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تــقــديــم
أ.د .يـونـس عـمـرو
رئيس جامعة القدس املفتوحة
يقدم أ.د حسن عبد الرمحن السلوادي يف هذا الكتاب ترمجة مفصلة إلحدى الشخصيات
الدينية البارزة يف الفرتة العثمانية ،هي شخصية الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي املقدسي،
شيخ مشايخ الطريقة اخللوتية يف زمنه ،ورافع ألويتها يف العديد من األقاليم العربية التابعة للخالفة
العثمانية ،وال سيما يف مصر والعراق وبالد الشام اليت زارها مرات عدة ،وسجل رحالته إليها متحدثاً
عن معاملها وأحواهلا ،وخباصة مدينة بيت املقدس اليت نسبه بعض املؤرخني إليها لطول إقامته
يف ربوعها ومكثه بني أهلها.
واجلزء الرئيس يف الكتاب هو حتقيق ملخطوطة تتضمن ترمجة موجزة للشيخ البكري ،كتبها
ابنه حممد كمال الدين بن مصطفى البكري الصديقي بعد وفاته مباشرة .وآثر املؤلف بعد انتهائه من
التحقيق الذي اتسم بشيء من التفصيل والتوسع يف الشروح والتعليقات أن يق َّدم ترمجة مفصلة حلياة
الشيخ البكري وآثاره ،مستفيداً من املخطوطة اليت كتبها ابنه حممد كمال الدين ،وقدم يف ترمجته
ثبتاً مبؤلفات الشيخ وأماكن وجودها ،ليسهل على القارئ املهتم مبتابعة إنتاج الشيخ البكري سبل
الوصول إىل مؤلفاته ورسائله وخمطوطاته املتناثرة يف العديد من املكتبات العربية واألجنبية ،واليت
مل حيظ سوى القليل منها بالدراسة والتحقيق العلمي.
والرسالة احملققة –على قصرها -تتضمن معلومات مركزة عن ميالد الشيخ البكري الصديقي
ب

وظروف نشأته األوىل وتربيته ثم انتسابه للطريقة اخللوتية ،وتكريس جهوده خلدمتها ،وجتنيد األتباع
واملريدين هلا يف العديد من أقطار العامل العربي واإلسالمي.
وفضالً عن ذلك فإن الرسالة تق ّدم معلومات موثقة عن الشيخ البكري ،وتطلعنا على منط
الثقافة السائدة يف العصر العثماني ،وال سيما يف النصف األول من القرن الثاني عشر للهجرة بكل ما فيها
من إجيابيات وسلبيات ،وما كان هلا من أثر مباشر أو غري مباشر فيما جرى من أحداث وتطورات
يف القرون الالحقة.
وقد أحسن املؤلف صنعاً حني أدرج يف مالحق الكتاب مناذج من أشعار الشيخ البكري الصديقي
ومؤلفاته لعلها تضيء مساحات ما زالت معتمة يف شخصية الشيخ ،وتدفع الباحثني إلجراء املزيد
من األحباث والدراسات اليت توضح أبعاد هذه الشخصية الثرية وتأثريها يف املشهد املقدسي خاصة،
والعربي واإلسالمي عامة يف فرتة ما زال الغموض يكتنف كثرياً من جوانبها السياسية واالجتماعية
والثقافية .وإنه ليحدوني األمل أن يواصل الباحث جهوده يف مضمار التحقيق والدراسات التوثيقية،
وال سيما فيما يتعلق مبدينتنا املقدسة اليت تتعرض يف أيامنا هذه هلجمة مسعورة من التطهري العرقي،
وتتعرض معاملها وآثارها اإلسالمية واملسيحية على حد سواء للطمس والتزييف واالستيالب واملصادرة
لتشويه تارخيها وحقيقة انتمائها ألمتها العربية واإلسالمية.

واهلل املوفق
أ.د يونس عمرو
رئيس جامعة القدس املفتوحة

ج

الفصل األول
إحتاف الصديق برتمجة خالصة آل الصديق
الشيخ حممد كمال الدين بن مصطفى البكري الصديقي املقدسي

(1143هـ 1196 /م)

آل ِّ
إحتاف َّ
الص َّديق
الصديق برتمجة ِ
مقدمة التحقيق:
لفتت �شخ�صية ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي انتباهي يف فرتة عملي
مديرا ً ملركز الأبحاث الإ�سالمية بجامعة القد�س (1996 -1987م)  ،فقد كان
ا�سمه يتكرر من خالل خمطوطاته ور�سائله املحفوظة يف مكتبة املركز� ،أو من
خالل تعليقاته و�إجازاته لكثري من العلماء املقاد�سة وغريهم .ف�ضالً عن كرثة
�أعماله وم�صنفاته املوزعة يف �شتى �أرجاء العامل ،وال �سيما يف دار الكتب
امل�رصية ،ومكتبة الإ�سكندرية ،ومكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة ،ومكتبة
مكة املكرمة ،واملكتبة الظاهرية بدم�شق ،واملكتبة اخلالدية والبديرية ،ومكتبة
مركز الأبحاث الإ�سالمية يف بيت املقد�س ،ومكتبات برلني والفاتيكان واملتحف
الربيطاين وباري�س وغريها.
وأضيف إىل ذلك سببني ضاعفا اهتمامي بالرجل �أولهما :اهتمام العلماء والباحثني
امل�ست�رشقني برتاثه وطريقته اخللوتية يف الت�صوف ،فقد زارين -على �سبيل
املثال -باحث �أملاين يحا�رض يف جامعة هامربج الأملانية ،و�أخربين �أنه جاء
�إىل القد�س خ�صي�صاً لدرا�سة الطريقة اخللوتية ال�صوفية التي كان ال�شيخ البكري
ال�صديقي املقد�سي �أبرز �أعالمها ،ومن كبار م�ؤ�س�سيها والعاملني على انت�شارها
يف بيت املقد�س خا�صة وفل�سطني عامة ،وذلك بهدف �إلقاء �سل�سلة من املحا�رضات
يف ق�سم الفل�سفة والأديان يف اجلامعة التي يحا�رض فيها.
و�أعلمني هذا الباحث �أنه ات�صل بطالب يف اجلامعة العربية ،يع ُّد �أطروحة
دكتوراه يف الفل�سفة حول الطريقة اخللوتية التي كان البكري من �أبرز م�شايخها،
و�أكد يل �أنه �شاهد يف مكتبة املخطوطات باجلامعة العربية خمطوطات �أ�صلية
م�صدرها مكتبات عربية ت�ضم العديد من ر�سائل البكري وم�صنفاته.
وثانيهما :رغبتي يف االطالع على مالمح �إحدى ال�شخ�صيات الدينية البارزة
يف الفرتة العثمانية ،وهي فرتة يكتنف الغمو�ض كثريا ً من جوانبها ال�سيا�سية
واالجتماعية والثقافية ،وي�شكو كثري من الباحثني الذين يحاولون اخلو�ض يف
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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ق�ضاياها ،والولوج �إىل عاملها من ندرة امل�صادر واملراجع التي ت�سعفهم باالطالع
على �أحوالها ،وتطور �أوجه احلياة فيها ،فالبكري تخطَّ ى بن�شاطه و�سمعته حدود
البلد الذي ن�ش�أ فيه ،وكذلك البلد الذي �أقام فيه ،لي�صبح �شخ�صية معروفة يف
كثري من الأقاليم العربية والإ�سالمية التابعة للخالفة العثمانية ،فقد كان على
ما يبدو من حتركاته ورحالته املتعددة معروفاً على �أو�سع نطاق يف بالد
ال�شام واجلزيرة العربية والعراق وم�رص ودار اخلالفة العثمانية وديار بكر ،بل
�إن �سمعته و�صلت �إىل �شمال �أفريقيا ،و�إىل �أ�سيا الو�سطى .ويظهر ذلك من تر ّدد
العلماء وامل�شايخ من تلك الديار عليه ،وتلقّيهم العلم على يديه ،و�إجازته
�إياهم ،كما يت�ضح ذلك من �ألوف الأتباع واملريدين الذين ان�ضووا حتت لواء
الطريقة اخللوتية.
وقد واتتني فر�صة التعرف �إىل مالمح هذه ال�شخ�صية الرثية حني عرثت على
ن�سخة خمطوطة حمفوظة يف دار الكتب امل�رصية ،تت�ضمن ترجمة موجزة لل�شيخ
البكري ال�صديقي كتبها ابنه حممد كمال الدين البكري بعد وفاته ،ثم عرثت بعد
ذلك على ن�سخة �أخرى من هذه املخطوطة ،بدا من تاريخ ن�سخها �أنها ن�سخت
بعد ثمانية �أيام فح�سب من تاريخ ت�أليفها ،مما �شجعني على حتقيقها ،والعمل
على ن�رشها ،لعلّي �أ�سهم يف �إ�ضاءة بع�ض مالمح هذه ال�شخ�صية املقد�سية
احلافلة التي �شغلت النا�س يف ع�رصها ،وذلك بهدف و�ضعها يف �سياقها الثقايف
واالجتماعي ،مع تل ّم�س عوامل الت�أثر والت�أثري التي جعلت منها واجهة تنعك�س
عليها �صورة الع�رص العثماين يف الن�صف الأول من القرن الثاين ع�رش للهجرة
بكل ما فيها من �إيجابيات �أو �سلبيات ،وما كان لها من �أثر مبا�رش �أو غري مبا�رش
فيما جرى من �أحداث وتطورات يف القرون الالحقة.

التعريف بالرسالة:
من الظواهر الالفتة للنظر ،واجلديرة بالبحث يف الع�رص العثماين� ،شيوع
وتوجه كثري من الكتاب والعلماء لإعداد
وال�سي،
ظاهرة الكتابة يف الرتاجم
رَ
ّ
م�صنفات ت�ضم تراجم فردية �أو جماعية مل�شاهري العلماء والكتاب و�أرباب الفنون
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املختلفة يف ذلك الع�رص .وتطالعنا يف هذا املجال جهود حممودة يف ت�أليف
كثري من الكتب اجلامعة يف الطبقات التي مل تكن قا�رصة على جمال واحد
فح�سب ،بل �ضمت تراجم ل�شخ�صيات يف خمتلف جماالت احلياة و�أن�شطتها،
فهناك م�صنفات جامعة لطبقات املف�رسين والفقهاء واملحدثني والق�ضاة والأدباء
والعلماء وامل�ؤرخني والوزراء والأعيان والقادة الع�سكريني.
�شخ�صيات بعينها ،بل ندر �أن جند
وكتب تناول �أ�صحابها
م�صنفات
وهناك
ٍ
ٌ
ٌ
عاملاً مربزا ً يف تلك الفرتة مل تكتب عنه ترجمة حلياته وجهوده وم�ؤلفاته،
فال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي -مثالً -كتب �أكرث من ر�سالة ترجم فيها
مل�شايخه ومريديه ،نذكر منها على �سبيل املثال« :مرهم الف�ؤاد ال�شجي يف
ذكر ي�سري من م�آثر �شيخنا الدكدكجي» ( ، )1وهي ترجمة لل�شيخ الدكدكجي،« ،
«والفتح الطري اجلني يف بع�ض م�آثر �شيخنا عبد الغني» ( ، )2ويعني ال�شيخ
عبد الغني النابل�سي« ،والعقد الفريد يف ترجمة الأخ حممد �سعيد» ( ، )3وهي
ترجمة لأحد املريدين يقال له حممد �سعيد بن �صالح احل�ساي« ،والثغر البا�سم
يف ترجمة ال�شيخ قا�سم»« ،والكوكب الثاقب فيما ل�شيخنا من املناقب»)4( .
ولي�س من املبالغة القول� :إن العديد من م�صنفات الرتجمة التي و�ضعت يف
هذا الع�رص قد حظيت ب�شهرة وا�سعة ،و�أ�ضحت م�صادر ال ي�ستغنى عنها ملن يريد
التعرف �إىل �صورة املجتمع الإ�سالمي وجوانب حياته املختلفة :االجتماعية
واالقت�صادية والثقافية يف فرتة العثمانيني� ،أو ما �سبقها من فرتات ( . )5ونورد
مثاالً على ذلك كتاب( :الكواكب ال�سائرة مبناقب علماء املائة العا�رشة) لنجم
الدين الغزي العامري ،و (�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب) البن العماد احلنبلي،
و (خال�صة الأثر يف �أعيان القرن احلادي ع�رش) ملحمد الأمني املحبي ،و (�سلك
.1
.2
.3
.4
.5

1انظر املرادي� ،سلك الدرر . 195:4
2امل�صدر نف�سه. 195:4 ،
3امل�صدر نف�سه ،وال�صفحة نف�سها .
4انظر م�رسد م�ؤلفات ال�شيخ البكري اخلا�صة بالرتاجم� ،ص 116:الالحقة.
5فرانز روزنتال ،علم التاريخ عند امل�سلمني ،ترجمة �صالح العلي( ،بغداد  ،مكتبة املثنى � ، )1963 ،ص .145
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الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�رش) لأبي الف�ضل حممد خليل بن علي املرادي،
و (تراجم الأعيان من �أبناء الزمان) للح�سن بن حممد البوريني ال�صفوري ،و
(ال�شقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية) لطا�ش كربى زاده ،و (ك�شف
الظنون) يف �أ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة ( )1وغريها.
وتن�ضوي ر�سالة ال�شيخ حممد كمال الدين البكري يف ترجمة والده ال�شيخ
م�صطفى البكري ال�صديقي املو�سومة بعنوان� « :إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل
ال�ص ّديق» �ضمن هذه القائمة الطويلة من كتب الرتاجم وال�سري التي حفل بها ذلك
الع�رص ،فقد كتبها -كما قال -بطلب من وايل حلب ،الأديب الأريب املفخم احلاج
عبد اهلل �آغا ابن املرحوم احلاج ح�سن �أغا ال�شهري ن�سبه باملريي .يقول البكري يف
مقدمة ر�سالته « :ويف �أثناء �إقامتنا لديه وتعويلنا يف كل �أمر عليه ،طلب مني
ترجمة خمت�رصة جامعة مفيدة حمررة ،تنبئ عن �أحوال الأ�ستاذ الوالد قد�س
�رسّه ،وتعرّف ب�أ�شياخه الكرام ،وحني وفاته ،وما بلغ عمره» ( . )2ومل تكن هذه
الر�سالة الأوىل التي يرتجم فيها البكري لوالده ،وي�ؤرخ حلياته ،بل �سبق �أن و�ضع
له ترجمة مف�صلة يف كتاب جعله يف ثمانية �أبواب ،يقول البكري يف مو�ضع
�آخر من ر�سالته « :وقد كنت فيما م�ضى �ألفت كتاباً يف ذلك املرام و�سميته «
التلخي�صات البكرية يف ترجمة خال�صة البكرية» ،ورتبته على ثمانية �أبواب،
جمعت فيه جميع تنقالت �أ�ستاذنا يف �سائر تلك الأحقاب» (. )3
1 .1انظر  ،كارل بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي.72-70 :8 ،
2 .2انظر �ص :من هذه الر�سالة.
3 .3املبايعة يف عرف ال�صوفية �أن يجل�س املريد بني يدي الأ�ستاذ ،ويل�صق ركبته بركبته  ،وال�شيخ م�ستقبل القبلة
ويقر�أ الفاحتة ،وي�ضع يده اليمنى يف يده م�سلما له نف�سه ،م�ستمداً من �إمداده ويقول له :قل معي ا�ستغفر اهلل
ربكم �أن
العظيم ثالث مرات ،ويتعوذ ويقر�أ �آية التحرمي} :ي�أيها الذين �آمنوا ُتو ُبوا �إىل ا ِ
هلل توب ًة َن�صوح ًا ع�سى ُّ
يوم ال ُيخ ِزي ا ُ
نور ُه ْم
ه
مع
آمنوا
�
والذين
النبي
َ
أنهار َ
ُ ُ
يكفِّر عنكم �سيئاتِكم و ُيدخِ َلكُم جنات جتري من حتتِها ال ُ
هلل َّ
واغفر لنا �إ َّنكَ على كل �شىء قدير{ التحرمي ،الآية:
نورنا
ي�سعى بني �أيديهم وب� مْأيانِهم يقولون َر َّبنا � ْ
أمتم لنا َ
ْ
 ،8ثم يقر�أ �آية املبايعة التي يف �سورة الفتح ليزول اال�شتباه وهي�} :إن الذين يبايعونك �إمنا يبايعون اهلل ي ُد
ينكث على نف�س ِه ومن �أوفى مبا عاه َد علي ُه ا َ
هلل ف�سي�ؤتيه �أجراً عظيما{ (الفتح:
ا ِ
هلل فوقَ �أيدي ِهم فمن نكث ف�إمنا ُ
 ،)10اقتداء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم يقر�أ فاحتة الكتاب  ،ويدعو اهلل لنف�سه  ،وللأخذ بالتوفيق ،
ويو�صيه بالقيام ب�أوراد الطريق .انظر اجلربتي . 344:1
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و�إذا كان الكتاب بهذه ال�سعة وال�شمول ،فمن امل�ؤكد �أن تكون الر�سالة التي
بني �أيدينا ملخ�صاً موجزا ً ملا ورد فيه من معلومات حول ن�ش�أة والده وتعليمه،
ورحالته وم�ؤلفاته وجهوده يف ن�رش الطريقة اخللوتية.
ومن هنا ت�ضمنت ر�سالة البكري – على ق�رصها -معلومات مركزة عن
ميالد ال�شيخ م�صطفى البكري ال�ص ِّديقي ،وظروف ن�ش�أته الأوىل وتربيته ،وتلقيه
العلم على �أبرز م�شايخ دم�شق ،ثم انت�سابه للطريقة اخللوتية ،وتكري�س جهوده
خلدمتها ،وجتنيد الأتباع واملريدين لها ،كما و�صفت ب�إيجاز رحالته وتنقالته
يف ربوع ال�شام وم�رص والعراق واجلزيرة العربية وبالد الروم ،حيث �أقام فرتة
وجيزة يف الأ�ستانة عا�صمة اخلالفة العثمانية.
ومل ين�س البكري �أن ُي�ض ِّمن ر�سالته تلميحات و�إ�شارات �إىل �أن والده هي�أه
مل�شيخة الطريقة اخللوتية وتع ُّهدِها من بعده ،بعدما �أخذ عنه الطريق ،ودر�س
على يديه علوماً يف اللغة والأدب واحلديث والفقه احلنفي.
ومع ذلك ،فقد �أغفلت الر�سالة تفا�صيل عدة تتعلق مب�ؤلفات ال�شيخ البكري
ال�صديقي وتالميذه ومريديه وخلفائه الذين حظوا بر�ضاه ،وح�صلوا على �إذنه
للمبايعة ( )1والإر�شاد والت�سليك يف �شتى الأقطار ،كما �أغفلت تفا�صيل عن رحالته
وجهوده يف عمارة امل�ساجد واخللوات ،ومل تورد مناذج من نرثه �أو �شعره ،ويبدو
�أن البكري االبن اكتفى مبا حواه كتابه( :التلخي�صات البكرية يف ترجمة خال�صة
البكرية)  ،و�أحال القارئ الراغب يف اال�ستزادة �إليه حيث قال « :و�أما ما كان
عليه من الأخالق وماله من م�ؤلفات و�أ�شعار و�أذكار ،ت�ؤذن بالإطالق ،فمن �أرادها
فلريجع �إىل كتابنا امل�سمى �أوالً « :بالتلخي�صات البكرية يف ترجمة خال�صة
البكرية ،ف�إن فيه بث بع�ض مزاياه ( )2من �أخباره و�صالته مع من عا�رصه من
�أهل العلم والأدب.
1 .1امل�صدر نف�سه� ،ص.345:
2 .2امل�صدر نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
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أهمية الرسالة:
تكمن �أهمية الر�سالة يف كون م�ؤلفها �أقرب النا�س للمرتجم له ،و�أكرثهم
مالزمة له واطالعاً على �أحواله ،فهو ابنه الذي مل يفارقه قط ،وكان �ساعده
الأمين مذ كان يف التا�سعة واخلم�سني من عمره ،يقول البكري االبن :ف�إين واحلمد
هلل من �سنة اثنتني وخم�سني و�أنا طول النهار يف خدمته ،و�أقف على الأقدام
ممتثالً ما ي�أمر به ،ولو كان �صعب املرام ،ال �أعلم �أين خالفته يف �أمر من الأمور،
وال تقاع�ست عن خدمة من يكون عنده ،ف�ضالً عن خدمته مع الأدب والإطراق،
وم�ساعدته يف مقابلة �أو حترير ما ال يطاق يف البطاق» (. )1
و�إذا كان ل�صلة القرابة التي جمعت بني املرتجم واملرتجم له وجهها
الإيجابي املتمثل يف دقة املعلومات ،و�صحتها ،واالطالع على تفا�صيل حياة
املرتجم له ووقائعها بحكم معاي�شته له ،واالطالع على �أحواله عن كثب ،فرمبا
كان لها جانب �سلبي يتمثل يف �أن املرتجم قد ين�أى برتجمته عن االلتزام
باملو�ضوعية ،والتجرد يف حتديد مالمح �شخ�صية املرتجم له ،وعر�ض �أعماله
و�صفاته ،وما يت�صل بعالقته مع غريه من �أرباب احلال و�أ�صحاب الطريق .وهذا
ما نلم�سه بو�ضوح يف ثنايا الر�سالة التي اقت�رصت على اال�شادة باملرتجم
له ومدحه والتنويه ب�أعماله ومنجزاته ،دون التعر�ض �إىل �أخطائه ومثالبه
وخالفاته مع الآخرين.
و�أياً كان الأمر ،ف�إن الر�سالة -على ق�رصها -تقدم معلومات موثقة عن
ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ،وتطلعنا على منط الثقافة ال�سائد يف الع�رص
العثماين ،وطرائق التعليم املتبعة فيه ،كما �أنها تت�ضمن بع�ض الإ�شارات الدالة
على الأحوال االجتماعية وال�سيا�سية يف ذلك الع�رص الذي ما زال الغمو�ض
يكتنفه من كل جانب ،ب�سبب ندرة امل�صادر واملراجع التي تتحدث عنه ،وتتطرق
�إىل �أحواله وتفاعالت احلياة فيه يف جماالت :ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة
والأدب والفنون والعادات والتقاليد والنظم االجتماعية ال�سائدة)2( .
1 .1انظر �ص 59 :الالحقة من حتقيق الر�سالة.
2 .2فرانز روزنتال ،علم التاريخ عند امل�سلمني ،ترجمة �صالح العلي� ،ص.145 :
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وميكن القول� :إن هذه الر�سالة املوجزة تع ُّد امل�صدر الوحيد املتبقي
الذي يت�ضمن ملحات من حياة ال�شيخ البكري ال�صديقي ،وظروف بيئته
ممن ترجموا لل�شيخ يف
و�أحوال ع�رصه ،فال غرو �إذا ع َّو ل عليها كثريون َّ
فرتات الحقة ،ونقلوا ما ورد فيها مثلما فعل املرادي يف �سلك الدرر،
والكتاين يف فهر�س الفهار�س ،واجلربتي يف عجائب ا لآثار ،وبروكلمان يف
تاريخ الأدب العربي (. )1
ومما يثري العجب -حقاً� -أن امل�صادر القليلة التي ترجمت للبكري االبن
مثل� :سلك الدرر للمرادي ،ومعجم امل�ؤلفني لر�ضا كحالة ،مل ت�رش �إىل هذه الر�سالة
�ضمن م�ؤلفاته ،ومل ت�رش كذلك �إىل كتابه( :التلخي�صات البكرية يف خال�صة �آل
البكرية)  .وقد حاولت العثور على ن�سخة من هذا الكتاب يف العديد من املكتبات
التي زرتها يف بيت املقد�س والقاهرة ودم�شق والرباط ،كما �أنني بحثت مطوالً
عن الكتاب والر�سالة معاً يف غالبية الفهار�س ال�صادرة عن معهد املخطوطات
العربية وغريها ،ولكني -للأ�سف -مل �أعرث على �أية �إ�شارة لهما ،بل �إنني مل �أجد
لهما ذكرا ً يف بع�ض امل�صادر القدمية املعنية بهذا اجلانب ،مثل :ك�شف الظنون
عن �أ�سامي الكتب والفنون حلاجي خليفة.

مؤلف الرسالة:
م�ؤلف الر�سالة هو ال�شيخ حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي
املقد�سي اخللوتي طريقة ،ال�شافعي مذهباً ،ويرجع ن�سبه من جهة �أبيه �إىل
خليفة ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم� ، -أبي بكر ال�صديق ،ومن جهة جدته
لأبيه �إىل علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه ،كما ورد يف �سل�سلة الن�سب املثبتة
يف بداية الر�سالة.
�1 .1أنظر ،كارل بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي.78-70 :8 /
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وقد نقبت طويالً يف امل�صادر واملراجع وكتب الرتاجم والطبقات ،لعلّي �أجد
ترجمة مف�صلة وافية بالغر�ض للم�ؤلف ،ولكني مل �أجد -ل�سوء احلظ� -سوى نبذة
ق�صرية يف �سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�رش للمرادي ،ومعجم امل�ؤلفني
لر�ضا كحالة ،وهدية العارفني و�إي�ضاح املكنون للبغدادي ،ومعجم املطبوعات
العربية ل�رسكي�س ( ، )1ومن الغريب �أن بروكلمان مل ي�رش �إليه جمرد �إ�شارة يف
كتابه اجلامع :تاريخ الأدب العربي ،مع �أنه ترجم ل�شخ�صيات �أقل نباهة ،و�أدنى
منزلة منه ،من �أجل ذلك �س�أعتمد يف ترجمتي املوجزة للم�ؤلف على ما ورد يف
هذه املراجع �إ�ضافة �إىل ما ذكره امل�ؤلف نف�سه عن ميالده ون�ش�أته وتعليمه يف
�سياق ترجمته لوالده.
ولد ال�شيخ حممد كمال الدين بن م�صطفى بن كمال الدين بن علي (كمال
املقد�سي يف بيت والده يف القد�س ال�رشيف
الدين �أبو الفتوح) البكري ال�صديقي
ّ
ثالث �شعبان �سنة 1143هـ1713 ،م ،وذكر املرادي يف �سلك الدرر �أنه ولد �أوائل
ذي احلجة احلرام �سنة 1140هـ ( ، )2وكان م�صدره يف ذلك ما كتبه البكري نف�سه
يف ر�سالته وال �سيما قوله« :ويف �أوائل ذي احلجة احلرام دخل ال�شيخ م�صطفى
ال�صديقي البكري �إىل بيت املقد�س �سنة 1140هـ ،و�أقام يف �إقبال اخللق عليه
و�إر�شادهم �إىل اهلل� ،إىل �أن ا�ستهل �شعبان املبارك .وقال �أ�ستاذنا فيه الذي له مزايا
ثالث ليالٍ ج�سام ،ولد املولود الطَّ ال ُع والإقدام والو�صف
ال ي�شارك ،وم�ضى منه ُ
والر�سم والذات ،بحول ال�سالم ،حممد كمال الدين حر�سه العليم العالم)3( .
وقد فهم املرادي من هذه العبارة �أن كمال الدين البكري ولد يف هذا التاريخ
(1140هـ)  ،مع �أن البكري يورد �أبياتاً ثالثة نظمها والده م�ؤرخاً ملولده يف
الثالث من �شعبان �سنة  1143هـ ،يقول ال�شيخ البكري ال�صديقي:
يف ليل ِة اجلمع ِة من �أن�صافِها
.1
.2
.3
.4

ُ

1انظر على �سبيل املثال ر�ضا كحالة ،معجم امل�ؤلفني.32:12 ،
2يف �سلك الدرر للمرادي ،كمال الدين حممد ،وال�صواب ما �أثبتناه؛ لأنه منقول عن امل�ؤلف نف�سه انظر ،املرادي،
�سلك الدرر  ، 15-14 :4حممد كمال الدين ال�صديقي البكري (�إحتاف ال�صديق برتجمة خال�صة �آل ال�صديق،
خمطوط� ،ص. 53 :
3املرادي� ،سلك الدرر.15-14 :4 ،
4يعني ابنه حممد كمال الدين البكري.
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وفي���ه ُب��ِّشرِرِّ ُت قُب ْيل م���ا �أتى
رج���وت يفتدي
ختا ُم م�سكٍ قد
ُ

ف��س�رين الإنع���ا ُم
وبع���ده
َّ
ف�أ ِّرخ���وا (حمم��� ٌد َخ ْيت���ا ُم)

ومن الوا�ضح �أن املرادي مل يلتفت �إىل التناق�ض بني قوله �إن البكري ولد يف
�أوائل ذي احلجة ،وما ورد يف البيت الأول من �أنه ولد يف الثالث من �شعبان ،وهذا
ف�ضالً عن عبارة التاريخ ،وهي (حممد خ ْيتام) ( )1التي ي�شري جمموع حروفها
الت�سعة وفق ح�ساب اجلمل �إىل �سنة 1143هـ.
ن�ش�أ البكري يف حجر �أبيه ،ودرج �صباه يف ربوع القد�س ال�رشيف ،وكانت
�أ�رسته �أحر�ص ما تكون على �أن توجهه وجهة �سديدة �صاحلة ،وتنمي يف نف�سه
حب العلم والإقبال على القر�آن الكرمي ،فقر�أ القر�آن الكرمي وختمه وهو ابن ت�سع
وواظب على ح�ضور حلقات العلماء ،وقر�أ على �أ�شهر
�سنني ،وج َّد يف طلب العلم،
َ
م�شايخ ع�رصه يف القد�س ودم�شق والقاهرة ،و�أدرنه ،نذكر منهم على �سبيل
املثال :ال�شيخ حممد بن �إبراهيم الكوراين ،وخالد اخلليلي ،وحممد بن غوث
الفار�سي ،وال�شهاب �أحمد العرو�سي ،والنجم حممد بن �سامل احلفني امل�رصي،
وال�شهاب �أحمد امللوي ،وال�سعيد حممد البليدي ،وال�سيد �أبو ال�سعود احلنفي،
وال�شيخ ح�سن اجلربتي ،وال�سيد قا�سم بن هبة اهلل الهندي ،واجلمال عبد اهلل بن
حممد ال�شرباوي ()2
و�أخذ الطريقة اخللوتية عن والده ،كما �أخذ عنه الفقه احلنفي ،وقر�أ عليه
ح�صة يف النحو والفتوحات املكية ،و�إحياء علوم الدين للغزايل ،وم�ؤلفات ال�شيخ
الأكرب حميي الدين بن العربي ،و�سمع منه غالب كتب احلديث ،وبخا�صة م�ؤلفات
الإمام جالل الدين ال�سويطي ،والإمام املناوي ،وح�سام الدين الهندي ()3
1 .1العبارة حممد خيتام تعادلها الأرقام التالية وفق ح�ساب اجلمل :م ،40:ح= ،8م= ،40د= ، 4خ=،600ي=
 ، 10ت= � ، 400أ=  ، 1م= ، 40و�إذا جمعنا هذه الأعداد وجدنا �أن جمموعها  1143هـ وهي ال�سنة التي ولد فيها
البكري.
2 .2حممد كمال الدين البكري ،احتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق  ،خمطوطة � ،ص .38-33 :
3 .3امل�صدر نف�سه � ،ص.34 - 33 :
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الزم البكري والده ،ومل يفارقه طيلة حياته ،وكرّ�س نف�سه خلدمته ،وخدمة
من يفد �إليه من الأتباع واملريدين ،وكان والده يهيئه مل�شيخة الطريقة اخللوتية
من بعده ،فقد كان يعهد �إليه مبقابلة ذوي احلاجات ،فيكتب لهم ما تي�رس من
الأدعية ،كما كان يعطي العهود ،ويح�رضه والده �إذا ازدحمت عليه الو ّراد( .)1ويف
الر�سالة ما يوحي ب�أن ال�شيخ البكري ال�صديقي دعا البنه يف ح�رضة امل�صطفى
عليه ال�سالم بعد امتام حجته الأخرية ،فقد تقدم �إىل ال�شباك النبوي ،وجعله �أمامه
ور ّدد قائال :يا ر�سول اهلل ،هذا ولدي قد وهبته �إليك ،وا�ستودعتك �إياه ،ثم �أجل�سه
يف مقابلته وال�شباك النبوي على ميينه ،ولقنه اال�سم ال�ساد�س وال�سابع( )2يف
�إ�شارة �إىل ن�ضج معارفه ال�صوفية واكتمالها ،و�صالحيته لتويل م�شيخة ال�سجادة
اخللوتية ،والقيام مبتطلباتها من بعده.
ومع ذلك ظل البكري يداوم على حلقات العلم ،ويت�صل بالعلماء ،وكان له
�سابق معرفة وات�صال بهم بحكم رحالته مع والده حتى تفقّه يف علوم ع�رصه،
وقد و�صفه املرادي يف �سياق ترجمته لوالده ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي
قائال�« :شيخنا» مما يدل على �سمو مكانته ،وعلو كعبه و�شهرته يف م�رص وبالد
ال�شام.
وا�ستقر املقام بال�شيخ حممد كمال الدين البكري بعد وفاة والده يف غزة
ها�شم .وهناك �إ�شارة وردت يف �إحدى �سجالت املحكمة ال�رشعية ب�أن ورثة ال�شيخ
م�صطفى البكري ال�صديقي ،ومنهم على الأرجح ابنه حممد كمال الدين ،باعوا ما
يخ�صهم من الأمالك يف القد�س ال�رشيف -وال �سيما الزاوية الوفائية التي جعل
منها والده ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي �سكناً وخلو ًة للذكر والعبادة-
لل�شيخ املقد�سي اخللوتي حممد بن بدير املعروف بابن حبي�ش (. )3
وال تعرف الأ�سباب التي جعلت ورثة ال�صديقي يقدمون على هذه اخلطوة،
حيث غادر بع�ضهم ،ومنهم ال�شيخ حممد كمال الدين �إىل غزة ،و�آثر بع�ضهم
1 .1امل�صدر نف�سه� ،ص.33 :
2 .2امل�صدر نف�سه� ،ص.32 :
�3 .3سجل.272 :
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

11

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

الآخر اال�ستقرار يف القاهرة التي كان لهم فيها �أي�ضاً « �أمالك و�أطيان �أ�شار �إليها
اجلربتي يف تاريخه ( )1ويف �أثناء �إقامة البكري يف غزة ،تفرغ خلدمة الطريقة
اخللوتية ،فقام –كما كان يفعل والده – برحالت عديدة �إىل بيت املقد�س ودم�شق
وحلب والقاهرة ومكة املكرمة ،كما �أنه كرّ�س نف�سه لت�أليف الر�سائل وال�رشوح
وامل�صنفات يف الت�صوف والعلوم ال�رشعية واللغوية ،ومل يطبع من هذه امل�ؤلفات
�شيء حتى يومنا هذا ،بل مل يرد لها ذكر يف العديد من الفهار�س ،وكتب الطبقات
با�ستنثناء املرادي يف �سلك الدرر الذي �أورد قائمة خمت�رصة بتواليفه ور�سائله
و�أ�شعاره ،وبروكلمان الذي �أورد له ر�سالتني يف �سياق ترجمته لوالده ،ويف ما يأتي
ثبت بهذه الرسائل والشروح:

♦ ♦النفحات العواطر على الكلمات اخلواطر ،وهي �رشح ر�سالة والده امل�سماة:
(الكلمات) ( )2اخلواطر على ال�ضمري واخلاطر (. )3
♦ ♦العقود البكرية يف حل الق�صيدة الهمزية.
♦ ♦ك�شف الظنون يف �أ�سامي ال�رشوح واملتون.
♦ ♦ت�شنيف ال�سمع يف تف�ضيل الب�رص على ال�سمع.
♦ ♦منح الإله يف مدح ر�سول اهلل (وهي منظومة �شعرية) .
♦ ♦املنح الإلهية يف �رشح خري الربية ،وهي �رشح للمنظومة ال�سابقة.
♦ ♦اجلوهر الفريد �رشح منظومة ُبلْغة املريد وم�شتهى موفق ال�سعيد لوالده
1 .1اجلربتي ،عجائب الآثار ،ج.247 :1
2 .2ذكر املرادي يف �سياق ترجمته مل�صطفى البكري ال�صديقي �أنها الكماالت ولي�س الكلمات وذكر يف �سياق
ترجمته للبكري االبن �أنها الكلمات ،وكذلك وردت يف تاريخ الأدب العربي لربوكمان .انظر �سلك الدرر:4 ،
 ،196 ،17-14بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي. 203 :8 ،
3 .3ذكر بروكمان هذه الر�سالة �ضمن امل�ؤلفات البكري ال�صديقي و�أ�ضاف قائالً“ :وعليها �رشح النفحات العواطر
لأخيه وهو خط�أ لأن �شارحها ابنه ولي�س �أخيه ،وقال �إنه ن�سخها يف مكتبة برلني حتت رقم  ،3247ويف
الإ�سكندرية حتت رقم  2/29بروكلمان .203 :8
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وهي منظومة من بحر الرجز تقع يف  214بيتاً مبحتوى �صويف (. )1
♦ ♦الكلمات البكرية يف حل معاين الأجرومية.
♦ ♦ك�شف اللثام والرو�ض الرائ�ض يف علم الفرائ�ض ،وهي �رشح لل�صالة
امل�شي�شية (. )2
♦ ♦الدرة البكرية يف نظم الفرائد البكرية ،وهي منظومة �شعرية لر�سالته
ال�سابقة يف علم الفرائ�ض.
♦ ♦ك�شف الغوام�ض وعنوان الف�ضائل يف تلخي�ص ال�شمائل ،وهي �رشح
للمنظومة ال�سابقة.
♦ ♦ديوان �شعر �سماه :نربا�س الأفكار من خمتار الأ�شعار.
♦ ♦التلخي�صات البكرية يف خال�صة �آل البكرية ،وهي ترجمة مف�صلة لوالده
ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي.
♦ ♦�إحتاف ال�صديق برتجمة خال�صة �آل ال�صديق.
♦ ♦مقدمة نظم التوحيد (. )3
يت�ضح لنا من تفح�ص هذه القائمة �أن نتاج البكري كان منوعاً ،حيث �شمل
الأوراد واملعارف ال�صوفية والعلوم اللغوية وال�رشعية كالفقه واحلديث النبوي
1 .1بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي ،302 :8 ،وقد ورد ا�سمها يف �سلك الدرر ،هكذا بلغة املريد ومنتهى موقف
ال�سعيد� .ألف ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ثالث ر�سائل حول ال�صالة امل�شي�شة �أو �صالة ابن م�شي�ش هي:
 الرو�ضات العري�شة على �صلوات ابن م�شي�ش الداين.
 كروم عرو�ش التهاين يف الكالم على �صلوات ابن م�شي�ش الداين.
 اللمحات الرافعات غوا�شي التد�شي�ش عن معاين �صلوات ابن م�شي�ش ويف بروكلمان ،اللمحات الرافعات
للتدهي�ش يف �صالة ابن م�شي�ش
2 .2انظر ثبت ًا ب�ؤلفات البكري يف �سلك الدرر  ،15-14 :4وذكر بع�ضها يف بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي -301
 306كحاله ،معجم امل�ؤلفني ،32 :12 ،ويبدو �أن ر�سالة البكري االبن هي �رشح الحدى هذه الر�سائل وغالبا
ما تكون �أولها.
3 .3ذكره اجلربتي يف عجائب االثار وقال ان له �رشحا و�ضعه ال�شيخ �أحمد بن �أبي حامد العدوي امل�شهور
بالدردير ،انظر اجلربتي.330 :2 ،
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وال�سرية النبوية والرتاجم� ،إ�ضافة �إىل ديوان من ال�شعر مل يعرث عليه بعد .ومما
يثري الأ�سف �أن امل�صادر القليلة التي ترجمت له مل تورد له �شيئا من �أ�شعاره
حتى نحكم على �شاعريته ،ومنزلته بني �شعراء ع�رصه .ومل نعرث �سوى على
�أبيات �ستة ،نظمها مادحاً لل�شيخ حممد خليل املرادي �صاحب �سلك الدرر،
و�أثبتها املرادي يف كتابه ،ويظهر من خالل مطالعتنا لهذه الأبيات �أن له ملكة
يف نظم ال�شعر ،و�أن �شعره يغلب عليه الطابع الديني ،مثله يف ذلك مثل �سائر
ال�شعراء يف الع�رص العثماين ،يقول البكري يف هذه الأبيات:
كرمي ن�شا يف العلم والف�ضل والتقى
خلي���ل خلي���ل ال انف�ص���ام ل���وده
هو ال�سيد املف�ض���ال واجلهبذ الذي
ت�سامى ب���ه �إفت���ا دم�ش���ق مراتباً
وق���ام به �س���وق الكم���االت رائجاً
ف�ل�ا زال كهفاً للأنام جميعهم وبدرا ً

وج���ودٍ يغ���ار البحر �إن ه���و �أغدقا
جلي���ل ت�سامى يف الكماالت وارتقى
ك�سا الف�ضل فخرا ً يف الأنام و�صفقا
و�أزه���ت به مم���ا لقد ح���از رونقا
مب���ا حاز م���ن ف�ضل ب���ه اهلل �أنطقا
ع�ل�ا يف قب���ة املج���د �أ�رشق���ا ()1
َّ

ت�شري القائمة كذلك �إىل �أن البكري كان مقالً يف نتاجه العلمي والأدبي ،ومل
يكن مثل والده غزير الإنتاج �شعرا ً ونرثا ً ،و�أظن �أن ال�سبب وراء ذلك يعود �إىل
ان�شغاله مبهمات طريقته اخللوتية وتفرغه لها .ورمبا كانت وفاته يف �سن مبكرة
�سبباً �آخر ،فقد تويف وعمره ال يتجاوز الثالثة واخلم�سني ،وكانت وفاته يف �شوال
�سنة �ست وت�سعني ومائة و�ألف (1196هـ) 1752م ،ودفن يف غزة ها�شم �إىل جوار
والدته التي توفيت عام 1177هـ.
وقد ورد يف �سلك الدرر خط�أ �أنه تويف �سنة 1096هـ ،وال�صحيح ما ذكرته
لأن والده – ح�سب ما ذكر املرادي نف�سه – ولد �سنة 1099هـ وتويف �سنة
1162هـ .فال يعقل �أن تكون وفاته قبل ميالد والده.
1 .1املرادي� ،سلك الدرر15 :4 ،
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خمطوطات الرسالة:
ال�صديق برتجمة خال�صة
اعتمدت يف حتقيق ن�ص ر�سالة البكري�( :إحتاف َّ
�آل ال�صديق) على خمطوطتني عرثت عليهما منف�صلتني يف مكتبة دار الكتب
بالقاهرة ،وفيما ي�أتي و�صف موجز لكلتيهما:
خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم  ،1933 /1788وقد اتخذتها �أ�صالً ،ورمزت
لها باحلرف (�أ)  ،ويقع املخطوط يف �إحدى ع�رشة ورقة ،مبا فيها �صفحة العنوان،
وت�شتمل على � 18صفحة ،طول كل منها � 20سم ،وعر�ضها �30سم ،وطول امل�ساحة
املكتوبة � 18سم ،وعر�ضها �25سم ،وت�ضم الورقة الواحدة �صفحتني متقابلتني،
حتتوى كل منهما على � 22سطرا ً ،وترتاوح الكلمات يف ال�سطر الواحد ما بني
 11 -9كلمة .وقد كُتبت بخط ن�سخي مقروء غالباً ،وقد ذكر يف خامتتها ما يفيد
�أنها بخط م�ؤلفها حممد كمال الدين البكري .ويت�ضح ذلك من العبارة الآتية:
«قاله وكتبه الفقري �أبو الفتوح حممد كمال الدين م�صطفى بن كمال الدين
ال�صديقي احل�سيني ن�سباً ،اخللوتي م�رشباً واحلنفي مذهباً ،يف ثاين ع�رش ذو
احلجة 1182هـ و�أنا نزيل حلب ال�شهباء ( ، )1و�أعقبت هذه عبارة �أخرى تفيد
�أنها كتبت من م�سودة امل�ؤلف نف�سه على يد الفقري ال�سيد حممد بن ال�سيد عبد
الرحيم اخلانطوماين (� )2سبط العامل العامل عبد الكرمي ال�رشباتي ،يف  20ذي
احلجة 1182هـ ( . )3وهذا يعني �أن اخلانطوماين ن�سخ الر�سالة بعد ثمانية �أيام
فقط من ت�أليفها على يد �شيخه البكري ،ويف ال�سطر ما قبل الأخري من ال�صفحة
الأخرية �إ�شارة �إىل �أن من�شيها قابلها مع مالكها امل�شار �إليه .وقد �أثبت النا�سخ
يف ال�صفحة الأوىل من الورقة الأوىل �سل�سلة الإ�سناد بامل�صافحة ( ، )4و�ضعه-
كما يت�ضح من �صيغة العبارة -م�ؤلف الر�سالة ال�شيخ حممد كمال الدين البكري،
.1
.2
.3
.4

1حممد كمال الدين البكري ،احتاف ال�صديق ،خمطوط� ،ص10:
2ن�سبه �إىل بلدة خان طومان الدينية من دم�شق.
3حممد كمال البكري م�صدر �سابق �ص10:
4انظر تعريفا لهذا امل�صطلح يف �ص  39 :من هذه الر�سالة.
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فهو يقول يف بدايتها بعد الب�سملة( :قد �صافحت الوالد الر�شيد ال�سيد حممد بن
ال�سيد عبد الرحيم) (. )1
ثم يذكر �سل�سلة من جرت على �أيديهم امل�صافحة بدءا ً من ال�شيخ م�صطفى
البكري ال�صديقي ،وانتها ًء بر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أما ال�صفحة
الثانية من الورقة نف�سها ،فلم ُيكتب فيها �شيء �سوى عنوان الر�سالة� .أول هذا
املخطوط« :احلمد هلل الذي ق�ضى لنا يف كتابه املبني �أخبار من م�ضى يف
غابر الأيام وال�سنني» و�آخره�« :سيد املر�سلني �آمني ،وقابلها من�شيها مع مالكها
امل�شار �إليه �أح�سن اهلل �إليه».
خمطوطة دار الكتب ،تاريخ ( ، )5173نُ�سخت بتاريخ  1185هـ ،وهي ن�سخة
منقولة من الن�سخة الأوىل غالباً مع اختالف ي�سري يف بع�ض الكلمات والإ�ضافات.
رمزت لها باحلرف (ب)  .وهي حمفوظة ك�سابقتها يف دار الكتب امل�رصية
وقد
ُ
رقم ي�شري يف الأغلب �إىل �سنة الت�سجيل والإيداع ،1934 /1928
بالقاهرة حتت ٍ
و�إىل جواره خِ ْت ُم مالكها ال�شيخ عبد الغني العمري.
تقع هذه الن�سخة يف ثماين ورقات ت�شتمل على (� )16صفحة طول كل
منها � 21سنتمرتا ً ،وعر�ضها �30سم ،وطول امل�ساحة املكتوبة � 17سم ،وعر�ضها
�26سم ،وت�ضم الورقة الواحدة �صفحتني متقابلتني حتتوي كل منهما على عدد
من الأ�سطر يرتاوح بني � 22 -20سطرا ً ،وترتاوح الكلمات يف ال�سطر الواحد
بني ( )15 -13كلمة .وقد كتبت بخط رقعي ح�سن ،وذكر يف خامتتها ما يفيد
�أنها نقلت من خط م�ؤلفها ،دون ذكر لنا�سخها ،وذلك يف �شهر رجب الفرد �سنة
1185هـ� ،أي بعد فرتة تقارب ثالث ال�سنوات من ت�أليفها .ومن املرجح �أن يكون
النا�سخ امر�أة مل ت�ش�أ �أن ُيذكر ا�سمها .والدليل على ذلك قولها يف خامتة الر�سالة
«�أح�سن اهلل ختامها».
ومن الالفت للنظر قول النا�سخ يف هذه اخلامتة« :قاله الفقري �أبو الفتوح
حممد كمال الدين» يف حني وردت العبارة يف الن�سخة (�أ) هكذا« :قاله وكتبه»
1 .1نف�سه� ،ص.1 :
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مما يدل على �أهميتها وقرب عهدها من امل�ؤلف .ويالحظ �أي�ضا �أن ثمة اختالفاً
ي�سريا ً يف عنوان الر�سالة بني الن�سختني ،ففي الن�سخة (�أ)  ،ورد العنوان على
ال�ص ِّديق ،للفقري رحمه اهلل
ال�صديق برتجمة خال�صة �آل ِ
النحو الآتي�« :إحتاف َّ
حممد كمال الدين بن م�صطفى ال�صديقي احل�سيني اخللوتي احلنفي غفر اهلل
تعاىل لهما وجلميع امل�سلمني �آمني« ،وكتب �إىل ي�سار هذا العنوان تو�ضيح
ن�صه« :هذه ترجمة ال�شيخ م�صطفى البكري واملرتجم ابنه ال�شيخ حممد كمال
الدين احل�سيني اخللوتي قد�س �رسهما �آمني �آمني �آمني«� ،أما يف الن�سخة (ب)
 ،فقد ورد العنوان هكذا�« :إحتاف ال�صديق برتجمة خال�صة �آل ال�صديق لفخر
العلماء ،وخال�صة الأولياء على التحقيق ال�سيد حممد كمال الدين ابن فخر
العلماء وامل�شايخ املعتقدين ال�شيخ م�صطفى من ن�سل �أبي بكر ال�صديق احل�سيني
اخللوتي احلنفي ،غفر اهلل له ونفعنا بهم �آمني .و�أول هذه املخطوطة« :حممد
الذي ق�ضى لنا يف كتابه املبني �أخبار من ق�ضى يف غابر الأيام وال�سنني».
و�آخرها« :نقلت عن خط م�ؤلفها حفظه اهلل تعاىل ،و�أبقاه بجاه حممد والأنبياء،
وذلك يف �شهر رجب الفرد الذي هو من �شهور �سنة خم�س وثمانني ومائة هجرية
�أح�سن اهلل ختامها».

عملي يف حتقيق النص:
عملت يف البداية على الر�سالة التي جعلتها �أ�صالً لقدمها واكتمالها ،وكونها
منقولة عن ن�سخة امل�ؤلف ،وهي الن�سخة املرموز لها باحلرف (�أ)  ،وحر�صت على
�إيراد الن�ص كما جاء يف هذه الن�سخة ،ومل �أحد عنه ،غري �أنني �أ�رشت �إىل موا�ضع
الت�صحيف يف الكلم ،وموا�ضع الزيادة والنق�صان يف العبارات حتى ي�ستقيم
املعنى ،ويزول ما قد يكون فيه من غمو�ض �أو التبا�س.
وقد حاولت من خالل موازنتي بني الن�سختني الإ�شارة �إىل �أوجه االختالف
يف الكلم والعبارات ،وهي -حل�سن احلظ – قليلة ،وو�ضعت كل �إ�ضافة للن�ص
من الن�سخة (ب) بني قو�سني مربعني ،و�أ�رشت �إليها يف الهام�ش بعبارة( :الزيادة
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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بني القو�سني من ب)  ،كما �أ�رشت �إىل الكلمات والعبارات التي وردت يف الن�سخة
(ب) ب�صورة مغايرة للن�سخة (�أ) � ،أو �سقطت من الن�سخة (ب) بهدف بيان الفروق
بني الن�سختني ،وحر�صت على ت�صويب غالبية الأخطاء النحوية والإمالئية يف
الن�سخة املعتمدة (�أ) يف الهام�ش حفاظاً على الن�ص ،و�إيراده على �صورته دون
تغيري م�ستعيناً يف ذلك مبا ورد يف الن�سخة (ب) � ،أو بالرتجمة التي كتبها
املرادي يف �سلك الدرر لل�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي .على �أنني �صوبت
بع�ض الأخطاء يف املنت؛ لأنني �شعرت �أن الإبقاء عليها يف�سد املعنى ،ويخل
بال�سياق ،و�أ�رشت �إىل ذلك بعبارة( :الت�صويب من ب)  .وقد تقيدت بالأ�شكال
أثبت الهمزة عندما ال يثبتها النا�سخ ،ومل
الإمالئية املقبولة يف الن�ص مبجمله ،و� ُّ
�أ�رش �إىل هذا اخلط�أ �سوى مرة واحدة يف احلا�شية.
و�أوردت يف احلوا�شي تعريفات لبع�ض الأماكن الواردة يف الن�ص ،م�ستعيناً
يف ذلك مبعجم البلدان ،ومعجم ما ا�ستعجم ،و�أح�سن التقا�سيم ،واخلطط والآثار
للمقريزي والدار�س يف تاريخ املدار�س وغريها ،وعرفت �أي�ضا بالكتب وامل�صنفات
التي �أوردها امل�ؤلف ب�أ�سمائها املجردة دون ذك ٍر لأ�سماء م�ؤلفيها� ،أو ذكرها باال�سم
الذي �شهرت به يف زمنه م�ستعيناً ب�سلك الدرر للمرادي ،وك�شف الظنون حلاجي
خليفة ،ومعجم املطبوعات العربية واملعربة ل�رسكي�س ،وتاريخ الآداب العربي
لربوكلمان ،و�أخريا ً حر�صت -من باب �إمتام الفائدة -على �إيراد تعريفات موجزة
للأعالم الوارد ذكرهم يف الر�سالة ،وكان ب�إمكاين �إحالة القارئ �إىل امل�صادر
واملراجع التي ترجمت لهم جتنباً للح�شو والتطويل ،ولكني �آثرت ت�سهيل الأمر
على القارئ ،وجتنيبه م�شقة البحث والتمحي�ص ،وال �س َّيما �أن العديد من هذه
الأعالم مل ترد �أ�سما�ؤها كاملة يف الر�سالة ،بل وردت ب�ألقابها� ،أو ح�سب ما
ا�شتهرت به يف ذلك الع�رص ( )1مما يجعل الأمر ع�سريا ً على القارئ الراغب يف
معرفة هذه الأعالم وتت ِّب ِع �أخبارها.
�1 .1أذكر مثا ًال على ذلك �شيخ اخل�رسوية يف حلب ،فقد ورد يف الر�سالة باللقب الذي ا�شتهر به وهو �أحمد (البني)
نب ،وقد نقبت طوي ًال ملعرفة �شيء ما عن هذا الرجل فلم �أعرث على ترجمة له.
حيث كان على ما يبدو بائع ًا لل ّ
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من هنا متلكني �إح�سا�س ب�رضورة تقدمي �إ�ضاءة مركزة وموجزة لكل علم
من �أولئك الأعالم ،لأنه فيه فائدة للباحثني واملهتمني بدرا�سة الع�رص العثماين،
وهو ع�رص يحتاج -كما ذكرت� -سابقا �إىل مزيد من الأبحاث والدرا�سات اجلادة
لتو�ضيح معامله وك�شف املخبوء منها ،ورمبا كان فيها �أي�ضاً �إ�سهام يف ك�شف
�شخ�صية املرتجم له( :ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي)  ،وتع ُّرف موارده
العلمية والثقافية التي نهل منها ،وكان لها ت�أثري ملمو�س يف حتديد خلفيته،
وت�شكيل حياته العلمية والروحية.
وبعد ،ف�إنني �أرجو من خالل تقدمي هذا الن�ص للقارئ �أن �أكون قد �أ�سهمت،
ولو بجهد متوا�ضع ،يف الك�شف عن مالمح �شخ�صية البكري ال�صديقي ،و�أن يكون
عملي حافزا ً للدار�سني لإجراء املزيد من الدرا�سات حول م�ؤلفاته ،وجهوده يف
�إثراء احلركة ال�صوفية ،يف ع�رص �شهدت فيه هذه احلركة حتوالت بارزة ( )1يف
مفاهيمها واجتاهاتها وعالقتها بال�سلطة احلاكمة.
1 .1راجع عر�ض ًا لهذه التحوالت و�أمثلة على تغري مفهوم الت�صوف يف الع�رص العثماين يف �أ.د .ح�سن ال�سلوادي،
معامل القد�س ومزاراتها من خالل رحلتي ال�صديقي البكري واللقيمي الدمياطي ،جملة جممع اللغة العربية
الفل�سطيني العدد الثاين2001 ،م� ،ص 18 :وما بعدها.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

الفصل الثاني
الصديق خبالصة أ ِل الصِّديق لفقري رمحة ربه
إحتاف َّ
حممد كمال الدين بن مصطفى الصديقي احلسيين اخللوتي احلنفي
(هذه ترمجة الشيخ مصطفى البكري واملرتجم ابنه الشيخ حممد كمال الدين احلسيين اخللوتي قدس س ّرهما)

ني� ،أخبا َر من َم�ضَ ى يف غاب ِر الأ َّيا ِم
احلم ُد ِ
هلل الذي َق�ضَ ى لنا يف كِتاب ِه املُب ْ
()1
َ
ً
ً
و�سنَناً
وال�سن ْ
ني ،و�أم َر نب َّيه ب�أن ي ْذك َر لنا نب�أ من تق َّد ْم  ،فكا َن ذلك �س َّنة متبعةُ ،
اخلا�ص والعا ْم ،و�آ ِل ِه و� ْأ�صحا ِب ِه ُهدا ِة الأنا ْم.
أ�رشف
وال�سال ُم على � ِ
ِّ
ُي�ؤ ْمَّ ،
وال�صال ُة َّ
وبع ْد ،ف�إ َّن ُه ملا َق�ضَ ى اهللُ� -س ْبحانَه وتعاىل -يف �سا ِب ِق عل ِمهِ� ،أن �أ�س َري
اهي لِقومهِ ،فح َّرك ُْت هِ َّم َة
لزيار ِة �أوليا ِء مدين ِة
حلب ال�شهباء ،ذاتِ املر َّب ِع ال َّز َ
َ
()2
اال�ستِخار ْة  ،م ْن َمدين ِة دِم�ش َق ال�شَّ ا ِم ذاتِ ال ُّنجو ِم ال�س َّيارةْ ،وذلك
ال ِّت�سيا ِر بع َد ْ
�ساد�س ذي القعدة الذي بال َف ْ�ض ِل ال ُي�شاركْ � ،سن َة
بع َد ظه ِر نَها ِر الثالثا ِء املباركْ ،
ِ
ني ومائةٍ و�ألفْ  ،من هِ جر ِة من ل ُه نِهاي ُة العِ ِّز وال�شرََّفْ .
اثنتني ( )3وثمان َ
ريا�ض تل َك الأ ْزها ِر ( )5والعِ ها ْد (، )6
و�سرِ نا نَطْ وي تل َك ال ِّتال َد ( )4وال ِبال ْد ،ونتن َّز ُه يف ِ
1 .1ورد هذا الأمر يف قوله تعاىل( :واتل عليهم نب�أ الذي �آتيناه �آياتنا ف�أن�سلخ منها ف�أتبعه ال�شيطان فكان من
الغاوين” (الأعراف . )175 :وقوله تعاىل “ :واتل عليم نب�أ �إبراهيم �إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون” (ال�شعراء
 . )70 -69وقوله تعاىل“ :كذلك نق�ص عليك من �أنباء ما قد �سبق” (طه . )99 :وورد الأمر بذكر �أخبار
العديد من الأنبياء والر�سل والأخيار من الأمم ال�سالفة يف العديد من الآيات منها على �سبيل املثال “ :واذكر
�إ�سماعيل والي�سع وذا الكفل وكل من الأخيار” (�سورة �ص ،الآية. )48 :
2 .2يعني بعد �صالة اال�ستخارة.
3 .3اثنني يف �أ ،ب.
4 .4التالد :كل مال قدمي من حيوان وغريه يورث عن الآباء ،انظر ،ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة تلد .و�أظن �أن
الكلمة يف الأ�صل (تالل) وقد �أ�صابها ت�صحيف� ،أو رمبا ا�ستخدمها الكاتب على �سبيل املجاز ،وعنى بها
املعامل واملزارات وامل�شاهد القدمية.
5 .5يف (ب)  :الأزاهر.
6 .6العهاد :جمع عهد وهو �أول املطر الو�سمي .وقيل :العهاد هي احلديثة من الأمطار ،وقيل :هي مكان نزوله،
قال ال�ساجع:
ري قدمية
�أ�صابتنا دِمي ٌة بعد دِميةٍ
على عهادٍ غ ِ
وقال ثعلب :عليها عهاد قدمية ت�شبع منها الناب قبل الفطيمة� .أي �أن النبت قد عال وطال .انظر ،ابن منظور،
ل�سان العرب ،مادة :عهد ،جممع اللغة العربية ،القاهرة ،املعجم الو�سيط( ،القاهرة :مكتبة ال�رشوق الدولية ،ط) ،4
 ،2004مادة عهد ،ورمبا يعني الكاتب الأر�ض املع�شبة اخل�رضاء.
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عجائب ال�صفرا ِء
َعت يف �أ�شكالِها
ُ
حيث اكت�سَ ْت الغَبرْ ا ُء (ُ )1ح َّل ًة خ�رضا َء ،و�أطْ ل ْ
َ
بع�ض تل َك البال ِد املحرو�س ِة
واحلمراء ،واجتمعنا يف
أحباب لهم �أخالقٌ
ِ
ِ
ببع�ض � ٍ
كرمي ٌة م�أنو�سة.
ومل نز ْل نطوي تل َك ُّ
ن�صب وم�شقة� ،إىل �أن
بدون
ال�ش َّق َة (( )2بعون ِه تعاىل) (ِ )3
ٍ
اخلان ،ف�ص َّل ْينا به ظُ ه َر
ُومان ( ، )5وهي قري ٌة �صغريةٌ ،ولديها ذلك
ْ
�أت ْينا ( )4خا ْنط ْ
يو ِم الأح ِد ثام َن ع�رشَ من ال�شه ِر ا َ
َوجهنا ب ْعد ُه �إىل جه ِة ال�شَّ هباء (، )6
مل ْذكُور ،وت َّ
إذن ال�شَّ كُور.
ني َم َ
نت َد ْهما َء ( )7ب� ِ
راكب َ
وع َمدنا
و ُز ْرنا يف طَ ري ِقِنا الأن�صا ْر ( ، )8وهو حم ٌّل به
مزارات �أولئ َك الأنفا ْرَ ،
ُ
اجلامع ملا تف َّرقَ يف
وجامع �أ�شْ تَاتِ َب ْينِها (، )10
إن�سان عينِها (، )9
بيت � ِ
قا�صدين َ
ِ
ِ
البايا� ،أعني به الأخَ
غري ِه من املَكا ِر ِم واملَزايا ،وال َّراف ِِع �ألوي َة جم ِد ِه مبا حا َز بني رَ
املفخ َم احلاج عبد اهلل �أغا بن املرحو ِم احلاج ح�سن �أغا ،ال�شه ِري
أريب
َّ
املُك َّر َم ،وال َ
مي باملريي ،ن�سب ًة �إىل �أح ِد �أجدادِه ،فر�أينا ُه زياد ًة ع َّما حتل َّْت به الآذا ُن
ن�س ُبه الكر ُ
()12
( )11م ْن جمي ِل خِ ال ِل ِه  ،وبد ِر هاتي َك املنازل.
أخالق �أعظ َمها ،ونا َل من
أوج كَمالِه ،وحا َز ( )13م ْن مكا ِر ِم ال ِ
لك َّن ُه قد رق َِي يف � ِ
و�سحائب نوا ِل ِه
ال�صفاتِ اجلمال َّي ِة يف ك ِّل � ٍآن �أكر َمها ،ومع ذلك ف�آيادي ِه طائل ٌةُ )14( ،
ومت�س ِك ِه
نامو�س ال�شرَّ يع ِة الغ َّرا ْء ،
تهمي مل ْن � َّآمه �سائِله ،مع حمافظ ِت ِه على
ِ
ُّ
1 .1الغرباء :الأر�ض انظر ،املعجم الو�سيط ،مادة غرب ،ويف احلديث النبوي “ :ما �أظلت اخل�رضاء وال �أقلت الغرباء
من ذي لهجة �أ�صدق وال �أوفى من �أبي ذر �شبه عي�سى بن مرمي”� .أخرجه احلاكم يف امل�ستدرك  ،344 :3وقال
�صحيح ،و�أقره الذهبي ،و�أخرجه الرتمذي يف ،جامع الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب مناقب �أبي ذر ر�ضي اهلل
عنه رقم  ،3801وقال :ح�سن غريب.
2 .2ال�شقة :ال�سفر البعيد �أو امل�سافة ي�شق قطعها ،املعجم الو�سيط ،مادة �شق.
3 .3الزيادة بني القو�سني من (ب) .
�4 .4آتينا يف الأ�صل.
5 .5خان طومان :قرية �صغرية بني دم�شق وحلب ،و�إليها ين�سب نا�سخ الر�سالة.
6 .6يعني حلب ،وال�شهباء تعني البي�ضاء التي يخالطها �شئ من ال�سواد ،ابن منظور ،ل�سان العرب :مادة �شهب.
7 .7الدهماء :الناقة �إذا ا�شتد �سوادها حتى ال يخالطه �شيء من البيا�ض ،ابن منظور ،ل�سان العرب :مادة دهم.
8 .8الأن�صار :موقع قريب من حلب يبدو �أنه كان فيه بع�ض املزارات ال�صوفية.
9 .9كناية عن رفعة �ش�أنه ومكانته.
�1010أ�شتات بينها :املتفرقة البعيدة.
1111يق�صد ال�سماع� :أي ما �سمعته الآذان عن �صفاته و�شمائله.
1212اخلِالل :ال�صفات وال�سجايا ،انظر جممع اللغة العربية القاهرة ،املعجم الو�سيط ،مادة خلل.
1313قد حاز يف الأ�صل والت�صويب من (ب) .
1414يف ب :الغرا.
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بحب �أه ِل املَزايا اجلَميلة ،وتل َك الطَّ ري َق ِة الزهرا ْء ( ، )1و�أدا َم اهللُ علي ِه �سحائ َِب
ِّ
جو ِدهِ ،مب ِّنه وكَرمِ ه و�أف�ضا ِل ِه وجودِه.
ويف �أثنا ِء �إقا َمتِنا [لدي ْه] ( ، )2و
طلب ( )3م ِّني
(َ )4ت ْعوي ِلِنا يف ك ِّل �أم ٍر علي ْهَ ،
تنبئ عن � ْأحوالِ الأ�ستا ِذ الوال ِد
ترجم ًة خمت�رصةْ ،جامِ ع ًة (مفيدةً) حم َّر َرةْ،
ُ
ني وفاتِه ،وما بل َغ عمرُه.
ِ�س � ُّرسه ،وتع ِّرفُ ب�أ�شْ ياخِ ِه الكرام .وح َ
ُّقد َ
كنت فيما م�ضى من �أعوا ْم� ،أ َّل ْف ُت كِتاباً يف ذلك املَرا ْم ،و�س َّمي ُت ُه:
وقد ُ
()5
«التلخي�صات البكر َّي ُة يف ترجم ِة ُخال�ص ِة البكر َّية« .ور َّت ْب ُت ُه على ثماني ِة
ُ
()6
ُ
قاب.
أبوابَ ،ج ُ
معت جمي َع تن ُّقالتِ �أ�ستاذِنا يف �سائ ِر تل َك ال ْأح ْ
� ْ
مي املعبو ْد
و ْلن رََ�ش ْع فيما هو املُرا ُد واملق�صو ْد ،ون�س�أل ُه الإعان َة �إ َّن ُه الكر ُ
ال�ص ِّديق«.
م�س ِّمياً لهذه ( )7الر�سالة «ب� ِ
ال�ص ِ
ديق برتجم ِة خال�ص ِة �آل ِّ
إحتاف (َّ )8
أكوان ،وع َّم ْت بركاتُه
فنقول� :أ�ستاذُنا هو الذي
�شاعت فوا�ضلُ ُه ( )9وف�ضا ِئلُه يف ال ْ
ْ
علي بن كمالِ
آفاق وال ْ
�سائ َر ال ِ
أزمان� ،أبو الفتوح م�صطفى بن كمالِ الدين بن ِّ
ال�شيخ بد ِر الدين( ،نزي ِل دم�ش َق ال�شام ،وف َد
الدين بن عب ِد القادر حميي الدين ابن
ِ
�شهاب الدين �أحمد بن نا� ِرص الدين
�إليها من م�رص)  ،بن نا� ِرص الدين حممد بن
ِ
احل�سن
حممد بن بها ِء الدين عو�ض بن عب ِد اخلالق بن عب ِد املنعم بن يحيى بن
ِ
يعقوب بن جن ِم الدين بن �أبي الروح عي�سى بن �شعبان
بن مو�سى بن يحيى بن
َ
()11
()10
بن عي�سى املدع ِّو عو�ضاً بن داود بن حممد بن نوح ابن ال�شيخ طلحة
1 .1يعني الطريقة اخللوتية التي كان والده من �أبرز م�شايخها ،و�سنعرف بها وب�سل�سلة م�شايخها الحقاً.
2 .2الكلمة بني القو�سني غري موجودة يف (ب) .
3 .3يف (ب)  :فطلب مني.
4 .4الكلمة بني القو�سني غري موجودة يف (ب) .
5 .5مل يذكر هذا الكتاب �ضمن م�ؤلفات ال�شيخ كمال الدين البكري يف الرتجمة التي كتبها املرادي له يف �سلك
الدرر ،ومل يرد له ذكر يف ك�شف الظنون� ،أو يف معجم املطبوعات العربية واملعربة ل�رسكي�س ،ومع ذلك ف�إن
�سياق الرتجمة التي كتبها املرادي لل�شيخ البكري ال�صديقي ي�شري �إىل �أنه �أفاد من هذا الكتاب ،ونقل عنه كثرياً
من املعلومات املتعلقة بحياة املرتجم له ال�شيخ ال�صديقي و�شعره وم�ؤلفاته.
�6 .6ساير يف الأ�صل .وهو النمط ال�شائع لدى كتاب ذلك الع�رص ،حيث كانوا يكتبون الهمزة املنبورة ياء .وقد
�أرجعنا الهمزة يف كل موقع وردت فيه ياء �إىل �أ�صلها.
7 .7ال�صواب :هذه.
8 .8ال�صواب� :إحتاف.
9 .9فوا�ضله ،جمع فا�ضلة :النعمة العظيمة ،جممع اللغة العربية القاهرة ،املعجم الو�سيط ،مادة ف�ضل.
1010يف �أ :ابن والت�صويب من ب.
1111بن يف �أ ،ب.
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(�سلطان مدين ِة النبي �صلى اهلل عليه) ابن ال�سيد الإمام �أبى حممد عبد اهلل ابن
ِ
ال�صحابي �أبي الف�ضل عبد الرحمن ابن الإما ِم الأعظ ِم خليف ِة
( )1الإما ِم املجته ِد
ِّ
ر�سولِ اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أبي بكر ال�صديق ر�ضى اهلل تعاىل عنه.
احل�سيني ،ف�أوالً من والِد ِت ِه ال�شرَّ يف ِة ُعلما
يقي ،و�أما ن�س ُب ُه
هذا ن�سب ُه ِّ
ّ
ال�ص ِّد ّ
()3
ابنة ( )2احلاج حممد ال�شه ِري ن�س ُبه باملُو ِّقع .
ال�سيد �أحمد
و�أ ُمها ال�رشيف ُة فاطم ُة ،ابن ُة ( )4ال�شرَّ يف ِة ُعلما ،ابن ِة (َّ )5
ابن ( )6ال�سيد �أبي بكر ،اب ِن ( )7ال�سيد حممد ،اب ِن ( )8ال�سيد عبد اهلل،
احلُ�رصيِ ،
()12
()11
()10
ابن
عبدامل�ؤمن ،اب ِن
ال�رشيفِ
ابن ( )9ال�رشيفِ
ال�رشيف ح�سنيِ ،
ِ
()14
()13
بن �أحمد
ال�رشيفِ ح�سني نزي ِل الكوفة ،اب ِن
علي ،ابن
ال�سيد عبد اهللِ ،
بن ح�سني بن �إبراهيم ب ِن مو�سى الكاظم
ب ِن حممد ب ِن علي ب ِن نا� ِرص الدين ِ
بن علي-
بن جعفر ال�صادق ب ِن حمم ِد الباقر ب ِن زين العابدين ب ِن احل�سني ِ
ر�ضى اهلل تعاىل عنه -ب ِن �أبي طالب ع ِّم الر�سولِ � -صلى اهلل عليه و�سلم، -
ال�شيخ كمالِ الدين
ثم � َّإن ال�شرَّ يف َة ُعلما ابن ُة ( )15التق َّي ِة نفي�سة� ،أختِ
ِ
ال�صديقي.
يقي ابن ( )16ال�شيخ على اب ِن (( )17ال�شيخ) ( )18عبد القادر ِّ
ِّ
ال�ص ِّد ّ
1 .1ابن يف �أ ،ب.
2 .2ابنة يف ب.
3 .3مل �أعرث له على ترجمة.
4 .4ابنت يف �أ ،ب.
5 .5ابنت يف �أ والت�صويب من (ب) .
6 .6بن يف (ب) .
7 .7بن يف �أ ،ب.
8 .8بن يف �أ ،ب.
9 .9بن يف �أ ،ب.
1010يف (ب) ال�سيد بدل ال�رشيف.
1111بن يف �أ ،ب.
1212بن يف �أ.
1313بن يف �أ ،ب.
1414بن يف �أ ،ب.
1515بنت يف �أ ،ب.
1616بن يف �أ ،ب.
1717بن يف �أ ،ب.
1818الزيادة بني القو�سني من (ب) .
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ُ�سيني لأبي حممد ( )1احل�سن بن علي بن �أبى طالب-
وثانياً :فن�س ُب ُه احل ُّ
ر�ضي اهلل تعاىل عنه -ف ِم َن اجل ِّد ،ال�شيخ �أحمد زين الدين بن نا�رص الدين ،لأنه
اب ُن فاطمة ،ابنة ()2
تاج الدين ب ِن ( )3حمم ِد ب ِن ( )4عبدالرحمن بن عبدامللك بن
ِ
بن ح�سان ،اب ِن ( )7ال�شرَّ يفِ �سليمان ،ابن ( )8ال�شرَّ يف حممد ،ابن ()9
( )5مزحم (ِ )6
َّ
ال�شرَّ يفِ علي ،ابن ( )10ال�رشيفِ حمم ِد بن عبد امللك بن ح�سن املكفوف ،بن ح�سن
ال�صحابي ال�سيد احل�سن،
املثلث ،بن ح�سن ( )11املثنى ،ابن ( )12الإمام اجللي ِل
ِّ
ر�ضي اهلل
ابن ( )13ال�سيد ِة الطَّ اهرةِ ،وال ِب ْ�ضع ِة الفاخر ِة ال�سيد ِة فاطم َة الزهراء،
َ
تعاىل عنها.
ُولِد -كما حرره ِّ
بخط ِه ُق ِّد َ�س �سرِ ُّه -يف ذي ( )14القعدةِ� ،أو احلج ِة احلرام،
()15
ِّ
احلاج
ببيتِ ال�سيد يحيى ابن
باب تُوما
عا َم ت�سعةٍ وت�سعني و�ألف،
بخط ِ
ِّ
حممد املُو ِّقع (. )16
توع َك
وملا بل َغ من العم ِر خم�س َة �أو �ست َة �شهور ،ودخ َل جماد الأو ُّل �أو الثاينَّ ،
والدهَ -قد�س اهللُ روحه -بره ًة ،وفيه انتق َل �إىل الدار الآخرةِ ،و�سار متبوئاً ()17
ِ
ُ
َ ُ
َّ َ
تلك املناز َل الباهي َة ( )18الباهرة.
1 .1يف (ب) لأبي احل�سن.
2 .2ابنت يف (�أ) والت�صويب من (ب) .
3 .3ابن يف (�أ) والت�صويب من (ب) .
4 .4ابن يف (ب) .
5 .5ابن يف (�أ) .
6 .6يزحم يف (ب) .
7 .7بن يف (�أ) ( ،ب) .
8 .8بن يف (�أ) ( ،ب) .
9 .9بن يف (�أ) ( ،ب) .
1010بن يف (ب) .
1111ح�سني يف (�أ)  ،والت�صويب من (ب) .
1212بن يف (�أ) ( ،ب) .
1313بن يف (�أ) .
1414يف (ب) ذا القعدة.
1515باب توما ،من �أبواب دم�شق ال�سبعة� ،سمي بذلك لقربه من كني�سة توما املن�سوبة للقدي�س توما االكويني ،يقع
بالقرب منه ج�رس �أقيم على نهر بردى ،ومقربة تدعى مقربة باب توما ،دفن فيها كثري من رجال العلم و�أهل
ال�صالح .وقد هدم الباب يف والية الأمري تنكز ،فقام ب�إ�صالحه ورفعه ع�رشة �أذرع ،وجدد عمارته وحديده يف
�أ�رسع وقت ممكن� ،أما �أبواب دم�شق الأخرى -ح�سبما يذكر امل�ؤرخون -فهي الباب ال�رشقي ،والباب ال�صغري،
وباب ال�سالم ،وباب الفرادي�س ،وباب اجلامعة ،وباب كي�سان ،انظر ابن كثري ،البداية والنهاية:42 ،12 :310 ،
 ،10ابن العماد� ،شذرات الذهب.452 ،3 :359 ،
1616وهو خال ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ،راجع �ص 30 :من هذه الر�سالة.
1717يف (�أ)  ،متبواء ،ويف (ب)  ،متبوءا.
1818الباهية :اجلميلة.
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غالب
يخ كما ُل الدي ِن ،ذا عِ َّفةٍ وكَمالٍ ودِينَ ،وكا َن ُمت�ض ِّلعاً يف
وكا َن ال�شَّ ُ
ِ
َنفي ،وا�ش ُت ِه َر ب ِه لأم ٍر �سرِ ُّ ُه معلو ْم ،وكا َن
العلو ْم ،و َب َ
رع يف عِ ل ِم الفق ِه احل ِّ
()2
()1
علي ِه من
املدار�س ال�شام َّي ِة �أعلمية املدر�س ِة اجلوان َّي ِة  ،وال�صا ُبون َّي ِة
ِ
()4
( ، )3ومِ َن اجلهاتِ تو ِّليه وقفَ (امل�رصيون) ( ،وال�سناني ْة)  ،وغ ِريهِ ما من
هات � َأخ َذها الأق َر ُبو َن ل ُه بالكُل َّي ْة.
ِج ٍ
جامع بني �أمية
والتدري�س ،يف
وكا َن غال َِب �أوقا ِت ِه م�شتغالً بالإقرا ِء
ْ
ِ
بقي عند
نفي�س ،ومل
طالب
لدى ك ِّل
ٍ
ْ
(َّ)5ا َح�ص َل ذلك وتولىَّ �أم َر ُهما املالكَ ،
ال�شيخ �أحمد �أفندي بن كمال
والدتِه �إىل �سن ِة 1111هـ  ،ت�س َّل َم ُه اب ُن ع ِّم ِه
ُ
()6
ال�ص ِّديقي ،و�أبقا ُه عن َد ُه يف
الواقع
البيت الكب ْري،
ِ
الدين بن عب ِد القاد ِر ِّ
ِ
.1
.2

.3

.4

.5
.6

1يف (ب) �أعلمية.
2ويطلق عليها �أي�ضا ا�سم النا�رصية اجلوانية ،وتقع داخل باب الفرادي�س �شمايل اجلامع الأموي ،و�رشقي
القيمرية ال�صغرى� .أن�ش�أها امللك النا�رص �صالح الدين يو�سف بن امللك العزيز حممد بن امللك الظاهر غياث
الدين غازي ابن النا�رص �صالح الدين يو�سف بن �أيوب بن �شادي ،وفرغ من عمارتها �أواخر �سنة ثالث وخم�سني
و�ستمائة ( ، )653و�أول من جل�س فيها للتدري�س قا�ضي الق�ضاة �صدر الدين ابن �شيخ الدولة ،ومن بعده ابنه
جنم الدين ،ثم القا�ضي �شم�س الدين بن خلكان ،ومن بعده ال�شيخ ر�شيد الدين الفارقي ،انظر النعيمي ،الدار�س
يف تاريخ املدار�س  ،357 ،350 :1ابن كثري ،البداية والنهاية.193 ،128 :13 ،
3ال�صابونية :من�ش�أة مملوكية ت�ضم داراً للقر�آن الكرمي ومدر�سة ،وهي تقع يف �سوق النحاتني على الطريق العام
حي امليدان التحتاين قبالة مقربة الباب ال�صغري ،وغربي الطريق العظمى ،ومزار �أو�س
من باب اجلابية �إىل ّ
بن �أو�س ال�صحابي ر�ضي اهلل عنه .وبها جامع ح�سن املنظر ،تقام فيه اجلمعة ،وتربة للواقف و�أخيه ،وهي من
�إن�شاء املقر اخلواجكي �أحمد ال�شهابي الق�ضائي بن علم الدين بن �سليمان بن حممد البكري الدم�شقي املعروف
بال�صابوين .ابتد�أ عمارتها يف �شهر ربيع �أول �سنة 863هـ ،وفرغ منه �سنة 868هـ ،وجددت �سنة 1360هـ، ،
وتعد ال�صابونية واحدة من �أجمل م�شيدات العهد اململوكي يف دم�شق فهي غنية بعنا�رصها الزخرفية الرهينة
التي توافق توازن ًا ت�شكيلي ًا بتنوع تفا�صيلها وتوزعها وتناظر م�ساحاتها .انظر ،النعيمي ،الدار�س يف تاريخ
املدار�س  ،270 :1ه�شام عدرة ،املدر�سة ال�صابونية الأثرية ،يف دم�شق بناء عريق يلزمه الرتميم ،جريدة
ال�رشق الأو�سط ،الأحد  16ربيع �أول 1426هـ ،وفق  24ني�سان  ،2005العدد  ،9644ال�صفحة االلكرتونية
.www. aawsat. com
4ال�سنانية :من م�شيدات الع�رص العثماين ،وتقع يف �ساحة باب اجلابية بدم�شق ،وهي ت�ضم مدر�سة ،و�سبي ًال
للماء� ،شيده وايل دم�شق �سنان با�شا ،وانتهى من بنائه �سنة 999هـ1590 /م ،وللجامع واجهة �ضخمة من
املداميك احلجرية ذات الألوان املتناوبة يف و�سطها بوابة مرتفعة تزخرفها حا�شية من القا�شاين ،ويف �أعالها
طا�سة تتدىل منها املقرن�صات ،وما مييز هذا اجلامع عن غريه من م�ساجد دم�شق ،فهو مناراته امل�ستديرة
واملك�سوة ب�ألواح القي�شاين الأخ�رض ،وهذه الزخرفة فريدة من نوعها وغريبة عن عمارة امل�آذن يف دم�شق.
5كتبت باحلروف يف (ب) .
6يف (ب)  ،بيته.
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الكاتب حممد جلبي �صايل
املار�ستان
قرب
النوري ( )1ال�شه ْري ،فقر�أَ على احلافظِ
ِ
ِ
ِّ
َ
ختنَِ هنا ِل َك بتاريخ هو (ختان �ألك) ( ، )3ويف �سنة 1113هـ ()4
()2
ن
وكا
،
حيدر
ُ
َ
ٍ
�أخذ يف القراء ِة على �شيخِ ِه العالَّم ِة ال�شَّ يخ عبد الرحمن املُج ِّلد ()5
حمراب
يف
ِ
َ
ِ
هلل يحيى بن زكريا عليهما ال�صالة وال�سالم ،فقر�أَ
نبي ا ِ
ال�ساد ِة ال�شافع َّي ِة(َ)6خلْفَ ِّ
()8
()7
أزهري ،
ثالث م َّرات ،ثم � ْرش َحها
علي ِه الأجرومي َة
َ
ِ
لل�شيخ خال ٍد ال ِّ
.1

.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

1البيمار�ستان النوري :كلمة البيمار�ستان فار�سية مركبة من مقطعني( :بيمار) ومعناها مري�ض ،و (�ستان)
ومعناها دار؛ �أي �أنها تعني دار املر�ضى ،وكانت البيمار�ستانات مبثابة م�ست�شفيات ومدار�س للطب ،ويقع
حي �سيدي عامود عند زقاق نور الدين
البيمار�ستان النوري و�سط دم�شق القدمية غربي �سوق اخلياطني يف ّ
ال�شهيد (القريب من �سوق احلميدية واجلامع الأموي)  ،وقد �أجنز البناء على مرحلتني:
الأوىل� :أقيم البناء الأ�سا�سي يف عهد امللك العادل نور الدين حممود زنكي عام 549هـ1154 /م.
و�سعه الطبيب بدر الدين ابن قا�ضي بعلبك �سنة 637هـ1239 /م ،ثم قام برتميمه امللك الظاهر
الثانية :حني َّ
بيرب�س البندقداري ،ثم ال�سلطان قالوون.
وا�ستمر البيمار�ستان النوري يف عمله كم�شفي ومدر�سة للطب حتى نهايات القرن التا�سع ع�رش ،حيث ُبني �أول
م�شفى عام 1899م يف عهد الوايل ح�سني ناظم با�شا �أيام ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،فتحول البيمار�ستان
�إىل مدر�سة للإناث ،ثم �إىل ثانوية جتارية (مدر�سة للتجارة)  ،ثم انتبهت مديرية الآثار �إىل �أهميته الأثرية
وبنائه املتميز بارتفاع اجلدران والأبواب ال�صخرية ،فحولته �إىل متحف ليدخل يف املفكرة ال�سياحية مع
املتاحف الأخرى.
وت�شري الوثائق املحفوظة يف البيمار�ستان �إىل �أن �إدارة امل�ست�شفى كانت تتعامل مع املر�ضى ب�أ�ساليب متعددة
وناجحة ،فقد كان الأطباء ي�ستخدمون املو�سيقا عالج ًا �رضوري ًا لتهيئة مر�ضى الأع�صاب خا�صة ،وكانت
الإدارة تقيم حف ًال لكل مري�ض يغادر امل�ست�شفى ،ومتنحه خم�س قطع ذهبية كي ي�رصف جزءاً منها ،وال ي�ضطر
للعمل مبا�رشة ويختلط بالنا�س ،ويبقى اجلزء الآخر ليفتتح عم ًال خا�ص ًا به .انظر ،د .قتيبة ال�شهابي ،دم�شق
تاريخ و�صور( ،دم�شق :م�ؤ�س�سة النوري للطباعة والن�رش والتوزيع ،ط� )1994 ،3ص ،34 :م� .سامر �سكيك،
البيمار�ستان �شاهد على عبقرية عربية ،جملة �أقالم الثقافية ،دم�شق ،ال�صفحة االلكرتونية
.www. aklaam. net
2مل �أعرث له على ترجمة.
3هكذا وردت يف الن�سختني �أ ،ب.
4كتبت باحلروف يف (ب) ثالثة ع�رش وماية و�ألف.
5عبد الرحمن املجلد :هو عبد الرحمن بن حميي الدين ال�سليمي املعروف باملجلد الدم�شقي ،الإمام العاقل النحوي
املعمر ،ولد تقريب ًا بعد الثالثني و�ألف ،وتويف بدم�شق �سنة 1140هـ ،تلقى العلم يف دم�شق و�أجازه كثريون ،ثم
جل�س للتدري�س يف اجلامع الأموي ،و�أخذ النا�س عنه طبقة بعد طبقة ،وكان معروفا ب�سعة �صدره ،وح�سن خلقه
و�صربه على تفهيم طالبه� .أنظر ترجمته يف :املرادي� ،سلك الدرر ،327 :2 ،فهر�س الفهار�س.726 :2 ،
6تعرف باملقدمة الأجرومية� .ألفها يف مكة املكرمة حممد بن حممد بن داود ال�صنهاجي (�أبو بكر عبد اهلل
النحوي) (672هـ723 -هـ)  ،امل�شهور ب�أبن �آجروم ،و�رشحها كثريون منهم خالد الأزهري الوارد ا�سمه يف
الن�ص ،وقد طبعت على احلجر يف بداية الأمر ،ثم طبعت بعد ذلك مرارا طباعة حديثة باحلروف يف �أكرث من
بلد ،وال �سيما يف م�رص .انظر� ،رسكي�س معجم املطبوعات العربية واملعربة  ،26 -25 :1وانظر قائمة ب�أ�سماء
من �رشحها يف املرجع نف�سه.81 :1 ،
�7رشح الأجرومية :لل�شيخ خالد الأزهري ،طبعت ببوالق �سنة 203هـ ،معجم املطبوعات العربية واملعربة.81 :1 ،
8خالد الأزهري ا�سمه خالد بن عبد اهلل �أبي بكر بن حممد �أحمد اجلرجاوي الأزهري امل�رصي ال�شافعي املعروف بالوقاد
زين الدين� .أنظر ترجمته يف ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع 171 :3 ،ابن العماد� ،شذرات الذهب ،26 :8 ،الغزي ،الكواكب
ال�سائرة  ،188:1عمر ر�ضا كحالة ،معجم امل�ؤلفني� ،97،96:4 ،رسكي�س ،معجم املطبوعات العربية واملعربة.81 :1 ،
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و�ش َحها للأ�شموين ( ، )4ثم
إعراب ( ، )2ثم الألف َّي َة ( )3رَ
ثم الأزهِ ر َّي َة ( )1ثم قواع َد ال ِ
ني
�شيخ املُح ِّدث َ
اجل ْز ِر َّي َة ( ، )5وبد�أ بالأمايل ( . )6ويف �سنة  1115هـ ( )7قر�أ على ِ
جل ْزر َّي ِةِ ،ثم رَ�ش َحها ( )9للقا�ضي زكر َّيا ( ، )10ثم قر�أ
�أبي
نت ا َ
َنبلي ( )8م َ
ِ
املواهب احل ِّ
()11
علي ِه رَ�ش َح ال ُّنخب ِة للإمام الع�سقالينّ.
ال�شيخ الفا�ض ُل
الدرو�س
وكا َن يطا ِل ُع له
ال�شيخ حممد الدكدكجي ( ، )12ومع
ُ
ُ
َ
1 .1ا�سمها املقدمة الأزهرية يف علم العربية خلالد الأزهري� ،أنظر معجم املطبوعات العربية واملعربة.81 :1 ،
2 .2ا�سمه( :الإعراب عن قواعد الإعراب)  ،وهو خمت�رص م�شهور بقواعد الإعراب �ألفه جمال الدين �أبو حممد عبد
اهلل بن يو�سف بن �أحمد بن عبد اهلل بن ه�شام الأن�صاري� ،أنظر ،معجم املطبوعات العربية واملعربة.273 :1 :
3 .3يعني �ألفية ابن مالك جمال الدين الطائي ال�شافعي النحوي نزيل دم�شق (600هـ672 -هـ)  ،طبعت مرارا
و�رشحها كثريون ،وت�سمى �أي�ضا( :اخلال�صة يف النحو) �أنظر ،معجم املطبوعات العربية واملعربة.233 :1 ،
�4 .4رشح �ألفية ابن مالك لنور الدين ابي احل�سن علي بن حممد الأ�شموين ال�شافعي ،انظر معجم املطبوعات العربية
واملعربة.452 :1 ،
5 .5ا�سمها :املقدمة اجلزرية� ،أو املقدمة فيما يجب على القارئ ان يعلمه ،وم�ؤلفها ابن اجلزري� ،شم�س الدين
ابو اخلري حممد بن حممد بن علي بن يو�سف العمري املعروف بابن اجلزري الدم�شقي ال�شافعي (751هـ-
833هـ) وهي منظومة تقع يف � 107أبيات يف التجويد ،انظر معجم املطبوعات العربية واملعربة.63 :1 ،
6 .6يف (ب)  :ويدا االمايل.
7 .7يف (ب) � :سنة خم�سة ع�رش وماية و�ألف حيث كتبت االرقام باحلروف.
�8 .8أبو املواهب احلنبلي (1044هـ1126 -هـ) هو �أبو املواهب بن عبد الباقي بن عبد القادر بن عبد الباقي بن
�إبراهيم بن عمر بن حممد احلنبلي الدم�شقي ،ال�شهري جده بابن البدر مفتي احلنابلة بدم�شق ،تلقى العلم على
العديد من علماء دم�شق وم�رص واحلرمني ،وتوىل التدري�س بعد وفاة والده يف حمراب ال�شافعية بدم�شق ،وله
العديد من امل�ؤلفات والت�صانيف ،انظر ترجمته يف� ،سلك الدرر .69 -67 :1
9 .9يعني �رشح املقدمة اجلزرية وي�سمى“ :الدقائق املحكمة ،يف �رشح املقدمة اجلزرية يف التجويد” ،وقد طبع يف
املطبعة امليمنية� ،سنة 1308هـ ،انظر معجم املطبوعات العربية واملعربة .485 :1
1010ا�سمه :زكريا بن حممد بن �أحمد بن زكريا الأن�صاري امل�رصي ال�شافعي �أبو يحيى (826هـ926 -هـ) ولد
وكف ب�رصه �سنة 906هـ ،ويل ق�ضاء الق�ضاة ب�إحلاح من
يف �سنيكة (ب�رشقية م�رص)  ،وتعلم يف القاهرةَّ ،
ال�سلطان قايتباي ،ثم مالبث ال�سلطان �أن عزله لزجره �إياه عن ممار�سة الظلم ،فعاد �إىل ا�شتغاله بالعلم �إىل
�أن تويف .وهو عامل �ضليع يف الفقه واحلديث له العديد من امل�ؤلفات والر�سائل و�أغلبها خمطوط منها :ر�أ�س
املطالب يف �رشح رو�ضة الطالب يف الفقه ،وحتفة الباري على �صحيح البخاري يف احلديث ،و�رشح �شذور
الذهب البن ه�شام يف النحو ،والدقائق املحكمة يف القراءات� ،أنظر ترجمته يف كحالة ،معجم امل�ؤلفني:4 ،
 ،182الكتاين ،فهر�س الفهار�س  ،196 :1الغزي ،الكواكب ال�سائرة ،207 :1 ،ابن العماد� ،شذرات الذهب:9 ،
 ،136 -134ال�شوكاين ،البدر الطالع  ،253 -252 :2معجم املطبوعات العربية واملعربة.483 :1 ،
�1111رشح نخبة الفكر يف م�صطلح �أهل الأثر (م�صطلح حديث) البن حجر الع�سقالين (773هـ852 -هـ) طبع مرارا،
واملعربة.80 :1 ،
�أنظر ،معجم املطبوعات العربية
َّ
1212ا�سمه حممد بن �إبراهيم بن حممد الدكدكجي (1080هـ1669 /م) (1131هـ1719 /م)  .الرتكماين الأ�صل،
الدم�شقي احلنفي� ،صويف و�أديب و�شاعر ،وكان �شيخ الطريقة ال�شاذلية يف دم�شق ،وقد در�س ال�صديقي
على يديه ،ويعد من �أ�شياخه ،وكتب له ترجمة �سماها( :مرهم الف�ؤاد ال�شجي يف ذكر ي�سري من م�آثر �شيخنا
الدكدكجي) � ،أنظر ترجمته يف �سلك الدرر ،27 -25 :4 ،البغدادي ،هداية العرفني 315 :2 ،واي�ضاح املكنون،
�ص ،322 :502 :معجم امل�ؤلفني ،214 :8 ،عبد الغني النابل�سي ،احل�رضة الأن�سية يف الرحلة القد�سية� ،ص:
.106 ،88 ،55 ،14
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وح�رضَ على �أبي
نت
ذلك قر�أَ علي ِه م َ
اال�ستعارات ( ، )1وع�صا َم الدي ِن ( )2م َّر ْ
ْ
اتَ ،
خاري �إىل �أو ِّل اجلز ِء
نت
املواهب املذكو ِر
�رشح ابن ( )3حج ٍر على م ِ
ِ
ِ
�صحيح ال ُب ِّ
َ
ُ
ال�شيخ عب ِد ال َّرحمن املُج ِّلد رَ�ش َح
الثالثِ منه ،ومع ذلك فقد كا َن يقر�أ على
ِ
ال�شيخ عبد اللطيفِ بن
العارف
اجلَوهر ِة الكبري ( )4للالقاين ( ، )5بقراء ِة الأ�ستا ِذ
ِ
ِ
َلبي اخلَل َو ِت ِّي ( )6ويف �سن ِة 1116هـ (� )7أخذ يف القِراء ِة على
ُح�سا ِم ال ِّدين احل ِّ
الإما ِم الكام ِل الزاه ِد املُح ِّق ِق .املنال �إليا�س
امع
الكردي ( ، )8فقر�أَ َعلي ِه يف َج ِ
ّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

1اال�ستعارات :يعني “الر�سالة الرت�شيحية” يف �أق�سام اال�ستعارات لأبي القا�سم ال�سمرقندي� ،أنظر ،حاجي
خليفة ،ك�شف الظنون .853 :1
2ع�صام الدين :يعني �رشح ع�صام الدين �إبراهيم بن حممد اال�سفراييني (ت ، )944 :على الر�سالة الرت�شيحية يف
اق�سام اال�ستعارات �سابقة الذكر .انظر :ك�شف الظنون .853 :1
3ا�سمه (فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري)  ،وله مقدمة عنوانها (هدى ال�ساري اىل فتح الباري)  ،وهو من
الكتب املعتربة يف ال�سنة النبوية ،وقد طبع مرارا� ،أنظر ،معجم املطبوعات العربية واملعربة .81 :1
4ا�سمه (�إحتاف املريد �رشح جوهرة التوحيد) لل�شيخ عبد ال�سالم بن �إبراهيم اللقاين ،وهو �رشح ملنظمومة يف
التوحيد ا�سمها( :جوهرة التوحيد)  ،نظمها والده الإمام برهان الدين بن �إبراهيم اللقاين املالكي ،معجم
واملعربة .1593 ،1592 :2
املطبوعات العربية
َّ
5هكذا يف الأ�صل ،وال�صواب للقاين وهو عبد ال�سالم بن �إبراهيم اللقاين (971هـ1078 -هـ) �شيخ املالكية يف
ع�رصه� ،أنظر ترجمته يف :خال�صة الأثر ،416 :2 ،معجم املطبوعات العربية واملعربة .1592 :2
6ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي اخللوتي ،نزيل دم�شق ،ولد بحلب ال�شهباء ،وخرج منها و�سافر
وطاف ،و�أخذ عن �شيخه م�صطفى الأدرنوي يف القاهرة و�أقام عنده �أربعة �أعوام يف جامع اجلالَّد ،وعن
�شيخه علي قرابا�ش يف مدينة �أدرنة .وهو من م�ؤ�س�سي الطريقة اخللوتية ،وهو �شيخ الأ�ستاذ العارف
ال�صديقي للوجود ،و�صار من �أرباب الوجدان
م�صطفى ال�صديقي البكري الدم�شقي وبربكة �أنفا�سه عليه برز ّ
وال�شهود ومربيه ومر�شده ،وقد كتب ال�صديقي كما ذكر -املرادي يف �سلك الدرر -عنه ترجمة مو�سعة
رتبها على �أبواب ،بينَّ فيها �أحواله و�أطواره ،وذكر فيها �شمائله وما ا�شتهر به من كرامات .وقد تويف
بدم�شق يف �أول رجب �سنة 1121هـ ،ودفن برتبة مرج الدحداح ،تارك ًا وراءه خلفاء واتباع ًا ومريدين ال
يح�صون كرثة ،فقد �أخذ عنه ال�شيخ م�صطفى البكري (ت  )1162وعنه �أخذ �شيخ الإ�سالم حممد بن �سامل
احلنفاوي (ت  1181هـ) وعنه �أخذ �شيخ حممود الكردي (ت  ، )1195فال�شيخ �أحمد الدمهوجي (ت 1246
مم ْن تولوا م�شيخه الأزهر .انظر ترجمته يف :املرادي� ،سلك الدرر،
هـ)  ،واحلفناوي وال�رشقاوي والدمهوجي َّ
ال�سنية عن بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة اخللوتية (القاهرة:
البحوث
 .3 :123الكوثري ،ال�شيخ حممد زاهد،
َّ
املكتبة الأزهرية .د .ت) � ،ص .47
7كتبت باحلروف هكذا (�سنة �ستة ع�رش وماية �ألف) يف (ب) .
�8أ�سمه اليا�س بن �إبراهيم بن داود بن خ�رض الكردي ال�شافعي (1407هـ1138 -هـ)  ،قدم دم�شق بعد ال�سبعني
و�ألف للهجرة ،وقر�أ على م�شايخها ،وتفرغ للعلم م�ؤثرا لذته على لذات الدنيا ،مل يتخذ ولدا وال عقارا وال زوجة
وبرع يف العلوم ،وانقطع للت�أليف والتدري�س يف املدر�سة البدرائية �أوالً ،ثم يف جامع العدا�سي بعد ذلك ،كتب
يف حياته العديد من امل�ؤلفات والت�صانيف يف الفقه والعقائد والت�صوف وعلوم اللغة ،وكانت وفاته ليلة
الثالثاء �ساد�س ع�رش من �شعبان� ،سنة ثمان وثالثني ومائة و�ألف ،ودفن برتبة باب ال�صغري� ،أنظر ترجمته
يف :املرادي� ،سلك الدرر  ،274 ،272 :1البغدادي :هداية العارفني.226 :1 ،
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

35

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

�رشح
العدا�سي م ْن تف�س ِري القا�ضي البي�ضاوي (� )1إىل �أو ِّل ُ�سور ِة الن
َّحل ،وقر�أَ علي ِه َ
ِّ
ت�رصيفِ العزي ()2
َ
ين
�رشح
ه
علي
�
أ
وقر
جامي،
ملنال
املقا�ص ِد ( )3لل�سع ِد التفتازا ّ
ِ
ِ
َ
�إىل نحو الثلثني ،وفيها قر�أَ على الإمام الفا�ض ِل ال�شيخ حممد احلبال الفاكي ()4
َّ
ِ
ِ
ّ
على ( )5القطر ()6
و�رشح ُّ
ال�شذو ِر ( )7للم�ؤلف ،وكا َن تق َّد َم له احلُ�ضور ،ومل يق َط ْعه
ِ
ِ
()8
ُ
َ
بن ال�شَّ ْم َع ِة  ،فقر�أ علي ِه ال�سل َم يف ا َ
�رضي
يخ عثما َن ِ
على ال�شَّ ِ
ملنطِ ِق للأخ ْي ّ
()10
ب�رشح ِه عليه ،وممِ َّ ْن قر�أَ َعلي ِه ال َع َّال َم ُة ال�شَّ ْي ُخ عب ُد الرحي ِم
( ، )9ثم �أعا َد ُه
()12
�رشح ابن عقيلٍ
الطَّ واق ِّي ( ، )11فقد قر�أَ علي ِه رَ ْ
�ش َح ال�سنُو�س َّي ِة للم�ؤلفِ  ،مع ِ
1 .1ا�سمه الكامل “�أنوار التنزيل و�أ�رسار الت�أويل ويعرف بتف�سري البي�ضاوي ،ن�سبة مل�ؤلفه �شيخ اال�سالم نا�رص
الدين �أبي اخلري ال�شريازي قا�ضي �شرياز� .أنظر معجم املطبوعات العربية واملعربة.1 :617 ،
2 .2الت�رصيف العزي �أو العزي يف الت�رصيف .خمت�رص يف علم ال�رصف متداول� ،رشحه كثريون منهم املنالجامي،
و�سعد الدين التفتازاين� .ألفه عز الدين �أبو املعايل عبد الوهاب بن عماد الدين �إبراهيم بن �أبي املعايل اخلزرجي
املعروف بالعزي (ت655 :هـ) � ،أنظر معجم املطبوعات العربية واملعربة .1 :977
�3 .3رشح مقا�صد الطالبني يف علم �أ�صول الدين (التوحيد)  .والكتاب و�رشحه ل�سعد الدين التفتازاين (722هـ-
793هـ) طبع يف الآ�ستانة �سنة 1277هـ ،معجم املطبوعات العربية واملعربة.1 :637 ،
4 .4يف (ب)  :الفاكهي وهو حممد بن حممود بن �إبراهيم بن عمر املعروف بابن احلبال ال�شافعي الأ�شعري املزي
الأ�صل ،الدم�شقي .ا�شتغل بالعلم على عدد من م�شايخ دم�شق ،وح�رض درو�س عبد الغني النابل�سي ،ثم در�س
يف اجلامع الأموي ،وانتفع به خلق كثري ،تويف ودفن بدم�شق �سنة 1145هـ� .أنظر ترجمته يف :املرادي� ،سلك
الدرر.117 -116 :4 ،
5 .5يبدو �أنها زائدة يف الن�ص.
6 .6قطر الندى وبل ال�صدى ،مقدمة يف النحو ،وعليه �رشح مل�ؤلفه نف�سه ،وهو ابن ه�شام االن�صاري النحوي جمال
الدين �أبو حممد عبد اهلل بن يو�سف بن �أحمد بن عبد اهلل بن ه�شام الأن�صاري اخلزرجي ال�شافعي احلنبلي
(708هـ761 -هـ)  ،وطبع الكتاب مرارا .معجم املطبوعات العربية واملعربة.1 :275 ،
�7 .7رشح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب البن ه�شام الأن�صاري �سالف الذكر ،وقد طبع مرارا ،معجم
املطبوعات العربية واملعربة.1 :274 ،
8 .8عثمان بن حممد بن رجب بن عالء الدين املعروف بال�شمعة ال�شافعي البعلي الأ�صل الدم�شقي ،ال�شيخ االمام
العالمة احلرب املفنن ،ولد قبل الثمانني و�ألف بقليل ،تويف بدم�شق ليلة الثالثاء تا�سع ع�رش من �صفر �سنة
1126هـ ،ودفن بدم�شق ليلة الثالثاء تا�سع ع�رش من �صفر �سنة 1126هـ ،ودفن برتبة باب ال�صغري بالقرب
من �رضيح �سيدنا او�س بن �أو�س الثقفي ،انظر ترجمته يف :املرادي� ،سلك الدرر .3 :167
9 .9ال�سلم يف املنطق و�رشحه لعبد الرحمن بن حممد بن حممد بن عامر الأخ�رضي (918هـ983 -هـ) حكيم
منطقي� ،أنظر ترجمة م�ؤلفه يف البغدادي :اي�ضاح املكنون  ،1 :384الزركلي :االعالم .4 :108
1010يف (ب) عاده.
1111عبد الرحيم بن حممد الدم�شقي امليداين احلنفي املعروف بالطواقي ،الإمام الفقيه النحوي الفر�ضي .ولد
بدم�شق وتويف بالق�سطنطينية (1085هـ1123 -هـ) � ،أنظر ترجمته يف املرادي� ،سلك الدرر،3 :10 ،
البغدادي ،هداية العارفني ،1 :561 ،معجم امل�ؤلفني .5 :412
1212ال�سنو�سية الكربى �أو كربى ال�سنو�سي ا�سمها الكامل“ :عقيدة �أهل التوحيد والت�سديد املخرج من ظلمات اجلهل
وربقة التقليد ،املرغمة �أنف كل مبتدع عنيد “�ألفها و�رشحها ال�شيخ �أبو عبد اهلل حممد بن يو�سف بن احل�سني
احل�سيني التلم�ساين امل�شهور بال�سنو�سي ،الأ�شعري ،وله �أي�ضا ال�سنو�سية ال�صغرى ،وا�سمها �أم الرباهني يف
العقائد� .أنظر معجم املطبوعات العربية واملعربة.1 :1058 ،
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على ا لألف َّي ِة (  ، )1ومِ ْن ُجمل ِة م�شايخ ِه  ،ومم ْن �أخ َذ عنه فيما بعد،
ال�شيخ ا لإما ُم املح ِّد ُث
ين ( ، )2قا َل �أ�ستا ذُنا
ال�شيخ �إ�سماعي ُل العجلو ّ
ُ
ُ
)3
(
ُق ِّد َ�س �سرِ ُّ ُه «وقر �أت عليه ح�صة يف النحو يف اجلامع الفوقاين لبني
ال�سفرجالين» ( : )4
�أ�ستاذِنا()5

ولك ْن فيما بع ُد ،بعد �أن ت� َّأه َل
ال�شيخ �إ�سماعي ُل املذكو ُر ب�أختِ
ُ
�شيخ وتلمي ٌذ ،ومم ْن
رج يف �سلكِ �أولئ َك الرفيقْ  ،فهو ٌ
لأ ِّمه� ِ،أخ َذ علي ِه الطريقْ  ،وا ْن َد َ
قر�أَ علي ِه وانتفع� ،إذ عو َل عليه ،العا ُ الكامِ ُل املنْال عبد الرحيم احلنفي الأزبكي()6
َ
َّ
لمِ
ُّ
ّ
()8
()7
و�ش َح ُه للعالم ِة الز ْيلَعِ ّي  ،وقر�أَ علي ِه رَ�ش َح
 ،ف�إ َّن ُه قر�أَ َعلي ِه َك ْن َز ال َّدقائ ِِق
رَ ْ
.1
.2

.3
.4

.5
.6

.7

.8

�1رشح ابن عقيل على �ألفية مالك ،ملحمد بن حممد عقيل القر�شي الها�شمي العقيلي الهمداين الأ�صل ،ثم
البال�سي امل�رصي ،قا�ضي الق�ضاة بهاء الدين بن عقيل ال�شافعي ،فخر الديار امل�رصية698( ،هـ769 -هـ) ،
وقد طبع كتابه مرارا .معجم املطبوعات العربية .1 :187
�2إ�سماعيل بن حممد بن عبد الهادي بن عبد الغني العجلوين ال�شهري باجلراحي ال�شافعي املذهب ،العجلوين
املولد ،ن�ش�أ يف دم�شق وتويف بها ،وهو �صهر ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي .ا�شتغل باحلديث والفقه
واللغة ،وله م�ؤلفات كثرية �أهمها كتاب (ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من الأحاديث على �أل�سنة
النا�س)  ،وهو من كتب احلديث املعتربة ،القاهرة :مكتبة دار الرتاث :د .ت� .أنظر ترجمته ،يف :املرادي� ،سلك
الدرر.1 :259 ،
3يعني والده املرتجم له م�صطفى البكري ال�صديقي.
4اجلامع الفوقاين �أحد ثالثة م�ساجد بناها الرثي الدم�شقي عمر بن �إبراهيم ال�سفرجالين ،ون�سبت �إليه ،بنى �أحدها
يف حملة القنوات بدم�شق ،واثنني �إىل جوار بيته ،وبنى بالإ�ضافة �إليها زاوية �أوقفها على �أرباب الطريق،
وجعل لها مربات ووقفا وتعايني ،و�أول من نزلها و�أقام بها املنال م�سكني الكردي .وال�شيخ ال�سفرجالين من
عائلة م�شهورة بالعلم والرثوة ،وكان لها نفوذ يف مدينة دم�شق ،وكانت وفاته �سنة 1112هـ ،وقد �أعقب من
الذكور ت�سعة منهم العامل اجلهبذ ال�سفرجالين ،جد حممد بن خليل املرادي �صاحب �سلك الدرر لأمه ،انظر
ترجمته يف :املرادي� ،سلك الدرر  ،9 :187 :3وراجع ترجمة ابنه يف امل�صدر نف�سه .2 :309
5يعني والده املرتجم له م�صطفى البكري ال�صديقي.
6هو عبد الرحيم بن حممد بن �أحمد احلنفي الأزبكي الكابلي نزيل دم�شق ،ولد مبدينة كابل ،ون�ش�أ بها ،ورحل
اىل �سمرقند وغريها ،ثم حج ودخل دم�شق بعد الثمانني و�ألف ،فقطن بها ،وقر�أ على جماعة من علمائها ،ثم
�رشع يف التدري�س وااللتقاء بطلبة العلم يف جامع تنكز �أوال ،فاملدر�سة العذراوية �سنة خم�س وثالثني ومائة
و�ألف ،ودفن برتبة تنكز املجاورة للجامع املذكور على مينة الداخل من باب اجلامع ،ومل يعقب ولدا ،انظر
ترجمته يف �سلك الدرر .3 :9
 7تبيان احلقائق على كنز الدقائق� ،أو تبني احلقائق ملا فيه تبني من اكتنز من الدقائق (فقه حنبلي)  ،وهو
�رشح على كنز الدقائق للإمام الن�سفي �أبو الربكات عبد اهلل بن �أحمد بن حممود (ت710 :هـ) كتبه �أبو حممد
فخر الدين عثمان بن علي بن حمجن البارعي الزيلعي احلنفي (ت743 :هـ)  ،ويقع الكتاب يف �أربعة �أجزاء،
ومنه ن�سخة يف مكتبة عبد اهلل بن عبا�س بالطائف بعنوان “تبيني احلقائق �رشح كنز الدقائق” وحتمل
�أجزا�ؤها الأربعة الأرقام الآتية .141 ،140 ،139 ،138 /4 :انظر معجم املطبوعات العربية واملعربة :1
 ،988معجم امل�ؤلفني.63 :263 ،
8انظر ترجمته يف ،جالل الدين ال�سيوطي ،ح�سن املحا�رضة يف �أخبار م�رص والقاهرة ،حتقيق حممد �أبو الف�صل
�إبراهيم( ،القاهرة :دار �إحياء الكتب العربية.1 :222 ، )1967 ،
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البخاري
ال�صحيحني
�صو�ص الأك رَْب َّية ملنال جامي ( )1و�س ِم َع من ُه
ال ُف ِ
غالب مَتنْ ِ َّ
ِّ
َ
نت
وم�سلمَّ � .أما
البخاري ف�إىل �أ َّولِ التف�سري ،و� َّأما م�سل ُم ف�إىل الزكاة ،وقر�أَ علي ِه م َ
ُّ
()3
()2
للرتمذي ،واجلام َع ال�صغريَ وافرا ً ،و�أجاز ُه ببقي ِة ما قر�أه عليه،
ال�شمائ ِل
ِّ
ال�شيخ حممد ال�شه ِري
مل
ال�صحيح
اجلامع
و�سم َع �أوائ َل
ِ
ِ
البخاري على الإما ِم العا ِ
ِ
ِّ
()6
()5
()4
الدمياطي  ،و�أجاز ُه بباقيه ،مع �أن الإجاز َة له مبرو َّيا ِت ِه جميعاً،
بالبديري
ِّ
ِّ
.1

.2

.3

.4
.5
.6

1يعني ف�صو�ص احلكم ملحيي الدين ابن عربي ،وهو كتاب مهم يف الت�صوف ،حيث �رشح فيه ابن
عربي احلكم والأ�رسار الإلهية التي بعث بها الر�سول والر�سل عليهم ال�صالة وال�سالم ،و�رشح فيه كذلك القواعد
ال�صوفية .وق�سم امل�ؤلف كتابه �إىل �سبع وع�رشين (ف�صاً) ي�ستند كل (ف�ص) منها �إىل طائفة من الآيات القر�آنية
والأحاديث النبوية ال�رشيفة ،وي�رسد امل�ؤلف فيه ق�صة لنبي من الأنبياء ومدلولها الذي جعله عنوان ًا للف�ص،
م�ستلهم ًا يف كل ق�صة منها ال�صفات وال�شمائل التي جعلت من االنبياء النماذج احلية للإن�سان الكامل الذي
يعرف اهلل حق معرفته ،فكل منهم ينطق �أو ينطقه ابن عربي باملعرفة التي اخت�ص بها ليقوم من ثم ب�رشح
ناحية من نواحي مذهبه ال�صويف والدفاع عنه .ولأهمية هذا الكتاب يف الرتاث ال�صويف ،فقد �رشحه �أكرث من
واحد .منهم الفارابي وعبد الغني النابل�سي واملنال جامي انظر� ،رسكي�س ،معجم املطبوعات العربية واملعربة،
وانظر ال�صفحة االلكرتونية للت�صوف الإ�سالمي www. islamic_sufism. com
2ال�شمائل النبوية واخل�صائل امل�صطفوية� ،أو �شمائل النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -وهي كتب جمع فيها
م�ؤلفوها ما جاء يف �أو�صاف النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -اخل ُلقُية وا َ
خل ْلقَية ومن �أمثلها:
•ال�شمائل املحمدية البي عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي 279هـ.
حيان ،املعروف ب�أبي ال�شيخ
بن
اهلل
عبد
•�أخالق النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -لأبي عبد اهلل حممد بن
َّ
الأ�صفهاين 369هـ.
•الأنوار يف �شمائل املختار للح�سن بن م�سعود البغوي 516هـ.
•انظر ،د .علي نايف بقاعي ،تخريج احلديث ال�رشيف (بريوت :دار الب�شائر اال�سالمية� ، )2002 ،ص34 :
3يطلق هذا اال�سم على �أكرث من كتاب ،فهناك اجلامع ال�صغري يف فروع الفقه احلنفي ملحمد بن احل�سن ال�شيباين،
وهناك اجلامع ال�صغري يف حديث الب�شري النذير لل�سيوطي جالل الدين ،وهو تلخي�ص لكتابه جمع اجلوامع
يف احلديث ورتبه على احلروف .ويبدو من خالل ال�سياق �أنه هو املق�صود .انظر معجم املطبوعات العربية
واملعربة ،1 :1078 ،عبد الغني النابل�سي ،احل�رضة الإن�سية �ص.83 :
4يف (ب) حممد بن ال�سيد البديري.
5حممد البديري الدمياطي هو �أبو حامد حممد بن �أحمد البديري احل�سيني الدمياطي ال�شافعي املعروف بابن
امليت ،وبالربهان ال�شافعي ،العالمة املحدث ال�صويف امل�سند .له العديد من امل�صنفات� .أنظر ترجمته يف
اجلربتي  ،1 :88الزركلي ،الأعالم  ،7 :295الكتاين فهر�س الفهار�س .218 -216 :1
6كانت دم�شق مثل مكة واملدينة وبيت املقد�س من املراكز العلمية املهمة التي يفد �إليها الطلبة ،ويتلقون العلم
فيها ،ويح�صلون على الإجازات العلمية فيما تلقوه من كتب الدرا�سة ومو�ضوعاتها .والإجازة قد تكون عامة
�أو خا�صة ولها �أنواع �أهمها� :إجازة معني ملعني �سواء �أكان واحدا ك�أجزتك البخاري� ،أم �أكرث ك�أجزتك جميع
ما ا�شتمل عليه فهر�سي ،و�إجازة معني يف غري معني ك�أجزتك م�سموعاتي .والإجازة ثالثة �أركان هي :املجيز
وامل�ستجيز �أو املجاز ،ومادة الإجازة التي تتنوع ح�سب مو�ضوعاتها وحجمها ،فرمبا كانت الإجازة كتابا
�أو جمموعة من الكتب ،ورمبا كان مو�ضوعها رواية احلديث �أو الفقه �أو الفتوى �أو التدري�س �أو غري ذلك .ملزيد
من التف�صيل يف مو�ضوع الإجازة انظر ،د .عبد اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين
الأموي واململوكي ودورها يف احلركة الفكرية (عمان :مكتبة الأق�صى1981 ،م)  ،178 -136 :1 ،التهانوي،
ك�شاف ا�صطالحات الفنون ،1 :295 ،القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شا.14 :322 ،
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ِيث املُ�سل�س َل بالأو ِل َّية ( )1وباملُ�صا َفح ِة ( )2وغريهِ ما ،ومم ْن قر�أَ علي ِه
و� َأخ َذ عن ُه احلد َ
()3
يخ �إ�سماعيل
والز َم ُه الأ�ستا ُذ العا ِرفُ والف َّها َم ُة ال ُه ُمام
ُ
ال�شيخ عبد الغني ابن ال�شَّ ِ
النابل�سي ثم الدم�شقي ( ، )4فقال :وقر�أت علي ِه كتاب التدبرياتِ الإلهي ِة ( )5والف�صو� ()6
ِّ
ُ
َّ
صَ
َ
ُ ِّ
ّ
.1

.2

.3
.4

.5
.6

1ذكر التهانوي �أن احلديث امل�سل�سل هو ما توارد يف رجال الإ�سناد واحدا فواحدا على حالة و�صفة واحدة
عند رواية ذلك احلديث ،ويكون احلديث م�سل�سال يف الرواية ،وم�سل�سال يف الرواة� .أما امل�سل�سل يف الرواة فهو
كامل�سل�سل باتفاق �أ�سماء الرواة و�أ�سماء �أبائهم �أو كناهم �أو �أن�سابهم كم�سل�سل الأحمدين الذي يرويه من ا�سمه
�أحمد عن �أحمد �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أو بلدانهم كم�سل�سل الدم�شقيني ويرويه دم�شقي عن دم�شقي
�إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� ،أو �صفاتهم كالفقهاء مثل احلديث امل�سل�سل بال�شافعيني او املالكيني،
وهو ما يرويه مالكي عن مالكي �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن امل�سل�سل الفعلي :الت�شبيك باليد
وامل�صافحة وو�ضع اليد على الكتف ،ومن امل�سل�سل القويل ا�ست�شهد باهلل وا�شهد اهلل .وامل�سل�سل بالأولية هو
�أن يروي الراوي عن �شيخه �أول ما �سمع ،وهكذا �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ومن �أمثلته حديث الرحمة
(�إرحموا من يف الأر�ض يرحمكم من يف ال�سماء)  ،فقد روي عن �سبعني من امل�شايخ ،و�أفرد له بالت�أليف
جماعة من املحدثني ،انظر ،التهانوي ،ك�شاف ا�صطالحات الفنون  ،86 ،82 :2د .عبد اجلليل ح�سن عبد
املهدي ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي (عمان :مكتبة الأق�صى1981 ،م) :1 ،
 ،147عكرمة �صربي ،و�آخرون ،العالمة حممد ال�سفاريني حياته وجهوده العلمية�( ،سجل للندوة العلمية التي
�أقامتها دار الفتوى بطولكرم1999 ،م) � ،ص ،23 :د .نور الدين َعترَ  ،منهج النقد يف علوم احلديث ،دم�شق :دار
الفكر ط� ،2006 ،26ص.358 -353 :
2ذكر املحدثون �أن امل�ساواة من �أنواع العلوم بالن�سبة �إىل رواية �أحد الكتب ال�ستة ،وهي �أن يكون بني الراوي
والنبي �أو ال�صحابي� ،أو من دونه �إىل �شيخ �أحد �أ�صحاب كتب احلديث من العدد مثل ما بني �أ�صحاب الكتب
والنبي �أو ال�صحابي� ،أو دونه ،ف�إن كان ذلك الراوي �أكرث بواحد ،فك�أنه لقي �صاحب ذلك الكتاب و�صافحه،
و�أخذ عنه ،وي�سمى ذلك بامل�صافحة ،وهي ان تقع امل�ساواة ل�شيخك ال لك ،وبعبارة �أخرى هي اال�ستواء مع
تلميذ �أحد �أ�صحاب الكتب .وهذا يعني �أن يقل عدد �إ�سنادك �إىل النبي �أو التابعي بحيث يكون الإ�سناد من
الراوي �إىل �آخر م�ساويا لإ�سناد �أحد �أ�صحاب الكتب مع تلميذه ،فيعلو طريق �أحد �أ�صحاب الكتب من امل�ساواة
بدرجة واحدة ،و�سميت امل�صافحة بذلك؛ لأن العادة جرت يف الغالب بامل�صافحة بني من تالقيا .ومثال
امل�ساواة �أن يروي الن�سائي مثال حديثا بينه وبني النبي –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أحد ع�رش نف�سا ،فيقع لنا
ذلك احلديث بعينه ب�إ�سناد �آخر �إىل النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -يقع بيننا وبني النبي� -صلى اهلل عليه
و�سلم� -أحد ع�رش نف�سا فنت�ساوى نحن والن�سائي من حيث العدد ،ف�إن وقع بيننا وبني النبي� -صلى اهلل عليه
و�سلم -اثنا ع�رش نف�سا ،كان بيننا وبني الن�سائي م�صافحة� ،أنظر التهانوي ،ك�شاف ا�صطالحات الفنون،
حتقيق د .لطفي عبد البديع (م�رص 1382هـ1962 /م)  ،215 ،83 ،82 ،4 ،وانظر د .عبد اجلليل عبد املهدي،
املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رص الأيوبي واململوكي  ،147 :1الهام�ش.
3الف َهامة يف (�أ) .
4عبد الغني بن �إ�سماعيل بن عبد الغني بن �إ�سماعيل بن �أحمد بن �إبراهيم الدم�شقي ال�صاحلي النق�شبندي
املعروف بالنابل�سي ،عامل و�أديب و�شاعر و�صويف ،له ع�رشات امل�ؤلفات� ،أبرزها رحالته �إىل احلجاز وال�شام
والقد�س وطرابل�س ،وهو من �شيوخ البكري ال�صديقي .وكانت له منزلة �أثرية لديه ،فقد كتب البكري ترجمة
�ضافية تنوه به ،وتعدد م�آثره �سماها (الفتح الطري اجلني يف بع�ض م�آثر �شيخنا عبد الغني)  ،انظر ترجمته
يف :املرادي� ،سلك الدرر  ،38 -30 :3اجلربتي ،عجائب الآثار ،156 -154 :1 ،الزركلي ،الأعالم -158
 .109الكتاين ،فهر�س الفهار�س  ،152 -150 :2جورجي زيدان ،تاريخ �آداب اللغة العربية،325 -324 :3 :
كحالة ،معجم امل�ؤلفني .271 :5
5التدبريات الإلهية يف �إ�صالح اململكة الإن�سانية ،طبع ليدن 1919م .انظر ،معجم املطبوعات العربية .1 :177
6الزيادة بني القو�سني من (ب)  ،والكتاب املق�صود هو (ف�صو�ص احلكم)  ،وقد طبع ب�رشحيه لعبد الغني النابل�سي
ومنالجامي يف مطبعة الرتجمان واملطبعة ال�رشقية �سنة 1304هـ1323 ،م ،انظر ،معجم مطبوعات العربية
واملعربة179 :1 ،م.
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وج ْمل ًة
وعنقا مغرب ( )1للإما ِم الأك ِرب حميى الدين بن العربي ّق َّد َ�س اهللُ �أ�رسا َر ُهُ ،
()3
َفي
( )2متف ِّرق ًة من الفتوحاتِ املك
(َّ )5ية للأ�ستا ِذ املذكور  ،وطَ رفاً من الف ْق ِه احلن ِّ
كتاب
كتاب ِّ
احلج ،ومن الثاين �إىل ِ
من كتا َب ْي الهداي ِة ( )4والكن ِز  ،فم َن الأَولِ �إىل ِ
�شقي له (. )6
احلِوا َلةِ ،وقَر�أْ ُت علي ِه رَ ْ
�ش َح ِر�سَ ال ِة ال�شَّ ْي ِخ �أر�سال َن ال ِّد َم ِّ
و� َّأما م ْن �أخ َذ عنه طري َق القو ْم ،وعا َم فيه � َّأي َع ْو ْم ،فمنهم الأ�ستا ُذ املر�ش ُد
الأوح ُد
ال�شيخ عبد اللطيف ب ُن [ال�شَّ ْي ِخ] ( )7ح�سام الدين احلَلبي ( ، )8فقد �أخ َذ
ُ
الفرق
عنه طري َق ال�ساد ِة اخللوت ِّي ِة �سنة 1115هـ ،ولق َّن ُه الأ�سما َء ،وع َّر َف ُه حقيق َة
ِ
ني اال�س ِم واملُ�س َّمى �إىل �سنة 1119هـ� ،أخ َذ َخلْو ًة يف �إيوان َ مدر�س ِة البادرائ ِّي ِة
ب َ
()10
وع َّم َرها ونزلَها لق�ص ِد االنفرا ْد ،واال�شتغالِ فيها بالأذكا ِر والأ ْورا ْد  ،و�أذ َن
(َ )9
له بالبيع ِة واخلِال ِف ِة �سنة 1120هـ �إذناً عاماً ،وبايع يف حيا ِت ِه ()11
فكانت تل َك
ْ
َ
جلنَي ُد ْ
ون�صف،
ب�صاحب
مل يظْ َف ْر طو َل عمر ِه �إال
�أ�شهى �أوقا ِتهِ ،و�سَ ِم َع ُه مر ًة يقول :ا ُ
ٍ
ٍ
أنت �إن �شا َء اهلل تعاىل
فقا َل له :وك ْم ظَ مِ ْ
فرت انت ْم مب ْن يو�صفُ بالتَّما ْم ،فقا َل لهَ � :
1 .1عنقا يف (�أ)  .والكتاب من م�ؤلفات ال�شيخ حميي الدين بن عربي ،وا�سمه الكامل (عنقاء مغرب يف ختم
الأولياء و�شم�س املغرب)  ،وهو يبحث يف الت�صوف يف مقامني هما :مقام الهدى ومقام الأولياء ،ويبدو �أن
الر�سالة تكملة لكتابه (التدبريات الإلهية) ،حيث بني فيه �أن الإن�سان عامل �صغري م�سلوخ من العامل الكبري من
جهة اخلالفة والتدبري ،انظر خ�رض �سالمة ،فهر�س املكتبة البديرية.203 :1 :
2 .2جمال يف (ب) .
3 .3يعني الفتوحات املكية ملحيي الدين بن عربي احلامتي �أنظر ،الكتاين ،فهر�س افهار�س .686 :2 ،204 :1
4 .4الهداية �رشح البداية ،ويعرف بالهداية يف الفقه احلنفي ل�شيخ اال�سالم برهان الدين �أبو احل�سن علي بن �أبي
بكر الفرغاين ن�سبة �إىل فرغانة ،ويعد كتابه مرجعا مهما يف الفقه احلنفي ،وقد �رشحه وعلق عليه كثريون.
انظر ،معجم املطبوعات العربية 1739 :2م.
5 .5املق�صود كنز الدقائق للإمام الن�سفي ،انظر هام�ش رقم � ،3ص.15 :
6 .6ال�شيخ� ،أر�سالن �أو ر�سالن الدم�شقي من علماء دم�شق تويف �سنة 540هـ ،وله م�ؤلفات عديدة منها ر�سالته
ال�شهرية يف التوحيد التي �رشحها كثريون منهم القا�ضي زكريا و�رساج الدين احللبي ،وعبد الغني النابل�سي،
كما �أن له ر�سالة نفي�سة �رشح فيها كنز الدقائق للإمام ال َّن�سفي ،وقد قر�أ م�صطفى البكري ال�صديقي هذه
الر�سالة على ال�شيخ �إ�سماعيل النابل�سي ،و�رشحها الحق ًا حتت عنوان� :رشح على ر�سالة �سيدي ال�شيخ �أر�سالن
الدم�شقي انظر ك�شف الظنون .856 :1
7 .7الكلمة بني القو�سني لي�ست يف (ب) .
�8 .8سبقت ترجمته يف الهام�ش رقم � 6ص.35 :
9 .9املدر�سة البادرائية :تقع املدر�سة البادرائية داخل باب الفرادي�س �شمايل جريون و�رشقي النا�رصية اجلوانية.
�أن�ش�أها ال�شيخ الإمام العالمة جنم الدين �أبو حممد عبد اهلل بن �أبي الوفاء حممد بن احل�سن بن عبد اهلل بن
عثمان البادرائي البغدادي ،الفقيه ،العامل ،املحدث ور�سول اخلالفة �إىل ملوك الآفاق يف الأمور املهمة ،وقد
�أوقف عليها �أوقافا ح�سنة ،وجعل لها خزانة كتب نافعة .وممن در�س فيها ال�شيخ برهان الدين �أبو �إ�سحاق
ابراهيم ابن ال�شيخ تاج الدين الفزاري ،وال�شيخ خري الدين ابن م�ؤ�س�س املدر�سة وبانيها ال�شيخ جنم الدين
البادرائي .انظر ،النعيمي ،الدار�س يف تاريخ املدار�س  ،154ابن كثري ،البداية والنهاية.196 :13 ،
1010والأراديف الأ�صل.
1111يعني �أن �شيخه �أذن له باملبايعة والتخليف فبايع يف حياته .انظر �سلك الدرر .181 :2
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ال�شيخ عبد اللطيف) ( ، )1وهو ق ْد �أخ َذ عن �شيخِ ِه م�صطفى
وال�سال ْم( ،وهو يعنِي
َ
�أفندي الإ ِد ْرنوي (� )2أخ َذ عن ُه يف م�رصَ القاهرة �سنة 1103هـ ،و�أقا َم عند ُه يف
خلوات عديدةْ ،وكانت �إمداداتها وافر ًة
واختلى به
ٍ
أعوامْ ،
جامع اجل َّال ِد �أربع َة � ٍ
يقارب مائ َة �ألفِ مرة .وهو قد �أخ َذ
جديدةْ ،وكا َن ِور ُد ُه يف تل َك الأيا ِم املُ� ِّرسةْ ،ما
ُ
()3
ني علي �أفندي قرة با�ش يف مدين ِة �أدرن ْة،
عن الأ�ستا ِذ املر�ش ِد مر ِّبي ال�سالك َ
()4
ُمفيدةْ ،وا ْنتَق َل عن
ؤلفات عديدةْ ،ور�سائ ُل بالأل�س ِن [الثالثِ ]
ولهذا الأ�ستا ِذ م� ٌ
()5
رب
�أربعمائةٍ و�أربع َ
ني خليف ًة[ ،م�أذون] بالإر�شا ْد ،وفيه �أهلي ُة الدعا ِء �إىل ِّ
ال�شيخ املر�ش ُد
اخلا�ص ال ال ُعموم ،ثم �إن �ش ْي َخ ُه
العبا ْد ،و�سن ُده معلو ٌم عن َد
ُ
ِّ
1 .1الزيادة بني القو�سني من (ب) واملق�صود حقيقة بقوله (�أنت) هو ال�شيخ م�صطفى ال�صديقي البكري ،ولي�س
ال�شيخ عبد اللطيف كما ذكر امل�ؤلف ،وقد عدت هذه من مكرمات ال�شيخ عبد اللطيف فبربكتها ظهر ال�صديقي،
و�صار من �أرباب الوجدان وال�شهود ،انظر� ،سلك الدرر .123 :3
إدر ُنوي اخللوتي هو جنل ال�شيخ قرابا�ش الويل ،من م�شايخ الطريقة اخللوتية
2 .2م�صطفى �أفندي املعنوي ال ُ
تربى عند والده ،وا�شتهر يف حياته بالوعظ واالر�شاد حتى ذاع �صيته ،ورغب ال�سلطان حممد
املعدودينَّ ،
الرابع يف مالقاته ف�أقام ال�شيخ يف مدينة �أدرنة مقر اخلالفة العثمانية �أنذاك �إىل �أن مات ال�سلطان �سنة
1104هـ .فانتقل �إىل الآ�ستانة ،وكان يعظ يف (يكي جامع) وير�شد ال�سالكني ،وكان وا�سع العلم حمدثاً ،واقف ًا
على العلوم العربية �شاعراً ،وكان له – كما يقول اجلربتي -نحو �أربعمائة و�أربعني خليفة وله العديد من
امل�ؤلفات منها �رشح الف�صو�ص وديوان �شعر .تويف ال�شيخ يف جماد الثاين �سنة  1114هـ بالآ�ستانة ،ودفن
يف تكية ن�صوحي يف (طوغا جنيلر) يف �أ�سكدار ،وله ترجمة مف�صلة يف ال�سجل العثماين ،وتراجم امل�ؤلفني
العثمانيني وترجمته يف ال�سجل العثماين ،وتراجم امل�ؤلفني العثمانيني انظر ،الكوثري ،حممد زاهد ،البحوث
ال�سنية عن بع�ض رجال ا�سانيد اخللوتية( ،القاهر :مكتبة االمام النوري د .ت) �ص .45 -44 :ليلى علي
م�رصي� ،شجرة النور الزكية يف تراجم ال�سادة م�شايخ طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة� ،ص .104
3 .3هو ال�شيخ عالء الدين علي الأطول العربكريي ،ن�سبة �إىل عربكري بلد يف �رشق الأنا�ضول ال�شهري بقرابا�ش (�أي
�أ�سود الر�أ�س) � ،صويف ومف�رس ومتكلم ،ح�صل على العلوم يف الآ�ستانة ،ثم رحل �إىل ق�سطموين ،وتربى عن
ال�شيخ �إ�سماعيل اجلورومي ،و�أخذ عنه اخلالفة ،ثم �سكن الآ�ستانة ون�رش بها الطريقة ،وتر� َّأ�س �أحد فروعها وهو
فرع القرابا�شلية ،وفيه يقول ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي:
من قد دعوا بالقرابا�شلية
وخريهم طريقنا ال َع َّلية
		
وله م�ؤلفات كثرية منها( :كا�شف �أ�رسار الن�صو�ص)  ،و (جامع �أ�رسار الن�صو�ص)  ،و (معيار الطريقة)  ،و
(�أ�سا�س الدين)  ،و (تف�سري �سورة طه)  ،و (الأ�صول الأربعني)  ،و (�سماء ال�صوفية)  ،و (التعبري)  .تويف �سنة
(1097هـ1686 -م) عن �سبع و�سبعني �سنة بني مكة واملدينة بعد �آداء فري�ضة احلج� .أنظر ،ترجمته يف
البغدادي ،هداية العارفني ،762 :1 ،البغدادي� ،إي�ضاح املكنون  .232 ،104 :2 ،561 ،306 ،67 :1معجم
امل�ؤلفني ،39 :7 ،حممد زاهر الكوثري ،البحوث ال�سنية عن بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة اخللوتية ،مرجع
�سابق� ،ص.44 :
�4 .4أدرنة ،مدينة تركية تقع يف �أق�صى اجلهة الغربية من الق�سم الواقع يف �أوروبا قريب ًا من حدود بلغاريا
واليونان� ،أ�س�سها الرومان يف القرن الثاين امليالدي واحتلها العثمانيون �سنة 1362هـ وا�صبحت
عا�صمة لهم يف الفرتة ما بني  ،1453 -1365و�أقاموا فيها العديد من العمائر واملن�ش�آت �أ�شهرها
امل�سجد الذي بناه ال�سلطان �سليم الثاين �سنة  1575و�صممه املعماري ال�شهري �سنان با�شا ومناراته
هي اعلى املنارات يف تركيا ،وتبلغ من االرتفاع  70مرتاً انظر ،املو�سوعة احلرة ،ويكيبيديا ،ال�صفحة
االلكرتونية .www. ar. wikipedia. org
5 .5كذا يف الأ�صل وال�صواب الثالثة.
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ِّ
ال�شيخ عبد اللطيف) ( )1دعا ُه داعي
(وهو
احلق فل َّبى ،و�أتا ُه طائعاً دو َن ِوقْفةٍ
ُ
مرج
وما ت�أ َّبى ،وذلك يف �أولِ �شهر
َ
رجب �سنة  1121هـ ،و ُدف َن يف مدف ِن ِ
ف�سيح ج َّن ِتهِ،
رحم َتهِ ،و�أ َباح ُه �سبحانَه
داح ( )2تغ َّمد ُه اهللُ تعاىل بواب ِل ْ
َ
ال َّد ْح ِ
ف�شاع
توجهوا �إلي ِه واجتم ُعوا وج َّد ُدوا �أخ َذ البيع ِة علي ِه
ثم � َّإن تالمي َذ املرحو َم َّ
َ
وذاع �أمرُه ،وكرثَ جم ُع جماع َت ِه �إىل �سنة  ،1122ففي تا�سع ع�رش من
خربُه،
ً
توج َه من دم�ش َق ِّ
املقد�س
حم َّر ِم احلرا ْم ،وهو يو ُم
ال�شا ِم �إىل زيار ِة بيتِ
ِ
ِ
اخلمي�س َّ
قبل ِة الأنبيا ِء الكرا ْم ،وهنا َك �أخ َذ عن ُه جماع ْة ،ون�رش �ألوي َة الأورا ِد والأذْكا ِر
علي ب ِن َعليلٍ ( ، )3ون�س ُبه
وتوج َه �إىل زيار ِة الإما ِم
والطاع ْة،
ِ
َّ
العارف �س ِّيدي ٍّ
ينتهي �إىل ال�سي ِد الفاروق ()4
ر�ضي اهللُ تعاىل عنه ،وهو على �ساح ِل البح ِر
ِ
ِّ
َ
الدين ب ِن الإما ِم
ال�شيخ الإما ُم جن ُم
قرب �إ�س ِك َل ِة ( )5يافا ،وفي ِه جا َء للزيار ِة
ُ
ِ
َ
()6
لي واملذكو ُر ف�ضلُ ُه وحتقيقُه َمعلو ٌم م�شهو ٌر ،وهنا َك
املح ِّق ِق خ ِري الدي ِن ال َّر ْم ِّ
أن�س �إما ِم دا ِر الهجر ِة من رواي ِة الإما ِم
�سَ ِم َع منه �أوالً املوط�أَ للأما ِم مالكِ بن � ٍ
�أبي احل�س ِن حممد ال�شيبا ِّ
ين ( )7عن والدِه اخل ِري
الرملي ( )8و�سن ُده يف الإثباتِ
ِّ
غالب
معلو ٌم ،و�أجا َز ُه بباقي ِه ومبا له م ْن روايةٍ ودرايةٍ  ،وعا َد بعد ا�ستيفا ِء
ِ
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

1الزيادة بني القو�سني من (ب)  ،وال�شيخ املق�صود هو ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي اخللوتي.
2مدفن مرج الدحداح وهو من املقابر امل�شهورة يف مدينة دم�شق .وقد دفن فيها العديد من ال�صحابة العلماء
و�أ�صحاب ال�ش�أن.
3عام يق�صده النا�س من �شتى البالد ،وكان للفرجنة ال�صليبيني فيه اعتقاد ،فكانوا يزورونه يف مو�سمه،
ويعظمونه بتقدمي الذبائح والنذور .وقد زاره امللك الظاهر ،ونذر النذور عنده ،كما ورد ذكره يف غالبية
كتب الرحالة امل�سلمني الذين زاروا فل�سطني مثل عبد الغني النابل�سي وم�صطفى �أ�سعد اللقيمي الدمياطي
وال�صديقي البكري وغريهم .انظر جامع كرامات الأولياء .316 :2 ،احل�رضة االن�سية يف الزيارة القد�سية،
حتقيق د� .أحمد عبد اهلل يو�سف  ،296 :1وجمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل.72 :2 ،
4يف (�أ) العارف ،وهو خط�أ والت�صويب من (ب) .
5الإ�س ِكلَة :املرف�أ على البحر.
6جنم الدين حممد الرملي (1066هـ1113 -هـ) هو حممد بن خري الدين بن �أحمد بن علي الأيوبي العليمي
القادري احلنفي املعروف بالرملي جنم الدين ،فقيه ولغوي من ت�صانيفه :نزهة النواظر على الأ�شباه والنظائر
يف اللغة ،انظر ترجمته يف كحالة ،معجم امل�ؤلفني .297 :9
�7أبو احل�سن حممد ال�شيباين (189 -135هـ) هو حممد بن احل�سن بن فرقد ال�شيباين بالوالء ،ا�شتهر باحلديث
وروايته .انظر ترجمته يف معجم امل�ؤلفني .207 :9
8خري الدين الرملي (1081 -993هـ) 1585( ،9هـ1670 -م)  .هو خري الدين بن �أحمد بن علي بن زين الدين
بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي ،مف�رس وحمدث وفقيه وعرو�ضي ،ولد يف رملة فل�سطني،
وتنقل يف البلدان ،وكتب العديد من امل�ؤلفات والت�صانيف .انظر ترجمته يف خال�صة الأثر،39 -134 :2 ،
الكتاين ،فهر�س الفهار�س 687 :1 ،البغدادي� ،إي�ضاح املكنون  ،499 :2كحالة ،معجم امل�ؤلفني .4 :132
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هلل ال�س ِّيد الكلي ِم (� )1صلَّى اهللُ علي ِه و�سلَّم.
نبي ا ِ
الز َّياراتِ �إىل زيار ِة ِّ
بالفتح
ال�س َح ِر املُ�س ًمى
وبع َد ُح�ضو ِره
ِ
ِ
للقد�س ،رَ�ش َع يف ت�صنيفِ ِو ْر ِد َّ
()2
ُ
رتب ،وهو ِو ِر ٌد ُيقْر�أ يف �آخ ِر الل ْي ِل
ُد�سي والك�شفِ الإن�سي على ما هو ُم ٌ
الق ِّ
بع�ض
ُ
لك ِّل ُمري ٍد م ْن تالمي ِذ طريق ِتهِ ،و�أم َر جماع َت ُه بقراء ِتهِ .وقد اعرت�ضَ
ال�صلة �إليه،
أدب عليه ،ب� َّأن ذل َك ِبدع ًة يف
ِ
الطريق )4( ،و�أ�سا َء (ِّ )5
قليلي ( )3ال ِ
فعر�ضَ ُه ( )6على
ال�شيخ الإما ِم ( )7ح�سن �أفندي اب ِن ال�شَّ ْي ِخ علي �أفندي قرة
ِ
وحيث �أنكم ر�أيت ُموه
أ�س به،
ُ
با�ش يف [مدينة �أدرنة] ( ، )8ف�أجا َبه ب�أنَّه ال ب� َ
وانت�رشت
منا�سباً فال ب�أ�س به ،وعا َد �إىل دم�ش َق من عامِ ِه يف �شعبان،
ْ
ني ذل َك �إما م�شتغ ٌل
وخفق َْت يف الإقلي ِم
طريق ُت ُهَ ،
ال�شامي �ألويتُه ،وهو فيما ب َ
ِّ
وتكييف نا ِزالً .يف
ٍ
يف ت� ٍ
أليف� ،أو يف زيارةٍ من زياراتِ ال�شَّ ام� ،أو يف �إر�شادٍ
()9
مدر�س ِة البدرائ َّية كما تق َّدم ،ومل
يلتفت �إىل �أحوالِ بني ع ِّمه من جاهٍ
ْ
()10
 ،ففي غ َّرة �شعبانِها ه َّم على
مغنم �إىل �سنة  1126هـ
من�ص ٍب وال
وال ِ
ٍ
وتوجه لها من دم�شق ،ون َز َل َخ ْل َو ًة يف امل�سج ِد
املقد�س ال�شرَّ يفِ ،
زيار ِة بيتِ
ِ
َّ
1 .1وهو املعروف مبقام �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم ،ويقع يف اخلان الأحمر بني القد�س و�أريحا على بعد 27
كيلو مرتا �رشقي القد�س ،وثمانية كيلو مرتات جنوبي �أريحا ،ومو�سمه م�شهور يف فل�سطني حيث كان النا�س
�إىل عهد قريب يزورونه من كل البلدان ،وكانت جموعهم املمثلة لكل مدن فل�سطني تنطلق من القد�س ،وتتجه
�رشقا �إىل املقام ،مرددين الأهازيج الوطنية والدينية ،ويقيمون فيه �سبعة ايام للذكر والعبادة ،وقد عرف
املو�سم منذ �أيام النا�رص �صالح الدين الأيوبي .انظر عبا�س منر ،مقد�ساتنا و�أطماع اليهود ،القد�س :وزارة
مرار ،مقام النبي مو�سى ،درا�سة تاريخه وزخرفته،
الأوقاف وال�شئون الدينية� ،1998 ،ص ،63 ،55 :خالد ُّ
ر�سالة ماج�ستري خمطوطة يف املعهد العايل للآثار الإ�سالمية ،جامعة القد�س ،عام 1996م .وانظر ،م�صطفى
البكري ال�صديقي ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،خمطوط �ص 14 :حيث ي�صف املقام ،وي�صف �شفاءه
مل به حني و�ضع طرف ال�سرت املو�ضوع على مقام النبي مو�سى على ر�أ�سه.
من �صداع حاد �أ َّ
2 .2ويعرف �أي�ضا بالورد ال�سحري� ،ألفه البكري ال�صديقي بطلب من مريديه وهو مقيم يف بيت املقد�س ،وقر�أه
عليهم يف جبل الطور ،و�أمرهم بقراءته واملداومة عليه .وكان له يف نف�سه منزلة كبرية ،ومما يدل على ذلك
�أنه قام بنف�سه بكتابة ثالثة �رشوح عليه� .أولها :ال�ضياء ال�شم�سي على الفتح القد�سي واللمح الند�سي على الفتح
القد�سي واملنح الأن�سي على الفتح القد�سي وهو مثبت بن�صه يف املالحق .انظر م�صطفى البكري ال�صديقي،
اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية �ص ،34 :وانظر املرادي� ،سلك الدرر .195 :4
3 .3يف (ب) قليلني وال�صواب قليلي.
4 .4يف (ب)  ،و�أما بدل و�أ�ساء.
5 .5يف (�أ) ف�أعر�ضه والت�صويب من (ب) .
6 .6الإمام ال�شيخ يف (ب)
7 .7الزيادة بني القو�سني لي�ست يف ب.
8 .8
9 .9املدر�سة البادرائية يف (ب) .
1010كتبت باحلروف يف (ب) .
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الأق�صى تُ�س َّمى البريم َّية ( ، )1و�أقا َم هنا َك ما بني ت� ٍ
أليف وت�صنيفْ  ،و�إعطا ِء عهودٍ
وتلقني وتخليفْ � ،إيل �شهر �شعبان ،فعا َد �إيل دم�ش َق و�أقا َم بها كذلك �إيل �سنة
ٍ
 1128هـ.
حلب ال�شهبا ْء ،وكا َن ُمرا ُده زيار َة
رجب احلرا ِم منهاَّ ،
توجه �إىل جه ِة َ
ففي �شه ِر َ
()2
قطب ال�شرَّ ق وحامي ِه �س ِّيدي عب ِد القاد ِر الكيال ِّ
ين ر�ضي اهلل تعاىل عنه (وما
ِ
ُّ
فتوجه �إليها وال�شوقُ يحثه عليها �إىل �أن و�صلَها ،ونز َل يف
ا�شْ ُت ِهر من الأوليا ْء) ،
َّ
زوج والدتِه ال�س ِّيد ِة ُعلما ،ف�إنه تز َّو َجها �سنة 1101
بيتِ
ِّ
احلاج �إبراهي َم الطَّ وي ِل ِ
وتوجه �إىل
هـ داخ َل القلع ِة املرتفع ِة الظاهر ِة املنيعةِ ،و�أقا َم بها نح َو �شهرين،
َّ
أفخ ْم.
بن الأده ْم ( )3ل َّأن ا َ
حل َّر من َع ُه من زيار ِة �أه ِل ال�شرَّ ِق ال َ
زيار ِة �س ِّيدي �إبراهي َم ِ
طرابل�س ال�شَّ ا ِم،
رجب ،ق ِد َم �إىل
ويف اليو ِم ( )4احلادِي والع�رشي َن من �شه ِر
َ
ْ
ني ،ثم �إىل القادر ِّي ِة ( )6البه َّي ْة،
ونز َل مدر�س َة احل َّدادِي ْن ( ، )5ثم ّخلْو َة اجل� ِرس املَك ْ
والنا�س يهرعو َن �إىل الأخ ِذ عنه ،والتل ِّقي منه ،ومل يز ْل بها
ذاتِ الأحوالِ ال�شَّ ه َّي ْة،
ُ
فتوج َه من
املقد�س منزلِ التَّهانيِ ،
�إىل �أوائ ِل ُجماد الثانيِّ َ ،فه َّم على زيار ِة بيتِ
ِ
َّ
.1
.2

.3

.4
.5

.6

1البريمية :وهي من اخللوات التي كانت منت�رشة يف حميط امل�سجد الأق�صى ،ويبدو �أنها كانت تابعة للطريقة
البريمية ال�صوفية التي �أ�س�سها ال�شيخ بابا يو�سف عام 1512م.
2عبد القادر بن �إبراهيم بن �رشف الدين بن �أحمد بن علي بن �أحمد الكيالين ،وينتهي ن�سبه �إىل ال�صويف ال�شهري
عبد القادر الكيالين م�ؤ�س�س الطريقة القادرية ،ر�ضي اهلل عنه ،احلنفي احلموي القادري نزيل دم�شق .ولد
ببغداد �سنة ثمانني و�ألف ،ودفن برتبة الباب ال�صغري بالقرب من مرقد زين العابدين ،ر�ضي اهلل عنه ،وهو
ابن عم ال�شيخ يا�سني القادري الكيالين الذي �أخذ عنه البكري الطريقة القادرية كما �سيذكر الحقا ،املرادي،
�سلك الدرر .48 :3
3ابراهيم بن �أدهم بن ا�سحاق من م�شاهري ال�صوفية ،ولد وعا�ش �صباه يف كور (بلخ)  ،وكان من �أمرائها ،لكنه
ترك الإمارة ،وذهب ،وارحتل اىل البادية ،و�صحب �أبا حنيفة النعمان ،وتن�سب له كرامات عديدة ،قدم اىل بيت
املقد�س وعا�ش فيها فرتة ،ثم �سكن ال�شام وتويف مبدينة جبلة من �أعلى طرابل�س �سنة 461هـ ،و�رضيحه فيها
م�شهور يزار .انظر ترجمته يف ،جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل  ،1 :293الهروي،
الإ�شارات �إىل معرفة الزيارات� ،ص ،23 :عبد الغني النابل�سي ،احل�رضة الأن�سية يف الرحلة القد�سية� ،ص.287 :
4يوم يف (�أ) .
5مدر�سة احلدادين� ،سميت كذلك حلدادين كانوا بجوارها ،وكانت يف الأ�صل كني�سة ،وتعرف الآن باملدر�سة
احلدادية وهي من الكنائ�س الأربع التي �صريها القا�ضي �أبو احل�سن ابن اخل�شاب �إىل م�ساجد نظرا ملا فعله
ال�صليبيون بامل�ساجد وامل�شاهد انظر ،ابن الفقيه احللبي (ت  ، )971الزبد وال�رضب يف تاريخ حلب حتقيق د.
حممد التوجني (الكويت ،جمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي� ، )1888 ،ص .34 -33
6تقع هذه املدر�سة يف باب احلديد يف الربع اجلنوبي ال�رشقي من �سور مدينة طرابل�س ،وبنيت يف القرن
الثامن الهجري ،وهي من �أو�سع مدار�س طرابل�س بعد القرطاوية ،ولها بابان ال�رشقي وهو الأجمل به
نقو�ش مزخرفة وعلى جانبيه م�صطبتان بجانبه جزع م�ؤرخ �سنة 769هـ ،1367 /انظر دليل طرابل�س
الإلكرتوين .Tripoli. city. org
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طرابل�س �إىل �صيدا ،ومنها �إيل عك َة ( ، )1ومنها �إيل نابلو�س ( )2و ُمرا ُده منها
َ
()3
ريق القَرايا النابل�سِ َّي ْة؛
القد�س املُ� َّرشف ْة  ،التي بكل خ ٍري مطرفة،
فتوج َه على طَ ِ
َّ
ُ
()4
َم�سكِهم بحب ِل ال ِودادِ ،والأخ ِذ عن ُه ِبه َّمةٍ (يال�س َّي ْة) .
لت ُّ
املقد�سَ ،ونز َل [يف اخلَلوةِ] ( )5البريم َّي ْة،
بيت
ِ
ويف �آخ ِر ُجما َد الثاين دخ َل َ
و�أقام بها على تل َك احلالةِ ،ويف �آخر �شوالٍ �رشع يف عمار ِة اخلَلو ِة التَّحتا ِني ِة ()6
ِ
ْ َّ
َ
َ
أفراح الأذْكا ِر والأ ْورا ْد،
 ،وهي التي ت ْ
ُن�سب �إلي ِه �أدا َم اهللُ ف ْي�ضَ ُه عليه ،وبها تقا ُم � ُ
()9
()8
لطان مل ْن بها �أقا َم و�أرا ْد  ،وزا َر
ال�س ِ
ولها تعي ٌ
ني ( )7من خب ٍز و�أكلٍ على تكية ُّ
()10
بجمع من التالمي ِذ من ك ِّل فا�ضلٍ فهي ْم .
غالب زياراتِ ذل َك الإقلي ْم
ٍ
َ
1 .1عكا يف (ب) .
2 .2تكتب عادة بدون واو (نابل�س) .
3 .3يف (ب) اىل القد�س امل�رشفة.
4 .4هكذا يف الأ�صل ويف (ب) بال�سية.
5 .5الكلمة بني القو�سني لي�ست يف (ب) .
عمر ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي هذه اخللوة ترجيح ًا �أ�سفل مبنى الزاوية الوفائية بباب الناظر جتاه
َّ 6 .6
املدر�سة املنجكية التي ت�شغلها دائرة الأوقاف اليوم ،وهي تقع غربي �سور احلرم على ميني الداخل �إليه من
باب الناظر ،وكانت الزاوية الوفائية تعرف قدمي ًا بدار معاوية بن �أبي �سفيان ل�سكنه فيها فرتة حني قدم �إىل
بيت املقد�س ،ثم �سكنها بعد ذلك �شهاب الدين بن الهائم ،فعرفت فرتة با�سم دار ابن الهائم ،ثم عرفت بعد
ذلك بالوفائية؛ لأنه �سكنها نفر من املنت�سبني لل�شيخ بدر الدين بن حممد بن يو�سف بن بدران الذي ينت�سب
اىل ال�سيد تاج الدين �أبو الوفا حممد من ذرية احل�سني بن علي بن �أبي طالب ،وبعده ويف القرن الثاين ع�رش
الهجري �آلت الدار بال�رشاء ال�رشعي لل�شيخ م�صطفى ال�صديقي البكري ومن بعده ا�شرتاها من ورثته ال�شيخ
اخللوتي حممد بن بدير املعروف بابن حبي�ش املقد�سي و�أوقفها �سنة 1205هـ مبوجب حجة مثبتة يف ال�سجل
رقم � 272ص 127 :من �سجالت املحكمة ال�رشعية ،ويف هذه احلجة �إ�شارة دالة على �أن اخللوة التحتانية
الواردة يف الن�ص كانت موجودة �أ�سفل الزاوية الوفائية ،ومما جاء يف هذه احلجة “جميع الدار �سكنى الآن،
وهي املال�صقة للم�سجد االق�صى من اجلهة الغربية منه التي كانت جارية يف ملك �أ�ستاذنا الأعظم ال�سيد
م�صطفى ال�صديقي اخللوتي �شيخ ال�شيوخ ،وقد �آلت بال�رشاء ال�رشعي من جميع ورثته مبوجب �سندات الحقة
امل�ضمون ،وهي معلومة احلدود ،وكذلك ما ا�شتملت عليه من علوي و�سفلي ،وخ�ص�صت من هذه الدار اخللوة
التي بداخلها الواقعة �أ�سفلها ُموقفتها)  :انظر ،جمري الدين احلنبلي ،الأن�س اجلليل  ،37 :2كامل الع�سلي،
معاهد العلم يف بيت املقد�س( ،عمان ،اجلامعة الأردنية � )1981ص� ،346 :سجالت املحكمة ال�رشعية �سجل
رقم � 272ص.127 :
7 .7يف (ب) تعني.
8 .8تكية ال�سلطان وت�سمى اي�ضا تكية خا�صكي �سلطان ،وتقع عقبة التكية �رشقي دار الأيتام الإ�سالمية� ،أن�ش�أتها
خا�صكي �سلطان زوج ال�سلطان �سليمان القانوين عام  959هجري ،وتعد من �أهم الآثار التي عقبها العثمانيون
مل�ساندة الفقراء والطلبة و�أهل العلم ،وقد وقفت عليها من�شئتها عقارات كثرية يف خمتلف �أرجاء فل�سطني،
انظر مزيدا من املعلومات عن هذه التكية :د .كامل الع�سلي ،معاهد العلم يف بيت املقد�س� ،ص.362 -361 :
9 .9وارادا يف (ب) وما ورد يف (�أ) هو اال�صوب لتنا�سب ال�سجعتني (�أوراد) ( ،و�أراد) .
1010الكلمة بني القو�سن غري موجودة يف (ب) .
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واجتم َع بال�س ِّي ِد الإما ِم
توجه راجعاً �إىل ال�شا ِمْ ،
ويف ُجماد الثاين  1129هـ َّ
()1
رابل�س
ال�سي ِد حممد بن موالي �أحم َد التا ِفالَّتي  ،وكا َن تق َّدم
اجتماعه به يف طَ
ُ
َ
()3
(ال�شام) (� ، )2أوقاتاً مفيدةً ،ونز َل يف اخلَلو ِة البدرائ َّي ِة .
احلج،
ويف �شه ِر رم�ضا َن ،عز َم ع ُّم ُه املرحو ُم حممد �أغا ( )4ال َبكري على
ْ
وخ ْر ْج� ،إىل � ْأن
وتوج َه مع ُه؛ لأن ُه كا َن يتناو ُل ما
يخ�ص ُه يف الأمالكِ من ْ
دخلٍ َ
ُّ
َّ
()6
()5
وبع�ض �إكرا ْم ،وعا َمل ُه
عا َد �إىل ال�شَّ ا ْم ،وكا َن ع ُّمه [ َوع َد ُه] تزويحه ابنت ُه
ِ
()8
أنف�س الأب َّي ْة ،
باملَواعي ِد العرقوب ِّي ْة ،ف�أه َم َل وع َده كما [هي] ( )7عا َد ُة ال ِ
وزيارات
أليف وتر�صيفْ (، )9
ٍ
و�أقا َم يف ت� ٍ
ٍ
ونظم وت�صنيفْ � ،إىل �أن دخ َل �شهرُ
التوج ِه �إىل الديا ِر املَقد�س َّية ،و َت ْركِ منا ِزلِه ال�شام َّي ْة ملعام َل ِة
رم�ضان ،فه َّم على
ُّ
فتوج ِه �إليها بعد
وعز َم على الت� ُّأه ِل هناك،
ع ِّم ِه املذكو ِر له بال ْأحوالِ النَف�س َّي ْةَ ،
َّ
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

1هو حممد بن �أحمد بن الطيب التافالتي املغربي احلنفي (ت1191 :هـ1777 -م) فقيه وحمدث و�أديب
و�شاعر ،ولد باملغرب الأق�صى ورحل اىل طرابل�س الغرب �صغريا ،ثم رحل �إىل م�رص ،فدر�س باجلامع الأزهر،
وقدم �إىل دم�شق مراراً ،وزار احلجاز واليمن وغريهما من البلدان ،لكنه ا�ستقر يف نهاية املطاف يف القد�س
ال�رشيف ،وكان ذلك �سنة 1172هـ1758 /م وكان مفتيا فيها ،وتوىل التدري�س باحلرم القد�سي ال�رشيف �أكرث
من ع�رشين عاماً ،وتوىل �إفتاء احلنفية بالقد�س �أكرث من مرة ،وقد تويف رحمه اهلل عام 1192هـ1778 /
م ،وال تخلو مكتبة قدمية يف القد�س ال�رشيف من بع�ض م�ؤلفاته وخمطوطاته التي ناهزت الثمانني .انظر
ترجمته يف املرادي� :سلك الدرر  ،108 -102 :4الكتاين ،فهر�س الفهار�س  1 :192كحالة ،معجم امل�ؤلفني،
 .227 -11البغدادي ،هدية العارفني� ،341 :2 ،أحمد �سامح اخلالدي ،من �أعيان بيت املقد�س ال�شيخ حممد
التافالتي املالكي احلنفي (1192 -1135هـ)  ،احللقة الثالثة ،جملة القد�س ال�رشيف ،عدد  13عمان،
� ،1986ص .27 -22
2الزيادة بني القو�سني من (ب) .
3تقع يف املدر�سة البادرائية ،ويبدو �أن كل مدر�سة �أو زاوية يف ذلك الع�رص كانت حتتوى على خلوة للمريدين
و�أرباب الطرق .وغالب هذه اخللوات كان يبنى يف املدار�س والزوايا والتكايا واملقامات -وكان يخ�ص�ص
مل�شاهري احلركات ال�صوفية خلوات يقيمون بها يف فرتات تواجدهم يف بيت املقد�س ،فاللقيمي على �سبيل
املثال ذكر يف رحلته امل�سماه“ :موانح الأن�س يف رحلتي لوادي القد�س” ان ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي
خ�ص�ص له خلوة �سنية على طرف �سطح ال�صخرة امل�رشفة مقابلة للمدر�سة ال�سلطانية” (م�صطفى ا�سعد
اللقيمي ،موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س ،خمطوط �ص . )55 :ويبدو ان غالبية هذه اخللوات كانت
مبحاذاة ال�سور الغربي للحرم القد�سي ،وبع�ضها يف �ساحة احلرم القد�سي نف�سه.
�4أغا :كلمة تركية تعني ال�سترّ .
5يف الأ�صل �أوعده.
6كذا يف الأ�صل وال�صواب “بتزويجه”.
7يف الأ�صل ،هو.
8هكذا وردت العبارة يف الن�سختني �أ ،ب ،وظاهرها يعني �أن �إهمال الوعد من عادة الأنف�س الأبية وهذا اليتالءم
مع �سياق املعنى الوارد يف الفقرة ،وت�ستقيم العبارة بزيادة (ومل يف به) �أو ي�شبهها ،التي رمبا �سقطت �سهواً
من طرف النا�سخ.
�ضم
البناء
يف
احلجارة
ور�صف
يليق،
ال
بك:
ير�صف
وال
الق
أمر،
ال
به
�صف
ر
يقال
.
ف
�ص
َ
َ
9الرت�صيف من َر ً
َّ
َ
بع�ضها �إىل بع�ض ،ور�صف ر�صافة� ،صار حمكماً .املعجم الو�سيط ،مادة ر�صف.
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(بع�ض) ()1
العالئق وو�صلَها �آخ َر ذي القِعدة ،و�أو ُّل الثاين بع َده ت� َّأه َل
قطع
ِ
ِ
ِ
()2
بع�ض من ح� ْرض ،بقول ِه « ُّز َف ْت ال َّزهراء للق َم ْر « �سنة 1131
أرخ ُه
ُ
بالوالدةِ ،و� َّ
فازع وال الهٍ  ،م�شتغالً ( )3مبا فيه ِر�ضا موال ُه �إىل �أن َق ِد َم وايل
هـ ،و�أقا َم بها غ َري ٍ
م�رصَ لزيار ِة بيتِ ا َ
ف�صحِ ِب �أ�ستاذَنا
ملق ِ
ْد�س من ال�شَّ ا ِم ،وهو الوزيرُ رجب با�شاَ ،
ال�شيخ الأوح ُد
معه �إىل الد ِّيا ِر امل�رص ِّية و�أقا َم بها م َّدةً ،و�أخ َذ عنه خل ٌق كثريٌ منه ْم
ُ
العالمِ ُ ا ُ
قطب
ال�شيخ حمم ُد احلفناوي (، )4
مل ْفر ُد
ُ
وتوج َه �إىل زيار ِة قطْ ِبها ،بل ِ
َّ
()5
البدوي َق َّد َ�س اهللُ �أ�رسا َره ومن ُه �إىل دِمياطْ  ،و�أقام هنا َك يف
الوجو ِد ال�س ِّي ِد �أحمد
ِّ
أن�س وا ْنبِ�ساطْ .
جامع البح ِر يف � ٍ
ِ
و�أخذ هنا َك عن ُه ع َّال َم ُة َع� ِرص ِه ال َعالَّم ُة
ُتب
البديري (� )6سَ ماعاً وقِراء ًة للك ِ
ُّ
ال�س َّتةِ ،و�أخ َذ عن ُه املُ�سل�س ُل �أوالً بالأول َّية وبامل�صافحةِ ،وبلفظ �أنا �أح ُّبك وغريه
(ِّ )7
َ
ً
 ،و�أجا َز ُه �إجاز ًة عا َمة ب�سائ ِر مرو َّيا ِت ِه وما ل ُه م ْن ت�آليفَ  ،ومبرو َّياتِ ثب ِت ِه
املُ�س َّمى باجلَواهِ ِر الغَوايل ( )8وغ ِريه.
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8

1الزيادة بني القو�سني من (ب) .
2الزهرا يف (ب) .
3متنقال يف (ب) بدل (م�شتغال) .
4هو ال�شيخ حممد بن �سامل ال�شافعي الأزهري ،العامل املحقق العارف باهلل تعاىل ،قطب وقته ال�شهري باحلفني
�أو “احلفناوي” ن�سبة اىل (حفنة)  ،وهي قرية من قرى بلبي�س .تعلم يف الأزهر ال�رشيف ،و�أخذ عن �شيوخه،
ثم ات�صل مب�صطفى البكري ال�صديقي ،و�أخذ عنه الطريقة اخللوتية ،وذكر املحبي يف �سلك الدرر �أنه تربى على
يديه ،و�أ�سهم يف ن�رش الطريقة اخللوتية ،يف م�رشق الأر�ض ومغربها� ،أنظر ترجمته يف �سلك الدرر ،50 -49 :4
الك َّتاين ،فهر�س الفهار�س 354 -353 :1 :اجلربتي .عجائب الآثار ،289 :1 ،وانظر ،بروكلمان ،التكملة:2 ،
واملعربة ،781 :1 ،الزركلي ،الأعالم.7 :4 ،
� ،445رسكي�س ،معجم املطبوعات العربية
َّ
�5أحمد البدوي ( 675 -596هـ) (1276 -1200م) هو �أحمد بن علي بن �إبراهيم احل�سيني البدوي (�أبو
الفتيان �شهاب الدين �أبو العبا�س) �صويف ولد بفا�س ،وطاف يف البالد ،و�أقام مبكة واملدينة ،ودخل م�رص
وال�شام والعراق ،عظم �ش�أنه يف بالد م�رص ،وانت�سب �إىل طريقه جمهور كبري بينهم امللك الظاهر .تويف ودفن
يف طنطا ،ومقامه يزار حتى اليوم .انظر ترجمته يف ،1G. Brockeman: 450 :كحالة ،معجم امل�ؤلفني
 12 :31الزركلي ،الأعالم.170 :1 :
�6سبقت ترجمته (�ص)  38 :من هذه الر�سالة.
7م�سل�سل (�إين �أحبك) من امل�سل�سل القويل يف الراوية احلديثية املت�صلة بالر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم)  ،ويظهر
ذلك يف حديث “اللهم �أعنا على ذكرك و�شكرك وح�سن عبادتك” ذلك �أن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) قال
ملعاذ� :إين �أحبك ،فقل يف دبر كل �صالة“ :اللهم �أعني على ذكرك ...ت�سل�سل بقول كل واحد من رواته “و�أنا
�أحبك فقل� ،” ......أخرجه �أبو داود يف الوتر ،باب اال�ستغفار  86 :2م�سل�س ًال لراويني فقط ،والن�سائي يف ال�صالة
والدعاء بعد الذكر غري م�سل�سل .انظر تف�صي ًال لأحكام احلديث امل�سل�سل يف :د .نور الدين عرت ،منهج النقد يف
علوم احلديث� ،ص.” ..204 -203 :
8اجلواهر الغوايل يف الأ�سانيد العوايل لأبي حامد حممد بن �أحمد البديري الدمياطي املعروف بابن امليت،
وهو م�صنف يف احلديث النبوي خل�صه �صاحبه من كتاب (الأمم) للكوراين ،وترجم فيه لكثري من امل�شايخ،
ال�شاميني واحلجازيني وامل�رصيني واملغاربة .وقد ذكر الكتاين يف فهر�س الفهار�س �أنه يحتفظ بن�سخة منه
يف �ستة كراري�س ب�آخرها �إجازة من م�ؤلفه ال�شم�س حممد بن �سامل احلفني امل�رصي تلميذ ال�شيخ م�صطفى
ال�صديقي البكري .انظر ،الكتاين :فهر�س الفهار�س.316 ،216 :1 ،
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طريق البح ِر ،و�أقا َم بها �إىل ابتدا ِء �سنة 1135
املقد�س عن
وعا َد �إىل بيتِ
ِ
ِ
ني يوماً ،ومنها �إىل
فتوج َه �إىل
طرابل�س ال�شَّ ا ِم على ال ِّرب ،و�أقا َم بها خم�س ًة و�أربع َ
َّ
َ
()1
حِ ْم�صَ املَحرو�سَ ْة ،التي مبر َق ِد �سَ ِّيدي خال ِد ب ِن الولي ِد مَ�أنو�س ْة ،ومنْها �إىل
ال�س ِّيد املْحرت ِم ال�س ِّي ِد يا�سني القادري ( ، )2و�أخ َذ عنه طري َق
َحماةَ ،ونَز َل يف بيتِ َّ
()3
حلب ،وكا َن والِيها الوزي َر امل�شا َر اليه ،ونز َل عن �أذ ْن ِه
ج ِّد ِه َّ
ال�ساري  ،ومنها �إىل ْ
()4
احلاج �أحم َد بن الطَّ وي ِل
احلاج �إبراهيم بن
زوج والد ِتهِ.
يف بيتِ
ِّ
ِّ
ِ
ويف هذ ِه املر ِة �أخ َذ عنه ال�شي ُخ �أحمد ب ُن ال�شيخ �أحمد ()5
خطيب ا َ
خل�سرْ ِو َّي ِة
َ
ُ
ُ ْ
ِ
ُ
َّ
()7
( )6املُ�شته ِر بالب ِّني لبيع ِه �إياه.
ريق
توج َه منها �إىل َمدين ِة ا�سالمبو ْل على طَ ِ
ويف �آخ ِر �شه ِر رجب احلرا ِم َّ
()8
ال ِّرب ،و َدخلَها يف
ال�س َو ْرتِي مدةْ.
ال�سابع والع�رشي َن من �شعبا َن ،ونز َل مدر�س َة َّ
ِ
ومكث يف تِل َك البال ِد ُم�شتغالً على
و َبع َدها تن َّق َل يف كَث ٍري من الأماك ِن املُع َّدةْ،
َ
توجه
الت�أليفِ والنظْ ِم يف ُّ
ال�سلوكِ َ
وحقائِقهِ ،غريَ م�شتغلٍ ب�أم ٍر من �أ ُمو ِر ال ُّدنيا ،وال َّ
و�شاع خربُه فيها
َا�ص ِبها ،وكا َن ُكلَّما �سَ ك َن يف جهةٍ ،
أرباب من ِ
فيها �إىل �أح ٍد من � ِ
َ
وق�ص َده �أهلُها يرتحِ ُل �إىل �أخرى �أبع َد ما يكو ُن عنْها ،وه َّل َم ج َّراً.
َ
اجلامع ال�س ِّي ِد حمم ِد
االجتماع بالفا�ض ِل الإما ِم الكام ِل
وفيها كا َن ال ي ْفترُ ُ عن
ِ
ِ
بن
�شيخ ُه من وجهٍ وتلمي ُذ ُه من �آخر،
موالي �أحم َد التا ِف َّالتِي ( ، )9وهو ُ
َ
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

1يف (ب) مبرقد خالد �سيدي خالد بن الوليد.
2هو ي�س بن عبد الرزاق بن �رشف الدين بن �أحمد بن علي بن �أحمد الكيالين احلموي ال�شافعي ال�شيخ ال�صالح
امل�سلك املربي� ،شيخ الطريقة القادرية وال�سجادة الكيالنية يف الأقطار ال�شامية ،انظر ترجمته يف :املرادي،
�سلك الدرر.238 :4 ،
3يق�صد ال�شيخ عبد القادر بن مو�سى بن عبد اهلل بن يحيى الكيالين احل�سني املعروف ب�أبي حممد (حميي
الدين) م�ؤ�س�س الطريقة القادرية ،ولد بكيالن بفار�س �سنة 470هـ ،وانتقل �إىل بغداد �سنة 488هـ يف خالفة
امل�ستظهر باهلل العبا�سي حيث راجت طريقته ،و�أ�ضحى لها �أتباع يف العديد من الأقطار العربية والإ�سالمية.
تويف ال�شيخ �سنة  561ودفن مبدر�سة باب الأزج .انظر ترجمته يف معجم امل�ؤلفني  ،308 :5البغدادي ،هداية
العارفني ،296 :1 ،ك�شف الظنون ،879 ،862 ،جامع كرامات الأولياء.79 -75 ،
4مل �أعرث له على ترجمة.
5مل �أعرث له على ترجمة ،ويبدو �أنه كان �أحد م�شايخ اخل�رسوية بدليل دفنه فيها.
6اخل�رسوية :من مدار�س حلب ال�شهباء.
�7أي �أنه كان يبيع النب ،ف�سمي البني.
8مدر�سة ال�سورتي من مدار�س الأ�ستانة.
�9سبقت ترجمته� ،ص.21 :
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�شيخنا ،و �أخرى يقو ُل محُ ُّبنا،
ف�إن ا�ستا َذ َنا الوال َد تار ًة كان يقو ُل :
ُ
أيت مكتوباً من ال�س ِّي ِد التا ِف َّال تِي ُم�ؤ َّر خاً يف �سن ِة �ستني بعد املاي ِة
ور � ُ
وا لآلف ( 1160هـ) َ ،يقو ُل فيه ِب َخ ِّط ِه من العب ِد الفق ِري ال َّذ لي ْل � ،إىل
جللي ْل  ،وا�سِ َط ِة عِ قْد ِه  ،ورابط ِة ب ْن ِد ِه �إلخ (  . )1ومل يز ْل
�شيخِ ِه و ُمر ِّبي ِه ا َ
ِ�سب  ،وال ي�ص ُل �إلي ِه م ْن �أح ٍد
ُمقِيماً [بها] (  )2ينف ُق م ْن
ُ
حيث ال َي ْحت ْ
�شي ٌء �أبد ا ً
ويف �سنة � 1137أخذ العهد العام على جميع طوائف اجلان ،ال
ي�ؤذون �أحد ا ً من مريديه (  )3الذين �أخذوا عنه �أو عن ذريته مب�شه ٍد
كا َن في ِه ال�سي ُد التافالَّتي وغريُ ه م َن ا ملُريدي ْن  ،و �أَ فا َد هوُ -ق ِّد َ�س
�سرِ ُّ ُه َّ � -أن هذ ِه ا ُ
مل َّد َة يف الد َّيا ِر ال ُّر ومِ َّي ِة كا ن َْت لأمو ٍر اق َت�ضَ َتها �أحكا ُم
ال ُق ْد َر ِة ا لإ لِه َّية.
باخلروج مِ َن
وملَّا �ضاقَ َ�صد ُر ُه ،وا�شتاقَ �إىل ر�ؤ ْي ِة �أه ِل ِه �سَ َّه َل �أ ْم َر ُه ،وت�شَ َّف َع له
ِ
ال ُّرو ِم الإما ُم
القطب �س ِّيدي عب ِد القاد ِر الكِيالنيِ (َ )4ق َّد َ�س [اهللُ] (� )5أ�رسا َره ب�رشطِ
ُ
زيار ِت ِه قب َل و�صو ِل ِه �إىل �أه ِل ِه فق ِب َل ال�رشطَ وال� ْرشطُ �أم َلكْ.
َوج َه
ويف ال َّثا لِثِ مِ ْن محَُ َّر ْم ا َ
حلرا ِم �سن َة 1139هـ ،ت َّ
حلب
الب  ،و َد خ َل مدين َة
�إ�سكدار (  ، )6و�سا َر على
ِ
طريق رَ ِّ
َ
ا لأربعا ِء تا�س َع ع�رشَ من �صف َر املبار َك
.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1إىل �آخره يف (ب) .
2الكلمة بني القو�سني لي�ست يف (ب) .
( 3املريدين) يف (ب) .
�4سبقت ترجمته ،وهو من �ساللة ال�شيخ عبد القادر الكيالين ،م�ؤ�س�س الطريقة القادرية ،انظر� ،ص 19 :من هذه
الر�سالة.
5يف (�أ)  :قد�س �أ�رساره ،والت�صويب من (ب) .
6ا�سكندرية يف (�أ) وما �أثبتناه من (ب)  ،وهو الأ�صوب ،لأنه قدم برا – كما قال� -إىل حلب من الديار الرتكية
و�إ�سكدار مدينة تركية تقع على م�ضيق الب�سفور.
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ال�شهبا ِء يو َم
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لل�شيخ �أحم َد الب ِّني الذي يف الف�ض ِل ال ُي�شاركْ .
ونز َل اخلَ�سرَْو َّي َة ( )1جما ِورا ً
ِ
قا�صد ا ً العراقْ  ،لزيار ِة ُ�سكَّا نِها
يوم من �شه ِر
ربيع ا لأو ْل َ ،ت َو َّجه ِ
ٍ
ِ
( )2وثا نيِ
()3
أرباب ا لإطْ القْ  ،وو�صل بغدا َد يف �آخ ِر ُجما َد ا لأول ،ونز َل يف ال َت ِك َّي ِة
� َ
()4
ُمال ِز ماً و ُم�شاهِ د ا ً تل َك ا لأنوا ِر وا لأطوا ِر القَا ِد ر َّية،
القَا ِد ر َّي ِة
يدع مزار ا ً
ومل ْ
()8
()7
()6
()5
تَب ُك به] �إال ح َّل به قراره  ،وقا َل هو:
�إال َو زا َر ه  ،وال [ما ُي رَ َّ
عت �أه ِل
وبت لي َل َة
ُّ
اجلانب ال َّثا نيِ  ،وتبينََّ
امع ا لإما ِم  ،وو َّد ُ
ِ
املعراج يف َج ِ
ِ
()9
 ،يو َم الثالثا ِء ثا نيِ �شَ عبا َن املباركْ � ،إىل
ال�سفرُ للب�رص ِة وال َقل ُْب عا نيِ ْ
فالح ج ُّد ه وا�س ُمه
�شاب
�أن قا َل ما هو بمَِ عناه َمنْقو ٌل  ،وممِ َّ ْن انت َمى ف�سَ َما
ٌ
ٌ
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

1اخل�رسوية :اخل�رسوية تقع حتت قلعة حلب جنوباً ،بالقرب من دار احلكومة اجلديدة وقد ان�ش�أها خ�رسو با�شا
ومربة للإح�سان وينبوع ًا للثقافة وحمى للدين ،و�رصف
عام 951هـ لتكون مثابة للعلم ومركزاً للف�ضيلة
َّ
عليها �أموا ًال طائلة ،ثم وقف عليها -ومن بعده �أوالده� -أوقاف ًا كثرية لتغطية نفقاتها و�ضمان ا�ستمرارية
خدماتها.
وتعد اخل�رسوية �أول من�ش�أة بناها العثمانيون يف مدينة حلب ،وقد �صممها املعماري ال�شهري �سنان با�شا على
للم َرق ،ومدر�سة ودار �ضيافة وحمامات،
الن�سق العثماين ،و�أراد لها �أن تكون جممع ًا يتـ�ألف من م�سجد ودار َ
وجل�أ يف تخطيطها �إىل احلرف  Tمقلوباً ،وذلك لزيادة م�ساحة البناء من اجلانبني ،وجنح بذلك يف تقدمي
جممع ذي وحدة معمارية متكاملة يف حجومها وفراغاتها ،ومن�سجمة مع البيئة واملوقع.
ا�ستمرت اخل�رسوية يف تقدمي خدماتها حتى نهاية القرن احلادي احلادي ع�رش الهجري حيث تعر�ضت
للأهمال ،و�أ�صبحت ملج�أً للمت�رشدين والل�صو�ص ،وظلت على هذه احلال حتى عام 1323هـ حيث �أعيد بناء
ما تهدم منها على يدي املفتي ال�شيخ ر�ضا الزعيم ،ثم تتابع �إ�صالحها وترميمها على يدي ال�شيخ يحيى
الكيايل مدير �أوقاف عا�صمة احلمدانني �آنذاك ،فحولها اىل مدر�سة ثانوية للعلوم ال�رشعية ،ومازال الطلبة
حتى اليوم ينهلون منها العلم ال�رشعي �إ�ضافة اىل العلوم العربية والعقلية واالجتماعية .انظر تفا�صيل عن
ن�ش�أة هذه املدر�سة وتطورها يف :حممد طيفور ال�سب�سي ،اخل�رسوية ،جملة اجلامعة الإ�سالمية احللبية ،الأعداد
 ،86 -83ذو القعدة /ذو احلجة ،1359 ،راغب الطباخ� ،أعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء ،حممود زين
العابدين ،عمارة امل�ساجد العثمانية( :دم�شق :دار قاب�س للطباعة والن�رش� )2006 ،ص.83 -80 :
�2سكانه يف (ب) .
3الإطالق :الب�رش.
4التكية القادرية :التكية لفظ يقال �إنها من �أ�صل تركي ،ترادف كلمة خانقاه بالفار�سية ،وتعني الدار التي
تقوم برعاية من ال عائل لهم من الأيتام والعجزة ،وكبار ال�سن �إ�ضافة �إىل الفقراء والغرباء ،وعابري ال�سبيل
الذين ال يجدون لهم م�أوى يف البالد التي يفدون �إليها ،وخا�صة �إذا كانوا قا�صدين حج البيت احلرام .والتكية
القادرية يف بغداد هي واحدة من تكايا عديدة �أن�ش�أتها الطريقة القادرية ال�صوفية يف العديد من املدن
الإ�سالمية مثل القد�س ودم�شق وحلب وطرابل�س وبغداد وغريها ،وهي تقع غرب جامع املرادية يف حملة
تليخانة يف بغداد� .أنظر� ،إبراهيم عبد الغني الدروبي ،البغداديون� ،أخبارهم وجمال�سهم ،بغداد� ،1958 ،ص:
تكية الن�شا�شيبي.IslamOnline. net ،
 ،141د� .إبرهيم البيومي� ،إحياء ّ
5ال�صواب :زاره بدون واو العطف.
�6سقطت العبارة التي بني القو�سني من (ب) .
�7أحل يف (ب) .
8القرار :الإقامة واالطمئنان.
9كذا يف الأ�صل وال�صواب عان.
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احل�ساي الخ .و�أخ َذ عن ُه هنا َك الطَّ ريقَ ،وفيما
ال�شيخ
حممد �سعيد ( )1جن ُل
َ
ِ
�صالح َّ
ُ�ش َفةِ ،وال َز َم �أ�ستاذََنا خادِماً له يف ُك ِّل ما ي ْل َز ُم �إىل ليل ِة
بع ُد جا َء
ِ
للقد�س امل رَ َّ
اعون
ال�س ْبتِ احلادي ِة والع�رشين من ذي احل َِّج ِة احلرا ِم �سن َة 1144هـ ،فانتق َل بالطَّ ِ
ترج َم ِة ال ِأخ
َرج َم ُه �أ�ستاذُنا يف ِر�سَ الةٍ �س َّماها (العق ُد الفري ُد يف َ
الواقع فيها ،وت َ
ِ
حممد �سعيد)  .وقال �أ�ستاذُنا :و� ْأخ رَبَنيِ الأخُ حممد �سعيد املُث َب ُت ال املاحِ ي � َّأن
جل َّراح .انتهى.
لأبي ِه نِ�سب ًة ل�س ِّيدي �أبي ُعب ْيدةَ ،ولذا ُي ْعزى با َ
العارف �س ِّيدي عبد الغني
مكتوب من �شيخِ ِه الإما ِم
وجا َء ُه وهو هنا َك
ِ
ٌ
()3
ُ�سي (َ - )2ق َّد َ�س اهللُ � َّرس ُه -يح ُّثه في ِه على ال َعو َد ِة لل ِد َّيا ِر ال�شامية لأجل
النا ُبل ِّ
()5
()4
الوالد ِة رحِ َمها اهلل تعاىل ،ف َه َّم على امل�س ِري راب َع ع�رشَ ذي احل َِّج ِة احلَرام
اجلانب الثانيِ عند �س ِّيدي داود الطائِي
�سن َة 1139هـ ،وو�ص َل بغدا َد ،ونز َل يف
ِ
الر َّبانيِّ ( ، )6وانتق َل �إىل دا ٍر قريبةٍ ( )7يف الأول.
ويف �أوائ ِل َ�صف َر اخل ِري ،عز َم على ال َع ْود ِة (� )8إىل املنازلِ َّ ّ
ال�شام َّيةِ ،ويف ال َّثانيِ
اخلام�س والع�رشي َن من �شه ِر
ني
ِ
والع�رشين منه َو�ص َل �إىل املو�صلِ ،ويف يو ِم الإثن ِ
باحلاج �إبراهي َم بن الطَّ وي ِل
حلب ال�شهباءِ ،واجتم َع
ِّ
ِ
ربيع الأول ،دخ َل �إىل مدين ِة َ
()9
ُ
َ
زوج والد ِتهَِ -ق َّد َ�س اهلل �سرِ َّها -ف�س�أ ُل ُه عنها ،ف�أخربَ ُه ِبوفاتِها �سنة 1138هـ.
ِ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

1ذكر ال�صديقي طرف ًا من �أخباره يف رحلته امل�سماة( :اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية)  ،ويبدو �أنه كان
من مريديه املخل�صني انظر مثال �ص 34 :من املخطوط.
�2سبقت ترجمته �ص.14 :
3العودة يف (ب) .
4رحمه يف (ب) .
5ال�سري يف (ب) .
6الإمام الفقيه �أبو �سليمان داود بن ن�صري الطائي الكويف� ،أحد الأولياء امل�شهورين بكراماتهم وزهدهم
وانقطاعهم للذكر والعبادة ،ولد بعد املائة ب�سنوات ،وتلقى العلم على م�شايخ الكوفة وبغداد حتى �أ�صبح
من كبار �أئمة الفقه ،وبرع يف العلم على مذهب �أبي حنيفة النعمان ،لكنه ما لبث �أن زهد يف الدنيا ولزم
ال�صمت ،و�آثر العزلة ومن عباراته ،يف ذلك“ :كفى باليقني زهداً ،وكفى بالعلم عبادة ،وكفى بالعبادة �شغالً.
وكان الثوري يعظمه لذلك ،ويقول� ” :أب�رص داود �أمره” وقال عنه �أبو نعيم� “ :إنه من �أف�صح النا�س و�أعلمهم
بالعربية “وقال غريه ” :كان داود ر�أ�س ًا يف العلم والعمل ،وقد بلغ من زهده وتق�شفه �أنه عا�ش ثالثني �سنة
ب�أربعمائة درهم ورثها عن �أمه .تويف بالكوفة �سنة اثنتني و�ستني ومائة ،وقيل خم�س و�ستني ومائة ،وكانت
له جنازة حافلة ،مل ي�سمع مبثلها من قبل “ :بات النا�س ثالث ليالٍ خمافة �أن يفوتهم �شهوده ،وو�صف ح�سن
فحمل على �رسيرين �أو ثالثة تك�رست من الزحام .انظر
بن ب�رش جنازته قائالً ” :ح�رضت جنازة داود الطائيُ ،
�سري �أعالم النبالء.425 -422 :7 ،
7قريبه يف (ب)  ،ولعله يق�صد دار قريبه يف اجلانب الأول.
8العودة يف (ب) .
�9رسه يف (ب) .
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الو�صولِ َفورا ً �إىل ال ِّد َيا ِر ال�شَّ امِ َّية،
وملا تحَ َّق َق خربُ وفاتِها �ضَ ُع َف ْت هِ َّم ُت ُه ٍ
عن ُ
كانت هِ َم ُمهم �إ ْذ
ور�أى ل ْأح َبا ِب ِه وتَالمي ِذ ِه رغب ًة يف �إقا َم ِت ِه حِ َّ�ص ًة زما ِن َّي ْة ،وك�أنَّها
ْ
بالطريق وبذل ما يلي ُق تَنا ُف ُ�س هِ َّمةٍ �سامِ َي ْة.
ذا َك عالِي ْة ،وله ْم
ِ
ال�شيخ �أحم َد الب ِّني ،وقا َل هو ُق ِّد َ�س �سرِ ُّه:
ونَز َل يف اخلَ�سرَْو َّي ِة يف َخل َو ِة
ِ
()1
«وملَّا �أ ِذنَّا ل ْأخوا ِننَا يف [باب النريب الأ�صفا] يف َعمار ِة املدر�س ِة الطَّ رنْطائ َّي ِة
ال�سكْنى لديه ْم ل ُين ِِّظ َم عملَه ْم،
(� )2إ ْذ َجم َعه ْم زا ُد ن ْيل ِه ( )3ووفى ( ، )4طلُبوا منَّا ُّ
و�صةٍ َفوق َّي ْة ،وا ْنتَقلَنا �إىل
و ُي�سَ ِّه َل الأم َر عليه ْمَ ،ف�رشَ َعنا يف َعما َر ِة َخ ْل َوةٍ مخَ ْ ُ�ص َ
و�ص ْمنا رم�ضا َن املبار َك فيها الأوائ َل والأواخ ْر.
حا ِنِها يف حالَةٍ َذ ْوق َّية �شوق َّي ِْةُ ،
ال�س َح ِر ما
واع َت َك َفنا ( )5الع�رشَة الأخر» ،وكا َن ُيقي ُم فيها الأ ْذكَا ْر ،و َي ْح�رضُ ِو ْر َد َّ
ني بمِ ِ قْدا ْر.
ينوفُ على اخلم�س َ
قا�صدا ً ِد َم�ش َق ال�شَّ ا ْم ،ويف يو ِم
َوج َه منها ِ
ويف يو ِم الإثن ِ
ني ال َّثانيِ من �ش َّوال ،ت َّ
()6
أني�سَ ،
اخل ْ
َمي�س ،ثامِ َن ع�رشَ من �ش َّوالِ ال ْ
و�صلَها ونَز َل يف دا ِر ِ�صهر ِه الأكر ِم العالمِ ِ
()8
()7
ِّ
ال�ضياف ِة نَز َل ا َ
خللْو َة الب ْدرا ِئ َّي َة
الأفخ ِم ال�شَّ ْي ِخ �إ�سماعي َل ال َع ْجلُونيِ  ،وبع َد مد ِة
()11
( )9و َبع َد ُبرهةٍ زا َر الأ�ستا َذ عبد الغني (َ ، )10فر�آ ُه يقر�أُ يف التدبرياِتِ الإله َّي ِة .
1 .1الزيادة بني القو�سني من (ب) .
حي باب النريب ،وقد �أ�صبحت تطل على الأوت�سرتاد بعد فتحه،
يف
الروم
خندق
2 .2الطرنطانية وتقع �رشقي
ّ
وتن�سب هذه املدر�سة �إىل الأمري �سيف الدين طرنطاين عبد اهلل ،وقد �أن�ش�أها عفيف الدين بن �شم�س الدين �سنة
1383م ،واتخذها ال�شيخ حميي الدين البادجنكي وخلفا�ؤه من بعده زاوية لهم ،ويذكر �أن الطرنطانية هي
نف�سها املدر�سة الكمالية العدميية التي بناها م�ؤرخ حلب ابن العدمي �سنة 124هـ واجنزها �سنة 125هـ وقد
مت جتديدها �إثر تدمري هوالكو مدينة حلب عام  .1260انظر ،مدار�س حلب القدمية يف ال�صفحة االلكرتونية
.www. alepoocity. com
3 .3نيله :عطا�ؤه.
4 .4يف الأ�صل :وفا.
5 .5فاعتكفت يف (ب) .
�6 .6سواق بدل �شوال يف (ب) .
7 .7ال�شيخ �إ�سماعيل العجلوين هو �إ�سماعيل بن حممد بن عبد الهادي بن عبد الغني ال�شهري باجلراحي ال�شافعي
املذهب العجلوين املولد ،وهو �صهر ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ،ن�ش�أ يف دم�شق وتويف بها ،حفظ القر�آن،
وله من العمر � 13سنة ،وطلب العلم من علمائها ،ا�شتغل باحلديث والفقه واللغة ،وله م�ؤلفات كثرية �أهمها
كتابه املطبوع (ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من الأحاديث على �أل�سنة النا�س) (القاهرة :مكتبة
دار الرتاث ،د .ت)  ،انظر ترجمته يف مقدمة الكتاب �سالف الذكر ،ويف املرادي� ،سلك الدرر .259 :1
8 .8يف (ب)  :وبعد مدة �أيام ال�ضيافة.
9 .9اخللوة البدرائية تقع يف املدر�سة البدرائية وكانت خم�ص�صة لل�صوفية.
1010يق�صد ال�شيخ عبد الغني النابل�سي ،وقد �سبقت ترجمته.
1111انظر ،التدبريات الإلهية لل�شيخ حميي الدين بن عربي� ،ص.14 :
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و ْ
مل ُيطِ ِل الإقام َة يف ال�شَّ ا ْم ب ْل �ش َّمر عن �ساعِ َد ال ِه َّم ِة �إىل الأرا�ضي املُق َّد�س ِة
البقاع ال َعزي ِز وبال ِد َ�صفد ،ويف �أوائ ِل ذي احل َِّج ِة
ذاتِ االبتِ�سا ْم ،وعلى �أرا�ضي
ِ
اخللق �إليهِ،
احلرا ْم دخ َل �إىل بيتِ
املقد�س �سن َة � 1140أقا َم هنا َك يف �إقبالِ
ِ
ِ
و�إر�شادِه ْم �إيل اهللِ� ،إىل �أن ا�سته َّل �شعبا ُن املباركْ  ،قال �أ�ستاذُنا في ِه الذي له َمزايا
ثالث ليالٍ ِج�سامُ ،و ِل َد املَولو ُد امل َْح ُمو ُد الطَّ ال ُع والإقدا ْم،
ال ي�شاركْ  ،و َم�ضى من ُه ُ
ال�سال ْم ،حممد كمال الدين َحر�سَ ُه ال َعلي ُم ال َع َّال ْم،
والو�صفِ
ْ
ْ
واال�س ِم والذَّاتِ ِبح ْولِ َّ
()1
ارين
توح والإ�سعا ِد ُمن َِح ال ِّر ْف َد التَّا ْمَ ،ج َع َل ُه اهللُ مِ ْن ُ�س َعدا ِء ال َّد ِ
وكني ُت ُه �أبو ال ُف ِ
َّاح ا َ
َّاح
فتح علي ِه
فتوح العا ِر ِف ْ
باح الظَّ ال ْمَ ،و َ
ملن ُ
ني الفت ُ
َ
بجا ِه �سَ ِّي ِد الأنا ْم ،ومِ ْ�ص ِ
وح ِف َظ ُه ولحَ ِ َظ ُه
ني كعب ِد ا ِ
ال�صالحِ َ
هلل ب ِن املُباركْ (َ ، )2
تَعاىل وتباركْ  ،و�أنْ�شا ُه نُ�شو َء َّ
()4
ديقَ ،ف�رسَ ْت
ال�ص ِ
بالكهفِ وال ِّنور وتباركْ ( ، )3وبحرم ِة من بر َك على َعق ِِب ِّ
َد ْعو ُت ُه يف ال َعق ِِب املُباركْ ،
وقلت م�ؤ ِّرخاً َمو ِل َده( :له اهللُ تَعاىل بلط ِف ِه داركْ ) (: )5
ُ
ثالثِ � شَ عب���ا َن �أتَى ( )6غُ الم ()7
يف ليل��� ِة اجلُمع ِة مٍ ْن �أنْ�صافِها
ُ
و َبع��� َده َف � �َّسرَرَّنيِ الإنْع���ا ُم
وفي��� ِه ُب� �ِّشرِرِّ ْ ُت ُق َب ْي َل م���ا �أتَى
خيتَ���ام ()9
ختا ُم مِ �سكٍ قد َر َج ْو ُت (َ )8ي ْفتِدي
فَ�أ ِّر ُخ���وا محُ م��� ٌد َ ْ ُ
ألت اهللَ
ال�سا ِب ِع عمالً بالوا ِر ْد ،و�س� ُ
�سنة 1143هـ (َ ، )10
وع َّق ْي ُت ( )11عن ُه يف َّ
ذب و�أط َي َب املوار ْد ،انتهى.
تعاىل �أن ُيور َده � ْأع َ
1 .1يف (ب) �أبا الفتوح.
2 .2عبد اهلل بن املبارك احلنظلي املروزي ،كان حمدثا م�شهورا مبرو ،وتويف �سنة 181هـ797 /م يف مدينة هيت،
انظر ترجمته يف :ابن الندمي الفهر�ست� ،ص ،228 :ال�سمعاين ،الأن�ساب� ،ص ،475 :الذهبي ،تذكرة احلفاظ:1 ،
( 304طبع حيدر اباد)  ،طبقات ال�شعراين .79 -77 :11 ،ابن حجر الع�سقالين ،التهذيب ،384 :5 ،بروكلمان،
تاريخ الأدب العربي.153 :3 ،
3 .3يق�صد �سور الكهف والنور وتبارك.
4 .4بركت يف (ب) .
5 .5وبارك يف (ب) .
6 .6ال�صواب� :أتانا
7 .7الغالم يف (ب)  ،وال�صواب غالم.
8 .8يف �سلك الدرر( :حواه) بدل رجوت.
وخاتام ،ما ُيختم به ،انظر املعجم الو�سيط ،مادة ختم
وخ ْي َتام َ
9 .9يف �سلك الدرر ختامَ .
 1010ذكر املحبي يف �سلك الدرر ان مولده كان يف �أوائل ذي احلجة �سنة �أربعني ومائة و�ألف (1140هـ) بناء على
ح�ساب اجلمل ،وذلك بعد �إيراده الأبيات الثالثة التي � ّأرخ فيها م�صطفى ال�صديقي البكري ملولد ابنه وال�صحيح
ما ذكره امل�ؤلف.
�1111أي ذبح عنه عقيقة اقتداء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
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أليف
ُ�ش َف ْةَ ،يت َن َّق ُل من ِزيارةٍ �إىل �أُ ْخرى ُمطْ َرف ْة ،ويف ت� ٍ
ُد�س ( )1امل رَ َّ
و�أقا َم يف الق َ
املنهج احلَنيفْ  ،اىل �أن َدخ َل �شهرُ �شوال من
لرب العبا ِد على
وت�صنيفْ  ،و�إر�شادٍ ِّ
ِ
احلاج ح�سن
َوجه مع ُر َفقا ِئ ِه و� َأج ِّله ْم
ُّ
�سن ِة  1145هـ َعز َم على احل َِّج املَبرْ و ِر ،وت َّ
جليو�سِ ي (� )2شيخ ناحي ِة بني �صعب يف ِجبالِ نابلو�س ()3
يخ ُمق ِّل ِد ا َ ُّ
َ ٍ
ِ
بن ال�شَّ ِ
عليها ( ، )4ث َّم �إىل َمنْز ِل ِة ا ْ
يريب ( ، )5ومنْها �إىل مدين ِة ال َّر�سو ْل [�صلى اهلل عليه
مل ِز ْ
و�سلم] ( ، )6فنا َل � ْأ�سمى ُمرادٍ وم�أ ُمولْ ،ثم �إىل م َّك َة ال�رشيف ْة ،و َق�ضَ ى (� )7شَ عا ِئ َر
احل َِّج يف الأماك ِن ا ُ
ملنِي َف ْة ،وعا َد ُ�صحب َة احل َِّج ال�شامِ ي.
بي ال�شَّ ْي ُخ حممد بن
و�صحِ َب ُه �إىل ال ُق ْد ِ�س
ِ
َ
الفا�ض ُل العا لمِ ُ ا ل ْأع َج ُّ
()8
ِّ
َلبي ا َ
 ،ومك ََث عِ ن َد ه نح َو
ملكْت ِب ّي
يخ حممد بن ال�شَّ ِ
ال�ش ِ
يخ �أحم َد ا حل ِّ
ات  ،وكا َن
�أر َبع َ
َلوات  ،و �أفا �ضَ علي ِه كام َل ال َه ْي َئ ْ
ني َيوماً ،و �أ ْد َخ َل ُه ا خل ْ
ريق  ،ث َّم �أتمَ َّها هناكْ  ،و �أجا َز له بالبيع ِة للغ ِري ،
ل َّقنَه بع�ضَ �أ�سما ِء الطَّ ِ
بلب ذاكْ (. )10
و �أقام ُه خليف ًة يدعو �إىل ا ِ
هلل ( ٍّ )9
1 .1بالقد�س يف (ب) .
2 .2ورد ذكر ال�شيخ مقلد اجليو�سي يف رحلة البكري ال�صديقي امل�سماة اخلمرة احل�سية يف الرحلة املقد�سية� ،ص:
 ،31ومما جاء فيها� ،أن البكري و�صحبه نزلوا عند ال�شيخ مقلد �شيخ بني �صعب يف قرية (حجة) من �أجل ان
يكتب لهم مر�سوما لأهل قرية الطيبة لي�صحبهم بع�ض �أهلها حماية لهم من الل�صو�ص وقطاع الطرق ،ويف
ذلك ا�شارة اىل النفوذ الذي كان يتمتع به ال�شيخ مقلد يف تلك النواحي وتدل عبارة البكري على �أن ال�شيخ
ح�سن توىل م�شيخة الناحية بعد والده.
3 .3نابل�س يف (ب) وهو الأ�صح.
4 .4يعني؛ توجه �إىل نابل�س.
5 .5منزلة املزيريب تقع على بعد  12كلم �إىل الغرب من مدينة درعا ال�سورية يف منطقة غنية مب�صادرها املائية،
ففيها مير نهر الريموك الذي ي�شكل خط ًا فا�ص ًال بني احلدود ال�سورية والأردنية ،وت�شتهر املزيريب مبناظرها
اخلالبة ،وب�ساتينها امل�شجرة ،وبحريتها الوا�سعة ،وطواحينها املائية القدمية التي مازالت تعمل حتى الآن.
كانت املزيريب يف الفرتة العثمانية املت�أخرة 1880م ،وحتى مطلع القرن الع�رشين ،مركزاً ملت�رصفيه
حوران ،ومركزاً لتجمع احلجاج وانطالقهم اىل الأرا�ضي احلجازية ،ولكنها فقدت هذه املكانة بعد �إن�شاء
اخلط احلديدي احلجازي عام 1904م انظر ،املو�سوعة احلرة ،ويكيبيديا ،www. ariwikipedia. org
وانظر ال�صفحة االلكرتونية اخلا�صة مبدينة درعا ال�سورية www. daraa. org
6 .6العبارة بني القو�سني من (ب) .
7 .7ق�ضا يف �أ ،ب وال�صواب ما �أثبتناه.
8 .8مل �أعرث له على ترجمة.
9 .9يف ب يدعو اهلل.
1010ذاك :ذكي ،واع.
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متج ِّردا ً �إىل التَّ�سلِيكِ ( )1والإر�شا ِد بحال ِه وقالهِ،
و�أقا َم �أ�ستاذُنا على حالهَِ ،
()3
()2
�إىل �أن دخ َل عام 1148هـ ،ح َّر َك هِ َّم َة ال ِّت ْ�سيا ِر �إىل �إ�سالم ُبول عن �أمر ال َق َّهار
وع النَد َّي ْة ،ويف ال َّثانيِ من �شَ ه ِر
على البال ِد َّ
ال�ص َفد َّي ْة ،ومنْها �إىل ال�شَّ ا ِم ذاتِ الر ُب ِ
ربيع الثانيِّ
ال�سامِ َي ِة راب َع
توج َه �إىل ال ُّرو ِم على طَ ِ
َّ
ريق ال ِّرب ،حتى َو َ�ص َل �إىل ُق َّبتِها َّ
ِ
ال ِتِي ()4
وخ�صو�صاً التَّا ِف َّ
باب وا ِ
خلال َّْنُ ،
ع�رشَ جماد الأ َّول ،و�أقا َم فيها َي ْجت ِم ُع بال ْأح ِ
توج َه منها �إىل �إ�سكندري َة على
ُ�صان� ،إىل لي َل ِة الثالثا ِء
امل ْ
رجب ال َف ْر ْد َّ
ِ
�سابع �شه ِر َ
أيام نهاري ْة ،ومنها �إىل محَ رو�سَ ِة مِ �رصَ ا ُ
ملعِ ِّز َّي ْة
طَ ِ
ريق ال َب ْح ِر ،فو�صلَها يف ثماني ِة � ٍ
()7
()6
( ، )5ونزل يف وكال ِة حم�سن وهي يف ِّ
خط اجلَمال َّي ْة  ،واجت َم َع علي ِه خالئ ُق
كثريةْ ،و�أَخذوا عن ُه ،ولكن كانتِ املد ُة ق�صريةْ.
الب راب َع ع�رشَ �شعبان،
ال�سري يف رَ ِّ
وبع َد �أن ا�ستو َفى ( )8الزياراتِ عز َم على َّ
بيت
املقد�س ثالثِ
توج َه من غَ َّز َة ها�شم ،ودخ َل َ
ال�سبتِ غُ ُّر ُة �شه ِر رم�ضان َّ
ْ
ونها ُر َّ
انتقلت �إىل
بنت فر�آها مري�ض ْة ،ومل َت ُط ْل �إقامتُها ،بل
ْ
ال�شَّ ه ِر املذكو ِر ،وكان له ٌ
بع�ض ال ِّر ْحالتِ �شَ هريةْ.
اجل َّن ِة ال َعري�ضَ ْة .ولهذه ال ُبن َّي ِة �أخبا ٌر كثريةْ ،ووقائ ُع يف ِ
و�أقا َم �أ�ستاذُنا يف بيتِ ا َ
ْد�س ال�شرَّ يفِ تتوار ُد علي ِه اخلالئ ُق من �أقطا ِر
ملق ِ
خلت �سنة 1149هـ ،فعز َم
ال ِ
أر�ض ،وهو ُم ْنك ٌَّب على ا�شتغال ِه فيما هو ل ُه� ،إىل �أن َد ْ
احلج املَبرْ ُو ِر،
على ِّ
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1الت�سليك يف املفهوم ال�صويف يعني ت�سليك املريدين؛ �أي �إدخالهم بو�ساطة �شيخ من �شيوخ ال�صوفية ،امل�أذون
لهم بالت�سليك يف �سلك ال�صوفية ،و�إدراجهم يف الطريق ،وتلقينهم الأوراد والأذكار اخلا�صة بالطريقة ال�صوفية
التي ينتمي �إليها ال�شيخ امل�سلّك .وللت�سليك يف املمار�سة ال�صوفية منهج يرتكز على املبادئ الآتية:
•التم�سك بال�رشيعة والعمل مبوجبها و�إقامة موازينها وتطبيقها عند كل �أمر.
•�أن يكون له ورد ثابت من القر�آن الكرمي يداوم على تالوته وختمه.
•�أن يكون له ورد ثابت يف ال�صالة وال�سالم على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
•املحافظة على قيام الليل والتهجد ،وال �سيما يف الثلث الأخري من العمل مع مداومة اال�ستغفار.
•االلتزام بذكر (ال �إله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل) يف جميع الألقاب قلب ًا ول�ساناً .انظر املوقع الإلكرتوين ملنتدى
ال�صوفية .www. soufia. org
2يق�صد الآ�ستانة.
3ب�أمر القهار يف (ب) .
4حممد التافالتي� ،سبقت ترجمته� ،ص. :
5ن�سبة �إىل املعز لدين اهلل الفاطمي باين القاهرة.
6وكالة حم�سن :هي من �أحياء اجلمالية يف القاهرة.
7خط اجلمالية :من �أحياء م�رص القدمية.
8يف �أ ،ب �أ�ستوفا.
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أر�ض الكِنا َنةَِ ،و َ�صحِ َب ( )2مع ُه َجمي َع الأه ِل وا ُ
خل َّدام ،وكا َن
توج َه �إىل � ِ
ويف �أثنائِها (َّ )1
قريب م ْن ِّ
باب ا َ
ازدح َم ْت
َجمعاً كَثريا ً ب�إفراطْ  ،ونَز َل يف بيتٍ
ٍ
خط ِ
خلرقْ ( ، )3وهنا َك َ
هرت َك ِل َم ُت ُه يف تل َك الأقطا ْر وملَّا َبلَغتِ التالمي ُذ ما َئ َة
َعلي ِه اخلَال ِئ ُق من ك ِّل ٍّ
فج ،وظَ ْ
()5
حتت ع ٍّد.
� ٍ
ألف ،أ� َم َر ( )4بع َد ِم كِتاب ِة �أ�سمائِه ْم .وقا َل  :هذا �شي ٌء ال َي ُ
دخ ُل َ
التوج ِه �إىل احل َِّج مب ْن معه م ْن اجلَمي ْع،
ويف �ش َّوال �سنة 1150هـ َعز َم على
ُّ
احلج وما يكُون ،وعا َد
فتوج َه �إىل امل�شاع ِر ( )6املك َّيةِ ،ثم اىل املدينةِ ،وقَ�ضى الز َم ِّ
َّ
احلج ال�شامِ ي ،وكا َن وايل ال ِّد َيا ِر ال�شام َّي ِة �إ ْذ ذا َك الأمريُ الكبريُ املرحو ُم
على
ِ
طريق ِّ
ني و�صولِه �إىل دم�ش َق ال�شَّ ا ِم ،تلقَّا ُه وجو ُه �أهلِها
�سليما ُن با�شا اب ُن العظ ْم ،وح َ
()7
ال�سمِي�صات َّية .
قرب مدر�س ِة َّ
بعناي ِة الإقبالِ واال ْبتِ�سا ْم ،ونز َل َ
املار�ستان ال الدا ِر البكر َّي ْة ( ، )8و�أقا َم بها ثماني َة
ث َّم منها �إىل بيتٍ ُق ْر َب
ِ
نابلو�س املَحرو�سَ ِة ذاتِ ِّ
الظاللْ،
توج َه بالأه ِل والعيالْ� ،إىل
�أ�شه ٍر �أو �أكرث ،وبع َدها َّ
َ
وج ْهرا ً ،ويف �شَ ه ِر
و�أقا َم هنا َك �أح َد ع�رشَ �شهرا ً،
والنا�س يزدحِ مو َن على جناب ِه �سرِ ا ً َ
ُ
توج َه �إىل ال ِّديا ِر القُد�س َّي ْة ،و َن َزل بي َت ُه ا ُ
ملطِ َّل على احلَر ِم
�ش َّوال �سن ِة 1152هـَّ ،
ِبه َّمةٍ �أ ْق َد�س َّي ْة،
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

1يف انتهائها يف (ب) .
2يف (ب)  ،وحجت معه.
3باب اخلرق من �أبواب القاهرة يقع قريب ًا من باب زويله والدرب الأحمر ،وعليه قنطرة املو�سكي ،اجلربتي
عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار.446 :3 ،
4ف�أمر يف (ب) .
5وكان يف (ب) .
6امل�شاعر جمع م�شعر ،وهو مكان ن�سك احلج ،انظر ،ابن منظور ،ل�سان العرب مادة� ،شعر.
7ال�شمي�صاتية يف �أ ،ب� ،سميت بهذا اال�سم ن�سبة لل�سمي�ساطي �أبي القا�سم علي بن حممد بن يحيى ال�سلمي (تويف
عام 453هـ1061 /م) ،وهو من �أكرب الر�ؤ�ساء بدم�شق ،وكانت يف الأ�صل داراّ للأمري الأموي عبد العزيز
بن مروان ،ومن بعده البنه اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،وانتقلت بعد ذلك �إىل �أن �صارت خانقاه لل�صوفية،
ومل تكن مهمتها قا�رصة على �إيواء م�شايخ ال�صوفية ،وتوفري ال�سكن واملعي�شة لهم ،و�إمنا ا�ستغلت للتدري�س،
فال�شيخ �أبو الفتح الت�سرتي التربيزي مثال كان له خلوة ،وكان يدر�س علوم ًا خمتلفة ،كما كان فيها خزانة
للكتب ملنفعة الطلبة ،وقد تعاقب على هذه اخلانقاه عدد كبري من ال�شيوخ نذكر منهم على �سبيل املثال
تاج الدين بن حموية ،وال�شيخ عبد ال�سالم بن عمر بن علي بن حممد اجلويني ،و�رشف الدين حممود بن عبد
اهلل البطايل احلنفي ،وجالل الدين �أ�سعد بن حممد بن حممود ال�شريازي احلنفي ،و�أبو الفتح حممد القد�سي
ال�شافعي وغريهم .انظر ،ابن كثري ،البداية النهاية  ،116 :2ابن العماد� ،شذرات الذهب،292 ،214 ،131 :3 ،
 ،271 ،26 :4النعيمي ،الدار�س يف تاريخ املدار�س .119 :2
8يق�صد �أنه مل ينزل يف الدار البكرية التي متلَّك ْتها عائل ُته ،وتقع قرب املار�ستان النوري حيث ن�ش�أ فيها يتيم ًا بعد
عمه �أحمد بن كمال الدين بن عبد القادر ال�صديقي� ،أنظر ،املرادي� ،سلك الدرر .190 :4
وفاة والدته برعاية ابن ِّ
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َالئق من ك ِّل ناحيةٍ ما علي ِه م ْن َمزي ْد ،يجم ُع له ْم
ومل يز ْل الإقبا ُل يزي ْد ،ووفو ُد اخل ِ
كانت على ك ِّل َم ِن اجتم َع ب ِه هام َي ٌة زاخِ رةْ،
ني َخريَ ْي ال ُّدنْيا والآخِ رةْ؛ لأن �أياد َي ِه ْ
ب َ
ميع ذل َك ال ُي ْخلِي وقت ُه
ينت ِق ُل منها �إىل ِ
بع�ض ال ِّز َياراتِ  ،ويعو ُد �إليها وهو يف َج ِ
إلهي بامل�س ْري،
م ْن ُق ْربةٍ َي ُعو ُل عليها� ،إىل �أن َد ْ
خلت �سنة  1160هـ ،وق َع له الإذ ُن ال ُّ
را�ضي ال ِكنَان َّي ِة ( )1ف�ش َّمر � َّأي ت�شم ْري ،وطَ ا َر بالأه ِل وا ُ
خل َّدا ْم ،وما َحوا ُه ذل َك
�إىل الأَ ِ
أيام
َوج َه �إىل طَ ِ
املقا ْم ،ويف �آخ ِر جماد الأ َّولِ ت َّ
رف ال َّر ْملةِ ،وبها نَز َل و�أقا َم ثما ِن َي َة � ٍ
()2
دون �أن ُي ُك ِّلف �أحدا ً � َّأي �شيءٍ من
�رشاب �أو طَ عام ،ومِ نْها �إىل غَ َّز َة ها�ش ِم
م ْن ِ
ٍ
احلاج
َرحو ِم
ال�صاد ِِق يف انت�سا ِب ِه
ِّ
ِّ
احلاج ح�سن �أغا اب ِن امل ُ
املَح َم َّيةِ ،ونَز َل يف ب ْيتِ َّ
ميكث �إال القَليل.
حممد مكِّي ال َفخري ( ، )3ومل
ْ
خَبُ ُق ُدومِ ِه طا َر يف ( )4تل َك
توجه للقا ِء ال ِ
يوم َّ
أرا�ضي امل�رص َّيةِ ،وكا َن رَ
و�ساب َع ٍ
()5
َامع الأزه ِر عن �أم ٍر منه بذلك،
ال ِّديا ِر ،وا�ست�أْ َج َر الأ�ستا ُذ ا َ
ُرب اجل ِ
حل ْف ُّ
ناوي بيتاً ق َ
وعِ نْدما َو َ�ص َل �إىل َق ْر َي ِة الزَّوامِ ِل ( )6ت َلقَّا ُه الأ�ستا ُذ املَذكو ُر وم َع ُه خالئ ُق كثريةْ ،من
وعلما َء ومريدين ووجوهٍ �شهريةْ.
�أكار َم ُ
يوم من �شَ ه ِر َر َم�ضا َن َدخلَها باله ْي َئ ِة املَذكُورةِ ،وكا َن يوماً م�شهورا ً،
و�سابع ٍ
ْوام َم�شهورةْ ،و�أقا َم هنا ِل َك يف ذل َك البيتِ  ،وخماطرُ التَّوحي ِد
وقا ِئ ُع ُه يف �أ ْن ُف ِ�س �أق ٍ
والنا�س يهرعو َن �إلي ِه م َع االزدِحا ِم الكث ْري ،حتى �إ َّن ُه
قائم ٌة ،وهو مقب ٌل على الإر�شادِ،
ُ
يتخلَّف عن تقبي ِل ي ِد ِه َجلي ٌل �أو َحق ْري� ،إىل �أن َدخ َل �شَ هرُ �ش َّوال �سنة 1161هـ،
َق َّل � ْأن َ
جمع الكَرث ِة َم�شْ هو ْر.
احلج املربو ْرَ ،
فعز َم على ِّ
وخ َ
رجنا مب ْن َمعنا ،وكا َن ِب ِ
هذا
أرباب
ْ
وكانت َم�صا ِريفُ (� )7أ�ستاذِنا مث َل َم�صاريفِ �أكرب ِ]من] (َ )8يكو ُن من � ِ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1يعني م�رص.
2يف (ب) م�رشب.
3مل اعرث له على ترجمته.
4يف (ب) اىل تلك.
5يعني ال�شيخ حممد بن �سامل احلفني ،وقد �سبقت ترجمته� ،ص. 47 :
6قرية الزوامل من قرى البحرية يف م�رص تقع قرب مدينتي قليوب وبلبي�س ،اجلربتي ،عجائب الآثار يف
الرتاجم والأخبار.652 ،417 :2 ،
7يف (ب) وكان م�رصف.
8ما يف الأ�صل ،والت�صويب من (ب) .
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م�رصوف من َم�صاري ِفهِ،
الرثوة ،ومل تك ْن له ِجه ٌة تُعل ُم يدخ ُل منها ما يفِي ب�أدنى
ٍ
مفتاح ال َّت ُو ِّك ِل للكن ِز هذا َعطا�ؤُنا .ومل نَز ْل نَ�س ْري ،واهللُ يهو ُن ك َّل ع�س ْري،
ولك ْن بيدِه
ُ
�إىل �أن َد َخلنا مك َة ا ُ
باب ال ُع ْمرة.
مل َّك َر َمة ،ونَزلنا مع ُه يف بيتٍ ق ْر َب ِ
احلج ا َ
مل�صرْ ِ ِّي �إىل زيار ِة املدي ِن ِة امل َن َّور ِة
وج َب ،قَفلنا م َع
ِّ
وبع َد ق�ضا ِء ما َ
ني املُواجه ِة ال�شرَّ ي ِف ِة تق َّد َم �أ�ستاذُنا
ال�صال ِة وال�سال ْم ،وح َ
على �سَ ا ِكنِها �أف�ض ُل َّ
هلل هذا و َلدِي قد وهبتُه �إلي َك
ر�سو َل ا ِ
�إىل ال�شُ َّباكِ (َ ، )1
وج َعلنِي �أما َم ُه وقا ْل :يا ُ
وا�س َتو َد ْع ُت َك �إ َّياه.
ُّ
النبوي عن ميينِي،
وال�شبا ُك
ل�س هو يف ُمقا َب َلتِي،
و�أ َمرنيِ باجل ِ
ُلو�سَ ،
وج َ
ُّ
أيت َن ْف�سي يف
ِ�س وال�سا ِب ْع ،ومن هنا َك مل �أعل ْم �إال �أ َّننِي ر� ُ
ولقَّنني اال�س َم ال�ساد َ
داع � َأخذنيِ كذل َك وتَق َّد َم �إىل ُّ
ال�شباكِ  ،و َم�س َك ُه بي ِد ِه وتك َّل َم
اخليام را ِت ْع ،ث َّم يف ال َو ِ
قريب.
َالم َمعنا ُه ال َو َداع ،فم ْن ُهنا َك �شَ َع ْر ُت ُبق ْر ِب ال َأج ِل و�أ َّن ُه
ِبك ٍ
ْ
جنوب تلك القِفا ِر (، )2
بيب ،وبع َده �سرِ ْنا
وهذا �ش�أ ُن ال ُّدنيا بك ِّل محُ ِ ٍّب َ
وح ْ
ُ
ونَط ِوي تِل َك الفيافيِ �إىل �أن َقرُ ْبنا مِ َن ( )3ال َعقبةَ ،فتَم َّر�ضَ ْت �شَ قِي َق ٌة يل وا�س ُمها
ال�س ِّي َد ُة نَفي�سة ( ، )4وفيِ وادِي ال ِّتي ِه ( )5انتقل َْت �إىل ال َّدا ِر الآخِ رةْ ،فحز َن عليها
َّ
ِنت يف نخيلٍ عند قبة هناك ،وقربها َم�شهو ٌر ُيزا ْر.
�أ�ستاذُنا �أ�ش َّد ُح ٍ
زن ،و ُدف ْ
ني (، )8
و�صولِنا �إىل ال َّدا ِر احلمرا ِء ( ، )7ت َلقَّاه َب ْع ُ
�ض �أحبا ِبنا املِ�رص ِّي ْ
َ
وعق َِب (ُ )6
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1يعني �شباك �رضيح امل�صطفى عليه ال�صالة وال�سالم.
2ذلك يف (�أ) والت�صويب من (ب) .
3غري موجودة يف (ب) .
4الكلمة بني القو�سني غري موجودة يف (ب) .
5وادي التيه �أحد الأودية املوجودة جنوبي الأردن قرب العقبة.
6يف (ب)  ،وعند و�صولنا.
7هناك �أكرث من موقع يطلق عليه هذا اال�سم ،فهناك الدار احلمراء قرب الطائف يف ال�سعودية ،وهناك الدار
احلمراء يف اململكة املغربية ،ولكن يبدو �أن املق�صود يف الن�ص موقع حدودي يقع بني م�رص وال�سعودية جهة
البحر ،على طريق احلج امل�رصي.
8يف (ب) � ،أحباب م�رصيني.
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قادم
حاب ُم ْك ِرمِ ْ
وجمل ٌة من ِّ
ال�ص ِ
َفناوي (ُ ، )1
ويف رَ
ني ،مبا يلز ُم لك ِّل ٍ
البَك ِة َح رَ�ضَ احل ُّ
م ْن �سَ ف ْر ،وهو م ََتعينَّ ٌ على املقي ِم يف
قريب من امل�شه ِد
احل�ض ،و َن َزلنا يف بيتٍ
ٍ
رَ ْ
ني مري ٍد وم�ستفيد.
ُ�سيني ( ، )2و�أق َبل َْت اخلل ُق من ك ِّل جهةٍ عليهٍ  ،ما ب َ
احل ِّ
علي َو َج َب؛ ال�شتغاليِ بِخِ ْد َم ِت ْه،
ُنت يف ذل َك الوقتِ ال َي�سَ ُعني �إال �أدا َء
وك ُ
ما َّ
()3
هلل من �سنة اثنتني وخم�سني ‘ و�أنا
َّا�س يف َح�ضرْ ِت ْه ،ف�إنيِّ واحلم ُد ِ
ومالقا ِة الن ِ
�صعب
طو ُل النَّها ِر يف خِ ْد َم ِتهِ ،و�أقفُ على الأقْدا ْم ،ممُ ْ َت ِثالً ملا ي�أمرُ به ،ولو كا َن
َ
دت عن خِ دم ِة م ْن يكو ُن
املَرا ْم ،ال �أعل ُم �أ ِّنى َخالَفتُه يف �أم ٍر من الأمو ِر ،وال َ
تقاع ُ
بع�ض ُمقا َبلةٍ � ،أو
وم�ساعدتِه يف
عن َد ُه ،ف�ضالً عن خِ ْد َم ِت ِه مع الأ َد ِب والإطراقْ ،
ِ
َ
تحَ ري ِر ما ال ُيطاقُ يف ال ِبطاقْ ( . )4هذا و َم�صرَْ ُف ُه خا ِر ٌج من يدي َجمي ُعه ،وم َع
مت
ذل َك َف ُكن ُْت ُمتَق ِّيدا ً يف �إقام ِة الأذْكا ِر والأ ْورا ْد ،و�إعطا ِء ال ُعهو ِد ِب َح�رض ِت ِه �إذا از َد َح ْ
علي ِه ال ُو َّراد.
هذا و �أقو ُل امتثا الً لقو ِل ِه تعاىل( :و � َّأما بنعم ِة ر ِّب َك َفح ِّد ث) ( )5وم ْن
في  ،وقر � ُأت
أخذت َعن ُه �أ َّو الً الطَّ ري َق  ،ثم ثانياً ال ِف ْق َه ا َ
ِن َع ِم ا ِ
لي �أن � ُ
حل َن َّ
هلل َع َّ
()6
علي ِه حِ َّ�ص ًة يف الن َّْح ِو وال ُفتوحاتِ جميعِ ها َم َّر ات
الب ُكت ُِب
 ،وغَ َ
ِعت
ال َق ْو ِم كا ل ْإحيا ِء (  )7وال ِّر يا�ض (  ، )8و ُم�ؤل َّفاتِ ا لَّ�ش ْي ِخ ا لأك ِرب ( ، )9و �سَ م ُ
يوطي (ُ )10ق ِّد َ�س �سرِ ُّ ه
وخ ُ�صو�صاً ُم�ؤ لَّفاتِ
ال�س ِ
ُتب ا حلَديثِ ُ ،
ُّ
من ُه غا ل َِب ك ِ
1 .1انظر ترجمته� ،ص.47 :
2 .2امل�شهد احل�سيني يعني م�سجد ال�سيد احل�سني يف حي احل�سني بن علي ،القريب من الأزهر يف القاهرة.
3 .3يف (ب)  ،ف�إين وهلل احلمد.
�4 .4سقطت من (ب)  .والبطاق جمع بطاقة ،وجتمع �أي�ض ًا على بطائق وبطاقات ،والبطاقة هي الرقعة ال�صغرية
من الورق وغريه ،يثبت فيها مقدار ما جتعل فيه ، ،ويف حديث البن عبا�س -ر�ضي اهلل عنه -قال المر�أة
�س�ألته عن م�س�ألة :اكتبيها يف بطاقة �أي رقعة �صغرية ،ومع ذلك يقول ابن منظور� :إنها كلمة مبتذلة مب�رص
وما واالها ،ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة :بطق ،وانظر ،جممع اللغة العربية املعجم الو�سيط ،ط� ،4ص.61 :
5 .5ال�ضحى.11 :
6 .6الفتوحات املكية لل�شيخ حميي الدين بن عربي.
�7 .7إحياء علوم الدين للإمام �أبي حامد الغزايل.
8 .8الريا�ض :يعني ريا�ض ال�صاحلني.
9 .9يعني ال�شيخ حميي الدين بن عربي ،وقد �سبق ذكر بع�ضها (�ص) .
1010ال�سيوطي (849هـ911 -هـ )1005 -1445 /هو عبد الرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد بن خ�رض بن
�أيوب بن حممد بن ه�شام الدين اخل�ضريي الأ�صل الطولوين امل�رصي ال�شافعي جالل الدين �أبو الف�ضل ،عامل
مو�سوعي م�شارك يف العديد من �أ�صناف العلم .انظر ترجمته يف ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع  70 -65 :4ابن
العماد� ،شذرات الذهب  ،55 -51 :8ال�شوكاين ،البدر الطالع ،335 -328 :1 :نقوال زيادة ،امل�ؤرخون يف م�رص
يف القرن اخلام�س ع�رش امليالدي  ،68 -56معجم امل�ؤلفني .128 :5
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ْدي (. )2
ُناوي ( )1والإما ِم ح�سا ِم ال ِّدي ِن ال ْهن ِّ
والإما ِم امل ِّ
ومل �أَعل ْم �أنيِّ َك َّد ْرتُه يف �أم ٍر من الأمو ِر ،وكذل َك الوالِدةُّ -ق َّد َ�س اهللُ �سرِ َّها -من
هلل
ني ذل َك �إىل �سن ِة 1177هـ ( )3عا ِم انتقالِها يف غ َّزةَ[ ،ومع ذلكَ] ( )4ف�إ َّن ُه -و ِ
ح ِ
احلَم ُد -ما َت َك َّد َر ْت يوماً واحِ دا ً من طَ رفيِ م ْع كَرث ِة الأه ِل والأ ْوال ْد ،وا َ
خل َد ِم وال ْأحفا ْد،
ال�صال ِة الإله َّي ِة �إيلّ.
علي و� ْأجزلِ َّ
وهذ ِه م ْن � َأج ِّل ال ِّن َع ِم َّ
ربيع
وبقي على ذل َك �إىل ُدخولِ �شه ِر
ونرج ُع عن هذا اال�ستِطْ را ِد فنقولُ،
ِ
ِ
َ
()5
ال َّثاين �سن َة 1162هـ،
ني
زاج ُه ِب ُح َّمى ُمطْ ِبقَة ،وتمََ َّر�ضَ �إىل ليل ِة الإثن ِ
َّ
فتوع َك مِ ُ
�صاح،
ال َّثانيِ (َ )6ع�رشَ من بع ِد العِ �شَ ا ِء الأخريةَِ ،دعا ُه داعِ ي موال ُه َفل َّبا ُه ب ِف ْك ٍر
ٍ
الث
وبقلب غ ِري الهٍ َ ،وقا َل يل عن َد ذلكَ :ال بَ� َأ�س َعليكْ ،اهللُ ير�ضى َعليكْ ،وك َّر َرها َث َ
ٍ
ات.
َم َّر ْ
يح تل َك احلَ�رضات ،و ُد ِف َن بع َد طُ ولِ ُمنا َزعةٍ يف تُر ِب ِة
وا ْنتَقل َْت ُر ُ
وحه �إىل َف�سِ ِ
امل َُجاوري َن ،وقربُه م�شهو ٌر معمو ْد ،وقل ُْت في ِه فيما ُكت َِب على �شُ َّباكِ من ُيزا ُر قوليِ :
هذا ُمقا ُم القُطْ ِب ُم ْف َر ِد وقت ِه

حل َدثان
� ْأ�ص ِل احلَقيق ِة َف ْر ُعها ا َ

ال�صديق اخلَلوتِي ال َّر َبان
البكري �سِ ْبطُ حمم ٍد نجَ ْ ُل
ه ُو ُم ْ�صطَفى
ِ
ٌّ
الزال ُي ْ�سقى ُت ْر ُب ُه ( )7مِ ْن َ�ص ِّي ٍب

مان
َهطْ لٍ ُي�ساقُ ِب َر ْح َم ِة ال َّر ْح ِ

برح َم ِة ا َ
َّان ،ورثا ُه
ملن ْ
عت ل ُه َ�صال ُة الغ ْي ِب ِة يف ال ُب ْ
وتتا َب ْ
لدان� ،إىل تمَ ا ِم عامِ ِه ْ
ك ٌّل من �شعرا ِء َع�صرْ ِه وكذل َك الفقريُ.
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

1الإمام املُناوي (798هـ871 -هـ1396 /م1467 -م) يحيى بن حممد بن حممد بن �أحمد بن خملوف
بن عبد ال�سالم املناوي امل�رصي�( ،رشف الدين ابن �سعد) � ،أ�صله من منية بني خ�صيب يف ال�صعيد ،ون�سبته
�إليها ،فقيه �أ�صويل حمدث� ،إخباري ،له العديد من امل�ؤلفات يف اللغة وال�سرية النبوية منها� :رشح خمت�رص
املزين .انظر ترجمته يف :ال�سخاوي ،ال�ضوء الالمع  ،254 :1ال�سيوطي :ح�سن املحا�رضة  ،253 :1ابن العماد،
�شذرات الذهب  7 :312الأعالم ،الزركلي  ،212 :9كحالة ،معجم امل�ؤلفني .228 :13
2مل �أعرث له على ترجمة.
3يف (ب) � :سنة �سبع و�سبعني.
4العبارة بني القو�سني لي�ست يف (ب) .
5يف الأ�صل :بحما.
6الثامن :يف (ب) .
ربه يف (ب) .
ّ 7
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يخ:
وب ْي ُت التَّا ِر ِ
تاريخه بدا
للح ِّق
ُ
وح َ
ني رَ�سى َ

ِبج َّن ِة َع ْد ٍن �س ِّيدي ُم ْ�صطفى ال َبكْري

(�سنة 1162هـ) .
هذا و�إن �أ�ستاذَنا ([ )1قد] (� )2أخ َذ عنه الإمام ال�صالِح حممد ال�شهري ِبعقِيلة()3

ُ
ُ َ
ُ
ُ
�سنة 1129هـ بالإجاز ِة
العام ِة من ُه ل�سائ ِر َم ْرو َّيا ِتهِ ،وما َحوا ُه ثب ُت ُه ال�شهريُ
َّ
ال�شيخ احم ُد بن
ال�سن ِة الإما ُم ال�شَّ هي ُد
ُ
ال�صغريُ والكبريُ ،وممِ َّ ْن �أخ َذ عن ُه يف هذ ِه َّ
حمم ٍد الن َّْخلي ا َ
ني النواوي ْة،
خاري و ُم�سلم والأر ِبع َ
ملك ِِّّي (� )4سَ ِم َع علي ِه بع�ضَ ال ُب ِّ
ُتب ال�سِ َّت ِة احلَديث َّي ِْة ،و�سائ ِر مرو َّياتِه وما حوا ُه
و� َأجاز ُه بباقِيها و ِبباقِي الك ِ
و�صورتُها َم ْبثو َث ٌة يف ثبتِ الفق ِري هنالك،
َثب ُت ُه امل�شهو ْر ،و َكت ََب �إجاز ًة بذل َك ُ
مم ْن � َأخ َذ عن ُه يف هذ ِه ا َ
وجه ِرهِ ،الإما ُم
مل َّرةِ ،وقلَّد ُه َجواهِ َر الإ�سنا ِد �سرِ ِّ ه َ
و َّ
هلل بن �سامل الب� ي ()5
ال�شافعي املتوفيَّ �سن َة
املكي
يخ عب ُد ا ِ
العالم ُة ال�شَّ ُ
ِ
صرْ ِّ
ِّ
ِّ
البخاري ،و�أ�س َم َع ُه من ُه َي�سِ ريا ً و�أخِ ريا ً،
حيح
1134هـ ،ف�إ َّن ُه ناو َل ُه �أ َّو َل َ�ص ِ
ِّ
وطي،
ومثلُ ُه م�سل ُم وال�شَّ ما ِئ ُل للترِّ ْمِ ِّ
ذي واجلامِ ُع الكبريُ لل�س ُي ِّ
.1
.2
.3

.4

.5

1لإ�ستاذنا يف الأ�صل.
�2سقطت من (ب) .
3هو حممد بن �أحمد بن �سعيد امل�شهور والده (بعقيلة) احلنفي املكي الإمام �أبو عبد اهلل جمال الدين ،ولد مبكة
ون�ش�أ بها ،وتلقى العلم على م�شايخها ،ولب�س اخلرقة القادرية من ال�شيخ قا�سم بن حممد البغدادي ،ونبل
وظهر تفوقه يف العلوم ،وله م�ؤلفات عديدة .رحل �إىل ال�شام والروم والعراق و�أخذ عنه خالئق ال يح�صون
وانتفعوا به ،وملا دخل دم�شق �صار يقيم الذكر بها ويدر�س يف املدر�سة اجلقمقية ،ثم رحل اىل بلده مكة،
وتويف بها �سنة 1150هـ ،انظر ترجمته يف �سلك الدرر .31 ،30 :4
�4أحمد بن حممد النخلي ال�شافعي املكي (1044هـ1130 -هـ1634 /م1718 -م) هو الإمام العالمة املحدث
امل�سند املعمر ال�صويف النق�شبندي ال�شافعي �شهاب الدين �أحمد بن حممد ال�شهري بالنخلي بك�رس النون -كما
قال القاوقجي -واجلاري على الأل�سنة �رشقا وغربا فتحها .انتهت �إليه رئا�سة علم احلديث يف زمانه ،وله
فهر�س نافع ا�سمه (بغية الطالبني لبيان الأ�شياخ املحققني املدققني)  ،وعليه املدار يف الإ�سناد يف القرن
الثاين ع�رش الهجري وما بعده ،اجلربين ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار  ،31 -10 :1الزركلي ،الأعالم،
 ،230 :1الكتاين ،فهر�س الفهار�س.181 :1 ،
5عبد اهلل بن �سامل املكي ال�شافعي (1049هـ1134 -هـ) هو عبد اهلل بن �سامل بن حممد بن �سامل بن عي�سى
ال�شافعي الب�رصي �أ�صال املكي مولداً ومدفناً .و�صفه احلافظ مرت�ضى ب�أنه( :حافظ البالد احلجازية)  ،وقال فيه
ال�شيخ �إ�سماعيل بن حممد بن �سعيد� :إنه �أمري امل�ؤمنني يف احلديث .من �أ�شهر م�ؤلفاته يف احلديث فهر�سه (الإمداد
مبعرفة علو الإ�سناد)  ،وقد طبع يف الهند .تويف عام 1134هـ ،ودفن مبكة املكرمة وقد �أرخ بع�ضهم لوفاته
بقوله (�أعلم احلديث ماتا)  ،انظر ترجمته يف :اجلربتي ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار  ،48 :1البغدادي:
هداية العارفني ،480 :1 ،بروكلمان ،التكملة ،512 :2 ،الزركلي ،الأعالم ،219 :2 ،معجم املطبوعات العربية
واملعربة( ،1295 ،وذكر خط�أ �أن والده ا�سمه �سليم)  ،الكتاين ،فهر�س الفهار�س.193 ،95 :1 ،
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احلديث املُ�سل�س َل بالأ ِول َّية ،و�أجاز ُه ِببق َّي ِة [هذهِ] ( )1الكت ُِب
وكا َن � ْأ�س َم َع ُه
َ
ا َ
َتب ل ُه
ملذكُو َر ِة وبغ ِريها ممً ا له في ُه �إجاز ٌة وبثبتهِ ،وما تجَ و ُز له ِرواي ُت ُه ،وك َ
ا�صة ،وهي َم�سرْ ود ٌة يف الثبتِ املُ�شا ِر �إليه ،وممِ َّ ْن �أخذ عن ُه
ام ًة َ
وخ َّ
�إجاز ًة َع َّ
أزبكي
و َدعا له ال�شَّ ُ
يخ الإما ُم ُمر ِّبي املريدي ْن ،و ُمر�ش ُد ال�سالك ْ
ني ،املنْال مرا ُد ال ُّ
ِيث
ال َّنقْ�ش َبند ِّي ( )2ث َّم
�ض � َأحاد َ
الدم�شقي �أجاز ٌه بالإ�سنا ِد �إجا َز ًة عام ْة ،و ِبب ْع ِ
ُّّ
ال�سا ِد ِة ال َّنقْ�ش َبنْد َّي ْة ( ، )3و َدعا له
خا�ص ْة ،ولقَّن ُه ال ِّذ ْك َر على
�إجاز ًة
َّ
ِ
منهج َّ
وات �أ�رسا ُرها �سائِر ٌة يف هذه الذُّر َّي ْة ،وتل َك على ي ِد �ش ْيخِ ِه يف الأ َّو ْل:
ِب َد ْع ٍ
()4
ال�شيخ حممد الد ْك َدك ِْجي ؛ لأنَّه هو الذي �أ َق َّر بها عي َن ُه َق َّد َ�س اهللُ �أ�رسا َره ْم.
ِ
لكون
ني بهِ] ( )5تَالمي َذ ال ميك ُن ع ُّده ْم؛
ِ
على �أن ُلأ�ستاذِنا [نف َع اهللُ امل ُْ�سلم َ
أر�ض ومغار ِبها يف حالِ حياتِه ،فال ب َلد �إال و�أوراده ()6
طَ ري َقتِه ع َّم ْت َم�شا ِرقَ ال ِ َ ِ
َ ٌّ
ُُ
َ
َ
هلل احلم ُد على
مل�صرْ ِّي ،و ِ
امي وا ِ
ُتقْر�أُ فيها ليالً ونَهارا ًُ ،
وخ�صو�صاً يف الإقلي ِم ال�شَّ ِّ
ذلك.
وذل َك ِبد ِْع َوةٍ له يف ابتِهال َّي ٍة قا َل فيها :وانْ� ْرش لِوا َء طَ ري َق ِتنَا ( )7يف اخلَا ِفقينْ ِ
ل�س حني �أقا َمتِه بها �سن َة � 1151أخ َذ عليه �سبع ُة
ال�س ِو َّية حتى يف مدين ِة نا ُب َ
على َّ
بع�ض ا ُ
مل�ؤَ َّل َفات ِ ،و�أخ َذ عل ْيه ْم
ملوكٍ من طوائفِ اجلانِّ  ،و�أ�سما�ؤُه ْم محُ َّر َرة يف
ِ
خا�ص وعا ٌّم.
عام ًة وخا�صة ،نف ُعها
ٌّ
عهودا ً َّ
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

1الزيادة بني القو�سني يف (ب) .
2مراد الأزبكي النق�شبندي (1050هـ1132 /م) الإمام مراد بن علي داود بن كمال الدين بن �صالح ين حممد
احل�سيني احلنفي البخاري الأزبكي النق�شبندي ،ولد يف �سمرقند وتويف بالق�سطنطينية ،وهو جد حممد خليل
املرادي �صاحب �سلك الدرر .231 -129 :2
3يعني الطريقة النق�شبندية وم�ؤ�س�سها حممد بهاء الدين البخاري (717هـ792 -هـ) وقد ن�ش�أت هذه الطريقة
يف بالد فار�س ،ولها �أ�سلوب خا�ص يف الذكر ،وت�أخذ بفكرة الوحدة ال�شهودية ال الوجودية؛ لأن الوحدة مع
الذات الإلهية يف ر�أي اتباعها لي�ست حقيقية ،و�إمنا تبدو كذلك ،ولهذه الطريقة فروع يف العديد من البلدان
كال�صني وترك�ستان وقازان وتركيا وبالد ال�شام .انظر ،كامل الع�سلي ،معاهد العلم يف بيت املقد�س( ،عمان:
اجلامعة الأردنية1981 ،م) �ص.213 :
�4سبقت ترجمته �ص.
5الزيادة بني القو�سني من (ب) .
�6أراده يف الأ�صل.
7يف (ب) طريقنا.
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فلي ِج ْع �إىل كِتا ِبنا املُ�س َّمى �أوالً :بالتلخي�صاتِ ال َبكْر َّي ِة يف
فم ْن �أرا َدها رَ ْ
�ض مزايا ُه ( )1اجلميل ْة ،وما كا َن علي ِه
ترج َم ِة خال�ص ِة البكر َّيةِ؛ ف� َّإن في ِه َّ
بث ب ْع ِ
جللِيل ْة.
من ال ْأحوالِ ا َ
�شوائب العِ ل ِل
وخل ُُ�صوا من
ول ُه م َن اخلُلفا ِء الذين انتق َل وهو عنْه ْم ٍ
را�ضَ ،
ِ
ا ُ
أمرا�ض ما ينوفُ على عِ �رشي َن َخليف ْة ،الك ُّل منه ْم عظي ُم الأ�رسا ِر،
مل ْردِي ِة وال ِ
َّحقيق نا َل املناز َل ال�رشيف ْة ،وعلى ك ِّل حالٍ فا�ستيفا ُء �أحوا ِل ِه ُي َع ُّد من
وبالت ِ
هلل تَعاىل ال ميك ُن ح�صرَْ �أ ْو َ�صا ِفِه ْم ،كما َوه َبه ْم اهللُ تَعاىل
املحالِ ؛ ل َّأن �أوليا َء ا ِ
()2
في�ضَ ف�ض ِلهِ ،و�إنمََّا ذل َك قَطْ َر ٌة م ْن َب ْح ْر � ،أو َذ َّر ٌة مِ ْن َب ْرّ ،كيفَ ال وهذه ُِع َجا ُل ُة
ُم�ساف ْر ،والتِفا َت ُة ُم ْ�ستو ِف ٍز ( )3طا ِئ ْر ،وليك ْن ذل َك �آخ َر ما �أَر ْدنا رَ�س َده امتثاالً لر� ِأي
ني.
يب الذي ال نَرى ر َّد ُه ،واحلم ُد ِ
رب العامل ْ
ذلك الأ ِر ِ
هلل ِّ
()4
توح حممد كمال ال ِّدين م�صطفى بن كمالِ
قا َل ُه [وكَت َب ُه] الفقريُ �أبو ال ُف ِ
()5
ذهباً يف ثاين
َنفي َم َ
الدين ِّ
ُ�سيني [ن�سباً]  ،اخلَلوت ُِِّي َم�رشَباً ،احل ٌّ
يقي احل ٌّ
ال�ص ِّد ٌّ
()6
حلب ال�شهبا ِء يف ب ْيتِ امل�شا ِر
َع�رشَ ذي احل َِّج ِة �سن َة  .1182و�أنا نَزي ُل مدين ِة َ
خلنا جميعاً دار املتقني ()7
ني باحل ُْ�سنى ،و�أ ْد َ
ْ
الي ِه �أوالً ،خت َم اهللُ لنا ول ُه وللم�سلِم َ
َ
َ
ني.
يف الأُخرى ( )8باحلم ِد ِ
رب العامل ْ
هلل ِّ

ف�سح اهللُ يف حيا ِت ِه
مت َّْت على ي ِد الفق ِري م ْن ُم ْ�سو َّد ِة �ش ْيخ ِه و�أ�ستاذِه م�ؤ ِّلفِها َ
ال�س ِّي ِد حممد ابن ال�س ِّيد عبد الرحيم اخلا ْنطُومانيِ �سِ ْبطِ ( )9العالمِ ِ العامِ ِل عبد
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1يف (ب) � :صفاته.
2يف (�أ)  :البحر ،والت�صويب من (ب) .
3م�ستوفز :ا�ستوفز يف قعدته �إذا قعد قعودا منت�صبا غري مطمئن ،والوفز والوفزة :العجلة ،والعرب تقول (على
�أوفاز) ؛ �أي على حد عجلة ،قال �أبو معاذ :امل�ستوفز :الذي رفع �إليته وو�ضع ركبتيه متهيئا للوثوب واالنطالق.
انظر ،ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة وفز.
4الكلمة بني القو�سني �سقطت من (ب) .
5الكلمة بني القو�سني �سقطت من (ب) .
6يف (ب) وهو نزيل.
7دار النعيم يف (ب) .
8يف (�أ)  :الآخر.
ال�سبط :ولد االبن واالبنة انظر ،املعجم الو�سيط ،مادة �سبط.
ِّ 9
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ني
مي ال�شرَّ اباتِي ( )1يف  20ذي احل َِّجة �سنة 1182هـ ،غَ ف َر اهللُ ولوالدي ِه وللم�سلم َ
الكر ِ
ني .وقا َبلَها ُمنْ�شِ يها مع ما ِلكِها املُ�شا ِر �إلي ْه.
ني �آم ْ
�أجمع ْ
ني ،بجا ِه �س ِّي ِد املُر�سل َ

ُ
َّ
هلل وعو ِنه.
مت ْت
حبمد ا ِ
الرتمجة ِ

1 .1هو عبد الكرمي بن �أحمد بن علوان بن عبد اهلل املعروف بال�رشاباتي ،ال�شافعي ،احللبي ،الإمام ،املحدث
عالمة حلب ال�شهباء و�شيخ املحدثني فيها .ولد �سنة  1106هـ وفق 1694م ،وتلقى العلم على م�شايخها ،وغادرها
�سنة 1121هـ �إىل دم�شق ،و�أخذ عن جماعةٍ من علمائها منهم :ال�شيخ عبد الغني النابل�سي ،وال�شيخ عبد الرحمن
املجلد ،ثم رحل �إىل مكة �سنة 1123هـ ،و�أخذ باحلرمني عن �أئم ِة احلديثِ ال�شيخني� :أحمد النخلي ،وعبد اهلل
الب�رصي ،ويقال �إنه انتهى �إليه يف زمنه علو الإ�سناد ،وقام يف حياته برحالت عديدة �إىل دم�شق والروم ،و�ص َّنف
�سماه�“ :إنالة الطالبني العوايل املحدثني” ،ور�سالة يف الفرق بني القر�آن
العدي َد من امل�ؤلفات النافعة منها ثبت َّ
الكرمي والأحاديث القد�سية ،ور�سالة يف �آثار ال�شيخ مراد الأزبكي ،وتويف – رحمه اهلل تعاىل -يف ال�سابع والع�رشين
من جمادى الأوىل �سنة 1170هـ .انظر ،الزركلي ،الأعالم� ،156 :4 ،أعالم النبالء .34 :7
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الفصل الثالث
الطريقة اخللوتية
مقدمة:
يرتبط ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي بالطريقة اخللوتية ،وين�سب �إليها،
كونه من كبار م�شايخها الذين كان لهم دور بارز يف انت�شارها ،وذيوع �صيتها
يف عديد من الأقطار العربية والإ�سالمية ،وت�شري املخطوطة التي ت�ؤرخ حلياته
وجهوده �أن �أتباع الطريقة من املريدين قد ناهزوا املائة �ألف يف القطر امل�رصي،
مما حدا بال�شيخ البكري �إىل �إيقاف عملية ت�سجيلهم ،يقول ابنه كمال الدين
يف معر�ض و�صفه لزيارته الديار امل�رصية بعد �أن �أدى فري�ضة احلج« :ويف
�أثنائها توجه �إىل �أر�ض الكنانة ،و�صحب معه جميع الأهل واخل َّدام ،وكان جمعاً
كثريا ً ب�إفراط ،ونزل يف بيت قريب من خط (باب اخلرق)  ،وهناك ازدحمت عليه
اخلالئق من كل فج ،وظهرت كلمته يف تلك الأقطار ،وملا بلغت التالميذ مائة
�ألف� ،أمر بعدم كتابة �أ�سمائهم ،وقال هذا �شيء ال يدخل حتت ع ّد» (. )1
وت�شري الرحالت التي قام بها البكري �إىل فل�سطني وال�شام والعراق �إىل �أن
الهدف الأ�سا�س من هذه الرحالت االطالع على �أحوال املنت�سبني للطريقة ،ون�رشها
ومبايعة بع�ض م�شايخها ،والإجازة لهم بالإر�شاد والت�سليك ،وكان من ثمرة هذا
الن�شاط �أن �أ�ضحت اخللوتية يف عهده من �أو�سع الطرق ال�صوفية انت�شارا ً و�أكرثها
�أتباعاً ،وهذا ما �أكده ح�سن بن عبد اللطيف احل�سيني يف تراجمه لأهل القد�س،
حيث قال يف ترجمته لل�شيخ البكري�« :أ�شه َر طري َق اخللوتية حتى �أخذ عنه
�ألوف ،واهتدى بهديه خلق كثري» ( )2وجدير بالذكر �أن البكري قد �أفاد ممن �سبقه
من م�شايخ الطريقة و�أعالمها ،وبخا�صة فيما �سطروه من �أورادها و�آدابها ،ولكنه
مع ذلك مل يقف عند حدود ما التزم به �أولئك ،بل �أ�ضاف �إىل الطريقة �إ�ضافات
وتغيريات تتالءم وظروف كل �إقليم كانت تنت�رش فيه.
1 .1حممد كمال الدين البكري� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق ،املخطوط� ،ص.38 :
2 .2احل�سيني ،ح�سن بن عبد اللطيف (ت  1226هـ1811 /م) ،تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش الهجري ،
درا�سة وحقيق �،سالمة �صالح النعيمات (عمان :مطبعة �شقري� ،)1985 ،ص.159 :
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نشأة الطريقة يف بيت املقدس:
كان للبكري ف�ضل املبادرة لن�رش هذه الطريقة يف ربوع الديار الفل�سطينية،
وبخا�صة يف عا�صمتها القد�س ال�رشيف التي كان ينت�رش فيها عديد من الطرق
ال�صوفية كالقادرية والرفاعية وال�شاذلية واملولوية ( )1وغريها.
ومن �أوائل من انت�سب �إليها من م�شايخ القد�س وعلمائها :حممد الطواقي،
وم�صطفى بن عقبة ،وعبد اهلل امل�رصي ،و�سليمان من �أهل بيتونيا ،وت�شري بع�ض
ر�سائله املخطوطة �إىل �أن البكري يف بداية ن�رشه للطريقة ،كان يتكتم ويتعمد
عدم الإف�صاح عنها لدى عامة النا�س ،فكان كما قال يف ر�سالته( :اخلمرة احل�سية
يف الرحلة القد�سية)  ،يجتمع مبريديه وتالميذه �رسّا ً يف اخللوة النحوية وي�أمرهم
بالكتمان ،وعدم اجلهر بانت�سابهم للطريقة .يقول يف هذا ال�صدد« :و�أمرتهم
بالكتمان دون الإ�شاعة ،و�أو�صيتهم بحفظ نامو�س الطريق وعدم الإ�ضاعة» (. )2
ورمبا يبدو هذا التحوط الذي �أبداه البكري ،وحر�صه البالغ على �رسية
الطريق ،وعدم �إ�شهارها والإعالن عنها غريباً يف ع�رص كان من �أبرز �سماته
ت�شجيع الطرق ال�صوفية ورجاالتها على ن�رش تعاليمهم بحرية دون حجر على
ن�شاطاتهم� ،أو ت�ضييق عليهم ،فمن املعلوم �أن ال�سلطة العثمانية ،وال �سيما
يف الفرتة التي عا�ش فيها البكري د�أبت على رعاية هذه الطرق واحت�ضانها،
لي�س لأ�سباب دينية �أو روحانية فح�سب ،و�إمنا لأ�سباب �سيا�سية ،وذلك ل�ضمان
ت�أييد م�شايخ ال�صوفية و�أتباعهم الذين ميثلون �رشيحة وا�سعة من املجتمعات
الإ�سالمية املن�ضوية حتت احلكم العثماين ،وك�سبهم ملواجهة �أعدائهم من جهة،
و�ضمان ابتعادهم عن التفكري يف �أمور احلكم وال�سيا�سة ،ومواجهة ال�سالطني
العثمانيني من جهة �أخرى.
و�أظن �أن الدافع احلقيقي وراء هذا التكتم يكمن -يف ر�أيي -يف عاملني،
�أولهما :احلذر من الطرق ال�صوفية املناف�سة التي كان لبع�ضها ح�ضور بارز يف
1 .1م�صطفى البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،درا�سة وحتقيق د .غالب عناب�سة� ،ص.5:
احل�سية يف الرحلة القد�سية ،خمطوط� ،ص.22-21 :
2 .2م�صطفى البكري ال�صديقي ،اخلمرة
ّ
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القد�س ال�رشيف ،واخل�شية �أن يقف م�شايخ تلك الطرق و�أتباعها موقف املعار�ض
للطريقة ،وال �سيما �أنها كانت يف بداية ن�ش�أتها� ،أما العامل الثاين فيتمثل بتجنّب
املواجهة واخلالف مع التيار الإ�سالمي املحافظ الذي كان يقف موقفاً عدائياً من
الطرق ال�صوفية عامة ،ويرى �أن ما ي�أتون به يف عباداتهم وخلواتهم من �أمور
ال تخلو من البدع ،بل و�صل اخلالف بني �أرباب الطرق ال�صوفية ،وبني بع�ض
املت�شددين من عامة امل�سلمني �إىل حد اتهامهم بالكفر واخلروج عن تعاليم
الإ�سالم.
ومعلوم �أن هذا اخلالف واكب ال�صوفية منذ ن�ش�أتها ،وقد خفف من وط�أته
و�آثاره يف عهد العثمانيني ما لقيته تلك الطرق – كما �أ�رشنا من قبل – من
دعم معنوي ومادي على �أيدي ال�سالطني العثمانيني ،مما وفر لها احلماية،
و�أتاح لأتباعها وم�شايخها ق�سطاً وافرا ً من احلرية ،والعمل على ن�رش تعاليمهم
ومعتقداتهم ،و�ساعد بالتايل على �رسعة انت�شارها ،وتزايد �أعداد املنت�سبني لها.
وهكذا انتقلت اخللوتية من طور الكتمان �إىل طور الذيوع واالنت�شار على
يدي البكري نف�سه الذي كان له – كما �أ�سلفنا – الف�ضل الأول يف انتعا�شها،
ْ
وازدياد �أعداد املنت�سبني لها يف بيت املقد�س خا�صة والديار الفل�سطينية عامة،
ويد ّل على ذلك قائمة الأ�سماء التي ذكرها البكري يف نهاية ر�سالته اخلمرة
�شعال ال�سلطانية ،واحلاج حممد
احل�سية يف الرحلة القد�سية مثل :احلاج علي َّ
بن ن�سيبة ( ، )1ومن خليل الرحمن� :إبراهيم اخلليلي ،واحلاج ذياب ،وال�شيخ
حممد ال�ضمريي الطرعاين ( . )2وحر�ص البكري يف �أثناء �إقامته يف بيت املقد�س
على تزويد �أتباعه ومريديه ب�آداب الطريقة و�رشوطها وقواعدها ،وكتب لتحقيق
هذه الغاية ر�سائل عدة �أهمها :الن�صيحة ال�سن ّية يف معرفة �آداب ك�سوة اخللوتية،
والو�صية اجللية لل�سالكني طريق اخللوتية ( ، )3وه ّدية الأحباب فيما للخلوة من
1 .1اخلمرة احل�سية� ،ص22-21 :
2 .2م�صطفى البكري ال�صديقي ،اخلطرات الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سية �ص  ،38 :م�صطفى البكري
ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيادة برزة واملقام ،حتقيق حممد عناب�سة� ،ص.33 :
3 .3حققت هذه الر�سالة ون�رشت من طرف الدكتور �إبراهيم ربايعة وهي يف الأ�صل ر�سالة قدمت لنيل درجة
املاج�ستري يف جامعة النجاح الوطنية /نابل�س عام 1999م.
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ال�رشوط والآداب ( )1ور�سالة ال�صحبة التي �أنتجتها اخلدمة واملحبة ،ونظم يف
معرفة كيفية �إجال�س املريد على ال�سجادة ،وت�شييد املكانة عن حفظ الأمانة،
وفي�ض اجلليل يف �أرا�ضي اخلليل (. )2

تسميتها باخللوتية:

اخللوتية – كما ذهب بع�ض الباحثني� )3( -سميت كذلك ن�سبة �إىل رجالها
من �آل اخللوتي ،وهي يف الأ�صل فرع من ال�سهروردية التي تفرع عنها كثري من
الطرق ال�صوفية مثل :الكربوية واملولية واجللوتية .وتن�سب �إىل �صاحب العوارف،
�شهاب الدين عمر ال�سهروردي ،م�ؤ�س�سها الأول الذي يعد من �أبرز �أ�صحاب العارف
باهلل �أبي النجيب ال�سهروردي وكان �أول ظهورها يف خرا�سان يف �أواخر القرن
الثامن الهجري والرابع ع�رش امليالدي ،ثم انت�رشت بعد ذلك يف عينتاب من بالد
فار�س عن طريق (�شاه ويل اخللوتي)  ،ثم انتقلت �إىل دم�شق على يد ال�شيخ
�أحمد الع�سايل اخللوتي املدفون يف جامعه الكائن يف �إحدى �ضواحي دم�شق ،ثم
ازدهرت الطريقة على يد عدد من امل�شايخ مثل :ال�شيخ �أيوب اخللوتي ،و�أحمد بن
�سامل اخللوتي ،وعبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي ،وم�صفى البكري ال�صديقي،
وحممد احلفناوي ،وغريهم .وت�شري �سل�سلة �أ�سانيد اخللوتية �إىل �أن ال�شيخ حممد
بن نور الدين اخللوتي الذي تن�سب �إليه الطريقة �أخذ عن ال�شيخ �إبراهيم الزاهد
الكيالين ( 700هـ)  ،عن جمال الدين التربيزي ،عن �شهاب الدين حممد التربيزي
عن ركن الدين �أبي الغنائم حممد بن الف�ضل ال�سنجابي عن قطب الدين الأبهري()4
.1
.2
.3
.4

1انظر اخلمرة احل�سية� ،ص34 :
2البكري ،اخلطرات الثانية� ،ص.38:
3الكوثري� ،ص ،24 :وانظر ال�شيخ كمال الدين احلريري (ت1299ﻫ) ،تبيان و�سائل احلقائق يف بيان �سال�سل
الطرائق� :ص  ،4املو�سوعة الإ�سالمية مادة وطريقة 172 :15 ،وما بعدها ،املحبي ،خال�صة الأثر ،248:1
253
4هو من م�شاهري �أ�صحاب �أبي النجيب ال�سهروردي وا�سمه حممد بن �أحمد ،قطب الدين الأبهري (ت  590هـ)،
ومن تالميذه ال�شيخ ركن الدين الزجناين (ت 615 :هـ) ،ومنه �أخذ ال�شيخ �شهاب الدين حممد بن حممود
التربيزي املعروف بابن ال�صيدالين ومنه �أخذ ال�شيخ �إبراهيم الزاهد الكيالين املتويف يف حدود �سنة 653
هـ ،وبهذا تتعينَّ طبقته فيه ،بد�أ الت�سليك بالأ�سماء ال�سبعة والأطوار ال�سبعة ،ومنه تلقى ال�شيخ حممد بن نور
الدين اخللوتي م�ؤ�س�س الطريقة اخللوتية واملتوفى يف حدود ( 665هـ) انظر ترجمته يف الكوثري ،حممد زاهد،
البحوث ال�سنية عن بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة اخللوتية (القاهرة :املكتبة الأزهرية للرتاث ،د.ن) �ص.29 :
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عن �أبي النجيب ال�سهروردي ()1

و�أ�شار الباحث  F. D. Jongيف مادة خلوة يف دائرة املعارف الإ�سالمية �أن
اخللوتية فرع من الأبهارية الزاهدية وفق ر�أي كمال الدين حممد احلريري (ت
 )1882كما ورد يف خمطوطه( :تبيان و�سائل احلقائق يف بيان �سال�سل الطرائق).
وذكر �أن �أول من ا�ستخدم م�صطلح اخللوتية هو عمر اخللوتي (، )2
يف حني �أكّد ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي �أن �أول من �أطلق ا�سم اخللوتية
على هذه الطريقة هو حممد بن نور الدين اخللوتي ( ، )3ومنه انتقلت �إىل ال�شيخ
عمر اخللوتي ،ومنه �إىل ال�شيخ يحيى ال�رشواين (( )4ت 1464م) ثم ال�شيخ حممد
1 .1هو العارف باهلل ،ال�شيخ عبد القاهر بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل عموية بن �سعد البكري ،ولد عام 490
هـ ودفن يف خربة على �شاطيء دجلة يف العراق �سنة  563هـ ،وكان �آية يف العلم والورع والإر�شاد� ،أخذ الت�صوف
عمه وجيه الدين �أبي حف�ص عمر القا�ضي ،وعن ال�شيخ �أحمد الغزايل ،ولل�شيخ �أبي النجيب العديد من امل�ؤلفات
عن ّ
منها�( :آداب املريدين)� ،رشحه ال�شيخ علي القاري �رشح ًا جيداً بعد �أن ت�صوف يف �آخر عمره ،انظر الكوثري ،البحوث
ال�سنية� ،ص.27 :
َّ
 F.D Jong, Khalwatiyya, E12, IV Brill, Leiden, 1978 pp 991- 9932 .2ويذهب كثري
من اتباع الطريقة �إىل �أن �أ�صل اخللوتية يعود �إىل العهد النبوي ،فقد روي عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
كرم
قوله لعلي بن �أبي طالب  ( :يا علي ال تقوم ال�ساعة وعلى وجه الأر�ض من يقول اهلل ،فقال الإمام علي َّ
اهلل وجهه :كيف �أذكر يا ر�سول اهلل ،فقال النبي (�ص) � “ :أغم�ض عينيك وا�سمع عني ثالث مرات ،ثم قل� :أنت
ثالث مرات و�أنا ا�سمع ،ثم قال النبي (�ص) ،ال �إله �إىل اهلل ثالث مرات مغم�ض ًا عينيه رافع ًا �صوته وعلي ي�سمع
ثم قال علي  :ال �إله �إال اهلل كذلك والنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�سمع .انظر موقع الطريقة الربهانية www.
. burhaniya.org
3 .3حممد كمال الدين م�صطفى البكري� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق� ،ص:
ال�سيد بهاء الدين ال�شرَّ واين الباكوي ،من م�ؤ�س�سي الطريقة اخللوتية ،ولد
4 .4هو ال�شيخ يحيى جالل الدين ابن ّ
مبدينة ( �شماخي ) يف والية (�رشوان) الواقعة باجلنوب ال�رشقي من القوقا�س ،كان �أبوه من �أرباب الرثوة،
وكان هو �صاحب جمال وكمال ،قيل يف �سبب انت�سابه للطريقة اخللوتية �أنه كان يف �صباه يلعب بال�صوجلان
فمر عليه ال�شيخ املعروف بيريزادة ابن ال�شيخ عز الدين اخللوتي ،وكان مربداً لل�شيخ �صدر الدين اخللوتي،
َّ
فدعا له بالفوز ،فر�أى ال�سيد يحيى يف تلك الليلة ر�ؤيا تغيرَّ ت بها �أحواله فالتج�أ �إىل خدمة ال�شيخ �صدر الدين
اخللوتي والزم خدمته رغم معار�ضة والده وانكاره ،انتقل ال�شيخ يحيى بعد وفاة �شيخه �إىل باكو يف �ساحل
بحر اخلرز وتفرغ لن�رش الطريقة اخللوتية فتبعه الآالف ،ون�رش اخللفاء وبعثهم �إىل �أطراف املمالك ،وهو �أول
�سن ذلك يف هذه الطريقة .تويف ال�شيخ يحيى يف باكو �سنة 867هـ وله العديد من امل�ؤلفات� ،أ�شهرها
من َّ
ورد ال�س َّتار ،وعليه �رشوح عدة ومن م�ؤلفاته �أي�ض ًا � :أ�رسار الطالبني ،و�شفاء الأ�رسار ،و�أ�رسار الوحي ،وك�شف
القلوب ،ومراتب �أ�رسار القلب ،و�أ�رسار الو�ضوء ورموز الإ�شارات ،ومنازل العارفني ،و�رشح الأ�سماء الثمانية
ال�سنية عن
وغريها .وغالبية هذه امل�ؤلفات مكتوب باللغة الفار�سية .انظر ،الكوثري ،حممد زاهد ،البحوث
ّ
بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة اخللوتية� ،ص.34-31 :
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

69

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

بهاء الدين الأرذجناين (( )1ت 1474م)  ،ومنه �إىل ال�شيخ جمال اخللوتي املعروف
ب�شلبي خليفة (ت 1494م) (. )2
وقد رجح الدكتور حممد البخيت يف مقدمة حتقيقه لكتاب( :تاريخ القد�س
واخلليل) ما ذهب �إليه البكري ،ف�أكد �أن م�ؤ�س�س الطريقة هو ال�شيخ حممد
اخللوتي وهي طريقة م�ؤيدة بال�رشيعة واحلقيقة ( .)3وذكر �أنها تعرف �أي�ضاً
بالقرابا�شلية ن�سبة �إىل ال�شيخ علي قرابا�ش �أحد علماء �أدرنة (ت  )1515الذي
قدم من ا�ستانبول ،ون�رش معامل الطريقة يف ربوع الديار ال�شامية ،منطلقاً من
مدينة حلب التي كانت موطن ن�رش اخللوتية الأول يف �سوريا،
فمن املعلوم �أن ال�شيخ عبد اللطيف احللبي تلقى الطريقة يف م�سقط
ر�أ�سه حلب ،ومن ثم انتقل �إىل مدينة دم�شق لن�رشها ،ف�أجازها –كما �سبق-
لل�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ،وذكر حممد كمال الدين البكري يف ترجمته
لوالده( ،)4وكذلك املرادي يف �سلك الدرر (� )5أن ال�شيخ عبد اللطيف �أخذ الطريقة
عن �شيخه م�صطفى الأدرنوي الذي �أخذها بدوره عن والده ال�شيخ على قرابا�ش
املذكور �أعاله .ومن هنا يظهر �أن بذور الطريقة اخللوتية ون�ش�أتها كانت يف بالد
الأنا�ضول ،ومنها انتقلت �إىل ال�شام واحلجاز وم�رص ،و�سميت باخللوتية – كما
�أ�رشنا �سابقاً -ن�سبة �إىل م�ؤ�س�سها حممد نور الدين بن �أحمد بن حممد كرمي الدين
اخللوتي اخلوارزمي ،املتوفى يف م�رص �سنة  986هـ ،وهو من �أئمة ال�صوفية يف
خرا�سان يف القرن العا�رش الهجري ( )6و�آخرين من ن�سله كعمر اخللوتي ،وجمال
اخللوتي ،وم�صطفى اخللوتي وغريهم ،ويعرفون بالقرابا�شلية ن�سبة �إىل علي
�أفندي قرابا�ش ،ويبدو �أن القرابا�شلية فرع مميز من فروع اخللوتية باعتبارهم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1من تالميذ ال�شيخ يحيى ال�رشواين ،ولد يف ( كرثليج ) من ملحقات �أرزجنان يف الأنا�ضول ال�رشقي ،تويف يف
�أرذجنان �سنة 879هـ ،ودفن يف مقربة اجلامع الكبري ،ومن م�ؤلفاته :مقامات العارفني ،ومعارف ال�سالكني،
وهو حمفوظ يف مكتبة املرادية يف �أزمري .انظر الكوثري ،حممد زاهد ،مرجع �سابق �ص .35
2الكوثري� ،ص.32-21 :
3م�ؤلف جمهول ،تاريخ القد�س واخلليل ،حتقيق :د .حممد البخيت ،نوفان ال�سوارية( ،لندن :م�ؤ�س�سة الفرقان
للرتاث الإ�سالمي2004 ،م) �ص.89 :
4حممد كمال م�صطفى البكري� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق� ،ص
5املرادي� ،سلك الدرر128:3 ،
6الكوثري ،البحوث ال�سنية� ،ص ،25 :حممد ح�سني خملوف العدوي� ،أوراد ال�سادة اخللوتية (القاهرة.67،)1963،
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م�ؤ�س�سني للطريقة ،ولهذا ذكرهم ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي يف �إحدى
ق�صائده منوهاً بهم ومبنزلتهم قائالً:
قد نهج���وا نهج اجلني���د َف َرقُوا
واخللوتي���ة الك���رام ف���رقُ
من قد دع���وا بالقرابا�شلية ()1
وخريه���م طريقن���ا العلي���ة
وقيل �إنها �سميت باخللوتية ن�سبة �إىل اخللوة ،حيث ُعرف عن م�شايخها
�أنهم كانوا ي ُّربون املريدين والأتباع عن طريقها ،و�إمنا ن�سبت هذه الطريقة �إىل
اخللوة مع �أن جميع الطرق ال ب َّد لها من خلوة؛ لأن م�شايخها كانوا يكرثون من
اخللوة �أكرث من غريهم ،واخللوة يف املفهوم ال�صويف تعني العزلة واالنقطاع عن
النا�س ،وترك م�شاغل الدنيا ،والتفرغ للعبادة ،وذكر اهلل بقلب طاهر خا�شع ،ال
ت�شغله هموم احلياة ،ونف�س زكية ال ي�ؤرقها ه ّم من هموم العي�ش التي ال تنقطع،
ويخ�ضع املريد يف خلوته لإ�رشاف �شيخه الذي «يعلمه �إذا جهل ،ويذكره �إذا
غفل ،وين�شطه �إذا فرت ،وي�ساعده على دفع و�ساو�س ال�شيطان ،وهواج�س النف�س
الأمارة بال�سوء» (، )2
وهي يف اعتقادهم واجبة على من يود االنتظام يف �سلك ال�صوفية ،ودليلهم
يف ذلك ما ورد يف القر�آن الكرمي من قوله تعاىل} :واذكر ا�سم ربك وتبتل �إليه
تبتيال{ (املزمل . )8 :وقوله تعاىل حكاية عن �إبراهيم عليه ال�سالم }و�أعتزلكم
وما تدعون من دون اهلل{ (مرمي ، )48 :وا�ستدلوا كذلك بحديث روي عن عائ�شة
ر�ضي اهلل عنها قالت� :أول ما بدئ به الر�سول من الوحي الر�ؤيا ال�صاحلة يف
النوم ،فكان ال يرى ر�ؤيا �إال جاءت مثل فلق ال�صبح ،ثم ُح َّبب �إليه اخلالء ،فكان
يخلو بغار حراء ويتحنث فيه الليايل ذوات العدد» ( )3ويف احلديث -كما
يت�ضح -دليل على �أن اخللوة عون للإن�سان على تعبده و�صالح دينه ،فالأوىل
ب�أهل البداية اخللوة واالعتزال؛ لأنهما يريحان القلب من �أ�شغال الدنيا فتتفجر
منهما ينابيع احلكمة ()4
.1
.2
.3
.4

1اجلربتي ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار  367:26وانظر ،ليلى امل�رصي ،ال�شجرة الزكية� ،ص.90 :
2انظر املوقع الإلكرتوين ........www.elwardianschool.gogoo
3انظر تعريف ًا لل�صوفية ومناهجها وم�شايخها يف املوقع الإلكرتوين www.12579.dahek.net
4املرجع نف�سه
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واخللوة يف العرف ال�صويف -باعتبارها طريقاً للو�صول -تقت�ضي العزلة
ومفارقة الأ�صحاب ،وترك الدنيا وما فيها ،فالوحدة هي جلي�س ال�صديقني ،وهي
حديث النف�س ومناجاتها لنف�س وخلق �آخر للنف�س من داخلها ،والطريق �إىل اهلل
والو�صول �إليه ي�ستبعد �أن يعي�ش ال�سالك مع �أحد �سواه ..واخللوة على �أنواع:
اخللوة املطلقة ،وخلوة ال�صمدانية ،وخلوة الهدهد وخلوة العزيز ،وهي خلوة
يف الظاهر ،وم�شاركة يف الباطن ،واخللوة �إما �أن تكون ظاهرة عزل ًة باجل�سد� ،أو
باطنة عزل ًة بالروح ،الأوىل للعامة ،والثانية للخا�صة� ،إذ يرى بع�ض ه�ؤالء �أن
خلو النف�س من الأ�سباب ال يعني العزلة عن اخللق.
ويرى ال�صوفية �أن للخلوة �أداباً ،ولها �آفات عند اخلا�صة والعوام� ،أما �آدابها
فتتمثل بال�صدق والذكر والعبودية و�أ�سماء الن�رصة والر�ضا ،وثمرة ذلك كله
الظفر مبواهب املنة الأربع :ك�شف الغطاء ،وتنزل الرحمة ،وحتقيق املحبة ول�سان
ال�صدق ،و�أما �آفاتها عند العوام القا�صدين �إىل اهلل ،فتتمثل بتعلق القلب بالأ�سباب
وركون النف�س �إىل جهة خم�صو�صة ،واالكتفاء بالعقل وخاطرات العدو ،وتتمثل
�آفاتها عند اخلوا�ص بالو�ساو�س والنا�س والوقت واحلوا�س والو�صية ،والعزلة عن
النا�س ،و�إيثار اخللوة على امللأ يقرب من احلق والإن�سانية (.)1
ويجعل ال�صوفية للخلوة نوعني :عامة يتفرغ بها امل�ؤمن لذكر اهلل ب�أي
�صيغة كانت مثل :اهلل اهلل� ،أو �سبحان اهلل� ،أو ما يراه ال�شيخ من كلمات� ،أو تالوة
�آيات الذكر احلكيم� ،أو حما�سبة نف�سه� ،أو التفكر يف خلق ال�سماوات والأر�ض.
وخا�صة  :غايتها الو�صول �إىل مراتب الإح�سان .وهذه ال تكون �إال ب�إ�رشاف مر�شد
م�أذون يكون على �صلة دائمة معه ،ويوكل به من يقوم له بقدر ي�سري من القوت
احلالل ،وي�ستمر معه فرتة حتى ُيزيل عنه ال�شكوك ،ويدفعه �إىل �آفاق املعرفة،
ويرفع عنه احلجب والأوهام والو�ساو�س وينقله من الك ْون �إىل املك َّون (.)2
وقد �أجمل الغزايل الفوائد التي يجنيها املريد من خلوته واعتزاله عن
1 .1اجليلي ،الإ�سفار عن ر�سالة الأنوار� ،ص 81:46 :وانظر ،د .ح�سن حنفي.873:1 ،
2 .2انظر املوقع الإلكرتوينwww.12579.dahek.net :
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النا�س قائالً�« :إن من فوائدها التفرغ للعبادة والفكر واال�ستئنا�س مبناجاة اهلل،
وجتنب املعا�صي ،والتخلف عن الفنت واخل�صومات ،ومن �رشور النا�س واحلمقى
واملغفلني ،ومنع طمع النا�س يف النف�س .ومن فوائدها �أي�ضا ً :املخالطة التي
ال تتحقق بالعزلة والتعليم والتعلم والنفع واالنتفاع والت�أديب والت�أدب،
واال�ستئنا�س والإينا�س ،والتوا�ضع مع النا�س وك�سب التجارب» ( . )1والعزلة كما
ي�رصح كبار م�شايخ ال�صوفية ت�ضمن ال�سالمة من الغيبة والرياء واال�شتغال بزينة
الدنيا ولهوها ،ومن ملل الأ�صدقاء ،و�سرت الفاقة من العدو ال�شامت ،وال�صديق
املتوجع ،والتفرغ للنظر يف العلم ،وا�ستنباط احلكمة ،يقول ال�شبلي« :مالك
الإفال�س اال�ستئنا�س بالنا�س» ،ويقول �أبو بكر الوراق» :وجدت خري الدنيا يف
العزلة واخللوة ،و�رشهما يف اخللطة» ،ويقول �أبو يزيد الب�سطامي� » :س�ألت ربي
كيف �أ�صل �إليك؟ قال :فارق نف�سك وتعال». )2( .
وحتقق اخللوة �أهدافها �إذا توافرت فيها �رشوط يلتزم بها املريد و�أهمها:
النية مع الإخال�ص لقطع الرياء وطلب ال�سمعة ،واال�ستئذان من ال�شيخ قبل
دخولها ،و�أن يعتقد املريد �أنه بدخوله اخللوة ال ي�سرتيح من �رشور النا�س
و�أ�رشارهم ،و�إمنا لي�سرتيح النا�س من �رشه و�أذاه ،وينبغي �أن تكون اخللوة مظلمة
كي ي�سد املريد على نف�سه طرق احلوا�س الظاهرة ،كما يحظر عليه اال�ستناد
�إىل جدار اخللوة �أو االتكاء �إىل �شيء منها كيما يبقى متيقظاً لأعدائه الأربعة:
(ال�شيطان ،والهوى ،والدنيا ،والنف�س الأمارة بال�سوء)  ،كما يحظر عليه احلديث
�إال مع �شيخه ،حتى يظل قلبه م�شغوالً بالذكر ،واعياً ملعنى الإح�سان ،وهو �أن
تعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن مل تكن تراه ف�إنه يراك» (.)3

منهاج الطريقة اخللوتية:
منهاج الطريقة هو التطبيق العملي لل�رشع قوالً وعمالً و�أخالقاً ،وذلك
�1 .1أبو حامد الغزايل� ،آداب العزلة� ،إحياء علوم الدين� :ص .243-221 :وانظر د .ح�سن حنفي873:1 ،
2 .2انظر� ،أحمد النق�شبندي اخلالدي ،الطرق ال�صوفية ،حتقيق :د� .أحمد ال�سايح وتوفيق وهبة ( ،القاهرة :العاملية
للكتب والن�رش .د.ت)� ،ص.99 :
3 .3املرجع نف�سه� ،ص 101 :وما بعدها.
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ب�إ�صالح ظاهر ال�سالك وباطنه ،وذلك ب�صحبة ال�شيخ الوارث املر ّبي الذي ال
يكتفي بتعليم ُمريده ب�صورة نظرية بحتة ،و�إمنا ي�أخذ بيده لتطبيق �أحكام
ال�رشع عملياً ،فيثني عليه �إذا �أح�سن ،وينبهه �إذا زلَّ و�أخط�أ ،ويتفقده �إذا غاب
ويذكّره �إذا ن�سي ،ويزكّي قلبه �إذا ق�سا ،ويحفزه �إذا فرت ،ويحنو عليه ويحبه حمبة
الوالد لولده ،قا�صدا ً بذلك وجه اهلل تعاىل ،وبذلك يكت�سب املريد ال�صفات احلميدة
ومعرفة اهلل ،ويداوي عيوب نف�سه و�آفاته ،فلي�س كل من ي�صلح للمجال�سة ي�صلح
للم�ؤان�سة ،ولي�س كل من ي�صلح للم�ؤان�سة ي�ؤمتن على الأ�رسار ،وال ي�ؤمتن على
الأ�رسار �إال الأمناء ،ويتلقى ال�سالك على �شيخه حقوق ال�صحبة املرب�أة من العيوب
واملثالب و�آدابها ،ويحر�ص على �أن يتقيد يف �سلوكه ب�رشوطها و�أهمها :العقل،
وح�سن اخللق ،وال�صالح ،وعدم احلر�ص على الدنيا ،وال�صدق (.)1
يقول �صاحب ال�شطحات�« :إذا �صحبك �إن�سان و�أ�ساء ع�رشتك ،فادخل عليه
بح�سن �أخالقك ،يطيب عي�شك» (.)2
ومن ح�سن �آداب املريد �أن يبتعد عن كل ما ي�سيء لل�صحبة �أو يف�سدها
كتعلق النف�س بالأ�سباب واالكت�ساب ،واالكتفاء بالعقل ،وخطرات العدو بالأماين،
والتحدث والتحديد بالعبد ،وعلى املريد �أن يعلم �أن ال�صحبة مع الفوق هي
اخلدمة ،ومع التحت هي الرحمة وال�شفقة ،ومع الأكفاء والنظراء هي الفتوة،
وينبغي �أن ال يغيب عن ذهنه �أن �صحبة الف�ساق داء ودوا�ؤها مفارقتهم (.)3
و�صحبة �أهل ال�صالح تورث يف القلب ال�صالح ،و�صحبة �أهل الف�ساد ،تورث يف
القلب الف�ساد ،و�إذا اجتمع الإخوان فعليهم التوا�صي باحلق والتوا�صي بال�صرب(.)4
وللطريقة اخللوتية �أركان �سبعة هي :احلب ،واالمتثال ،والذكر ،والفكر،
وال�صمت ،والعزلة (اخللوة)  ،وال�صوم (اجلوع)  ،و�أ�صول هذه الأركان كما يقول
�أتباع هذه الطريقة يف كتاب اهلل ،و�سنة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�سرية
�آله و�أ�صحابه ،وال�سلف ال�صالح ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني (. )5
.1
.2
.3
.4
.5

�1آداب ال�صحبة والك�شف والتبيني� ،ص.272:
2ال�شطحات� ،ص.80:
3جامع الأ�صول ،135-132:2 ،د .ح�سن حنفي ،من الفناء �إىل البقاء.874:1 ،
�4أبو علي بن الكاتب ،طبقات ال�صوفية ،د .ح�سن حنفي.874:1 ،
ال لهذه الأركان يف موقع الطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانيةwww.daraleman.org .
5تنظر تف�صي ً
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أوراد اخللوتية وأذكارها:
الأوراد �أذكار و�أدعية يناجي بها العبد ربه ،ويتذلل بني يديه وفاء بحق
العبودية له ()1
وللطريقة اخللوتية -كما يف �سائر الطرق ال�صوفية� -أوراد يومية راتبة،
و�أوراد اختيارية يلقنها ال�شيخ املر�شد ،ويتلقاها ال�سالكون املريدون ،فتكون لهم
زادا ً يف طريقهم �إىل اهلل تعاىل يداوي �أمرا�ض نفو�سهم ،وي�صقل قلوبهم ،ويدفع
البالء واحلزن والهم والغم عنهم ،ويجلب لهم ال�سكينة والأمن وال�صرب والر�ضا
وغريها ،وقد متيزت الطريقة بحر�صها على �أداء الذِّكر ب�أ�شكاله و�أنواعه كافة،
�رسّها و�صربها وفردياً وجماعياً ،قر�آناً وت�سبيحاً وتهليالً وتكبريا ً ،و�صالة على
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،والذكر بالأ�سماء وغري ذلك (.)2
وللأوراد يف الطرق ال�صوفية كافة �أهمية يف حياة ال�سالكني وارتقائهم من
مرتبة �إىل �أخرى يف طريق القوم ،فبها تعمر الأوقات بالذكر والدعاء وال�سنة
والواجب والطاعات التي هي :القدرة والروحة والوجلة؛ القدرة للتحيل والراحة
للتف�ضل والوجلة للتو�صل ،وال�سحر وقت املناجاة ،وذكر ما بعد ال�صبح مفتاح
الطاعات ،وما بعد الع�رص ا�ستغفار من الواقعات ( ، )3وهذا ف�ضالً عن �أن املداومة
على الذكر ت�ؤدي ب�صاحبها �إىل ال�سعادة يف الدارين ،وت�شوقه �إىل حتقيق ما ي�صبو
�إليه من ر�ضا اهلل ،وترتقي به يف منازل ال�صدق املرب�أة من الأهواء وال�شهوات ()4
ومع تعدد الطرق ال�صوفية ،وتفرع بع�ضها ،فقد كان لكل منها �أورادها و�أذكارها
اخلا�صة بها ،وغالباً ما كان �شيخ الطريقة ي�ؤلف وردا ً يقر�ؤه �أتباعه ومريدوه،
ال�ستار ،وكان
فال�شيخ يحيى جالل الدين ال�رشواين مثالً �ألف وردا ً �أطلق عليه ورد َّ
له �شهرة بني �أهل الطريق ،وكذلك ال�شيخ م�صطفى البكري �ألَّف ،وهو يف ربوع
.1
.2
.3
.4

1ال�شيخ عفيف بن حممد ح�سني الدين القا�سمي� ،أ�ضواء على طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة� ،ص64 :
2املرجع نف�سه.
�3أحمد النق�شبندي اخلالدي ،مرجع �سابق� ،ص.99 :
4انظر ما قاله ال�شيخ ال�رشقاوي يف هذا ال�صدد يف ،ال�رشقاوي ،عبد اهلل� ،رشح ورود ال�سحر( ،القاهرة :املطبعة
العادية 1855م) �ص ،:وانظر ال�شيخ عفيف بن حممد القا�سمي�( ،أ�ضواء على طريقة القا�سمي اخللوتية
اجلامعة (باقة الغربية ،مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطات� ،أكادميية القا�سمي ،ط� )2006 ،2ص64 :
وما بعدها.
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ال�سحر الذي مازال يقر�ؤه �أتباع اخللوتية حتى يومنا هذا،
القد�س ال�رشيف ،ورد َّ
وكان من املتعارف عليه يف منظومة التقاليد ال�صوفية �أن املريد املنت�سب
لطريقة ما ملزم بقراءة �أورادها و�أذكارها �سواء ما كان منها �إجبارياً �أم اختيارياً،
وال ينبغي عليه �أن يتجاوزها �إىل �أوراد �سواها من الطرق ،ومن ال�شواهد الدالة
على ذلك �أن ال�شيخ حممود الكردي الكوراين الذي كان للخلوتية يف م�رص
�سند عن طريقه ،ا�شرتط حني ان�ضم يف �سلك اخللوتية على يدي ال�شيخ حممد
احلفناوي تلميذ ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي وخليفته يف م�رص �أن يداوم
على قراءة �أوراد طريقته ال�سابقة املن�سوبة لل�شيخ علي الق�صريي .فقال خماطباً
احلفناوي« :يا�سيدي �إين �أ�سلك على يديك ،ولكن ال �أقدر على ترك �أوراد ال�شيخ
علي الق�صريي ،ف�أقر�أُ �أوراده و�أ�سل ُك طريقك ،ف�أجابه ال�شيخ �إيل ذلك ،ومل ي�شدد
عليه يف ترك �أوراد الق�صريي؛ ملا عرفه من �صدقه مع املذكور» ،وا�ستمر الكردي
على هذا فرتة من الوقت نال فيها �إجازة عن �شيخه احلفناوي� ،شهد له فيها
بالكمال والرتقي يف مقامات الرجال ،و�أذن له بالإر�شاد وتربية املريدين.
وحني قدم �شيخ �شيخه ال�سيد م�صطفى البكري «الزمه و�أخذ عنه كثريا ً من
علم احلقائق ،فلما ر�آه البكري ال يقر�أ �أوراد الطريقة اخللوتية ،عاتبه قائالً� :أيليق
بك �أن ت�سلك على �أيدينا ،وتقر�أ �أوراد غرينا� ،إما �أن تقر�أ �أورادنا �أو �أن ترتكنا.
فقال :يا �سيدي �أنتم جعلكم اهلل رحمة للعاملني ،و�أنا �أخاف من ال�شيخ الق�صريي
�إن تركت �أوراده ،و�شيء الزمته يف �صغري ال �أحب �أن �أتركه يف كربي ،فقال له
البكري :ا�ستخر اهلل ،وانظر ماذا ترى؟ لعل اهلل ي�رشح �صدرك .قال :فا�ستخرت اهلل
العظيم ،ومنت ،فر�أيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم والق�صريي عن ميينه وال�سيد
البكري عن ي�ساره ،و�أنا جتاههم ،فقال الق�صريي لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
يا ر�سول اهلل �ألي�ست طريقتي على طريقك� ،ألي�ست �أورادي مقتب�سة من �أنواركَ ،ف ِل َم
ي�أمرُ ال�سيد البكري هذا برتك �أورادي؟  ،وقال ال�سيد البكري :يا ر�سول اهلل :رجل
�سلك على �أيدينا وتولينا تربيته �أيح�سن �أن يقر�أ �أوراد غرينا ،ويهجر �أورادنا ،فقال
الر�سول عليه ال�سالم لهما :اعمال فيه القرعة ،وا�ستيقظ الكردي من منامه ف�أخرب
البكري فقال له :معنى القرعة ان�رشاح �صدرك انظره واعمل به ،قال ال�شيخ :ثم
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بعد ليلة و�أكرث ر�أيت �سيدي �أبا بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه يف املنام ،وهو يقول
يل :يا حممود خليك مع ولدي ال�سيد م�صطفى ،ور�أى ورد ال�سحر الذي �ألفه البكري
املج�سم كل حرف منه ،مثل اجلبل ،ف�رشح
مكتوباً بني ال�سماء والأر�ض ،بالنور
َّ
اهلل بعد ذلك �صدره ،والزم �أوراد البكري ،و�أخذ من �أوراد الق�صريي ما ا�ستطاع»)1( .

فروع الطريقة اخللوتية:
�أملحنا �سابقاً �أن عدد من انت�سب �إىل الطريقة اخللوتية يف عهد البكري
ال�ص ّديقي يف القطر امل�رصي وحده بلغ مائة �ألف ،وقد واكب هذه الزيادة املطردة
كرثة يف م�شايخ الطريقة واملتن ّورين فيها ،الذين د�أبوا يف ن�رشها يف العديد
من �أقطار العربي والإ�سالمي ،وال �سيما يف بالد ال�شام والعراق وتركيا واملغرب
العربي ،وكان من الطبيعي �أن ي�ضيف كل �شيخ من �أولئك ال�شيوخ مل�سات تعك�س
�شخ�صيته و�سلوكه وطريقة تفكريه وتعامله مع مريديه .الأمر الذي �أدى �إىل تفرع
الطريقة �إىل فروع متعددة مع احلفاظ على �أ�صلها وجوهرها ومبادئها و�أركانها.
ومن الالفت لالنتباه �أن كل فرع من هذه الفروع حمل ا�سم من�شئه� ،أو من كان
له ب�صمات وا�ضحة يف ن�رشه وتطويره ،وذلك انطالقاً من العالقة الوثيقة التي
تربط بني الطرق ال�صوفية وم�شايخها وكبار �أعالمها ،فالطريقة يف �أ�صلها اللغوي
تعني املمرّ الوا�سع املمتد ،ثم تطورت داللة الكلمة لتدل على ال�سرية �أو املذهب،
وتعني يف القامو�س ال�صويف :امل�سلك الذي ت�سلكه الطائفة من املت�صوفة(،)2
وعادة ما تن�سب �إىل �أحد امل�شايخ �أو العارفني الذين جعلوا لأنف�سهم نهجاً
خا�صاً يلتزمون به لت�سليك املريدين و�إر�شادهم ،و�أ�سلوباً مييزهم عن �سواهم يف
التزكية والتعليم والذكر والفكر ،فيقال على �سبيل املثال :القادرية والتيجانية
وال�شاذلية واخللوتية ن�سبة مل�شايخها ورجاالئها.
واخللوتية كغريها من الطرق ال�صوفية لها نهج مم َّيز يف تربية الأتباع
واملريدين وت�سليكهم ،والتدرج بهم يف مقامات الأحوال ومراتبها ،وتفرعت مثل
1 .1انظر ترجمة العارف باهلل ال�شيخ حممود الكردي الكوراين اخللوتي ( ت  )1195قي مو�سوعة ده�شة ،املوقع
الإلكرتوين .www.dahsha.com
2 .2املعجم الو�سيط ،مادة طرق.
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غريها من ٍ الطرق �أي�ضاَ �إىل فروع عديدة بالنظر �إىل ما ذكرناه �آنفاً من تو�سع
الطريقة وانت�شارها� ،إ�ضافة �إىل اختالف امل�شارب والبيئات التي عا�شها م�ؤ�س�سو
تلك الفروع ،وكذلك الأ�سلوب التي اتبعه كل منهم يف تربية الأتباع واملريدين،
فمنهم من �سلك معهم طريق ال�شدة واملجاهدة ،ف�أخذوهم بالريا�ضيات العنيفة،
وكرثة ال�صوم وال�سهر واخللوة واالعتزال والنا�س ،ومنهم من �سلك معهم طريق
اللني فكلَّفوهم بقدر ي�سري من ال�صيام والقيام ،دون �إلزامهم يف بداية انت�سابهم
للطريقة باخللوة والعزلة عن النا�س ()1
ويتَّ�ضح ملن يتابع تطور الطريقة اخللوتية وامتدادها يف �أرجاء العامل
الإ�سالمي �أن �أكرث فروعها تعددا ً وانت�شارا ً كان يف الإقليم امل�رصي ،وذلك بف�ضل
اجلهود التي بذلها ال�شيخ البكري ،وتلميذه ال�شيخ حممد بن �سامل احلفناوي،
ومن جاء بعده من �شيوخ الطريقة ور�ؤ�سائها .و�أبرزهم ال�شيخ �أحمد الدردير،
وال�شيخ حممود الكردي� ،شيخ العالمة عبد اهلل ال�رشقاوي� ،شيخ الأزهر ال�رشيف،
الذي هو �أي�ضاً �شيخ العالمة �أحمد الدمنهوري �شيخ الأزهر ،وعن ه�ؤالء ال�شيوخ
ومن حلقهم تفرعت اخللوتية �إىل فروع عدة .واتت�رشت يف �أرجاء القطر امل�رصي
كافة ،ومن �أبرز هذه الفروع:
 الشرباوية� :أ�س�سها ال�شيخ عمر بن هيكل بن جعفر ال�شربواي العمري الذي
ينتهي ن�سبه �إىل الفاروق عمر بن اخلطاب ،و�شيخها احلايل حممد عبد اخلالق
ال�شرباوي ،ومقرها يف �أمبابة.
 احملمدية :و�شيخها �سليمان بن �سامي حممود ،وم�ؤ�س�سها ال�شيخ حممد
عيد ال�شافعي ()2
 السمانية :ولها فرع يف �أم درمان بال�سودان و�شيخها عبد العزيز حممد
اجلمل ،ومقرها يف الدرب الأحمر بالقاهرة ،وم�ؤ�س�سها ال�شيخ حممد بن عبد
الكرمي ال�س َّمان (1132هـ 1189 /هـ)
1 .1انظر املوقع الإلكرتوين .aldoeain-ify.almmntada.net
2 .2انظر ترجمته يف املرقع الإلكرتوين . www.khalwatyya.com
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 الضيفية :و�شيخها �أحمد حممد �أمني ال�شواربي ،ومقرها يف �شارع �أبي بكر
ال�صديق بال ّدقي








اجلنيدية :و�شيخها ح�سني الد�سوقي اجلنيدي.

العمرانية القبيسية :و�شيخها عوين �أبو عمران القبي�سي.

املغازية :و�شيخها ن�ضال بن علي املغازي ،ومقرها يف اجليزة.

اهلراوية احلنفية :و�شيخها �أمني �إبراهيم الهراوي ،ومقرها يف ال�رشقية.

املروانية :و�شيخها عمر حممد مروان.

الصاوية :و�شيخها �أحمد ال�سيد علي ال�صاوي ،ومقرها يف الفيوم.

املسلمية :و�شيخها ح�سن حممد بن علي امل�سلمي ،ومقرها الزقاقيق.

 القصبية :و�شيخها �أحمد عبد الهادي الق�صبي �شيخ م�شايخ الطرق
ال�صوفية.
 الغنيمية :و�شيخها الدكتور حممد �أبو الوفا التفتازاين ،ومقرها يف م�رص
اجلديدة.






القاياتية :و�شيخها كامل عبد اجلواد القاياتي.

اهلامشية :و�شيخها حممد حممود �أحمد �أبو ها�شم ،ومقرها يف ال�رشقية.

البكرية :و�شيخها حممد كوبالي البكري.

اجلودية :و�شيخها حممد عبد املتعال البهوتي ،ومقرها يف املن�صورة.

املصيلحية :و�شيخها زغلول امل�صيلحي.

 الدمردواشية� :أ�س�سها العارف باهلل ال�شيخ حممد الكبري املحمدي املولود
يف تربيز �سنة  858و�شيخها احلايل حممد �أحمد م�صطفى الدمردا�ش.
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الدومية :و�شيخها عبد الوهاب الأ�سيوطي.
البهوتية :و�شيخها حممد عمر البهوتي.

العلوانية :و�شيخها مالك بن حممد بن علوان ومقرها يف بلبي�س ال�رشقية.

 الربهانية :تن�سب �إىل ال�شيخ �إبراهيم القر�شي الد�سوقي و�شيخها احلايل
حممد �إبراهيم حممد عثمان.
 الطاهرية العامرية :و�شيخها العارف باهلل الطاهر احلامدي ،وانتقلت �إليه
من والده ال�شيخ العالَّمة حممد �أحمد الطاهر احلامدي.



العونية العيونية :و�شيخها حممد �سيد مفتاح.
احلدادية :و�شيخها حممود احلداد امل�رصي.

احل�ساين،
احلسانية :و�شيخها العارف باهلل ال�شيخ حممد �أحمد الطيب
 ّ
َّ
ومقرها يف مدينة (القرنة) بالأق�رص.
 األمحدية :و�شيخها الدكتور �أحمد الطيب مفتي جمهورية م�رص العربية
�سابقاً ورئي�س جامعة الأزهر (.)1
 البيسارية اخللوتية :وم�ؤ�س�سها ال�شيخ عمر بن �أبي بكر البي�سار املتوفى
يف القرن الثاين ع�رش الهجري ومقرها يف مدينة طرابل�س بلبنان.
ومن فروع اخللوتية يف تركيا :اجلراحية اخللوتية وم�ؤ�س�سها ال�شيخ نور الدين
حممد اجلراح ( )1721 -1678وهي الوحيدة من بني فروع اخللوتية التي تتوىل
م�شيختها امر�أة وهي ال�شيخة (فيلبا فردريك)  ،واالغتبا�شية ،والع�شاقية ،والنيازية،
وال�شم�سية ،وال�شجاعية� ،أما يف ال�سودان فمن �أبرز فروعها :املريغنية وال�سمانية
1 .1ملزيد من املعلومات عن هذه الفروع و�سواها انظر ،جملة الت�صوف الإ�سالمي العدد � ،204ص ،48 :املوقع
الإلكرتوين رجع ال�صدى ، www.raj3elsada.com ،فريد عبد الرحمن دي يوجن ،تاريخ الطرق ال�صوفية يف
م�رص يف القرن التا�سع ع�رش ،ترجمة عبد احلميد فهمي اجلمال ( ،القاهرة  :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب)1995 ،
�ص 114 :وما بعدها.
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و�شيخها ال�رشيف نور الدامي ،والهندية و�شيخها يو�سف الهندي .والربهانية.
واحل�سانية الهبارية و�شيخها �إبراهيم ح�سن الهبارية.
وللخلوتية فرع عظيم يف املغرب العربي هو الطريقة الرحمانية اخللوتية،
ومقرها يف بلدة جرجرة يف القطر اجلزائري ،وم�ؤ�س�سها ال�شيخ عبد الرحمن
اجل�شطويل الذي �أخذها عن ال�شيخ حممد بن �سامل احلفناوي ،تلميذ ال�شيخ
م�صطفى البكري ال�صديقي وجلبها �إىل اجلزائر ،فن�سبت �إليه ،وانت�رشت الطريقة
بعد ذلك يف املغرب العربي ،وذلك �سنة 1774م .وكان لها قبل نهاية القرن
التا�سع ع�رش قرابة  220زاوية ت�ضم �أكرث من � 160ألف مريد ،وهي من �أو�سع الطرق
انت�شارا ً ( )1يف حقبة اال�ستعمار الفرن�سي ،ولكن دورها تراجع بف�ضل اجلهود التي
بذلها الإمام عبد احلميد بن بادي�س رئي�س جمعية العلماء امل�سلمني ،الذي
خا�ض مواجهة حا َّدة مع الطَّ رقيني و�أ�صحاب الطرق ال�صوفية.
وانبثق عن اخللوتية يف منت�صف القرن التا�سع ع�رش للميالد وما بعده
فرع �أطلق عليه الطريقة اخللوتية الرحمانية اجلامعة ،و�سميت الرحمانية ن�سبة
�إىل ال�شيخ عبد الرحمن ال�رشيف الذي كان خلوتي الأ�صل ،ثم جمع �إىل جانبها
�إجازات من طرق �صوفية �أخرى منها الرفاعية والقادرية والأحمدية والد�سوقية
وال�شاذلية والي�رشكية والنق�شبندية والإدري�سية ،ولهذا �سميت اجلامعة كونها
جمعت بني هذه الطرق كلها يف �أ�سانيدها و�آدابها و�أورادها.
وت�شري �أدبيات هذه الطريقة التي ن�ش�أت وانت�رشت يف فل�سطني ،وما زال
لها ح�ضور فاعل حتى يومنا هذا� ،إىل �أن لها �أركاناً �سبعة هي :احلب ،والأمثال،
والذكر ،والفكر ،وال�صمت ،والعزلة (اخللوة)  ،وال�صوم (اجلوع)  ،ولهذه الأركان
�أ�صول يف �سنة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�سرية �آله و�أ�صحابه ،وال�سلف
ال�صالح ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني ،كما �أن للطريقة �أورادا ً يومية راتبة ،و�أورادا ً
اختيارية يتلقاها املريد من �شيخه املر�شد ،لتكون زادا ً لل�سالكني يف طريقهم �إىل
اهلل تعاىل « يداوي �أمرا�ض نفو�سهم ،وي�صقل قلوبهم ،ويدفع البالء واحلزن والهم
1 .1انـظر �سل�سلة �شيوخ هذه الطريقة ،وهي مغايرة �إىل كبري �سل�سلة �شيوخ غالبية الفروع املنت�رشة يف القطر
امل�رصي يف www.djelfa.inf :
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والغ ّم عنهم ،ويجلب لهم ال�سكينة والأن�س وال�صرب والر�ضا .وتتميز الطريقة
بحر�صها على �أداء الذكر ب�أ�شكاله و�أنواعه كافة� :رسها وجهرها وفردياً وجماعياً،
قر�آناً وت�سبيحاً وتهليالً وتكبريا ً ،و�صالة على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم)1( .

سند الطريقة اخللوتية:
السند لغة :من �سَ َن َد �إليه ُ�سنودا ً ركن �إليه واعتمد عليه واتك�أ ،و�سَ َن َد يف اجلبل
ونحوه :رقي و�صعد ،و�سَ َن َد ال�شيء �سندا ً جعل له �سنادا ً �أو عمادا ً ي�ستند �إليه،
و�سَ َن َد احلديث �إىل قائله :رفعه �إليه ون�سبه ،والإ�سناد عند علماء العربية� :ضم
كلمة �إىل �أخرى على وجه يفيد معنى تاماً ،وال�سنَّد كل ما ُي�ستند �إليه ويعتمد
عليه من حائط وغريه ،ومنه قيل ل�ص ّك ال َّد ْي ِن وغريه ،ويف م�صطلح احلديث:
رجالُه الراوون له ،وجمعها �أ�سانيد)2( .
والسند إصطالحاً :يعنى احلجة املكتوبة التي توثق بها احلقوق ،وهي معتربة
يف �إثبات احلقوق يف احلكم والق�ضاء .ويعنى كذلك �سل�سلة رواة احلديث املو�صلة
�إىل املنت؛ �أي �ألفاظ احلديث املروية ،و�سند القول :الدليل �أو القاعدة �أو الأ�صل
الذي بني عليه القول.
ومبا �أن اخللوتية تفرعت �إىل طرق عدة يف �شتى �أنحاء العامل الإ�سالمي ،حيث
�أ�ضحى لكل منها �سندها اخلا�ص الذي ي�شمل �شيوخها وم�ؤ�س�سيها ،فقد اكتفيت
بذكر �سند اخللوتية انتهاء باملرتجم له ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ،وهو
ال�سند املتفق عليه بني هذه الفروع ،وال يكاد يوجد خالف بينها حول الأ�سماء
الواردة فيه :فلو تتبعنا �أ�سانيد فروع الطريقة اخللوتية يف القطر امل�رصي،
لوجدنا �أن لكل منها �سندا ً يختلف عن الآخر؛ �إذ يبد�أ ب�شيخ الطريقة ،وينتهي
ب�سلفه الذي �أخذ منه ،وهكذا حتى ينتهي �إىل ال�شيخ حممد بن �سامل احلفناوي،
1 .1ملزيد من التف�صيل عن هذه الطريقة من حيث �سل�سلة �سندها ومنهاجها و�أورادها يرجع �إىل كتاب الداللة
النورانية للطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانية الذي جمعه ال�سيد ال�شيخ ح�سني الدين ال�رشيف� ،شيخ الطريقة وهو
متوافر على الرابط الآتي  www.daraleman.orgوانظر كذلك ،ال�شيخ عفيف بن حممد ح�سني القا�سمي،
�أ�ضواء على طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة ،مرجع �سابق� ،ص 12:وما بعدها.
2 .2املعجم الو�سيط  ،مادة �سند.
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و�شيخه البكري ال�صديقي ،وهذه القائمة من الأ�سماء تختلف من طريقة �إىل �أخرى،
ولكنها تتفق كما �أ�سلفنا عند ال�شيخ البكري الذي يعد وا�سطة العقد لكل هذه
الطرق ،وفروعها التي متتد ن�سباً وم�سلكاً �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
وفيما ي�أتي ثبت ب�سل�سلة هذا ال�سند ،الذي تعتمده غالبية الفروع اخللوتية يف
العامل الإ�سالمي ،وقد ذكرت يف الهام�ش بع�ض املراجع ملن �أ ّراد االطالع على
تراجمهم ،والتعرف �إىل جهودهم ،ودورهم يف تطوير الطريقة اخللوتية وانت�شارها.
 .35ال�شيخ م�صطفى البكري عن
 .34ال�شيخ عبد اللطيف احللبي عن
 .33ال�شيخ م�صطفى �أفندي بن علي قرابا�ش عن
 .32ال�شيخ علي قرابا�ش عن
 .31ال�شيخ �إ�سماعيل اجلرومي عن
 .30ال�شيخ عمر الف�ؤادي عن
 .29ال�شيخ حميي الدين الق�سطوين عن
 .28ال�شيخ �شعبان الق�سطوين عن
 .27ال�شيخ خري الدين التوقادي
 .26ال�شيخ حممد جمال اخللوتي ال�شهري بجلبي �سلطان الأق�رساين عن
 .25ال�شيخ حممد بهاء الدين الأرذجناين عن
 .24ال�شيخ يحيى الباكوي عن
 .23ال�شيخ �صدر الدين عمر اخلياوي عن
 .22ال�شيخ عز الدين ال�رشواين عن
 .21ال�شيخ حممد بريام اخللوتي عن
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 .20ال�شيخ عمر اخللوتي عن
 .19ال�شيخ حممد بن نور اخللوتي ( )1عن
 .18ال�شيخ �إبراهيم الزاهد التكالين عن
 .17ال�شيخ جمال الدين التربيزي عن
 .16ال�شيخ �شهاب الدين حممد بن حممود التربيزي عن
 .15ال�شيخ ركن الدين حممد بن الف�ضل ال�سنجاين ويقال ال�سنجاين عن
 .14ال�شيخ قطب الدين حممد بن �أحمد الأبهري عن
 .13ال�شيخ �أبي النجيب عبد القاهر بن عبد اهلل ال�سهروردي البكري عن
 .12ال�شيخ وجيه الدين عمر ال�سهروردي القا�ضي عن
 .11ال�شيخ جنيب الدين حممد ال�سهروردي البكري عن
 .10ال�شيخ �أحمد الأ�سود الدينوري عن
 .9ال�شيخ مم�شاد بن علي الدينوري عن
 .8ال�شيخ �أبي القا�سم اجلنيد حممد البغدادي عن
 .7ال�شيخ ال�رسي ال�سقطي عن
 .6ال�شيخ معروف الكرخي عن
 .5ال�شيخ داود بن ن�صري الطائي عن
 .4ال�شيخ حبيب العجمي عن
1 .1من �أكابر الأولياء العارفني و�أعيان العلماء العاملني تلقى العلم عن ال�شيخ �إبراهيم الزاهد التاكالين وذكر
الكوثري عن اجلربتي �أنه كان �صاحب كرامات ومكا�شفات عجيبة يقال �إن �صوته بالذكر يف خوارزم كان ي�سمع
من �أربعة فرا�سخ ،وقد جاء �إىل م�رص وعا�ش فيها ردح ًا من الزمان متفرغ ًا لن�رش الطريقة اخللوتية التي تن�سب �إليه
وتويف فيها يف حدود  665هـ.انظر،الكوثري ،البحوث ال�سنية�،ص ،29:ليلى علي م�رصي� ،شجرة النور الزكية،
�ص.90:
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 .3ال�شيخ احل�سن الب�رصي عن
� .2أمري امل�ؤمنني علي بن �أبي طالب ك َّرم اهلل وجهه عن
� .1سيد الكائنات ،وفخر املوجودات� ،سيدنا حممد� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،وعلى
كل عبد م�صطفى)1( .
�1 .1أثبتت هذه ال�سل�سلةمن رجال الطريقة اخللوتيةمن �سل�سلة �سند الطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانيةو�سل�سلة
الطريقة اخللوتية ،انظر املوقع الإلكرتوين لكل منهما:
www.fareed80wordpress.com

www.daraleman.net

وقد وردت تعريفات لكل من ه�ؤالء امل�شايخ يف موقع طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة:
وانظر تراجم كاملة لهم يف ليلى امل�رصي ،وبع�ض تراجمهم يف الكوثري.
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www.alqasimy.com

مصادر التحقيق ومراجعه:
1 .1بروكلمان ،كارل ،تاريخ الأدب العربي ،نقله �إىل العربية ،رم�ضان عبد التواب
( القاهرة :دار املعارف ،د،ت ).
2 .2البغدادي� ،إ�سماعيل با�شا ،هدية العارفني� /أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني
(بريوت :دار الكتب العلمية.)1997،
3 .3بقاعي ،د .علي نايف ،تخريج احلديث ال�رشيف( ،بريوت :دار الب�شائر الإ�سالمية،
.)2002
4 .4التهانوي ،حممد علي ،ك�شاف ا�صطالحات العلوم والفنون ،حتقيق على
دحروج( ،بريوت ،مكتبة لينان.)1996 ،
5 .5اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار يف الرتاجم والآثار( ،بريوت:
دار اجليل.د.ت).
6 .6احل�سيني ،ح�سن بن عبد اللطيف ،تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش
الهجري ،درا�سة وحتقيق� ،سالمة �صالح النعيمات( ،عمان :مطبعة �شقري،
.)1985
7 .7احللبي ،ابن الفقية (ت ،)971الزبد وال�رصف يف تاريخ حلب ،حتقيق ،د .حممد
التويخي (الكويت :جمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي.)1888 ،
8 .8احلنبلي ،جمري الدين ،الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل( ،ع َّمان :مكتبة
دندي�س ،د.ت).
9 .9حنفي ،د .ح�سن ،من الفناء ،حماولة لإعادة بناء علوم الت�صوف( ،بريوت ،دار
املدار الإ�سالمي2009 ،م).
1010اخلالدي� ،أحمد النق�شبندي ،الطرق ال�صوفية ،حتقيق ،د� .أحمد ال�سايح وتوفيق
وهبة (القاهرة :العاملية للكتب والن�رش .د.ت).
1111الدروبي� ،إبراهيم عبد الغني ،البغداديون� ،أخبارهم وجمال�سهم ،بغداد.1958 ،
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1212روزنتال ،فرانز ،علم التاريخ عن امل�سلمني ،ترجمة �صالح العلي ( ،بغداد:
مكتبة املثنى.)1963 ،
1313الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�س ،الأعالم ( ،بريوت:
دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م).
1414زيدان ،جورجي ،تاريخ �آداب اللغة العربية( ،بريوت :دار مكتبة احلياة.)1983 ،
1515ال�سخاوي831 ( ،هـ902-هـ) �شم�س الدين حممد بن عبد الرحمن ،ل�ضوء
الالمع لأهل القرن التا�سع ( بريوت :دار اجليل.)1992 ،
�1616رسكي�س� ،إليا�س ،معجم املطبوعات العربية واملعربة ( ،القاهرة  :مطبعة
الثقافة الدينية ،د.ت).
�1717سالمة ،خ�رض ،خمطوطات املكتبة البديرية ،مكتبة ال�شيخ حممد بن حبي�ش
املقد�سي( ،القد�س :دائرة الأوقاف1987 ،م).
1818ال�سلوادي ،ح�سن عبد الرحمن ،القد�س الهوية واالنتماء التاريخي( ،رام اهلل،
دار ال�شيماء.)2009 ،
1919ال�سيوطي ،جالل الدين ،ح�سن املحا�رضة يف �أخبار م�رص والقاهرة ،حتقيق �أبو
الف�ضل �إبراهيم( ،القاهرة :دار �إحياء الكتب العربية1967 ،م).
2020ال�رشقاوي ،عبداهلل� ،رشح ورد ال�سحر( ،القاهرة :املطبعة العامرية1985 ،م).
2121ال�شهابي ،قتيبة ،دم�شق تاريخ و�صور (دم�شق :م�ؤ�س�سة النوري للطباعة
والن�رش والتوزيع ،د.ت).
2222ال�شوكاين ،حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل (ت 1250هـ) البدر الطالع
مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع( ،القاهرة :مطبعة ال�سعادة1348 ،هـ)
2323الطباع ،راغب� ،أعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء ،حممود زين العابدين،
عمارة امل�ساجد العثمانية( ،دم�شق :دار قاب�س للطباعة والن�رش.)2006 ،
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2424عبد الرحمن ،فريد ،تاريخ الطرق ال�صوفية يف م�رص يف القرن التا�سع ع�رش،
ترجمة عبد احلميد فهمي اجلمال ( ،القاهرة :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب،
.)1995
2525عبد املهدي ،عبد اجلليل ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رص الأموي
واململوكي ودورها يف احلركة الفكرية( ،ع َّمان :مكتبة الأق�صى1981 ،م).
2626عرت ،نور الدين ،منهج النقد يف علوم احلديث (دم�شق :دار الفكر ،ط.)2006 ،26
2727العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد ،ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من
االحاديث على �أل�سنة النا�س (القاهرة ،دار الرتاث ،د.ت).
2828العدوي ،حممد ح�سني خملوف� ،أوراد ال�سادة اخللوتية (القاهرة.)1963 :
2929الع�سقالين ،تهذيب التهذيب� ،أحمد بن علي بن حجر( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1415 ،2هـ1995/م).
3030الع�سلي ،كامل ،معاهد العلم يف بيت املقد�س( ،عمان :اجلامعة الأردنية،
.)1981
3131ابن العماد ،عبد احلي بن �أحمد بن حممد الع�سكري احلنبلي ،حتقيق عبد
القادر الأرنا�ؤوط( ،القاهرة ،دار ابن كثري.)1986/1406( ،
3232الغزي ،جنم الدين حممد بن حممد (ت1061هـ) ،الكواكب ال�سائرة ب�أعيان
املائة العا�رشة( ،بريوت :دار الكتب العلمية.)1997 ،
3333القا�سمي ،ال�شيخ عفيف بن حممد ح�سني الدين� ،أ�ضواء على طريقة القا�سمي
اخللوتية اجلامعة (باقة الغربية :مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطات،
�أكادميية القا�سمي ،ط.)2006 ،2
3434القلق�شندي� ،صبح الأع�شى يف �صناعة الإن�شاء( ،دم�شق ،دار الفكر،ط1987 ،1م).
3535الكتاين ،عبد احلي بن عبد الكبري ،فهر�س فهار�س الإثبات ومعجم املعاجم والإثبات
وامل�سل�سالت ،حتقيق د� .إح�سان عبا�س ( ،بريوت ،دار الغرب الإ�سالمي ،د.ت).
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3636ابن كثري� ،أبو الفداء ،احلافظ( ،بريوت :مكتبة املعارف1396 ،هـ1976 /م ).
3737كحالة ،ر�ضا ،معجم امل�ؤلفني ( ،بغداد :مكتبة املثنى1961 ،م).
3838الكوثري ،ال�شيخ حممد زاهد ،البحوث ال�سنية عن بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة
اخللوتية ( ،القاهرة :مكتبة دار الإمام النووي2004 ،م).
3939املرادي� ،أبو الف�ضل حممد خليل بن علي� ،سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين
ع�رش( ،بريوت :دار ابن حزم والب�شائر ،ط1408 ،3هـ1988 /م).
4040مرار ،خالد ،مقام النبي مو�سى ،درا�سة تاريخه وزخرفته( ،ر�سالة ماج�ستري
خمطوطة يف املعهد العايل للآثار الإ�سالمية ،جامعة القد�س.)1986 ،
4141م�رصي ،ليلى علي� ،شجرة النور الزكية يف تراجم م�شايخ طريقة القا�سمي
اخللوتية اجلامعة( .باقة الغربية� ،أكادميية القا�سمي ،مركز الدرا�سات
الإ�سالمية واملخطوطات ،ط1427 ،1هـ2006/م).
4242جممع اللغة العربية امل�رصي ،املعجم الو�سيط( ،القاهرة :مكتبة ال�رشوق
الدولية ،ط.)2004 ،4
4343ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب( ،بريوت :دار �صاور،د.ت).
4444م�ؤلف جمهول ،تاريخ القد�س واخلليل ،حتقيق حممد البخيت ونوفان ال�سوارية
(لندن :م�ؤ�س�سة الزمان للرتاث الإ�سالمي2004 ،م).
4545النابل�سي ،عبد الغني بني ا�سماعيل ،احل�رضة الأن�سية يف الرحلة القد�سية.
(القد�س :دائرة الأوقاف الإ�سالمية ،ق�سم �إحياء الرتاث الإ�سالمي1994 ،م)
4646النعيمي ،عبد القادر بن حممد ،الدار�س يف تاريخ املدار�س ،حتقيق جعفر
احل�سيني( ،دم�شق :مطبعة الرتقي1367( ،هـ1948 /م).
4747الهروي ،علي الإ�شارات �إىل معرفة الزيارات( ،دم�شق :دار الفكر.)1953 ،
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اجملالت :
1 .1اخلالدي� ،أحمد �سامح ،من �أعيان بيت املقد�س ال�شيخ حممد التافالتي
املالكي احلنفي ( )1192 -1333احللقة الثالثة ،جملة القد�س ال�رشيف عدد
 ،13عمان.1986 ،
2 .2ال�سب�سي ،حممد طيفور ،اخل�رسوية ،جملة اجلامعة الإ�سالمية احللبية الأعداد
 ،86-83ذو الفعدة /ذو احلجة1359 ،هـ
3 .3ال�سلوادي ،ح�سن عبد الرحمن ،معامل القد�س ومزاراتها من خالل رحلتي
ال�صديقي البكري واللقيمي الدمياطي ،جملة جممع اللغة العربية الفل�سطيني،
ع 2001 ،2م.

املخطوطات:
1 .1ال�صديقي ،حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري( ،ت1196 :هـ1752 ،م).
�إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق ،خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم
.1833/1788
2 .2النعيمي ،م�صطفى �أ�سعد ،موانع الأن�س برحلتي لداوية القد�س ،حمفوظ عنه
ن�سخة ل�صورة يف ال�رشيط رقم  602من الن�سخة الأ�صلية املحفوظة يف
اخلزانة العامة بالرباط حتت رقم 142 :ك.
3 .3ال�صديقي ،م�صطفى البكري ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة املقد�سية (ت1196:
هـ1752م) ،خمطوطة املدينة املنورة مكبتة عارف حكمت ،رقم ،3840
ومنها ن�سخة م�صورة يف مكتبة كلية الدعوة و�أ�صول الدين ،جامعة القد�س
رقم .563
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املواقع اإللكرتونية
1 .1ه�شام عدرة ،املدر�سة ال�صابوية الأثرية يف دم�شق بناء عريق يلزمه الرتميم
www.aawsat.com

�2 .2سامر �سكيك ،البيمار�ستان �شاهد على عبقرية عربية ،جملة �أقالم الثقافية،
دم�شق الطبعة الإلكرتونية .www.aklam.net
3 .3الت�صوف الإ�سالمي،

www.islamic_sufism.com

4 .4املو�سوعة احلرة ويكييديا،
5 .5دليل طرابل�س الإلكرتوين

www.ar.wikipedia

Tripoli.city.org

6 .6مدار�س حلب القدمية ،ال�صفحة الإلكرتونية
7 .7موقع مدينة درعا ال�سورية
8 .8موقع الطريقة الربهانية
9 .9موقع عن ال�صوفية

www.daraa.org

burhaniya.org

www.12579.dance.net

1010موقع الطريقة اخللوتية اجلامعة
1111مو�سوعة ده�شة

www.daraleman.org

www.dahsh.com

www.aldoeam-ify.almontoda.net1212
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الفصل الرابع
الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي املقدسي اخللوتي

(1162-1099هـ 1749-1688 /م)
حياته وآثاره

الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي املقدسي اخللوتي

(1162 -1099هـ) (1749 -1688م)
حياته وآثاره *
ملخص:
يهدف البحث �إىل التعرف �إىل �إحدى ال�شخ�صيات الدينية البارزة يف الع�رص
العثماين ،هي �شخ�صية ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي الدم�شقي املقد�سي
اخللوتي� ،شيخ م�شايخ الطريقة اخللوتية ،ورافع �ألويتها يف عدد من الأقاليم
العربية والإ�سالمية التابعة للخالفة العثمانية ،وال �سيما يف القد�س وفل�سطني.
ومع �أن ال�شيخ البكري كان يحظى يف زمنه ب�شهرة عري�ضة ،ف�إنه –للأ�سف-
مل يحظ حتى الآن مبا ي�ستحقه من درا�سات تك�شف عن مالمح �شخ�صيته ،وتعرف
بنتاجه العلمي ،ودوره امل�ؤثر يف احلياة الدينية واالجتماعية والفكرية يف
الفرتة العثمانية ،وهي فرتة يكتنف الغمو�ض كثريا ً من جوانبها ،و�أوجه احلياة
فيها؛ لأن العديد من امل�صادر املهمة التي تناولتها ما زال خمبوءا ً ينتظر من
يك�شف النقاب عنه ،ويعاجله حتقيقاً ودرا�سة.
من هنا تكمن �أهمية هذا البحث ،فهو يعر�ض لنا مالمح �شخ�صية ال�شيخ
البكري من حيث مولده ،ون�ش�أته ،وثقافته ،ورحالته ،و�شعره ،وم�ؤلفاته ،التي
جمعها الباحث ،من م�صادر متعددة ،يف قوائم ح�سب مو�ضوعاتها ،معرفاً بها،
وب�أماكن وجودها ،بهدف الت�سهيل على الباحثني م�ستقبالً؛ ملعرفتها والرجوع
�إليها يف مظانها.
* .بحث حمكم ن�رش يف جملة جامعة القد�س املفتوحة عدد  ،18كانون ثاين2010 ،
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ً
أوال -نسب الصديقي ومولده:
هو ال�شيخ حميي الدين� ،أبو حممد ( )1م�صطفى بن كمال الدين ،بن علي ،بن
كمال الدين ،بن عبد القادر البكري ،ال�صديقي ،اخللوتي طريقة ،احلنفي مذهباً،
ال�شهري بالقطب البكري (قطب الدين)  .تنتهي �سل�سلة ن�سبه من جهة �أبيه �إىل
خليفة ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أبي بكر ال�صديق ( - )2ر�ضي اهلل عنه-
 ،ومن جهة �أمه ال�سيدة علما ابنة احلاج حممد ال�شهري باملوقع �إىل علي بن �أبي
طالب كرم اهلل وجهه ،فهو ينتمي -كما يبدو� -إىل عائلة ثرية كانت لها -كما
ت�شري (ليندا �شيل�رش)  -مكانة مرموقة يف القرن ال�سابع ع�رش ،والن�صف الأول
من القرن الثامن ع�رش ،وكان لها فروع يف فل�سطني ،واحلجاز ،وم�رص ،والآ�ستانة،
ودم�شق ،ووفق ما تذكره كتب الرتاجم ،فقد و�صل بع�ض �أبناء العائلة �إىل مرتبة
رفيعة يف الق�ضاء بف�ضل �سيا�سة العثمانيني ودعمهم ،ومن بني �أولئك ال�شيخ
�أحمد بن كمال الدين البكري (ت  )1695الذي �أ�صبح قا�ضياً لدم�شق ،وال�شيخ
خليل بن �أ�سعد البكري (ت  )1759الذي توىل الإفتاء يف دم�شق ،ثم برز بعد
ذلك �صاحب هذه الرتجمة ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي باعتباره واحدا ً من
�أكرب امل�شايخ واملفكرين ،الذين كان لهم دور كبري يف ن�رش الطريقة اخللوتية،
و�شيوعها يف عدد من الأقطار العربية والإ�سالمية (. )3
ولد ال�شيخ البكري ال�صديقي يف دم�شق يف ذي القعدة �سنة 1099هـ ،وفق
�سنة 1688م ،وتويف يف القاهرة يف بيته القريب من امل�سجد احل�سيني �أثر مر�ض
�أ�صابه بعد عودته من احلج وذلك يف الثامن ع�رش من ربيع الثاين �سنة 1162هـ،
وفق الثامن من �أبريل /ني�سان �سنة 1749م .ودفن يف القرافة الكربى من تربة
املجاورين خارج مدينة القاهرة (. )4

ً
ثانيا -نشأة الصديقي وتعليمه:
تويف والد ال�شيخ الكربى ال�صديقي وهو �صغري مل يتجاوز ال�شهر ال�ساد�س
من عمره ،فعا�ش يتيماً ،حيث كفله ابن عمه �أحمد كمال الدين بن علي بن كمال
الدين بن عبد القادر ال�صديقي ،وعا�ش �صباه يف بيت عائلة البكري القريب
من البيمار�ستان النوري بدم�شق .وقد ن�ش�أ البكري منذ نعومة �أظفاره ن�ش�أة
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

94

علمية ،فنجده يواظب على جمال�س العلم وحلقات العلماء ،ويقر�أ على �أ�شهر
م�شايخ ع�رصه ،فقد �أخذ الفقه واحلديث والقراءات بطرق متعددة كال�سماع ()5
والقراءة والعر�ض واملناولة ( )6والكتابة ( )7على عدد من امل�شايخ منهم :ال�شيخ
حممد �أبي املواهب احلنبلي واملنال �إليا�س بن ابراهيم الكوراين ،وحممد البديري
الدمياطي املعروف بابن امليت ،وجنم الدين الرملي ،وال�شيخ املنال عبد الرحيم
احلنفي الأزبكي.
وقر�أ اللغة والنحو على ال�شيخ عبد الرحمن بن حميي الدين ال�سليمي
املعروف باملجلد ،وال�شيخ حممد ابراهيم الدكدكجي ،وال�شيخ حممد بن حممود
احل�سيني ،و�أخذ املعارف ال�صوفية عن ال�شيخ عبد الغني النابل�سي ( ، )8وال�شيخ
�إ�سماعيل العجلوين (. )9
وحني بلغ ال�ساد�سة ع�رشة من عمره وجد يف نف�سه ميالً للتن�سك والت�صوف،
ف�أخذ الطريقة اخللوتية عن ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي اخللوتي
�سنة 1115هـ ( ، )10حيث لقنه الأ�سماء ،وعرفه حقيقة الفرق بني اال�سم وامل�سمى،
قال اجلربتي“ :ن�ش�أ ببيت املقد�س على �أكرم الأخالق و�أكملها ،ر ّباه �شيخه عبد
اللطيف احللبي ،وغ ّذاه بلبان �أهل املعرفة والتحقيق ،ففاق ذلك الفرع الأ�صل،
وظهرت به يف �أفق الوجود ،فربع فهماً وعلماً” ( )11وا�شتغل بالأوراد والأذكار،
وداوم على العبادة والذكر يف اخللوات ،وال �سيما يف خلوة البادرائية بدم�شق
حتى �سنة 1120هـ1708 /م ،حيث �أذن له �شيخه احللبي �إذنا عاما باملبايعة
والتخليف.
وما لبث �أن حظي ب�شهرة وا�سعة لتوا�ضعه و�سعة علمه ،وكرمي خ�صاله،
حتى �أن �أرباب ال�سلطة كانوا يتوددون �إليه ويتقربون منه ،يف حني ابتعد هو
عن �أبواب احلكام ،و�أحجم عن التزلف �إىل �أ�صحاب املنا�صب والنفوذ ،واعتذر عن
قبول املنا�صب الر�سمية ،فقد مكث قرابة �سنة كاملة يف الآ�ستانة مل يرتدد فيها
على م�س�ؤول .وكان �إذا عرف و�شهر يف مكان ما ذهب �إىل غريه ،وقد عر�ضت عليه
ال�سلطات العثمانية من�صب (قطبانية ال�رشق)  ،فلم ير�ضها ،وعزف عنها ()12
م�ؤثرا ً التفرغ للت�أليف والت�صنيف والدعوة والذكر (. )13
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رحالت الصديقي:
عرف ال�صديقي بكرثة ترحاله وتطوافه يف الأم�صار والبلدان ،فكان ال يكاد
ي�ستقر به املقام يف بلد حتى يغادره �إىل �آخر ،وتعزى هذه الظاهرة إىل عوامل عديدة،
أبرزها يف رأيي:

♦ ♦اختالفه مع بع�ض �أقاربه وبني عمومته ،وال �س َّيما عمه حممد البكري
الذي وعده �أن يزوجه ابنته ،ولكنه نكث بوعده ،ورف�ض طلبه بعد مماطلة ا�ستغرت
وقتاً طويالً ،مما �شجعه على الرحلة واال�ستقرار يف بلد �آخر ،فارحتل �إىل بيت
املقد�س ،حيث تزوج فيها من فتاة مقد�سية ،وكان زواجه دافعاً لال�ستقرار يف
املدينة املقد�سة.
♦ ♦اندماجه يف الطريقة اخللوتية ،وتفرغه لها ،وقد اقت�ضى منه ذلك التجوال،
وزيارة العديد من الأم�صار ل�ضم الأتباع واملريدين الذين بلغ عددهم – ح�سب ما
ذكر ابنه حممد كمال الدين – �أكرث من مائة �ألف (. )14
♦ ♦ت�شجيع الدولة الر�سمية للت�صوف واهتمامها مب�شايخه حيث كان �أرباب
ال�سلطة يتوجهون لزعماء احلركة ال�صوفية وم�شايخها ،ويدعونهم لزيارتهم� ،أو
ي�صطحبونهم �إىل عا�صمة اخلالفة �أو عوا�صم الأقاليم ،كما فعل الوزير رجب
جميل بيك وايل دم�شق الذي ا�صطحب ال�صديقي معه �إىل القاهرة ،وكذلك زيارته
�إىل الآ�ستانة التي جرت بدعوة من ال�سلطنة العثمانية ،بدليل �أنه حظر عليه
العودة ،ومل يح�صل على �إذن باملغادرة �إال بعد و�ساطة من �صديقه و�شيخه
حممد التافالتي املغربي الذي كان مقيماً يف الآ�ستانة (. )15
♦ ♦�أما العامل الرابع ،ولعله �أهمها ،فرغبته يف طلب العلم والتزود من
املعرفة ،فقد ارحتل مرارا ً ملقابلة العديد من �شيوخه يف مكة املكرمة واملدينة
املنورة والقاهرة والآ�ستانة ،ومن علماء الأم�صار الذين �أخذ عنهم وقر�أ عليهم:
ال�شيخ عبد اهلل بن �سامل الب�رصي املكي مبكة املكرمة ،وال�شيخ علي قرة با�ش
يف �أدرنه ،وال�شيخ حممد التافالتي يف الآ�ستانة ،وال�شيخ حممد بن �أحمد احللبي
املكتبي يف حلب ،وال�شيخ جنم الدين بن خري الدين الرملي يف الرملة يف
فل�سطني ،وال�شيخ م�صطفى الأدرنوي يف القاهرة ،وال�شيخ �إ�سماعيل العجلوين،
وعثمان بن ال�شمعة ،وغريهما يف مدينة دم�شق.
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�أما عن رحالته ،فقد �شملت ع�رشات املدن والقرى يف ربوع ال�شام وم�رص
والعراق وديار بكر وبالد الروم ( ، )16ومن املدن التي �أقام فيها فرتات طويلة بيت
املقد�س ونابل�س ودم�شق وحلب وطرابل�س ال�شام وبغداد والآ�ستانة والقاهرة
وغزة ها�شم ،وكان له يف بع�ضها -على ما يبدو� -أمالك وعمائر مثل :بيت
املقد�س والقاهرة وغزة ها�شم ،فقد ذكر يف �سجالت املحكمة ال�رشعية �أنه كان
ميلك بال�رشاء مبنى الزاوية الوفائية( ،دار معاوية) يف القد�س ال�رشيف ،و�أنه قام
بعمارة اخللوة التحتانية ،وقد بيعت الدار بعد وفاته من طرف ورثته لل�شيخ
حممد بن بدير املقد�سي املعروف بابن حبي�ش (من �أجداد العائلة البديرية) ()17
 ،وذكر اجلربتي �أنه كان ي�سكن يف بيت قريب من امل�شهد احل�سيني يف القاهرة
وتويف فيه (. )18
ويبدو �أن ال�شيخ البكري كان مهتماً منذ �أن ح�صل على البيعة من �شيخه
عبد اللطيف احللبي بزيارة الأماكن املقد�سة واملقامات على الرغم من معار�ضة
العديد من فقهاء ال�سنة ،وبخا�صة احلنابلة ،وعلى ر�أ�سهم ابن تيمية ونفر من
تالميذه الذين ر�أوا �أن زيارة املقامات ال تخلو من البدع واملنكرات ،فمن الأماكن
التي زارها يف �شبابه 1122هـ1710 /م -وقبل �أن ي�رشع يف مهمة ن�رش طريقته
ال�صوفية -قرية برزة يف غوطة دم�شق ،التي يوجد فيها مقام من�سوب ل�سيدنا
�إبراهيم عليه ال�سالم املولود فيها ح�سب بع�ض الروايات ،و�سجل تفا�صيل رحلته
يف ر�سالة ق�صرية �أ�سماها :برء الأ�سقام يف زيارة برزة وال�شام ()19
وتوجه يف العام نف�سه 1122هـ1710 /م� ،إىل مدينة بيت املقد�س ويبدو
�أن الهدف الرئي�س من زيارته كان ن�رش الطريقة اخللوتية يف واحدة من �أبرز
احلوا�رض يف العامل الإ�سالمي وهي القد�س ال�رشيف ،و�سائر الوطن الفل�سطيني،
وقد ا�ستغرقت رحلته �إىل القد�س �سبعة �أ�شهر ،تزوج خاللها من �إحدى الأ�رس
املقد�سية ،و�ألف يف فرتة تواجده يف القد�س جمموعة �أوراد التباعه ومريديه
�أطلق عليها ا�سم( :الفتح القد�سي والك�شف الأن�سي) وهو ما زال خمطوطاً ،و�سجل
�أحداث الرحلة يف ر�سالة �س َّماها( :اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية) وقد
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جاء يف مقدمتها« :طال ما كانت تتوجه بي الهمة ،وتقلقني الأ�شواق بعزمة �أثر
عزمة �إىل زيارة بيت القد�س ال�رشيف الذي مناره عال غالٍ منيف ،ال زال حمفوفاً
ب�ألطاف اللطيف ،فكان ذلك يف يوم اخلمي�س الذي هو من �شهور عام اثنني
وع�رشين ومائة و�ألف .وفيه �رشعت بحول طول املعني يف رحلة جتمع ما مينحه
املتني ،و�سميتها باخلمرة احل�سية يف الرحلة املقد�سية» (. )20
وبعد �أربع �سنوات من زيارته الأوىل قام بزيارته الثانية �سنة 1126هـ/
1714م ،و�سجل �أحداثها يف ر�سالة عنوانها :اخلطرات الثانية الأن�سية للرو�ضة
الدانية القد�سية ( )21وزار البكري بيت املقد�س �أكرث من مرة وكان يغتنم فر�صة
زيارته لها با�صطحاب اتباعه املنت�سبني للطريقة اخللوتية �إىل بع�ض الأماكن
املقد�سية حول القد�س ويف �سائر فل�سطني ،ومنها علي �سبيل املثال :مقام النبي
مو�سى ،واحلرم الإبراهيمي يف مدينة خليل الرحمن ،ومقام النبي العزير يف
العيزرية ،والنبي داود ،ومقام النبي �شمويل وعلي بن عليل القريب من يافا.
ومقام ح�سن الراعي؛ �أي راعي �أغنام (�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم) وولده عبد
العال قرب مدينة �أريحا ،حيث �سجل رحلته حتت عنوان« :ملع برق املقامات
العوال يف زيارة �سيدي ح�سن الراعي وولده عبد العال» ( . )22وق�ضى البكري
�شطرا ً من حياته يف ربوع بيت املقد�س« ،و�أقام فيها مدة طويلة حتى ع َّد م�ؤرخو
�سريته القد�س بلده يف حال �إيابه �إليه من رحالته» (. )23
وقد �أثمرت زيارته للمدينة و�إقامته فيها عن ان�ضمام الع�رشات من �أهل
القد�س ال�رشيف للخلوتية ،لعل �أبرزهم احلاج علي �شعال ال�سلطانية ،واحلاج
حممد ن�سيبه ،وحممد الطواقي ،وال�شيخ يحيى الدجاين ،وعلم الدين العلمي،
وال�شيخ حممد بن �أحمد احللبي املكتبي الذي ن�صبه خليفة له يف القد�س ،و�أذن
له باملبايعة والتخليف ( ، )24وكان قبل ذلك قد ن�صب ال�شيخ حممد بن �سامل
احلفناوي خليفة له يف الديار امل�رصية ،حيث كان له دور كبري انت�شار اخللوتية
وازدهارها يف م�رص يف القرن الثامن ع�رش امليالدي (. )25
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مكانة الصديقي ورأي العلماء فيه:
حظي ال�صديقي ب�شهرة وا�سعة يف عدد من �أقطار العامل العربي والإ�سالمي،
وكان له يف نفو�س معا�رصيه مكانة رفيعة .وقد تب َّدت خمايل النجابة والنباهة
والتميز يف �شخ�صيته منذ ال�صغر ،و�شهد له بذلك ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام
الدين احللبي ،الذي كان له ف�ضل �إدخاله يف الطريقة اخللوتية ،فقد �سمعه مرة
يقول :اجلنيد مل يظفر طول عمره �إال ب�صاحب ون�صف فقال ال�صديقي :وكم ظفرمت
�أنتم مبن يو�صف بالتمام؟ فقال له� :أنت �إن �شاء اهلل (. )26
ويورد ال�صديقي هذه ال�شهادة معتزا ً بها ،حيث كان لها –على ما يبدو� -أثر
كبري يف �صقل �شخ�صيته ،ومتيزه عن �أقرانه ،فهو من القالئل الذين ا�ستوعبوا
يف �سن مبكرة علوم ع�رصه ،وال �سيما ال�صوفية منها ،حيث عهد �إليه باخلالفة
واملبايعة ،ومل يتجاوز ال�ساد�سة ع�رشة من عمره مما �أك�سبه تقدير معا�رصيه
واحرتامهم ،مثل ال�شيخ عبد الغني النابل�سي الذي �أ�شاد به يف منظومته امل�سماة
(الن�سبة)  ،وال�شيخ حممد التافالتي ،والبديري الدمياطي املعروف بابن امليت،
وم�صطفى �أ�سعد اللقيمي الدمياطي �صاحب الرحلة امل�سماة (موانح الأن�س يف
رحلتي لوادي القد�س) الذي ا�ست�ضافه يف منزله حني قدم �إىل القد�س ال�رشيف ،وقد
و�صفه بقوله“ :فنزلنا منزل قطب دائرة الأمالك احل�سينية ،وا�سطة عقد الع�صابة
الها�شمية ،خال�صة ال�سادة الأ�رشاف و�صفوة بني عبد مناف ،من فاق بح�سن
�سريته النجوم الزواهر ،وبجميل طلعته البدور النوا�رض ،الرا�سخ يف العلم الإلهي،
املكا�شف عن �أ�رسار احلقائق كما هي� ،أ�ستاذ كل �أ�ستاذ ،ومالذ كل مالذ”(. )27
و�أ�ضاف اللقيمي قائالً“ :ف�إن �أ�ستاذنا املذكور قد�س اهلل �رسه ال�رشيف مبظهر
من اجلمال يف �أرفع حم ِّل منيف ،مع لطف بلغ غاية الكمال ،وح�سن خلق وف�ضل
و�أف�ضال ،فوا النجم �إذا هوى� ،أنه جلميع املحا�سن قد حوى ،وهو الذي يقتدي به
املقتدون ،وب�سمته يهتدي املهتدون ،ثم �أن�شد مادحاً:
موىل حتلّ���ى بالف�ضائل والتقى
ودعا �إىل النه���ج القومي ُم ِّ�سلكا

و�أ�شاد من طرق احلقيقة معهدا
لطريقة منها �شهدن���ا امل�شهدا

وو�صفه يف مو�ضع �آخر من رحلته قائالً« :ولقد اجتمعت حال مقامي بالقد�س
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ب�أئمة �سادة ،فح�صل يل ب�صحبتهم احل�سنى وزيادة ،فمنهم الإمام الكامل� ،صاحب
الن�سب الباذخ ،واحل�سب العايل ال�شامخ ،فرع ال�سل�سلة العلوية ،وثمرة ال�شجرة
ال�رشيفة البكرية� ،صاحب الذات اللطيفة القد�سية ،وكنز اخل�صال احلميدة ال�سنية،
�أ�ستاذنا الأعظم ،ومالذنا الأكرم موالنا �سيدي م�صطفى البكري ال�صديقي ،ال�شارب
من ك�ؤو�س املحبة ال�رشاب احلقيقي ،فطال ما اقتب�ست من م�شكاة بهجته �أنوارا ً،
واجتنيت من حدائق رو�ضه �أ�رسارا ً ،ومنحني من موانحه �إمدادا ً ،و�أحتفني من
ال�سحر والإ�رشاق ،وورد ال�ضحى الذي ع َّم � َّرسه
�سوانحه �أورادا ً ،فمن ذلك ورد ِّ
الآفاق ،و�أنالني من غرر معارفه فوائد ،هي يف عقد الزمان فرائد».
و�أن�شد فيه منوهاً مبنزلته العلمية فقال:
�سحت غوادقه
«رو�ض من الف�ضل قد َّ
حاولت �أح�صي الذي �أبداه من حكم
وكيف �أح�صي ال���ذي �أماله �سيدنا؟

وناح م���ن عرفه كال�سن���د عاطره
فما ا�ستطعت وه���ل �شه ٌم يناظره؟
والرو�ض �إن ج َّل ال حت�صى �أزاهره”
ُ

وقد و�صفه ال�شيخ الكتاين يف فهر�س الفهار�س ب�أنه “�شيخ امل�شايخ
واملحققني” (� ، )29أما تلميذه ح�سن بن عبد اللطيف احل�سيني ،فقد ترجم له يف
كتابه (تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش)  ،ونوه بقدره وعلمه وخلقه
وجوده قائالً �إنه“ :طود ال�رشيعة ،بحر احلقيقة ،علم الطريقة ،جمع بني العلم
والعمل ،وجانب الراحة والك�سل ،قطب الوقت والزمان ،فرد العهد والأقران” ()30
و�أ�ضاف“ :وباجلملة فقد كان �آية اهلل يف هذا الإقليم ال�رشيف ،وعلماً من �أعالم
الهدى املنيف ،ت�شد �إليه الرحال ،ف�إنه من �أعلى الرجال ،حممدي الأخالق ،طيب
الأعراق ،ال يعرف الإم�ساك ،وال ي�ألف �إال الإنفاق” (. )31
�أما املرادي فقد و�صفه يف �سياق ترجمته له “ :ب�أنه الأ�ستاذ الكبري ،والعارف
الرباين ال�شهري ،و�صاحب العوارف واملعارف ،والت�آليف والتحريرات التي ا�شتهرت
�رشقاً وغرباً ،وبعد �صيتها يف النا�س عجماً وعرباً� ،أحد �أفراد الزمان و�صناديد
الأجالء من العلماء والأعالم والأولياء العظام ( . )32وو�صفه اجلربتي ب�أنه “�شيخ
الطريقة واحلقيقة ،قدوة ال�سالكني ،ومربي املريدين ،“ ،وقال� :إنه عر�ضت عليه
(قطبانية ال�رشق) فلم ير�ضها زهدا ً وتوا�ضعاً” ( ، )33و�أ�شاد به تلميذه ال�شيخ
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حممد بن �أحمد ال�سفاريني قائالً�“ :أعجوبة الزمان ،ونادرة الدهر والأوان� ،صاحب
املقامات الباذخة ،والقواعد الرا�سخة ،والتجليات الفاخرة ،والأحوال والتجليات
ال�سافرة ،والعلوم الزاخرة ،والفهوم القاهرة ،والكرامات الظاهرة ،والأحوال
الباهرة ،والت�آليف ال�سائرة ،والت�صانيف الدائرة» (. )34
وعرف البكري ال�صديقي ب�سخائه وكرمه ،فعلى الرغم من �سعة ثروته
وغناه ،فلم ي�ض َّن مبال على طالب �إح�سان� ،أو طارق يريد النوال ،قال املرادي:
“كان م�رصفه مثل م�رصف �أكرب من يكون من �أرباب الرثوة ،و�أهل الدنيا ،ومل تكن
له جهة تعلم؛ يدخل منها ما يفي ب�أدنى م�رصف من م�صارفه ،ولكن بيده التوكل
لكنز “هذا عطا�ؤنا” ( )35وو�صفه ال�شيخ ح�سن بن علي �شمة امل�رصي قائالً:
«وكان �أكرم من ال�سيل ،و�أم�ضى يف ال�سرّ من ال�سيف ،و�أوتي مفاتيح العلوم كلها
حتى �أذعن له �أولياء ع�رصه ،وحمققوه يف م�شارق الأر�ض ومغاربها» (. )36
وهكذا كان ال�صديقي يف حياته عاملاً جليالً ،و�إماماً حمققاً ثبتاً ،ومن �أولياء
اهلل العارفني� ،سمع كثريا ً و�صنَّف الت�صانيف احل�سنة النافعة يف الت�صوف ،والآداب
ال�رشعية ،والأدب العربي ،والرتاجم ،والرحالت ،والعلوم ال�رشعية ،واللغوية ،ومل
يحل هذا الن�شاط العلمي الغزير دون تفرغه لن�رش طريقته اخللوتية ،بل كان
يرحل من مكان لآخرللدعوة وا�ستقطاب املريدين والأتباع ،ويبدو �أن املحطة
الأخرية يف حياته كانت م�رص ،فبعد �إقامة طويلة يف القد�س ال�رشيف ناهزت
�سبع ال�سنوات (1160 /1152هـ)  ،غادرها متوجهاً �إىل م�رص ،ومنها عزم على
التوجه �إىل احلج للمرة الرابعة والأخرية يف حياته ،فقد عاد من الديار احلجازية
وتوجه �إىل م�رص ،حيث �سكن يف بيت قريب من امل�شهد احل�سيني ،وما لبث �أن
�أدركته املنية وهو يف القاهرة ،ودفن برتبة املجاورين من العام نف�سه (. )37
ومل يخفت ذكر ال�شيخ البكري بعد وفاته ،بل ظل ا�سمه يرتدد على كل
ل�سان ،وقد تتابعت �صلوات الغيبة عليه يف العديد من الأقطار عاماً كامالً،
ورثاه غالبية �شعراء ع�رصه ،ونوهوا ب�أخالقه وعلمه ،وجهوده يف خدمة الإ�سالم
وامل�سلمني يف كل مكان حل فيه ركابه ،و�ألقى فيه ع�صا ت�سياره .وما زالت �آثاره
�شاهد �صدق على منزلته ،و�سمو مكانته يف ع�رصه ،وما تاله من قرون.
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شعر الصديقي:
يت�ضح من �أقوال الذين ترجموا لل�شيخ البكري ال�صديقي ،وحتدثوا عن
جهوده يف الت�أليف والت�صنيف �أن ال�شعر يحتل جانباً رئي�ساً من هذه اجلهود،
فقد ذكر املرادي مثالً�« :أن له �أكرث من �سبعة دواوين �شعرية ،و�أكرث من ()12000
بيت خارجة عن هذه الدواوين» ( ، )38وذكر �آخرون �أن له �ألفية يف الت�صوف،
وت�سع �أراجيز ومئات الأبيات املبثوثة يف ر�سائله وترجماته ل�شيوخه ومريديه
ومقاماته.
على �أن هذا النتاج الغزير مل يجد -للأ�سف -طريقة للن�رش بعد ،ومل
يجد الباحث اجلاد الذي يتوىل جمعه ودرا�سته ،فهو ما زال خمبوءا ً يف ثنايا
املخطوطات والر�سائل املنت�رشة يف العديد من املكتبات العربية والأجنبية،
وكثري منه ال يعرف له مكان حتى يومنا هذا ،وال �سيما دواوينه التي ذكر املرادي
�أنها �سبعة ،يف حني مل يعرف منها �سوى ديوان واحد حمفوظ يف مكتبة املتحف
العراقي ببغداد بعنوان“ :الدوح والأدواح وعنوان الروح والأرواح” ( )39ويبدو
من عنوانه �أن الطابع العام الغالب عليه هو الطابع ال�صويف.
والواقع �أن توجه ال�شيخ ال�صديقي لنظم ال�شعر والإقبال عليه لي�س بدعاً
يف العهد العثماين الذي عا�ش فيه ،فمن الظواهر الالفتة للنظر يف ذلك الع�رص
�أن غالبية العلماء والفقهاء وامل�ؤرخني وال�صوفية وغريهم ممن تعاطى مهنة
الكتابة والت�صنيف ،كانوا ي�ضمنون ر�سائلهم وم�ؤلفاتهم مقطوعات �شعرية من
منظومهم ،وغالباً ما كانت هذه املنظومات تطغى على مادة الر�سالة نف�سها.
وقد عزا الدكتور بكري �أمني هذه الظاهرة �إىل تغري النظرة �إىل ال�شعر
وال�شعراء« ،ف�إذا كان ال�شعر قدمياً يعرب عن ر�سالة ،ويحقق هدفاً ،وي�ؤدي مهمة
جديدة يف خدمة املجتمع والنخب احلاكمة فيه ،فقد �أ�صبح يف الع�رص العثماين،
لوناً من �ألوان الظرف ،وعنواناً من عناوين رقي الإن�سان يف جمتمعه .و�إن التنوع
الذي كان يتمتع فيه ال�شاعر يف القدمي انعدم يف هذا الع�رص» (. )40
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وميكن القول �إن ما ذكره الدكتور بكري ينطبق بتمامه على ال�شيخ ال�صديقي،
فهو مل ينظم ال�شعر حمرتفاً� ،أو متفرغاً له كما كان �ش�أن ال�شعراء يف الأع�رص
ال�سالفة ،و�إمنا نظمه من باب الت�سلية واال�ستجمام الذهني� ،أو جرياً على عادة
�شاعت بني علماء ال�رشيعة واللغة و�شيوخ الطرق ال�صوفية يف ذلك الع�رص،
حيث �شهدنا �إقباالً منقطع النظري على نظم قواعد الفقه و�أ�صوله واللغة :نحوها
و�رصفها ،و�سائر العلوم يف �أراجيز �شعرية هدفها -كما يبدو -ت�سهيل حفظ تلك
القواعد ،وتي�سري و�صولها �إىل املتعلمني.
و�أياً كان الأمر ،ف�إن �أي باحث يرغب يف جمع �شعر ال�صديقي من مظانّه
املختلفة وحتقيقه ،ومن ثم درا�سته درا�سة نقدية حتليلية حتدد �سمات �شاعريته
ومنزلته بني �شعراء ع�رصه ،ال بد �أن يواجه غري قليل من الع�رس يف �إمتام مهمته
كما ينبغي �أن تكون ،لأن نتاج ال�شاعر -كما قيل �سابقاً -مل ي�صل �إلينا كامالً،
ومل تتح الفر�صة لالطالع على مناذج كافية من تراثه ال�شعري ،على �أن ذلك ال
يحول دون �إبداء ت�صور �إجمايل� ،أو حتديد املالمح العامة لهذا ال�شعر من خالل
االطالع على بع�ض ر�سائله وم�ؤلفاته املخطوطة التي وقعت بني �أيدينا مثل
رحلته امل�سماة “اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية” ورحلته« :برء الأ�سقام
يف زيارة برزة واملقام» التي حققها غالب عناب�سة.
ويت�ضح من خالل هذه النماذج القليلة �أن �شعر ال�صديقي من حيث اللغة
والأ�سلوب وال�صور والرتاكيب وطرائق التعبري ال يخرج عن منط ال�شعر امل�ألوف
يف الع�رص العثماين ،بل تتمثل فيه خ�صائ�ص هذا ال�شعر كافة �سواء من حيث
ال�شكل �أو امل�ضمون.
فمن حيث امل�ضمون يغلب على �شعره الطابع ال�صويف مع ما ي�شتمل عليه
من �أدعية و�أذكار ومدائح نبوية و�إ�رشاقات روحية ،فمن املعروف �أن له يف جمال
الت�صوف �ألفية تقع يف ( )1200بيت تدور كلها يف فلك الت�صوف ،وعر�ض �أهم
م�صطلحاته ومفاهيمه ،وما يتعلق به من �أعراف وتقاليد و�آداب يتحلى بها
الأتباع واملريدون ،ويلتزمون بها يف حياتهم وتعاملهم مع الآخرين.
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وف�ضالً عن ذلك خا�ض البكري ال�صديقي يف العديد من املجاالت والأغرا�ض
ال�شعرية كالو�صف ،والغزل الإلهي ،واملدح ،ونظم بع�ض الر�سائل العلمية النرثية
�شعرا ً ،وبخا�صة يف جمال الت�صوف واللغة والفقه ،كما فعل يف نظمه ر�سالة
جالل الدين ال�سيوطي يف الت�صوف (. )41
�أما من حيث ال�شكل ف�إن �شعره -با�ستثناء بع�ض اللمحات ال�شعرية املعربة
التي تقع عليها هنا �أو هناك -يفتقر ك�سائر ال�شعر يف الع�رص العثماين �إىل
ال�صورة اخليالية املوحية ،واجلزالة يف الألفاظ والرتاكيب ،وال�صياغة امل�رشقة،
والإيقاع املو�سيقي املعرب والدال على عمق الفكرة و�شبوب العاطفة ،ويلم�س
قاريء �شعره �أن ثمة تكلفاً وجمودا ً يدنيه �إىل منزلة الكالم املنثور ،فالكلمات
مر�صوفة �إىل جوار بع�ضها ،لي�س فيها ما ي�شي ب�أية ظالل �شعرية موحية ،والأفكار
وال�صور� -إن وجدت -ال تخرج عن �إطار تقليد القدماء ،وال�سري على منوالهم ،وهذا
ف�ضالً عن التالعب بالألفاظ ،وعدم التحرز من الوقوع يف الأخطاء النحوية و�إيراد
الألفاظ الدارجة ،وامل�صطلحات العلمية ال�شائعة ،والعجز عن الت�رصف يف اللغة
والرتاكيب ت�رصف ما ميلك زمامها ،ويعرف �أ�رسارها ،وطرائق نظمها وت�أليفها.
وبالرغم من ذلك كله يبقى �شعر البكري ال�صديقي وثيقة دالة ومعربة عن
�أحوال ع�رصه ،وما ا�ضطرم فيه من تفاعالت ومتوجات عك�ست القيم الثقافية
وال�سيا�سية واالجتماعية ال�سائدة فيه ،و�س�أترك للقارئ �أن يطَّ لع بنف�سه على بع�ض
النماذج املختارة من �شعره ،لعل ذلك يكون حافزا ً لإجراء املزيد من الدرا�سات
والأبحاث اجلادة ل�شعر تلك احلقبة املهمة من تاريخ �أمتنا العربية والإ�سالمية.
يقول ال�صديقي البكري يف و�صف مدينة جنني:
بجن�ي�ن ذات اجل���ب �إن ج���زمت به
�سالم���ي عل���ى �سكَّان���ه بلّغونه
وقول���وا له���م قوالً يل�ي�ن ع�ساهم
يا �ساكني ( )24جنني قلبي �إىل متى

��س�ري بادي
و�ص���ار لديكم ��س�ر
ّ
�أنا�س���اً ِب َه ْجري ق���د جنوا وبعادي
وقد �أر�ضع���وا ثدي اله���وى مبهاد
جفاء �أقلوا وانعم���وا بودادي ()34
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ويقول يف و�صف امل�سجد الأق�صى املبارك منوهاً مبكانته يف قلوب امل�سلمني
الذين يرون فيه قدا�سة ال تدانيها قدا�سة ،فهو م�سجد نبيهم حممد� -صلى اهلل
عليه و�سلم -الذي جت�سدت يف رحابه معجزة الإ�رساء واملعراج ،وكان قبل ذلك
قبلة �آدم عليه ال�سالم ومهد الأنبياء ،ومهوى ال�صاحلني والأولياء الذين تتقد�س
�أرواحهم بزيارته ،والتعبد فيه ،ملتم�سني �أنوار النبوة التي جعلته �إىل �أبد الآبدين
جزءا ً من عقيدتهم ،وعن�رصا ً من دينهم:
ي���ا م�سج���د خ�ي�ر الربي���ة �أحمد
ك���ن �شافع���اً لفت���ى �أت���ى بتذلل
�أن���ت ال���ذي قد كن���ت قبل���ة �آدم
لقد����س زائ��� ٌر
ل���والك م���ا واف���ى
ٍ
�أن���ت الذي ح�سدت َك �س���كا ُن ال�سما
روح له
من ح��� َّل في���ك تقَّد�س���ت ٌ
فلك الهن���ا بامل�صطفى نلت املنى
يا م�سجد امله���دي وعي�سى والذي
ومل�صطفى البك���ري فا�شفع باللقا

�ل�ا من احل���رم ال�رشي���ف �أتاكا
لي ً
متغرب���اً ع���ن �أهل���ه ل�ي�راكا
والأنبي���ا ُء توجه���وا حلم���اكا
تَ���ر َك الدي���ا َر جم���ر َّدا ً ل���والك
والكر�س���ي ق���د هنَّاكا
والعر����ش
ُ
ُّ
م���ن ن���ور ط���ه بعدم���ا واف���اكا
مل���ا دن���ا وب���ه املن���ا �أدن���اكا
من بع���ده ك��� ْن راحم���اً م�ضناكا
فلقد �أت���ا َك مرجيا ح�سن���اكا ()44
ُ
ُ ِّ

و�أن�شد يف و�صف زنبقة برية ،ر�آها عند ال�شيخ جنم الدين بن خري الدين
الرملي يف رملة فل�سطني:
وزنبق���ة ق���د �أ�شبهت ك�أ����س ف�ضة
�سدا�س���ي �ش���كلٍ ك ُّل زاوي���ةٍ ب���ه
ُّ

ق�ضيب من زم���ردة عجب
بر�أ����س
ٍ
علىر� ٍأ�سهاالأعلى هال ٌل منالذهب ()54

وجاءه يف خلوته بالقد�س ال�رشيف ال�شيخ حممد �أبو فردة ،فر�أى عليه
فروة ذات ثمن ،و�أثواباً ح�سنة ف�أنكر عليه ذلك وقال له� :أهكذا كان لبا�س
�صاحب الأخالق املر�ضية والأفعال امل�ستح�سنة؟!  ،فتخل�ص البكري من ال�س�ؤال
باالحتجاج ب�أن اللبا�س يتخذه القوم زهدا ً يف الدنيا وزينة يف العقبى ،لكن
قد يكون الب�س اخلي�ش غري زاهد القلب ،والب�س احلرير مت�صف بذلك ،وعا ٍر ع ّما
هنالك .وقد �أ�شار �أبو احل�سن ال�شاذيل �إىل ذلك بقوله لبع�ض من �أنكر عليه جمال
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هيئته من �أ�صحاب الرثاثة :يا هذا هيئتي هذه تقول :احلمد هلل ،وهذه هيئتك
تقول �أعطوين �شيئاً من دنياكم:
لب�س ال�صوف وا َ
خل َلقَا
لي�س الت�صوفُ ُ
فالب�س من الزّي ما تختا ُر منه وق ْم
ْ
ديب���اج ق���د ا�شغله
الب����س
فرب
ِ
ٍ
�شيم
والب�س
مالب�س �أه��� ِل اهلل من ٍ
ْ
َ
الب����س للخي����ش مرتدي���اً
ٌ
و�آخ���رُ
لأن ه���اذاك مل يحجب���ه ملب�س��� ُه

ُلق
بل الت�صوفُ ح�س ُن ال�س ْمتِ واخل ِ
القلب فيه وقي
اللبا�س �سوى ما
فما
ُ
ُ
أخالق تف��� ْز كتقي
وم���ن حمام��� ِد � ِ
علق
حب الذي َخل��� َق الإن�سا َن من ِ
ُّ
وق���د غدا بحظ���وظِ النف�س ذا علق
وذا م���ع الزي خممور فلم يفق ()64
ٌ ْ َ ِ
ّ

وت�شري الأبيات –كما هو وا�ضح� -إىل تغري قد طر�أ على مفاهيم ال�صوفية
و�أحوال �شيوخها ،فلم يعد الت�صوف مقرتناً بالفقه والتق�شف وارتداء املالب�س
اخل�شنة ،بل �إن العديد من م�شايخ ال�صوفية يف تلك الفرتة كانوا ال يتحرجون
من ارتداء املالب�س احلريرية الباذخة ،ويتنعمون مبناهج الدنيا وطيباتها دون
�أن يراودهم �إح�سا�س ب�أنهم قد خرجوا عن قواعد ال�صوفية ومنطلقاتها الروحية
التي تقت�ضي ب�أن يتدرب املريد يف تدرجه يف مراتب الكمال على حرمان نف�سه
من �شهوات البدن وملذات احلياة.
وقال ال�صديقي خمم�ساً:
ي���ا فري َد اجلم���الِ ال جت���فُ �ص َّباً
مل مي��� ْل قل ُب���ه �إىل
الغ�ي�ر قلب���اً
ِ

العي���ون
�صب دم َع
كال�سحب �ص َّباً
ِ
ِ
َّ
غائب���اً يف ال�شه���ود م���ا زال ح ّباً

ملعاين بهاء ح�سنك ي�صبو
ما ح�ل�ا غريُك���م بقلب���ي وعيني
ال وح��� َّق اجلم���الِ يا ن���و َر عيني
غياه���ب عين���ي
وج�ل�ا ٌل ج�ل�ا
وو�صا ُل الو�ص���الِ من حني عيني
َ
ما جزا من يحب �إال يحب ()74

ُ ُّ
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و�أن�شد من (الكامل) �أبياتاً يف الغزل الإلهي لأتباعه يف �أثناء زيارته ملقام
�سيدنا �إبراهيم اخلليل يف قرية برزة القريبة من دم�شق:
يح���ب ومثلكم م���ن ُيع�شق
مثلي
ّ
َم ْن مثلكُ���م َم َل َك املحا�س��� َن كلَّها
���م
ي���ا �أه���ل و ِّدي عطف��� ًة ملت َّي ٍ
ت �أجمع���ي
وح��� ْز مُ ْ
ملكت��� ُم ك ِّل���ي ُ
جودوا بو�صلٍ منك��� ُم يويف ال َك َرى
ي���ا �سائري���ن لرام���ةٍ واملنحن���ى
و�إذا و�صلت���م قرب �أفن���اء احلمى
مت �أن���وار م���ن ق���د حلَّ��� ُه
و�شه���د ُ
ف�سلوا الأحبة �أن يزوروا من �ضنى

قلب املعنَّ���ى ُيحرقُ
يا من به��� ْم ُ
�أو م���ن غدا مثل���ي بك���م متعل ُق
�أح�ش���ا�ؤه يف ح َّبك���م تتم���زق
فغ���دوت للوا�ش���ي بك���م �أمتلَّ���ق
���م �أجفانُ���ه تت َّدف���ق
ملت َّي ٍ
بحياتكم �س�ي�روا �رساع���اً ترفقوا
وهن���اك الح عقيق���ه والأب��� َرقُ
وغ���دا ل���واء الو�ص���ل في���ه ُي َّح ُق
يف �صبهم فلعلهم �أن ي�شفقوا ()84

ومن ق�صائده �أي�ضاً يف الغزل الإلهي:
ي���ا خليل���ي مت���ى �أنال م���رادي
دت م���ذ �أتي���ت حماهم
�س���ادة ُ�س ُ
و�أبان���وا كلّ���ي ُبعي��� َد اقرتاب���ي
فح�ل�ا يل اله���وى وزاد انتح���ايل
وجف���وت املن���ام مل���ا ج ُف���وين
ُ
�سال���ت جفوين
ولف���رطِ الهي���ا ِم
ْ
فو ح��� ّق احلرام والبي���ت والإحرام
وجمال احلبيب والو�صل والتقريب

أنا�س ح ُّل���وا �صمي��� َم ف�ؤادي
م���ن � ٍ
والقل���ب �صادي
و�رشب���ت امل���دا َم
ُ
ح�س���ادي
و�أباح���وا دم���ي ل���دى َّ
وغرام���ي من���ا وع�شق���ي ب���ادي
و�صل���ت مهادي
ال�ش���وق قد
ومن
ِ
ُ
بل ومنه���م جرى �سواد ال�سواد ()94
م�سع���ى الأنــ���ام نـح���و �سـع���اد
ع��� ُود الغـري���ب نـح���و البـ�ل�اد

وقال موالياً:
الحت بروق التج ِّل���ي يف بوادِينا
كا�سات هادينا
ومذ علين���ا اجنلت
ُ
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و�أ�رشق���ت �شم�س من نهوى بوادينا
غِ بنا به���ا واتخذنا حبها دينا ()50
َّ

آثار الصديقي ومؤلفاته:
كتب ال�صديقي ر�سائل وكتباً عدة يف مو�ضوعات �شتى :فقهية و�صوفية
و�أدبية ،و�ألف �إ�ضافة �إىل ذلك اثنتي ع�رشة مقامة ( )51واثنتي ع�رشة رحلة ،ونظم
�سبعة دواوين �شعرية ،و�ألفية يف الت�صوف ،وت�سع �أراجيز يف علوم الطريقة،
و�أكرث من اثني ع�رش �ألف بيت من ال�شعر خارجة عن دواوينه ،وو�ضع �أكرث من
ر�سالة يف ترجمة �شيوخه ومريديه (. )52
وغالبية هذا النتاج الوفري الذي بلغ -ح�سب قول املرادي يف �سلك الدرر
  222م�ؤلفاً ما بني جملد وكرا�ستني ( ، )53و  200م�ؤلف ح�سب قول اجلربتيوال�شيخ ح�سن �شمه ( ، )54ومائة ح�سب قول ح�سن احل�سيني ( - )55ما زال
خمطوطا مل يطبع منه �سوى عدد حمدود من الر�سائل ،وهو موزع بني العديد من
املكتبات العربية والأجنبية.
وقد �أورد املرادي وبروكلمان قائمة طويلة من تواليفه ور�سائله� ،أثبت بع�ضها
ر�ضا كحالة يف معجم امل�ؤلفني ،والزركلي يف الأعالم .وفيما ي�أتي ثبت بهذه
امل�صنفات والر�سائل ،وقد اعتمدت يف جمعها على ما ورد يف هذه امل�صادر ،كما
ذكرت ما �أتيح يل االطالع عليه يف املخطوطات املحفوظة يف بع�ض املكتبات،
�أو فهار�سها ،وال �سيما مكتبة مركز الأبحاث اال�سالمية ،واملكتبة البديرية يف
القد�س ال�رشيف ،ومكتبة اجلامعة الأردنية ،ومكتبة عبد اهلل بن عبا�س بالطائف،
ومكتبة املتحف العراقي وغريها.
وجدير بالذكر �أن لل�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي منظومة طريفة ا�سمها:
(نفح ن�سائم الأ�سحار بفحيح ج�سامي الأ�سحار)  ،وهي حمفوظة يف املكتبة
البديرية حتت رقم (�أدب عربي  ، )291 /93وتقع يف  34ورقة ،وقد �سجل ناظمها
يف هوام�شها �أ�سماء م�ؤلفاته وتاريخ ت�أليفها ( )56كما �أن له ر�سالة �أخرى ذكرها
املرادي بعنوان( :عوارف اجلواد التي مل يطرقهن طارق وال جواد) ،وفيها ترجمة
ذاتية ذكر فيها حاله ووقائعه ،و�أهم الأحداث التي مرت به ،وقد ذكرت يف �سلك
الدرر للمرادي ( ، )57ولكنها مل ترد عند غريه ،ومل تذكر يف ال�سجالت والفهار�س
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التي �أتيح يل االطالع عليها ،ورمبا كانت خمبوءة يف �إحدى املكتبات� ،أو حمفوظة
يف جمموع للم�ؤلف تنتظر من ينف�ض عنها غبار الزمن ،ويك�شف حمتواها للقراء.
وتظهر م�ؤلفات ال�صديقي ور�سائله �أنه كان مو�سوعياً ،ويت�سم بثقافة خ�صبة
و�شاملة ا�ستوعبت معارف ع�رصه مع غلبة الطابع الديني ال�صويف العرفاين
على هذه امل�صنفات ،وقد و�صفه املرادي بقوله“ :م�شتغل بالت�أليف و�ألف م�ؤلفات
نافعة” ( )58ون َّوه به النبهاين قائالً“ :ومن �أعظم كراماته :كرثة م�ؤلفاته نظماً
ونرثا ً ،مع ا�شتغاله بالطريق ،والأ�سفار يف الأقطار ،و�أنواع العبادات واالجتماعات
مع النا�س” ( ، )59و�إذا دققنا النظر يف م�صنفاته ،ف�سنجد �أنها �شملت علوماً
�رشعية يف الفقه والتف�سري واحلديث والت�صوف� ،إ�ضافة �إىل العلوم اللغوية
والأدب العربي ،وكتب الرتاجم والرحالت ،وفيما يأتي بيان بذلك:

•أوالً -اآلداب الشرعية والتصوف:

1 .1الك�أ�س الرائق يف �سبب اختالف الطرائق (. )60
2 .2ت�سلية الأحزان ،وت�صلية الأ�شجان (. )61
3 .3الكلمات اخلواطر على ال�ضمري واخلاطر (. )62
4 .4العرائ�س (الأ�رسار) القد�سية املف�صحة عن الد�سائ�س النف�سية (. )63
5 .5املورد العذب لذوي الورود يف ك�شف معنى وحدة الوجود (. )64
6 .6الفتح القد�سي والك�شف الأن�سي ( ، )65واملنهج القريب �إىل لقاء احلبيب،
امل�سمى( :ورد ال�سحر) ( ، )66وعليه ثالثة �رشوح للم�ؤلف نف�سه. )67( :
 .أال�ضياء ال�شم�سي على الفتح القد�سي يف جملدين �ضخمني( .قيد التحقيق).
.باللمح الند�سي على الفتح القد�سي (. )68
.تاملنح الأن�سي على الفتح القد�سي (. )69
7 .7جريدة امل�آرب وخريدة كل �شارب (. )70
8 .8املدم املدان البكريف بيان بع�ض �أق�سام الذكر ،وترك الذكر (. )71
9 .9وحدة الوجود (. )72
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1010احلكم الإلهية واملوارد البهية (. )73
1111رفع ال�سرت والردا على قول العارف� :أروم وقد طال املدى (. )74
1212كنوز الأ�رسار (. )75
1313احلوا�شي الرافعات الغوا�شي على بع�ض كلمات الو�صية ذات ال�رس
الفا�شي (. )76
1414ت�شييد املكانة ملن حفظ الأمانة (. )77
1515ر�شف معاين ال�صفا يف الك�شف عن معاين الت�صوف املت�صوف وال�صفا(.)78
1616الثغر الب�سام فيمن يجهل من نف�سه املقام (. )79
1717التوا�صي بال�صرب واحلق امتثاال لأمر احلق (. )80
1818الوارد الطارق واللمح الفارق (. )81
1919الهدية الندية للأمة املحمدية (. )82
2020املوارد البهية يف احلكم الإلهية على احلروف املعجمية ال�شهية (. )83
�2121رشح على ورد الو�سائل (. )84
�2222رشح على حزب الإمام ال�شعراين (. )85
�2323رشح على �صالة العارف ال�شيخ حمي الدين بن عربي (. )86
�2424رشح على �صالة الأ�ستاذ ال�شيخ حممد البكري (. )87
�2525رشح على (�سالف تُريك ال�شم�س) للإمام اجليلي (. )88
2626املنهل العذب ال�سائغ لوراده يف ذكر خلوات الطريق و�أوراده (. )89
2727بهجة الأذكياء يف التو�سل بامل�شهور من الأنبياء (. )90
2828التو�سل الأ�سمى بالأ�سماء احل�سنى (. )91
2929الألفية الوفية لل�سادة ال�صوفية (. )92
3030الدر الثمني� ،رشح مقا�صد منهاج العابدين (. )93
3131املدد البكري� ،رشح �سيدي حممد البكري (. )94
�3232رشح حزب النووي ()95
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•ثانياً -مدائح نبوية وصلوات حممدية:

1 .1الدر الفائق يف ال�صالة ( )96على �أ�رشف اخلالئق (. )97
ال�صالت الربية يف ال�صالة على خري الربية (وهي تف�صيل للر�سالة
ِّ 2 .2
ال�سابقة) (. )98
3 .3مدحة ال�سبت :رافع عطائي ونافع دائي برفع برقع �أدوائي (. )99
4 .4منحة الو�صول يف مدحة الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم� -أو ر�شحة
ال�صفا يف امتداح امل�صطفى – �صلى اهلل عليه و�سلم -جمموع �أ�شعار يف مدح
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم) ()100
5 .5الرو�ضات العر�شية على ال�صالة امل�شي�شية (. )101
6 .6اللمحات الرافعات للتدهي�ش يف �صالة ابن م�شي�ش ( )102وهو خمت�رص
لكتابه (كروم عري�ش التهاين يف الكالم على �صلوات ابن م�شي�ش الدائي) (. )103
7 .7الورد املنحول يف مولد امل�صطفى الر�سول (. )104
8 .8ر�شحات �صدح من م�سبي العذار ونفحات مدح يف النبي املختار (. )105
9 .9ر�شحات الوعد الإجنازي يف الكالم على �صلوات الرازي (. )106
1010الهبات الأنورية على ال�صلوات الأكربية (. )107
1111نوافح امل�سك اخلتام يف التو�سل ب�أ�شهر العام (. )108
1212الذخرية املاحية للآثام يف ال�صالة على خري الأنام (. )109
1313اللمح الندية يف ال�صلوات املهدية.
1414النوافح القربية الكا�شفة عن خ�صائ�ص الذات املهدية.
1515الهدية الندية للأمة املحمدية الكا�شفة عن خ�صائ�ص الذات املهدية.
�1616رشحه على الق�صيدة الهمزية يف املدائح النبوية التي ت�سمى �أم القرى.
1717في�ض القدو�س ال�سالم على �صلوات �سيدي عبد ال�سالم.
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1818ال�صلوات النبوية ال�شافعة ذات املربّات الآلهية النافعة (. )110
1919النفحات الربيبية على ال�صلوات البكرية (. )111
2020املدد البكري على �صلوات البكري (. )112
2121اجلواب ال�شايف واللباب الكايف (. )113
�2222شوارق البارق امل�شام يف التو�سل بالأنبياء من املبد�أ �إىل اخلتام (. )114

•ثالثاً -عادات وتقاليد صوفية:

1 .1الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �آداب ك�سوة اخللوتية (. )115
2 .2الو�صية اجللية ( )116لل�سالكني طريقة اخللوتية (. )117
3 .3هدية الأحباب فيما للخلوة من ال�رشوط والآداب (. )118
4 .4جمع املوارد من كل �شارد (. )119
5 .5منهاج العارف املتقي ،ومنهاج ال�سالك املرتقي (. )120
6 .6احلوا�شي ال�سنية على الو�صية احللبية (. )121
7 .7بلوغ املرام يف خلوتية ال�شام (. )122
8 .8نظم القالدة يف معرفة كيفية جلو�س املريد على ال�سجادة (. )123
9 .9ر�سالة ال�صحبة التي �أنتجتها اخلدمة واملحبة (. )124
1010الأمثال امليدانية يف الرتبة الكيالنية (. )125
1111اللوائح امللمحة دهرا يف فوائح ليلة الزهرا (. )126
1212طلبة الفقري املحتاج فيما يتوجه املتوجه ليلة املعراج (. )127

•رابعاً -فقه وعقيدة:

1 .1املطلب التام ال�سوي على حزب الإمام النووي (. )128
�2 .2رشح على ر�سالة �سيدي ال�شيخ �أر�سالن الدم�شقي (يعني �رشح �أر�سالن
الدم�شقي لكتاب الكنز يف الفقه) .
3 .3ال�سيوف احلداد يف �أعناق �أهل الزندقة والأحلاد (. )129
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•خامساً -أدعية وابتهاالت صوفية:

�1 .1أوراد ليايل الأ�سبوع و�أيامه (. )130
2 .2اجلوهرة (دعاء) (. )131
3 .3الأوراد (. )132
�4 .4أدعية (. )133
5 .5ق�صيدة ابتهالية (. )134
6 .6الأوراد البكرية يف ال�صلوات البكرية (. )135
7 .7جمموع �صلوات و�أوراد (. )136
8 .8منظومة اال�ستغفار ،مع �رشح لأحمد بن �أحمد البخاري الدمياطي (. )137
9 .9ورد الأ�شواق (. )138
1010الفيو�ضات البكرية على ال�صلوات البكرية (. )139
1111بهجة الأذكياء يف التو�سل بامل�شهور من الأنبياء (. )140
1212االبتهاالت ال�سامية والدعوات النامية (. )141
1313التو�سالت املعظمة باحلروف املعجمة (. )142
1414الفوز الأ�سنى بالأ�سماء احل�سنى (. )143
�1515أ�سماء اهلل احل�سنى “منظومة” (. )144
�1616سبيل النجاة وااللتجاء يف التو�سل بحروف الهجاء (. )145
1717الع ّدة العمدة املخل�صة من ال�ش ّدة (. )146
1818انتظار فتح الفرج وا�ستمطار منح الفرج (. )147
الع�سايل (. )148
1919العقد املتلأيل على ورد
ّ
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•سادساً -يف السنة واحلديث النبوي الشريف:

1 .1ال�صلوات اجلامعة مبحبة اخللفاء اجلامعة (لبع�ض ما ورد يف ف�ضائل
اخللفاء) (. )149
2 .2الأربعون املورثة االنتباه فيما يقال عند النوم واالنتباه.
3 .3الدرر املنت�رشات يف احل�رضات العندية يف الغرر املب�رشات بالذات
العبدية املحمدية.
4 .4الي ُّم املواج يف ذكر �أحاديث الإ�رساء واملعراج (. )150
5 .5الذخرية املاحية للآثام يف ال�صالة على خري الأنام.
�6 .6شم�س الآفاق بنور ما للم�صطفى من كرمي الأخالق (. )151

•سابعاً -أدب عربي:

1 .1ديوان الروح والأدواح ،وعنوان الروح والأرواح (. )152
�2 .2رشح على ق�صيدة املنفرجة لأبي عبد اهلل النحوي.
3 .3اقتحام جلة اللآيلء يف الكالم على منفرجة احلجة الغزايل وهي �رشح
على ق�صيدة الإمام الغزايل التي مطلعها:
ال�شدة �أودت باملهج يارب فعجل بالفرج ()153
�4 .4رشح على بيت من تائية ابن الفار�ض.
5 .5الدمغة الن�رضية املحمدية يف ال�صيغة النظرية الأحمدية ()154
6 .6نفح ن�سائم الأ�سحار بفحيح ج�سامي الأ�سحار (منظومة يف م�ؤلفات
البكري) ()155
7 .7بلغة املريد وم�شتهى موفق ال�سعيد (منظومة من بحر الرجز يف 214
بيتاً مبحتوى �صويف) ()156
8 .8الب�سط التام يف نظم ر�سالة ال�سيوطي املقدام (تتعلق برد الدعاوي
الكاذبة) ()157
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�9 .9ألفية يف الت�صوف ،ت�ضم نحو  1200بيت تتناول �أهم �أ�س�س الت�صوف(.)158
1010اجلواب ال�شايف واللباب الكايف (�أرجوزة يف الت�صوف) (. )159
1111مقامات البكري ال�صديقي ( ، )160وت�شتمل على املقامات الآتية:
 .أالعمامة اليمنية يف املقامة اليمنية (يف و�صف بالد اليمن) .
.باحلمامة الورقاء الق�رصية يف املقامة العنقاء امل�رصية (يف و�صف بالد
م�رص) .
.تفخامة الإمامة الغ�صابية الإفرازية يف املقامة الكرامية الغرابية (يف
و�صف احلجاز) .
.ثالكمامة الرنج�سية ال�سند�سية يف املقامة الأن�سية القد�سية (يف و�صف
بالد ال�شام وفل�سطني) .
.جالغمامة املغربية يف املقامة املغربية تناول فيها و�صف بالد املغرب.
1313املقامة الرومية واملدامة الرومية.
1414املقامة العراقية واملدامة الإ�رشاقية.
1515املقامة ال�شامية واملدامة ال�شافعية.
1616ال�صم�صامة الهندية يف املقامة الهندية (يف و�صف بالد ال�شام وفل�سطني).
1717املدامة ال�شامية يف املقامة ال�شامية.
1818الدعامة الأ�سية يف املقامة النابل�سية (. )161

•ثامناً -رحالت:

1 .1اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية (. )162
2 .2النحلة الن�رصية بالرحلة امل�رصية ( )163رحلته من نابل�س اىل م�رص
�سنة 1132هـ1726 ،م.
3 .3تفريق الهموم وتغريق الغموم يف الرحلة اىل بالد الروم (. )164
4 .4احللة الذهبية يف الرحلة احللبية (. )165
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5 .5احللة الفانية ر�سوم الهموم والغموم يف الرحلة الثانية اىل بالد
الروم(.)166
6 .6اخلطرات الثانية الأن�سية للرحلة الدانية القد�سية (. )167
7 .7ك�شف ال�صدا وغ�سل الران يف زيارة العراق وما واالها من البلدان (، )168
رحلتة من ا�سطانبول اىل بغداد يف  3حمرم �سنة  1139هـ1726 ،م.
8 .8الفي�ض اجلليل يف �أرا�ضي اخلليل (. )169
9 .9برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام (. )170
1010رد الإح�سان يف الرحلة �إىل جبل لبنان (. )171
1111ملع برق املقامات العوال يف زيارة �سيدي ح�سن الراعي وولده عبد
العال(.)172
1212احلملة احلقيقية ال املجازية يف الرحلة احلجازية (. )173
1313احلملة الر�ضوانية الدانية يف الرحلة احلجازية الثانية (. )174
1414حلّة الأردان يف الرحلة �إىل جبل لبنان (. )175

•تاسعاً -تراجم

1 .1الكوكب الثاقب فيما ل�شيخنا من املناقب (. )176
2 .2الثغر البا�سم يف ترجمة ال�شيخ قا�سم.
3 .3الفتح الطري اجلني يف بع�ض م�آثر �شيخنا عبد الغني (النابل�سي) .
4 .4ال�رصاط القومي يف ترجمة ال�شيخ عبد الكرمي (ال�رشباتي ترجيحا) .
5 .5عوارف اجلواد التي مل يطرفهن طارق (�( )178سرية ذاتية تت�ضمن ذكر
حاله ووقائعه من ابتدائه �إىل انتهائه) .
6 .6مرهم الف�ؤاد ال�شجي يف ذكر ي�سري من م�آثر �شيخنا الدكدكجي (. )179
7 .7العقد الفريد يف ترجمة ال�شيخ حممد �سعيد (. )180
8 .8تربيد وقيد اجلمر يف ترجمة ال�شيخ م�صطفى بن عمرو ()181
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مواضيع أخرى:
1 .1الفرق امل�ؤذن بالطرب يف الفرق بني العجم والعرب (. )182
�2 .2صادحة الأزل (. )183
3 .3حزب اجلماعة واالعت�صام (. )184
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اهلوامش

اهلوامش:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

1يف فهر�س الفهار�س للكتاين (�أبو املواهب) بدل ( �أبو حممد) انظر اجلزء  ،224-223 :2ويف �إحتاف ال�صديق
بخال�صة �آل ال�صديق� ،أبو الفتوح انظر حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل
ال�صديق خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم � ،1833 /1788ص.2 :
2انظر �سل�سلة ن�سبه يف جمموع رحالت البكري ،خمطوطة املدينة املنورة ،مكتبة عارف حكمت رقم ،،3840
وانظر ترجمته بخط ولده ،حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي يف� :إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل
ال�ص ِّديق ،خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم � ،1833 /1788ص ،3-2 :البكري ال�صديقي ،خمطوطة اخلمرة
احل�سية يف الرحلة القد�سية.
3انظر ،ليندا �شيل�رش ،دم�شق يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،ترجمة عمرو املالح ،دينا املالح (دم�شق،
1998م)� ،ص  ،189ابن كنان ،املواكب الإ�سالمية يف املمالك واملحا�سن ال�شامية( ،دم�شق :من�شورات وزارة
الثقافة1992 ،م)،Rafeq A.K, The province of Damascus 1723- 1783, D.97 ،76 :1 ،
وم�صطفى م�صطفى البكري ال�صديقي الدم�شقي اخللوتي ،خمطوط برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،درا�سة
وحتقيق .د .غالب عناب�سة( ،عمان :دار الفكر2009 ،م) �ص.5 :
ال�صديق بخال�صة
4انظر تفا�صيل �أكرث عن وفاته يف :حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي� ،إحتاف ِّ
�آل ال�ص ِّديق ،خمطوط منه ن�سخة حمفوظة يف دار الكتب امل�رصية ،حتت رقم � ،1833 / 1788ص ،9 :يو�سف
النبهاين ،جامع كرامات الأولياء .472 :2 ،وذكر �إ�سماعيل با�شا البغدادي يف هدية العارفني� ،أ�سماء امل�ؤلفني
ممن ترجموا لل�شيخ �أكدوا �أن وفاته يف القاهرة،
و�آثار امل�صنفني �أنه تويف يف دم�شق وهو خط�أ ،لأن العديد َّ
و�أن مقامه موجود ُيزار حتى اليوم يف القرافة الكربى.
5ال�سماع هو �سماع لفظ ال�شيخ من حفظ �أو من كتاب ،وهو من �أرفع الأق�سام �أنظر ،ال�سيوطي ،تدريب الراوي يف
�رشح تقريب النواوي ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (املدينة :ط)1379 ،1
6املناولة �رضبان :مقرونة بالإجازة ،ومن �صورها �أن يدفع ال�شيخ �إىل الطالب �أ�صل �سماعه له ويقول له“ :هذا
�سماعي �أو روايتي عن فالن فاروه� ،أو �أجزت له روايته عني ،ثم يبقيه معه متليك َا �أو لين�سخه” واملجردة �أن
يناوله مقت�رصاً على قوله  “ :هذا �سماعي” ،فال جتوز بها الرواية على ال�صحيح الذي قاله الفقهاء و�أ�صحاب
الأ�صول� ،أنظر امل�صدر ال�سابق� ،ص ،270-268 :اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية (القاهرة :مطبعة
ال�سعادة� ،)1972 ،ص ،466 :د .عبد اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي
واململوكي ،مرجع �سابق :139 ،الهام�ش.
7وهي �أن يكتب ال�شيخ م�سموعه حلا�رض �أو غائب بخطه �أو ب�أمره ،وهي �رضبان جمردة من الإجازة ،ومقرونة
ب�أجزتك ما كتبت� ،أو �إليك ،ونحوه من عبارات الإجازة ،انظر ال�سيوطي ،تدريب الراوي� ،ص ،279 :د .عبد
اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي،139 :1 ،الهام�ش.
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8 .8ذكر يو�سف النبهاين يف هذا ال�سياق �أن ال�شيخ م�صطفى البكري �أملح يف ر�سالة خمطوطة له بعنوان (ال�سيوف
احلداد يف �أعناق �أهل الزندقة والإحلاد) �أن ال�شيخ النابل�سي �أجازه يف املنام واليقظة بكتبه وم�ؤلفاته التي
زادت عن املائتني ،وبالطريقة القادرية والنق�شبندية ،يو�سف النبهاين ،جامع كرامات الأولياء .481 :2
9 .9حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق خمطوط� ،ص 3 :وما
بعدها ،املرادي� ،سلك الدرر .192 -191 :4
1010انظر ،املرادي �سلك الدرر.190 :4 ،
1111يخالف اجلربتي بذلك غالبية من ترجموا للبكري ال�صديقي حيث �أجمعوا على �أنه ولد ون�ش�أ يف دم�شق ،ثم
عا�ش �شطراً من حياته يف بيت املقد�س بعد زواجه فيها .انظر ،اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار
يف الرتاجم واالخبار.426 :1 ،
1212امل�صدر نف�سه.247 :1 ،
1313انظر طرفا من �أخبار ال�صديقي يف املرادي� ،سلك الدرر ،198-191 : 4 ،البكري ،احتاف ال�صديق بخال�صة �آل
ال�صديق ،خمطوط� ،ص ،11-1:بروكلمان ،تاريخ الأدب العربي  ،306-301 : 8الكتاين ،فهر�س الفهار�س:2 ،
 ،224-223اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار ،246 :1 ،النبهاين ،يو�سف،
جامع كرامات الأولياء  ،471 :2كحالة عمر ر�ضا ،معجم امل�ؤلفني. 271 :12 ،
1414انظر البكري ،حممد كمال الدين بن م�صطفى �إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�ص ِّديق� ،ص6:
1515ملزيد من التف�صيل انظر اجلربتي ،عجائب الآثار  ،247:1وقد �سوغ اجلربتي كرثة تنقل البكري بني البلدان
بقوله“ :ورحل �إىل ج ّل الأقطار لبلوغ �أج ِّل الأوطار ،كما د�أب على ذلك ال�سلف ،ملا فيه من اكت�ساب املعاين
وال�رشف ،امل�صدر نف�سه .246 :1
1616يوجد يف مكتبة عارف حكمت يف اململكة العربية ال�سعودية خمطوط بعنوان( :جمموعة رحالت البكري) عدد
�صفحاته ( ،)211ورقم حفظه يف املكتبة  3840 ،900/192وقد كتب النا�سخ �أ�سماء الرحالت على النحو
الآتي:
 -1الرحلة احلجازية الثانية

 -2الرحلة �إىل بالد الروم

 -3الرحلة �إىل جبل لبنان

-4الرحلة امل�رصية

 -5الرحلة القد�سية الأوىل

-6الرحلة القد�سية الثانية

-7الرحلة برزة واملقام

-8الرحلة لزيارة ح�سن الراعي وولده عبد العال

-9الرحلة العراقية

�1717سجالت املحكمة ال�رشعية� ،سجل رقم ..........
1818اجلربتي ،عجائب الآثار.247 :1 ،
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�1919أنظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي املقد�سي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،درا�سة وحتقيق ،د .غالب
عناب�سة� ،ص ،18 :وانظر حممد الربعي ،ف�ضائل ال�شام ودم�شق� ،ص .67 -61 :حيث ذكر فيهما �أن مقام
�إبراهيم عليه ال�سالم يف قرية برزة من الأمكنة التي ي�ستجاب فيها الدعاء� ،إ�ضافة �إىل مغارة الأربعني وجامع
بني �أمية .وجدير بالذكر �أن البكري َح َر�ص يف العديد من م�ؤلفاته ور�سائله على الرد على منكري زيارة
املقامات وقبور الأولياء ،ومن ذلك قوله يف �إحدى ر�سائله“ :و�إذا كانت الكرامة بخلق اهلل تعاىل ملن �أراد يف

حياته ،فله �أن يخلقها له بعد وفاته ،وقد ثبتت يف حياتهم ،فال انقطاع لها بعد وفاتهم لعدم وجود دليل
على انقطاعها ،فكانت زيارتهم والتربك ب�آثارهم �أمراً مندوب ًا مطلوباً ،والتو�سل بهم �إىل اهلل يف احلوائج لأجل
حمق ،وامل�ستدل لها بحديث“ :ال
ق�ضائها �سبب لنيل كل مرغوب” وقوله يف مو�ضع �آخر“ :فمنكر الزيارة غري ّ
ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد” فمتع ِّنت ،وقد رد على من كرهها �أ�ساطني العلماء ونحارير الف�ضالء �أبلغ
رد ،وي�شهد للراوين عليه �أحاديث كثرية منها قوله �صلى اهلل عليه و�سلم“ :من زار قربي وجبت له �شفاعتي،
وقوله“ :من حج ومل يزرين فقد جفاين” انظر ،البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام� ،ص:
 .113 -112وملعرفة �آراء من ينكر زيارة القبور ينظر ،ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم ،اجلواب الباهر يف
زوار املقابر (بريوت :دار اجليل1997 ،م) ،وابن تيمية ،الفتاوي الكربى (بريوت :دار الكتب العلمية 1988م).
2020البكري ال�صديقي ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية� ،ص. 1 :
2121وهي من الرحالت التي �ضمها جمموع رحالته املخطوطة واملحفوظة يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة
املنورة حتت رقم .3840
2222امل�صدر نف�سه.
2323عمار توفيق بدوي ،التذوق الأدبي لورد ال�سحر (باقة الغربية ،مركز الدرا�سات اال�سالمية واملخطوطات
واالفتاء يف �أكادميية القا�سمي2007 ،م)� ،ص.13 :
2424البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق د .غالب عناب�سة� ،ص.28 -21 :
2525نف�سه �ص .40 :وال�شيخ احلفناوي هو �شم�س الدين �أبو املكارم حممد بن �سامل احلفناوي امل�رصي ال�شافعي
اخللوتي ،وهو �أعظم خلفاء ال�شيخ م�صطفى البكري ،وقد ورد ا�سمه يف قائمة م�شايخ الطريقة اخللوتية
وخلفائها .ولد ببلدة جفنا بالق�رص قرب بلبي�س �سنة 1100هـ ،وبها ن�ش�أ ،وتلقى العلم على م�شايخ ع�رصه
مثل :حممد البديري الدمياطي ال�شهري بابن امليت وال�شيخ يو�سف امللوي و�أجازوه بالإفتاء والتدري�س .زار
القد�س والتقى البكري ال�صديقي ،و�أخذ عنه الطريقة اخللوتية يف زياره الأوىل مل�رص ،وما لبث �أن جعله
البكري خليفة له يف م�رص و�أذن له باملبايعة والتخليف و�أخذ العهود على املريدين ،وكان ال�شيخ احلفناوي
�إمام العلماء العاملني والأولياء العارفني� ،شهد له معا�رصوه بالتقدم يف العلوم ،وكان على جمال�سه هيبة
ووقار ،وال ي�س�أله �أحد ملهابته وجاللة قدره .انظر ترجمته يف :املرادي� ،سلك الدرر ،50 -49 :4 ،اجلربتي،
عجائب الآثار ،354 :2 ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام� ،ص( 40 :الهام�ش)،
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ليلى علي م�رصي� ،شجرة النور الزكية يف تراجم ال�سادة م�شايخ طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة( ،باقة
الغربية :مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطات يف �أكادميية القا�سمي1427 ،هـ2006 /م) �ص-112 :
 118وقد ورد يف هذا املرجع �ص 13 :ن�ص العهد الذي �أر�سله البكري �إىل احلفناوي لي�أخذه على املريدين
واملن�ضوين حتت لواء هذه الطريقة.
2626اجلربتي ،عجائب الآثار247:1 ،
2727م�صطفى �أ�سعد اللقيمي الدمياطي ،موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س ،خمطوط ،منه ن�سخة م�صورة يف
�رشيط رقم  602من الن�سخة الأ�صلية املحفوظة يف اخلزانة بالرباط حتت رقم 142ك� ،ص .52-51:وانظر
الن�سخة املحققة من هذه املخطوطة ،حتقيق وتعليق د .عبد الرحمن املغربي و�آخرين( :باقة الغربية ،مركز
الدرا�سات اال�سالمية واملخطوطات2004 ،م)� ،ص.86 :
2828امل�صدر نف�سه� ،ص190 ،86:
2929الكتاين ،فهر�س الفهار�س223:2 ،
3030ح�سن عبد اللطيف احل�سيني ،تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش� ،ص.160-159:
3131نف�سه وال�صفحة نف�سها
�3232سلك الدرر 195:4
3333اجلربتي ،عجائب الآثار.247 -246:1 ،
3434انظر �إجازته لل�شيخ حممد مرت�ضى الزبيدي ،ن�سخة م�صورة حمفوظة يف مكتبه احلرم املكي ال�رشيف،
رقم  267وعنوان املخطوط� ،أ�سانيد ال�سفاريني �ص .46 :انظر �أي�ضا ال�شيخ عكرمة �صربي و�آخرون،
حممد بن �أحمدال�سفاريني ،حياته وجهوده العلمية ،وقائع ندوة �أقامتها دار الفتوى والبحوث الإ�سالمية،
طولكرم1999،م �ص24:
3535املرادي� ،سلك الدرر.194 :4 ،
3636اجلربتي ،عجائب الآثار ،247 :1 ،النبهاين ،جامع كرامات الأولياء 473 :2 ،ولتعرف املزيد من �شمائله ينظر،
عمار توفيق بدوي ،التذوق لورد ال�سحر� ،ص.12 :
3737انظر حممد كمال الدين م�صطفى البكري ال�صديقي� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق� ،ص:؟ اجلربتي،
عجائب الآثار ،227 :1 ،املرادي� ،سلك الدرر ،196-195 :1 ،وذكر �إ�سماعيل با�شا البغدادي يف هدية
العارفني � 450-446 :2أنه تويف بدم�شق وهو خط�أ.
3838املرادي� ،سلك الدرر198-195:1 ،
�3939أ�سامة النق�شبندي ،خمطوطات الأدب يف املتحف العراقي ( ،الكويت :معهد املخطوطات العربية1985 ،م)،
�ص238:
4040بكري �شيخ �أمني ،مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين( ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة1979 ،م)� ،ص.309:
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4141ا�سمها :الب�سط التام يف نظم ر�سالة ال�سيوطي املقدام ،وهي تتعلق برد الدعاوى الكاذبة بالوالية ،انظر،
بروكلمان تاريخ الأدب العربي. 304:8 ،
�4242ساكنني يف الأ�صل.
4343م�صطفى البكري ال�صديقي ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،خمطوط� ،ص.12 :
4444نف�سه� ،ص.11 :
4545امل�صدر نف�سه� ،ص.4 :
4646الأبيات ت�شري كما هو وا�ضح �إىل تغري يف مفهوم ال�صوفية يف الع�رص العثماين ،ف�إذا كان من �سمت �أهل
الت�صوف قبل هذا الع�رص لب�س اخلي�ش والزهد يف متع الدنيا ،فقد �أ�صبح ذلك وغريه م�سموح ًا به لدى �صوفية
الع�رص العثماين ،حول تغري مفهوم ال�صوفية يف الع�رص العثماين ،انظر د .ح�سن عبد الرحمن �سلوادي ،معامل
القد�س ومزاراتها يف رحلتي البكري ال�صديقي ،واللقيمي الدمياطي ،جملة جممع اللغة العربية الفل�سطيني ،ع:
2002 ،2م� ،ص ،25:وما بعدها.
4747املرادي� ،سلك الدرر .198 : 4
4848ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،درا�سة وحتقيق د .غالب عناب�سة،
(عمان :دار الفكر� ،)2009 ،ص.127:
4949امل�صدر نف�سه� ،ص.134:
5050امل�صدر نف�سه� ،ص.116 :
5151يوجد يف مكتبة املتحف العراقي ببغداد جمموع ي�ضم �ست مقامات للبكري ال�صديقي حتت رقم  ،6208ويقع
املجموع يف � 649صفحة ،وت�صف كل مقامة بلداً مثل :اليمن وم�رص واجلزائر والهند والعراق وبالد ال�شام
وفل�سطني وبالد املغرب ،واملجموع من�سوخ يف حياة م�ؤلفه ،ن�سخة خادمه �سالمة �سنة (1151هـ1538-م)،
وعليها مقابلة .انظر البغدادي ،هدية العارفني � ،477: 2أ�سامة النق�شبندي ،خمطوطات الأدب يف املتحف
العراقي (الكويت :معهد املخطوطات العربية1985 ،م)� ،ص.600 :
5252املرادي� ،سلك الدرر.195 : 4 ،
5353نف�سه� ،ص 195 :
5454اجلربتي  :عجائب الآثار  ،247 : 1وانظر النبهاين ،جامع كرامات الأولياء .2:474
5555احل�سيني ،تراجم اهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش� ،ص103 :
5656خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية (مكتبة ال�شيخ حممد بن حبي�ش املقد�سي� :إدارة الأوقاف
القد�س1987 ،م) .542 : 2
5757املرادي� ،سلك الدرر. 197 : 2 ،
5858امل�صدر نف�سه.195 ،191 :4 ،
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5959النبهاين ،جامع كرامات الأولياء.474 :2 ،
6060يتناول االجتاهات املختلفة يف ال�صوفية ،خمطوط برلني  ،3283 ،3056انظر بركلمان 302 :8 :
6161بد�أ كتابته يف قرية املاحلة القريبة من بيت املقد�س �سنة 1126هـ ،و�أكمله �سنة 1128هـ ،ويتناول احلب
االلهي يف ن�ش�أته و�أحواله وت�أثرياته ،خمطوط برلني ،3118 ،انظر بروكلمان302 : 8 ،
6262الكماالت ،يف �سلك الدرر198 : 4 ،
6363خمطوط ،الإ�سكندرية ت�صوف  ،23القاهرة  ،95/2برلني  ،3488 :انظر بروكلمان .308 : 8 ،ن�رشته دار الكتب
العلمية يف بريوت عام  2006بتحقيق الطرابل�سي �أبي املحا�سن ،حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي،
املزيدي� ،أحمد فريد.
6464خمطوط ،القاهرة ،224 : 7 ،125 : 2 ،برلني  ،3283ومنه ن�سخة م�صورة يف مركز الوثائق واملخطوطات ،ويف
مكتبة مكة املكرمة ن�سخة خمطوطة من ورد ال�سحر دون �رشوحه وعدد �صفحاتها  ،9 :باجلامعة الأردنية على
�رشيط رقمي  380م�صور يف الأ�صل يف جامعة برن�ستون رقم  2052جمموعة جاريت  .والر�سالة من�شورة يف
جمموع ر�سائل �صوفية ،وهي كما يظهر من عنوانها تبحث يف م�س�ألة وحدة الوجود التي ي�ؤمن بها ال�صوفية،
وقد حاول البكري ت�أليف النا�س حولها ،ونبذ االختالف عنها ،فهو يرى �أن امل�س�ألة ال تتعار�ض مع ال�رشع،
و�إن كانت من العلم امل�ضنون به عن غري �أهله الذين بذلوا جهداً م�ضني ًا يف طلبه واحل�صول عليه ،ولأنها كذلك
فقد تبناها ال�صوفية وعملوا بها ،لأن التم�سك بال�رشيعة والعمل مبميزاتها -يف نظرهم -مقيا�س ل�صحة
مقيدة بال�رشيعة ،وخمالفة ال�رشيعة يف ثقافة الظاهر والر�أي الواحد والفرقة الناجية �إن
العقائد ،فاحلقيقة َّ

بدت من ال�صويف كفيلة ب�إهدار دمه ،فعلوم احلقيقة ال تعار�ض العقل ،وال التم�سك بال�سنة النبوية ،ولهذا ت�ؤول
�شطحات العارفني لتتفق مع ال�رشيعة ،يقول البكري يف ر�سالته“ :واعلم �أن جميع �أهل من ت�صطفيهم �أطبقوا
عن بكرة �أبيهم �أن املخالف لل�رشيعة املحمدية مهدور الدم ،يقتل يف احلل واحلرم ،ولو �أنه م�شى على املاء،
وتربع يف الهواء ،فهو ممكور به ،ولي�س له غري ال�سيف دواء” انظر ،البكري ،م�صطفى ال�صديقي ،املورد العذب
َّ

لذوي الورود يف ك�شف وحدة الوجود ،جمموع ر�سائل �صوفية ( ،بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م) �ص:
.121-99

6565خمطوط ،الإ�سكندرية فوائد  ،6/25القاهرة  ،213/2دم�شق /الظاهرية  ،62/59انظر بروكلمان ،303 : 8
وعنوانه يف �سلك الدرر هكذا ،الك�شف الأن�سي يف الفتح القد�سي� ،سلك الدرر  . 198 : 4والر�سالة من�شورة �ضمن
جمموع ي�ضم ر�سائل �صوفية ،وعنوان الر�سالة كما هو وا�ضح م�سجوع ال يخلو من التكلف ،ويجمع امل�ؤلف
يف ر�سالته بني النرث والنظم ،وتتحول فيها ال�صلوات على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل �أوراد و�أذكار لتعليم
املريدين ،وتظهر فيها الزمتان :ال (�إلهي) و(اللهم) ،ويختتم ب�أن ودعاء اخل�رض ،ويعتمد امل�ؤلف على القر�آن
الكرمي وال�شعر املنظوم ،وال �سيما من �شعره .انظر م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنهج النف�سي على الفتح
القد�سي ،حتقيق ،الطرابل�سي� ،أبي املحا�سن حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي املزيدي� ،أحمد فريد �ص:
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 165،وما بعدها ،وانظر �رشح ًا موجزاً لها يف د .ح�سن حنفي ،من الفناء �إىل البقاء ،حماولة لإعادة بناء علوم
الت�صوف( :بريوت :دار املدار.564 :1 )2004 ،
6666الورد لغة :املوافاة �إىل ال�شئ ،فيقال للماء الذي يورد ورداً ،وما ورد من جماعة الطري والإبل فهو ِو ْرد،
والورد الن�صيب �أو اجلزء من القر�آن الكرمي ،يقال :لفالن كل ليلة ورد؛ �أي مقدار معلوم من القر�آن يقر�ؤه

واجلمع �أوراد والورد ا�صطالحاً :ما ي�صل بك ويوفيك �إىل �شتى �آخر وهو يف مفهوم ال�صوفيه :جمموع �أذكار
و�أدعية وعبادات يرتبها الإن�سان على نف�سه بق�صد مناجاة الرب �سبحانه وتعاىل والتذلل بني يديه؛ وفاء بحق
العبودية ويرددها املريد عادة بعد �صالة ال�صبح واملغرب .انظر ،ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم،
ل�سان العرب (بريوت :دار �صادر ،ف�صل الواو .458 -457 :3 ،وقد جمع عمار توفيق بدوي هذه املعاين
اللغوية مع املعنى اال�صطالحي للكلمة ب�إيجاز يف بحثه عن ورد ال�سحر للبكري انظر ،عمار توفيق بدوي،
التذوق الأدبي لورد ال�سحر� ،ص .19-17 :وانظر تعريفات �أخرى للورد يف :عبد القادر عي�سى ،حقائق عن
الت�صوف (عمان :املطبعة الوطنية1401 ،هـ1981 /م) �ص� ،226 :سعيد حوى ،تربيتنا الروحية (بريوت:
دار الكتب العربية.13 :1 .)1979 ،
6767وقد وردت �أ�سماء هذه ال�رشوح يف �سلك الدرر ،وقال املرادي �إنها من ت�أليف البكري ال�صديقي ،وذكرها
بروكلمان مع اختالف يف الألفاظ مع �رشوح �أخرى على النحو الآتي:
•ال�ضياء ال�شم�سي للم�ؤلف نف�سه ،بد�أه �سنة 1123هـ ،و�أنهاه �سنة 1138هـ ،منه ن�سخة يف القاهرة ،205/2
باتنه ،اجلزائر ،156/1 ،ومنه خمت�رص بعنوان  :اللمح القد�سي ،خمطوط ،هامبورج املهد ال�رشقي،11/14 ،
دم�شق ،الظاهرية ،156/6 ،الإ�سكندرية ،فوائد.16 ،
•املنح النف�سي علي الفتح القد�سي� ،رشح ورد ال�سحر ،خمطوط ،القاهرة  ،364/1هدية العارفني 801:1 ،ون�رش
هذا الورد يف بريوت حمقق ًا ب�إ�رشاف دار الكتب العلمية2008 ،م.
•�إر�شاد املريدين يف معرفة كالم العارفني لعمر بن جعفر ال�شرباوي ،طبع يف بوالق� ،سنة  .1292انظر،
م�صطفى البكري ال�صديقي املنح النف�سي على الفتح القد�سي ،حتقيق ،الطرابل�سي� ،أبي املحا�سن حممد بن
خليل بن �إبراهيم القاوجتي ،املزيدي �أحمد فريد ( بريوت  :دار الكتب العلمية� )2088 ،ص .6-5:
ِ�س،
6868الند�سي :فعلها َند َ
ِ�س ومعناها فطن ودقق النظر يف الأمور ،وا�ستمع ال�صوت اخلفي �رسيعاً ،فهو َن ْد ٌ�س و َند ْ

ويقال �أي�ضاًَ :ند�س فالن ًا ب�شئ ند�ساً :طعنه به خفيف ًا وند�سه بكلمة :لذعه بها ب�صوت خفي“ .ويبدو �أن معنى

الكلمة هنا هو بيان ما دق من املعاين يف الورد انظر ،املعجم الو�سيط  ،918 :2عمار توفيق بدوي التذوق
الأدبي لورد ال�سحر� ،ص.31 :
6969املرادي �سلك الدرر.195 : 3 ،
7070يف �سلك الدرر ورد العنوان هكذا :جريدة امل�آرب وخريدة كل �سارب و�شارب« ،املرادي� ،سلك الدرر197 : 4 ،
حمفوظة يف مكتبة برلني حتت رقم  ،3661انظر بروكلمان304 : 8 ،
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7171خمطوط برلني ،3727 ،املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها.
7272خمطوط املو�صل ،143 ،املرجع نف�سه.305 : 8 ،
7373خمطوط اليبزج ،850 ،املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها.
7474ورد ا�سمه يف بروكلمان 306 : 8 ،هكذا “رفع ال�سرت والر�ضاء عن قول العارف� :أروم وقد طال املرام وهو
�رشح لأحد �أبيات تائية عمر بن الفار�ض ،خمطوط ،ملحق املتحف الربيطاين  ،246والت�صويب من �سلك الدرر،
.197: 4
7575خمطوط مع �رشح حمفوظ يف مكتبة الزيتونة  /تون�س ،238 : 3 ،انظر بروكلمان. 306 : 8 ،
7676خمطوط ،الإ�سكندرية ،ت�صوف ،39:1 ،انظر بروكلمان.306 : 8 ،
7777منه ن�سخة يف املكتبة البديرية يف القد�س ورقمها  ،241/16انظر خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات املكتبة
البديرية.162 : 2 ،
7878انظر ،املرادي� ،سلك الدرر.197-196 : 4 ،
7979امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
8080امل�صدر نف�سه.
8181امل�صدر نف�سه.
8282امل�صدر نف�سه.
8383يف بروكلمان ،305 : 8 ،ورد ا�سمها هكذا :احلكم الإلهية واملوارد البهية خمطوط ،ال يبزغ .850 ،ون�رشت
الر�سالة يف بريوت بتحقيق الطرابل�سي� ،أبي املحا�سن حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوججي ،املزيدي� ،أحمد
فريد.
8484امل�صدر نف�سه.
8585امل�صدر نف�سه.
8686نف�سه وعنوان هذا ال�رشح كما ذكر البكري والنبهاين “الهبات الأنورية على ال�صلوات الأكربية ل�سيدي حميي
الدين بن عربي ،انظر البكري ال�صديقي ،جمموع �أوراد� ،ص ،156 :يو�سف النبهاين ،جامع كرامات الأولياء،
.475 :21
8787بروكلمان.305:8 ،
8888انظر املرادي� ،سلك الدرر ،197 : 4 ،ويف بروكلمان ،ال�صلوات. 308 : 8 ،
8989خمطوط ،مكتبة مكة املكرمة ،عدد �صفحاته . 105
9090البغدادي ،هدية العارفني.450 -447 :2 ،
9191امل�صدر نف�سه.
9292انظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي على الفتح القد�سي ،مرجع �سابق� ،ص. 6-5 :
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9393امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
9494حققها الطرابل�سي �أبو املحا�سن ،حممد بن خليل القاوقجي (بريوت :دار الكتب العلمية.)2006 ،
9595م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنهج النف�سي على الفتح القد�سي� ،ص.6-5 :
9696خمطوط ،القاهرة ،323/7 ،213 ،193/2 ،ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة املكرمة ،وعدد �صفحاته. 32 :
9797ن�رشت هذه الر�سالة بتحقيق الطرابل�سي� ،أبي املحا�سن حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي ،املزيدي ،وهي
ت�ضم جمموعة من ال�صلوات على النبي مرتبة على حروف املعجم ،وتبلغ حوايل ثالثمائة و�ستني �صالة ُبدئت
كلها بهذه العبادة“ :اللهم �ص ِّل و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آل �سيدنا حممد القائل ،”....ثم تتنوع ال�صفات

بني احلبيب ،واملجيب الطبيب والعريق ،ومعظمها �صفات �أفعال ال �أقوال �أي �إنها �سنة فعلية ولي�ست قويل ة ،
ومرتبة �أبجدي ًا طبق ًا لآخر حرف يف ال�صفة ،ولي�س �أولها – كما هو احلال يف القوامي�س القدمية  ،-ويبدو �أن
الهدف من ح�شدها بهذا الكم وتركيزها على ال�سنة الفعلية ،توجيه النا�س و�إر�شادهم �إىل ما ينبغي �أن يتحل َّْوا

اقتداء بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�سرياً على هديه ،والتخلق ب�أخالقه و�سجاياه،
به من �صفات حميدة
ً

وقد �أو�ضح البكري الهدف من ت�سجيلها بقوله“ :ف�إين ملا ر�أيت كثرياً من النا�س قد �صنفوا يف ال�صالة على
النبي ،و�أفا�ضوا علينا من عجائب تلك ال�صلوات ال�رشيفة �سحب ًا �أردت �أن �أ�شاكيهم فيما مينحونه ب�سبب ذلك

من الإعداد ،فع�سى بربكة ال�صالة عليه �أخطى بنبل القبول واال�سعاد ثم �إين مل �أرد �أن �أتطفل على جنابه
ال�رشيف ،و�إن مل �أكن �أه ًال ملثل ذلك ا�ستخرت اهلل تعاىل و�س�ألته �أن ي�سلك بنا �أح�سن امل�سالك ،ورتبت هذه
ال�صلوات على حروف املعاجم حتى ي�سهل حفظها على الطالب من �أهل الرغبة والت�سليم عليه من الأحباب”.
جمموع ر�سائل �صوفية� ،ص ،25 :وانظر د .ح�سن حنفي ،من الفناء �إىل البقاء.563:1 :
9898خمطوط ليدن  ،2214القاهرة ،329/1 ،انظر ،بروكلمان ،306:8 ،ومنه ن�سخة يف املكتبة البديرية يف
القد�س ،رقم  ،3/16مدائح نبوية و�صلوات حممدية ،انظر ،خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية،
 . 378:2حققت هذه الر�سالة ون�رشت يف بريوت ،وت�شتمل مثل �سابقتها على �ألف واثنتي و�أربعني �صالة،
مرتبة ترتيب ًا �أبجدي ًا معظمها �أحاديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،وبدئت كلها بال�صياغة نف�سها “اللهم
�ص ِّل و�سلم على �سيدنا حممد ،وعلى �آل �سيدنا حممد القائل” ثم يو�ضع احلديث ،وتندرج غالبية هذه الأحاديث
 على عك�س ر�سالته ال�سابقة  -ال�سنة القولية �أكرث منها �سنن ًا فعلية فقد بلغت �أحاديث القول � 706أحاديثو�أحاديث الفعل  ،336ويغلب على �أ�سلوب الكاتب الت�أنق البالغي وا�ستعمال املح�سنات البديعية يف التوليف.
انظر ،م�صطفى بكري ال�صديقي ،ال�صلوات الربية يف ال�صالة على خري الربية ،من جمموع ر�سائل �صوفية.
�ص.207-67:
9999خمطوط القاهرة ،357/56 ،بروكلمان. 304:8 ،
10100خمطوط برلني ،8035 ،املرجع نف�سه  . 305:8وانظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنهج النف�سي على الفتح
القد�سي �ص.6-5 :
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

127

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

10101ال�صالة امل�شي�شية هي كتاب يف ال�صالة على النبي – �صلى اهلل وعليه و�سلم – ا�سمه �صالة ابن م�شي�ش �ألفه
ال�شيخ عبدال�سالم بن م�شي�ش احل�سيني املغربي (ت 622هـ) ،وعليه �رشوح كثرية ،انظر خ�رض �سالمة ،فهر�س
خمطوطات املكتبة البديرية. 271:1 ،
10102يف �سلك الدرر ،195:4 ،ورد العنوان هكذا :اللمحات الرافعات غوا�شي التد�شي�ش عن معاين �صلوات ابن م�شي�ش.
10103خمطوط يف القاهرة  ،341/1برلني  3913انظر بروكلمان. 306:8 ،
10104خمطوط القاهرة ،430/5 ،بروكلمان. 306:8 ،
10105م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي على الفتح القد�سي.6-5 ،
10106امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
�10107ألفه يف بغداد �سنة 1129هـ ،انظر بروكلمان. 306:8 ،
10108خمطوط ،القاهرة ،373 ،انظر ،بروكلمان ،306:8 ،منه ن�سخة يف املكتبة املركزية  /جامعة امللك عبد
العزيز يف جدة .وذكرت يف ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح .النف�سي على الفتح القد�سي� ،رشح ورد ال�سحر،
حتقيق ،الطرابل�سي �أبي املحا�سن ،حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي ،املزيدي� ،أحمد فريد� ،ص.6-5 :
10109خمطوط القاهرة ،299 ،بروكلمان. 306:8 ،
11110خمطوط برلني ،3536 ،الإ�سكندرية ،فرائد ،17 ،القاهرة.249 ،20/7 / 213/2 ،
11111خمطوط ،املكتبة البديرية ،القد�س ،رقم ،مدائح نبوية و�صلوات حممدية رقم ،140/17 ،انظر ،خ�رض �سالمة،
فهر�س املكتبة البديرية . 379:2
11112خمطوطة جامعة امللك عبد العزيز ،املكتبة املركزية.
11113انظر م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي على الفتح القد�سي� ،ص.6-5 :
11114امل�صدر نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
 11115مو�ضوع الر�سالة :عادات الك�سوة عند الدخول يف الطريقة اخللوتية ،خمطوط ،برلني  ،3357انظر ،بركلمان،
 ،302:8ومنها �صورة حتت رقم  35يف مكتبة مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية ،وم�صور
يف الأ�صل من جامعة هارفارد رقم  ،7157وقد حققت الر�سالة على يد الباحث �إبراهيم ربايعة ،ونال عليها
درجة املاج�ستري يف التاريخ من جامعة النجاح الوطنية /نابل�س عام 1999م.
11116اجلنية ،يف �سلك الدرر . 98:4
11117خمطوط برلني  ،4022الإ�سكندرية ت�صوف  232املتحف الربيطاين ،107 ،القد�س ،اخلالدية ،32 ،القاهرة،
 ،144/2جمموعة جاريت ،2/2166 ،انظر بروكلمان. 305:8 ،
11118خمطوط القاهرة  ،249/2اجلزائر  ،943انظر بروكلمان . 306:8
11119خمطوط رامبون  ،334/1انظر بروكلمان. 306:8 ،
12120خمطوط القاهرة ،366/1 ،انظر بروكلمان. 304:8 ،
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12121انظر املرادي� ،سلك الدرر. 197 ،196:4 ،
12122نف�سه .
12123نف�سه .
12124نف�سه .
12125نف�سه .
12126خمطوط القاهرة ،رقم  ،351 ،58انظر بروكلمان .304:8
12127طبع يف بريوت بتحقيق الطرابل�سي� ،أبي املحا�سن حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي املزيدي� ،أحمد فريد،
انظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي ،على الفتح القد�سي� ،ص.6-5 :
12128يف �سلك الدرر :املطلب الروي على حزب الإمام النووي ،197:4 ،ذكر بروكلمان �أن ن�سخة منه موجودة يف
القاهرة حتت رقم  61بروكلمان ،304:8 ،ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة املكرمة وعدد �صفحاته. 35:
12129طبع يف بريوت بتحقيق ،الطرابل�سي �أبي املحا�سن ،حممد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي ،املزيدي� ،أحمد
فريد ،انظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي� ،ص.6-5 :
13130خمطوط ،القاهرة رقم  ،59انظر بروكلمان . 304:8
13131خمطوط ،برلني  ،3656انظر بروكلمان . 304:8
13132خمطوط ،املتحف الربيطاين  ،253بروكلمان. 304:8 ،
13133خمطوط ،برلني  ،3662بروكلمان. 304:8 ،
13134نظمها بتوجيه من ال�شيخ حممد التافالتي املغربي يف �أثناء �إقامته با�ستانبول �سنة  ،1136خمطوط ،برلني
 ،2/3942بروكلمان . 304:8
13135خمطوط ،املتحف الربيطاين ،ملحق ،253 ،انظر ،بروكلمان. 306:8 ،
13136خمطوط القاهرة  ،1308 ،1304بروكلمان. 306:8 ،
13137خمطوط ،القاهرة  ،1281بروكلمان. 306:8 ،
13138خمطوط القاهرة ،375 ،انظر بروكلمان. 306:8 ،
13139انظر املرادي� ،سلك الدرر ،197 ،196:4 ،ومنه ن�سخة يف املكتبة املركزية بجامعة امللك عبد العزيز ،جدة.
14140نف�سه.
14141نف�سه.
14142نف�سه.
14143يف �سلك الدرر ،198:4 ،الفوز اال�سنى يف التو�سل ب�أ�سمائه احل�سنى.
14144املرادي� ،سلك الدرر. 197 ،196:4 ،
14145نف�سه.
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14146وهي ارجوزة يف الأدعية واالبتهاالت ،خمطوط ،املكتبة البديرية يف القد�س رقم  ،291/60انظر خ�رض
�سالمة ،فهر�س املخطوطات املكتبة البديرية. 206:1 ،
14147م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي على الفتح القد�سي� ،ص.6-5 :
14148امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
14149خمطوط ،القاهرة ،224 ،وقد طبع يف جمموعة ،انظر بروكلمان. 303:8 ،
15150ذكره الكتاين يف فهر�س الفهار�س. 224/223:2 ،
 15151يركز البكري يف هذه الر�سالة على ال�صفات اخللقية التي يتحلى بها الر�سول الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهي قطعة واحدة بال ق�سمة �إىل �أبواب وف�صول ،وت�ضم مو�ضوعات متناثرة بني ح�سن اخللق كالكرم واحلياء
والعفو واجلود وال�شجاعة والتوا�ضع والر�ضا والرفق وكظم الغيظ ،ثم يتبعها ذكر ل�صفات �سلوكه �صلى اهلل
عليه و�سلم ال�شخ�صي كال�ضحك والبكاء واملنطق والألفاظ وامل�شية والقول ،ثم ت�أتي كيفية اللبا�س كالقمي�ص
واجلبة والإزار واحللة والعمامة وغريها ،ثم �أدوات احلرب كالقو�س والرمح والدرع واللواء والراية وال�رسية
والقبة واخليل وال�رسج ،ثم ي�أتي الفرا�ش واللحاف والقطيفة والو�سادة وال�رسير واحل�صري ،ثم ت�أتي عبادته
وتو�صيف طعامه و�رشابه وعالقاته االجتماعية ،ونلم�س يف ذلك كله مزج ًا بني ال�سنة القولية وال�سنة
الفعلية ،وقد اعتمد امل�ؤلف يف تقريظه لل�شمائل النبوية و�إبرازها على القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية التي
ذكرها م�سندة �إىل رواتها دون ال�شعر ،و�أقوال ال�صوفية ،ومتيل الر�سالة �إىل الإيجاز دون التطويل ،وهدفه كما
يظهر الت�أ�س�سي بالأخالق النبوية ال�رشيفة ،واالقتداء ب�سرية امل�صطفى قو ًال وعمالً ،مبا يحقق لنا ال�سعادة يف
الدارين .والر�سالة من�شورة �ضمن جمموعة ر�سائل �صوفية (بريوت :دار الكتب العلمية2004 ،م1425-هـ).
انظر ،د .ح�سن حنفي ،من الفناء �إىل البقاء ،حماولة لإعادة بناء علوم الت�صوف.552-551 :1 ،
15152خمطوط ،املتحف العراقي رقم  11251انظر �أ�سامة النق�شبندي ،ظمياء عبا�س ،خمطوطات الأدب يف املتحف
العراقي� ،ص ،238 :ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة املكرمة وعدد �صفحاته . 120 :
15153خمطوط ،املتحف العراقي رقم  ،1/ 2163املرجع نف�سه� ،ص . 40 :
15154خمطوط ،املكتبة الربيدية رقم /291/21ج ،انظر خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية،
.470:2
15155منه ن�سخة يف املكتبة البديرية ،رقم /291/93ب ،وقد وردت يف هام�شها قائمة مب�ؤلفات البكري ور�سائله.
15156خمطوط ،يف مكتبة برلني  ،3045املتحف الربيطاين  ،107جوتا ،901 ،القاهرة  ،71/2ومنها ن�سخة
بعنوان� ،أرجوزة امل�صطلح “ يف بكيبورن رقم  ،950/13ون�سخة �أخرى مع �رشح عليها بقلم ابنه حممد
كمال الدين بعنوان “اجلوهر الفريد “ يف الإ�سكندرية ،ت�صوف رقم  ،15انظر بروكلمان. 302:8 ،
15157يف بروكلمان ،الب�سطة التامة يف نظم ر�سالة ال�سيوطي ،خمطوط برلني  ،3055انظر بروكلمان. 304:8 ،
15158يوجد منها ن�سخة يف مكتبة برلني رقم  ،3053الزيتونة  /تون�س رقم  ،169/3بروكلمان.302:8 ،
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

130

15159خمطوط برلني  ،3429بروكلمان. 302:8 ،
16160خمطوط ،فيه جمموعة مقامات يف املتحف العراقي رقم  ،6208انظر خمطوكات الأدب يف املتحف العراقي،
�ص ،600 :ومنه ن�سخة يف دار الكتب امل�رصية رقم  ،298 ،54انظر بروكلمان. 304:8 ،
16161خمطوط ،املكتبة البديرية ،رقم �/291/69أ ،انظر ،خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية،
. 518:2
16162اخلمرة املح�سية يف �سلك الدرر ،197:4 ،وقد رجعت �إىل املخطوط ووجدت �أن الكلمة هي احل�سية كما �أثبتها
بروكلمان ،وقال �أنها حمفوظة يف مكتبة برلني رقم  ،6149انظر بروكلمان. 305:8 ،
(16163يف الرحلة) يف �سلك الدرر ،197:4 ،منها ن�سخة يف القاهرة ،63/6 ،انظر بروكلمان. 305:8 ،
16164انظر املرادي� ،سلك الدرر ،197 ،196:4 ،ومنها ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة حتت رقم
 900/71وعدد �أوراقها.144
16165نف�سه.
16166نف�سه .
16167خمطوط ،مكتبة عارف حكمت رقم .900 /90
16168يف بروكلمان( ،ك�شط الرداء وغ�سل الران) ،ومنه ن�سخة يف كمربج. 93 ،
16169املرادي� ،سلك الدرر. 197 ،196:4 ،
17170نف�سه و�أثبت املرادى ا�سمها على النحو الآتي :برء الأ�سقام يف زمزم واملقام وهو خط�أ .والرحلة جزء من
جمموع خمطوط حمفوظ يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة حتت رقم  3840ويحوي خم�س
رحالت ،وهناك ن�سخة �أخرى يف جامعة برن�ستون ،جمموعة جاريت  ms.no:4478وقد حقق هذه الرحلة
م�ؤخراً د .غالب عناب�سه� ،أما املقام الذي ي�شري �إليه العنوان فهو مقام �سيدنا ابراهيم عليه ال�سالم حيث يرى
بع�ض العلماء �أن ابراهيم عليه ال�سالم ولد يف قرية برزة الواقعة �شمال مدينة دم�شق بالقرب من قا�سيون،
وهي حالي ًا جزء من دم�شق ،بينما يرى �آخرون عك�س ذلك وح�سب املعتقدات ال�شعبية ،ف�إن �إبراهيم عليه
ال�سالم زاراملوقع و�صلى فيه يف �أثناء قدومه النبي لوط ،ويقال �إنه برز على �أعداء لوط يف هذا املكان
وهزمهم ،ولهذا �سميت القرية (برزة)،وي�شري بع�ض امل�ؤرخني �إىل �أن �إبراهيم عليه ال�سالم ولد بها ،يقول ابن
ع�ساكر يف تاريخ مدينة دم�شق“ :لها جبل يقال له قا�سيون يف �أ�سفله يف العرف ولد �إبراهيم” ،ابن ع�ساكر،
علي بن احل�سن ،تاريخ مدينة دم�شق (بريوت :دار الفكر ،329:2 ،)1995 ،وانظر تف�صيال للخالف حول هذه
امل�س�ألة يف :م�صطفى البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق د .غالب عناب�سه مرجع
�سابق� ،ص 90:وما بعدها ويرجح البكري ال�صديقي نف�سه الر�أي الأول حيث زار املقام وو�صف املكان الذي
ولد فيه �إبراهيم اخلليل بقوله“ :ويف هذا امل�صلى مكان ي�صعد �إليه بنحو ثمان درجات ،وفيه غار �صغري يقال
�إن فيه ولد اخلليل عليه ال�سالم �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليمات وقلت م�شرياً لذلك من الكامل:
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ولد اخلليل بذا املقام كما �أتى يف ذلك الأثر الذي فيه روى
وقلت يف ذلك �أي�ض ًا ( .....املتقارب):
		
مقام اخلليل يزيل اخلليل

وي�شفي العليل بو�صل اخلليل

		
فياذا العليل رقيت العديل

ونلت اجلميل بحب اجلميل

انظر :البكري ال�صديقي ،برء اال�سقام يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق د .غالب عناب�سه� ،ص ،92 -90 :الربعي،
ف�ضائل ال�شام ودم�شق�،ص.71-69:
17171املرادي� ،سلك الدرر.197-196 :4 ،
17172امل�صدر نف�سه .ذكرها املرادي يف �سلك الدرر ،وذكرت يف خمطوطة البكري ال�صديقي ،اخلمرة احل�سية �ص:
 ،13ومنها ن�سخة خمطوطة يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة حتت رقم ( ،)3840واملقام املذكور
يف الر�سالة يقع بالقرب من مدينة �أريحا ،وزاره البكري يف �أثناء توجهه �إىل القد�س ال�رشيف يف �أول زيارة
له للمدينة املقد�سة عام 1710م ،و�صاحب املقام يقال �إنه راعي �أغنام �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم ،ويقال
�إنه رعى للنبي �شعيب عليه ال�سالم �أغنامه ع�رش �سنوات ،وهي من معتقدات العوام ،ولهذا اكت�سب املقام قدا�سة
عندهم ،وكان البكري ال يجد ف�ضا�ضة يف زيارة مثل الأماكن رغم �أن فريق ًا من امل�سلمني  -وعلى ر�أ�سهم
حرمها.
ال�شيخ ابن تيمية ومن �سار على نهجه – َّ

17173ذكرها الكتاين يف فهر�س الفهار�س ،424 – 223:2 ،ومنها ن�سخة حمفوظة يف مكتبة عارف حكمت يف
ال�سعودية وهي حمفوظة حتت رقم  900/89وعدد �أوراقها .25
17174امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
17175انظر م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي على الفتح القد�سي� ،ص�.6-5:س
17176رمبا كان املق�صود ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي ،وهو �شيخ البكري الذي �أدخله يف الطريقة
اخللوتية ،وعهد �إليه باخلالفة واملبايعة والت�سليك ،املخطوط مفقود ،وقد ورد ا�سمه يف �سلك الدرر،198:4 ،
ومنه ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت ،وعدد �صفحاتها 69
17177انظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،املنح النف�سي على الفتح القد�سي� ،ص6-5 :
17178لعل اجلربتي ي�شري �إىل هذه الر�سالة حني قال يف معر�ض ترجمته للبكري ال�صديقي �أنه جمع مناقب نف�سه يف
م�ؤلف نحو �أربعني كرا�س ًا ت�سويداً يف الكاد مل يتم ،اجلربتي ،عجائب الآثار . 247:1
17179املق�صود هو ال�شيخ حممد بن ابراهيم بن حممد الرتكماين �أ�ص ًال الدم�شقي مولداً ووفا ًة ،والدكدكجي كلمة
تركية ن�سبة �إىل �صانع الدكديك ،وهو ما يو�ضع �ساتراً على ظهر احل�صان ،وللدكدكجي ر�سالة تناول فيها
تراجم للمت�صوفة املنتمني للطريقة ال�شاذلية يف القرن الثامن ع�رش امليالدي وهي حمفوظة يف مكتبة
الظاهرية حتت رقم  ،4762انظر ح�سن بن عبد اللطيف احل�سيني تراجم �أهل القد�س ف ياقرن الثاين ع�رش،
�ص� ،111 :صالح الدين املنجد ،معدم امل�ؤرخني الدم�شقيني( ،بريوت :دار الكتاب اجلديد� ،)1978 ،ص:
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 ،340وجدير بالذكر �أن املنجد �أورد �أ�سماء الرتاجم الأربعة وقال �أنه مل يعرث على خمطوطات لهذه امل�ؤلفات،
انظر �صالح الدين املنجد ،امل�ؤرخون الدم�شقيون يف العهد العثماين و�آثارهم املخطوطة ،بريوت دار الكتاب
العربي1964 ،م� ،ص.66 :
18180امل�صدر نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
18181املراوي� ،سلك الدرر..195:4 ،
18182انظر املرادي� ،سلك الدرر ،197 ،196:4 ،ومنه ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة حتت رقم
 900/170وعدد �صفحاتها . 97 :
18183املرادي �سلك الدرر .197-196 :4 ،امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها والر�سالة من�شورة بتحقيق الطرابل�سي،
موح بني الزمان
�أبي املحا�سن ،حمد بن خليل بن �إبراهيم القاوقجي ،وعنوانها �شاعري يجمع يف ن�سق ٍ
وال�صوت ،وهي ر�سالة �صغرية احلجم ،م�ؤلفة من قطعة واحدة تغيب عنها الأبواب والف�صول ،ويبدو البكري
فيها مت�أثراً بابن عربي من حيث اعتماده على ال�سجع وغريه من املح�سنات البديعية� ،إ�ضافة �إىل ا�شتمالها
على �شيء من اخليال الق�ص�صي ،ومتار�س فيها وحدة الوجود ،وي�ستخدم الكاتب يف �صياغته �أ�سلوي“ :ف�إن
قلت .....قيل” ،وتنتهي الر�سالة بر�ؤية جتمع بني اللغة واملعرفة ،والعلم الإن�ساين وال�رشيعة ،والتجلّي الإلهي
يف الوجود ،مما ي�شكل ر�ؤية باطنية �أ�صلية بال زخارف �أو ابتداع .ويعتمد البكري يف ر�سالته كثرياً على
القر�آن الكرمي وال�شعر العربي ،وغالبيته من نظمه كقوله يف ال�صفحة  132من الر�سالة:
من يل مبن يخرب الأنام مبا بلَّغنيه الق�ضـاء والقـدر
�أ�صبح قلبي لفرط و�صلته بيت �شهود تتلى به ال�سور.
وي�شي �أ�سلوبه يف الر�سالة بنزعته ال�صوفية الباطنية التي ال تخلو من الغمو�ض يف بع�ض عباراتها كقوله:
“ولرنجع �إىل ما �سيقت له هذه الر�سالة ،وغلفت على ا�سمه هذه الداللة ،وذلك �إجابة ر�سول �صون العلوم
الإن�سانية عن م�س�ألة نقلت له يف حدائق ما بطن منها رفاف العبارة عنها ،ويفيق ب�أمر اهلل يف خلق اهلل
حاكماً ،وب�أ�رسار ال�رشيعة موروثه عامل ًا حاكماً ،مبني ًا على قواعد التجلّي �أ�سا�سه ،وعلم ًا م�رشق ًا بنور
االخت�صا�ص ال�صمداين نربا�سه” ،انظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي� ،صادحة الأزل (بريوت :دار الكتب العلمية،
2006م) �ص.135-125 :
18184املرادي �سلك الدرر.197-196 :4 ،
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املصادر واملراجع

املصادر واملراجع:
ً
أوال -الكتب العربية:
�1 .1أمني ،بكري �شيخ ،مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين( ،بريوت :دار
الآفاق اجلديدة1979 ،م) .
2 .2بدوي ،عمار توفيق ،التذوق الأدبي لورد ال�سحر( ،باقة الغربية ،مركز الدرا�سات
الإ�سالمية واملخطوطات والإفتاء يف �أكادميية القا�سمي2007 ،م) .
3 .3البغدادي� ،إ�سماعيل با�شا ،هدية العارفني� /أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني،
(بريوت :دار الكتب العلمية1997 ،م) .
4 .4البغدادي ،اخلطيب ،الكفاية يف علم الرواية( ،القاهرة :مطبعة ال�سعادة
1972م) .
5 .5ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم ،اجلواب الباهر يف زوار املقابر( ،بريوت :دار
اجليل1977 ،م) .
6 .6الفتاوى الكربى( ،بريوت :دار الكتب العلمية1988 ،م) .
7 .7اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار( ،بريوت:
دار اجليل ،د .ت) .
8 .8احل�سيني ،ح�سن عبد اللطيف ،تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش
الهجري ،حتقيق �سالمة النعيمات( ،عمان :مطبعة �شقري. )1985 ،
9 .9ح َّوى� ،سعيد ،تربيتنا الروحية( ،بريوت :دار الكتب العربية1979 ،م) .
1010الربعي ،علي بن حممد الربعي ،ف�ضائل ال�شام ودم�شق( ،دم�شق ،دار الفكر،
1950م) .
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�1111سالمة ،خ�رض ،خمطوطات املكتبة البديرية ،مكتبة ال�شيخ حممد بن حبي�ش
املقد�سي( ،القد�س :دائرة الأوقاف1987 ،م) .
1212ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ،تدريب الراوي يف �رشح
تقريب النواوي ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (القاهرة :دار الكتب احلديثة
للن�رش ،ط1285 ،2هـ1966 /م)  .طبعة املدينة املنورة 1379هـ.
�1313سلوادي� ،أ .د .ح�سن عبد الرحمن ،القد�س الهوية واالنتماء التاريخي( ،رام اهلل:
دار ال�شيماء2009 ،م) .
�1414شيل�رش ،ليندا ،دم�شق يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،ترجمة عمرو
واملالح( ،دم�شق1998 :م) .
�1515صربي ،ال�شيخ عكرمة �صربي و�آخرون ،حممد �أحمد ال�سفاريني ،حياته
وجهوده العلمية ،وقائع ندوة �أقامتها دار الفتوى والبحوث الإ�سالمية،
طولكرم1999 ،م.
1616ال�صديقي ،م�صطفى بن كمال الدين بن علي البكري ،برء الأ�سقام يف زيارة
برزة واملقام درا�سة وحتقيق د .غالب عناب�سة( ،عمان :دار الفكر2009 ،م) .
1717عبد املهدي ،عبد اجلليل ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي
واململوكي ،ودورهما يف احلركة الفكرية( ،ع َّمان :مكتبة الأق�صى1981 ،م).
1818عي�سى ،عبد القادر ،حقائق عن الت�صوف( ،عمان :املطبعة الوطنية1406 ،هـ/
1981م) .
1919الكتاين ،عبد احلي بن عبد الكبري ،فهر�س فهار�س الأثبات ومعجم املعاجم
وامل�شيخات وامل�سل�سالت ،حتقيق د .اح�سان عبا�س( ،بريوت :دار الغرب
الإ�سالمي ،د .ت) .
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2020ابن كثري� ،أبو الفداء احلافظ ،البداية والنهاية( ،بريوت :مكتبة املعارف،
1396هـ1976 /م) .
2121كحالة ،عمر ر�ضا ،معجم امل�ؤلفني( ،بغداد :مكتبة املثنى1961 ،م) .
2222ابن كنان ،املواكب الإ�سالمية يف املمالك واملحا�سن ال�شامية( ،دم�شق:
من�شورات وزارة الثقافة. )1992 ،
2323الكوثري ،حممد زاهد ،البحوث ال�سنية عن بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة
اخللوتية( ،القاهرة :مكتبة دار الإمام النووي2004 ،م) .
2424املرادي� ،أبو الف�ضل حممد خليل بن علي� ،سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين
ع�رش( ،بريوت :دار ابن حزم والب�شائر ،ط1408 ،3هـ1988 /م) .
2525م�رصي ،ليلى علي� ،شجرة النور الزكية يف تراجم ال�سادة م�شايخ طريقة القا�سم
اخللوتية اجلامعة( ،باقة الغربية ،مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطاتع
يف �أكادميية القا�سمي1427 ،هـ2006 /م.
2626ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب( ،بريوت :دار �صادر،
د .ت) .
2727النبهاين ،يو�سف بن ا�سماعيل ،جامع كرامات الأولياء ،حتقيق �إبراهيم عو�ض،
(بريوت :املكتبة الثقافية1408 ،هـ1980 /م) .
2828النق�شبندي� ،أ�سامة ،خمطوطات الأدب يف املتحف العراقي( ،الكويت :معهد
املخطوطات العربية. )1985 ،
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ً
ثانيا – املخطوطات:
1 .1ال�سفاريني ،حممد بن �أحمد� ،إجازة الزبيدي ،من خمطوط �أ�سانيد ال�سفاريني
يف مكتبة احلرم املكي ال�رشيف ،رقم ( 2607القد�س :دائرة الأوقاف1987 ،م) .
2 .2ال�صديقي :حميي الدين �أبو حممد م�صطفى بن كمال الدين بن علي البكري (ت
1162هـ1749 /م)  .اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،خمطوطة املدينة
املنورة ،مكتبة عارف حكمت ،رقم ( ، )3840ومنها ن�سخة م�صورة حمفوظة
يف مكتبة كلية الدعوة و�أ�صول الدين /جامعة القد�س /رقم .563
3 .3ال�صديقي :حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري (ت1196 :هـ� )1752 /إحتاف
ال�صديق بخال�صة �آل ال�ص ِّديق ،خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم /1788
.1833
4 .4اللقيمي الدمياطي ،موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س ،خمطوط منه ن�سخة
م�صورة يف ال�رشيط رقم  602من الن�سخة الأ�صلية املحفوظة يف اخلزانة
بالرباط حتت رقم 142ك.

ً
ثالثا – الدوريات:
1 .1جملة جممع اللغة العربية الفل�سطيني ،القد�س عدد2000 ،2 ،م.

ً
رابعا -املراجع األجنبية:
1. Rafeq, A. K, The Province of Damascus 1723- 1783, Beirut, 1966.
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املالحق
ملحق ()1
السحر
ورد َّ

ورد َّ
السـحر
للشيخ /مصطفى البكري الصديقي
مقدمة:
ال�سحر من الأوراد االختيارية لدى بع�ض فروع الطريقة اخللوتية،
يعد ورد َّ
وقد �ألفه ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي يف �أثناء زيارته لبيت املقد�س،
ال�سحر ،لأنه ُيقر�أ قبيل
وعر�ضه على �أتباعه و�أمرهم باملداومة عليه .و�سمي بورد َّ
ال�سحر ،ويف�ضل قراءته جماعة يف امل�سجد تطبيقاً لقوله
الفجر ب�ساعة �أي وقت َّ
تعاىل " :وامل�ستغفرين بالأ�سحار " (�آل عمران ،)17:وقوله تعاىل " وبالأ�سحار هم
ي�ستغفرون " (الذاريات )18:وكلتاهما جاءتا ب�صيغة اجلمع.
والورد يف املفهوم ال�صويف �أذكار و�أدعية يرتبها املريد على نف�سه بق�صد
مناجاة رب العاملني �سبحانه وتعاىل ،والتذلل بني يديه ،وير ّددهما يف �أوقات
حمددة �إما بعد غروب ال�شم�س �أو قبيل الفجر .ولكل طريقة من الطرق ال�صوفية
�أورادها اخلا�صة بها ،ومنها ما هو �إجباري ومنها ما هو اختياري ،وتختلف هذه
الأوراد يف م�ضامينها وحجمها وطريقة �صياغتها باختالف م�شايخ ال�صوفية
الذين عملوا على ت�أليفها.
ال�سحر على هيئة مقاطع ،كل مقطع يحمل حرفاً
وقد �ألف البكري ورد َّ
من حروف الهجاء حيث يبد�أ املقطع بلفظ اجلاللة �إلهي �أو اللهم ثم بكلمة
يكون احلرف الأول منها عنواناً للمقطع ،و�أ�ضاف امل�ؤلف �إىل هذه املقاطع �أدعية
و�صلوات وق�صيدتني هما :الق�صيدة امليمية والق�صيدة املنبهجة التي نظمها على
غرار ق�صيدة للإمام الغزايل.
ال�سحر باهتمام �أتباع الطريقة اخللوتية وغريهم ملا امتاز به
وقد حظي ورد َّ
من �سال�سة وعذوبة يف الألفاظ ومتانة يف ال�سبك يفتقدها كثريُ غريه من الأوراد،
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ولهذا فقد حظي باهتمام ال�رشاح والدار�سني قدمياً وحديثاً ،فقد �رشحه �أكرث من
باحث منهم القاوقجي وال�شرباوي وال�رشقاوي وغريهم من القدامى ،وتناوله
من املحدثني ال�شيخ عمار توفيق بدوي بالدرا�سة والتحليل ،وك�شف عن مواطن
الوجد والتذوق الأدبي يف �ألفاظه وعباراته يف درا�سة له ن�رشت م�ؤخراً.
ومع ذلك مل يخل الورد من نقاط �أثارت اعرتا�ض بع�ض الباحثني واملحققني
حيث ر�أوا فيها جتاوزا ُ ملبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ومعتقداتها ،وال �سيما يف
و�صف الر�سول الكرمي ب�أنه املت�رصف يف الأكوان ،وغري ذلك من الألفاظ ال�شبيهة.
ويبقى الورد بالرغم من ذلك قطعة �أدبية تنم عن ذوق رفيع ومعان وجدانية
�صافية م�صدرها �إميان عميق وقلب �سليم و�شوق غامر ملغفرة اهلل تعاىل وعفوه
ونيل ر�ضاه دنيا و�آخرة.

نص الو ْ
رد:
ِ
احلمد هلل الذي �أورد املقام املورود ،وخ�ص �أهل الأوراد من العباد بنفحات
اجلود ،ومنحهم من الواردات الإلهية ما رقاهم به �إىل منازل ال�سعود� ،أحمده على
ما تف�ضل به من مالزمة الأوراد مع كمال الأدب وال�شهود.
و�أ�صلي و�أ�سلم على احلبيب ال�شاهد امل�شهود� ،صاحب املقام املحمود،
واللواء املقعود ،الذي عرفنا ما نقول من الأذكار يف القيام والركوع ،وال�سجود
�صلى اهلل تعاىل عليه وعلى �آله و�أ�صحابه ذوي املنهل املق�صود ،وعلى التابعني
لهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،ما اهرتت من الأغ�صان قدود ،و�سلم ت�سليماً كثريا
ما دام الوجود.
�أما بعد ،فاعلم �أيها املريد املالزم على �أقطاف �أزهار الأوراد ،من ريا�ض
الأمداد ،يف ح�رضات الإ�سعاد� ،أين ملا ر�أيت النفو�س متع�شقة يف ذلك ،راغبة
فيما هنالك ،لتنوير امل�سالك ،ع َّن يل �أن �أ�صلح للإخوان وردا يقتب�سون من نوره
عجائب ،يف حند�س الأوهام ،ويتلقون من تغريد �شحروره غرائب تدق على
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الأقهام ،ف�رشعت يف ذلك معتمدا على ال�سيد املالك ،ف�أقول يف ترجمته راجيا
في�ض ف�ضله ومنَّته:
هذا ورد يتلى يف ال�سحر ،نافع �إن �شاء اهلل تعاىل ملن واظب عليه ،مع التدبر
ملعانيه ،والتفهم ملبانيه ،فتح به على العبد الفقري ،والعاجز احلقري ،م�صطفى
بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن حميي الدين ال�صديقي ن�سبا ،اخللوتي
طريقة ،احلنفي مذهبا ،وكان ذلك يف �أوائل �شهر ربيع الأول� ،أيام زيارتنا لبيت
املقد�س ،وكمل يف جمل�س لطيف ،و�أ�ضفت �إليه بعد ذلك ق�صيدة ميمية فتح بها
علي بها �سابقا ،و�صلوات على النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،زدتها الآن وق�صيدتي
التي �سميتها باملنبهجة يف الطريقة املنبلجة ،التي على وزن املنفرجة ،وزدته
بع�ض تو�سالت.
وقد رتبته على حروف املعجم يف �أوائل تو�سالته ،ليكون ذلك �أ�سهل يف
حفظ كلماته ،واهلل �أ�س�أل �أن ينفع به من الزم على تالوته ومل يخل م�صنفه من
دعواته� ،إنه ويل من يناديه على اخل�صو�ص ،يف الأ�سحار بل�سان الذل واالنك�سار،
ف�إنه ال يزال مغمورا ب�آالئه و�أياديه.
ف�أقول �أول ما يبد�أ التايل بقوله:
�أعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم ،ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وتقر�أ الفاحتة
مرة ،و�أوائل �سورة البقرة �إىل قوله تعاىل :املفلحون و }وَ�إِ َل ُه ُك ْم �إِ َل ٌه َواحِ ٌد ال
�إِ َل َه �إِالَ ُه َو ال َّر ْح َم ُن ال َّرحِ ي ُم{ (البقرة ، )163 :و�آية الكر�سي �إىل قوله تعاىل} :
اعفُ َع َنّا
ُه ْم فِي َها َخا ِل ُدو َن{ (البقرة ، )217 :وخواتيم �سورة البقرة ،ويكرر } َو ْ
َواغْ ِف ْر َلنَا َوا ْر َح ْمنَا{ (البقرة )286 :ثالثاَ } ،ل َق ْد جَ�آ َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل ِْمن �أَن ُف�سِ ُك ْم{
(التوبة� )128 :إىل �آخرها ،ويكرر }ف َِ�إن َت َو َّل ْوا{ (التوبة� )129 :إىل �آخرها
�سبعا ،والإخال�ص ثالثا ،واملعوذتني مرة واحدة ،ثم يقول� :أ�ستغفر اهلل العظيم
�سبعني مرة ،ثم يقول �أ�ستغفر اهلل العظيم الذي ال �إله �إال هو ،احلي القيوم،
بديع ال�سموات والأر�ض وما بينهما ،من جميع جرمي وظلمي ،وما جنيت على
نف�سي ،و�أتوب �إليه ثالثا ،ب�سم اهلل الذي ال ي�رض مع ا�سمه �شيء يف الأر�ض وال
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يف ال�سماء ،وهي ال�سميع العليم ثالثا ،ثم يقول:
ِورُْد َّ
الس َحر

يقر�أ قبل �أذان الفجر ب�ساعة (وقت ال�سحر) ويف�ضل قراءته جماعة يف امل�سجد
تطبيقاً لقوله تعاىل }وامل�ستغفرين بالأ�سحار{ ،وقوله �أي�ضاً }وبالأ�سحار هم
ي�ستغفرون{ وكلتاهما جاءتا ب�صيغة اجلمع.
َي ْب َتد ُِئ القَا ِر ُئ ِب َق ْو ِلهِ:
هلل ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِ ي ِمَ .و َي ْقرَ�أُ ال َفاتحَِ َة َم َّرةً،
َان ال َّر ِجي ِم ِب ْ�س ِم ا ِ
�أَ ُعو ُذ ِبا ِ
هلل مِ َن ال�شَّ ْيط ِ
وَ�أَ َوا ِئ ُل ُ�س َو َر ِة ال َب َق َر ِة ِ�إلىَ َق ْو ِل ِه َت َعاَلىَ  :ا ُ
مل ْفل ُِحو َن وَ�إِ َل ِه ُك ْم �إِ َل ٌه َواحِ ٌد ال �إِ َل َه ِ�إال ُه َو
ال َّر ْح َم ُن ال َّرحِ ي ُم ،وَ�آ ّي ُة ال ُك ْر�سِ ي �إِلىَ َق ْو ِل ِه َت َعالىَ ُ :ه ْم فِي َها َخا ِل ُدو َنَ ،و َخ َواتِي َم ال َب َق َرةِ،
اعفُ َعنَّا َواغْ ِف ْر َلنَا َوا ْر َح ْمنَا ( َثال َثاً) َ .ل َق ْد َجا َء ُك ْم َر ُ�سو ٌل مِ ْن �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم عزيز
َو ُي َك َّر ُرَ :و ْ
عليه ما عنتم حري�ص عليكم بامل�ؤمنني ر�ؤوف رحيمَ ،و ُي َك َّر ُر :فَ�إِ ْن َت َو َّل ْوا فقل
ح�سبي اهلل ال �إله �إال هو عليه توكت وهو رب العر�ش العظيم (�سَ ْب َعاً) .
ال�ص ( َثال َثاً) َوا ُ
مل َع َّو َذتَينْ ِ ( َم َّر ًة َم َّرةً) ُث َّم َيقُو ُل �أَ ْ�س َت ْغ ِفرُ اهللَ ال َعظِ ي َم
َو ُ�سو َر ُة ْ
االخ ِ
ِيع
ال�س َما َواتِ َواال ْر ِ
�ض َو َما َب ْي َن ُه َما مِ ْن َجم ِ
ا َّلذِي ال �إِ َل َه �إِال ُه َو احل ََّي ال َق ُّيو َم َبدِي َع َّ
ُوب ِ�إ َل ْي ِه ( َثال َثاً) ِب ْ�س ِم ا ِ
هلل ا َّلذِي ال َي�ضرُ ُّ
ُج ْرمِ ي َوظُ لمِي َو َما َج َن ْي ُت َعلَى َن ْف�سِ ي و ََ�أت ُ
ال�سمِي ُع ال َعلِي ُم ( َثال َثاً) ُث َّم َيقُولُ:
ا�س ِم ِه �شَ ْي ٌء فيِ الأَ ْر ِ
َم َع ْ
ال�س َما ِء َو ُه َو َّ
َّ
�ض وَال فيِ

♦ ♦ َح ْر ُف َ
اهل ْم َز ِة:

هلل الرَّحمْ َ ِن الرَّ ِحيم
ْبس ِم ا ِ

مل ْد ُعو ِب ُك ِّل ِل�سَ ٍانَ ،وا َ
�إِ َل ِهي �أَن َْت ا َ
ملق ُْ�صو ُد فيِ ُك ِّل � ٍآن� ،إِ َل ِهي �أَن َْت ق َ
ُلت ُ�أ ْد ُعونيِ
ا�ست َِج ْب َلنَا َك َما َو َع ْد َتنَا،
�أَ ْ�ست َِج ْب َل ُك ْمَ ،ف َها ن َْح ُن ُم َت ِو ُّج ُهو َن �إِ َل ْي َك ِب ُك ِّل َّي ِتنَا َفال َترُ َّدنَا َو ْ
مل َف ُّر مِ ْن َك وَ�أَن َْت ا ُ
ِ�إ َل ِهي �أَ ْي َن ا َ
اح َع ْنكَ؟ وَ�أَن َْت ا َّلذِي َق َّي ْدنَا
ملحِ يطُ ِبالأَ ْك َو ِانَ ،و َك ْيفَ رَ َ
الب ُ
ان� ،إِ َل ِهي �إِنيِّ �أَ َخافُ َ�أ ْن ُت َع ِّذ َبنِي ِب�أَ ْف�ضَ ِل َ �أ ْع َماليِ َ ،ف َك ْيفَ ال �أَ َخافُ مِ ْن
ِب َلطَائِفِ الإِ ْح�سَ ِ
عِ قَا ِب َك ِب�أَ ْ�سوَ�إِ �أَ ْح َواليِ .
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♦ ♦ َح ْر ُف البَ ِاء:

ِ�إ َل ِهي ِب َح ِّق َج َما ِل َك ا َّلذِي َفت ََّّت ِب ِه �أَ ْك َبا َد ا ُ
ملحِ ِّب َ
نيَ ،و ِب َجال ِل َك ا َّلذِي تحََيرََّ ْت فيِ
حلقَا ِئقُ ،و ِب� � ()1
ني� ،إِ َل ِهي ِب َح ِّق َحقِي َق ِت َك ا َّلتِي ال ُت ْد ِر ُك َها ا َ
َ سرِ ِّ سرِ ِّ
اب ال َعا ِر ِف َ
َع َظ َم ِت ِه �أَل َب ُ
وح ال ُق ُد ِ�س َق ِّد ْ�س
اح َع ْن َحقِي َق ِت ِه ال َّرقَا ِئقُ�ِ ،إ َل ِهي ِبرُ ِ
�سرِ ِّ َك ا َّلذِي ال َتفِي ِبا ِلإ ْف َ�ص ِ
وح �أَ ِبينَا
وح �سَ ِّي ِدنَا محَُ َّم ٍد َ�صلَّى اهللُ َع َل ْي ِه َو�سَ َّل َم َخ ِّل ْ
�ص َم َعا ِر َفنَاَ ،و ِبرُ ِ
رَ�سَا ِئ َرنَا َو ِبرُ ِ
اجلَبُوتِ (َ ، )2واكْ�شِ فْ َل ُه ْم َع ْن َح�ضَ ا ِئ ِر
احنَا �سَ ا ِب َح ٍ
�آ َد َم ْ
اج َعل �أَ ْر َو َ
رَ
ات فيِ َع َوالمِ ِ
�ض ْب َت
ِيع َمقَا َم ُهَ ،و رَ َ
الال ُهوتِ (� . )3إِ َل ِهي ِبال ُّنو ِر امل َُح َّمد ِِّي ا َّلذِي َر َف ْع َت َعلَى ُك ِّل َرف ٍ
َف ْو ِق خِ َزا َن ِة �أَ�سرَْا ِر �أُلُوهِ َّي ِت َك �أَ ْعال َم ُه ،ا ْفت َْح َلنَا َفت َْحاً َ�ص َم َدا ِن َّياً َوعِ ل َماً َر َّبا ِن َّياً وَتجََ ِّل َياً
َر ْح َما ِن َّياً َو َف ْي�ضَ اً �إِ ْح�سَ ا ِن َّياً.

♦ ♦ َح ْر ُف التَّ ِاء:

حل َما َي ِة َوال ِك َفا َيةِ�ِ ،إ َل ِهي ت ُْب َعل ََّي َت ْو َب ًة
ِ�إ َل ِهي َت َو َّلنِي ِبال ِه َدا َي ِة َوال ِّر َعا َي ِة َوا ِ
ال�س َع َداءِ.
وحاً ال �أَ ْنق ُ
اح َفظْ نِي فيِ َذ ِل َك لأَكُو َن ِب َها مِ ْن ُج ْم َل ِة ُّ
ُ�ض َع ْه َد َها �أَ َب َدا ًَ ،و ْ
ن َُ�ص َ

♦ ♦ َح ْر ُف الثَ ِاء:

ِ�إ َل ِهي َث ِّب ْتنِي لحَِ ْم ِل َ�أ�سرَْا ِر َك ال ُق ْد�سِ َّيةَِ ،و َق ِّونيِ ِب ِ�إ ْم َد ادٍ مِ ْن عِ ْن ِد َك َحتَّى
�أَ �سِ ريَ ِب ِه �إِلىَ َح رَ�ضَا ِت َك ال َع ِل َّيةَِ ،و َث ِّب ْت ال َّل ُه َّم َق َد َم َّي َعلَى �صرَِاطِ َك ا مل ُْ�س َتقِي ِم،
مي .
َوطَ ِر ي ِق َك ال َق ِو ِ

♦ ♦ َح ْر ُف اجلِيم:
ِ

ِيع َج َما ِل َك
�إِ َل ِهي َجال َلنَا َه َذا الظَّ ال ُم َع ْن َجال ِل َك �أَ ْ�ستَا َرا ً ،وَ�أَ ْف َ�ص َح ُّ
ال�ص ْب ُح َع ْن َبد ِ
مل َل ِك َّي ِة َوالأَ ْف َعالِ ا َ
اف ا َ
مل ْر ِ�ض َّيةِ.
ا�س ِتنَا َرا ً� ،إِ َل ِهي َج ِّملنِي ِبالأَ ْو َ�ص ِ
َو ِب َذ ِل َك ْ
�رسك :هي الأنوار الإلهية التي يتف�ضل بها اهلل على �أحبابه املتوجهني �إليه.
�رس ّ
ّ 1 .1
2 .2علما اجلربوت :العامل املتو�سط بني عامل الربزخ واحل�رش.
3 .3عامل الالهوت :هو عامل الأ�رسار الإلهية.
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♦ ♦ َح ْر ُف احلَ ِاء:

�إِ َل ِهي َحال َلنَا ِذ ْكرُ َك ِبالأَ ْ�س َحا ِرَ ،و ُح ْ�س َن ت ََخ ُّ�ضعِ نَا َعلَى �أَ ْعتَا ِب َك َيا َع ِزيزُ َيا
ِ�ض َعل ََّي مِ َن
َاجا ِتكَ ،وَ�أَف ْ
َج َّبا ُر� ،إِ َل ِهي ُحل َب ْينِي َوبَينَْ َم ْن ُي�شْ غِ لنِي َع ْن �شُ ْغلِي بمِ ُن َ
()2
ِيع �سرَُا ِدقَا ِت َك (� ، )1إِ َل ِهي ُح َّل َلنَا �إِ َزا َر الأَ�سرَْا ِر َع ْن
الأَ�سرَْا ِر ا َّلتِي َخ َّب�أَ ْت َها فيِ َمن ِ
ُعلُو ِم الأَ ْن َوا ِر.

♦ ♦ َح ْر ُف اخلَ ِاء:

اق بمَِ ا �أَ�شْ َه ْد َت ُه ْم مِ ْن �سَ نَا ِء �أَ ْن َوا ِر َك َم َع ُو ُجو ِد �أَ ْ�ستَا ِركَ،
�إِ َل ِهي َخ َط ْف َت ُعقُو َل ال ُع�شَّ ِ
ِيع َجال ِل َك� ،إِ َل ِهي ُخ َّ�صنِي بمَِ َد ِد َك
ِيع َج َما ِل َك َو َرف ِ
َف َك ْيفَ َل ْو َك�شَ ْف َت َل ُه ْم َع ْن َبد ِ
ال�س ُبوحِ ِّي(ِ )3ل َي ْح َيى ِب َذ ِل َك ليِ َو ُروحِ ي.
ُّ

الدا ِل:
♦ ♦ َح ْر ُف َّ

�إِ َل ِهي َدا ِونيِ ِب َد َواءٍ مِ ْن عِ ْن ِد َك ك َْي َي�شْ َتفِي ِب ِه �أَلمَ ِي القَلي ،و ََ�أ ْ�صل ِْح مِ ِّني َيا
الي �إِلىَ َم ْن
الي ظَ اهِ ِري َو ُل ِّبي �إِ َل ِهي ُد َّلنِي َعلَى َم ْن َي ُد َّلنِي َع َل ْي َك وَ�أَ ْو ِ�صلنِي َيا َم ْو َ
َم ْو َ
ُي َو ِّ�صلُنِي ِ�إ َل ْيكَ.

♦ ♦ َح ْر ُف َّ
الذا ِل:

اق مِ ْن َف ْرطِ ال َغ َرا ِم ،و ََ�أ ْق َل َق ُه ْم ِ�إ َل ْي َك �شَ دِي ُد ال َو ْج ِد َوال ُه َيا ِم،
ُوب ال ُع�شَّ ِ
�إِ َل ِهي ذَا َب ْت ُقل ُ
َف َت َعطَّ فْ َع َل ْي ِه ْم َيا َعطُوفُ َيا رَ�ؤُوفُ َيا اهللُ َيا َر ْح َم ُن َيا َرحِ ي ُم.

الر ِاء:
♦ ♦ َح ْر ُف َّ

اف مِ ْن عِ ْن ِدكَ ،ال�شْ َه َد َما
�ش َّيتِي ِب َلطَائِفِ �إِ ْ�س َع ٍ
اب َب رَ ِّ
ال َّل ُه َّم َر ِّققْ حِ َج َ
()4
َحتَّى �أَ ْح َت ِج َب
َع َل ْي ِه مِ ْن َع َجائ ِِب ُق ْد�سِ َك� ،إِ َل ِهي َر ِّدنيِ ِب ِر َداءٍ مِ ْن عِ ْن ِد َك
ُو ُ�صولِ �أَ ْيدِي الأَ ْع َدا ِء ِ�إليَ َّ.
.1
.2
.3
.4

1منيع �رسادقاتك :خزائن الغيوب التي ال ي�صلُ �إليها �أحد �إال ب�إذنه.
2الإزار :الغطاء.
ال�سبوحي :املن�سوب �إىل ا�سمه تعاىل :ال�سبوح مبعنى القدو�س �أي املتن َّزه عن النقائ�ص.
ُّ 3
4احفظي من الأعداء جميع ًا ب�سرتك الوايف.
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ا ْن َط َو ْت
ِب ِه َع ْن

♦ ♦ َح ْر ُف َّ
اي:
الز ِ

�إِ َل ِهي َز ِّي ْن ظَ اهِ ِري ِبا ْم ِت َثالِ َما �أَ َم ْر َتنِي ِبهَِ ،و َن َه ْي َتنِي َع ْن ُهَ ،و َز ِّي ْن �سرِ ِّي ِبالأَ�سرَْا ِر
َو َع ْن الأَغْ َيا ِر َف ُ�ص ْن ُه.

ني:
♦ ♦ َح ْر ُف ِّ
الس ِ

ِيع ال َبل َوى َوطَ ِّه ْر �أَ�سرَْا َرنَا مِ َن
�إِ َل ِهي �سَ ِّل ْمنَا مِ ْن ُك ِّل الأَ ْ�س َواَ ،وا ْك ِفنَا مِ ْن َجم ِ
ال�شَّ ْك َوى وَ�أَل�سِ َن َتنَا مِ َن ال َّد ْع َوى.

♦ ♦ َح ْر ُف ِّ
ني:
الش ِ

�شفْ َم�سَ امِ َعنَا فيِ خِ طَا ِبكََ ،و َف ِّه ْمنَا �أَ�سرَْا َر ِكتَا ِبكََ ،و َق ِّر ْبنَا مِ ْن �أَ ْعتَا ِب َك
ِ�إ َل ِهي رَ ِّ
�شا ِبكَ.
َوا ْمن َْحنَا مِ ْن َلذِي ِذ رَ َ

الصا ِد:
♦ ♦ َح ْر ُف َّ

مللكِ (َ )1وا َ
�ص ْفنَا فيِ َع َوالمِ ِ ا ُ
اجلَبُوتِ ،
�إِ َل ِهي رَ ِّ
مل َلكُوتِ (َ ، )2و َه ِّي ْئنَا ِل َق ُبولِ �أَ�سرَْا ِر رَ
ِ�ض َع َل ْينَا مِ ْن َرقَائ ِِق َدقَائ ِِق الال ُهوتِ .
وَ�أَف ْ

♦ ♦ َح ْر ُف َّ
الضا ِد:

احاتِ َح رَ�ضَا ِت َك ال َع ِل َّيةِ،
�إِ َل ِهي �ضرُ ِ َب ْت �أَ ْعنَاقُ الطَّ ا ِل ِب َ
ني ُدو َن ال ُو ُ�صولِ �إِلىَ �سَ َ
َو َت َل َّذذُوا ِب َذ ِل َك َفطَا ُبوا بِعِ ي�شِ ِت ِه ْم ا َ
مل ْر ِ�ض َّيةِ.

♦ ♦ َح ْر ُف َّ
الط ِاء:

�سي َرتِي مِ ْن ُك ِّل �شَ ْيءٍ ُي ْبعِ ُدنيِ َع ْن َح رَ�ضَا ِتكََ ،و َي ْق َط ُعنِي َع ْن َلذِي ِذ
�إِ َل ِهي طَ ِّه ْر رَ ِ
ا�صال ِتكَ.
ُم َو َ

♦ ♦ َح ْر ُف َّ
الظ ِاء:

�إِ َل ِهي ظَ م َُ�ؤنَا �إِلىَ �شرُ ْ ِب ُح َم َّيا َك
َج َما ِل َك ال ُيطْ َفى.

()3

اه َد ِة
يب ُقلُو ِبنَا �إِلىَ ُم�شَ َ
ال َي ْخ َفىَ ،و َل ِه ُ

1 .1املُلك :عامل ال�شهادة.
2 .2امللكوت :عامل الغيب.
املحبة.
حمياك :يق�صد �رشاب
َّ
َّ 3 .3
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♦ ♦ َح ْر ُف العَينْ ِ:

�إِ َل ِهي َع ِّر ْفنِي َحقَا ِئ َق �أَ ْ�س َما ِئ َك احل ُْ�سنَى ،وَ�أَطْ ِل ْعنِي َعلَى َرقَائ ِِق َدقَائ ِِق َم َعا ِر ِف َك
احل َْ�سنَا ،وَ�أَ�شْ ِه ْدنيِ َخف َِّي تجََ ِّل َياتِ ِ�ص َفا ِتكََ ،و ُكنُو َز �أَ�سرَْا ِر ذَا ِتكَ.

♦ ♦ َح ْر ُف ال َغينْ ِ:

�إِ َل ِهي غِ نَا َك ُمطْ َل ٌق َوغِ نَانَا ُم َق َّي ٌدَ ،فن َْ�س َ�أ ُل َك بِغِ نَا َك املُطْ ل َِق �أَ ْن ُتغْنينَا ِب َك غِ ن ًَى
ال َف ْق َر َب ْع َد ُه �إِال �إِ َل ْيكََ ،يا غَ ن ُِّي َيا َحمِي ُد َيا ُم ْبد ُِئ َيا ُمعِ ي ُد َيا َرحِ ي ُم َيا َو ُدو ُد َيا اهللُ
َيا َر ْح َم ُن َيا َرحِ ي ُم.

♦ ♦ َح ْر ُف ال َف ِاء:

ا�ص (َ ، )1و َخل َّْ�ص َت ُه ْم مِ ْن َق ْي ِد
ُوب �أَ ْه ِل الإِ ْخت َِ�ص ِ
ال َّل ُه َّم �إِ َّن َك َفت َْح َت �أَ ْق َفا َل ُقل ِ
الح َظ ِة �سِ َواكََ ،وا ْف ِننَا َع ْن �شُ ُهو ِد
الأَ ْق َف ِ
�سا ِئ َرنَا مِ َن ال َّت َع ُّل ِق بمِ ُ َ
ا�ص (َ ، )2ف َخ ِّل ْ
�ص رَ َ
ُن ُفو�سِ نَا َحتَّى ال نَ�شْ َه َد �إِال ُعالكَ.

♦ ♦ َح ْر ُف َ
اف:
الق ِ

ني �إِ َل ْي َك فيِ غُ ْف َر ِان
ني �إِ َل ْي َك فيِ َق ُبو ِلنَاُ ،م َت�شَ ِّفعِ َ
�إِ َل ِهي َق ْد ِج ْئنَا َك ِب َج ْمعِ نَا ُم َت َو ِّ�س ِل َ
ُذنُو ِبنَاَ ،فال َترُ َّدنَا.

♦ ♦ َح ْر ُف َ
اف:
الك ِ

ِيع ذَا ِتكَ.
�إَلِهي َك َفانَا رَ َ
�ش َفاً �أَ َّننَا ُخ َّدا ُم َح رَ�ضَا ِتكََ ،و َع ِبي ٌد ِل َعظِ ي ِم َرف ِ

الالم:
♦ ♦ َح ْر ُف ِ

�إِ َل ِهي َل ْو �أَ َر ْدنَا الإِ ْع َرا�ضَ َع ْن َك َما َو َج ْدنَا َلنَا �سِ َوا َكَ ،ف َك ْيفَ َب ْع َد َذ ِل َك
نيَ ،فال َترُ َّدنَا
ُن ْع ِر ُ
�ض َع ْن َك� .إِ َل ِهي ُل ْذ َنا ِب َج َنا ِب َك َخ ِ
نيَ ،و َعلَى �أَ ْعتَا ِب َك َواقِعِ َ
ا�ضعِ َ
َيا َعلِي ُم َيا َحكِي ُم.
�1 .1أهل االخت�صا�ص� :أهل املحبة.
2 .2قيد الأقفا�ص :مطالب اجل�سد.
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♦ ♦ َح ْر ُف املِيم:
ِ

ا�س ِم َك ال َغفَّا ِرَ ،وا ْم ُح مِ ْن دِي َو ِان الأَ�شْ ِق َيا ِء
ِ�إ َل ِهي محَ ِّ ْ
�ص ُذنُو َبنَا ِب ُظ ُهو ِر �آ َثا ِر ْ
�شَ ِق َّي َناًَ ،وا ْك ُت ْب ُه عِ ْن َد َك فيِ دِي َو ِان الأَ ْخ َيا ِر.

♦ ♦ َح ْر ُف النُّو ِن:

ِ�إ َل ِهي ن َْح ُن ا َلأ�سَ ا َرى َف ِم ْن ُق ُيو ِدنَا ف ََ�أطْ ِل ْقنَاَ ،ون َْح ُن ال َع ِبي ُد َف َم ْن �سِ َواكَ؟ َفخِ ِّل ْ�صنَا
وَ�أَ ْع ِت ْقنَاَ ،يا �سَ َن َد امل ُْ�س َت ِندِي َنَ ،ويا َر َجا َء امل ُْ�ست َِج ِريي َن� ،إ َل َهنَا وَ�إِ َل َه ُك ِّل مَ�أْلُوهٍ َو َر َّب ُك ِّل
وبَ ،و�سَ ِّي َد ُك ِّل ذِي �سِ َيا َدةٍ َوغَ ا َي َة َمطْ ل َِب ًك ِّل طَ ال ٍِب ،ن َْ�س�أَ ُل َك ِب َ�أ ْه ِل عِ نَا َي ِت َك ا َّلذِي َن
َم ْر ُب ٍ
يب َك َماال ِتكَ� ،أَ ْن
ْ
اخ َت َط َف ْت ُه ْم َي ُد َج َذ َبا ِت َك ( ، )1وَ�أَ ْد َه�شَ ْت ُه ْم �سَ نَا ُء تجََ ِّل َيا ِتكََ ،فت ُ
َاهوا ِب َع ِج ِ
ِ�س (� )2أَ ْه ِل َح�ضرَْ ِت َك
اب �أَ ْه ِل َم َو َّد ِت َك ال َّر َّبا ِن ُّيو َنَ ،و َع َرائ ِ
�ش ِ
ت َْ�س ِق َينَا رَ ْ
�ش َب ًة مِ ْن َ�صافيِ رَ َ
ا َّلذِي َن ُه ْم فيِ َج َما ِل َك ُم َه َّي ُمو َن (. )3

♦ ♦ َح ْر ُف َ
اهل ِاء:

َات تجََ ِّل َّيا ِت َك َو محََ ُّل َت َنزُّال ِتكَ.
ِ�إ َل ِهي َه ِذ ِه �أُ َو ْيق ُ

♦ ♦ َح ْر ُف الوَاوِ:

َا�ض ُعو َن لِعِ َّز ِة َجنَا ِبكَ ،الطَّ امِ ُعو َن
َون َْح ُن َع ِبي ُد َك ال َوا ِق ُعو َن َعلَى �أَ ْعتَا ِب َك اخل ِ
نيَ ،يا اهللُ َيا
فيِ �سَ ن ِِّي َب ِه ِّي رَ�شَا ِب َك َفال َترُ َّدنَا َعلَى �أَ ْعقَا ِبنَا َب ْع َد َما ق ََ�ص ْدنَا َك ُم َت َذ ِّل ِل َ
َر ْح َم ُن َيا َرحِ ي ُم.

الالم أَلِف:
♦ ♦ َح ْر ُف ِ

ِيع ُح َم َّياكَ.
ال َّل ُه َّم ال َنق ِْ�ص ُد �إِال �إِ َّياكَ ،وَال َن َت�شَ َّوقُ �إِال ِل�شرُ ْ ِب رَ َ
�شا ِب َك َو َبد ِ

1 .1يد جذباتك :جمع جذبة وهي تقرب العبد من احلق.
نورت ظواهرهم وبواطنهم ب�أنوارك
2 .2عرائ�س :الذين َّ
مهيمون� :صنف من املالئكة منده�شون ب�سناء جتليات الذات واملراد هنا رجال خلقهم اهلل ،لهم �صفات
َّ 3 .3
املالئكة.
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♦ ♦ َح ْر ُف اليَ ِاء:

ا�ص َل ا ُ
ني �أَ ْو ِ�صلنَا �إِ َل ْي َك وَال َت ْق َط ْعنَا ِبالأَغْ َيا ِر َع ْن َك ِب َر ْح َم ِت َك
ال َّل ُه َّم َيا َو ِ
مل ْنقَطِ عِ َ
اج ُد َيا َواحِ ُد َيا �أَ َح ُد
(ع َد َدَ )14يا َم ِ
(ع َد َدَ . )1( )66يا َو ِ
َيا �أَ ْر َح َم ال َّراحِ ِم َ
اج ُد َ
نيَ .يا اهللُ َ
يث �أَغِ ْثنَا ال َغ ْو َث
يث فَ�أَغِ ْثنَا َيا ُمغِ ُ
َيا َف ْر ُد َيا َ�ص َم ُد ،ال �إِ َل َه �إِال �أَن َْت ِب َر ْح َم ِت َك ن َْ�ستَغِ ُ
�ش َخل ِق َك
ال َغ ْو َث مِ ْن َم ْق ِت َك َوطَ ْر ِد َك َو ُب ْع ِد َكَ .يا مجُ ِ ريُ �أَ ِج ْر َنا مِ ْن خِ ْز ِي َك َوعِ َقا ِب َك َومِ ْن رَ ِّ
(ع َد َد )129اهللُ لَطِ يفٌ بِعِ َبا ِد ِه َي ْر ُزقُ
�أَ ْج َمعِ َ
نيَ .يا لَطِ يفُ الطُفْ ِبنَا ِبلُطْ ِف َك َيا لَطِ يفُ َ
(ع َد َدَ 10م َّر ٍات) ال َّل ُه َّم َيا لَطِ ي َفاً ِب َخل ِق ِه َيا َعلِي َماً ِب َخل ِق ِه
َم ْن َي�شَ ا ُء َو ُه َو ال َق ِو ُّي ال َع ِزيزُ َ
َيا َخ ِبريَا ً ِب َخل ِق ِه الطُفْ ِبنَا َيا لَطِ يفُ َيا َعلِي ُم َيا َخ ِبريُ ( َثال َثاً) َيا لَطِ يفُ َعامِ لنَا
مل ِه َّماتِ َوا ُ
ِب َخف ِِّي ( )2وَفيِ ِّ (َ )3ب ِه ِّي (� )4سَ ن ِِّي (َ )5عل ِِّي لُطْ ِف َك َيا كَافيَِ ا ُ
مل ِل َّماتِ ا ْك ِفنَا
ني َوا ُ
ني مِ ْن �إِ ْخ َوا ِننَا ُه ُمو َم ال ُّد ْن َيا
مل ْن َت ِق ِل َ
ني َواحلَا�ضرِ ِي َن َوالغَا ِئ ِب َ
َما �أَ َه َّمنَا َوامل ُْ�س ِل ِم َ
ميَ .يا اهللُ َيا َر ْح َم ُن َيا َرحِ ي ُم .ال َّل ُه َّم �أَ ْ�س ِك ْن ُو َّد َك فيِ ُقلُو ِبنَاَ ،و ُو َّدنَا
َوالآخِ َر ِة َيا َك ِر ُ
ني ،وَ�أَ ْه ِل َجنَا ِب َك ا ُ
(ع َد َدَ )100يا ذَا
مل َق َّر ِب َ
ُوب �أَ ْح َبا ِب َك امل ُْ�ص َط ِف َ
نيَ ،يا َو ُدو ُد َ
فيِ ُقل ِ
ال�سا ِب ِق فيِ ُيحِ ُّب ُه ْمَ ،و ِب ُح ِّبنَا
ال َع ْر ِ�ش امل َِجيدَِ ،يا َف َّعا ُل لمَِا ُي ِري ُد ،ن َْ�س�أَ ُل َك ِب ُح ِّب َك َّ
الالحِ ِق فيِ ُيحِ ُّبو َن ُه� ،أَ ْن تجَ ْ َع َل محََ َّب َت َك ال ُعظْ َمىَ ،و ُو َّد َك الأَ ْ�سنَى� ،شِ َعا َرنَاَ ،و ِد َثا َرنَا،
ِي�س ا ُ
يب ا ُ
ِي�س ال َّذا ِك ِري َنَ ،و َيا َم ْن ُه َو عِ ْن َد
مل ْنقَطِ عِ َ
ملحِ ِّب َ
نيَ ،يا َجل َ
نيَ ،يا �أَن َ
َيا َح ِب َ
َوب ا ُ
ني.
مل ْن َك�سرِ ِي َن� ،أَ ِد ْم َلنَا �شُ َهو َد َك �أَ ْج َمعِ َ
ُقل َ
ين َما َّدا ً َ�ص ْو َت ُه َخا ِف�ضَ اً رَ�أْ�سَ ًه) :
( ُث َّم َيقُو ُل التَّاليِ ِب َ�ص ْو ٍت َح ِز ٍ
َيا غَ ن ُِّي� ،أَن َْت ال َغن ُِّي ،وَ�أَنَا ال َف ِقريًَ ،م ْن لِل َف ِق ِري �سِ َواكََ ،يا َع ِزيزُ� ،أَن َْت ال َع ِزيزُ ،وَ�أَنَا
ِل�ضعِ يفِ �سِ َواكَ،
ال�ضعِ يفُ َ ،م ْن ل َّ
ال َّذلِي ُل َم ْن لِل َّذلِي ِل �سِ َواكََ ،يا َق ِو ُّي� ،أَن َْت ال ْق َو ِ ّي ،وَ�أَنَا َّ
اج ِز �سِ َواكَ.
اجزُ َم ْن لِل َع ِ
َيا قَا ِد ُر� ،أَن َْت القَا ِد ُر ،و ََ�أنَا ال َع ِ
.1
.2
.3
.4
.5

�1أي يذكر اهلل تعاىل  66مرة والأرقام الواردة بعدها خا�صة �أي�ض ًا بعدد مرات الذكر.
2خفي :م�ستور.
يف :كثري.
3و ّ
بهي :جميل.
ّ 4
�5سني علي :رفيع م�رشق.
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ُث َّم َي ْر َف ُع رَ�أْ�سَ ُه ويقول:
هلل ( َثال َثاً) َ�صلَّى اهللُ َع َل ْي ِه َو َعلَى �آ ِل ِه وَ�أَ ْ�ص َحا ِب ِه
ال �إِ َل َه �إِال اهللُ محَُ َّم ٌد َر ُ�سو ُل ا ِ
اج ِه و ََ�أ ْه ِل َب ْي ِت ِه ُب ْك َر ًة وَ�أَ ِ�صيالَ ،و َ�ص ِّل َو�سَ ِّل ْم ال َّل ُه َّم َع َل ْي ِه َو َعلَى �أَ ِبي ِه ِ�إ ْب َراهِ ي َم
وَ�أَ ْز َو ِ
َخلِي ِل َك َو َدا ُو َد َخلِي َف ِتكََ ،و ُمو�سَ ى َكلِي ِم َك َوعِ ي�سَ ى ُروحِ َك و َِ�إ ْ�س َماعِ ي َل َذبِيحِ َك َو َعلَى
ِيع �إِ ْخ َوا ِن ِه ْم مِ َن الأَ ْن ِب َيا ِء َوا ُ
ني.
نيَ ،وا َ
حل ْم ُد ِ
هلل َر ِّب ال َعالمَ ِ َ
مل ْر�سَ ِل َ
َجم ِ
ثم ي�رشع قي قراءة الق�صيدة امليمية للم�ؤلف وهي هذه:
�إلهي ب�أهل الذكر وامل�شهد الأ�سمى

مبن عرفوا في���ك املظاهر بالأ�سما

بنور بدا يف غيهب الوهم فاجنلى الظـ

ـ�ل�ام وذاك النور م���ا خفه مرمى

ب��س�ر مقام���ات جت��� ُّل لعظمـه���ا

عن الو�صف �إذ يف و�صفها ُحيرِّ الفهما

ب���كل خلي���ل قد خال ع���ن �شوائب

وكل جليل قد جـ�ل�ا نوره الظلمـا

بعر����ش بفر�ش ال�سم���اوات بالعال

مبا قد حوى قلب املحقق من رحمى

ب�أ��س�رارك الالتي �س�ت�رت جمالها

فلم يرها �إال فت���ى يف الهوى متـا

بب���در �أتى يه���دي الأن���ام حليكم

فك���م فاز باخلريات م���ن ركبه �أمـا

ب�أهل الفنا وال�سكر وال�صحو والبقا

بـ���كل حم���ب يف مـحبتك���م هـما

ب���كل مري���د طال���ب جلنابك���م

فلم يعرف الأحزان فيكم وال الهما

دعون���اك والأح�شاء يب���دو زفريها

وعين���اي جادا يف دموع كما الدما

و�صربي تق�ضى وانق�ضى العمر راحال

وحبيك يا م���والي قلبي قد �أ�صمى

�إله���ي ب�أه���ل االنك�س���ار وحقهم

ومن بك قد نال���وا املقام املعظما

ومن �أطلقوا الأكوان حبي وطلقوا الـ

ـمن���ام ومل ي�شك���وا ل���زاد وال ظما

ومن مرغو للخ���د يف ترب �أر�ضكم

ومن بالهوى لل�سقم يف احلال �أ�سقما
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عبي���د ولك���ن املل���وك عبيدهـ���م

وعبدهم �أ�ضح���ى له الكون خادما

�إله���ي بهم �أدعوك ي���ا �سيد الورى

مبن بتجل���ي القرب يا حب �أعجما

تقبل وجد واع���ف و�سامح ملغرم

وتب وحت�ن�ن ي���ا �إلـه���ي تكرمـا

لعبد غدا ي�سم���ى بحبك م�صطفى

خلي���ع ع���ذار يف املحب���ة حكمـا

و�أتباع���ه وال�سالك�ي�ن طريق���ه

وكل ال���ورى من ف�ض���ل ذلك عمما

و�ص���ل و�سل���م �سي���دي كل ملحة

على امل�صطفى من باملعارج �أكرما

ون���ال دن���وا ال ي�ضاه���ي ورفعة

وبعد اخرتاق احلج���ب للرب كلما

و�شاه���د م���واله العظي���م جالله

و�صل���ى عليـ���ه اهلل من���ا و�سلمـا

و�أر�سل���ه يدع���و الرباي���ا لقرب���ه

وخ�ص�ص���ه يف الك���ون �أن يتقدما

و�آل و�أ�صح���اب لي���وث �ض���واري

وال �سيما ال�صديق م���ن فيه هيما

وفاروق���ه ،عثم���ان ،ث���م ابن عمه

و�أوالده ال�س���ادات ثم م���ن انتهى

و�أتباع���ه والناهج�ي�ن �سبيل���ه

م���دا الدهر ما ه���ب ال�صبا تن�سما

اللهم �صل و�سلم وبارك على من ت�رشفت به جميع الأكوان ،و�صل و�سلم
أظهرت به معامل العرفان.
وبارك على �سيدنا حممد الذي � َ
و�صل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد الذي �أو�ضح دقائق القر�آن ،و�صل و�سلم
وبارك على عني الأعيان ،وال�سبب يف وجود كل �إن�سان.
و�صل و�سلم وبارك على من �شيد �أركان ال�رشيعة للعاملني ،و�أو�ضح �أفعال
الطريقة لل�سالكني ،ورمز يف علوم احلقيقة للعارفني ،ف�صل و�سلم اللهم عليه �صالة
تليق بجنابه ال�رشيف ،ومقامه املنيف ،و�سلم ت�سليما دائما باهلل يا رحمن يا رحيم.
اللهم �صل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد الذي زين مقا�صري القلوب ،و�أظهر
�رسائر الغيوب ،باب كل طالب ودليل كل حمجوب ،ف�صل و�سلم اللهم عليه مما
طلعت �شم�س الأكوان على الوجود.
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و�صل و�سلم وبارك على من �أفا�ض علينا ب�إمداده �سحائب اجلود ،يا اهلل يا
رحمن يا رحيم.
“اللهم �صل و�سلم وبارك على �سيدنا حممد �صالة تدين بعيدنا �إىل احل�رضات
الربانية ،وتذهب بقريبنا �إىل ما ال نهاية له من املقامات الإح�سانية ،ف�صل و�سلم
اللهم عليه �صالة تن�رشح بها ال�صدور ،وتهون بها الأمور وتنك�شف بها ال�ستور،
و�سلم ت�سليما كثريا �إىل يوم الدين” (تقر�أ �سبع مرات) دعواهم فيها �سبحانك
اللهم ،وحتيتهم فيها �سالم ،و�آخر دعواهم �أَ ْن احلمد هلل ربي العاملني.
ثم يقر�أ الفاحتة حل�رضته �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولأ�صحابه و�آله الكرام،
ولأهل اهلل جميعا ،وملن�شئ هذا الورد ال�رشيف ،ثم ي�رشع يف قراءة املنبهجة
وهي هذه:
ق���م نح���و حم���اه وابتهـ���ج
ودع الأك���وان وق���م غ�سق���ا
وال���زم ب���اب الأ�ست���اذ تف���ز
و�أخ���رج ع���ن كل ه���وى �أب���دا
�إي���اك �أخ���ي تراف���ق م���ن
�إقن���ع وازه���د واذك���ره ك���ذا
وادخ���ل للح���ان خلي���ل وم���ل
وا��ش�رب واط���رب ال تخ����ش �سوى
ك���م �أن���ت ك���ذا مل ت�ص���ح �أف���ق
م���والي �أتيت���ك منك��س�را
و�أتي���ت �إلي���ك خلي���ا م���ن
وك���ذا علم���ي وك���ذا عمل���ي
ال �أمل���ك �شيئ���ا غ�ي�ر الدم���ـ
ه���ل غ�ي�ر جناب���ك يق�ص���د ال

وعلـ���ى ذاك املحي���ا فعـ���ج
وا�ص���دق يف ال�ش���وق ويف اللهج
وتك���ون بذل���ك خـ���ل جنـ���ي
ودع التلفي���ق م���ع الهـ���رج
مل ينه���ك ع���ن ط���رق العـ���وج
ك بب���اب �س���واه ال تلـج���ي
نح���و اخلم���ار �أب���و ال��س�رج
�إي���اك �أن مت���ل ع���ن ذا النه���ج
و�إىل الأب���واب فق���م ولـ���ج
وبغ�ي�رك �شوق���ي مل يهـ���ج
�صوم���ي و�صالت���ي م���ع حججي
وك���ذاك دليل���ي م���ع حججـ���ي
ـ���ع خماف���ة �أن يغ�ش���ى وهج���ي
وجمال���ك ذي احل�س���ن البه���ج
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م���ن يق�ص���د غ�ي�رك فه���و �إذا
م���ن �أن���ت ت�ض���ل ف���ذاك م���ن الـ
ودم���وع الع�ي�ن ت�سابقن���ي
ي���ا ع���اذل قلب���ي وي���ك ف���دع
ك���م تعذلن���ي مل تعذرنـ���ي
�أذين حلبيب���ي �صـاغي���ة
ي���ا �صاح���ب ح���ان اخلم���ر �أرد
و�أدر ك�أ����س الأ��س�رار ودع���ـ
م���والي ب��س�ر اجلم���ع ك���ذا
بال���ذات ب��س�ر ال��س�ر مب���ن
بحقيقت���ك العظم���ى رب���ي
بعم���اء كنـ���ت بـ���ه �أزال
وب��س�ر الق���رب ك���ذاك احل���ب
ومب���ا �أوج���دت م���ن الأك���وا
وب�أه���ل احل���ي وبهجته���م
وبطي���ب الو�ص���ل ولذت���ه
وبقل���ب يف بل���واك غ���دا
بتجل���ي اللي���ل وعاملـ���ه
وكـ���ذا
�أف�ل�اك
مبن���ازل
ب���الآل ب�صحـ���ب م���ن به���م
ي��س�ر واج�ب�ر ك��س�ري بر�ض���ا
واخل���ع خل���ع الر�ض���وان عل���ى
وامن���ح قلب���ي نفحات���ك يـ���ا
واح��س�رة قلب���ي �إن مل مت���ـ
واغف���ر ي���ا رب لناظمه���ا
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بظ�ل�ام البع���د ت���راه فجـ���ي
ـه�ل�اك وم���ن ته���دي فنج���ى
م���ن خوف���ك جت���ري كاللج���ج
ع���ذيل واق��ص�ر ع���ن ذا احل���رج
دعن���ي يف الب�س���ط ويف الف���رج
�صم���ت عن���د الوا�ش���ي ال�سمـ���ج
�صـرف���ا وات���رك للمـمت���زج
ـ���ن �أ�ص�ي�ر ب���ه م���ن ذي الهم���ج
ك وجم���ع اجلم���ع وكل �ش���ج
�إف�ضال���ك رب���ي من���ك رجـ���ي
وبنـ���ور النـ���ور املنبلـ���ج
مبـحم���د م���ن جـ���ا بالبلـ���ج
و�أه���ل اجل���ذب املنع���رج
ن مب���ا فيهـ���ن م���ن الأرج
وببـح���ر الق���درة واملـ���رج
بب�س���اط الأنـ����س املنت�س���ج
وحيات���ك لي����س مبنزعـ���ج
وظ�ل�ام الك���ون كم���ا ال�سب���ج
مبطالعـه���ا ثـ���م البـ���رج
كل اخل�ي�رات �إلين���ا جتـ���ي
لأك���ون بو�صـل���ك مبتهـج���ي
�ص���ب يف حب���ك ح���ب هـ���ج
مـ���والي وعج���ل بالفـ���رج
ـ���ح خطاي���ا الذن���ب م���ن الدرج
ول���ه رق �أعلـ���ى الـ���درج

وا�سم���ح لل�سام���ح م���ا ن�ش���دت
�أو م���ا ح���اد �سح���را يحـ���دو
و�ص�ل�اة اهلل عل���ى اله���ادي
ولأحـمدن���ا
ملحمدن���ا
وعل���ى ال�صدي���ق خليفـت���ه
وعل���ى عثم���ان �شهي���د ال���دا
و�أب���ي احل�سن�ي�ن م���ع الأوالد
وعل���ى امله���دي وعتـرت���ه
وعل���ى م���ن مه���د للأر�ضي���ـ
م���ا م���ال حم���ب نحوه���م
�أو م���ا داع يدع���و امل���وىل

ق���م نحـ���و حم���اه وابتهـ���ج
باملـه���ج
�أودت
ال�شـ���دة
و�س�ل�ام يه���دى يف احلج���ج
م���ا ف���اح �أق���اح يف املـ���رج
وك���ذا الف���اروق وكـ���ل جنـ���ي
ر ويف ف�سم���ا �أعلـ���ى الـ���درج
ك���ذا الأزواج وكـ���ل �ش���ج
امل�شب���ع يف زمـ���ن الـ���و�أج
ـ���ن كم���ا ق���د ب���رح يف احلب���ج
�أو �س���ار الرك���ب عل���ى ال��س�رج
يرج���و للن��ص�ر مـ���ع الفـ���رج

اللهم �صل و�سلم على �سيدنا حممد يف الأولني ،و�صل و�سلم على �سيدنا
حممد يف الآخرين ،و�صل و�سلم على �سيدنا حممد يف كل وقت وحني ،و�صل
و�سلم على �سيدنا حممد يف امللأ الأعلى �إىل يوم الدين ،و�صل و�سلم على جميع
الأنبياء واملر�سلني ،وعلى املالئكة املقربني ،وعلى عباد اهلل ال�صاحلني ،من �أهل
ال�سموات و�أهل الأر�ضني ،ور�ضي اهلل تبارك وتعاىل عن �ساداتنا ذوي القدر اجللي،
�أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن �سائر �أ�صحاب ر�سول اهلل �أجمعني ،والتابعني
لهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين.
اح�رشنا وارحمنا معهم برحمتك يا �أرحم الراحمني ،يا اهلل يا حي يا قيوم ال
�إله �إال �أنت يا اهلل يا ربنا يا وا�سع املغفرة ،يا �أرحم الراحمني اللهم �آمني.
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ملحق ()2

خمتارات من رحلة مصطفى البكري الصديقي
(برء األسقام يف زيارة برزة واملقام)

خمتارات من رحلة مصطفى البكري الصديقي
(برء األسقام يف زيارة برزة واملقام)
مقدمة:
خ�ص�ص البكري رحلته لقرية برزة ،وهي قرية �صغرية تعد حالياً جزءا ً من
مدينة دم�شق وتقع �إىل :جهة ال�شمال منها مبحاذاة جبل قا�سيون ،ويقال �إن فيها
مقاماً من�سوباً ل�سيدنا �إبراهيم اخلليل ،و�سميت برزة بهذا اال�سم لأنها -ح�سب ما
ت�شري بع�ض الروايات -املكان الذي ولد فيه �سيدنا �إبراهيم اخلليل ،ويف روايات
�أخرى �أنها املكان الذي برز فيه �إبراهيم عليه ال�سالم لقتال ملوك الأنباط الذين
هزموا ابن �أخيه لوطاً و�سبوا �أهله ،وبالنظر �إىل �صلة �إبراهيم اخلليل عليه ال�سالم
باملكان ،فقد �أ�ضحت القرية مزارا ً ي�ؤمه الع َّباد واملت�صوفة ،ويلتم�سون فيه الدعاء
ح�سبما يت�ضح من الن�صو�ص التي اخرتناها من رحلة البكري للمقام:

خمتارات من الرحلة:
يقول البكري يف مقدمة رحلته:
«وبعد فيقول العبد الفقري م�صطفى الك�سري ،ابن كمال الدين ال�صديقي� ،سقاه
اهلل مداما ،كنت كثريا ً ما �أزور مقام برزه املن�سوب للخليل منحنا اهلل به مراما
يف �سنة  1123توجهت �إليه ،ومنه �إىل حر�ستا راجياً منه تفتح �إفهاما ،ف�أحببت
�أن �أجمع فيها وريقات تنور �إفهاماً ،و�أن ا�سميها «برء الأ�سقام يف زيارة َب ْرزة
واملقام».
ويقول يف موضع آخر «ويحكى �أن �سيدنا �إبراهيم عليه ال�صالة وال�سالم �أ�ضافه
وحد اهلل تعاىل
رجل على غري ملّته ،فقال له �إبراهيم عليه ال�صالة وال�سالمّ :
حتى �أكرمك و�أ�ضيفك ،فقال �أتريد يا �إبراهيم �أن �أترك ديني ودين �آبائي من �أجل
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لقمة ،وان�رصف عنه ،ف�أوحى اهلل �إليه يا �إبراهيم �صدقك ،يل �سبعون �سنة �أرزقه،
وهو ي�رشك بي� ،أفرتيد �أنت منه �أن يرتك دينه ودين �آبائه لأجل لقمة؟!  ،فلحقه
�إبراهيم عليه ال�صالة وال�سالم ،و�س�أله الرجوع �إليه ليقربه ،واعتذر �إليه ،فقال له
امل�رشك :يا �إبراهيم ما بدا لك ،فقال له� ،إن ربي عاتبني فيك ،وقال �أنا �أرزقه منذ
�سبعني �سنة على كفره بي ،و�أنت تريد �أن يرتك دينه ودين �آبائه لأجل لقمة ،فقال
امل�رشك� :أو قد وقع هذا؟ مثل هذا ينبغي �أن ُيعبد ف�أ�سلم ،ورجع مع �إبراهيم عليه
ال�صالة وال�سالم �إىل منزله ،ثم َع َّم َك َر ُم ُه خلق اهلل تعاىل من كل وارد عليه ،فقيل
له يف ذلك ،فقال :تعلمت الكرم من ربي ،فر�أيته ال ي�ضيع �أعداءه �أفال �أ�ضيفهم؟ ،
ف�أوحى اهلل تعاىل �إليه �أنت خليلي حقا .ذكر هذه احلكاية �سيدي حميي الدين
ق ّد�س اهلل �رسه املتني ،يف الفتوحات يف باب اخللة».
ويصف وصوله مع صحبه إىل املقام :ثم توجهنا �إىل هذا املقام الباهر ،واملعبد
الطاهر يف يوم االثنني املبارك ،نحن وبع�ض الإخوان على قدم التجريد لعلنا يف
�أجر نت�شارك ،وكنا �أخذنا معنا ما تي�رس من زاد ،كفى وزاد و�رسنا بعد �أن �ساعدتنا
العناية ،و�أمدتنا بكمال اال�ستعداد ،وجزنا يف الطريق على م�سجد الق�صاب الذي
دفن فيه جملة من الأ�صحاب ،ال�شهداء واملجاهدين الأجناب ،فقر�أنا لهم فاحتة
الكتاب ،ورجونا من ربهم �أن تكون الأبواب يف وجوهنا مفتحة ،وزيارتنا هذه
زهورها الأرجة البهجة ،مطلقة مفتحة.
وي�صف البكري املكان الذي ُيقال �إن اخلليل �إبراهيم عليه ال�سالم ولد فيه:
«ويف هذا امل�صلى مكان ي�صعد �إليه بنحو ثمان درجات ،وفيه غار �صغري يقال
�إن فيه ُولد اخلليل �إليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليمات وقلت م�شريا ً لذلك( :من
الكامل) :
ُولد اخللي ُل بذا املقا ِم كما �أتى

يف ذا الأثِر الذي فيه روى

وقلت يف ذاك �أي�ضاً( :من املتقارب) :
مق���ام اخللي���ل ُيزي���ل الغليل
أ����س قتي���لٍ
ويغ���دو ميي��� ُل بك� ً
في���ا ذا العليل رقي��� َق العدي َل
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و َي�شْ فى العلي��� َل يو�صل اخللي ِل
و ُيعطى اجل ِزي���ل محُ ُّب اجللي ِل
بح���ب اجلمي ِل
ونل���ت اجلمي َل
َ
َّ

وقلت يف ذلك �أي�ضاً( :من اخلفيف) :
يا خلي َل الرّحم���ن يا َم ْن علي ِه
من ُذ حلّ���ت ركاب قد�سيك وادي

ال�س�ل�ام و�أوفر
م���ن �إلهي �أ ْزكى ّ
طيب َوعنرب»
�شامِ نا ف���اق ك َّل ٍ

ويتحدث البكري عن تعبده ودعائه مع صحبه يف املقام قائالً�« :إنا خرجنا خلارج املنزل
النادي ،و�رسنا يف �أكناف ذلك الوادي ،وتو�ض�أنا من املاء اجلاري يف و�سيع تلك
ال�صحاري ،و�صعدنا املكان الذي قيل فيه ي�ستجاب الدعاء لكل من �أتاه ملهوفا،
و�إليه �سعى ،و�صلينا هناك ما تي�سرّ من ال�صلوات ،ودعونا اهلل تعاىل مبا �ألهم
من الدعوات ،وجل�سنا يف ذلك املكان النزيه ،الذي ما له �إال اجلنة �شبيه ،ثم
عدنا �إىل امل�صلى املعمور ،الذي بالأن�س الإبراهيمي مغمور ،و�صلينا مع اجلماعة
الظهر ،ودعونا اهلل بح�صول الطهر ،و�أن ي�رسي نوره يف الباطن والظاهر ،لي�صري
وجودنا كلّه �أطهر طاهر ،و�أكلنا ما ي�سرّ ه لنا امللك القدير ،و�صعدنا املكان الذي
يف الغار ال�صغري ،وجل�سنا نذكر اهلل تعاىل يف ذلك املعبد الزّاكي ،بقلب خا�ضع
ولب خا�شع ،وجفن باكٍ وح�صل لنا حظّ كامل ،وب�سط باطني ّ لكل منا �شامل،
ودارت علينا يف احلانة ،ك�ؤو�س الغرام والهيام مالنة ،فهاج منا ما كان �سكن،
وعاد الوجد متمكّنا بل �أمكن ،وقد قلت يف ذلك مف�صحا ع ِن املقام مبعونة املالك:
(من املجتث) :
للّـ���ه جن���ة �أنـ����س
ؤو�س
ت���دور فيه���ا ك� ٌ

تف���وق كـ��� ُل حم��� ُل
ع���ن الوج���ود ت�سلّي

ويدافع البكري عن كرامات األولياء قائالً« :واحلا�صل �أن كرامات الأولياء حق
و�صدق ،ومنكرها غري حمق ،ولكن لي�س للويل م�ساكنتها والوقوف معها� ،إذ هي
النبي ،ف�إنّه
يل له كرامة ظاهرة بخالف
َح ْي�ض الرجال ،وال يلزم �أن يكون كل و ّ
ّ
يلزم �أن يكون له معجزات؛ لأنه خمرب عن اهلل ،واملعجزة منزلة ُم َنزّلة .قول احلق
يل �أن يعلم
ج ّل وعال «�صدق عبدي يف كل ما يبلغ عني» ،وال يجب على الو ّ
يل بخالف النبي .ومن �أج ّل الكرامات التوفيق واال�ستقامة على الطاعات
�أنه و ّ
واحلفظ عن املعا�صي .قال بع�ضهم :ذ ّرة من اال�ستقامة خري من �ألف كرامة ،وكل
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

158

من خرق من نف�سه عادة ،خرق اهلل له يف الكون عادة حتى ي�صري له خرق
العوائد عادة ،ومن ث ّبت واليته ،حرمت حماربته».
ويرى البكري أن زيارة قبور األولياء والتوسل بهم على اهلل أمر مندوب ومطلوب فيقول:

«و�إذا كانت الكرامة بخلق اهلل تعاىل ملن �أراد يف حياته ،فله تعاىل �أن يخلقها له
بعد مماته ،وقد ثبتت يف حياتهم ،فال انقطاع لها بعد وفاتهم ،لعدم وجود دليل
على انقطاعها ،فكانت زيارتهم ،والتربك ب�آثارهم �أمرا ً مندوباً مطلوباً ،والتو�سل
بهم �إىل اهلل يف احلوائج لأجل ق�ضائها �سبب لنيل كل مرغوب ،ويف احلديث عنه
�صلى اهلل عليه و�سلم:
«من زار قرب والديه �أو �أحدهما يف يوم اجلمعة ،وقر�أ (ي�س) غفر له ،ويف
رواية من زار قرب والديه �أو �أحدهما يف كل جمعة مرة غفر اهلل له» كذا يف
اجلامع ال�صغري.
و�إذا كان زيارة قرب الوالدين حت�صل ب�سببها مغفرة ،فكيف بزيارة قبور
الأنبياء الذين هم �أحياء يف قبورهم ي�أكلون وي�رشبون وينكحون وي�صلون تلذذا
ال تعبدا؟ ».

خامتة الرحلة:
وخيتم البكري رحلته قائالً« :نرجع �إىل ما كنا ب�صدده ثم �إننا دخلنا القرية بعد
الغروب ،ووفد علينا بع�ض الإخوان ،وحترك منا كل طروب ،ثم �إنا �رشعنا يف
خطبة هذه الر�سالة ،وما كان يل يف و�ضعها ن ّية يف تلك احلالة ،وقر�أنا بعد �أن
ح�رض الع�شاء ،و�صلينا الع�شاء ال ِورد املعهود ،وبرق بارق ال�صفا وطرق طارق
الأن�س ووفا نيل اجلود ،وقلت موالياً( :من الب�سيط) :
الحت بروقُ التجلّي يف بوادينا
َ
كا�سات هادينا
اجنلت
وم ْذ علينا
ْ
ُ
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�شم�س من نَهوى بوادينا
أ�رشقت
و�
ْ
ُ

غِ ْبنا بـه���ا واتَخذنـ���ا ح َّبهـا دينـا

ثم �أقمنا ثمانية �أيام فك�أنها بارقات �أحالم ،وكنا نرتدد لزيارة بع�ض
ال�صاحلني هناك فذهبنا نحن وبع�ض الإخوان الفاحلني� ،إىل زيارة ال�شيخ مو�سى،
ال�ساقي زواره ك�ؤو�ساً� ،صاحب الأحوال امل�شهورة ،والآثار املعمورة املغمورة،
فجل�سنا نذكر اهلل تعاىل يف تلك احل�رضة املنرية ،والرو�ضة العطرية التي
بالإمدادات مطرية ،ف�أَن�ش َدنا حادينا ،ما حرك هادينا ق�صيدة �سيدي العارف
بربه ،وال�شارب من �سل�سبيل قربه ،ال�شيخ عبد الكرمي اجليلي قد�س اهلل �رسه
ال�سل�سبيلي ،التي ذكرها �أوائل و�إن�سانه الكامل ،يف معرفة الأواخر والأوائل ،وهي:
(من الطويل) :
م�س واللي ُل مظل ٌم
�سالفٌ تري َك ال�شّ َ
جت��� ّل عن الأو�صاف لط���فً �شمائِل
ُ����س من ُحبابها
�إذا ُجلي���ت يف �أك�ؤ ٍ
باب دنانها
ُخذوا يا نُدام���ى من ُح ِ
هلل ق��� ْد َر جنا ِبهـا
وال تُهملـ���وا ب���ا ِ

وال�صبح بال�ضّ و ِء يعل ُم
وتبدى ال�سهى
ُ
�شم���و ٌل بها رافد الزّم���ان املُ�رص ُم
ودي َرت ي���دو ُر ال ّدهرُ وه���و ُمزم ِز ُم
�أمـ���اين �آمـ���ال تجَ ـ��� ّل وتـعظـ��� ُم
ُّ
ح���ظ َمـن قا َتتْـ��� ُه �إال التنـ ّد ُم
فمـا

وبعد �أن متمنا �أيام ال�صفا يف تلك املعاهد التي دورها ما اختفى ،رجعنا
مدام حالية ،مقيمني
بعد وداع تلك الربوع والبقاع� ،إىل خلوتنا اجلالي ِة �أك�ؤ�س ٍ
تك�سب الواردين عليها زائد �إمداد ،وليكن هذا
على ما كنا عليه من تعاطي �أوراد ُ
�آخر ما ي�رس اهلل لنا نظامه وتبيي�ضه يف هذه الزيارة املباركة الب�سامة ،واحلمد
هلل �أوالً و�آخرا ً ،ظاهرا ً وباطناً� ،إىل يوم الدين.
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
واحلمد هلل رب العاملني».
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ملحق ()3

خمتارات من كتاب مصطفى البكري الصديقي
(الوصية اجلليَّة للسالكني طريقة اخللوتية)

خمتارات من كتاب مصطفى البكري الصديقي
(الوصية اجلليَّة للسالكني طريقة اخللوتية)
مقدمة الوصية:
«فيقول العبد الفقري ،والعاجز احلقري ،تراب الأقدام ،وخادم اخلدام؛ م�صطفى
بن كمال الدين بن علي ،ال�صديقي ن�سباً ،اخللوتي طريقة ،احلنفي مذهباً :لمَ ّا م َّن
اهلل �سبحانه وتعاىل بزيارتي للبيت املقد�س الأقد�س ،واملنزل ال�سامي الأنف�س،
علي بزيارتي لكليمه مو�سى عليه ال�سالم ،وخليله �إبراهيم عليه ال�سالم،
ثم م َّن َّ
و�أوالده الكرام ،وبقية الأنبياء الأعالم ،ثم بزيارتي للأنبياء الذين يف جبال
نابل�س حني ذهابي �إىل زيارة �سيدي ال�شيخ علي بن خليل ال ُع َمري –قد�س اهلل
�رسه ، -ثم بعد ذلك ق�ضى بتوجهي �إىل نحو �أرا�ضي دم�شق ال�شام املحفوفة
باللطف والإنعام ،وكانت مدة �إقامتي يف بيت املقد�س �ستة �أ�شهر وبع�ض �أيام،
وذلك لأين خرجت من ال�شام يف تا�سع حمرم احلرام �سنة اثنتني وع�رشين ومائة
و�ألف ،ودخلت بيت املقد�س يف التا�سع والع�رشين من حمرم احلرام ،وعزمنا على
التوجه يف �أوائل �شعبان املبارك من ال�سنة املذكورة ،وكان قد ات�صل بطريقتنا
الطريقة اخللوتية جماعة ،فلما �أردنا التوجه ق�صدنا �أن نتحفهم بو�صية خمت�رصة،
جامعة لأغلب �أركان الطريق؛ لتكون منبهة لهم فيما يحتاجونه من التخلق
ب�أخالق �أولئك الفريق ،واهلل �أ�س�أل �أن ينفع بها من طالعها ،وعمل مبا فيها من
الإخوان ،و�أن يجعلها �سبباً جلذبهم �إىل نيل مقامات الإح�سان».

واجبات املريد والتزاماته:
«اعلموا �إخواين �أن طريق ال�سادة العارفني من �أهل احلق والطريق املبني
–ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني -طريق غيب غري حم�سو�س وال م�شهود ،و�سلوكه
بالقلوب؛ لأنه عن الغيوب ،فيجب على املريدين الت�صديق ب�آثاره ،والإذعان
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ل�سطعات �أنواره مع اجل ّد واالجتهاد ،والتوجه الكلي واال�ستعداد؛ لأن �سلوكه
ي�صعب على النفو�س ،لكونه علم ذوق وال ي�سطر يف الطرو�س ،ومثال ال�سالك فيه
كمثال ال�سائر يف طريق احلج ،ف�إن من �أراد ال�سري يف طريق احلج ال ب َّد له من
ترك م�ألوفاتهن وهنا كذلك.
ثم يرتك الأهل والأوطان رغبة يف �إر�ضاء امللك ال َّديان ،وكذلك هنا ال بد له
�أال يلتفت �إىل �أهل وال �أوطان وال �أ�صحاب وال خالن ،بل ال بد له من زاد ،وهو هنا
التقوى لقوله عز من قائل «و َت َز َّو ُدوا فَ�إِ َن خَيرَْ ال َّزا ِد التَق َوى» البقرة .197
وال بد له من �سالح لي�رضب به عدوه ،وهو هنا الذكر .وال بد له من مركوب
حتى يهون عليه الطريق ،وهنا املق�صود من الهمة؛ لأن بها يرتقي املريد �إىل
�أعلى املقامات.
وال بد له من دليل ي�سري �أمامه ،وهو هنا الأ�ستاذ املربي ،ف�إن من �سلك
الطريق بغري دليل تاه و�ضل ،ورمبا هلك مع الهالكني.
وال ي�شتغل يف القدر الزائد على ذلك �إىل بعد الكمال ،ف�إن �أهل الطريق
يجب عليهم �أال يخطوا خطوة ينكرها ال�رشع عليهم ،ف�إن كل من خالف ال�رشيعة
املحمدية تاه و�ضل عن الطريقة املر�ضية ،فالشريعة أصل ،واحلقيقة فرعها ،فكل من
مل حيكم األصل ال ينتفع بالفرع ،ولهذا كان �سيد ر�ؤ�ساء الطائفة �أبو �سليمان الداراين
–قد�س اهلل �رسه -يقول :ما حرموا الو�صول �إال بت�ضييع الأ�صول.
ف�رشيعة بال حقيقة عاطلة ،وحقيقة بال �رشيعة باطلة ،ولهذا قال ال�شيخ
حميي الدين اهلل �رسه:
ال تقتدي بالذي زالت �رشيعته عنه ولو جاء بالأنبا عن اهلل»

أوصاف املريدين:
1 .1االشرتاك يف املال واملتاع:
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«ومن �أو�صافهم� :أال يقول �أحد منهم مايل ،وال متاعي ،وال كتابي ،وال ثوبي،
لأن العبد ال ملك له مع �سيده ،فال مينع �أحدا ً من �إخوانه كتابه وال ثوبه وال
حاجة من حوائجه �إذا كان �أحد �إخوانه حمتاجاً �إليها ،لأن الإخوان جميع مالهم
م�شرتك بني �إخوانهم ،لي�س لأحدهم ملك حاجة دون الآخر ،ولي�س لهم �أن ميتحنوا
بع�ضهم بع�ضاً بطلب �شيء ال ت�سمح به النفو�س عادة �إال عند اال�ضطرار الكلي،
و�إذا طلب �أحدهم من �أخيه حاجة �أن يكون طلبه برفق ولني ،ويكون عطاء
امل�سئول �أي�ضا بب�شا�شة وفرح ،ويرى �أن الف�ضل للآخذ.
ومما يجب عليهم التخلق بالأخالق الكرمية ،وجتنّب الأو�صاف الذميمة؛ لأن
الت�صوف هو ال�صفاء والوفاء والتخلق ب�أخالق امل�صطفى».

2 .2االلتزام بشروط الطريق:

«وال يكفي املريد التعلق ،بل ال ب َّد له من التخلّق وهما يثمران التحقق،
ومما يجب عليهم القيام ب�رشوط الطريق الثمانية قياماً كلياً وهي :الصمت :فعلى
املبتدئ ال�صمت بل�سانه عن لغو احلديث ،وبقلبه عن جميع اخلواطر ،ف�إن من
�صمت ل�سانه وقلبه انك�شفت له الأ�رسار وجليت عليه املعارف الأبكار ،واجلوع:
وجوع �أهل الطريق اختياري ال ا�ضطراري ،ولكن ب�رشط �أال ي�رض بنيته ،والسهر:
وهو على ق�سمني� :سهر العني لتعمري الوقت ولدوام الرتقي يف املنازل العلية،
و�أما �سهر القلب فهو تيقظه من نوم الغفلة والق�صد �إىل منازل امل�شاهدة والقرب.
واالعتزال :وهو االنفراد واالنقطاع عن اخللق �إيثارا ً ل�صحبة املوىل �سبحانه
وتعاىل ،ويكون بالأج�سام ،وهذا حال املريدين ،وبالقلوب وهذا مقام العارفني،
ودوام الط َّهارة ظاهرا ً وباطناً ،ومداومة الذكر باال�سم الذي يلقن ال�شيخ املريد
به ،ونفي اخلواطر عن القلب ،وربط قلب املريد بالأ�ستاذ ومعناه �أن يداوم املريد
على م�شاهدة �صورة ال�شيخ ،وهذا �آك ُد ال�رشوط عند القوم ،وهو يورث معرفة
الرتقي من مقام �إىل �آخر.
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3 .3االلتزام بآداب الذكر:

«ومن �أو�صافهم� :إذا اجتمعوا يف حلقة الذكر �أن تتوافق �أ�صواتهم ،لأن ذلك
�أبلغ يف الت�أثري ،ف�إذا خالف �أحدهم ينبغي �أن يرجع �إىل موافقتهم ،ف�إن مل يرجع
يكون �أ�ساء مع �إخوانه ،لأنهم مل يح�صل لهم احلظ التام �إال �إذا توافقت منهم
الأ�صوات ،وكانت م�س�ألتهم واحدة ،و�أن يت�ضاموا لئال يدخل ال�شيطان بينهم ،و�أال
يخلوا ب�أدب من �آداب الذكر ،وهي ع�رشون �أدباً ،خم�سة �سابقة على الذكر ،واثني
ع�رش يف حالة الذكر ،وثالثة بعده».

4 .4ترك اجملادلة واملباحثة واملماراة:

«ف�إن كل من فتح على نف�سه من املريدين باب املجادلة ،فقد فتح على
نف�سه باب الرئا�سة ومن فتح على نف�سه باب الرئا�سة ال يفلح �أبدا ً ،فليجتهد
املريد يف �رشط ال�صمت ما �أمكن».

5 .5التباعد عن خمالطة األحداث ومعاشرتهم:

« ف�إن معا�رشة مثل ه�ؤالء مما يوقع املريد يف املهالك؛ لأن النف�س � َّأمارة
بال�سوء ،ميالة �إىل املعاطب ،تلقي �صاحبها يف املهلكات ،وقد قال الق�شريي «
ومن ابتاله اهلل ب�شيء من ذلك فب�إجماع ال�شيوخ :ذلك عبد �أهانه اهلل وخذله ،بل
عن م�صالح نف�سه �شغله ،ولو ب�ألف �ألف كرامة � َأهله».

أخالق املريدين:
«ومن �أخالقهم :الرفق واللني وخف�ض اجلناح لإخوانهم و�إذا �أراد �أحد �أن
ين�صح �أخاه فالن�صيحة بلطف لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم «من �أمر مبعروف
فليكن �أمره مبعروف» رواه الديلمي ( )585 /3والبيهقي يف ال�شعب (. )99 /6
وليكونوا على بع�ضهم �أ�شفق من �أحدهم على نف�سه ،و�أن يوقظ بع�ضهم
بع�ضاً يف الأ�سحار ،و�أوقات الغنائم والأذكار بتلطف ،و�أن يخ�ص�ص كل منهم
�إخوانه بالدعاء يف �أوقات ح�صول اال�ستئنا�س والب�سط لأحدهم يف اخللوات ،لأن
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دعاء الأخ يف ظهر الغيب ال ُيرد .و�أن كالً منهم يقدم م�صالح �إخوانه على م�صالح
نف�سه ،ويرى الف�ضل لأخيه حيث �إنه ت�سبب له يف نيل الثواب با�ستق�صائه
حلاجته ،قال (�إن اهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون �أخيه) رواه م�سلم
(. )2074 /4
و�إذا غاب �أحد عن الأوراد فلي�س�ألوا عنه ،ف�إن غاب حلاجة دعوا له بق�ضائها،
و�إذا كان مري�ضاً عادوه ،و�إن �أحتاج �أحد منهم للخدمة جل�سوا عنده للخدمة،
وطلبوا له من اهلل ال�شفاء عقب التهجد وفواحت الأوراد ،ويكونون كلهم كج�سد
واحد.
ال�صغار والكبار ،لقوله عليه ال�صالة
ومن �أخالقهم :الذل واالنك�سار مع َّ
وال�سالم« :من توا�ضع هلل رفعه اهلل ،ومن تكرب على اهلل و�ضعه اهلل» رواه ابن �أبي
�شيبة (. )120 /7
وقد قال ال�سيد اجلليل الإمام عبد القادر اجليالين -قد�س اهلل � َّرسه« - :ما
و�صلت �إىل اهلل بقيام ليل وال �صيام نهار ولكن و�صلت �إىل اهلل بالكرم والتوا�ضع
و�سالمة ال�صدر».
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فهارس التحقيق

ً
أوال – فهرس األعالم
•�إبراهيم بن �أحمد الطويل 51 ،48 ،44
•�إبراهيم بن �أدهم 44
•�إبراهيم ح�سن الهبارية 81
•�إبراهيم اخلليلي 67
•�إبراهيم الزاهد الكيالين 84 ،68
•�إبراهيم بن ال�شيخ تاج الدين الفزاري 40
•�إبراهيم القر�شي الد�سوقي 80
•�أبو الفتح الت�سرتي التربيزي 56
•�أبو القا�سم اجلنيد حممد البغدادي 84
•�أبو حممد فخر الدين الدين عثمان بن علي بن حممد البارعي الزيلعي احلنفي 37
•�أحمد الأ�سود الدينوري 84
•�أحمد البدوي انظر� ،أحمد بن علي بن �إبراهيم احل�سيني البدوي �أبو الفتيان �شهاب الدين �أبو العبا�س.
•�أحمد الب ّني 52 ،50
•�أحمد بن حامد العدوي الدردير 76 ،13
•�أحمد الدردير انظر� ،أحمد بن �أبي حامد العدوي الدردير
•�أحمد الدمنهوري 78
•�أحمد بن �سامل اخللوتي 68
•�أحمد ال�سيد علي ال�صاوي 79
•�أحمد الطيب 80
•�أحمد عبد الهادي الق�صبي 79
•�أحمد العرو�سي 10
•�أحمد الع�سايل 69
•�أحمد بن علي بن �إبراهيم احل�سيني البدوي� ،أبو الفتيان� ،شهاب الدين �أبو العبا�س 47
•�أحمد الغزايل 69
•�أحمد بن كمال الدين بن عبد القادر ال�صديقي 56 ،32
•�أحمد بن حممد النخلي املكي 64 ،61
•�أحمد حممد �أمني ال�شواربي 79
•الأخي�رضي ،انظر عبد الرحمن بن حممد بن حممد بن عامر الأخ�رضي
•�أر�سالن الدم�شقي 40
•�إ�سماعيل اجلرومي 83 ،41
•�إ�سماعيل العجلوين بن حممد بن عبد الهادي بن عبد الغني اجلراحي 54 ،37
•�إ�سماعيل بن حممد بن �سيد 61
•الأ�شموين 34
•�إليا�س الكردي انظر،
• �إليا�س بن �إبراهيم بن داود بن خ�رض الكردي 35
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•�أمني �إبراهيم الهراوي 79
•�أيوب اخللوتي 68
•بدر الدين حممد بن يو�سف بن بدران 69
•�أبو الربكات عبداهلل بن �أحمد بن حممود 37
•برهان الدين بن �إبراهيم اللقاين املالكي 35
•برهان الدين �أبو احل�سن انظر ،علي بن �أبي بكر الفرغاين
•برهان الدين �أبو ا�سحاق ،انظر �إبراهيم بن ال�شيخ تاج الدين الفزاري
•البغدادي 46 ،41 ،9
•�أبو بكر ال�صديق 77 ،54 ،53 ،17 ،8
•�أبو بكر الوراق 73
•البكري ،انظر م�صطفى البكري ال�صديقي.
•بريزاده بن عز الدين اخللوتي 69
•تاج الدين �أبو الوفا حممد 45
•اجلربتي 56 ،41 ،8
•جعفر ال�صادق 30
•جمال الدين التربيزي 84 ،68
•جمال اخللوتي 70 ،69
•جالل الدين ال�سيوطي :انظر عبد الرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن خ�رض بن �أيوب بن حمد بن ه�شام الدين
•جالل الدين �أ�سعد بن حممد بن حممود ال�شريازي احلنفي 56
•اجلمال :انظر ،عبداهلل حممد ال�شرباوي
•اجلنيد 40
•حاجي خليفة 5
•حبيب العجمي 84
•ابن حبي�ش انظر ،حممد بن بدير
•ح�سام الدين الهندي 60 ،10
•ح�سن �آغا بن حممد مكي الفخري 57
•ح�سن بن ب�رش 51
•احل�سن الب�رصي 85
•ح�سن اجلربتي 10
•�أبو احل�سن بن اخل�شاب 44
•ح�سن الد�سوقي اجلنيدي 79
•ح�سن عبد الرحمن ال�سلوادي 19 ،1
•�أبو احل�سن ال�شيباين انظر حممد بن ح�سن بن فرقد ال�شيباين
•ح�سن عبد اللطيف احل�سيني 65
•احل�سن بن علي بن �أبي طالب 4 ،31 ،30
•ح�سن بن علي قرابا�ش 43
•احل�سن بن حممد البوريني ال�صفوري 4
•ح�سن بن مقلد اجليو�سي 54
•خالد الأزهري 33
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني
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•خالد اخلليلي 10
•خالد بن الوليد 48
•خ�رسو با�شا 50
•خري الدين بن �أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي 42 ،40
•خري الدين التوقادي 83
•خري الدين الرملي انظر :خري الدين بن �أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد الوهاب الأيوبي الطيبي
الفاروقي الرملي.
•داود بن ن�صري الطائي الرباين 84 ، 51
•الدكدكجي انظر ،حممد الدكدكجي.
•راغب الطباخ 50
•رجب با�شا 47
•ر�ضا الزعيم 50
•ر�ضا كحاله 46 ،9 ،8
•ركن الدين �أبو الغنامي بن حممد 68
•ركن الدين الزجناين 68
•ركن الدين حممد بن الف�ضل ال�سنجاين 84
•زغلول امل�صيلي 79
•الزيلعي 37
•�رساج الدين احللبي 40
•�رسكي�س 9
•ال�رسي ال�سقطي 84
•�سعد الدين التفتازاين 36
•العيد حممد البليدي 10
•ال�سلطان �سليمان القانوين 45
•�أبو �سليمان :انظر ،داود الطائي الرباين
•�سليمان با�شا العظم 56
•�سليمان بن �سامي حممود 78
•ال�سمي�ساطي انظر� ،أبو القا�سم علي بن حممد بن يحيى ال�سلمي
•ال�سيوطي ،انظر عبد الرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد بن خ�رض بن �أيوب جالل الدين.
•�سنان با�شا 50 ،41
•�سيف الدين طرنطاي 52
•ال�شافعي 35
•�شاه ويل اخللوتي 68
•ال�شبلي 73
•�رشف الدين حممود بن عبداهلل البطايل احلنفي 56
•ال�رشقاوي انظر يحيى جالل الدين بن بهاء الدين ال�رشقاوي الباكوي
•�شعبان الق�سطوين 83
•�شلبي خليفة 69
•�شهاب الدين �أحمد بن حممد النخلي 61
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•�شهاب الدين عمر ال�سهروردي 68
•ال�شهاب حممد العرو�سي 10
•�شهاب الدين حممد بن حممود التربيزي 84 ،68
•�شهاب الدين ابن الهائم 45
احل�ساي 51
•�صالح َّ
•�صدر الدين اخللوتي 61
•�صدر الدين عمر اخلياوي 83
•ال�صديقي البكري انظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي 42
•ال�صديقي احل�سني 63
•ابن ال�صيدالين انظر� ،شهاب الدين حممد بن حممود التربيزي.
•طا�ش كربى زاده 5
•عائ�شة �أم امل�ؤمنني 71
•عبد احلميد بن بادي�س 81
•عبد الرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد بن خ�رض بن �أيوب بن حممد بن ه�شام الدين جالل الدين
ال�سيوطي.59 ،37
•عبد الرحمن �أحمد اجل�شطويل 81
•عبد الرحمن ال�رشيف 81
•عبد الرحمن املجلد 64 ،35 ،33
•عبد الرحمن بن حممد بن حممد بن عامر 36
•عبد الرحيم بن �أحمد احلنفي الأزبكي الكابلي 37
•عبد الرحيم الطوخي 36
•عبد ال�سالم بن �إبراهيم اللقاين الكتاين 47 ،46 ،40 ،35 ،8
•عبد ال�سالم بن عمر بن علي بن حممد اجلويني 37
•عبد العزيز بن مروان 56
•عبد العزيز حممد اجلمل 78
•عبد الغني العمري 16
•عبد الغني النابل�سي 64 ،56 ،51 ،42 ،4
•عبد القادر بن �إبراهيم بن �رشف الدين �أحمد بن علي بن �أحمد الكيالين 44
•عبد القادر ال�صديقي 30
•عبد القادر بن مو�سى بن عبداهلل بن يحيى الكيالين احل�سيني �أبو حممد .49 ،48
•عبد القادر الكيالين انظر عبد القادر بن �إبراهيم بن �رشف الدين �أحمد بن علي بن �أحمد.
•عبد القاهر بن عبداهلل بن حممد بن عبداهلل عمويه بن �سعد الكيالين 69
•عبد الكرمي ال�رشباتي بن �أحمد بن علوان بن عبداهلل ال�رشقاوي 64 ،15
•عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي 70 ،58 ،42 ،41 ،40 ،38 ،35
•عبد اهلل �أغا بن احلاج ح�سن �أغا 50 ،28
•عبد اهلل الب�رصي 64
•عبد اهلل بن �سامل الب�رصي 61
•عبد اهلل بن �سامل املكي 61
•عبد اهلل ال�رشقاوي 78 ،57
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•عبد اهلل بن عبا�س 37
•عبد اهلل بن املبارك 53
•عبد اهلل بن حممد ال�شربواي 10
•عبد اهلل امل�رصي 66
•عبد الوهاب الأ�سيوطي 80
•�أبو عبيدة اجلراح 51
•عثمان بن ال�شمعة 36
•العجلوين ،انظر �إ�سماعيل بعد حممد بن عبد الهادي بن عبد الغني العجلوين
•عز الدين ال�رشواين 83
•الع�سقالين34 :
•ع�صام الدين �إبراهيم بن حممد اال�سفراييني 35
•عفيف الدين بن �شم�س الدين 52
•عفيف بن حممد ح�سني الدين القا�سمي 76 ،75
•عالء الدين علي الأطول العربكريي 41
•علي بن �أبي بكر الفرغاين 40
•علي �شعال ال�سلطانية 67
•علي بن �أبي طالب 85 ،69 ، ،30 ،8
•علي قرابا�ش 70 ،41 ،38
•علي الق�صريي 77 ،76
•علي بن عليل 42
•ابن العماد احلنبلي 4
•عمر بن �إبراهيم ال�سفرجالين 37
•عمر بن �أبي بكر البي�سار 80
•عمر بن عبد العزيز 56
•عمر بن اخلطاب 78 ،42
•عمر اخللوتي 84 ،70 ،69
•عمر الف�ؤادي 83
•عمر القا�ضي ( وجيه الدين �أبو حف�ص ) 69
•عمر حممد مروان 79
•عمر بن هيكل بن جعفر ال�شرباوي العمري 78
•عوين �أبو عمران القبي�سي 79
•الغزايل ( �أبو حامد ) 71
•فاطمة الزهراء 31
•�أبو الفتح املقد�سي ال�شافعي 56
•الف�ضل ال�سنجاري 68
•ابن الفقيه احللبي 44
•فيلبا فردريك 80
•�أبو القا�سم علي بن حممد بن يحيى ال�سلمي 56
•قا�سم بن هبة اهلل الهندي 10
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•القا�ضي زكريا 40 ،34
•قرابا�ش الويل 41
•قطب الدين حممد بن �أحمد الأكربي 84 ،68
•كامل عبد اجلواد القاياتي 79
•الكتاين انظر ،عبد ال�سالم عبد �إبراهيم اللقاين الكتاين
•ابن كثري 40
•كحاله انظر ،ر�ضا كحاله
•كمال الدين حممد احلريري 69 ،68
•الكوراين ،انظر ،حممد بن �إبراهيم الكوراين
•ليلى علي امل�رصي 41
•اللقيمي الدمياطي انظر ،م�صطفى �أ�سعد
•مالك بن �أن�س 42
•جمري الدين احلنبلي 45 ،44 ،42
•حممد بن �إبراهيم الكوراين 10
•حممد �إبراهيم حممد عثمان 80
•حممد بن �أحمد التافالتي 55 ،49 ،48 ،46
•حممد بن �أحمد احللبي املكتبي 54
•حممد بن �أحمد بن �سعيد عقيلة 61
•حممد �أحمد الطاهر احلامدي 80
احل�ساين 80
•حممد �أحمد الطيب َّ
•حممد �أحمد م�صطفى الدمردا�ش 79
•حممد �آغا البكري 46
•حممد الأمني املحبي 4
•حممد الباقر بن زين العابدين 30
•حممد البخيت 70
•حممد بن بدير 11
•حممد البليدي 10
•حممد بهاء الدين الأرذجناين 83 ،70 ،69 ،62
•حممد بهاء الدين البخاري 62
•حممد بريام اخللوتي 83 ،70
•حممد جلبي �صايل حيدر 33
•حممد جمال اخللوتي ال�شهري بجلبي �سلطان الأق�رساين 83
•حممد احلبال الفاكي 36
•حممد بن �أبي احل�سني بن عبداهلل بن عثمان البدرائي 40
•حممد اخللوتي 70
•حممد بن خليل بن علي املرادي 70 ،52 ،48 ،40 ،37 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،4
•حممد بن خري الدين بن �أحمد بن علي الأيوبي العلمي الرملي 24
•حممد الدكدكجي 62 ،34 ،4
•حممد الرابع 41
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•حممد زاهد الكوثري 41
احل�ساي 51 ،4
•حممد �سعيد بن �صالح َّ
•حممد بن �سامل احلفناوي 81 ،78 ،76 ،68 ،59 ،57 ،47 ،10
•حممد بن ال�سيد عبد الرحيم 19
•حممد �سيد مفتاح 80
•حممد الطواقي 66
•حممد ال�ضمريي الطرعاين 67
•حممد حممود �أحمد �أبو ها�شم 79
•حممد عبد اخلالق ال�شرباوي 78
•حممد بن عبد الرحيم اخلانطوماين 67 ،19 ،16 ،15
•حممد بن عبد الكرمي ال�سمان 78
•حممد عبد املتعال البهوتي 79
•حممد بن علوان 80
•حممد بن علي امل�سلمي 79
•حممد عمر البهوتي 80
•حممد عبد ال�شافعي 78
•حممد بن غوث الفار�سي 10
•حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم 37
•حممد الكبري املحمدي 79
•حممد كمال الدين م�صطفى البكري 70 ،69 ،65 ،53 ،27 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3
•حممد كوبالي البكري 79
•حممد حممود �أحمد �أبو ها�شم 79
•حممد النخلي املكي 61
•حممد بن ن�سيبة 67
•حممد بن نور الدين اخللوتي 84 ،69 ،68
•حممد �أبو الوفا التفتازاتي 79
•حممود احلداد امل�رصي 80
•حممود الكردي الكوراين 78 ،77 ،76
•حميي الدين البادجنكي 52
•حميي الدين بن عربي 52 ،40 ،38 ،10
•حميي الدين الق�سطوين 83
•مراد الأزبكي النق�شبندي 62
•املرادي انظر ،حممد بن خليل
•امل�ستظهر باهلل العبا�سي 48
•م�سكني الكردي 37
•م�صطفى �أ�سعد اللقيمي الدمياطي 46
•م�صطفى �أفندي الأدرنوي 70 ،41
•م�صطفى �أفندي بن علي قرابا�ش 83
•م�صطفى البكري ال�صديقي ،40 ،37 ،29 ،28 ،27 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
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83 ،81 ،78 ،77 ،75 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،61 ،60 ،53 ،52 ،51 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41
•م�صطفى اخللوتي 70
•م�صطفى بن عقبه 66
•معروف الكرخي 84
•املعز لدين اهلل الفاطمي 55
•امللك الظاهر 42 ،27
•مم�شاد بن علي الدينوري 84
•املناوي انظر ،يحيى بن حممد بن حممد بن �أحمد بن خملوف بن عبد ال�سالم.
•املنال انظر:
•اليا�س الكردي
•مراد الأزيكي
•م�سكني الكردي
•منال جامي 38
•�أبو املواهب احلنبلي 34
•املريي ،انظر عبداهلل �أغا بن احلاج ح�سن �أغا
•النا�رص �صالح الدين الأيوبي 43
•جنم الدين الرملي ،انظر ،حممد بن خري الدين بن �أحمد بن علي الأيوبي العلمي الرملي
•جنم الدين الغزي العدوي  4؟؟
•جنم الدين �أبو حممد عبد بن �أبي الوفا انظر حممد بن احل�سن بن عبداهلل بن عثمان البدرائي.
•�أبو النجيب ال�سهروردي 69 ،68
•النفي 40
•ن�ضال بن علي العامري 4
•النعيمي 40
•نفي�سة بنت م�صطفى البكري ال�صديقي 58
•نور الدامي 81
•الهروي 44
•وجيه الدين �أبو حف�ص عمر القا�ضي 69
•وجيه الدين عمر ال�سهروردي 84
•يا�سني القادري الكيالين انظر ،يا�سني بن عبد الرزاق بن �رشف الدين �أحمد بن علي بن �أحمد الكيالين القادري 50 ،44
•يا�سني بن عبد الرزاق بن �رشف الدين �أحمد بن علي بن �أحمد الكيالين 48 ،44
•يحيى الباكوي 83
•يحيى ال�رشواتي انظر:
•يحيى جالل الدين بن بهاء الدين ال�رشواين الباكوي 75 ،70 ،69
•يحيى بن زكريا ( �صلى اهلل عليه و�سلم ) 33
•يحيى بن حممد بن حممد بن �أحمد بن خملوف بن عبد ال�سالم املناوي امل�رصي 61 ،10 ،1
•يحيى ابن احلاج حممد املوقع 31
•�أبو يزيد الب�سطامي 73
•يو�سف الهندي 81
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ً
ثانيا -فهرس األماكن
•�أدرنة 70 ،43 ،41 ،10
•�أرذجنان 70
•�أر�ض الكنانة 56
•�أريحا 43
•الآ�ستانة 41
•�إ�سكدار 49 ،41
•ا�سكندرية 55
•�إ�سكلة يافا 42
•�إ�سالمبول 55 ،48
•�آ�سيا الو�سطى 3
•الأنا�ضول 70 ،41
•الأن�صار 28
•باب توما 31
•باب احلديد 44
•باب اخلرق 65 ،56
•باب زويلة 56
•باب الفرادي�س 40
•باب الناظر 45
•باب النريب الأ�صفا 52
•باكو 69
•البدرائية (مدر�سة) 43 ،40
•الب�رصة 50
•بغداد 51 ،50
•البقاع 53
•بلبي�س 80 ،47 ،1
•بيت القد�س انظر ،القد�س
•بيتونيا 60
•تربة الباب ال�صغري 44
•تربة املجاورين 6
•تركيا 42
•تكية ال�سلطان ( خا�صكي �سلطان ) 45
•التكية القادرية 50 ،47
•تكية ن�صوحي 41
•اجلامع الأزهر 75 ،46
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•جامع الأيام 50
•جامع البحر 47
•جامع بني �أمية 32
•جامع تنكز 37
•جامع العدا�سي 35
•اجلامع الفوقاين 37
•جامع املرداية 50
•جامع الع�سايل 68
•جامعة الأزهر 59
•جامعة همربغ 2
•جبل الطور 43
•جبلة 44
•جبال نابل�س 54
•جرجرة 81
•اجلزائر 81
•اجلزيرة العربية 3
•جريون 40
•اجليزة 79
•احلجاز 70
•حجة 54
•حفنه 47
•حلب ( ال�شهباء ) 70 ،64 ،52 ،51 ،49 ،44 ،27 ،15 ،12
•حماه 48
•حم�ص 48
•اخلان الأحمر 43
•خان طومان 28
•خرا�سان 70 ،68
•اخل�رسوية 52 ،50 ،48 ،18
•خط اجلمالية 55
•اخللوة البدرائية 46
•اخللوة البريمية 48 ،44
•اخللوة التحتانية 45
•خلوة اجل�رس املكني 44
•دار الأيتام الإ�سالمية 45
•الدار احلمراء 58
•دار الكتب امل�رصية 16 ،15 ،2
•الدرب الأحمر 78 ،56
•الدقي 79
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•دم�شق 64 ،60 ،56 ،52 ،50 ،46 ،44 ،43 ،42 ،40 ،37 ،29 ،27 ،12 ،10
•دمياط 47
•ديار بكر 3
•الرملة ( رملة فل�سطني ) 57 ،42
•الزاوية الوفائية (دار ابن الهائم /دار معاوية) 45
•الزقازيق 79
•الزوامل (قرية) 57
•ال�سنانية 32
•ال�شام 70 ،65 ،60 ،55 ،53 ،47 ،46 ،3
•ال�رشقية 79
•�رشوان 69
•�شماخي 69
•�صفد 45
•�صيدا 45
•طرابل�س ال�شام 80 ،50 ،48 ،46 ،45 ،44
•طنطا 47
•الطيبة 54
•العراق 65 ،60 ،50 ،47 ،3
•عربكري 41
•عكا  /عكة 45
•غزة ها�شم 57 ،55 ،12 ،11
•فل�سطني 66 ،43 ،42
•الفيوم 79
•القادرية 44
•القاهرة 41 ،15 ،12 ،10
•القد�س (بيت املقد�س ) ،56 ،55 ،54 ،53 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ، 41 ،12 ،11 ،10 ،9 ،2
57
•القرنة (بالأق�رص) 80
•ق�سطموين 41
•كيرثليج 70
•الكوفة 51
•كيالن 48
•املار�ستان النوري 56 ،33
•املتحف الربيطاين 2
•حملة تليخانة 50
•مدر�سة باب الأزج 48
•املدر�سة البدرائية 46 ،43 ،40
•املدر�سة اجلقمقية 60
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•املدر�سة اجلوانية 32
•مدر�سة احلدادين (احلدادية) 44
•املدر�سة ال�سلطانية 46
•مدر�سة ال�سمي�ساطية 56
•املدر�سة ال�صابونية 32
•املدر�سة الطرنطائية 52
•املدر�سة العذراوية 37
•املدر�سة القرظاوية 44
•املدر�سة الكمالية 52
•املدر�سة املنجكية 45
•املدر�سة النا�رصية اجلوانية 40 ،32
•املدينة املنورة 74 ،58 ،47 ،41
•مرج الدحداح ( مقربة ) 42
•مركز الأبحاث الإ�سالمية 2
•امل�سجد الأق�صى 44
•امل�شهد احل�سيني 59
•م�رص 70 ،47 ،46 ،41 ،29
•م�رص اجلديدة 79
•املغرب العربي 81
•مقام النبي مو�سى 43
•مقربة اجلامع الكبري 70
•مكة 60 ،58 ،54 ،47
•مكتبة الإ�سكندرية 2
•مكتبة عارف بن حكمت 2
•مكتبة عباهلل بن عبا�س 37
•مكتبة مكة املكرمة 2
•منزلة املزيريب 54
•املن�صورة 79
•منية بني خ�صيب 60
•املو�صل 51
•ناحية بني �صعب 54
•نابل�س (نابلو�س) 60 ،56 ،54 ،45
•وادي التيه 58
•وكالة حم�سن 55
•يكي جامع 41
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ً
ثالثا – فهارس الكتب والرسائل العلمية
ال�ص َّديق 69 ،29 ،27 ،17 ،15 ،5 ،3 ،2
•�إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل َّ
•�إحتاف املريد �رشح جوهرة التوحيد 35
•�إحياء علوم الدين 59 ،10
•�أخالق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم 38
•�آداب املريدين 69
•الأربعني النواوية 61
•الأزهرية :املقدمة الأزهرية يف علم العربية 34
•اال�ستعارات انظر :الر�سالة الرت�شيحية يف �أق�سام اال�ستعارات
•�أ�رسار الطالبني 69
•�أ�رسار الوحي 69
•�أ�رسار الو�ضوء 69
•�أ�سا�س الدين 41
•الإ�شارات �إىل معرفة الزيارات 44
•الأ�صول الأربعني 41
•�أ�ضواء على طريقة القا�سمي اخللوتية اجلامعة 75
•الإعراب عن قواعد الأعراب 34
•�أعالم النبالء بتاريخ حلب ال�شهباء 48
•�ألفية ابن مالك 34
•الإمداد مبعرفة اال�ستاد 60
•�إنالة الطالبني العوايل املحدثني 64
•الأن�س اجلليل بتاريخ القد�س واخلليل 45 ،44 ،42
•�أنوار التنزيل و�أ�رسار الت�أويل ( تف�سري البي�ضاوي) 36
•الأنوار يف �شمائل املختار 38
•�إي�ضاح املكنون 46
•البحوث ال�سنية عن بع�ض �أ�ساتيذ اخللوتية 41
•البداية والنهاية 40
•الدار�س يف تاريخ املدار�س 40
•البداية �رشح الهداية 40
•برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام 66
•بغية الطالبني لبيان الأ�شياخ املحققني املدققني 60
•تاريخ �آداب اللغة العربية 39
•تاريخ القد�س واخلليل 70
•تبيان احلقائق على كنز الدقائق 37
•تبيان و�سائل احلقائق يف بيان �سال�سل الطرائق 69 ،68
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•التدبريات الإلهية يف �إ�صالح اململكة الإن�سانية 52 ،39
•تراجم الأعيان من �أبناء الزمان 4
•ت�شنيف ال�سمع يف تف�ضيل الب�رص على ال�سمع 12
•ت�شييد املكانة ملن حفظ الأمانة 68
•الت�رصيف الع ّزي �أو الع ّزي يف الت�رصيف 36
•التعبري 41
•تف�سري �سورة طه 41
•التلخي�صات البكرية يف ترجمة خال�صة البكري 63 ،29 ،8 ،5
•الثغر البا�سم يف ترجمة ال�شيخ قا�سم 4
•جامع �أ�رسار الن�صو�ص 41
•اجلامع ال�صغري يف فروع الفقه احلنبلي 38
•اجلامع ال�صغري من حديث الب�شري النذير 38
•اجلامع الكبري 61
•جامع كرامات الأولياء 42
•اجلزرية = انظر ،املقدمة اجلزرية
•جمع اجلوامع يف احلديث 39
•اجلوهر الفريد �رشح منظومة ُبلغة املريد 12
•جوهرة التوحيد 55
•اجلواهر الغوايل يف الأ�سانيد العوايل 47
•ح�سن املحا�رضة يف �أخبار م�رص والقاهرة 37
•احل�رضة الأن�سية يف الزيارة القد�سية 44 ،42
•خال�صة الأثر يف �أعيان القرن احلادي ع�رش 4
احل�سية يف الرحلة القد�سية 67 ،66 ،54 ،51 ،43
•اخلمرة
َّ
•الر�سالة الرت�شيحية يف �أق�سام اال�ستعارات 35
•ر�سالة ال�شيخ �أر�سالن الدم�شقي 40
•ر�سالة ال�صحبة التي �أنتجتها اخلدمة واملحبة 67
•ر�سالة يف الفرق بني القر�آن الكرمي والأحاديث القد�سية 64
•رموز الإ�شارات 69
•الرو�ضات العري�شة على �صلوات ابن م�شي�شة الداين 13
•ريا�ض ال�صاحلني 59
•الزبد وال�رضب يف تاريخ حلب 44
•�سلك الدرر 70 ،48 ،47 ،46 ،41 ،40 ،37 ،14 ،12 ،9 ،8 ،4
•ال�سلم يف املنطق 36
•�سماء ال�صوفية 41
•�سري �أعمال النبالء 51
•�شجرة النور الزكية 41
•�شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب 4
•�رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك 36
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•�رشح �ألفية ابن مالك 34
•�رشح ر�سالة �سيدي ال�شيخ ( ر�سالن الدم�شقي ) 40
•�رشح �شذور الذهب يف معرفة كالم العرب 36
•�رشح ال�سنو�سية الكربى 36
•�رشح ع�صام الدين على الر�سالة الرت�شيحية 35
•�رشح الف�صو�ص ( الأكربية ) 41 ،38
•ال�شقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية 5
•�رشح املقا�صد :انظر:
• �رشح مقا�صد الطالبني يف علم �أ�صول الدين 36
•ال�رشوط والآداب 67
•ال�شطحات 74
•�شفاء الأ�رسار 69
•�شمائل الرتمذي61
•ال�شمائل املحمدية 38
•�صحيح البخاري 61 ،38
•�صحيح م�سلم 61 ،38
•ال�ضياء ال�شم�سي على الفتح القد�سي 43
•عجائب الآثار 56 ،39 ،8
•عرو�ش التهاين يف الكالم على �صلوات ابن م�شي�ش الداين 13
•العقد الفريد يف ترجمة الأخ حممد �سعيد 51 ،4
•العقود البكرية يف ح ّل الق�صيدة الهمزيية 12
•عنقا مغرب = عنقا مغرب يف ختم الأولياء و�شم�س املغرب 40
•فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري 35
•الفتح الطري اجلني يف بع�ض م�آثر �شيخنا عبد الغني 39 ،4
•الفتح القد�سي والك�شف الأن�سي 52 ،43
•الفتوحات املكية 59 ،40 ،10
•الف�صو�ص انظر :ف�صو�ص احلكم 39 ،38
•فهر�س الفهار�س 47 ،46 ،40 ،8
•في�ض اجلليل يف �أرا�ضي اخلليل 68
•القطر ،انظر:
• قطر الندى وب ّل ال�صدى (مقدمة يف النحو) 36
•ك�شاف ا�صطالحات الفنون 39
•ك�شف اخلفاء ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من الأحاديث على �أل�سنة النا�س 52 ،37
•ك�شف القلوب 69
•ك�شف الظنون = ك�شف الظنون عن ا�سامي الكتب والفنون 40 ،12 ،5
•ك�شف الغوام�ض وعنوان الف�ضائل ( تلخي�ص ال�شمائل ) 12
•ك�شف اللثام والرو�ض الرائ�ض يف علم الفرائ�ض ( �رشح ال�صالة امل�شي�شية ) 12
•الكلمات البكرية يف ح ّل معاين الأجرومية 12
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•الكنز انظر:
• كنز الدقائق 37
•الكواكب ال�سائرة مبناقب علماء املائة العا�رشة 4
•الكوكب الثاقب فيما ل�شيخنا من املناقب 4
•اللمحات الرافعات غوا�شي التد�شي�ش عن معاين �صلوات ابن ح�شي�ش 13
•اللمح الند�سي على الفتح القد�سي 34
•مراتب �أ�رسار القلوب 69
•معجم امل�ؤلفني 46 ،41 ،9 ،8
•مقامات العارفني ال�سالكني 70
•املقدمة الأجرومية 33
•املقدمة اجلزرية 34
•مقدمة يف علم التوحيد 12
•منازل العارفني 69
•املنح الأن�سي على الفتح القد�سي 43
•منح الإله يف مدح ر�سول اهلل 12
•املنح الإلهية يف �رشح خري الربية 12
•موانح الأن�س يف رحلتي لوادي القد�س 46
•املوط�أ 42
•نربا�س الأفكار من خمتار الأ�شعار 12
•النخبة انظر:
• نخبة الفكر يف م�صطلح الأثر 34
•نزهة النواظر على الأ�شباه والنظائر 42
•الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �آداب ك�سوة اخللوتية 67
•نظم يف معرفة كيفية �إجال�س املريد على ال�سجادة 68
•هدية الأحباب فيما للخلوة من ال�رشوط والآداب 67
•هدية العارفني 46 ،41 ،9
•ورد ال�ستار76 ،69
•ورد ال�سحر انظر ،الفتح القد�سي والك�شف الأن�سي
•الو�صية اجللّية لل�سالكني طريق اخللوتية 67
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