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الباحثان

تقديم
نحن �أمام عمل علمي جاد متثل يف حتقيق خمطوط من تراثنا الإ�سالمي
العريق ،واملخطوط عبارة عن رحلة �إىل مدينة القد�س خالل فرتة احلكم العثماين،
والواقع �أن علم حتقيق املخطوطات علم قدمي وله �أ�صول وقواعد متبعة ومل ين�ش�أ
دفعة واحدة ،بل �إنه مر مبراحل عدة ،وكانت ك ّل مرحلة تُبنى على �سابقتها،
وت�ضيف �إليها �شيئاً جديدا ً ،ويف هذا املجال قام �أجدادنا بجهود كبرية يف حتقيق
الن�صو�ص وفق قواعد و�ضوابط مقررة لإثبات �صحة الن�ص ومعرفة �صاحبه
وتاريخ ن�سخه ونا�سخه ،وغري ذلك من الأمور التي تنتهي ب�إخراج الن�ص كما
و�ضعه �صاحبه على قدر امل�ستطاع.
والواقع �إن خمطوطات القد�س تعر�ضت لنكبة كبرية على يد ال�صهاينة منذ
احتاللهم فل�سطني عام 1948م؛ حيث دمروا و�رسقوا و�صادروا وا�ستولوا على
عدد كبري من املخطوطات والوثائق املتعلقة بالقد�س ،وكانت هذه ال�سطور مني
تقديرا ً ملا قام به الباحثان من �إ�سهام يف جمال الدرا�سات املقد�سية ،وتنويهاً ملا
حل بالقد�س وتراثها من تدمري وتخريب وطم�س على يد االحتالل.
وهذا العمل تقدم به باحثان من جامعة القد�س املفتوحة هما« :الدكتور
عبد الرحمن مغربي والدكتور عبد الر�ؤوف خريو�ش» حيث حققا خمطوطاً
بعنوان«:اخلطرة الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سية لل�شيخ م�صطفى بن
كمال بن علي البكــــري ال�صديقي املتويف عام (1162هـ1759/م) ،من كبار
املت�صوفني خالل الفرتة العثمانية ،وكان مثاالً لكل �صويف يريد �أن ي�سري يف
طريق ال�سالكني من دون تفريط وال �إفراط ،وكان منوذجاً للمت�صوف احلقيقي
الذي يتفاعل مع املجتمع رغم تركيز جهده للعبادة والطاعات ،ونحن نرى
�أنه كان يحمل ر�سالة حمبة و�سالم ،يف ظل فتاوى جماعات �إ�سالمية متطرفة،
خطفت الدين ،وتقدم فهماً مغلوطاً له.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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وكان البكري ي�سعى دائماً لبنا ِء ج�سو ٍر من التوا�ص ِل داخل املجتمع الإ�سالمي
ويف املحيط الذي يعي�ش فيه ،ومل يكن م�ستغرباً �أن حتظى القد�س �أوىل القبلتني
وثالث احلرمني ال�رشيفني باهتمام بالغ يف رحالت البكري وغريه من املت�صوفة
على امتداد العامل الإ�سالمي ،فهم ي�ؤكدون �أنهم اتباع مدر�سة متتاز بروحانيتها،
ولكنهم �أي�ضاً مندجمون باملجتمع ،وهذا ما يف�رس انتعا�ش املنهج ال�صويف،
وتزايد �أتباعه يف فل�سطني وغريها من بلدان العامل الإ�سالمي ،حيث ت�أ�س�ست
كثري من الزوايا ومقار ال�صوفية يف معظم املدن الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها مدينة
القد�س ال�رشيف.
وهذا العمل جزء من نتاج الطاقم الأكادميي يف هذه اجلامعة التي �أخذت
إرث �إن�ساين يجب علينا
على عاتقها دعم الدرا�سات املقد�سية ون�رشها ،لأنها � ٌ
احلفاظ عليه وتوثيقه ،م�ؤكدة دورها الرائد يف �إحداث نقلة نوعية يف املجتمع
الفل�سطيني قائمة على �أ�سا�س بناء جمتمع املعرفة ،و�إر�ساء مقدماته ودعم قيمه
الإيجابية ومواجهة حتدياته ،والإفادة من فر�صه و�إمكاناته ،كما �أن اجلامعة
ت�ؤدي دو ًرا مه ًّما يف م�ساعدة الإن�سان املقد�سي على ال�صمود ،وذلك من خالل
توفري فر�ص التعليم والتوعية فل�سطينية الطابع وال ُهوية من خالل الربامج التي
تطرها والن�شاطات التي تنفذها بال�رشاكة مع امل�ؤ�س�سات الوطنية.
أ.د .حسن السلوادي
عميد البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة /فلسطني

املقدمة
ت�شكل الرحالت عن�رصا ً من عنا�رص االكت�شافات التاريخية والأدبية
واالجتماعية ملعرفة حياة املجتمعات مب�ستوياتها كافة؛ فهي املر�آة التي
تعك�س انطباعات الرحالة ومالحظاته وجتاربه ب�ألوانها املختلفة؛ بحيث
تكون ر�ؤية جديدة ينقل خاللها ما �شاهدته عيناه من جوانب التطور احل�ضاري
للمجتمع؛ فالرحلة تفيد الإن�سان من جوانب عدة يف حياته� ،أولها االطالع على
مَ
العال من ح�ضارات وعلوم ومعارف ،والتعرف �إىل ما يدور فيه ،ويف
ما يف
الرحلة �أي�ضاً فائدة علمية للعالمِ ولطالب العلم� :أما العالمِ  ،فيزداد علماً يف
علمه ،وين�رش علمه بني النا�س؛ و�أما طالب العلم ،ف�إنه يزداد ثقافة ومعرفة،
وكرثة يف منابع العمل والثقافة واحل�ضارة؛ فمن بني اﻟـﺮﺣـﺎﻟـﺔ رﺟـﺎل ﻋـﻠـﻢ
ودﻳن ،وﻛـﺎن ﺑﻴﻨﻬﻢ �أﻳ�ﻀﺎً ﻃﻮاﻓـﻮن ﻣـﻦ ﻫـﻮاة اﻟـ�ﺴـﻔـﺮ واﻟـﺘـﺮﺣـﺎل ،و�آﺧﺮون
ا�ستهوتهم املغامرة ،ودفعتهم املخاطرة �إىل ك�شف النقاب عن املجهول ﻣﻦ
ا�ﻷ ر�ض واﻟﻨﺎ�س.
وقد كانت الرحلة العلمية والدينية معروفة لدى امل�سلمني الأوائل منذ فجر
الإ�سالم ،ثم يف عهد ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم حيث كانوا يرحلون امل�سافات
الطويلة لزيادة العلم واملعرفة ،وقد يرحل �أحدهم رحلة ميكث فيها �شهرا ً ،وي�سافر
فيها على جمل؛ ويتحمل ق�سوة احلياة ،حتى كان الواحد يعرف بن�سبه �إىل بالد
عدة ،فيقال البغدادي؛ ثم املكي ،ثم ال�شامي ،وذلك لأنه رحل �إىل هذه البالد،
وروى عن �شيوخها ،ورووا عنه.
ويف القرن الثاين والثالث الهجريني (ال�سابع والثامن امليالديني) ،وما
بعدهما ازدادت الرحلة يف طلب احلديث وال�سنن والأحكام والعلوم الدينية؛
كالتف�سري واحلديث و�سائر العلوم ،وممن كان لهم دور بارز يف الرحلة الأمام
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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البخاري( )1رحمه اهلل ،ثم تطورت الرحلة عرب الع�صور حتى كانت يف الع�صور
املت�أخرة تتمثل يف البعثات والإعارات ،من �أجل العلم واملعرفة ،ومن �أجل
احل�صول على الإجازة ونحو ذلك .
ومن بني �أغرا�ض الرحالت ،الغر�ض الأدبي الذي عرف ب�أدب الرحالت؛ �إ ْذ
ي�صور فيه الكاتب ما جرى له من �أحداث ،وما �صادفه من �أمور يف �أثناء رحلة
قام بها لإحدى البلدان ،كما تُعد كتب الرحالت من �أهم امل�صادر اجلغرافية
والتاريخية واالجتماعية؛ لأن الكاتب ي�ستقي املعلومات واحلقائق من امل�شاهدة
احلية ،والت�صوير املبا�رش ،ومن هذا النمط املخطوط الذي بني �أيدينا الذي يجمع
بني التاريخ والدين.
ويعد القرن ال�ساد�س الهجري (الثاين ع�رش امليالدي) وما يليه من �أكرث القرون
�إنتاجاً لأدب الرحالت ،وهنا يطالعنا �ضمن النماذج العديدة منوذجان هما :رحلة
ابن جبري الأندل�سي( ،)2وهي يف الواقع ثالث رحالت :الأوىل �إىل مكة للحج،
والثانية :للم�رشق وقد ا�ستغرقت عامني (587-585هـ1191-1189 /م)،
والثالثة :للم�رشق �أي�ضاً ،قام بها وهو �شيخ كبري �أراد �أن يتع َّزى عن فقد زوجته،
ومل يعد بعدها �إىل بلده الأندل�س ،بل مكث قرابة ع�رش �سنوات متنقالً بني مكة
وبيت املقد�س والقاهرة ،م�شتغالً بالتدري�س �إىل حني وفاته بالإ�سكندرية عام
614هـ 1217 /م ،و�سجل لنا مقاومة امل�سلمني للغزو ال�صليبي ،كما و�صف
( )1البخاري :محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ،حافظ لحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وصاحب
(الجامع الصحيح) المعروف بصحيح البخاري ،قام برحلة طويلة لتدوين الحديث ،وج ّد في طلبه ،فزار خراسان
والعراق ومصر والشام ،وتوفي عام (256هـ870/م) .ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،4ص191-188؛ عبد
الباقي ،البخاري ،دائرة المعارف اإلسالمية ،ج ،3ص.427-421
( )2ابن جبير :محمد بن أحمد الكناني رحالة ذاع صيته بعد رحالته إلى الشرق ،ومنها رحلته األولى عام 578هـ/
1183م ،التي دونها بعنوان“ :تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار» ،وبعد أن سمع بتحرير مدينة القدس من الصليبيين
قام برحلته الثانية بين عامي (587 585-هـ1191-1189/م) ،ولكن التفاصيل عن رحلته الثانية قليلة ،وله رحلة
ً
متنقال بين مكة والقدس والقاهرة ،وتوفي عام 614هـ1217/م .المراكشي ،الذيل والتكملة
ثالثة إلى الشرق قضاها
لكتابي الصلة والموصول،ج ،5ق ،1ص606-605؛ ابن الصابوني ،تكملة إكمال في األنساب واألسماء واأللقاب،
ص199؛ .Pellet , Ibn Djubayr , E. I2. ,Vol., III, P. 755

مظاهر احلياة يف �صقلية وبالط النورمان ،بلغة �أدبية وت�صوير �شائق ،هذا ف�ضالً
عن و�صفه مظاهر الرغد واحلياة املزدهرة يف مكة املكرمة.
والنموذج الثاين يف �أدب الرحالت ميثله ابن بطوطة( ،)1وهو من رحالة
امل�سلمني العظام ،وقد بد�أت رحلته من طنجة باملغرب �إىل مكة املكرمة ،وظل
زهاء ت�سع وع�رشين �سنة يرحل من بلد �إىل بلد ،ثم عاد يف النهاية ليملي
م�شاهداته وذكرياته التي �سميت «حتفة النظّار يف غرائب الأم�صار وعجائب
الأ�سفار» .وروى ابن بطوطة م�شاهداته لبلدان �أفريقية ،وكان هو �أول مكت�شف
لها ،كما �صور كثريا ً من العادات يف جمتمعات الهند بعد ثالثة قرون من الفتح
الإ�سالمي لها ،والرحلة يف عمومها �صورة �شاملة دقيقة للعامل الإ�سالمي خالل
القرن الثامن الهجري /الرابع ع�رش امليالدي ،و�إبرا ٌز جلوانب م�رشقة للح�ضارة
الإ�سالمية والإخاء الإ�سالمي بني �شعوبه ،مبا ال جنده يف امل�صادر التاريخية
التقليدية.
ويف العهد العثماين كان هناك اهتمام وا�ضح بالرحالت ،وقد ترك الرحالة
نتاجاً �ضخماً يف هذه املرحلة ابتداء من ال�شيخ عبد الغني النابل�سي( ،)2مرورا ً
ب�صاحب هذه الرحلة البكري ال�صديقي الذي قام برحالت عدة �إىل القد�س ،منها
الرحلة التي نقوم بتحقيقها حيث زار خاللها القد�س عام (1126هـ1714/م)،
وهي �شك ٌل من �أ�شكال احلج املب�سط �إن جاز لنا التعبري ،وبتعبري �آخر هي نوع من
( )1ابن بطوطة :محمد بن عبد هللا بن محمد الطنجي ،رحالة ومؤرخ وقاضي وفقيه مغربي ،خرج من طنجة فطاف
بالد المغرب و المشرق حتى وصل إلى الصين ،واتصل بكثير من الملوك واألمراء فمدحهم ،وعاد بعدها إلى المغرب
األقصى ،فانقطع إلى السلطان أبي عنان (من ملوك بني مرين) فأقام في بالده ،وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي
الكلبي بمدينة فاس عام (756هـ1355 /م) ،واستغرقت رحلته ( )27عاماً ،وتوفي في مراكش عام  779هـ1377/م.
ابن حجر العسقالني ،الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ،ج ،3ص  ،481 – 480العسلي ،بيت المقدس في كتب
الرحالت عند العرب والمسلمين ،ص67؛ .Miquel , Ibn battuta , E. I2., Vol., III, P.P. 735 – 736
( )2الشيخ عبد الغني النابلسي :من الشخصيات الصوفية التي كان لها شهرة في العالم اإلسالمي ،وينتمي إلى بني جماعة،
ولد في دمشق عام (1050هـ1640/م) ،وتوفي عام 1143هـ1731 /م ،وخلف وراءه ما يزيد على( )300مصنف،
أشهرها رحلتان بعنوان( :الحضرة األنسية في الرحلة القدسية) ،و(رحلة الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر
والحجاز) .المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج3؛ ص38-30؛ النبهاني ،جامع كرامات األولياء ،ج،2
ص 89-85؛ العسلي ،بيت المقدس في كتب الرحالت عند العرب والمسلمين ،ص.101–100
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

ال�سياحة الدينية ركز خاللها الرحالة على الزيارة والتربك بالأماكن املقد�سة،
وقبور الأنبياء وال�صحابة والتابعني والأولياء ،وكان يق�ضي وقته يف التعبد
والذكر واالجتماع ب�أتباعه املت�صوفني والرحالة القادمني �إىل القد�س( ،)1وه�ؤالء
جميعاً �شكلوا قطب الرحى يف احلياة الدينية خالل ذلك القرن وما بعده ،والرحلة
جاءت بعد قرنني من احلكم العثماين تقريباً ،و�أ�شارت �إىل الأو�ضاع الأمنية
املرتدية يف فل�سطني ب�سبب حوادث ال�سلب والنهب وقطع الطرق ،كما �أ�شارت �إىل
ن�شاط ال�صوفية الوا�سع يف القد�س ويف �أماكن عدة من فل�سطني ،ويبدو �أن من
�أهداف الرحالة التوا�صل مع �أتباع هذه الطريقة ،وا�ستقطاب االتباع وامل�ؤيدين،
وميكن �أن نلمح من خالل الرحلة العالقة احل�سنة التي كانت تربط الرحالة
وال�سلطة احلاكمة �سواء �أكان ذلك يف القد�س �أم يف املناطق الأخرى.
وت�أتي �أهمية الرحلة من خالل ا�ستعرا�ضها جلوانب من اجلغرافيا التاريخية
لفل�سطني خالل القرن الثاين ع�رش الهجري /الثامن ع�رش امليالدي ،وهي بذلك
ت�شكل جزءا ً من املوروث الثقايف الفل�سطيني الذي يجب االهتمام به ،واحلفاظ
عليه ،يف وجه الطم�س والتخريب من قبل العدو ال�صهيوين ،وهي توثيق دقيق
للحالة الأمنية واحلياة الدينية يف القد�س واملواقع الفل�سطينية الأخرى خالل
تلك الفرتة ،هذه الفرتة التي �شهدت بدايات ال�ضعف الذي �أخذ يت�سلل �إىل ج�سم
الدولة العثمانية ،كما �أن الرحلة �إ�ضافة مميزة للمكتبة العربية ،وجزء من
�أدبيات القد�س التي ينبغي حفظها ون�رشها للأجيال القادمة .

( )1التقى الشيخ الصديقي البكري برحالة آخر في القدس وهو الشيخ مصطفى أسعد اللقيمي ،حيث أخذ اللقيمي عن شيخه
البكري الطريقة الخلوتية ،وألف كذلك رحلته التي حملت عنوان" :موانح األنس برحلتي لوادي القدس" عام (1143هـ-
1730م) وتوفي عام 1178هـ1764 /م .المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج  ،4ص 166-154؛
الجبرتي ،تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،ج ،1ص .305

 .1مؤلف الرحلة
ال�شيخ م�صطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر البكري
ال�صديقي( ،)1و ُيرجع البكري ال�صديقي ن�سبــــــه �إىل خليفة امل�سلمني الأول �أبي
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وهو من عائلة دم�شقية ثرية ،ولد يف دم�شق عام
1099هـ 1688 /م ،ودر�س فيها ،و�أخذ الطريقة اخللوتية( )2عن ال�شيخ عبد
اللطيف بن ح�سام الدين احللبي( ،)3الذي �أطلق عليه البكري يف هذه الرحلة
لقب «البدر الكياين ،والنجم ال�شع�شعاين»( ،)4ويعد البكري ال�صديقي جمددا ً يف
الطريقة اخللوتية ،حيث و�ضع يف �أ�صولها م�ؤلفات عدة منها :ر�سالة نظم القالدة
( )1لقد سبقني إلى الحديث عن حياة الشيخ مصطفى الصديقي البكري ومؤلفاته عدد من العلماء والباحثين األجالء .أمثال:
كامل العسلي ،وحسن السلوادي وعمار بدوي ،ولذلك أثرت االختصار وعدم التكرار .
( )2الطريقة الخلوتية :سميت بالخلوتية نسبة إلى رجالها من آل الخلوتي ،وهي فرع من الطريقة السهروردية التي
تفرع عنها عدد من الطرق مثل :الكبروية ،والمولية ،والجلوتية ،ومؤسسها األول صاحب العوارف شهاب الدين عمر
السهروردي ،الذي يعد من إبرز أصحاب العارف باهلل أبو النجيب السهروردي ،وظهرت في خراسان أواخر القرن
الثامن الهجري /الرابع عشر الميالدي ،وانتقلت إلى دمشق على يد الشيخ أحمد العسالي الخلوتي ،وازدهرت على يد عدد
من المشايخ أمثال :الشيخ أيوب الخلوتي ،وأحمد بن سالم الخلوتي ،والشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي وتلميذه
البكري الصديقي وغيرهم ،وتشير سلسلة أسانيد الخلوتية إلى أن الشيخ محمد بن نور الدين الخلوتي الذي تنسب إليه هذه
الطريقة أخذ عن الشيخ إبراهيم الزاهد الكيالني( ت  700هـ  1300 /م) ،عن جمال الدين التبريزي ،عن شهاب الدين
بن محممد التبريزي ،عن ركن الدين أبي الغنائم محمد بن الفضل السنجابي ،عن قطب الدين األبهري ،عن أبي النجيب
السهروردي ،ويرى الباحث ( )Jongأن الخلوتية فرع من األبهارية الزاهدية ،وفق رأي كمال الدين محمد الحريري
المتوفى عام 1299هــ1882 /م ،في مخطوط “ تبيان وسائل الحقائق في بيان سالسل الطرائق” وذكر أن أول من
استخدم مصطلح خلوتية هو عمر الخلوتي ،في حين أكد البكري أن أول من أطلق اسم الخلوتية على هذه الطريقة هو
محمد بن نور الخلوتي ،ومنه انتقلت إلى الشيخ عمر الخلوتي .للمزيد راجع :الكوثري ،البحوث السنية عن بعض رجال
أسانيد الطريقة الخلوتية ،ص25؛ محمد البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص 69-68؛
القاسمي ،أضواء على الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية ،ص15-10؛ قاسم ،الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين،
ص88؛ .Jong,Khalwatyya, , E. I2. ,Vol.,IV.P.P.991-993
( )3الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الحلبي :ولد في مدينة حلب ،وسافر وطاف وأخذ الطريقة الخلوتية عن شيخه
مصطفى األدرنوي في القاهرة حيث أقام عنده أربعة أعوام ،ثم عاد واستقر في دمشق ،وأشتهر فيها كشيخ ومربي ومرشد
للشيخ البكري الصديقي ،و توفي في دمشق عام ( 1121هـ1709/م) .المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،
ج ،3ص 123؛الكوثري ،البحوث السنية عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية ،ص 34؛ أبو الرب ،الفكر الصوفي
االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين” القادرية والخلوتية” ،ص.156
( )4البدر الكياني والنجم الشعشعاني :ألقاب تفخيم وتعظيم تدل على المنزلة العظيمة والتقدير للشيخ عبد اللطيف بن حسام
الدين شيخ الصديقي البكري وأستاذه .للمزيد راجع :الحكيم ،المعجم الصوفي ،ص.616
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

يف كيفية �إجال�س املريد على ال�سجادة( ،)1وكتاب يف تربية املُريد( )2بعنوان:
بلغة املُريد وم�شتهى موقف �سعيد( ،)3حيث و�ضع ابنه حممد �رشح له بعنوان
اجلوهر الفريد يف حل بلغة املُريد( ،)4وكتاب �آخر للبكري بعنوان :الو�صية
اجللية لل�سالكني طريقة اخللوتية( .)5ور�سالة الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �أداب
ك�سوة اخللوتية( ،)6وم�صنفات �أخرى يف الطريقة اخللوتية ،ورمبا قاربت م�ؤلفاته
ورحالته ور�سائله املائتني( ،)7وخالل حياته قام البكري برحالت عدة �إىل

القد�س منها :

1.1اخلمرة
1122هـ1710 /م.

احل�سية ()8

يف الرحلة القد�سية ،زار فيها القد�س عام

2.2اخلطرة الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سية ،وقام بهذه الرحلة عام
1126هـ1714 /م ،وقد وردت عند بع�ض الباحثني بعنوان :اخلطرات الثانية
( )1منها مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ،رقم ( .)4400المالح ،فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية“ ،قسم
التصوف” ،ج ،3ص.63
( )2المُريد :جمعها مُريدون ،وهو المتعلِّم على شيخ الطريقة الصوفية ،والمُريد رتبة من رتب الطريقة ،وله درجات،
وعليه أن يقرأ أوراد يكلفها بها شيخه ليسير على طريقته ،وللمريد آداب مع شيخه منها :أن يقف عند كالم شيخه وال
يتأوله ،وليفعل ما يأمره به شيخه وإن ظهر أن شيخه أخطأ ،وأن ال يجلس على سجادة شيخه ،وال يمشي أمامه إال في
ليل ليكون له واقياً ،وال يبادره بسؤال ،وال يتجسس أحواله وأفعاله ،ويلزم الصمت والخشوع بحضرته ،وال يرفع صوته
على صوته ،وال يكثر الكالم في حضرته ،ومرافقه المريد لشيخه تهذيب ألخالقه ،وغرس للعقيدة ورسوخ لإليمان داخله.
راجع :الحنفي ،معجم مصطلحات الصوفية ،ص 242؛ ربايعة ،النصيحة السنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية ،ص69؛
أبو الرب ،الفكر الصوفي االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين» القادرية والخلوتية» ،ص .59-58
( )3منها مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ،رقم ( .)6916المالح ،فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية“ ،قسم
التصوف” ،ج ،3ص63؛ ومخطوط آخر في مكتبة جامعة الملك سعود بمدينة الرياض رقمه ( .)3648
( )4راجع  :محمد كمال الدين بن مصطفى الصديقي البكري ،الجوهر الفريد في حل بلغة المريد ،مخطوط مكتبة جامعة
الملك سعـــــــــــــــود ،الرياض ،رقم (.)641
( )5منها مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ،رقم ( .)11047المالح ،فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية“ ،قسم
التصوف” ،ج ،3ص98؛ ومخطوط مكتبة جامعة الملك سعـــــــــــــــود ،الرياض ،رقم ( 3080ز) .
( )6حققها إبراهيم ربايعة كرسالة ماجستير من قسم التاريخ في جامعة النجاح الوطنية عام 1999م “ غير منشورة”.
( )7يذكر الباحث عمار بدوي أن مؤلفات البكري الصديقي التي وصلت إلينا بين مطبوع ومخطوط قد بلغت ()198
مصنفاً .البكري ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص.100
( )8نرجح ما أورده االستاذ الدكتور حسن السلوادي حول تسمية الرحلة “بالخمرة الحسية في الرحلة القدسية» ،وليس
الخمرة المحسية ،والواقع أن تسميتها بالخمرة الحسية يتوافق مع الطبيعة الدينية والروحية لرحالة من أقطاب الحركة
الصوفية ،بالرغم من أن محقق الرحلة عمار بدوي أشار إليها بالخمرة المحسية اعتماداً على مخطوط مكتبة عارف حكمت
رقم ( .)3840للمزيد راجع :سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي» حياته وآثاره» ،ص 228؛
البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص .102

الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سية( ،)1واحلقيقة �أن ا�سمها �أ�شار �إليه البكري يف
بداية رحلته هذه ،حني قال « :وبعد �أن قمت على ما �أ�س�ست بنياين� ،أحببت �أن
�أ�سمي هذه الرحلة الند�سية ،ذات العيون الرنج�سية «اخلطرة الثانية الأن�سية
للرو�ضة الدانية القد�سية(. »)2
3.3احللة الذهبية يف الرحلة احللبية ،وتاريخها عام 1128هـ1716/م،
وفيها توجه �إىل حلب(� )3أوالً ،ثم �إىل بغداد ،ومنها رجع �إىل ال�ساحل ال�شامي
حيث زار جنني( )4ونابل�س( )5وحجة( )6ودير ا�ستيا( )7والزاوية( )8وبديا(،)9
ودخل القد�س عام 1129هـ1717 /م ،وع ّمر اخللوة التحتانية �أ�سفل مبنى
الزاوية الوفائية ،املعروفة اليوم بدار البديري �أو »املكتبة البديرية» ،حيث
( )1راجع :سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي” حياته وآثاره” ،ص 202؛ العسلي ،بيت المقدس
في كتب الرحالت عند العرب والمسلمين ،ص.108
( )2وردت بعنوان “ :الثانية األنسية في الرحلة القدسية” عند كل من المرادي والبغدادي.المرادي ،سلك الدرر في أعيان
القرن الثاني عشر ،ج ،4ص197؛البغدادي ،هدية العارفين ،ج ،2ص.447
( )3حلب :مدينة سورية على ( )310كم عن شمال دمشق ،وهي عاصمة محافظة حلب التي تعد أكبر المحافظات
السورية من ناحية تعداد السكان .للمزيد راجع :ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص290-282؛ شامي ،موسوعة
المدن العربية واإلسالمية ،ص.52
( )4جنين :مدينة فلسطينية على الرأس الجنوبي لسهل مرج ابن عامر ،ومر قربها السيد المسيح في طريقه من الناصرة
إلى القدس ،وكانت في عهد المماليك مركزاً للبريد من غزة إلى دمشق .القلقشندي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشا،
ج ،14ص424؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،3ص.37-34
( )5نابلس :مدينة فلسطينية داخلية ،تقع بين جبلي عيبال وجرزيم ،على بعد ( )69كم شمال القدس ،وفيها الطائفة
السامرية أصغر طائفة دينية في العالم ،وهي مركز محافظة تشتهر بزراعة الزيتون وإنتاجه وتصنيعه .ابن بطوطة،
رحلة ابن بطوطة ،ج ،2ص80؛ النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة القدسية ،ص80 74-؛ شراب ،معجم بلدان
فلسطين ،ص698؛ البيشاوي ،نابلس األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية في عصر الحروب الصليبية،
ص.37-35
( )6حجة :قرية فلسطينية على بعد ( ) 8كم غرب مدينة نابلس ،وبها جامع ضخم بناه السلطان المملوكي الناصر محمد
بن قالوون عام(723ه1323 /م) .الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص116؛ قزوح ،قرية حجة” دراسة
أثرية ومعمارية لمسجدها وملحقاته ،ص 7-6؛ شراب ،معجم بلدان فلسطين ،ص.290
( )7دير استيا :قرية فلسطينية تقع على بعد ( )25جنوب غرب مدينة نابلس ،أوقفها السلطان برقوق على سماط الخليل
عليه السالم ،وكتب الوقف على عتبة الباب الشرقي الواقع خلف مقام سارة في الحرم اإلبراهيمي في الخليل .عمرو ،رقوم
الحرم اإلبراهيمي ،ص405 ،402؛ الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص128؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين،
ج  ،2ص.526
( )8الزاوية :قرية فلسطينية على بعد ( )36كم جنوب غرب مدينة نابلس ،قرب قرية مسحة .الخالدي ،أهل العلم والحكم
في ريف فلسطين ،ص140؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ص.557
( )9بديا :بلدة فلسطينية على بعد ( )32كم جنوب غرب مدينة نابلس .الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص
84؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ص.544-543

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

باعها ورثته �إىل ال�شيخ حممد بدير القد�سي املعروف مبحمد بن حبي�ش(.)1

وقام برحالت �أخرى �إىل القد�س ،نذكر منها:
1-

رحلة عام 1131هـ1719 /م تزوج خاللها يف القد�س.

2-

�سافر من القد�س �إىل م�رص وعاد �إىل القد�س بحرا ً ،وبقي
رحلة عام 1133هـ1721 /م
فيها حتى عام 1135هـ1723 /م.

ذهب �إىل القد�س و�أقام فيها حتى عام 1145هـ1732/م،
� 3أواخر عام 1139هـ1727 /م وحج خاللها ،وعاد �إىل القد�س وبقي فيها ملدة ()40يوماً.
 - 4رحلة عام 1148هـ1735 /م وكانت هذه الرحلة خالل �شهر رم�ضان املبارك.
 - 5رحلة عام 1152هـ1739 /م ا�ستقر يف مدينة القد�س ثماين �سنوات(.)2

الرحالة م�صطفى �أ�سعد اللقيمي ،وقد
والتقى البكري يف القد�س بال�شيخ ّ
ذكره اللقيمي يف رحلته :موانح الأن�س يف رحلتي لوادي القد�س ،و�أ�شاد به
وبعلمه(.)3
وقام برحالت �أخرى �إىل مناطق �أخرى عديدة ،زار خاللها �أقطارا ً عربية
و�إ�سالمية ،منها حلب وال�ساحل ال�شامي عام 1128هـ 1716 /م ،ويف العام
الذي يليه زار احلجاز و�أدى فري�ضة احلج ،ثم زار الأ�ستانة «�إ�سطنبول»عا�صمة
اخلالفة العثمانية عام 1137هـ1725/م ،ومن جمموع رحالته ور�سائله التي
( )1دار البديري  :تقع في الطابق األرضي للزاوية الوفائية المالصقة لباب الناظر تجاه المدرسة المنجكية ،ويتم العبور
إليها من سور الحرم الغربي على يمين الداخل من باب الناظر ،وسميت بالوفائية ألنه سكنها جماعة انتسبوا للشيخ بدر
الدين بن محمد بن يوسف بن بدران الذي ينسب إلى أبو الوفا محمد من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب كرم هللا
وجهه ،ثم اشتراها وعمرها الشيخ الصديقي البكري في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي ،ثم اشتراها
من ورثته الشيخ الخلوتي محمد بن بدير المعروف بابن حبيش المقدسي عام  1205هــ1790/م ،وتقوم فيها اليوم المكتبة
البديرية ،وتضم العديد من المخطوطات النفيسة ،وتشرف على إدارتها السيدة شيماء البديري .للمزيد راجع :الحنبلي،
األنس الالجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج ،2ص 37؛ محمد مصطفى البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة
آل الصديق ،ص 45؛ العسلي ،معاهد العلم في بيت المقدس ،ص 346؛ سالمة ،فهرس المكتبة البديرية ،ج ،1ص .10
( )2العسلي ،معاهد العلم في بيت المقدس ،ص347-345؛ سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي”
حياته وآثاره” ،ص.202
( )3راجع :اللقيمي ،موانح األنس في رحلتي لوادي القدس ،ص  .183 ،161للمزيد عن رحالته راجع :خلف ،موسوعة
رحالت العرب والمسلمين إلى فلسطين ،مج ،3ص.325–249

دونها �إ�ضافة �إىل رحالته املقد�سية ،نذكر ما ي�أتي:
1.1تفريق الهموم وتغريق الغموم يف الرحلة �إىل بالد الروم.
2.2احللة الفانية :ر�سوم الهموم والغموم يف الرحلة الثانية �إىل بالد الروم.
3.3ك�شف ال�صدا وغ�سل الران يف زيارة العراق وما واالها من البلدان(.)1
4.4الفي�ض اجلليل يف �أرا�ضي اخلليل(.)2
5.5النحلة الن�رصية يف الرحلة امل�رصية.
6.6رد الإح�سان يف الرحلة �إىل جبل لبنان.
7.7برء الأ�سقام يف زيارة برزة( )3واملقام(.)4
8.8احلملة احلقيقية ال املجازية يف الرحلة احلجازية (1130-1131هـ/
1718–1717م).
وله العديد من الأتباع واملُريدين ،ويذكر املرادي قائالً« :وملا بلغ تالميذه
مائة �ألف �أمر بعدم كتابة �أ�سمائهم ،وقال :هذا �شيء ال يدخل حتت عدد»( ،)5ويف
رحلة حجه الأخرية عام 1161هـ1748 /م ،عاد منها �إىل م�صـــــــــــر ،وتويف
يف القاهرة عام 1162هـ1759 /م()6ـ
( )1وردت في المرادي “ كشط الصدا” .سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص .197للمزيد راجع  :محمد
البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص 116؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة
القدسية ،ص.103
( )2الخليل :مدينة فلسطينية إلى الجنوب من مدينة القدس الشريف ،أطلق عليها الكنعانيون اسم “حبرون” ،وقد سميت
المدينة باسم الخليل منذ الفتح اإلسالمي نسبة إلى جد األنبياء سيدنا إبراهيم عليه السالم ،وبها المسجد اإلبراهيمي .للمزيد
راجع :ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص387؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،5ص.46-45
( )3برزة :قرية سورية تقع في غوطة دمشق ،وفيها مقام سيدنا إبراهيم عليه السالم ،وهي من األمكنة التي يستجاب
فيها الدعاء حسب ما يراه البكري .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص382؛ الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد
الشام ومصر والحجاز ،ص80؛ سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي” حياته وآثاره” ،ص.219
( )4حقق هذه الرحلة غالب عنابسة وصدرت عن دار الهدى ،كفر قرع2009 ،م.
( )5المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص.194
( )6المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص200–190؛ الحسيني ،تراجم أهل القدس في القرن
الثاني عشر الهجري ،ص19؛ الجبرتي ،عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،ج ،1ص246؛ البغدادي ،هدية العارفين،
ج ،2ص 450 – 445؛ سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي” حياته وآثاره” ،ص 204-200؛
العسلي ،بيت المقدس في كتب الرحالت عند العرب والمسلمين ،ص110-108؛ راجع كذلك المقدمة التي كتبها عمار
بدوي لرحلة الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص.134-15
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

 .2أسلوب البكري الصديقي
هذا املخطوط املو�سوم بـ (اخلطرة الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية
القد�سية) ،هو ت�سجيل لوقائع الرحلة الثانية التي قام بها ال�شيخ م�صطفى
البكري ال�صديقي �إىل القد�س؛ زار خاللها الأماكن املقد�سة ،وامل�شاهد الدينية يف
مدينة القد�س واخلليل ونابل�س ،وغريها من الأماكن التي مر بها يف طريقه.
وقد ر�صد ال�صديقي يف هذه الرحلة �صورا ً حمدودة جلوانب من احلياة
االجتماعية وال�سيا�سية ،حيث حظي اجلانب الديني باجلزء الأكرب من الرحلة ،ال
�سيما فيما يتعلق بالطريقة ال�صوفية اخللوتية ،وقيام الليل وال�صلوات والأوراد()1؛
و�ألف خالل رحلته هذه ورد( :امل�سافر ذو النور ال�سافر) ،و�أن�شد فيها العديد من
املدائح ال�شعرية يف وو�صف مدينة القد�س وغريها من املواقع الفل�سطينية.
�أما �أ�سلوبه يف كتابة الرحلة فقد تن ّوع كباقي �أ�ساليب �أدب الرحالت يف
ع�رصه ،بني ال�رسد الق�ص�صي �إىل احلوار فالو�صف ،و�أبرز ما مييزه هو �أ�سلوب
الكتابة الق�ص�صي املعتمد على ال�رسد املمتلئ بالتكلّف يف تزويق العبارات
وتنميقها .
وجمع �أ�سلوب البكري بني املعرفة ،وال�رسد ،والو�صف ،وال�شعر ،وبدا مت�أثرا ً
كراو للأحداث عن �أماكن عدة،
بالقر�آن الكرمي واحلديث النبوي ال�رشيف ،وحتدث ٍ
وات�سمت لغة الكاتب بالركاكة ،وا�ستخدام املح�سنات البديعية الكثرية من جنا�س
وطباق ومزاوجة وغريها فال يكاد يخلو �سطر منها ،وبالغ يف ا�ستخدام ال�سجع
مما �شكل عبئاً على املعاين ،وهناك ا�ستطراد وا�ضح وت�ضمني.
( )1الورد :هو ما رتبه اإلنسان على نفسه من أنواع الطاعات والعبادات ،وهو المداومة في أوقات معينة على أذكار
معينة ،ومنها ما يقام بشكل فردي ،وهناك أوراد جماعية ،وأشهرها في الطريقة الخلوتية  :ورد السحر الذي يقرأ بعد
صالة الفجر ،وورد المسافر الذي يقرأ عند ابتداء السفر ،وورد الدرة الشريفة ،وورد اللطيف ،وتحفة اإلخالص ،وهذه
تقرأ ليالي السبت واألحد والثالثاء واألربعاء والخميس من كل أسبوع بعد صالة المغرب ،وورد القرآن الكريم في كل ليلة
من ليالي األسبوع بعد صالة العشاء .للمزيد راجع  :بدوي ،التذوق األدبي لورد السحر ،ص13؛ الشبراوي ،شرح ورد
السحر ،ص60-25؛ القاسمي ،أضواء على الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية ،ص44-42؛ قاسم ،الطرق الصوفية
وتراثها في فلسطين ،ص.88

وكثري من الأ�شعار املوجودة يف الرحلة ركيكة ،ومعظمها من نظم امل�ؤلف
ولي�س كلها ،وهي �أقرب �إىل النظم املر�صوف ،وفيها �شبه وا�ضح من �أ�سلوب
�أ�ستاذه عبد الغني النابل�سي ،ولكنها �أكرث ركاكة و�أكرث تكلفاً بال�سجع والإ�رساف
يف التن ّمق اللفظي ،و�إظهار الرباعة يف ا�ستعمال الألفاظ والأ�ساليب ،والعناية
بلي
بالألقاب
ّ
املفخمة والألفاظ املنمقة ،م�ش َّكالً �صنعة بديعية �أ�شبه ما تكون ّ
عنق الن�ص ،فرتى �ألفاظها قد ُح�رشت ح�رشا ً بني ال�سطور ،وهذه �سمة كانت تعرف
بها لغة الع�رص الذي ن�ش�أ فيه الكاتب.
والواقع ف�إن توجه البكري لنظم ال�شعر من خالل رحالته لي�ست بدعاً يف
العهد العثماين ،فغالبية العلماء ،والفقهاء ،وامل�ؤرخني ،وال�صوفية ،والرحالة،
ممن تعاطوا مهنة الكتابة والت�صنيف ،نظموا ال�شعر و�ضمنوا كتبهم مقطوعات
�شعرية من نظمهم ،ولكن نظمه لل�شعر مل يكن باحرتاف ،و�إمنا نظمه من باب
الت�سلية واال�ستجمام الذهني ،ويفتقر �إىل اجلزالة يف الألفاظ والرتاكيب ،وال�صياغة
امل�رشقة ،والإيقاع املو�سيقي املعرب.
�إن �أ�سلوب الكاتب ولغته ال تختلفان عن لغة الع�رص الذي مثله ،فهو من
�أكرث الع�صور الإ�سالمية �ضعفاً يف :الأدب ،والفكر ،والإنتاج الأدبي ،ويعك�س النمط
ال�سائد يف ع�رص التدهور ،ولعل ذلك يرجع �إىل عوامل احلروب ،واالختالط بالأمم
الأخرى؛ كاملغول والتتار ،وما �سبقه من ع�رص املماليك والفاطميني ،وما عقب
ذلك ،مما انعك�س على احلياة الدينية واالجتماعية(.)1

 .3دراسة حتليلية يف مضامني الرحلة
اخلطرة الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سية رحلة انطلق �صاحبها
من دم�شق نحو القد�س خالل القرن الثاين ع�رش الهجري  /ال�سابع ع�رش للميالد،
والرحالة ال�شيــــخ م�صطفـــى بن كمـــال الدين بن علي البكــــري ال�صديقي
�أحد �أقطاب الطريقة اخللوتية ،تتلمذ على يد ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام
( )1للمزيد أسلوب البكري الصديقي وشعره .راجع :سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي” حياته
وآثاره” ،ص207-205؛ العسلي ،بيت المقدس في كتب الرحالت عند العرب والمسلمين ،ص.111
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

الدين احللبي اخللوتي ،وخالل ذلك �أقام بحجرة يف �إيوان املدر�سة الباذرائية(،)1
ملدة عام بهدف االعتزال واخللوة والأ�شغال بالأذكار والأوراد ،ثم �أذن له �شيخه
باملبايعة والتخليف �إذناً عاماً ،وبعد وفاة �شيخه توجه تالمذته �إىل ال�صديقي
واجمعوا عليه ،وجددوا له �أخذ البيعة( ،)2فكان ذلك بداية �شهرته ك�شيخ للطريقة
اخللوتية.
ركز البكري يف جانب كبري من هذه الرحلة على ن�رش الطريقة اخللوتية يف
القد�س بخا�صة وفل�سطني بعامة ،ويبدو �أنه تعمد �إ�شهار ذلك يف هذه الرحلة،
علماً ب�أنه نهج نهج ال�رسية والكتمان يف رحلته ال�سابقة اخلمرة احل�سية يف
الرحلة القد�سية( ،)3و�أفرد جانباً كبريا ً من جمريات رحلته هذه للحديث عن
التطبيق العملي التي ت�ستند �إليه هذه الطريقة  :احلب ،واالمتثال ،والذكر ،والفكر،
وال�صمت ،واخللوة( ،)4وال�صوم ،اجلوع ،وتعليم املريدين �أ�صول الطريقة وكيفية
( )1المدرسة الباذرائية  :إحدى المدارس الشافعية في دمشق ،ومؤسسها نجم الدين أبو محمد عبد هللا البادرائي الذي
توفي عام 655هــ 1257 /م ،وكان معلماً في المدرسة النظامية ببغداد ،ثم نقل أساليب المدرسة النظامية إليها ،وتقع هذه
المدرسة في منطقة الفراديس داخل أسوار مدينة دمشق القديمة ،في حي العمارة الجوانية .النعيمي ،الدارس في تاريخ
المدارس ،ج ،1ص .154
( )2تبدأ البيعة من العهد الذي يقطعه المريد على نفسه أمام وشيخه ،حيث يجلس بين يدي شيخه ،ويلصق ركبتيه بركبتيه،
والشيخ مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة ،ويضع يده اليمنى في يده مسلماً له نفسه ،مستمداً من إمداده ،ويقول له  :قل معي
استغفر هللا العظيم ثالث مرات ،ويتعوذ ويقرأ آية التحريم{ :يَاأَ ُّي َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا تُوبُوا إلَى هَّ
صوحً ا عَ َسى َرب ُُّك ْم أَ ْن
للاِ َتوْ ب ًَة َن ُ
ِ
ات َتجْ ري ِم ْن َتحْ ِت َها الأْ َ ْنهَارُ يَوْ َم لاَ ي ُْخزي هَّ
للاُ النَّ ِب َّي َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا َم َع ُه نُورُ ُه ْم يَسْ َعى َبيْنَ
ي َُك ِّف َر عَ ْن ُك ْم َسيِّ َئا ِت ُك ْم َويُ ْد ِخلَ ُك ْم َجنَّ ٍ
ِ
ِ
َ
ور َنا َو ْ
اغ ِفرْ لَ َنا إِنَّ َك عَ لَى ُك ِّل َش ْي ٍء َق ِدير} .سورة التحريم :آية 8؛ ثم يقرأ أية المبايعة
يه ْم َو ِبأَ ْي َما ِن ِه ْم ي َُقولُونَ َربَّ َنا أَ ْت ِم ْم لَ َنا نُ َ
أ ْي ِد ِ
َ
َ
للاَ َي ُد هَّ
في سورة الفتح ،وهي{ :إ َّن الَّ ِذينَ يُبَايعُو َن َك إنَّ َما يُبَاي ُعونَ هَّ
للاِ َفوْ َق أ ْي ِديه ْم َف َمن نَّ َك َث َفإنَّ َما ي ُ
َنك ُث عَ لَ ٰى َن ْف ِس ِه َو َم ْن أوْ َف ٰى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َما عَ اهَ َد عَ لَ ْي ُه هَّ
للاَ َف َسي ُْؤ ِتي ِه أَجْ رً ا عَ ِظيمًا} سورة الفتح آية 10:؛ ثم يقرأ فاتحة الكتاب ،ويدعو هللا لنفسه ،ولألخذ بالتوفيق،
ِ
ويوصيه بالقيام بأوراد الطريقة ،وطريقة البيعة هذه أرسلها الصديقي البكري إلى تلميذه في مصر محمد بن سالم الحفناوي
(ت1181هـــ1767/م) .للمزيد راجع : :الجبرتي ،عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،ج ،1ص344؛ محمد البكري
الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص5؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية،
ص.78-77
( )3حرص البكري الصديقي في رحلته الموسومة بالخمرة الحسية في الرحلة القدسية على نشر الطريقة الخلوتية بالقدس
بالسرية والكتمان وخصوصاً اجتماعاته مع تالميذه ،بالرغم من تأييد الدولة العثمانية المعلن لهذه الطرق ،ورعايتهم لها،
ويرجح االستاذ الدكتور السلوادي سبب ذلك إلى عاملين هما  :األول :الحذر من الطرق الصوفية المنافسة التي كان لها
حضور واسع في المشهد المقدسي ،وخشيته من وقوق شيوخها موقف المعارض من هذه الطريقة الناشئة ،والثاني :تجنب
الخالف مع التيار اإلسالمي المحافظ الذي كان يقف موقفاً عدائياً من الطرق الصوفية ،والذي يرى في بعض ممارساتهم
نوعاً من البدع ،ووصل الحد في بعض المتشددين منهم إلى اتهامهم بالكفر ،ويبدو لي أن العامل الثاني كان السبب الرئيس
في تكتم البكري الصديقي قي نشر الطريقة الخلوتية ،وخالل رحلته هذه كانت له عالقة وطيدة مع الشيخ أحمد القادري
البغدادي الذي كان شيخاً للقادرية في القدس على ما يبدو .للمزيد راجع  :محمد مصطفى البكري الصديقي ،إتحاف
الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص  67-66للمزيد راجع  :الحزماوي ،الخمرة الحسية في الرحلة القدسية ،ص
.165 ،154-153
( )4الخلوة :المكان الذي يختلي فيه الصوفي للرياضة الروحية ،والتعبد والمناجاة بعيداً عن الناس .القشيري ،الرسالة
القشيرية ،ص305-298؛ أبو خزام ،معجم المصطلحات الصوفية ،ص234-231؛
Landolt, Khalwa, , E. I2. ,Vol.,IV,P.P. 900 - 901.

االن�ضمام لها ،وترتيل �أورادها ،كما حتدث عن بيوت اخللوة التي ت�شكل �أ�سا�س
الفكر اخللوتي.
وكانت قبور الأولياء وال�صاحلني متثل قيمة ُروحية و�أخالقية عالية يف
جمتمع ذلك الع�رص؛ فهي تق�صد لزيارتها �أوالً ،وقراءة �سورة الفاحتة على �أرواح
�أ�صحابها ،والدعاء عندها ،تربكاً بقدر �أولئك املدفونني فيها ،وال نبالغ �إذا قلنا �إن
زيارة هذه الأ�رضحة واملقامات مثل :مقام النبي مو�سى( ،)1ومقامات الأنبياء يف
اخلليل ،وزوايا وخلوات نابل�س ،ومقام علي بن عليل( ،)2ومقام النبي �صموئيل()3
وغريها ،كانت هدفاً لرحلته �إىل جانب ن�رش الطريقة اخللوتية يف �أرجاء عديدة
من فل�سطني .
ولعل من �أبرز م�ضامني هذه الرحلة ذلك كان الرتكيز على جوانب هامة يف
مو�ضوع اجلغرافيا التاريخية لفل�سطني خالل القرن الثاين ع�رش الهجري /الثامن
ع�رش امليالدي ،و�إذا �أخذنا بعني االعتبار �شح املعلومات التي حوتها امل�صادر
التاريخية عن هذه الفرتة� ،أدركنا �أهمية رحلة البكري وغريه من الرحالة الذين
جالوا �أنحاء متفرقة من فل�سطني ،فقد حتدث البكري يف رحلته عن الطريق
العام� ،أو ما �سماه بال�سبيل ال�سلطاين( )4بني دم�شق والقد�س ،وبني القد�س
واخلليل ،وبني نابل�س ويافا ،وكانت زياراته لهذه املدن يف جانب منها �إح�صاء
للقرى الفل�سطينية وم�سمياتها بطريقة غري مبا�رشة ،وهي كثرية مثل� :سع�سع()5
( )1مقام النبي موسى :يقع مقام النبي موسى الذي أنشأ عليه السلطان المملوكي الظاهر بيبرس عام 668هـ1269/م
البناء ،إلى الجنوب من أريحا بـحوالي ( )8كم ،ويبعد عن القدس(  )28كم باتجاه الشرق ،في منطقة صحراوية منعزلة،
ويبعد ( )5كم عن نهر األردن جهة الغرب ،وكان وال يزال جزءاً من السياحة الدينية في فلسطين .النابلسي ،الحضرة
األنسية في الرحلة القدسية ،ص219-209؛ اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص169؛ العسلي ،فلسطين
في كتابات عبد هللا مخلص ،ص.139-134
( )2علي بن عليل :مقام ومسجد يقع في بلدة سيدنا علي أو الحرم على بعد ( )18كم شمالي يافا ،وهذا المسجد يضم رفات
أبو الحسن علي بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه،
وتوفي عام 474ه1081/م .راجع العليمي ،األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج ،2ص267-266؛ اللقيمي ،موانح
األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص215؛ الحسيني ،المنهل الصافي في الوقف وأحكامه ،ص236-233؛ الخالدي،
أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص.107
( )3مقام النبي صموئيل :في قرية النبي صموئيل على بعد ( )8كم شمال غرب القدس ،لم يبق من القرية إال المسجد المقام
على ضريح النبي صموئيل ،وأقام الصهاينة مكانها مستوطنة ولفسون .للمزيد راجع :اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي
لوادي القدس ،ص201؛ الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص176؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،8ص96؛
اليعقوب ،ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي ،ص.53
( )4السبيل السلطاني :الطريق العام التي يوجد بها آبار يشرب منها العامة .هيك  ،السبيل ،ج ،11ص.269
( )5سعسع :قرية فلسطينية تبعد ( ) 15كم شمالي صفد .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج  ،6ص202؛ طراونة ،مملكة صفد
في عهد المماليك ،ص.117
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

وعزّون( ،)1وحجة وجيو�س( )2وعني يربود( )3وغريها ،و�أ�شار خالل رحلته �إىل
�سوء احلالة الأمنية( ،)4وانقطاع حبل الأمن ،وانت�شار الل�صو�ص وقطاع الطرق،
ويبدو �أن هذا قد �أثر على حتركات ال�سكان وهجراتهم ،و�أدى �إىل خراب بع�ض
املواقع خ�صو�صاً مثل مدينة البرية( )5التي و�صفها باملطمو�سة.
والبكري حماط بكوكبة من املرافقني يف �أ�سفاره القريبة �أو البعيدة ،حيث
مير على ذكرهم �رسيعاً دون التعريف بهم �أو ب�صفاتهم� ،إال القليل كخطيب
امل�سجد الأق�صى حني يقول « :و�أخربين ال�صديق الأواه( )6ال�شيخ نور اهلل خطيب
امل�سجد الأق�صى الذي ف�ضائله ال حت�صى ،يف ليلة اخلروج»...؛ ويكتفي بذكر
عددهم �أحياناً عندما يقول يف رحلته �إىل مقام �سيدنا مو�سى ... « :و�أعددت
املتوجهني �سبع ع�رشة نف�سا ،»...كما �أنه حماط بالعناية الإلهية وبكرامات
الأولياء ،والتي تقيه �رش الل�صو�ص وقطاع الطرق يف طريقه من دم�شق �إىل
القد�س� ،أو على م�شارف اخلليل� ،أو على م�شارف يافا( )7ح�سب ر�أيه.
ونالحظ من خالل الرحلة �أن هذا الرجل ال�صويف بامتياز ،ال يتحرك �إال ب�إذن
من �شيوخه� ،سواء كان �إذناً روحياً �أو مادياً ،فعند خروجه من دم�شق يذهب �إىل
(ّ )1
عزون :بلدة فلسطينية شرق قلقيلية على بعد ( )24كم جنوب شرق طولكرم .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،3ص.390
( )2جيوس :قرية فلسطينية على بعد ( )20كم جنوب مدينة طولكرم .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،3ص .87
( )3عين يبرود :قرية فلسطينية على بعد ( )7كم من رام هللا شمال شرق مدينة القدس .النابلسي ،الحضرة األنسية،
ص94؛ اليعقوب ،ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي ،ص.60
( )4للمزيد عن األوضاع الداخلية ،والحالة األمنية المتردية في الدولة العثمانية .راجع  :ابن كنان ،المواكب اإلسالمية في
الممالك والمحاسن الشامية ،ج ،1ص .26-23
( )5البيرة :مدينة تتصل بمدينة رام هللا ،وتبعد ( )16كم شمال القدس ،خربها السلطان صالح الدين األيوبي عند
تحريرها عام 583هـ 1187 /م ،خوفاً من أن يتخذها الفرنجة مركزاً لمهاجمة القدس ،ومر بها الصديقي البكري في
رحلته المعروفة باسم “الخمرة الحسية في الرحلة القدسية” ،وزارها كذلك في رحلته المعروفة باسم “الحملة الرضوانية
الدانية في الرحلة الحجازية الثانية” حين قال “ :وسرنا إلى قرية البيرة ،بمقلة دامية قريرة” ،ويبدو أنها كانت خراباً عند
مرور الصديقي البكري منها في رحلته هذه ،ولذلك وصفها بالمطموسة .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص 526؛
النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة القدسية ،ص95؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص210؛
الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص 96؛ اليعقوب ،ناحية القدس الشريف ،ص39-38؛ شوامرة ،البيرة
في الفترة الصليبية” ،ص .8-6
ُ
منيب} .سورة هود :آية 11؛ راجع كذلك:
( )6األواه  :خاشع هلل كثير الدعاء والتضرُّ ع  .قال تعالى {إن إبراهيم لحليم أواه
ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «أوه».
( )7يافا :مدينة فلسطينية على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط ،على بعد ( )7كم جنوب مصب نهر العوجا ،واسم مدينة
يافا تحريف لكلمة “يافي” الكنعانية ،ومعناها الجميلة ،ويمتاز السهل الساحلي الذي تقوم يافا في وسطه بانبساط أرضه
وخصب تربته وتوافر مياهه واعتدال مناخه ،وتُع َتبر تربتها من أخصب التّرب في فلسطين .وهي صالحة لزراعة جميع
أنواع المحاصيل الزراعية بصف ٍة عام ٍة ،والحمضيات بصف ٍة خاص ٍة .للمزيد راجع :ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج،5
ص426؛ شراب ،معجم بلدان فلسطين ،ص.726

�رضيح �شيخه ،وي�أخذ الإذن وي�ستمد منه العزم والقوة والر�أي ال�سديد تلميحاً
�أو ت�رصيحاً .فيقول »:فتوجهت �إىل زيارة �شيخنا املرحوم الغارف من البحر
العرفاين ،وال�شارف على الرب الفرقاين ،ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين البدر
الكياين ،والنجم ال�شع�شعاين ،وجل�ست عند �رضيحه ،وعر�ضت عليه ما �سمعته
�آذاين  ...ففاحت منه حاالً رائحة عطر �سي�سباين ،ففهمت �إ�شارته من �أن الطريق
فيه �أمان و�أماين»( ،)1وعند دخوله �إىل القد�س كذلك ا�ست�أذن كبار ال�صاحلني
فيها ،وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ داود ،فيقول  « :و�أ�ستاذنا �صاحب البلد �سيدي داود()2
ذي الت�أييد ،عليه وعلى ولده الر�شيد �صلوات و�سالم الربد الر�شيد» ،وطلب الإذن
كذلك عند توجهه لزيارة مقام �سيدنا مو�سى .فقال ...« :وملا ملى الربيع وزاد
انتهاب الر�ضيع ،وقع الإذن الكرمي بزيارة ال�سيد الكليم عليه ال�صالة والت�سليم» .
وبالرغم من �أنه �أ�سهب يف ذكر الزوايا واملقامات وامل�شاهد والأ�رضحة
�إال �أنه مل يتحدث عن املدار�س يف رحلته هذه ،حيث �أهمل احلديث عن مدار�س
مدينة القد�س والتي كان لها دور مميز يف احلياة الثقافية خالل ذلك الع�رص،
وهذا ما ي�ؤكد املهمة املحددة التي قدم من �أجلها البكري ،وهي زيارة امل�شاهد
والأ�رضحة ،والتوا�صل مع اتباع الطريقة اخللوتية ون�رشها.
وكانت عالقة البكري مميزة مع رجال احلكم يف تلك الفرتة ،ففي نابل�س
ا�ستقبله �سيفي �أغا الكلن�شي«:وملا بلغ �سيفي �أغا الكل�شني( )3نزويل يف املحلة
جاءين داعياً �إىل الدروي�شية( ،)4وهي�أ يل حملة وبت فيها م�رسور الف�ؤاد لديه،
( )1من آداب السفر عند الخلوتية وغيرها من الطرق الصوفية االستشارة :وهي عدم السفر إال بأذن شيخه إن كان حياً
أو ميتاً؛ حيث تظهر له اإلشارات الحسنة عند ضريح شيخه؛ كما أن طلب اإلذن او االستئذان بدخول البلد أو الخروج منها
موجود في أدبيات الصوفية وممارساتها العملية ،وهو طلب اإلذن بدخول البلدة من الصالحين فيها ليكونوا عوناً لهم ،سواء
كانوا أحياء أو أمواتاً ،وفي ذلك يقول اإلمام الشعراني :ومما من هللا به علي ،اسئذاني ألصحاب النوبة  -الصالحين
ممن لهم تأثير على مجريات الحياة سواء كاوا أحياء أم أموات ،-كلما خرجت من بلدي أو دخلت ،وذلك ألكون تحت
نظرهم أينما كنت ،وكذلك ال أطلع القلعة ،أو أدخل بيت الحاكم  ...حتى أقول  ...في أول عتبة الدار التي أدخلها :دستور
يا أصحاب النوبة ...فال أخرج من عنده إال منصوراً ، ...وهناك االستخارة قبل السفر ،واالستخارة لها صالة ودعاء
ألمر يريده اإلنسان ويرغبه فيستخير هللا ،ويوكل أمره إلى هللا أن ييسره إن كان فيه خير ،أو يرده إن
خاص بها ،وهي
ٍ
كان فيه شر .الشعراني ،لطائف المنن واألخالق في وجوب التحدث بنعمة هللا على اإلطالق ،ص  .175-174للمزيد
راجع  :السهروردي ،عوارف المعارف ،ص.112
( )2سيدي داود :يبدو أن سيدي داود هو من كبار شيوخ الصوفية في القدس ،ويحظى باحترام الجميع ،حيث جرت العادة
أن يستأذن رجال الصوفية من شيوخهم عند دخولهم اليلد الذي يقيم فيه ،وال عالقة لالستئذان بتصريح أو جواز سفر.
للمزيد راجع  :البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص .155-154
( )3سيفي أغا الكلنشي :يبدو أنه ان من رجال الحكم واإلدارة في نابلس ،لم نعثر له على ترجمة.
( )4التكية الدرويشية :تقع جنوب شرق جامع التينة في نابلس ،وكانت كتاباً في البداية ثم مدرسة ،وفيها أضرحة عدة
منها :ضريح الدرويش مراد الرومي .ولذلك تعرف بزاوية الشيخ مراد .النمر ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،ج ،4ص.172
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(ت 1162هـ1759/م)

وزودنا زادا ً ح�سناً �أح�سن اهلل �إليه ،وم�شى �آخر الليل معي بالقنديل �إىل منزل
الرفاق حتى ح�رض التحميل ،وودعنا وان�رصف» ،ويف القد�س كانت عالقته وثيقة
مع الوزير رجب با�شا( )1الذي ح�رض حلقة لل�صوفية يف قبة ال�صخرة ،وتوجه
معه لزيارة مقام النبي مو�سى عليه ال�سالم ،وقد بالغ البكري يف مدحه معددا ً
�أعماله وعمائره يف فل�سطني فقال ...« :و�أحيا وقف اخلليل ،و�أدار �سماطه اجلليل،
وعمر نبي اهلل �أ�شموئيل جنى الرب اجلزيل ،وق�رص من ال�صخرة املغارة ،وفر�شها
و�أرخى عليها �ستارة».
ويف الناحية االجتماعية ر�صد بع�ض العادات والتقاليد ال�سائدة يف
املجتمع الفل�سطيني ،ومن بينها :حفاوة اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة ،التي
امتاز بها �سكان فل�سطني ،ومنها املناطق التي زارها البكري ،فعلى �سبيل
املثال عند دخوله مدينة القد�س تلقاه نفر من �أهلها مرحبني فقال...« :
فتلقانا منهم جمع م�شارف» ،ويف عزّون تلقاه �أهلها باحلفاوة والتكرمي
ف�أن�شد فيهم �شعرا ً[ :البحر الب�سيط]
حل َيا الك ُّل عزّونـي
�أهل احلِمى وا َ
تفيئت يف زيتون ع��زّوين
وم��ذ
ُ

ّــت يف الأح��زان عزّوين
ملّا تذلل ُ
للحان يف احلال �ضافوين وعزّوين
ِ

ولعل من امل�ضامني التي يجب الإ�شارة �إليها يف هذه الرحلة ،عدم اهتمام
البكري وكثري من الرحالة ال�صوفيني يف ع�رصه باحلديث عن حالة ال�سكان
ومعاناتهم و�أو�ضاعهم االقت�صادية ،يف ظل انعدام الأمن وانت�شار ظاهرة قطاع
الطرق التي تدل يف جانب منها على تدهور احلالة االقت�صادية لدى قطاع وا�سع
من ال�سكان ،وكانت �إ�شاراته عن حالة اخل�صب نادرة رغم �أهميتها ،باعتبار
الزراعة املورد الرئي�س لل�سكان خالل تلك الفرتة ،مكتفياً بالقول عند مروره يف
بع�ض املناطق كاخلليل ...« :وبعدما خف �سح الأمطار ،وعم الربيع وجه الأر�ض
يف الأقطار ،واخ�رض �شارب الغور املربع ،وبقل عار�ضه بزهر بديع».
( )1رجب باشا :وهو أحد كبار الوالة العثمانيين بمصر ،اجتمع به الشيخ الصديقي البكري في القدس ،حيث كان الوالي
في زيارة لها ،وتوثقت عالقة البكري به ،وسافر مع الوالي إلى مصر عام 1131هـ1718 /م ،وأقام بها لفترة حيث توثقت
عالقته بعدد من علمائها ،وصار له فيها عدد من األتباع مثل الشيخ محمد بن سالم الحفناوي .للمزيد راجع :المرادي،
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص193-192؛ الغزي ،نهر الذهب في تاريخ حلب ،ج ،3ص230؛
محمد البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص 47؛ ربايعة ،النصيحة السنية في معرفة آداب
كسوة الخلوتية ،ص.70

ُ . 4نسخ املخطوط
اعتمد الباحثان النـــــ�ص الكامل ملخطوط الرحلة الذي يحمل ا�سم« :اخلطرة
الثانية الأن�سية يف الرحلة الدانية القد�سيــــة» ،وهو �ضمن املجموع املوجود
يف مكتبة املرحوم عارف حكمت باملدينة املنورة ،بعنوان« :جمموع رحالت
البكري ال�صديقي» ،عدد �صفحاتــــــه (� )211صفحة ،ورقم حفظـــه يف هذه
املكتبــــة ( ،)3840وحالياً ُ�ضمت مقتنيات مكتبة املرحوم عارف حكمت �إىل
مكتبة املغفور له امللك عبد العزيز بن �سعود باملدينة نف�سها ،ف�أ�صبح رقم
ت�صنيفه ( ،)900/ 90ويف الفهر�س املكتوب يدوياً رقــــــــــم ت�سل�ســـــــــــــــله
(� ،)300ص(.)18
واملخطوط مكون من ( )15ورقة ،ويف املجموع امل�شار �إليه من ورقة
( ،)1()36-50وتتكون كل ورقة من �صفحتني ،ويوجد يف كل ورقة (� )27سطر،
واملخطوط مكتوب بخط الثلث وال حتوي الن�سخة ا�سم النا�سخ �أو تاريخ ن�سخه،
وعند التحقيق رمزنا لهذه الن�سخة بالرمز «�أ».
وهذه هي الن�سخة الكاملة والوحيدة التي عرث عليها الباحثان ،ومت
العمل فيها وحتقيقها ،ومنها ن�سخة م�صورة باجلامعة الإ�سالمية باملدينة
املنورة رقم ( ،)6231فهر�س اجلامعة  /تاريخ وجغرافيا� ،ص( ،)305ومنها
�أي�ضاً ن�سخة م�صورة عنها يف مركز الوثائق واملخطوطات باجلامعة الأردنية،
رقم ال�رشيط (.)824
وذكر الزركلي يف كتابه الأعالم� ،أنه اطلع على جمموع ر�سائل البكري ،ومنها
رحلته «اخلطرة الثانيــــــة الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سـية» ،ومل يحدد مكان
وجود هذا املجموع ،ويبدو �أن املجموع الذي اعتمد عليه موجود يف املكتبة
الظاهرية (مكتبة الأ�سد الوطنية) بدم�شق حتت رقم ( ،)69خا�صة و�أنه �أ�شار �إىل
هذا املجموع عند حديثه عن حياة ال�صديقي البكري وم�ؤلفاته( ،)2والواقع �أن
( )1العسلي ،بيت المقدس في كتب الرحالت عند العرب والمسلمين ،ص109؛ سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري
الصديقي الدمشقي الخلوتي” حياته وآثاره” ،ص219؛ بهادر ،معجم ما ألف في فضائل وتاريخ المسجد األقصى والقدس
وفلسطين ومدنها ،ص.198
( )2الزركلي ،األعالم ،ج ،7ص.239
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(ت 1162هـ1759/م)

الأو�ضاع الداخلية يف �سوريا ال ت�سمح بال�س�ؤال عن املخطوط هناك� ،أو �إح�ضاره
هذا �إن بقي ومل يتم �إتالفه؛ يف وقت يتعر�ض املوروث الثقايف يف هذا البلد �إىل
عملية تدمري ممنهج.
ويبدو �أن هناك ن�سخة خمطوطة ثالثة كانت موجودة يف املكتبة اخلالدية
يف القد�س ،وهذا الن�سخة املخطوطة اعتمد عليها العامل املقد�سي الكبري �أحمد
�سامح اخلالدي (ت 1371هـ1952 /م)؛ حيث �أورد مقتطفات من رحالت ال�صديقي
البكري �إىل القد�س ،وهما« :اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،واخلطرة الثانية
الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سـية» ،يف كتابه «رحالت يف ديار ال�شام» الذي
�صدر يف القد�س ال�رشيف فك اهلل �أ�رسها عام 1365هـ1946/م ،وقام الباحث
تي�سري خلف جزاه اهلل خريا ً بتثبيتها كما هي دون زيادة �أو نق�صان� ،ضمن كتابه:
ال�سياحات ال�صوفية والزيارات الدينية ،وهو اجلزء الثالث من مو�سوعة :رحالت
العرب وامل�سلمني �إىل فل�سطني(.)1
وقد بحثنا مطوالً عن خمطوط اخلالدية وراجعنا فهر�س هذه املكتبة ،ومراكز
التوثيق والأر�شيف يف فل�سطني ،ال �سيما «م�ؤ�س�سة �إحياء الرتاث الإ�سالمي» يف
القد�س ،ولكننا للأ�سف مل نعرث على ن�سخة اخلالدية ،ويبدو �أنها فقدت نتيجة
ملا تعر�ضت له القد�س من ويالت وحمن� ،أو �أنها بقيت �ضمن خملفات املرحوم
�أحمد �سامح اخلالدي.
وقد �أطلقنا على ما �أختزله العالمة اخلالدي ،و�أورده خلف يف كتابه:
ال�سياحات ال�صوفية والزيارات الدينية» ،الن�سخة رقم «ب»  ،و�أجرينا مقارنة
بينها وبني الن�سخة «�أ».

 .5منهج التحقيق
1.1اعتمد الباحثان �أ�سلوب امل�ؤلف التي يغلب عليها طابع ال�سجع ،والإ�رساف
يف التن ّمق اللفظي ،ومل يتدخال به رغم تعار�ضه مع قواعد النحو يف بع�ض
الأحيان ،حفاظاً على �أ�صالة الن�ص ،و�سياقه العام ،ولغة الع�رص الذي عا�ش فيه
امل�ؤلف.
( )1خلف ،السياحات الصوفية والزيارات الدينية ،مج ،3ص.251

�2.2أثبتا عناوين لكل مرحلة من مراحل الرحلة ت�سهيالً على القارئ ،وحفاظاً
على الأمانة العلمية لهذه الإ�ضافات و�ضعناها بني معقوفتني [ ].
3.3و�ضعا �أرقام ال�صفحات الأ�صلية للمخطوط �ضمن الن�ص بني �رشطتني
مائلتني مثالً � 1/أ /وهكذا.
4.4وثقا الآيات القر�آنية الكرمية مبينني �سورها و�أرقامها؛ �إ�ضافة �إىل تخريج
الأحاديث النبوية ال�رشيفة من مظانها الأ�صلية.
5.5قاما بتثبيت البحور اخلا�صة بالأ�شعار حيثما وردت ،كما اجتهدا و�أكمال
النق�ص وو�ضعاه بني معقوفتني [ ] حيثما لزم الأمر ،مع احلفاظ على ال�سياق
العام للرحلة.
6.6عرّفا بعدد من الأعالم الواردين بالن�ص ،خا�صة �أن العديد من ه�ؤالء
الأعالم مل ترد له ترجمة يف كتب الرتاجم التي تعود �إىل فرتة امل�ؤلف ،كما عرّفا
بالألفاظ وامل�صطلحات الواردة يف الن�ص� ،إ�ضافة �إىل البلدان واملواقع والكلمات
ال�صعبة التي حتتاج �إىل تو�ضيح �أو تعريف ،وو�ضعناها �ضمن هام�ش التوثيق
املخ�ص�ص لها.
7.7اتبعا الر�سم الإمالئي احلديث يف الكلمات التي حتتاج �إىل ذلك؛ مثل:
�إبدال الهمزة بياء حيثما لزم ،ومنها على �سبيل املثال�( :سائرا ً بدالً من �سايرا،
وقائالً بدالً من قايال ،و�إثبات همزة القطع يف الكلمات التي حتتاج ذلك.
8.8وا َزنا بني الأ�شعار التي وردت يف هذه الرحلة ،والأ�شعار الواردة يف
رحلته املعروفة با�سم :اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،ور�سالة ت�سلية
الأحزان وت�صلية الأ�شجان ،و�أ�رشنا �إىل املكرر منها يف حوا�شي الن�ص.
9.9وا َزنا بني العبارات املقتب�سة من امل�صادر وخا�صة كتب الت�صوف،
واملعاجم اللغوية التي اعتمد عليها يف رحلته ،ومت الإ�شارة �إليها يف حوا�شي
الن�ص.
1010تتبعا م�ؤلفاته التي مر ذكرها خالل هذه الرحلة ،وقاما بتثبيت مكان
وجودها �إن كانت خمطوطة ،ومكان ن�رشها �إن كانت من�شورة.
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 .6صور املخطوط

غالف املخطوط

الورقة األوىل من املخطوط
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الورقة األخرية من املخطوط

احلمد هلل احل�سيب القريب الداين ،املجيب ملن ناداه طالباً جنح الأماين،
وال�صالة وال�سالم على احلبيب الرّباين ،والطبيب ال�صمداين ،والر�ؤوف الرحيم
امل�صمود
الفرداين ،والعطوف احلكيم الوجداين ،حممد املحمود الرحماين ،وال�سيد ْ
ين( ،)1و�أديب �أريب()2
ح�سيب
يف املقام الإح�ساين ،وعلى �آله من كل
ن�سيب نورا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جنيب �سبحاينّ ،و�أ�صحابه �أرباب التداين( ،)3وخطاب التهاين ،و�أتباعه من كل
ٍ
معان للمعاين ،ح�ساين بيان وتبيان ومباين ،وبعد:
ٍ
[اخلروج من دمشق]

والعي املتواين( ،)4م�صطفى بن كمال الدين منحهما
فيقول :العبد اجلاين
ّ
اهلل حلول املغاين ،ابن علي بن كمال الدين �سبط �آل احلَ�سنني �صفا اهلل منهم
الأواين ،ال�ص ّديقي ن�سباً احلنفي مذهباً ،اخللوتي م�رشباً ،القادري �أدباً ،حباه اهلل
العثور على �أ�رسار املثاين ،ملا زرت البيت املقد�س الأركان واملقد�س �أركاين،
يف الثاين والع�رشين من القرن الثاين( )5من هجرة النبي الر�سول العدناين،
انب�سطت روحي وت�شع�شع َجنَاين( ،)6بثالث احلرمني ،ومن للقبلتني ثاين ،و�ألفته
نف�سي( ،)1وتعرفه حب�سي ،لوفور ال�سنى( )2بامل�سجد ال�سليماين( ،)3وكنت �أ�شاهد
فيه ب�سطاً زائدا ً ،وحظاً وحلظاً للمعايل قائدا ً( ،)4و�رسورات �أخذا ً بالزمام ُين�شيء
( )1نوراني :منسوب إلى النور ،وكلمات نورانية بمعنى ربانية .قال تعالىَ { :و َم ْن َكانَ َمي ًْتا َفأَحْ َي ْي َنا ُه َو َج َع ْل َنا لَ ُه نُورً ا
َيم ِْشي ب ِه ِفي النَّاس َك َم ْن َم َثلُ ُه ِفي ُّ
ار ٍج ِم ْن َها َك َذلِ َك ُزيِّنَ لِ ْل َكا ِف ِرينَ َما َكانُوا َي ْع َملُونَ } سورة األنعام :أية 122؛
ات لَي َ
الظلُ َم ِ
ِ
ِ
ْس ِب َخ ِ
راجع كذلك :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «نور».
( )2أريب :األريب العاقل اللبيب الفطن .الجوهري ،الصحاح في اللغة ،مادة «أرب».
اب َقوْ َسي ِْن أَوْ أَ ْد َنى} سورة النجم :آية 9-8؛
( )3التداني :من الدنو وتعني القرب ،ومنها قوله تعالى{ :ثُ َّم َد َنا َف َتدَلَّى * َف َكانَ َق َ
راجع كذلك  :الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «دنو».
( )4العبد الجاني العي المتواني :بمعنى العبد المذنب ،والضعيف المقصر ،وتأتي هنا بمعنى العبد المذنب المقصر في
«عي»« ،ونى»« ،جنى».
العبادة ،الذي يطلب من هللا الرحمة والمغفرة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة
ّ
( )5المقصود هنا رحلته الموسومة بالخمرة الحسية في الرحلة القدسية التي قام بها عام 1122هـ1710/م ،والقرن الثاني
هو :القرن الثاني بعد األلف للهجرة .
والج َن ُ
ان هو القلب .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «جنن»؛ الزبيدي ،تاج
( )6تشعشع َجناني :بمعنى أنار قلبي،
َ
العروس ،مادة «شعع».
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

� 1/أ /ق�صائدا ً ،ويو�شي( )5فوائدا ً ،ملحها ومنحها غيباين ،و�أخذ به العهود �إخوان
�سعد و�سعود( ،)6وخالن �صعود و�شهود ،حبهم مياين(.)7
وذكرت بع�ض ما جرى فيها ،وما منحت من حقائقها ومن خوافيها ،وما
به �صافت ملا �أتيت م�صافيها بقلبي وقالبي اللتباين( )8يف الرحلة املو�سومة:
«باخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية( ،»)9وب�سبب ما قدمت يف بياين ،ه َم َم ُت
و�ص َم ْم ُت لإذن عاطر ،وعزمت ل�سحاب في�ض ماطر ،على هذا ال�سفر
يف اخلاطرَ ،
أحببت �أن �أ�س ّمي هذه الرحلة
الثاين ،وبعد �أن قمت على ما �أ�س�ست بنياين� ،
ُ
الند�سية( ،)10ذات العيون الرنج�سية «اخلطرة الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية
القد�سية».
وقبل امل�سري للمعبد املنري ،واملعهد املطهر بالتذكري الفي�ضاين( ،)11جاء
ال�صقْر(� )12أهل ال�ضرّ ر منعوا ال�سبيل ال�سلطاين،
اخلرب وظهر وانت�رش �أن َع َرب ّ
فتوجهت �إىل زيارة �شيخنا املرحوم الغارف من البحر العرفاين ،وال�شارف على
الرب الفرقاين( ،)1ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين البدر الكياين ،والنجم
( )1يبدو أن هناك تصحيفاً في نسخة المخطوط؛ حيث تم استبدال حرف الفاء من نفسي بحرف الهاء ،والنهس هو القبض
على الشيء بمقدمة األسنان .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «نهس».
( )2السنى :من السناء ،وهو من صار له رفعة وقدر ،وهو سني الحسب والنسب .الفيروز آبادي ،القاموس المحيط ،مادة
«سنا».
( )3المقصود بالمسجد السليماني هو :المسجد األقصى.
( )4أشاهد فيه بسطاً زائداً ،وحظاً ولحظاً للمعاني قائداً :بمعنى أشعر بالسعادة والسرور والمنزلة الرفيعة .الزمخشري،
أساس البالغة ،مادة «حظظ»« ،لحظ».
( )5يوشي فوائداً :يستخرج معاني الكالم وفوائده ،ومعاني الشعر .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «وشي».
( )6إخوان سعد وسعودَ :سعْداً وسُ عُوداً
ُ
نقيض َش ِق َي ،ويُقال سعد يومُك بمعنى طاب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة
«سعد».
( )7شهود حبهم يماني :بمعنى مرافقين حبهم مباركاً وصادقاً .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «يمن».
( )8اللتباني :الجسم الممتلئ والمكتنز .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «لتب».
( )9حقق هذه الرحلة األستاذ عمار بدوي ،ونشرها في مركز الدراسات اإلسالمية والمخطوطات بكلية القاسمي في باقة
الغربية بفلسطين عام 2011م.
( )10الندسية :من ندس ،بمعنى «دقق النظر في األمور ،واستمع الصوت الخفي سريعاً» ،ويبدو أنها تعني هنا ذات
المعاني الدقيقة .بدوي ،التذوق األدبي لورد السحر ،ص.31
( )11التذكير الفيضاني :مصطلح فقهي يقصد به الذكر ،وقراءة القرآن برعاية هللا تعالى وكرمه ،وجاءت هنا لتناسب
السجع .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «ذكر» ،والمقصود هنا بالمعبد المنير ،والمعهد المطهر «المسجد األقصى
المبارك».
( )12عرب الصقر :تنحدر عشائر عرب الصقر من العرب القحطانية من طيء ،وهم أول من حل في بالد الشام مع
مطلع الفتوحات اإلسالمية ،وأسست عشائر عرب الصقر مشيختها في حوران جاعلة من المزيريب حيث منابع نهر
اليرموك مقراً لها ،وأخذت تغير على العربان في سائر األطراف ،وقد تعرضت لضغوط من الدولة العثمانية عبر مسيرتها
التاريخية في تلك النواحي ،منها إصدار المراسيم بتثبيت حكمها في حوران ،ومراسيم بعزلها وطردها منها .الصباغ،
الروض الزاهر في تاريخ ظاهر ،ص31؛ ربايعة ،النصيحة السنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية ،ص.25

ال�شع�شعاين ،وجل�ست عند �رضيحه ،وعر�ضت عليه ما �سمعته �آذاين ،مما �سماعه
للحزم واجلزم �أذاين ،ففاحت منه حاالً رائحة عطر �سي�سباين( ،)2ففهمت �إ�شارته
من �أن الطريق فيه �أمان و�أماين ،وبها ازداد ن�شطي ون�شاطي لإ�صالح �ش�أين ،ثم
�إين و ّد ْعت �أ�ساليف و�أجدادي و�أخداين( ،)3وتوجهت �أوائل �شعبان املبارك عام �ستة
وع�رشين ومائة و�ألف(� ،)4أح�سن اهلل ختامها مبنه وكرمه �أمني.
ووافقني يف هذا امل�سري الأعطر ،وال�سفر امل�سفّر باحلال املنري الأنور ،الأخ يف
اهلل تعاىل احلاج �إبراهيم بن ح�سن الدكاين( ،)5والولد الأجنب الأر�شد �إ�سماعيل
وح َر ْ�ستَا( )7هذه بلدة ال�صاحب الثاين لإمامنا
بن رجب( )6وكل منهما حر�ستاينَ ،
الأعظم مملئ القناين( ،)8وكان م� ّؤجر البغال للركوب ،وحمل الأثقال رجل يقال
له العرمان ،فتوجهت معه �إىل قرية عرطوز( ،)9والق�صد �أن جنوز �إىل جممع القفل
كي لل�صفا نحوز ،وملا 1/ب /واجهنا �سيدي ح�سن الراعي( )10ح�سن الذات
وال�صفات وامل�ساعي ،تذكرت زيارته ال�سالفة ،ف�أَ ِن�سَ ت الروح ملا كانت له �آ ِل َفة،
ووقفت مقابله هنيهة( ،)1وقر�أت له فاحتة �سنية ،ونزلنا يف القرية املذكورة
ال�سائلة املياه ال املح�صورة ،واجتمع لدينا نفر من القافلة ،وبتنا نت�سامر مع
( )1شيخنا المرحوم الغارف من البحر العرفاني ،والشارف على البر الفرقاني :من المصطلحات التي يكثر منها رجال
الصوفية ،وتأتي هنا بمعنى العالم القدير الضليع في علوم الدين ،المتعمق فيه .للمزيد راجع :عمر ،معجم اللغة العربية
المعاصرة ،مادة «ضلع».
( )2سيسبان :شجيرة صغيرة أزهارها لها رائحة زكية وتستخدم أوراقها في عالج اإلسهال .العسلي ،بيت المقدس في
كتب الرحالة العرب والمسلمين ،ص . 298
( )3أخداني :أخدان بمعنى األصحاب واألصدقاء .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «خدن».
(1126 )4هـ1714 /م.
( )5إبراهيم بن حسن الدكاني :رفيق البكري في هذه الرحلة ،لم نعثر له على ترجمة.
( )6إسماعيل بن رجب :رفيق البكري في هذه الرحلة ،لم نعثر له على ترجمة.
( )7حرستا :بلدة سورية عامرة وسط بساتين دمشق ،على الطريق إلى حمص .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج،2
ص241؛ عبد السالم ،جغرافية سورية ،ص.521
( )8اإلمام األعظم مملئ القناني :يبدو أنه اإلمام القاضي عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل األنصاري الحرستاني الذي
ولي قضاء دمشق ،وتوفي عام 614هـ1217/م .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص.241
( )9عرطوز :قرية سورية تابعة لبلدة قطنا في محافظة ريف دمشق ،وهي مركز ناحية ،تقع بين كل من مدينتي داريا
وقطنا وإحداثياتها .)E 59.93’2°N»: 36 59.82›18°33 ( :عبد السالم ،جغرافية سورية ،ص521؛
http://sy.geoview.info/%CA%BFrtwz,270908932n.
( )10للبكري الصديقي كتاب مخطوط  -ضمن مجموعة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم  ،»3840« :ص-74
 - ،90حول زيارة مقام حسن الراعي في قرية قطنا على بعد ( )20إلى الجنوب من دمشق ،بعنوان :لمع برق المقامات
العوال في زيارة سيدي حسن الراعي وولده عبد العال ،علماً أن هناك مقاماً صغيراً في مقبرة النبي موسى على الطريق
بين القدس وأريحا ،وهذا المقام الصغير حسب التقاليد واألعراف لحسن الراعي ،وهو راعي أغنام عمل لدى النبي موسى
عليه السالم .راجع :سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري الصديقي ،ص203؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة
القدسية ،ص103؛ العسلي ،بيت المقدس في كتب الرحاالت عند العرب والمسلمين ،ص.109
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

الإخوان والعيون غري قافلة ،لفقد والدة �أ�سواقها كمينة( ،)2و�أتواقها
يف نف�س حزينة.

حزينة()3

وعندما بان علم ال�صباح( ،)4وح َّيعل( )5م�ؤذن حي على الفالح ،حترك الرفاق
�إىل الرحيل ،وحملوا وت�شاوروا ونحو اجلبل وجهوا وجهة التعويل( ،)6ف�شاورين
العرمان يف �سلوك الطريق ال�سلطاين ،والتحول عن ال�سبيل الفوقاين ،لأنه ُمتعِ ب؛
لكنه بالأمان ُيرغِ ب ،فقلت :ولمِ مل َت�سرِ ْ مع الرفاق؟ ،وت�أمن يف �سريك من الإ�شفاق،
فقال� :أنا متوقف على �أمرك الآن ،فقلت :بحال �أغرى اجلَنان ،ملا ر�أيته متوكالً على
وجه بغاله وتوكل
الرحمن� ،رس يا عرمان م�صحوباً بال�سالمة والأمانَّ ،
فوجه ّ
على في�ض �آماله وم�سك اجلادة( )7ال�سلطانية بهمة وعزمة �إيقانية ،ومل يلحقنا
�إال نفر ي�سري ،ال ُيع ُّد يف الع ِري( ،)8وال يف النفري( ،)9ويف �أم ال�رشاطيط( )10التي
ال ت�سلم عادة من التخبيط( ،)11واجهت ثانياً �سيدي ح�سن الراعي الذي لزواره
يراعي ،وقر�أت له فاحتة الكتاب ،ووقع يف اخلاطر املرتاب هل تعود �إىل الرحاب؟،
ب�أن�س من�ساب ،ووقت طاب ،ففاح ُعود طِ يب ،فعلمنا �أن الوقت طَ ّيب ،و�أن ال ُعود
ي�شري �إىل ال َع ْود ،فب�رشت من معي ،و�رست م�رسورا ً ب�أجمعي ،وو�صلنا �سع�سع وما
ارحتلنا حتى النهار �شَ ْع�شَ َع ،ون�صف الليل �رسنا على الطريق الو�سطى االعتدال
�إىل القنيطرة( ،)1ف�إذا خانها خايل ،فعمدنا املن�صورة( ،)2وقد عرانا من التعب
ما �ص َّري ر�سم الب�رش دار�ساً ،ف�أخربنا �أن عني البلدة قبل قدومنا ا�ستقى منها �أح َد
( )1هنيهة :قليل من الوقت .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،2ص.998
( )2أسواقها كمينة :من كمن ،وهنا تأتي بمعنى صغيرة .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «كمن».
( )3أتواقها حزينة :تأتي هنا بمعنى أنها تعاني من الحزن ،وأتوق إليه بمعنى أشتاق .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة
«توق«.
( )4وعند الصباح .في النسخة ب.
( )5حيعل :قال المؤذن «حي على الفالح» .اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص.181
( )6التعويل :األمل والرجاء .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عول».
( )7الجادة :الطريق .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «جدد».
صلَ ِت ْال ِعيرُ َق َ
ف لَوْ لاَ أَ ْن تُ
َ
ِّ
َ
ال أَب ُ
ُ
ون} ،وهي ما جلب عليه الطعام من قوافل
د
ن
ف
يح يُوسُ
ُوه ْم إِنِّي لأَ َ ِج ُد ِر َ
( )8العيرَ { :ولَمَّا َف َ
ِ
األبل والبغال والحمير ،وقد تطلق على كل القوافل .سورة يوسف94 :؛ الزبيدي تاج العروس مادة «عير».
( )9ال في العير وال في النفير :مثال يقال للشخص صغير القدر الذي ال أهمية له .عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة،
مادة «عير».
( )10أم الشراطيط :قرية سورية في محافظة ريف دمشق ،وإحداثياتها) 23″E′3°35″N 36′18°33( :؛
http://sy.geoview.info/am_alshratyt,567097420n.
( )11ال تسلم غالباً من التخبيط .في النسخة ب ،ومعنى التخبيط هنا أنها تتعرض لمشاكل كثيرة منها اللصوص وقطاع
الطرق على ما يبدو.

ع�رشَ فار�ساً ،و�أنهم من ال�صقور �سلكوا املنهج ال�سلطاين.
فجاء رجل مل َن ْد ِره ،وقال للعرمان� :أنا �أعرف طريقاً ثاين ،ف�أتاين و�أخربين،
فلما ا�ستف�رست منه �سكن لقوله َجناين ،فقلت اتبعه يا عرمان بال تواين(،)3
ودعنا �2/أ /و�رسنا فعجبنا من �أمر هذا ال�شخ�ص
وبعدما �أو�صلنا املنزل الأماينّ ،
اجل�سماين ،وحني و�صلنا اجل�رس وجدنا فيه جندا ً �شيطاين ،يت�سلطون على املارة،
فهم �أهل �أذى وعدواين ،فتع َّديناه �إىل �سهل( )4لدى قرية يَترَ َّيقُها العاين(،)5
فا�شرتينا منها ما يلزم ،وبتنا يف �أر�ض �صفد( ،)6وقد �أثر هذا الهم الب�سط( ،)7وله
�صفي ،ووفاء
بجديد الأن�س املديد �صفد( ،)8و�أ�سرْ ينا �إىل اجلب اليو�سفي( )9ب�صفاء
ّ
ويفّ ،ومل ينفجر الفجر ،ويعلو النهار حتى حلقنا القافلة كالطري �إذا طار ،و�رسنا
جميعاً �إىل املنية( )10ومنها �إىل عيون التجار( ،)11ومنها �إىل جنني ،وك�أ�س
الإينا�س( )12دار ،ومنها �إىل نابل�س املحرو�سة ،ومنها �إىل البرية املطمو�سة.
[زيارة القدس]

و�سبق �أ�شخا�ص �إىل املدينة ،و�أعلموا �إخواننا بقدوم �أنف�س مدينة( ،)1فتلقانا
( )1القنيطرة :مدينة من أكبر مدن منطقة الجوالن ،وتقع جنوب غرب سوريا متاخمة للحدود الفلسطينية .شامي ،موسوعة
المدن العربية واإلسالمية ،ص63؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،6ص.146
( )2المنصورة  :قرية فلسطينية تقع على نهر بانياس بالقرب من الحدود السورية ،دمرها اليهود 1368هـ1948/م.
الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج  ،7ص415–414؛ شراب ،معجم بلدان فلسطين ،ص.693
( )3التواني :التقصير أو الـتأخير .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «وني».
( )4فتعدينا الجسر إلى سهل .في النسخة ب.
( )5العاني :هو األسير ،ومنها قول الرسول صلى هللا عليه وسلم( :أطعموا الجائع وفكوا العاني) .ابن منظور ،لسان
العرب ،مادة «عان».
( )6صفد :مدينة فلسطينية في الجليل األعلى ،وقعت تحت االحتالل اإلسرائيلي عام 1368هـ1948 /م .أبو الفداء ،تقويم
البلدان ،ص242؛ طراونة ،مملكة صفد في عهد المماليك ،ص.45-25
( )7البسط :بمعنى السرور .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «بسط».
( )8وله بجديد األنس المديد صفد  :بمعنى أن األنس عاد ،وتم نسيان الهم والحزن.
( )9الجب اليوسفي :جب يوسف قرية فلسطينية تقع شرق صفد ،على مسافة قريبة من الشاطئ الشمالي الغربي لبحيرة
طبرية .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،2ص101-100؛ شراب ،معجم بلدان فلسطين ،ص.248
( )10المنية :خان المنية أو خربة الخان على بعد ( )5كم جنوب غرب مصب نهر األردن في طبرية ،وبقربها قصر
خان المنية ،ويعتقد أنه بني في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 89هـ707 /م .النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة
القدسية ،ص55؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،6ص363-362؛ العابدي ،القصور األموية ،ص.96–92
( )11عيون التجار :موقع يعرف اليوم بخربة سوق الخان غربي قرية «كفر كما» من أعمال طبرية .النابلسي ،الحضرة
األنسية في الرحلة القدسية ،ص58-57؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص202-201؛
شراب ،معجم بلدان فلسطين ،ص.562
( )12اإليناس :من األنس وهو الطمأنينة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «أنس».
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

جراح()4

منهم جمع م�شارف( ،)2عند منتهى ر�ؤو�س امل�شارف( )3وزرنا ال�شيخ
و�سعد و�سعيد( ،)5و�أ�ستاذنا �صاحب البلد �سيدي داود ذي الت�أييد ،عليه وعلى
ولده الر�شيد �صلوات و�سالم الربد( )6الر�شيد.
و�س�ألنا من وفد عمن تخلّف وما ق�صد ،فقيل �إنهم ت�آلفوا على الغري ولذا
تخلفوا ،فقلنا ال نكره لهم ح�سن ال�سري ،ختم اهلل لنا ولهم باخلري ،وكان ال�سيد
�أحمد القادري البغدادي( )7نزل اخللوة الر�صا�صية( ،)8التي كنا نزلنا بها يف
اخلطرة الأوىل االخت�صا�صية( ،)9وقد كرثت الوراد( )10من �أهل تلك املهاد ،ورادنا
ال�سيد �أحمد وزرناه ،و�أفادنا من حاله ما مل نكن �أفدناه ،وممن جاء لل�سالم مع
�أخوته الكرام ال�سيد �أحمد امل�ؤقت امل�سلم( ،)1ومل يعد حلياء غالب لنا يكلم،
وملا قرب �شهر ال�صيام ،و�أر�سل ب�شائره للقيام ،دعانا بع�ض املحبني ل�ضيافة يف
( )1يقال للعبد َم ِد ٌ
ين أَي مملوك بعد الموت ،والديان هو هللا عز وجل ،قال تعالى{ :أَ ِئ َذا ِم ْت َنا َو ُكنَّا تُ َرابًا َو ِع َظامًا أَ ِئنَّا
لَ َم ِدينُونَ } .سورة الصافات آية53 :؛ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «دين» .
( )2وردت في المخطوط «جميع مشارف».
( )3رؤوس المشارف :هو جبل المشارف شمال القدس ،ويعرف كذلك بجبل المشهد ،وجبل الصوّانة ،ودعي بالمشارف
ألنه يشرف على مدينة القدس ،وهو متصل بجبل الزيتون ،وعليه كانت تحط أكثر الجيوش الفاتحة للقدس .العارف،
المفصل في تاريخ القدس ،ص.440
( )4الشيخ جراح :تقع زاوية الشيخ جراح في حي الشيخ جراح شمال مدينة القدس ،وقفها األمير حسام الدين الحسين
بن شرف الجراحي أحد أمراء صالح الدين الذي توفي عام 598هـ1201/م .اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي
القدس ،ص164؛ العارف ،المفصل في تاريخ القدس ،ص500–499؛ نجم ،كنوز القدس ،ص.114-113
( )5مقام سعد وسعيد :جامع ومقام يقع إلى الشمال من باب العامود في حي عرف باسم حي المسعودية ،حيث تجمعت
البيوت بجانب الجامع المقام هناك .اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص164؛ االستيطان الجغرافي
والديمغرافي وأخطاره في قضية القدس ،تقرير رقم (2013 ،25م)؛ العارف ،المفصل في تاريخ القدس ،ص497؛
عراف ،طبقات األنبياء واألولياء الصالحين في األرض المقدسة ،ج ،1ص.141
( )6الرحالة يدعو لهم بالخير والبرد والنعيم يوم القيامة ،عكس أهل جهنم الذين يتلقون الحر حيث قال تعالى عنهم { :ال
يذوقون فيها برداً وال شراباً} أي ال يجدون في جهنم برداً لقلوبهم .سورة النبأ :آية .24
( )7أحمد القادري البغدادي :يبدو أنه شيخ الطريقة القادرية في القدس التي تنسب إلى الشيخ عبد القادر الجيالني البغدادي
المتوفى عام 561هـ1166 /م .الذهبي ،سير أعالم النبالء ،ج ،2ص439؛ أبو الرب ،الفكر الصوفي االجتماعي عند
الطريقتين الصوفيتين «القادرية والخلوتية» ،ص.74-69
( )8الخلوة الرصاصية :أو الخلوة البيرمية ،وتعرف اليوم بأسم رباط بايرام جاويش أو المدرسة الرصاصية ،وتقع عند
عقبة التكية بمدينة القدس ،أقامها األمير بايرم جاويش بن مصطفى في عهد السلطان سليمان ال قانوني عام 947هــ/
1541 – 1540م إليواء األيتام ،وسميت بالرصاصية الستخدام الرصاص في الربط بين مداميك الحجارة نظراً لقلة
مادة الجير خالل فترة بناء الرباط ،وهي اليوم مدرسة دار األيتام اإلسالمية ،وهناك الخلوة البيرمية في المسجد األقصى
وهي من الخلوات التي كانت منتشرة في المسجد األقصى ،ويبدو أنها كانت تابعة للطريقة البيرمية التي أسسها الشيخ علي
بابا يوسف عام917هــ1512 /م .نجم ،كنوز القدس ،ص 363-360؛ العارف ،المفصل في تاريخ القدس ،ص306؛
العسلي ،أجدادنا في ثرى بيت المقدس ،ص84-83؛ العسلي ،معاهد العلم في بيت المقدس ،ص328-324؛ محمد
مصطفى البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص .44
( )9يبدو أن الرحالة يقصد بها رحلته المعروفة بالخمرة الحسية في الرحلة القدسية ،التي زار فيها القدس عام
1122هـ 1710 /م.
( )10الوراد :بمعنى القادمين أو الزوار ،ورادنا بمعنى قدم إلينا وزارنا .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «ورد».

احلرم ،و�أكرث فيها من دعوة امل�شايخ و�أرباب اخلدم ،وكان ال�شيخ �أحمد امل�ؤقت
ممن ح�رض ،فاختليت به درجة يف ذلك املح�رض ،و�س�ألته عن عدم جميئه بع�ض
جلنَان ونظرت
يوم وليلة ،ف�أعلم �أن احلياء مينعه ،و�أبدى ميله فعطف عليه ا َ
�إليه نظر حنو العيان ،وحققت الجنذاب قلبي �إليه ،وانعطافه �إىل جهته  2 /ب/
و�إقباله عليه� ،أن قلبه اجنذب ومال ،يف ذلك الوقت واحلال ودعته عاطفاً ول�رسه
مالطفاً.
بال�صبا( )2واحلَبا( ،)3والعقل
ف�صار يتقرّب من اخللوة ،ومل َيطِ قْ الهجوم لأنه َّ
واحليا ملجوم ،و�س�ألت من �أخذ الطريقة عنه ،فمدح و�أثنى و�إن عجز عن و�صفه
وم�أمنه ،وعندما دخل �شهر ال�صيام ونزل علينا مبع�سكره واخليام ،انتقلنا �إىل
خلوة ال�سيد جار اهلل القريبة من م�صبغة العوايف( ،)4لئال ُن َعكِّر على �شيخنا
حممد اخلليلي( )5امل�صايف ،بالذكر والأوراد ال�صبحية( ،)6فيما ي�ستعمله من
الن�صائح احلكمية بعد ال�صالة الفجرية ،وكنا نتعاطى �أمر الزاد للغربة ،يف دار
الأخ ال�سيد م�صطفى بن عقبة( ،)1وكان خلق من اخلوا�ص والعام يح�رضون قريباً
ال�سحري( ،)2وح�سن ذلك النظام ،منهم الأخ الأجمد
بهيام منا ،وي�ستمعون الورد ّ
ال�شيخ �أحمد ،و�أخربين بح�ضوره �إىل تلك ال�ساحة� ،أخ له بح�سب ادعائه يف الود
( )1أحمد بن محمد بن يحيى الشهير بالمؤقت :عالمة ومحدث كان مدرساً بالمسجد األقصى ،ثم تولى التدريس بالمدرسة
األفضلية بالقدس الشريف عام 1144هـ1731 /م ،وتوفي عام 1171هـ1757/م ،وكان يشرف على الميقات الخاص
بالتعرف إلى الزمن األيام والليالي ،وتحديدها للتعرف إلى أوقات العبادات ،وأخذ العلم عن والده محمد المؤقت إمام
المالكية في الحرم القدسي الشريف الذي توفي عام 1119هـ1707/م  .المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني
عشر ،ج ،1ص175؛ اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص192؛ الحسيني ،تراجم أهل القدس في القرن
الثاني عشر الهجري ،ص137-134؛ عبد المهدي ،الحركة الفكرية في ظل المسجد األقصى في العصرين األيوبي
والمملوكي ،ص 188؛ األسطل ،الحياة الفكرية والثقافية في مدينة القدس في العهد المملوكي ،ص .199–198
( )2الصبا :الشوق والحنين .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «صبا».
( )3الحبا :هو العطاء .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «حبا».
( )4خلوة الجار هللا :خلوة خاصة بالشيخ علي جار هللا الذي كان مدرساً في المدرسة المعظمية ،وتوفي عام 1169هـ/
1755م ،وتعرف اليوم بمسجد المجاهدين قرب باب العتم .العسلي ،معاهد العلم في بيت المقدس ،ص.280 ،273
( )5الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الشافعي الخليلي :عالم فقيه ومحدث ومفتي مدينة القدس ،ومن كبار علماء
الطريقة القادرية فيها ،ولد بمدينة الخليل ثم انتقل للسكن في القدس ،وتمتع بمكانة بارزة بين علماء القدس بصفته كبير
ً
فاضال مستجاب الدعوة ،قال عنه الحسيني « ...قطب زمانه بالديار القدسية ،وغوث أوانه بالمعاهد
أئمة الشافعية ،وكان
األنسية »...سكن في المدرسة البلدية التي تقع في الجهة الغربية من الحرم إلى الشمال من باب السالم «السكينة» بجوار
المدرسة السلطانية وباب السلسلة ،وأسس فيها مكتبة حوت سبعة األف مخطوط .،وتوفي عام 1147هـ1734 /م.
المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص97-94؛ اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس،
ص191؛ الحسيني ،تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري ،ص.19-1
( )6األوراد الصبحية :أهمها ورد السحر ،وورد الستار وتقرأ بعد صالة الفجر ،وسيتم التعريف بها في موقعها خالل
النص ،وهناك ورد صبحي آخر وضعه البكري الصديقي هو :ورد الضحى المغيب لمن صحا ،وهو مخطوط في المكتبة
الظاهرية رقم ( .)5355المالح ،فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية( قسم التصوف) ،ج ،3ص .123
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

�سباحة ،قائالً �إن امل�شار �إليه واملذكور عنده لياقة ولباقة حالها موفور ،ف�إذا
اجنذب �إىل الطريق وتقدم ،ي�صلح �أن يجاز ويخلف ويتقدم ،فقلت له �إذا �أمكنك �أن
حتر�ضه على الإقبال� ،أو �أنك ت�أتي به �إلينا ال ب�أ�س ع�سى يح�صل االت�صال.
ويف ليلة �أول جمعة من رم�ضان ح�رض م�شايخ علم و�أعيان زمان ،و�صحبهم
املذكور جميل امل َُح ّيا ،وكانت ليلة ط ّيبة امل َُحبا( )3وامل َْح َيا ،فلما طاب الوقت،
وعلت �أهلّه( )4هيبة ،ح�صل له تواجد �أورثه غيبة ،المتالء عببه( ،)5ثم جاء يف
ال�صباح �صحبة ذلك والزم مالزمة الظل لل�شاخ�ص ،ونحن ن�ست�أن�س به وغري
ال�شاخ�ص ،ودعينا �إىل بع�ض حالت( )6حمالة ،بكل جمال ظاهر غري متواري،
وممن دعانا وك َّرر الدعوة الأخ ال�شيخ نور الدين الهواري( ،)7وقا�ضي البلدة
كتخدا زادة( ،)8ونحن يف حبور( )9ما على و�صفه زيادة ،وبعد انق�ضاء �شهر
ال�صوم ،وم�ضى عوم( )10يا له من عوم.
[زيارة مقام النيب موسى]

يف �أوا�سط �شوال ،قدم الوزير املرجب ن�سباً( )1رجب با�شا والياً ُم َد ّججاً(،)2
( )1مصطفى بن عقبة :هو أحد سكان القدس خالل زيارة الشيخ الصديقي البكري ،ومن أتباع الطريقة الخلوتية فيها،
والتقى به خالل رحلته الموسومة بالخمرة الحسية في الرحلة القدسية .الصديقي البكري ،الخمرة المحسية في الرحلة
القدسية ،ص .276
( )2الورد السحري ،أو ورد السحر ألفه البكري الصديقي بطلب من مريديه وهو مقيم في القدس ،وتتم قراءته بعد صالة
الفجر ،وقد أمرهم بمطالعته والمداومة عليه ،وألهميته وُضع له ثالثة شروح هي« :الضياء الشمسي على الفتح القدسي
واللمح الندسي على الفتح الفدسي والمنح األنسي على الفتح القدسي» ،ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم
( )8655وفي مكتبة مكة المكرمة رقم ( .)931للمزيد راجع :المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج،4
ص191؛ البغدادي ،هدية العارفين ،ج ،2ص 450-447؛ محمد البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل
الصديق ،ص  43هــ2؛ بدوي ،التذوق األدبي لورد السحر ،ص13؛ الشبراوي ،شرح ورد السحر ،ص60-25؛ المالح،
فهرس مخطوطات المكتبة الظاهرية« ،قسم التصوف» ،ج ،3ص.115
( )3المحبا :المطلع أي بداية ليل زاحف جميل طيب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «حبا».
ّ
الصوت بالدعاء والحمد هلل .ابن منظور ،لسان العرب،
واإل ْهالل هو رفعُ
ِ
( )4أهله  :بمعنى رفع صوته بالتهليل والدعاءِ ،
مادة «هلل».
( )5عببه  :تأتي هنا بمعنى أنه تعب وغاب عن الوعي من كثرة الدعاء والتلبية ،والعبب هو من أكثر في كالمه.
الزمخشري ،أساس البالغة مادة «عبب».
( )6حالت :تأتي هنا أنه تم دعوتنا إلى بيوت أو والئم .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «حلل».
( )7الشيخ نور الدين الهواري :من أعالم القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي .لم نعثر له على
ترجمة.
الصاحب.
( )8كتخدا زاده :كتخدا :كلمة تركية من أصل فارسي تتكون من المقطعين َك ْد بمعنى بيتُ ،خدا بمعنى الرّ ب أو ّ
اطلقها االتراك على الوكيل المعتمد أو نائب الحاكم ،ويبدو أن القاضي قد شعل منصب نائب الوالي خالل زيارة الصديقي
البكري .الغزي ،لطائف السمر وقطف الثمر ،ج ،1ص .128
( )9الحبور :بمعنى االنبساط والسرور .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «حبر».
الحوْ ُل ،والجمع أَعْ وا ٌم .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عوم».
( )10العوم  :معنى عوم في لسان العرب :العا ُم َ

وفيه توجهنا �صحبة ال�سيد �أحمد القادري املقرب �إىل زيارة الكليم عليه ال�صالة
والت�سليم ،وملا و�صلت املطلة الأوىل ذات اليد الطوىل � 3/أ /نزلنا ملا تقرر يف
اخلطرة ال�سابقة بالفاحتة نتحبب ،وقدمياً قيل« :من جرّب املجرّب»( ،)3و�سعينا
�إىل الزيارة ،وكان معي احلاج �إبراهيم( ،)4فح�صلت عاقة( )5عنها لأجل �أن �أتطهر،
فتحرك ال�صداع يف ر�أ�سي فعجلت �إليها والقلب بخري.
وعدنا �صباحاً وقد ملع ما للعبد الك�سري حيرّ  ،وطلع جنم تعمري للم�صغر
كبرّ  ،وكان الأخ ال�شيخ �أحمد ،منح كل حممود و�أحمد� ،صغرت يف عينه كل نف�س
كبرية ،والزمني يف اخللوة البريمية ال�صغرية ،وحني هجم الربد ودخل ال�شتاء،
وكان احلاج حممد ن�سيبة( )6من م�رص �أتى ،فنقلنا لدار الأو�ضة( ،)7واحلب �إذ ذاك
ملأ حو�ضه ،فاجتمع بها احلوا�س ،واقت�رصنا عن اجلمعية بالنا�س ،ما عدا من
يق�صدنا من �إخوان ،و�أحبة �صادتهم �شبكة الإذعان ،وكانت نقلة ميمونة ،وحركة
فيها بركة م�أمونة ،وممن جذبته نظرة �إلينا ،و�أقبل بقلبه علينا ،الأخ ال�شيخ عبد
احلق جنل ال�شيخ نور اهلل اجل َّماعي( )8منحه اهلل توفيقه ،وجعل رفيقه ،وح�سن
منه الدواعي وغريه من �إخوان و�أحباب و�أخدان ،وم�ؤقتنا والهواري ،مل يقطعا
الرتدد عن داري ،ولكن فرط ال َقرّ(� )9أقرهما يف املقر ،وتر ّدد علينا �إمام الوزير
حمبنا �إبراهيم �أفندي( )1اخلطري ،وح�رض ليلة حمباً ،فنال ف�ؤاده ال ْإح َيا(.)2
أجبت ب�رشط �أن تكون يف املغارة الأملعية(،)4
وطلب الوزير اجلمعية( ،)3ف� ُ
( )1المرجب  :بمعنى العظيم أو المهاب .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «رجب».
( )2مدججاً :مدعوماً ،ومسلحاً .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «دجج».
( )3من جرب المجرب عقله مخرب :مثل شعبي نابع من عمق شريعة اإلسالمية ،حيث قال الرسول الكريم صلى هللا عليه
وسلم( :ال يلدغ المؤمن من الجحر مرتين) .للمزيد عن مثل هذه األمثال راجع :الميداني ،مجمع األمثال2 ،ج.
( )4الحاج إبراهيم :من أعالم القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي .لم نعثر له على ترجمة.
( )5عاقة  :بمعنى شاغل أو تأخير .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عوق».
( )6محمد نسيبة :من أعالم القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي ،وهو من أوائل من انتسب إلى
الطريقة الخلوتية في القدس ،وكان إماماً وقارئاً في المسجد األقصى .محمد البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة
خالصة آل الصديق ،ص67؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص .224
( )7األوضة :كلمة أوضة في األصل تركية وتعني الغرفة ،وال تزال تستخدم في بالد الشام بعامة .الحسيني ،تراجم أهل
القدس في القرن الثاني عشر الهجري ،ص.258
( )8الشيخ عبد الحق الجماعي :يبدو أنه ابن نور هللا محمد بدر الدين الجماعي رئيس خطباء المسجد األقصى ،واإلمام
بالصخرة الشريفة ،وأحد أعيان القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي ،وقد تولى أوالده وظائف
عدة في المدرسة الجوهرية بالقدس منها وظيفة مشيخة المدرسة الجوهرية عام 1146هـ1733 /م .سجالت المحكمة
الشرعية :القدس ،سجل (1146 ،)226هـ1733 /م حج ،3ص190-189؛ المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن
الثاني عشر ،ج ،4ص94؛ اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص.112
( )9القر :البرد القارص في الشتاء .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «قرر».
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ومنها تعلق قلبه وازداد بناحيه( ،)5وت�شاغلت تلك الأيام يف كتابة ال�ضياء
ال�شم�سي لنيل املرام( ،)6و�أمرت الأخ احلاج �سالمة( )7بن�سخ ما كتب منه لن�رشب
جامه( ،)8ونكرف ثمامه( ،)9ورمبا قابلت ما كتب ليالً ،وزدت بع�ض ما يظهر
�سبالً ،فعادت املبي�ضة م�سودة مبغ�ضة( ،)10وكان الهواري ي�أتينا وهو متواري،
ورمبا �ساعد وما تباعد ،وبي�ضت فيها الوارد الطارق واللمح الفارق( ،)11وجمعت
يف هذا الدار جميع املوارد من كل �شارد ،وكنت و�أنا بالديار ال�شامية ال�سامية
الإ�رشاف� ،أكتب ما يرد علي يف �أوراق البع�ض �أبقيه ،والبع�ض �ألقيه يف النار
توعك
للإحراق ،فانتقيت ما جمعته من هنالك راجياً �أن ينتفع به ال�سالك ،وقد َّ
مني املزاج  3/ب /ثالثة �أيام لدم هاج ،فجاءين الرئي�س حممد()12
بعالج،
ْ
ْ
ْ
الوهاج ،وحني ا�شتد الربد وامتد
االبتهاج� ،سقاه اهلل من ال�رشاب
فنا�سب وح�صل
ْ
ْ
�سح( )13الأمطار ،طلب �إخوان كبار و�صغار ،دخول خلوة على جاري عادة ال�سيار
ُّ
()14
الطيار  ،ف�أجبتهم لذلك راجياً منة املالك ،مدلياً على قو�س العقد الذي يف
�إيوان الدار ب�ساطاَ لئال يدخل ال�ضوء والهواء ال�ضار ،و�أمرت الطالب �أن ينفرد كل
واحد يف بيت خلوة ولو ب�إحرام �أو �إزار( ،)1لتحقق لهم بالوحدة امل�رسة �رس
اجللوة( )2احللوة املدرة.
( )1إبراهيم أفندي :من أعالم القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي ،وكان اإلمام الخاص بالوزير
رجب باشا كما ورد في المتن.
«ح ِي ّي».
( )2نال فؤاده اإلحْ يَا :بمعنى دخل قلبه الطمأنينة ،وسرت فيه روح طيبة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة َ
( )3الجمعية :المقصود هنا االجتماع في حلقة ذكر الصوفية.
( )4المغارة األلمعية :المغارة الموجودة تحت الصخرة المشرفة ،للمزيد عنها راجع :النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة
القدسية ،ص.118-115
( )5بناحيه :اشتد صالبة وقوة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «ينح».
( )6الضياء الشمسي على الفتح القدسي :من مؤلفات البكري الصديقي في مجال األوراد واألدعية ،وهو مخطوط
موجود في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض رقم ( ،)267ونسخة نسخة مخطوطة أخرى في المكتبة الخالدية بالقدس
رقم ( :1091تصوف  ،)596ونسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( .)1440الجعبة ،فهارس المكتبة الخالدية،
ص447؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص109؛ المالح ،فهرس مخطوطات دار الكتب
الظاهرية «قسم التصوف» ،ج ،2ص.220
( )7الحاج سالمة  :من مرافقي البكري الصديقي .لم نعثر له على ترجمة.
( )8جامه :قدح الشراب ،وهو إناء فضة أو نحوها ومؤنثه جامات ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “جام”.
( )9نكرف :تعني نشم .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «كرف».
( )10مبغضة :بمعنى رديئة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «بغض».
( )11عن هذا الورد .راجع  :المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص196؛ البغدادي ،هدية
العارفين ،ج ،2ص.450
( )12الرئيس محمد :أحد األشخاص الذين تعاطوا مهنة الطب والعالج في القدس خالل القرن الثاني عشر /الثامن عشر
الميالدي ،ولم نعثر له على ترجمة.
( )13سح :هطول األمطار الشديد .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «سحح».
( )14السيار الطيار :ربما المقصود بها الذكر والدعاء داخل الخلوة  ،وهو سير القلب في توجهه إلى الحق بالذكر .الحكيم،
المعجم الصوفي ،ص518؛ العجم ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،ص.486

وكنا كع ّدة الأفالك راجني �سلوك ال�سالك( ،)3وكان ممن ُي ْرجى الدخول ،الولد
امللحق ب�أهل احلق ال�شيخ عبد احلق ،ف�أقمت بيت خلوته عن مييني ،وجعلته
فيها على املحاب خازين و�أميني ،وال�سيد �أحمد بن �أبي الن�رص( )4رتبته �إماماً يف
هذا الق�رص ،وجعلته على ي�ساري ،و�أنلته على ي�ساري ،وكان يف بيتهم طاق()5
مطل علينا ،ي�سمع منه ذكرنا ،وما يكون لدينا ،و�أمرت الأخ احلاج �إبراهيم �أن
يتقيد يف الأوراد مع كل م�ستقيم ،و�أن يغلق الباب خمافة ق�صاد( )6كثرية ،وال
يفتحه قبل الغروب ،لأجل طبخ احلريرة( ،)7و�أن يح�رض عقب الع�شاء وانقطاع
الوراد عن اخللوة البريمية ،لأجل �أن ي�سمعنا ق�صائد �إن�شاد.
الوج ُد(،)10
فكان �إذا جاء و�شَ دا( ،)8وغنى ف�أطرب مبا َح َدا( ،)9رمبا يغلب ْ
فنطلب �سكان العراق وجن ْد ،و�إذا راق الليل وطفح من ال�رسور الكيلْ ،رمبا زمزم
مبيلْ ،ونكفكف الدمع بالذيلْ ،وقد �أن�شد وهد�أ الليل ،وهذا الق�صـــــيد قدمي عهد
غري جديد ،ومطلعها ال�سعيد احلميد الر�شيد[ :البحر الطويل]
هذا اللي ُل والع�شَّ اقُ هاموا( )11بذكــر مــن
وغ��اب��وا ب��ذك��راه ف��ذاب��وا

�صبابـة()13

َ

�سبا قلب �أهل ال�شوق بال�سوق ل ْلوجد()12

َ ْ
وقد خلعوا ثوب احلياء من اجلَـدـ()14
ِّ
ْ َ

( )1يقصد بذلك عمل ستارة للفصل بين المريدين.
( )2الجلوة :هو خروج العبد من الخلوة .ربايعة ،النصيحة السنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية ،ص.75
( )3سلوك السالك :الطريق القويم أو الصحيح .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «سلك».
( )4أحمد بن أبي النصر :من أعالم القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي .لم نعثر له على ترجمة.
( )5طاق :من طاقة وهي الفتحة التي تعقد باآلجر .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «طوق».
( )6قصاد :من قصد بمعنى قدم أو جاء .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «قصد».
( )7الحريرة :من الحلويات الشعبية في فلسطين ،وهي عبارة عن دقيق يطبخ في الحليب والسمن .البرغوثي ،القاموس
العربي الشعبي الفلسطيني ،ص .324
( )8شدا :من الشدو وهو اإلنشاد والغناء الجميل .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «شدا».
( )9حدا :وهو الحداء بمعنى الغناء ،وحادي العيس هو الشخص الذي ينشد أمام القوافل ،ويحدو بصوت جميل حتى يشجع
اإلبل على المسير بسرعة .للمزيد راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «حدا».
( )10الوجد :هو الحب والشوق .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «وجد».
( )11هاموا :الهيام هو العشق والحب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «هيم».
( )12السوق للوجد :االنقياد للحب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «سوق».
( )13صبابة :هوى وعشق ،وصبا إلى كذا بمعنى مالت نفسه إليه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «صبب».
الجد :كثرة الطلب والهيام في الحب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «جد».
(َ )14
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و�آب����وا()1

تو ُّلعــاً

وط��اب��وا به َو ْج���دا ً
ومالوا �إىل ا َلأ ْفناء(� )2شوقاً ِل َل ْيلِهـــم

وج��ال��وا مب��ي��دان ال��غ��رام م��ن اجلهد

وق���ال���وا ال���غ�ي�ران( )3ك��ه��وفٌ لأن��ه��ا

ت�شابه من وجه الدجى( )4ليلة ال�سعــد

�أال يا �سادة الليل �سريوا ت�شاهــدوا

م��ط��ل��وب ي��ج��ود ع��ل��ى العبد
ت��ن��ز ّل
ٍ
ويفتح �أبواباً تُخلّ�ص من ُب ْعــد � 4/أ/

ف��ي��غ��ف��ر ل��ل��ع��ا���ص��ي ومي��ن��ح ���س��ائ��دا ً
النّهـى()5

ويلمح �أ���س�رارا ً ت��دقّ ع��ن
�أن��ا الليل يل ق��ول ال���و ِّ
يل ال��ذي حبـا
اق جلوة نا�شــــــق
وذا خلوة الع�شّ ِ
و ِللّ ْي ِل �أهــــــــــ ٌل ُي ْع َرفُــــون بـــه �إذا
فتوحهم ح��ال ال�ترق��ي �إىل ال�س ّمـا
��ارج
وف��ي��ه ��سرى ال��ه��ادي لأع��ل��ى م��ع ٍ
فيا لي ُل ط�� ْل �إين َم�شُ وقٌ �إىل اللقــا
ويا لي ُل يا خ ّما ُر( )10يا جن ُْح( )11يا دجى

وبوائك()13

لل�صبح امل�ص ّبح �أن تغــب

وت��اب��وا ع��ن الأغ��ي��ار م��ن ���ش�� ّدة الوقْد

��ح بالر�شد
وي��ن��ف��ح(� )6أط����ورا ً وي��ك��ف ُ
�أم����اين �آم����ال ت���ن���وفُ ( )7ع��ن اـلحد
احلق من ج َّل عن نـد()8
ُّ
ونَ�� ْز ٌل جتلّى
َ
أقطاب( )9يف ال�سرّ د والــ َعـــ ّد
مت ّيزتِ ال ُ
وف��ي��ه ال��ت��لّ��ق��ي وال��تَ��مَ�� ّي��زُ ع��ن �ضد
ُّ
احل��ق مر�شدنا املبـدي
و�أقْ�����س�� َم فيه
ع�سى من �سقى الأحباب من َ�صـ ْرفِه يـهدي
ال�صــد()12

أموت من
�إذا مل َت ُق ْم عندي � ُ
ف��ج��ره ك��ال�برق ق��اب��ل ب��ال��ط��رد
ي���دا ْ

( )1آبوا تولعاً :بمعنى اشتاقوا بشدة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «آب».
( )2األفناء :هجروا بيوتهم ،وساءت حالتهم من شدة الهوى .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «فني».
( )3غيران :مفردها غار ،وهو الكهف الكبير .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «غار».
( )4دجى :دجى الليل بمعنى سواده وظلمته .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «دجا».
( )5النهى :تأتي هنا بمعنى التبليغ والمعرفة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «نهى».
( )6تنفح :النفح هو العطاء ،وتنفح بمعنى تعطي .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «نفح».
( )7تنوف :تزيد وترتفع عن الحد .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «نوف».
( )8الند :نوع من الطيب يُد ََّخن به .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «ندد».
( )9األقطاب :مفردها قطب ،وهو صاحب مقام سام من مقامات األولياء لدى الصوفية؛ حيث يختلي باهلل تعالى وحده
حسب رأيهم ،وال تكون هذه المرتبة لغيره من األولياء أبداً ،وإذا مات القطب الغوث انفرد تعالى بتلك الخلوة لقطب آخر
ال ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان واحد أبداً ،وهذه الخلوة من علوم األسرار .البكري الصديقي ،الخمرة المحسية
في الرحلة القدسية ،ص256؛ Jong, Al Kutb, , E. I2. ,Vol.,V.,P.P.,542 - 564
( )10يا خمار تأتي هنا بمعنى يا ستار .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «خمر».
الج ْنح َ
بالكسر :الجا ِنب من اللَّيْل .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «جنح».
(ِ )11
( )12الصد :المنع واالعتراض .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «صدد».
( )13بوائك الصبح :مقدماته أو بداياته .للمزيد راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «بوك».

بحقك ليل امل��ي��ل طُ ��ل �أن��ن��ي ام��ـ��ر�ؤ

�إذا ج َّن ليلي هِ ْم ُت �أخْ تال فـي بـردي
ال�صال( )2منتظـر الوعـد
َجلَت غَ يم غم(ِّ )1

�أال �أي��ه��ا احل���ادي �إذا الليل م��ا هــدا

�أعِ ���� ْد ذك��ر �أ���س��ع��ادي ب����ّشمرّ م��ن وعـد

وك��� ِّر ْر على �سمعي �أح��ادي��ث جيـرة
ْ���ت ث���وب جتلدي
و�إن تَ����� َراين م��� َّزق ُ

� َأجاروا ح�سا( )3قد �صاح مذ ناح بالق�صــد
هياماً فجدد حمد عباءتي

ف�����إين وع���ه��� ُد ال��ع��ه��د مم���ن �أح�� َّب��ه

و�إذا ذك��رت �سعدي �أتيه على ال�سعد

وي��ا ر َّب��ن��ا ���ص�� ّل و���س��لّ��م على الـذي
و�آل و�أ�����ص����ح����اب ك������رام �أئ���م���ة

دع��ان��ا ه��دان��ا نحو ق��رب م��ن اخلـلد

و�أ���س��ك��ر م��ن طِ يب ال�شَّ مول بخــلوة

مدى الدهر ما العبد املع ّبد م�صطفـى

هنـدي()4

جـدي()5

وال �س ّيما ال�ص ِّدي ُق �أف�ضلهم
يهي ُم بو�صل( )6الو�صل من منتهى الق�صـد

وقد خطبنا يف هذه اخللوة الطيبة التي لكلوم( )7الهموم مطيبة ،ب�أويقات
رائقة وبريقات فائقة(� ،)8سيما بعد قراءة ورد ال�سحر حيث الب�سط ،مارد القب�ض
نحر؛ وحيث هد�أ الليل وزاد نيل النيل ،ورمبا ي�صح ذو الهيام بلمع طوارق( )9لها
ابت�سام ،وما كانت تلك الأيام الثالثة �إال كبارقات �أحالم ،ا�ست�رس فيه من الهيام،
بغوث الدماثة( )10ويوم التمام ،وح�رضوا الع�شاء ،وقد زال الغ�شاء.
و�أخربين ال�صديق الأواه ال�شيخ نور اهلل خطيب امل�سجد الأق�صى الذي ف�ضائل ُه
( )1غم :الغم هو الحزن .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «غم».
«صال».
صلي ًَة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة ِّ
ار وبها وفيها  ،وما وقع عليها َت ْ
(ِّ )2
الصال :النَّ َ
ً
ً
واألخالق .ابن منظور ،لسان العرب،
( )3الحسا :التَّ َحسِّ ي العمل في ُمهْل ٍة رويدا رويدا ،والحسي هو صاحب الشرف
ِ
مادة «حسا».
( )4عباءتي هندي :وهو نوع من الكساء أو األلبسة التي تغطي الجسم فوق الثوب ،ويبدو أن الهند كانت مشهورة بإنتاج
العباءات الجيدة .للمزيد راجع  :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عبأ».
( )5الصديق أفضلهم جدي :كناية عن الخليفة األول أبو بكر الصديق.
( )6الوصل :التقرب ،وهو نقيض الهجران .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «وصل».
( )7الكلومَ :
الك ْل ُم الجُ رْ حُ  ،والجمع ُ :كلو ٌم ،والمعنى في الجملة أنها تشفي الكلوم أي تشفي الجروح والهموم .ابن منظور،
لسان العرب مادة «كلم».
( )8األويقات تصغير وقت ،وبريقات تصغير برق ،ومعنى الجملة أنه خطب بتوفيق من هللا في أوقات مناسبة .
( )9طوارق :مشتق من الطريق ،وهو مسلك المتصوفة .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،2ص.556
( )10الدماثة :من دمث وهو ذو الخلق السهل والطيب .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.295
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

ال حت�صى ،يف ليلة اخلروج �أنه ما نام يف ليايل خلوة العروج( )1قال :وندمت
حيث �إنني مل �أدخل يف دائرة التنهي( ،)2ولكن ح�صلت بف�ضل اهلل 4 /ب /تعاىل
حظاً بال�سماع وافرا ً ،وحلظا بااللتياع( )3واالرت�ضاع من �ألبانكم �سافرا ً ،وجاءين
بعد هذه الغيبة ال�شيخ �أحمد مملوء العيبة( ،)4مم�شوق قوام املحبة مطلوق �أقدام
للرتبة ،وعملت ليلة اجلمعة تهليلة(� )5أثارت لواعج(� )6أ�شواق جميلة ،ثم �أن
ال�صديق الذي للأعادي ممُ قَّت( )7ال�شيخ �أحمد جنل ال�شيخ حممد امل�ؤقت ،ا�شتهى
دخول خلوة يف الأو�ضة ال�صغرية التي كنت �أنام فيها بعني قريرة ،فتبعه الأخ
ال�شيخ �إ�سماعيل الك�سري( )8وال�شيخ نور الدين املفرد والفقري( ،)9ومل ت�سع اخللوة
غري ه�ؤالء الأربعة ،ثم �صار البواب ابن �سنينة( )10ووقعت عليه الإمامة بالقرعة،
وكان الطالب على اليمني ،ونور الدين على ال�شمال بيقني ،والولد ا�سماعيل يف
القرنة الثانية ،فبتنا مبنحة( )11قطوفها دانية.
وكنت �أتلطّف بالطالب ،و�أتعرّف له ب�أ�سنى املطالب ،ويف اليوم الثاين منها
( )1خلوة العروج :يبدو أن هذه الخلوة كانت في قبة المعراج شمال غرب قبة الصخرة ،وبنيت قبة المعراج تذكارً ا لعروج
الرسول الكريم إلى السماوات العلى ،وال يعرف بالضبط أول من بناها ،ولكن األمير عز الدين سعيد السعداء أبو عمر
عثمان بن علي بن عبد هللا الزنجيلي متولي القدس قد أعاد بناءها عام 597هـ 1200 /م ،وهذا مكتوب على باب القبة
من الشمال ،وقد عمرت مرة أخرى عام 604هـ1207 /م ،وهي مثمنة األضالع فيها ستة عشر عموداً .الحنبلي ،األنس
الجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج  ،2ص373؛ العارف ،تاريخ الحرم القدسي ،ص.77
ً
منصرفا إلى تعرف عيوب نفسه.
( )2دائرة التنهي :التنهي عن تتبع عيوب الناس؛ ألن السالك إلى هللا البد أن يكون
الغنيمي ،مدخل إلى التصوف اإلسالمي ،ص.106-95
( )3اإللتياع :الشوق من شدة الحب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «لوع».
( )4مملوء العيبة :مملوء الثياب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عيب».
( )5التهليلة  :تبدأ بقول :ال إله إال هللا ،ومن ثم الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ،وهي نوع من االبتهاالت التي
يمارسها الصوفية ،في المساجد أو في الزوايا ،بشكل فردي أو جماعي تقرباً هلل تعالى ،وليس لها أوقات محددة ،وتتم عادة
ُ
ُْ
َ
هَّ َ
بعد الصالة .قال تعالىَ :
{فإِ َذا َق َ
وب ُك ْم} سورة النساء :آية 103 :؛ وورد في
ضيْتُ ُم َّ
الصال َة َفاذكرُ وا للا ِقيَامًا َوقعُو ًدا َوعَ لى جُ نُ ِ
صحيح البخاري فضائل التهاليل الحديث اآلتي  :حدثنا عبد هللا بن مسلمة ،عن مالك ،عن سُ مي ،عن ابن أبي صالح ،عن
أبي هريرة رضي هللا عنه :أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال( :من قال :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له الملك
وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير ،في يوم مائة مرة ،كانت له عدل عشر رقاب ،وكتب له مائة حسنة ،ومحيت عنه
مائة سيئة ،وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ،ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إال رجل عمل أكثر منه).
صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب فضل التهاليل ،رقم الحديث  ،6403ج ،7ص  .214للمزيد راجع  :ابن عابدين،
شفاء العليل ،وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل ،ص .5-1
( )6لواعج :حرارة الحب والشوق .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «لعج».
( )7ممقت :بمعنى البغض والكراهية .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «مقت».
( )8الشيخ إسماعيل الكسير :من أعالم القدس في القرن الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي .لم نعثر له على
ترجمة.
( )9يبدو أن المقصود هو الشيخ نور الدين الهواري السابق ذكره.
( )10البواب ابن سنينة :لم نعثر له على ترجمة.
( )11المنحة :الهبة ،وتقابل الرحمة والعطاء الرباني .راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «منح».

والأن�س الوقتي فا�ض على حزبه(� ،)1أخربين الأخ ال�شيخ نور الدين الهواري
بفقدان قلبه وحكى �أنه �شاهد �سقوطه بعني �إح�سا�سه( ،)2و�أرهبه ذلك حتى غيبه
عن �رشب كا�سه ،قال :ور�أيت بعني جناين فقد قلبي يف �آين ،فلما �أخربين بهذا
اخلرب ،وخ�شيت عليه هذا الفقد ال�رضر ،خرجت �إىل الطهارة و�صليت ال�ضحى
والطرف هامي( ،)3وتوجهت �أن يرده عليه قبل �إمتامي ،ثم بعد �أن �أتيت بها على
وجه الإمتام ،ف�إذا هو يف ال�سنا تام ،وقال احلمد هلل العلي ال�سالم� ،أجيب دعاءك
ور�أيت يف املنام من �أح�رضه ب�أمر العليم العالم ،قال :ور�أيت �شكله �صنوبري
مم�شوق وفيه ثالثة حروف ،ويف حمله ثالث �أ�سنان يركز عليها للوثوق ،فحمدت
املنان على ف�ضله والإح�سان.
الب�سامة ،زادت حم ّبة الطالب م�ستجلياً( )4فيها
وملا خرجنا من هذه اخللوة ّ
مقامه ،وعندما انت�صف ذو احلجة توجه الوزير املُعان ملالقاة احلج العطري على
طريق معان( ،)5زائرا ً يف م�سريه خليل الرحمن راجياً من مواله به الأمن والأمان،
عليه وعلى �أوالده الكرام �ألف �صالة و�ألف �سالم ،ولقد ر�أيته بعد مدة يف املنام
وح�صل منه �إكرام تام ،با�ستقبال وب�شا�شة بحب وهيام ،و�أخلع على الفقري ثالث
خلع عظام� 5/أ /ف�أخرجت من عبي ال�سيوف العداد( ،)6وقلت له :خذ هذا واحتفظ
عليه تبلغ املراد ،وملا ا�ستفقت غلب ظني �أنه يحارب العرب ،و�أنه يف خطرته
َيغلب وال ُيغلب ،لأن ال�سيوف احلداد �صارت يف يده ،فكان ما ظننته� ،إذ �أخرب
بذلك ملا عاد من �سفرته.
[زيارة اخلليل]

وبعدما خف �سح الأمطار ،وعم الربيع وجه الأر�ض يف الأقطار ،واخ�رض
�شارب الغور املربع ،وبقل( )7عار�ضه بزهر بديع ،حتركنا للزيارة

اخلليلية()8

( )1حزبه :القرآن الكريم مكون من ثالثين جزءاً ،وكل جزء يتم تقسيمه إلى حزبين ،وكل حزب ينقسم إلى أربعة أجزاء
يسمى الواحد منها ربع حزب .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «حزب».
( )2سقوط قلبه هي عبارة عن رؤيا.
( )3هامي :بمعنى نزل بكثرة ،فيقال همت العين بمعنى صبت دمعها .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «هيم».
( )4مستجلياً :من جال األمور أي كشفها .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «جال».
( )5مالقاة الحجيج على طريق معان ،وهي مدينة في جنوبي األردن .المعاني ،محطات مضيئة من تاريخ معان ،ص.20
( )6العداد :هو السالح الذي يتم إعداده .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “عدد”
( )7البقل  :ب ََق َل الشي ُء ظ َهر ،والب َْقل من النبات ما ليس بشجر .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «بقل».
( )8الزيارة الخليلة نسبة إلى سيدنا إبراهيم الخليل :يعرف بأبي األنبياء ،وذكر النبي إبراهيم في القرآن مرات ومناسبات
ص َرا ِنيّاً
عدة ،ويصفه هللا عز وجل بأنه قدوة للبشرية وهو باني الكعبة المشرفة .قال تعالىَ { :ما َكانَ إِبْراهي ُم َيهُو ِديّاً وال َن ْ
َ
ُ
اه ْي َم لَلَّ ِذيْنَ اتَّ َبعُو ُه َوهَ َذا النَّ ِب ُّي َوالَّ ِذيْنَ آ َمنُوا َوهللا َولِ ُّي
اس إِب َْر ِ
َولَ ِك ْن َكانَ َح ِنيفاً مُّسْ لِماً َو َما َكانَ ِمنَ الم ُْش ِر ِكيْنَ * إِ َّن أوْ َ
لى النَّ ِ
الم ُْؤ ِم ِنيْنَ } سورة آل عمران :آية .68-67
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

الرفيعة �صحبة رفقة ين�سجون باملغازل( )1الرفيعة ،وعند هذه احلركة انقب�ض
اخلاطر م�رصوفاً ،و َك َر عنها للإقامة خمطوفاً ،ف�أخربت من ح�رض ،ف�ألح( )2البع�ض،
والباقي �سَ لَّم ،ف�رسنا ودهمتنا( )3دهمة متعبة قطاع الطريق عند القيقبة(،)4
ولكن اهلل �سَ لم بعنايات �إلهية �رسها حمكم ظاهر للعيان غري مبهم ،وكنا كعدة
جنوم الرثيا( ،)5ونزلنا يف حا�ص ِل اخلليل والقلب حم ّيا ،وح�صل يف هذا احلا�صل
ُب ُّر( )6ملأ من ط ِري الآمال احلوا�صل ،وو�ضعت فيه ر�سالة ال�صحبة التي انتجتها
اخلدمة واملحبة( ،)7ومتت يف جمال�س لطيفة يف ليلة الأحد ل�سنة م�ضت من
�صفر اخلري عام �ألف ومائة و�سبعة وع�رشين( )8ذات املرب ،و�رشعت يف ر�سالة
نظم القالدة يف معرفة كيفية �إجال�س املريد على ال�سجادة ،ومتت فيه الإفادة.
و�رشعت يف خطبة كتاب جمع الأطياب ،و�سميته في�ض اجلَليل يف �أرا�ضي
اخلَليل( ،)9ورتبته على مائة وخم�سني باباً ،ومقدمة وخامتة جمعت يف الفكرة
اللباب ،وعر�ضنا اخلطبة و�أ�سماء الأبواب على ُخل�ص �أحباب ،فقال كبري اجلماعة
من �أهل اخلليل يثني� :إن هذا الفي�ض من الفتح ال َّل ُدنيِّ ّ (� ،)10أخذ الطريق فيه
( )1المغازل :من غزل ،وهو آلة بسيطة لنسج القطن وغيره ،وهنا داللة على أنهم سادة وأصدقاء أتقياء وأوفياء .للمزيد.
راجع :الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «غزل».
( )2ألح :بمعنى أكثر في السؤال والطلب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «لحح».
( )3دهمة :بمعنى أمر حدث فجأة .انيس ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.300
( )4القيقبة :أو القيقب وهو نوع من األشجار أو الشجيرات ،يستخرج من بعض أنواعها شراب يستخدم في صناعة
الحلوى ،وتستخدم أشجارها كأخشاب ،وفي الخليل استخدمها قطاع الطرق كمحطة لهم على ما يبدو .عن القيقب .راجع:
ذياب ،كوكب ،المعجم المفصل في األشجار والنباتات في لسان العرب ،ص218؛ اشتية ،القائمة الحمراء للنباتات
المهددة في الضفة الغربية وقطاع غزة ودور الحدائق النباتية في حفظها ،ص.15
( )5الثريا :عنقود نجمي ،وهو أحد ألمع وأشهرها العناقيد النجمية التي ترى بالعين المجردة .ابن منظور ،لسان العرب،
مادة «ثري»؛ أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.95
( )6البُرُّ  :وهو القمح «الحنظة» .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «برر».
( )7عن هذه الرسالة .راجع  :المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص196؛ البغدادي ،هدية
العارفين ،ج ،2ص.448
( 1127 )8هـ 1715/م .
( )9عن هذا الكتاب راجع :المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص197؛ البكري الصديقي،
الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص.103
ّاني الذي يصل إلى صاحبه عن طريق اإللهام لعمق اإليمان ،واالجتهاد في العبادة.
( )10الفتح اللَّ ُدنِّ ّي :وهو العلم الرب ّ
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
ْ
{ربَّ َنا لاَ تُ ِز ْغ ُقلُو َب َنا َب ْع َد إِ ْذ هَ َد ْي َت َنا َوهَ ْب ل َنا ِم ْن ل ُدنك َرحْ َمة إِنك أن َت ال َو َّه ُ
اب} سورة آل عمران :أية 8؛ جبر،
قال تعالىَ :
العلم اللَّ ُدنِّ ّي عند أبي حامد الغزالي ،ص.20-10

القيمري( )3والطرغاين()4

�إبراهيم اخلَليلي( )1واحلاج ذياب( )2وال�شيخ حممد
وغريهما من �أحباب ،وكنا نقر�أ الورد ال�سحري يف احل�رضة فتعلونا مهابة وجاللة
ون�رصة ،وعملت ق�صيدة يف �سادتنا حماة الغار( ،)5وكان الأخ �إبراهيم ين�شدها
ليبلغ الأوطار ومطلعها[ :البحر الطويل]
ني الغار واملنزل
�أَ َيا �ساكن َ
غريب النّقا بالو�صل ُج���ودوا باللـقا
الأحمــى()6

متـيــــماً()8

غريب النقا �أت��ى غريباً
ّ
ُ
حل َمـى
غريب النّقا يا ج�ير َة
احل��ي وا ِ
ُ
ِّ
حل َمـى
غريب النّقا يا ج�ير َة
احل��ي وا ِ
ُ
ِّ
وال �أرجت����ي����ه ح��ي��ث �إنيِّ �أه��ل��ـُ��ه

نزلتم ب��غ��ار ال����سرّ م��ن ��سرّ � ِّرسكـــم
عريـ�ض و�ســ�ؤدد()10
�أيا من لهم جا ٌه
ٌ

�أغيثوا ُمعنَّى من لظى(� )7شوقه �أحمى 5/ب/
��ض�ره ح��ب��ه كتمـا
وداووا م��ري�����ض��اً
َّ
وقد ق��ادين وجد لقلبي ذا

�أ�صمــــا()9

ب��ن��و ِر �سناكم ق��د جَ�ل�ا ل�� ْي��لَ�� ًة ُده��م��ا
و�إن �أكتم فعايل ال تلي ُق بي الرحمــا
ول��ك��ن��ن��ي �أظ���ن���ه ����س���ادت���ي حلما

ومن حقّقوا يف ال��ذات بالذّاتِ بــعدما

�ضاع من جاء مل يظمــا
فم ْن �أ َم ِلكُم ما
َ
وجم��� ٌد ���سَ��م��ا م��ن ���س��وا ُه غ���دا �أ�سمـا
بها عرفوا ك ّل ال�صفاتِ م َع ا َلأ ْ�س َمـــا

ب��دي��ع َجمالكـم
مبجلى ج��م��الٍ م��ن
ِ

ف����ِسررِ ُّك��م ال�سامي ب��ن��ورك�� ُم

الأَنمْ��ـ��ا()6

( )1إبراهيم الخليلي :من علماء الخليل ،ومن أوائل من انتسب للطريقة الخلوتية فيها .محمد البكري الصديقي،
إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص .67
( )2الحاج ذياب :من علماء الخليل ،ومن أوائل من انتسب للطريقة الخلوتية فيها .محمد البكري الصديقي ،إتحاف الصديق
بترجمة خالصة آل الصديق ،ص .67
( )3محمد القميري :يبدو أنه من علماء الخليل ،ومن أوائل من انتسب للطريقة الخلوتية فيها خالل زيارة الصديقي البكري
لها خالل هذه الرحلة.
( )4الطرغاني :محمد الضميري الطرغاني ،من علماء الخليل ،ومن أوائل من انتسب للطريقة الخلوتية فيها .محمد
البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة خالصة آل الصديق ،ص .67
( )5الغار :تعرف بمغارة المكفيلة التي ارتبطت بمدينة الخليل مدينة سيدنا إبراهيم عليه السالم ،حين اشترى مغارة
المكفيلة ودفن زوجته فيها ،ومن ثم أصبحت مقبرة آلل إبراهيم عليهم السالم ،والغار اليوم ضمن الحرم اإلبراهيمي
الشريف .للمزيد راجع :القزويني ،آثار البالد وأخبار العباد ،ص 188؛ خوري ،المكفيلة ،قاموس الكتاب المقدس،
ص912-911؛ النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة القدسية ،ص.261
( )6األحمىَ :ح َما ُه يحميه ِح َم ً
اية بمعنى دافع عنه ،وأحْ َمي ُ
ْت المكان جعلته حمى .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «حمي».
( )7اللظى :هي النار .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،2ص.827
( )8متيم :عاشق استولى عليه الحب والهوى .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «تيم».
( )9أصما :بمعنى ال يسمع إال صوت قلبه.
( )10سؤدد :العظمة والشرف .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.410
( )11األنما :النماء هي الزيادة ،وهنا تأتي بمعنى القوي أو الساطع .للمزيد راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة
«نمي».
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

41

42

اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

ب�ب�رق ب���دا م��ن ب���ارق���اتِ حِ ماكُـــــم
ٍ
�أي����ا ���ش��ي��خ امل��ر���س��ل�ين �أغ����ث فتـــى

ف�أعج َز َ�ص ّباً عنه ��صرح �أو �أدمــــى
ِرح���ا ُب���ك ي��ا م���والي ب��ال��ذ ّل ق��د �أمــا

ويف بابك امل���ورود �ألقى ع�صـــاه �إذ
ب���إب��ن��ك ا���س��م��اع��ي��ل ���ص��ادق وع��ـ��ـ��ده

ُي�ؤ ّم ُل من �إح�سانكم �سادتي ق�ســمـــــا

وم��ن ن��ال فخر الأي���اد �أت��ى بفاتــــح

م��ن ال��ع��رب النجب ل��ه
ل��ف��احت��ة الأب���ن���اء ق��د ج��اءن��ا حتمـا

ب���إ���س��ح��اقَ ه��ا ذاك ال��غ��ي��و ُر وم��ن لـه
وم���ن ُي��نْ��ج�� ِد امل��ل��ه��وفَ ع��ن��د ن��دائِ��ـ��ه

�أهما()2

وف��ي��م��ن ُي���ع���ادي��� ِه ب��ح��رب��ت��ه �أدم����ا

حمطوب اجلمالِ ومـــــــــــن له
بيعقوب
ِ
َ
وم���ن ب��ث ف��ق��د ال��ق��ل��ب ل��ل��رب وح��ده

�ضيا ٌء يفوق ال�شم�سَ والبد َر �إذ متّــــا
فنال بوجد العلم ما �أذه��ب الغـــمــا

وبال�سيد بن ال�سيد الكامـــــل الـذي

إح�سان واحلُ�سن قد ع َّمــا
تكاف َل يف ال
ِ
وهنّي بجمع ال�شَّ مل يف الر ْتبة ال�شما()3
ُ َ
ْ
ْ
نقائ�ض بل عنها لقد طهروا حتـــمــا

ال�ص ِرب ملّكاً ُم�شـــــ َّيــــدا ً
ون��ا َل ب� ْأج ِر َّ
أزواج م��ن قد�سوا عـــن ال
كذلك ب����ال ِ
�أنلْني املنى يا من ِر�ضاه هو املنـــى
ب��ج��ا ِه ح��م��ا ِة ال��غ��ا ِر ُج��د يل مبنْحـةٍ
و�ص ِّل و�س ِّلم �سيدي ما بَ��دا الهـُــــدى
أ�صحاب وار���ضَ عن الذي
ك��ذا الآ ُل وال
ُ
فامنح العب َد م�صـــطفى
ختام
وح�س ُن
ٍ
ِ

تيــمــــا()1

ف�ضائ ُل ال تحُ �صى كما الغ ْي ُث بل

أح���زان عن َّي وا ْله ّمـــا
أذه���ب ُدج��ى ال
ِ
و� ْ
وكَ�شّ فْ حجا َباً( )4ميح ُق ال�شَّ َك والــ َو ْهــما
عار�ض في�ضه �أهــمـــــــى
على ذي النَّدا ما
ٌ
همـا()5

لقد ُقل َْت فيه ث��اين اثنني �إذ ّ
ب�سكان ه��ذا ال��غ��ا ِر وامل��ن��زلِ الأحمــى
ِ

( )1التيم تأتي هنا بمعنى الذبيح .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «تيم».
( )2أهمى :من هَ َمى الماء وال َّدمْع سأل .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «همي».
( )3الرتبة الشما :بمعنى الرتبة العالية .راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «شمم».
( )4كشف حجاب :االطالع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية ،وعند الصوفية هو كشف حجاب الظلمة فهي
مكاشفة ال بعين البصر ،ولكن بعين البصيرة .أبو الرب ،الفكر الصوفي االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين «القادرية
والخلوتية» ،ص.130 ،56 ،27
وا َثا ِن َي ْاث َنيْن إ ْذ ُه َما ِفي ْال َغار إ ْذ ي َُق ُ
ص َر ُه للاهّ ُ إ ْذ أَ ْخ َر َج ُه الَّ ِذينَ َك َفرُ ْ
نصرُ و ُه َف َ
َ
ْ
اح ِب ِه
ن
د
ق
( )5إشارة لقوله تعالى{ :إال َت ُ
ول لِ َ
َ
ص ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
نز َل للاهّ ُ َس ِكي َن َت ُه عَ لَ ْي ِه َوأَيَّ َد ُه بجُ نُو ٍد لَّ ْم َت َروْ هَ ا َو َج َع َل َكلِ َم َة الَّ ِذينَ َك َفرُ ْ
َ
ال َتحْ َز ْن إِ َّن للاهّ َ َم َع َنا َفأَ َ
وا السُّ ْفلَى َو َكلِ َم ُة للاهّ ِ ِه َي ْالع ُْليَا
ِ
ُ
للاهّ
ٌ
َو عَ ِزيز َح ِكي ٌم} سورة التوبة.40 :

جاعد()2

ومل اجتمع فيها بال�شيخ �أبي زيتون( )1بل بال�شيخ حممد �أبي
�صاحب ال�صمت وال�سكون � 6/أ /وكرر علينا املجيء والذهاب ،وكذلك عنده يف
ال�سالم دون كالم �آداب.
[زيارة بيت حلم]

وبتنا بعد �أن ودعنا حماة الغار املحرتم� ،أرباب الإعانة والأغاثة و�أهل
اجلود والكرم ليلة الثالثني يف قرية �سعري( ،)3ونحن يف نفر قليل ي�سري ،ونزلنا
يف قرن الربك( )4و�أحلق بلطفه دارك و�أدرك ،و�صلينا الظهر يف بيت حلم()5ودعينا
�إىل البيات على �أرز وحلم ،فامتنعنا �إال ن�صل البيت املقد�س ونخل�ص من �رشك
قوم هم النج�س.
[العودة إىل القدس وزيارة مقام سيدنا موسى للمرة الثانية]

وقبيل الغروب و�صلنا املحل املطلوب ،واجتمعنا بالأحباب والأ�صحاب،
وجاءنا ال�صديق �أحمد ين�ساب(� ،)6شاكياً البعد و�صب االلتهاب ،وملا
الربيع وزاد انتهاب الر�ضيع ،وقع الأذن الكرمي بزيارة ال�سيد الكليم( )8عليه
ال�صالة والت�سليم ما فاح عطر يف رباه �شميم ،وت�أهبنا للنزول لنح�صل حظاً
و�أن�سا ،وعددت املتوجهني �سبع ع�رشة نف�ساً ،وملا و�صلت املطلة الأوىل ذات اليد
�صداع وقع يف املرة الأوىل ،وقلت يف هذه �أوىل،
البي�ضاء والطوىل ،نزلت خوفاً من
ٍ
ودخلت م�رسعاً للزيارة ،ملا �سبق من �إليه يف اخلمرة الإ�شارة ،وكنا يف خلوة
حتتية ،ول�صيقنا يف �أخرى ال�شيخ �أحمد �صحبة �أخيه ال�شيخ حممد( )9ومعهما
ملى()7

( )1أبو زيتون :لم نعثر له على ترجمة.
( )2محمد أبو جاعد :لم نعثر له على ترجمة.
( )3سعير :بلدة فلسطينية على بعد ( )8كم شمال شرق مدينة الخليل .النابلسي ،الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام
ومصر والحجاز ،ص363؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،5ص. 173
( )4قرن البرك :وتعرف ببرك سليمان على الطريق بين الخليل والقدس على بعد ( )4كم جنوب غرب بيت لحم ،وتم
بناء قلعة للمحافظة على البرك ومياهها ،سميت بقلعة البرك أو قلعة مراد نسبة للسلطان العثماني مراد الرابع (1032
–  1049هـ 1566 – 1520 /م) .النابلسي ،الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز ،ص353؛
الحمود ،العسكر في بالد الشام في القرنيين السادس عشر والسابع عشر الميالديين ،ص43؛ الخالدي ،أهل العلم والحكم
في ريف فلسطين ،ص ،76اليعقوب ،ناحية القدس الشريف في القرن العاشر الهجري /السادس عشر الميالدي ،ص.21
( )5بيت لحم :مدينة فلسطينية على بعد ( )10كم جنوبي القدس ،بها كنيسة المهد حيث ولد السيد المسيح .للمزيد راجع:
ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،1ص522-521؛ شراب ،معجم بلدان فلسطين ،ص.200
( )6ينساب  :يمشي بخطا سريعة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «سيب».
( )7لمى :اخضر أو اشتد اخضرار الربيع .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «لما».
( )8مقام الكليم :المقصود به مقام سيدنا موسى عليه السالم .
( )9الشيخ محمد :لم نعثر له على ترجمة.
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

ال�شيخ عبد املعطي( )1يف �أخرى مرعية ،وال�سيد خليل الإمام( )2بالأق�صى يف
�أخرى �أن�سية ،وعند املذكور خالعة و�صبابة وانب�ساط �سمح النف�س وافر االن�رشاح
واالغتباط.
وقد ظهر �أثر الألفة احلبية( )3يف تلك البقع ِة ال�رشيفة ،فمن حلها وجد �أثر
احلب واملحبة ل�رس هذه الكلمة اللطيفة ،وت�أخر عنا ال�شيخ حممد اخلليلي كان
اهلل منيله �آماله ومنيلي ،و�صحبنا مغربي خفيف مقرئ بذكر �سيدي عبد اهلل
ال�رشيف( ،)4وكان القمر عال ونوره ملأ اخلالء ،وهذا املغربي يدور حول جامع
الكليم ،وبذكر اجلاللة واملهابة ي�صوب مولهاً ويهيم �شادياً ،مولعاً وقد عاله
البهاء « :ال �إله �إال اهلل قلبي مولع بها» ،ويكرر هذه املقالة بذلة وك�آبة �صحبتها
حالة ت�ؤثر يف قلب ال�سامع ،فتليق دواة املدامع ،وق�صيدة املديح( 6 / )5ب /يف
الرحلة الأوىل ذات الرجيح( ،)6ومطلعها[ :البحر اخلفيف]
ل�����ص��ب ق��� ْد �أث��خ��ن��و ُه كالما
ه��ل
ًّ
وف��ـ��ـ��ي
���ص��ف��ي
���س��ي�� ٌد م��ن��ج�� ٌد
ٌّ
ٌّ
ط���اب مغنا ُه م��ن �ســـَــراه لهذا
َ

و���ص�� َل م��ن ن��ا َل م��ن ُم��ن��اه الكالما
ْ
م��ر���ش�� ٌد ُم�����س��ع�� ٌد �أُن���ي���ل مَ��رام��ـ��ـ��ا
يبدي �شيحاً( )7يف �أر�ضه

وخزاما()8

ومن عجيب ما اتفق �أين ملا �أن�شدت هذا البيت عند املرقد ال�رشيف فاحت
رائحة ال�شيح واخلزام معاً ك�أ�سهما ملأى ما به تطفيف ،فغلب احلناء(� )9إذ
( )1الشيخ عبد المعطي :لم نعثر له على ترجمة.
( )2السيد خليل اإلمام :لم نعثر له على ترجمة.
( )3الحبية :من حبا ،وهي الصحبة القريبة والقوية .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «حبا».
( )4عبد هللا الشريف :لم نعثر له على ترجمة.
( )5وردت هذه القصيدة كاملة في رحلته :الخمرة المحسية في الرحلة القدسية .راجع :رحلة الخمرة المحسية ،ص
.229-226
( )6الرجيح :صفة مشبَّهة ّ
رج َح ،بمعنى َّ
القيم والمهم ،ويقصد هنا رحلته الموسومة بالخمرة الحسية
تدل على الثبوت من َ
في الرحلة القدسية .للمزيد راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «رجح».
( )7الشيح :نبات معروف من الفصيلة المركبة ،وهو نبات معمر ألوراقه رائحة عطرية ،وله أنواع كثيرة أغلبها برية،
ويمكن زراعته في الحدائق الخفيفة ذات التربة الرملية ،يستعمل بخوراً ويحرق في المنازل لتطهيرها من الروائح
الكريهة ،ولطرد الهوام .عقيل ،معجم األعشاب المصور ،ص.318
( )8الخزام :نبتة عرفت منذ القدم كأحد النباتات العطرية ،ويستخدم الزيت المقطر منها في صناعة العطور ،والرائحة
اللطيفة العطرية توجد في الزهر وفي كل أجزاء الشجيرة ،وتزرع في منطقة حوض البحر المتوسط .عقيل ،معجم
األعشاب المصور ،ص.181
( )9الحناء :أو الحنة ،وهي شجرة معمرة متساقطة األوراق ،من موسم آلخر قد يصل علوها أحياناً إلى زهاء سبعة
أمتار ،موطنها األصلي مصر القديمة وبالد فارس ،وهي من النباتات التي كثر استعمالها عند قدماء المصريين ،وتحتوى
ً
طوال ،وتجمع
الحناء على المادة القابضة المعروفة باسم «الثانين» ،وأوراقها تشبه في شكلها أوراق الزيتون لكنها أكثر
هذه األوراق ثم تجفف وتطحن وتستخدم في الصباغ .عنبر ،محاضرات عامة عن النباتات الطبية والعطرية ،ص.27

لديه كل عطر منيف ،و�شذا( )1يك�سب التعريف والت�رشيف ،وكان ذلك يف اخلطرة
الثالثة ال�سامية والرابعة النامية.
واتفق يف هذه الكرة من غريب ال�صفا يف دار بنت عريب الوفا(� )2أين
�سهرت ليايل ب�سط متوالية ك�أ�سها طافح ،ودياجي(� )3أقمارها مبدرة طا�سها
بالعباهر( )4والعنابر( )5نافح ،مع الأخ الأحمد ونور الدين امل�سعد ،والأول �أثر
فيه احلب ولدغه عقرب ال�رشب ،فطاب من عبقري ال�صحبة اجلام( ،)6وغاب
ب�أبهري( )7الرغبة ،والوا�شي(� )8أُجلم بلِجام.
فجددت طهارة ترفع م�سدول �ستاره ،ودخلت امل�سجد الكليمي و�صليت نافلة
الو�ضوء وحلني �أمتمت الركعة الأوىل و�سجدت للرحيم ،هف علي املنام( ،)9و�أنا
�ساجد بني يدي ال�سالم ،فالروح حا�رضة عند موالها ،واجل�سم بني يديه يزهو
ويتباهى ،وملا �أطلت ال�سجود للويل املتني ،علم الأخ ال�شيخ نور الدين �أين نائم
ويف بحر النوم عائم ،ف�ألقى علي ثوباً خوفاً من الربد ،ففقت موحدا ً للواحد الأحد
و�س�ألته عن النوم ِة �أطويلة �أم ق�صرية؟ ،فقال مقدار ربع �ساعة مطلقة غري ح�صرية،
قلت له �إنها كانت حلوة اجلنا� ،إذ �أنا بني يديه ،فلو تركتني بال غطا على ما �أنا
عليه ،كنت �أح�سنت غاية وبلغت فيه النهاية ،قال :لكن قلبي مل يوافقني على
ذلك خوفاً من نكاية الربد هنالك ،قلت لك نيتك وعليها نثاب ،ثم جددت الو�ضوء
وتراجعت �إىل منادمة الأحباب ،وكان ال�شيخ �أحمد الذي للغمج( )10والر�شيف
( )1الشذا :هو الريح الطيبةَ ،
وشذا إذا تطيب بالشذو وهو المسك .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «شذا».
( )2دار بنت عريب الوفا :لم نعثر على مكان للبيت أو ترجمة لصاحبه.
( )3الدياجي :من دجا ،وهي الظلمات .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «دجا».
( )4طاسها بالعباهر :متزينة بالعباهر ،العبهر :وهو النَّرْ ِجس ،نبات جميل معمر من الفصيلة النرجسية ،ينبت في
المرتفعات الباردة ،في األتربة الندية الهشة بين جذوع األشجار ،وأكناف الصخور ،وعلى أطراف الحقول الزراعية،
وذلك على ارتفاع (2100-1700م) ،وله بصلة سامة ،تشبه بصلة الطعام المعروفة ،وتظهر أوراقه أوائل الشتاء،
ويزهر في منتصفه عند اشتداد البرد ،وتذبل أزهاره قبل دخول فصل الربيع ،أما األوراق فربما بقيت إلى نهاية الربيع،
ثم تتيبس ،وتبقى البصلة حية مطمورة في األرض تنتظر موسم الشتاء القادم .اشتية ،القائمة الحمراء للنباتات المهددة في
الضفة الغربية وقطاع غزة ودور الحدائق النباتية في حفظها ،ص. 22
( )5العنبر :مادة تخرج من جوف الحوت المعروف باسم حوت العنبر ،وهو مادة رمادية أو بيضاء أو صفراء أو سوداء،
ويستخدم في تحضير وتصنيع أفضل وأغلى أنواع العطور .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،2ص.630
( )6الجام :إناء من الفضة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «جوم».
( )7األبهر :الشريان األبهر أو األورطي ،وهو أكبر شريان في جسم اإلنسان ،يخرج من البطين األيسر من األمام على
يسار الشريان الرئوي ،ويتجه إلى أعلى واليمين خلف الشريان الرئوي .وهو يوزع الدم المؤكسد إلى جميع أنحاء الجسم
عن طريق الدورة الدموية الكبرى .فتحي ،موسوعة جسم اإلنسان ،ص.34
( )8الواشي :النَّمَّام ،وهو من نقل ً
شيئا ُ
بخبث .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «وشا».
( )9هف علي المنام :بمعنى أسرع إلي النوم .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «هف».
( )10الغمج :شرب الماء .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «غمج».
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

ي�رشب ،دام لأخ قطعه عنا فلغى كالمه وعنه �أ�رضب قائالً[ :البحر الكامل]
دع ع��ن�� َك تعنيفي ف��ق��د َعلِـقت

منها معالقها و� َّرص اجلندب(� 7 / )1أ/

ف��م��اذا ي��ف��ي�� ُد ق���ول ال�لائ��م مــع

احل�������ب ال�������ذي ال ي��ت��حَ��جَ��ب
ِ

وانقطع يوماً �أو بع�ض يوم ،و�أقبل �إقبال دود كدود غب �صوم( ،)2مقبالً بكلية
علينا حاطاً مرا�سيه لدينا ،وجل�س متمكناً غري م�سرتيب( )3مطيالً ال كجل�سة
خطيب .فقلت له� :أكرث العاذل( )4كالمه ،فقال ما معناه �أجد املالمة ،قلت :تخ�شى
اللوام ،قال :ال �إذا ر�ضيت الكرام ،وطاب له بعد املنع التهادي معنا يف ف�سيح
تلك البوادي ،و�س�ألته عن عدة الأيام ال�سالفة الدانية ،فقال� :أظنها ثالثة ،قلت بل
ثمانية ،فعجب من �رسعة املرور ون�سيان الأيام مع ال�رسور ،وزرت معه الراعي()5
�إذ كان لوداعي راعي ،ويف ليلة الوداع ر�أيته يظهر االلتياع ف�س�ألته عن ال�سبب،
فقال :فراق هذا ال�سيد املرجب ،وت�شتت �شمل جمموع كالوتد العرو�ضي()6
املجموع ،مت �شدا ً ملا حتركه وما هدا ،وعليه الغرام �صال( )7عودوين الو�صال،
ف�س�ألته وعدا ً ومنية ،وكتبت له و�رصحت وعنيته ،وقلت :املحب ال يرده راد وال
ي�صد �صاد ،فقال :ولكن القلب اخلفاق �إذا طابت له امل�ساكن ووجد حبيبه �ساكناً
يف �أرفع الأماكن و�أتاها ،فاهتدى وعالها ،فابتدى كيف ميكن �أن ي�سالها( ،)8وقد
بلغ بجامع م�شتهاها ،فقلت العربة بالقلوب �أيها املحب الطروب.
وكان نظام الأوراد يف هذه املدة قائماً ،لكن امل�شار �إليه عن م�سامرتها نائم،
وصرَّ الجُ ند ُ
ص ِريراً .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «صرر».
َب يَصرُّ َ
( )1صر الجندب :الصوت الصادر عن الجندبَ ،
( )2كدود غب صوم :يبدو أنه يقصد بذلك صوم يرقات دودة القز التي اشتهرت بإنتاج الحرير خالل العهد
العثماني ،ولهذه اليرقة خمسة أعمار يتخللها أربع مرّ ات صيام ،بين كل عمرين مرّ ة ،تمتنع فيها اليرقات عن
الطعام وعن الحركة ،وتستغرق فترة الصيام ّ
كل مرّ ة ( )48-24ساعة .صلواتي ،الموسوعة العربية الميسرة
والموسعة ،ج ،1ص.1712
( )3مستريب :من الريبة ،وهي الظن والشك .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «ريب».
( )4العاذل :الالئم ،والعذل هو المبالغة في اللوم .ابن منظور ،لسان العرب مادة «عذل».
( )5هناك مقام صغير في مقبرة النبي موسى قرب أريحا يقع خارج أسوار مقام النبي موسى ،وهذا المقام حسب التقاليد
واألعراف لحسن الراعي ،وهو راعي أغنام عمل لدى النبي موسى عليه السالم .راجع  :سلوادي ،الشيخ مصطفى البكري
الصديقي الدمشقي الخلوتي «حياته وآثاره» ،ص.203
( )6الوتد العروضي :وهو كتابة عروضية وهو على نوعان الوتد المجموع  :المكون من حركتين وسكون ،والوتد
المفروق :المكون من حركة ثم سكون ثم حركة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «وتد»؛ «عرض».
( )7صال :منها صال وجال أي بمعنى كر وتوسع وانتشر .أنيس ،المعجم الوسيط ،ج ،1ص.521
( )8يسالها :ينساها ،وتطيب نفسه بعد الفراق .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «سال».

�إال ليلة الوداع لل�سيد الكليم ،ف�إنه ح�رض بقلب �سليم ولب يهيم ،وج�سم �سليم
فنال بت�سليم عميم ،فتح في�ض �سليم ،و�أن�شد الأخ احلاج �إبراهيم( )1ب�صوت �شجي
رخيم ،قول علي �شلبي( )2عفا عنه ربي[ :البحر اخلفيف]
يا

�سليمى()3

ال تظنّي

ترفقي فا ُ
مل َعنَّـــى

ته ُّتكي()5

فيك َم ْزحـاً

يف ه���واك ب��ل��وغ��ه

اجل����ب()4

عنَّا

فهو َو ْج��� ٌد وال �إىل امل�� ْزح فـــــنَّـا

�إىل �آخ ِر الق�صيد الطويل املديد فح�صل خ�شوع وح�ضور وخ�ضوع ،وجرت
جموع كرثة من دموع على فراق ربوع يا لها من ربوع ،وكان الولد ا�سماعيل
دخل خلوة ارتقاء وطلوع ،فرق قلبه و�سكب مياه جفون لها ملع �شموع ،وبعدما
ختمنا وودعنا ذلك املقام املرفوع  7 /ب /الذي فيه احلجاب عن الغياب
مرفوع� ،رسنا والف�ؤاد مقموع( ،)6وكانت مدة �إقامة الرائقة الفائقة املدامة ثالثة
ع�رش يوماً ،ال لوارد ليلة ال�سفح منها قالمــه.
[زيارة العزير( )7عليه السالم]

وزرنا يف الرجوع �سيدي نبي اهلل العزير عليه ال�صالة وال�سالم ،وتو�سلنا
بعزيز جنابه ومنيع اقرتابه يف و�سيع بابه و�صلة رفيع مقام ،وملا واجهنا
اخلليفة من له علينا الأيادي املنيفة �سيدي نبي اهلل داود( )8عليه �صلوات
وت�سليمات الودود ،قر�أنا له الفاحتة راجني ح�صول املرامات( )9النافحة،
( )1الحاج إبراهيم :لم نعثر له على ترجمة.
( )2علي شلبي :لم نعثر له على ترجمة.
( )3سليمى :وهي دالله على الغزل ،وال يقصد الشاعر أو الرحالة واحدة بحد ذاتها.
( )4الجب :المرأة التي غلبت النساء في حسنها .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «جبب».
( )5تهتكي :جاوز حدود االحتشام والحياء .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «هتك».
( )6مقموع :بمعنى مقهور .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «قمع».
( )7العزير :مقام العزير في بلدة العيزرية على بعد ( )2كيلومتر شرقي القدس ،فيها قبر أليعازر الذي أحياه السيد المسيح
بعد موته وقد اكتسبت شهرتها الدينية والتاريخ بعد أن أحيا المسيح عليه السالم رجال يدعى أليعازر بعد موته ودفنه
بأربعة أيام .إنجيل يوحنا إ صحاح 44-1 :11؛ اإلدريسي ،كتاب نزهة المشتاق ،ج ،1ص361؛ اللقيمي ،موانح األنس
في زيارتي لوادي القدس ،ص105؛ الدباغ  ،بالدنا فلسطين ،ج ،8ص143-142؛ الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف
فلسطين ،ص176؛ صالح ،بيت عينيا ،قاموس الكتاب المقدس ،ص.204
( )8سيدي داود :مقام النبي داود ويقع على جبل صهيون .النابلسي ،الحضرة األنسية ،ص175؛ اللقيمي ،موانح األنس
في زيارتي لوادي القدس ،ص181؛ العارف ،المفصل في تاريخ القدس ،ص.503-502
( )9المرامات :من مرام ،والمرام هو المطلب أو القصد .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «روم».
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

و�أهديناها ل�سكان الطور(� )1أهل ال�سنا والنور ،وا�ست�أذنا يف الدخول �أ�صحاب
أرباب الت�رصيف فيها واملدد( ،)2وبعد ليال ذات عدد ،توجهنا لزيارة
البلد من � ِ
اخلليفة جديد العدد ،و�أ َن�شَ َدنا احلادي ذو ال�صوت النادي ،ق�صيدة امتداحه لن�رشب
من �أقداحه ،التي مطلعها([ : )3البحر اخلفيف]
ب�����د ٌر مت ب���ه ال����ب����دو ُر ت�����س��و ُد

وحبيب �إىل احلبيب ي��ق��و ُد....ال��خ
ٌ

وكانت ليلة �سعود وبرق لوائح ورعود ،وح�صل لنا غاية �إكرام من جريان
�ساحته واخلدام ،وكان الوزير امل�شار فيما تقدم �إليه فتح باباً يف الزيارة فتح
اهلل عليه ،وعمل ال�ستارة منحه اهلل مما لديه ،و�أحيا وقف اخلليل ،و�أدار �سماطه
اجلليل( ،)4وعمر نبي اهلل �أ�شموئيل جنى الرب اجلزيل ،وق�رص من ال�صخرة املغارة،
وفر�شها و�أرخى عليها �ستارة ،وملا عزمنا على �إر�سال الولد الأخ ا�سماعيل ممنوح
املدد ،وهم على الرحيل �صعدنا به �إىل الطور ،و�أبقينا الأخ احلاج �إبراهيم يف
احلرم يدور ،وكان معنا الولد الأحمد وجمع من الإخوان يحمد ،فلم يكحل �أجفانه
غم�ضا� ،إذ �شوقه من الربق �أم�ضى ،والولد امل�سافر احلا�رض للوقت ال�سافر ،ي�شدو
ويبكي ويئن وي�شكي ،ومن غلبه وجد رحال طر�أ على من عن احلب ما خال(،)5
�أحمد الو�صف والذات الفائز جميعه بكامل اللذات� ،شدا بهيام خل الغرام( ،)6لأنه
حتقق �أن بعد �سفر الولد ا�سماعيل يقلقنا الوجد فنعزم على الرحيل ،ثم �أن�شدين
بحرقة خماطباً؛ حيث ح َّن قلبه وكان للطريق خاطباً[ :بحر الرمل]
وراح وجَ��نَ��ـ��ـ��ى
روح
�أن����ت يل
ٌ
ٌ

��راب وغ��ـ��دا � 8/أ /
وحيـا ٌة و���ش��ـ ٌ

( )1جبل الطور :طور زيتا أو جبل الزيتون ،ويقع شرقي القدس ،وقد عسكر عليه الجيش اإلسالمي قبيل فتح القدس.
اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص 98؛ ماكجل ،جبل الزيتون ،قاموس الكتاب المقدس ،ص440؛
العارف ،المفصل في تاريخ القدس ،ص.440-439
( )2المدد :طلب العون من النبي أو الولي ،بمعنى أن يتوجه النبي أو الولي إلى هللا عز وجل بأن يقضي له مراده .العجم،
موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي ،ص.855-854
( )3القصيدة كاملة موجودة في رحلة البكري الصديقي األولى إلى القدس .راجع :رحلة الخمرة المحسية في الرحلة
القدسية ،ص.287–286
( )4سماط الخليل  :طعام تقدمه تكية إبراهيم الخليل عليه السالم ،تقع بجوار المسجد الجاولي بمدينة الخليل قرب الحرم
اإلبراهيمي الشريف ،وال تزال تكية سيدنا إبراهيم الخليل عليه السالم تقدم الطعام لمن يطلبه ال فرق بين غني وفقير،
وبخاصة خالل شهر رمضان المبارك .النابلسي ،الحضرة األنسية في الرحلة القدسية ،ص252؛ اللقيمي ،موانح األنس
في زيارتي لوادي القدس ،ص119؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،5ص.107-106
ً
سهال  ،أي ظنه كذلك .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «خيل».
( )5ما خال :ما ظن ،ومنها خال األمر
( )6شدا بهيام خل الغرام :بمعنى أنشد بغرام يشبه العشق.

هذا البيت من ق�صيدة ل�سيدي علي الوفا(� ،)1أوردها حمت�سي احلزب( )2منح
ال�صفا( ،)3وعملت على منوال القافية والأوزان ،ق�صيدة يف ر�سالة ت�سلية الأحزان
وت�صلية الأ�شجان( ،)4ومطلعها([ :)5البحر الكامل]
حمبوب الف�ؤاد هو الغِ ــــذا
وح
ُ
للــ ُّر ِ
�إن كان ير�ضيه تالقي يف الهـــوى

أنواع اجلمالِ قـــد اغْ ــــــتَذا
بدر ب� ِ
و�صباب ًة يــا حـَـبذا
كلفـــــاً به َ

و�أن�شد ال حباً الئماً هائماً ،يف بحر احلب عائماً ،بذلة حب وك�آبة �رشب:
[البحر الب�سيط]
ال تَعذليه ف���إن

ال��عَ��ذل()6

يولــعه

قد قلت حقاً ولكن لي�س ي�سمعــــه

والولد الناوي على ال�سفر غلبته زفرته( )7ف�أبدى العري لهفاً لأمه ،ويف املثل
المه( ،)8قد يلهف اللهفان( ،)9والفراق مر املذاق ،والأ�شواق للوالد راجحة امليزان،
ومذ �سقانا التذكار للوطن الأ�صلي لبانه( ،)10عندنا به ن�شاوى �سكرى والو�صلة
الهتانة( )11هي اللبانة.
( )1علي الوفا :الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن وفا القرشي األنصاري الشاذلي المالكي ،عالم صوفي له مؤلفات عدة
منها :الباعث على الخالص في أحوال الناس ،الكوثر المترع في األبحر األربع في فقه المذاهب السنيَّة األربع ،المسامع
الربانية في التصوف وله ديوان شعر ،توفي في القاهرة عام  807هـ1404/م .وقد ألف البكري الصديقي في علمه وتدينه
كتاباً بعنوان «نيل نبل وفا على صلوات سيدي علي وفا» .الشعراني ،الطبقات الكبرى ،ص323-321؛ البغدادي ،هدية
العارفين ،ج ،2ص450؛ ماهر ،مساجد مصر ،ج ،5ص.373-371
( )2الحزب :مجموعة من األذكار واألدعية وضعها الشيخ ألتباعه للذكر واالستغفار والتوبة ،والقصد من ترديد الحزب
دوام حضور المريد مع هللا تعالى وعدم الغفلة عنه ،وليس لقراءته وقت مخصوص .النجار ،الطرق الصوفية في مصر،
نشأتها ونظمها ،ص . 85-80
( )3لم نعثر عن أية معلومات حول كتابه منح الصفا.
( )4هذا الكتاب منشور بعنوان :رسالة تسلية األحزان وتصلية األشجان بدون تحقيق ،وبدون سنة نشر بمطبعة السعادة
في القاهرة.
( )5راجع كتابة تسلية األحزان وتصلية األشجان ،ص.71
( )6ال َعذل :وهو اللوم والعتاب .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «عذل».
( )7زفرته :تنفس تنفساً حاراً شديداً ،ومنها يمأل الرجل صدره غماً ثم يزفر .الزبيدي ،تاج العروس مادة «زفر».
( )8المه :من اللوم ،بمعنى َ
بكالم لما قام به من عمل أو قول غير مُالئمين .الزبيدي ،تاج العروس،
عذله ،وك َّدره
ٍ
مادة «لوم».
( )9اللهفان :من لهف ،وهو الحزن والحسرة .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «لهف».
ُ
«قضيت لبانتي» أي حاجتي وهدفي المنشود .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «لبن».
( )10اللبانة :هي الحاجة ،ويقال:
( )11الهتانة :هتنت السماء هتناً وهتوناً  :هطلت وتتابع مطرها ،ومعنى الهتّان كثير المطر .ابن منظور ،لسان العرب،
مادة «هتن».
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

[زيارة مقام علي بن عليل]

وكنت انتقلت �إىل البريمية ملا دخل ف�صل الربيع ،وجعلت البيات( )1يف
اخللوة ال�صغرية والب�سط مربع ،فنزلت َ�صباحاً ،وودعت وجوهاً ِ�صباحاً( ،)2ثم
بدا لنا تعويق( )3الولد ال�سائر �إىل �أوان زيارة �سيدنا علي بن عليل ،والف�ؤاد
طائر ،وكل هذه املدة وال�شيخ �أحمد كاف كفه عن البيعة ما مده ،والفقري �أجاريه
و�أ�سايره و�أباديه ،وملا ر�آين يف اخللوة مقيم �أحب �أن ي�رشكني فيها ولنا ي�ستقيم،
ف�صار ينام عندي ،وي�رشب معي من اقتدى.
وبعد م�ضي ليلة �أو ليال ر�أى والده الأجمد ال�شيخ حممد رفيع احلال،
و�أ�شار عليه باالندراج و�سلوك املنهاج الوهاج ،فبادر للحب ك�صوفان �رضب عليه
زناد( )4فاتقد وا�شتعل ،ثم ا�شتغل بالأذكار والأوراد ،ومنا منه االعتقاد و�سما
االنقياد وزاد ،ومل يزل متقاع�ساً عن البيعة خ�شية عدم القيام بها وال�ضيعة،
وكان �أن�شدين من �أيام جئت لآخذ منه احلُب بال ِزمام( ،)5وقاده احلُب �إىل رفع
برقع( )6االحت�شام� ،إذ هو من جملة املوانع عن املرام ،و�أما املتجا�رس املخاطر
ف�إنه يدرك ما جال يف اخلاطر ،ويح�صل االلتئام قول العارف املقدام( 8 / )7ب/
من ق�صيدة لها �أحكام [ :البحر املتقارب]
نــح ُن على العه ِد نرعى الذِما َم
َو ْ
مليح ال�صــــدو ِد
دت فكن َْت
���صَ�� َد َ
َ

وع���ه��� ُد امل��ح��ب�ّي�نّ ال ينـق�ضي
��ت فَ�� ّدي��تُ�� َك م��ن معـْـر�ض
و� ْأع�� َر ْ
���ض َ

ال�سخط �إال يف ال ِّر�ضا
ويف حال ِة ُّ

امل���ح���ب م���ن ا ُ
مل��ب��غِ ��ـ�����ض
ب���ي���ا ُن
ِّ

( )1البيات :معناها النوم .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «بيت».
ٌ
صباح  :صفة مشبَّهة ّ
وجميل .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «صبح».
تدل على الثبوت ،ومعناها م ُْش ِر ٌق
(ِ )2
( )3تعويق :بمعنى تأخير .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «عوق».
( )4صوفان ضرب عليه زناد :الصوفان نبات عشبي طوله ( ) 40سم وزهرته بيضاء ،ويفرك بعد جفافه ويشعل طرفه
بالنار ،ويعالج العضو المصاب خصوصاً في مجال الكي .جرادات ،الطب الشعبي العربي في فلسطين ،ص.20
وص ُ
ْرهم .ابن منظور،
بزما ُم َقوْ ِمه بمعنى قا ِئ ُد ُهم ومق َّد ُمهُم َ
احب أَم ِ
الزمام :مركز السيطرة على األمر ،ومنها أمسك ِ
(ِ )5
لسان العرب ،مادة «زمم».
قاب تغطي ب ِه ْال َمرْ أَ ُة وجهها إ َّ
( )6بَر ِقعُ  :جمعها براقع ،والبرقع ِن ٌ
ال عينيها .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «برقع».
ِ
ِ
( )7العارف المقدام :هو علي الوفا المشار إليه سابقاً ،وقد أورد له هذا الشعر .ابن عجيبة في كتابة البحر المديد في تفسير
القرآن المجيد ،راجع :ج ،4ص.108

وعملت على وزنها والقافية ملا �رشبت من �أقداحها ال�صافية:
عهود احلِمى ���سَ��لْ�� ُم( )1ال تنق�ضي
وك��فّ��ي اجلَ��ف��ا وا���س��ع��ف��ي بالـوفا
يرعـــى ال�� ِذ ّم��ام ب��داع��ي الهيـا ِم
و ُيخفي الهوى عن عفّي اجلـَـوى
الذكــــي
ل��ب
ي�سبي
جــــمالكِ
ْ
َّ
ّ
هاج الــــفتـــى
�إذا ما هــــــــدا اللي ُل َ
و�إن ع����زّ و����ص��� ٌل ب��ت��ذك��ارك��ـُ��ـ��م
ف��ل�ا مت���ن���ع���ي �����سَ����لْ���� ُم ال��ل��ق��ا
احل��ب مل��ا فَ�شــــى
أذاب احل�شا
ُّ
� َ
ب�ص ٍب(َ )5جفَت ُه اجلفــو ُن
فعطفاً َ
���ض��ن��ا ُه ن����وا ُه ك���م���ا ُه( )6الهـوى
ع��ل��ي��ك ال�����س�لام ل��ي��وم القيـــام
وم���ا م�صطفى ع�� ْب�� ُد رقّ ال�صفا

ف���ج���ودي ب��و���ص��لٍ وال تُ�� ْع��ر���ض��ي
ال�صب ال َي ْرت�ضــي
فغري ال�صفا
ُّ
وير�ضى ال�سقا َم وم��ا ق��د قَ�ضــى
و َم ْن ق ْد غَ وى( )2الطرفَ عنه غَ �ضــى
َ�����ض��ن��ى( )3ب��ك �أن���ه ممُ ْ ر�ضـي
وم ْ
لأح���ل���ى حم��� ّي���ا ���س��ن��اه ي�ضـي
ت�سلّى املقلّى( )4ويف ذا ر�ضــى
�����س��ن��اك فلتقر�ضـي
وم�����والك ُح ْ
ومــحو الغَ�شا هكذا يقت�ضـــــى
ظنــــــــي به الوج ُد �أو فا ْفر�ضــــى
ٌ
ف��ـ��ح��ب��ل ت��دان��ي��ك ال تَ��نْ��قَ�����ض��ي
بالوجـ ِه هــذا ق�ضــــى
مـــــــا الكـــو ُن
ْ
يناديكِ �سَ ـــ ْل ُم لقربـي انْــ َه�ضـي

و�أن�شدين مرة بحال �أفقد �صربا ً ،و�أوجدين �سكرا ً مينح جربا ً ،معاهدي:
[البحر الكامل]
ق���ول م��ل��ت��اع()7
ب��احل��ب ده��ـ��را ً
ِ

�����ش����اه����د ف����ي����ه م�������ش���اه���دي

مل يخلق الرحم ُن �أح�سن منظـــرا ً
متعانقني عليهما حِ ��لَ�� ُل ال ِّر�ضــا

ف��را���ش واح��د
ني على
ٍ
م��ن عا�شق ِ
مبع�صم و ِب�ســاعـــد
متو�سدي َن
ٍ
ّ

(َ )1س ْلم  :اسم وجمعه َس ْل َمى ،وقد ذكر في القصيدة كاسم من باب التحبب والتفاؤل .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «سلم».
( )2غوى :الغي بمعنى الضالل .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «غي».
( )3ضني :الضنى هو المرض .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «ضني».
( )4تسلى المقلى :بمعنى وصلهم وذكرهم ينسي المحب المريض أوجاعه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «قلى».
ص َّب الرجل إِذا عَ ِشق .الزبيدي،
( )5الصب :الصب معناه في كالم العرب الذي به صبابة
َّ
والصبابة ِر ّقة الشوق ،يقال قد َ
تاج العروس مادة «صبب».
( )6ضنا ُه نوا ُه كما ُه الهوى :بمعنى وجع الحب أجبره على ستر هواه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «كمو ،نوى».
( )7ملتاع :من اللوعة ،وهي حرقة القلب من الحب .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «لوع».
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة

51

52

اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

الروي ل�سيدي غامن املقد�سي(� )1صاحب حل
فر�أيت �أبياتاً على هذا
ّ
()3
الرموز ال�سوي( ،)2فخم�ست  ،الأبيات الأتيات اخلم�سة ،و�أودعتها [كتاب]
الت�سلية ،ملا تذكرت هذه الغم�سة( ،)4والتخمي�س والأ�صل احلديد �أن الن�صل
هو ذا[ :البحر الكامل]
فانت�شـــ َق ِّ
احلجاب لـــنا
ال�شذا ك�شفَ
َ

أزاح ر�ضى الأحـــبــــ ِة بيننـا� 9/أ/
ولقد � َ

حب محَ ا عند التج ِّلي غ َّينـا
ف�أقْنى عيناً ُّ
ولقد ت�صافينا املــــحــب َة بيننــا
()5

ف�أنا ومن �أهوى ك�شيءٍ واحد
يـا ُح�سنـه مل��ا بدالـي يتجـلي
ورق��ي�� ُب��ن��ـ��ـ��ا ّع��ن��ا غ���دا ً يف معزل
وبحبــــــــه ملّا ف�ؤادي قد بلــي()6
أقرب منْــ ُه حتى �صا َر لــــي
مــــا زل ُْت � ُ
ِّ
حيث كن ُْت و�ساعـِـــدي
ب�رصي و�سمعي ُ
بع قُربــه
يف
ِ
رو�ض ْ
و�ص َلتِـــه وم ْر ِ
بخالــ�ص ُح ِّبــه
ولـــقد غدا نظَري
ِ

رتَـــع( )7الف�ؤا ُد ُمـــ�ؤ ّمنا فــــي حِ ْزبــه
����ت ف�لا �أرى �إالّ بــه
ف��ـ��ـ��ـ���إذا ر�أ ْي ُ

و�إذا بــط�شت فال يــزال م�سـاعــدي
( )1ابن غانم المقدسي :عز الدين عبد السالم بن أحمد (678هـ1280/م) جده الشيخ غانم بن علي بن إبراهيم بن
عساكر بن الحسين المقدسي ،التحق بصفوف المجاهدين ضد االحتالل الصليبي ,فوقع باألسر عام 583هـ1187/م،
فأنقذه السلطان صالح الدين األيوبي من أيديهم ،وشارك في تحرير القدس ،وواله السلطان مشيخة الحرم القدسي الشريف
والخانقاه الصالحية ،ووالده الشيخ أحمد كان منقطعاً إلى العبادة ال ينظر إلى وظيفة أو إمارة ،وقد ألف ابن غانم عدداً من
المؤلفات منها  :حل الرموز ومفتاح الكنوز في شرح بعض المصطلحات والمفاهيم الصوفية المبهمة .الحنبلي ،األنس
الجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج ،2ص146؛ العارف ،قبة الصخرة المشرفة والمسجد األقصى المبارك ولمحة عن
تاريخ القدس ،ص.216
( )2المقصود هنا كتاب ابن غانم المقدسي «حل الرموز ومفتاح الكنوز في شرح بعض المصطلحات والمفاهيم الصوفية
المبهمة» .
( )3التخميس في الشعر :جعل َّ
وليس ذلِك في َو ْ
ض ِع ال َعرُ ِوض .ابن منظور ،لسان العرب،
كل قطعة منه خمسة ُش ُطور،
َ
مادة «خمس» .
( )4الغمسة :من غمس ،وهي إرساب الشيء في الشيء السيال .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «غمس».
( )5هذا التخميس لقصيد ابن غانم المقدسي التي وردت في كتاب :حل الرموز ومفتاح الكنوز في شرح بعض المصطلحات
والمفاهيم الصوفية المبهمة ،ومطلعها كاآلتي[ :البحر الكامل]
فأنــــا ومن أهـــوى كــشيء واحــد
		
ولــقــد تـصـافينا الــمحبة بــيننــا
		
بصري وسمعي حيث أنت وساعدي
		
ال زلت أقرب منه حتى صار لي
		
ابن غانم المقدسي ،حل الرموز ومفتاح الكنوز في شرح بعض المصطلحات والمفاهيم الصوفية المبهمة ،ص.28
( )6بلي :من البلوى وهي المصيبة .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة «بلو».
( )7رتع :منها يرتع أي ينعم ويلهو .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «رتع».

قـد �ضـاع من وا�شـــي املح َّبـــة عــ ْمر ُه
وحبيب قلبـــي من �سَ بانــي َخ ْمــرُه
ُ

يطفـــئ جمــره
و�صل لي�س
ُ
و ُيـر ُّد ّْ
ـت �شـــا َء و�إن �أمــــ ْر ُت ف�أمـــْـره
�إن �شئـــْ َ

�أمــري فقد َب َلغْـــت فيه مقا�صـــدي
قلبـي مبا قــــد ك َّن �رصّ َح ما كنــَّـــه
يــا ذا ال��ذي مل ي ْد ِرنــا جهالً ِبنَـا

بعطْ فِه

دنـــا

احلبيــب
لـــ ّما
ُ
ف�أنَـــــا الذي �أهوى ومن �أهـوى �أنـا
ومـعانـدي()1

مـا �شا ِء ي�صنـ ُع حا�سدي ُ

ولقد ت�أخر بيا�ض هذه الرحلة عن ر�سالة الت�سلية ،وكتاب النحلة( ،)2ولهذا
�أتيت هنا ما ذكرته فيها ليحت�سي الواقف عليها �رصف �صافيها.
ثم بعدما الوزير( )3امل�شري قدم من �سفره العطري ،عزمنا على امل�سري �إىل
الزيارة العلية ،وماء الوجد منري( ،)4وتوجه معنا الأخ الأحمد والولد الأر�شد
ا�سماعيل ،والأخ �إبراهيم احلادي( ،)5وافر احلب املديد الطويل .وكان الأخ
ال�سلفيتي( )6قدم من ال�شام ،واجتمع معنا يف دوح هاتيك اخليام ،وا�ست�أذن يف
�سكنى قرية حجة ،وظهرت له يف اال�ستخارة املحجة( ،)7وملـــا و�صلنا �إليه فيها
مبا معنا� ،رس عنده يف خلوة اجلامع جمعنا.
( )1راجع كتابه تسلية األحزان وتصلية األشجان ،ص.123-122 ،27
( )2المقصود هنا كتاب «تسلية األحزان وتصلية األشجان» ،ورحلة «النحلة النصرية في الرحلة المصرية» .المرادي،
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص197؛ البغدادي ،هدية العارفين ،ج ،2ص450؛ سلوادي ،الشيخ
مصطفى البكري الصديقي الدمشقي الخلوتي «حياته وآثاره» ،ص 211؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة
القدسية ،ص.103
( )3لعة الوزير رجب باشا المار ذكره.
( )4نمير :العذب من الماء ،الصافي ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «نمر».
( )5إبراهيم الحادي :لم نعثر له على ترجمة.
( )6السلفيتي :محمد بن عبد هللا السلفيتي ،من اتباع الطريقة الخلوتية ،وقد صاهره الصديقي وتزوج من ابنته،
وأذن له الصيقي باإلرشاد وخلفه بعده ،وتوفي عام 1141هــ1728/م .الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة
القدسية ،ص .61،49،26
( )7المحجة :هي الدليل والبرهان ،وهنا تعني االستخارة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «حجج».
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

[زيارة مدينة نابلس]

ووجهت الأخ ال�شيخ ا�سماعيل منها �إىل نابل�س املحرو�سة ،وكان مراده
ال�صحبة يف الزيارة امل�أنو�سة ،لكن خ�شينا �أن ي�سبقه القفل والرفاق ،فال ميكنه
بهم بعد �سريهم حلاق ،و�أقمنا فيها �أياماً بعد ذهابه نت�سامر مع الأخ الأحمد
امل�رس باقرتابه ،وات�سعت لنا تلك اخللوة ال�ضيقة( )1حتى �صارت للنفو�س املحبة
م�شيقة ،وملا �سار الولد النميل( )2ذو الطرف الذي بال�سهاد كحيل ،وانقلب امل�شغول
املخل�ص يف احلب الذي �أنتج �شغفاً وولد ،و�أعرب عن وله( 9/ )3ب /عربي عندي
غري مولد( ،)4جتلد فما قدر �أن يتجلد ،و�أن�شد من الكيد ملا القى يف م�سرية الكَبد،
قول البهاء زهري( )5الذي كريا�ض بها زهري[ :البحر الب�سيط]
ني ويف َقلْبي �أُ�شاه ُد ُهــــم
يا راحل َ
قد ج َّد َد البعد قُرباً يف الف�ؤا ِد لهــــم
لكم �ســــرائرُ يف قلبي خمب�أ ٌة
ال�شوق عندي لو َبع ْث ُت بها
ر�سائ ُل
ِ
و�أ�ستــل ُّذ ن�سيماً م��ن ديا ِركُــم
وك��م �أّحَ�� ِّم��ل قلبي يف حم َّبتكــم
َ��ِّب�هررِّ ُه ع��ن��ك��م و� ْأع��� ُذل���ه
وك���م �أُ�����ص

وكلما انفَ�صلوا عن ناظري اتَّ�صــلوا
حتى ك�أنّه ُم يوم النَّوى و�صلـــــوا
الكتب ُتقْن ُعني فيها وال ال ُّر�ســــــــل
ال
ُ
وال�ســـــبـــل
�إليك ُم مل ت�سعها الطرقُ
ُّ
ك��ل �أنفا�س ِه م��ن نحوكم ُق َبــــل
قلب َف َي ْحتَـــمل
ما لي�سَ يحمله
ٌ
العا�شق ال َعـــذ ُل
ولي�سَ ينف ُع عنـ َد
ِ

( )1كان البكري الصديقي ينزل في نابلس في دار جبري بالبلدة القديمة ،وأحياناً في جامع النصر ،وقد نشر الطريقة
الخلوتية في نابلس وله رحلة إليها سماها «الخطرة الثانية األنسية للروضة الدانية النابلسية» .البغدادي ،هدية العارفين،
ج،2ص 447؛ النمر ،تاريخ حبل نابلس والبلقاء ،ج ،2ص .35
( )2النميل :الرجل غير المرهق وغير المتعجل .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «نمل».
( )3الوله :الحزن ،وقيل هو ذهاب العقل والتحير من ش ّدة الوجد أَو أَو الخوف .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «وله».
( )4مولد :عربي غير محض ،وهو من نشأ في بالد العرب من غيرهم ،ومن الكالم ما لم يكن من كالم العرب ،وفي
الشعر هم الشعراء الذين استحدثوا في اللغة ما لم يكن من معاني العرب وكالمها ،وأولهم بشار بن برد .الزبيدي ،تاج
العروس ،مادة «ولد».
( )5البهاء زهير :بهاء الدين أبو الفضل زهير بن محمد المهلبي ،توجه إلى مصر واتصل بالسلطان الملك الصالح نجم
الدين أيوب ،وأقام يخدمه ويمدحه ،ولما مات الملك الصالح ،انقطع في داره في القاهرة إلى أن انتشر مرض الطاعون الذي
أصيب به ،وتوفي على إثره عام 656هـ1258 /م ،وللبهاء زهير ديوان شعر أكثره في الغزل وأقله في المدح والرثاء
والهجاء والوصف .ابن خلكان ،وفيات األعيان ،ج ،2ص338–332؛ الزركلي ،األعالم ،ج ،3ص.52

وملا �أراد الفراق ،عال �صـــــــــــــرف ال ُعـــــــقّار( ،)1ذكــــــر قول الغوث �أبي
مــــــــــــــــدين([ )2الغوث] ،فرد
الع�صار([ :)3البحر الطويل]
ّ
زجها عنَّا
�أَدره��ا لنا � ْرصفاً ودع َم َ
فالوقت قد طاب با�سمها
وغَ نّى لنا
ُ

أنا�س ال نرى امل��زّ َج ُمذ ُكنّا
ف�إنّا � ٌ
لت عـنّا
فال �أنــــــــا �آليـــها فقد َر َح ْ

وملا ذكرتهما هيجا بلبايل( )4و�أطرباين ،ف�رشحتهما وعر�ضت ما كتبت على
�أحمد الداين ،فقال ال ب�أ�س ب�إمتام الكتابة على هذا املنوال ،ف�إنها كتابة ح�سنة
ما فيها ما يقال ،ولقد تطلبت ما كتبت بعد حيز فلم �أر لها �أثرا ً لدي ي�ستبني(،)5
ثم �أن الأخ ال�سلفيتي من اتخذته يف هذا امل�سري دليلي ،هي�أ لنا ما يلزم يف زيارة
امل�سجد املعمور املحرتم العليلي [م�سجد ومقام علي بن عليل] ،وحني و�صويل
تذكرت الولد فكفكفت دموعي بذيلي( )6وتزايد فيه ميلي ،و�سعت للدعاء رجلي
وخيلي ،وتقدمت �إىل حافة اجلبل امل�رشف على ال�شط ،ومعنا من �صحبته تنفي
اخليل وتربي الب�سط.
فبينما نحن على تلك الربوة جلو�س ،ن�رسح الطرف يف ذاك الرب والبحر
املحرو�س ،وقد طاب الوقت وغاب داعي املقت ،و�أكلنا ما تي�رس ،وتفرق
( )1صرف ّ
العقار :أي خمر صرف غير ممزوج .وفي ذلك يقول أبو مدين الغوث [ :البحر الكامل]
والجو يضحك والحبيب يزار.
الكأس ترقص والعقار تشعشعت
		
بخصوص ذلك .راجع  :أبو مدين الغوث ،ديوان أبو مدين الغوث ،ص63؛ ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «صرف»؛
مادة «عقر».
( )2أبو مدين الغوث :شعيب بن الحسين ،ارتحل إلى الشرق ،والتقى عدداً من العلماء هناك ،منهم عبد القادر الجيالني،
وتوفي في قرية رباط العباد قرب تلمسان عام 949هـ1154/م ،وقد ترك أبو مدين ولداً اسمه محمد توفي عام
(643هـ1245/م) ،وأنجب محم ٌد ولداً أسماه أبا مدين -الحفيد  -وهو صاحب وقف عين كارم بضواحي القدس ،وتوفي
بعد أن أوقف هذا الوقف بفترة قصيرة في القدس .للمزيد راجع :التادلي ،التشوف إلى رجال التصوف ،ص319326-؛
التنبكتي ،كتاب نيل االبتهاج بتطريز الديباج بحاشية الديباج المذهب البن فرحون ،ص27؛ العسلي ،تراث فلسطين في
كتابات عبد هللا مخلص ،ص144-140؛ التازي ،بالد الشام في الوثائق الدبلوماسية المغربية ،ص.486 ،449-448
َ
َ
َان
العصار :صانع الخمر وعاصرها وساقيها ،والمقصود هنا أبو مدين الغوث:
()3
ّ
قال تعالىَ { :ود ََخل َم َع ُه ْ السِّ جْ نَ ف َتي ِ
ال أَ َح ُد ُه َما إنِّي أَ َرا ِني أَ
ال الآْ َخرُ إنِّي أَ َرا ِني أَحْ ِم ُل َفوْ َق َر ْأ ِسي ُخب ًْزا َت ْأ ُك ُل َّ
الطيْرُ ِم ْن ُه َنبِّ ْئ َنا ب َتأويلِ ِه إنَّا َن َراكَ
صرُ َخمْرً ا َو َق َ
َق َ
عْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِمنَ المُحْ ِس ِنينَ } .سورة يوسف :أية 36؛ وجاء في مخطوط الضياء الشمسي على الفتح القدسي اآلتي :قال سيدي أبو مدين
الغوث قدس هللا سره:
فإنا أناس ال نرى المزج مذ كنا
أدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنا
		
الصديقي البكري ،الضياء الشمسي على الفتح القدسي ،ص.246
( )4بلبالي :الب َْلب ُ
َال ،والب َْلبَالَ ُة :شدة اله ّم والوسواس .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «بال».
ً
َّ
ُ
( )5يستبين :البَيان هو الداللة ،وبانَ الشي ُء بَيانا ات َ
ضح .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «بين».
( )6المقصود هنا أنه مسح دموعه حزناً على فراق أوالده بطرف ثوبه.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ذلك املع�رش ،و�إذا �أعالم و�إ�شارات يف ال�سهل بادية ،وخيول تتجارى فقلنا
�أ�سود �ضارية ،فجاءت الرفاق وا�صطفوا للفرجة ا�صطفافاً ،فقيل ال�شيخ حممد
اخلليلي قادم للزيارة من يافا فنزل للغاية الأكرث ،فرحني بقدومه الأزهر،
وا�ستقبلناه خارج املحل من�رشحني باجلمعية ،فقال �إين ملا قيل يل فالن
هناك �أ�رسعت بالزيارة ا لأرفعية ،قلت :له �إن يف اخلطرة ا لأوىل ،بحول طول ()1
�10/أ /من منح قوة وحوال.
[زيارة يافا]

اجتمعنا بال�شيخ جنم الدين اخلريي( ،)2فاحلمد هلل املنمي( )3خريه ،وملا
زار وبلغ الأوطار( ،)4دعانا �إىل امل�سري معه نحو يافا ،فامتنعت ل�ضيق �صدر وافا،
لكن الأخ �أحمد ت�شوق �إليها فوافقته( )5فيما ق�صد ،وبتنا لدى ال�شيخ الأجمد،
و�أخربنا بر�ؤية احلبيب ال�سيد ال�سند( ،)6وكتب الر�ؤيا ال�رشيفة على ظهر كتاب
لتحفظ وت�رسد ،ثم ودعنا جنابه �صحوة النهار ،و�رست والقلب مقلب يف �أكدار(،)7
فلما و�صلنا النهر( )8مل ندر مقطعه الأظهر.
ثم �أين وقفت وقدمت الأخ ال�سلفيتي املعلوم فكاد يدركه الغرق ،لوال عناية
احلي القيوم ،ثم هداين احلق لقطعه من جانب البحر فر�أيته �سهالً ،فحمدت ربي
الذي جعلني لهذه الهداية �أهالً ،وما كنت �أهالً ،وبعده ر�أينا فلكاً جتري يف البحر
بانحدار فخ�شينا وجود قرا�صنة فيه �أن تكون ممل�ؤة بالكفار ،ف�صعدنا اجلبل
وبعدما َب ُعدت نزلنا ال�شط ،وجاءنا �إخواننا الذين يف ال�سري ،وقد ب ُعد الهم و�شط،
و�أخربنا الأخ ال�سيد حممد(� )9أنه ر�أى رجالً ما�شياً على ال�شط ثم غاب يف البحر
َّ
والطوْ ل :هللا تعالى من بيده األمور ويتصرّ ف كما يشاء .عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة .مادة «حول».
الحوْ ل
(َ )1
( )2نجم الدين الخيري :نجم الدين محمد بن محمد بن الشيخ خير الدين الرملي ،الفقيه والمحدث ،له مؤلفات عدة منها:
نزهة النواظر على األشباه والنظائر في اللغة ،تولى إفتاء الحنفية بالقدس الشريف ،وهو من فقهاء هذه المدينة في القرن
الثاني عشر الهجري /الثامن عشر الميالدي ،توفي عام 1173هـ1759 /م .سجالت المحكمة الشرعية في القدس ،سجل
1195 (263هـ1780/م) ،حج ،2ص30؛ الحسيني ،تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري ،ص.83
( )3المنمي :بمعنى المكثر ،وأنماه هللا تعالى بمعنى أكثر خيره  .الزمخشري ،أساس البالغة ،مادة “نمي”.
( )4األوطار :من وطر وهي الحاجة .الزبيدي ،تاج العوس ،مادة «وطر».
( )5ثم وافقته .في النسخة ب .
( )6الحبيب السيد السند :الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم.
ص ْف َو ْال َحيَا ِة ،وكدر من العيش هو المنغص في الحياة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة
( )7أكدار :وتعني الغم ،أو ت َع َّك َر َ
«كدر».
( )8النهر :هو نهر العوجا ،ويعرف كذلك بنهر أبي فطرس ،وينبع من منطقة رأس العين ،ويصب على بعد ( )6كم شمال
مدينة يافا .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،4ص.59-58
( )9يبدو أنه محمد بن عيسى بن اسماعيل الكوراني ،الذي اخذ الطريقة الخلوتية عن الشيخ مصطفى البكري وبايعه
عليها ،وكان بمثابة ابنه .الحسيني ،تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري ،ص.168

بذاته ،فقلت ال يبعد �أن يكون ذلك ال�سيد �أعاد اهلل تعاىل علينا من بركاته ،وما
فارقني اجلالل منذ خرجت من اخلالل العليلية ذات احلالل العلية ،والكمال �إىل
�أن رجعت �إليها ب�إجالل ،و�أقمنا يف الرحاب بقية ذلك اليوم.
[زيارة كفر سابا(])1

و�رسنا يف قوم ال عيب عليهم يف الكرم وال لوم ،حتى �أتينا « كفر �سابا»
راغبني �أن ندرك مبن حلها �إراباً ،وزرنا �سيدي بنيامني( )2ك�إ�رسافيل( )3وهو �أخو
يو�سف ال�صديق( )4اجلميل بن �سيدي يعقوب ا�رسائيل اهلل( )5اجلليل بن �سيدي
ا�سحاق ذي التكميل بن �سيدي �إبراهيم اخلليل عليهم ال�صالة وال�سالم من الكفيل،
قال يف القامو�س( )6وال تقول ابن يامني انتهى.
وزرنا �سيدي �رساقة( )7ونلنا بزورته الإفاقة ،ويف القامو�س[ :و�رساقة كثمامة
( )1كفر سابا :بلدة فلسطينية على بعد ( )5كم من قلقيلية ،وزارها ناصر خسرو في رحلته الموسومة باسم سفر نامة ،وقال
إنها تبعد عن الرملة ثالثة فراسخ .ناصر خسرو ،سفر نامة ،ص54؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،3ص.396
( )2بنيامين :ابن سيدنا يعقوب عليه السالم من زوجته راحيل ،والنبي يامين يقع قرب بلدة كفر سابا ،وبجواره مقام أو
مزار سراقة على أرض وقفية واسعة ،تعرف بخربة سراقة .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،3ص .397 ،276للمزيد راجع:
اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص.220
( )3إسرافيل :أحد المالئكة المقربين من هللا عز وجل ،وهو الموكل بالنفخ في الصور «البوق» إلعالن قيام الساعة «يوم
القيامة» .قال تعالى{ :واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب}؛ سورة ق :آية .41
( )4سيدنا يوسف :ابن النبي يعقوب من زوجته راحيل ،وهو االبن الحادي عشر من أبناء سيدنا يعقوب األثني
خصص فيها
صصت له سورة كاملة :سورة يوسف« :مكية» ،وهي الحالة الوحيدة في القرآن التي تُ َ
عشر(األسباط)ُ ،خ ِ
ً
ً
سورة كاملة لسرد قصة نبي ،وتبدأ قصته عندما رأى يوما في منامه أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يسجدون له ،فلما
استيقظ ذهب إلى أبيه وحدثه عن هذه الرؤيا ،فعرف أن ابنه سيكون له شأن عظيم ،فحذره أن يخبر إخوته برؤياه ،فيفسد
الشيطان قلوبهم ،ويحسدونه على ما آتاه هللا من فضله ،فلم يقص رؤيته على أحد ،وكان يعقوب شديد الحب ليوسف،
ويعطف عليه ويداعبه ،مما جعل إخوته يحسدونه ،ويحقدون عليه ،وتآمروا عليه وألقوه حياً في الجب -البئر ،-ومن ثم
التقطه أحد رجال القافلة التي مرت تستسقي من البئر ،وباعه في مصر ،فاشتراه عزيز مصر وأهده إلى زوجته التي
هامت به حباً بعد أن أصبح شاباً فراودته عن نفسه ،فلما رفض القته في السجن ،ومن سجنه فسر حلم الفرعون المصري،
وبعدها تتابع أحداث قصته ،حيث تولى مقاليد الحكم في مصر ،وبعد قحط كان قد حلم به الفرعون وفسره له سيدنا يوسف،
يلتقي بأخوته على أرض مصر ،وبعد أن يتعرفوا إليه ،ويعلنوا توبتهم عن فعلتهم به ،يهاجر أبوه وأخوته ويسكنوا مصر.
للمزيد راجع :سفر التكوين :فصل  ،30إصحاح .24-22
( )5سيدنا يعقوب :هو ابن سيدنا إسحاق عليه السالم ،وابن سيدنا إبراهيم من زوجته سارة ،ومن نسله سيدنا يعقوب ،قال
تعالىَ { :و َوهَ ْب َنا لَ ُه إِسْ َح َ
الصالِ ِحينَ }
اب َوآ َت ْي َنا ُه أَجْ َر ُه ِفي ال ُّد ْنيَا َوإِنَّ ُه ِفي الآْ ِخ َر ِة لَ ِمنَ َّ
وب َو َج َع ْل َنا ِفي ُذرِّ يَّ ِت ِه ال ُّنبُ َّو َة َو ْال ِك َت َ
اق َو َيع ُْق َ
سورة العنكبوت :آية 27؛ للمزيد راجع :سفر التكوين :فصل  ،25إصحاح .26
( )6هو «القاموس المحيط» ،ألبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفي عام 817هـ 1415 /م.
للمزيد راجع :مقدمة القاموس المحيط للفيروز أبادي ،ص.18-11
( )7سراقة :أبو سفيان المدلجي الكناني سراقة بن مالك بن جُ ُ
عشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد
مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،لما هاجر النبي صلى هللا عليه وسلم
هو وصاحبه أبو بكر رضي هللا عنه تبعتهم قريش بفرسانها ،وأدركهم سراقة بن مالك المدلجي وكاد يمسك بهم ،فلما رآه
أبو بكر رضي هللا عنه قال :أُتينا يا رسول هللا .فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم :ال تحزن إن هللا معنا ،فدعا النبي صلى
هللا عليه وسلم على سراقة .فنزلت يدا فرسه في الرمل .فقال سراقة  :إني أراكما قد دعوتما علي ،فادعوا لي فاهلل لكما
أن أرد عنكما الطلب ،فدعا له النبي صلى هللا عليه وسلم ،وفي رواية أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال لسراق « :كيف
بك إذا لبست سواري كسرى وتاجه» ،فلما فتحت فارس والمدائن وغنم المسلمون كنوز كسرى ،أتى أصحاب رسول هللا
بها بين يدي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ،فأمر عمر بأن يأتوا له بسراقة ،وكان وقتها شيخاً كبيراً قد جاوز الثمانين
من العمر ،ومضى على وعد رسول هللا له أكثر من خمس عشرة سنة ،فألبسه سواري كسرى وتاجه ،ثم نزعها منه
ووضعها في بيت مال المسلمين ،ومات سراقة في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه سنة أربع وعشرين ،وقيل بعد
عثمان .البخاري ،صحيح البخاري ،ج ،4ص309؛ ابن حجر العسقالني ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،3ص.69
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

ابن كعب ،وابن عمرو ،وابن احلارث ،وابن مالك املدجلي ،وابن �أبي احلباب،
وابن عمرو (ذو النون)� :صحابيون .وقول اجلوهري( :)1ابن ج�شعم َو ّهم (و�إمنا
هو جده)]( )2انتهى.
[زيارة جيوس]

وتوجهنا �إىل جيو�س لدعوة فقري م�أنو�س( 10 / )3ب /و�أن�شدنا ونحن
قافلون من الزيارة �ساعون لبلدته رافعني الإ�شارة [ :البحر الطويل]
�أي��ا من ملكتم يل ب�أطباع لينكم
علي لكم حفظ الأم��ان��ة و�صونها

ف�لا ف�� َّرق الرحمن بيني وبينكـم
و�أن��ت��م عليكم ت�شملوين بخريكم

وكان ي�شري �إيل ويخاطبني مقبالً علي ،فلما طرق ال�سمع� ،إنّهل( )4مني
�صبيب الدمع ،وكان يف حالة �إن�شاده هذا املغنى بعيدا ً مني ،قريباً من �أخينا
ال�سيد حممد ال�سلفيتي كان اهلل له مدين ،وقد �أثر فيه ذلك ال�سماع و�أثار منه
كامن الوجد و�أذاع ،فا�ست�رصخني ل�سماعه ظناً منه �أين مل �أراعه ،ف�أعاده ثانياً
علي ،موجهاً خطابه �إيل ،وكان امل�س ّمع قد �أ�ضافنا �أوالً حال الذهاب �إىل قريته،
وثناها �آخر �أحاله الأياب حلب مرعي وود �رشعي ،وملا عدت �إىل ال�شام ودخل ذو
احلجة احلرام من عام �سبعة وع�رشين(� )5أح�سن اهلل منها اخلتام ،حبب يل و�ضع
ر�سالة �أ�سميها «ت�شييد املكانة ملن حفظ الأمانة» ،و�صدرتها بذكر هذا النظام
ملنا�سبة املقام.
[زيارة ع ّزون]

و�أتينا ثاين يوم قرية عزّون؛ لأن وليمة عر�س الأخ �سالمة القو�صيني( )6بها
( )1الجوهري :إسماعيل بن حمَّاد الجوهري ،التركي صاحب معجم تاج اللغة وصحاح العربية ،أو الصحاح في اللغة،
توفي عام 393هـ1002/م .الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية «المقدمة».
( )2بين القوسين المعقوفين تم ضبطه من القاموس المحيط للفيروز آبادي ،مادة «سرق» ،الجوهري ،تاج اللغة وصحاح
العربية ،مادة «سرق».
( )3مأنوس :بمعنى معروف أو مألوف .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «أنس».
( )4انهل :بمعنى جرى وانصب .الجوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ،مادة «هيل».
( )5عام 1127هـ1715 /م
( )6سالمة القوصيني :لم نعثر له على ترجمة ،وقوصين قرية غرب مدينة نابلس على بعد ( )8كم عنها .للمزيد راجع
:الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،2ص.357-356

تكون ،وقلت ملا نزلت حتت الزيتون موالياً [ :البحر الب�سيط]
حل َيا الكــ ُّل عزّونـي
�أهل احلمى وا َ
تفيئت يف زي��ت��ون ع���زّوين
وم���ذ
ُ

عزّوين()1

ّــت يف الأحزان
ملّا تذلل ُ
للحان يف احلال �ضافوين وعزّوين
ِ

وجاءنا فيها على هيئة ال�ساعي رجل ينتمي ،و�أخرب �أن بع�ض الأوبا�ش
�أ�شاع خربا ً �رسى ،هاج القلب الظمي ،وكدر عي�ش الأخوان ،و�ضاق ذرع من �أحب
من �أعيان ،حتى �أن الوزير وعد �أنه يلزم �أهل التحقر ب�إعادة الفقري بعزم كبري،
فقلنا احلمد هلل العلي الكبري الذي �أراحنا من الأتعاب ورد الكذاب بوجه عفري(،)2
و�شد بنا العزم ونفينا غري احلزم.
و�رسنا للنادي املقد�س بعد �أيام قليلة ،والأخ الأحمد وفر اهلل حبه وكزميله،
وقال يف ليلة �إيل عن التعلل والرحيل ،فكلمته مبا �شد حيله ،ف�أمرته وح�صلت
املبايعة بنف�س طائعة فيه ،و�أردد �أن منه املحبة بظواهره وخوافيه ،فعلت
الرتبة �إذ علت الن�سبة ،وجرد �سيف الهمة �أي جتريد ،و�أقبل بعزمه ما عليها مزيد،
وقام ب�أدب املريد ،والحت له لوائح الت�أييد ،حتى كنت �أراه كل يوم يزيد ،ويلب�س
اجلديد � 11 /أ /ب�سبب التفريد( ،)3ور�أى املرائي احل�سنة ،وبدت له املعاين
امل�ستح�سنة ،وملا ه َّل �شهر الأ�صب رجب( ،)4تلقن �إ�سمني( )5لفرط ا�شتغال ترقّيه
(ّ )1
عزوني :بمعنى أكرموه في الضيافة ،وصبروه على الفراق والوحشة والحزن  .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «عزا».
ٌ
( )2عفيرَ :وجْ ه عَ ِفيرٌ معفر ممرغ في التراب  ،دالله على الخزي وعدم الصدق .ابن منظور ،لسان العرب،
مادة «عفر».
ُ
الرجل إِذا َت َف َّقه واعتزل الناس .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «فرد».
( )3التفريد :يقال َفرَّ َد
( )4األصب رجب :شهر رجب ،وكان العرب يعظمونه وال يستحلون القتال فيه ،ويقال رجب الشي َء أي هابه وعظمه،
وهو من األشهر الحرم ،و يدعى بالشهر األصب وذلك ألن الرحمة اإللهية تُصب على عباده صباً .للمزيد راجع :ابن
منظور ،لسان العرب ،مادة «رجب».
( )5االسماء أو أسرار الصوفية :تبدأ من «العهد» الذى يقطعه المريد على نفسه أمام شيخه ،حيث يجلس بين يديه،
ويلصق ركبتيه بركبتيه ،والشيخ مستقبل القبلة ويقرأ الفاتحة ،ويضع المريد يده اليمنى في يده مسلماً له نفسه ،ويستمر
إلى بعض الشعائر واألوراد الخفية ،التى تُحرم الطرق الصوفية اإلفصاح عنها ،كما تمنع تدوينها حتى ال تتسرب خارج
الطريقة ،ويتلقى المريد في بداية سلوكه ست آيات قرآنية يتكرر فيها حرف القاف عشر مرات( :االولى في سورة البقرة
أية 246:؛ والثانية في سورة آل عمران أية 181:؛ والثالثة في سورة النساء أية 77:؛ والرابعة في سورة المائدة أية
27؛ والخامسة في سورة الرعد أية15 :؛ والسادسة في سورة المزمل أية ،)20:مع دعاء يسمونه دعاء سر القاف ،وأن
من يداوم على قراءة هذه اآليات لفترة يحددها شيخه يصبح من أهل التصوف ،ومع تدرج المريد يتلقى األسماء السبعة أو
ما يعرف بالجواهر السبعة ،وهيً :
أوال :جوهرة الذكر :وهي خاص بذكر هللا حيث تطمئن القلوب ،ثانياً :جوهرة الشوق:
ً
وهو االشتياق إلى هللا تعالى ،ثالثاً :جوهرة المحبة ،وهي محبة هللا ورضا هللا عنه ،رابعا :جوهرة السر :وهو غيب من
غيوب هللا ال يعرفه إال هللا ،خامساً :جوهرة الروح التي ال يعلم بها إال هللا ،وهو أن يكاشف بحقيقتها كشفاً حسياً ،سادساً:
وهي تمكين العبد من الفعل بين حقيقة العبودية وحقيقة الربوبية ،سابعاً :جوهرة الفقر إلى هللا تعالى ورحمته واالحتياج
إليه ،وهناك ورد اختياري يقرأ في كل يوم وليلة مرة اسمه ورد األسماء السبعة .راجع :الجبرتي ،عجائب اآلثار في
التراجم واألخبار ،ج ،1ص344؛ عبد الخالق ،الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ،ص 296-264؛ حمدي،
قاموس المصطلحات الصوفية ،ص 153-152؛ البكري الصديقي ،الخمرة المحسية في الرحلة القدسية ،ص .78-77
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

�أو حب ،وما زلنا يف م�سامرة رائقة وخماطرة فائقة للجيب فاتقة ،ونحن ما بني
الدار وامل�سجد ننهم �إليه و�إليها ننجد.
[زيارة النيب صموئيل]

�ضي جمعة(� )1أو �أكرث ،ح�رض لدينا الأخ ال�سيد حممد ال�سلفيتي
وبعد ُم ّ
نبي اهلل �صموئيل بحر الوفا وال�صفا
ذو الوجه الأن�رض،
ّ
وتوجه معنا �إىل زيارة ّ
()2
والعطا والنيل ،وبتنا بليلة طَ ّي َبة ،للكلوم امل�سكة ُم ِّطيبة ،ويف ال�صباح ورد
خرب قدوم الوزير املعترب ،فجعلنا ال َع ْود من غري طريق ،لئال نراه فيلزم منا لديه
بالتعويق.
[العودة إىل القدس]

وملا و�صلنا احلرم وجدنا املقال �صحيحاً ،فحمدنا اهلل تعاىل ت�رصيحاً
وتلويحاً ،وبتنا ن�سقى �ألطف دنان( )3من حم�سنات حنّان منّان ،وتلقن الأخ
الأجمد اال�سم الثالث ،وله جترد ،وغب(� )4صالة الإ�رشاق وقراءة ِو ْردها يف احلرم،
�أتينا الدار لن�أخذ من الزاد ما املوىل به ق�سم ،و�إذا بر�سول ال�شيخ حممد اخلَليلي
ومعه كتاب يدعونا �إىل الزيارةُ ،ملوحاً �أن جناب الوزير طلب ذلك و�رصّح
حمب قابل يف الظل
بالعبارة ،و�أمرنا ب�إح�ضار �إخواننا ومن �إلينا ينتمي ،من كل
ّ
يحتمي ،فعدنا مع الأخ الأحمد وال�سيد حممد ال�سلفيتي املفرد ،وال�شيخ حممد
نور الدين و�إبراهيم احلادي بقلب حزين ،و�شممت يف امل�سري �إىل الزيارة عرف
طنطور اجلندي( ،)5فقلت ُيكرم و ُي�سدي ،ما للربّ ُيجدي ويهدي ،وملا �أذّن الع�شاء
والف�ؤاد بالإمداد انت�شا� ،أجل�سني لديه وقرّبني �إليه ،و�أمر بالذكر يف احل�ضري
الكبري ،وجل�س هو فوق امل�صفّة( )6ي�سمع التهليل والتذكري.
احتَبك()7

وعندما ْ

املحب ال َعذار( ،)8ودار
الذكِّر وراق بتكراره ال ِفكْرَ ،خلع
ّ

( )1في هذه الجملة جناس غير تام ،واألصل وبعد مضي جمعة مضيئة.
( )2الكلوم المسكة .الجراح الصعبة .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «كلم ،سكك».
ّ
«دن» وهو وعاء الخمر ،وتعرف كذلك بالحباب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «دنن ،حبب».
( )3دنان :مفردها
( )4غب صالة اإلشراق ،هنا تأتي بمعنى بعد .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «غبب».
( )5طنطور الجندي :نوع من الزهور يعرف كذلك بعرف الديك ،وهو من زهور الصيف ذات األلوان العديدة ،ويرمز
إلى اإلثارة والرفاه والطمأنينة .طالس ،ورد الشام ،ص.422
( )6المصفة :وهي المصطبة ،وفي الحرم الشريف كثير من المساطب التاريخية المخصصة للصالة وحلقات الوعظ
والتدريس .غوشة ،تاريخ المسجد األقصى ،ص.116
( )7احْ َتبك :احْ َتبك َّ
الشي َء حبَكه ،بمعنى ش َّده وأحكمه ،وأحسن عملَه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «حبك».
( )8العذار :من العذر وهي الحجة يعتذر بها الشخص .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «عذر».

ك�أ�س اخل ّمار ،فطلب الإن�شاد من حادينا ،فزمزم بق�صيد حرك هادينا ،فقال الوزير
لل�سيد حمب الدين النقيب( )1هذا الذي �س�ألتك عنه فلم ند ِر من هو ،وكان طربي
منه ،ثم �أر�سل خرجية( ،)2واحلظ ب�صوته و�أظهر م�رسة وفية ،و�أر�سل للأخوان
مثلها فتفرقت من �أ�صلها ،وقر�أنا ِو ْرد ال�سحر  11 /ب /غب املحيا ،فكانت ليلة
�أحيا بها القلب حميا.
ال�ستَّار( )3وقد تعاىل النهار ،وكان يدعونا لتناول الزاد لديه،
وختمنا ِو ْرد َّ
ف�س�ألني عن املن�شد لإقباله عليه ،وهل ميكنه �أن ُيقي َم يف احلرم ل ُيعني له ما
يحتاج �إليه ،فاعتذرت ب�أن له والدة كبرية ،ووالد عاجز عن احلركة فر�ضي ِب ْعودِه،
أ�صب خرجنا �إىل ال�شيخ بادار( )4مع
وقال هما بركة ،ويف ن�صف �شهر املقدم ال ّ
حمب ،و�أقمنا بجواره يف ك ْرم ف�سيح ومعنا من الأخوان كل �أغرّ �صبيح ،وكان
كل
ّ
ال�شيخ نور الدين ك َّرر طلب الطريق فَ� َأح ْلتُه على اال�ستخارة ،فلم يلق ما يليق،
فنمت يف ذلك املكان الدار ،كعادتي حيث �أكون يف الدار ،و�أنا يف حالة م�ستور
متوار ،فر�أيت جناب ال�شيخ حممد املزطاري( )5يف ب�ستان قرب بابه جال�س يتكلم
على �إخوانه يف رفيع تلك املجال�س ،ومعي الأخ ال�شيخ نور الدين امل�شار �إليه
وغالب جماعته بل كلّهم
ال�شيخ ُمقْبالً عليه،
فجل�ست يف احللقة �أمتلّى بوجه
ِ
ُ
( )1محب الدين النقيب :لم نعثر له على ترجمة.
( )2الخرجية :أرسل لهم ّ
ماال لمصروفهم على سبيل الهدية .للمزيد راجع :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «خرج».
ِّ
غاضين أبصارهم حاضرين
( )3ورد السَّ تَّار :يُقرأ بعد صالة الصبح ،حيث يجلس اإلخوان في حلقة مطرقين رؤوسهم
بقلوبهم ،ألنه ورد المشاهدة والمراقبة ،ويقرأ الشيخ أو المقدم المأذون له بالقراءة ورد السَّ تَّارُ  ،وباقي الجماعة يستمعون
له ،وإذا سكت القارئ عند أسماء هللا تعالى يقولون جميعاً (جل جالله) ،وإذا وصل القارئ عند ذكر النبي صلى هللا عليه
وسلم وسكت ،يقولون(:صلى هللا عليه وسلم) ،وإذا سكت عند ذكر أحد الخلفاء يقولون (رضي هللا عنه) ،ويرضون على
الحسنين ،والعمين بقولهم :رضي هللا عنهما ،وورد الستار في ثالثة أقسام :األول :مناجاة هللا والثناء عليه ،والثاني:
ترض عن الصحابة ومدح لهم ،وهو من تأليف
صالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ومدح له ،وإثبات نبوته ،والثالث:
ٍ
الشيخ يحيى جالل الدين بن بهاء الدين الباكوي ،من مؤسسي الطريقة الخلوتية ،ولد بمدينة شماخي من والية شروان
جنوبي القفقاس ،وكان من مريدي الشيخ صدر الدين الخلوتي ،ولما توفي شيخه انتقل إلى باكو عاصمة أذربيجان
اليوم ،وتفرغ لنشر الطريقة الخلوتية ،ونشر الخلفاء وبعثهم إلى الممالك وهو أول من سن ذلك في هذه الطريقة ،توفي
عام 867هــ1462/م ،وله مؤلفات عدة منها :أسرار الطالبين ،وشفاء األسرار ،وأسرار الوحي ،ورموز اإلشارات،
وغالبيتها مكتوب باللغة الفارسية ،ووضع كذلك ورد السَّ تَّارُ  .للمزيد راجع  :الشرقاوي الخلوتي ،شرح ورد الستار،
مخطوط جامعة الملك سعود ،رقم  ،3499والمخطوط تم تحقيقه من قبل أحمد المزيدي عام 2008م؛ الكوثري،
البحوث السنية عن بعض أسانيد الطريقة الخلوتية ،ص 34-31؛ محمد البكري الصديقي ،إتحاف الصديق بترجمة
خالصة آل الصديق ،ص.69
( )4الشيخ بادار :بادار بن عبد هللا القونوي نزيل القدس وكان يحدث الناس في قبة السلسلة في صحن الصخرة ،توفي عام
780هـ1378 /م ،وقبره عند مدخل قرية لفتا .الحنبلي ،األنس الجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج ،2ص.160
( )5محمد المزطاري :محمد بن أحمد المغربي الشاذلي المالكي ،قدم دمشق عام 1096هـ1684 /م ،ثم ارتحل إلى مكة
وتوفي بها عام 1107هـ1695 /م .المرادي ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،ج ،4ص.34-33
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

مغاربة ،وقد جل�س يف مرتبة عالية للمنا�سبة ،ور�أيت حليته املباركة بي�ضاء
طويلة مفروقة ووجهه امليمون م�ستديرا ً �أبي�ض بعيون وا�سعة َو َو ْجن ِة مربوقة،
لف عليه �شا�ش وهو
وعلى ركبتيه �إحرام �أحمر وحتته فرا�ش ،وعلى ر�أ�سه فا�س ّ
يتكلم على جماعته ال�شاذلي ّة( )1بالن�صائح العرفانية.
ف�أ�رشت بعد ح�صة للأخ نور الدين بالقيام به ّمة ربانية ،وخرجت �إىل
خارجه ،و�أغلقت باب الب�ستان وجل�ست خلفه �أنظر من �شقوقه يف وجه ال�شيخ
مي( )2العرفان ،هل تغري من �أخذي �إحدى التالميذ الزائد الأ�شجان ،اخلائف �سطوة
�شيخه املذكور يف خطائر العرفان ،وغريته عليه ،كما وقع له مع بع�ض �إخوان،
فلما ر�أيته مل يتغري وال التفت �إىل ما كان� ،أخذت بيده مناماً وقطعت جباالً
و�أَكَاماً ،و�أنهارا ً �سائحة وبراري ورو�ضات يانعة زهورها كالدراري( ،)3ثم غب
اليقظة والإفاقة� ،أخربته َف�سرُ َّ �رسورا ً فوق الطاقة ،وطلب مني الإجناز املنظور
فوعدته ليلة اجلمعة يف ُّ
الطور ،وما وردت علينا تلك الليلة الل ّماعة ،و�أح�رضته
احلب
بني يدي تلك ال�ساعة ،قلنا �إن قلبك خائف مذعور ،فا ْق َن ْع بن�سب الو ّد
ّ
امل�شكور � 12/أ /ف�إين �أخ�شى من موافقة ق�ضاء وقدر �سهمه له تفريق ،تنبه �أنت
والعوام �إىل انت�سابك �إلينا و�أخذ الطريق ،فا�صرب �إىل �أن يزول اخلوف الذي ملأ
�أركان اجلوف فامتثل الأمر وما تنف�صل.
ويف اجلمعة القابلة ات�صل ،وما زلنا نرتدد على اخلليفة(� )4أحياناً �إذ مدده
املمتد على وجودنا �أحياناً ،وعلى الطور �أ ّن ف�آنا(� ،)5إذا َن�سَ ه( )6ال�سوى �أن�سانا،
وكنّا نقطع الليل مع الأخ �أجمد ذي النيل بكيل من ج ّد ميل ،متربئني من القوة
( )1الشاذلية :طريقة صوفية نشأت في القرن السادس الهجري /الثالث عشر الميالدي ،وهي التي أدخلت التصوف إلى
بالد المغرب ومؤسسها الشيخ أبو الحسن علي بن عبد هللا بن عبد الجبار بن هرمز الشاذلي المغربي اإلدريسي الذي توفي
عام 656هـ1258/م .الشعراني ،الطبقات الكبرى «لواقح األنوار في طبقات األخيار» ،ص290؛ أبو الرب ،الفكر
الصوفي االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين «القادرية والخلوتية» ،ص.64
( )2يم :بمعنى قصد ،وهي التعمد والتوخي .الجوهري ،الصحاح في اللغة ،مادة «يمم».
{للاُ نُورُ السَّ َما َو ِ لأْ َ
( )3الدراري :الكوكب الدري المتوقد المتأللئ ،قال تعالى :هَّ
َُ ُ
صبَاحٌ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِم ْ
ات َوا رْ ِ
ضَ .مثل ن ِ
اج ُة َكأَنَّ َها َكوْ َك ٌب ُدرِّ يٌّ ي َ
اج ٍة ُّ
ُضي ُء
ْ .ال ِم ْ
ُوق ُد ِم ْن َش َج َر ٍة ُمب َ
الز َج َ
صبَاحُ ِفي ُز َج َ
َار َك ٍة َزيْتُو َن ٍة لاَ َشرْ ِقيَّ ٍة َولاَ َغرْ ِبيَّ ٍة ي ََكا ُد َزيْتُ َها ي ِ
لأْ
َ
ِّ
ُ
هَّ
ُ
هَّ
ُ
هَّ
ُ
َ َ
َ
َ َ
ُ
ور ِه َم ْن ي ََشاءَُ .وي ْ
اسَ .وللا ِبكل َش ْي ٍء عَ لِي ٌم} .سورة
َولوْ ل ْم َتم َْسسْ ُه َنارٌ  .نُورٌ عَ ل ٰى نُ ٍ
َض ِر ُب للا ا مْثال لِلنَّ ِ
ورَ .ي ْه ِدي للا لِن ِ
النور :أية 34؛ الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «درر».
( )4يبدو أن المقصود بالخليفة هو شيخ الطريقة الخلوتية بالقدس الشريف.
(ّ )5
أن فآنا :أتى موعده .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «أنن».
( )6نسه :أنساه؛ حمله على تركه أو نسيانه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «نسا».

واحليل� ،إىل �أن جرح �شهر رجب املحرم ،والقلب ب�سهم احلب و�سنانه املق ّوم
مكلّم ،ودخل �شعبان املبارك ،ونحن يف الأن�س والب�سط نت�شارك ،وج ّدد الأخد
للعهد اجلديد عزماً على الدعوات ملنزلة الر�شيد والبيان ،يف منزله لديه ،ملا ر�أى
�أوان الرحيل �أقبل عليه ،وملا مال الق ّبان( )1من ال�شهر املذكور ح�رض الأخ ال�سيد
حممد ال�سلفيتي ذو الأيادي التي تفوز فال تغور.
وتوجهنا �صحبته وبقية الإخوان �إىل التك ّية الهم ّية( )2امل�سماة بالأدهم ّية(،)3
وطلب هناك الأخ الأجمد ال�سيد حممد �أرجوزة يف الأدب ف�أجبته لذلك يف تلك
الرحاب ،م�ستمدا ً من الوهاب ،وكتبت يف الأرجوزة امل�سماة «ببلغة املريد
وم�شتهى موقف �سعيد قريباً من �سبعني بيتاً� ،أجاب الرياع فيها به ْيت لك ه ْيت(،)4
وعدتها كما قلت يف �أخرها راء وياء جيم ،توفيق ربي لنا يدمي.
ثم �إين بعد �أيام مدامها موفور ،لقنت الأخ الأجمد ال�شيخ �أحمد املحبور
اال�سم الرابع ،وعملت له ك�سوة بي�ضاء عازماً على �إلبا�سها له ليلة ال�سفر،
وحتليقه( )5على اجلماعة �أي�ضاً ،ويف ليلة الثالثاء ال�ساد�س والع�رشين
بت مع اجلماعة يف الطور لنحت�سي من التخليف( )6الألبان،
من �شعبانُّ ،
( )1القبان :الشيء الذي يتم الوزن به .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «قبن».
( )2الهمية :المهمة والعالية .الجوهري ،الصحاح في اللغة ،مادة “همم”.
( )3التكيّة األدهميّة :تقع حارج سور القدس بين باب العمود وباب الساهرة ،عمّرها األمير المملوكي سيف الدين منجك
عام 763هــ1361 /م  .الحنبلي ،األنس الالجليل بتاريخ القدس والخليل ،ج ،2ص63؛ العسلي ،أجدادنا في ثرى بيت
المقدس ،ص . 145-144
( )4هيْت لك هيْت :عجباً لك عجب .الزبيدي ،تاج العروس .مادة «هيْت».
الحوْ لَ َق ُة وهي قول( :ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم).
( )5التحليقة :المقصود بها اجتماع القوم للذكر ،ومنها َ
الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «حلق».
( )6التخليف :المقصود هنا الطعام المكون من الحبوب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “خلف”.
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

و�صعدت رفيع منيع تلك الطبقة(.)1
َوت بالأخ الأجمد والأكدار بالفراق منطبقة ،و�سبق من �أيام تلقينه اال�سم
َ
وخل ُ
الرابع ولبا�سه الك�سوة والوقت رائع ،وهنا �أو�صيته و�صية جامعة خمت�رصة،
على ما ال بد منه مقت�رصة ،و�أح�رضت له ال�سجادة على جاري العادة لأجل�سه
عليها ،كما ذكرته يف نظم القالدة  12 /ب /ولقنته اال�سم اخلام�س والغرام
للف�ؤاد غام�س( ،)2وفر�شت �سجادتني عند مرقد العلمي( )3ذي الأرج( ،)4فلما
أرباب الو�صول،
و�صلت �إليهم طرحت ال�سالم عليهم ،وقبل النزول قر�أت فاحت ًة ل ِ
ال�صاري(� )6أن
م�ستح�رضا ً � ْأه َل الطريق من رجال فحول ،ف�سعر القلب( )5والف�ؤاد ّ
الرجال ملأت ذلك النادي ،وبعد العمل مبا �صدر ليلة ال�صدر( )7ومبا هو يف نظم
القالدة ُم�سَ طَّ ر� ،أمرنا من ح�رض من الإخوان �أن احلا�رض يعلم الغائب بهذا الإذن
( )1عند الحديث عن الطبقة ،ال بد من الحديث عن طبقات الصوفية لتوضيح معناها ،فطبقات الصوفية وفقاً ألكثر اآلراء
شيوعاً كاآلتي ً :
أوال  :القطب األعظم أو الغوث ،وهو موضع نظر هللا تعالى من العالم في كل زمان ،ويختلي باهلل تعالى
ً
وحده ،وال تكون هذه المرتبة لغيره من األولياء أبدا  ،ثم إذا مات القطب الغوث انفرد تعالى بتلك الخلوة لقطب آخر ،ال
ينفرد قط بالخلوة لشخصين في زمان واحد أبداً .وهذه من علوم األسرار ثانياً :اإلمامان ،ثالثاً  :األوتاد أو العمد وعددهم
خمسة ،رابعاً :األفراد وعددهم سبعة ،خامساً  :األبدال وعددهم أربعون ،سادساً :النجباء وعددهم سبعون ،سابعاً  :النقباء
وعددهم ثالثماية ،ثامناً :العصائب وعددهم خمسماية ،تاسعاُ  :الحكماء أو المفردون ،وعددهم غير محدود ،عاشراً
الرجبيون وعددهم غير محدود كذلك ،وكل طبقة من هؤالء لها منطقة خاصة ولها عمل خاص ،واذا مات أحد من طبقة
ً
مثال يستوطنون الشام ،وبكراماتهم يستنزلون المطر ،ويجلبون
يتم ترقية شخص من الطبقة التي تليه مباشرة ،فاألبدال
النصر ويحولون دون الكوارث ،والواقع إن هذه األلفاظ خاصة بالصوفية ،متداولة بينهم ،مبهمة على غيرهم كما يقول
القشيري« :وهذه الطائفة» المتصوفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهم ،قصدوا بها الكشف عن معانيهم ألنفسهم ،واإلجمال
والستر على من باينهم »...وهي تختلف من طريقة ألخرى ،ويبدو أن الصديقي البكري كان قطباً من أقطاب الخلوتية،
وحصلت له حالة من السكر وهي :الغيبة بوارد قوي عن تمييز األشياء ،وعدم الغياب عنها ،وهي أيضاً غيبة القلب عما
يجري من أحوال الخلق -عندما قال الصدبقي البكري « :صعدت رفيع منيع تلك الطبقة» ،-ثم مر بحالة الصحو -رجوع
ً
قائال« :رأيت جاللة نورها اإللهي  ...ال سيما لما نزلت من
اإلحساس بعد الغيبة ،-عندما خاطبه الشيخ عبد الحق الجماعي
الطبقة وقد علتك المهابة  .»...للمزيد راجع :ابن عربي الفتوحات المكية في معرفة أسرار الملكية ،ج ،2ص 129؛ جولد
سيهر ،أبدال ،ج ،1ص 24-23؛ أبو الرب ،الفكر الصوفي االجتماعي عند الطريقتين الصوفيتين «القادرية والخلوتية»،
ص52-44؛ Jong,Al Kutb, , E. I2. ,Vol.,V.,P.P.,542 - 564
( )2الغرام للفؤاد غامس  :القلب يملؤه الحب والهوى .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «غمس».
( )3مرقد العلمي :وهي الزاوية التي تضم رفات القطب محمد بن عمر العلمي المتوفى عام 964هــ1556 /م ،على قمة
جبل الطور ،وتعرف بالزاوية األسعدية ،وهناك جامعه كذلك ،وسميت بالزاوية األسعدية نسبة إلى بانيها الشيخ أسعد بن
سعد الدين بن حسن التبريزي مفتي الدولة العثمانية المتوفى عام 1034هــ1624 /م .المحبي ،خالصة األثر في أعيان
القرن الحادي عشر ،ج ،4ص 44؛ اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس ،ص101؛ العسلي ،أجدادنا في
ثرى بيت المقدس ،ص.99
وأرج الطيب أي فاح منه رائحة طيبة زكية  .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة “أرج”؛
الطيب،
( )4األرج :توهج منه ريح
ِ
عمر  ،معجم اللغة العربية المعاصرة  ،مادة «أرج» .
( )5سعر القلب :عاني وتعذب .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «سعر».
( )6الصاري :المحبوس أو الممنوع ،ويصره بمعنى يحفظه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «صرى».
( )7ليلة الصدر :بداية الليل .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “صدر”.

امل�صان ،و�أن امل�شار �إليه خليفتنا عليهم.
و�أطلقنا له الإجازة و�أو�صيناهم بعدم املخالفة ،ليجتاز الطريق من يطلب
املحب اجلامع للربق الالمع،
جوازه ،ثم �أمرتهم بالذهاب �إىل اجلامع ،وعمل
ّ
و�أخربين الأخ ال�شيخ عبد احلق اجل ّماعي .قال »:ر�أيت جاللة نورها الإلهي مثل
ليلة التخليف والنيابة ،ال �سيما ملا نزلت من الطبقة وقد علتك املهابة ،حتى
ك�أين ر�أيت خلفك من الرجال ما ال ُي َع ّد» ،ف�أخذين احلال يف احلال ،و�أن�شدهم
ال�صادي( ،)1وذلك قول علي �شلبي املحب الذي
�إبراهيم احلادي ما �أقلق قلب َّ
بالهيام �سبى [ :البحر الب�سيط ]
ال حت�سبون

ال��نَّ��وى()2

عنكم ُي�سلّيني

كالّ ولو كانت الأ�شواقُ ت ُْ�سليني( ... )3الخ

املحيا( )4ونزول الإخوان �إلينا ،طلب الأخ ال�سلفيتي
وبعد ختم ْ
يحرك ال�ساكن ويقبل بالقلوب علينا ف�أن�شدت [ :البحر الطويل]
ت��ع��الَ�� ْوا نُ��� َو ِّدع���كُ��� ْم وم��نّ��ا ت��و َّدع��وا

مطاوعياً()5

��س�ير و���ص��ارا
نَ��ح��ا عَ��زم��ن��ا نَ��ح��و املَ��� ِ

[زيارة عني يربود]

فبكى وا�ستبكى و�آن( )6وا�ستبكى ،وملا �أ�صبح ال�صباح ،وح َّيعل م�ؤذن الفالح،
وكنت �أكريت( )7مع احلاج حممد بن كرمي( .)8وح�رض وودعنا الأخ ،و�سار معنا
ال�سلفيتي كالق ِّيم ،و�صحبنا يف هذه الكرة ال�سيد م�صطفى بن عقبة منح امل�رسة،
( )1الصادي :بمعنى المانع ،ومنها ما صدك عني ،ومصدود عن الخير .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «صدد».
( )2النوى :البعد ،ومنه َّ
شطت نواهم بمعنى بعدت دارهم .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «نوى».
نس َي ،وطابت نفسُ ه بعد الفراق ،وبالمعنى نفسه الحظ قصيدة «حنين وغربة» ألمير الشعراء أحمد شوقي :
(َ )3سالِ :
ص َر هَ ْل َسال َ
الق ْل ُب عَ ْنها أَوْ أَ َسا جُ رْ َح ُه َّ
الز ُ
مان ال ُم َؤسِّ ي .عمر ،معجم اللغة العربية المعاصرة ،مادة «سال».
وسال ِم ْ
َ
( )4المحْ يا  :هو ورد المحْ يا الذي يقام في األيام العشرة األخيرة من رمضان ،وفيه يقوم مفتي القدس مع وجهاء من
عائالت القدس األخرى ،بالمسير في موكب من بيته داخل البلدة القديمة إلى زاوية القرمي بحارة باب الواد ،وبعد قراءة
الفاتحة يتوجهون إلى الصخرة المشرفة ،وخالل الموكب يتلون ورد المحْ يا ،وليلة المحْ يا هي ليلة القدر .كنعان ،األولياء
والمزارات اإلسالمية في فلسطين ،ص .310
( )5مطاوعياً :التَّ َطوُع بالشيء التبرع به ،قال تعالىَ :
اس ِرينَ } .سورة
{ف َطوَّعَ ْت لَ ُه َن ْفسُ ُه َق ْت َل أَ ِخي ِه َف َق َتلَ ُه َفأَ ْ
صب ََح ِمنَ ْال َخ ِ
المائدة :أية 5؛ الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «طوع».
( )6آن :من األنين وهو الوجع من المرض أو المصيبة .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «أنن».
وغيرهاْ :
( )7أكريت :استأجرتْ ،
استأجرها .الرازي ،مختار الصحاح ،مادة «كرى».
الدار
واك َت َرى
َ
َ
( )8محمد بن كريم :لم نعثر له على ترجمة.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

وبتنا يف قرية عني يربود وداعي الفراق �أقلق الف�ؤاد واجل�سم املكمود( ،)1فجاءنا
�صديق �أعرفه لطيف املعاين ُي ْدعى ال�شيخ عايد الع�سقالين( ،)2وطلب منا يف
الوقت ِو ْردا ً جديدا ً مينح امل�سافر يف الظاهر والباطن ت�أييدا ً ،فا�ستدعيت دواة
وقرطا�س ،وكتبت والقلب مليء �إينا�ساً هذا ِو ْر ُد امل�سافر ذو النور ال�سافر� 13 /أ :/
[وِ ْر ُد املسافر ذو النُّور السَّافر (])3

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الدواثر()4

وع ِّم ْر من قلوبنا
اللهم � ْأ�س ِف ْر لنا عن وجوه الأ�رسار الرباقعَ ،
البالقع( ،)5واك�شفْ لنا عن احلقائق العرفانية ،والرقائق العيانية ك�شفاً يو�ضح
لنا كل �أمر خايف ويبني لأعيننا كل �رس وايف ،و�رس بنا يف فيايف( )6طرق
العناية ،و�أ�صحبنا يف �سفرنا املعونة والكفاية ،و�سلمنا من الآفات القاطعة عن
بلوغ الأماين ،وح�صول التهاين ،يا من �إذا �سار بعبده اخل�صو�صي املراد قطع به
املفاوز(� )7آيده بعجائب الإمداد� ،أ�صحبنا يف �سفرنا �إليك و�إقبالنا عليك.
وكن �أنت اخلليفة يف الأهل ،وار�شفنا نهالً( )8واجعل مب ِّنك وجودك علينا كل
ح ْز ٍن �سهالً ،اللهم �سافر ب�أ�سماعنا عن �سماع نطق احلوادث �إىل خطابك الأقد�س
وحديثك الأنف�س ،وبنظرنا عن �شهود ال�سوء �إىل �شهودك يا عامل ال�رس والنجوى،
وب�أرواحنا عن الوقوف مع الأكوان يف منازل العرفان ،وب�أ�رسارنا عن االلتفات
�إىل التحقق بحقائق الأ�سماء وال�صفات ،وب�أو�صافنا احلادثة الفانية �إىل �شهود
نعوتك التي قطوف �أثمارها دانية� ،إلهي ُخ ْذ ناعنا( )9منا �إليك لنبقى بك لديك،
وح ّق َقنْا بحقائق طوالع �سواطع لوامع الأنوار ،وكُفَّ
ْ
واخفِ �أ�رسارنا عن الأغيارَ ،
وهبنْا يدا ً م�ؤ ّيدة منك� ،إلهي من بحبك �سادوا ،وبقربك
عنا �أ ُك َّفاً تكُفنّا عنكَ ،
( )1المكمود :من تغير لونه وذهب صفوته وهي الهم والحزن .الفراهيدي ،معجم العين ،مادة «كمد».
( )2عايد العسقالني :لم نعثر له على ترجمة.
( )3هذا الورد موجود في مخطوط مستقل في المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( .)5355المالح ،فهرس مخطوطات المكتبة
الظاهرية« ،قسم التصوف» ،ج ،3ص.128
( )4الدواثر :مفردها دثر ،وهو الهالك أو الدارس.ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «دثر».
( )5البالقع :مفردها ب َْل َقعُ  ،والبلقعة األرض القفر التي ال شيء بها .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «بلق».
( )6الفيافي :الصحراء الملساء ،وهي الطرق والدروب المحاطة بالصحاري .الفراهيدي ،معجم العين ،مادة «فيف».
( )7المفاوز :وهي الفيافي التي ال ماء فيها مع االستواء والسعة .الفراهيدي ،معجم العين ،مادة «فرز».
(ً )8
نهال :نهل َّ
ّ
ُ
العطشان من الينبوع .الفراهيدي ،معجم العين ،مادة «نهل».
روي ،ومنها نهل
الش ُ
ِ
شرب حتى ِ
خص ِ
َّ
َّ
اعي الم َُشيّع  .والجمع  :ناعون .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “نعا”.
ن
وال
ِّت،
ي
الم
بخبر
يأتي
الذي
ي:
اع
ن
ال
ناعنا:
()9
ِ
ِ

جاروا ،وب�رشابك للقلوب املدلهمة �أناروا ،وبكل من للعائذين �أجاروا� ،أن جترنا
من كل قاطع يقطعنا عن بابك ،و�أن حتول بيننا وبني كل حائل يحول بيننا وبني
الوقوف ب�أعتابك ،و�أن متنع بعزك وقهرك عنا كل مانع مينعنا عن احت�ساء �صايف
وا�س ُم ْك(� )1أعمالنا ف�ضالً بالقبول ،واجعلنا ممن
�رشابك ،و�سَ ِّهل لنا طرق الو�صولْ ،
كتم �أ�رسار العيان عن �أهل الزِّيغ واالفتتان.
�أيدنا اللهم بكامل ت�أييدك القد�سي ،و�أبدلنا �شهود جمالك القد�سي ،وحققنا
باخلالفة الكربى يف الدنيا الأخرىُ ،ق ْد �إلينا النفو�سَ الأبية واجعلها بتوجهنا
لها را�ضي ًة مر�ض ّية ،واجعل �سرينا �إليك �سريا ً �أبدياً دميومياً ال ينتهي �أبد الآبدين،
ودهر الداهرين و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا  13 /ب /حممد الذي �سري به
للمقام الأ�سنى حتى دنا فتدلىّ  ،فكان قاب قو�سني �أو �أدنى( )2وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني واحلمد هلل رب العاملني.
وملا �رشعت فيه كان الغروب دنا ،ومل �أمتّه حتى دنا وقت املغرب وح�صل
ب�إمتامه الهناء وقر�أته على الأخ ال�سلفيتي والطالب ،و�أمرته �أن ي�أخذ امل�سودة
�إىل القد�س ال�رشيف املواهب ،و�أن يدفعه �إىل الإخوان هناك كال�شيخ نور الدين
الهواري ،و�أمرته �أن يو�صيهم ب�إر�سال ن�سخة منه ت�صل حمل قراري.
[زيارة نابلس للمرة الثانية]

و�رسنا �إىل نابل�س املحرو�سة بعزمة قوية ،ونزلنا امل�ساء عند م�صطبة
التوبة قرب الدروي�شية ،وجل�ست يف جامع �صغري()3
قريب من الزقاق ،ومعنا
ٍ
الأخ اخل�رض( )4وال�سيد م�صطفى العقبي( ،)5وملا بلغ �سيفي �أغا الكل�شني نزويل
يف املحلة جاءين داعياً �إىل الدروي�شية ،وهي�أ يل حملة وبت فيها م�رسور الف�ؤاد
لديه ،وزودنا زادا ً ح�سناً �أح�سن اهلل �إليه ،وم�شى �آخر الليل معي بالقنديل �إىل
منزل الرفاق حتى ح�رض التحميل( ،)6وودعنا وان�رصف ،وله الأخ ال�سلفيتي
باملزية �أعرف ،وقال :كان عندي يف عقيدة املذكور وقفة( ،)7ولكن زالت الليلة
( )1أسمكَ :س َم َك سُ م ً
ُوكا بمعنى :عال وار َتفع .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «سمك».
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اب قوْ َسي ِْن أوْ أ ْد َنى} .سورة النجم :آية .9-8
( )2قال تعالى{ :ثُ َّم َد َنا فتدَلى* فكانَ ق َ
( )3الجامع القريب من الزاوية الدرويشية هو جامع التينة .النمر ،تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،ج ،4ص.172
( )4الخضر :لم نعثر له على ترجمة .
( )5مصطفى العقبي :لم نعثر له على ترجمة.
( )6المقصود بالتحميل هنا أمتعة الشيخ الصديقي البكري.
( )7وقفة تعني هنا بمعنى شك أو ريبة.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

باملرة مب�شيئته وهذه الوقفة.
[زيارة دير شرف (])1

وملا و�صلنا قرية دير �رشف ،و َّدعنا الأخ ال�سلفيتي ذو ال�رشف ،و�رسنا نقطع
املهاد ون�ستعني برب العباد ،وحولنا على طريق
وهو طريق وعر تقطعه �أحياناً املتاولة(� )5إنتاج قليط( ،)6ف َي�سرََّ اهلل قطعها ب�أمان،
ومل نر ما تكره العينان ،وي�سوء الآذان ،وكنا نوينا ال�صيام لر�ؤية هالل رم�ضان،
وعندما �أتينا املالحة( )7نزلنا لدى الطاحون القريبة ب�أن�س �أدىل ذيله و�أملى
العيبة ،وهناك �رشعت يف خطبة ت�سلية الأحزان وت�صلية الأ�شجان ،وتكلمت
عن �رس الطاحون مبا تقر به العيون ،وفتحنا الكالم على املحبة ولوازمها باباً،
ي�شهد الواقف عليه يف جميل املواقف لُباباً.
بالطة( )2جاحوال( )3واخليط()4

[زيارة حاصبيا (])8

و�رسنا �إىل حا�صبيا وح�رضنا ال�سوق ،و�رسنا مع ال�سواقة(� )9إىل (كفر فوق
( )1دير شرف :قرية فلسطينية في محافظة نابلس ،تبعد عنها مسافة ( )9كم على الطريق إلى مدينة طولكرم ،وكانت
موقوفة على مصالح الجامع األبيض في الرملة .العسلي ،فلسطين في كتابات عبد هللا مخلص ،ص233؛ الدباغ ،بالدنا
فلسطين ،ج ،2ص.391
( )2بالطة :موقع شمال جاحوال الواقعة في شمال شرق صفد ،ويعرف كذلك بعين بالطة .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج،6
ص.162
( )3جاحوال :قرية فلسطينية في قضاء صفد غرب نهر األردن ،وعلى بعد(  ) 4كم شمال بلدة المالحة في الركن الشمالي
الغربي لبحيرة الحولة .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج  ،6ص164 ،162؛الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين،
ص.101
( )4الخيط :قرية فلسطينية شرق صفد في منتصف المسافة بين بحيرتي الحولة وطبرية .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج،6
ص171؛ الخالدي ،أهل العلم والحكم في ريف فلسطين ،ص. 67
( )5المتاولة ومفردها متوالي ،وهم الشيعة األثنا عشرية ،ويقطنون منطقة جبل عامل في جنوب لبنان ،وهو مصطلح
مأخوذ من المواالة وهي الحب ،لمواالة الشيعة أهل البيت النبوي الشريف .ويبدو أن تلقيب الشيعة بهذا اللقب في جبل
عامل ،لم يتق ّدم عن القرن الثاني عشر الهجري /السادس عشر الميالدي ،حيث بدأ في الظهور عام 1100هـ1688 /م.
وكان اللبنانيون في الشمال يقولون «متاولة» والفلسطينيون في الجنوب يقولون «بني متوال» .كرد علي ،خطط الشام،
ج ،6ص353-352؛ الزين ،للبحث عن تاريخنا في لبنان ،ص.166
( )6قليط :مجتمع األقذار واألوساخ .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «قلط».
( )7المالحة :قرية فلسطينية على بعد ( )1.5كم من الركن الشمالي الغربي لبحيرة الحولة .الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج،6
ص.164
( )8حاصبيا :مدينة في جنوب لبنان وهي تقع ضمن محافظة النبطية .اللقيمي ،موانح األنس في زيارتي لوادي القدس،
ص305؛ الدباغ ،بالدنا فلسطين ،ج ،6ص.172 ،40
( )9السواقة  :من هم بالسوق ،و َت َسوَّق القو ُم إذا باعوا واش َتروا ،والسُ َويْقة وهي تصغير السُّ وق .ابن منظور ،لسان العرب،
مادة «سوق».

وج َّد بنا ال�سري �إىل (كفر فوق الف�ستق) بابتهاج ،وكان
الداي�س)( )1بقدم مطلوقَ ،
اج و َماج ،وبعدما بتنا فيها �رسنا للمدينة كيما نوافيها ،و�سبق
احلر ا�شتد َ
وه َ
الأخ �إبراهيم ُمعلماً بقدومنا الأخ ال�شيخ عبد الكرمي( )2ف�أنَزلَنا بعد ال�سالم
والإكرام داره ،وكان احل ُّر �أ َّث َر فينا و�أوقد �رشاره.
وملا �أفطرنا � 14/أ /لديه توجهنا �إىل القيمرية( )3بوجد �شع�شاع ،ونزلنا
بعد ارتقا درج اللقا دار الوالد يف الر�ضاع احلاج �أحمد( )4والد احلاج �إبراهيم(،)5
زوج الوالدة ذو الود القدمي ،و�أقمنا بالقلعة والأحباب واردة من غري قناعة،
وجاء الولد �إ�سماعيل( )6فرحاً م�رسورا ً ممتلئاً ب�سماعه واجتماعه حبورا ً(،)7
وكنت ملا �ألب�ست الولد الأحمد ال�شيخ �أحمد ك�سوة الطريق لب�سها ُمتَبرَ ِّكاً بهذا
الزِّيق( ،)8فقال ال�شيخ عبد الكرمي ملا ر�آها ال ترفعها يا �أخي بعد الآن ،قلت هكذا
عقدت النية و�أرجو الثبات والإذعان ،وبعد �أيام ال�سالم بادرت للخلوة اجلديدة
ب�سام ،وملا خرج رم�ضان ودخل �شوال� ،أكملت م�سودة الت�سلية وبي�ضتها
بثغر َّ
()10
()9
يف جمادي الأوىل �سنة  1127و�أر�سلتها �إىل الأخ الأجمد ال�شيخ �أحمد ،
ويف �أوائل �شوال �سنة  ،1127عزم ال�شيخ عبد الكرمي الثابت ال امليال على
احلج تائباً عن الفقري العدمي ،كما ذكرت يف ترجمته ال�رصاط القومي ،وملا و�صل
العال( )11وهو قافل من احلج ال�رشيف ُدفن بها ،فقلت يف تاريخه املنيف «غ ِّيب
لفرد بالعال ُعال العال عبد الكرمي فرقاً» ،و�أ�رشت بقويل غُ ِّيب لفرد �أي خذ من
التاريخ فردا ً ف�صارت تورية( )12ح�سنة.
( )1كفر فوق( :كفر فوق الدايس وكفر فوق الفستق) يبدو أنهما من القرى اللبنانية في قضاء راشيا في منطقة البقاع
اللبنانية .راجع.http://www.marefa.org/index.php1 :
( )2الشيخ عبد الكريم :لم نعثر له على ترجمة.
( )3القيمرية :حي القيمرية من أقدم أحياء دمشق ،ويقع في قلب دمشق القديمة ،وتعود تسمية القيمرية إلى العصر األيوبي،
عندما قدم إليها مجموعة من أمراء المجاهدين لرد غزوات الصلبيين ،وعلى رأسهم األمير حسام الدين القيمري ،فجددوا
بناء هذا الحي وأعطوه اسمهم .ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج ،4ص424؛ العلبي ،خطط دمشق ،ص.158 ،157
( )4الحاج أحمد :لم نعثر له على ترجمة.
( )5الحاج إبراهيم :لم نعثر له على ترجمة.
( )6إسماعيل :لم نعثر له على ترجمة.
( )7حبورا :اسم يوحى بالبهجة والسرور ،يبعث في النفس جواً من السعادة واالنشراح؛ فهو من األسماء المتفائلة.
الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «حبر».
َ
( )8الزيق :ز ُ
الق ِميص َ
ِيق َ
أحاط بال ُعنُ ِق ِم ْن ُه .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «زيق».
بالكسْ ِر  :ما
ِ
(1127 )9هـ1715/م.
( )10وأرسلتها إلى الشيخ األمجد الشيخ أحمد .في النسخة ب.
ً
شماال.
( )11العال :مدينة في غرب المملكة العربية السعودية ،وتتبع إدارياً للمدينة النمورة ،وتبعد عنها ( )300كيلو متر
ياقوت الحموي ،معجم البلدان،ج  ،4ص 144؛ حمد الجاسر ،المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية ،ص.935
ْنى بعيد َخ ِف ٌّي هو المقصود مثل قوله
ْنى قريب ظاهر غير مقصودَ ،و َمع ً
( )12التورية :اإلتيان بلفظ له معنيانَ ،مع ً
تعالىَ { :و ُه َو الَّ ِذي َي َت َو َّف ُ
اك ْم ِباللَّي ِْل َو َيعْلَ ُم َما َج َرحْ تُ ْم ِبالنَّ
ار ثُ َّم َي ْب َعثُ ُك ْم ِفي ِه لِي ُْق َ
ض ٰى أَ َج ٌل م َُس ّمًى ۖ ثُ َّم إِلَ ْي ِه َمرْ ِجع ُُك ْم ثُ َّم يُ َنبِّئُ ُك ْم ِب َما
ه
َ
ِ
ُك ْنتُ ْم َت ْع َملُونَ } سورة األنعام :آية 60؛ وأراد تعالى بقوله« :جرحتم» معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب .مطلوب ،معجم
المصطلحات البالغية ،ص .435-433
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
جامعة القدس املفتوحة
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اخلطرة الثانية األنسية للروضة الدانية القدسية
للشيخ مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي
(ت 1162هـ1759/م)

[العودة إىل الشام]

وا�ستقمت يف ال�شام من �سنة 1128هــ(� )1إىل �أن م�ضى الثلثان من �شهر
رجب احلرام ،فتوجهت �إىل حلب املعمورة ،وذكرت درر اخلطرة املنثورة ،يف
الرحلة التي �سميتها «احللّة الذهبية يف الرحلة احللب ّية» ،وقبل التوجه ب�أ�شهر
و�أيام� ،أر�سلت للأخ الأجمد الهمام مكتوباً ،زيتونة وده( )2نورها يتوقد ،وكوكب
�سعده م�رشف بالود تَوقَّد ،و�صدرت الكتاب املفرد بق�صيد يحق له �أن ي�رسد
وين�شد مطلعه[ :البحر الوافر]
جنَّـــا()3

أحباب
�إذا ما اللي ُل يا � ُ
و�إن ذُك����ر اخل��ل��ي��ل و�ساكنيـه
وي��رج��و ع����ود ًة حلِ��م��ى حِ ماهــم
تفي�ض ُدم��ـ��ـ�� ُو ُع��ه ���ش��وق��اً �إليهـم
ُ
و�إن �سَ َم َح الزما ُن ِبجمع �شملــي
و�إن ُذكِ���ر الكلي ُم وم��ا ان َق�ضَ ــى
فيــــــا هلل م��ا � ْأه���ن���ا ُرب��ـ��ـ��ـ��اه
وم��ا �أبهى مقاماً ح�� َّل فيـــــــــه

جـنَّا()4

على امل�شتاق ب��ال ِ
أت��واق ُ
ح��م��اة ال��غ��ار ح��� َّن ل��ه��م و�أنـَّـــا
و�أنَّ������ى يل ِب���زو َرت���ه���م و�أنَّ��ـ��ـ��ا

و ُي��قْ��ل��ق��ه ال���غ���رام ف�ل�ا يهنَّــــا
بهم فهنالك امل ُْ�ضى يمُ نَّـــى 41/ب/
ال�سو ِء عنَّـــــــــــا
به نادى و�شا ُة ّ
وما �أحلَى ليالٍ قد �سَ َل ْفنــــــــــــا

وحَ����ْضررَْتُ��ه التي م�ل�أت جمــــــاالً

كنور البد ِر �إ��شراق��اً و� ْأ�سنـــــــــــا
الب�سط مـــثـــنـــى
ؤو�س ْ
تدو ُر بها ك� ُ
ـــحنَّــــــا
و�أ ْمطَرها العري�ضَ امل ْر َج َ

آهالت
رب��و ٌع بالــــــــــــــــخليق ِة � ٌ
وكم فيها �رشبت الك�أ� دهقـــاً()5
سَ َ ْ
ْ

أف���راح ُت ْدنــــــــى
أق���داح وال
بها ال
ُ
ُ
وقلت مل ُْ�سكري ث ِّن فثـــنَّـــــــــى
ُ

�شاهدت فيها من هدايــــــا
وكــــــم
ُ
و�إن ُذكِ��ر الف�ؤاد لأ�شْ موئيـــــلٍ ()6
ْ
ُ
َ

ندايا عن ُمف َِّ�صلها ُي َكنَّــــــــــــــى
وما � ْأ�سقى به َدنَّا َف َدنَّـــــــــــــــــــا

رع���ى اهلل ال���طَّ ���ل���و َل ون��ازل��ي��ه��ـ��ا

(1128 )1هـ1716 /م .
( )2وده :من الود وهي الحب والصداقة .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة “ماد”.
ّ
وجن عليه اللّيل ،ستره بظالمه .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “جنن”.
( )3جنَّا :أظلم،
( )4جُ نَّا :اشتد عليه جنون وألم الحب .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة “جنن”.
س ِد ٌ
س ُم ْم َتلِ َئ ٌة ،طا ِف َح ٌة ،قال تعالى{ :وكأساً دهاقاً} .سورة النبأ :أية 34؛ ابن منظور ،لسان العرب،
هاق َ :ك ْأ ٌ
( )5دهقاًَ :ك ْأ ٌ
مادة «دهق».
( )6يقصد به النبي صموئيل.

ــــــح ِّركُــه ل��ه وج�� ٌد �شديــــ ٌد
ُي َ
و�إن ح��ا َن العزيزُ َذكَ��� ْر ُت يومـــاً
حيـــرا ً()1

ف�لا ل��� ْو ٌم �إذا بال�شوق َحــــنَّـــا
وم����ا ف��ي��ه ب����دا ع���نَّ���ا و�أ ْف��ن��ـ��ـ��ى
الالثالث()2

غنَّـــا

�أه��ي�� ُم وربمَّ���ا �أ���ش��دو �سَ
ول���ي�ل�ات ل��ن��ا يف ط����و ِر زيتــــا
ٍ

�سَ ِم ْع ُت ُ�س َو ْي ِج َع
َ��ت م��ا �أكنَّـــــا
ِ����رت �أه��اج ْ
�إذا ُذك ْ

ويف احلرم ال�رشيف وما م�ضـى م ْن
لأن ج���اد ال��� َزم���ان ل��ن��ا بــــعود

وح ْ�سنـــا
ليــــــــــــــــالِ ُف ْق َن �إح�ساناً ُ
وع���دن���ا
َو َوفَّ���ي���ن���ا مب���ا قَ����دِم����ا ُ

���ش��ط��ح��ن��ا ب��ال��غ��رام ومل جن���اوز

ِّ
احل���ق يف ل��ف��ظٍ ومعنـــى
ح���دود

وقاطعنا البعاد عن التالقـــــي

ال�صفا وال��غ�ير عفنـا
ووا���ص��ل��ن��ا َّ
مل��ا ك��نَّ��ا ع��ل��ي��ه �إل��ي��ه عـُـــ ْدنا

الح اجل��م��ال بغري �ستــــــ ٍر
و�إن َ
وي��ا م��والي �ص ِّل على التهامـــي
ك��ـ��ـ��رام
أ����ص���ح���اب
و�آلٍ ث���م �
ٍ
ٍ
أت���ب���اع لهم ���س��ادوا و�شـــادوا
و�
ٍ
��ري ي�شــدو
م��دى الأي����ام م��ا ال��ب��ك ُّ

و���سَ��لّ�� ْم م��ا �أن���ال ال�� ِّذكْ�� َر مغنـــى
ُ��رب ُه ْدنـــــا
هَ�� َد ْون��ا عندما ل��ل��ق ْ
ق�صورا ً بال ُّتقى والعلم ُت ْبنــــى
أح��ب��اب جنَّـــــا
�إذا ما اللي ُل يا �
ُ

و�صحبته كتاب ال�شيخ نور الدين م�ص َّدرا ً بق�صيد فريد ،جمع ت�ضمني
ومطلعها[ :البحر الب�سيط]
يا �أهل ُو ّدي ومن هم ُمنتْهى �أَ َملـــــــي
غاب عن ُمقَلي ممِ ّ ن َهو ْيت لـــــــــــه
ما َ

و ْم��ق�����ص��دِي وال���ذي قلبي متنَّــاه
ال�صب مـــــثــواه
�إلآ و�أَ�ضحى ف�ؤاد
ِّ

وال ن����أت داره ع��ن ظ��اه��ري �أب���دا ً

أي���ت جميعي ���ص��ا َر مـــ�أواه
�إال ر� ُ

( )1سحيراً :من السحر وهو السَّ َحرُ آخرُ الليل قبيل الفجر .الزبيدي ،تاج العروس  ،مادة «سحر».
( )2أبيات من قصيدة في مدح رسول االسالم صلى هللا عليه وسلم ،نظمها الشيخ عبد الرحيم البرعي اليماني ،ومطلع
القصيدة [ :البحر الوافر]
ْت سُ َوي َْج َع َ
األ َ
َس ِمع ُ
َات رنا
		
ثال ِث َغ َنى
		
عَ لَى َم ْطلُولَ ِة ال َع َذب ِ
و (سويجع) :تصغير ساجع وهو الحمام ،وسجعت الحمامة إذا ر ّددت صوتها على وجه واحد ،وكذلك سجعت الناقة في
حنينها .محمد ،شرح ديوان عبد الرحيم البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية ،ص.127
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ب��اهلل ال تقطعوا عنَّا ر�سا ِئلَــكم

فالقلب زا َد ْت من الأ�شواق وياله�51/أ/
ُ

ُّ
قــط وال
ال�سلوان
ال تن�سبونا �إىل
ِ
ُحبي لغريكم ي��ا �ســادتي َع َب ٌث

ترموا بريئاً وداووا �أنف�ساً تاهــوا

ما حبكم عبدكم �إذ ال وج��ود لــه

��ت �أه����اه
اهلل ي��ع��ل�� ُم �أنيّ
ل�����س ُ
ْ
ومل يكن ذاك��را ً مَ�� ْن لي�س َينْ�ســاه

و� ْإن تن َّزل من حيث الظهور بكـــم
ا�ستغفرُ اهللَ �إال م��ن حمبتكــــم

ي���ق���و ُل مِ ����ن َولَ�������هٍ اهلل ال��ل��ـ��ـ��ه
ف���إن��ه��ا َح�سناتي ْي����و َم �ألقـــاه

َف َم ْن � َأح َّب املُنى نا َل املُنى ِبغـنـــى
يا نو َر َعيني ويا نو َر الوجود فـمــا

ومَ���� ْن يَ��ك�� ْن ف��ي��ه ف��ق��د و�صفنـاه
فيما تكو ُن �سيبــدو ولي�سَ �إالّ هو

له

عن با ِب ُك ْم وال َهوى يا اهلل �أ�ضــنـاه
حلميا عبد معـنَّـاه()2
ما ا�شتاقَ �شرُ َب ا ُ َ َّ ٌ ُ َ
وما املُنى عنه بالإ ْبعا ِد �أق�صــاه

�أو م�صطفى �سِ ْبطُ ط َه جنْـــل وارثــه
�أو ما تَهادى به تِيهاً()3
وهاج َجــــ َو ًى
َ

بفتح � َّأن م ّعناه
ه��ام ال��� ِّ��ص�� ِّدي�� ُق
ِ
حلي احلِمى حيـن تَلقّـــاه
ي�شدو
ِّ

داوي بو�صلك م ْيتاً ال

ب��راح()1

َ

حب والأت��ب��ا ُع كُلهـــم
والآ ُل
َّ
وال�ص ُ
وما مَنى ال�شوق للأق�صى و�صخرته

واحلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله
و�أ�صحابه التابعني لهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،ما �آب �صب رهني لدياره بعد
حني� ،أو ما تالقى ب�أحبابه غب وجد وحنني �آمني �آمني �آمني 1 5/ب./

الش َّد ُة َ
ذاب َّ
( )1البراح :من البَرْ حُ وهي ِّ
واأل َذى وال َع ُ
الشدي ُد  .الزبيدي ،تاج العروس ،مادة «برح». .
رب الحُ َميَّا عن ُم َعـنَّـاه :تأتي هنا بمعنى ألم الفراق والبعد .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «حمي».
(ُ )2ش َ
( )3تيهاً  :تأتي هنا بمعنى االعتزاز بالنفس .ابن منظور ،لسان العرب ،مادة «تيه».

املصادر واملراجع

ً
أوال  -املصادر :
أ .املخطوطات والوثائق والسجالت:
1.1البكري ال�صديقي ،م�صطفى بن كمال الدين ( ت 1162هـ1759/م):
2.2بلغة املريد وم�شتهى موقف �سعيد ،خمطوط يف مكتبة جامعة امللك �سعود،
الريا�ض ،رقم (.)3648
3.3ال�ضياء ال�شم�سي على الفتح القد�سي ،خمطوط يف مكتبة جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض ،رقم (.)267
4.4الو�صية اجللية لل�سالكني طريق اخللوتية ،خمطوط مكتبة جامعة امللك
�سعــــود ،الريا�ض ،رقم ( 3080ز).
�5.5سجالت املحكمة ال�رشعية :القد�س� ،سجل1146( 226هـ1733 /م) ،حج،3
�ص.189-190
� ، = =6.6سـجل 1195( 263هــــــ1780/م) ،حج� ،2ص.30
7.7ال�رشقاوي اخللوتي ،عبد اهلل بن حجازي (ت 1227هــ1812 /م)� ،رشح ورد
ال�ستَّا ُر ،خمطوط جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،رقم (.)3499
َّ
8.8ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر بن عبد العزيز( ت 1252هـــ1836/م)،
�شفاء العليل ،وبل الغليل يف حكم الو�صية باخلتمات والتهاليل ،معهد
درا�سات الثقافة ال�رشقية ،جامعة طوكيو ،رقم .1361
 9.9حممد كمال الدين بن م�صطفى ال�صديقي البكري( ت1196هـــ1781/م)،
اجلوهر الفريد يف حل بلغة املريد ،خمطوط مكتبة جامعة امللك �سعـــود،
الريا�ض ،رقم (.)641
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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ب .املصادر املطبوعة:
1.1القر�آن الكرمي.
2.2العهد القدمي.
3.3الإدري�سي ،حممد بن عبد اهلل (ت560هـ1165 /م) ،نزهة امل�شتاق يف
اخرتاق الآفاق2 ،ج ،عامل الكتب ،ط  ،1بريوت1998 ،م.
4.4البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل (ت 256هـــــ870/م)� ،صحيح البخاري8 ،ج،
حتقيق :ال�شيخ عبد العزيز بن باز ،ط ،1دار الفكر للطباعة والن�رش والتوزيع،
1991م.
5.5البديري احلالق� ،شهاب الدين �أحمد (ت بعد عام 1175هـــــ1762/م)،
حوادث دم�شق اليومية ،حتقيق� :أحمد عزت عبد الكرمي ،دار �سعد الدين،
القاهرة1959 ،م.
6.6الب�شاري املقد�سي� ،أبو مـحمد بـن �أحـمد (ت 390هـ1000/م)� ،أح�سن
التقا�سيم يف معرفة الأقاليـم ،حتقيق :حممد خمزوم ،ط ،2دار �إحياء الرتاث
العربي ،بـريوت1987 ،م.
7.7ابن بطوطة ،حممد بن عبد اهلل (ت779هـ1377/م) ،رحلة ابن بطوطة2 ،ج،
حتقيق :علي املنت�رص الكتاين ،ط ،4م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1985 ،م.
8.8البغدادي ،ا�سماعيل با�شا(ت 1339هــــــــ1920/م) ،هدية العارفني “�أ�سماء
امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني”2 ،ج ،وكالة املعارف اجلليلة� ،إ�ستانبول1955 ،م،
�أعادت طبعه بالأوف�ست مكتبة املثنى ،بغداد ،د.ت.
9.9البكري ال�صديقي ،م�صطفى بن كمال الدين ( ت 1162هـــــ1759/م) ،برء

الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق :غالب عناب�سة ،دار الهدى ،كفر قرع،
2009م.
 ، =1010اخلمرة املح�سية يف الرحلة القد�سية ،حتقيق عمار بدوي ،ط ،1مركز
الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطات والإفتاء� ،أكادميية القا�سمي ،باقة الغربية،
2011م.
 ، =1111ر�سالة ت�سلية الأحزان وت�صلية الأ�شجان ،بدون حتقيق ،مبطبعة
ال�سعادة يف القاهرة ،د .ت.
 ، =1212الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �آداب ك�سوة اخللوتية ،حتقيق� :إبراهيم
ربايعة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة النجاح الوطنية1999 ،م.
1313التاديل� ،أبو يعقوب يو�سف بن يحيى ( ت 617هـ1220 /م) ،الت�شوف
�إىل رجال الت�صوف ،حتقيق� :أحمد التوفيق ،جامعة امللك حممد اخلام�س ،ط
 ،2الرباط1997 ،م.
1414التنبكتي� ،أحمد بن عمر (ت1032هـ1622/م) ،كتاب نيل االبتهاج
بتطريز الديباج بحا�شية الديباج املذهب البن فرحون ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،د .ت.
1515اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن (ت1240هـــــ1824/م) ،تاريخ
عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار ،حتقيق :عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن
عبد الرحيم ،ط ،1دار الكتب امل�رصية ،القاهرة1998 ،م.
1616اجلوهري ،ا�سماعيل بن حماد (ت 393هـ1002/م) ،تاج اللغة و�صحاح
العربية ،دار العلم للماليني ،بريوت1990 ،م.
1717ابن حجر الع�سقالين� ،شهاب الدين �أحمد بن علي (ت852هـ1448/م):
الإ�صابة يف متييز ال�صحابة9 ،ج ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د .ت.
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 ،= = 1818الدرر الكامنة يف �أعيان املئة الثامنة ،حتقيق� :سامل الكرنكوي
الأملاين4 ،ج ،دار �إحياء الرتاث الإ�سالمي ،بريوت ،د .ت.
1919احل�سيني ،ح�سن عبد اللطيف (ت 1224هـــــ1809/م) ،تراجم �أهل
القد�س يف القرن الثاين ع�رش الهجري ،درا�سة وحتقيق� :سالمة النعيمات،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية1993 ،م.
2020احلنبلي ،جمري الدين( ،ت927هـــــ1522/م) ،الأن�س اجلليل بتاريخ
القد�س واخلليل2 ،ج ،مكتبة النه�ضة بغداد1995 ،م.
2121ابن خلكان� ،أبو العبا�س �أحمد بن �إبراهيم (ت 681هـ1282/م) ،وفيات
الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان 8 ،ج ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،دار �صادر ،بريوت،
1968-1972م.
2222الذهبي ،حممد بن �أحمد بن عثمان (ت 748هـ1347/م)� ،سري �أعالم
النبالء25 ،ج ،حتقيق :ب�شار معروف ورفيقه ،دار الفكر ،ط  ،1بريوت1984 ،م.
2323الرازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر(ت بعد 666هـ930/م) ،خمتار
ال�صحاح ،مكتبة لبنان ،بريوت1986 ،م.
2424الزبيدي ،حممد بن حممد بن عبد الرزاق (ت 1205هـ1790/م) ،تاج
العرو�س من جواهر القامو�س ،دار ليبيا للن�رش والتوزيع ،د.ت.
2525الزخم�رشي ،حممد بن عمر(ت 538هـــــ1143/م)� ،أ�سا�س البالغة ،دار
�صادر -دار بريوت ،بريوت1965 ،م.
2626ال�سهروردي� ،أبو حف�ص عمر بن حممد بن عبد اهلل بن �شهاب (ت 632هــــ/
1234م) ،عوارف املعارف ،مكتبة القاهرة1973 ،م.

2727ال�شعراين ،عبد الوهاب بن �أحمد بن علي (ت 973هــــــــ1565/م)،
الطبقات الكربى «لواقح الأنوار يف طبقات الأخيار» ،ط ،1دار الكتب
العلميـــة ،بريوت1997 ،م.
 ، = =2828لطائف املنن والأخالق يف وجوب التحدث بنعمة اهلل على الإطالق
«املنن الكربى» ،تقدمي عبد احلليم حممود ،عامل الفكر ،القاهرة ،ب .ت.
2929ال�شهر�ستاين ،حممد بن عبد الكرمي (ت 548هـــ1153/م) ،امللل والنحل،
2ج ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت1992 ،م.
3030ابن ال�صابوين� ،أبو حامد حممد بن علي (ت 689هـ1281/م) ،تكملة
الإكمال يف الأن�ساب والأ�سماء والألقاب ،حتقيق :م�صطفى جواد ،املجمع
العلمي العراقي ،بغداد1957 ،م.
3131ال�صباغ ،عبود بن نيقوال بن �إبراهيم (عا�ش يف القرن الثاين ع�رش الهجري
 /الثامن ع�رش امليالدي) ،الرو�ض الزاهر يف تاريخ ظاهر ،حتقيق :حممد عبد
الكرمي حمافظة وع�صام م�صطفى هزامية ،ط ،1م�ؤ�س�سة حمادة للخدمات
والدرا�سات اجلامعية ،دار الكندي للن�رش والتوزيع� ،إربد1999 ،م.
3232ابن عجيبة� ،أحمد بن حممد بن املهدي( ،ت 1224هـــــ1809/م) ،البحر
املديد يف تف�سري القر�آن املجيد6 ،ج ،حتقيق� :أحمد قر�شي ر�سالن ،القاهرة،
1993م.
3333ابن عربي ،حميي الدين حممد بن علي( ت 638هـــ1240 /م) الفتوحات
املكية يف معرفة الأ�رسار امللكية ،ط ،1دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
1998م.
3434الغزي ،كامل بن ح�سني (ت 1351هــــــ1933/م) ،نهر الذهب يف تاريخ
حلب 3 ،ج ،حتقيق :كامل �شعث وحممود فاخوري ،ط ،1دار القلم العربي،
حلب1991 ،م.
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
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3535الغزي ،جنم الدين حممد(ت1061هـــ1651/م) ،لطائف ال�سمر وقطف
الثمر من تراجم الطبقة الأوىل من القرن احلادي ع�رش ،،حتقيق حممود ال�شيخ،
وزارة الثقافة ،دم�شق2008 ،م .
3636ابن غامن املقد�سي ،عز الدين عبد ال�سالم بن �أحمد (ت 678هـ1280/م)،
حل الرموز ومفتاح الكنوز يف �رشح بع�ض امل�صطلحات واملفاهيم ال�صوفية
املبهمة ،دار الكتب العلمية ،بريوت2011 ،م.
�3737أبو الفداء عماد الدين عمر بن �إ�سماعيل بن حممد (ت 732هـ1331/م)،
تقومي البلدان ،دار �صادر ،بريوت ،ن�سخة م�صورة عن حتقيق البارون ماك
كوكني دي�سالن ،باري�س1840 ،م.
3838الفراهيدي ،اخلليل بن �أحمد(ت170ه786/م) ،كتاب العني 8 ،ج ،ط،1
حتقيق :مهدي املخزومي ،حممد ال�سامرائي ،بغداد1999 ،م.
3939الفريوز �آبادي ،حممد بن يعقوب بن حممد بن �إبراهيم (ت 817ه1415/م)،
القامو�س املحيط ،حتقيق :يو�سف البقاعي ،دار الفكر للطباعة والن�رش
والتوزيع ،بريوت1995 ،م.
4040القزويني ،زكريا بن حممود (ت 682هـ1283/م)� ،آثار البالد و�أخبار
العباد ،دار �صادر ،بريوت1960 ،م.
4141الق�شريي� ،أبو القا�سم عبد الكرمي (ت465هـ1072/م) ،الر�سالة الق�شريية،
 2ج ،حتقيق :عبد احلليم حممود و�آخرون ،دار الكتب احلديثة ،القاهرة ،د .ت.
4242القلق�شندي� ،أحمد بن علي بن �أحمد (ت 821هـ1418/م)� ،صبح الأع�شى
يف �صناعة الإن�شا ،حتقيق :حممد ح�سني �شم�س الدين15 ،ج ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1987 ،م.

4343ابن كنان ،حممد بن عي�سى بن كنان ال�صاحلي الدم�شقي(ت
1154هـــ1741/م) ،املواكب الإ�سالمية يف املمالك واملحا�سن ال�شامية،
 3ج ،حتقيق حكمت �إ�سماعيل ،ط ،1وزارة الثقافة ال�سورية ،دم�شق1992-،
1993م.
4444اللقيمي ،م�صطفى �أ�سعد (ت1178 .هـ1764/م) ،موانح الأن�س برحلتي
لوادي القد�س ،حتقيق :مروان القدومي و�آخرون ،ط ،1مركز الدرا�سات الإ�سالمية
واملخطوطات ،باقة الغربية2004 ،م.
4545املحبي ،حممد �أمني بن ف�ضل اهلل (ت 1111هـــ1699/م) ،دار �صادر،
بريوت2010 ،م.
4646حممد البكري ال�صديقي (ت  1196هـ 1781 /م)� ،إحتاف ال�صديق
برتجمة خال�صة �آل ال�صديق ،حتقيق ودرا�سة �أ.د .ح�سن ال�سلوادي ،عمادة
البحث العلمي والدرا�سات العليا ،جامعة القد�س املفتوحة2014 ،م.
�4747أبو مدين الغوث� ،شعيب بن احل�سني( ،ت 949هـ1154/م) ،ديوان �أبي
مدين الغوث ،حتقيق :ح�سني القر�شي ،دار الكتب العلمية ،بريوت2011 ،م.
4848املرادي ،حممد بن خليل (ت 1206هـ1791/م)� ،سلك الدرر يف �أعيان
القرن الثاين ع�رش 4 ،ج ،املطبعة الأمريية ببوالق ،القاهرة ،ت�صوير دار ابن
حزم والب�شائر ،بريوت ،ط1988 ،3م.
4949املراك�شـي� ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك (ت 703هـ1303/م)،
الذيل والتكملة لكتابي ال�صلة واملو�صول ،حتقيق� :إح�سان عبا�س ،ج ،5دار
الثقافة ،بريوت ،د .ت.
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5050امليداين� ،أبو الف�ضل �أحمد بن حممد الني�سابوري (ت 518هـــــ1124/م)،
جممع الأمثال 2 ،ج ،دار احلياة  ،بريوت.1961 ،
5151النابل�سي� ،إ�سماعيل بن عبد الغني (ت 1143هـ1730/م):احل�رضة
الأن�سية يف الرحلة القد�سية ،حتقيق� :أكرم العلبي ،ط ،1دار امل�صادر ،بريوت،
1990م.
 ، = =5252احلقيقة واملجاز يف الرحلة �إىل بالد ال�شام وم�رص واحلجاز ،الهيئة
امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة1986 ،م.
5353نا�رص خ�رسو� ،أبو معنی نا�رص خ�رسو بن حارث القبادیانی البلخی (ت
481هــ1088 /م) ،كتاب �سفر نامة ،ترجمة :يحيى خ�شاب ،دار الكتاب
اجلديد ،ط ،3بريوت1983 ،م.
5454النبهاين ،يو�سف بن ا�سماعيل( ،ت 1350هـ1931/م) ،جامع كرامات
الأولياء2 ،ج ،حتقيق� :إبراهيم عطوة عو�ض ،ط ،1املكتبة الثقافية ،بريوت،
1991م.
5555النعيمي ،عبد القادر بن حممد (ت 927هـــ1520 /م) الدار�س يف تاريخ
املدار�س ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1991 ،م .
5656ياقوت احلموي� ،شهاب الدين بن عبد اهلل (ت 626هـ1228/م) ،معجم
البلدان5 ،ج ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،د .ت.

ً
ثانيا  -املراجع:
1.1ا�شتية ،حممد �سليم ورنا جامو�س ،القائمة احلمراء للنباتات املهددة يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ودور احلدائق النباتية يف حفظها ،مركز �أبحاث
التنوع احليوي ،نابل�س2002 ،م.
�2.2أني�س� ،إبراهيم ،و�آخرون ،املعجم الو�سيط2 ،ج ،ط ،1د.ن ،د .ت.
3.3بدوي ،عمار ،التذوق الأدبي لورد ال�سحر ،مركز الدرا�سات الإ�سالمية
واملخطوطات ،باقة الغربية2007 ،م.
4.4الربغوثي ،عبد اللطيف ،القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ،د.ن ،رام اهلل،
2001م.
5.5بهادر� ،شهاب اهلل ،معجم ما �ألف يف ف�ضائل وتاريخ امل�سجد الأق�صى والقد�س
وفل�سطني ومدنها ،ط ،1مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث ،دبي2009 ،م.
6.6البي�شاوي� ،سعيد ،نابل�س «الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية
واالقت�صادية يف ع�رص احلروب ال�صليبية 690 /492هـ1291 /1099 :م»،
ط ،1عمان1991 ،م.
7.7اجلا�رس ،حمد ،املعجم اجلغرايف للبالد العربية ال�سعودية ،ط ،1دار اليمامة،
الريا�ض1977 ،م.
8.8جرادات� ،إدري�س ،الطب ال�شعبي العربي يف فل�سطني� ،سل�سة كي ال نن�سى (،)3
مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي� ،سعري ،اخلليل1998 ،م.
9.9احل�سيني ،حممد �أ�سعد ،املنهل ال�صايف يف الوقف و�أحكامه ،وكالة �أبو عرفة
للن�رش ،القد�س1982 ،م.
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1010احلكيم� ،سعاد ،املعجم ال�صويف ،ط ،1دار الندوة ،بريوت1981 ،م.
1111حمدي� ،أمين ،قامو�س امل�صطلحات ال�صوفية ،دار قباء للطباعة والن�رش
والتوزيع ،القاهرة2000 ،م .
1212احلمود ،نوفان ،الع�سكر يف بالد ال�شام يف القرنني ال�ساد�س ع�رش وال�سابع
ع�رش امليالديني ،دار الآفاق اجلديدة ،ط  ،1بريوت1981 ،م.
1313احلنفي ،عبد املنعم ،املو�سوعة ال�صوفية ،ط ،1دار الر�شاد ،القاهرة،
1992م.
1414اخلالدي� ،أحمد �سامح� ،أهل العلم واحلكم يف ريف فل�سطني ،دار الثقافة
والفنون ،عمان1968 ،م.
�1515أبو خزام� ،أنور ف�ؤاد ،معجم امل�صطلحات ال�صوفية ،مراجعة :جورج مرتي،
ط ،1مكتبة لبنان ،بريوت1993،م.
1616خلف ،تي�سري ،مو�سوعة رحالت العرب وامل�سلمني �إىل فل�سطني 4،ج ،ط،1
دار كنعان ،دم�شق2010 ،م.
1717الدباغ ،م�صـطفى مـراد ،بالدنا فل�سطني 11 ،ج ،دار الهـدى ،كفر قرع،
1991م.
1818ذياب ،كوكب ،املعجم املف�صل يف الأ�شجار والنباتات يف ل�سان العرب،
دار الكتب العلمية ،بريوت2001 ،م.
1919الزركلي ،خري الدين ،الأعالم 10 ،ج ،ط ،7دار العلم للماليني ،بريوت،
1986م.
2020الزين ،علي ،للبحث عن تاريخنا يف لبنان ،ط ،1بريوت1973 ،م.

�2121سالمة ،خ�رض ،فهر�س املكتبة البديرية2 ،ج ،دائرة الأوقاف العامة،
القد�س1987 ،م.
�2222شامي ،يحيى ،مو�سوعة املدن العربية والإ�سالمية ،دار الفكر العربي،
بريوت1993 ،م.
2323ال�شرباوي ،عمر جعفر� ،رشح ورد ال�سحر امل�سمى �إر�شا املريد �إىل كالم
�سيد العارفني ،املكتبة الأزهرية للرتاث ،القاهرة2006 ،م.
�2424رشاب ،حممد ،معجم بلدان فل�سطني ،دار امل�أمون للرتاث ،ط  ،1دم�شق،
1987م.
�2525صلواتي ،يا�سني ،املو�سوعة العربية املي�رسة واملو�سعة 9 ،ج ،ط،1
م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،بريوت2001 ،م.
2626الطراونة ،طه ثلجي ،مملكة �صفد يف عهد املماليك ،ط ،1دار الأفاق
اجلديدة ،بريوت1981 ،م.
2727طال�س ،م�صطفى ،ورود ال�شام ،ط ،1طال�س للدرا�سات والرتجمة والن�رش،
دم�شق1986 ،م.
2828العابدي ،حممود ،الق�صور الأموية ،مطابع ال�رشكة ال�صناعية ،عمان،
1958م.
2929العارف ،عارف :تاريخ احلرم القد�سي ،وزارة الثقافة ،عمان2009 ،م.
 ، = =3030املف�صل يف تاريخ القد�س ،ط ،4مطبعة املعارف ،القد�س1996 ،م.
3131عبد ال�سالم ،عادل ،جغرافية �سورية الإقليمية ،جامعة دم�شق1996 ،م.
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3232العجم ،رفيق ،مو�سوعة م�صطلحات الت�صوف الإ�سالمي ،ط ،1مكتبة
لبنان ،بريوت1999 ،م.
3333عراف� ،شكري ،طبقات الأنبياء والأولياء ال�صاحلني يف الأر�ض املقد�سة،
 2ج ،د.ت1993 ،م.
3434الع�سلي ،كامل جميل� :أجدادنا يف ثرى بيت املقد�س ،جمعية عمال
املطابع التعاونية ،عمان1981 ،م.
 ، = =3535بيت املقد�س يف كتب الرحالت عند العرب وامل�سلمني ،عمان،
1992م.
 ، = =3636تراث فل�سطني يف كتابات عبد اهلل خمل�ص ،ط ،1دار الكرمل ،عمان،
1986م.
 ، = =3737معاهد العلم يف بيت املقد�س ،عمان1981 ،م.
3838عقيل ،حم�سن ،معجم الأع�شاب امل�صور ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات،
بريوت2003 ،م.
3939العلبي� ،أكرم ح�سن ،خطط دم�شق ،ط ،1دار الطباع ،دم�شق1989 ،م .
4040عمر� ،أحمد خمتار عبد احلميد ،معجم اللغة العربية املعا�رصة  ،ط،1
عامل الكتب2008 ،م.
4141عمرو ،يون�س و�أبو �سارة ،جناح ،رقوم احلرم الإبراهيمي ال�رشيف ،مركز
البحث العلمي ،جامعة اخلليل ،ط1989 ،1م.
4242عنرب ،حممود ح�سانني ،حما�رضات عامة عن النباتات الطبية والعطرية،
جامعة �سوهاج2000 ،م .

4343الغنيمي� ،أبو الوفا ،مدخل �إىل الت�صوف الإ�سالمي ،ط ،2مكتبة الثقافة
للطباعة والن�رش ،القاهرة1976 ،م.
4444غو�شة ،حممد ،تاريخ امل�سجد الأق�صى ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية،
فل�سطني2005 ،م.
4545فتحي� ،آدم ،مو�سوعة ج�سم الإن�سان ،دار الفكر العربي ،ط ،1القاهرة،
2000م.
4646القا�سمي ،عفيف� ،أ�ضواء على الطريقة اخللوتية اجلامعة الرحمانية ،ط،3
مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطات ،باقة الغربية2010 ،م.
4747قزوح ،جالل ،قرية حجة «درا�سة �أثرية ومعمارية مل�سجدها وملحقاته»،
د .ن ،نابل�س1989 ،م.
4848كرد علي ،حممد ،خطط ال�شام ،ج ،6دم�شق1925 ،م.
4949كنعان ،توفيق ،الأولياء واملزارات الإ�سالمية يف فل�سطني ،ترجمة منر
�رسحان ،حترير حمدان طه ،وزارة الثقافة الفل�سطينية ،رام اهلل 1998 ،م.
5050الكوثري ،حممد زاهد ،البحوث ال�سنية عند بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة
اخللوتية ،دار الكتب العلمية ،بريوت2004 ،م.
5151ماهر� ،سعاد ،م�ساجد م�رص و�أوليا�ؤها ال�صاحلون5 ،ج ،املجل�س الأعلى
لل�شئون الإ�سالمية ،القاهرة1983 ،م.
5252حممد ،عبد الرحمن� ،رشح ديوان عبد الرحيم الربعي يف املدائح الربانية
والنبوية وال�صوفية ،املطبعة البهية ،القاهرة1938 ،م.
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5353مطلوب� ،أحمد ،معجم امل�صطلحات البالغية ،ط ،2مكتبة لبنان ،بريوت،
1996م.
5454املعاين ،حممد ،عطا اهلل ،حمطات م�ضيئة من تاريخ معان ،عمان،
1956م.
5555النجار ،عامر ،الطرق ال�صوفية يف م�رص ،ن�ش�أتها ونظمها :،مكتبة الأجنلو
امل�رصية ،القاهرة ،د ت.
5656جنم ،رائف ،عبد اجلليل عبد املهدي و�آخرون ،كنوز القد�س ،ط ،1املجمع
العلمي لبحوث احل�ضارة الإ�سالمية� ،آل البيت ،عمان1982 ،م.
5757النمر� ،إح�سان ،تاريخ جبل نابل�س والبلقاء ،ج ،4مطبعة الن�رص التجارية،
نابل�س1961 ،م.
5858اال�ستيطان اجلغرايف والدميغرايف و�أخطاره يف ق�ضية القد�س ،تقرير
�صادر عن منظمة التحرير الفل�سطينية ،دائرة الثقافة والإعالم ،رقم (،)25
2013م.

ً
ثالثا -املقاالت:
1.1التازي ،عبد الهادي ،بالد ال�شام يف الوثائق الدبلوما�سية املغربية ،امل�ؤمتر
الدويل الأول لتاريخ بالد ال�شام ،اجلامعة الأردنية ،عمان1974 ،م� ،ص
.488 – 431
2.2احلزماوي ،حممد ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية «رحلة م�صطفى
البكري �إىل القد�س» ،جملة معهد املخطوطات العربية «القاهرة» ،م ،48
2004م � ،ص .185-151

3.3خوري ،جورج ،املكفيلة «حرف امليم» ،قامو�س الكتاب املقد�س� ،ص 911-
.912
4.4ال�سلوادي ،ح�سن ،ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي الدم�شقي اخللوتي
«حياته و�آثاره» ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات،
عدد2010 ،18م� ،ص .232-197
�5.5صالح ،توفيق ،بيت عينيا «حرف الباء» ،قامو�س الكتاب املقد�س� ،ص.204
6.6عبد الباقي ،حممد ف�ؤاد« ،البخاري» ،دائرة املعارف الإ�سالمية ،ج� ،3ص
.421-427
7.7ماكجل ،ول�س ،جبل الزيتون «حرف اجليم» ،قامو�س الكتاب املقد�س� ،ص
.441-440
8.8هيك ،توما�س« ،ال�سبيل» ،دائرة املعارف الإ�سالمية ،ج� ،11ص .269

ً
رابعا  -الرسائل العلمية غري املنشورة:
1.1جرب� ،سعدات ،العلم اللدين عند �أبي حامد الغزايل ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،جامعة القدي�س يو�سف ،بريوت1983 ،م.
�2.2أبو الرب ،حممد ،الفكر ال�صويف االجتماعي عند الطريقتني ال�صوفيتني
(القادرية واخللوتية) ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة بيزيت2006 ،م.
3.3ربايعة� ،إبراهيم ،بيت املقد�س يف القرن احلادي ع�رش الهجري /ال�سابع
ع�رش امليالدي ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة جامعة النيليني ،اخلرطوم،
2006م.
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(ت 1162هـ1759/م)

�4.4شوامرة ،عوين حممد ،البرية يف الفرتة ال�صليبية «درا�سة �أثرية معمارية»،
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة بيت املقد�س1421 ،هـ2001/م.
5.5قا�سم� ،سهري ،الطرق ال�صوفية وتراثها يف فل�سطني «اخللوتية ،والنق�شبندية،
والعالوية» ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة بريزيت2005 ،م.
6.6اليعقوب ،حممد �أحمد �سليم ،ناحية القد�س ال�رشيف يف القرن العا�رش
الهجري /ال�ساد�س ع�رش امليالدي ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة  ،اجلامعة
الأردنية1986 ،م.

ً
خامسا  -املراجع األجنبية واإللكرتونية:
1. Landalt, H., Kalwa, E. I2. ,Vol.,IV.,P.P.,900 - 901.
2. Jong, F.De., Al Kutb, , E. I2. ,Vol.,V.,P.P.,991- 993.
3. = = , Khalwatyya, E. I2. ,Vol.,IV.,P.P.,542-564.
4. Pellet ,C., Ibn Djubayr , E. I2. ,Vol., III.P.755.
5. Miquel , A., Ibn battuta , E. I2., Vol., III,P.P., 735 – 736.
6. http://sy.geoview.info/%CA%BFrtwz,270908932n
7. http://sy.geoview.info/am_alshratyt,567097420n
8. http://www.marefa.org/index.php1

الـفـهـارس
فهرس األعالم

فهرس األعالم
اال�سم
�إبراهيم

رقم ال�صفحة
41،47

�إبراهيم �أفندي

34

�إبراهيم احلادي

52،60،65

�إبراهيم اخلليل

57

�إبراهيم اخلليلي

41

�إبراهيم الدكاين

27

�أبو بكر ال�صديق

7

ابن �أبي احلباب

58

�أبي زيتون

4

�أحمد

33،565،65،63

�أحمد بن �أبي الن�رص

35

الأحمد ( الأخ الأحمد)

52،54،59،60

�أحمد �سامح اخلالدي

20

�أحمد القادري البغدادي

30،33

�أحمد امل�ؤقت

31

�إ�سحاق

57

�إ�رسافيل

57

�إ�رسائيل

57

�إ�سماعيل ( ال�شيخ)

42،52،54

�إ�سماعيل بن رجب

27

�إ�سماعيل الك�سري

38

�أ�شموئيل

48
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اال�سم

رقم ال�صفحة

�أجمد ذي النيل

62

البخاري

4

ابن بطوطة

5

البهاء زهري

54

بنيامني

57

تي�سري خلف

20

ثمامة( ابن كعب)

58

جار اهلل

31

ابن جبري الأندل�سي

4

ابن ج�شعم

58

اجلوهري

58

احلاج �إبراهيم

69 ،48 ،47 ،41 ،35 ،33

احلاج �أحمد

69

احلاج ذياب

41

احلاج �سالمة

34

ابن احلارث

58

ح�سن الراعي

27،28

ح�سن ال�سلوادي

2

اخلالدي

20

خليل الإمام

44

داود (�سيدي داود) (النبي)

47 ،30 ،17

�سيدي داود

30

الرئي�س حممد

34

رجب با�شا

81

الزركلي

19

�سعد

30

اال�سم

رقم ال�صفحة

�سعيد

30

�سالمة القو�صيني

58

ال�سلفيني (حممد) (الأخ)

68 ،67 ،63 ،60 ،58 ،56 ،53

ال�سيد �أحمد

43 ،31

ال�سيد حممد

63 ،56

�سيفي �أغا الكل�شني

67 ،17

ال�شيخ �أحمد

69 ،50 ،45 ،43 ،33 ،32

ال�شيخ بادار

61

ال�شيخ جراح

30

ال�شيخ عبد احلق اجلماعي
ال�شيخ عبد الكرمي
ال�شيخ حممد
ال�شيخ حممد القيمريي
ال�شيخ نور الدين

65 ،35 ،33
69
50 ،43
41
71 ،62 ،61 ،45 ،38

�صموئيل

60 ،15

الطرغاين

41

عايد الع�سقالين

66

عارف حكمت

19

عبد العزيز بن �سعود

19

عبد الغني النابل�سي

13 ،7 ،6

عبد اللطيف احللبي

27 ،17 ،14 ،7

عبد اهلل ال�رشيف

44

عبد املعطي

44

عرمان
عريب الوفا(بنت)
علي بن عليل

29 ،28 ،27
45
55 ،50
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اال�سم

رقم ال�صفحة

علي �شلبي

47

علي الوفا

49

ابن عمرو

58

ابن عمرو (ذو النون)

58

غامن القد�سي

52

الغوث �أبي مدين

55

كتخدا زادة

32

ابن مالك املدجلي

58

حمب الدين النقيب

61

حممد ( الر�سول الكرمي)

67 ،25

حممد �أبي جاعد

43

حممد بن حبي�ش (حممد بدير)

10

حممد اخلليلي

60 ،56 ،44 ،31

حممد بن كرمي

65

حممد امل�ؤقت

38

حممد املزطاري

61

حممد ن�سيبه

33

حممد نور الدين

60

حممود

33

م�صطفى �أ�سعد اللقيمي

10

م�صطفى البكري

،21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،5 ،1
.51 ،42 ،37 ،29 ،25

م�صطفى بن عقبة “ العقبي”

.67 ،65 ،32

مو�سى ( النبي عليه ال�سالم)

.18 ،17 ،16 ،15

جنم الدين اخلريي

56

نور الدين الهواري

.34 ،32

اال�سم

رقم ال�صفحة

نور اهلل

.37 ،16

نور اهلل اجلماعي

.27 ،33

الولد ا�سماعيل

.48 ،47 ،38

يعقوب (النبي)

.57 ،42

مي العرفان

62

يو�سف ال�صديق

57
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الـفـهـارس
فهرس األماكن

فهرس األماكن
ا�سم املكان

رقم ال�صفحة

اال�ستانة” �أ�سطنبول”

.10

اال�سكندرية

.4

�أفريقية

.5

�أم ال�رشاطيط

. 28

الأندل�س

.4

بديا

.9

برزة واملقام

11.

بغداد

.9

بالد الروم

.11

بالطة

.68

بيت حلم

.43

بيت املقد�س” القد�س”

، 18 ،17 ،16 ،15 13 ،12 ، 10 ،9 ،6 ، 5 ، 4 ،2 ،1
.60 ، 43 ،30 ،25 ،20

البرية “ مدينة”

. 29

جاحوال

.68

اجلامعة الأردنية

.19

اجلب اليو�سفي

.29

جنني

.29 ، 9

جيو�س

.58 ،16

حا�صبيا

.68

احلجاز

.10

حجة

.53 ،16 ،9
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ا�سم املكان
حر�ستا
حلب

رقم ال�صفحة
.27
. 70 ،9

اخللوة البريمية

.33

اخللوة الر�صا�صية

.30

خلوة ال�سيد جار اهلل

.31

خلوة العروج

.38

اخلليل

.48 ،40 ،39 ،18 ،16 ،15 ،12 ، 11

اخليط

.68

الدروي�شية “ زاوية ال�شيخ مراد”
دم�شق

.67 ،17
.19 ،16 ،13 ، 7

دير ا�ستيا

.9

دير �رشف

.68

الزاوية

.9

ال�ساحل ال�شامي” ال�شام”

.70

�سعد و�سعيد “ موقع”

30

�سع�سع

.28 ،15

�سعري

.43

�صفد

.29

ال�شيخ جراح

.30

طنجة

.5

الطور” طور زيتا” “ جبل”

.62 ،48

عرطوز

.27

عزون

.59 ، 58 ،18 ،16

العزير” �رضيح”

.47

العال

.69

عني يربود

.66 ، 65 ،16

ا�سم املكان
عيون التجار
القاهرة
قرية “ مقام”  ،النبي �صموئيل “ �أ�شموئيل”
كفر �سابا

رقم ال�صفحة
.29
. 11 ، 4
. 70 ،60 ، 48 ، 18 ،15
.57

كفر فوق الداي�س

.69 -68

كفر فوق الف�ستق

.69

لبنان

. 11

املدينة املنورة

.19

مرقد العلمي

.64

معان

.39

مقام علي بن عليل

. 55 ،50 ،15

مقام النبي مو�سى

.43 ،33 ،17 ، 15

مكة املكرمة

.5

املالحة

.68

املنية “ خان”

.29

نابل�س

.67 ،54 ، 29 ،17 ،15 ،12 ،9

الهند

.5

يافا

.56 ،16 ،15
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