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تــقــديــم

أ.د. يـونـس عـمـرو
رئيس جامعة القدس املفتوحة

الشخصيات  إلحدى  مفصلة  ترمجة  الكتاب  هذا  يف  السلوادي  الرمحن  عبد  حسن  أ.د  يقدم 
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 متحدثًا 
عن معاملها وأحواهلا، وخباصة مدينة بيت املقدس اليت نسبه بعض املؤرخني إليها لطول إقامته 

يف ربوعها ومكثه بني أهلها.

كتبها  البكري،  للشيخ  موجزة  ترمجة  تتضمن  ملخطوطة  هو حتقيق  الكتاب  يف  الرئيس  واجلزء 
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 يقدَّم ترمجة مفصلة حلياة 
الشيخ البكري وآثاره، مستفيدًا من املخطوطة اليت كتبها ابنه حممد كمال الدين، وقدم يف ترمجته 
ثبتًا 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.

الصديقي  البكري  الشيخ  تتضمن معلومات مركزة عن ميالد  –على قصرها-  والرسالة احملققة 

ب



وظروف نشأته األوىل وتربيته ثم انتسابه للطريقة اخللوتية، وتكريس جهوده خلدمتها، وجتنيد األتباع 
واملريدين هلا يف العديد من أقطار العامل العربي واإلسالمي.

منط  على  وتطلعنا  البكري،  الشيخ  عن  موثقة  معلومات  تقّدم  الرسالة  فإن  ذلك  عن  وفضاًل 
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 صنعًا حني أدرج يف مالحق الكتاب مناذج من أشعار الشيخ البكري الصديقي 
املزيد  الباحثني إلجراء  وتدفع  الشيخ،  معتمة يف شخصية  زالت  ما  تضيء مساحات  لعلها  ومؤلفاته 
من األحباث والدراسات اليت توضح أبعاد هذه الشخصية الثرية وتأثريها يف املشهد املقدسي خاصة، 
والعربي واإلسالمي عامة يف فرتة ما زال الغموض يكتنف كثريًا 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
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يق  دَّ ديق برتمجة آِل الصِّ إحتاف الصَّ

مقدمة التحقيق: 

لفتت �صخ�صية ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي انتباهي يف فرتة عملي 
كان  فقد   ، 1996م(   -1987( القد�س  بجامعة  الإ�صالمية  الأبحاث  ملركز  مديراً 
ا�صمه يتكرر من خالل خمطوطاته ور�صائله املحفوظة يف مكتبة املركز، اأو من 
خالل تعليقاته واإجازاته لكثري من العلماء املقاد�صة وغريهم. ف�صالً عن كرثة 
الكتب  دار  يف  �صيما  ول  العامل،  اأرجاء  �صتى  يف  املوزعة  وم�صنفاته  اأعماله 
امل�رسية، ومكتبة الإ�صكندرية، ومكتبة عارف حكمت يف املدينة املنورة، ومكتبة 
مكة املكرمة، واملكتبة الظاهرية بدم�صق، واملكتبة اخلالدية والبديرية، ومكتبة 
مركز الأبحاث الإ�صالمية يف بيت املقد�س، ومكتبات برلني والفاتيكان واملتحف 

الربيطاين وباري�س وغريها. 

وأضيف إىل ذلك سببني ضاعفا اهتمامي بالرجل اأولهما: اهتمام العلماء والباحثني 
�صبيل  على  زارين-  فقد  الت�صوف،  يف  اخللوتية  وطريقته  برتاثه  امل�صت�رسقني 
املثال- باحث اأملاين يحا�رس يف جامعة هامربج الأملانية، واأخربين اأنه جاء 
اإىل القد�س خ�صي�صاً لدرا�صة الطريقة اخللوتية ال�صوفية التي كان ال�صيخ البكري 
ال�صديقي املقد�صي اأبرز اأعالمها، ومن كبار موؤ�ص�صيها والعاملني على انت�صارها 
يف بيت املقد�س خا�صة وفل�صطني عامة، وذلك بهدف اإلقاء �صل�صلة من املحا�رسات 

يف ق�صم الفل�صفة والأديان يف اجلامعة التي يحا�رس فيها. 

واأعلمني هذا الباحث اأنه ات�صل بطالب يف اجلامعة العربية، يعدُّ اأطروحة 
دكتوراه يف الفل�صفة حول الطريقة اخللوتية التي كان البكري من اأبرز م�صايخها، 
واأكد يل اأنه �صاهد يف مكتبة املخطوطات باجلامعة العربية خمطوطات اأ�صلية 

م�صدرها مكتبات عربية ت�صم العديد من ر�صائل البكري وم�صنفاته. 

وثانيهما: رغبتي يف الطالع على مالمح اإحدى ال�صخ�صيات الدينية البارزة 
يف الفرتة العثمانية، وهي فرتة يكتنف الغمو�س كثرياً من جوانبها ال�صيا�صية 
والجتماعية والثقافية، وي�صكو كثري من الباحثني الذين يحاولون اخلو�س يف 
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ق�صاياها، والولوج اإىل عاملها من ندرة امل�صادر واملراجع التي ت�صعفهم بالطالع 
ى بن�صاطه و�صمعته حدود  على اأحوالها، وتطور اأوجه احلياة فيها، فالبكري تخطَّ
البلد الذي ن�صاأ فيه، وكذلك البلد الذي اأقام فيه، لي�صبح �صخ�صية معروفة يف 
كثري من الأقاليم العربية والإ�صالمية التابعة للخالفة العثمانية، فقد كان على 
بالد  يف  نطاق  اأو�صع  على  معروفاً  املتعددة  ورحالته  حتركاته  من  يبدو  ما 
ال�صام واجلزيرة العربية والعراق وم�رس ودار اخلالفة العثمانية وديار بكر، بل 
اإن �صمعته و�صلت اإىل �صمال اأفريقيا، واإىل اأ�صيا الو�صطى. ويظهر ذلك من ترّدد 
واإجازته  يديه،  على  العلم  وتلّقيهم  عليه،  الديار  تلك  من  وامل�صايخ  العلماء 
لواء  ان�صووا حتت  الذين  واملريدين  الأتباع  األوف  من  ذلك  يت�صح  كما  اإياهم، 

الطريقة اخللوتية. 

وقد واتتني فر�صة التعرف اإىل مالمح هذه ال�صخ�صية الرثية حني عرثت على 
ن�صخة خمطوطة حمفوظة يف دار الكتب امل�رسية، تت�صمن ترجمة موجزة لل�صيخ 
البكري ال�صديقي كتبها ابنه حممد كمال الدين البكري بعد وفاته، ثم عرثت بعد 
ذلك على ن�صخة اأخرى من هذه املخطوطة، بدا من تاريخ ن�صخها اأنها ن�صخت 
بعد ثمانية اأيام فح�صب من تاريخ تاأليفها، مما �صجعني على حتقيقها، والعمل 
املقد�صية  ال�صخ�صية  هذه  مالمح  بع�س  اإ�صاءة  يف  اأ�صهم  لعلّي  ن�رسها،  على 
احلافلة التي �صغلت النا�س يف ع�رسها، وذلك بهدف و�صعها يف �صياقها الثقايف 
والجتماعي، مع تلّم�س عوامل التاأثر والتاأثري التي جعلت منها واجهة تنعك�س 
عليها �صورة الع�رس العثماين يف الن�صف الأول من القرن الثاين ع�رس للهجرة 
بكل ما فيها من اإيجابيات اأو �صلبيات، وما كان لها من اأثر مبا�رس اأو غري مبا�رس 

فيما جرى من اأحداث وتطورات يف القرون الالحقة. 

التعريف بالرسالة: 

من الظواهر الالفتة للنظر، واجلديرة بالبحث يف الع�رس العثماين، �صيوع 
لإعداد  والعلماء  الكتاب  من  كثري  وتوّجه   ، وال�صريرَ الرتاجم  يف  الكتابة  ظاهرة 
م�صنفات ت�صم تراجم فردية اأو جماعية مل�صاهري العلماء والكتاب واأرباب الفنون 
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املختلفة يف ذلك الع�رس. وتطالعنا يف هذا املجال جهود حممودة يف تاأليف 
واحد  على جمال  قا�رسة  تكن  مل  التي  الطبقات  اجلامعة يف  الكتب  من  كثري 
واأن�صطتها،  احلياة  جمالت  خمتلف  يف  ل�صخ�صيات  تراجم  �صمت  بل  فح�صب، 
فهناك م�صنفات جامعة لطبقات املف�رسين والفقهاء واملحدثني والق�صاة والأدباء 

والعلماء واملوؤرخني والوزراء والأعيان والقادة الع�صكريني. 

وهناك م�صنفاٌت وكتٌب تناول اأ�صحابها �صخ�صياٍت بعينها، بل ندر اأن جند 
وموؤلفاته،  وجهوده  ترجمة حلياته  عنه  تكتب  مل  الفرتة  تلك  يف  مربزاً  عاملاً 
فيها  ترجم  ر�صالة  من  اأكرث  كتب  مثالً-  ال�صديقي-  البكري  م�صطفى  فال�صيخ 
يف  ال�صجي  الفوؤاد  »مرهم  املثال:  �صبيل  على  منها  نذكر  ومريديه،  مل�صايخه 
ذكر ي�صري من ماآثر �صيخنا الدكدكجي« )1( ، وهي ترجمة لل�صيخ الدكدكجي، »، 
»والفتح الطري اجلني يف بع�س ماآثر �صيخنا عبد الغني« )2( ، ويعني ال�صيخ 
عبد الغني النابل�صي، »والعقد الفريد يف ترجمة الأخ حممد �صعيد« )3( ، وهي 
ترجمة لأحد املريدين يقال له حممد �صعيد بن �صالح احل�صاي، »والثغر البا�صم 

يف ترجمة ال�صيخ قا�صم«، »والكوكب الثاقب فيما ل�صيخنا من املناقب«. )4( 

ولي�س من املبالغة القول: اإن العديد من م�صنفات الرتجمة التي و�صعت يف 
هذا الع�رس قد حظيت ب�صهرة وا�صعة، واأ�صحت م�صادر ل ي�صتغنى عنها ملن يريد 
الجتماعية  املختلفة:  حياته  وجوانب  الإ�صالمي  املجتمع  �صورة  اإىل  التعرف 
والقت�صادية والثقافية يف فرتة العثمانيني، اأو ما �صبقها من فرتات )5( . ونورد 
مثالً على ذلك كتاب: )الكواكب ال�صائرة مبناقب علماء املائة العا�رسة( لنجم 
الدين الغزي العامري، و )�صذرات الذهب يف اأخبار من ذهب( لبن العماد احلنبلي، 
و )خال�صة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رس( ملحمد الأمني املحبي، و )�صلك 

�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر 195:4 .. 1
�مل�سدر نف�سه، 195:4 .. 2
�مل�سدر نف�سه، و�ل�سفحة نف�سها .. 3
�نظر م�رسد م�ؤلفات �ل�سيخ �لبكري �خلا�سة بالرت�جم، �ص:116 �لالحقة.. 4
فر�نز روزنتال، علم �لتاريخ عند �مل�سلمني، ترجمة �سالح �لعلي، )بغد�د ، مكتبة �ملثنى ، 1963( ، �ص 145.. 5
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الدرر يف اأعيان القرن الثاين ع�رس( لأبي الف�صل حممد خليل بن علي املرادي، 
و  ال�صفوري،  البوريني  بن حممد  للح�صن  الزمان(  اأبناء  من  الأعيان  )تراجم  و 
)ك�صف  زاده، و  العثمانية( لطا�س كربى  الدولة  النعمانية يف علماء  )ال�صقائق 

الظنون( يف اأ�صامي الكتب والفنون حلاجي خليفة )1( وغريها. 

وتن�صوي ر�صالة ال�صيخ حممد كمال الدين البكري يف ترجمة والده ال�صيخ 
اآل  بخال�صة  ال�صديق  اإحتاف   « بعنوان:  املو�صومة  ال�صديقي  البكري  م�صطفى 
ال�صّديق« �صمن هذه القائمة الطويلة من كتب الرتاجم وال�صري التي حفل بها ذلك 
الع�رس، فقد كتبها- كما قال- بطلب من وايل حلب، الأديب الأريب املفخم احلاج 
عبد اهلل اآغا ابن املرحوم احلاج ح�صن اأغا ال�صهري ن�صبه باملريي. يقول البكري يف 
مقدمة ر�صالته: » ويف اأثناء اإقامتنا لديه وتعويلنا يف كل اأمر عليه، طلب مني 
الوالد قد�س  الأ�صتاذ  اأحوال  ترجمة خمت�رسة جامعة مفيدة حمررة، تنبئ عن 
�رسّه، وتعرّف باأ�صياخه الكرام، وحني وفاته، وما بلغ عمره« )2( . ومل تكن هذه 
الر�صالة الأوىل التي يرتجم فيها البكري لوالده، ويوؤرخ حلياته، بل �صبق اأن و�صع 
له ترجمة مف�صلة يف كتاب جعله يف ثمانية اأبواب، يقول البكري يف مو�صع 
اآخر من ر�صالته: » وقد كنت فيما م�صى األفت كتاباً يف ذلك املرام و�صميته » 
التلخي�صات البكرية يف ترجمة خال�صة البكرية«، ورتبته على ثمانية اأبواب، 

جمعت فيه جميع تنقالت اأ�صتاذنا يف �صائر تلك الأحقاب« )3( . 

�نظر ، كارل بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، 8: 72-70.. 1
�نظر �ص: من هذه �لر�سالة.. 2
�ملبايعة يف عرف �ل�س�فية �أن يجل�ص �ملريد بني يدي �الأ�ستاذ، ويل�سق ركبته بركبته ، و�ل�سيخ م�ستقبل �لقبلة . 3

ويقر�أ �لفاحتة، وي�سع يده �ليمنى يف يده م�سلما له نف�سه، م�ستمد�ً من �إمد�ده ويق�ل له: قل معي ��ستغفر �هلل 
كم �أن  �لعظيم ثالث مر�ت، ويتع�ذ ويقر�أ �آية �لتحرمي: {ياأيها �لذين �آمن�� ُت�ُب�� �إىل �هلِل ت�بًة َن�س�حًا ع�سى ربُّ
يكفِّر عنكم �سيئاِتكم وُيدِخَلُكم جنات جتري من حتِتها �الأنهاُر ي�َم ال ُيخِزي �هلُل �لنبيَّ و�لذيَن �آمن�� معُه ن�ُرُهْم  
َك على كل �سىء قدير} �لتحرمي ،�الآية:  نا �أمتْم لنا ن�َرنا و�غفْر لنا �إنَّ ي�سعى بني �أيديهم وباأْياِنهم يق�ل�ن َربَّ
8، ثم يقر�أ �آية �ملبايعة �لتي يف �س�رة �لفتح ليزول �ال�ستباه وهي: {�إن �لذين يبايع�نك �إمنا يبايع�ن �هلل يُد 
�هلِل ف�َق �أيديِهم فمن نكث فاإمنا ينكُث على نف�سِه ومن �أوفى مبا عاهَد عليُه �هلَل ف�سي�ؤتيه �أجر�ً عظيما} )�لفتح: 
10(، �قتد�ء بر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، ثم يقر�أ فاحتة �لكتاب ، ويدع� �هلل لنف�سه ، ولالأخذ بالت�فيق ، 

وي��سيه بالقيام باأور�د �لطريق. �نظر �جلربتي 344:1 .
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واإذا كان الكتاب بهذه ال�صعة وال�صمول، فمن املوؤكد اأن تكون الر�صالة التي 
بني اأيدينا ملخ�صاً موجزاً ملا ورد فيه من معلومات حول ن�صاأة والده وتعليمه، 

ورحالته وموؤلفاته وجهوده يف ن�رس الطريقة اخللوتية. 

عن  مركزة  معلومات  ق�رسها-  على   – البكري  ر�صالة  ت�صمنت  هنا  ومن 
ميالد ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صدِّيقي، وظروف ن�صاأته الأوىل وتربيته، وتلقيه 
العلم على اأبرز م�صايخ دم�صق، ثم انت�صابه للطريقة اخللوتية، وتكري�س جهوده 
خلدمتها، وجتنيد الأتباع واملريدين لها، كما و�صفت باإيجاز رحالته وتنقالته 
يف ربوع ال�صام وم�رس والعراق واجلزيرة العربية وبالد الروم، حيث اأقام فرتة 

وجيزة يف الأ�صتانة عا�صمة اخلالفة العثمانية. 

ن ر�صالته تلميحات واإ�صارات اإىل اأن والده هياأه  ومل ين�س البكري اأن ُي�صمِّ
ِدها من بعده، بعدما اأخذ عنه الطريق، ودر�س  مل�صيخة الطريقة اخللوتية وتعهُّ

على يديه علوماً يف اللغة والأدب واحلديث والفقه احلنفي. 

ومع ذلك، فقد اأغفلت الر�صالة تفا�صيل عدة تتعلق مبوؤلفات ال�صيخ البكري 
اإذنه  ال�صديقي وتالميذه ومريديه وخلفائه الذين حظوا بر�صاه، وح�صلوا على 
للمبايعة )1( والإر�صاد والت�صليك يف �صتى الأقطار، كما اأغفلت تفا�صيل عن رحالته 
وجهوده يف عمارة امل�صاجد واخللوات، ومل تورد مناذج من نرثه اأو �صعره، ويبدو 
اأن البكري البن اكتفى مبا حواه كتابه: )التلخي�صات البكرية يف ترجمة خال�صة 
اإليه حيث قال: » واأما ما كان  البكرية( ، واأحال القارئ الراغب يف ال�صتزادة 
عليه من الأخالق وماله من موؤلفات واأ�صعار واأذكار، توؤذن بالإطالق، فمن اأرادها 
ترجمة خال�صة  البكرية يف  بالتلخي�صات  اأولً: »  امل�صمى  كتابنا  اإىل  فلريجع 
البكرية، فاإن فيه بث بع�س مزاياه )2( من اأخباره و�صالته مع من عا�رسه من 

اأهل العلم والأدب. 

�مل�سدر نف�سه، �ص:345.. 1
�مل�سدر نف�سه، و�ل�سفحة نف�سها.. 2
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أهمية الرسالة: 

واأكرثهم  له،  للمرتجم  النا�س  اأقرب  موؤلفها  الر�صالة يف كون  اأهمية  تكمن 
�صاعده  وكان  قط،  يفارقه  مل  الذي  ابنه  فهو  اأحواله،  على  واطالعاً  له  مالزمة 
الأمين مذ كان يف التا�صعة واخلم�صني من عمره، يقول البكري البن: فاإين واحلمد 
الأقدام  على  واأقف  النهار يف خدمته،  واأنا طول  اثنتني وخم�صني  �صنة  من  هلل 
ممتثالً ما ياأمر به، ولو كان �صعب املرام، ل اأعلم اأين خالفته يف اأمر من الأمور، 
ول تقاع�صت عن خدمة من يكون عنده، ف�صالً عن خدمته مع الأدب والإطراق، 

وم�صاعدته يف مقابلة اأو حترير ما ل يطاق يف البطاق« )1( . 

وجهها  له  واملرتجم  املرتجم  بني  جمعت  التي  القرابة  ل�صلة  كان  واإذا 
الإيجابي املتمثل يف دقة املعلومات، و�صحتها، والطالع على تفا�صيل حياة 
املرتجم له ووقائعها بحكم معاي�صته له، والطالع على اأحواله عن كثب، فرمبا 
اللتزام  عن  برتجمته  يناأى  قد  املرتجم  اأن  يف  يتمثل  �صلبي  جانب  لها  كان 
باملو�صوعية، والتجرد يف حتديد مالمح �صخ�صية املرتجم له، وعر�س اأعماله 
و�صفاته، وما يت�صل بعالقته مع غريه من اأرباب احلال واأ�صحاب الطريق. وهذا 
باملرتجم  ال�صادة  على  اقت�رست  التي  الر�صالة  ثنايا  يف  بو�صوح  نلم�صه  ما 
ومثالبه  اأخطائه  اإىل  التعر�س  دون  ومنجزاته،  باأعماله  والتنويه  ومدحه  له 

وخالفاته مع الآخرين. 

عن  موثقة  معلومات  تقدم  ق�رسها-  على  الر�صالة-  فاإن  الأمر،  كان  واأياً 
ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي، وتطلعنا على منط الثقافة ال�صائد يف الع�رس 
العثماين، وطرائق التعليم املتبعة فيه، كما اأنها تت�صمن بع�س الإ�صارات الدالة 
الغمو�س  زال  ما  الذي  الع�رس  ذلك  يف  وال�صيا�صية  الجتماعية  الأحوال  على 
يكتنفه من كل جانب، ب�صبب ندرة امل�صادر واملراجع التي تتحدث عنه، وتتطرق 
والثقافة  والقت�صاد  ال�صيا�صة  جمالت:  يف  فيه  احلياة  وتفاعالت  اأحواله  اإىل 

والأدب والفنون والعادات والتقاليد والنظم الجتماعية ال�صائدة. )2(

�نظر �ص: 59 �لالحقة من حتقيق �لر�سالة.. 1
فر�نز روزنتال، علم �لتاريخ عند �مل�سلمني، ترجمة �سالح �لعلي، �ص: 145.. 2
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املتبقي  الوحيد  امل�صدر  تعدُّ  املوجزة  الر�صالة  هذه  اإن  القول:  وميكن 
بيئته  وظروف  ال�صديقي،  البكري  ال�صيخ  حياة  من  ملحات  يت�صمن  الذي 
يف  لل�صيخ  ترجموا  ن  ممَّ كثريون  عليها  ل  عوَّ اإذا  غرو  فال  ع�رسه،  واأحوال 
الدرر،  �صلك  يف  املرادي  فعل  مثلما  فيها  ورد  ما  ونقلوا  لحقة،  فرتات 
وبروكلمان يف  الآثار،  واجلربتي يف عجائب  الفهار�س،  فهر�س  والكتاين يف 

 . تاريخ الأدب العربي )1( 

اأن امل�صادر القليلة التي ترجمت للبكري البن  ومما يثري العجب- حقاً- 
مثل: �صلك الدرر للمرادي، ومعجم املوؤلفني لر�صا كحالة، مل ت�رس اإىل هذه الر�صالة 
�صمن موؤلفاته، ومل ت�رس كذلك اإىل كتابه: )التلخي�صات البكرية يف خال�صة اآل 
البكرية( . وقد حاولت العثور على ن�صخة من هذا الكتاب يف العديد من املكتبات 
التي زرتها يف بيت املقد�س والقاهرة ودم�صق والرباط، كما اأنني بحثت مطولً 
عن الكتاب والر�صالة معاً يف غالبية الفهار�س ال�صادرة عن معهد املخطوطات 
العربية وغريها، ولكني- لالأ�صف- مل اأعرث على اأية اإ�صارة لهما، بل اإنني مل اأجد 
لهما ذكراً يف بع�س امل�صادر القدمية املعنية بهذا اجلانب، مثل: ك�صف الظنون 

عن اأ�صامي الكتب والفنون حلاجي خليفة. 

مؤلف الرسالة: 

موؤلف الر�صالة هو ال�صيخ حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي 
اإىل  اأبيه  جهة  من  ن�صبه  ويرجع  مذهباً،  ال�صافعي  طريقة،  اخللوتي  املقد�صي 
خليفة ر�صول اهلل – �صلى اهلل عليه و�صلم- ، اأبي بكر ال�صديق، ومن جهة جدته 
لأبيه اإىل علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه، كما ورد يف �صل�صلة الن�صب املثبتة 

يف بداية الر�صالة. 

�أنظر، كارل بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي/ 8: 78-70.. 1
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وقد نقبت طويالً يف امل�صادر واملراجع وكتب الرتاجم والطبقات، لعلّي اأجد 
ترجمة مف�صلة وافية بالغر�س للموؤلف، ولكني مل اأجد- ل�صوء احلظ- �صوى نبذة 
اأعيان القرن الثاين ع�رس للمرادي، ومعجم املوؤلفني  ق�صرية يف �صلك الدرر يف 
لر�صا كحالة، وهدية العارفني واإي�صاح املكنون للبغدادي، ومعجم املطبوعات 
العربية ل�رسكي�س )1( ، ومن الغريب اأن بروكلمان مل ي�رس اإليه جمرد اإ�صارة يف 
كتابه اجلامع: تاريخ الأدب العربي، مع اأنه ترجم ل�صخ�صيات اأقل نباهة، واأدنى 
منزلة منه، من اأجل ذلك �صاأعتمد يف ترجمتي املوجزة للموؤلف على ما ورد يف 
هذه املراجع اإ�صافة اإىل ما ذكره املوؤلف نف�صه عن ميالده ون�صاأته وتعليمه يف 

�صياق ترجمته لوالده. 

ولد ال�صيخ حممد كمال الدين بن م�صطفى بن كمال الدين بن علي )كمال 
الدين اأبو الفتوح( البكري ال�صديقي املقد�صّي يف بيت والده يف القد�س ال�رسيف 
ثالث �صعبان �صنة 1143هـ، 1713م، وذكر املرادي يف �صلك الدرر اأنه ولد اأوائل 
ذي احلجة احلرام �صنة 1140هـ )2( ، وكان م�صدره يف ذلك ما كتبه البكري نف�صه 
يف ر�صالته ول �صيما قوله: »ويف اأوائل ذي احلجة احلرام دخل ال�صيخ م�صطفى 
اإقبال اخللق عليه  اإىل بيت املقد�س �صنة 1140هـ، واأقام يف  ال�صديقي البكري 
واإر�صادهم اإىل اهلل، اإىل اأن ا�صتهل �صعبان املبارك. وقال اأ�صتاذنا فيه الذي له مزايا 
الُع والإقدام والو�صف  ل ي�صارك، وم�صى منه ثالُث لياٍل ج�صام، ولد املولود الطَّ

والر�صم والذات، بحول ال�صالم، حممد كمال الدين حر�صه العليم العالم. )3( 

وقد فهم املرادي من هذه العبارة اأن كمال الدين البكري ولد يف هذا التاريخ 
ملولده يف  موؤرخاً  والده  نظمها  ثالثة  اأبياتاً  يورد  البكري  اأن  مع   ، )1140هـ( 

الثالث من �صعبان �صنة 1143 هـ، يقول ال�صيخ البكري ال�صديقي: 

ثالث �صعباٍن اأتى الغالُم )4(يف ليلِة اجلمعِة من اأن�صاِفها

1 ..32:12 �مل�ؤلفني،  معجم  كحالة،  ر�سا  �ملثال  �سبيل  على  �نظر 
يف �سلك �لدرر للمر�دي، كمال �لدين حممد، و�ل�س��ب ما �أثبتناه؛ الأنه منق�ل عن �مل�ؤلف نف�سه �نظر، �ملر�دي، . 2

�سلك �لدرر 4: 14-15 ، حممد كمال �لدين �ل�سديقي �لبكري )�إحتاف �ل�سديق برتجمة خال�سة �آل �ل�سديق، 
خمط�ط، �ص: 53 .

�ملر�دي، �سلك �لدرر، 4: 15-14.. 3
يعني �بنه حممد كمال �لدين �لبكري.. 4
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ُت ُقبْيل مـــا اأتى ختاُم م�صٍك قد رجـــوُت يفتدي وفيـــه ُب�ـــرسِّ
الإنعـــاُم ين  ف�ـــرسَّ وبعـــده 
ْيتـــاُم( خرَ )حممـــٌد  فاأرِّخـــوا 

ومن الوا�صح اأن املرادي مل يلتفت اإىل التناق�س بني قوله اإن البكري ولد يف 
اأوائل ذي احلجة، وما ورد يف البيت الأول من اأنه ولد يف الثالث من �صعبان، وهذا 
ف�صالً عن عبارة التاريخ، وهي )حممد خْيتام( )1( التي ي�صري جمموع حروفها 

الت�صعة وفق ح�صاب اجلمل اإىل �صنة 1143هـ. 

ن�صاأ البكري يف حجر اأبيه، ودرج �صباه يف ربوع القد�س ال�رسيف، وكانت 
اأ�رسته اأحر�س ما تكون على اأن توجهه وجهة �صديدة �صاحلة، وتنمي يف نف�صه 
حب العلم والإقبال على القراآن الكرمي، فقراأ القراآن الكرمي وختمه وهو ابن ت�صع 
�صنني، وجدَّ يف طلب العلم، وواظبرَ على ح�صور حلقات العلماء، وقراأ على اأ�صهر 
�صبيل  على  منهم  نذكر  واأدرنه،  والقاهرة،  ودم�صق  القد�س  يف  ع�رسه  م�صايخ 
غوث  بن  وحممد  اخلليلي،  وخالد  الكوراين،  اإبراهيم  بن  ال�صيخ حممد  املثال: 
�صامل احلفني امل�رسي،  والنجم حممد بن  العرو�صي،  اأحمد  وال�صهاب  الفار�صي، 
احلنفي،  ال�صعود  اأبو  وال�صيد  البليدي،  وال�صعيد حممد  امللوي،  اأحمد  وال�صهاب 
وال�صيخ ح�صن اجلربتي، وال�صيد قا�صم بن هبة اهلل الهندي، واجلمال عبد اهلل بن 

حممد ال�صرباوي )2( 

واأخذ الطريقة اخللوتية عن والده، كما اأخذ عنه الفقه احلنفي، وقراأ عليه 
ح�صة يف النحو والفتوحات املكية، واإحياء علوم الدين للغزايل، وموؤلفات ال�صيخ 
الأكرب حميي الدين بن العربي، و�صمع منه غالب كتب احلديث، وبخا�صة موؤلفات 

الإمام جالل الدين ال�صويطي، والإمام املناوي، وح�صام الدين الهندي )3( 

�لعبارة حممد خيتام تعادلها �الأرقام �لتالية وفق ح�ساب �جلمل: م:40، ح=8، م=40، د=4 ، خ=600،ي= . 1
10 ، ت= 400 ، �أ= 1 ، م=40 ، و�إذ� جمعنا هذه �الأعد�د وجدنا �أن جمم�عها  1143 هـ وهي �ل�سنة �لتي ولد فيها 

�لبكري.
حممد كمال �لدين �لبكري، �حتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سديق ، خمط�طة ، �ص : 38-33.. 2
�مل�سدر نف�سه ، �ص: 33 - 34.. 3
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لزم البكري والده، ومل يفارقه طيلة حياته، وكرّ�س نف�صه خلدمته، وخدمة 
من يفد اإليه من الأتباع واملريدين، وكان والده يهيئه مل�صيخة الطريقة اخللوتية 
من بعده، فقد كان يعهد اإليه مبقابلة ذوي احلاجات، فيكتب لهم ما تي�رس من 
الأدعية، كما كان يعطي العهود، ويح�رسه والده اإذا ازدحمت عليه الوّراد)1(. ويف 
الر�صالة ما يوحي باأن ال�صيخ البكري ال�صديقي دعا لبنه يف ح�رسة امل�صطفى 
عليه ال�صالم بعد امتام حجته الأخرية، فقد تقدم اإىل ال�صباك النبوي، وجعله اأمامه 
ورّدد قائال: يا ر�صول اهلل، هذا ولدي قد وهبته اإليك، وا�صتودعتك اإياه، ثم اأجل�صه 
يف مقابلته وال�صباك النبوي على ميينه، ولقنه ال�صم ال�صاد�س وال�صابع)2( يف 
اإ�صارة اإىل ن�صج معارفه ال�صوفية واكتمالها، و�صالحيته لتويل م�صيخة ال�صجادة 

اخللوتية، والقيام مبتطلباتها من بعده. 

ومع ذلك ظل البكري يداوم على حلقات العلم، ويت�صل بالعلماء، وكان له 
�صابق معرفة وات�صال بهم بحكم رحالته مع والده حتى تفّقه يف علوم ع�رسه، 
وقد و�صفه املرادي يف �صياق ترجمته لوالده ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي 
قائال: »�صيخنا« مما يدل على �صمو مكانته، وعلو كعبه و�صهرته يف م�رس وبالد 

ال�صام. 

وا�صتقر املقام بال�صيخ حممد كمال الدين البكري بعد وفاة والده يف غزة 
ها�صم. وهناك اإ�صارة وردت يف اإحدى �صجالت املحكمة ال�رسعية باأن ورثة ال�صيخ 
م�صطفى البكري ال�صديقي، ومنهم على الأرجح ابنه حممد كمال الدين، باعوا ما 
يخ�صهم من الأمالك يف القد�س ال�رسيف- ول �صيما الزاوية الوفائية التي جعل 
والعبادة-  للذكر  وخلوًة  �صكناً  ال�صديقي  البكري  م�صطفى  ال�صيخ  والده  منها 

لل�صيخ املقد�صي اخللوتي حممد بن بدير املعروف بابن حبي�س )3( . 

ول تعرف الأ�صباب التي جعلت ورثة ال�صديقي يقدمون على هذه اخلطوة، 
حيث غادر بع�صهم، ومنهم ال�صيخ حممد كمال الدين اإىل غزة، واآثر بع�صهم

�مل�سدر نف�سه، �ص: 33.. 1
�مل�سدر نف�سه، �ص: 32.. 2
�سجل: 272.. 3
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الآخر ال�صتقرار يف القاهرة التي كان لهم فيها اأي�صاً » اأمالك واأطيان اأ�صار اإليها 
اجلربتي يف تاريخه )1( ويف اأثناء اإقامة البكري يف غزة، تفرغ خلدمة الطريقة 
اخللوتية، فقام –كما كان يفعل والده – برحالت عديدة اإىل بيت املقد�س ودم�صق 
وحلب والقاهرة ومكة املكرمة، كما اأنه كرّ�س نف�صه لتاأليف الر�صائل وال�رسوح 
وامل�صنفات يف الت�صوف والعلوم ال�رسعية واللغوية، ومل يطبع من هذه املوؤلفات 
�صيء حتى يومنا هذا، بل مل يرد لها ذكر يف العديد من الفهار�س، وكتب الطبقات 
با�صتنثناء املرادي يف �صلك الدرر الذي اأورد قائمة خمت�رسة بتواليفه ور�صائله 
واأ�صعاره، وبروكلمان الذي اأورد له ر�صالتني يف �صياق ترجمته لوالده، ويف ما يأتي 

ثبت بهذه الرسائل والشروح: 

النفحات العواطر على الكلمات اخلواطر، وهي �رسح ر�صالة والده امل�صماة:  ♦
)الكلمات( )2( اخلواطر على ال�صمري واخلاطر )3( . 

العقود البكرية يف حل الق�صيدة الهمزية.  ♦
ك�صف الظنون يف اأ�صامي ال�رسوح واملتون.  ♦
ت�صنيف ال�صمع يف تف�صيل الب�رس على ال�صمع.  ♦
منح الإله يف مدح ر�صول اهلل )وهي منظومة �صعرية( .  ♦
املنح الإلهية يف �رسح خري الربية، وهي �رسح للمنظومة ال�صابقة.  ♦
اجلوهر الفريد �رسح منظومة ُبْلغة املريد وم�صتهى موفق ال�صعيد لوالده ♦

�جلربتي، عجائب �الآثار، ج1: 247.. 1
�سياق . 2 �لكلمات وذكر يف  ولي�ص  �لكماالت  �أنها  �ل�سديقي  �لبكري  �سياق ترجمته مل�سطفى  �ملر�دي يف  ذكر 

�أنها �لكلمات، وكذلك وردت يف تاريخ �الأدب �لعربي لربوكمان. �نظر �سلك �لدرر، 4:  ترجمته للبكري �البن 
14-17، 196، بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، 8: 203 .

ذكر بروكمان هذه �لر�سالة �سمن �مل�ؤلفات �لبكري �ل�سديقي و�أ�ساف قائاًل: “وعليها �رسح �لنفحات �لع��طر . 3
�إنه ن�سخها يف مكتبة برلني حتت رقم 3247، ويف  �أخيه، وقال  �بنه ولي�ص  الأخيه وه� خطاأ الأن �سارحها 

�الإ�سكندرية حتت رقم 2/29 بروكلمان 8: 203.
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وهي منظومة من بحر الرجز تقع يف 214 بيتاً مبحتوى �صويف )1( . 

الكلمات البكرية يف حل معاين الأجرومية.  ♦
لل�صالة  ♦ �رسح  وهي  الفرائ�س،  علم  يف  الرائ�س  والرو�س  اللثام  ك�صف 

امل�صي�صية )2( . 
لر�صالته  ♦ البكرية، وهي منظومة �صعرية  الفرائد  البكرية يف نظم  الدرة 

ال�صابقة يف علم الفرائ�س. 
�رسح  ♦ وهي  ال�صمائل،  تلخي�س  يف  الف�صائل  وعنوان  الغوام�س  ك�صف 

للمنظومة ال�صابقة. 
ديوان �صعر �صماه: نربا�س الأفكار من خمتار الأ�صعار.  ♦
التلخي�صات البكرية يف خال�صة اآل البكرية، وهي ترجمة مف�صلة لوالده  ♦

ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي. 
اإحتاف ال�صديق برتجمة خال�صة اآل ال�صديق.  ♦
مقدمة نظم التوحيد )3( .  ♦

يت�صح لنا من تفح�س هذه القائمة اأن نتاج البكري كان منوعاً، حيث �صمل 
الأوراد واملعارف ال�صوفية والعلوم اللغوية وال�رسعية كالفقه واحلديث النبوي

بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي، 8: 302، وقد ورد ��سمها يف �سلك �لدرر، هكذ� بلغة �ملريد ومنتهى م�قف. 1
�ل�سعيد. �ألف �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �ل�سديقي ثالث ر�سائل ح�ل �ل�سالة �مل�سي�سة �أو �سالة �بن م�سي�ص هي:

�لرو�سات �لعري�سة على �سل��ت �بن م�سي�ص �لد�ين. -
كروم عرو�ص �لتهاين يف �لكالم على �سل��ت �بن م�سي�ص �لد�ين. -
�لر�فعات  - �للمحات  بروكلمان،  ويف  م�سي�ص  �بن  �سل��ت  معاين  عن  �لتد�سي�ص  غ���سي  �لر�فعات  �للمحات 

للتدهي�ص يف �سالة �بن م�سي�ص
�نظر ثبتًا ب�ؤلفات �لبكري يف �سلك �لدرر 4: 14-15، وذكر بع�سها يف بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي 301-. 2

306 كحاله، معجم �مل�ؤلفني، 12: 32، ويبدو �أن ر�سالة �لبكري �البن هي �رسح الحدى هذه �لر�سائل وغالبا 
ما تك�ن �أولها.

�مل�سه�ر . 3 �لعدوي  حامد  �أبي  بن  �أحمد  �ل�سيخ  و�سعه  �رسحا  له  �ن  وقال  �الثار  عجائب  يف  �جلربتي  ذكره 
بالدردير، �نظر �جلربتي، 2: 330.
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وال�صرية النبوية والرتاجم، اإ�صافة اإىل ديوان من ال�صعر مل يعرث عليه بعد. ومما 
يثري الأ�صف اأن امل�صادر القليلة التي ترجمت له مل تورد له �صيئا من اأ�صعاره 
�صوى على  �صعراء ع�رسه. ومل نعرث  �صاعريته، ومنزلته بني  حتى نحكم على 
الدرر،  �صلك  �صاحب  املرادي  خليل  حممد  لل�صيخ  مادحاً  نظمها  �صتة،  اأبيات 
واأثبتها املرادي يف كتابه، ويظهر من خالل مطالعتنا لهذه الأبيات اأن له ملكة 
يف نظم ال�صعر، واأن �صعره يغلب عليه الطابع الديني، مثله يف ذلك مثل �صائر 

ال�صعراء يف الع�رس العثماين، يقول البكري يف هذه الأبيات: 

 كرمي ن�صا يف العلم والف�صل والتقى
خليـــل خليـــل ل انف�صـــام لـــوده 
هو ال�صيد املف�صـــال واجلهبذ الذي 
اإفتـــا دم�صـــق مراتباً ت�صامى بـــه 
وقـــام به �صـــوق الكمـــالت رائجاً 
فـــال زال كهفاً لالأنام جميعهم وبدراً

وجـــوٍد يغـــار البحر اإن هـــو اأغدقا
جليـــل ت�صامى يف الكمالت وارتقى
ك�صا الف�صل فخراً يف الأنام و�صفقا 
واأزهـــت به ممـــا لقد حـــاز رونقا 
مبـــا حاز مـــن ف�صل بـــه اهلل اأنطقا 
ـــة املجـــد اأ�رسقـــا )1( عـــال يف قبَّ

ت�صري القائمة كذلك اإىل اأن البكري كان مقالً يف نتاجه العلمي والأدبي، ومل 
اإىل  اأن ال�صبب وراء ذلك يعود  يكن مثل والده غزير الإنتاج �صعراً ونرثاً، واأظن 
ان�صغاله مبهمات طريقته اخللوتية وتفرغه لها. ورمبا كانت وفاته يف �صن مبكرة 
�صبباً اآخر، فقد تويف وعمره ل يتجاوز الثالثة واخلم�صني، وكانت وفاته يف �صوال 
�صنة �صت وت�صعني ومائة واألف )1196هـ( 1752م، ودفن يف غزة ها�صم اإىل جوار 

والدته التي توفيت عام 1177هـ. 

وقد ورد يف �صلك الدرر خطاأ اأنه تويف �صنة 1096هـ، وال�صحيح ما ذكرته 
�صنة  وتويف  1099هـ  �صنة  ولد   – نف�صه  املرادي  ذكر  ما  ح�صب   – والده  لأن 

1162هـ. فال يعقل اأن تكون وفاته قبل ميالد والده. 

�ملر�دي، �سلك �لدرر، 4: 15. 1
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خمطوطات الرسالة: 

ديق برتجمة خال�صة  اعتمدت يف حتقيق ن�س ر�صالة البكري: )اإحتاف ال�صَّ
الكتب  دار  مكتبة  منف�صلتني يف  عليهما  عرثت  على خمطوطتني  ال�صديق(  اآل 

بالقاهرة، وفيما ياأتي و�صف موجز لكلتيهما: 

خمطوطة دار الكتب امل�رسية رقم 1788/ 1933، وقد اتخذتها اأ�صالً، ورمزت 
لها باحلرف )اأ( ، ويقع املخطوط يف اإحدى ع�رسة ورقة، مبا فيها �صفحة العنوان، 
وت�صتمل على 18 �صفحة، طول كل منها 20 �صم، وعر�صها 30�صم، وطول امل�صاحة 
املكتوبة 18 �صم، وعر�صها 25�صم، وت�صم الورقة الواحدة �صفحتني متقابلتني، 
الواحد ما بني  ال�صطر  الكلمات يف  حتتوى كل منهما على 22 �صطراً، وترتاوح 
9- 11 كلمة. وقد ُكتبت بخط ن�صخي مقروء غالباً، وقد ذكر يف خامتتها ما يفيد 
الآتية:  العبارة  ذلك من  البكري. ويت�صح  الدين  موؤلفها حممد كمال  اأنها بخط 
الدين  كمال  بن  م�صطفى  الدين  كمال  حممد  الفتوح  اأبو  الفقري  وكتبه  »قاله 
ذو  ثاين ع�رس  واحلنفي مذهباً، يف  اخللوتي م�رسباً  ن�صباً،  احل�صيني  ال�صديقي 
اأخرى تفيد  ، واأعقبت هذه عبارة  احلجة 1182هـ واأنا نزيل حلب ال�صهباء )1( 
اأنها كتبت من م�صودة املوؤلف نف�صه على يد الفقري ال�صيد حممد بن ال�صيد عبد 
الرحيم اخلانطوماين )2( �صبط العامل العامل عبد الكرمي ال�رسباتي، يف 20 ذي 
احلجة 1182هـ )3( . وهذا يعني اأن اخلانطوماين ن�صخ الر�صالة بعد ثمانية اأيام 
فقط من تاأليفها على يد �صيخه البكري، ويف ال�صطر ما قبل الأخري من ال�صفحة 
الأخرية اإ�صارة اإىل اأن من�صيها قابلها مع مالكها امل�صار اإليه. وقد اأثبت النا�صخ 
يف ال�صفحة الأوىل من الورقة الأوىل �صل�صلة الإ�صناد بامل�صافحة )4( ، و�صعه-
كما يت�صح من �صيغة العبارة- موؤلف الر�صالة ال�صيخ حممد كمال الدين البكري،

حممد كمال �لدين �لبكري، �حتاف �ل�سديق، خمط�ط، �ص:10 . 1
ن�سبه �إىل بلدة خان ط�مان �لدينية من دم�سق.. 2
حممد كمال �لبكري م�سدر �سابق �ص:10 . 3
�نظر تعريفا لهذ� �مل�سطلح يف �ص : 39 من هذه �لر�سالة.. 4
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فهو يقول يف بدايتها بعد الب�صملة: )قد �صافحت الوالد الر�صيد ال�صيد حممد بن 
ال�صيد عبد الرحيم( )1( . 

ثم يذكر �صل�صلة من جرت على اأيديهم امل�صافحة بدءاً من ال�صيخ م�صطفى 
ال�صفحة  اأما  و�صلم-  عليه  اهلل  –�صلى  اهلل  بر�صول  وانتهاًء  ال�صديقي،  البكري 
الثانية من الورقة نف�صها، فلم ُيكتب فيها �صيء �صوى عنوان الر�صالة. اأول هذا 
يف  م�صى  من  اأخبار  املبني  كتابه  يف  لنا  ق�صى  الذي  هلل  »احلمد  املخطوط: 
غابر الأيام وال�صنني« واآخره: »�صيد املر�صلني اآمني، وقابلها من�صيها مع مالكها 

امل�صار اإليه اأح�صن اهلل اإليه«. 

خمطوطة دار الكتب، تاريخ )5173( ، ُن�صخت بتاريخ 1185 هـ، وهي ن�صخة 
منقولة من الن�صخة الأوىل غالباً مع اختالف ي�صري يف بع�س الكلمات والإ�صافات. 
وقد رمزُت لها باحلرف )ب( . وهي حمفوظة ك�صابقتها يف دار الكتب امل�رسية 
بالقاهرة حتت رقٍم ي�صري يف الأغلب اإىل �صنة الت�صجيل والإيداع 1928/ 1934، 

واإىل جواره ِخْتُم مالكها ال�صيخ عبد الغني العمري. 

كل  طول  �صفحة   )16( على  ت�صتمل  ورقات  ثماين  يف  الن�صخة  هذه  تقع 
منها 21 �صنتمرتاً، وعر�صها 30�صم، وطول امل�صاحة املكتوبة 17 �صم، وعر�صها 
26�صم، وت�صم الورقة الواحدة �صفحتني متقابلتني حتتوي كل منهما على عدد 
الواحد  ال�صطر  يف  الكلمات  وترتاوح  �صطراً،   22  -20 بني  يرتاوح  الأ�صطر  من 
بني )13- 15( كلمة. وقد كتبت بخط رقعي ح�صن، وذكر يف خامتتها ما يفيد 
اأنها نقلت من خط موؤلفها، دون ذكر لنا�صخها، وذلك يف �صهر رجب الفرد �صنة 
1185هـ، اأي بعد فرتة تقارب ثالث ال�صنوات من تاأليفها. ومن املرجح اأن يكون 
النا�صخ امراأة مل ت�صاأ اأن ُيذكر ا�صمها. والدليل على ذلك قولها يف خامتة الر�صالة 

»اأح�صن اهلل ختامها«. 

ومن الالفت للنظر قول النا�صخ يف هذه اخلامتة: »قاله الفقري اأبو الفتوح 
حممد كمال الدين« يف حني وردت العبارة يف الن�صخة )اأ( هكذا: »قاله وكتبه«

نف�سه، �ص: 1.. 1
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مما يدل على اأهميتها وقرب عهدها من املوؤلف. ويالحظ اأي�صا اأن ثمة اختالفاً 
ي�صرياً يف عنوان الر�صالة بني الن�صختني، ففي الن�صخة )اأ( ، ورد العنوان على 
اهلل  للفقري رحمه  دِّيق،  ال�صِ اآل  ديق برتجمة خال�صة  ال�صَّ الآتي: »اإحتاف  النحو 
اهلل  غفر  احلنفي  اخللوتي  احل�صيني  ال�صديقي  م�صطفى  بن  الدين  كمال  حممد 
تو�صيح  العنوان  هذا  ي�صار  اإىل  وكتب  اآمني»،  امل�صلمني  وجلميع  لهما  تعاىل 
ن�صه: »هذه ترجمة ال�صيخ م�صطفى البكري واملرتجم ابنه ال�صيخ حممد كمال 
اأما يف الن�صخة )ب(  اآمني»،  اآمني  اآمني  الدين احل�صيني اخللوتي قد�س �رسهما 
لفخر  ال�صديق  اآل  برتجمة خال�صة  ال�صديق  »اإحتاف  هكذا:  العنوان  ورد  فقد   ،
فخر  ابن  الدين  كمال  حممد  ال�صيد  التحقيق  على  الأولياء  وخال�صة  العلماء، 
العلماء وامل�صايخ املعتقدين ال�صيخ م�صطفى من ن�صل اأبي بكر ال�صديق احل�صيني 
اآمني. واأول هذه املخطوطة: »حممد  اخللوتي احلنفي، غفر اهلل له ونفعنا بهم 
وال�صنني«.  الأيام  غابر  ق�صى يف  من  اأخبار  املبني  كتابه  لنا يف  ق�صى  الذي 
واآخرها: »نقلت عن خط موؤلفها حفظه اهلل تعاىل، واأبقاه بجاه حممد والأنبياء، 
وذلك يف �صهر رجب الفرد الذي هو من �صهور �صنة خم�س وثمانني ومائة هجرية 

اأح�صن اهلل ختامها«. 

عملي يف حتقيق النص: 

عملت يف البداية على الر�صالة التي جعلتها اأ�صالً لقدمها واكتمالها، وكونها 
منقولة عن ن�صخة املوؤلف، وهي الن�صخة املرموز لها باحلرف )اأ( ، وحر�صت على 
اإيراد الن�س كما جاء يف هذه الن�صخة، ومل اأحد عنه، غري اأنني اأ�رست اإىل موا�صع 
ي�صتقيم  حتى  العبارات  يف  والنق�صان  الزيادة  وموا�صع  الكلم،  يف  الت�صحيف 

املعنى، ويزول ما قد يكون فيه من غمو�س اأو التبا�س. 

وقد حاولت من خالل موازنتي بني الن�صختني الإ�صارة اإىل اأوجه الختالف 
اإ�صافة للن�س  قليلة، وو�صعت كل  يف الكلم والعبارات، وهي- حل�صن احلظ – 
من الن�صخة )ب( بني قو�صني مربعني، واأ�رست اإليها يف الهام�س بعبارة: )الزيادة 



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

18 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

بني القو�صني من ب( ، كما اأ�رست اإىل الكلمات والعبارات التي وردت يف الن�صخة 
)ب( ب�صورة مغايرة للن�صخة )اأ( ، اأو �صقطت من الن�صخة )ب( بهدف بيان الفروق 
بني الن�صختني، وحر�صت على ت�صويب غالبية الأخطاء النحوية والإمالئية يف 
الن�صخة املعتمدة )اأ( يف الهام�س حفاظاً على الن�س، واإيراده على �صورته دون 
كتبها  التي  بالرتجمة  اأو   ، )ب(  الن�صخة  ورد يف  ذلك مبا  م�صتعيناً يف  تغيري 
�صوبت  اأنني  على  ال�صديقي.  البكري  م�صطفى  لل�صيخ  الدرر  �صلك  يف  املرادي 
الإبقاء عليها يف�صد املعنى، ويخل  اأن  الأخطاء يف املنت؛ لأنني �صعرت  بع�س 
بالأ�صكال  تقيدت  وقد   . ب(  من  )الت�صويب  بعبارة:  ذلك  اإىل  واأ�رست  بال�صياق، 
الإمالئية املقبولة يف الن�س مبجمله، واأثبتُّ الهمزة عندما ل يثبتها النا�صخ، ومل 

اأ�رس اإىل هذا اخلطاأ �صوى مرة واحدة يف احلا�صية. 

واأوردت يف احلوا�صي تعريفات لبع�س الأماكن الواردة يف الن�س، م�صتعيناً 
يف ذلك مبعجم البلدان، ومعجم ما ا�صتعجم، واأح�صن التقا�صيم، واخلطط والآثار 
للمقريزي والدار�س يف تاريخ املدار�س وغريها، وعرفت اأي�صا بالكتب وامل�صنفات 
التي اأوردها املوؤلف باأ�صمائها املجردة دون ذكٍر لأ�صماء موؤلفيها، اأو ذكرها بال�صم 
الذي �صهرت به يف زمنه م�صتعيناً ب�صلك الدرر للمرادي، وك�صف الظنون حلاجي 
خليفة، ومعجم املطبوعات العربية واملعربة ل�رسكي�س، وتاريخ الآداب العربي 
لربوكلمان، واأخرياً حر�صت- من باب اإمتام الفائدة- على اإيراد تعريفات موجزة 
امل�صادر  اإىل  القارئ  اإحالة  باإمكاين  وكان  الر�صالة،  يف  ذكرهم  الوارد  لالأعالم 
واملراجع التي ترجمت لهم جتنباً للح�صو والتطويل، ولكني اآثرت ت�صهيل الأمر 
اأن العديد من هذه  ما  على القارئ، وجتنيبه م�صقة البحث والتمحي�س، ول �صيَّ
ما  ح�صب  اأو  باألقابها،  وردت  بل  الر�صالة،  كاملة يف  اأ�صماوؤها  ترد  مل  الأعالم 
ا�صتهرت به يف ذلك الع�رس )1( مما يجعل الأمر ع�صرياً على القارئ الراغب يف 

ِع اأخبارها.  معرفة هذه الأعالم وتتبِّ

�أذكر مثااًل على ذلك �سيخ �خل�رسوية يف حلب، فقد ورد يف �لر�سالة باللقب �لذي ��ستهر به وه� �أحمد )�لبني(. 1
حيث كان على ما يبدو بائعًا للنّب، وقد نقبت ط�ياًل ملعرفة �سيء ما عن هذ� �لرجل فلم �أعرث على ترجمة له.
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اإ�صاءة مركزة وموجزة لكل علم  اإح�صا�س ب�رسورة تقدمي  من هنا متلكني 
من اأولئك الأعالم، لأنه فيه فائدة للباحثني واملهتمني بدرا�صة الع�رس العثماين، 
وهو ع�رس يحتاج- كما ذكرت- �صابقا اإىل مزيد من الأبحاث والدرا�صات اجلادة 
اإ�صهام يف ك�صف  لتو�صيح معامله وك�صف املخبوء منها، ورمبا كان فيها اأي�صاً 
موارده  وتعرُّف   ، ال�صديقي(  البكري  م�صطفى  )ال�صيخ  له:  املرتجم  �صخ�صية 
العلمية والثقافية التي نهل منها، وكان لها تاأثري ملمو�س يف حتديد خلفيته، 

وت�صكيل حياته العلمية والروحية. 

وبعد، فاإنني اأرجو من خالل تقدمي هذا الن�س للقارئ اأن اأكون قد اأ�صهمت، 
ولو بجهد متوا�صع، يف الك�صف عن مالمح �صخ�صية البكري ال�صديقي، واأن يكون 
عملي حافزاً للدار�صني لإجراء املزيد من الدرا�صات حول موؤلفاته، وجهوده يف 
اإثراء احلركة ال�صوفية، يف ع�رس �صهدت فيه هذه احلركة حتولت بارزة )1( يف 

مفاهيمها واجتاهاتها وعالقتها بال�صلطة احلاكمة. 

ر�جع عر�سًا لهذه �لتح�الت و�أمثلة على تغري مفه�م �لت�س�ف يف �لع�رس �لعثماين يف �أ.د. ح�سن �ل�سل��دي، . 1
�لعربية  �للغة  جممع  جملة  �لدمياطي،  و�للقيمي  �لبكري  �ل�سديقي  رحلتي  خالل  من  ومز�ر�تها  �لقد�ص  معامل 

�لفل�سطيني �لعدد �لثاين، 2001م، �ص: 18 وما بعدها.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ديق لفقري رمحة ربه  ديق خبالصة أِل الصِّ إحتاف الصَّ

حممد كمال الدين بن مصطفى الصديقي احلسيين اخللوتي احلنفي

)هذه ترمجة الشيخ مصطفى البكري واملرتجم ابنه الشيخ حممد كمال الدين احلسيين اخللوتي قدس سّرهما(

اِم  ى يف غابِر الأيَّ �صرَ ى لنا يف ِكتابِه امُلبنْي، اأخباررَ من مرَ احلمُد هلِل الذي قرَ�صرَ
ًة متبعًة، و�ُصنرَناً  ْم )1( ، فكانرَ ذلك �صنَّ ه باأن يْذكررَ لنا نباأرَ من تقدَّ وال�صننْي، واأمررَ نبيَّ
حاِبِه ُهداِة الأناْم.  الُم على اأ�رسِف اخلا�سِّ والعاْم، واآِلِه واأ�صْ الُة وال�صَّ ُيوؤْم، وال�صَّ

اأ�صريرَ  اأن  علِمِه،  �صاِبِق  وتعاىل- يف  �صْبحانرَه  اهللُ-  ى  قرَ�صرَ ملا  ُه  فاإنَّ وبعْد، 
ةرَ  ِهمَّ فحرَّْكُت  ِلقومِه،  ي  الزَّاهرَ ِع  املربَّ ذاِت  ال�صهباء،  حلبرَ  مدينِة  اأولياِء  لزيارِة 
ارْة، وذلك  اِم ذاِت النُّجوِم ال�صيَّ دينِة ِدم�صقرَ ال�صَّ التِّ�صياِر بعدرَ ال�ْصِتخارْة )2( ، مْن مرَ
بعدرَ ظهِر نرَهاِر الثالثاِء املبارْك، �صاد�ِس ذي القعدة الذي بالفرَ�ْصِل ل ُي�صارْك، �صنةرَ 

رَْف.  اثنتني )3( وثماننيرَ ومائٍة واألْف، من ِهجرِة من لُه ِنهايُة الِعزِّ وال�رسَّ
و�رِسنا نرَْطوي تلكرَ التِّالدرَ )4( والِبالْد، ونتنزَُّه يف ريا�ِس تلكرَ الأْزهاِر )5( والِعهاْد )6( ، 

ورد هذ� �الأمر يف ق�له تعاىل: )و�تل عليهم نباأ �لذي �آتيناه �آياتنا فاأن�سلخ منها فاأتبعه �ل�سيطان فكان من . 1
�لغاوين” )�الأعر�ف: 175( . وق�له تعاىل: “ و�تل عليم نباأ �إبر�هيم �إذ قال الأبيه وق�مه ما تعبدون” )�ل�سعر�ء 
�أخبار  بذكر  �الأمر  . وورد  �سبق” )طه: 99(  قد  �أنباء ما  “كذلك نق�ص عليك من  . وق�له تعاىل:   )70 -69
�لعديد من �الأنبياء و�لر�سل و�الأخيار من �الأمم �ل�سالفة يف �لعديد من �الآيات منها على �سبيل �ملثال: “ و�ذكر 

�إ�سماعيل و�لي�سع وذ� �لكفل وكل من �الأخيار” )�س�رة �ص، �الآية: 48( . 
يعني بعد �سالة �ال�ستخارة. . 2
�ثنني يف �أ، ب. . 3
�لتالد: كل مال قدمي من حي��ن وغريه ي�رث عن �الآباء، �نظر، �بن منظ�ر، ل�سان �لعرب، مادة تلد. و�أظن �أن . 4

بها  وعنى  �ملجاز،  �سبيل  على  �لكاتب  ��ستخدمها  �أو رمبا  ت�سحيف،  �أ�سابها  وقد  )تالل(  �الأ�سل  �لكلمة يف 
�ملعامل و�ملز�ر�ت و�مل�ساهد �لقدية. 

يف )ب( : �الأز�هر. . 5
�أول �ملطر �ل��سمي. وقيل: �لعهاد هي �حلديثة من �الأمطار، وقيل: هي مكان نزوله، . 6 �لعهاد: جمع عهد وه� 

قال �ل�ساجع: 
  �أ�سابتنا ِديٌة بعد ِديٍة                   على عهاٍد غرِي قدية

وقال ثعلب: عليها عهاد قدية ت�سبع منها �لناب قبل �لفطيمة. �أي �أن �لنبت قد عال وطال. �نظر، �بن منظ�ر، 
ل�سان �لعرب، مادة: عهد، جممع �للغة �لعربية، �لقاهرة، �ملعجم �ل��سيط، )�لقاهرة: مكتبة �ل�رسوق �لدولية، ط4، ( 

2004، مادة عهد، ورمبا يعني �لكاتب �الأر�ص �ملع�سبة �خل�رس�ء. 

الفصل الثاني
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ال�صفراِء  عجائبرَ  اأ�صكاِلها  واأْطلرَعْت يف   ، ُحلًَّة خ�رساءرَ  )1( رْباُء  الغرَ ْت  اكت�صرَ حيُث 
واحلمراء، واجتمعنا يف بع�ِس تلكرَ البالِد املحرو�صِة ببع�ِس اأحباٍب لهم اأخالٌق 

كرميٌة ماأنو�صة. 

ةرَ )2( )بعونِه تعاىل( )3( بدوِن ن�صٍب وم�صقة، اإىل اأن  قَّ ومل نزْل نطوي تلكرَ ال�صُّ
اأتْينا )4( خاْنُطوماْن )5( ، وهي قريٌة �صغريٌة، ولديها ذلك اخلاْن، ف�صلَّْينا به ُظهررَ 
هباء )6( ،  هنا بْعدُه اإىل جهِة ال�صَّ يوِم الأحِد ثامنرَ ع�رسرَ من ال�صهِر املرَْذُكور، وترَوجَّ

ُكور.  ماءرَ )7( باإذِن ال�صَّ ْهْ نترَ درَ راكبنيرَ مرَ

دنا  مرَ نا الأن�صاْر )8( ، وهو حملٌّ به مزاراُت اأولئكرَ الأنفاْر، وعرَ ريِقِ وُزْرنا يف طرَ
ْيِنها )10( ، اجلامِع ملا تفرَّقرَ يف  قا�صدين بيترَ اإن�صاِن عيِنها )9( ، وجامِع اأ�ْصترَاِت برَ
ايا، اأعني به الأخرَ  اِفِع األويةرَ جمِدِه مبا حازرَ بني الربرَ غريِه من املرَكاِرِم واملرَزايا، والرَّ
مرَ احلاج عبد اهلل اأغا بن املرحوِم احلاج ح�صن اأغا، ال�صهرِي  ، والأريبرَ املفخَّ امُلكرَّمرَ
ا حتلَّْت به الآذاُن  ن�صُبه الكرمُي باملريي، ن�صبًة اإىل اأحِد اأجداِده، فراأيناُه زيادًة عمَّ

)11( مْن جميِل ِخالِلِه )12( ، وبدِر هاتيكرَ املنازل. 

ها، ونالرَ من  ماِله، وحازرَ )13( مْن مكاِرِم الأخالِق اأعظمرَ ُه قد رِقيرَ يف اأوِج كرَ لكنَّ
ها، ومع ذلك فاآياديِهِ طائلٌة، و�صحائُب نواِلِه  ِة يف كلِّ اآٍن اأكرمرَ ال�صفاِت اجلماليَّ
ِكِه اْء )14(، ومت�صُّ يعِة الغرَّ ه �صاِئله، مع حمافظِتِه على نامو�ِس ال�رسَّ تهمي ملْن اآمَّ

�لغرب�ء: �الأر�ص �نظر، �ملعجم �ل��سيط، مادة غرب، ويف �حلديث �لنب�ي: “ ما �أظلت �خل�رس�ء وال �أقلت �لغرب�ء. 1
من ذي لهجة �أ�سدق وال �أوفى من �أبي ذر �سبه عي�سى بن مرمي”. �أخرجه �حلاكم يف �مل�ستدرك 3: 344، وقال 
�سحيح، و�أقره �لذهبي، و�أخرجه �لرتمذي يف، جامع �لرتمذي، كتاب �ملناقب، باب مناقب �أبي ذر ر�سي �هلل 

عنه رقم 3801، وقال: ح�سن غريب. 
�ل�سقة: �ل�سفر �لبعيد �أو �مل�سافة ي�سق قطعها، �ملعجم �ل��سيط، مادة �سق. . 2
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( . . 3
�آتينا يف �الأ�سل. . 4
خان ط�مان: قرية �سغرية بني دم�سق وحلب، و�إليها ين�سب نا�سخ �لر�سالة. . 5
يعني حلب، و�ل�سهباء تعني �لبي�ساء �لتي يخالطها �سئ من �ل�س��د، �بن منظ�ر، ل�سان �لعرب: مادة �سهب. . 6
�لدهماء: �لناقة �إذ� ��ستد �س��دها حتى ال يخالطه �سيء من �لبيا�ص، �بن منظ�ر، ل�سان �لعرب: مادة دهم. . 7
�الأن�سار: م�قع قريب من حلب يبدو �أنه كان فيه بع�ص �ملز�ر�ت �ل�س�فية. . 8
كناية عن رفعة �ساأنه ومكانته. . 9

�أ�ستات بينها: �ملتفرقة �لبعيدة. . 10
يق�سد �ل�سماع: �أي ما �سمعته �الآذ�ن عن �سفاته و�سمائله. . 11
�خِلالل: �ل�سفات و�ل�سجايا، �نظر جممع �للغة �لعربية �لقاهرة، �ملعجم �ل��سيط، مادة خلل. . 12
قد حاز يف �الأ�سل و�لت�س�يب من )ب( . . 13
يف ب: �لغر�. . 14
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ريقرَِة الزهراْء )1( ، واأدامرَ اهللُ عليِه �صحاِئبرَ  ميلة، وتلكرَ الطَّ اأهِل املرَزايا اجلرَ بحبِّ 
رِمه واأف�صاِلِه وجوِده.  جوِدِه، مبنِّه وكرَ

)3( منِّي  اأمٍر عليْه، طلبرَ  كلِّ  ْعويِلِنا يف  وترَ  ،  )2( ]لديْه[  ِتنا  اإقامرَ اأثناِء  ويف 
الوالِد  الأ�صتاِذ  اأْحواِل  عن  تنبُئ  ررَْة،  )4( حمرَّ )مفيدًة(  ترجمًة خمت�رسْة، جاِمعًة 

ِد�سرَ �رسُّه، وتعرُِّف باأ�ْصياِخِه الكرام. وحنيرَ وفاِته، وما بلغرَ عمرُه.  قُّ

يُتُه:  و�صمَّ املرَراْم،  ذلك  يف  ِكتاباً  ْفُت  األَّ اأعواْم،  من  م�صى  فيما  كنُت  وقد 
ثمانيِة  على  ْبُتُه  ورتَّ  )5( ة».  البكريَّ ُخال�صِة  ترجمِة  يف  ُة  البكريَّ »التلخي�صاُت 

معُت جميعرَ تنقُّالِت اأُ�صتاِذنا يف �صائِر )6( تلكرَ الأْحقاْب.  اأبواْب، جرَ

املعبوْد  الكرمُي  ُه  اإنَّ الإعانةرَ  ون�صاألُه  واملق�صوْد،  امُلراُد  هو  فيما  ْع  وْلنرَ�رسرَ
دِّيق».  اآل ال�صِّ ديِق برتجمِة خال�صِة  )8( ال�صَّ )7( الر�صالة »باإحتاِف  لهذه  ياً  م�صمِّ
ْت بركاُته  فنقول: اأ�صتاُذنا هو الذي �صاعْت فوا�صلُُه )9( وف�صاِئلُه يف الأكواْن، وعمَّ
الدين بن عليِّ بن كماِل  الفتوح م�صطفى بن كماِل  اأبو  والأزماْن،  الآفاِق  �صائررَ 
الدين بن عبِد القادر حميي الدين ابن ال�صيِخ بدِر الدين، )نزيِل دم�صقرَ ال�صام، وفدرَ 
اإليها من م�رس( ، بن نا�رِس الدين حممد بن �صهاِب الدين اأحمد بن نا�رِس الدين 
حممد بن بهاِء الدين عو�س بن عبِد اخلالق بن عبِد املنعم بن يحيى بن احل�صِن 
بن مو�صى بن يحيى بن يعقوبرَ بن جنِم الدين بن اأبي الروح عي�صى بن �صعبان 
بن عي�صى املدعوِّ عو�صاً بن )10( داود بن حممد بن نوح ابن )11( ال�صيخ طلحة 

يعني �لطريقة �خلل�تية �لتي كان و�لده من �أبرز م�سايخها، و�سنعرف بها وب�سل�سلة م�سايخها الحقًا. . 1
�لكلمة بني �لق��سني غري م�ج�دة يف )ب( . . 2
يف )ب( : فطلب مني. . 3
�لكلمة بني �لق��سني غري م�ج�دة يف )ب( . . 4
مل يذكر هذ� �لكتاب �سمن م�ؤلفات �ل�سيخ كمال �لدين �لبكري يف �لرتجمة �لتي كتبها �ملر�دي له يف �سلك . 5

�لدرر، ومل يرد له ذكر يف ك�سف �لظن�ن، �أو يف معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة ل�رسكي�ص، ومع ذلك فاإن 
�سياق �لرتجمة �لتي كتبها �ملر�دي لل�سيخ �لبكري �ل�سديقي ي�سري �إىل �أنه �أفاد من هذ� �لكتاب، ونقل عنه كثري�ً 

من �ملعل�مات �ملتعلقة بحياة �ملرتجم له �ل�سيخ �ل�سديقي و�سعره وم�ؤلفاته. 
�لهمزة �ملنب�رة ياء. وقد . 6 �لع�رس، حيث كان�� يكتب�ن  �ل�سائع لدى كتاب ذلك  �لنمط  �الأ�سل. وه�  �ساير يف 

�أرجعنا �لهمزة يف كل م�قع وردت فيه ياء �إىل �أ�سلها. 
�ل�س��ب: هذه. . 7
�ل�س��ب: �إحتاف. . 8
ف���سله، جمع فا�سلة: �لنعمة �لعظيمة، جممع �للغة �لعربية �لقاهرة، �ملعجم �ل��سيط، مادة ف�سل. . 9

يف �أ: �بن و�لت�س�يب من ب. . 10
بن يف �أ، ب. . 11
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)�صلطاِن مدينِة النبي �صلى اهلل عليه( ابن ال�صيد الإمام اأبى حممد عبد اهلل ابن 
)1( الإماِم املجتهِد ال�صحابيِّ اأبي الف�صل عبد الرحمن ابن الإماِم الأعظِم خليفِة 

ر�صوِل اهلل- �صلى اهلل عليه و�صلم- اأبي بكر ال�صديق ر�صى اهلل تعاىل عنه. 

يفِة ُعلما  دِّيقّي، واأما ن�صُبُه احل�صينّي، فاأولً من واِلدِتِه ال�رسَّ هذا ن�صبُه ال�صِّ
ع )3( .  ابنة )2( احلاج حممد ال�صهرِي ن�صُبه بامُلوقِّ

اأحمد  يد  ال�صَّ  )5( ابنِة  ُعلما،  يفِة  ال�رسَّ  )4( ابنُة  فاطمُة،  ال�رسيفُة  واأُمها 
احُل�رسي، ابِن )6( ال�صيد اأبي بكر، ابِن )7( ال�صيد حممد، ابِن )8( ال�صيد عبد اهلل، 
ال�رسيِف   )12( ابِن  ال�رسيف ح�صني،   )11( ابِن  )10( عبداملوؤمن،  ال�رسيِف   )9( ابِن 
علي، ابن )13( ال�رسيِف ح�صني نزيِل الكوفة، ابِن )14( ال�صيد عبد اهلل، بِن اأحمد 
اإبراهيم بِن مو�صى الكاظم  بِن حممد بِن علي بِن نا�رِس الدين بِن ح�صني بن 
العابدين بِن احل�صني بِن علي-  الباقر بِن زين  ال�صادق بِن حممِد  بن جعفر 
ر�صى اهلل تعاىل عنه- بِن اأبي طالب عمِّ الر�صوِل- �صلى اهلل عليه و�صلم- ، 
الدين  كماِل  ال�صيِخ  اأخِت  نفي�صة،  ِة  التقيَّ  )15( ابنُة  ُعلما  يفةرَ  ال�رسَّ اإنَّ  ثم 
ديقي.  ال�صِّ القادر  ابِن )17( )ال�صيخ( )18( عبد  يقّي ابن )16( ال�صيخ على  دِّ ال�صِّ

�بن يف �أ، ب. . 1
�بنة يف ب. . 2
مل �أعرث له على ترجمة. . 3
�بنت يف �أ، ب. . 4
�بنت يف �أ و�لت�س�يب من )ب( . . 5
بن يف )ب( . . 6
بن يف �أ، ب. . 7
بن يف �أ، ب. . 8
بن يف �أ، ب. . 9

يف )ب( �ل�سيد بدل �ل�رسيف. . 10
بن يف �أ، ب. . 11
بن يف �أ. . 12
بن يف �أ، ب. . 13
بن يف �أ، ب. . 14
بنت يف �أ، ب. . 15
بن يف �أ، ب. . 16
بن يف �أ، ب. . 17
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( . . 18
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اأبى طالب-  بن  )1( احل�صن بن علي  لأبي حممد  احُل�صينيُّ  فن�صُبُه  وثانياً: 
ر�صي اهلل تعاىل عنه- فِمنرَ اجلدِّ، ال�صيخ اأحمد زين الدين بن نا�رس الدين، لأنه 
ابُن فاطمة، ابنة )2( تاِج الدين بِن )3( حممِد بِن )4( عبدالرحمن بن عبدامللك بن 
يف حممد، ابن )9(  يِف �صليمان، ابن )8( ال�رسَّ ان، ابِن )7( ال�رسَّ )5( مزحم )6( بِن ح�صَّ

يِف علي، ابن )10( ال�رسيِف حممِد بن عبد امللك بن ح�صن املكفوف، بن ح�صن  ال�رسَّ
املثلث، بن ح�صن )11( املثنى، ابن )12( الإمام اجلليِل ال�صحابيِّ ال�صيد احل�صن، 
اهرِة، والِب�ْصعِة الفاخرِة ال�صيدِة فاطمةرَ الزهراء، ر�صيرَ اهلل  ابن )13( ال�صيدِة الطَّ

تعاىل عنها. 
ِه ُقدِّ�سرَ �رِسُّه- يف ذي )14( القعدِة، اأو احلجِة احلرام،  ُوِلد- كما حرره بخطِّ
عامرَ ت�صعٍة وت�صعني واألف، بخطِّ باِب ُتوما )15( ببيِت ال�صيد يحيى ابن احلاجِّ 

ع )16( .  حممد امُلوقِّ
كرَ  وملا بلغرَ من العمِر خم�صةرَ اأو �صتةرَ �صهور، ودخلرَ جماد الأولُّ اأو الثاين، توعَّ
ه- ُبرهًة، وفيه انتقلرَ اإىل الداِر الآخرِة، و�صار متبوئاً )17(  دَّ�سرَ اهللُ روحرَ والُده- قرَ

تلك املنازلرَ الباهيةرَ )18( الباهرة. 
يف )ب( الأبي �حل�سن. . 1
�بنت يف )�أ( و�لت�س�يب من )ب( . . 2
�بن يف )�أ( و�لت�س�يب من )ب( . . 3
�بن يف )ب( . . 4
�بن يف )�أ( . . 5
يزحم يف )ب( . . 6
بن يف )�أ( ، )ب( . . 7
بن يف )�أ( ، )ب( . . 8
بن يف )�أ( ، )ب( . . 9

بن يف )ب( . . 10
ح�سني يف )�أ( ، و�لت�س�يب من )ب( . . 11
بن يف )�أ( ، )ب( . . 12
بن يف )�أ( . . 13
يف )ب( ذ� �لقعدة. . 14
باب ت�ما، من �أب��ب دم�سق �ل�سبعة، �سمي بذلك لقربه من كني�سة ت�ما �ملن�س�بة للقدي�ص ت�ما �الك�يني، يقع . 15

بالقرب منه ج�رس �أقيم على نهر بردى، ومقربة تدعى مقربة باب ت�ما، دفن فيها كثري من رجال �لعلم و�أهل 
�ل�سالح. وقد هدم �لباب يف والية �الأمري تنكز، فقام باإ�سالحه ورفعه ع�رسة �أذرع، وجدد عمارته وحديده يف 
�أ�رسع وقت ممكن، �أما �أب��ب دم�سق �الأخرى- ح�سبما يذكر �مل�ؤرخ�ن- فهي �لباب �ل�رسقي، و�لباب �ل�سغري، 
وباب �ل�سالم، وباب �لفر�دي�ص، وباب �جلامعة، وباب كي�سان، �نظر �بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، 310: 12، 42: 

10، �بن �لعماد، �سذر�ت �لذهب، 359: 3، 452. 
وه� خال �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، ر�جع �ص: 30 من هذه �لر�سالة. . 16
يف )�أ( ، متب��ء، ويف )ب( ، متب�ء�. . 17
�لباهية: �جلميلة. . 18
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كانرَ ُمت�صلِّعاً يف غالِب  ماٍل وِدين، ورَ ٍة وكرَ يُخ كماُل الديِن، ذا ِعفَّ وكانرَ ال�صَّ
وكانرَ  معلوْم،  ُه  �رِسُّ لأمٍر  بِه  وا�صُتِهررَ   ، نفيِّ احلرَ الفقِه  ِعلِم  يف  وبرَرعرَ  العلوْم، 
ِة  وال�صاُبونيَّ  ،  )2( ِة  اجلوانيَّ املدر�صِة   )1( اأعلمية  ِة  ال�صاميَّ املدار�ِس  من  عليِه 
، وغرِيِهما من   )4( )وال�صنانيْة(   ، )امل�رسيون(  تولِّيه وقفرَ  وِمنرَ اجلهاِت   ،  )3(

ْة.  بالُكليَّ لُه  الأقررَُبونرَ  ذرَها  اأخرَ ِجهاٍت 

اأمية  بني  جامِع  يف  والتدري�ْس،  بالإقراِء  م�صتغالً  اأوقاِتِه  غاِلبرَ  وكانرَ 
عند  بقيرَ  املالك،  اأمررَُهما  وتوىلَّ  ذلك  �صلرَ  حرَ ا  وملَّ نفي�ْس،  طالٍب  كلِّ  لدى 
ِه ال�صيُخ اأحمد اأفندي بن كمال  ُه ابُن عمِّ والدِته اإىل �صنِة 1111هـ )5( ، ت�صلَّمرَ

الواقِع الكبرْي،   )6( البيِتِ  واأبقاُه عندرَُه يف  يقي،  دِّ ال�صِّ القادِر  الدين بن عبِد 

يف )ب( �أعلمية. . 1
و�رسقي . 2 �الأم�ي،  �جلامع  �سمايل  �لفر�دي�ص  باب  د�خل  وتقع  �جل��نية،  �لنا�رسية  ��سم  �أي�سا  عليها  ويطلق 

�لقيمرية �ل�سغرى. �أن�ساأها �مللك �لنا�رس �سالح �لدين ي��سف بن �مللك �لعزيز حممد بن �مللك �لظاهر غياث 
�لدين غازي �بن �لنا�رس �سالح �لدين ي��سف بن �أي�ب بن �سادي، وفرغ من عمارتها �أو�خر �سنة ثالث وخم�سني 
و�ستمائة )653( ، و�أول من جل�ص فيها للتدري�ص قا�سي �لق�ساة �سدر �لدين �بن �سيخ �لدولة، ومن بعده �بنه 
جنم �لدين، ثم �لقا�سي �سم�ص �لدين بن خلكان، ومن بعده �ل�سيخ ر�سيد �لدين �لفارقي، �نظر �لنعيمي، �لد�ر�ص 

يف تاريخ �ملد�ر�ص 1: 350، 357، �بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، 13: 128، 193. 
�ل�ساب�نية: من�ساأة ممل�كية ت�سم د�ر�ً للقر�آن �لكرمي ومدر�سة، وهي تقع يف �س�ق �لنحاتني على �لطريق �لعام . 3

من باب �جلابية �إىل حّي �مليد�ن �لتحتاين قبالة مقربة �لباب �ل�سغري، وغربي �لطريق �لعظمى، ومز�ر �أو�ص 
بن �أو�ص �ل�سحابي ر�سي �هلل عنه. وبها جامع ح�سن �ملنظر، تقام فيه �جلمعة، وتربة لل��قف و�أخيه، وهي من 
�إن�ساء �ملقر �خل��جكي �أحمد �ل�سهابي �لق�سائي بن علم �لدين بن �سليمان بن حممد �لبكري �لدم�سقي �ملعروف 
بال�ساب�ين. �بتد�أ عمارتها يف �سهر ربيع �أول �سنة 863هـ، وفرغ منه �سنة 868هـ، وجددت �سنة 1360هـ، ، 
وتعد �ل�ساب�نية و�حدة من �أجمل م�سيد�ت �لعهد �ململ�كي يف دم�سق فهي غنية بعنا�رسها �لزخرفية �لرهينة 
�لتي ت��فق ت��زنًا ت�سكيليًا بتن�ع تفا�سيلها وت�زعها وتناظر م�ساحاتها. �نظر، �لنعيمي، �لد�ر�ص يف تاريخ 
�لرتميم، جريدة  يلزمه  عريق  بناء  دم�سق  �الأثرية، يف  �ل�ساب�نية  �ملدر�سة  عدرة،  ه�سام   ،270 :1 �ملد�ر�ص 
�أول 1426هـ، وفق 24 ني�سان 2005، �لعدد 9644، �ل�سفحة �اللكرتونية  �ل�رسق �الأو�سط، �الأحد 16 ربيع 

 .www. aawsat. com
�ساحة باب �جلابية بدم�سق، وهي ت�سم مدر�سة، و�سبياًل . 4 �لعثماين، وتقع يف  �لع�رس  �ل�سنانية: من م�سيد�ت 

للماء، �سيده و�يل دم�سق �سنان با�سا، و�نتهى من بنائه �سنة 999هـ/ 1590م، وللجامع و�جهة �سخمة من 
�ملد�ميك �حلجرية ذ�ت �الأل��ن �ملتناوبة يف و�سطها ب��بة مرتفعة تزخرفها حا�سية من �لقا�ساين، ويف �أعالها 
طا�سة تتدىل منها �ملقرن�سات، وما ييز هذ� �جلامع عن غريه من م�ساجد دم�سق، فه� منار�ته �مل�ستديرة 

و�ملك�س�ة باأل��ح �لقي�ساين �الأخ�رس، وهذه �لزخرفة فريدة من ن�عها وغريبة عن عمارة �ملاآذن يف دم�سق. 
كتبت باحلروف يف )ب( . . 5
يف )ب( ، بيته. . 6
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قربرَ املار�صتاِن النوريِّ )1( ال�صهرْي، فقراأرَ على احلافِظ الكاتِب حممد جلبي �صايل 
حيدر )2( ، وكانرَ ُخنِترَ هناِلكرَ بتاريٍخ هو )ختان األك( )3( ، ويف �صنة 1113هـ )4( 
لِّد )5( يف حمراِب  يِخ عبد الرحمن امُلجرَ اأخذ يف القراءِة على �صيِخِه العالَّمِة ال�صَّ
ْلفرَ نبيِّ اهلِل يحيى بن زكريا عليهما ال�صالة وال�صالم، فقراأرَ  ِة خرَ ال�صادِة ال�صافعيَّ

ها )7( لل�صيِخ خالٍد الأزهريِّ )8(،  عليِه الأجروميةرَ )6( ثالثرَ مرَّات، ثم �رْسحرَ

�لبيمار�ستان �لن�ري: كلمة �لبيمار�ستان فار�سية مركبة من مقطعني: )بيمار( ومعناها مري�ص، و )�ستان( . 1
�أنها تعني د�ر �ملر�سى، وكانت �لبيمار�ستانات مبثابة م�ست�سفيات ومد�ر�ص للطب، ويقع  �أي  ومعناها د�ر؛ 
�لبيمار�ستان �لن�ري و�سط دم�سق �لقدية غربي �س�ق �خلياطني يف حّي �سيدي عام�د عند زقاق ن�ر �لدين 

�ل�سهيد )�لقريب من �س�ق �حلميدية و�جلامع �الأم�ي( ، وقد �أجنز �لبناء على مرحلتني: 
�الأوىل: �أقيم �لبناء �الأ�سا�سي يف عهد �مللك �لعادل ن�ر �لدين حمم�د زنكي عام 549هـ/ 1154م. 

عه �لطبيب بدر �لدين �بن قا�سي بعلبك �سنة 637هـ/ 1239م، ثم قام برتميمه �مللك �لظاهر   �لثانية: حني و�سَّ
بيرب�ص �لبندقد�ري، ثم �ل�سلطان قالوون. 

و��ستمر �لبيمار�ستان �لن�ري يف عمله كم�سفي ومدر�سة للطب حتى نهايات �لقرن �لتا�سع ع�رس، حيث ُبني �أول 
م�سفى عام 1899م يف عهد �ل��يل ح�سني ناظم با�سا �أيام �ل�سلطان عبد �حلميد �لثاين، فتح�ل �لبيمار�ستان 
�إىل مدر�سة لالإناث، ثم �إىل ثان�ية جتارية )مدر�سة للتجارة( ، ثم �نتبهت مديرية �الآثار �إىل �أهميته �الأثرية 
�ل�سياحية مع  �ملفكرة  ليدخل يف  �إىل متحف  �ل�سخرية، فح�لته  و�الأب��ب  بارتفاع �جلدر�ن  �ملتميز  وبنائه 

�ملتاحف �الأخرى. 
وت�سري �ل�ثائق �ملحف�ظة يف �لبيمار�ستان �إىل �أن �إد�رة �مل�ست�سفى كانت تتعامل مع �ملر�سى باأ�ساليب متعددة 
وناجحة، فقد كان �الأطباء ي�ستخدم�ن �مل��سيقا عالجًا �رسوريًا لتهيئة مر�سى �الأع�ساب خا�سة، وكانت 
�الإد�رة تقيم حفاًل لكل مري�ص يغادر �مل�ست�سفى، ومتنحه خم�ص قطع ذهبية كي ي�رسف جزء�ً منها، وال ي�سطر 
للعمل مبا�رسة ويختلط بالنا�ص، ويبقى �جلزء �الآخر ليفتتح عماًل خا�سًا به. �نظر، د. قتيبة �ل�سهابي، دم�سق 
�سامر �سكيك،  للطباعة و�لن�رس و�لت�زيع، ط3، 1994( �ص: 34، م.  �لن�ري  تاريخ و�س�ر، )دم�سق: م�ؤ�س�سة 

�لبيمار�ستان �ساهد على عبقرية عربية، جملة �أقالم �لثقافية، دم�سق، �ل�سفحة �اللكرتونية
 .www. aklaam. net 

مل �أعرث له على ترجمة. . 2
هكذ� وردت يف �لن�سختني �أ، ب. . 3
كتبت باحلروف يف )ب( ثالثة ع�رس وماية و�ألف. . 4
عبد �لرحمن �ملجلد: ه� عبد �لرحمن بن حميي �لدين �ل�سليمي �ملعروف باملجلد �لدم�سقي، �الإمام �لعاقل �لنح�ي . 5

�ملعمر، ولد تقريبًا بعد �لثالثني و�ألف، وت�يف بدم�سق �سنة 1140هـ، تلقى �لعلم يف دم�سق و�أجازه كثريون، ثم 
جل�ص للتدري�ص يف �جلامع �الأم�ي، و�أخذ �لنا�ص عنه طبقة بعد طبقة، وكان معروفا ب�سعة �سدره، وح�سن خلقه 

و�سربه على تفهيم طالبه. �أنظر ترجمته يف: �ملر�دي، �سلك �لدرر، 2: 327، فهر�ص �لفهار�ص، 2: 726. 
�هلل . 6 )�أب� بكر عبد  �ل�سنهاجي  د�ود  �ألفها يف مكة �ملكرمة حممد بن حممد بن  �الأجرومية.  تعرف باملقدمة 

�لنح�ي( )672هـ- 723هـ( ، �مل�سه�ر باأبن �آجروم، و�رسحها كثريون منهم خالد �الأزهري �ل��رد ��سمه يف 
�لن�ص، وقد طبعت على �حلجر يف بد�ية �الأمر، ثم طبعت بعد ذلك مر�ر� طباعة حديثة باحلروف يف �أكرث من 
بلد، وال �سيما يف م�رس. �نظر، �رسكي�ص معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة 1: 25- 26، و�نظر قائمة باأ�سماء 

من �رسحها يف �ملرجع نف�سه، 1: 81. 
�رسح �الأجرومية: لل�سيخ خالد �الأزهري، طبعت بب�الق �سنة 203هـ، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1: 81. . 7
خالد �الأزهري ��سمه خالد بن عبد �هلل �أبي بكر بن حممد �أحمد �جلرجاوي �الأزهري �مل�رسي �ل�سافعي �ملعروف بال�قاد . 8

زين �لدين. �أنظر ترجمته يف �ل�سخاوي، �ل�س�ء �لالمع، 3: 171 �بن �لعماد، �سذر�ت �لذهب، 8: 26، �لغزي، �لك��كب 
�ل�سائرة 1: 188، عمر ر�سا كحالة، معجم �مل�ؤلفني، 4: 96، 97، �رسكي�ص، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1: 81. 
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ها لالأ�صموين )4( ، ثم  حرَ ةرَ )3( و�رسرَ ةرَ )1( ثم قواعدرَ الإعراِب )2( ، ثم الألفيَّ ثم الأزِهريَّ
ةرَ )5( ، وبداأ بالأمايل )6( . ويف �صنة 1115 هـ )7( قراأ على �صيِخ امُلحدِّثنيرَ  اجلْزِريَّ
ا )10( ، ثم قراأ  ها )9( للقا�صي زكريَّ حرَ ، ثم �رسرَ ِةِ ْزريَّ نبليِّ )8( منترَ اجلرَ اأبي املواهِب احلرَ

حرَ النُّخبِة )11( لالإمام الع�صقاليّن.  عليِه �رسرَ

وكانرَ يطاِلُع له الدرو�سرَ ال�صيُخ الفا�صُل ال�صيُخ حممد الدكدكجي )12( ، ومع

��سمها �ملقدمة �الأزهرية يف علم �لعربية خلالد �الأزهري، �أنظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1: 81. . 1
��سمه: )�الإعر�ب عن ق��عد �الإعر�ب( ، وه� خمت�رس م�سه�ر بق��عد �الإعر�ب �ألفه جمال �لدين �أب� حممد عبد . 2

�هلل بن ي��سف بن �أحمد بن عبد �هلل بن ه�سام �الأن�ساري، �أنظر، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة: 1: 273. 
�ألفية �بن مالك جمال �لدين �لطائي �ل�سافعي �لنح�ي نزيل دم�سق )600هـ- 672هـ( ، طبعت مر�ر� . 3 يعني 

و�رسحها كثريون، وت�سمى �أي�سا: )�خلال�سة يف �لنح�( �أنظر، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1: 233. 
�رسح �ألفية �بن مالك لن�ر �لدين �بي �حل�سن علي بن حممد �الأ�سم�ين �ل�سافعي، �نظر معجم �ملطب�عات �لعربية . 4

و�ملعربة، 1: 452. 
�لدين . 5 �سم�ص  �بن �جلزري،  يعلمه، وم�ؤلفها  �ن  �لقارئ  �ملقدمة فيما يجب على  �أو  �ملقدمة �جلزرية،  ��سمها: 

�ب� �خلري حممد بن حممد بن علي بن ي��سف �لعمري �ملعروف بابن �جلزري �لدم�سقي �ل�سافعي )751هـ- 
833هـ( وهي منظ�مة تقع يف 107 �أبيات يف �لتج�يد، �نظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1: 63. 

يف )ب( : ويد� �المايل. . 6
يف )ب( : �سنة خم�سة ع�رس وماية و�ألف حيث كتبت �الرقام باحلروف. . 7
�أب� �مل��هب �حلنبلي )1044هـ- 1126هـ( ه� �أب� �مل��هب بن عبد �لباقي بن عبد �لقادر بن عبد �لباقي بن . 8

�إبر�هيم بن عمر بن حممد �حلنبلي �لدم�سقي، �ل�سهري جده بابن �لبدر مفتي �حلنابلة بدم�سق، تلقى �لعلم على 
�لعديد من علماء دم�سق وم�رس و�حلرمني، وت�ىل �لتدري�ص بعد وفاة و�لده يف حمر�ب �ل�سافعية بدم�سق، وله 

�لعديد من �مل�ؤلفات و�لت�سانيف، �نظر ترجمته يف، �سلك �لدرر 1: 67- 69. 
يعني �رسح �ملقدمة �جلزرية وي�سمى: “�لدقائق �ملحكمة، يف �رسح �ملقدمة �جلزرية يف �لتج�يد”، وقد طبع يف . 9

�ملطبعة �مليمنية، �سنة 1308هـ، �نظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة 1: 485. 
�أب� يحيى )826هـ- 926هـ( ولد . 10 �أحمد بن زكريا �الأن�ساري �مل�رسي �ل�سافعي  ��سمه: زكريا بن حممد بن 

�لق�ساة باإحلاح من  �لقاهرة، وكفَّ ب�رسه �سنة 906هـ، ويل ق�ساء  ، وتعلم يف  يف �سنيكة )ب�رسقية م�رس( 
�ل�سلطان قايتباي، ثم مالبث �ل�سلطان �أن عزله لزجره �إياه عن ممار�سة �لظلم، فعاد �إىل ��ستغاله بالعلم �إىل 
�أن ت�يف. وه� عامل �سليع يف �لفقه و�حلديث له �لعديد من �مل�ؤلفات و�لر�سائل و�أغلبها خمط�ط منها: ر�أ�ص 
�ملطالب يف �رسح رو�سة �لطالب يف �لفقه، وحتفة �لباري على �سحيح �لبخاري يف �حلديث، و�رسح �سذور 
�لذهب البن ه�سام يف �لنح�، و�لدقائق �ملحكمة يف �لقر�ء�ت، �أنظر ترجمته يف كحالة، معجم �مل�ؤلفني، 4: 
182، �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص 1: 196، �لغزي، �لك��كب �ل�سائرة، 1: 207، �بن �لعماد، �سذر�ت �لذهب، 9: 

134- 136، �ل�س�كاين، �لبدر �لطالع 2: 252- 253، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1: 483. 
�رسح نخبة �لفكر يف م�سطلح �أهل �الأثر )م�سطلح حديث( البن حجر �لع�سقالين )773هـ- 852هـ( طبع مر�ر�، . 11

�أنظر، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعرَّبة، 1: 80. 
��سمه حممد بن �إبر�هيم بن حممد �لدكدكجي )1080هـ/ 1669م( )1131هـ/ 1719م( . �لرتكماين �الأ�سل، . 12

�ل�سديقي  در�ص  وقد  دم�سق،  يف  �ل�ساذلية  �لطريقة  �سيخ  وكان  و�ساعر،  و�أديب  �س�يف  �حلنفي،  �لدم�سقي 
على يديه، ويعد من �أ�سياخه، وكتب له ترجمة �سماها: )مرهم �لف�ؤ�د �ل�سجي يف ذكر ي�سري من ماآثر �سيخنا 
�لدكدكجي( ، �أنظر ترجمته يف �سلك �لدرر، 4: 25- 27، �لبغد�دي، هد�ية �لعرفني، 2: 315 و�ي�ساح �ملكن�ن، 
�ص: 502: 322، معجم �مل�ؤلفني، 8: 214، عبد �لغني �لنابل�سي، �حل�رسة �الأن�سية يف �لرحلة �لقد�سية، �ص: 

 .106 ،88 ،55 ،14
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اأبي  �رسرَ على  )2( مرَّاْت، وحرَ الديِن  )1( ، وع�صامرَ  ذلك قراأرَ عليِه منترَ ال�صتعاراْت 
اأولِّ اجلزِء  اإىل  املواهِب املذكوِر �رسحرَ ابن )3( حجٍر على منِت �صحيِح الُبخاريِّ 
حرَ  �رسرَ امُلجلِّد  الرَّحمن  عبِد  ال�صيِخ  على  يقراأُ  كانرَ  فقد  ذلك  ومع  منه،  الثالِث 
وهرِة الكبري )4( للالقاين )5( ، بقراءِة الأ�صتاِذ العارِف ال�صيِخ عبد اللطيِف بن  اجلرَ
ّي )6( ويف �صنِة 1116هـ )7( اأخذ يف الِقراءِة على  ِتِ لورَ لبيِّ اخلرَ ُح�صاِم الدِّين احلرَ
امِع ليِه يف جرَ ِق. املنال اإليا�س الكردّي )8( ، فقراأرَ عرَ الإماِم الكامِل الزاهِد امُلحقِّ

�ال�ستعار�ت: يعني “�لر�سالة �لرت�سيحية” يف �أق�سام �ال�ستعار�ت الأبي �لقا�سم �ل�سمرقندي، �أنظر، حاجي. 1
خليفة، ك�سف �لظن�ن 1: 853. 

ع�سام �لدين: يعني �رسح ع�سام �لدين �إبر�هيم بن حممد �ال�سفر�ييني )ت: 944( ، على �لر�سالة �لرت�سيحية يف . 2
�ق�سام �ال�ستعار�ت �سابقة �لذكر. �نظر: ك�سف �لظن�ن 1: 853. 

��سمه )فتح �لباري ب�رسح �سحيح �لبخاري( ، وله مقدمة عن��نها )هدى �ل�ساري �ىل فتح �لباري( ، وه� من . 3
�لكتب �ملعتربة يف �ل�سنة �لنب�ية، وقد طبع مر�ر�، �أنظر، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة 1: 81. 

��سمه )�إحتاف �ملريد �رسح ج�هرة �لت�حيد( لل�سيخ عبد �ل�سالم بن �إبر�هيم �للقاين، وه� �رسح ملنظم�مة يف . 4
معجم  �ملالكي،  �للقاين  �إبر�هيم  بن  �لدين  برهان  �الإمام  و�لده  نظمها   ، �لت�حيد(  )ج�هرة  ��سمها:  �لت�حيد 

�ملطب�عات �لعربية و�ملعرَّبة 2: 1592، 1593. 
هكذ� يف �الأ�سل، و�ل�س��ب للقاين وه� عبد �ل�سالم بن �إبر�هيم �للقاين )971هـ- 1078هـ( �سيخ �ملالكية يف . 5

ع�رسه، �أنظر ترجمته يف: خال�سة �الأثر، 2: 416، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة 2: 1592. 
�ل�سيخ عبد �للطيف بن ح�سام �لدين �حللبي �خلل�تي، نزيل دم�سق، ولد بحلب �ل�سهباء، وخرج منها و�سافر . 6

�أع��م يف جامع �جلالَّد، وعن  �أربعة  و�أقام عنده  �لقاهرة  �الأدرن�ي يف  و�أخذ عن �سيخه م�سطفى  وطاف، 
�لعارف  �الأ�ستاذ  �سيخ  وه�  �خلل�تية،  �لطريقة  م�ؤ�س�سي  من  وه�  �أدرنة.  مدينة  يف  قر�با�ص  علي  �سيخه 
ديقي لل�ج�د، و�سار من �أرباب �ل�جد�ن  م�سطفى �ل�سديقي �لبكري �لدم�سقي وبربكة �أنفا�سه عليه برز �ل�سّ
م��سعة  ترجمة  عنه  �لدرر-  �سلك  يف  -�ملر�دي  ذكر  كما  �ل�سديقي  كتب  وقد  ومر�سده،  ومربيه  و�ل�سه�د 
ت�يف  وقد  كر�مات.  من  به  ��ستهر  وما  �سمائله  فيها  وذكر  و�أط��ره،  �أح��له  فيها  بنيَّ  �أب��ب،  على  رتبها 
�أول رجب �سنة 1121هـ، ودفن برتبة مرج �لدحد�ح، تاركًا ور�ءه خلفاء و�تباعًا ومريدين ال  بدم�سق يف 
�الإ�سالم حممد بن �سامل  �أخذ �سيخ  �لبكري )ت 1162( وعنه  �ل�سيخ م�سطفى  �أخذ عنه  يح�س�ن كرثة، فقد 
�حلنفاوي )ت 1181 هـ( وعنه �أخذ �سيخ حمم�د �لكردي )ت 1195( ، فال�سيخ �أحمد �لدمه�جي )ت 1246 
ْن ت�ل�� م�سيخه �الأزهر. �نظر ترجمته يف: �ملر�دي، �سلك �لدرر،  هـ( ، و�حلفناوي و�ل�رسقاوي و�لدمه�جي ممَّ
123: 3. �لك�ثري، �ل�سيخ حممد ز�هد، �لبح�ث �ل�سنيَّة عن بع�ص رجال �أ�سانيد �لطريقة �خلل�تية )�لقاهرة: 

�ملكتبة �الأزهرية. د. ت( ، �ص 47. 
كتبت باحلروف هكذ� )�سنة �ستة ع�رس وماية �ألف( يف )ب( . . 7
�أ�سمه �ليا�ص بن �إبر�هيم بن د�ود بن خ�رس �لكردي �ل�سافعي )1407هـ- 1138هـ( ، قدم دم�سق بعد �ل�سبعني . 8

و�ألف للهجرة، وقر�أ على م�سايخها، وتفرغ للعلم م�ؤثر� لذته على لذ�ت �لدنيا، مل يتخذ ولد� وال عقار� وال زوجة 
وبرع يف �لعل�م، و�نقطع للتاأليف و�لتدري�ص يف �ملدر�سة �لبدر�ئية �أواًل، ثم يف جامع �لعد��سي بعد ذلك، كتب 
ليلة  �للغة، وكانت وفاته  �لفقه و�لعقائد و�لت�س�ف وعل�م  �مل�ؤلفات و�لت�سانيف يف  �لعديد من  يف حياته 
�لثالثاء �ساد�ص ع�رس من �سعبان، �سنة ثمان وثالثني ومائة و�ألف، ودفن برتبة باب �ل�سغري، �أنظر ترجمته 

يف: �ملر�دي، �سلك �لدرر 1: 272، 274، �لبغد�دي: هد�ية �لعارفني، 1: 226. 
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العدا�صيِّ مْن تف�صرِي القا�صي البي�صاوي )1( اإىل اأولِّ �ُصورِة النَّحل، وقراأرَ عليِه �رسحرَ 
ِد )3( لل�صعِد التفتازايّن  ت�رسيِف العزي )2( ملنال جامي، وقراأرَ عليِه �رسحرَ املقا�صِ
ال الفاكّي )4(  اإىل نحو الثلثني، وفيها قراأرَ على الإماِم الفا�صِل ال�صيِخ حممد احلبَّ
ْعه  مرَ له احُل�صور، ومل يقطرَ ذوِر )7( للموؤلف، وكانرَ تقدَّ على )5( القطِر )6( و�رسِح ال�صُّ
ال�صلمرَ يف املرَنِطِق لالأُخْي�رسّي  )8( ، فقراأرَ عليِه  ِة  ْمعرَ ال�صَّ يِخ عثمانرَ بِن  ال�صَّ على 
ْيُخ عبُد الرحيِم  ُة ال�صَّ الَّمرَ ليِه العرَ ْن قراأرَ عرَ ُه )10( ب�رسحِه عليه، ومِمَّ اأعادرَ )9( ، ثم 

ِة )12( للموؤلِف، مع �رسِح ابن عقيٍل ْحرَ ال�صُنو�صيَّ واِقّي )11( ، فقد قراأرَ عليِه �رسرَ الطَّ

��سمه �لكامل “�أن��ر �لتنزيل و�أ�رس�ر �لتاأويل ويعرف بتف�سري �لبي�ساوي، ن�سبة مل�ؤلفه �سيخ �ال�سالم نا�رس. 1
�لدين �أبي �خلري �ل�سري�زي قا�سي �سري�ز. �أنظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 617: 1. 

�لت�رسيف �لعزي �أو �لعزي يف �لت�رسيف. خمت�رس يف علم �ل�رسف متد�ول، �رسحه كثريون منهم �ملنالجامي، . 2
و�سعد �لدين �لتفتاز�ين. �ألفه عز �لدين �أب� �ملعايل عبد �ل�هاب بن عماد �لدين �إبر�هيم بن �أبي �ملعايل �خلزرجي 

�ملعروف بالعزي )ت: 655هـ( ، �أنظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة 977: 1. 
�رسح مقا�سد �لطالبني يف علم �أ�س�ل �لدين )�لت�حيد( . و�لكتاب و�رسحه ل�سعد �لدين �لتفتاز�ين )722هـ- . 3

793هـ( طبع يف �الآ�ستانة �سنة 1277هـ، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 637: 1. 
يف )ب( : �لفاكهي وه� حممد بن حمم�د بن �إبر�هيم بن عمر �ملعروف بابن �حلبال �ل�سافعي �الأ�سعري �ملزي . 4

�الأ�سل، �لدم�سقي. ��ستغل بالعلم على عدد من م�سايخ دم�سق، وح�رس درو�ص عبد �لغني �لنابل�سي، ثم در�ص 
يف �جلامع �الأم�ي، و�نتفع به خلق كثري، ت�يف ودفن بدم�سق �سنة 1145هـ. �أنظر ترجمته يف: �ملر�دي، �سلك 

�لدرر، 4: 116- 117. 
يبدو �أنها ز�ئدة يف �لن�ص. . 5
قطر �لندى وبل �ل�سدى، مقدمة يف �لنح�، وعليه �رسح مل�ؤلفه نف�سه، وه� �بن ه�سام �الن�ساري �لنح�ي جمال . 6

�ل�سافعي �حلنبلي  �الأن�ساري �خلزرجي  �أحمد بن عبد �هلل بن ه�سام  �أب� حممد عبد �هلل بن ي��سف بن  �لدين 
)708هـ- 761هـ( ، وطبع �لكتاب مر�ر�. معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 275: 1. 

معجم . 7 مر�ر�،  طبع  وقد  �لذكر،  �سالف  �الأن�ساري  ه�سام  البن  �لعرب  كالم  معرفة  يف  �لذهب  �سذور  �رسح 
�ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 274: 1. 

عثمان بن حممد بن رجب بن عالء �لدين �ملعروف بال�سمعة �ل�سافعي �لبعلي �الأ�سل �لدم�سقي، �ل�سيخ �المام . 8
�لثالثاء تا�سع ع�رس من �سفر �سنة  �لثمانني و�ألف بقليل، ت�يف بدم�سق ليلة  �لعالمة �حلرب �ملفنن، ولد قبل 
1126هـ، ودفن بدم�سق ليلة �لثالثاء تا�سع ع�رس من �سفر �سنة 1126هـ، ودفن برتبة باب �ل�سغري بالقرب 

من �رسيح �سيدنا �و�ص بن �أو�ص �لثقفي، �نظر ترجمته يف: �ملر�دي، �سلك �لدرر 167: 3. 
�لرحمن بن حممد بن حممد بن عامر �الأخ�رسي )918هـ- 983هـ( حكيم . 9 �ل�سلم يف �ملنطق و�رسحه لعبد 

منطقي، �أنظر ترجمة م�ؤلفه يف �لبغد�دي: �ي�ساح �ملكن�ن 384: 1، �لزركلي: �العالم 108: 4. 
يف )ب( عاده. . 10
ولد . 11 �لفر�سي.  �لنح�ي  �لفقيه  �الإمام  بالط��قي،  �ملعروف  �حلنفي  �مليد�ين  �لدم�سقي  حممد  بن  �لرحيم  عبد 

 ،3  :10 �لدرر،  �سلك  �ملر�دي،  يف  ترجمته  �أنظر   ، 1123هـ(  )1085هـ-  بالق�سطنطينية  وت�يف  بدم�سق 
�لبغد�دي، هد�ية �لعارفني، 561: 1، معجم �مل�ؤلفني 412: 5. 

�ل�سن��سية �لكربى �أو كربى �ل�سن��سي ��سمها �لكامل: “عقيدة �أهل �لت�حيد و�لت�سديد �ملخرج من ظلمات �جلهل . 12
وربقة �لتقليد، �ملرغمة �أنف كل مبتدع عنيد “�ألفها و�رسحها �ل�سيخ �أب� عبد �هلل حممد بن ي��سف بن �حل�سني 
�لرب�هني يف  �أم  و��سمها  �ل�سغرى،  �ل�سن��سية  �أي�سا  وله  �الأ�سعري،  بال�سن��سي،  �مل�سه�ر  �لتلم�ساين  �حل�سيني 

�لعقائد. �أنظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 1058: 1. 
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بعد،  فيما  عنه  اأخذرَ  وممْن  م�صايخِه،  ُجملِة  وِمْن   ،  )1 ( ِة  لفيَّ الأ على 
�صتاُذنا  اأ قالرَ   ،  )2 ( العجلويّن  �صماعيُل  اإ ال�صيُخ  ُث  املحدِّ ماُم  الإ ال�صيُخ 
لبني  الفوقاين  اجلامع  النحو يف  عليه ح�صة يف  3( »وقراأت  ( ُه  �رِسُّ �سرَ  ُقدِّ

 :  )4 ( ال�صفرجالين« 
اأ�صتاِذنا)5(  اإ�صماعيُل املذكوُر باأخِت  ال�صيُخ  لرَ  اأن تاأهَّ ولكْن فيما بعُد، بعد 
ه،ِ اأخذرَ عليِه الطريْق، واْندرَرجرَ يف �صلِك اأولئكرَ الرفيْق، فهو �صيٌخ وتلميٌذ، وممْن  لأمِّ
لرَ عليه، العامِلُ الكاِمُل املْنال عبد الرحيم احلنفيُّ الأزبكّي)6(  ، اإذ عوَّ قراأرَ عليِه وانتفعرَ

حرَ ُه للعالمِة الزْيلرَِعّي )8(، وقراأرَ عليِه �رسرَ ْحرَ ْنزرَ الدَّقاِئِق )7( و�رسرَ ليِه كرَ ُه قراأرَ عرَ ، فاإنَّ

�رسح �بن عقيل على �ألفية مالك، ملحمد بن حممد عقيل �لقر�سي �لها�سمي �لعقيلي �لهمد�ين �الأ�سل، ثم. 1
�لبال�سي �مل�رسي، قا�سي �لق�ساة بهاء �لدين بن عقيل �ل�سافعي، فخر �لديار �مل�رسية، )698هـ- 769هـ( ، 

وقد طبع كتابه مر�ر�. معجم �ملطب�عات �لعربية 187: 1. 
�لعجل�ين . 2 �ل�سافعي �ملذهب،  �ل�سهري باجلر�حي  �لعجل�ين  �لغني  �لهادي بن عبد  �إ�سماعيل بن حممد بن عبد 

و�لفقه  باحلديث  ��ستغل  �ل�سديقي.  �لبكري  م�سطفى  �ل�سيخ  �سهر  وه�  بها،  وت�يف  دم�سق  يف  ن�ساأ  �مل�لد، 
و�للغة، وله م�ؤلفات كثرية �أهمها كتاب )ك�سف �خلفاء ومزيل �الإلبا�ص عما ��ستهر من �الأحاديث على �أل�سنة 
�لنا�ص( ، وه� من كتب �حلديث �ملعتربة، �لقاهرة: مكتبة د�ر �لرت�ث: د. ت. �أنظر ترجمته، يف: �ملر�دي، �سلك 

�لدرر، 259: 1. 
يعني و�لده �ملرتجم له م�سطفى �لبكري �ل�سديقي. . 3
�جلامع �لف�قاين �أحد ثالثة م�ساجد بناها �لرثي �لدم�سقي عمر بن �إبر�هيم �ل�سفرجالين، ون�سبت �إليه، بنى �أحدها . 4

�لطريق،  �أرباب  �أوقفها على  �إليها ز�وية  �إىل ج��ر بيته، وبنى باالإ�سافة  �لقن��ت بدم�سق، و�ثنني  يف حملة 
وجعل لها مرب�ت ووقفا وتعايني، و�أول من نزلها و�أقام بها �ملنال م�سكني �لكردي. و�ل�سيخ �ل�سفرجالين من 
عائلة م�سه�رة بالعلم و�لرثوة، وكان لها نف�ذ يف مدينة دم�سق، وكانت وفاته �سنة 1112هـ، وقد �أعقب من 
�نظر  الأمه،  �لدرر  �سلك  �ملر�دي �ساحب  بن خليل  �ل�سفرجالين، جد حممد  �جلهبذ  �لعامل  منهم  ت�سعة  �لذك�ر 

ترجمته يف: �ملر�دي، �سلك �لدرر 3: 187: 9، ور�جع ترجمة �بنه يف �مل�سدر نف�سه 309: 2. 
يعني و�لده �ملرتجم له م�سطفى �لبكري �ل�سديقي. . 5
ه� عبد �لرحيم بن حممد بن �أحمد �حلنفي �الأزبكي �لكابلي نزيل دم�سق، ولد مبدينة كابل، ون�ساأ بها، ورحل . 6

�ىل �سمرقند وغريها، ثم حج ودخل دم�سق بعد �لثمانني و�ألف، فقطن بها، وقر�أ على جماعة من علمائها، ثم 
�رسع يف �لتدري�ص و�اللتقاء بطلبة �لعلم يف جامع تنكز �أوال، فاملدر�سة �لعذر�وية �سنة خم�ص وثالثني ومائة 
و�ألف، ودفن برتبة تنكز �ملجاورة للجامع �ملذك�ر على ينة �لد�خل من باب �جلامع، ومل يعقب ولد�، �نظر 

ترجمته يف �سلك �لدرر 9: 3. 
 تبيان �حلقائق على كنز �لدقائق، �أو تبني �حلقائق ملا فيه تبني من �كتنز من �لدقائق )فقه حنبلي( ، وه� . 7

�رسح على كنز �لدقائق لالإمام �لن�سفي �أب� �لربكات عبد �هلل بن �أحمد بن حمم�د )ت: 710هـ( كتبه �أب� حممد 
فخر �لدين عثمان بن علي بن حمجن �لبارعي �لزيلعي �حلنفي )ت: 743هـ( ، ويقع �لكتاب يف �أربعة �أجز�ء، 
وحتمل  �لدقائق”  كنز  �رسح  �حلقائق  “تبيني  بعن��ن  بالطائف  عبا�ص  بن  �هلل  عبد  مكتبة  يف  ن�سخة  ومنه 
�أجز�وؤها �الأربعة �الأرقام �الآتية: 4/ 138، 139، 140، 141. �نظر معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة 1: 

988، معجم �مل�ؤلفني، 263: 63. 
�نظر ترجمته يف، جالل �لدين �ل�سي�طي، ح�سن �ملحا�رسة يف �أخبار م�رس و�لقاهرة، حتقيق حممد �أب� �لف�سل . 8

�إبر�هيم، )�لقاهرة: د�ر �إحياء �لكتب �لعربية، 1967( ، 222: 1. 
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حيحني البخاريِّ  نْتِ ال�صَّ ة ملنال جامي )1( و�صِمعرَ منُه غالبرَ مرَ يَّ الأْكربرَ الُف�صو�ِس 
ا م�صلُم فاإىل الزكاة، وقراأرَ عليِه منترَ  ِل التف�صري، واأمَّ ا البخاريُّ فاإىل اأوَّ وم�صلم. اأمَّ
عليه،  قراأه  ما  ببقيِة  واأجازُه  وافراً،   )3( ال�صغريرَ  واجلامعرَ   ، للرتمذيِّ  )2( ال�صمائِل 
و�صمعرَ اأوائلرَ اجلامِع ال�صحيِح البخاريِّ على الإماِم العامِل ال�صيِخ حممد ال�صهرِي 
اِتِه جميعاً،  )4( بالبديريِّ الدمياطيِّ )5( ، واأجازُه بباقيه، مع اأن الإجازةرَ )6( له مبرويَّ

يعني ف�س��ص �حلكم ملحيي �لدين �بن عربي، وه� كتاب مهم يف �لت�س�ف، حيث �رسح فيه �بن. 1
عربي �حلكم و�الأ�رس�ر �الإلهية �لتي بعث بها �لر�س�ل و�لر�سل عليهم �ل�سالة و�ل�سالم، و�رسح فيه كذلك �لق��عد 
�ل�س�فية. وق�سم �مل�ؤلف كتابه �إىل �سبع وع�رسين )ف�سًا( ي�ستند كل )ف�ص( منها �إىل طائفة من �الآيات �لقر�آنية 
و�الأحاديث �لنب�ية �ل�رسيفة، وي�رسد �مل�ؤلف فيه ق�سة لنبي من �الأنبياء ومدل�لها �لذي جعله عن��نًا للف�ص، 
م�ستلهمًا يف كل ق�سة منها �ل�سفات و�ل�سمائل �لتي جعلت من �النبياء �لنماذج �حلية لالإن�سان �لكامل �لذي 
يعرف �هلل حق معرفته، فكل منهم ينطق �أو ينطقه �بن عربي باملعرفة �لتي �خت�ص بها ليق�م من ثم ب�رسح 
ناحية من ن��حي مذهبه �ل�س�يف و�لدفاع عنه. والأهمية هذ� �لكتاب يف �لرت�ث �ل�س�يف، فقد �رسحه �أكرث من 
و�حد. منهم �لفار�بي وعبد �لغني �لنابل�سي و�ملنال جامي �نظر، �رسكي�ص، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربة، 

www. islamic_sufism. com و�نظر �ل�سفحة �اللكرتونية للت�س�ف �الإ�سالمي
فيها . 2 جمع  كتب  وهي  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي-  �سمائل  �أو  �مل�سطف�ية،  و�خل�سائل  �لنب�ية  �ل�سمائل 

م�ؤلف�ها ما جاء يف �أو�ساف �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �خلُلُقية و�خَلْلَقية ومن �أمثلها: 
• �ل�سمائل �ملحمدية البي عي�سى حممد بن عي�سى �لرتمذي 279هـ. 	
• �ل�سيخ 	 باأبي  �ملعروف  حيَّان،  بن  �هلل  عبد  بن  حممد  �هلل  عبد  الأبي  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي-  �أخالق 

�الأ�سفهاين 369هـ. 
• �الأن��ر يف �سمائل �ملختار للح�سن بن م�سع�د �لبغ�ي 516هـ. 	
• �نظر، د. علي نايف بقاعي، تخريج �حلديث �ل�رسيف )بريوت: د�ر �لب�سائر �ال�سالمية، 2002( ، �ص: 34	

يطلق هذ� �ال�سم على �أكرث من كتاب، فهناك �جلامع �ل�سغري يف فروع �لفقه �حلنفي ملحمد بن �حل�سن �ل�سيباين، . 3
وهناك �جلامع �ل�سغري يف حديث �لب�سري �لنذير لل�سي�طي جالل �لدين، وه� تلخي�ص لكتابه جمع �جل��مع 
يف �حلديث ورتبه على �حلروف. ويبدو من خالل �ل�سياق �أنه ه� �ملق�س�د. �نظر معجم �ملطب�عات �لعربية 

و�ملعربة، 1078: 1، عبد �لغني �لنابل�سي، �حل�رسة �الإن�سية �ص: 83. 
يف )ب( حممد بن �ل�سيد �لبديري. . 4
حممد �لبديري �لدمياطي ه� �أب� حامد حممد بن �أحمد �لبديري �حل�سيني �لدمياطي �ل�سافعي �ملعروف بابن . 5

ترجمته يف  �أنظر  �مل�سنفات.  من  �لعديد  له  �مل�سند.  �ل�س�يف  �ملحدث  �لعالمة  �ل�سافعي،  وبالربهان  �مليت، 
�جلربتي 88: 1، �لزركلي، �الأعالم 295: 7، �لكتاين فهر�ص �لفهار�ص 1: 216- 218. 

كانت دم�سق مثل مكة و�ملدينة وبيت �ملقد�ص من �ملر�كز �لعلمية �ملهمة �لتي يفد �إليها �لطلبة، ويتلق�ن �لعلم . 6
فيها، ويح�سل�ن على �الإجاز�ت �لعلمية فيما تلق�ه من كتب �لدر��سة وم��س�عاتها. و�الإجازة قد تك�ن عامة 
�أو خا�سة ولها �أن��ع �أهمها: �إجازة معني ملعني �س��ء �أكان و�حد� كاأجزتك �لبخاري، �أم �أكرث كاأجزتك جميع 
ما ��ستمل عليه فهر�سي، و�إجازة معني يف غري معني كاأجزتك م�سم�عاتي. و�الإجازة ثالثة �أركان هي: �ملجيز 
و�مل�ستجيز �أو �ملجاز، ومادة �الإجازة �لتي تتن�ع ح�سب م��س�عاتها وحجمها، فرمبا كانت �الإجازة كتابا 
�أو جمم�عة من �لكتب، ورمبا كان م��س�عها رو�ية �حلديث �أو �لفقه �أو �لفت�ى �أو �لتدري�ص �أو غري ذلك. ملزيد 
من �لتف�سيل يف م��س�ع �الإجازة �نظر، د. عبد �جلليل عبد �ملهدي، �ملد�ر�ص يف بيت �ملقد�ص يف �لع�رسين 
�الأم�ي و�ململ�كي ودورها يف �حلركة �لفكرية )عمان: مكتبة �الأق�سى، 1981م( ، 1: 136- 178، �لتهان�ي، 

ك�ساف ��سطالحات �لفن�ن، 295: 1، �لقلق�سندي، �سبح �الأع�سى يف �سناعة �الإن�سا، 322: 14. 
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ة )1( وبامُل�صافرَحِة )2( وغريِهما، وممْن قراأرَ عليِه  ذرَ عنُه احلِديثرَ امُل�صل�صلرَ بالأوِليَّ واأخرَ
يِخ اإ�صماعيل  ُة )3( الُهُمام ال�صيُخ عبد الغني ابن ال�صَّ امرَ ُه الأ�صتاُذ العاِرُف والفهَّ ولزمرَ
 )6( ِة )5( والف�صو�سرَ الناُبل�صيِّ ثم الدِّم�صقّي )4( ، فقال: وقراأُت عليِه كتابرَ التدبرياِت الإلهيَّ

ذكر �لتهان�ي �أن �حلديث �مل�سل�سل ه� ما ت��رد يف رجال �الإ�سناد و�حد� ف��حد� على حالة و�سفة و�حدة. 1
عند رو�ية ذلك �حلديث، ويك�ن �حلديث م�سل�سال يف �لرو�ية، وم�سل�سال يف �لرو�ة. �أما �مل�سل�سل يف �لرو�ة فه� 
كامل�سل�سل باتفاق �أ�سماء �لرو�ة و�أ�سماء �أبائهم �أو كناهم �أو �أن�سابهم كم�سل�سل �الأحمدين �لذي يرويه من ��سمه 
�أحمد عن �أحمد �إىل ر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أو بلد�نهم كم�سل�سل �لدم�سقيني ويرويه دم�سقي عن دم�سقي 
�ملالكيني،  �و  بال�سافعيني  �مل�سل�سل  �حلديث  مثل  كالفقهاء  �سفاتهم  �أو  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لر�س�ل  �إىل 
باليد  �لت�سبيك  �لفعلي:  �مل�سل�سل  ومن  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لر�س�ل  �إىل  مالكي  عن  مالكي  يرويه  ما  وه� 
و�مل�سافحة وو�سع �ليد على �لكتف، ومن �مل�سل�سل �لق�يل ��ست�سهد باهلل و��سهد �هلل. و�مل�سل�سل باالأولية ه� 
�أن يروي �لر�وي عن �سيخه �أول ما �سمع، وهكذ� �إىل �لر�س�ل �سلى �هلل عليه و�سلم، ومن �أمثلته حديث �لرحمة 
بالتاأليف  له  و�أفرد  �مل�سايخ،  من  �سبعني  روي عن  فقد   ، �ل�سماء(  يرحمكم من يف  �الأر�ص  )�إرحم�� من يف 
عبد  ح�سن  �جلليل  عبد  د.   ،86  ،82  :2 �لفن�ن  ��سطالحات  ك�ساف  �لتهان�ي،  �نظر،  �ملحدثني،  من  جماعة 
�ملهدي، �ملد�ر�ص يف بيت �ملقد�ص يف �لع�رسين �الأي�بي و�ململ�كي )عمان: مكتبة �الأق�سى، 1981م( ، 1: 
147، عكرمة �سربي، و�آخرون، �لعالمة حممد �ل�سفاريني حياته وجه�ده �لعلمية، )�سجل للندوة �لعلمية �لتي 
�أقامتها د�ر �لفت�ى بط�لكرم، 1999م( ، �ص: 23، د. ن�ر �لدين َعرَت، منهج �لنقد يف عل�م �حلديث، دم�سق: د�ر 

�لفكر ط26، 2006، �ص: 353- 358. 
ذكر �ملحدث�ن �أن �مل�ساو�ة من �أن��ع �لعل�م بالن�سبة �إىل رو�ية �أحد �لكتب �ل�ستة، وهي �أن يك�ن بني �لر�وي . 2

و�لنبي �أو �ل�سحابي، �أو من دونه �إىل �سيخ �أحد �أ�سحاب كتب �حلديث من �لعدد مثل ما بني �أ�سحاب �لكتب 
و�لنبي �أو �ل�سحابي، �أو دونه، فاإن كان ذلك �لر�وي �أكرث ب��حد، فكاأنه لقي �ساحب ذلك �لكتاب و�سافحه، 
و�أخذ عنه، وي�سمى ذلك بامل�سافحة، وهي �ن تقع �مل�ساو�ة ل�سيخك ال لك، وبعبارة �أخرى هي �ال�ست��ء مع 
�الإ�سناد من  �لتابعي بحيث يك�ن  �أو  �لنبي  �إىل  �إ�سنادك  يقل عدد  �أن  �لكتب. وهذ� يعني  �أ�سحاب  �أحد  تلميذ 
�لر�وي �إىل �آخر م�ساويا الإ�سناد �أحد �أ�سحاب �لكتب مع تلميذه، فيعل� طريق �أحد �أ�سحاب �لكتب من �مل�ساو�ة 
ومثال  تالقيا.  بامل�سافحة بني من  �لغالب  �لعادة جرت يف  الأن  بذلك؛  �مل�سافحة  و�سميت  و�حدة،  بدرجة 
�مل�ساو�ة �أن يروي �لن�سائي مثال حديثا بينه وبني �لنبي –�سلى �هلل عليه و�سلم- �أحد ع�رس نف�سا، فيقع لنا 
�إىل �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يقع بيننا وبني �لنبي- �سلى �هلل عليه  �آخر  ذلك �حلديث بعينه باإ�سناد 
و�سلم- �أحد ع�رس نف�سا فنت�ساوى نحن و�لن�سائي من حيث �لعدد، فاإن وقع بيننا وبني �لنبي- �سلى �هلل عليه 
�لفن�ن،  ��سطالحات  ك�ساف  �لتهان�ي،  �أنظر  م�سافحة،  �لن�سائي  وبني  بيننا  كان  نف�سا،  ع�رس  �ثنا  و�سلم- 
حتقيق د. لطفي عبد �لبديع )م�رس 1382هـ/ 1962م( ، 4، 82، 83، 215، و�نظر د. عبد �جلليل عبد �ملهدي، 

�ملد�ر�ص يف بيت �ملقد�ص يف �لع�رس �الأي�بي و�ململ�كي 1: 147، �لهام�ص. 
�لفَهامة يف )�أ( . . 3
�لنق�سبندي . 4 �ل�ساحلي  �لدم�سقي  �إبر�هيم  بن  �أحمد  بن  �إ�سماعيل  بن  �لغني  عبد  بن  �إ�سماعيل  بن  �لغني  عبد 

�ملعروف بالنابل�سي، عامل و�أديب و�ساعر و�س�يف، له ع�رس�ت �مل�ؤلفات، �أبرزها رحالته �إىل �حلجاز و�ل�سام 
و�لقد�ص وطر�بل�ص، وه� من �سي�خ �لبكري �ل�سديقي. وكانت له منزلة �أثرية لديه، فقد كتب �لبكري ترجمة 
�سافية تن�ه به، وتعدد ماآثره �سماها )�لفتح �لطري �جلني يف بع�ص ماآثر �سيخنا عبد �لغني( ، �نظر ترجمته 
�الأعالم 158-  �لزركلي،  �الآثار، 1: 154- 156،  �لدرر 3: 30- 38، �جلربتي، عجائب  �سلك  �ملر�دي،  يف: 
109. �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص 2: 150- 152، ج�رجي زيد�ن، تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية: 3: 324- 325، 

كحالة، معجم �مل�ؤلفني 5: 271. 
�لتدبري�ت �الإلهية يف �إ�سالح �ململكة �الإن�سانية، طبع ليدن 1919م. �نظر، معجم �ملطب�عات �لعربية 177: 1. . 5
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( ، و�لكتاب �ملق�س�د ه� )ف�س��ص �حلكم( ، وقد طبع ب�رسحيه لعبد �لغني �لنابل�سي . 6

ومنالجامي يف مطبعة �لرتجمان و�ملطبعة �ل�رسقية �سنة 1304هـ، 1323م، �نظر، معجم مطب�عات �لعربية 
و�ملعربة، 1: 179م. 
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وعنقا مغرب )1( لالإماِم الأكرِب حميى الدين بن العربي ّقدَّ�سرَ اهللُ اأ�رساررَُه، وُجْملًة 
رفاً من الفْقِه احلنرَفيِّ  ة لالأ�صتاِذ املذكور )3( ، وطرَ )2( متفرِّقًة من الفتوحاِت املكيَّ

، ومن الثاين اإىل كتاِب  ْي الهدايِة )4( والكنِز )5( ، فمنرَ الأرَوِل اإىل كتاِب احلجِّ من كتابرَ
�صقيِّ له )6( .  ْيِخ اأر�صالنرَ الدِّمرَ الِة ال�صَّ ْحرَ ِر�صرَ راأُْت عليِه �رسرَ احِلوالرَِة، وقرَ

ْوْم، فمنهم الأ�صتاُذ املر�صُد  ا مْن اأخذرَ عنه طريقرَ القوْم، وعامرَ فيه اأيَّ عرَ واأمَّ
لبي )8( ، فقد اأخذرَ  ْيِخ[ )7( ح�صام الدين احلرَ الأوحُد ال�صيُخ عبد اللطيف بُن ]ال�صَّ
ُه حقيقةرَ الفرِق  ، وعرَّفرَ ُه الأ�صماءرَ ِة �صنة 1115هـ، ولقنَّ عنه طريقرَ ال�صادِة اخللوتيِّ
مدر�صِة البادرائيِِّة  اإيوان رَ ْلوًة يف  ى اإىل �صنة 1119هـ، اأخذرَ خرَ بنيرَ ال�صِم وامُل�صمَّ
ررَها ونزلرَها لق�صِد النفراْد، وال�صتغاِل فيها بالأذكاِر والأْوراْد )10( ، واأذنرَ  مَّ )9( وعرَ

له بالبيعِة واخِلالِفِةِ �صنة 1120هـ اإذناً عاماً، وبايعرَ يف حياِتِه )11( فكانْت تلكرَ 
ُه مرًة يقول: اجُلنرَيُد مْل يْظفرَْر طولرَ عمرِه اإل ب�صاحٍب ون�صٍف،  ِمعرَ اأ�صهى اأوقاِتِه، و�صرَ

ماْم، فقالرَ له: اأنترَ اإن �صاءرَ اهلل تعاىل فرِتْ انتْم مبْن يو�صُف بالتَّ فقالرَ له: وكْم ظرَ
عنقا يف )�أ( . و�لكتاب من م�ؤلفات �ل�سيخ حميي �لدين بن عربي، و��سمه �لكامل )عنقاء مغرب يف ختم. 1

�الأولياء و�سم�ص �ملغرب( ، وه� يبحث يف �لت�س�ف يف مقامني هما: مقام �لهدى ومقام �الأولياء، ويبدو �أن 
�لر�سالة تكملة لكتابه )�لتدبري�ت �الإلهية(، حيث بني فيه �أن �الإن�سان عامل �سغري م�سل�خ من �لعامل �لكبري من 

جهة �خلالفة و�لتدبري، �نظر خ�رس �سالمة، فهر�ص �ملكتبة �لبديرية: 1: 203. 
جمال يف )ب( . . 2
يعني �لفت�حات �ملكية ملحيي �لدين بن عربي �حلامتي �أنظر، �لكتاين، فهر�ص �فهار�ص 1: 204، 2: 686. . 3
�لهد�ية �رسح �لبد�ية، ويعرف بالهد�ية يف �لفقه �حلنفي ل�سيخ �ال�سالم برهان �لدين �أب� �حل�سن علي بن �أبي . 4

بكر �لفرغاين ن�سبة �إىل فرغانة، ويعد كتابه مرجعا مهما يف �لفقه �حلنفي، وقد �رسحه وعلق عليه كثريون. 
�نظر، معجم �ملطب�عات �لعربية 2: 1739م. 

�ملق�س�د كنز �لدقائق لالإمام �لن�سفي، �نظر هام�ص رقم 3، �ص: 15. . 5
�لدم�سقي من علماء دم�سق ت�يف �سنة 540هـ، وله م�ؤلفات عديدة منها ر�سالته . 6 �أو ر�سالن  �أر�سالن  �ل�سيخ، 

�ل�سهرية يف �لت�حيد �لتي �رسحها كثريون منهم �لقا�سي زكريا و�رس�ج �لدين �حللبي، وعبد �لغني �لنابل�سي، 
�ل�سديقي هذه  �لبكري  قر�أ م�سطفى  وقد  �لنَّ�سفي،  لالإمام  �لدقائق  كنز  فيها  نفي�سة �رسح  ر�سالة  له  �أن  كما 
�لر�سالة على �ل�سيخ �إ�سماعيل �لنابل�سي، و�رسحها الحقًا حتت عن��ن: �رسح على ر�سالة �سيدي �ل�سيخ �أر�سالن 

�لدم�سقي �نظر ك�سف �لظن�ن 1: 856. 
�لكلمة بني �لق��سني لي�ست يف )ب( . . 7
�سبقت ترجمته يف �لهام�ص رقم 6 �ص: 35. . 8
�ملدر�سة �لبادر�ئية: تقع �ملدر�سة �لبادر�ئية د�خل باب �لفر�دي�ص �سمايل جريون و�رسقي �لنا�رسية �جل��نية. . 9

�أبي �ل�فاء حممد بن �حل�سن بن عبد �هلل بن  �أب� حممد عبد �هلل بن  �أن�ساأها �ل�سيخ �الإمام �لعالمة جنم �لدين 
عثمان �لبادر�ئي �لبغد�دي، �لفقيه، �لعامل، �ملحدث ور�س�ل �خلالفة �إىل مل�ك �الآفاق يف �الأم�ر �ملهمة، وقد 
�أوقف عليها �أوقافا ح�سنة، وجعل لها خز�نة كتب نافعة. وممن در�ص فيها �ل�سيخ برهان �لدين �أب� �إ�سحاق 
�لدين  �ل�سيخ جنم  �ملدر�سة وبانيها  م�ؤ�س�ص  �بن  �لدين  و�ل�سيخ خري  �لفز�ري،  �لدين  تاج  �ل�سيخ  �بن  �بر�هيم 

�لبادر�ئي. �نظر، �لنعيمي، �لد�ر�ص يف تاريخ �ملد�ر�ص 154، �بن كثري، �لبد�ية و�لنهاية، 13: 196. 
و�الأر�ديف �الأ�سل. . 10
يعني �أن �سيخه �أذن له باملبايعة و�لتخليف فبايع يف حياته. �نظر �سلك �لدرر 2: 181. . 11
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وال�صالْم، )وهو يعِني ال�صيخرَ عبد اللطيف( )1( ، وهو قْد اأخذرَ عن �صيِخِه م�صطفى 
اأفندي الإِدْرنوي )2( اأخذرَ عنُه يف م�رسرَ القاهرة �صنة 1103هـ، واأقامرَ عندُه يف 
اأربعةرَ اأعواٍم، واْختلى به خلواٍت عديدْة، وكانت اإمداداتها وافرًة  جامع اجلالَِّد 
جديدْة، وكانرَ ِورُدُه يف تلكرَ الأياِم امُل�رسِّْة، ما يقارُب مائةرَ األِف مرة. وهو قد اأخذرَ 
ي ال�صالكنيرَ علي اأفندي قرة با�س )3( يف مدينِة اأدرنْة،  عن الأ�صتاِذ املر�صِد مربِّ
ولهذا الأ�صتاِذ موؤلفاٌت عديدْة، ور�صائُل بالأل�صِن ]الثالِث[ )4( ُمفيدْة، واْنترَقلرَ عن 
ربِّ  اإىل  الدعاِء  اأهليُة  وفيه  بالإر�صاْد،   )5( ]ماأذون[  خليفًة،  واأربعنيرَ  اأربعمائٍة 

ُه ال�صيُخ املر�صُد العباْد، و�صنُده معلوٌم عندرَ اخلا�سِّ ل الُعموم، ثم اإن �صْيخرَ
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( و�ملق�س�د حقيقة بق�له )�أنت( ه� �ل�سيخ م�سطفى �ل�سديقي �لبكري، ولي�ص . 1

�ل�سيخ عبد �للطيف كما ذكر �مل�ؤلف، وقد عدت هذه من مكرمات �ل�سيخ عبد �للطيف فبربكتها ظهر �ل�سديقي، 
و�سار من �أرباب �ل�جد�ن و�ل�سه�د، �نظر، �سلك �لدرر 3: 123. 

�خلل�تية . 2 �لطريقة  م�سايخ  من  �ل�يل،  قر�با�ص  �ل�سيخ  جنل  ه�  �خلل�تي  �الإدُرُن�ي  �ملعن�ي  �أفندي  م�سطفى 
�ل�سلطان حممد  ذ�ع �سيته، ورغب  بال�عظ و�الر�ساد حتى  و��ستهر يف حياته  و�لده،  ى عند  تربَّ �ملعدودين، 
�سنة  �ل�سلطان  مات  �أن  �إىل  �أنذ�ك  �لعثمانية  �خلالفة  مقر  �أدرنة  مدينة  �ل�سيخ يف  فاأقام  �لر�بع يف مالقاته 
1104هـ. فانتقل �إىل �الآ�ستانة، وكان يعظ يف )يكي جامع( وير�سد �ل�سالكني، وكان و��سع �لعلم حمدثًا، و�قفًا 
�أربعمائة و�أربعني خليفة وله �لعديد من  – كما يق�ل �جلربتي- نح�  على �لعل�م �لعربية �ساعر�ً، وكان له 
�مل�ؤلفات منها �رسح �لف�س��ص ودي��ن �سعر. ت�يف �ل�سيخ يف جماد �لثاين �سنة 1114 هـ باالآ�ستانة، ودفن 
�أ�سكد�ر، وله ترجمة مف�سلة يف �ل�سجل �لعثماين، وتر�جم �مل�ؤلفني  يف تكية ن�س�حي يف )ط�غا جنيلر( يف 
�لعثمانيني وترجمته يف �ل�سجل �لعثماين، وتر�جم �مل�ؤلفني �لعثمانيني �نظر، �لك�ثري، حممد ز�هد، �لبح�ث 
علي  ليلى   .45  -44 �ص:  ت(  د.  �لن�ري  �المام  مكتبة  )�لقاهر:  �خلل�تية،  ��سانيد  رجال  بع�ص  عن  �ل�سنية 

م�رسي، �سجرة �لن�ر �لزكية يف تر�جم �ل�سادة م�سايخ طريقة �لقا�سمي �خلل�تية �جلامعة، �ص 104. 
ه� �ل�سيخ عالء �لدين علي �الأط�ل �لعربكريي، ن�سبة �إىل عربكري بلد يف �رسق �الأنا�س�ل �ل�سهري بقر�با�ص )�أي . 3

�إىل ق�سطم�ين، وتربى عن  �الآ�ستانة، ثم رحل  �لعل�م يف  ، �س�يف ومف�رس ومتكلم، ح�سل على  �لر�أ�ص(  �أ�س�د 
�ل�سيخ �إ�سماعيل �جل�رومي، و�أخذ عنه �خلالفة، ثم �سكن �الآ�ستانة ون�رس بها �لطريقة، وتر�أ�صَّ �أحد فروعها وه� 

فرع �لقر�با�سلية، وفيه يق�ل �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �ل�سديقي: 
ة        من قد دع�� بالقر�با�سلية              وخريهم طريقنا �لَعليَّ

و   ، �لطريقة(  و )معيار   ، �لن�س��ص(  �أ�رس�ر  و )جامع   ، �لن�س��ص(  �أ�رس�ر  )كا�سف  وله م�ؤلفات كثرية منها: 
)�أ�سا�ص �لدين( ، و )تف�سري �س�رة طه( ، و )�الأ�س�ل �الأربعني( ، و )�سماء �ل�س�فية( ، و )�لتعبري( . ت�يف �سنة 
يف  ترجمته  �أنظر،  �حلج.  فري�سة  �آد�ء  بعد  و�ملدينة  مكة  بني  �سنة  و�سبعني  �سبع  عن  1686م(  )1097هـ- 
�لبغد�دي، هد�ية �لعارفني، 1: 762، �لبغد�دي، �إي�ساح �ملكن�ن 1: 67، 306، 561، 2: 104، 232. معجم 
مرجع  �خلل�تية،  �لطريقة  �أ�سانيد  رجال  بع�ص  عن  �ل�سنية  �لبح�ث  �لك�ثري،  ز�هر  حممد   ،39  :7 �مل�ؤلفني، 

�سابق، �ص: 44. 
�أوروبا قريبًا من حدود بلغاريا . 4 �ل��قع يف  �لق�سم  �لغربية من  �أق�سى �جلهة  �أدرنة، مدينة تركية تقع يف 

و��سبحت  1362هـ  �سنة  �لعثماني�ن  و�حتلها  �مليالدي  �لثاين  �لقرن  يف  �لرومان  �أ�س�سها  و�لي�نان، 
�أ�سهرها  و�ملن�ساآت  �لعمائر  من  �لعديد  فيها  و�أقام��   ،1453  -1365 بني  ما  �لفرتة  يف  لهم  عا�سمة 
ومنار�ته  با�سا  �سنان  �ل�سهري  �ملعماري  و�سممه   1575 �سنة  �لثاين  �سليم  �ل�سلطان  بناه  �لذي  �مل�سجد 
�ل�سفحة  �مل��س�عة �حلرة، ويكيبيديا،  �نظر،  70 مرت�ً  �الرتفاع  �ملنار�ت يف تركيا، وتبلغ من  �على  هي 

 .www. ar. wikipedia. org اللكرتونية�
كذ� يف �الأ�سل و�ل�س��ب �لثالثة. . 5
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)وهو ال�صيُخ عبد اللطيف( )1( دعاُه داعي احلقِّ فلبَّى، واأتاُه طائعاً دونرَ ِوْقفٍة 
مرِج  مدفِن  يف  وُدفنرَ  هـ،   1121 �صنة  رجبرَ  �صهر  اأوِل  يف  وذلك  ى،  تاأبَّ وما 
ِتِه،  جنَّ ف�صيحرَ  �صبحانرَه  واأبرَاحُه  رْحمترَِه،  بوابِل  تعاىل  اهللُ  دُه  تغمَّ  )2( ْحداِح  الدَّ
ُدوا اأخذرَ البيعِة عليِه ف�صاعرَ  هوا اإليِه واجتمُعوا وجدَّ ثم اإنَّ تالميذرَ املرحومرَ توجَّ
من  ع�رس  تا�صع  ففي   ،1122 �صنة  اإىل  وكرثرَ جمُع جماعترَِه  اأمرُه،  وذاًع  خربُه، 
اِم اإىل زيارِة بيِت املقد�ِس  هرَ من دم�صقرَ ال�صِّ ِم احلراْم، وهو يوُم اخلمي�ِس توجَّ حمرَّ
والأْذكاِر  الأوراِد  األويةرَ  ون�رس  جماعْة،  عنُه  اأخذرَ  وهناكرَ  الكراْم،  الأنبياِء  قبلِة 
)3( ، ون�صُبه  ليٍل  بِن عرَ �صيِّدي عليٍّ  العارِف  الإماِم  زيارِة  اإىل  هرَ  والطاعْة، وتوجَّ
البحِر  �صاحِل  على  وهو  عنه،  تعاىل  اهللُ  )4( ر�صيرَ  الفاروِق  ِد  ال�صيِّ اإىل  ينتهي 
الإماِم  بِن  الديِن  الإماُم جنُم  ال�صيُخ  للزيارِة  جاءرَ  وفيِه  يافا،   )5( لرَِة  اإ�صِكِ قربرَ 
علوٌم م�صهوٌر، وهناكرَ  ْمليِّ )6( واملذكوُر ف�صلُُه وحتقيُقه مرَ املحقِِّق خرِي الديِن الرَّ
ِمعرَ منه اأولً املوطاأرَ لالأماِم مالِك بن اأن�ٍس اإماِم داِر الهجرِة من روايِة الإماِم  �صرَ
اأبي احل�صِن حممد ال�صيباينِّ )7( عن والِده اخلرِي الرمليِّ )8( و�صنُده يف الإثباِت 

معلوٌم، واأجازرَُه بباقيِه ومبا له مْن روايٍة ودرايٍة، وعادرَ بعد ا�صتيفاِء غالِب

�لزيادة بني �لق��سني من )ب( ، و�ل�سيخ �ملق�س�د ه� �ل�سيخ عبد �للطيف بن ح�سام �لدين �حللبي �خلل�تي. . 1
مدفن مرج �لدحد�ح وه� من �ملقابر �مل�سه�رة يف مدينة دم�سق. وقد دفن فيها �لعديد من �ل�سحابة �لعلماء . 2

و�أ�سحاب �ل�ساأن. 
م��سمه، . 3 يف  يزورونه  فكان��  �عتقاد،  فيه  �ل�سليبيني  للفرجنة  وكان  �لبالد،  �ستى  من  �لنا�ص  يق�سده  عام 

غالبية  يف  ذكره  ورد  كما  عنده،  �لنذور  ونذر  �لظاهر،  �مللك  ز�ره  وقد  و�لنذور.  �لذبائح  بتقدمي  ويعظم�نه 
�لدمياطي  �للقيمي  �أ�سعد  وم�سطفى  �لنابل�سي  �لغني  عبد  مثل  فل�سطني  ز�رو�  �لذين  �مل�سلمني  �لرحالة  كتب 
�لقد�سية،  �لزيارة  �الن�سية يف  �الأولياء، 2: 316. �حل�رسة  �نظر جامع كر�مات  �لبكري وغريهم.  و�ل�سديقي 
حتقيق د. �أحمد عبد �هلل ي��سف 1: 296، وجمري �لدين �حلنبلي، �الأن�ص �جلليل بتاريخ �لقد�ص و�خلليل، 2: 72. 

يف )�أ( �لعارف، وه� خطاأ و�لت�س�يب من )ب( . . 4
�الإ�سِكَلة: �ملرفاأ على �لبحر. . 5
جنم �لدين حممد �لرملي )1066هـ- 1113هـ( ه� حممد بن خري �لدين بن �أحمد بن علي �الأي�بي �لعليمي . 6

�لقادري �حلنفي �ملعروف بالرملي جنم �لدين، فقيه ولغ�ي من ت�سانيفه: نزهة �لن��ظر على �الأ�سباه و�لنظائر 
يف �للغة، �نظر ترجمته يف كحالة، معجم �مل�ؤلفني 9: 297. 

�أب� �حل�سن حممد �ل�سيباين )135- 189هـ( ه� حممد بن �حل�سن بن فرقد �ل�سيباين بال�الء، ��ستهر باحلديث . 7
ورو�يته. �نظر ترجمته يف معجم �مل�ؤلفني 9: 207. 

خري �لدين �لرملي )993- 1081هـ( 9، )1585هـ- 1670م( . ه� خري �لدين بن �أحمد بن علي بن زين �لدين . 8
بن عبد �ل�هاب �الأي�بي �لعليمي �لفاروقي �لرملي، مف�رس وحمدث وفقيه وعرو�سي، ولد يف رملة فل�سطني، 
وتنقل يف �لبلد�ن، وكتب �لعديد من �مل�ؤلفات و�لت�سانيف. �نظر ترجمته يف خال�سة �الأثر، 2: 134- 39، 

�لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص، 1: 687 �لبغد�دي، �إي�ساح �ملكن�ن 2: 499، كحالة، معجم �مل�ؤلفني 132: 4. 
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اراِت اإىل زيارِة نبيِّ اهلِل ال�صيِّد الكليِم )1( �صلَّى اهللُ عليِه و�صلَّم.  الزيَّ

بالفتِح  امُل�صًمى  ِر  حرَ ال�صَّ ِوْرِد  ت�صنيِف  يف  عرَ  �رسرَ للقد�ِس،  ُح�صوِره  وبعدرَ 
الُقد�صيِّ والك�صِف الإن�صي )2( على ما هو ُمرتٌب، وهو ِوِرٌد ُيْقراأُ يف اآخِر اللْيِل 
بع�ُس  اعرت�سرَ  وقد  بقراءِتِه.  جماعترَُه  واأمررَ  طريقِتِه،  تالميِذ  مْن  ُمريٍد  لكلِّ 
لة اإليه،  قليلي )3( الأدِب عليه، باأنَّ ذلكرَ ِبدعًة يف الطريِق، )4( واأ�صاءرَ )5( ال�صِّ
قرة  اأفندي  ْيِخ علي  ال�صَّ ابِن  اأفندي  )7( ح�صن  الإماِم  ال�صيِخ  )6( على  ُه  فعر�صرَ
اأنكم راأيتُموه  ه ل باأ�سرَ به، وحيُث  اأدرنة[ )8( ، فاأجابرَه باأنَّ با�س يف ]مدينة 
وانت�رسْت  �صعبان،  يف  عاِمِه  من  دم�صقرَ  اإىل  وعادرَ  به،  باأ�س  فال  منا�صباً 
اإما م�صتغٌل  األويُته، وهو فيما بنيرَ ذلكرَ  فقرَْت يف الإقليِم ال�صاميِّ  طريقُتُه، وخرَ
اإر�صاٍد وتكييٍف ناِزلً. يف  اأو يف  ام،  ال�صَّ اأو يف زيارٍة من زياراِت  يف تاأليٍف، 
جاٍه  من  ه  عمِّ بني  اأحواِل  اإىل  يلتفْت  ومل  م،  تقدَّ كما  ة  البدرائيَّ  )9( مدر�صِة 
ة �صعباِنها همَّ على  ، ففي غرَّ  )10( 1126 هـ  �صنة  اإىل  ٍب ول مغنٍم  ول من�صِ
ًة يف امل�صجِد ْلورَ ه لها من دم�صق، ونزرَلرَ خرَ يِف، وتوجَّ زيارِة بيِت املقد�ِس ال�رسَّ

وه� �ملعروف مبقام �سيدنا م��سى عليه �ل�سالم، ويقع يف �خلان �الأحمر بني �لقد�ص و�أريحا على بعد 27 . 1
كيل� مرت� �رسقي �لقد�ص، وثمانية كيل� مرت�ت جن�بي �أريحا، وم��سمه م�سه�ر يف فل�سطني حيث كان �لنا�ص 
�إىل عهد قريب يزورونه من كل �لبلد�ن، وكانت جم�عهم �ملمثلة لكل مدن فل�سطني تنطلق من �لقد�ص، وتتجه 
�إىل �ملقام، مرددين �الأهازيج �ل�طنية و�لدينية، ويقيم�ن فيه �سبعة �يام للذكر و�لعبادة، وقد عرف  �رسقا 
�لقد�ص: وز�رة  �ليه�د،  و�أطماع  �نظر عبا�ص منر، مقد�ساتنا  �الأي�بي.  �لدين  �لنا�رس �سالح  �أيام  �مل��سم منذ 
�ر، مقام �لنبي م��سى، در��سة تاريخه وزخرفته،  �الأوقاف و�ل�سئ�ن �لدينية، 1998، �ص: 55، 63، خالد مرُّ
ر�سالة ماج�ستري خمط�طة يف �ملعهد �لعايل لالآثار �الإ�سالمية، جامعة �لقد�ص، عام 1996م. و�نظر، م�سطفى 
�لبكري �ل�سديقي، �خلمرة �حل�سية يف �لرحلة �لقد�سية، خمط�ط �ص: 14 حيث ي�سف �ملقام، وي�سف �سفاءه 

من �سد�ع حاد �أملَّ به حني و�سع طرف �ل�سرت �مل��س�ع على مقام �لنبي م��سى على ر�أ�سه. 
�ألفه �لبكري �ل�سديقي بطلب من مريديه وه� مقيم يف بيت �ملقد�ص، وقر�أه . 2 �أي�سا بال�رد �ل�سحري،  ويعرف 

عليهم يف جبل �لط�ر، و�أمرهم بقر�ءته و�ملد�ومة عليه. وكان له يف نف�سه منزلة كبرية، ومما يدل على ذلك 
�أنه قام بنف�سه بكتابة ثالثة �رسوح عليه. �أولها: �ل�سياء �ل�سم�سي على �لفتح �لقد�سي و�للمح �لند�سي على �لفتح 
�لقد�سي و�ملنح �الأن�سي على �لفتح �لقد�سي وه� مثبت بن�سه يف �ملالحق. �نظر م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، 

�خلمرة �حل�سية يف �لرحلة �لقد�سية �ص: 34، و�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر 4: 195. 
يف )ب( قليلني و�ل�س��ب قليلي. . 3
يف )ب( ، و�أما بدل و�أ�ساء. . 4
يف )�أ( فاأعر�سه و�لت�س�يب من )ب( . . 5
�الإمام �ل�سيخ يف )ب( . 6
�لزيادة بني �لق��سني لي�ست يف ب. . 7
8 .
�ملدر�سة �لبادر�ئية يف )ب( . . 9

كتبت باحلروف يف )ب( . . 10
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ة )1( ، واأقامرَ هناكرَ ما بني تاأليٍف وت�صنيْف، واإعطاِء عهوٍد  ى البريميَّ الأق�صى ُت�صمَّ
�صنة  اإيل  كذلك  بها  واأقامرَ  دم�صقرَ  اإيل  فعادرَ  �صعبان،  �صهر  اإيل  وتلقنٍي وتخليْف، 

1128 هـ. 

ه اإىل جهِة حلبرَ ال�صهباْء، وكانرَ ُمراُده زيارةرَ  ففي �صهِر رجبرَ احلراِم منها، توجَّ
ق وحاميِه �صيِّدي عبِد القادِر الكيالينِّ )2( ر�صي اهلل تعاىل عنه )وما  قطِب ال�رسَّ
ه اإليها وال�صوُق يحثُّه عليها اإىل اأن و�صلرَها، ونزلرَ يف  ا�ْصُتِهر من الأولياْء( ، فتوجَّ
ها �صنة 1101  جرَ ويِل زوِج والدِته ال�صيِّدِة ُعلما، فاإنه تزوَّ بيِت احلاجِّ اإبراهيمرَ الطَّ
ه اإىل  هـ داخلرَ القلعِة املرتفعِة الظاهرِة املنيعِة، واأقامرَ بها نحورَ �صهرين، وتوجَّ
ْم.  ِقِ الأفخرَ ُه من زيارِة اأهِل ال�رسَّ رَّ منعرَ زيارِة �صيِّدي اإبراهيمرَ بِن الأدهْم )3( لأنَّ احلرَ

اِم،  اإىل طرابل�سرَ ال�صَّ ويف اليوِم )4( احلاِدي والع�رسينرَ من �صهِر رجْب، قِدمرَ 
ْة،  ِة )6( البهيَّ اِديْن )5( ، ثم ّخْلوةرَ اجل�رِس املرَكنْي، ثم اإىل القادريِّ ونزلرَ مدر�صةرَ احلدَّ
ْة، والنا�ُس يهرعونرَ اإىل الأخِذ عنه، والتلقِّي منه، ومل يزْل بها  هيَّ ذاِت الأحواِل ال�صَّ

هرَ من هايِن، فتوجَّ همَّ على زيارِة بيِت املقد�ِس منزِل التَّ ، فرَ اإىل اأوائِل ُجماد الثاينِّ

�لبريمية: وهي من �خلل��ت �لتي كانت منت�رسة يف حميط �مل�سجد �الأق�سى، ويبدو �أنها كانت تابعة للطريقة. 1
�لبريمية �ل�س�فية �لتي �أ�س�سها �ل�سيخ بابا ي��سف عام 1512م. 

عبد �لقادر بن �إبر�هيم بن �رسف �لدين بن �أحمد بن علي بن �أحمد �لكيالين، وينتهي ن�سبه �إىل �ل�س�يف �ل�سهري . 2
ولد  دم�سق.  نزيل  �لقادري  �حلم�ي  �حلنفي  عنه،  �هلل  ر�سي  �لقادرية،  �لطريقة  م�ؤ�س�ص  �لكيالين  �لقادر  عبد 
ببغد�د �سنة ثمانني و�ألف، ودفن برتبة �لباب �ل�سغري بالقرب من مرقد زين �لعابدين، ر�سي �هلل عنه، وه� 
�بن عم �ل�سيخ يا�سني �لقادري �لكيالين �لذي �أخذ عنه �لبكري �لطريقة �لقادرية كما �سيذكر الحقا، �ملر�دي، 

�سلك �لدرر 3: 48. 
�بر�هيم بن �أدهم بن ��سحاق من م�ساهري �ل�س�فية، ولد وعا�ص �سباه يف ك�ر )بلخ( ، وكان من �أمر�ئها، لكنه . 3

ترك �الإمارة، وذهب، و�رحتل �ىل �لبادية، و�سحب �أبا حنيفة �لنعمان، وتن�سب له كر�مات عديدة، قدم �ىل بيت 
�ملقد�ص وعا�ص فيها فرتة، ثم �سكن �ل�سام وت�يف مبدينة جبلة من �أعلى طر�بل�ص �سنة 461هـ، و�رسيحه فيها 
م�سه�ر يز�ر. �نظر ترجمته يف، جمري �لدين �حلنبلي، �الأن�ص �جلليل بتاريخ �لقد�ص و�خلليل 293: 1، �لهروي، 
�الإ�سار�ت �إىل معرفة �لزيار�ت، �ص: 23، عبد �لغني �لنابل�سي، �حل�رسة �الأن�سية يف �لرحلة �لقد�سية، �ص: 287. 

ي�م يف )�أ( . . 4
�الآن باملدر�سة . 5 �الأ�سل كني�سة، وتعرف  مدر�سة �حلد�دين، �سميت كذلك حلد�دين كان�� بج��رها، وكانت يف 

�حلد�دية وهي من �لكنائ�ص �الأربع �لتي �سريها �لقا�سي �أب� �حل�سن �بن �خل�ساب �إىل م�ساجد نظر� ملا فعله 
�ل�سليبي�ن بامل�ساجد و�مل�ساهد �نظر، �بن �لفقيه �حللبي )ت 971( ، �لزبد و�ل�رسب يف تاريخ حلب حتقيق د. 

حممد �لت�جني )�لك�يت، جمعية �إحياء �لرت�ث �الإ�سالمي، 1888( ، �ص 33- 34. 
�لقرن . 6 وبنيت يف  طر�بل�ص،  مدينة  �س�ر  من  �ل�رسقي  �جلن�بي  �لربع  �حلديد يف  باب  �ملدر�سة يف  هذه  تقع 

به  �الأجمل  وه�  �ل�رسقي  بابان  ولها  �لقرطاوية،  بعد  طر�بل�ص  مد�ر�ص  �أو�سع  من  وهي  �لهجري،  �لثامن 
طر�بل�ص  دليل  �نظر   ،1367 769هـ/  �سنة  م�ؤرخ  بجانبه جزع  وعلى جانبيه م�سطبتان  مزخرفة  نق��ص 
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منها  وُمراُده   )2( نابلو�س  اإيل  ومنها   ،  )1( عكةرَ  اإيل  ومنها  �صيدا،  اإىل  طرابل�سرَ 
ْة؛  ريِق القرَرايا النابل�ِصيَّ هرَ على طرَ القد�ُس امُل�رسَّفْة )3( ، التي بكل خرٍي مطرفة، فتوجَّ

ْة( )4( .  ٍة )يال�صيَّ ِكهم بحبِل الِوداِد، والأخِذ عنُه ِبهمَّ لترَم�صُّ

ْة،  لوِة[ )5( البريميَّ نزلرَ ]يف اخلرَ ويف اآخِر ُجمادرَ الثاين دخلرَ بيترَ املقد�ِس، ورَ
ِة )6(  ْحتاِنيَّ لوِة التَّ واأقامرَ بها على تلكرَ احلالِة، ويف اآخِر �صواٍل �رسعرَ يف عمارِة اخلرَ
ُه عليه، وبها تقاُم اأفراُح الأْذكاِر والأْوراْد،  ، وهي التي ُتن�صْب اإليِه اأدامرَ اهللُ فْي�صرَ
لطاِن )8( ملْن بها اأقامرَ واأراْد )9( ، وزاررَ  ولها تعينٌي )7( من خبٍز واأكٍل على تكية ال�صُّ

غالبرَ زياراِت ذلكرَ الإقليْم بجمٍع من التالميِذ من كلِّ فا�صٍل فهيْم )10( . 

عكا يف )ب( . . 1
تكتب عادة بدون و�و )نابل�ص( . . 2
يف )ب( �ىل �لقد�ص �مل�رسفة. . 3
هكذ� يف �الأ�سل ويف )ب( بال�سية. . 4
�لكلمة بني �لق��سني لي�ست يف )ب( . . 5
عمرَّ �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �ل�سديقي هذه �خلل�ة ترجيحًا �أ�سفل مبنى �لز�وية �ل�فائية بباب �لناظر جتاه . 6

�ملدر�سة �ملنجكية �لتي ت�سغلها د�ئرة �الأوقاف �لي�م، وهي تقع غربي �س�ر �حلرم على يني �لد�خل �إليه من 
باب �لناظر، وكانت �لز�وية �ل�فائية تعرف قديًا بد�ر معاوية بن �أبي �سفيان ل�سكنه فيها فرتة حني قدم �إىل 
بيت �ملقد�ص، ثم �سكنها بعد ذلك �سهاب �لدين بن �لهائم، فعرفت فرتة با�سم د�ر �بن �لهائم، ثم عرفت بعد 
ذلك بال�فائية؛ الأنه �سكنها نفر من �ملنت�سبني لل�سيخ بدر �لدين بن حممد بن ي��سف بن بدر�ن �لذي ينت�سب 
�ىل �ل�سيد تاج �لدين �أب� �ل�فا حممد من ذرية �حل�سني بن علي بن �أبي طالب، وبعده ويف �لقرن �لثاين ع�رس 
�ل�سيخ  �لبكري ومن بعده ��سرت�ها من ورثته  �لد�ر بال�رس�ء �ل�رسعي لل�سيخ م�سطفى �ل�سديقي  �آلت  �لهجري 
�خلل�تي حممد بن بدير �ملعروف بابن حبي�ص �ملقد�سي و�أوقفها �سنة 1205هـ مب�جب حجة مثبتة يف �ل�سجل 
�أن �خلل�ة �لتحتانية  �إ�سارة د�لة على  رقم 272 �ص: 127 من �سجالت �ملحكمة �ل�رسعية، ويف هذه �حلجة 
�ل��ردة يف �لن�ص كانت م�ج�دة �أ�سفل �لز�وية �ل�فائية، ومما جاء يف هذه �حلجة “جميع �لد�ر �سكنى �الآن، 
�ل�سيد  �الأعظم  �أ�ستاذنا  �لتي كانت جارية يف ملك  �لغربية منه  �الق�سى من �جلهة  للم�سجد  وهي �ملال�سقة 
م�سطفى �ل�سديقي �خلل�تي �سيخ �ل�سي�خ، وقد �آلت بال�رس�ء �ل�رسعي من جميع ورثته مب�جب �سند�ت الحقة 
�مل�سم�ن، وهي معل�مة �حلدود، وكذلك ما ��ستملت عليه من عل�ي و�سفلي، وخ�س�ست من هذه �لد�ر �خلل�ة 
�لع�سلي،  كامل   ،37  :2 �جلليل  �الأن�ص  �حلنبلي،  �لدين  جمري  �نظر،   : ُم�قفتها(  �أ�سفلها  �ل��قعة  بد�خلها  �لتي 
معاهد �لعلم يف بيت �ملقد�ص، )عمان، �جلامعة �الأردنية 1981( �ص: 346، �سجالت �ملحكمة �ل�رسعية �سجل 

رقم 272 �ص: 127. 
يف )ب( تعني. . 7
تكية �ل�سلطان وت�سمى �ي�سا تكية خا�سكي �سلطان، وتقع عقبة �لتكية �رسقي د�ر �الأيتام �الإ�سالمية، �أن�ساأتها . 8

خا�سكي �سلطان زوج �ل�سلطان �سليمان �لقان�ين عام 959 هجري، وتعد من �أهم �الآثار �لتي عقبها �لعثماني�ن 
�أرجاء فل�سطني،  مل�ساندة �لفقر�ء و�لطلبة و�أهل �لعلم، وقد وقفت عليها من�سئتها عقار�ت كثرية يف خمتلف 
�نظر مزيد� من �ملعل�مات عن هذه �لتكية: د. كامل �لع�سلي، معاهد �لعلم يف بيت �ملقد�ص، �ص: 361- 362. 

و�ر�د� يف )ب( وما ورد يف )�أ( ه� �ال�س�ب لتنا�سب �ل�سجعتني )�أور�د( ، )و�أر�د( . . 9
�لكلمة بني �لق��سن غري م�ج�دة يف )ب( . . 10
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ِد الإماِم  ه راجعاً اإىل ال�صاِم، واْجتمعرَ بال�صيِّ ويف ُجماد الثاين 1129 هـ توجَّ
رابل�سرَ  ال�صيِد حممد بن مولي اأحمدرَ التاِفالَّتي )1( ، وكانرَ تقدَّم اجتماُعه به يف طرَ

ِة )3( .  لوِة البدرائيَّ )ال�صام( )2( ، اأوقاتاً مفيدًة، ونزلرَ يف اخلرَ

احلْج،  البرَكري على   )4( اأغا  املرحوُم حممد  ُه  ، عزمرَ عمُّ رم�صانرَ �صهِر  ويف 
اأْن  ْرْج، اإىل  ُه يف الأمالِك من دْخٍل وخرَ هرَ معُه؛ لأنُه كانرَ يتناوُل ما يخ�صُّ وتوجَّ
لُه  عدرَُه[ )5( تزويحه )6( ابنتُه وبع�ِس اإكراْم، وعامرَ ه ]ورَ اْم، وكانرَ عمُّ عادرَ اإىل ال�صَّ
 ،  )8( ْة  الأبيَّ الأنف�ِس  ُة  عادرَ  )7( ]هي[  كما  وعدرَه  لرَ  فاأهمرَ ْة،  العرقوبيِّ باملرَواعيِد 
�صهرُ  دخلرَ  اأن  اإىل  وت�صنيْف،  ونظٍم  وزياراٍت   ،  )9( وتر�صيْف  تاأليٍف  واأقامرَ يف 
ْة ملعاملرَِة  ْرِك مناِزِله ال�صاميَّ ة، وترَ ِه اإىل الدياِر املرَقد�صيَّ رم�صان، فهمَّ على التوجُّ
ِه اإليها بعد ِل هناك، فتوجَّ زمرَ على التاأهُّ ْة، وعرَ ِه املذكوِر له بالأْحواِل النرَف�صيَّ عمِّ

ه� حممد بن �أحمد بن �لطيب �لتافالتي �ملغربي �حلنفي )ت: 1191هـ- 1777م( فقيه وحمدث و�أديب . 1
و�ساعر، ولد باملغرب �الأق�سى ورحل �ىل طر�بل�ص �لغرب �سغري�، ثم رحل �إىل م�رس، فدر�ص باجلامع �الأزهر، 
وقدم �إىل دم�سق مر�ر�ً، وز�ر �حلجاز و�ليمن وغريهما من �لبلد�ن، لكنه ��ستقر يف نهاية �ملطاف يف �لقد�ص 
�ل�رسيف، وكان ذلك �سنة 1172هـ/ 1758م وكان مفتيا فيها، وت�ىل �لتدري�ص باحلرم �لقد�سي �ل�رسيف �أكرث 
�إفتاء �حلنفية بالقد�ص �أكرث من مرة، وقد ت�يف رحمه �هلل عام 1192هـ/ 1778  من ع�رسين عامًا، وت�ىل 
م، وال تخل� مكتبة قدية يف �لقد�ص �ل�رسيف من بع�ص م�ؤلفاته وخمط�طاته �لتي ناهزت �لثمانني. �نظر 
ترجمته يف �ملر�دي: �سلك �لدرر 4: 102- 108، �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص 192: 1 كحالة، معجم �مل�ؤلفني، 
11- 227. �لبغد�دي، هدية �لعارفني، 2: 341، �أحمد �سامح �خلالدي، من �أعيان بيت �ملقد�ص �ل�سيخ حممد 
عمان،   13 عدد  �ل�رسيف،  �لقد�ص  جملة  �لثالثة،  �حللقة   ، 1192هـ(   -1135( �حلنفي  �ملالكي  �لتافالتي 

1986، �ص 22- 27. 
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( . . 2
تقع يف �ملدر�سة �لبادر�ئية، ويبدو �أن كل مدر�سة �أو ز�وية يف ذلك �لع�رس كانت حتت�ى على خل�ة للمريدين . 3

و�أرباب �لطرق. وغالب هذه �خلل��ت كان يبنى يف �ملد�ر�ص و�لزو�يا و�لتكايا و�ملقامات- وكان يخ�س�ص 
مل�ساهري �حلركات �ل�س�فية خل��ت يقيم�ن بها يف فرت�ت ت��جدهم يف بيت �ملقد�ص، فاللقيمي على �سبيل 
�ملثال ذكر يف رحلته �مل�سماه: “م��نح �الأن�ص يف رحلتي ل��دي �لقد�ص” �ن �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �ل�سديقي 
��سعد  )م�سطفى  �ل�سلطانية”  للمدر�سة  مقابلة  �مل�رسفة  �ل�سخرة  �سطح  طرف  على  �سنية  خل�ة  له  خ�س�ص 
كانت  �خلل��ت  هذه  غالبية  �ن  ويبدو   .  )55 �ص:  خمط�ط  �لقد�ص،  ل��دي  برحلتي  �الأن�ص  م��نح  �للقيمي، 

مبحاذ�ة �ل�س�ر �لغربي للحرم �لقد�سي، وبع�سها يف �ساحة �حلرم �لقد�سي نف�سه. 
�أغا: كلمة تركية تعني �ل�سرّت. . 4
يف �الأ�سل �أوعده. . 5
كذ� يف �الأ�سل و�ل�س��ب “بتزويجه”. . 6
يف �الأ�سل، ه�. . 7
هكذ� وردت �لعبارة يف �لن�سختني �أ، ب، وظاهرها يعني �أن �إهمال �ل�عد من عادة �الأنف�ص �الأبية وهذ� اليتالءم . 8

مع �سياق �ملعنى �ل��رد يف �لفقرة، وت�ستقيم �لعبارة بزيادة )ومل يف به( �أو ي�سبهها، �لتي رمبا �سقطت �سه��ً 
من طرف �لنا�سخ. 

�لبناء �سمَّ . 9 �الأمر، الق وال ير�سف بك: ال يليق، ور�سف �حلجارة يف  َر�سَف به  َف. يقال  َر�سً �لرت�سيف من 
بع�سها �إىل بع�ص، ور�سف ر�سافة، �سار حمكمًا. �ملعجم �ل��سيط، مادة ر�سف. 
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لرَ  تاأهَّ بعدرَه  الثاين  واأولُّ  الِقعدة،  ذي  اآخررَ  وو�صلرَها  العالئِق   )1( )بع�ِس(  قطِع 
ْر » �صنة 1131  ْت الزَّهراء )2( للقمرَ فرَ ُه بع�ُس من ح�رْس، بقولِه »زُّ بالوالدِة، واأرخَّ
ِدمرَ وايل  هـ، واأقامرَ بها غريرَ فازٍع ول لٍه، م�صتغالً )3( مبا فيه ِر�صا مولُه اإىل اأن قرَ
ِحِب اأ�صتاذرَنا  اِم، وهو الوزيرُ رجب با�صا، ف�صرَ م�رسرَ لزيارِة بيِت املرَْقد�ِس من ال�صَّ
ًة، واأخذرَ عنه خلٌق كثريٌ منهْم ال�صيُخ الأوحُد  ة واأقامرَ بها مدَّ اِر امل�رسيِّ معه اإىل الديِّ
بل قطِب  قْطِبها،  زيارِة  اإىل  هرَ  وتوجَّ  ،  )4( احلفناوي  ال�صيُخ حممُد  امُلْفرُد  العامِلُ 
دَّ�سرَ اهللُ اأ�رساررَه ومنُه اإىل ِدمياْط، واأقام هناكرَ يف  ِد اأحمد البدويِّ )5( قرَ الوجوِد ال�صيِّ

جامِع البحِر يف اأن�ٍس واْنِب�صاْط. 
للُكتِب  وِقراءًة  ماعاً  )6( �صرَ البديريُّ  الَّمُة  العرَ �رِسِه  ُة عرَ واأخذ هناكرَ عنُه عالَّمرَ
ة وبامل�صافحِة، وبلفظ اأنا اأحبُّك وغريه  ِة، واأخذرَ عنُه امُل�صل�صُل اأولً بالأوليَّ تَّ ال�صِّ
ثبِتِه  اِت  ومبرويَّ  ، تاآليفرَ مْن  لُه  وما  ِهِ  اِتِ مرويَّ ب�صائِر  ًة  عامرَ اإجازًة  واأرَجازرَُه   ،  )7(

وايل )8( وغرِيه.  واِهِر الغرَ ى باجلرَ امُل�صمَّ
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( . . 1
�لزهر� يف )ب( . . 2
متنقال يف )ب( بدل )م�ستغال( . . 3
ه� �ل�سيخ حممد بن �سامل �ل�سافعي �الأزهري، �لعامل �ملحقق �لعارف باهلل تعاىل، قطب وقته �ل�سهري باحلفني . 4

�أو “�حلفناوي” ن�سبة �ىل )حفنة( ، وهي قرية من قرى بلبي�ص. تعلم يف �الأزهر �ل�رسيف، و�أخذ عن �سي�خه، 
ثم �ت�سل مب�سطفى �لبكري �ل�سديقي، و�أخذ عنه �لطريقة �خلل�تية، وذكر �ملحبي يف �سلك �لدرر �أنه تربى على 
يديه، و�أ�سهم يف ن�رس �لطريقة �خلل�تية، يف م�رسق �الأر�ص ومغربها، �أنظر ترجمته يف �سلك �لدرر 4: 49- 50، 
�لكتَّاين، فهر�ص �لفهار�ص: 1: 353- 354 �جلربتي. عجائب �الآثار، 1: 289، و�نظر، بروكلمان، �لتكملة، 2: 

ة، 1: 781، �لزركلي، �الأعالم، 4: 7.  445، �رسكي�ص، معجم �ملطب�عات �لعربية و�ملعربَّ
)�أب� . 5 �لبدوي  �حل�سيني  �إبر�هيم  بن  علي  بن  �أحمد  ه�  1276م(   -1200( هـ(   675  -596( �لبدوي  �أحمد 

�أب� �لعبا�ص( �س�يف ولد بفا�ص، وطاف يف �لبالد، و�أقام مبكة و�ملدينة، ودخل م�رس  �لفتيان �سهاب �لدين 
و�ل�سام و�لعر�ق، عظم �ساأنه يف بالد م�رس، و�نت�سب �إىل طريقه جمه�ر كبري بينهم �مللك �لظاهر. ت�يف ودفن 
يف طنطا، ومقامه يز�ر حتى �لي�م. �نظر ترجمته يف: 1G. Brockeman: 450، كحالة، معجم �مل�ؤلفني 

31: 12 �لزركلي، �الأعالم: 1: 170. 
�سبقت ترجمته )�ص( : 38 من هذه �لر�سالة. . 6
م�سل�سل )�إين �أحبك( من �مل�سل�سل �لق�يل يف �لر�وية �حلديثية �ملت�سلة بالر�س�ل )�سلى �هلل عليه و�سلم( ، ويظهر . 7

�أن �لر�س�ل )�سلى �هلل عليه و�سلم( قال  ذلك يف حديث “�للهم �أعنا على ذكرك و�سكرك وح�سن عبادتك” ذلك 
“و�أنا  �أعني على ذكرك... ت�سل�سل بق�ل كل و�حد من رو�ته  “�للهم  ملعاذ: �إين �أحبك، فقل يف دبر كل �سالة: 
�أحبك فقل...... ”، �أخرجه �أب� د�ود يف �ل�تر، باب �ال�ستغفار 2: 86 م�سل�ساًل لر�ويني فقط، و�لن�سائي يف �ل�سالة 
و�لدعاء بعد �لذكر غري م�سل�سل. �نظر تف�سياًل الأحكام �حلديث �مل�سل�سل يف: د. ن�ر �لدين عرت، منهج �لنقد يف 

عل�م �حلديث، �ص: 203- 204.. ”. 
�لدمياطي �ملعروف بابن �مليت، . 8 �لبديري  �أحمد  �لع��يل الأبي حامد حممد بن  �الأ�سانيد  �لغ��يل يف  �جل��هر 

وه� م�سنف يف �حلديث �لنب�ي خل�سه �ساحبه من كتاب )�الأمم( للك�ر�ين، وترجم فيه لكثري من �مل�سايخ، 
�ل�ساميني و�حلجازيني و�مل�رسيني و�ملغاربة. وقد ذكر �لكتاين يف فهر�ص �لفهار�ص �أنه يحتفظ بن�سخة منه 
�إجازة من م�ؤلفه �ل�سم�ص حممد بن �سامل �حلفني �مل�رسي تلميذ �ل�سيخ م�سطفى  يف �ستة كر�ري�ص باآخرها 

�ل�سديقي �لبكري. �نظر، �لكتاين: فهر�ص �لفهار�ص، 1: 216، 316. 
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وعادرَ اإىل بيِت املقد�ِس عن طريِق البحِر، واأقامرَ بها اإىل ابتداِء �صنة 1135 
اِم على الربِّ، واأقامرَ بها خم�صًة واأربعنيرَ يوماً، ومنها اإىل  هرَ اإىل طرابل�سرَ ال�صَّ فتوجَّ
اإىل  ومْنها  اأنو�صْة،  مرَ الوليِد  بِن  خالِد  يِّدي  �صرَ  )1( ِد  التي مبرقرَ ْة،  املرَحرو�صرَ ِحْم�سرَ 
ِد يا�صني القادري )2( ، واأخذرَ عنه طريقرَ  يِّد امْلحرتِم ال�صيِّ ، ونرَزلرَ يف بيِت ال�صَّ ماةرَ حرَ
اري )3( ، ومنها اإىل حلْب، وكانرَ واِليها الوزيررَ امل�صاررَ اليه، ونزلرَ عن اأذْنِه  جدِِّه ال�صَّ

ويِل )4( زوِج والدِتِه.  يف بيِت احلاجِّ اإبراهيم بن احلاجِّ اأحمدرَ بن الطَّ

ِة  �رْسِويَّ ِة اأخذرَ عنُه ال�صْيُخ اأحمُد بُن ال�صيِخ اأحمدرَ )5( خطيُب اخلرَ ويف هذِه املرَّ
)6( امُل�صتهِر بالبنِّي )7( لبيعِه اإياه. 

ريِق  طرَ ا�صالمبوْل على  دينِة  مرَ اإىل  منها  هرَ  توجَّ احلراِم  �صهِر رجب  اآخِر  ويف 
ورَْرِتي )8( مدْة.  ، ونزلرَ مدر�صةرَ ال�صَّ الربِّ، ودرَخلرَها يف ال�صابِع والع�رسينرَ من �صعبانرَ
ْة، ومكثرَ يف ِتلكرَ البالِد ُم�صتغالً على  ثرٍي من الأماكِن امُلعدَّ لرَ يف كرَ وبرَعدرَها تنقَّ
ه  قاِئقِه، غريرَ م�صتغٍل باأمٍر من اأُموِر الدُّنيا، ول توجَّ لوِك وحرَ التاأليِف والنْظِم يف ال�صُّ
كنرَ يف جهٍة، و�صاعرَ خربُه فيها  ِبها، وكانرَ ُكلَّما �صرَ فيها اإىل اأحٍد من اأرباِب منرَا�صِ

اً.  درَه اأهلُها يرحِتُل اإىل اأخرى اأبعدرَ ما يكوُن عْنها، وهلَّمرَ جرَّ وق�صرَ

وفيها كانرَ ل يْفرُتُ عن الجتماِع بالفا�صِل الإماِم الكامِل اجلامِع ال�صيِِّد حممِد 
بن موليرَ اأحمدرَ التاِفالَِّتي )9( ، وهو �صيُخُه من وجٍه وتلميُذُه من اآخر، 

يف )ب( مبرقد خالد �سيدي خالد بن �ل�ليد. . 1
ه� ي�ص بن عبد �لرز�ق بن �رسف �لدين بن �أحمد بن علي بن �أحمد �لكيالين �حلم�ي �ل�سافعي �ل�سيخ �ل�سالح . 2

�مل�سلك �ملربي، �سيخ �لطريقة �لقادرية و�ل�سجادة �لكيالنية يف �الأقطار �ل�سامية، �نظر ترجمته يف: �ملر�دي، 
�سلك �لدرر، 4: 238. 

)حميي . 3 حممد  باأبي  �ملعروف  �حل�سني  �لكيالين  يحيى  بن  �هلل  عبد  بن  م��سى  بن  �لقادر  عبد  �ل�سيخ  يق�سد 
�لدين( م�ؤ�س�ص �لطريقة �لقادرية، ولد بكيالن بفار�ص �سنة 470هـ، و�نتقل �إىل بغد�د �سنة 488هـ يف خالفة 
�مل�ستظهر باهلل �لعبا�سي حيث ر�جت طريقته، و�أ�سحى لها �أتباع يف �لعديد من �الأقطار �لعربية و�الإ�سالمية. 
ت�يف �ل�سيخ �سنة 561 ودفن مبدر�سة باب �الأزج. �نظر ترجمته يف معجم �مل�ؤلفني 5: 308، �لبغد�دي، هد�ية 

�لعارفني، 1: 296، ك�سف �لظن�ن، 862، 879، جامع كر�مات �الأولياء، 75- 79. 
مل �أعرث له على ترجمة. . 4
مل �أعرث له على ترجمة، ويبدو �أنه كان �أحد م�سايخ �خل�رسوية بدليل دفنه فيها. . 5
�خل�رسوية: من مد�ر�ص حلب �ل�سهباء. . 6
�أي �أنه كان يبيع �لنب، ف�سمي �لبني. . 7
مدر�سة �ل�س�رتي من مد�ر�ص �الأ�ستانة. . 8
�سبقت ترجمته، �ص: 21. . 9
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نا،  حُمبُّ يقوُل  واأخرى  �صيُخنا،  يقوُل:  كان  تارًة  الوالدرَ  ا  نرَ ا�صتاذرَ ن  فاإ
املايِة  بعد  �صتني  �صنِة  يف  خاً  رَّ ُموؤ ِتي  التاِفالَّ ِد  ال�صيِّ من  مكتوباً  يُت  وراأ
اإىل   ، ليْل الذَّ الفقرِي  العبِد  من  ِه  طِّ ِبخرَ فيه  يرَقوُل   ،  ) 1160هـ ( لف  والآ
يزْل  ومل   .  )1 ( لخ  اإ ِه  بْنِد ورابطِة   ، ِعْقدِه ِة  وا�ِصطرَ  ، ليْل اجلرَ يِه  وُمربِّ �صيِخِه 
حٍد  اأ مْن  ليِه  اإ ي�صُل  ول  ْحِت�صْب،  يرَ ل  حيُث  مْن  ينفُق   )2 ( ]بها[  ُمِقيماً 

بداً  اأ �صيٌء 

ل  اجلان،  طوائف  جميع  على  العام  العهد  اأخذ   1137 �صنة  ويف 
مب�صهٍد  ذريته  عن  و  اأ عنه  اأخذوا  الذين   )3 ( مريديه  من  حداً  اأ ذون  يوؤ
�سرَ  ُقدِّ هو-  فادرَ  واأرَ  ، امُلريديْن منرَ  ه  وغريُ تي  التافالَّ ال�صيُد  فيِه  كانرَ 
اأحكاُم  ترَها  اقترَ�صرَ موٍر  لأ ْت  كانرَ ِة  وِميَّ الرُّ ِر  ا الديَّ يف  ةرَ  امُلدَّ هذِه  نَّ  اأ ُه-  �رِسُّ

ة.  ِلهيَّ الإ ِة  ررَ لُقْد ا

عرَ له باخلروِج ِمنرَ  فَّ لرَ اأْمررَُه، وت�صرَ هَّ دُرُه، وا�صتاقرَ اإىل روؤْيِة اأهِلِه �صرَ ا �صاقرَ �صرَ وملَّ
دَّ�سرَ ]اهللُ[ )5( اأ�رساررَه ب�رسِط  الرُّوِم الإماُم القطُب �صيِّدي عبِد القادِر الِكياليِن )4( قرَ

زيارِتِه قبلرَ و�صوِلِه اإىل اأهِلِه فقِبلرَ ال�رسطرَ وال�رْسُط اأملرَْك. 

اإىل  معُه  مبْن  هرَ  ترَوجَّ  ، 1139هـ �صنةرَ  ِم  را احلرَ ْم  رَّ حُمرَ ِمْن  اِلِث  الثَّ ويف 
يومرَ  ال�صهباِء  حلبرَ  مدينةرَ  خلرَ  ودرَ  ، ِّ الربرَ طريِق  على  و�صاررَ   ،)6 �صكدار) اإ

املباركرَ  �صفررَ  من  ع�رسرَ  تا�صعرَ  ربعاِء  الأ

�إىل �آخره يف )ب( . . 1
�لكلمة بني �لق��سني لي�ست يف )ب( . . 2
 )�ملريدين( يف )ب( . . 3
�سبقت ترجمته، وه� من �ساللة �ل�سيخ عبد �لقادر �لكيالين، م�ؤ�س�ص �لطريقة �لقادرية، �نظر، �ص: 19 من هذه . 4

�لر�سالة. 
يف )�أ( : قد�ص �أ�رس�ره، و�لت�س�يب من )ب( . . 5
��سكندرية يف )�أ( وما �أثبتناه من )ب( ، وه� �الأ�س�ب، الأنه قدم بر� – كما قال- �إىل حلب من �لديار �لرتكية . 6

و�إ�سكد�ر مدينة تركية تقع على م�سيق �لب�سف�ر. 
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ةرَ )1( جماِوراً لل�صيِخ اأحمدرَ البنِّي الذي يف الف�صِل ل ُي�صارْك.  �رْسرَويَّ ونزلرَ اخلرَ
اِنها  العراْق، لزيارِة �ُصكَّ داً  ه قا�صِ جَّ ورَ وثايِن يوٍم من �صهِر ربيِع الأوْل، ترَ
ِة  )2( اأربابرَ الإْطالْق )3( ، وو�صل بغدادرَ يف اآخِر ُجمادرَ الأول، ونزلرَ يف الترَِكيَّ

ة، ومل يدْع مزاراً  ِة )4( ُمالِزماً وُم�صاِهداً تلكرَ الأنواِر والأطواِر القرَاِدريَّ القرَاِدريَّ
وقالرَ هو:   ،  )8( قراره  )7( به  اإل حلَّ   )6( به[  ُك  َّ ُيترَربرَ ]ما  ، ول   )5( ه  زاررَ ورَ اإل 
رَ  وتبنيَّ ايِن،  الثَّ اجلانِب  اأهِل  عُت  وودَّ الإماِم،  امِع  جرَ يف  املعراِج  ليلرَةرَ  وبتُّ 
اإىل  املبارْك،  عبانرَ  �صرَ ثايِن  الثالثاِء  يومرَ   ،  )9( عايِنْ  والقرَْلُب  للب�رسِة  ال�صفرُ 
وا�صُمه ه  جدُّ فالٌح  �صاٌب  ا  مرَ ف�صرَ انتمرَى  ْن  ومِمَّ ْنقوٌل،  مرَ مِبرَعناه  هو  ما  قالرَ  اأن 

�خل�رسوية: �خل�رسوية تقع حتت قلعة حلب جن�بًا، بالقرب من د�ر �حلك�مة �جلديدة وقد �ن�ساأها خ�رسو با�سا . 1
للدين، و�رسف  للثقافة وحمى  للف�سيلة ومربَّة لالإح�سان وينب�عًا  للعلم ومركز�ً  عام 951هـ لتك�ن مثابة 
عليها �أم��اًل طائلة، ثم وقف عليها- ومن بعده �أوالده- �أوقافًا كثرية لتغطية نفقاتها و�سمان ��ستمر�رية 

خدماتها. 
وتعد �خل�رسوية �أول من�ساأة بناها �لعثماني�ن يف مدينة حلب، وقد �سممها �ملعماري �ل�سهري �سنان با�سا على 
�لن�سق �لعثماين، و�أر�د لها �أن تك�ن جممعًا يتـاألف من م�سجد ود�ر للَمَرق، ومدر�سة ود�ر �سيافة وحمامات، 
�لبناء من �جلانبني، وجنح بذلك يف تقدمي  T مقل�بًا، وذلك لزيادة م�ساحة  �إىل �حلرف  وجلاأ يف تخطيطها 

جممع ذي وحدة معمارية متكاملة يف حج�مها وفر�غاتها، ومن�سجمة مع �لبيئة و�مل�قع. 
تعر�ست  حيث  �لهجري  ع�رس  �حلادي  �حلادي  �لقرن  نهاية  حتى  خدماتها  تقدمي  يف  �خل�رسوية  ��ستمرت 
لالأهمال، و�أ�سبحت ملجاأً للمت�رسدين و�لل�س��ص، وظلت على هذه �حلال حتى عام 1323هـ حيث �أعيد بناء 
�ل�سيخ يحيى  �إ�سالحها وترميمها على يدي  �لزعيم، ثم تتابع  �ل�سيخ ر�سا  ما تهدم منها على يدي �ملفتي 
�لطلبة  �ل�رسعية، وماز�ل  �آنذ�ك، فح�لها �ىل مدر�سة ثان�ية للعل�م  �أوقاف عا�سمة �حلمد�نني  �لكيايل مدير 
حتى �لي�م ينهل�ن منها �لعلم �ل�رسعي �إ�سافة �ىل �لعل�م �لعربية و�لعقلية و�الجتماعية. �نظر تفا�سيل عن 
ن�ساأة هذه �ملدر�سة وتط�رها يف: حممد طيف�ر �ل�سب�سي، �خل�رسوية، جملة �جلامعة �الإ�سالمية �حللبية، �الأعد�د 
زين  �ل�سهباء، حمم�د  بتاريخ حلب  �لنبالء  �أعالم  �لطباخ،  ر�غب  �حلجة، 1359،  ذو  �لقعدة/  ذو   ،86 -83

�لعابدين، عمارة �مل�ساجد �لعثمانية: )دم�سق: د�ر قاب�ص للطباعة و�لن�رس، 2006( �ص: 80- 83. 
�سكانه يف )ب( . . 2
�الإطالق: �لب�رس. . 3
�لتي . 4 �لد�ر  �أ�سل تركي، تر�دف كلمة خانقاه بالفار�سية، وتعني  �إنها من  �لتكية لفظ يقال  �لقادرية:  �لتكية 

تق�م برعاية من ال عائل لهم من �الأيتام و�لعجزة، وكبار �ل�سن �إ�سافة �إىل �لفقر�ء و�لغرباء، وعابري �ل�سبيل 
�لذين ال يجدون لهم ماأوى يف �لبالد �لتي يفدون �إليها، وخا�سة �إذ� كان�� قا�سدين حج �لبيت �حلر�م. و�لتكية 
�ملدن  من  �لعديد  يف  �ل�س�فية  �لقادرية  �لطريقة  �أن�ساأتها  عديدة  تكايا  من  و�حدة  هي  بغد�د  يف  �لقادرية 
�ملر�دية يف حملة  تقع غرب جامع  وبغد�د وغريها، وهي  �لقد�ص ودم�سق وحلب وطر�بل�ص  �الإ�سالمية مثل 
تليخانة يف بغد�د. �أنظر، �إبر�هيم عبد �لغني �لدروبي، �لبغد�دي�ن، �أخبارهم وجمال�سهم، بغد�د، 1958، �ص: 

 .IslamOnline. net ،141، د. �إبرهيم �لبي�مي، �إحياء تكّية �لن�سا�سيبي
�ل�س��ب: ز�ره بدون و�و �لعطف. . 5
�سقطت �لعبارة �لتي بني �لق��سني من )ب( . . 6
�أحل يف )ب( . . 7
�لقر�ر: �الإقامة و�الطمئنان. . 8
كذ� يف �الأ�سل و�ل�س��ب عان. . 9
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، وفيما  ريقرَ اي الخ. واأخذرَ عنُه هناكرَ الطَّ حممد �صعيد )1( جنُل ال�صيِخ �صالحرَ احل�صَّ
ليلِة  اإىل  يْلزرَُم  ما  ُكلِّ  له يف  اأ�صتاذرَرَنا خاِدماً  ِة، ولزرَمرَ  َّفرَ امُل�رسرَ للقد�ِس  بعُد جاءرَ 
اعوِن  ِة احلراِم �صنةرَ 1144هـ، فانتقلرَ بالطَّ ال�صْبِت احلاديِة والع�رسين من ذي احِلجَّ
ِة الأِخ  مرَ اها )العقُد الفريُد يف ترجرَ الٍة �صمَّ ُه اأ�صتاُذنا يف ِر�صرَ مرَ الواقِع فيها، وترَرجرَ
رَيِن الأُخ حممد �صعيد امُلثبرَُت ل املاِحي اأنَّ  حممد �صعيد( . وقال اأ�صتاُذنا: واأْخربرَ

رَّاح. انتهى.  ، ولذا ُيْعزى باجلرَ لأبيِه ِن�صبًةً ل�صيِّدي اأبي ُعبْيدةرَ

الغني  عبد  �صيِّدي  العارِف  الإماِم  �صيِخِه  من  مكتوٌب  هناكرَ  وهو  ُه  وجاءرَ
اِر ال�صامية لأجل  ِة )3( للِديَّ ودرَ دَّ�سرَ اهللُ �رسَُّه- يحثُّه فيِه على العرَ الناُبلُ�صيِّ )2( - قرَ
رام  ِة احلرَ مَّ على امل�صرِي )5( رابعرَ ع�رسرَ ذي احِلجَّ ها )4( اهلل تعاىل، فهرَ الوالدِة رِحمرَ
، ونزلرَ يف اجلانِب الثايِن عند �صيِّدي داود الطاِئي  �صنةرَ 1139هـ، وو�صلرَ بغدادرَ

اينِّ )6( ، وانتقلرَ اإىل داٍر قريبٍة )7( يف الأول.  الربَّ

ايِن  ِة، ويف الثَّ اميَّ ْودِة )8( اإىل املنازِل ال�ّصَّ فررَ اخلرِي، عزمرَ على العرَ ويف اأوائِل �صرَ
والع�رسين منه ورَ�صلرَ اإىل املو�صِل، ويف يوِم الإثننِي اخلام�ِس والع�رسينرَ من �صهِر 
ويِل  ربيِع الأول، دخلرَ اإىل مدينِة حلبرَ ال�صهباِء، واجتمعرَ باحلاجِّ اإبراهيمرَ بن الطَّ
دَّ�سرَ اهللُ �رِسَّها- )9( ف�صاأُلُه عنها، فاأخربرَُه ِبوفاِتها �صنةرَ 1138هـ.  زوِج والدِتِه- قرَ

ذكر �ل�سديقي طرفًا من �أخباره يف رحلته �مل�سماة: )�خلمرة �حل�سية يف �لرحلة �لقد�سية( ، ويبدو �أنه كان . 1
من مريديه �ملخل�سني �نظر مثال �ص: 34 من �ملخط�ط. 

�سبقت ترجمته �ص: 14. . 2
�لع�دة يف )ب( . . 3
رحمه يف )ب( . . 4
�ل�سري يف )ب( . . 5
وزهدهم . 6 بكر�ماتهم  �مل�سه�رين  �الأولياء  �أحد  �لك�يف،  �لطائي  ن�سري  بن  د�ود  �سليمان  �أب�  �لفقيه  �الإمام 

�أ�سبح  حتى  وبغد�د  �لك�فة  م�سايخ  على  �لعلم  وتلقى  ب�سن��ت،  �ملائة  بعد  ولد  و�لعبادة،  للذكر  و�نقطاعهم 
�لدنيا ولزم  �أن زهد يف  �لنعمان، لكنه ما لبث  �أبي حنيفة  �لعلم على مذهب  �لفقه، وبرع يف  �أئمة  من كبار 
�ل�سمت، و�آثر �لعزلة ومن عبار�ته، يف ذلك: “كفى باليقني زهد�ً، وكفى بالعلم عبادة، وكفى بالعبادة �سغاًل. 
وكان �لث�ري يعظمه لذلك، ويق�ل: ” �أب�رس د�ود �أمره” وقال عنه �أب� نعيم: “ �إنه من �أف�سح �لنا�ص و�أعلمهم 
بالعربية “وقال غريه: ” كان د�ود ر�أ�سًا يف �لعلم و�لعمل، وقد بلغ من زهده وتق�سفه �أنه عا�ص ثالثني �سنة 
باأربعمائة درهم ورثها عن �أمه. ت�يف بالك�فة �سنة �ثنتني و�ستني ومائة، وقيل خم�ص و�ستني ومائة، وكانت 
له جنازة حافلة، مل ي�سمع مبثلها من قبل: “ بات �لنا�ص ثالث لياٍل خمافة �أن يف�تهم �سه�ده، وو�سف ح�سن 
بن ب�رس جنازته قائاًل: ” ح�رست جنازة د�ود �لطائي، فُحمل على �رسيرين �أو ثالثة تك�رست من �لزحام. �نظر 

�سري �أعالم �لنبالء، 7: 422- 425. 
قريبه يف )ب( ، ولعله يق�سد د�ر قريبه يف �جلانب �الأول. . 7
�لع�دة يف )ب( . . 8
�رسه يف )ب( . . 9
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ة،  اِميَّ اِر ال�صَّ وراً اإىل الدِّيرَ ُتُه عٍن الو�ُصوِل فرَ ُعفرَْت ِهمَّ قرَ خربُ وفاِتها �صرَ قَّ وملا حترَ
ُمهم اإْذ  ها كانْت ِهمرَ ْة، وكاأنَّ ًة زماِنيَّ ِتِه ِح�صَّ وراأى لأْحبرَاِبِه وترَالميِذِه رغبًة يف اإقامرَ

ٍة �صاِميرَْة.  ناُف�ُس ِهمَّ ذاكرَ عاِليْة، ولهْم بالطريِق وبذل ما يليُق ترَ

�رِسُّه:  ُقدِّ�سرَ  هو  وقالرَ  البنِّي،  اأحمدرَ  ال�صيِخ  لورَِة  خرَ ِة يف  �رْسرَويَّ اخلرَ ونرَزلرَ يف 
ِة  رْنطائيَّ مارِة املدر�صِة الطَّ ا لأْخواِننرَا يف ]باب النريب الأ�صفا[ )1( يف عرَ ا اأِذنَّ »وملَّ
مرَ عملرَهْم،  ْكنى لديهْم لُيِنظِّ ا ال�صُّ هْم زاُد نْيلِه )3( ووفى )4( ، طلُبوا منَّ معرَ )2( اإْذ جرَ

اإىل  ْة، واْنترَقلرَنا  وقيَّ ٍة فرَ �ُصو�صرَ ْ ْلورٍَة خمرَ ماررَِة خرَ نا يف عرَ الأمررَ عليهْم، فرَ�رسرَعرَ لرَ  هِّ وُي�صرَ
، و�ُصْمنا رم�صانرَ املباركرَ فيها الأوائلرَ والأواخْر.  ِةْ ة �صوقيَّ ْوقيَّ ها يف حالرٍَة ذرَ حاِنِ
ِر ما  حرَ ال�صَّ وْردرَ  اْر، ويرَْح�رسُِ  الأْذكرَ ُيقيُم فيها  الع�رسرَة الأخر«، وكانرَ   )5( فرَنا  واعترَكرَ

ْقداْر.  ينوُف على اخلم�صنيرَ مِبِ

اْم، ويف يوِم  �صقرَ ال�صَّ داً ِدمرَ هرَ منها قا�صِ ال، ترَوجَّ ايِن من �صوَّ ويف يوِم الإثننِي الثَّ
هرِه الأكرِم العامِلِ  لرَها ونرَزلرَ يف داِر �صِ اِل )6( الأني�ْس، و�صرَ مي�ْس، ثاِمنرَ ع�رسرَ من �صوَّ اخلرَ
ةرَ  ْلوةرَ البْدراِئيَّ يافِة نرَزلرَ اخلرَ ْجلُويِن )7( ، وبعدرَ مدِة )8( ال�صِّ ْيِخ اإ�صماعيلرَ العرَ الأفخِم ال�صَّ

ِة )11( .  راآُه يقراأُ يف التدبرياِِت الإلهيَّ )9( وبرَعدرَ ُبرهٍة زاررَ الأ�صتاذرَ عبد الغني )10( ، فرَ

�لزيادة بني �لق��سني من )ب( . . 1
فتحه، . 2 بعد  �الأوت�سرت�د  على  تطل  �أ�سبحت  وقد  �لنريب،  باب  �لروم يف حّي  وتقع �رسقي خندق  �لطرنطانية 

وتن�سب هذه �ملدر�سة �إىل �الأمري �سيف �لدين طرنطاين عبد �هلل، وقد �أن�ساأها عفيف �لدين بن �سم�ص �لدين �سنة 
1383م، و�تخذها �ل�سيخ حميي �لدين �لبادجنكي وخلفاوؤه من بعده ز�وية لهم، ويذكر �أن �لطرنطانية هي 
نف�سها �ملدر�سة �لكمالية �لعديية �لتي بناها م�ؤرخ حلب �بن �لعدمي �سنة 124هـ و�جنزها �سنة 125هـ وقد 
مت جتديدها �إثر تدمري ه�الك� مدينة حلب عام 1260. �نظر، مد�ر�ص حلب �لقدية يف �ل�سفحة �اللكرتونية 

 .www. alepoocity. com
نيله: عطاوؤه. . 3
يف �الأ�سل: وفا. . 4
فاعتكفت يف )ب( . . 5
�س��ق بدل �س��ل يف )ب( . . 6
�ل�سيخ �إ�سماعيل �لعجل�ين ه� �إ�سماعيل بن حممد بن عبد �لهادي بن عبد �لغني �ل�سهري باجلر�حي �ل�سافعي . 7

�ملذهب �لعجل�ين �مل�لد، وه� �سهر �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، ن�ساأ يف دم�سق وت�يف بها، حفظ �لقر�آن، 
وله من �لعمر 13 �سنة، وطلب �لعلم من علمائها، ��ستغل باحلديث و�لفقه و�للغة، وله م�ؤلفات كثرية �أهمها 
كتابه �ملطب�ع )ك�سف �خلفاء ومزيل �الإلبا�ص عما ��ستهر من �الأحاديث على �أل�سنة �لنا�ص( )�لقاهرة: مكتبة 

د�ر �لرت�ث، د. ت( ، �نظر ترجمته يف مقدمة �لكتاب �سالف �لذكر، ويف �ملر�دي، �سلك �لدرر 1: 259. 
يف )ب( : وبعد مدة �أيام �ل�سيافة. . 8
�خلل�ة �لبدر�ئية تقع يف �ملدر�سة �لبدر�ئية وكانت خم�س�سة لل�س�فية. . 9

يق�سد �ل�سيخ عبد �لغني �لنابل�سي، وقد �سبقت ترجمته. . 10
�نظر، �لتدبري�ت �الإلهية لل�سيخ حميي �لدين بن عربي، �ص: 14. . 11
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ِة اإىل الأرا�صي امُلقدَّ�صِة  ر عن �صاِعدرَ الِهمَّ اْم بْل �صمَّ ومْل ُيِطِل الإقامةرَ يف ال�صَّ
ِة  احِلجَّ ذي  اأوائِل  فد، ويف  �صرَ وبالِد  زيِز  العرَ البقاِع  اأرا�صي  البِت�صاْم، وعلى  ذاِت 
اإليِه،  اخللِق  اإقباِل  يف  هناكرَ  اأقامرَ   1140 �صنةرَ  املقد�ِس  بيِت  اإىل  دخلرَ  احلراْم 
زايا  واإر�صاِدهْم اإيل اهلِل، اإىل اأن ا�صتهلَّ �صعباُن املبارْك، قال اأ�صتاُذنا فيِه الذي له مرَ
الُع والإقداْم،  �صى منُه ثالُث لياٍل ِج�صام، ُوِلدرَ املرَولوُد املرَْحُموُد الطَّ ل ي�صارْك، ومرَ
الَّْم،  ليُم العرَ ُه العرَ ر�صرَ الْم، حممد كمال الدين حرَ اِت ِبحْوِل ال�صَّ ِف وال�ْصِم والذَّ والو�صْ
اريِن  داِء الدَّ لرَُه اهللُ ِمْن �ُصعرَ عرَ اْم، جرَ وكنيُتُه اأبو )1( الُفتوِح والإ�صعاِد ُمِنحرَ الرِّْفدرَ التَّ
اُح  املرَنَّ اُح  الفتَّ العاِرِفنْي  فتحرَ عليِه فتوحرَ  ورَ الْم،  الظَّ الأناْم، وِم�ْصباِح  ِد  يِّ �صرَ بجاِه 
ُه  ظرَ ِ ُه وحلرَ ِفظرَ احِلنيرَ كعبِد اهلِل بِن امُلبارْك )2( ، وحرَ ترَعاىل وتبارْك، واأْن�صاُه ُن�صوءرَ ال�صَّ
فرَ�رسرَْت  ديِق،  ال�صِّ ِقِب  عرَ على   )4( بركرَ  من  وبحرمِة   ،  )3( وتبارْك  والنِّور  بالكهِف 
وِلدرَه: )له اهللُ ترَعاىل بلطِفِه دارْك( )5( : ِقِب امُلبارْك، وقلُت موؤرِّخاً مرَ درَْعوُتُه يف العرَ

 يف ليلـــِة اجُلمعِة ٍمْن اأْن�صاِفها
ى  ْيلرَ مـــا اأترَ ُت ُقبرَ ْ وفيـــِه ُب�ـــرسِّ
ْفِتدي وُْت )8( يرَ ختاُم ِم�صٍك قد ررَجرَ

ى )6( ُغالُم )7( عبـــانرَ اأترَ ثالِث �صرَ
الإْنعـــاُم  يِن  �ـــرسَّ فرَ عـــدرَه  وبرَ
)9( ْيترَـــاُم  خرَ حُممـــٌد  اأرُِّخـــوا  فرَ

اِبِع عمالً بالواِرْد، و�صاألُت اهللرَ  ْيُت )11( عنُه يف ال�صَّ قَّ �صنة 1143هـ )10( ، وعرَ
تعاىل اأن ُيوردرَه اأْعذبرَ واأطيرَبرَ املوارْد، انتهى. 

يف )ب( �أبا �لفت�ح. . 1
عبد �هلل بن �ملبارك �حلنظلي �ملروزي، كان حمدثا م�سه�ر� مبرو، وت�يف �سنة 181هـ/ 797م يف مدينة هيت، . 2

�نظر ترجمته يف: �بن �لندمي �لفهر�ست، �ص: 228، �ل�سمعاين، �الأن�ساب، �ص: 475، �لذهبي، تذكرة �حلفاظ، 1: 
304 )طبع حيدر �باد( ، طبقات �ل�سعر�ين، 11: 77- 79. �بن حجر �لع�سقالين، �لتهذيب، 5: 384، بروكلمان، 

تاريخ �الأدب �لعربي، 3: 153. 
يق�سد �س�ر �لكهف و�لن�ر وتبارك. . 3
بركت يف )ب( . . 4
وبارك يف )ب( . . 5
�ل�س��ب: �أتانا. 6
�لغالم يف )ب( ، و�ل�س��ب غالم. . 7
يف �سلك �لدرر: )ح��ه( بدل رج�ت. . 8
يف �سلك �لدرر ختام. وَخْيَتام وَخاتام، ما ُيختم به، �نظر �ملعجم �ل��سيط، مادة ختم. 9

 ذكر �ملحبي يف �سلك �لدرر �ن م�لده كان يف �أو�ئل ذي �حلجة �سنة �أربعني ومائة و�ألف )1140هـ( بناء على . 10
ح�ساب �جلمل، وذلك بعد �إير�ده �الأبيات �لثالثة �لتي �أّرخ فيها م�سطفى �ل�سديقي �لبكري مل�لد �بنه و�ل�سحيح 

ما ذكره �مل�ؤلف. 
�أي ذبح عنه عقيقة �قتد�ء بر�س�ل �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم. . 11
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ُل من ِزيارٍة اإىل اأُْخرى ُمْطررَفْة، ويف تاأليٍف  تنرَقَّ ْة، يرَ َّفرَ واأقامرَ يف الُقد�سرَ )1( امُل�رسرَ
نيْف، اىل اأن درَخلرَ �صهرُ �صوال من  وت�صنيْف، واإر�صاٍد لربِّ العباِد على املنهِج احلرَ
لِّهْم احلاجُّ ح�صن  قاِئِه واأجرَ ه مع ُرفرَ جِّ املرَرْبوِر، وترَوجَّ زمرَ على احلرَ �صنِة 1145 هـ عرَ
 )3( نابلو�س  ِجباِل  عٍب يف  �صرَ بني  ناحيِة  �صيِخ   )2( يُّو�ِصي  اجلرَ ُمقلِِّد  يِخ  ال�صَّ بن 
ْنزِلِة امْلِزيريْب )5( ، ومْنها اإىل مدينِة الرَّ�صوْل ]�صلى اهلل عليه  عليها )4( ، ثمَّ اإىل مرَ
عاِئررَ  ى )7( �صرَ ةرَ ال�رسيفْة، وقرَ�صرَ اأ�ْصمى ُمراٍد وماأُموْل، ثم اإىل مكَّ و�صلم[ )6( ، فنالرَ 

جِّ ال�صاِمي.  جِّ يف الأماكِن امُلِنيفرَْة، وعادرَ �ُصحبةرَ احلرَ احلرَ

بن  حممد  ْيُخ  ال�صَّ بيُّ  ْعجرَ الأ العامِلُ  ُل  الفا�صِ الُقْد�ِس  اإىل  ِحبرَُه  و�صرَ
نحورَ  ه  ِعندرَ ومكرَثرَ   ،  )8 ( املرَْكتِبّي  لبيِّ  احلرَ اأحمدرَ  يِخ  ال�صَّ بن  حممد  يِخ  ال�صِّ
وكانرَ  ْيئرَاْت،  الهرَ كاملرَ  عليِه  فا�سرَ  واأ لواْت،  اخلرَ لرَُه  ْدخرَ واأ  ، يرَوماً ربرَعنيرَ  اأ
للغرِي،  بالبيعِة  له  واأجازرَ  هناْك،  ها  َّ اأمترَ ثمَّ  ريِق،  الطَّ �صماِء  اأ بع�سرَ  نرَه  لقَّ

 .  )10 ( ذاْك  بلبٍّ   )9 ( اهلِل  اإىل  يدعو  خليفًة  قامُه  واأ

بالقد�ص يف )ب( . . 1
ورد ذكر �ل�سيخ مقلد �جلي��سي يف رحلة �لبكري �ل�سديقي �مل�سماة �خلمرة �حل�سية يف �لرحلة �ملقد�سية، �ص: . 2

31، ومما جاء فيها، �أن �لبكري و�سحبه نزل�� عند �ل�سيخ مقلد �سيخ بني �سعب يف قرية )حجة( من �أجل �ن 
يكتب لهم مر�س�ما الأهل قرية �لطيبة لي�سحبهم بع�ص �أهلها حماية لهم من �لل�س��ص وقطاع �لطرق، ويف 
ذلك ��سارة �ىل �لنف�ذ �لذي كان يتمتع به �ل�سيخ مقلد يف تلك �لن��حي وتدل عبارة �لبكري على �أن �ل�سيخ 

ح�سن ت�ىل م�سيخة �لناحية بعد و�لده. 
نابل�ص يف )ب( وه� �الأ�سح. . 3
يعني؛ ت�جه �إىل نابل�ص. . 4
منزلة �ملزيريب تقع على بعد 12 كلم �إىل �لغرب من مدينة درعا �ل�س�رية يف منطقة غنية مب�سادرها �ملائية، . 5

ففيها ير نهر �لريم�ك �لذي ي�سكل خطًا فا�ساًل بني �حلدود �ل�س�رية و�الأردنية، وت�ستهر �ملزيريب مبناظرها 
�خلالبة، وب�ساتينها �مل�سجرة، وبحريتها �ل���سعة، وط��حينها �ملائية �لقدية �لتي ماز�لت تعمل حتى �الآن. 
ملت�رسفيه  مركز�ً  �لع�رسين،  �لقرن  مطلع  وحتى  1880م،  �ملتاأخرة  �لعثمانية  �لفرتة  يف  �ملزيريب  كانت 
�إن�ساء  بعد  �ملكانة  هذه  فقدت  ولكنها  �حلجازية،  �الأر��سي  �ىل  و�نطالقهم  �حلجاج  لتجمع  ومركز�ً  ح�ر�ن، 
 ،www. ariwikipedia. org خلط �حلديدي �حلجازي عام 1904م �نظر، �مل��س�عة �حلرة، ويكيبيديا�

 www. daraa. org و�نظر �ل�سفحة �اللكرتونية �خلا�سة مبدينة درعا �ل�س�رية
�لعبارة بني �لق��سني من )ب( . . 6
ق�سا يف �أ، ب و�ل�س��ب ما �أثبتناه. . 7
مل �أعرث له على ترجمة. . 8
يف ب يدع� �هلل. . 9

ذ�ك: ذكي، و�ع. . 10
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�صِليِك )1( والإر�صاِد بحالِه وقالِه،  رِّداً اإىل التَّ واأقامرَ اأ�صتاُذنا على حالِه، متجرَ
ار  ةرَ التِّ�ْصياِر اإىل اإ�صالمُبول )2( عن اأمر )3( القرَهَّ اإىل اأن دخلرَ عام 1148هـ، حرَّكرَ ِهمَّ
هِر  ايِن من �صرَ ْة، ويف الثَّ اِم ذاِت الرُبوِع النرَديَّ ْة، ومْنها اإىل ال�صَّ فرَديَّ على البالِد ال�صَّ
اِميرَِة رابعرَ  ِتها ال�صَّ لرَ اإىل ُقبَّ ريِق الربِّ، حتى ورَ�صرَ هرَ اإىل الرُّوِم على طرَ ربيِع الثاينِّ توجَّ
ي )4(  الَِّتِ اِفِ ْجتِمُع بالأْحباِب واخِلالَّْن، وُخ�صو�صاً التَّ ل، واأقامرَ فيها يرَ ع�رسرَ جماد الأوَّ
هرَ منها اإىل اإ�صكندريةرَ على  امُل�صاْن، اإىل ليلرَِة الثالثاِء �صابِع �صهِر رجبرَ الفرَْرْد توجَّ
ْة  ِة ِم�رسرَ امُلِعزِّيَّ رو�صرَ ريِق البرَْحِر، فو�صلرَها يف ثمانيِة اأياٍم نهاريْة، ومنها اإىل حمرَ طرَ
عرَ عليِه خالئُق  ْة )7( ، واجتمرَ ماليَّ )5( ، ونزل يف وكالِة حم�صن )6( وهي يف خطِّ اجلرَ

كثريْة، واأرَخذوا عنُه، ولكن كانِت املدُة ق�صريْة. 

ِّ رابعرَ ع�رسرَ �صعبان،  ري يف الربرَ وبعدرَ اأن ا�صتوفرَى )8( الزياراِت عزمرَ على ال�صَّ
زَّةرَ ها�صم، ودخلرَ بيترَ املقد�ْس ثالِث  هرَ من غرَ بِت ُغرُُّة �صهِر رم�صان توجَّ ونهاُر ال�صَّ
اإىل  انتقلْت  اإقامُتها، بل  ُطْل  ترَ فراآها مري�صْة، ومل  هِر املذكوِر، وكان له بنٌت  ال�صَّ
هريْة.  ِة اأخباٌر كثريْة، ووقائُع يف بع�ِس الرِّْحالِت �صرَ ْة. ولهذه الُبنيَّ ري�صرَ ِة العرَ اجلنَّ

اأقطاِر  من  اخلالئُق  عليِه  تتوارُد  يِف  ال�رسَّ املرَْقد�ِس  بيِت  اأ�صتاُذنا يف  واأقامرَ 
الأر�ِس، وهو ُمْنكرَبٌّ على ا�صتغالِه فيما هو لُه، اإىل اأن درَخلْت �صنة 1149هـ، فعزمرَ 

على احلجِّ املرَرْبُوِر، 

�لت�سليك يف �ملفه�م �ل�س�يف يعني ت�سليك �ملريدين؛ �أي �إدخالهم ب��ساطة �سيخ من �سي�خ �ل�س�فية، �ملاأذون . 1
لهم بالت�سليك يف �سلك �ل�س�فية، و�إدر�جهم يف �لطريق، وتلقينهم �الأور�د و�الأذكار �خلا�سة بالطريقة �ل�س�فية 

�لتي ينتمي �إليها �ل�سيخ �مل�سّلك. وللت�سليك يف �ملمار�سة �ل�س�فية منهج يرتكز على �ملبادئ �الآتية: 
• �لتم�سك بال�رسيعة و�لعمل مب�جبها و�إقامة م��زينها وتطبيقها عند كل �أمر. 	
• �أن يك�ن له ورد ثابت من �لقر�آن �لكرمي يد�وم على تالوته وختمه. 	
• �أن يك�ن له ورد ثابت يف �ل�سالة و�ل�سالم على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم. 	
• �ملحافظة على قيام �لليل و�لتهجد، وال �سيما يف �لثلث �الأخري من �لعمل مع مد�ومة �ال�ستغفار. 	
• �اللتز�م بذكر )ال �إله �إال �هلل حممد ر�س�ل �هلل( يف جميع �الألقاب قلبًا ول�سانًا. �نظر �مل�قع �الإلكرتوين ملنتدى 	

 .www. soufia. org ل�س�فية�
يق�سد �الآ�ستانة. . 2
باأمر �لقهار يف )ب( . . 3
حممد �لتافالتي، �سبقت ترجمته، �ص: . . 4
ن�سبة �إىل �ملعز لدين �هلل �لفاطمي باين �لقاهرة. . 5
وكالة حم�سن: هي من �أحياء �جلمالية يف �لقاهرة. . 6
خط �جلمالية: من �أحياء م�رس �لقدية. . 7
يف �أ، ب �أ�ست�فا. . 8
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ميعرَ الأهِل واخُلدَّام، وكانرَ  ِحبرَ )2( معُه جرَ ِة، ورَ�صرَ هرَ اإىل اأر�ِس الِكنانرَ ويف اأثناِئها )1( توجَّ
ْت  مرَ رْق )3( ، وهناكرَ ازدحرَ ثرياً باإفراْط، ونرَزلرَ يف بيٍت قريٍب مْن خطِّ باِب اخلرَ معاً كرَ جرَ
ةرَ  لرَغِت التالميذُ مائرَ ا برَ ُتُه يف تلكرَ الأقطاْر وملَّ ِلمرَ هرْت كرَ ، وظرَ الِئُق من كلِّ فجٍّ ليِه اخلرَ عرَ

ررَ )4( بعدرَِم ِكتابِة اأ�صماِئهْم. وقالرَ )5( : هذا �صيٌء ل يرَدُخُل حتترَ عدٍّ.  األٍف، اأمرَ

ميْع،  جِّ مبْن معه مْن اجلرَ ِه اإىل احلرَ زمرَ على التوجُّ ال �صنة 1150هـ عرَ ويف �صوَّ
ِة، ثم اىل املدينِة، وقرَ�صى لزمرَ احلجِّ وما يُكون، وعادرَ  هرَ اإىل امل�صاعِر )6( املكيَّ فتوجَّ
ِة اإْذ ذاكرَ الأمريُ الكبريُ املرحوُم  اِر ال�صاميَّ على طريِق احلجِّ ال�صاِمي، وكانرَ وايل الدِّيرَ
اأهِلها  اُه وجوُه  اِم، تلقَّ ال�صَّ اإىل دم�صقرَ  ابُن العظْم، وحنيرَ و�صوِله  �صليماُن با�صا 

ة )7( .  ِمي�صاتيَّ بعنايِة الإقباِل والْبِت�صاْم، ونزلرَ قربرَ مدر�صِة ال�صَّ

واأقامرَ بها ثمانيةرَ   ،  )8( ْة  البكريَّ الداِر  ُقْربرَ املار�صتاِن ل  اإىل بيٍت  ثمَّ منها 
الْل،  ِة ذاِت الظِّ هرَ بالأهِل والعياْل، اإىل نابلو�سرَ املرَحرو�صرَ اأ�صهٍر اأو اأكرث، وبعدرَها توجَّ
هِر  ْهراً، ويف �صرَ واأقامرَ هناكرَ اأحدرَ ع�رسرَ �صهراً، والنا�ُس يزدِحمونرَ على جنابِه �رِساً وجرَ
رِم  احلرَ امُلِطلَّ على  بيترَُه  زرَل  ونرَ ْة،  الُقد�صيَّ الدِّياِر  اإىل  هرَ  توجَّ �صنِة 1152هـ،  ال  �صوَّ

ْة،  ٍة اأْقدرَ�صيَّ ِبهمَّ

يف �نتهائها يف )ب( . . 1
يف )ب( ، وحجت معه. . 2
�الأحمر، وعليه قنطرة �مل��سكي، �جلربتي . 3 �لقاهرة يقع قريبًا من باب زويله و�لدرب  �أب��ب  باب �خلرق من 

عجائب �الآثار يف �لرت�جم و�الأخبار، 3: 446. 
فاأمر يف )ب( . . 4
وكان يف )ب( . . 5
�مل�ساعر جمع م�سعر، وه� مكان ن�سك �حلج، �نظر، �بن منظ�ر، ل�سان �لعرب مادة، �سعر. . 6
�ل�سمي�ساتية يف �أ، ب، �سميت بهذ� �ال�سم ن�سبة لل�سمي�ساطي �أبي �لقا�سم علي بن حممد بن يحيى �ل�سلمي )ت�يف . 7

�لعزيز  �الأم�ي عبد  لالأمري  د�ر�ّ  �الأ�سل  بدم�سق، وكانت يف  �لروؤ�ساء  �أكرب  عام 453هـ/ 1061م(، وه� من 
بن مرو�ن، ومن بعده البنه �خلليفة عمر بن عبد �لعزيز، و�نتقلت بعد ذلك �إىل �أن �سارت خانقاه لل�س�فية، 
ومل تكن مهمتها قا�رسة على �إي��ء م�سايخ �ل�س�فية، وت�فري �ل�سكن و�ملعي�سة لهم، و�إمنا ��ستغلت للتدري�ص، 
فال�سيخ �أب� �لفتح �لت�سرتي �لتربيزي مثال كان له خل�ة، وكان يدر�ص عل�مًا خمتلفة، كما كان فيها خز�نة 
�ملثال  �سبيل  على  منهم  نذكر  �ل�سي�خ  من  كبري  عدد  �خلانقاه  هذه  على  تعاقب  وقد  �لطلبة،  ملنفعة  للكتب 
تاج �لدين بن حم�ية، و�ل�سيخ عبد �ل�سالم بن عمر بن علي بن حممد �جل�يني، و�رسف �لدين حمم�د بن عبد 
�لقد�سي  �لفتح حممد  و�أب�  �ل�سري�زي �حلنفي،  �أ�سعد بن حممد بن حمم�د  �لدين  �لبطايل �حلنفي، وجالل  �هلل 
�ل�سافعي وغريهم. �نظر، �بن كثري، �لبد�ية �لنهاية 2: 116، �بن �لعماد، �سذر�ت �لذهب، 3: 131، 214، 292، 

4: 26، 271، �لنعيمي، �لد�ر�ص يف تاريخ �ملد�ر�ص 2: 119. 
يق�سد �أنه مل ينزل يف �لد�ر �لبكرية �لتي متلَّكْتها عائلُته، وتقع قرب �ملار�ستان �لن�ري حيث ن�ساأ فيها يتيمًا بعد . 8

ه �أحمد بن كمال �لدين بن عبد �لقادر �ل�سديقي، �أنظر، �ملر�دي، �سلك �لدرر 4: 190.  وفاة و�لدته برعاية �بن عمِّ
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زيْد، يجمُع لهْم  الئِق من كلِّ ناحيٍة ما عليِه مْن مرَ ومل يزْل الإقباُل يزيْد، ووفوُد اخلرَ
ِن اجتمعرَ بِه هاميرٌَة زاِخرْة،  ِه كانْت على كلِّ مرَ ريرَْي الدُّْنيا والآِخرْة؛ لأن اأياديرَ بنيرَ خرَ
ميِع ذلكرَ ل ُيْخِلي وقتُه  اراِت، ويعوُد اإليها وهو يف جرَ ينتِقُل منها اإىل بع�ِس الزِّيرَ
ُعوُل عليها، اإىل اأن درَخلْت �صنة 1160 هـ، وقعرَ له الإذُن الإلهيُّ بامل�صرْي،  مْن ُقْربٍة يرَ
واُه ذلكرَ  اْم، وما حرَ اررَ بالأهِل واخُلدَّ ر اأيَّ ت�صمرْي، وطرَ ِة )1( ف�صمَّ ي الِكنرَانيَّ اإىل الأرَرا�صِ
رِف الرَّْملِة، وبها نرَزلرَ واأقامرَ ثماِنيرَةرَ اأياٍم  هرَ اإىل طرَ ِل ترَوجَّ املقاْم، ويف اآخِر جماد الأوَّ
زَّةرَ ها�صِم  عام، وِمْنها اإىل غرَ اأيَّ �صيٍء من �رساٍب )2( اأو طرَ مْن دوِن اأن ُيُكلِّف اأحداً 
اِدِق يف انت�صاِبِه احلاجِّ ح�صن اأغا ابِن املرَرُحوِم احلاجِّ  ِة، ونرَزلرَ يف بْيِت ال�صَّ يَّ املرَحمرَ

ي الفرَخري )3( ، ومل ميكْث اإل القرَليل.  حممد مكِّ

ُ ُقُدوِمِه طاررَ يف )4( تلكرَ  ربرَ ِة، وكانرَ خرَ ي امل�رسيَّ ه للقاِء الأرا�صِ و�صابعرَ يوٍم توجَّ
امِع الأزهِر عن اأمٍر منه بذلك،  ْفناويُّ )5( بيتاً ُقربرَ اجلرَ ررَ الأ�صتاُذ احلرَ الدِّياِر، وا�صتاأْجرَ
ُه خالئُق كثريْة، من  اُه الأ�صتاُذ املرَذكوُر ومعرَ ِة الزَّواِمِل )6( تلرَقَّ ْريرَ لرَ اإىل قرَ وِعْندما ورَ�صرَ

اأكارمرَ وُعلماءرَ ومريدين ووجوٍه �صهريْة. 

�صانرَ درَخلرَها بالهْيئرَِة املرَذُكورِة، وكانرَ يوماً م�صهوراً،  هِر ررَمرَ و�صابع يوٍم من �صرَ
�صهورْة، واأقامرَ هناِلكرَ يف ذلكرَ البيِت، وخماطرُ التَّوحيِد  وقاِئُعُه يف اأْنُف�ِس اأْقواٍم مرَ
ُه  قائمٌة، وهو مقبٌل على الإر�صاِد، والنا�ُس يهرعونرَ اإليِه معرَ الزِدحاِم الكثرْي، حتى اإنَّ
ال �صنة 1161هـ،  هرُ �صوَّ قرْي، اإىل اأن درَخلرَ �صرَ ليٌل اأو حرَ لَّف عن تقبيِل يِدِه جرَ لَّ اأْن يتخرَ قرَ

�ْصهوْر.  عنا، وكانرَ ِبجمِع الكرَرثِة مرَ نا مبْن مرَ رجرَ فعزمرَ على احلجِّ املربوْر، وخرَ

�صاريِف اأكرب ِ[من[ )8( يرَكوُن من اأرباِب �صاِريُف )7( اأ�صتاِذنا مثلرَ مرَ هذا وكانْت مرَ

يعني م�رس. . 1
يف )ب( م�رسب. . 2
مل �عرث له على ترجمته. . 3
يف )ب( �ىل تلك. . 4
يعني �ل�سيخ حممد بن �سامل �حلفني، وقد �سبقت ترجمته، �ص: 47 . . 5
يف . 6 �الآثار  عجائب  �جلربتي،  وبلبي�ص،  قلي�ب  مدينتي  قرب  تقع  م�رس  يف  �لبحرية  قرى  من  �لزو�مل  قرية 

�لرت�جم و�الأخبار، 2: 417، 652. 
يف )ب( وكان م�رسف. . 7
ما يف �الأ�سل، و�لت�س�يب من )ب( . . 8
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�صاريِفِه،  الرثوة، ومل تكْن له ِجهٌة ُتعلُم يدخُل منها ما يِفي باأدنى م�رسوٍف من مرَ
زْل نرَ�صرْي، واهللُ يهوُن كلَّ ع�صرْي،  طاوؤُنا. ومل نرَ ِل للكنِز هذا عرَ ُوكِّ ولكْن بيِده مفتاُح التَّ

ة، ونرَزلنا معُه يف بيٍت قْربرَ باِب الُعْمرة.  ررَمرَ لنا مكةرَ امُلكَّ اإىل اأن درَخرَ

رِة  يِّ اإىل زيارِة املديِنِة املنرَوَّ فلنا معرَ احلجِّ املرَ�رْسِ ، قرَ برَ وبعدرَ ق�صاِء ما وجرَ
اأ�صتاُذنا  مرَ  يِفِة تقدَّ الِة وال�صالْم، وحنيرَ امُلواجهِة ال�رسَّ اأف�صُل ال�صَّ اِكِنها  على �صرَ
ُه وقاْل: يا ر�ُصولرَ اهلِل هذا ولرَِدي قد وهبُته اإليكرَ  لِني اأمامرَ عرَ اِك )1( ، وجرَ اإىل ال�ُصبَّ

اه.  اإيَّ ْعُتكرَ  وا�صترَودرَ

مييِني،  عن  النبويُّ  باُك  وال�صُّ لرَِتي،  ُمقابرَ يف  هو  ل�سرَ  وجرَ باجُللو�ِس،  ريِن  واأمرَ
ْف�صي يف  نرَ راأيُت  ِني  اأنَّ اإل  اأعلْم  ال�صاِد�سرَ وال�صاِبْع، ومن هناكرَ مل  نني ال�صمرَ  ولقَّ
ُه بيِدِه وتكلَّمرَ  �صكرَ باِك، ومرَ مرَ اإىل ال�صُّ قدَّ ذيِن كذلكرَ وترَ اخليام راِتْع، ثمَّ يف الورَداِع اأخرَ

ُه قريْب.  ِل واأنَّ ْرُت ُبقْرِب الأجرَ عرَ عناُه الورَدرَاع، فمْن ُهناكرَ �صرَ ِبكرَالٍم مرَ

 ، الِقفاِر )2(  بيْب، وبعدرَه �رِسْنا جنوُب تلك  بٍّ وحرَ وهذا �صاأُن الدُّنيا بكلِّ حُمِ
ِقيقرٌَة يل وا�صُمها  �صرَ ْت  ترَمرَّ�صرَ فرَ قبة،  )3( العرَ ِمنرَ  رُْبنا  قرَ اأن  اإىل  الفيايِف  ِتلكرَ  ونرَطِوي 
الآِخرْة، فحزنرَ عليها  اِر  الدَّ اإىل  )5( انتقلرَْت  التِّيِه  )4( ، ويِف واِدي  درَُة نرَفي�صة  يِّ ال�صَّ

�صهوٌر ُيزاْر.  اأ�صتاُذنا اأ�صدَّ ُحزٍن، وُدِفنْت يف نخيٍل عند قبة هناك، وقربها مرَ

نْي )8( ،  ْع�ُس اأحباِبنا امِل�رسيِّ اه برَ اِر احلمراِء )7( ، تلرَقَّ ِقبرَ )6( و�ُصوِلنا اإىل الدَّ وعرَ

يعني �سباك �رسيح �مل�سطفى عليه �ل�سالة و�ل�سالم. . 1
ذلك يف )�أ( و�لت�س�يب من )ب( . . 2
غري م�ج�دة يف )ب( . . 3
�لكلمة بني �لق��سني غري م�ج�دة يف )ب( . . 4
و�دي �لتيه �أحد �الأودية �مل�ج�دة جن�بي �الأردن قرب �لعقبة. . 5
يف )ب( ، وعند و�س�لنا. . 6
�لد�ر . 7 �ل�سع�دية، وهناك  �لطائف يف  �لد�ر �حلمر�ء قرب  �ال�سم، فهناك  �أكرث من م�قع يطلق عليه هذ�  هناك 

�حلمر�ء يف �ململكة �ملغربية، ولكن يبدو �أن �ملق�س�د يف �لن�ص م�قع حدودي يقع بني م�رس و�ل�سع�دية جهة 
�لبحر، على طريق �حلج �مل�رسي. 

يف )ب( ، �أحباب م�رسيني. . 8
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حاِب ُمْكِرِمنْي، مبا يلزُم لكلِّ قادٍم  فناويُّ )1( ، وُجملٌة من ال�صِّ رَ احلرَ �رسرَ رَكِة حرَ ويف الربرَ
زرَلنا يف بيٍت قريٍب من امل�صهِد  ْ، ونرَ ٌ على املقيِم يف احل�رسرَ فْر، وهو مترَرَعنيَّ مْن �صرَ

احُل�صينيِّ )2( ، واأقبرَلرَْت اخللُق من كلِّ جهٍة عليٍه، ما بنيرَ مريٍد وم�صتفيد. 

ِتْه،  ؛ ل�صتغايِل ِبِخْدمرَ برَ ُعني اإل اأداءرَ ما عليَّ ورَجرَ �صرَ وُكنُت يف ذلكرَ الوقِت ل يرَ
�رْسِتْه، فاإينِّ واحلمُد هلِل )3( من �صنة اثنتني وخم�صني ‘ واأنا  ا�ِس يف حرَ ومالقاِة النَّ
ترَِثالً ملا ياأمرُ به، ولو كانرَ �صعبرَ  ِتِه، واأقُف على الأْقداْم، مُمْ هاِر يف ِخْدمرَ طوُل النَّ
دُت عن ِخدمِة مْن يكوُن  الرَفُته يف اأمٍر من الأموِر، ول تقاعرَ املرَراْم، ل اأعلُم اأنِّى خرَ
اأو  لٍة،  ُمقابرَ بع�ِس  دِته يف  وم�صاعرَ والإطراْق،  الأدرَِب  ِتِه مع  ِخْدمرَ عن  ف�صالً  عندرَُه، 
ميُعه، ومعرَ  �رْسرَُفُه خاِرٌج من يدي جرَ . هذا ومرَ ريِر ما ل ُيطاُق يف الِبطاْق )4(  حترَ
مْت  �رسِتِه اإذا ازدرَحرَ ُكْنُت ُمترَقيِّداً يف اإقامِة الأْذكاِر والأْوراْد، واإعطاِء الُعهوِد ِبحرَ ذلكرَ فرَ

اد.  عليِه الُورَّ

ومْن   )5 ( ث(  فرَحدِّ كرَ  ربِّ بنعمِة  ا  مَّ )واأ تعاىل:  لقوِلِه  امتثالً  قوُل  واأ هذا 
ُت  وقراأ  ، نرَفيَّ احلرَ الِفْقهرَ  ثانياً  ثم   ، ريقرَ الطَّ لً  وَّ اأ نُه  عرَ اأخذُت  ن  اأ ليَّ  عرَ اهلِل  ِم  ِنعرَ
ُكُتِب  البرَ  وغرَ  ،  )6 ( ات  رَّ مرَ جميِعها  والُفتوحاِت  ْحِو  النَّ يف  ًة  ِح�صَّ عليِه 
ِمعُت  و�صرَ  ،  )9 ( كرِب  الأ �صْيِخ  الَّ اِت  لفَّ وُموؤ  ،  )8 ( يا�س  والرِّ  )7 ( ْحياِء  كالإ القرَْوِم 
ه �رِسُّ �سرَ  ُقدِّ  )10 ( ي  يوِطِ ال�صُّ فاِت  لَّ ُموؤ وُخ�ُصو�صاً  ديِث،  احلرَ ُكتِب  غاِلبرَ  منُه 

�نظر ترجمته، �ص: 47.. 1
�مل�سهد �حل�سيني يعني م�سجد �ل�سيد �حل�سني يف حي �حل�سني بن علي، �لقريب من �الأزهر يف �لقاهرة. . 2
يف )ب( ، فاإين وهلل �حلمد. . 3
�سقطت من )ب( . و�لبطاق جمع بطاقة، وجتمع �أي�سًا على بطائق وبطاقات، و�لبطاقة هي �لرقعة �ل�سغرية . 4

من �ل�رق وغريه، يثبت فيها مقد�ر ما جتعل فيه، ، ويف حديث البن عبا�ص- ر�سي �هلل عنه- قال المر�أة 
�ساألته عن م�ساألة: �كتبيها يف بطاقة �أي رقعة �سغرية، ومع ذلك يق�ل �بن منظ�ر: �إنها كلمة مبتذلة مب�رس 
وما و�الها، �بن منظ�ر، ل�سان �لعرب، مادة: بطق، و�نظر، جممع �للغة �لعربية �ملعجم �ل��سيط، ط4، �ص: 61. 

�ل�سحى: 11. . 5
�لفت�حات �ملكية لل�سيخ حميي �لدين بن عربي. . 6
�إحياء عل�م �لدين لالإمام �أبي حامد �لغز�يل. . 7
�لريا�ص: يعني ريا�ص �ل�ساحلني.. 8
يعني �ل�سيخ حميي �لدين بن عربي، وقد �سبق ذكر بع�سها )�ص( . . 9

�ل�سي�طي )849هـ- 911هـ/ 1445- 1005( ه� عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد بن خ�رس بن . 10
�أي�ب بن حممد بن ه�سام �لدين �خل�سريي �الأ�سل �لط�ل�ين �مل�رسي �ل�سافعي جالل �لدين �أب� �لف�سل، عامل 
م��س�عي م�سارك يف �لعديد من �أ�سناف �لعلم. �نظر ترجمته يف �ل�سخاوي، �ل�س�ء �لالمع 4: 65- 70 �بن 
�لعماد، �سذر�ت �لذهب 8: 51- 55، �ل�س�كاين، �لبدر �لطالع: 1: 328- 335، نق�ال زيادة، �مل�ؤرخ�ن يف م�رس 

يف �لقرن �خلام�ص ع�رس �مليالدي 56- 68، معجم �مل�ؤلفني 5: 128. 
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والإماِم امُلناويِّ )1( والإماِم ح�صاِم الدِّيِن الْهْنديِّ )2( . 

ْرُته يف اأمٍر من الأموِر، وكذلكرَ الواِلدُة- ّقدَّ�سرَ اهللُ �رِسَّها- من  دَّ ومل اأرَعلْم اأينِّ كرَ
ُه- وهلِل  [ )4( فاإنَّ ، ]ومع ذلكرَ حنِي ذلكرَ اإىل �صنِة 1177هـ )3( عاِم انتقاِلها يف غزَّةرَ
درَِم والأْحفاْد،  رثِة الأهِل والأْولْد، واخلرَ ريِف مْع كرَ ررَْت يوماً واِحداً من طرَ دَّ كرَ مُد- ما ترَ احلرَ

ِة اإيّل.  الِة الإلهيَّ ِم عليَّ واأْجزِل ال�صَّ لِّ النِّعرَ وهذِه مْن اأجرَ

ربيِع  �صهِر  ُدخوِل  اإىل  ذلكرَ  على  وبقيرَ  فنقوُل،  ال�صِتْطراِد  هذا  عن  ونرِجُع 
رَرَّ�سرَ اإىل ليلِة الإثننِي  ى )5( ُمْطِبقرَة، ومترَ كرَ ِمزاُجُه ِبُحمَّ الثَّاين �صنةرَ 1162هـ، فتوعَّ
بِفْكٍر �صاٍح،  اُه  لبَّ فرَ داِعي مولُه  درَعاُه  الأخريِة،  اِء  الِع�صرَ �رسرَ من بعِد  )6( عرَ ايِن  الثَّ
ليْك، وكرَّررَها ثرَالثرَ  ليْك، اهللُ ير�صى عرَ اأ�سرَ عرَ : ل برَ قالرَ يل عندرَ ذلكرَ وبقلٍب غرِي لٍه، ورَ

رَّاْت.  مرَ

�ِصيِح تلكرَ احلرَ�رسات، وُدِفنرَ بعدرَ ُطوِل ُمنازرَعٍة يف ُترِبِة  واْنترَقلرَْت ُروُحه اإىل فرَ
اِك من ُيزاُر قويِل: ، وقربُه م�صهوٌر معموْد، وقْلُت فيِه فيما ُكِتبرَ على �ُصبَّ اورينرَ امُلجرَ

درَثانهذا ُمقاُم الُقْطِب ُمْفررَِد وقتِه ْرُعها احلرَ قيقِة فرَ ِل احلرَ اأ�صْ

لوِتي الرَّبرَاين ُل ال�صديِق اخلرَ ْ فى البكريٌّ �ِصْبُط حممٍد جنرَ هُو ُم�ْصطرَ

يٍِّب ِة الرَّْحماِنلزال ُي�ْصقى ُتْرُبُه )7( ِمْن �صرَ ْطٍل ُي�صاُق ِبررَْحمرَ هرَ

اْن، ورثاُه  ِة املرَنَّ اِم عاِمِه برْحمرَ الُة الغْيِبِة يف الُبلداْن، اإىل مترَ وتتابرَعْت لُه �صرَ
�رْسِه وكذلكرَ الفقريُ.  كلٌّ من �صعراِء عرَ

�الإمام �مُلناوي )798هـ- 871هـ/ 1396م- 1467م( يحيى بن حممد بن حممد بن �أحمد بن خمل�ف . 1
بن عبد �ل�سالم �ملناوي �مل�رسي، )�رسف �لدين �بن �سعد( ، �أ�سله من منية بني خ�سيب يف �ل�سعيد، ون�سبته 
�إليها، فقيه �أ�س�يل حمدث، �إخباري، له �لعديد من �مل�ؤلفات يف �للغة و�ل�سرية �لنب�ية منها: �رسح خمت�رس 
�ملزين. �نظر ترجمته يف: �ل�سخاوي، �ل�س�ء �لالمع 1: 254، �ل�سي�طي: ح�سن �ملحا�رسة 1: 253، �بن �لعماد، 

�سذر�ت �لذهب 312: 7 �الأعالم، �لزركلي 9: 212، كحالة، معجم �مل�ؤلفني 13: 228. 
مل �أعرث له على ترجمة. . 2
يف )ب( : �سنة �سبع و�سبعني. . 3
�لعبارة بني �لق��سني لي�ست يف )ب( . . 4
يف �الأ�سل: بحما. . 5
�لثامن: يف )ب( . . 6
رّبه يف )ب( . . 7
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اِريِخ:  وبْيُت التَّ

قِّ تاريُخه بدا ى للحرَ ْدٍن �صيِّدي ُم�ْصطفى البرَْكريوحنيرَ �رسرَ ِةِ عرَ ِبجنَّ

)�صنة 1162هـ( . 
ِقيلة)3(  هذا واإن اأ�صتاذرَنا )1( ]قد[ )2( اأخذرَ عنُه الإماُم ال�صاِلُح حممد ال�صهريُ ِبعرَ
ال�صهريُ  ثبُتُه  واُه  حرَ وما  اِتِه،  ْرويَّ مرَ ل�صائِر  منُه  ِة  العامَّ بالإجازِة  1129هـ  �صنة 
هيُد ال�صيُخ احمُد بن  نِة الإماُم ال�صَّ ْن اأخذرَ عنُه يف هذِه ال�صَّ ال�صغريُ والكبريُ، ومِمَّ
ِمعرَ عليِه بع�سرَ الُبخاريِّ وُم�صلم والأرِبعنيرَ النواويْة،  يِّ )4( �صرَ ْخلي املرَكِّ حممٍد النَّ
حواُه  وما  اِته  مرويَّ و�صائِر   ، ِةْ ديثيَّ احلرَ ِة  ال�ِصتَّ الُكتِب  وِبباِقي  بباِقيها  ازُه  واأجرَ
هنالك،  الفقرِي  ثبِت  ْبثوثرٌَة يف  مرَ و�ُصورُتها  بذلكرَ  اإجازًة  ترَبرَ  وكرَ امل�صهوْر،  بُتُه  ثرَ
الإماُم  هِرِه،  وجرَ �رِسِّه  الإ�صناِد  واِهررَ  جرَ وقلَّدُه  ِة،  املرَرَّ هذِه  يف  عنُه  ذرَ  اأخرَ ْن  وممَّ
ال�صافعيِّ املتويفَّ �صنةرَ  )5( املكيِّ  الب�رْسيِّ  اهلِل بن �صامِل  يُخ عبُد  ال�صَّ العالمُة 
واأِخرياً،  يرَ�ِصرياً  منُه  ُه  عرَ واأ�صمرَ  ، البخاريِّ حيِح  �صرَ لرَ  اأوَّ ناولرَُه  ُه  فاإنَّ 1134هـ، 

 ، لل�صُيوطيِّ الكبريُ  واجلاِمُع  ِْمذيِّ  للرتِّ ماِئُل  وال�صَّ م�صلُم  ومثلُُه 

الإ�ستاذنا يف �الأ�سل. . 1
�سقطت من )ب( . . 2
ه� حممد بن �أحمد بن �سعيد �مل�سه�ر و�لده )بعقيلة( �حلنفي �ملكي �الإمام �أب� عبد �هلل جمال �لدين، ولد مبكة . 3

�لبغد�دي، ونبل  قا�سم بن حممد  �ل�سيخ  �لقادرية من  ولب�ص �خلرقة  �لعلم على م�سايخها،  وتلقى  بها،  ون�ساأ 
�ل�سام و�لروم و�لعر�ق و�أخذ عنه خالئق ال يح�س�ن  �إىل  �لعل�م، وله م�ؤلفات عديدة. رحل  وظهر تف�قه يف 
�لذكر بها ويدر�ص يف �ملدر�سة �جلقمقية، ثم رحل �ىل بلده مكة،  و�نتفع�� به، وملا دخل دم�سق �سار يقيم 

وت�يف بها �سنة 1150هـ، �نظر ترجمته يف �سلك �لدرر 4: 30، 31. 
�أحمد بن حممد �لنخلي �ل�سافعي �ملكي )1044هـ- 1130هـ/ 1634م- 1718م( ه� �الإمام �لعالمة �ملحدث . 4

�مل�سند �ملعمر �ل�س�يف �لنق�سبندي �ل�سافعي �سهاب �لدين �أحمد بن حممد �ل�سهري بالنخلي بك�رس �لن�ن- كما 
قال �لقاوقجي- و�جلاري على �الأل�سنة �رسقا وغربا فتحها. �نتهت �إليه رئا�سة علم �حلديث يف زمانه، وله 
فهر�ص نافع ��سمه )بغية �لطالبني لبيان �الأ�سياخ �ملحققني �ملدققني( ، وعليه �ملد�ر يف �الإ�سناد يف �لقرن 
�لثاين ع�رس �لهجري وما بعده، �جلربين، عجائب �الآثار يف �لرت�جم و�الأخبار 1: 10- 31، �لزركلي، �الأعالم، 

1: 230، �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص، 1: 181. 
عبد �هلل بن �سامل �ملكي �ل�سافعي )1049هـ- 1134هـ( ه� عبد �هلل بن �سامل بن حممد بن �سامل بن عي�سى . 5

�ل�سافعي �لب�رسي �أ�سال �ملكي م�لد�ً ومدفنًا. و�سفه �حلافظ مرت�سى باأنه: )حافظ �لبالد �حلجازية( ، وقال فيه 
�ل�سيخ �إ�سماعيل بن حممد بن �سعيد: �إنه �أمري �مل�ؤمنني يف �حلديث. من �أ�سهر م�ؤلفاته يف �حلديث فهر�سه )�الإمد�د 
مبعرفة عل� �الإ�سناد( ، وقد طبع يف �لهند. ت�يف عام 1134هـ، ودفن مبكة �ملكرمة وقد �أرخ بع�سهم ل�فاته 
بق�له )�أعلم �حلديث ماتا( ، �نظر ترجمته يف: �جلربتي، عجائب �الآثار يف �لرت�جم و�الأخبار 1: 48، �لبغد�دي: 
هد�ية �لعارفني، 1: 480، بروكلمان، �لتكملة، 2: 512، �لزركلي، �الأعالم، 2: 219، معجم �ملطب�عات �لعربية 

و�ملعربة، 1295، )وذكر خطاأ �أن و�لده ��سمه �سليم( ، �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص، 1: 95، 193. 
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الكُتِب   )1( ]هذِه[  ِة  ِببقيَّ واأجازُه  ة،  بالأِوليَّ امُل�صل�صلرَ  احلديثرَ  ُه  عرَ اأ�ْصمرَ وكانرَ 
تبرَ لُه  وُز له ِروايُتُه، وكرَ ِة وبغرِيها مًما له فيُه اإجازٌة وبثبتِه، وما جترَ املرَذُكوررَ
اأخذ عنُه  ْن  ومِمَّ اإليه،  امُل�صاِر  الثبِت  �رْسودٌة يف  مرَ ة، وهي  ا�صَّ ًة وخرَ امَّ عرَ اإجازًة 
ي املريديْن، وُمر�صُد ال�صالكنْي، املْنال مراُد الأزبكيُّ  يُخ الإماُم ُمربِّ عا له ال�صَّ ودرَ
اِديثرَ  اأحرَ وِببْع�ِس  عامْة،  ًة  اإجازرَ بالإ�صناِد  اأجازٌه  الدم�صقّيُّ  ثمَّ   )2( ْق�صبرَنِدّي  النَّ
له  عا  ودرَ  ،  )3( ْة  ْق�صبرَْنديَّ النَّ اِدِة  ال�صَّ منهِج  على  ْكررَ  الذِّ نُه  ولقَّ ْة،  خا�صَّ اإجازًة 
ْل:  الأوَّ يف  �صْيِخِه  يِد  على  وتلكرَ  ْة،  ريَّ الذُّ هذه  يف  �صاِئرٌة  اأ�رساُرها  ِبدرَْعواٍت 
�سرَ اهللُ اأ�رساررَهْم.  دَّ رَّ بها عينرَُه قرَ ه هو الذي اأقرَ ال�صيِخ حممد الدْكدرَْكِجي )4( ؛ لأنَّ

امُل�ْصلمنيرَ بِه[ )5( ترَالميذرَ ل ميكُن عدُّهْم؛ لكوِن  على اأن لأُ�صتاِذنا ]نفعرَ اهللُ 
لرَدٌّ اإل واأوراُدُه )6(  اِل حيرَاِته، فال برَ غاِرِبها يف حرَ �صاِرقرَ الأر�ِس ومرَ ْت مرَ ريقرَِته عمَّ طرَ
، وهلِل احلمُد على  اميِّ وامِل�رْسيِّ ُتْقراأُ فيها ليالً ونرَهاراً، وُخ�صو�صاً يف الإقليِم ال�صَّ

ذلك. 

اِفقنْيِ  ريقرَِتنرَا )7( يف اخلرَ ٍةٍ قالرَ فيها: واْن�رْس ِلواءرَ طرَ وذلكرَ ِبِدْعورٍَة له يف ابِتهاليَّ
ِته بها �صنةرَ 1151 اأخذرَ عليه �صبعُة  ة حتى يف مدينِة ناُبل�سرَ حني اأقامرَ ِويَّ على ال�صَّ
، واأخذرَ علْيهْم  فرَاتِ  امُلوؤرَلَّ واأ�صماوؤُهْم حُمرَّررَة يف بع�ِس   ، ملوٍك من طوائِف اجلانِّ

 . ًة وخا�صة، نفُعها خا�سٌّ وعامٌّ عهوداً عامَّ

�لزيادة بني �لق��سني يف )ب( . . 1
مر�د �الأزبكي �لنق�سبندي )1050هـ/ 1132م( �الإمام مر�د بن علي د�ود بن كمال �لدين بن �سالح ين حممد . 2

�حل�سيني �حلنفي �لبخاري �الأزبكي �لنق�سبندي، ولد يف �سمرقند وت�يف بالق�سطنطينية، وه� جد حممد خليل 
�ملر�دي �ساحب �سلك �لدرر 2: 129- 231. 

يعني �لطريقة �لنق�سبندية وم�ؤ�س�سها حممد بهاء �لدين �لبخاري )717هـ- 792هـ( وقد ن�ساأت هذه �لطريقة . 3
يف بالد فار�ص، ولها �أ�سل�ب خا�ص يف �لذكر، وتاأخذ بفكرة �ل�حدة �ل�سه�دية ال �ل�ج�دية؛ الأن �ل�حدة مع 
�لذ�ت �الإلهية يف ر�أي �تباعها لي�ست حقيقية، و�إمنا تبدو كذلك، ولهذه �لطريقة فروع يف �لعديد من �لبلد�ن 
كال�سني وترك�ستان وقاز�ن وتركيا وبالد �ل�سام. �نظر، كامل �لع�سلي، معاهد �لعلم يف بيت �ملقد�ص، )عمان: 

�جلامعة �الأردنية، 1981م( �ص: 213. 
�سبقت ترجمته �ص. . 4
�لزيادة بني �لق��سني من )ب( . . 5
�أر�ده يف �الأ�سل. . 6
يف )ب( طريقنا. . 7
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يف  ِة  البرَْكريَّ بالتلخي�صاِت  اأولً:  ى  امُل�صمَّ ِكتاِبنا  اإىل  ِْجْع  فلريرَ اأرادرَها  فمْن 
ِة؛ فاإنَّ فيِه بثَّ بْع�ِس مزاياُه )1( اجلميلْة، وما كانرَ عليِه  ِة خال�صِة البكريَّ ترجمرَ

ِليلْة.  من الأْحواِل اجلرَ

لُ�ُصوا من �صوائِب الِعلِل  ولُه منرَ اخُللفاِء الذين انتقلرَ وهو عْنهْم را�ٍس، وخرَ
الأ�رساِر،  عظيُم  منهْم  الكلُّ  ليفْة،  خرَ ِع�رسينرَ  على  ينوُف  ما  والأمرا�ِس  امُلْرِديِة 
من  دُّ  ُيعرَ اأحواِلِه  فا�صتيفاُء  حاٍل  كلِّ  وعلى  ال�رسيفْة،  املنازلرَ  نالرَ  وبالتَّحقيِق 
ترَعاىل  ورَهبرَهْم اهللُ  هْم، كما  اِفِ اأْو�صرَ ترَعاىل ل ميكُن ح�رْسرَ  اهلِل  اأولياءرَ  املحاِل؛ لأنَّ 
اُلُة  رّْ، كيفرَ ل وهذهِ ُعجرَ ٌة ِمْن برَ رَّ ْحْر )2( ، اأو ذرَ ْطررٌَة مْن برَ رَا ذلكرَ قرَ في�سرَ ف�صِلِه، واإمنَّ
درَه امتثالً لراأِي  ٍز )3( طاِئْر، وليكْن ذلكرَ اآخررَ ما اأرَرْدنا �رسرَ ُة ُم�ْصتوِفِ ُم�صافْر، والِتفاترَ

ُه، واحلمُد هلِل ربِّ العاملنْي.  ذلك الأِريِب الذي ل نرَرى ردَّ

كماِل  بن  الدِّين م�صطفى  الُفتوِح حممد كمال  اأبو  الفقريُ   )4( تبرَُه[  ]وكرَ قالرَُه 
باً يف ثاين  ذهرَ نفيٌّ مرَ �رسرَباً، احلرَ لوِتِيُّ مرَ دِّيقيٌّ احُل�صينيٌّ ]ن�صباً[ )5( ، اخلرَ الدين ال�صِّ
ِة �صنةرَ 1182. واأنا نرَزيُل )6( مدينِة حلبرَ ال�صهباِء يف بْيِت امل�صاِر  �رسرَ ذي احِلجَّ عرَ
ميعاً داررَ املتقنْي )7(  لنا جرَ اليِه اأولً، ختمرَ اهللُ لنا ولُه وللم�صِلمنيرَ باحُل�ْصنى، واأْدخرَ

يف الأُخرى )8( باحلمِد هلِل ربِّ العاملنْي. 

ِفها ف�صحرَ اهللُ يف حياِتِه  ِة �صْيخِه واأ�صتاِذه موؤلِّ ْت على يِد الفقرِي مْن ُم�ْصودَّ متَّ
ال�صيِِّد حممد ابن ال�صيِّد عبد الرحيم اخلاْنُطومايِن �ِصْبِط )9( العامِلِ العاِمِل عبد

يف )ب( : �سفاته. . 1
يف )�أ( : �لبحر، و�لت�س�يب من )ب( . . 2
م�ست�فز: ��ست�فز يف قعدته �إذ� قعد قع�د� منت�سبا غري مطمئن، و�ل�فز و�ل�فزة: �لعجلة، و�لعرب تق�ل )على . 3

�أوفاز( ؛ �أي على حد عجلة، قال �أب� معاذ: �مل�ست�فز: �لذي رفع �إليته وو�سع ركبتيه متهيئا لل�ث�ب و�النطالق. 
�نظر، �بن منظ�ر، ل�سان �لعرب، مادة وفز. 

�لكلمة بني �لق��سني �سقطت من )ب( . . 4
�لكلمة بني �لق��سني �سقطت من )ب( . . 5
يف )ب( وه� نزيل. . 6
د�ر �لنعيم يف )ب( . . 7
يف )�أ( : �الآخر. . 8
بط: ولد �البن و�البنة �نظر، �ملعجم �ل��سيط، مادة �سبط. . 9 �ل�سِّ
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فررَ اهللُ ولوالديِه وللم�صلمنيرَ  ة �صنة 1182هـ، غرَ اباِتي )1( يف 20 ذي احِلجَّ الكرمِي ال�رسَّ
لرَها ُمْن�ِصيها مع ماِلِكها امُل�صاِر اإليْه.  ِد امُلر�صلنيرَ اآمنْي. وقابرَ اأجمعنْي، بجاِه �صيِّ

متَّْت الرتمجُة حبمِد اهلِل وعوِنه. 

ه� عبد �لكرمي بن �أحمد بن عل��ن بن عبد �هلل �ملعروف بال�رس�باتي، �ل�سافعي، �حللبي، �الإمام، �ملحدث. 1
عالمة حلب �ل�سهباء و�سيخ �ملحدثني فيها. ولد �سنة 1106 هـ وفق 1694م، وتلقى �لعلم على م�سايخها، وغادرها 
�سنة 1121هـ �إىل دم�سق، و�أخذ عن جماعٍة من علمائها منهم: �ل�سيخ عبد �لغني �لنابل�سي، و�ل�سيخ عبد �لرحمن 
�هلل  وعبد  �لنخلي،  �أحمد  �ل�سيخني:  �حلديِث  �أئمِة  عن  باحلرمني  و�أخذ  1123هـ،  �سنة  مكة  �إىل  رحل  ثم  �ملجلد، 
�لب�رسي، ويقال �إنه �نتهى �إليه يف زمنه عل� �الإ�سناد، وقام يف حياته برحالت عديدة �إىل دم�سق و�لروم، و�سنَّف 
اه: “�إنالة �لطالبني �لع��يل �ملحدثني”، ور�سالة يف �لفرق بني �لقر�آن  �لعديَد من �مل�ؤلفات �لنافعة منها ثبت �سمَّ
�لكرمي و�الأحاديث �لقد�سية، ور�سالة يف �آثار �ل�سيخ مر�د �الأزبكي، وت�يف – رحمه �هلل تعاىل- يف �ل�سابع و�لع�رسين 

من جمادى �الأوىل �سنة 1170هـ. �نظر، �لزركلي، �الأعالم، 4: 156، �أعالم �لنبالء 7: 34. 
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الطريقة اخللوتية 

مقدمة: 

يرتبط ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي بالطريقة اخللوتية، وين�صب اإليها، 
كونه من كبار م�صايخها الذين كان لهم دور بارز يف انت�صارها، وذيوع �صيتها 
يف عديد من الأقطار العربية والإ�صالمية، وت�صري املخطوطة التي توؤرخ حلياته 
وجهوده اأن اأتباع الطريقة من املريدين قد ناهزوا املائة األف يف القطر امل�رسي، 
الدين  كمال  ابنه  يقول  ت�صجيلهم،  عملية  اإيقاف  اإىل  البكري  بال�صيخ  حدا  مما 
»ويف  احلج:  فري�صة  اأدى  اأن  بعد  امل�رسية  الديار  لزيارته  و�صفه  معر�س  يف 
ام، وكان جمعاً  اأثنائها توجه اإىل اأر�س الكنانة، و�صحب معه جميع الأهل واخلدَّ
كثرياً باإفراط، ونزل يف بيت قريب من خط )باب اخلرق( ، وهناك ازدحمت عليه 
اخلالئق من كل فج، وظهرت كلمته يف تلك الأقطار، وملا بلغت التالميذ مائة 

األف، اأمر بعدم كتابة اأ�صمائهم، وقال هذا �صيء ل يدخل حتت عّد« )1( .  

وت�صري الرحالت التي قام بها البكري اإىل فل�صطني وال�صام والعراق اإىل اأن 
الهدف الأ�صا�س من هذه الرحالت الطالع على اأحوال املنت�صبني للطريقة، ون�رسها 
ومبايعة بع�س م�صايخها، والإجازة لهم بالإر�صاد والت�صليك، وكان من ثمرة هذا 
الن�صاط اأن اأ�صحت اخللوتية يف عهده من اأو�صع الطرق ال�صوفية انت�صاراً واأكرثها 
اأتباعاً، وهذا ما اأكده ح�صن بن عبد اللطيف احل�صيني يف تراجمه لأهل القد�س، 
اأخذ عنه  اخللوتية حتى  »اأ�صهررَ طريقرَ  البكري:  لل�صيخ  ترجمته  قال يف  حيث 
األوف، واهتدى بهديه خلق كثري« )2( وجدير بالذكر اأن البكري قد اأفاد ممن �صبقه 
من م�صايخ الطريقة واأعالمها، وبخا�صة فيما �صطروه من اأورادها واآدابها، ولكنه 
مع ذلك مل يقف عند حدود ما التزم به اأولئك، بل اأ�صاف اإىل الطريقة اإ�صافات 

وتغيريات تتالءم وظروف كل اإقليم كانت تنت�رس فيه. 

حممد كمال �لدين �لبكري، �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سديق، �ملخط�ط، �ص: 38.. 1
�حل�سيني، ح�سن بن عبد �للطيف )ت 1226 هـ/ 1811م(، تر�جم �أهل �لقد�ص يف �لقرن �لثاين ع�رس �لهجري ، . 2

در��سة وحقيق ،�سالمة �سالح �لنعيمات )عمان: مطبعة �سقري، 1985(، �ص: 159.

الفصل الثالث
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نشأة الطريقة يف بيت املقدس: 
كان للبكري ف�صل املبادرة لن�رس هذه الطريقة يف ربوع الديار الفل�صطينية، 
وبخا�صة يف عا�صمتها القد�س ال�رسيف التي كان ينت�رس فيها عديد من الطرق 

ال�صوفية كالقادرية والرفاعية وال�صاذلية واملولوية )1( وغريها. 

ومن اأوائل من انت�صب اإليها من م�صايخ القد�س وعلمائها: حممد الطواقي، 
وم�صطفى بن عقبة، وعبد اهلل امل�رسي، و�صليمان من اأهل بيتونيا، وت�صري بع�س 
ر�صائله املخطوطة اإىل اأن البكري يف بداية ن�رسه للطريقة، كان يتكتم ويتعمد 
عدم الإف�صاح عنها لدى عامة النا�س، فكان كما قال يف ر�صالته: )اخلمرة احل�صية 
يف الرحلة القد�صية( ، يجتمع مبريديه وتالميذه �رسّاً يف اخللوة النحوية وياأمرهم 
»واأمرتهم  ال�صدد:  هذا  يف  يقول  للطريقة.  بانت�صابهم  اجلهر  وعدم  بالكتمان، 
بالكتمان دون الإ�صاعة، واأو�صيتهم بحفظ نامو�س الطريق وعدم الإ�صاعة« )2( . 

�رسية  على  البالغ  وحر�صه  البكري،  اأبداه  الذي  التحوط  هذا  يبدو  ورمبا 
�صماته  اأبرز  من  كان  ع�رس  يف  غريباً  عنها  والإعالن  اإ�صهارها  وعدم  الطريق، 
ت�صجيع الطرق ال�صوفية ورجالتها على ن�رس تعاليمهم بحرية دون حجر على 
�صيما  ول  العثمانية،  ال�صلطة  اأن  املعلوم  فمن  عليهم،  ت�صييق  اأو  ن�صاطاتهم، 
واحت�صانها،  الطرق  رعاية هذه  داأبت على  البكري  فيها  التي عا�س  الفرتة  يف 
لي�س لأ�صباب دينية اأو روحانية فح�صب، واإمنا لأ�صباب �صيا�صية، وذلك ل�صمان 
تاأييد م�صايخ ال�صوفية واأتباعهم الذين ميثلون �رسيحة وا�صعة من املجتمعات 
الإ�صالمية املن�صوية حتت احلكم العثماين، وك�صبهم ملواجهة اأعدائهم من جهة، 
ال�صالطني  ومواجهة  وال�صيا�صة،  احلكم  اأمور  التفكري يف  عن  ابتعادهم  و�صمان 

العثمانيني من جهة اأخرى. 

اأن الدافع احلقيقي وراء هذا التكتم يكمن- يف راأيي- يف عاملني،  واأظن 
اأولهما: احلذر من الطرق ال�صوفية املناف�صة التي كان لبع�صها ح�صور بارز يف 

م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، در��سة وحتقيق د. غالب عناب�سة، �ص:5.. 1
م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �خلمرة �حل�سّية يف �لرحلة �لقد�سية، خمط�ط، �ص: 22-21.. 2
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القد�س ال�رسيف، واخل�صية اأن يقف م�صايخ تلك الطرق واأتباعها موقف املعار�س 
للطريقة، ول �صيما اأنها كانت يف بداية ن�صاأتها، اأما العامل الثاين فيتمثل بتجّنب 
املواجهة واخلالف مع التيار الإ�صالمي املحافظ الذي كان يقف موقفاً عدائياً من 
الطرق ال�صوفية عامة، ويرى اأن ما ياأتون به يف عباداتهم وخلواتهم من اأمور 
ال�صوفية، وبني بع�س  الطرق  اأرباب  البدع، بل و�صل اخلالف بني  ل تخلو من 
تعاليم  عن  واخلروج  بالكفر  اتهامهم  حد  اإىل  امل�صلمني  عامة  من  املت�صددين 

الإ�صالم. 

ومعلوم اأن هذا اخلالف واكب ال�صوفية منذ ن�صاأتها، وقد خفف من وطاأته 
من   – اأ�رسنا من قبل  كما   – الطرق  العثمانيني ما لقيته تلك  واآثاره يف عهد 
احلماية،  لها  وفر  مما  العثمانيني،  ال�صالطني  اأيدي  على  ومادي  معنوي  دعم 
واأتاح لأتباعها وم�صايخها ق�صطاً وافراً من احلرية، والعمل على ن�رس تعاليمهم 
ومعتقداتهم، و�صاعد بالتايل على �رسعة انت�صارها، وتزايد اأعداد املنت�صبني لها. 

الذيوع والنت�صار على  اإىل طور  الكتمان  انتقلت اخللوتية من طور  وهكذا 
انتعا�صها،  الأول يف  الف�صل   – اأ�صلفنا  كما   – له  الذي كان  البكري نف�صه  يدْي 
وازدياد اأعداد املنت�صبني لها يف بيت املقد�س خا�صة والديار الفل�صطينية عامة، 
اخلمرة  ر�صالته  نهاية  البكري يف  ذكرها  التي  الأ�صماء  قائمة  ذلك  على  ويدّل 
ال ال�صلطانية، واحلاج حممد  احل�صية يف الرحلة القد�صية مثل: احلاج علي �صعَّ
وال�صيخ  ذياب،  واحلاج  اخلليلي،  اإبراهيم  الرحمن:  ومن خليل   ،  )1( ن�صيبة  بن 
حممد ال�صمريي الطرعاين )2( . وحر�س البكري يف اأثناء اإقامته يف بيت املقد�س 
على تزويد اأتباعه ومريديه باآداب الطريقة و�رسوطها وقواعدها، وكتب لتحقيق 
هذه الغاية ر�صائل عدة اأهمها: الن�صيحة ال�صنّية يف معرفة اآداب ك�صوة اخللوتية، 
والو�صية اجللية لل�صالكني طريق اخللوتية )3( ، وهّدية الأحباب فيما للخلوة من

�خلمرة �حل�سية، �ص: 22-21. 1
�لبكري . 2 : 38، م�سطفى  �لقد�سية �ص  �لد�نية  للرو�سة  �الأن�سية  �لثانية  �ل�سديقي، �خلطر�ت  �لبكري  م�سطفى 

�ل�سديقي، برء �الأ�سقام يف زيادة برزة و�ملقام، حتقيق حممد عناب�سة، �ص: 33.
درجة . 3 لنيل  قدمت  ر�سالة  �الأ�سل  يف  وهي  ربايعة  �إبر�هيم  �لدكت�ر  طرف  من  ون�رست  �لر�سالة  هذه  حققت 

�ملاج�ستري يف جامعة �لنجاح �ل�طنية/ نابل�ص عام 1999م.
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ال�رسوط والآداب )1( ور�صالة ال�صحبة التي اأنتجتها اخلدمة واملحبة، ونظم يف 
معرفة كيفية اإجال�س املريد على ال�صجادة، وت�صييد املكانة عن حفظ الأمانة، 

وفي�س اجلليل يف اأرا�صي اخلليل )2( . 

تسميتها باخللوتية: 
اخللوتية – كما ذهب بع�س الباحثني- )3( �صميت كذلك ن�صبة اإىل رجالها 
من اآل اخللوتي، وهي يف الأ�صل فرع من ال�صهروردية التي تفرع عنها كثري من 
الطرق ال�صوفية مثل: الكربوية واملولية واجللوتية. وتن�صب اإىل �صاحب العوارف، 
�صهاب الدين عمر ال�صهروردي، موؤ�ص�صها الأول الذي يعد من اأبرز اأ�صحاب العارف 
القرن  اأواخر  اأول ظهورها يف خرا�صان يف  ال�صهروردي وكان  اأبي النجيب  باهلل 
الثامن الهجري والرابع ع�رس امليالدي، ثم انت�رست بعد ذلك يف عينتاب من بالد 
ال�صيخ  يد  دم�صق على  اإىل  انتقلت  ثم   ، اخللوتي(  )�صاه ويل  فار�س عن طريق 
اأحمد الع�صايل اخللوتي املدفون يف جامعه الكائن يف اإحدى �صواحي دم�صق، ثم 
ازدهرت الطريقة على يد عدد من امل�صايخ مثل: ال�صيخ اأيوب اخللوتي، واأحمد بن 
�صامل اخللوتي، وعبد اللطيف بن ح�صام الدين احللبي، وم�صفى البكري ال�صديقي، 
وحممد احلفناوي، وغريهم. وت�صري �صل�صلة اأ�صانيد اخللوتية اإىل اأن ال�صيخ حممد 
بن نور الدين اخللوتي الذي تن�صب اإليه الطريقة اأخذ عن ال�صيخ اإبراهيم الزاهد 
الكيالين )700 هـ( ، عن جمال الدين التربيزي، عن �صهاب الدين حممد التربيزي 
عن ركن الدين اأبي الغنائم حممد بن الف�صل ال�صنجابي عن قطب الدين الأبهري)4( 

�نظر �خلمرة �حل�سية، �ص: 34. 1
�لبكري، �خلطر�ت �لثانية، �ص:38.. 2
�لك�ثري، �ص: 24، و�نظر �ل�سيخ كمال �لدين �حلريري )ت1299ه(، تبيان و�سائل �حلقائق يف بيان �سال�سل . 3

�لطر�ئق: �ص 4، �مل��س�عة �الإ�سالمية مادة وطريقة، 15: 172 وما بعدها، �ملحبي، خال�سة �الأثر 248:1، 
253

ه� من م�ساهري �أ�سحاب �أبي �لنجيب �ل�سهروردي و��سمه حممد بن �أحمد، قطب �لدين �الأبهري )ت 590 هـ(، . 4
حمم�د  بن  حممد  �لدين  �سهاب  �ل�سيخ  �أخذ  ومنه  هـ(،   615 )ت:  �لزجناين  �لدين  ركن  �ل�سيخ  تالميذه  ومن 
�لكيالين �ملت�يف يف حدود �سنة 653  �لز�هد  �إبر�هيم  �ل�سيخ  �أخذ  �ل�سيدالين ومنه  �لتربيزي �ملعروف بابن 
هـ، وبهذ� تتعنيَّ طبقته فيه، بد�أ �لت�سليك باالأ�سماء �ل�سبعة و�الأط��ر �ل�سبعة، ومنه تلقى �ل�سيخ حممد بن ن�ر 
�لدين �خلل�تي م�ؤ�س�ص �لطريقة �خلل�تية و�ملت�فى يف حدود )665 هـ( �نظر ترجمته يف �لك�ثري، حممد ز�هد، 

�لبح�ث �ل�سنية عن بع�ص رجال �أ�سانيد �لطريقة �خلل�تية )�لقاهرة: �ملكتبة �الأزهرية للرت�ث، د.ن( �ص: 29.
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عن اأبي النجيب ال�صهروردي )1( 

واأ�صار الباحث F. D. Jong يف مادة خلوة يف دائرة املعارف الإ�صالمية اأن 
اخللوتية فرع من الأبهارية الزاهدية وفق راأي كمال الدين حممد احلريري )ت 
1882( كما ورد يف خمطوطه: )تبيان و�صائل احلقائق يف بيان �صال�صل الطرائق(. 

وذكر اأن اأول من ا�صتخدم م�صطلح اخللوتية هو عمر اخللوتي )2( ، 

يف حني اأّكد ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي اأن اأول من اأطلق ا�صم اخللوتية 
على هذه الطريقة هو حممد بن نور الدين اخللوتي )3( ، ومنه انتقلت اإىل ال�صيخ 
عمر اخللوتي، ومنه اإىل ال�صيخ يحيى ال�رسواين )4( )ت 1464م( ثم ال�صيخ حممد 

ه� �لعارف باهلل، �ل�سيخ عبد �لقاهر بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �هلل عم�ية بن �سعد �لبكري، ولد عام 490 . 1
هـ ودفن يف خربة على �ساطيء دجلة يف �لعر�ق �سنة 563 هـ، وكان �آية يف �لعلم و�ل�رع و�الإر�ساد، �أخذ �لت�س�ف 
عن عّمه وجيه �لدين �أبي حف�ص عمر �لقا�سي، وعن �ل�سيخ �أحمد �لغز�يل، ولل�سيخ �أبي �لنجيب �لعديد من �مل�ؤلفات 
منها: )�آد�ب �ملريدين(، �رسحه �ل�سيخ علي �لقاري �رسحًا جيد�ً بعد �أن ت�س�ف يف �آخر عمره، �نظر �لك�ثري، �لبح�ث 

�ل�سنيَّة، �ص: 27.
F.D Jong, Khalwatiyya, E12, IV Brill, Leiden, 1978 pp 991- 993 ويذهب كثري . 2

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �لنب�ي، فقد روي عن  �لعهد  �إىل  �أ�سل �خلل�تية يع�د  �أن  �إىل  �لطريقة  �تباع  من 
ق�له لعلي بن �أبي طالب : ) يا علي ال تق�م �ل�ساعة وعلى وجه �الأر�ص من يق�ل �هلل، فقال �الإمام علي كرَّم 
�هلل وجهه: كيف �أذكر يا ر�س�ل �هلل، فقال �لنبي )�ص( : “ �أغم�ص عينيك و��سمع عني ثالث مر�ت، ثم قل: �أنت 
ثالث مر�ت و�أنا ��سمع، ثم قال �لنبي )�ص(، ال �إله �إىل �هلل ثالث مر�ت مغم�سًا عينيه ر�فعًا �س�ته وعلي ي�سمع 
www. ثم قال علي : ال �إله �إال �هلل كذلك و�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ي�سمع. �نظر م�قع �لطريقة �لربهانية

.  burhaniya.org
حممد كمال �لدين م�سطفى �لبكري، �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سديق، �ص:. 3
�لطريقة �خلل�تية، ولد . 4 �لباك�ي، من م�ؤ�س�سي  و�ين  �ل�رسَّ �لدين  �ل�سّيد بهاء  �بن  �لدين  �ل�سيخ يحيى جالل  ه� 

مبدينة ) �سماخي ( يف والية )�رسو�ن( �ل��قعة باجلن�ب �ل�رسقي من �لق�قا�ص، كان �أب�ه من �أرباب �لرثوة، 
وكان ه� �ساحب جمال وكمال، قيل يف �سبب �نت�سابه للطريقة �خلل�تية �أنه كان يف �سباه يلعب بال�س�جلان 
لل�سيخ �سدر �لدين �خلل�تي،  فمرَّ عليه �ل�سيخ �ملعروف بيريز�دة �بن �ل�سيخ عز �لدين �خلل�تي، وكان مربد�ً 
ت بها �أح��له فالتجاأ �إىل خدمة �ل�سيخ �سدر �لدين  فدعا له بالف�ز، فر�أى �ل�سيد يحيى يف تلك �لليلة روؤيا تغريَّ
�خلل�تي والزم خدمته رغم معار�سة و�لده و�نكاره، �نتقل �ل�سيخ يحيى بعد وفاة �سيخه �إىل باك� يف �ساحل 
بحر �خلرز وتفرغ لن�رس �لطريقة �خلل�تية فتبعه �الآالف، ون�رس �خللفاء وبعثهم �إىل �أطر�ف �ملمالك، وه� �أول 
�أ�سهرها  �لعديد من �مل�ؤلفات،  �ل�سيخ يحيى يف باك� �سنة 867هـ وله  �لطريقة. ت�يف  من �سنَّ ذلك يف هذه 
ورد �ل�ستَّار، وعليه �رسوح عدة ومن م�ؤلفاته �أي�سًا : �أ�رس�ر �لطالبني، و�سفاء �الأ�رس�ر، و�أ�رس�ر �ل�حي، وك�سف 
�لقل�ب، ومر�تب �أ�رس�ر �لقلب، و�أ�رس�ر �ل��س�ء ورم�ز �الإ�سار�ت، ومنازل �لعارفني، و�رسح �الأ�سماء �لثمانية 
�ل�سنّية عن  �لبح�ث  ز�هد،  �لك�ثري، حممد  �نظر،  �لفار�سية.  باللغة  �مل�ؤلفات مكت�ب  وغريها. وغالبية هذه 

بع�ص رجال �أ�سانيد �لطريقة �خلل�تية، �ص: 34-31. 
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بهاء الدين الأرذجناين )1( )ت 1474م( ، ومنه اإىل ال�صيخ جمال اخللوتي املعروف

ب�صلبي خليفة )ت 1494م( )2( . 

وقد رجح الدكتور حممد البخيت يف مقدمة حتقيقه لكتاب: )تاريخ القد�س 
حممد  ال�صيخ  هو  الطريقة  موؤ�ص�س  اأن  فاأكد  البكري،  اإليه  ذهب  ما  واخلليل( 
اأي�صاً  تعرف  اأنها  وذكر   .)3( واحلقيقة  بال�رسيعة  موؤيدة  طريقة  وهي  اخللوتي 
بالقرابا�صلية ن�صبة اإىل ال�صيخ علي قرابا�س اأحد علماء اأدرنة )ت 1515( الذي 
قدم من ا�صتانبول، ون�رس معامل الطريقة يف ربوع الديار ال�صامية، منطلقاً من 

مدينة حلب التي كانت موطن ن�رس اخللوتية الأول يف �صوريا، 

م�صقط  يف  الطريقة  تلقى  احللبي  اللطيف  عبد  ال�صيخ  اأن  املعلوم  فمن 
�صبق-  –كما  فاأجازها  لن�رسها،  دم�صق  مدينة  اإىل  انتقل  ثم  ومن  حلب،  راأ�صه 
لل�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي، وذكر حممد كمال الدين البكري يف ترجمته 
لوالده)4(، وكذلك املرادي يف �صلك الدرر )5( اأن ال�صيخ عبد اللطيف اأخذ الطريقة 
عن �صيخه م�صطفى الأدرنوي الذي اأخذها بدوره عن والده ال�صيخ على قرابا�س 
املذكور اأعاله. ومن هنا يظهر اأن بذور الطريقة اخللوتية ون�صاأتها كانت يف بالد 
الأنا�صول، ومنها انتقلت اإىل ال�صام واحلجاز وم�رس، و�صميت باخللوتية – كما 
اأ�رسنا �صابقاً- ن�صبة اإىل موؤ�ص�صها حممد نور الدين بن اأحمد بن حممد كرمي الدين 
اخللوتي اخلوارزمي، املتوفى يف م�رس �صنة 986 هـ، وهو من اأئمة ال�صوفية يف 
خرا�صان يف القرن العا�رس الهجري )6( واآخرين من ن�صله كعمر اخللوتي، وجمال 
علي  اإىل  ن�صبة  بالقرابا�صلية  ويعرفون  وغريهم،  اخللوتي  وم�صطفى  اخللوتي، 
اأفندي قرابا�س، ويبدو اأن القرابا�صلية فرع مميز من فروع اخللوتية باعتبارهم

من تالميذ �ل�سيخ يحيى �ل�رسو�ين، ولد يف ) كرثليج ( من ملحقات �أرزجنان يف �الأنا�س�ل �ل�رسقي،  ت�يف يف . 1
�أرذجنان �سنة 879هـ، ودفن يف مقربة �جلامع �لكبري، ومن م�ؤلفاته: مقامات �لعارفني، ومعارف �ل�سالكني، 

وه� حمف�ظ يف مكتبة �ملر�دية يف �أزمري. �نظر �لك�ثري، حممد ز�هد، مرجع �سابق �ص 35.
�لك�ثري، �ص: 32-21.. 2
�لفرقان . 3 �ل�س��رية، )لندن: م�ؤ�س�سة  �لبخيت، ن�فان  �لقد�ص و�خلليل، حتقيق: د. حممد  م�ؤلف جمه�ل، تاريخ 

للرت�ث �الإ�سالمي، 2004م( �ص: 89.
حممد كمال م�سطفى �لبكري، �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سديق، �ص. 4
�ملر�دي، �سلك �لدرر، 128:3. 5
�لك�ثري، �لبح�ث �ل�سنية، �ص: 25، حممد ح�سني خمل�ف �لعدوي، �أور�د �ل�سادة �خلل�تية )�لقاهرة،1963(،67.. 6
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اإحدى  يف  ال�صديقي  البكري  م�صطفى  ال�صيخ  ذكرهم  ولهذا  للطريقة،  موؤ�ص�صني 
ق�صائده منوهاً بهم ومبنزلتهم قائالً: 

فـــرُق الكـــرام  واخللوتيـــة 
العليـــة طريقنـــا  وخريهـــم 

ررَُقوا قد نهجـــوا نهج اجلنيـــد فرَ
من قد دعـــوا بالقرابا�صلية )1(

اإىل اخللوة، حيث ُعرف عن م�صايخها  اإنها �صميت باخللوتية ن�صبة  وقيل 
اأنهم كانوا يرُّبون املريدين والأتباع عن طريقها، واإمنا ن�صبت هذه الطريقة اإىل 
اخللوة مع اأن جميع الطرق ل بدَّ لها من خلوة؛ لأن م�صايخها كانوا يكرثون من 
اخللوة اأكرث من غريهم، واخللوة يف املفهوم ال�صويف تعني العزلة والنقطاع عن 
النا�س، وترك م�صاغل الدنيا، والتفرغ للعبادة، وذكر اهلل بقلب طاهر خا�صع، ل 
ت�صغله هموم احلياة، ونف�س زكية ل يوؤرقها هّم من هموم العي�س التي ل تنقطع، 
اإذا  ويذكره  اإذا جهل،  الذي »يعلمه  �صيخه  لإ�رساف  املريد يف خلوته  ويخ�صع 
غفل، وين�صطه اإذا فرت، وي�صاعده على دفع و�صاو�س ال�صيطان، وهواج�س النف�س 

الأمارة بال�صوء« )2( ، 

وهي يف اعتقادهم واجبة على من يود النتظام يف �صلك ال�صوفية، ودليلهم 
يف ذلك ما ورد يف القراآن الكرمي من قوله تعاىل: {واذكر ا�صم ربك وتبتل اإليه 
تبتيال} )املزمل: 8( . وقوله تعاىل حكاية عن اإبراهيم عليه ال�صالم {واأعتزلكم 
وما تدعون من دون اهلل} )مرمي: 48( ، وا�صتدلوا كذلك بحديث روي عن عائ�صة 
الروؤيا ال�صاحلة يف  الر�صول من الوحي  اأول ما بدئ به  ر�صي اهلل عنها قالت: 
النوم، فكان ل يرى روؤيا اإل جاءت مثل فلق ال�صبح، ثم ُحبرَّب اإليه اخلالء، فكان 
كما  احلديث-  ويف   )3( العدد«  ذوات  الليايل  فيه  ويتحنث  حراء  بغار  يخلو 
يت�صح- دليل على اأن اخللوة عون لالإن�صان على تعبده و�صالح دينه، فالأوىل 
باأهل البداية اخللوة والعتزال؛ لأنهما يريحان القلب من اأ�صغال الدنيا فتتفجر 

منهما ينابيع احلكمة )4( 

�جلربتي، عجائب �الآثار يف �لرت�جم و�الأخبار 367:26  و�نظر، ليلى �مل�رسي، �ل�سجرة �لزكية، �ص: 90.. 1
2 .........www.elwardianschool.gogoo نظر �مل�قع �الإلكرتوين�
3 .www.12579.dahek.net نظر تعريفًا لل�س�فية ومناهجها وم�سايخها يف �مل�قع �الإلكرتوين�
�ملرجع نف�سه. 4
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واخللوة يف العرف ال�صويف- باعتبارها طريقاً للو�صول- تقت�صي العزلة 
ومفارقة الأ�صحاب، وترك الدنيا وما فيها، فالوحدة هي جلي�س ال�صديقني، وهي 
حديث النف�س ومناجاتها لنف�س وخلق اآخر للنف�س من داخلها، والطريق اإىل اهلل 
اأنواع:  اأحد �صواه.. واخللوة على  ال�صالك مع  اأن يعي�س  اإليه ي�صتبعد  والو�صول 
العزيز، وهي خلوة  الهدهد وخلوة  ال�صمدانية، وخلوة  اخللوة املطلقة، وخلوة 
يف الظاهر، وم�صاركة يف الباطن، واخللوة اإما اأن تكون ظاهرة عزلًة باجل�صد، اأو 
باطنة عزلًة بالروح، الأوىل للعامة، والثانية للخا�صة، اإذ يرى بع�س هوؤلء اأن 

خلو النف�س من الأ�صباب ل يعني العزلة عن اخللق. 

ويرى ال�صوفية اأن للخلوة اأداباً، ولها اآفات عند اخلا�صة والعوام، اأما اآدابها 
كله  ذلك  وثمرة  والر�صا،  الن�رسة  واأ�صماء  والعبودية  والذكر  بال�صدق  فتتمثل 
الظفر مبواهب املنة الأربع: ك�صف الغطاء، وتنزل الرحمة، وحتقيق املحبة ول�صان 
ال�صدق، واأما اآفاتها عند العوام القا�صدين اإىل اهلل، فتتمثل بتعلق القلب بالأ�صباب 
وركون النف�س اإىل جهة خم�صو�صة، والكتفاء بالعقل وخاطرات العدو، وتتمثل 
اآفاتها عند اخلوا�س بالو�صاو�س والنا�س والوقت واحلوا�س والو�صية، والعزلة عن 

النا�س، واإيثار اخللوة على املالأ يقرب من احلق والإن�صانية )1(. 

باأي  اهلل  لذكر  املوؤمن  بها  يتفرغ  عامة  نوعني:  للخلوة  ال�صوفية  ويجعل 
�صيغة كانت مثل: اهلل اهلل، اأو �صبحان اهلل، اأو ما يراه ال�صيخ من كلمات، اأو تالوة 
والأر�س.  ال�صماوات  التفكر يف خلق  اأو  نف�صه،  اأو حما�صبة  الذكر احلكيم،  اآيات 
وخا�صة : غايتها الو�صول اإىل مراتب الإح�صان. وهذه ل تكون اإل باإ�رساف مر�صد 
ماأذون يكون على �صلة دائمة معه، ويوكل به من يقوم له بقدر ي�صري من القوت 
احلالل، وي�صتمر معه فرتة حتى ُيزيل عنه ال�صكوك، ويدفعه اإىل اآفاق املعرفة، 

ويرفع عنه احلجب والأوهام والو�صاو�س وينقله من الكْون اإىل املكورَّن )2(. 

الفوائد التي يجنيها املريد من خلوته واعتزاله عن اأجمل الغزايل  وقد 

�جليلي، �الإ�سفار عن ر�سالة �الأن��ر، �ص: 81:46 و�نظر، د. ح�سن حنفي، 873:1.. 1
2 .www.12579.dahek.net :نظر �مل�قع �الإلكرتوين�
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النا�س قائالً: »اإن من فوائدها التفرغ للعبادة والفكر وال�صتئنا�س مبناجاة اهلل، 
وجتنب املعا�صي، والتخلف عن الفنت واخل�صومات، ومن �رسور النا�س واحلمقى 
التي  املخالطة  اأي�صا: ً فوائدها  ومن  النف�س.  النا�س يف  طمع  ومنع  واملغفلني، 
والتاأدب،  والتاأديب  والنتفاع  والنفع  والتعلم  والتعليم  بالعزلة  تتحقق  ل 
وال�صتئنا�س والإينا�س، والتوا�صع مع النا�س وك�صب التجارب« )1( . والعزلة كما 
ي�رسح كبار م�صايخ ال�صوفية ت�صمن ال�صالمة من الغيبة والرياء وال�صتغال بزينة 
ال�صامت، وال�صديق  العدو  الفاقة من  الأ�صدقاء، و�صرت  الدنيا ولهوها، ومن ملل 
»مالك  ال�صبلي:  يقول  احلكمة،  وا�صتنباط  العلم،  يف  للنظر  والتفرغ  املتوجع، 
الدنيا يف  الوراق: «وجدت خري  اأبو بكر  الإفال�س ال�صتئنا�س بالنا�س«، ويقول 
العزلة واخللوة، و�رسهما يف اخللطة«، ويقول اأبو يزيد الب�صطامي: « �صاألت ربي 

كيف اأ�صل اإليك؟ قال: فارق نف�صك وتعال«. )2( . 

واأهمها:  املريد  بها  يلتزم  فيها �رسوط  توافرت  اإذا  اأهدافها  اخللوة  وحتقق 
قبل  ال�صيخ  من  وال�صتئذان  ال�صمعة،  وطلب  الرياء  لقطع  الإخال�س  مع  النية 
النا�س  �رسور  من  ي�صرتيح  ل  اخللوة  بدخوله  اأنه  املريد  يعتقد  واأن  دخولها، 
واأ�رسارهم، واإمنا لي�صرتيح النا�س من �رسه واأذاه، وينبغي اأن تكون اخللوة مظلمة 
ال�صتناد  عليه  يحظر  كما  الظاهرة،  احلوا�س  طرق  نف�صه  على  املريد  ي�صد  كي 
اإىل جدار اخللوة اأو التكاء اإىل �صيء منها كيما يبقى متيقظاً لأعدائه الأربعة: 
)ال�صيطان، والهوى، والدنيا، والنف�س الأمارة بال�صوء( ، كما يحظر عليه احلديث 
اإل مع �صيخه، حتى يظل قلبه م�صغولً بالذكر، واعياً ملعنى الإح�صان، وهو اأن 

تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك« )3(. 

منهاج الطريقة اخللوتية: 
واأخالقاً، وذلك العملي لل�رسع قولً وعمالً  التطبيق  الطريقة هو  منهاج 

�أب� حامد �لغز�يل، �آد�ب �لعزلة، �إحياء عل�م �لدين: �ص: 221-243. و�نظر د. ح�سن حنفي، 873:1. 1
�نظر، �أحمد �لنق�سبندي �خلالدي، �لطرق �ل�س�فية، حتقيق: د. �أحمد �ل�سايح وت�فيق وهبة، ) �لقاهرة: �لعاملية . 2

للكتب و�لن�رس. د.ت(، �ص: 99.
�ملرجع نف�سه، �ص: 101 وما بعدها.. 3
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ل  الذي  املرّبي  الوارث  ال�صيخ  ب�صحبة  وذلك  وباطنه،  ال�صالك  ظاهر  باإ�صالح 
اأحكام  لتطبيق  بيده  ياأخذ  واإمنا  بحتة،  نظرية  ب�صورة  ُمريده  بتعليم  يكتفي 
اإذا غاب  اإذا زلَّ واأخطاأ، ويتفقده  اأح�صن، وينبهه  اإذا  ال�رسع عملياً، فيثني عليه 
ويذّكره اإذا ن�صي، ويزّكي قلبه اإذا ق�صا، ويحفزه اإذا فرت، ويحنو عليه ويحبه حمبة 
الوالد لولده، قا�صداً بذلك وجه اهلل تعاىل، وبذلك يكت�صب املريد ال�صفات احلميدة 
ومعرفة اهلل، ويداوي عيوب نف�صه واآفاته، فلي�س كل من ي�صلح للمجال�صة ي�صلح 
للموؤان�صة، ولي�س كل من ي�صلح للموؤان�صة يوؤمتن على الأ�رسار، ول يوؤمتن على 
الأ�رسار اإل الأمناء، ويتلقى ال�صالك على �صيخه حقوق ال�صحبة املرباأة من العيوب 
واملثالب واآدابها، ويحر�س على اأن يتقيد يف �صلوكه ب�رسوطها واأهمها: العقل، 

وح�صن اخللق، وال�صالح، وعدم احلر�س على الدنيا، وال�صدق )1(. 

يقول �صاحب ال�صطحات: »اإذا �صحبك اإن�صان واأ�صاء ع�رستك، فادخل عليه 
بح�صن اأخالقك، يطيب عي�صك« )2(. 

يف�صدها  اأو  لل�صحبة  ي�صيء  ما  كل  يبتعد عن  اأن  املريد  اآداب  ومن ح�صن 
كتعلق النف�س بالأ�صباب والكت�صاب، والكتفاء بالعقل، وخطرات العدو بالأماين، 
الفوق هي  مع  ال�صحبة  اأن  يعلم  اأن  املريد  وعلى  بالعبد،  والتحديد  والتحدث 
الفتوة،  هي  والنظراء  الأكفاء  ومع  وال�صفقة،  الرحمة  هي  التحت  ومع  اخلدمة، 
 .)3( مفارقتهم  ودواوؤها  داء  الف�صاق  �صحبة  اأن  ذهنه  عن  يغيب  ل  اأن  وينبغي 
و�صحبة اأهل ال�صالح تورث يف القلب ال�صالح، و�صحبة اأهل الف�صاد، تورث يف 
القلب الف�صاد، واإذا اجتمع الإخوان فعليهم التوا�صي باحلق والتوا�صي بال�صرب)4(. 

والفكر،  والذكر،  والمتثال،  احلب،  هي:  �صبعة  اأركان  اخللوتية  وللطريقة 
وال�صمت، والعزلة )اخللوة( ، وال�صوم )اجلوع( ، واأ�صول هذه الأركان كما يقول 
اأتباع هذه الطريقة يف كتاب اهلل، و�صنة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، و�صرية 

اآله واأ�صحابه، وال�صلف ال�صالح ر�صي اهلل عنهم اأجمعني )5( . 

�آد�ب �ل�سحبة و�لك�سف و�لتبيني، �ص:272.. 1
�ل�سطحات، �ص:80.. 2
جامع �الأ�س�ل، 132:2-135، د. ح�سن حنفي، من �لفناء �إىل �لبقاء، 874:1.. 3
�أب� علي بن �لكاتب، طبقات �ل�س�فية، د. ح�سن حنفي، 874:1.. 4
5 .www.daraleman.org .تنظر تف�سياًل لهذه �الأركان يف م�قع �لطريقة �خلل�تية �جلامعة �لرحمانية
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أوراد اخللوتية وأذكارها: 
ربه، ويتذلل بني يديه وفاء بحق  العبد  واأدعية يناجي بها  اأذكار  الأوراد 

العبودية له )1( 

راتبة،  يومية  اأوراد  ال�صوفية-  الطرق  �صائر  كما يف  اخللوتية-  وللطريقة 
واأوراد اختيارية يلقنها ال�صيخ املر�صد، ويتلقاها ال�صالكون املريدون، فتكون لهم 
اأمرا�س نفو�صهم، وي�صقل قلوبهم، ويدفع  زاداً يف طريقهم اإىل اهلل تعاىل يداوي 
البالء واحلزن والهم والغم عنهم، ويجلب لهم ال�صكينة والأمن وال�صرب والر�صا 
الذِّكر باأ�صكاله واأنواعه كافة،  اأداء  وغريها، وقد متيزت الطريقة بحر�صها على 
�رسّها و�صربها وفردياً وجماعياً، قراآناً وت�صبيحاً وتهليالً وتكبرياً، و�صالة على 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، والذكر بالأ�صماء وغري ذلك )2(. 

ولالأوراد يف الطرق ال�صوفية كافة اأهمية يف حياة ال�صالكني وارتقائهم من 
وال�صنة  والدعاء  بالذكر  الأوقات  تعمر  فبها  القوم،  اأخرى يف طريق  اإىل  مرتبة 
والواجب والطاعات التي هي: القدرة والروحة والوجلة؛ القدرة للتحيل والراحة 
للتف�صل والوجلة للتو�صل، وال�صحر وقت املناجاة، وذكر ما بعد ال�صبح مفتاح 
الطاعات، وما بعد الع�رس ا�صتغفار من الواقعات )3( ، وهذا ف�صالً عن اأن املداومة 
على الذكر توؤدي ب�صاحبها اإىل ال�صعادة يف الدارين، وت�صوقه اإىل حتقيق ما ي�صبو 
اإليه من ر�صا اهلل، وترتقي به يف منازل ال�صدق املرباأة من الأهواء وال�صهوات )4(

ومع تعدد الطرق ال�صوفية، وتفرع بع�صها، فقد كان لكل منها اأورادها واأذكارها 
اخلا�صة بها، وغالباً ما كان �صيخ الطريقة يوؤلف ورداً يقروؤه اأتباعه ومريدوه، 
تار، وكان  فال�صيخ يحيى جالل الدين ال�رسواين مثالً األف ورداً اأطلق عليه ورد ال�صَّ
له �صهرة بني اأهل الطريق، وكذلك ال�صيخ م�صطفى البكري األَّف، وهو يف ربوع

�ل�سيخ عفيف بن حممد ح�سني �لدين �لقا�سمي، �أ�س��ء على طريقة �لقا�سمي �خلل�تية �جلامعة، �ص: 64. 1
�ملرجع نف�سه.. 2
�أحمد �لنق�سبندي �خلالدي، مرجع �سابق، �ص: 99.. 3
�نظر ما قاله �ل�سيخ �ل�رسقاوي يف هذ� �ل�سدد يف، �ل�رسقاوي، عبد �هلل، �رسح ورود �ل�سحر، )�لقاهرة: �ملطبعة . 4

�خلل�تية  �لقا�سمي  طريقة  على  )�أ�س��ء  �لقا�سمي،  حممد  بن  عفيف  �ل�سيخ  و�نظر  �ص:،  1855م(  �لعادية 
�جلامعة )باقة �لغربية، مركز �لدر��سات �الإ�سالمية و�ملخط�طات، �أكاديية �لقا�سمي، ط2، 2006( �ص: 64 

وما بعدها.
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حر الذي مازال يقروؤه اأتباع اخللوتية حتى يومنا هذا،  القد�س ال�رسيف، ورد ال�صَّ
املنت�صب  املريد  اأن  ال�صوفية  التقاليد  منظومة  يف  عليه  املتعارف  من  وكان 
لطريقة ما ملزم بقراءة اأورادها واأذكارها �صواء ما كان منها اإجبارياً اأم اختيارياً، 
ول ينبغي عليه اأن يتجاوزها اإىل اأوراد �صواها من الطرق، ومن ال�صواهد الدالة 
م�رس  يف  للخلوتية  كان  الذي  الكوراين  الكردي  حممود  ال�صيخ  اأن  ذلك  على 
�صند عن طريقه، ا�صرتط حني ان�صم يف �صلك اخللوتية على يدي ال�صيخ حممد 
احلفناوي تلميذ ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي وخليفته يف م�رس اأن يداوم 
على قراءة اأوراد طريقته ال�صابقة املن�صوبة لل�صيخ علي الق�صريي. فقال خماطباً 
احلفناوي: »يا�صيدي اإين اأ�صلك على يديك، ولكن ل اأقدر على ترك اأوراد ال�صيخ 
اأوراده واأ�صلُك طريقك، فاأجابه ال�صيخ اإيل ذلك، ومل ي�صدد  علي الق�صريي، فاأقراأُ 
عليه يف ترك اأوراد الق�صريي؛ ملا عرفه من �صدقه مع املذكور«، وا�صتمر الكردي 
اإجازة عن �صيخه احلفناوي، �صهد له فيها  الوقت نال فيها  على هذا فرتة من 

بالكمال والرتقي يف مقامات الرجال، واأذن له بالإر�صاد وتربية املريدين. 

وحني قدم �صيخ �صيخه ال�صيد م�صطفى البكري »لزمه واأخذ عنه كثرياً من 
علم احلقائق، فلما راآه البكري ل يقراأ اأوراد الطريقة اخللوتية، عاتبه قائالً: اأيليق 
اأن ترتكنا.  اأو  اأورادنا  اأن تقراأ  اإما  اأوراد غرينا،  اأيدينا، وتقراأ  اأن ت�صلك على  بك 
فقال: يا �صيدي اأنتم جعلكم اهلل رحمة للعاملني، واأنا اأخاف من ال�صيخ الق�صريي 
اإن تركت اأوراده، و�صيء لزمته يف �صغري ل اأحب اأن اأتركه يف كربي، فقال له 
البكري: ا�صتخر اهلل، وانظر ماذا ترى؟ لعل اهلل ي�رسح �صدرك. قال: فا�صتخرت اهلل 
العظيم، ومنت، فراأيت النبي �صلى اهلل عليه و�صلم والق�صريي عن ميينه وال�صيد 
البكري عن ي�صاره، واأنا جتاههم، فقال الق�صريي لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: 
ِلمرَ  يا ر�صول اهلل األي�صت طريقتي على طريقك، األي�صت اأورادي مقتب�صة من اأنوارك، فرَ
ياأمرُ ال�صيد البكري هذا برتك اأورادي؟ ، وقال ال�صيد البكري: يا ر�صول اهلل: رجل 
�صلك على اأيدينا وتولينا تربيته اأيح�صن اأن يقراأ اأوراد غرينا، ويهجر اأورادنا، فقال 
الر�صول عليه ال�صالم لهما: اعمال فيه القرعة، وا�صتيقظ الكردي من منامه فاأخرب 
البكري فقال له: معنى القرعة ان�رساح �صدرك انظره واعمل به، قال ال�صيخ: ثم 
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بعد ليلة واأكرث راأيت �صيدي اأبا بكر ال�صديق ر�صي اهلل عنه يف املنام، وهو يقول 
يل: يا حممود خليك مع ولدي ال�صيد م�صطفى، وراأى ورد ال�صحر الذي األفه البكري 
م كل حرف منه، مثل اجلبل، ف�رسح  مكتوباً بني ال�صماء والأر�س، بالنور املج�صَّ
اهلل بعد ذلك �صدره، ولزم اأوراد البكري، واأخذ من اأوراد الق�صريي ما ا�صتطاع«. )1( 

فروع الطريقة اخللوتية: 
البكري  عهد  اخللوتية يف  الطريقة  اإىل  انت�صب  من  عدد  اأن  �صابقاً  اأملحنا 
ال�صّديقي يف القطر امل�رسي وحده بلغ مائة األف، وقد واكب هذه الزيادة املطردة 
العديد  داأبوا يف ن�رسها يف  الذين  فيها،  واملتنّورين  الطريقة  كرثة يف م�صايخ 
من اأقطار العربي والإ�صالمي، ول �صيما يف بالد ال�صام والعراق وتركيا واملغرب 
العربي، وكان من الطبيعي اأن ي�صيف كل �صيخ من اأولئك ال�صيوخ مل�صات تعك�س 
�صخ�صيته و�صلوكه وطريقة تفكريه وتعامله مع مريديه. الأمر الذي اأدى اإىل تفرع 
الطريقة اإىل فروع متعددة مع احلفاظ على اأ�صلها وجوهرها ومبادئها واأركانها. 

ومن الالفت لالنتباه اأن كل فرع من هذه الفروع حمل ا�صم من�صئه، اأو من كان 
له ب�صمات وا�صحة يف ن�رسه وتطويره، وذلك انطالقاً من العالقة الوثيقة التي 
تربط بني الطرق ال�صوفية وم�صايخها وكبار اأعالمها، فالطريقة يف اأ�صلها اللغوي 
تعني املمرّ الوا�صع املمتد، ثم تطورت دللة الكلمة لتدل على ال�صرية اأو املذهب، 
املت�صوفة)2(،  من  الطائفة  ت�صلكه  الذي  امل�صلك  ال�صويف:  القامو�س  وتعني يف 
نهجاً  لأنف�صهم  جعلوا  الذين  العارفني  اأو  امل�صايخ  اأحد  اإىل  تن�صب  ما  وعادة 
خا�صاً يلتزمون به لت�صليك املريدين واإر�صادهم، واأ�صلوباً مييزهم عن �صواهم يف 
التزكية والتعليم والذكر والفكر، فيقال على �صبيل املثال: القادرية والتيجانية 

وال�صاذلية واخللوتية ن�صبة مل�صايخها ورجالئها. 

الأتباع  تربية  مميَّز يف  نهج  لها  ال�صوفية  الطرق  من  كغريها  واخللوتية 
واملريدين وت�صليكهم، والتدرج بهم يف مقامات الأحوال ومراتبها، وتفرعت مثل

�نظر ترجمة �لعارف باهلل �ل�سيخ حمم�د �لكردي �لك�ر�ين �خلل�تي ) ت 1195( قي م��س�عة ده�سة، �مل�قع. 1
.www.dahsha.com الإلكرتوين�

�ملعجم �ل��سيط، مادة طرق.. 2
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اآنفاً من تو�صع  اإىل ما ذكرناه  اإىل فروع عديدة بالنظر  اأي�صارَ  الطرق  غريها منٍ 
الطريقة وانت�صارها، اإ�صافة اإىل اختالف امل�صارب والبيئات التي عا�صها موؤ�ص�صو 
تلك الفروع، وكذلك الأ�صلوب التي اتبعه كل منهم يف تربية الأتباع واملريدين، 
فمنهم من �صلك معهم طريق ال�صدة واملجاهدة، فاأخذوهم بالريا�صيات العنيفة، 
وكرثة ال�صوم وال�صهر واخللوة والعتزال والنا�س، ومنهم من �صلك معهم طريق 
اللني فكلَّفوهم بقدر ي�صري من ال�صيام والقيام، دون اإلزامهم يف بداية انت�صابهم 

للطريقة باخللوة والعزلة عن النا�س )1( 

العامل  اأرجاء  يف  وامتدادها  اخللوتية  الطريقة  تطور  يتابع  ملن  ويتَّ�صح 
الإ�صالمي اأن اأكرث فروعها تعدداً وانت�صاراً كان يف الإقليم امل�رسي، وذلك بف�صل 
ال�صيخ حممد بن �صامل احلفناوي،  البكري، وتلميذه  ال�صيخ  التي بذلها  اجلهود 
الدردير،  اأحمد  ال�صيخ  واأبرزهم  وروؤ�صائها.  الطريقة  �صيوخ  من  بعده  جاء  ومن 
وال�صيخ حممود الكردي، �صيخ العالمة عبد اهلل ال�رسقاوي، �صيخ الأزهر ال�رسيف، 
الذي هو اأي�صاً �صيخ العالمة اأحمد الدمنهوري �صيخ الأزهر، وعن هوؤلء ال�صيوخ 
ومن حلقهم تفرعت اخللوتية اإىل فروع عدة. واتت�رست يف اأرجاء القطر امل�رسي 

كافة، ومن اأبرز هذه الفروع: 

الشرباوية: اأ�ص�صها ال�صيخ عمر بن هيكل بن جعفر ال�صربواي العمري الذي  -
ينتهي ن�صبه اإىل الفاروق عمر بن اخلطاب، و�صيخها احلايل حممد عبد اخلالق 

ال�صرباوي، ومقرها يف اأمبابة. 

ال�صيخ حممد  - و�صيخها �صليمان بن �صامي حممود، وموؤ�ص�صها  احملمدية: 
عيد ال�صافعي )2( 

السمانية: ولها فرع يف اأم درمان بال�صودان و�صيخها عبد العزيز حممد  -
عبد  بن  ال�صيخ حممد  وموؤ�ص�صها  بالقاهرة،  الأحمر  الدرب  يف  ومقرها  اجلمل، 

ان )1132هـ/ 1189 هـ(  الكرمي ال�صمرَّ

1 ..aldoeain-ify.almmntada.net  نظر �مل�قع �الإلكرتوين�
2 .. www.khalwatyya.com نظر ترجمته يف �ملرقع �الإلكرتوين�
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الضيفية: و�صيخها اأحمد حممد اأمني ال�صواربي، ومقرها يف �صارع اأبي بكر  -
ال�صديق بالّدقي

اجلنيدية: و�صيخها ح�صني الد�صوقي اجلنيدي.  -
العمرانية القبيسية: و�صيخها عوين اأبو عمران القبي�صي.  -
املغازية: و�صيخها ن�صال بن علي املغازي، ومقرها يف اجليزة.  -
اهلراوية احلنفية: و�صيخها اأمني اإبراهيم الهراوي، ومقرها يف ال�رسقية.  -
املروانية: و�صيخها عمر حممد مروان.  -
الصاوية: و�صيخها اأحمد ال�صيد علي ال�صاوي، ومقرها يف الفيوم.  -
املسلمية: و�صيخها ح�صن حممد بن علي امل�صلمي، ومقرها الزقاقيق.  -
الطرق  - م�صايخ  �صيخ  الق�صبي  الهادي  عبد  اأحمد  و�صيخها  القصبية: 

ال�صوفية. 

الغنيمية: و�صيخها الدكتور حممد اأبو الوفا التفتازاين، ومقرها يف م�رس  -
اجلديدة. 

القاياتية: و�صيخها كامل عبد اجلواد القاياتي.  -
اهلامشية: و�صيخها حممد حممود اأحمد اأبو ها�صم، ومقرها يف ال�رسقية.  -
البكرية: و�صيخها حممد كوبالي البكري.  -
اجلودية: و�صيخها حممد عبد املتعال البهوتي، ومقرها يف املن�صورة.  -
املصيلحية: و�صيخها زغلول امل�صيلحي.  -
الدمردواشية: اأ�ص�صها العارف باهلل ال�صيخ حممد الكبري املحمدي املولود  -

يف تربيز �صنة 858 و�صيخها احلايل حممد اأحمد م�صطفى الدمردا�س. 
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الدومية: و�صيخها عبد الوهاب الأ�صيوطي.  -
البهوتية: و�صيخها حممد عمر البهوتي.  -
العلوانية: و�صيخها مالك بن حممد بن علوان ومقرها يف بلبي�س ال�رسقية.  -
الربهانية: تن�صب اإىل ال�صيخ اإبراهيم القر�صي الد�صوقي و�صيخها احلايل  -

حممد اإبراهيم حممد عثمان. 

الطاهرية العامرية: و�صيخها العارف باهلل الطاهر احلامدي، وانتقلت اإليه  -
من والده ال�صيخ العالَّمة حممد اأحمد الطاهر احلامدي. 

العونية العيونية: و�صيخها حممد �صيد مفتاح.  -
احلدادية: و�صيخها حممود احلداد امل�رسي.  -
اين،  - احل�صَّ الطيب  اأحمد  حممد  ال�صيخ  باهلل  العارف  و�صيخها  احلّسانية: 

ومقرها يف مدينة )القرنة( بالأق�رس. 

األمحدية: و�صيخها الدكتور اأحمد الطيب مفتي جمهورية م�رس العربية  -
�صابقاً ورئي�س جامعة الأزهر )1(. 

البيسارية اخللوتية: وموؤ�ص�صها ال�صيخ عمر بن اأبي بكر البي�صار املتوفى  -
يف القرن الثاين ع�رس الهجري ومقرها يف مدينة طرابل�س بلبنان. 

الدين  نور  ال�صيخ  وموؤ�ص�صها  اخللوتية  اجلراحية  ومن فروع اخللوتية يف تركيا: 
حممد اجلراح )1678- 1721( وهي الوحيدة من بني فروع اخللوتية التي تتوىل 
م�صيختها امراأة وهي ال�صيخة )فيلبا فردريك( ، والغتبا�صية، والع�صاقية، والنيازية، 
وال�صم�صية، وال�صجاعية، اأما يف ال�صودان فمن اأبرز فروعها: املريغنية وال�صمانية

ملزيد من �ملعل�مات عن هذه �لفروع و�س��ها �نظر، جملة �لت�س�ف �الإ�سالمي �لعدد 204، �ص: 48، �مل�قع. 1
�الإلكرتوين رجع �ل�سدى، www.raj3elsada.com ، فريد عبد �لرحمن دي ي�جن، تاريخ �لطرق �ل�س�فية يف 
م�رس يف �لقرن �لتا�سع ع�رس، ترجمة عبد �حلميد فهمي �جلمال، ) �لقاهرة : �لهيئة �مل�رسية �لعامة للكتاب، 1995( 

�ص: 114 وما بعدها.
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والربهانية.  الهندي.  يو�صف  و�صيخها  والهندية  الدامي،  نور  ال�رسيف  و�صيخها 
واحل�صانية الهبارية و�صيخها اإبراهيم ح�صن الهبارية. 

وللخلوتية فرع عظيم يف املغرب العربي هو الطريقة الرحمانية اخللوتية، 
الرحمن  عبد  ال�صيخ  وموؤ�ص�صها  اجلزائري،  القطر  جرجرة يف  بلدة  ومقرها يف 
ال�صيخ  تلميذ  احلفناوي،  �صامل  بن  حممد  ال�صيخ  عن  اأخذها  الذي  اجل�صطويل 
م�صطفى البكري ال�صديقي وجلبها اإىل اجلزائر، فن�صبت اإليه، وانت�رست الطريقة 
القرن  نهاية  قبل  لها  وكان  1774م.  �صنة  وذلك  العربي،  املغرب  ذلك يف  بعد 
التا�صع ع�رس قرابة 220 زاوية ت�صم اأكرث من 160 األف مريد، وهي من اأو�صع الطرق 
انت�صاراً )1( يف حقبة ال�صتعمار الفرن�صي، ولكن دورها تراجع بف�صل اجلهود التي 
الذي  امل�صلمني،  العلماء  جمعية  رئي�س  بادي�س  بن  احلميد  عبد  الإمام  بذلها 

رقيني واأ�صحاب الطرق ال�صوفية.  ة مع الطَّ خا�س مواجهة حادَّ

بعده  وما  للميالد  ع�رس  التا�صع  القرن  منت�صف  اخللوتية يف  عن  وانبثق 
فرع اأطلق عليه الطريقة اخللوتية الرحمانية اجلامعة، و�صميت الرحمانية ن�صبة 
اإىل ال�صيخ عبد الرحمن ال�رسيف الذي كان خلوتي الأ�صل، ثم جمع اإىل جانبها 
اإجازات من طرق �صوفية اأخرى منها الرفاعية والقادرية والأحمدية والد�صوقية 
كونها  اجلامعة  �صميت  ولهذا  والإدري�صية،  والنق�صبندية  والي�رسكية  وال�صاذلية 

جمعت بني هذه الطرق كلها يف اأ�صانيدها واآدابها واأورادها. 

زال  وما  فل�صطني،  وانت�رست يف  ن�صاأت  التي  الطريقة  هذه  اأدبيات  وت�صري 
لها ح�صور فاعل حتى يومنا هذا، اإىل اأن لها اأركاناً �صبعة هي: احلب، والأمثال، 
والذكر، والفكر، وال�صمت، والعزلة )اخللوة( ، وال�صوم )اجلوع( ، ولهذه الأركان 
اأ�صول يف �صنة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم، و�صرية اآله واأ�صحابه، وال�صلف 
واأوراداً  راتبة،  يومية  اأوراداً  اأن للطريقة  اأجمعني، كما  ال�صالح ر�صي اهلل عنهم 
اختيارية يتلقاها املريد من �صيخه املر�صد، لتكون زاداً لل�صالكني يف طريقهم اإىل 
اهلل تعاىل » يداوي اأمرا�س نفو�صهم، وي�صقل قلوبهم، ويدفع البالء واحلزن والهم

�نـظر �سل�سلة �سي�خ هذه �لطريقة، وهي مغايرة �إىل كبري �سل�سلة �سي�خ غالبية �لفروع �ملنت�رسة يف �لقطر . 1
www.djelfa.inf : مل�رسي  يف�
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الطريقة  وتتميز  والر�صا.  وال�صرب  والأن�س  ال�صكينة  لهم  ويجلب  عنهم،  والغّم 
بحر�صها على اأداء الذكر باأ�صكاله واأنواعه كافة: �رسها وجهرها وفردياً وجماعياً، 
قراآناً وت�صبيحاً وتهليالً وتكبرياً، و�صالة على ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم. )1(

سند الطريقة اخللوتية: 

نرَدرَ يف اجلبل  نرَدرَ اإليه �ُصنوداً ركن اإليه واعتمد عليه واتكاأ، و�صرَ السند لغة: من �صرَ
اإليه،  ي�صتند  اأو عماداً  ال�صيء �صنداً جعل له �صناداً  نرَدرَ  ونحوه: رقي و�صعد، و�صرَ
نرَدرَ احلديث اإىل قائله: رفعه اإليه ون�صبه، والإ�صناد عند علماء العربية: �صم  و�صرَ
د كل ما ُي�صتند اإليه ويعتمد  كلمة اإىل اأخرى على وجه يفيد معنى تاماً، وال�صنَّ
احلديث:  م�صطلح  وغريه، ويف  ْيِن  الدَّ ل�صّك  قيل  ومنه  وغريه،  حائط  من  عليه 

رجاُله الراوون له، وجمعها اأ�صانيد. )2( 

والسند إصطالحاً: يعنى احلجة املكتوبة التي توثق بها احلقوق، وهي معتربة 
يف اإثبات احلقوق يف احلكم والق�صاء. ويعنى كذلك �صل�صلة رواة احلديث املو�صلة 
اإىل املنت؛ اأي األفاظ احلديث املروية، و�صند القول: الدليل اأو القاعدة اأو الأ�صل 

الذي بني عليه القول. 

ومبا اأن اخللوتية تفرعت اإىل طرق عدة يف �صتى اأنحاء العامل الإ�صالمي، حيث 
اأ�صحى لكل منها �صندها اخلا�س الذي ي�صمل �صيوخها وموؤ�ص�صيها، فقد اكتفيت 
بذكر �صند اخللوتية انتهاء باملرتجم له ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي، وهو 
ال�صند املتفق عليه بني هذه الفروع، ول يكاد يوجد خالف بينها حول الأ�صماء 
امل�رسي،  القطر  يف  اخللوتية  الطريقة  فروع  اأ�صانيد  تتبعنا  فلو  فيه:  الواردة 
الطريقة، وينتهي  اإذ يبداأ ب�صيخ  الآخر؛  يختلف عن  اأن لكل منها �صنداً  لوجدنا 
ب�صلفه الذي اأخذ منه، وهكذا حتى ينتهي اإىل ال�صيخ حممد بن �صامل احلفناوي،

ملزيد من �لتف�سيل عن هذه �لطريقة من حيث �سل�سلة �سندها ومنهاجها و�أور�دها يرجع �إىل كتاب �لداللة . 1
�لن�ر�نية  للطريقة �خلل�تية �جلامعة �لرحمانية �لذي جمعه �ل�سيد �ل�سيخ ح�سني �لدين �ل�رسيف، �سيخ �لطريقة وه� 
�لقا�سمي،  ح�سني  حممد  بن  عفيف  �ل�سيخ  كذلك،  و�نظر    www.daraleman.org �الآتي  �لر�بط  على  مت��فر 

�أ�س��ء على طريقة �لقا�سمي �خلل�تية �جلامعة، مرجع �سابق، �ص:12 وما بعدها.
�ملعجم �ل��سيط ، مادة �سند.. 2
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و�صيخه البكري ال�صديقي، وهذه القائمة من الأ�صماء تختلف من طريقة اإىل اأخرى، 
اأ�صلفنا عند ال�صيخ البكري الذي يعد وا�صطة العقد لكل هذه  ولكنها تتفق كما 
الطرق، وفروعها التي متتد ن�صباً وم�صلكاً اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم. 
وفيما ياأتي ثبت ب�صل�صلة هذا ال�صند، الذي تعتمده غالبية الفروع اخللوتية يف 
اأّراد الطالع على  العامل الإ�صالمي، وقد ذكرت يف الهام�س بع�س املراجع ملن 
تراجمهم، والتعرف اإىل جهودهم، ودورهم يف تطوير الطريقة اخللوتية وانت�صارها. 

35. ال�صيخ م�صطفى البكري عن

34. ال�صيخ عبد اللطيف احللبي عن

33. ال�صيخ م�صطفى اأفندي بن علي قرابا�س عن

32. ال�صيخ علي قرابا�س عن

31. ال�صيخ اإ�صماعيل اجلرومي عن

30. ال�صيخ عمر الفوؤادي عن

29. ال�صيخ حميي الدين الق�صطوين عن 

28. ال�صيخ �صعبان الق�صطوين عن

27. ال�صيخ خري الدين التوقادي

26. ال�صيخ حممد جمال اخللوتي ال�صهري بجلبي �صلطان الأق�رساين عن

25. ال�صيخ حممد بهاء الدين الأرذجناين عن

24. ال�صيخ يحيى الباكوي عن

23. ال�صيخ �صدر الدين عمر اخلياوي عن

22. ال�صيخ عز الدين ال�رسواين عن

21. ال�صيخ حممد بريام اخللوتي عن
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20. ال�صيخ عمر اخللوتي عن 
19. ال�صيخ حممد بن نور اخللوتي )1( عن

18. ال�صيخ اإبراهيم الزاهد التكالين عن
17. ال�صيخ جمال الدين التربيزي عن

16. ال�صيخ �صهاب الدين حممد بن حممود التربيزي عن
15. ال�صيخ ركن الدين حممد بن الف�صل ال�صنجاين ويقال ال�صنجاين عن 

14. ال�صيخ قطب الدين حممد بن اأحمد الأبهري عن
13. ال�صيخ اأبي النجيب عبد القاهر بن عبد اهلل ال�صهروردي البكري عن

12. ال�صيخ وجيه الدين عمر ال�صهروردي القا�صي عن
11. ال�صيخ جنيب الدين حممد ال�صهروردي البكري عن

10. ال�صيخ اأحمد الأ�صود الدينوري عن
9. ال�صيخ مم�صاد بن علي الدينوري عن

8. ال�صيخ اأبي القا�صم اجلنيد حممد البغدادي عن
7. ال�صيخ ال�رسي ال�صقطي عن
6. ال�صيخ معروف الكرخي عن

5. ال�صيخ داود بن ن�صري الطائي عن
4. ال�صيخ حبيب العجمي عن

من �أكابر �الأولياء �لعارفني و�أعيان �لعلماء �لعاملني تلقى �لعلم عن �ل�سيخ �إبر�هيم �لز�هد �لتاكالين وذكر . 1
�لك�ثري عن �جلربتي �أنه كان �ساحب كر�مات ومكا�سفات عجيبة يقال �إن �س�ته بالذكر يف خ��رزم كان ي�سمع 
من �أربعة فر��سخ، وقد جاء �إىل م�رس وعا�ص فيها ردحًا من �لزمان متفرغًا لن�رس �لطريقة �خلل�تية �لتي تن�سب �إليه 
�لزكية،  �لن�ر  �سجرة  م�رسي،  علي  ليلى  �ل�سنية،�ص:29،  �لبح�ث  هـ.�نظر،�لك�ثري،   665 حدود  يف  فيها  وت�يف 

�ص:90.
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3. ال�صيخ احل�صن الب�رسي عن
2. اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب كرَّم اهلل وجهه عن

1. �صيد الكائنات، وفخر املوجودات، �صيدنا حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، وعلى 
كل عبد م�صطفى. )1( 

�أثبتت هذه �ل�سل�سلةمن رجال �لطريقة �خلل�تيةمن �سل�سلة �سند �لطريقة �خلل�تية �جلامعة �لرحمانيةو�سل�سلة . 1
�لطريقة �خلل�تية، �نظر �مل�قع �الإلكرتوين  لكل منهما:

 www.daraleman.net                www.fareed80wordpress.com
وقد وردت تعريفات لكل من ه�ؤالء �مل�سايخ يف م�قع طريقة �لقا�سمي �خلل�تية �جلامعة:

  www.alqasimy.com 
و�نظر تر�جم كاملة لهم يف ليلى �مل�رسي، وبع�ص تر�جمهم يف �لك�ثري.
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مصادر التحقيق ومراجعه:

بروكلمان، كارل، تاريخ الأدب العربي، نقله اإىل العربية، رم�صان عبد التواب . 1
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 ،3840 رقم  حكمت،  عارف  مكبتة  املنورة  املدينة  خمطوطة  هـ1752م(، 
ومنها ن�صخة م�صورة يف مكتبة كلية الدعوة واأ�صول الدين، جامعة القد�س 

رقم 563.
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الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي املقدسي اخللوتي
 )1099- 1162هـ( )1688- 1749م( 

حياته وآثاره *

ملخص: 
يهدف البحث اإىل التعرف اإىل اإحدى ال�صخ�صيات الدينية البارزة يف الع�رس 
املقد�صي  الدم�صقي  ال�صديقي  البكري  م�صطفى  ال�صيخ  �صخ�صية  هي  العثماين، 
الأقاليم  األويتها يف عدد من  ورافع  الطريقة اخللوتية،  �صيخ م�صايخ  اخللوتي، 
العربية والإ�صالمية التابعة للخالفة العثمانية، ول �صيما يف القد�س وفل�صطني. 

ومع اأن ال�صيخ البكري كان يحظى يف زمنه ب�صهرة عري�صة، فاإنه –لالأ�صف- 
مل يحظ حتى الآن مبا ي�صتحقه من درا�صات تك�صف عن مالمح �صخ�صيته، وتعرف 
يف  والفكرية  والجتماعية  الدينية  احلياة  يف  املوؤثر  ودوره  العلمي،  بنتاجه 
الفرتة العثمانية، وهي فرتة يكتنف الغمو�س كثرياً من جوانبها، واأوجه احلياة 
فيها؛ لأن العديد من امل�صادر املهمة التي تناولتها ما زال خمبوءاً ينتظر من 

يك�صف النقاب عنه، ويعاجله حتقيقاً ودرا�صة. 

اأهمية هذا البحث، فهو يعر�س لنا مالمح �صخ�صية ال�صيخ  من هنا تكمن 
التي  وموؤلفاته،  و�صعره،  وثقافته، ورحالته،  ون�صاأته،  البكري من حيث مولده، 
جمعها الباحث، من م�صادر متعددة، يف قوائم ح�صب مو�صوعاتها، معرفاً بها، 
وباأماكن وجودها، بهدف الت�صهيل على الباحثني م�صتقبالً؛ ملعرفتها والرجوع 
اإليها يف مظانها.                                                                                                                          

*.   بحث حمكم ن�رس يف جملة جامعة �لقد�ص �ملفت�حة عدد 18، كان�ن ثاين، 2010
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أواًل- نسب الصديقي ومولده: 
هو ال�صيخ حميي الدين، اأبو حممد )1( م�صطفى بن كمال الدين، بن علي، بن 
كمال الدين، بن عبد القادر البكري، ال�صديقي، اخللوتي طريقة، احلنفي مذهباً، 
اأبيه اإىل  ال�صهري بالقطب البكري )قطب الدين( . تنتهي �صل�صلة ن�صبه من جهة 
خليفة ر�صول اهلل- �صلى اهلل عليه و�صلم- اأبي بكر ال�صديق )2( - ر�صي اهلل عنه- 
، ومن جهة اأمه ال�صيدة علما ابنة احلاج حممد ال�صهري باملوقع اإىل علي بن اأبي 
طالب كرم اهلل وجهه، فهو ينتمي- كما يبدو- اإىل عائلة ثرية كانت لها- كما 
ال�صابع ع�رس، والن�صف الأول  ت�صري )ليندا �صيل�رس( - مكانة مرموقة يف القرن 
من القرن الثامن ع�رس، وكان لها فروع يف فل�صطني، واحلجاز، وم�رس، والآ�صتانة، 
ودم�صق، ووفق ما تذكره كتب الرتاجم، فقد و�صل بع�س اأبناء العائلة اإىل مرتبة 
اأولئك ال�صيخ  رفيعة يف الق�صاء بف�صل �صيا�صة العثمانيني ودعمهم، ومن بني 
وال�صيخ  لدم�صق،  قا�صياً  اأ�صبح  الذي  )ت 1695(  البكري  الدين  اأحمد بن كمال 
بعد  برز  ثم  دم�صق،  الإفتاء يف  توىل  الذي  )ت 1759(  البكري  اأ�صعد  بن  خليل 
ذلك �صاحب هذه الرتجمة ال�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي باعتباره واحداً من 
اأكرب امل�صايخ واملفكرين، الذين كان لهم دور كبري يف ن�رس الطريقة اخللوتية، 

و�صيوعها يف عدد من الأقطار العربية والإ�صالمية )3( . 

ولد ال�صيخ البكري ال�صديقي يف دم�صق يف ذي القعدة �صنة 1099هـ، وفق 
�صنة 1688م، وتويف يف القاهرة يف بيته القريب من امل�صجد احل�صيني اأثر مر�س 
اأ�صابه بعد عودته من احلج وذلك يف الثامن ع�رس من ربيع الثاين �صنة 1162هـ، 
وفق الثامن من اأبريل/ ني�صان �صنة 1749م. ودفن يف القرافة الكربى من تربة 

املجاورين خارج مدينة القاهرة )4( . 

ثانيًا- نشأة الصديقي وتعليمه: 
تويف والد ال�صيخ الكربى ال�صديقي وهو �صغري مل يتجاوز ال�صهر ال�صاد�س 
من عمره، فعا�س يتيماً، حيث كفله ابن عمه اأحمد كمال الدين بن علي بن كمال 
القريب  البكري  عائلة  بيت  �صباه يف  وعا�س  ال�صديقي،  القادر  عبد  بن  الدين 
ن�صاأة  اأظفاره  نعومة  منذ  البكري  ن�صاأ  وقد  بدم�صق.  النوري  البيمار�صتان  من 



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 95

اأ�صهر  العلماء، ويقراأ على  العلم وحلقات  علمية، فنجده يواظب على جمال�س 
اأخذ الفقه واحلديث والقراءات بطرق متعددة كال�صماع )5(  م�صايخ ع�رسه، فقد 
والقراءة والعر�س واملناولة )6( والكتابة )7( على عدد من امل�صايخ منهم: ال�صيخ 
حممد اأبي املواهب احلنبلي واملنال اإليا�س بن ابراهيم الكوراين، وحممد البديري 
الدمياطي املعروف بابن امليت، وجنم الدين الرملي، وال�صيخ املنال عبد الرحيم 

احلنفي الأزبكي. 

ال�صليمي  الدين  حميي  بن  الرحمن  عبد  ال�صيخ  على  والنحو  اللغة  وقراأ 
املعروف باملجلد، وال�صيخ حممد ابراهيم الدكدكجي، وال�صيخ حممد بن حممود 
احل�صيني، واأخذ املعارف ال�صوفية عن ال�صيخ عبد الغني النابل�صي )8( ، وال�صيخ 

اإ�صماعيل العجلوين )9( . 

وحني بلغ ال�صاد�صة ع�رسة من عمره وجد يف نف�صه ميالً للتن�صك والت�صوف، 
فاأخذ الطريقة اخللوتية عن ال�صيخ عبد اللطيف بن ح�صام الدين احللبي اخللوتي 
�صنة 1115هـ )10( ، حيث لقنه الأ�صماء، وعرفه حقيقة الفرق بني ال�صم وامل�صمى، 
قال اجلربتي: “ن�صاأ ببيت املقد�س على اأكرم الأخالق واأكملها، رّباه �صيخه عبد 
اأهل املعرفة والتحقيق، ففاق ذلك الفرع الأ�صل،  اللطيف احللبي، وغّذاه بلبان 
وظهرت به يف اأفق الوجود، فربع فهماً وعلماً” )11( وا�صتغل بالأوراد والأذكار، 
وداوم على العبادة والذكر يف اخللوات، ول �صيما يف خلوة البادرائية بدم�صق 
حتى �صنة 1120هـ/ 1708م، حيث اأذن له �صيخه احللبي اإذنا عاما باملبايعة 

والتخليف. 

اأن حظي ب�صهرة وا�صعة لتوا�صعه و�صعة علمه، وكرمي خ�صاله،  وما لبث 
حتى اأن اأرباب ال�صلطة كانوا يتوددون اإليه ويتقربون منه، يف حني ابتعد هو 
عن اأبواب احلكام، واأحجم عن التزلف اإىل اأ�صحاب املنا�صب والنفوذ، واعتذر عن 
قبول املنا�صب الر�صمية، فقد مكث قرابة �صنة كاملة يف الآ�صتانة مل يرتدد فيها 
على م�صوؤول. وكان اإذا عرف و�صهر يف مكان ما ذهب اإىل غريه، وقد عر�صت عليه 
 )12( ير�صها، وعزف عنها  فلم   ، ال�رسق(  )قطبانية  العثمانية من�صب  ال�صلطات 

موؤثراً التفرغ للتاأليف والت�صنيف والدعوة والذكر )13( . 
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رحالت الصديقي: 
عرف ال�صديقي بكرثة ترحاله وتطوافه يف الأم�صار والبلدان، فكان ل يكاد 
ي�صتقر به املقام يف بلد حتى يغادره اإىل اآخر، وتعزى هذه الظاهرة إىل عوامل عديدة، 

أبرزها يف رأيي: 

اأقاربه وبني عمومته، ول �صيَّما عمه حممد البكري  ♦ اختالفه مع بع�س 
الذي وعده اأن يزوجه ابنته، ولكنه نكث بوعده، ورف�س طلبه بعد مماطلة ا�صتغرت 
وقتاً طويالً، مما �صجعه على الرحلة وال�صتقرار يف بلد اآخر، فارحتل اإىل بيت 
املقد�س، حيث تزوج فيها من فتاة مقد�صية، وكان زواجه دافعاً لال�صتقرار يف 

املدينة املقد�صة. 
اندماجه يف الطريقة اخللوتية، وتفرغه لها، وقد اقت�صى منه ذلك التجوال،  ♦

وزيارة العديد من الأم�صار ل�صم الأتباع واملريدين الذين بلغ عددهم – ح�صب ما 
ذكر ابنه حممد كمال الدين – اأكرث من مائة األف )14( . 

ت�صجيع الدولة الر�صمية للت�صوف واهتمامها مب�صايخه حيث كان اأرباب  ♦
ال�صلطة يتوجهون لزعماء احلركة ال�صوفية وم�صايخها، ويدعونهم لزيارتهم، اأو 
رجب  الوزير  فعل  كما  الأقاليم،  عوا�صم  اأو  اخلالفة  عا�صمة  اإىل  ي�صطحبونهم 
جميل بيك وايل دم�صق الذي ا�صطحب ال�صديقي معه اإىل القاهرة، وكذلك زيارته 
اأنه حظر عليه  العثمانية، بدليل  ال�صلطنة  التي جرت بدعوة من  الآ�صتانة  اإىل 
و�صيخه  �صديقه  من  و�صاطة  بعد  اإل  باملغادرة  اإذن  على  يح�صل  ومل  العودة، 

حممد التافالتي املغربي الذي كان مقيماً يف الآ�صتانة )15( . 
من  ♦ والتزود  العلم  طلب  يف  فرغبته  اأهمها،  ولعله  الرابع،  العامل  اأما 

املعرفة، فقد ارحتل مراراً ملقابلة العديد من �صيوخه يف مكة املكرمة واملدينة 
املنورة والقاهرة والآ�صتانة، ومن علماء الأم�صار الذين اأخذ عنهم وقراأ عليهم: 
ال�صيخ عبد اهلل بن �صامل الب�رسي املكي مبكة املكرمة، وال�صيخ علي قرة با�س 
يف اأدرنه، وال�صيخ حممد التافالتي يف الآ�صتانة، وال�صيخ حممد بن اأحمد احللبي 
يف  الرملة  يف  الرملي  الدين  خري  بن  الدين  جنم  وال�صيخ  حلب،  يف  املكتبي 
اإ�صماعيل العجلوين،  فل�صطني، وال�صيخ م�صطفى الأدرنوي يف القاهرة، وال�صيخ 

وعثمان بن ال�صمعة، وغريهما يف مدينة دم�صق. 
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اأما عن رحالته، فقد �صملت ع�رسات املدن والقرى يف ربوع ال�صام وم�رس 
والعراق وديار بكر وبالد الروم )16( ، ومن املدن التي اأقام فيها فرتات طويلة بيت 
والقاهرة  والآ�صتانة  وبغداد  ال�صام  وطرابل�س  وحلب  ودم�صق  ونابل�س  املقد�س 
بيت  مثل:  وعمائر  اأمالك  يبدو-  ما  على  بع�صها-  له يف  وكان  ها�صم،  وغزة 
املقد�س والقاهرة وغزة ها�صم، فقد ذكر يف �صجالت املحكمة ال�رسعية اأنه كان 
ميلك بال�رساء مبنى الزاوية الوفائية، )دار معاوية( يف القد�س ال�رسيف، واأنه قام 
بعمارة اخللوة التحتانية، وقد بيعت الدار بعد وفاته من طرف ورثته لل�صيخ 
حممد بن بدير املقد�صي املعروف بابن حبي�س )من اأجداد العائلة البديرية( )17( 
، وذكر اجلربتي اأنه كان ي�صكن يف بيت قريب من امل�صهد احل�صيني يف القاهرة 

وتويف فيه )18( . 

ويبدو اأن ال�صيخ البكري كان مهتماً منذ اأن ح�صل على البيعة من �صيخه 
عبد اللطيف احللبي بزيارة الأماكن املقد�صة واملقامات على الرغم من معار�صة 
العديد من فقهاء ال�صنة، وبخا�صة احلنابلة، وعلى راأ�صهم ابن تيمية ونفر من 
تالميذه الذين راأوا اأن زيارة املقامات ل تخلو من البدع واملنكرات، فمن الأماكن 
التي زارها يف �صبابه 1122هـ/ 1710م- وقبل اأن ي�رسع يف مهمة ن�رس طريقته 
ال�صوفية- قرية برزة يف غوطة دم�صق، التي يوجد فيها مقام من�صوب ل�صيدنا 
اإبراهيم عليه ال�صالم املولود فيها ح�صب بع�س الروايات، و�صجل تفا�صيل رحلته 

يف ر�صالة ق�صرية اأ�صماها: برء الأ�صقام يف زيارة برزة وال�صام )19( 

وتوجه يف العام نف�صه 1122هـ/ 1710م، اإىل مدينة بيت املقد�س ويبدو 
اأبرز  واحدة من  اخللوتية يف  الطريقة  ن�رس  كان  زيارته  الرئي�س من  الهدف  اأن 
احلوا�رس يف العامل الإ�صالمي وهي القد�س ال�رسيف، و�صائر الوطن الفل�صطيني، 
الأ�رس  اإحدى  من  خاللها  تزوج  اأ�صهر،  �صبعة  القد�س  اإىل  رحلته  ا�صتغرقت  وقد 
ومريديه  اأوراد لتباعه  القد�س جمموعة  تواجده يف  واألف يف فرتة  املقد�صية، 
اأطلق عليها ا�صم: )الفتح القد�صي والك�صف الأن�صي( وهو ما زال خمطوطاً، و�صجل 
وقد  القد�صية(  الرحلة  يف  احل�صية  )اخلمرة  اها:  �صمَّ ر�صالة  يف  الرحلة  اأحداث 
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جاء يف مقدمتها: »طال ما كانت تتوجه بي الهمة، وتقلقني الأ�صواق بعزمة اأثر 
عزمة اإىل زيارة بيت القد�س ال�رسيف الذي مناره عال غاٍل منيف، ل زال حمفوفاً 
اثنني  عام  �صهور  من  هو  الذي  اخلمي�س  يوم  يف  ذلك  فكان  اللطيف،  باألطاف 
وع�رسين ومائة واألف. وفيه �رسعت بحول طول املعني يف رحلة جتمع ما مينحه 

املتني، و�صميتها باخلمرة احل�صية يف الرحلة املقد�صية« )20( . 

الثانية �صنة 1126هـ/  الأوىل قام بزيارته  زيارته  اأربع �صنوات من  وبعد 
1714م، و�صجل اأحداثها يف ر�صالة عنوانها: اخلطرات الثانية الأن�صية للرو�صة 
الدانية القد�صية )21( وزار البكري بيت املقد�س اأكرث من مرة وكان يغتنم فر�صة 
زيارته لها با�صطحاب اتباعه املنت�صبني للطريقة اخللوتية اإىل بع�س الأماكن 
املقد�صية حول القد�س ويف �صائر فل�صطني، ومنها علي �صبيل املثال: مقام النبي 
العزير يف  النبي  ومقام  الرحمن،  مدينة خليل  الإبراهيمي يف  واحلرم  مو�صى، 
يافا.  القريب من  النبي �صمويل وعلي بن عليل  داود، ومقام  العيزرية، والنبي 
ال�صالم( وولده عبد  )�صيدنا مو�صى عليه  اأغنام  اأي راعي  الراعي؛  ومقام ح�صن 
العال قرب مدينة اأريحا، حيث �صجل رحلته حتت عنوان: »ملع برق املقامات 
العوال يف زيارة �صيدي ح�صن الراعي وولده عبد العال« )22( . وق�صى البكري 
�صطراً من حياته يف ربوع بيت املقد�س، »واأقام فيها مدة طويلة حتى عدَّ موؤرخو 

�صريته القد�س بلده يف حال اإيابه اإليه من رحالته« )23( . 

اأهل  من  الع�رسات  ان�صمام  عن  فيها  واإقامته  للمدينة  زيارته  اأثمرت  وقد 
ال�صلطانية، واحلاج  اأبرزهم احلاج علي �صعال  القد�س ال�رسيف للخلوتية، لعل 
العلمي،  الدين  وعلم  الدجاين،  وال�صيخ يحيى  الطواقي،  ن�صيبه، وحممد  حممد 
وال�صيخ حممد بن اأحمد احللبي املكتبي الذي ن�صبه خليفة له يف القد�س، واأذن 
له باملبايعة والتخليف )24( ، وكان قبل ذلك قد ن�صب ال�صيخ حممد بن �صامل 
احلفناوي خليفة له يف الديار امل�رسية، حيث كان له دور كبري انت�صار اخللوتية 

وازدهارها يف م�رس يف القرن الثامن ع�رس امليالدي )25( . 
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مكانة الصديقي ورأي العلماء فيه: 
حظي ال�صديقي ب�صهرة وا�صعة يف عدد من اأقطار العامل العربي والإ�صالمي، 
وكان له يف نفو�س معا�رسيه مكانة رفيعة. وقد تبدَّت خمايل النجابة والنباهة 
والتميز يف �صخ�صيته منذ ال�صغر، و�صهد له بذلك ال�صيخ عبد اللطيف بن ح�صام 
الدين احللبي، الذي كان له ف�صل اإدخاله يف الطريقة اخللوتية، فقد �صمعه مرة 
يقول: اجلنيد مل يظفر طول عمره اإل ب�صاحب ون�صف فقال ال�صديقي: وكم ظفرت 

اأنتم مبن يو�صف بالتمام؟ فقال له: اأنت اإن �صاء اهلل )26( . 

ويورد ال�صديقي هذه ال�صهادة معتزاً بها، حيث كان لها –على ما يبدو- اأثر 
ا�صتوعبوا  الذين  القالئل  اأقرانه، فهو من  كبري يف �صقل �صخ�صيته، ومتيزه عن 
يف �صن مبكرة علوم ع�رسه، ول �صيما ال�صوفية منها، حيث عهد اإليه باخلالفة 
اأك�صبه تقدير معا�رسيه  واملبايعة، ومل يتجاوز ال�صاد�صة ع�رسة من عمره مما 
واحرتامهم، مثل ال�صيخ عبد الغني النابل�صي الذي اأ�صاد به يف منظومته امل�صماة 
)الن�صبة( ، وال�صيخ حممد التافالتي، والبديري الدمياطي املعروف بابن امليت، 
وم�صطفى اأ�صعد اللقيمي الدمياطي �صاحب الرحلة امل�صماة )موانح الأن�س يف 
رحلتي لوادي القد�س( الذي ا�صت�صافه يف منزله حني قدم اإىل القد�س ال�رسيف، وقد 
و�صفه بقوله: “فنزلنا منزل قطب دائرة الأمالك احل�صينية، وا�صطة عقد الع�صابة 
بح�صن  فاق  من  مناف،  عبد  بني  و�صفوة  الأ�رساف  ال�صادة  خال�صة  الها�صمية، 
�صريته النجوم الزواهر، وبجميل طلعته البدور النوا�رس، الرا�صخ يف العلم الإلهي، 

املكا�صف عن اأ�رسار احلقائق كما هي، اأ�صتاذ كل اأ�صتاذ، ومالذ كل مالذ”)27( . 

واأ�صاف اللقيمي قائالً: “فاإن اأ�صتاذنا املذكور قد�س اهلل �رسه ال�رسيف مبظهر 
من اجلمال يف اأرفع حملِّ منيف، مع لطف بلغ غاية الكمال، وح�صن خلق وف�صل 
واأف�صال، فوا النجم اإذا هوى، اأنه جلميع املحا�صن قد حوى، وهو الذي يقتدي به 

املقتدون، وب�صمته يهتدي املهتدون، ثم اأن�صد مادحاً: 

موىل حتلّـــى بالف�صائل والتقى
لكا ودعا اإىل النهـــج القومي ُم�صِّ

واأ�صاد من طرق احلقيقة معهدا
امل�صهدا �صهدنـــا  منها  لطريقة 

وو�صفه يف مو�صع اآخر من رحلته قائالً: »ولقد اجتمعت حال مقامي بالقد�س 
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باأئمة �صادة، فح�صل يل ب�صحبتهم احل�صنى وزيادة، فمنهم الإمام الكامل، �صاحب 
الن�صب الباذخ، واحل�صب العايل ال�صامخ، فرع ال�صل�صلة العلوية، وثمرة ال�صجرة 
ال�رسيفة البكرية، �صاحب الذات اللطيفة القد�صية، وكنز اخل�صال احلميدة ال�صنية، 
اأ�صتاذنا الأعظم، ومالذنا الأكرم مولنا �صيدي م�صطفى البكري ال�صديقي، ال�صارب 
من كوؤو�س املحبة ال�رساب احلقيقي، فطال ما اقتب�صت من م�صكاة بهجته اأنواراً، 
من  واأحتفني  اإمداداً،  موانحه  من  ومنحني  اأ�رساراً،  رو�صه  من حدائق  واجتنيت 
�رسَّه  عمَّ  الذي  ال�صحى  وورد  والإ�رساق،  حر  ال�صِّ ورد  ذلك  فمن  اأوراداً،  �صوانحه 

الآفاق، واأنالني من غرر معارفه فوائد، هي يف عقد الزمان فرائد«. 

واأن�صد فيه منوهاً مبنزلته العلمية فقال:

ت غوادقه »رو�س من الف�صل قد �صحَّ
حاولت اأح�صي الذي اأبداه من حكم 
وكيف اأح�صي الـــذي اأماله �صيدنا؟

وناح مـــن عرفه كال�صنـــد عاطره
فما ا�صتطعت وهـــل �صهٌم يناظره؟ 
والرو�ُس اإن جلَّ ل حت�صى اأزاهره”

امل�صايخ  “�صيخ  باأنه  الفهار�س  فهر�س  يف  الكتاين  ال�صيخ  و�صفه  وقد 
واملحققني” )29( ، اأما تلميذه ح�صن بن عبد اللطيف احل�صيني، فقد ترجم له يف 
اأهل القد�س يف القرن الثاين ع�رس( ، ونوه بقدره وعلمه وخلقه  كتابه )تراجم 
اإنه: “طود ال�رسيعة، بحر احلقيقة، علم الطريقة، جمع بني العلم  وجوده قائالً 
والعمل، وجانب الراحة والك�صل، قطب الوقت والزمان، فرد العهد والأقران” )30( 
واأ�صاف: “وباجلملة فقد كان اآية اهلل يف هذا الإقليم ال�رسيف، وعلماً من اأعالم 
الهدى املنيف، ت�صد اإليه الرحال، فاإنه من اأعلى الرجال، حممدي الأخالق، طيب 

الأعراق، ل يعرف الإم�صاك، ول ياألف اإل الإنفاق” )31( . 

اأما املرادي فقد و�صفه يف �صياق ترجمته له: “ باأنه الأ�صتاذ الكبري، والعارف 
الرباين ال�صهري، و�صاحب العوارف واملعارف، والتاآليف والتحريرات التي ا�صتهرت 
�رسقاً وغرباً، وبعد �صيتها يف النا�س عجماً وعرباً، اأحد اأفراد الزمان و�صناديد 
الأجالء من العلماء والأعالم والأولياء العظام )32( . وو�صفه اجلربتي باأنه “�صيخ 
الطريقة واحلقيقة، قدوة ال�صالكني، ومربي املريدين، “، وقال: اإنه عر�صت عليه 
ال�صيخ  واأ�صاد به تلميذه   ،  )33( وتوا�صعاً”  ال�رسق( فلم ير�صها زهداً  )قطبانية 
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حممد بن اأحمد ال�صفاريني قائالً: “اأعجوبة الزمان، ونادرة الدهر والأوان، �صاحب 
املقامات الباذخة، والقواعد الرا�صخة، والتجليات الفاخرة، والأحوال والتجليات 
والأحوال  الظاهرة،  والكرامات  القاهرة،  والفهوم  الزاخرة،  والعلوم  ال�صافرة، 

الباهرة، والتاآليف ال�صائرة، والت�صانيف الدائرة« )34( . 

ثروته  �صعة  من  الرغم  فعلى  وكرمه،  ب�صخائه  ال�صديقي  البكري  وعرف 
اأو طارق يريد النوال، قال املرادي:  وغناه، فلم ي�صنَّ مبال على طالب اإح�صان، 
“كان م�رسفه مثل م�رسف اأكرب من يكون من اأرباب الرثوة، واأهل الدنيا، ومل تكن 
له جهة تعلم؛ يدخل منها ما يفي باأدنى م�رسف من م�صارفه، ولكن بيده التوكل 
قائالً:  امل�رسي  �صمة  علي  بن  ح�صن  ال�صيخ  وو�صفه   )35( عطاوؤنا”  “هذا  لكنز 
»وكان اأكرم من ال�صيل، واأم�صى يف ال�رّس من ال�صيف، واأوتي مفاتيح العلوم كلها 

حتى اأذعن له اأولياء ع�رسه، وحمققوه يف م�صارق الأر�س ومغاربها« )36( . 

وهكذا كان ال�صديقي يف حياته عاملاً جليالً، واإماماً حمققاً ثبتاً، ومن اأولياء 
اهلل العارفني، �صمع كثرياً و�صنَّف الت�صانيف احل�صنة النافعة يف الت�صوف، والآداب 
ال�رسعية، والأدب العربي، والرتاجم، والرحالت، والعلوم ال�رسعية، واللغوية، ومل 
الغزير دون تفرغه لن�رس طريقته اخللوتية، بل كان  العلمي  الن�صاط  يحل هذا 
املحطة  اأن  ويبدو  والأتباع،  املريدين  وا�صتقطاب  لآخرللدعوة  مكان  من  يرحل 
اإقامة طويلة يف القد�س ال�رسيف ناهزت  الأخرية يف حياته كانت م�رس، فبعد 
�صبع ال�صنوات )1152/ 1160هـ( ، غادرها متوجهاً اإىل م�رس، ومنها عزم على 
التوجه اإىل احلج للمرة الرابعة والأخرية يف حياته، فقد عاد من الديار احلجازية 
وتوجه اإىل م�رس، حيث �صكن يف بيت قريب من امل�صهد احل�صيني، وما لبث اأن 

اأدركته املنية وهو يف القاهرة، ودفن برتبة املجاورين من العام نف�صه )37( . 

كل  على  يرتدد  ا�صمه  ظل  بل  وفاته،  بعد  البكري  ال�صيخ  ذكر  يخفت  ومل 
كامالً،  عاماً  الأقطار  من  العديد  يف  عليه  الغيبة  �صلوات  تتابعت  وقد  ل�صان، 
ورثاه غالبية �صعراء ع�رسه، ونوهوا باأخالقه وعلمه، وجهوده يف خدمة الإ�صالم 
وامل�صلمني يف كل مكان حل فيه ركابه، واألقى فيه ع�صا ت�صياره. وما زالت اآثاره 

�صاهد �صدق على منزلته، و�صمو مكانته يف ع�رسه، وما تاله من قرون. 



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

102 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

شعر الصديقي: 
عن  وحتدثوا  ال�صديقي،  البكري  لل�صيخ  ترجموا  الذين  اأقوال  من  يت�صح 
جهوده يف التاأليف والت�صنيف اأن ال�صعر يحتل جانباً رئي�صاً من هذه اجلهود، 
فقد ذكر املرادي مثالً: »اأن له اأكرث من �صبعة دواوين �صعرية، واأكرث من )12000( 
بيت خارجة عن هذه الدواوين« )38( ، وذكر اآخرون اأن له األفية يف الت�صوف، 
وت�صع اأراجيز ومئات الأبيات املبثوثة يف ر�صائله وترجماته ل�صيوخه ومريديه 

ومقاماته. 

ومل  بعد،  للن�رس  طريقة  لالأ�صف-  يجد-  مل  الغزير  النتاج  هذا  اأن  على 
يجد الباحث اجلاد الذي يتوىل جمعه ودرا�صته، فهو ما زال خمبوءاً يف ثنايا 
والأجنبية،  العربية  املكتبات  من  العديد  املنت�رسة يف  والر�صائل  املخطوطات 
وكثري منه ل يعرف له مكان حتى يومنا هذا، ول �صيما دواوينه التي ذكر املرادي 
اأنها �صبعة، يف حني مل يعرف منها �صوى ديوان واحد حمفوظ يف مكتبة املتحف 
)39( ويبدو  العراقي ببغداد بعنوان: “الدوح والأدواح وعنوان الروح والأرواح” 

من عنوانه اأن الطابع العام الغالب عليه هو الطابع ال�صويف. 

والواقع اأن توجه ال�صيخ ال�صديقي لنظم ال�صعر والإقبال عليه لي�س بدعاً 
يف العهد العثماين الذي عا�س فيه، فمن الظواهر الالفتة للنظر يف ذلك الع�رس 
وال�صوفية وغريهم ممن تعاطى مهنة  واملوؤرخني  والفقهاء  العلماء  اأن غالبية 
الكتابة والت�صنيف، كانوا ي�صمنون ر�صائلهم وموؤلفاتهم مقطوعات �صعرية من 

منظومهم، وغالباً ما كانت هذه املنظومات تطغى على مادة الر�صالة نف�صها. 

ال�صعر  اإىل  النظرة  تغري  اإىل  الظاهرة  هذه  اأمني  بكري  الدكتور  عزا  وقد 
وال�صعراء، »فاإذا كان ال�صعر قدمياً يعرب عن ر�صالة، ويحقق هدفاً، ويوؤدي مهمة 
جديدة يف خدمة املجتمع والنخب احلاكمة فيه، فقد اأ�صبح يف الع�رس العثماين، 
لوناً من األوان الظرف، وعنواناً من عناوين رقي الإن�صان يف جمتمعه. واإن التنوع 

الذي كان يتمتع فيه ال�صاعر يف القدمي انعدم يف هذا الع�رس« )40( . 
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وميكن القول اإن ما ذكره الدكتور بكري ينطبق بتمامه على ال�صيخ ال�صديقي، 
فهو مل ينظم ال�صعر حمرتفاً، اأو متفرغاً له كما كان �صاأن ال�صعراء يف الأع�رس 
ال�صالفة، واإمنا نظمه من باب الت�صلية وال�صتجمام الذهني، اأو جرياً على عادة 
الع�رس،  ذلك  ال�صوفية يف  الطرق  و�صيوخ  واللغة  ال�رسيعة  علماء  بني  �صاعت 
حيث �صهدنا اإقبالً منقطع النظري على نظم قواعد الفقه واأ�صوله واللغة: نحوها 
و�رسفها، و�صائر العلوم يف اأراجيز �صعرية هدفها- كما يبدو- ت�صهيل حفظ تلك 

القواعد، وتي�صري و�صولها اإىل املتعلمني. 

ال�صديقي من مظاّنه  اأي باحث يرغب يف جمع �صعر  فاإن  الأمر،  كان  واأياً 
املختلفة وحتقيقه، ومن ثم درا�صته درا�صة نقدية حتليلية حتدد �صمات �صاعريته 
ومنزلته بني �صعراء ع�رسه، ل بد اأن يواجه غري قليل من الع�رس يف اإمتام مهمته 
كما ينبغي اأن تكون، لأن نتاج ال�صاعر- كما قيل �صابقاً- مل ي�صل اإلينا كامالً، 
ومل تتح الفر�صة لالطالع على مناذج كافية من تراثه ال�صعري، على اأن ذلك ل 
يحول دون اإبداء ت�صور اإجمايل، اأو حتديد املالمح العامة لهذا ال�صعر من خالل 
اأيدينا مثل  التي وقعت بني  املخطوطة  وموؤلفاته  ر�صائله  الطالع على بع�س 
رحلته امل�صماة “اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية” ورحلته: »برء الأ�صقام 

يف زيارة برزة واملقام« التي حققها غالب عناب�صة. 

ويت�صح من خالل هذه النماذج القليلة اأن �صعر ال�صديقي من حيث اللغة 
والأ�صلوب وال�صور والرتاكيب وطرائق التعبري ل يخرج عن منط ال�صعر املاألوف 
يف الع�رس العثماين، بل تتمثل فيه خ�صائ�س هذا ال�صعر كافة �صواء من حيث 

ال�صكل اأو امل�صمون. 

فمن حيث امل�صمون يغلب على �صعره الطابع ال�صويف مع ما ي�صتمل عليه 
من اأدعية واأذكار ومدائح نبوية واإ�رساقات روحية، فمن املعروف اأن له يف جمال 
األفية تقع يف )1200( بيت تدور كلها يف فلك الت�صوف، وعر�س اأهم  الت�صوف 
بها  يتحلى  واآداب  وتقاليد  اأعراف  من  به  يتعلق  وما  ومفاهيمه،  م�صطلحاته 

الأتباع واملريدون، ويلتزمون بها يف حياتهم وتعاملهم مع الآخرين. 
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وف�صالً عن ذلك خا�س البكري ال�صديقي يف العديد من املجالت والأغرا�س 
ال�صعرية كالو�صف، والغزل الإلهي، واملدح، ونظم بع�س الر�صائل العلمية النرثية 
الت�صوف واللغة والفقه، كما فعل يف نظمه ر�صالة  �صعراً، وبخا�صة يف جمال 

جالل الدين ال�صيوطي يف الت�صوف )41( . 

اأما من حيث ال�صكل فاإن �صعره- با�صتثناء بع�س اللمحات ال�صعرية املعربة 
اإىل  العثماين  الع�رس  ال�صعر يف  ك�صائر  يفتقر  هناك-  اأو  هنا  عليها  تقع  التي 
ال�صورة اخليالية املوحية، واجلزالة يف الألفاظ والرتاكيب، وال�صياغة امل�رسقة، 
ويلم�س  العاطفة،  و�صبوب  الفكرة  والدال على عمق  املعرب  املو�صيقي  والإيقاع 
قاريء �صعره اأن ثمة تكلفاً وجموداً يدنيه اإىل منزلة الكالم املنثور، فالكلمات 
مر�صوفة اإىل جوار بع�صها، لي�س فيها ما ي�صي باأية ظالل �صعرية موحية، والأفكار 
وال�صور- اإن وجدت- ل تخرج عن اإطار تقليد القدماء، وال�صري على منوالهم، وهذا 
ف�صالً عن التالعب بالألفاظ، وعدم التحرز من الوقوع يف الأخطاء النحوية واإيراد 
الألفاظ الدارجة، وامل�صطلحات العلمية ال�صائعة، والعجز عن الت�رسف يف اللغة 

والرتاكيب ت�رسف ما ميلك زمامها، ويعرف اأ�رسارها، وطرائق نظمها وتاأليفها. 

وبالرغم من ذلك كله يبقى �صعر البكري ال�صديقي وثيقة دالة ومعربة عن 
الثقافية  القيم  عك�صت  ومتوجات  تفاعالت  من  فيه  ا�صطرم  وما  ع�رسه،  اأحوال 
لع بنف�صه على بع�س  وال�صيا�صية والجتماعية ال�صائدة فيه، و�صاأترك للقارئ اأن يطَّ
النماذج املختارة من �صعره، لعل ذلك يكون حافزاً لإجراء املزيد من الدرا�صات 

والأبحاث اجلادة ل�صعر تلك احلقبة املهمة من تاريخ اأمتنا العربية والإ�صالمية. 

يقول ال�صديقي البكري يف و�صف مدينة جنني: 

 بجنـــني ذات اجلـــب اإن جـــزت به
بلّغونه انـــه  �صكَّ علـــى  �صالمـــي 
وقولـــوا لهـــم قولً يلـــني ع�صاهم
 يا �صاكني )24( جنني قلبي اإىل متى

و�صـــار لديكم �ـــرس �ـــرّسي بادي
اأنا�صـــاً ِبهرَْجري قـــد جنوا وبعادي
اأر�صعـــوا ثدي الهـــوى مبهاد وقد 
)34( اأقلوا وانعمـــوا بودادي  جفاء 
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ويقول يف و�صف امل�صجد الأق�صى املبارك منوهاً مبكانته يف قلوب امل�صلمني 
الذين يرون فيه قدا�صة ل تدانيها قدا�صة، فهو م�صجد نبيهم حممد- �صلى اهلل 
عليه و�صلم- الذي جت�صدت يف رحابه معجزة الإ�رساء واملعراج، وكان قبل ذلك 
قبلة اآدم عليه ال�صالم ومهد الأنبياء، ومهوى ال�صاحلني والأولياء الذين تتقد�س 
اأرواحهم بزيارته، والتعبد فيه، ملتم�صني اأنوار النبوة التي جعلته اإىل اأبد الآبدين 

جزءاً من عقيدتهم، وعن�رساً من دينهم: 

يـــا م�صجـــد خـــري الربيـــة اأحمد
 كـــن �صافعـــاً لفتـــى اأتـــى بتذلل
 اأنـــت الـــذي قد كنـــت قبلـــة اآدم
 لـــولك مـــا وافـــى لقد�ـــسٍ زائـــرٌ
 اأنـــت الذي ح�صدتكرَ �صـــكاُن ال�صما
د�صـــت روٌح له  من حـــلَّ فيـــك تقَّ
 فلك الهنـــا بامل�صطفى نلت املنى
 يا م�صجد املهـــدي وعي�صى والذي
ومل�صطفى البكـــري فا�صفع باللقا

 ليـــاًل من احلـــرم ال�رسيـــف اأتاكا
لـــرياكا اأهلـــه  عـــن   متغربـــاً 
حلمـــاكا توجهـــوا   والأنبيـــاُء 
لـــولك اً  جمـــردَّ الديـــاررَ  ـــركرَ   ترَ
اكا هنَّ قـــد  والكر�صـــيُّ   والعر�ـــسُ 
 مـــن نـــور طـــه بعدمـــا وافـــاكا
اأدنـــاكا املنـــا  وبـــه  دنـــا   ملـــا 
 من بعـــده كـــْن راحمـــاً م�صناكا
 فلقد اأتـــاكرَ ُمرِّجيا ُح�صنـــاكا )44( 

الدين  الدين بن خري  ال�صيخ جنم  راآها عند  واأن�صد يف و�صف زنبقة برية، 
الرملي يف رملة فل�صطني: 

 وزنبقـــة قـــد اأ�صبهت كاأ�ـــس ف�صة
 �صدا�صـــيُّ �صـــكٍل كلُّ زاويـــٍة بـــه

 براأ�ـــس ق�صيٍب من زمـــردة عجب
ها الأعلى هالٌل من الذهب )54(   على راأ�صٍ

عليه  فراأى  فردة،  اأبو  حممد  ال�صيخ  ال�رسيف  بالقد�س  خلوته  يف  وجاءه 
لبا�س  كان  اأهكذا  له:  وقال  ذلك  عليه  فاأنكر  ح�صنة  واأثواباً  ثمن،  ذات  فروة 
�صاحب الأخالق املر�صية والأفعال امل�صتح�صنة؟! ، فتخل�س البكري من ال�صوؤال 
لكن  العقبى،  وزينة يف  الدنيا  زهداً يف  القوم  اللبا�س يتخذه  باأن  بالحتجاج 
قد يكون لب�س اخلي�س غري زاهد القلب، ولب�س احلرير مت�صف بذلك، وعاٍر عّما 
هنالك. وقد اأ�صار اأبو احل�صن ال�صاذيل اإىل ذلك بقوله لبع�س من اأنكر عليه جمال 
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يا هذا هيئتي هذه تقول: احلمد هلل، وهذه هيئتك  الرثاثة:  اأ�صحاب  هيئته من 
تقول اأعطوين �صيئاً من دنياكم: 

لرَقرَا  لي�س الت�صوُف لب�ُس ال�صوف واخلرَ
 فالب�ْس من الزّي ما تختاُر منه وقْم 
ا�صغله قـــد   فرب لب�ـــسِ ديبـــاٍج 

 والب�ْس مالب�سرَ اأهـــِل اهلل من �صيٍم 
 واآخـــرُ لب�ـــسٌ للخي�ـــس مرتديـــاً
 لأن هـــاذاك مل يحجبـــه ملب�صـــُه

 بل الت�صوُف ح�صُن ال�صْمِت واخُللِقِ
 فما اللبا�ُس �صوى ما القلُب فيه وقي
 ومـــن حمامـــِد اأخالِقِ تفـــْز كتقي
لـــقرَ الإن�صانرَ من علِقِ  حبُّ الذي خرَ

 وقـــد غدا بحظـــوِظ النف�س ذا علق 
فِقِ )64(  وذا مـــع الزّي خمموٌر فلْم يرَ

 
وت�صري الأبيات –كما هو وا�صح- اإىل تغري قد طراأ على مفاهيم ال�صوفية 
املالب�س  وارتداء  والتق�صف  بالفقه  مقرتناً  الت�صوف  يعد  فلم  �صيوخها،  واأحوال 
اخل�صنة، بل اإن العديد من م�صايخ ال�صوفية يف تلك الفرتة كانوا ل يتحرجون 
من ارتداء املالب�س احلريرية الباذخة، ويتنعمون مبناهج الدنيا وطيباتها دون 
اأن يراودهم اإح�صا�س باأنهم قد خرجوا عن قواعد ال�صوفية ومنطلقاتها الروحية 
التي تقت�صي باأن يتدرب املريد يف تدرجه يف مراتب الكمال على حرمان نف�صه 

من �صهوات البدن وملذات احلياة. 

وقال ال�صديقي خمم�صاً: 

اً  يـــا فريدرَ اجلمـــاِل ل جتـــُف �صبَّ
 مل ميـــْل قلُبـــه اإىل الغـــرِي قلبـــاً

اً  غائبـــاً يف ال�صهـــود مـــا زال حّباً �صبَّ دمعرَ العيـــوِن كال�صحِب �صبَّ
ملعاين بهاء ح�صنك ي�صبو

 ل وحـــقرَّ اجلمـــاِل يا نـــوررَ عيني
عينـــي غياهـــبرَ  جـــال   وجـــالٌل 

 ما حـــال غريُكـــم بقلبـــي وعيني
الو�صـــاِل من حني عيني  وو�صاُل 

ما جزا من يحب اإل ُيحبُّ )74(
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واأن�صد من )الكامل( اأبياتاً يف الغزل الإلهي لأتباعه يف اأثناء زيارته ملقام 
�صيدنا اإبراهيم اخلليل يف قرية برزة القريبة من دم�صق: 

 مثلي يحـــّب ومثلكم مـــن ُيع�صق
لرَكرَ املحا�صـــنرَ كلَّها ْن مثلُكـــم مرَ  مرَ
ـــٍم ملتيَّ عطفـــًة  ودِّي  اأهـــل   يـــا 

 ملكتـــُم كلِّـــي وُحـــْزُتْ اأجمعـــي 
ررَى  جودوا بو�صٍل منكـــُم يويف الكرَ
 يـــا �صائريـــن لرامـــٍة واملنحنـــى
اأفنـــاء احلمى  واإذا و�صلتـــم قرب 
ـــُه  و�صهـــدُت اأنـــوار مـــن قـــد حلَّ
 ف�صلوا الأحبة اأن يزوروا من �صنى

ـــى ُيحرُق  يا من بهـــْم قلُب املعنَّ
 اأو مـــن غدا مثلـــي بكـــم متعلُق
تتمـــزق حبرَّكـــم  يف   اأح�صـــاوؤه 
ـــق  فغـــدوت للوا�صـــي بكـــم اأمتلَّ
تتدَّفـــق اأجفاُنـــه  ـــٍم   ملتيَّ

ترفقوا  �رساعـــاً  �صـــريوا   بحياتكم 
والأبـــررَُق عقيقـــه  لح   وهنـــاك 
ُق  وغـــدا لـــواء الو�صـــل فيـــه ُيحَّ

 يف �صبهم فلعلهم اأن ي�صفقوا )84( 

ومن ق�صائده اأي�صاً يف الغزل الإلهي: 

يـــا خليلـــي متـــى اأنال مـــرادي
�صـــادة �ُصدُت مـــذ اأتيـــت حماهم
اقرتابـــي ُبعيـــدرَ  كلّـــي  واأبانـــوا 
فحـــال يل الهـــوى وزاد انتحـــايل
جُفـــوين ملـــا  املنـــام  وجفـــوُت 
�صالـــْت جفوين الهيـــاِم  ولفـــرِط 
فو حـــّق احلرام والبيـــت والإحرام
وجمال احلبيب والو�صل والتقريب

مـــن اأنا�ٍس حلُّـــوا �صميـــمرَ فوؤادي
و�رسبـــت املـــدامرَ والقلـــُب �صادي
ـــادي واأباحـــوا دمـــي لـــدى ح�صَّ
بـــادي وغرامـــي منـــا وع�صقـــي 
ال�صـــوِق قد و�صلـــُت مهادي ومن 
بل ومنهـــم جرى �صواد ال�صواد )94( 
م�صعـــى الأنـــــام نـحـــو �صـعـــاد
البــــالد نـحـــو  الغـريـــب  عـــُود 

وقال موالياً: 

التجلِّـــي يف بواِدينا لحت بروق 
 ومذ علينـــا اجنلت كا�صاُت هادينا 

واأ�رسقـــت �صم�س من نهوى بوادينا
ها دينا )50(   ِغبنا بهـــا واتخذنا حبَّ
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آثار الصديقي ومؤلفاته: 
و�صوفية  فقهية  �صتى:  مو�صوعات  يف  عدة  وكتباً  ر�صائل  ال�صديقي  كتب 
واأدبية، واألف اإ�صافة اإىل ذلك اثنتي ع�رسة مقامة )51( واثنتي ع�رسة رحلة، ونظم 
الطريقة،  علوم  اأراجيز يف  وت�صع  الت�صوف،  واألفية يف  �صعرية،  دواوين  �صبعة 
واأكرث من اثني ع�رس األف بيت من ال�صعر خارجة عن دواوينه، وو�صع اأكرث من 

ر�صالة يف ترجمة �صيوخه ومريديه )52( . 

وغالبية هذا النتاج الوفري الذي بلغ- ح�صب قول املرادي يف �صلك الدرر 
- 222 موؤلفاً ما بني جملد وكرا�صتني )53( ، و 200 موؤلف ح�صب قول اجلربتي 
زال  ما   -  )55( احل�صيني  ح�صن  قول  ح�صب  ومائة   ،  )54( �صمه  ح�صن  وال�صيخ 
خمطوطا مل يطبع منه �صوى عدد حمدود من الر�صائل، وهو موزع بني العديد من 

املكتبات العربية والأجنبية. 

وقد اأورد املرادي وبروكلمان قائمة طويلة من تواليفه ور�صائله، اأثبت بع�صها 
ر�صا كحالة يف معجم املوؤلفني، والزركلي يف الأعالم. وفيما ياأتي ثبت بهذه 
امل�صنفات والر�صائل، وقد اعتمدت يف جمعها على ما ورد يف هذه امل�صادر، كما 
ذكرت ما اأتيح يل الطالع عليه يف املخطوطات املحفوظة يف بع�س املكتبات، 
البديرية يف  واملكتبة  ال�صالمية،  الأبحاث  �صيما مكتبة مركز  فهار�صها، ول  اأو 
القد�س ال�رسيف، ومكتبة اجلامعة الأردنية، ومكتبة عبد اهلل بن عبا�س بالطائف، 

ومكتبة املتحف العراقي وغريها. 

وجدير بالذكر اأن لل�صيخ م�صطفى البكري ال�صديقي منظومة طريفة ا�صمها: 
املكتبة  يف  حمفوظة  وهي   ، الأ�صحار(  ج�صامي  بفحيح  الأ�صحار  ن�صائم  )نفح 
البديرية حتت رقم )اأدب عربي 93/ 291( ، وتقع يف 34 ورقة، وقد �صجل ناظمها 
يف هوام�صها اأ�صماء موؤلفاته وتاريخ تاأليفها )56( كما اأن له ر�صالة اأخرى ذكرها 
املرادي بعنوان: )عوارف اجلواد التي مل يطرقهن طارق ول جواد(، وفيها ترجمة 
ذاتية ذكر فيها حاله ووقائعه، واأهم الأحداث التي مرت به، وقد ذكرت يف �صلك 
الدرر للمرادي )57( ، ولكنها مل ترد عند غريه، ومل تذكر يف ال�صجالت والفهار�س 
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التي اأتيح يل الطالع عليها، ورمبا كانت خمبوءة يف اإحدى املكتبات، اأو حمفوظة 
يف جمموع للموؤلف تنتظر من ينف�س عنها غبار الزمن، ويك�صف حمتواها للقراء. 

وتظهر موؤلفات ال�صديقي ور�صائله اأنه كان مو�صوعياً، ويت�صم بثقافة خ�صبة 
العرفاين  ال�صويف  الديني  الطابع  غلبة  مع  معارف ع�رسه  ا�صتوعبت  و�صاملة 
على هذه امل�صنفات، وقد و�صفه املرادي بقوله: “م�صتغل بالتاأليف واألف موؤلفات 
ه به النبهاين قائالً: “ومن اأعظم كراماته: كرثة موؤلفاته نظماً  نافعة” )58( ونوَّ
ونرثاً، مع ا�صتغاله بالطريق، والأ�صفار يف الأقطار، واأنواع العبادات والجتماعات 
علوماً  �صملت  اأنها  ف�صنجد  م�صنفاته،  النظر يف  دققنا  واإذا   ،  )59( النا�س”  مع 
اللغوية  العلوم  اإىل  اإ�صافة  والت�صوف،  واحلديث  والتف�صري  الفقه  يف  �رسعية 

والأدب العربي، وكتب الرتاجم والرحالت، وفيما يأتي بيان بذلك: 

• أواًل- اآلداب الشرعية والتصوف: 	
الكاأ�س الرائق يف �صبب اختالف الطرائق )60( . . 1
ت�صلية الأحزان، وت�صلية الأ�صجان )61( . . 2
الكلمات اخلواطر على ال�صمري واخلاطر )62( . . 3
العرائ�س )الأ�رسار( القد�صية املف�صحة عن الد�صائ�س النف�صية )63( . . 4
املورد العذب لذوي الورود يف ك�صف معنى وحدة الوجود )64( . . 5
الفتح القد�صي والك�صف الأن�صي )65( ، واملنهج القريب اإىل لقاء احلبيب، . 6

امل�صمى: )ورد ال�صحر( )66( ، وعليه ثالثة �رسوح للموؤلف نف�صه: )67( . 
أ ال�صياء ال�صم�صي على الفتح القد�صي يف جملدين �صخمني. )قيد التحقيق(. 	.
اللمح الند�صي على الفتح القد�صي )68( . 	.أ
املنح الأن�صي على الفتح القد�صي )69( . 	.أ

جريدة املاآرب وخريدة كل �صارب )70( . . 7
املدم املدان البكريف بيان بع�س اأق�صام الذكر، وترك الذكر )71( . . 8
وحدة الوجود )72( . . 9
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احلكم الإلهية واملوارد البهية )73( . . 10
رفع ال�صرت والردا على قول العارف: اأروم وقد طال املدى )74( . . 11
كنوز الأ�رسار )75( . . 12
ال�رس . 13 ذات  الو�صية  كلمات  بع�س  على  الغوا�صي  الرافعات  احلوا�صي 

الفا�صي )76( . 
ت�صييد املكانة ملن حفظ الأمانة )77( . . 14
ر�صف معاين ال�صفا يف الك�صف عن معاين الت�صوف املت�صوف وال�صفا)78(. . 15
الثغر الب�صام فيمن يجهل من نف�صه املقام )79( . . 16
التوا�صي بال�صرب واحلق امتثال لأمر احلق )80( . . 17
الوارد الطارق واللمح الفارق )81( . . 18
الهدية الندية لالأمة املحمدية )82( . . 19
املوارد البهية يف احلكم الإلهية على احلروف املعجمية ال�صهية )83( . . 20
�رسح على ورد الو�صائل )84( . . 21
�رسح على حزب الإمام ال�صعراين )85( . . 22
�رسح على �صالة العارف ال�صيخ حمي الدين بن عربي )86( . . 23
�رسح على �صالة الأ�صتاذ ال�صيخ حممد البكري )87( . . 24
�رسح على )�صالف ُتريك ال�صم�س( لالإمام اجليلي )88( . . 25
املنهل العذب ال�صائغ لوراده يف ذكر خلوات الطريق واأوراده )89( . . 26
بهجة الأذكياء يف التو�صل بامل�صهور من الأنبياء )90( . . 27
التو�صل الأ�صمى بالأ�صماء احل�صنى )91( . . 28
الألفية الوفية لل�صادة ال�صوفية )92( . . 29
الدر الثمني، �رسح مقا�صد منهاج العابدين )93( . . 30
املدد البكري، �رسح �صيدي حممد البكري )94( . . 31
�رسح حزب النووي )95( . 32
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• ثانياً- مدائح نبوية وصلوات حممدية: 	
الدر الفائق يف ال�صالة )96( على اأ�رسف اخلالئق )97( . . 1
للر�صالة . 2 تف�صيل  )وهي  الربية  خري  على  ال�صالة  يف  الربية  الت  ال�صِّ

ال�صابقة( )98( . 
مدحة ال�صبت: رافع عطائي ونافع دائي برفع برقع اأدوائي )99( . . 3
اأو ر�صحة . 4 �صلى اهلل عليه و�صلم-  منحة الو�صول يف مدحة الر�صول – 

ال�صفا يف امتداح امل�صطفى – �صلى اهلل عليه و�صلم- جمموع اأ�صعار يف مدح 
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم( )100( 

الرو�صات العر�صية على ال�صالة امل�صي�صية )101( . . 5
اللمحات الرافعات للتدهي�س يف �صالة ابن م�صي�س )102( وهو خمت�رس . 6

لكتابه )كروم عري�س التهاين يف الكالم على �صلوات ابن م�صي�س الدائي( )103( . 
الورد املنحول يف مولد امل�صطفى الر�صول )104( . . 7
ر�صحات �صدح من م�صبي العذار ونفحات مدح يف النبي املختار )105( . . 8
ر�صحات الوعد الإجنازي يف الكالم على �صلوات الرازي )106( . . 9

الهبات الأنورية على ال�صلوات الأكربية )107( . . 10
نوافح امل�صك اخلتام يف التو�صل باأ�صهر العام )108( . . 11
الذخرية املاحية لالآثام يف ال�صالة على خري الأنام )109( . . 12
اللمح الندية يف ال�صلوات املهدية. . 13
النوافح القربية الكا�صفة عن خ�صائ�س الذات املهدية. . 14
الهدية الندية لالأمة املحمدية الكا�صفة عن خ�صائ�س الذات املهدية. . 15
�رسحه على الق�صيدة الهمزية يف املدائح النبوية التي ت�صمى اأم القرى. . 16
في�س القدو�س ال�صالم على �صلوات �صيدي عبد ال�صالم. . 17



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

112 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

ال�صلوات النبوية ال�صافعة ذات املربّات الآلهية النافعة )110( . . 18
النفحات الربيبية على ال�صلوات البكرية )111( . . 19
املدد البكري على �صلوات البكري )112( . . 20
اجلواب ال�صايف واللباب الكايف )113( . . 21
�صوارق البارق امل�صام يف التو�صل بالأنبياء من املبداأ اإىل اخلتام )114( . . 22
• ثالثاً- عادات وتقاليد صوفية: 	

الن�صيحة ال�صنية يف معرفة اآداب ك�صوة اخللوتية )115( . . 1
الو�صية اجللية )116( لل�صالكني طريقة اخللوتية )117( . . 2
هدية الأحباب فيما للخلوة من ال�رسوط والآداب )118( . . 3
جمع املوارد من كل �صارد )119( . . 4
منهاج العارف املتقي، ومنهاج ال�صالك املرتقي )120( . . 5
احلوا�صي ال�صنية على الو�صية احللبية )121( . . 6
بلوغ املرام يف خلوتية ال�صام )122( . . 7
نظم القالدة يف معرفة كيفية جلو�س املريد على ال�صجادة )123( . . 8
ر�صالة ال�صحبة التي اأنتجتها اخلدمة واملحبة )124( . . 9

الأمثال امليدانية يف الرتبة الكيالنية )125( . . 10
اللوائح امللمحة دهرا يف فوائح ليلة الزهرا )126( . . 11
طلبة الفقري املحتاج فيما يتوجه املتوجه ليلة املعراج )127( . . 12
• رابعاً- فقه وعقيدة: 	

املطلب التام ال�صوي على حزب الإمام النووي )128( . . 1
اأر�صالن . 2 اأر�صالن الدم�صقي )يعني �رسح  �رسح على ر�صالة �صيدي ال�صيخ 

الدم�صقي لكتاب الكنز يف الفقه( . 
ال�صيوف احلداد يف اأعناق اأهل الزندقة والأحلاد )129( . . 3
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• خامساً- أدعية وابتهاالت صوفية: 	
اأوراد ليايل الأ�صبوع واأيامه )130( . . 1
اجلوهرة )دعاء( )131( . . 2
الأوراد )132( . . 3
اأدعية )133( . . 4
ق�صيدة ابتهالية )134( . . 5
الأوراد البكرية يف ال�صلوات البكرية )135( . . 6
جمموع �صلوات واأوراد )136( . . 7
منظومة ال�صتغفار، مع �رسح لأحمد بن اأحمد البخاري الدمياطي )137( . . 8
ورد الأ�صواق )138( . . 9

الفيو�صات البكرية على ال�صلوات البكرية )139( . . 10
بهجة الأذكياء يف التو�صل بامل�صهور من الأنبياء )140( . . 11
البتهالت ال�صامية والدعوات النامية )141( . . 12
التو�صالت املعظمة باحلروف املعجمة )142( . . 13
الفوز الأ�صنى بالأ�صماء احل�صنى )143( . . 14
اأ�صماء اهلل احل�صنى “منظومة” )144( . . 15
�صبيل النجاة واللتجاء يف التو�صل بحروف الهجاء )145( . . 16
العّدة العمدة املخل�صة من ال�صّدة )146( . . 17
انتظار فتح الفرج وا�صتمطار منح الفرج )147( . . 18
العقد املتالأيل على ورد الع�ّصايل )148( . . 19
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• سادساً- يف السنة واحلديث النبوي الشريف: 	
ال�صلوات اجلامعة مبحبة اخللفاء اجلامعة )لبع�س ما ورد يف ف�صائل . 1

اخللفاء( )149( . 
الأربعون املورثة النتباه فيما يقال عند النوم والنتباه. . 2
بالذات . 3 املب�رسات  الغرر  يف  العندية  احل�رسات  يف  املنت�رسات  الدرر 

العبدية املحمدية. 
اليمُّ املواج يف ذكر اأحاديث الإ�رساء واملعراج )150( . . 4
الذخرية املاحية لالآثام يف ال�صالة على خري الأنام. . 5
�صم�س الآفاق بنور ما للم�صطفى من كرمي الأخالق )151( . . 6

• سابعاً- أدب عربي: 	
ديوان الروح والأدواح، وعنوان الروح والأرواح )152( . . 1
�رسح على ق�صيدة املنفرجة لأبي عبد اهلل النحوي. . 2
اقتحام جلة الالآيلء يف الكالم على منفرجة احلجة الغزايل وهي �رسح . 3

على ق�صيدة الإمام الغزايل التي مطلعها: 
 ال�صدة اأودت باملهج يارب فعجل بالفرج )153( 

�رسح على بيت من تائية ابن الفار�س. . 4
الدمغة الن�رسية املحمدية يف ال�صيغة النظرية الأحمدية )154( . 5
موؤلفات . 6 يف  )منظومة  الأ�صحار  ج�صامي  بفحيح  الأ�صحار  ن�صائم  نفح 

البكري( )155( 
بلغة املريد وم�صتهى موفق ال�صعيد )منظومة من بحر الرجز يف 214 . 7

بيتاً مبحتوى �صويف( )156( 
الدعاوي . 8 برد  )تتعلق  املقدام  ال�صيوطي  ر�صالة  نظم  يف  التام  الب�صط 

الكاذبة( )157( 
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األفية يف الت�صوف، ت�صم نحو 1200 بيت تتناول اأهم اأ�ص�س الت�صوف)158(. . 9
اجلواب ال�صايف واللباب الكايف )اأرجوزة يف الت�صوف( )159( . . 10
مقامات البكري ال�صديقي )160( ، وت�صتمل على املقامات الآتية: . 11
أ العمامة اليمنية يف املقامة اليمنية )يف و�صف بالد اليمن( . 	.
احلمامة الورقاء الق�رسية يف املقامة العنقاء امل�رسية )يف و�صف بالد 	.أ
م�رس( . 
)يف 	.أ الغرابية  الكرامية  املقامة  الإفرازية يف  الغ�صابية  الإمامة  فخامة 

و�صف احلجاز( . 
القد�صية )يف و�صف 	.أ الأن�صية  ال�صند�صية يف املقامة  الكمامة الرنج�صية 

بالد ال�صام وفل�صطني( . 
أ الغمامة املغربية يف املقامة املغربية تناول فيها و�صف بالد املغرب. 	.
املقامة الرومية واملدامة الرومية. . 13
املقامة العراقية واملدامة الإ�رساقية. . 14
املقامة ال�صامية واملدامة ال�صافعية. . 15
ال�صم�صامة الهندية يف املقامة الهندية )يف و�صف بالد ال�صام وفل�صطني(. . 16
املدامة ال�صامية يف املقامة ال�صامية. . 17
الدعامة الأ�صية يف املقامة النابل�صية )161( . . 18
• ثامناً- رحالت: 	

اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية )162( . . 1
م�رس . 2 اىل  نابل�س  من  رحلته   )163( امل�رسية  بالرحلة  الن�رسية  النحلة 

�صنة 1132هـ، 1726م. 
تفريق الهموم وتغريق الغموم يف الرحلة اىل بالد الروم )164( . . 3
احللة الذهبية يف الرحلة احللبية )165( . . 4
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بالد . 5 اىل  الثانية  الرحلة  يف  والغموم  الهموم  ر�صوم  الفانية  احللة 
الروم)166(. 

اخلطرات الثانية الأن�صية للرحلة الدانية القد�صية )167( . . 6
ك�صف ال�صدا وغ�صل الران يف زيارة العراق وما والها من البلدان )168( ، . 7

رحلتة من ا�صطانبول اىل بغداد يف 3 حمرم �صنة 1139 هـ، 1726م. 
الفي�س اجلليل يف اأرا�صي اخلليل )169( . . 8
برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام )170( . . 9

رد الإح�صان يف الرحلة اإىل جبل لبنان )171( . . 10
عبد . 11 وولده  الراعي  ح�صن  �صيدي  زيارة  يف  العوال  املقامات  برق  ملع 

العال)172(. 
احلملة احلقيقية ل املجازية يف الرحلة احلجازية )173( . . 12
احلملة الر�صوانية الدانية يف الرحلة احلجازية الثانية )174( . . 13
حلّة الأردان يف الرحلة اإىل جبل لبنان )175( . . 14
• تاسعاً- تراجم 	

الكوكب الثاقب فيما ل�صيخنا من املناقب )176( . . 1
الثغر البا�صم يف ترجمة ال�صيخ قا�صم. . 2
الفتح الطري اجلني يف بع�س ماآثر �صيخنا عبد الغني )النابل�صي( . . 3
ال�رساط القومي يف ترجمة ال�صيخ عبد الكرمي )ال�رسباتي ترجيحا( . . 4
ذكر . 5 تت�صمن  ذاتية  )�صرية   )178( طارق  يطرفهن  التي مل  اجلواد  عوارف 

حاله ووقائعه من ابتدائه اإىل انتهائه( . 
مرهم الفوؤاد ال�صجي يف ذكر ي�صري من ماآثر �صيخنا الدكدكجي )179( . . 6
العقد الفريد يف ترجمة ال�صيخ حممد �صعيد )180( . . 7
تربيد وقيد اجلمر يف ترجمة ال�صيخ م�صطفى بن عمرو )181( . 8
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مواضيع أخرى: 
الفرق املوؤذن بالطرب يف الفرق بني العجم والعرب )182( . . 1
�صادحة الأزل )183( . . 2
حزب اجلماعة والعت�صام )184( . . 3



اهلوامش
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اهلوامش: 
يف فهر�ص �لفهار�ص للكتاين )�أب� �مل��هب( بدل ) �أب� حممد( �نظر �جلزء 2: 223-224، ويف �إحتاف �ل�سديق . 1

بخال�سة �آل �ل�سديق، �أب� �لفت�ح �نظر حممد كمال �لدين بن م�سطفى �لبكري، �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل 
�ل�سديق خمط�طة د�ر �لكتب �مل�رسية رقم 1788/ 1833، �ص: 2.

�نظر �سل�سلة ن�سبه يف جمم�ع رحالت �لبكري، خمط�طة �ملدينة �ملن�رة، مكتبة عارف حكمت رقم 3840،، . 2
و�نظر ترجمته بخط ولده، حممد كمال �لدين بن م�سطفى �لبكري �ل�سديقي يف: �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل 
�ل�سدِّيق، خمط�طة د�ر �لكتب �مل�رسية رقم 1788/ 1833، �ص: 2-3، �لبكري �ل�سديقي، خمط�طة �خلمرة 

�حل�سية يف �لرحلة �لقد�سية.
�نظر، ليند� �سيل�رس، دم�سق يف �لقرنني �لثامن ع�رس و�لتا�سع ع�رس، ترجمة عمرو �ملالح، دينا �ملالح )دم�سق، . 3

1998م(، �ص 189، �بن كنان، �مل��كب �الإ�سالمية يف �ملمالك و�ملحا�سن �ل�سامية، )دم�سق: من�س�ر�ت وز�رة 
 ،Rafeq A.K, The province of Damascus 1723- 1783, D.97 ،76 :1 ،)لثقافة، 1992م�
وم�سطفى م�سطفى �لبكري �ل�سديقي �لدم�سقي �خلل�تي، خمط�ط برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، در��سة 

وحتقيق. د. غالب عناب�سة، )عمان: د�ر �لفكر، 2009م( �ص: 5.
ديق بخال�سة . 4 �نظر تفا�سيل �أكرث عن وفاته يف: حممد كمال �لدين بن م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �إحتاف �ل�سِّ

�آل �ل�سدِّيق، خمط�ط منه ن�سخة حمف�ظة يف د�ر �لكتب �مل�رسية، حتت رقم 1788 / 1833، �ص: 9، ي��سف 
�لنبهاين، جامع كر�مات �الأولياء، 2: 472. وذكر �إ�سماعيل با�سا �لبغد�دي يف هدية �لعارفني، �أ�سماء �مل�ؤلفني 
ن ترجم�� لل�سيخ �أكدو� �أن وفاته يف �لقاهرة،  و�آثار �مل�سنفني �أنه ت�يف يف دم�سق وه� خطاأ، الأن �لعديد ممَّ

و�أن مقامه م�ج�د ُيز�ر حتى �لي�م يف �لقر�فة �لكربى.
�ل�سماع ه� �سماع لفظ �ل�سيخ من حفظ �أو من كتاب، وه� من �أرفع �الأق�سام �أنظر، �ل�سي�طي، تدريب �لر�وي يف . 5

�رسح تقريب �لن��وي، حتقيق عبد �ل�هاب عبد �للطيف )�ملدينة: ط1، 1379(
�ملناولة �رسبان: مقرونة باالإجازة، ومن �س�رها �أن يدفع �ل�سيخ �إىل �لطالب �أ�سل �سماعه له ويق�ل له: “هذ� . 6

�سماعي �أو رو�يتي عن فالن فاروه، �أو �أجزت له رو�يته عني، ثم يبقيه معه متليكَا �أو لين�سخه” و�ملجردة �أن 
يناوله مقت�رس�ً على ق�له : “ هذ� �سماعي”، فال جت�ز بها �لرو�ية على �ل�سحيح �لذي قاله �لفقهاء و�أ�سحاب 
�الأ�س�ل، �أنظر �مل�سدر �ل�سابق، �ص: 268-270، �خلطيب �لبغد�دي، �لكفاية يف علم �لرو�ية )�لقاهرة: مطبعة 
�الأي�بي  �لع�رسين  �ملقد�ص يف  �ملد�ر�ص يف بيت  د. عبد �جلليل عبد �ملهدي،  �ل�سعادة، 1972(، �ص: 466، 

و�ململ�كي، مرجع �سابق، 139: �لهام�ص.
وهي �أن يكتب �ل�سيخ م�سم�عه حلا�رس �أو غائب بخطه �أو باأمره، وهي �رسبان جمردة من �الإجازة، ومقرونة . 7

�لر�وي، �ص: 279، د. عبد  �ل�سي�طي، تدريب  �نظر  �الإجازة،  �إليك، ونح�ه من عبار�ت  �أو  باأجزتك ما كتبت، 
�جلليل عبد �ملهدي، �ملد�ر�ص يف بيت �ملقد�ص يف �لع�رسين �الأي�بي و�ململ�كي، 1: 139،�لهام�ص.
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ذكر ي��سف �لنبهاين يف هذ� �ل�سياق �أن �ل�سيخ م�سطفى �لبكري �أملح يف ر�سالة خمط�طة له بعن��ن )�ل�سي�ف . 8
�حلد�د يف �أعناق �أهل �لزندقة و�الإحلاد( �أن �ل�سيخ �لنابل�سي �أجازه يف �ملنام و�ليقظة بكتبه وم�ؤلفاته �لتي 

ز�دت عن �ملائتني، وبالطريقة �لقادرية و�لنق�سبندية، ي��سف �لنبهاين، جامع كر�مات �الأولياء 2: 481.
حممد كمال �لدين بن م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سديق خمط�ط، �ص: 3 وما . 9

بعدها، �ملر�دي، �سلك �لدرر 4: 191- 192.
�نظر، �ملر�دي �سلك �لدرر، 4: 190.. 10
�أنه ولد ون�ساأ يف دم�سق، ثم . 11 يخالف �جلربتي بذلك غالبية من ترجم�� للبكري �ل�سديقي حيث �أجمع�� على 

عا�ص �سطر�ً من حياته يف بيت �ملقد�ص بعد زو�جه فيها. �نظر، �جلربتي، عبد �لرحمن بن ح�سن، عجائب �الآثار 
يف �لرت�جم و�الخبار، 1: 426.

�مل�سدر نف�سه، 1: 247.. 12
�نظر طرفا من �أخبار �ل�سديقي يف �ملر�دي، �سلك �لدرر، 4 : 191-198، �لبكري، �حتاف �ل�سديق بخال�سة �آل . 13

�ل�سديق، خمط�ط، �ص:1-11، بروكلمان، تاريخ �الأدب �لعربي 8 : 301-306، �لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص، 2: 
223-224، �جلربتي، عبد �لرحمن بن ح�سن، عجائب �الآثار يف �لرت�جم و�الأخبار، 1: 246، �لنبهاين، ي��سف، 

جامع كر�مات �الأولياء 2: 471، كحالة عمر ر�سا، معجم �مل�ؤلفني، 12: 271 .
�نظر �لبكري، حممد كمال �لدين بن م�سطفى �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سدِّيق، �ص:6. 14
ملزيد من �لتف�سيل �نظر �جلربتي، عجائب �الآثار 247:1، وقد �س�غ �جلربتي كرثة تنقل �لبكري بني �لبلد�ن . 15

بق�له: “ورحل �إىل جّل �الأقطار لبل�غ �أجلِّ �الأوطار، كما د�أب على ذلك �ل�سلف، ملا فيه من �كت�ساب �ملعاين 
و�ل�رسف، �مل�سدر نف�سه 1: 246.

ي�جد يف مكتبة عارف حكمت يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية خمط�ط بعن��ن: )جمم�عة رحالت �لبكري( عدد . 16
�سفحاته )211(، ورقم حفظه يف �ملكتبة 900/192، 3840 وقد كتب �لنا�سخ �أ�سماء �لرحالت على �لنح� 

�الآتي: 

3- �لرحلة �إىل جبل لبنان 2- �لرحلة �إىل بالد �لروم1- �لرحلة �حلجازية �لثانية
6-�لرحلة �لقد�سية �لثانية5- �لرحلة �لقد�سية �الأوىل4-�لرحلة �مل�رسية

9-�لرحلة �لعر�قية8-�لرحلة لزيارة ح�سن �لر�عي وولده عبد �لعال7-�لرحلة برزة و�ملقام

�سجالت �ملحكمة �ل�رسعية، �سجل رقم ........... 17
�جلربتي، عجائب �الآثار، 1: 247.. 18



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 121

د. غالب . 19 �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، در��سة وحتقيق،  �ل�سديقي �ملقد�سي، برء  �لبكري  �أنظر، م�سطفى 
�أن مقام  �ل�سام ودم�سق، �ص: 61- 67. حيث ذكر فيهما  �لربعي، ف�سائل  و�نظر حممد  عناب�سة، �ص: 18، 
�إبر�هيم عليه �ل�سالم يف قرية برزة من �الأمكنة �لتي ي�ستجاب فيها �لدعاء، �إ�سافة �إىل مغارة �الأربعني وجامع 
زيارة  �لرد على منكري  ور�سائله على  م�ؤلفاته  �لعديد من  َحَر�ص يف  �لبكري  �أن  بالذكر  �أمية. وجدير  بني 
�ملقامات وقب�ر �الأولياء، ومن ذلك ق�له يف �إحدى ر�سائله: “و�إذ� كانت �لكر�مة بخلق �هلل تعاىل ملن �أر�د يف 
�أن يخلقها له بعد وفاته، وقد ثبتت يف حياتهم، فال �نقطاع لها بعد وفاتهم لعدم وج�د دليل  حياته، فله 
على �نقطاعها، فكانت زيارتهم و�لتربك باآثارهم �أمر�ً مندوبًا مطل�بًا، و�لت��سل بهم �إىل �هلل يف �حل��ئج الأجل 
ق�سائها �سبب لنيل كل مرغ�ب” وق�له يف م��سع �آخر: “فمنكر �لزيارة غري حمّق، و�مل�ستدل لها بحديث: “ال 
ت�سد �لرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد” فمتعنِّت، وقد رد على من كرهها �أ�ساطني �لعلماء ونحارير �لف�سالء �أبلغ 
رد، وي�سهد للر�وين عليه �أحاديث كثرية منها ق�له �سلى �هلل عليه و�سلم: “من ز�ر قربي وجبت له �سفاعتي، 
وق�له: “من حج ومل يزرين فقد جفاين” �نظر، �لبكري �ل�سديقي، برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، �ص: 
112- 113. وملعرفة �آر�ء من ينكر زيارة �لقب�ر ينظر، �بن تيمية، �أحمد بن عبد �حلليم، �جل��ب �لباهر يف 
زو�ر �ملقابر )بريوت: د�ر �جليل، 1997م(، و�بن تيمية، �لفتاوي �لكربى )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية 1988م(.

�لبكري �ل�سديقي، �خلمرة �حل�سية يف �لرحلة �لقد�سية، �ص: 1 .. 20
وهي من �لرحالت �لتي �سمها جمم�ع رحالته �ملخط�طة و�ملحف�ظة يف مكتبة عارف حكمت يف �ملدينة . 21

�ملن�رة حتت رقم 3840.
�مل�سدر نف�سه.. 22
و�ملخط�طات . 23 �ال�سالمية  �لدر��سات  مركز  �لغربية،  )باقة  �ل�سحر  ل�رد  �الأدبي  �لتذوق  بدوي،  ت�فيق  عمار 

و�الفتاء يف �أكاديية �لقا�سمي، 2007م(، �ص: 13.
�لبكري �ل�سديقي، برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، حتقيق د. غالب عناب�سة، �ص: 21- 28.. 24
نف�سه �ص: 40. و�ل�سيخ �حلفناوي ه� �سم�ص �لدين �أب� �ملكارم حممد بن �سامل �حلفناوي �مل�رسي �ل�سافعي . 25

�خلل�تية  �لطريقة  م�سايخ  قائمة  يف  ��سمه  ورد  وقد  �لبكري،  م�سطفى  �ل�سيخ  خلفاء  �أعظم  وه�  �خلل�تي، 
وخلفائها. ولد ببلدة جفنا بالق�رس قرب بلبي�ص �سنة 1100هـ، وبها ن�ساأ، وتلقى �لعلم على م�سايخ ع�رسه 
مثل: حممد �لبديري �لدمياطي �ل�سهري بابن �مليت و�ل�سيخ ي��سف �ملل�ي و�أجازوه باالإفتاء و�لتدري�ص. ز�ر 
جعله  �أن  لبث  وما  مل�رس،  �الأوىل  زياره  يف  �خلل�تية  �لطريقة  عنه  و�أخذ  �ل�سديقي،  �لبكري  و�لتقى  �لقد�ص 
�لبكري خليفة له يف م�رس و�أذن له باملبايعة و�لتخليف و�أخذ �لعه�د على �ملريدين، وكان �ل�سيخ �حلفناوي 
�إمام �لعلماء �لعاملني و�الأولياء �لعارفني، �سهد له معا�رسوه بالتقدم يف �لعل�م، وكان على جمال�سه هيبة 
ووقار، وال ي�ساأله �أحد ملهابته وجاللة قدره. �نظر ترجمته يف: �ملر�دي، �سلك �لدرر، 4: 49- 50، �جلربتي، 
عجائب �الآثار، 2: 354، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، �ص: 40 )�لهام�ص(، 
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�لقا�سمي �خلل�تية �جلامعة، )باقة  �ل�سادة م�سايخ طريقة  �لن�ر �لزكية يف تر�جم  ليلى علي م�رسي، �سجرة 
�لغربية: مركز �لدر��سات �الإ�سالمية و�ملخط�طات يف �أكاديية �لقا�سمي، 1427هـ/ 2006م( �ص: 112- 
118 وقد ورد يف هذ� �ملرجع �ص: 13 ن�ص �لعهد �لذي �أر�سله �لبكري �إىل �حلفناوي لياأخذه على �ملريدين 

و�ملن�س�ين حتت ل��ء هذه �لطريقة.
�جلربتي، عجائب �الآثار، 247:1. 26
يف . 27 م�س�رة  ن�سخة  منه  خمط�ط،  �لقد�ص،  ل��دي  برحلتي  �الأن�ص  م��نح  �لدمياطي،  �للقيمي  �أ�سعد  م�سطفى 

�رسيط رقم 602 من �لن�سخة �الأ�سلية �ملحف�ظة يف �خلز�نة بالرباط حتت رقم 142ك، �ص:51-52. و�نظر 
�لن�سخة �ملحققة من هذه �ملخط�طة، حتقيق وتعليق د. عبد �لرحمن �ملغربي و�آخرين: )باقة �لغربية، مركز 

�لدر��سات �ال�سالمية و�ملخط�طات، 2004م(، �ص: 86.
�مل�سدر نف�سه، �ص:86، 190. 28
�لكتاين، فهر�ص �لفهار�ص، 223:2 . 29
ح�سن عبد �للطيف �حل�سيني، تر�جم �أهل �لقد�ص يف �لقرن �لثاين ع�رس، �ص:160-159.. 30
نف�سه و�ل�سفحة نف�سها. 31
�سلك �لدرر 195:4 . 32
�جلربتي، عجائب �الآثار، 246:1- 247.. 33
�ل�رسيف، . 34 �ملكي  �حلرم  مكتبه  يف  حمف�ظة  م�س�رة  ن�سخة  �لزبيدي،  مرت�سى  حممد  لل�سيخ  �إجازته  �نظر 

و�آخرون،  �سربي  عكرمة  �ل�سيخ  �أي�سا  �نظر   .46 �ص:  �ل�سفاريني  �أ�سانيد  �ملخط�ط،  وعن��ن   267 رقم 
�الإ�سالمية،  و�لبح�ث  �لفت�ى  د�ر  �أقامتها  ندوة  وقائع  �لعلمية،  �أحمد�ل�سفاريني، حياته وجه�ده  بن  حممد 

ط�لكرم،1999م �ص:24
�ملر�دي، �سلك �لدرر، 4: 194.. 35
�جلربتي، عجائب �الآثار، 1: 247، �لنبهاين، جامع كر�مات �الأولياء، 2: 473 ولتعرف �ملزيد من �سمائله ينظر، . 36

عمار ت�فيق بدوي، �لتذوق ل�رد �ل�سحر، �ص: 12. 
�ل�سديق، �ص:؟ �جلربتي، . 37 �آل  �ل�سديق بخال�سة  �إحتاف  �ل�سديقي،  �لبكري  �لدين م�سطفى  �نظر حممد كمال 

هدية  يف  �لبغد�دي  با�سا  �إ�سماعيل  وذكر   ،196-195  :1 �لدرر،  �سلك  �ملر�دي،   ،227  :1 �الآثار،  عجائب 
�لعارفني 2: 446-450 �أنه ت�يف بدم�سق وه� خطاأ.

�ملر�دي، �سلك �لدرر، 198-195:1. 38
�أ�سامة �لنق�سبندي، خمط�طات �الأدب يف �ملتحف �لعر�قي، ) �لك�يت: معهد �ملخط�طات �لعربية، 1985م(، . 39

�ص:238
بكري �سيخ �أمني، مطالعات يف �ل�سعر �ململ�كي و�لعثماين، )بريوت: د�ر �الآفاق �جلديدة، 1979م(، �ص:309.. 40
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�نظر، . 41 بال�الية،  �لكاذبة  �لدعاوى  برد  تتعلق  وهي  �ملقد�م،  �ل�سي�طي  ر�سالة  نظم  يف  �لتام  �لب�سط  ��سمها: 
بروكلمان تاريخ �الأدب �لعربي، 304:8 .

�ساكنني يف �الأ�سل. . 42
م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �خلمرة �حل�سية يف �لرحلة �لقد�سية، خمط�ط، �ص: 12.. 43
نف�سه، �ص: 11.. 44
�مل�سدر نف�سه، �ص: 4.. 45
�أهل . 46 �سمت  من  كان  فاإذ�  �لعثماين،  �لع�رس  يف  �ل�س�فية  مفه�م  يف  تغري  �إىل  و��سح  ه�  كما  ت�سري  �الأبيات 

�لت�س�ف قبل هذ� �لع�رس لب�ص �خلي�ص و�لزهد يف متع �لدنيا، فقد �أ�سبح ذلك وغريه م�سم�حًا به لدى �س�فية 
�لع�رس �لعثماين، ح�ل تغري مفه�م �ل�س�فية يف �لع�رس �لعثماين، �نظر د. ح�سن عبد �لرحمن �سل��دي، معامل 
�لقد�ص ومز�ر�تها يف رحلتي �لبكري �ل�سديقي، و�للقيمي �لدمياطي، جملة جممع �للغة �لعربية �لفل�سطيني، ع: 

2، 2002م، �ص:25، وما بعدها.
�ملر�دي، �سلك �لدرر 4 : 198.. 47
د. غالب عناب�سة، . 48 در��سة وحتقيق  برزة و�ملقام،  زيارة  �الأ�سقام يف  برء  �ل�سديقي،  �لبكري  �ل�سيخ م�سطفى 

)عمان: د�ر �لفكر، 2009(، �ص:127.
�مل�سدر نف�سه، �ص:134. . 49
�مل�سدر نف�سه، �ص: 116.. 50
ي�جد يف مكتبة �ملتحف �لعر�قي ببغد�د جمم�ع ي�سم �ست مقامات للبكري �ل�سديقي حتت رقم 6208، ويقع . 51

�ملجم�ع يف 649 �سفحة، وت�سف كل مقامة بلد�ً مثل: �ليمن وم�رس و�جلز�ئر و�لهند و�لعر�ق وبالد �ل�سام 
وفل�سطني وبالد �ملغرب، و�ملجم�ع من�س�خ يف حياة م�ؤلفه، ن�سخة خادمه �سالمة �سنة )1151هـ-1538م(، 
�الأدب يف �ملتحف  �لنق�سبندي، خمط�طات  �أ�سامة  �لعارفني 2 :477،  �لبغد�دي، هدية  �نظر  وعليها مقابلة. 

�لعر�قي )�لك�يت: معهد �ملخط�طات �لعربية، 1985م(، �ص: 600. 
�ملر�دي، �سلك �لدرر، 4 : 195.. 52
نف�سه، �ص : 195 . 53
�جلربتي : عجائب �الآثار 1 : 247، و�نظر �لنبهاين، جامع كر�مات �الأولياء 2:474.. 54
�حل�سيني، تر�جم �هل �لقد�ص يف �لقرن �لثاين ع�رس، �ص: 103. 55
خ�رس �سالمة، فهر�ص خمط�طات �ملكتبة �لبديرية )مكتبة �ل�سيخ حممد بن حبي�ص �ملقد�سي: �إد�رة �الأوقاف . 56

�لقد�ص، 1987م( 2 : 542.
�ملر�دي، �سلك �لدرر، 2 : 197 .. 57
�مل�سدر نف�سه، 4: 191، 195.. 58
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�لنبهاين، جامع كر�مات �الأولياء، 2: 474.. 59
يتناول �الجتاهات �ملختلفة يف �ل�س�فية، خمط�ط برلني 3056، 3283، �نظر بركلمان : 8: 302 . 60
بد�أ كتابته يف قرية �ملاحلة �لقريبة من بيت �ملقد�ص �سنة 1126هـ، و�أكمله �سنة 1128هـ، ويتناول �حلب . 61

�اللهي يف ن�ساأته و�أح��له وتاأثري�ته، خمط�ط برلني، 3118، �نظر بروكلمان، 8 : 302 
�لكماالت، يف �سلك �لدرر، 4 : 198 . 62
خمط�ط، �الإ�سكندرية ت�س�ف 23، �لقاهرة 95/2، برلني : 3488، �نظر بروكلمان، 8 : 308. ن�رسته د�ر �لكتب . 63

�لقاوقجي،  �إبر�هيم  بن  خليل  بن  حممد  �ملحا�سن،  �أبي  �لطر�بل�سي  بتحقيق   2006 عام  بريوت  يف  �لعلمية 
�ملزيدي، �أحمد فريد.

خمط�ط، �لقاهرة، 2 : 125، 7 : 224، برلني 3283، ومنه ن�سخة م�س�رة يف مركز �ل�ثائق و�ملخط�طات، ويف . 64
مكتبة مكة �ملكرمة ن�سخة خمط�طة من ورد �ل�سحر دون �رسوحه وعدد �سفحاتها : 9، باجلامعة �الأردنية على 
�رسيط رقمي 380 م�س�ر يف �الأ�سل يف جامعة برن�ست�ن رقم 2052 جمم�عة جاريت . و�لر�سالة من�س�رة يف 
جمم�ع ر�سائل �س�فية، وهي كما يظهر من عن��نها تبحث يف م�ساألة وحدة �ل�ج�د �لتي ي�ؤمن بها �ل�س�فية، 
وقد حاول �لبكري تاأليف �لنا�ص ح�لها، ونبذ �الختالف عنها، فه� يرى �أن �مل�ساألة ال تتعار�ص مع �ل�رسع، 
و�إن كانت من �لعلم �مل�سن�ن به عن غري �أهله �لذين بذل�� جهد�ً م�سنيًا يف طلبه و�حل�س�ل عليه، والأنها كذلك 
ل�سحة  مقيا�ص  نظرهم-  و�لعمل مبميز�تها- يف  بال�رسيعة  �لتم�سك  الأن  بها،  وعمل��  �ل�س�فية  تبناها  فقد 
�لعقائد، فاحلقيقة مقيَّدة بال�رسيعة، وخمالفة �ل�رسيعة يف ثقافة �لظاهر و�لر�أي �ل��حد و�لفرقة �لناجية �إن 
بدت من �ل�س�يف كفيلة باإهد�ر دمه، فعل�م �حلقيقة ال تعار�ص �لعقل، وال �لتم�سك بال�سنة �لنب�ية، ولهذ� ت�ؤول 
�سطحات �لعارفني لتتفق مع �ل�رسيعة، يق�ل �لبكري يف ر�سالته: “و�علم �أن جميع �أهل من ت�سطفيهم �أطبق�� 
عن بكرة �أبيهم �أن �ملخالف لل�رسيعة �ملحمدية مهدور �لدم، يقتل يف �حلل و�حلرم، ول� �أنه م�سى على �ملاء، 
ع يف �له��ء، فه� ممك�ر به، ولي�ص له غري �ل�سيف دو�ء” �نظر، �لبكري، م�سطفى �ل�سديقي، �مل�رد �لعذب  وتربَّ
لذوي �ل�رود يف ك�سف وحدة �ل�ج�د، جمم�ع ر�سائل �س�فية، ) بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 2004م( �ص: 

 .121-99
خمط�ط، �الإ�سكندرية ف��ئد 6/25، �لقاهرة 213/2، دم�سق/ �لظاهرية 62/59، �نظر بروكلمان 8 : 303، . 65

وعن��نه يف �سلك �لدرر هكذ�، �لك�سف �الأن�سي يف �لفتح �لقد�سي، �سلك �لدرر 4 : 198 . و�لر�سالة من�س�رة �سمن 
جمم�ع ي�سم ر�سائل �س�فية، وعن��ن �لر�سالة كما ه� و��سح م�سج�ع ال يخل� من �لتكلف، ويجمع �مل�ؤلف 
يف ر�سالته بني �لنرث و�لنظم، وتتح�ل فيها �ل�سل��ت على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل �أور�د و�أذكار لتعليم 
�ملريدين، وتظهر فيها الزمتان: ال )�إلهي( و)�للهم(، ويختتم باأن ودعاء �خل�رس، ويعتمد �مل�ؤلف على �لقر�آن 
�لفتح  على  �لنف�سي  �ملنهج  �ل�سديقي،  �لبكري  م�سطفى  �نظر  �سعره.  من  �سيما  وال  �ملنظ�م،  و�ل�سعر  �لكرمي 
�لقد�سي، حتقيق، �لطر�بل�سي، �أبي �ملحا�سن حممد بن خليل بن �إبر�هيم �لقاوقجي �ملزيدي، �أحمد فريد �ص: 
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،165 وما بعدها، و�نظر �رسحًا م�جز�ً لها يف د. ح�سن حنفي، من �لفناء �إىل �لبقاء، حماولة الإعادة بناء عل�م 
�لت�س�ف: )بريوت: د�ر �ملد�ر، 2004( 1: 564.

ِوْرد، . 66 فه�  و�الإبل  �لطري  جماعة  من  ورد  وما  ورد�ً،  ي�رد  �لذي  للماء  فيقال  �ل�سئ،  �إىل  �مل��فاة  لغة:  �ل�رد 
يقروؤه  �لقر�آن  من  معل�م  مقد�ر  �أي  ورد؛  ليلة  كل  لفالن  يقال:  �لكرمي،  �لقر�آن  من  �جلزء  �أو  �لن�سيب  و�ل�رد 
و�جلمع �أور�د و�ل�رد ��سطالحًا: ما ي�سل بك وي�فيك �إىل �ستى �آخر وه� يف مفه�م �ل�س�فيه: جمم�ع �أذكار 
و�أدعية وعباد�ت يرتبها �الإن�سان على نف�سه بق�سد مناجاة �لرب �سبحانه وتعاىل و�لتذلل بني يديه؛ وفاء بحق 
�لعب�دية ويرددها �ملريد عادة بعد �سالة �ل�سبح و�ملغرب. �نظر، �بن منظ�ر، جمال �لدين حممد بن مكرم، 
�ملعاين  بدوي هذه  ت�فيق  عمار  وقد جمع   .458 -457 :3 �ل��و،  ف�سل  د�ر �سادر،  )بريوت:  �لعرب  ل�سان 
�للغ�ية مع �ملعنى �ال�سطالحي للكلمة باإيجاز يف بحثه عن ورد �ل�سحر للبكري �نظر، عمار ت�فيق بدوي، 
�لتذوق �الأدبي ل�رد �ل�سحر، �ص: 17-19. و�نظر تعريفات �أخرى لل�رد يف: عبد �لقادر عي�سى، حقائق عن 
�لت�س�ف )عمان: �ملطبعة �ل�طنية، 1401هـ/ 1981م( �ص: 226، �سعيد ح�ى، تربيتنا �لروحية )بريوت: 

د�ر �لكتب �لعربية، 1979(. 1: 13.
وذكرها . 67 �ل�سديقي،  �لبكري  تاأليف  من  �إنها  �ملر�دي  وقال  �لدرر،  �سلك  يف  �ل�رسوح  هذه  �أ�سماء  وردت  وقد 

بروكلمان مع �ختالف يف �الألفاظ مع �رسوح �أخرى على �لنح� �الآتي:
• �ل�سياء �ل�سم�سي للم�ؤلف نف�سه، بد�أه �سنة 1123هـ، و�أنهاه �سنة 1138هـ، منه ن�سخة يف �لقاهرة 205/2، 	

باتنه، �جلز�ئر، 156/1، ومنه خمت�رس بعن��ن : �للمح �لقد�سي، خمط�ط، هامب�رج �ملهد �ل�رسقي، 11/14، 
دم�سق، �لظاهرية، 156/6، �الإ�سكندرية، ف��ئد، 16.

• �ملنح �لنف�سي علي �لفتح �لقد�سي، �رسح ورد �ل�سحر، خمط�ط، �لقاهرة 364/1، هدية �لعارفني، 801:1 ون�رس 	
هذ� �ل�رد يف بريوت حمققًا باإ�رس�ف د�ر �لكتب �لعلمية، 2008م. 

• �نظر، 	  .1292 �سنة  ب�الق،  يف  طبع  �ل�سرب�وي،  جعفر  بن  لعمر  �لعارفني  كالم  معرفة  يف  �ملريدين  �إر�ساد 
بن  �ملحا�سن حممد  �أبي  �لطر�بل�سي،  �لقد�سي، حتقيق،  �لفتح  على  �لنف�سي  �ملنح  �ل�سديقي  �لبكري  م�سطفى 

خليل بن �إبر�هيم �لقاوجتي، �ملزيدي �أحمد فريد ) بريوت : د�ر �لكتب �لعلمية، 2088( �ص :6-5.
�لند�سي: فعلها َنِد�َص ومعناها فطن ودقق �لنظر يف �الأم�ر، و��ستمع �ل�س�ت �خلفي �رسيعًا، فه� َنْد�ٌص وَنِد�ْص، . 68

ويقال �أي�سًا: َند�ص فالنًا ب�سئ ند�سًا: طعنه به خفيفًا وند�سه بكلمة: لذعه بها ب�س�ت خفي. “ويبدو �أن معنى 
�لكلمة هنا ه� بيان ما دق من �ملعاين يف �ل�رد �نظر، �ملعجم �ل��سيط 2: 918، عمار ت�فيق بدوي �لتذوق 

�الأدبي ل�رد �ل�سحر، �ص: 31.
�ملر�دي �سلك �لدرر، 3 : 195. . 69
يف �سلك �لدرر ورد �لعن��ن هكذ�: جريدة �ملاآرب وخريدة كل �سارب و�سارب، »�ملر�دي، �سلك �لدرر، 4 : 197 . 70

حمف�ظة يف مكتبة برلني حتت رقم 3661، �نظر بروكلمان، 8 : 304 
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خمط�ط برلني، 3727، �ملرجع نف�سه و�ل�سفحة نف�سها.. 71
خمط�ط �مل��سل، 143، �ملرجع نف�سه، 8 : 305. . 72
خمط�ط اليبزج، 850، �ملرجع نف�سه و�ل�سفحة نف�سها.. 73
ورد ��سمه يف بروكلمان، 8 : 306 هكذ� “رفع �ل�سرت و�لر�ساء عن ق�ل �لعارف: �أروم وقد طال �ملر�م وه� . 74

�رسح الأحد �أبيات تائية عمر بن �لفار�ص، خمط�ط، ملحق �ملتحف �لربيطاين 246، و�لت�س�يب من �سلك �لدرر، 
 .197: 4

خمط�ط مع �رسح حمف�ظ يف مكتبة �لزيت�نة / ت�ن�ص، 3 : 238، �نظر بروكلمان، 8 : 306 .. 75
خمط�ط، �الإ�سكندرية، ت�س�ف، 39:1، �نظر بروكلمان، 8 : 306.. 76
منه ن�سخة يف �ملكتبة �لبديرية يف �لقد�ص ورقمها 241/16، �نظر خ�رس �سالمة، فهر�ص خمط�طات �ملكتبة . 77

�لبديرية، 2 : 162. 
�نظر، �ملر�دي، �سلك �لدرر، 4 : 197-196.. 78
�مل�سدر نف�سه و�ل�سفحة نف�سها. . 79
�مل�سدر نف�سه.. 80
�مل�سدر نف�سه.. 81
�مل�سدر نف�سه.. 82
يف بروكلمان، 8 : 305، ورد ��سمها هكذ�: �حلكم �الإلهية و�مل��رد �لبهية خمط�ط، ال يبزغ، 850. ون�رست . 83

�لر�سالة يف بريوت بتحقيق �لطر�بل�سي، �أبي �ملحا�سن حممد بن خليل بن �إبر�هيم �لقاوججي، �ملزيدي، �أحمد 
فريد.

�مل�سدر نف�سه. . 84
�مل�سدر نف�سه.. 85
نف�سه وعن��ن هذ� �ل�رسح كما ذكر �لبكري و�لنبهاين “�لهبات �الأن�رية على �ل�سل��ت �الأكربية ل�سيدي حميي . 86

�لدين بن عربي، �نظر �لبكري �ل�سديقي، جمم�ع �أور�د، �ص: 156، ي��سف �لنبهاين، جامع كر�مات �الأولياء، 
.475 :21

بروكلمان، 305:8.. 87
�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر، 4 : 197، ويف بروكلمان، �ل�سل��ت، 8 : 308 .. 88
خمط�ط، مكتبة مكة �ملكرمة، عدد �سفحاته 105 .. 89
�لبغد�دي، هدية �لعارفني، 2: 447- 450.. 90
�مل�سدر نف�سه.. 91
�نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، مرجع �سابق، �ص: 6-5 .. 92
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�مل�سدر نف�سه و�ل�سفحة نف�سها.. 93
حققها �لطر�بل�سي �أب� �ملحا�سن، حممد بن خليل �لقاوقجي )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 2006(.. 94
م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنهج �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، �ص: 6-5.. 95
خمط�ط، �لقاهرة، 193/2، 213، 323/7، ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة �ملكرمة، وعدد �سفحاته: 32 .. 96
ن�رست هذه �لر�سالة بتحقيق �لطر�بل�سي، �أبي �ملحا�سن حممد بن خليل بن �إبر�هيم �لقاوقجي، �ملزيدي، وهي . 97

ت�سم جمم�عة من �ل�سل��ت على �لنبي مرتبة على حروف �ملعجم، وتبلغ ح��يل ثالثمائة و�ستني �سالة ُبدئت 
كلها بهذه �لعبادة: “�للهم �سلِّ و�سلم على �سيدنا حممد وعلى �آل �سيدنا حممد �لقائل....”، ثم تتن�ع �ل�سفات 
 ، ة بني �حلبيب، و�ملجيب �لطبيب و�لعريق، ومعظمها �سفات �أفعال ال �أق��ل �أي �إنها �سنة فعلية ولي�ست ق�يل 
ومرتبة �أبجديًا طبقًا الآخر حرف يف �ل�سفة، ولي�ص �أولها – كما ه� �حلال يف �لق��مي�ص �لقدية -، ويبدو �أن 
�لهدف من ح�سدها بهذ� �لكم وتركيزها على �ل�سنة �لفعلية، ت�جيه �لنا�ص و�إر�سادهم �إىل ما ينبغي �أن يتحلَّْ�� 
به من �سفات حميدة �قتد�ًء بالر�س�ل �سلى �هلل عليه و�سلم، و�سري�ً على هديه، و�لتخلق باأخالقه و�سجاياه، 
وقد �أو�سح �لبكري �لهدف من ت�سجيلها بق�له: “فاإين ملا ر�أيت كثري�ً من �لنا�ص قد �سنف�� يف �ل�سالة على 
�لنبي، و�أفا�س�� علينا من عجائب تلك �ل�سل��ت �ل�رسيفة �سحبًا �أردت �أن �أ�ساكيهم فيما ينح�نه ب�سبب ذلك 
جنابه  على  �أتطفل  �أن  �أرد  مل  �إين  ثم  و�ال�سعاد  �لقب�ل  بنبل  �أخطى  عليه  �ل�سالة  بربكة  فع�سى  �الإعد�د،  من 
�أح�سن �مل�سالك، ورتبت هذه  بنا  �أن ي�سلك  ��ستخرت �هلل تعاىل و�ساألته  �أهاًل ملثل ذلك  �أكن  و�إن مل  �ل�رسيف، 
�ل�سل��ت على حروف �ملعاجم حتى ي�سهل حفظها على �لطالب من �أهل �لرغبة و�لت�سليم عليه من �الأحباب”. 

جمم�ع ر�سائل �س�فية، �ص: 25، و�نظر د. ح�سن حنفي، من �لفناء �إىل �لبقاء: 563:1. 
يف . 98 �لبديرية  �ملكتبة  يف  ن�سخة  ومنه   ،306:8 بروكلمان،  �نظر،   ،329/1 �لقاهرة،   ،2214 ليدن  خمط�ط 

�لقد�ص، رقم 3/16، مد�ئح نب�ية و�سل��ت حممدية، �نظر، خ�رس �سالمة، فهر�ص خمط�طات �ملكتبة �لبديرية، 
و�أربعني �سالة،  �ألف و�ثنتي  �لر�سالة ون�رست يف بريوت، وت�ستمل مثل �سابقتها على  . حققت هذه   378:2
مرتبة ترتيبًا �أبجديًا معظمها �أحاديث �لر�س�ل �سلى �هلل عليه و�سلم، وبدئت كلها بال�سياغة نف�سها “�للهم 
�سلِّ و�سلم على �سيدنا حممد، وعلى �آل �سيدنا حممد �لقائل” ثم ي��سع �حلديث، وتندرج غالبية هذه �الأحاديث 
- على عك�ص ر�سالته �ل�سابقة - �ل�سنة �لق�لية �أكرث منها �سننًا فعلية فقد بلغت �أحاديث �لق�ل 706 �أحاديث 
و�أحاديث �لفعل 336، ويغلب على �أ�سل�ب �لكاتب �لتاأنق �لبالغي و��ستعمال �ملح�سنات �لبديعية يف �لت�ليف. 
�لربية، من جمم�ع ر�سائل �س�فية.  �ل�سالة على خري  �لربية يف  �ل�سل��ت  �ل�سديقي،  �نظر، م�سطفى بكري 

�ص:207-67.
خمط�ط �لقاهرة، 357/56، بروكلمان، 304:8 .. 99

خمط�ط برلني، 8035، �ملرجع نف�سه 305:8 . و�نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنهج �لنف�سي على �لفتح . 100
�لقد�سي �ص: 6-5.
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�ل�سالة �مل�سي�سية هي كتاب يف �ل�سالة على �لنبي – �سلى �هلل وعليه و�سلم – ��سمه �سالة �بن م�سي�ص �ألفه . 101
�ل�سيخ عبد�ل�سالم بن م�سي�ص �حل�سيني �ملغربي )ت 622هـ(، وعليه �رسوح كثرية، �نظر خ�رس �سالمة، فهر�ص 

خمط�طات �ملكتبة �لبديرية، 271:1 .
يف �سلك �لدرر، 195:4، ورد �لعن��ن هكذ�: �للمحات �لر�فعات غ���سي �لتد�سي�ص عن معاين �سل��ت �بن م�سي�ص.. 102
خمط�ط يف �لقاهرة 341/1، برلني 3913 �نظر بروكلمان، 306:8 .. 103
خمط�ط �لقاهرة، 430/5، بروكلمان، 306:8 .. 104
م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، 6-5. . 105
�مل�سدر نف�سه و�ل�سفحة نف�سها.. 106
�ألفه يف بغد�د �سنة 1129هـ، �نظر بروكلمان، 306:8 .. 107
عبد . 108 �مللك  جامعة   / �ملركزية  �ملكتبة  يف  ن�سخة  منه   ،306:8 بروكلمان،  �نظر،   ،373 �لقاهرة،  خمط�ط، 

�لعزيز يف جدة. وذكرت يف، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح. �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، �رسح ورد �ل�سحر، 
حتقيق، �لطر�بل�سي �أبي �ملحا�سن، حممد بن خليل بن �إبر�هيم �لقاوقجي، �ملزيدي، �أحمد فريد، �ص: 6-5.

خمط�ط �لقاهرة، 299، بروكلمان، 306:8 .. 109
خمط�ط برلني، 3536، �الإ�سكندرية، فر�ئد، 17، �لقاهرة، 213/2 / 20/7، 249.. 110
خمط�ط، �ملكتبة �لبديرية، �لقد�ص، رقم، مد�ئح نب�ية و�سل��ت حممدية رقم، 140/17، �نظر، خ�رس �سالمة، . 111

فهر�ص �ملكتبة �لبديرية 379:2 .
خمط�طة جامعة �مللك عبد �لعزيز، �ملكتبة �ملركزية.. 112
�نظر م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، �ص: 6-5. . 113
�مل�سدر نف�سه، و�ل�سفحة نف�سها.. 114
 م��س�ع �لر�سالة: عاد�ت �لك�س�ة عند �لدخ�ل يف �لطريقة �خلل�تية، خمط�ط، برلني 3357، �نظر، بركلمان، . 115

302:8، ومنها �س�رة حتت رقم 35 يف مكتبة مركز �ل�ثائق و�ملخط�طات يف �جلامعة �الأردنية، وم�س�ر 
يف �الأ�سل من جامعة هارفارد رقم 7157، وقد حققت �لر�سالة على يد �لباحث �إبر�هيم ربايعة، ونال عليها 

درجة �ملاج�ستري يف �لتاريخ من جامعة �لنجاح �ل�طنية/ نابل�ص عام 1999م.
�جلنية، يف �سلك �لدرر 98:4 .. 116
خمط�ط برلني 4022، �الإ�سكندرية ت�س�ف 232 �ملتحف �لربيطاين، 107، �لقد�ص، �خلالدية، 32، �لقاهرة، . 117

144/2، جمم�عة جاريت، 2/2166، �نظر بروكلمان، 305:8 .
خمط�ط �لقاهرة 249/2، �جلز�ئر 943، �نظر بروكلمان 306:8 .. 118
خمط�ط ر�مب�ن 334/1، �نظر بروكلمان، 306:8 .. 119
خمط�ط �لقاهرة، 366/1، �نظر بروكلمان، 304:8 .. 120
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�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر، 196:4، 197 .. 121
نف�سه .. 122
نف�سه .. 123
نف�سه .. 124
نف�سه .. 125
خمط�ط �لقاهرة، رقم 58، 351، �نظر بروكلمان 304:8.. 126
طبع يف بريوت بتحقيق �لطر�بل�سي، �أبي �ملحا�سن حممد بن خليل بن �إبر�هيم �لقاوقجي �ملزيدي، �أحمد فريد، . 127

�نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي، على �لفتح �لقد�سي، �ص: 6-5.
يف �سلك �لدرر: �ملطلب �لروي على حزب �الإمام �لن�وي، 197:4، ذكر بروكلمان �أن ن�سخة منه م�ج�دة يف . 128

�لقاهرة حتت رقم 61 بروكلمان، 304:8، ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة �ملكرمة وعدد �سفحاته:35 .
�أحمد . 129 �لقاوقجي، �ملزيدي،  �إبر�هيم  �أبي �ملحا�سن، حممد بن خليل بن  طبع يف بريوت بتحقيق، �لطر�بل�سي 

فريد، �نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي، �ص: 6-5.
خمط�ط، �لقاهرة رقم 59، �نظر بروكلمان 304:8 .. 130
خمط�ط، برلني 3656، �نظر بروكلمان 304:8 .. 131
خمط�ط، �ملتحف �لربيطاين 253، بروكلمان، 304:8 .. 132
خمط�ط، برلني 3662، بروكلمان، 304:8 .. 133
نظمها بت�جيه من �ل�سيخ حممد �لتافالتي �ملغربي يف �أثناء �إقامته با�ستانب�ل �سنة 1136، خمط�ط، برلني . 134

2/3942، بروكلمان 304:8 .
خمط�ط، �ملتحف �لربيطاين، ملحق، 253، �نظر، بروكلمان، 306:8 .. 135
خمط�ط �لقاهرة 1304، 1308، بروكلمان، 306:8 .. 136
خمط�ط، �لقاهرة 1281، بروكلمان، 306:8 .. 137
خمط�ط �لقاهرة، 375، �نظر بروكلمان، 306:8 .. 138
�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر، 196:4، 197، ومنه ن�سخة يف �ملكتبة �ملركزية بجامعة �مللك عبد �لعزيز، جدة.. 139
نف�سه.. 140
نف�سه.. 141
نف�سه.. 142
يف �سلك �لدرر، 198:4، �لف�ز �ال�سنى يف �لت��سل باأ�سمائه �حل�سنى.. 143
�ملر�دي، �سلك �لدرر، 196:4، 197 .. 144
نف�سه.. 145
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خ�رس . 146 �نظر   ،291/60 رقم  �لقد�ص  يف  �لبديرية  �ملكتبة  خمط�ط،  و�البتهاالت،  �الأدعية  يف  �رج�زة  وهي 
�سالمة، فهر�ص �ملخط�طات �ملكتبة �لبديرية، 206:1 .

م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، �ص: 6-5.. 147
�مل�سدر نف�سه و�ل�سفحة نف�سها.. 148
خمط�ط، �لقاهرة، 224، وقد طبع يف جمم�عة، �نظر بروكلمان، 303:8 .. 149
ذكره �لكتاين يف فهر�ص �لفهار�ص، 224/223:2 .. 150
 يركز �لبكري يف هذه �لر�سالة على �ل�سفات �خللقية �لتي يتحلى بها �لر�س�ل �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم، . 151

وهي قطعة و�حدة بال ق�سمة �إىل �أب��ب وف�س�ل، وت�سم م��س�عات متناثرة بني ح�سن �خللق كالكرم و�حلياء 
و�لعف� و�جل�د و�ل�سجاعة و�لت���سع و�لر�سا و�لرفق وكظم �لغيظ، ثم يتبعها ذكر ل�سفات �سل�كه �سلى �هلل 
عليه و�سلم �ل�سخ�سي كال�سحك و�لبكاء و�ملنطق و�الألفاظ و�مل�سية و�لق�ل، ثم تاأتي كيفية �للبا�ص كالقمي�ص 
و�جلبة و�الإز�ر و�حللة و�لعمامة وغريها، ثم �أدو�ت �حلرب كالق��ص و�لرمح و�لدرع و�لل��ء و�لر�ية و�ل�رسية 
و�لقبة و�خليل و�ل�رسج، ثم ياأتي �لفر��ص و�للحاف و�لقطيفة و�ل��سادة و�ل�رسير و�حل�سري، ثم تاأتي عبادته 
و�ل�سنة  �لق�لية  �ل�سنة  بني  مزجًا  كله  ذلك  يف  ونلم�ص  �الجتماعية،  وعالقاته  و�رس�به  طعامه  وت��سيف 
�لفعلية، وقد �عتمد �مل�ؤلف يف تقريظه لل�سمائل �لنب�ية و�إبر�زها على �لقر�آن �لكرمي و�الأحاديث �لنب�ية �لتي 
ذكرها م�سندة �إىل رو�تها دون �ل�سعر، و�أق��ل �ل�س�فية، ومتيل �لر�سالة �إىل �الإيجاز دون �لتط�يل، وهدفه كما 
يظهر �لتاأ�س�سي باالأخالق �لنب�ية �ل�رسيفة، و�القتد�ء ب�سرية �مل�سطفى ق�اًل وعماًل، مبا يحقق لنا �ل�سعادة يف 
�لد�رين. و�لر�سالة من�س�رة �سمن جمم�عة ر�سائل �س�فية )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 2004م-1425هـ(. 

�نظر، د. ح�سن حنفي، من �لفناء �إىل �لبقاء، حماولة الإعادة بناء عل�م �لت�س�ف، 1: 552-551. 
خمط�ط، �ملتحف �لعر�قي رقم 11251 �نظر �أ�سامة �لنق�سبندي، ظمياء عبا�ص، خمط�طات �الأدب يف �ملتحف . 152

�لعر�قي، �ص: 238، ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة �ملكرمة وعدد �سفحاته : 120 .
خمط�ط، �ملتحف �لعر�قي رقم 2163 /1، �ملرجع نف�سه، �ص : 40 .. 153
�لبديرية، . 154 �ملكتبة  خمط�طات  فهر�ص  �سالمة،  خ�رس  �نظر  291/21/ج،  رقم  �لربيدية  �ملكتبة  خمط�ط، 

.470:2
منه ن�سخة يف �ملكتبة �لبديرية، رقم 291/93/ب، وقد وردت يف هام�سها قائمة مب�ؤلفات �لبكري ور�سائله.. 155
ن�سخة . 156 ومنها   ،71/2 �لقاهرة   ،901 ج�تا،   ،107 �لربيطاين  �ملتحف   ،3045 برلني  مكتبة  يف  خمط�ط، 

�بنه حممد  بقلم  �أخرى مع �رسح عليها  “ يف بكيب�رن رقم 950/13، ون�سخة  �أرج�زة �مل�سطلح  بعن��ن، 
كمال �لدين بعن��ن “�جل�هر �لفريد “ يف �الإ�سكندرية، ت�س�ف رقم 15، �نظر بروكلمان، 302:8 .

يف بروكلمان، �لب�سطة �لتامة يف نظم ر�سالة �ل�سي�طي، خمط�ط برلني 3055، �نظر بروكلمان، 304:8 .. 157
ي�جد منها ن�سخة يف مكتبة برلني رقم 3053، �لزيت�نة / ت�ن�ص رقم 169/3، بروكلمان، 302:8.. 158
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خمط�ط برلني 3429، بروكلمان، 302:8 .. 159
خمط�ط، فيه جمم�عة مقامات يف �ملتحف �لعر�قي رقم 6208، �نظر خمط�كات �الأدب يف �ملتحف �لعر�قي، . 160

�ص: 600، ومنه ن�سخة يف د�ر �لكتب �مل�رسية رقم 54، 298، �نظر بروكلمان، 304:8 .
�لبديرية، . 161 �ملكتبة  خمط�طات  فهر�ص  �سالمة،  خ�رس  �نظر،  291/69/�أ،  رقم  �لبديرية،  �ملكتبة  خمط�ط، 

. 518:2
�خلمرة �ملح�سية يف �سلك �لدرر، 197:4، وقد رجعت �إىل �ملخط�ط ووجدت �أن �لكلمة هي �حل�سية كما �أثبتها . 162

بروكلمان، وقال �أنها حمف�ظة يف مكتبة برلني رقم 6149، �نظر بروكلمان، 305:8 .
)يف �لرحلة( يف �سلك �لدرر، 197:4، منها ن�سخة يف �لقاهرة، 63/6، �نظر بروكلمان، 305:8 .. 163
�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر، 196:4، 197، ومنها ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت يف �ملدينة �ملن�رة حتت رقم . 164

900/71 وعدد �أور�قها144.
نف�سه.. 165
نف�سه .. 166
خمط�ط، مكتبة عارف حكمت رقم 90/ 900.. 167
يف بروكلمان، )ك�سط �لرد�ء وغ�سل �لر�ن(، ومنه ن�سخة يف كمربج، 93 .. 168
�ملر�دي، �سلك �لدرر، 196:4، 197 .. 169
�لنح� �الآتي: برء �الأ�سقام يف زمزم و�ملقام وه� خطاأ. و�لرحلة جزء من . 170 ��سمها على  نف�سه و�أثبت �ملر�دى 

خم�ص  ويح�ي   3840 رقم  حتت  �ملن�رة  �ملدينة  يف  حكمت  عارف  مكتبة  يف  حمف�ظ  خمط�ط  جمم�ع 
رحالت، وهناك ن�سخة �أخرى يف جامعة برن�ست�ن، جمم�عة جاريت ms.no:4478 وقد حقق هذه �لرحلة 
م�ؤخر�ً د. غالب عناب�سه، �أما �ملقام �لذي ي�سري �إليه �لعن��ن فه� مقام �سيدنا �بر�هيم عليه �ل�سالم حيث يرى 
بع�ص �لعلماء �أن �بر�هيم عليه �ل�سالم ولد يف قرية برزة �ل��قعة �سمال مدينة دم�سق بالقرب من قا�سي�ن، 
عليه  �إبر�هيم  فاإن  �ل�سعبية،  �ملعتقد�ت  ذلك وح�سب  �آخرون عك�ص  يرى  بينما  دم�سق،  وهي حاليًا جزء من 
�ملكان  هذ�  يف  ل�ط  �أعد�ء  على  برز  �إنه  ويقال  ل�ط،  �لنبي  قدومه  �أثناء  يف  فيه  و�سلى  ز�ر�مل�قع  �ل�سالم 
وهزمهم، ولهذ� �سميت �لقرية )برزة(،وي�سري بع�ص �مل�ؤرخني �إىل �أن �إبر�هيم عليه �ل�سالم ولد بها، يق�ل �بن 
ع�ساكر يف تاريخ مدينة دم�سق: “لها جبل يقال له قا�سي�ن يف �أ�سفله يف �لعرف ولد �إبر�هيم”، �بن ع�ساكر، 
علي بن �حل�سن، تاريخ مدينة دم�سق )بريوت: د�ر �لفكر، 1995(، 329:2، و�نظر تف�سيال للخالف ح�ل هذه 
�مل�ساألة يف: م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، حتقيق د. غالب عناب�سه مرجع 
�سابق، �ص:90 وما بعدها ويرجح �لبكري �ل�سديقي نف�سه �لر�أي �الأول حيث ز�ر �ملقام وو�سف �ملكان �لذي 
ولد فيه �إبر�هيم �خلليل بق�له: “ويف هذ� �مل�سلى مكان ي�سعد �إليه بنح� ثمان درجات، وفيه غار �سغري يقال 

�إن فيه ولد �خلليل عليه �ل�سالم �أف�سل �ل�سالة و�أمت �لت�سليمات وقلت م�سري�ً لذلك من �لكامل:
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ولد �خلليل بذ� �ملقام كما �أتى يف ذلك �الأثر �لذي فيه روى
وقلت يف ذلك �أي�سًا ..... )�ملتقارب(:

وي�سفي �لعليل ب��سل �خلليل مقام �خلليل يزيل �خلليل  
ونلت �جلميل بحب �جلميل فياذ� �لعليل رقيت �لعديل  

�نظر: �لبكري �ل�سديقي، برء �ال�سقام يف زيارة برزة و�ملقام، حتقيق د. غالب عناب�سه، �ص: 90- 92، �لربعي، 
ف�سائل �ل�سام ودم�سق،�ص:71-69.

�ملر�دي، �سلك �لدرر، 4: 197-196.. 171
�مل�سدر نف�سه. ذكرها �ملر�دي يف �سلك �لدرر، وذكرت يف خمط�طة �لبكري �ل�سديقي، �خلمرة �حل�سية �ص: . 172

13، ومنها ن�سخة خمط�طة يف مكتبة عارف حكمت يف �ملدينة �ملن�رة حتت رقم )3840(، و�ملقام �ملذك�ر 
يف �لر�سالة يقع بالقرب من مدينة �أريحا، وز�ره �لبكري يف �أثناء ت�جهه �إىل �لقد�ص �ل�رسيف يف �أول زيارة 
له للمدينة �ملقد�سة عام 1710م، و�ساحب �ملقام يقال �إنه ر�عي �أغنام �سيدنا م��سى عليه �ل�سالم، ويقال 
�إنه رعى للنبي �سعيب عليه �ل�سالم �أغنامه ع�رس �سن��ت، وهي من معتقد�ت �لع��م، ولهذ� �كت�سب �ملقام قد��سة 
عندهم، وكان �لبكري ال يجد ف�سا�سة يف زيارة مثل �الأماكن رغم �أن فريقًا من �مل�سلمني - وعلى ر�أ�سهم 

�ل�سيخ �بن تيمية ومن �سار على نهجه – حرَّمها.
– 424، ومنها ن�سخة حمف�ظة يف مكتبة عارف حكمت يف . 173 �لفهار�ص، 223:2  �لكتاين يف فهر�ص  ذكرها 

�ل�سع�دية وهي حمف�ظة حتت رقم 900/89 وعدد �أور�قها 25.
�مل�سدر نف�سه و�ل�سفحة نف�سها.. 174
�نظر م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، �ص:5-6.�ص . 175
رمبا كان �ملق�س�د �ل�سيخ عبد �للطيف بن ح�سام �لدين �حللبي، وه� �سيخ �لبكري �لذي �أدخله يف �لطريقة . 176

�خلل�تية، وعهد �إليه باخلالفة و�ملبايعة و�لت�سليك، �ملخط�ط مفق�د، وقد ورد ��سمه يف �سلك �لدرر، 198:4، 
ومنه ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت، وعدد �سفحاتها 69 

�نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �ملنح �لنف�سي على �لفتح �لقد�سي، �ص: 6-5. 177
لعل �جلربتي ي�سري �إىل هذه �لر�سالة حني قال يف معر�ص ترجمته للبكري �ل�سديقي �أنه جمع مناقب نف�سه يف . 178

م�ؤلف نح� �أربعني كر��سًا ت�س�يد�ً يف �لكاد مل يتم، �جلربتي، عجائب �الآثار 247:1 .
�لدم�سقي م�لد�ً ووفاًة، و�لدكدكجي كلمة . 179 �أ�ساًل  �بر�هيم بن حممد �لرتكماين  �ل�سيخ حممد بن  �ملق�س�د ه� 

تركية ن�سبة �إىل �سانع �لدكديك، وه� ما ي��سع �ساتر�ً على ظهر �حل�سان، وللدكدكجي ر�سالة تناول فيها 
مكتبة  يف  حمف�ظة  وهي  �مليالدي  ع�رس  �لثامن  �لقرن  يف  �ل�ساذلية  للطريقة  �ملنتمني  للمت�س�فة  تر�جم 
�لظاهرية حتت رقم 4762، �نظر ح�سن بن عبد �للطيف �حل�سيني تر�جم �أهل �لقد�ص ف ياقرن �لثاين ع�رس، 
�ص:   ،)1978 �جلديد،  �لكتاب  د�ر  )بريوت:  �لدم�سقيني،  �مل�ؤرخني  معدم  �ملنجد،  �لدين  �سالح   ،111 �ص: 
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340، وجدير بالذكر �أن �ملنجد �أورد �أ�سماء �لرت�جم �الأربعة وقال �أنه مل يعرث على خمط�طات لهذه �مل�ؤلفات، 
�نظر �سالح �لدين �ملنجد، �مل�ؤرخ�ن �لدم�سقي�ن يف �لعهد �لعثماين و�آثارهم �ملخط�طة، بريوت د�ر �لكتاب 

�لعربي، 1964م، �ص: 66.
�مل�سدر نف�سه، �ل�سفحة نف�سها.. 180
�ملر�وي، �سلك �لدرر، 195:4... 181
�نظر �ملر�دي، �سلك �لدرر، 196:4، 197، ومنه ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت يف �ملدينة �ملن�رة حتت رقم . 182

900/170 وعدد �سفحاتها : 97 .
�ملر�دي �سلك �لدرر، 4: 196-197. �مل�سدر نف�سه و�ل�سفحة نف�سها و�لر�سالة من�س�رة بتحقيق �لطر�بل�سي، . 183

�لزمان  بني  م�ٍح  ن�سق  يف  يجمع  �ساعري  وعن��نها  �لقاوقجي،  �إبر�هيم  بن  خليل  بن  حمد  �ملحا�سن،  �أبي 
و�ل�س�ت، وهي ر�سالة �سغرية �حلجم، م�ؤلفة من قطعة و�حدة تغيب عنها �الأب��ب و�لف�س�ل، ويبدو �لبكري 
فيها متاأثر�ً بابن عربي من حيث �عتماده على �ل�سجع وغريه من �ملح�سنات �لبديعية، �إ�سافة �إىل ��ستمالها 
على �سيء من �خليال �لق�س�سي، ومتار�ص فيها وحدة �ل�ج�د، وي�ستخدم �لكاتب يف �سياغته �أ�سل�ي: “فاإن 
قلت .....قيل”، وتنتهي �لر�سالة بروؤية جتمع بني �للغة و�ملعرفة، و�لعلم �الإن�ساين و�ل�رسيعة، و�لتجّلي �الإلهي 
على  ر�سالته كثري�ً  �لبكري يف  �بتد�ع. ويعتمد  �أو  �أ�سلية بال زخارف  باطنية  روؤية  ي�سكل  �ل�ج�د، مما  يف 

�لقر�آن �لكرمي و�ل�سعر �لعربي، وغالبيته من نظمه كق�له يف �ل�سفحة 132 من �لر�سالة:
من يل مبن يخرب �الأنام مبا بلَّغنيه �لق�سـاء و�لقـدر

�أ�سبح قلبي لفرط و�سلته بيت �سه�د تتلى به �ل�س�ر.
وي�سي �أ�سل�به يف �لر�سالة بنزعته �ل�س�فية �لباطنية �لتي ال تخل� من �لغم��ص يف بع�ص عبار�تها كق�له: 
�لعل�م  �إجابة ر�س�ل �س�ن  �لداللة، وذلك  ��سمه هذه  وغلفت على  �لر�سالة،  هذه  له  �سيقت  ما  �إىل  “ولرنجع 
�هلل  باأمر �هلل يف خلق  �لعبارة عنها، ويفيق  له يف حد�ئق ما بطن منها رفاف  نقلت  م�ساألة  �الإن�سانية عن 
بن�ر  م�رسقًا  وعلمًا  �أ�سا�سه،  �لتجّلي  ق��عد  على  مبنيًا  حاكمًا،  عاملًا  م�روثه  �ل�رسيعة  وباأ�رس�ر  حاكمًا، 
�الخت�سا�ص �ل�سمد�ين نرب��سه”، �نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي، �سادحة �الأزل )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية، 

2006م( �ص: 135-125. 
�ملر�دي �سلك �لدرر، 4: 197-196.. 184
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املصادر واملراجع: 

أواًل- الكتب العربية: 

دار . 1 )بريوت:  والعثماين،  اململوكي  ال�صعر  يف  مطالعات  �صيخ،  بكري  اأمني، 
الآفاق اجلديدة، 1979م( . 

بدوي، عمار توفيق، التذوق الأدبي لورد ال�صحر، )باقة الغربية، مركز الدرا�صات . 2
الإ�صالمية واملخطوطات والإفتاء يف اأكادميية القا�صمي، 2007م( . 

البغدادي، اإ�صماعيل با�صا، هدية العارفني/ اأ�صماء املوؤلفني واآثار امل�صنفني، . 3
)بريوت: دار الكتب العلمية، 1997م( . 

ال�صعادة . 4 مطبعة  )القاهرة:  الرواية،  علم  يف  الكفاية  اخلطيب،  البغدادي، 
1972م( . 

ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، اجلواب الباهر يف زوار املقابر، )بريوت: دار . 5
اجليل، 1977م( . 

الفتاوى الكربى، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1988م( . . 6

اجلربتي، عبد الرحمن بن ح�صن، عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار، )بريوت: . 7
دار اجليل، د. ت( . 

ع�رس . 8 الثاين  القرن  يف  القد�س  اأهل  تراجم  اللطيف،  عبد  ح�صن  احل�صيني، 
الهجري، حتقيق �صالمة النعيمات، )عمان: مطبعة �صقري، 1985( . 

حوَّى، �صعيد، تربيتنا الروحية، )بريوت: دار الكتب العربية، 1979م( . . 9

الربعي، علي بن حممد الربعي، ف�صائل ال�صام ودم�صق، )دم�صق، دار الفكر، . 10
1950م( . 
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�صالمة، خ�رس، خمطوطات املكتبة البديرية، مكتبة ال�صيخ حممد بن حبي�س . 11
املقد�صي، )القد�س: دائرة الأوقاف، 1987م( . 

�رسح . 12 الراوي يف  تدريب  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  ال�صيوطي، جالل 
تقريب النواوي، حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف )القاهرة: دار الكتب احلديثة 

للن�رس، ط2، 1285هـ/ 1966م( . طبعة املدينة املنورة 1379هـ. 

�صلوادي، اأ. د. ح�صن عبد الرحمن، القد�س الهوية والنتماء التاريخي، )رام اهلل: . 13
دار ال�صيماء، 2009م( . 

�صيل�رس، ليندا، دم�صق يف القرنني الثامن ع�رس والتا�صع ع�رس، ترجمة عمرو . 14
واملالح، )دم�صق: 1998م( . 

حياته . 15 ال�صفاريني،  اأحمد  حممد  واآخرون،  �صربي  عكرمة  ال�صيخ  �صربي، 
الإ�صالمية،  والبحوث  الفتوى  دار  اأقامتها  ندوة  وقائع  العلمية،  وجهوده 

طولكرم، 1999م. 

ال�صديقي، م�صطفى بن كمال الدين بن علي البكري، برء الأ�صقام يف زيارة . 16
برزة واملقام درا�صة وحتقيق د. غالب عناب�صة، )عمان: دار الفكر، 2009م( . 

الأيوبي . 17 الع�رسين  املقد�س يف  املدار�س يف بيت  املهدي، عبد اجلليل،  عبد 
ان: مكتبة الأق�صى، 1981م(.  واململوكي، ودورهما يف احلركة الفكرية، )عمَّ

عي�صى، عبد القادر، حقائق عن الت�صوف، )عمان: املطبعة الوطنية، 1406هـ/ . 18
1981م( . 

الكتاين، عبد احلي بن عبد الكبري، فهر�س فهار�س الأثبات ومعجم املعاجم . 19
الغرب  دار  )بريوت:  عبا�س،  اح�صان  د.  حتقيق  وامل�صل�صالت،  وامل�صيخات 

الإ�صالمي، د. ت( . 
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املعارف، . 20 مكتبة  )بريوت:  والنهاية،  البداية  احلافظ،  الفداء  اأبو  كثري،  ابن 
1396هـ/ 1976م( . 

كحالة، عمر ر�صا، معجم املوؤلفني، )بغداد: مكتبة املثنى، 1961م( . . 21

)دم�صق: . 22 ال�صامية،  واملحا�صن  املمالك  يف  الإ�صالمية  املواكب  كنان،  ابن 
من�صورات وزارة الثقافة، 1992( . 

الطريقة . 23 اأ�صانيد  رجال  بع�س  عن  ال�صنية  البحوث  زاهد،  حممد  الكوثري، 
اخللوتية، )القاهرة: مكتبة دار الإمام النووي، 2004م( . 

املرادي، اأبو الف�صل حممد خليل بن علي، �صلك الدرر يف اأعيان القرن الثاين . 24
ع�رس، )بريوت: دار ابن حزم والب�صائر، ط3، 1408هـ/ 1988م( . 

م�رسي، ليلى علي، �صجرة النور الزكية يف تراجم ال�صادة م�صايخ طريقة القا�صم . 25
اخللوتية اجلامعة، )باقة الغربية، مركز الدرا�صات الإ�صالمية واملخطوطاتع 

يف اأكادميية القا�صمي، 1427هـ/ 2006م. 

ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم، ل�صان العرب، )بريوت: دار �صادر، . 26
د. ت( . 

النبهاين، يو�صف بن ا�صماعيل، جامع كرامات الأولياء، حتقيق اإبراهيم عو�س، . 27
)بريوت: املكتبة الثقافية، 1408هـ/ 1980م( . 

)الكويت: معهد . 28 العراقي،  الأدب يف املتحف  اأ�صامة، خمطوطات  النق�صبندي، 
املخطوطات العربية، 1985( . 
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ثانيًا – املخطوطات: 

ال�صفاريني، حممد بن اأحمد، اإجازة الزبيدي، من خمطوط اأ�صانيد ال�صفاريني . 1
يف مكتبة احلرم املكي ال�رسيف، رقم 2607 )القد�س: دائرة الأوقاف، 1987م( . 

ال�صديقي: حميي الدين اأبو حممد م�صطفى بن كمال الدين بن علي البكري )ت . 2
1162هـ/ 1749م( . اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية، خمطوطة املدينة 
املنورة، مكتبة عارف حكمت، رقم )3840( ، ومنها ن�صخة م�صورة حمفوظة 

يف مكتبة كلية الدعوة واأ�صول الدين/ جامعة القد�س/ رقم 563. 

ال�صديقي: حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري )ت: 1196هـ/ 1752( اإحتاف . 3
 /1788 رقم  امل�رسية  الكتب  دار  خمطوطة  ال�صدِّيق،  اآل  بخال�صة  ال�صديق 

 .1833

اللقيمي الدمياطي، موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س، خمطوط منه ن�صخة . 4
اخلزانة  املحفوظة يف  الأ�صلية  الن�صخة  رقم 602 من  ال�رسيط  م�صورة يف 

بالرباط حتت رقم 142ك. 

ثالثًا – الدوريات: 

جملة جممع اللغة العربية الفل�صطيني، القد�س عدد، 2، 2000م. . 1

رابعًا- املراجع األجنبية: 

1. Rafeq, A. K, The Province of Damascus 1723- 1783, Beirut, 1966. 
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ـحر ورد السَّ
للشيخ/  مصطفى البكري الصديقي

مقدمة: 

حر من الأوراد الختيارية لدى بع�س فروع الطريقة اخللوتية،  يعد ورد ال�صَّ
املقد�س،  لبيت  زيارته  اأثناء  يف  ال�صديقي  البكري  م�صطفى  ال�صيخ  األفه  وقد 
حر، لأنه ُيقراأ قبيل  وعر�صه على اأتباعه واأمرهم باملداومة عليه. و�صمي بورد ال�صَّ
حر، ويف�صل قراءته جماعة يف امل�صجد تطبيقاً لقوله  الفجر ب�صاعة اأي وقت ال�صَّ
تعاىل: " وامل�صتغفرين بالأ�صحار " )اآل عمران:17(، وقوله تعاىل " وبالأ�صحار هم 

ي�صتغفرون " )الذاريات:18( وكلتاهما جاءتا ب�صيغة اجلمع. 

والورد يف املفهوم ال�صويف اأذكار واأدعية يرتبها املريد على نف�صه بق�صد 
مناجاة رب العاملني �صبحانه وتعاىل، والتذلل بني يديه، ويرّددهما يف اأوقات 
حمددة اإما بعد غروب ال�صم�س اأو قبيل الفجر. ولكل طريقة من الطرق ال�صوفية 
اأورادها اخلا�صة بها، ومنها ما هو اإجباري ومنها ما هو اختياري، وتختلف هذه 
ال�صوفية  م�صايخ  باختالف  �صياغتها  وطريقة  وحجمها  م�صامينها  الأوراد يف 

الذين عملوا على تاأليفها.

حرفاً  يحمل  مقطع  كل  مقاطع،  هيئة  على  حر  ال�صَّ ورد  البكري  األف  وقد 
بكلمة  ثم  اللهم  اأو  اإلهي  اجلاللة  بلفظ  املقطع  يبداأ  حيث  الهجاء  حروف  من 
يكون احلرف الأول منها عنواناً للمقطع، واأ�صاف املوؤلف اإىل هذه املقاطع اأدعية 
و�صلوات وق�صيدتني هما: الق�صيدة امليمية والق�صيدة املنبهجة التي نظمها على  

غرار ق�صيدة لالإمام الغزايل.

حر باهتمام اأتباع الطريقة اخللوتية وغريهم ملا امتاز به  وقد حظي ورد ال�صَّ
من �صال�صة وعذوبة يف الألفاظ ومتانة يف ال�صبك يفتقدها كثريُ غريه من الأوراد، 
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ولهذا فقد حظي باهتمام ال�رساح والدار�صني قدمياً وحديثاً، فقد �رسحه اأكرث من 
وتناوله  القدامى،  من  وغريهم  وال�رسقاوي  وال�صرباوي  القاوقجي  منهم  باحث 
من املحدثني ال�صيخ عمار توفيق بدوي بالدرا�صة والتحليل، وك�صف عن مواطن 

الوجد والتذوق الأدبي يف األفاظه وعباراته يف درا�صة له ن�رست موؤخراً.

ومع ذلك مل يخل الورد من نقاط اأثارت اعرتا�س بع�س الباحثني واملحققني 
�صيما يف  ول  ومعتقداتها،  الإ�صالمية  ال�رسيعة  ملبادئ  فيها جتاوزاُ  راأوا  حيث 
و�صف الر�صول الكرمي باأنه املت�رسف يف الأكوان، وغري ذلك من الألفاظ ال�صبيهة.  

ويبقى الورد بالرغم من ذلك قطعة اأدبية تنم عن ذوق رفيع ومعان وجدانية 
�صافية م�صدرها اإميان عميق وقلب �صليم و�صوق غامر ملغفرة اهلل تعاىل وعفوه 

ونيل ر�صاه دنيا واآخرة.

نص الِورْد:

احلمد هلل الذي اأورد املقام املورود، وخ�س اأهل الأوراد من العباد بنفحات 
اجلود، ومنحهم من الواردات الإلهية ما رقاهم به اإىل منازل ال�صعود، اأحمده على 

ما تف�صل به من مالزمة الأوراد مع كمال الأدب وال�صهود. 

املحمود،  املقام  �صاحب  امل�صهود،  ال�صاهد  احلبيب  على  واأ�صلم  واأ�صلي 
واللواء املقعود، الذي عرفنا ما نقول من الأذكار يف القيام والركوع، وال�صجود 
�صلى اهلل تعاىل عليه وعلى اآله واأ�صحابه ذوي املنهل املق�صود، وعلى التابعني 
لهم باإح�صان اإىل يوم الدين، ما اهرتت من الأغ�صان قدود، و�صلم ت�صليماً كثريا 

ما دام الوجود. 

ريا�س  من  الأوراد،  اأزهار  اأقطاف  املالزم على  املريد  اأيها  فاعلم  بعد،  اأما 
راغبة  ذلك،  متع�صقة يف  النفو�س  راأيت  ملا  اأين  الإ�صعاد،  ح�رسات  الأمداد، يف 
فيما هنالك، لتنوير امل�صالك، عنَّ يل اأن اأ�صلح لالإخوان وردا يقتب�صون من نوره 
على  تدق  غرائب  �صحروره  تغريد  من  ويتلقون  الأوهام،  حند�س  يف  عجائب، 
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الأقهام، ف�رسعت يف ذلك معتمدا على ال�صيد املالك، فاأقول يف ترجمته راجيا 
ته:  في�س ف�صله ومنَّ

هذا ورد يتلى يف ال�صحر، نافع اإن �صاء 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�صبا، اخللوتي 
طريقة، احلنفي مذهبا، وكان ذلك يف اأوائل �صهر ربيع الأول، اأيام زيارتنا لبيت 
املقد�س، وكمل يف جمل�س لطيف، واأ�صفت اإليه بعد ذلك ق�صيدة ميمية فتح بها 
علي بها �صابقا، و�صلوات على النبي �صلى اهلل عليه و�صلم، زدتها الآن وق�صيدتي 
التي �صميتها باملنبهجة يف الطريقة املنبلجة، التي على وزن املنفرجة، وزدته 

بع�س تو�صالت. 

اأ�صهل يف  اأوائل تو�صالته، ليكون ذلك  وقد رتبته على حروف املعجم يف 
حفظ كلماته، واهلل اأ�صاأل اأن ينفع به من لزم على تالوته ومل يخل م�صنفه من 
دعواته، اإنه ويل من يناديه على اخل�صو�س، يف الأ�صحار بل�صان الذل والنك�صار، 

فاإنه ل يزال مغمورا باآلئه واأياديه. 

فاأقول اأول ما يبداأ التايل بقوله: 

اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم، ب�صم اهلل الرحمن الرحيم، وتقراأ الفاحتة 
اِحٌد ل  اإِلرٌَه ورَ اإِلرَُهُكْم  اإىل قوله تعاىل: املفلحون و {ورَ مرة، واأوائل �صورة البقرة 
ُن الرَِّحيُم} )البقرة: 163( ، واآية الكر�صي اإىل قوله تعاىل: { ْحمرَ اإِلرَهرَ اإِلرَ ُهورَ الرَّ

نرَّا  اْعُف عرَ } )البقرة: 217( ، وخواتيم �صورة البقرة، ويكرر {ورَ اِلُدونرَ ا خرَ ُهْم ِفيهرَ
اأرَنُف�ِصُكْم}  ن  ْمِ ُكْم ررَ�ُصوٌل  اآءرَ ْمنرَا} )البقرة: 286( ثالثا، {لرَقرَْد جرَ اْرحرَ اْغِفْر لرَنرَا ورَ ورَ
اآخرها  اإىل   )129 )التوبة:  ْوا}  لَّ ورَ ترَ ن  اإِ {فرَ ويكرر  اآخرها،  اإىل   )128 )التوبة: 
�صبعا، والإخال�س ثالثا، واملعوذتني مرة واحدة، ثم يقول: اأ�صتغفر اهلل العظيم 
القيوم،  احلي  هو،  اإل  اإله  ل  الذي  العظيم  اهلل  اأ�صتغفر  يقول  ثم  مرة،  �صبعني 
بديع ال�صموات والأر�س وما بينهما، من جميع جرمي وظلمي، وما جنيت على 
نف�صي، واأتوب اإليه ثالثا، ب�صم اهلل الذي ل ي�رس مع ا�صمه �صيء يف الأر�س ول 
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يف ال�صماء، وهي ال�صميع العليم ثالثا، ثم يقول: 

َحر ِوْرُد السَّ
يقراأ قبل اأذان الفجر ب�صاعة )وقت ال�صحر( ويف�صل قراءته جماعة يف امل�صجد 
تطبيقاً لقوله تعاىل {وامل�صتغفرين بالأ�صحار}، وقوله اأي�صاً {وبالأ�صحار هم 

ي�صتغفرون} وكلتاهما جاءتا ب�صيغة اجلمع. 

ْبترَِدُئ القرَاِرُئ ِبقرَْوِلِه:  يرَ

ًة،  رَّ ةرَ مرَ ْقررَاأُ الفرَاحِترَ يرَ ِن الرَِّحيِم. ورَ اِن الرَِّجيِم ِب�ْصِم اهلِل الرَّْحمرَ ْيطرَ اأرَُعوُذ ِباهلِل ِمنرَ ال�صَّ
ُهورَ  اإِل  اإِلرَهرَ  اِحٌد ل  ورَ اإِلرٌَه  اإِلرَِهُكْم  ورَ امُلْفِلُحونرَ   : ارَىلرَ عرَ ترَ ْوِلِه  قرَ ىلرَ  اإِ البرَقرَررَِة  اِئُل �ُصورَررَِة  اأرَورَ ورَ
ورَاِتيمرَ البرَقرَررَِة،  ، ورَخرَ اِلُدونرَ ا خرَ : ُهْم ِفيهرَ اىلرَ ْوِلِه ترَعرَ اآّيُة الُكْر�ِصي اإِىلرَ قرَ ُن الرَِّحيُم، ورَ الرَّْحمرَ
ُكْم ررَ�ُصوٌل ِمْن اأرَْنُف�ِصُكْم عزيز  اءرَ اً( . لرَقرَْد جرَ ْمنرَا )ثرَالثرَ اْرحرَ اْغِفْر لرَنرَا ورَ ا ورَ نَّ اْعُف عرَ ُر: ورَ رَّ ُيكرَ ورَ
فقل  ْوا  ورَلَّ ترَ اإِْن  فرَ ُر:  رَّ ُيكرَ ورَ رحيم،  روؤوف  باملوؤمنني  عليكم  عنتم حري�س  ما  عليه 

اً( .  ْبعرَ ح�صبي اهلل ل اإله اإل هو عليه توكت وهو رب العر�س العظيم )�صرَ

ِظيمرَ  ُقوُل اأرَ�ْصترَْغِفرُ اهللرَ العرَ ًة( ُثمَّ يرَ رَّ رًَّة مرَ نْيِ )مرَ ترَ ذرَ وَّ امُلعرَ اً( ورَ �ُصوررَُة الْخال�ِس )ثرَالثرَ ورَ
ِميِع  ا ِمْن جرَ ْينرَُهمرَ ا برَ مرَ الْر�ِس ورَ اِت ورَ اورَ مرَ ِديعرَ ال�صَّ يَّ القرَيُّومرَ برَ ِذي ل اإِلرَهرَ اإِل ُهورَ احلرَ الَّ
ِذي ل يرَ�رُسُّ  اً( ِب�ْصِم اهلِل الَّ ْيِه )ثرَالثرَ لرَ ُتوُب اإِ اأرَ ْف�ِصي ورَ لرَى نرَ نرَْيُت عرَ ا جرَ مرَ ُظلِمي ورَ ُجْرِمي ورَ
ُقوُل:  اً( ُثمَّ يرَ ِليُم )ثرَالثرَ ِميُع العرَ ُهورَ ال�صَّ اِء ورَ مرَ ْيٌء يِف الأرَْر�ِس ورَل يِف ال�صَّ عرَ ا�ْصِمِه �صرَ مرَ

ِن الرَِّحيم  بْسِم اهلِل الرَّمْحَ
َحْرُف اهَلْمَزِة:  ♦

ْدُعويِن  املرَْق�ُصوُد يِف ُكلِّ اآٍن، اإِلرَِهي اأرَْنترَ ُقلترَ اأُ اٍن، ورَ اإِلرَِهي اأرَْنترَ املرَْدُعو ِبُكلِّ ِل�صرَ
نرَا،  ْدترَ عرَ ا ورَ مرَ ا�ْصترَِجْب لرَنرَا كرَ ا ورَ نرَ رُدَّ ِتنرَا فرَال ترَ ُهونرَ اإِلرَْيكرَ ِبُكلِّيَّ ْحُن ُمترَِوجُّ ا نرَ هرَ اأرَ�ْصترَِجْب لرَُكْم، فرَ
ا  ْدنرَ يَّ ِذي قرَ اأرَْنترَ الَّ ؟ ورَ ْنكرَ رَاُح عرَ ْيفرَ الربرَ كرَ اأرَْنترَ امُلِحيُط ِبالأرَْكورَاِن، ورَ اإِلرَِهي اأرَْينرَ املرَفرَرُّ ِمْنكرَ ورَ
اُف ِمْن  ْيفرَ ل اأرَخرَ كرَ ايِل، فرَ ْعمرَ ِل اأرَ ِني ِباأرَْف�صرَ ذِّبرَ ْن ُتعرَ اُف اأرَ اِن، اإِلرَِهي اإِينِّ اأرَخرَ اِئِف الإِْح�صرَ ِبلرَطرَ

اإِ اأرَْحورَايِل.  ِعقرَاِبكرَ ِباأرَ�ْصورَ
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َحْرُف البَاِء:  ♦
رَْت يِف  ريَّ رَ ِذي حترَ الِلكرَ الَّ ِبجرَ ، ورَ تَّتَّ ِبِه اأرَْكبرَادرَ امُلِحبِّنيرَ ِذي فرَ اِلكرَ الَّ مرَ قِّ جرَ اإِلرَِهي ِبحرَ
ِب�رِسِّ �رِسِّ)1(  قرَاِئُق، ورَ ا احلرَ ِتي ل ُتْدِرُكهرَ ِقيقرَِتكرَ الَّ قِّ حرَ ، اإِلرَِهي ِبحرَ اِرِفنيرَ ِتِه اأرَلبرَاُب العرَ مرَ ظرَ عرَ
دِّ�ْس  قرَ الُقُد�ِس  ِبرُوِح  اإِلرَِهي  اِئُق،  الرَّقرَ ِقيقرَِتِه  حرَ ْن  عرَ اِح  ِبالإِْف�صرَ ِفي  ترَ ل  ِذي  الَّ �رِسِّكرَ 
ِبرُوِح اأرَِبينرَا  نرَا، ورَ اِرفرَ عرَ لِّ�ْس مرَ لَّمرَ خرَ �صرَ لرَْيِه ورَ لَّى اهللُ عرَ ٍد �صرَ مَّ ا حُمرَ ِدنرَ يِّ ِبرُوِح �صرَ ا ورَ رَاِئررَنرَ �رسرَ
اِئِر  �صرَ ْن حرَ لرَُهْم عرَ اْك�ِصْف  ورَ  ،  )2( ُوِت  ربرَ ورَامِلِ اجلرَ اٍت يِف عرَ اِبحرَ نرَا �صرَ احرَ اأرَْرورَ ل  اْجعرَ اآدرَمرَ 
رَْبترَ  ُه، ورَ�رسرَ قرَامرَ لرَى ُكلِّ ررَِفيٍع مرَ ْعترَ عرَ ِذي ررَفرَ ِديِّ الَّ مَّ الالُهوِت )3( . اإِلرَِهي ِبالنُّوِر امُلحرَ
لِّيرَاً  رَ اً ورَجترَ اِنيَّ اً ررَبَّ ِعلمرَ اً ورَ درَاِنيَّ مرَ اً �صرَ ْتحرَ ُه، اْفترَْح لرَنرَا فرَ ِتكرَ اأرَْعالمرَ ِة اأرَ�رْسرَاِر اأُُلوِهيَّ ْوِق ِخزرَانرَ فرَ

اً.  اِنيَّ اً اإِْح�صرَ ْي�صرَ فرَ اً ورَ اِنيَّ ررَْحمرَ

َحْرُف التَّاِء:  ♦
ًة  ْوبرَ ترَ لرَيَّ  عرَ ُتْب  اإِلرَِهي  ِة،  الِكفرَايرَ ورَ ِة  ايرَ احِلمرَ ورَ ِة  ايرَ الرِّعرَ ورَ ِة  ِبالِهدرَايرَ ِني  ورَلَّ ترَ اإِلرَِهي 

درَاِء.  عرَ ا ِمْن ُجْملرَِة ال�صُّ ِلكرَ لأرَُكونرَ ِبهرَ اْحفرَْظِني يِف ذرَ درَاً، ورَ ا اأرَبرَ ْهدرَهرَ اً ل اأرَْنُق�ُس عرَ نرَ�ُصوحرَ

َحْرُف الثَاِء:  ♦
تَّى  حرَ ِعْنِدكرَ  ِمْن  اٍد  ْمدرَ ِباإِ يِن  وِّ قرَ ورَ ِة،  الُقْد�ِصيَّ اِركرَ  اأرَ�رْسرَ ْمِل  حِلرَ ْتِني  بِّ ثرَ اإِلرَِهي 
امُل�ْصترَِقيِم،  رَاِطكرَ  �رسِ لرَى  عرَ يَّ  درَمرَ قرَ اللَُّهمَّ  بِّْت  ثرَ ورَ ِة،  ِليَّ العرَ اِتكرَ  رَ �رسرَ حرَ اإِىلرَ  ِبِه  اأرَ�ِصريرَ 

القرَِومِي.  ِريِقكرَ  طرَ ورَ

َحْرُف اجِليِم:  ♦
اِلكرَ  مرَ ِديِع جرَ ْن برَ ْبُح عرَ حرَ ال�صُّ اأرَْف�صرَ الِلكرَ اأرَ�ْصترَاررَاً، ورَ ْن جرَ الُم عرَ ذرَا الظَّ ال لرَنرَا هرَ اإِلرَِهي جرَ

ِة.  يَّ اِل املرَْر�صِ الأرَْفعرَ ِة ورَ اِف املرَلرَِكيَّ لِني ِبالأرَْو�صرَ مِّ ِبذرَِلكرَ ا�ْصِتنرَاررَاً، اإِلرَِهي جرَ ورَ
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عامل �لاله�ت: ه� عامل �الأ�رس�ر �الإلهية.. 3
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َحْرُف احلَاِء:  ♦
ا  يرَ ِزيزُ  عرَ ا  يرَ اأرَْعترَاِبكرَ  لرَى  عرَ ِعنرَا  �صُّ ترَخرَ ُح�ْصنرَ  ورَ اِر،  ِبالأرَ�ْصحرَ ِذْكرُكرَ  لرَنرَا  ال  اإِلرَِهي حرَ
لرَيَّ ِمنرَ  اأرَِف�ْس عرَ ، ورَ اِتكرَ ْن �ُصْغِلي مِبُنرَاجرَ ْن ُي�ْصِغلِني عرَ نْيرَ مرَ برَ ْيِني ورَ اُر، اإِلرَِهي ُحل برَ بَّ جرَ
ْن  اِتكرَ )1( ، اإِلرَِهي ُحلَّ لرَنرَا اإِزرَاررَ )2( الأرَ�رْسرَاِر عرَ ِنيِع �رُسرَاِدقرَ ا يِف مرَ اأرَْتهرَ بَّ ِتي خرَ الأرَ�رْسرَاِر الَّ

اِر.  ُعلُوِم الأرَْنورَ

َحْرُف اخلَاِء:  ♦
 ، عرَ ُوُجوِد اأرَ�ْصترَاِركرَ نرَاِء اأرَْنورَاِركرَ مرَ ُهْم ِمْن �صرَ ْدترَ ا اأرَ�ْصهرَ اِق مِبرَ ْفترَ ُعُقولرَ الُع�صَّ طرَ اإِلرَِهي خرَ
درَِدكرَ  مِبرَ ِني  ُخ�صَّ اإِلرَِهي   ، الِلكرَ جرَ ررَِفيِع  ورَ اِلكرَ  مرَ جرَ ِديِع  برَ ْن  عرَ لرَُهْم  ْفترَ  �صرَ كرَ لرَْو  ْيفرَ  كرَ فرَ

ُروِحي.  )3( ِليرَْحيرَى ِبذرَِلكرَ يِل ورَ ُبوِحيِّ ال�صُّ

َحْرُف الدَّاِل:  ♦
ا  يرَ ِمنِّي  ِلْح  �صْ اأرَ ورَ القرَلي،  ي  ِ اأرَملرَ ِبِه  �ْصترَِفي  يرَ ْي  كرَ ِعْنِدكرَ  ِمْن  اٍء  ِبدرَورَ اِويِن  درَ اإِلرَِهي 
ْن  ْوليرَ اإِىلرَ مرَ ا مرَ لِني يرَ اأرَْو�صِ لرَْيكرَ ورَ ِني عرَ ُدلَّ ْن يرَ لرَى مرَ ِني عرَ ُلبِّي اإِلرَِهي ُدلَّ اِهِري ورَ ْوليرَ ظرَ مرَ

 . لُِني اإِلرَْيكرَ ُيورَ�صِّ

َحْرُف الذَّاِل:  ♦
الُهيرَاِم،  ِديُد الورَْجِد ورَ لرَْيكرَ �صرَ ْقلرَقرَُهْم اإِ اأرَ ررَاِم، ورَ ْرِط الغرَ اِق ِمْن فرَ ْت ُقلُوُب الُع�صَّ ابرَ اإِلرَِهي ذرَ

ا ررَِحيُم.  ُن يرَ ا ررَْحمرَ ا اهللُ يرَ ا ررَوؤُوُف يرَ ُطوُف يرَ ا عرَ لرَْيِهْم يرَ ْف عرَ طَّ ترَعرَ فرَ

َحْرُف الرَّاِء:  ♦
ورَْت  اْنطرَ ا  مرَ درَ  ل�ْصهرَ  ، ِعْنِدكرَ ِمْن  اٍف  اإِ�ْصعرَ اِئِف  ِبلرَطرَ ِتي  ِّيَّ برَ�رسرَ ابرَ  ِحجرَ ْق  ررَقِّ ُهمَّ  اللَّ
ْن  ِبِه عرَ اأرَْحترَِجبرَ  تَّى  )4( حرَ ِعْنِدكرَ  ِمْن  اٍء  ِبِردرَ يِن  ررَدِّ اإِلرَِهي   ، ُقْد�ِصكرَ اِئِب  جرَ ِمْن عرَ لرَْيِه  عرَ

 . َّ يلرَ ُو�ُصوِل اأرَْيِدي الأرَْعدرَاِء اإِ

منيع �رس�دقاتك: خز�ئن �لغي�ب �لتي ال ي�سُل �إليها �أحد �إال باإذنه.. 1
�الإز�ر: �لغطاء.. 2
ب�حي: �ملن�س�ب �إىل ��سمه تعاىل: �ل�سب�ح مبعنى �لقدو�ص �أي �ملتنزَّه عن �لنقائ�ص.. 3 �ل�سُّ
�حفظي من �الأعد�ء جميعًا ب�سرتك �ل��يف.. 4
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َحْرُف الزَّاِي:  ♦
ْن �رِسِّي ِبالأرَ�رْسرَاِر  زرَيِّ ْنُه، ورَ ْيترَِني عرَ هرَ نرَ ِني ِبِه، ورَ ْرترَ ا اأرَمرَ اِهِري ِباْمِتثرَاِل مرَ ْن ظرَ اإِلرَِهي زرَيِّ

�ُصْنُه.  ْن الأرَْغيرَاِر فرَ عرَ ورَ

نِي:  ♦ َحْرُف السِّ
ِمنرَ  ا  اأرَ�رْسرَاررَنرَ ْر  هِّ طرَ ورَ البرَلورَى  ِميِع  جرَ ِمْن  اْكِفنرَا  ورَ الأرَ�ْصورَا،  ُكلِّ  ِمْن  لِّْمنرَا  �صرَ اإِلرَِهي 

ْعورَى.  اأرَل�ِصنرَترَنرَا ِمنرَ الدَّ ْكورَى ورَ ال�صَّ

نِي:  ♦ َحْرُف الشِّ
رِّْبنرَا ِمْن اأرَْعترَاِبكرَ  قرَ ، ورَ ْمنرَا اأرَ�رْسرَاررَ ِكترَاِبكرَ هِّ فرَ ، ورَ اِبكرَ نرَا يِف ِخطرَ اِمعرَ �صرَ ِّْف مرَ اإِلرَِهي �رسرَ

 . رَاِبكرَ اْمنرَْحنرَا ِمْن لرَِذيِذ �رسرَ ورَ

اِد:  ♦ َحْرُف الصَّ
ُوِت،  ربرَ ْئنرَا ِلقرَُبوِل اأرَ�رْسرَاِر اجلرَ يِّ هرَ املرَلرَُكوِت )2( ، ورَ ورَامِلِ امُللِك )1( ورَ ِّْفنرَا يِف عرَ اإِلرَِهي �رسرَ

اِئِق الالُهوِت.  قرَ اِئِق درَ لرَْينرَا ِمْن ررَقرَ اأرَِف�ْس عرَ ورَ

اِد:  ♦ َحْرُف الضَّ
ِة،  ِليَّ العرَ رَاِتكرَ  �رسرَ اِت حرَ احرَ �صرَ اإِىلرَ  الُو�ُصوِل  ُدونرَ  اِلِبنيرَ  الطَّ اأرَْعنرَاُق  ْت  اإِلرَِهي �رُسِبرَ

ِة.  يَّ اُبوا ِبِعي�ِصِتِهْم املرَْر�صِ طرَ ُذوا ِبذرَِلكرَ فرَ لرَذَّ ترَ ورَ

اِء:  ♦ َحْرُف الطَّ
ْن لرَِذيِذ  ُعِني عرَ ْقطرَ يرَ ، ورَ رَاِتكرَ �رسرَ ْن حرَ ْيٍء ُيْبِعُديِن عرَ ِيررَِتي ِمْن ُكلِّ �صرَ ْر �رسرَ هِّ اإِلرَِهي طرَ

 . الِتكرَ ُمورَا�صرَ

اِء:  ♦ َحْرُف الظَّ
درَِة  اهرَ ُم�صرَ اإِىلرَ  ُقلُوِبنرَا  لرَِهيُب  ورَ ْخفرَى،  يرَ ل   )3( اكرَ  يَّ ُحمرَ �رُسِْب  اإِىلرَ  ا  نرَ وؤُ مرَ ظرَ اإِلرَِهي 

اِلكرَ ل ُيْطفرَى.  مرَ جرَ

�مُللك: عامل �ل�سهادة.. 1
�مللك�ت: عامل �لغيب.. 2
حميَّاك: يق�سد �رس�ب �ملحبَّة.. 3
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َحْرُف الَعنْيِ:  ♦
اِرِفكرَ  عرَ اِئِق مرَ قرَ اِئِق درَ لرَى ررَقرَ اأرَْطِلْعِني عرَ اِئكرَ احُل�ْصنرَى، ورَ قرَاِئقرَ اأرَ�ْصمرَ رِّْفِني حرَ اإِلرَِهي عرَ

 . اِتكرَ ُكُنوزرَ اأرَ�رْسرَاِر ذرَ ، ورَ فرَاِتكرَ لِّيرَاِت �صِ رَ ِفيَّ جترَ اأرَ�ْصِهْديِن خرَ �ْصنرَا، ورَ احلرَ

َحْرُف الَغنْيِ:  ♦
ُلكرَ ِبِغنرَاكرَ امُلْطلرَِق اأرَْن ُتْغنينرَا ِبكرَ ِغنرًَى  نرَ�ْصاأرَ ٌد، فرَ ا ُمقرَيَّ ِغنرَانرَ اإِلرَِهي ِغنرَاكرَ ُمْطلرٌَق ورَ
ا اهللُ  ُدوُد يرَ ا ورَ ا ررَِحيُم يرَ ا ُمِعيُد يرَ ا ُمْبِدُئ يرَ ِميُد يرَ ا حرَ ِنيُّ يرَ ا غرَ ، يرَ ْعدرَُه اإِل اإِلرَْيكرَ ْقررَ برَ ل فرَ

ا ررَِحيُم.  ُن يرَ ا ررَْحمرَ يرَ

َحْرُف الَفاِء:  ♦
ْيِد  قرَ ِمْن  لَّ�ْصترَُهْم  ورَخرَ  ،  )1( ا�ِس  الإِْخِت�صرَ اأرَْهِل  ُقلُوِب  اأرَْقفرَالرَ  ترَْحترَ  فرَ كرَ  اإِنَّ ُهمَّ  اللَّ
�ُصُهوِد  ْن  عرَ اْفِننرَا  ورَ  ، �ِصورَاكرَ ِة  ظرَ مِبُالحرَ لُِّق  عرَ التَّ ِمنرَ  ا  رَاِئررَنرَ �رسرَ لِّ�ْس  فرَخرَ  ،  )2( الأرَْقفرَا�ِس 

 . درَ اإِل ُعالكرَ �ْصهرَ تَّى ل نرَ ُنُفو�ِصنرَا حرَ

َحْرُف الَقاِف:  ♦
فِِّعنيرَ اإِلرَْيكرَ يِف ُغْفررَاِن  ُبوِلنرَا، ُمترَ�صرَ ِلنيرَ اإِلرَْيكرَ يِف قرَ ْمِعنرَا ُمترَورَ�صِّ ْد ِجْئنرَاكرَ ِبجرَ اإِلرَِهي قرَ

ا.  نرَ رُدَّ ُذُنوِبنرَا، فرَال ترَ

َحْرُف الَكاِف:  ♦
 . اِتكرَ ِظيِم ررَِفيِع ذرَ ِبيٌد ِلعرَ عرَ ، ورَ رَاِتكرَ �رسرَ اُم حرَ نرَا ُخدَّ اً اأرَنَّ رَفرَ ا �رسرَ فرَانرَ اإرَِلهي كرَ

َحْرُف الالِم:  ♦
ِلكرَ  ذرَ ْعدرَ  برَ ْيفرَ  كرَ فرَ  ، اكرَ �ِصورَ لرَنرَا  ا  ْدنرَ جرَ ورَ ا  مرَ ْنكرَ  عرَ الإِْعررَا�سرَ  ا  ْدنرَ اأرَررَ ْو  لرَ اإِلرَِهي 
ا  نرَ رُدَّ ترَ فرَال   ، اِقِعنيرَ ورَ اأرَْعترَاِبكرَ  لرَى  عرَ ورَ  ، ِعنيرَ ا�صِ نرَاِبكرَ خرَ ِبجرَ ا  ُلْذنرَ اإِلرَِهي   . ْنكرَ عرَ ُنْعِر�ُس 

ِكيُم.  ا حرَ يرَ ِليُم  ا عرَ يرَ

�أهل �الخت�سا�ص: �أهل �ملحبة.. 1
قيد �الأقفا�ص: مطالب �جل�سد.. 2
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َحْرُف امِليِم:  ♦
الأرَ�ْصِقيرَاِء  ِديورَاِن  ِمْن  اْمُح  ورَ اِر،  فَّ الغرَ ا�ْصِمكرَ  اِر  اآثرَ ِبُظُهوِر  نرَا  ُذُنوبرَ �ْس  ِّ حمرَ اإِلرَِهي 

اْكُتْبُه ِعْندرَكرَ يِف ِديورَاِن الأرَْخيرَاِر.  نرَاً، ورَ ِقيَّ �صرَ

َحْرُف النُّوِن:  ♦
ِخلِّ�ْصنرَا  ؟ فرَ ْن �ِصورَاكرَ مرَ ِبيُد فرَ ْحُن العرَ نرَ اأرَْطِلْقنرَا، ورَ ا فرَ ِمْن ُقُيوِدنرَ اررَى فرَ ْحُن الأرَ�صرَ اإِلرَِهي نرَ
ررَبَّ ُكلِّ  اأُْلوٍه ورَ اإِلرَهرَ ُكلِّ مرَ نرَا ورَ ، اإلرَهرَ اءرَ امُل�ْصترَِجرِيينرَ يا ررَجرَ ، ورَ نرَدرَ امُل�ْصترَِنِدينرَ ا �صرَ اأرَْعِتْقنرَا، يرَ ورَ
ِذينرَ  ِتكرَ الَّ ْهِل ِعنرَايرَ �ْصاأرَُلكرَ ِباأرَ اِلٍب، نرَ ْطلرَِب ًكلِّ طرَ ةرَ مرَ ايرَ غرَ ٍة ورَ درَ ُكلِّ ِذي �ِصيرَادرَ يِّ �صرَ ْرُبوٍب، ورَ مرَ
، اأرَْن  الِتكرَ مرَ ِجيِب كرَ ترَاُهوا ِبعرَ ، فرَ لِّيرَاِتكرَ رَ نرَاُء جترَ ْتُهْم �صرَ �صرَ اأرَْدهرَ اِتكرَ )1( ، ورَ ذرَبرَ ُد جرَ فرَْتُهْم يرَ اْخترَطرَ
�رْسرَِتكرَ  ررَاِئ�ِس )2( اأرَْهِل حرَ عرَ ، ورَ اِنيُّونرَ ِتكرَ الرَّبَّ ورَدَّ رَاِب اأرَْهِل مرَ ايِف �رسرَ ًة ِمْن �صرَ ْبرَ �ْصِقيرَنرَا �رسرَ ترَ

ُمونرَ )3( .  يَّ اِلكرَ ُمهرَ مرَ ِذينرَ ُهْم يِف جرَ الَّ

َحْرُف اهَلاِء:  ♦
 . نرَزُّلِتكرَ لُّ ترَ رَ اِتكرَ ورَ حمرَ لِّيَّ رَ ْيقرَاُت جترَ ِذِه اأُورَ اإِلرَِهي هرَ

َحْرُف الَواِو:  ♦
اِمُعونرَ  الطَّ  ، نرَاِبكرَ جرَ ِلِعزَِّة  ُعونرَ  ا�صِ اخلرَ اأرَْعترَاِبكرَ  لرَى  عرَ الورَاِقُعونرَ  ِبيُدكرَ  عرَ ْحُن  نرَ ورَ
ا  ا اهللُ يرَ ، يرَ ِلنيرَ اكرَ ُمترَذرَلِّ ْدنرَ �صرَ ا قرَ ْعدرَمرَ لرَى اأرَْعقرَاِبنرَا برَ ا عرَ نرَ رُدَّ رَاِبكرَ فرَال ترَ ِهيِّ �رسرَ ِنيِّ برَ يِف �صرَ

ا ررَِحيُم.  ُن يرَ ررَْحمرَ

َحْرُف الالِم أَِلف:  ♦
 . اكرَ يَّ ِديِع ُحمرَ برَ رَاِبكرَ ورَ ُق اإِل ِل�رُسِْب �رسرَ وَّ ترَ�صرَ ، ورَل نرَ اكرَ ُد اإِل اإِيَّ ْق�صِ اللَُّهمَّ ل نرَ

يد جذباتك: جمع جذبة وهي تقرب �لعبد من �حلق.. 1
عر�ئ�ص: �لذين ن�َّرت ظ��هرهم وب��طنهم باأن��رك. 2
�سفات . 3 لهم  �هلل،  خلقهم  رجال  هنا  و�ملر�د  �لذ�ت  جتليات  ب�سناء  منده�س�ن  �ملالئكة  من  �سنف  مهيَّم�ن: 

�ملالئكة.
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َحْرُف الَياِء:  ♦
ِتكرَ  ْنكرَ ِبررَْحمرَ ْعنرَا ِبالأرَْغيرَاِر عرَ ْقطرَ ل ترَ لنرَا اإِلرَْيكرَ ورَ لرَ امُلْنقرَِطِعنيرَ اأرَْو�صِ ا�صِ ا ورَ اللَُّهمَّ يرَ
ُد  ا اأرَحرَ اِحُد يرَ ا ورَ اِجُد يرَ ا مرَ درَدر14َ( يرَ اِجُد )عرَ ا ورَ درَدر66َ( )1( . يرَ ا اهللُ )عرَ . يرَ مرَ الرَّاِحِمنيرَ ا اأرَْرحرَ يرَ
ْوثرَ  ا ُمِغيُث اأرَِغْثنرَا الغرَ اأرَِغْثنرَا يرَ �ْصترَِغيُث فرَ ِتكرَ نرَ ُد، ل اإِلرَهرَ اإِل اأرَْنترَ ِبررَْحمرَ مرَ ا �صرَ ْرُد يرَ ا فرَ يرَ
لِقكرَ  ِّ خرَ ِمْن �رسرَ ِعقرَاِبكرَ ورَ ا ِمْن ِخْزِيكرَ ورَ ريُ اأرَِجْرنرَ ا جُمِ . يرَ ُبْعِدكرَ ْرِدكرَ ورَ طرَ ْقِتكرَ ورَ ْوثرَ ِمْن مرَ الغرَ
ْرُزُق  درَدر129َ( اهللُ لرَِطيٌف ِبِعبرَاِدِه يرَ ا لرَِطيُف )عرَ ا لرَِطيُف الُطْف ِبنرَا ِبلُْطِفكرَ يرَ . يرَ ِعنيرَ اأرَْجمرَ
لِقِه  اً ِبخرَ ِليمرَ ا عرَ لِقِه يرَ ا لرَِطيفرَاً ِبخرَ رَّاٍت( اللَُّهمَّ يرَ درَدر10َمرَ ِزيزُ )عرَ ُهورَ القرَِويُّ العرَ اُء ورَ �صرَ ْن يرَ مرَ
اِملنرَا  ا لرَِطيُف عرَ اً( يرَ ِبريُ )ثرَالثرَ ا خرَ ِليُم يرَ ا عرَ ا لرَِطيُف يرَ لِقِه الُطْف ِبنرَا يرَ ِبريرَاً ِبخرَ ا خرَ يرَ
اِت اْكِفنرَا  امُلِلمَّ اِت ورَ ايِفرَ امُلِهمَّ ا كرَ ِليِّ ُلْطِفكرَ يرَ ِنيِّ )5( عرَ ِهيِّ )4( �صرَ يِفِّ )3( برَ ِفيِّ )2( ورَ ِبخرَ
ْنيرَا  اِننرَا ُهُمومرَ الدُّ امُلْنترَِقِلنيرَ ِمْن اإِْخورَ اِئِبنيرَ ورَ الغرَ ِينرَ ورَ ا�رسِ احلرَ امُل�ْصِلِمنيرَ ورَ نرَا ورَ مَّ ا اأرَهرَ مرَ
ا  نرَ ُودَّ كرَ يِف ُقلُوِبنرَا، ورَ ُهمَّ اأرَ�ْصِكْن ُودَّ ا ررَِحيُم. اللَّ ُن يرَ ا ررَْحمرَ ا اهللُ يرَ ِرمُي. يرَ ا كرَ الآِخررَِة يرَ ورَ
ا  ذرَ ا  يرَ درَدر100َ(  ُدوُد )عرَ ورَ ا  يرَ  ، امُلقرَرَِّبنيرَ نرَاِبكرَ  اأرَْهِل جرَ ورَ  ، ِفنيرَ امُل�ْصطرَ اأرَْحبرَاِبكرَ  ُقلُوِب  يِف 
نرَا  ِبُحبِّ ورَ ُهْم،  ُيِحبُّ يِف  اِبِق  ال�صَّ ِبُحبِّكرَ  �ْصاأرَُلكرَ  نرَ ُيِريُد،  مِلرَا  اُل  عَّ فرَ ا  يرَ املرَِجيِد،  ْر�ِس  العرَ
ا،  اررَنرَ ِدثرَ ا، ورَ اررَنرَ كرَ الأرَ�ْصنرَى، �ِصعرَ ُودَّ ى، ورَ ترَكرَ الُعْظمرَ بَّ رَ لرَ حمرَ عرَ ْ ُه، اأرَْن جترَ الالِحِق يِف ُيِحبُّونرَ
ِعْندرَ  ُهورَ  ْن  مرَ ا  يرَ ورَ  ، اِكِرينرَ الذَّ ِلي�سرَ  جرَ ا  يرَ  ، امُلْنقرَِطِعنيرَ اأرَِني�سرَ  ا  يرَ  ، امُلِحبِّنيرَ ِبيبرَ  ا حرَ يرَ

 . ِعنيرَ ودرَكرَ اأرَْجمرَ ، اأرَِدْم لرَنرَا �ُصهرَ �رِسِينرَ ُقلرَوبرَ امُلْنكرَ

ًه( :  اأْ�صرَ اً ررَ اِف�صرَ ُه خرَ ْوترَ اً �صرَ ادَّ ِزيٍن مرَ ْوٍت حرَ ايِل ِب�صرَ ُقوُل التَّ )ُثمَّ يرَ

ا  اأرَنرَ ِزيزُ، ورَ ِزيزُ، اأرَْنترَ العرَ ا عرَ ، يرَ ْن ِللفرَِقرِي �ِصورَاكرَ ا الفرَِقريً، مرَ اأرَنرَ ، ورَ ِنيُّ ، اأرَْنترَ الغرَ ِنيُّ ا غرَ يرَ
 ، ِعيِف �ِصورَاكرَ ْن ِلل�صَّ ِعيُف، مرَ ا ال�صَّ اأرَنرَ ، ورَ ِيّ ، اأرَْنترَ الْقورَ ِويُّ ا قرَ ، يرَ ِليِل �ِصورَاكرَ ْن ِللذَّ ِليُل مرَ الذَّ

 . اِجِز �ِصورَاكرَ ْن ِللعرَ اِجزُ مرَ ا العرَ نرَ اأرَ اِدُر، اأرَْنترَ القرَاِدُر، ورَ ا قرَ يرَ

�أي يذكر �هلل تعاىل 66 مرة و�الأرقام �ل��ردة بعدها خا�سة �أي�سًا بعدد مر�ت �لذكر.. 1
خفي: م�ست�ر.. 2
ويّف: كثري.. 3
بهّي: جميل.. 4
�سني علي: رفيع م�رسق.. 5
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ُه ويقول:  اأْ�صرَ ُع ررَ ْرفرَ ُثمَّ يرَ

اِبِه  حرَ اأرَ�صْ لرَى اآِلِه ورَ عرَ لرَْيِه ورَ لَّى اهللُ عرَ اً( �صرَ ٌد ررَ�ُصوُل اهلِل )ثرَالثرَ مَّ ل اإِلرَهرَ اإِل اهللُ حُمرَ
ْبررَاِهيمرَ  اإِ اأرَِبيِه  لرَى  عرَ لرَْيِه ورَ اللَُّهمَّ عرَ لِّْم  �صرَ لِّ ورَ يال، ورَ�صرَ اأرَ�صِ ورَ ُبْكررًَة  ْيِتِه  برَ ْهِل  اأرَ ورَ اِجِه  اأرَْزورَ ورَ
لرَى  عرَ ِبيِحكرَ ورَ اِعيلرَ ذرَ اإِ�ْصمرَ ى ُروِحكرَ ورَ ِعي�صرَ ِليِمكرَ ورَ ى كرَ ُمو�صرَ ، ورَ ِليفرَِتكرَ اُودرَ خرَ درَ ِليِلكرَ ورَ خرَ

 . ِنيرَ املرَ ْمُد هلِل ررَبِّ العرَ احلرَ ، ورَ ِلنيرَ امُلْر�صرَ اِنِهْم ِمنرَ الأرَْنِبيرَاِء ورَ ِميِع اإِْخورَ جرَ

ثم ي�رسع قي قراءة الق�صيدة امليمية للموؤلف وهي هذه: 

 مبن عرفوا فيـــك املظاهر بالأ�صما اإلهي باأهل الذكر وامل�صهد الأ�صمى

 ــــالم وذاك النور مـــا خفه مرمىبنور بدا يف غيهب الوهم فاجنلى الظـ 

 عن الو�صف اإذ يف و�صفها ُحريِّ الفهما ب�ـــرس مقامـــات جتـــلُّ لعظمـهـــا
 وكل جليل قد جــــال نوره الظلمـا بـــكل خليـــل قد خال عـــن �صوائب

 مبا قد حوى قلب املحقق من رحمى بعر�ـــس بفر�س ال�صمـــاوات بالعال

 فلم يرها اإل فتـــى يف الهوى متـا باأ�ـــرسارك الالتي �صـــرتت جمالها

 فكـــم فاز باخلريات مـــن ركبه اأمـا ببـــدر اأتى يهـــدي الأنـــام حليكم

 بــــكل حمـــب يف مـحبتكـــم هـما باأهل الفنا وال�صكر وال�صحو والبقا

جلنابكـــم طالـــب  مريـــد   فلم يعرف الأحزان فيكم ول الهما بـــكل 

 وعينـــاي جادا يف دموع كما الدما دعونـــاك والأح�صاء يبـــدو زفريها

 وحبيك يا مـــولي قلبي قد اأ�صمى و�صربي تق�صى وانق�صى العمر راحال

وحقهم النك�صـــار  باأهـــل   ومن بك قد نالـــوا املقام املعظما اإلهـــي 

 ـمنـــام ومل ي�صكـــوا لـــزاد ول ظما ومن اأطلقوا الأكوان حبي وطلقوا الـ

 ومن بالهوى لل�صقم يف احلال اأ�صقما ومن مرغو للخـــد يف ترب اأر�صكم
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 وعبدهم اأ�صحـــى له الكون خادما عبيـــد ولكـــن امللـــوك عبيدهــــم

 مبن بتجلـــي القرب يا حب اأعجما اإلهـــي بهم اأدعوك يـــا �صيد الورى

اإلـهـــي تكرمـا تقبل وجد واعـــف و�صامح ملغرم  وتب وحتـــن يـــا 

 خليـــع عـــذار يف املحبـــة حكمـا لعبد غدا ي�صمـــى بحبك م�صطفى

طريقـــه وال�صالكـــني   وكل الـــورى من ف�صـــل ذلك عمما واأتباعـــه 
 على امل�صطفى من باملعارج اأكرما و�صـــل و�صلـــم �صيـــدي كل ملحة
 وبعد اخرتاق احلجـــب للرب كلما ونـــال دنـــوا ل ي�صاهـــي ورفعة
العظيـــم جالله  و�صلـــى عليــــه اهلل منـــا و�صلمـا و�صاهـــد مـــوله 
 وخ�ص�صـــه يف الكـــون اأن يتقدما واأر�صلـــه يدعـــو الربايـــا لقربـــه
�صـــواري ليـــوث  واأ�صحـــاب   ول �صيما ال�صديق مـــن فيه هيما واآل 
 واأولده ال�صـــادات ثم مـــن انتهى وفاروقـــه، عثمـــان، ثـــم ابن عمه
�صبيلـــه والناهجـــني   مـــدا الدهر ما هـــب ال�صبا تن�صما واأتباعـــه 

و�صلم  و�صل  الأكوان،  به جميع  ت�رسفت  من  وبارك على  و�صلم  �صل  اللهم 
وبارك على �صيدنا حممد الذي اأظهرترَ به معامل العرفان. 

و�صل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد الذي اأو�صح دقائق القراآن، و�صل و�صلم 
وبارك على عني الأعيان، وال�صبب يف وجود كل اإن�صان. 

اأفعال  اأركان ال�رسيعة للعاملني، واأو�صح  و�صل و�صلم وبارك على من �صيد 
الطريقة لل�صالكني، ورمز يف علوم احلقيقة للعارفني، ف�صل و�صلم اللهم عليه �صالة 
تليق بجنابه ال�رسيف، ومقامه املنيف، و�صلم ت�صليما دائما باهلل يا رحمن يا رحيم. 

اللهم �صل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد الذي زين مقا�صري القلوب، واأظهر 
�رسائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل حمجوب، ف�صل و�صلم اللهم عليه مما 

طلعت �صم�س الأكوان على الوجود. 
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و�صل و�صلم وبارك على من اأفا�س علينا باإمداده �صحائب اجلود، يا اهلل يا 
رحمن يا رحيم. 

“اللهم �صل و�صلم وبارك على �صيدنا حممد �صالة تدين بعيدنا اإىل احل�رسات 
الربانية، وتذهب بقريبنا اإىل ما ل نهاية له من املقامات الإح�صانية، ف�صل و�صلم 
اللهم عليه �صالة تن�رسح بها ال�صدور، وتهون بها الأمور وتنك�صف بها ال�صتور، 
�صبحانك  فيها  مرات( دعواهم  �صبع  )تقراأ  الدين”  يوم  اإىل  ت�صليما كثريا  و�صلم 

اللهم، وحتيتهم فيها �صالم، واآخر دعواهم اأرَْن احلمد هلل ربي العاملني. 

الكرام،  واآله  ولأ�صحابه  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  الفاحتة حل�رسته  يقراأ  ثم 
املنبهجة  قراءة  ثم ي�رسع يف  ال�رسيف،  الورد  اهلل جميعا، وملن�صئ هذا  ولأهل 

وهي هذه: 

وابتهــــج حمـــاه  نحـــو  فعــــج قـــم  املحيـــا  ذاك   وعلــــى 
غ�صقـــا وقـــم  الأكـــوان   وا�صـــدق يف ال�صـــوق ويف اللهج ودع 
تفـــز الأ�صتـــاذ  بـــاب  جنــــي والـــزم  خــــل  بذلـــك   وتكـــون 
اأبـــدا هـــوى  كل  عـــن  الهــــرج واأخـــرج  مـــع  التلفيـــق   ودع 
مـــن ترافـــق  اأخـــي  العــــوج اإيـــاك  طـــرق  عـــن  ينهـــك   مل 
كـــذا واذكـــره  وازهـــد  تلـجـــي اإقنـــع  ل  �صـــواه  ببـــاب   ك 
ومـــل خليـــل  للحـــان  ال�ـــرسج وادخـــل  اأبـــو  اخلمـــار   نحـــو 
النهـــج وا�ـــرسب واطـــرب ل تخ�ـــس �صوى ذا  عـــن  متـــل  اأن   اإيـــاك 
ولــــج كـــم اأنـــت كـــذا مل ت�صـــح اأفـــق فقـــم  الأبـــواب   واإىل 
منك�ـــرسا اأتيتـــك  يهــــج مـــولي  مل  �صوقـــي   وبغـــريك 
مـــن خليـــا  اإليـــك   �صومـــي و�صالتـــي مـــع حججي واأتيـــت 
عملـــي وكـــذا  علمـــي  مـــع حججــــي وكـــذا  دليلـــي   وكـــذاك 
الدمــــ غـــري  �صيئـــا  اأملـــك   ــــع خمافـــة اأن يغ�صـــى وهجـــي ل 
ل يق�صـــد  جنابـــك  غـــري  البهـــج هـــل  احل�صـــن  ذي   وجمالـــك 
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اإذا فهـــو  غـــريك  يق�صـــد  فجــــي مـــن  تـــراه  البعـــد   بظـــالم 
فنجـــى مـــن اأنـــت ت�صـــل فـــذاك مـــن الـ تهـــدي  ومـــن   ـهـــالك 
ت�صابقنـــي العـــني  كاللجـــج ودمـــوع  جتـــري  خوفـــك   مـــن 
فـــدع ويـــك  قلبـــي  عـــاذل   عـــذيل واق�ـــرس عـــن ذا احلـــرج يـــا 
تعذرنــــي مل  تعذلنـــي   دعنـــي يف الب�صـــط ويف الفـــرج كـــم 
�صـاغيـــة حلبيبـــي   �صمـــت عنـــد الوا�صـــي ال�صمــــج اأذين 
اأرد اخلمـــر  للمـمتـــزج يـــا �صاحـــب حـــان  واتـــرك   �صـرفـــا 
ودعــــ الأ�ـــرسار  كاأ�ـــس   ــــن اأ�صـــري بـــه مـــن ذي الهمـــج واأدر 
كـــذا اجلمـــع  ب�ـــرس  �صـــج مـــولي  وكل  اجلمـــع  وجمـــع   ك 
مبـــن ال�ـــرس  ب�ـــرس  رجــــي بالـــذات  منـــك  ربـــي   اإف�صالـــك 
ربـــي العظمـــى  املنبلــــج بحقيقتـــك  النــــور   وبنــــور 
اأزل بــــه  كنــــت  بالبلــــج بعمـــاء  جــــا  مـــن   مبـحمـــد 
احلـــب كـــذاك  القـــرب  املنعـــرج وب�ـــرس  اجلـــذب   واأهـــل 
الأكـــوا مـــن  اأوجـــدت  الأرج ومبـــا  مـــن  فيهــــن  مبـــا   ن 
وبهجتهـــم احلـــي  واملــــرج وباأهـــل  القـــدرة   وببـحـــر 
ولذتـــه الو�صـــل  املنت�صـــج وبطيـــب  الأنـ�ـــس   بب�صـــاط 
غـــدا بلـــواك  يف  مبنزعــــج وبقلـــب  لي�ـــس   وحياتـــك 
وعاملــــه الليـــل  ال�صبـــج بتجلـــي  كمـــا  الكـــون   وظـــالم 
وكــــذا اأفـــالك  البــــرج مبنـــازل  ثــــم   مبطالعـهـــا 
بهـــم مـــن  ب�صحــــب  جتــــي بـــالآل  اإلينـــا  اخلـــريات   كل 
بر�صـــا ك�ـــرسي  واجـــرب  مبتهـجـــي ي�ـــرس  بو�صـلـــك   لأكـــون 
هــــج واخلـــع خلـــع الر�صـــوان علـــى حـــب  حبـــك  يف   �صـــب 
يــــا نفحاتـــك  قلبـــي  بالفــــرج وامنـــح  وعجـــل   مــــولي 
متــــ مل  اإن  قلبـــي   ــــح خطايـــا الذنـــب مـــن الدرج واح�ـــرسة 
لناظمهـــا رب  يـــا  الــــدرج واغفـــر  اأعلــــى  رق   ولـــه 
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وابتهــــج وا�صمـــح لل�صامـــح مـــا ن�صـــدت حمـــاه  نحــــو   قـــم 
يحــــدو �صحـــرا  حـــاد  مـــا  باملـهـــج اأو  اأودت   ال�صــــدة 
الهـــادي علـــى  اهلل  احلجـــج و�صـــالة  يف  يهـــدى   و�صـــالم 
ولأحـمدنـــا املــــرج ملحمدنـــا  يف  اأقـــاح  فـــاح   مـــا 
خليفـتـــه ال�صديـــق  جنــــي وعلـــى  وكــــل  الفـــاروق   وكـــذا 
الـــدا �صهيـــد  عثمـــان  الــــدرج وعلـــى  اأعلــــى  ف�صمـــا  ويف   ر 
الأولد مـــع  احل�صنـــني  �صـــج واأبـــي  وكــــل  الأزواج   كـــذا 
وعتـرتـــه املهـــدي  الــــواأج وعلـــى  زمــــن  يف   امل�صبـــع 
لالأر�صيــــ مهـــد  مـــن   ــــن كمـــا قـــد بـــرح يف احلبـــج وعلـــى 
نحوهـــم حمـــب  مـــال   اأو �صـــار الركـــب علـــى ال�ـــرسج مـــا 
املـــوىل يدعـــو  داع  مـــا  الفــــرج اأو  مــــع  للن�ـــرس   يرجـــو 

الأولني، و�صل و�صلم على �صيدنا  اللهم �صل و�صلم على �صيدنا حممد يف 
�صيدنا حممد يف كل وقت وحني، و�صل  و�صلم على  الآخرين، و�صل  حممد يف 
و�صلم على �صيدنا حممد يف املالأ الأعلى اإىل يوم الدين، و�صل و�صلم على جميع 
الأنبياء واملر�صلني، وعلى املالئكة املقربني، وعلى عباد اهلل ال�صاحلني، من اأهل 
ال�صموات واأهل الأر�صني، ور�صي اهلل تبارك وتعاىل عن �صاداتنا ذوي القدر اجللي، 
اأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن �صائر اأ�صحاب ر�صول اهلل اأجمعني، والتابعني 

لهم باإح�صان اإىل يوم الدين. 

اح�رسنا وارحمنا معهم برحمتك يا اأرحم الراحمني، يا اهلل يا حي يا قيوم ل 
اإله اإل اأنت يا اهلل يا ربنا يا وا�صع املغفرة، يا اأرحم الراحمني اللهم اآمني. 

 



ملحق )2(
خمتارات من رحلة مصطفى البكري الصديقي

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

)برء األسقام يف زيارة برزة واملقام(
 

مقدمة: 

خ�ص�س البكري رحلته لقرية برزة، وهي قرية �صغرية تعد حالياً جزءاً من 
مدينة دم�صق وتقع اإىل: جهة ال�صمال منها مبحاذاة جبل قا�صيون، ويقال اإن فيها 
مقاماً من�صوباً ل�صيدنا اإبراهيم اخلليل، و�صميت برزة بهذا ال�صم لأنها- ح�صب ما 
ت�صري بع�س الروايات- املكان الذي ولد فيه �صيدنا اإبراهيم اخلليل، ويف روايات 
اأخرى اأنها املكان الذي برز فيه اإبراهيم عليه ال�صالم لقتال ملوك الأنباط الذين 
هزموا ابن اأخيه لوطاًًًًً و�صبوا اأهله، وبالنظر اإىل �صلة اإبراهيم اخلليل عليه ال�صالم 
اد واملت�صوفة، ويلتم�صون فيه الدعاء  باملكان، فقد اأ�صحت القرية مزاراً يوؤمه العبَّ

ح�صبما يت�صح من الن�صو�س التي اخرتناها من رحلة البكري للمقام: 

خمتارات من الرحلة: 

 يقول البكري يف مقدمة رحلته: 
»وبعد فيقول العبد الفقري م�صطفى الك�صري، ابن كمال الدين ال�صديقي، �صقاه 
اهلل مداما، كنت كثرياً ما اأزور مقام برزه املن�صوب للخليل منحنا اهلل به مراما 
يف �صنة 1123 توجهت اإليه، ومنه اإىل حر�صتا راجياً منه تفتح اإفهاما، فاأحببت 
ْرزة  اإفهاماً، واأن ا�صميها »برء الأ�صقام يف زيارة برَ اأجمع فيها وريقات تنور  اأن 

واملقام«. 

ويقول يف موضع آخر »ويحكى اأن �صيدنا اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم اأ�صافه 

تعاىل  اهلل  وّحد  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  اإبراهيم  له  فقال  ملّته،  رجل على غري 
حتى اأكرمك واأ�صيفك، فقال اأتريد يا اإبراهيم اأن اأترك ديني ودين اآبائي من اأجل 
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لقمة، وان�رسف عنه، فاأوحى اهلل اإليه يا اإبراهيم �صدقك، يل �صبعون �صنة اأرزقه، 
وهو ي�رسك بي، اأفرتيد اأنت منه اأن يرتك دينه ودين اآبائه لأجل لقمة؟! ، فلحقه 
اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم، و�صاأله الرجوع اإليه ليقربه، واعتذر اإليه، فقال له 
امل�رسك: يا اإبراهيم ما بدا لك، فقال له، اإن ربي عاتبني فيك، وقال اأنا اأرزقه منذ 
�صبعني �صنة على كفره بي، واأنت تريد اأن يرتك دينه ودين اآبائه لأجل لقمة، فقال 
امل�رسك: اأو قد وقع هذا؟ مثل هذا ينبغي اأن ُيعبد فاأ�صلم، ورجع مع اإبراهيم عليه 
ررَُمُه خلق اهلل تعاىل من كل وارد عليه، فقيل  مَّ كرَ ال�صالة وال�صالم اإىل منزله، ثم عرَ
له يف ذلك، فقال: تعلمت الكرم من ربي، فراأيته ل ي�صيع اأعداءه اأفال اأ�صيفهم؟ ، 
فاأوحى اهلل تعاىل اإليه اأنت خليلي حقا. ذكر هذه احلكاية �صيدي حميي الدين 

قّد�س اهلل �رسه املتني، يف الفتوحات يف باب اخللة«. 

واملعبد  الباهر،  املقام  هذا  اإىل  توجهنا  ثم  املقام:  إىل  مع صحبه  ويصف وصوله 
الطاهر يف يوم الثنني املبارك، نحن وبع�س الإخوان على قدم التجريد لعلنا يف 
اأجر نت�صارك، وكنا اأخذنا معنا ما تي�رس من زاد، كفى وزاد و�رسنا بعد اأن �صاعدتنا 
العناية، واأمدتنا بكمال ال�صتعداد، وجزنا يف الطريق على م�صجد الق�صاب الذي 
دفن فيه جملة من الأ�صحاب، ال�صهداء واملجاهدين الأجناب، فقراأنا لهم فاحتة 
اأن تكون الأبواب يف وجوهنا مفتحة، وزيارتنا هذه  الكتاب، ورجونا من ربهم 

زهورها الأرجة البهجة، مطلقة مفتحة. 

وي�صف البكري املكان الذي ُيقال اإن اخلليل اإبراهيم عليه ال�صالم ولد فيه: 
»ويف هذا امل�صلى مكان ي�صعد اإليه بنحو ثمان درجات، وفيه غار �صغري يقال 
اإن فيه ُولد اخلليل اإليه اأف�صل ال�صالة واأت الت�صليمات وقلت م�صرياً لذلك: )من 

الكامل( :

يف ذا الأِثر الذي فيه روىُولد اخلليُل بذا املقاِم كما اأتى

وقلت يف ذاك اأي�صاً: )من املتقارب( :
مقـــام اخلليـــل ُيزيـــل الغليل

ويغـــدو مييـــُل بكاأ�ـــسً قتيـــٍل 
فيـــا ذا العليل رقيـــقرَ العديلرَ

ويرَ�ْصفى العليـــلرَ يو�صل اخلليِل
وُيعطى اجلِزيـــل حُمبُّ اجلليِل 
ونلـــترَ اجلميلرَ بحـــبرَّ اجلميِل
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وقلت يف ذلك اأي�صاً: )من اخلفيف( : 

ْن عليِه يا خليلرَ الرّحمـــن يا مرَ
منُذ حلّـــت ركاب قد�صيك وادي

مـــن اإلهي اأْزكى ال�ّصـــالم واأوفر
�صاِمنا فـــاق كلَّ طيٍب ورَعنرب«

ويتحدث البكري عن تعبده ودعائه مع صحبه يف املقام قائاًل: »اإنا خرجنا خلارج املنزل 

النادي، و�رسنا يف اأكناف ذلك الوادي، وتو�صاأنا من املاء اجلاري يف و�صيع تلك 
ال�صحاري، و�صعدنا املكان الذي قيل فيه ي�صتجاب الدعاء لكل من اأتاه ملهوفا، 
واإليه �صعى، و�صلينا هناك ما تي�رّس من ال�صلوات، ودعونا اهلل تعاىل مبا األهم 
ثم  �صبيه،  اإل اجلنة  له  الذي ما  النزيه،  املكان  الدعوات، وجل�صنا يف ذلك  من 
عدنا اإىل امل�صلى املعمور، الذي بالأن�س الإبراهيمي مغمور، و�صلينا مع اجلماعة 
الظهر، ودعونا اهلل بح�صول الطهر، واأن ي�رسي نوره يف الباطن والظاهر، لي�صري 
وجودنا كلّه اأطهر طاهر، واأكلنا ما ي�رّسه لنا امللك القدير، و�صعدنا املكان الذي 
يف الغار ال�صغري، وجل�صنا نذكر اهلل تعاىل يف ذلك املعبد الزّاكي، بقلب خا�صع 
ولب خا�صع، وجفن باٍك وح�صل لنا حّظ كامل، وب�صط باطني ّ لكل منا �صامل، 
ودارت علينا يف احلانة، كوؤو�س الغرام والهيام مالنة، فهاج منا ما كان �صكن، 
وعاد الوجد متمّكنا بل اأمكن، وقد قلت يف ذلك مف�صحا عِن املقام مبعونة املالك: 

)من املجتث( : 

اأنـ�ـــس جنـــة  للّــــه 
كوؤو�ٌس فيهـــا  تـــدور 

حمـــُل كــــُل  تفـــوق 
الوجـــود ت�صلّي عـــن 

حق  الأولياء  كرامات  اأن  »واحلا�صل  قائاًل:  األولياء  كرامات  عن  البكري  ويدافع 

و�صدق، ومنكرها غري حمق، ولكن لي�س للويل م�صاكنتها والوقوف معها، اإذ هي 
ْي�س الرجال، ول يلزم اأن يكون كل ويّل له كرامة ظاهرة بخالف النبّي، فاإّنه  حرَ
يلزم اأن يكون له معجزات؛ لأنه خمرب عن اهلل، واملعجزة منزلة ُمنرَزّلة. قول احلق 
اأن يعلم  جّل وعال »�صدق عبدي يف كل ما يبلغ عني«، ول يجب على الويّل 
التوفيق وال�صتقامة على الطاعات  الكرامات  اأجّل  النبي. ومن  اأنه ويّل بخالف 
واحلفظ عن املعا�صي. قال بع�صهم: ذّرة من ال�صتقامة خري من األف كرامة، وكل 
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له خرق  ي�صري  عادة حتى  الكون  له يف  اهلل  عادة، خرق  نف�صه  من  من خرق 
العوائد عادة، ومن ثّبت وليته، حرمت حماربته«. 

فيقول:  ومطلوب  مندوب  أمر  اهلل  على  بهم  والتوسل  األولياء  قبور  زيارة  أن  البكري  ويرى 

»واإذا كانت الكرامة بخلق اهلل تعاىل ملن اأراد يف حياته، فله تعاىل اأن يخلقها له 
بعد مماته، وقد ثبتت يف حياتهم، فال انقطاع لها بعد وفاتهم، لعدم وجود دليل 
على انقطاعها، فكانت زيارتهم، والتربك باآثارهم اأمراً مندوباً مطلوباً، والتو�صل 
بهم اإىل اهلل يف احلوائج لأجل ق�صائها �صبب لنيل كل مرغوب، ويف احلديث عنه 

�صلى اهلل عليه و�صلم: 

»من زار قرب والديه اأو اأحدهما يف يوم اجلمعة، وقراأ )ي�س( غفر له، ويف 
كذا يف  له«  اهلل  غفر  مرة  كل جمعة  اأحدهما يف  اأو  والديه  قرب  زار  من  رواية 

اجلامع ال�صغري. 

قبور  بزيارة  فكيف  مغفرة،  ب�صببها  حت�صل  الوالدين  قرب  زيارة  كان  واإذا 
الأنبياء الذين هم اأحياء يف قبورهم ياأكلون وي�رسبون وينكحون وي�صلون تلذذا 

ل تعبدا؟ «. 

خامتة الرحلة: 

وخيتم البكري رحلته قائاًل: »نرجع اإىل ما كنا ب�صدده ثم اإننا دخلنا القرية بعد 

اإنا �رسعنا يف  الغروب، ووفد علينا بع�س الإخوان، وحترك منا كل طروب، ثم 
خطبة هذه الر�صالة، وما كان يل يف و�صعها نّية يف تلك احلالة، وقراأنا بعد اأن 
ح�رس الع�صاء، و�صلينا الع�صاء الِورد املعهود، وبرق بارق ال�صفا وطرق طارق 

الأن�س ووفا نيل اجلود، وقلت موالياً: )من الب�صيط( : 

ت بروُق التجلّي يف بوادينا لحرَ
ومْذ علينا اجنلْت كا�صاُت هادينا

واأ�رسقْت �صم�ُس من نرَهوى بوادينا 
هـا دينـا ِغْبنا بـهـــا واترَخذنــــا حبَّ
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بع�س  لزيارة  نرتدد  وكنا  اأحالم،  بارقات  فكاأنها  اأيام  ثمانية  اأقمنا  ثم   
ال�صاحلني هناك فذهبنا نحن وبع�س الإخوان الفاحلني، اإىل زيارة ال�صيخ مو�صى، 
املغمورة،  املعمورة  والآثار  امل�صهورة،  الأحوال  �صاحب  كوؤو�صاً،  زواره  ال�صاقي 
التي  العطرية  والرو�صة  املنرية،  احل�رسة  تلك  يف  تعاىل  اهلل  نذكر  فجل�صنا 
العارف  �صيدي  ق�صيدة  هادينا  حرك  ما  حادينا،  فاأرَن�صدرَنا  مطرية،  بالإمدادات 
�رسه  اهلل  قد�س  اجليلي  الكرمي  عبد  ال�صيخ  قربه،  �صل�صبيل  من  وال�صارب  بربه، 
ال�صل�صبيلي، التي ذكرها اأوائل واإن�صانه الكامل، يف معرفة الأواخر والأوائل، وهي: 

)من الطويل( : 

والليُل مظلٌم  ال�ّصم�سرَ  �صالٌف تريكرَ 
جتـــّل عن الأو�صاف لطـــًف �صماِئل
اإذا ُجليـــت يف اأكوؤُ�ـــسٍ من ُحبابها 
ُخذوا يا ُندامـــى من ُحباِب دنانها 
ول ُتهملــــوا بـــاهلِل قـــْدررَ جناِبهـا

وتبدى ال�صهى وال�صبُح بال�ّصوِء يعلُم
�صمـــوٌل بها رافد الزّمـــان امُل�رسُم
وديررَت يـــدوُر الّدهرُ وهـــو ُمزمِزُم
ــــّل وتـعظــــُم اأمــــاين اآمــــال جترَ
ْتــــُه اإل التنـّدُم ـن قاترَ فمـا حـــظُّ مرَ

وبعد اأن متمنا اأيام ال�صفا يف تلك املعاهد التي دورها ما اختفى، رجعنا 
بعد وداع تلك الربوع والبقاع، اإىل خلوتنا اجلاليِة اأكوؤ�س مداٍم حالية، مقيمني 
على ما كنا عليه من تعاطي اأوراد تك�ُصب الواردين عليها زائد اإمداد، وليكن هذا 
اآخر ما ي�رس اهلل لنا نظامه وتبيي�صه يف هذه الزيارة املباركة الب�صامة، واحلمد 

هلل اأولً واآخراً، ظاهراً وباطناً، اإىل يوم الدين. 

و�صلى اهلل و�صلم على �صيدنا حممد 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، 

واحلمد هلل رب العاملني«. 



ملحق )3(
خمتارات من كتاب مصطفى البكري الصديقي

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

مقدمة الوصية: 

»فيقول العبد الفقري، والعاجز احلقري، تراب الأقدام، وخادم اخلدام؛ م�صطفى 
ّا منَّ  بن كمال الدين بن علي، ال�صديقي ن�صباً، اخللوتي طريقة، احلنفي مذهباً: ملرَ
اهلل �صبحانه وتعاىل بزيارتي للبيت املقد�س الأقد�س، واملنزل ال�صامي الأنف�س، 
ثم منَّ عليَّ بزيارتي لكليمه مو�صى عليه ال�صالم، وخليله اإبراهيم عليه ال�صالم، 
جبال  يف  الذين  لالأنبياء  بزيارتي  ثم  الأعالم،  الأنبياء  وبقية  الكرام،  واأولده 
ري –قد�س اهلل  نابل�س حني ذهابي اإىل زيارة �صيدي ال�صيخ علي بن خليل الُعمرَ
املحفوفة  ال�صام  دم�صق  اأرا�صي  نحو  اإىل  بتوجهي  ق�صى  ذلك  بعد  ثم   ، �رسه- 
باللطف والإنعام، وكانت مدة اإقامتي يف بيت املقد�س �صتة اأ�صهر وبع�س اأيام، 
وذلك لأين خرجت من ال�صام يف تا�صع حمرم احلرام �صنة اثنتني وع�رسين ومائة 
واألف، ودخلت بيت املقد�س يف التا�صع والع�رسين من حمرم احلرام، وعزمنا على 
التوجه يف اأوائل �صعبان املبارك من ال�صنة املذكورة، وكان قد ات�صل بطريقتنا 
الطريقة اخللوتية جماعة، فلما اأردنا التوجه ق�صدنا اأن نتحفهم بو�صية خمت�رسة، 
التخلق  من  يحتاجونه  فيما  لهم  منبهة  لتكون  الطريق؛  اأركان  لأغلب  جامعة 
باأخالق اأولئك الفريق، واهلل اأ�صاأل اأن ينفع بها من طالعها، وعمل مبا فيها من 

الإخوان، واأن يجعلها �صبباً جلذبهم اإىل نيل مقامات الإح�صان«. 

واجبات املريد والتزاماته: 

»اعلموا اإخواين اأن طريق ال�صادة العارفني من اأهل احلق والطريق املبني 
و�صلوكه  م�صهود،  ول  حم�صو�س  غري  غيب  طريق  اأجمعني-  عنهم  اهلل  –ر�صي 
والإذعان  باآثاره،  الت�صديق  املريدين  على  فيجب  الغيوب،  عن  لأنه  بالقلوب؛ 
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�صلوكه  لأن  وال�صتعداد؛  الكلي  والتوجه  والجتهاد،  اجلّد  مع  اأنواره  ل�صطعات 
ي�صعب على النفو�س، لكونه علم ذوق ول ي�صطر يف الطرو�س، ومثال ال�صالك فيه 
كمثال ال�صائر يف طريق احلج، فاإن من اأراد ال�صري يف طريق احلج ل بدَّ له من 

ترك ماألوفاتهن وهنا كذلك. 

ثم يرتك الأهل والأوطان رغبة يف اإر�صاء امللك الدَّيان، وكذلك هنا ل بد له 
األ يلتفت اإىل اأهل ول اأوطان ول اأ�صحاب ول خالن، بل ل بد له من زاد، وهو هنا 

اِد الترَقورَى« البقرة 197.  رْيرَ الزَّ اإِنرَ خرَ ُدوا فرَ زرَوَّ التقوى لقوله عز من قائل »وترَ

ول بد له من �صالح لي�رسب به عدوه، وهو هنا الذكر. ول بد له من مركوب 
اإىل  حتى يهون عليه الطريق، وهنا املق�صود من الهمة؛ لأن بها يرتقي املريد 

اأعلى املقامات. 

�صلك  من  فاإن  املربي،  الأ�صتاذ  هنا  وهو  اأمامه،  ي�صري  دليل  من  له  بد  ول 
الطريق بغري دليل تاه و�صل، ورمبا هلك مع الهالكني. 

الطريق  اأهل  فاإن  الكمال،  بعد  اإىل  ذلك  على  الزائد  القدر  يف  ي�صتغل  ول 
يجب عليهم األ يخطوا خطوة ينكرها ال�رسع عليهم، فاإن كل من خالف ال�رسيعة 
فالشريعة أصل، واحلقيقة فرعها، فكل من  املحمدية تاه و�صل عن الطريقة املر�صية، 
مل حيكم األصل ال ينتفع بالفرع، ولهذا كان �صيد روؤ�صاء الطائفة اأبو �صليمان الداراين 

–قد�س اهلل �رسه- يقول: ما حرموا الو�صول اإل بت�صييع الأ�صول. 

ف�رسيعة بال حقيقة عاطلة، وحقيقة بال �رسيعة باطلة، ولهذا قال ال�صيخ 
حميي الدين اهلل �رسه: 

ل تقتدي بالذي زالت �رسيعته عنه ولو جاء بالأنبا عن اهلل«

أوصاف املريدين: 

االشرتاك يف املال واملتاع: . 1
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»ومن اأو�صافهم: األ يقول اأحد منهم مايل، ول متاعي، ول كتابي، ول ثوبي، 
اإخوانه كتابه ول ثوبه ول  اأحداً من  لأن العبد ل ملك له مع �صيده، فال مينع 
حاجة من حوائجه اإذا كان اأحد اإخوانه حمتاجاً اإليها، لأن الإخوان جميع مالهم 
م�صرتك بني اإخوانهم، لي�س لأحدهم ملك حاجة دون الآخر، ولي�س لهم اأن ميتحنوا 
بع�صهم بع�صاً بطلب �صيء ل ت�صمح به النفو�س عادة اإل عند ال�صطرار الكلي، 
عطاء  ويكون  ولني،  برفق  طلبه  يكون  اأن  حاجة  اأخيه  من  اأحدهم  طلب  واإذا 

امل�صئول اأي�صا بب�صا�صة وفرح، ويرى اأن الف�صل لالآخذ. 

ومما يجب عليهم التخلق بالأخالق الكرمية، وجتّنب الأو�صاف الذميمة؛ لأن 
الت�صوف هو ال�صفاء والوفاء والتخلق باأخالق امل�صطفى«. 

االلتزام بشروط الطريق: . 2
»ول يكفي املريد التعلق، بل ل بدَّ له من التخلّق وهما يثمران التحقق، 
ومما يجب عليهم القيام ب�رسوط الطريق الثمانية قياماً كلياً وهي: الصمت: فعلى 
املبتدئ ال�صمت بل�صانه عن لغو احلديث، وبقلبه عن جميع اخلواطر، فاإن من 
�صمت ل�صانه وقلبه انك�صفت له الأ�رسار وجليت عليه املعارف الأبكار، واجلوع: 
األ ي�رس بنيته، والسهر:  اأهل الطريق اختياري ل ا�صطراري، ولكن ب�رسط  وجوع 
وهو على ق�صمني: �صهر العني لتعمري الوقت ولدوام الرتقي يف املنازل العلية، 
واأما �صهر القلب فهو تيقظه من نوم الغفلة والق�صد اإىل منازل امل�صاهدة والقرب. 
�صبحانه  املوىل  ل�صحبة  اإيثاراً  اخللق  عن  والنقطاع  النفراد  وهو  واالعتزال: 

وتعاىل، ويكون بالأج�صام، وهذا حال املريدين، وبالقلوب وهذا مقام العارفني، 
ال�صيخ املريد  الذي يلقن  الذكر بال�صم  وباطناً، ومداومة  ارة ظاهراً  الطهَّ ودوام 
به، ونفي اخلواطر عن القلب، وربط قلب املريد بالأ�صتاذ ومعناه اأن يداوم املريد 
يورث معرفة  وهو  القوم،  عند  ال�رسوط  اآكُد  وهذا  ال�صيخ،  �صورة  م�صاهدة  على 

الرتقي من مقام اإىل اآخر. 
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االلتزام بآداب الذكر: . 3
»ومن اأو�صافهم: اإذا اجتمعوا يف حلقة الذكر اأن تتوافق اأ�صواتهم، لأن ذلك 
اأبلغ يف التاأثري، فاإذا خالف اأحدهم ينبغي اأن يرجع اإىل موافقتهم، فاإن مل يرجع 
توافقت منهم  اإذا  اإل  التام  لأنهم مل يح�صل لهم احلظ  اإخوانه،  اأ�صاء مع  يكون 
الأ�صوات، وكانت م�صاألتهم واحدة، واأن يت�صاموا لئال يدخل ال�صيطان بينهم، واأل 
يخلوا باأدب من اآداب الذكر، وهي ع�رسون اأدباً، خم�صة �صابقة على الذكر، واثني 

ع�رس يف حالة الذكر، وثالثة بعده«. 

ترك اجملادلة واملباحثة واملماراة: . 4
»فاإن كل من فتح على نف�صه من املريدين باب املجادلة، فقد فتح على 
اأبداً، فليجتهد  الرئا�صة ل يفلح  الرئا�صة ومن فتح على نف�صه باب  نف�صه باب 

املريد يف �رسط ال�صمت ما اأمكن«. 

التباعد عن خمالطة األحداث ومعاشرتهم: . 5
ارة  » فاإن معا�رسة مثل هوؤلء مما يوقع املريد يف املهالك؛ لأن النف�س اأمَّ
بال�صوء، ميالة اإىل املعاطب، تلقي �صاحبها يف املهلكات، وقد قال الق�صريي » 
ومن ابتاله اهلل ب�صيء من ذلك فباإجماع ال�صيوخ: ذلك عبد اأهانه اهلل وخذله، بل 

له«.  عن م�صالح نف�صه �صغله، ولو باألف األف كرامة اأهرَ

أخالق املريدين: 

اأن  اأحد  اأراد  واإذا  لإخوانهم  اجلناح  وخف�س  واللني  الرفق  اأخالقهم:  »ومن 
ين�صح اأخاه فالن�صيحة بلطف لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم »من اأمر مبعروف 
فليكن اأمره مبعروف« رواه الديلمي )3/ 585( والبيهقي يف ال�صعب )6/ 99( . 

بع�صهم  يوقظ  واأن  نف�صه،  على  اأحدهم  من  اأ�صفق  بع�صهم  على  وليكونوا 
منهم  كل  يخ�ص�س  واأن  بتلطف،  والأذكار  الغنائم  واأوقات  الأ�صحار،  يف  بع�صاً 
اإخوانه بالدعاء يف اأوقات ح�صول ال�صتئنا�س والب�صط لأحدهم يف اخللوات، لأن 
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دعاء الأخ يف ظهر الغيب ل ُيرد. واأن كالً منهم يقدم م�صالح اإخوانه على م�صالح 
با�صتق�صائه  الثواب  نيل  يف  له  ت�صبب  اإنه  حيث  لأخيه  الف�صل  ويرى  نف�صه، 
حلاجته، قال  )اإن اهلل يف عون العبد ما دام العبد يف عون اأخيه( رواه م�صلم 

 . )2074 /4(

واإذا غاب اأحد عن الأوراد فلي�صاألوا عنه، فاإن غاب حلاجة دعوا له بق�صائها، 
اأحد منهم للخدمة جل�صوا عنده للخدمة،  اأحتاج  واإن  عادوه،  واإذا كان مري�صاً 
الأوراد، ويكونون كلهم كج�صد  التهجد وفواحت  ال�صفاء عقب  اهلل  له من  وطلبوا 

واحد. 

ال�صالة  عليه  لقوله  والكبار،  غار  ال�صرَّ مع  والنك�صار  الذل  اأخالقهم:  ومن 
وال�صالم: »من توا�صع هلل رفعه اهلل، ومن تكرب على اهلل و�صعه اهلل« رواه ابن اأبي 

�صيبة )7/ 120( . 

وقد قال ال�صيد اجلليل الإمام عبد القادر اجليالين- قد�س اهلل �رسَّه: - »ما 
و�صلت اإىل اهلل بقيام ليل ول �صيام نهار ولكن و�صلت اإىل اهلل بالكرم والتوا�صع 

و�صالمة ال�صدر«. 



فهارس التحقيق
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• �أب� حممد فخر �لدين �لدين عثمان بن علي بن حممد �لبارعي �لزيلعي �حلنفي 37	
• �أحمد �الأ�س�د �لدين�ري 84	
• �أحمد �لبدوي �نظر، �أحمد بن علي بن �إبر�هيم �حل�سيني �لبدوي �أب� �لفتيان �سهاب �لدين �أب� �لعبا�ص.	
• �أحمد �لبّني 50، 52	
• �أحمد بن حامد �لعدوي �لدردير 13، 76	
• �أحمد �لدردير �نظر، �أحمد بن �أبي حامد �لعدوي �لدردير	
• �أحمد �لدمنه�ري 78	
• �أحمد بن �سامل �خلل�تي 68	
• �أحمد �ل�سيد علي �ل�ساوي 79	
• �أحمد �لطيب 80	
• �أحمد عبد �لهادي �لق�سبي 79	
• �أحمد �لعرو�سي 10	
• �أحمد �لع�سايل 69	
• �أحمد بن علي بن �إبر�هيم �حل�سيني �لبدوي، �أب� �لفتيان، �سهاب �لدين �أب� �لعبا�ص 47	
• �أحمد �لغز�يل 69	
• �أحمد بن كمال �لدين بن عبد �لقادر �ل�سديقي 32، 56	
• �أحمد بن حممد �لنخلي �ملكي 61، 64	
• �أحمد حممد �أمني �ل�س��ربي 79	
• �الأخي�رسي، �نظر عبد �لرحمن بن حممد بن حممد بن عامر �الأخ�رسي	
• �أر�سالن �لدم�سقي 40	
• �إ�سماعيل �جلرومي 41، 83	
• �إ�سماعيل �لعجل�ين بن حممد بن عبد �لهادي بن عبد �لغني �جلر�حي 37، 54	
• �إ�سماعيل بن حممد بن �سيد 61	
• �الأ�سم�ين 34	
• �إليا�ص �لكردي �نظر،	
•  �إليا�ص بن �إبر�هيم بن د�ود بن خ�رس �لكردي 35	
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• �أمني �إبر�هيم �لهر�وي 79	
• �أي�ب �خلل�تي 68	
• بدر �لدين حممد بن ي��سف بن بدر�ن 69	
• �أب� �لربكات عبد�هلل بن �أحمد بن حمم�د 37	
• برهان �لدين بن �إبر�هيم �للقاين �ملالكي 35	
• برهان �لدين �أب� �حل�سن �نظر، علي بن �أبي بكر �لفرغاين	
• برهان �لدين �أب� ��سحاق، �نظر �إبر�هيم بن �ل�سيخ تاج �لدين �لفز�ري 	
• �لبغد�دي 9، 41، 46	
• �أب� بكر �ل�سديق 8، 17، 53، 54، 77	
• �أب� بكر �ل�ر�ق 73	
• �لبكري، �نظر م�سطفى �لبكري �ل�سديقي.	
• بريز�ده بن عز �لدين �خلل�تي 69	
• تاج �لدين �أب� �ل�فا حممد 45	
• �جلربتي 8، 41، 56	
• جعفر �ل�سادق 30	
• جمال �لدين �لتربيزي 68، 84	
• جمال �خلل�تي 69، 70	
• جالل �لدين �ل�سي�طي: �نظر عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن خ�رس بن �أي�ب بن حمد بن ه�سام �لدين 	
• جالل �لدين �أ�سعد بن حممد بن حمم�د �ل�سري�زي �حلنفي 56	
• �جلمال: �نظر، عبد�هلل حممد �ل�سرب�وي	
• �جلنيد 40	
• حاجي خليفة 5	
• حبيب �لعجمي 84	
• �بن حبي�ص �نظر، حممد بن بدير	
• ح�سام �لدين �لهندي 10، 60	
• ح�سن �آغا بن حممد مكي �لفخري 57	
• ح�سن بن ب�رس 51	
• �حل�سن �لب�رسي 85	
• ح�سن �جلربتي 10	
• �أب� �حل�سن بن �خل�ساب 44	
• ح�سن �لد�س�قي �جلنيدي 79	
• ح�سن عبد �لرحمن �ل�سل��دي 1، 19	
• �أب� �حل�سن �ل�سيباين �نظر حممد بن ح�سن بن فرقد �ل�سيباين	
• ح�سن عبد �للطيف �حل�سيني 65	
• �حل�سن بن علي بن �أبي طالب 30، 31، 4	
• ح�سن بن علي قر�با�ص 43	
• �حل�سن بن حممد �لب�ريني �ل�سف�ري 4	
• ح�سن بن مقلد �جلي��سي 54	
• خالد �الأزهري 33	
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• خالد �خلليلي 10	
• خالد بن �ل�ليد 48	
• خ�رسو با�سا 50	
• خري �لدين بن �أحمد بن علي بن زين �لدين بن عبد �ل�هاب �الأي�بي �لعليمي �لفاروقي �لرملي 40، 42	
• خري �لدين �لت�قادي 83	
• خري �لدين �لرملي �نظر: خري �لدين بن �أحمد بن علي بن زين �لدين بن عبد �ل�هاب �الأي�بي �لطيبي 	

�لفاروقي �لرملي.
• د�ود بن ن�سري �لطائي �لرباين 51 ، 84	
• �لدكدكجي �نظر، حممد �لدكدكجي.	
• ر�غب �لطباخ 50	
• رجب با�سا 47	
• ر�سا �لزعيم 50	
• ر�سا كحاله 8، 9، 46	
• ركن �لدين �أب� �لغنامي بن حممد 68	
• ركن �لدين �لزجناين 68	
• ركن �لدين  حممد بن �لف�سل �ل�سنجاين 84	
• زغل�ل �مل�سيلي 79	
• �لزيلعي 37	
• �رس�ج �لدين �حللبي 40	
• �رسكي�ص 9	
• �ل�رسي �ل�سقطي 84	
• �سعد �لدين �لتفتاز�ين 36	
• �لعيد حممد �لبليدي 10	
• �ل�سلطان �سليمان �لقان�ين 45	
• �أب� �سليمان: �نظر، د�ود �لطائي �لرباين 	
• �سليمان با�سا �لعظم 56	
• �سليمان بن �سامي حمم�د 78	
• �ل�سمي�ساطي �نظر، �أب� �لقا�سم علي بن حممد بن يحيى �ل�سلمي 	
• �ل�سي�طي، �نظر عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد بن خ�رس بن �أي�ب جالل �لدين.	
• �سنان با�سا 41، 50	
• �سيف �لدين طرنطاي 52	
• �ل�سافعي 35	
• �ساه ويل �خلل�تي 68	
• �ل�سبلي 73	
• �رسف �لدين حمم�د بن عبد�هلل �لبطايل �حلنفي 56	
• �ل�رسقاوي �نظر يحيى جالل �لدين بن بهاء �لدين �ل�رسقاوي �لباك�ي	
• �سعبان �لق�سط�ين 83	
• �سلبي خليفة 69	
• �سهاب �لدين �أحمد بن حممد �لنخلي 61	
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• �سهاب �لدين عمر �ل�سهروردي 68	
• �ل�سهاب حممد �لعرو�سي 10	
• �سهاب �لدين حممد بن حمم�د �لتربيزي 68، 84	
• �سهاب �لدين �بن �لهائم 45	
• اي 51	 �سالح �حل�سَّ
• �سدر �لدين �خلل�تي 61	
• �سدر �لدين عمر �خلياوي 83	
• �ل�سديقي �لبكري �نظر، م�سطفى �لبكري �ل�سديقي 42	
• �ل�سديقي �حل�سني 63	
• �بن �ل�سيدالين �نظر، �سهاب �لدين حممد بن حمم�د �لتربيزي.	
• طا�ص كربى ز�ده 5	
• عائ�سة �أم �مل�ؤمنني 71	
• عبد �حلميد بن بادي�ص 81	
• عبد �لرحمن بن �أبي بكر بن عثمان بن حممد بن خ�رس بن �أي�ب بن حممد بن ه�سام �لدين جالل �لدين 	

�ل�سي�طي37، 59.
• عبد �لرحمن �أحمد �جل�سط�يل 81	
• عبد �لرحمن �ل�رسيف 81	
• عبد �لرحمن �ملجلد 33، 35، 64	
• عبد �لرحمن بن حممد بن حممد بن عامر 36	
• عبد �لرحيم بن �أحمد �حلنفي �الأزبكي �لكابلي 37	
• عبد �لرحيم �لط�خي 36	
• عبد �ل�سالم بن �إبر�هيم �للقاين �لكتاين 8، 35، 40، 46، 47	
• عبد �ل�سالم بن عمر  بن علي بن حممد �جل�يني 37	
• عبد �لعزيز بن مرو�ن 56	
• عبد �لعزيز حممد �جلمل 78	
• عبد �لغني �لعمري 16	
• عبد �لغني �لنابل�سي 4، 42، 51، 56، 64	
• عبد �لقادر بن �إبر�هيم بن �رسف �لدين �أحمد بن علي بن �أحمد �لكيالين 44	
• عبد �لقادر �ل�سديقي 30	
• عبد �لقادر بن م��سى بن عبد�هلل بن يحيى �لكيالين �حل�سيني �أب� حممد 48، 49.	
• عبد �لقادر �لكيالين �نظر عبد �لقادر بن �إبر�هيم بن �رسف �لدين �أحمد بن علي بن �أحمد.	
• عبد �لقاهر بن عبد�هلل بن حممد بن عبد�هلل عم�يه بن �سعد �لكيالين 69	
• عبد �لكرمي �ل�رسباتي بن �أحمد بن عل��ن بن عبد�هلل �ل�رسقاوي 15، 64	
• عبد �للطيف بن ح�سام �لدين �حللبي 35، 38، 40، 41، 42، 58، 70	
• عبد �هلل �أغا بن �حلاج ح�سن �أغا 28، 50	
• عبد �هلل �لب�رسي 64	
• عبد �هلل بن �سامل �لب�رسي 61	
• عبد �هلل بن �سامل �ملكي 61	
• عبد �هلل �ل�رسقاوي 57، 78	
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• عبد �هلل بن عبا�ص 37	
• عبد �هلل بن �ملبارك 53	
• عبد �هلل بن حممد �ل�سربو�ي 10	
• عبد �هلل �مل�رسي 66	
• عبد �ل�هاب �الأ�سي�طي 80	
• �أب� عبيدة �جلر�ح 51	
• عثمان بن �ل�سمعة 36	
• �لعجل�ين، �نظر �إ�سماعيل بعد حممد بن عبد �لهادي بن عبد �لغني �لعجل�ين 	
• عز �لدين �ل�رسو�ين 83	
• �لع�سقالين: 34	
• ع�سام �لدين �إبر�هيم بن حممد �ال�سفر�ييني 35	
• عفيف �لدين بن �سم�ص �لدين 52	
• عفيف بن حممد ح�سني �لدين �لقا�سمي 75، 76	
• عالء �لدين علي �الأط�ل �لعربكريي 41	
• علي بن �أبي بكر �لفرغاين 40	
• علي �سعال �ل�سلطانية 67	
• علي بن �أبي طالب 8، 30، ، 69، 85	
• علي قر�با�ص 38، 41، 70	
• علي �لق�سريي 76، 77	
• علي بن عليل 42	
• �بن �لعماد �حلنبلي 4	
• عمر بن �إبر�هيم �ل�سفرجالين 37	
• عمر بن �أبي بكر �لبي�سار 80	
• عمر بن عبد �لعزيز 56	
• عمر بن �خلطاب 42، 78	
• عمر �خلل�تي 69، 70، 84	
• عمر �لف�ؤ�دي 83	
• عمر �لقا�سي ) وجيه �لدين �أب� حف�ص ( 69	
• عمر حممد مرو�ن 79	
• عمر بن هيكل بن جعفر �ل�سرب�وي �لعمري 78	
• ع�ين �أب� عمر�ن �لقبي�سي 79	
• �لغز�يل ) �أب� حامد ( 71	
• فاطمة �لزهر�ء 31	
• �أب� �لفتح �ملقد�سي �ل�سافعي 56	
• �لف�سل �ل�سنجاري 68	
• �بن �لفقيه �حللبي 44	
• فيلبا فردريك 80	
• �أب� �لقا�سم علي بن حممد بن يحيى �ل�سلمي 56	
• قا�سم بن هبة �هلل �لهندي 10	
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• �لقا�سي زكريا 34، 40	
• قر�با�ص �ل�يل 41	
• قطب �لدين حممد بن �أحمد �الأكربي 68، 84	
• كامل عبد �جل��د �لقاياتي 79	
• �لكتاين �نظر، عبد �ل�سالم عبد �إبر�هيم �للقاين �لكتاين  	
• �بن كثري 40	
• كحاله �نظر، ر�سا  كحاله	
• كمال �لدين حممد �حلريري 68، 69	
• �لك�ر�ين، �نظر، حممد بن �إبر�هيم �لك�ر�ين	
• ليلى علي �مل�رسي 41	
• �للقيمي �لدمياطي �نظر، م�سطفى �أ�سعد	
• مالك بن �أن�ص 42	
• جمري �لدين �حلنبلي 42، 44، 45	
• حممد بن �إبر�هيم �لك�ر�ين 10	
• حممد �إبر�هيم حممد عثمان 80	
• حممد بن �أحمد �لتافالتي 46، 48، 49، 55	
• حممد بن �أحمد �حللبي �ملكتبي 54	
• حممد بن �أحمد بن �سعيد عقيلة 61	
• حممد �أحمد �لطاهر �حلامدي 80	
• اين 80	 حممد �أحمد �لطيب �حل�سَّ
• حممد �أحمد م�سطفى �لدمرد��ص 79	
• حممد �آغا �لبكري 46	
• حممد �الأمني �ملحبي 4	
• حممد �لباقر بن زين �لعابدين  30	
• حممد �لبخيت  70	
• حممد بن بدير 11	
• حممد �لبليدي 10	
• حممد بهاء �لدين �الأرذجناين 62، 69، 70، 83	
• حممد بهاء �لدين �لبخاري 62	
• حممد بري�م �خلل�تي 70، 83	
• حممد جلبي �سايل حيدر 33	
• حممد جمال �خلل�تي �ل�سهري بجلبي �سلطان �الأق�رس�ين 83	
• حممد �حلبال �لفاكي 36	
• حممد بن �أبي �حل�سني بن عبد�هلل بن عثمان �لبدر�ئي 40	
• حممد �خلل�تي 70	
• حممد بن خليل بن علي �ملر�دي 4، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 37، 40، 48، 52، 70	
• حممد بن خري �لدين بن �أحمد بن علي �الأي�بي �لعلمي �لرملي 24	
• حممد �لدكدكجي 4، 34، 62	
• حممد �لر�بع 41	
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• حممد ز�هد �لك�ثري 41	
• اي 4، 51 	 حممد �سعيد بن �سالح �حل�سَّ
• حممد بن �سامل �حلفناوي 10، 47، 57، 59، 68، 76، 78، 81	
• حممد بن �ل�سيد عبد �لرحيم 19	
• حممد �سيد مفتاح 80	
• حممد �لط��قي 66	
• حممد �ل�سمريي �لطرعاين 67	
• حممد حمم�د �أحمد �أب� ها�سم 79	
• حممد عبد �خلالق �ل�سرب�وي 78 	
• حممد بن عبد �لرحيم �خلانط�ماين 15، 16، 19، 67	
• حممد بن عبد �لكرمي �ل�سمان 78	
• حممد عبد �ملتعال �لبه�تي 79	
• حممد بن عل��ن 80	
• حممد بن علي �مل�سلمي 79	
• حممد عمر �لبه�تي 80	
• حممد عبد �ل�سافعي 78	
• حممد بن غ�ث �لفار�سي 10	
• حممد �أب� �لف�سل �إبر�هيم 37	
• حممد �لكبري �ملحمدي 79	
• حممد كمال �لدين م�سطفى �لبكري 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 27، 53، 65، 69، 70	
• حممد ك�بالي �لبكري 79	
• حممد حمم�د �أحمد �أب� ها�سم 79	
• حممد �لنخلي �ملكي 61	
• حممد بن ن�سيبة 67	
• حممد بن ن�ر �لدين �خلل�تي 68، 69، 84	
• حممد �أب� �ل�فا �لتفتاز�تي 79	
• حمم�د �حلد�د �مل�رسي 80	
• حمم�د �لكردي �لك�ر�ين 76، 77، 78	
• حميي �لدين �لبادجنكي 52	
• حميي �لدين بن عربي 10، 38، 40، 52	
• حميي �لدين �لق�سط�ين 83	
• مر�د �الأزبكي �لنق�سبندي 62	
• �ملر�دي �نظر، حممد بن خليل 	
• �مل�ستظهر باهلل �لعبا�سي 48	
• م�سكني �لكردي 37	
• م�سطفى �أ�سعد �للقيمي �لدمياطي 46	
• م�سطفى �أفندي �الأدرن�ي 41، 70	
• م�سطفى �أفندي بن علي قر�با�ص 83	
• م�سطفى �لبكري �ل�سديقي 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 19، 27، 28، 29، 37، 40، 	



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 175

83 ،81 ،78 ،77 ،75 ،71 ،70 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،61 ،60 ،53 ،52 ،51 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41
• م�سطفى �خلل�تي 70	
• م�سطفى بن عقبه 66	
• معروف �لكرخي 84	
• �ملعز لدين �هلل �لفاطمي 55	
• �مللك �لظاهر 27، 42	
• مم�ساد بن علي �لدين�ري 84	
• �ملناوي �نظر، يحيى بن حممد بن حممد بن �أحمد بن خمل�ف بن عبد �ل�سالم.	
• �ملنال �نظر:	

• �ليا�ص �لكردي	
• مر�د �الأزيكي 	
• م�سكني �لكردي	
• منال جامي 38	
• �أب� �مل��هب �حلنبلي 34	
• �ملريي، �نظر عبد�هلل �أغا بن �حلاج ح�سن �أغا 	
• �لنا�رس �سالح �لدين �الأي�بي 43	
• جنم �لدين �لرملي، �نظر، حممد بن خري �لدين بن �أحمد بن علي �الأي�بي �لعلمي �لرملي 	
• جنم �لدين �لغزي �لعدوي 4 ؟؟	
• جنم �لدين �أب� حممد عبد بن �أبي �ل�فا �نظر حممد بن �حل�سن بن عبد�هلل بن عثمان �لبدر�ئي. 	
• �أب� �لنجيب �ل�سهروردي 68، 69	
• �لنفي 40	
• ن�سال بن علي �لعامري 4	
• �لنعيمي 40	
• نفي�سة بنت م�سطفى �لبكري �ل�سديقي 58	
• ن�ر �لد�مي 81	
• �لهروي 44	
• وجيه �لدين �أب� حف�ص عمر �لقا�سي 69	
• وجيه �لدين عمر �ل�سهروردي 84	
• يا�سني �لقادري �لكيالين �نظر، يا�سني بن عبد �لرز�ق بن �رسف �لدين �أحمد بن علي بن �أحمد �لكيالين �لقادري 44، 50	
• يا�سني بن عبد �لرز�ق بن �رسف �لدين �أحمد بن علي بن �أحمد �لكيالين 44، 48	
• يحيى �لباك�ي  83	
• يحيى �ل�رسو�تي �نظر:	
• يحيى جالل �لدين بن بهاء �لدين �ل�رسو�ين �لباك�ي  69، 70، 75	
• يحيى بن زكريا ) �سلى �هلل عليه و�سلم ( 33	
• يحيى بن حممد بن حممد بن �أحمد بن خمل�ف بن عبد �ل�سالم �ملناوي �مل�رسي 1، 10، 61	
• يحيى �بن �حلاج حممد �مل�قع 31	
• �أب� يزيد �لب�سطامي 73	
• ي��سف �لهندي 81	
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ثانيًا- فهرس األماكن

• �أدرنة  10، 41، 43، 70	
• �أرذجنان 70 	
• �أر�ص �لكنانة 56	
• �أريحا 43	
• �الآ�ستانة 41	
• �إ�سكد�ر 41، 49	
• ��سكندرية 55	
• �إ�سكلة يافا  42	
• �إ�سالمب�ل 48، 55	
• �آ�سيا �ل��سطى 3	
• �الأنا�س�ل 41، 70	
• �الأن�سار 28 	
• باب ت�ما 31	
• باب �حلديد 44	
• باب �خلرق 56، 65	
• باب زويلة 56	
• باب �لفر�دي�ص 40	
• باب �لناظر 45	
• باب �لنريب �الأ�سفا 52	
• باك� 69	
• �لبدر�ئية )مدر�سة( 40، 43	
• �لب�رسة 50	
• بغد�د 50، 51	
• �لبقاع 53	
• بلبي�ص 1، 47، 80	
• بيت �لقد�ص �نظر، �لقد�ص	
• بيت�نيا 60	
• تربة �لباب �ل�سغري 44	
• تربة �ملجاورين 6	
• تركيا 42	
• تكية �ل�سلطان ) خا�سكي �سلطان ( 45	
• �لتكية �لقادرية 47، 50	
• تكية ن�س�حي 41	
• �جلامع �الأزهر 46، 75	
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• جامع �الأيام 50	
• جامع �لبحر 47	
• جامع بني �أمية 32	
• جامع تنكز 37	
• جامع �لعد��سي 35	
• �جلامع �لف�قاين 37	
• جامع �ملرد�ية 50	
• جامع �لع�سايل 68	
• جامعة �الأزهر 59	
• جامعة همربغ 2	
• جبل �لط�ر 43	
• جبلة 44	
• جبال نابل�ص 54	
• جرجرة 81	
• �جلز�ئر 81 	
• �جلزيرة �لعربية 3	
• جريون 40 	
• �جليزة 79	
• �حلجاز 70 	
• حجة 54	
• حفنه 47	
• حلب ) �ل�سهباء ( 12، 15، 27، 44، 49، 51، 52، 64، 70	
• حماه 48	
• حم�ص 48	
• �خلان �الأحمر 43	
• خان ط�مان 28	
• خر��سان 68، 70	
• �خل�رسوية 18، 48، 50، 52	
• خط �جلمالية 55	
• �خلل�ة �لبدر�ئية 46	
• �خلل�ة �لبريمية 44، 48	
• �خلل�ة �لتحتانية 45	
• خل�ة �جل�رس �ملكني 44	
• د�ر �الأيتام �الإ�سالمية 45	
• �لد�ر �حلمر�ء 58	
• د�ر �لكتب �مل�رسية 2، 15، 16	
• �لدرب �الأحمر 56، 78	
• �لدقي 79	
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• دم�سق 10، 12، 27، 29، 37، 40، 42، 43، 44، 46، 50، 52، 56، 60، 64	
• دمياط 47	
• ديار بكر 3	
• �لرملة ) رملة فل�سطني ( 42، 57	
• �لز�وية �ل�فائية )د�ر �بن �لهائم/ د�ر معاوية( 45	
• �لزقازيق 79	
• �لزو�مل )قرية( 57	
• �ل�سنانية 32	
• �ل�سام 3، 46، 47، 53، 55، 60، 65، 70	
• �ل�رسقية 79	
• �رسو�ن 69	
• �سماخي 69	
• �سفد 45	
• �سيد� 45	
• طر�بل�ص �ل�سام 44، 45، 46، 48، 50، 80	
• طنطا 47	
• �لطيبة 54	
• �لعر�ق 3، 47، 50، 60، 65	
• عربكري 41	
• عكا / عكة 45	
• غزة ها�سم 11، 12، 55، 57	
• فل�سطني 42، 43، 66	
• �لفي�م 79	
• �لقادرية 44	
• �لقاهرة 10، 12، 15، 41	
• �لقد�ص )بيت �ملقد�ص ( 2، 9، 10، 11، 12، 41 ، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 50، 51، 53، 54، 55، 56، 	

57
• �لقرنة )باالأق�رس( 80	
• ق�سطم�ين 41	
• كيرثليج 70	
• �لك�فة 51	
• كيالن 48	
• �ملار�ستان �لن�ري 33، 56	
• �ملتحف �لربيطاين 2	
• حملة تليخانة 50	
• مدر�سة باب �الأزج 48	
• �ملدر�سة �لبدر�ئية 40، 43، 46	
• �ملدر�سة �جلقمقية 60	
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• �ملدر�سة �جل��نية  32	
• مدر�سة �حلد�دين )�حلد�دية( 44	
• �ملدر�سة �ل�سلطانية 46	
• مدر�سة �ل�سمي�ساطية  56	
• �ملدر�سة �ل�ساب�نية 32	
• �ملدر�سة �لطرنطائية 52	
• �ملدر�سة �لعذر�وية 37	
• �ملدر�سة �لقرظاوية 44	
• �ملدر�سة �لكمالية 52	
• �ملدر�سة �ملنجكية 45	
• �ملدر�سة �لنا�رسية �جل��نية 32، 40	
• �ملدينة �ملن�رة 41، 47،  58، 74	
• مرج �لدحد�ح ) مقربة (  42	
• مركز �الأبحاث �الإ�سالمية 2	
• �مل�سجد �الأق�سى 44	
• �مل�سهد �حل�سيني 59	
• م�رس 29، 41، 46، 47، 70	
• م�رس �جلديدة 79	
• �ملغرب �لعربي 81	
• مقام �لنبي م��سى 43	
• مقربة �جلامع �لكبري 70	
• مكة 47، 54، 58، 60 	
• مكتبة �الإ�سكندرية 2	
• مكتبة عارف بن حكمت 2	
• مكتبة عباهلل بن عبا�ص 37	
• مكتبة مكة �ملكرمة 2	
• منزلة �ملزيريب 54	
• �ملن�س�رة 79	
• منية بني خ�سيب 60	
• �مل��سل 51	
• ناحية بني �سعب 54	
• نابل�ص )نابل��ص( 45، 54، 56، 60	
• و�دي �لتيه  58	
• وكالة حم�سن 55 	
• يكي جامع 41	
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ثالثًا – فهارس الكتب والرسائل العلمية

• َدّيق 2، 3، 5، 15، 17، 27، 29، 69           	 �إحتاف �ل�سديق بخال�سة �آل �ل�سَّ
• �إحتاف �ملريد �رسح ج�هرة �لت�حيد 35	
• �إحياء عل�م �لدين 10، 59	
• �أخالق �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم 38	
• �آد�ب �ملريدين 69	
• �الأربعني �لن��وية 61	
• �الأزهرية: �ملقدمة �الأزهرية يف علم �لعربية 34	
• �ال�ستعار�ت �نظر: �لر�سالة �لرت�سيحية يف �أق�سام �ال�ستعار�ت 	
• �أ�رس�ر �لطالبني 69	
• �أ�رس�ر �ل�حي 69	
• �أ�رس�ر �ل��س�ء 69	
• �أ�سا�ص �لدين 41	
• �الإ�سار�ت �إىل معرفة �لزيار�ت 44	
• �الأ�س�ل �الأربعني 41	
• �أ�س��ء على طريقة �لقا�سمي �خلل�تية �جلامعة 75	
• �الإعر�ب عن ق��عد �الأعر�ب 34	
• �أعالم �لنبالء بتاريخ حلب �ل�سهباء 48	
• �ألفية �بن مالك 34	
• �الإمد�د مبعرفة �ال�ستاد 60	
• �إنالة �لطالبني �لع��يل �ملحدثني 64	
• �الأن�ص �جلليل بتاريخ �لقد�ص و�خلليل  42، 44، 45	
• �أن��ر �لتنزيل و�أ�رس�ر �لتاأويل ) تف�سري �لبي�ساوي( 36	
• �الأن��ر يف �سمائل �ملختار  38	
• �إي�ساح �ملكن�ن 46	
• �لبح�ث �ل�سنية عن بع�ص �أ�ساتيذ �خلل�تية 41	
• �لبد�ية و�لنهاية 40	
• �لد�ر�ص يف تاريخ �ملد�ر�ص 40	
• �لبد�ية �رسح �لهد�ية 40	
• برء �الأ�سقام يف زيارة برزة و�ملقام 66	
• بغية �لطالبني لبيان �الأ�سياخ �ملحققني �ملدققني 60	
• تاريخ �آد�ب �للغة �لعربية 39	
• تاريخ �لقد�ص و�خلليل 70	
• تبيان �حلقائق على كنز �لدقائق 37	
• تبيان و�سائل �حلقائق يف بيان �سال�سل �لطر�ئق 68، 69	
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• �لتدبري�ت �الإلهية يف �إ�سالح �ململكة �الإن�سانية 39، 52	
• تر�جم �الأعيان من �أبناء �لزمان 4	
• ت�سنيف �ل�سمع يف تف�سيل �لب�رس على �ل�سمع 12	
• ت�سييد �ملكانة ملن حفظ �الأمانة 68	
• �لت�رسيف �لعّزي �أو �لعّزي يف �لت�رسيف 36	
• �لتعبري 41	
• تف�سري �س�رة طه 41	
• �لتلخي�سات �لبكرية يف ترجمة خال�سة �لبكري 5، 8، 29، 63	
• �لثغر �لبا�سم يف ترجمة �ل�سيخ قا�سم 4	
• جامع �أ�رس�ر �لن�س��ص 41	
• �جلامع �ل�سغري يف فروع �لفقه �حلنبلي 38	
• �جلامع �ل�سغري من حديث �لب�سري �لنذير 38	
• �جلامع �لكبري 61	
• جامع كر�مات �الأولياء 42	
• �جلزرية = �نظر، �ملقدمة �جلزرية	
• جمع �جل��مع يف �حلديث 39	
• �جل�هر �لفريد �رسح منظ�مة ُبلغة �ملريد 12	
• ج�هرة �لت�حيد 55	
• �جل��هر �لغ��يل يف �الأ�سانيد �لع��يل 47	
• ح�سن �ملحا�رسة يف �أخبار م�رس و�لقاهرة 37	
• �حل�رسة �الأن�سية يف �لزيارة �لقد�سية 42، 44	
• خال�سة �الأثر يف �أعيان �لقرن �حلادي ع�رس 4	
• �خلمرة �حل�سيَّة يف �لرحلة �لقد�سية 43، 51، 54، 66، 67	
• �لر�سالة �لرت�سيحية يف �أق�سام �ال�ستعار�ت 35	
• ر�سالة �ل�سيخ �أر�سالن �لدم�سقي 40	
• ر�سالة �ل�سحبة �لتي �أنتجتها �خلدمة و�ملحبة 67	
• ر�سالة يف �لفرق بني �لقر�آن �لكرمي و�الأحاديث �لقد�سية 64	
• رم�ز �الإ�سار�ت 69	
• �لرو�سات �لعري�سة على �سل��ت �بن م�سي�سة �لد�ين 13	
• ريا�ص �ل�ساحلني 59	
• �لزبد و�ل�رسب يف تاريخ حلب 44	
• �سلك �لدرر 4، 8، 9، 12، 14، 37، 40، 41، 46، 47، 48، 70	
• �ل�سلم يف �ملنطق 36	
• �سماء �ل�س�فية 41	
• �سري �أعمال �لنبالء 51	
• �سجرة �لن�ر �لزكية 41	
• �سذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب 4	
• �رسح �بن عقيل على �ألفية �بن مالك 36	
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• �رسح �ألفية �بن مالك 34	
• �رسح ر�سالة �سيدي �ل�سيخ ) ر�سالن �لدم�سقي ( 40	
• �رسح �سذور �لذهب يف معرفة كالم �لعرب 36	
• �رسح �ل�سن��سية �لكربى 36	
• �رسح ع�سام �لدين على �لر�سالة �لرت�سيحية 35	
• �رسح �لف�س��ص ) �الأكربية ( 38، 41	
• �ل�سقائق �لنعمانية يف علماء �لدولة �لعثمانية 5	
• �رسح �ملقا�سد: �نظر:	
•  �رسح مقا�سد �لطالبني يف علم �أ�س�ل �لدين 36	
• �ل�رسوط و�الآد�ب 67	
• �ل�سطحات 74	
• �سفاء �الأ�رس�ر 69	
• �سمائل �لرتمذي61	
• �ل�سمائل �ملحمدية 38	
• �سحيح �لبخاري 38، 61	
• �سحيح م�سلم 38، 61	
• �ل�سياء �ل�سم�سي على �لفتح �لقد�سي 43	
• عجائب �الآثار 8، 39، 56	
• عرو�ص �لتهاين يف �لكالم على �سل��ت �بن م�سي�ص �لد�ين 13	
• �لعقد �لفريد يف ترجمة �الأخ حممد �سعيد 4، 51	
• �لعق�د �لبكرية يف حّل �لق�سيدة �لهمزيية 12	
• عنقا مغرب = عنقا مغرب يف ختم �الأولياء و�سم�ص �ملغرب 40	
• فتح �لباري ب�رسح �سحيح �لبخاري 35	
• �لفتح �لطري �جلني يف بع�ص ماآثر �سيخنا عبد �لغني 4، 39	
• �لفتح �لقد�سي و�لك�سف �الأن�سي 43، 52	
• �لفت�حات �ملكية  10، 40، 59	
• �لف�س��ص �نظر: ف�س��ص �حلكم 38، 39	
• فهر�ص �لفهار�ص 8، 40، 46، 47	
• في�ص �جلليل يف �أر��سي �خلليل 68	
• �لقطر، �نظر:	
•  قطر �لندى وبّل �ل�سدى )مقدمة يف �لنح�( 36	
• ك�ساف ��سطالحات �لفن�ن 39	
• ك�سف �خلفاء ومزيل �الإلبا�ص عما ��ستهر من �الأحاديث على �أل�سنة �لنا�ص 37، 52	
• ك�سف �لقل�ب 69	
• ك�سف �لظن�ن = ك�سف �لظن�ن عن ��سامي �لكتب و�لفن�ن 5، 12، 40	
• ك�سف �لغ��م�ص وعن��ن �لف�سائل ) تلخي�ص �ل�سمائل ( 12	
• ك�سف �للثام و�لرو�ص �لر�ئ�ص يف علم �لفر�ئ�ص ) �رسح �ل�سالة �مل�سي�سية ( 12	
• �لكلمات �لبكرية يف حّل معاين �الأجرومية 12	



جامعة القدس املفتوحة/ فلسطني

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 183

• �لكنز �نظر:	
•  كنز �لدقائق 37	
• �لك��كب �ل�سائرة مبناقب علماء �ملائة �لعا�رسة 4	
• �لك�كب �لثاقب فيما ل�سيخنا من �ملناقب 4	
• �للمحات �لر�فعات غ���سي �لتد�سي�ص عن معاين �سل��ت �بن ح�سي�ص 13 	
• �للمح �لند�سي على �لفتح �لقد�سي 34	
• مر�تب �أ�رس�ر �لقل�ب 69	
• معجم �مل�ؤلفني 8، 9، 41، 46	
• مقامات �لعارفني �ل�سالكني 70	
• �ملقدمة �الأجرومية 33	
• �ملقدمة �جلزرية 34	
• مقدمة يف علم �لت�حيد 12	
• منازل �لعارفني 69	
• �ملنح �الأن�سي على �لفتح �لقد�سي 43 	
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صورة الغالف الخلفي: 

فترات  فيها  يقيم  وكان  البكري،  مصطفى  الشيخ  أمالك  من  وكانت  الوفائية  الزاوية  مبنى 

طويلة عند قدومه إلى بيت المقدس وبنى أسفلها خلوة سماها "الخلوة التحتانية" ألتباعه ومريديه. 

وباع ورثته الزاوية بعد وفاته للشيخ محمد بن بدير المعروف بابن حبيش المقدسي.




