف كتابه  قال سيِّدنا صاحب الطَّريق  صحَّ

َن منه أصحابه كلمة التَّوحيد مجاعًة وُفَرادى، ملسو هيلع هللا ىلصاألولياء إىل رسول اهللا  ، َتَلقَّ

  .واتَّصلت هبم سالسل القوم

 -  »؟َهْل فِيُكْم َغِريٌب «: ملسو هيلع هللا ىلصَل النَّبيُّ ، َفَقاملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا ِعنَْد النَّبِيِّ : )٣(قال شداد بن أوسٍ 

                                                        
مى بضم أوله، املزين الشاعر املشهور، صحايب معروف، وأخرج ابن كعب بن زهري بن أيب سل )١(

قانع من طريق الزبري بن بكار عن بعض أهل املدينة عن حييى بن سعيد عن سعيد بن املسيب، 

أوعده بام أوعد به  ملسو هيلع هللا ىلصملا انتهى إىل كعب بن زهري قتل ابن خطل، وكان بلغه أن النبي : قال

قتلت، فقدم املدينة فسأل عن أرق أصحاب رسول اهللا إن مل تدارك نفسك : خطل، قيل لكعب

، فأخربه خربه فمشى أبو بكر وكعب عىل أثره وقد التثم حتى صار بني ، فدل عىل أيب بكر ملسو هيلع هللا ىلص

يده فمدَّ كعٌب يده فبايعه وأسفر عن وجهه،  ملسو هيلع هللا ىلصرجل يبايعك فمد النَّبيُّ : ، فقالملسو هيلع هللا ىلصيدي النبي 

 :فأنشده قصيدته التي يقول فيها

 والعفو عند رسول اهللا مأمول    ئت أن رسول اهللا أوعدين نب       

: انظر. ها اخللفاء يف األعيادبردًة له، فاشرتاها معاوية من ولده فهي التي يلبس ملسو هيلع هللا ىلص فكساه النَّبيُّ         

 .٤/٤٧٤، ٧٤١٠البن حجر رقم  »اإلصابة«

 .ـ ٦٢صـ   )٢(

أبو يعىل، ويقال أبو عبد الرمحن،  شداد بن أوس بن ثابت اخلزرجي بن أخي حسان بن ثابت  )٣(

امت  : ، قالشهد أبوه بدرًا واستشهد بأحٍد، وروى بن أيب خيثمة من حديث عبادة بن الصَّ
= 



١٥٣ 

اْرَفُعوا «: َيا َرُسوَل اِهللا، َفأَمَر بَِغْلِق اْلبَاَب، َوَقاَل  ال: ُقْلنَا - ْهَل اْلكَِتاِب َيْعنِي من أَ 

َحْمُد ـالْ «: ، ُثمَّ َقاَل اهللاُ  ال إَِلَه إِالَّ : ْعنَا َأْيِدَينَا، وُقْلنَا، َفَرفَ »اهللاُ الَ إَِلَه إِالَّ : َوُقوُلوا َأْيِدَيُكمْ 

 َجنََّة، وإِنََّك الـَوَوَعْدَتنِي َعَلْيَها الْ  هللاِ، اللَّهمَّ َإنََّك َبَعثْتَنِي ِهبَِذِه الَْكلَِمِة، َوَأَمَرْتنِي ِهبَا،

وا َفإِنَّ اَهللا َقْد َغَفَر َلُكمْ «: ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ َقاَل »ِميَعادَ ـْخلُِف الْ ـتُ  جه ، هذا و)١(»أال َأْبِرشُ

  .أصحابه مجاعةً  تلقينه صلوات اهللا وسالمه عليه

ا تلقينه الة وأمَّ الم عليه الصَّ  مجاعًة منهم ُفرادى، فقد صحَّ أنَّ عليًَّا  والسَّ
نِي َعَىل َأْقَرِب الطُُّرِق إىل اِهللا، َوَأْسَهلَِها َعَىل : فقال ملسو هيلع هللا ىلصسأل النَّبيَّ  َيا َرُسْوَل اهللاِ، ُدلَّ

ال : َن ِمْن َقْبِيل َأْفَضُل َما ُقْلُت َأَنا َوالنَّبِيُّو« :ملسو هيلع هللا ىلصلَِها ِعنَْد اهللاِ َتَعاَىل، َفَقاَل ِعَباِدِه، َوَأْفَض 

ْبعِ  إِلَه إِالَّ  ْبِع َواألَْرِضْنيَ السَّ َمَواِت السَّ ٍة، َوال إِلَه إِالَّ  اهللاُ، َوَلْو َأنَّ السَّ ٍة  ِيف كِفَّ اهللاُ ِيف كِفَّ

  .»اهللاُ إِالَّ َلَرَجَحْت ِهبِم ال إِلَه 

اَعُة َوَعَىل َوْجِه األَْرِض َمْن َيُقْوُل «: ملسو هيلع هللا ىلصُثمَّ َقاَل َرُسْوُل اهللاِ  ، »اهللاُ اهللاُ: ال َتُقْوُم السَّ

المُ  ُر َيا َرُسْوَل اهللاِ؟ َفَقاَل َكْيَف َأْذكُ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل  الُة َوالسَّ ْض َعْينَْيَك «: َعَلْيِه الصَّ َغمِّ

اٍت َوَأَنا َأْسَمعُ َواْسَمْع ِمنِّي َثالَث َمرَّ  ال إِلَه «: ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقاَل »اٍت، ُثمَّ ُقْل َأْنَت َثالَث َمرَّ

اٍت ُمْغِمَضًا َعْينَْيِه َرافَِعًا َصْوَتُه َوَعِيلٌّ  »اهللاُ إِالَّ  ال : ملسو هيلع هللا ىلص َيْسَمُع، ُثمَّ َقاَل َعِيلٌّ  َثالَث َمرَّ

                                                                                                                                              
= 

مات : شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم واحللم ومن النَّاس من أويت أحدمها، قال بن سعد

 »اإلصابة«انظر . مليف الع سنة ثامن ومخسني وهو بن مخس وسبعني، وكانت له عبادة واجتهاد

 .٢/٤٨٢، ٣٦٤٦للعسقالين رقم 

رقم » املسند«، والبزار يف ١٧٢٥١رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : رواه عن شداد بن أوٍس  )١(

جممع «، وقال اهليثمي يف ١٨٤٤رقم )  ١٧...( كتاب الدعاء: »املستدرك« ، واحلاكم يف٣٤٨٣

رقم  »الرتغيب«وقال املنذري يف . جاله موثقونوالبزار ور رواه أمحد والطرباين: ١/٢٤ »الزوائد

 .رواه أمحد بإسناٍد حسنٍ : ٢٢٥٩



١٥٤ 

اِت ُمْغِمَضًا َعْينَْيِه  إَِلَه إِالَّ    .)١(َيْسَمعُ   ملسو هيلع هللا ىلصَوالنَّبِيُّ اهللاُ َثالَث َمرَّ

دوا عن األغيار بالكلِّيَّة،  وعىل هذا تسلسل أمر القوم، وصحَّ توحيدهم، وجترَّ

  .»مؤثِّرـاعتقادهم اخلالص إىل ال وأسقطوا وهم التَّأثري من اآلثار، وردُّوها بيد

ربزها ُمسبِّب، َفَعَرُفوها بمُ ـوما أمهلوا األسباب، بل رأوها من مجلة آثار ال :قلت

 ِّ ه، فاآلثار التي تنتج اخلري ُتشَكر، والتي تأيت بالرشَّ سبحانه، وأعطوا كلَّ أثٍر َحقَّ

ع: واملنكر ُتنَكر؛ أي   .ُتَردُّ اتِّباعًا للنُّصوص، وموافقًة للُحْكم، وقيامًا مع الرشَّ

                                                        
، ووجدت بعضًا من هذا يف متون وكتب احلديث ،مل أجد هذا احلديث عن سيِّدنا عيلٍّ  )١(

 :بألفاٍظ قريبٍة منه وهي احلديث عن عمرو بن العاص وأيب سعيد اخلدري وأنس بن مالك 

األدب «، والبخاري يف ٦٥٨٣رقم » املسند«اإلمام أمحد يف : عن عمرو بن العاص  روى -      

صحيح اإلسناد : ، وقال١٥٤رقم ) ٢(كتاب العلم :»املستدرك«، واحلاكم يف ٥٤٨رقم » املفرد

 :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : ولفظه. رجال أمحد ثقات: »جممع الزوائد«افقه الذهبي، وقال اهليثمي يف وو

ْتُه اْلَوَفاُة، َقاَل ِالْبنِهِ ـلَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ ُنوحًا  إِنَّ َنبِيَّ « آُمُرَك بِاْثنََتْنيِ َوَأْهنَاَك : إِينِّ َقاصٌّ َعَلْيَك اْلَوِصيَّةَ : امَّ َحَرضَ

ْبَع َلْو ُوِضَعْت  ، آُمُرَك بَِال إَِلَه إِالَّ َعِن اْثنََتْنيِ  ْبَع َواألَْرِضَني السَّ َمَواِت السَّ ٍة ِيف كِفَّ  اهللاُ؛ َفإِنَّ السَّ

ٍة رَ  َوُوِضَعْت الَ إَِلَه إِالَّ  ْبَع َواألَْرِضَني  َجَحْت ِهبِنَّ الَ إَِلَه إِالَّ اهللاُ ِيف كِفَّ َمَواِت السَّ اهللاُ، َوَلْو َأنَّ السَّ

ْبَع ُكنَّ َحْلَقًة ُمْبَهَمًة َقَصَمْتُهنَّ الَ إَِلهَ  ا اهللاُ َوُسْبَحاَن اهللاِ َوبَِحْمِدهِ  إِالَّ  السَّ َا َصَالُة ُكلِّ َيشٍء َوِهبَ ؛ َفإِهنَّ

ِك َواْلكِْربِ  َخْلُق، َوَأْهنَاكَ ـُيْرَزُق الْ  ْ  .احلديث »...َعِن الرشِّ

) ٨١(كتاب عمل اليوم والليلة : »السنن الكربى«النَّسائي يف : روى عن أيب سعيد اخلدري  -      

رقم ) ١(لق باب بدء اخل ،)٦٠(كتاب التاريخ : »صحيحه«، وابن حبان يف ١٠٩٨٠رقم 

هذا : ، وقال١٩٣٦رقم ) ١٧...(كتاب الدعاء والتكبري: »املستدرك«، واحلاكم يف ٦٢١٨

ْمنِي َشْيًئا َأْذُكُرَك َوَأْدُعوَك : َقاَل ُموَسى«: ملسو هيلع هللا ىلص، قال رسول اهللا ث صحيح اإلسنادحدي ، َعلِّ َيا َربِّ

ال : ال إَِلَه إِال اهللاُ، َقاَل : ُقْل : ُكلُّ ِعَباِدَك َيُقوُل َهَذا، َقاَل : َقاَل ال إَِلَه إِال اهللاُ، : ُقْل َيا ُموَسى: بِِه، َقاَل 

نِي بِِه، َقاَل  صَّ َام ُأِريُد َشْيًئا َختُ ي : إَِلَه إِال َأْنَت، إِنَّ ْبَع َوَعاِمَرُهنَّ َغْريِ َمَواِت السَّ َيا ُموَسى، َلْو َأنَّ السَّ

ةٍ  ْبَع ِيف كِفَّ ٍة، َمالَ َواألَْرِضَني السَّ  .»ْت ِهبِنَّ ال إَِلَه إِال اهللاُ، َوال إَِلَه إِال اهللاُ ِيف كِفَّ

، باب ذهاب اإليامن آخر )١(كتاب اإليامن : »الصحيح«اإلمام مسلم يف : روى عن أنس  -      

مذي يف ١٤٨رقم ) ٦٦( الزمان ، ٢٢٠٧رقم ) ٣٥( ، باب)٣٤(كتاب الفتن : »اجلامع«، والرتِّ

اَعُة َحتَّى ال«: ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا قال رسو: قال  .»اهللاُ اهللاُ: ُيَقاَل ِيف األَْرضِ  ال َتُقوُم السَّ



١٥٥ 

يَف قاشع تاَء ماطرًا، والصَّ ًا، ولكلِّ حقيقٍة رسٌّ أقامه فيها خالقها؛ فقد جعل الشِّ

مَس ُموِضحًة،  والنَّاَر ُحمرقًة، واملاء رّيًا، والنَّهار معاشًا، واللَّيل لباسًا، والشَّ

، ومل  ، وأوقف كلَّ أثٍر مع حدٍّ ، َخَلَق وأمدَّ والعتمَة ساترًة، وهكذا وصف وَعدَّ

 يصل إىل غاية العلم بجنودها أحٌد، وقد َأَمدَّ املرسلني باملعجزات، واألولياء

لوات والتَّسليامت عليه واصطفى من املرسلني بالكرامات، خاصًة م أفضل الصَّ

ًة وجهابذًة، وكذا اختار من  ة أساتذًة، ويف قوافلها أئمَّ اختارهم لركبان النُّبوَّ

هم هم، وصان بعنايته ِمحاهم، وتوالَّ األولياء ُأناسًا أعطاهم وحباهم وأعال

ٌر ال ُينَكر، وووالَّ    .شأن الكلِّ منهم ُيعظَّم ويوقَّرهم، َفَفْضُل اجلميع مقرَّ

ة مة، وأعظم حرضات : وأعظم حرضات النُّبوَّ ة املعظَّمة املكرَّ ديَّ احلرضة املحمَّ

، وهذه : األولياء ، واخلُُلِق الطَّاهر النَّبويِّ ديِّ قة باإلرث املحمَّ احلرضة املتحقِّ

، موالنا وسيِّ  يِّد احلرضة يف القرون الوسطى حرضة شيخ الكلِّ يف الكلِّ دنا السَّ

فاعيِّ ريض اهللا عنه وعنَّا به يفة احلافلة أمحد الرِّ ، فهو صاحب هذه املأدبة الرشَّ

ارية  ين -إن شاء اهللا  -برباهينه السَّ   .إىل يوم الدِّ
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١٥٧ 

  

نني مرحلةٌ  ل األولياء املتمكِّ يقني، سيِّد ُكمَّ دِّ موالنا  يف معرفة شأن شيخنا خامتة الصِّ

فاعيِّ ريض اهللا عنه وعنَّا به يِّد أمحد الرِّ  السَّ

 

ة عبد العزيز بن أمحد  يخ اهلامم احلجَّ قال اإلمام العارف باهللا تعاىل ويلُّ اهللا الشَّ

ْيريني ٍد عزُّ «: )٢(»غاية التَّحرير«يف   )١(الدِّ ثنا شيُخنا سلطان العلامء أبو حممَّ حدَّ

يخ عبد العزيز ين الشَّ افعي الدِّ مشقي ثم القاهري الشَّ الم السلمي الدِّ  )٣(بن عبد السَّ

ه س اهللا رسَّ ويفَّ : قال قدَّ يخ أبا املحامد عليًَّا الَبغداديَّ الصُّ ببغداد، وكنت  رأيت الشَّ

يِّد أمحد ابن  وفيَّة، وكان أبو املحامد من أصحاب القطب السَّ أحطُّ عىل الصُّ

                                                        
ين الدمريي األصل الفقيه ) ١( الح القدوة املسلِّك عزُّ الدِّ يخ اإلمام العامل الصَّ عبد العزيز بن أمحد، الشَّ

يرينّي، نسبة فاعي، املعروف بالدِّ ويف الرِّ افعي، العامل األديب، الصُّ إىل ِديرين بدال مكسورة بعدها  الشَّ

فًا من أهل العلم، يتربك النَّاس به، وكان كثري األسفار : هـ) ٦٩٤ -  ٦١٢(ياء ساكنة  كان رجًال متقشِّ

يخ عزِّ  ة فنون، ومشاركٌة يف علوٍم شتَّى، وللشَّ يف قرى مرص، يفيد النَّاس وينفعهم، وله نظٌم كثٌري يف عدَّ

ين عبد العزيز املذكور  كراماٌت وأحواٌل، وقربه يزار بديرين، وكان رمحه اهللا تعاىل ِممَّن مجع بني الدِّ

الدرر «بيت، و ٣٠٠٠تزيد عىل » أرجوزة«يف علم التفسري، و» التيسري«: العلم والعمل، من كتبه

للسبكي » طبقات الشافعية الكربى«: انظر. وغريها» طهارة القلوب«يف املسائل املختلطة، و» امللتقطة

 .٤/١٣للزركيل » األعالم«، و٢/١٨١، ٤٧٤البن قايض شهبة رقم » طبقات الشافعية«و ،٨/١٩٩

 .ـ١٢- ١١صـ) ٢(

الم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، عز الدين امللقب بسلطان ) ٣( عبد العزيز بن عبد السَّ

 اخلطابة فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد، ولد ونشأ يف دمشق، توىل: هـ)٦٦٠ -  ٥٧٧(العلامء 

والتدريس بزاوية الغزايل، ثم اخلطابة باجلامع األموي، وملا َسلَّم الصالح إسامعيل ابن العادل قلعة 

صفد للفرانج اختيارًا أنكر عليه ابن عبد السالم ومل يدع له يف اخلطبة، فغضب وحبسه، ثم أطلقه 

الح نجم الدين أيوب القضاء وا نه من األمر والنهي، فخرج إىل مرص، فوالَّه صاحبها الصَّ خلطابة ومكَّ

قواعد األحكام يف إصالح «، و»التفسري الكبري«: ثم اعتزل ولزم بيته، وتويف بالقاهرة، من كتبه

 .٤/٢١للزركيل » األعالم«: انظر. فقه »الغاية يف اختصار النهاية«، و»األنام



١٥٨ 

فاعيِّ  ن نيَّتي بشأن ، فداخلني من هيبته والرِّ ي وَحسَّ حاله يشٌء أصلح رسِّ

ه رسول اهللا  فاعيِّ عىل قدم جدِّ   . ملسو هيلع هللا ىلصالقوم، واحلقُّ أنَّ سيِّدي أمحد ابن الرِّ

يخ عبد : وقال أيضاً  ثنا شيُخنا أبو املعايل شيخ اإلسالم العارف الكبري الشَّ حدَّ

الم القليبي ه ونفعن )١(السَّ س اهللا رسَّ إمام األولياء، سيِّد كان شيخنا : قال ا بهقدَّ

فاعيُّ  يِّد أمحد الرِّ ه رسول اهللا  الوقت، السَّ ؛ فإنَّه كان ملسو هيلع هللا ىلصأنموذجًا عن جدِّ

دًا لرشيعته، َطَرح هوى َنْفِسه حتت  كًا بسنَّته، قائًام بإحياء طريقته، مؤيِّ متمسِّ

ك كلَّ  ك بكلِّ ما جاء عنه األقدام، ومتسَّ المعل التَّمسُّ الة والسَّ   .يه الصَّ

يخ األقطعو ث عن الشَّ ُخُلُق شيخنا سلطان األولياء والعارفني : أنَّه قال  َحدَّ

فاعي  يِّد أمحد ابن الرِّ ه سيد الوجود  السَّ َفِمْن أين  ، وإالَّ ملسو هيلع هللا ىلصمشتٌق من ُخُلِق جدِّ

ديٍة قدرة وطاقة عىل مثل أخالقه    .انتهى. »؟ لبٍرش مل ُيْمنَْح بنفحٍة حممَّ

افعيُّ القزوينيُّ  وقال اإلمام اهلامم عبد افعيُّ الشَّ س اهللا روحه )٢(الكريم الرَّ يف  قدَّ

                                                        
ين أبو حممد، املغريب األصل وامل) ١( ار والوفاة، املالكي عبد السالم بن سلطان تقي الدِّ ولد، القليبي الدَّ

 اهد صاحب الكرامات، أخذ : عـ)٦٥٨(تـ يخ اإلمام العارف باهللا القدوة الفقيه الفاضل الزَّ الشَّ

فاعي وغريه، قدم من املغرب إىل القاهرة وسكنها مدًة، ثم انتقل إىل قليب بجزيرة بني  عن العارف الرِّ

هرة، جتاه النحرارية، وكان فقيهًا عاملًا، عارفًا باهللا، وله كرامات نرص من الوجه البحري من أعامل القا

الم بقليب، وقربه يزار بقليب رمحه اهللا تعاىل يخ عبد السَّ : انظر. مشهورٌة عنه، وكانت وفاة الشَّ

 .٢/١٢٠البن تغري » املنهل الصايف«، و٥٥٦رقم » طبقات املناوي الكربى«

اإلمام : هـ)٦٢٣ -  ٥٥٧(كريم بن الفضل بن احلسن القزويني عبد الكريم بن حممد بن عبد ال )٢(

، كان اإلمام الرافعي متضلِّعًا من اجلليل أبو القاسم الرافعي نسبته إىل رافع بن خديج الصحايب 

يعة تفسريًا وحديثًا وأصوالً، مرتفِّعًا عىل أبناء جنسه يف زمانه نقًال وبحثًا وإرشادًا  علوم الرشَّ

قني وأستاذ املصنِّفني، وكان  وحتصيًال، وأما ورعًا زاهدًا  - رمحه اهللا تعاىل  - الفقه فهو فيه عمدة املحقِّ

يل مراقبًا هللا  كية، والكرامات الباهرة، تقيًَّا نقيًَّا طاهَر الذَّ ضية املرضيَّة، والطَّريقة الزَّ رية الرَّ ، له السَّ

نني كان: قال النووي احلني املتمكِّ افعي من الصَّ ت له كراماٌت كثريٌة، كان له جملٌس بقزوين للتفسري الرَّ

، »الرشح الصغري«يف رشح الوجيز، و» الفتح العزيز«: واحلديث، وتويف فيها، من مصنفاته
= 



١٥٩ 

افعيُّ «: )١(»سواد العينني«خمترصه الذي سامه  يخ اإلمام أبو شجاٍع الشَّ ثني الشَّ ) ٢(حدَّ

فاعيُّ : فيام رواه قائالً  يُِّد أمحد الرِّ ًام ـَعَلًام شاخمًا، وجبًال راسخًا، وعالِ  كان السَّ

ث دًا، جليًال حمدِّ ًا، ذا رواياٍت عالياٍت وإجازاٍت رفيعاٍت، قارئًا جموِّ ًا فقيهًا مفرسِّ

ين، سهالًً  عىل املسلمني، صعبًا عىل  نًا يف الدِّ ًة رحلًة متمكِّ حافظًا ُجميدًا، ُحجَّ

ًا، لنيِّ العريكة، َحَسَن ال ًا بشَّ الِّني، هيِّنًا ليِّنًا، هشَّ  ُخُلق، ُحْلوَ ـَخْلق، كريَم الـالضَّ

  .مة، لطيف املعارشةـاملكال

  .لعبادةٍ  َجالِِسِه إالَّ ـال يملُُّه جليُسُه وال ينرصف عن مُ 

َمكاره، جوادًا من غري إرساٍف، ـُموالً لألذى، وفيًَّا إذا عاهد، صبورًا عىل الـَح 

ٍة، كاظًام للغيظ من غري حقٍد، أعلَم أهل عرصه بكتاب اهللا  ُمتواضعًا من غري ِذلَّ

  .، وَأْعَمَلُهم هباوسنَّة رسوله

ه رسول اهللا  ع، سيفًا من سيوف اهللا، وارثًا أخالق جدِّ بحرًا من بحار الرشَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلص»

فاعيِّ [   ] األصول التي قامت عليها طريقة اإلمام الرِّ

نَّة، وإفاضة األخالق  ند بإحياء أحكام السُّ يِّد السَّ وقد قامت طريقة هذا السَّ

                                                                                                                                              
= 

ر«و : انظر. يف مناقب أمحد الرفاعي، وغريها» سواد العينني«، و»رشح مسند الشافعي«، و»املحرَّ

 .٤/٥٥للزركيل » األعالم«، و٨/٢٨١للسبكي » طبقات الشافعية الكربى«

 .ـ ٥٥صـ ) ١(

ويف الواعظ، تفقه : هـ) ٥٨١ - ٥٠٥( حممد بن منجح بن عبد اهللا الفقيه القايض أبو شجاع  )٢( الصَّ

 ،ابن طاهر املقديس، وله شعٌر حسنٌ عىل أيب حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر الشايش؛ وأجاز له 

ه أيضًا باجلزيرة عىل األستاذ أيب القا سم البزري، وخرج إىل الشام، وويل قضاء بعلبك، ثم وتفقَّ

طبقات الشافعية «، و٩/١٢٨للذهبي » تاريخ اإلسالم«: انظر. إىل بغداد، وتويف فيهاعاد 

 .٦/٤٠١للسبكي  »الكربى



١٦٠ 

ة ديَّة يف األمَّ فراُد الِقَدم عن احلََدث، وتنزيُه اِهللا تعاىل يف ذاته وصفاته، وهي إ: املحمَّ

يغ والبدعة، ورصُف  ة العقيدة، والتَّربي من الزَّ وحراسُة جانِب التَّوحيد وصحَّ

ة إىل اهللا تعاىل مع سالمة العقيدة وطهارهتا من وصمة االنحراف عن طريق  اهلمَّ

الح يف لف الصَّ ع املتني، وموافقُة السَّ عقائدهم، وتقديُس اهللا تعاىل يف ذاته  الرشَّ

نيا واآلخرة، وتنزهيهوصفاته عن النَّظري عن اجلهات وجمانسة  تعالت قدرته  يف الدُّ

احلادثات، واإليامُن بكتابه كلِّه بأنَّه من عنده أنزله عىل عبده، وَردُّ تفصيِل ِعْلم 

  .عنى املراد منه إليه تأويله إليه، وتنزُهيُه عامَّ دلَّ ظاهُره عليه، وتفويض امل

ري، ومقادير إخوانه األنبياء واملرسلني بالتَّعظيم والتَّوق ملسو هيلع هللا ىلص ومعرفُة قدر النَّبيِّ 

الم الة والسَّ باُع َأْمِر النَّبيِّ عليه الصَّ ك برشيعته الباقية النَّاسخة،  ،واتِّ والتَّمسُّ

ان عليه هو وآله وأصحابه كوالفناُء يف حمبَّته والتَّوسل به إىل اهللا تعاىل، والعمُل بام 

المعليه وعليهم  الكرام الة والتَّحيَّة والسَّ ، وحمبَُّة أهل بيته الكرام حمبًَّة كاملًة، الصَّ

وإجالل مقامهم وإعظام قدرهم، وحفظ الودِّ ألصحابه مع كامل األدب معهم 

  .واحلرمة هلم 

احلني، وإخالُص الودِّ  وحمبَُّة أولياء اهللا أمجعني، وتعظيم عباد اهللا الصَّ

كر،  محة باملخلوقني، وُحسُن اخلُُلق وصفاء النِّيَّة ودوام الذِّ للمسلمني، والرَّ

الم عىل النَّبيِّ  الة والسَّ   .ملسو هيلع هللا ىلصواإلكثار من الصَّ

ُمْكِرم ـواإليامُن بكرامات األولياء واعتقاد صدورها عنهم أحياًء وأمواتًا؛ إذ ال

  .هو اهللا 

فا والوفا وطرُح الغفلة واإلكثار من  ة الصَّ فق بالنَّاس، وصحَّ ذكر املوت والرِّ

ضا من اهللا تعاىل، والَغَريُة له ولكتابه ولنبيِّه ولِ    .ملسو هيلع هللا ىلصَام جاء به ـواحتامل األذى والرِّ

رب عىل  ضا باملوجود، والصَّ والوفاُء بالعهود، والوقوف عند احلدود، والرِّ

  . املفقود، وردُّ األمور إىل اهللا 



١٦١ 

ه )١(م اإلمام العزُّ الفاروثيُّ قال شيخ اإلسال س اهللاُ رسَّ يخ «: قدَّ ي الشَّ كان جدِّ

يِّد أمحد : يقول رمحه اهللا )٢(أبو الفرج عمر الفاروثيُّ   مجع اهللا لسيِّدنا السَّ

                                                        
أمحد بن إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أمحد بن سابور ــ، وهو ١٠٣-٩٩صـ »إرشاد املسلمني«يف  )١(

اإلمام املقرئ الواعظ املفرس اخلطيب عزُّ : هـ) ٦٩٤ -  ٦١٤( لضم والفتح بن عيل بن غنيمة با

ين أبو العباس الفاروثي الواسطي، ولد يف واسط، وقرأ القراءات عىل والده وعىل احلسني بن  الدِّ

ودمشق من خلٍق، وذكر يف كتابه احلسن بن ثابت الطيبي، وسمع يف بغداد وواسط وأصفهان 

فاعيَّة عن شيخني األول١٣صـ »النفحة املسكية« يخ : ـ أنَّه لبس اخلرقة الرِّ هو شيخه ووالده الشَّ

ة العارفني السيِّد أمحد  يخ عمر الفاروثي، وهو عن شيخه سلطان أئمَّ إبراهيم، وهو عن والده الشَّ

يخ الثاينالرفاعي  ه أيب : ، والشَّ فاعي، وهو عن عمِّ د الرِّ ين حممَّ هو الشيخ السيِّد شمس الدِّ

ين إبراهيم األعزب سبط اإلمام الرفاعي إ ين سحاق حميي الدِّ يخ شهاب الدِّ ، وألبسه الشَّ

وفيَِّة، ولبس منه اخلرقة خلٌق، وقرأ عليه القراءات مجاعاٌت، وقدم  ْهَرَوْرِدي أيضًا خرقة الصُّ السُّ

ة والنَّجيبيَّة وويل  خطابة اجلامع ثم دمشق وويل مشيخة احلديث يف الظَّاهرية وتدريس النَّارصيَّ

كان فقيهًا، سلفيًا، مفتيًا، مدرسًا، عارفًا : عزل منها فسافر إىل واسط وهبا تويف، قال الذهبي

بالقراءات ووجوهها وبعض عللها، خطيبًا واعظًا زاهدًا عابدًا صوفيًا، صاحب أوراٍد وأخالٍق 

در وافِر احلُرمة له الَقبول التَّام وكرٍم وإيثاٍر ومروءٍة وفتوٍة وتواضٍع وعدم تكلٍُّف، وكان كبري الق

، وله حمبٌَّة يف القلوب، ووقٌع يف النُّفوس، وله نوادر وحكاياٌت حلوٌة، وكان  من اخلواصِّ والعوامِّ

كلظريفًا يف لبسه وخطابته، حلو املجالسة طيِّ  د املسلمني إرشا«: له. ب األخالق، لطيف الشَّ

ن قايض شهبة رقم الب »طبقات الشافعية«: انظر. »ةالنفحة املسكي«، و»لطريقة شيخ املتقني

 . ١/٨٦للزركيل  »األعالم«، و٨/٦للسبكي » طبقات الشافعية الكربى«، و٢/١٥٩، ٤٥٧

الشيخ : هـ) ٥٨٥( عمر أبو الفرج بن أمحد بن سابور بن عيل بن غنيمة الفاروقي الواسطي تـ  )٢(

عية، وإليه انتهت رياسة العلم والطَّريق بواسط وبطاح العراق،  الكبري، شيخ وقته يف العلوم الرشَّ

ة حني ُمدت لشيخه السيِّد أمحد  يفة النَّبويَّ ، وكان من أخصِّ أتباعه، وأصحابه شهد اليد الرشَّ

فاعي  بني منه، صحبه وانتفع به، وروى عنه، وكان من أعيان جملسه، وكان السيِّد أمحد الرِّ املقرَّ

  ب إن شئت لنفسك، وإن شئت لشيخك، وعيلَّ الضامن : مرةً يعظِّمه ويثني عليه، وقال له َتوِّ

ولدي عمر ما فيه َنَفٌس لغري : أن ال يغلبك أحٌد من أهل هذا اجلمع، وقال فيه أيضاً  -بإذن اهللا  -

 رمحه اهللا ونفعنا -قرية قرب أم عبيدة ) الفاروث(، تويف ودفن برواقه بـ ومناقبه مشهورة . اهللا

 .ـ١٢٠-١١٩لعز الدين الفاروثي صـ »اد املسلمنيإرش«: انظر. -به 
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  :األضدادَ 

نيا راغمًة فأنفقها عىل النَّاس وبقيت عن نفسه النَّفيسة ممسوكًة كشأن  جاءته الدُّ

ه رسول اهللا    .ملسو هيلع هللا ىلصجدِّ

وبلَّغه اهللا من مراتب الِعزِّ أشمَخ مرتبٍة حتَّى تواضع بني يديه اخللفاء، وهابه 

ملوُك واسط وسالطني فارس، وخشع بحرضته األولياُء والعلامء، وهو يف َنْفِسه 

خٍر له )١(ذليٌل منكٌرس، خيدم ضيَفه، وَخيِصُف نعَله ه بحبٍل ُمدَّ ، وجيمع احلطب ويشدُّ

امه، فيحم له بنفسه إىل بيوت األرامل واملساكني وأصحاب عند بعض ُخدَّ

ُم للعميان نعاهلم، ويقودهم إذا لقي منهم أناسًا إىل حملِّ مطلوهبم،  احلاجات، وُيَقدِّ

يوخ، ويرأف باليتيم، ويبكي حلال الفقراء، ويفرح لفرحهم، ويتواضع  يكرم الشُّ

َغَدْت أصحاُب اِحلَرِف،  إنْ : هلم كلَّ التَّواضع ويعدُّ نفسه منهم، ويقول يف املحافل

  . وذهَب كلُّ أهِل حرفٍة زمرًة زمرًة، فأنا فقٌري ويف زمرة الفقراء

ُمهم ويأمر بتعظيمهم واحرتامهم، ويقول : وكان ُيعظُِّم العلامَء والفقهاء وَحيَرتِ

ة وقادهتا   .هؤالء أركان األمَّ

لُ  ؛ ويكثر من الثَّناء جاحهؤالء سادات قوافل النَّ : هم ويقولوُجيِلُّ املشايخ وُيبجِّ

ب الفقراء بمحبتهم احلني، وُيَرغِّ   .عىل الصَّ

ًال لألذى، صبورًا عىل  ًا، متواضعًا حليًام سليًام، ُمتحمِّ ًا َبشَّ وكان هيِّنًا َهشَّ

  . املكاره، ال حيرد لنفسه وال ينترص هلا

كيمة الِّني، َقِويَّ الشَّ ين، صعبًا عىل الضَّ إذا انُتهَكْت حماِرُم  )٢(وكان شديدًا يف الدِّ

يف القاطع عىل أصحاب البدعة، وإذا رأى ُسنًّة ُأضيَعْت وبدعًة  اهللا، كالسَّ

                                                        
ُر : َخيِْصُف نعله )١(  ).خصف: (مادة »لسان العرب«. زها من اخلَْصِف الضم واجلمعَأي كان َخيْ

كيَمة )٢(  ).شكم: (مادة »خمتار الصحاح«. د النَّْفس َأنِفًا َأبِّياً إذا كان َشِدي: َشديد الشَّ
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يح  جرة إذا عبث هبا الرِّ ُأْظِهَرْت يغضُب حتَّى ال يقابله أحٌد، وهيتزُّ كام هتتزُّ الشَّ

نَّ : العاصف، ويقول ط اهللا وسلَّ  ة، وأمهلوا قمع أهل البدعة، إالَّ ما هتاون قوٌم بالسُّ

عف يف ـعليهم العدوَّ فأذلَّ  هم، وأذاقهم اهللا مرارة الفقر يف الغنى، والضَّ هم يف عزِّ

ة، وشتَّت عليهم أمرهم، وألقى عليهم احلرية يف تدبريهم؛ وما انترص قوٌم  القوَّ

نَّة، وقمعوا البدعة وأهلها، إالَّ ورزقهم هيبًة من عنده، ونرصهم حني  للسُّ

 . م أمرهماضطرارهم، ومجع عليه

لفتنة وكان حيبُّ َمجَْع القلوب عىل إمام املسلمني، ويرى طاعة الوالة ويكره ا

، ويُ  وشقَّ العصا، وال يقف إالَّ  ِحبُّ هللا، ويبغض هللا، وكلُّ أعامله وأقواله ـمع احلقِّ

  . وحركاته وسكناته هللا

أحدًا، وال وكان مبارَك الوجه واليد واللِّسان والقلب، ما نظره أحٌد، وال مسَّ 

ه ألحٍد بقلبه، إالَّ تكلَّم مع أحدٍ  مس  ، وال توجَّ وظهرت بركات ذلك ظهوَر الشَّ

  .بإذن اهللا تعاىل

نَّة، وبام كان عليه أصحاب رسول اهللا    .ملسو هيلع هللا ىلصوكان طريقه العمل بالكتاب والسُّ

عًا، يسلك  دًا، وال موسِّ ديَّ القدم واملرشب والطَّور واحلال، ال ُمشدِّ وكان حممَّ

نحن : ريق الوسط، وإذا اتَّضح له احلقُّ َتبَِعُه وترك نفسه وأهله وولده ويقولالطَّ 

من مل يتَّبِع احلقَّ انقيادًا هلوى نفسه : ؛ ويقولعندنا الغريب والقريب يف اهللا سواء

الل بمكانٍ  َي الفاروق : ؛ ويقولفهو من الضَّ : ؛ ويقولفاروقاً  باإلنصاف ُسمِّ

مٌل بال كسل، ونيٌة بال فساد، وِصدٌق بال كذب، وحاٌل طريقي ديٌن بال بدعة، وع

  .بال رياء، ومقاٌم بال دعوى، واتكاٌل عىل اهللا تعاىل

أي سيدي، وال يشافُِه أحدًا : بريًا ال يقول له إالَّ وكان إذا خاطب صغريًا أو ك

عاوى العريضة  ِع والدَّ فُّ َ طح والغلوِّ والرتَّ ر بام يكره، ويأمر بمباعدة أهل الشَّ وُحيَذِّ

؛ ويكره أصحاب القول هؤالء قطَّاع الطَّريق فاحذروهم: النَّاس منهم ويقول



١٦٤ 

فات ويقول ات والصِّ : بالوحدة املطلقة، وأصحاب اخلوض بالكالم عىل الذَّ

هؤالء قوٌم َأَخَذْهتُم البدعُة من رسوجهم، إيَّاكم وُجمَالسَتهم، إيَّاكم والتَّقرَب 

وا منه م كفراركم من األسد، َفُهْم وصحبتهم وسامع كالمهم منهم، احذروهم، فِرُّ

  . سمٌّ قاتٌل، هؤالء قوٌم ال عقوَل هلم

أي ولدي، إْن كنت ِمْن ُطالَّب اِهللا َفْلَيَسْعَك من األقوال واألفعال ما : ويقول

الم،  ملسو هيلع هللا ىلصَوِسَع نبيَُّك الطَّاهر  ضوان والسَّ وأصحابه وآله الطَّاهرين الكرام عليهم الرِّ

المة، وإِن ابتدعَت  فاتَّبع بعَت بلغَت النَّجاة، ورصَت من أهل السَّ وال تبتدع؛ فإِن اتَّ

  .هلكَت 

الم  الة والسَّ وكان يالزم الوحدة، وُحيبُّ اخللوة، ويكثر من ذكر اهللا تعاىل والصَّ

ض عىل ـ، ويأمر بقراءة القرآن ويَ ملسو هيلع هللا ىلصعىل النَّبيِّ  ُحثُّ عىل َتَدبُّره وقت القراءة، وُحيرِّ

اللَّيل، وينهى عن كثرة النَّوم وعن كثرة األكل وعن كثرة استعامل املباحات،  قيام

خص للمبتدئني؛ لكيال تشمئزَّ نفوُسهم، وحيبُّ األخذ  ط بالرُّ وحيبُّ التَّوسُّ

بالعزائم ألهل النِّهايات، ويأمر إخوانه بكثرة قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم، 

وبقراءة سورة يس، وسورة امللك، وسورة  ويأمرهم بكثرة قراءة فاحتة الكتاب،

  .الواقعة، وسورة إنَّا فتحنا لك فتحًا، وسورة سبِّح اسم ربِّك، وسورة الَقْدر

ويأمرهم أن يقرأ كلُّ واحٍد منهم ِوْرَدُه ِخْفيًة، ويذكر بحيث ُيسِمُع نفسه، 

فق يف أنفسهم وعياهلم وأوالد هم وجيمعهم جهرًا عىل ذكر اهللا، ويوصيهم بالرِّ

ومواليهم وأرحامهم وجرياهنم وبإخواهنم املسلمني وباآلدميِّني مجيعًا، كلٌّ بنسبة 

فق يف املطايا واحليوانات، ويقول : طبقته، وعىل ما أوجب اهللا له، ويوصيهم بالرِّ

محة  ملسو هيلع هللا ىلص؛ وهلذا الكالم املبارك من أحاديث النَّبيِّ ُيرَحُم املرُء بقدر ما عنده من الرَّ

  .شهريةٌ  ُمؤّيداٌت كثريةٌ 

وكان أحب أهل بيته إليه أكثرهم باهللا اشتغاالً، وأعلمهم برشيعة رسول اهللا 
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جتارُة : ؛ وكان ال َيْفُرتُ عن تعليم النَّاس سنَّة املصطفى وأرسار القرآن ويقولملسو هيلع هللا ىلص

 . العارِف الّداللُة عىل اهللا، وسوق القلوب إىل اهللا

ائد كلَّ يوٍم صباحًا ومساًء وكان يقرأ دروس الفقه واحلديث والتَّفسري والعق

غري االثنني واخلميس بعد الظهر؛ فإنَّه جيلس فيهام للوعظ اجلامع، ويتكلَّم عىل 

ْخَطُف القلوب، مل يسبقه به بعد ـالنَّاس كالمًا ُيذهُل العقول، وُيدهش األلباب، ويَ 

ضوان واوأصحابه واأل ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيِّ  ة االثني عرش من أهل بيته عليهم الرِّ المئمَّ  لسَّ

  .سابٌق، وال يلحقه الحٌق 

وكانت تتوب بمجالسه األلوف، وكثريًا ما أسلم مجوٌع من النَّصارى واليهود 

ابئني يف جمالسه، وكان األصمُّ يسمع كالمه، والبعيد يسمع كالمه كالقريب  والصَّ

منه، وأهل القرى التي حول أمِّ َعبِْيَدَة من اجلهات األربع مسافَة يوٍم ويومني 

كالمه الثة جيلسون وقت ميعاد درسه املبارك عىل األسطحة ببالدهم ويسمعون وث

هم من أقايص البالد   .كالذين برواقه، وربَّام سمع َدْرَسه أعاظُم أصحابِه وخواصِّ

اعي القطناينُّ  حيم ويلُّ اهللا حسُن الرَّ يخ العارف أبو عبد الرِّ س  )١(وقد كان الشَّ قدَّ

يِّد أمحد رضوان اهللا عليه يسمع درَس شيِخه اهللا روحه بأم  حني جيلس للوعظ السَّ

يخ حسن بقطنة ام قريٌة من أ عبيدة، والشَّ وبينهام مسافة  - عامل دمشق بالشَّ

                                                        
يخ حسن  )١( بيعي احلوراين أبو عبد هو القطب الكبري الشَّ بن حممد بن عيل بن حسن بن عيل الرَّ

و صار راعيًا ألغنام  -قرية من أعامل دمشق  -الرحيم، أصله من أهل شهبة حوران ثم نزل قطنة 

هد مكفوالً بعناية اهللا، حمروسًا  بعض أهل القرية املذكورة، وكان عىل جانٍب عظيٍم من الورع والزُّ

وال زال عىل هذا احلال حتَّى بلغ عمره فوق العرشين سنة، ويف سنة  بعني الوقاية من صغره،

فاعية، فأحسن إليه )٥٥٥( ف بمالقاة احلرضة الرِّ بنظرٍة خمصوصٍة فأوصلته إىل مرتبة  هـ ترشَّ

فاعي  هود يف احلال، وكان ذلك يف سفر حجِّ السيِّد أمحد الرِّ يخ الشُّ َس ، وتويف الشَّ حسن ُقدِّ

ُه  بقطن روضة «ـ، و١٢٢-١٢١للفاروثي صـ» إرشاد املسلمني«: انظر. هـ)٦٠٦(ه سنة ِرسُّ

 .ـ١٣٢-١٣١للوتري صـ »الناظرين
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يِّد أمحد بقول القائل فيه   :شهرين؛ وَحِريٌّ السَّ

ْبُع ِشنِْشـنَةٌ  َمَواُت السَّ   َأْنَت السَّ

 

َها َعَجــآيَ    ُب ـاُت َفْضلَِك ُكلُّ

  ةٌ ـَعــالِ ـطَ )١(ـُدورُبــَكال  رٌ ـاِخ ـفَ ـمَ  

 

  »ِرُب ـَتـــقـَوىلَّ َوَذاَك مُ ـَهـَذا َتـ

فاعيَّة [  نمتنا رائقات املناهل ة يف علوِّ شأن الطَّريقة الرِّ  ]أقوال األئمَّ

،  ومثله قال الفقيه الكبري أبو حممد بن أيب بكر، وقال اإلمام أبو احلسني احلربوينُّ

ويفُّ  إنَّ من سلك : وغُري واحدٍ  العظيم القدر أبو الفرج الربقاينوالفقيه اجلليل الصُّ

فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ ال يصحُّ له سلوك طريقٍة أخرى بعدها، ومن  طريقة السَّ

فاعيَّة  فاعيَّة بعدها؛ وذلك ألنَّ الطَّريقَة الرِّ سلك غريها يصحُّ له سلوك الطَّريقة الرِّ

ة املحضة، قا ، جامعٌة ألرسار العبوديَّ طح والغلوِّ ، وعوائَق الشَّ طعٌة عالئَق العلوِّ

نَّة النَّبويَّة، مشتملٌة عىل  ديَّة، كافلٌة لدقائق مقاصد السُّ حافلٌة بحقائق احلكمة املحمَّ

ة، وخوارق الرباهني القاطعة القائمة  غوامض أرسار الكلامت املصطفويَّ

لِّ واالن كسار، واحلرية واالضطرار، باملعجزات األمحديَّة، ومبناها عىل قواعد الذُّ

لوك  واخلوف منه تعاىل واالفتقار إليه سبحانه، وقد سبق صاحبها  هبذا السُّ

ابقني، وأعجز الالَّحق ه النَّبيِّ  ،نيالسَّ أسكنه اهللا مع أجداده الطَّاهرين بصحبة جدِّ

  . علِّيِّني، ونفعنا هبم أمجعنياألمني، يف أعىل

س اهللا روحه يف كتابه أ اإلمام الكبري )٢(قال اِجلْهبِذ ٍد األنصاريِّ قدَّ بو بكٍر بن حممَّ

ة العرص : »عقود الآلل«  -نفعنا اهللا بربكات أنفاسهم  -قد أطبق العارفون من أئمَّ

يِّد أمحد  يوخ بشيخهم أصحاُب سيِّدنا السَّ ، وقد عىل أنَّ أسعَد أصحاب الشُّ

                                                        
 .كالبدور، وهو ما أثبت: »اإلرشاد«كالبيوت، ويف : يف األصل املطبوع )١(

اُد اخلَبُِري بِغواِمض األُمور الباِرُع العاِرُف بُطِرق النَّ: اِجلْهبُِذ بالَكرس )٢( ح به النَّقَّ ب رصَّ ْقِد وهو ُمَعرَّ

ها  ).جهبذ: (مادة» تاج العروس«. ُب وابن التِّلِْمَساِينّ الشَّ
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  ¨﴿: اههم مكتوٌب بالنُّورُبرشِّ يف حرضة القرب أنَّ أصحابه ُحيرشون وعىل جب

©  ª  «  ¬  ®  ¯ ﴾]دق من الطَّائفة ]الكهف ، وأمجَع أهُل الصِّ

ها منهاجًا،  ها، وأقرهبا وصلًة، وأصحُّ عيدة أنجُح الطُّرق وأبرُّ عىل أنَّ طريقته السَّ

ةً    .وأوضحها حمجَّ

اهد األنصاري يخ العارف باهللا أمحد الزَّ  نفحات احلقِّ يف«:  )١(قال الشَّ

فاعيَّة   . »ساريٌة جاريٌة ال تنقطع أبدًا  الطَّريقة الرِّ

فاعيَّة كلُّهم «:  وقال الشيخ أبو بكر اهلوازين البطائحي رجال الطَّريقة الرِّ

فاعيَّة طريقُة الِعربة والَعربة،  مرادون من جانب إرادة احلقِّ تعاىل، الطَّريقة الرِّ

كون واحلرية، طريقة الفتح واملدد وا وق والسُّ ائم، طريقة العشق والذَّ لفيض الدَّ

طح  لِّ واالنكسار، وطرح الشَّ والنُّور املتواصل والعون اهلاطل، طريقة الذُّ

الح،  واالفتخار، طريقة احلكمة واملعرفة، طريقة النَّجاح والفالح، والعزِّ والصَّ

طريقة اخلشوع واالضطراب، طريقة فتح األبواب، طريقٌة حيبُّها اهللا ورسوله 

  .»ملسو هيلع هللا ىلص

يخ اجلليل أبو البدر العاقويل سلكنا كلَّ الطُّرق وكشفنا « : وقال الشَّ

عجاجها، وارتقينا معراجها وفهمنا مكنوهنا، وسربنا مضموهنا، فام رأينا أرفَع 

منارًا، وأصحَّ قرارًا، وأشمَخ فخارًا، وأصلح منهاجًا، وأكرم معراجًا من الطَّريقة 

ا لطريقة احل فاعيَّة، وإهنَّ هاد واألفراد، وباب الرِّ كامء واألولياء، والُعرفاء والزُّ

يعة  عادة، وكلمة الرشَّ ة السَّ الَقُبول وميزاب الفيوضات، وطريقة األمن وحمجَّ

ٍد  عها سيِّد العاملني حممِّ ديَّة عىل مرشِّ الم ملسو هيلع هللا ىلصاملحمَّ الة وأكمل السَّ   .أفضل الصَّ

فاعيََّة نوُر األفئدة، وجِ  األرسار، ولو مل  الُء القلوب وصيقُل أال إنَّ الطَّريقة الرِّ

                                                        
 .ريض اهللا عنهامهو ابن اإلمام الرباين الباز األشهب الشيخ منصور البطائحي  )١(
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ة، وُحرمة احلقِّ وأهله،  يكن فيها إالَّ  حفظ جانب التَّوحيد، ووقاية مقام النُّبوَّ

لِّ واالنكسار هللا تعاىل طح، وهدم منار الوحدة، وقمع النَّفس بالذُّ ، وطرح الشَّ

  .»وحسن األدب مع اخلَْلق لكفى

ميع اهلا يوخ عبد السَّ َمْذهب بمذهب ـَمْن تَ «: رمحه اهللا )١(شميُّ وقال شيخ الشُّ

فاعيَّة، فقد أتقن طريق الوصلة،  ادة الرِّ ة القرابة، وتتلمذ للسَّ حابة، وحفظ مودَّ الصَّ

  .انتهى. »، وما زال عن طريقة اهللا تعاىلوأِمَن من غوائل النَّفس

يخ العارف باهللا التَّقي الواسطيُّ  يد أمحد طريُق السَّ «: رمحه اهللا )٢(وقال الشَّ

فاعيِّ  ، وأْن يدوَر : الرِّ ٍة، وعزيمٌة صاحلٌة، وعزٌم قويٌّ أدٌب وحكمٌة، وعلوُّ مهَّ

عوى والغرور  د من الُعْجب والكِرب والدَّ الُك مع احلقِّ حيث دار مع التَّجرُّ السَّ

                                                        
: هـ)٥٥١-٤٦٦(عبد السميع بن أيب متام عبد اهللا بن عبد السميع اهلاشمي، أبو املظفر الواسطي  )١(

من أعيان نجباء بني العبَّاس، ومن أفضل علامء عرصه، كان من أكابر واسط، ومن خواصِّ  هو

هد والعبادة، وهو من  دق والزُّ وايِة، معروفًا بالصِّ ين، ثقًة إمامًا حسن الرِّ أفاضلها أهل العلم والدِّ

ر بن سليامن بن عيل ، وتنتهي نسبته إىل األمري جعفريض اهللاُ عنهامأجلِّ خلفاء موالنا السيِّد أمحد 

، قرأ القرآن عىل املبارك بن حممد بن الرواس، وأمحد بن حممد بن بن عبد اهللا بن عبَّاس 

وسمع  العكربي، والقالنيس، ورحل إىل بغداد فقرأ عىل أيب اخلطاب اجلراح، وثابت بن بندار،

برَج «، و٨/٣٥٠للذهبي » تاريخ اإلسالم«: انظر. جعفر الرساج: من للسيد أيب  »دقالئد الزَّ

 .ـ ٤٠اهلدى الصيادي صـ

ين األنصارّي  )٢( محن بن عبد املحسن بن عمر بن عبد املنعم، أبو الفرج تقيُّ الدِّ يخ عبد الرَّ هو الشَّ

افعّي  فاعّي الشَّ اإلمام املفتي، املقرئ، حمدث واسط، قدم : هـ)٧٤٤-٦٧٤( الواسطّي الرِّ

اٍت، وسمع هو واإلمام ا هبي، وكان ذا مروءة، وحماسن خمبوءة، متواضعًا ملن دمشق، وحجَّ مرَّ لذَّ

ًا، وصحب ال ًا، ذا باطٍن باإلخالص نريِّ يخ عز يلقاه، إذا رأى رشًا بصاحبه توقاه، كيِّسًا خريِّ شَّ

أمحد  ترياق املحبني يف مناقب السيِّد«: الدين الفاروثي، وتويف رمحه اهللا تعاىل ببغداد، من كتبه

فاعي وطبقات أ يف  »اللؤلؤة«، و» طبقات خرقة املشايخ العارفنيترياق املحبني«، و»تباعهالرِّ

اطبي«احلديث، حمذوف األسانيد، و أعيان العرص وأعوان «: انظر. »رشح حرز األماين للشَّ

 .٥/١٥٢ »معجم املؤلفني«، و٣/٣١٤للزركيل » األعالم«، و١/٤٤٩للصفدي » النرص
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  .وكلِّ ما يقطع عن احلقِّ تعاىل

سها اإل[   ] مام الّرفاعّي بيان ُأُسس الطريقة الّرفاعّية عىل لسان مؤسِّ

طريقي ديٌن بال بدعٍة، وعمٌل بال كسٍل، وقلٌب بال شغٍل، : يقول وكان 

 . ونفٌس بال شهوةٍ 

نَّة، : وقال  نَّة، أال إنَّ الفقري عىل الطَّريق ما دام عىل السُّ طريُقنا الكتاب والسُّ

  .فمتى انحرف عنها ضلَّ عن الطَّريق

َق أنَّ الُكلَّ بيد  طريقنا َأْن ال تسأَل، وال: وقال  ِخَر، وأن تتحقَّ ، وال َتدَّ َتُردَّ

ٌ لِ  اه، والعون من اهللا ُخلِ َام ـاهللا، وكلٌّ ُمَيرسَّ ع ال تتعدَّ   .َق له، وأن تقف عند حدِّ الرشَّ

هذا الطَّريق واضٌح، أغلَق مناهَجُه مجاعٌة اصطلم عليهم احلال، وما : وقال 

عوى احلدوَد، فتبعهم فريقانبلغوا مقام التَّمكني، فتجاوزا بالشَّ  فريٌق : طح والدَّ

، وفريٌق قاَدُه اجلهُل، وكالمها عىل شفا ُجُرٍف، َأال إنَّ الطَّريَق  انقاد بحسن الظَّنِّ

ع، َأال  ٌة بيضاء، كلُّ ما فيه من قوٍل وفعٍل، َبَطَن أو َظَهَر ال يتجاوُز دائرَة الرشَّ حمجَّ

يعة    .زندقةٌ إنَّ كلَّ طريقٍة خالفت الرشَّ

آَمنُْت باهللا، َوَوَقْفُت عنَد ُحدوِد اهللا، وَعظَّْمُت ما : الطَّريُق أْن تقول: وقال 

 ا أبدًا؛ إذ ليس بعد احلقِّ إالَّ عظَّم اهللا، وانتهيت عامَّ هنى اهللا، وال طريق بعد هذ

الل  . الضَّ

 وهم -جاء مجاعٌة من أهل هذا الطَّريق بعاداٍت زائدٍة، بعُضهم : وقال 

ًام للعبادة، وَنبَّهوا عىل كوهنا بدعًة معتادًة، تدخل يف البدع  -العارفون  جعلها ُسلَّ

احلسان؛ ليقتادوا هبا النُّفوس املطبوعة عىل االستبشار بغرائب العادات، حتَّى إذا 

ع، وهذه  َطُهَرت نفوُس أتباعهم أخرجوهم من قيود العادات إىل إطالق الرشَّ

نَّة، إالَّ ، وهلا املقاييس الكثرية يف الملسو هيلع هللا ىلصسيِّد اخللق  احلكمة مأخوذٌة من سرية أنَّ  سُّ

أهل النَّقص عظَّموا تلك العادات حتَّى أدخلوها يف العبادات، بل اشتغلوا هبا عن 
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الك  -العبادات فانقطعوا عن القافلة، وبقوا بال زاٍد وال راحلٍة، فإيَّاك  ا السَّ  -أهيُّ

فإنَّ العاداِت املباحَة أو املستحسنة ِصيغت بعقل  أْن ُتدِخَل العادَة يف العبادة؛

املخلوق، والعبادات قامت بأمر اخلالق، وبني عقل املخلوق وأمر اخلالق الفرق 

ًا كبرياً  ، تعاىل اهللا علوَّ ٌ   . َبنيِّ

، : وليس لك يف العادات إال أْن تقول ُب النَّفَس إىل احلقِّ بام ال يكرُهُه احلقُّ ُأَقرِّ

  . )١(»أن ُيتَّبع، واهللا ويلُّ املتَّقني واحلقُّ أحقُّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

 طبقات ترياق املحبني يف«يف كتابة  اإلمام الرفاعي  انتهى كالم التقي الواسطي ونقله عن )١(

 .ـ١٠صـ »خرقة املشايخ العارفني
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 ]يف لبس اخلرقة  شيوخ اإلمام الّرفاعّي [ 

يف[  ند الرشَّ ل يف السَّ  : ]الطَّريق األوَّ

يخ عيلٍّ القاري الواسطيِّ  فاعيُّ من الشَّ اِخلرقَة، وهو لبسها من  )١(لبس اإلمام الرِّ

يخ األعظم أيب الفضل ك يخ )٢(امخ الواسطيِّ يد شيخه الشَّ ، وهو لبسها من الشَّ

ْوْذَباريِّ )٣(ُغالم بن تركان يخ أيب عيلٍّ الرُّ يخ عيلٍّ )٤(، وهو من الشَّ ، وهو من الشَّ

                                                        
هو الشيخ عيل أبو الفضل بن حممد بن أيب بكر القريش املقري الواسطي الشافعي املعروف بابن ) ١(

شيخ الشيوخ بركة املسلمني شيخ واسط وابن شيخها، ولد بواسط، : هـ)٥٣٩- ٤٦٠(القاري 

ه أيب حممد كامخ، وبأيب عبد اهللا الكازروين، وانتهت إليه الرياسة بواسط، وبه وتفقه بأب يه وبعمِّ

ج اإلمام أمحد الرفاعي  وقد أجازه بالعلم والطريق دون أصحابه، ومل يسمح  ريض اهللا عنهامخترَّ

 -عىل من أنجب مثل أمحد أن ينقرض من غريه : بإجازته العامة لغريه، فقيل له يف ذلك، فقال

، وكان أصحاب الشيخ عيل الواسطي أكثر من أربعني ألفًا، -أن ال يكون له خليفة غريه : عنيي

وإذا بلغ أحدهم الفطام يأمره بمالزمة السيد أمحد الرفاعي وجتديد البيعة عليه، تويف الشيخ عيلٌّ 

نَّة، شيخنا أبو الفضل جبٌل من جبال : ودفن برواقه يف واسط، وكان اإلمام الرفاعي يقول فيه السُّ

ة اهلدى املصطفني األخيار نفعنا اهللا هبم أمجعني وإماٌم من لدين لعز ا »إرشاد املسلمني«: انظر. أئمَّ

 .ـ١٦للوتري صـ »روضة الناظرين«ـ، و٨- ٦أمحد الفاروثي صـ

هو الشيخ أبو الفضل ابن الفقيه اإلمام أيب حممد كامخ بن أيب بكر، تفقه بأبيه وأخذ عن غري  )٢(

بليدة قرب  -وروى عنه الكثري، وكان شيخ حلق الفقهاء والصوفية بواسط، ولد بكاخمان واحد، 

إرشاد «. هـ)٥٢٠(رج، تويف بواسط سنة ، وصحب العارف باهللا غالم بن تركان وبه خت-البيضاء 

 .ـ ٨للفاروثي صـ »املسلمني

الواسطي الفقيه  هو الشيخ أبو الصفا غالم بن تركان بن عيل بن سالمة القريش البيضاوي )٣(

وهبا مات هـ )٢٩٠(الشافعي الصويف الوهلان املشغول باهللا تعاىل عن غريه، ولد بالبيضاء سنة 

 .ـ٩صـ »إرشاد املسلمني«. هـ)٤١١(معمرًا سنة 

هو الشيخ أبو عىل أمحد بن حممد الروذبارى الشافعي البغدادي ثم املرصي، شيخ الطريقة،  )٤(

، صحب اجلنيد والنوري وابن اجلالء وغريهم، كان أظرف املشايخ معدن احلقيقة، إمام اجلامعة

إرشاد «: انظر. هـ)٣٢٢(بالقرافة سنة  وأعلمهم بالطريقة، كبري الشأن تويف بمرص ودفن

 .ـ٦٥، صـ١٣البن امللقن رقم  »طبقات األولياء«ـ، و١٠للفاروثي صـ» املسلمني
= 
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بيلِّ )١(العجمي يخ أيب بكٍر الشِّ يخ أيب القاسم اجلنيد )٢(، وهو من الشَّ ، وهو من الشَّ

ق يِّ السَّ يخ الرسَّ ، وهو من خاله الشَّ يخ أيب حمفوٍظ )٣(طيِّ البغداديِّ ، وهو من الشَّ

يخ داود الطَّائيِّ )٤(معروٍف الكرخيِّ  يخ حبيٍب )٥(، وهو من الشَّ ، وهو من الشَّ
                                                                                                                                              

= 
تبصري «كام قال ابن حجر العسقالين يف الروذباري واألصح ) الروزبادي (ورد يف املطبوع : تنبيه      

ْوْذَباِري، بضم الراء وإسكان الواو والذال املعجمة وفتح «: ـ١٥٢صـ» املنتبه بتحرير املشتبه الرُّ

أبو عيل حممد بن : املوحدة بعدها ألف ثم راء؛ نسبة إىل بلدة عند طوس، ينسب إليها مجاعة؛ منهم

 .؛ لذلك أثبت األصح»ويفد بن القاسم الروذباري الصأمح

هو الشيخ أبو احلسن عيل بن هند بن أيب احلسن بن مظفر القريش الفاريس الشافعي، اإلمام املهذب،  )١(

العارف الواصل، قدوة العارفني، نشأ بفارس، وصحب هبا الشيوخ األكابر، وصحب الشبيل وبه 

غيورًا عليها، عارفًا بأصول الطريق، تويف خترج، كان عاملًا، رقيق اإلشارة، متمسكًا بالسنة املحمدية، 

 .ـ١١للفاروثي صـ» إرشاد املسلمني«. هـ)٣٣٠(بقزوين رمحه اهللا تعاىل سنة 

جعفر بن دلف بن يونس : دلف بن جحدر، وقيل: هـ)٣٣٤ - ٢٤٧(اإلمام أبو بكر الشبيل  )٢(

د ما وراء النهر، الشبىل، نسبة إىل قرية من قرى أرسوشنة، بلدة عظيمة وراء سمرقند، من بال

كنيته أبو بكر، اخلراساين األصل، والبغدادي املولد واملنشأ، جليل القدر، مالكي املذهب عظيم 

أن، مات ببغداد ، ٩٧بن امللقن رقم ال »طبقات األولياء«: انظر. ودفن بمقربة اخليزران الشَّ

 .٢/٣٤١للزركيل  »األعالم«ـ، و١١صـ »لمنيإرشاد املس«ـ، و٢٥٣صـ

، كنيته أبو احلسن، وهو خاُل اجلُنَْيد و أستاُذه، صحَب معروفًا  هو )٣( َقطِيُّ يُّ بُن اُملَغلَّس السَّ اإلمام َرسِ

ُل من تكلم ببغداد يف لسان التوحيد، و حقائق األَْحوال، وهو إماُم الَبْغداديني،  ، وهو أوَّ الَكْرِخيَّ

: انظر. هـ، وكان دفنه يف مقربة الشونيزية) ٢٥٣( وشيُخُهم يف َوْقته، بغدادي املولد والوفاة، تويف سنة 

وفية«، و٩/١٨٧للخطيب البغدادي » تاريخ بغداد«  .ـ ٣١للسلمي صـ» طبقات الصُّ

أحد أعالم الزهاد والصوفيَّة، : هـ)٢٠٠(هو اإلمام معروف بن فريوز الكرخي، أبو حمفوظ تـ  )٤(

ضا بن موسى الكاظم، ول د يف كرخ بغداد، ونشأ وتويف ببغداد، كان من موايل اإلمام عيل الرِّ

الح، وقصده النَّاس للتَّربك به حتَّى كان اإلمام أمحد بن حنبل يف مجلة من خيتلف  اشتهر بالصَّ

 .٧/٢٦٩للزركيل  »األعالم«، و٥/٢٣٣البن خلكان » وفيات األعيان« :انظر. إليه

ام، العامل، العامل، العابد، الزاهد، اإلم ،صري، أبو سليامن الطائي، الكويفهو الشيخ داود بن نُ  )٥(

أحد أصحاب اإلمام أيب حنيفة، وعني أعيان أئمة األنام، سمع عبد امللك بن عمري، وسليامن 

األعمش، وغريمها، وروى عنه مجاعٌة، منهم إسامعيل بن ُعليَّة وغريه، وكان داود ِممَّن شغل نفسه 
= 
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، وهو من سيِّدنا )١(العجميِّ  يخ أيب سعيٍد موالنا احلسن البرصيِّ ، وهو من الشَّ

م ا منني اإلمام عيلِّ بن أيب طالٍب وموالنا أمري املؤ هللا تعاىل ريض اهللا عنه وكرَّ

يعة  ى علوم الرشَّ ن أرسار البيعة والطَّريقة وتلقَّ وجهه، وهو لبس اخلرقة وتلقَّ

ادات، ومصدر الربكات، وعلَّة املخلوقات، سيِّدنا  ه سيِّد السَّ واحلقيقة عن ابن عمِّ

ٍد صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه القادات وسلِّم تسليًام كثرياً    .حممَّ

يفالطريق الثاين يف ا[  ند الرشَّ  : ]لسَّ

رجات  قيَّات الطَّريقيَّة، وبلغ عوايل الدَّ يِّد أمحد الرتَّ وقد أكمل سيِّدنا السَّ

امخ  فيع املنزلة، الشَّ احلقيقيَّة، ولبس اخلرقة أيضًا من خاله اإلمام العظيم القدر، الرَّ

باينِّ البطائحيِّ  يخ منصوٍر الرَّ األنصاريِّ  املرتبة، أيب املواهب، الباز األشهب، الشَّ

  :لبس اخلرقة من مجاعةٍ  ، وهو )٢(ألٍب احلسيني ألم

                                                                                                                                              
= 

س الفقه وغريه من العلوم، ثم اختار بعد ذلك العزلة واالنفراد واخللوة، ولزم  بالعلم، ودرَّ

ومائة رمحه العبادة، واجتهد فيها إىل آخر عمره، تويف بالكوفة سنة ستني، وقيل سنة مخس وستني 

 »وفيات األعيان«ـ، و٢٧٨ـللتقي الغزي ص »طبقات السنية يف تراجم احلنفيةال«: انظر. اهللا تعاىل

 .٢/٢٥٩البن خلكان 

فاده ابن هـ كام أ)١١٩(برصيُّ أبو حممٍد الزاهد، أحد األعالم تويف سنة حبيُب العجميُّ ال )١(

هـ، أصله من آل ملوك )١٤٠(، وذكر الوتري والصفدي أنه تويف يف حدود »املنتظم«اجلوزي يف 

فارس، تاب يف جملس اإلمام احلسن البرصي، ثمَّ انقطع له وصحبه وخترجَّ به، وكان كثري اخلوف 

الوايف «: انظر. ذكره وقتًا من األوقاتالليل كله، وال يشتغل عن طاعة ربه و من اهللا تعاىل يبكي

البن  »طبقات األولياء«ـ، و٥للوتري صـ» روضة الناظرين«، و٤/٨٦للصفدي » بالوفيات

 .ـ١٤٨، صـ٣٤امللقن رقم 

ي وينته - هو الشيخ منصور ابن الشيخ حييى ابن الشيخ موسى ابن الشيخ كامل النجاري ألبيه  )٢(

ه تـ - نسبه إىل الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصاري النجاري  الشيخ : هـ)٥٤٠(احلسيني ألُمِّ

َب بالباز األشهب، ولد بأم عبيدة بدار أبيه ونشأ هبا وتلقى الفقه  ل ويلٍّ ُلقِّ الويلُّ العارف أوَّ

ج به وبعمِّ  ه الشيخ معزِّ الدين الشافعي عن أبيه وعن ابن عمِّ أبيه الشيخ أيب منصور الطيب وخترَّ
= 
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ارّي : أوهلم يخ حييى النَّجَّ ، وهو لبسها من يد أبيه )١(أبوه العارف اجلليل الشَّ

يخ موسى أيب سعيٍد األنصاريِّ  يخ  أبيه من لبسها وهو[، )٢(وشيخه الشَّ الشَّ

يخ حييى ا)٤(])٣(كامل ، وهو لبسها من أبيه شيخ )٥(لكبري، وهو لبسها من أبيه الشَّ
                                                                                                                                              

= 
نبكي األنصاري الفاطمي، وخترج به  ة، ولَ  - أي الشيخ منصور  - طلحة أيب حممٍد الشَّ امَّ ـاألئمَّ

اتسعت دائرة إرشاده ترك رواق أم عبيدة وبنى رواقًا عظيًام ببلدة هنر دقىل بالقرب من واسط، 

بن أخته السيد أمحد الرفاعي ورزقه اهللا القطبية العظمى والغوثية الكربى، وعهد باملشيخة ال

باين أبدًا، ومات : من بعده، وكان األشياخ يقولون ريض اهللا عنهام ما كبا جواد الشيخ منصور الرَّ

ين أمحد لعز الد »إرشاد املسلمني«: انظر. هـ)٥٤٠(قه املبارك سنة ببلدة هنر دقىل ودفن بروا

روضة «ـ، و١٩٨، صـ٢٥٣للشعراين رقم » الطبقات الكربى«ـ، و١٤- ١٣الفاروثي صـ

 .ـ١٩للوتري صـ »الناظرين

هو الشيخ حييى النجاري األنصاري والد الشيخ منصور البطائحي صاحب أم عبيدة، كان  )١(

مستجاب الدعوة نافذ البصرية عظيم الكشف، خترج به األصحاب، وانتمى إليه األحباب، وابتهج 

 .ـ١٥للفاروثي صـ» إرشاد املسلمني«. هـ برواقه يف أم عبيدة)٥١٠(به الطالب، تويف سنة 

هو الشيخ أبو سعيد موسى بن الشيخ كامل بن الشيخ حييى الكبري النجاري األنصاري  )٢(

كان شيخ خرقة الصوفية، وإمام زهاد وقته، وإليه مرجع اجلامعة يف عهده، تويف : هـ)٤٧٠(تـ

 .ـ١٥صـ »رشاد املسلمنيإ«. ة املنصورية، وعليه قبة تزارمعمرًا بأم عبيده، وقربه باملقرب

فًا، : هـ)٤٢٥(هو الشيخ كامل األنصاريُّ تـ )٣( كان فقيهًا عاملًا عارفًا صاحلًا عابدًا ورعًا زاهدًا متقشِّ

االً يعطي الكثري، وبرى  نيا، وكان سخيًَّا َبذَّ عة يف أمر الدُّ ال جيمع بني كسائني مع ما هو فيه من السَّ

م عائلته، زاره سلطان واسط وطلب منه أن  أنَّه أعطى قليًال، وكان أهل أم عبيدة عىل كربها كأهنَّ

ة لو َطَلْبنا ما ُطلِبنا، تويف ب: يطلب منه شيئًا، فقال .  اىلرمحه اهللا تعأمِّ عبيدة، ودفن باملنصوريَّ

 .ـ١٥صـ »إرشاد املسلمني«

ـ، ٥للفاروثي صـ» لمنيإرشاد املس«ل املطبوع فاثبتُّه عىل ما يف ما بني معقوفني ساقط يف األص )٤(

 .ـ٦لتقي الدين الواسطي صـ »ترياق املحبني«و

يخ حييى الكبري النَّجاريُّ تـ) ٥( حابة الكرام : هـ)٣٦٥(هو الشَّ ، قائًام صائًام، كان أشبه القوم بالصَّ

س، هائًام عاملًا، مستوحشًا من النَّاس، مستأنسًا باهللا، معرضًا عن غريه، وكان سلوكه خمالفة النَّف

اصًا يف موج حكم األحكام، متضلِّعًا من فنون احلقائق،  وكان عاملًا بمعارضتها، دقيق النَّظر غوَّ

ة رمحه اهللا تعاىل تويف بأمِّ   .ـ١٧صـ »إرشاد املسلمني«. عبيدة ودفن باملقربة الورديَّ
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يخ أيب بكٍر بن موسى الواسطيِّ  وفيَّة الشَّ ، وهو لبسها من شيخه )١(وقته إمام الصُّ

  .تاج العارفني أيب القاسم اجلنيد البغدادي، وسيأيت ذكر سند اجلنيد ُمَعنَْعناً 

يخ الثاين ه و: والشَّ يخ منصوٌر منه اِخلرقَة فهو خال أمِّ ابن عمِّ أبيه الذي لبس الشَّ

يخ أيب املنصور الطَّيب ، وهو )٢(الشَّ اريِّ يخ حييى النَّجَّ ه الشَّ ، وهو لبسها من ابن عمِّ

مذيِّ  يخ أيب عّيل القرمزي الرتِّ يخ أيب القاسم )٣(لبسها من الشَّ ، وهو من الشَّ

ندويسِّ  ٍد ُرَوْيم البغداديِّ )٤(السُّ يخ أيب حممَّ يخ أيب ، وهو من الشَّ )٥(، وهو من الشَّ

                                                        
د بن موسى األنصاري، قال القوم )١( يخ العارف إمام القوم أبو بكٍر حممَّ  يتكلَّم أحٌد مثله مل: هو الشَّ

ف، ترك أهله وأوالده بواسط وهام عىل وجهه، ودخل خراسان، واستوطن بعد  يف أصول التَّصوُّ

ة كورة مرو، وانتهت إليه رئاسة الطريق وتربية املريدين، ومشيخة الصوفية، صحب اجلنيد  مدَّ

ن ه بأبيه الشيخ موسى، وكان شديد التمسك بالسنة السَّ ج، وتفقَّ ية، كثري احلطِّ عىل أهل وبه خترَّ

لف وخيلو  ين، وقلَّ أن يوجد كتاب يذكر أحوال السَّ البدعة، وكان أعلم أهل مرصه بأصول الدِّ

للفاروثي  »إرشاد املسلمني«: انظر. من كلامته املباركة، تويف بعد العرشين والثالثامئة بمرو 

 . ـ١٢للوتري صـ »روضة الناظرين«و ـ،١٦صـ

نصور حممد الطيب بن حممد بن كامل األنصاري، وهو خال أم الشيخ منصور هو الشيخ أبو م) ٢(

ديَّ : هـ)٥٠٠(وابن عمِّ أبيه تـ كان عاملًا فقيهًا مباركًا حممود السرية، شافعيَّ املذهب، حممَّ

 .ـ١٧-١٦للفاروثي صـ »إرشاد املسلمني«. بأم عبيدة ودفن بمقربة الورديةاملرشب، تويف 

ن عيل بن عبد اهللا بن جعفر اهلاشمي القريش، شيخ الشيوخ، بركة العارفني أبو هو الشيخ حممد ب )٣(

عيل الرتمذي الشافعي، صحب والده، وقبل أن يبلغ درجة الفطام تويف أبوه، فاتصل بخدمة 

بحلب يف سفر حجه سنة  ، تويف رمحه اهللالشيخ أيب القاسم السندويس، وأكمل السلوك عىل يديه

 .ـ١٨للفاروثي صـ »سلمنيإرشاد امل«. هـ)٤٠٨(

: نسبة لنهر سندوس -هو الشيخ حممد أبو القاسم بن أيب الفضل العقييل الطالبي السندويس  )٤(

الرشيف الكبري، تفقه باألكابر من أعيان واسط، ومهر يف العلوم الرشعية، مات  - قرية بواسط 

 .ـ١٩-١٨صـ »إرشاد املسلمني«. هـ)٣٦١(بواسط سنة 

محد البغدادي الدار والوفاة، القايض أبو حممد، من جلة املشايخ، مقرئ، فقيه، كبري ُرَويْم بن أ )٥(

الشأن، كان من أعزِّ أصحاب اجلنيد، وصحب أصحابه وانتفع هبم، وعلت مرتبة عرفانه، وساد 

، ٤٢بن امللقن رقم ال »طبقات األولياء«: انظر. هـ)٣٠٣(نة بني أقرانه يف زمانه، مات ببغداد س
= 
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يخ معروف  ، وهو من الشَّ قطيِّ يخ رسّي السَّ ، وهو من الشَّ القاسم اجلنيد البغداديِّ

  .الكرخيِّ 

ند الذي تقدم؛ وهو أنَّه لبس  يخ معروف سنٌد آخر بلبس اخلرقة غري السَّ وللشَّ

ضا ، وهو من أبيه اإلمام )١(اخلرقة من شيخه ومالذه سيِّدنا عيلِّ بن موسى الرِّ

ادق)٢(موسى الكاظم د )٣(، وهو من أبيه اإلمام جعفر الصَّ ، وهو من أبيه اإلمام حممَّ

، وهو من أبيه اإلمام احلُسني )١(، وهو من أبيه اإلمام زين العابدين عيلٍّ )٤(الباقر
                                                                                                                                              

= 
 .ـ١٢للوتري صـ »روضة الناظرين«ـ، و٢٠صـ »إرشاد املسلمني«وـ، ١٨١صـ

: هـ)٢٠٣-١٥٣(اإلمام عيل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، أبو احلسن، امللقب بالرضا  )١(

من أجالء السادة أهل البيت وفضالئهم، ولد يف املدينة، وكان أسود اللون، أمه حبشية، وأحبَّه 

اخلالفة من بعده، وزوجه ابنته، ورضب اسمه عىل الدينار والدرهم، املأمون العبايس، فعهد إليه ب

: انظر. د، ومل تتم له اخلالفةومات عيل الرضا يف حياة املأمون بطوس، فدفنه إىل جانب أبيه الرشي

 .٥/٢٦للزركيل  »األعالم«، و٢٦٩/ ٣ البن خلكان »وفيات األعيان«

كان من سادات : هـ)١٨٣-١٢٨(ر، أبو احلسن اإلمام موسى بن جعفر الصادق بن حممد الباق )٢(

، )قرب املدينة(بني هاشم، ومن أعبد أهل زمانه، وأحد كبار العلامء األجواد، ولد يف األبواء 

ه إىل املدينة، وبلغ الرشيد أنَّ الناس  وسكن املدينة، فأقدمه املهدي العبايس إىل بغداد، ثم ردَّ

هـ فاحتمله معه إىل البرصة وحبسه عند واليها )١٧٩(ا سنة يبايعون للكاظم فيها، فلام حجَّ مرَّ هب

قتل، وكان عىل ِزيِّ : عيسى بن جعفر، سنة واحدة، ثم نقله إىل بغداد فتوىف فيها سجينًا، وقيل

للزركيل  »األعالم«، و٥/٣٠٨البن خلكان » وفيات األعيان« :انظر. األعراب، مائًال إىل السواد

٧/٣٢١. 

هللا جعفر الصادق بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن احلسني بن عيل بن أيب اإلمام أبو عبد ا )٣(

ادق لصدقه يف مقالته، : هـ)١٤٨-٨٠( طالب  َب بالصَّ كان من سادات أهل البيت، وُلقِّ

وفضُله أشهر من أن يذكر، وتويف باملدينة، ودفن بالبقيع يف قٍرب فيه أبوه حممد الباقر وجده عيل 

وفيات «: انظر. ن قرب ما أكرمه وأرشفه، فلله دره من وعم جده احلسن بن عيل زين العابدي

 .٢/١٢٦للزركيل  »األعالم«، و٣٢٧/ ١البن خلكان » األعيان

، ملقب بالباقر اإلمام أبو جعفر حممد بن زين العابدين عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  )٤(

ًا، وإنام قيل له الباقر؛ ألنه تبقر يف العلم، أي توسع، كان الباقر عاملًا سيدًا كبري: هـ)١١٣-٥٧(
= 



١٧٧ 

بط شهيد كربالء، وهو من أبيه أم م اهللا وجههالسِّ ، ري املؤمنني عيلِّ بن أيب طالٍب كرَّ

ه سيِّد اخل   .ملسو هيلع هللا ىلصلق رسول اهللا وهو من ابن عمِّ

يخ الثَّالث يخ منصوٌر إليه وبلغ الفطام يف طريق اهللا عىل : والشَّ الذي انتسب الشَّ

حب، والباع  راع الرَّ ه اإلمام اجلليل، ذو الذِّ يديه، ولبس منه اخلرقة، هو عمُّ

دٍ  ين أبو حممَّ يخ معزُّ الدِّ ُة اهللا يف أرضه، الشَّ ، ُحجَّ  الطَّويل، شيخ الكلِّ يف الكلِّ

ه، األنصاريِّ  يخ موسى أيب سعيٍد احلسيني ألمِّ ، ابن الشَّ نبكيُّ طلحُة الشَّ

يفة رابعة  )٢(البطائحيِّ  يِّدة الرشَّ يخ منصور، السَّ ، وهو أيضًا خال والد أمِّ الشَّ

                                                                                                                                              
= 

، ثالث سنني، وأمه أم عبد اهللا بنت التوسع، كان عمره يوم استشهد جده احلسني : والتبقر

، وتويف باحلميمة، ونقل إىل املدينة ودفن بالبقيع يف احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب 

وفيات «. ، يف القبَّة التي فيها قرب العباس ن بن عيل القرب الذي فيه أبوه وعم أبيه احلس

 .٤/١٧٤البن خلكان  »األعيان

، املعروف بزين العابدين، ويقال هو اإلمام أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  )١(

هو من : هـ)٩٤- ٣٨( َعِقٌب إالَّ من ولد زين العابدين  له عيل األصغر، وليس للحسني 

ما رأيت قرشيًا أفضل منه، وفضائل زين العابدين ومناقبه أكثر : التابعني، قال الزهري سادات

، يف القبة التي فيها قرب  ه احلسن بن عيلٍّ من أن حترص، وتويف باملدينة، ودفن يف البقيع يف قرب عمِّ

 .٢٦٩-٣/٢٦٦البن خلكان  »وفيات األعيان«: انظر. العباس 

الدين طلحة أبو حممد الشنبكي ابن الشيخ موسى ابن الشيخ كامل هو الشيخ الكبري معزُّ ) ٢(

ًا، ونشأ بينهم وُنِسب إليهم، : هـ)٤٩١(األنصاري تـ نابكة من األكراد شابَّ التحق بقبيلة الشَّ

الشنبكي، كان معدن األحوال النفيسة، واملقامات اجلليلة، وهو أحد أركان هذا الطَّريق، : فيقال

تها البا قني، وأعالم العلامء بأحكامها، وانتهت إليه رياسة وأجلُّ أئمَّ رعني ورؤساء ساداهتا املحقِّ

ادقون مثل الشيخ أيب الوفاء، والشيخ منصور  الكون الصَّ ج السَّ هذا الشأن يف وقته، وبه خترَّ

رشيف األخالق كامل األدب وافر العقل كثري التواضع،  وغريهم، وكان  والشيخ عزاز 

، وتوىلَّ قطع الطريق عىل القوافل فتاب عىل يد أيب بكر بن هوار البطائحي وكان يف بدايته ي

ة واجلس هبا وادع إىل اهللا  أمره ثالثة أيام ثمَّ قال له يف اليوم الرابع، يا أبا حممد، اذهب إىل احلداديَّ

  ًال، تويف إرشاد «: انظر. واسط رمحه اهللا تعاىل يف احلدادية من فقد رصت شيخًا مكمَّ
= 
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يخ  ، والشَّ نبكيِّ ٍد الشَّ يخ أيب حممَّ الطَّاهرة احلسينيَّة، وقد كانت تدخل عىل الشَّ

أقوم للجنني الذي : بطنها، فينهض هلا قائًام، فقيل له يف ذلك فقال منصوٌر َمحٌْل يف

بني إىل اهللا  ، ومن أعالم الطَّريقة اهلادين إىل اهللا، يف بطنها؛ فإنَّه من أعزِّ املقرَّ

ويوشك أن تنتهي إليه نوبة الوقت، ويندرج حتت أمره وهنيه أهل زمانه عىل 

  .اإلطالق، وكان كام قال 

يخ  يخ أيب بكٍر لبس الشَّ وائر الشَّ نبكيُّ اخلرقة من شيخه إمام الدَّ ٍد الشَّ أبو حممَّ

من سيِّدنا وموالنا  ملسو هيلع هللا ىلص، وهو لبسها يف النَّوم بأمر النَّبيِّ ) ١(اهلوازينِّ البطائحيِّ 

ديق  الة اإلمام أمري املؤمنني أيب بكٍر الصِّ ، وهو من سيِّد األنام عليه الصَّ

الم   .والسَّ

ديق وإنَّ خرقة ال يخ أيب بكٍر اهلوازين هي ثوٌب وطاقيٌَّة،  صِّ التي ألبسها للشَّ

امَّ استيقظ من منامه وجدمها عليه، وانتهت بسبب ذلك إليه مشيخة العرص، ـولَ 

وفيَّة اإلمام سهل بن عبد  وكان أجلَّ أهل وقته عىل اإلطالق، ثم اجتمع بسيِّد الصُّ
                                                                                                                                              

= 
روضة «ـ، و١٧٩، صـ٢٥١للشعراين رقم » الطبقات الكربى«ـ، و٢١للفاروثي صـ» املسلمني

 .ـ٢٦للوتري صـ »الناظرين

كان يف بداية أمره يقطع الطَّريق بالبطائح، وله : هو الشيخ أبو بكر بن هوار اهلوازينُّ البطائحيُّ  )١(

ُمهم، فسمع ليلًة امرأًة تقول لزوجها بنا هنا لكيال يرانا ابن هواٍر وأصحابه  أنزل: أعواٌن هو ُمقدَّ

األمان يارب، هؤالء خيافون منِّي، َأَما آن يل : فيأخذون أموالنا، فوقع وارد اخلوف يف قلبه، وقال

دق،  دوا يف الصحراء عىل قدم الصِّ أن أخافك، وتاب يف احلال وتاب معه أصحابه، وجترَّ

هوا إىل اهللا تعاىل، وهو أول من ألبسه سيِّ  اِخلرَقَة ثوبًا وطاقيًة يف  دنا أبو بكر الصديق وتوجَّ

أخذت من ريب عز وجل عهدًا أن ال حترق النار : يقول النَّوم، فاستيقظ فوجدمها عليه، وكان 

جسدًا دخل تربتي، ويقال إهنا ما دخلها سمك، وال حلم قط فأنضجته النار أبدًا، وانعقد إمجاع 

علو مقامه، سكن الشيخ ابن هوار البطائح حتَّى مات هبا، املشايخ من أهل عرصه عىل جاللته، و

ـ، ٤٢للحافظ الواسطي صـ» ترياق املحبني«: انظر. مللحا رمحه اهللا تعاىلودفن يف أرض ا

 .ـ١٩٦، صـ٢٥٠لإلمام الشعراين رقم  »ت الكربىالطبقا«و
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يخ ذي النُّون ، فلبس خرقته وأخذ مناهللا التُّسَرتيِّ  ه رسَّ الطَّريق، وهو من الشَّ

يخ إرسافيل املغريبِّ  ، وهو من الشَّ ٍد )١(املرصيِّ ، وهو من سيِّدنا أيب عبد اهللا حممَّ

، وهو من سيِّد حبيشة التَّابعيِّ  حايبِّ نا ، وهو من سيِّدنا جابر األنصاريِّ الصَّ

م ا وموالنا أمري املؤمنني عيلٍّ  ه وعنهم أمجعني، وهو من ابن هللا وجهه وريض عنكرَّ

ه روح الوجود عليه صالة اهللا وسالمه   .عمِّ

   :فائدة

ل  ند األوَّ م ذكره العايل يف السَّ يخ حبيبًا العجميَّ الذي تقدَّ ذكر بعضهم أنَّ الشَّ

، كان لبس خرقًة  قبل أن ُيكمل فطامه يف الطَّريق عىل يد اإلمام احلسن البرصيِّ

، وهو من ، وهو من أنس بن مالٍك )٢(د بن سريينمن اإلمام أيب بكٍر حممَّ 

  . ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ه اإلمام القاسم  ه ألمِّ ادق أخذ علم الباطن عن جدِّ وُيروى أنَّ اإلمام جعفر الصَّ

يق دِّ ٍد ابن سيِّدنا اإلمام أيب بكٍر الصِّ ، وهو أخذ ريض اهللا عنهم أمجعني )٣(بن حممَّ

                                                        
هاد، ورؤوس ا: هو الشيخ إرسافيل املغريب )١( وفيَّة الزُّ ألولياء العبَّاد، بحيث كان من سادات الصُّ

ل  ح عىل كثٍري من أكابر عرصه، وله كالٌم كثري يف التَّوكُّ متيَّز عىل أعيان صوفيَّة مرصه، وترجَّ

شد، سأله بعضهم عن ست مئة مسألٍة، منها هد، والتَّسليك والرُّ ُب األرشاُر قبل : والزُّ هل ُتَعذَّ

لل؟ فقال اٍم، فأمهله، وأت: الزَّ ابع، فقالأمهلني ثالثة أيَّ لل، : اه يف الرَّ يمكن العذاب قبل الزَّ

 .١٧٤للمناوي رقم  »الطبقات الصغرى«. والثَّواب قبل العمل، وصعق صعقًة فامت 

إمام وقته يف علوم الدين : هـ)١١٠-٣٣(حممد بن سريين البرصي، األنصاري بالوالء، أبو بكر  )٢(

، وكان  بقيتا من خالفة عثامن بن عفان بالبرصة، تابعي، من أرشاف الُكتَّاب، مولده لسنتني

أبوه سريين مكاتبًا ألنس بن مالك، وكان حممد بن سريين من أورع التابعني وفقهاء أهل البرصة 

، ومات بالبرصة يف شوال ملسو هيلع هللا ىلصوعبَّادهم، وكان يعرب الرؤيا، رأى ثالثني من أصحاب رسول اهللا 

مشاهري علامء «: انظر. رصة مشهوٌر يزارن بالببعد احلسن بامئة يوم، وقربه بإزاء قرب احلس

 .  ٦/١٥٤للزركيل  »األعالم«ـ، و١٤٣، صـ٦٤٣البن حبان رقم  »األمصار

أحد الفقهاء السبعة يف املدينة، : هـ)١٠٧ - ٣٧(القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، أبو حممد  )٣( 
= 



١٨٠ 

ه وآله صىل اهللا علي عن سيِّد املرسلني، وهو أخذ عن سيِّدنا سلامن الفاريس 

  . الطَّاهرين وصحبه أمجعني

ه  ، وهو عن ابن عمِّ ى علم الباطن عن أمري املؤمنني عيلٍّ وقد صحَّ أن سلامن تلقَّ

  . فال فرق، إذ الكلُّ راجع إليه صلوات اهللا عليهملسو هيلع هللا ىلص 

يف وما فيه يٌد من غري أهل البيت[  ند الرشَّ  : ]الطريق الثالث يف السَّ

ه يف  س اهللا رسَّ قال شيخنا الفاروثيُّ يف «: »العقود«قال اِجلهبِذ األنصاري قدَّ

فاعيِّ  )١(الفصل الثاين من كتابه يِّد عيلٍّ الرِّ والد اإلمام األكرب أيب ) ٢(عند ذكر السَّ

                                                                                                                                              
= 

كان صاحلًا ثقًة من سادات حاجًا أو معتمرًا، و -بني مكة واملدينة  -ولد فيها، وتويف بقديد 

التَّابعني، وكان صموتًا ال يتكلم، الزمًا للورع والنسك، مواظبًا عىل الفقه واألدب عىل ما كان 

امه، قال ابن عيينة . القاسم أفضل أهل زمانهكان : يرجع إليه من العقل والعلم، عمي يف أواخر أيَّ

 .٥/١٨١للزركيل  »األعالم«ـ، و١٠٥ـ، ص٤٢٧البن حبان رقم » مشاهري علامء األنصار«: انظر

 .ـ٢٨-٢٧لعز الدين الفاروثي صـ »إرشاد املسلمني«أي يف  )١(

يِّد عيلٌّ أبو احلسن، ابن  )٢(  :هـ)٥١٩-٤٥٩(السيد حييى بن ثابت احلسيني هو سلطان العارفني السَّ

يِّد عيلٍّ سنًة واحدًة، فكفله أ يِّد حييى وُعُمُر ولده السَّ خواله األنصار، وبنو خالته آل تويف أبوه السَّ

يعة وصحب خاله  ريّيف أمراء البرصة املشهورون، فأتقن قراءة القرآن، وتعلَّم علوم الرشَّ الصَّ

يخ أيب حسني احلربوين  يخ أبا منصور، وتفقه بالشَّ يخ حييى النَّجارّي، وابن عمه الشَّ الشَّ

يخ حييى، فرتك البرصة ونزل إىل وبالفارقي، وبجامعة من األعيان، واتصل بخدمة خاله الشَّ 

يخ منصور سنة  ج ببنت خاله أخت )٤٩٧(البطائح فاستوطنها، بأمٍر من الشَّ نة تزوَّ هـ، وبتلك السَّ

رة فاطمة األنصارية، فأعقب منها شيخ مشايخ اإلسالم  احلة املعمِّ يخة الصَّ يخ منصور الشَّ الشَّ

يِّدة ست النَّ ، والسَّ فاعيِّ يِّد أمحد الرِّ ين عثامن، وهو السَّ يِّد سيف الدِّ يِّد إسامعيل والسَّ سب، والسَّ

يخ  يِّد عيلٍّ بقرية حسن، قرب بلدة الشَّ الذي تويف أبوه وهو محٌل يف بطن أمه، وقد سكن السَّ

ببغداد وعمل  -رمحه اهللا تعاىل  -منصور، وهي قريٌة حماذيٌة ألم عبيدة، فشيد هبا رواقه، وتويف 

يِّد عيلٌّ يقول وهو جيود بروحه الطَّاهرةعليه األمري مالك مشه آمنت : دًا برأس القرية، وكان السَّ

ين الفاروثي صـلعز ا »إرشاد املسلمني«: انظر. باهللا، حسبي اهللا روضة «، وــ٢٧-٢٦لدِّ

 .ـ٢٩للوتري صـ »الناظرين
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يِّد علّيًا : يعني -لبس «: العلمني  يِّد  -السَّ ه السَّ ِخرَقَة أهل البيت من ابن عمِّ

فاعيِّ  حسن ابن د عسلة الرِّ يِّد حممَّ يِّد حييى )١(السَّ ه السَّ ، وهو لبسها من ابن عمِّ

فاعيِّ  يِّد ثابٍت بن  )٢(الرِّ نقيب البرصة املهاجر من املغرب، وهو لبسها من أبيه السَّ

فاعيِّ  يِّد عيلٍّ احلازم أيب الفوارس )٣(حازٍم اإلشبييلِّ الرِّ ، وهو لبسها من أبيه السَّ
                                                        

يد حسن ابن السيد حممد عسلة ابن السيد احلازم تـ) ١( اه ابن : هـ)٤٨٧(هو السَّ ه السيد حييى ربَّ عمِّ

بن ثابت بن احلازم وأرشده وألبسه خرقة بيتهم وأقرأه علوم الدين، وملا بلغ أشده زوجه ببنت 

الشيخ اإلمام حممد القريش املعروف بالقارئ والد الشيخ اإلمام بركة اإلسالم أيب الفضل عيل 

اجلليل سيف الدين  ، فأولدها السيدالواسطي القارئ شيخ سيدنا السيد أمحد الكبري الرفاعي 

لإلمام  »الوظائف األمحدية«: انظر. د فم الدير بالسبيلياتعثامن، تويف بالبرصة، ودفن بمشه

 .ـ٦٧أليب احلسن الواسطي صـ »خالصة اإلكسري«ـ، و١٣١الصياد صـ

يد ثابت ابن السيد احلازم احلسيني تـ  )٢( يِّد حييى بن السَّ ل من سكن العراق : هـ)٤٦٠(السَّ هو أوَّ

فاعيَّة، قدم من إشبيلية إىل احلجاز ومعه ابن عمه السيد حسن، ابن السيد حممد عسلة،  من الرِّ

وبيده شجرة نسبهم الطَّاهرة، وعليها خطوط ملوك بالد املغرب وساداهتا وأوليائها وعلامئها، 

ة النَّسب شهدت له من قوافل املغرب األلوف بصحَّ  ملسو هيلع هللا ىلصفلامَّ وصل إىل املدينة املنورة وزار النَّبيَّ 

ل  يف احلرم النَّبويِّ الكريم، وأقرَّ له النَّسابون من سادات أهل البيت سكنة املدينة املنورة، وُسجِّ

ف املحفوظ بخزانة آل األعرج أمراء املدينة بني احلسني  ، وقد جرى مثل ذلك يف دفرت الرشَّ

لَِّقت يف بطن الكعبة حرسها سجيل، َفعُ ذلك يف بيت اهللا احلرام، وسجل األمر وحفظت رقعة التَّ 

يِّد حييى من احلجاز إىل البرصة، فبلغ )٤٥٠(وكان ذلك سنة  اهللا نة انحدر السَّ هـ ويف تلك السَّ

ض له نقابة  خرب قدومه اخلليفة القائم، فاستدعاه إىل بغداد وأكرم قدومه وأعظم شأنه، وفوَّ

ة، ودفع بربكة البرصة والبطائح وواسط، وأحيا اهللا به رشف اآلل الكرام،  ديَّ نَّة املحمَّ والسُّ

ج  الح والوالية الكربى، واملعارف اإلهلية الُعظمى وتزوَّ هد والصَّ قاق، واشتهر بالزُّ إخالصه ثائرة الشِّ

يح حييى، وتويف ودفن بالبرصة   ة بنت ويلِّ اهللا احلسن النَّجاريِّ والد اإلمام الشَّ باألصيلة علًام األنصاريَّ

لعز » إرشاد املسلمني«ـ، و١٣١صـ» الوظائف األمحدية«: انظر. ه اهللا تعاىل وريض عنهيف فم الدير رمح

اعي صـ» تاريخ اخللفاء«ـ، و٢٦- ٢٤الدين الفاروثي صـ  .- ١١٥- ١١٠البن السَّ

ولد بإشبيليه وتويف هبا، وكان مهيًام باهللا  :هـ)٤٢٧(السيد الثابت بن السيد احلازم احلسيني تـ ) ٣( 

ة من أثوابه، وكان ملوك املغرب عىل حسن القراءة حس ن احلفظ حسن الصوت تنفح رائحة النُّبوَّ

اإلطالق تتربك بذكر السيد الثابت بن رفاعة العلوي، وإذا ورد عىل أحد منهم كتاب منه فكأنام 
= 



١٨٢ 

فاعيِّ  يِّد أمحد أيب عيلٍّ املرتىض[، )١(الرِّ ، وهو لبسها من ])٢(وهو لبسها من أبيه السَّ

فاعيِّ  يِّد عيلٍّ أيب الفضائل الرِّ يِّد احلسن رفاعة أيب )٣(أبيه السَّ ، وهو لبسها من أبيه السَّ

يِّ  يِّ [ نزيل إشبيليَّة املغرب، ) ٤(املكارم املكِّ يِّد مهدي املكِّ أيب  وهو لبسها من أبيه السَّ

                                                                                                                                              
= 

ُبرشِّ بفتح قطر لزيادة اعتقادهم به وإعظاِمهم لشأنه، وإنه حلقيٌق بذلك؛ فإنه مل يكن به نفس لغري 

 .ـ٢٠صـ »خالصة اإلكسري«: انظر. ىل، أعقب حييى وعلّياً  تعااهللا

كان السيد حازم : هـ)٣٨٥(السيد حازم ويسمونه علّيًا أيضًا ابن السيد أمحد ابن السيد عيل تـ )١(

املذكور إمامًا ُيقتدى به، وجبًال ُيلتجأ إليه، تويف السيد عيل احلازم بإشبيلية، أعقب الثابت 

 .ـ٢٠صـ »خالصة اإلكسري«. ة وعبداهللا وحممد عسل

كان فقيهًا عابدًا عارفًا صاحب كرامات خارقٍة، : هـ)٣٧٠(السيد أمحد، كنيته أبو عيل ولقبه املرتىض تـ )٢(

الة عىل رسول اهللا  نيا ملسو هيلع هللا ىلصوأحوال صادقٍة، كان كثري الصَّ كر هللا تعاىل ال يتكلم بيشٍء من أمر الدُّ ، كثري الذِّ

 .ـ٢٠صـ» خالصة اإلكسري«: انظر. شبيلية، ودفن بمشهدهم مع أبيه وجده إذا اضُطر، تويف بإإالَّ 

اهدين، سئل : هـ)٣٥٣(عيل أبو الفضائل املغريب اإلشبييلُّ احلسينيُّ تـ )٣( ة العارفني، سيِّد الزَّ هو حجَّ

ه، ورماها بنفسه فاضطرمت نارًا، ثم قال ، املحبَّة هكذا: عن املحبَّة فنظر إىل شجرٍة أمامه وتأوَّ

. كنانة وهزاعًا وغالباً أمحد ورفاعة و: تويف بإشبيلية، ودفن بمشهد أبيه يف مقابر قريش، وأعقب

 .ـ٢٣للسيد أيب اهلدى صـ »ذخرية املعاد«ـ، و١٩صـ» اإلكسري خالصة«: انظر

الرشيف النقي التقي، ولد بمكة، وألبسه أبوه : هـ)٣٣١-٢٨٠(لسيد رفاعة احلسن املكيِّ ا) ٤(

ة الكاظمية عام وفاته وهو ابن إحدى عرشة سنة، وسنده يف اخلرقة أب عن أب إىل خرقته الرشيف

، وقد كان السيد رفاعة ُمهيب اجلانب ُمَعّظم القدر زاهدًا ُمنجمعًا عن الناس، وبقي رسول اهللا 

هـ، وفعلوا يف بيت اهللا احلرام ما فعلوا )٣١٧(عىل شأنه حتى دخل القرامطة لعنهم اهللا مكة عام 

النهب والسلب والقتل واإلحلاد والظلم وقتلوا الرشيف ابن حمارب أمري مكة وكثريًا من من 

؛ لس، فذهب السيد رفاعة إىل املغربالعلويني واّدَعوا يف ذلك امتثال أمر العبيديني مجاعة األند

رجال  إلقامة احلجة عىل العبيديني فيام فعله القرامطة، فدخل إشبيلية وعّظمه ملوكها، وانقاد إليه

املغرب ثم أقام ببادية إشبيلية مع مجاعة من بني شيبان، وتزوج بامرأة من األرشاف اإلدريسية 

يقال هلا نبهاء بنت أمحد احلسني، وبقي ُمكّرمًا حمفوظ احلُرمة إىل أن تويف بإشبيلية، وله مشهد يف 

 .ـ١٨صـ »اإلكسري خالصة«ـ، و١٣١صـ »الوظائف األمحدية«: انظر. مقابر قريش ُيزار وُيتربك به



١٨٣ 

ٍد الَبغداديِّ احلسينيِّ ]) ١(رفاعة يِّد أيب القاسم ُحممَّ نزيل  )٢(، وهو لبسها من أبيه السَّ

يِّد احلسن القاسم أيب موسى رئيس بغداد احلسينيِّ  ة، وهو لبسها من أبيه السَّ ، )٣(مكَّ

ث املعروف  محن، املحدِّ يِّد احلسني عبد الرَّ ينيِّ احلس بالّريضوهو لبسها من أبيه السَّ

الح األكرب احلسينيِّ )٤(القطيعيِّ  يِّد أمحد الصَّ ، وهو لبسها )٥(، وهو لبسها من أبيه السَّ
                                                        

شيخ أهله صاحب الربكات واملحامد : هـ)٢٩١(السيد مهدي املكي أبو رفاعة التقي الزكي تـ )١(

ِدِه يف وقته، حكى القايض  ائم القائم الفقيه العامل القطب الفرد، أمجع صوفية عرصه عىل تفرُّ الصَّ

ع كلِّ ذلك ما غاب عن أداء التنوخي عنه أنه مكث أربعني يومًا ال يأكل وال يرشب وال ينام وم

الوظائف «: انظر. ما ُفرض عليه، توىف بمكة، وأعقب عدنان وحييى ورفاعة احلسن املكي

 .ـ١٨صـ »خالصة اإلكسري«ـ، ١٣١صـ»األمحدية

نزل مكة مع أبيه احلسن رئيس بغداد وعكفت عليه : هـ)٢٦٥(السيد أبو القاسم حممد تـ )٢(

هد القلوب، وألقى اهللا حمبته يف الصُّ  خاء والزُّ دور، وكان عىل جانٍب عظيٍم من ُحْسن اخلُُلق والسَّ

يِّ  دق، توىف السيد حممد أبو القاسم بمكة، وعقبه من ولده السيد مهدي املكِّ : انظر. والصِّ

 .ـ١٧صـ»خالصة اإلكسري«

قال ابن ميمون يف : هـ)٢٢٦(تـ السيد احلسن القاسم أبو موسى رئيس بغداد شيخ بني هاشم )٣(

ما أنجب الطالبيون يف عرص احلسن القاسم أعظَم منه مقامًا، وأرفع منزلة، وأكمل : »مشجره«

ة ببعض . علًام، وأزكى عمًال، وعىل هذا فهو سيد عرصه بال ريب نزل احلسن رئيس بغداد مكَّ

ر املقام حتى مات هبا، وعقبه من ر ة حمفوظ احلرمة موقَّ جلني أوالده وأبقى بقيًة ببغداد، وأقام بمكَّ

ـ، ١٣١صـ»الوظائف األمحدية«: انظر. هلام ذريٌة وذيٌل طويلموسى وحممد أيب القاسم و

 .ـ١٦صـ »خالصة اإلكسري«و

املحدث والقطيعي نسبة للقطيعة حملة ببغداد : السيد أبو عبد اهللا احلسني، لقبه الريض، ويقال له )٤(

عظيًام ذا حملٍّ ببغداد ورياسة، وكان توسع يف علم احلديث وعلوم القرآن وكان فقيهًا : هـ)٢١٩(تـ

، توىف ببغداد، ودفن بمقربة القطيعة، وأعقب يقال له سيد آل أيب طالٍب، وكانوا يشبهونه بعيلٍّ 

: انظر. وعليًا األسود واحلسن أبا أمحد ومحزة -وهو الذي سمي باحلسن وبه اشُتِهر  - القاسم 

 . ـ١٦صـ»خالصة اإلكسري«ـ، و١٣١صـ »الوظائف األمحدية«

الح األكرب تـ )٥( شيخ أهل البيت يف عرصه، أمجع أهل زمانه عىل تفرده : هـ)٢١٦(السيد أمحد الصَّ

ة، وله  ة واخلاصَّ عوة نافذ البصرية ذا هيبٍة يف قلوب العامَّ وعلوِّ قدمه وصالحه، وكان ُجماب الدَّ

اس، وإذا سكت هابوه، املحل العايل يف نفوس اخللفاء، وكان جليل الشأن إذا تكلم سكت النَّ
= 



١٨٤ 

يِّد موسى الثَّاين احلُسينيِّ  يِّد )١(من أبيه السَّ ، وهو لبسها من أبيه األمري اجلليل السَّ

، ، وهو لبسها من أبيه اإلمام موسى الكاظم احلسين)٢(إبراهيم املرتىض احلُسينيِّ  يِّ

، وهو لبسها من أبيه اإلمام  ادق احلسينيِّ وهو لبسها من أبيه اإلمام جعفر الصَّ

اد، وهو  جَّ ، وهو لبسها من أبيه اإلمام زين العابدين عيلٍّ السَّ ٍد الباقر احلسينيِّ حممَّ

بط  ، وهو لبسها من أبيه أمري املؤمنني عيلٍّ لبسها من أبيه اإلمام احلسني السِّ

ار  ه سيِّد املرسلني، حبيب ربِّ العاملني ، والكرَّ ، وهو  هو لبسها من ابن عمِّ

َبنِي َريبِّ َفَأْحَسَن َتْأِدْيبِي«: قالصىلَّ عليه مواله    .)٣(»َأدَّ

                                                                                                                                              
= 

انطوى مصحٌف جليٌل من مصاحف : مات ببغداد، وبلغ خربه املأمون وهو بدمشق، فبكى وقال

ة، ودفن بمقابر قريش وراء مشهد جده الكاظم  أيب : ، أعقب من ثالثة رجالالعلوم النَّبويَّ

ـ، ١٣١صـ »الوظائف األمحدية«: انظر. عبد اهللا احلسني وأيب اسحق إبراهيم وعيلٍّ األحول

 .ـ١٥صـ »خالصة اإلكسري«و

َب بأيب سبحة لكثرة : هـ)٢١٠(أبو سبحة، وأبو حييي تـ: السيد موسى الثَّاين ويقال له )١( وإنَّام ُلقِّ

تسبيحه، كان سيدًا جليًال خاشعًا وِرعًا عارفًا، َقِدَم بغداد مع أبيه واستوطنها وتويف هبا، ودفن 

أربعة منهم مقلون، وأربعة : ه الكاظم، أعقب من ثامنية رجالٍ بمقابر قريش بالقرب من مرقد جدِّ 

فمحمد األعرج وأمحد : فعبد اهللا وعيسى وعيل وجعفر، وأما املكثرون: مكثرون، أما املقلون

خالصة «ـ، و١٣٠صـ»الوظائف األمحدية«: انظر. األكرب وإبراهيم العسكري واحلسني القطعي

 .ـ١٥صـ»اإلكسري

ه أمُّ ولٍد اسمها نجية، استوىل عىل اليمن وامتدت : هيم اُملرتىضسيدنا اإلمام إبرا )٢( لقبه اُملجاب، وأمُّ

قيِّ من اليمن، وحجَّ بالنَّاس يف عهد املأمون، وملا انتصب  احل وآخر القرن الرشَّ حكومته إىل السَّ

ضا بن الكاظم، م يف دعا للمأمون ولويل عهده اإلمام عيلٍّ الرِّ ات مسمومًا خطيبًا يف احلرم الرشَّ

ة أهل البيت وكانوا  ببغداد سنة ست وقيل سنة سبع وقيل سنة تسع بعد املائتني، كان أحد أئمَّ

بوَنه اهلادي إىل اهللا، أعقب من ثالثة رجال بال خالٍف  موسى أبو سبحة الذي يقال له موسى : يلقِّ

 .ـ١٤صـ »كسريخالصة اإل«ـ، و١٣٠صـ »الوظائف األمحدية«: انظر. الثاين، وجعفر، وإسامعيل

بسنده ١٨رقم » حالة أهل احلقيقة مع اهللا«اإلمام الرفاعي يف : رواه عن سيدنا عيل كرم اهللا وجهه وريض عنه)٣(

يِّد عثامن، املعروف بسند آل البيت ه السَّ  .عن ابن عمِّ
= 



١٨٥ 

يفة يتداوهلا أسياُدنا بنو رفاعة بينهم، ما فيها يٌد من غري      وهذه اخلرقة الرشَّ

وهنا خرقة أهل البيت    .أهل البيت؛ ولذلك يسمُّ

يِّد     ه السَّ يِّد أمحد الكبري من ابن عمِّ لبس هذه اخلرقة الطَّاهرة سيُِّدنا السَّ

يِّد أمحد، وعنه أخذ طريق )١(عثامن وفيَّة برتبية السَّ ، والسيد عثامن تربَّى يف طريق الصُّ

                                                                                                                                              
= 

 ،البن السمعاين يف أدب اإلمالء عن ابن مسعود ) ٣١٠(رقم » اجلامع الصغري«وعزاه السيوطي يف   
إنَّ اهللا أدَّبني فأحسن أديب، ثم أمرين « : ١/٢٩٠، ٣١٠رقم » فيض القدير«ولفظه كام ذكره املناوي يف 

هذا سياق : ، وقال»]األعراف[﴾ K J I H  G  F E﴿: بمكارم األخالق، فقال

 .رواية السمعاين بحروفه

معناه صحيٌح، لكنَّه مل يأت من » أدبني ريب فأحسن تأديبي«: حديث: قال الزركيش: ١/٢٩١وقال أيضًا          

َفه، وأسنده سبطه  عن عيلٍّ » الواهيات«طريٍق صحيٍح، وذكره ابن اجلوزي يف  يف ذيل حديٍث وضعَّ

، وفيه فقال» مرآة الزمان«يف  يا : وأخرجه بطرٍق كلها تدور عىل السدي عن ابن عامرة اجلواين عن عيلٍّ

إنَّ اهللاَ أدََّبنِي َفأَْحَسَن َتأْدِْيبِي َوَنَشأُْت يف «: لسان ال نفهم أكثره، فقال رسول اهللا، إنَّك تكلِّم الوفود بكالم أو

أتاين جربيل بلغة «: يا رسول اهللا، كلنا من العرب فام بالك أفصحنا، فقال: ، فقال له عمر»َبنِي َسعدٍ 

َحه أبو الفضل بن نارص»إسامعيل وغريها من اللغات فعلمني إياها  .، وصحَّ

ــقال امل ــ أي السيوطي  قدم بنو فهد بن زيد عىل املصطفى : ، قالوأخرج العسكري عن عيل : ؤلف 

، ^يا نبي اهللا : فقلت: ، قال^أتيناك من غور هتامة، وذكر خطيبهم وما أجاهبم املصطفى : ، فقالوا^

» ... أدبني ريب«: قالنحن بنو أب واحد ونشأنا يف بلٍد واحٍد وإنَّك ُتكلِّم العرب بلساٍن ال نفهم أكثره، ف

، طفت يف العرب وسمعت كالم ^يا رسول اهللا : إىل آخره، وأخرج ابن عساكر أن أبا بكٍر قال

وإسناده : ، قال»أدبني ريب ونشأت يف بني سعد«: فصائحهم فام سمعت أفصح منك فمن أدَّبك، قال

ــ يعني : ضعيف، وقال السخاوي ــ عىل ا: ضعيف وإن اقترص شيخنا  حلكم عليه بالغرابة يف ابن حجر

 .  بعض فتاويه

ولد : هـ)٥٥٠(سيف الدين عثامن ابن السيد حسن ابن السيد حممد عسلة الرفاعي احلسيني تـ )١(

وأعقب منها الويل  ريض اهللا عنهامبالبرصة ونشأ هبا، وتزوج بالسيدة ست النسب أخت السيد أمحد 

َذْيِن اجلليل السيد عبد السالم وأخويه اإلمامني مهذب ال دولة علّيًا وممهد الدولة عبد الرحيم الَّ

يِّدة زينب، والسيِّدة فاطمة ذات النور، والعقب املبارك  فاعيُّ من بنتيه الطَّاهرتني السَّ جهام اإلمام الرِّ زوَّ

يِّدتني  يِّدين وهاتني السَّ ، وقد اشتهر أمر السيد عثامن بن حسن يف اآلفاق، األمحدي من هذين السَّ
= 



١٨٦ 

يِّد أمحد عنه، ج، إالَّ أنَّ خرقة البيت انتهت إليه يف وقته فلبسها السَّ  القوم وبه خترَّ

يِّ صاحب  يِّد عيلٍّ املكِّ وهو لبسها من ابن عمِّ أبيه سلطان العارفني أيب املحامد السَّ

يِّد أمحد  ند والد شيخنا السَّ ريض اهللا عنه وعنهم أمجعني، ونفعنا هبم يوم  -هذا السَّ

  .»-العرض، إنَّه ويلُّ املتَّقني 

  :حتفة   

  اٌت ـَرَكــا بَ ـَهــلُّ ـوِم كُ ـَقــِخَرُق ال

 

  َوْصٍل َعـاٍر ِمـَن االْنِقَطـاعِ  َذاُت 

  اً ـَحــتْ ـًا َوفَ ـْرَبــِع قُ ـيــمِ ـَج ـوأََجلُّ ال 

 

يِِّد الَكبِْريِ الـْرقَ ـِخ  فَ ـُة السَّ   يـاعِ ـرِّ

يَّاد    نمتنا رائقات املناهل ين أمحد الصَّ يِّد عزُّ الدِّ سبط اإلمام  )١(قال شيخ مشاخينا القطب الغوث السَّ

فاعيِّ  ديَّة يف الوظائف األمحديَّة«يف كتاب   عنهامريض اهللالرِّ : )٢(»املعارف املحمَّ

د بن عبٍد البرصيُّ « يخ اإلمام حممَّ ِزيِه : يقول  )٣(كان الشَّ يِّد أمحد َوْجٌه ال ُخيْ السَّ

                                                                                                                                              
= 

: انظر. - رمحه اهللا تعاىل وريض عنه  - إليه أمٌة من أعالم األمة، تويف بتل احليِّ قرب البرصة  وانتسب

 .ـ٢٨صـ» ذخرية املعاد «ـ، و٦٥للوتري صـ »روضة الناظرين«ـ، و٧٤صـ»خالصة اإلكسري«

ولة  )١( د الدَّ يَّاد ابن السيد ممهِّ ين أمحد الصَّ فاعيُّ هو القطب اجلواد، اإلمام السيد عزُّ الدِّ حيم الرِّ عبد الرَّ

فاعيِّ من بنته السيدة زينب  ، سبط اإلمام الرِّ ه  ولد : هـ) ٦٧٠ – ٥٧٤(  احلُسينيُّ قبل وفاة جدِّ

ه وعمره أربع سنني، وملا كرب سلك عىل يد أخيه السيد  فاعيِّ بأربع سنني، وقد أجازه جدُّ اإلمام الرِّ

ه وتلقَّ  ج بصحبته، وتفقَّ ، عبد املحسن وخترَّ يخ عبد املنعم الواسطيِّ ى علم التَّفسري واحلديث من الشَّ

وكان كثري اخلشوع واحلياء من اهللا تعاىل زائد البكاء قليل الكالم، وملا اشتهر طاف البالد خوفًا من آفة 

، إىل أن دخل متكني من  الشهرة، وظهرت عىل يديه الكرامات، وبنيت له الربط والزوايا حيث حلَّ

. ودفن يف قبَّته املباركة جتاه باب الرواق - رمحه اهللا تعاىل وريض عنه  - نعامن، وهبا تويف أعامل معرة ال

 .ـ٤٨- ٤٦صـ»تنوير األبصار«ـ، و١٠٦- ١٠١للفاروثي صـ »إرشاد املسلمني«: انظر

 .ـ٤٤-٤٠صـ )٢(

، هو الشيخ أبو القاسم حممد بن عبد اهللا البرصي من أعيان مشايخ العراق، وعظامء العارفني )٣(

ذهب، سكن بالبرصة وهبا مات سنة وأجالء املقربني، وصاحب العجائب والغرائب، مالكي امل
= 



١٨٧ 

عفراينُّ  يخ الكبري أمحد الزَّ   .يقول اهللاُ يف أتباعه أبدًا، وكذلك كان الشَّ

يِّد أمحد  وكان أكابر العرص يقولون       :يف شأن السَّ

ــــا َوَهـْيـَئـتِـَهــــا ْنـَي   إَِذا َنَظـــْرَت إىل الـدُّ

 

  َفاْنـُظـْر إىل َمـلِـٍك فـِي ِزيِّ ِمْسـكِـْيــنِ 

نْ ـإِْن كان َيـْصـلـُح لِل    ىـتَ ـَواُه فَ ـا ِس ـيَ ـدُّ

 

ـــ ـــَذاَك َيْصُل نْ ـُح لِلـَف ــــدُّ ــــا َولِلـَي ْي   نِ ـدِّ

ًام يف القلوب، قاهرًا لنفسه، حاكًام عليها، مكينًا يف طوره،  ان وك نمتنا رائقات املناهل دًا ُحمكَّ مؤيَّ

نيا، ُمقبًال عىل  در، لنيِّ العريكة، مهمًال للدُّ عظيم اجلناب، هنيِّ اجلانب، سليم الصَّ

نًا يف مقامه،  اهللا، ال ُتريعه حوادث األكوان، وال يستبرش ليشٍء من هبارجها، متمكِّ

كه  عازع، وال تقلقه الواردات، صعبًا عىل أهل البدعة، هيِّنًا عىل أهل ال ُحترِّ الزَّ

حاب املبارك، أين وقع نفع   . احلقِّ كالسَّ

مل خيالف قوله فعله، وكلُّ أفعاله وحركاته وسكناته وأنفاسه هللا تعاىل، وال 

عفاء والفقراء، وجيلس مع املساكني،  نيا، وال يرتفَّع عىل الضُّ وال هياب ملوك الدُّ

ُيعَرُف بينهم، وخيدمهم بنفسه، ويطوف يف الرُّ ِواق عىل ِحَلِق الفقراء وقت الطَّعام، 

ض اإلخواَن عىل خدمة اإلخوان، ويقول اخدموا إخوانكم ألجل اهللا تعاىل، : وُحيَرِّ

 .وإيَّاكم واألعامَل التي تنرصف لغري اهللا

نيا، وال يعبس يف وجه  أحٍد من املساكني، وكان ال يقوم ألحٍد من كبار الدُّ

امط صباحًا ومساًء،  وجيمع رواقه كلَّ يوٍم وليلٍة أكثر من عرشين ألفَا، يمدُّ هلم السِّ

وُحميَّاه املبارك جيمع أكثر من مائة ألف إنساٍن، ويقوم بكفاية اجلميع ونحن معاَرش 

نيا، وإ ذا أهل بيته وهو أيضًا كآحاد الفقراء، وكان ال يملك شيئًا من َعَرض الدُّ

  .صار له يشٌء منها أنفقه يف احلال

                                                                                                                                              
= 

 .ـ٢٢٠، صـ٢٧١للشعراين رقم  »الطبقات الكربى«. هـ )٥٨٠(



١٨٨ 

واق وِضياعه وبساتينه وأحباسه فهي أزيد من أمالك امللوك،  ا أبراج الرِّ وأمَّ

واق، وهو بمعزٍل عنها وال َمسَّ بيده من  ف كلها يومًا فيومًا عىل فقراء الرِّ وُتْرصَ

واق من أصحابه يأخذوهن ا وينفقوهنا يف ناجتها درمهًا وال دينارًا، بل كان وكالء الرِّ

  ... اهللا هللا

العلامُء العاملوَن برشيعة رسوِل اهللا : وكان يأمر بتعظيم الِعلِم والعلامء ويقول

 .األولياُء املرشدون هم ملسو هيلع هللا ىلص

ة،  ين، وَحيثُّه عىل َتَعلُّم األحكام التَّعبُّديَّ ه يف أمر الدِّ وكان يأمر املريد املُبتدئ بالتَّفقُّ

يُّض زيغٌ هذه أهمُّ من السُّ : ويقول لوك والرتَّ يُّض، وبغريها فالسُّ  .لوك والرتَّ

ه ُسَلُم املعرفة، وَمْن َضلَّ : ويقول علُِّموا املبتدئني واملريدين ِعلَم العقائد؛ فإنَّ

الل   .عن ِعلِم العقيدة فهو عن اهللا يف حجاٍب، وإْن أحدث يف العقيدة فهو عىل الضَّ

نَّة و وكان  الح، وينهى يأمر بمالزمة الكتاب والسُّ لف الصَّ باع آثار السَّ اتِّ

طح وما شاكلهام زندقٌة بشكل : عن الغلوِّ وانتحال املُْحَدَثات، ويقول الغلوُّ والشَّ

ٍف، واحلقُّ  احلني )١(َأْبَلُج  تصوُّ   .من هذا وهذا، واهللا يتوىلَّ الصَّ

طح وأتباعهم إالَّ أهنَّ : وكان يقول م َضلُّوا ما رأينا من عواقب أهل الُغلوِّ والشَّ

المة وَأَضلُّوا، ع إالَّ السَّ  ...وما رأينا من عواقب التَّرشُّ

اديُّ  ين اخلطيب احلدَّ يخ اإلمام مجال الدِّ  انتهت نوبة : يقول )٢(وكان الشَّ

                                                        
اُملِيضء اُملْرشُق، يقال ُصْبٌح َأْبَلج، وكذا احلَقُّ إذا اّتضح ُيقال احلَّق : اإلْرشاُق، واألَْبلُج : الُبُلوج )١(

 ).بلج : ( مادة»خمتار الصحاح«. والباطل َجلَْلج أْبَلُج 

ين  )٢( هو اإلمام الكبري، والعارف الشهري، عالمة الوقت، شيخ العرص، خطيب احلصن، مجال الدِّ

ٌد، ويقال ين اخلطيب الكبري احلداديُّ : حممَّ مقدام خطيب أونية، ابن عيل بن حممد بن مجال الدِّ

افعيُّ الطَّائيُّ  صاحب املحامد الكثرية، والعلوم الغزيرة، أصله من : هـ)٥٨٥(تـ الواسطيُّ الشَّ

الح والتَّقوى، ونمى ذكره  -بلدة من أعامل واسط  -احلدادية  نشأ يف بيت املجد والعلم والصَّ
= 



١٨٩ 

فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ رس عىل ُكرسيِّه  الفضائل للسَّ يف عرصه، وكان إذا جلس للدَّ

ة العلامء، وفحول الفضالء، وصنوف أهل املعارف والعلوم، فإذا  ُحييُط به أئمُّ

ابتدر الكالم أخرس املتكلِّمني، وأهبت اجلاحدين، وحريَّ العارفني، وأرقص 

نني، وأتى بجوامع الَكلِم وراثًة من  الكني، وأبكى اخلاشعني، وأذهل املتمكِّ السَّ

ه  ؛ فاألدباء تأخذ نصيبها من فصاحته،ملسو هيلع هللا ىلصجدِّ والعلامء من  ، وبرز جلالَّسه بكلِّ َفنٍّ

معارفه، والفالسفة من حتقيقه، واملتكلِّمون من تبيانه، والبلغاء من رقائقه، 

لحاء من  واألولياء من حقائقه، والعقالء من ِحَكمه، والفقراء من أدبه، والصُّ

مواعظه، وكلُّهم يف َحْريٍة منه ملِا َمنَّ اهللا عليه به من عظيم مواهبه، ليس عىل وجه 

يعة األرض يف هذا ا لعرص من جملٍس يف علم احلقيقة معمور األطراف بلباب الرشَّ

ارد، وحتصل به الفوائد، وتطري به القلوب إىل عالَّم الغيوب، ال ُعلوَّ فيه  ُيَردُّ به الشَّ

فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ عوى، إالَّ جملس السَّ ، وال ُتَشمُّ منه رائحة الدَّ ؛ فإنَّه وال ُغلوَّ

ٌة للعارفني، واهللا مدرسٌة للعلامء، و الكني، وحجَّ رباٌط للفقراء، ورياضٌة للسَّ

  .خيتص برمحته من يشاء

يخ العارف باهللا عبد امللك بن محَّاٍد املَْوِصِيلِّ     واية عن الشَّ : قال رمحه اهللا )١(وبالرِّ

يِّد أمحد  فق والتَّواضع، وما خاطب  كان السَّ عىل جانٍب عظيٍم من اِحللم والرِّ
                                                                                                                                              

= 
فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ ج بصحبة السَّ ، وكان من أعزِّ أتباعه وأعيان أصحابه، واشتهر أمره، وخترَّ

ة مبلغ التَّواتر، مات بأونية عن تسعني سنة رمحه اهللا وبلغ كشفه وكراما ته بني الطَّائفة األمحديَّ

 .  ـ١٢٣ص »روضة الناظرين«ـ، و١٢٢-١٢١صـ »إرشاد املسلمني«: انظر. تعاىل

يخ الكبري : هـ)٥٧١( هو الشيخ عبد امللك بن محَّاد بن دكني بن أيب بكر الكناين املوصيل تـ )١( الشَّ

فيع القدر، كان جد أيب آبائه أمراء اجلبل، وهو عىل إثرهم كان يتقلَّد املناصب والواليات إىل  الرَّ

ة حني ُمدت لشيخه السيِّد أمحد )٥٥٥(عام  يفة النَّبويَّ هـ، فإنَّه حجَّ يف ذلك العام، وشهد اليد الرشَّ

 والتحق فيه بخدمة اإلمام الرفاعي ،د، تويف معمرًا باملوصل ودف ف وتزهَّ ن يف ، وتصوَّ

 .ـ١٢٢صـ»روضة الناظرين«ـ، و١٢٠صـ»إرشاد املسلمني«: انظر. مشهد نبيِّ اهللا جرجيس 



١٩٠ 

، وال شهد له مزيًة  وال كبريًا قطُّ إالَّ صغريًا  بأي سيدي، وما رأى نفسه شيئًا قطُّ

عىل أحٍد من اخلَْلق، وكان يبذُل بذَل امللوك، وعيشته يف أهله وعياله عيشة 

   .اللَّهمَّ ال عيش إالَّ عيش اآلخرة: الفقراء، ويقول

ُم  وكان يلبس قميصًا أبيض ورداًء أبيض وُخّفًا من صوٍف أبيض،    ويتعمَّ

م بالبياض، وكان رفيَع القوام،  بِِعَاممٍة سوداء دسامء، ويف بعض األحيان يتعمَّ

حك، مكينًا يف طوره، ذا هيبٍة عظيمٍة، ال  نحيَف الوجود، كثري التَّبسم، قليل الضَّ

ة  ن جليسه من إباحة النَّظر إليه، هذا مع ِرْفِقِه وظرافة طبعه وُخُلقه ورقَّ يتمكَّ

َام اشتمل عليه من العلم والعقل والعبادة والكامل والفضائل ـلك لِ ِشَيمه؛ وذ

ديِّ  نن املحمَّ واملجد وعلوِّ النَّسب والكرم واخلوارق الُغرِّ واِحلْكَمة البارعة والسُّ

أن الوحيد يف عرصه  هرة والشَّ يت والشُّ نفعنا اهللا به  -ورفعة القدر وُبْعِد الصِّ

  .آمني -واملسلمني 

يخ يعقوب بن كرازوروي عن     كان سيِّدي أمحد : قال -رمحة اهللا عليه  - الشَّ

َس اهللاُ تعاىل روَحُه  - يف ِصَغِره عاقًال حامدًا ذليًال ُمنكرسًا، ما عرف أحٌد قطُّ  -َقدَّ

له كلمًة زائدًة وال ناقصًة، وال فاه يومًا بكلمٍة بام ُيريب وال ما يغيظ به جليسه، 

كان بيده أو يقدر عليه وَمنََعُه عنه، إالَّ أعطاه ما طلبه  وال سأله أحٌد قطُّ شيئاً 

  . وأجابه إىل ما سأله، وما َوَعَد أحدًا قطُّ وعدًا وَعَدَل عنه

س اهللا تعاىل وكان    ه ال يراه أحٌد قطُّ إالَّ  قدَّ ، وكان -مبتسًام : أي –ضاحكًا  رسَّ

عهم وال يامزحهم، وإذا وال يلعب م يالزم الوحدة وُحيبُّها، وال خيالط اللعبة

مازحوه ال حيرد، وكان يقول احلقَّ ولو عىل نفسه، وما َكَذَب قطُّ ال هزالً وال 

جدالً وال جدًا، وكان إذا رآه من ال يعرفه َعَربت عينُُه عليه ألجل مسكنته كأنَّه 

  .كان يتيًام غريباً 

ة، َغِزيَر العقلِ    ، شديد العزم عىل وكان جليل القدر دائم البِرش، قويَّ اِهلمَّ
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د إليهم ويغتنم بركتهم،  احلني ويزورهم ويرتدَّ طلب اخلري، وكان حيبُّ الصَّ

غار وال  ل أذية الصِّ عاء وُيَقبِّل أقدامهم، وملََّا كان يف املكتب كان يتحمَّ ويسأهلم الدُّ

ة الربد  حيرد منهم ويقيض حوائجهم، حتَّى كان يمسح األلواح لألطفال يف شدَّ

َد من مسِّ املاء يعطيني لَ َمْن كان منكم خيشى : مويقول هل  .ْوَحُه أغسلهالَربْ

الة ينهض  وكان يشفق عليهم، ويوقد هلم النَّار ويدفِّيهم، وإذا جاء وقت الصَّ

  .من غري كسٍل ويسبغ الوضوء ويقصد املسجد، فيصيل ويرجع

س اهللا تعاىل روَحُه يقول للصغار وكان غني قبل َصلُّوا ما دمتم فارغني: قدَّ  متفرِّ

نيا وطلبها؛ فإذا صليتم وأنتم فارغون صغاٌر َحلَّت يف قلوبكم عند  اشتغالكم بالدُّ

  .الكرب

يعرفون له ذلك من وما وضع يده قطُّ عىل َأَملٍ إالَّ شفاه اهللا تعاىل، فكان النَّاس 

نيا، وال أكل َوْح  صغره، وإنَّه رمحة اهللا عليه ، وال َدُه ما ادَّخر شيئًا من الدُّ قطُّ

َقها عىل األطفال وال يأكل هو منها اشتهى شهوًة إالَّ    .َفرَّ

وكان يشفق عىل املَُعلِّم وال يقول إالَّ يا سيِّدي، وكانت له اهليبة واملحبَّة يف 

  . قلوب النَّاس، وكان ُيقبِّل يد كلِّ من يراه، وال ُيعطي أحدًا يده يقبلها

عاء رفع يده امء فال يعلم أحٌد ما يقول،  وكان إذا سأله أحٌد الدُّ نحو السَّ

عاء، وُتقَىض حوائُجهم بربكته وبركة دعائه   . فيجدون بركة الدُّ

د إليه؛ لصغر نفسه، وال  وكان إذا سمع بمريٍض من أهل البلدة يزوره ويرتدَّ

  .يستحي من حسنٍة يعملها

ن كثَري وكان إذا رأى غريبًا محله وأكرمه وحيمل له طعامًا ويبيِّته عنده، وكا

ة، حزيَن القلب، حريصًا عىل فعل اخلريات   .اإلطراق، رسيع الَعْربَ

س اهللا تعاىل روَحه ن أكثر من آيٍة أو  وكان قدَّ يخ ال يتلقَّ إذا قرأ القرآن عىل الشَّ

آيتني، ويدرسها يومه أمجع وليلته؛ ألنَّه كان ال ينام اللَّيل كلَّه يف صغره، وكان 
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ر  وال يقرأ بعجلٍة، بل برتتيٍل وخوٍف، ويقرأ ودموعه جتري يعترب يف اآلية ويتفكَّ

رب يلعب،  عىل وجهه كالغيث، وكان حيبُّ القرآن وأهَلُه، وإذا رأى صغريًا يف الدَّ

به يف القراءة ويقول نقرأ أنا وأنت، وكل ما تريده : يلعب معه ويشفق عليه ويرغِّ

ن شيئًا من القرآن ، وال يزال عليه حتَّى يدخله َحْلَقَة املقرَّ َعَيلَّ  بني، فإذا رآه وقد تلقَّ

  .فرح به واستبرش

وكان إذا رأى شخصًا كبريًا أكرمه وخدمه والتفت إليه، وكان إذا رأى أعمى 

أشفق عليه وقاده إىل موضع حاجته، وكان يقيض للفقراء حوائجهم ويمأل هلم 

، وحيمل هلم الطَّعام، ويمنع من يتعرض هلم طِّ   . أباريقهم من الشَّ

ض به  حسب طاقته، وال يرى حمتاجًا إالَّ وكان ال يرتك من به فاقة عىل  َتَعرَّ

  .» ألجل حاجته، وهذا دأبه إىل أن كرب 

ه )١(وقال العارف الوتريُّ   س اهللا رسَّ كان الويلُّ «: »مناقب الصاحلني«يف  قدَّ

يخ عقيل املنبجيُّ  يد أمحد ال: يقول  )٢(الكبري أبو الربكات الشَّ ة السَّ فاعيُّ حجَّ رِّ

                                                        
هـ، الشافعي، )٩٨٠(أمحد بن حمّمد الوتري، اَملوِصيل األصل، البغدادي الّدار، املرصي الوفاة سنة ) ١( 

س باحلرم كان صاحلًا ورعًا خاشعًا، حّج مّرات، ودرَّ : الّرفاعّي، أبو حمّمد، ضياء الّدين

،ودخل مرص ثم أقام باملنصورة وانتفع به النّاس وكثرت أتباعه ثم انزوى واختار اخللوة،  النَّبوىِّ

ة أهل اليقني«: وظهرت عىل يده اخلوارق، له احلني وحمجَّ روضة الناظرين «: ، وخمترصه»مناقب الصَّ

 .١/٢٣٤لزركيل ل »األعالم«، و٢/١٦٧»معجم املؤلفني«: انظر. »وخالصة مناقب الصاحلني

ولد يف البطائح وبقي : الشيخ عقيل بن شهاب الدين أمحد البطائحي اهلكاري العمريُّ املنبجيُّ  )٢(

ل من دخل  ج، وهو أوَّ فيها إىل أن كرب، وانتسب إىل الشيخ عبد الرمحن مسلمة الرسوجي، وبه خترَّ

ِدي بن مسافر، والشيخ الشيخ عَ : باخلرقة العمرية إىل الشام، ومن تالمذته وأكابر خلفائه

أرسالن الدمشقي، والشيخ موسى الزويل، وغريهم، وكذلك انتسب إىل الشيخ حياة بن قيس 

ِمْن «: احلراين، ولبس منه اخلرقة، وباإلمام الرفاعي، ولبس منه اخلرقة، وقال الشيخ عقيل 

رُت بنظرة نَِعم اهللاِ َعَيلَّ أينِّ خدمُت قطَب العارفني شيخنا الشيخ عبد الرمحن ال رسوجي، وتنوَّ

ة وائر تاج األئمَّ اين، وَتمَّ يل الكامل بخرقة إمام الدَّ شيخنا  قطب املحبوبني شيخنا الشيخ حياة احلرَّ
= 
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يا معارش األولياء، : اهللا عىل األولياء، وكأينِّ وخطاب احلقِّ يصدر يف املحرش هلم

عوى، ولزم التَّقوى، وطرح  أجاء كلُّ واحٍد منكم بام جاء به أمحد؟ هجر الدَّ

لِّ واالنكسار، وحما التَّعايل واإلدالل رَع بالذُّ طح واالفتخار، وادَّ ، وأثبت )١(الشَّ

اه، لنفسه  ة فام تعدَّ املسكنة واإلذالل، أال هو العبد كّل العبد، َعَرَف َحدَّ البرشيَّ

بوبيَّة َفَتَملَمل باخلضوع بني يدي مواله   .وَعلَِم َعَظَمَة الرُّ

تب، وما انفكَّ عن مقام  ويليق واهللا ملثل هذا اخلطاب؛ فإنَّه بلغ أعىل الرُّ

                                                                                                                                              
= 

يِّد أمحد الّرفاعّي  املريد إذا انطبع حبُّ الشيخ : أنا أغرتف من أواين أشياخي الّثالثة، ثم قال... السَّ

ى الطيار؛ ألنَّه »وة مهة شيخه فناب عنه يف حالهفيه وأسقط  إرادته له؛ انطبعت فيه ق ، وكان يسمَّ

ق صعد إىل منارهتا ونادى ألهلها فلامَّ  ملا أراد االنتقال من قريته التي كان هبا مقيًام ببالد الرشَّ

ب بالغواص اجتمعوا طار يف اهلواء والنّاس ينظرون إليه فجاءوا فوجدوه يف منبج  ، ويلقَّ

ادته عىل املاء  أيضًا؛ وذلك أنه مرَّ  بجامعٍة من تالميذ شيخه الرسوجي بالفرات، ففرش سجَّ

وجلس عليها وغاص باملاء إىل اجلانب اآلخر، ثم ظهر من املاء ومل تبتل ثيابه، فذكر ذلك لشيخه 

ـ، ٤٥-٤٤صـ»ترياق املحبني«: انظر. عقيل غواص، فاشتهر بذلك: الرسوجي، فقال 

 .ـ٣٥صـ»روضة الناظرين«ـ، و٢٠١، صـ٢٥٧ للشعراين رقم »الطبقات الكربى«و

، يف الباب التاسع والثالثني »فتوحاته«هو االنبساط والفخر والزهو، قال الشيخ األكرب يف  )١(

اك  -يريد بساط العبادة  -اقعد عىل البساط : حكي عن بعضهم أنَّه قال«: ١/٢٩٨ وإيَّ

ها له سيِّدها؛ فإنَّه التزم ما تعطيه حقيقة العبودة من حيُث إ: واالنبساط؛ أي ا مكلفٌة بأموٍر حدَّ هنَّ

هو من أجل مقام َمْن هو عبٌد له ومنزلته،  لوال تلك األمور القتىض مقامها اإلدالل والفخر و الزَّ

هو الَّذي نراه يف شامئلك ممَّا مل يكن ُيعرف : كام زها يومًا عتبة الغالم وافتخر فقيل له ما هذا الزَّ

 .كيف ال أزهو وقد أصبح يل موًىل، وأصبحت له عبداً و: قبل ذلك منك؟ فقال

نيا مثل ما هم يف اآلخرة إال التَّكليُف، فهم يف        فام َقبَض العبيَد من اإلدالل، وأن يكونوا يف الدُّ

شغٍل بأوامر سيِّدهم إىل أن َيْفُرُغوا منها، فإذا مل يبق هلم شغٌل قاموا يف مقام اإلدالل الَّذي تقتضيه 

نيا؛ فكلُّ العبو ار الدُّ ار اآلخرة؛ فإنَّ التَّكليف هلم مع األنفاس يف الدَّ ة، وذلك ال يكون إال يف الدَّ ديَّ

صاحب إدالل يف هذه الدار فقد نقص من املعرفة باهللا عىل قدر إدالله، وال يبلغ درجة غريه ممَّن 

ه فاتته أنفاٌس كثريٌة يف حال إدالله   .»... ليس له إدالل أبدًا؛ فإنَّ
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اِف عىل املَراتِِب األدب، وسبق القوافل، ووصل املنازل؛ والرُّ  كباُن ِمَن اِإلْرشَ

عاوى بَِمشاغلٍ    .والُوُقوِف مَع الدَّ

هللا أبوه من سابٍق الحٍق، والحٍق سابٍق، وإنَّه آليٌة من آيات اهللا أبرزه اهللا 

، وملثل هذا فليعمل العاملون    .انتهى. »للخلق، لُيعرف به سلطان احلقِّ

ين أبو ال ين أيب وأخرب اإلمام الربكة عزُّ الدِّ يخ حميي الدِّ عبَّاس أمحد، ابن الشَّ

ند، الثَّبت الفقيه، املقري )١(إسحاق إبراهيم ، ابن العارف الكبري ويلِّ اهللا العالَّمة السَّ

ث، أيب الفرج عمر الفاروثيِّ الكازروينِّ  س اهللا أرواحهم مجيعاً  املحدِّ ، أنَّه كان قدَّ

ي يخ العارف الثِّقة، شهاب الدِّ ْهَرَوْرِديِّ بمجلس الشَّ س اهللا روَحه )٢(ن عمر السُّ ، قدَّ

يخ عبد القاهر النَّجيب  ه الويلِّ اجلليل القدر، الشَّ وجرى ذكر املشايخ مثل عمِّ

ْهَرَوْرِديِّ  يخ العارف عيلٍّ اهليتيِّ )٣(البكري السُّ ٍد )٤(، والشَّ يخ أيب حممَّ ، والشَّ
                                                        

إبراهيم بن عمر بن الفرج بن أمحد بن سابور بن عيل أبو إسحاق الفاروثي إماٌم عاملٌ، قرأ  )١(

. لعباس أمحدبمضمن اإلرشاد عيل األسعد بن سلطان عن أيب العز، قرأ عليه ابنه اإلمام أبو ا

 . ١/٨للجزري  »غاية النهاية«: انظر

شهاب الدين القريش التيمي البكري السهروردي عمر بن حممد بن عبد اهللا بن عموية، أبو حفص  )٢(

فقيه شافعي، مفرس، واعظ، من كبار الصوفية، مولده يف سهرورد، ووفاته : هـ) ٦٣٢ -  ٥٣٩(

ف والوعظ، والشيخ أبا  ه أبا النَّجيب وعنه أخذ التَّصوُّ ببغداد، كان شيخ الشيوخ ببغداد، صحب عمَّ

د عبد القادر بن أيب صالح اجلييل وغري د بن عبٍد حممَّ يخ أيب حممَّ مها، وانحدر إىل البرصة إىل الشَّ

جذب القلوب إىل «يف تفسري القرآن، و»بغية البيان«، و»عوارف املعارف«: البرصي، له كتب، منها

 .٥/٦٢للزركيل » األعالم«، و٣/٤٤٦»وفيات األعيان«: انظر. »مواصلة املحبوب

: هـ)٥٦٣ -٤٩٠(صديقي، أبو النجيب السهروردي عبد القاهر بن عبد اهللا بن حممد البكري ال )٣(

وفيَّة، ولد بسهرورد، وسكن بغداد، فبنيت له فيها رباطات  فقيه شافعي واعظ، من أئمة الصُّ

وفيَّة من أصحابه، وويل املدرسة النظامية، وتويف ببغداد، له رشح «، و»آداب املريدين«: للصُّ

 .٤/٤٩للزركيل »األعالم«: انظر. »األسامء احلسنى

هو من أكابر مشايخ العراق وأعيان العارفني وهو أحد من ينسب إىل : هـ)٥٦٤(عيل بن اهليتي تـ )٤(

يق  دِّ أليب بكر بن هوار يف  القطبية العظمى، وكانت عنده اِخلرقتان اللَّتان ألبسهام أبو بكٍر الصِّ
= 
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يخ اجلليل عبد القادر اجليال ، والشَّ عفراينِّ يخ قضيب البان اَملْوِصِيلِّ الزَّ ، والشَّ ينِّ
)١( ،

، ومجاعٍة من أرضاهبم، فذكر كلَّ واحٍد منهم بام  د بن عبٍد البرصيِّ يخ حممَّ والشَّ

يِّد أمحد  ض لذكر السَّ يليق ملرتبته وأثنى عليهم، وذكر فضائلهم ومناقبهم، ومل يتعرَّ

فاعيِّ أبدًا، قال ي الَغرية، وكلَّام أردُت التَّكلُّم فصربُت إىل أن سكت وقد بلغتن: الرِّ

أجد مانعًا من نفيس حتَّى كدت أن أمتيَّز من َغرييت ومل يطَّلع عىل شأين أحٌد، فبينام 

يخ شهاب  أنا عىل ذلك احلال، وإذا بَِرُجٍل من املجاذيب دخل املجلس، فقال للشَّ

ين  ه  -الدِّ س اهللا رسَّ ىل اآلن أكرب مقامًا، يا عمر، أيُّ املشايخ من اجلنيد إ: -قدَّ

أن ُيقاَل  - يا شيخ  -اإلنصاف : وَأَتمُّ منزلًة، وأكمل متكينًا، وأصحُّ حاالً؟ فقال

فاعّي  يِّد أمحد الرِّ    :، فدار املجذوب دورين أو ثالثًا وقالالسَّ

ــامِل إذا ــرِج الك ــدُر يف ُب ــنقص الب   ال ي

 

ــالال وُه إج ــدُّ ــا ع ــوَم وم وا النُّج ــدُّ   َع

 كأنَّه ُخياِطُبني، فكدُت أذوب وجدًا وأطُري طربًا وخرج، فقلُت والَتَفَت إَِيلَّ  

يخ يِّد أمحد حني : للشَّ إذا كان األمر كام ذكرتم، فأليِّ يشٍء ما تفضلتم بذكر السَّ

جل، ثمَّ قال: ذكرتم اجلامعة؟ فقال وعظيم جالل : اجلواب البيت الذي َأْنَشَدُه الرَّ

                                                                                                                                              
= 

وار للشنبكي وأعطامها النَّوم واستيقظ فوجدمها عليه، ومها ثوٌب وطاقيَّة وكان أعطامها ابن ه

ثامنني  الشنبكي لتاج العارفني أيب الوفاء وأعطامها تاج العارفني للشيخ عيل بن اهليتي، ومكث 

سنة ليس له خلوة وال معزل بل ينام بني الفقراء؛ وذلك ألنَّ فتحه أتاه من طريق الوهب، أمجعت 

إىل أن مات هبا،  -امل هنر امللك بلدة من أع -العلامء عىل جاللته وُعلوِّ منصبه، سكن رزيران 

 »الطبقات الكربى«انظر . وقد َعَلْت ِسنُّه عىل مائة وعرشين سنة، وهبا دفن وقربه هبا ظاهر يزار

 .١/٦٩١، ٤٣٥للمناوي رقم  »الطبقات الكربى«ـ، و٢٦٤، صـ٢٦٤للشعراين رقم 

فقيه : هـ)٥٧٣-٤٧١(ان احلسني بن عيسى بن حييى احلسني، أبو عبد اهللا املعروف بقضيب الب )١(

وفيَّة من أهل املوصل، مولدًا ووفاتًا، صحب اإلمام عبد القادر  حنبيل، ومن كبار األئمة الصُّ

هد كثرية  : انظر. اجلييل وغريه، وكان الغالب عليه يف حاله االستغراق والوله، وله أخباٌر يف الزُّ

 .٢/٢٥١للزركيل  »األعالم«ـ، و١١٨للتاديف صـ  »قالئد اجلواهر«
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أْن جاء قبله وإالَّ ففي مرتبة التَّمكني أعجَز الالَّحقني ب إالَّ  اهللا، ما سبقه اجلنيد 

ابقني، وهللا وضع الفضل كام يشاء، وحيث يشاء، يفعل ما يريد، له  وسبق السَّ

  .اخللق واألمر وهو عىل كلِّ يشٍء قديرٌ 

فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ يخ عبد القادر اجلييلِّ مرًة  وجرى ذكر السَّ يف جملس الشَّ

يِّ : فقال ة اهللا عىل أوليائه السَّ فاعيُّ ُحجَّ اليوم، وصاحب هذه املأدبة د أمحد الرِّ

  :وأنشد

ــوَم األُوىل وإذا ــَبَق الق ــذي َس ــذا ال   ه

 

ـــَرأي ـــُه قُ ـَت ـــل ـــَت ه ـــُر الـذا آِخ   اسِ ـنَّ

يخ أبا املنذر   : عن أعظم األولياء قدرًا يف العرص، فقال وسأل مجاعٌة الشَّ

د بن ع يخ حممُّ بدٍ ٍ البرصيُّ شيخ األستاذ عمر ابن أخي العارف أيب رجالن، الشَّ

فاعيِّ  يِّد أمحد ابن الرِّ ، والسَّ ْهَرَوْرِديِّ أيُّ : ، فقيلريض اهللا عنهامالنَّجيب السُّ

جلني أرفع مقامًا؟ قال يِّد أمحد كان قطب األقطاب يف األرض، ثم صار : الرَّ السَّ

فه اهللا موات، ثمَّ َرصَّ فه يف األرض،  قطب األقطاب يف السَّ موات كترصُّ يف السَّ

فكادت تكون كاخللخال يف رجله، وال علم لنا بعد ذلك أين وصل، وإنَّا لنعرف 

ري، ولكن ال نعرف منتهاه    .وجهته يف السَّ

ولو ذكرنا ما ورد يف شأنه عىل لسان عسكر القوم لضاق الوقت، فإنَّ ذلك 

  . أكثر من أن ُحيىص

ه س رسُّ يخ العارف حييى أيب املظفر، ابن  ونقل الوتري ُقدِّ بروايته عن الشَّ

يخ  اإلمام الكامل عيلِّ بن ُنعيم احلنبيلِّ البغداديِّ املعروف بابن اخلبري، أنَّ الشَّ

ار البغداديَّ  فَّ دًا بن الصَّ ين  حممَّ يخ عمر أيب حفٍص شهاب الدِّ أحد أصحاب الشَّ

هرورديِّ  ه السُّ س اهللا رسَّ يا رسول اهللا، : يف املنام فقال له ملسو هيلع هللا ىلصنَّبيَّ رأى ال البكريِّ قدَّ

يخ عبد  ، وبالشَّ ْهَرَوْرِديِّ ين السُّ يخ شهاب الدِّ ، وبالشَّ فاعيِّ يِّد أمحد الرِّ ما تقول بالسَّ

؟ فقال له ين رجٌل أو قال شيٌخ مرشٌد، وعبد القادر : القادر اجلييلِّ شهاُب الدِّ
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فاعيُّ حمبوبنا وشيخ أتأذن يل أن : فقلت: قال هذه األمة، عاشٌق صادٌق، وأمحد الرِّ

؟ فقال فاعيِّ يِّد أمحد الرِّ د التَّوبة عىل يد ولدك السَّ  .املسلمون عياٌل عليه: أجدِّ

  .انتهى

ميع بن أيب متَّاٍم  :وتري طاب ثراهقال ال يخ عبد السَّ وكان شيخ مشاخينا الشَّ

حابة، وحفظ : اهلاشميُّ الواسطيُّ يقول ة القرابة، من متذهب بمذهب الصَّ مودَّ

فاعيَّة، فقد أتقن طريق الوصلة، وأمن من غوائل النَّفس، وما  ادة الرِّ وتلمذ للسَّ

  .زلَّ عن طريقة اهللا تعاىل

هقال ا س رسُّ سألُت ذات يوٍم ِمْن شيخنا إمام العلامء : لنَّقيُّ األنصاريُّ ُقدِّ

ين الفاروثّي الواسطّي  ثني، شيخ احلفاظ أمحد عّز الدِّ عن سبب ارتفاع  واملحدِّ

فاعيِّ عىل األولياء الذين اشتهر أمرهم وسار يف اخلافقني  يِّد أمحد الرِّ منزلة السَّ

باع املحض للجناب : ِذْكُرهم، فقال ، واالتِّ ديِّ نه يف مقام األدب املحمَّ لتمكُّ

طح  عوى واألنانيَّة، ولرتفُّعه عن وهدة الشَّ ، ولرباءة ساحته من دنس الدَّ النَّبويِّ

ده من عالئق نفسه وب ح، ولتجرُّ كر والتَّجاوز، ولسالمته من عيب التَّبجُّ ليَّة السُّ

أي : وعوائقها، وانسالخه من مجيع شوائبها كانسالخ الثَّوب عن البدن، ثمَّ قال

يوخ ورأينا أصحاَب َمْن مل ُنَصاِحْبُهم، وطالعنا أخبار القوم  ولدي، صاَحْبنا الشُّ

لف، وميَّزنا  يعة احلقَّ من الباطل، فام بلغ علمنا، وال عرفنا وسرية السَّ بمَحكِّ الرشَّ

ة اآلل االثني عرش أعظم ُخُلقًا، وأكرب منزلًة، وأصحَّ  حابة وأئمَّ شيخًا بعد الصَّ

فاعيِّ  ملسو هيلع هللا ىلصاتِّباعًا للنَّبيِّ  يِّد أمحد الرِّ ثتك عن هذا من السَّ ة حلدَّ ، ولوال جهل العامَّ

يِّد العظيم القدر بام له فهُمك، وتنقطع دون  السَّ َيِكلُّ له سمُعك، ويذهل عن حتمُّ

ارب أحالها، ومن  إدراكه ِحيَلُتك؛ فإنَّ اهللا وهبه من املراتب أعالها، ومن املشَّ

لوك أفضله، وهو  لطان أعظَمه، ومن املقام أكرمه، ومن احلال أكمله، ومن السُّ السُّ

ه  ين، والنَّائب عن جدِّ د ألمر هذا الدِّ سيِّد املرسلني، ولواله النقطعت طريقة املُجدِّ



١٩٨ 

طح واجلموع  احلقِّ يف هذه األعصار؛ النكباب النَّاس عىل أقوال أهل الشَّ

لِّ واالنكسار وطريقة النَّبيِّ املختار، وآله األبرار،  واالفتخار، وتباعدهم عن الذُّ

لًة يف دين وأصحابه األخيار، وقد رصنا يف زمٍن كدنا أن ال نسمع به إالَّ كلمًة دخي

اهللا، أو عقيدًة خمالفًة ألمر اهللا أو ُسنٍَّة سيِّئٍة قاطعٍة عن اهللا، لوال تقلُّب ذكر ُخُلق 

أن النَّبويِّ  يِّد أمحد يف األوراق، والتَّربُّك بسرية انكساره، وما كان عليه من الشَّ السَّ

ه الذي عمَّ نوُره اآلفاق، وسبق به أهل اهللا عىل اإلطالق، فجزاه اهللا  ة جدِّ عن أمَّ

ة والطَّريقة  ديَّ يعة املحمَّ نيَّة والرشَّ نَّة السَّ سيِّد األنبياء خري اجلزاء، وجزاه اهللا عن السُّ

  .املرضيَّة خرياً 

وما أكثر ما ُنقل بشأنه من املبرشات والثَّناء «: طيَّب اهللا مرقده )١(قال ابن محاد

الة عىل ُعلوِّ قدره التي صدرت خطا بًا ِخلُلَّص األولياء بطنًا بعد بطٍن واألخبار الدَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصيف عامل املنام من النَّبيِّ 

حابة واالثني عرش سادة أهل  ة بعد الصَّ وقد رفع اهللا قدره عىل مجيع أولياء األمَّ

ة   .البيت األئمَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان حكيم األولياء وورعهم، وصاحب القدم الثَّابت عىل اتِّباع النَّبي 

مان ُكتبًا ومناقبه ومآثره ال ُحت  اظ وأشياخ الزَّ ىص، وقد أفرد لرتمجته ومناقبه أكابر احلُفَّ

عيدةـخمصوصًة؛ لِ    .َام َمنَّ اهللا تعاىل عليه به من األخالق احلميدة واِخلصال السَّ
                                                        

ولد : هـ) ٧٥٠(هو الشيخ حممد بن أيب بكر عيل بن عبد امللك بن محاد املوصيل الرفاعي تـ )١(

باملوصل ونشأ هبا، ورحل إىل بغداد وطاف البالد، وكان عىل جانٍب عظيٍم من املحبَّة آلل النَّبيِّ 

ظيم الذي مع كامل األدب مع أصحابه الكرام، وحفظ مقاديرهم، والثناء عليهم، والتَّع ملسو هيلع هللا ىلص

: قبل وفاته بيوٍم واحٍد، وقال له ملسو هيلع هللا ىلصأوجبه اهللا تعاىل جلناهبم، وتويف بالبرصة، وقد رأى النَّبيِّ 

: أرسع يا حممد فإين أمرت لك بمكاٍن قريٍب منِّي يصلح ملثلك من املحبني، وإينَّ لراٍض عنك، له

ـ، ١٣٨تري صـللو »روضة الناظرين«: انظر. »روضة األعيان يف أخبار مشاهري الزمان«

 .٦/٥٦للزركيل  »األعالم«و
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ين، وناب عن سيِّد املرسلني، وأنقذ من ظلمة اجلهل وورطة  َد َأْمَر الدِّ وقد َجدَّ

ددهم، وبلغ عدد خلفائه العارفني وخلفائهم سوء األخالق َخْلقًا ال ُحيىص ع

نيا ومل يكن يف بالد  الكاملني إىل مائٍة وثامنني ألفًا حال حياته، واشتهر أمره يف الدُّ

املسلمني املعمورة وبوادهيا املألوفة موضٌع خيلو من زاويٍة له، أو مجاعٍة ينتمون 

حابة واألئ مة أعالم أهل البيت االثني إليه، ومل ُيعهد يف طبقات األولياء بعَد الصَّ

عرش األسباط الطَّاهرين طبقة َوِيلٍّ هللا توازي طبقته العظيمة؛ وذلك ألنَّه أحسن 

يف كلِّ فعٍل وقوٍل حتَّى ثبت عند طوائف أهل اهللا لُعلوِّ مرتبته،  ملسو هيلع هللا ىلصاالقتداء بالنَّبيِّ 

ه هبا القوم آيٌة من ش إنَّه وقف : أنه، وقالواوعظيم مكانه، أنَّ رتبة الغوثيَّة التي ُينَوِّ

اها،  حتت لوائه سبعون رجًال من أتباعه وأصحابه كلُّهم طاول هذه املرتبة وتعدَّ

ه بذكره بقيت أحواهلم مستورة يِّد املنوَّ   .ولعظم قدر شيخهم السَّ

ا كراماته ، وقد قال مجاعٌة من أعاظم  :وأمَّ دُّ أو ُتَعدُّ فهي أعظم من أن ُحتَ

اظ، وأساتذة امل ثني األثبات، منهماحلفَّ ين أمحد : حدِّ يخ اإلمام عزُّ الدِّ الشَّ

، واإلمام حييى بن عبد امللك فقيه العراق ين بن عبد املنعم )١(الفاروثيُّ ، وتقيُّ الدِّ

ة باألسانيد الثَّابتة، : )٢(الواسطيُّ  أنَّه مل يأِت من كرامات األولياء املشهورين يف األمَّ

                                                        
افعي  )١( فقيه زمانه، شيخ العراق، : هـ)٧٣٨ – ٦٢٢(حييى بن عبد اهللا بن عبد امللك الواسطي الشَّ

عالَّمة الوقت، الرفاعي اخلرقة، تفقه عىل والده وغريه، ولبس اخلرقة الرفاعية وسمع من سلطان 

وثي، وقد برع يف األصول والعربية واخلالف املحدثني وبركة زمانه عز الدين أمحد الفار

ونه ج به األصحاب، وكان أهل زمانه يسمُّ د يف الفقه، وخترَّ فقيه : واحلديث والتفسري، وتفرَّ

مطالع األنوار النبوية يف «، و»الناسخ واملنسوخ«: العراق، مولده ووفاته بواسط، من مؤلفاته

ها»صفات خري الربية ملستقيم يف موافقة ُخُلق شيخنا الرفاعي بخلق الرصاط ا«: ، و رسالة سامَّ

ه النَّبيِّ العظيم البن  »الدرر الكامنة«ـ، و١٩٢البن محاد صـ »روضة األعيان«: انظر. ملسو هيلع هللا ىلص» جدِّ

 . ٦/١٨٧، ٢٥٠٧حجر العسقالين رقم 

ت ترمجته، انظر فهرس األعالم املرتجم هلم آخر هذا الكتاب »ترياق املحبني«هو صاحب  )٢(  . وقد مرَّ
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وايات الواثقة أصحُّ وأ كثر من كراماته، وأنَّ واليته وكراماته ثبتت بالتَّواتر والرِّ

، وأنَّه أكمل أهل القرن الذي أظهره اهللا فيه، وأنَّه مل يأت مثله يف ذلك  القطعيِّ

مان بمثيٍل أو عديٍل إىل اآلن، وهو واهللا كذلك؛ فإنَّه أرشف  ُلْفه الزَّ القرن، ومل َخيْ

  .)١(»ء حسبًا، وأعالهم ُخُلقًا ونسباً األوليا

يخ أبو بكر بن حييى الواسطيُّ :  وقال الوتريُّ  وما أليقه بام قاله فيه شيخنا الشَّ

  :ريض اهللا عنهامبمحٍرض منه ) ٢(األنصاريُّ 

ــَرمِ  ــاِل والَك ــِق ِ باألْفع ــَد اخلل ــا واح   ي

 

  مِ ـَكــحِ ـاِن والـيــبـتِّ ـالـاِس بـنـَّـَز الـوأوَج 

  اـهــبُ ـواهِ ـم ىـحصــُِه ال تـاديــْن أيَ ـا َمــي 

 

  د النَّاِس ِمْن ُعرٍب وِمْن َعجـمِ ـمـا أحـي

ــْن إذا قــاَل قــوالً أو محــى حرمــاً  نمتنا رائقات املناهل   يــا َم

 

ــ مـــِد والـهـــعـِه و الـاِقـــثـيـمـى بِ ـَوفَّ   مِ ـذِّ

ــذي ع  ــت الَّ ـــأن ـــخـَر األكــواَن مـطَّ   ُرهُ ـَب

 

َيمِ ـوضمَّ للفضل ُحسَن ال   َخْلِق والشِّ

يَّاد  ناهلنمتنا رائقات امل ين أمحد الصَّ يِّد عزُّ الدِّ يف كتاب  قال سيِّدنا القطب الغوث اجلواد السَّ

ديَّة يف الوظائف األمحديَّة« ٍد «: )٣(»املعارف املحمَّ يف الكبري حسن بن حممَّ قال الرشَّ

ث : رمحه اهللا احلسينيُّ  ظهر يف أمِّ َعبِيدَة بواسط العراق رجٌل من العرب يتحدَّ

يعة واحلقيقة، واشُتهر بالكرامات والعنايات النَّاس  بكراماته وأقواله يف الرشَّ

ده يف عرصه أهل  ادات، واتَّفق عىل تفرُّ ت له بالوالية اجلهابذة السَّ والربكات، وأقرَّ

                                                        
 .ـ١٠١-١٠٠البن محاد صـ »روضة األعيان«انتهى ما نقله اإلمام الرواس من  )١(

هو أخو الشيخ منصور البطائحي ابن الشيخ حييى النجارّي األنصارّي خال اإلمام الرفاعي  )٢(

ج اإلمام الرفاعي يف بدايته بالسيدة خدجية أم السيدة فاطمة ذات النُّور  ووالد زوجتيه؛ إذ تزوَّ

يد ج بأختها السيدة رابعة أم السيد صالح والسَّ خالصة «: انظر. ة زينب، وبعد وفاهتا تزوَّ

 . ـ٣٤صـ» اإلكسري

  .ـ٣٤-٣٣صـ )٣(
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الح، فسألت عنه فقيل يل هو رجٌل من العرب، من بطن بني رفاعة، : العلم والصَّ

فاعيِّ  هذا أمٌر : ، َفَعُظم ذلك عيلَّ وقلُت يف خاطرياسمه أمحد بن أيب احلسن الرِّ

عجيٌب؛ فإنَّ الفتَح الذي يبلغنا عنه ال يكون إالَّ ألهل البيت، والذين بلغوا أدنى 

ة، وبعد خدمتهم  الفتح من األولياء ما بلغوه إالَّ من هذا  بواسطة أهل بيت النُّبوَّ

، )١(راهيم بن أدهمواالنتساب إليهم حصل هلم ما حصل من الفتح والربكة، كإب

جل ال نعرفه وال )٢(وأيب يزيد البسطاميِّ  ، وغريمها من أولياء الكون، وهذا الرَّ

ك دمنا،  يعرفنا، ونرى أنَّ أرساره تشابه أرسارنا، وإذا ُذكر َتِحِ نُّ إليه قلوُبنا، ويتحرَّ

  :وقد قيل

  ىـَتــفَ ـَك أصـُل الـنـإِذا َغاَب عَ 

 

ـــعْ ـفِ ـفَ  ــِن الـُل ــاٍف َع ـــبَ ـُه َك   ِث ـح

                                                         
أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بن زيد بن جابر العجيل ويقال : هـ)١٦١(تـ ابراهيم بن أدهم  )١(

التابعني كأيب إسحاق التميمي؛ أصله من بلخ وكان من أوالد امللوك، روى عن مجاعة من 

السبيعي وأيب حازم وقتادة ومالك بن دينار واألعمش وأبان، واشتغل بالزهد عن الرواية، وكان 

إذا حرض جملس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان يف كالمه خمافة أن يزل، وكان يعيش من 

روم، وتوىف العمل باحلصاد وحفظ البساتني واحلمل والطحن ويشرتك مع الغزاة يف قتال ال

فدفن ) ، أو ببالد الروم عىل ساحل البحرمدينة بساحل الشام(جلزيرة يف الغزو، ومحل إىل صور با

إىل اخلالء نيفًا وعرشين مرة، يف كل مرة جيدد الوضوء للصالة،  -ليلة أن مات  -هبا، واْخَتلَف 

: انظر. يف يدهأوتروا يل قويس، فقبض عليه، فقبضت روحه والقوس : فلام أحس باملوت، قال

ـ، ٣٨، صـ١البن امللقن رقم  »طبقات األولياء«، و١/٣١البن خلكان  »وفيات األعيان«

 .١/٣١للزركيل  »األعالم«و

اهد : هـ)٢٦١(هو الشيخ أيو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن عيل البسطامي تـ )٢( الزَّ

آدم وعيل، وكان أبو : ن عابدان أيضاً املشهور؛ كان جده جموسيًا ثم أسلم، وكان له أخوان زاهدا

ببطن جائع وبدن عار؛ وله : بأي يشٍء وجدت هذه املعرفة فقال: وُسئل أبو يزيد. يزيد أَجلُّهم

بلدة بني خراسان (مقاالٌت كثريٌة وجماهداٌت مشهورٌة وكراماٌت ظاهرٌة ، نسبته إىل بسطام 

، ٢/٥٣١البن خلكان  »وفيات األعيان«: ظران. أصله منها، وفيها تويف رمحه اهللا تعاىل) والعراق

 .٣/٢٣٥للزركيل  »األعالم«و
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رة، فلامَّ تزايد هذا الفكر  جرة املطهَّ جل أفعاله تدلُّ عىل أنَّه من هذه الشَّ وهذا الرَّ

قته به لزيارة النَّبيِّ  ، وكان القصد االطِّالع عىل ملسو هيلع هللا ىلصعندي، كتبت إليه كتابًا، وشوَّ

عىل  تب أنَّه يف عامه القابل عازٌم إن شاء اهللاحقيقة أمره، فلامَّ وصل إليه الكتاب، ك

، وزيارة سيِّد املخلوقني  ، وكان ذلك؛ فإنَّه يف العام الثَّاين، ملسو هيلع هللا ىلصأداء فريضة احلجِّ

، ووصل  وهو عام مخٍس ومخسني ومخسامئة، جاء إىل احلجاز، فأدَّى فريضة احلجِّ

رة  الم  -املدينة املنوَّ الة والسَّ ، وكان بمعيَّته من فقراء -عىل ساكنها أفضل الصَّ

ام واحلجاز طريقته وحمبِّيه خل ٌق ال ُحيىص عددهم، وقد انضم له قوٌم من الشَّ

رة جتازوت  واليمن واملغرب وغريها، حتَّى إنَّ القافلة التي دخل هبا املدينة املنوَّ

تسعني ألفًا، وكان يف القافلة املباركة املذكورة مجاعًة من أكابر أولياء العرص، 

اميِّ  يخ َعِدي بن مسافٍر الشَّ يخ ، والشَّ )١(كالشَّ ، والشَّ عفراينِّ الواسطيِّ يخ أمحد الزَّ

اينِّ  يخ عبد )٢(حياة بن قيس احلرَّ ، والشَّ يخ عبد القادر اجليالينِّ البغداديِّ ، والشَّ

                                                        
عدي بن مسافر بن إسامعيل اهلكاري، رشف الدين أبو الفضائل، من ذرية مروان بن احلكم  )١(

من (كان صاحلًا ناسكًا، تنسب إليه الطائفة العدوية، ولد يف بيت قار : هـ)٥٥٧-٤٦٧(األموي 

) من أعامل املوصل(ينة أربع سنوات، وبنى زاوية يف جبل اهلكارية وجاور باملد) أعامل بعلبك

وفيات «: انظر. فانقطع لعبادة، تويف ودفن هبا، سار ذكره يف اآلفاق، وتبعه خلق كثري 

 .٤/٢٢١للزركيل  »األعالم«، و٣/٢٥٤البن خلكان  »األعيان

يخ حياة بن قيس بن رّحال بن سلطان األنصاري ا )٢( أدرك : هـ)٥٨١(تـ حلراين هو القطب الشَّ

فاعّي  ه  -السيِّد أمحد الرِّ س اُهللا رسَّ ف بصحبته ولبس خرقته املباركة بقرية هنر دقىل،  - قدَّ وترشَّ

يخ حياة  ج بالشَّ ة القوم، وتلمذ له عصابٌة كثريٌة من أصحاب األحوال،  وقد خترَّ مجاعة من أئمَّ

وأشار إليه املشايخ والعلامء وغريهم بالتبجيل، وأقرَّ وانتمى إليه َعاَملٌ عظيٌم ال ُحيصون كثرًة، 

بإذن اهللا  -اخلاصُّ والعامُّ بفضله واالعرتاف بمكانته، وكان أهل حران يستسقون به َفُيسقون 

ان واستوطنها إىل ، سكن حرَّ -بعون اهللا تعاىل  -، ويلجئون إليه يف املعضالت فتنكشف -تعاىل 

ُه و َس ِرسُّ تاريخ «: انظر. ، ومل خيلف بحران بعده مثلهله ثامنون سنة رمحه اُهللا تعاىلأن مات فيها ُقدِّ

 .ـ٣٩- ٣٧للوتري صـ »روضة الناظرين«، و٩/١٢٢للذهبي  »اإلسالم
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اهد األنصاريِّ  يخ كنز العارفني أمحد الزَّ ، والشَّ زاق بن أمحد احلسينيِّ الواسطيِّ الرَّ

بَّاينِّ  يخ منصوٍر البطائحيِّ الرَّ   .، ومجاعةابن الشَّ

، وقف ُجتاه حجرة النَّبيِّ  يف النَّبويَّ ، وقد امتأل احلرم ملسو هيلع هللا ىلصفلامَّ وصل احلرم الرشَّ

جال وراء ظهره صفوفًا، وكان أقرهبم إليه من أتباعه  ائرين وأكابر الرِّ املبارك بالزَّ

يخ يعقوب بن كراز  يخ عمر أبو الفرج  الشَّ ، واإلمام الفقيه الشَّ العبيدويُّ

، وكان ذلك بعد  الفاروثيُّ  ميع اهلاشميُّ العبَّايسُّ يخ عبد السَّ ، والشَّ الواسطيُّ

الم عليك يا : ، وقال عىل رؤوس األشهادصالة العرص يوم مخيس، فأطرق  السَّ

ي   .َجدِّ

الم الة والسَّ الُم يا َوَلِدي«: من قربه املبارك فقال له عليه الصَّ ، »َوَعليَك السَّ

  .سمع ذلك من حرض

باجلواب جهرًا تواجَد وارتعد واصفرَّ وبكى وأنَّ وجثى عىل  ملسو هيلع هللا ىلصعليه  فلامَّ َمنَّ 

اه: ركبتيه ثم قام وقال  :ياَجدَّ

  ِيف َحاَلِة الُبعِد ُرْوِحي ُكنْـُت ُأرِسـُلها

 

ـــائَِبتِي ـــَي َن ـــي َوِه ـــُل األَْرَض َعنِّ   ُتَقبِّ

  َوَهـِذِه َدْوَلـُة األَْشـَبـاِح َقْد َحـَضـَرْت  

 

ـا َشـَفتِيَفاْمُدْد َيِمينَ  َظـى ِهبَ   َك َكـْي َحتْ

سالة وَمدَّ له رسوُل اهللا  نمتنا رائقات املناهل بَّاك  ملسو هيلع هللا ىلصفانشقَّ تابوُت الرِّ يفة إىل خارج الشُّ يده الرشَّ

َام َحلَّ هبم من ـالنَّبويِّ فقبَّلها والنَّاس ينظرون، وقد كادت تقوم قيامة النَّاس لِ 

ة، وقد كنُت  ديَّ باجلانِب الغريبِّ من احلرم فكدُت أموت جزعًا  ُسلطان اهليبة املحمَّ

قيل  ة، وواهللا إينِّ رأيُتها حني خرجت من القرب كالصَّ لبعدي عن احلجرة النَّبويَّ

 .اليامين

يف ُنميلة احلسينيُّ القايض، وهو ثقٌة أنَّه سمع كالم النَّبيِّ   ملسو هيلع هللا ىلصوأخربين الرشَّ

يِّد أمحد حني كانت يد المه الكريمة بيده وأنَّ للسَّ الة والسَّ : ه يقول له عليه الصَّ
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مواِت « يَّ األسوَد، وعِظ النَّاَس؛ فإنَّ اهللاَ نفَع بَك أهل السَّ اصعِد املنَرب، البِس الزِّ

تَِك إىل يوِم القياَمةِ  يَّ   .»وأهل األرِض، وهذه البيعُة لَك ولِذرِّ

يف نميلة املذكور يف رأيت اليد الطَّاهرة وذراعها املب: وقال يل الرشَّ ارك الرشَّ

نًا من نوٍر، والكف املبارك طويل األصابع، أهبج من الربق املنري، وكذلك قال  مكوَّ

يف النَّبويِّ    . كلُّ من حرض يف احلرم الرشَّ

يِّد أمحد من حرضة احلضور، اضطجع يف باب احلرم امَّ ـول  آن انرصاف السَّ

ُة ُعنَُقُه وسأل النَّاس أن يدوس كلهم عنقه برجله تواضعًا وانكساراً  ، فتخطَّى العامَّ

ُة من أبواٍب ُأَخر   . املبارك، وانرصف اخلاصَّ

، فحرض عندنا، وبعد أن  ، وقد َعُظَم َأمُره لديَّ ثمَّ إينِّ يف اليوم الثَّاين دعوته إيلَّ

يا رشيف، أتشكُّ يف : استقر به اجللوس، التفت إيلَّ وكاشفني بام يف ضمريي قائالً 

ك؟    أمر ابن عمِّ

نا فقل ائر ملسو هيلع هللا ىلصت يا سيِّدي، إنَّ جدَّ   . أمرنا أن نحكم بالظَّاهر واهللا يتوىلَّ الرسَّ

  .صدقت، سل ما بدا لك: قال

أي سيِّدي، من أيِّ القبائل أنت؟ ومن أيِّ بطون العرب؟ وإىل أيِّ : فقلت

  عصابٍة تنتمي؟ 

يف، وعليها خطوطُ   فأمر أصحابه، فأتوا بصحيفٍة مكتوٌب فيها َنَسَبُه الرشَّ

ادات واألمراء وُملوك املغرب والعراق واحلجاز، وهو  العلامء واألرشاف والسَّ

رات، فتلوناها يف حرم رسول اهللا  وشهد  ملسو هيلع هللا ىلصمكتوٌب اسمه بذيلها عىل عادة املشجَّ

عىل مضموهنا األلوف من املسلمني، وقد دلَّ مضموهنا عىل أنَّ صورهتا معلقٌة يف 

ى يف خزانة آل عبيد اهللا األعرج احلسينيِّ الكعبة بأمر اهلواشم، وهلا صورٌة أخر

أمراء املدينة املنورة، فحمدُت اهللا تعاىل عىل أن َمنَّ َعَيلَّ بمعرفته، وجعلني من 

باركة نفعني اهللا به حمبِّيه وشيعته، وقد أخذ عيلَّ العهد وامليثاق، وألزمني طريقته امل
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  .»واملسلمني

ة ا :قلت ه اهللا هبا وهذه الواقعة اجلليلة، واملزيَّ سة اجلميلة التي اختصَّ ملقدَّ

ها به، هي خارقٌة من أرشف اخلارقات، وكرامٌة من أجلِّ الكرامات،  واختصَّ

كبان، وقد ساق هلا اجلهبذ األ  »العقود«جمد األنصاري يف سارت بذكرها الرُّ

أسانيد باهرًة، وأخبارًا زاهرًة، وهي أشهر من أن ُيشار إليها، أو ُينبَّه عليها؛ 

ديَّة يف املشارق واملغارب  ة املحمَّ الشتهارها يف مجيع البالد اإلسالمية، ولدى األمَّ

مِس يف رابعة النَّهار، ولذلك اكتفينا بذكرها اعتامدًا  واألمصار والقفار، اشتهار الشَّ

  .، واهللا املعني)١(عىل اشتهار أمرها

                                                        
يِّد أمحد الرفاعي الكبري هي من أشهر الكرامات  )١( هذه املنقبة اجلليلة التي اختص اهللا هبا وليَّه السَّ

ممن يوسمون بالعلم إنكارهم هلذه املعجرة املحمدية  وأثبتها، وكم أعجب عندما أسمع

 :وسبب إنكارهم!!! والكرامة األمحدية من غري بحث يف أسانيدها أو مصادرها

قد يكون لعدم نقل بعض األئمة واملؤرخني يف توارخيهم وسريهم هذه الكرامة العظيمة،  -

ترمجوه يف كتبهم، وهذا ال  وهذا مردود؛ ألنَّ أصحاب تلك الكتب مل حييطوا بكل ما روي عمن

يعني أن ننكر ما مل يرد يف كتبهم من سري بعض األئمة إذا روي يف كتب أئمة أجالء مل تشتهر 

 .كتبهم

أو لوقوفهم عىل بعض املؤلفات التي كتبت تنقيصًا لبعض األئمة يف الطريقة الرفاعية حسدًا  -

قوا ما فيها من غري حتقيٍق أو تد  .قيقوزورًا وهبتانًا فصدَّ

ة هذه الكرامة، بل يف  فإليك أهيا القارئ املنصف والباحث املدقق هذه العجالة يف إثبات صحَّ

إثبات تواترها بذكر عدد أسانيدها من مصادرها، وذكر الكتب التي نقلتها حسب الرتتيب 

ر أنَّ اإلمام السيد أبا اهلدى الصياد ي أفرد الزمني، مع ذكر رقم اجلزء والصفحه، وقبل البدء أذكِّ

َ فيه تواترها، وهو  .، فمن أراد التوسع يف البحث فلريجع إليه»الكنز املطلسم«: هلا كتابًا َبنيَّ

املصادر التي نقلت هذه الكرامة بسند مصنفيها إىل من حرض وشاهد هذه املعجزة املحمدية   - أ

 :والكرامة األمحدية

ممن شهد كرامة تقبيل ، للعارف الشيخ هاشم األمحدي الرفاعي، وهو »غنيمة الفريقني« -١

 .هـ)٦٣٠-٥٣٣(اليد، ولبس اخلرقة عن اإلمام الرفاعي قدس اهللا رسمها 
= 
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خليفة اإلمام الرفاعي اإلمام رشف الدين بن عبد » الربهان«، ذكرها جامع »الربهان املؤيد« -٢

ـ، وذكر أنه تلقى هذه الكتاب من فم شيخه ١٢هـ، يف املقدمة صـ)٥٨٠- ٥٠٥(السميع 

فيه، ملسو هيلع هللا ىلص مع مجع غفري بعد عام حجه الذي أكرمه اهللا به بتقبيل يد النبي  اإلمام الرفاعي

، وقد تلقى »الربهان املؤيد لصاحب مد اليد موالنا الغوث الرشيف الرفاعي أمحد«: وسامه

 . السادة الرفاعية هذا الكتاب باألسانيد الصحيحة

الشيخ عبد الكريم  ، لإلمام البحر الطام»سواد العينني يف مناقب الغوث أيب العلمني« -٣

 .ــ، سندين هلذه املنقبة اجلليلة٩٥-٩٠هـ، فقد روى يف كتابه صـ)٦٢٣-٥٥٧(الرافعي 

هـ، فقد )٦٧٤-٥٩٣(، لإلمام عيل بن أنجب الشهري بابن الساعي »خمترص أخبار اخللفاء« -٤

؛ ثم ــ مخسة أسانيد هلذه املنقبة اجلليلة١٢٥- ١٢٢صـ» تارخيه«روى املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف 

 .وباجلملة فهذه القصة بلغت مبلغ القطع: قال

، لإلمام املحدث املفرس الفقيه عزِّ الدين أمحد »إرشاد املسلمني لطريقة شيخ املتقني« -٥

ــ، وأيضًا يف رسالته ٩٢-٨٢صـ» اإلرشاد«هـ، فقد روى يف كتابه )٦٩٤-٦١٤(الفاروثي 

، سنده فيها عن والده الشيخ إبراهيم، ــ٩-٨صـ» النفحة املسكية يف الساللة الرفاعية الزكية«

، وذكر أنَّه رأى مخسًة ممن والشيخ إبراهيم عن والده الشيخ عمر خليفة اإلمام الرفاعي 

عام مدت له اليد الرشيفة وهي بمثابة مخسة أسانيد، وإن مل  كان مع اإلمام الرفاعي 

كار عهد اليد الرشيفة ومن حيدثوه هبا؛ إلخبار والده له بذلك؛ والنكباب الناس عليهم لتذ

ت له، فاملجموع ستة أسانيد  .ُمدَّ

مان« -٦ يريني »غاية التحرير يف نسب قطب العرص غوث الزَّ -٦١٢(، لإلمام عبد العزيز الدِّ

 .ــ، سبعة أسانيد هلذه الكرامة األمحدية١٨-١٤صـ» الغاية«هـ، فقد روى يف رسالته )٦٩٤

، لإلمام احلافظ تقي الدين عبد الرمحن بن عبد »نيترياق املحبني يف طبقات املشايخ العارف« -٧

هـ، من تالميذ احلافظ عز الدين )٧٤٤-٦٧٤(املحسن األنصاري الواسطي الشافعي 

 .ـ ثالثة أسانيد١٣- ١٢الفاروثي، فقد روى يف كتابة صـ

، للعالمة حممد بن أيب بكر بن عيل بن عبد امللك »روضة األعيان يف أخبار مشاهري الزمان« -٨

ـ سنده عن ١٠٠هـ، فقد روى يف كتابه صـ)٧٥٠(اد املوصيل الرفاعي املتوىف بعد سنة بن مح

: يف هذه الكرامة اجلليلة، وقال بعد ذكرها أبيه إىل جده عبد امللك خليفة اإلمام الرفاعي 

جال بوجه التفصيل فلرياجع  .وخرب هذه القصة متواتٌر مشهوٌر، وقد ساقه كثٌري من أعيان الرِّ

ــ ٧٩٣(، لشيخ اإلسالم السيد حممد رساج الدين الرفاعي املخزومي »خبارصحاح األ« -٩

ــ، سندًا واحدًا ينتهي إىل الشيخ عمر ٦٧ــ، فقد روى يف كتابه صــ٦٧هـ، صــ) ٨٨٥
= 



٢٠٧ 

                                                                                                                                              
= 

 .الفاروثي رمحه اهللا تعاىل

يِّد أمحد الرفاعي « - ١٠ ف املحتَّم فيام منَّ اهللا به عىل وليِّه السَّ ، »ملسو هيلع هللا ىلصنَّبيِّ من تقبيل يد ال الرشَّ

ـ ٢١-١٩هـ، فقد روى يف هذه الرسالة صـ)٩١١ــ  ٨٤٩(لإلمام جالل الدين السيوطي 

أسانيده ــ متابعات لبعض األسانيد : ثالثة أسانيد له هلذه املنقبة العظيمة، وهي ــ أي

 .السابقة

العامل  فيكون عدد األسانيد ــ شواهد ومتابعات ــ ثالثني سندًا وهي كام يعلم طالب العلم ال

فقط بأهنا تفيد القطع والتواتر، ومن مل يعلم ذلك فليعد إىل ما قرره السادة األعالم يف كتب 

 .مصطلح احلديث يف بيان احلديث املتواتر

مل أذكر هذه األسانيد من مصادرها عىل سبيل احلرص واجلمع لكل األسانيد واملصادر، : مالحظه

 .صادر واملراجع وفيها الغنية لطالب احلقِّ بل هذا ما وصل هلذا العبد الفقري من امل

الـمراجع التي ذكرت الكرامة من غري ذكر السند حسب الرتتيب الزمني وهي دليل عىل  -جـ

 :شهرهتا

هـ، )٦٧٠-٥٧٤(، لإلمام أمحد عز الدين الصياد »املعارف املحمدية يف الوظائف األمحدية«-١

 .ــ١٨٠-١٧٢صـ

 .خ/٢٦-٢٥الصياد أيضًا لوحة لإلمام عز الدين ، »الطريق القويم«-٢

، لإلمام قاسم بن حممد الواسطي »أم الرباهني بتصحيح اليقني يف إشارات الصاحلني«-٣

 .خ/٢٨٦-٢٨٢هـ، لوحة )٦٨٠(الشافعي تـ

، لإلمام عيل أيب احلسن الواسطي »خالصة اإلكسري يف نسب سيدنا الرفاعي الكبري«-٤

جزة املحمدية والكرامة األمحدية ـ هذه املع٣١هـ، فقد ذكر صـ)٧٣٣ -٦٥٤(الشافعي 

 .»النفحة املسكية«ناقًال عن شيخه اإلمام عز الدين الفاروثي من 

» البهجة اجلليلة الوسطى«أو » ربيع العاشقني يف مناقب اإلمام الرفاعي سيد العارفني«-٥

افعيِّ تـ ادي الشَّ يخ عيلِّ بن مجال احلدَّ  . ١٤١/الرياض لوحة- هـ، خمطوط)٧٣٣(للشَّ

، للسيد الرشيف تاج الدين »االختصار يف أخبار البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار غاية«-٦

 .ــ٥٩هـ، صـ)٧٥٣(بن حممد زهرة احلسيني كان حيًَّا سنة 

، عبد الرمحن بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن عثامن »نزهة املجالس ومنتخب النفائس«-٧

 .ـ٢٥٩هـ، صـ)٨٩٤(الصفوري الشافعي تـ

، للشيخ أيب الفضل عبد »الزاهرة يف اجتامع األولياء يقظًة بسيد الدنيا واآلخرةالكواكب «-٨

 .ـ٤٢هـ، صـ)٨٩٤(القادر بن احلسني بن مغيزيل الشاذيل، فرغ من تأليفه سنة 

، للحافظ جالل الدين السيوطي »تنوير احللك يف جواز رؤية النبي وامللك«-٩
= 
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 .ـ٣٣هـ، صـ)٩١١ــ٨٤٩(

  ، للشيخ أيب بكر العيدروس العدين »القطب الكبري الرفاعيالنجم الساعي يف مناقب «- ١٠

 .ـ٩٦هـ، صـ)٩١٤- ٨٨٠(

ٍد » عقود الآلل يف تراجم السادة األمحدية أعيان أهل الكامل«- ١١ لإلمام أيب بكٍر بن حممَّ

 .خ/٥١-٤١هـ، لوحة )٩٦١(األنصاريِّ تـ

 .ـ٨٤هـ، صـ)٩٦٣-٨٩٩(، للعالمة حممد التاذيف »قالئد اجلواهر«- ١٢

، )٩٨٠(، للعالمة أمحد بن حمّمد الوتري »الناظرين وخالصة مناقب الصاحلنيروضة «- ١٣

 .ــ٥٤صــ

، للحافظ حممد عبد )الطبقات الكربى(» الكواكب الدرية يف تراجم السادة الصوفية«- ١٤

 .٢/٢٢٠، ٤١٠هـ، رقم )١٠٣١-٩٥٢(الرؤوف املناوي 

لقادر بن حممد الطربي ، للعالمة السيد عبد ا»كشف النقاب عن أنساب األربعة األقطاب«- ١٥

 .ـ٦هـ، صـ)١٠٣٣- ٩٧٦(احلسيني 

دًا «- ١٦ ، للعالمة برهان »ال خيلو منه مكان وال زمانملسو هيلع هللا ىلص تعريف أهل اإلسالم واإليامن بأنَّ حممَّ

 .ــ٤٨٢هـ، صـ)١٠٤٤(الدين احللبي صاحب السرية احللبية تـ

شهاب ، للشيخ أمحد بن حممد بن عمر، »نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض«- ١٧

 .٤/٥٤٣هـ، ج)١٠٦٩ــ  ٩٧٧(الدين اخلفاجي 

للشيخ أمحد القليويب » حتفة الراغب يف سرية مجاعة من أعيان أهل البيت األطائب«- ١٨

 . ــ٣٢هـ صــ)١٠٦٩(تـ

هـ )١٠٧١(، للشيخ أمحد القاشاين املدين تـ»إىل املدينةملسو هيلع هللا ىلص الدرة الثمينة فيام لزائر النبي «- ١٩

 .ـ١٣٩صـ

 .ـ٧هـ، صـ)١١١٣-١٠٤٩(ي الشيخ حسن العجيمي ، للمفت»خبايا الزوايا«- ٢٠

هـ، )١١١٦-١٠٥٠(، للعالمة السيد أسعد املدين احلسني مفتي املدينة املنورة »املسلسل«- ٢١

 .ـ٢٣صـ

للمحدث الشيخ حممد بن قاسم  »الفوائد اجلليلة البهية عىل الشامئل املحمدية للرتمذي«- ٢٢

 .ـــ٣٦٤هـ، صـ)١١٨٢- ١١٠٩(جسوس 

، للعالمة عبد املنعم العاين ثم » أخبار السيد حسني برهان الدينقاموس العاشقني يف«- ٢٣

 .ـ٦٩- ٦٨هـ، صـ)١١٨٣-١٠٩٦(الراوي 

، للعالمة سليامن بن عمر العجييل األزهري »الفتوحات األمحدية باملنح املحمدية«- ٢٤
= 
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 .ــ٥٦هـ صــ)١٢٠٤(الشافعي، املعروف باجلمل تـ

هـ، )١٢٣٢(وي بن أمحد احلداد للشيخ السيد عل، »مصباح األنام وجالء الظالم«- ٢٥

 . ــ٢٨صــ

هـ، )١٢١٩(، فرغ منه »األرسار الربانية والفيوضات الرمحانية عىل الصلوات الدرديرية«- ٢٦

ــ للعالمة أمحد ٨٦هـ، صـ)١٢٢٨(ـ وحاشية عىل رشح اخلريدة البهيَّة، فرغ منه ٤٥صـ

 .هـ)١٢٤١-١١٧٥(بن حممد الصاوي 

َبَلنجي »ملسو هيلع هللا ىلصاملختار نور األبصار يف مناقب آل النبي «- ٢٧ بعد  ١٢٥٢(، للشيخ مؤمن الشَّ

 .ـ٢٥٣هـ، صـ)١٣٠٨

، لإلمام حممد مهدي هباء الدين الصيادي الشهري »مراحل السالكني«ويف هذا الكتاب  - ٢٨

 .هـ)١٢٨٧-١٢٢٠(بالرواس

ت باشا العمري املوصيل »العقود اجلوهرية يف مدائح احلرضة الرفاعية«- ٢٩ ، لألديب أمحد عزَّ

 .ـ٦-٥ـ، صـه)١٣١٠- ١٢٤٤(

، للسيد العالمة حممد أيب اهلدى »الكنز املطلسم يف مد يد النبي لولده الغوث الرفاعي األعظم«- ٣٠

هـ، وقد ذكر املؤلف يف هذا الكتاب األسانيد والكتب التي )١٣٢٧- ١٢٦٦(الصيادي 

 .ذكرت هذه الكرامة للسيد أمحد وفيه الغنية لطالب العلم يف بحثه إلثبات هذه الكرامة

، للشيخ حممد نوري بن مصطفى أفندي »فحات اهلدائية عىل ورد السادة األمحديةالن«- ٣١

 .ـ٢٠هـ، صـ)١٣١١(األرحياوي، فرغ منه سنة 

، للعالمة الشيخ أمحد »ملسو هيلع هللا ىلصنفحات الرضا والقبول يف فضائل املدينة وزيارة سيدنا الرسول «- ٣٢

 .ـ٤٧هـ، صـ)١٣٢٧(احلرضاوي الشافعي تـ

للسيد حممد بن السيد أمحد » ني العظيمني الرفاعي واجليالينلباب املعاين يف أخبار القطب«- ٣٣

 .ــ٢١هـ صـ)١٣٠٧(العبديل البحريني الرفاعي وكطبع يف حياته سنة 

، للسيد حممود شكري بن عبد اهللا بن شهاب »األرسار اإلهلية رشح القصيدة الرفاعية«- ٣٤

 .ـ٣٣- ٢٩هـ، صـ)١٣٤٢-١٢٧٣(الدين حممود اآللويس احلسيني 

 .١/٤٤١هـ، )١٣٥٠-١٢٦٥(، للعالمة يوسف النبهاين »مات األولياءجامع كرا«- ٣٥

 .ـ٢٣٨-٢٣٧، للطبيب العالمة حممد أيب اليرس عابدين، صـ»وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له«- ٣٦

وقد ذكرها العالمة السيد أبو اهلدى الصيادي يف  وهناك مصادر ومراجع مل أقف عليها -د

 :أذكر أمهها» األرسار اإلهلية«د شكري اآللويس يف ، والعالمة السيد حممو»الكنز املطلسم«

، للشيخ حميي الدين أمحد بن سليامن اهلّاممي احلسيني الرفاعي، كان حيًا »مناقب ابن الرفاعي«
= 
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 ]وحسبه  نسب اإلمام الرفاعي [ 

رأيس ذيل عناية احلرضة األمحدية بذكر نسبه  وهنا أحببت أن أنرش عىل   

ام وثيقته، وإجالالً ملنزلته،  وحسبه؛ فخرًا ألهل طريقته وذوي قرابته وُخدَّ

ه صاحب اخلُُلق العظيم  عليه  -وإعظامًا لشأنه الكريم، واحتفاالً باتِّصاله إىل جدِّ

  .-أفضل صلوات امللك الرحيم 

 :فأقول

ين أبو العلمني فاعيُّ احلسينيُّ   الغوث األكرب واإلمامأمحد حميي الدِّ األشهر الرِّ

وُيكنَّى بأيب أمحد د بن عيلٍّ أيب احلسن بن حييى أمح هو : ريض اهللا عنه وعنَّا به

ابن ثابت بن أيب ثابت بن أيب الفوارس عيلٍّ احلازم بن أيب  - نقيب البرصة املغريب 

د بن عيلٍّ أمحد بن عيلِّ بن رفاعة احلسن األصغر بن ا ملهديِّ بن أيب القاسم حممَّ

ث ابن أمحد األكرب بن موسى  ئيس بن احلسني عبد الرمحن الريض املحدِّ احلسن الرَّ

الثَّاين بن إبراهيم املرتىض املجاب، ابن اإلمام موسى الكاظم، ابن اإلمام جعفٍر 

                                                                                                                                              
= 

 . هـ)٦٨٠(سنة 

 . هـ)٨٤٨(كلهم للنسابة السيد عيل أيب احلسن الرفاعي العبديل تـ »الزبدة«و» العمدة«و» العدة«

 .هـ)٩٠١(لإلمام الشيخ حممد الوتري تـ» منقبة مد اليدالفخر املخلد يف «

 .هـ)٩٧٣(، لإلمام الشعراين تـ»مناقب الصاحلني«

 .هـ)١٠١٨(للشيخ حممد العلمي تـ» الوسيلة«

» روضة الناظرين«أكتفي هبذا القدر، وال يسعني يف اخلتام إالَّ أن َأْذُكر قول اإلمام الوتري يف 

ت «: ا نصهــ يف هذه املنقبة، وهو م٥٤صـ هذه القصة تواتر خربها، وعال ذكرها، وصحَّ

خني، ال ينكرها إالَّ جاهلٌّ  ثون وكثٌري من أهل الطبقات واملؤرِّ أسانيدها، وكتبها احلفاظ واملحدِّ

ة  ة، أو معذوٌر من غري هذه األمَّ ديَّ ة وظهور املعجزة املحمَّ قليل الروية، حاسٌد لسلطان النُّبوَّ

ة   . »...األمحديَّ
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ٍد الباقر، ابن اإلمام زين العابدين عيلٍّ السَّ  ادق، ابن اإلمام حممَّ جاد ابن اإلمام الصَّ

هيد ابن اإلمام عيلٍّ أمري املؤمنني أسد اهللا، إمام أولياء اهللا،  احلسني املظلوم الشَّ

هيد سيدة نساء العملسو هيلع هللا ىلصصهر رسول اهللا  املني، فاطمة ، وأم سيِّدنا اإلمام احلسني الشَّ

هراء البتول  المعليها الزَّ   .ملسو هيلع هللا ىلص، وهي بنت رسول اهللا وعىل بنيها الطَّاهرين السَّ

يرينيُّ قال  يف «: )١(»غاية التَّحرير«يف  اإلمام عبد العزيز الدِّ ثنا الرشَّ حدَّ

ثمَّ البطائحيُّ ثم املرصيُّ  الكبري عبد احلافظ بن رسور بن بدر احلسينيُّ املقديسُّ 

ه س اهللاُ رسَّ فاعيِّ  قدَّ يِّد أمحد الرِّ عىل الوجه الذي  بعد أن أورد نسب سيِّدنا السَّ

يِّد بدر احلسينّي الوفائّي صاحب وادي النُّور بديار القدس أماله ُذكَِر أنَّ جدَّ  ه السَّ

ورة، وقال له يف عىل هذه الصُّ ثبت هذا النَّسب املبارك عىل هذا : هذا النَّسب الرشَّ

املنوال يف املغرب ثمَّ يف احلجاز ثمَّ يف العراق وبلغت شهرته اآلفاق، ومل يلك 

يِّد حييى سوى املالحدة والباطنية يف العراق بُ لسانه بالقدح فيه مسلٌم قطُّ  غضًا للسَّ

س اهللا راملغريبِّ  يِّد أمحد ألبيهوحهقدَّ   .، وهو جدُّ سيِّدنا السَّ

ببغداد سنة مخسني وأربعامئة وقد ُهِدَمْت  )٢(وذلك ألنَّه َقِدَم عىل اخلليفة القائم   

ب السَّ  يِّد حييى نقيبًا للبرصة أركاُن دولته ببغي املالحدة وأصحاب البدع، فنصَّ

ة، فبغضه  نَّة، وأعزَّ به جمد خليفة األمَّ وواسط والبطائح، فأيَّد اهللا به رشف السُّ

غمزة  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك املبتدعة وقدحوا به، وما قولك بويلٍّ من أعيان آل بيت النَّبيِّ 

  :ملحٌد مبتدٌع ملموز العقيدة، وأنشد متمثِّالً 

                                                        
 .ـ٢٠-١٩صـ )١(

عبد اهللا بن أمحد القادر باهللا ابن األمري إسحاق بن املقتدر العبايس، أبو جعفر، القائم بأمر اهللا  )٢(

هـ بعهٍد )٤٢٢(خليفة من العباسيني يف العراق، ويل اخلالفة بعد وفاة أبيه سنة : هـ)٤٦٧- ٣٩١(

عية، له فضٌل و  »األعالم«. عنايٌة باألدب واإلنشاءمنه، وكان ورعًا، عادالً، كثري الرفق بالرَّ

 .٤/٦٦للزركيل 
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  دِر جاهـٌل ي ناقُص القـرضـبَّ عِ ـإَِذا َس 

 

  واُب ـوُت جـــكــــسُّ ـال ه إالَّ ـيَس لـــلـــف

هُ ـُضــــَس يَ ـيــــَث لـيــــلَّ ـَر أنَّ الـْم َتــــألـــ    رُّ

 

  »كــالُب  هِ ـيـــلـع اً ـْوَمـــيَ  ْت ـَحـــبَ ـنَ  إَِذا

يرينيُّ  :قلت نمتنا رائقات املناهل يخ اجلليل «: )١(»الغاية«يف  وقال اإلمام الدِّ ثنا شيُخنا الشَّ حدَّ

، قالهبرام الدَّ  يخ أبو الفتح : مرييُّ حدثنا شيخنا وموالنا العارف باهللا الشَّ

يِّد أمحد : قال ) ٢(الواسطيُّ  يِّد حييى النَّقيب جدُّ سيِّدنا وموالنا السَّ َوَفَد سيُِّدنا السَّ

فاعيِّ  زمن ألبيه من املغرب إىل احلجاز ثمَّ إىل العراق يف  ريض اهللا عنهامالكبري الرِّ

س اهللا روحهاخلليفة ال فاستقدمه إىل بغداد وأكرم قدومه، ووالَّه  قائم العبَّايسِّ قدَّ

يار كلَّ  نقابة البرصة وواسط والبطائح؛ فإنَّ أهل البدعة أفسدوا يف تلك الدِّ

نََّة  يِّد حييى وجاهد يف اهللا كلَّ جهاده، وَنَرصَ اهللاُ به السُّ اإلفساد يومئٍذ، فقام السَّ

احلة العارفة باهللا وَخَذَل البدعة، وتز يخة الصَّ ج من األنصار سكان واسط بالشَّ وَّ

، فأولدها  اريِّ اهد الكبري ويلِّ اهللا احلسن النَّجَّ يخ الزَّ ة بنت الشَّ علًام، األنصاريَّ

اهد صاحب املشهد  يِّ الزَّ يِّد عليًَّا أبا احلسن، ويعرف باملكِّ سلطان العارفني السَّ

ر بظاهر اجلانب الرشَّ  يِّد عيلٍّ املنوَّ يِّد حييى وُعْمُر ولده السَّ قيِّ من بغداد، وتويف السَّ

                                                        
 .ـ٢٤-٢٠صـ )١(

: هـ)٥٨٠(أمحد بن أيب الغنائم بن صدقة بن أمحد بن اخلرض، أبو الفتح القريش، الواسطي تـ  )٢(

الزاهد، شيخ الشيوخ، القطب الكامل، كان معمور القلب عظيم القدر، وهو خليفة اإلمام 

يخ  ، اقتلع السيِّد أمحد الرفاعي وأحد أجالَّء أصحابه نخامًة من فمه وهو يتوضأ، وكان الشَّ

أبو الفتح َيُصبُّ عىل يديه املاء فأخذ النخامة التي ألقاها شيخه وازدردها، فكشف اهللا له عن 

أنت هناك : املرشق واملغرب ورأى اإلسكندرية، فأطال النَّظر إليها، فقال له شيخه سيِّدنا أمحد

هـ وأقام هبا )٥٦٠(اهبا تصري، وكان األمر كذلك فإنه نزل اإلسكندرية سنة أي مبارك، وإىل تر

سنة مل يفتح عليه فيها باب اإلرشاد، فرجع إىل أم عبيدة وأقام هبا ثالثة أعوام ثم بعدها أذن له 

. ت عرشة سنة، وتويف هباهـ، وأقام هبا س)٥٦٣(يف العود إىل اإلسكندرية، فنزهلا سنة  شيخه 

 .١٠/٢٠٨للذهبي  »تاريخ اإلسالم«ـ، و١٢٧للفاروثي صـ »اد املسلمنيإرش«: انظر
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سنة واحدة، فكفله أخواله األنصار وبنو خالته آل الّصرييفِّ أمراء البرصة، فأتقن 

يخ الكبري أبا سعيٍد حييى  يعة، وصحب خاله الشَّ قراءة القرآن وعلوم الرشَّ

اريَّ  يخ أبا امل)١(النَّجَّ ه الشَّ يخ أيب احلسني )٢(نصور الطَّيِّب، وابن عمِّ ه بالشَّ ، وتفقَّ

يخ  )٣(احلربوينِّ وبالفارقيِّ  وبجامعٍة من مشايخ العرص، واتَّصل بخدمة خاله الشَّ

يخ  ٍة ترك البرصة ونزل إىل البطائح بأمٍر من ابن خاله الشَّ ، وبعد مدَّ اريِّ حييى النَّجَّ

جه بأخته التَّقيَّة منصوٍر، وذلك يف سنة سبع وتسعني وأربعامئة، ويف نة زوَّ  تلك السَّ

ة، فأعقب منها سلطان األولياء العارفني، إمام  احلة فاطمة األنصاريَّ الطَّاهرة الصَّ

فاعيِّ احلسينيِّ  يِّد أمحد أبا العبَّاس الكبري الرِّ ين السَّ اهلدى سيِّدنا وموالنا حميي الدِّ

يِّد إسامعيل يِّدة ست النَّسب، والسَّ ين عثامن، )٤(، والسَّ يِّد سيف الدِّ ، والسَّ

                                                        
هو الشيخ حييى النجاري األنصاري أبو سعيد والد الشيخ منصور البطائحي صاحب أم عبيدة  )١(

ج به األصحاب، وانتمى :  هـ)٥١٠(تـ عوة نافذ البصرية عظيم الكشف، خترَّ كان مستجاب الدَّ

 »إرشاد املسلمني«. برواقه يف أم عبيدة الب، تويف رمحه اهللا تعاىل ألحباب، وابتهج به الطإليه ا

 .ـ١٥للفاروثي صـ

هو الشيخ أبو منصور حممد الطيب بن حممد بن كامل األنصاري، وهو خال أم الشيخ منصور  )٢(

كان عاملًا فقيهًا مباركًا حممود السرية، شافعي املذهب، حممدي : هـ)٥٠٠(وابن عم أبيه تـ 

 .ـ١٧ -١٦للفاروثي صـ »إرشاد املسلمني«. تويف بأم عبيدة ودفن بمقربة الورديةاملرشب، 

كان : هـ)٥٢٨–٤٣٣(احلسني بن إبراهيم بن عيل بن برهون القايض أبو عيل الفارقي الشافعي )٣(

ه عىل أيب عبد اهللا حممد بن بيان الكازروين،  إمامًا ورعًا، قائًام يف احلق، مشهورًا بالذكاء، تفقَّ

شيخ أيب إسحاق الشريازي والزمه، والزم ابن الصباغ، توىلَّ قضاء واسط ثم عزل، وسكنها وال

البن شهبة  »طبقات الشافعية«: انظر. إىل حني وفاته عن مخس وتسعني سنة، ودفن يف مدرسته

 .٢/٣٠٣، ٢٧١رقم 

يِّد أمحد  )٤( يِّد إسامعيل األخ األصغر للسَّ ج، وعنه أخذ تربى برتبيته، وانتفع بخدمت السَّ ه، وبه خترَّ

نة التي  ٌة، تويفِّ يف السَّ د وغريه، وله خوارٌق كثريٌة، وشهرٌة بالبطائح، وانتفع به ُأمَّ يِّد حممَّ ولده السَّ

يِّد الكبري  اٍم قالئل، وقربه مع عشريته بـ  ريض اهللا عنهامتويفِّ هبا أخوه السَّ ). تل احلي ( بعده بأيَّ

 . ـ١٩صـ »ترياق املحبني«: انطر
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  .وصغارًا ُأَخر ماتوا كلُّهم أطفاالً 

يِّد أمحد لبنتيه الكريمتني الطَّاهرتني زينب وفاطمة، ومن  ع من السَّ وقد تفرَّ

يِّد عثامن  ه السَّ يِّد  -ست النَّسب : أعني - أخته زوج ابن عمِّ ومن أخويه السَّ

ين عثام يِّد سيف الدِّ ام، وهلم إسامعيل والسَّ ن كل فروع بني رفاعة يف العراق والشَّ

يِّد حازم، ومجاعٌة يتَّصلون  يِّد أمحد والد السَّ عصابٌة يف املغرب يتَّصلون هبم بعد السَّ

يِّد حازم، وهم من بني  رة يتَّصلون هبم بالسَّ هبم قبله، وهلم ُعْصَبٌة يف املدينة املنوَّ

يِّد عبد اهللا املدين يِّد  القادم من )١(السَّ ابع للسَّ يِّد حازم وهو اجلد الرَّ املغرب ابن السَّ

يِّد حازٍم  يِّد ثابٍت ابن السَّ يِّد حييى ابن السَّ يِّد أمحد ابن السَّ ؛ فإنَّ السَّ فاعيِّ أمحد الرِّ

يِّد أمحد إىل رسول اهللا  س اهللا روحهملسو هيلع هللا ىلصوساق نسب السَّ اوي قدَّ هذا : ، ثمَّ قال الرَّ

يِّد أمحد ألبي   .هنسب السَّ

فهو أمحد بن فاطمة بنت حييى بن موسى بن كامل بن حييى بن : وأما نسبه ألمه

ٍد بن منصوٍر بن خالٍد بن زيٍد بن مٍت وهو  أيب بكٍر الواسطيِّ بن موسى بن حممَّ

اريُّ األنصاريُّ صاحب رسول اهللا    .ملسو هيلع هللا ىلصأيوب بن خالد أيب أيوب بن زيٍد النَّجَّ

بنت رابعة بنت عبد اهللا الطَّاهر نقيب  فاطمة: ونسب أمه ألمها نقول: ثم قال

ٍد نقيب واسط،  واسط ابن سامل، نقيب واسط، ابن أيب يعىل نقيب واسط، ابن حممَّ

، ابن عبيد  ٍد األشرت أمري احلاجِّ يد الكبري حممَّ ٍد الفتح أمري احلاج ابن السَّ ابن أيب حممَّ

الح بن عبيد اهللا األعرج، ابن  اهللا الثَّالث، ابن عيلِّ بن عبيد اهللا الثَّاين بن عيلٍّ  الصَّ

  . ملسو هيلع هللا ىلصاحلسني األصغر، ابن اإلمام زين العابدين ابن اإلمام احلسني سبط النَّبيِّ 

                                                        
يِّد عبد اهللا املدينُّ ابن السيد عيل احلازم احلسيني تـ  )١( هاجر من إشبيلية إىل املدينة : هـ)٤٢٠(السَّ

رة عام  اح، وله ذيل باملدينة )٤٠٥(املنوَّ ف والنَّسب الوضَّ هـ، فاشتهر بالعلم والصالح والرشَّ

قيامز، واألمري احلسني أمري عظيم، منهم قايض القضاة السيد عيل بن احلسني املدين، واألمري 

 .ـ٩صـ »الروضة الندية«. البقيعاملدينة، وأمة كثرية مجَّة، تويف باملدينة ودفن ب
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فاعيِّ ألبيه يد حييى املغريب نقيب البرصة من  ونسب جدِّ اإلمام الرِّ سيِّدي السَّ

ه فنقول ىل ملك حييى بن آمنة بنت حييى العقييل بن النارص لدين اهللا ع: جهة أمِّ

د بن عيلِّ بن عبد اهللا بن عمر بن إدريس  األندلس ابن أمحد بن ميمون بن حممَّ

األصغر بن إدريس األكرب الذي فتح اهللا الغرب عىل يديه، ابن عبد اهللا املحض بن 

يِّ  الماحلسن املثنَّى ابن اإلمام السَّ الة والسَّ   .د احلسن سبط النَّبيِّ املؤمتن عليه الصَّ

ه أيضًا ونسب جدِّ     اريِّ األنصاريِّ من جهة أمِّ يخ حييى النَّجَّ ه سيدي الشَّ ه ألمِّ

د بن حييى بن  :نقول حييى بن علوية، ويقال عالية، بنت احلسن الالع بن حممَّ

يسِّ بن إبراهيم طباطبا بن  د الرَّ احلسني، ملك اليمن ومكة، ابن القاسم بن حممَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصمام احلسن سبط النَّبيِّ إبراهيم الغمر بن احلسن املثنَّى ابن اإل

ادق نسٌب لسيِّدنا أمري  ه اإلمام جعفٍر الصَّ فاعيِّ من طريق جدِّ ولإلمام الرِّ

ديق ؛ فإنَّ أمَّ اإلمام جعفٍر هي أمُّ فروة بنت القاسم بن  املؤمنني أيب بكٍر الصِّ

يق  دِّ د بن سيِّدنا أيب بكٍر الصِّ بنت عبد  ، ووالدة أمِّ فروة املذكورة أسامءحممَّ

مح ضوانالرَّ ديق عليه الرِّ ادق ن بن موالنا أيب بكٍر الصَّ ؛ وهلذا كان اإلمام الصَّ

تني: يقول جعفٌر  يُق َمرَّ دِّ  .)١(َوَلَدِين الصِّ

بط  فاعيِّ أيضًا باإلمام احلسن السِّ من طريق  ويتصل نسب سيِّدنا اإلمام الرِّ

ه األعىل عيلِّ بن رفاعة احلسن األصغر امل ي نزيل إشبيلية؛ وذلك أجدِّ نَّ رفاعة كِّ

ه وروحه احلسن س اهللا رسَّ ة إىل إشبيلية باملغرب يف فتنة  قدَّ هاجر من مكَّ

ة عىل الُعبيديِّني ألجل  قاتلهم اهللا )٢(القرامطة سنة سبع عرش وثالثامئة؛ إلقامة احلُجَّ

                                                        
، ويف ٦/٢٥٥»سري أعالم النبالء«اإلمام الذهبي يف : ذكرها يف ترمجة اإلمام جعفر الصادق  )١(

ـ، واإلمام  ٤٥صـ »خالصة اإلكسري«، واإلمام أبو احلسن الواسطي يف ١/١٦٦»احلفاظ ةتذكر«

 .وغريهم ١/١٥٩»التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة«السخاوي يف 

هـ عندما خرج عىل احلجيج يف )٣١٧(سنة  -لعنه اهللا  -هي التي قام هبا أبو طاهر القرمطي  )٢(
= 



٢١٦ 

بأمرهم إرغامًا  أنَّ القرمطي فعل ما فعل خدمًة للعبيديِّني وقياماً : ذلك فإنَّه قيل

للعبَّاسيِّني، فلامَّ وصل املغرب عظَّمه ملوكها وأمراؤها، وعكف عليه ساداهتا، 

ج  وانتفع به املسلمون، فأقام ببادية إشبيلية فارًا بدينه مع قبيلة بني شيبان، ثم تزوَّ

يفة نبها بنت أمحد بن عيل بن عبد اهللا بن عمر بن إدريس األصغر بن إدريس  بالرشَّ

فاعيِّ  -  ملك املغرب احلسينيِّ الكبري فأعقب منها علّيًا األكرب يِّد أمحد الرِّ جّد السَّ

ادس  ريض اهللا عنهم  قاٌب مباركةٌ وسعدًا وعمران وبركات، ولكلِّهم أع - السَّ

  .آمني. »ونفع هبم املسلمني

يخ عزُّ الدِّ «: )١(ثم قال ٍد الشَّ ين أخربنا شيخنا سلطان العلامء عبد العزيز أبو حممَّ

ه بن عبد ال س اهللا رسَّ افعيُّ قدَّ الم الشَّ ويف العامل : قالسَّ يخ الصُّ قرأت يف كتاب الشَّ

ين أمحد بن  يف حميي الدِّ يِّد الرشَّ لف السَّ ة بقيَّة السَّ ديَّ نَّة املحمَّ ك بالسُّ الح املتمسِّ الصَّ

فاعيِّ اهلامميِّ  س اهللا روحه )٢(سليامن احلسينيِّ الرِّ ه نقلُت هذه ، ومن خطِّ قدَّ

                                                                                                                                              
= 

ة وَحَرِمَها ويف جوف الك عبة من مجاعته يوم الرتوية فانتهب أمواهلم واستباح قتاهلم فقتل يف مكَّ

اِج خلقًا كثريًا، ودفنهم يف بئر زمزم ويف أماكنهم من احلرم، وهدم ُقبََّة زمزم، ونزع كسوة  احلُجَّ

الكعبة عنها وشققها بني أصحابه، ثم قلع احلجر األسود وأخذه معهم إىل بالدهم فمكث 

وه يف سنة ) ٢٢(عندهم نسبة  -طميني الفا-هـ، وقد كانوا ممالئني للعبيديني )٣٩٣(سنة حتَّى ردُّ

ألمريهم عبيد اهللا بن ميمون القداح الذي هيوديًا فادَّعى أنَّه أسلم، وادَّعى أنَّه رشيٌف فاطميٌّ 

قه عىل ذلك طائفٌة كثريٌة من الرببر وغريهم من اجلهلة البن كثري »البداية والنهاية«: انظر. فصدَّ

٥٥٢-٧/٥٥١. 

 .ـ٣٠-٢٦صـ »تحريرغاية ال«الشيخ عبد العزيز الديريني يف : أي )١(

بعد أن ترجم اإلمام الرفاعي : قال اإلمام الذهبي: الشيخ حميي الدين أمحد بن سليامن احلسيني )٢(

  مناقب ابن الرفاعي «نقلت أكثر ما هنا عن يعقوب من كتاب : ٩/٧٢»تاريخ اإلسالم«يف

«  ،شيخ الرواق املعمور َمجْع الشيخ حميي الدين أمحد بن سليامن اهلّاممي، احلسيني، الرفاعي

باهلاللية، بظاهر القاهرة، سمعه منه الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر ابن الشيخ أبو طالب 

األنصاري، الرفاعي الدمشقي، ويعرف بشيخ حّطني، بالقاهرة سنة ثامنني وستامئة، وقد كتبه عنه 
= 



٢١٧ 

حيفة، يقول الفقري إىل اهللا تعاىل عبد العزيز بن حممَّ  مرييُّ عفا اهللا عنهالصَّ ، د الدَّ

الم،  ين عبد العزيز بن عبد السَّ وأنا نقلُتها من خطِّ شيخنا شيخ اإلسالم عزِّ الدِّ

ها ٌد أبو القاسم احلسينيُّ نزل السَّ : وقرأهتا بعد نقلها عليه وهذا نصُّ يِّد حممُّ

ة  فاعيِّ مع أبيه إىل مكَّ يِّد أمحد الرِّ البغداديُّ اجلدُّ التَّاسع لسيِّدنا وموالنا السَّ

لوه حرمًة  ين، وَبجَّ وتوطَّنها وأحبَّه النَّاس، واعتقدوا صالحه وعظَّموه ألجل الدِّ

ديِّ    . لنسبه املحمَّ

ة يف منامه : صل لهومن غرائب اإلحتاف اإلهلي الذي ح أنَّه رأى ليلة مجعة بمكَّ

امء نوٌر غِيشَ األبصار، ثمَّ انكشف رداُء  امء ُفتحت، ونزل من السَّ أنَّ أبواب السَّ

ة، وَفوَق  يباج، وعليها األِرسَّ ة َخِرضٍة مفروشٍة بُشَقِق الدِّ النُّوِر عن أرٍض نديَّ

ِة رجاٌل تغشاهم من كلِّ جهاهتم األنوارُ  ، ومعه ولده املهدّي، وإذا برُجٍل قد األَِرسَّ

ٌع  جاء فدعامها، فذهبا معه حتَّى إذا أوقفهام ُجتاه رسيٍر رفيٍع عليه ِسٌرت مرصَّ

يِر رجٌل عظيُم املهابِة جليُل  ُرت ونزل من الرسَّ باليواقيت واجلواهر، فانكشف السِّ

م إليهم وقال اسم، ُخْذ هذه يا أبا الق: الطُّول، وبيده غصن شجرٍة رفيٍع، فتقدَّ

الُغَريسة وأعطها لولدك املهدي، واسُلك به هذا الطَّريق إىل الغرب، فإذا وصلها 

جرة، فإذا نمت فيأخذ أرشف أغصاهنا ويسلِّمه إىل بعض  فليغرس فيها هذه الشَّ

ق، فإذا انتهى إىل واسط فليغرس الغصن  أوالده، وليسلك به هذا الطَّريق إىل الرشَّ

ري؛ فإنَّ هذا الغصن ُينِْجُب شجرًة َتِصُل فروعها املرشق هبا وليقلع عن السَّ 

امء   .واملغرب، وتصل إىل قبَّة السَّ
                                                                                                                                              

= 
يف سنة  »تارخيه«اجلزري، وأودعه  مناولًة وإجازًة املوىل شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم

قال الشيخ أمحد بن عبد الرمحن ابن الشيخ : ذكر والدته، ثم قال: مخس وسبعامئة، فأّوله قال

يعقوب بن كراز؛ وأكثر الكتاب عن الشيخ يعقوب، وهو نحو من أربعة كراريس، وهو ثامنية 

 . فصول يف مقاماته وكراماته، وغري ذلك



٢١٨ 

ولدي رفاعة أقوى منِّي : فكلَّمت ولدي املهديَّ يف ذلك، فقال: قال أبو القاسم

ير ثمَّ  ، فصعد الرسَّ جل بام قاله املهديُّ فر َفَأْرِسُلْوُه هو، فكلَّمت الرَّ  َجْلدًا عىل السَّ

ورفاعة عندي  الذي يفعل، فلم ألبث قليًال إالَّ نعم، رفاعة ابنه : عاد، فقال

جل ها نحن قد قمنا المتثال أمركم، فباهللا إالَّ ما : فأعطيته الغصن، ُثمَّ قلت للرَّ

ير الذي أتيتنا باألمِر ِمن ِقَبلِه؟ قال أنا : أخربتني من أنت؟ ومن صاحب هذا الرسَّ

ير رسول اهللا عيلُّ بن أيب طالٍب، وص ، فصلَّيُت عليه ومحدت اهللا ملسو هيلع هللا ىلصاحب الرسَّ

وأخذت بيد حفيدي رفاعة وسلكت به طريق الغرب الذي أشار إليه أمري 

املؤمنني، فام كان كطرفة عٍني إالَّ ونحن يف املغرب، فغرَس رفاعُة الُغصَن فأنبت 

امء، فقطعه رفاعة، ثم  قمنا فسلكنا شجرًة عظيمًة، تسلَّق غصٌن منها ِذْرَوة السَّ

ق نزجُّ بالنُّور، فام كان غري يسٍري وإذا نحن بواسط املرشق من العراق،  طريق الرشَّ

امء،  ت أغصاهنا أطلس السَّ فغرس رفاعة الغصن فأنجب شجرًة عظيمًة حتَّى مسَّ

مس أصلها  وانتهت فروعها طوالً حتَّى بلغت املرشق واملغرب، وكأنَّ الشَّ

ًا وانرصفُت إىل بيت اهللا  والنُّجوم أوراقها، فخشعُت  لذلك، ثمَّ استيقظت متحريِّ

، ُمعربِّ أهل البيت، فذكرُت  يد محزة بن العلويَّ وأنا يف بحٍر من الفكر، فرأيت السَّ

ؤيا فخشع وبكى، ثم قال ة الرُّ تشري رؤياك إىل أنَّ ولد ولدك رفاعة ينزل : له قصَّ

ن بنيه رجٌل إىل املرشق وينزل املغرب ويرتك فيها العقب الطَّاهر، ثمَّ ينتقل م

د رشيعته، وُحيْيي ملسو هيلع هللا ىلصواسط ويعقب فيها سيِّدًا ينوب عن رسول اهللا  ، فيجدِّ

طريقته، ومتأل أنوار إرشاده األكوان، وجييء من بنيه رجاٌل من ُخلَّص أولياء أهل 

جل مهدي أهل البيت فهو مثله   . البيت كلهم كالنُّجوم، إن مل يكن ذلك الرَّ

ًة  ؛ لتكون إن شاء اهللاوتعبريها يف رقعٍة وحفظتها فكتبت رؤياي ديَّ وديعًة حممَّ

د أيب القاسم. علويًة لصاحبها يد حممَّ   .انتهى كالم السَّ

يف حتَّى ظهر شمس  قعة حمفوظًة يتداوهلا أهل هذا البيت الرشَّ وال زالت الرُّ



٢١٩ 

يِّد أمحد بن عيلِّ  فاعيُّ اُحلسينيُّ  هذه العصابة، ويلُّ اهللا القطب اجلامع األكرب السَّ الرِّ

 ه ة جدِّ ؤيا أعيان  ملسو هيلع هللا ىلص، وبلغ من الظُّهور يف مقام إرشاد أمَّ ما بلغ، محل هذه الرُّ

ٌة من أهل البيت عليه  ديَّة يشٌء كثٌري رواه أمَّ َد ذلك من البشارات املحمَّ ، وأيَّ

د أيب القاس يِّد حممَّ احلني العارفني، وكان وفاة السَّ ة سنة الصَّ مخس وستني م بمكَّ

  .انتهى. ومائتني طيَّب اهللا مرقده

مرييُّ عفا اهللا عنهقال الفقري إىل اهللا جامع هذه الكرا : سة عبد العزيز أمحد الدَّ

ي هقال شيخنا شيخ اإلسالم الشَّ س اهللا رسَّ الم قدَّ ين بن عبد السَّ وأنا ِممَّن : خ عزُّ الدِّ

يِّد أ ؤيا عىل شيخ مشاخينا السَّ فاعيِّ حيمل هذه الرُّ ؛ فإنَّ اهللا أقامه إمامًا محد الرِّ

ه رسول اهللا  به يف مقام اهلداية واإلرشاد نائبًا عن جدِّ للخليقة، وَعَلًام للطَّريقة، ونصَّ

ه، ما أحسن خلقه، وما أكرم شامئله، وما أعزَّ سلوك طريقتهملسو هيلع هللا ىلص   . ، هللا َدرُّ

لَّ هللا تعاىل واالنكسار واحلرية فيه واال: كان طريقه فتقاُر إليه، والتخلُّق الذُّ

، وهو عىل طريقة ، والعمل بام كان عليه هو وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلصبأخالق النَّبيِّ 

الح )١(اإلمام اجلنيد ومرشبِِه وال َجَرم لف الصَّ ة السَّ ، نفع اهللا هبم أمجعني ؛ فهو كأئمَّ

َّهات، وامل لَّة هللا واخلضوع، وطرح الرتُّ م طريقهم اخلشية واخلشوع والذِّ يش فإهنَّ

نَّة واألخذ هبا قوالً وفعًال، وهذا هو طريق أصحاب النَّبيِّ   ملسو هيلع هللا ىلصعىل طريق السُّ

ة ًا الذين هم هداة األمَّ انتهى . »ريض اهللا عنهم أمجعني، وأولياء اهللا تعاىل حقَّ

  .كالمه

فاعيِّ ريض اهللا عنه وعنَّا وقد استغرق خرب سيادة مو :أقول يِّد أمحد الرِّ النا السَّ

يلم، ُنِعَت العرب وال به ك والدَّ عجم، وسار ذكرها عىل ألسنة شعوب الفرس والرتُّ

                                                        
ّراء هي َكلمٌة كانت يف األصل بمنزلة ال ُبد وال َحمَالة َفَجَرْت عىل ذلك وَكُثرت قال الفَ : ال َجَرمَ  )١(

اً  َلْت إىل معنَى الَقَسم، وصارت بمنزلة َحقَّ  ). جرم: (مادة »خمتار الصحاح«. حتَّى َحتوَّ
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صها الُعرف العامُّ بآل النَّبيِّ  يَّادة التي خصَّ المبالسِّ الة والسَّ يف مشارق  عليه الصَّ

اعةاألرض ومغارهبا من عهده املبا ومل ، إن شاء اهللا تعاىل رك إىل اليوم وإىل قيام السَّ

ب َيْمَسْس رشفه الطَّاه افضة، ساقه التَّعصُّ ر بطعن طاعٍن سوى َخَبٍل من ُمحَقاء الرَّ

ه الغلط من رجٍل أو  للمغالطة فأثبت ونفى وعىل عينه العفا، وَخْلِط َمْن طمَّ

رجلني ما عرفا ِعلم النَّسب وأصوله، وال فقهوا مردوده وال مقبوله؛ فأَكَل 

وايَة أكًال، ومل يف ً، بعُضهم يف بعِض مكتوباتِِه الرِّ ً وال ُجالَّ هم من غايات َتبَِعتِها ُقالَّ

ة مطبقٌة عىل وبعد أولئك الثَّالثة الذين ختلَّفوا، وصعب أن نقول  ، فإنَّ األُمَّ

فاعيِّ ريض اهللا تعاىل عنه وعنَّا بهسي يِّد أمحد الرِّ ، كيف ال؛ وهو َعَلُم اهللا ادة السَّ

ديِّ املسجور ، واإلماُم الذي تاهت األفكار بام ناله )١(املنشور، وَعْيلُم العلم املحمَّ

من املعارف والرباهني واألرسار، وهو شيخ األكابر واألصاغر، وأوحد أهل 

ٍة،  ديِّ أقوم حمجَّ ُة النَّاهج من الطَّريق املحمَّ املظاهر يف الباطن والظَّاهر، واحلجَّ

اح املخلَّد، صاحب اليد والفخر الذي ال ُجيحد، ذو الربهان املؤيَّد، واملجد الوضَّ 

ِّ األطهر، والقدر األفضل، والباع  مت األنور، والرسِّ يت األشهر، والسَّ والصِّ

األطول، والكرامات التي ال ُحتىص، واملواهب التي ال ُتستقىص، والَعَلم الفياض 

أن الباهر الذي ال َيمسُّ َعَتَبة َوِصْيِده اإلنكار   .الذي حارت له األفكار، والشَّ

ي    هاب قال الشَّ ين أبو بكر ابن الشِّ خ الكامل الواصل العامل العامل تاج الدِّ

ين أيب بكٍر األنصاري   عليه وعىل أسالفه رضوان الباريأمحد ابن األستاذ تاج الدِّ

ى »عقود الآليل السنية«: يف رسالٍة له سامها ه املسمَّ عقود «: جعلها ذيًال لكتاب جدِّ

ه »الآلل بخدمة  من الذين أكرمهم اهللا   واملِنَّة هللا تعاىلإينِّ «: بعد ديباجتها ما نصُّ

محاء األمحديَّة،  ل عليه باالنتساب إىل الطَّريقة السَّ ة، وَتَفضَّ ديَّ اء املحمَّ يعة الغرَّ الرشَّ

                                                        
 ).سجر(و ) علم: (مادة »لسان العرب«. اململوء : البحر؛ واملسجور: الَعْيَلم )١(
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ة قلبي من كلِّ أجزائه إىل حمبَّة شيخها األكرب وقمرها األزهر  وقد اجتذب اهللا أزمَّ

بياء، أوحد اهلداة القادات، وأكمل أفراد سلطان األولياء، نائب سيِّد األن

ة اهللا عىل األولياء  ين، شيخ اإلسالم واملسلمني، حجَّ نيا والدِّ ادات، بركة الدُّ السَّ

العارفني، صاحب منقبة تقبيل اليمني األنور، ومظهر وراثة براهني صاحب 

موالنا  الكوثر، شمس احلقيقة، صمصام الطَّريقة، بدر العرفان املنري، أيب العلمني

فاعيِّ ا ين احلسينيِّ الرِّ يِّد أمحد حميي الدِّ ، لكبريريض اهللا عنه وعنَّا بهوسيِّدنا السَّ

َب بآدابه، إنَّه ويلُّ العناية، وبيده التَّوفيق واهلداية،  َق بأخالقه، والتأدُّ وأهلمنا التَّخلُّ

اب حة عن آبائي املشايخ وقد َوِرْثُت هذه املحبَّة النَّاجحة، والتِّجارة املباركة الرَّ

  :املوفَّقني واألساتذة املوقفني

ـــقـت  َرغــمَ   بُّ ـُحـــال   األهــواءِ   ِب ـلُّ

 

ــَن     ِريـســــيَ  ــاءِ    ِم ــــألبـل    اآلب   اءِ ـن

ـــحـال  ــاءُ   هللاِ    ُد ـم ــــِريْ ــَس    الوف   يـَرتِ

 

  ِرَدائِــي   الُعهــودِ   ِحْفــِظ  يف   والعــزُم 

ــٍم    يل   َتَسْلســَل    إِرٌث  نمتنا رائقات املناهل ــاطعٍ   بُحك   ق

 

ــن ــِص   ع ــياخِ  ُخلَّ ــْن   األَش ــائِي ِم   آَب

ــال  ــباَب الُع ــه أس ــرُع في ــُت أق   فعرج

 

  الَعرَجـــاءِ    أيب   إىل  انتهيـــُت   حتَّـــى

  نَِظــاِمِهم   ِعقــدِ    اهللاِ   أهــلِ    ُســلطانِ  نمتنا رائقات املناهل

 

ــِد  أيب  الوجــوِد   غــوِث    البيضــاءِ  الي

ــِة    مِ َعَلــ    حيــدرٍ   بقيَّــِة    مــن  األئمَّ

 

ــمِس  ــاخرِ   ش ــَعِة    املف ــراءِ   َبض ه   الزَّ

ــهِ ـمُ ـبِ     هُ ـْرُتــاَض ـَح     رةٍ ـمـ    مـك نمتنا رائقات املناهل   ةٍ ـمَّ

 

  يـائِ ـنَ ـعَ   َل ـيـل    اهللاِ    إِْذنِ ـبِ    ال ـَج ـفَ 

  يل  ويلـذُّ   ِذْكـُرُه   لُِروِحـي   و ـُلــْح ـيَ  

 

  يـَمْعنَائِـ   عىل   ِريـجــي إذ    اهُ ـنـعـم

ــهُ  نمتنا رائقات املناهل ــِمعُت َمِدْحيَ ــكِرُت إذا َس ــم َس   ولك

 

  يـائِــكَ ـبُ   ُدرَّ   ُت ـَذْلــوبَ  ٍد ـِش ـنـمُ   نـم

كُ ـَح ـيُ  وَلَكم     هِ ـَراِمــغَ  ُث ـَحِديْ   يـنِ ـرِّ

 ـ

ــُب  ــن  َفَأِغي ــيلِّ  ع ــن  ُك ــي  وع   َأْجَزائِ

 ت املناهلنمتنا رائقا
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  َعوائـٌد   يَّ ـَعَلـ ُه ـنـم  َرْت ـَج  م ـكَ ـولَ 

 

  َدائِــي  ِمنَ ُمــزْ   الَغيــِب   َداَوْت بُلْطــِف 

  َرْكبِهم سيُِّد   اِب ـطـاألق  ُد ـمـهو أح 

 

ـــَزبْ ـوهِ  ــنْ   م ـُرُه ــ   ِم ةٍ ـِش ــ   دَّ   اءِ ـورخ

ــــــــَدةٍ  نمتنا رائقات املناهل ــــــــًا ألمِّ َعبِْي ــــــــوُه ُملتفت   َأدع

 

ـــ ـــوُل ي ـــى الُفقـــراءِ َوَأق ـــامي ِمح   ا ح

اِر   وَة ـصفــ يــا   ــهِ   ي ـفــ  الكــرَّ   أخالفِ

 

ـــا   الَبْطَحـــاءِ  يف  الَعَلَمـــِني   رافـــعَ   ي

  يـتِــاَج ـبِح ِم ـريـالك اهللاِ  إىل  َفْع ـاْش  نمتنا رائقات املناهل

 

ــَت  ــا  فألن ــري ي ــن  ُذخ ــَفعاءِ   م   الشُّ

  ْظ َكسـريًا َهـزَّ ُروَحـك الِجئـاً ـَح ـوالْ  

 

  اءِ ـمــاألس   رِ ـالطَّاهـ  النَّبـيِّ   نـاب  اـي

ــادةٌ  نمتنا رائقات املناهل ــَك ع ــوِر روِح ــِري لط ــْربُ الَكس   َج

 

  مــوالئِي ا ـيــ اداِت ـعـــال ِع ـَطـــقْ ـتَ  ال 

ه  س اهللا رسَّ  بعد كالٍم أفصح فيه عن مرتبة سيِّدنا ثم قال التَّاج األنصاريُّ قدَّ

فاعيِّ ريض ا ه هللا عنه وعنَّا بهوموالنا اإلمام الرِّ   : ما نصُّ

ة والرِّ : وُيقال ألتباعه  فاعيَّة والبطائحيَّة، وطريقته ريض اهللا تعاىل عنه األمحديَّ

نَّة،  الح، َأْحَكم بنياهنا، وشيََّد أركاَهنا عىل قواعِد الكتاب والسُّ لف الصَّ طريقة السَّ

كًا ، وهو أعظم طوائوطريقته طريقة اإلمام اُجلنيد البغداديِّ  ف القوم متسُّ

ديَّة، وهو شيخ طوائِف القوم من  نيَّة، وأمتَّهم َختلُّقًا باألخالق املحمَّ نَّة السَّ بالسُّ

  .عهده العايل إىل اليوم

مــال  يـيأت  أن  هيهاَت    هِ ـلِــثـمـبِ  اُن ـزَّ

 

مـال     إنَّ    ُل ـيــخـبـل    ِه ـلِ ـثـمـبِ      انَ ـزَّ

لف :قلت  ك  وعىل هذا أطبق السَّ ا املُِحبُّ  -واخلََلف، فتمسَّ بأذياله  -أهيُّ

يفة، وال تعدَونَّ عيناَك عنها، واهنز كرعًة طيِّبًة من كأس عرفانه؛ فإنَّك لن  الرشَّ

ل  تظمأ بعدها أبدًا بإذن اهللا تعاىل، واعلم أنَّ املنَّان الكريم الوهاب العظيم قد تفضَّ

ند واإلمام املعتقد يِّد السَّ ة العظيمة، واألخالق الكريمة،  عىل هذا السَّ باهلمَّ

والعلوم اجلزيلة، واملراتب اجلليلة، وجعَل أعيان خرقة القوم أتباعه، وأكابرهم 
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أشياعه، وأعطاه من عنايته ما ال عٌني رأت، وال أذٌن سمعت، وال خطر عىل قلب 

بٍرش من رجال عرصه، وأقام له منَرب احلكمة فجعله خطيبه، ونصب له حمراب 

د بالتَّوفيق واملدد أقواله وأحواله وأفعاله، الطَّ  ، فجعله إمامه، وسدَّ ديَّ ور املحمَّ

ته ومريديه، وأكابر األنجاب من عشريته وحمبِّيه،  يَّ وجعل أقطاب األقطاب من ذرِّ

بيع البقل، وصان محاه وأيَّده وَمحاه وانتقم له  وأنبَت يف بيته األولياء كام ينبُت الرَّ

  . ِممَّْن آذاه

يته وأتباعه وأشياعه حمبَّة إجالٍل وإعظاٍم، و قد ثبت للِعيان أنَّ من أحبَّ آله وذرِّ

ة بشأهنم لوجه اهللا تعاىل : وصان مقاديرهم يف القلب واللِّسان، وأخلص الطَّويَّ

عيشته،  سن عاقبته، وتعلو منزلته، وتطيب بإذن اهللاُيصان وُيعان وال ُهيان، وحت

اعه أو أساءهم وأبغضهم، ال بدَّ وأن يذوب كام يذوب ومن آذاه يف أهل بيته وأتب

امللح يف املاء، ويقبح برصمة القدر حاُله وما فات، ويرى ترصفاِت القهر آُله 

ورجاله، وُيْذِهُب اهللاُ بسلطان قدرته أسباَب غروره وكِربه، ويرضبه بسيف قهره، 

  .واهللا عىل كلِّ يشءٍ ٍ قديرٌ 

يِّد األيِّ وقد ثبت عن ه نحن أهل بيٍت : أنَّه قالد ريض اهللا عنه وعنَّا به ذا السَّ

ها مات ها مرض، ومن عضَّ ة، من شمَّ  . حلومنا ُمِسمَّ

نحن أهُل بيٍت ما أشار إىل سلبنا سالٌب إال وُسلب، وال َهمَّ عىل رضبنا : وقال

ضارٌب إال وُرضب، وال نبح علينا كلٌب إال وَجِرب، وال تعاىل عىل حائطنا 

 . ربحائط ٌإال وَخ 

أن يأخذ ملسو هيلع هللا ىلص وعدين ريبِّ عىل لسان رسول الكرم : قال ريض اهللا عنه وعنَّا به

يتي وخلفائي يف مشارق األرض بِّيَّ وُحم  ريديَّ بيدي وبيد مُ  ك يب وبذرِّ ، ومن متسَّ

 .ومغارهبا عند انقطاع اِحلَيل، واهللا ال ُخيلف امليعاد

س ِرسُّ  وقد رأى اإلمام عفراينُّ ُقدِّ ٍد الزَّ ، فسأله ملسو هيلع هللا ىلصيف املنام رسوَل اهللا  هأبو حممَّ
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فاعيِّ  يِّد أمحد الرِّ فاعّي، َعَلُم «: فقال عن ولده السَّ ما شاء اهللا، ولدي أمحد الرِّ

اهللاِ املنشور الذي ال ُيطوى إىل يوم القيامة، يعطي اهللا ألجله، ويمنع ويضع ويرفع، 

  .» أبداً  وهو الوجه الوجيه الذي ال ُخيزيه اهللا يف أتباعه وحمبِّيه

س اهللا روحه مرَّ ورأى اإلمام أبو بكٍر  افعي قدَّ بيل الواسطي الشَّ ًة بن الرشَّ

ألَف ألَف صالٍة وألف ألف سالٍم : ، فقالرسول اهللا عليه أفضل صلوات اهللا

يِّد أمحد الرِّ  فاعّي فهل يرضيك ذلك؟  عليك يا حبيب اهللا، أنا أحبُّ ولدك السَّ

ال الة والسَّ يِّد «: مفقال عليه الصَّ امن أنَّ من أحبَّ ولدي السَّ يا أبا بكر، عيلَّ الضَّ

نيا وال يف اآلخرة، ويكون معي يف مقعد ِصدٍق ٍ عند مليٍك ٍ  أمحد ال ُخيَزى ال يف الدُّ

  .»مقتدرٍ 

يخ الكبري القدوة أمحد األزرق األنصاريُّ  مرًة سيِّدنا علّيًا املُرتىض  ورأى الشَّ

عيدة يا : ، فقبَّل رجله وقالجليلةٍ  م اهللا وجهه يف قافلةٍ كرَّ  حلة السَّ إىل أين هذه الرِّ

  .؟ ملسو هيلع هللا ىلصابن عمِّ رسول اهللا 

فاعّي، : فقال إىل دار األحبَّة، إىل أم َعبِْيَدة لزيارة ولدي شمس العرفان أمحد الرِّ

يا أمحد، العرُش ِقْبَلة اهلمم، والكعبة ِقبلة اجلباه، وولدي أمحد قبلة قلوب املوفَّقني، 

َعلَُّق سيوُف أهل املقامات وأرباب األحوال يف بابه ومنه ُتَقلِّد، فهو النَّائب عن تُ 

ه رسول اهللا  ، والقائم بأعباء وراثتي يف احلرضات، وال تنفك هذه العقدة ملسو هيلع هللا ىلصجدِّ

ه املبارك. إىل يوم القيامة، والضمني أمني   . انتهى بنصِّ

ا املحبُّ  يِّد ا فإذا تدبَّرت أهيُّ ألجمد، وفهمت طريقه األقوم األوحد، سرية هذا السَّ

ته عىل التَّحقيق، أفراد صدور احلرضات  عرفت أنَّه شيخ عصابة الطَّريق، وسيَُّد أئمَّ

ة عياله، وقد مجع اهللا تعاىل فيه ما  أن املبارك رجاله، وأولياء األمَّ ة هذا الشَّ آله، وأئمَّ

ق يف َجحاِجَحة القوم من الفضائل العالية، واخل اميَّة، وقد َعدَّ َتَفرَّ صائل السَّ

فني يف احلياة واملامت، َرَوْت ذلك أسفاُر  العارفون بعض أتباعه يف ِعداد أكابر املترصِّ
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ف أحٍد استبدادًا ال يف حياٍة وال يف  القوم والطَّبقات، وإن كان هو ال يقول بترصُّ

َمن ناداهم،  إنَّ الكرم اإلهلي يشمل أرواح أوليائه، فيغيث بعنايته: مماٍت، ويقول

وحيمي بمحض الفضل محاهم، وهذا من النَّرص الذي وعد اهللا به رسله والذين 

  .آمنوا كام يف الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

يخ الكبري عقيل املنبجي العمري، : ومن أتباعه املنعوتني هبذا الوصف الشَّ

يخ اجلليل حياة بن قيس احلر ، فهام من خواصِّ أتباعه، ريض اهللا عنهام اينوالشَّ

ف يف احلياة واملامت، نصَّ عىل ذلك الكثري من  وأعيان خلفائه، وقد ُنِعتا بالتَّرصُّ

يخ األكمل : املشايخ، وذكروا معهام ، والشَّ يخ األعظم معروفًا الكرخيَّ الشَّ

  .-ريض اهللا عنهم أمجعني  -واملكرم عبد القادر اجلييلَّ 

تبة الباذخة التي امتنَّ اهللا هبا عليه، وأحسن هبا  فتدبَّر اخمة، والرُّ هذه املنزلة الشَّ

ك بآثاره، واالندراج بسلك أشياعه وأنصاره، أولئك  ة التَّمسُّ إليه، وعليك بصحَّ

  .حزب اهللا، أهل اهللا، رجال اهللا، وحسبنا اهللا وال حول وال قوة إال باهللا
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ث بالنِّعمةم  )١(رحلٌة يف التَّحدُّ

ا ملن الواجب شكرها وذكرها ال لعلٍة، وال لبغيٍة، وال لثورة نفٍس، وال  وإهنَّ

 . لعلوٍّ يف األرض، واهللا ال حيبُّ كلَّ خمتاٍل فخورٍ 

ة حبيبه سيِّد  قد تفضل َعَيلَّ املنعم الكريم فخلقني يف عامل أزله من أمَّ

ٍد املصطفى ا ته ومن أفالذ عرتته، ملسو هيلع هللا ىلصألعظم الوجودات حممَّ يَّ ، وجعلني من ذرِّ

، وقلٍب سليٍم، وأفاض يل من حرضة الوهب  ٍ وأكرمني بعلٍم وسيٍع، وعقٍل نريِّ

ة النِّيابة اجلامعة  رين يف حمافل القرب، فأقامني يف ِمنصَّ املحض مددًا ونورًا، وصدَّ

ة ولّيًا فردًا جامعًا وارثًا، وحفظ يل بِِرسِّ  ديَّ ُقدسه باطني وظاهري، وقلبي املحمَّ

ولساين، وأباح يل من أرسار غيبه العجائب، وأحتفني بعميم املواهب، وأطلعني 

                                                        
انيِّني بنعمة اهللا تعاىل عليهم وذكروا مناقبهم يف طبقاهتم؛ لقد حتدَّ  )١( بَّ ة والعلامء الرَّ ث كثريًا من األئمَّ

ليتعرف النَّاس عىل أحوال القوم، ويعلموا قدر شيوخهم، ويأخذوا عنهم العلم والطريق، وقد 

ثًا فيها بنعمة اهللا تعاىل كـ  عراين كتبًا متحدِّ ، »غرى والوسطى والكربىاملنن الص«ألَّف اإلمام الشَّ

ثه بنعمة ربِّه ١٢صـ»مننه الكربى«وذكر يف  ة الذين اقتدى هبم يف حتدُّ عليه،  ـ طائفًة من األئمَّ

اظ احلديث، ومنهم «: فقال ث عبد الغافر الفاريس، أحد حفَّ منهم الشيخ اإلمام الفقيه املحدِّ

نهم الشيخ املقري الفقيه ياقوت الشيخ اإلمام العامل العالمة العامد الكاتب األصفهاين، وم

احلموي، ومنهم الشيخ اإلمام العامل العالمة لسان الدين بن اخلطيب، ومنهم الشيخ العارف باهللا 

أبو عبد اهللا القريش، ومنهم شيخه العارف باهللا تعاىل أبو الربيع املالقي، ومنهم الشيخ العارف 

مام املجتهد الزاهد أبو شامه، ومنهم اإلمام باهللا صفي الدين بن أيب املنصور، ومنهم الشيخ اإل

املحدث تقي الدين الفاريس، ومنهم الشيخ اإلمام الورع الزاهد أبو حيان، ومنهم الشيخ اإلمام 

اظ بمرص الشيخ جالل الدين السيوطي  ... املحدث احلافظ ابن حجر، ومنهم تلميذه خامتة احلفَّ

ث بالنعمةالتح«يف كتابه  - احلافظ السيوطي : أي -وقال  لف : »دُّ إنَّام ذكرت مناقبي اقتداًء بالسَّ

ثًا بنعمة اهللا  الح، وتعريفًا بحايل يف العلم ليأخذه النَّاس عنِّي، وحتدُّ ، ال افتخارًا عىل الصَّ

 . »األقران، وال طلبًا للدنيا ومناصبها وجاهها
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م عَيلَّ بالعافية يف  عىل رقائق شؤوٍن فيها من لطائف احلقائق جزيل الفنون، وتكرَّ

بدين وديني، وأيَّدين بنوٍر منه فُقمُت، واحلمد هللا، يف ُبرُقِع اخلفاء حامًال راية 

كيُّ األزهر  ع األنور األظهر عىل ما رشع النَّبيُّ الزَّ  .ملسو هيلع هللا ىلصالظُّهور، ُجمددًا للرشَّ

كر  -فأنا  وائر  -ولريبِّ احلمد والشُّ ة برجال الدَّ شيُخ حرضة القرب الغاصَّ

أفة رسوُل اهللا  ُ الباطن والظَّاهر، َربَّاين بمهد احلنان والرَّ األكابر واألصاغر، وعاِمل

ني العلملسو هيلع هللا ىلص ًا، حتَّى ِرصُت كنزًا من كنوز عمله ، وَزقَّ الة  -م النَّبويَّ زقَّ عليه الصَّ

الم  ، ودارت َعَيلَّ بإفاضته رحى األكوان، ومل يتحول نظر رأفته عنِّي طرفَة - والسَّ

  .عٍني، واحلمد هللا ربِّ العاملني

نَّة، وطرح ما زاد من  غلبني مرًة مشهد إسقاط التَّقليد فأردت األخذ بظاهر السُّ

: ، فاستأذنته بذلك فقالملسو هيلع هللا ىلصأقواٍل فرعيٍَّة َكُثَر فيها االختالف، فرأيته يف واقعٍة 

َد اجلامعُة غَرينا؟« ، »َوافِْق َأْحَدًا منهم، وسنَّتنا بيِدكَ «: ال، قال: ، قلت»وهل َقلَّ

ين  ففهمُت من هذا النَّصِّ األرشف األقدس ما لو رشحته الستوعب جملدَّ

افعيِّ املطَّلبيِّ ضخمني، فقلت بموافقة اإل د بن إدريس الشَّ نَّة مام حممَّ ، والسُّ

نيَّة بيدي، وهللا احلمد؛ فاملُقلَّد هو النَّبيُّ    . ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ

ة مة إىل أقوال الوجوديَّ ة املكرَّ يف املنام،  ملسو هيلع هللا ىلص، فرأيته )١(وصلت مرًة وأنا يف مكَّ

                                                        
ادية، وبالرغم من أصحاب مذهب وحدة الوجود عند بعض الصوفية ال الوجودية اإلحل: أي )١(

قول أئمة أعالم من الصوفية بوحدة الوجود، فقد ُمنَِع اإلمام الرواس من االنتصار هلذا املذهب، 

وقوفًا مع ظاهر الّرشع، وهبذا يظهر للمحبني واملنصفني أن الطريقة الرفاعية وأئمتها حمفوظة 

الً، واملراد من  الوجودية عند القائلني هبا من بفضل اهللا من كل ما خيالف ظاهر الرشع ولو ُمؤوَّ

 »إيضاح املقصود من معنى وحدة الوجود«األئمة األعيان كام بينها الشيخ عبد الغني النابليس يف 

إنَّ مجيع العوامل كلها عىل اختالف أجناسها، وأنواعها وأشخاصها موجودة «: ـ بقوله٦٠-٥٩صـ

وجودها الذي هي موجودة به يف كلِّ من العدم بوجود اهللا تعاىل ال بنفسها، وإذا كانت كذلك ف

ملحٍة هو وجود اهللا تعاىل ال وجود آخر غري وجود اهللا تعاىل، فالعوامل من جهة نفسها معدومة 
= 
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لوات والتَّسليامت عليه ًة يف كالم يا حبيب اهللا، أرى : فقلت بعد رشائف الصَّ رقَّ

امً  مهدي «: أهل الوحدة، فهل تأذن يل بنرص مذهبهم، وتقوية أقواهلم؟ فقال متبسِّ

نَّك أقواهلم، فام  ع، ال تغرَّ مهدي، سالٌم عليك يا ولدي، ُكن مع ظاهر الرشَّ

مذهبهم بمذهب النَّبيِّني، وال بمذهب نواهبم أو وزرائهم وأوصيائهم، عليك 

ع، انرص السُّ  يِن يا ُمَعلِّم ـنَّة، وكن حيث كان آباؤك، وال تُ بظاهر الرشَّ ْحِدْث يف الدِّ

  .»اخلري

رين  قاشق، وسخَّ فقمُت َفِزعًا مرعوبًا، وأنقذ اهللا قلبي بعدها من امليل لتلك الشِّ

نيَّة، فأنا رشعيٌّ يف أقوايل وأعاميل وأحوايل، أنا  نَّة السَّ  - إن شاء اهللا  -اهللا لنرصة السُّ

تنا، ملسو هيلع هللا ىلصطريقنا طريق النَّبيِّ  ومن اتَّبعني ، نأخذ منه ونروي عنه، وكتاب اهللا حجَّ

ف الَكلِم عن مواضعه، نتَّبع النُّصوص  وال ُندِخل يف معاين الفرقان اآلراء؛ فنحرِّ

، ونرضب بآرائنا ملسو هيلع هللا ىلصَام جاء به رسول اهللا ـيف الُعموم واخلُصوص، ُهدانا َتبٌع لِ 

يعة الغراء ٍد عليه فنن احلائط، وال نخوض يف الرشَّ هج غري ما هنج إليه آُل حممَّ

الم، وأصحاُبه األعيان الكرام عليهم رضوان اهللا أمجعني ، نقف عند وعليهم السَّ

احلدود، وُنويف بالعهود، ونرىض باملوجود، ونصرب صرب العارفني عىل املفقود، 

يغ واالبتداع، وال نخالف إىل ما كمل  اإلمجاع، وال نقود النَّاس إالَّ  نبتعد عن الزَّ

ادة  ة من عمٍل فرعيٍّ اجتهد فيه أحُد السَّ ليل، وثبتت به لدينا احلُجَّ لنا فيه الدَّ

املجتهدين، أخذنا به تارًة ومل يكن من مذهبنا، وافقنا فيه ملصلحة غري إمامنا، حالة 

م كلهم عىل هدى؛ وذلك لكيال نفتح باب التَّلفيق، ففيه مزلقٌة  كوننا نجزم بأهنَّ

                                                                                                                                              
= 

بعدمها األصيل، وأما من جهة وجود اهللا تعاىل فهي موجودة بوجوده تعاىل، فوجود اهللا تعاىل 

تعاىل فقط، وهي ال وجود هلا من ووجودها الذي هي موجودة به وجود واحد، وهو وجود اهللا 

 . »جهة نفسها أصًال 
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جال أنَّ من عظيمٌة،  ووهدة خطأ جسيمة، وقد جرب أهل الكامل من أعيان الرِّ

انرصفت إىل التَّلفيق آراؤه، ال بدُّ وأن ترصعه البدعة، فيأخذ برأيه يف الكثري من 

الل   . األعامل، وماذا بعد احلقِّ إال الضَّ

الم عليه من اهللا رأيُت يف واقعٍة حبيبي الة والسَّ ن ، فسألته عتعاىل أفضل الصَّ

ق، وما عليك من بأٍس إذا أخذت «: التَّلفيق فقال ق ال تلفِّ قَت َزلِْقَت، ال تلفِّ متى لفَّ

ع، قال تعاىل ادقني من أهل الرشَّ   G﴿ : يف بعض األحيان ملصلحٍة بمأخذ الصَّ

H   I﴾ ]انتهى.»]التوبة.  

ُمثِّلت يل وأنا يف املدينة املنورة طرائُق أهل اهللا كيف كانت، وكيف صارت، 

يِّد : وانقلبت يل املعاين صورًا، فرأيت َأْسَلمها حاالً ومآالً  طريقة موالنا اإلمام السَّ

فاعيَّ  ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص، ورأيت يف تلك احلرضة رسول اهللا ريض اهللا عنه وعنَّا به أمحد الرِّ

د طريقة ولدي أمحد، فهي الطَّريقة التي متُّ «: يل روحي جلنابه العظيم الفداء َجدِّ

ة اهلدى األسباط، أنا راٍض عنه وعنك، فال  عليها، ولدي أمحد، ثالث عرش أئمَّ

هتمل أمر طريقته، فقد كثرت الفتن، وَأْبِرشْ َفَلَك كوكٌب سييضُء وال ُيطمس أبدًا 

  .»إن شاء اهللا تعاىل

وقمت سنة أربع وستني ومائتني وألف اللَّيلة األوىل من شعبان نصف اللَّيل، 

فليَّة، فلم تبق ذرٌة يف األرض، وال فانكشفت يل عوامل األكوان  ة والسُّ العلويَّ

درة، ورأيت نوَر رسوِل اهللا  امء مل يصل إليها نظري إالَّ ما وراء السِّ حرضٌة يف السَّ

قد مأل عوامل اهللا تعاىل، فنوديت من زوايا الوجودات، وخوطبت من أرفع  ملسو هيلع هللا ىلص

نوِّ األ ة الدُّ كمل، واهنمرت يل احلرضات، وخطبت إىل مقام القربى، وإىل سدَّ

، ومل يبق )١(سحائب العلوم الغيبيَّة، فحللت رموز الطَّالسم امللكية وامللكوتية

                                                        
هادة، وهو عامل الظَّاهر: ما ظهر من حسِّ الكائنات؛ أي: امللك )١(  .عامل الشَّ

= 
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 وأطلعني اهللا  حرضة الغيب إىل عامل الِعيان إالَّ معنى َطلسٍم كوينٍّ يتدىلَّ عن 

ؤون بنور عني رسول اهللا  وقرأهتا، ومدَّ اهللا يل  ملسو هيلع هللا ىلصعليه، فنظرت صحائف تلك الشُّ

وبارك يل فيه، وعرفت أتباعي وأشياعي يف هذا الطَّريق املبارك يف الوقت 

اَد مظهري هذا  وأتباعهم وأشياعهم بطنًا بعد بطٍن، وجيًال بعد جيٍل، وعرفت ُحسَّ

ًة ظاهرًة باهرًة، تبدو يف ضعٍف وترتعرُع  ديَّ أن، ورأيت يل نشأًة حممَّ وأعداء هذا الشَّ

ة أشدها ، ويسمو شأين وشأن طريقي يف ملك اهللا تعاىل، شيئًا فشيئًا، فتبلُغ من القوَّ

نيَّة من أمرٍ ٍ أو هنٍي أو علوٍّ يف األرض  نيا الدَّ ومل يكن يف منهاجي ما يتعلق هبذه الدُّ

أو بغية يشٍء من احلطام وغلغلة األوهام، إنَّام هو هللا باهللا يؤول إىل اهللا؛ لتجديد 

الم بارة عن إفراغ أخال، وكلُّه عملسو هيلع هللا ىلصرشيعة رسول اهللا  الة والسَّ ق النَّبيِّ عليه الصَّ

ًة، عىل املرشب املبارك الذي كان عليه شيخ  ًة، وبركًة تامَّ ة نصيحًة عامَّ يف األمَّ

ف يِّد أمحد الرِّ ، ومل ُنِرْد به من أحٍد اعيِّ ريض اهللا عنه وعنَّا بهالوجود موالنا السَّ

أفضل صلوات  عليهاهللا ه اهللا، وامتثال أمر رسول جزاًء وال شكورًا، نريد به وج

، َبِعْيٌد عن شقِّ العصا، قريٌب من سنن املصطفى، ال خدعة فيه اهللا وتسليامت اهللا

وال شطح، وال تعديل بغري احلقِّ وال جرح، القريب والغريب به فيام يؤول إىل 

  . احلقِّ سواء طاب وبدءًا وغايًة وحاالً ومآالً 

أو آذى نائبي ووارث منهاجي يف  وقد ُبرشت من حرضة الَقبول أنَّ من آذاين

هذا الطَّريق املبارك أو أبغضنا حسدًا من عند نفسه، سُيمحق بيد القهر، وإن نمنم 

به طول الوقت، فستأخذه نار اهللا املوقدة من حيث ال يشعر، وتلفحه بشديد 

س إحراقها، فيذو ِمْن رسِّ انتصاره يل ب وكأنَّه ما كان، وسُيبدي اهللا تعاىل وتقدَّ

                                                                                                                                              
= 

معراج «: انظر. عامل الغيب، وهو عامل الباطن: ما بطن فيها من أرسار املعاين؛ أي: امللكوت      

 .ـ١١٥ملحمد نوري األرحياوي صـ»ائيةالنفحات اهلد«ـ، و٦٠البن عجيبة صـ »التشوف
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ن اتَّبعني يف عامل اإلمكان العجائب، فيهدم ألجلنا صوامع، ويبني جوامع، ومل

ويربز يف فيفاء الكيان املعامع، ويفعل لنا فوق ما نريد، ونحن يف مهد األمن نيام 

المبربكة وجه حبيبه امل الة والسَّ   .صطفى عليه الصَّ

ار، تقوم وقد رأيت بيوتًا ُترفع، وشموسًا تلمع، وِحَلق أذكار، ولطائف آث

السمي وتقعد، كلَّام أراد طيَّها حاسٌد نرشهتا يُد العناية األزليَّة فُغلب وظهرت 

وملعت وكربت، واملدد حاٌف هبا من كلِّ جانٍب، واملعونة اإلهلية حميطٌة هبا يف مجيع 

رجات واملراتب، حتَّى تنتهي إىل غايٍة ال انفصام لعروهتا بإذن اهللا، واهللا عىل  الدَّ

  .ءٍٍ  قديرٌ كلِّ يش

يار الغربيَّة بني ظهراين  ًا يلمع يف الدِّ ديَّ ومن العجب العجاب، رأيت نورًا حممَّ

املسيحيِّني، حمفوفًا بسجٍف ثقيلٍة من ظلامت اخلالف، فقام رويدًا رويدًا يشقُّ تلك 

جف طبقًة بعد طبقٍة، وسرتًا بعد سٍرت، وحجابًا بعد حجاٍب، حتَّى برز بيد  السُّ

انيَّة بروزًا مجيًال، وأخذ من حرضة القبول مقامًا جليًال، العناية اإل بَّ هلية الرَّ

محانيَّة طالعًا وضاحًا، وأطلع يف برج العيان للعيون  ة اهلداية الرَّ واستطلع من جمرَّ

ٌة يف الغرب، وهدى اهللا بفضله إليه من أراد اهللا به  ة أمَّ صباحًا أخذ من احلصَّ

  .املنياهلداية، واحلمد هللا ربِّ الع

نيِ «: ملسو هيلع هللا ىلصبيان مضمون قول النبي [   ]»اْطُلُبوا الِعلَم وَلْو ِيف الصِّ

ثمَّ غلغل سيَّال ذلك النُّور يف حرضة االنحجاب فانشق عنه تيَّار اإلفاضة يف 

ق، فربز يف غطٍة وباب حطٍة، وملع وشعشع ووراءه يف شارقته رقرقة  أقىص الرشَّ

نيِ  اْطُلُبوا«: صحيفٍة تتألأل مكتوٌب فيها ، فأخذُت أجيل )١(»الِعلَم وَلْو ِيف الصِّ

ه نكتة  ، وأستطلع من خزانة رسِّ س النَّبويِّ الفكر يف مضمون هذا الكالم املقدَّ

                                                        
 .ـ٦٧مرَّ خترجيه صـ ) ١(
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تائر،  ، فأرشق للنَّاظرملسو هيلع هللا ىلصاإلشارة مستفيضًا من روح رسول اهللا  املطلسم طي السَّ

ا املحبُّ  و أنَّ حملَّ العلم يف ُبعٍد عن أمر بطلب العلم ول ملسو هيلع هللا ىلصَتَر أنَّ النَّبيَّ فتدبَّر أهيُّ

مان ال إىل  ني، وهذا الُبعد يشري إىل ُبعد الزَّ الطَّالب؛ هو يف احلجاز والعلم يف الصِّ

ُبعد املكان فقط، وفيه من أرسار جوامع الَكلِم معنًى ُطلِسم من مندمج الكالم 

ني فال تستبعد املس ا  -افة يفصح أنَّه ولو انتقل هذا العلم بعد حٍني إىل الصِّ أهيُّ

ني وخذه وال تدعه ُمهِمًال لكسٍل فيك؛  - الطَّالب  وهتمل العلم، بل اطلبه إىل الصِّ

نيا واآلخرة سيكون له شأٌن يف  فإنَّ هذا العلم الذي هو علم اجلمع بني أمَريِّ الدُّ

ني،     °  ¯ ﴿: مثل) ُلوا(االمتناعية، فـ ) لو(فيها معنى غري معنى ) وُلوْ (الصِّ

: اطلبوا العلم وُلو، بضم الالم؛ أي: ، فيقول]٦:التحريم[اآلية  ﴾ ²   ±

ني، ويف  معنًى آخر وهو معنى الوالية عىل العلم، ويف رمزها ) وُلوا(أدركوه يف الصِّ

ني زمام العلم، فال يفوتنَّكم : تقدير، كأنَّه ُيقال اطلبوا العلم؛ فقد وُلوا يف الصِّ

ِني بالعلماط«: العلم هاهنا وأنتم أهله، وتقول : ؛ أي»لبوا العلم، فقد ُولوا يف الصِّ

أحرزوا الوالية عىل البالد العصيَّة القصيَّة بالعلم، ويف احلساب اجلفريِّ العلويِّ 

الذين القطب الفرد الوارث األعظم : الفاطميِّ الذي عليه أهل البيت؛ أعني

له، أو ملن أفيض منه  يف كلِّ عهٍد، ومل ُيمنَْح إالَّ  منهم، وهو الذي ييل هذا العلم

  .إليه

فهذا اخلرب الكريم جاء يف أحد عرش مكانًا من اجلفر بحسابه، وحسابه حرصه 

يف، والكلمتان أن يف كلمتني من اخلرب الرشَّ ة هذا الشَّ ني«: أئمَّ ، »اْطُلُبوا الصِّ

األلف ، بل عند األئمة ريض اهللا تعاىل عنهم )١(واحلساب فيهام ال عىل شكل أبا جاد

ول بألف، وألف اجلمع وألف التَّعريف بامئتني، والنُّون بامئٍة وستة، والطَّاء األ
                                                        

، هوز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، )أو أبا جاد ( أبجد : هي حروف حساب اجلمل، وهي )١(

 .ثخذ، ضظغ
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اد  بواحٍد، والالَّم باثنني، والباء بثالثة، والواو بأربعة، والالَّم الثَّاين بخمسٍة، والصَّ

ل احلكم ووسطه وذيله يشتمل عىل ألف وثالثامئة وستَّة  بستَّة، والياء بسبعة، فأوَّ

اته يف برهة ثامٍن وعرشين، والغاية ألف وثالثامئة وثامنية وعرشون، أعداد، وقطوع

تة  فإْن أراد اهللا تعاىل إبراز هذا النُّور فال بدَّ وأن تشتغل به القلوب بعد السِّ

والثَّالثامئة واأللف، ثمَّ متتدُّ شوارقه وتتشعَّب طرائقه وتلمع شمسه مستنرية يف 

  .هجرية غاية ألف وثالثامئة وثامنية وعرشين

، وجتيبه ملسو هيلع هللا ىلصوقد رأيت منِّي خطيبًا يف تلك احلرضة يقوم مناديًا باسم رسول اهللا 

، وما تلك إالَّ آيٌة  ٌة من أهل احلقِّ يندمج منهم الكثري يف مرشبنا الطَّاهر األمحديِّ أمَّ

من آيات اهللا، هيدي اهللا لنوره من يشاء، ويف مطارف تلك احلرضة من تلك 

هيا اهللا تعاىل بيد قدرته من غري سابقٍة سوى سابقة الفضل، اللَّطائف شؤوٌن يبد

  .فاصرب حلكم ربِّك وال تك يف ضيق ممَّا يمكرون

ومن دقائق تلك األساجيف، أنَّ هذا املاء الذي سينبع، جيريه اهللا عىل ناطقة 

وارٍث يل، ونور اهللا ييضء ملن يريد اهللا به اخلري، وقد يمر الظَّمآن املحروم به وال 

ب، وآخر أحتفته العناية لطائفها، وأفاضت عليه اهلداية عوارفها جييء يرش

خالصًا، ويقف خملصًا ويرشب حتَّى يروى ومل ينقطع بغيه، وال يوهم نفسه وال بام 

يبديه له شيطاٌن من وساوسه؛ ليضحك عليه فيرصفه عن نور التَّوفيق بظلمة 

  .التَّلفيق، واملعصوم من عصمه اهللا

، وقد رأيته ينقلب يف ومل يبق قطٌر  ُّ من أقطار املسلمني مل يرس فيه ذلك الرسِّ

املقبولني، ويمرُّ عىل من ال قلوب هلم تفقه، وال آذان تسمع، وال عيون تبرص، 

فتالك ألسنتهم بام ال ُيقال، وتعثر أوهامهم بام ال يقال، يرون النُّور ظلمة، واحلقَّ 

بهات من مفازاٍت  إىل مفازاٍت، ينعقون مع كلِّ ناعٍق، ال  باطًال، وقد تأخذهم الشُّ

عون  واب قائلهم، سامَّ يكادون يفقهون حديثًا، قد أعامهم باطلهم فنطق بغري الصَّ
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هون أمام احلقِّ  حت ُيعارضون الوارد اإلهلي بأكاذيبهم، ويموِّ الون للسُّ للكذب أكَّ

باب ال حلَّ لدهيم وال َعْقد، وال  وجدان وال فقد، ال بأعاجيبهم، وما هم إالَّ كالذُّ

ل  تصل نبال بغيهم إالَّ إليهم، وال ترجع إالَّ عليهم، ونحن حتت راية اهللا الذي نزَّ

احلني، وكتابنا نافٌذ يف حمارض احلضائر، والغائب واحلارض،  الكتاب وهو يتوىلَّ الصَّ

﴿ v  w  x  y  z  {  |   } ~  ﴾ ]النمل[.  

   :نكتة

المحكم العصمة لألنباملعصيُة تصدر من الويلِّ ليثبت  الة والسَّ ؛ ياء عليهم الصَّ

ولُتبقي األولياُء يف ساحِة اخلوف، ال يأمن مكَر اهللا إالَّ القوُم اخلارسون، نعم هلم 

بركة احلفظ إىل غايٍة، وبعد الوقوع يف املعصية إذا رصعهم القدر، فهم املستغفرون 

اكرون اخلائف اؤون التَّائبون النَّادمون الذَّ هلم حصٌة  ون، والكثري منهم البكَّ

عظيمٌة من عصمة احلفظ، فتكاد أن ال هتفو أنفسهم الكريمة ولو يف اخلواطِر إىل 

عاء الكريم املأثور،  يشٍء من املنكرات، وُيستحسن للعارف املداومة عىل هذا الدُّ

ُهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك فِْعَل ال«: وهو اِت، َوَتْرَك الْ ـاللَّ َمَساكِِني، ـِت، َوُحبَّ الْ ُمنَْكَراـَخْريَ

  .)١(»َوإَِذا َأَرْدَت بِِعَباِدَك فِْتنًَة َفاْقبِْضنِي إَِلْيَك َغْريَ َمْفُتونٍ 

عي مشاركة أهلها يف  وقد يعجب العاقل لشخٍص مل يكن من قافلة احلقِّ ويدَّ

                                                        
مذيُّ يف : ريض اهللا عنهامرواه عن ابن عبَّاس  )١( كتاب تفسري القرآن عن : »اجلامع«اإلمام الرتِّ

 .٣٢٣٣رقم ) ٣٩(باب ومن سورة ص ، )٤٨( ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

: »اجلامع«، والرتمذي يف ٢٢٤٦٠رقم  »املسند«اإلمام أمحد يف : ورواه عن معاذ بن جبل      

: ، وقال٣٢٣٥رقم ) ٣٩(، باب ومن سورة ص )٤٨( كتاب تفسري القرآن عن رسول اهللا 

 .هذا حديث حسن صحيح

هذا : ، وقال١٩٣٢رقم ) ١٧...(كتاب الدعاء: »املستدرك«احلاكم يف : ورواه عن ثوبان       

 .حديث صحيح عىل رشط البخاري
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مراتبهم، ويريد أن يزامحهم، يقلِّد وما هو كاملقلِّد، ومنهم يف طيِّ بطن الغيب 

  :اجٌر، قلت له ليكون له بناطقة نائبي إن شاء اهللاف

ثَ   ْد ـقَ    اـهــومَ ـلـعُ   اُء ـيـبـاألن   اـنـتْ ـَورَّ

 

َبتـ  جهًال    َوَوِرْثَت    هـَمــلـيـُأغَ     هُ ـَركَّ

  حظوَظنـا  القـديمِ  املـدِد   يُد  َقَسَمْت  

 

  هـَمــوُمَسيل    دٍ ـمَّ ـحـمُ   َن ـيـب    َشتَّانَ 

أنت املقبول املبارك الوجه، من التحق : اجي احلرضة يف ذلك املحرضوقال يل من 

، برشِّ  ديُّ ، والوارُث املحمَّ كب، أنت النَّائُب النَّبويُّ بك خالصا أِمَن وُعدَّ يف الرَّ

الم عليك، فقلُت غائبًا عنِّي مأخوذًا منِّي ر، والسَّ   :بسم اهللا وعىل بركات اهللا: وذكِّ

  وجَهـهُ  ى ـَولَّـ  األغيـارِ   عـنِ   َمـن  يا 

 

  اً ـهـيـرَت وجـص  راكَ ـشـبُ  ا ـنـب ًا ـبَّ ـُح 

  فـالَتِقطْ  ُن ـزائـخـال ُهنَّ   اـنـراتُ ـضـح نمتنا رائقات املناهل

 

  فيهــا  خــريٍ    فكــلُّ    العقــودَ   منهــا 

هــراِء جوهَرهــا لنــا    َنَظَمــْت يــُد الزَّ

 

ــنَّظمِ   يـفــ لنــا  وَطــَوْت    رسَّ أبِْيهــا  ال

  ا وإْن َشطَّ املـدىـنـَرتِ ـضـحـل  فالِفْت  ائقات املناهلنمتنا ر

 

  اـهــيـيِّ ـحـيُ     فُحبُّنا   الُقلوِب    موتى

ها   قــد   وعصــابٌة     بنــا   وَلــهٌ     َشــفَّ

 

  ُيرِضــيها     وقــد      ُيعطيهــا    فــاهللاُ

  اـهـِزيــخـيُ     وال   مظهرها    ُر ـيـنـويُ  

 

ــدًا  ــمَ   أب هــ   ورغ   اـهـــيـلِ ـعـيُ   ا ـَعدوِّ

  ةٌ ـابــصـعِ  اَن ـهــتُ  لن  ي ـَِربِّ    وبَِحولِ  

 

ـــحـومُ     َشــْيُخها   أنــا    اـهـــهاِدي   ٌد ـمَّ

وإنَّ من الواجب عىل من نفحته العناية فشملته اهلداية، أن يقف متنبهًا ال  

يغفل؛ فإنَّ الغفلة سواد القلب حتجبه عن مطالعات أرسار الغيب، وُتلقيه يف 

يب، وإنَّ مخر احلرضة الذي هو لطف اإلفاضة القدسيَّة، إذا دار  كِّ والرَّ وهدة الشَّ

كيَّة النَّقيَّة بيِد ُسقاة احلرضة أو ة، ال ُيذاق إالَّ  عىل القلوب الزَّ هبمة  براحة العنايَّ

ة الطَّاهرة العالية ملن أغفل قلبه، ة، وال حتصل تلك اهلمَّ ديَّ وح الطَّاهرة املحمَّ  الرُّ

ا احلبيب أن تغفل أو أن هتمل قلبك   .فاهللا اهللا بك أهيُّ
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ــا  ــارَب  ي ــأس   ش ــىل   الك ــ   ع   همهل

 

قط      اكَ ـإِيَّ    الورَطه       يف       ةَ ـوالسَّ

  ـهلــفـغ   بال    رِب ـشُّ ـالـب   ُفزَت    إنْ  

 

نِّ ـال     يـف    ِق ـبـتُ  ال    ُنقطه   وال      دَّ

ما أترمجه لك، وَأْيِقْظ  -بتوفيقه، وسقاك من نوراين رحيقه  أيَّدك اهللا - وتدبَّر  

  :قلبك

  هِ ـَوتِــهـاُن قَ ـٌر حــمـخ ؛ُر مخرانِ ـمـخـال

 

  ومخـٌر أصـُلُه الِعنـُب  ،بِيُض القلـوِب 

  هاـي قلَب شاربِ ـيـحـفخمرُة القلِب تُ  نمتنا رائقات املناهل

 

  ُب ـلِ ـقَ ـنـاِم تـقـلألس الكرم  رُة ـمـوخ

  ِمـن ُرُب قْ بَقلبَِك َمخَْر الَقْلِب تَ فاَرشْب  

 

ُب  ـدِق يقــَرتِ   حـيِّ احلبيـِب فــَربُّ الصِّ

  تطيُب تبقـى بَِمـْن هتـوى ومتحـُق مـا نمتنا رائقات املناهل

 

ــَرُب  ــٌم وال َع ــال عج ــورًا ف ــواُه َط   س

كر  -وقد علوُت   يف مرتبتي، وسموُت يف منزلتي، وكلُّ  -ولريب احلمد والشُّ

، حتاِرضُ روحي ملسو هيلع هللا ىلصعطٍف وُلطٍف وحناٍن من سيِّد األكوان آٍن ووقٍت ويل نظر 

المعليه من اهللا أف روح حبيبي الِة والسَّ ، فيفيُض من بحِر كرمه يل الفضل ضُل الصَّ

عد، ويمنحني ما مل َجيِر منِّي عىل باٍل، اللَّهمَّ صلِّ وَسلِّم عليه  والعلم واملدد والسَّ

ا امه وأحبابه أمجعنيثه ونوعىل آله وصحبه وأتباعه وأشياعه وورَّ ابه وخدَّ   .وَّ

   :َعودٌ 

نيِ «: املعاين التي أوردناها يف خرب ، مأخوذة من )١(»اْطُلُبوا الِعلَم وَلْو ِيف الصِّ

ح املحدثون الكالم عىل معنى  ، وقد صحَّ ابعة من اجلفر العلويِّ حيفة الرَّ الصَّ

واية،  وصيانة القاعدة التي احلديث، واإلتيان به باملعنى هذا مع حفظ حكم الرِّ

واية؛  م ذكرها حتفظ حكم الرِّ هي رعاية أسباب الورود، وكل املعاين التي تقدَّ

وسبب الورود احلثُّ عىل العلم، وهذا أيضًا مصون، وعلوم أهل البيت املندجمة 
                                                        

 .ـ٦٧مرَّ خترجيه صـ  )١(
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يف جفرهم، كلها من مضامني أرسار اآليات واألحاديث، ويقول الفيلسوف أبو 

  :يف جفر اآلل سالم اهللا عليهم ورضوانه اهللا رمحه )١(العالء املعريُّ 

ــلَ  ِت ـيـبـِل الـأله  واـبُ ـجِ ـلقد عَ    اـمَّ

 

ـــَأتَ  ـــمُ ـلْ ـعِ   مـاُه ــ م ـُه ـــجِ   يـف ِد ـْل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج م   ومــرآةُ   رِ ـف   ُصــغرى وهــي  املــنجِّ

 

ـــتُ  ــ    هِ ـري ـــغ    لَّ ـك ـــوق    رةٍ ـاب   رِ ـف

قوا بني   علم احلرف وعلم اجلفر، وخلطوا وقد زعم أناٌس العلَم باجلفر، وما فرَّ

  :وغلطوا، ومزجوا التِّبن بالتِّرب، وراموا تقليد وجه اآلل واألمر حمال

ـــقـي ــادَق    دُّ ـل ــةٍ     ذو    الصَّ   فِري

 

ــِذُب  ــا   َيك ــاً    فيه ــد   نافث   بالُعَق

  هِ ـانِــتـهـبُ ـبِ       اهللاِ     ىـَعَلـ   َعدا  

 

  ســدكاأل وال   رُّ ـِهـــال َيــزَأُر   َقــْد 

، وراح يقلُِّد   ومن غرائب أرسار الغيب أنَّ رجًال عدا عىل مائدة احلقِّ بغري حقٍّ

عي مرتبتي بعد مصاحبٍة يل، فكتبُت له عن وارٍد ساموي   :كالمي وقويل، ويدَّ

ـــدتَ ـلَّ ـقَ  ــا   ا ـن ــاهًال   ي ــ  ج   اـَشْأَنن

 

  القَِطـا  أَسـقاطِنا من   رصَت   دـق

ــْذَها  ــِب    مــن   ُخ   رفاعيَّــة ِ  الغي

 

  احلائِطـا  تنطُح   خذيًال   وُمْت 

هُم اإلهلي، واهللا   وكان يف مسجٍد فقام ينطُح احلائَط حتَّى سقط ميتًا ونفذ السَّ

  .املُعني

ًة أمرين حبيبي الم عليه م ومرَّ الة والسَّ بقراءة القرآن الكريم،  ن اهللا أفضل الصَّ

له إىل آخره بكامل التَّدبُّ  تيل؛ فأفرغ ِيفَّ فقرأته عليه من أوَّ روحي لغبار  -ر والرتَّ
                                                        

اعر : هـ)٤٤٩ -  ٣٦٣(ي، أبو العالء املعري أمحد بن عبد اهللا بن سليامن ، التنوخ )١( األديب اللغوي الشَّ

نة الرابعة من عمره، الفيلسوف، ولد ومات يف معرة النعامن، أصيب باجلدري صغريًا فعمي يف السَّ 

 ٨٤وقال الشعر وهو ابن إحدى عرشة سنة، وهو من بيت علٍم كبٍري يف بلده، وملا مات وقف عىل قربه 

سقط «، و»لزوم ما ال يلزم«: شاعرًا يرثونه، أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته، فثالثة أقسام

 .١/٤٠»دية العارفنيه«، و١/١٥٧للزركيل  »األعالم«: انظر. »ضوء السقط«، و»الزند
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، )١(معاين الكتاب العزيز ببطونه وحدوده ومطََّلعاته - قدمه الكريم الفداء 

فأدركت من ذلك اإلفراغ األقدس كلَّ علٍم ديني، وكلَّ فقٍه عميل، وكلَّ رسٍّ 

ت ِيفَّ حقيقٍة رقيقٍة، وانطو حكمي، وكلَّ معنًى حكمي، وكلَّ إشارٍة دقيقٍة، وكلَّ 

ة، وقد انجىل يل من  بواهرُ  بحمد اهللا تعاىل األرسار الغيبيَّة، وبواطن األطوار النَّبويَّ

حكم ذلك اإلفراغ دور الكون وأزمنته، وقام يل يف مشهد املعنى جمىل صورة ما 

ُنرش يف تلك األدوار واألزمنة، ثمَّ بدا يل من خالل ُستور تلك احلرضة كلَّ شأٍن 

 عامل امللكوت، ورأيت األنبياء عليهم لك، وانطوى ثم ُنرش يفبرز يف عامل املُ 

الم الة والسَّ ، فاملرسلون فهم رأيتهم هم وأممهم الذين مضوا والذين هم الصَّ

 ، قيَّ عيد منهم والشَّ ار، والذين سيأتون، ورأيت صفوف صنوفهم، السَّ ُحضَّ

أن وعرفت طالسم أرسار الفلفال الكياين وما فيها من اندماج الرَّ  مز املغلق، والشَّ

الفني واحلارضين والذين  سم واملطلق، ورأيت مجاهري األولياء السَّ املقيَّد بالرَّ

ري بني  سيبدهيم األمر، وعصائب أتباعهم املتصل واملنقطع والواقف يف السَّ

  .الفريقني يف أعراف الطَّريق

                                                        
َلْو ُكْنُت «: ملسو هيلع هللا ىلصعن النَّبيِّ  ، عن عبد اهللا بن مسعود ٥١٤٩رقم  »املسند«روى أبو يعىل يف  )١(

ْذُت َأَبا َبْكِر ْبِن َأِيب ُقَحاَفَة َخلِيًال، َوَلكِنَّ َصاِحَبُكْم َخلِي َ ُل اهللاِ، ُمتَِّخًذا ِمْن َأْهِل األَْرِض َخلِيًال، الختَّ

 .»ُقْرآَن َنَزَل َعَىل َسْبَعِة َأْحُرٍف، لُِكلِّ آَيٍة ِمنَْها َظَهٌر َوَبْطٌن، َولُِكلِّ َحدٍّ ُمطََّلعٌ َوإِنَّ الْ 

اللفظ، : ما خفي تفسريه وأشكل فحواه؛ أو الظهر: ما ظهر تأويله وعرف معناه، وبطنه: فظهره      

 .الدرايةالفهم و: التالوة، والرواية والبطن: املعنى؛ أو الظهر: والبطن

َلع        مصعد، وموضع يطلع عليه : أي -بشدة الطاء وفتح الالم  -ولكل حٍد من الظَّهر والبطن ُمطَّ

التمرن يف فنون العربية وتتبع أسباب النزول والناسخ واملنسوخ : بالرتقي إليه، فمطلع الظاهر

فيض « خمترصًا منانتهى . وغري ذلك، ومطلع الباطن تصفية النفس والرياضة والعمل بمقتضاه

  .٣/٧٣، ٢٧٢٧للمناوي رقم  »القدير
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نوب ثمَّ برز يل مظهري وخفائي، وانطوائي وظهوري، ورشوق نوري، ومن ي

ايب، ومن يل يعرتف، ومن بحر  عنِّي ويأخذ منِّي، وكل من يواليني ويغنِّي ِيفَّ ويف ُنوَّ

، ومن ُجيذُب  دِّ عرفاين يغرتف، ومن يقرب ثمَّ ينحرف، ومن ُيصدُّ بيد الرَّ

بمغناطيس املدد، ومن ُحيفُّ بظلمة طبعه، ومن ُيزجُّ بالنُّور، ومن ينضم لدار 

بهات الغرور، ومن يكذب قلُبه  ادقني لساُنه، ومن تقدح الشُّ ويلوك بكلامت الصَّ

يِّنة فكره وجنانه، ومن عينه تشهد العيب وهو عيبته، وأذنه تسمع القبيح وهو  اللَّ

ب األخبار  د، ومن يكذِّ خزانته، ومن يرى الِربَّ وجيحد، ومن يتلصص ويرتصَّ

يح واخلارقة، ومن قصده ادقة، ومن يعمى عن الربهان الرصَّ اهللا بمحبَّتِنا،  الصَّ

نيا املحضة بوسيلتنا، ومن يشرتي بنا  ثمنًا  - ونحن من آيات اهللا  -ومن ُبغيته الدُّ

ة إلينا من القدس،  ية بطريق النُّبوَّ قليًال، ومن يرد بزفرة نفسه العاجزة أقوالنا املتدلِّ
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ومساعي نائبي املشكورة،  ورأيت داري املعمورة، وكتائَب عرفائي املربورة،

له، وعلمه وعمله، وكلَّ حاٍل َدقَّ من  احلة املنصورة، وصربه وحتمَّ َمُه الصَّ وِمهَ

حالِِه وَخِفَي، وكلَّ معنى شيب بتعب فكٍر له أو صفا، ودخان احلاسدين، ولغط 

نني، واملرتبطني  ادقني، ووله العاشقني، وثبات املتمكِّ اخلواضني، وصدق الصَّ

ني بكالمه وكامله، والغنائم التي تعمل هبا بحباله،  لني عىل أقواله، واملوهلَّ واملعوِّ

ها الغرية، والكساىل وأهل اهلمم، والذين هلم فينا ومنا صحيح  احلرية، والتي هتزُّ

ة،  اهرة، ومساجدنا العامرة، وكؤوسنا اململوة، وكتبنا املتلوَّ قدٍم، ومقاماتنا الزَّ

بَّاينَّ التي حتفُّ بنائبي فال ُهيان، وجنود الَعون اإلهلي، وزمز مة صفوف النَّرص الرَّ

منرب ظهوري بعد غبوري،  -بإذن اهللا تعاىل  -وتصدُّ خاذله فال ُيعان، وقد ُيقيم 

وُيعيل يف سامء االشتهار فرقدي، ويرفُع دعائم مرقدي، ويبثُّ عطر عرفاين يف 

 ، نيا، وال يزال يسوق قوافل اهلمم إيلَّ ويدلُّ أهل الطَّلب َعَيلَّ حتَّى أنحاء الدُّ
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ي بعيون األرسار رجاُل التَّحقيق،  تنعطف قلوُب أهِل التَّوفيق، وترمُق مظهر رسِّ

م كتائبهم، وتسُري إىل حظرييت من كلِّ اجلهات مجوُع  فتطوُف بكعبِة حايل ِمهَ

وايا، وُتشيَُّد امل -بعناية اهللا وتوفيِقِه  -ركائبهم، وتعمر  دارس املساجد والزَّ

هباء(إىل ) متكني(والتَّكايا، وتتبلُج شمس ظهورنا من ُبرج  ة )الشَّ ، فتلمُع يف ِمنصَّ

املعايل، وعيون أهل احلجاب عنها يف حجاب غيظها وراء الباب، هذا عن حسدٍ ٍ 

ة يف ُقبَّة  ال يراها، وهذا عن جهلٍ ٍ يستعظُم جمالها، ويستغرُب أن تُربَز هبذه احلصَّ

ة، و هذا تأخُذُه غلغلُة غرية نفسه اخلائبة، وزعومه الكاذبة، وهذا ُيَرصُع تلك املِنصَّ

من َمتِن األمل، وهذا عىل طارقة وجٍل يف حيل، وهذا أذنه سامعٌة للكذب، وهذا 

بغبار وساوسه ُمنحِجٌب، وعباد اهللا املخلصون بني أولئك الطَّوائف قليلون 

كِب  وِء يميلون، وال مع الرَّ الطَّائر إيلَّ يسريون، حائرون غائبون  كثريون، ال إىل السُّ

ا : حارضون، حتَّى يصيح منادي القبول وا، كفاكم إىل اآلن هذا النَّوم أهيُّ هلمُّ

اطعة؟ وجتلَّت ألعُينِكم أنواَر العنايات  القوم، أما ملعت لكم شموس الرباهني السَّ

ة، قائمه يقو ة وكنز املدد والفتوَّ ة الالَّمعة؟ هذا بيُت النُّبوَّ م ضعيفًا فيربز رسَّ القوَّ

انيَّة يف األكوان، ويصعُد منرب الُعىل ساكتًا فيسمُع بناطقة إرشاده اإلنُس  بَّ الرَّ

، يسعى يف اهللا سعيًا مربورًا، وال يريد من أحٍد جزاءًا وال شكورًا، غري أنَّ  واجلانُّ

ٍد  ِعُمون فُتكَفر حيسنون فُيساؤون، ويعُطوَن فال ُيشَكرون، وُين ملسو هيلع هللا ىلصأفراَخ آل حممَّ

د مهمهم، وال ُحيبُّهم أحد ثالث ولد زنيٍة، أو ولد : نعمهم، ويفيضون اهلمم فتتجدَّ

ة حظُّ  ها من اهللا أن ال حيضٍة، أو ذو رحٍم منكوسٍة، فامذا يصنعون وطينة النُّبوَّ

ليمة، واهلمم  يواليها إالَّ  ين القيم واإليامن اخلالص، والقلوب السَّ أهل الدِّ

والنِّيات املرضية، ومن هللا فيه عناية، وهذا القرآُن كتاب اهللا تعاىل يف  الطَّاهرة،

نَّة طافحٌة كلُّها،  األيدي أنواره مرشقة، وكلامت اهللا ال تبديَل هلا، ونصوص السُّ

أن العجيب، فالنَّبيُّ األطهر  ما أوذي نبيٌّ  ملسو هيلع هللا ىلصُتنبئ العاقل اللَّبيب حكم هذا الشَّ
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عليه  -َسَبَق يف عامل اخللق أنبياء اهللا، وساد رسل اهللا  مثل ما أوذي يف اهللا؛ ولذلك

، وآله األقربون، ورجاله املقربون، كلُّهم عىل هذا -وعليهم أفضل صلوات اهللاِ 

املنوال القاُل كالقال واحلاُل كاحلال وشأُن عيلٍّ أمري املؤمنني، ويعسوب املوحدين، 

ة أشهر من أن يُ  ذكر وأوالده الكرام يف هذا املقام، كم وسيِّد املتَّقني، هو يف األُمَّ

عبة أهواالً، وكم نالوا من أعداء احلقِّ ُمهومًا ثِقاالً،  دائد الصَّ قاسوا من الشَّ

  .والعاقبُة للمتَّقني

ف  وإنَّ اليد الفاعلة القادرة كام حمقت أعداء األوائل من اآلل، فلها التَّرصُّ

ب هذا وشوِهَد ومل يزل، املطلق يف حمقِّ أعداء األواخر منهم بال إمه ال، وقد ُجرِّ

مديُّ اإل دٍ والعون الرسَّ الم حاطيُّ قائٌم بنرصة آل حممَّ الة والسَّ ، عليه وعليهم الصَّ

ِسيَّام الوجه العلوي منهم، فهو مؤيد مصون اجلانب، مبارك اجلناب، اِخلْزيُّ 

عاديه، وقد ُيعطيه اهللاُ لباغضيه، والربكة ملحبيه، والعناية ملواليه، واملَْحُق الفتَّاك مل

عيدة الكربى يف العرتة الطَّاهرة ساريٌة جاريٌة،  ة السَّ حتَّى يرضيه، وهذه احلصَّ

ى إىل نائبي ومن يواليني بإذن اهللا، وال  ، وَرسَ وأمتُّها ُأفِيَض من حرضة العناية إيلَّ

ٌة يف ضعٍف، وغنًى يف  ة إالَّ باهللا، ما شاء اهللا كان، قوَّ فقٍر، وظهوٌر يف حول وال قوَّ

  :خفاء، واهللا عىل كلِّ يشٍء قديرٌ 

ْبُت    كأسًا من اخلمِر الَّذي ألَِفـْت  َرشِ

 

اَبــهُ  وُح    َرشَ   َفَأْدَنــاِين   ُبعــدٍ ٍ    يف   الــرُّ

ــدٍ  نمتنا رائقات املناهل ــدِق يف َكَم ــداِء الصِّ ــًا بِ ــُت َمْيَت   وكن

 

ــاِين  ــيلِّ حــني أحي   فطــاَب بالكــأِس ُك

ــــي بســــك  ــــُت عنِّ ــــهُ وِغب   ٍر ال ُيامِزُج

 

ــحٌو  ــكر  َص ــاِيت   فأس ــاِين   أوق   وأحي

ــاِرْق   ومل نمتنا رائقات املناهل ــِه   ُأف ــاَل  ب ــحاةِ ِ  ح   وذا الصُّ

 

ائني   قــامَ   بــه   َطــوٌر  انِ ِ   للــرَّ   ِضــدَّ

  صــحٌو بســكٍر وجهــٌل فيــه معرفــةٌ  

 

ــُة  ــرِ  وغاَي ــك  يف   الَفق ــليامِين  املُل   السُّ

يا غريَب الغرباء، أنت ووارثك ومن «:  شهودٍ يف حمرض ملسو هيلع هللا ىلصقال يل حبيبي  
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نيا واآلخرة، من آذاكم آذاين، ومن عاداكم عاداين، ويؤذي  يواليكام يف ضامين يف الدُّ

اهللا ويعاديه من يؤذيني وُيعاديني، ولن يفلح من كان مؤذيًا هللا وُمعاديًا له، وأنا 

الم عليك وعىل من معكم أينام كنتم، َفُرْح يف أمان اهللا أمينًا طيِّبًا م ًا، والسَّ هديَّ

  .انتهى. »يواليك ورمحة اهللا وبركاته

بَّاينُّ بربكة  ة العليَّة، وقد أباح يل املدد الرَّ ديَّ تنا الغيبيَّة من احلرضة املحمَّ هذه حصَّ

ذلك الفيض املصطفوي، كشَف نقاب الغيوب، وسَرب خفايا القلوب، ال يشاِكُلنا 

ال ينازلنا يف ميادين هذه العنايات ُمناِزل، وقد يروم يف مراتبنا هذه ُمشاكِل، و

ءًا عىل ُمظهِ ِِرنا، فينقلب عىل عقبيه، ويد  رُّ املطموس القلب أن يقلِّد َمظَهَرنا َجتَ

تنا، واهللا ويل  امويِّ ترفع منزلتنا، وحترس يف حرضات التَّأييد ِمنصَّ الربهان السَّ

  .املتَّقني

  اَخلفـا َكَشْفنا نقاَب الغيِب عـن غطَّـةِ 

 

ــِب  ــني الكتائ ــوِم ب ــيس الق ــا رئ   وُقْمن

ـــــدٍ     وطِرَنـــــا إىل العليـــــا بعـــــزمِ ِ حممَّ

 

  املناِقــِب   أهــلِ  ســلطاِن  اهلــدى  نبــيِّ 

ــالوهِم   ــُدنا ب ــْن  يقلِّ ــى َم ــُه العم   َطمَّ

 

  )١(باحـِب وما النُّور ماحي اللَّيـل نـار احلُ 

ُه، جيري فيه العطاُء ويل بفضل اهللا مقاٌم سيعمر ويسمو ُبنيانه، وتشمخ أركانَ  

حاب، وُتفَتح فيه ألهل الَقبوِل األبواب، كأين به جيدد عهد  اّين فيُسحُّ َسحَّ السَّ بَّ الرَّ

متكني؛ روضٌة تنسب إىل نائبنا، يقيل يف حديقة مددها ُخلَُّص حبائبنا، يرتع يف 

احلون من ذوي َرِمحِنا هبةً  هلم من  جنَّة حسنها خلدمة كوكبنا، ورشيف مرشبنا، الصَّ

مدي، هللا أبوهم؛ غلبوا النُّفوس بنور القدس، َفَعَلْوا برسِّ  املدد األزَيل، والَعون الرسَّ

                                                        
ْخِت : ِقيَل  )١( َكاَن َأُبو ُحباِحٍب ِمن ُحماِرِب َخَصَفَة، َوَكاَن َبِخيًال، َفَكاَن َال ُيوِقُد ناَره إالَّ باحلََطب الشَّ

َب بِناِره اَملَثُل اْسُمُه ُحب :لَِئالَّ ُتَرى؛ َوِقيَل   ُيوِقُد إِالَّ َناًرا َضِعيفًة، َخمَافَة ألَنه َكاَن َال  ؛اِحٌب، فُرضِ

 .»لسان العرب« .ناُر احلُباِحِب : الضيِّفاِن، َفَقاُلوا
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اهللا، ُقل ُكلٌّ من عند اهللا، هذه مجلة شكٍر، فيها من نفحات الغيب نٌرش فيه من 

اكرين ، فخذها وكن من الشَّ   . لطائف الوهب ِرسٌّ

ث بالنِّعمة أقول       :ومن نوع التَّحدُّ

ةِ  -واحلمد هللا تعاىل  - أنا    ، ينتهي نسبي إىل ُحسينيُّ النَّسب من طريق األبوَّ

، الثم اليمني الطَّاهر  ، وسيِّد طوائف أهل اهللا يف العقد واحللِّ شيخ الكلِّ يف الكلِّ

يِّد  ، الغوث األكرب، والقمر األزهر، موالنا السَّ ، وجه البيت العايل العلويِّ النَّبويِّ

فاعيِّ أمحد الك   .-ريض اهللا عنه وعنَّا به  -بري احلسينيِّ الرِّ

، ومن طريق األمومة حسنيُّ النَّسب     بَّاينِّ ، ينتهي نسبي إىل القطب الغوث الرَّ

ين موالي  ، ربِّ اإلشارات اللَّطيفة واملعاين، حميي الدِّ والقنديل الالَّمع النُّوراينِّ

يخ عبد القادر اجليالينِّ  يِّد الشَّ   .-ريض اهللا تعاىل عنه  - السَّ

، وعامل أهل هذه      وأنا اليوم شيخ احلفلة النَّبويَّة يف البيت الكريم الفاطميِّ

احة احليدريَّة، وُمرشد العرص، وإيلَّ ترجُع نوبُة الوقت، وأنا القطب الغوث  السَّ

، وصاحب ، والقائم بالطِّراز األمحديِّ ديِّ هذه  اجلامع، املتكلم باللِّسان املحمَّ

ة التي ال ينقيض عهدها  ين -بإذن اهللا تعاىل  - النِّيابة النَّبويَّ   .إىل يوم الدِّ

  :ي أيب العلمني وشيخ الفريقني ريض اهللا عنه وعنَّا بهوأنا املعنِيُّ بقول جدِّ 

  اـنــلُ ـيـَن وَخ ـيـارفـعـوُل الـيـَهَجَعْت خ

 

اَحةِ ِ الكربى    وتطرُق  بُّ ـخـت يف السَّ

  اـنَــابِ ـبـب    امِ ـيــقـلل    آنٍ     لِّ ـك    يـف 

 

  ُق ـينطِـ    انٌ ـمـوُترج    تلوُح     ٌس ـشم

  .فأنا شمُس بابِِه، وُترمجاُن آدابه 

ي الباز األشهب، واملنهل األعذب    :وأنا املعني بقول جدِّ

لِــنيَ   ُشــُموُس  َأَفَلــْت    وَشمُســنا  األَوَّ

 

ــدًا  ـــَلِك   عــىل أب   َتغــُرُب   ال الُعــال   َف

تِِهم،  -وهللا احلمُد واملِنَّة  -فأنا   شمسهم مجيعًا، وكنُز حكمتهم، وصاحُب ِمنصَّ
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ولساُن بياهنم، وسيُف برهاهنم، طوى يل اهللا يف منشور فرديتي مزاياهم، وَنَسَج يف 

درعي معناهم، من آوى إىل ُركني فقد آوى إىل أركاهنم مجيعهم، ومن انتشق من 

ل عيلَّ يف العرص، وانتمى عطري فقد انتشق من لطائف  عطرهم كلِّهم، ومن عوَّ

  .إىل طريقتي ال ُيبايل ولو فارق غريها

مان، وصاحُب العرص واألوان، وأنا  ُترمجان  - واحلمد هللا  -فأنا شيُخ الزَّ

ة، ذلك فضل اهللا، واهللا ذو الفضل العظيم، ومل أقل حرفًا مل  احلكمة، وعاِمل األمَّ

  :، وقل للمحجوب الغافلملسو هيلع هللا ىلصمن رسول اهللا  يكن يل فيه اإلذن اخلاصُّ 

ـــا  ـــًـوه         وُب ـجـــحـمـال      أيُّـه   اـم

 

عـــبال واعـــوال                     اوىـدَّ   يـدَّ

  ـًاتــوق          ِش ـيــطَّ ـبال      ْع ـِض ـال تُ  

 

  رفـــاعي        الوقـــِت          صـــاحُب 

الكوثر، وسُيقاُم يل شأٌن يف  أنا هو ذاك األشعث األغرب نتيجة آل صاحب 

مس ظهر النَّهاِر، ينتفُع به املقبولون  ق والغرب، ويف سائر األقطار كالشَّ الرشَّ

!"  #  $  %  ﴿ : املوفَّقون، وُيْفَتُن به املخذولون، ولسان العون يقول

ٍة ]٦٢:يونس[ ﴾&  '  )  (  *    ٍة علويَّ ، ومسُك اخلتام، منِّي ومن كّل ذرَّ

ة، يف كلِّ حرضٍة منبلجٍة وخفيٍَّة، عىل سيِّد سادات الوجود املصطفى وُسفليَّ 

وإخوانه النَّبيِّني وآهلم وصحبهم أمجعني ألف صالٍة وألف سالٍم، واحلمد هللا ربِّ 

  .العاملني
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كر   ١٣٧....................................................... من آداب الشُّ

كر عىل سالمة العقيدة                                    ١٣٩ ..............................................الشُّ

ا فاعيَّةخالصة العقيدة عند السَّ                                                        ١٤١ ................................... دة الرِّ

فاعيَّة يف معرفة قدر النَّبيِّ  ادة الرِّ                                                                ١٤٤ .................. ملسو هيلع هللا ىلصُخالصة أقوال السَّ

فاعيَّة يف اآلل واألصحاب خ ادة الرِّ                                                         ١٤٦..................الصة أقوال السَّ

كر فاعيَّة يف املبايعة وتلقني الذِّ ادة الرِّ                                                 ١٤٧..................ملخص أقوال السَّ

يِّ واخلِ  فاعيَّة يف الزِّ ادة الرِّ                                                      ١٤٩ ........................رَقةملخص أقوال السَّ

  ١٥٢.............................................حكم تلقني كلمة التَّوحيد

فاعيِّ   ١٥٧ ......................  مرحلٌة يف معرفة شأن اإلمام أمحد الرِّ

فاعيِّ   ١٥٩ .......................... األصول التي قامت عليها طريقة اإلمام الرِّ

فاعيَّة ة يف علوِّ شأن الطَّريقة الرِّ   ١٦٦ .............................أقوال األئمَّ

سها اإلمام الرّ    ١٦٩ .... فاعّي بيان ُأُسس الطريقة الّرفاعّية عىل لسان مؤسِّ

  ١٧١ ............................. يف لبس اخلرقة شيوخ اإلمام الّرفاعّي 

يف ند الرشَّ ل يف السَّ   ١٧١  ..................................... الطَّريق األوَّ

يف ند الرشَّ   ١٧٣ ...................................... الطريق الثاين يف السَّ

يف وما فيه يٌد من غري أهل البيتالطريق الث ند الرشَّ   ١٨٠  ...... الث يف السَّ

  ١٩٩ .......................................... كرامات اإلمام الرفاعي 

  ٢٠٣ ..................................... كرامة تقبيل اليد النبوية الرشيفة

   ٢١٠ .................................... وحسبه نسب اإلمام الرفاعي 



٢٥١ 

ث بالنِّعمة   ٢٢٧ ......................................... مرحلٌة يف التَّحدُّ

نيِ «: ملسو هيلع هللا ىلصبيان مضمون قول النبي    ٢٣٢..............»اْطُلُبوا الِعلَم وَلْو ِيف الصِّ

                                                                            ٢٣٥ ............املعصيُة تصدر من الويلِّ ليثبت حكم العصمة لألنبياء : نكتة

ث ب   ٢٤٤.............................................. النِّعمومن نوع التَّحدُّ

  ٢٤٧ ................................................... فهرس املوضوعات


