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  مقدمة
لي عن مقام اإلحسان يف الّدين مهو التعبري العالذي التصوف اإلسالمي األصيل 

يف كل عصر جمّددين يواصلون تثبيت أصوله يف عني ماء احلياة القرآنية  عرف
وال  .النفوس تفون منهاجه حسب تطور الزمان واستعداداويكيّ  , والسنة احملمدية

 Eحث منصف أن أعظم ترمجان عن معارف الصوفية كيفا وكمL ا هو شك عند كل
هـ). وقد  638 – 560الشيخ األكرب حميي الدين حممد بن علي بن العريب ( 

تناقضت مواقف الناس منه بني مدح التقديس وقدح التنقيص، فرموه Lإلحلاد أو 
الكفر أو الزندقة، وزعموا أنه يقول برفع التكليف الشرعي واإلLحية، وقيل إنه رائد 

الوجود، وقيل أنه ظاهري املذهب يف العبادات وLطين يف املعتقدات، وحدة فلسفة 
نه من أعالم اللغة العربية نثرا و شعرا، وقيل إنّه أعرف بكل فن من أهل كل إوقيل 

ني ومرّيب الفرد األكرب وقطب املقرّب ء اإلسالم وإنهفن، وقيل إنه من أعظم أوليا
العارفني، وقيل إنّه خامت الوالية احملمدية اخلاصة، فله أعلى مقام بعد األنبياء 

ويف مقدمتها (الفتوحات)  –وأما مكتوLته  والصحابة عليهم الصالة والسالم. 
د الضالة، وقال فقال عنها املنكرون إpا مشحونة Lإلحلاد والعقائ –و(الفصوص)

عنها املناصرون إpا البحار الدافقة sنفس جواهر احلقائق. وتوسط آخرون فقالوا 
 إن منها ما هو مفيد وممتع، ومنها ما قد يضر Lملبتدئني وينفع أهل الفهم السليم.

  .وتوقف آخرون يف شأن الشيخ وكتبه
لعوا سريته وال طاولكن املالحظ هو أن أكثر املادحني والقادحني مل يطلعوا على 

x جتة عن تقليد للمحيط الثقايفz ليفه الكثرية الغزيرة جبديّة وعمق، ومواقفهم
والَعَقدِي الذي �ثروا به، والباحث املنصف ال يكون موضوعيا يف حكمه إال إذ 

  توفرت فيه شروط من أمهها:
  الصدق واإلخالص يف طلب احلق. -
 حث.التجرد من كل موقف مسبق والنزاهة يف الب -
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الكفاءة يف املستوى العلمي واملستوى الروحي الالئقني بكتب الشيخ،  وهذا  -
 قليل الوجود. Lألخصالشرط 

وسوعة املكتاب منها 400االطالع على جل كتب الشيخ، وقد قيل إpا حنو: -
الكثيفة الكربى (الفتوحات املكية) اليت تستلزم أوقا� طويلة ملطالعتها و�ملها 

حىت  –فهم العميق الصحيح، وقليل جدا هم الباحثونفضال عن فهمها ال
 من قرأها كلها بدقة وبفهم كاف. –املتخصصون منهم 

االطالع على سرية الشيخ وعالقاته مع حميطه ورجال عصره، فال حيكم على  -
شخص من خالل بعض أقواله فقط بل أيضا من خالل أعماله وأخالقه ومواقفه 

األقوال يف كثري من األحوال إال يف إطار تلك وصلته Lلناس، بل ال تفهم حقيقة 
 األعمال واألخالق واملواقف أي يف إطار السرية الكلية للشخص.

ومسامهة يف توضيح معامل من سرية وشخصية الشيخ األكرب، جترأُت فكتبُت هذا 
الكتاب، أقول: جترأُت ألين لست أهال هلذا امليدان، وما دفعين إليه إال حسن ظّن 

دف منه هو بيان احلقيقة القرآنية احملمدية اهلان الذي طلب مين كتابته، و أحد اإلخو 
مع شهادات معاصريه من العلماء والصاحلني  –الدين فسريته  لة للشيخ حميْ ياألص

عشقه يف التطبيق اّحتد تظِهر أنه كان منوذجا كامال للرجل القرآين الذي  –وامللوك 
 –وُجّل من حظي Lلقرب من دائرته  .حملمديةالعملي والوجداين قلبا وقالبا للسنة ا

من أفراد أسرته والشيوخ والعلماء واألولياء الذين صحبهم والتالميذ واملريدين الذي 
رLّهم على  –صحبوه واحلكام وامللوك الذين طلبوا مشورته يف املشرق واملغرب 

يف زمرة من التحقق Lلقرآن والتخلق Lلشمائل احملمدية، فسرى فيهم حاله ودخلوا 
  وكفى بذلك فضال:" أهل القرآن هم أهل هللا وخاصته". εقال عنهم رسول هللا 

وقد كتبت يف السنوات األخرية xليف جيدة عموما يف سرية الشيخ حمي الّدين، 
  منها:

  *Lلعربية:
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    لألستاذ » ترمجة حياته من كالمه –الشيخ األكرب حمي الدين ابن العريب «  -   
  هـ. 1403د الغراب طبع بدمشق سنة حممود حممو 

  -مصر-حممد سامل  إبراهيمللشيخ حممد » ترمجة الشيخ األكرب « -
  -هـ1427حلب -لألستاذ حممد علي حاج يوسف»مشس املغرب« -

  
  *وLلفرنسية:

  1986 - سLري–مليشال شودكيفيكز » ختم األولياء«-     
  - L1989ريس -عداسلكلود » ابن عريب أو البحث عن الكربيت األمحر«-     
Lريس -شال شودكيفيكزيمل» حميط بال ساحل، ابن عريب الكتاب والسنة« -     

1995-  
  

  *وLالجنليزية:
 -لستيفن هرتتشتاين- »الرمحة املطلقة ، احلياة الروحية والفكرية البن العريب«-

  -1999أكسفورد 
  
  
  
  

  

  
ιοοοοοπ  

  
  رموز املراجع هي كالتايل:



     
 

 6 

 IV, III ,II ,I ¦لد األّول أو الثاين أو الثالث أو الرابع لكتاب (الفتوحات املكية) ا
للشيخ، طبعة دار صادر بريوت وكلما قلت Lب كذا فأعين به الباب املذكور من 

  الفتوحات.
  م.1970: كتاب (روح القدس يف حماسبة النفس) للشيخ، مطبعة العلم دمشق ر -
  م.1996هـ/1416 : ديوان الشيخ، دار الكتب العلمية بريوتدي -
  : (حماضرة األبرار) للشيخ.م -
- s كتاب :L"لفرنسيةles soufis d’Andalousieمن االجنليزية "، ترمجهGérard 

Lecomte   دLريس. 1979وهو كتاب ( الدرة الفاخرة) للشيخ، دار السندL  
- A " كتاب :Ibn Arabî ou la quête du soufre rouge  لفرنسية لـ: كلودL "

  .Editions Gallimard 1989اس عدّ 

- R,G ::لفرنسيةL كتاب عثمان حيي حول تصانيف الشيخ وعنوانه  
 Histoire et Classification de l’œuvre d’Ibn Arabî) Répertoire général.(  

  .1964نشره املعهد الفرنسي بدمشق سنة 
  .متبوعة برقم الصفحة و بني قوسني املراجع مذكورة يف النص هذه -
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 الفـــصل األول

 
 

أســـرة 
 الشيــــخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 8 

  والد الشيخ مع رجال صاحلني
  

  جمزوء الرجز
  وإنين ابن حــامت      بيت السماح والكرم

                                        )II626( 
 

�ت من عرب بين يف العهد األول من الفتح اإلسالمي لألندلس، هاجرت بيو      
طي من اليمن إىل األندلس، واستقر بعضها جبنوب مرسية. ومن إحدى أسرها 

ألصالتها العربية ومتّيز رجال منهم Lلعلم  –ذات املكانة االجتماعية املرموقة 
ظهر والد الشيخ وهو علي بن  –والصالح، ونفوذ بعضهم يف األوساط احلاكمة 

(  بد هللا بن حامت أخي الصحايب األمري عديمن ولد ع حممد العريب بن عبد هللا
سنة). وكان للوالد علي  17بن حامت املشهور بكرمه (ت: قبل اهلجرة بهـ)  68ت:

عالية يف جيش حاكم مرسية أيب عبد هللا حممد بن سعيد بن مردنيش  ةمسؤولي
سنة. ويف النهاية تغلبوا على جيشه عام  15 الذي صارع و قاوم املوّحدين مدة حنو

مّدة سبع سنوات. وملا مات يف رجب عام وحاصروه مبرسية  560 مولد الشيخ سنة
إىل اخلليفة املوحدي أيب يعقوب يوسف بن عبد ذهب أبناؤه مع كرباء مرسية  567

وLيعوه فقّلدهم م) 1162( 558 املؤمن الذي توىل اخلالفة إثر وفاة والده عام
 568ع أسرته إىل اشبيلية عام بن حممد العريب م . وهكذا انتقل عليتمسؤوليا

ليستقر عامال يف الشؤون العسكرية بديوان السلطان طيلة خالفة أيب يعقوب 
  ).594(ت: ومدة خالفة ابنه أيب يوسف يعقوب املنصور) 580( ت:  يوسف

ألهله  كان الوالد علي مع اشتغاله Lلعسكر والسياسة مهتما Lلعلم وجمالسا      
قرطبة الفيلسوف ابن رشد الذي كان طبيبا أليب  للفقيه قاضي افكان صديق

  يعقوب يوسف.
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وكان تقيا ورعا حمبا للصاحلني، �ليا للقرآن حسبما يظهر من قّصة ذكرها      
مرضت ): " 1293 طبعة، VI :648: (سنة. يقول 12 وقعت له وعـمره حوايل الشيخ
ما كريهي املنظر علّي يف مرضي حبيث أين كنت معدودا يف املوتى. فرأيت قو  فغشي

يريدون إذاييت. ورأيت شخصا مجيال طيب الرائحة شديدا يدافعهم عّين حىت 
 أدفع عنك. فأفقت من غشييت ]يس[قهرهم؛ فقلت له: من أنت؟ قال: أz سورة 

ها ، وقد ختم]يس[سي يبكي وهو يقرأ سورة تلك، وإذا sيب رمحه هللا عند رأ
 –وهو يف سن املراهقة  –ملا رأى ابنه حممدا  فأخربته مبا شهدته". لكن الوالد علّيا

يتجرد لسلوك طريق الصاحلني وال جيد راحة إال يف اخللوة مع الزهد املطلق يف 
ل أهل الدنيا ونفور من أوساط السلطان، مل يشجعه ومل يعارضه. وكأنه بقى اأحو 

مرتددا بني جاذبني متعاكسني: جاذب التخوف عليه خلروجه عن الدائرة 
اعية املرموقة لألسرة ومزا´ها املادية والنفسية، وجاذب اإلعجاب به لتميزه االجتم

مبحاسن األخالق وبفيضان علوم عجيبة مل يسمع مبثلها من قبل. ومع تقّدم السن 
تغلب عليه هذا اجلانب الثاين و توّلد يف قلبه إقبال على احلق تعاىل ألّن االبن 

ّمة مريبة غري مباشرة لكن عازمة على إحلاقه حمّمدا أحاط والده Lطنيًا وتدرجييا ¶
بدوائر الصاحلني. ويف هذا اإلطار مجع بينه وبني أولياء ذوي أحوال مؤثرة.منهم أبو 

كان مفتوحا ): " 107مبا خالصته ( ر:  حممد عبد هللا القطان الذي وصفه الشيخ
رمهني، يصدع عليه يف القرآن و ال يتكلم إال به وال يرى غريه. زاهدا، مل جيمع د

Lحلق والنهي عن املنـكر حىت عرض نفسه للقتل؛ قاصما للجبارين، ما تفوته غزوة 
ت عندي، فلما يجال. صاحبته وكان حيبين كثريا. استدعيته ليلة ليباقط يف الروم ر 

أخذ جملسه جاء والدي رمحه هللا، وكان من أصحاب السلطان، فلما دخل سلم 
صلينا العشاء قدمت له الطعام وقعدت آكل،  عليه وكان والدي قد شاب. فلما

وانضّم والدي يغتنم بركته، فرّد إليه وجهه وقال: ´ شيبة منحوسة، أما آن لك أن 
أأمنت من  !تستحي من هللا ؟ إىل مىت تصحب هؤالء الظلمة ؟ ما أقّل حياءك 
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 –وأشار إّيل  –املوت أن ¹تيك وأنت على شر حالك ؟ أما لك يف ابنك هذا 
ظة ؟ شاب صغري يف شهوته قمع هواه وطرد شيطانه و عدل إىل هللا تعاىل موع

فصاحب أهل هللا . وأنت شيخ سوء على شفى حـفرة من النـار. فبـكى والـدي 
واعـرتف وأz يف ذلـك كله أتعجب. وأخباره كثرية. مجعت بينه وبني صاحيب عبد 

ا¦اهد  عنه". وصفات هذا هللا بدر احلبشي بقرطبة ومشينا معه إىل منزله رضي هللا
وال يكون يف   586 إنّه رآه سنة الصاحل هي صفات احلواري الذي قال عنه الشيخ:"

. وأّهم εكل زمان إال واحدا كالزبري بن العوام رضي هللا عنه يف زمان رسول هللا 
ميزة فيه مجعه يف نصرة الّدين بني السيف و احلجة فأعطى العلم و العبارة مع 

  ).II :8" (التحدي ومقاومة اإلقدام الشجاعة و 
حممد أبو محل الشيخ والده إىل وّيل كبري هو ، 586 ويف قرطبة أيضا خالل سنة     

الذي يقول عنه ما خالصته: " سكن قرطبة حىت مات ) 115(ر: خملوف القبائلي
محلت إليه والدي فدعا له، وكان جماب الدعوة. إذا  ε . عن إذن رسول هللا

أخذك احلال قبل أن تراه. فإذا رأيته رأيت منظرا عظيما. ال يفرت عن  دخلَت بيته
الفكر والذكر، سريع العربة، يعّم بدعائه كل اخللق. يف الليلة اليت زرته، رأيت يف 
املنام مجيع النبيني من آدم إىل حممد عليهم الصالة والسالم قد نزلوا. قال يل هود: 

استيقظت وجدته قد مرض من تلك الليلة فلبث جئنا ُعوادا زائرين أL حممد. وملا 
  أ´ما ومات".

عّرف الشيخ والده ، 590 سنوات، أي يف عام وبعد هذه الواقعة sقل من أربع     
sحد كبار الشيوخ من خلفاء الشيخ أيب مدين يف تونس وهو عبد العزيز املهدوي 

  الذي سنعود لذكره فيما بعد.
نظر س الرمحن ( افَ  أن أصبح من رجال نَـ وهكذا رّقى الشيخ والده إىل     

قال عنه: وكان أيب ) 49 – 35 – 34 – 24 – 15( أوصافهم يف األبواب من الفتوحات:
  كثريا ما تنشد: 
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  أحلمد ¿ ليس الرزق Lلطلب     وال العطا´ على فهم وال أدب
  إن قّدر هللا شيئا كنت zئلـه     وليس ينفعين حرصي وال نسيب

ال وعينه قريرة حبصوله على الفتح الكبري كما يظهر من الّنص الذي ختم وما مات إ
يف معرفة الشخص احملقق يف منزل األنفاس وأسراره بعد موته:  35 الشيخ به الباب

" ومن صفات صاحب هذا املقام يف موته، إذا نظر الناظر إىل وجهه وهو ميت 
، فيحار الناظر فيه، فإّن يقول فيه حي. وإذا نظر إىل جمس عروقه يقول فيه ميت

هللا مجع له بني احلياة و املوت يف حال حياته وموته. وقد رأيت ذلك لوالدي رمحه 
صورة األحياء، وممّا  من هللا يكاد أzّ ما دفناه إال على شك ممّا كان عليه يف وجهه 

كان من سكون عروقه وانقطاع نَفسه من صورة األموات.وكان قبل أن ميوت 
ن يوم يوم األربعاء. وكذلك كان. فلما كايوما أخربين مبوته وأنّه ميوت خبمسة عشر 

موته و كان مريضا شديد املرض، استوى قاعدا غري مستند، وقال يل:" ´ ولدي 
اليوم يكون الرحيل واللقاء" فقلُت له: " جزاك هللا ´ ولدي عين خريا. كل ما كنت 

بعضه، هو ذا أz أشهده". مث ظهرت  أمسعه منك تقوله وال أعرفه، ورّمبا كنت أنكر
على جبينه ملعة بيضاء ختالف لون جسده من غري سوء هلا نور يتألأل، فشعر ¶ا 
الوالد، مث إّن تلك اللمعة انتشرت على وجهه إىل أن عّمت بدنه، فقّبلته ووادعته 
وخرجت من عنده وقلت له:" أz أسري إىل املسجد اجلامع إىل أن ¹تيين نعيك". 

يدخل علّي ". ومجع أهله وبناته، فلّما جاء الظهر  ًدال يل: "رح وال ترتك أحفقا
جاءين نعيه. فجئت إليه، فوجدته على حال يشك الناظر فيه بني احلياة واملوت. 
وعلى تلك احلالة دفناه وكان له مشهد عظيم. فسبحان من خيتص برمحته من 

  يشاء".
يف نفس السنة اليت سافر فيها إىل  يف اشبيلية 590 هكذا تويف والد الشيخ عام
  عاما.  30تونس، وعمر الشيخ حينذاك 
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]]]]]]  
  

  أّم الشيخ مع نساء صاحلات
  

  الكامل
  إين امرؤ من مجلة األنصار                فإذا مدحتهم مدحت جناري     

                                                                             )I ،267 (  
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يف هذا البيت عّرب الشيخ عن قوله قبله: " وكانت أّمي تنسب إىل األنصار".      
من أسرة عربية أنصارية اندجمت Lملصاهرة مع قبيلة  –وامسها نور–فيبدو أّن أّمه 

  صنهاجة الرببرية  يف نواحي الغرب اجلزائري وتلمسان، وانتقل أفراد منها لألندلس. 
كان الشيخ عظيم الرب sمه حنوz عليها، ال يسافر إال Æذpا وال يفعل شيئا       

رة أحد  تعلمه إال برضاها. فرتاه وهو يف الثالثني من عمره يستأذpا يف سفر ل́ز
  ).111(ر: األولياء

وكما رّىب الشيخ والده إىل أن مات مفتوحا عليه، كذلك فعل sمه رLها      
رة صاحلات عارفات، منهّن نونه فاطمة بنت ابن  روحيا، فكان حيملها معه ل́ز

  املثىن اليت يصفها الشيخ مبا خالصته:
[ أبوها من قرطبة. دخلت الطريق وهي شابة، مث تزوجت رجال تقيا أصيب 

سنة إىل أن مات. فتجردت للعبادة زاهدة فيما سوى هللا؛  24فخدمته  Lجلَُذام،
قف مع شيء منه. كانت حمبة عارفة واهلة يف عرض هللا تعاىل عليها ملكة فلم ت

هللا. من رآها يقول عنها: "محقاء". فتقول: " األمحق من ال يعرف ربّه" دائمة 
الذكر والفرح L¿. وحيضر جملسها ُمؤِمُنو اجلن. كانت قليلة األكل جدا. صحبتها 

ة الكتـاب يف هللا بفاحت ووانتفعت ¶ا يف اشبيلية ورأيت هلا كرامات، منها أpا تدع
سنة  95أي مـطلب فيجيبها يف احلـني، فكانت رمحة للعاملني. عرفُتها وعمرها حنو 

وحتسبها بنت أربع عشر سنة من لطافتها. خدمتها سنني وبنيت هلا بيت من 
« قصب على قدر قامتها، فما زالت تعبد هللا فيه إىل أن درجت . كانت تقول يل:

رÊا تقول هلا:» ابية أz أّمك اإلهلية ونور أّمك الرت  " ´  وإذا جاءت والديت إىل ́ز
ها:" ما ينور، هذا ولدي وهو أبوك فربّيه و ال تعّقيه". وكانت تقول خماطبة جمالس

منكم أحـد يدخل علّي إال ببعضه ويرتك بعضه يف أغراضه من داره وأهله، إال 
ا قام قام بكله، حممد بن العريب ولدي وقرة عيين، فإذا دخل علّي دخل بكله، وإذ

وإذا قعد قعد بكله، ال يرتك خلفه من نفسه شيئا. وهكذا ينبغي أن يكون 
فقوهلا ألمه عنه: هو أبوك، ). II135  ،347 ،621 /، :III523: / 126( در:  الطريق".

  إشارة لرتبيته الروحية هلا]. 
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مشس أم ومن العارفات اللوايت صحبهّن الشيخ وهو يف العشرينات من عمره ´مسينة 
  )III : 35/  126(در:  الفقراء اليت يقول عنها ما خالصته

سنة، واختلفت إليها مرارا مبرشانة الزيتون غري بعيد  80 عرفتها أّول مرة وعمرها" 
عن اشبيلية مع عبد هللا املوروري. كانت صاحلة أّواهة الغالب عليها اخلوف مع 

نفسها. كبرية الشأن يف الرضى. ما لقيت قي الرجال مثلها يف احلمل على 
املعامالت واملكاشفات. اختربÊا مرارا يف Lب الكشف فوجدÊا متمكنة فيه،  

  كانت تسرت أحواهلا جدا، ورأيت هلا بركات كثرية".
ومن الصاحلات اللوايت لقيهّن الشيخ يف اشبيلية مث يف مكة وسافرا معًا من مكة  

ما ملخصه: " أصلها من قلعة ) s:174( إىل القدس زينب القلعية اليت يقول عنها
بين محاد. كانت من أهل القرآن وأزهد أهل زماpا. فرغم مجاهلا الرائع وثروÊا 
الكبرية، جتردت من الدنيا وجاورت مكة: صحبت شيوخا كبارا منهم ابن قسوم، 
والشرببويل، وميمون القرمزي، واحملدث الزاهد أبو احلسني ابن الصائغ، وأبو الصرب 

لفهري. مل أر أشد منها حمافظة على أوقات الصالة، وكانت من أذكى أيوب ا
عود لألرض إال بعد االنتهاء من تالناس. إذا ذكرت هللا ترتفع يف اهلواء عاليًة، وال 

  الذكر".
أمري  ةُ مَ أَ )  s:174(ومن الصاحلات اللوايت عشن جبوار مكة ولقيهن الشيخ      

  صته:املؤمنني اليت وصفها الشيخ مبا خال
" كانت واحدة زماpا يف أخالق الفتوة وخدمة الفقراء والصدق يف الطريق. شديدة 

ة احلال، وzلت مقام طّي ا¦اهدة لنفسها وتعظيم ر¶ا. تواصل الصيام، قويّ 
  األرض، فكانت تقطع املسافات البعيدة يف أسرع وقت".

بنت  صاحلة مبكة فاطمةورأيت املـرأة ال):" II:524( ومنهن أيضا تلك اليت قال عنها 
ها أبوها ضرL مربحا من غري جناية، فما أحّست بذلك، وكانت حتّس ـاج. ضربالت
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بشيء حيول بني ظهرها ومواقع السياط (...) وقد جرى لنا مثل هذا يف بدايتنا يف 
  حكاية طويلة ".

وماتت نور أم الشيخ وكل منهما قرير العني Lآلخر.ماتت بعد وفاة أبيه،      
  سنة. 30 جها، sشهر وعمر الشيخ حوايلزو 

وأجدادمها ثواب  ه بعد وفاته. فكان يُهدي له وألّمهه بوالدوواصل الشيخ برّ      
بعض الُقرLت، حىت إنه مل ينس وصل رحم مهجورة عند أكثر الناس، إذ قال يف 

  :)IV :69( من الفتوحات 454 الباب

قوى)،  ( أي نسب هللا هو التأرفُع نسيب إثبات النسب بطريقتني: طريق[     
يت يوم وطريق الرحم شجنة من الرمحن، وهو قوله: الولد سر أبيه. فكم بني رجل ¹

بقرابته، متوسال إىل الرمحن برمحه، وبني من ¹يت جاهال  القيامة عارفا بنسبه، مدل
ن ¶ذا كله، يعتقد األجنبية وبُعد املناسبة. وإن علم Lخلري فيكون عنده مبنزلة كو 

أبيه آدم منه وهو ابن آدم، فيجعل هذا مثل ذلك. فإن هذا النسب ال يعطي 
السعادة عنده، وهو غالط بل يعطي و يعطي. ولقد رأيت ذلك ذوقا مبكة يف 

فظهر يل ذلك يف مبشرة رآها بعض الناس لنا  υا عن أبينا آدم Êُ عمرة اعتمر 
أبينا آدم. رأى فيها من  وللجماعة اليت أمرÊا يف تلك الليلة Lالعتمار معي عن

التقريب اإلهلي وفتح أبواب السماء وعروج تلك اجلماعة وتلقاهم املأل األعلى 
مقطوعة آدم Lلتأهيل والسهل و الرتحيب إىل أن ¶ت وذهل مما رأى. فإن رحم 

عند أكثر الناس من أهل هللا، فكيف حال العامة يف ذلك. ولقد وصلتها حبمد 
توفيق إهلي، ومل أر ألحد يف عن رى فيها على سنيت. وكان جيب بهللا، وُوِصلت بس

ذلك قدما أمشى على أثرها فيها.فحمدت هللا على اإلنعام، وما اهتديت إىل 
  ذلك، إال Lلنسب اإلهلي...].

هم الذين اقتدوا Lلشيخ يف مثل هذا العمل. وقد ذكر الفقيه احملدث  وكثريٌ      
اشي املغريب بن حممد بـن أيب بـكر العيّ األديب الصويف أبو سامل عبد هللا 
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يف رحلته ( ماء املوائد) أن شيخه املال إبراهيم بن احلسن الكوراين هـ) 1090ت:(
أمره هـ) 1071( ت:  يـصفي الدين أمحد بن حممد القشاش يخليفة الشيخ األكرب 

، وقال له: إن الشيخ υخالل صحبته له Lحلرمني الشريفني Lالعتمار عن آدم 
ي الدين أرشد أصحابه لذلك ملا جرى بينهم احلديث الذي فيه قول هللا جل حمي

:" أخرج بعث النار". فقال هلم: تعالوا pدي ألبينا هدية نتخذ ¶ا  υجالله آلدم 
  عنده يدا حىت ال خيرجنا فيمن خيرج، وخرجوا مجيعا للتنعيم واعتمروا.

من  وهو -هـ)، 1294: كذلك جند الشيخ أL عبد هللا الكنسوسي املغريب ( ت
يف رسالة بعثها لبعص أتباعه يذكر  –هـ) 1230خلفاء الشيخ أمحد التجاين ( ت:

ذكراهم أهلم كالم الشيخ حمي الدين السابق مث ينصحهم Æهداء ثواب بعض 
  لألبوين آدم وحواء عليهما السالم.

  
  
  
  
  

  عّم الشيخ وخااله
  

  البسيط
  سمي فعّدلين خْلقا وسّواينالن         جو هللا أشأ من طّي وخُ    

                                                                                 )III:456(  

  الطويل
  يف كل عال وسافل ىفأْخوالنا ُخوالن والعّم طّيء       بُناة  الُعل
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  )252(د:                                                            
  وُخوالن قبيلة عربية تنسب إىل محري، كانت تسكن بني صنعاء ومأرب Lليمن.

):" وهو شقيق والدي I:85/  98 – 96ر:  –يقول الشيخ عن عمه ما خالصته (د 
أبو حممد عبد هللا من أهل هللا وخاصته. دخل الطريق وهو يف الثمانني من عمره 

من احملتمل أن يكون هذا و ,هللا  قبل موته بثالثة أعوام على يد صيب صغري من أهل
تعاىل ، وعـظه فنهض إىل هللا الصيب هو الشيخ حمي الّدين نفسه عندما كان صغريا 

قرآن الزمة يف كل يوم يهب   ةا¦هادة واخللوة والسواحل. كانت له ختم مالزما
نصفها لذلك الصيب، أدرك مقاما عاليا يف الوالية، فكان من أصحاب القلوب 

sنفاس الرمحان. يعرف طلوع الفجر وهو يف بيته بطريق الشم. وكان خيربz املتعشقة 
منها حتديده ليوم موته sربعة وأربعني يوما بعد وفاة ابن له. فمات كما  ،بعجائب

شـاهدz ذلك منه قبل  .الة العشاءـقال وهو يذكر هللا مستقبل القبلة بعد ص
  رجوعنا إىل الطريق" أي و الشيخ مـازال صبيا.

):" كان خالنا أبو II:17-18ويتكلم الشـيخ عن خـاله األول، فيـقول ما خالصته ( 
مسلم اخلوالين من أكابر العّباد.كان يقوم الليل.فإذا أدركه العياء، ضرب رجليه 
 بقضبان كانت عنده قائال هلا: أنتما أحق Lلضرب من دابيت. أيظن أصحاب حممد

هم عليه حىت يعلموا أpم نّ ننا؟ وهللا ألزامحأن يفوزوا به دو  صلى هللا عليه وسلم
خلفوا بعدهم رجاال. والعّباد هم صلحاء الظاهر والباطن، قائمون Lلفرائض، قد 

تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع  [عصموا من الـغل واحلسـد واحلرص املذموم:
   )16( ]]]]َيْدُعوَن رَبـَُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا

L وصاف الرمحن: عاملوا احلقs َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَالُوا [إلجالل وختلقوا
لقينا منهم مجاعة كثرية ذكرzهم يف كتبنا، ورأينا من أحواهلم ما ) 63( ]]]]َسَالًما

  تضيق الكتب عنها".
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:" ومن األولياء الزهاد وهم )II:18(أما خاله الثاين فيقول الشيخ عنه ما خالصته 
احلق على اخللق و على أنفسهم، فكل أمر هللا فيه رضى قاموا به. تركوا الذين آثروا 

الدنيا عن قدرة. كان منهم خايل حيي بن يغان. وكان قد ملك مدينة تلمسان. 
وكان يف زمانه فقيه عابد منقطع هو أبو عبد هللا التونسي، فبينما هو ميشي 

سلم عليه وسأله: " هذه وفاخر ثيابه، ف هوحشم خولهبتلمسان إْذ لقيه خالنا يف 
الثياب اليت أz البسها جتوز يل الصالة فيها؟ فضحك الشيخ. فقال له مما مّم 
تضحك ؟" قال: " من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك.مالك تشبيه 
عندي إال Lلكلب يتمرغ يف دم اجليفة وأكلـها وقذراÊا، فإذا جاء يبول يرفع رجله 

مليء حراما وتسأل عن الثياب ومظامل العباد يف البول. أنت وعاء  هحىت ال يصيب
عنقك". فبكى امللك ونزل عن دابته و خرج عن ملكه من حينه ولزم خدمة 
الشــيخ. فمسكه الشـيخ ثالثة أ´م مث جاءه  حببل فقال له:" أيها امللك قد فرغت 
أ´م الضيافة قم فاحتطب". فكان ¹يت Lحلطب على رأسه  ويدخل السوق والناس 

  خذ قوته ويتصدق Lلباقي.¹نظرون إليه ويبكون، فيبيع وي
فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو هلم يقول هلم :" التمسوا الدعاء من 
حيي بن يغان، فإنه ملك فزهد، ولو ابتليت مبا ابتلي به من امللك رمبا مل أزهد". ومل 

  امها يزاران ".يزل يف بلده ذلك حىت درج ودفن خارج تربة الشيخ وقرب 
) يف كتابه ( التشوف إىل رجال التصوف) خلال الشيخ 617ديل (ت:اوقد ترجم الت

بن يوغان من أمراء صنهاجة وشيخه أبو حممد عبد السالم  ءزك́رهذا ومساه: أبو 
التونسي. وقال عنه أنه ملا مات شيخه انتقل إىل الصحراء ومعه zقتان. وبعد مدة 

يقول يل: ال إله إال هللا. ´ حيي هجرتنا فال  يوم شيخقدم وقال:" رأيت يف الن
تزورz ؟ فعلمت أن هللا أراد قبض روحي ¶ذه األرض". فمكث شهرين ومات عام 

وُدفن يف روضة شيخه Lلعّباد يف ضاحية تلمسان، حيث دفن جبوارها بعد  537
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). وحدثوا عنه أن أهل تلمسان قحطوا فاستسقوا به 589ذلك أبومدين (ت:
  سقوا.ف

  

  شقيقتا الشيخ
  
  الوافر

  وحّي مشسـها أّم العـالء       وساكنيهـاور ـأال حّي القب
  مسية بنت خـري األنبـياء     بكي عليها   أبكيت وكيف ال 

  
 هذا مطلع قصيدة نظمها الشيخ يف رÒء أخته فاطمة أم العالء ( كتاب الكتب ص

  من جمموع الرسائل). 35
يخ إخوة سوى شقيقتني، الكربى أّم السعد والصغرى أّم املراجع ال تذكر أّن للش

  العالء. 
ومات والدهم ومل تتزوجا بعد، ذكرمها الشيخ يف كتابه (الدرة الفاخرة) خالل حديثه 
عن أحد الشيوخ الذين صحبهم يف بداية سلوكه الطريق فقال عنه ما 

لرببري. كان L¿ : " وهو صاحل العدوي ا)83 – 82/در:I:206/II:15/III:488:(خالصته
عارفا و للقرآن يف مجيع أوقاته �ليا.ال يتكلم إال zدرا وال يدخر شيئا لغد البتة. 
يعمل على مقام السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب. حالته تشبه حالة 

ولزم Æشبيلية مسجد الرطند أربعني سنة سنة أويس القرين. ساح متعبدا أربعني 
يت على قدمه مثله. وكان أفكان من أكرب املنقطعني إىل هللا. ما ر على التجريد، 

من الرجال الذين هم يف كل زمان مخسة وهم رجال االشتياق، فاألشواق تقلقهم 
يف عني املشاهدة، وهم من ملوك أهل طريق هللا. كل رجل منهم خمتص حبقيقة 

وا َعَلى الصََّلَواِت َحاِفظُ [صالة من الفرائض، ¶م حيفظ هللا وجود العامل.آيتهم: 
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فكان ال يفرت عن صالة يف ليل وال . ])238( َوالصَّالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا Pَِِّ قَانِِتنيَ 
 ماملالمية املسمني Lألقطاب املدبّرين الذين sيديهم عل pار، وكان من أكابر

 , آية هلم يف كل شيء )يدبّر األمر يفّصل اآل´ت(التدبري والتفصيل من اآلية: 
سّرها ومعناها، وهي حظهم من الزمان، فانظر ما و وهلم حقيقة ليلة القدر وكشفها 

أشرفهم. كان صاحل يفتقد أ´م احلج ويشهد مع احلجاج مبكة، تطـوى له األرض.  
أخربين sمور تقع يف املستقبل سنة وانتفعت به. و  13كـان له بنا تعلق وصـحبته 

 فأجبته sّن كرباهّن موعودة Lلزواج مع األمري أيب يتها كلها. سألين مرة عن أخيتفرأ
العالء بن غازون. فقال يل:" لن يقع هذا الزواج ألن هذا األمري وأLك سيمو�ن 

وسيحاول أقاربك حينئذ أن ترتك التجرد إىل الطريق، ، وستتكفل sختيك وأمك 
قبل pاية فإ´ك أن تذوق اخلل بعد العسل". وحتقق كل ما ذكره، فمات األمري 

بعد وفاة  –السنة دون أن يتزوج sخيت. وماتت أمي بعد ذلك بست سنوات 
. فرفضت يَ اتَ خْ واقرتح علّي أمري املؤمنني أن ألتحق بديوانه وأن يُزوج أُ  –الوالد 

  ا مع أهلي وابن عّم يل إىل فاس وزوجتهما بفاس".موسافرت ¶
وأمري املؤمنني املذكور  ،سنة 33وعمر الشيخ  593حدث ذلك كله يف بداية عام 

). وهكذا صرف 594هو اخلليفة املوحدي املشهور أبو يوسف يعقوب املنصور(ت:
الشيخ أختيه عن أوساط السالطني إىل دائرة الصاحلني بفاس. وكانت األختان يف 

وبني أخيهما حمي الّدين حب  وبينهما مستوى رفيع من التقوى و العلم واألدب
من رسالة تعزية بليغة طويلة بعثها الشيخ ألم سّعد عند وحنان كبري. يظهر ذلك 

  الء و فيها يقول:عوفاة أّم ال
" إىل حمل الوالدة األخت املكرمة أّم السعد، بلغ هللا ¶ا حيث امسها، وقّوى صربها 

جرها ويدعو هلا، وقد اتصل به األمر الذي ال بد منه وال أوربط على قلبها وأعظم 
البنت الشهيدة األخت الطيبة السعيدة الدرة البيضاء  حميص ملخلوق عنه: وفاة

مسية فاطمة الزهراء، املرجو هلا الغفران والروح و الرحيان يف دار الكرامة والرضوان 
  إخل..."
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أن يذكر على املتوّىف  –كما يفعل كثري من الصاحلني   –وكان من عادة الشيخ 
نار. ففي Lب الوصا´ األخري من سبعني ألـف مـرة: ال إله إال هللا بنية عتقه من ال

  يقول zصحا: )IV:474الفتوحات(
" والذي أوصيك به أن حتافظ على أن تشرتي نفسك من هللا بعتق رقبتك من 
النار sن تقول: ال إله إال هللا سبعني ألف مرة. فإن هللا يعتق رقبتك من النار أو 

خربين أبو العباس أولقد رقبة من تقوهلا عنه من الناس. ورد ذلك يف خرب نبوي". 
أمحد بن علي بن ميمون بن آب التوزري عرف Lلقسطالين مبصر قال يف هذا 
األمر:" إّن الشيخ أL الربيع الكفيف املالقي كان على مائدة طعام، وكان قد ذكر 
هذا الذكر و ما وهبه ألحد. وكان معهم على املائدة شاب صغري من أهل 

ّد يده إىل الطعام بكى فقال له احلاضرون: ما الكشف من الصاحلني. فعندها م
نك تبكي؟ فقال: هذه جهنم أراها وأرى أمي فيها. وامتنع من الطعام فأخذ يف أش

البكاء. قال الشيخ أبو الربيع فقلت يف نفسي: " اللهم إنك تعلم أّين قد هللُت 
نفسي".  ¶ذه السبعني ألفا وقد جعلتها عتق أّم هذا الصيب من النار. هذا كله يف

فقال الصيب: " احلمد ¿، أرى أمي قد خرجت من النار وما أدري ما سبب 
خروجها " وجعل الصيب يبتهج سرورا وأكل مع اجلماعة. قال أبو الربيع: فصّح 
عندي هذا اخلرب النبوي بكشف هذا الصيب، وصّح عندي كشف الصيب Lخلرب. 

ا ماتت".وذكر الشيخ وقد عملُت أz على هذا احلديث ورأيت له بركة يف 
ّ
زوجيت مل

) يف كتابه ( الوحيد يف سلوك أهل التوحيد): إّن 708عبد الغفار القوصي (ت:
الشيخ كان يقوم ¶ذا الذكر حىت ملن كانوا يعادونه ويؤذونه، َشَفاَعًة عند هللا تعاىل 

 هللا sن يغفر هلم وعتقا هلم من النار. وكان أحياz يقّسم السبعني ألفا من ال إله إال
-A:318مع بعض أصحابه، وسار على سنته هذه تلميذه صدر الّدين القونوي(

  )".واستمرت هذه السنة عند جل أهل الطرق الصوفية إىل اليوم.319
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روى جالل الدين السيوطي يف كتابه ( تنبيه الغيب ) يف الدفاع عن الشيخ ابن 
يوم عشرا ، فلما العريب : ( أن رجال من دمشق فرض على نفسه أن يلعنه كل 

مات هذا الرجل حضر ابن العريب جنازته مث رجع فجلس ببيته وتوجه للقبلة . فلم 
جاء وقت الغداء أحضر إليه فلم ¹كل ، ومل يزل على حاله إىل بعد العشاء ، مث 
التفت مسرورا وطلب العشاء وأكل . فقيل له يف ذلك ،  فقال : التزمت مع هللا 

يغفر هلذا الذي يلعنين ، وذكرت له سبعني آلف " ال  أن ال آكل وال أشرب حىت
  إله إال هللا " ، فغفر هللا له) . 

ويف هذا السياق ما جنده  يف pاية كتابه الفتوحات املكية ، فقد ختمه بدعاء 
طويل شامل مث سأل هللا أن جيعل مثل ذلك لكل املسلمني واملسلمات " ... ومن 

... ومن ظن يب خريا ومن مل يظن يب خريا " . مث عرفين ومسع بذكري أو مل يعرفين 
قال : " اللهم إين قد تصدقت بعرضي ودمي ومايل على عبادك فال أطالبهم 
بشيء من ذلك ال يف الدنيا وال يف اآلخرة وأنت الشاهد علي بذلك " ، وختم 

  Lلصالة على النيب سيدz حممد صلى هللا عليه وآله وسلم .
  

  زوجات الشيخ وأوالده –يخ مكانة املرأة عند الش
  

  الكامل
واألبدان                                                                              حإّن النساء شقائق الذكران    يف عامل األروا 

)III:87(  
  

  جمزوء الرجز 
  ســّر لنا وكن له                وجود خلق مسـتمر

  (يعين سر النكاح)                                                      
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  لوال النـتائج مل يكن                  للسر معىن يف البشر
                                                                             )III:114(  

  

النكاح يف الوجود، وذلك بكيفية متميزة  كثريا ما فّصل الشيخ مكانة ودور املرأة و
-178ب- 108ب  78:بII/180ص22ب – 11: بIمل مياثله فيها كتاب ( مثال:

/  389ب  – 382ب  – 256ص  356 ب 7- 324: ب III/  270ب  – 35فصل  198
IV:84 – 45427 / ب1) ( فصوص ب(     

ود من حيث وجالفمكانتها عنده ُتضاهي حقيقة احلقائق أو أّم الكتاب مفتاح 
احتضان رمحها ألكمل وامجع صورة أي اإلنسان. وهي تضاهي الّنفس الكلية أي 
اللوح احملفوظ املنفعل عن القلم األعلى انفعال حواء عن آدم عليهما السالم 
والقابل ملاء مداده الدافق. وهي ُتضاهي الطبيعة الكلية املنفعلة لألمر اإلهلي 

احلق فيها هو أكمل شهود. ومع أّن للرجل إلظهار صور الوجود. وهلذا فشهود 
  عليهّن درجة لكونه هو األصل، فقوÊّن أعظم قوة. يقول الشيخ ما خالصته:

" صورة رجوع العبد إىل هللا يف حمبة النساء أن يرى أّن الكل أحّب بعضه وحّن 
إليه، فما أحب سوى نفسه، ألّن املرأة يف األصل خلقت من الرجل من ضلعه 

نزهلا من نفسه منزلة الصورة اليت خلق هللا اإلنسان الكامل عليها وهي القصري. في
صورة احلق. فجعلها احلق جملى له. وإذا كان الشيء جملى للناظر فال يرى الناظر 
يف تلك الصورة إال نفسه. فإذا رأى يف هذه املرأة نفسه، اشتّد حّبه فيها ألpا 

، ولكن بشهوة حب والتذاذ وصلة صورته اليت هي صورة احلق. فما رأى إال احلق
يفىن فيها فناء حق حبب صدق، وقابلها بذاته مقابلة مثلية، ولذلك فين فيها بكله، 
فأمر Lالغتسال من النكاح لريجع Lلنظر إليه فيمن فين فيه. فإذا شاهد الرجل 
احلق يف املرأة كان شهودا يف منفعل. وإذا شاهده يف نفسه شاهدة يف فاعل. وإذا 

كان شهوده   -أي املرأة –عنه  نَ وَّ كَ ه يف نفسه من غري استحضار صورة ما تَ شاهد
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يف منفعل عن احلق بال واسطة. فشهوده للحق يف املرأة أمت و أكمل، ألنه يشاهد 
من حيث هو فاعل منفعل. فلهذا أحب صلى هللا عليه وسلم النساء لكمال احلق 

ملواد أبدا. فإنه غين عن العاملني. جمردا عن اشهوده احلق فيهن، إذ ال يشاهد احلق 
وإذا كان األمر من وجه هذا الغىن ممتنعا، فشهود احلق يف النساء أعظم شهود 
وأكمله. وأعظم الوصلة النكاح وهو نظري التوجه اإلهلي على من خلقه على صورته 
ليخلقه فريى نفسه.أّما الطريقة األخرى يف حّب النساء فإpن حمال االنفعال 

ين بظهور أعيان األمثال يف كل نوع. وال شك أّن هللا ما أحّب أعيان العامل والتـكو 
يف حال عدم العامل إال لكون تلك األعيان حمال االنفعال. فلما توجه عليها من  
كونه مريدا قال هلا: "كن".فكانت. فظهر ملكه ¶ا يف الوجود، وأعطت تلك 

ه تعاىل جبميع األمساء. فما ُحّبب ها، فعبدتـاألعيان ¿ حقه يف ألوهيته، فكان إل
النساء إال Lملرتبة وأpّن حمل االنفعال، فهّن له كالطبيعة للحق اليت فتح  ρللنيب 

واألمر اإلهلي. فإذا أحّب املرأة ملا ذكرzه فقد رّده  اإلراديفيها صور العامل Lلتوجه 
علهن هللا زهرة حيث  النساء جحبه إىل هللا تعاىل فأحبه هللا تعاىل برجعته إليه ...

كّن، وهّن فتنة يستخرج احلق ¶ّن ما خفي عناّ فينا، مما هو به عامل، وال نعلمه من 
، 593نفوسنا، فتقوم به احلجة لنا وعلينا، وهذا املقام أعطانيه احلق مبدينة فاس سنة 

فالنكاح أفضل نوافل اخلريات. والقطب يعلم من جتلي  قبل ذلك ما كان يل...
حيرضه على طلبه، فإنه ال يتحقق له و ال لغريه من العارفني عبوديته  النكاح ما

أكثر مما يتحقق له يف النكاح، إذ هو التجلي األعظم الذي خفي عن الثقلني إال 
من اختصه هللا به. ويشرتك الرجال و النساء يف مجيع املراتب حىت يف القطبية. وال 

أمرهم امرأة". فنحن نتكلم يف تولية :" لن يفلح قوم ولوا ρحيجبك قول رسول هللا 
:" إّن  ρهللا ال يف تولية الناس، واحلديث جاء فيمن واله الناس. ولو مل يرد قوله 
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َيٌة. أي كل ما يصح أن يناله الرجل من  النساء شقائق الرجال". لكان فيه ُغنـْ
  املقامات واملراتب والصفات ميكن أن يكون ملن شاء هللا من النساء".

يعين ¶ا القطبية اجلزئية لدائرة من دوائر الوالية  إمكانية نيل املرأة القطبية عن  قوله
و ال يعين به قطبية اخلالفة العظمى اليت ال يكون فيها يف كل زمان  ،أو مقاماÊا

ومكان إال فرد واحد يسمّى Lلغوث. ألنه من الثابت ا¦مع عليه عند أهل احلق 
ولة أو قطبة مفردة جلميع أهل زماpا. واستثىن أنه مل تكن امرأة قط نبية أو رس

 ρبعضهم فاطمة الزهراء رضي هللا عنها، فقيل أpا ورثت القطبانية من أبيها 
فمكثت فيها طيلة األشهر اليت عاشتها بعده. ولكن مقامها يف احلقيقة أجل 

،  أي أّم وأوسع وأشرف، وسورÊا هي اليت اختص ¶ا أبوها دون سائر املرسلني
حد األئمة: ال يقاس أحد من العاملني Ùل البيت األقربني. كـتاب وكما روي عن أال

وقد أْمجََع أهل احلق على أن الصحايب أفضل من القطب الذي هو أفضل أهل 
اليت وصفها أبوها أpّا سيدة نساء  ρزمانه. فكيف بفاطمة بضعة رسول هللا 

  العاملني.
  ):IV:84-85( فلنسمعه وهو يقول أّما عن عالقات الشيخ الشخصية Lملرأة

" كنت من أكره خلق هللا تعاىل يف النساء ويف اجلماع يف أول دخويل يف هذا 
الطريق. وبقيت على حنو ذلك حنوا من مثاين عشرة سنة إىل أن شهدت هذا املقام 

لذلك ملا  وكان قد تقدم عندي خوف املقت. –يعين سّر النكاح احملمدي  –
فأحّبهن بتحبيب هللا إليه.  ρبوي أن هللا حّبب النساء لنبيه وقفت على اخلرب الن

فلما صدقت مع هللا يف التوجه يف ذلك من خويف مقت هللا حيث أكره ما حبّبه 
هللا لنبيه، أزال عين ذلك حبمد هللا، وحبّبهن إّيل، فأz أعظم اخللق شفقة عليهّن 

ال عن حب طبيعي. وال وأْرعى حلقهن، ألين يف ذلك على بصرية، وهو عن حتّبب 



     
 

 26 

 ρيعلم قدر النساء إال من علم وفهم عن هللا ما قاله يف حق زوجْيت رسول هللا 
عندما تعاونتا عليه وخرجتا عليه كما ذكر يف سورة التحرمي. وجعل يف مقابلة هاتني 

وينصره وهو هللا وجربيل وصاحل  ρاملرأتني يف التعاون عليه من يعاون رسول هللا 
  املالئكة بعد ذلك...". املؤمنني مث

يكون ذلك Æشبيلية؛ لكن  نلكن مىت وأين تزوج الشيخ أّول مرة ؟ من احملتمل أ
ومن احملتمل أنه كان .598من املستبعد أن تكون زوجته سافرت معه للمشرق عام 

إّن الثَّاِبَت هو أن الشيخ تزوج له منذ بلوغه جارية واحدة أو أكثر من ملك اليمني 
  :)I:278/III:235( فرتات خمتلفة من عمره. منهن اليت يقول عنها بعدة نساء يف

ين املرأة الصاحلة مرمي بنت حممد بن عبدون بن عبد الرمحان البجائي قالت: ت" حدث
رأيت يف منامي شخصا كان يتعاهدين يف وقائعي وما رأيت له شخصا قط يف عامل 

وهللا أقصد الطريق ولكن احلس.فقال هلا: تـقصدين الطريق.قـالت: فقلت له: أي 
ال أدري مباذا. قالت: فقال يل: خبمسة وهي التوكل واليقني والصرب والعزمية 
ها علّي، فقلت هلا: هذا مذهب القوم". وقال أيضا عنها:  والصدق. فعرضت ر́ؤ

. فزوجته هاته كانت )II:417( إن هلا Lلتحقق Lلتوحيد أوفر حظ وأعظم نصيب 
شيخ يف مدارج الوالية و املعرفة، وعاشرته ُجّل عمره ويف من الصاحلات، رقاها ال

جّل أسفاره مؤنسة وخادمة له. ورمبا عاشت بعد وفاته، فامسها مذكور يف مساع 
. وذكرها )A:112(حبلب يف آخر كتاب ( نظم الفتوح املكي)  630مؤرخ يف عام 

لألموات. وهذا  مرتني يف الفتوحات ومل يتبع امسها Lلرتحم عليها كعادته عند ذكره
دليل على أpا كانت حية وقت كتابته األخرية للفتوحات اليت أمتها حنو السنتني 
قبل وفاته. وقد عّرف الشيخ شروط الصالح الذي وصف به زوجته بقوله 

)IV:123:( ،فمن شرط الصالح استصحاب العصمة يف احلال و القول والعمل "



     
 

 27 

عارفني Lملواطن و املقامات واآلداب، وال يكون هذا إال ألهل الشهود الدائم وال
  فيحكمون نفوسهم، فيمشون ¶ا مشي ر¶م من حيث هو على صراط مستقيم".

وتزوج الشيخ أيضا بفاطمة بنت يونس بن يوسف أمري احلرمني. وهي أّم ابنه عماد 
الدين حممد الكبري الذي وقف عليه النسخة األوىل من الفتوحات املكية اليت انتهى 

. ذكرها الشيخ يف آخر هذه النسخة بدون ترّحم. أي أpا  629تها عام من كتاب
كانت حية مع الشيخ حىت أواخر عمره ورمبا عاشت بعده. وقد تويف عماد الدين 

  ودفن حذو والده. 667بدمشق عام 
يقول:" وكان لنا أهل تقر العني ¶ا  )II:57 -58(ويف كتابه (حماضرة األبرار)      

هذه الزوجة هي وبينها فتذكرÊا ومنزهلا Lحللة من بغداد". فمن  ففرق الدهر بيين
  البغدادية؟ يبقى السؤل مطروحا.

إنّه تزوج Lألzضول أّم صدر الّدين القونوي  )A :269-270( وتقول بعـض املصادر 
 55بعد وفاة أبيه زوجها األول جمد الّدين إسحاق الرومي، وعمر الشيخ حوايل 

لكل من أدركه  ن اليت ذكرها الشيخ يف ر́ؤ شفاعتهم جناسنة. فهل هي خاتون أ
بصره يوم القيامة ( كتاب املبشرات) ؟ وهل هي أم ابنه الثاين حممد سعد الدين 

غريها؟ وكان ابنه هذا عارفا صاحلا شاعرا جميدا له  همُّ أُ  مأ 618املولود مبلطية عام 
الر́ؤ ذكر الشيخ أّن له ودفن حذو والده. ويف تلك  656ديوان وتويف بدمشق عام 

مرمي بنت حممد أو  مْ زوجة امسها أم عبد الرمحان. فهل هي فاطمة بنت يونس أَ 
  غريمها؟ 

ويف كتابه (نتائج األذكار) يذكر الشيخ أّن من أصحابه صهره حممد بن سعد      
بن قمر الدمشقي. فما قرابته من زوجة الشيخ الدمشقية ؟ كل  شالدين بن مردنو 

  ئلة تبقى مطروحة.هذه األس
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ومراجع أخرى تذكر أن الشيخ تزوج يف دمشق بنت قاضي املالكية زين الدين      
الذي قدمت أسرته من جباية. لكن هذا اخلرب بعيد  )681عبد السالم الزواوي (ت: 

عن الثبوت، ورّمبا اختلط مبا ذكر عن زواجه ببنت زكي، حيث أّن مراجع أخرى 
مشق بنت قاضي قضاة دمشق زكي الدين طاهر بن زكي أوثق تقول إنّه تزوج يف د

؛ ويف ديوانه جند أبيا� جييز فيها بنت زكي يف الطريق وإْلَباِس )A:301(  )617(ت: 
  خرقة الصوفية ملن يستحقها يقول فيها:

  

  البسيط
  األدبـألبسُت بنت زكي الدين خرقتنا       من بعد صحبتها إ´ي ب

  ر الريبـها        وقّدست ذاÊا عن أكثختّلقـت َفَصَفْت منها موارد
  ادق وأبـملا حـويت علوما أتت أكثرها        أخذÊا عن ُمرّب ص

  بعد التحقق Lألمساء والنـسب   فلتلبس البنت من شاءته خرقتنا      
  على الشروط اليت أودعتها كتيب   لكـل إنس وجن بعد صحبتهم    

  
  

فيهــا أمســاء لنســاء ألبســهّن الشــيخ اخلرقــة كرمــز ويف نفــس الســياق، جنــد أبيــا� أخــرى 
لرتبيتـــه الروحيـــة هلـــن، وأشـــار ألمســـائهن بفاطمـــة وصـــفية وبـــدر وســـت العـــيش ودنيـــا 

وأميمــة  وســفرى وشــرف ســت العابــدين وأّم حمّمــد وزمــّرد وزينــب ومجيلــة وُعليــة وهنــد
  اليت ملا منحها لباس خرقة الطريق خاطبها ¶ذه األبيات:

  
  وداــفيـه مدة       وسجـدت فيه  لإلله سجهذا عبـدُت هللا 

  اودــونظمـُت فيه فرائدا وعق   رت  فيه للعلوم آللئا    ـونثـ
  وداــفلتلبـسيه فإنه مـن أمـرz      واستـلزمي ¿  فيـه عه
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  به  وجه  الزمان فإنه     يف مثل هذا لو علمت حسودا واضريب
  ا مل يـزل مقصودابه قرب اإلله فإنه     يف مثل هذ يواقصـد

  داـأوليتُـها ألبـسُتها التمجي     ملاَ ي أهال ـتملا رأيـت اُميم
  

و مـــن اللـــوايت أخـــذن عنـــه أيضـــا أم دالل وأم رســـالن بنتـــا أمحـــد بـــن مســـعود املقـــري 
  موجودان مع من مسع أبواL من الفتوحات على الشيخ يف  فامسامهااملوصلي.  

 601ه كتـــاب ( روح القـــدس) يف عـــام .وأبومهـــا مســـع عنـــ637و  636دمشـــق عـــامي 
: L )Aملوصل، كما أخذ الشـيخ عنـه أحاديـث وأخبـاراً ذكرهـا يف ( حماضـرة األبـرار) 

266.(  
لــه بنتـا ماتــت صــغرية امسهــا زينـب، يقــول عنهــا وهــو يــتكلم  وأخـري فالشــيخ يــذكر أنّ 

وقــد ): IV:117/III:17(علــى مــن أويت احلكمــة صــبيا كيحــي وعــيس عليهمــا الســالم 
ق يف املهــد مجاعــة، أعــىن يف حــال الرضــاعة، وقــد رأينــا أعظــم مــن هــذا.رأينا مــن نطــ

تكلـم يف بطـن أمـه وأّدى واجبـا. وذلـك أّن أمــه عطسـت وهـي حامـل بـه، فحمــدت 
هللا فقــــال هلــــا يف بطنهــــا: يرمحــــك هللا، بكــــالم مسعــــه احلاضــــرون. وأمــــا مــــا يناســــب 

الرضـــاعة، وكـــان عمرهـــا يف الكــالم، فـــإّن ابنـــيت ســألتها كاملالعـــب هلـــا وهـــي يف ســن 
قريبـا منهـا، فقلـت هلـا حبضـور أمهـا وجـّدÊا: ´ بنيـة مـا تقـولني أو ذلك الوقـت سـنة 

يف الرجل جيامع أهله وال ينزل؟ فقالت: جيب عليـه الغسـل. فتعجـب احلاضـرون مـن 
ذلــك. وفارقــت هــذه البنــت يف تلــك الســنة وتركتهــا عنــد أّمهــا وغبــت عنهــا وأذنــت 

ك الســنة، ومشــيت أz مــن العــراق إىل مكــة. فلمــا جئنــا املعــرف، ألمهــا Lحلــج يف تلــ
خرجــت يف مجاعــة معــي أطلــب أهلــي يف الركــب الشــامي، فــرأتين وهــي ترضــع ثــدي 
أمهــا. فقالــت: ´ أمــّي، هــذا أيب قــد جــاء. فنظــرت األّم حــىت رأتــين مقــبال علــى بعــد 
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، ضـــحكت وهـــي تقـــول: هـــذا أيب هـــذا أيب. فنـــاداين خاهلـــا فأقبلـــت. فعنـــدما رأتـــين
  ورمت بنفسها علّي وصارت تقول يل: ´ أبت ´ أبت.

  ) وفيها 241ومما يناسب هذا الفصـل واقعة أوردها الشـيخ يف ديوانه (ص: 
  

تَــــْنيِ يصـــفان حـــال كثـــري مـــن الرجـــال مـــع زوجـــاÊّن. ومهـــا للفكاهـــة أقـــرب.  ذكـــر بـَيـْ
ه الشـــافعي، ) الفقيـــ660يقـــول:" رأيـــت يف الواقعـــة عـــّز الـــدين ابـــن عبـــد الســـالم (ت:

 zوهو على مصطبة كاملدرسة يعلم الناس املذهب، فقعدت إىل جانبـه. فرأيـت إنسـا
قــد أتــى إليــه يســأل عــن كــرم هللا تعــاىل، فكــان ينشــده بيتــا يف عمــوم كــرم هللا تعــاىل 

، فكنــت أقــول لــه: إّن يل يف هــذا املعــىن بيتــا مــن قصــيدة. فكلمــا جهــدت أن هبعبــاد
لوقـــت، فكنـــت أقـــول لـــه: إّن هللا تعـــاىل قـــد أجـــرى علـــى أتـــذكرُه مل أتـــذكره يف ذلـــك ا

لســاين يف هــذا الوقــت يف هــذا املعــىن مــا أقولــه.فقال يل : قــل، وهــو يبتســم، فينطقــين 
  هللا تعاىل sبيات مل تطرق مسعي قبل ذلك، وهي:

  البسيط
  هللا أكرُم أن حيـظى بنـعمته     الطائعون ويشقى ا¦رم العاصي

  ¶ا     املؤمنني فمن داٍن ومـن قاصي فـكآالم يصيبُ  يوإن شق
  اصمفـلـسهم ورب أوق إليه    د ــلكنهم عـامل L¿ مستن

فكان يبتسم. فبينما حنن كذلك إذ مّر القاضي مشس الدين الشـريازي ( أحـد قضـاة 
) رضـــي هللا تعـــاىل عنـــه). فلمـــا 636الشـــام أمضـــى وقتـــه يف التـــدريس والروايـــة ( ت: 

وجـاء فقعـد إىل جانـب العِـزَّ بـن عبـد السـالم، مث أقبـل علـّي أبصـرين، نـزل عـن بغلتـه 
عبـد السـالم: وقبلتـه يف فمـه. فقـال العِـزُّ بـن وقال: أريد أن تقّبلين يف فمي. فضـّمين 
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. والتقبيــل قبــول يطلبــه مــين فإنّــه شــخص قــد حســن  ،مــا هــذا؟ فقلــت لــه: إzّ يف ر́ؤ
  أجله. ظنه يب، وقد خطر له ِقصر أمله وقبيح عمله واقرتاب 

  

مثّ قمـــــت فعضــــــدته حــــــىت ركــــــب وانصــــــرف. مث قــــــال يل العــــــز Lإلميــــــاء والتلــــــويح ال 
Lلتصريح: كيف حالك مع أهلك ؟ فكنت أنشده بيتني ما طرقا مسعـي قبـل ذلـك، 

  بل كان هللا ينطقين يف ذلك الوقت ¶ما ومها:
  البسيط

  إذا رأى أهل بييت الكيس ممتلئا          تبّسمت ودنت مّين متازحين
  هْت وانثنت عين تقاحبينرّ تك    مه      ـوإن رأته خلّيا من دراهـ

  
فكـان يقــول يل يف إشــارته: كلنـا مــع األهــل ذلــك الرجـل، وهللا لقــد صــدقت. وههنــا 

. وهـذه الـر́ؤ تشـري إىل صـلة الـود واالحـرتام املتبـادل بـني "انتهت املبشرة وهللا الواقي
إقامتهمـــا بدمشـــق. وســـنعود إىل ذكـــر الشـــيخ واإلمـــام العـــز بـــن عبـــد الســـالم خـــالل 

  الصلة بينهما الحقا.
امدين على الفهم السطحي مل يفهموا حقيقة كالم الشـيخ واملالحظ أن كثريا من اجل

عــن احلــّب واملــرأة واألمهيــة املركزيــة للنكــاح االجيــادي، فبــالغوا يف اإلنكــار عليــه حــىت 
ب ( اليـاء) خـالل حديثـه اÊمه بعضهم LإلLحيـة. وقـد رّد هـو نفسـه علـيهم يف كتـا

  عن سر النكاح فقال:
لتمكنــه فيــه، وكــذلك األكــابر مــن  ρ[وكــان ممــن حتقــق يف هــذا املقــام ســيدz حممــد 

ســادات هــذا الطريــق. وأكثــر أهــل الطريــق عمــي علــيهم هــذا املقــام وختيلــوا أنــه مـــن 
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مراتــب الــنفس. وهيهــات وســر الوجــود مــرتبط بــه. فكيــف يكــون حجــاL عنــه؟ وإمنــا 
  ئد حتجب وكذلك مشاركة األنقص يف الصـورة. وما أنكره العوا

إال مــن وقــف مــع الصــورة والشــهوة البهيميــة، ولــو وقــف مــع حكمــة اإلجيــاد وســرعة 
زوال تلك اللذة كمشاهدة الذات ومنزهلا من األنوار كالربق، عرف قدر ما هام فيـه 

هـــي احلقـــائق  ومـــا طلـــب. وعـــامل الصـــور كامـــل يف نفســـه، وإّمنـــا ينظـــر يف األشـــياء مبـــا
عليـــه، وهـــو عزيـــز جـــدا. ولقـــد متّنيـــت أن حيصـــل بيـــدي مـــن يـــرتك النظـــر يف األشـــياء 
حبكــم الغـــرض و الوضــع وينظـــر فيهـــا مبــا قلنـــاه ومــا وجـــدzه حـــىت اآلن. وأz ال أزال 
متعوL مبا برد علّي وال أجد حمال أضعه فيه، فال فهم Òقـب وال تسـليم كامـل. وهـذه 

  .]نفثه مصدور

  حلّب واجلمال اإلهليالشيخ مع ا
  

  الطويل
  وملـا رأيت احلـب يعـظم قدره       ومـايل به حـىت املـمات يدان 

  تعشقت حب احلّب دهري ومل أقل       كفاين الذي قد نلت منه كـفاين
  فأبـدى يل احملـبوب مشس اتصاله       أضـاء ¶ا كـوين وعني جناين

  ع يل يف احلـني خط أمانوذاب فـؤادي خـيفة من جالله        فوقّـ
  ونزهـين يف روض أنـس مجـاله       فغبت عـن األرواح والـثقالن
  وأحضـرين والّسـر من غـائب        وغيبـين واألمـر مـين دانـي

                                                                                      )II:322(  
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ملعرفة مقام اّحملبة وهو من أطول وأروع  178فتوحات) الباب خّصص الشيخ يف ( ال
أبواب ( الفتوحات )، وال أعلم أّن أحدا كتب مثله يف موضوعه أبدا. وضمنه أكثر 

  وصال مبا مساه " جمايل  44بيتا من نظمه، وختمه بنحو  130من 
  ".احلق للعارفني احملبني يف منصات األعراس إلعطاء نعوت احملبني يف احملبة

ذا الباب فّصل التمييز بني احلب اإلهلي و احلّب الروحاين و احلّب الطبيعي ويف ه
و احلّب العنصري. وللشيخ عشرات القصائد يف هذا املقام. لكن مجيع ما كتبه فيه 
شعرا ونثرا إّمنا يتعلق Lحلّب اإلهلي احملمدي الشرعي. واستعمل أحياz عبارات 

كرمز وسّلم لذلك احلّب اإلهلي املقّدس   ةياحلسّ الغزل و احلّب العنصري بصورة 
حببيب هللا ومنه قال:" ُحبِّب إّيل من دنياكم  ρالذي منه تسمّى ّسيدz حممد 

النساء والطيب وجعلت قرة عيين يف الصالة". فقرن النساء Lلصالة وكالمها قرة 
األئمة  ألّن عينه ال تستقر إال يف أكمل مشهد للحق تعاىل، وهو سّيد ρعني له 

تَِنا  [الذين أخرب هللا عن دعائهم: َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ[َّ
  .74الفرقان ] قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما

يقـول الشـيخ يف هـذا البــاب:" وأْلطـُف مـا يف احلـّب مــا وجدتـه، وهـو أن جتـد عشــقا 
امتنـاع نـوم ولـذة بطعـام، وال يـدري فـيمن و طا وهوى وشـوقا مقلقـا وغرامـا وُحنـوال مفر 

ــــك  ــــه ذوقــــا. مث بعــــد ذل وال مبــــن، وال يتعــــّني لــــك حمبوبــــك، وهــــذا ألطــــف مــــا وجدت
فيتعلق ذلك احلب به أو ترى شخصا فيتعلـق Lالتفاق إّما يبدو لك جتل يف كشف 

لك كان حمبوبك وأنـت ال تشـعر، ذذلك الوجد الذي جتده به عند رؤيته، فتعلم أّن 
أو يــذكر شــخص فتجــد امليــل إليــه بــذلك اهلــوى الــذي عنــدك، فــتعلم أنّــه صــاحبك، 

ف حجـاب الغيـب (...) وهذا من أخفـى استشـراف النفـوس علـى األشـياء مـن خلـ
  ا ذقنا هذا املقام قلنا فيه:ومل
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  الطويل
  ف الصرباومل أدر من أهوى ومل أعر         ـجة ـعلقت مبن أهواه عشرين ح

  راــوال نظرت عيين إىل حسن وجـهها         وال مسعت أذzي قط هلا ذك
  راــإىل أن تراءى الربق من جانب احلمى        فنّعمين يومـا وعّذبـين ده

  
  فإz ال نعّرب إال عّما ذقناه:،ولنا أيضا يف هذا املعىن ذوقا

  الطويل
  من هذا الذي قال ال أدري وال أدري    علقت مبن أهواه من حيث ال أدري   

  

ولنا يف هذا املعـىن ذوقـا يف أّول دخـويل إىل الشـام ( أّول دخولـه لفلسـطني كـان عـام 
وهـو متوجـه مـن العـراق  602وهو متوجه للحج. وأّول دخولـه لسـو́ر كـان عـام  598

إىل األzضـــول)، وجـــدت مـــيال جمهـــوال مـــدة طويلـــة يف قصـــة طويلـــة إهليـــة متخيلـــة يف 
  فقلنا خناطبها يف ذلك Lحلال ولسانه: صورة جسدية،

  الطويل
  ه قل يلـأقول وعندي من هواك الذي عندي     مقالة من قال احلبيب ل

  دخلت الشام خولطت يف عقلي     فلم أر قبلي يف اهلوى عاشقا مثلي اّ ومل   
  عشقت وما أدري الذي قد عشقته      أخالقي احملبوب أم هو من شكلي

(...)  
  هلاجلاحلّب من بني أضلعي       لقد غصت ´ مسكني يف أحبر  فنادى منادي

  أال فاستمع قويل وخذ سر حكميت       فإين مـن أهـل التعليم والفـضل
  لى ــ بعدها        إذا أنت حصلـت اثـْنَـتَـْنيِ عنيبسبع وعشـر مث مخـس

  لـكم شـكل بديع مربع      متاما على الوصل الذي فيه والـفصل ميقو 
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  ل امسـه هللا بيـاz حمـققا      فكان اسم حمبويب على صورة األصلكمثـ
  

يشري الشيخ يف األبيات األخرية إىل اسم: زينب الذي أعداد حروفه حبساب اجلمل  
. وقـــــد صـــــرّح بـــــذلك بعـــــد ذلـــــك بصـــــفحات حيـــــث 69=2+50+10+7كمـــــا ذكرهـــــا 

  هي:يقول:"... من قصيدة لنا يف جملى حقيقة جتلت لنا يف حضرة شهودية و 
  املتقارب

  تعجبُت من زينب يف اهلوى      وليس لنا غريها مذهب..."
  

َزْيــن ب أي مجــال َزيّْ نَبـــِي، أو واملالحــظ أّن لفظــة: زينــب ميكــن تقســيمها هكــذا: 
احملمدية. تلك هي قرة عني الشيخ اليت احلقيقة الباء أّول حروف البسملة ورمز لنور 

دس، ولـــه جمموعـــة قصـــائد يف جـــزء عنوانـــه هــــ Lلقـــ 602ألـــف فيهـــا كتـــاب البـــاء عـــام 
ـــ). ويف هــذا البــاب أيضــا، يقــول يف واقعIII:119(الزينبيــات) ( ة: [ رأيــت احلــق قيهــا ــ

يف هــذه األبيــات ومســاين Lســم مــا مسعــت بــه قــط إال منــه تعــاىل يف مــا خيــاطبين مبعــىن 
 تلـــك الواقعـــة وهـــو: نـــرد´ر، فســـألته تعـــاىل عـــن تفســـري هـــذا اللفـــظ فقـــال: ممســـوك

املخصــوص  71أبيــا� مــن قصــيدة توجــد بتمامهــا يف البــاب  الــدار]، مث ذكــر الشــيخ
  وفيها يقول: )I:640/II:321(بيتا  L23لصوم تتّضمن 

  

  الطويل
  مسكتك يف داري إلظهار صوريت    فسبحانكم جملى وسبحان سبحان

zفما نظـرت عينـاك مثلي كامال    وال نظرت عني كـمثلك إنسا  
(...)  

  وأكمل مين ما يكون فقد zL          حضريتصوص بصورة ألنك خم
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 406هـــو  –Lعتبـــار تضـــعيف الـــّدال  –واملالحـــظ أّن عـــدد كلمـــة (ممســـوك الـــدار) 
الذي هو جممـوع أعـداد احلـروف العشـرة املشـكلة للبسـملة (بسـم ال ه رح ن ي = 

ن وهــــو جممـــــوع األعـــــداد الثمانيـــــة والعشـــــري )406=2+60+40+1+30+5+200+8+50+10
األوىل( انظــــر دالالت هــــذا العــــدد األخــــرى يف كتابنــــا ( مفــــاتيح فصــــوص احلكــــم). 

هو عدد منـازل الفلـك وعـدد احلـروف وعـدد مراتـب الوجـود كمـا فّصـلها  28والعدد 
من ( الفتوحات)، فهو رمز للعامل sسره الذي هو جملى مجال  198الشيخ يف الباب 

مــــن (  372ارات رائعــــة يف البــــاب احلــــق تعــــاىل. وقــــد فّصــــل الشــــيخ هــــذا املعــــىن بعبــــ
  الفتوحات) املتعلق مبنزل سورة يوسف حيث يقول Lختصار:

  

أنّه قـال:" إّن هللا مجيـل  ρ" ورد يف اخلرب الصحيح يف صحيح مسلم عن رسول هللا 
حيــّب اجلمــال ". وهــو تعــاىل صــانع العــامل وأوجــده علــى صــورته، فالعــامل كلــه يف غايــة 

أمجــل وال أبــدع مــن العــامل، ألّن احلســن اإلهلــي قــد حــازه اجلمــال. فلــيس يف اإلمكــان 
فهو مجاله إْذ لو نقص منه  )أعطى كل شيء خلقه (وظهر به، فإنّه كما قال تعاىل:

شـيء لنـزل عـن درجـة كمـال خلقـه فكـان قبيحـا، مث هـدى أي بـّني َذلـك لنـا. وهلــذا 
ســبحانه اجلميــل، هــام فيــه العــارفون وحتقــق مبحبتــه املتحققــون، ألنّــه مــرآة احلــق وهــو 

واجلمال حمبوب لذاتـه واهليبـة لـه يف قلـوب النـاظرين إليـه ذاتيـة، فـأورث احملبـة واهليبـة، 
فهو املتجلي يف كل وجه، واملطلـوب مـن كـل آيـة، واملنظـور إليـه بكـل عـني. فجميـع 
العامل له مصل وإليه ساجد وحبمده مسّبح. فال ينكر على العارف مـا يهـيم فيـه مـن 

 أّن هـذا األمــر كمـا ذكــرzه مــا أحـّب نــّيب وال رسـول أهــال وال ولــداً، وال العـامل. ولـــوال
وتقلــــب العــــامل هــــو عــــني اآل´ت،  ،آثــــر علــــى أحــــد أحــــدا، وذلــــك لتفاضــــل اآل´ت

وليست غـري شـؤون احلـق الـيت هـو فيهـا. أّمـا أهـل اجلمـال العرضـي واحلـّب العرضـي، 
هــذا أبلــغ رّد علــى مــن فظــل زائــل وغــرض ماثــل وجــدار مائــل..." ويف كــالم الشــيخ 
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ــا مــاد´ خصوصــا يف ديوانــه ( ترمجــان األشــواق). وقــد شــرحه يف  رأى يف أشــعاره حّب
هــا Lلنظــام، واملتجســدة يف ا(ذخــائر اإلغــالق)، وفيــه تــرجم عــن حّبــه اإلهلــي ملــن مسّ 

  فتاة عارفة كاملة لقيها عند الكعبة وفيها يقول ما خالصته:
مجاعـة مـن الفضـالء. ومل أر فـيهم مـع فضـلهم  ، ألفيت ¶ـا598" ملا نزلت مكة سنة 

ــــّدين األصــــفهاين (ت:  ــــل اإلمــــام مكــــني ال ــــه شــــيخة 609مشــــغوال بنفســــه مث ) وأخت
احلجــاز بنــت رســتم. فأمــا الشــيخ، فســمعنا عليــه كتــاب الرتمــذي يف احلــديث وكثــريا 
مـــن األجـــزاء. وأجـــازين هـــو وأختـــه يف مجيـــع مســـموعاÊما. وكـــان هلـــذا الشـــيخ بنـــت 

ظـــام وتلقــب بعــني الشــمس والبهــاء، مــن العابــدات والعاملــات الســائحات تســّمى Lلن
الزاهدات، شيخة احلرمني وتربية البلد األمني ِبَالَمْنيٍ. فكل اسم أذكره يف هذا اجلـزء 
ـــــة والتنـــــزالت  ـــــواردات اإلهلي ـــــى اإلميـــــاء إىل ال ـــــه عل فعنهـــــا أكـــــىن. ومل أزل فيمـــــا نظمت

ً علـــ ى طريقتنـــا املثلـــى، فـــإّن اآلخـــرة خـــري لنـــا مـــن الروحانيـــة واملناســـبات العلويـــة جـــ́ر
األوىل. ولعلمهــا رضــي هللا عنهــا مبــا إليــه أشــري. وهللا يعصــم قــاريَء هــذا الــديوان مــن 
ســبق خــواطره إىل مــا ال يليــق Lهلمــم العليــة املتعلقــة Lألمــور الســماوية. وكــان ســبب 

أالين يف شـــرحي هلـــذه األبيـــات أّن الولـــدين بـــدر احلبشـــي وإمساعيـــل بـــن ســـودكني ســـ
ذلـــك، وهــــو أpّمــــا مسعــــا بعــــض فقهــــاء حلــــب ينكــــر أن هــــذا مــــن األســــرار اإلهليــــة. 
فشرعت يف شرحها. وقرأ علّي بعضه القاضي ابـن عـدمي حبضـرة مجاعـة فقهـاء. فلمـا 
مسعه ذلك املنكر �ب ورجع عن اإلنكار على الفقراء وما ¹تون به يف أقاويلهم من 

ســرار اإلهليــة. فاســتخرت هللا تعــاىل تقييــد الغــزل والتشــبيب، ويقصــدون يف ذلــك األ
هذه األوراق، وشرحت ما نظمته مبكة املشرفة يف حال اعتمـاري يف رجـب وشـعبان 
ورمضان، أشري ¶ا إىل معارف رLنية وأنـوار إهليـة وتنبيهـات شـرعية. وجعلـت العبـارة 
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بلســان الغــزل لتعشــق النفــوس ¶ــذه العبــارات فتصــغي إليهــا، وهــو لســان كــل أديــب 
  روحاين لطيف:

  
  الرمل

  أو ربـوع أو معـان كلما   ل        ــكلمـا أذكـره من طل
  طالعات كشـموس أو دمى  د        َــ أو نسـاء كـاعبات نـُهّ 
  ذكـرُه أو مثـلُه أن تـَْفَهماَ       ـرى    ـكلـما أذكـره ممّا ج

  أو َعلـت جاء ¶ا رّب السما      لت    ــمنه أسرارا وأنواراً جـ
  مثُل مـا يل من شروط العلما      ه    ـــلفؤاد أو فـؤاد من لـ
  أعلـمت أّن لصـدقي قدما       ة    ـصـفة قـدسـية عـلوي

  واطلـب البـاطن حىت تعلما      ا     ـفاصرف اخلاطر عن ظاهره
  

كتــب الشــيخ (ترمجــان األشــواق) كمــا ذكــره يف رجــب وشــعبان ورمضــان مبكــة ســنة 
، وشــرَحه يف حلــب مــن نفــس 598بعــد لقائــه األول Lلنظــام عــام  ســنة 13، أي 611

  ).A:251( 611السنة 
عبــــارات ترمجــــان األشــــواق الشــــعرية ُممَاثلــــة يف معانيهــــا لكتــــاب نثــــري  واملالحــــظ أنّ 

مسجوع كتبه الشيخ فيما جرى بينه وبني الكعبة املشرفة، وعنوانه ( �ج الرسـائل و 
، فعـــني الشـــمس كالكعبـــة مهـــا عنـــد )I :700(600منهـــاج الوســـائل)، كتبـــه مبكـــة عـــام 

الشيخ مثالن متميزان يف عامل اإلنسـان وعـامل اجلمـاد لتجلـي الكمـال اإلهلـي يف عـني 
ذي لقيــه الشــيخ يف الطــواف وعنــه أخــذ حقيقــة اإلنســان الكامــل أو الفــىت القــرآين الــ

  يخ:م الفتوحات كما فّصل ذلك يف الباب األول منه فهو قرة العني. يقول الشو عل



     
 

 39 

  

  املنسرح
  ´ بيت رّيب ´ نور قليب      ´ قـرة العـني ´فؤادي

  ويقول:
  السريع

  ما كعبة هللا سوى ذاتنا        ذات ستارات الُتقى املعلمة
  

مـــــاهي إال روح القـــــرآن  ρوإذا علمنـــــا أّن حقيقـــــة اإلنســـــان الكامـــــل ســـــيدz حممـــــد 
ومظهــــر لتلــــك الــــروح.  العظــــيم، فمــــا النظــــام عــــني الشــــمس والبَـَهــــاء إال رمــــز ومثــــل

دالالت  – 1021 –، وهلــــذا العــــدد 1022واملالحــــظ أّن عــــدد لفظــــة (النظــــام) هــــو 
أساسـية عنـد الشــيخ، فهـو ميثــل نظـام الوجـود جبمالــه اإلهلـي الالمنتنــاهي. فهـو عــدد 

وهو عدد أقسام خمـارج احلـروف يف عـامل احليـوان واإلنسـان(Lب  ،أقسام فلك املنازل
: وÆضـافة )II:40(ور يف إزار العظمـة ّصـالاملستوفز)، وهو عـدد فلك املنازل يف عقله 

الـذي هـو  1028يكـون العـدد  إليه وهو عدد احلروف الستة يف لفظة النظام 6العدد 
عـــــدد مواقــــــع النجــــــوم، أي أقســــــام فلــــــك املنــــــازل مــــــع الكواكــــــب اجلــــــواري الســــــبعة 

)1021+7=1028(L ،عتبــار ألــف : وهــو عــدد البســملة حبســاب اجلمــل املغــريب الكبــري
Lجلزم الصـغري هـو  –Lعتبار تضعيف النون  –املّد يف هللا والرمحان. وعدد (الّنظام) 

عــدد احلــروف وعــدد منــازل الفلــك وعــدد مراتــب الوجــود كمــا فّصــلها الشــيخ يف  28
  من الفتوحات. 198الباب 
فجميــــع غزليــــات الشــــيخ مـــــاهي يف احلقيقــــة إالّ تعبــــٌري عــــن عشــــقه الالمتنــــاهي      

يقـــول فيهـــا:" إّن أعظـــم لقـــرآن أي احلقيقـــة األمحديـــة، جملـــى الكمـــال اإلهلـــي والــــيت ل
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ـــ -IV:129(ها وأصـــدقها رؤيــة احلــق Lلرؤيــة احملمديــة يف الصــورة احملمديــة" مَّ الرؤيــة وأت
203.(  

  :)II:346(الشيخ ¶ذا يف قوله عند وصفه للمحب الصادق  وقد صرّح
ملـة القـرآن كمـا كــان احملبـون جـامعني مجيــع " ال يـتكلم إال بكالمـه. هـم املســمون حب

،  ρكانوا عني القرآن كما قالت عائشة وقد سئلت عن خلق رسـول هللا   ،الصفات
فقالــت: كــان خلقــه القــرآن. مل جتــب بغــري هــذا (...). لقــد أعطــاz هللا منهــا احلــظ 
 الــوافر إالّ أنّــه قــواz عليــه. إين ألجــد مــن احلــب مــا لــو وضــع يف ظــين علــى الســماء

النفطرت وعلى النجوم النكدرت وعلى اجلبال لسّريت. هذا ذوقي هلا، لكـن قـّواين 
احلق فيها قوة من ورثته وهو رأس احملبني. إين رأيت فيها يف نفسي من العجائب مـا 

  ال يبلغه وصف واصف. واحلّب على قدر التجلي والتجلي على قدر املعرفة..."
  ):II:325( ´ته فيقول ويصف الشيخ بعض أحواله يف احلّب يف بدا

" لقــد بلــغ يب قــوة اخليــال أن كــان حــيب جيســد يل حمبــويب مــن خــارج عيــين كمــا كــان 
، فــال أقــدر أنظــر إليــه، وخيــاطبين وأصــغي إليــه وأفهــم  ρيتجســد جربيــل لرســول هللا 

عنــه. ولقــد تــركين أ´مــا ال أســيغ طعامــا، كلمــا قــدمت يل املائــدة يقــف علــى حرفهــا 
 بلســــان أمسعــــه sذين: �كــــل وأنــــت تشــــهادين ! فــــأمتنع مــــنن وينظــــر إّيل ويقــــول يل

الطعام وال أجد جوعا وأمتلئ منه حىت مسنت وعبلت من نظري إليه، فقام يل مقام 
الغــذاء. وكــان أصــحايب وأهــل بيــيت يتعجبــون مــن مســين مــع عــدم الغــذاء، ألين كنــت 

ال يـربح نصــب  أبقـى األ´م الكثـرية ال أذوق ذواقــا وال أجـد جوعـا وال عطشــا، لكنـه
  عيين يف قيامي وقعودي و حركيت وسكوين".

وحال الشيخ هذه تذّكر بتجربة أخرى ذاقها الشيـخ من مرياثه املـحمدي يف قوله 
عن الوصال  يف الصيام:" إين لست كهيئتكم، إّين أبيت يطعمين ريب ويسقيين". 
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بتنا يف حال : " فإz قد وجدzه ذوقا من نفوسنا يف وصال، ف)I:638(وقال عنها 
ء ال نشتهي  الوصال، فأطعمنا ربنا وسقاz يف مبيتنا ليلة وصالنا، فأصبحنا أق́و
طعاما، ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أطعمنا ربّنا يشم منا، ويتعجب الناس 
من رائحته. فسألوz: من أين لك هذه الرائحة يف هذا الذي طعمت فما رأينا 

ال ومنهم من سكت عنه، فلو كان هذا خصوصا مثلها ؟ فمنهم من أخربته Lحل
  ما نلناه ". ρبرسول هللا 

 ، فماه" واختلف الناس يف حدّ  ):II :325(ويتكلم الشيخ عن حّد احلّب فيقول 
رأيت أحًدا حّده Lحلد الـذايت، بل ال يتـصور ذلك. فما حّده من حّده إال بنتائجه 

اب العزيز وهو هللا. وأحسن ما مسعت وآÒره ولوازمه، وال سّيما وقد اتصف به اجلن
فيه ما حدثنا به غري واحد عن أيب العباس ابن العريف الصنهاجي. قالوا: مسعناه 
يقول وقد سئل عن احملبة، فقال: الغرية من الصفات احملبة و الغرية �ىب إال السرت 

  فال ُحتّد".
ولقـد ): " II :348(الشيخ عن إحـدى وقائعـه يف كتمـان أسـرار احملبـوب فيقـول  يوحيك

مــُت أنّــه مــن لفأذعُتــه، فــإّين مــا ع 594منحــين هللا ســرا مــن أســراره مبدينــة فــاس ســنة 
األسرار اليت ال تذاع. فعوتبت فيه مـن احملبـوب. فلـم يكـن يل جـواب إال السـكوت، 
إال أين قلــت لــه: تــول أنــت أمــر ذلــك فــيمن أودعُتــُه إ´ه، إن كانــت لــك غــرية عليــه 

. وكنــت قــد أودعتــه حنــوا مــن مثانيــة عشــر رجــال. فقــال يل: أz فإنــك تقــدر وال أقــدر
ّــــه ســــله  ــــك. مث اخــــربين أن ، فقلــــت مــــن صــــدورهم وســــلبهم إ´ه وأz بســــبتةأتــــوىل ذل

لصاحيب عبد هللا اخلادم: إّن هللا أخربين أنه فعل كذا وكذا، فقم بنا نسافر إىل مدينة 
تلـك اجلماعـة وجـدت فاس حىت نرى ما ذكـر يل يف ذلـك، فسـافرت. فلمـا جـاءتين 
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هللا قد سلبهم ذلك، وانتزعـه مـن صـدورهم. فسـألوين عنـه فسـكت عـنهم. وهـذا مـن 
  أعجب ما جرى يل يف هذا الباب، فلله احلمد حيث مل يعاقبين Lلوحشة..."

)، وضــــح الشــــيخ عــــذر أهــــل هللا يف اســــتعماهلم التشــــبيب III:562( 398ويف البــــاب 
  :واملديح يف أشعارهم، فقال ما خالصته

  ( ال ينبغي لواعظ أن خيرج من وعظه عن الكتاب والسنة. وال يدخل يف هذا 
  الطوام، فينقل عن اليهود والنصارى واملفسرين الذين ينقلون ما ال يليق جبناب 

هللا و ال مبنزلة الرسل عليهم السالم. وال ينبغي لواعظ أن ينشد إال الشعر الذي 
أهل هللا.  هذي يقوله، فإنه من الكالم القصد فيه ذكر هللا بلسان التغزل أو بغري 

فهو حالل قوال ومساعا فإنه مما ذكر اسم هللا عليه. وال ينبغي أن ينشد يف حق هللا 
شعرا قصد به قائله يف أول وضعه غري هللا، فإنه مبنزلة من يتوضأ Lلنجاسة. فإن 

إيل  القول يف احملدث حدث بال شك، فإن للنية أثرا يف األشياء، ولقد كتب
شخص من إخواين بكتاب يعظمين فيه، حبيث أن لقبين فيه بثالثة وستني لقبا. 

  قال:" ال  ρوأن رسول هللا  ])19( َسُتْكَتُب َشَهاَدتـُُهْم َوُيْسأَُلونَ  [له:  تفكتب
 [، ولكن يقول: أحسبه كذا وأظنه كذا ".  ويقول هللا تعاىل  اأزكي على هللا أحد

وكل ما نذكره يف أشعارz من صور  ])32( ْم ُهَو َأْعَلُم ِمبَِن اتـََّقىَفال تـُزَكُّوا أَنـُْفَسكُ 
  ).كونية خمتلفة من تشبيب ومديح، كلها معارف إهلية وعلوم رLنية.

وقـد عــاد الشــيخ إىل مثــل هـذا التنبيــه يف مقدمـة ديوانـه الكبــري الـذي جنـد فيــه آالف 
وعة يف الغزل والتشبيب، كل مقط 560األبيات من تلـك األشعار، وختمه sزيد من 

مقطوعــة تتــألف مــن بضــعة أبيــات، ومــن ضــمنها قصــائد ديوانــه (ترمجــان األشــواق). 
 132وافتـــتح كـــل قطعـــة بعنـــوان يـــدعو إىل التأمـــل العميـــق. وعنـــاوين املقطوعـــات الــــ 
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دة علــى  األوىل فيهــا وصــف للــروح واخلــاطر. وعنــاوين املقطوعــات األخــرى فيهــا ́ز
  وله:ذلك وصف للسماع، كق

  .رحياين و واخلاطر قدسي الروح -
  .الروح تذكرة واخلاطر تبصرة -
 .الروح إكسري واخلاطر إعالم حبسن تدبري والسماع وزير -

 .الروح أعياد واخلاطر غصن ميَّاد والسماع اعتماد -

  .الروح ندا واخلاطر دعا والسماع إجابة -
  
  
  
  
  

 الفـــصل الثاني
التكوين  القـــــرآني و 

الشــــرعــي 
والعـــلــــمي للشيخ 
ومــواقفه من مختلف 

 الطوائف
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  طفولة الشيخ وحفظه للقرآن
  

  
  

  القرآن أمجعها         مجعت أمساءها لرغبيت فيه فهذه سور
  )295ي (د                                                                               

وقيـل ).1165جويلية  27( 560ة االثنني سابع عشر من رمضان ُولد الشيخ مبرسية ليل
حســـبما ذكـــره املقـــري يف   غشـــت) والتـــاريخ األول هـــو الـــراجح، 6رمضـــان ( 27يـــوم 



     
 

 45 

عــن روايــة املــؤرخ ابــن جنــار عــن الشــيخ ابــن  )A :35/163: ص IIكتابــه ( نفــح الطيــب 
د بــن علــي بــن العـريب الــذي لقيــه بدمشــق. فســّماه والــده Lســم أبيــه حمّمــد. فهــو حممــ

يب بكر ولقـب مبحيـي الـدين ويعـرف العريب احلامتي الطائي وكّىن sحممد بن عبد هللا 
Lحلامتي. يف السنة اليت ُولد فيها الشيخ حاصر جيش املوحدين مرسية للقضاء على 

. ودام احلصــار سـلطان شــرقي األنـدلس بـن مــردنيشســعد بـن حممــد حكـم حاكمهـا 
دنيش ودخول مرسـية حتـت حكـم اخلليفـة املوحـدي سبع سنوات انتهى مبوت ابن مر 

اجلديــدة يف  هاملســتقر sشــبيلية. فانتقــل والــد الشــيخ sســرته إليهــا لإلحلــاق مبســؤوليات
اجليش وعمر حميي الـدين مثـاين سـنوات. وهكـذا نشـأ الشـيخ Lشـبيلية يف أسـرة غنيـة 

شطرين: شطر  وعريقة يف عروبتها وشهرية برجاهلا. وكان وقته وهو طفـل مقّسما إىل
يف اللهـــو مـــع أبنـــاء نـــبالء يف حفـــظ القـــرآن وتعلـــم العلـــوم الشـــرعية واللغويـــة، وشـــطر 

وقد عاصــر يف صــباه Lألنــدلس خالفــة  ميــارس الفروســية والصــيد والســماع. املعســكر
كل من املستنجد L¿ أيب املظفر يوسـف بـن حممـد ، مث ابنـه املسـتغين L¿ احلسـن، 

 هــ. 575ذي القعـدة سـنة  25العباس أمحد الذي بويع له يف  مث الناصر لدين هللا أيب
وقــد أعطــى الشــيخ حملــات عــن الوســط الــذي كــان ميــرح فيــه وهــو طفــل، فيقـــول يف 

  بداية كتابه ( روح القدس):
" فإذا كان آخر الليل، أzم أz واجلماعة السوء مثلي، وقد تعبنا من كثرة ما رقصنا. 

م، فنقـوم نتوضـأ أقـّل مـا ينطبـق عليـه اسـم الوضـوء، فال نلحق ننام إال والصبح قد قـا
مث أجــــيُء إىل املســــجد؛ هــــذا إذا ُوفقــــت، وإال فاألغلــــب علــــى مــــن هــــذه حالتــــه أن 
يصـــلي يف داره zÆ أعطينـــاك الكـــوثر وســـورة الفاحتـــة كيفمـــا كانـــت. والقنـــوت لـــيس 

  نقرها خمففة جدا، مث اضطجع إىل وقت الضحى ألسرتيح".أبواجب فأتركه. و 
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ولعل أول حادثة أخرجته عن حاله هذا هي مرضه الذي وقع له وعمره حنو      
 [سنة، حىت أغمي عليه مشرفا على املوت، وأنَقَذُه هللا منه بقراءة والده سورة  12

كما سبق ذكره.وهكذا بدأت إرهاصات يقظة الروح عنده بربكة قلب   ])1( يس
ا مع أقرانه، ولكن طاقاته القرآن يس. فبقى حنو العامني وظاهره ال يزال الهي

الروحية الكامنة بدأت تطفو أحياz يف خواطر وعيه املتوثب حيوية تنبعث أشعتها 
الثاقبة من عينني ُمالحظتني ملا حوهلما بدقة، ويف مشاعر قلبه املشدوه حرية يف 

َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك [الوجود. كل ذلك قبل أن يظهر على ظاهره سّر قول هللا تعاىل: 
. أي يف الفرتة اليت يسميها  39: طه، اآلية ])39( بًَّة ِمينِّ َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين حمََ 

: " وإذا أردت أن ال ختاف )IV:540(نّصه التايل يف الشيخ: زمن جاهلييت كما 
ذا أمن منك كل شيء. مررت يف سفري َ�َْمْن من كل شيء إ اأحدا فال ُختف أحد

وأz ما بني قرمونة وبلمة من بالد األندلس، وإذا  يف زمن جاهلييت ومعي والدي
بقطيع محر وحش ترعى، وكنت مولعا بصيدها،  وكان غلماين على بعد مين، 

ال أوذي واحداً منها بصيد. وعندما أبصرها  ففكرت يف نفسي وجعلت يف قليب أن
ا احلصان الذي أz راكبه هّش إليها فمسكته عنها ورحمي بيدي إىل أن وصلُت إليه

بعضها وهي يف املرعى، فوهللا ما  sسنمةودخلت بينها، ورمبا مّر سنان الرمح 
رفعت رؤوسها حىت جزÊا. مث أعقبين الغلمان ففّرت احلمر أمامهم، وما علمت 
سبب ذلك إىل أن رجعت إىل هذا الطريق أعين طريق هللا، فحينئذ علمت من 

سرى األمان يف نفوسهم الذي  نظري يف املعاملة ما كان السبب وهو ما ذكرzه. ف
كان يف نفسي هلم. فُكف عن ظلمك واعدل يف حكمك ينصرك احلق ويطيعك 
اخللق وتصفو لك النعم وترتفع عنك التـَُّهم..." ويف هذه الفرتة من طفولته كان 
يتلقى دروسا Lلعربية وعلومها، وسرعان ما متكن منها وتفجرت فصاحتها على 
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َل لوظ يفة كاتب الديوان امللكي. ويف هذه املّدة أيضا، أتقـن لسانه وبنانه، وأهِّ
  ):94-93(ر:حفـظ القرآن علـى يد رجـل صاحل يقول الشيخ عنه ما خالصته 

صغري على جار لنا هو أبو عبد هللا حممد اخلياط. كان  وأz" كنت أقرأ القرآن      
ع لقلبــه دوي. شــديد الــّرب لوالدتــه. يغلــب عليــه اخلــوف، ســريع الدمعــة. إذا صــلى مســ

طويــل الصــمت، كثــري الفكــرة، مــا رأيــت قــط أخشــع منــه. نصــوح ال �خــذه يف هللا 
، قـــائم ليلـــه  لومــة الئـــم، ابتلـــي Lلفقـــر والضـــراء فصــرب، حيتمـــل األذى، صـــدوق الـــر́ؤ
صائم pاره. حيب العلم وأهله وخيدم الفقـراء. رأيـت لـه كرامـات كـالرزق مـن الغيـب. 

ـــمـــا متنيـــت ِمـــ أن أكـــون مثلـــه إال هـــو. آخيتـــه ملـــا رجعـــُت إىل هـــذه رأيتـــه  نن كـــل َم
الطريقـة وفـرح يب والزمتـه وانتفعـت بـه. كنـا قـد اجتمعنـا أربعـة، أz وهـو وأخـوه ورابــع 
لنــا علــى الســواء يف كــل مــا يفــتح بــه علينــا، فلــم أر أ´مــا قــط يف عمــري أحســن مــن 

ان كثـــــري تلـــــك األ´م. وأّمـــــا أخـــــوه أمحـــــد، فقـــــد مجـــــع الفضـــــائل وقـــــوة ا¦اهـــــدة، وكـــــ
، 590املكاشـــفة. لـــزم خدمـــة أخيـــه حممـــد فنـــال بركتـــه. صـــحبتهما Æشـــيبلية إىل عـــام 

للحـج، فجـاور أمحـد مبكــة سـنة وخـرج إىل مصـر ودخـل طريـق املالميــة.  احـني خرجـ
 598وأمـــاّ حممـــد فجـــاور مبكـــة مخســـة أعـــوام مث حلـــق أخـــاه مبصـــر. زرÊمـــا هنـــاك عـــام 

قهمـا ا ودعتهمـا ويف قلـيب مـن فر خالل سفري حنو احلـج، فصـمت معهمـا رمضـان مث
  هليب".

  ففي هذا النّص يذكر أنّه كان يطمح وهو صيب أن يكون تقيا مثل معّلمه الصاحل.
 –ومن الصاحلني أهل القرآن الذين عرفهم الشيخ يف فرتة صـباه أيضـا عّمـه عبـد هللا 

الـذي كـان صـديقا ألحـد األوليـاء الـذين عـّدهم الشـيخ مـن شـيوخه  –السابق ذكـره 
  ):96ما خالصته ( ر:عنه يف الطريق، والذي يقول 
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" ومــنهم أبــو علــي حســن الشــكاز مــن إشــيبلية. خــدم شــيخنا صــاحل العــدوي حــىت 
مات. كنت أبيت معه فأجـد أثـر دموعـه علـى حصـريه. كـان يعـيش مـن عمـل يـده. 
دائم الصـيام كثـري القيـام وميـزح فـال يقـول إال حقـا. رأيـت لـه كرامـات وبركـات كثـرية. 

z مبوتــه قبــل موتــه خبمســة أ´م حمــّددا يــوم وفاتــه. فتحقــق مــا قالــه. عاشــرته مــن أخــرب 
  وقت دخويل يف هذه الطريقة حىت مات".

وقد أتقن الشيخ حفظ القرآن مبختلف قراآته السبع وغريها. كما رسخت قرحيته يف 
  علومه النقلية.  وفـي إجازاته للملك املظفر، ذكر بعض شيوخه يف 

  هم:ت القرآن مناآقر 
الســبع عــام  ت)، قــرأ عليــه القــراءا585حممــد بــن خلــف بــن صــاف اللخمــي (ت:  -

  عنه أحاديث. وذلك Æشبيلية. ىورو  578
  ) من أهل قرطبة، 586أبو القاسم عبد الرمحان بن غالب الشراط (ت:  -
  ).597القاضي أبو حممد عبد هللا التاديل قاضي فاس (ت: -
  ).599مجرة (ت: محد بن أالقاضي أبو بكر حممد بن  -

أّن أهل القرآن و وكثريا ما كرر الشيخ أّن القرآن هو أعظم ما يهبه هللا تعاىل لعبده، 
هم أهل هللا و خاصته العليا. وأّن العبد يرتقى يف معارج الوالية ومدارج اجلنان 
ومناظر الرؤية احملمدية للحق مبقدار حتققه Ù´ت القرآن. يقول مثال عن حضرة 

):" من هذه احلضرة نزل هذا الكتاب املسمى قرآIV:206 ،zمن (االسم املهي
خاصة دون سائر الكتب والصحف املنزّلة. وما خلق هللا من أمة من نيب أو رسول 
من هذه احلضرة إال هذه األمة احملمدية، وهي خري أمة أخرجت للناس. وهلـذا أنـزل 

اَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل لَِتُكونُوا ُشَهدَ  [هللا يف القـرآن يف حق هذه األمة:
فنأيت يوم القيامة يقدمنا القرآن. وحنن نقدم سائر أهل ، ])143( َعَلْيُكْم َشِهيًدا
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املوقف. ويقدم القراء منا من ليس له من القرآن مثله. فأكثرz قرآz أسبقنا يف 
. فإّن للقراء منابر، ل بني الناس يوم القيامةضفالتقدم و الرقي يف املعراج املظهر ال

لكل منرب درج على عدد آي القرآن ، يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه يف 
صدورهم، وهلم منابر أخر هلا درج على عدد آي القرآن يرقى فيها العاملون مبا 

تعطيه يف أي شيء نزلت،  بقدر ماحققوه من القرآن، فمن عمل مبقتضى كل آية 
ة إال وهلا عمل يف كل شخص ملن تـدبّر القرآن.ويف رقى إليها عمال، وما من آي

القرآن، ومنابر على عدد حروفه يرقي فيها العلماء  القيامة منابر على عدد كلمـات
L¿ العاملون مبا أعطاهم هللا من العلم بذلك، فيظهرون على معارج حروف القرآن 

 ،لصغار منه واآل´ت والسور واحلروف ا وكلماته بصور تلك احلروف والكلمات
فرحة  اوبه يتميزون على أهل املوقف يف هذه األمة، ألن أzجيلهم يف صدورهم. في

أهل السعادة من اخللق احلق على القرآن ¶ؤالء، فإpم حمل جتليه وظهوره. فإذا تال 
، تالها عليهم كالما وجتلى هلم فيها عند تالوته صورة، فيشهدون ]طه  [سورة 

  ويسمعون. 
ها من األمة، يتحلى ¶ا هنالك كما حتلى ¶ا يف الدنيا (...) فكل شخص حفظ

فال ميّر على أهل النظر ساعة أعظم يف اللذة منها. فمن استظهر القرآن هنا جبميع 
روا´ته حفظا وعلما وعمال، فقد فاز مبا أنزل هللا له القرآن، وصحت له اإلمامة، 

لقرآن هنا، استعمل القرآن هناك، وكان على الصورة اإلهلية اجلامعة. فمن استعمله ا
قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آَ[تـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم  [تركه هناك: تركه هنا ومن 
"كان خلقه القرآن". : ρ(...). وقالت عائشة يف ُخلق النيب  ])126( تـُْنَسى

  وليس إال ما ذكرzه من االتصاف به و التحلي على حّد ما ذكرzه".
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ذكـار واألدعيـة هـي أذكـار القـرآن وأدعيتـه وتالوتـه، ويؤكد الشـيخ علـى أّن أفضـل األ
وحىت يف الذكر ا¦رد، ينبغي للذاكر أن يستحضـر أpـا كـالم هللا، لينـال أجـر الـتالوة 

  ): IV:461مع أجر الذكر. يقول (
  ت " عليك بتالوة القرآن وتدبّره، وانظر يف تالوتك إىل حّد ما فيه من النـعو 

والصـــفات الـــيت وصـــف هللا ¶ـــا  مـــن أحّبـــه مـــن عبـــاده فاتصـــف ¶ـــا، ومـــا ّذم هللا يف 
نبنهـــا، فـــإّن هللا مــــا القـــرآن مـــن النعـــوت والصـــفات الـــيت اتصـــف  مـــن مقتـــه هللا فاجت

نزهلــا يف كتابــه عليــك وعرفــك ¶ــا إال لتعمــل بــذلك. فــإذا قــرأت القــرآن ذكرهــا لــك وأ
لـــتالوة Lلعمــل كمــا حتفظــه Lجتهــد أن حتفظــه فكــن أنــت القــرآن ملــا يف القــرآن . وا

(...)  
فإّن كالم هللا ال يضاهيه شيء من كل كالم مقرب إىل هللا. فينبغي للذاكر إذا ذكر 
هللا  مىت ذكره أن حيضر يف ذكره ذلك ذكرا من األذكار الواردة يف القرآن، فيذكر 

للذكر الذي ذكر هللا به هللا به ليكون قارç يف الذكر. وإذا كان قارç فيكون حاكيا 
فََأِجْرُه َحىتَّ  [نفسه. وإذا كان كذلك فقد أنزل نفسه منزلة ربّه منه وهو قوله:

 َِّPللقارئ يوم القيامة: اقرأ وارق. ورقيه يف الدنيا  (...) ويقال ])6( َيْسَمَع َكالَم ا
ق هو يف أ´م التكليف يف قراءته أن يرقى من تالوته إىل تالوته، sن يكون احل

الذي يتلو على لسان عبده، كما يكون مسعه الذي به يسمع وبصره الذي ينطق 
ويتكلم. فال حيمد هللا وال يسبحه وال يهلله إال مبا ورد يف القرآن عن استحضار منه 
لذلك، فريقى من قراءته بنفسه إىل قراءته بربه، فيكون احلق هو الذي يتلو كتابه 

اليت ينتهي من قراءته ويقف عندها إىل الدرجة اليت تليق فريتفع يوم القيامة يف اآلية 
بتلك اآلية اليت يكون احلق هو التايل هلا بلسان هذا العبد عن حضور هذا العبد 

  التايل لذلك. فإّن أفضل كالم كالم هللا اخلاص املعروف يف العرف".
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 تفرت ليال و وهلذا جند الشيخ يرشد أحد أمراء املغرب إلقامة جمالس لتالوة القرآن ال
pــارا. يقـــول يف ذلـــك وهـــو يـــتكلم علـــى املالئكـــة الســـّياحني الطـــالبني جمـــالس الـــذكر 

)III:334(  :  
" فــإذا وجــدوا أهــل الــذكر وهــم أهــل القــرآن الــذاكرون القــرآن، فــال يقــّدمون علــيهم 
أحدا من جمـالس الـذاكرين بغـري القـرآن. فـإذا مل جيـدوا ذلـك ووجـدوا الـذاكرين هللا ال 

pم �لني، قعدوا إليهم وzدوا بعضهم بعضا: هلّموا إىل بغيتكم. فذلك رزقهـم من كو 
الذي يعيشون به وفيه حياÊم. فإذا علم اإلمام ذلك مل يزل يقيم مجاعة يتلـون آ´ت 
هللا آzء الليـــل والنهـــار. وقـــد كنـــا بفـــاس مـــن بـــالد املغـــرب قـــد ســـلكنا هـــذا املســـلك 

عني وطـائعني، وفقـدzهم لفقـدهم هـذا العمـل ملواقفة أصحاب موفقني كـانوا لنـا سـام
zمثل هـؤالء يف بـث العلـم   ملـّّ◌ااخلالص، وهو أشرف األرزاق وأعالها. فأخذ zفقد

من أجل األرواح الذين غذاؤهم العلم، ورأينا أْن ال نـورد شـيئاً منـه إال مـن أصـل هـو 
  مطلوب هلذا الصنف الروحاين وهو القرآن..."

ـــ]ق [بســـورة املتعلـــق  334ويف البـــاب  ل  ببيـــان بـــديع التناســـب بـــني أوصـــاف ، فصَّ
عرش قلب �يل القـرآن وأوصـاف القـرآن كمـا وردت يف القـرآن، فقـال مـا خالصـته: 
( إن القـرآن جمـدد اإلنـزال علــى قلـوب التـالني لــه دائمـا أبـدا، وهــي لـه عـرش يســتوي 

للعرش املطلـق،  طلقاملعليها. واعلم أن هللا نعت العرش مبا نعت به القرآن، فالقرآن 
والــدرجات الرفيعــة لــذي العــرش كــاآل´ت والســور للقــرآن. والعــرش مقيــد مبــا قيــد بــه 
القرآن: فقرآن عظيم لعرش عظيم، وقرآن كرمي لعرش كرمي، وقـرآن جميـد لعـرش جميـد. 
وحيــدث إنزالــه �رة مــن الــرب النــاظر إىل التــايل خاصــة،  و�رة مــن الــرمحن املســتوي 

لقــــا، و�رة مــــن االســــم هللا اجلــــامع لوجــــوه الربوبيــــة وإحاطــــة علــــى العــــرش احملــــيط مط
الــرمحن، فــإذا كــان نزولــه بصــفة العظمــة، أثــر يف القلــب هيبــة وجــالال وحيــاء ومراقبــة 
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وحضــورا وإخبــا� وانكســارا وذلــة وافتقــار وحفظــا ومراعــاة وتعظيمــا لشــعار هللا. وإذا  
ـــه للرتقـــي يف كشـــف هللا تعـــاىل للتـــايل عـــن شـــرف نفســـه وفضـــلها ووســـع قلبـــه  وقبول

معــارج العلــم والقــرب وتســخري العــامل لــه، فهــو مــن اســتواء القــرآن ا¦يــد علــى عــرش 
العــامل   عــن مكــارم األخــالق وحتلــي ¶ــا، فعــمَّ قلــب جميــد. وإذا كشــف ســبحانه للتــايل

  رمحة وكرما ورأفة، فذلك القرآن الكرمي املنزل على عرش قلب كرمي).
  

  

  الشيخ والقرآن
  

  لقرآن سورته      وسوريت من كتاب هللا تنزيللكل شخص من ا
  )III:181: (ف                                                                                           

 اجأه الفتح اإلهلي عند البلوغ، حتققأتقن الشيخ حفظ القرآن وهو صيب. وملا ف
، وتيقن أن  38، األنعام ]   اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ َما فـَرَّْطَنا ِيف  [ذوقا حبقيقة اآلية: 

السعادة كلها والوالية كلها و الِعلم كله يف العمل Lلقرآن. فكّرس كيانه كله، حىت 
. وما حياة الشيخ كلها إال اأنفاسه وخواطره ظاهرا وLطنا للقرآن استمداد وإمداد

وهو صيب، حتققه وجداz معارج يف منازل ومنازالت القرآن. فكما تعّلمه حفظا 
  :]الكھف[املتعلق بسورة  L366لتنزيل على قلبه ذوقا بعد فتحه. يقول يف الباب 

حضــرة القــرآن وخزائنــه.  مــن جمالســي وتصــانيفي إمنــا هــويف " فجميــع مــا نــتكلم فيــه 
ال خنـرج عنـه، فإنّـه أرفـع مـا داد منـه، وهـذا كلـه حـىت مـأعطيت مفتـاح الفهـم فيـه واإل

عرف قدرُه إال من ذاقه وشهد منزلته حاال مـن نفسـه، وكلمـه بـه احلـق يف . وال يُمينح
ســـره. فـــإّن احلـــق إذا كـــان هـــو املكلـــم عبـــده يف ســـره Lرتفـــاع الوســـائط، فـــإّن الفهـــم 
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يستصـحب كالمـه منـك، فيكـون عـني الكـالم منـه عـني الفهـم منـك ال يتـأخر عنــه، 
س عنــده علــم بكــالم هللا فــإن �خــر عنــه، فلــيس هــو كــالم هللا. ومــن مل جيــد هــذا فلــي

  عباده".
املتعلق بسورة احلشر وعنوانه" معرفة منزل القرآن من احلضرة  325ويف الباب 

احملمدية " يتكلم عن تنزل القرآن مجعا والفرقان تفصيال على قلوب األولياء فيقول: 
، فينزل عليه من خلف حجاب ته" وما كل �ل حيّس بنزوله لشغل روحه بطبيع

يف حق قوم من التالني: إpم يقرؤون القرآن  ρيؤثر فيه التذاذا، وهو قوله الطبع فال 
ال جياوز حناجرهم. فهذا القرآن منزل على األلسنة ال على األفئدة. وقال يف 

. ])194( لَِتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ  َعَلى قـَْلِبكَ )193( نـََزَل ِبِه الرُّوُح األِمنيُ  [الذوق: 
نزوله عليه حالوة ال يقدر قدرها، تفوق كل لذة. فإذا فذلك هو الذي جيد ل

وجدها فذلك الذي نزل عليه القرآن اجلديد الذي ال يبلى. والفارق بني النزولني 
أّن الذي ينزل القرآن على قلبه ينزل Lلفهم فيعرف ما يقرأ وإن كان بغري لسانه 

يف غري القرآن ألpا ويعرف معاين ما يقرأ وإن كانت تلك األلفاظ ال يعرف معانيها 
ليست بلغته، ويعرفها يف تالوته إذا كان ممن ينزل القرآن على قلبه عند التالوة. 
وإذا كان مقام القرآن ومنزله على ما ذكرzه، وجد كل موجود فيه ما يريد، ولذلك  

القرآن كل ما يف كان الشيخ أبو مدين يقول: " ال يكون املريد مريدا حىت جيد 
  يريد". 
ل الشـــيخ تفصـــيله مث يقـــول مـــا خالصـــته مبينـــا الفـــرق بـــني التنـــزل علـــى النـــيب ويواصـــ
  والويل:

" فالقرآن واإلنسـان الكامـل أخـوان ولـيس ذلـك إال مـن أنـزل عليـه القـرآن مـن مجيـع 
جهاته وِنَسِبه.وما سواه من ورثته إّمنا أنزل عليه من بني كتفيه فاستقر يف صدره عن 
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حكــي عــن أيب يزيــد أنّــه مــا مــات حــىت اســتظهر ظهــر غيــب وهــي الوارثــة الكاملــة. 
يف الــذي أويت القــرآن sّن النبــوة أدرجــت بــني جنبيــه. وهــذا هــو   ρالقــرآن، وقــال

الفـــرق بـــني األنبيـــاء واألوليـــاء األتبـــاع. لكـــن مـــن أدرجـــت النبـــوة بـــني جنبيـــه وجـــاءه 
القــرآن عــن ظهــر غيــب، أعطــى الرؤيــة مــن خلفــه كمــا أعطيهــا مــن أمامــه، إذ كــان 

، اآن ال ينــزل إال مواجهــة. وّلمــا ذقنــا ذلــك، مل نــر ألنفســنا متييــز جهــة مــن غريهــالقــر 
وجــاءz بغتــة فمــا عرفنــا األمــر كيــف هــو إال بعــد ذلــك. فمــن وقــف مــع القــرآن مــن 
حيث هو قرآن، كان ذا عني واحـدة أحديـة اجلمـع. ومـن وقـف معـه مـن حيـث هـو 

  الظهر والبطن واحلدّ  جمموع، كان يف حقه فرقاz فشاهد
ّ
ا ذقنا هذا التنـزل املطلع. ومل

الفرقاين، قلنا هذا حالل وهذا حـرام وهـذا مبـاح، وتنوعـت املشـارب ومتيـزت املراتـب 
  وظهرت األمساء اإلهلية واآلÒر الكونية".

  

وكمثال لرسوخ الشيخ يف حقائق القرآن، لنسمعه وهو يتكلم علـى أحـد xليفـه فيـه. 
  يقول يف فهرسته:

مع والتفصيل يف أسرار معاين التنزيل)، أكملت منه إىل " فمن ذلك كتاب (اجل
وجاء بديعا يف شأنه ). 60(الكھف  )60( َوِإْذ قَاَل ُموَسى لَِفَتاُه ال أَبـْرَحُ قوله تعاىل: 

ما أظن على البسيطة من نزع يف القرآن ذلك املنزع. وذلك أين رتبت الكالم فيه 
م ّوال، مث مقام اجلمال، مث مقاعلى كل آية على ثالثة مقامات: مقام اجلالل أ

رث الكامل احملمدي فهو مقام الكمال، فآخذ االعتدال، وهو برزخ من حيث الوِ 
اآلية يف مقام اجلالل واهليبة فأتكلم عليها حىت أردها إىل ذلك املقام sلطف إشارة 
وأحسن عبارة. مث آخذها بعينها وأتكلم عليها من مقام اجلمال، وهو يقابل املقام 

ول، حىت أردها كأpا إمنا أنزلت يف ذلك املقام خاصة. مث آخذ تلك اآلية بعينها األ
وأتكلم عليها من مقام الكمال بكالم ال يشبه الوجهني املتقدمني. ويف هذا املقام 
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أتكلم على ما فيها من أسرار احلروف والكلمـات واحلـروف الصغار اليت هي 
ن كان فيها من ذلك شيء والنسب احلركات والسكون احلي والسكون امليت إ

واإلضافات واإلشارات وما أشبه ذلك. فإذا فرغت من ذلك انتقلت إىل اآلية اليت 
  جتاورها وما فيه كلمة ألحد أصال إال إن كان استشهادا وهو قليل".

  

جملــدا وال يــزال إىل اليــوم مفقــودا. وجيــب التأكيــد يف  64حنــو يف وهــذا التفســري يقــع 
أّن التفســـري اإلشـــاري للشـــيخ ولغـــريه مـــن الصـــوفية ال يعـــين أبـــدا  هـــذا املوضـــوع علـــى

إمهـال أو إغفــال التفسـري التقليــدي املشـهور، بــل يــرى أنـه هــو األصـل واملرجــع. وكــل 
علــى الــذين  اإلنكــارمعــىن يعــارض ظــاهر اآليــة مرفــوض قطًعــا. وينكــر الشــيخ أشــد 

وصـا تلـك الـيت ال تليـق غـري Òبتـة، خص اوأخبـار يف تفسري القرآن إسرائيليات  أقحموا
 نوال ينبغـي أ. … )II:256/III:454-455السالم ( مبقامات األنبياء وعصمتهم عليهم 

ينحصر كالم هللا تعاىل يف مفهوم واحد فقط، بل قد يفتح هللا على أوليائه يف قرآنـه 
من لطائف األسرار ما يليق حبال ومقام عبده. واألهم عند أهل هللا هو فهم مـا ورد 

نفس اإلنسـان، قرآن من قصص وأمثال وحكم وأحكام فهًمـا جيعلهـا متوجهـة لـيف ال
فــاق لـــه مـــا يضــاهيه يف الـــنفس. ومـــا فائــدة معرفـــة قصـــة آدم إذ كــل مـــا يظهـــر يف اآل

وإبلـــيس أو موســـى وفرعـــون مـــثال إّذا مل يشـــهد عـــربة كـــل ذلـــك يف نفســـه؟ ويف هـــذا 
رضـي يف كـل مـا أصــنف يف املعـىن يقـول الشـيخ يف كتــابه (عنقـاء املغـرب):" فلـيس غ

هذا الفن معرفة ما ظهر من الكـون، وإمنا الغـرض تنبيه الغافل على ما وجـد يف هـذا 
العـني اإلنسـاين والشــخص اآلدمـي (...) ال فائــدة يف معرفـة مـا خــرج عـن ذاتــك إال 

  ما يتعلق بسبيل جناتك".
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فيقول ويبني الشيخ سبب استعمال أهل هللا من الصوفية اإلشارات يف كالمهم 
)I:278 لبعد أو حضور الغري... وما خلق هللاL إّن اإلشارة عند أهل هللا تؤذن ":(

أشق وال أشد من علماء الرسوم على أهل هللا املختصني خبدمته العارفني به من 
طريق الوهب اإلهلي الذين منحهم أسراره يف خلقه، وفهمهم معاين كتابه وإشارات 

الفراعنة للرسل عليهم السالم. وّلما كان األمر يف ذه الطائفة مثل خطابه. فهم هل
الوجود الواقع على ما سبق به العلم كما ذكرzه، عدل أصحابنا إىل اإلشارات،  
كما عدلت مرمي عليها السالم من أجل أهل اإلفك واإلحلاد إىل اإلشارة. 

يديه فكالمهم رضي هللا عنهم يف شرح كتابه العزيز الذي ال ¹تيه الباطل من بني 
وال من خلفه إشارات، وإن كان ذلك حقيقة وتفسريا ملعانيه النافعة، وَردِّ ذلك كله 

إ´ه يف العموم وفيما نزل فيه كما يعلمه أهل اللسان الذين  هإىل نفوسهم مع تقرير 
نزل ذلك الكتاب بلساpم، فعّم به سبحانه عندهم الوجهني، كما قال تعاىل: 

تَِنا ِيف ا َ́ فاق ويف يعين اآل´ت املنزلة يف اآل، )53( فصلت   آلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهمْ َسُنرِيِهْم آ
  أنفسهم.فكل آية منزلة هلا وجهان: 

وجه يرونه يف نفوسهم ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم، فيسمون ما يرونه يف 
نفوسهم إشارة". ويف بعض كتبه يصرح الشيخ مبصدرها القرآين، ويف بعض اآلخر 

  فهمها القرآين خفيا: يرتك مفتاح
فمن كتبه اليت صرّح مبصدرها القرآين عّدة تفاسري للبسملة والفاحتة وآ´ت أخرى  
كاالثنني والتسعني LL من الفصل السادس يف (الفتوحات)، لكل Lب آية، 

فهو مثال خالل  وكتفاسريه آلية الكرسي وغريها من اآل´ت املشحونة ¶ا كتبه كلها.
ًئا قَِليال  «كالمه على اآلية:  َناَك َلَقْد ِكْدَت تـَرَْكُن إِلَْيِهْم َشيـْ ، )74(»َوَلْوال َأْن ثـَبـَّتـْ

يقول عنها : كل ما ذكرzه يف كتابنا " مواقع النجوم " فإنّه بعض ما يعطيه هذا 
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وله كتاب ( القَسم اإلهلي) فّصل فيه أنواع قَسم هللا Lلربوبية،   )IV :169الذكر (
.و يف نفس السنة كتب يف املوصل كتاب: ( اجلمال و 601 كتبه يف القدس عام

اجلالل) يف يوم واحد بّني فيه أّن فيه أّن لكل آية مجالية آية جاللية تقابلها. ويف 
مل اإلنسان)، تتبع فيه إشارات آ´ت اكتب Lلقدس (إشارات القرآن يف ع  602عام 

أخرى للشيخ يف  كتبا  يبها النزويل. وقد ذكر عثمان حييمن السور حسب ترت
  التفسري منها:

  آل´ت.االغا´ت يف ما ورد من الغيب يف تفسري  -
 كتاب الكتب فيه شرح لنعوت القرآن وأوصافه. -

 املقصد األمسى يف اإلشارات يف ما وقع يف القرآن من الكنا´ت. -

 املثلثات القرآنية، أي اآل´ت ذات الوجوه الثالثة. -

 قة Lلعدد سبعة.املسبعات القرآنية أي اآل´ت املتعل -

 مفتاح الباب املقفل لفهم الكتاب املنزل كمدخل للتفسري اإلشاري. -

x ليف أخـرى حـول دالالت فـواتح الّسـور، وقصـائد حوهلـا وحـول السـور وبعـض وله
اآل´ت. ففــي ديوانــه الكبــري الكثــري منهــا. ومــن بينهــا جمموعــة جنــد فيهــا لكــل ســورة 

بيتـا ربـط  44. وله قصيدة يف 820يزيد على وجمموعها  18و 3عدة أبيات ترتاوح بني 
فيهـــا كـــل ســـور القـــرآن حســـب ترتيبهـــا بسلســـلة حمكمـــة مـــن لطيـــف املعـــاين وختمهـــا 

  بقوله: 
  البسيط

  فهذه ُسور القرآن أمجعها    مجعت أمساءها لرغبيت فيه
وقد مجع الشيخ حممود حممود الغراب طرفا من كالم الشيخ يف تفسريه الظاهري 

رمحة من الرمحن يف تفسري «كتاب من أربعة أجزاء كبرية عنوانه   لبعض اآل´ت يف
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ورتبه حسب تسلسل السور يف » وإشارات القرآن من كالم الشيخ األكرب 
  هـ.1410املصحف؛ وطبع سنة 

 zوأّمـــا كتبـــه الـــيت مل يصـــرح مبفاتيحهـــا القرآنيـــة وإّمنـــا يشـــري إليهـــا تلوحيـــا فكثـــرية، ذكـــر
  احلكم) منها: بعضها يف كتاب (مفاتيح فصوص 

 لكل آية منها أو آ´ت جتل فصال 109كتاب التجليات مرجعة لسورة البقرة، فيه   -
  خاص.

  لسورة البينة. املشاهدة مرجعهيف كتاب الفناء   -
  كتاب منزل القطب واإلمامني مرجعه للمعوذتني.  -
، معّينــة LL، لكــل Lب آ´ت مــن ســورة 69كتــاب الــرتاجم حيتــوي علــى مقدمــة و  -

رتيب األبواب حسب ترتيب السور بدءا من سورة احلاقة ( ترمجة القهر) وانتهاء وت
  Lلبقرة( ترمجة احلجاب) والفاحتة ( ترمجة الرداء).

LL مشا¶ة جدا لبعض أبواب كتاب الرتاجم، لكل  27كتاب الشاهد حيتوي على  -
  .سورةLب 

 19ف فيــه الســور إىل مــن الفتوحــات ، صــنّ  22املطــابق للبــاب  كتــاب منــزل املنــازل  -
  صنفا حسب فواحتها، لكل صنف ممّيزاته وعلومه ورجاله.

LL، وقد بّينا يف كتـاب خـاص أن   14كتاب مشاهد األسرار القدسية املؤلف من   -
  ، من احلروف املقطعة وسورها.14كل Lب يتعلق بسور إحدى الفواتح الـ:

فــا خاصــا فيــه بيــان الســورة ، وقــد كتبنــا �لي27كتــاب فصــوص احلكــم sبوابــه الـــ:   -
  (مفاتيح فصوص احلكم). نا، وهو جزء من كتاباملناسبة لكل Lب

LL لكــــل Lب ســــورة صــــعودا ( مــــن  114أبـــواب الفصــــل الرابــــع مــــن الفتوحــــات:  -
النــاس) وانتهــاء Lلفاحتــة حســب ترتيــب املصــحف، ويف كــل Lب يــذكر عــددا مــن 
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ذكـــــر الشـــــيخ أمساءهـــــا يف  علـــــوم آ´ت الســـــورة حبيـــــث يكـــــون عـــــدد العلـــــوم الـــــيت
  الف علم.آالفتوحات حول القرآن يصل إىل بضعة 

من الفتوحـات، كـل  –LL  150أي أزيد من  –أبواب الفصلني األول و اخلامس  -
  Lب يتناسب مع سورة أو آية معينة.

كتـــاب العظمـــة يف بعـــض أســـرار وإشـــارات حـــروف الفاحتـــة، لكـــل آيـــة مـــن آ´Êـــا   -
  لبسملة.السبع فصل، بدءا من ا

  الشيخ يف بعض مشاهده القرآنية
  
  الطويل

  ويل يف كتاب هللا من كل سورة     نصيب وُجّل اخلري من سورة العصر
  )312(ديوان: 

لــيس القــرآن عنــد الشــيخ كلمــات تُــرّدد أو معــاين تتــدبّر فحســب، بــل آ´تــه وكلماتــه 
ا .وعنــدما وحروفــه مطــالع جتليــات ومشــاهد أســرار وعلــوم ومظــاهر عظمــة ال pايــة هلــ

يصـــف منـــازل القـــرآن، إّمنـــا يصـــف أحوالـــه هـــو وأذواقـــه ومشـــاهده. ويف فصـــول هـــذا 
  الكتاب أمثلة لذلك، ولنذكر أمثلة أخرى يف هذا الفصل:

، يصـــف الشـــيخ منزهلـــا فيقـــول: ( اإلخ<<<ـالص املخصـــوص بســــورة 272يف البــــاب 
II:581ن مجيــع الوجــوه، ) " فــاعلم أّن هــذا املنــزل وإن كــان يطلــب األحديــة والتنزيــه مــ

فإنّـه يظهــر يف الكشــف الصـوري املقيــد Lملظــاهر كالبيــت القـائم علــى مخســة أعمــدة، 
عليها سـقف مرفـوع حمـيط بـه حيطـان ال Lب فيهـا مفتـوح. فلـيس ألحـد فيـه دخـول 

بيت عمود قائم ملصق إىل حـائط البيـت يتمّسـح بـه البوجه من الوجوه. لكن خارج 
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ون Lحلجـــر األســـود الـــذي جعلـــه هللا خـــارج أهـــل الكشـــف، كمـــا يقبلـــون و يتمســـح
كـذلك هـذا العمـود ال يضـاف إىل   ،البيت، وجعله ميينا لـه وأضـافه إليـه ال إىل البيـت

فإنه موجـود يف كـل منـزل إهلـي،  ،هذا املنزل وإن كان منه، إال أنّه ليس هو خاصا به
ذلـك ابـن مسـرة  وكأنّه ترمجان بيننا وبني ما تعطيه املنازل من املعـارف. وقـد نبّـه علـى

اجلبلـــي يف كتـــاب احلـــروف لـــه، وهـــذا العمـــود لـــه لســـان فصـــيح يعـــّرب لنـــا عّمـــا حتويـــه 
املنازل، فنستفيد منه علم ذلـك. ومـن املنـازل مـا نـدخل فيـه ومنشـي يف زوا´ه، فنجـد 
األمر على حّد ما عرفناه فيه. ومن املنازل ما ال سبيل لنا إىل الـدخول فيـه مثـل هـذا 

ن هـذا العمـود التعريـف حبكـم التسـليم، فإنّـه قـد قـام الـدليل لنـا علـى املنزل. فنأخـذ مـ
عصمته فيما خياطبنا به يف علم الكشف كالرسول يف علـم احلـس، فهـو لسـان احلـق. 
ومن الناس من يلحقه sعمدة البيـت. فـإن بعـض احلـائط عليـه وال يظهـر لنـا منـه إال 

شـفني: إّن البيـت قـائم علـى وجه واحد وسائره مستور يف احلائط. فيقـول بعـض املكا
ســتة أعمــدة. فــال تنــاقص بــني مثبــيت اخلمســة والســتة يف قيــام البيــت عليهــا. فقــد بينــا 
لـــك ذلـــك حـــىت ال تتخيّـــل أّن احلـــق يف أحـــد القـــولني ومـــع إحـــدى الطـــائفتني. فكـــل 
طائفة منها صادقة. فلهذا أخربتك بكيفية ذلك. وهكذا مجيع مـا يظهـر للنـاس أpّـم 

فليس بني القوم حبمد هللا خالف فيما يتحققون به، بل هـم يف شـغلهم اختلفوا فيه. 
  أصح وأحق من أهل احلس فيما يدركونه حبواسهم".

وأعمدته اخلمسة هي آ´Êا اخلمس. والعمود السادس اإلخالص،  فالبيت هو سورة
البسملة، فبعضهم يعتربها آية من كل سورة، وبعضهم يعتربها  وترمجان املعارف ه

. وبسملة كل سورة عند العارفني sسرار وأخرىتقلة تفصل بني كل سورة آية مس
القرآن تنطوي على كل أسرار تلك السورة. وقد كرر هذا املعىن يف آخر منزل سورة 

هيئة دهليز البيت  آخر على، حيث يصف البسملة يف مشهد 273املسد يف الباب 
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َوِإْن [ خزائن العلوم. قال تعاىل فيقول": فهذا قد ذكرz مجيع ما حيويه هذا املنزل من
غري أّين تركت عند . ])21( ِمْن َشْيٍء ِإال ِعْنَدtَ َخَزائُِنُه َوَما نـَُنزِّلُُه ِإال ِبَقَدٍر َمْعُلومٍ 

الدخول إىل هذا املنزل بيتا واحدا يف دهليز هذا املنزل ال يفتح لكل أحد. وقد فتح 
ن فيه مجيع مفاتيح اخلزائن كلها اليت يل و دخلته وعرفت ما فيه وهو يتضّمن وخيز 

تتضّمنها هذه املنازل اليت يف هذا الكتاب. وهو حيوي على أمور جليلة، وللعارف 
الكائنات عنه". يشري الشيخ إىل ما ذكره يف مواقع أخرى أّن  إجيادبه حتقق يف 

  البسملة للعارف الناطق L¿ مبثابة " كن" للحق تعاىل.
ال Lب له وال سـبيل للـدخول فيـه، فألpـا ال حتتـوي  إلخالصاوأّما كون بيت سورة 

عمــــود مــــن إال علــــى أمســــاء التنزيــــه الــــيت ال ســــبيل إىل التخلــــق ¶ــــا. ومــــا يتمّســــح بــــه 
  البسملة هو عبارة عن التخلق Lالسم الرحيم.

املخصــوص بســورة املســد، فّصــل تفصــيال وافيــا بيــوت منزهلــا وخــزائن   273ويف البــاب 
ومفاتيحهــــا. فــــاملنزل هــــو الســــورة. وبيوتــــه هــــي آ´Êــــا، وخزائنهــــا   كــــل بيــــت وأقفاهلــــا

كلمــات اآل´ت، وأقفاهلــا حروفهــا، ومفاتيحهــا حركــات احلــروف ونقطهــا، وحركــات  
كــل مفتــاح علــى عــدد ذلــك احلــرف حبســاب اجلمــل املعــروف، وأّمهــات العلــوم الــيت 

مـن  66 تظهر للعارف من كل حرف على عدد ذلك احلرف. ففـي اسـم ( هللا) مـثال
أّمهـات العلـوم اإلهليـة. ويف أّول هــذا البـاب بـّني الشـيخ أّن كــل حضـرة كونيـة تســتمّد 

فاحتـــة الكتــــاب بســـملة مـــن كلمـــة أو آيـــة قرآنيـــة. فأشــــار إىل موقـــع العقـــل األّول يف 
ع أدخلــين احلــق ب الــذي عنــده حضــرة تســّمى أّم اجلمــقــائال: " وصــدر عــن أّم الكتــا
وLطنهـا، وعاينـت مكـان هـذا العقـل منهـا نكتـة سـوداء إ´ها فرأيتهـا ورأيـت ظاهرهـا 

مســتورة نقيــة مــا بــني محــرة وصــفرة، وعاينــت الرقيقــة الــيت بــني املكانــة، وهــذا املكــان 
املعني. ورأيـت موسـى وهـارون ويوسـف علـيهم السـالم zظـرين إىل هـذا العقـل. وفـرّع 
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عـددها إال  سـبحانه مـن هـذه احلضـرة اجلامعـة الـيت اختصـها لنفسـه حضـرات ال يعلـم
هللا يف السماء واألرض وما بينها وما حتت الثرى إىل حّد االسـتواء (...) و شـخص 
سبحانه مقام الصدق والصفاء وعّني فيه اثنتني وسبعني مرقاة، كل مرقاة منها تعطي 
علوما ملن يرقى فيها للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة، فهي علوم كشـف، إىل أن 

قابلــــه حضــــرة األّم بــــذاÊا...". أشــــار الشــــيخ sّم الكتــــاب وأّم ينتهــــي إىل ذروÊــــا، فت
الـــيت   اإلخـــالصإىل حـــروف ســـورة  72اجلمـــع إىل الفاحتـــة وبســـملتها وLملراقـــي الــــ: 

نظــر عالقــة ا . كأنّــه أشــار بنكتــة العقــل إىل نقطــة Lء البســملة (املســدتســبق ســورة 
ن ويوســف علــيهم الســالم ). وأشــار بــذكر موســى وهــارو I:102البــاء Lملوجــود األّول: 

): " قـال لنـا بعـض اإلسـرائيليني I:83إىل التوراة اليت أّول حروفهـا البـاء. قـال الشـيخ (
من أحبارهم: ما لكم يف التوحيـد حـظ، ألّن سـور كتـابكم Lلبـاء. فأجبتـه: وال أنـتم، 

  فإّن أول التوراة Lء، فأفحم".
s رواح األنبيــاء واألوليــاء يف ويف مواضــع أخــرى، يــتكلم الشــيخ علــى اجتمــاع العــارف

هو ببعضهم يف كتابـه  هحضرات آ´ت القرآن واألمساء احلسىن، وذكر أمثلة الجتماع
  كما بّيناه يف حبث خاص.  البقرة(التجليات) املستمّد من سورة 

املخصــوص بســورة قــريش حيــث يقــول:"  278ومثــال هــذا أيضــا مــا جنــده يف البــاب  
جتتمــع فيــه مــع مجاعــة مــن الرســل صــلوات هللا علــيهم  واعلــم أّن هــذا املنــزل إذا دخلتــه

فتستفيد من ذوقهم اخلاص ¶م، علوما مل تكن عندك، فتكون لك كشفا كما كانـت 
  ).II: 605هلم ذوقا"(

َأَملْ تـََر َكْيَف  [ هاتحتققه بفاحتإىل املخصوص بسورة الفيل يشري   279ويف الباب     
النظرة (...). عن هذا املنزل وجود العلم  ): " ... ومن علومII:608فيقول (  ])1(

يتها من نفسي أ,أّما النظرة، فما رويتها عن أحد وال مسعتها عن أحد، لكين ر 
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نظرت نظرة، فعلمت ما تضمنته من العلوم، وأعطيت نظرة فنظرت ¶ا فعلمت ¶ا 
من نظرت إليه من مجيع ما تضمنته تلك النظرة من العلوم. وهذا هو علم األذواق، 

من  هنا يعلم قول من قال يسمع مبا به يبصر مبا به يتكلم". ومن هذه اخلوارق و 
 44 ]َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ُيَسبُِّح ِحبَْمِدهِ  [ اليت حصلت للشيخ قوله عن حتققه Lآلية:

  ): " وقد مسعنا حبمد هللا يف بدء I: 382(اإلسراء 
" ومن هنا نعرف أيضا تعرف أمرz تسبيح حجر و نطقه بذكر هللا". ويقول أيضا: 

. وقد ذقناه النشأة اآلخرة (...) فإّن الروحانية على نشأة اآلخرة أغلب من احلّسية
، فيكون اإلنسان بعينه يف أماكن كثرية. يف هذه الدار الدنيا مع كثافة هذه النشأة

). وإّمنا متكن الشيخ من مقام I:318وأّما عامة الناس، فيدركون ذلك يف املنام" (
 283خصص له Lب ند حتّققه مبنزل سورة القارعة الذي يف الصور ع التحّول

)II:620:حيث يقول (  
     

ّ
ا وصلت إىل هذا املنزل يف وقت معراجي الذي عرج يب لرييين من " اعلم أنّه مل

آ´ته سبحانه ما شاء ومعي امللك، قرعت Lبه، ( يشري الشيخ إىل كلمة القارعة) 
ال يقول: " من ذا الذي يقرع Lب هذا املنزل ا¦هول فسمعت خلف الباب قائ

)َما اْلَقارَِعُة 1اْلَقارَِعُة ( [الذي ال يعرف إال بتعريف هللا ؟" ( يشري الشيخ إىل اآلية 
حممد بن نور"  كفقال امللك: " عبد احلضرة عبد، ])3()َوَما َأْدرَاَك َما اْلَقارَِعُة 2(

ني من شهودي إ´ه. ع ما فيه، ولكن بعد سن احلق مجيففتح فدخلت فيه، فعرفين
مث بعد ذلك وقع التعريف به. وّلما  , فكان ذلك شهودا صو́ر من غري تعريف

ا وقع التعريف به، رأيته كله قواصم إال أن ّـ sنّه منزل جمهول، قصم ظهري. ومل عرفين
ملنزل يعصم هللا ممّا رأيت، فخفت فسكن هللا روعي، مبا جلى يل، فرأيت يف هذا ا

حتّول الصور احلّسية يف الصور اجلسمية كما يتشكل الروحانيون يف الّصور. فتخيلت 
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لم أدركها حىت أعطيت القوة أّن تلك الصور األول ذهبت، فحققت النظر فيها ف
فتحّولت فأدركت املطلوب..." مث فّصل الشيخ ذلك Æسهاب طويل، وكل  عليها،

ُثوِث ( يـَْوَم َيُكونُ  [ذلك مرجعه اآليتني:  )َوَتُكوُن اْجلَِباُل  4النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمبـْ
ُفوِش (  .]]]])5َكاْلِعْهِن اْلَمنـْ

* وكل ذلك مرجعه لسّر التكوين من كلمة " كن" اليت جتلـت مشسـها للشـيخ وعمـره 
): " والكـــاف كافـــان، كـــاف كـــن وهـــي كـــاف اإلثبـــات، II:439ثالثـــون ســـنة فقـــال (

ذا الكاف طلعت لنـا الشـمس سـنة تسـعني ويف هوكاف مل يكن، وهي كاف النفي. 
ومخســـمائة، فأثبتنـــا نفـــي التشـــبيه بطلـــوع الشـــمس يف مل يكـــن، ومـــن مل تطلـــع لـــه فيـــه 
مشس قال Lلتعطيل والشـمس طالعـة". ومـا هـذه الشـمس إال مشـس سـورة البينـة الـيت 

مـــن الفتوحـــات حيـــث  286خّصـــص الشـــيخ هلـــا كتـــاب الفنـــاء يف املشـــاهدة والبـــاب 
لـــي يف النـــور الـــذي ال ):" وملـــا دخلـــت هـــذا املنـــزل، وقـــع يل فيـــه التجII:633يقـــول ( 

يتــه علمــا، ورأيــت نفســي بــه، ورأيــت مجيــع األشــياء بنفســي ومبــا حتملــه شــعاع لــه، فرأ
ذلــك. األشــياء يف ذواÊــا مــن األنــوار الــيت  تعطيهــا حقــائقهم، ال مــن نــور زائــد علــى 

ظهـر يف هـذا التجلـي . ال معـىن  فرأيت مشهدا عظيما حسيا ال عقليـا وصـورة حقيـة
اتساع الصغري لدخول الكبري فيـه، مـع بقـاء الصـغري علـى صـغره، والكبـري علـى كـربه، 
كاجلمل يلج سّم اخلياط. يشاهد ذلك حسا ال خياال وقد وسعه، وال تدري كيف، 

فــه العقــول، وفّضـــل إدراك يّ وال تنكــر مــا تــراه. فســبحان مــن تعــاىل عــن إدراك مــا تك
  ا، ال إله إال هو العزيز احلكيم".البصر عليه

  

، عــــاد الشــــيخ إىل ذكـــــر دالالت الشـــــمساملخصــــوص بســــورة  293ويف البــــاب     
التجلي الشمسي والقمري مث قـال: " واعلـم ¹خـي أنّـه ليلـة تقييـدي لبقيـة هـذا املنـزل 
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وقد استلقى على ظهره وهو يقـول:" ينبغـي للعبـد أن  ρمن بركاته رأيت رسول هللا ،
ة هللا يف كــل شــيء حــىت يف املســح علــى اخلفــني ولبــاس القفــازين". وكنــت يــرى عظمــ

نعلـني أسـودين جديـدين ويف يديـه قفـازين وكأنّـه يشـري إيل مسـرورا ρ أرى يف رجليـه 
مبــا وضــعته يف هــذا املنــزل مــن العلــم مبــا يســتحقه جــالل هللا مث يقــول:" مــا دام البــدر 

ا آمنـــة.فإذا كـــان الظـــالم ومل يطلـــع طالعـــا فـــالنفوس يف البســـاتني zئمـــة ويف جواســـقه
البدر، خيف اللصوص. فينبغـي أن يـدخل اإلنسـان املدينـة حـذرا مـن اللصـوص..." 

  ).II:669مث شرح الشيخ هذا الكالم (
 269قصة أخرى عجيبة وقعت للشيخ يف منـزل سـورة الـربوج الـذي خّصـص لـه Lب 

   )II:693ويقول عنها (
معـىن ذلـك، فـأقيم يل  فطلبـت. ])102( يٌم َشـِديدٌ ِإنَّ َأْخَذُه أَلِـ ["... فقـرأت: 

شخص كنت أعرفه، وكان قد افرتى علّي فقيل يل: " هذا مأخوذ بـك، أي بسـببك 
علــّي وأظهــر التوبــة  فتــأفف(...) ". اســتدعيت Lلشــخص وقلــت لــه: "مــا رأيــت؟ " 

وخرج عّين وهو على حالـة مـن الفريـة، فلـم يكمـل الشـهر حـىت قتلـه هللا حبجـر شـدخ 
  سه..." وفّصل الشيخ قصة قتله.رأ

ـــةويف منـــزل ســـورة  )، يـــذكر واقعـــة أخـــرى عجيبـــة 315الـــيت خّصـــص هلـــا Lب ( احلاق
  :]) 19( فََأمَّا َمْن ُأوِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ  [منها:  19خالل إشاراته لآلية 

عطاهـا [... وأّما يف زماننا، فاتفق المرأة أpا رأت يف املنام كـأّن القيامـة قـد قامـت وأ
pــــا النــــار. فمســــكتها يف يــــدها، واتفــــق أ هللا ورقــــة شــــجرة فيهــــا مكتــــوب عتقهــــا مــــن

علــى فــتح يــدها،  راســتيقظت مــن نومهــا والورقــة قــد انقبضــت عليهــا يــدها، وال تقــد
وحتــّس Lلورقــة يف كفهــا. واشــتد قــبض يــدها عليهــا حبيــث أنّــه كــان يؤملهــا، فــاجتمع 
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فمــا اسـتطاع أحــد علـى فــتح يــدها يـدها. النـاس عليهــا وطمعـوا أن يقــدروا علـى فــتح 
شـد مــا ميكـن مـن الرجــال، فسـألوا عـن ذلــك أهـل طريقنـا، فمــا مـنهم مـن عــرف مـن أ

سّر ذلـك. وأّمـا علمـاء الرسـم مـن الفقهـاء فـال علـم هلـم بـذلك. وأّمـا األطبـاء فجعلـوا 
ذلك خللط قوي انصّب إىل ذلك العضو، فأثر فيه ما أثر. فقال بعـض النـاس: " لـو 

فــالz ( يريــدون إ´ي بــذلك) رمبــا وجــدz عنــده علمــا بــذلك" فجــاءوين Lملــرأة  ســألنا
هـــا، فـــأخربتين كمـــا  وكانـــت عجـــوزا ويـــدها مقبوضـــة قبضـــا يؤملهـــا. فســـألتها عـــن ر́ؤ
ــــاس. فعرفــــت الســــبب املوجــــب لقــــبض يــــدها عليهــــا، فجئــــت إىل أذpــــا  أخــــربت الن

ك تبتلعني تلـك الورقـة الـيت وساررÊا فقلت هلا: " قريب يدك من فمك وانو مع هللا أن
حتســني ¶ـــا يف كفـــك، فإنـــك إن نويـــت ذلــك وعلـــم هللا صـــدقك يف ذلـــك فـــإّن يـــدك 
تنفــتح". فقرّبـــت املـــرأة يـــدها مــن فيهـــا وألزقتـــه، وفتحـــت فاهــا ونـــوت مـــع هللا ابـــتالع 
الورقة. فانفتحت يدها وحصلت الورقة من فمها فابتلعتها، وانفتحت يدها فتعجب 

...) مث ذكــر الشــيخ قصــة تشــبهها وقعــت مــع مالــك بــن انــس احلاضــرون مــن ذلــك (
  إمام دار اهلجرة رضي هللا عنه.

، شـهد خـزائن سـور القـرآن كلهـا 369اليت خّصـص هلـا البـاب احلجر ويف منزل سورة 
وذكــــر منهــــا خــــزائن الســــور الثالثـــــة  )وإن مــــن شــــيء إال عنــــدz خزائنـــــه(يف آيتهــــا: 

، جعــــل لكــــل ســـورة منهــــا وصـــــال. ويف  - مــــن النــــاس إىل الليـــل – والعشـــرين األوىل
): [ رأيــت عينــا مــن لــنب III:376شهـــد واقعــة وصــفها بقولــه( الـــكافرونخزانــة ســورة 

حليب ما رأيت لبنا مثلـه يف البيـاض. والطيـب يف جرمـه دخلـت فيـه حـىت بلـغ ثـديي 
ا يقـول:" مـن سـجد لغـري هللا يـوهو ينـدفق، فتعجبـت لـذلك، ومسعـت كالمـا غريبـا إهل

هللا طاعـة ¿ فقـد سـعد وجنـا. ومـن سـجد لغـري هللا عـن غـري أمـر إىل هللا قربة  عن أمر
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َوَأنَّ اْلَمَســاِجَد Pَِِّ فَــَال  [هللا فقــد شـقَي". فــإّن هللا عـّز وجــل: يقـول: إىل هللا قربـة 
مهـم فهـو ال اخللق مع هللا ألنّـه يْعلَ فإّن هللا مع اخللق  ]) 18(َتْدُعوا َمَع اPَِّ َأَحًدا 

  معهم...]
َوَمــا َتُكــوُن ِيف  [: 61يتحقــق، Lالســم الرقيــب مــن آيتهــا  يــونس* ويف منــزل ســورة 

ـــْيُكْم  ـــْرَآٍن َوَال تـَْعَمُلـــوَن ِمـــْن َعَمـــٍل ِإالَّ ُكنَّـــا َعَل ُلـــو ِمْنـــُه ِمـــْن قـُ َشـــْأٍن َوَمـــا تـَتـْ
  ):IV):174فيقول  ]ِ◌ ُشُهوًدا ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيه

ة حــىت مــا كنــت أّمســى إال بــه، وممّــا كنــت مســتهرتا بــه هــذا هجــري لزمتــه ســنني كثــري  [
مّتحدا، ورأيت له بركـات ال أحصـيها. وهـو الـذي اطلعـت منـه علـى املراقبـة، فكنـت 
رقيبــا علــى نفســي نيابــة عــن هللا حــني أمرهــا أن تكــون علــى وصــف خــاص معلــوم يف 

ده علــى ورقيبــا علــى آÒر رّيب فيمــا يــور  ρالشــرع املطهــر املنــزل علــى لســان املعصــوم 
املشــروع يف  هقلــيب، ويف مجيــع حركــايت و ســكنايت، ورقيبــا أيضــا علــى ريب مبوازنــة حــدّ 

  ]عباده...
): IV:156سنة فيقول عنها ( 26من التوبة، فين الشيخ فيها عمره  24ذلك اآلية * ك
ــــْم َوَعِشــــريَتُ ق [ ــــاؤُُكْم َوِإْخــــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُك َن ــــاَن َآَ�ؤُُكــــْم َوأَبـْ ُكْم ُ◌ْل ِإْن َك

ــَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَهــا َوِجتَــارٌَة َختَْشــْوَن َكَســاَدَها َوَمَســاِكُن تـَْرَضــْونـََها َأَحــبَّ  َوَأْم
ُ �َِْمــرِهِ  َّPَوَرُســوِلِه َوِجَهــاٍد ِيف َســِبيِلِه فـَتَـَربَُّصــوا َحــىتَّ �َِْيتَ ا َِّPِإلَــْيُكْم ِمــَن ا ".

 َِّPاءت إلينــا يــوم مجعــة بعــد الصــالة يف املقــابر (...) هــذه آيــة جــ ] َفِفــرُّوا ِإَىل ا
zشبيلية سنة ست ومثانني ومخسمائة، فبقيت فيها سكراÆ  ما يل تالوة يف صـالة وال

  ]يقظة وال نوم إال ¶ا ثالث سنني متوالية، أجد هلا حالوة ولذة ال يقدر قدرها...
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مبــا أتــوا  وال حتســّنب الــذين يفرحــون (مــن آل عمــران 188* وكــذلك يقــول عــن اآليــة 
إّين التزمـــت هـــذا الـــذكر أيضـــا ســـنني  [): IV:194( )وحيبـــون أن حيمـــدوا مبـــا مل تفعلـــوا

متعـــددة حـــىت كنـــت أمســـّى بـــه يف بلـــدي. كمـــا كنـــُت أمســـى أيضـــا بغـــريه مـــن األذكـــار 
  ورأيت له بركات ظاهرة].

* وأحيــاz تتجســـد للشـــيخ بعــض معـــاين اآل´ت بكيفيـــة تكــاد تكـــون حّســـية كاآليـــة 
له من خالل كتابته لفصل " اجلمعة بعرفة" من Lب احلج  بقرة اليت جتّلتمن ال 144

  ):I: 714يف ( الفتوحات) فيقول (
واقعــة وقعــت لنــا يف ليلــة كتــابيت هــذا الوجــه، وهــي مناســبة هلــذا البــاب. كنــت أرى  [

فيما يراه النائم شخصا من املالئكة قد zولين قطعة من أرض مرتاصة األجزاء مـا هلـا 
 عــرض شــرب وطــول شــرب وعمــق ال pايــة لــه. فعنــدما حتصــل يف يــدي أجــدها غبــار يف

ــُتْم فـََولُّــوا ُوُجــوَهُكْم َشــْطَرُه ِلــَئالَّ َيُكــوَن ِللنَّــاِس  [قولــه تعــاىل:  َوَحْيــُث َمــا ُكنـْ
فكنـت أتعجـب مـا  ] َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُرونِ  [ :ىل قولهإ... ] َعَلْيُكْم ُحجَّةٌ 

كـــر أpـــا عـــني هـــذه اآل´ت، وال أنكـــر أpـــا قطعـــة أرض. وقيـــل يل كنـــت أقـــدر أن أن
ويقــول يل :"  ρ.فكنــت أرى رســول هللا  ρهكــذا أنــزل القــرآن وأنزلــت علــى حممــد 

هكذا أنزلت علّي فخذها ذوقا وهكذا هو األمر فهل تقدر على إنكار ما جتده مـن 
 υا جربيـل ذلك؟ " قلت: ال (...) فقلت: هذا كشف مطابق للجمعة اليت جاء ¶

يف صـــورة مـــرآة جملـــوة وفيهـــا نكتـــة وقـــال لـــه: " ´ رســـول هللا هـــذه  ρإىل رســـول هللا 
اجلمعـــة وهـــذه النكتـــة الســـاعة الـــيت فيهـــا..." و احلـــديث مشـــهور، فـــانظر مأعجـــب 

  األمور اإلهلية وجتليها يف القوالب احلّسية].
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تجليـات. وقـد ( مشاهد األسرار)، وصف الشيخ العديد من أمثال هـذه ال ويف كتابه
بينّـــا يف كتـــاب خـــاص Lملشـــاهد أّن مرجعهـــا للســـّور املفتتحـــة Lحلـــروف املقطعـــة وهللا 

  أعلم.
ممّــــا ســــبق يظهــــر أّن حيــــاة الشــــيخ مل تكــــن إال سلســــلة مــــن مشــــاهد القــــرآن وأذواق 

  الفرقان.
  

  الشيخ مع الّسرية النبوية واحلديث الشريف والفقه
  

  

  ولو جاء Lألنباء عن هللا ال تقتدي Lلذي زالت شريعته     عنه
  )II:364(ف                                                          

  

يـــذكر الشـــيخ ســـبب ابتـــداء شـــغفه Lحلـــديث النبـــوي يف كتابـــه ( املبشـــرات) فيقـــول: 
[كان مجلة من أصحابنا قبل أن أعرف العلم قد رغبوا وقصدوين حمرضني على قـراءة  

علــم يل بــذلك وال Lحلــديث. فرأيــت نفســي يف املنــام وكــأين يف  كتــب الــرأي، وأz ال
هم سـالح يريـدون قتلـي، وال ملجـأ معـي آوي إليـه. فرأيـت يفضاء واسع ومجاعة sيـد
عليهـــا واقـــف، فلجـــأت إليـــه. فـــألقى ذراعـــه علـــّي وضـــّمين  ρأمـــامي ربـــوة رســـول هللا 

أولئك األعداء، ضما عظيما وقال يل:" ´ حبييب استمسك يب لتسلم". فنظرت إىل 
  فلم أر منهم على وجه األرض أحدا. فمن ذلك الوقت اشتغلت Lحلديث].

إذن امتثــــل الشــــيخ األمــــر فأصــــبح مغرمــــا Lحلــــديث والســــرية النبويــــة، إذ مهــــا الشــــرح 
والتطبيق العملي للقرآن الكرمي. وبقي الشيخ طوال عمره طالبا ودارسـا مدّرسـا هلمـا. 

ا العلـم خـالل الفـرتة الـيت فصـلت خروجـه مـن خلوتـه ه بدأ يتخّصـص يف هـذـويبدو أنّ 
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األوىل ودُخوله يف طريق السـلوك وصـحبة الشـيوخ، أي بـني اخلامسـة عشـر والعشـرين 
  من عمره.

ويقــــّيم الشــــيخ املــــذاهب الفقهيــــة حســــب مــــدى صــــلتها Lحلــــديث فيقــــول يف رســــالة 
م وعليـه ثـوب يف الــمنا ةمـام دار اهلــجر إاملبّشرات: [ رأيت مالك بن أنس األصـبحي 

عشــر ذراعــا، وهــو علـــى Lب يقــال لــه Lب الفـــتح،  اثـــينأبــيض جيــر منــه يف األرض 
ب أن تقــرأ كتــب الــرأي". فكنــت أرى : " ´ مالــك، مــا أقــرأ؟" فقــال: " ُحتــفقلــت لــه

شخصا كان يشتغل بكتب الرأي وهو ينظـر يف مزبلـة معرضـا عـن مالـك مقـبال علـى 
ين كتــــب الــــرأي إىل مــــا قــــادت إليــــه هــــذا املزبلــــة فقلــــت:" ´ مالــــك أخــــاف أن تقــــود

وقـال:" صـدقت، عليـك ´ بـين بتقييـد  –رضي هللا عنه  –الشخص". فتبّسم مالك 
احلديث و العمل به". ومن شرف علم احلديث ما حدثنا به العـامل أبـو العبـاس أمحـد 
بن داود بن علي بن Òبت بن منصور احلزيري احللفاوي رمحـه هللا مبدينـة تـونس بـدار 

يخ الصاحل العارف عبد العزيز بن أيب بكر القرشي املهدوي. قـال أبـو العبـاس: "  الش
أميـل إليـه كان يل اعتقاد كبري يف اإلمام أيب حنيفة حلسـن رأيـه وجـودة ذهنـه، وكنـت 

وكـان  ،يف النـوم، فلـم يكلمـين وهبـت أن أسـأله ρمن دون األئمة: فرأيت رسول هللا 
كيــــف مراتــــب األئمــــة عنــــدكم ؟ " فقــــال: " أبــــو بكــــر خلفــــه، فقلــــت: " ´ أL بكــــر  

الالحـــق بنـــا أمحـــد بـــن حنبـــل مث الشـــافعي مث مالـــك مث أبـــو حنيفـــة". قـــال: فتعجبـــت 
وعلمـــت أّن النحـــاة يف متابعـــة احلـــديث. ولقـــد أخـــربت ¶ـــذه احلكايـــة القاضـــي عبـــد 
الوهـــــاب األزدي اإلســـــكندارين مبكـــــة ســـــنة تســـــع وتســـــعني ومخســـــمائة فقـــــال:" هـــــو 

ربك مبــا يقــوي مــا رآه أبــو العبــاس. فقلــت لــه: " أخــربين"، وحنــن الصــحيح". وأz أخــ
احل فيــه خــري ولــه جتــاه الــركن اليمــاين عنــد Lب احلــزورة، فقــال: " كــان عنــدz رجــل صــ

فرآه بعض الصاحلني من أصحابنا يف املنام فقال له الرائي: " ´  ْمسٌت حسن، فمات
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ا تصـــري كاملـــاء، كلمـــا فـــالن، كيـــف تكـــون األرض إذ جـــاءك امللكـــان؟" فقـــال:" إpـــ
اخرتقـت فيهــا مل متتنــع عليــك كمـا ختــرتق املــاء". قــال الرائـي:" فقلــت لــه: مــا رأيــت؟" 
قــال:" رأيــت كتبــا مرفوعــة و كتبــا يف األرض موضــوعة، فســألت عنهــا فقيــل يل: أّمــا 

  وضوعة فكتب الرأي حىت يسأل عنها أصحا¶ا".املرفوعة فكتب احلديث، وإما امل
لفقــه هــو مـذهب رجــال احلــديث. وهــو جمتهـد مطلــق يؤيــد نقلــه فمـذهب الشــيخ يف ا

الصــحيح بكشــفه الصــريح. وهــو مــع ترجيحــه الوقــوف مــع ظــواهر النصــوص الشــرعية 
دة و ال نقصــــان يعــــذر كــــل ا¦تهــــدين إن كــــانوا  الثابتــــة بــــال قيــــاس وال �ويــــل وال ́ز

فــه يف  خملصـني يف اجتهـادهم مـؤدين حـق النظـر غايـة وسـعهم. وقـد فّصـل الشـيخ موق
من ( الفتوحات) وهو نفيس جـدا. فلـنلخص  88باب الكيفية االجتهاد الشرعي يف 

  بعض ما ورد فيه:
[ أصــول أحكــام الشــرع املتفــق عليهــا ثالثــة، الكتــاب والســنة واإلمجــاع. واختُلــف يف 

أن يســتند إىل نــّص وإن مل القيــاس، فمــن قائــل بــه ومــن قائــل مبنعــه. واإلمجــاع ال بــّد 
رع من األصلني الكتاب والسنة. وأماّ القياس ففي مواضع تظهر قـوة فهو ف ينطق به،

األخذ بـه علـى تركـه ويف مواضـع ال يظهـر ذلـك، ومـع هـذا فمـا هـو دليـل مقطـوع بـه 
وهـو أصـل ، فأشبه خرب اآلحاد، فإن االتفاق على األخذ به مع كونه ال يفيد العلـم 

 يـا ال يـر�ب فيـه. وعنـدzجلمن أصول إثبات األحكام فلـيكن القيـاس مثلـه إذا كـان 
أخطــأ يف  ،وإن مل نقــل بــه يف حقــي فــإّين أجيــز احلكــم بــه ملــن أداه اجتهــاده إىل إثباتــه

ذلك أو أصاب، فـإن الشـارع أثبـت حكـم ا¦تهـد وإن أخطـأ وإنّـه مـأجور. فلـوال أن 
ا¦تهــد اســتند إىل دليــل يف إثبــات القيــاس مــن كتــاب أو ســنة أو إمجــاع أو مــن كــل 

ا حـــل لـــه أن حيكـــم بـــه. بــل رّمبـــا يكـــون يف حكـــم النظـــر عنـــد املنصـــف أصــل منهـــا ملـــ
ـــة علـــى احلكـــم مـــن خـــرب الواحـــد الصـــحيح، فـــإz إمنّـــا  القيـــاس اجللـــّي أقـــوى يف الدالل
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ìخـذه حبسـن الظــن برواتـه وال نزّكيـه علمــا علـى هللا، فـإّن الشــرع منعنـا أن نزكـي علــى 
  هللا أحًدا، ولنقل أظنه كذا وأحسبه كذا.

اجللي يشاركنا فيه النظر الصـحيح العقلـي الـذي يقـيس املسـكوت عنـه علـى  والقياس
املنطوق به لعلة معقولـة ال يبعـد أن تكـون مقصـودة للشـارع جتمـع بينهمـا يف مواضـع 

مثبـت القيـاس أصـال أو خطـأ  أَ طـَّخَ عّني. فكـل مـن الضرورة، إذا مل يوجد فيها نص م
ثبت حكمه أب على الشارع، حيث يف فرع كان أو يف أصل، فقد أساء األد اجمتهد

والشارع ال يثبت الباطل. وهذه طريقة انفردz ¶ا يف علمنا، مع أzّ ال نقول Lلقياس 
. ومـن أصـول أثبتـهLلنظر إلينا، ونقول به Lلنظر ملن أّداه إليه اجتهاده لكون الشارع 

تعماهلما كن اجلمع بينهما واساألحكام أنّه إذا تعارض آيتان أو خربان صحيحان أم
فــال نعــدل عــن اســتعماهلما. فــإن مل ميكــن اســتعماهلما معــا حبيــث أن يكــون يف  معــا،

دة أ حـدمها اســتثناء، فيجــب أن يؤخــذ Lلــذي فيــه االســتثناء. وإن كــان يف أحــدمها ́ز
دة وعمــل ¶ــا. فــإن مل يوجــد شــيء مــن ذلــك وتعارضــا مــع مجيــع الوجــوه  أخــذت الــ́ز

ر منهما. فإن جهل التـاريخ وعسـر العلـم بـه فلينظـر فينظر إىل التاريخ، فيؤخذ Lملتأخ
َعَلــْيُكْم  َوَمــا َجَعــلَ  [إىل أقر¶مــا إىل رفــع احلــرج يف الــّدين فليعمــل بــه ألنّــه يعضــده 

يِن ِمْن َحَرجٍ  فإن تسا́و يف رفع احلرج فال يسـقطان وتكـون خمـريا فيهمـا . ] ِيف الدِّ
آية وخرب صحيح من مجيع الوجوه تعمل sّي اخلربين شئت أو اآليتني. وإذا تعارض 

مـــن أخبـــار اآلحـــاد وجهـــل التـــاريخ أخـــذ Lآليـــة وتـــرك اخلـــرب. فـــإن كـــان اخلـــرب متـــواترا  
كـــن اجلمـــع بينهمـــا كـــان احلكـــم التخيـــري فيهمـــا، إال أن كاآليـــة وجهـــل التـــاريخ ومل مي

يكون أحدمها فيه رفـع احلـرج فيقـدم األخـذ بـه. وكـل خـربين أو آيتـني تعارضـا أو آيـة 
دة وعمل ¶ا وترّجح األخذ  وخرب دة حكم، قبلت ال́ز صحيح متواتر ويف أحدمها ́ز
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دة على معارضته. وال يؤخذ من احلديث إال مـا صـّح. وإن عارضـه قـول  حبديث ال́ز
صـــاحب أو إمـــام فـــال ســـبيل إىل العـــدول عـــن احلـــديث. ويـــرتك قـــول ذلـــك اإلمـــام و 

، فال يعول عليه إال إذا علم  الصاحب للخرب. فإن كان ذلك اخلرب مرسال أو موقوفا
مـــــن التـــــابع أنّـــــه ال يرســـــل احلـــــديث إال عـــــن صـــــاحب ال غـــــري. وإن مل يعـــــني ذلـــــك 
الصاحب، فيؤخـذ Lملرسـل فإنـه يف حكـم املسـند. وإذا وردت اآليـة أو خـرب عـن قـوم 
مل يتكلم فيهم جبرح وال تعديل وجـب األخـذ بـروايتهم. فـإن جـرح واحـد مـنهم جبرحـة 

اجلرحة ال تتعلق بنقلـه وجـب األخـذ بـه. ومـا  تحديثه، وإن كان تؤثر يف صدقه ترك
ومـــا عـــدا عصـــرهم ، ال غـــري ρأوجـــب هللا علينـــا األخـــذ بقـــول أحـــد غـــري رســـول هللا 

دة يف احلكـم،  فليس Æمجاع حيكم به. وإّمنا امتنعنا حنـن عـن األخـذ Lلقيـاس، ألنّـه ́ز
كـان يكـره املسـائل خوفـا أن وفهمنا من الشارع أنّه يريد التخفيف عن هـذه األمـة، ف

ينــزل علــيهم يف ذلــك حكــم فــال يقومــون بــه. وكــل مســكوت عنــه فــال حكــم فيــه إال 
للوجـوب، إال فعـل ليست  ρاإلLحة األصلية. وكل عمل مقيد بوقت. وأفعال النيب 

 َ    به أمرا تعّبدz به، فذلك الفعل واجب كقوله: " صلوا كما رأيتموين أصلي"].بـَنيَّ
شّد اإلنكار على طائفتني: طائفة الباطنية أو الفالسفة الـذين يؤولـون والشيخ ينكر أ

النصوص الشرعية حسب هواهم Æخراجها عن دالالÊا الظاهرة، أو الذين يعتقـدون 
أpـــا جعلـــت لسياســـة العامـــة ال اخلاصـــة، وطائفـــة املتعصـــبني مـــن أهـــل الفقـــه الـــذين 

، أو ُحيــابون )I:499-500ت (يرّجحــون التقليــد أو الــرأي علــى احلــديث الصــحيح الثابــ
وغرائـــب  تاحلّكـــام بتحريـــف أحكـــام الشـــرع. كمـــا ينكـــر علـــى املـــولعني Lإلســـرائيليا

) II:256خبــار غــري الثابتــة، خصوصــا إذا أقحمــوا ذلــك يف تفســري القــرآن العزيــز ( األ
)III:562 .( املتعلـــق  318إليـــك بعـــض نصوصـــه يف هـــذا املوضـــوع. يقـــول يف البـــاب و
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عنوانــــه:" يف معرفــــة منــــزل نســــخ الشــــريعة احملمديــــة وغــــري احملمديــــة  بســــورة التحــــرمي و 
  Lألغراض النفسية عافاz هللا وإ´كم من ذلك مبنه" ما خالصته:

  

[ اعلـم أّن الشــريعة هــي احملجــة البيضـاء  وطريــق الســعادة، مــن مشـى عليهــا جنــا ومــن 
ـا غلبـت األهـواء علـى ا

ّ
امللـوك،  ب عنـدلنفـوس، وطلبـت العلمـاء املراتـتركها هلك. ومل

وتركــوا احملجــة البيضــاء، وجنحــوا إىل التــأويالت البعيــدة، ليمشــوا أغــراض امللــوك فيمــا 
هلم فيه هوى نفس، ليستندوا يف ذلك إىل أمر شرعي، مـع كـون الفقيـه رمبـا ال يعتقـد 

Êوفقهـــائهم. ولقـــد  مبـــذلك ويفـــيت بـــه. ولقـــد رأينـــا مـــنهم مجاعـــة علـــى هـــذا مـــن قضـــا
غـازي ابــن امللـك الناصـر صـالح الــّدين يوسـف بـن أيـوب وقــد  أخـربين امللـك الظـاهر

وقـع بيــين وبينــه يف مثــل هــذا الكــالم، فنــادى مبملــوك وقــال: جئــين Lحلرمــدان. وقــال: 
مــا جيــري يف بلــدي ومملكــيت مــن املنكــرات والظلــم، وأz وهللا أعتقــد  يّ أنــت تنكــر علــ

سيدي ما منه منكـر إال مثل ما تعتقد أنت فيه من أّن ذلك كله منكر،ولكن وهللا ´
يـه وهـو فـالن، وعـّني قبفتوى فقيه وخط يده عندي جبـواز ذلـك (...) ولقـد أفتـاين ف

يل أفضــل فقيــه عنــده يف بلــده يف الــّدين و التقشــف، sنــه ال جيــب علــّي صــوم شــهر 
رمضــان هــذا بعينــه، بــل الواجــب علـــّي شــهر يف الســنة، واالختيــار يل فيــه أّي شـــهر 

ظهــر لــه ذلــك، وهــو أال الســلطان: فلعنتــه يف Lطــين ومل شــئت مــن شــهور الســنة. قــ
رمحهـــم هللا مجيعـــا ]. مث ذكـــر الشـــيخ أمثلـــة عـــن التعّصـــب املـــذهيب  , فـــالن، مســـاه يل

  املمقوت.
... اتفق لرجل من الصاحلني أنه رأى فقهاء البلد الذي كـان [ويقول يف املبشرات:  

تيقظ الرجـل فسـأل، فوجــدهم وقـد مـات بيــنهم. فاسـ ρفيـه قـد اجتمعـوا ودفنــوا النـيب 
َفــأبوا  ،يف مســألة مــن احلــج قــد بّينــت هلــم األحاديــث الصــحيحة الــيت ال مطعــن فيهــا

قبوهلا وحكموا يف املسألة Lلرأي؛ وقـالوا: مـذاهب قـد اسـتقرت، يريـد هـذا املنـازع أن 
 ρيرّدها ¶ذه األحاديث. وتعصبوا عليه، فنعوذ L¿ من اخلـذالن. ولقـد رأيـت النـيب 

املنــام ميتــا وقــد دفــن يف موضــع مــن املســجد اجلــامع Æشــبيلية، فســألت عــن ذلــك يف 
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يف املنـام  ρاملوضع فإذا به مغصوب أخذ مـن صـاحبه ومل يعـط حقـه. ورأيـت رسـول 
وأz مبكة وكان إبراهيم بن مهام اإلشبيلي قد اعتىن بضبط احلديث والعمل به، وعليه 

يقبّـل إبـراهيم بـن  ρا ذكـرz. فرأيـت النـيب كمـ  ρقام هؤالء الفقهاء الـذين دفنـوا النـيب 
يعـانق    ρمهـام ويضـمه إليـه ضـّم مـوّدة ويُعرّفـه sنـَّه حيبّـه. ورأيـت يف النـوم رسـول هللا

اإلمام احملدث أL حممـد علـي بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم الفارسـي صـاحب احمللـى، 
وذات  ρ وكــان إمامــا يف احلــديث عاملــا بــه عــامال، وقــد غشــى النــور ذات رســول هللا

  ابن حزم وقد انضماّ حىت كأpما جسد واحد. فهذا من بركة احلديث].
  

وهكذا فأحّب العلماء إىل الشيخ هم أهل القرآن ورجال احلديث العاملون به الـذين 
. ويرّد علـى القـائلني عنـه إنّـه ظـاهري مقلّـد البـن  ρيسّميهم الشيخ ُرُسل رسول هللا 

  حزم فيقول يف ديوانه:
  اخلفيف

  سـبوين إىل ابـن حزم وإّين          لست ّممن يقول قال ابن حـزمن
  ال وال غــريه فإّن مقــايل         قال نـّص الكـتاب ذلك علمي

  أو يقول الرسول لو أمجع اخللق         عـلى مـا أقول ذلك حـكمي
  

يــــة وكثـــريا مــــا يؤكــــد الشـــيخ أّن كشــــف األوليــــاء ال يكـــون إال مطابقــــا للشــــريعة احملمد
  ):I:437فيقول (

[ إن اإلنسان إذا زهد يف غرضه ورغب عن نفسه وآثر ربّه، أقام له احلق عوضـا عـن 
صورة نفسه صورة هداية حقا من عند حق، حىت يرفل يف غالئل النور، وهي شريعة 
نبّيه ورسالة رسوله، فيلقـي إليـه مـن ربّـه مـا يكـون فيـه سـعادته. فمـن النـاس مـن يراهـا 

ومنهم من يراها على صورة حاله. فإذا جتلت له صورة نبيه، فليكن على صورة نبيه، 
إليـه تلـك الصـورة ال غـري، فـإن الشـيطان ال يتمثـل علـى صـورة  فيمـا تلقـيعني فهمـه 
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نــــيب أصــــال. فتلــــك حقيقــــة ذلــــك النــــيب وروحــــه أو صــــورة ملــــك مثلــــه، عــــامل مــــن هللا 
رة أمـورا كثـرية مـن بشـريعته، فمـا قـال فهـو ذاك. وحنـن قـد أخـذz عـن مثـل هـذه الصـو 

عرضت مـا  افلم , الكتباألحكام الشرعية مل نكن نعرفها من جهة العلماء وال من 
zّممــن مجــع  خــاطبتين بــه تلــك الصــورة مــن األحكــام الشــرعية علــى بعــض علمــاء بــالد

نـه روي يف الصـحيح عـن النـيب أبني احلديث واملذاهب، فأخربين جبميع ما أخربته بـه 
ρ ذلــك حــىت أنّــه مــن مجلــة ذلــك رفــع نمــ ا. وكــان يتعجــبمــا غــادر حرفــا واحــد ،

ة، اليــدين يف الصــالة يف كــل خفــض ورفــع، وال يقــول بــذلك أهــل بــالدz مجلــة واحــد
بــن احلــاج  ولــيس عنــدz مــن يفعــل ذلــك وال رأيتــه. فلمــا عرضــته علــى حممــد بــن علــي

  وكان من احملدثني روى يل فيه حديثا صحيحا (...).
البـــّد مـــن  رة راجعـــة إىل حالـــهصـــورة رســـوله، فتلـــك الصـــو  ذا ظهـــرت علـــى غـــريوأّمـــا إ

ذلك، أو إىل منزلة الشرع يف ذلك الوقـت يف ذلـك املوضـع الـذي رآه فيـه مثـل الـر́ؤ 
سـواء. إال أّن هـذا اإلنســان يراهـا يف اليقظـة، والعامــة تـرى ذلـك يف النــوم، فـال ¹خــذ 

ملشـروعة، وكـل مـا أتـى بـه من تلك الصورة إذا جتلت ¶ذه املثابة شـيًئا مـن األحكـام ا
  من العلوم واألسرار ّمما عدا التحليل والتحرمي فال حتجر عليه فيما أخذ منها].

علـــى تصـــحيحه   36و 14مثـــل البـــابني  –وتكلـــم الشـــيخ يف أبـــواب مـــن الفتوحـــات 
فيقــــول مــــثال:( ومــــن تلــــك الطريــــق نصــــّحح  ρاألحاديــــث مباشــــرة مــــن رســــول هللا 

ضا، إذا علمنا أpّا واهية الطرق غري صـحيحة عـن رسـول األحاديث النبوية ونرّدها أي
، إن قــــرر الشــــارع حكــــم ا¦تهــــد وإن أخطــــأ. ولكــــن أهــــل هــــذه الطريقــــة َمــــا  ρهللا 

  ]. ¹ρخذون إال مبا حكم به رسول هللا 
ويقول: [ ورّب حديث يكون صحيحا من طريق رواته حيصـل هلـذا املكاشـف الـذي 

عـن هـذا احلـديث الصـحيح، فـأنكره وقـال لـه:  ρقد عاين هذا املظهـر، فسـأل النـيب 
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مل أقله وال حكمت به، فيعلم ضعفه فيرتك العمـل بـه عـن بّينـة مـن ربّـه، وإن كـان قـد 
هـو يف نفـس األمـر لــيس كـذلك. وقـد ذكـر مثــل و عمـل بـه أهـل النقـل لصــحة طريقـه 

مـــن وضـــع ذلـــك هـــذا مســـلم يف صـــدر كتابـــه الصـــحيح، وقـــد يعـــرف هـــذا املكاشـــف 
  زعمهم إّما أن يسمى له أو تقام له صورة الشخص]. ح طريقه يفاحلديث الصحي

  ومن األحاديث الشريفة اليت صّحت عند الشيخ كشفا قوله صلى هللا عليه وسلم: 
*" إن مــن العلــم كهيئــة املكنــون، ال يعلمــه إال العــاملون L¿، فــإن نطقــوا بــه مل ينكــره 

مسـند الفـردوس، وابـن شـاهني، وأبـو عليهم إال أهل الغرّة L¿" (أخرجـه الـديلمي يف 
  .)II:114/III:48-244(عبد الرمحن السلمي)

*" ما من آية إال وهلا ظاهر وLطن وحد ومطلع"( أخرجـه الطـرباين ولـه عـّدة شـواهد 
  .)I :187/IV:411قريبة منه) (

* قولــــــه صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم عــــــن ثيــــــاب أهــــــل اجلنــــــة: "إpــــــا تشــــــّقق عنهــــــا مثــــــر 
  ).II :655/III:434د بلفظ قريب)(اجلّنة"(أخرجه أمح

*دعـــــــــــــــــــــــــــــاؤه صـــــــــــــــــــــــــــــلى هللا عليـــــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــــلم: "اللهـــــــــــــــــــــــــــــم زدين فيـــــــــــــــــــــــــــــك 
  ...).I:271/II:153/III:329/IV:407حتريا"(

  )I:491*" بني كل أذانني صالة" (أخرجه البخاري ومسلم)(
* ســئل صــلى هللا عليــه وســلم عــن الكســوف فقــال: "مــا جتلــى هللا لشــيء إال خشــع 

  ..)I:488/III:107أمحد وابن ماجه مبعناه) ( له" (أخرجه البزار وعند
يف قلـــوبكم، لـــرأيتم مـــا أرى ولســـمعتم مـــا أمســـع"  *"لـــوال تزييـــد يف حـــديثكم، ومتـــريج

  )I :147/III :13، 131(أخرجه بلفظ قريب أمحد وابن جرير الطربي) (
*"خلــق هللا آدم علــى صــورة الــرمحن" (أخرجــه الطــرباين واحلــاكم وابــن عســاكر) (وورد 

  .مرة) 40فتوحات أكثر من يف ال
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*" إن إسرافيل يتضائل يف كـل يـوم سـبعني مـرّة حـىت يكـون كالوضـع" (ذكـره القـرطيب 
  )II:615،339يف التفسري، وذكر حنوه ابن املبارك والغزايل يف اإلحياء) (

* احلــــديث القدســــي: "كنــــت كنــــزا خمفيــــا مل أعــــرف، فأحببــــت أن أعــــرف، فخلقــــت 
  )..I :112/III:132/IV:256" ويف رواية "فبـي عرفوين"(اخللق وتعرفت إليهم فعرفوين 

عــن عبــد هللا بــن عبــاس رضــي هللا عنــه يف حديثــه عــن الكعبــة " أpــا بــني واحــد مــن 
أربعــة عشــر بيتــا ، وأن يف كــل أرض مــن الســبع األرضــني خلقــا مثلنــا، حــىت أن فــيهم 

الـدّر املنثـور)  ابن عباس مثلي"(أخرجه مبعنـاه الطـربي يف التفسـري وذكـره السـيوطي يف
)I:127.(  

*" مــن عــرف نفســه عــرف ربــه "( مل يصــرح الشــيخ بوضــوح تصــحيحه هلــذا احلــديث  
  .يف الفتوحات وغريه) ر منه ذلك حيث أورده عشرات املراتكشفا، لكن ُيستشع

  

 ρوقــــد ذكــــر الشــــيخ أمثلــــة عــــن بعــــض األحكــــام الشــــرعية الــــيت أخــــذها عــــن النــــيب 
"  فهــي ثــالث،  ال لزوجتــه: " أنـت طــالق ثـالÒواختلـف فيهــا الفقهـاء كمســألة مـن قــ

كمــا قــال ال حتــل لــه حــىت تــنكح زوجــا غــريه. ومنهــا أّن كلمــة قــروء تعــين احلــيض ال 
ــُروءٍ  [الطهــر يف اآليــة  ُفِســِهنَّ َثَالثَــَة قـُ ): IV:552(] َواْلُمطَلََّقــاُت يـَتَـَربَّْصــَن ِ�َنـْ

مبكـة يف املنـام و هـو يقـول  وأρ z): [ ولقد رأيت رسول هللا I:599ومن ذلك قوله:(
ويشــري للكعبــة: ´ ســاكين هــذا البيــت، ال متنعــوا أحــدا طــاف يف هــذا البيــت يف أّي 
وقـت كــان مــن الليــل أو pــار أن يصــلي يف أي وقـت شــاء مــن ليــل أو pــار، فــإّن هللا 
خيلـــق لـــه مـــن صـــالته ملكـــا يســـتغفر لـــه إىل يـــوم القيامـــة]. ومـــن ذلـــك الوقـــت، قـــال 

). ومن ذلك رخصـة محـل I:706واف بعد صاليت الصبح والعصر  (الشيخ جبواز الط
): [ رأيـت يف هـذه الليلــة  II :253). ومـن ذلـك أيضــا قولـه (I:744اهلميـان للمحـرم (
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وهو يكره إدخـال اجلنـازة يف املسـجد، ويكـره أيضـا أن يسـرت امليـت مـن  ρرسول هللا 
ى نعشـه يف كفنـه، وأن الذكران بثوب زائد على كفنه، وأمر أن يسـلب عنـه ويـرتك علـ

سخن املاء للغسل من اجلنابة وال أصال. وأمرين إذا كان الربد أن أ ال يسرت يف �بوت
يتــه يشــكر اجلمــاع و يستحســن ذلــك مــن فاعلــه]. وإثــر هــذه أأصــبح علــى جَنابــة. ور 

، يقـول: ( فإن النـيب يت بعـد ذلـك علـى جنـازة يف املسـجد،): [ فمـا صـلّ I :537الـر́ؤ
 ومن ذلـكفـإّن الشـيطان ال يتكـوّنين]. وسـلم يقـول:من رآين فقـد رآينصلى هللا عليه 

أيضــا قولــه: [ رأيــت رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يف ر́ؤ مبشــرة فــأمرين أن أرفــع 
  ).I:437يدّي عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع] (

حـــديث الشـــريف وهـــي وذكـــر الشـــيخ  حكايـــة تبـــّني مـــدى تعلقـــه Lلتطبيـــق احلـــريف لل
  ):IV:503ملخصة (

[ وعليك Lستعمال احلبـة السـوداء وهـو الشـونيز، فإpـا شـفاء مـن كـل داء إال السـام 
عنــدz رجــل مــن أعيــان النــاس Lجلــذام ويــئس األطبــاء مــن دوائــه.  ياملــوت، ولقــد ابتلــ

فرآه رجل من أهل احلديث من بين عفري من أهل لبلة يقـال لـه سـعد السـعود فقـال: 
إpا شفاء من كـل داء. فخلطهـا Lلعسـل  Lρحلبة السوداء اليت قال عنها النيب  عليّ 

وطلى ¶ما بدنه كله ورأسه ووجهه إىل رجليـه، وألعقـه مـن ذلـك وتركـه سـاعة. مث إنّـه 
غسل ذلك عنـه، فانسـلخ مـن جلـده ونبـت لـه جلـد آخـر، ونبـت مـا كـان قـد سـقط 

عافيتـه. فتعجـب األطبـاء و النــاس مـن شـعره، وبـرئ وعـاد إىل مـا كـان عليـه يف حـال 
مــن قــوة إميانــه Lحلــديث النبــوي. وكــان رمحــه هللا يســتعمل احلبــة الســوداء يف كــل داء 

  يصيبه حىت إذا رمدت عينه اكتحل ¶ا، فيربأ من ساعته].
ومن النصوص السابقة، يتبني أّن هللا تعاىل وهب الشيخ منذ فتحـه األول وهـو صـيب 

. فكــان ¹خــذ منــه العلــم والعمــل ρالروحيــة لرســول هللا  الصــحبة واملشــاهدة الدائمــة
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مباشرة. مث وفقه لتعلم السنة من رجاهلا ليجمع بني النقل الظـاهر والكشـف البـاطن. 
ولقــد كــان علــى صــلة وطيــدة مــع رجــال احلــديث يف عصــره شــرقا وغــرL. ويف إجازتــه 

بعـض شـيوخه يف للملك املظفر ويف كتابه ( حماضـرة األبـرار) ويف (الفتوحـات)، ذكـر 
احلديث وإجازاÊم له، ويف ( حماضر األبـرار) وحـده عـّدد حنـو اخلمسـني مـن أسـانيده 

  املسلسلة. وبعض شيوخه يف احلديث كانوا صوفية أيضا ومن أشهرهم يف املغرب:
  .)586القاضي أبو عبد هللا حممد بن سعيد بن زرقون األنصاري (ت: -
 .)581(ت:  الرمحن السهيليأبو زيد عبد  -

 .)597بو حممد عبد هللا التاديل (ت:أ -

 .)608عبد اجلليل بن موسى(ت:   -

 .قاضي مرسية أبو بكر بن احلسن -

 .)III:334) (609أبو الصرب ايوب الفهري (ت: -

 .)I:32/III:334() 591أبو عبد هللا حممد بن عبيد هللا احلجري (ت: -

 .)599ابن أيب َمجْرَة (ت:  -

 .)I:32أبو الوائل بن العريب (  -

 .)I:400بن أمحد بن العاص الباجي (حممد  -

القاضـــــي احملـــــدث الفقيـــــه الشـــــاعر عبـــــد املـــــؤمن بـــــن حممـــــد بـــــن فـــــارس اخلزرجـــــي  -
 ).597(ت:

) مؤلــــف األحكــــام الكــــربى 581عبــــد احلــــق األزدي اإلشــــبيلي بــــن اخلــــراط ( ت: -
أيب مدين مع إمام صوفية عصره الشيخ والوسطى والصغرى، وكان على صلة وطيدة 

 )I:649/II :302(. 

 .)I:649) (604مد بن مقدام الرعياين ( ت: أمحد بن حم -
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 .)II:528/III:334/IV:489)(600حيي بن حممد بن الصائغ األنصاري ( ت: -

 .)608عبد الودود بن مسحون (ت: -

 .)587جابر بن أيوب احلضرمي (ت:  -

 .)I:244/IV:503-549) (603حممد بن قاسم الفاسي (ت: -

 ).II:21-637) ( 611حيي بن أيب علي الزواوي (ت: -

م األصـفهاين ( تمنهم ابن شجاع زاهر بن رسـ , وله يف املشرق شيوخ كثريون آخرون
) والربهان بن نصر احلضـرمي وحممـد بـن الوليـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن شـبل 609ت:

لبـان وأبو عبد هللا بن َغلُبون وأبو سعيد عبد هللا بن عمر الصفار وأبو الثناء حممود ال
شيوخ بغداد ضياء الـّدين عبـد الوهـاب بـن سـكينة ( ري وشيخ وحممد بن حممد البك

) وأبو بكر بن أيب الفتح السجسـتاين وغـريهم كثـري... وألـف الشـيخ كتبـا يف 608ت:
  السرية واحلديث منها:

  خمتصر صحيح البخاري. –خمتصر صحيح مسلم  -
 املصباح يف اجلمع بني الصحاح. –خمتصر مصنف الرتمذي  -

 األربعني املتقابلة يف احلديث. – خمتصر احمللي البن حزم -

 األربعني حديثا قدسيا أو مشكاة األنوار. -

 األربعني حديثا يف الطواالت. -

 العوايل يف أسانيد األحاديث. -

 من سين األحوال. ρكتاب األبرار فيما روي عن النيب  -

 اختصار السرية النبوية. -

مــن  األكــرب وقــد مجــع الشــيخ حممــود حممــود الغــراب بعــض مــا جــاء يف كتــب الشــيخ
أحاديـــث وشـــروحه عليهـــا يف كتـــاب عنوانـــه ( احلـــديث يف شـــرح احلـــديث مـــن كـــالم 
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حــديثا ،  1447هـــ وهــو يشــتمل علــى  1428ســنة  جــزأين، وطبــع يف الشــيخ األكــرب)
 حديثا. 564حديثا وأخرج مسلم منها  485أخرج منها البخاري 

وكماالتـه، منهـا  ρويف ( الفتوحات) أبواب وفقرات كثرية توضـح خصوصـيات النـيب 
  األبواب اآلتية:

منـزل سـورة   346/األحق<افمنـزل سـورة  ρ  /338محم<د منزل سـورة  6/12/14/337
منـــزل ســـورة  371/ المومن<<<ونمنـــزل ســـورة  361/ الن<<<ورمنـــزل ســـورة  360/  ص

/ إخل... ومــن أجوبتــه علــى أســئلة الرتمــذي يف المائ<<دة منــزل ســورة  379/  الرع<<د
   األجوبة: 73الباب 

  ./...إخل73/74/76/77/78/79/144/145/148/150/151/154/155
  

مبكـة  600(احملجـة البيضـاء يف أحكـام الشـريعة ) كتبـه عـام وأّما يف الفقـه، فلـه كتـاب 
) وكلـه يف األحاديـث الشـريفة R.G.392واملوجود منه كتاب الطهارة وكتـاب الصـالة (

( الفتوحــات) ( وهــي مــن  68/69/70/71/72املعتمــدة ، ولــه يف الفقــه أيضــا األبــواب: 
خ يف الفقـــه، حيـــث يـــذكر حــول قواعـــد اإلســـالم اخلمــس)، ومنهـــا يظهـــر تبحـــر الشــي

ر ترجيحاتـه كل أقوال الفقهاء حوهلا، وأحيـاz يـرّجح أحـد األقـوال، وأكثـلكل مسألة  
التســيري، مث يــذكر اعتبــار خمتلــف األقــوال يف البــاطن، ويف ذلــك متيــل إىل رفــع احلــرج و 

  ):I:334يقول (
فـاعلم أّن هللا خاطـب اإلنسـان جبملتـه ومـا خـّص ظـاهره مـن Lطنـه، وال Lطنـه مـن [

ظاهره، فتوفرت دواعي الناس أكثرهم إىل معرفة أحكـام الشـرع يف ظـواهرهم، وغفلـوا 
عـــن األحكـــام املشـــروعة يف بـــواطنهم إال القليـــل وهـــم أهـــل طريـــق هللا (...) ونبغـــت 

ة وصرفتها يف بواطنهم، وما تركت مـن طائفة Òلثة ضّلت، فأخذت األحكام الشرعي
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حكم الشريعة يف الظواهر شيئاً، تسّمى الباطنية، وهم يف ذلك على مـذاهب خمتلفـة 
قد ذكر اإلمام أبو حامد ( الغزايل) يف كتاب املستظهري له يف الرد عليهم شيئاً مـن 

ف مــذاهبهم، وبــّني خطــأهم فيهــا. والســعادة إّمنــا هــي مــع أهــل الظــاهر وهــم يف الطــر 
والنقـــيض مـــن أهـــل البـــاطن، والســـعادة كـــل الســـعادة مـــع الطائفـــة الـــيت مجعـــت بـــني 

إن أخــر هللا يف  –الظــاهر والبــاطن، وهــم العلمــاء L¿ وsحكامــه. وكــان يف نفســي 
أن أضــع كتــاL كبــريا أقــّرر فيــه مســائل الشــرع كّلهــا كمــا وردت يف أماكنهــا  –عمــري 

املشـروعة يف ظـاهر احلكـم، جعلنـا إىل جانبهـا  الظاهرة وأقررها، فإذا اسـتوفينا املسـألة
حكمهـــا يف Lطـــن اإلنســـان، فيســـري حكـــم الشـــرع يف الظـــاهر والبـــاطن، فـــإّن أهـــل 
طريــق هللا وإن كــان هــذا غرضــهم و مقصــدهم، ولكــن مــا كــل أحــد يفــتح هللا لــه يف 

  الفهم حىت يعرف ميزان ذلك احلكم يف Lطنه].
حممــود الغــراب الدمشــقي املواقــف الفقهيــة ويف الســنوات األخــرية مجــع الشــيخ حممــود 

  للشيخ يف كتاب عنوانه: ( الفقه عند الشيخ حمي الدين بن العريب).
وال حتصــى نصــوص الشــيخ يف وجــوب االلتــزام املطلــق ظــاهرا وLطنــا، عقيــدة وعمــال 

أي البــاب األخــري مــن (  –وهــو Lب الوصــا´  –وقــوال Lلشــريعة. وآخــر مكتوLتــه 
كلهــا مشــحونة بــذلك. مــثال   –ككتــاب ( مواقــع النجــوم)   –ا كأوهلــ  –الفتوحــات) 

  ):II:232( 146يقول يف الباب 
لرســل [ فحقيقــة الفتــوة أن يــؤثر اإلنســان العلــم املشــروع الــوارد مــن هللا علــى ألســنة ا

وما حكم بـه فكـره ونظـره إذا خـالف علـم الشـارع  على هوى نفسه وعلى أدلة عقله
ن بـني يـدي العلـم املشـروع كامليـت بـني يـدي الغاسـل املقرر له. هذا هو الفىت، فيكو 

(...) فقف عند تقييده. فما أوجب عليك ممـا هـو لـه أن تنسـبه إىل نفسـك أو إىل 
إىل هللا حقيقـة،   خملوق من املخلوقات سوى هللا، فمـن الفتـوة أن تنسـبه إىل ذلـك ال
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شــروع. علـم املالوكـن مـع  فـارم بـهك علـى خـالف ذلـك عقلـك، لـَّكمـا أمـرك، وإن د
ه إليه تعاىل، ومـا خـريك فيـه فـإن شـئت أن سبوما أوجب أن تنسب إليه سبحانه فان

تقـف وال تعـني، وإن شـئت نظـرت مبـا يتعلـق Lملخـرب فيـه مـن محـد فانسـبه إليـه، ومــا 
تعلــق بــه مــن ذم فانســبه إىل نفســك أدL مــع هللا. فــإن األدب عبــارة عــن مجــاع اخلــري 

 منـه حكـم أن يُطلـق عليـه منـه اسـم، فأمسـاؤه مـن (...) فما يلزم من األمـر الـذي ¿
حيث إطالقها عليه موقوفة على ورودها منه. فال ُيسمى إال مبا مسى به نفسه. وإن 
ُعلم فيه مدلول ذلك االسـم فـالتوقيف يف اإلطـالق أوىل.ومـا فعـل هـذا سـبحانه كلـه 

ليتــأدبوا  إال لـيعلم اخللـق األدب معـه، إذ وقـد علـم أن مـن أهـل هللا مـن لـه شـطحات
فال يشطحوا. فـإن الشـطح نقـص Lإلنسـان. فيلحقـه الشـطح Lجلهـل L¿ وبنفسـه. 

مسـيهم ألنـه صـفة الـنقص. وأمـا رعـاع النـاس فـال كـالم لنـا أوقد وقع مـن األكـابر وال 
  معهم، فإpم رعاع Lلنظر إىل هؤالء السادة].

  

والــه وأقوالــه Lلســنة فالصــويف احلــق عنــد الشــيخ هــو امللتــزم Lطنــا وظــاهرا يف مجيــع أح
): II:80الرتمذي (من أسئلة احلكيم  58احملمدية. يقول مثال يف جوابه عن السؤال 

[فإنـــه ال يـــرث أحـــدا نبيـــا علـــى الكمـــال (...) قـــال بعـــض الســـادة مـــن رجـــال هللا: 
جعلـــك هللا حمـــدÒ صـــوفيا وال جعلـــك صـــوفيا حمـــدÒ، فـــإن الغالـــب أن تكـــون حبكـــم 

  م هللا].األصل املتقدم إال أن يعص
وهلذا جند أن الورعني من املنكرين على الشيخ مشربه العرفاين يعرتفـون لـه Lلتمسـك 

هــ) 748حدهم وهو العالمة حممد الذهيب (ت:عن هذا أ رَ بـَّ عَ وَ التام Lلسنة الشريفة. 
  تلميذ ابن تيمية، فقال عنه يف كتابه ( ميزان االعتدال يف نقد الرجال):
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فيـــه: جيـــوز أن  أzالســـنن، قـــوي املشـــاركة يف العلـــوم. وقـــويل [...كـــان عاملـــا LآلÒر و 
يكون من أولياء هللا الذين اجتذ¶م احلق إىل جنابه عند املوت وختم له Lحلسـىن. ( 

  دار املعرفة بريوت). – 659ص  -7984ترمجة رقم 

  
  تكوين الشيخ اللغوي و األديب

  
يخ بثالثــة فتــوح. األّول قبــل دخولــه للطريــق وهــو علــى عتبــة البلــوغ، فُــتح علــى الشــ

االســتقامة، فكــان حمافظــا علــى الصــلوات يف أوقاÊــا منــذ صــباه. الثــاين: فــتح إتقــان 
حفظ القرآن. والثالث: فـتح مـا يسـميه الشـيخ بفتـوح العبـارة أي الرسـوخ يف سـهولة 
التعبــري sحســن بيــان، واإلفصــاح بطالقــة �مــة عمــاّ خيــتلج يف البــواطن. وهــذا يســتلزم 

ا يف اللغــة العربيــة وعلومهــا وآدا¶ــا. وقــد أمجــع املنكــرون واحملّبــون للشــيخ متكنــا مطلقــ
sنــه أحــد أعــالم العربيــة، تشــهد بــذلك xليفــه الــيت تعــد Lملئــات، وفيهــا كــل أشــكال 

وسـجعا ونظمــا. ويوضـح الشـيخ معـىن الفتـوح فيقـول مــا نثـرا البالغـة والبيـان والبـديع 
  خالصته:

تــوح العبــارة يف الظــاهر. وســببه إخــالص القصــد، وقــد [ الفتــوح ثالثــة أنــواع:األّول ف
دة حـرف  ذقته، ومنه إعجـاز القـرآن. فـال ختـرب إال عـن صـدق وأمـر واقـع مـن غـري ́ز
أو تزويـر يف نفســك فيكــون كالمــك معجــزا. وفتــوح العبــارة ال يكــون إال للمحمــدي 

ه مث مــا يف نفســه ويرتبــه بفكــر الكامــل مــن الرجــال. وال ميكــن لصــاحبه أن يصــّور كال
ق به بعد ذلك، بل زمان تصوره زمان قيام املعىن بنفسه و النطق به. وليس لغري ينط
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صاحب هذا الفتح هذا الوصف. ويكون التنزل على صاحب هذا الفتح من املرتبـة 
.[...zال من كونه فرقا zاليت نزل فيها القرآن خاصة من كونه قرآ  

  

Lرزة مــن هــذا النــوع مــن الفتــوح. مث  وقــد صــرّح الشــيخ sّن مجيــع xليفــه نثــرا ونظمــا
يواصــــــل الشــــــيخ بيانــــــه فيقــــــول Lختصــــــار: [ ومــــــن عالمــــــة صــــــاحب هــــــذا الفــــــتح 
استصحاب اخلشوع وتوايل االقشـعرار عليـه يف جسـده، حبيـث أنّـه حيـّس sجزائـه قـد 

 حتفرقت. فإن مل جيد ذلك يف نفسه، فيعلم أنّه ليس صاحب هذا الفتح. وهذا الفـت
ي فيمن لقيتـه مـن رجـال هللا أثـرا يف أحـد. وقـد يكـون يف الزمـان ما رأيت له يف عمر 

رجال هلم هذا الفتح ومل ألقهم، غري أّين منهم بال شك عندي وال ريب، فلله احلمد 
  على ذلك. 

والنوع الثاين من الفتوح هو فتح احلالوة يف الباطن، وهو سبب جذب احلق 
حمسوس رغم أpّا ال يشبهها لذة  sعطافه، وتلك احلالوة وإن كانت معنوية، فأثرها

حمسوسة، كما ال تشبه حالوة حصول العلوم املعشوقة، بل هي أعلى وأجّل وأثرها 
يف احلّس أعظم. وّلما مسّاين احلق عبدا sمسائه وفتح يل يف هذه احلالوة، وما رأيت 

وة زيز، ألّن العزة تقتضي ذلك. ومن أشد حالأشد أثرا منها ّلما zداين بيا عبد الع
 
َ
َما أَْنَت بِِنْعَمِة   ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن [ا تلي علي : ـَّ من هذا الفتح مّر علي مل

. فهذه ]َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم [ة أعظم من لذّ  لّذة، فلم أجد ] رَبَِّك ِمبَْجُنونٍ 
ه ¶ا أعظم بشرى وردت علّي. فإذا عطف احلق على عبده ¶ذه احلالوة فجذبه إلي

دة علم، فإن مل جيد علما فليس جبذب وال حالوة فتح.   منحه ́ز
وأّما النوع الثالث من الفتوح فهـو فتـوح املكاشـفة Lحلـق، وهـو سـبب املعرفـة Lحلـق، 
فُريى احلق يف األشياء قبلها أو بعدها. وأعظمه كشف العامل من رؤية احلق] انتهى. 
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ـَثمَّ َوْجـُه اPَِّ  [أي أّن فتوح املكاشفة هو التحقق بقوله:  َنَمـا تـَُولـُّوا فـَ اآليـة  ]فَأَيـْ
  من البقرة . وفتوح احلالوة هو التحقق بقوله:  115
من الكهف. وفتوح العبارة هو مرياث قوله  65اآلية  ] َوَعلَّْمَناُه ِمْن َلُدtَّ ِعْلًما [

 4 – 3 يتـــاناآل] َحىَوَمـــا يـَْنِطـــُق َعـــِن اْهلـَــَوى  ِإْن ُهـــَو ِإالَّ َوْحـــٌي يُـــو  [تعـــاىل: 
  : " أوتيت جوامع الكلم".ρ النجم.وقوله 

وقـــد طـــالع الشـــيخ كتـــب اللغـــة وعلومهـــا وآدا¶ـــا وحفـــظ الكثـــري مـــن الشـــعر العـــريب، 
وكانت له عالقات مع أدLء عصره غرL وشرقا. يظـهر ذلك مـثال يف كتابـه (حماضـرة 

كتــاL، اقتــبس منهــا   األبــرار ومســامرة األخيــار)، حيــث يــذكر يف مقدمتــه حنــو أربعــني
  ف موضوعه بقوله ما خالصته:رِّ عَ فقرات كتابه الذي يُـ 

[ أودعت هذا الكتاب ضـرو́ر من اآلداب وفنـوz من املـواعظ واألمثـال واحلكـا´ت 
النـــادرة واألخبـــار الســـائرة وســــري األولــــني مــــن األنبيــــاء صـــلوات هللا وســـالمه علــــيهم 

كــارم األخــالق وعجائــب  االتفــاق، ومــا واألمــم، وأخبــار ملــوك العــرب والعجــم، وم
رويناه من األحاديث النبوية يف انتشاء العامل و تربيتـه ومـا أودع هللا فيـه مـن عجائـب 

ســـردت فيـــه نبـــذا مـــن األنســـاب، وفنـــوz مـــن مكـــارم ذوي و  ،الصـــنع وبـــديع احلكمـــة
األحســـاب، وحكـــا´ت مضـــحكة مســـلية مـــا مل تكـــن للـــّدين مفســـدة، ممّـــا تســـرتيح 

.  627و  611ها ]. كتب الشيخ هـذا الكتـاب، فيمـا يبـدو، بـني السـنتني النفوس إلي
وقد زيدت فيه من بعض النساخ فقرات مل يكتبهـا الشـيخ تـذكر حـوادث وأشخاصـا 

  .)A:122-123عاشوا بعد وفاة الشيخ مبّدة طويلة (
ومــن أدLء وكتـــاب عصــره يف األنـــدلس الـــذين كــانوا علـــى صـــلة بــه وذكـــرهم يف هـــذا 

  ):A:369-370الكتاب (
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) من عائلة ابن زهـر املشـهورة sطّبائهـا. ذكـر 595أبو بكر احلافظ بن زهر (ت:  -
الشــيخ أحــدهم وهــو أبــو العــالء بــن زهــر ووصــفه sنــه كــان مــن أعلــم النــاس Lلطــب 

)، II :442-443والســــيما علــــم احلشــــائش، وذكــــر قصــــة طريفــــة لــــه مــــع ابــــن Lجــــة (
  يف قرطبة.هذا حب الشيخ أL بكر ص
) أديــــب لغــــوي حنــــوي مــــتكلم 603حممــــد بــــن خــــروف اإلشــــبيلي (ت:علــــى بــــن  -

 صحبه الشيخ يف قرطبة.

)، شــاعر لغــوي فقيــه وخطيــب Æشــبيلية 604أبــو ذر اخلشــيين بــن أيب ركــاب (ت: -
 مث قاٍض ¶ا، صحبه الشيخ Lشبيلية وكان جيّله.

 ) أديب شاعر لقيه الشيخ بقرطبة.610أمحد بن حيي الوزاعي (ت: -

)، األديب الكاتـب مؤلـف الرحلـة 614ن أمحد بن جبري ( ت:أبو احلسن حممد ب -
 ).I :154املشهورة Lمسه ( رحلة ابن جبري)، لقيه الشيخ بقرطبة (

)، أديـــب شـــاعر تـــوىل القضـــاء يف غرzطـــة 624أمحـــد بـــن إبـــراهيم بـــن فرقـــد (ت:  -
 وغريها.

 )، حنوي مؤرخ حمّدث عرفه الشيخ يف قرطبة.655خممد بن أمحد بن حمرز ( ت: -

): " وأنشــــدين II: 112لقــــي الشــــاعر أL العبــــاس املقــــراين الــــذي قــــال الشــــيخ عنــــه (و  
. ويف فــاس صــحب : احلــّب أملــك للنفــوس مــن العقــل" وكــان مــن احملبــّني  –لنفســه 

) 624الشــيخ الشــاعر األديــب احملــدث النحــوي عبــد العزيــز بــن علــي بــن زيــدان (ت:
)II:514 زيــد عبــد L627الرمحــان الفــزازي (ت: )، ويف تلمســان الشــاعر املتصــوف أ (
)I:379 كمـــا لقـــي الشـــيخ أيضـــا األديـــب الشـــاعر الطيـــب عبـــد املـــنعم بـــن حســـان ،(

  ).II :129دمشق) ( 602اجللياين وذكر أّن له خمتصرا عنوانه: ( غاية النجابة) (ت: 
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إذ قد  الشيخ رغم كثرة أسفاره وأشغاله، يعجب من كثرة ما كتب ل هذا وإن اإلنسان
ال ملل وهو شيخ جتاوز الستني خـالل اسـتقراره بالف من األوراق كتب عشرات اآل

ألّول شــــيوخه يف الطريــــق اخلارقــــة يف الكتابــــة هــــي مــــن إرثــــه  بدمشــــق. وهــــذه املوهبــــة
قطــب مســاء الكاتــب الــيت يســتمّد منهــا الُكتّــاب و اخلطبــاء حســبما ذكــره  υعيســى

مــدي الكامــل كمــا الشــيخ يف العديــد مــن نصوصــه. وأّمــا فتــوح عبارتــه، فمــن إرثــه احمل
رثــه اليوســفي، حيــث أّن يوســف هــو قطــب إســبق ذكــره. وأمــا موهبتــه الشــعرية فمــن 

  مساء الزهرة اليت منها يستمد الشعراء.
واملالحــظ أّن مكتــوLت الشــيخ النثريــة والشــعرية، وLخلصــوص تلــك الــيت كتبهــا بعــد 

لدقيقــة. ، خاليــة مــن كــل حشــو، فلكــل كلمــة دالالÊــا ا 620اســتقراره بدمشــق عــام 
وقد عّرب هو نفسه عن هذا املعىن خالل كالمه على ألفـاظ أهـل هللا، فقـال يف بدايـة  
كتابـــه ( شـــرح خلـــع النعلــــني البـــن قّســـي): [ فــــال يقصـــد إىل كلمـــة دون غريهــــا إال 

ويقـول ]  الكلمـة دون غـريه حلكمة يراهـا ومشـهد يكـون فيـه يقتضـي لـه مسـاق تلـك
كـل مــا أورده أّين ال أقصــد لفظــة بعينهــا دون   ): [ فــإّن مــذهيب يفI: 391عـن نفســه (

ممّا يّدل على معناها إال ملعىن، فمـا يف كالمـي Lلنظـر إىل قصـدي حشـو، وإن غريها 
  ختّيله الناظر فالغلط عنده يف قصدي ال عندي].

ويبــني الشــيخ دوافــع �ليفــه الكتــب فيقــول يف فهرســته: [... ومــا قصــدت يف كــل مــا 
التـأليف. وإمنـا كانـت تَـرُد علـّي مـن احلـق تعـاىل مـوارد تكـاد  ألفتـه مقصـد املـؤلفني وال

حتــرقين. فكنــت أتشــاغل عنهــا بتقييــد مــا ميكــن منهــا. فخرجــت خمــرج التــأليف ال مــن 
  حيث القصد. ومنها ما ألفته عن أمر إهلي أمرين به احلق يف نوم أو مكاشفة]. 



     
 

 90 

 فيهــا، ويف آخرهــا وLلفعــل، ففــي العديــد مــن كتبــه يظهــر طــابع صــدق اإلهلــام الــرLين
: [انتهــى اإللقــاء اإلهلــي واإلهلــام  -كمــا يف ( مواقــع النجــوم)   –يقــول الشــيخ مــثال 

  الرLين و الروحاين...].
) يقــول عــن موضــع II:163يف معرفــة أســرار أصــول أحكــام الشــرع ( 88ويف البــاب  -

) 68بـاب أي قبـل ال(هذا الباب: [ وكـان األْوىل تقـدمي هـذا البـاب يف أّول العبـادات 
قبل الشروع فيهـا. ولكـن هكـذا وقـع. فـإzّ مـا قصـدz هـذا الرتتيـب عـن اختيـار. ولـو  
كان عن نظر فكري مل يكن هذا موضعه يف ترتيب احلكمة (...)، فا¿ تعـاىل رتـب 
علـــى يـــدz هـــذا الرتتيـــب، فرتكنـــاه ومل نـــدخل فيـــه برأينـــا وال بعقولنـــا. فـــا¿ ميلـــي علـــى 

  يسطره العامل يف الوجود، فإّن العامل كتاب مسطور إهلي].القلوب Lإلهلام مجيع ما 
  ):II:209يعطي مثال آخر. فيقول ( 126ويف الباب  -

[ واعلمـوا أّن هللا تعـاىل أطلعــين يف ليلـة تقييــدي هـذا البــاب علـى أمــر مل يكـن عنــدي 
يف واقعـة وقعــت يل برزخيــة، قيـل يل فيهــا:" أمل تســمع أّن الـدنيا أّم رقــوب؟" قلــت: " 

  عم". قيل يل: " فاجعل هلا فصال يف هذا الباب" فاستخرت هللا على ذلك].ن
يقــول عــن كتــاب الفتوحــات: [ فــوهللا مــا  ھ<<ود، املتعلــق بســورة  373ويف البــاب  -

كتبت منه حرفا إال عن إمالء إهلي وإلقاء رLين او نفث روحاين يف روع كياين. هذا 
). ويف III:456 أنبيــــاء مكلفــــني (مجلــــة األمــــر، مــــع كوننـــــا لســـــنا برســــل مشــــرعني وال

مقدمة فصله السادس يقول عنه: [ إذ بنيـت كتـايب هـذا، بـل بنـاه ال أz، علـى إفـادة 
  .) IV:74اخللق، فكان فتح من هللا تعاىل] (

  

  الشيخ والشعر  
  الشــعر بني حممود و مذموم         لـذا أتى ربنا فيه بتقسيم
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  يهـيم فيه إليصال وتفهيم  يف كــل واد تراه جائال أبدا       
  لو يعلم الناس ما القرآن جاء به         فيه لقالوا به يف كل منظوم

  )140( دي:                                                              
من فتوح العبارة تدفق الشعر غزيرا فياضا من روح الشيخ على لسـانه فـنظم أزيـد مـن 

بيــت. ولــه جمموعـــات شعـــرية  7100 الفتوحــات وحــدها حنــو أربعــني ألــف بيــت. ويف
) وديــــوان: ( إنــــزال III:119مستقـــــلة كـــــديوان (ترمجــــان األشــــواق) وجــــزء الزينبيــــات ( 

  الغيوب على سرائر القلوب).
بيتــا  436وتنســب لــه �ئيتــان يف بضــع مئــات مــن األبيــات، واحــدة منهــا تتــألف مــن 

)757:R.G ،() وأخـرى يف ألــف بيــتR.G.100( .بتــةÒ ولكــن صـّحة نســبتهما لــه غــري
وقبـــل وفاتـــه بنحـــو أربـــع ســـنوات، مجـــع الشـــيخ جـــل أشـــعاره يف ديـــوان ضـــخم واحـــد 
عنوانـــه ( ديـــوان املعـــارف اإلهليـــة واللطـــائف الروحانيـــة يف بعـــض مـــا لنـــا مـــن الـــنظم)، 

  وجعل له مقدمة رائعة يذكر فيها سبب نظمه للشعر، ويبدؤها بقوله:
لــــق االنســــان وعلمــــه البيــــان وأنــــزل املقــــادير و األوزان وأبــــدع [ احلمــــد ¿ الــــذي خ 

دع األرواح وخلـــق األبـــدان ورتـــب األمـــور يف مجيـــع األكـــوان علـــى أحســـن نظـــام وأبـــ
حلــق أبـده يف نفــي النهايــة sزلـه، وجعلــه متجــانس إتقـان، عطــف Ùخــره علـى أولــه، وأ

ن التحميد، فهو  ينطق بلسا ،فكأنه قريض على ُروّي التوحيد ،الصور متماثل السور
كلماتـه الــيت ال تنفــد، وسـلطانه الــذي ال يبعــد، جعــل الوجـود ســبحانه كبيــت الشــعر 
يف الرتكيـــب والـــنظم، وخصـــه مبـــا خـــص بـــه الشـــعر مـــن احلكـــم، فجعلـــه قائمـــا علـــى 
ســببني، حمفوظــا بوتــدين: ســبب خفيــف وهــو عــامل األرواح، وســبب ثقيــل وهــو عــامل 

ووتــد مفــروق وهــو حــال حتلــل واإلنشــاء،  األشــباح، ووتــد جممــوع وهــو حــال الرتكيــب
فمدار مجيع اخلالئق على هذه احلقـائق (...) الـنظم هـو اجلـوهر الثابـت، و  األجزاء،

النثــر هــو الفــرع النابــت، ال يظهــر نثــر إال يف عــامل الكــون، ال يف حضــرة العــني، وإذا 
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فيـه جتـده  ُحقق هـذا األمـر، فمـا مث نثـر؛ ألـيس الشـعر عـني املقـادير واألوزان ؟ فـانظر
 رٍ دَ َقـبٍ  الَّ إِ  هُ لُـزِ نَ ا نُـ َمـوَ [، ]انی<زَ مِ الْ  عَ َض<وَ وَ [يف وجود األعيان. أين أنت مـن قولـه 

وال  ،مـن الشـعر هلوانـه ρ(...) ومـا منـع النـيب  ]اردَ ْقـمبِِ  هُ دَ ْنـعِ  ءٍ يْ شَ  لّ كُ وَ [، ]]]]ومٍ لُ عْ مَ 
إنـــه مـــن الحنطــاط مكانتـــه ومكانـــه، لكـــن ملـــا كـــان مبنيــا علـــى اإلشـــارات و الرمـــوز، ف

الشــعور، واملطلــوب مــن الرســول  البيــان للكافــة sوضــح العبــارات. هلــذا مل جيــيء بــه 
إال ألجل قوهلم إنـه شـاعر، فـأخرب  ]رَ عْ الشّ  اهُ َنمْ لّ ا عَ مَ وَ [الرسول. فما قال تعاىل: 

هللا تعــاىل أن الــذي جــاء بــه مــن عنــد هللا وعلمــه، إمنــا هــو ذكــر وقــرآن مبــني، مــا هــو 
ا يف هذا ذم للشعر وال محد، وإمنـا جـاء ليبـني مـا أرسـل بـه فهـو شعر كما زعمتم، وم

  إنباء وحقيقة.
وكان سبب تلفظي Lلشعر أين رأيت يف الواقعة ملكا جاءين بقطعة نور بيضاء كأpا 

. فابتلعتهــــا،  الش<<<<عراءقطعــــة نــــور الشــــمس فقلــــت: مــــا هــــذا ؟ فقيــــل يل: ســــورة 
ي حيـواz هلــا رأس ولســان بعثـت مــن صــدري إىل حلقـي إىل فمــنفأحسسـت  بشــعرة ا

و عينــان وشــفتان، فامتــدت مــن فمــي إىل أن ضــربت برأســها األفقــني، أفــق املشــرق 
واملغــــــرب، مث انقبضــــــت ورجعــــــت إىل صــــــدري. فعلمــــــت أن كالمــــــي يبلــــــغ املشــــــرق 
واملغـــرب، ورجعـــت إىل حســـي وأz أتلفـــظ Lلشـــعر مـــن غـــري رويـــة وال فكـــرة ومـــازال 

شهد األسـىن، قيـدت مـا تيسـر علـى ذكـري يف اإلمداد علي هلم جرا. فألجل هذا امل
هــذا الــديوان، والــذي فــاتين أكثــر، فكــل مــا فيــه حبمــد هللا إمنــا هــو إلقــاء إهلــي ونفــث 
قدسي روحي، وورث علوي وإحساين. فاملشكور خالقه ال كاسبه، والعبد الضـعيف 

طريـق مقيده وكاتبه (...) ورمبا يقع يف هذا النظم ذكر قوم من العارفني وغريهم على 
املدح والتزكية والغزل والتشبيب، ولـيس املـراد الشـخص املـذكور وإمنـا املـراد اسـم ذلـك 
الشخص من األمساء اإلهلية احملجوبة ُحبجب األنوار كعبد العزيـز وهـو حـال العبـد يف 

ُفَســـُكْم ُهـــَو  [مشـــهد العـــزة اإلهليـــة وشـــبه هـــذا، (...) قـــال تعـــاىل:  ـــوا أَنـْ فَـــَال تـُزَكُّ
(...) فـإذا أثنيــت فإمنــا أثـين علــى احلــال واملقـام الــذي ال يقبــل  ] ِن اتـََّقــىَأْعلَـُم ِمبَــ
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لــيس الكــالم يف  ،التعبيــري، فــإن الكــالم علــى املقامــات ومــا تعطيــه هــو شــأن احملققــني
الناس من شاpم. وكذلك إذا وقع يف ديواين هذا ما يتعلق Lلغزل والتشبيب واخلمور 

الغلمـان، فلـيس املقصـود بـذكري مـا يـذهب إليـه وجمالس األنس و النساء وأمسائهن و 
رLنيـة. وقـد  االشعراء من الغزل يف أعيان املـذكورين، وإمنـا قصـدي علومـا إهليـة وأسـرار 

شـــرحت بعـــض مـــا ذكرتـــه يف جـــزء لنـــا مسينـــاه ( الـــذخائر واألعـــالق)، شـــرحنا بـــه مـــا 
المــي  قصــدzه Lلغــزل يف جــزء لنــا فيــه يســمى (ترمجــان األشــواق) (...) ولــيس يف ك

واو وال كلمــة وال حـرف زائـد وال حشـو أصــال، فمـا أقصـد منــه  ومنظومـة منثـورةكلـه 
حرفــا وال ترتيبــا خاصــا إال ملعــىن. وإين ال أرى املنطــَق إال هللا وال يفعــل شــيئا عبثــا وال 
أمرا لغري حكمة. وإن مل يفهم ذلك الغري فال أLيل. وإذا ُسئلت عن شـيء مـن ذلـك 

نت عن ذلك غري مـرة، وال يعطـى طريقنـا غـري هـذا. و¶ـذا يزيـد بينُته. وقد ُسئلت وأب
اْحلَْمـُد  [وأهل هللا عن كل من عّرب عن شيء، وإال فبماذا يتميز عن عامـة النـاس؟ 

 َُّPا tَِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهـَدا tَالَِّذي َهَدا َِّPِ [ . وقـد حصـلت لـه
) I:22مـــن الفتوحـــات ( 358دخلهـــا حســـبما ذكـــره يف البـــاب هـــذه الواقعـــة يف خلـــوة 

  ):III:262املتعلق بسورة الشعراء والذي افتتحه بقوله (
  

  البسيط
  [ إّن املقـادير أوزان مـنظمـة        �يت ¶ا ظــلل من فوقها ظلل

  من الغمام ومن غري الغمام يُـرى        عند التــنزل يف أعجازها كلل 
   ليس يظهره        إال اخلطـابة واألشـعار واملُثلحتوي على كل معىن

  فمنه ما هـو حممـود فمرتفـع        ومنه ما هو مـذموم فمنـسفل 
  ـه       فالنـاس كلهم أعداء ما جهلوا]ـومـن ينازعين فيـما أفوه ب  
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ومــا تلــك الشــمس الــيت اقتــبس مــن شــعاعها شــعرة الشــعر إال مشــس فتــوح العبــارة مــن 
حملمــدي الــذي ورثــه وعــّرب عنــه يف خطبــة الفتوحــات. حيــث خاطبــه رســول هللا املقــام ا
ρ  قــائال: [ فــإّن فيــك شــعرة مــين ال صــرب هلــا عــّين، هــي الســلطانة يف ذاتيتــك، فــال

بكليتــــك، والبــــّد هلــــا مــــن الرجــــوع إىل اللقــــاء، فإpــــا ليســــت مــــن عــــامل إالّ ترجــــع إّيل 
ســعد]. وهــذا هــو مقــام خــامت  الشــقاء، فمــا كــان مــين بعــد بعثــي شــيء يف شــيء إال

): [ III:514الوالية احملمدية الذي نّبه الشيخ على صلته بتلـك الشـعرة يف قولـه عنـه (
  . ρمنزلة شعرة واحدة من جسده  ρومنزلته من رسول هللا 

وهلذا يشـعر بـه إمجـاال، وال يُعلـم بـه تفصـيال إال مـن أعلمـه هللا بـه أو صـّدقه إن عرّفـه 
  .بنفسه يف دعواه ذلك]

املتعلق بسورة البقرة اليت هـي خامتـة القـرآن وفيهـا آيـة  382الباب يف ذكر الشيخ هذا 
الكرســي ســيدة آي القــرآن. فلمناســبة ختميــة وســيادة اخلــامت احملمــدي ذكــر ذلــك يف 

وإليهــا يشــري بقولــه يف هــذا البـــاب: [ وّلمــا وصــلت يف مجاعــة الواصــلني مـــن  ،منزهلــا
، وجدتـــه مفتوحــــا مـــا عليــــه حاجـــب وال بــــواب، أهـــل زمـــاين إىل هــــذا البـــاب اإلهلــــي

فوقفـت عنــده إىل أن ُخلــع علــّي خلعــة الوراثـة النبويــة. ورأيــت خوخــة مغلقــة، فــأردت 
قرعهــا، فقيــل يل: ال تقــرع فإpــا ال تفــتح. فقلــت: فــألي شــيء ُوضــعت ؟ قيـــل يل: 

وّلمـــا أكمـــل الـــّدين  ،هـــذه اخلوخـــة الـــيت اخـــتص ¶ـــا األنبيـــاء والرســـل علـــيهم الســـالم
ومـن هـذا البـاب كانـت ختلـع علـى األنبيـاء خلـع الشـرائع. مث إين التفـت إىل  ،غلقتأ

يتـــه جســـما شــفافا يكشـــف مـــا وراءه. فرأيـــت ذلــك الكشـــف عـــني الفهـــم أالبــاب، فر 
الذي للورثة يف الشرائع وما يؤدي إليه اجتهاد ا¦تهدين يف األحكام. فالزمـت تلـك 

ت يل صــور املعلومــات علــى مــا هــي اخلوخــة و النظــر فيمــا وراء ذلــك البــاب، فجليــ
عليه، فذلك عني الفتح الذي جيده العلماء يف بواطنهم، وال يعلمون من أيـن حصـل 
هلم، إال إن كوشـفوا علـى مـا كشـف لنـا]. فـانظر كيـف قـرن الشـيخ وصـول الواصـلني 

  بتحققهم خبامتة سور القرآن.
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مـن غـري فكـر وال ويف غالب األحيان، يقول الشيخ sّن قصائده تنساب على لسانه 
ـــــيب  ـــــيت نظمهـــــا يف مـــــدح األنصـــــار sمـــــر الن ـــــة يقظـــــة أو منامـــــا، كالقصـــــيدة ال  ρروي

)I:267 يف معرفــة مقــام االســتقامة  132)، أو كاألبيــات األربعــة الــيت افتــتح ¶ــا البــاب
)II:216 لــــزوم مــــا ال يلــــزم مــــن غــــري قصــــد،  األبيــــات) وقــــال عنهــــا: [ جــــاءت هــــذه

ا جيريــه هللا فينــا مــن غــري تعمــل و ال رويــة]. ويف واقعــة وكــذلك أمثاهلــا، فإّمنــا أنطــق مبــ
  ):I:628أخرى يقول ( 

[... كــل نفــس مطلوبــة مــن احلــق يف نفســها، ال جتــزي نفــس عــن نفــس شــيئا، وإن 
تقلـب اإلنســان يف العبــادة مــن وجــه بذاتــه ومـن وجــه بربّــه، لــيس لغــريه فيــه مســاغ وال 

مي وأz أحّرك شفيت ¶ـذه األبيـات دخول. وأراين ذلك يف واقعة، فاستيقظت من منا
  مسعتها قبل هذا ال مين وال من غريي وهي هذه:ما اليت 

  املنسرح
  [قال يل احلق يف منامي       ومل يكن ذاك من كالمي
  وقـتا أzديك يف عبادي     وقتا أzجيـك يف مقامي

  وأنت يف احلالتني عندي       يف كنف الصون والذمام]
  إىل آخر األبيات.

: IIIاملتعلـــق بســورة لقمـــان، يــذكر واقعــة علميـــة يقــول إثرهـــا ( 353ذلك يف البــاب كــ
) [ وملا فـرغ هـذا اإللقـاء اإلهلـي والتعريـف الـرLين وسـكن عنـدي مـا كنـت أجـده 238

مـا رويّـة مـن أمل هـذا التجلـي يف هـذه الصـورة وُسـّري عـين، نظمـت نظـم إهلـام ال نظـم 
  أذكره:

  البسيط
  ـيه         وهو احلبيب الذي حار الورى فيهمسألنا حبيـب نزيـه ال 

  

  إىل آخر األبيات...
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وقد عـّرب الشـيخ Lلشـعر عـن احلقـائق و املشـاعر واألذواق واإلشـارات الـيت ال يسـمح 
فاستعمل كل أنواع البحور واملوشحات مبختلف أشكاهلا. يؤكد هـذا املعـىن  ،النثر ¶ا

)، فيقول عن القصيدة الـيت افتـتح ¶ـا II:665( الشمساملتعلق بسورة  273يف الباب 
البــاب: [ اعلــم أيــدz هللا وإ´ك أّن هــذه القصــيدة وكــل Lب مــن هــذا الكتــاب لــيس 

باب والكالم عليه، بل الشـعر يف نفسـه الاملقصود منها إمجال ما ¹يت مفّصال يف نثر 
 مــن مجلــة شــرح ذلــك البــاب، فــال تكــرر يف الكــالم الــذي ¹يت بعــد الشــعر . فلينظــر

الشعر يف شرح الباب كما ينظر النثر من الكالم عليه. ففي الشعر من مسائل ذلـك 
الباب ما ليس يف الكالم عليه بطريق النثر، وهي مسائل مفردات تستقل كل مسـألة 
يف الغالــــب بنفســــها، إال أن يكــــون بــــني املســــألتني رابــــط فيطلــــب بعضــــها بعضــــا]. 

بيتــا.  56حتتــوى علــى  الش<<مسبســورة  والقصــيدة الــيت افتــتح ¶ــا هــذا البــاب املتعلــق
. فجــاء عــدد األبيــات وســطا بينهمــا مــن 58بينمــا عــدد كلمــات الســورة بــال بســملة 

حيــث اعتبــار البســملة كآيــة مــن الســورة أو عــدم اعتبارهــا. واختــار يف تلــك القصــيدة 
قافية (ها)، إشارة إىل احلرف الذي تنتهي به آ´ت السورة. فلكل كلمة عنـد الشـيخ 

دقيقة. وحىت عدد أبيات القصيدة، وأحياz حىت عدد كلماÊا وحروفهـا، لـه دالالت 
دالالت. لكــن هــذا اجلانــب يــدخل ضــمن اخلفــي مــن تلوحيــات الشــيخ. فمــثال جنــده 

هــــو عــــدد  17بيتــــا، ألّن  17مــــن الفتوحــــات اخلــــاص Lلصــــالة بـــــ:  69يفتــــتح البــــاب 
بســبعة أبيــات إشــارة إىل اخلــاص Lلزكــاة  70الركعــات املفروضــة يوميــا. ويفــتح البــاب 

َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقـوَن َأْمـَواَهلُْم  [من سورة البقرة:  261بركة الزكاة  املذكورة يف اآلية 
 ُ َّPبُـَلٍة ِمئَـُة َحبَّـٍة َوا بَـَتْت َسْبَع َسـَناِبَل ِيف ُكـلِّ ُسـنـْ ِيف َسِبيِل اPَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْ

ُ َواِسٌع َعِليٌم ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء وَ  َّPا[.  

ُ  [من الفتوحات بكلمتـه املعتـادة  415بعد أن أpى الشيخ الباب مثال آخر: َّPا◌َ
ـِبيَل  ، أضـاف مجلـة هـي :[ واجعـل Lلـك يف كـل ]يـَُقوُل اْحلَقَّ َوُهـَو يـَْهـِدي السَّ
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منظوم يف أول كل Lب من أبواب هذا الكتاب، فإنّه يتضمن من علوم ذلـك البـاب 
ــه فيــه عليهــا، جتــد يف الــنظم مــا لــيس يف الكــالم يف ذلــك  علــى قــدر مــا أردت أن أنّب

مث يدخل  ]الباب، فتزيد علما مبا هو عليه ما ذكرته يف النظم وعلى هللا قصد السبيل
الـذي عنوانـه ( يف معرفـة منازلـة عـني القلـب) وهـو راجـع لسـورة  416يف الباب التايل 

الفصل اخلـامس مـن الفتوحـات. ومعلـوم أّن حسب الرتتب اخلفي ألبواب  اإلسراء
. فيفتح الشيخ هذا الباب بستة أبيـات مؤلفـة  عني القلب هي واسطة الرؤية أو الر́ؤ

:  60مــن ســتني كلمــة. واملالحــظ أّن اآليــة   [مــن اإلســراء هــي الــيت تــتكلم عــن الــر́ؤ
َنــًة ِللنَّــ نَـاَك ِإالَّ ِفتـْ يف  " كمـا أن كلمــة " لنريــه. ] اسِ َوَمـا َجَعْلنَــا الــرُّْؤَ[ الَّــِيت َأرَيـْ

  ترد بعد حنو ستني حرفا من بدايتها. آ´Êا األوىل
هـ) وعنوانه:( الكوكب الدري 266ويف كتابه الكبري حول ذي النون املصري ( ت:   

يف مناقــب ذي النــون املصــري)، نظــم الشــيخ قصــيدة يف مــدح ذي النــون تتــألف مــن 
هــم جممــوع أعــداد  38د ؟ اجلــواب هــو أن العــدد بيتــا. فلمــاذا اختــار هلــا هــذا العــد 38

حروف (ذو النون) حبساب اجلمل الصغري وLعتبار تضعيف النـون األوىل. كمـا جنـد 
 51هــ)، تتـألف مـن 589يف ديوانه الكبـري قصـيدة رÒء ومـدح للشـيخ أيب مـدين (ت: 

 بيتــا، ألن هــذا العــدد هــو جممــوع أعــداد حــروف لقبــه وامســه، ( أيب النجــا شــعيب أيب
) أن لقب أيب I:184( 24). وقد ذكر الشيخ يف الباب 51=14+4+11+18+4مدين = 

  مدين هو: (أبو النجا).
ونظرا لعالقة الشعر Lخليال، فقد خّصص الشـيخ فقـرة رمزيـة خياليـة حـول الشـعر يف 
البــــاب الثــــامن مــــن الفتوحــــات الــــذي يصــــف عــــوامل املثــــال والــــربزخ واخليــــال يف أرض 

  ): I:129فقال( υاليت خلقت من بقية مخرية طينة آدم  احلقيقة أو السمسمة
األرض حبــرا مــن تــراب جيــري مثــل مــا جيــري املــاء. ورأيــت حجــارة  ذه[ ورأيــت يف هــ

صــغارا وكبــارا جيـــري بعضــها إىل بعـــض كمــا جيــري احلديـــد إىل املغنــاطيس، ولـــيس يف 
حة قوتــه أن ميتنــع. فــإذا تــرك وطبعــه جــرت بعضــه علــى بعــض علــى مقــدار مــن املســا
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خمصـــوص، فتنضـــم هـــذه احلجـــارة بعضـــها علـــى بعـــض، فينشـــأ منهـــا صـــورة ســـفينة. 
ورأيت منها مركبـا صـغريا وشـينبني، فـإذا التأمـت السـفينة مـن تلـك احلجـارة، رمـوا ¶ـا 
يف حبــر الــرتاب وركبــوا فيهــا وســافروا حيــث يشــتهون] إىل آخــر مــا وصــفه... فأشـــار 

إىل الكلمـــات و احلـــروف، وأشـــار  ببحـــر الـــرتاب إىل حبـــور الشـــعر، وأشـــار Lحلجـــارة
Lلســـفينة إىل القصـــيدة. وكمـــا قـــارن الشـــيخ يف مقدمـــة ديوانـــه الكبـــري بـــني بُنيـــة بيـــت 
الكون، كذلك قارن بينها وبني بُنية اإلنسان. فهـو يقـول: إن السـالك العـارج بروحـه 
يف السماوات يكشف يف كل مساء عن أنواع مـن العلـوم. والشـعر خمصـوص Lلسـماء 

، فهـي مسـاء احلسـن واجلمـال. ويقـول  υاليت هلا كوكب الزهرة وقطبها يوسف  الثالثة
): [ مـــن علـــوم هـــذه الســـماء علـــم التعبـــري L167ب /II:275يف ذلـــك مـــا خالصـــته (

 - υرض السمســمة الــيت خلقهــا هللا مــن بقيــة طينــة آدم أللمرائــي والتمثــل واخليــال و 
اجلنــة، وعلــوم اإلتقــان  وســوق –وخصــص هلــا الشــيخ البــاب الثــامن مــن الفتوحــات 

واحلسن والرتتيب احلكـيم. ومـن هـذه السـماء يكـون اإلمـداد للشـعراء والـنظم والصـور 
اهلندسية يف األجسام. ومنها ظهرت يف هذه النشأة اجلسمية األخـالط األربعـة علـى 
النظم األحسن فجعل ممـا يلـي الـنفس املـدبرة الصـفراء، مث يليهـا الـدم، ويليـه الـبلغم و 

ســوداء، كمــا ظهــرت األربعــة األصــول الــيت يقــوم عليهــا بيــت الشــعر كمــا قــام يليــه ال
اجلسد على األربعة األخالط. فالوتد املفـروق يعطـي التحليـل، والوتـد ا¦مـوع يعطـي 
الرتكيب، والسبب اخلفيف يعطي الروح، و السبب الثقيل يعطي اجلسم، و L¦مـوع 

نــاه علــى أربعــة أمــور حمققــة. فــإن يكــون اإلنســان (...) وكــذلك الســماع الطبيعــي مب
يعــــين  –ومنفعلــــني  –يعــــين احلــــرارة والــــربودة  –الطبيعــــة مربعــــة معقولــــة مــــن فــــاعلني 

. فـــأظهرت األركـــان األربعـــة، أي النـــار واهلـــواء واملـــاء والـــرتاب.  -اليبوســـة والرطوبـــة 
ولكـــل خلـــط مـــن أخـــالط اجلســـم األربعـــة نغمـــة خمصوصـــة حتركـــه وهـــو علـــم األحلـــان 

Lلــبّم و الزيــر واملثــىن واملثلــث كــل واحــد مــن هــذه حيــرك خلطــا مــا بــني حركــة واألوزان 
  فرح وحركة بكاء وأنواع احلركات...].
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  الشيخ وعلم الكالم
  

  إذ جاءت األمساء يقدمها هللا     فعظمه Lلذكر وقل هو هللا
  )194(دي:                                                     

  

 العديــــد مــــن كتبــــه إىل مســــائل علــــم الكــــالم وأدلّتــــه املتكلمــــني يف تطــــرق الشــــيخ يف
ــّل العلمــاء الصــادقني مــنهم لــدفاعهم عــن العقائــد الشــرعية Lحلجــج  .العقائــد وهــو جيُِ
لّكنه يرى أّن البقاء على الفطرة اإلسالمية Lألخذ املباشر من القرآن أسـلم  ،املنطقية

العوام سـليمة وهـم مسـلمون مـع عـدم  ): [ عقائدI:34-35وأنفع. فيقول Lختصار (
مطــــالعتهم لعلــــم الكــــالم لبقــــائهم علــــى صــــحة الفطــــرة وهــــو العلــــم بوجــــود هللا تعــــاىل 
ومعرفته وتنزيهه الوارد يف ظاهر القرآن، وهم فيه علـى صـحة مـا مل يتطـرق أحـد مـنهم 

خــــرج عــــن حكــــم العامــــة و التحــــق فــــإن تطــــّرق أحــــد مــــنهم إىل التأويــــل إىل التأويــــل 
مــن أصــناف أهــل النظــر والتأويــل، فإمــا مصــيب أو خمطــئ Lلنظــر إىل مــا بصــنف مــا 

ينـــاقض ظـــاهر مـــا جـــاء بـــه الشـــرع؛ ويف القـــرآن للعاقـــل غنيـــة كبـــرية ولصـــاحب الـــداء 
العضـال، دواء وشــفاء ومقنــع ملـن عــزم علــى طريــق النجـاة و رغــب يف مســّو الــدرجات 

  وترك ما يورد الشكوك والشبه].
الشيخ سليمة خللوها من التأويل. ويف هذا املعىن يقول فعقيدة عوام املسلمني عند 

)I:507 أخربين الرشيد الفرغاين رمحه هللا عن فخر الدين شيخه ابن خطيب "] :(
الرّي عامل زمانه أّن السلطان حبسه و عزم على قتله وما له شفيع عنده مقبول. 

ا ّـ ان مللصين من يد السلطقال: فطمعت أن أمجع ّمهي على هللا يف أمري ليخ
انقطعت يب األسباب وحصل اليأس من كل ما سوى هللا، فما ختلص يل ذلك ملا 
يرد علّي من الُشبهة النظرية يف إثبات هللا الذي ربطت معتقدي به إىل أن مجعت 
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مهيت وكلييت على اإلله الذي تعتقده العاّمة، ورميت من نفسي نظري وأدليت، ومل 
وأخلصت إليه التوجه بكلي، ودعوته يف  أجد يف نفسي شبهة تقدح عندي فيه،

التخلص. فما أصبح إال وقد أفرج هللا عين وأخرجين من السجن"]. وأخطر خطإ 
وقع فيه كثري من علماء الكالم، يف رأي الشيخ، هو التكلم يف ذات هللا تعاىل 

عن التفكر  p] :(ρى رسول هللا III:467بطريق الفكر ال بطريق الوحي، فيقول ( 
هللا. وقد غفل الناس عن هذا القدر. فما منهم من سلم من التفكري فيها  يف ذات

واحلكم عليها من حيث الفكر. وليس أليب حامد الغزايل عندz زلة حبمد هللا أكرب 
فإنّه تكلم يف ذات هللا من حيث النظر الفكري يف املْضنون به على غري ،  من هذه

وجاء أبو حامد وأمثاله يف  ،وما أصاب ولذلك أخطأ يف كل ما قاله ،أهله ويف غريه
ذلك sقصى غا´ت اجلهل وأبلغ مناقضة ملا أعلمنا هللا من ذلك. واحتاجوا ملا 
أعطاهم الفكر خالف ما وقع به اإلعالم اإلهلي إىل �ويل بعيد لينصروا جانب 
الفكر على جانب إعالم هللا عن نفسه ما ينبغي أن ينسب إليه و كيف ينبغي أن 

ليه تعاىل. فما رأيت أحدا وقف موقف أدب يف ذلك إال خاض فيه على ينسب إ
عماية إال قليل من أهل هللا ملا مسعوا ما جاءت به رسله صلوات هللا عليهم فيما 
وصف به نفسه، وّكلوا علم ذلك إليه ومل يتأّولوا حىت أعطاهم هللا الفهم فيه Æعالم 

اىل وشرحها منه تعاىل فعرفوه به ال نزله يف قلو¶م. فكانت املسألة منه تعأآخر 
بنظرهم ]. فالشيخ يرفض التأويل النظري للنصوص الشرعية الثابتة، ويؤكد على أنّه 
دة وال �ويل، مجعا بني  ال ينبغي أن يسّمى احلق تعاىل إال مبا ّمسى به نفسه بال ́ز

  : اىلــالتنزيه و التشبيه يف قوله تع
) 505ونقـد الشـيخ الغـزايل (ت: .] ُهـَو السَّـِميُع اْلَبِصـريُ َكِمْثِلِه َشْيٌء وَ   لَْيسَ  [ 

وكـان يـدرس مـع  ،ال يعين sنّه ال جيّله، بل يذكره يف كثري مـن األحيـان Æجـالل كبـري
ح علـى الغـزايل يف آخـر عمـره القصـري بعـد تِ مريديه كـتابه (إحياء علـوم الـّدين). وملـا فُـ
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نظـر مـا ا .[يخ، وندم علـى صـدوره منـه صحبته ألهل هللا، رجع عّما أنكره عليه الش
  الغزايل:عن ذكره الشيخ 

I:4-45-160-259-552-643-681 /II:3-19-103-262-289-321-345-496-569-
622-645- /IV:89-106-260[...  

) 324ويــــذكر الشــــيخ Lحتــــرام أئــــمة املتكلمـــني املتـــأدبني كـــأيب احلســـن األشـــعري (ت:
) وإمـــــام احلـــــرمني ( ت: I:204/II:134-289() 418وأيب إســـــحاق اإلســـــفراييين (ت:

505 ) (I:162/II:289/IV:52 ويفـــــرق بيـــــنهم وبـــــني املتـــــأخرين، فيقـــــول مـــــثال وهـــــو (
لَـْو َكـاَن ِفيِهَمـا َآِهلَـٌة ِإالَّ  [): [ قـال تعـاىل: II:289يتكلم علـى دالالت التوحيـد (

ُ َلَفَسَد�َ  َّPفـدل علـى أن املوجـد .وقد وجـد الصـالح وهـو بقـاء العـامل ووجـوده.  ] ا
له لـو مل يكـن واحـدا مـا صـح وجـود العـامل. هـذا دليـل احلـق فيـه علـى أحديتـه وطـابق 
الدليل العقلي يف ذلك. ولو كان غري هذا من األدلة أدل منـه عليـه لعـدل إليـه وجـاء 
ــا ¶ــذا وال Lلطريــق إليــه يف الداللــة عليــه. وقــد تكلــف قــوم الداللــة عليــه  بــه ومــا عرفّن

وقدحوا يف هذه األدلة، فجمعوا بني اجلهل فيما نصبه احلق دليال علـى  بطريق آخر،
أحديتــه و بــني ســوء األدب (...) ومــا ذهــب إىل هــذا إال املتــأخرون مــن املتكلمــني 

إمـــام احلـــرمني وأيب إســـحاق و ّمـــا املتقـــّدمون كـــأيب حامـــد أالنـــاظرين يف هـــذا الشـــأن. و 
هذه الداللة وسعوا يف تقريرها وأLنـوا اإلسفراييين والشيخ أيب احلسن، فما عّرجوا عن 

  عن استقامتها أدL مع هللا تعاىل وعلما مبوضع الداللة منها].
  

والشــيخ ال يوافــق املتكلمــني الـــذين خيرجــون نصــوص الشـــرع عــن ظواهرهــا Lلتأويـــل، 
منـزل سـورة احلاقـة /  315ب  –منزل سورة اجلمعـة  322: ب IIIفيقول ما ملخصه (

  ):106ص 473:بIV/537 – 536ص  387ب 
هو  ] فَاْعَلْم أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اPَُّ  [[ املراد بتوحيد هللا الذي أمرz به يف قوله تعاىل: 

. ومل يتعــرض احلــق ســبحانه إىل ] لَــْيَس َكِمْثِلــِه َشــْيءٌ  [توحيــد األلوهيــة. وقــال إنــه 
Lلنظـــر الفكـــري إال  تعريـــف عبـــاده مبـــا خاضـــوا فيـــه بعقـــوهلم، وال أمـــرهم هللا يف كتابـــه
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ليســـتدلوا بـــذلك علـــى أنـــه إلـــه واحـــد. فـــزادوا يف النظـــر وخرجـــوا عـــن املقصـــود الـــذي  
كلفــوه، فــأثبتوا لــه صــفات مل يثبتهــا لنفســه، ونفــت عنــه طائفــة أخــرى تلــك الصــفات 

نفهــا عــن نفســه. ومــنهم مــن أطلــق عليــه مــا مل يطلــق علــى نفســه، وإن كــان اســم يَ ومل 
قائــل بــه اخلــائض فيــه. مث أخــذوا يتكلمــون يف ذاتــه، وقــد تنزيــه، ولكنــه فضــول مــن ال

pـاهم الشـرع عـن التفكـر يف ذاتـه جـل وتعـاىل. فانضـاف إىل فضـوهلم عصـيان الشــرع 
Lخلوض فيما pُوا عنه. فمن قائل هو جسم، ومن قائـل لـيس جبسـم. ومـن قائـل هـو 

ة. جــوهر، ومــن قائــل لــيس جبــوهر. ومــن قائــل هــو يف جهــة، ومــن قائــل لــيس يف جهــ
وما أمر هللا أحدا من خلقه Lخلوض يف ذلك مجلة واحدة، ال النايف وال املثبت. ولو 
ُســئلوا عــن التحقيــق معرفــة ذات واحــدة مــن العــامل، أو كيفيــة تــدبري الــنفس للبــدن مــا 
عرفوهــا. فالعاقــل يشــغل نفســه Lلنظــر يف األوجــب عليــه ال يتعــداه، فــإن املــدة يســرية 

نهـا ال يعـود. فـاعلم أن هللا إلـه واحـد، ال إلـه إال هـو. واألنفاس نفائس، وما مضـى م
وال تتعـرض للخـوض يف املاهيــة و الكميـة والكيفيــة. والـزم طريقـة اإلميــان، والعمـل مبــا 
فــرض هللا عليــك، واذكــر ربــك Lلغــدو واآلصــال Lلــذكر الــذي شــرعه لــك، واتــق هللا. 

لنــافع الــذي حييــي بــه فــإن شــاء هللا احلــق أن يهبــك مــن العلــم بــه، فــذلك هــو النــور ا
قلبك و�من فيـه مـن ظلـم الشـبه و الشـكوك الـيت تنتجهـا األفكـار. وعلـوم املتكلمـني 
يف ذات هللا ليســــت أنــــوارا لتعرضــــها للشــــبه، فيمــــا يظنــــه هــــذا حقــــا هــــو شــــبهة عنــــد 
اآلخر. ومجيع الرسل واألنبياء وأهـل الكشـف املتقـني مـن أتبـاع الرسـل مـا اختلفـوا يف 

َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اPَِّ َلَوَجـُدوا ِفيـِه [ا أنوار من نبع واحد هم L¿، ألpمعل
فالعاقـل احلـازم يقـف ذلـيال مشـدود الوسـط يف خدمـة الشـرع،  ] ...اْخِتَالفًـا َكثِـريًا

قابال لكـل مـا خيـرب بـه عـن ربـه سـبحانه، ممـا يكـون عليـه ومنـه. فكـان ممـا أخـرب احلـق 
ويفرح بتوبة عبده، ويتعجب من الشاب الذي ليسـت عن نفسه أنه يـُْؤذي ويغضب 

له صبوة، وأنه يضحك ويتبشبش ويكره لعباده الكفر، ويرضى هلـم الشـكر واإلميـان، 
ذا كلــه واجــب ىل الســماء الــدنيا. فهــإإىل غــري ذلــك كاالســتواء علــى العــرش والنــزول 
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ســلم و بــه، وال يقــول العقــل هنــا كيــف وِمل ؟ بــل يســلم ويست علــى كــل مســلم اإلميــان
يصـــدق وال يكيـــف. وأدرك الفضـــول عقـــوال �ولـــت هـــذه األمـــور، فـــنحن نســـلم هلـــم 
حـــاهلم، وال نشـــاركهم يف ذلـــك التأويـــل. فـــإz ال نـــدري هـــل ذلـــك مـــراد هللا مبـــا قالـــه، 
فنعتمد عليه، أو ليس مبراده فنرده. فلهـذا التزمنـا التسـليم. فـإذا سـئلنا عـن مثـل هـذا، 

د هللا علـــى مــراد هللا بــه. وإz مؤمنــون مبــا جــاء عـــن قلنــا إz مؤمنــون مبــا جــاء مــن عنــ
رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ورسـله علــيهم السـالم علـى مـرد رسـول هللا صــلى هللا 
عليـــه و ســـلم ومـــراد ُرســـله علـــيهم الســـالم. ونكـــل العلـــم يف كـــل ذلـــك إليـــه ســـبحانه 

  وإليهم. وهذه كانت طريقة السلف، جعلنا هللا هلم خلفا مبنه].
فاوض وتراسل الشيخ مع بعض أئمة علم الكالم يف عصره مثل ابـن الكتـاين ( وقد ت
) وهــــو I:182/III:45)؛ لقيــــه يف فــــاس، ومثــــل ابــــن جنيــــد الــــذي قــــال عنــــه (597ت:

L وم: [...واختلـــف أصـــحابنا هـــل يتخلـــق بـــه أم ال. يـــالقالســـم يـــتكلم عـــن التخلـــق
فيــق مــن أعمــال رنــدة، مــن شــيوخ الطائفــة مــن أهــل قرب ولقيــت أL عبــد هللا بــن جنيــد 

التخلـــق Lلقوميــــة. فرددتــــه عـــن ذلــــك مــــن وكـــان معتــــزيل املــــذهب ، فرأيتـــه مينــــع مــــن 
مذهبه، فإنّه كان يقول خبلق األفعال للعباد. فلما رجع إىل قولنا وأبنت له معىن قوله 

 وكان ،ت هلم درجة يف القيوميةثبفقد أ، ] الّرَِجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساءِ  [ تعاىل
رتنــا. فلمــا رجــع  رتــه يف بلــده، فرددتــه إقــد أتــى إىل ́ز ومجيــع ىل بلــده، مشــيت إىل ́ز

-I :177/II:66-204-604-681-/III:84-211خلــق األفعــال: (أصــحابه عــن مذهبــه يف 

303/IV:33-34-129( .  
)، 606وللشــــيخ رســــالة بعثهــــا لإلمــــام األشــــعري الكبــــري فخــــر الــــّدين الــــرازي ( ت:  

ممّـا و  ،وكانية معرفة هللا تعاىل املعرفـة الكاملـة بطريـق الفكـر والعقـليفاوضه فيها يف إم
ورد فيها: [وقد علم وليـي وفقـه هللا تعـاىل أّن حسـن اللطيفـة اإلنسـانية إّمنـا يكـون مبـا 
حتمله مـن املعـارف اإلهليـة وقبحهـا بضـد ذلـك. وينبغـي للعـايل اهلمـة أن يسـرح نفسـه 

ن العلــم أ، واحلــق املطلــوب لــيس ذلــك. و مــن ســلطان فكــره، فــإن الفكــر يعلــم مأخــذه
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L¿ خـــالف العلـــم بوجـــود هللا. فـــالعقول تعـــرف هللا مـــن حيـــث كونـــه موجـــودا، ومـــن 
من حيث اإلثبات. وهذا خالف اجلماعة من العقالء و املتكلمني ال حيث السلب 

 إال ســّيدz أL حامــد قــّدس هللا روحــه، فإنّــه معنــا يف هــذه القضــية، وجيــل هللا ســبحانه
ظره. فينبغي للعاقل أن خيلي قلبـه عـن الفكـر إذا أراد تعاىل أن يعرفه العقل بفكره ونو 

ة أن ال يكــون تلقيــه عنــد ّمــحيــث املشــاهدة، وينبغــي للعــايل اهل معرفــة هللا تعــاىل مــن
هــذا مــن عــامل اخليــال، وهــي األنــوار املتجســدة الدالــة علــى معــان وراءهــا، فــإّن اخليــال 

القوالب احلسّية كالعلم يف صورة اللنب والقرآن يف صـورة احلبـل ينزل املعاين العقلية يف 
و الـــدين يف صـــورة القيـــد. وينبغـــي للعـــايل اهلمـــة أن ال يكـــون معلمـــه وشـــاهده مؤنثـــا 

ـــه أن يتعلـــق Lألخـــذ مـــن فقـــري المتعلقـــا Lألخـــذ مـــن الـــنفس  كليـــة. كمـــا ال ينبغـــي ل
سـوى هللا تعاىل.فـارفع  أصال، وكل ما ال كمال له بغري فهو فقري، فهـذا حـال كـل مـا

�خذ علما إال من هللا تعاىل على الكشـف. فـإّن عنـد احملققـني أن ال ال ة يف أن اهلمّ 
فاعــل إال هللا. فــإذن ال ¹خــذون إال عــن هللا لكــن عقــدا ال كشــفا. ومــا فــاز أهــل هللا 
إال Lلوصول إىل عـني اليقـني أنفـة مـن البقـاء مـع علـم اليقـني (...) ولقـد أخـربين مـن 

ثق به من إخوانك وممن له فيك نية حسنة مجيلة أنّه رآك وقد بكيت يوما، فسألك أ
قلــت: مســألة اعتقــدÊا منــذ ثالثــني ســنة، تبــّني يل يف فهــو ومــن حضــر عــن بكائــك 

الساعة بدليل الح يل أّن األمر على خـالف مـا كـان عنـدي. فبكيـت وقلـت: ولعـل 
مـن احملــال علـى العـارف مبرتبــة الـذي الح يل أيضـا يكـون مثــل األول، فهـذا قولـك. و 

العقـــل والفكـــر أن يســـكن أو يســـرتيح والســـيما يف معرفـــة هللا تعـــاىل. ومـــن احملـــال أن 
يعرف ماهيته بطريق النظر. فمـا لـك ´ أخـي تبقـى يف هـذه الورطـة وال تـدخل طريـق 

ضــات وا¦اهــدات واخللــوات الــيت شــرعها رســول هللا  ، فتنــال مــا zل مــن قــال  ρال́ر
َناُه َرْمحَـًة ِمـْن ِعْنـِدtَ َوَعلَّْمنَـاُه ِمـْن  [نه وتعاىل: فيه سبحا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدtَ َآتـَيـْ

 َّtومثلك من يتعرض هلذه اخلطة الشريفة و املرتبة العظيمة املنيفة].  ]َلُد  
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ويف أكثـــر األحـــوال، ال ينتصـــر الشـــيخ ملوقـــف معـــّني مـــن مواقـــف خمتلـــف طوائـــف    
وجهة نظر واجتهاد كل طائفة. وهو يعذر كل جمتهد، حـىت وإن املتكلمني، بل يبّني 

أخطأ، إذا بلغ غاية جهده يف االجتهاد ومل يناقض نّصا شرعيا Òبتا. فنجده مثال يف 
مســألة إمكانيــة رؤيــة املــؤمنني ¿ تعــاىل يــوم القيامــة ويف اجلنــة يوافــق األشــاعرة املثبتــني 

عتزلـة النـافني هلـا مـن حيـث أن العبـد ال هلا تبعا للنصوص الصحيحة، ويوافق أيضـا امل
يرى هللا تعاىل إال على قدر استعداد، فما جتلى له إال بـه فمـا وصـلت الرؤيـة إال إليـه 

IV):245-246(.  
وقـــد بـــّني الشـــيخ يف العديـــد مـــن مكتوLتـــه أســـباب الشـــقاوة املدخلـــة للنـــار وأســـباب 

-62-61حـــات األبـــواب الســعادة املدخلـــة للجنــة Æذن هللا تعـــاىل. فخّصــص يف الفتو 

ملعرفـــــة اجلنـــــة و النـــــار و الـــــربزخ و يـــــوم القيامـــــة وأحـــــوال النـــــاس يف تلـــــك  63-64-65
املواطن. وذكر أّن أهل النار على أربعة طوائف ال خيرجون منها أبدا، وهم املتكـربون 
علـــى هللا كفرعـــون ومنـــرود وغريمهـــا، و املشـــركون الـــذين جيعلـــون مـــع هللا إهلـــا آخـــر، و 

ذين نفــوا وجـود اإللــه، واملنـافقون الـذين أظهــروا اإلسـالم مــن إحـدى هــؤالء املعطلـة الـ
الطوائــف الــثالث خوفــا مــن القهــر. وطوائــف اجلنــة أيضــا األربعــة: املؤمنــون واألوليــاء 
واألنـبياء والرسل. وكذلك يف كـتابه ( التنزالت املوصلية) يف فصل يوم االثنني، فّصـل 

اجلنــة وعقائـــدهم وأعمــاهلم الـــيت آلــت ¶ـــم إىل  شـــقياء النــار وســـعداءأÆســهاب أنــواع 
د´رهم األبدية. ويف الباب الرابع عشر األخري من كتابه ( مشـاهد األسـرار)، يصـف 
إحـــدى مشـــاهده الـــيت تظهـــر فيهـــا مراتـــب خمتلـــف الطوائـــف. فـــريى أpـــم اثنتـــا عشـــر 

أي ، طائفـــة، الناجيـــة واحـــدة وهـــم أتبـــاع األنبيـــاء، وأقـــبحهم صـــورة كفـــرة الروحـــانيني
  الباطنية الذين يزعمون التحقيق وال يعملون Lلشريعة فيقول:

[ أشهدين احلق مبشـهد نـور احلجـاج وطلـوع جنـم العـدل. فرأيـت السـاهرة قـد ُمـّدت. 
واألرض قد ألقت ما فيها وختلت. وقال يل: ´ عبدي، �ّمل ما أصنع sهل املراء و 

مضروب عمـوده مـن zر وأرجـاءوه اجلدل واألهواء والبدع وأz القاهر. فرأيت سرادقا 
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وأطنابــــــه مــــــن قطــــــران (...) مث قــــــال يل: ´ عبــــــدي، إذا دخــــــل املتنــــــاظرون يف هــــــذا 
 ذاالســرادق، فــانظر فريقــك فســر معــه، فــإن جنــوا جنــوت وإن هلكــوا هلكــت (...) فــإ

 Lلفالســـــفة ومـــــن تـــــبعهم وأدخلـــــوا يف  َ وجـــــيءالنـــــداء: أيـــــن ذوو العقـــــول بـــــزعمهم؟ 
صــرفتم عقــولكم؟ قــالوا: فيمــا يرضــيك قــال: ومــن أيــن علمــتم  الســرادق، فســئلوا: فــيم

واالقتـداء؟ قـالوا: مبجـرد عقولنا.فقـال: ال عقلـتم وال  تباعLالذلك ؟ أمبجرد العقل أم 
فلحـــتم، ولكـــنكم حتكمـــتم، ´ zر حتّكمـــي فـــيهم. فســـمعت ضـــجيجهم مـــن أطبـــاق 

مـا سـأهلم  ،بـودهمالنريان Lلويل، فقلت: من يعذ¶م ؟ قال يل: عقلهـم، فهـو كـان مع
ســواهم وال عــّذ¶م غــريهم. مث قيــل: أيــن الطبيعيــون؟ فــأتى ¶ــم. فرأيــت أربعــة أمــالك 
غـــالظ شـــداد sيـــدهم مقـــامع ، فقـــالوا هلـــم : ´ مالئكـــة هللا، مـــا تبغـــون منـــا ؟ قـــالوا: 
pلككم و نعذبكم. فقالوا : وألي شـيء ؟ قـالوا: كنـتم يف الـدنيا تزعمـون أzّ آهلـتكم 

إّن هللا ســلطاz علــيكم نعــذبكم يف  ،ننا مــن دون هللا وتــرون األفعــال منّــاوكنــتم تعبــدو 
فكبكبوا فيها. مث قيل: أين الّدهرية ؟ فأتى ¶م. فقيل هلم: أنتم القائلون:  ،zر جهّنم

ْهرُ  [ ) هـــل حـــدثتم أنفســـكم أنكـــم ســـرتدون 24(اجلاثيـــة : ] َوَمـــا يـُْهِلُكَنـــا ِإالَّ الـــدَّ
ال ´ ربنا، فقال: أمل �تكم الرسـل Lلبينـات فكـذبتم وقلـتم:  على هذا املقام ؟ فقالوا:

ُ ِمــْن َشــْيءٍ  [ َّPاخســأوا، فــال حجــة لكــم. فكبــوا علــى 19(امللــك: ]َمــا نـَــزََّل ا .(
وجــوههم يف zر جهــنم. مث قيــل: أيــن املعتزلــة الــذين اعتزلــوا عــن الصــراط املســتقيم ؟ 

ولـــون مـــا شـــئنا فعلنـــا. فســـحبوا علـــى فـــأتى ¶ـــم مجيعـــا، فقيـــل هلـــم: ادعيـــتم الربوبيـــة تق
يتهم أقـــبح النـــاس أوجـــوههم يف zر جهـــنم. مث قيـــل: أيـــن الروحـــانيون ؟ فـــأتى ¶ـــم. فـــر 

ـــــف النبيـــــني أصـــــورا، و  ـــــت عـــــنهم يف كن ـــــاس حـــــاال، إال طائفـــــة واحـــــدة ُعزل مشـــــت الن
والّصـــديقني حتـــت ســـرادق األمـــن. فقـــال يل: انـــتظم معهـــم إن أردت النجـــاة واســـلك 

قـد  ،يت السبعة أحزاب من الروحانيني قـد سـئلوا وصـاروا حمجـوبنيسبيلهم (...) ورأ
لعبـت ¶ــم األهـواء واســتهواهم الشـيطان. فاســتعاذ مجيـع الطوائــف مـنهم ومــن عــذا¶م 

بُونَ  [وحصلوا بني أطباق النريان مث قيل هلم:  ـُتْم بِـِه ُتَكـذِّ ( يعـين  ] َهَذا الَِّذي ُكنـْ
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هـوتكم يشـفع يف zسـوتكم (...)؟ فـدخلت الشيخ تكـذيبهم اجلـزاء احلّسـي). أيـن ال
ـــــة  ـــــم فتفاضـــــلت الرؤي ـــــى هلـــــم يف صـــــورة العل ـــــامن (...) فتجل ـــــان مـــــع احلـــــزب الث اجلن

  ]).149(األنعام:  ]ُقْل َفِللَِّه اْحلُجَُّة اْلَباِلَغُة فـََلْو َشاَء َهلََداُكْم َأْمجَِعَني [(...)
ـــيم احلســـي  ولكـــن الشـــيخ يـــرى أّن أهـــل النـــار بعـــد أن يلبثـــوا أحقـــاL يف العـــذاب األل

املعنوي تعمهم الرمحة اإلهلية الـيت وسـعت كـل شـيء مـع خلـودهم يف دار جهـنم أبـد و 
). ويــرى I:169مــن ف:  20اآلبــدين ( حــول تلــك األحقــاب اجلهنميــة ينظــر البــاب 

أيضـــا أّن مـــن بـــذل وســـعه يف النظـــر وأخطـــأ معـــذور، خالفـــا ملـــن قلـــد فلـــم جيتهـــد يف 
  ):III:94 االجتهاد فيقول ( طلب احلق ومل يبذل وسعه يف

وهـذه رمحـة  ] َوَمْن يَـدُْع َمـَع اPَِّ ِإَهلًـا َآَخـَر َال بـُْرَهـاَن لَـُه بِـهِ  [[... وهلذا قال: 
من هللا، فمن الحت لـه شـبهة يف إثبـات الكثـرة، فاعتقـد أpـا برهـان sّن هللا يتجـاوز 

ليس للمشركني عن نظر عنه، فإنه يبذل وسعه يف النظر وما أعطته قوته غري ذلك، ف
  أرجى يف عفو هللا من هذه اآلية].

) أنّـه رأى يف كشـفه جهـنم علـى صـورة جـاموس مث قـال I :297-299وذكر الشـيخ ( 
ما خالصته: [ يف هذه الرؤية، رأيـُت اعتمـاد املـاء علـى اهلـواء، وعلمـت أن األلطـف 

 املـــاء علـــوا أقـــوى مـــن األكثـــف، ورأيـــت دركـــات أهـــل النـــار ومهالكهـــا. مث زُّج يب يف
فاخرتقتــه، وقــد رأيــت عجبــا، وعلمــت أّن خصــام أهــل اجلحــيم هــو نفــس عــذا¶م يف 
تلك احلال، وأّن عذا¶م ما هو من جهنم، وإمنا جهنم دار سـكناهم وسـجنهم، وهللا 
خيلــــق اآلالم فــــيهم مــــىت شــــاء. فرأيــــت الرمحــــة كلهــــا يف التســــليم والتلقــــي مــــن النبــــوة 

  .والوقوف عند الكتاب والسّنة]
  

  الشيخ والعقائد
  

  جمزوء اخلفيف
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  ´ سائلي عن عقيديت     أحسن هللا ظـّنه 
  شـهد هللا أنّـه  علـم هللا أنــها     

ُ أَنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَالِئَكُة َوُأوُلو  [من آل عمران :  18يعين اآلية  َّPَشِهَد ا
ــِم قَاِئًمــا ِ�ْلِقْســِط  خ عقيدتــه وعّمــن أخــذها فيقــول مــا ملخصــه يبــّني الشــي. ]اْلِعْل

)III:323 وبرســوله ومــا جــاء بــه جممــال ومفصــال ممــا وصــل إلينــا مــن ¿L لقــد آمنــا] :(
 أخــذت. بكــل مــا جــاء بــه يف نفــس األمــر تفصــيله ومــا مل يصــل إلينــا. فــنحن مؤمنــون

ذلــك عــن أبــوي تقليــدا، ومل خيطــر يل مــا حكــم النظــر العقلــي فيــه مــن جــواز وإحالــة 
وب. فعملـــت علـــى إميـــاين بـــذلك حـــىت علمـــت مـــن أيـــن آمنـــت ومبـــاذا آمنـــت. ووجـــ

وكشف هللا عن بصـري وبصـرييت وخيـايل فصـار األمـر يل مشـهودا، و احلكـم املتخيـل 
، وشـــاهدت مجيـــع ρاملتــوهم Lلتقليـــد موجــودا، فعلمـــت قَـــْدَر مــن اتبعتـــه وهـــو حممــد 
زحــزحين علــم مــا رأيتــه األنبيــاء كلهــم، واطلعــت علــى مجيــع مــا آمنــت بــه جممــال، فمــا 

ال لعلمـــي وال لعيــــين وال  ρعمـــل لقــــول النـــيب أوعاينتـــه عـــن إميـــاين، فلــــم أزل أقـــول و 
  لشهودي. فواخيت بني اإلميان والعيان، وهذا عزيز الوجود يف األتباع ].

،  ρفالشــيخ أخــــذ مســـائل العقيـــدة كمـــا أخـــذ مســـائل الفقـــه مباشـــرة مـــن روح النـــيب 
الفرعيــة فضــال عــن األصــول، كفضــل املالئكــة علــى  فكــان يســأله حــىت عــن العقائــد

البشـــر، وهـــل للحيـــواzت حشـــر ونشـــر أم ال (املبشـــرات)، وكيـــف أّن أّول األو�ر يف 
): I:658)، وكمســـــألة ليلـــــة القـــــدر الـــــيت يقـــــول عنهـــــا (II:215العـــــدد هـــــو الثالثـــــة (

كلهـا عـين يف زماpـا. فمـنهم مـن قـال هـي يف السـنة  أواختلف الناس يف ليلـة القـدر، [
يتهــا يف شــعبان ويف شــهر ربيــع ويف شــهر رمضــان، وأكثــر مــا أتــدور وبــه أقــول، فــإين ر 

رأيتهــا يف شــهر رمضــان ويف العشــر األواخــر منــه. ورأيتهــا مــرة يف العشــر الوســط مــن 
رمضــان يف غــري ليلــة وتــر، ويف الليلــة الــوتر منهــا...] ويف ديوانــه نظــم أبيــا� حوهلــا ملــا 

. والشـيخ مـع اطالعـه النقلـي 631عشر من ربيـع األّول سـنة رآها ليلة اجلمعة التاسع 
): " وأهـل الكشـف III:398 – 402على خمتلف العقائد، كان مـن الـذين قـال عـنهم(
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هلم االطالع على مجيع املذاهب كلها و النحل وامللل واملقاالت يف هللا اطالعا عاّمـا 
ائـــد خمتلـــف امللـــل ال جيهلـــون منهـــا شـــيئا" فكـــان الشـــيخ يف غايـــة االطـــالع علـــى عق

والنحل. فخالل إشـارته ألمهـات الطوائـف الـثالث املـذكورة يف آخـر  فاحتـة الكتـاب 
املتعلـــق  383أهـــل الصـــراط املســـتقيم و املغضـــوب علـــيهم والضــــالني يقــــول يف البـــاب 

): [ ... مــا أعــرف منــزال وال حنلــة و ال ملــة إال رأيــت قــائال ¶ــا LIII :523لفاحتــة ( 
صفا ¶ا Lعرتافه من نفسه. فما أحكي مذهبا وال حنلة إال عن أهلها ومعتقدا هلا ومت

القــائلني ¶ــا. وإن كنــا قــد علمناهــا مـــن هللا بطريــق خــاص. ولكــن البــد أن يرينـــا هللا 
قــائال ¶ــا لــنعلم فضــل هللا علــّي وعنايتــه يب. حــىت أين أعلمــت أّن يف العــامل مــن يقــول 

متناهيـة، وأّن األمـر البـد أن يلحـق Lلعـدم  Lنتهاء علـم هللا يف خلقـه، وأّن املمكنـات
والدثور، ويبقى احلق حقا لنفسه وال عامل. فرأيت مبكة من يقول ¶ذا القـول، وصـرّح 
يل به معتقدا له من أهل السوس من بالد املغرب األقصى، حّج معنـا وَخـدمنا وكـان 

وال أدري يّصــر علــى هــذا املــذهب حــىت صــرح بــه عنــدz. ومــا قَــِدْرُت علــى رده عنــه. 
بعد فراقه إ´z هل رجـع عـن ذلـك أو مـات عليـه. وكـان لديـه علـوم مجـة وفضـل، إال 
انه مل يكن له دين، وإّمنا كان يقيمه صورة عصمة لدمه. هذا قوله يل ويعطيـه مذهبـه 
ولــــيس يف مراتــــب اجلهــــل أعظــــم مــــن هــــذا اجلهــــل]. ومــــن أولئــــك رجــــل رآه الشــــيخ 

). ويف يــوzن رأى طائفــة الشمســية أي LI):720ملوصـل كــان يعبــد العناصــر الطبيعيــة 
أحــد علمــائهم وقــال لــه: مــا عبــدpا لكوpــا إهلــا بــل هللا إلــه  هعّبــاد الشــمس واستضــاف

) وهـي أعظـم مظهـر لنـوره تعـاىل I:513-514واحد، ولكن هللا ربـط منـافع العـامل ¶ـا (
)I:706سـد علـى علـوم )... ويذكر الشيخ أيضا أّن هللا تعاىل أطلعه يف منزل سـورة امل

الربامهــــة واحلكمـــــاء واملتكلمـــــني وعلـــــى مـــــا تـــــؤدي إليـــــه مـــــن اهلـــــالك الـــــدائم واملؤقـــــت 
)II:584( )III :418.(  

شــد اإلنكــار علــى كــل الطوائــف الــيت ختــرج نصــوص الشــريعة أوكثــريا مــا ينكــر الشــيخ 
عـــن العمـــل بظاهرهـــا حـــىت وإن وعملـــوا ¶ـــا تقيـــة وعصـــمة لـــدمهم، فيقـــول مـــثال مـــا 
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): [ وقــد وقعنــا بقــوم يرجحــون كشــفهم و فهمهــم ممــا يبطــل حكــم II:234ملخصـه ( 
الشـــرع فيعتمـــدون عليـــه يف حـــق نفوســـهم ويســـّلمون ذلـــك احلكـــم املقـــرر يف الظـــاهر 
للغـــري، وهـــذا لـــيس بشـــيء عنـــدz وال عنـــد أهـــل هللا، وكـــل مـــن عـــول عليـــه فقـــد حلـــق 

حلكــم Lألخســرين أعمــاال. ورّمبــا يبقــى صــاحب الكشــف علــى العمــل بظــاهر ذلــك ا
وال يعتقــده يف حــق نفســه، ويقــول إّين قــد اطلعــت علــى ســره، فحكمــه علــى ســّري 
خــالف حكمــه علــى ظــاهري، فــال يعتقــده يف ســره عنــد العمــل بــه، فمــن عمــل علــى 
هـذا حـبط عملـه وهـو يف اآلخـرة مـن اخلاســرين، وحلـق مبـن اختـذ إهلـه هـواه وأضــله هللا 

فقد نصـحتكم]. ويقـول أيضـا  على علم. فتحفظوا ´ إخواننا من مكر هذا الكشف
): [... فمـــا مث حقيقـــة ختـــالف II:563رًدا علـــى مـــن يفـــرق بـــني الشـــريعة واحلقيقـــة ( 

  شريعة، ألّن الشريعة من مجلة احلقائق... فالشريعة هي احلقيقة ].
): [ والعــامل L¿ املكمــل هــو الــذي حيمــي نفســه أن جيعــل ¿ II :233ويقــول أيضــا (

وه. ومـــن أراد أن يســـلم مـــن ذلـــك، فليقـــف عنـــد األمـــر عليـــه حجـــة بوجـــه مـــن الوجـــ
والنهي، لريتقب املوت ويلزم الصمت إال عن ذكر هللا من القـرآن خاصـة. فمـن فعـل 

  ذلك فلم يدع للخري مطلبا وال من الشر مهرL وقد استربأ لنفسه...]. 
ـــه( ):  II:240وهلـــذا فـــإّن أجهـــل النـــاس عنـــد الشـــيخ هـــم الباطنيـــة الـــذين يصـــفهم بقول

... إمـــا أن يكـــون Lطنيـــا حمضـــا وهـــو القائـــل بتجريـــد التوحيـــد عنـــدz حـــاال وفعـــال، [
وهذا يؤدي إىل تعطيل أحكـام الشـرع كالباطنيـة، والعـدل عمـا أراد الشـارع ¶ـا، وكـل 

  ىل هدم قاعدة دينية مشروعه فهو مذموم Lإلطالق عند كل مؤمن...].إما يؤدي 
وليس يف احلجـب أكثـف وال أقـوى [) II :494ويبّني خطر الغلّو يف التأويل فيقول ( 

مــن حجــاب التــزّين، ألّن مــن زُيِّــن لــه جهلــه، فمــن احملــال طلــب احلاصــل يف زعمــه، 
ألنّــه حاصــل عنــده ولــيس حباصــل يف نفــس األمــر. فمـــن أراد أن يعتصــم مــن التــزّين، 

يزيد على الظـاهر، فـإّن التأويـل قـد يكـون مـن فليقف عند ظاهر الكتاب والسنة وال 
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علمـه إىل هللا وآمـن بـه، فهـذا  لتزين، فما أعطاه الظاهر جرى عليه ومـا تشـابه وّكـل ا
  بع ليس للتزين عليه سبيل...].تم
وينكر الشيخ أيضا على الذين ال يسمون هللا تعاىل Lألمساء اليت ّمسى هللا ¶ا نفسـه  

بــد يف كــل ): [... فــال  III:273بــدعوى التنزيــه، كــبعض املعتزلــة و الباطنيــة فيقــول( 
مفاضــلة يف الوجــود مــن جــامع جيمــع بينهمــا، أي جيتمــع فيــه مجيــع مــن يف الوجــود. 
وهلــذا فــرت الباطنيــة يف البــاري إذ قيــل هلــا إنــه موجــود إىل لــيس مبعــدوم. ومــا علمــت 
أpا وقعـت يف عـني مـا فـرت منـه، فإنّـه أيضـا كمـا ينطلـق علـى الوجـود احلـادث لفظـة 

دوم. فقد وقعت الشركة يف أنّه ليس مبعدوم، وكـذا موجود، ينطلق عليه اسم ليس مبع
ينظر تفصــيل هــذا مجيــع مــا يســأل عنــه البــاطين. وهلــذا كــانوا أجهــل النــاس Lحلقــائق].

  ).III:81املتعلق مبنزل سورة اجلمعة ( 322املوضوع يف الباب 
 53العقيدة يف كتبـه ككتـاب (املسـائل) الـذي أورد فيـه حنـو وقد فّصل الشيخ مسائل 

 100اليت أوردها يف مقّدمة الفتوحات وعددها أزيد مـن ، وهي مماثلة للمسائل مسالة
مســألة. ويف هــذه املقدمــة أطنــب الشــيخ يف إيضــاح عقيدتــه القرآنيــة احملمديــة، ورتبهــا 
ت حسب الرسوخ يف إدراك احلقائق. وخلص الشـيخ عبـد الوهـاب  على ثالثة مست́و

الشيخ وغريه مـن علمـاء أهـل السـنة يف  ) أهّم مسائل العقيدة عند 973الشعراين (ت:
كتاب كبري ممتاز عنوانه: ( اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر)، يقول عنه يف 
مقدمته:[ حاولت فيه املطابقة بني عقائد أهل الكشف وعقائـد أهـل الفكـر حسـب 
طاقيت (...) وقد ألف كل مـن الطـائفتني كتبـا ألهـل دائرتـه. فرمبـا ظـن مـن ال غـوص 

خمـالف لألخـرى. فقصـدت يف هـذا الكتـاب  الدائرتنيله يف الشريعة أن كالم إحدى 
  بيان وجه اجلمع بينهما ليتأكد كالم أهل كل دائرة Lألخرى].

´ الفتوحــات  افـإن قيــل: ملـاذا أخفــى الشـيخ مــا يســّميه بعقيـدة خالصــة اخلاصـة يف ثنــ
خلالصـة، فمـا أفردÊـا علـى كما صرّح هـو بقولـه يف املقّدمـة:[ وأّمـا التصـريح بعقيـدة ا

التعيــــني ملــــا فيهــــا مــــن الغمــــوض. لكــــن جئــــت ¶ــــا مبــــّددة يف أبــــواب هــــذا الكتــــاب، 
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ا يعـــرف أمرهـــا هـــمســـتوفاة مبيّنـــة، لكنهـــا كمـــا ذكـــرz متفرقـــة. فمـــن رزقـــه هللا الفهـــم في
وميّيزهــا عــن غريهــا، فإنّــه العلــم احلــق و القــول الصــدق]. فــاجلواب: إّمنــا بــّدد الشــيخ 

ال ملناقضـــتها لظـــاهر العقيـــدة العامـــة عنـــد مجيـــع ،ل لغموضـــها كمـــا قـــال تلـــك املســـائ
املسلمني من أهل السنة. بل هي مؤكـدة هلـا متامـا حسـب قاعدتـه املـذكورة سـابقا أّن 
ظــاهر الشــريعة هــو عــني احلقيقــة. لكــن فهــم تلــك املســائل الغامضــة يســتلزم مســتوى 

العرفــاين الصــايف. وهــذا مــا  عاليــا مــن الرســوخ يف الشــريعة مــع فــتح البصــرية و الــذوق
) يقول يف رسالته الـيت عنواpـا: ( تنبيـه 911جعل الشيخ جالل الّدين السيوطي (ت:

  الغيب بتربئة ابن العريب):
" األفضـــــل عنـــــدي يف ابـــــن عـــــريب (...) اعتقـــــاد واليتـــــه وحتـــــرمي النظـــــر يف كتبـــــه إال 

مـــن قـــول احللـــول  الراســـخون يف العلـــم". وينبغـــي التأكيـــد هنـــا أّن الشـــيخ بـــرئ متامـــا
واالحتاد ووحدة الوجود Lملفهوم الفلسفي الذي يتوهم أّن العامل أو املخلوق هـو عـني 
اخلـالق. ونصوصــه يف إبطــال هـذه األوهــام كثــرية جـداً نكتفــي ¶ــذه اجلمـل الــيت نقلهــا 

  الشعراين من الفتوحات:
اجلهـــــل  [ مـــــا قـــــال Lإلحتـــــاد إال أهـــــل اإلحلـــــاد، كمـــــا أن القــــــائل Lحلــــــلول مـــــن أهـــــل

والفضــــول. فمــــن فصــــل نفســــه عــــن احلــــق فــــنعم مــــا فَعــــل... إ´ك أن تقــــول: أz هــــو 
وتغالط، فإنك لو كنَت هو ألحطت به كما أحاط تعاىل بنفسـه... أنـت أنـت وهـو 
هـو. فــإ´ك أن تقــول كمــا قــال العاشــق: " أz مـن أهــوى ومــن أهــوى أz". فهــل قــدر 

اع. فإنّه جهل واجلهل ال يتعقل حقـا... هذا أن يرّد العني واحدة ؟ ال وهللا ما استط
ولـذلك يرجـع أحـدهم عـن هـذا القــول إذا صـحا مـن سـكره (...) وهـذا يـدلك علــى 

فيه احلق، إذ لو كـان عـني احلـق أو حـل فيـه احلـق  أن العامل ما هو عني احلق وال حلّ 
 ملا كان تعاىل قدميا وال بديعا]. وأورد الشـعراين العديـد مـن أمثـال هـذه النصـوص مـن

ولعمـــري إذا كــــان عبــــاد وىل مـــن كتابــــه املـــذكور مث قــــال: [الفتوحـــات يف األبــــواب األ
ـــــوا  ـــــى أن جيعل ـــــل قـــــالوا: آاألوÒن مل يتجـــــرؤوا عل ـــــُدُهْم ِإالَّ  [هلـــــتهم عـــــني هللا، ب نـَْعُب
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فكيـــف sوليـــاء هللا تعـــاىل أpّـــم يـــّدعون االحتـــاد Lحلـــق  ، ] لِيُـَقّرِبُـــوtَ ِإَىل اPَِّ زُْلَفـــى
مـــا تتعلقـــه العقـــول الضـــعيفة ؟ هـــذا كلـــه حمـــال يف حقهـــم رضـــي هللا تعـــاىل  علـــى حـــدّ 

عنهم، إذ ما من ويل إال ويعلم أّن حقيقته تعاىل خمالفة لسائر احلقائق، ألّن هللا بكل 
  شيء حميط].

  

فــــإن قيــــل: مــــا معــــىن وحــــدة الوجــــود الــــيت قيــــل إن الشــــيخ هــــو إمــــام القــــائلني ¶ــــا ؟ 
 ]فاعلم أنّ<ھ ال إل<ھ ال هللا[:  ρهللا تعـاىل لرسـوله فاجلواب: معناها التحقق بقول 

  حممد)، أي توحيد األفعال واألمساء والذات. 19(
  

ُر اPَِّ  [فتوحيد األفعال يف التحقق Ù´ته كقوله تعاىل:   ] َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ
ُ َخلََقُكْم َوَما تَْعَملُوَن ( [) 3فاطر:( َّsت وما رمی[)  96(الصافات: ])٩٦َوا

 ]فلم تقتلوھم ولكن هللا قتلھم[) 17(األنفال: ]إذ رمیت ولكّن هللا رمى
  ).56(هود: ]ما من دابة إال ھو آخذ بناصیتھا[)... 17(األنفال: 

ھ<<و األّول واآلخ<<ر [وتوحيــد األمســاء والصــفات يف التحقــق Ù´تــه كقولــه تعــاىل: 
شيء لیس كمثلھ [) 3احلديـد:( ]والظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم

 ]وم<ا تش<اؤون إال أن یش<اء هللا [ )11الشـورى:( ]وھ<و الس<میع البص<یر
وتوحيـــد الـــذات يف ). 123:هـــود( ]وإلی<<<ھ یُرج<<<ع األم<<<ر كل<<<ھ[) 30:اإلنســـان(

 [ )88(القص<ص: ]ك<ل ش<يء ھال<ك إال وجھ<ھ[: التحقق Ù´ته كقوله تعاىل
ونح<<ن أق<<رب إلی<<ھ م<<ن حب<<ل [) 115:البقــرة( ]فأینم<<ا تول<<وا ف<<ثم وج<<ھ هللا

وقوله يف توحيد الصفات ". كان هللا وال شيء معه"  ρوقوله ). 16:ق( ]الورید
يف احلــــديث القدســــي املشــــهور عــــن املتقــــرب إىل هللا Lلنوافــــل: " ُكنــــت مسعــــه الــــذي 

  يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ¶ا". 
ــــه فاميهــــذا وقــــد أســــاء قــــوم قــــد ــــذّمهم الشــــيخ، زاعمــــني أّن عقيدت ســــدة، ا وحــــديثا ب

وقصـــدهم الـــدفاع عـــن العقيـــدة الصـــحيحة حســـب فهمهـــم. وهـــؤالء مل يفهمـــوا كـــالم 
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الشـــيخ علـــى حقيقتـــه. وقـــد بـــّني خطـــأهم كثـــري ممّـــن انتصـــروا للشـــيخ، ومـــن أواخـــرهم 
الشـــيخ حممـــود حممـــود الغــــراب الدمشـــقي خصوصــــا يف كتابـــه القـــّيم: (الـــرّد علـــى ابـــن 

لشـــيخ األكــرب حميـــي الــدين بـــن ) وشــرح كلمـــات الصــوفية مـــن كــالم ا728تيميــة ت: 
العـــريب)، حيـــث أورد كـــالم ابـــن تيميـــة يف الشـــيخ. مث أتـــى بنصـــوص الشـــيخ الصـــرحية 
الكثرية املناقضـة متامـا ملـزاعم ابـن تيميـة رحـم هللا مجـيعهم، فكلهـم جمتهـدون مـأجورون 

  إن شاء هللا تعاىل.
): I:751( وقــــد خلّــــص الشــــيخ موقفــــه يف العلــــم L¿ تعــــاىل يف بيتــــني قــــال عنهمــــا  
  واقعة: قيل يل فيها (...) ما يُعلم من هللا و ما ُجيهل ؟ فقلت:[
  

  البسيط
  العلم L¿ ديين إذ أدين به        واجلهل Lلعني إمياين وتوحيدي

  

فمـــا عنـــدك يف جتليـــه ؟  ]وحيـــذركم هللا نفســـه[فقيـــل يل : صـــدقت هـــذا قولـــه تعـــاىل: 
  فقلت:

  

  البسيط
  ما بني صورة تنزيه وحتديد       لى أراه حني أشهده يف كل جم

  

فقيــل يل: ســبحان مــن تنــزه عــن التنزيــه Lلتشــبيه و عــن التشــبيه Lلتنزيــه]، أراد الشــيخ 
  Lلعني يف البيت األّول ذات احلق تعاىل. 

وهــي الــيت �ه فيهــا أهــل الفكــر مــن  –وخلــص الشــيخ موقفــه يف عالقــة احلــق Lخللــق 
Lب منـزل  LIII:58ب منزل سـورة اإلنسـان/  III:32فيقول ( –املتكلمني والفالسفة 

  سورة احلاقة):
عبده مشاهدة عبوديته دائمـا، سـواء خلـع على [ وأرفع املنازل عند هللا أن حيفظ هللا 

عليـه مـن اخللـع الرLنيـة شـيئا أو مل خيلـع. فهـذه أشـرف منزلـة تعطـى للعبـد، وهـو قولــه 
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  ]لذي أسرى بعب<دهسبحان ا[ وقوله سبحانه، ]واصطنعتك لنفسي[تعاىل: 
فقـــرن معـــه تنزيهـــه... فطـــوىب ملـــن راقـــب ربـــه، وخـــاف ذنبـــه، وعمـــر بـــذكر هللا قلبـــه، 

  وأخلص ¿ حبه].
  

  الشيخ واحلكمة والفلسفة
  إذا كانت األشياء صنع حكيم     فحكمته فيها لكل عليم

  )142(دي:                                                 
  هـوال حيتاج صاحبها لني  برزخيه     أال إّن الـرسـالـة 

  ةـكما دلت عليه األشعري   ـوط   وإّن االختصاص ¶ا منـ
  فدع أحكام كتب فلسفيه   اء ـوهـذا احلق ليس بـه خف

                                                      )II:595(                             
لتحقق مبقام اإلحسان يف الّدين. والدليل على هـذا التصوف ليس فلسفة، وإّمنا هو ا

أّن ُجــّل األوليــاء وشــيوخ التصــوف وأئمــة الطريــق مل يتعّلمــوا الفلســفة، ألّن التصــوف 
عنــدهم مــا هــو إال أخــالق قرآنيــة ومشائــل حممديــة، ومنهاجــه اإلميــان والتقــوى والــذكر 

طق. والشيخ هـو أيضـا والصفاء. وأّما منهج الفلسفة فيعتمد على النظر الفكري Lملن
مل يهتم Lلفلسفة وال سعى ملطالعة كتبها، وإمنّا اطلع على بعض أقـوال الفالسـفة مـن 
خــالل مطالعتــه يف كتــب الشــريعة و التصــوف والكــالم، خصوصــا كتــب الغــزايل وابــن 

 –مســـرة اجلبلـــي وابـــن الســـيِّد مؤلـــف ( كتـــاب الـــدوائر). وأّمـــا رســـائل إخـــوان الصـــفا 
فيبــــدوا أّن الشــــيخ طالعهــــا، رغــــم إنكــــاره  – ةالباطنيــــة اإلمساعيليــــوالــــراجح أpّــــم مــــن 

وعلــى غــالة الــروافض، إذ جنــد صــدى  –كمــا ســبق ذكــره   –الشــديد علــى الباطنيــة 
لبعض ما هو مفّصل يف رسائلهم وموافق لقدماء احلكمـاء يف مسـائل فلكيـة وطبيعيـة 

خ طيلة عمره مل يكـن وعالقتها Lلنفس الكلية و العقل األّول. فالشغل الشاغل للشي
أبــدا اخلــوض يف مســائل الفلســفة والكــالم، بــل مدارســة القــرآن واحلــديث الشـــريف. 
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لعقــالء، وكثــريا مــا يــذكر تصــرحيا أو Lويســّمى الشــيخ الفالســفة sهــل الفكــر والنظــر و 
تلوحيــا املقــوالت العشــر املشــهورة عنــدهم. وحيــّذر الشــيخ مــن اخللــط بــني التصــوف و 

): [ وال حيجبنك أيها النـاظر يف هـذا الصـنف مـن العلـم الـذي I:32الفلسفة فيقول (
هــــو العلــــم النبــــوي املــــوروث مــــنهم صــــلوات هللا علــــيهم إذا وقفــــت علــــى مســــألة مــــن 
مسائلهم قد ذكرها فيلسوف أو متكلم أو صاحب نظر يف أي علم كـان، فتقـول يف 

كـر تلـك ذ لكـون ذلـك الفيلسـوف هذا القائل الذي هو الصويف احملقـق إنـه فيلسـوف 
ديــن لــه، فــإّن الفيلســوف قــد ال أنّــه نقلهــا مــنهم أو أنــه و املســألة وقــال ¶ــا واعتقــدها، 

مـــن ال حتصـــيل لـــه. إذ قـــول قـــال ¶ـــا وال ديـــن لـــه. فـــال تفعـــل ´ أخـــي، فهـــذا القـــول 
الفيلسوف ليس كل علمه Lطال، فعسى أن تكون تلك املسالة فيما عنده مـن احلـق 

قال ¶ا، والسيما فيما وضـعوه مـن احلــكم والتـربي  قد ρوالسيما إن وجدz الرسول 
من الشهوات ومكايد النفوس وما تنطوي عليه من سـوء الضـمائر (...) وأّمـا قولـك 

مسعهــــا مــــن فيلســــوف أو طالعهــــا يف كتــــبهم، فإنــــك رمبــــا تقــــع يف الكــــذب قلــــت إن 
جلهـل واجلهل.أّما الكذب فقولك مسعها أو طالعها وأنت مل ُتشاهد ذلك منـه، وأّمـا ا

فكونــك ال تفــرق بــني احلــق يف تلــك املســألة والباطــل. وأّمــا قولــك عــن الفيلســوف ال 
ديــن لــه، فــال يــُدّل كونــه ال ديــن لــه علــى أّن كــل مــا عنــده Lطــل.  وهــذا مــدرك sّول 
العقــل عنــد كــل عاقــل. فقــد خرجــت Lعرتاضــك علــى الصــويف يف مثــل هــذه املســألة 

ـــّدين، واخنرطـــت يف ســـلك أهـــل اجلهـــل والكـــذب والبهتـــان  عـــن العلـــم و الصـــدق وال
  ونقص العقل والدين وفساد النظر واالحنراف].

Lلوحي أو الكشف الرLين، وال Lلفكر الـذي إال والشيخ يرى أّن اإلهليات ال تدرك 
  ):II:523هذا املعىن يقول (ويف غايته معرفة وجود هللا. 

لبيس وعدم الصـدق. ومـا [... ومننع من الفكر مجلة واحدة، ألنّه يورث صاحبه الت 
ز أن ينال العلم به من طريـق الكشـف والوجـود. واالشـتغال Lلفكـر و مث شيء إال وجي

حجــاب. وغــريz مينــع هــذا . ولكــن ال مينعــه أحــد مــن أهــل طريــق هللا، بــل مانعــه إّمنــا 
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هــو مــن أهــل النظــر واالســتدالل مــن علمــاء الرســوم الــذين ال ذوق هلــم يف األحــوال. 
ق يف األحوال كأفالطون اإلهلي من احلكماء، فذلك zدر يف القوم، فإن كان هلم ذو 

س أهــل الكشــف والوجــود، ومــا كرهــه مــن كرهــه مــن أهــل َفــوجتــد نـََفســه خيــرج خمــرج نَـ 
اإلســـالم إال لنســـبته إىل الفلســـفة جلهلهـــم مبـــدلول هـــذه اللفظـــة. واحلكمـــاء هـــم علـــى 

علـــوم (...) والفيلســـوف احلقيقـــة العلمـــاء L¿ وبكـــل شـــيء ومنزلـــة ذلـــك الشـــيء امل
معنـــاه حمـــب احلكمـــة، ألّن ســـوفيا Lللســـان اليـــوzين  هـــي احلكمـــة وقيـــل هـــي احملبـــة. 

غـــري أّن أهـــل الفكـــر  .فالفلســـفة معناهـــا حـــب احلكمـــة، وكـــل عاقـــل حيـــب احلكمـــة
شـع́ر أو أخطأهم يف اإلهليات أكثر من إصابتهم، سـواء كـان فيلسـوفا أو معتزليـا أو 

الفالسفة ¦رد هذا االسم ، وإمنا ذموا ملـا النظر. فما ذّمت ما كان من أصناف أهل 
يعارض ما جاءت به الرسل عليهم الّسالم حبكمهم فيه من العلم اإلهلي، ممّا  أخطئوا

يف نظره. مبا أعطاهم الفكر الفاسد يف أصل النبوة و الرسالة و ملاذا تستند، فتشوش 
هللا ال مـن طريـق الفكـر أصـابوا يف   عليهم األمر. فلو طلبوا احلكمـة حـني أحبوهـا مـن

كــل شــيء. وأمــا الفالســفة مــن أهــل النظــر مــن املســلمني كاملعتزلــة واألشــاعرة، فــإّن 
مث شــرعوا يف أن يــذبّوا عنــه حبســب مــا فهمــوا منــه،  ،اإلسـالم ســبق هلــم وحكــم علــيهم

  .]  خمطئون يف بعض الفروع مبا يتأولونه فُهم مصيبون Lألصالة
  ثالثة أصناف من احلكماء و الفالسفة:فالشيخ ميّيز بني  

الصـــــنّف األّول: احلكمـــــاء اإلهليـــــون املتبعـــــون لألنبيـــــاء الراســـــخون يف العلـــــوم اإلهلــــــية 
ضــية والطبيعيــة. ومــن هــؤالء احلكمــاء الســتة الــذين ذكــرهم الشــيخ يف  واملنطقيـة و ال́ر

لوم هو من الفتوحات وقال عنهم إpم خلفاء مداوي الكلوم. ومداوي الك 15الباب 
نـــه ظهـــرت علـــومهم مـــن فلـــك وكيميـــاء . فهـــو النـــيب إمـــام احلكمـــاء، إذ م υإدريـــس 

ســرار احلــروف وغريهــا... ومــن هــؤالء مــن مل تــبلغهم دعــوة رســول، كــأفالطون رّمبــا، وأ
ضــــة الــــنفس ومكــــارم  ــــوا إليــــه Lلتوجــــه الصــــادق و́ر لكــــن هــــداهم هللا لتوحيــــده وتقرّب

وليــاء األفــراد، وبعــض أكــابرهم ينــال مقــام األخــالق، حــىت أّن مــنهم مــن يلتحــق Lأل
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القربـــة، وميكـــن لبعضـــهم أن حتصـــل لـــه كشـــوفات، وتنطبـــع يف مـــرا´ بـــواطنهم بعـــض 
حقائق الوجود و¹خذون من األرواح امللكية ويرتقي سابقوهم إىل األخـذ مـن الـنفس 

يض الكلية، ولكن ال يلحقـون مراتـب تـُبّـاع الرسـل املتقـربني إىل هللا تعـاىل بشـرعه. ففـ
أولئــك احلكمــاء روحــاين وفــيض أهــل هللا روحــاين وإهلــي، ألpــم ســلكوا علــى الشــرع 

مـن الفتوحـات  167 –). وقد خّصص الشيخ الباب الطويـل النفـيس II:162اإلهلي (
املخصــوص مبقــام احلكمــة واحلكمــاء للمقارنــة بــني معــراج  166الــذي يتلــو البــاب  –

 مراتــب الوجــود. فكانــت غايــة الســالك التــابع للرســول ومعــراج صــاحب الفكــر عــرب
هــــذا األخــــري يف كــــل مرتبــــة إدراك العلــــوم الطبيعيــــة املتعلقــــة ¶ــــا و التنزيــــه يف اجلنــــاب 
اإلهلي. وأما كشف التابع فجامع للجانبني الطبيعـي و الروحـاين اإلهلـي مـع الفـتح يف 

  فهم نصوص الوحي الدالة على الكماالت واألمساء اإلهلية تنزيها وتشبيها.

الثــاين: الفالســفة غــري املتبعــني للشــرع رغــم بلــوغ الــدعوة هلــم، وهــم درجــات: الصــنف 
أو املعتقـــــدون أّن الشـــــرائع وضـــــعت  ،املالحـــــدة الكـــــافرون Lملصـــــدر اإلهلـــــي للشـــــرائع

لسياســة العاّمــة وصــالح ا¦تمــع و ينكــرون اجلــزاء األخــروي. ويــذكر الشــيخ أحــدهم 
املدينــــة  ( ر يف كتــــاب مســــاهكــــف): [... ولقــــد رأيــــت بعــــض أهــــل الIII:178فيقــــول (

يتــه مــن قبــل ذلــك، فأخذتــه أيتــه بيــد شــخص مبرشــانة الزيتــون ومل أكــن ر أالفاضــلة)، ر 
من يده وفتحته ألرى ما فيه. فأّول شيء وقعت عيناي عليه قوله: وأz أريـد يف هـذا 
الفصـل أن ننظـر كيــف نضـع إليهــا يف العـامل ومل يقــل هللا. فتعجبـت مــن ذلـك ورميــت 

 صــاحبه، وإىل هــذا الوقــت مــا وقفــت علــى ذلــك الكتــاب]. ويف كــالم Lلكتــاب إىل
فبني رؤيته لكتاب ( املدينة الفاضلة)  ،الشيخ هذا يظهر عدم عنايته بكتب الفلسفة

وكتابتــه هلــذا الــنص أكثــر مــن ثالثــني ســنة. وهلــذا ال جنــد عنــد الشــيخ ذكــرا ملشــاهري 
ن رشـد الـذي سـنذكره يف الصــنف ، مـا عـدا ابـوال اليـوzنيني الفالسـفة ال اإلسـالميني

ـــه علـــى هـــذه III :358) الـــذي قـــال عنـــه (521الثالـــث وابـــن الســـيد (ت:  ): [ومـــا نّب
يد البطلوسي، فإنَّه قال فيما وقفنا عليه من كالمه: إّن اإلنسـان كلمـا  املسألة إال السِّ
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 عال قدره يف العامل قلّـت علومـه، وكلمـا نـزل عـن هـذه الرتبـة الشـريفة اتسـعت علومـه،
عــين Lلقلــة العلــم Lلــذات مــن طريــق الشــهود. وكــان رأيــه يف أعــين العلــم Lألفعــال و أو 

علم التوحيد رأي الفيثاغوريني، وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد Lلعدد، وجعلوه دليال 
  على أحدية احلق، وعلى ذلك مجاعة من العقالء].

  وح:ة البن سينا يف الرّ ويف كتاب (حماضرة األبرار) يورد الشيخ القصيدة املنسوب 
  

  الكامل     
  [ هبطت إليك من احملل األرفع       ورقاء ذات تعزز ومتنع ]

  
ــــه ال يــــذكر zظمهــــا. كمــــا ال جنــــد ذكــــرا ملعاصــــر  الفيلســــوف اإلشــــراقي املقتــــول  هلكّن

. ويف ( حماضـــرة األبـــرار) يـــذكر )  581-494(  الســـهروردي وال ابـــن طفيـــل األندلســـي
ـــة قـــوال لكـــل مـــن أفالطـــ ـــة إّن هللا تعـــاىل عّل ون وســـقراط وأرســـطو وينكـــر علـــيهم مقول

العلــل، ألّن هللا خيلــق العلــل ولــيس بعلــة، ولــو كــان تعــاىل علــة الرتــبط، ولــو ارتــبط مل 
يصــح لــه الكمــال، وهــو الغــين عــن العــاملني ( كتــاب التجليــات: جتلــي العلــة). وينكــر 

ــــــي ال تفصــــــيلي أيضــــــا علــــــى قــــــول بعضــــــهم: إّن هللا ال يعلــــــم اجلزئيــــــات، فعل مــــــه كّل
)II:146/III:536/IV:6) ويلمـــّح للرباهـــني السوفســـطائية (II:170/III:525 كمـــا يـــذكر:(

ــــة)، ويّلمــــح  ــــدبريات اإلهلي ــــه (الت الكــــاب املشــــهور يف عصــــره (ســــّر األســــرار) يف كتاب
صـلها اخلـامس فيقـول: ألكتاب إبواقراط خالل كالمـه عـن األركـان الطبيعيـة األربعـة و 

)I:56موجــــود خــــامس هــــو أصــــل هلــــذه األركــــان، ويف هــــذا خــــالف بــــني ): [... مث 
ائع عن النظر، ذكـره احلكـيم يف األسطقسـات ومل ¹ت فيـه بشـيء طبأصحاب علم ال

يقــف النــاظر عنــده. ومل أعــرف هــذا مــن حيــث قــراءيت علــم الطبــائع علــى أهلــه، وإّمنــا 
ألين دخل به علّي صاحب يل وهو يف يده، وكـان يشـتغل بتحصـيل علـم الطـب. فسـ

أن أمشيه له من جهة علمنا ¶ذه األشياء مـن جهـة الكشـف ال مـن جهـة القـراءة و 
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النظر.فقـــرأه علينـــا فوقفـــت منـــه علـــى هـــذا اخلـــالف الـــذي أشـــرت إليـــه، فمـــن هنـــاك 
علمتــه، ولــو ال ذلــك مــا عرفــت هــل خــالف فيــه أحــد أو ال، فإنّــه مــا عنــدz فيــه إالّ 

، فإّن احلق تعـاىل الـذي ìخـذ العلـوم الشيء احلق الذي هو عليه، وما عندz خالف
عنه خبّلو القلب عن الفكر واالستعداد لقبول الواردات هـو الـذي يعطينـا األمـر علـى 

  أصله من غري إمجال وال حرية، فنعرف احلقائق على ما هي عليه ].
ومــن ضــالل بعــض الفالســفة أpــم ال ¹خــذون مــن الشــريعة إال مــا وافــق نظــرهم،     

): [ فإّن مجاعة من العقالء جعلوا الشريعة مبعـزل فيمـا IV:94عنهم (وهم الذين قال 
زعموا (...) فما أخذت من الشريعة إال ما وافق نظرها، وما عـدا ذلـك رمـت بـه أو 

أفتؤمنون ببعض الكت<اب وتكف<رون [ جعلته خطاL للعامة (...) وقال تعـاىل
ي آخــر البــاب وقــد اجتمــع الشــيخ بــبعض هــؤالء وفاوضــهم فتــابوا. ففــ ]. ]ب<<بعض

167 )II:284 الذي قارن فيه بني املعراج الفكري ألهل النظر واملعراج الروحـي لتـابع (
الرسـول، يقـّرر أّن العلـم احلقيقـي يف اإلميـان مبـا جـاء بـه الرسـول، وأن اجلهـل احلقيقــي 
والشقاء األبدي ملن أعرض عنه وقّلد فكـره، معرضـا عـن وحـي ربّـه مث يقـول: [واتفـق 

ملســالة عجبــا، وذلــك أّن بعــض علمــاء الفالســفة مســع مــّين هــذه املقالــة يل يف هــذه ا
فرّمبا أحاهلا يف نفسه أو استخف عقلـي يف ذلـك، فأطلعـه هللا بكشـف ال يشـك فيـه 
يف نفســـه، حبيــــث حتقـــق أن األمــــر علـــى مــــا قلنـــاه، فــــدخل علـــّي Lكيــــا علـــى نفســــه 

الفائـــت وآمـــن  وتفريطـــه، وكانـــت يل معـــه صـــحبة، فـــذكر يل األمـــر وأzب واســـتدرك
إنّ<<ي أعظ<<ك أن تك<<ون [وقــال يل: مــا رأيــت أشــد منـــها حـــسرة وحتقــق قولــه تعــاىل

  ].] ... من الجاھلین
  ):II:371خر لقيه الشيخ و�ب من إنكاره معجزات األنبياء ويقول عنه(فيلسوف آ

وقـد حضـر عنـدz شـخص فيلسـوف ينكـر  586[اتفق لنا يف جملس حضـرz فيـه سـنة 
لـــذي يثبتهـــا املســـلمون، وينكـــر مـــا جـــاءت بـــه األنبيـــاء مـــن خـــرق النبـــوة علـــى احلـــد ا

العوائــد، وأّن احلقــائق ال تتبــدل، وكــان زمــان الــربد والشــتاء وبــني أيــدينا منقــل عظــيم 
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ألقـي يف النـار فلـم  υيشتعل zرا. فقال املنكر املكـذب: إّن العامـة تقـول إّن إبـراهيم 
حــرتاق. وإّمنــا كانــت النــار املــذكورة يف حترقــه، والنــار حمرقــة بطبعهــا اجلســوم القابلــة لال

ــــه وحنقــــه، فهــــي zر  ــــارة عــــن غضــــب منــــرود علي ــــراهيم اخلليــــل عب القــــرآن يف قصــــة إب
ؤثر عليــه يــلقــي فيهــا ألّن الغضــب كــان عليــه، وكوpــا مل حترقــه أي مل أالغضــب، وكونــه 

غضــب اجلبــار ملــا ظهــر بــه عليــه مــن احلجــة مبــا أقامــه مــن األدلــة فيمــا ذكــر مــن أفــول 
ألنوار، وأpا لو كانت آهلة مـا أفلـت، فركـب لـه مـن ذلـك دلـيال. فلمـا فـرغ مـن قولـه ا

قـــال لـــه بعـــض احلاضـــرين ممـّــن كـــان لـــه هـــذا املقـــام ( أي مقـــام تـــرك الكرامـــات إال يف 
حالة إقامة الـدليل علـى صـدق الشـارع): فـإن أريتـك أz صـدق مـا قالـه هللا تعـاىل يف 

هللا جعلهــا عليــه كمــا قــال: بــردا وســالما، وأz أقــوم  وأنّ  υحتــرق إبــراهيم مل النــار أpــا 
يف الـــذب عنـــه ال أّن ذلـــك كرامـــة يف لـــك يف هـــذا املقـــام مقـــام إبـــراهيم عليـــه الســـالم 

حقي ؟ فقال املنكر: هذا ال يكـون. فقـال لـه: أليسـت هـذه هـي النـار احملرقـة ؟ قـال 
ر املنكــر وبقيـــت نعــم. قــال: تراهــا يف نفســـك. مث ألقــى النــار الــيت يف املنقـــل يف حجــ

على ثيابه مدة يقلبها املنكر بيـده. فلمـا رآهـا مـا حترقـه تعجـب مث رّدهـا إىل املنقـل مث 
قال له: قرَّب يدك أيضا منها. فقرَّب يده فأحرقته. فقال له: هكذا كان األمـر وهـي 
مأمورة حترق Lألمر وترتك اإلحراق كذلك، وهللا تعاىل الفاعل ملا يشاء. فأسلم ذلك 

ومن احملتمل أن يكون صاحب هذه الكرامـة هـو الشـيخ حمـي الـدين ر واعرتف].املنك
  نفسه، ومل ينسبها لنفسه تسرتا.

): [ الكرامــة مــن احلـــق II:369ويــتكلم الشــيخ علــى الكرامــات فيقـــول مــا خالصــته (
علــــى قســــمني: حســــية و معنويــــة. فالعامــــة مــــا تعــــرف مــــن الكرامــــة إال احلســــية مثــــل 

لكرامــة املعنويــة، فــال يعرفهــا إال اخلــواص مــن عبــاد هللا، وهــي خــوارق العــادات. وأّمــا ا
حفـــــظ آداب الشـــــريعة، ومكـــــارم األخـــــالق، وأداء الواجبـــــات مطلقـــــا يف أوقاÊـــــا، و 

ىل اخلــريات، وإزالــة الغــل واحلقــد مــن صــدره للنــاس واحلســد وســوء الظــن، إاملســارعة 
اس، ومراعـاة حقـوق وطهارة القلب من كل صـفة مذمومـة، وحتليتـه Lملراقبـة مـع األنفـ
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هللا يف نفســـــه ويف األشـــــياء، وتفقـــــد آÒر ربّـــــه يف قلبـــــه، ومراعـــــاة أنفاســـــه يف دخوهلـــــا 
وخروجها، فيتلقاها Lألدب وخيرجها Lحلضور. فهذه هي الكرامات الـيت ال يـدخلها 
مكر وال اسـتدراج، وال يشـارك فيهـا إال املالئكـة املقربـون وأهـل هللا املصـطفون الـذين 

يهم شــــيء مــــن كرامــــات العامــــة ضــــجوا إىل هللا منهــــا، وســــألوه ســــرتها إذا ظهــــر علــــ
Lلعوائد، لئال يتميزوا عن العامة sمـر يشـار إلـيهم فيـه، مـا عـدا العلـم، ألّن العلـم هـو 

  املطلوب، وبه تقع املنفعة، فهو أسىن الكرامات].
عهم الصنف الثالث من أهل احلكمة والفلسفة هم املعظمون للرسل، واملؤمنـون بشـرائ

اإلهليـة، و العــاملون ¶ـا ظــاهرا وLطنـا. فهــؤالء أهــل لكـل احــرتام وقبـول عنــد الشــيخ. 
مـن الفتوحـات  66وقد وصف أحواهلم وما هم عليه من السياسـة احلكميـة يف البـاب 

)I:324-325 لعقــــالء املتكلمــــني اليــــوم يفL الــــذي يقــــول يف آخــــره: [... وال أعــــين (
ضات،   احلكمة، وإّمنا أعين Lلعقالء من كان على  طريقتهم من الشغل بنفسه، وال́ر

لــواردات مــا ¹تــيهم يف قلــو¶م عنــد صــفائها مــن العلــم  والتهيــؤاخللــوات، و وا¦اهــدات 
العلــوي املــوحى يف الســموات العلــى. فهــؤالء أعــين Lلعقــالء. فــإّن أصــحاب اللقلقـــة 

رت عـن األوائـل والكالم واجلدل الذين اسـتعملوا أفكـارهم يف مـواد األلفـاظ الـيت صـد
 zوغابوا عن األمـر الـذي  أخـذها عنـه أولئـك الرجـال. وأّمـا أمثـال هـؤالء الـذين عنـد

عنــد كــل عاقــل، فــإpّم يســتهزئون Lلــدين ويســتخفون بعبــاد هللا وال  ماليــوم ال قــدر هلــ
يعظم عندهم إال من هو معهم على مدرجتهم، وقـد استوىل على قلـو¶م حـّب الـدنيا 

ســـة، فـــأذهلم هللا كمـــا أذلـــوا العلـــم وحقـــرهم وطلـــب اجلـــاه وال صـــغرهم وأجلـــأهم إىل و ́ر
أبـــواب امللـــوك والـــوالة مـــن اجلهـــال، فـــأذلتهم امللـــوك والـــوالة. فأمثـــال هـــؤالء ال يعتـــرب 
قوهلم، فإّن قلو¶م قد ختم هللا عليها وأصّمهم وأعمى أبصارهم مـع الـدعوى العريضـة 

فــيت يف ديــن هللا مــع قلــة ورعــه بكــل وجــه أpــم أفضــل العــامل عنــد نفوســهم. فالفقيــه امل
أحسن حاال من هؤالء. فإّن صاحب اإلميان مع كونه أخذ تقليدا هـو أحسـن حـاال 
مــن هــؤالء العقــالء علــى زعمهــم. وحاشــا العاقــل أن يكــون مبثــل هــذه الصــفة. وقــد 
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أدركنا ممّـن كـان علـى حـاهلم قلـيال وكـانوا أعـرف النـاس مبقـدار الرسـل، ومـن أعظمهـم 
وأشّدهم حمافظة على سننه، عارفني مبا ينبغـي جلـالل احلـق مـن  ρسنن الرسول تبعا ل

 ¿L التعظيم، عـاملني مبـا خـّص هللا عبـاده مـن النبيـني وأتبـاعهم مـن األوليـاء مـن العلـم
ـــــدرس  ـــــاد مـــــن ال ـــــتعلم املعت مـــــن جهـــــة الفـــــيض اإلهلـــــي االختصاصـــــي اخلـــــارج عـــــن ال

ن يصل إليه. ولقد مسعت واحدا من واالجتهاد، ما ال يقدر العقل من حيث فكره أ
أكـابرهم وقــد رأى ممــا فــتح هللا بــه علــّي مــن العلــم بــه ســبحانه مــن غــري نظــر وال قــراءة 
بل من خلـوة خلـوت ¶ـا مـع هللا ومل أكـن مـن أهـل الطلـب فقـال: [ احلمـد ¿ الـذي 

ـص أz يف زمان رأيت فيه من آ�ه هللا رمحة من عنده وعلمه من لدنه علما. فا¿ خيتـ
  من يـشاء برمحته وهللا ذو الفضل العظيم].

) الــذي 595هــذا الواحــد الــذي هــو مــن أكــابر العقــالء الفضــالء هــو ابــن رشــد (ت: 
مــن الفتوحــات الــذي ذكــر فيــه خطبــة ألقاهــا مــداوي  15وصــف لقــاءه بــه يف البــاب 

ومن مجلة ما ورد فيها قوله: [اشرتكت اجلنة والـدنيا يف  .υ - إدريس أي  –الكلوم 
اللنب والبناء وإن كانت الواحدة من طني وتنب واألخرى من عسجد وجلـني. هـذا مـا  
كـان مـن وصـيته لبنيـة، وهـذه مسـالة عظيمـة رمزهـا وراح فمـن عرفهـا اسـرتاح]. يشــري 
إىل مســـألة أّن البعـــث و النشـــور و اجلـــزاء يف اآلخـــرة هـــو حّســـي ومعنـــوي و مــــادي 

، وهـو مـا ينكـره كثـري مـن الفالسـفة أخـرى نشـأةوروحاين كمـا هـو يف الـدنيا لكـن يف 
الــذين ال يقولــون Lجلــزاء احلســي ( حــول هــذه املســألة أنظــر Êافــت الفالســفة للغــزايل 

/ ورسـالة أمـر 289-280-21-16دار املعـارف مبصـر ص –تقدمي وحتقيـق سـليمان ُدنيـا 
/ اليواقيــت واجلــواهر 1949طبــع دار الفكــر العــريب  57-56-55املعــاد البــن ســينا ص: 

). ومســـألة احلشـــر الفـــردي احلســـي لألجســـام مـــن املســـائل الـــيت 66شـــعراين البـــاب لل
بــني صــريح نصــوص  احــّريت ابــن رشــد، حســبما يظهــر مــن كتبــه. فكــان فكــره مــرتدد

  الفالسفة الذين ال يقولون إال Lحلشر الروحاين. تالشارع املعصوم وبني خترصا
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ألهـل النـار كمـا هـو واضـح يف وكثريا ما أكد الشيخ علـى اجلـزاء احملسـوس يف اآلخـرة 
) الــذي قــارن فيــه II :283مــن الفتوحــات ( 167النصــوص الشــرعية.ويف آخــر البــاب 

الفيلسـوف، بـّني كيـف يرجـع  لحكـيملالتـابع للرسـول ومعـراج الفكـر  بني معراج الـويلّ 
الفيلسوف يف pايته ألتباع الرسـول واإلميـان بكـل مـا أخـرب بـه بـال �ويـل وخيـتم بقولـه 

ورأى حشر األجساد مـن طـور إىل طـور Lخـتالف حكـم والخـتالف دور]. عنه: [ 
. ففــي الــدنيا تــدبر أجســامنا حســية عنصــرية. افــاألرواح ال تنفــك عــن تــدبري أجســاد

برزخية كاليت يراها النائم يف منامه. ويف النّـار األخرويـة تـدبّر  ماويف الربزخ تدبّر أجسا
نـــة تـــّدبر أجســـامنا طبيعيـــة حّســـية أجســـامنا طبيعيـــة عنصـــرية حســـية مظلمـــة. ويف اجل

أيب الوليــد ابــن رشــد وهــو  وضــوع الــذي جــرى فيــه التفــاوض بــنياملنورانيــة. وهــذا هــو 
شيخ، والصّيب املفتـوح علـيه حمـي الــّدين بـن العـريب الـذي يصـف اجتماعـه بـه قـائال ( 

I:152-153:(  
يرغـــب يف [ ولقـــد دخلـــتُ  يومـــا بقرطبـــة علـــى قاضـــيها أيب الوليـــد ابـــن رشـــد، وكـــان 

لقائي ملـا مسـع وبلغـه مـا فـتح هللا بـه علـّي يف خلـويت. فكـان يظهـر التعجـب ممّـا مسـع. 
ائه، وأz فبعثين والدي إليه يف حاجة قصدا منه، حىت جيتمع يب، فإنّه كان من أصـدق

شــاريب. فعنـدما دخلــت عليــه، قــام مــن مكانــه إّيل حمبــة  رَّ صـيب مــا بقــل وجهــي وال طَــ
ل يل: نعــم. قلــت لــه: نعــم. فــزاد فرحــه يب لفهمــي عنــه. مث إّين وإعظامــا، فعــانقين وقــا

استشعرت مبا أفرحه مـن ذلـك فقلـت لـه: ال. فانقبــض وتغـري لونـه وشـك فيمـا عنـده 
وقال: كيف وجدمت األمر يف الكشف و الفيض اإلهلي؟ هل هو ما أعطـاه لنـا النظـر 

ألعنـاق مـن أجسـادها. واّدهـا وام؟ قلت له: نعم ال. وبني نعـم وال تطـري األرواح مـن 
فاصــفر لونــه وأخــذه األفكــل وقعــد حيوقــل. وعــرف مــا أشــرت إليــه. وهــو عــني هــذه 
املسألة اليت ذكرها هـذا القطـب اإلمـام، أعـين مـداوي الكلـوم. وطلـب بعـد ذلـك مـن 

ف ؟ فإنّـه كـان مـن لأيب االجتماع بنا ليعـرض مـا عنـده علينـا، وهـل هـو يوافـق أو خيـا
خـل  الذي كان يف زمان رأى فيه من دلي. فشكر هللا تعاىلأرLب الفكر والنظر العق
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خلوتـــه جـــاهال وخـــرج مثـــل هـــذا اخلـــروج مـــن غـــري درس وال حبـــث وال مطالعـــة و ال 
ن فيه قراءة. وقال: هذه حالة أثبتناها وما رأينا هلا أرLL. فاحلمد هللا الذي أz يف زما

الــذي خصــين برؤيتــه. مث أردت  ملغــالق أبوا¶ــا. واحلمــد ¿واحــد مــن أرL¶ــا الفــاحتني 
االجتمـاع به مرة Òنية، فأقيـم يل رمحه هللا يف الواقعة يف صورة ضرب بيين وبينه  فيهـا 
حجــاب رقيــق أنظــر إليــه منــه وال يبصــرين وال يعــرف مكــاين، وقــد شــغل نفســه عــين. 

 595فقلـــت: أنّـــه غـــري مـــراد ملـــا حنـــن عليـــه، فمـــا اجتمعـــت بـــه حـــىت درج وذلـــك ســـنة 
مراكش، ونقل إىل قرطبة و¶ا قربه. وملا جعـل التـابوت الـذي فيـه جسـده علـى مبدينة 

معــي الفقيــه األديــب و الدابــة، جعلــت تواليفــه تعادلــه مــن اجلانــب اآلخــر، وأz واقــف 
أبو احلسـني حممـد بـن جبـري كاتـب السـيد أيب سـعيد، وصـاحيب أبـو احلكـم عمـرو بـن 

أال تنظرون إىل من يعـادل اإلمـام ابـن  الّسراج الناسخ. فالتفت أبو احلكم إلينا وقال:
؟ هــذا اإلمــام وهــذه أعمالــه، يعــين تواليفــه. فقــال لــه جبــري: ´ ولــدي  هرشــد يف مركوبــ

نِعـم مـا نظـرت إليـه ال فُـّض فـوك. فقيـدÊا عنـدي موعظـة وتـذكرة. رحـم هللا مجـيعهم. 
  وما بقي من تلك اجلماعة غريي. وقلنا يف ذلك:

  
  

  

  الكامل
  أعماله             ´ ليت شعري هل أتت آمالههذا اإلمام وهذه 

  
ومن املسائل اليت خـاض فيهـا بعـض الفالسـفة: عقيـدة التناسـخ الـيت ذكرهـا عنـد      

إتـالف أرواح  عـن أpـا وقولـه عـن القـرابني  ، كالمه على أرواح احليـواzت بعـد موÊـا
يهـــا يف حـــال تـــدبري أجســـام حيوانيـــة ليتغـــذى ¶ـــا أجســـام إنســـانية فتنظـــر أرواحهـــا إل

ا كانت تدبّرها إبال أو بقرا أو غنمـا مث قـال: "... ومـن متفريقها فتدبِّرها إنسانية بعد
هنـــا هبّـــت نفحـــة علـــى القـــائلني Lلتناســـخ فلـــم يتحققـــوا معناهـــا فزلـــوا وضـــلوا وأضـــلوا 
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وألpـــم نظـــروا إليهـــا مـــن حيـــث أفكـــارهم فأخطـــأوا الطريـــق فغلطـــوا فهـــم خمطئـــون غـــري  
آلخـــرة فهـــو ملحـــق Lلكفـــار ار البعـــث مـــنهم الـــذي هـــو نشـــأة كـــافرين إال مـــن أنكـــ

)I:755 ،طلــة وهــي احنــراف عــن أصــل صــحيحL ويقــرر الشــيخ أن عقيــدة التناســخ .(
وهو أن بواطن البشر تتشكل يف صورة معنوية أو خيالية مناسبة ألخالقها وأعماهلا. 

والــر́ؤ يف صــور  فــاألخالق الســيئة واألعمــال الرديئــة تتشــكل يف عــامل املثــال و الــربزخ
حيوانيــة مناســبة هلــا، حســبما ورد يف األخبــار الشــرعية املتعلقــة Lملســخ وعــذاب القــرب 

)IIمنـــــزل ســـــورة  311منـــــزل ســـــورة الشـــــرح/ب  290منـــــزل ســـــورة القارعـــــة/ب 283:ب
  املزمل).

  

  الشيخ مع اخللفاء الراشدين وآل البيت
  

  البسيط
   بل عينه القدسمن طهّر هللا مل يلحق به دنس     وهو املقّدس ال

  كأهل بيت رسول هللا سّيدz       وهو اإلمام الكرمي السّيد الّندس
  )357(ديوان الشيخ                                                   

  

يبّني الشيخ موقفه يف خالفة اخللفاء الراشدين األربعة فيقول عند كالمه على حضـرة 
) [ يُـــدعى صـــاحبها اآلخـــر وحـــّده مـــن الثـــاين IV:298-299اســـم هللا تعـــاىل اآلخـــر (

الــذي يلــي األّول إىل مــا حتتــه فهــو املســمى Lآلخــر ألّن لــه حكــم التــأّخر عــن األوليــة 
بـــال شـــك وإن اســـتحق األوليـــة هـــذا املتـــأخر فمـــا �خـــر عـــن األّول  إال ألمـــر أيســـره 

م يف �خـــريه وأبينــه الزمــان ألّن وجــود األهليــة فيــه مـــن مجيــع الوجــوه. فــيعلم أّن احلكــ
وتقـــّدم غـــريه للزمـــان ألّن وجـــود األهليـــة فيـــه مـــن مجيـــع الوجـــوه. فـــيعلم أّن احلكـــم يف 
�خــريه وتقــّدم غــريه للزمــان كخالفــة أيب بكــر وعمــر مث عثمــان مث علــي رضــي هللا عــن 
مجـيعهم. فمـا مـنهم واحــد إال وهـو مرتشـح للتقــدم واخلالفـة مؤهـل هلــا فلـم يبـق حكــم 

يهــا عنــد هللا، لفضــل يعلــم، تطلبــه اخلالفــة، فمــا كــان إال لتقــدم بعضــهم علــى بعــض ف
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الزمــان. فلمــا كــان يف علــم هللا أّن أL بكــر ميــوت قبــل عمــر وعمــر ميــوت قبــل عثمــان 
وعثمــان ميــوت قبــل علــي رضــي هللا عــن مجــيعهم، والكــل لــه حرمــة عنــد هللا، فجعــل 

ؤالء األربعـة، خالفة اجلماعة كما وقع فقّدم من علم أن أجله يسبق أجل غريه من ه
فمــا قــّدم مــن قــّدم مــنهم لكونــه أكثــر أهليــة مــن املتــأخر مــنهم يف نظــري وهللا أعلــم. 

ل اآلخـر منهمـا للـنص الـوارد. فالظاهر أنه من كون اآلجال فإنّه لو بويع خليفتـان قتـ
حـــد الثالثـــة دون أيب بكـــر وال بـــد يف علـــم هللا أن يكـــون أبـــو بكـــر أLيـــع النـــاس فلـــو 

ال يكـون. فـإن خلـع أحـد الثالثـة وويل أبـو بكـر كـان عـدم احـرتام خليفـة وخليفتـان فـ
يف حــق املخلــوع وُنســب الســاعي يف خلعــه إىل أنــه خلــع مــن يســتحقها ونســب إىل 

ولـــو مل خيلـــع ملـــات أبـــو بكـــر يف أ´مـــه دون أن  ،اهلـــوى و الظلـــم و التعـــدي يف حقـــه
مــن تقدمــه لتقــدم يكــون خليفــة وال بــد لــه مــن اخلالفــة أن يليهــا يف علــم هللا فــال بــد 

فمـا تقـّدم مـن  ،أجله قبل صاحبه وكذلك عمر بن اخلطاب وعثمان وعلي و احلسن
ومـا  ،تقدم لكونه أحق ¶ا من هؤالء البـاقني وال �خـر مـن �خـر مـنهم لعـدم األهليـة

علــــم النــــاس ذلــــك إال بعــــد أن بــــّني هللا ذلــــك Ùجــــاهلم ومــــوÊم واحــــدا بعــــد آخــــر يف 
Lآلجال عندz ويف نظرz الظاهر أو sمر آخر يف علم هللا  خالفته أن التقدم إمنا وقع

مل نقف عليه وحفظ هللا املرتبة علـيهم رضـي هللا عـن مجـيعهم]. وأوضـح الشـيخ نفـس 
) وفيـه يقـول عـن اخللفـاء الراشـدين: [ III:6هذا املعـىن يف Lب منـزل سـورة التكـوير (

  من الفضول].وفضل بعضهم على بعض مصروف إىل هللا... فا¿ يعصمنا 
ومعاوية بن يزيـد هـ) 50(ت:ويقول الشيخ إّن اخللفاء الراشدين األربعة واحلسن     

) حـازوا 247هــ) واملتوكـل العباسـي (ت:101عمـر بـن عبـد العزيـز (ت: هـ) و 64(ت:
  ).II:6اخلالفة الظاهرة و اخلالفة الباطنية أي القطبانية أعلى درجات الوالية (

  ل الصحابة فكثرية:وأما أقوال الشيخ يف فض
، فسبق حممـد وصـلى  ρيقول عن أيب بكر إنه ُخلق من طينة واحدة هو ورسوله هللا 

). وفــاز أبــو بكــر بســّر مقــام II:25)، فلــيس بينهمــا رجــل (I :84أبــو بكــر أي تــاله (
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  ρ)، وشــهد لــه رســول هللاIII:16ة الــذي وقــر يف صــدره بعــد فــوزه Lلصــديقية (بـالقر 
 ).III:372وكـــان لـــه اســـتيفاء مقـــام العبوديـــة علـــى الكمـــال (بفضـــله علـــى اجلماعـــة، 

رأى يف املنـام أL  599ويذكر الشيخ يف كتاب (املبشرات) أنّه حني كـان مبّكـة سـنة 
بكــر الصــديق فســأله عــن حــد املســجد احلــرام فأجابــه أبــو بكــر: كــل موضــع يف احلــرم 

فيــه  لصــالةم واتوقــع الصــالة فيــه فهــو مســجد وهــو يف احلــرم، فهــو مــن املســجد احلــرا
  هو عندz. مبائة ألف، هكذا

  يف (روح القدس):  τويقول عن عمر بن اخلطاب 
الصلب القوي الذي ليس للشيطان عليه سبيل، حسـب  τ[ هذا عمر بن اخلطاب 

أن يقول: لو كشف الغطاء  هطان أن ينجو منه، نزل القرآن موافقا حلكمه، وأدايالش
انه وعلمه، وقد مجع بني العلـم والعيـان، وتـربز يف ما يعرفه من إمي، ما ازددت يقينان 

مشاهدة األعيان، ليس أحد من وقته إىل يوم القيامة يربز أمامه، وال يكون يف حـال 
مــن األحــوال إمامــه...] وقــد ذكــر الشــيخ اجتماعــات برزخيــة لــه مــع أيب بكــر وعمــر 

ر واقعــة لــه رضــي هللا عــنهم، وحــاورهم يف مســائل التوحيــد يف كتابــه التجليــات. ويــذك
): [أرسل رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم عثمـان رضـي I:111فيقول ( τمع عثمان 
آمــرا Lلكــالم يف املنــام بعــد مــا وقعــت شــفاعيت علــى مجــاعيت، وجنــا الكــل  هللا عنــه إيل

من أسر اهلالك، وقرب املنرب األسىن وصعدت عليه عن اإلذن العايل احملمي األمسى، 
عــن ميــني املنــرب  ρمــد ¿ خاصــة، ونــزل التأيــد ورســول هللا Lالقتصــار علــى لفظــة احل

قاعــــد، فقــــال العبــــد] مث ذكــــر بعــــض أســــرار احلمــــد ¿. وخــــالل كالمــــه علــــى صــــالة 
مــن تقــدمي اخلطبــة علــى  τمــا أحدثــه عثمــان  ة)، يبــني الشــيخ حكمــI:518العيــدين (

كاتـــب   نـــهsصـــالة العيـــد ومـــا أحدثـــه معاويـــة مـــن أذان وإقامـــة لصـــالة العيـــد ويصـــفه 
  وصهره وخال املومنني. ρرسول هللا

فـــــازوا  ρ): [ أصـــــحاب النـــــيب I:518/IV:366-484ويقــــول الشـــــيخ عـــــن الصـــــحابة: (
Lملقـــــام العلــــــي هنــــــا ويف دار الســـــالم، أعلــــــى درجــــــات القربـــــة، التحقــــــق يف اإلميــــــان 
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Lلصحبة، ال يبلغ أحدz مّد أحدهم وال نصـيفه، وال يصـلح أن يكـون وصـيفه، حنـن 
لنــا األمــان، وهــم األصــحاب فهــم األحبــاب (...) الظــن ¶ــم مجيــل رضــي اإلخــوان ف

هللا عــن مجـــيعهم، وال ســبيل إىل جتـــرحيهم، وإن تكلــم بعضـــهم يف بعــض فلهـــم ذلـــك، 
ولــيس لنــا اخلــوض فيمــا شــجر بيــنهم، فــإpم أهــل علــم واجتهــاد وحــديثو عهــد بنبــوة، 

أصابوا (...) وإذا وهم مأجورون يف كل ما صدر منهم عن اجتهاد سواء أخطأوا أو 
جالسَت من تعرف أنه يقع يف الصحابة من الروافض، فال تتعـرض وال تعـرض بـذكر 

بشـيء مـن الثنـاء علـيهم،  –الذين تعلم أن جليسك يقع فيهم  –أحد من الصحابة 
  جيعله يقع فيهم، فتكون أنت قد عرضتهم بذكرك إ´هم للوقوع فيهم]. هاجفإّن جل

 وجهـــه، فيقـــول عنـــه خـــالل كالمـــه علـــى أّول خملـــوق وهـــو وأّمـــا اإلمـــام علـــي كـــّرم هللا
اة Lلعقـــل فكـــان ســـّيد العـــامل sســـره، مّ املســـ ρاحلقيقـــة احملمديـــة: [... حقيقـــة حممـــد 

وأّول ظـــاهر يف الوجـــود. وأقـــرب النـــاس إليـــه علـــي بـــن أيب أطالـــب، وأســـرار األنبيـــاء 
الــذين ال يفــوقهم  ). ويقــول عنــه: إنــه كــان مــن األفــراد وهــم األوليــاءI:119أمجعــني] (

غـريهم يف العلــم L¿ تعــاىل. ويشــري إىل مقامــه السـابق مــرة أخــرى فيقــول عــن القطــب 
 -ثــىن عشــر الــذين علــيهم مــدار العــامل ومــدار األمــة احلــادي عشــر مــن األقطــاب اال

. وهذا طھ[ واحلادي عشر له سورة  –لكل قطب  برج مناسب وسورة ومدد معني 
يف تـالوة  ρكما كان علي بن أيب طالب zئب حممـد   القطب هو zئب احلق تعاىل،

على أهل مكة، وقد كان بعث ¶ا أL بكر مث رجع عن ذلك فقال: ال  براءةسورة 
يبلـــغ عـــين القـــرآن إال رجـــل مـــن أهـــل بيـــيت. فـــدعا بعلـــي فـــأمره فلحـــق أL بكـــر. فلمـــا 

الهـا ، وتب<راءةوصل إىل مكة، حـّج أبـو بكـر Lلنّـاس وبلـغ علـّي علـى النـاس سـورة 
، وهذا ممّا يدلك على صحة خالفة أيب بكر الصـّديق  ρعليهم نيابة عن رسول هللا 

ثــين عشــر ). ورّمبــا كــان هلــؤالء األقطــاب االIV :78ومنزلــة علــي رضــي هللا عنهمــا ] (
ثــين عشــر رجــال مفــاتيح كنــوز فاحتــة الكتــاب الــذين يـُْنِشــُئهم هللا تعــاىل مــن صــلة Lال

املخصـوص بسـورة املائـدة  379يف البـاب  وصـفهم الشـيخوالـذين ،  ρوتر رسول هللا 
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)III:494 ويــــذكر الشــــيخ الســــبطني احلســــن واحلســــني رضــــي هللا عــــنهم، فيقــــول يف .(
يف معرفة منزل القطب واإلمامني: [ إّن ممّن حتقق ¶ذا املنزل مـن األنبيـاء  270الباب 

الســالم. ومــن  صــلوات هللا علــيهم أربعــة: حممــد وإبــراهيم وإمساعيــل وإســحاق علــيهم
، وإن كــان ملــن عــدا هــؤالء ρاألوليــاء اثنــان ومهــا احلســن واحلســني ســبطا رســول هللا 

  املذكورين منه شرب معلوم على قدر مرتبته].
وأّمــا اإلمــام علــي زيــن العابــدين بــن احلســني رضــي هللا عــنهم، فيعــده الشــيخ مــن بــني 

ويستشهد Lلبيتـني  –محد بن حنبل أوكذلك عمر بن اخلطاب وابن عباس و  –األفراد 
  ):I:32املنسوبني إليه فيقول (

فـال معـىن إذ قـال: ( τ[... ولو مل يكن لقول الرضى من حفدة علـي بـن أيب طالـب 
  ):I:200أدري هل مها من قيله أو متثل ¶ما (

  

  البسيط
  ´رّب جوهر علم ولو أبوح به      لقيل يل أنت ممّن يعبد الوثنا

  يرون أقبح ما ¹تونه حـسنا   والستحّل رجال مسلمون دمي  
  

يف كتــاب ( املــيم و الــواو والنــون) فيقــول عنــه [...  τويــذكر اإلمــام جعفــر الصــادق 
  فإنّه أجّل من أن جيري عليه لسان ذنب، فإّين وإن كنت من بعض حسناته...].

  

وصـّح عنــد الشــيخ األحاديــث املتعلقــة بظهـور اإلمــام املهــدي مــن آل البيــت يف آخــر 
أي أعلــــى  –ة بــــيف وقتــــه. ويقــــول عنــــه: إّن لــــه مقــــام القر  υزول املســــيح الزمــــان ونــــ

)، وإنّـه خيـرج الكنـز املـودع II:41( –اختصاصـا إهليـا مـن غـري تعمـل  –مقامات الوالية 
قطبــا الــذين ثــين عشــر الــذي خصصــه ملعرفــة اال 463). ويف البــاب I: 667يف الكعبــة (

إليــه بــدون أن يصــرّح Lمســه وأنّــه واحــد يشــري  -وهللا أعلــم-ه علــيهم مــدار العــامل كأنّـــ 
. مث قــال  υوهــو علــى قــدم مــع نــوح ی<<س، ) إّن ســورته IV :78مــنهم، فيقــول عنــه (

وهــو أكمــل األقطــاب حكمــا، مجـــع هللا لــه بــني الصــورتني الظــاهرة والباطنـــة،  [عنــه:
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فكان خليفة يف الظاهر Lلسيف. ولـيس يف مجاعـة هـؤالء األقطـاب مـن أوِيتَ جوامـع 
 ρمجيـــع األمســـاء وكمـــا أويت حممـــد  υضـــيه القطبيـــة غـــري هـــذا، كمـــا أويت آدم مـــا تقت

لكـان هـذا القطـب. إال أنّـه مـا  ρجوامع الكلم. ولو كـان مث قطـب علـى قـدم حممـد 
إال بعــض األفــراد األكــابر، وال يعــرف هلــم عــدد]. قلــت:  ρمث أحــد علــى قــدم حممــد 

طـب يكـون علـى قلـب أحـد ق وقد جيمع الرجل بني القطبية والفرديـة. فمـن حيـث هـ
  وهللا أعلم. ρاألنبياء، ومن حيث هو فرد يكون على قدم حممد 

  

) حتـت عنــوان: III :327-340(366أي البـاب  الكھ<<فوقـد جعـل الشـيخ منــزل سـورة 
وهـو  ρ[ يف معرفة منزل وزراء املهدي الظاهر آخـر الزمـان الـذي بشـر بـه رسـول هللا 

  من أهل البيت] فيقول عنه ما خالصته:
[ إّن ¿ خليفة خيرج وقد امتألت األرض جورا وظلما فيملؤها قسطا وعدال. يواطئ 

. يبـــايع بـــني الـــركن واملقـــام وهـــو أجلـــى اجلبهـــة أقـــىن األنـــف، ρامســـه اســـم رســـول هللا 
أسعد الناس به أهل الكوفة. يقّسم املال Lلسوية ويعدل يف الرعية، ميشي الّنصر بني 

L لتكبـــري يف ســـبعني ألفـــا مـــن املســـلمني. يشـــهد امللحمـــة يديـــه يفـــتح املدينـــة الروميـــة
العظمـــى مأدبـــة هللا مبـــرج عكـــا، يبيـــد الظلـــم وأهلـــه، يـــنفخ الـــروح يف اإلســـالم. يضـــع 
اجلزية، يظهر الّدين ما هو الدين عليه يف نفسه. له رجال إهليون يقيمون دعوته، هم 

ائق، وهــم علــى الــوزراء خبــأهم لــه يف مكنــون غيبــه أطلعهــم كشــفا وشــهودا علــى احلقــ
. هلـــم إال Lلعربيـــة أقـــدام رجـــال مـــن الصـــحابة وهـــم مـــن األعـــاجم، لكـــن ال يتكلمـــون

حـــافظ لـــيس مـــن جنســـهم مـــا عصـــى هللا قـــط، هـــو أخـــص الـــوزراء وأفضـــل األمنـــاء. 
يقتلــون كلهــم إال واحــًدا مــنهم يف مــرج عكــا يف املائــدة اإلهليــة الــيت جعلهــا هللا مائــدة 

حســبما أخــربين بــه واحــد مــن أهــل هللا  –دهم تســعة الســباع والطيــور  واهلــوام. وعــد
علــى عــدد أعــوام  –وخاصــته يقــال لــه أمحــد بــن عقــاب، اختصــه هللا Lألهليــة صــغريا 

مدة بقاء املهدي فال بّد أن تكـون تسـع سـنني، ومجيـع مـا حيتـاج إليـه ممّـا يكـون قيـام 
ومعرفـة  ،وهـي نفـوذ البصـر: وزرائه به تسـعة أمـور ال عاشـر هلـا وال تـنقص عـن ذلـك 
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وتعيــــني املراتـــب لــــوالة األمــــر  ،وعلـــم الرتمجــــة عـــن هللا ،اخلطـــاب اإلهلــــي عنـــد اإللقــــاء
وعلــــم ، والرمحــــة والغضــــب ومــــا حيتــــاج إليــــه امللــــك مــــن األرزاق احملسوســــة واملعقولــــة ،

 ،تـــداخل األمـــور بعضــــها علـــى بعـــض واملبالغـــة واالستقصـــاء يف قضـــاء حـــوائج النـــاس
حيتـــاج إليـــه يف الكـــون يف مدتّـــه اخلاصـــة]. وفّصـــل والوقـــوف علـــى علـــم الغيـــب الـــذي 

الشــــيخ هــــذه التســــع، مث قــــال إpّــــا مل تصــــح خلليفــــة مبجموعهــــا إىل يــــوم القيامــــة إال 
ي إال طـــمـــام يرثـــه ويقفـــوا أثـــره ال خيُ إعلـــى  ρللمهـــدي، كمـــا أنّـــه مـــا نـــّص رســـول هللا 

 υسيح ). وذكر نزول املIII :338املهدي، خاصة، فقد شهد بعصمته يف أحكامه (
إىل غــــري ذلــــك مــــن أمــــور أشــــراط  υوقتلــــه الــــدجال، وَســــْعي الــــدجال لقتــــل اخلضــــر

يف زمــن املهــدي يقتــل الســفياين بغوطــة دمشــق وخيســف جيشـــه إّن الســاعة. ويقــول 
ثالثـة أ´م  Lρلبيداء بني مكـة و املدينـة بعـد أن يسـتبيح هـذا اجلـيش مدينـة الرسـول 

  مث يقول:
  الطويل

  شهيد           وعـني إمـام العاملني فقيد[ أال إن خـتم األولياء 
  هو السّيد املهدي من آل أمحد           هو الصارم اهلندي حني يبيد
  هو الشمس جيلو كل غم وظلمة          هو الوابل الومسي حني جيود

  

وقــــد جــــاءكم زمانــــه وأظلَُّكــــم أوانــــه وظهــــر يف القــــرن الرابــــع الالحــــق Lلقــــرون الثالثــــة 
  املاضية...]

خيرجـه املهـدي عنـد أّن يف ديوانه الكبري، يشري الشيخ إىل الكنز املودع يف الكعبة و و 
ظهوره. وقد جيء إىل الشيخ بشيء منه يف واقعه روحانية خـالل إقامتـه بتـونس عـام 

  فقال: 598
  

  ولوال تعدي احلدود اليت   رأيت من الفئة الباغية
  ألظهرت كنز أيب طالب   إليكم أوصافه الوافية
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  أىب ربنا ذاك فأودعه الكعبة الزاكيه نولك
  

كأنه يشري إىل كنـز عـرش اخلالفـة احلقيقـة الباطنـة اخلاصـة sئمـة آل البيـت األطهـار، 
  بيت الذكر والوالية.

ويف إحـدى قصــائده، يــذكر الشــيخ اجتمــاع املهـدي بعيســى عليهمــا الســالم يف آخــر 
  ):66-65الزمان فيقول ملغزا ( دي: 

  

  تدي ¶ا       قلوب رجال عاينوا األمر يف العـماويف رمضان صــحة يه
  له الطائر امليمون والنصر يف العـدى  ـرات مغرب      ا الح يف كنز الفإذ

  ويقدم ذو الشامات عسكره الذي       كمنـطقة اجلوزاء لكن يف االسـتوا
  شنـوءة        فيحـىي به الدين احلنيفي واهلـدىأزدمى بيـحىي األزد يس

  ىضم جيم الفـاء تنزل روحه        من املاية األخرى دمشـق فينتـويف عا
  هنالك سيـف للشـريعة صارم        بدعـوة مـهدي وسـنة مصطفى

  فيقتل دجاال ويـدحـض Lطال        ويهلك أعـداء وينجـو من اهتدى
  

ى أpّـم ير ...)، و I :195-196/IV:193والشيخ يؤكد على وجوب حّب آل البيت ( 
عمل عملوه بـل سـابق عنايـة إهليـة. ويـرى أن بن Lملغفرة من رجس الذنوب ال مطهرو 

سلم أن ال يطالـب حبقـه مـنهم إن طـرأ عليـه مـن أهـل البيـت ممّـا ال يالئمـه، األْوىل Lمل
يف  اما طلـب منّـ ρألّن العفو عن مجيع الّناس هو األْوىل، فكيف sهل البيت، فإنّه 

أي ثبــوت احملبــة يف كــل حــال، مث يقــول: [ فلــو كشــف أمــر هللا إال املــودة يف القــرىب، 
هللا لك ´ وّيل عن منازهلم عند هللا يف اآلخـرة، لـوددت أن تكـون مـوىل مـن مـواليهم، 
فهــــم املطهــــرون Lلــــنص. وســــلمان مــــنهم بــــال شــــك، فــــأرجو أن يكــــون عقــــب علــــي 
 وسلمان تلحقهم هذه العنايـة كمـا حلقـت أوالد احلسـن واحلسـني وعقـبهم مـوايل أهـل

البيت، فإّن رمحة هللا واسعة. وإذا كانت منزلة خملوق عنـد هللا ¶ـذه املثابـة أن يشـرف 
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املضاف إلـيهم بشـرفهم، فكيـف مبـن أضـيف إىل ا¦يـد سـبحانه وتعـاىل ؟ وهـم عبـاده 
السعداء الذين ال سلطان ملخلوق عليهم يف اآلخرة، وهم احملفوظون القائمون حبـدود 

ه، فشــرفهم أعلــى وأّمت. وهــؤالء هــم أقطــاب هــذا املقــام، ســّيدهم، الواقفــون عنــد مرامســ
ومــنهم ورث ســلمان شــرف مقــام أهــل البيــت، فكــان رضــي هللا عنــه مــن أعلــم النــاس 

 وأقــواهممبــا ¿ علــى عبــاده مــن احلقــوق، ومــا ألنفســهم و اخللــق علــيهم مــن احلقــوق 
  على أدائها].

ت أكــــره مــــا تفعلــــه خــــربين الثقــــة عنــــد ي مبكــــة قــــال: كنــــأ: [ ولقــــد  أيضــــاويقــــول  
وهــي معرضــة  ρاألشــراف مبكــة يف النــاس. فرأيــت يف النّــوم فاطمــة بنــت رســول هللا 

عــين، فســلمُت عليهــا وســألتها عــن إعراضــها. فقالــت: إنــك تقــع يف الشــرفاء. فقلــت 
هلا: ´ سيت، أال ترين إىل ما يفعلون يف الناس ؟ فقالت: أليس هم بينَّ ؟ فقلـت هلـا: 

  .علّي واستيقظت  اآلن تبت. فأقبلت من
  

  الوافر
  هفال تعدل sهل البيت خلقا    فأهل البيـت هم أهل السياد

  ]هفبغضهم من الناس خـسر    حقـيقي وحبّـهم عبـاد
  

فإن قيل: ما هو موقف الشيخ من الروافض وغالة الشيعة الذين يسيئون األدب مـع 
  نصوصه التالية: اخللفاء الراشدين والصحابة رضي هللا عنهم، فاجلواب يظهر من

(مدينـة قــرب ) وكتابــه ( حماضـرة األبــرار) ذكـر أنّــه اجتمـع بدنيســري II:8(73يف البـاب 
مع أحــد األوليــاء الــرجبيني، مــاردين يف اجلزيــرة مــن د´ر بكــر بــني العــراق واألzضــول)

فــأخربه أنّــه يشــهد الــروافض الــذين يعتقــدون الســوء يف أيب بكــر وعمــر، ويتغــالون يف 
املتعلــق بســورة  366عــنهم علــى شــكل خنــازير أو كــالب. ويف البــاب  علــي رضــي هللا

  ) تكلم على غلط اإلمامية الذين يشرتطون العصمة لإلمام الظاهر. III:136الفتح (
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): [...وأكثر مـا III:282(فيقول يتكلم عن اخلواطر الشيطانية وأهلها  55ويف الباب 
لت عليهم شياطني اجلـن أوال خظهر ذلك يف الشيعة والسيما من اإلمامية منهم. فد

ىل هللا. إهــل البيــت و اســتفراغ احلــّب فــيهم، ورأوا أّن ذلــك مــن أســىن القــرLت حبــّب أ
وكــذلك هــو لــو وقفــوا و ال يزيــدون عليــه. إال أpّــم تعــدّوا مــن حــب أهــل البيــت إىل 

وختيلـوا أن  ،ض الصـحابة وسـّبهم حيـث مل يقـّدموهمغـىل بإطريقني: منهم مـن تعـدى 
يت أوىل ¶ذه املناصب الدنيوية. فكان منهم ما قد عرف واستفاض. وزادت أهل الب

ويف هللا جــــل  υويف جربيــــل  ρطائفــــة إىل ســــّب الصــــحابة و القــــدح يف رســــول هللا 
جالله، حيث مل ينصوا على رتبتهم وتقدميهم يف اخلالفة للناس (...) وهذا كله واقـع 

، وأضــلوافاســدا، فضــلوا البيــت أنــتج يف نظــرهم  أهــلحــب  ومــن أصــل صــحيح، وهــ
  فانظر ما أّدى إليه الغلّو يف الّدين، أخرجهم عن احلّد، فانعكس أمرهم إىل الضّد].

): [ خلـق هللا III:433ويّبني الشيخ غاية معراج صـاحلي الشـيعة فيقـول مـا خالصـته (
سـما، هـي الـربوج الـيت ثـين عشـر قايف جوف الكرسـي جسـما شـفافا مسـتديرا قّسـمه 

، ,أسـكن كـل بـرج منهـا ملكــا، ]والس<ماء ذات الب<<روج[ىل: ال تعـقسـم ¶ـا فقـاأ
وهــم ألهــل اجلنــة كالعناصــر ألهــل الــدنيا، فعــنهم يتكــون يف اجلنــات مــا يتكــون. ومــن 

ثــين عشــر إمامــا، فــإّن هــؤالء املالئكــة أئمــة العــامل الــذي حتــت هنــا قالــت اإلماميــة Lال
ازهلم، لــــذلك قالــــت ثــــين عشــــر ال يتغــــريون عــــن منــــإحــــاطتهم. ومــــن كــــون هــــؤالء اال

اإلماميـة بعصــمة األئمـة، لكــنهم ال يشــعرون أّن اإلمـداد ¹يت إلــيهم مـن هــذا املكــان. 
وإذا سعدوا سرت أرواحهم يف هذه املعـارج بعـد الفصـل والقضـاء النافـذ ¶ـم إىل هـذا  

  الفلك فال تتعّداه فإpّا مل تتعقد سواه].
  

  

  الشيخ واحلّكام
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اتصـلوا Lلشـيخ لالسـتفادة مـن مشـورته ونصـائحه أو عدة ملوك مـن املغـرب واملشـرق 
الـــدخول حتـــت تربيتــــه. فكـــان يرشــــدهم للــــعمل Lلشـــريعة والرمحــــة والعـــدل يف الرعيــــة 

إن  :. فالشيخ يقول7حممد:]إن تنصروا هللا ینصركم[حسب القاعدة القرآنية: 
هـا األمة احملمدية حتت حكم االمسني الناصر واخلاذل. فهي حتت الناصر حبسب نظر 

، أي العمــــل بشــــريعته، وبقــــدر إعراضــــها عنــــه تــــدخل حتــــت حكــــم  ρلنبيهــــا حممــــد 
  ).III:204اخلاذل (

Lلشـيخ وكـانوا  اأّما يف املغرب، ففي سرية الشيخ، جند على األقل مخسة أمـراء اتصـلو 
) 594ُجملــني لــه. أّوهلــم اخلليفــة املوحــدي املشــهور أبــو يوســف يعقــوب املنصــور ( ت:

يقول الشـيخ: [طلبـين بعـض تحاق بديوانه فرفض الشيخ ذلـك.الذي عرض عليه االل
السالطني للوالية وعزم علّي فيها، فامتنعت عليه، إىل أن قـال: مـا مينعـك أن ترغـب 

العهــــد بــــذلك، قلــــت:  ذل العــــزل، قــــال: ال أعزلــــك وعلــــيّ يف عــــز الواليــــة؟ قلــــت: 
إذا جـــاء  األحـــوال بـــروق تلمـــع وال تقـــيم، وهـــذه احلالـــة منـــك غـــري دائمـــة وال ســـيما

سلطان نقضها . فـإ´ك وصـحبة امللـوك، فإنـك إذا أكثـرت خمالطـة امللـك ملّـك، وإن 
 .]).11ص 2/ املسـامرات ج v :506تركته أذلك، فخـذ وأعـط إذا ابتليـت بصـحبتهم](

الثـــاين أمـــري فـــاس الـــذي أرشـــده الشـــيخ إلقامـــة حلـــق تـــالوة القـــرآن يتلونـــه آzء الليـــل 
غـرب صــديق الشـيخ أيب حيـىي بــن وجـاتن هـو وكاتبــه. والنهـار. الثالـث أمــري جنـوب امل

الرابع هو السلطان أبو العال يف مشال املغرب، و للشيخ قصة معـه تظهـر ورع الشـيخ 
واحــرتازه البــالغ مــن خلطــة احلكــام وأكــل طعــامهم، ففــي ترمجتــه ألحــد الصــاحلني مــن 

  ):121-120أصحابه وهو عبد هللا املالقي يقول (ر:
نة سبتة، وهو ¶ا مع ابن طريف، أن وّجه إّيل السلطان أبو العال [ اتفق يل يوما مبدي

مائدتني، ومل أكن حاضرا، فأخذمها الفقراء الذين كانوا وصلوا إىل املوضع مـن أجلـي 
عنهــا، فلمــا كـان يف الليلــة الثانيــة وّجــه إلينــا كــذلك  أصــحايبوأكلـوا وانقــبض خــواص 

ــا مسعــوا أّن الســلطان قبــل ومل أرد. وكــانوا قــد أتــوا إلأمائــدتني فلــم 
ّ
ينــا فقــراء Lلقصــد مل
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يبعث إلينا، فأقمت صالة العشاء فصليت، فقال بعـض الفقـراء ممّـن يـّدعي التشـيخ: 
جبه، فقلت: أz مل أقبـل علـى ضرة طعام، فسكت عنه فغضب حيث مل أال صالة حب

حـّب الطعام وال أرى أن آكله فإنّه عندي حرام، وال ميكن يل أن آمركم sكلـه فـإّين أ
لكـــم مـــا أحـــب لنفســـي، مث بيْنـــت وجـــه احلـــرام فيـــه وأدخلـــت معـــي خـــواص أصـــحايب 
(...) فبلــغ ذلــك صــاحبنا القلفــاط ( أي عبــد هللا املــالقي)، فــاجتمع يب وقــد خــاف 
علـّي وعلـى أصـحايب ممــا يعـرف مـن الــبالء وعـاتبين علـى ذلــك (...) قلـت لـه: بــئس 

العــامل إذا مل يراعــوا حــق هللا، حــق هللا  العبــد ¿ مــن يســتند إىل عــدو هللا، ال راعــى هللا
  أحق، ونفضت يدي وقمت...].

د احلـرص علـى قضـاء حـوائج املسـلمني عنـد امللـوك. يظهـر هـذا يف يوكان الشيخ شد
(أبــو زيــد بـــن أيب حفــص حممـــد بــن عبـــد عــّدة وقــائع منهـــا حكايتــه مـــع أمــري تـــونس 

  ): IV:489اليت يقول عنها (املؤمن وكان من املوّحدين )
وإ´ك أن تقبــل هديــة مــن شــفعت فيــه شــفاعة، فــإن ذلــك مــن الــرL الــذي pــى هللا [ 

يف ذلـــك. ولقـــد جـــرى لنـــا مثـــل هـــذا يف تـــونس مـــن بـــالد  ρعنـــه بـــنص رســـول هللا 
أفريقيـــة. دعـــاين كبـــري مـــن كربائهـــا يقـــال لـــه ابـــن معتـــب إىل بيتـــه لكرامـــة أعـــدها يل. 

ب مين شفاعة عند صاحب فأجبت الداعي. فعندما دخلت بيته، وقّدم الطعام، طل
البلد، وكنت مقبول القول عنده متحكما. فأنعمت له يف ذلـك وقمـت، ومـا أكلـت 
لــه طعامــا وال قبلــت منــه مــا قدمــه لنــا مــن اهلــدا´، وقضــيت حاجتــه ورجــع إليــه ملكــه 
(...) وإ´ك أن تشـــفع عنـــد حـــاكم يف حـــّد مـــن حـــدود هللا (...) ثبـــت يف احلـــديث 

  ت شفاعته دون حدود هللا فقد ضاّد هللا"].:" من حال ρعن رسول هللا 
ويف املشرق اتصل امللوك األيوبيون والسالجقة Lلشيخ وكانوا يعظمونه غايـة وميتثلـون 
جلميع أوامره. يظهر ذلك يف نصوصه التاليـة: كمـا يظهـر منهـا كيـف يـرى الشـيخ أن 

  ):IV:476يتعامل املسلم مع أويل األمر فيقول (
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Lحلــق بــني النــاس و ال تتبــع اهلــوى فيضــلك عــن ســبيل هللا. [ وإن كنــَت وليــا فــاقض 
 ρوسبيل هللا هو ما شرعه لعباده يف كتبه وعلى ألسـنة رسـله (...) يقـول رسـول هللا 

: "حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن حتاسـبوا". ولقـد أشـهدين هللا يف هـذا مشـهدا عظيمــا يف 
  ].586أشبيلية سنة 

علــى علــم هللا يف خلقــه مبــن قّدمــه مــن نظــرك  ح): [ احــذر أن تــرجّ IV:484يقــول (و 
¿ فـــيهم ســراً ال تعرفـــه، وإن مـــا أمــور املســـلمني وإن جـــاروا، فــإّن  الــوالة يف النظـــر يف

يدفع هللا ¶م من الشرور وحيصل ¶ـم مـن املصـاحل أكثـر مـن جـورهم إن جـاروا، وهـذا  
م كثــــريا مــــا يقــــع فيــــه النــــاس و يرجحــــون نظــــرهم علــــى مــــا فعــــل هللا يف خلقــــه،و¹تيه

الشــيطان فيعلــق تســفيههم Lلــذين ولــوه، وحيــول بيــنهم و بــني الصــحيح مــن كــون هللا 
أن ال ختـرج يـدا مـن طاعـة، وأن ال تنـازع األمـر أهلـه،   ρوالهم، ويُنسيهم أمـر النـيب 

فيدخل عليهم الشيطان من التأويل يف هذه األحاديث وأمثاهلا مبا خيرجهم مـن ذلـك 
:" فـــإن جـــاروا فلكـــم وعلـــيهم وإن عـــدلوا  ρ مـــن اإلســـالم وينســـيهم قـــول رســـول هللا

فلكم وهلم"، وأّن هللا يـزع Lلسـلطان مـا ال يـزع Lلقـرآن. ولـو مل يكـن يف هـذه املسـألة 
لكان كافيـا، وقـد جعـل رسـول υ إال اعرتاض املالئكة على هللا تعاىل يف خالفة آدم 

زكـاة راضـيا عنـك من متام الزكاة أن ينقلب املصدق وهو العامل الذي علـى الρ  هللا 
وإن ظلمك. وهذا Lب قد أغفله الناس، وقد أغلقوه على أنفسـهم، فيمـا يـرى أحـد 
إال وله يف ذلـك نصـيب، وال يعلـم مـا فيـه عنـد هللا. وقـد رأينـا علـى ذلـك بـراهني مـن 

م الصفة بّذم هللا وال تـذم املوصـوف ¶ـا إن نصـحت هللا كثرية. ومىت ذممت وال بد فذِّ 
فامحد الصـفة و املوصـوف معـا، فـإّن هللا حيمـدك علـى ذلـك]. نفسك. ومىت محدت 

  ):IV:490ويقول الشيخ zصحا (
[ وإ´ك وصحبة امللوك إال أن تكون مسموع الكلمة عندهم، فتنفع مسلما أو تدفع 
عــن مظلــوم أو تــرّد الســلطان عــن فعــل مــا يــؤّدي إىل الشــقاء عنــد هللا (...) وعليــك 

واله الســلطان أمــرك، فــإّن طاعــة أويل األمــر واجبــة  بطاعــة أويل األمــر مــن النــاس ممــن
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Lلــنص يف كتــاب هللا، ومـــاهلم أمــر جيـــب علينــا امتثـــال أمــرهم فيـــه إال املبــاح ال األمـــر 
م يف بعـض أحوالـك، وإن أمـروك Lلغْصـب فـال Lملعاصي. فإن غصبوك فاقـَْبْل غصبه

اهليــة بــنص ب، وال تفــارق اجلماعــة، وال ختــرج يــدا عــن طاعــة فتمــوت ميتــة جتغَصــ
  ):IV:499، وال خترج على األمة، وال تنازع األمر أهله ] ويقول أيضا ( ρرسول 

[ وإذا رأيـــت مـــن يطلـــب واليـــة عمـــل، فـــال تســـع لـــه يف ذلـــك، فـــإّن الواليـــة مندمـــة 
وحســرة يف اآلخــرة، وقــد أمــرك هللا Lلنصــيحة. وإذا رأيــت قومــا ولــوا أمــرهم امــرأة فــال 

  ):III:402تدخل معهم يف ذلك]. ويقول (
. [... والعلم وسوء اخللق ال جيتمعان يف موقف. فكل عامل فهو واسع املغرفة والرمحـة

ســـوء اخللـــق إّمنـــا هـــو مـــن الضـــيق و احلـــرج وذلـــك جلهلـــه. فـــال يعلـــم قـــدر العلـــم إال و 
العلماء L¿ فله السعة اليت ال pاية هلا مددا ومدة. ولقد شفعت عنـد ملـك يف حـق 

ضــــى ذلــــك الــــذنب يف نفــــس مــــا يطلبــــه امللــــك أن يقتــــل شــــخص أذنــــب لــــه ذنبــــا اقت
صاحبه. فإّن امللك يعفـو عـن كـل شـيء إال عـن ثالثـة أشـياء، فإنّـه ال يعفـو عنهـا إذ 
ال عفو فيها. وما يتفاضل امللوك فيها إال يف صورة العقوبـة. والثالثـة األشـياء الـيت ال 

وكـان هـذا الشـخص عفو فيها عند التعرض للحرم، وإفشاء سره و القدح يف امللـك. 
قد جاء هلذا امللـك مبـا يقـدح يف امللـك فعـزم علـى قتلـه. فلمـا بلغتـين قصـته، تعّرضـت 
عند امللك للشفاعة فيه أن ال يقتله. فتغري وجه امللك وقال: هو ذنـب ال يغفـر، فـال 
بــّد مــن قتلــه! فتبّســمت وقلــت لــه: أيهــا امللــك، وهللا لــو علمــت أن يف ملكــك ذنبــا 

بـــــه مـــــا شـــــفعت عنـــــدك و ال اعتقـــــدت فيـــــك أنـــــك ملـــــك. وهللا يقـــــاوم عفـــــوك ويغال
ي مــن عامــة املســلمني، وهللا مــا أرى يف العــامل كلــه ذنبــا يقــاوم عفــوي. فتحــري نِِّ◌◌ّ إ

مـن قــويل ووقّـع يل Lلعفــو عـن ذلــك الشـخص. فقلــت لـه: فاجعــل عقوبتـه إنزالــه عــن 
دح يف الرتبـــة الـــيت أوجبـــت لـــه عنـــدك، أن تطلعـــه علـــى أســـرارك حـــىت ركـــب مركبـــا يقـــ

امللـــك، فـــإين كمـــا كنـــت لـــه يف دفـــع القتـــل عنـــه، أz أيضـــا للملـــك معـــني فيمـــا يـــدفع 
القـدح عــن ملكـه. ففــرح امللـك بــذلك وسـّر وقــال يل: جـزاك هللا خــريا عـين. مث صــعد 
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مـــن عنـــدي إىل قلعتـــه وأخـــرج ذلـــك احملبـــوس وبعـــث بـــه إيل حـــىت رايتـــه، فوصـــيته مبـــا 
  رته على صنيعه].ينبغي، وتعجبت من عقل امللك و�دبه وشك

كانــت ):[IV:539/III:472مث يف موقــع آخــر زاد الشــيخ تفصــيال هلــذه الواقعــة فقــال (
يل كلمة مسـموعة عنـد بعـض امللـوك وهـو امللـك الظـاهر صـاحب مدينـة حلـب رمحـه 
هللا غـازي ابــن امللـك الناصــر لـدين هللا صــالح الـّدين يوســف بـن أيــوب، فرفعـت إليــه 

احد مائة ومثانيـة عشـر حاجـة فقضـاها كلهـا]. مث ذكـر من حوائج الناس يف ا¦لس و 
القصة السابقة عـن عفـوه عـن الرجـل الـذي قـدح يف ملكـه وزاد فيهـا قولـه للملـك: [ 
وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك يف غري حّد من حدود هللا، إّنك لدين اهلمة. فخجـل 

ا مــن إال ســارع يف قضــائه عــد ذلــك ا¦لــس، مــا رفعــت إليــه حاجــةوســّرحه (...)، وب
  غري توقف كانت ما كانت].

ومن ملوك بين أيوب اآلخـرين الـذين صـحبوا الشـيخ: العـادل الـذي يـذكره الشـيخ يف 
) فيقــول: [ ومــن هــذه احلضــرة كــان IV:225(559حضــرة االســم الباســط مــن البــاب 

يباسـطهم بـذلك ويفـرحهم. أال تـرى إىل أكـابر ، والصـغري ميازح العجـوز ρرسول هللا 
كون أوالدهم مبا ينزلون إليهم يف حركاÊم حىت يضـحك الصـغري ؟ امللوك كيف يضح

ومل أر مــن امللــوك مــن حتقــق ¶ــذا املقــام يف دســته حبضــور أمرائــه و الرســل عنــده مثــل 
امللك العادل أيب بكر بن أيوب مع صغار أوالده وأz حاضـر عنـده مبيـافرقني حبضـور 

يتــه مــن امللــك العــادل يف أثلمــا ر هــذه اجلماعــة. فلقــد رأيــت ملوكــا كثــريا ومل أر مــنهم م
هــذا البــاب. وكنــت أرى ذلــك مــن مجلــة فضــائله، ويعظــم بــه يف عيــين، وشــكرته علــى 
هـــّن مـــا مل أر لغـــريه مـــن  ّ́ ذلـــك. ورأيـــت مـــن رفقـــة Lحلـــرمي وتفقـــد أحـــواهلن وســـؤاله إ

  امللوك، وأرجو أّن هللا ينفعه بذلك].
دة، ففي ديوانه، جند ستة أبيات ويبدو أنّه كان بني الشيخ و امللك العادل صلة وطي

يــوم االثنــني  –وكــان أمــريا علــى Lنيــاس  –نظمهــا ملــا مــات امللــك العزيــز بــن العــادل 
  بظاهر دمشق، ومنها: 630عاشر رمضان سنة 
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  الكامل
Lطلبـْت ذلوُل عزيزها لتزيله           عن ظهرها كرما به فأجا  

  لـذاك لبّـى طائعا وأLzعن إذن خالقها دعته لنفسها            ف      
...  

Lخلري األعّم ويعتلي        حنو الكثيب فيبصر األحباL فيفوز  
  

مــــن كتبــــه البــــن آخــــر  270، كتــــب إجــــازة عــــدّد فيهــــا أزيــــد مــــن 632ويف  أّول حمــــّرم 
). وخــالل صــراع 635للعـادل، وهــو ملــك دمشـق األشــرف مظّفــر الـّدين موســى (ت:

العــادل يف دمشــق، وأخيــه الكامــل مبصــر، وأخيــه  علــى احلكــم بــني أيــوب املعظّــم ابــن
اآلخر األشرف يف اجلزيرة، مث بعد ذلك zصـر داوود بـن معظّـم مـع عميّـه املـذكورين،  
كان الشيخ ينظر إىل تلك احلوادث بعـني األسـى. وبلـغ األسـى أوجـه ملـا سـّلم امللـك 

 18(  626 ربيــع األول 22الكامــل بيــت املقــدس مللــك املســيحيني فريــدريك الثــاين يف 
)، وذلك للقضاء على حكم zصر داوود. فأصـدر حينئـذ الشـيخ فتـوى 1229فيفري 

بتحجــري إقامــة املســلمني ببيــت املقــدس مــا دام حتــت حكــم الكفــار. ويف هــذا األمــر 
): [ وعليـك Lهلجـرة وال تقـم بـني أظهـر الكفـار، فـإّن يف ذلـك إهانـة IV:460يقول (

كلمـة هللا، فـإّن هللا مـا أمـر Lلقتـال إال لتكـون    دين اإلسالم وإعالء كلمة الكفر على
قـال:"  ρكلمة هللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى (...) وقد ثبـت عـن النـيب 

zبريء من مسلم يقيم بني أظهـر املشـركني" فمـا اعتـرب لـه كلمـة اإلسـالم. وقـال هللا  أ
المالئكة ظالمي  إّن الذین توفاھم[تعاىل فيمن مات وهو بني أظهر املشركني: 

تك<ن  مأنفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین في األرض قالوا أل<
أرض هللا واس<<<عة فتھ<<<اجروا فیھ<<<ا فأولئ<<<ك م<<<أواھم جھ<<<نم وس<<<اءت 

رة بيـت املقــدس واإلقــامة فيــه . ]مصیرا وهلذا حجرz يف هذا الزمان على النـاس ́ز
 أسـوأسلمني. و املسلمون معهـم علـى لكـونه بيد الكفار. فالوالية هلم والتحكم يف امل

نعوذ L¿ من حتكـم األهـواء. فـالزائرون اليـوم بيـت املقـدس واملقيمـون فيـه مـن  ، حال



     
 

 142 

ض<ل س<عیھم ف<ي الحی<اة ال<دنیا وھ<<م [املسـلمني هـم مـن الـذين قـال هللا فـيهم: 
  ].]یحسبون أنھم یحسنون صنعا

: [..." قــال تعــاىل لنبيــه )III:472يف صــحبة امللــوك فقــال (سياســته وقــد بــّني الشــيخ 
ρ  :و اللـني خفـض اجلنـاح واملـداراة  . ]فبما رحمة من هللا لنت لھم [ممتنا عليـه

ــا ذقتــه واحتــْدُث بــه اتفــق يل أين صــحبُت امللـــوك 
ّ
والسياســة (...) ومــن هــذا املقــام مل

والســالطني. ومــا قضــيت ألحــد مــن خلــق هللا عنــد واحــد مــنهم حاجــة إال مــن هــذا 
ين أحد امللوك يف حاجة التمستها منه ألحـد مـن خلـق هللا. وذلـك أّين  املقام. وما ردّ 

كنــت إذا أردت أن أقضــي عنــده حاجــة أحــد، أبســط لــه بســاطا أســتدرجه فيــه حــىت 
يكون امللك هو الذي يسأل، ويطلب قضاء تلك احلاجة مسارعا على الفور بطيب 

اجـة sن أقبـل نفس وحرص، ملا يرى له فيها مـن املنفعـة. فكنـت أقضـي للسـلطان ح
منــه قضــاء حاجــة ذلــك اإلنســان (...) وإذا حصــل لإلنســان هــذه القــوة، انتفــع بــه 
النــاس عنــد امللــوك ]. وكمثــال لرتبيــة الشــيخ امللــوك Lآلداب الشــرعية، مــا وقــع لــه مــع 

 622و 580وهــو الــذي تــوىل اخلالفــة بــني ســنيت  –اخللفيــة العباســي الناصــر يف بغــداد 
علـى مـن هـو أكـرب منـك، وأبـدأ Lلسـالم علـى املاشـي إن   فيقول: [ أبـدأ Lلسـالم –

كنت راكبا، وعلى القاعـد إن كنـت ماشـيا. ولقـد جـرى يل مـع بعـض اخللفـاء رضـي 
ي و معنا مجاعة، وإذا Lخلليفة مقبل، فتنحينا عـن الطريـق شهللا عنه ذات يوم، كنا من

zلســالم أرذلــت بــه عنــده. فلمــا وصــل وحــاذاL بفرســه، وقلــت ألصــحايب: مــن بــدأه 
فلــم  ،انتظـر أن نســلم عليــه كمــا جــرت عــادة النــاس يف الســالم علــى اخللفــاء و امللــوك

نفعـــل، فنظـــر إلينـــا وقـــال: ســـالم علـــيكم ورمحـــة هللا و بركاتـــه، بصـــوت جهـــري. فقلنـــا 
sمجعنــــا: وعليــــك الســــالم ورمحــــة هللا وبركاتــــه. فقــــال: جــــزاكم هللا عــــن الــــّدين خــــريا، 

  تعجب احلاضرون].وشكرz على فعلنا وانصرف، ف
ومثـــل هـــذه احلكايـــة مـــا وقـــع للفقيـــه ابـــن زرب الـــذي ذكـــره الشـــيخ يف وصـــيته التاليـــة 

)IV:499نــت يف مجاعــة يقــرأون القــرآن فــاقرأ معهــم مــا اجتمعــتم عليــه، ): [... وإن ك
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ذا شرعت الزهراوين البقرة وآل عمران. وإ فإن اختلفتم فقم عنهم، وحافظ على قراءة
لقـــــرآن، فـــــال تـــــتكلم حـــــىت ختتمهـــــا، فـــــإن ذلـــــك دأب العلمـــــاء يف قـــــراءة ســـــورة مـــــن ا

الصاحلني.ولقد حدثين غري واحـد بقرطبـة عـن الفقيـه ابـن زرب صـاحب اخلصـال أنّـه  
كان يقرأ يف املصحف سورة من القرآن، فمّر عليه أمـري املـؤمنني مـن بـين أميـة. فقيـل 

فــرغ مــن  للخليفــة عنــه، فمســك فرســه وســلم عليــه وســأله، فلــم يكلمــه الشــيخ حــىت
السورة مث كلمه، فقـال لـه اخلليفـة يف ذلـك فقـال: مـا كنـت ألتـرك الكـالم مـع سـّيدك 

أنــت عبــده، هــذا لــيس مــن األدب. مث ضــرب لــه مــثال بــه وبعبيــده فقــال: و وأكلمــك 
أتـرك الكـالم  نأرأيت لو كنت يف حديث معك وكلمين بعض عبيدك، أحيسـن مـين أ

عبد هللا، فبكى اخلليفـة. ولقيـت مجاعـة  وأقطعه وأكلم عبدك ؟ قال: ال. قال: فإنك
  أبو احلجاج الشرببلي Æشبيلية].منهم على ذلك من شيوخنا 

ويبدو أّن أطول امللوك صحبة للشيخ وأكثـرهم إجـالال لـه ودخـوال حتـت تربيتـه امللـك 
وعنـــدما  ،. فقـــد مكـــث الشـــيخ عنـــده Lألzضـــول عـــّدة ســـننيسالســـلجوقي كيكـــاو 

نهمــا مســتمرة. فمنهــا هــذه الرســالة الــيت كتبهــا الشــيخ لــه يفرتقــان، تبقــى املراســالت بي
): [ وصية ونصيحة كتبت ¶ا إىل السلطان الغالب sمر IV:547-548وفيها يقول:(

هللا كيكــاوس صــاحب بــالد الــروم يــوzن، رمحــه هللا جــواب كتــاب كتــب بــه إلينــا ســنة 
لغالـب sمـر هللا  تسع  وسـتمائة: بسـم هللا الـرمحن الـرحيم، وصـل االهتمـام السـلطاين ا

العـــزي أدام هللا عـــدل ســـلطانه إىل والـــده الـــداعي لـــه حممـــد بـــن العـــريب، فتعـــني عليـــه 
اجلـــواب Lلوصـــية الدينيـــة والنصــــيحة السياســـية اإلهليـــة، وقــــد قلـــدك هللا هـــذا األمــــر، 

ق إليه يف عباده، ووضع لك ميزاz مستقيما وأقامك zئبا يف بالده، ومتحكما مبا توفّ 
وأوضح لك حمجـة بيضـاء متشـي ¶ـم عليهـا، وتـدعوهم إليهـا. علـى هـذا  تقيمه فيهم،

الشـــرط والك، وعليـــه Lيعنـــاك، فـــإن عـــدلت فلـــك وهلـــم، وإن جـــرت فلهـــم وعليـــك. 
فاحــــذر أن أراك غــــدا بــــني أئمــــة املســــلمني مــــن أخســــر النــــاس أعمــــاال، الــــذين ضــــل 

رك ملـا أنعـم ا وهم حيسـبون أpـم حيسـنون صـنعا. وال يكـون شـكيسعيهم يف احلياة الدن
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هللا بـــه عليـــك مـــن اســـتواء ُملكـــك بكفـــران الـــنعم وإظهـــار املعاصـــي وتســـليط النـــواب 
الســوء بقــوة ســلطانك علــى الرعيــة الضــعيفة، فــإّن هللا أقــوى منــك، فيتحكمــون فــيهم 
Lجلهالـة واألغــراض، وأنـت املســؤول عــن ذلـك (...) ومــا بينــك وبـني أن تقــف علــى 

وتصل إىل الدار اليت سافر إليها آLؤك وأجدادك. أعمالك إال بلوغ األجل املسمّى، 
ومـن أشـد مـا  . ´ هـذا ، وال تكن من النادمني، فإّن الندم يف ذلك الوقت غري zفع

ميـــر علـــى اإلســـالم و املســـلمني وهـــم قليـــل مـــا هـــم، رفـــع النواقيــــس والتظـــاهر Lلكفـــر 
نني عمـــر بـــن وإعـــالء كلمـــة الشـــرك بـــبالدك، ورفـــع الشـــروط الـــيت اشـــرتطها أمـــري املـــؤم

اخلطـاب رضــي هللا عنــه علـى أهــل الذمــة ]، مث عـدّد الشــيخ لــه تلـك الشــروط. وخــتم  
  بيتا منها: 17كتابه بقصيدة يف 

  

  الطويل
  إذا أنت أعززت اهلدى وتبعته     فأنت هلذا الّدين عزّكـما تدعي
  وإن أنت مل حتفل به وأهـنته     فأنت مذل الدين ختفضه وضعا

  عنها يوم مجـعكم مجعا لتسألورا فإّنكم     فال �خذ األلقاب ز 
...  

  فيا أيهـا السلطان حقق نصيحيت          لكم وارعين منكم ملا قـلته مسعا
  نـكم وأمنعه منعاعفإّين لكم وهللا أنصـح zصـح           أذود الردى 

  وأجلب للسلطان من كل جانب          من الدين والدنيا العوارف والنفعا
  

بشــر الشــيخ كيكــاوس بفتحــه أنطاكيــة الــيت كانــت حتــت  612ضــان مــن عــام ويف رم
. ذكر ذلك يف حماضرة األبرار فقال: [ رأينا وحنن بسـيواس يف شـهر حكم املسيحيني

رمضان، والسلطان الغالب يف ذلك الزمان حياصر أنطاكية. فرأيت أنـه نصـب عليهـا 
األحجـــار آراءه الســـديدة،  ا¦ـــانيق، ورماهـــا Lألحجـــار، فقتـــل زعـــيم القـــوم، فأولـــتُ 
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وعزائمه اليت يرميهم ¶ا، وإنّه فاحتها إن شـاء هللا تعـاىل. فكـان كمـا رأيـت حبمـد هللا، 
عشر  و الفتح عشرون يوما،وذلك سنة اثينوفتحها يوم عيد الفطر، وكان بني الر́ؤ 

(...)  رأ´يذكــر فيهــا أوســتمائة. فكتبــت إليــه مــن ملطيــة قبــل فتحــه إ´هــا sبيــات 
  أبيات): 8انت األبيات لزوميات اتفاقا وهي ( وك

  
  

  قصدت بالد الكفر تبغي فتوحها     فأبشر فإّن الروم فيك لفي خسر – 1
  رأيت لكم ر́ؤ تدل على النصر     وفتح بالد الكفر والقتل واألسر – 2

...  
  إّذا جاء نصر هللا و الفتح فلتُجد     مبالك من خري على العسر واليسر – 8
  

  )IV:533نصائحه األخرى له قوله (ومن 
[ وكتبت على عز الّدين كيكاوس سلطان بالد الروم جواب كتاب كتب بـه إّيل مـن 

  أنطاكية و كنت مقيما مبلطية:
  

  الطويل
  كتبت كتايب والدموع تسـيل       وما يل إىل ما أرتضيه سبيل

  أريد أرى ديـن النيب حمـّمد       يُقام وديـن املبطلني يزول
  م أر إال الزور يعلو وأهـله       يعزون و الدين القومي ذليلفل

  دين هللا مسعـا لناصح        شفيـق فنّصاح امللوك قليل فيا عزّ 
  وحاذر بتأيـيد اإلله بـطانة        تشـري sمـر ما عليه دليل        
  املال والبيت ساقط     فُجـد وتوكل فاإلله كفيل بيتليْنمى         

  

وهي يف معرفة منازلة مـن شـق علـى  404كالمه يف نعوت احلكام قوله يف الباب   ومن
  رعيته سعى يف هالك ملكه، ومن رفق ¶م بقي ملكا:
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[... كــذلك اإلمـــام إن أغفـــل بلهـــوه وشـــأنه وشـــارك رعيتــه فيمـــا هـــم عليـــه مـــن فنـــون 
 اللـــذات و نيـــل الشـــهوات ومل ينظـــر يف أحـــوال مـــا هـــو مـــأمور Lلنظـــر يف أحوالـــه مـــن

رعا´ه، فقد عزل نفسه بفعله، ورمت به املرتبـة، ويبقـى عليـه السـؤال مـن هللا والـوLل 
سة والسيادة وحرمه هللا خريها، وندم حيث مل ينفعه الندم].   واخليبة، وفقد ال́ر

بـن حممـد مـن أصـحاب السـلطان  إسـحاقوكتب إىل صاحب له ببالد الروم امسه    
  :)188  /1ج (املسامراتممّن ختدمه الدولة وتظهر به السنة 

  سالطنيـإسحاق امسع لوعظ من أخي ثقة      وال يغرنك تقريب ال
  ن الّديـنـإّن امللوك قد استغنـوا مبلكـهم     عنا وعّما sيديهم م

  ل من هو مسكني بن مسكنيغن L¿ عن ملك امللوك وعن    سؤافاست
  الشياطيــن فا¿ يكفيك ´ عيين ́و ولـدي     شّر امللوك وأشرار

  
وخنــــتم هــــذا الفصــــل بقصــــة رواهــــا حمــــي الــــدين عبــــد القــــادر بــــن شــــيخ بــــن عبــــد هللا 

هـ) يف  979العيدروسي عند ترمجته للفقيه الصويف حسني بن عبد هللا احلضري ( ت: 
كتابـــه: (  �ريـــخ النـــور الســـافر عـــن أخبـــار القـــرن العاشـــر) فقـــال عنـــه: إنـــه كـــان مـــن 

شـد عنايـة. مث حكـى أن أويقـرأ كتبـه، ولـه يف اقتنائهـا  شيوخ الرتبية، يعظم ابن العـريب
والده أL بكر العيدروسي كان ينهى عن مطالعة كتـايب الفتوحـات و الفصـوص البـن 
 ¿L عتقـــاد أنـــه مـــن أكـــابر األوليـــاء العلمـــاءLالعـــريب، لكـــن ¹مـــر حبســـن الظـــن فيـــه و

Lب النهـــا´ت، العـــارفني. ويقـــول: إن كتبـــه اشـــتملت علـــى حقـــائق ال يـــدركها إال أر 
  وتضر sرLب البدا´ت. مث قال:

[ وعلـى Lيل حكايــة غريبــة وقعــت للشــيخ ابــن عـريب تــدل علــى فضــله العظــيم، أذكــر 
هنــــا تيمنـــــا بــــذكره واستشـــــعارا بعظـــــيم قــــدره (...)، ذكرهـــــا بعــــض املعتنـــــني sخبـــــاره 
 واملــدونني حملاســن آÒره: إن صــاحب إشــبيلية أرســل مــاال عظيمــا إىل مكــة شــرفها هللا

تعاىل، وأوصى الوكيل أن ال يفرق هذا املال إال أعلم أهل األرض. واتفق أنه اجتمـع 
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يف تلك السنة مبكة شرفها هللا تعاىل مـن املشايخ والعـلماء والفقهاء ومن كل ذي فن 
من العلوم مـا مل جيتمـع يف عصـر مـن األعصـار، وهـي السـنة الـيت اجتمـع فيهـا الشـيخ 

لشــيخ حميــي الــدين رضــي هللا عنهمــا، وقــال كــل واحــد L يشــهاب الــدين الســهرورد
، وأن ال τمنهمــا يف شـــأن صــاحبه مـــا قـــال: فــأمجع الكـــل علـــى الشــيخ حمـــي الـــدين 

اع ريقــه قـــال: لـــوال أن خــويف خـــرق اإلمجـــيفــرق املـــال ســواه، ففرقـــه. فلمـــا فــرغ مـــن تف
بــل المتنعــت. فقــال لــه بعــض أصــحابه: ِملَ ´ ســيدي ؟ قــال: مــا أريــد بــه وجــه هللا، 

أريـد بـه التفـاخر. فقـال لـه: بـني يل ذلـك. فقـال: إن صـاحب الغـرب أراد أن يفتخــر 
. فمــا أراد بــه وجــه هللا  نــه ال يفرقــه ســوايعلــى ســائر ملــوك األرض، إذ قــد علــم أيب 

تعــاىل، بــل أراد التفــاخر. فبلــغ ذلــك ا¦لــس لصــاحب إشــبيلية فبكــى وقــال: صــدق 
  ذه القصة. الشيخ هذا ما أردت]. وهللا أعلم بصحة ه
  

  الفـــصل الثالث
  
  

 التكوين الصوفي للشيخ
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  بعض صوفية األندلس قبل الشيخ
  

هــ، اسـتقر ¶ـا رجـال مـن أهـل  92ملا فتح املسـلمون األنـدلس يف شـهر رمضـان سـنة 
سالمي. ومنذ القرن الثـاين للهجـرة، إالوالية والرتبية الروحية املوجودين يف كل جمتمع 

هم ربط ومدارس صـوفية هلـا مريـدون وأتبـاع، مـنهم التـابعي حـنش بـن ظهرت لشيوخ
عبد هللا الصنعاين (ت: أوائـل القـرن الثـاين)، و الفقيـه املـالكي الطليطلـي عيسـى بـن 

)، وخلــف بــن ســعد 267)، والزاهــد الشــهري ميمــون بــن ســعد (ت:212دينــار (ت: 
اد العبـــــــ() صـــــــاحب كتـــــــاب 287)، وحممـــــــد بـــــــن وضـــــــاح (ت: 305القـــــــرطيب (ت:

، وقيـل عنـه إنّـه كـان كهنّسـتوالعوابد)، وأيوب البلـوطي، ومعـاذ بـن عثمـان املشـهور ب
) الذي اسـتقر Æحـدى 289بدال ا¦ايب الدعوة، وحيي بن عمر الكناين (ت: من األ

لـــة، يورشـــقة وتط هتبـــاع يف ثغـــور األنـــدلس، مثـــل سرقســـطأأربطـــة إفريقيـــة، وكـــان لـــه 
هــ)، والزاهـد اإلمـام 315ن نصـر القـرطيب (ت:حيث أسسوا ¶ا رLطات، وعبـد هللا بـ
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)، الذي عاش بقلعة يشرت Lجلبال احمليطة بغرzطة، 299اصبغ بن مالك القربي (ت:
وميــن بــن رزق التطيلــي (ت: أوائــل القــرن الرابــع) ُمؤلــف كتــاب ( الزهــد)، وســاح يف 

م املشــرق وتــويف بعســقالن. ولقــي كتابــه هــذا إنكــارا مــن بعــض الفقهــاء كــابن احلجــا
حممــد بــن مســرور، الــذي أفــىت Lلنهــي عــن قراءتــه، وكــذلك أفــىت الفقيــه القــرطيب ابــن 

)، ولكنـه لقـي قبـوال ورواجـا عنـد الصـوفية و الزهـاد 322احلباب أمحد بن خالد (ت:
مثل الزاهـد السجلماسـي األصـل املـدعو جبسـاس، الـذي كـان يعتكـف بثغـر جمـريط، 

  .)347ن بن خلف اإلقليشي (ت:ويدرس كتاب ( الزهد)، وعنه رواه عبد الرمح
) الـــذي عـــرف 313الزاهـــد أبـــو حممـــد بـــن عبـــد هللا التـــاهريت (ت:ومـــنهم أيضـــا      

) الــذي لــزم 393وأمحــد بــن خملــوف املســيلي املعــروف Lخليــاط (ت:بكالمــه يف احملبــة 
د الطبــين (ت: يف قرطبــة ومــنهم أيضــا ؛املرابطــة  وبعــدهم أبــو  ؛) 410عبــد هللا بــن ́ز

الـذي سـاح مـّدة  )411الـرمحن اهلمـداين املعـروف Lخلـراز والـوهراين (ت:  القاسم عبد
عشـــرين ســـنة يف الشـــرق األوســـط وإيـــران مث اســـتقّر يف األنـــدلس إمامـــا يف التصـــوف 

  والشريعة والعلم.
يف أوائـل القـرن الرابـع، ملـع يف التصـوف األندلسـي جنـم الشـيخ الكبـري احلكـيم حممـد و 

هـ)، الذي التف حوله مريـدون، 319-269أهل قرطبة (عبد هللا بن مسرة اجلبلي من 
وألــــف كتبــــا مل يبــــق منهــــا معروفــــا إىل اليــــوم إال ثالثــــة هــــي: (التبصــــرة) و(احلــــروف) 
و(توحيد املوقنني). ويف إطار اخلالف التقليدي بني بعض الفقهـاء والصـوفية، كتـب 

قاصـدا ابن احلباب القرطيب صـحيفة ضـده خـرج علـى إثرهـا ابـن مسـرة مـن األنـدلس 
احلج مع أصحاب له، منهم تلميذه حممد بن وهب القرطيب املعروف Lبن الصـقيل، 

وأيـوب بـن فـتح. مث عـاد إىل األنـدلس  كر التنوخي املعروف Lبن املـديينوحممد بن ب
قاصدا احلج مـع أصـحاب لـه، مـنهم تلميـذه حممـد بـن وهـب القـرطيب املعـروف Lبـن 

ين، وأيـوب بـن فـتح. ـاملعـروف Lبـن املديـ الصقيل، وحممد بـن حـزم بـن بكـر التنـوخي
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)، وواصل دعوتـه 350مث عاد إىل األندلس يف عهد اخلليفة عبد الرمحان الثالث (ت:
إىل هللا تعاىل إىل أن تويف خملفا خلفاء يف طريقته نشروها خالل القرن الرابع اهلجري 

بـد امللـك امتدت آÒرها إىل قرون بعده، منهم حـي بـن عبـد امللـك، وخليـل بـن عو  ،
)، وحممد بن سـليمان العكـي، املعـروف Lبـن املـوروري، وأمحـد بـن 322القرطيب (ت:

ري املعـروف Lلفـىت ففرح بن منتيل بـن قـيس، وطريـف الروطـي، وحممـد مب مفـرج املعـا
) وأمحد بن وليد بن عبد احلميد بن عوشجة األنصـاري، ورشـيد بـن حممـد 371(ت:

ثمان بن سعيد بن املبشر، وحممد بـن عبـد هللا بن فتح الدجاج القرطيب، وأLن بن ع
)، 387)، وعبد العزيز بن احلكم املكىن sيب االصبغ (ت:382بن عمر القيسي(ت: 

وعبـــد الـــرمحن بـــن إمساعيـــل اإلقليـــدي، وأيب عثمـــان ســـعيد بـــن فتحـــون السرقســـطي، 
محــــد بــــن محــــدون اخلــــوالين القــــرطيب، بــــن أمؤلــــف كتــــاب (شــــجرة احلكمــــة) وحممــــد 

L ويف أواخـر القـرن الرابـع، ظهـر مـن املدرسـة املســرية 380بـن اإلمـام (ت:املعـروف .(
الشــيخ إمساعيــل بــن عبــد هللا الــرعيين، الــذي تــزعم الطريقــة كمــا تزعمهــا قبلــه قاضــي 

). وهكـذا تكونـت يف كـربى مـدن 355قرطبة وفقيهها منذر بن سـعيد البلـوطي (ت:
لــك املراكــز، وظهــر ¶ــا يف األنــدلس مجاعــات صــوفية. وكانــت مدينــة املريــة إحــدى ت

أواخــر القــرن اخلــامس حممــد بــن عيســي األلبــريي، الــذي حظــي Lلتعظــيم مــن طــرف 
  حمّبيه الكثريين.

ويف املرية أيضا، ظهر واحد من أقطاب التصوف األندلسي، هو أمحد بن حممد بـن 
هــــ)، 536صـــفر  23موســـى بـــن عطـــاء هللا الصـــنهاجي املعـــروف Lبـــن العريـــف (ت: 

ن ا¦الس) وكتب أخرى مثل ( مفـاتيح احملقـق)، ذكـره ابـن سـبعني يف مؤلف ( حماس
( بــّد العــارف)، وكتــاب ( مطــالع األنــوار ومنــابع األســرار)، ذكــره املقــري يف ( نفــح 

) حتــت 548الطيــب)، ولــه رســائل كثــرية مجــع بعضــها أبــو بكــر عتيــق بــن مــؤمن (ت:
جـــال الواليـــة واملعرفـــة، عنـــوان: (مفتـــاح الســـعادة). ورىبَّ ابـــن العريـــف مجاعـــات مـــن ر 



     
 

 151 

) ، 550مـــنهم ابـــن اإلقليشـــي (ت:,  واصـــلوا دعوتـــه ونشـــروها يف األنـــدلس واملغـــرب
) وابــن 557) وابــن ومل (581) واألندرشــي (530) وابــن املــدرة (569وابــن قرقــول (ت:

ء النصـاري 520) وسـعيد بـن معاويـة األمـوي (563مناره احلجـري ( ) وأبـو الوليـد زكـ́ر
وكـان  ) وابن خـري الفاسـي اإلشـبيلي ، وابـن بشـكوال.548ؤمن () وعتيق بن م590(

ابـــن العريـــف معاصـــرا لصـــويف آخـــر يـُعَّـــُد مـــن أعـــالم التصـــوف األندلســـي، هـــو عبـــد 
الســـــالم بـــــن أيب عبـــــد الـــــرمحن بـــــن أيب الرجـــــال، املعـــــروف sيب احلكـــــم ابـــــن برجـــــان 

األمـــر و )، مؤلـــف ( شـــرح أمســـاء هللا احلســـىن، أو لســـان احلـــق املبثـــوث يف 537(ت:
اخللق). وله تفسري للقرآن و كتب أخرى ككتاب (عـني اليقـني)، ذكـره ابـن خلـدون 

) يف ( صـــــلة 708يف فتـــــواه، وكتـــــاب ( اإلهلـــــام واإلشـــــارات)، ذكـــــره ابـــــن الـــــزبري(ت:
برجــان مراســالت تظهــر إجــالل كــل منهمــا الصــلة). وكانــت بــني ابــن العريــف وابــن 

مــا السياســية حســبما يبــدو ، إذ  لآلخــر . لكــن وقعــت بينهمــا جفــوة بســبب موقفه
الذي كان  كان ابن برجان مؤيدا للثورة ضد السلطان اجلائر ، بعكس ابن العريف 

يـــرى أن ال فائـــدة حقيقيـــة تُرجـــى مـــن ذلـــك، وأن ال يُواجـــه الســـلطان إال Lملوعظـــة 
والنصيحة. وموقـف ابـن برجـان كـان قريبـا مـن اجتـاه  متصـوف آخـر هـو أبـو القاسـم 

)، الـــذي تـــزعم ثـــورة املريـــدين ضـــد 546 املعـــروف Lبـــن قّســـي (ت:محـــد بـــن احلســـنيأ
جع إليــه فيمــا بعــد، ، وخلّــف كتــاب ( خلــع النعلــني) الــذي ســنر 539املــرابطني ســنة 
) األســتاذ املغــريب حممــد األمــراين الــذي مــن مقّدمتــه اقتــبس 1418ســنة ونشــره أخــريا (

  هذا الباب.
  

غــريب يف القــرون الســتة األوىل قــد وال شــك أّن إشــعاع مــدارس التصــوف املشــرقي وامل
تبـــاع كبـــار الشـــيوخ مـــن أمثـــال احلســـن البصـــري (ت: أانتشـــر يف األنـــدلس بواســـطة 
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)، وأمحــد الرفــاعي 297)، واجلنيــد (ت:243)، وأئمــة آل البيــت، واحملاســيب (ت:110
)، وأيب 572)، وأيب يعـــزى املغـــريب (ت:561)، وعبـــد القـــادر اجلـــيالين (ت:578(ت:

  ).589مدين (ت:
  

بكــر حممــد بــن احلســني  أبــوومــن مشــاهري صــوفية األنــدلس يف هــذا القــرن الســادس: 
). كــــان فقيهــــا ظــــاه́ر عاملــــا Lحلــــديث، منقطعــــا للزهــــد 537أو536امليــــورقي ( ت: 

والعبادة على pج ابن العريف، والشيخ حممد بن الكبش الذي حاول إصالح ذات 
حممـد بـن خلـف الشـبوقي، وعلـي  البني بـني ابـن العريـف وابـن برجـان، وأبـو عبـد هللا

)، وابن اخلراط أبـو 557أو  552بن حممد بن عبد الرمحان املعروف Lبن النفري (ت:
)، وأبـــو 574)، وأبـــو عبـــد هللا بـــن ا¦اهـــد اإلشـــبيلي (ت:580حممـــد اإلشـــبيلي (ت:

حممــد عبــد هللا بــن عبــد الواحــد بــن حمفــوظ، وأبــو احلســن علــي بــن غالــب بــن دفــني 
L الــذي كــان مــن خاصــة أصــحاب ابــن العريــف، 568ملغــرب (ت:القصــر الكبــري ،(

كــان متزعمــا   الــذي  مثلــه مثــل حممــد بــن يوســف بــن األLر، وأبــو احلســن بــن مــومن
امــتحن وســجن، مثلــه مثــل أيب الــذي بقرطبــة أنصــار ابــن قســي، وأبــو بكــر بــن منــاره 

البلنســي يراسـله ، وأبــو بكـر بـن أيب خليـل  وكــان ابـن العريـف , احلسـن سـيد املـالقي
الغفــور بــن إمساعيــل بــن خلــف  مــن تالميــذ ابــن العريــف أيضــا، وأبــو حممــد عبــد هللا

، عنــد 540الســكوين، مــن لبلــة الزم ابــن برجــان وابــن العريــف، ورحــل للمشــرق ســنة 
احتدام ثورة ابن قّسي، وأبو عبد هللا حممد بن سامل، كان صديقا البـن قسـي ومـات 

)، كـان زاهـدا مرابطـا  علـى السـاحل البحـر يف 558بفاس، وأبو الوليد بن املنذر(ت:
رLط الرحيانــة، صــحب ابــن قســي، مث انقلــب عليــه، وكــان يرتاســل مــع ابــن العريــف. 

  خبصوص هؤالء الصوفية ينظر:و 
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  ابن الزبري: صلة الصلة. / 6و5ابن عبد امللك املركشي: الذيل والتكملة: السفر  -
  التاديل: التشوف إىل رجال التصوف. / معجم الصديف / 2ابن األLر: احللة اجلزء -
  ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك للقاضي عياض. -
  ابن بشكوال: الصلة –  2املقري: نفخ الطيب اجلزء -
  ابن العريف: مفتاح السعادة. –ابن فرحون: الديباج  -

  

  مواقف الشيخ مع الشيوخ السابقني
  

  

  أبت      قلو¶م أن تسكن اجلو والسما فلله قوم يف الفراديس مذ
  )67(دي:                                                       

ســـياحات الشـــيخ يف املغـــرب واملشـــرق وصـــحبته لعلمـــاء وأوليـــاء عصـــره أ�حـــت لـــه 
طالع على تراث الصوفية الذين سبقوه، فقرأ جّل كتبهم، ومسع الكثري من أقواهلم اال
ا´ xليفــه، جنــد حتــاليال وشــروحا أو تعليقــات علــى نــوأحــواهلم. ويف ث خبــار ســريهمأو 

Êم، وقـــد مجــع الباحــث الدمشـــقي حممــود حممــود الغـــراب مجلــة مـــن  مقــوالÊم ونظــ́ر
نصـــوص الشـــيخ يف هـــذا املوضـــوع يف كتـــاب عنوانـــه: ( شـــرح كلمـــات الصـــوفية مـــن  

  يلي:كالم الشيخ األكرب حمي الدين بن العريب )، نوجز مسائله فيما 
  هـ): حلل الشيخ أقواله التالية:14(ت: τ أبو بكر الصديق – 1
-I:93-94-95-270-271/II:619-641/III:371(العجــــــــــز عــــــــــن درك اإلدراك إدراك  -

429-555/IV:283(...  

-I:415-476-584-608/II:351-454-514(مـــــا رأيــــــت شــــــيئا إال رأيــــــت هللا قبلــــــه   -
567/III:116-147-153-226-239-255-378-559/IV:58(  
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  )II :481 /IV:275الطبيب أمرضين (  -
  ): zقش الشيخ أقواهلا التالية:135( ت:  رابعة العدوية – 2
  

  

  أحبك حبني حب اهلوى        وحـبا ألنك أهـل لذاك
                                                )II:359(  

  

حــاال ومقامــاً، وقــد فصــلت zقــش قوهلــا هــذا مث قــال عنهــا إpــا أربــت علــى الرجــال 
  وقسمت رضي هللا عنها، وهو أعجب الطرق يف الرتمجة عن احلب.

  )IV:447شغلي مبوافقة مراده فيما جرى، شغلين عن اإلحساس ( -
) I:418-454-/IV:57-432أرأيتم لـو مل خيلـق جنـة وال zرا، ألـيس sهـل أن يعبـد ( -

يُعبــد مــن حيــث ذاتــه بــل مــن كونــه قــال إpــا تشــري إىل الــدين اخلــالص، ولكــن هللا مل 
  إهلا، خالفا لقوهلا رضي هللا عنها.

): علـــق علــى قوهلـــا هــذا مبـــا I:743مســاكني أهــل اجلنـــة يف شــغل هـــم وأزواجهــم ( -
 ¿L خالصته: بل هي املسـكينة يف جتـريح الغـري ببـادي الـرأي. فأهـل اجلنـة يف شـغل

  هم وأزواجهم!.
  كتاب تلقيح األذهان).  II:413  /IV :545) (160(ت:  إبراهيم بن أدهم – 3
  ).IV:545-546) (183(ت:  ابن السماك – 4
  ).IV:547( مسكينة الطفاوية – 5
) قــال عنــه إنــه ال يعتــرب مــن الصــوفية، ولكنــه صــادف 149(ت:  أبــو العتاهيــة – 6

حقا يف قوله املشهور الذي قال عنه شاعر وقتـه احلسـن بـن هـانئ:" وددت أن هـذا 
   جبميع شعري " وهو:البيت الواحد يل
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  آية       تدل على أنه الواحد] كل شيء له  [ ويف
  

  

)I:184-460-471-636/IV:294(  

  ) وافقه الشيخ يف قوله:215(ت: أبو سليمان الداراين – 7
  ).I:251لو وصلوا ما رجعوا، وإمنا ُحرموا الوصول لتضييعهم األصول ( -
خ لذي النون إجـالال كبـريا حـىت ألـف الشي كنُّ ): يُ 245(ت: ذو النون املصري – 8

يف أقوالـــــه وأحوالـــــه كتـــــاL كبـــــريا عنوانـــــه: ( الكوكـــــب الـــــدري يف مناقـــــب ذي النـــــون 
ر عـــام   1988املصـــري)، ترمجـــه و نشـــره Lلفرنســـية الباحـــث الفرنســـي روجـــي دالد́ر

تـه الروحيـة، الثـاين اوقسمه إىل أربعة أقسام: األول يف حياة ذي النون وأحواله ومقام
مقامــا وحــاال للســالكني، الثالــث: أوصــافه  60فه لنحــو صــتعاليمــه ومراســالته وو يف 

لطبقات األوليـاء الـذين لقـيهم أو صـحبهم ووقائعـه معهـم، الرابـع ابتهـاالت ومناجـاة 
وقصص و خطب ومـواعظ لـذي النـون. وقـد استشـهد الشـيخ بوصـا´ه ومسـائله يف  

و(الفتوحـــات)، خصوصـــا كتـــب أخـــرى لـــه كــــ: ( روح القـــدس) و(حماضـــرة األبـــرار) 
Lب الوصـــــا´. وأهـــــم  560يف معرفـــــة مقـــــام احملبـــــة، ويف البـــــاب األخـــــري  278البـــــاب 

: I(املســائل الــيت ورد فيهــا ذكــر امســه تتعلــق بعــامل احلقيقــة واملثــال ومســاع ميثــاق الــذر 
128-151-578-621-670/II:82-108-134-194-195-338-346-420-
566/IV:530-532.(...  

): أبو يزيد و أبو مدين مها أكثـر الرجـال ذكـرا 1261(ت: البسطامي زيديأبو  – 9
يف كتــب الشــيخ، حــىت أنــه خصــص كتــاL مســتقال يف شــرح أقــوال وأحــوال أيب يزيــد 

)RG:461 مــر إهلــامي يف ســبتة، ويف الفتوحــات شــرح بعــض أحوالــه وأقوالــهs ألفــه ،(
  التالية: 

  )I :480-717/II:191ورع أيب زيد ( -
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  )II:370-527 /IV:388زيد للحق (طلب أيب ي -
  )IV:493إشارة أيب يزيد أنه قطب الوقت ( -
  )I:99بيت األبرار أليب يزيد ( -
  ).IV:532الرجل الذي ينام الليل كله مث يصبح يف املنزل قبل القافلة (  -
  )II:369قول أيب يزيد على طي األرض وخرق العادات ( -
  ).III:117-215-/IV:184-203-433فضل رؤية أيب يزيد وأمثاله ( -
  )III :93-94-414-/IV:206استظهار أيب يزيد للقرآن ( -
  )I:53 /IV:412قوله: حدثين قليب عن ريب ( -
/ I:31-280(أخذمت علمكم ميتا عن ميت وأخذz علمنا عن احلي الذي ال ميوت  -
II :253 /III:139-140-413.(  

ويسـلم ¶ـم مـا يتحققـون بـه، فقولـوا  إّذا رأيتم من يؤمن بكالم أهل هـذه الطريقـة، -
  )I: 33 /II:646له يدعو لكم، فإنه جماب الدعوة (

  )I:529أربع تكبريات ( ماطلعت على اخللق فرأيتهم موتى فكربت عليه -
ال يذوقــه أحــد مــن البشــر غــريه  ρمقــام كمــال العبــودة الــذي zلــه ســيدz حممــد  -
)I:230.(  
-I:116-167-251حبييب فال صـرب لـه علـّي " (  خماطبة أيب يزيد بقول: " ردوا إيلّ  -

252-757 /II:556/IV:185.(  

  )III:136قوله ليس يب يتمسحون ( -
-I:690/II:16-35-214-263-350-487 /III :229التقرب إىل هللا Lلذلة واالفتقـار ( -

373/IV:17-529.(  

  ). II :561/III:207/IV:231(خماطبة أيب زيد: " اترك نفسك وتعال"  -

  ).II:646/IV:13-36-39-40-408قوله: ال صباح يل وال مساء (  -
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 -I:83-187-223 أبـو يزيـد مـن رجـال األعــراف الـذين خرجـوا عـن قيـد الصــفات ( -

251/II:133-187-360-386 /IV:57.(  
-I:356-/:II73-187-558/III 73-85قولـــــــــه: أz اليـــــــــوم ال أضـــــــــحك وال أبكـــــــــي ( -

86/IV:59-97(  

  )II:29-208/IV:143 ألبكي (قوله: إمنا جوعين -
  .I:479/II:19-521/III:464قوله: أريد أن ال أريد ألين أz املراد وأنت املريد ( -
-I:252-650 /II  :297-316قولــه: العـــارف فـــوق مـــا يقـــول والعـــامل حتـــت مـــا يقـــول( -

318.(  

  الفرق بني العامل والعارف ( كتاب مواقع النجوم) -
: I:511/III :212-213 /IVليــــه مــــن هــــو جليســــه؟ (قولــــه: ´ عجبــــا كيــــف حيشــــر إ -

109.(  

/ I :233-516-561قيـــل لـــه: أيعصـــى العـــارف؟ فقـــال: وكـــان أمـــر هللا قـــدرا مقـــدورا (
II:23-370-491-512/III:480-487/IV:47-125-235(  

-I:695/II:412/:III146-219-281( ]إن بط<<ش رب<<ك لش<<دید[قولــه: عــن اآليــة  -

333-553/IV:87(  

  ).I :511-746-/ II:408-524/IV:185-308عذوبة العذاب (كالمه عن   -

  ).I:108-272-618/ II:361 /III :117-305/IV:11-118-262اإلنّية اإلهلية ( -
  )I :175-344/II:479/IV :57-90-262-414تسبيح أيب يزيد (  -

  )II:548-551-552قوله: الرّي حمال (  -
  لة االنتصار)قوله: السالك مردود و الطريق مسدود ( رسا -
  )IV:57شفاعة أيب يزيد ( -
  )IV-204( ] ال یسأل عما یفعل وھو یسألون[قوله يف آية:  -
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  ).IV:8-48وسع الرمحة ووسع قلب العارف (  -
  )II:222-641/III:329االسم األعظم عند أيب يزيد ( -
 قوله: " دعوت اخللق إىل هللا كذا وكذا سـنة مث رجعـت إليـه فوجـدÊم قـد سـبقوين -

 ) "I:561.(  
): كثريا ما استشهد الشيخ بقولـه:" عرفـت 286أو  277(ت:  أبو سعيد اخلراز -10

-I:184-189-471-651/II:40-476-512-605هللا جبمعــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــني الضــــــــــــــــــــدين" (
660/IV:40(...  

  ):283(ت: سهل بن عبد هللا التسرتي – 11
  )II :20/III:488/IV:57القرآن ( هاستظهار  -
  ). I:515/II:20-102/III:86-302/IV:402-407سجود قلبه ( -
  ).II :662/III:466مناظرته مع إبليس ( -
  ).II:60/III:220/IV: 274تسميته احلق املخلوق به العدل (  -
  ).I:710ال أعلى يف اإلنسان من الصفة اجلمادية ( -
  ).II :11-12قوله عن رجال الغيب ( -
  ).III:395قوله عن الربزخ وتصحيح الشيخ لقوله (  -
 -II :355/III:544/IV :248-249-409-438قولـــــه عنـــــد ســـــؤاله عـــــن القـــــوت: هللا ( -

  فلك البطن من مواقع النجوم).
/منزل املرياث األنبيـائي I:42/II :93-154-462-479-551 كالمه عن سر األلوهية (  -

  من مواقع النجوم/ الفصل السابع من فصوص احلكم.
  )297ت:بن حممد ( أبو القاسم اجلنيد – 12
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قيــــل لــــه: مب نلــــت مــــا نلــــت؟ فقــــال: جبلوســــي حتــــت تلــــك الدرجــــة ثالثــــني ســــنة  -
)I:31.(  
-I :404-607-631-/II:162/III:8قولـــــه: علمنـــــا هـــــذا مشـــــيد Lلكتـــــاب والســـــنة (  -

55/IV:262-419.(  
  )I :199/II:368-591مىت يبلغ درجة احلقيقة ( -
  )II :684/IV :549قوله عن وله الشبلي والتواجد ( -
  )II:200-432قوله يف التوحيد: إن كنت أجريه فأz أمليه ( -
-I:74-285-688/II: 211-262قولـــه: إن احملـــدث إذا قـــورن Lلقـــدمي مل يبـــق لـــه أثـــر( -

316-597/III:127.(  
) أجـاب الشـيخ علـى رابـعالقرن ال ئل(ت: أوا حممد بن علي احلكيم الرتمذي – 13

) وشـــرح 73البـــاب:II(خـــامت األوليـــاء) ( الـــيت طرحهـــا يف كتابـــه 155أســـئلته وعـــددها 
  ).I :182-184/II:50/III :45-458 /IV:64-349اصطالحه: ملك امللك (

) وقولـــه: " مـــن جـــالس II:143) كالمـــه يف التوبـــة مـــن التوبـــة ( 303(ت: ُرومي – 14
/ III:366أهل هللا وخالفهم يف شيء مما يتحققـون بـه نـزع هللا نـور اإلميـان مـن قلبـه" (

IV:183.(  
  )309(ت: احلسني بن منصور احلالج – 15
  حال أويس القرين يف اإليثار و مقارنته حبال احلالج ( روح القدس). -
  ).IV:84-241قه حبال العظمة (حتق -
  )II :126-401 /IV:328مبنزلة كن منه ( منك قوله: بسم هللا  -
  )I:169كالمه عن طول احلرف وعرضه (  -
  )II :656 /IV :156(قوله : " ولدت أمي أLها "  -
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  )II :320 /III :80-117ما يف الوجود إال هللا (  -
  )II :370 /III:17/41حماكاته للقرآن (  -
  ).II :337-362/IV:143قوله: [ ما قّد يل عضو وال مفصل إال وفيه لكم ذكر] ( -
  قوله: [ سقاين مثل ما يشرب كفعل الضيف Lلضيف] ( رسالة االنتصار). -
شيخ لروح احلالج حـول التوحيـد وسـبب قتلـه ( كتـاب التجليـات: جتلـي حماورة ال -

  العلة).
  ).RG:651السراج االوهـاج يف شرح كالم احلالج). (:(وللشـيخ كـتاب عـنوانه -

  هـ). 334أبو بكر جحدر بن الشبلي البغدادي ( ت: – 16
  ).I :677احلج عند الشبلي ( -
  ).IV:545وصيته ( -
  )I:74-102ليت حتت الباء (قوله: أz النقطة ا -
  )II:293قوله: العبادة ال تكون Lلشركة ( -
  )II:546بني الشبلي واحلالج ( -
  )I:250-479 /II:207-532وهله ووْجُده ( -
  )I:115-741/II:244-245-358/IV:36الذكر وغريه الشبلي (  -

  ):342( ت:  أبو العباس القاسم بن القاسم السّياري  - 17
مواقــع / I:201-609-650/II:213-396/IV:192لتـذ عاقــل مبشـاهدة قـط (قولـه: مـا ا -

  النجوم)
  هـ):361أو  354( ت:  عبد احلبار النفري حممد بن – 18
  ).I :607/III :37-147مواقفه: موقف السوا ( -
  ).II:609موقف وراء املواقف ( -
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  ).I:237-392موقف الليل يل ال للقرآن يتلى ( -
  ر القطب ( كتاب منزل القطب واإلمامني)النفري يف منزل وزي -

  ) شرح الشيخ أقواله التالية:386(ت: أبو طالب املكي – 19
  )I:184-266ال تكرار لنفس التجلي (  -
/ كتـــــاب II:601ال يـــــرى مـــــن لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء إال مـــــن لـــــيس كمثلـــــه شـــــيء ( -

  الرتاجم).
  ).II:39/III:43مشيئته تعاىل عرش ذاته ( -
  ).I:236-441س اإلنسان (الفلك جيري sنفا -

) zقــش الشـــيخ قولـــه: إن مــا كـــان معجـــزة 418(ت: أبــو إســـحاق األســـفرايين – 20
  ).II:8-374لنيب على حدها ومشول لوازمها، ال يكون ذلك أبدا كرامة لويل (

  هـ):405(ت: أبو علي الدقاق – 21
  ).II:143تقسيم التوبة عنده ( -
  ).II:516-517-518-519نسب إليك (قوله: اجلمع ما سلب عنك والفرق ما يُ  -

  ).II:537الُوجد ال ُميلك (
  ).478(ت:  أبو املعايل احلويين إمام احلرمني – 23
  ).II:584قوله: Lلعلم يُعلم العلم كما يُعلم سائر املعلومات ( -
  ).IV:52حصول العلم عقيب النظر ضرورة ( -

  :عليم األسود – 24
  ).I:234-236/II:277-278/IV:211قوله: األعيان ال تنقلب ( -

  ) zقش الشيخ مسائله التالية:505(ت:  أبو حامد الغزايل – 25
  )II:645دخوله إىل الطريق ( -
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  ).II:3-19-262-569الفرق بني الويل والنيب فيما ينزل به امللك ( -
  ).II:496قوله: املكاشفة أمت من املشاهدة (  -
  ).I:160-181قوله: ال يعرف هللا إال هللا ( -
-I :4-45-259-552/II:103-321قولـــه: لـــيس يف اإلمكـــان أبـــدع مـــن هـــذا العـــامل ( -

345/IV:260(  
: لوال هذا العلم الغريب لكنا على خري كثري ( -   ).I:643قوله يف ر́ؤ
  ).II:622سبب التلبيس والعصمة منه ( -

  ) قال الشيخ عنه: كان عدال قطب وقته.561(ت:  عبد القادر اجليالين – 26
  )....I :201-233-588/II:14-19-223-308/III:560مقامه و حاله ( -
  ).II:90كالمه حول األنبياء واألولياء (  -
  ).I :201/II:19-49-80-130-392عالقته مبحمد بن قائد ( -
  :أبو السعود بن الشبلي البغدادي -
  ).I:201-233/II:80-131-370مقامه مع املالمتية ( -
  )I:187-558/II:370حنن تركنا احلق يتصرف لنا ( قوله حملمد بن قائد: -
  )II:370قوله: ماهي إال الصلوات اخلمس وانتظار املوت ( -
  ).I:248/II:522قوله يف العقالء ا¦انني ( -
  )II:19اجتماعه برجل من رجال املاء ( -
  ).II:368-369قوله يف السماع ( -
  ).II:624-627معرفته حبال شيخه عبد القادر ( -
  هـ).589(ت:  أبو مدين شعيب -28 -
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وخنــتم هــذا الفصــل بــذكر بعــض الرجــال الــذين روى الشــيخ عــنهم األخبــار الصــوفية 
ـــــــذين ســـــــبقوه، وورد ذكـــــــرهم يف ( الفتوحـــــــات) أو ( روح القـــــــدس) أو  ـــــــاء ال واألولي

  (الكوكب الدري يف مناقب ذي النون املصري).
  

  فمن إشبيلية:
يم اخلزرجــي، ذكــره يف اإلجــازة Lســم عبــد عبــد املــومن بــن حممــد بــن عبــد الــرح – 1

)، وذكـــــر يف الكوكـــــب اجتماعـــــه بـــــه علـــــى 597املـــــومن بـــــن القرشـــــي اخلزرجـــــي (ت:
  ضفاف الوادي الكبري Æشبيلية قرب Lب غالش.

  أبو عبد هللا حممد بن عيشون، ذكره يف روح القدس والكوكب. – 2
ي، وذكـر يف الكوكـب احلاج أبو بكر حممد بن علي بن أخـت أيب الربيـع املقـوق – 3

  اجتماعه به يف حي العكارين.
أبــــــو احلســــــن علــــــي بــــــن عبــــــد هللا بــــــن عبــــــد الرمحــــــان اللخمــــــي الفيــــــزيت (ت:  – 4

)،وصــــفه يف الكوكــــب sنــــه منــــوذج للتـــــاجر األمــــني، كمــــا ذكــــره يف الفتوحـــــات 646
)II:302 .يف شأن اإلهلية وإحصائها رواية عن ابن حزم (  

  

  ومن املغرب:
)، اجتمــع 600حيــي بــن الصــائغ األنصــاري، احملــدث الناســك (ت:أبــو احلســني  – 5

  ، وذكره يف روح القدس واإلجازة.589الشيخ به يف سبتة عام 
أبو عبد هللا حممد بن القاسم بن عبد الرمحان بن عبد الكـرمي التميمـي الفاسـي  – 6

وأخذ عنه  594)، ذكر يف الفتوحات والكوكب اجتماعه به يف فاس عام 603(ت: 
  رقة. وروى عنه أقواال لذي النـون عن طـريق السلمي والقشري.اخل
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) وذكـره مـرة واحـدة I:223أبو عبد هللا بن خزر الطنجي، ذكره يف الفتوحات ( – 7
  يف الكوكب.

أبـــو حممـــد عبـــد احللـــيم بـــن عبـــد هللا املراســـيين الغمـــاد، عابـــد مدينـــة ســـال (ت:  – 8
  أحد الصاحلني الذين صحبهم الشيخ.هو ) و 590

  

  ويف مكة:
أبـــو حممـــد يـــونس بـــن حيـــىي بـــن أيب احلســـن بـــن أيب الربكـــات اهلـــامشي العباســـي  – 9

)، ذكـــــر الشـــــيخ يف اإلجـــــازة أنـــــه أخـــــذ عنـــــه صـــــحيح 608القّصـــــار البغـــــدادي (ت:
البخاري، وذكره يف الكوكب حنو املائة مرة عند روا´ته ألقوال ذي النون، اليت رواها 

  ).IV:524( 599أبو نعيم. صحبة الشيخ يف مكة عام 
) IV:147أبــو عبــد هللا حممــد بــن أيب الصــيف اليمــاين، وصــفه يف الفتوحــات ( – 10

 60)، وذكــره يف الكوكــب أكثــر مــن 609مبفــيت احلجــاز، وأنــه كــان يســكن مبكــة (ت:
ته عن ابن اجلوزي.   مرة، أخذ عنه مر́و

  

  ويف بغداد و املوصل:
حممــد بــن علــي بــن اجلــوزي،  مجــال الــدين أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي بــن – 11

العالمـــــة اخلطيـــــب، الـــــواعظ املشـــــهور، الفقيـــــه احلنبلـــــي، صـــــاحب التـــــآليف الكثـــــرية 
  )، ذكره الشيخ يف اإلجازة.597(ت:

رضي الدين أبو اخلري أمحـد بـن إمساعيـل بـن يوسـف الطالقـاين القـزويين (ت:  – 12
  يخ يف اإلجازة.) الفقيه الشافعي املدرس Lلنظامية، وخطيب بغداد، ذكره الش590
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أبو حممد عبد العزيز بن أيب نصر بن املبارك بن حممـود األخضـر اجلنبـاذي مث  – 13
، وروى 601)، اإلمام احلـافظ احملـدث، لقيـه الشـيخ ببغـداد عـام 611البغدادي (ت: 

  عنه احللية أليب نعيم.
ضــياء الــدين أبــو أمحـــد عبــد الوهــاب بــن علـــي بــن ســكينه البغــدادي مســـند  – 14
)، ذكـره يف اإلجـازة والكوكـب، وأخـذ عنـه رسـالة القشـريي ببغـداد 607ق (ت: العـرا
  .601عام 

عمــــاد الــــدين أبــــو الثنــــاء حممــــود العيــــان، لقيــــه Lملوصــــل، وذكــــره يف اإلجــــازة  – 15
مناقـب األبـرار) يف (وحماضرة األبرار وأخذ عنه كتب ابن مخيس احلميـدي الـيت منهـا 

  أخبار ذي النون.
  

  ويف الشام:
أبو غامن حممد بن هبة هللا بن حممـد بـن أيب جـراده، وهـو عـم أيب العـدمي ومـن  – 16

  أكابر علماء الشام، اجتمع Lلشيخ يف حلب.
عبد الرمحان بن عبد هللا بن علوان احلليب، ذكر الشيخ أخـذه عنـه يف اإلجـازة  – 17

  و الكوكب وكان جيتمع به يف املسجد الكبري حبلب.
، ذكـره يف اإلجـازة، ومسـع عنـه يف دمشـق وروى رسـالة حممد بن حممد البكري – 18

  القشريي...
  بدا[ت الشيخ يف الطريق: معارج املعرفة

ذكـــرz يف فصـــل طفولـــة الشـــيخ أّن طاقاتـــه الروحيـــة الكامنـــة بـــدأت أحيـــاz تطفـــو يف 
 12وعمـره حـوايل ی<س وعيه بعـد أن أنقـذه هللا مـن مـرض بربكـة تـالوة  والـده سـورة 

ا شارف 
ّ
البلوغ، ويف أحد بيـوت هللا، فاضـت مخـرية تلـك الطاقـات الروحيـة سنة. ومل
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املتأججـــة يف كموpـــا مـــن Lطنـــه علـــى ظـــاهره، فانقلـــب مـــن صـــحبة أبنـــاء امللـــوك إىل 
التجـــرد pائيـــا وإىل آخـــر عمـــره ملالـــك امللـــوك، وظهـــر عليـــه ســـّر خطـــاب هللا تعـــاىل 

  ]وألقی<<ت علی<<ك محب<<ة من<<ي و لتص<<نع عل<<ى عین<<ي[: υلكليمــه موســى 

يصف الشيخ هذا اجلذب الرLين فيقـول مـا خالصـته: [ سـبب .  طھمن  39اآلية 
خروجي من العسكر ودخويل يف الطريق هو أّين خرجت يوماً بقرطبـة صـحبة األمـري 

يتـه يركـع ويسـجد بتواضـع أأيب بكر بن يوسـف بـن عبـد املـومن للصـالة Lملسـجد، فر 
تعــاىل، إال ألن الــدنيا ال قيمــة وخشـوع. فقلــت يف نفســي: مـا كــان األمــري خانعـا ¿ 

هلـــا إال يف الفـــرار إىل هللا تعـــاىل، ففارقتـــه يف نفـــس اليـــوم ومل أره بعـــد ذلـــك وجتـــردت 
  )A :52-64(للطريق].

ويف مقدمــة ديوانــه الكبــري يوضــح بدايــة هــذا التجــرد فيقــول: [... فــإين مــا زلــت مــذ 
شنشــنة ورثتهــا مــن  قلــدت احلمائــل بــدال مــن التمــامي أمتطــي اجليــاد وأقــدم األجــواد،

نظـــر يف صـــحائف الـــدفاتر، وأجـــول مبيـــادين العســـاكر ال أاألســـالف و األجـــداد، و 
مبجالس التناظر، مل أغش قط معان األدب، وال أنضيت إليـه ركـاب الطلـب، لسـت 

سىن املواهـب واجلـوائز، ال أفـرق بـني العلـم أأعرف سوى دين العجائز، وأرى أنه من 
ده يف عبـاده. ومل أزل علـى ذلـك مـدة مـن الزمـان إىل وأضداده، وال أميز مراتب وجو 

نظــر إّيل بعــني عنايتــه الــرمحن. فوجــه إيل يف املنــام حممــًدا وعيســى وموســى علــيهم  نأ
الصــالة والســالم. فأمــا عيســى فــأمرين Lلزهــد والتجريــد، وأمــا موســى فأعطــاين قــرص 

يل: " فقـــــال  ρالشــــمس وبشـــــرين Lلعلــــم اللـــــدين مـــــن علــــوم التوحيـــــد، وأمــــا حممـــــد 
استمســـك يب تســـلم ". فاســـتيقظت Lكيـــا، وقطعـــت بقيـــة ليلـــي �ليـــا، وجتـــردت يف 

لــــت ركــــاب اهلمــــة يف نيــــل مــــا zلــــه كــــل حلــــيم أّواه. مزعمــــي علــــى طريــــق هللا، وأع
فصحبت رجاال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه، وعاشرت سـادات مـا أعرضـوا عنـه قـط 

ــــه، فانتفعــــت خبــــدمتهم، وُمنحــــت لطــــا ــــتهم، مــــن وقــــت نظــــرهم إلي ئف األســــرار ¶مَّ
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خـذ عـن كـون آوعقدت على أين ال أرضى منه سبحانه إال بـه، فـإين مـا أحببـت أن 
ــــاين  إال عنــــه... إىل أن أمسعــــين صــــريف األقــــالم يف صــــدري Lألحلــــان، ونطقــــت املث

  واملثالث حبسب املطلوب من النقص والرجحان...]
)، أحـــــدثت فيـــــه II:557حــــدث للشـــــيخ إذن مـــــا يســـــميه هـــــو Lهلجـــــوم أو البـــــواده (

): [ االنزعــاج حـــال انتبــاه القلــب مـــن ســنة الغفلـــة II :492ويعرّفــه بقولـــه (  انزعاجــا
  والتحرك لألنس والوجد]. فكيف جتسد عمليا هذا التحرك ؟.

سـنة يف خلـوة Æحـدى مقـابر إشـبيلية  14جتّسد Lنقطاع  الشيخ وعمـره إذ ذاك حنـو 
سودكني يف كتاب (وسائل السـائل) را́و  للـذكر والتوجه. يقـول تلمـيذه إمسـاعيل بن

عن الشيخ: [ لقد كانت خلويت من الفجر، وكـان فتحـي قبـل طلـوع الشـمس. بعـد 
الفــتح جــاءين الرتتيــب يف األذكــار (؟) وغريهــا مــن املقامــات، ولزمــت مكــاين أربعــة 
عشــر شــهرا، وحصــل يل بــذلك األســرار الــيت ألفتهــا مجيعــا بعــد الفــتح. وكــان فتحــي 

  ة ¿ تعاىل معرفة خاصة من معارف السعداء].نّ لك اللحظة، واملجذبة يف ت
ضـــته ( ). فـــاحلق I:616و يف الفتوحـــات أيضـــا، قـــال الشـــيخ إّن فتحـــه تقـــّدم علـــى ́ر

تعــاىل هــو الــذي تــوّىل بعنايتــه تربيــة الشــيخ. وّلمــا جتلــت فيــه آÒرهــا، أحاطتــه نظـــرة 
كـــــن واســـــتقر يف اإلرث ورعايـــــة أرواح مجاعـــــة مـــــن الرســـــل، لينـــــال إرثهـــــم، إىل أن مت

املتعلـــق بســـورة النـــاس إنـــه اجتمـــع  270احملمـــدي األكمـــل. يقـــول الشـــيخ يف البـــاب 
Lإلمــام األّول وزيــر القطــب فأكــد لــه ذلــك. يقــول: [ ولقــد أنعــم علــّي هــذا ببشــارة 
بشـــرين ¶ـــا، وكنـــت ال أعرفهـــا يف حـــايل، وكانـــت حـــايل فـــأوقفين عليهـــا وpـــاين عـــن 

الشيوخ وقـال يل: ال تنـتم إال ¿، فلـيس ألحـد ممّـن لقيتـه  االنتماء إىل من لقيت من
عليك يد ممّا أنت فيه، بل هللا توّالك بعنايته. فاذكر فضل من لقيت إن شـئت، وال 
تنتسب إليهم، وانتسب إىل رّبك. وكان حال هـذا اإلمـام مثـل حـايل سـواء، مل يكـن 

ل يل الثقـــة عنـــدي عنـــه، ألحـــد ممّـــن لقيـــه عليـــه يـــد يف طريـــق هللا إال هللا. هكـــذا نقـــ
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وأخربين بذلك عن نفسه عند اجتماعي به يف مشهد برزخي اجتمعت به فيه. فللـه 
  احلمد واملنة على ذلك].

  

فـــــإن قيـــــل: مـــــا هـــــو الـــــذكر املختـــــار عنـــــد الشـــــيخ يف اخللـــــوة ويف اجللـــــوة للســـــلوك ؟ 
فاجلواب: من النصـوص الكثـرية للشـيخ يف هـذا املوضـوع، يظهـر أن أشـرف األذكـار 

فهــو  ،هللا)ا حتققــا هــو اســم اجلاللــة األعظــم (ده وأســرعها فتحــا وأوســعها وأعالهــعنــ
ومنـــه  ،راتـــباملوهـــو اســـم مرتبـــة األلوهيـــة اجلامعـــة لكـــل  ،الـــدال علـــى الـــذات العليـــة

تســتمد حضــرات كــل األمســاء احلســىن. وأهــل هــذا االســم املفــرد هــم أعمــدة الوجــود. 
فيمـا رواه مسـلم  ρلسـاعة لقـول النـيب فإذا مات آخرهم، متـور السـماء مـورا، وتقـوم ا

يف صحيحه: [ ال تقوم الساعة وعلـى وجـه األرض مـن يقـول :"هللا هللا"]. فاهلـدف 
واذكــر اســم ربــك [مــن اخللــوة تــرويض الــنفس علــى دوام ذكــره امتثــاال لقولــه تعــاىل: 

 ). يقـولII:152-154كلـه خلـوة (الوجود  لُيصبح  –املزّمل  8اآلية  ]وتبتل إليه تبتيال
ابــن ســودكني: [ ســألته رضــي هللا عنــه عــن حتريــر مقصــد اخللــوة واملعتــزل عــن النــاس 
فقــال رضــي هللا عنــه: يقصــد Êيئتــه احملــل ملــا جيــب عليــه للربوبيــة وقطــع العالئــق. مــىت 

  حصل ذلك استغىن عن اخللوة، وصارت خلوته وجلوته كما أنشد قائلهم:
  الكامل

  ثي من بينــهم بنهار´ مؤنسي Lلليل إن هجع الورى    وحمـدّ 
  

وقــد أمجعــوا علـــى أنّــه مــن وجـــد األنــس L¿ تعــاىل يف اخللـــوة، فــإّن أنســه Lخللـــوة ال 
التحقــق بقاعــدة "  وL¿]. فــاخللوة إحــدى روافــد الســلوك. واهلــدف مــن الســلوك هــ

مـــن عرفـــه نفســـه عـــرف ربّـــه". ومبقـــدار معرفـــة العبـــد بربّـــه يعبـــده حـــق عبادتـــه. وقـــد 
مــن الفتوحــات  177املعرفــة مكتــوLت كثــرية مــن أمههــا البــاب  خّصــص الشــيخ هلــذه

ــا نظــرz يف ذلــك، فوجــدzها منحصــرة يف 
ّ
حيــث يقــول: [ املعرفــة يف طريقنــا عنــدz مل
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العلــم بســبعة أشــياء وهــو الطريــق الــذي ســلكت عليــه اخلاصــة مــن عبــاد هللا: الواحــد 
لـــي احلــــق يف األشــــياء، علـــم احلقــــائق وهـــو العلــــم Lألمســـاء اإلهليــــة، الثـــاين العلــــم بتج

الثالـــث العلـــم خبطـــاب احلـــق عبـــاده املكلفـــني sلســـنة الشـــرائع، الرابـــع علـــم الكمـــال 
والــنقص يف الوجــود، اخلــامس علــم اإلنســان نفســه مــن جهــة حقائقــه، الســادس علــم 

املتصــل واملنفصــل، والســابع علــم األدويــة و العلــل]. مثّ فّصــل الشــيخ  هاخليــال وعاملــ
  ديعا مل يسبق إليه.هذه السبعة تفصيال ب

ــــه كتــــاب(وللشــــيخ تصــــانيف كثــــرية يف اخلـــــلوة والســـــلوك وآدا ــــه ومراحـــــله. ول اخللوة ب
): [... للجمـع بـني العبـادتني الظـاهرة يف حسـك I:391املطلقة) الذي يقول عنه: (

والباطنــة يف عقلــك، فتكــون مــن أهــل اجلمــع والوجــود. فإنّــك إذا طلبــت الطريــق إىل 
. وإذا طلبتــه مــن غايتــكهللا، كــان احلــق الــذي هــو املشــرع  هللا مــن حيــث مــا شــرعه

حيث ما تعطيه نفسك من الصفاء وااللتحاق بعاملها من التنزه عـن احلكـم الطبيعـي 
L عــامل الروحــاين خاصــة، ومــن هنــاك تنشــأ هلــا شــرائع لعليهــا، كــان غايتهــا االلتحــاق

هللا لــــه يف  األرواح تســــلك عليهــــا و¶ــــا، حــــىت يكــــون احلــــق غايتهــــا. هــــذا إن فســــح
األجل، وإن مات فلن يدرك ذلـك أبـدا. وقـد أفـردz هلـذه الطريقـة خلـوة مطلقـة غـري 
مقيدة يف جزء يعمل عليها املومن فيزيد إمياz، ويعمل ¶ا عليها غري املومن من كافر 
ومعطـــل ومشـــرك ومنـــافق، فـــإذا وّىف العمـــل عليهـــا و¶ـــا كمـــا شـــرطناه وقـــررzه، فإنّـــه 

ا هــو األمــر عليــه يف نفســه، ويكـون ذلــك ســبب إميانــه بوجــود حيصـل لــه مــن العلــم مبـ
هللا إن كـــان معطـــال، وبتوحيـــد هللا إن كـــان مشـــركا، وحبصـــول إميانـــه إن كـــان كـــافرا، 

Æخالصه إن كـان منافقـا أو مـر�L. فمـن دخـل تلـك اخللـوة وعمـل بتلـك الشـرائط  و
إال إن كــان ومــا  ســبقين إليهــا أحــد يف علمــي، مــاكمــا قــررz، أمثــرت لــه مــا ذكــرz، و 

 عليه، يؤتى احلكمة من يشاء. فإّين أعلم أّن أحـدا مـن ريوصل إّيل، فإّن هللا ال حتج



     
 

 170 

أهــل الطريــق مــا جيهلهــا إن كــان صــاحب كشــف �م، ولكــن مــا ذكروهــا،وال رأيــت 
أخــوz وولينــا أبــو  عنهــامــنهم نّبــه عليهــا إال اخللــوات املقيــدة، ولــوال مــا ســألين  اأحــد

يمـــون بــن آب التـــوزري مث املصــري املعـــروف Lلقســطالين ا¦ـــاور العبــاس أمحـــد بــن م
  اآلن مبكة ما خطر لنا اإلLنة عنها].

  

، وهكـــذا كانـــت خلـــوة الشـــيخ األوىل وهـــو صـــيب منطلقـــا ملعـــارج عرفانيـــة ال متناهيـــة
فاق واألنفس. وهلـذا جنـده يف األبيـات الـيت افتـتح ¶ـا حتقق فيها sسرار القرآن يف اآل

صـنفا  19الفتوحات الذي صنف فيه سور القرآن حسب فواحتها إىل من  22الباب 
ن منازل املعراج يف منازل القرآن فيقول:   يشـري إىل سـ́ر

  

  الكامل
  ه[عجبا ألقوال العقـــول السامية      إّن املنازل يف املنــازل ساري

  ]هكيف العروج من احلضيض إىل العلى      إال بقهر احلـضرة املتــعالي
ة هـي كتـب الشـيخ الـيت فّصـل فيهـا كيفيـات خمتلفـة ومتكاملـة هلـذه املعـارج الـيت وكثري 

  ميكن تصنيفها إىل مثانية وهي:
  

فــــاقي عــــرب مراتــــب الكــــون انطالقــــا مــــن الــــرتاب األرضــــي والعناصــــر آلاملعــــراج ا أوال:
Lلقلــــم األعلــــى  وانتهــــاءاحلســــية، ومــــرورا Lلســــماوات واألفــــالك والكرســــي والعــــرش، 

يف الـــرّق  ةراتـــب الكـــون يف هـــذا املعـــراج تظهـــر كـــآ´ت الفرقـــان املســـطور والنـــون. وم
  املنشور لآلفاق. وخّصص الشيخ له كتبا كثرية لبيان مراتبه أو جمموعها منها:

بفـاس، ورسـالة األنـوار فيمـا ُميـنح صـاحب اخللـوة مـن  594كتاب اإلسرا ألّفه عام   -
توفز ورســـالة االحتـــاد الكـــوين، بقونيـــة، وكتـــاب عقلـــة املســـ 602عـــام  ألفهـــااألســـرار، 

ـــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــ ومنهـــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــا:  167/198/367/371: أمههـــــــــــــــــا اتفتوحـــــــــــــــــن الوأب



     
 

 171 

 –ورســــائل أخــــرى كثــــرية منهــــا: العــــرش  ...7/8/11/13/60/61/62/63/64/65/295/307
 –اجلنــة  –مــآل العــامل  –العــامل  –والــدرة اخلضــراء  –الــدرة البيضــاء  –اهلبــاء  –الكرســي 

 –األزل  –أ´م الشــــأن  –الدميوميــــة  –الزمــــان  –الــــربوج  – الــــربزخ –النكــــاح الســــاري 
  احلركة...

  

املعــراج النْفســي الــذايت عــرب أحــوال ومقامــات الــنفس والقلــب والــروح والســّر،  �نيــا:
حيــــث تظهــــر مراحلـــــه ومدارجــــه ومعارفـــــه كســــور وآ´ت التنزيـــــل املرقومــــة يف اللـــــوح 

خ حــــول هــــذا املعــــراج أبــــواب احملفــــوظ، واملتنزلــــة إىل لــــوح الــــنفس. ومــــن كتــــب الشــــي
LL، وكتاب مواقع النجوم، وكتـاب  196الفصلني الثاين والثالث من الفتوحات وهي 

وجــوه القلــب، وكتــاب منــاهج االرتقــاء الــذي ذكــر فيــه ثالثــة آالف منــزل للســالكني 
)II:280 .ورسائل أخرى كثرية ،(  

املقابلـــة بـــني اإلنســـان معـــراج املضـــاهاة بـــني اإلنســـان واألكـــوان أي املناســـبة و  �لثـــا:
اجلامع املخلوق يف أحسن تقـومي ومراتـب الكـون وصـور الوجـود، وفيـه تنطـوي آ´ت 

ـــــخ ــــة) و ( اآلفــــاق يف ذات الســــالك. فصـــــّل الشي ــــدبريات اإلهلي ــــك يف (الت عنقــــاء ذل
ُمغــرب) وأبــواب مــن ( مواقــع النجــوم) و( نشــأة احلــق) و( اإلنســان الكامــل واالســم 

م الوهـــــــــــــــــب) وأبـــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــن الفتوحـــــــــــــــــات: األعظـــــــــــــــــم) و ( مراتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــو 
): [ فما من أمر حمصور II:16. ومن هذه املضاهاة قوله (6/308/360/361/362/375

يف العـــامل يف عـــدد إال و¿ رجـــال بعـــدده يف كـــل زمـــان حيفـــظ هللا ¶ـــم ذلـــك األمـــر]. 
): [... إّن هللا أودع العـــامل كلـــه يف األفـــالك، وجعـــل اإلنســـان جممـــوع I:157وقولـــه (

ق العامل كله (...) فما من شيء يف العامل إال ولـه أثـر يف اإلنسـان ولإلنسـان أثـر رقائ
  فيه ].
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املعـــراج املرياثـــي عـــرب حضـــرات األنبيـــاء والكــــّمل، ليأخـــذ الســـالك إرثـــه مـــنهم  رابعـــا:
اإلســفار عــن ده يف كتــاب ( العبادلــة) وكتـــاب (). وجنــIII :208حســـب اســتعداده (

ص احلكـم) وأبـواب متفرقـة مـن الفتوحـات، خصوصـا نتـائج األسـفار) وكتـاب (فصـو 
وغايــة هــذا املعــراج هــي تشــكيل  ؛73أبــواب الفصــل األّول و البــاب الطويــل الرائــع: 

ذات السالك بروح القرآن يف مرآة الذات احملمدية الكاملة، وهو ما عّرب عنه الشـيخ 
،  ρ): [... فـــــال تطلـــــب مشـــــاهدة احلـــــق إال يف مـــــرآة نبيـــــك III:251-252بقولـــــه (

رآتــــه مــــن احلــــق يف ميف واحــــذر أن تشــــهده يف مرآتــــك، أو تشــــهد النــــيب ومــــا جتلــــى 
مرآتــك ، فإنــه ينــزل بــك ذلــك عــن الدرجــة العاليــة، فــالزم االقتــداء واالتبــاع وال تطــأ 

مـن أهـل مكاz ال ترى فيه قدم نبيك، وضع قدمك على قدمـه إن أردت أن تكـون 
الزلفـى. وقـد أبلغـت لـك النصـيحة كمـا الدرجات العلى والشهود الكامل يف املكانة 

  أمرت...]. 
  

ج عــرب مراتــب احلــروف وأعــدادها sصــنافها الثالثــة اخلياليــة واللفظيــة ا املعــر خامســا: 
والرقيمــــة. وكــــل حــــرف مفتــــاح حملــــيط ال ســــاحل لــــه مــــن أســــرار العلــــوم. فالرتاكيــــب 

عـــداد الوجوديـــة واإلنســـانية والقرآنيـــة مؤسســـة عنـــد الشـــيخ علـــى أســـرار احلـــروف واأل
يقــول و ): [ فالعــدد حكمــه مقــّدم علــى حكــم كــل حــاكم]. II:215حــىت أنّــه يقــول (

)II:440 فاملنــــازل مقــــادير التقاســــيم الــــيت يف فلــــك الــــربوج (...) جعلهــــا مثــــاين ] :(
ــــاس  ــــا ذلــــك ألّن الن ــــا قلن وعشــــرون منزلــــة مــــن أجــــل حــــروف الــــنَـَفس الرمحــــاين. وإّمن

املنــازل حكـــم هـــذا العـــدد هلـــا. وعنـــدz يتخيلــون أن احلـــروف الثمانيـــة والعشـــرين مـــن 
Lلعكـس بـل عـن هـذه احلـروف كـان حكـم عـدد املنـازل]. وللشـيخ كتـب عديـدة يف 
أســـرار احلـــروف واألعـــداد، منهـــا كتـــاب (البـــاء)، وكتـــاب (اهلـــاء)، وكتـــاب (اليـــاء)، 
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الرمــز)، وكتــاب ( العمــل املــيم والــواو والـــنون)، وكـــتاب (وكتــاب ( األلــف)، وكتــاب (
، )العقــد املنظــوم يف علــم احلــروف(، وكتــاب ( أســرار احلــروف القرآنيــة)، وLحلــروف)

وكتــــاب ( األفــــراد واألعــــداد)، وقصــــائد ورســــائل حــــول األحــــرف املقطعــــة يف أوائــــل 
الّســور، وكتــاب ( املبــادي والغــا´ت)، والبــاب الثــاين مــن ( الفتوحــات)، وفيــه يقــول 

(امل): [... ســورة البقــرة:  فاحتــةأحــد مشــاهد هــذا املعــراج خــالل جوالنــه حــول عــن 
 zفقد جتلت لنا فيه أمـور جسـام مهولـة، رمينـا الكراسـة مـن أيـدينا عنـد جتليهـا، وفـرر
إىل العامل، حىت خـّف عنّـا ذلـك...]، وفيـه يقـول أيضـا: [إّن فصـول حـروف املعجـم 

ها نتزيد على أكثر من مخسمائة فصل، ويف كل فصل مراتب كثرية، فرتكنا الكالم ع
فيه يف كتــاب املبـــادي والغــا´ت إن شــاء هللا ]. وقـــد بلــغ الشــيخ غايـــة مل حــىت نســتو 

يسبق إليها يف الرسوخ يف علم أسرار احلروف. وكـان يفـاوض أهـل هـذا العلـم، لكنـه 
مل يهتم به من حيث تصريفاته الكونية، بل من حيث دالالتـه علـى احلقـائق اإلهليـة. 

): [...ولـوال أّين آليـت عقـدا أن I:190-191من ( الفتوحات) ( 26يقول يف الباب 
ال يظهــر مــّين أثــر عــن حــرف، ألريــتهم مــن ذلــك عجبــا (...) وهــو علــم شــريف يف 
نفســه، إال أّن الســالمة منــه عزيــزة. فــاألوىل تــرك طلبــه، فإنّــه مــن العلــم الــذي اخــتص 
هللا بــه أوليــاءه علــى اجلملــة، وإن كــان عنــد بعــض النــاس منــه قليــل، ولكــن مــن غــري 

ي يناله الصاحلون. وهلذا يشقى به من هو عنده، وال يسعد. فـا¿ جيعلنـا الطريق الذ
 .[¿L من العلماء  

  

املعراج عرب حضرات األمساء احلسىن تعلقـا وختلقـا وحتققـا. واألمسـاء احلسـىن  سادسا:
عند الشيخ هي مفاتيح الغيب وأمهات آ´ت القرآن اليت هي أّمهات آ´ت اآلفـاق 

 كتـاب ( إنشــاء الــدوائر)، وكتــاب (كشـف املعـىن عـن سـّر واألنفس. فّصل ذلك يف



     
 

 174 

ـــــباب الكـــــبري الرائـــــع  ــــاب  558أمســــاء هللا احلســــىن)، وال ، 177مــــن (الفتوحــــات)، والب
، وكتـــــاب ( االســـــم والنعـــــت )والكنـــــا´ت(وكتـــــاب (اإلشـــــارات يف األمســـــاء اإلهليـــــة) 

اإلهلـي)، وكتـاب (  م الثاين من كتاب (العبادلة)، وكتاب ( القسـمسَ والوصف)، والقَ 
[وقــد ذكــر الشــيخ أحيــاz طرفــا مــن أذواقــه يف التعلــق اجلاللــة)، وكتــاب (األحدية)..

  والتحقق والتخلق Lألمساء احلسىن. فهو مثال يقول يف حضرة االسم (املؤمن):
[ومن هذه احلضرات عبد املؤمن، وحتققت ¶ذه العبودية بعد دخويل هذه الطريـق   

مل ينله يف علمي أحد يف زمـاين غـريي، وال ابـْتُلـَي فيـه أحـد مـا سنة أو سنتني، حتققا 
ابتليت فيه، فقطعته حبيث أنه ما فاتين منه شيء، وصفا يل اجلو، ومل حيل بيين وبني 

  .)IV:204خرب السماء..] (

  وعن حضرة االسم املعز يقول:
كــل مــا فيهــا يــدعى يف املــأل األعلــى عبــد العزيــز، مل أذق يف  [ هــذه احلضــرة الــداخل 

  ).IV:206دخلته من احلضرات ذوقا ألذ منه وال أوقع يف القلب ] (
  وبعكس (املعز ) يقول يف حضرة االسم (القهار):

[ أكــرب العلمــاء مــن ال يكــون لــه حــظ يف حضــرة القهــر، فــال يكــون لــه اســم عبــد   
 القهار وال عبد القاهر ، وهو العارف املكمل املعتىن به، بل هو املعصوم. ومـا جتلـى

يل احلــق حبمــد هللا مــن نفســي يف هــذا االســم، وإمنــا رأيتــه مــن مــرآة غــريي، ألن هللا 
عصــمين منــه يف حــال االختيــار واالضــطرار، فلــم أzزع قــط، وكــل خمالفــة تبــدو مــين 
ملنازع فهي تعليم ال نزاع، فإين ما ذقت يف نفسي القهر اإلهلي قط، وال كان له مـن 

ســة وســلطنة] (هــذه احلضــرة يفَّ حكــم، فــإن النــزاع  ).ويف كالمــه عــن هــذا IV:215́ر
يقـول: [ التعلــق » كشــف املعـىن عـن سـر أمســاء هللا احلسـىن«االسـم يف كتابـه النفـيس

(Lلقهار): افتقارك إليه يف النصرة والتأييد، والتحقق: هذا االسم يف مقابلة ما خلـق 
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وأعدائـه  ع شهواتههللا يف خلقه من الدعاوي يف الربوبية، والتخلق: ملا ُكلف العبد رد 
Lالستيالء عليهم، فردعهم وأسرهم وظهر علـيهم، صـّح لـه نصـيب مـن هـذا االسـم، 

  وهو الذي يكثر منه القهر يف مقابلة املنازعني].
ويتكلم كذلك عن حضرة اللطف فيقول:[ نلت منها يف ُخُلقي احلظ الوافر، حبيـث 

ال أن كـــان ومـــا أين مل أجـــد أحـــدا فـــيمن رأيـــت وضـــع قدمـــه فيهـــا حبيـــث وضـــعت، إ
رأيتــه، لكــين أقــول: إنــه إن كــان مثّ فغايتــه أن يكــون معــي يف درجــيت فيهــا، وأمــا أن 
يكـــــون أّمت فمـــــا أظــــــن، وال أقطـــــع علــــــى هللا تعـــــاىل ، فأســــــراره ال ُحتـــــد وعطــــــا´ه ال 

  .)IV:239تُعّد].(
  

املعــراج القــرآين عــرب منــازل القــرآن ســوره وآ´تــه وكلماتــه وحروفــه وأعــدادها. ســابعا: 
وهو معراج اجلمع القـرآين والوجـود الفرقـاين. وهـو جـامع للمعـارج السـتة السـابقة مـع 

دات خت ):[ وأّمــا علــم اجلمــع والتفرقــة، II:40ّصــه ال pايــة هلــا. يقــول الشــيخ عنــه (́ز
فهو البحر احمليط الذي اللـوح احملفـوظ جـزء منـه، ومنـه يسـتفيد العقـل األّول، ومجيـع 

وما zله أحد من األمم سوى أولياء هذه األمة، وتتنـوع  املإل األعلى منه يستمدون،
جتلياته يف صدورهم على ستة آالف نوع ومئني.فمن األولياء من حّصـل مجيـع هـذه 
األنـواع كــأيب يزيـد البســطامي، وسـهل بــن عبــد هللا. ومـنهم مــن حصـل بعضــها. وقــد  

كمل إال هلذه كان لألولياء يف سائر األمم من هذه العلوم نفثات روع يف روع، وما  
،] فقولـه إن جتلياتـه علـى ρاألمة تشريفا هلم وعنايـة ¶ـم، ملكانـة نبـيهم سـيدz حممـد 

ستة آالف نوع ومئني يعين به آ´ت القرآن. وكـل كتـب الشـيخ شـرح هلـا أو تسـتمّد 
  منها.
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ـــا وأخـــريا: معـــراج الكمـــال األمحـــدي يف دميومـــة العبوديـــة، وهـــو معـــراج الصـــالة  �من
ألكــــرب اجلـــامع للمعـــارج الســــابقة، وفيـــه قـــرة عــــني اإلنســـان الكامــــل الدائمـــة. وهـــو ا

وخصـص الشـيخ لـه كتـاب (  -العلـق 19آيـة  ]َ◌اسجد واقت<ربو[املخاطب بــ: 
مـــن ( الفتوحــات)، و للعبـــادات األخـــرى األبـــواب  69التنــزالت املوصـــلية) و البـــاب 

، وبعــــــــــــــــــــــــــــــض أجوبتــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــــــــئلة الرتمــــــــــــــــــــــــــــــذي: 68/70/71/72
. وتتفــــــــــــــــاوت )5/8/9/10/11/12/99/100/109/110/111/112/128/147/148/149/154(

حظــــوظ كّمــــل األوليــــاء حســــب حتققهــــم حبقــــائق هــــذا املعــــراج يف الصــــالة األمحديــــة 
، وهــي الــيت وأشــرفهاالدائمــة الــيت روحهــا فاحتــة الكتــاب، وفيهــا تتحــق أكمــل رؤيــة 

. كـان ) [... فاحلق ال يراه غري نفسه مـن حيـث هويتـه..IV:38يقول الشيخ عنها (
 ياحلق ¶ويته بصرا هلذا العبد. فإذا رآه ¶ذا احلـال يكـون ممّـن رأى احلـق Lحلـق واملرئـ

): [ IV:203( أيضـابه حق. وهذه أكمل رؤية تكون حيـث كانـت ]. ويقـول عنهـا 
رؤية احلق Lلرؤية احملمدية يف الصورة احملمدية فإpّـا أّمت رؤيـة وأصـدقها ] . تلـك هـي 

 10آيـة  ]إّن الـذين يبايعونـك إّمنـا يبـايعون هللا[قيقـا لقولـه تعـاىل: غاية هذا املعراج حت
ـــه  –الفـــتح  رواه أمحـــد والبخـــاري والرتمـــذي ". (مـــن رآين فقـــد رأى احلـــق:"  ρوقول

وكلهــم عــن أيب قتــادة)، ألّن ُخُلقــه القــرآن فصــورته أكمــل جملــى للحــق تعـــاىل. وإىل 
  تلك املعارج، يشري الشيخ يف توشيحاته كقوله:

  

   الكثـيب    دعتين أشواقيإىل
  مشتاق ءحنو احلبـيب    دعا

  فيـا طبيـيب    هل يل من راق 
  ين    ذلك يف عدندْ ـفقال خِ                          
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  وقوله:
  حاز جمـدا سـنيا      من غـدا ¿ تقـيا

  بقـدمي العنـاية
  لرجـال الوالية

  الح نور اهلداية
  ا سجدا وُبكياالح شيئا فشـيئا        حني خرو 

  ´ منـري القلوب
  بشمـوس الغيوب
  نفحـات احلبيب

  تتواىل عليــنا          فرتيين احلق طلق احمليا
  

  بدا[ت صحبة الشيخ للشيوخ
  

بعد جذبته وخلوته األول وخروجه منهـا فياضـا Lلعلـوم اللدنيـة، جتـرد الشـيخ للعبـادة 
ق بيانــه. مث حصــلت لــه والســياحة وطلــب احلــديث الشــريف وعلــوم القــرآن كمــا ســب

يف بداية نبوته واليت انتهت بنزول :  ρفرتة روحية تذّكر بفرتة الوحي عند رسول هللا 
إّذا سجى ما ودّع<ك رب<ك وم<ا قل<ى ولآلخ<رة خی<ر  لوالضحى واللی[

تكلـم الشـيخ عـن فرتتـه  . ]لك من األول<ى ولس<وف یعطی<ك رب<ك فترض<ى
اآليــة  ]لــد الطيــب خيــرج نباتــه Æذن ربّــهوالب[وpايتهــا، فقــال وهــو يــتكلم علــى اآليــة: 

) [ اعلم أيدz هللا وإ´ك بروح القدس أّن هذا الذكر كـان IV:172من األعراف ( 58
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لنــا مــن هللا عــز وجــل ّلمــا دعــاz هللا تعــاىل إليــه، فأجبنــاه إىل مــا دعــاz إليــه مــّدة، مث 
الـيت ال بـد منهــا حصـلت عنـدz فـرتة، وهـي الفـرتة املعلومــة يف الطريـق عنـد أهـل هللا، 

لكل داخل يف الطريق؛ مث إذا حصلت الفرتة  إّما أن يعقبهـا رجـوع إىل احلـال األّول 
من العبادة واالجتهاد، وهم أهل العنايـة اإلهليـة الـذين اعتـىن هللا عـز وجـل ¶ـم، وإّمـا 

ا أدركتنــا الفــرتة وحتكمــت فينــا، رأينــا احلــق يف ّمــلأن تصــحبه الفــرتة فــال يفلــح أبــدا. ف
وھو الذي یرس<ل الری<اح نش<را ب<ین ی<دي [اقعة فتال علينا هـذه اآل´ت: الو 

  ]رحمتھ حتى إذا أقلت سحابا ثق<اال س<قناه لبل<د می<ت فأنزلن<ا ب<ھ الم<اء
. فعلمــت أّين املــراد  ]والبل<<د الطی<<ب یخ<<رج نبات<<ھ ب<<إذن ربّ<<ھ[اآليــة مث قــال: 

ــه مبــا تــاله علينــا علــى التوفيــق األّول ر  جوعنــا إىل هــذا الطريــق  ¶ــذه اآليــة. وقلــت ينّب
، ب<<ین ی<<دي رحمت<<ھكــان مببشــرة علــى يــد عيســى وموســى وحممــد علــيهم الســالم 

س<<قناه [، وهــو تــرادف التوفيــق ]حت<<ى إذا أقل<<ت س<<حابا ثق<<اال[وهـي العنايــة بنــا 

، وهـو أz فأحيينـا بـه األرض بعـد موÊـا، وهـو مـا ظهـر علينـا مـن أنـوار ]لبل<د می<ت
  ه].القبول والعمل الصاحل والتعشق ب

  

انتهـــت فـــرتة الشـــيخ وعمـــره حـــوايل تســـع عشـــرة ســـنة، ومل تـــدم معـــه إال قلـــيال. ومـــن 
ه خبلــوة كتلــك  الــيت افتتحـاحملتمـل أّن دخولــه النهــائي للتجــرد التـام للطريــق بعــد فرتتــه 

دخلهـــا عنـــد جذبـــه األول. ويف هـــذه اخللـــوة الثانيـــة، قطـــع مراحـــل يف معـــارج املعرفـــة 
خــــالل تفصــــيله للمقامــــات  198لــــه يف البــــاب بســــرعة فائقــــة حســــبما يظهــــر مــــن قو 

): [ومنتهــى العــامل II :425ين فيقــول (ر بّ الســبعة الــيت يتحقــق ¶ــا رجــال األنفــاس املــد
يف هــذا البــاب الــذي شــاهدzه كشــفا ألفــا مــن العــاملني ال زائــد علــى ذلــك. والــذي 
شــــاهدzه ذوقــــا وجــــارينهم قــــدما وســــبقناهم يف حضــــرتني، حضــــرة النكــــاح وحضــــرة 
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ســتة عشــر عاملــا مــن مثــاين حضــرات، وLقــي العــامل كشــفا وتعريفــا ال ذوقــا.  الشــكوك
 zه يف هـذه اإلمـدادات اإلهليـة ذوقـا مـع عامـة أهـل هللا، وزدzفدخلنا يف كـل مـا ذكـر
سـة وروح هللا الـذي ينالـه املقربـون مـن  عليهم Lسم إهلي، وهو اآلخر أخـذz منـه ال́ر

. ونلــت هــذه ]ني فــروح ورحيــان وجنــة نعــيمفأمــا إن كــان مــن املقــرب [ قولــه تعــاىل:
املقامــات يف دخــويل هــذه الطريقــة ســـنة مثــانني ومخســمائة يف مــدة يســرية يف حضـــرة 
النكــاح مــع أهــل الصــفاء، ويف حضــرة الشــكوك مــع أهــل القهــر والغلبــة ، مــن أجــل 
االخــتالل يف الشــروط،وهي املواثيــق الــيت أخــذت علــى العــامل L¿. فمنــا مــن غـــدر، 

ــا ممّــن وّىف حبمــد هللا. وهــذه علــوم غريبــة ومنــا مــن  عزيــزة  لقينــا مــن  وأذواقَوّىف، فكّن
أرL¶ـــا رجــــاال Lملغـــرب، ورجــــاال Lإلســـكندرية، ورجلــــني أو ثالثـــة بدمشــــق، ورجــــال 
بســيواس، كــان قــد نقصــه مــن هــذا املقــام شــيء قليــل، فعرضــه علينــا، فأمتنــاه لــه حــىت 

ــــا مل يكــــن ــــه يف زمــــان يســــري، وكــــان غريب مــــن أهــــل الــــبالد، كــــان مــــن أهــــل  حتقــــق ب
  األخالط].

ويبدو أّن هذا الرجل األخري هو أحد الرجـال السـتة، رجـال أ´م اخللـق السـتة، لكـل 
ضــمن طبقــات رجــال األنفــاس  73يــوم رجــل، وهــم الــذين وصــفهم الشــيخ يف البــاب 

ولق<د [): [هجـريهم: II:15من األولياء الثابـت عـددهم يف كـل زمـان فقـال عـنهم: (

. وهلـم  ]لسماوات واألرض في س<تة أی<ام وم<ا مس<نا م<ن لُغُ<وبخلقنا ا
سلطان على اجلهات الست اليت ظهرت بوجود اإلنسان. وأخـربت أّن واحـداً مـنهم 
بعكاّ من مجلة العوانية من أهل إرزن الروم، أعرف ذلـك الشـخص بعينـه، وصـحبته، 

ملطيــة، ويف وكــان يعظمــين ويــراين كثــريا. اجتمعــت بــه يف دمشــق، ويف ســيواس، ويف 
قيصــرية، وخــدمين مــدة. وكانــت لــه والــدة كــان بــراً ¶ــا. واجتمعــت بــه يف حــرّان يف 
خدمــة والدتــه، فمــا رأيــت فــيمن رأيــت مــن يــّرب أمــه مثلــه. وكــان ذا مــال، ويل ســنون 
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فقدته يف دمشق، فما أدري هل عاش أو مات]. ومن املقامات اليت zهلا الشيخ يف 
املتعلــق بســورة املزّمــل، حيــث ذكــر عــامل اخليــال،  311أّول ســلوكه مــا ذكــره يف البــاب 

وقــوة اإلنســـان علـــى الــرتوحن جبســـمه يف عـــامل الغيــب، حبيـــث يتشـــكل يف أّي صـــورة 
وقد وجدz هذا املقام من نفوسنا وأخذzه ذوقا يف أّول ): [III:42-43شاء فيقول: 

فــم ، يقــول عنــه حديثــه عــن خلــوف 71] ويف البــاب υســلوكنا مــع روحانيــة عيســى 
الصــائم: [ مــا أقــامين احلــق يف صــورة حيــوان غــري إنســان، كمــا أقــامين يف أوقــات يف 

  صور مالئكته].
وهكذا، بعد أن استعاد الشـيخ توثّبـه الروحـي الـذي سـبق فرتتـه وزاد عليـه بفتوحـات 
جديدة وعمره يشارف العشرين عاما، ورد عليه األمر Lالنطـالق يف مرحلـة جديـدة 

یأیھ<<ا  [ اء وشــيوخ الطريــق األحيــاء، حتقيقــا لقولــه تعــاىل:تتمثــل يف صــحبة األوليــ

  التوبة. 119اآلية  ]الذین آمنوا اتقوا هللا وكونوا مع الصادقین
ــــــع  ـــــل الرائ ـــــاقتهم يف البــــــاب الطوي ـــــاء وطب مـــــن  73وقـــــد فّصـــــل الشـــــيخ  أنـــــواع األولي
ة طبقــ 35(الفتوحــات)، تفصــيال مل يســبق إليــه، فــذكر مــنهم حنــو املائــة طبقــة، منهــا 

نفســـا. وLقـــي  589عـــدد رجـــال كـــل منهـــا Òبـــت ال يتغـــري يف كـــل زمـــان وجممـــوعهم 
ي أpـم كلهـم أهـل هالطبقات عدد رجاهلا قد يزيد وينقص. و الصفة املشرتكة بينهم 

القرآن. فعوامل الوالية اإلنسانية هي صورة كاملة جلمع القرآن وآ´ت الفرقان. ودوائر 
امـات األوليـاء. وهلـذا ال يـذكر الشـيخ طبقـة أو منازل سور القرآن هي عني دوائر مق

مقامــا أو حـــاال لألوليـــاء إال ويـــذكر ســـورÊا أو آيتهــا الـــيت هـــي روح تلـــك الطبقـــة أو 
املقـــــــــــــــــام أو احلــــــــــــــــــال. ينظـــــــــــــــــر أمثلــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــذلك يف أبــــــــــــــــــواب (الفتوحــــــــــــــــــات): 

ـــــــــــــواب اإلثنـــــــــــــني و 73/463وخصوصـــــــــــــا:  15/16/23/26/27/28/31/32/40/41 ، واألب
سادس يف اآل´ت هجـريات األقطـاب... ومـا مـن طبقـة مـنهم التسعني من الفصل ال
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 580إال وصــحب أو رأى الشـــيخ منهـــا رجــاال أو نســـاء. وبـــدأت رحلتــه معهـــم عـــام 
، يقـول عـن صـحبته هلـم: [إين رأيـت مـن أوليـاء هللا مـا ال وهو يف العشرين من عمـره

�د قطـــــاب واألئمـــــة واألو أحصــــيهم عـــــددا، نفعنـــــا هللا ¶ــــم، فمـــــا مـــــن طبقــــة مـــــن األ
واألفــراد إال وقــد رأيــت مــنهم، وعاشــرÊم بــبالد املغــرب،  واألبــدال والنقبــاء والــرجبيني
الـــذي خّصصـــه ألقطـــاب  463...) ويف البـــاب II:76- 11وبـــبالد احلجـــاز والشـــرق](

األمـة احملمديـة االثـين عشــر يقـول: [وإين شـاهدت هــؤالء األقطـاب أشـهدنيهم احلــق 
). وذكـــــر أيضـــــا معرفتـــــه جلميـــــع األقطـــــاب IV :82وإن كـــــانوا درجـــــوا مـــــن الـــــدنيا] (

  )sIV:65مسائهم إىل يوم القيامة (
  

، فــأّول مــن لقيــه υوحيــث أّن الشــيخ يف ذلــك الوقــت كــان يف دائــرة روحانيــة عيســى
مـــنهم كـــان علـــى قدمـــه. يقــــول الشـــيخ عنـــه يف ( روح القـــدس) و( الـــدرة الفــــاخرة) 

-I:244-574/II:86/177/325/III:298-300-532-539-/IV:89-416(و(الفتوحـــــــــــــات) 

مـــــا خالصـــــته: [ أّول مـــــن لقيتـــــه يف أّول دخـــــويل لطريـــــق هللا أبـــــو ...) 482-497-529
جعفر أمحد العرييب. وكان قـد سـلك الطريـق حبضـوره ¦ـالس الشـيخ أيب عبـد هللا بـن 
اخلــــواص. وكــــان عيســــ́و يف pايتــــه وهــــي كانــــت بــــدايتنا. أصــــله مــــن العليــــاء بغــــرب 

فضـح خبـا´هم،  نّ جـمـا، فقـدم إشـبيلية، فـابتلى أهـل بلـده بـاألندلس. نُِفي منها ظل
ـــا اســـتقر 

ّ
فنـــدموا وقـــدموا إليـــه معتـــذرين. فرجـــع معهـــم وأنقـــذهم مـــن ذلـــك اجلـــّن. ومل

Æشبيلية، كنت أّول من سارع إليه. فتسميت له وعرف حاجيت منه فقال يل:" امح 
ال، ما كتبت، وانس ما حفظت، واجهـل مـا علمـت، وكـن هكـذا معـه علـى كـل حـ

ال تتحدث معه مبا قد علمته، فإّن يف ذلك تضييع الوقت، واطلب املزيد كمـا أمـرك 
اطلــب احلاجــة بلســان الفقــر، ال بلســان  .]وق<<ل رّب زدن<<ي علم<<ا[يف قولــه : 

يد، وحذا تكلم يف علم التبد́و أميا ال يكتب وال حيسب، وإاحلكم". كان رمحه هللا 
، يعّلمه هللا حكمة من أّي شـيء تدركـه فحسبك أن تسمع راسخ القدم يف العبودية
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حواسـه. وكــان يـدعو هللا أن يرزقــه شــهوة احلـب ال احلــّب، وكــان يقـول: [ مــا عصــى 
إال مــن كــان مــن أوالده املخــالفني يف ظهــره]. كــان أكثــر دهــره صــائماً،  υمــن آدم 

وال �خــذه يف هللا لومــة الئــم. كثــري التفكــر، مبســوطا مــع احلــق يف مجيــع أحوالــه. لــه  
رامات مشهورة. ُيستسقى به الغيث، فيسقيهم هللا بدعوتـه. ال يهتـز لسـماع، فـإذا ك

ع<<<ّم [مســـع القـــرآن تقّصـــف وتصـــّدعت أركانـــه. صـــليت معـــه الصـــبح فقـــرأ اإلمـــام: 
أل<<<م نجع<<<ل األرض مھ<<<ادا و الجب<<<ال [فلمـــا وصـــل إىل قـــول:  ]یتس<<<ألون

ن. واملهــاد املومنــون ، غبــت ورأيتــه وهــو يقــول: املهــاد العــامل واألو�د املؤمنــو ]أوت<<اد
واألو�د العــارفون. واملهــاد العــارفون واألو�د النبيــون. وذكــر مــن احلقــائق مــا شــاء هللا 

فلمــا . ]وق<<ال ص<<وابا ذل<<ك ی<<وم الح<<ق [أن يــذكر. فــُرِددت إّيل واإلمــام يقــرأ: 
فرغنا من الصالة، سألته فوجدته قد حضـر لـه يف تلـك اآليـة مـا شـهدته. وكنـت إذا 

ل: [ مرحبا Lالبن البـار. كـل ولـدي zفـق علـّي وجحـد نعمـيت، إال دخلت عليه يقو 
هللا لــك]. وكــان ال يفــرت عــن ذكــر االســم  أنســاهاأنــت، فإنّــك مقــر ¶ــا معــرتف ال 

zومـا يف فوائـد األذكـار أعظـم  ،األعظم: هللا يف يقظته ونومه. وهذا االسـم كـان ذكـر
؟ فأجــابين: " ´ ولــدي، أنفــاس  مــن فائدتــه. قلــت لــه مــرة: مل ال تقــول ال إلــه إال هللا

املتنفس بيد هللا ما هـي بيـدي. وكـل حـرف نَفـس، فنخـاف إذا قلـت ال إلـه إال هللا، 
فرّمبــا يكــون الــنفس " بــال" آخــر نفــس، فــأموت يف وحشــة النفــي". وقــد دخــل عليــه 
يومـــا رجـــل، فوقـــع ذكـــر املعـــروف والصـــدقة. فقـــال الرجـــل: هللا يقـــول: األقربـــون أوىل 

  قال الشيخ على الفور: إىل هللا!].Lملعروف، ف
ويــذكر الشــيخ بعــض أحوالــه مــع شــيخه العــرييب فيقــول: [ لقــد أعطــاz هللا مــن أجــل 
هذه النشأة اليت أنشأz هللا عليها يف هذا الطريق وجه احلـق يف كـل شـيء، فلـيس يف 
العــامل عنــدz يف نظــرz شــيء موجــود، إال ولنــا فيــه شــهود عــني حــق نعظمــه منــه، فــال 

ي بشيء من العامل. فإّن هللا يف السماء كما هو يف األرض، وكما هـو متوجـه إىل نرم
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أعلى املوجودات قدرا، كذلك هو متوجه إىل أدzهـا. فإنّـه تعـاىل مـن حيـث ذاتـه مـا 
فيــه مفاضــلة، ألنّــه ال يتصــف Lلكــل، فيتحقــق فيــه الــبعض، ومــا مــن جــوهر فــرد يف 

وال تفاضل يف ذلـك اجلنـاب األعـز األمحـى.  العامل كله، إال وهو مرتبط حبقيقة إهلية.
واتفــق يل يف هــذا املشــهد ذوق، وذلــك أّين محلــت يف يــدي شــيًئا حمقــرا، حبيــث يــراه 
النــاس مــا كــان يقتضــيه منصــيب يف الــدنيا، وهــو ذو رائحــة خبيثــة مــن هــذا الســمك 
املاحل، فتخّيل أصحايب أّين محلته جماهدة لنفسي لعلو منصـيب عنـدهم عـن محـل مثـل 

مـــا قّصـــر فـــالن يف جماهدتـــه. فقـــال: حـــىت  –يعـــين العـــرييب  –لـــك وقـــالوا لشـــيخي ذ
نســأله sي نيــة محلــه. فقلــت هلــم: مــا نويــت شــيئاً مــن ذلــك، ولكــين رأيــت هللا علــى 
علو قدره ما نزه نفسه عن خلق مثل هذا ، فأنزه نفسي عـن محلـه. فشـكرين الشـيخ 

  وتعجب األصحاب].
عــة أخــرى خــالل كالمــه علــى احلــديث الشــريف: " املعــىن، ذكــر الشــيخ واقهــذا ويف 

والــذي نفــس حممــد بيــده خللــوف فــم الصـــائم أطيــب عنــد هللا يــوم القيامــة مــن ريـــح 
): كنــت عنــد موســى بــن حممــد القبــاب Lملنــارة حبــرم مكــة I:603املســك". فيقــول (

بباب احلزورة، وكان يؤذن ¶ا. وكان له طعام  يتأذى برائحتـه كـّل مـن مشّـه، ومسعـت 
اخلرب النبوي أّن املالئكة تتأذى ممّا يتأذى منه بنو آدم، وpـى أن تقـرب املسـاجد  يف

برائحة الثوم والبصل والكرّاث، فبّت وأz عازم أن أقـول لـذلك الرجـل أن يزيـل ذلـك 
الطعام من املسجد ألجل املالئكة. فرأيـت احلـق تعـاىل يف النـوم فقـال يل عـز وجـل: 

ئحتـه عنـدz مـا هـي مثـل مـا هـي عنـدكم. فلمـا أصـبح ال تقل له عن الطعـام، فـإّن را
جـــاء علـــى عادتـــه إلينـــا، فأخربتـــه مبـــا جـــرى، فبكـــى وســـجد ¿ شـــكرا، مث قـــال يل: 

  هللا]. ه´سيدي، ومع هذا فاألدب مع الشرع أوىل، فأزاله من املسجد رمح
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): [ كــن فقــريا مــن هللا كمــا IV:842ويــذكر الشــيخ إحــدى وصــا´ العــرييب لــه فيقــول (
:" وأعـوذ بـك منـك" ومعـىن فقـرك مـن هللا، أن ال  ρت فقري إليـه، فهـو مثـل قولـه أن

الربوبيــة، بــل العبوديــة احملضــة. كمــا أنّــه لــيس يف جنــاب  روائــحيّشــم منــك رائحــة مــن 
فكــن أنــت عبــدا  ة، ويســتحيل ذلــك عليــه فهــو رّب حمــض,احلــق شــيء مــن العبوديــ

عليـه روائـح الربوبيـة مبـا خلقــك حمضـا، فكـن مـع هللا بقيمتـك ال بعينـك، فـإّن عينـك 
. وقيمتـك ليسـت كـذلك، ¶ـذا وصـاين شـيخي وأسـتاذي ىعليه من الصـورة Lلـدعو 

أبـــو العبـــاس العـــرييب رمحـــه هللا. فلقيمتـــك التصـــرف Lحلـــال ال Lلـــدعوى. فكـــن أنـــت  
 zلسيادة. فقل هلـا: أL فقد أمرتك ،¿L كذلك، فمىت قالت لك نفسك: كن غنيا

إىل مــــــا أفقــــــرين هللا إليــــــه، فــــــإّن هللا أفقــــــرين إىل امللــــــح أن يكــــــون يف فقــــــري إىل هللا. و 
  عجيين].

املخصــــوص بســــورة (عــــبس)، أّكــــد الشــــيخ �كيــــدا Lلغــــا علــــى أن  304ويف البــــاب 
عــــّز مــــن شــــهود الغــــىن L¿، وأّن أالثبــــات علــــى شــــهود الفقــــر الــــدائم إىل هللا أْوىل  و 

إىل مـا عنــده، ازداد هــو فقــرا إىل هللا  الشـيخ احملقــق هــو الـذي إذا رأى فقــراء مفتقــرين
تعــاىل مث يقــول:[...فريى هــذا الشــيخ حــق املريــد عليــه أعظــم مــن حقــه علــى املريــد. 

  فاملريد هو شيخ الشيـخ Lحلال، والشيخ هو شيخ املريد Lلقول والرتبية (...):
  

  اخلفيف  
  أz عبد والذل Lلعـبد أوىل        ال أراين للـعّز Lحلـق أهال   

  فانظروين فكلما قلـت قوال      كان قويل حاال وعقدا وفعال]  
  

ويفّصـــل الشـــيخ مـــرة أخـــرى الغـــىن املطلـــق للحـــق تعـــاىل والفقـــر املطلـــق للعبـــد فيقـــول 
)I:734:(  
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[... ألّن هللا مل يطلـــب تكـــوين املوجـــودات الفتقـــاره إليهـــا، وإّمنـــا األشـــياء يف حـــال 
مفتقـرة Lلـذات إىل هللا الـذي هـو املوجـد عدمها اإلمكاين هلا تطلب وجودها، وهي 

هلـــا. وألجـــل  وأوجـــدهاهلـــا لفقرهـــا الـــذايت ويف وجودهـــا مـــن هللا، فقيـــل احلـــق ســـؤاهلا 
ســــؤاهلا ال مــــن حاجــــة قامــــت ¶ــــا إليهــــا ألpّــــا مشــــهودة لــــه تعــــاىل يف حــــال عــــدمها 
ووجودهــــا (...) فمــــا ُوجــــد املمكــــن وال ُوجــــدت املعرفــــة احلادثــــة إال لكمــــال رُتبتــــه 

وجــود وكمــال رتبتــه املعرفــة ال لكمــال هللا، بــل هــو الكامــل يف نفســه، ســواء وجــد ال
العـــامل أو لـــو يوجـــد. وُعـــرف Lملعرفـــة احملدثـــة أو مل يُعـــرف، كمـــا انّـــه علـــى احلقيقـــة ال 

  يُعرف وال يَعرف منه ممكن إال نفسه].
لــي ويف كــالم الشــيخ هــذا أحســن رّد علــى مــا انتقــده الشــيخ الكبــري عبــد الكــرمي اجلي

ــــــى الشــــــيخ األكــــــرب يف األبــــــواب 832(ت: مــــــن كتابــــــه ( اإلنســــــان  19و18و17) عل
  . -وهللا أعلم  –الكامل) 

): [ دخلـت عليــه آخــر 78ويذكر الشيـخ آخر لقاء لـه مـع أسـتاذه األّول فيقـول (ر:
زورة رأيتــه فيـــها رمحــه هللا تعــاىل ومـــعي مجاعــة، فوجــدzه قاعــدا فســـلمت عليــه. وقــد 

ماعـــة أن يســـأله، فـــإذا بـــه رضـــي هللا عنـــه قـــد رفـــع رأســـه وقـــال: خـــذوا أراد بعـــض اجل
مسـألة وقد رميتك ¶ا ´ أL بكر، وأشار إّيل: " مل أزل أتعجب من قول أيب العبـاس 

زل". وحنـن نعــلم أّن مــن مل  مـن مل يكـن فانيـا ويبقـى مـن مل يـبن العريـف:" حـىت يفـىن
جيـبوا. فلم يكن يف اجلماعة مـن أجابه. يكن فانيا ومن مل يزل Lقيا. فأيش ؟ قال: أ

فعرض علّي اجلواب فحضرتين نفسي بعثوري على وجـه املســألة دوpـم، فلــم أتكلـم، 
  فإين كنت شديد القهر لنفسي يف الكالم. وعرف مّين الشيخ ذلك فلم يُِعد َعلّي].
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ه مـع ومن هذا النص، يبدو أّن العرييب هو أّول من لّقـب الشـيخ sيب بكـر، الشـرتاك
أيب بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه يف التحقــق مبحــض العبوديــة، كمــا صــرّح بــه الشــيخ 

  ):III:372من (الفتوحات) حيث يقول ( 369يف الباب 
ا شهدت يل مجاعة أّين علـى قـدم أيب بكـر الصـّديق مـن الصـحابة، علمـت أنّـه 

ّ
[ ومل

 جيعـل مـن نظـر ليس إال مقام العبودية احملضة، ¿ احلمد و الشـكر علـى ذلـك. فـا¿
إّيل مــــرة واحـــــدة مــــن عمـــــره أن يكـــــون هــــذا نعتـــــه يف نفســـــه دنيــــا وآخـــــرة]. ويقـــــول 

)I:244:(  
  الوافر  

  [ أz ختم الوالية دون شك         لورث اهلامشــي مع املسيح      
  كما أّين أبو بـكر عتـيق          أجاهد كل ذي جسم وروح       

  وترمجة بقــــرآن فصيح ]   sرماح مثقـــفة طوال            
وهكذا بدأ الشيخ صحبته للصاحلني يف املساجد ويف السياحات خيترب أحواهلم،   

يقول عن أحدهم [ وكان عندÆ zشبيلية رجل عابد حسن الصوت، كثري 
االجتهاد، سريع الدمعة، دائم العربة كثري الفكرة والتهجد، بتُّ معه ليايل عّدة فلم 

أمسعه يف بعض األحايني ينشد بصوت غرد ودموعه تنحدر على يكن يفرت، فرمبا 
  خديه:

  قطع الليل رجـال        ورجال وصلـوه
  رقدوا فيه أنــاس       وأzس سهـروه

  ال مييلون إىل النـوم       وال يستعـذبوه
  فكأّن النوم شــيء     مل يكونوا يعرفوه
  لبسوا ثوL من اخلدمــة حىت خلعــوه
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  مع جلباب من احلزن     فما أن نزعــوه]                  
  )52،  2(املسامرات ج                                                            

  
  

  املرياث األنبيائي للشيخ
  

  

  ش     sوضح ما يكون من الدليلت اهلامشي أخا قريورث
  أLيعه على اإلسالم كشفا     وإميـاz أللـحق Lلرعـيل

  أقوم به وعنه إليه حـىت       أبيـنه ألبـنـاء السبـيل
  

صــحبة الشــيخ للشــيوخ األوليــاء يف الظــاهر قارئهــا صــحبته ألرواح أنبيــاء يف البــاطن، 
ألّن كــل وّيل علــى قــدم نــّيب. وقــد قلنــا إنّــه ملــا حصــلت اجلذبــة الرLنيــة للشــيخ وعمــره 

حســبما ذكــره يف ديــوان  ســنة، أحاطتــه عنايــة بعــض الرســل علــيهم الســالم، 14حنــو 
  ) وخالصته:IV:77/172املعارف والفتوحات (

[ أرسل الرمحان يل يف أّول رجوعي للطريق عيسى وموسى وحممد علـيهم السـالم يف 
. فعيسى تبـت علـى يديـه وأمـرين Lلزهـد والتجـرد. وكنـت كثـري االجتمـاع بـه يف  الر́ؤ

خـــرة، ودعـــاين Lحلبيـــب. فهـــو الوقـــائع. ودعـــا يل Lلثبـــات علـــى الـــّدين يف الـــدنيا واآل
). II:49/III:341شيخنا األّول. وله بنـا عنايـة عظيمـة، ال يغفـل عنـا سـاعة واحـدة (

وموســـى بشـــرين حبصـــول العلـــم اللـــدين مـــن علـــوم التوحيـــد، وأعطـــاين علـــم الكشـــف 
واإليضاح، وعلم تقليـب الليـل والنهـار. فلمـا حصـل عنـدي، زال الليـل وبقـي النهـار 

م تغرب يل مشـس، وال طلعـت. فكـان هـذا الكشـف إعالمـا مـن هللا يف اليوم كله، فل
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قــال يل:" ´ حبيــيب، استمســك يب  ρأنّــه الحــظ يل يف الشــقاء يف اآلخــرة. وحممــد 
واســتيقظت وأz أبكــي، وقضـيت بقيــة الليــل يف تـالوة القــرآن، وعزمــت علــى  "لتسـلم

  التجرد إىل طريق هللا].
مث  [ مــن فــاطر: 32خــالل إشــارته لآليــة  وبفّصــل الشــيخ مــرياث األوليــاء لألنبيــاء

tأورثنا الكتـاب الـذين اصـطفينا مـن عبـاد[  349يف البـاب)III:208 إّن ]:فيقـول (
مــن رمحــة هللا خبلقــه أن جعــل علــى قــدم كــل نــيب وليــا وارÒ لــه، فمــا زاد، فــال بــّد أن 
يكــون يف كــل عصــر مائــة ألــف ويل وأربعــة وعشــرون ألــف ويل، علــى عــدد األنبيــاء، 

ذلك النيب علـى مـن ورثـه (...) ومـا   مزيدون وال ينقصون. فإن زادوا، قسم هللا علوي
كنت عرفت أّن هللا قد جعل يف الوجود وليا له على كل قدم نيب. فإّن هللا تعاىل ملا 
مجع بيين وبني أنبيائه كلهم حىت مـا بقـي مـنهم نـيب إال رأيتـه يف جملـس واحـد، ومل أر 

هم. مث بعد ذلك، رأيت مجيع املؤمنني فيهم الـذين هـم معهم أحدا ممّن هو على قدم
علـــى أقـــدام األنبيـــاء وغـــريهم مـــن األوليـــاء. فلمـــا مل جيمعهـــم جملـــس واحـــد، لـــذلك مل 
أعــرفهم. مث عــرفتهم بعــد ذلــك ونفعــين هللا بــرؤيتهم (...) وكنــا نقــول قبــل هــذا إّن مثّ 

م األنبياء، ال تقل على أولياء على قلوب األنبياء، فقيل لنا ال، بل قل هم على أقدا
فـون. تقلو¶م، فعلمت ما أراد بذلك ملا أطلعين هللا على ذلك رأيتهم على آÒرهـم يق

ورأيـــت هلـــم معـــراجني: املعـــراج الواحـــد يكونـــون فيـــه علـــى قلـــوب األنبيـــاء ولكـــن مـــن 
حيــث هــم األنبيــاء أوليــاء النبــوة الــيت ال شــرع فيهــا. واملعــراج الثــاين يكونــون فيــه علــى 

األنبيــاء أصــحاب الشــرائع ال علــى قلــو¶م، إذ لــو كــانوا علــى قلــو¶م لنــالوا مــا أقــدام 
ــــاء مــــن األحكــــام املشــــروعة  ــــه األنبي ــــيس zلت ذلــــك هلــــم (...) وهــــذا كلــــه لتتميــــز ول

  املراتب].
ه األخرية يف الباب    ) فقال:IV:77(463وكرر الشيخ ر́ؤ
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هم هــودا أخــا عــاد [ ورأيــت مجيــع الرســل واألنبيــاء كلهــم مشــاهدة عــني، وكلمــت مــن
عني أيضا، من كـان مـنهم ومـن يكـون دون اجلماعة. ورأيت املومنني كلهم مشاهدة 

 يــــــوم القيامــــــة، أظهــــــرهم احلــــــق يل يف صــــــعيد واحــــــد يف زمــــــانني خمتلفــــــني (...) إىل
وإبـــراهيم وموســـى وعيســـى وهـــودا وداود، ومـــا بقـــي  ρوعاشـــرت مـــن الرســـل حممـــدا 

  فرؤية ال صحبة].
املشــــاهدة اجلامعــــة قــــد حصــــلت للشــــيخ يف خلــــوة. هــــذه أّن  –م وهللا أعلــــ –ويبـــدو  

 –) تلميذ صدر الدين القونوي أشـهر خلفـاء الشـيخ 700فمؤيد الّدين اجلندي (ت:
يقــــول يف شــــرحه للفصــــوص: إّن هــــذا االجتمــــاع لكــــل األنبيــــاء حصــــل يف مشــــاهدة 

فـدامت  للشيخ يف خلوة Æشبيلية، دخلهـا يف بدايـة حمّـرم وخـرج منهـا يف عيـد الفطـر،
تســـعة أشـــهر. وكـــان اجتمـــاعهم علـــيهم الصـــالة والســـالم لتهنئتـــه ببشـــرى كونـــه خـــامت 
الوالية احملمدية اخلاص. وأّما مشاهدته األوىل الـيت رأى فيهـا كـل األنبيـاء فقـط بـدون 

  ):I:151ويقول عنها ( 586أتباعهم، فحصلت له يف قرطبة عام 
ّمـة تقـّدمنا Lلزمـان، فجماعـة ذكـرت [ وأّما أقطاب األمـم املتكّملـني يف غـري هـذه األ

يـتهم يف حضـرة برزخيـة وأz مبدينـة قرطبـة أيل أمساؤهم Lللسـان العـريب ملـا أشـهدÊم ور 
امســا رمــ́ز لألنبيــاء اخلمســة والعشــرين املــذكورين يف  25يف مشــهد أقــدس]. مث ذكــر 

مشـرعني. القرآن. فكأpا هي أمسـاؤهم مـن كـوpم أقطـاL أوليـاء، ال مـن كـوpم أنبيـاء 
مـداوي الكلـوم)، ألّن (بــ  ، أي تفرقـت منـه الذريـة، وإلدريـسفأشار آلدم ( Lملفـرق)

علوم الطب ظهرت على يديه وكذلك علـوم الكيميـاء و الفلـك و الكتابـة Lحلـروف 
الرقميـــة، كمـــا أن ُمـــداوي تشـــري للـــدواة والكلـــوم للكـــالم وهـــو قطـــب عـــامل األنفـــاس 

والصبح إذا [ تتنفس الكائنات قال هللا تعاىل: ومقامه بفلك الشمس اليت Æشراقها
وأشــار لنــوح بـــ ( البكــاء) وإىل هــود بـــ (اهلــادي)... إخل وخــتم قــائال: [ وأّمــا  ]تــنفس
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، وهــو املمــّد جلميــع األنبيــاء و الرســل ســالم هللا ρالقطــب الواحــد فهــو روح حممــد 
  واألقطاب من حني النشء اإلنساين إىل يوم القيامة]. أمجعنيعليهم 

يذكر بعض الفتوحات القرآنية اليت حتقق ¶ا فيقول عن  586ويف نفس هذه السنة 
: [هـذا الـذكر ملـا وفقنـا -36األنعـام:  - ] إمنا يستجيب الذين يسمعون [اآلية: 

، بقينـا فيـه ثالثـة أ´م، 586هللا تعاىل الستعماله Æشبيلية مـن بـالد األنـدلس، سـنة 
نا به ثالثة أz وعبد هللا النزهـزين قاضـي شـرف وكـان وك´م، فرأينا له بركة يف تلك األ

  ).IV :162عبدا صاحلا ضابطا فقيها وشخصا Òلثا من أهل البلد](
  

  ):I:223(فيقول ويتكلم الشيخ عن تنّقله يف مرياث األنبياء 
[ وكان شيخنا أبو العباس العـرييب رمحـه هللا عيسـ́و يف pايتـه، وكانـت بـدايتنا (...) 

، مث بعد ذلـك  υسوي الشمسي، مث بعد ذلك نقلنا إىل هود و  الفتح املمث نقلنا إىل
هكـذا كـان . ρنقلنا إىل مجيع النبيني عليهم السالم، مث بعد ذلك نقلنا إىل حممـد   

ه هللا علينا وال حاد بنـا عـن سـواء السـبيل (...) ويف زماننـا تَ بّـ أمرz يف هذا الطريق، ثَـ 
، حييــون وهــم منقطعــون عــن النــاس. υنسويــو  υاليــوم مجاعــة مــن أصــحاب عيســى 

لســـاحل، كـــان L هم فأّمـــا القـــوم الـــذين هـــم مـــن قـــوم يـــونس، فرأيـــت قـــدم واحـــد مـــن
صـــاحبه قـــد ســـبقين بقليـــل، فشـــربت قدمـــه يف األرض، فوجـــدت طـــول قدمـــه ثالثـــة 
أشــبار ونصـــفا وربعــا بشـــربي. وأخــربين صـــاحيب أبــو عبـــد هللا بــن خـــرز الطنجــي أنّـــه 

، 585جاءين بكالم من عنده، ممّا يتفق يف األندلس يف سنة اجتمع به يف حكاية، و 
مــع اإلفــرنج، فكــان كمــا قــال مــا  586وهــي الســنة الــيت كنــا فيهــا ومــا يتفــق يف ســنة 

  غادر حرفا].
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فبدايـــة الشـــيخ يف الطريـــق عيســـوية وpايتـــه حممديـــة. وبينـــه وبينهمـــا عليهمـــا الصـــالة 
 ρديــن هللا تعــاىل. وهلــذا، جنــده والســالم عالقــة متميــزة مــن حيــث اخلتميــة وإحيــاء 

يف املشــاهدة الكـــربى الـــيت حصــلت للشـــيخ يف مكــة عنـــد اعتالئـــه  υيقــول لعيســـى 
عـــديلك وابنـــك وخليلــــك،  –أي الشــــيخ  –منـــرب كمـــال اخلالفــــة احملمديـــة: [ هـــذا 
حيـث أّن املسـيح هـو الـذي يقتـل الـدجال يف و انصب له منـرب الطرفـاء بـني يـّدي] . 

اهدة الشــيخ هلــذا القتــل يف كتــاب لطــائف األســرار، خــالل  آخــر الزمــان ( انظــر مشــ
)، فقــد حصــل 169كالمــه علــى صــالة العصــر يف مســاء الكاتــب مــع عيســى (ص: 

للشــــيخ مثلــــه يف واقعــــة برزخيــــة أشــــار إليهــــا بقولــــه عنــــد كالمــــه علــــى معــــىن املنازلــــة 
)III:526 يتـــه مـــن هللا يف قتـــل الـــدجال حبضـــور أ): [... وقـــد ذقـــت هـــذا الكشـــف، ر

معـــي فيـــه. ومـــن هنالـــك انفـــتح يل Lب بســـط الرمحـــة علـــى عبـــاد هللا،  ρل هللا رســـو 
  وعلمت أّن رمحته وسعت كل شيء، فال بّد أن ينفذ حكمها يف كل شيء].

  

ــة  وكمــا أحيــا هللا الــدين Lخلــامتني، فكــذلك أحيــا هللا Lلشــيخ مقــام اإلحســان يف املّل
ــــدين. ويف  ــــذي أمــــالالاحملمديــــة، فلقــــب مبحــــي ال ــــه عيســــى يف مســــاء كتــــاب ال ه علي

إلسـرا، يقـول الكاتب الثانيـة خـالل معـراج الشـيخ الروحـاين، الـذي وصـفه يف كتابـه ا
ا وظيفــة الشــيخ: [... وَوادعنــاه علــى أن حييــي أمــواتكم ويؤلــف خماطبــا األرواح ومبّينــ

شتاتـكم وينمي نباتكم ويعلمكم ما مل تكونوا تعلـمون]. ومن اإلمداد العيسوي هلذه 
كتـــب الشـــيخ مـــا كتـــب مـــن عشـــرات اآلالف مـــن الصـــفحات يف احلقـــائق الســـماء،  

العالية، ما مل يسبقه فيه سابق وال الحق، من حيث الكيف و الكّم. وامتثل الشـيخ 
لـه Lلزهـد و التجريـد. يقـول عـن هـذا وهـو يفّصـل  υوهو ال يزال صبيا أمـر عيسـى 

  ):II:548ذاذه بذلك: (معىن الذوق ومراتبه وكيفية خروج املتجرد عّما  ميلكه والت
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ند أمـره إىل أحـد، ألzّ مل نرجـع علـى يـد كان خروجنـا عّمـا sيـدينا. ومل نسـ[ وهكذا  
الشـيخ، وال كنـت رأيـت شــيخا يف الطريـق، بـل خرجـت عنــه خـروج امليـت عـن أهلــه 
وماله. فلما شاورz الوالد، وطلب منّـا األمـر يف ذلـك، حكمنـاه يف ذلـك، ومل أسـأل 

  يه إىل يومي هذا].بعد ذلك ما صنع ف
سنة، إىل آخر حياته متجـردا  15وبقي الشيخ من وقت بداية جترده هذا وعمره حنو 

متامـــا مـــن كـــل مـــا يفـــتح هللا بـــه عليـــه. فكـــان ال يســـأل وال يـــرفض عطـــاء حـــالال وال 
  ):I:196يدَِّخر. يقول عن نفسه (

إّن عب<<<ادي ل<<<یس ل<<<ك عل<<<یھم [[ قـــال تعـــاىل يف حـــق املختصـــني مـــن عبـــاده: 

. فكــل عبــد إهلــي توّجــه ألحــد عليــه حــق مــن املخلــوقني، فقــد نقــص مــن ]طانس<<ل
عبوديتـه ¿ بقـدر ذلـك احلـق، فـإّن ذلـك املخلــوق يطلبـه حبقـه ولـه عليـه سـلطان بــه، 
فال يكون عبدا حمضا خالصا ¿ (...) ومن الزمان الذي حصل يل فيه هـذا املقـام، 

فــــإّين ال ألبســــه إال عاريــــة  مــــا ملكــــت حيــــواz أصــــال، بــــل وال الثــــوب الــــذي ألبســــه،
لشخص معّني أذن يل يف التصرف فيه، والزمان الذي أمتلك الشيء فيه  أخرج عنـه 
يف ذلـك الوقــت، إّمــا Lهلبــة أو Lلعتــق إن كــان ممـّـن يُعتــق. وهــذا حصــل يل ملــا أردُت 
التحقق بعبوديـة االختصـاص ¿. فقيـل يل: ال يصـّح لـك ذلـك حـىت ال يقـوم ألحـد 

لت: ال وهللا إن شاء هللا. قيل يل: وكيف يصح لـك أن ال يقـوم هللا عليك حجة. ق
عليــك حجــة ؟ قلــت إمنـّـا تقــام احلجــج علــى املنكــرين ال علــى املعرتفــني، وعلــى أهــل 

  الدعاوي وأصحاب احلظوظ ال على من قال ما يل حق وال حظ].
ث وبعد حتققه Lملرياث العيسوي، انتقل الشيخ للمـرياث املوسـوي خصوصـا مـن حيـ

، ]رّب أرن<<ي أنظ<<ر إلی<<ك [ كلــيم هللا وكــذلك مــن حيــث قولــه:  υأّن موســى 

خصوصــا مــن حيــث  υحســبما أشــار إليــه يف املبشــرات، مث انتقــل إىل مــرياث هــود 
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 ]ما من دابّة إال ھو آخذ بناصیتھا إّن ربي على صراط مستقیم[قوله: 
). فصــوصنظــر كــالم الشــيخ حوهلــا يف فــّص هــود مــن كتــاب الا( مــن هــود 56اآليــة 

أوفـــر نصـــيب ، مـــن وzل منـــه ، υ مث انتقـــل إىل مـــرياث بقيـــة األنبيـــاء، فعاشـــر داود
نفـاس ومـا وهو قطـب عـامل األ ,حيث أنه أويت احلكمة وفصل اخلطاب ومنطق الطري

 73يف الباب ا، وهم الذين وصفهم الشيخ ولياء املتحققني ¶يناسبها من طبقات األ
اإلبراهيمــي، خصوصــا ب أيضــا مــن املــرياث مــن الفتوحــات. وzل الشــيخ أوفــر نصــي

ذكـر امسـه مسع من حيث كونه خليل هللا، وقرأ الشيخ عليه القرآن فكان يبكي كلما 
ا دخل خلوة ذكر سهل بـن عبـد هللا 

ّ
فيه. ووصف الشيخ طرفا من إرثه اإلبراهيمي مل

  ): III:488) وهو:" هللا معي هللا zظر إّيل هللا شاهدي" فقال (283التسرتي (ت: 
ــا دخلــت 

ّ
لــوة علــى ذكــره، فــتح يل بــه مــن ليلــيت تلــك الفــتح اخلــاص بــذلك اخل[ ومل

الــذكر، فانكشــف يل بنــوره مــا كــان عنــدي غيبــا، مث أفــل ذلــك النــور املكاشــف بــه، 
مللـة أمـر هللا ورسـوله،  فقلت هذا مشهد خليلي، فعلمت أّين وارث من تلك الساعة

L zإبـراهيم هـو مسّـاكم املسـلمني مـن قبـل ملّـة أبـيكم[تباعهما وذلك قولـه: وأمر [  ،
  وحتققت أبّوته وبُنويت].

 υاملتعلـــق Lحلـــج، يـــذكر الشـــيخ واقعـــة حصـــلت لـــه يف مقـــام إبـــراهيم  72ويف البـــاب 
عنــد الكعبــة وكملــت لــه فيهــا الوراثــة اإلبراهيميــة مــن كونــه أنّــه وّىف، وأنّــه أّواه حلــيم، 

اه وهـــداه إىل صـــراط مســـتقيم، مســـلم قانـــت ¿، حنيـــف شـــاكر ألنعمـــه، اجتبـــ ةٌ مَّـــأُ 
-I:722صاحل. وأطال الشيخ يف شرح هذه الشمائل اإلبراهيمية اليت ورثهـا مث قـال (

723(  
[ فنرجـــو أن يكـــون لنـــا نصـــيب مـــن اخللـــة كمـــا حصـــل مـــن درجـــة الكمـــال واخلتـــام 
والرفعــة الســارية يف األشــياء (...) ورأيــت يف هــذه الواقعــة أنواعــا كثــرية مــن مبشــرات 
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ة Lلتقريــب اإلهلــي ومــا يــدل علــى العنايــة (...) وأّمــا بنعمــة ربــك فحــدّث، وأيــة إهليــ
  .نعمة أعظم من هذه النعم اإلهلية املوافقة للكتاب والسنة]

 الفرق<<اناملتعلــق بســورة  359وقــد فصــل الشــيخ معــاين  اخللــة وشــروطها يف البــاب 
، فقـال مـا ]یا ویلت<ي لیتن<ي ل<م أتخ<ذ فالن<ا خل<یال[: 28خالل إشاراته آليتها 

ذا علمـــت أن هللا ال يســـتحيل عليـــه خلـــة عبـــاده، فاجتهـــد أن تكـــون خالصـــته: [ إ
ال موافقـة شـرعه فيمـا حـرم وحلـل وأLح وكـره إأنت ذلك اخلليل. وال جتـد هلـا سـبيال 

ونـدب وأوجـب. فـإذا عمــك هـذا يف نفسـك، وقمـت فيهــا مقـام حـق، صـحت لــك 
خلليل يصـحبك لـك واحملـب يصـحبك خص، ألن اأاخللة، بل احملبة اليت هي أعظم و 

أال تــرى مــا  ،لنفســه. فاخلليــل يعتضــد خبليلــه، واحلبيــب بــبطن يف حمبــه، فيقيــه بنفســه
جـرى يف نفــوس العــامل، حيـث جيعلــون اخلبــز و امللـح ســببا ألن يكــون كـل واحــد مــن 
الشخصــني اللــذين بينهمــا املماحلــة فــداء لصــاحبه؟ وملــا شــهدzه مــع احلــق مشــاهدة 

  ثرها حبمد هللا برهاz قاطعا، قلت:عني، ورأيت أ
  

  آلكلــن اخلبــز وامللحا              حىت أرى الـربهان والفتحا
  وأطلب احلرب من أجل العدا              ال أطلب السلم وال الصلحا

  

فأعطتـــه املماحلـــة أن ال يتخـــذ عـــدو هللا حمبـــوL وال حمبـــا كمـــا قـــال تعـــاىل عـــن خليلـــه 
وعلى قدر مـا . ]فلما تبین لھ أنھ عدو هللا تبرأ منھ[: يف شأن آزر υإبراهيم 

  ينقصك من هذا احلال ينقصك من املعرفة L¿ تعاىل].
ويـــتكلم الشـــيخ عـــن مرياثـــه لبقيـــة األنبيـــاء، فيقـــول خـــالل وصـــفه لســـدرة املنتهـــى يف 

): [مث عاينــــت متكــــآت III :350املتعلــــق بســــورة اإلســــراء ( 367معراجــــه يف البــــاب 
ني، فغشيتين األنوار حىت صرت كلـي نـورا، وخلـع علـّي خلعـة مـا رأيـت رفارف العارف
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قل آمنا ب<ا [فأنزل علّي عندها هذا القـول:  ،مثلها. فقلت: إهلي اآل´ت شتات

أنزل على إبراھیم وإسماعیل واسحق و یعق<وب  آنزل علینا ومأ آوم
أوتي موسى وعیسى والنبیون من ربّھم ال نف<رق ب<ین  آواألسباط وم

فأعطاين يف هذه اآلية كـل اآل´ت وقـّرب علـّي . ]منھم ونحن لھ مسلمون أحد
األمـــر، وجعلهـــا يل مفتـــاح كـــل علـــم. فعلمـــت أّين جممـــوع مـــن ذكـــر يل. وكانـــت يل 

، فإنّـه آخـر مرسـل وآخـر ρبذلك البشرى sين حممدي املقام مـن ورثـة مجعيـة حممـد 
ّص ¶ـــا رســـول أّمـــة مـــن مـــن إليـــه تنـــزل. آ�ه هللا جوامـــع الكلـــم، وُخـــّص بســـت مل خيـــ

األمم، فّعّم برسالته لعمـوم سـّت جهاتـه، فمـن أّي جهـة جئـت مل جتـد إال نـور حممـد 
ρ ينفهق عليك، فما أخذ أحـد إال منـه، وال أخـرب رسـوال إال عنـه. فعنـدما حصـل ،

، فمــا وســعين مكــاين وأزال بــه عــّين أركــاينيل ذلــك، قلــت حســيب حســيب، قــد مــأل 
ىل مســّمى إيتهــا ترجــع أإلســراء معــاين األمســاء كلهــا، فر إمكــاين. فحصــلت يف هــذا ا

واحــد، وعــني واحــدة، فكــان ذلــك املســّمى مشــهودي، وتلــك العــني وجــودي. فمــا  
. ومن هنا، علمـت أين عبـد حمـض مـا يفّ مـن  كانت رحليت إال يفَّ، ودالليت إال عليَّ

  الربوبية شيء أصال].
  

وقـد ): [I:151(فيقــول ي الكلـوم ، الـذي يلقبـه مبـداو υوأشـار إىل مرياثـه مـن إدريـس
أخـــذz عنـــه علومـــا مجـــة مبآخـــذ خمتلفـــة]. وقـــد بـــّني الشـــيخ يف كتـــاب اإلســـرا ورســـالة 

لية وغريهـا بعـض العلـوم الـيت صـوكتاب التنزالت املو  198والباب  167األنوار والباب 
¹خــذها الســالك مــن أنبيــاء الســموات الســبع: آدم فعيســى وحيــىي فيوســف فــإدريس 

وســى فــإبراهيم. ويف كتابــه ( األســفار عــن نتــائج األســفار)، ذكــر العلــوم فهــارون فم
اليت يتحقق ¶ا السالك يف وراثته ألسفار األنبياء املذكورين يف القرآن: آدم وإدريـس 
 zونوح وإبراهيم ولوط ويوسف وموسى عليهم السالم. وأّما مرياث الشـيخ مـن سـيد
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العلم ووسـع الرمحـة ووسـع احلـّب  ، فيتمثل خصوصا يف وسع اجلمعية ووسعρحممد 
وكمال العبودة وكمال التحقق Lألخالق اإلهلية وجوامع الكلم وفتوح العبارة وكمـال 

  التحقق جبمع القرآن ووجود آ´ت الفرقان.
نــــوي و ومــــن متكنــــه يف هــــذا املــــرياث األنبيــــائي، قــــال عنــــه تلميــــذه صــــدر الــــّدين الق

الشــــيخ رضــــي هللا عنــــه، فإنّــــه كــــان  ) يف شــــرحه لألربعــــني حــــديثا: [ وأّمــــا673(ت:
متمكنا من االجتماع بروح من شاء من األنبياء واألولياء وسائر املاضني على ثالثـة 
أحنـــاء: إن شــــاء اســـتنزل روحانيتــــه يف هــــذا العـــامل وأدركــــه متجســـدا يف صــــورة مثاليــــة 

 ؛ئاشبيهة بصورته احلسية العنصرية اليت كانت له يف حياته الدنيويـة ال خيـرم منهـا شـي
وإن شــاء انســلخ مــن هيكلــه، واجتمــع بــه حيــث تعينــت  ؛وإن شــاء أحضــره يف نومــه

هــو مــن آ´ت  τ مرتبــة نفســه (...) وهــذا احلــال الــذي ذكرتــه مــن متكــن شــيخنا 
واسأل من أرسلنا من قبل<ك [صحة الورث النبوي. وإليه اإلشارة بقولـه تعـاىل: 

م، مل يكـن هلـذا اخلطـاب مـن االجتمـاع ¶ـ متمكنـامل يكـن  فلـو اآليـة.]من رس<لنا 
وكنــــا رأينـــا مــــنهم مجاعــــة ): [I:755فائـــدة]. وقــــد صـــرّح الشــــيخ نفســــه ¶ـــذا املقــــام (

  متجسدين من األنبياء واملالئكة والصاحلني من الصحابة وغريهم].
  

وقــد ذكـــر الشـــيخ يف فصـــول مـــن كتابــه ( التجليـــات)، منـــاذج مـــن حـــواره يف مســـائل 
ار الشــيوخ الســابقني، مــنهم أبــو بكــر وعمــر التوحيــد مــع بعــض أرواح الصــحابة وكبــ

وعلـــي رضـــي هللا عـــنهم، واجلنيـــد وســـهل التســـرتي و املـــرتعش وابـــن عطـــاء واحلـــالج 
والشـــــبلي رمحهـــــم هللا، وأشــــــار إىل ترقـــــي هـــــؤالء الشــــــيوخ يف العلـــــم L¿ تعـــــاىل إثــــــر 

لــى اجتمـاعهم وحـوارهم الربزخــي معـه. وقــد ذكـر تلميــذه ابـن ســودكني يف تعليقاتـه ع
  ا سأله عن كيفية اجتماعهم به وهو قوله:جليات)، جواب الشيخ له مل(الت
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[ والذي ذكرzه يف كتاب (التجليات) ممّا جرى بيننا وبني أسرار القوم، إّمنـا كـان يف 
ية ومشاهدة قدسية جترد فيها سرّي وسّر من كوشفت به يف حضرة احلق حضرة حقّ 

درz اجتماعنـا معهـم يف عـامل احلـس اليت ال تقبل إال جمرد التحقيق و الصـدق. ولـو قـ
Lألجســاد، ملــا نقــص األمــر عمــا أخــربت بــه عــنهم وال زاد. واملعاملــة ´ ولــدي مــع " 

عنــد  –ســبحانه  –القــائم علــى كــل نفــس مبــا كســبت " فيمــا يُعمــل أو يقــال. وهــو 
  لسان كل قائل، َعَدل أو مال].

مان حيــــــىي لكــــــتاب ونشـــــري هنـــــا إىل التحقيـــــق املمتـــــاز الـــــذي قـــــام بـــــه األســـــتاذ عثــــــ
(التجليـــات)، وتعليقـــات ابـــن ســـودكني عليـــه، ولشـــرحه " كشـــف الغـــا´ت" ملؤلـــف 

  جمهول.
  

  

  وخرقة الطريق υυυυ اخلضرالشيخ مع أيب العّباس أمحد 
  

اخلضر هو صـاحب موسـى عليهمـا السـالم يف قصـتهما املـذكورة يف سـورة الكهـف. 
متـــــواتر.ذكره احلكـــــيم  ومقامـــــه يف دوائـــــر األوليـــــاء مشـــــهور؛ واجتمـــــاع بعضـــــهم معـــــه

) عنـــد كالمـــه علـــى عالمـــات 362-361الرتمـــذي يف كتابـــه ( خـــتم األوليـــاء) ( ص: 
األوليـــاء فـــذكر مـــن بينهـــا: [ حمادثـــة اخلضـــر الـــذي تطـــوى لـــه األرض، برهـــا وحبرهـــا، 
سهلها وجبلها، يف طلب مثلهم شوقا إليهم. وللخضر قصـة عجيبـة يف شـأpم، وقـد  

ن وقــت املقــادير، فأحــّب أن يــدركهم فــأعطَي احليــاة كــان عــاين شــأpم يف البــدء ومــ
، ρحىت بلغ من شأنه أنّه حيشر مـع هـذه األمـة ويف زمـرÊم، حـىت يكـون تبعـا حملمـد 
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وهو رجل من قرن إبراهيم وذي القرنني، وكان على مقدمـة جنـده، حيـث طلـب ذو 
  القرنني عني احلياة، ففاتته وأصا¶ا اخلضر يف قصة طويلة].

نظـر أبـواب اخ اخلضـر عشـرات املـرات يف الفتوحـات وكتبـه األخـرى [ وقد ذكر الشي
-I:153-184-186-188وصـــــــــــفحات  4/10/19/24/25/29/30/31/32/36الفتوحـــــــــــات 

189-203-205-223-244-392-393-574-631/...II:9-40-53-76-90-107-114-

 قـــــال )...III:5-208-335/12/14/19/53/54/83/112/153وأســـــئلة الرتمـــــذي  131-162
ّن أLألمة احملمدية، خصوصـا و  هإّن فيه قوة عربية للحوق): الشأن عنه يف كتابه (أ´م

املتعلـق بسـورة  366حسـب نسـبه الـذي ذكـره يف البـاب  υجّده هود الرسول العريب 
الــذي عنوانـه: ( يف معرفــة  25). وخصـص لــه يف الفتوحـات البـاب II:336الكهـف (

حولـه نـوجزه يف مـا يلـي: [اعلـم أن هـذا خالصة كالم الشيخ و .)وتد خمصوص معّمر
بـن  - υالـذي هـو هـود  –امسه بليا بن ملكـان بـن فـالغ بـن غـابر الوتد هو خضر و 

. كان يف جيش ذي القرنني، فبعثـه لـري�د هلـم υشاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح 
ماء، فوقع بعني احليـاة فشـرب منـه فعـاش إىل اآلن. وكـان ال يعـرف مـا خـّص هللا بـه 

ياة شارب ذلك املاء. مث عـاد إىل أصـحابه فـأخربهم Lملـاء، فسـارع النـاس إىل من احل
وضع ليسقوا منه، فأخذ هللا sبصارهم عنه، فلم يقـدروا عليـه. فهـذا مـا أنـتج ذلك امل

وأطال هللا عمره إىل اآلن، كمـا أبقـى هللا مـن الرسـل األحيـاء . له سعيه يف حق الغري
سماء الرابعة، وعيسى يف السماء الثانية، وإليـاس sجسادهم ثالثة، هم إدريس يف ال

يف األرض علــيهم الســالم. فهــؤالء األربعــة هــم أو�د بيــت الــدين الثابــت البــاقي إىل 
واحد منهم  ،آخر الزمان، احلافظون ألركانه األربعة: الرسالة والنبوة والوالية واإلميان 

امـان، وللوتـد الرابـع الـركن هو القطب وله ركن احلجـر األسـود، واثنـان مـنهم مهـا اإلم
الرابع. ولكـل واحـد مـنهم يف كـل زمـن شـخص علـى قلبـه هـو zئـب لـه مـع وجـوده. 
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دات اإلميــان Lلغيــب واليقــني البــارزة مــن الغــوث صــاحب الزمــان تُعطــى علــى يــد  و́ز
إليــاس مــن حيــث القــبض، وعلــى يــد اخلضــر مــن حيــث البســط. فمّمــا خــص هللا بــه 

جـــدب إال أوجـــد هللا فيــه اخلصـــب والربكـــة كمـــا ورد يف اخلضــر أنّـــه مـــا حــّل مبوضـــع أ
احلديث عن سبب تسميته خبضر أنّه " ما قعد على فروة إال اهتزت حتتـه خضـراء". 
وقــد شــهد هللا لــه أنّــه آ�ه رمحــة مــن عنــده وعّلمــه مــن لدنــه علمــا اتبعــه فيــه كلــيم هللا 

دب الـــذي العصــمة مــن كــل مــا يــؤدي إىل ســوء األ هموســى عليهمــا الســالم. فحالــ
 ¿L يبعد صـاحبه عـن البسـاط. فهـو حمفـوظ عليـه وقتـه أبـدا، وعلمـه علـم االعتصـام
وحببلــــه، أي الطريــــق الــــذي يعــــرج Lلعبــــد إىل هللا تعــــاىل. وهــــو مــــن أكــــرب األقطــــاب 

، وهـــو مـــن رؤوس األفـــراد الـــذين تـــوّىل هللا  τكســـلمان   ρامللحقـــني Ùل بيـــت النـــيب 
بني، أي له مقام القربة أو النبوة العامة بـال تشـريع، تعليمهم عناية ¶م. فهو من املقر 

الــيت منزهلــا بــني الصــديقية ونبــوة الشــرائع. ومنــزل أهــل القريــة يعطــيهم اتصــال حيــاÊم 
Lآلخــرة، فــال يــدركهم الصــعق الــذي يــدرك األرواح، بــل هــم ممّــن اســتثىن هللا يف قولــه 

ونفخ ف<ي الص<ور فص<عق م<ن ف<ي الس<ماوات وم<ن ف<ي األرض إال [
. وهــؤالء األفــراد مــن أهــل مقــام الســري يف احلــق تعــاىل sمسائــه: منــه  ]م<<ن ش<<اء هللا

 مــــن نيمــــوإليــــه وفيــــه وبــــه. فهــــو ســــائر يف وقوفــــه واقــــف يف ســــريه. فهــــم مبنزلــــة املهيّ 
املالئكة، يفعلون ما يؤمرون، فخرق السفينة وقتل الغالم حكما وأقام اجلدار مكارم 

باL الـذي يتحـّدى الـدّجال عنـد خروجـه يف خالق. واخلضر هو الشـاب املمتلـئ شـأ
آخـــر الزمـــان، فيقطعـــه الـــدجال يف زعمـــه جـــزلتني مث يـــدعوه، فيقبـــل ويتهلـــل وجهـــه 
ويضـــحك كمـــا ورد يف احلـــديث. وروينـــا عنـــه أنّـــه قـــال: اجتمعـــت بشـــخص يومـــا مل 

عـرفتين ؟ فقـال يل: إّن  أعرفه، فقال يل: ´ خضر سـالم عليـك. فقلـت لـه: مـن أيـن
بــك. فعلمــت أّن ¿ عبــادا يعرفــون اخلضــر وال يعــرفهم اخلضــر. وُســئل عــن  هللا عــرّفين
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الشـــافعي فقـــال: هـــو مـــن األو�د األربعـــة. وُســـئل عـــن أمحـــد بـــن حنبـــل فقـــال: هـــو 
  صديق. وسئل عن بشر احلايف فقال: " ما ترك بعده مثله"].

 لقيـه عـام υ) ثالثـة لقـاءات لـه مـع اخلضـر I:186-187( 25وذكر الشيخ يف الباب 
وهو يف مركب مبرسى تونس، حيث جاءه اخلضر وهو ميشي على سطح البحر  590

بـدون أن يصـيبه بلـل وحتــاورا معـا. ولقيـه بعـد ذلــك مبسـجد يف سـاحل البحـر احملــيط 
مـع َمـن وصـَفه sنـه " رجـل كبـري القـدر أكـرب منـه منزلـة" فرّمبـا يكـون هـذا الرجـل هـو 

ينـه يف بعـض سـياحاته وإنّـه الشـيخ إنّـه عاإلمام الوزير الثاين للقطب الذي قال عنـه ا
). وكـان مـع الشـيخ رجـل ينكـر خـرق العوائـد، فأشـهده خضـر II :572يرّيب األفراد (

إحـــداها قـــال الشـــيخ عنهـــا: [ وإذا بـــذلك الرجـــل الـــذي قلـــت إنّـــه اخلضـــر قـــد أخـــذ 
حصـريا صـغريا كــان يف حمـراب املسـجد، فبســطه يف اهلـواء علـى قــدر علـو ســبعة أذرع 

، ووقف على حصري يف اهلواء يتنفل (...) فلما فرغ مـن صـالته سـلمت من األرض
  عليه وأنشدته لنفسي:

  الكامل
  شغل احملـّب عن اهلواء بسره      يف حّب من خلق اهلواء وسّخره

  العـارفون عقـوهلم معقولة      عن كل كـون ترتضيه مطّهرة
  رتهو لديه مكّرمون ويف الورى     أحـواهلم جمـهولة ومسـمفه

  

فقال يل: ´ فالن، ما فعلُت ما رأيت إال يف حق هذا املنكر (...)  فرددت وجهي 
  إىل املنكر وقلت له: ما تقول ؟ فقال: ما بعد العني ما يقال].

  

فيقـــول  υوأّمـــا أول لقـــاء للشـــيخ وهـــو يف بدايـــة العشـــرينات مـــن عمـــره مـــع اخلضـــر 
 رمحـــه هللا جــرت بيــين وبينـــه الشــيخ عنــه: [... وذلــك أّن شـــيخنا أL العبــاس العــرييب
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يعــين اإلمــام املهــدي ( - ρرســول هللا  ورههــبظ مســألة يف حــق شــخص كــان قــد بشــر
فقال يل: هو فالن بن فالن، وّمسي يل شخصـا أعرفـه Lمسـه،  )القائم يف آخر الزمان

وما رأيته، ولكن رأيت ابن عمته. فرّمبا توقفت فيه ومل آخـذ Lلقبـول، أعـين قولـه فيـه 
لى بصرية يف أمره. وال شك أّن الشيخ رجع سـهمه عليـه، فتـأذى يف Lطنـه لكوين ع

ومل يشــعر بــذلك، فــإّين كنــت يف بدايــة أمــري. فانصــرفت عنــه إىل منــزيل. فكنــت يف 
عرفه، فسلم علـّي ابتـداء، بسـالم حمـّب مشـفق وقـال يل: أالطريق، فلقيين شخص ال 

عــــن فــــالن، ومسّــــى لنــــا ´ حممــــد، صــــّدق الشــــيخ أL العبــــاس فيمــــا ذكــــر لــــك فــــالن 
الشخص الذي ذكره أبو العباس العرييب، فقلت له: نعم. وعلمت ما أراد، ورجعـت 
من حيين إىل الشيخ ألعرفه مبا جرى؛ فعندما دخلـت عليـه قـال يل: ´ أL عبـد هللا، 
أحتــاج معـــك إذا ذكـــرت لـــك مســـألة يقــف خـــاطرك عـــن قبوهلـــا إىل اخلضـــر يتعـــرض 

يما ذكره لك، ومن أين يتفق لك هذا يف كل مسألة إليك، يقول لك صّدق فالz ف
تسـمعها مــين فتتوقــف ؟! فقلــت: إن Lب التوبــة مفتـوح. فقــال: وقبــول التوبــة واقــع. 
فعلمـــت أّن ذلـــك الرجـــل كـــان اخلضـــر وال شـــك أين اســـتفهمت الشـــيخ أُهـــَو هـــو ؟ 
  قـال: نعـم، هـو اخلضـر.قلت لــه احلمـد ¿ هـذه فائـدة، ومــع هـذا، فمـا هـو األمــر إال

كما ذكرت لك. فلما كان بعد مدة، دخلت على الشيخ، فرأيته قد رجع إىل قـويل 
يف تلك املسألة وقال يل: "إّين كنُت على غلط فيهـا وأنـت املصـيب". فقلـت لـه: ´ 

L نـك مصـيب لسيدي علمت الساعة أّن اخلضر ما أوصاين إالs تسليم، وما عـرّفين
نزاعــك فيهــا، فإنّــه مل تكــن مــن األحكــام  يف تلــك املســألة، فإنّــه مــا كــان يتعــني علــيّ 

الشرعية اليت حيـرم السـكوت عنهـا. وشـكرت هللا علـى ذلـك، وفرحـت للشـيخ الـذي 
  تبّني له احلق فيها]. 

ويف هذه القصة تظهر العالقة املتميزة الغريبة اليت كانت بني الشـيخ وشـيوخه. فكمـا  
يصـــحبهم إال بعـــد أن ّمت لـــه كـــانوا يربّونـــه ظـــاهرا كـــان يـــربّيهم Lطنـــا، وذلـــك أنّـــه مل 

الفـــتح. فكـــان ¹خـــذ عـــنهم اخلـــربة العلميـــة ألحـــواهلم ومقامـــاÊم، ويـــرقّيهم Lطنـــا يف 
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معارج العلم L¿ تعاىل. ومن رسوخه يف مقام املالميـة والفرديـة، مل يكـن يظهـر ذلـك 
هلم إال zدرا بقدر مـا ينتفعـون بـه. وقـد اعرتفـوا لـه بـذلك: مثـال ذلـك صـاحل الرببـري 

سـنة، يقـول لـه:[ لـو علـم النـاس النعمـة السـارية  13) الذي عاشره الشيخ 593ت: (
يف األحوال ما فرّقوا بني السراء و الضرّاء واحتد احلمد ]. فيعقب عليـه الشـيخ:[ بـل 
توحّد]، فيجيبه: [صـدقّت ´ ولـدي وأخطـأ الشـيخ]. فيقبّـل حميـي الـّدين يـد شـيخه 

ـــل صـــاحل رأس حميـــي الـــّدين.  وأمثلـــة هـــذا كثـــرية يف ســـرية الشـــيخ ســـنذكر صـــاحل ويقّب
بعضـــها الحقـــا. والشـــيخ يعتـــرب اخلضـــر مـــن شـــيوخه. فهـــو يـــذكره يف رســـالته (نَســـب 
اخلرقـــة) قـــائال: [... وكـــذلك صـــحبت أz أيضـــا اخلضـــر و�دبـــُت بـــه وأخـــذت عنـــه 

  التسليم ملقاالت الشيوخ نّصا من فيه إىل ِيفَّ، وغري ذلك من العلوم].
  ):I:186يف الطريق فيقول ( υاخلضر ويذكر لباسه خرقة 

[ واجتمع به رجل من شيوخنا وهو علي بن عبـد هللا بـن جـامع مـن أصـحاب علـي 
املتوكل وأيب عبد هللا قضيب البان. كان يسكن Lملقلي خارج املوصل يف بستان له، 

لبسنيها الشيخ Lملوضـع الـذي أوكان اخلضر قد ألبسه اخلرقة حبضور قضيب البان. و 
فيه اخلضر من بستانه، وبصورة احلال اليت جرت له معه يف إلباسه إ´ها. وقد  ألبسه 

كنــت لبســت خرقــة اخلضــر بطريــق أبعــد مــن هــذا، مــن يــد صــاحبنا تقــّي الــّدين عبــد 
الرمحــان بــن علــّي بــن ميمــون بــن آب التــوزري. ولبســها مــن يــد اخلضــر. ومــن ذلــك 

اخلضـر قـد اعتربها.وكنـت قبـل  الوقت، قلت بلباس اخلرقة، وألبستها النّـاس ملـا رأيـت
ذلــك ال أقــول Lخلرقــة املعروفــة اآلن، فــإّن اخلرقــة عنــدz إّمنــا هــي عبــارة عــن الصــحبة 

، ولكــــن توجــــد ρواألدب والتخلــــق. وهلــــذا، ال يوجــــد لباســــها متصــــال برســــول هللا 
صــحبة وأدL، وهــو املعــرب عنــه بلبــاس التقــوى. فجــرت عــادة أصــحاب األحــوال إذا 

صحا¶م عنده نقص يف أمـر مـا، وأرادوا أن يكملـوا لـه حالـه، ويتحـد رأوا أحدا من أ
بــه هــذا الشــيخ، فــإذا احتــد بــه، أخــذ ذلــك الثــوب الــذي عليــه يف حــال ذلــك احلــال، 
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ونزعه، وأفرغه على الرجل الذي يريد تكملة حاله. فيسري فيه ذلك احلال، فيكمل 
  ققني من شيوخنا].له ذلك. فذلك هو اللباس املعروف عندz، واملنقول عن احمل

ويف (نســـــب اخلرقـــــة)، فصـــــل الشـــــيخ �ريـــــخ اخلرقـــــة وحقيقتهـــــا املعنويـــــة وشـــــروطها 
األخالقيـــة، مـــن آداب وعلـــم ويف آخرهـــا يقـــول: [... فألبســـتك أيهـــا الـــويل احلمـــيم 
موّفــق الــّدين أمحــد بــن علــي بــن أمحــد بــن مــرمي الفنيســي اإلشــبيلي هــذا اللبــاس مــع 

 من يد الشيخ مجال الدين يونس بـن حييـي بـن سُت أzبصحبة األدب من يدي. ول
أيب العبّـــاس القّصـــار مبكـــة Lحلـــرم الشـــريف جتـــاه الكعبـــة املعظمـــة، بعـــد أن صـــحبته 
و�دبت به. ولبسـها يـونس مـن شـيخ الوقـت عبـد القـادر بـن أيب صـاحل بـن عبـد هللا 
ا اجليلــي، ولبســها عبــد القــادر مــن يــد أيب ســعيد املبــارك بــن علــي املخزومــي، ولبســه

س باملخزومــــي مــــن يــــد أيب احلســــن علــــي حممــــد يــــن يوســــف القرشــــي اهلكــــاري، ولــــ
اهلكــاري مــن يــد أيب الفــرج الطرسوســي، ولــبس أبــو الفــرج مــن يــد ايب الفضــل عبــد 
الواحد بن عبد العزيز التميمي، ولبس أبو الفضـل مـن يـد أيب بكـر حممـد بـن خلـف 

، واجلنيـــد صـــحب جحـــدر الشـــبلي، والشـــبلي صـــحب أL القاســـم اجلنيـــد و�دب بـــه
خالــه ســ́ر الســقطي و�دب بــه، وســّري صــحب معروفــا بــن فــريوز الكرخــي و�دب 
بــه، ومعــروف صــحب علــي بــن موســى و�دب بــه، وعلــّي بــن موســى صــحب أLه 
موســـى بـــن جعفـــر و�دب بـــه، وموســـى صـــحب أLه جعفـــر بـــن حممـــد و�دب بـــه، 

بن احلسـني  وجعفر صحب أLه حممد بن علي و�دب به، وحممد صحب أLه علي
و�دب بـــه وعلـــي صـــحب أLه احلســـني بـــن علـــي و�دب بـــه وأخـــذ عنـــه، واحلســـني 

، υأخــذ عــن جربيــل ρو�دب بــه وأخــذ عنــه. وحممــد  ρصــحب جــّده رســول هللا 
وجربيل أخذ عن هللا تعاىل. فقلـت للشـيخ يـونس: مـا أخـذ عنـه ؟ فقـال: سـألت أو 

العلــم واألدب. وكــذلك  ســئل الشــيخ عبــد القــادر: مــا أخــذ عنــه ؟ فقــال: أخــذ عنــه
ألبستك اخلرقـة الـيت لبسـتها مـن يـد أيب عبـد هللا حممـد بـن قاسـم بـن عبـد الـرمحن بـن 
عبــد الكــرمي الفاســي، ومــن يــد تقــي الــدين عبــد الــرمحن بــن علــي بــن ميمــون بــن آب 
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التوزري، وقاال يل إpما لبساها من يد أيب الفتح حممود البصـري.ولبس البصـري مـن 
س أبــو الفــتح مــن يــد أيب إســحاق ابــن شــهرzر بشــيخ الشــيوخ، ولــيــد أيب الفــتح بــن 

املرشــد، ولــبس املرشــد مــن يــد حســن أو حســني األّكــار، ولــبس األّكــار مــن يــد أيب 
 Lعبد هللا بن خفيف، وابن خفيف صحب جعفرا احلذاء، وصحب احلذاء شيخه أ
عمــرو اإلصــطخري، وصــحب أبــو عمــرو شــيخه أL تــراب النخشــيب، وصــحب أبــو 

شقيقا البلخي، وصحب شقيق ابراهيم ابن أدهم، وصـحب ابـراهيم ابـن أدهـم  تراب
موســـى بـــن يزيـــد الراعـــي، وصـــحب الراعـــي أَوْيســـا القـــرين وصـــحب أويـــس عمـــر بـــن 

(...) فليلـــبس  ρخطـــاب وعلـــي بـــن أيب طالـــب وصـــحب عمـــر و علـــي رســـول هللا 
نسـبة علـى شاء ومن أحّب، مـن صـغري وكبـري وذكـر وأنثـى ¶ـذه ال نوليي وفقه هللا م

الشـــرط املـــذكور هـــذه اخلرقـــة ¶ـــذه النســـبة مـــن املـــؤمنني Lلســـند املـــذكور. ولـــيس مـــن 
شرط لباس هـذه اخلرقـة و الصـحبة أن يلبسـها إال مـن واحـد، هـذا مل يشـرتطه أحـد، 
بل ثبت عن بعضهم أنّه قال: من أراد أن يرى ثالمثائة رجل يف رجل واحد، فلريين، 

ت عن كل شيء خلقا. وانظر يف رسـالة القشـريي فإّين صحبت ثالمثائة شيخ، أخذ
مـنهم، فمـا يـذكر إال ويقـول صـحب فـالz وفـالz، ولـيس اخلرقـة مـن ذكـر عند ذكره 

إال الصـــحبة واألدب وذلـــك غـــري حمجـــور، وإّمنـــا نبعـــث طائفـــة جهـــالء ال علـــم هلـــم، 
فتخيلـــوا أّن اإلنســـان ال جيـــوز لـــه أن يلـــبس إال مـــن شـــخص واحـــد، ومل بقـــل بـــذلك 

  ن الناس، وهللا املوفق].أحد م
قلُت: الشيخ يعين يف كالمه األخري صحبة وخرقة التربك. وأّما مريـد الرتبيـة و الرتقيـة 

يلتزم إال بشيخ مرّب كامل واحد يكون حتت حكمـه. وهـو مـا أكـده الشـيخ يف  الف
) حيث يقول:[ واألصل أنّـه كمـا مل يكـن وجـود العـامل بـني II :366(181آخر الباب 

، كـــذلك ال  املكلـــف بـــني رســـولني خمتلفـــي الشـــرائع، وال امـــرأة بـــني زوجـــنيإهلـــني وال
يكــون املريــد بــني شــيخني، إذا كــان مريــد الرتبيــة. فــإن كانــت صــحبة بــال تربيــة، فــال 
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يبـــايل بصـــحبة الشـــيوخ كلهـــم، ألنـــه لـــيس حتـــت حكمهـــم، وهـــذه الصـــحبة تســـمّى 
يُء منه رجل يف طريق هللا.   فاحلرمة أصل يف الفالح]. صحبة الربكة. غري أنّه ال جيَِ

فإذا طبَّق قوله هذا عليه هو نفسه وقد صحب عشرات الشيوخ، اتضح أن صـحبته 
 zهلم مل تكن لرتبيته، إذ ّمت له الفتح الكبري قبـل أن يعـرفهم، بـل صـحبهم ليختـرب عيـا

  وتفصيال خمتلف أحوال أهل هللا، ولينتفعوا هم بصحبته.
اللـــدين املوهـــوب للخضـــر وأمثلـــه يف البـــاب  وقـــد وضـــح الشـــيخ كيفيـــة حتصـــيل العلـــم

396)III :558-559:فقال ما ملخصه ،(  
[ ولــيس لــه طريــق إىل ذلــك إال sن يــرتك مجيــع املعلومــات ومجيــع العــامل مــن خــاطره، 
وجيلــس فــارغ القلــب مــع هللا، حبضــور ومراقبــة وســكينة وذكــر إهلــي Lالســم: هللا ذكــر 

بـاب وأدمـن القـرع Lلـذكر الL¿. فـإذا لـزم  قلب، وال ينظر يف دليل يوصله إىل علمه
فيتوىل احلق تعليمه شهودا كما تـوىل  –وهذه هي الرمحة اليت يوتيها هللا من عنده  –

أهــل هللا كاخلضــر وغــريه، فيعلمــه مــن لدنــه علمــا مــن الوجــه اخلــاص الــذي بينــه وبــني 
حت. وعالمـة مـن هللا، فال يطلع عليه غـريه. وقـد فـتح هللا بيننـا وبينـه، فلزمـت واسـرت 

يدعيـــه لـــزوم األدب الشـــرعي، فـــريى املعصـــية يف خمالفـــة الشـــرع. وإن اعتقـــد خـــالف 
هــذا، فمــا هــو مــن أهــل الوجــه اخلــاص، وإمنــا هــو شــخص ال يعبــأ هللا بــه]. فالعمــل 

البـاب  –احلقيقة. يقول الشـيخ يف كتـاب الـرتاجم و Lلشرع ظاهرا وLطنا هو الطريقة 
ن ســورة اجلاثيــة: ( مث جعلنــاك علــى شــريعة مــن األمــر مــ 18ويف إشــاراته لآليــة – 25

[ختيـل مـن ال يعـرف أن الشـريعة ختـالف فاتبعها وال تتبع أهـواء الـذين ال يعلمـون ): 
احلقيقــة. وهيهــات ملــا ختيلــوه، بــل احلقيقــة عــني الشــريعة، فــإن الشــريعة جســم وروح. 

  األحكام وروحها احلقيقة فما مث إال شرع]. مفجسمها عل
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  الشيخ مع ابن مسرة وابن برجان وابن قّسي
  

  

) يف 297يف القرن الرابع اهلجري، امتّد إشعاع مدرسة اإلمام أيب القاسـم اجلنيـد (ت:
الرتبيــة الصــوفية إىل األنــدلس واملغــرب. ومــن رجاهلــا، ظهــر الشــيخ ابــن مســرة اجلبلــي 

امــه ) مؤلــف كتــاب (خــواص احلــروف) و (رســالة االعتبــار)، وكــان مــع مق319(ت:
العايل يف الطريق ورسوخه يف علوم الشريعة، على إطالع عميق على علـوم احلكمـاء 
القدامى. ذكره الشيخ يف كتابه ( امليم والـواو والنـون)، عنـد بيانـه لطريقتـه يف الكـالم 

  على أسرار احلروف فقال:
[ فكالمنـــا علـــى أســـراره كطريقــــة ابـــن مســـرة اجلبلــــي وغـــريه ال خواّصـــه]. وذكــــره يف 

مــن الفتوحــات يف معرفــة محلــة العــرش، فقـال عنــه: [ روينــا عــن ابــن مســرة  13ب البـا
اجلبلــي مــن أكــرب أهــل الطريــق علمــا وحــاال وكشــفا: العــرش احملمــول هــو امللــك، وهــو 
ــــور، وجربيــــل وحممــــد  ــــة. فــــآدم وإســــرافيل للصُّ حمصــــور يف جســــم وروح وغــــذاء ومرتب

للوعــد و الوعيــد (...) وأّمــا  لــألرواح، وميكائيــل وإبــراهيم لــألرزاق، ومالــك ورضــوان
رير، فــإّن ¿ مالئكــة حيملونــه علــى كــواهلهم، هــم اليــوم أربعــة، ســالعــرش الــذي هــو ال

وغـــدا يكونـــون مثانيـــة ألجـــل احلمـــل إىل أرض احلشـــر. وورد يف صـــور هـــؤالء األربعـــة 
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احلملة ما يقاربه قول ابن مسرة، فقيل الواحد على صورة إنسان، والثاين على صورة 
  والثالث على صورة النسر، والرابع على صورة الثور]. األسد،

  

، خـــالل اإلخ<<<الصاملتعلـــق بســورة  272وذكــر الشــيخ ابـــن مســرة أيضـــا يف البــاب 
إشارته لبسملتها، حيث شبهها بعمود مدخل منزهلا قال عنه: [ وكأنّـه ترمجـان بيننـا 

بلـي يف كتـاب ما تعطيه املنازل مـن املعـارف. وقـد نبّـه علـى ذلـك ابـن مسـرة اجلوبني 
احلروف له. وهذا العمود لـه لسـان فصـيح يعـّرب لنـا عّمـا حتويـه املنـازل، فنسـتفيد منـه 
علــم ذلــك]. يشــري الشــيخ إىل قــول ابــن مســرة مــا يلــي: [... وعــدد درجــات اجلنــة 
على عدد آي القـرآن، علـى عـدد األمسـاء. وكـل درجـة مـن درجـات اجلنـة تنقسـم يف 

أمســـاء هللا لـــه يف ذاتـــه مراتـــب، إال االســـم نفســـها درجـــات. وكـــذلك كـــل اســـم مـــن 
األعظـم اجلـامع لألمســاء والصـفات العلــى، وهـو مفــيض الرمحـة علــى املخلوقـات، وبــه 
تتعلــق كــل املخلوقــات، وبــه تتعلــق مجيــع املكــوzت، وهــو pايــة املعرفــة، وابعــد الغايــة 

واتصـال يف البغية. ولألمساء غـريه مراتـب يف أنفسـها، ودرجـات يف ذواÊـا، وانفصـال 
مـــن أجـــل قبـــول املخلوقـــات، وبـــه يتعلـــق مجيـــع مكـــوzت، وهـــو pايـــة املعرفـــة، وأبعـــد 
الغايــة يف البغيــة. ولألمســاء غــريه مراتــب يف أنفســها، ودرجــات يف ذواÊــا، وانفصـــال 

هلـا عمـوم وخصـوص مـن قبـل شـرفها، وإخفـاء و جل قبـول املخلوقـات، أواتصال من 
م هللا الــرمحن الــرحيم "، وهــو أّول مراتــب مــن لطفهــا. فجوامــع األمســاء وأعمهــا " بســ

العلم وأعالهـا وأشـرفها، وهـو يشـتمل علـى لطـائف القـرآن ودقيـق معانيـه، وألنـه مـن 
االسم املضمر الذي فيه يعـرف هللا حـق معرفتـه. ومـن األلوهيـة يعـرف عمـوم أمسائـه، 

. . ومــن الــرحيم تبــني ظهورهــا وخصوصــها يف رتبــةةومــن األلوهيــة تعــرف حقيقــة الرؤيــ
. ومن األلوهية مع الرمحن يعرف  ومع االسم املضمر مع اإللوهية تعرف حقيقة الر́ؤ
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الرحيم تظهر صفة النفخة، ومن الرحيم الرمحن يسـتدل مع فيض الرمحة. ومن الرمحة 
على املعراج وقت مفارقة األرواح مـن اجلثـث، ويسـتدل مـن ذلـك علـى عـذاب القـرب 

صـــّور شـــاهد حميـــي مميـــت ظـــاهر قريـــب وحنـــو . ومـــنن الـــرحيم يســـتدل علـــى أّن هللا م
هــذا. ومــن األلوهيــة مــع الــرمحن الــرحيم، نعلــم أن العقــل الكلــي مســتغرق يف الــنفس 
الكّليــة، وأّن الــنفس الكليــة مســتغرقة يف جثــة العــامل علــى مــذهب الفالســفة وقــدماء 

هـم إال أّن عمل ،األمم الضالة، وأهل الفرتات الذين حلقـوا علـم التوحيـد مـن غـري نبـوة
  يف ذلك موافق لألمساء، غري أّن النبوة شرحت ذلك sقرب بيان وأوضح برهان].

  

فمدرســـة ابـــن مســـرّة قرآنيـــة حمضـــة، ميزاpـــا األوحـــد الشـــرع احملّمـــدي، وهـــي امتـــداد 
 املدرســــة اجلنيــــد القائــــل: " علمنــــا هــــذا مشــــيد Lلكتــــاب والســــنة"، وليســــت امتــــداد

  ملدارس فلسفية أو حنل Lطنية.
فية األندلس الـذين جنـد ألقـواهلم صـدى يف كتـب الشـيخ أيب احلكـم بـن ومن صو     

برجان الذي أقام Æشـبيلية يف بـدا´ت القـرن السـادس، وكـان لـه أتبـاع كثـريون، حـىت 
ــا أراد القيــام بثــورة علــى املــرابطني Lيعــه 

ّ
قريــة.  130أّن الشــعراين نقــل يف طبقاتــه أنّــه مل

طان علي بـن يوسـف بـن �شـفني، فاسـتدعاه ويف عهد املرابطني، ُوشي به عند السل
. وذكــر التــاديل يف كتابــه (التشــوف إىل 536لعاصــمته مــراكش، فســجن مث قتــل عــام 

رجال التصوف) أّن الفقيه الصـويف أL احلسـن علـي بـن حـرزهم دعـا سـكان مـراكش 
لتشــييع جنازتــه. وابــن حــرزهم هــذا كــان مــن أكــرب املــدافعني عــن التصــوف وأهلــه يف 

عهد املـرابطني وقـد أخـذ الطريـق عـن عّمـه صـاحل بـن حـرزهم، الـذي أخـذ املغرب يف 
عـــن اإلمـــام أيب حامـــد الغـــزايل يف املشـــرق. واســـتدعى الســـلطان أيضـــا الفقيـــه الزاهـــد 
العارف أL بكر حممد بن حسني امليورقي الذي كان مقيما بغرzطـة ومشـهور Lلفقـه 
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الســـلطان ُعـــذب وســـجن والزهـــد والتصـــوف علـــى pـــج ابـــن العريـــف؛ وملـــا اســـتقدمه 
أو  536وُجلـــد مث أطلـــق ســـراحه، فعـــاد إىل األنـــدلس مث إىل جبايـــة حيـــث تـــويف عـــام 

  هـ.537
/مواقــع I:60/II:60-104-577-649/III:77/IV:220وأّمـا كـالم الشـيخ عـن ابـن برجـان (

  )، فينحصر يف النقاط التالية: 125/ التدبريات اإلهلية: 142النجوم 
االسم الفتاح)، يذكر تنبؤ ابن برجـان بفـتح بيـت املقـدس  (حضرة 559و2يف البابني 

، الـــذي ذكـــره يف تفســـريه للقـــرآن. وقـــد بّـــني الشـــيخ كيفيـــة اســـتخراج هـــذا 583ســـنة 
مث يقـــول: [ وهـــذا العلـــم مـــن هـــذه  ]امل غلبـــت الـــروم[التـــاريخ حبســـاب مجـــل اآليـــة : 

مـا أخـذه مـن ولكن عبد السالم أL احلكم بـن برجـان  –أي االسم الفتاح  –احلضرة 
ا جاءz بكتابه، فتبـني 

ّ
هذا. فوقع له غلط وما شعر به الناس. وقد بيّناه ألصحابنا مل

له أنّه غلط يف ذلك، ولكـن قـارب األمـر. وسـبب ذلـك أنّـه أدخـل عليـه علمـا آخـر 
 2فأفســـده ]، يعـــين الشـــيخ أنـــه أدخـــل عليـــه علـــم الفلـــك حســـبما ذكـــره يف البـــاب 

)I:60.(  
  

لق بسـورة الشـرح، يـذكر الشـيخ كتـب القـوم يف التخلـق Lألمسـاء املتع 290ويف الباب 
اســتعمال ابــن برجــان و  اإلهليــة، فيــذكر مــن بينهــا كتــاب ابــن برجــان يف هــذا املوضــوع

لكلمة  (احلق خملوق به)، للداللة علـى اإلنسـان الكامـل واملعـرب عنـه Lلـرداء ( ينظـر 
املتعلــق  320ول يف البــاب ). يقــII:104مــن أســئلة الرتمــذي  106جوابــه علــى الســؤال 

  بسورة التغابن:
ق به الذي يشري إليه عبـد السـالم أبـو احلكـم و [ ويتضمن هذا املنزل علم احلق املخل

ابن برجان يف كالمه كثريا، وكذلك اإلمام سهل بن عبد هللا التسرتي. ولكن يسميه 
خلقن<ا  وم<ا[سهل Lلعدل، ويسميه أبو احلكم احلق املخلوق به، من قوله تعاىل:  
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. ]ولـه فيـه كـالم كبـري شــاف، ]الس<ماوات واألرض وم<ا بینھم<ا إال ب<الحق
لكــــن . ]خلـــق الســــماوات واألرض Lحلـــق[مـــن التغــــابن:  3يشـــري الشـــيخ إىل اآليــــة 

ويرى أّن الباء هنـا مبعـىن "،  الشيخ ال يوافق ابن برجان يف لفظة " احلق املخلوق به
يعبــدوه. وهللا تعــاىل ال خيلــق شــيئا الــالم أي: خلــق الســموات واألرض للحــق، أي ل

بشـــــيء، وإّمنـــــا خيلـــــق بقولـــــه: ُكـــــْن. وفّصـــــل هـــــذا املعـــــىن يف أّول منـــــزل ســـــورة النمـــــل 
)III:354-355 املتعلــــق بســــورة الفلـــق، يشــــري الشــــيخ إىل حــــروف  271). ويف البـــاب

بســملتها فيقــول: [ وهــذه الدرجــة تتضــمن منــزال واحــدا مــن منــازل الغيــب Lإلمجــاع 
الشأن، وقيل ثالثة منازل خبالف بينهم. فأّما ابن برجـان، فـانفرد دون  من أهل هذا

مجاعة Æظهار املنزل الثاين يف هـذه الدرجـة مـن منـازل الغيـب، ومل أعلـم ذلـك لغـريه. 
ولـه وجــه يف ذلـك، ولكــن فيــه بعـد عظــيم، وإن كنـا حنــن قــد ذهبنـا إىل هــذا املــذهب 

(بســـم)  كتابـــةالثالثـــة الغائبـــة يف   يف بعـــض كتبنـــا]. كـــأّن الشـــيخ يشـــري إىل األلفـــات
)، كمــا تكلــم علــى I:109و(هللا) و(الــرمحن)، وقــد تكلــم عليهــا يف البــاب اخلــامس (

  ).I :103-104حرف الواو بعد هاء اسم (هللا) عند حتليله حلروفه (
ومــــن أصــــحاب ابــــن برجــــان الــــذين لقــــيهم الشــــيخ، عبــــد احلــــق بــــن اخلــــراط األزدي 

علــــى صــــلة وثيقــــة sيب مــــدين أيضــــا. وقــــد أخــــذ  )، الــــذي كــــان581اإلشــــبيلي (ت:
  الشيخ عنه علم احلديث وكتب ابن حزم.

ويف هذا الفصـل، نـذكر أيضـا ابـن قّسـي، الـذي ذكـره الشـيخ عـدة مـرات يف         
، قد اّدعى املهدويـة ومجـع أتباعـا، وقـاد -على ما قيل  –الفتوحات. وكان ابن قّسي 

قــدم املوحــدون لألنــدلس، تظــاهر  . ولـــّمابطني، فافتــك مــنهم حصــوzثــورة علــى املــرا
، خملفــا كتــاL 546. مث خــرج علــيهم و مــات مقتــوال عــام L540النضــمام إلــيهم عــام 

ت حياتـه  . ومـن )A:77-78(عنوانه ( خلع النعلني) شرحه الشيخ، وحّللـه يف أخـ́ر
مقارنــة نصــوص الشــيخ  حــول ابــن قســي يف الفتوحــات وشــرحه خللــع النعلــني، يتبــّني 



     
 

 211 

، فأعطـاه كتـاب والـده. لكـن الشـيخ رفـض 590يف تونس عام  هالشيخ التقى Lبنأّن 
أخذه " لسبب كـان هنـاك". فمـن الـرّاجح أّن الشـيخ اطلـع علـى بعـض أقوالـه وعلّـق 
عليهـا مستحســنا أو منتقــدا يف الفتوحـات، ومل يكــن علــى بينــة �مـة عــن حقيقــة ابــن 

ت  حياتـه علـى نسـخة مـن (خلـع قّسي، حىت حتّصل عند استقراره بدمشق يف أخـ́ر
النعلني)، فحّللها شرحا، و�كد حينذاك أّن مـا أصـاب فيـه ابـن قّسـي مـن احلقـائق، 
مل يكن إالّ نقال من أحد كبار األولياء الذين جالسهم، وما أخطأ فيه كان من عنـد 
نفسه. ويف ذلك الشرح، نقد الشيخ ابن قّسي نقداً الذعـا، بكـل موضـوعية وأدب. 

Lجلهــل والتقليــد، ورغــم فداحــة أغالطــه، يــرتحم ويرتضــى عليــه حبكــم  فــرغم وصــفه لــه
ها حســناألدب والرمحــة الواســعة اللــذين جبــل عليهمــا الشــيخ. فمــن املســائل الــيت است

مــن الفتوحــات: [ وهــذا الــذي  10الشــيخ يف نقــول ابــن قّســي، قولــه عنــه يف البــاب 
قاسم بن قسّي يف خلعه، وهـو نزعنا إليه من دورة امللك، قال به غريz كاإلمام أيب ال

روايتنا عن ابنه عنـه، وهـو مـن سـادات القـوم. وكـان شـيخه الـذي كشـف علـى يديـه 
مــن أكــرب شــيوخ املغــرب، يقــال لــه ابــن خليــل مــن أهــل لبلــة]. وكــذلك قولــه عنــه يف 

: [ فالعلم L¿ من الرسول يف املتعلم أعظم وأنفع من العلم الـذي حيصـل 492الباب 
اص (...) وقـــد بينـــا أن أعظـــم الرؤيـــة، رؤيـــة حممديـــة يف صـــورة لـــك مـــن الوجـــه اخلـــ

حممدية، وإليه ذهب اإلمام أبو القاسم ابن قسي رمحـه هللا يف كتـابه ( خلـع النعلـني) 
(...) ومـــا رأيـــت هـــذا الـــنَـَفس لغـــريه فنعّينـــه، فإنّـــه مـــا وصـــل إلينـــا...] ويـــذكره أيضـــا 

) -II:52-60-257(فيقــول ضــول خــالل كالمــه علــى أّن ُكــًال مــن األنبيــاء فاضــل مف
  يقول:ف) II:686املتعلق بسورة األعلى ( 297وكذلك يف الباب 

[ إّن كل جوهر يف العامل جيمـع كـل حقيقـة يف العـامل، كمـا أّن كـل اسـم إهلـي مسـّمى 
جبميع األمساء اإلهلية (...) وهـذا العلـم خاصـة انفـردت بـه دون اجلماعـة يف علمـي، 
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ي وكوشف به أم ال، من جـنس املـومنني أهـل الواليـة ال فال أدري هل عثر عليه غري 
األنبيــــاء. وأّمــــا يف األمســــاء اإلهليــــة، فقــــد قــــال بــــه أبــــو القاســــم ابــــن قســــي يف (خلــــع 

). فرحم هللا عبدا بلغه أّن أحدا قـال ¶ـذه املسـألة عـن نفسـه كمـا III: 354النعلني) (
استشــهادا يل فيمـــا  فعلــت أz، أو مــن غــريه فيلحقهــا بكتــايب هــذا يف هــذا املوضــع،
  ادعيته، فإّين أحّب املوافقة وأن ال أنفرد بشيء دون أصحايب].

  

ويف مســــائل أخــــرى، يبــــني الشــــيخ اختالفــــه مــــع ابــــن قّســــي، كمســــالة كيفيــــة إعــــادة 
)، وكمسألة املفاضلة يف أنواع اجلـنس الواحـد I:312) (II:160األجسام يوم القيامة (

)III:326 هللا ال حيكـم عدلـه يف فضـله وال فضـله يف عدلـه " )، ويرّد عليه قوله: " إّن
)III:7-165/I:749 فيقـــــول: [ وهـــــذا مـــــن أعظـــــم الغلـــــط الـــــذي يطـــــرأ علـــــى أهـــــل ،(

الكشـــف لعـــدم األســـتاذ. ومـــا يقـــول هـــذا إال مـــن مل يكـــن بـــني يـــدي أســـتاذ قـــد رLه 
أستاذ متشرع عارف مبوارد األحكـام الشـرعية ومصـادرها ]. وأخـريا، يلخـص الشـيخ 

مـــن ابـــن قســـي خـــالل شـــرحه خللـــع النعلـــني عنـــد قـــول مؤلفـــه: [ وأشـــباحهم موقفـــه 
عون يالظاهرة اجلامعة هلذه احلقائق الباطنة كأpّا خشب مسندة وعمد ممدة ال يسـتط

  السجود ]، فيعلق الشيخ قائال:  
[ كــالم مقلــد يف مجيــع مــا قالــه، مــا عنــده علــم مبــا هــو األمــر عليــه. وقــد شــهد علــى 

نّــه يف مجيــع مــا ذكــره مــن احلقــائق و العلــوم، zقــل مقلــد مــن غــري نفســه ¶ــذا القــول أ
ذوق وال كشف من ذاته، وإال فأين هذا النَّفس من ذلك النفّس؟ فلقـد أراحنـا هـذا 
الرجـــل منـــه ¶ـــذا القـــول، وأزال عنـــا الغلـــط الـــذي اعتقـــد�ه فيـــه، وعلمنـــا أنّـــه zقـــل 

احلمــد ¿ و مــن نقــل عنــه حــديث، وحامــل فتــوى، وحــاكى روايــة. فشــرحنا إّمنــا ملعــىن 
العبـــد الصـــاحل يف هـــذا الكتـــاب، وهـــو عـــن رّب العـــاملني. فصـــّحت الروايـــة أنـــه ينقـــل 
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خلف هللا األندلسي، كان من األكابر األميـني. فكـان ¹يت هلـذا الرجـل، فيصـف لـه 
مــا يتلقــاه مــن الــروح القدســي و النــور اإلهلــي يف قلبــه. وكــان عنــد هــذا املؤلــف فهــم 

، متضـــلع مـــن األدب واللغـــة ووجـــود القرحيـــة يف صـــنعة الكتابـــة، وإفصـــاح يف خطابـــه
فكســا تلــك املعــاين ألفاظــا أدبيــة خطابيــة (...) فقــد حصــل لنــا الفرقــان بــني مــا هــو 
منه وبني ما ينقله. على أين أعرف sحواله من غريي فإّين اجتمعت بوالده وكـان ذا 

مـــا ذكـــرzه مـــن  فهـــم وفطنـــة، فســـألته عـــن أحـــوال أبيـــه، فوصـــف أحـــواال تـــدل علـــى
وضــيق  هقصــوره. ويف حــديث تــرك شــيخه ابــن خليــل لــه وألمثالــه غنيــة يف معرفــة حالــ

جمالـه، ويف رسـالته لعبـد املـؤمن بـن علـي وكالمـه فيهـا يف إشـارته إىل نفسـه، ومل يكــن 
األمــر كمــا ذكــره وانعكــاس األمــر عليــه يــدل علــى أنــه مل يكــن حمققــا يف شــأنه، وأنّــه  

ســه]، يشــري الشــيخ يف اجلملــة األخــرية إىل دعــوى ابــن قّســي كــان جــاهال مبرتبتــه ونف
املهدوية... وقـد حقـق األسـتاذ املغـريب حممـد األمـراين كتـاب (خلـع النعلـني)، ونشـره 

)، وعـّدد مجلـة مـن مسـائله الـيت جنـد هلـا صـدى يف كتـب الشـيخ 1998هـ (1418سنة 
دة على ما ذكرzه:    األكرب. وأمهها ́ز

  ).21-4 كتاب فصوص احلكم الباLن /  III:368ة (وحدة األمساء اإلهلي -
  ).I:134/137/143/147/III:494احلقيقة احملمدية منبع الوجود و العلم ( -
االســــــــم األعظــــــــم اجلــــــــامع (  ρلكــــــــل نــــــــيب اســــــــم إهلــــــــي غالــــــــب عليــــــــه وحملمــــــــد  -
II:61/124/125/225/IV:13-214-231 /:27-1فصوص ب.(  

  ).21/فصIV:200-550-553(التمييز بني رمحيت الوجوب واالمتنان  -
  ).I:139/II:167النكاح كمبدإ لإلجياد يف شىت املراتب ( -
  )II:394-396-400/IV:65املكوzت كلها كلمات إهلية (  -
  ).IV:21/316ضرة احلق (الكون كمرآة حل -
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بــــــروز األعيــــــان الثابتــــــة مــــــن العلــــــم اإلهلــــــي القــــــدمي إىل الظهــــــور العيــــــين احلــــــادث  -
)I:31/II:399-400/III:11/IV:210-211 .(  
  

  
  
  

  الشيخ ومدرسة ابن العريف
  

اســتمرت مدرســة الرتبيــة الروحيــة اجلنيديــة يف األنــدلس تــرّىب طــاليب الطريــق، وتتــأقلم  
)، الـيت قاومهـا 505مع التقلبات السياسية والفقهيـة، وتـدّعمت بكتـب الغـزايل (ت: 

وغـريه مـن )  لـوم الـّديناجتاه فقهاء املرابطني، حىت سعوا يف إحراق كتاب ( إحيـاء ع
الكتب.لكن ذلك مل يطفئ نور الطريق الذي كان من معاقله مدينة املريـة الـيت زارهـا 

وفيهــا ألّــف أحــد أهــم xليفــه، وهــو كتــاب ( مواقــع النجــوم)، وفيهــا  595الشــيخ عــام 
اجتمــع مــع بعــض أتبــاع مدرســة الشــيخ املــرّىب الكبــري أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن 

هللا املشــهور Lبــن العريــف الصــنهاجي. كــان والــد ابــن العريــف قــد  موســى بــن عطــاء
ويسّمى القائم ¶ذه الوظيفـة:  –هاجر من طنجة، حيث كان صاحب حرس الليل 

إىل املرية اليت كانت عاصـمة أحـد ملـوك الطوائـف. أتقـن ابـن العريـف كـل  –عريف 
آن وبراعتـه يف فنــون العلـوم الشـرعية واللغويـة يف عصـره بعـد إتقانـه حلفـظ قـراءات القـر 

األدب واخلـــط وعلـــوم احلـــديث و الفقـــه وهـــو شـــاب.وخالل ذلـــك اجنـــذب لســـلوك 
له الفتح الكبري يف مـّدة يسـرية وأصـبح شـيخا مريبـا حمققـا كـامال.  وّمت◌ّ طريق الوالية 

ه مــــن مجيــــع أحنــــاء األنــــدلس فقضــــى ُجــــّل عمــــره يف و فـــالتف حولــــه املريــــدون وقصــــد
ة أهــل العلــم والتصــوف كصــاحبه ابــن برجــان، إىل أن تــربيتهم وتعلــيم القــرآن ومراســل

الســلطان املرابطــي علــي بــن يوســف بــن �شــفني لعاصــمته مــراكش بعــد أن  هاســتدعا
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وشى به ابن األسود قاضي املرية زاعما sّن تكاثر تالميذ ابن العريف يشكل خطـرا 
 علــى الســلطة. وبعــد مثولـــه أمــام الســلطان يف مــراكش، أطلـــق ســراحه وتــوىف بعـــدها

بقليل وقربه يف مراكش معروف يزار إىل اليوم؛ قيل أنّه ُولـد ليلـة اإلثنـني Òين مجـادى 
ســنة.  53وعمــره حنــو  536صــفر مــن عــام  23هـــ وتــويف ليلــة اجلمعــة  481األوىل عــام 

وأّمــــا ســــند ابــــن العريــــف يف الطريــــق فإنــــه قــــد أخــــذ عــــن أيب بكــــر بــــن عبــــد البــــاقي 
يب عمـــر أمحـــد بـــن عبـــد هللا عـــن أيب ســـعيد األنصـــاري عـــن أيب حممـــد املعـــافري عـــن أ

أمحـــد بـــن األعـــرايب عـــن أيب القاســـم اجلنيـــد مـــن كتـــاب ( "احلركـــة الصـــوفية مبـــراكش" 
). لكـــن حمقـــق كتـــاب (مفتـــاح الســـعادة) أليب بكـــر عتيـــق ( 75حلســـن جـــالب ص 

) يعطي َسَنداً آخر لسلسـلة ابـن العريـف وهـو أنّـه أخـذ الطريـق 46ص  1993بريوت 
ل احلجـازي عـن أيب عمـر أمحـد بـن حممـد عن أيب بكر  ع بد الباقي بن حممد بن ب́ر

بـــن عبـــد هللا الطلمنكـــي عـــن أيب عمـــر أمحـــد بـــن عـــون هللا عـــن احلســـن بـــن عبـــد هللا 
اجلرجاين عن أيب سعيد بن األعرايب عـن أيب حممـد مسـلم بـن عبـد هللا اخلراسـاين عـن 

  حلسن البصري.االفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن 
صـف نرب ابن العريـف مـن أكـرب جمـددي الرتبيـة الصـوفية اإلسـالمية األصـيلة يف الويعت

األول مــن القــرن الســادس Lألنــدلس إذ خّلــف عــدة رجــال مــن كبــار الشــيوخ الــذين 
واصلوا مسريته. وترك من التآليف كتابه املبارك: ( حماسن ا¦الس) بّني فيه مقامات 

والبــن العريــف مكانــة كــربى يف قلــب  الســلوك. ولــه رســائل أخــرى كتبهــا ألصــحابه.
مــــثال: [  177 الشــــيخ حميــــي الــــدين فهــــو يصــــفه بشــــيخنا وLحملقــــق. يقــــول يف البــــاب

فطائفة قالت مقام املعرفة رLّين ومقام العلم إهلي وبه أقول وبـه قـال احملققـون كسـهل 
املســـائل الـــيت أوردهـــا يف الفتوحـــات و التســرتي وأيب يزيـــد وابـــن العريـــف وأيب مـــدين]. 

  عن ابن العريف مستحسنا هلا وشارحا هي أقواله التالية:
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)I:93-103-112-279/II:97-143-144-201-315-325/III:278-395-396-488-
491/IV:84-92-93-361-411(  

" لـيس بــني هللا وبـني العبــاد نسـب إال العنايــة وال سـبب إال احلكــم وال وقـت غــري  -
نظـر مـا أحسـن اعلى هذا القـول: [ األزل وما بقي فعمى وتلبيس". ويعقب الشيخ 

  هذا الكالم وما أمت هذه املعرفة L¿ وما أقدس هذه املشاهدة نفعه هللا ¶ا].
األعمـــال للجــــزاء واألحــــوال للمريـــدين وهلــــا الكرامـــات: العلمـــاء " يل" والعـــارفون  -

ق عنـد "يب" والعارفون Lهلمم، واهلمم للوصـول واحلـق وراء ذلـك كلـه، وإّمنـا يتبـّني احلـ
  اضمحالل الرسم:

  فناء من مل يكن وبقاء من مل يزل. -
  اإلشارة نداء على رأس البعد وبوح بعني العلة. -
وُســئل عــن احملبــة فقــال: [ الغــرية مــن صــفات احملبــة، والغــرية �ىب إال الســرت، فــال  -

  ُحتَّد].
  الرجز

  وما              �ب من الــتوبة إال أz قد �ب أقوام كثري
  يلالطو 

  وجاء حـديث ال ُميّل مساعه        شهــّي إلينا نثـره ونظامه    -
  
مل تســـد Lب و ومـــن دعائـــه: [ اللهـــم إنـــك ســـددت Lب النبـــوة و الرســـالة دوننـــا،  -

الوالية: اللهم مهما عينـت أعلـى مرتبـة يف الواليـة ألعلـى وّيل عنـدك، فـاجعلين ذلـك 
  الوّيل].
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خليفتـه وا مـن مدرسـة ابـن العريـف ، مـنهم كان الشيخ على صلة مع شيوخ خترجـو [ 
-99/ر:I :228/II:201/IV:550أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد األنصــاري الغــزال ( Lملريــة

، أي بعـــد وفـــاة شـــيخه ابـــن 544)، ذكـــر بعـــض املـــؤرخني أّن مولـــده كـــان ســـنة 102
، وهو فيما يبدو غلط، ألّن الشيخ يقول عنه )119العريف بثماين سنني ( التشوف 

). فلــو كــان مولــده 99(ر: 589ه كــان شــيخا مســنا يف حيــاة أيب مــدين املتــويف عــام إنّــ
سنة. فكيـف يوصـف حينئـذ Lلشـيخ  45، لكان عمره سنة وفاة أيب مدين 544عام 

املسن ؟ بل األرجح أّن مولـده كـان يف أوائـل القـرن السـادس، وصـحب ابـن العريـف 
. ويف ديوان الشيخ، جند قصـيدة وهو شاب، وتويف يف أواخر ذلك القرن، وهللا اعلم

  بيتا وجهها إىل الغزال أّوهلا: 12من 
  

  الكامل
  واىف كتاب ولــينا الغزال      مّين على شــوق له متتال

  

 ل، يقـو IV:550وهو دليل على وجود مراسالت كانت بينهمـا. ويف Lب الوصـا´ ( 
غـزال العـارف، الـذي  عبد هللا ال أيبعنه: [ حدثين أبو القاسم البجائي مبراكش، عن 

كان Lملرية من أقران أيب مدين وأيب عبد هللا اهلواري بتـنس، وأيب يعـزى وأيب شـعيب 
الســارية وأيب الفضــل اليشــكري وأيب النجــا وتلــك الطبقــة...] مث ذكــر حكايــة رجــل  
كـان حيضـر جملـس ابـن العريـف، ويُـرزق مـن الغيـث مثـل مـرمي عليهـا السـالم. ويقــول 

كــان Lملريــة رمحــه   –): [ خــرج شــيخنا أبــو عبــد هللا الغــزال I:228( أيضــاالشــيخ عنــه 
يف حال سلوكه من جملـس شـيخه أيب العبـاس بـن العريـف، وكـان ابـن العريـف  –هللا 

أديـــب زمانـــه، فهـــو Lألحــــرش بطريـــق الصـــماد، إذ رأى أعشــــاب ذلـــك املـــرج كلهــــا 
وأدفـــع مـــن  ختاطبـــه مبنافعهـــا، فتقـــول لـــه الشـــجرة أو الـــنجم: خـــذين فـــإين أنفـــع لكـــذا
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املضـار كــذا، حــىت ذهــل وبقــى حـائرا مــن نــداء كــل شــجرة منهـا حتببــا لــه وتقــرL منــه. 
فرجــع إىل الشــيخ وعرّفــه بــذلك، فقــال لــه الشــيخ: مــا هلــذا خــدمتنا، أيــن كــان منــك 
الضــار النــافع حــني قالــت لــك األشــجار إpّــا zفعــة ضــارة ؟ فقــال: ´ســيدي التوبــة. 

اختربك. فإّين مـا دللتـك إال علـى هللا وال علـى غـريه،  قال له الشيخ: إّن هللا فتنك و
أن ترجـــع إىل ذلـــك املوضـــع فـــال تكلمـــك تلـــك األشـــجار الـــيت   فمـــن صـــدق توبتـــك

فرجــع أبــو عبــد هللا الغــزال إىل املوضــع، فمــا مســع شــيئا ممّــا كــان قــد مسعــه.  كلمتــك.
اختــارك فسـجد ¿ شــكرا، ورجـع إىل الشــيخ، فعرّفـه. فقــال الشـيخ: احلمــد ¿ الـذي 

لنفسه ومل يدفعك إىل كون مثلك من أكوانه، تشرف به، وهو علـى احلقيقـة يشـرف 
ذا علـــم أســـرار الطبـــائع، ووقـــف علـــى حقائقهـــا، وعلـــم مـــن إ. و τبـــك. فـــانظر مهّتـــه 

نصـــفها، وهـــي علـــوم عجيبـــة ملـــا أطلعنـــا هللا  υاألمســـاء اإلهليـــة الـــيت علمهـــا هللا آدم 
ائال، وعلمنـا مـن سـّر هللا يف خلقـه وكيـف سـرى عليها من هذه الطريقة، رأينا أمرا هـ

االقتدار اإلهلي يف كل شيء. فال شيء ينفع إال بـه، وال يّضـر إال بـه، وال ينطـق إال 
بـــه، وال يتحـــرك إال بـــه، وحجـــب العـــامل Lلصـــور، فنســـبوا كـــل ذلـــك ألنفســـهم، وإىل 

  .]]یأیّھا الناس أنتم الفقراء إلى هللا[األشياء، وهللا يقول: 
أّن األوراد الـيت كانـت متداولـة يف مدرسـة ابـن العريـف هـي نفـس األوراد  يبدواو      

الــــيت جنــــدها عنــــد كــــل طــــرق الصــــوفية وهــــي تــــالوة القــــرآن وذكــــر ( ال إلــــه إال هللا) 
. ويقــول الشــيخ إنــه لقــي  ρواألمســاء احلســىن وأعظمهــا (هللا) و الصــالة علــى النــيب 

ولــو أpــم صــربوا حــىت ختــرج  [جــرات: مــن احل 5أحــد األوليــاء الــذين هجــريهم اآليــة 
): [وصـاحب هـذا اهلجـري كثـري الصـالة IV :184، قـال عنـه ( ]إليهم لكان خري هلـم

. ومــا لقيــُت أحــدا ρ وعلــى هــذا الــذكر حيــبس نفســه حــىت خيــرج إليــه ρعلــى حممــد 
على هذا القدم غري رجل كبري حداد Æشبيلية، كان يعرف Lللهـم صـل علـى حممـد،  
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وانتفعـــت بـــه، مل يـــزل مســـتهرتا  ودعـــا يليتـــه أغـــري هـــذا االســـم. ر كمـــا كـــان يعـــرف ب
، ال يتفرغ لكالم أحـد إال قـدر احلاجـة. إذا جـاء أحـد يطلبـه L ρلصالة على حممد

أن يعمل شيئا من احلديد، فيشارطه علـى ذلـك وال يزيـد. ومـا وقـف عليـه أحـد مـن 
واقــــف، إىل أن رجـــل وال صــــيب وال امــــرأة إال وال بــــّد أن يصـــلي علــــى حممــــد ذلــــك ال

  ينصرف من عنده، وهو مشهور Lلبلد بذلك وكان من أهل هللا].
  

  الشيخ و مدرسة ابن ا اهد
  

بــن العريــف علمــا وفضــال وإمامــه حــىت لقــب بزاهــد األنــدلس، الشــيخ أبــو مــن أقــران ا
). وهـو مـن أعـالم التصـوف يف القـرن 574-484عبد هللا حممد بن أمحد بن ا¦اهد (

L لزهــــد والــــورع واإلمامــــة يف قــــراءات القــــرآن و الفقــــه، واشــــتهرت  الســــادس، اشــــتهر
ــــه يف عــــدة مواضــــع مــــن (  ــــق احلــــق. تكلــــم الشــــيخ علي ــــه لطــــاليب طري ــــه وتربيت كرامات

)، ويعتـربه مـن I:211-358/II:628/III:34:IV:532الفتوحات) ويف ( الدرة الفـاخرة) (
عرفـه وهـو صـيب  سـنة. فمـن املمكـن أّن الشـيخ 14شيوخه. لكنه تويف وعمـر الشـيخ 

ــــه. يقــــول عنــــه مــــا خالصــــته: [ كــــان يــــّدرس مبســــجد  خــــالل تعلمــــه القــــرآن وقراءات
اتيني ُمطبقـــا يـــاملقيـــربات، زاهـــدا رافضـــا لعطـــا´ امللـــوك. وكـــان مـــن أقطـــاب الرجـــال الن

للحـــديث: " حاســـبوا أنفســـكم قبـــل أن حتاســـبوا". فكـــان يســـجل خـــواطره وأعمالـــه 
قبــل نومــه بعــد وزpــا الشــرعي، ويعاملهــا مبــا وأقوالــه كــل يــوم، وحياســب نفســه عليهــا 

تســتحق مــن استغفـــار وتوبــة أو شــكر. مث يقضــي ليلتــه بــني نــوم قليــل وأوراد كثــرية. 
لنــا أيضــا ¶ــذه احملاســبة، فكنــا نقّيــد كــل ذلــك حــىت النــوا´، فقّلــت اخلــواطر موقــد ع

ي بيـده والفضول، إال فيما يعين. وكان ابن جماهد إذا تلى القرآن يف املصـحف، ميشـ
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علــى احلــروف لتأخــذ أعضــاؤه حظهــا منــه بصــرا ومسعــا ويــدا. وكــان هــو وتلميــذه أبــو 
عبــد هللا بــن قّســوم zئبــه يف التــدريس واإلمامــة ال يــربح الــورق واملــداد والقلــم معهمــا، 
يكتبــان كــل يــوم مــا قــدر هلمــا مــن العلــم، رغبــة أن حيشــرا غــدا عنــد هللا مــن طــالب 

  العلم].
  

، وهو Lب منزل سورة 309مية الذي خّصص الشيخ هلم الباب وابن جماهد من املال
، وفيـه يقّسـم الشـيخ رجـال ]وال أقسم ب<النفس اللوام<ة[القيامة اليت فيهـا اآليـة: 

هللا إىل ثالثة أصناف: العّباد أهل العبادات الكثرية الظاهرة، والصوفية أهل األحوال 
ا خالصته: [ وهذا مقام رسـول والكرامات واملقامات، واملالمية الذين يقول عنهم م

. وممّـــن حتقـــق بـــه مـــن الشـــيوخ: محـــدون القصـــار وأبـــو  τوأيب بكـــر الصـــديق  ρهللا 
سعيد اخلراز وأبو يزيد البسطامي. وكان يف زماننا هذا أبو السعود بن الشبل و عبـد 
القادر اجليلي وحممد األواين وصـاحل الرببـري وأبـو عبـد هللا الشـريف ويوسـف الشـربيلي 

ف بن تعز وابن جعدون احلناوي وحممد بـن قسـوم وأبـو عبـد هللا الشـريف وعبـد ويوس
هللا بن ا¦اهد وعبد هللا بـن �مخسـت وأبـو عبـد هللا املهـدوي وعبـد هللا القطـان وأبـو 
العبــاس احلصــار ومــن يضــيق الكتــاب عــن ذكــرهم (...) وهــم رجــال ال يزيــدون عــن 

الـــومنني املـــؤدين فـــرائض هللا حبالـــة  الصـــلوات اخلمـــس إال الرواتـــب، وال يتميـــزون عـــن
زائــــدة يعرفــــون ¶ــــا. قــــد انفــــردوا مــــع هللا راســــخني ال يتزلزلــــون عــــن عبــــوديتهم طرفــــة 
ســة طعمــا، الســتيالء الربوبيــة علــى قلــو¶م، وهــم يعــاملون كــل  عــني،وال يعرفــون لل́ر
مــواطن مبــا يســتحقه مشــاهدون لســّيدهم علــى الــدوام، يضــعون األســباب مواضــعها، 

حكمتهــا، خالصــون يف فقــرهم الــدائم إىل هللا يف عــني افتقــارهم لألســباب.  ويعرفــون
هم أرفع الرجال، وتالمذÊم يتقلبون يف أطوار الرجولية. وليس مـن حـاز مقـام الفتـوة 
واخلُُلق مع هللا دون غريه سوى هؤالء، فهم الذين حازوا مجيع املنازل، وكـان سـلمان 

ن قّســوم مــن الــذين صــحبهم الشــيخ مــدة الفارســي مــن أجلهــم وقــدرا...]، وحممــد بــ
): [ جرى على حالة شيخه ابـن 88سنة، ويقول عنه ما خالصته (ر: 17تقرب من 
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جماهد وزاد، فجمع بني العمل و العلم. قرأت عليه ما يصلح يل من طهارة وصالة. 
طلعنــا خــريا وارزقنــا اللهــم أومسعــت دعــاءه يف خامتــة جملســه أبــدا: اللهــم أمسعنــا خــريا و 

ربّنا ال  –فية وأدمها لنا، وامجع اللهم قلوبنا على التقوى، ووفقنا ملا حتبه وترضاه العا
 zإن نسينا أو أخطأ zإخل... مـن خـوامت البقـرة. ورأيـت النـيب –تؤخذρ  يف املنـام يف

الشـريف وقـارءاً يقـرأ عليـه صـحيح البخـاري، فلمـا فـرغ دعـا ¶ـذا الـدعاء. وهـو  ماحلر 
 خــوامت جمالســنا. كــان ابــن قّســوم علــى قــدم ابــن جماهــد يف الــدعاء الــذي التزمنــاه يف

حماســـبة نفســـه وتالوتـــه القـــرآن يف كـــل أوقاتـــه أو الصـــالة وكـــان إمامـــا. وال يتـــأدم يف 
اجلمعــة إال مــرتني. ســّين احلــال واملقــام، كثــري املعرفــة، َقــّل أن يُــرى مثلــه. مجعــت بينــه 

  وبني صاحيب عبد هللا بن بدر احلبشي وصّلى خلفه].
يف نفس السنة اليت بدأ الشيخ فيهـا صـحبة الشـيوخ وعمـره عشـرون سـنة، أي سـنة و 

صــحب أحــد كبــار تالميــذ ابــن جماهــد، مــن أقــران ابــن قّســوم وهــو أبــو عمــران  580
). أصـله مــن قلعـة مرتلـة معقـل ابـن قسـي، انتقــل 604موسـى بـن عمـران املرتلـي (ت:

ديـوان شـعر. ذكـره الشـيخ يف إىل إشبيلية، حيث اشتهر Lلزهـد والعلـم واألدب، ولـه 
  روح القدس و الفتوحات مبا خالصته:

دخلـت  –وما مث إال بداية. وأّما النهاية فمقولة غـري معقولـة  –[ اتفق يل يف بداييت 
على شيخنا أيب العبـاس العـرييب وقـد تّكـدر علـّي وقـيت ملـا أرى النـاس فيـه مـن خمالفـة 

دخلــت علــى شــيخنا أيب عمــران احلــق فقــال يل: عليــك L¿. فخرجــت مــن عنــده و 
املرتلـي، وأz علــى تلــك احلالـة. فقــال يل: عليــك بنفســك. فقلـت لــه: ´ ســيدz، قــد 
حرت بينكما، هذا أبو العباس يقول عليك L¿ وأنت تقول عليك بنفسك، وأنتما 
إمامــان داالن علــى احلــق. فبكــى أبــو عمــران وقــال يل: ´ حبيــيب، الــذي دلــك عليــه 

حلــق، وإليــه الرجــوع، وكــل واحــد منــا دلــك علــى مــا يقتضــيه حالــه، أبــو العبــاس هــو ا
وأرجو عن شاء هللا أن يلحقين Lملقام الـذي أشـار إليـه أبـو العبـاس، فـامسع منـه فإنّـه 
أّْوىل يب وبـــك. فمـــا أحســـن إنصـــاف القـــوم. فرجعـــت إىل أيب العبـــاس، وذكـــرت لـــه 
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ريق، وأz دللتك علـى مقالة أيب عمران وقال يل: أحسن يف قوله، هو دلك على الط
الرفيــق، فاعمــل مبــا قــال لــك ومبــا قلتــه لــك، فتجمــع بــني الرفيــق والطريــق. كــان أبــو 

ني ال خيرج. جرى على طريقة احلـارث نأخذ نفسه Lلشدائد، ولزم بيته س عمران قد
احملاســيب، ال يقبــل مــن أحــد شــيئا، وال يطلــب حاجــة لنفســه وال لغــريه. وكــان ينفــق 

تبه. وّلما ّمت بيعها مجيعا، توّيف Æشـبيلية وأL zملشـرق. وكـان أحـد على احملتاج ببيع ك
الرجــال الــذين ال يزيــدون وال ينقصــون يف كــل زمــان عــن ثالثــة، وهــم رجــال اإلمــداد 
اإلهلــي والكــوين، ويســتمدون مــن احلــق و ميــّدون اخللــق بلطــف ولــني ورمحــة. الواحــد 

ال هـو احلـي القيـوم"، و الثـاين لــه هجــريه " ال إلـه إ ،مـنهم فتحـه دائـم، مـع هللا واقـف
امللكــوت، جلــيس املالئكــة، لــه الــرتوحن، و الثالــث لــه عــامل امللــك، جلــيس للنــاس، 

Æشــبيلية وهــو يقــول  الــّني املعــاطف. وقــد مسعــُت مــن أيب عمــران مبنزلــه مبســجد الرضــ
للخطيب أيب القاسم بن عفري، وقد أنكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة: ´ 

Lالقاســم، ال تفعــل، فإنــك إن فعلــت هــذا مجعنــا بــني حرمــانني: ال نــرى ذلــك مــن  أ
نفوســـنا، وال نـــؤمن بـــه مــــن غـــريz، ومـــا مث دليـــل يــــرّده، وال قـــادح يقـــدح فيـــه شــــرعا 
وعقال، مث استشهدين على ما ذكره. وكان أبو القاسم يعتقد فينان فقـررت عنـده مـا 

،Òفشــرح هللا صــدره للقبــول، وشــكرين  قالــه بــدليل يســلمه مــن مذهبــه فإنّــه كــان حمــد
الشــــيخ ودعــــا يل. وكــــان لــــه أدب عظــــيم، مقبــــوض يف عمــــوم أحوالــــه مــــع البشاشــــة 
لــزواره، ولنــا معــه مــواطن عجيبــة. وكانـــت مهتــه متعلقــة L¿ يف عصــمتنا مــن الفـــنت. 
وكان يباسـطين، فـال يزيـدين إال تعظيمـا، ويتعجـب مـن حفظـي األدب معـه يف حـني 

باســـطة إىل Lب العبوديـــة، فحينئـــذ أLســـطه لســـر عجيـــب إن بســـطه، فريجـــع مـــن امل
�مَّلته وقفت عليه. رأيت له ر́ؤ تـدل علـى انتقالـه مـن مقامـه إىل مـا هـو أعلـى منـه 
فقــــال يل: بشــــرتين بشــــرك هللا Lجلنــــة. فمــــا مت شــــهر حــــىت بشــــرين هللا Lجلنــــة بشــــرى 

الل وهيبـة اجلمـال يف قطعية]. وقد فّصل الشيخ برباعة مل يسبق إليها معىن بسط اجل
اآل´ت القرآنية والكونية والسـلوكية يف كتابـه ( اجلـالل و اجلمـال). ومـن تالميـذ ابـن 
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جماهـــد الـــذين صـــحبهم الشـــيخ أبـــو احلجـــاج يوســـف الشـــربيلي، صـــحبة حنـــو عشـــر 
سنوات قبل وفاته أواخر العقد التاسع من القرن السادس، ذكره يف الفتوحات وروح 

  مبا خالصته: القدس والدرة الفاخرة
[ هـو مـن شـربيل علـى فرســخني مـن إشـبيلية. أكثـر إقامتــه Lلباديـة. كـان يعـيش مــن 
 zعمـــل يـــده. دخـــل الطريـــق قبـــل احللـــم. كـــان ابـــن ا¦اهـــد إمـــام هـــذه الطريقـــة بـــبالد
يقول: التمسوا الدعاء من أيب احلجاج الشربيلي. كان ممّـن ميشـي علـى املـاء، ورأيـت 

الوة للقــرآن يف املصــحف. دخلــت  عليــه مــع شــيخنا أيب لــه بركــات كثــرية، دائــم الــت
حممد فقلت له: ´سيدz، هذا من أصحاب أيب مدين. فتبسم وقال: عجب! أمس  

 45نِْعم الشيخ. وأبو مدين إذ ذاك ببجاية، وبينهمـا مسـرية  τكان عندz أبو مدين 
ابر يومـــا، فكـــان كشـــًفا بينهمـــا. وكـــان مـــن طبقـــة األقطـــاب املـــّدبرين، وهـــم مـــن أكـــ

ی<<دبّر األم<<ر [التـــدبري والتفصــيل وهجــريهم:  ماألوليــاء املالميــة الــذين sيــدهم علــ
لقيـــت مـــنهم Æشـــبيلية أL حيـــىي الصـــنهاجي الضـــرير، وكـــان . ]ویفّص<<<ل اآلی<<<ات

ح، وشـق  يسـكن مبسـجد الزبيـدي. صـحبته إىل أن مـات ودفـن جببـل عـال كثـري الـ́ر
مـن الوقـت الـذي وضـعناه يف اجلبـل على الناس طلوعه، فسّكن هللا الريح، فلم Êـب 

إىل أن واريناه. فعنـد انصـرافنا، هبّـت الـريح علـى عادÊـا، فتعجـب النـاس مـن ذلـك. 
ومــنهم صـــاحل الرببـــري، ومـــنهم أبــو عبـــد هللا حممـــد الشـــريف الــذي تورمـــت قـــدماه مـــن 
طـــول القيـــام، وإّذا وقـــف للصـــالة، تنحـــدر دموعـــه علـــى بيـــاض حليتـــه كأpّـــا اللؤلـــؤ. 

حنـــو أربعـــني ســـنة مـــا أوقـــد zرا. وكـــان صـــاحب خطـــوة، وعاينـــت لـــه  ســـكن موضـــعا
  بركات. وما من واحد من هؤالء إال وعاشرته معاشرة مّودة وامتزاج وحمّبة].

  

الــورع الــذين حتققــوا مبنــزل نَفــس الرمحــان. أهــل ، يبــّني الشــيخ أحــوال 51ويف البــاب 
ئال مـــا خالصـــته: [ لي قـــايرب ويتطـــرق لـــذكر مـــن جتالســـهم األرواح، فيـــذكر مـــنهم الشـــ

رب مــنهم، هــمــنهم مــن جيالســهم الروحــانيون مــن اجلــان. و الكــّيس مــن الّنــاس مــن ي
فإّن جمالستهم رديئة جداً، لكشفهم العـورات الـيت ينبغـي للعاقـل أن ال يطلـع عليهـا، 
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ويــؤثرون يف جليســهم التكــرب علــى النــاس. وكــل عبــد رأى لنفســه شــفوفا علــى غــريه 
ن هــم أجهــل العــامل الطبيعــي L¿، ويتخيــل جليســهم مبــا تكــربا فهــو ممقــوت. و اجلــا

خيربونــه مــن احلــوادث األكــوان أّن ذلــك كرامــة هللا بــه، وهيهــات ملــا ظنــوا. وهلــذا، مــا 
تــرى أحــدا قــط جالســهم فحصــل عنــده مــنهم علــم L¿ مجلــة واحــدة. غايــة الرجــل 

روف، الــذي يصــحبهم أن مينحــوه مــن علــم خــواص النبــات واألحجــار واألمســاء واحلــ
وهــو علــم الســيمياء، فلــم يكتســب مــنهم، إال العلــم الــذي ذّمتــه الشــرائع. وقــد رأينــا 
مجاعــة ممّــن صــحبوهم مــن أهــل اجلـــد والعبــادة، فمــا زلنــا ¶ــم حــىت ِحْلنــا بيــنهم وبــني 
صــحبتهم إلنصــافهم وطلــبهم األنَفــس. كمــا رأينــا ضــّد ذلــك مــنهم ، فمــا أفلــح وال 

نفَّس من ا. وأّما الكاذب فال نشتغل به. ومنهم يُفلح من هذه صفته إذا كان صادق
 فضـــول هـــم أنـــوار خالصـــة ال ،الرمحـــان عنـــه مبجالســـته املالئكـــة  ونعـــم اجللســـاء هـــم

اإلهلـــي الـــذي ال مريـــة فيـــه، فجليســـهم يف مزيـــد علـــم L¿   عنـــدهم ، وعنـــدهم العلـــم 
لمـا بربـه، دائما مع األنفاس. فمن ادعى جمالسـة املـإل األعلـى ومل يسـتفد يف نفسـه ع

فليس بصحيح الدعوى، وإّمنا هو صـاحب خيـال فاسـد. ومـنهم مـن يُـنفِّس الرمحـان 
L¿ يف Lطنــه بتجليــات دائمــة، فــال يــزال يف كــل نَفــس صــاحب علــم  فيــأنسعنــه، 

حبــال جديــد L¿ وأنــس جديــد. ومــا مــن طبقــة ذكرzهــا، إال وقــد رأينــا مــنهم مجاعــة 
كة ومواضع كثرية، وكانت هلـم بـراهني تشـهد من رجال ونساء Æشبيلية وتلمسان وم

بصحة ما يقولونه. وأّما حنن، فال حنتاج من أحد منهم لربهان فيمـا يّدعيـه، فـإّن هللا 
قـــد جعـــل لكـــل صـــنف عالمـــة يعـــرف ¶ـــا، فـــإذا رأينـــا تلـــك العالمـــة، عرفنـــا صـــدق 
صــاحبها مــن حيــث ال يشــعر. وكــم رأينــا ممّــن يــدعي ذلــك كــاذL أو صــاحب خيــال 

فــإن علمنــا منــه أنــه يرجــع نصــحناه، وإن رأينــاه عاشــقا حلالــه حمجــوL خبيالــه فاســد، 
الفاســد تركنــاه. وأصــدق مــن رأينــا يف هــذا البــاب مــن النســاء فاطمــة بنــت ابــن املثــىن 

لبهـــار مبكــة تـــدعى ســت غزالـــة، جوأّم الزهــراء Æشـــبيلية ومشــس أّم الفقـــراء مبرشــانة، و 
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ية وأL احلجاج الشربيلي ويوسف بـن صـخر ومن الرجال أL العباس بن املنذر Æشبيل
  بقرطبة].

وكــالم الشــيخ هــذا يكــّذب احلكايــة الســخيفة الــيت رواهــا الــذهيب يف ميــزان االعتــدال 
  خالل ترمجته للشيخ، وخالصتها أّن الشيخ تزوج جبّنية خاصمته فشّجت جبينه!.

ن بــن أمحــد بــ إبــراهيمومـن أصــحاب ابــن جماهــد الــذين صــحبهم الشــيخ أبــو إســحاق 
طريف العبسي، وأبـو الصـرب أيـوب الفهـري، وشـيخه عبـد اجلليـل بـن موسـى القـاطن 

  بقصر كتامة.
واملالحــظ يف أتبــاع مدرســة ابــن جماهــد انقطــاعهم الــدائم للقــرآن واحلــديث و حماســبة 

يت من نتائجها نفي كل اخلواطر غري املفيدة. وقد لقي الشيخ أحد األوليـاء الالنفس 
): [... فلــيس لنــيب إال ثالثــة I:666هــذه النتيجــة وقــال عنــه (الــذين بلغــوا الغايــة يف 

خــواطر: إهلــي، وملكــي، ونفســي.وقد يكــون ذلــك لــبعض األوليــاء الــذين هلــم جــزء 
وافر من النبوة، كسليمان الدنبلي، لقيته وهو ممن له هذا احلال، فـأخربين عـن نفسـه 

اء هــذه اخلــواطر بضــعا ومخســني ســنة مــا خطــر لــه خــاطر قبــيح. وألكثــر األوليــ هأّن لــ
وزادوا Lخلـــاطر الشـــيطاين العراقـــي. فمـــنهم مـــن ظهـــر عليـــه حكمـــه يف الظـــاهر، وهـــم 
عامة اخللق، ومـنهم مـن ال خيطـر لـه وال يـؤثر يف ظـاهره، وهـم احملفوظـون مـن أوليـاءه 

مث ذكر قصة أحد الصاحلني، لقي إبليس فقال له: كيـف حالـك مـع الشـيخ  ](...)
ا نلقـي إليـه يف قلبـه إال كشـخص Lل مـ بهت نفسي يفأيب مدين ؟ فأجابه: [ ما ش

يف البحـر احملـيط! فقيــل لـه: مل تبــول فيـه ؟ قــال: حـىت أجنســه، فـال تقــع بـه الطهــارة ! 
فهل رأيتم أجهل مـن هـذا الشـخص؟ كـذلك أz وقلـب أيب مـدين، كلمـا ألقيـت فيـه 

): II:384( أمرا قلب عينه ]. وسليمان الدنبلي هو الذي أشار الشيخ إليه يف قولـه:
[ ولقــد لقيــت شخصـــا صــدوقا صـــاحب حــال علـــى قــدم أيب يزيـــد البســطامي، بـــل 
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له إدالل يف أدب. فقال يل يوما: يل مخسـون سـنة مـا خطـر يل يف  ,أمكن يف شغله
نفسي خاطر سوء يكرهه الشرع، فهذه عصمة إهليـة ]. صـحب سـليمان الشـيخ يف 

  ).II:410دمشق (
  
  

  الشيخ يف مدرسة أيب مدين
  

بــو مــدين شــعيب بــن حســني األنصــاري، حميــي الطريــق يف النصــف الثــاين مــن هــو أ
القرن السادس. ُولد يف أوائل ذلك القرن بنواحي إشبيلية، وطلب العلم بفـاس، فقـرأ 

)، وصـــحب الصـــويف أL 568ســـنن الرتمـــذي علـــى أيب احلســـن علـــي بـــن غالـــب (ت:
فـه بكتـب الغـزايل عرَّ  )، الـذي559عبد هللا الدقاق، والفقيه الصـويف ابـن حـرزهم (ت:

خصوصـا (إحيــاء علــوم الــّدين). مث أخــذ الطريــق عــن الــوّيل الشــهري الشــيخ أيب يعــزى 
Lلشــــيخ عبــــد القــــادر  –حســــبما قيــــل  –) وســــافر للحــــج حيــــث التقــــى 572(ت:

ـا رجـع 561اجليالين (ت:
ّ
)؛ فألبسـه اخلرقـة، ولقنـه االسـم األعظـم وأكمـل سـلوكه. ومل

أقبل عليه املريـدون مـن كـل فـج. مث اسـتدعاه السـلطان من املشرق، استقر ببجاية، ف
ــــو يوســــف  يعقــــوب املنصــــور إىل مــــراكش، فمــــات وهــــو متوّجــــه إليهــــا  املوحــــدي أب
ــاد، وقــربه ¶ــا مشــهور. رّىب عــددا كبــريا مــن الرجــال، وخّلــف  بضــاحية تلمســان Lلُعّب

عـام عشرات من الشيوخ الـذين واصـلوا مسـريته يف الطريـق شـرقا وغـرL. واختلـف يف 
، ألّن الشــيخ حمــي الــدين 589. والــراجح عنــدي هــو:594وعــام  589وفاتــه بــني عــام 

رة عبـــد العزيـــز املهـــدوي بتـــونس، أحـــد  590ســـافر مـــن تلمســـان إىل تـــونس عـــام  لـــ́ز
يـــزور حينئـــذ أL ال خلفــاء أيب مـــدين دون أن ميــّر يف طريقـــه ببجايــة. فهـــل يُعقــل أن 
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األقــوى يف نظــري هـي قــول الشــيخ يف  مـدين، والشــيخ يعـّده أكــرب شــيوخه ؟ واحلجـة
تب<<ارك ال<<ذي [): [ يف معرفــة حــال قطــب كــان منزلــه IV:195(556عنــوان البــاب 

رمحــه هللا]. مث يواصــل: كــان هــذا  589، وهــو مــن أشــياخنا درج ســنة ]بی<<ده المل<<ك
اهلجري املقام لشيخنا أبو مدين رمحه هللا . وكان يُعـرف يف العـامل العلـوي sيب النجـا، 

تب<<ارك ال<<ذي بی<<ده  [: ســوريت مــن القــرآنτميه الروحــانيون. وكــان يقــول وبــه يســ

ومـــن أجـــل هـــذا، كنـــا نقـــول فيـــه أنّـــه أحـــد اإلمـــامني، ألّن هـــذا هـــو مقـــام  ]المل<<<ك
اإلمـام]. يعــين أّن أL مــدين كـان اإلمــام األّول لقطــب الزمــان يف وقتـه، وهــو مــا كــرره 

)، حيـث يقـول: [ ويف هـذا يف ( مواقع النجوم)، ويف كتـاب ( منـزل قطـب اإلمـامني
املقام عاش الشيخ أبو مدين ببجاية إىل قرب موته بساعة أو ساعتني، خلعت عليه 
خلعــة القطبيــة، ونزعــت عليــه خلعــة اإلمامــة، وصــار امســه عبــد هللا، وانتقلــت خلعتــه 
Lســم عبــد الــرب إىل رجــل ببغــداد امســه عبــد الوهــاب. وكــان الشــيخ أبــو مــدين قــد 

من بالد خراسان. مـات الشـيخ قطبـا كبـريا، وكـان لـه مـن القـرآن تطاول له ¶ا رجل 
  ].]تبارك الذي بیده الملك[
  

والشــيخ يعتــرب أL مــدين مــن أكــرب شــيوخه إن مل يكــن هــو أكــربهم علــى اإلطــالق،  
رغم أنّه مل جيتمع به جسد´، وإّمنا كان على صلة روحية وثيقـة. بـل ميكـن القـول إّن 

ضــــة وســــلوكا (مــــن الســــنوات العشــــر األوىل مــــن د إىل  580خــــول الشــــيخ للطريــــق ́ر
)، كانــــت جلهــــا يف دائــــرة روحانيــــة أيب مــــدين. فجــــل الشــــيوخ واألوليــــاء الــــذين 589

وقد عّد مـنهم أزيـد مـن السـبعني يف ( روح  –صحبهم يف املغرب العريب و األندلس 
كــانوا مـــن أصــحاب أيب مــدين، أو مــن مدرســة ابـــن   –القــدس) و (الــدرة الفــاخرة) 



     
 

 228 

اهـــد وابـــن العريـــف. ومـــن احملتمـــل أّن أL مـــدين هـــو الـــذي أخـــرب الشـــيخ عنـــه أنـــه ا¦
  ):II573(اجتمع به برزخيا وقال عنه أنّه قال له 

[ ال تنتم إال إىل هللا، فلـيس ألحـد ممّـن لقيتـه عليـك يـد ممّـا أنـت فيـه، بـل هللا تـوالك 
ىل ربــك. بعنايتــه، فــاذكر فضــل مــن لقيــت إن شــئت، وال تنتســب إلــيهم وانتســب إ

وكان حال هـذا اإلمـام مثـل حـايل سـواء، مل يكـن ألحـد ممّـن لقيـه عليـه يـد يف طريـق 
هللا إال هللا. هكـذا نقــل يل الثقــة عنـدي عنــه، وأخــربين اإلمــام بـذلك عــن نفســه عنــد 

  اجتماعي به يف مشهد برزخي اجتمعت به فيه].
  املواقع منها:وذكر الشيخ يف الفتوحات أحوال وأقوال أيب مدين يف العشرات من 

)I:102-110-145-184-221-244-251-252-253-256-448-480-609-610-615-
629/ ...II:22-83-146-148-171-199-201-222-233-261-505-520-52-551-
646 /III:65-93-94-117-130-136-213-396/IV:51-137-141-19-195-264-
340-377-485-532(...  

 – I :110 – 145( رد مــا رواه املــوروري عــن أيب مــدينويف كتابــه (حماضــرة األبــرار )أو    

173 – 188 – 199 - -  //II :31-148-175... (األســــــفار) اخل ) كمــــــا ذكــــــره يف كتــــــاب
  ويف (كتاب الكتب).

ويّبني الشيخ عالقته sيب مدين عند ترمجته ألحد أصحابه، وهـو موسـى بـن عمـران  
): [ كان من األبـدال، II:7/113:فيقول عنه (ر 586السدراين، الذي اجتمع به عام 

وكــان جمهــوال، لــه عجائــب و غرائــب. كــان ســبب اجتمــاعي بــه و الشــيخ يف ذلــك 
يومــا. فلمــا صــليت املغــرب تنفلــت ركعتــني خفيفتــني. فلمــا  45الــزمن ببجايــة مســرية 

ســلمت، دخــل علــّي هــذا أبــو عمــران، فســلم فأجلســته إىل جــانيب وقلــت مــن أيــن؟ 
مدين من جباية. قلت مىت عهدك به ؟ قال: صليت معه فقال: من عند الشيخ أيب 

هذا املغرب، فرّد وجهه إّيل وقال: إّن حممدا بن العريب Æشـبيلية خطـر لـه كـذا وكـذا، 
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َفِســر إليـــه الســاعة وأخـــربه عـــين بكــذا وكـــذا، وذكــر مـــا خطـــر يل مــن رغبـــيت يف لقـــاء 
ين و بينــــك الشــــيخ، وقــــال يل: يقــــول لــــك: أّمــــا االجتمــــاع Lألرواح، فقــــد صــــح بيــــ

وثبت، وأّما االجتماع Lألجسام يف هذه الدار، فقد أىب هللا ذلـك فسـّكن خـاطرك، 
واملوعـــد بيـــين و بينـــك عنـــد هللا يف مســـتقر رمحتـــه، وذكـــر كالمـــا خـــالف هـــذا ورجـــع 

ففتح هللا عليه يف مثانية  ,من أهل السعة يف الدنيا، فخرج عنها  τإليه. كان  موسى
. كـــان يتبـــوأ مـــن األرض حيـــث يشـــاء، وجـــيَء بـــه إىل عشـــر يومـــا والتحـــق Lألبـــدال

فلمـا قـرب مـن فـاس، ألقـي يف  ،السلطان، فأمر بتقييده، فقيد Lحلديد وسري بـه إليـه
قفـــل عليـــه وLت عليـــه احلـــرس. فلمـــا أصـــبح الصـــبح، فـــتح أبعـــض املنـــازل يف بيـــت و 

 الباب فوجدوا احلديد الذي كان عليه مطروحا وما وجدوا أحدا. دخل فاس وقصـد
دار أيب مــدين شــعيب فقــرع عليــه البــاب فخــرج الشــيخ بنفســه وقــال لــه: مــن أنــت ؟ 
قــال: أz موســى. قــال لــه الشــيخ: وأz شــعيب، ادخــل َجنَــْوَت مــن القــوم الظــاملني... 
أخـــربين شـــيخي أبـــو يعقـــوب الكـــومي عنـــه أنّـــه وصـــل جبـــل قـــاف احملـــيط Lألرض، 

ئل عـن ارتفاعـه يف اهلـواء، فصّلى الصبح على أسفله، وصلى العصـر علـى ذروتـه. سـ
خرب أّن هللا طّوق هذا اجلبل حبية اجتمع رأسها بذنبها، أفقال مسرية ثالمثائة سنة. و 

فقال له صاحبه الذي معه: سلم على هذه احلية ترد عليـك، قـال موسـى: فسـلمُت 
عليها فقالت: وعليك السـالم ´ أL عمـران، كيـف حـال الشـيخ أيب مـدين ؟ فقلـت 

مبعرفـة أيب مـدين؟ فقالـت: عجبـا ! وهـل علـى وجـه األرض مـن جيهـل  هلا: وأىن لـك
ـــه ؟ إّن هللا تعـــاىل قـــد  إىل األرض وzدى بـــه، فعرفتـــه أz وغـــريي فـــال  هنـــزل حبّـــأحال

  ).قمنزل سورة  II:334شيء من رطب وال ´بس إال ويعرفه وحيّبه (
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كـره يف وأبو يعقوب يوسف بن خيلف الكومي هـو أيضـا مـن أوائـل شـيوخ الشـيخ، ذ 
)، وخالصــــة مــــا قالــــه عنــــه: [ I:251-616/III:45(روح القــــدس) ويف ( الفتوحــــات) (

صــــحب أL مــــدين وكــــان شــــديد التعظــــيم لــــه. ولقــــي رجــــاال، ســــكن مصــــر و�ّهــــل 
Lإلســـكندرية، رغـــب يف مصـــاهرته أبـــو الطـــاهر الســـلفي. ُعرضـــت عليـــه واليـــة فـــاس 

يبهـا Lملغـرب ذه الطريقـة وحمان أبو مدين لسان هفأىب. له يف الطريق قدم راسخة. ك
يقـــول فيـــه: " أبـــو يعقـــوب مثـــل املرســـاة القويـــة للســـفينة" كـــان كثـــري األوراد، خيفــــي 

فــــنعم املــــؤّدب و  ،صـــدقته، دائــــم اخلدمــــة للفقــــراء. دخلــــت حتـــت أمــــره، فــــرّىب وأّدب
املــرّيب. كبــري اهلمــة، الغالــب عليــه إخفــاء أحوالــه. جــّل مــا أz فيــه بربكتــه و بركــة َأيب 

ل مســالة ألقاهــا علــّي يف أول ســاعة رأيتــه فيهــا و قــد أقبــل علــّي املــوروري. أوّ  حممــد
بكليتــه أن قــال: مــا الــذنب الــذي ¹تيــه املــار بــني يــدي املصــلي حــىت يــود أن يقــف 
أربعني خريفا ؟ فأجبته على ذلك على حّد ما وقع له، فسر بذلك. و ملا صاحبته، 

ق، وال رأيــت كتــاL يف التصــوف.  مل أكــن قــط أدري لفظــة التصــوف علــى مــاذا تنطلــ
كنــت إذا قعــدت بــني يديــه وبــني يــدي غــريه مــن شــيوخنا، ارتعــد مثــل الورقــة يف يــوم 
الريح الشديد، ويتغري لوين، وتتخّدر جوارحي، حىت يعرف ذلك يف حايل، فيؤنسين 
ويطمع أن يباسطين، فال يزدين ذلك إال إجالال. كان حيّبين وال يظهر ذلك يل، بـل 

 احملافل، حىت كان أصحايب الذين معي ينسبونين إىل قلـة اهلمـة، وهـم معـي يوخبين يف
يف خدمته، فما برع مـن تلـك اجلماعـة غـريي و¿ احلمـد. وكـان الشـيخ يقـول ذلـك. 
وقعت يل معه كرامات وشهدÊا منه. وكان من صدقي يف حمبتـه أّين أمتنـاه Lلليـل يف 

وجييبين، مث ينصرف فـأخربه بـذلك بكـرة. بييت ملسألة ختطر يل، فأراه أمامي، فأسأله 
ومناقبـــه أكثـــر مـــن أن حتصـــى. مسعتـــه يقـــول:" إذا شـــاء الشـــيخ أخـــذ بيـــد املريـــد مـــن 
أســفل ســافلني، وألقــاه يف عليــني يف حلظــة واحــدة". وكــان يقــول:" بيننــا وبــني احلــق 
املطلــوب عقبــة كــؤود، وحنــن يف أســفل العقبــة مــن جهــة الطبيعــة، فــال نــزال نصــعد يف 

لعقبـــة حـــىت نصـــل إىل أعالهـــا. فـــإذا استشـــرفنا علـــى مـــا وراءهـــا مـــن هنـــاك مل تلـــك ا
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نرجــع، فــإّن وراءهــا مــا ال ميكــن الرجــوع عنــه. وهــو قــول أيب ســليمان الــداراين:" لــو 
وصلوا ما رجعوا".وأفادين شيخنا هذا مسالة الوصـال، و إّذا أحـب هللا عبـدا ابـتاله، 

والتـــدبري نصـــف املعيشـــة، وقلـــب  ،يوأz ســـّيد ولـــد آدم، وآدم مـــن دونـــه حتـــت لـــوائ
و لقد كنت انقطعت يف القبور مدة، منفرد بنفسي. فبلغين أّن شـيخنا یس. القرآن 

هــذا قــال: إّن فــالz، ومســاين، تــرك جمالســة األحيــاء و راح جيــالس األمــوات. فبعثــت 
إليه: لـو جئتـين لرأيـت مـن أجـالس. فصـلى الضـحى وأقبـل إّيل وحـده، فوجـدين بـني 

عــدا مطرقــا، وأz أتكلــم علــى مــن حضــرين مــن األرواح. فجلــس إىل جــانيب القبــور قا
sدب قلــيال قلــيال، فنظــرت إليــه، فرأيتــه قــد تغــري لونــه وضــاق نفســه. فكــان ال يقــدر 

فال يقدر أن يتبسم ملا  ،يرفع رأسه من الثقل الذي نزل عليه، وأz أنظر إليه وابتسم 
ر الـــوارد، خفـــف عـــن الشـــيخ هـــو فيـــه مـــن الكـــرب. فلمـــا فرغـــت مـــن الكـــالم وصـــد

 zواسرتاح، ورّد وجهه إّيل فقّبل بني عيـين، فقلـت لـه: ´ أسـتاذ مـن جيـالس املـوتى، أ
أو أنت ؟ قال: ال وهللا بل أz أجالس املوتى، وهللا لـو متـادى علـّي احلـال فطسـت، 
وانصـــرف وتـــركين. فكـــان يقـــول: مـــن أراد أن يعتـــزل مـــن النـــاس فليعتـــزل مثـــل فـــالن. 

وهــــو بســــال، نظمــــت فيــــه قصــــيدة  597قتــــه وأz متوجــــه إىل مــــراكش عــــام وحــــني فار 
أودعتهـا كتــاب: ( إنــزال الغيــوب علــى مراتــب القلــوب فيمــا لنــا يف هــذه الطريقــة مــن 

  نظم و نثر خاصة)].
ومن هذا النص، تظهر مرة أخرى عالقة الشيخ مبن يسمّيهم شـيوخه؛ فهـذا يوسـف 

فيه من بركته وبركـة املـوروري، يريـه مـن  الكومي، رغم اعرتاف الشيخ sّن جل ما هو
األحوال ما ال يعرفها، و خيتلي Lألرواح بدون إذنه. وقـد أفصـح الشـيخ عـن حقيقـة 
عالقته بشيوخه يف نّصه التايل، حيث يقـول عـن شـيخه الكـومي إنّـه كـان تلميـذا لـه 

  ):I:616وأستاذا يف نفس الوقت. يقول (
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خ قد أّهله وخّصه بذكر خمصوص لنيل حالة [... فاملريد صاحب الرتبية يكون الشي
أّن الشـيخ ملـا كـان وليّـه  ىخمصوصة ومقام خاص، فمات قبـل حتصـيله. فمنّـا مـن يـر 

وقد حال املوت بينه وبني ذلـك املقـام الـذي لـو حصـل لـه zل بـه املنزلـة اإلهليـة الـيت 
يابــة وصــل إىل ذلــك املقــام نيســتحقها رّب ذلــك املقــام، فيشــرع الشــيخ يف العمــل امل

ريد الذي مات. فإذا استوفاه، أحضر ذلك امليت إحضـار مـن مثّلـه يف خيالـه عن امل
األمر، وسأل هللا أن يبقـي لبس تلك الصورة املمثلة ذلك أبصورته اليت كان عليها، و 

مـن هللا ذلك عليه، فحصلت نفس ذلك امليت يف ذلك املقام وعلى أّمت وجوهه مّنة 
. وهــــذا مــــذهب شــــيخنا أيب يعقــــوب يوســــف بــــن وهللا ذو الفضــــل العظــــيم ،وفضــــال

ضـــة،  خيلـــف الكـــومي، ومـــا راضـــين أحـــد مـــن مشـــائخي ســـواه، فانتفعـــت بـــه يف ال́ر
وانتفع بنا يف مواجيده. فكان يل تلميذا وأستاذا، وكنت لـه مثـل ذلـك. وكـان النـاس 

، فإنّـه كـان 586لذلك، وذلـك سـنة  ايتعجبون من ذلك، وال يعرف واحد منهم سبب
ضــيت، وهــو مقــام خطــرقــد تقــّدم  ضــة  ،فتحــي علــى ́ر فأفــاء هللا علــّي بتحصــيل ال́ر

  على يد الشيخ جزاه هللا عّين كل خري].
أّمــا املــوروري الــذي ذكــره الشــيخ مــع الكــومي، وأّن جــّل مــا فيــه مــن بركتهمــا، فهــو 
أيضــا مــن تالميــذ أيب مــدين، وأكمــل ســلوكه عنــد الشــيخ. يقــول عنــه مــا خالصــته 

)I:666/IV:76-217-510:99/ ر/S:119: ( ]  هـــــــو أبـــــــو حممـــــــد عبـــــــد هللا بـــــــن األســـــــتاذ
املوروري من مورور Lألندلس. واحد عصره من ثقته L¿ وعظيم إخالصه. صـحب 
أL مــدين وابــن ســيدبون، وحــّج مــع عبــد الــرزاق املغــاور، وصــحب مبكــة أL عبــد هللا 

ه يوما: " ´ عبـد بن حسان. كان أبو مدين حيّبه جدا، ويسميه احلاج املربور. قال ل
حــد، وأريــد أن أصــطفيك لنفســي، أهللا، كــرب علــّي دعــائي النــاس إىل هللا، وال جييــب 

وختـــرج معـــي علـــى بعـــض اجلبـــال، فـــألزم مغـــارة تصـــحبين فيهـــا إىل أن أمـــوت. قـــال: 
ففرحت بـذلك و علمـت أّن يل عنـد هللا مكـاz. فلمـا كـان يف الليـل، قـال عبـد هللا: 
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ذا ســكت صــار إوم إذا تكلــم علــى النــاس صــار مشســا، و منــُت فرأيــت الشــيخ يف النــ
قمـــرا. فقصصـــتها عليـــه بكـــرة فتبســـم وقـــال: احلمـــد ¿ ! ´ ولـــدي، أريـــد أن أكـــون 

ين كــل ظلمــة و تكشــف كــل كربــة ". ولقــد أطلعــين هللا عــز فــمشســا، فــإّن الشــمس ت
فرأيـــت  ،وجـــل ليلـــة علـــى مقامـــات، ومشـــى يب عليهـــا، حـــىت وصـــلت مقـــام التوكـــل

عبـــد هللا وســـط ذلـــك املقـــام، واملقـــام يـــدور عليـــه كـــدوران الرحـــا علـــى  شـــيخنا هـــذا
فكتبــــت لــــه بــــذلك. ورأيــــت لــــه كرامــــات مــــن طــــي  ،قطبهــــا، وهــــو Òبــــت ال يتزلــــزل

األرض، ورزق الغيب، وفعل Lهلمة. وكـان لـه أخ مـات، فـرآه يف املنـام فقـال لـه: مـا 
لــيس عــن هــذا  نكــح. قــال لــهأشــرب و أفعــل هللا بــك؟ فقــال: أدخلــين اجلنــة، آكــل و 

أسالك، هل رأيت ربك ؟ قال: ال يراه إال من يعرفه. واستيقظ، فركب دابته، وجاء 
إلينا إىل إشبيلية، وعّرفين Lلر́ؤ مث قال يل: قـد قصـدتك لتعـرّفين L¿. فالزمـين حـىت 
عرف هللا Lلقدر الـذي ميكـن للمحـدث أن يعرفـه بـه عـن طريـق الكشـف والشـهود، 

ا فـارق ملّــ رقـت الـوطن]. أي النظرية. وتركته على قيد احليـاة ملـا فال من طريق األدلة ا
، وكتـب الشـيخ مبـورور كتابـه ( التـدبريات اإلهليـة) 590، قبـل سـنة 597األندلس عام 

م، وأهداه لصاحبه هذا قطب التوكل يف زمانه. ّ́   يف أربعة أ
  

قـال عنـه  محـد السـالوي.أومن تالميذ أيب مدين اآلخرين الذي  صحبوا الشيخ أبـو 
) [ وصــل إلينــا إىل إشــبيلية، وأz يف تربيــة شــيخنا أيب يعقــوب.  118مــا خالصــته (ر:

سنة. كـان كثـري االجتهـاد و العبـادة، شـديد  18كان قوي احلال، صحب أL مدين 
 ،البكـــاء. بـــت معـــه شـــهرا كـــامال مبســـجد ابـــن جـــراد، فقمـــت ليلـــة أريـــد أن أصـــلي

ئما عند Lب السقف واألنوار متصـلة يته zأفتوضأت وجئت إىل سقف املسجد، فر 
  ىل السماء (...) كان إذا بكى أجد لدموعه رائحة املسك].إمنه 
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واملالحـــظ أّن مـــدار الرتبيـــة يف مدرســـة أيب مـــدين حــــول التحقـــق Lلتوحيــــد والتوكـــل، 
واالســــتغراق الــــدائم يف ذكــــر االســــم األعظــــم  املفــــرد (هللا)، كمــــا يظهــــر يف قصــــيدة 

  مدين مطلعها:أليب تنسب مشهورة 
  

  الكامل
  هللا قل وذر الوجود وما حوى      إن كنَت مرتـادا بلوغ كمال

وقد بّني الشيخ مثرات ذكر االسم املفرد (هللا) وغريه من األذكار النبوية       
األساسية يف كتاب نفيس موجز عنوانه (نتائج األذكار يف املقرّبني واألبرار) كتبه 

  رية من حياته.يف دمشق خالل السنوات اخل
): III:298ووصـــــف الشـــــيخ حـــــاال وقـــــع لـــــه يف بدايتـــــه عنـــــد ذكـــــره لالســـــم فقـــــال (

"...فيظهـــر احلـــق حـــىت يكـــون مسعـــه و بصـــره. وهـــذا املســـّمى علـــم الـــذوق. فإنّـــه ال 
يكون احلق شيئا مـن هـذه األدوات، حـىت حتـرتق بوجـوده، فيكـون هـو ال هـي. وقـد 

L¿، فكـــــان هـــــو مل أكـــــن أz. ذقنـــــا ذلـــــك، ووجـــــدت احلـــــرق حســـــا يف ذكـــــري هللا 
حســـيا حيوانيـــا، حلـــرق  �ملـــافأحسســـت Lحلـــرق  يف لســـاين، و�ملـــت لـــذلك احلـــرق 

حسـي قـام Lلعضـو. فكنــت ذاكـرا هللا L¿ يف تلـك احلالــة سـت سـاعات أو حنوهــا، 
نبــت هللا يل لســاين، فذكرتــه Lحلضــور معــه ال بــه. وهكــذا مجيــع القــوى (...) و أمث 

منا ذلـك تـوهم منـه. وهـذا إق يف قواه و حيسه وإال، فال ذوق له، و من مل يشاهد احلر 
معـــىن قولـــه يف احلجـــب اإلهليـــة: لـــو كشـــفها ألحرقـــت ســـبحات وجهـــه (...) وهـــذا 
أعظــم اتصــال يكــون مــن هللا  Lلعبــد، حيــث يزيــل قــوة مــن قــواه، ويقــوم بكينونتــه يف 

وال إحاطــة وال  العبــد علــى مــا يليــق جباللــه، مــن غــري تشــبيه و ال تكييــف وال حصــر
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حلول وال بدلية، وما شـهدz إال مبـا علمنـا (...) وهللا يؤيـدL zلعصـمة يف االعتقـاد 
  والقول والعمل، إنّه وّيل الرمحة].

فالشــــيخ هنــــا يــــذكر حتققــــه بنتيجــــة التقــــرب إىل هللا تعــــاىل Lلنوافــــل حســــبما ورد يف 
  احلديث القدسي الصحيح : [... كنت مسعه وبصره...]...

  هم املسائل اليت أوردها الشيخ وzقشها من كالم أيب مدين هي التالية:[ وأ 
  ).I :480-654-666/II:201-233/IV:485قطبيته ومقامه ( –
  ).III :136قوله يف متسح الناس به (  -
  ).I:666األولياء غري حمفوظني من خواطر الشيطان ( -
  ).I:629( ]فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب[قوله يف اآلية:  -
  )I:253( ]وما أوتیتم من العلم إال قلیال[فهمه لآلية  -
  ).I:280/II:505قوله عن العلم الوهيب: أطعموz حلما ط́ر ( -
  )II:648/III:117قوله يف أهل احلنة وأهل النار ( -
  ).I:590/II:11-520حث تالميذه على إظهار الطاعة ( -
  ).IV:264 قوله: سر احلياة سرى يف املوجودات كلها ( -
  ).I:102-448/III:396قوله يف املشاهدة ويف سر الباء ( -
  ).I:251صدق املريد وعالمات وجوده للحق ( -
ــــــد ( - ــــــه : ال يكــــــون املريــــــد مريــــــدا حــــــىت جيــــــد يف القــــــرآن كــــــل مــــــا يري -III:93قول

94/IV:377.(  
  

  ).II:551قوله: إن من الرجال من حين يف pايته إىل بدايته ( -
  )II:261ما دار بني اخلضر وموسى عليهما السالم (تعليقه على  -
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  ).I:356/II:199قوله: من صح توكله يف نفسه صح توكله يف غريه ( -
  كالمه يف التوحيد نقل الشيخ منه فصوال طويلة يف كتاب (حماضرة األبرار).  -

تتــألف ، رÒه الشــيخ بقصــيدة أوردهــا يف ديوانــه الكبــري 589وملــا تــويف أبــو مــدين ســنة 
حبســــاب اجلمــــل  ( أبــــو النجـــا شــــعيب أيب مـــدين ) اســـم  علـــى عــــدد :بيتــــا 51 مـــن

  : الصغري
  وكفك سيب الغيث بل هو أنفع ضياؤك نور الشمس بل هو أرفع       -1

  ة     وعلمك ذو السبطني ما فيه مدفعـوقلـبك قلـب اهلامشي وراث  -2
  عـك يدفلذي    تشـاء وال خـلق هناـفاروق فينفــذ Lل وأمرك  -3

  يُرفعو ة    فُيحفظ قسط العدل فيـه ـوسرك يسري يف الوجود خالف  -4
  ¦دك واألسرار خرس وخـشع  عا   ــأL مدين دان الوجود تواض-15
  ا رأته أعـني وهو بلـقعمً دْ وقِ    وأحييت رسم الدين يف الغرب فازدهى- 22

  صيف ومربعـوما زال يعدوه م  فأجريت فيهم سر روحك فاستوى   - 23
  ـضر وينـفعـوبينت منها ما ي  وقمت مبـيزان الشـريعة حـاكما - 24

  به ال يـرى شيئا سوى هللا يصنع      دعوت الورى ¿ دعوة عارف    - 25
  سقى جدÒ ضم املكارم و العلى   من الغيث صوب مسجم ليس يقلع–47

  عليك سالم هللا ما حـن �ئق    إىل املـإل األعلـى لكـم ومودع–50
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  أّول سياحات الشيخ يف املغرب األقصى
  

  الطويل
  صدقالعساك حتوز األمر يف مقعد حلق           Lتـََغّرْب عن األوطان واحلال 

)II:527(  
كـــأّن قـــول أيب مـــدين للشـــيخ إpمـــا لـــن جيتمعـــا Lجلســـد يف الـــدنيا، يشـــري إىل أنّـــه ال 

 589ينبغــي للشــيخ أن يغــادر األنــدلس إال بعــد وفــاة أيب مــدين. وLلفعــل، ففــي عــام 
  شّد الشيخ الرحال حنو املغرب. –على الراجح  –الذي تويف فيه أبو مدين 

ّول منزل نزله قبل إحباره كان Lجلزيرة اخلضراء Lلقرب من مضيق طارق. فزار فيهـا وأ
الشيخ أL إسحاق إبـراهيم بـن أمحـد بـن طريـف العبسـي، شـيخ أيب عبـد هللا القرشـي 

): [... كــــان مســـح اخللــــق، لــــني I:617/120-119). يقـــول الشــــيخ عنـــه (ر:599(ت:
مـة الئـم، مـن أهـل اجلـد و االجتهـاد. كـان اجلانب، قائال Lحلق، ال �خذه يف هللا لو 

حيــّن إىل العزلــة و ال يقــدر عليهــا مــن أجــل احلرفــة. كــان يبيــع الفخــار. قيّــد كثــريا مــن  
رف و حيــن إليهــا. كــان ســبب اكتــب الطريــق. كانــت املعاملــة غالبــة عليــه، حيــب املعــ

ذا موته أّن رجال مر به فقال له: ´ سيدي مّر عليك فالن يسأله عـن إنسـان مـن هـ
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البلد، وكان ذلك قد ابتاله هللا يف عنقه بداء نسميه عنـدz نفنفـه، فلـم يعرفـه الشـيخ 
جـــدا، فـــأحلّ عليـــه الرجـــل يف الســـؤال فقـــال لـــه: أراك وهللا تســـأل عـــن ذلـــك الرجـــل 

ين احلـق يف سـّري: ´ اصاحب النفنفة يف عنقه، قـال: عنـه أسـال. قـال الشـيخ: فنـاد
نبتلــيهم بــه مــا كــان لــه اســم تــذكره بــه ألميتنــك ¶ــا، إبــراهيم مــا تعــرف عبــادz إال مبــا 

فأصبح وقد خرجت يف عنقه، فقاساها يسريا مث مـات رمحـه هللا تعـاىل. أخـربين ¶ـذه 
احلكاية ابنه حممد Lحلرم. وقال يل: قـال يل أيب: مـا غلطـت يف مثـل هـذا النـوع منـذ 

  عشرين سنة].
 النجـا، وأL الربيـع، وابـن عبـد ) إنّـه صـاحب أS:142Lويقول عنه يف الدرة الفـاخرة (

اجلليــل وقضــيب البــان املوصــلي. وشــيخه أL الربيــع املــالقي الضــرير مــن تالميــذ ابــن 
أيب عبـد هللا القرشـي، وأنّـه كـان ) أنّـه كـان شـيخ III:508العريـف وذكـر الشـيخ عنـه (

يوخ ال ينام قلبه. وقد كان القرشي من كبار شو ذا zم يوم االثنني خاصة تنام عيناه إ
الطريـــق أصـــله هـــو أيضـــا مـــن اجلزيـــرة اخلضـــراء واســـتقّر مبصـــر. وابـــن عبـــد اجلليـــل بـــن 

) مؤلـــف مســـائل شـــعب اإلميـــان هـــو تلميـــذ البـــن غالـــب القرشـــي 608موســـى (ت: 
ىل إ) الــذي هـــو تلميــذ البـــن العريـــف. ومــن اجلزيـــرة اخلضــراء أحبـــر الشـــيخ 568(ت: 

ان يليقيهـا ثالثـة مـن كبـار سبتة Lلساحل املغريب حيث حضـر دروسـا يف احلـديث كـ
  رجال احلديث هم:

) الـــذي I:32/III:334) (597أبـــو عبـــد هللا حممـــد بـــن عبيـــد هللا احلجـــري (ت:  – 1
  .589أجازه يف صحيح البخاري يف رمضان من العام 

) وهــو مــن تالميــذ 600(ت: –مــن ذريــة أيب أيــوب األنصــاري  –ابــن الّصــائغ  – 2
): [أبـــو احلســـني حيـــي بـــن 123فـــه الشـــيخ بقولـــه (ر:أيب الربيـــع املـــالقي يف الطريـــق عرّ 

الصائغ بسبتة من احملّدثني وهو صويف. حمدث صويف. كربيت أمحر له بركـات كثـرية. 
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عاشرته كثريا ووريت عنه وقرأت عليه كان زاهدا متجردا ]. وقد ذكـره يف الفتوحـات 
)II:528/III:334/IV:489(  " :لــدف و املآلوروي عنــه قولــهL زمــار خــري كــل الــدنيا

  يل من أن آكلها Lلّدين".
خــذ الفقــه و احلــديث عــن أ. )609ت:(أبــو الصــرب أيــوب بــن عبــد هللا الفهــري  – 3

) وابــن غالــب 574ابــن حبــيش وابــن بشــكوال. وصــحب يف الطريــق ابــن جماهــد (ت:
) وأيب مـــــدين 572وأيب يعـــــزى (ت: ،وهـــــو أحـــــد تالميـــــذ ابـــــن عريـــــف  -) 568(ت:
لس يف واقعــــة العقــــاب الــــيت اpــــزم فيهــــا جــــيش حممــــد ). واستشــــهد Lألنــــد589(ت:

  .609الناصر املوحدي يف منتصف صفر عام 
  

وكــان حيضــر مــع الشــيخ جمــالس هــؤالء احملــدثني قاضــي ســبتة أبــو إبــراهيم بــن يغمــور 
) الذي توىل القضاء بفاس وغريها، وفقد يف واقعة العقـاب. يقـول الشـيخ 609(ت: 
هللا، ال ميكـن أن يكـون إال عـادال ومقسـطا، ):[ الذي يغضـب III :333-334عنه (

ال جــائرا وال قاســـطا. وعالمـــة مـــن يـــدعي هــذا املقـــام، إذا غضـــب ¿ وكـــان حاكمـــا 
وأقام احلد على املغضوب عليه، يزول عنه الغضب على ذلـك الشـخص عنـد الفـراغ 

ور منه، ورّمبا قام إليه وعانقه وآنسه وقال له: أمحد هللا الذي طهرك، وأظهر لـه السـر 
والبشاشة، ورّمبا أحسن إليه بعد ذلك. هذا ميزانه، ويرجع لذلك احملـدود رمحـة كلـه. 
وقـــد رأيـــت ذلـــك لـــبعض القضـــاة بـــبالد املغـــرب، قاضـــي مدينـــة ســـبتة، يقـــال لـــه أبـــو 
إبراهيم بن يغمور. وكان يسمع معنا احلديث (...) وما كان ¹يت إىل السـماع راكبـا 

رجـالن قـد ختاصـما وتـداعيا إليـه، وقـف إليهمـا  قط، بل ميشي بني الناس. فإذا لقيـه
وأصـــلح بينهمـــا، غزيـــر الدمعـــة، طويـــل الفكـــرة، كثـــري الـــذكر، يصـــلح بـــني القبيلتـــني 

  بنفسه، فتصطلحان بربكته].
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ويف ســبتة، اجتمــع الشــيخ أيضــا Lبــن جبــري الــذي حتقــق sدب احلــق، حســبما ذكــره 
األدب وأســـــراره،  ممـــــن الفتوحـــــات، وهـــــو Lب معرفـــــة مقـــــا 168الشـــــيخ يف البـــــاب 

باعـه عنـد مـن يظهـر عنـده و حيكـم تّ افيقول: [ أدب احلـق وهـو األدب مـع احلـق يف 
بـــه، فرتجـــع إليـــه وتقبلـــه وال تـــرده، وال حتملـــك األنفـــة إن كنـــت ذا كـــرب يف الســـن أو 
املرتبة، وظهر احلق عند من هو أصغر منك سـنا أو قـدرا، أو ظهـر احلـق عنـد معتـوه 

واعرتفــت بفضــله عليــك فيــه. هــذا هــو اإلنصــاف، ومــا عنــه  وأخــذت�دبــت معــه ،
رأيت من حتقق ¶ذا خلقا يف عمري إال سيد واحد، يقال له أبو عبد هللا بن جبري، 
لقيته مبدينة سبتة وقصر كتامة، وهو جزء من آداب الشريعة، فإن أدب الشريعة هـو 

  ]األم لباقي األقسام.
ملســفر الــذي وصــفه يف (حماضــرة ويف ســبتة أيضــا اجتمــع Lلشــيخ ايب احلســن علــي ا

) بقولــــه: [ كــــان هــــذا الشــــيخ املســــفر جليــــل القــــدر،حكيما، عارفــــا، I:224األبــــرار 
» منهاج العابـدين«غامضا يف الناس، حممود الذكر، رأيته بسبتة، له تصانيف، منها 

ـــه، وإمنـــا هـــو مـــن مصـــنفات هـــذا الشـــيخ،  الـــذي يعـــزى أليب حامـــد الغـــزايل ولـــيس ل
الـــذي يعـــزى أليب حامـــد أيضـــا ويســـميه النـــاس » والتســـوية الـــنفخ«وكـــذلك كتـــاب 

  بيتا)26(املضنون الصغري). وهلذا الشيخ أيضا القصيدة املشهورة وهي هذه (
zقل إلخوان رأوين ميتا     فبكوين إذا رأوين حز  

  

ومن سبتة عزم الشيخ على التوجه إىل تونس sمر Lطين أّكده له أحد أصحابه مـن 
وهــو الــذي يقــول الشــيخ عنــه  )II:7(عة يف الــدوائر العليــا لألوليــاء طبقــة األبــدال الســب

  :)S:133/110(ر:Lختصار 
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[ هــــو أبــــو عبــــد هللا حممــــد بــــن أشــــرف الرنــــدي، مــــن األبــــدال. يســــيح يف اجلبــــال و 
ســنة. كــان قـوي الفراســة، كثــري البكــاء،  30السـواحل، ال ¹وي إىل معمــور قريبــا مـن 

ر، لصــدره أزيــز، شــديد الوجــد. كثــريا مــا يقعــد طويــل القيــام، دائــم الصــمت والتفكــ
على جبل شامخ، فُريى له عمود من نور يتشعشـع. وكـان حيـرتف جبمـع البانيبـا مـن 
اجلبال فيبيعهـا. كـان رمحـة للعـامل. لـه غرائـب وعجائـب عاينتهـا لـه. منهـا أّن النـار ال 

فاختلفنـا  ،تعدو عليه، فيمسكها كما يشاء. وكنا مرة خـارج مرشـانة، وأردz الصـالة
وحوهلــا الطــائفون، ورأيــت ، يف القبلــة فقــال: هــاهي الكعبــة. فرأيــت حينئــذ الكعبــة 

فـرح  يّ حذوها شخصا أعرفه. عاشرت هذا البـدل زمـاz، فكـان إذا وقعـت عينـاه علـ
واستبشـــر. أّول مـــا لقيتـــه، كـــان يـــوم اجلمعـــة مبســـجد قريـــة يقـــال هلـــا روطـــة بســـاحل 

فـأخربين sمـور كثـرية  –ولـه بركـة مشـهورة  وهـو موضـع يطرقـه الصـاحلونَ  –األندلس 
بكــل مــا يتفــق يل بعــد مفارقتــه. فكــان ذلــك كــذلك حرفــا حرفــا، ووعــدين أن ألقــاه 
Æشــبيلية، فأقمــت معــه ثالثــة أ´م وانصــرفت. مثّ أرســل إّيل قــائال: " لقــد خطــر لــك 

  الساعة أن تسري إىل تونس، فسر مسلما عافاك هللا ". 
تلمسـان حيـث زار قـرب الشـيخ أيب مـدين وقـرب خالـه حيـي  ومن سبتة اجتـه الشـيخ إىل

  ):I:379وفيها اجتمع بشاعر متصوف ذكره يف قوله ( ،بن يغان
[ فكل مرتدد بني َهَواَءْين ال بد من هالكـه، كمـا قـال صـاحبنا أبـو زيـد عبـد الـرمحن 

تــويف هــذا الشــاعر عــام (. )590الفــازازي رمحــه هللا: أنشــدنيها لنفســه بتلمســان ســنة 
627( .   

  

  السريع
  ]هوى صحيح وهواء عليل        صالح حايل ¶ما مستحيل
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s يب عبــــــد هللا الطرسوســــــي مــــــن أهــــــل الــــــذكر ويف تلمســــــان أيضــــــا اجتمــــــع الشــــــيخ
)S:175) وحصــلت بينهمــا واقعــة رواهــا يف قولــه ،(IV :498 وإ´ك وبغــض مــن ] :(

ســــنة تســــعني  ρ ينصــــر هللا ورســــوله أو حيــــّب هللا ورســــوله. ولقــــد رأيــــت رســــول هللا
ومخســـمائة يف املنـــام بتلمســـان، وكـــان قـــد بلغـــين عـــن رجـــل أنّـــه يقـــع يف الشـــيخ أيب 
مـــدين، وكـــان أبـــو مـــدين مـــن أكـــابر العـــارفني، وكنـــت أعتقـــد فيـــه وكنـــت فيـــه علـــى 

ضــه يف الشــيخ أيب مــدين. فقــال يل رســول هللا غبصــرية. فكرهــت ذلــك الشــخص لب
ρ؟ فقلت: لبغضه يف أيب مـ zدين. فقـال يل: ألـيس حيـّب هللا وحيبـّين؟ : مل تكره فال

فقلت له: بلى ´ رسول هللا، إنّه حيب هللا وحيبك. فقـال يل: فلـم بغضـته لبغضـه أيب 
ـــه هللا ورســـوله ؟ فقلـــت لـــه: ´ رســـول هللا، مـــن اآلن إين وهللا  مـــدين ومـــا أحببتـــه حلّب

صــحَت زللــت وغفلــت، واآلن فــأz �ئــب وهــو مــن أحــّب النــاس إّيل، فقــد نّبهــت ون
صـلى هللا عليـك. فلمـا اسـتيقظت أخـذت معــي ثـوL لـه مثـن كثـري أو نفقــة ال أدري. 

أخـذ الـر́ؤ تنبيهـا وركبت وجئت إىل منزله، فأخربته مبا جرى، فبكى وقبـل اهلدايـة، و 
ل عن نفسه كراهته يف أيب مدين وأحبه، فأردت أن أعرف سبب كراهته از من هللا، ف

فســألته فقــال: كنــت معــه ببجايــة، دين رجــل صــاحل يف أيب مــدين مــع قولــه sّن أL مــ
ومــا أعطــاين منهــا شــيئا. فجاءتــه ضــحا´ يف عيــد األضحى،فقّســمها علــى أصــحابه 

 ρفهــذا ســبب كــراهيت فيــه ووقــوعي، واآلن قــد تبــت. فــانظر مــا أحســن تعلــيم النــيب 
  فقد كان رفيقا رقيقا].

خـالل إشـارته لآليـة  هومنن الذين لقيهم الشيخ بتلمسان، صانع ماهر للقسي، ذكـر 
). فقـــال: [... علـــم III:180( ]فوقـــاه هللا ســـيئات مـــا مكـــروا[مـــن ســـورة غـــافر:  45

اجلنب وإعادة السهام على راميهـا. وقـد عاينـت هـذه النبـال مبدينـة تلمسـان مـن عـامل 
يتــه يرمــي Lلســهم فــإذا انتهــى الســهم إىل النبــال، فرأالرمــي، وإنشــاء القســي و  ةبصــنع
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رامـــــي وحـــــده، فكـــــان ذلـــــك عـــــربة يف كـــــون األعمـــــال ترجـــــع إىل مرمـــــاه، عـــــاد إىل ال
  ها].يعامل

  ومن تلمسان، شّد الشيخ الرحال إىل تونس.
  

  الشيخ يف أّول ز[رة لتونس ونيله اإلرث احملمدي
  

  الطويل
  أz وارث ال شك علم حمـمد     وحالته يف الّسر مين ويف اجلهر   

  أتـاين يف الـذكر علمت الذي قلـنا ببلدة تونس  sمـر إهلي   
  )311(دي:                                                                                           

  

، مكــث فيهــا حنــو سـنة بصــحبة شــيخني مــن خلفــاء 590ملـا نــزل الشــيخ بتــونس عـام 
  أيب مدين، مها عبد العزيز املهدوي وشيخه ابن مخيس الكناين اجلراح.

) والـدرة 125) وروح القـدس (ص:I:10-186شيخ ابـن مخيــس يف الفتوحـات (ذكر ال
  ) وخالصة ما قال فيه:S:175الفاخرة (

[ هو أبو حممد عبد هللا بن مخيس الكناين جرائحي مبدينة تونس، كان من سـادات 
القــوم، مرابطــا مبرســى عبــدون، لقيتــه وزرتــه حافيــا علــى قــدمّي يف شــّدة احلــر، �ســيا 

قـــاال يل: إpمـــا زاراه علـــى هـــذه  ،عقـــوب الكـــومي وأيب حممـــد املـــوروريبشـــيخي أيب ي
احلالة. أهلمه هللا بقدومي إليه، فاسـتقبلين مستبشـرا وهـو يتوكـأ علـى عصـا لكـرب سـّنه 
قبل وصويل عنده. جلست معه أ´ما نتذاكر يف املعـارف، وصـحبته مـدة أقـل بقليـل 

عبد العزيز املهدوي وغريه. وكان من عام. وقبل أن أفارقه، أمرين أن أكتم حاله عن 
الــذي لقيتــه أz أيضــا بتــونس]. وتــويف ابــن مخــيس يف نفــس هــذه  υجيتمــع Lخلضــر 
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). وكان قـد سـلك الطريـق عنـد A:146( 590السنة اليت صحبه فيها الشيخ أي عام 
" لـو كـان يل  أيب مدين الذي كان يعظمه وحيّبه، حىت قـال مـرة معـربّا عـن شـوقه لـه:

  ىل اجلرّاح".جناح لطرت إ
ويقــال: إن أL مــدين قــد اســتقر يف تــونس عنــد رجوعــه مــن احلــج. وكــان جيتمــع      

يف مسجد سوق السكاجني املعروف Lمسه إىل اليوم Lلشيوخ: أيب يوسـف الـدمهاين 
)، 646حممد صاحل بن عبد اخلالق التونسي، والطاهر املزوغي (ت: وأيب)، 621(ت:

لــد عبــد الــرمحن الــدLغ صــاحب كتــاب معــامل اإلميــان أيب عبــد هللا حممــد الــدLغ واو 
)، والشــيخ جــراح ابــن مخــيس. ويف كتــاب املعــامل  أّن عبــد العزيــز املهــدوي 618(ت:

وحممد الدLغ والدمهاين التحقوا sيب مدين يف جباية. أّمـا املهـدوي فيصـفه ابـن قنفـذ 
ألنــوار معــدن الشــيخ اإلمــام العــارف حبــر ا [) بقولــه:98-97يف (أنــس الفقــري)، (ص:

.دخــل خلوتــه بقصــر املنســتري واصــل  τاألســرار أبــو حممــد عبــد العزيــز بــن أيب بكــر 
أربعـني يومـا. فقــال إمـام جـامع املهديــة: إن مـات عبــد العزيـز فـال يصــلى عليـه، ألنــه 
قتـــل نفســـه، يعـــين Lجلـــوع. فبلـــغ ذلـــك عبـــد العزيـــز فقـــال: وهـــو ميـــوت وعبـــد العزيـــز 

ق لـــه بعـــد هـــذه املـــدة حســـو، فمـــا اســـتطاع أن يصـــلي عليـــه، فكـــان كمـــا قـــال. وســـي
يسيغه وقيل له: كيـف أنـت ؟ فقـال: حييـُت حيـاة ال أمـوت بعـدها أبـدا، ارحتـل إىل 
جبايــة برســم لقــاء الشــيخ أيب مــدين ليكمــل تربيتــه يف ســتة مــن األخيــار (...) وقــال 

 كتابــه احلســنة وال: " عبــد العزيــز ســُبع النفــوس (...) ". ولــه  τالشــيخ أبــو مــدين 
  مكاتبات ومراسالت...]. τئق، وكان بينه وبني الشيخ أيب مدين راالشعر ال

  

): 219وقــــــال عنـــــــه النبــــــال يف كتابــــــه (احلقيقــــــة التارخييــــــة للتصــــــوف اإلســــــالمي ص:
[وتالمــذة املهــدوي كثــريون. مــنهم أبــو ســعيد البــاجي، وهــو الــذي تــوىل غســله بعــد 
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املهـــدوي مشـــهور Lملرســـى، وفاتـــه وصـــلى عليـــه وحلـــده يف قـــربه مبرســـى جـــراح. وقـــرب 
وجبــواره قبــور الكثــريين مــن أصــحابه، وكــان قــربه بــدون قبــة إىل أن شــيد حســني بــن 

   ρعلي احلسيين قبة على ضرحيه ]. مث ذكر له صالة على النيب
وم<ا ك<ان [على لوح رمحانيتك الذي كتبـت فيـه بقلـم رمحتـك:  منها: [ اللهم صلّ 

لــى عــرش اســتواء أمسائــك مــن حيــث اللهــم صــل ع   ]هللا لیع<<ذبھم وأن<<ت ف<<یھم
ومـــا أرســـلناك إال [إحاطـــة ألوهيتـــك. رمحتـــك الشـــاملة وبركتـــك الكاملـــة مـــن قولـــك: 

رمحــة العــاملني. اللهــم صــل علــى إنســان عــني علــى صــل رّب العــاملني  ]رمحــة للعــاملني
یأیھا النب<ي [الكل يف حضرة وحدانيتك ومجع أحديتك من حيث إحاطة قولك: 

ون<<ذیرا وداعی<<ا إل<<ى هللا بإذن<<ھ وس<<راجا  مبش<<راإن<<ا أرس<<لناك ش<<اھدا و
فكـان املبشـر عـني ]منیرا و بشر المؤمنین بأّن لھ<م م<ن هللا فض<ال كبی<را

املبشر به، وافتح اللهم أقفـال قلوبنـا مبفتـاح حبـه، وكحـل أبصـار بصـائرÆ zمثـد نـوره، 
مـــن حــىت ال نـــرى يف الوجـــود إال أنــت بـــْه، و ، وطهــر أســـرار ســرائرz مبشـــاهدته وقربـــه

غفلتنــا ننتبــْه (...) اللهــم صــل علــى نــورك املستشــفع Lألمســاء  يف حضــرة املســّمى، 
فكان عني مظاهرها الوجودية من حيث إحاطة علمك، وعـني أسـرارها اجلوديـة مـن 
حيـث إحاطـة كرمـك، وعـني اخرتاعاÊـا الكليـة والكونيـة مـن حيـث إحاطـة إرادتـك، 

تك وقهـــــرك، وعـــــني إشـــــاراÊا وعـــــني مقـــــدوراÊا اجلربوتيـــــة مـــــن حيـــــث إحاطـــــة قـــــدر 
اإلحسانية من حيث إحاطة سعة رمحتك (...) وجعلته املشفع إليـك يف مالئكتـك 
وأنبيائك ورسلك. فهو Lب الرضا، والرسول املرتضى، حقيقة حقك وصـفوتك مـن 
خلقـك، بنــوره محلـت محلــة عرشـك، وبســره رفعـت مساواتــك وبسـطت أرضــك، فهــو 

ر عـــزك وســـلطانك، فأنـــت العلـــيم بـــه مـــن مســـاء أمسائـــك، وعنـــوان إحســـانك، ومظهـــ
حيث احلقيقة، فصّل ´ رّب عليه من حيث علمك بذلك وتعلقه مبا هنالك. اللهـم 
حبــق صــاحبه الصــديق، وLلفــاروق املــوقر Lلتصــديق، وبــذي النــورين، وخبــامت اخلالفــة 
ــــا بــــك عليــــك، وارددz منــــك إليــــك،  ــــق. اللهــــم امجعن ــــن عمــــه علــــّي علــــى التحقي اب
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الفاتح، متـنح مـا  حيف حضرة اجلمع حيث ال فرقة و ال منع، إنك املان وأشهدz إ´ه
شئت من مواهب رLنيتك ملن شئت ملن خصصته بوهبانيتك. اللهم إz نسـألك أن 
حتشرz يف زمرته، وأن جتعلنا من أهل سنته، وال ختالف بنا عن ملته وال عن طريقته، 

يد، و ال حـــول وال قـــوة إال إنــك مسيــع الـــدعاء ملــن دعــا، أو ألقـــى الســمع وهــو شـــه
  ].Lρ¿ العلي العـظيم وصـلى هللا على سيـدz حممد 

  
ِعْشـــُق عبـــد العزيـــز للجنـــاب احملمـــدي كمـــا يظهـــر يف صـــالته هـــذه هـــو الـــذي جعـــل 
الشــــيخ حيّبــــه ويعظمــــه، فيهــــدي لــــه كتــــاب (روح القــــدس)، وإليــــه يتوجــــه يف خطبــــة 

كمــــا أثــــىن عليــــه Æمجــــل احلبيب"الفتوحــــات، واصــــفا لــــه بـــــ: العاقــــل األديــــب، الــــويل 
  األخالق يف كتابه (روح القدس يف حماسبة النفس) وخياطبه قائال:

يف زمانـك هـذا خبـالل مل  –جعلـين هللا وإ´ك مـن الفـائزين  –[وقد فـزت ´ أخـي    
وعـــدم تعرجيـــك علـــى  أقـــدر أن أراهـــا مـــن غـــريك، منهـــا معرفتـــك مبرتبـــة العلـــم وأهلـــه

ـــه ونزولـــك إليـــه عنـــد مـــن الكرامـــات واألحـــوال؛ ومنهـــا  انقيـــادك للحـــق وتواضـــعك ل
وجدته سـواء كـام ممـن تلحظـه العيـون أم ال يؤبـه لـه، ومل تلحـظ منزلتـك الدنيويـة مـن 
تعظيم الناس لك وتقبيلهم يدك وإتيان السالطني إىل Lبك، وهـذا غايـة االنصـاف، 

حــّب أن أمسعــه ثبتــك هللا وإ´z؛ ومنهــا قولــك فيمــا ال تعلــم: ال أعلــم، وفيمــا تعلــم: أ
حــزت وهللا ´ ويل هــذه اخلصــال الــيت تتطــاير دوpــا رقــاب الرجــال،  مــن غــريي. فقــد

واملقام الذي ال تغريه األحوال ، وال تزيده حسنا ووضاءة رواتب األعمال. مث حبثك 
الذي مل أره من غريك يف معرفة األzم والزمان، واعتقادك أنه هو من فـروض األعيـان 

ُه اآلذان وتسـامرت بـه اخلـالن وسـارت بـه الركبـان. مث مـا وهبـك من أعجب ما مسَعْتـ
 هللا من الصولة والقّوة على الفقهاء بدالئل املكارم والفتّوة اجلارية مع براهني النبّوة]. 

) R.G:119وكتب يف مناقبه كتاL عنوانه : ( فضـائل الشـيخ عبـد العزيـز املهـدوي) ( 
اب (مشـاهد األسـرار القدسـية). لكـن رغـم وذكر بعض أحواله وكرامته يف مقّدمة كت
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هذا، فعبـد العزيـز مل تنفـذ رؤيتـه، حبيـث يكشـف عـن حقيقـة مقـام شـيخه اجلـرّاح وال 
. عــّرب عــن 590عــن حقيقــة مقــام الشــيخ حميــي الــّدين خــالل صــحبتهما األوىل عــام 

ذلك الشيخ، حيث يقول له يف خطبة الفتوحات: [ ورّمبا كان مـن الـوّيل حفظـه هللا 
فيهـا إىل  ت يف الرحلة األوىل اليت رحلت إليه سنة تسعني ومخسمائة عدم التفـاتعاىل

مـن الـنقص، τ جانيب، ونفور عـن اجلـري علـى مقاصـدي ومـذاهيب، ملـا الحـظ فيهـا 
فإنّــه أعطــاه ذلــك مــين ظــاهر احلــال، وشــاهد الــنص، فــإّين ســرتت  ،وعذرتــه يف ذلــك

ليهم من سوء حايل وشره حسّي. عنه وعن بنيه ما كنت عليه يف نفسي مبا أظهرته إ
ورّمبــا كنــُت ألــّوح هلــم أحيــاz علــى طريــق التنبيــه، فيــأىب هللا أن يلحظــين واحــد مــنهم 
بعــني التنزيــه؛ ولقــد قرعــت أمســاعهم يومــا بعــض ا¦ــالس، والــوّيل أبقــاه هللا يف صــدر 

  ذلك ا¦لس جالس، sبيات أنشدÊا ويف كتاب اإلسرا لنا أودعتها وهي:
  

  الوافر
  z القرآن و والسـبع املثاين         وروح الروح ال روح األواينأ

  فؤادي عند معلومي مـقيم        يشاهده وعنــدكم لسـاين
  فال تنظر بطرفك حنو جسمي       وعــْد عـن التـنّعم Lملغاين

  تبصر     عجائب مـا تبـّدت للعيـانالذات وغص يف حبر ذات 
  مسرتة بــأرواح املعـــاين وأسرار تراءت مبهــمات      

فـوهللا مـا أنشـدت مـن هــذه القطعـة بيتـا إال وكـأين أمسعــه ميتـا، وسـبب ذلـك حكمــة 
أبغـــي رضـــاها، وحاجـــة يف نفـــس يعقـــوب قضـــاها. ومـــا أحـــّس يب مـــن ذلـــك اجلمـــع 

ولكـــن بعـــض إحســـاس،  ،املكـــرم إال أبـــو عبـــد هللا ابـــن املـــرابط كلـــيمهم املـــربز املقـــّدم
ـــا الشـــيخ املســـّن املرحـــوم جـــرّاح، فكنـــت قـــد  والغالـــب عليـــه يف أمـــري االلتبـــاس. وأّم

ومل أزل بعد مفارقـة حضـرة الـويل أبقـاه هللا لـه  ،تكاشفت معه عالنية يف حضرة عليه
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ذاكــرا شــاكرا ومبناقبــه zطقــا وآلدابــه عاشــقا، ورّمبــا ســطرت مــن ذلــك يف الكتــب مــا 
بعــض مــا  ورأىيــه ســارت بــه الركبــان، وشــهر يف بعــض البلــدان، وقــد وقــف الــويل عل

لديه، فقـد ثبـت لـه الـوّد مـين قبـل سـبب يقتضـيه، وغـرض عاجـل أو آجـل يثبـت يف 
  النفس و ميضيه...].

وأبو عبد هللا بن املرابط املذكور هو أحد أصحاب املهدوي الذين ذكرهم الشـيخ يف 
(روح القــدس)، ويقــول عــنهم خماطبــا املهــدوي: [ ومــنهم رضــي هللا عــنهم احلــاج أبــو 

حيــّب الســنة وأهلهــا. كــان صــاحلا ،  τد هللا الربجــاين صــاحبك وصــديقك حممــد عبــ
جليل القدر، كثري السكوت (...) ومنهم رضي هللا عنهم أبو عبد هللا حممد البابلي 

ر القــري، خــدميك الــذي فــتح هللا لــه علــى يــديك، وبركاتــك عليــه كانــت االســاكن بــد
الوقــت لــذكرها. ومــنهم أبــو  ظــاهرة. رأيــت لــه أمــورا عجيبــة كنــت أســّر ¶ــا، ال يتســع

عبـــد هللا املـــرابط مـــن أهـــل القـــرآن والليـــل، ظهـــرت عليـــه أنـــوارك، جيّـــد الـــذهن ســـريع 
  الفهم].

  

ومــن تالميــذ املهــدوي أبــو احلســني علــي بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن العــريب ابــن عــّم 
الشيخ، الذي كتب لـه الشـيخ وألصـحاب املهـدوي إثـر رجوعـه إىل األنـدلس كتـاب 

ســرار القدســية ومطــابع األنــوار اإلهليــة)، حيتــوي علــى مقدمــة فيهــا علــم (مشــاهد األ
بيــان لعلــوم األوليــاء الــيت خيــاطبهم ¶ــا احلــق يف ســرائرهم، وعلــى أربعــة عشــر فصــال. 
وقد كنت كتبُت قبل مدة كتاL فيه بيان املرجعية القرآنيـة لتلـك الفصـول، وكيـف أّن  

حرف النورانية املقطعة األربعة عشـر، كل فصل منها يستّمد من السور املفتتحة Lأل
  وانتهاء بـ: املص األعراف.  ]ن القلم[بدءا من 
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 ]أمل[وخــالل جتلّــي مشــهد إحــدى تلــك الّســور، وهــي ســورة العنكبــوت املفتتحــة بـــ: 
بــــ: ( منـــزل األرض الواســـعة) مـــن مـــن الفتوحـــات  22يف البـــاب الـــيت رمـــز إىل امسهـــا 

، ]إّن أرضي واسعة فإیاي فاعبدون یا عبادي الذین ءآمنوا[: 56آيتهـا 
ا دخلت هذا املنزل وأz بتونس، I:173حصلت للشيخ واقعة وصفها بقوله (

ّ
): [ ومل

وقعت مّين صيحة ما يل ¶ا علـم أpّـا وقعـت مـين، غـري أنّـه مـا بقـي أحـد ممـن مسعهـا 
إال سقط مغشيا عليه، ومن كان على سطح الّدار من نساء اجلريان مستشـرفا علينـا 

ي عليـــه، ومـــنهن مـــن ســـقط مـــن الّســـطوح إىل صـــحن الـــدار علـــى علّوهـــا ومـــا غشـــ
أصابه sس. وكنُت أّول من أفـاق. وكنّـا يف صـالة خلـف إمـام، فمـا رأيـت أحـدا إال 

نك ؟ لقـــد أصـــاعقا؛ فبعـــد حـــني أفـــاقوا، فقلـــت: مـــا شـــانكم ؟ فقـــالوا: أنـــت مـــا شـــ
 إين صـــــحت صـــــيحة أثـــــرت مـــــا تـــــرى يف اجلماعـــــة. فقلـــــت: وهللا مـــــا عنـــــدي خـــــرب

صحت]. وقد ذكر الشـيخ هـذه الواقعـة لتلميـذه ابـن سـودكني خـالل شـرحه لتجلـي 
صــح يف طريــق هللا قــط ســوى أ( ال يغرنــك) مــن كتــاب التجليــات وقــال لــه: "... مل 

هــذه الصــيحة... يف ذلــك املشــهد الــذي ُغيبــت فيــه عــن حســي، أطلعــين هللا علــى 
أرى حركـــة بعـــد ذلـــك إال حقيقـــة هـــذه األرض، وأشـــهدين يف حقـــائق آفاقهـــا، فـــال 

وأعلــم مــن أيــن انبعثــت وإىل أي شــيء غايتهــا Æذن هللا تعــاىل وحســن �ييــده". وقــد 
لسورة العنكبوت أي منزل أرض العبوديـة الواسـعة ويبـّني  355خّصص الشيخ الباب 

ة يـ:[ إّن أرض بـدنك هـي األرض احلقيق)III:249-250(حقيقتها فيقول مـا خالصـته 
عته مــن القــوى وســحلــق أن تعبــده فيهــا (...) وجعلهــا واســعة ملــا الواســعة الــيت أمــرك ا

واملعـــاين الـــيت ال توجـــد إال يف هـــذه األرض البدنيـــة اإلنســـانية. وأّمـــا قولـــه: فتهـــاجروا 
فيهــا ، فإpــا حمــل للهــوى وحمــل للعقــل، فتهــاجروا مــن أرض اهلــوى إىل أرض العقــل 

ك رالك اهلــــوى، أدمنهـــا، وأنــــت يف هــــذا كلـــه فيهــــا مــــا خرجــــت عنهـــا. فــــإن اســــتعم
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وهلكـــت، وإن اســـتعملك العقـــل الـــذي بيـــده ســـراج الشـــرع، جنـــوت فأضـــاءت زوا´ 
هــــذه األرض بنــــور الشــــرع. مث يعيــــدz فيهــــا يف النشــــأة األخــــرى كمــــا خلقنــــا فيهــــا، 
وخيرجنــا إخراجــا ملشــاهدته كمـــا أنشــأz منهــا وأخرجنــا لعبادتـــه. فخلــق أرواحنــا مـــن 

أســكننا أرض أبــداننا يف اآلخـــرة ملشــاهدته إن كنـــا أرض أبــداننا يف الــدنيا لعبادتـــه، و 
ـــة برزخيـــة، تعمـــر األرواح فيهـــا أجســـادا برزخيـــة  ســـعداء. واملـــوت بـــني النشـــأتني حال
خيالية مثل ما أْعمرÊا يف النوم، وهـي أيضـا متولـدة مـن هـذه األجسـام الرتابيـة، فـإّن 

  اخليال قوة من قواها].
  

وعـامل اخليــال هـو الــذي خّصـص الشــيخ  فعـامل اخليــال األوسـع جــزء مـن أرض البــدن.
ملعرفــــة أرضــــه البــــاب الثــــامن مــــن الفتوحــــات الــــذي عنوانــــه: [يف معرفــــة األرض الــــيت 

، وهـي أرض احلقيقـة. وذكـر بعـض مـا فيهـا مـن υخلقت مـن بقيـة مخـرية طينـة آدم 
الغرائب والعجائب]. مث يصف وسعها بقوله:" إذا جعل العرش وما حواه والكرسـي 

النــار يف هــذه األرض كــان و رضــون ومــا حتــت الثــرى و اجلنــات كلهــا والســماوات واأل
اجلميــع فيهــا كحلقــة ملقــاة يف فــالة مــن األرض" ... ومــا هــذه األرض بوســعها إال 

املخصـوص  351بدن، أرض العبودية اليت يصفها الشيخ يف الباب الشعبة من أرض 
ضـة خاصـة ذاتيـة : [ العبوديـة ذلـة حم)II:224بقوله ما خالصته ( األحزاب بسورة 

للعبـــد، ال يكلـــف العبـــد القيـــام فيهـــا، فإpـــا عـــني ذاتـــه. فـــإذا قـــام حبقهـــا كـــان قيامـــه 
عبــــادة. وال يقــــوم ¶ــــا إال مــــن يســــكن األرض اإلهليــــة الواســــعة الــــيت تســــع احلــــدوث 

´ [رض هللا، مــن ســكن فيهــا حتقــق بعبــادة هللا وأضــافه احلــق إليــه: أوالقــدم، فتلــك 
ي فاعبـدونعبادي إن أرضي واسعة فإ ، يعـين فيهـا. ويل مـذ عبـدت هللا مـن سـنة ]َّ́

تسـعني ومخســمائة وأz اليــوم يف ســنة مخــس وثالثــني وســتمائة. وهلــذه األرض البقــاء، 
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فال تقبل التبديل، ّألن العبد ال يزال عبد أبدا، فال يزال يف هـذه األرض أبـدا، وهـي 
الربوبيـة ومنصـة املالـك أرض معنوية معقولة حاكمة على سكاpا بذاÊا، وهـي جملـى 

احلق وفيها يرونه. فمن كـان مـن أهلهـا كـان عبـدا حمضـا يشـاهد احلـق يف عـني ذاتـه، 
  فالشهود له دائم و احلكم له الزم.

  

  فالرّب رّب والعبد عبد       فال ختالط وال تغالط]
  

والشــيخ يــرى أن للبــدن بقــواه احلســية شــرفا أعلــى مــن شــرف القــوى الروحانيــة، ألن 
احلسية هي اليت Êب للقوى الروحانية ما تتصرف فيه، وما يكـون ¶ـا حياÊـا القوى 

يـــة، مـــن قـــوة خيـــال وفكـــر وحفـــظ وتصـــور ووهـــم وعقـــل، فـــالقوى احلســـية هـــم مالعل
خلفــــاء هللا تعــــاىل يف النشــــأة اإلنســــانية. ويف البــــاب الثــــامن مــــن الفتوحــــات الــــذي 

يخ أمســـاء رمزيـــة خصصـــه ملعرفـــة أرض السمســـمة، وهـــي أرض احلقيقـــة، أعطـــى الشـــ
يشــــري بــــه إىل  –لتلــــك القــــوى، ومســــاهم ملوكــــا، وفــــيهم لطــــف وحنــــان مــــنهم التــــايل 

و السـابح و السـابق  –يشري به إىل األنـف أو قـوة الشـم  –وذو العرف  –اإلنسان 
ىل بقيـة اجلـوارح كـالعني واألذن و اليـد والرجـل إيشـري ¶ـم  –والرادع والقائم sمر هللا 

ميلكهـــا مــن امللـــوك مثانيــة عشـــر ســلطاz، مـــنهم مــن ذكـــرz و مث قــال: ومجيـــع مــن  –
ـل الشيـخ التناسب واملضاهاة بني منهم من سكتنا عنه. ويف كثري من مكتـوLته، فصَّ 

نشأيت العــامل واإلنسـان. ويؤكـد أن مرتبـة اإلنسـان الكامـل حممـد صـلى هللا عليـه وآلـه 
بـــّني ذلـــك sوىف توضـــيح يف وســـلم مـــن العـــامل مرتبـــة الـــنفس الناطقـــة مـــن اإلنســـان، و 

املتعلق بسورة الدخان،  340من الفتوحات املتعلق بسورة ص، ويف الباب  346الباب
تحقــق باملتعلــق بســورة املومنــون و  361املتعلــق بســورة النــور و البــاب  360و البــاب 
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الشـــيخ ¶ـــذه العبوديـــة الكاملـــة الـــيت هـــي حقيقـــة اإلنســـان الكامـــل ّمت للشـــيخ اإلرث 
  )311رّح بذلك يف قوله يف ديوانه (احملمدي. ص

  

  الطويل
  أz وارث ال شك علم حممد         وحالته يف الّسر مين ويف اجلهر

...  
  ولست مبعصوم ولكن شهودz     هو العصمة الغراء يف األجنم الزهر   

  علمت الذي قلنا ببلدة تونس     sمـر إهلي أتـاين يف الـذكر  
  بنا      مبنزل تقديس عن الوهم والفـكرعني شر يأ�ين به يف عام تس

  ومل أدر أنّـي خـامت ومعّني        إىل أربع منها بفـاس ويف بـدر
  

وكانــت هــذه الوراثــة الكاملــة للعلــم احملمــدي هــي الغايــة مــن ســفره وإقامتــه بتــونس يف 
  وعمر الشيخ ثالثون سنة. 590هذا العام 

 نظــر وصــفهم بـــاال الغيــب ( ويف تــونس، وقعــت للشــيخ حكايــة غربيــة مــع أحــد رجــ
) III :338-339املتعلـــــق بســـــورة الكهـــــف ( 366) ذكرهـــــا يف البـــــاب 73II:11: البـــــاب

ت أو كثــرت ال بــد أن يكــون معهــم مــن رجــال وهــي: [ إّن أّي واحــد أو مجاعــة قلَّــ
يتحــدثون. فــذلك الواحــد ينقــل أخبــارهم يف العــامل، جيــد ذلــك  الغيــب واحــد عنــدما

لـُت أبيـا� مـن الشـعر مبقصـورة ابـن املثـىن معـامل (...) ولقـد عالناس يف نفوسـهم يف ال
بشـــرقي جـــامع تـــونس مـــن بـــالد افريقيـــة عنـــد صـــالة العصـــر، ويف يـــوم معلـــوم معـــني 
Lلتــاريخ عنــدي مبدينــة تــونس، فجئــت إشــبيلية وبينهــا مســرية ثالثــة أشــهر للقافلــة، 

عينهـا ومل أكـن   فاجتمع يب إنسان ال يعـرفين، فأنشـدين حبكـم االتفـاق تلـك األبيـات
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كتبتهــا ألحــد، فقلــت لــه: ملــن هــذه األبيــات ؟ فقــال يل: حملمــد بــن العــريب، ومســاين. 
فقلت له: ومن أنشدك إ´ها حىت حفظتها ؟ فقال يل: كنت جالسا يف ليلـة بشـرق 
إشـــبيلية يف جملـــس مجاعــــة علـــى الطريـــق، ومــــر بنـــا رجـــل غريــــب ال نعرفـــه كأنّـــه مــــن 

ا مث أنشـدz هـذه األبيـات فاستحسـناها وكتبناهـا. السياح، فجلس إلينا فتحدث معن
فقلــت: ملــن هــذه األبيــات؟ قــال: لفــالن ومســاين هلــم. فقلنــا لــه: فهــذه مقصــورة ابــن 
ُمثــىن مــا نعرفهــا بــبالدz. فقــال: هــي بشــرقي جــامع تــونس، وهنالــك عملهــا يف هــذه 
الســاعة وحفضــتها منــه، مث غــاب عنــا فلــم نــدر مــا أمــره، وال كيــف ذهــب عنــا ومــا 
رأينـاه. ولقــد كنـت جبــامع العـديس Æشــبيلية يــوم بعـد صــالة العصـر، وشــخص يــذكر 

ع بــه يف خراســان؛ فــذكر يل يل عــن رجــل كبــري مــن أهــل الطريــق مــن أكــابرهم اجتمــ
ذا بشــخص أنظــر إليــه قريبــا منــا، واجلماعــة معــي ال تــراه، فقــال يل: أz هــو فضـله، وإ

يف خراسـان. فقلـت للرجـل الشخص الذي يصفه لك هـذا الرجـل الـذي اجتمـع بنـا 
املخــرب: إن هــذا الرجــل الــذي رأيتــه خبراســان أتعــرف صــفاته ؟ فقــال: نعــم، فأخــذت 
أنعتـــه لـــه ÒÙر كنـــت فيـــه وحليـــة يف خلقـــه. فقـــال الرجـــل: هـــو وهللا علـــى صـــورة مـــا 

يتــه ؟ فقلــت لــه: هــو ذا جـالس يصــدقك عنــدي فيمــا ختــرب بــه عنــه، أوصـفت، هــل ر 
إليــه وهـــو عـــرّفين بنفســـه، ومل يــزل معـــي جالســـا حـــىت  ومــا وصـــفته لـــك إال وأz أنظـــر
  انصرفت فطلبته فلم أجده ].

من تـونس قفـل الشـيخ راجعـا إىل قصـر مصـمودة غـريب سـبتة بسـاحل املغـرب، ومنـه 
أحبر ليال جلزيرة طريفة، ليجتمع Lلشيخ عبد هللا بن إبـراهيم املـالقي، الـذي قـال عنـه 

: [ ُعــــرف Lلقلفــــاط. وكــــان مــــن أهــــل )S:145-120ر:-I :577/IV:540(مــــا خالصــــته 
الفتـــــوة. مـــــا تـــــراه ماشـــــيا إال يف حـــــق غـــــريه. داره للفقـــــراء مباحـــــة، حـــــافظ للشـــــريعة 
واآلداب. ملــا زرتــه، وجدتــه قــد علــم بقــدومي حنــوه إهلامــا مــن هللا، فهيــأ يل طعامــا مــا  
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كنت فكرت فيه وأz قـادم. اجتمعـت بـه مـرارا عديـدة، وكـان مييـل إىل جـانيب كثـريا، 
  أيت له كرامات].ور 

وقد كان للشيخ القـدم الراسـخة يف الفتـوة الـيت وصـف ¶ـا الشـيخ القلفـاط والـيت مـن 
أخالقهـا التفــاين يف خدمـة عبــاد هللا واإليثـار حســا ومعـىن، والقــوة يف جما¶ـة املكــاره، 

واتبع<<و أحس<<ن م<<ا [مــن ســورة الزمــر  55وهــو مــا صــرح بــه خــالل إشــارته لآليــة 

قب<<ل أن ی<<اتیكم الع<<ذاب بغت<<ة و أن<<تم ال  أن<<زل إل<<یكم م<<ن ربك<<م م<<ن
(...) وهـذا مقـام  ت[ علم التهيؤ النتظـار املفاجـآ): III:185( فقال: ]تشعرون 

  مل أر أحدا أمت مين فيه، ¿ احلمد على ذلك].
  

  الشيخ يف فاس ألّول مرة
إثـــر رجـــوع الشـــيخ مـــن تـــونس إىل إشـــبيلية، تـــويف الوالـــد. مث توفيـــت الوالـــدة نـــور أّم 

واصــل سـياحاته للقــاء الصــاحلني  هلكنــ ،بقيــت شــقيقتاه يف كفالتـهو ). I:153( الشـيخ
للمـرة الثالثـة  υيف األندلس واملغرب. ويف إحدى هذه السياحات، اجتمـع Lخلضـر 

يف الوقـت الـذي توجهـت فيـه  ،591ووزير قطب زمانه. مث نزل فاس يف بدا´ت عام 
إىل األنــــدلس، للــــدفاع عــــن جيــــوش املّوحــــدين بقيــــادة اخلليفــــة أيب يوســــف يعقــــوب 

ىل نتيجــة إإشــبيلية الــيت هامجهــا امللــك ألفــونس الثــامن. وكانــت كــل القلــوب متطلعــة 
  ):IV:220احلرب، وهو ما عرب عنه الشيخ بقوله: (

قــد  [ ولقــد كنــت مبدينــة فــاس ســنة إحــدى وتســعني ومخســمائة وعســاكر املوحــدين
اإلســالم. فلقيــت رجــال  و حــني اســتفحل أمــره علــىعــربت إىل األنــدلس لقتــال العــد

. وكان من أخّص أودائي، فسـألين: مـا تقـول امن رجال هللا، وال أزكي على هللا أحد
يف هذا اجليش ؟ هل يفتح له وينصر يف هذه السنة أو ال ؟ فقلت له: ما عنـدك يف 
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 ρ¶ذا الفتح يف هذه السنة، وبشـر نبيـه  ρذلك ؟ فقال: إّن هللا قد ذكر وعد نبّيه 
، ]إنا فتحن<ا ل<ك فتح<ا مبین<ا[ابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعـاىل : بذلك يف كت

مــن غــري تكــرار األلــف، فإpّــا إلطــالق الوقــوف يف  ]فتح<<ا مبین<<ا[فموضــع البشــرى 
متام اآليـة، فـانظر أعـدادها حبسـاب اجلمـل. فنظـرت، فوجـدت الفـتح يكـون يف سـنة 

زت إىل األنـــدلس . مث جـــ)591=102+489= اإحــدى وتســـعني ومخســـمائة (فتحـــا مبينـــ
إىل أن نصــــر هللا جــــيش املســــلمني، وفــــتح هللا بــــه قلعــــة رLح واالركــــو وكركــــوى ومــــا 
انضاف إىل هذه القالع من الوال´ت ]. مث ذكر الشـيخ كيـف اسـتخرج �ريـخ فـتح 

والرجـل الـذي أخـربه بــذلك ال<روم، فاحتــة سـورة  آل<م مـن  583البيـت املقـدس عـام 
هو إال الشيخ حمي الـدين نفسـه، وهـو مـا أومـأ إليـه النصر وكان من أخّص أوّدئه ما 

 ااملخصــوص بســورة الفــتح:[ ومــن هــذا املنــزل علمنــا حــني وقفنــ 336يف آخــر البــاب 
نصــر املــومنني علــى الكــافرين قبــل وقوعــه مبدينــة فــاس]. وعنــوان هــذا  591عليــه ســنة 

البــاب هــو " منــزل مبايعــة النبــات القطــب صــاحب الوقــت يف كــل زمــان، وهــو مــن 
لقـــد رضـــي هللا عـــن املـــومنني إذ [مـــن الفـــتح:  18حلضـــرة احملمديـــة"؛ يشـــري إىل اآليـــة ا

  .]يبايعونك حتت الشجرة
ويف فــــاس، صــــحب الشــــيخ مجاعــــة مــــن العلمــــاء واألوليــــاء والشــــيوخ. مــــنهم اإلمــــام 

) الـذي 603احملدث الصويف حممد بن القاسم بن عبد الرمحن التميمي الفاسي (ت: 
)، واجتمــع Lحملــدث الشــهري أيب A:165ســنة ( 15علــم حنــو ســاح يف املشــرق طلبــا لل

، 594). أخـــذ الشـــيخ عـــن التميمـــي خرقـــة التصـــوف عـــام 578طـــاهر الســـلفي (ت: 
-I:244/IV:503(ومســع عنــه احلــديث وأخبــار أوليــاء املغــرب، وقــال عنــه مــا خالصــته 

: [ ادفع عن عرض أخيك املسـلم وال ختذلـه. ومـا رأيـت أحـدا حتقـق مبثـل هـذا )541
يف نفســه مثــل الشــيخ أيب عبــد هللا الــدقاق مبدينــة فــاس. مــا اغتــاب أحــداً قــط، وال 
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اغتيـــب حبضـــرته أحـــد قـــط، كـــان نِعـــم الســـيد، خـــرّج مناقبـــه شـــيخنا التميمـــي اإلمـــام 
مبسجد األزهر بعني اخليل من فاس يف كتـاب لـه مسّـاه: (املسـتفاد يف ذكـر الصـاحلني 

د). مسعنـا هـذا الكتـاب عليـه وبقراءتـه أظـن من العباد مبدينة فاس وما يليها من البال
:" ال يكمــل العبــد اإلميــان حــىت يكــون ρبقــول النــيب  591. وحــّدثين ســنة 593ســنة 

فيـــه مخـــس خصـــال: التوكـــل علـــى هللا والتفـــويض إىل هللا والتســـليم ألمـــر هللا والرضـــى 
هللا بغــض ¿ وأعطــى هللا ومنـــع أبقضــاء هللا والصــرب علــى بــالء هللا. إنّــه مــن أحــب و 

  فقد استكمل اإلميان"].
ويف فاس صاحب الشيخ أحد رجـال الصـلوات اخلمـس الـذين مـنهم صـاحل الرببـري. 

): [ هو أبو عبـد هللا املهـدوي، S:150/123/ر:II:15/III:34ذكره الشيخ مبا خالصته (
بقــي نيفــا وســتني ســنة مــا اســتدبر القبلــة حــىت مــات. ال يفــرت عــن صــالة يف ليــل وال 

االشتياق ملـوك طريق هللا. وكان مـن املالميـة ]. وقـد ذكـر التـاديل يف pار. من أهل 
  ) أنقذ سكان فاس من جماعة بتوزيع القمح عليهم.595التشوف أّن املهدوي (ت: 

ولقي الشـيخ أيضـا يف فـاس عبـد هللا السـماد الـذي كـان مـن األوليـاء النبـاتيني الـذين 
  ).I:217(33وصفهم يف الباب 
اء الذين لقيهم الشيخ بفاس الفقيه العـارف عبـد هللا بـن �مخسـت ومن املالمية األمن

) شــيخ أيب مــدين. يقــول الشــيخ 572)، وهــو مــن أصــحاب أيب يعــزى (ت:608(ت:
عنه: إّن الّناس كانوا يعتقدون فيه أنّه أحد األبـدال، وأن حضـوره يـوحي Lإلجـالل، 

  ).S:146/121/ر:III :15-34وله كرامات، وكان يفرح بلقائه (

الفقيـــــــه املـــــــتكلم األشـــــــعري أL عبـــــــد هللا الكتـــــــاين  أيضـــــــايف فـــــــاس لقـــــــي الشـــــــيخ و 
)،وzقشـــه يف مســـالة عالقـــة الصـــفات Lلــــذات. ذكـــر الشـــيخ ذلـــك فقــــال 597(ت:

)IV :22:(  
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[ ورأيت بفاس عبد هللا الكتاين إمام أهل الكالم يف زمانه Lملغرب، وقد سألين يوما 
ر عليه عندz، مثّ قلت له: فما قولك أنت يف الصفات اإلهلية. فقلت له ما هو األم

فيها ؟ هل أنت مع املتكلمني أو ختالفهم يف شيء ممـا ذهبـوا إليـه ؟ فقـال: أz أقـول 
سّمى صفة، فال بد منه عندي وعند لك ما عندي. أّما إثبات الزائد على الذات امل

أو لكل حكـم ماعة. وأّما كون ذلك الزائد عينا واحدة، هلا أحكام خمتلفة كثرية، اجل
حديتــه وعلــى تكثــره، وهــذا هــو اإلنصــاف أمعــىن زائــد أوجبــه، مــا عنــدz دليــل علــى 

عندي يف هذه املسألة؛ وكل من تكلف يف غري هـذا دلـيال فهـو مـدخول، والزائـد ال 
بــد منــه. غــري أz نقــول مــا هــو هــو، وال هــو غــريه، ملــا علمــت ´ ســّيدz مــن مــذهب 

ه: ي أL عبــد هللا، أقــول لــك مــا قالــه رســول أهــل هــذا الشــأن يف الغــريين. فقلــت لــ
: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال يل: ال أÊمك  ρهللا أليب بكر يف تعبريه الر́ؤ

إال إن فتح هللا يل مبا فتح هللا به  ،وهللا فيما تعلمه، وال أقدر أرجع عن احلكم الزائد
مـن إنصـافه  عليك، مع اختالف أهـل النظـر فيمـا ذهبـت إليـه؛ هـذا قولـه. فتعجبـت

ومن تصميمه مع شهادته على نفسه أنّه مـا يتهمـين وهـو خيـالفين. فأشـبه مـن أضـله 
هللا علــى علــم، ولكــن ال يقــدح ذلــك عنــدي يف إميانــه، وإّمنــا يقــدح يف عقلــه]. وقــد 

مــن كتابــه (اليواقيــت واجلــواهر) يف حبــث هــذه املســئلة،  14توّســع الشــعراين يف البــاب 
خ حوهلـــــــــــــا يف الفتوحـــــــــــــات مـــــــــــــن األبـــــــــــــواب: وأورد نقـــــــــــــوال مـــــــــــــن كـــــــــــــالم الشـــــــــــــي

17/56/373/470/558.  
 ]ص[ويف فــاس، واصــل الشــيخ ترقيــة يف التحقــق مبنــازل القــرآن، فــدخل منــزل ســورة 

مــن الفتوحــات حتــت عنــوان: " منــزل ســّر صــدق فيــه  346الــيت خصــص هلــا البــاب 
بعض العارفني، فرأى نوره كيف ينبعث مـن جوانـب ذلـك املنـزل وهـو مـن احلضـرات 

هذا املنزل من منازل التوحيد واألنوار، وأدخلينه أّن بقوله: [ اعلم  هوبدأ ،حملمدية "ا
يف دعائـــه :" واجعلـــين  ρهللا تعـــاىل مـــرتني. ويف هـــذا املنـــزل صـــرت نـــورا، كمـــا قـــال 



     
 

 259 

نــورا". ومــن هــذا املنــزل، علمــت الفرقــان بــني األجســام واألجســاد]. فأشــار بكلمــة 
الصـدق و الصـون والصـورة، حسـبما ذكـره  "صدق" إىل حرف الصاد الذي هو مـن

)، وذكـر أّن هللا تعـاىل I:71يف البـاب الثـاين مـن الفتوحـات عنـد تعريفـه هلـذا احلـرف (
ه: [ حـــرف شـــريف عظـــيم أقســـم عنـــده ذكـــر مبقـــام عنـــيف املنـــام، مث قـــال لـــه أعطـــاه 

جوامــع الكلــم، وهــو املشــهد احملمــدي يف أوج الشــرف بلســان التمجيــد، وتضــمنت 
رة مــــن أوصــــاف األنبيــــاء علــــيهم الســــالم ومــــن أســــرار العــــامل كلــــه اخلفيــــة هــــذه الســــو 

عجائب و آ´ت. وهذه الر́ؤ فيها من األسرار على حسب ما يف هذه السورة مـن 
األســـرار، فهـــي تـــدل علـــى خـــري كثـــري جســـيم ينالـــه الرائـــي ومـــن ريئـــت لـــه، وكـــل مـــن 

م السالم املذكورين يف شوهد فيها من هللا تعاىل، وحيصل له من بركات األنبياء عليه
هـــذه الســـورة، ويلحـــق األعـــداء مـــن الكفـــار مـــا يف هـــذه الســـورة مـــنن البـــؤس ال مـــن 

  املومنني، نسأل هللا لنا وهلم العافية يف الدنيا ويف اآلخرة].
  

وقوله:" من هذا املنزل علمت الفرقان بني األجسام واألجساد، وأعطيت هذا املنزل 
لقین<<ا عل<<ى كرس<<یھ أولق<<د فتن<<ا س<<لیمان و[: 34". يشــري إىل آيتهــا 591ســنة 

البـاب ص  ويف كتـاب الـرتاجم للشـيخ، جنـده خيصـص لسـورة.  ]جس<دا ث<م أن<اب
الذي عنوانـه: " ترمجـة انبعـاث نـور الصـدق" وفيـه يقـول: [الصـدق صـفة جامعـة  32

للشـــرف عليـــه دلـــت املعجـــزات كلهـــا. ولقـــد ســـألت عـــن صـــورة اإلعجـــاز يف القـــرآن 
لزم الصـدق أيهـا السـالك . و املعارض صـاحب تزويـر، فـاحق صدقفقيل يل: كونه 

تَر العجب العجاب يف الّدارين (...) اخل مـع احلـق علـى قـدم الصـدق أسـبوعا بـل 
علـــى هللا حللفـــت أّن الطـــري تظلـــك والوحـــوش تصـــلي  ّىل اقـــل مـــن ذلـــك، لـــوال أن أ�

 خلفك و�نس بك وخيرج منك نور يضئ له املشارق واملغـارب. وأي شـيء هـذا يف
جنــب مــا يقــول هللا تعــاىل: مــن تقــرب إّيل شــربا تقربــت منــه ذراعاأشــار بظــل الطــري 

إن<<<اّ س<<<خرنا الجب<<<ال مع<<<ھ یس<<<بحن [: 18/19وصـــالة الوحـــوش إىل اآليتـــني 
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خـرب الشـيخ أن أ. وقـد ]بالعشي واإلشراق والطیر محشورة كل لھ أّواب
مــن (  220دخولــه ملنــزل النــور الصــادي حصــل لــه يف فــاس، حيــث يقــول يف البــاب 

): [ رجــال الفنــاء عــن املخالفــات قســمان: رجــال II:513الفتوحــات) مــا خالصــته (
مل يقّدر عليهم املعاصي، فال يتصرفون إال يف املبـاح، وإن قُـدر وعصـوا، غفـر هللا هلـم 
عنايـــة أزليـــة. والقســـم اآلخـــر رجـــال اطلعـــوا علـــى ســـّر القـــدر، وحتكمـــه يف اخلالئـــق، 

ن األفعـــال الصـــادرة مـــنهم وذلـــك يف حضـــرة النـــور وعـــاينوا مـــا قـــّدر علـــيهم مـــن جـــ́ر
اخلالص الذي منه يقول أهل الكالم أفعال هللا كلهـا حسـنة، وال فاعـل إال هللا. وقـد 
أطلعين هللا علـى هـذا الفنـاء مبدينـة فـاس، ومل أر لـه ذائقـا، مـع علمـي sّن لـه رجـاال، 

ر، وحكـــم األمـــر مـــنهم. غـــري أّين رأيـــت حضـــرة النـــو  اولكـــن مل ألقهـــم وال رأيـــت أحـــد
فيها، غري أنه مل يكن لتلك املشـاهدة فينـا حكـم، بـل أقـامين هللا يف حضـرة الّسـدفة، 
وحفظين وعصمين، فلي حكم حضرة النور وأقامين Lلّسدفة وهـو عنـد القـوم أمت مـن 
اإلقامة يف حضرة النور] انتهى. قلت: ذلك أّمت، ألن صاحبها يبقى ملتزما يف مجيع 

  يعة وتكاليفها مع البشرى احلاصلة له Lلغفران.أحواله Ùداب الشر 
ويف فـــّص شـــيث الثـــاين، مـــن كتابـــه الفصـــوص، يفّصـــل أنـــواع الكشـــف بســـّر القـــدر 
فيقـــول:[ واالســـتعداد مـــن العبـــد ال يشـــعر بـــه صـــاحبه، ويشـــعر Lحلـــال، ألنّـــه يعلـــم 
الباعــث وهــو احلــال. فاالســتعداد مــن أخفــى ســؤال. وإّمنــا مينــع هــؤالء مــن الســؤل، 

هم sّن ¿ فيهم سابقة قضاء. فهم قد هيئوا حملهم لقبول ما يرد منه، وقد غابوا علم
عن نفوسهم وأغراضهم. ومن هؤالء من يعلم أّن علم هللا بـه يف مجيـع أحوالـه هـو مـا 
أعطــاه عينــه مــن العلــم بــه، وهــو مــا كــان عليــه يف حــال ثبوتــه، فــيعلم علــم هللا بــه مــن 

 أعلـــى وأكشـــف مـــن هـــذا الصـــنف، فهـــم أيـــن حصـــل. ومـــا مثّ صـــنف مـــن أهـــل هللا
جممــال، ومــنهم مــن  هالواقفــون علــى ســّر القــدر، وهــم علــى قســمني: مــنهم مــن يعلمــ

يعلمـه مفّصــال. والــذي يعلمــه مفصــال أعلــى وأمت مـن الــذي يعلمــه جممــال. فإنّــه يعلــم 
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شف ما يف علم هللا فيه، إّما Æعالم هللا إ´ه مبا أعطاه عينه من العلم به، وإّما أن يك
له عينه الثابتة وانتقاالت األحـوال إىل مـا ال يتنـاهى وهـو أعلـى]. ولقـد كـان الشـيخ 
مــن رجــال هــذا الصــنف األخــري حســبما ذكــره اجلنــدي يف شــرحه لفصــوص احلكــم، 

  ).A:140-174نقال عن شيخه صدر الدين القونوي، أكرب خلفاء الشيخ (
ىل إقامة مجاعات تتلوا القـرآن ويف فاس، سّن الشيخ الُسنَّة احلسنة Æرشاد حاكمها إ

). ويف فاس أيضـا، بـدأت مجاعـات مـن املريـدين III:334ال تفرت طيلة النهار والليل (
تلتـــف حـــول الشـــيخ، تنشـــد الســـلوك والرتبيـــة. وقـــد كتـــب الشـــيخ يف هـــذا املوضـــوع 
رسائل عديدة، منها ( كتاب الكنه فيمل البد للمريـد منـه)، و(كتـاب األمـر احملكـم 

ما يلزم أهـل طريـق هللا مـن الشـروط)، و(كتـاب مواقـع النجـوم)، و(كتـاب املربوط في
الوصــــية) الــــذي ذكــــر فيــــه مجلــــة مــــن األخــــالق وآداب املريــــد، و(كتــــاب التــــدبريات 
اإلهليــة)، ( وكتــاب رســالة األنــوار) الــيت فّصــل فيهــا مراحــل معــراج الســالك، وكتــاب 

غــي للمريــد أن يتجنبهــا، واملفــاهيم (ال يعــّول عليــه)، بــّني فيــه العوائــق واملزالــق الــيت ينب
اليت ال يعّول عليها، ويف الفتوحـات أبـواب الفصـلني الثـاين والثالـث كلهـا يف تفصـيل 

خـري، وهـو مقامات وأحـوال السـالكني sبلـغ بيـان وأحسـن عبـارة، وLب الوصـا´ األ
  جامع ألعمال وأخالق الصاحلني.

  

) الذي قال الشيخ 624دان (ت: ومن هؤالء احملبني للشيخ يف فاس، الشاعر ابن زي
): [أخــربين األســتاذ النحــوي عبــد العزيــز بــن زيــدان مبدينــة فــاس، وكــان II:514عنــه (

ينكر حال الفناء، وكان خيتلف إلينـا. وكانـت فيـه إzبـة. فلمـا كـان ذات يـوم، دخـل 
علــّي وهــو فــرح مســرور، فقــال يل: ´ ســيدي، الفنــاء الــذي تــذكره الصــوفية صــحيح 

، قــد شــاهدته اليــوم. قلــت لــه: كيــف ؟ قــال: ألســت تعلــم أّن أمــري عنــدي Lلــذوق
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املــؤمنني دخــل اليــوم مــن األنــدلس إىل هــذه املدينــة ؟ قلــت لــه: بلــى. قــال: اعلــم أين 
أهل فـاس، فأقبلـت العسـاكر؛ فلمـا وصـل أمـري املـؤمنني و نظـرت  عخرجت أتفرج م

، ومــا مسعــت إليــه، فنيــت عــن نفســي وعــن العســكر وعــن مجيــع مــا حيســبه اإلنســان
دوي الكوسات، وال صوت طبل مـع كثـرة ذلـك، وال البوقـات، وال ضـجيج النـاس، 

مـن العـامل مجلـة واحـدة، سـوى شـخص أمـري املـؤمنني، مثّ إنّـه  اوال رأيت ببصري أحد
نفسي  رأيتما أزاحين أحد عن مكاين؛ ووقفت يف طريق اخليل وازدحام الناس وما 

عــن ذايت وعـن احلاضـرين كلهــم بشـهودي فيــه، وال علمـت أيت zظـر إليــه، بـل فنيـت 
ــا احنجــب عــّين، ورجعــت إىل نفســي، أخــذتين اخليــل وازدحــام النــاس، فــأزالوين عــن 

ّ
مل

موضــــعي، ومــــا ختلصــــت مــــن الضــــيق إال بشــــدة، وأدرك مسعــــي الضــــجيج وأصــــوات 
الكوسات والبوقات. فتحققت أّن الفناء حق، وأنّه حال بعصم ذات الفاين مـن أن 

فــين عنــه، هــذا ´ أخــي فنــاء يف خملــوق فمــا ظنــك Lلفنــاء يف اخلــالق ]. يــؤثر فيــه مــا 
واألمــري املــذكور هــو الســلطان املوحــدي املنصــور، الــذي قــدم مــن األنــدلس، بعــد أن 

، فمــر بفــاس خــالل رجوعــه لعاصــمته مــراكش، 594غادرهــا يف مجــادي األوىل عــام 
  حيث تويف بعد رجوعه بقليل.

خ إلشـبيلية، حيـث ألبسـه اخلرقـة الشـيخ تقـي الـدين وبعد إقامته يف فاس، رجـع الشـي
عبــد الــرمحن ابــن علــي التــوزري القســطالين أخــو التميمــي الفاســي يف خرقــة الطريــق: 

  .592ألبسه إ´ها عام 
وكــان تقــي الــّدين قــد أخــذها مــن أيب الفــتح احملمــودي وعــن صــدر الــّدين بــن محويــة 

  .)υ )A:176-177عن جّده عن اخلضر 
لــرمحن التــوزري أخــوان: األّول حممــد، اســتقر يف مــراكش مــع علمــاء ولقــد كــان لعبــد ا

)، اجتمـع الشـيخ بـه يف مصـر، 636بالط املوحدين، والثـاين: أبـو العبـاس أمحـد (ت:
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)، الــذي 599وكتــب لــه (كتــاب اخللــوة املطلقــة) وتتلمــذ علــى الشــيخ القرشــي (ت: 
ـــــّدين أوصـــــاه Lلتـــــزوج بزوجتـــــه بعـــــد وفاتـــــه فتزوجهـــــا وولـــــدت لـــــه العالمـــــة ق طـــــب ال

  القسطالين.
ه قــد متكــن يف مقــام املشــيخة لشــيخ هلــذه اخلرقــة إال تربكــا، إذ أّن◌ّ ومــا كــان لبــاس ا

الكاملة قبلها بسنوات، واعرتف له بذلك جل الشيوخ األولياء الذين لقيهم، فكانوا 
يتــأدبون معــه يف جملســه غايــة األدب، وإليــه يرجعــون يف فصــل مســائلهم. يظهــر مثــل 

  ):IV:539واقعة اليت ذكرها يف الفتوحات حيث  يقول (هذا يف هذه ال
، وكـان كثـريا 592[ بتنا ليلة عند أيب احلسن بن أيب عمـرو بـن الطفيـل Æشـبيلية سـنة 

مــا حيتشــمين و يلتــزم األدب حبضــوري. وLت معنــا أبــو القاســم اخلطيــب، وأبــو بكــر 
االنبسـاط، ولزمـوا بن سام، وأبو احلكم ابن السراج، وكلهم قـد مـنعهم احـرتام جـانيب 

ل احليلـة يف مباسـطتهم، فسـألين صـاحب املنـزل أن اعمإاألدب و السكون. فأردت 
يقـــــف علـــــى شـــــيء مـــــن كالمنـــــا. فوجـــــدت طريقـــــا علـــــى مـــــا كـــــان يف نفســـــي مـــــن 
مباســـطتهم، فقلــــت لـــه: عليــــك مـــن تصــــانيفنا بكتـــاب مسينـــــاه: (اإلرشـــاد يف خــــرق 

له. فقـــال يل: أشـــتهي األدب املعتـــاد)، فـــإن شـــئت عرضـــت عليـــك فصـــال مـــن فصـــو 
ذلك. فمددُت رجلي يف حجره وقلت له: كبسين. ففهم عين ما قصدت، وفهمـت 
اجلماعــة، فانبســطوا، وزال مــا كــان ¶ــم مــن االنقبــاض والوحشــة، وبتنــا sنعــم ليلــة يف 

  مباسطة دينية].
  

وإدخال السرور على اإلخوان من اللطافة اليت ُعرف ¶ا الشيخ لتخلفه التام Lالسم 
ـــــف، حســـــبما صـــــرح بـــــه يف فصـــــل " الل ـــــاب حطي مـــــن  559ضـــــرة اللطـــــف" مـــــن الب

) حيث يقول: [ يُدعى صـاحب هـذه احلضـرة عبـد اللطيـف... IV:239الفتوحات (



     
 

 264 

ن هـذه اللطـف اإلهلـي مـا أعجبـه  "من يطع الرسـول فقـد أطـاع هللا"، فـانظر إىل سـ́ر
إن [ :طاعتــه ρوحكمــه الظــاهر يف هــذه الكثافــة كيــف أLن أن طاعــة رســول هللا 

  ]الذین یبایعونك إنما یبایعون هللا
  

  فال يدري اللطيف سوى لطيف    وعُني اللطف يف عني الكثافة
  وكن عبد اللطيف بكل وجـه     تنل مـا zله أهـل القـيافة

  من إدخال السرور على رسول     نـقي الثوب من أهل النظافة
  

 مل أجد أحدا فـيمن رأيـت وهذه احلضرة نلت منها يف خلقي احلظ الوافر، حبيث أين
  وضع قدمه حيث وضعت، إال إن كان وما رأيته ].

  

  ونيله مقام اخلتمية 594-593إقامة الشيخ بفاس عام 
  وما أz الغوث أمحي اخللق وال     أz بدل وال أz وتـــد
  ولكنــين خامت Lلعلم منفرد     ¿ مرتقب Lلسر متــحد

  وال ينهنهين عن بغييت األسد    ال يعرتيين ملا قد قلت عين أذى 
  

، قدم الشيخ إىل فاس مع شقيقتيه وأهله. وزّوج شقيقتيه، وكانـت 593يف بداية عام 
شهرته يف أوساط األوليـاء، والعلمـاء واألمـراء قـد ظهـرت. فلـم يكـد ينـزل منزلـه حـىت 

عـة ألحـد كبـار أوليـاء فـاس مـن طبقـة األو�د األربتـه أقبلوا حنـوه. يظهـر ذلـك يف ترمج
الذين ¹تون يف الرتتيب مباشرة حتت دائرة القطب واإلمامني. لكل وتد جهة ختصـه 

 همن اجلهات األربع وركن معّني من األركان الطبيعية األربعة وسـورة خاصـة هـي منزلـ
األمساء األو�د األربعة اليت هي: احلي العليم املريد القدير من واسم إهلي يستمد منه 
) يقـــول الشـــيخ عـــن هـــذا الوتـــد الفاســـي I:160/II:5-7/III:521(حـــول األو�د ينظـــر 
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): S:126-128/110-109وامسه عبد هللا ابن جعدون احلناوي بن حممد بـن زكـ́ر (ر: 
، مجعت بينه 597، مات بفاس سنة τ[ومنهم رضي هللا عنهم ابن جعدون احلناوي 

�د الــذين واحــدا مــن األربعــة األو  τوبــني صــاحيب عبــد هللا بــن بــدر احلبشــي. كــان 
ميسك هللا العوامل ¶م. سـأل هللا تعـاىل أن يسـقط حرمتـه مـن قلـوب العـامل، فكـان إذا 
غــاب مل يفتقــد، وإذا حضــر مل يستشــر، وإذا جــاء ال يوســع لــه، وإذا تكلــم بــني قــوم 
ضرب وسـخف، كـان سـبب اجتمـاعي بـه مـا أذكـره اآلن: وذلـك ملـا وصـلت مدينـة 

ب من بلغه ذلك االجتماع يب، فكنت أفـر فاس، فكان ذكري قد بلغ من ¶ا، فأح
مــن الــدار إىل اجلــامع. فــال أوجــد يف الــدار، فأطلــب يف اجلــامع، وأz أراهــم فيــأتونين 
فيســألون عــين فــأقول هلــم: اطلبــوه حــىت جتــدوه. فبينمــا أz قاعــد وعلــّي ثيــاب رفيعــة 

سـالم جدا، إذا ¶ذا الشيخ قد قعد بني يدي ومل أكن أعرفه قبل ذلـك، فقـال يل: ال
عليك ورمحة هللا وبركاته. فرددت عليه، ففتح ( كتـاب املعرفـة) للمحاسـيب، فقـرأ منـه  
كلمــات مث قــال يل: اشــرح وبــّني مــا قــال. فخوطبــت sحوالــه ومــن هــو مقامــه، وأنّــه 

رفتـــك فأنـــت عمـــن األو�د األربعـــة رضـــي هللا عـــنهم، وأبنـــه يـــرث مقامـــه. فقلـــت لـــه: 
ل: الســرت الســرت. إين أحبــك فأحببــت أن أتعــرف فـالن. فــأغلق كتابــه وقــام واقفــا وقــا

إليــك، فقــد صــح املقصــود. مث انصــرف، فلــم أكــن أجالســه قــط إال إذا مل يكــن معنــا 
ال عـــن مشـــقة، فـــإذا تـــال القـــرآن كـــان مـــن إأحـــد. وكـــان معقـــود اللســـان، ال يـــتكلم 

أحســــن النــــاس صــــو� وأبــــدعهم مســــاقا. كــــان كثــــري االجتهــــاد. وكــــان ينخــــل احلنــــاء 
مكحول العينني أشعث أغرب، وإّمنا كان يكحل عينه مـن أجـل إال فال تراه Lألجرة، 

  غبار احلناء].
  ):311ومتىن الشيخ أن يكون كاحلناوي مغمورا، فقال يف إحدى غرر قصائده (د:

  الطويل
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  سألتك رّيب أن جتـود لعبـدكم          sن يُك مستورا على آخر الّدهر
  إماما فلم يربح مـن هللا يف سرت     كمثل ابن جعدون وقد كان سّيدا    

  سألتك رّيب عصـمة السـرت إنّه         على سـنة احلناوي سّنتنا جتري  
لكّن هللا تعاىل أظهره، ألنّه سبق يف عمله أن يُؤهل الشيخ لوظيفة أعظم مـن وظيفـة 
 األو�د وهـــي ختميــــة الواليــــة احملّمديــــة وإحيـــاء الــــّدين احملمــــدي و جتديــــده يف القــــرن

السابع، وتدوين علوم القوم، وأسرار املعرفة يف كتب ينهل من تسـنيمها أهـل هللا إىل 
يوم القيامة. وقد أفصح الشيخ sّن احلق أمره Lلظهور لنصح العباد، فيقول مـثال يف 

  أّول كتابه (روح القدس): 
[ مـــن العبـــد الضـــعيف الناصـــح الشـــفيق املـــأمور Lلنصـــح إلخوانـــه، املشـــدّد عليـــه يف 

ك دون أهـــل زمانــــه]. ويقـــول فيــــه أيضـــا واصــــفا حـــاال عــــرض لـــه يف مكــــة:[... ذلـــ
فعزمـــت علـــى قطـــع امليعـــاد وأن ال أقعـــد للنـــاس، فـــأمرت Lلقعـــود والنصـــيحة للخلـــق 

  قسرا وحتما واجبا ].
مــل أن ت، اجتمــع الشــيخ يف فــاس أيضــا بقطــب زمانــه الــذي حيُ 593ويف هــذه الســنة 

) S:171-172الـــدرة) Lألشـــل القبـــائلي (يكـــون مـــن أصـــحاب أيب مـــدين، ّمســـاه يف (
فقال عنه: كـان كثـريا مـا يـزورz، فـال يـتكلم إال علـى القـرآن، وذكـر قصـته معـه فقـال 

)IV:76:(  
مبدينـة فـاس. أطلعـين هللا عليـه يف واقعـة وعـرفين  593[ اجتمعت بقطب الزمـان سـنة 

ال يؤبــه لــه. بــه، فاجتمعنــا يومــا ببســتان ابــن حيــوان مبدينــة فــاس، وهــو يف اجلماعــة 
فحضــر يف اجلماعــة، وكــان غريبــا مــن أهــل جبايــة، أشــل اليــد. وكــان يف ا¦لــس معنــا 

) I:233/III:34شيوخ من أهل هللا، معتربون يف طريق هللا، منهم أبو العباس احلّصار (
وأمثالــه. وكانــت تلــك اجلماعــة sســرها إذا حضــروا يتــأدبون معنــا، فــال يكــون ا¦لــس 

أحد يف علم الطريق فـيهم غـريي. وإن تكلمـوا فيمـا بيـنهم، رجعـوا إال لنا، وال يتكلم 
فيهـــــا إّيل. فوضـــــع ذكـــــر األقطـــــاب وهـــــو يف اجلماعـــــة. فقلـــــت هلـــــم: ´ إخـــــواين، إين 
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كم يف قطب زمانكم عجبا. فالتفت إىل ذلك الرجل الذي أراين هللا يف منـامي لأذكر 
: قل ما أطلعـك هللا عليـه، أنّه قطب الوقت، وكان خيتلف إلينا كثريا وحيّبنا، فقال يل

وال ُتَســـمِّ الشـــخص الـــذي عـــني لـــك يف الواقعـــة؛ وتبســـم وقـــال احلمـــد ¿. فأخـــذت 
أذكــر للجماعــة مــا أطلعــين هللا عليــه مــن أمــر ذلــك الرجــل. فتعجــب الســامعون، ومــا 
مسيتـــه وال عّينتـــه، وبقينـــا يف أطيـــب جملـــس مـــع أكـــرم إخـــوان إىل العصـــر، وال ذكـــرت 

ا انفضت اجلماعة جاء ذلك القطـب وقـال: جـزاك هللا خـريا، مـا للرجل أنّه هو. فلم
أحسن ما فعلـت، حيـث مل تسـّم الشـخص الـذي أطلعـك هللا عليـه، والسـالم عليـك 
ورمحة هللا. فكان سالم وداع، وال علم يل بذلك. فما رأيته بعـد ذلـك يف املدينـة إىل 

  اآلن].
Lوأشـــار فيـــه إىل حتققـــه عـــّرف فيـــه مبنـــزل القطـــب واإلمـــامني وقـــد ألـــف الشـــيخ كتـــا .

) يف فـاس، فـذكر اجتماعـه 14-13الذوقي والعرفاين مبقام القطب (منزل القطب/ر: 
بقطب زمانه يف مشهد عيين فقال: [ كنت ببالد املغرب يف مدينة فـاس (...) وإذا 
Lلقطب واقف فتبسم (...) فقـال: اكتـب عـين مـا يبـدو لـك، فمـا زلـت انظـر إليـه، 

، ومـــا يريـــده القطـــب ماثـــل بـــني يـــدينا، فأنشـــدته عنـــه يف ذلـــك واألســـرار تـــرد علينـــا
املشــهد العيــين و الّســر الــرّيب، فكــأين بلســانه أتكلــم وعــن ضــمريه أتــرجم، حــّىت أتيــت 
علــى آخـــر الـــنظم، فـــأمرين Lلكـــتم، فكتبـــت الكتــاب، وســـارت بـــه اهلمـــة علـــى بـــراق 

  ىل أن حطت Lألحباب، فعرفوا مقدارهم].إالصدق، 
بيتـا وعنواpـا: " حكمـة  36م حينئذ إحـدى أمجـل قصـائده وهـي يف وكأّن الشيخ نظ

  تعليم من عامل حكيم" وفيها يقول:  
  

  البسيط
  وينــذكرك مـسرور وحمزون       ملـا متلكـه ملـح وتلبقليب    – 1

  نــفلو رقت يف مساء الكشف مهته        ملا متلـكه ّوْجـد وتكوي   –2
26 – L ونــاللوح والقلم العـالّم النّ         هـيعفعندما قام فوق العرش  
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  ما مل يكن فيك يرموك وصـّفني   ه إذا    ـفاعلم sنك ال تدري اإلل – 31
  تظهره فهو عن األغيار مـكنون    ك وال  ـفافهم فديتك سّر هللا في – 35
  ه      فالسّر ميت بقلب احلر مـدفونــوغر عليه وصنه ما حييت ب – 36

  

مقامـــــه ( منـــــزل القطـــــب و قالـــــه الشـــــيخ يف بعـــــض أوصـــــاف القطـــــب وخالصـــــة مـــــا 
  :)III:336/270ب:-II:6-555واإلمامني مواقع النجوم /

ــا القطــب وهــو عبــد هللا وهــو عبــد اجلــامع، فهــو منعــوت جبميــع األمســاء ختلقــا  [ فأّم
وحتققا. وهو مـرآة احلـق، وجملـى النعـوت املقدسـة، وجملـى املظـاهر اإلهليـة، وصـاحب 

اخلفــاء، ال  يــه الزمــان، وســّر القــدر، ولــه علــم دهــر الــدهور الغالــب علالوقــت، وعــني
تعرتيـــه شـــبهة، وال خيطـــر لـــه خـــاطر ينـــاقض مقامـــه، يـــويف الطبيعـــة حقهـــا علـــى احلـــّد 
اإلهلي. يضع املوازين، ويتصرف على املقدار املعّني، الوقـت لـه مـا هـو للوقـت، وهـو 

ه اإلحلـاح يف السـؤال، والشـفاعة يف حـق ¿ ال لغريه، حاله العبودية واالفتقار، فمرتبت
طبيعتــه. يضــع األســباب ويقيمهــا، ويــدل عليهــا و جيــري حبكمهــا، ينــزل إليهــا حــىت 
حتكــم عليــه وتــؤثر فيــه، خبــالف أصــحاب األحــوال، فــإّن األشــياء تتكــون عــن مهــتهم 
وطرحهم األسباب عن نفوسهم، والقطب منزه عـن احلـال، Òبـت يف العلـم، مشـهود 

بــه. ال تطــوى لــه أرض، وال ميشــي يف هــواء وال علــى مــاء، وال يطــرأ  فيــه، فيتصــرف
عليـــه شــــيء مــــن خــــرق العوائــــد إال zدرا، ألمــــر يــــراه احلــــق فيفعلــــه، ال يكــــون ذلــــك 
ـــــــة  ـــــــد يف الزين ـــــــارا. حيـــــــب اجلمـــــــال املقي مطلـــــــوL للقطـــــــب، جيـــــــوع اضـــــــطرارا ال اختي

وال يـتمكن مـن واألشخاص، �تيه األرواح يف أحسن الصور، يغار ¿ ويغضـب ¿. 
اخلالفـــة إال بعـــد أن حيصـــل معـــاين حـــروف أوائـــل ســـور القـــرآن، مثـــل ألـــف الم مـــيم 
وغريهــا. فهــو مركــز الــدائرة و حميطهــا، عليــه مــدار العــامل، ولــه رقــائق ممتــدة إىل مجيــع 
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قلــوب اخلالئــق، ولــه مــن الــبالد مكــة، ولــو ســكن حيــث مــا ســكن جبســمه. وال بــّد 
يــة، أن يبايعــه كــل روح وحيــوان ومجــاد، مــا عــدا لكــل قطــب عنــدما يلــي مرتبــة القطب

اإلنــس واجلــان إال قليــل مــنهم. ومــا مــن روح يــدخل عليــه للمبايعــة إال ويســأله عــن 
مسألة من العلم اإلهلـي. فيسـتفيد منـه كـل مـن يبايعـه. فـأّول مبـايع لـه العقـل األّول، 

املســخرة، مث الــنفس الكليــة، مث املقــدمون مــن عمــار الســموات واألرض مــن املالئكــة 
مث األرواح املـــدبرة للهياكـــل الـــيت فارقـــت أجســـامها Lملـــوت، مث اجلـــن، مث املولـــدات. 
وذلك أن كل ما سبح هللا من مكان ومتمكن يبايعه، إال العالني من املالئكة، وهـم 
املَهيُمـــون، واألفـــراد مـــن البشـــر الـــذين ال يـــدخلون حتـــت دائـــرة القطـــب ومـــا لـــه فـــيهم 

يف األفراد من يكون أكـرب منـه يف العلـم L¿. وقـد صـنفنا تصرف، وهم كّمل مثله، و 
يف هذه البيعة وكيفية انعقادها كتاL كبريا مسيـناه: ( كتـاب مبايعـة القطـب يف حضـرة 
القرب)، ذكرت يف سـؤاالته للمبـايعني لـه، الـيت وقعـت يف زماننـا لقطـب وقتنـا، فإpـا 

ل قطـب فيمـا خيطـر هللا يف ما هي مسائل معينة تتكرر من كل قطب، وإمنا يسأل ك
ذلك احلني، مما جرى هلذا الذي Lيعـه مـن األرواح.وبـني أيـدينا اليـوم تلميـذ خيـدمنا، 
أرجــو أن يكــون مــن األقطــاب، مــن أكــابرهم، وقــد ُبّشــرz بــذلك. وللقطــب حضــرة 

بيده خزائن اجلـود، و احلـق ،اإلجياد الصرف،  ومقامه تنفيذ األمر، وتصريف احلكم 
الــدوام. ال يــرى يف األشــياء إال وجــه احلــق فيهــا. فالقطــب وجــه بــال لــه متجــل علــى 

إين أراكم من وراء ظهري ". فأثبت الظهر حكما علـى العـادة ونفـى :" ρقفا. قال 
  حقيقته بوجود النظر منه].

  
، املقـــام القطـــيب، حيـــث أصـــبح وجهـــا بـــال قفـــا، 593وقـــد ذاق الشـــيخ يف فـــاس عـــام 

، ذاق ذلك املقـام 594ه اخلرقة. وبعد ذلك عام مبسجد الشيخ التميمي، الذي ألبس
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يف هذا املقام  ρ ): [ وملا ورثتهI:491وهو يصلي Lملصلني الصالة الوسطى، فقال (
كانــت يل هــذه، كنــت أصــلي Lلنــاس Lملســجد األزهــر مبدينــة   –أي وجــه بــال قفــا  –

ايت  رجــع بـذايت كلهــا عينـا واحــدا، فــأرى مـن مجيــع جهــأفـاس. فــإذا دخلـت احملــراب، 
كما أرى قبليت، ال خيفى علّي الداخل وال اخلارج، وال واحد من اجلماعة، حـىت أنّـه 
رّمبــا يســهو مــن أدرك ركعــة مــنن الصــالة؛ فــإذا ســلمُت ورددت وجهــي إىل اجلماعــة، 
أدعو، أرى ذلك الرجل جيرب ما فاتـه فيخـل ركعـة، فـأقول لـه: فاتـك كـذا وكـذا، فيـتم 

وال هــذه األحــوال إال مــن ذاقهــا. ومــن كانــت  صــالته ويتــذكر. فــال يعــرف األشــياء
هــذه حالــه، فحيــث كانــت القبلــة، فهــو مواجههــا. هكــذا ذقتــه بنفســي (...) ومــن  

فأینم<<ا [كـان لـه مثــل هـذه احلــال، يثبـت لـه يف صــالته ومجيـع تصــرفاته قولـه تعــاىل: 

  ووجه هللا للمصلي إّمنا هو يف قبلته...].، ]تولوا فثم وجھ هللا
 حــال التجلــي مــن الفتوحــات، يعــود إىل ذكــر حصــوله علــى هــذا يف 206ويف البــاب 

  ):II:486املقام احملمدي خالل تفصيله ألنواع األنوار فيقول (
. فهــو Lلنــور الــذي بــني يديــه ]أدعــو إىل هللا علــى بصــرية أz ومــن اتبعــين [ [ قــال:

L بــع تلنــور الــذي خلفــه، ليكــون هــذا امليــدعو علــى بصــرية. والــداعي املتبــع لــه يــدعو
ه مثـل فـأيضا على بصرية فيمـا يـدعو إليـه مثـل مـن اتبعـه، وبـذلك النـور يـرى مـن خل

وأz  ،مبدينـة فـاس يف صـالة العصـر  593ما يرى من بني يديه. وهذا مقام نلته سـنة 
يكــاد يكــون أكشــف ل، فرأيتــه نــورا ماعــة مبســجد األزهــر جبانــب عــني اخليــأصــلي جب

يل ظهـرا وال ال عـين حكـم اخللـف ومـا رأيـت من الذي بني يدي؛ غري أين ملا رأيته ز 
قفــا، ومل أفــرق يف تلــك الرؤيــة بــني جهــايت، بــل كنــت مثــل االكــرة، ال أعقــل لنفســي 
جهــة إال Lلفــرض ال Lلوجــود. وكــان األمــر كمــا شــاهدته. مــع أنّــه كــان قــد تقــّدم يل 
قبــــل ذلــــك كشــــف األشــــياء يف عــــرض حــــائط قبلــــيت. وهــــذا كشــــف ال يشــــبه هــــذا 
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خصوصــيات القطــب أنّــه رمحــة للعــاملني. هــذه الرمحــة الــيت شــاهدها الكشــف]. ومــن 
د هللا مــن تعجـــل لـــه ا): [ مــن عبـــIV:153الشــيخ بفـــاس يف هــذا العـــام وقــال عنهـــا (

قيامته، فريى ما يؤول إليه أمره يف الدار اآلخرة، وهي البشرى اليت للمؤمن يف احلياة 
هــا يف ليلــة واحــدة مائــة موقــف الــدنيا، وقــد رأيناهــا ذوقــا. وكــان لنــا فيهــا مواقــف من

sخذ  ورجوع، لـو قسـمت تلـك الليلـة علـى قـدر الوقـوف مـا وسـعته، وذلـك مبدينـة 
، أشـــاهد يف كـــل موقـــف مـــن اتســـاع الرمحـــة مـــا ال ميكنـــين النطـــق بـــه...]. 593فـــاس 

لكـــن كـــل هـــذا ال يعـــين أن الشـــيخ كـــان هـــو قطـــب زمانـــه، بـــل كـــان رئـــيس األفـــراد 
مثـــل ّمـــل والـــذين قـــال عـــنهم يف نّصـــه الســـابق أpـــم كاخلـــارجني عـــن دائـــرة القطـــب، 

.¿L قطب، وفيهم من يكون أكرب من القطب يف العلم  
  

وخـــتم الواليـــة  υوصـــرّح ¶ـــذا يف قولـــه: إّن اخلتمـــني أي خـــتم الواليـــة العامـــة عيســـى 
، فوظيفــة الشــيخ مل تكــن )IV:77احملمديــة اخلاصــة مهــا مــن األفــراد، فمــا مهــا قطبــان (

ل زمانه كالقطب، بل عامًة عموم الرمحـة احملمديـة الـيت اخلـتم مظهرهـا منحصرة يف أه
ذاتيــة Òبتــة فــوق الزمــان ويف الزمــان،   ،]وم<<ا أرس<<لناك إال رحم<<ة للع<<المین[

كذاتية العبوديـة األمحديـة الـيت zل منهـا الشـيخ sوفـر نصـيب، كمـا صـرح بـذلك يف 
  ):III:41زّمل (من الفتوحات املخصوص مبنزل سورة امل 311قوله يف الباب 

تقييــدي هــذا البــاب، رأيــت ر́ؤ ســررُت ¶ــا، واســتيقظت وأz أنشــد ليلــة [ أعلــم أنّــه 
وهــو مكتــوب يف مــدخل مقــام  -بيتــا كنــت قــد عملتــه قبــل هــذا يف نفســي (...)، 

  وهو: –ضريح الشيخ اليوم 
  الكامل

  يف كل عصر واحد يسمو به    وأz لباقي العصر ذاك الواحد
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عرف اليوم يف علمي من حتقق مبقـام العبوديـة أكثـر مـّين، وإن كـان مث وذلك أين ما أ
فهــو مثلــي. فــإّين بلغــت مــن العبوديــة غايتهــا، فــأz العبــد احملــض اخلــالص ال أعــرف 

أنلها بعمـل، بـل مل للربوبية طعما (...) وهللا سبحانه قد منحنيها هبة أنَعم ¶ا علّي 
ا، وال حيـول بيننـا وبينهـا إىل أن نلقـاه اختصاص إهلي أرجـو مـن هللا أن ميسـكها علينـ

  ].]فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون[¶ا 

والتحقــق بغايــة العبوديــة هــو مــن أوصــاف اخلــتم احملمــدي، حســبما وصــفه بــه اإلمــام 
)، حيــث 320احلكــيم الرتمــذي حممــد بــن علــي يف كتابــه ( خــتم األوليــاء) (ت: حنــو 

[ الــويل الــذي لــه إمامــة ): 441-422-421-367-345-344(صيقــول عنــه مــا خالصــته 
ستها وختمها مقامه يف أعلى منازل األولياء يف ملـك الفردانيـة، منفـرد يف  الوالية و́ر
وحدانيته ومناجاتـه، كفاحـا يف جمـالس امللـك. قـد انكشـف لـه الغطـاء عـن مقامـاÊم 

  ρ. فكمـا كـانρومراتبهم وعطا´هم وحتفهم. يسري به هللا تعـاىل علـى طريـق حممـد 
فكــذلك يصــري هــذا الــويل حجــة علــى األوليــاء sن يقــول هلــم: ، حجــة علــى األنبيــاء

معاشر األولياء، أعطيتكم والييت، فلم تصونوها من مشاركة النفس. وهـذا أضـعفكم 
جبميع الوالية صدقا، فلم جيعل للـنفس فيهـا نصـيبا وال تلبيسـا.  أتىوأقلكم عمرا قد 

 على هذا العبد، حيـث أعطـاه اخلـتم لتقـر بـه وكان ذلك يف الغيب من منة هللا تعاىل
يف املوقف، فيقر له األولياء يومئذ Lلفضـل علـيهم، ويكـون أمـاz هلـم.  ρعني حممد 

اخلــامت. فــإذا بــرز األوليــاء يــوم القيامــة واقتضــوا وال ينقضــي الــدهر حــىت ¹يت هللا ¶ــذا 
متامـا، فكـان حجـة  ختم الواليةصدق الوالية والعبودية، وجد الوفاء عند هذا الذي 

هللا علــــيهم وعلــــى ســــائر املوحــــدين مــــن بعــــدهم، وكــــان شــــفيعهم يــــوم القيامــــة. هــــو 
األنبياء، فينصب له مقام الشفاعة، ويثين  ρسّيدهم. ساد األولياء، كما ساد حممد 

على هللا تعاىل ثنـاء، وحيمـده حبامـد يقـر األوليـاء بفضـله علـيهم يف العلـم L¿ تعـاىل؛ 
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ويل مـــذكورا يف البـــدء: أوال يف الـــذكر، وأّوال يف العلـــم، مث األول يف فلـــم يـــزل هـــذا الـــ
ـــــوح احملفـــــوظ، مث األوىل يف  املشـــــيئة، مث هـــــو األول يف املقـــــادير، مث هـــــو األول يف الل
امليثاق، مث األول يف احملشر، مث األول يف اخلطاب، مث األول يف الوفادة، مث األّول يف 

رة. فهـــو يف كـــل مكـــان أول الشـــفاعة، مث األّول يف دخـــول الـــدا ر، مث األول يف الـــ́ز
عنــد األذن، واألوليــاء  ρأول األنبيــاء. فهــو مــن حممــد  ρاألوليــاء، كمــا كــان حممــد 

عنـــد القفـــا. فهـــذا عبـــد مقامـــه بـــني يديـــه يف ملـــك امللـــك. وجنـــواه هنـــاك يف ا¦لـــس 
يـاء بـني األعظم. فهو يف قبضته، واألولياء من خلفه دونه درجـة درجـة، ومنـازل األنب

  يديه ].
صاحب هذا املقام اخلتمي هو الشيخ األكرب حميي الـّدين، حسـبما صـرّح بـه هـو يف 

  بفاس كما سنفّصله يف الفصل التايل. 594الكثري من نصوصه، وحتقق به عام 
ســــؤاال يف العلــــوم اإلهليــــة  157وقــــد أورد احلكــــيم الرتمــــذي يف كتابــــه (خــــتم القــــرآن) 

 ّ́ ال أدعياء الوالية يف اإلجابة عنها. ومل يرفع هذا التحّدي إاخلاصة Lألولياء، متحد
الـّدين حبسـاب اجلمـل عـدد تلـك األسـئلة ( حميـي  الشيخ الذي وافق عـدد لقبـه حمـي

مــن الفتوحــات.  73بتفصــيل رائــع يف البــابعليهــا )، فأجــاب 157=99+58الــّدين = 
جــًدا عــن  وقــد حــاول بعــض املتــأخرين اإلجابــة عنهــا، لكــن أجــوبتهم جــاءت بعيــدة

املستوى العايل الذي تكلم عنه الشيخ؛ ( أجاب عن بعضها القاضي أمحـد سـكريج 
هـــ مبــراكش)، أحــد شــيوخ التجانيــة يف كتــاب خمطــوط عنوانــه ( قــرة العــني 1363(ت: 

يف اجلـــواب عـــن األســـئلة املودعـــة يف خبيئـــة الكـــون). وأجـــاب عنهـــا املصـــري حممـــد 
  .1407سالمة يف كتاب طبع عام 

ــا حتقــ
ّ
أخــرب  υق الشــيخ يف فــاس خبتميتــه احملمديــة، وشــهد اخلتميــة العامــة لعيســىومل

): [ ولقينـــا II:49بـــذلك أخـــّص أصـــحابه عبـــد هللا بـــدر احلبشـــي. ويف ذلـــك يقـــول (
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وغـريه مـن الرسـل علـيهم السـالم. وقـد مجعـت   υمجاعة ممّن هـم علـى قلـب عيسـى 
هـذا اخلـتم ودعـا هلمـا بني صاحيب عبد هللا بدر احلبشي وإمساعيل بن سـودكني وبـني 

) أّن امسه: أبو حممـد عبـد هللا S:179-180وانتفعا به واحلمد ¿]. ذكر الشيخ عنه (
بن بدر بن عبد هللا احلبشـي عتيـق أيب الغنـامي ابـن أيب الفتـوح احلـراين ( مقدمـة حليـة 

، ويقول الشيخ عنه يف كتابه (الدرّة الفاخرة) أنه كان جماورا يف مكة املكرمـةاألبدال)
. وكــان قــد ســاح فــرأى يف واقعتــه أن يصــاحب ابــن العــريب فرحــل إليــه وقابلــه يف فــاس

رة، وأبــــو احلســــن بــــن عــــيف املشــــرق، وصــــحب شــــيوخ، مــــنهم أبــــو زكــــ́ر البجــــائي Lمل
طـــاب، وأبــو عبـــد هللا بـــن و الربيـــع بـــن حممــود املـــارديين احل الشــكال الفاســـي حبلــب،

، 595 اجتمع Lلشيخ يف فاس عام احلسن. ويف املغرب صحب إمساعيل الرقراقي. مث
فالزمه مالزمة الظل لشخصه يف مجيـع أسـفاره وإقاماتـه إىل أن تـويف يف بيـت الشـيخ 

، وغسله  وصلى عليه الفقيـه الصـاحل كمـال الـدّين ُمظّفـر sمـر رLين 618مبلطية عام 
ومبحضر الشيخ. ويقول الشيخ: إنّه خاطبه وهو يف قربه عن مسـألة بينهمـا، فأجابـه 
عنها بصوت واضح. وذكر أّن أفـرادا مـن عائلـة اإلمـام اخلطيـب بـدر الـدّين رأوا نـورا 

  ينزل من السماء على قربه وبقي طول الليل.
  

): [ وأّمـا رفيقـي، فضـياء خـالص، ونـور صـرف، حبشـي I:10ويصفه الشيخ فيقول (
وال امسه عبد هللا بدر، ال يلحقه خسف، يعـرف احلـق ألهلـه فيؤّديـه، ويوقفـه علـيهم 

يعّديــه، قــد zل درجــة التمييــز، وختلــص عنــد الســبك كالــذهب اإلبريــز، كالمــه حــق، 
ووعده صدق. فكنا األربعـة األركـان الـيت قـام عليهـا شـخص العـامل واإلنسـان ]. أي  

حيـــث  16كـــأّن احلبشـــي كـــان أحـــد األو�د األربعـــة الـــذين ذكـــرهم يف أواخـــر البـــاب 
  ):I:160يقول (
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طاب ( وهـو مـن شـيوخ نا الربيع بن حممود املارديين احلان[ وكان بعض األركان يف زم
فلما مات خلفه شخص آخر. وكان الشـيخ أبـو علـي اهلـواري  ،احلبشي يف املشرق)

فقــد أطلعــه علــيهم يف كشــفه قبــل أن يعــرفهم وحيقــق صــورهم، فمــا مــات حــىت أبصــر 
فارســي مــنهم ثالثــة يف عــامل احلــس. أبصــر ربيعــا املــارديين، وأبصــر اآلخــر وهــو رجــل 

، أخــربين بــذلك وقــال يل: مــا أبصــرت الرابــع 599وأبصــرz والزمنــا إىل أن مــات ســنة 
  وهو رجل حبشي ].

وقد كتب الشيخ لرفيقه احلبشي كتبـا موجهـة لـه هـو خاصـة منهـا ( مواقـع النجـوم)، 
و( إنشــاء الــدوائر)، و( حليــة االبــدال) اخل ... ونظــم قصــائد تعــرب عــن إعجابــه بــه  

  كقوله:
  

  الوافر
  احبُّ حلبك احلبشان طراّ    وأعشق المسك البدر املنري أ

                                              )I:189(  

وقد خلف احلبشي كتاL عنوانه (اإلنباه) مجع فيه بعض حكم ووصا´ الشيخ حمي 
  الدين.

  الشيخ يف مقام اخلتم احملمدي اخلاص
  

  الطويل
  sّن ختـام األنبياء حممـّدا     ألوليـاء كمـا أتى   لأz خامت 

  ختام ُخُصوٍص ال ختام والية        تعّم فإّن اخلتم عيسى املؤيّدا
  )293دي:(                                                        
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مقــام اخلتميـــة مـــن مقامـــات الواليـــة. واختُلــف يف تعريفـــه. فمـــن املتكلمـــني عليـــه مـــن 
ــــاء يعتــــربه مقامــــا ميكــــن أن  ــــاء متعــــدّدون ويف أزمنــــة خمتلفــــة. فــــبعض األولي ينالــــه أولي

املتحققـــني Lملقـــام األمحـــدي مـــن امســـه تعـــاىل " الـــويل احلميـــد "، ُختلـــع علـــيهم خلعـــة 
تميــة، ورّمبــا ينطــق صــاحبها sنّــه هــو اخلــتم. وكثــري مــن أتبــاع كبــار الشــيوخ نســبوا اخل

)، 578لرفـــــاعي (ت:)، وأمحـــــد ا561ذلـــــك لشـــــيوخهم كعبـــــد القـــــادر اجلـــــيالين (ت: 
)، 870)، وحممد اجلـزويل مؤلـف دالئـل اخلـريات (ت: 801وحممد وفا الشاذيل (ت: 

)، 1071)، وتقـي الـدين القشاشـي (ت: 1034و أمحد السرهندي النقشـبندي (ت: 
) 1268)، وحممــد عثمــان املريغــين الســوداين (ت:1143و عبــد الغــين النابلســي (ت: 

غريب، و املصري حممد بن عبد هللا أبو العـزائم (ت: وحممد بن عبد الكبري الكتاين امل
). فقـــد أطنـــب 1230)، وغـــريهم خصوصـــا أتبـــاع الشـــيخ أمحـــد التجـــاين (ت: 1359

أتباعــــه يف نســــبة هــــذا املقــــام إليــــه، وأنّــــه هــــو وحــــده خــــتم األختــــام، وهلــــم يف ذلــــك 
ويف بعضــها مقولــة يــزعم واضــعها أّن الشــيخ األكــرب حمــي الــدين تراجــع يف مكتــوLت 

آخر عمـره عـن قولـه sنّـه هـو اخلـتم احملمـدي اخلـاص وكشـف لـه أّن هـذا املقـام لغـريه 
أي للشــيخ التجــاين. وهــذه املقولــة Lطلــة ال وجــود هلــا يف أّي مــن xليــف الشــيخ أو 
أشعاره، بل كل نصوصه اليت كتبها يف آخر حياته تصرّح sنه هو وحده املخصوص 

يف   قــد أورد علــي حــرازم تلميــذ الشــيخ التجــاينمبقــام خــتم الواليــة احملمديــة اخلاّصــة و 
كتابـــه (جـــواهر املعـــاين) تعريفـــه للخـــتم فقـــال : [ إّن أكمـــل العـــارفني وهـــو القطـــب 
ء إال بعــد بلوغــه للمرتبـــة العليــا مــن القطبانيـــة،  الكامــل ال تتجلــى لــه حقيقـــة الكــ́رب

بعـد مرامـه. وذلك املقام يسـمونه خـتم املقامـات، ومل يرتقـه مـن األقطـاب إال القليـل ل
ء الــذايت، وال يــزال مرتقيــا فيــه  فــإذا ارتقــاه القطــب ووصــله، هنالــك يتجلــى لــه الكــ́رب

كـــرم هللا وجهـــه: " املعرفـــة كشـــف ســـبحات اجلـــالل، وغايتهـــا   يإىل األبـــد. قـــال علـــ
ء هللا"، أراد بغايتها مقام اخلتم يف القطبانية، فهو غاية الغا´ت].   الدهش يف ك́رب
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تقدون أّن صاحب مقام ختم الوالية الكلية العامة هو علـي بـن أيب وأّما الشيعة، فيع
طالــب، واخلــتم احملمــدي اخلــاص هــو اإلمــام حممــد املهــدي الثــاين عشــر مــن أئمــة آل 
البيت عليهم السالم. وقريب من تعريـف التجـاين، تعريـف عبـد الكـرمي اجليلـي (ت: 

إّن مراتـب الواليــة يف )، حيـث يقـول: 63) يف كتابـه (اإلنسـان الكامـل) (البــاب 832
األمـــة احملمديـــة ســـبع، هـــي علـــى الرتتيـــب: اإلســـالم واإلميـــان والصـــالح واإلحســـان 

ة أو الواليـــة الكـــربى الـــيت هلـــا أربـــع حضـــرات هـــي علـــى بـــالصـــديقية والقر و والشـــهادة 
الرتتيـــب: اخللّـــة مث احلـــّب مث اخلتـــام وهـــو املقـــام احملمـــدي، وفيـــه رفـــع لـــواء احلمـــد مث 

اخلتــام عنــده هــو التحقــق بتجلــي حقيقــة امســه تعــاىل: " ذي اجلــالل  العبوديــة. ومقــام
  واإلكرام".

  وأّما الشيخ االكرب فتكلم على اخلتمية يف مواضع كثرية من الفتوحات:
)I:49-151-184-244-318-319-658/II :13/14/15:( أجوبتــه علــى أســئلة الرتمــذي (

-III:41-84-323-328-339-507-514-560- /IV:75-195/ 624-125-49-41-9ص: 
442،(  

) وخّصــــص لــــه كتــــاL عنوانــــه: ( عنقــــاء مغــــرب يف υويف الفصــــوص ( فــــص شــــيث 
مـن أجـل مـن وصـفه بــ: " الشـيخ  595معرفة ختم األولياء ومشس املغرب) ألّفـه سـنة 

ــــن أيب بكــــر  العــــارف الســــائح املتجــــرد املنقطــــع الصــــادق الصــــاحل املســــن أيب حيــــىي ب
  )122شارات والتمكني، قل أن تلقى مثله " (ر:الصنهاجي، من أهل املعارف و اإل

وقــد مجــع الشــيخ حممــود حممــود الغــراب جــّل نصــوص الشــيخ حــول اخلتميــة يف كتابــه 
م ميشــال ن تيميــة). و للباحــث الفرنســي املســل(شــرح كلمــات الصــوفية والــّرد علــى ابــ

ه شودكيفيتش كتاب قّيم يف حبث هـذه املسـألة أي اخلتميـة عنـد الشـيخ االكـرب عنوانـ
  ).Le Sceau des saints( ختم األولياء 
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وخالصة قول أن الشيخ يف هـذا املوضـوع أّن مثّـة للواليـة ختمـان مـا مهـا قطبـان، بـل 
: األّول هو ختم الوالية العامة، وهو عيسى ρمها من األفراد على قدم سيدz حممد 

خــــر فهــــو آ ،، عنــــدما ينــــزل يف آخــــر الزمــــان حاكمــــا Lلشــــريعة احملمديــــةυبــــن مــــرمي 
األولياء الذين يتحققون مبقام القربة. والثاين هو خـتم الواليـة الـيت حتصـل مـن الـورث 
احملمدي، ال اليت حتصـل مـن سـائر االنبيـاء. فـال يوجـد يف زمانـه وال بعـد زمانـه أعلـم 
L¿ و مبواقـــع احلكـــم منـــه. وال وّيل بعـــده إال وهـــو راجـــع إليـــه. فـــال يوجـــد بعـــده ويل 

، ولكـن كلمـة بعـده هـل تعـين البَـْعديـة الزمانيـة أو البَـْعديـة ρعلى قلب سـيدz حممـد 
يف املقام ؟ الراجح هو البَـْعدية يف املقام وهللا أعلـم. ويـذكر الشـيخ عالمـة هـذا اخلـتم 

): [ اخلتم اخلاص هو احملمدي، ختم هللا به والية األولياء احملمديني IV:442فيقول (
أن يعلـم قـدر مـا ورث كـل ويل حممـدي  ، وعالمته يف نفسـهρأي الذين ورثوا حممد 

، فيكــون هــم اجلــامع علــم كــل وّيل حممــدي ¿ تعــاىل. وإذا مل يعلــم هــذا ρمــن حممــد 
  فليس خبتم].

  

أنّــه هــو هــذا اخلــتم  –خصوصــا يف ديوانــه  –وصــرّح الشــيخ يف العديــد مــن املواضــع 
  احملمـــدي اخلـــاص. ويبـــدو مـــن مقارنـــة خمتلـــف النصـــوص حـــول مســـألة اخلتميـــة أنّـــه

العامـة خـالل  υكشف للشيخ عن ختميته هو احملمدية اخلاصة وعن ختمية عيسى
مبدينــة فــاس. إثــر ذلــك، أمــر بكتابــة  595، والثانيــة ســنة 594مــرحلتني: األوىل: ســنة 

): [وأّمـا �II:49ليف يف هذا املوضوع عنوانه ( عنقاء مغـرب). يقـول مشـريا لنفسـه (
ـــا اليـــوم خـــتم الواليـــة احملمديـــة، فهـــي لرجـــل مـــن أكر  مهـــا أصـــال ويـــدا، وهـــو يف زمانن

، ورأيــت العالمــة الــيت قــد أخفاهــا احلــق فيــه عــن عيــون 595موجــود. عرّفــت بــه ســنة 
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عبـــاده، وكشـــفها يل مبدينـــة فـــاس، حـــىت رأيـــت خـــتم الواليـــة منـــه، وهـــو خـــامت النبـــوة 
  ) ال يعلمه كثري من الناس]. υاملطلقة ( أي عيسى 

) يف شرحه للفصـوص را́و عـن صـدر الـّدين 700وقد قال مؤيّد الّدين اجلندي (ت:
Æشـبيلية،  586القونوي أكرب خلفاء الشيخ: إّن الشـيخ ُبّشـر خبتميتـه قبـل ذلـك عـام 

يف املشـــــاهدة الـــــيت شـــــاهد فيهـــــا مجـــــع األنبيـــــاء مـــــن آدم إىل حممـــــد علـــــيهم الصـــــالة 
 والســـالم، اجتمعـــوا لتهنئتـــه بـــذلك. وروى أيضـــا أّن بـــني كتفـــي الشـــيخ عالمـــة كأpّـــا

تشـــري إىل ختميتـــه للواليـــة احملمديـــة، تتمثّـــل يف موضـــع قـــدر بـــيض محامـــة داخـــل يف 
، كمــا هــو مشــهور يف الســرية. وّمبــا ρكتفــي بــني  جلــده، كمــا ظهــر ذلــك Lرزا مــن 

  أشار الشيخ إىل تلك البشرى يف قوله يف ديوانه:
  

  الطويل
  أ�ين رسول Lلوراثة فاضل        Æشبـيلية الغراء يف العلم كامل

  فقال لنا علم احلروف دليلنا        على أنك الندب اإلمام اُحلالِحل
  

وال يريــد الشــيخ ¶ــذا القــول وأمثالــه الفخــر واإلعجــاب Lلــنفس، بــل هــو صــادر مــن 
الضــحى. وأشــار إىل تلــك العالمــة  11اآليــة  وأّم<<ا بنعم<<ة ربّ<<ك فح<<دثّ حضــرة 

  )310اخلتمية بني كتفيه فقال ( ديوان: 
  

  الطويل
ا أ

ّ
  ر يف غرة الشهرـبّشرا       sنّـي ختـام األمـتـاين احلـق ليال مـومل

  امل األمرـيف الوقت حاضرا      من املإل األعلى ومـن عـ نوقال ملن قد كا
  يت     على ختمه يف موضع الضرب يف الظهرــأال فـانـظروا فيه فإّن عالم

  د من الكفر¶م للذي يُعـطي اجلـحو      لقـــني اخلـن أعـوأخفيته ع
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  ويف ديوان املعارف، يقول عن ختميته:
  

  يصدقـين فيه وصـاحبه الـمهدي    ووهللا لوال أن عيسى ابن مرمي   
  خصصت ¶ا وحدي وLلعـلم الفرد    sين ختـم واخلــتام pاية    

  ديـر خـصصت به وحتم هللا الوالية  فاعتلـت       منازلنا أمبنا خ
  

سـنة خـالل  26شر خبتميته احملمدية اخلاصـة يف اشـبيليةوعمره وإذا كان الشيخ قد بُ 
هــ , ورسـخ فيـه ملـا  594هـ ,وحتقق ¶ذا املقـام بفـاس سـنة  586فتحه الكبري عام 

هـــ , فقــد واصــل 598اعتلــى منــرب اخلالفــة احملمديــة خــالل حجتــه األوىل مبكــة ســنة 
يع أبعاده ملا بلغ من سرب أعماقه  و العروج يف خمتلف آفاقه إىل أن كمل بتمامه جبم

هــ , حسـبما صــرح  بـه يف ديوانـه الكبــري 630سـنة وهـو يف دمشــق عـام  70العمـر 
  يف نصه التايل بعد ذكره لألبيات التالية :

  [أ�ين رسول احلق ليال مبشرا           بتوقيعه فيما ملكت من األمر 
  ـرفأفرحين ذاك اخلطاب ونصه           sن لنا فيه أماz من املكـ

  فقمت مقام الشاكرين وراثة     كما قام من يدري على قدم الشكر
  تورمت األقدام منه ومل يكن        له مثل هذا احلال يف زمن العسر

  فلله ما خيفى و¿ ما بــدا         و¿ ما جيريه من حيث ال أدري
  دعاين إهلي نفسه يب نيابــة    عن العبد Lلتسديد يف كل ما جيري

  يل ذاك الدعاء إجابــة     مبا قد دعى فيه  من احلفظ لألمرحيقق 
  فقمت بتأييد اإلله وحفظــه    أجّرر أذ´ل التعجب والفخــر

  ولكن بريب ال بنفسي فـإنين       شهيد ملا عندي من الذل والفقر
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  وإن كنت مفطورا على الصورة اليت   هلا القدم العليا يف السر واجلهر

  ى يف عبودة            حمققة زهوا على عامل األمـركعتبة ملا أن زه
اعلم أيّدz هللا وإ´ك أن سبب هذه األبيات ما أذكره: وذلك أّن احلق تعاىل مل يكن 
أوقفـين علــى صــورة توقيعـه يل مبــا جعــل يل مـن الواليــة املعنويــة يف العـامل حــني أعلمــين 

،  ةربــــع وتســــعني ومخســــمائsين خــــامت الواليــــة احملمديــــة مبدينــــة فــــاس , أظنــــه ســــنة أ
وأعطــــاين العالمــــة بــــذلك  بــــني كتفــــّي ، فعاينتــــه يف الواقعــــة مــــع مجلــــة مــــن املالئكــــة 
مبشـرين يل بــذلك . وملــا كنــت ليلــة اخلمـيس منتصــف شــهر ربيــع األول ســنة ثالثــني 
وســـتمائة مبحروســـة دمشـــق أوقفـــين احلـــق تعـــاىل يف مبشـــرة نبويـــة علـــى التوقيـــع الـــذي  

  ة بيضاء كأين اآلن أنظر إىل حسنه وبضه وهيئته :كتبه يل بذلك  يف ورق
بســم هللا الــرمحن الــرحيم هــذا توقيــع إهلــي كــرمي مــن الــرءوف الــرحيم إىل فــالن ، وقــد «

أجزلنا رفده ، وما خّيبنـا قصـده ، فليـنهض علـى مـا فـوض إليـه ، وليتقـدم علـى قـدم 
الواليـة  ه،  وال تشـغلعليه ، وليعاملهم بكرمي ُخُلقه ، وليطلع عليهم بدر متام sفقه  

  عن املثول بني أيدينا شهرا بشهر ، إىل انقضاء العمر الذي مسح به الدهر . وهللا 
  

يرزقـــه الـــُنجح يف ســـعيه ، والســـداد يف حكمـــه ورأيـــه  ، والوقـــوف عنـــد أمـــره وpيـــه . 
  »والسالم .

فلهـــذا قلنـــا هـــذه األبيـــات . وقلنـــا فيهـــا دعـــاين نفســـه تعـــاىل نيابـــة عـــين يف ذلـــك . 
احلمد ¿ الذي أذهب عنا احلَزن مبا وقاz من الفنت ، فإن هللا تعاىل قد  رفع املكـر و 

ومكـرz مكـرا وهـم ال » «سنسـتدرجهم مـن حيـث ال يعلمـون « علـى العلـم بقولـه : 
فنفــا عــنهم العلــم بــذلك والشــعور.مث إن هللا تعــاىل ال ميحــو  مــا كتبــه يف » يشــعرون 
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¿ عليهــا مــن مبشــرة إهليــة نبويــة بريــة ختميــة  القلـوب مــن أحكــام الغيــوب . فالشــكر
عليــــة مؤيــــدة ¶ويــــة . وصـــــلى هللا علــــى ســــيدz حممــــد وعلـــــى آلــــه وصــــحبه  وســـــّلم 

  تسليما].
    

  سياحات الشيخ األخرية يف املغرب العريب ونيله مقام القرية 
  

  البسيط
  ّن املقرب ذو  روح ورحيان     يف جنة اخللد من نعمى وإحسانإ

                                                                                      )III:103(  

ذكـــر الشــــيخ ســــياحته األخــــرية يف األنــــدلس يف رســـالة كتبهــــا لشــــيخ مــــن أصــــحابه، 
بعـد توتوجد ضمن كتاب الكتب، يقول فيها إنّه بعـد فراقـه، نـزل قصـر كتامـة الـذي 

موسـى (  ناجتمع Lلشـيخ عبـد اجلليـل بـ كيلمرتا جنوL، حيث  90عن طنجة بنحو 
)، مؤلــف ( مســائل شــعب اإلميــان)، وتلميــذ ابــن غالــب أيب احلســن علــي 608ت: 

)، الذي هو من خلفاء ابن العريف. مث أحبر إىل اجلزيرة اخلضـراء، 568القرشي (ت: 
 –صـويف احملقـق أيب احلسـن اخلـوين الفزار ابن طريف، مث توجه إىل رنده، فنزل مبحـل 

)؛ ويف 122الــذي وصــفه sنّــه مــن أهــل الفتــوة و املعــارف الســنية (ر:  –لقنــوي أو ا
شــرف الرنـــدي أرنــده، حقــق الشــيخ أمنيتــه يف مجــع بــدر احلبشــي Lلبَــدل حممــد بــن 

رة أيب عمران موسى بن عمران 112(ر: ). مث توجه الشيخ و احلبشي إىل إشبيلية ل́ز
وروري. مث ذهبا إىل قرطبـة، فلقيـا ¶ـا مـن املرتلي وأيب عبد هللا بن قسوم، وعبد هللا امل

 Lمســاّه " الشــاب الصــاحل املبــادر إىل مجيــع املصــاحل، الفقــري الســين املتشــرع احلنفــي أ
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، كــان الشــيخ قــد شــهد يف 595صــفر مــن هــذا العــام  9عبــد هللا األســطين". ويف يــوم 
  قرطبة جنازة ابن رشد املتوىف مبراكش، والذي جيء جبثمانه لدفنه هناك.

ومن قرطبة، توجها لغرzطـة، حيـث نـزال عنـد الشـيخ أيب حممـد الشـكاز، وحلـق ¶مـا 
:[ مـا مـن آيـة إال  ρعبد هللا املوروري. ويف إحدى مذاكراÊم، تطرقوا إىل قول النيب 

 25وهلا ظاهر وLطن وحّد ومطلع]. فقال هلم الشكاز ما نقله عنه الشيخ يف الباب 
  ): I:187من الفتوحات وهو (

ولكل مرتبة من هذه املراتب رجال، ولكل طائفة من هؤالء الطوائف قطـب،   [...
وعلــى ذلــك القطــب يــدور فلــك الكشــف. دخلــت علــى شــيخنا أيب حممــد عبــد هللا 

 ،، وهـو مـن أكـرب مـن لقيتـه يف هـذا الطريـق595الشكاز من أهل Lغة بغرzطـة سـنة 
ة: رجـال صـدقوا مـا عاهـدوا مل أر يف طريقه مثله يف االجتهاد. فقال يل: الرجال أربع

هللا عليــه وهــم رجـــال الظــاهر، و رجــال ال تُلهـــيهم جتــارة وال بيــع عـــن ذكــر هللا وهـــم 
رجــال البــاطن جلســاء احلــق تعــاىل وهلــم املشــورة، ورجــال األعــراف وهــم رجــال احلــّد 
قال تعاىل: وعلى األعراف رجال، أهل الشـم والتمييـز والسـراج عـن األوصـاف، فـال 

منهم أبـو زيـد البسـطامي، ورجـال إذا دعـاهم احلـق إليـه ¹تونـه رجـاال صفة هلم؛ كان 
لســـرعة اإلجابـــة يركبـــون وأذن يف النـــاس Lحلـــج ¹تـــوك رجـــاال ، وهـــم رجـــال املطلـــع، 
فرجــال الظــاهر هــم الــذين هلــم التصــرف يف علــم امللــك والشــهادة، وهــم الــذين كــان 

تركـه الشـيخ العاقـل أبـو ذي يشري إلـيهم الشـيخ حممـد بـن قائـد األواين، وهـو املقـام الـ
هلــم الســعود بــن الشــبل البغــدادي أدL مــع هللا (...) وأمــا رجــال البــاطن فهــم الــذين 

التصرف يف عامل الباطن وامللكوت، فيستنزلون األرواح العلوية ¶ممهم فيما يريدونه، 
وأعــــين أرواح الكواكــــب، ال أرواح املالئكــــة (...) فيفــــتح هلــــؤالء الرجــــال يف Lطــــن 

ب املنزلة والصحف املطهرة، وكالم العـامل كلـه ونظـم احلـروف واألمسـاء مـن جهـة الكت
ا. وأّمـــا رجـــال احلـــد، فهـــم الـــذين هلـــم يـــمعانيهـــا مـــا ال يكـــون لغـــريهم اختصاصـــا إهل
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التصــرف يف عــامل األرواح الناريــة، عــامل الــربزخ واجلــربوت (...) وهــم رجــال األعــراف 
محـة الـيت وسـعت كـل شـيء، فلهـم يف كـل (...) فال يتعـدون احلـدود. وهـم رجـال الر 

حضـــرة استشـــراف (...) وأّمـــا رجـــال املطلـــع، فهـــم الـــذين هلـــم التصـــرف يف األمســـاء 
اإلهليــة، فيســتنزلون ¶ــا منهــا مــا شــاء هللا، وهــذا لــيس لغــريهم، ويســتنزلون ¶ــا كــل مــا 
هــو حتــت تصــريف الرجــال الثالثــة (...) وهــم أعظــم الرجــال وهــم املالميــة. هــذا يف 

Êم ومــا يظهــر علــيهم مــن ذلــك شــيء، مــنهم أبــو الســعود وغــريه، فهــم والعامــة يف قــو
ظهــور العجــز و ظــاهر العوائــد ســواء]. وكــان الشــيخ مــن هــذه الطبقــة الرابعــة. ومــن 
 Lطــة، رجــع الشــيخ إىل بلــده مرســية، حيــث زار مــن مسّــاه " األوحــدي اإلمــام أzغر

مـن  282ره الشيخ يف البـاب أمحد بن سيدبون"، وهو من خلفاء أيب مدين. وقد ذك
)، خــالل إشــارته آليتهــا : اقــرأ Lســم ربــك II :641الفتوحــات املتعلــق بســورة العلــق (

فقال عنه: [ ولقيت الشيخ أL أمحد بن سيدبون مبرسـية وسـأله إنسـان عـن اسـم هللا 
األعظــــم، فرمــــاه حبصــــاة، يشــــري إليــــه " إنــــك اســــم هللا األعظــــم"، وذلــــك أّن األمســــاء 

لة، فقد ميكـن فيهـا االشـرتاك، وأنـت أدل دليـل علـى هللا وأكـربه]. ويف وضعت للدال
)، ويقـــول عنـــه وعـــن أيب حامـــد II :622، يـــذكر الشـــيخ ابـــن ســـيدبون (283البـــاب 

ا األمــر يف قوهلمــا إّن اإلنســان يعصــم مــن الشــيطان إّذا ارتقــى مــالغــزايل: التــبس عليه
همــا أن ذلــك صــحيح لــو  عــن العناصــر وفتحــت لــه أبــواب الســماء. فــرّد الشــيخ علي

ــــه خبــــاطره أو  ρكــــان املعــــراج جســــما وروحــــا كمعــــراج الرســــول  . وأمــــا مــــن عــــرج ب
روحانيته، فال ¹من من التلبيس إن مل يكن له عالمة إهلية يكون فيها على بّينة  من 
رته األخرية له هـذه، وجـده يف حالـة قـبض مث قـال عنـه:[  ربّه. وملا لقيه الشيخ يف ́ز

وقــد بكـى لفراقــي متفجعــا، وخــرج معـي إىل الطريــق مشــيعا. وهنــا فرحلـت مــن عنــده 
  بعدها ما بقيت]. اانتهى ما لقيت. وال أزور أحد

يف هذه اجلملة األخرية، يظهر وكأّن الشيخ قد كشف له أّن مقامـه يف األنـدلس قـد 
مل يكـد الشـيخ يسـتقر مبرسـية، و أوشك على pايته، واقرتب أوان الرحلة إىل املشرق. 
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ملرية، اليت تقع على بعد أربعة أ´م للراجل من مرسية. فوصـلها االرحلة إىل  حىت شدّ 
، وفيهــا كتــب أحــد أنفــس كتبــه ومســاه (مواقــع 595يف بدايــة رمضــان مــن هــذا العــام 
  ):III:334/IV:262(النجوم)، وقال عنه يف الفتوحات 

مـن  [... ومن خطاب الشارع، تعلم مجيع ما يتعلق بكل عضو من هؤالء األعضاء
تكاليف (...) وقد بيناهـا بكماهلـا ومـا هلـا مـن األنـوار والكرامـات واملنـازل واألسـرار 
و التجليات، يف كتابنا املسّمى بـ: ( مواقع النجوم)، ألفناه عن أمـر إهلـي. مـا سـبقنا 
يف علمنــــا يف هــــذا الطريــــق إىل ترتيبــــه أصــــال، وقيدتــــه يف أحــــد عشــــر يومــــا يف شــــهر 

يغـين عـن األسـتاذ بـل األسـتاذ حمتـاج إليـه، فـإّن األسـتاذين . 595رمضان Lملرية سـنة 
فــيهم العــايل واألعلــى. وهــذا الكتــاب أعلــى مقــام يكــون األســتاذ عليــه، لــيس وراءه 
مقام يف هذه الشريعة الـيت تعبـدz ¶ـا. فمـن حصـل لديـه، فليعتمـد بتوفيـق هللا عليـه. 

 رأيــت احلــق يف النــوم مــرتني فإنّــه عظــيم املنفعــة. ومــا جعلــين أن أعرفــك مبنزلتــه إال أينّ 
وهــو يقــول يل: انصــح عبــادي. وهــذا مــن أكــرب نصــيحة نصــحتك ¶ــا، وهللا املوفــق 

  وبيده اهلداية و ليس لنا من األمر شيء...].
، نفتقـــد خطـــى الشـــيخ يف مكتوLتـــه، فهـــل 596إىل أواخـــر عـــام  595ومـــن رمضـــان 

ت أخرى ؟ السـؤال يبقـى قضى هذه الفرتة يف اخللوة مع رفيقه احلبشي أم يف سياحا
، جند الشـيخ يف سـال مـع الشـيخ أيب يعقـوب الكـومي. 597مطروحا. ويف بداية عام 

الـــــذي قـــــال عنـــــه   وقـــــد كـــــان للشـــــيخ أصـــــحاب صـــــاحلون يف ســـــال، مـــــنهم الغمـــــاد
)IV:506 وقـــد كـــان شـــيخنا عبـــد احللـــيم الغمـــاد مبدينـــة ســـال، إذا رأى شخصـــا ] :(

إليه يقول له وهلم:" تراب راكب علـى تـراب". راكبا ذا شارة يعظمه الناس وينظرون 
  مث ينصرف وينشد:
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  الكامل
zحىت مىت وإىل مىت تتــواىن         أتظن ذلك كله نســيا  

  

فـاعلم ) [II:187وكان الغالب عليه التوله ]. ومنهم علـي السـالوي الـذي قـال عنـه (
إال واحــد  أنّــه مث جتــّل ُيضــحك، ومــا رأيــت أحــدا يف هــذا الطريــق مــن أهــل الضــحك

يقـــال لـــه الســـالوي، ســـحت معـــه وصـــحبته ســـفرا وحضـــرا Lألنـــدلس، ال يفـــرت عـــن 
الضــحك، شــبه املولــه، ومــا رأيتــه جــرى عليــه قــط لســان ذنــب. وأّمــا البكــاؤون، فمــا 

Æشـــبيلية، وكـــان يالزمنـــا  586رأيـــت مـــنهم إال واحـــدا، يوســـف املغـــاور اجلـــالء، ســـنة 
له دمعة، صحبته يف الزمان الذي صحبت  ، كثري اجلزع ال تفرتناويعرض أحواله علي

ــــه الضــــحاك ]. وذكــــر الشــــيخ املغــــاور يف طبقــــة الســــائحني فقــــال ( ): [... II:33في
الســائحون لقيــت مــن أكــابرهم يوســف املغــاور اجلــالء، ســاح جماهــدا يف أرض العــدو 

بــط بثغــر األعــداء شــاب جبلمانيــة، نشــأ يف عبــادة هللا تعــاىل، اعشــرين ســنة. وممّــن ر 
أمحــد بــن مهــام الشــقاق Lألنــدلس. وكــان مــن كبــار الرجــال مــع صــغر ســنه،  يقــال لــه

إىل انقطع إىل هللا تعاىل على هذا الطريق وهو دون البلوغ، واستمر حاله على ذلك 
  أن مات].

ومـــن ســـال توّجـــه الشـــيخ حنـــو مـــراكش. وخـــالل توجهـــه، دخـــل إىل أعلـــى مقامـــات 
الفتوحـات الـذي عنوانـه: [يف  مـن 161الوالية، وهو الذي خّصص الشيخ له البـاب 

الصــديقية والنبــوة وهــو مقــام القرابــة]، فقــال فيــه مــا خالصــته القربــة املقــام الــذي بــني 
)II:260-262:(  

وأz مسـافر مبنـزل إجييسـل بـبالد املغـرب،  597[ هذا املقام دخلته يف شهر حمرم سنة 
أيب يزيد  . فاستوحشت من الوحدة وتذكرت دخولافتهت به فرحا ومل أجد به أحد

Lلذلــة واالفتقــار، فــال جيــد يف ذلــك املنــزل مــن أحــد. وذلــك املنــزل هــو مــوطين فلــم 
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استوحش فيـه، ألّن احلنـني إىل األوطـان ذايت لكـل موجـود، وأّن الوحشـة مـع الغربـة. 
وملــا دخلــت هــذا املقــام وانفــردت بــه وعلمــت أنّــه إن ظهــر علــي فيــه أحــد أنكــرين. 

وال أدري ما امسه مع حتققي بـه، ومـا خـّص هللا بـه مـن فبقيت أتتبع زوا´ه وخمادعة، 
أ�ه إ´ه. ورأيت أوامر احلق تـرتى علـّي، وسـفراءه تنـزل إّيل، تبتغـي مؤانسـيت وتطلـب 
جمالسيت، فرحلت وأz على تلـك احلـال مـن االسـتيحاش واالنفـراد، واألنـس إّمنـا يقـع 

العصـر يف جامعـه، رجـال مبنـزل يسـّمى آجنـال. فصـليت الLجلنس، فلقيت رجال مـن 
فجاء األمري أبـو حييـي بـن وجـاتن، وكـان صـديقي، وفـرح يب وسـألين أن أنـزل عنـده، 
فأبيـــت ونزلـــت عنـــد كاتبـــه، وكانـــت بيـــين وبينـــه مؤانســـة، إذ الح يل ظـــل شـــخص، 
فنهضت من فراشي إليـه عسـى أجـد عنـده فرجـا، فعـانقين، فتأملتـه فـإذا بـه أبـو عبـد 

حــه بعثــه هللا إيل رمحــة يب. فقلــت لــه: أراك يف الرمحــان الســلمي، قــد جتســدت يل رو 
هذا املقام. فقال: فيه قبضـت وعليـه مـت فـأz فيـه ال أبـرح. فـذكرت لـه وحشـيت فيـه 

عــــدم األنــــس، فقــــال: الغريــــب مســــتوحش، وبعــــد أن ســــبقت لــــك العنايــــة اإلهليــــة و 
Lحلصول يف هذا املقام ، فامحد هللا وملن ´ أخي حيصل هذا ؟ أال ترضـى أن يكـون 

صـاحبك يف هـذا املقـام؟!  فقلـت لـه: ´ أL عبـد الرمحـان، ال أعـرف هلـذا  υاخلضر 
ــزه بــه، فقــال يل: هــذا يســمى مقــام القربــة، فتحقــق بــه. فــإذا بــه مقــام  مقــام امســا أمّي

فيــه قــدم راســخة، لكــنهم ال يعرفــون أpــم  لعلمــاء الرســوم مــن أهــل االجتهــاد ،عظــيم
من هذا املقام. وقد أنكـر أبـو حامـد الغـزايل  فيه. ورأيت اإلمداد اإلهلي يسري إليهم

هذا املقام وقال: ليس بني الصديقية والنبوة مقام. ومن هذا املقـام حصـل أليب بكـر 
، ρالصديق السـّر الـذي وقـر يف نفسـه، وظهـرت قـوة ذلـك السـّر يـوم مـات الرسـول 
فمــا فمــا بقــي احــد إال خــولط يف عقلــه و تكلــم مبــا لــيس األمــر عليــه، إال أبــو بكــر، 

طرأ عليه مـن ذلـك األمـر، ورقـى املنـرب وخطـب النـاس فقـال: " مـن كـان مـنكم يعبـد 
 [ حممدا فإّن حممدا قد مات، ومـن كـان يعبـد هللا، فـإّن هللا حـّي ال ميـوت". مث تـال:
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. فســكن جـأش النــاس، فالــذي ينبغـي أن يقــال لــيس ]إنّ<<ك می<<ت وإنّھ<<م میت<<ون
  الصديقية والنبوة مقام].بني حممد وأيب بكر رجل، ال أنّه ليس بني 

قبـل  421وعبد الرمحن السلمي املـذكور هـو مؤلـف ( طبقـات الصـوفية) واملتـوىف عـام 
  سنة من هذه الواقعة.176

) فقــال عــن أهلــه: [ وهــو II:24-25( 73مقــام القربــة يف البــاب نوقــد تكلــم الشــيخ عــ
 املنزلة عند هللا]. ق الصديقية يفو لألفراد هو دون نبوة التشريع يف املنزلة عند هللا، وف

وألــف الشــيخ فيــه رســالة مطبوعــة ضــمن رســائله، ذكــر يف بــدايتها هــذا املعــىن قــائال 
عـــنهم: [ فهـــم األفـــراد الـــذين ال يعـــرفهم األبـــدال، وال يشـــهدهم األو�د، وال حيكـــم 

 301اإلمام]. وقد ذكر كتابه هذا عند ذكره لعلـوم " البـاب و عليهم الغوث والقطب 
الكتـاب املقسـوم بـني أهـل النعـيم وأهـل العـذاب"ن فأشـار إىل آيتهـا: يف معرفة منزلة 

): [ وفيه منزل القرية، ولنا فيـه III:10بقوله ( ]كتاب مرقوم یشھده المقربون[
الـيت قـال الشـيخ عنهـا الواقع<ة جزء لطيف]. وملقـام القريـة مـن منـازل القـرآن سـورة 

ـا )، وهلـذا IV:82إّن هلا احلياة الدائمة (
ّ
خلضـر مـن عينهـا مل ميـت كمـا قيـل. شـرب امل

) الـــذي هـــو منـــزل الواقعـــة III :103( 328وإىل هـــذا املعـــىن، أشـــار الشـــيخ يف البـــاب 
منــزل يعصــم الــدخول فيــه مــن املــوت مــا دمــت فيــه هــو منــزل هــذا فقــال يف أّولــه: ( 

عجيـــب)، أي ألنّـــه منـــزل املقـــرّبني املـــذكورين يف بدايـــة الســـورة pّsـــم الســـابقون، ويف 
sّن هلــم روح ورحيــان وجنــة نعــيم. قــال الشــيخ عــنهم: إpــم ال كتــاب هلــم إال  آخرهــا

القرآن، وظهورهم Lلذات، وهم أصـحاب اهلرولـة اإلهليـة يف أحـواهلم الـيت سـارعوا ¶ـا 
يف مــواطن التكليــف. وتكلــم الشــيخ أيضــا علــى هــذا املقــام الشــريف يف جوابــه عــن 

ل: إّن اإلمــام املهــدي مــن أهلــه: [... الســؤال الثــاين مــن أســئلة احلكــيم الرتمــذي فقــا
وهو مقام املقـرّبني وتقريـب احلـق هلـم علـى وجهـني، وجـه اختصـاص مـن غـري تعمـل،  
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وأمثالــه  υ كالقــائم يف آخــر الزمــان وأمثلــه، ووجــه آخــر مــن طريــق التعمــل كاخلضــر
واملقام واحد (...) واعلم أّن منزل أهل القريـة يعطـيهم اتصـال حيـاÊم Lآلخـرة، فـال 

ونف<<خ ف<<ي [ركهم الصــعق الــذي يــدرك األرواح، بــل هــم ممّــن اســتثىن هللا يف قولــه يــد

 .]الص<<ور فص<<عق م<<ن ف<<ي الس<<موات وم<<ن ف<<ي األرض إال م<<ن ش<<اء
  وهذا املنزل هو أخص املنازل عند هللا وأعالها].

  

  الشيخ من مراكش إىل تونس ومصر وفلسطني
  

ذاك أبــو عبــد هللا حممــد واخلليفــة حينــ –دين مــراكش ّحــملــا وصــل الشــيخ عاصــمة املو 
رة  –هــــ611و  595الـــذي حكـــم بـــني الناصـــر بـــن يعقـــوب املنصـــور  بقـــي مـــدة يف ́ز

األوليـــاء األحيـــاء واألمـــوات. فـــال شـــك أنّـــه زار ضـــرحيي ابـــن العريـــف وابـــن برجــــان 
أي شـيح حممـي  –)، وضـريح شـيخه 544املتجاورين. وضـريح القاضـي عيـاض (ت:

)، وغريهـا 581أيب زيد عبد الرمحن السهيلي (ت: يف السرية واحلديث والتاريخالدين 
مـــن أضـــرحة صـــاحلي مـــراكش. وأّمـــا األحيـــاء، فقـــد  صـــحب مـــنهم الشـــيخ الشـــهري 

ليا ظـاهرا م)، املتحقق ع601صاحب األحوال العجيبة أL العّباس أمحد السبيت (ت:
وم<<<ا أنفق<<<تم م<<<ن ش<<<يء فھ<<<و یخلف<<<ھ وھ<<<و خی<<<ر [وLطنـــا بقـــول هللا تعـــاىل 

من سبأ، فكان شعاره كمـا رواه ابـن رشـد : [ الوجـود ينفعـل  29ة آليا]الرازقین 
). وقــد 451-477نظــر هــذا يف ترمجتــه يف كتــاب التشــوف) للتــاديل ص: اLجلــود] ( 

ذكـر الشــيخ الســبيت يف عــدة مواقــع مــن الفتوحـات، إّمــا Lمســه وإّمــا بكلمــة "شــيخنا"  
): [ فمـن أراد IV:121أو " بعض شيوخنا Lملغرب". دون أن يذكر امسه. قال عنـه (

احليــــاة الــــدنيا فقــــد أراد احملــــال (...) وأّمــــا األمــــر اآلخــــر، فإنّــــه إّذا �ّمل مــــثال بقرصــــة 
كــان مؤمنــا، فلــه عليــه ثوابــه يف   مــا فــوق ذلــك مــن أكــرب أو أصــغر، فــإنبرغــوث إىل 

اآلخــرة، فيكــون هلــذا املريــد احليــاة الــدنيا، يعطيــه هللا ذلــك الثــواب يف الــدنيا معجــال، 
نعم بــه كمــا كــان يفعــل هللا تعــاىل sيب العبــاس الســبيت مبــراكش مــن بــالد املغــرب. فيــ
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يتــه وفاوضــته يف شــأنه، فــأخربين عــن نفســه أنّــه اســتعجل مــن هللا يف احليــاة الــدنيا أر 
ّيل ويَعزل، ويفعـل و ذلك كله، فجعله هللا له، فكان ُميرض وُيشفي، وُحييي وُمييت، ويُ 

ان ميزانــه يف ذلــك ُســباعيا. إالّ أنّــه ذكــر يل، قــال: ة. وكــقمــا يريــد، كــل ذلــك Lلصــد
يل عنده سبحانه ربع درهم آلخريت خاصة. فشكرت هللا على إميانه وسررت  خبأت

به. وكان شأنه مـن أعجـب األشـياء، وال يعـرف ذلـك األصـل منـه كـل أحـد إال مـن 
الفهــــم، فيخــــربهم، غــــري هــــذين  ذاقــــه، أو مــــن ســــأله عــــن ذلــــك مــــن األجانــــب أويل

فني ال يعرف ذلك. وقد يعطي هللا ما أعطى السـبيت املـذكور، ال مـن كونـه أراد الصن
دة علـى مـا ادخـره لـه يف اآلخـرة، فإنّـه غـري مريـد  ذلك، ولكـن هللا عجـل لـه ذلـك ́ز
تعجيل ذلك املدخر، كعمر الواعظ Lألندلس ومن رأينا من هـذا الصـنف. وعملـت 

لطريق ورأيت فيه العجائب. وكـان هـذا أّول دخويل هذا ا أz عليه زماz يف بلدي يف
هلم من هللا ولنا، ال من إرادÊم وال مـن إرادتنـا. ولـو عـرف أبـو العبـاس السـبيت نفسـه 

فإنّـه كـان علـى صـورة ال يكـون عنهـا إال هـذا؛ إالّ أنـه  ،معرفيت ¶ا ما استعجل ذلك
هـــا عـــن ســـؤال منـــه. ولـــو ســـكت لفـــاز Lألمـــرين يف ّ́  ســـأل ذلـــك مـــن هللا، فأعطـــاه إ

رته الـــيت ركبـــه هللا و الـــّدارين. لكـــن جهلـــه بنفســـه، وطبعهـــا الـــذي طبعـــت عليـــه، وصـــ
عليها، جعلته يسأل، فخسر حني ربح غريه والعمل واحد. وهلذا يفرح Lلعلم، ألpّا 

  اشرف صفة يتحلى ¶ا العبد].
):[ فإنّــه III:560) فقــال (561وقــارن الشــيخ بــني الســبيت وعبــد القــادر اجلــيالين (ت:

ما يتجلى لـه إال يف صـورة حممديـة، فـرياه برؤيـة حممديـة وهـي أكمـل رؤيـة يـرى  تعاىل
فيهــا احلــق ¶ــا، فريفعــه ¶ــا منــزال ال ينالــه إال احملمــديون، وهــو منــزل اهلويــة، فــال يــزال 

ثر يف احلـس، وهذا كان مشـهد أيب السـعود بـن الشـبل أالغيب مشـهده، فال يرى له 
ادر اجليلــي. فــإذا كــان صــاحب هــذا الشــهود ببغــداد، مــن أخــّص أصـــحاب عبــد القـــ

وكـل مشـاهد ال بـد أن يلـبس  –غري صـاحب هويـة، بـل يشـهده يف امللكـوت مليكـا 
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فيظهــــر صــــاحب هــــذه الشــــهود بصــــورة امللــــك، فيظهــــر Lالســــم  – هصــــورة مشــــهود
الظاهر يف عامل الكون Lلتأثري Lلتصرف واحلكم والـدعوى  العريضـة و القـوة اإلهليـة،  

فاوضــته، وكـان ســباعي اجليلــي، وكـأيب العبـاس الســبيت مبـراكش، لقيتـه و  كعبـد القـادر
ميزان اجلود، وعبد القادر أعطي الصولة واهلمة، فكان أّمت من السبيت  امليزان، أعطي

  يف شغله].
ويف كالمـــه علـــى أنـــواع طبقـــات األوليـــاء، يقـــارن الشـــيخ بـــني اجليلـــي ورجـــل آخـــر ال 

): [ ومـنهم رضـي II:14فيقـول ( –وهللا أعلـم  –يسّميه، والراجح عندي أنّه السبيت 
الق<<اھر ف<<وق وھو[هللا عــنهم رجــل واحــد، وقــد تكــون امــرأة، يف كــل زمــان آيتــه 

لــه االســتطالة علــى كــل شــيء ســوى هللا، شــجاع، مقــدام، كبــري الــدعوى ، ]عب<<اده
حبق، يقول حقـا وحيكـم عـدال. كـان صـاحب هـذا املقـام شـيخنا عبـد القـادر اجليلـي 

نـــت لـــه صـــولة واالســـتطالة حبـــق علـــى اخللـــق. كـــان كبـــري الشـــأن، أخبـــاره ببغـــداد. كا
ن عبد القادر القه، ولكن لقيت صاحب زماننا يف هذا املقام. ولكن كمشهورة. مل اُ 

أمت يف أمــور أخــر مــن هــذا الشــخص الــذي لقيتــه، وقــد درج اآلخــر، وال علــم يل مبــن 
لـــذوق، يـــذكر الشـــيخ الســـبيت يف ا 248ويل بعـــده هـــذا املقـــام إىل اآلن ]. ويف البـــاب 

  ):II:548فيقول (
[... وكالمنــا مــرتبط بعضـــه ببعضــه، ألنّــه عـــني واحــدة وهــذا تفصـــيلها. ويعــرف مـــا 
قلناه من يعرف مناسبة آي القرآن يف نسق بعضها علـى بعـض، فيعـرف اجلـامع بـني 
اآليتني وإن كان بينهما بعد ظاهر، فذلك صحيح، ولكن البد من وجه جامع بني 

 مناســـب، هـــو الـــذي أعطـــى أن تكـــون هـــذه اآليـــة مناســـبة ملـــا جاورهـــا مـــن اآليتـــني
رمـــاين مـــن الاآل´ت، ألنّـــه نظـــم إهلـــي. ومـــا رأينـــا أحـــد ذهـــب إىل النظـــر يف هـــذا إال 

النحـويني، فــإّن لــه تفسـريا للقــرآن، أخــربين بــه مـن وقــف عليــه أنّـه حنــا يف القــرآن هــذا 
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د املغـــرب أL العبـــاس الســـبيت املنحـــى، ومـــا وقفـــت عليـــه. لكـــين رأيـــت مبـــراكش بـــبال
  صاحب الصدقات يسلك هذا املسلك وفاوضته فيه وكان من أصحاب املوازين].

  

وذكر عنـه أيضـا انّـه كـان يقـول: إّن احملتضـر لـه أن يوصـي مـن مالـه. ويعقـب الشـيخ 
) [ فـإّن احملتضـر مـا ميلـك مـن املـال إال الثلـث، فخـرج عّمـا ميلـك I:577عليه قـائال (
كلـه الـذي ميلكـه، وهـو حممـود   ئا، وأجـاز لـه الشـرع أن يتصـدق Lلثلـثوما أبقى شي

علــى حكــم األصــل، كمــا خــرج مــن عنــده رجــع إليــه  ايف ذلــك شــرعا، فلقــي هللا فقــري 
أو  ، صـــفر اليـــدين (...) فكـــان أفضـــل ممـــن مل يتصـــدق بـــذلك الثلـــث الـــذي ميلكـــه

  يه إشارة عجيبة].على ورثته وف هُ تصدق sقل من الثلث، وينوي مبا يبقيه أنه صدقُ 
  

ة لقتلــه، فــقّصــة الســبيت املشــهورة حــني اســتدعاه اخللييف الفتوحــات وقــد كــرر الشــيخ 
)I:572/(IV:496 فـاتقوا النـار ولـو بشـق متــرة. ولقـد ُوشـَي بـبعض شـيوخنا مــن ...] :(

أهل املوازنة Lملغرب عند السلطان sمر فيه حتفـه، وكـان أهـل البلـد قـد أمجعـوا علـى 
وما قيل فيه، ممّا يؤدي إىل هالكه. فأمر السـلطان zئبـه أن جيمـع النـاس ما ُوشَي به 

مجعوا على ما قيل فيه، ¹مر الـويل أن يقتلـه، وإن قيـل غـري أوحيضر هذا الرجل، فإن 
ذلــك، خلــي ســبيله. فجمــع النــاس مليقــات يــوم معلــوم، وعرفــوا مــا مجعــوا لــه، وكلهــم 

ف. فلّمـا جـيء Lلرجـل مـّر يف طريقـه على لسان واحد أنّه فاسق جيب قتله وال خمـال
ــاز فــاقرتض منــه نصــف رغيــف، فتصــّدق بــه مــن ســاعته. فلمــا وصــل إىل احملفــل  خبّب
وكان الوايل من أكرب أعدائه، أقيم يف الناس وقيل هلم: ما عندكم يف هـذا الرجـل ومـا 
تقولــون فيــه؟ ومســوه، فمــا بقــي أحــد مــن النــاس إال قــال هــو عــدل رضــي. فتعجــب 

وهلم خــالف مــا كــان يعلمــه مــنهم، ومــا كــانوا يقولــون فيــه قبــل حضــوره. الــوايل مــن قــ
فعلــم أّن األمــر إهلــي، والشــيخ يضــحك، فقــال لــه الــوايل: مــّم تضــحك ؟ فقــال: مــن 
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تعجبــا بــه وإميــاz، وهللا مــا مــن أحــد مــن هــذه اجلماعــة إال ويعتقــد  ρصــدق رســول 
ورأيتهـا أقـوى  لنـارفتـذكرت اّيف خالف ما شهد به وأنت كذلك وكلكم علـّي ال يل.

غضــبا مــنكم، وتــذكرت نصـــف رغيــف، ورايتــه أكــرب مـــن نصــف متــرة. ومسعــت عـــن 
يقـول: "اتقــوا النـار ولـو بشــق متـرة". فاتقيـت غضــبكم بنصـف رغيــف،  ρرسـول هللا 

:" إّن الصـــدقة لتطفـــئ  ρفـــدفعت األقـــل مـــن النـــار Lألكثـــر مـــن شـــق التمـــرة. قـــال 
هللا ذلـك، دفـع عـين شـركم وميتـة السـوء غضب الرّب وتدفع ميتة السـوء". وقـد فعـل 

بنصـــف رغيـــف مـــع حقـــارتكم وعظـــم صـــدقيت، فـــإّن صـــدقيت أعظـــم مـــن شـــق متـــرة، 
  وغضبكم أقل من غضب النار وغضب الرّب. فتعجب احلاضرون من قوة إميانه].

  

وقــد ذكــر هــذه القصــة أبــو الفــتح حممــد بــن عبــد الســالم بــن أمحــد بوســتة املراكشــي 
بلوغ اآلمال يف ذكر مناقب السادات السبع رجال)، عند ) يف كتابه: ( 1370(ت: 

)، وذكــر أّن اخلليفــة املــذكور هــو يعقــوب املنصــور. وذكــر 104ترمجتــه للســبيت (ص: 
أيضا قصته العجيبة مع بنت األمـرية الـيت حكاهـا الشـيخ وقـال عنهـا " شـهدzها ". 

حكايــة ): [I:675وهــي ( 597فكأpّــا وقعــت خــالل صــحبة الســبيت للشــيخ يف عــام 
شهدzها: قيل لبعض شيوخنا عـن بنـت مـن بنـات امللـوك، ممّـن كـان النـاس ينتفعـون 
¶ــا، وكــان هلــا اعتقــاد يف هــذا الشــيخ. فوجهــت إليــه ليــدخل عليهــا. فــدخل عليهــا، 
وامللك الذي زوجها عندها. فقام إليه السلطان إجالال، مث نظر إىل الشيخ وهـي يف 

تقضـــي. قـــال لـــه امللــك: مبـــاذا؟ قـــال: بـــديّتها  النــزع. فقـــال الشـــيخ: أدركوهـــا قبــل أن
اشــــرتوها. فجــــيء إليــــه بــــديتها كاملــــة، فتوقــــف النــــزع و الكــــرب الــــذي كانــــت فيــــه، 
وفتحــت عينيهــا وســلمت علــى الشــيخ. فقــال هلــا الشــيخ: ال sس عليــك، ولكــن مث 
دقيقــة بعــد أن حــل املــوت ال ميكــن أن يرجــع خائبــا، فــال بــّد لــه مــن أثــر، وحنــن قــد 
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فـــال ينصـــرف إال بـــروح مقبوضـــة، وأنـــت إذا  ،ن يـــده، وهـــو يطالبنـــا حبقـــهأخـــذzك مـــ
ا عنـدي مـن مبـال بعظـيم إعشت، انتفع بك الناس، وأنـت عظيمـة القـدر ال نفـديك 

هذا املوت ويل بنـت هـي أحـّب البنـات إّيل، أz أفـديك ¶ـا (...) مث قـام وخـرج إىل 
s فإنــك ال تقــومني للنــاس نفســك س: ´ بنيــة هبيــينابنتــه،قال البنتــه ومــا ¶ــا مــن ،

مقام زينب بنت أمـري املـؤمنني يف املنفعـة. فقالـت: ´ أبـت، أz حبكمـك قـد وهبتـك 
نفســي.فقال للمــوت : خــذها، فماتــت مــن وقتهــا. فهــذه عــني مســئلة اخلليــل وولــده 
صـــلى هللا عليهمـــا. فهـــذه املـــوازzت اإلهليـــة ال يعرفهـــا إال أهلهـــا. وعنـــدz أّن اجلعـــل 

نلتـزم أخـذ روح وال بــد. فـإzّ قـد رأينـا مثــل هـذا مـن نفوسـنا، فاشــرتيناه  البـّد منـه وال
وما أعطينا فيه روحا. وإّمنـا فعـل ذلـك الشـيخ حلـال طـرأ عليـه يف نفسـه أوجـب عليـه 

، υمـــا فعلـــه مـــن إعطـــاء ابنتـــه، ألن مشـــهده يف ذلـــك الوقـــت كانـــت قصـــة إبـــراهيم 
إن [ قـال هللا تعـاىل: . فـإن فهمـت مـا قلنـاه سـعدت.υفحكـم عليـه حـال إبـراهيم 

هللا اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھ<م الجن<ة یقتل<ون ف<ي 
يعـين اجلنـة (...) فكـان مشـهد  ]سبیل هللا فیقتلون ویُقتلون وعد علی<ھ حق<ا

، وكـان مشــهدz حنــن يف هــذه املســئلة ]فیقتل<<ون ویُقتل<<ون[الشـيخ مــن هــذه اآليــة 
عنـده حـّي وال بـّد، فأعطينـا العـوض الـذي ان كـعني الشراء ال غري وهو احلّي، فمن  

اشـــرتينا بـــه حياتـــه، فبقـــى حيـــا ومـــا ظهـــر للمـــوت أثـــر يف ذلـــك املشـــهد، فهـــذه آÒر 
األحـوال علـى قـدر الشـهود، وهـي علــوم األذواق، فهـي عزيـزة املنـال، مـا كـل عــارف 

  يعرفها، وهي موازين ال ُختطيُء، فإpا Lلوضع اإلهلي...].
واصبر لحك<م رب<ك [من يقول عنه إّن هجريه اآليـة  ويف مراكش صحب الشيخ

) [... رأيت حممـد املراكشـي مبـراكش، وكـان يكـاثرين IV:148قال ( ]ك بأعیننافإنّ 
ليال وpارا. وكان هذا هجريه دائمـا، فمـا رأيتـه ضـاق صـدره مـن شـيء قـط. وكانـت 
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،zلفرح والضحك، فتفرج عنه يف نظرL وهو يتنقل  الشدائد متر عليه، فال يتلقها إال
مــن فــرح إىل فــرح، ومــن ســرور إىل ســرور. فكنــت أقــول لــه: هــل تصــرب علــى حلــول 
هذه النوازل املكروهة طبعا؟ فقال: ملا صربت أّوال فأنتج يل ذلك الصرب على احلكم 
اإلهلــي مشــاهدة العــني، فشــغلتين عــن كــل حكــم فــال أتلقــاه إال بــه، فهــو جمــين، فــإ´ه 

 رؤييت، وأنتم ترون حكـم النازلـة يف صـوريت، وكـل عنـد أسأل، فإّن النوازل به تنزل يف
نظـره. مث كــان هـذا الشــخص مـن أحفــظ النـاس علــى أوقـات عبادتــه، وهللا مـا رأيــت 

مــن إخــواين علــى فراقــي حــني فارقتــه إىل   عــده يف هــذا املقــام. ومــا حتســر أحــدمثلــه ب
العــني الــيت  هــذه الــبالد مثــل حتســره علــى فراقــي. وكــان يقــول يل: وهللا لــوال مشــاهدة

لسـافرت معـك، فـوهللا مـا يغيـب عـين منـك أال  يَّ ـحجبتين عن نفوذ احلكـم الـرLين فـ
حتول صورة احلق إىل صورة أخرى، فأشهده غيبا وحمضرا. وهـذا ذوق عجيـب. كـان  
كثـــري األدب، كثـــري الكـــالم، يكـــاد ال يصـــمت أبـــدا عـــن داللـــة النـــاس علـــى هللا عـــز 

أz أؤدي فريضـيت يف كالمـي، وأنـت Lخليـار يف وجل؛ فإذا قيـل لـه يف ذلـك، يقـول: 
مــا أتكلــم مــع مــن ال  ، جمالســيت واإلصــغاء إىل مــا نــورده، أz أتكلــم مــع مــن يســمع

  يسمع ].
  

): [ II:436ويف مراكش حصلت للشيخ أحدى مشـاهده العرشـية الـيت يقـول عنهـا (
كين أشـهدÊا، واعلم أّن هذا العرش قد جعل هللا له قوائم نورانية ال أدري كم هي، ل

ونورها يشبه نور الربق. ومع هذا، فرأيت له ظال فيه من الراحة مـا ال يقـدر قـدرها. 
وذلك الظل ظل مقعر هذا العـرش حيجـب نـور املسـتوي، الـذي هـو الـرمحن. ورأيـت 
الكنز الذي حتت العرش الذي خرجت منـه لفظـة " ال حـول وال قـوة إال L¿ العلـي 

ورأيت حتتـه كنــوزا كثـرية أعرفهــا. ورأيــت ،صــلوات هللا عليــه العظـيم ". فــإّذا الكنـز آدم
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فرأيـــت فيهـــا طـــائرا مـــن أحســـن الطيـــور، فســـّلم علـــّني ، طيـــورا حســـنة تطـــري يف زوا´ه
فأُْلِقَي يل فيه أن آخذه صحبيت إىل بالد املشرق. وكنت مبدينة مراكش حني كشف 

فــاس، ســأل هللا  يل عــن هــذا كلــه، فقلــت: ومــن هــو؟ قيــل يل: حممــد احلّصــار مبدينــة
الرحلــة إىل بــالد املشــرق فخــذه معــك. فقلــت: الســمع و الطاعــة. فقلــت لــه: وعــني 

ىل مدينــة فــاس ســألت عنــه، إذلــك الطــائر تكــون صــحبيت إن شــاء هللا. فلمــا جئــت 
فجـــأين فقلـــت لـــه: ســـألت هللا يف حاجـــة ؟ فقـــال: نعـــم ســـألته أن حيملـــين إىل بـــالد 

وأz أنتظرك من ذلـك الزمـان. فأخذتـه صـحبيت املشرق، فقيل يل: إّن فالz حيملك، 
، وأوصــلته إىل الــد´ر املصــرية ومــات ¶ــا رمحــه هللا]. ويف مشــاهدة عرشــية 597ســنة 

)، يقـول الشـيخ: إّن هللا تعـاىل أنزلـه يف أفضـل قـوائم العـرش: [ وهـي III:431أخرى (
مــا مث خزانــة الرمحــة، فجعلــين رحيمــا مطلقــا مــع علمــي Lلشــدائد، ولكــن علمــت أنّــه 

شدة إال وفيها رخاوة، وال عذاب إال فيه رمحة، وال قبض غال وفيه بسط، وال ضيق 
  إال وفيه سعة، فعلت األمرين].

وبصــحبة حممــد احلّصــار و احلبشــي، ســافر الشــيخ مــن فــاس الــيت زار فيهــا أولياءهــا 
رة وداع أخــري وتوّجـه لتلمســان، فـزار ضــرحيي شـيخه أيب مــدين  األحيـاء واألمـوات ́ز

الــه حييــي بــن يغــان، وودّع إخوانــه مــن الصــاحلني أحيــاءا وأمــوا�، وتوّجــه إىل جبايــة وخ
ليجتمـــع مـــع أصـــحاب أيب مـــدين. وفيهـــا رأى مبشـــرة يقـــول عنهـــا ( كتـــاب البـــاء /  

فرأيــت ليلــة أّين نكحــت  597: [ كنــت ببجايــة يف رمضــان ســنة 49كتــاب الكتــب 
تــه بلــذة عظيمــة روحانيــة، مث جنــوم الســماء كلهــا، فمــا بقــي جنــم يف الســماء إال نكح

أكملت نكاح النجوم، أعطيت احلروف، فنكحتها كلهـا يف حـال إفرادهـا وتركيبهـا. 
وشـخص يل حـرف (ف) الـذي هـو فـاء اليـاء الظرفيـة، فأعطينـه فيهـا سـرا إهليـا يــدل 
علـــى شـــرفها ومـــا أودع هللا مـــن اجلـــالل عنـــدها. وعرضـــت قصـــيت هـــذه علـــى رجـــل 

بارÊا، وقلت للـذي عرضـها عليـه ال تـذكرين. فلمـا ذكـر عارف كان بصريا Lلر́ؤ وع
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املنــام لــه، اســتعظم ذلــك وقــال: هــذا هــو البحــر الــذي ال يــدرك قْعــره. صــاحب هــذه 
الر́ؤ يفتح له من العلوم العلوية وعلوم األسرار وخـواص الكواكـب و احلـروف مـا ال 

الـر́ؤ يكون بيد أحد من اهل زمانه. مث سكت ساعة وقال: إن كان صاحب هـذه 
يف املدينة، فهو هذا الشاب الذي وصل إليهـا ومسّـاين. فبهـت صـاحيب وتعّجـب، مث 
. قـال:  قال: وما هو إال هو، فال ختف عين. فقال صاحيب: نعم هـو صـاحب الـر́ؤ
ال ينبغـي أن يكـون يف هـذا الزمـان إال لـه، فعســى أن حتملـين إليـه حـىت اسـلم عليــه . 

نين، فأمرتـــه أن ال يعـــود إليـــه؛ فســـافرت عـــن فقـــال: ال أفعـــل حـــىت أســـتأذنه. فســـتأذ
قريب، فلم أجتمع به]. ومن جباية توجه الشيخ مع رفاقه على تونس متبعا الساحل 

): III:261حســبما يبــدو مــن ذكــره ملــدن ســاحلية Lلشــرق اجلزائــري يف نّصــه التــايل (
ه [... وقد رأينا حيواz علـى فـرد رِجـل وقـد خـرج مـن صـدره شـبه درة احملتسـب حيركـ

حتريـــك اجلنـــاح ويعـــدو بتلـــك احلركـــة و حيـــرك رجلـــه الواحـــدة، حبيـــث أّن الســـابق مـــن 
  اخليل ال يلحقه بني القل وجيجل ببالد املغرب].

ــا وصــل تــونس، نــزل عنــد الشــيخ عبــد العزيــز املهــدوي، فمكــث معــه حنــو تســعة 
ّ
ومل

-I:9أشهر حسب نّصه التايل الذي خياطب فيـه عبـد العزيـز، يف خطبـة الفتوحـات (

) فيقول: [... فكـأّن وليّـه مـا غـاب عنـه مبـا عـرف منـه. وإن كـان الـوّيل أبقـاه هللا 10
متــام  إلقــد أصــاب صــفاء وده بعــض كــدر لعــرض، وظهــر منــه انقبــاض عنــد الــوداع 

غــرض، فقــد غمــض وليــه عــن ذلــك جفــن االنتقــاد، وجعلــه مــن الــوّيل أبقــاه هللا مــن  
أشــهر دون أ´م يف العــيش األرغــد كــرمي االعتقــاد (...) وكانــت اإلقامــة معــه تســعة 

ولـه األهىن، روح وشبح، وقد جاد كل واحد مّنا بذاته على صـفيه ومسـح. ويل رفيـق 
وكالمهـا صـّديق وصـديق، فرفيقـه شـيخ عاقـل، حمصـل ضـابط، يعـرف sيب عبـد رفيق 

هللا بن املرابط، ذو نفس أبية، وأخالق رضية، وأعمال زكية، وخالل مرضـية، يقطـع 
ا وقـــرآz، ويـــذكر هللا علـــى أكثـــر أحيانـــه ســـرا وإعـــالz، بطـــل يف ميـــدان الليـــل تســـبيح
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، مفـرق بـني ملنازل واملنازالت، منتصف يف حالهاملعامالت، فهم ملا يرد به صاحب ا
ا األربعــة األركــان الــيت قــام عليهــا نــحقــه وحمالــه، وأّمــا رفيقــي (...) حبشــي (...) فك

ا احلال، الحنـراف قـام بـبعض احملـال، شخص العامل واإلنسان. فافرتقنا وحنن على هذ
  ه].رَّ فإّين كنت نويت احلج و العمرة، مث أسرع إىل جملسه الكرمي الكَ 

واعلـم ): [I:667وخالل إقامته هذه يف تونس، سبق للشيخ لوح عجيب قال عنه ( 
أن خيرجـــه فينفقـــه، مث بـــدا لـــه يف  ρأّن هللا قـــد أودع يف الكعبـــة كنـــزا أراد رســـول هللا 

، فهو فيـه ρحة رآها، مث أراد عمر بعده أن خيرجه، فامتنع اقتداء برسول ذلك مصل
إىل اآلن. وأّمـــا أz، فســـيق يل منـــه لـــوح مـــن ذهـــب جـــيء بـــه إّيل، وأz بتـــونس ســـنة 

، فيه شـق غلظـة إصـبع، عرضـه شـرب، وطولـه شـرب وأزيـد، مكتـوب عليـه بقلـم ال 598
أن يـرّده إىل موضـعه أدL مـع  أعرفه، وذلـك لسـبب طـرأ بيـين و بـني هللا. فسـألت هللا

، ولـــــو أخرجتـــــه إىل النـــــاس لثـــــارت فتنـــــة عميـــــاء؛ فرتكتـــــه أيضـــــا هلـــــذه ρرســـــول هللا 
ما تركه سدى، وإّمنا تركه ليخرجه القائم sمـر هللا يف آخـر الزمـان،  ρاملصلحة، فإنّه 

الــذي ميــأل األرض قســطا و عــدال، كمــا ملئــت جــورا وظلمــا، وقــد ورد خــرب روينــاه 
zه من إخراجه على يد هذا اخلليفة...].فيما ذكر  

، أحبـــر الشـــيخ مـــن تـــونس إىل اإلســـكندرية، حيـــث لقـــي 598ويف شـــعبان مـــن عـــام 
وكـــان حيكـــم مصـــر يف ذلـــك العهـــد ، )II:425رجـــاال صـــاحلني مـــن رجـــال األنفـــاس (

إىل  596) الذي توىل مـن سـنة 589السلطان العادل أخو صالح الدين األيويب (ت:
سفره إىل القاهرة، ونزل عند شيخه الذي قرأ عليه القرآن لشيخ امث واصل .615سنة 

). وكــاz قــد هــاجرا 616و هــو صــيب، حممــد اخليــاط وأخيــه أيب العبــاس احلريــري (ت:
إذا كــان الشــيخ يكــّن إجــالال حملمــد، فلــه حتفــظ مــن أخيــه . و 590مــن األنــدلس عــام 

مـن رسـالة صـفي محـد يشـو¶ا تـوتر كمـا يظهـر أأمحد. فكانت الصحبة بـني الشـيخ و 
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الدين بن أيب منصور تلميذ أمحد ، وكما يظهـر أيضـا مـن كـالم الشـيخ حـول أمحـد. 
يف معرفــة الســبب الــذي يهــرب منــه املكاشــف إىل عــامل الشــهادة إذا  52ففــي البــاب 

) يقـــول عنـــه: [... املكاشـــف الـــذي يهـــرب إىل عـــامل الشـــهادة عنـــدما I:267أبصــره (
ذا احلريـري رمحـه هللا، فإنّـه كـان إ أمحـد العصـاد يرى ما يهولـه يف كشـفه مثـل صـاحبنا

أخــذ ســريع الرجــوع إىل حســه Lهتــزاز واضــطراب، فكنــت أعتبــه وأقــول لــه يف ذلــك، 
ه. ولـو علـم املسـكني أنّـه لـو فـارق املـواّد، أرافيقول أخاف وأجـنب مـن عـدم عيـين ملـا 

يثبـت  رجع النفس إىل مستقره وهو عينه، ورجع كل شيء إىل أصـله (...) و الـذي
  ذا دخل عبدا...].ك، أعين عند الوارد، إمنا يثبت إهنال

  

يصـف  –هـي أّول رسـالة يف كتـاب الكتـب  –وأخطر من هـذا، جنـد رسـالة للشـيخ 
فيهــا حــال أمحــد ويســعى إلصــالحه. نوردهــا كاملــة ملــا فيهــا مــن الفائــدة، وقــد بعثهــا 

ري، املعــروف Lبــن الشــيخ لعمــاد الــدّين أيب القاســم عبــد الــرمحن بــن عبــد العلــي املصــ
الســـّكري، الـــذي تـــوىل منصـــب قاضـــي القضـــاة يف مصـــر، وهـــو مـــن تالميـــذ الشـــيخ 

 –القرشــي والشــيخ أيب املنصــور، والــد صــفي الــّدين، مؤلــف الرســالة املشــهورة Lمســه 
( حقق رسالته وترمجها للفرنسية و نشـرها األسـتاذ  –هو تلميذ أمحد احلريري الذي 

يقول: [ ورأيت بدمشق الشـيخ اإلمـام العـامل العـارف  ). وفيها1986داود جريل عام 
حميي الدين بن العريب، وكان من أكرب علماء الطريق، مجع بني سائر العلوم الوهبية، 
وشــهرته عظيمــة وتصــانيفه كثــرية. وكــان غلــب عليــه التوحيــد علمــا وُخُلقــا وحــاال، ال 

مواجيـد وتصـانيف. يكرتث Lلوجود كان مقـبال أو معرضـا. ولـه أتبـاع علمـاء أرLب 
وكان بينه وبـني سـيدي األسـتاذ احلـرار (احلريـري) إخـاء ورفقـة يف السـياحات، رضـي 

  هللا تعاىل عنه].
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ونــص رســالة الشــيخ هــو: [ ســالم علــى ولّيــي يف هللا تعــاىل، أيب القاســم العمــاد ابــن 
 الســـكري، أبقـــاه هللا حمفوظـــا، وبعـــني الصـــون والرعايـــة ملحوظـــا، ورمحـــة هللا وبركاتـــه.

اعلـــم أيّـــدك هللا أّن احلقـــائق ال تتبـــدل، وأن مواجيـــد احلـــق ال تـــزل تـــرد علـــى قلـــوب 
الواجــدين وتتنــزل، فلــو بلغــت أقصــى مــا إليــه االنتهــاء، وبــرزت مــن جــالل احلجــب 
العزة والبهاء، ال تزل حتت إمكـان األدلـة العقليـة موجبـة هلـا أو سـاكتة عنهـا األلسـن 

أئمتنـا:" علمنـا هـذا مقيـد Lلكتـاب و السـنة".  الشرعية. وهلذا قال اجلنيد وغريه مـن
ومـا خاطـب سـبحانه إال أويل النهـى واأللبـاب، وليغتـنم وليـي أبقـاه هللا حصـول هـذا 
الفقري املنقطـع الواقـف مـع ومهـه وخيالـه، واحملجـوب مبـا جتلـى لـه مـن صـورة مثالـه أيب 

أن يفتح لـه  العباس اخلياط، ووقوعه يف حبالتك، وحبسه يف دارة هالتك، عسى هللا
ـــه عـــن مراســـم توحيـــده، وتوقفـــه عـــن  طريـــق احلـــق علـــى يـــديك، وذلـــك sن تعـــرب ل
حقيقة وجوده، فإنّه قد ملكته شبه كالشبه، وال تفّطن لغوائلها وال انتبه. فقد قـيض 
هللا مــن حضــرة االبــتالء واملكــر، قــرzء زيّنــوا لــه ســوء عملــه، وفســحوا لــه يف جمــالس 

مبحال مـن القـول وزور، فـإذا خلـوا دونـه ضـحكوا عليـه، أمله، ودلوه بغرور، ومتلكوه 
وال يعلم املسكني أنّه سقط يف يديه، وهو وهللا رجل يقصد اخلري وال يعرف طريقـه، 
ويظن احلق فيما ال يعلم حتقيقه. وأشّد شبهة ملكته فأهلكته، توحيده بنفي السوى 

نســب إىل  الثابــت عينــه، والصــحيح بكــل دليــل كونــه؛ ومــن جحــد عــني وجــوده، أو
نفســه مــا ال تقتضــيه مراســم حــدوده، sن يقــول أنّــه عــني معبــوده، فــال خفــاء جبهلــه، 
ولنســأل هللا أن يلحقنــا sهلــه. فلــو كــان مبعــزل عــن قرzئــه، ألخــذs zهــداب ردائــه، 

  فتال فيكم هلذا األمر من أعظم األجر، والّسالم].
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، جنـــدها أيضـــا يف مراســـلة والشـــيخ –أو احلـــرار  –وتـــوتر العالقـــة بـــني أمحـــد احلريـــري 
بينهمــا، ذكرهــا صــفي الــدين بــن أيب املنصــور، تلميــذ احلــرار يف رســالته حيــث يقــول 
عــن شــيخه أمحــد: [ وكتــب لــه الشــيخ حميــي الــدين بــن العــريب كتــاL مــن دمشــق قــال 
فيـه: " ´ أخــي، أخــربين مبـا جتــدد لــك مـن الفــتح". قــال يل الشـيخ: اكتُــب قــل لــه:" 

النظـر عجميـة اخلـرب ". فكتـب إليـه ابـن العـريب:" توجـه إيل  جرت أمور وردت عربيـة
كتــب قــل ا بباطنــك وأجيبــك عنهــا ببــاطين". فعــز ذلــك علــى الشــيخ منــه، فقــال يل: 

له: " أشهدت األولياء دائرة مستديرة، يف وسطها اثنان، أحدمها الشيخ أبو احلسـن 
قيـت متحـريا بن الصـباغ واآلخـر رجـل أندلسـي". فقيـل يل: أحـدمها هـو الغـوث". فب

ال أعلم من هو منهما، فظهرت هلما اآلية، فخرا ساجدين. فقيل يل: " الـذي يرفـع 
. فرفــع األندلســي رأســه أوال، فتحققتــه، فوقفــت إليــه "رأســه أوال هــو القطــب الغــوث

وســألته ســؤاال بغــري حــرف وال صــوت. فأجــابين بنفثــة نفثهــا، فأخــذت منهــا جــوايب، 
كـــل ويل بقســــطه. فــــإن ´ أخــــي ¶ــــذه املثابــــة،   وســـرت لســــائر دائــــرة األوليــــاء، أخــــذ

  حتدثت معك من مصر". فلم يعد يكتب يف ذلك شيئا]. 
  

وكــان الشــيخ قبــل لقائــه Lألخــوين أمحــد وحممــد قــد نــزل يف خانقــاه ســعيد الســعداء، 
حيث تقطـن مجاعـات تنتسـب إىل التصـوف، امشـأّز الشـيخ مـن أحـواهلم، فعـّرب عنهـا 

ردهـا مـع اختصـار كالمـه:" فـأّول مـا وصـلت إىل هـذه يف مقّدمه ( روح القدس) ونو 
الــبالدن ســـألت عـــن أهـــل هـــذه الطريقـــة املثلــى، عســـى أن أجـــد مـــنهم نفحـــة الرفيـــق 
األعلى. فحملت إىل مجاعة قد مجعتهم خانقاه عالية البنـاء، واسـعة الفنـاء، فنظـرت 

ترحيــل إىل مغـزاهم املطلــوب، ومنحــاهم املرغـوب بتنظيــف مرقعــاÊم، بـل مشــّهراÊم، و 
حلــاهم، غــري أpّــم يــّدعون أّن أهــل املغــرب أهــل حقيقــة ال طريقــة،وهم أهــل طريقــة ال 
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حقيقـــــة، وكفـــــى ¶ـــــذا الكـــــالم فســـــادا، إذ ال وصـــــول إىل احلقيقـــــة إال بعـــــد حتصـــــيل 
الطريقـــة. وقـــد قـــال أبـــو ســـليمان الـــداراين رمحـــه هللا: إّمنـــا حرمـــوا الوصـــول لتضـــييعهم 

ديد، شــيطانه مريــد، وجبــاره عنيــد، علمــاء ســوء األصــول. فالزمــان ´ وليــي اليــوم شــ
يطلبــون مــا ¹كلــون، وأمــراء جــور حيكمــون مبــا ال يعلمــون، وصــوفية صــوف sعــراض 
الدنيا موشـوحون وموسـومون، اختـذوا ظـاهر الـّدين شـركا للحـرام؛ فـوهللا مـا أراهـم إال  

ت مثـل : " ليجاءن sقوام يـوم القيامـة معهـم مـن احلسـناρكما ُرِوَي عن رسول هللا 
جبــال Êامــة، حــىت إذا جــيء ¶ــم جعــل هللا أعمــاهلم هبــاء، مث قــذفهم يف النــار،(...) 

ذا ن وهنـا مـن الليـل، ولكـنهم كـانوا إأما إpم كـانوا يصـومون ويصـلون، وكـانوا ¹خـذو 
عرض هلم شيء من احلرام، وثبوا عليه، فأدحض هللا عز وجل أعمـاهلم". أيـن هـؤالء 

ذه الــبالد مــن يلــبس ســراويل الفتيــان وال يســتحي يف مــن أهــل هللا ؟! ولقــد لقيــت ¶ــ
مــن الــرمحن، ال يعــرف شــروط الســنن والفــرائض، وال يصــلح أن يكــون خــدميا  ذلــك

يف املــراحيض، يــدخل بيــنهم الصــادق و الصــّديق فُيْجَهــل، والعــارف املــتمكن فُيــرتك 
 ويُهمل. ولقد اجتمعت مـع شـيخ يُـدعى فـيهم بشـيخ الشـيوخ، فـزعم أن لـيس ¿ يف

 –املغـــرب مـــن يعـــرف الطريـــق إىل هللا. فأبـــدينا لـــه يســـرا ممّـــا وهبـــك هللا مـــن األســـرار 
مث أعقبنــاه بــبعض أحــوال ســّيدz أيب مــدين خالصــة  –خطــاL للمهــدوي يف تــونس 

األبـــرار، فبقـــى مبهـــو� ممّـــا مســـع. مث ألقـــى عليـــه بعـــض أصـــحابنا مســـألة مـــن احلقـــائق 
أدري شيئا، فقلت له: هذا حالك معـي، وأz  على أن قال: الاإلهلية، فوهللا ما زاد 

فــيهم أو اُْنَسـَب إلــيهم، فكيـف بــك لـو الحظــَت  أنقـص حظــا وأحقـر قــدرا أن أُذكـر 
كـــرباء املغـــرب ؟ فســـّلم واستســـلم. وأّمـــا أهـــل الســـماع والوجـــد يف هـــذه الـــبالد، فقـــد 
 اختــذوا ديــنهم هلــوا ولعبــا، ال تســمع إال مــن يقــول لــك: رأيــت احلــق وقــال وفعــل. مث
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ال لـذة نفسـانية وشـهوة إتطالبه حبقيقة مينحها أو بسّر استفادة يف شطحه، فال جتـد 
  ما دام املغرور اآلخر بشعره ينهق]. ، على لسانه الشيطان فيصعق خشيطانية، يصر 

-II:366مـن الفتوحــات ( 182/183وقـد أوضـح الشــيخ موقفـه مــن السـماع يف البــابني 

مــل ه[ فــال ينبغــي للمــؤمن الكــيس أنــه ي ):IV:270) ويف هــذا املوضــوع يقــول (368
ومـا ينطـق عـن [شيئا من كالم هللا، وال كالم املبلغ عن هللا. فإّن هللا تعاىل يقول فيه 

ــــا، وهــــم يف هــــذا الزمــــان أصــــحاب  مّ . وقــــد ذ]اهلــــوى ــــنهم هلــــوا ولعب قومــــا اختــــذوا دي
  السماع، أهل الدف و املزمار، نعوذ L¿ من اخلذالن:

  

  البسيط
  Lلّدف واملزمار واللعب        لكـنما الدين Lلقـرآن واألدبما الّدين 

  ملا مسعت كتـاب هللا حـركين        ذاك السماع وأدنـاين من احلجب
  حىت شهدت الذي ال عني تبصره        إال الذي شاهد األنوار يف الكتب

  مشاهده يف مصر
  

بعــــض فقهــــاء مصــــر  ) يف كتابــــه ( عنــــوان الدرايــــة) أنّ 704وقــــد ذكــــر الغربيــــين (ت: 
احلسن علي بـن أيب  أLحكموا Lإلعدام على الشيخ بسبب شطحاته، لكن الشيخ 

ه من تنفيذ احلكم. لكن الغربيين الذي قذنصر فتح بن عبد هللا البجائي شفع له وأن
هو أّول من ذكر هذه الرواية بعد حنو قـرن مـن وجـود الشـيخ بـن العـريب يف مصـر، مل 

عهـــا أو أقرأهـــا، كمـــا ال توجـــد أدىن إشـــارة إليهـــا يف كتـــب يـــذكر ســـندها وال ممّـــن مس
الشـــيخ او تالميـــذه أو املـــؤرخني املعاصـــرين لـــه. والـــرّاجح كمـــا أثبتتـــه الســـّيدة عـــّداس 

)A:230-232 أّن مـا رواه الغربيــين وهــم، خصوصــا أنّـه زعــم أّن الشــيخ كــان يســّمى (
ومل 638و أنّــه تــويف عــام . والثابــت املشــهور هــL640بــن ســراقة، وأنــه تــويف حــوايل عــام 
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Lبــن ســراقة، وإّمنــا هــو لقــٌب ألحــد أصــحابه، وهــو الفقيــه الصــويف حمــي  أصــاليُلقــب 
الــدين أبــو بكــر، مــدير دار البهائيــة حبلــب، مث رئــيس دار احلــديث مبصــر بــني عــامي 

  هـ.662هـ وتوىف عام 660و 656
اضرة األبرار حم ويف مصر وقعت للشيخ إحدى وقائعه يف عامل املثال ، ذكرها يف (

П  :54  ] : و وذلك أين بت يف مجاعة من الصاحلني منهم أب…) ونصها
عبد هللا العباس احلريري اإلمام بزقاق القناديل مبصر ، وأخوه حممد اخلياط ، و 
فسي املروزي ، وحممد اهلامشي اليشكري ، وحممد بن أيب الفضل . فرأيت ن

ث من ذواتنا ، يه نور سوى ما ينبعواجلماعة يف بيت شديد الظلمة ، وليس لنا ف
ا شخص من فكانت األنوار تنفهق علينا من أجسامنا فنضيء ¶ا ، فدخل علين

ه : فما أحسن الناس وجها ومنطقا فقال : أz رسول احلق إليكم ، فكنت أقول ل
 العدم ، جئت به من رسالتك ؟ فقال : اعلموا أن اخلري يف الوجود ، والشر يف

فاته ، وفين جوده ، وجعله واحدا يف وجوده ، ختلـّق sمسائه وصأوجد اإلنسان بو 
كان هو ال أنت عنه مبشاهدة ذاته ،فرأى  نفسه بنفسه ، وعاد العدد إىل أسه ، ف

 . فأخربت اجلماعة Lلواقعة ، فسروا وشكروا هللا . 
مث وضــعت رأســي يف جيــيب ، فنظمــت يف نفســي أبيــا� يف املعرفــة ، وzم أصــحايب ، 

يقظ عبــد هللا وzداين : ´ أL عبــد هللا  ، فلمــا أجبتــه كــأين zئــم فقــال يل : مــا فاســت
أنت بنائم ، أنت تعمل شعرا يف معرفة هللا وتوحيده . فرفعت رأسي وقلت له : مـن 
أين لك هذا ؟ فقال يل : رأيتك تعقد شبكة رفيعة ، فأولت اخليوط املنثورة تعقدها 

ما منثورا تنظمه ، فقلت هذا يعمل شـعرا . قلـت شبكة معاين متفرقة جتمعها ، وكال
له : صدقت ، فمن أين عرفت أنه يف معرفة هللا وتوحيده ؟ قال : قلـت الشـبكة ال 
يصاد فيها إال ذو روح  حي عزيز املأخذ ، فلم أجـد شـعرا فيـه روح وحيـاة وعـزة إال 
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ه أعجب إلينا من الـر́ؤ . رضـي هللا عـنهم  فيما يتعلق L¿ تعاىل . فكان �ويل ر́ؤ
ومــن وقــائع الشــيخ مــع احلريــري ، عنــدما زار مصــر املــرة الثانيــة مــا ذكــره يف  ]أمجعــني
[ولقد أخربين أبـو العبـاس  :يف معرفة أسرار الصالة يف الفتوحات ، قال  69الباب 

يقي أنه كـان ميشـي معـه يف  احلريري مبصر سنة ثالث وستمائة عن أيب عبد هللا الق́ر
وكان قد اشـرتى قصـرية صـغرية البـن صـغري كـان عنـده ليبـول فيهـا . سويقة وردان ، 

فضــمهم منــزل والقصــرية عنــده جديــدة ومعهــم رجــال صــاحلون ، فــأرادوا أكــل شــيء 
فطلبــوا إدامــا ¹تــدمون بــه فــاتفق رأيهــم علــى أن يشــرتوا قطــارة الســكر فقــالوا : هــذه 

عـدوا ¹كلـون إىل القصرية ما مسـها قـذر وهـي جديـدة علـى حاهلـا فملئوهـا قطـارة وق
أن فرغوا وانصرف الناس ومشى صاحب القصرية مع أيب العباس ، قال أبـو العبـاس 
يقــي القصــرية  : فــوهللا لقــد مسعــت sذين هــذه ومســع معــي الشــيخ أبــو عبــد هللا الق́ر
وهــي تقــول : بعــد أن أكــل ّيف أوليــاء هللا أكــون وعــاء للقــذر ؟ وهللا ال كــان ذلــك ، 

علــى األرض فتكســرت . قــال أبــوا العبــاس : فأخــذz  وانتفضــت مــن يــده وســقطت
مـــن كالمهـــا حـــال . فلمـــا قـــال يل ذلـــك قلـــت لـــه : إنكـــم غبـــتم عـــن وجـــه موعظـــة 
القصــرية إ´كــم لــيس األمــر كمــا زعمــتم ، وكــم مــن قصــرية أكــل فيهــا مــن هــو خــري 
منكم وبعد ذلك استعملت يف القـذر ، وإمنـا قالـت لكـم : ´ إخـواين ال ينبغـي لكـم 

جعل هللا قلوبكم أوعية ملعرفته وجتليه أن جتعلوها وعاءا لألغيار ، وما pـاكم  بعد أن
هللا أن تكون قلوبكم وعاء لـه ، مث تكسـرت أي هكـذا فكونـوا مـع هللا ، فقـال يل : 

  ما جعلنا Lلنا ملا نبهتنا عليه .
محــد و حممــد، مــرض حممــد. وكــاz قــد أبعــد أن قضــى الشــيخ رمضــان مــع األخــوين 

مرافقـــة الشـــيخ للحـــج، فمنعهمـــا املـــرض، وفارقهمـــا الشـــيخ ويف قلبـــه مـــن  عزمـــا علـــى
). لكنـــــه مل يتوجــــه مباشــــرة للحجــــاز، بــــل ذهـــــب 93فراقهمــــا هليــــب كمــــا ذكــــر (ر:
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رة مقــام إبــراهيم اخلليــل رة املســجد األقصــى Lلقــدس.  υلفلســطني لــ́ز حبــربون مث لــ́ز
رة رســول هللا  يـــذهب إىل مكـــة املكرمـــة ، قبـــل أن  ρومنــه توجـــه للمدينـــة املنـــورة لـــ́ز

  ليقضي مناسك احلج، وليقيم هناك ملّدة تزيد عن سنتني.
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 الخامس
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  الشيخ مع الكعبة
  

  املنسرح
  ´ رحـمة هللا للـعباد      أودعـك هللا يف اجلماد

  ´ بيت رّيب ´ نور قليب     ´ قـرة الـعني ´ فؤادي
  حقا    ´ حـرميت ´ صفا ودادي´ سّر قلب الوجود  

  ´ كعبة هللا ´ حيـايت     ´ منهج السعد ´ رشادي
  قد انقضى ليلنا حـثيثا    وما انقضى يف اهلوى مرادي  

                                              )I:701(  
  

ه ، تطــابق حــّج الشــيخ احلســي مــع حّجــه الروحــي، فبإمتامــ598عنــد الكعبــة ويف عــام 
للـــركن اخلـــامس يف اإلســـالم، ّمت لـــه الـــتمكن الكامـــل يف مقـــام الوراثـــة احملمديـــة الـــذي 

إىل يــوم  υا شــاهد مجيــع األنبيــاء واألوليــاء وأتبــاعهم مــن آدم ، ملــ586ُبّشــر بــه عــام 
، وتوّســطه يف فــاس عــام 590القيامــة. ودخــل الشــيخ هــذا املقــام وهــو يف تــونس عــام 

ا حتقق Lملقام األمحدي594
ّ
، وكشف له ذوقا عـن ختميتـه. مث رسـخ فيـه بدخولـه ، مل

. وأخـريا اعتلـى أوج عرشـه يف حجـه هـذا 597ملقـام القريـة، وهـو متوّجـه ملـراكش عـام 
. وصـــف الشـــيخ هـــذا االعـــتالء يف فاحتـــة الفتوحـــات، فقـــال مـــع اختصـــار 598عـــام 

 ) [... والصــالة علــى ســّر العــامل ونكتتــه الــذي شــاهدته عنــد إنشــائيI:2-9لكالمــه (
هـــذه اخلطبـــة يف عـــامل حقـــائق املثـــال يف حضـــرة اجلـــالل، مكاشـــفة قلبيـــة يف حضـــرة 
غيبيــة، ومجيــع الرســل بــني يديــه مصــطفون وأمتــه عليــه ملتفــون، واملالئكــة بــني يديــه 
وحـول عرشـه صـافون وحـافون، والصـّديق علــى ميينـه األنفـس، والفـاروق علـى يســاره 
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وعلــي كــرم هللا  ]Lυخلــتم عيســى  األقــدس، واخلــتم بــني يديــه قــد حثــا ( يعــين الشــيخ
وجهه يرتجم عن اخلتم بلسانه، وذو النورين مشتمل برداء حيائه، مقبل علـى شـأنِه، 
فالتفـــت الســـّيد األعلـــى فـــرآين وراء اخلـــتم الشـــرتاك بيـــين وبينـــه يف احلكـــم، فقـــال لـــه 
الســيد: هــذا عــديلك وابنــك وخليلــك، انصــب لــه منــرب الظرفــاء بــني يــدّي. مث أشــار 

فإّن فيـك شـعرة مـين ال صـرب  ،ن قم ´ حممد عليه، فاثن على من أرسلين وعليّ إّيل أ
هلـــا عـــّين، وهـــي الســـلطانة يف ذاتيتـــك، فـــال ترجـــع إّيل إال بكليتـــك، وال بـــّد هلـــا مـــن 
الرجوع إىل اللقاء، فإpّا ليسـت مـن عـامل الشـقاء، فمـا كـان مـين بعـد بعثـي شـيء يف 

ألعلى ومحـد. فنصـب اخلـتم املنـرب يف ذلـك شيء إال سعد، وكان ممن شكر يف املإل ا
املشهد األخطر، وعلى جبهة املنـرب مكتـوب Lلنـور األزهـر، هـذا هـو املقـام احملمـدي 
األطهر، من رقى فيـه فقـد ورثـه، وأرسـله احلـق حافظـا حلرمـة الشـريعة وبعثـه. وُوهبِـُت 

ز يف ذلـك الوقــت مواهــب احلكـم، حــىت كــأّين أوتيــت جوامـع الكلــم، فشــكرت هللا عــ
ومســـتواه، وبســـط يل علـــى  ρوجـــل وصـــعدت أعـــاله، وحصـــلت يف مواضـــع وقوفـــه 

الدرجــة الــيت أz فيهــا ُكــمُّ قمــيص أبــيض، فوقفــت عليــه حــىت ال أLشــر املوضــع الــذي 
بقدميه، تنزيها له وتشريفا، وتنبيها لنا وتعريفا، أّن املقام الذي شاهده مـن  Lρشره 

، فلما وقفت ذلك املقـام األسـىن، شـرعت يف ربّه ال يشاهده الورثة إال من وراء ثوبه
  الكالم بلسان العالّم...]، وذكر خطبته.

وهكـذا كانـت إقامــة الشـيخ مبكــة انطالقـة أخــرى جديـدة ملزيــد مـن الفتوحــات؛      
ومــن كثــرة مــا وجــد فيهــا مــن الربكــة أراد أن يســتحث صــاحبه التونســي عبــد العزيــز 

دمـة الفتوحــات املكيــة الــيت أهــداها إليــه املهـدوي علــى القــدوم إليهــا فكتــب لــه يف مق
هللا إىل هذا البلد احلرام الشريف لوجـد مـن املعـارف  أبقاهقائال: [ فلو رحل الصفي 

دات ما مل يكن رآه قبل ذلـك وال خطـر لـه Lلبـال. وقـد علـم رضـي هللا عنـه أّن  وال́ز
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ل الــنفس حتشــر علــى صــورة علمهــا واجلســم علــى صــورة عملــه، وصــورة العلــم والعمــ
مبكـة أّمت ممــا سـواها ولــو دخلهـا صــاحب قلـب ســاعة واحـدة لكــان لـه ذلــك فكيــف 
إن جــاور ¶ــا وأقــام وأتـــى فيهــا جبميــع الفــرائض والقواعـــد فــال شــّك أّن مشــهده ¶ـــا 

  .يكون أّمت وأجلى ومورده أصفى وأعذب وأحلى]
  

توحـات، وخالل طوافه Lلكعبة، التقى الشيخ مبا مسّـاه الفـىت يف البـاب األّول مـن الف
ومنـــه أخـــذ الفتوحـــات. ومـــا هـــذا الفـــىت إال روح القـــرآن ا¦يـــد، أي حقيقـــة اإلنســـان 

، الذي رقى الشيخ ألعلى درجات منرب وراثته، كما ρالكامل اجلامع، سيدz حممد 
  بينه يف اخلطبة السابقة.

وهكذا بـدأ الشـيخ كتابـة كتابـه األعظـم (الفتوحـات املكيـة) مبكـة املكرمـة. بـدأه عـام 
بدمشــق. مث أعــاد كتابتــه مــع  629وعمــر الشــيخ أربعــون ســنة، وانتهــى منــه عــام  599

دات بـــني ســـين  ، فـــانتهى منـــه قبـــل رحيلـــه للرفيـــق األعلـــى 636و632تعـــديالت و ́ز
): [ قـد وقـف I:98بسنتني؛ يقول عن سبب كتابته له خماطبا عبـد العزيـز املهـدوي (

تابنــا املســّمى ( بعنقــاء مغــرب يف الصــفي الــويل أبقــاه هللا علــى ســبب بــدء العــامل يف ك
معرفة ختم األولياء ومشس املغـرب)، ويف كتابنـا املسـمى بــ: ( إنشـاء الـدوائر)، الـذي 

رتنــا إ´ه ســنة  ، وحنــن نريــد احلــج، فقيــد لــه 598ألفنــا بعضــه مبنزلــة الكــرمي يف وقــت ́ز
بـه  عبد اجلبار، أعلـى هللا قـدره، القـدر الـذي كنـت سـطرته منـه، ورحلـت همنه خدمي

معـي إىل مكــة زادهــا هللا تشـريفا يف الســنة املــذكورة ألمتمــه ¶ـا، فشــغلنا هــذا الكتــاب 
عنـــه وعـــن غـــريه بســـبب األمـــر اإلهلـــي الـــذي ورد علينـــا يف تقييـــده، مـــع رغبـــة بعـــض 

خــوان والفقــراء يف ذلــك، حرصــا مــنهم علــى مزيــد العلم،ورغبــة يف أن تعــود علــيهم إلا
  حمل الربكات واهلدى والبينات].بركات هذا البيت املبارك الشريف، 

  



     
 

 311 

وال شك عند كل منصف أن هذا الكتاب هو أعظم كتاب يف التصـوف اإلسـالمي 
؛ ومل ρويف املعارف اإلهلية على اإلطـالق، بعـد القـرآن العظـيم و حـديث رسـول هللا 

أّن  الشـيخ يزل منذ كتبه أنفـع وأنفـس رحيـق خمتـوم يـرد منـه احملبّـون واملقربـون. وصـرّح
): [ فــا¿ تعـاىل رتــب علــى II:163الفتوحــات ومـا فيــه مـن إهلــام إهلــي، فيقـول(ترتيـب 

يـــدz هـــذا الرتتيـــب، فرتكنـــاه ومل نـــدخل فيـــه برأينـــا وال بعقولنـــا]. ويقـــول عنـــه أيضـــا ( 
II:145/III:456(:  

[ فوهللا ما كتبت منـه حرفـا إال عـن إمـالء إهلـي، وإلقـاء رLين، أو نفـث روحـاين، يف 
لــة األمــر. مــع كوننــا لســنا برســل مشــرعني وال أنبيــاء (...) وإّمنــا مج اروع كيــاين. هــذ

هــو علــم وحكمــة وفهــم عــن هللا فيمــا شــرعه علــى ألســنة رســله وأنبيائــه علــيهم ســالم 
هللا، وما خطه وكتبه يف لوح الوجود من حروف وكلمات (...) وإّمنا قلنا ذلـك لـئال 

 مرياث وسـلوك علـى مدرجـة حممـد يتوهم أين وأمثايل أّدعي نبوة، ال وهللا ما بقي إال
  خاصة]. ρرسول هللا 

وللســلوك : [)III:382ورغــم عظمــة الفتوحــات املذهلــة كمــاً  وكيفــا، فالشــيخ يقــول (
مراتــــب وأســــرار يطــــول النظــــر فيهــــا، وخيرجنــــا عــــن املقصــــود يف هــــذا الكتــــاب مــــن 

أن  االقتصــاد واالقتصــار علــى الضــروري مــن العلــم الــذي حيتــاج إليــه أهــل طريــق هللا،
يبينه هلم من فتح عليه به من أمثالنا؛ وهذا الكتاب مع طولـه واتسـاعه وكثـرة فصـوله 
وأبوابه، ما استوفينا فيه خاطرا واحدا مـن خـواطرz يف الطريـق، فكيـف الطريـق ؟ وال 
أخللنــا بشــيء مــن األصــول الــيت يعــول عليهــا يف الطريــق، فحصــرzها خمتصــرة العبــارة 

حســـن مـــا قيـــل يف مـــدح الفتوحـــات مـــا نظمـــه العالمـــة بـــني إميـــاء وإيضـــاح ]. ومـــن أ
  ) يف ديوانه وهو:1143العارف عبد الغين النابلسي (ت: 
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  الوافر
  

  كتاب هللا جـامع كل شيء       وسنّـة أمحـد املخـتار شرح
  وشرحهما الفتـوحات اليت         من جناب القدس جاء ¶ّن فتح

  ه فيض هـدى ومنـحلشيخ شيوخـنا العريب من قد       أ�z من
  مبحيي الّدين يُدعى حيث أحيا       لدين هللا ذلـك نعـم مـدح

  فتوحات بـها العلمـاء زادت     علـوما حنـو الـغيب تنـحو
  ¶ا احلريان للتـحقيق يُـْهدى       وسـكران اهلوى واجلهل يصحو

  ولكـن إن هـداه هللا حـىت      من اإلنكار لـوح النفس ميحو
  جب فـإّن كتاب رّيب     به خسرت رجـال وهـو ربحوال تعـ

  وسنة أمحـد املخـتار قـوم     ¶ا هُم يف ظـالم وهـي صـبح
  انِـيهْم ضـالل     ملا منـهم ضـالل كـان نضحو ولـوال يف أ

  وو¿ العـظيـم ميـني عبـد      صـدوق ما عـليه بذاك ُجنح
  لـك وال يـصحأئمـة دينـنا مـا صـّنفوا يف    شريعتـنا كت

  وكيف وقد حوت علوم رسم     وكـشف كـله للـناس نصح
  ويف اإلسالم ليـس هلا نـظري      فيحوي ما حـوت وهو األصح

  

رته األوىل هذه ملكة، لقي الشيخ اإلمام احملدث مكني الّدين األصفهاين،  وخالل ́ز
¶ـا بنتـه  فسمع عنه عند الكعبـة صـحيح الرتمـذي، وأجـازه يف مسـموعاته، كمـا لقـي

العارفــة النظــام ملهمــة ديوانــه ( ترمجــان األشــواق)، ولقــي أيضــا مــن مســاه بـــ: " عبــد 
الكـــرمي وحشـــي املصـــري، وكـــان مـــن الرجـــال"، وحكـــى للشـــيخ واقعـــة عجيبـــة شـــهد 

  .]ذلك تقدیر العزیز العلیم [من يس :  38مدارها حول بركة اآلية 
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بعـــد حتققـــه خبتميتـــه،   594 وكمـــا ألـــبس التميمـــي خرقـــة الطريـــق للشـــيخ يف فـــاس عـــام
كذلك لبسها مرة أخرى عند الكعبة، بعد اعتالئه منرب الوراثة احملمديـة. لبسـها عـام 

)، أحـد خلفـاء الشـيخ عبـد 608من يد الشيخ يونس بن حييي البغـدادي (ت:  599
). وأخــذ عنــه أيضــا أحاديــث نبويــة، منهــا أحاديــث قدســية 561القـادر اجليلــي (ت: 
-I :32 اجلــزء األول مــن كتابــه (مشــكاة األنــوار) ( ينظــر أيضــا: مجــع أربعــني منهــا يف

309-/II:338/IV:524 ومـــن رجـــال احلـــديث اآلخـــرين الـــذين روى عـــنهم يف هـــذا .(
دة على احلبشي رفيقـه والتميمـي الفاسـي  جنـد أL احلسـن علـي الفـرييب  –الكتاب ́ز

) الـــذي II:72/III:182 /IV:552)، وحممـــد بـــن خالـــد الصـــديف التلمســـاين (646 (ت:
. وإجابـــة لطلـــب احلبشـــي، كتـــب هلمـــا  599أخـــذ الطريـــق عـــن الشـــيخ يف مكـــة عـــام 

كتـــاب (حليـــة االبـــدال) وهـــو Lلطـــائف، يف مجـــادى األوىل مـــن هـــذا العـــام، حيـــث 
رة قرب عبد هللا بن عّباس رضـي هللا عنهمـا، الـذي ذكـر الشـيخ عنـه  ذهب الشيخ ل́ز

  أنّه كان من األفراد. 
  

، كـــان جيتمـــع الشـــيخ مـــع أصـــحابه لســـماع احلـــديث الشـــريف، أو ويف حـــرم الكعبـــة
مطالعــــة كتــــب القــــوم أو املــــذاكرة، وهــــم مقــــابلون للــــركن اليمــــاين يف أكثــــر األحيــــان 

)I:32-71-309/II:338 هـــذه ا¦ـــالس، وقعـــت للشـــيخ حادثـــة عجيبـــة   إحـــدى). ويف
فإّن ): [IV:11-12) وفّصلها يف نّصه التايل (I:638/II:15كرر ذكرها يف الفتوحات (

هللا خلق العامل يف ستة أ´م، بدأ به يوم األحد، وفرغ منه يوم اجلمعـة، ومـا مسـه مـن 
لغــوب، ومل يعــي خبلقــه اخللــق. فلمــا كــان يــوم الســابع مــن األســبوع وفــرغ مــن العــامل،  
كان يشبه املسـرتيح الـذي مسـه اللغـوب (...) كـذا ورد يف األخبـار النبويـة. فسـّمي 

وم الراحة وهـو يـوم األبـد، ففيـه تتكـّون األشـخاص كـل نـوع دنيـا يوم السبت، يريد ي
وآخــرة (...) فنهــار هــذا اليــوم الــذي هــو يــوم األبــد ألهــل اجلنــان وليلــه ألهــل النــار، 
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السبيت أمحد بـن  فال مساء لنهاره وال صبح لليله. وما رأينا أحدا اعترب هذا اليوم إالّ 
يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة مبكة قـد  هارون الرشيد أمري املؤمنني. وذلك أّين كنت

دخلــت الطــواف، فرأيــت رجــال حســن اهليئــة وهــو يطــوف Lلبيــت أمــامي، فصــرفت 
نظري إليه عسى أعرفـه. فمـا عرفتـه يف ا¦ـاورين، ومل أر عليـه عالمـة قـادم مـن سـفر، 
ملا كان عليه من الغضاضة و النضارة. فرأيته ميّر بني الرجلني املتالصقني يف الطواف 

 ةويعرب بينهما وال يفصل بينهما وال يشعران به. فجعلت أتتبع sقدامي مواضع وطـأ
أقدامه، ما يرفـع قـدما إال وضـعت قـدمي يف موضـع قدمـه، وذهـين إليـه وبصـري معـه 
لــئال يفــوتين. فكنــت أمــّر Lلــرجلني املتالصــقني اللــذين ميــر هــو بينهمــا، فأجوزمهــا يف 

فتعجبـت مـن ذلـك. فلمـا أكمـل أسـبوعه وأراد  أثره كما جيوزمهـا، وال أفصـل بينهمـا،
اخلروج، مسـكته وسـلمت عليـه. فـرّد علـّي السـالم، وتبّسـم يل وأz ال أصـرف نظـري 
عنـــه خمافـــة أن يفـــوتين، فـــإين مـــا شـــككت فيـــه أنّـــه روح جتســـد. فقـــال يل: صـــدقت. 
فقلــــت لــــه: مــــن أنــــت يرمحــــك هللا؟ فقــــال: أz الســــبيت بــــن هــــارون الرشــــيد. فقلــــت 

نك ما مسيت السبيت إال لك إال لكونك كنت حترتف كل سبت بقـدر مـا له:بلغين أ
�كله بقية األسبوع. فقال: الذي بلغك صحيح، كذلك كان األمر. فقلت له: فلم 
خصصت يوم السبت دون غريه من األ´م وأ´م األسبوع؟ فقال: نِعم ما سألت. مث 

غ منـــه يـــوم اجلمعـــة (...) قـــال يل: بلغـــين أّن هللا ابتـــدأ خلـــق العـــامل يـــوم األحـــد وفـــر 
فقلت: وهللا ألعملّن على هـذا. فتفرغـت لعبـادة هللا مـن يـوم األحـد إىل آخـر السـتة 
األ´م، ال اشــتغل بشــيء إال بعبادتــه تعــاىل. وأقــول إنّــه تعــاىل كمــا اعتــىن بنــا يف هــذه 

ن فـإذا كـان يـوم ،األ´م الستة، فإّين أتفرغ إىل عبادتـه فيهـا وال أمزجهـا بشـغل نفسـي
لســبت أتفــرغ لنفســي، وأحتصــل هلــا مــا يقوÊــا Lقــي األســبوع (...) وفــتح هللا يل يف ا

ذلــك. فقلــت لــه: مــن كــان قطــب الزمــان يف وقتــك؟ فقــال: أz وال فخــر. قلــت لــه:  
كــذلك وقـــع يل التعريــف. قـــال: صـــدقك مــن عرّفـــك. مث قـــال يل: عــن أمـــرك، يريـــد 

ـــه: ذلـــك إليـــك. فســـلم علـــّي ســـالم حمـــّب  وانصـــرف. وكـــان بعـــض املفارقـــة. قلـــت ل
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إحياء علوم الّدين) لكوpم كانوا يشتغلون علّي بـ: (أصحايب و اجلماعة يف انتظاري 
للغــزايل رمحــه هللا. فلمــاّ فرغــت مــن ركعــيت الطــواف، وجئــت إلــيهم، قــال يل بعضــهم 
وهـــو نبيـــل بـــن خـــرز ابـــن خـــزرون الســـبيت: رأينـــاك تكلـــم رجـــال غريبـــا حســـن الوجـــه 

اورين. مـن كـان ومـىت جـاء؟ فسـكت ومل أخـربهم بشـيء مـن وسيما، ال نعرفـه يف ا¦ـ
  شأنه، إال بعض إخواين فإين أخربÊم بقصته فتعجبوا لذلك].

وقد ذكر الشيخ أّن أمحد السبيت كان أيضا أحد رجال األنفـاس السـتة، ال ينقصـون 
يف كل زمان وال يزيـدون، لكـل واحـد مـنهم يـوم مـن أ´م اخللـق السـتة، وهلـم سـلطان 

). وقد تويف السبيت قروz قبل اجتماعه هـذا مـع الشـيخ، II:15هات الستِّ (على اجل
تــويف وهــو يف بدايــة العشــرينات مــن عمــره شــاL، وقصــته مفصــلة يف (حليــة األوليــاء) 

  أليب النعيم األصفهاين
ـــــــذين قـــــــال عـــــــنهم (     ـــــــة، لقـــــــي الشـــــــيخ األبـــــــدال الســـــــبعة ال -II:7وحـــــــول الكعب

السـبعة حبـرم مكـة خلـف حطـيم احلنابلـة. وجـدÊم واجتمعت ¶ـؤالء األبـدال :[)455
يركعــون هنالــك، فســلمت علــيهم، وســلموا علينــا، وحتــدثت معهــم؛ فمــا رأيــت فيمــا 
رأيـــت أحســـن مستـــا مـــنهم وال أكثـــر شـــغال مـــنهم L¿، مـــا رأيـــت مـــثلهم إال ســـقيط 
الرفوف بن ساقط العرش بقونية، وكان فارسيا ]. لكن احلـديث مـع الشـيخ معهـم مل 

): [ 126 املعرفــة حســبما ذكــره يف ( روح القــدس)، حيــث يقــول عــنهم (ر:يكــن يف
فـون، علـيهم ر ال يط ،جالستهم بني حطيم احلنابلة وصفة زمزم، وهـم خاصـة هللا حقـا

الســكينة و اهليبــة، لقيــتهم وهــم يف حــال املشــاهدة، فلــم يقــع بيــين وبيــنهم مكاملــة يف 
يســـكنه أحـــد]. ومـــن الفضـــالء املعرفـــة. ولقـــد رأيـــت مـــن ســـكوpم مـــا ال يتصـــور أن 

الــــذين لقــــيهم الشــــيخ Lحلــــرم املكــــي يف هــــذا العــــام، القاضــــي عبــــد الوهــــاب األزدي 
اإلسكندراين (مبشرات)، وموسى بن حممد القباب القرطيب، من تالميذ ابن حـرزهم 
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) قـــــال I:603/II:262 /IV:96-529) وأحـــــد مـــــؤذين احلـــــرم املكـــــي (559الفاســـــي (ت:
كالمه على ذكر " ال حول وال قوة إال L¿": " فإنّـه مـا   خالل )IV:96الشيخ عنه (

أنــت L¿، إال انعــدم يتجلــى لــك شــيء لــيس هــو هللا فيقــول لــك أz هللا، فتقــول لــه 
ذا مل يكن هللا. وما رأيت من شهد هذا املشهد من رجال هللا، إال رجل من ساعته إ

  سى بن حممد القباب].واحد من أهل قرطبة كان مؤذL zحلرم املكي، يقال له مو 
  

وخــالل إقامتــه هـــذه األوىل مبكــة، ظهــرت ُشـــُهب مساويــة مل يشــهد مـــن قبــل مثلهـــا، 
): [ وجعلهـا هللا مـن زمـان II:450وربط الشيخ حـدوثها sمـور أرضـية، فقـال عنهـا (

رجومـــا للشـــياطني. فـــإّن الشـــياطني، وهـــم كفـــار اجلـــن، هلـــم عـــروج إىل  ρرســـول هللا 
ن الســمع، أي مــا تقولــه املالئكــة يف الســماء و تتحــدث مبــا الســماء الــدنيا، يســرتقو 

أوحــى هللا بــه فيهــا. فــإذا ســلك الشــيطان، أرســل هللا عليــه شــهاL رصــدا Òقبــا؛ هلــذا 
يعطي ذلك الضوء العظيم الذي تـراه ويبقـى ذلـك الضـوء يف أثـره طريقـا. ورأيـت مـرة 

ه أz ومجاعــــة يتــــأطريقـــة قــــد بقــــي ضـــوءه ســــاعة وأزيــــد مــــن ســـاعة، وأL zلطــــواف. ر 
الطــائفني Lلكعبــة وتعجــب النــاس مــن ذلــك. ومــا رأينــا قــط ليلــة أكثــر منهــا ذوات 
أذzب الليل كله إىل أن أصبح، حىت كانت تلك الكواكب لكثرÊا وتداخل بعضها 
على بعض كما يتداخل شـرار النـار، حتـول بـني أبصـارz وبـني رؤيـة الكواكـب، فقلنـا 

ل، وصـل إلينـا أّن الـيمن ظهـر فيـه حـادث يف ذلـك ما هـذا إال أمـر عظـيم. فبعـد قليـ
الوقت الذي رأينا هذا، وجـاءÊم الـريح بـرتاب شـبيه التوتيـا كثـري، إىل أن عـّم أرضـهم 

ظلــم علــيهم اجلــو، حبيــث أن كــانوا أوعــال األرض إىل حــّد الركــب، وخــاف النــاس، و 
ور الشـمس، ميشون يف الطرق يف النهار Lلُسرج، وحال تـراكم الغمـام بيـنهم و بـني نـ

ورأينـــا يف تلـــك الســـنة عجائـــب   (...)وكـــانوا يســـمعون يف البحـــر بزبيـــد د́و عظيمـــا 
كثـرية. ويف تلــك السـنة، حــّل الـوLء Lلطــائف، حـىت مــا بقـي فيهــا سـاكن، حــّل ¶ــم 

يق. وكـان الطـاعون الـذي نـزل ¶ـم عن حتق 599من أّول رجب إىل أّول رمضان سنة 
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يتجـــاوزون مخســـة أ´م حـــىت يهلـــك. فمـــن جـــاز  ذا كانـــت عالمـــتهم يف أبـــداpم، مـــاإ
مخسـة أ´م مل يهلــك. وامــتألت مكـة sهــل الطــائف، وبقيـت د´رهــم مفتحــة أبوا¶ــا، 
وأقمشتهم ودوا¶م يف مراعيها؛ فكان الغريب يف تلـك املـدة إذا مـّر sرضـهم، فتنـاول 

شــهم أو دوا¶ــم، إذ مل يكــن هنــاك حــافظ حيفظــه، أصــابه اشــيئا مــن طعــامهم أو قم
الطاعون من ساعته، وإّذا مّر ومل يتناول شيئا سلم. فحمى هللا أمواهلم يف تلك املـدة 
ملن بقي منهم وملن ورثهم، و�بوا وورثوا البنـات يف تلـك السـنة، وسـكنت الفـنت الـيت 

هم هللا مـن ذلـك ورفعـه عـنهم واسـتمّر هلـم األمـان، عـادوا إىل اكانت بينهم. فلمـا جنـ
Lر].ما كانوا عليه من اإلد  

، منهـــا ر́ؤ قـــال عنهـــا يف 599وحصـــلت للشـــيخ أيضـــا مرائـــي وهـــو مبكـــة مـــن ســـنة 
ــــاء احملمــــدي (فــــّص شــــيث) وهــــي ( ) I:609الفصــــوص إنّــــه ال يراهــــا إال خــــامت األنبي

: " مثلــي يف األنبيــاء كمثــل رجــل بــىن حائطــا فأكملــه إال لبنــة واحــدة، ρفقــال[...
فشــّبه النبــوة Lحلــائط واألنبيــاء  فكنــت أz تلــك اللبنــة، فــال رســول بعــدي وال نــّيب".

Lللنب اليت قام ¶ا هذا احلائط، وهو تشبيه يف غاية احلسن، فإّن مسّمى احلائط هنـا 
خـــامت النبيـــني. فكنـــت مبكـــة ســـنة  ρال Lللـــنب، فكـــان إاملشـــار إليـــه مل يصـــح ظهـــوره 

 لـت Lلبنـاء ومـام، أرى فيما يرى النائم الكعبـة مبنيـة بلـنب فضـة وذهـب، وقـد ك599
بقــي فيهــا شــيء، وأz أنظــر إليهــا وإىل حســنها. فالتفــت إىل الوجــه الــذي بــني الــركن 

هو إىل الـركن الشـامي أقـرب، فوجـدت موضـع لبنتـني، لبنـة فضـة و اليماين و الشامي 
ولبنة ذهب ينقص مـن احلـائط يف الصـفني، يف الصـف األعلـى يـنقص لبنـة ذهـب و 

ي قـد انطبعـت يف موضـع تلــك يف الصـف الـذي يليـه يـنقص لبنـة فضــة. فرأيـت نفسـ
اللبنتـــني، فكنـــت أz عـــني تينـــك اللبتنـــني وكمـــل احلـــائط، ومل يبـــق يف الكعبـــة شـــيء 

واقف، وأعلـم أّين عـني تينـك اللبنتـني ال شـك يف  ينقص، وأz واقف أنظر وأعلم أينّ 
ذلـــك، وأpمـــا عـــني ذايت. واســـتيقظت، فشـــكرت هللا تعـــاىل. وقلـــت متـــأّوال: إّين يف 

يف األنبيــاء علــيهم الســالم، وعســى أن أكــون ممّــن  ρنفي كرســول هللا األتبــاع يف صــ
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يف ضــربه  ρخــتم هللا الواليــة يب. ومــا ذلــك علــى هللا بعزيــز. وذكــرت حــديث النــيب 
ي على بعض علماء هذا الشـأن مبكـة  املثل Lحلائط وأنّه تلك اللبنة. فقصصت ر́ؤ

الرائي من هو. فا¿ أسـأل أن  من أهل توزر. فأخربين بتأويلها مبا وقع يل وما مسيتُ 
يتّمهــــا علــــّي بكرمــــه، فــــإّن االختصــــاص اإلهلــــي ال يقبــــل التحجــــري و ال املوازنــــة وال 
  العمل، وإن ذلك من فضل هللا، خيتص برمحته من يشاء، وهللا ذو الفضل العظيم].

): [ ولقـد أراين احلـق III:549ر́ؤ أخرى عجيبة رآهـا هنـاك ورواهـا يف نّصـه التـايل ( 
اىل فيمــا يــراه النــائم وأz طــائف Lلكعبــة مــع قــوم مــن النــاس ال أعــرف بوجــودهم، تعــ

فأنشــدوz ببيتــني، ثبــت علــي البيــت الواحــد ومضــى عــين اآلخــر، فكــان الــذي ثبــت 
  على من ذلك:

  

  الوافر
  لقد طفنا كما طفُتم سنينا        ¶ذا البيت طرا أمجعينا

  

ل يل واحــد مــنهم، وتســّمى يل وخــرج عــين البيــت اآلخــر، فتعجبــت مــن ذلــك. فقــا
Lســم ال أعــرف ذلــك االســم مث قــال يل: أz مــن أجــدادك. قلــت لــه: كــم لــك منــذ 
مـــت ؟ فقـــال يل: بضـــع وأربعـــون ألـــف ســـنة. فقلـــت لـــه: فمـــا آلدم هـــذا القـــدر مـــن 
السنني. فقـال يل: عـن أّي آدم تقـول هـذا، األقـرب إليـك أو غـريه؟ فتـذكرت حـديثا 

 خلـــق مائـــة ألـــف آدم". فقلـــت: قـــد يكـــون ذلـــك اجلـــد :" إّن هللا ρ عـــن رســـول هللا
الذي نسبين إليه من أولئك. والتاريخ يف ذلـك جمهـول مـع حـدوث العـامل بـال شـك. 
فـــإّن العـــامل ال تصـــح لـــه رتبـــة القـــدم، أي نفـــي األوليـــة، ألنّـــه مفعـــول هللا أوجـــده عـــن 

  عدم...].
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وهـــو يف  υيـــس ويف معراجـــه الروحـــاين، يقـــول الشـــيخ أنّـــه حكـــى واقعتـــه هـــذه إلدر 
: [ صــدق أين نــيب هللا، وال أعلــم للعــامل مــدة يقــف )III:342(الســماء الرابعــة، فأجابــه 

ال أنّـــه Lجلملـــة مل يـــزل خالقـــا، وال يـــزال دنيـــا وآخـــرة، واآلجـــال يف إعنـــدها جبملتهـــا، 
املخلوق Lنتهاء املـدد يف اخللـق، فـاخللق مـع األنفـاس يتجـدد، فمـا أعلمنـاه علمنـاه، 

  بشيء من علمه إال مبا شاء].طون يوال حي
ويف مكة، التقى الشيخ بعدد كبري من األولياء القادمني للحج و العمرة أو ا¦ـاورين 
للحـرم حـىت أنّـه اجتمـع يف يـوم واحـد علــى جبـل أيب قبـيس بسـبعني رجـال مـن طبقــة 

  ).I:201األفراد كبار األولياء (
ذكرهــــا يف Lب احلــــج ويف هــــذا العــــام أيضــــا، جــــرت بــــني الشــــيخ و الكعبــــة وقــــائع 

): [ ولقد نظرت يوما إىل الكعبة وهي تسألين الطواف ¶ا، I:700-701وخالصتها (
وزمـــزم يســـألين التضـــلع مـــن مائـــه، رغبـــة يف االتصـــال Lملـــؤمن ســـؤال نطـــق مســـموع 
Lألذن، فخفنــا مـــن احلجــاب ¶مـــا لعظــيم مكانتهمـــا مــن احلـــق عمــا حنـــن عليــه مـــن 

يليـق بـذلك املـوطن يف معرفتنـا، فأنشـدÊما خماطبـا  أحوالنا مـن القـرب اإلهلـي، الـذي
  بيتا أّوهلا): 12ومعرفا مبا هو األمر عليه مرتمجا عن املؤمن الكامل ( 

  

  السريع
  ´ كعـبة هللا ́و زمـزمه    كم تسأالين الوصل صه مث مه

  

وكانـت بيـين وبـني الكعبــة يف زمـان جمـاوريت ¶ـا مراســالت وتوسـالت ومعاتبـة دائمــة. 
�ج الرسـائل ا من املخاطبات يف جـزء مسينـاه: (ذكرت بعض ما كان بيين وبينهوقد 

ومنهــاج الوســائل )، حيتــوي فيمــا أظــن علــى ســبع رســائل أو مثــان مــن أجــل الســبعة 
األشواط، لكل شوط رسالة مـين إىل الصـفة اإلهليـة الـيت جتلـت يل يف ذلـك الشـوط. 
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لسبب حادث، وذلك أّين كنت  الَّ إولكن ما علمت تلك الرسائل وال خاطبتها ¶ا 
أفضـل عليهـا نشـأيت، وأجعـل مكانتهـا يف جملـى احلقـائق دون مكـانيت، وأعـرض عّمـا 
خّصها هللا به من علّو الدرجات. وكان ذلك مين يف حقها لغلبة حال غلـب علـّي، 
فــال شـــك أّن احلــق أراد أن يّنبهـــين علــى  مـــا أz فيــه مـــن ســكر احلـــال، فأقــامين مـــن 

Lردة مقمــــرة فيهــــا رش مطــــر، فتوضــــأت وخرجــــت إىل الطــــواف مضــــجعي يف ليلــــة 
Lنزعــاج شــديد، ولــيس يف الطــواف  أحــد ســوى شــخص واحــد فيمــا أظــّن، فقبلــت 
احلجــر وشــرعت يف الطــواف؛ فلمــا كنــت يف مقابلــة امليــزاب مــن وراء احلجــر، نظــرت 

م يتهـا فيمـا ختيــل يل قـد مشـرت أذ´هلـا لتثــب علـّي وهـي تتوعـدين بكــالأإىل الكعبـة فر 
أمسعه sذين وهي تقول يل:" تقّدم حـىت تـرى مـا أصـنع بـك! كـم تضـع مـن قـدري و 
ترفع من قـدر ابـن آدم، وتفّضـل العـارفني علـّي! وعـزة مـن لـه العـزة ال تركتـك تطـوف 
يب "! فرجعت مع نفسي وعلمت أّن هللا يريد �دييب. فشكرت هللا على ذلـك وزال 

احلـال أخاطبهـا ¶ـا وأسـتنزهلا مـن ذلـك جزعي الذي كنت أجده، فارجتلت أبيـا� يف 
اجلرح الذي عاينته منها. فمـا زلـت أثـين عليهـا يف تلـك األبيـات، وهـي تتسـع وتنـزل 
بقواعـــدها علـــى مكاpـــا، وتظهـــر الســـرور مبـــا امسعهـــا، إىل أن عـــادت إىل حاهلـــا كمـــا  
كانــــت، وأّمنتــــين وأشــــارت إّيل Lلطــــواف. فرميــــت بنفســــي علــــى املســــتجار ومــــا ّيف 

ال وهـــو يضـــطرب مـــن قـــوة احلـــال إىل أن ســـّري عـــين، وصـــاحلتها وأودعتهـــا إمفصـــل 
ي ¶ـــا وأz أنظـــر ظـــشــهادة التوحيـــد عنـــد تقبيــل احلجـــر؛ فخرجـــت الشـــهادة عنــد تلفّ 

إليهـا بعيــين يف صــورة ســلك، وانفــتح يف احلجـر األســود مثــل الطــاق حــىت نظــرت إىل 
مثل الكعبة واستقرت فرأيته حنو ذراع ، ورأيت الشهادة قد صارت قعر طول احلجر 

عليهــا، وانســّد ذلــك الطــاق واz انظــر إليــه. فقالــت يف قعــر احلجــر، وانطبــق احلجــر 
شــهد لــك ¶ــا عنــد هللا. هــذا قــول أيل: هــذه أمانــة عنــدي أرفعهــا لــك يــوم القيامــة، 
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احلجــر يل وأz امســع، فشــكرت هللا مث شــكرÊا علــى ذلــك، وخاطبتهــا بتلــك الرســائل 
وابتهاجـا حـىت جـاءتين منهـا بشـرى علـى لسـان رجـل صـاحل  السبع، فـزادت يب فرحـا

رأيــت  مــن أهــل الكشــف مــا عنــده خــرب مبــا كــان بيــين وبينهــا ممّــا ذكرتــه. فقــال يل: 
البارحة فيما يرى النائم هذه الكعبة وهي تقول يل: ´ عبد الواحد، سبحان هللا، مـا 

أيـــن مضـــى  يف هـــذا احلـــرم مـــن يطـــوف يب إال فـــالن، ومستـــك يل Lمســـك، مـــا ادري
النـــاس ، مث أقمـــت يل يف النـــوم وأنـــت طـــائف ¶ـــا وحـــدك ، مل أر معـــك يف الطـــواف 

طائفـا آخـر ؟ ال وهللا وال تـراه  أنظـر إليـه، هـل تـرى يبأحد؛ قـال الرائـي فقالـت يل: 
وال أراه أz. فشـــكرت هللا علـــى هـــذه البشـــرى مـــن مثـــل ذلـــك الرجـــل وتـــذكرت قـــول 

الــيت اهــا الرجــل املســلم أو تــرى لــه. وأّمــا األبيــات يف الــر́ؤ الصــاحلة، ير  ρرســول هللا 
  بيتا) أوهلا: 19استنزلت ¶ا الكعبة فهي هذه (يف 

  

  املنسرح
  Lملستجار استجار قليب           ملا أ�ه سـم األعادي

  
أن الشــيخ حمــي الــدين قــال إنــه بلغــه وهــو يف » نفــح الطيــب « وقــد ذكــر املّقــري يف 

أpــا تكلـــّمت فيــه sمــور عظيمــة ، فقــال : هــذه قــد  مكـــّة عــن امــرأة مــن أهــل بغــداد
وعقــد يف نفســه أن جيعــل مجيــع  !جعلهــا هللا تعــاىل ســببا خلــري وصــل إّيل فألكافئّنهــا 

ففعل ذلك .فلما كان املوسم اسـتدل عليـه رجـل غريـب ،   !ما اعتمر يف رجب هلا 
يهـا كـأن آالفـا فسأله اجلماعة عن قصده ، فقال : رأيت Lلينبع يف الليلة الـيت بـت ف

من اإلبل أوقارها املسك والعنرب واجلوهر ، فعجبت من كثرته . مث سـألت : ملـن هـو 
؟ فقيل : هو حملمد ابن العريب يهديه إىل فالنة ، ومسى تلـك املـرأة ، مث قـال : وهـذا 
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بعــض مــا تســتحق .فقــال الشــيخ حمــي الــني ابــن العــريب : " فلمــا مسعــت الــر́ؤ واســم 
أحــد مــن خلــق هللا تعــاىل علــم مــين ذلــك ، علمــت أنــه تعريــف مــن املــرأة . ومل يكــن 

 !جانــب احلــق . وفهمــت مــن قولــه أن هــذا بعــض مــا تســتحق أpــا مكــذوب عليهــا 
فذهب الشيخ حمي الدين إىل هذه املرأة وقال وذكر هلا ما كان من ذلك . وقال هلـا 

ــــة البيــــت ، وأنــــت تطــــوف ، فشــــكر  !: اصــــدقيين  ــــت : " كنــــت قاعــــدة قبال ك فقال
اجلماعة الذين كنت فيهم ، فقلت يف نفسي : الّلهـم إين أشـهدك أين قـد وهبـت لـه 
ثواب ما أعمله يف يوم االثنني ويف يـوم اخلمـيس ، وكنـت أصـومهما وأتصـّدق فيهمـا 
. فقــال الشــيخ حمــي الــدين : فعلمــت أن الــذي وصــل مــين إليهــا بعــض مــا تســتحق 

  فإpا سبقت .
  
  مشقالشيخ من مكة إىل األtضول ود 
  

  الوافر
  ورثت حممـدا فورثُت كال    ولو غـريا ورثُت ورثت جزءا
  فأقبلت النفوس إّيل عـدوا   وقـد أنشـأÊا للـعني نشـأ

  فأروينا نفوسا عاطشـات     فلم تر بعد هذا الشراب ظمأى
  )335(دي:                                                           

  

صــدق التوجــه  ته كــرر الشــيخ قــول أيب مــدين: [ مــن عالمــايف العديــد مــن نصوصــ
إىل هللا الفـرار عــن اخللـق. ومــن عالمـات صــدق الفــرار عـن اخللــق وجـود احلــق. ومــن  

، أي الرجــوع إىل اخللــق Lلنصــيحة )IV:340(كمـال وجــود احلــق الرجــوع إىل اخللـق ] 
ه الشــيخ وعمــره واإلرشــاد و الرتبيــة والــدعوة إىل هللا علــى بصــرية. وهــذا الرجــوع حققــ
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سنة، مث ازداد توّسعه ليشمل العارفني والشيوخ أنفسهم، ملا حتقق خبتميته وعمـره  26
ــا بلــغ  35

ّ
ســنة 40ســنة، مث اكتمــل ليشــمل كــل األّمــة، ُرعــاة ورعيــة، ظــاهرا وLطنــا، مل

بعــد اعتالئــه أعلــى درجــات منــرب اخلالفــة احملمديــة مبكــة كمــا ســبق ذكره.وقــد صــرّح 
وهللا سـبحانه قـد أمـرين علـى ): [I:658عديـد مـن مكتوLتـه كقولـه (الشيخ ¶ذا يف ال

Lلنصـــيحة ¿ ولرســـوله وألئمـــة املســـلمني وعـــاّمتهم خطـــاL عاّمـــا. مث  ρلســـان نبيـــه 
نصــح أخـاطبين علــى اخلصــوص مــن غــري واســطة غـري مــرة مبكــة وبدمشــق، فقــال يل: 

علــى غــريي. فــا¿ جيعــل عبــادي يف مبشــرة أريتهــا، فتعــّني علــّي األمــر أكثــر ممّــا تعــّني 
  ذلك يل من هللا عناية و تشريفا ال ابتالء ومتحيصا].

ويف كتابه ( املبشرات)، يذكر الشيخ ر́ؤ تؤكد عليه ذلك فيقول: [ رأيـت وأz حبـرم 
مكة يف املنـام كـأّن القيامـة قـد قامـت، وكـأّين واقـف بـني يـدي ريب مطرقـا خائفـا مـن 

ول يل جل جاللـه: ´ عبـدي، ال ختـف فـإين عتابه إ´ي من أجل تفريطي، فكان يق
فانصــح عبــادي. وكنــُت أرشــد النــاس  ،ال أطلــب منــك عمــال إال أن تنصــح عبــادي

إىل الطريق القـومي. فلمـا رأيـت الـداخل إىل طريـق هللا عزيـزا، تكاسـلت وعزمـت تلـك 
، فأصــبحت  الليلــة أن أشــتغل بنفســي وأتــرك اخللــق ومــا هــم عليــه. فرأيــت هــذه الــر́ؤ

لنـــاس أبـــّني هلـــم الطريـــق الواضـــح واآلفـــات القاطعـــة لكـــل صـــنف عنـــه مـــن وقعـــدت ل
الفقهــاء والفقــراء والصــوفية والعــوام، فكــل قــام علــّي وســعى يف هالكــي، فنصــرين هللا 
عليهم وعصم فضـال منـه ورمحـة، قـال عليـه الصـالة و السـالم: " الـّدين النصـيحة ¿ 

  سلم].ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم" ذكره يف صحيح م
  

، التقـــى الشـــيخ بوالـــد صـــدر الـــّدين القونـــوي، وهـــو جمـــد الـــّدين 600ويف مكـــة عـــام 
يـة) بــ: ئإسحاق بن يوسف الرومي، الذي وصفه ابـن بيـيب يف كتابـه: ( األوامـر العال
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، ووصـــــفه اخلليفـــــة العباســـــي الناصـــــر يف رســـــالة بعثهـــــا للســـــلطان "" شـــــرف األو�د
). كـــــان جمـــــد الـــــدين مرشـــــدا A:267(الســـــلجوقي كيكـــــاوس بــــــ:" عمـــــدة العـــــارفني" 

كيكـاوس، الـذي أرسـله سـفريا   البنـهكيخسـرو، مث غيـاث الـدين  للسـلطان  اومستشار 
للخليفــة الناصــر ببغــداد، طالبــا منــه االخنــراط يف نظــام الفتــوة الــذي أّسســه الناصــر، 

). وبــذلك أصــبح جمــد Æ632رشــاد الصــويف الشــهري شــهاب الــّدين الســهروردي (ت:
رف الروحـــي علـــى نظـــام الفتـــوة اجلهـــادي، وورث منصـــبه ابنـــه صـــدر الـــّدين هـــو املشـــ

الــّدين. وكــان جمــد الــدين قــد هــاجر مــن األzضــول للشــام ألســباب سياســية، انتهــت 
. فبعـــث 600ركـــن الـــدين عـــام أخيـــه Lســـتقرار احلكـــم لكيخســـرو بعـــد وفـــاة خصـــمه 

افـق ذلـك حينئذ دعوة ملرشده جمـد الـدين، يرجـوه الرجـوع إليـه كمستشـار وموّجـه. وو 
، فدعا الشيخ إىل مرافقته لألzضول ولّىب الشـيخ 600اجتماعه Lلشيخ يف مكة عام 

  يف املدينة املنورة.ρ زاروا رسول هللا و الدعوة، فسافرا معا برفقة احلبشي، 
  

رتــــه لرســــول هللا  )، يف معرفــــة حــــال IV:193(552يف البــــاب  ρوقــــد ذكــــر الشــــيخ ́ز
ذ ظلموا أنفسھم جآؤوك فاس<تغفروا هللا ولو أنھم إ[قطب كان منزلة اآليـة 

، فقـال: [إّذا  64النسـاء ]واستغفر لھ<م الرس<ول لوج<دوا هللا تواب<ا رحیم<ا
جاء الظامل إىل احلق املشروع الـذي sيـدz اليـوم، فـإّن جتسـد لـه يف الصـورة احملمديـة، 
فــيعلم أنــه مــن أصــحاب هــذا الــذكر، إمــا يف النــوم أو يف اليقظــة، كيــف كــان. وإن مل 
يتجســـد لـــه، فمـــا هـــو ذلـــك الرجـــل. فـــإذا جتســـد لـــه، فـــال خيلـــو أن يســـتغفر هللا هـــذا 

 ρالظـــامل لنفســـه أو ال يســـتغفر هللا. فـــإن اســـتغفر هللا يف ذلـــك املـــوطن، يـــذكر النـــيب 
Lالســـتغفار ¿ يف حقـــه، فيجـــد هللا عنـــد ذلــــك تـــواL رحيمـــا. وقـــد ظلمـــت نفســــي 

، وقضى هللا حاجيت وانصـرفت، ومل ، فرأيت األمر على ما ذكرته ρ ىل قربهإوجئت 
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يف  ρيكن قصدي يف ذلـك ا¦ـيء إىل الرسـول إال هـذا اهلجـري. وهكـذا تلوتـه عليـه 
ريت إ´ه عند قربه، فكان القبول   وانصرفت، وذلك يف سنة إحدى وستمائة]. ́ز

وخـالل طلبـه بيـت ومن املدينة املنورة توجه الشيخ مع أصحابه إىل بيـت املقـدس    
) [كنــت 192ص  1ر لقــاءه sحــد أهــل األحــوال فقــال (املســامرات ج املقــدس ذكــ

أطلــب بيــت املقــدس فــدخل علــّي شــاب كــالعود، عليــه أثــر الســياحة، وأz مبســجد 
بظاهر بيسان، وكان صاحيب عبد الرمحن بن علي اللوايت يعمل يل شغال بني يـدي، 

، مث قـال يل: فدz منه، وأخذ السكني مـن يـد عبـد الـرمحن، فأصـلح بـه نعـال كـان لـه
أتكون فقريا أو متشـي بعـّدة؟ فقلـت لـه: ´ فقـري تـراك احتجـت إليهـا، فلـو كانـت مـا 
يضــرك، فقــال يل: ملــا أحتجــت وجــدتك فأصــلحت شــأين وأراحــين هللا مــن محلهــا، 
فكن مثلي واتركها، فإذا احتجت إليها وجدت حاجتك عند مثلك، وتكون بينهما 

لكـــن الشـــيخ ال  فطلبتـــه فلـــم أره حـــىت اآلن]ســـامل احلـــال مـــع هللا، مث خـــرج مســـرعا، 
يقــول بــرتك األســباب إذ أن تركهــا خمــالف للحكمــة اإلهليــة وإمنــا يقــول بــرتك الوقــوف 

  معها والغفلة عن خالقها وواضعها تعاىل ويف هذا املوضوع يقول:
، فــتحفظ مــن الســؤال، فــال [ إذا كنــت ´ أخــي ممــن جيلــس مــع هللا بــرتك األســباب  

ك أن تقتـدي ¶ـؤالء أصـحاب الزzبـل اليـوم، فـإpم مـن أدىن النـاس تسأل أحدا، وإ´
على هللا؛ فإما يقـني صـادق، وإمـا حرفـة فيهـا  وأكذ¶ممهّة، وأخسهم قدرا عند هللا، 

عز نفسك ، فإن ذلك خري لـك عنـد هللا، وقـد ثبـت عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه 
هــره خــري لــه مــن أن ألن حيتــزم أحــدكم حزمــة مــن حطــب علــى ظ« وســلم انــه قــال: 

  ).IV  :485  »] (يسأل رجال ويف حديث أعطاه او منعه
صــادق كمــا يظهــر مــن قولــه التــايل: وقــد كــان للشــيخ ذوق �م يف ذلــك اليقــني ال  
ولقد لطف اله يب يف بدء أمري ودخويل إىل هذا الطريق، إذا فرغت نفقـيت وبقيـت [
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ي بــه مــا أحتــاج إليــه مــن بــال شــيء، ســقط علــّي مــن اهلــواء وبــني يــدي قــدر مــا أشــرت 
القــوت، فــانفق منــه، فــإذا فــرغ جــاءين مثــل ذلــك مــن عنــد هللا لكــين مــا كنــت أرمــي 

كلم<<ا دخ<<ل علیھ<<ا زكری<<ا   [   شخصــا، قــال تعــاىل يف حــق مــرمي ابنــة عمــران:

المحراب وجد عندھا رزقا ق<ال ی<ا م<ریم أنّ<ى ل<ك ھ<ذا قال<ت ھ<و م<ن 
  ) .IV:550 ] عند هللا 

د مـــن الكرامــات احلســـية األخـــرى الـــيت وقعــت لـــه مثـــل مساعـــه وقــد ذكرالشـــيخ العديـــ
  تسبيح احلجر، ومساع نطق اجلوارح، فلنستمع لبعض كالمه حوهلا:

      zتسـبيح حجـر ونطقـه بـذكر هللا، فـنحن زد zقـد مسعنـا حبمـد هللا يف بـدء أمـر ]
 الكشف، فقد مسعنا األحجـار تـذكر هللا رؤيـة عـني بلسـان -مع اإلمان Lألخبار –

zطــق تســمعه آذاننــا منهــا، وختاطبنــا خماطبــة العــارفني جبــالل هللا ممــا لــيس يدركــه كــل 
إنسان، فمن كرامـات الصـاحلني أن يسـمعهم هللا نطـق األشـياء، فلـو مل يفـدهم ذلـك 

  ) I:147-382/II:485علما، مل يكن ذلك إكراما من هللا ¶م] (
جلـــوارح، وانصـــف مـــن ويقـــول:[ فاحـــذر ´ أخـــي يومـــا تشـــهد فيـــه عليـــك اجللـــود وا

نفسك، وعامل جوارحـك مبـا تشـكرك بـه عنـد هللا، ولقـد رأينـا ذلـك عيـاz يف الـدنيا 
  )V :475يف زمان األحوال اليت كنا فيها، أعين نطق اجلوارح](

ح فيقول:ويتكلم عن بعض مشاهدته بعض    آ´ت ال́ر
ح ذوقــا مــن نفســي: جرينــا Lلــريح الشــديد    مــن ضــحى [ وممــا رأيتــه مــن آ´ت الــ́ر

يومنـــا إىل غـــروب الشـــمس مســـرية عشـــرين يومـــا يف مـــوج كاجلبـــال، فكيـــف لـــو كـــان 
ح مــن روائنــا؟ كنــا نقطــع أكثــر مــن ذلــك، ولكــن هللا أراد أن يرينــا  البحــر فارغــا والــ́ر

  ).III :344آ´ت كل صّبار شكور](
ح فيقول:   ويذكر مشاهدته أنوار ال́ر
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ح أنــــوار عنصــــرية أخفاهــــا شــــدّ     ــــ́ر ة ظهورهــــا، فغشــــيت األبصــــار عــــن [ أنــــوار ال
إدراكها. وما شاهدÊا إال يف احلضرة الربزخية، وإن كان هللا قد أحتفنا برؤريتها حّسا 

Òحيــة  مبدينــة قرطبــة يومــا واحــدا اختصاصــا إهليــا، وور نبــ́و حممــد´. وهــذه النــوار ال́ر
حن وتعـدد ). ويـذكر الـرتو II:488هلا سلطان وقوة على مجيع بـين آدم إال أهـل هللا] (

  الصور فيقول:
[نشـــأة اإلنســـان يف اآلخـــرة ال تشـــبه نشـــأة الـــدنيا، وإن اجتمعتـــا يف األمســـاء ويف    

الصورة الشخصية، فإّن الروحانية على نشأة الروح أغلب من احلسية، وقد ذقنـاه يف 
هذه الدار مع كثافة هذه النشأة، فيكون اإلنسان بعينه يف أمـاكن كثـرية، وأّمـا عامـة 

  ).I:318فيدركون ذلك يف املنام] (الناس 
  ويذكر رؤيته لفتية الكهف فيقول:

قــــال تعـــــاىل يف أصـــــحاب الكهــــف خياطـــــب رســـــول هللا صــــلى هللا عليـــــه وســـــلم: [  
فإنه صلى هللا عليه وسـلم ال  ]اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبالو [

ير منهم ما هو أهول ممـا  ميأل مع شجاعته ومحاسته رعبا إال من شيء يهوله، فلو مل
رآه ليلة إسرائه ما امتأل رعبـا، وقـد رأينـاهم ومـا ملئنـا رعبـا، ألzّ مـا شـهدz مـنهم إال 

فمــا ينهــزم صــلى هللا عليــه وســلم إال مــن أمــر يريــد صــور أجســامهم فرأينــاهم أمثالنــا، 
  )III:546إعدامه ال عن رؤية أجسامهم. أليسوا أzسي مثله؟](

  دته للمالئكة احلقظة فيقول: ويذكر أيضا مشاه   
وقال تعاىل:  ]وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما تفعلون [[قال تعاىل:   
لصــاحبه مشــاهدة  . وينــتج هــذا الــذكر ]مــا يلفــظ مــن قــول إال لديــه رقيــب عتيــد  [

احلــــق عنــــد قولــــه وقبولــــه لــــه، ومــــن شــــاهد احلفظــــة فمــــن هــــذا املقــــام شــــهدهم، وملــــا 
تعـاىل تعـذبت بشـهودهم، ومل أتعـذب بشـهود احلـق، فلـم أزل أسـأل  أشهدنيهم احلـق
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هللا يف حجـــبهم عـــين فـــال أبصـــرهم وال أكلمهـــم، ففعـــل هللا معـــي ذلـــك وســـرتهم عـــن 
  ) .IV:188(عيين ]

  ويذكر شهوده جتّسد األذان فيقول: 
[ملـــا أشـــهدين احلـــق األذان بنفســـي، رأيـــت لكـــل كلمـــة مـــن اخلـــري املقيـــد Lحلـــّس مـــّد 

كــل كلمــة، ولقــد أّذنــت يومــا، فكلمــا ذكــرت كلمــة مــن األذان كشــف هللا   البصــر يف
علـى بصــري، فرأيــت ماهلـا مــّد البصــر مـن اخلــري، فعاينــت خـريا عظيمــا لــو رآه النــاس 
العقـــالء لـــذهلوا لكـــل كلمـــة، وقيـــل يل: هـــذا الـــذي رأيـــت ثـــواب األذان. فـــاملؤذنون 

  ).IV:475أفضل مجاعة دعت إىل هللا عن أمر هللا ورسوله](
ة رســـائل، منهـــا (كتـــاب اجلاللـــة)، ( وكتـــاب ف الشـــيخ عـــدّ القـــدس، حيـــث ألّـــ ويف

، حيــث بقــوا 601األزل)، و(كتـاب اهلــو)، وتوجهــوا إىل العــراق، ووصـلوا بغــداد عــام 
وفيهـــا قـــرأوا كتابــه (روح القـــدس يف مناصـــحة الــنفس) حبضـــور الشـــيخ عبـــد  يومــا 12

حممـود امللطـي Lإلضـافة إىل بـدر الوهاب بن علي املشهور Lبن سـكينة، وحممـد بـن 
 284. وقـــد ذكـــر الشـــيخ يف البـــاب احلبشـــي حممـــود بـــن إســـحاق بـــن يوســـف الرومـــي

)II:625( وجود حيوان غريب يف الربية اليت بني مكـة والعـراق، يصـطاده عـرب تلـك ،
الربية يف يوم واحد منن كل سنة. وكل من أكل حلمه أو مرق حلمه، يطلـع آكلـه أو 

غيـــوب مـــا حيـــدث هللا يف العـــامل مـــن احلـــوادث اجلزئيـــة والعامـــة، شـــارب مرقتـــه علـــى 
ويســمع ويفهــم مــا تنطــق بــه مجيــع احليــواzت. وعــرب تلــك الربيــة مينعــون كــل غريــب 

وقـد رأيـت مـن رأى مـن ظوا وحـدهم خباصـيته. قـال الشـيخ: [عنهم من أكله، ليحتف
ن من أخفـى أكل هلم هذا احليوان وشرب من مرقته، فكانت له هذه احلالة. فسبحا

  علم ما أودعه يف بعض خملوقاته عن بعض خملوقاته، ال إله إال هو العليم احلكيم].
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وهذا يذّكر حبيوان آخر عجيب تكلم الشيخ عليه يف إشارته ملعىن الرصد يف كلمة ( 
حيــث يقــول: [ ) II:674( 295لبلمرصــاد) مــن ســورة الفجــر الــيت خصــّص هلــا البــاب 

ذا أكـل خلاصـية ملـن أكلـه علـم النجـوم، وإأعاله أعطى L... احليوان الذي إذا أكل 
وسطه أعطى علم النبات وإذا أكل عجزه وهو ما يلي ذنبه أعطـى علـم امليـاه املغيبـة 
يف األرض، فيعرف إذا أتى أرضا ال ماء فيهـا علـى كـم ذراع يكـون املـاء فيهـا. وهـذا 

از شـــلب مــن غـــرب احليــوان حيـــة ليســت Lلكبـــرية وال Lلصــغرية، ال يوجـــد إال sحــو 
األندلس. وكان قد وقع ¶ا عندz عبـد هللا بـن عبـدون كاتـب أمـري املسـلمني، فقطـع 
رأســها وذنبهــا بســـكني ذي شــعبتني يف ضـــربة واحــدة، وقســمها ثـــالث قطــع وكـــانوا 
ثالثــة أخــوة. فأكــل عبــد هللا أعالهــا، فكــان يف علــم القضــاء Lلنجــوم آيــة، مــن غــري 

كـل أخــوه عبـد ا¦يــد الوسـط منهــا، فكـان آيــة يف أمطالعـة كتــاب أو توقيـف إمــام، و 
علـــم النبـــات وخواصـــه وتركيباتـــه مـــن غـــري مطالعـــة كتـــاب أو توقيـــف، أخـــربين ولـــده 
املنجنيقي بذلك بقونية. وأكل األخ الثالث القطعة األخرية اليت تلي الذنب، فكـان 

  آية يف استخراج املياه من جوف األرض؛ فسبحان من أودع أسراره يف خلقه].
ويف بغـــداد، ال شـــك أّن الشـــيخ زار قبـــور الصـــاحلني الـــذين تعـــج ¶ـــم املدينـــة كعبـــد 
ــــن ســــكينة  القــــادر اجليلــــي وغــــريه. ويف بغــــداد، اجتمــــع الشــــيخ Lلصــــويف احملــــدث اب

) الــذي قــال عنــه الشــيخ يف إجازتــه للملــك املظفــر: " أخــذت عنــه وأخــذ 607(ت:
ن ســـكينة عـــن الشـــيخ عـــين ". أي أخـــذا عـــن بعضـــهما احلـــديث الشـــريف، ومســـع ابـــ

ته عنه قوله ( ة فيها لطف، حدثين ي): [ وصية إهلIV:529(روح القدس). فمن مر́و
¶ـــا موســـى بـــن حممـــد القرظـــي مبكـــة والضـــيا عبـــد الوهـــاب ابـــن ســـكينة ببغـــداد عنـــد 
اجتمــاعي بــه برLطــه، قــال: يقــول هللا: " إّذا أحــدث عبــدي ومل يتوضــأ فقــد جفــاين، 
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ين، وإذا صـلى ومل يــدعين فقـد جفـاين، وإذا دعــاين ومل وإذا توضـأ ومل يصـل فقــد جفـا
  أجبه فقد جفوته، ولست برب جاف، ولست برب جاف، ولست برب جاف".

  

واحلـاكم عليهـا حينـذاك األمـري زنكـي  ومن بغداد ذهب الشيخ مع رفاقه إىل املوصـل
جتمــع ملوصــل اا يفو  . 581نــور الــدين أرســالن شــاه بــن مســعود الــذي حكمهــا منــذ 

وكـان يسـكن Lملقلـي يف بسـتان خـارج املوصـل، بـن جـامع علي بن عبد هللا  Lلشيخ
فتلقــى الشــيخ عنــه اخلرقــة الــيت لبســها ابــن جــامع مــن اخلضــر حبضــور الشــيخ عبــد هللا 

أحــد  البــن جــامعوكتــب الشــيخ صــاحب األحــوال الروحانيــة العجيبــة  قضــيب البــان
لية)، يف بيــان أســرار الوضــوء، اميــة وعنوانــه: ( التنــزالت املوصــأنفــس وأمتــع كتبــه اإلهل

، ومراتـب النـاس يف درجـات اوالصلوات اخلمس، ومناسـباÊا مـع السـماوات وأنبيائهـ
اجلنــان ودركــات النــريان. وكتــب أيضــا ( كتــاب اجلمــال واجلــالل) الــذي بــّني فيــه أّن 

s حـــد لكـــل آيـــة مجاليـــة آيـــة جالليـــة تقابلهـــا والعكـــس. ويف املوصـــل أيضـــا، التقـــى
ة، ذكـره عنـده لعلـوم منـزل سـورة التكـوير يف البـاب ل الروحيـة املختلّـأصحاب األحوا

303)III:17 فقال: [ علم الوعيد وملاذا يرجع ومن عارض القرآن مـن أيـن أتـى عليـه (
عــارض القــرآن  ،601(...) كاملهــّذب Òبــت بــن عنــرت احللــوي، لقيتــه Lملوصــل ســنة 

أنّــــه كــــان مــــن أزهــــد النــــاس  ومسعتــــه يتلــــو منــــه ســــورا. وكــــان يف مزاجــــه اخــــتالل، إال
  وأشرفهم نفسا ومات يف تلك السنة].

ويف املوصــل أيضــا، اجتمــع الشــيخ Lلفقيــه احملــّدث الصــاحل أمحــد بــن مســعود، فأخــذ 
عنــه أحاديــث وأخبــارا أورد بعضــها يف ( حماضــرات األبــرار). كمــا روى عنــه الفائــدة 

بــــن ســــداد املقــــري ): [ أخــــربين الزكــــي شــــيخنا أمحــــد بــــن مســــعود IV:490التاليــــة ( 
، فقلـــت لــه: ´ رســـول ρ، قـــال رأيــت رســول هللا 601املوصــلي مبدينــة املوصـــل ســنة 
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وكــان الرائــي  –: حــالل   ρهللا، مــا تقــول يف الشــطرنج، يعــين يف اللعــب بــه ؟ قــال
قــال: فقلــت: النــرد ؟ قــال: حــرام. قــال: قلــت: ´ رســول هللا، مــا  –حنفــي املــذهب 

قلت: فالشبابة ؟ قال: حرام. قال: قلت: يل رسول تقول يف الغناء ؟ قال: حالل. 
: رزقــك هللا ρهللا، أدع يل، فقــد مســتين احلاجــة، أو كمــا قــال ممّــا هــذا معنــاه. قــال 

ألف دينار، كل دينـار مـن أربعـة دراهـم. واسـتيقظت، فـدعاين امللـك الناصـر صـالح 
sربعـة  الّدين يوسـف بـن أيّـوب رمحـه هللا يف شـغل. فلمـا خرجـت مـن عنـده، أمـر يل

يف دعائـــه.  ρأالف درهـــم. فمـــا بـــت إال و الـــدراهم عنـــدي كاملـــة، الـــيت عيّنهـــا يل 
قــال: فاعتقــدت مــن تلــك الســاعة حتليــل الشــطرنج الــذي كنــت أعتقــد حترميــه وحتــرمي 

  الشبابة، وكنت أعتقد النقيض يف هذين الشيئني].
  

جنـد لـه ابنتـني: أّن صلة الشيخ املوصلي Lلشيخ تواصلت بعد هذا اللقـاء، إذ  وويبد
و  636أّم دالل وأّم رســالن، حتضــران لســماع الفتوحــات عنــد الشــيخ بدمشــق ســنيت 

. كمــا اجتمــع مبحــدث آخــر أخــذ عنــه حــديث فضــل فاحتــة الكتــاب ملــن قرأهــا 637
): IV :495ببســملتها يف نَفــس واحــد وهــو مسلســل بَقســم " هللا العظــيم" ، فقــال( 

ســن عــن أيب الفــتح املعــروف والــده Lلكنــاري [...L¿ العظــيم، لقــد حــدثين أبــو احل
 ] إىل آخر الرواية. 601 مبدينة املوصل سنة

Lملوصـــل، حيـــث كـــان جيتمـــع بـــه املريـــدون  601وقضـــي الشـــيخ رمضـــان هـــذه الســـنة 
وأهـل العلــم، فيســتمعون ملكتوLتــه ( كــروح القـدس) الــيت مسعهــا مــنهم تســعة يف آخــر 

  .)I:720(خ من يعبد العناصر أ´م رمضان. ويف املوصل أيضا، رأى الشي
ومن املوصل، واصل الشيخ رحلته عرب اجلزيرة ونزل بدنيصري، فلقي رجلـني مـن أهـل 
هللا. أوهلمــا عمــر الفرقـــوي، مــن طبقـــة رجــال النيـــات الــذين حياســـبون أنفســهم علـــى 
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، الغالــب علـــيهم υأنفاســهم وأعمــاهلم وأقــواهلم وخــواطرهم، وهــم علــى قلــب يــونس 
الدنيا واحلزن. يقول الشيخ إنّه لقي منهم Æشـبيلية أL عبـد هللا بـن  اخلشية والزهد يف

. أّمــا Òين الــرجلني فهــو )II:213(ا¦اهــد وابــن قســوم، ويف فــاس عبــد هللا بــن الســماد 
. ومسّـوا 40الذين ال يزيد وال ينقص عـددهم يف كـل زمـان علـى من األولياء الرجبيني 
هر رجــب مـن كــل ســنة. اسـم هــذا الرجــل األكـرب يقــع هلــم يف شـرجبيـني ألن فــتحهم 

، وكـان يشـهد يف كشـفه الـروافض وكـان Lئـع خضـار وجـزر  الذي لقيه هو اخلطاري
ســّيئي االعتقــاد يف أيب بكــر وعمــر رضــي هللا عنهمــا، علــى شــكل خنــازير أو كــالب 

)II:81/ حماضرات األبرار جـ.(  
  

يف العاصـمة السـلجوقية  بعد دنيصري، توجه الشيخ مـع رفاقـه حنـو تركيـا، ونزلـوا أخـريا
، وهناك اسـتقر )A:268(ملطية، حيث استقبلهم امللك كيخسرو حبفاوة ملكية Lلغة 

جمــد الــدين إســحاق مرشــدا للملــك. لكــن الشــيخ واصــل رحالتــه، فنجــده يف قونيــة 
، )، حيــث يكتــب ( رســالة األنــوار فيمــا ميــنح صــاحب اخللــوة مــن األســرار602عــام 

ربوط)، الكتاLن يف بيان آداب املريد، واملشـيخة، ومراحـل وكتاب ( األمر Lحملكم امل
الســـلوك، ومعـــراج الســـالكني... ويكتـــب أيضـــا ( كتـــاب العظمـــة) يف بعـــض أســـرار 
فاحتة الكتاب، ورّمبا يكون قد أضاف له بعد ذلك بسنوات ُمجال، حيـث يـذكر فيـه 

تبــــه مــــن الفتوحــــات اخلــــاص Lلفاحتــــة،، وال شــــك أّن هــــذا البــــاب قــــد ك 383البــــاب 
  ني.بسن 602الشيخ بعد عام 

، اجتمـــع الشـــيخ sحـــد كبـــار الشـــيوخ العـــارفني، وهـــو 602ويف قونيـــة يف هـــذا العـــام 
هــو و ، أصــله مــن كرمــان Æيــران. ابــن أحــد األمــراء السالســقة  أوحــد الــّدين الكرمــاين

) أخــي أيب 620تلميــذ الشــيخ ركــن الــدين السيجاســي مــن طريقــة أمحــد الغــزايل (ت:
وجــال يف الشــرق األوســط وتركيــا. وزار عــدة مــرات حلــب ودمشــق.  حامــد الغــزايل،
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)، حيـث أكرمـه اخلليفـة املستنصـر L¿ 632ويف أواخر عمره، اسـتقر يف بغـداد (عـام 
شــــهرها Lللغــــة الفارســــية أ، خملفــــا تالميــــذ ومكتــــوLت، 635الثــــاين، وتــــويف ¶ــــا عــــام 

شـــيخني، فكـــان كـــل وتوطـــدت العالقـــة الروحيـــة بـــني ال ؛رLعيـــات يف احلـــب الصـــويف
منهما جيّل اآلخر ويكّن له حمبة راسخة. وقد تالقيا مـرات أخـرى يف مصـر و سـو́ر 
وتطــوّع الكرمـــاين مــرة للســـفر مــن دمشـــق إىل ملطيـــة ليــأيت للشـــيخ بكتــب هلـــا تركهـــا 
هنـــاك. كمـــا اســـتأمنه الشـــيخ علـــى تربيـــة صـــدر الـــدين القونـــوي، كمـــا ســـيايت ذكـــره 

) حكايـــة عجيبـــة شـــهدها الكرمـــاين I:127وحـــات (الحقـــا. وقـــد روى الشـــيخ يف الفت
ونّصــها التــايل: [ حــدّثين أوحــد الــّدين حامــد بــن أيب فخــر الكرمــاين وفقــه هللا، قــال:  
كنــت أخــدم شــيخا وأz شــاب، فمــرض الشــيخ وكــان يف مغــازة وقــد أخــذه الــبطن. 

قلــــت لـــه: ´ ســــيدي، اتـــركين أطلــــب لـــك دواءا ممســــكا مــــن  ،فلمـــا وصــــلنا تكريـــت
تان سـنجار مـن السـبيل. فلمـا رأى احرتاقـي، قـال يل: رح إليـه. قـال: صاحب مارس

فرحــــت إىل صــــاحب الســــبيل وهــــو يف خيمتــــه جــــالس ورجالــــه بــــني يديــــه قــــائمون، 
والشــمعة بــني يديــه، وكــان ال يعــرفين وال أعرفــه. فــرآين واقفــا بــني اجلماعــة. فقــام إّيل 

شـيخ؛ فاستحضـر وأخذ بيدي وأكرمين، وسألين: مـا حاجتـك ؟ فـذكرت لـه حـال ال
ه، وخـرج معـي يف خـدميت، واخلـادم Lلشـمعة بـني يديـه. فخفـت  ّ́ الدواء، وأعطـاين إ
أن يـــراه الشـــيخ فيخـــرج، فحلفـــت إليـــه أن يرجـــع . فرجـــع، فجئـــت الشـــيخ وأعطيتـــه 
الـــدواء، وذكـــرت لـــه كرامـــة األمـــري صـــاحب الســـبيل يب. فتبســـم الشـــيخ وقـــال يل: ´ 

ك مــن أجلــني فأذنــت لــك. فلمــا قــاحرتاولــدي، إين أشــفقت عليــك ملــا رأيــت مــن 
مشيت، خفـت أن خيجلـك األمـري بعـدم إقبالـه عليـك. فتجـردت عـن هيكلـي هـذا، 
ودخلــــت يف هيكــــل ذلــــك األمــــري، وقعــــدت يف موضــــعه؛ فلمــــا جئــــت، أكرمتــــك، 
وفعلت معك ما رأيت، مث عدت إىل هيكلي هذا، وال حاجة يل يف هذا الدواء وما 

  أستعمله].
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): [ ومـــنهم II:14لشـــيخ يف إحـــدى مشـــاهده مبـــن يقـــول عنـــه (ويف قونيـــة، اجتمـــع ا
رجـــل  υأي األوليــاء رجـــال األنفــاس الـــذين هــم علـــى قلــب داود  –رضــي هللا عنـــه 

واحد يسّمى مبقامه سقيط الرفـرف بـن سـاقط العـرش، رأيتـه بقونيـة، آيتـه مـن كتـاب 
عظــيم حالــه ال يتعــداه، شــغله بنفســه وبربــه، كبــري الشــأن  وال<<نجم إذا ھ<<وىهللا: 

احلال، رؤيته مؤثرة يف حال من يراه، فيه انكسار، هكذا شاهدته صـاحب انكسـار 
املعــــارف، شــــديد احليــــاء]، يقــــول عنــــه أيضــــا يف وذل، أعجبــــين صــــفته، لــــه لســــان 

)III:228(:  
[ رأيـــت بقونيـــة يف مشـــهد مـــن املشـــاهد شخصـــا إهليـــا يقـــال لـــه ســـقيط الرفـــرف بـــن 

األتــون ممّــن ســقط وصــحبته وانتفــع ســاقط العــرش، ورأيــت بفــاس شخصــا يوقــد يف 
) يشبه حالـه يف اخلشـوع Lألبـدال السـبعة الـذين لقـيهم II:456بنا]. ويف Lب آخر (

ومن احملتمل أن يكون هذا الشخص هو صاحبه عند الكعبة ويقول أنّه كان فارسيا.
  الشيخ أوحد الدين الكرماين، وهللا أعلم.

إىل دمشـــق، حيـــث يـــذكر لقـــاءه  ومـــن قونيـــة، شـــّد الشـــيخ رحالـــه دائمـــا مـــع حبشـــي
ـــــه (602بشـــــي (ت:احلL¦ـــــذوب مســـــعود  ـــــذي وصـــــف حال ، يف )I:250/II:522)، ال

، الــذي خصّصــه للتعريــف L¦اذيــب اإلهليــني وأحــواهلم فقــال: [ لــتعلم أّن 45البــاب 
هـــؤالء البهاليـــل، كبهلـــول، وســـعدون مـــن املتقـــّدمني، وأيب وهـــب الفاضـــل وأمثـــاهلم، 

هــــب ذاحملــــزون، وهــــم يف ذلــــك حبســــب الــــوارد األّول الــــذي مــــنهم املســــرور ومــــنهم 
بعقـــــوهلم. فـــــإّن كـــــان وارد قهـــــر، قبضـــــهم كيعقـــــوب الكـــــوراين، ممتزجـــــا بـــــني القـــــبض 
والبســــط، والغالــــب عليــــه البهــــت، وإن كــــان وارد لطــــف بســــطهم، رأيــــت مــــن هــــذا 
الصـــنف مجاعـــة، كـــأيب احلجـــاج الغلـــِربي، وأيب احلســـن علـــي الســـالوي]. وقـــد عـــاىن 

 بدايتـه مـن هـذا اجلـذب فقـال: [ ولقـد ذقـت هـذا املقـام، ومـّر علـّي وقـت الشيخ يف
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أؤّدي فيه صـلوات اخلمـس إمامـا Lجلماعـة علـى مـا قيـل يل، Æمتـام الركـوع والسـجود 
ومجيـــع أحـــوال الصـــالة مـــن أفعـــال وأقـــوال، وأz يف هـــذا كلـــه ال علـــم يل بـــذلك، ال 

عــامل احلــّس لشــهود غلــب علــّي، Lجلماعــة، وال Lحملــل، وال Lحلــال، وال بشــيء مــن 
ذا دخـل وقـت الصـالة، أقـيم الصـالة عين وعن غريي. وأخربت أين كنت إ غبت فيه

صلي Lلناس، فكان حايل كاحلركات الواقعة من النائم وال علم يل بذلك، فعلمت أو 
أّن هللا حفـــظ علـــّي وقـــيت، ومل جيـــر علـــى لســـاين ذنـــب، كمـــا فعـــل Lلشـــبلي يف وهلـــه. 

ي يُــرّد يف أوقــات الصــلوات علــى مــا روى عنــه، فــال أدري هــل كــان لكنــه كــان الشــبل
يعقـل رده أو كـان مثـل مـا كنـت فيـه، فـإّن الـراوي مـا فّصـل. فلمـا قيـل للجنيـد عنــه، 
قـال: احلمــد ¿ الـذي مل جيــر عليـه لســان الـذنب. وإال أين كنــت يف أوقـات يف حــال 

عـرش العظـيم، ُيصـلى ¶ـا وأz غيبيت، أشاهد ذايت يف النور األعّم والتجلي األعظـم Lل
عــري عــن احلركــة مبعــزل عــن نفســي، وأشــاهدها بــني يديــه راكعــة ســاجدة، وأz أعلــم 
أين أz ذلـــك الراكـــع الســـاجد، كرؤيـــة النـــائم واليـــد يف zصـــييت؛ وكنـــت أتعجـــب مـــن 
ذلــــــك وأعلــــــم أّن ذلــــــك لــــــيس غــــــريي وال هــــــو أz. ومــــــن هنــــــاك، عرفــــــت املكلــــــف 

واسم مفعول. فقد أبنت لك حالة املأخوذين عـنهم والتكليف، واملكلف اسم فاعل 
  من ا¦انني اإلهليني إLنة ذائق بشهود حاصل].

)، ذكـره 622ومن هؤالء ا¦اذيب الذين لقيهم الشـيخ يف دمشـق علـي الكـردي (ت:
 –). واســتجابة لطلــب يوســف الكــردي II:622(226عنــد وصــفه ألحــواهلم يف البــاب 

كتـــب شـــروحا وتعـــاليق علـــى كلمـــات ووصـــا´   –الـــذي كـــان خادمـــا لعلـــي الكـــردي 
األجوبـة علـى املسـائل علي، ومجعها الشيخ حتت عنـوان: ( مسعها يوسف من شيخه

  اليوسفية).
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)؛ مــــنهم رجــــال II:13-425ويف دمشـــق، لقــــي الشــــيخ أوليـــاء مــــن رجــــال األنفـــاس ( 
اهليبــة واجلــالل، وهــم يف كــل زمــان ال يزيــدون وال ينقصــون عــن األربعــة، كــل واحــد 

نهم علـــى قلـــب أحـــد أنبيـــاء العـــرب األربعـــة: حممـــد وشـــعيب وصـــاحل وهـــود علـــيهم مـــ
الصـــالة والســـالم. وينظـــر إلـــيهم جربيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل وعزرائيـــل، لكـــل واحـــد 

هللا ال<<ذي خل<<ق س<<بع س<<موات [واحــد. وهــم الــذين ميــّدون األو�د غالبــا آيــتهم 

 ولــى علــى علــأطبــق العــامل األع] وم<<ن األرض م<<ثلھن یتن<<زل األم<<ر بی<<نھن
مــراتبهم. أحـــدهم يعبـــد هللا مـــن حيــث نســـبه العمـــاء إليـــه، والثــاين يعبـــده مـــن حيـــث 
نســبة العــرش إليــه، والثالــث مــن حيــث نســبة الســماء إليــه، والرابــع مــن حيــث نســبة 
األرض إليـه. فــاجتمع فــيهم عبـادة العــامل كلــه. قــال عـنهم:" لقيــتهم بدمشــق، فعرفــت 

  س، ولكن مل أكن أعلم أّن هلم هذا املقام".يتهم Lألندلأأpم هم. وقد كنت ر 
كتبـا مهمــة منهــا: ( املقنــع يف إيضــاح يؤلــف الشــيخ   602ويف دمشـق يف هــذه الســنة  

الســـهل املمتنــــع)، يــــتكلم فيـــه عــــن شــــراب املعرفــــة وأصـــحابه وكيفيــــة شــــربه. وكتــــاب 
ي (النقبــاء)، أي األوليــاء الــذين ُيشــكلون إحــدى الــدوائر الســت الثابتــة للواليــة، وهــ

). ولفظـــــة II:41طبقـــــات األقطـــــاب واألئمـــــة واألو�د واألبـــــدال والنقبـــــاء والنجبـــــاء (
وعـددهم  υالنقباء تعين يف االصطالح الصويف إّما الرجال الذين هم على قـدم آدم 

300 )II:9/  وإّما رجال الربوج الذين يصـفهم الشـيخ بقولـه 4اصطالحات الصوفية ،(
)II:7ل زمـان ال يزيـدون وال ينقصـون علـى عـدد بـروج ): [ وهم إثنا عشر نقيبا يف ك

الفلـك اإلثــين عشـر برجــا، كـل نقيــب عــامل خباصـية كــل بـرج، ومبــا أودع هللا يف مقامــه 
من األسرار والتاثريات، وما يعطي للنزالء فيه من الكواكـب السـيارة والثوابـت (...) 

، وهلـــم اســـتخراج واعلـــم أّن هللا قـــد جعـــل sيـــدي هـــؤالء النقبـــاء علـــوم الشـــرائع املنزلـــة
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ا إبلـيس، فمكشـوف عنـدهم، خبا´ النفوس وغوائلها، ومعرفة مكرها وخداعها. وأّمـ
  يعرفون منه ما ال يعرف من نفسه].

  

، ألّــف الشــيخ أيضــا كتــاب يف أســرار احلــروف عنوانــه ( العقــد املنظــوم يف دمشــقويف 
  بعض ما حتويه احلروف من اخلواص والعلوم).

  ألوسطسياحات الشيخ يف الشرق ا
حبــربون  υ، زار الشــيخ للمــرة الثانيــة مقــام اخلليــل 602ويف شــوال مــن هــذا العــام     

حيث يؤلف، يف يوم األربعاء الرابع عشر من هذا الشهر، كتاب (اليقني). مث سافر 
)؛ وهنــاك I:410مــن فلســطني إىل القــاهرة، حيــث التقــى مــرة أخــرى sمحــد احلريــري (

بن سودكني بن عبد هللا أبو  إمساعيلإليه، وهو  وأحّبهم هصحبه أحد أخّص تالميذ
Lلقــاهرة، وكــان أبــوه  579)، الــذي ولــد عــام 646الطــاهر مشــس الــّدين النــوري (ت: 

 من مماليك السلكان نور الدين حممود زنكي مث أعتقه، وكان زاهذا خمـالط للصـوفية.
خ حمـي الـدين وترىب ابنه إمساعيل مشتغال Lلعلم ومساع احلـديث إىل أن اجتمـع Lلشـي

رة للقدس. 646وبعد ذلك انتقل مع أبيه إىل حلب حيث تويف سنة  مسـع وقد إثر ́ز
من الشيخ (روح القدس)، وارتبط به روحيا برابطة كلية ال انفصام هلا. وكان الشـيخ 

 ه بـــدرقــيرفبينـــه وبــني  ىف لــه عــن مقامـــه اخلتمــي وآخــشـــخيّصــه sســرار املعرفــة، وك
لشـــيخ كتابـــة ( ذخـــائر األعـــالق)، لشـــرح ديوانـــه احلبشـــي. وهـــو الـــذي طلـــب مـــن ا

. وكان ابن سودكني يرتدّد على شيخه يف 611(ترمجان األشواق)، وذلك حبلب عام 
، كمـــا 618و 617دمشـــق قادمـــا مـــن حلـــب، حيـــث يســـمع عليـــه بعـــض كتبـــه ســـنيت 

). وقــد مســع عــن الشــيخ A:195، (626،627،633مسعهــا أيضــا قــي دمشــق يف ســنوات 
ائل أخـــرى، نقـــل بعضـــها sمانـــة يف كتـــاب ( وســـائل الســـائل)، شـــروحا لكتبـــه ومســـ
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وشرح كتاب (مشاهد األسرار ) وشرح كتاب (التجليات) الذي جند فيه قصـة تبـني 
  نوعية الصلة بني الشيخ وابن سودكني، حيث يقول يف شرحه لتجلي (نعت الويل):

رأيـت البارحــة  يل إمـامي وقـدويت إىل هللا تعـاىل ذات يـوم: ´ ولـدي،  ل[... ولقـد قـا
كـــأين أعطيتـــك هـــذه العمامـــة الـــيت علـــى راســـي، وأصـــبحت علـــى أن أعطيكهـــا، مث 
أحببت أن يكون �ويل ذلك ما يقتضيه Lطن الر́ؤ وحقيقتها، فرتكت إيصاهلا لك 
ظــاهرا ´ ولــدي، هلــذا الســر. فــانظر رمحــك هللا تعــاىل إىل هــذه الرتبيــة وإىل هــذا املنــع 

اصد األكابر يف اللباس، كيف يطلبون اللباس الـذايت الذي هو عطاء. فانظر إىل مق
  الذي يكون حلية للنفس دائما أبدا...].

، وخـالل إشـارته للفظـة الغاشیة) املخصوص بسـورة II:681-682( 296ويف الباب 
(كيف)، اليت تكرّرت يف أواخرها أربع مـرات، يـذكر الشـيخ ابـن سـودكني فيقـول مـا 

Lلكيفيات، والتحقق به إّمنا هو ذوق. ولقد نبهين  خالصته: [ ويف هذا املنزل العلم
الولد العزيز العارف مشس الّدين إمساعيل بـن سـودكني النـوري علـى أمـر كـان عنـدي 
حمققا من غري الوجه الذي نبها عليه هذا الولد، وهو التجلي يف الفعـل. فوقتـا كنـت 

ال بـــد للقـــدرة أنفيـــه بوجـــه، ووقتـــا كنـــت أثبتـــه بوجـــه يقتضـــيه ويطلبـــه التكليـــف، إذ 
احلادثة نسبة تتعلق مبـا كلفـت عملـه. فلمـا كـان يـوم، فاوضـين يف هـذه املسـألة الولـد 
إمساعيــل املــذكور، فقــال يل: وأّي دليــل أقــوى علــى نســبة الفعــل إىل العبــد وإضــافته 
إليه والتجلي فيه، إذ كان من صفته من كون احلق خلق اإلنسان على صورته ؟ فلو 

صــّح أن يكــون علــى صــورته، وملــا قبــل التخلــق Lألمســاء. فلــم جــّرد عنــه الفعــل، ملــا 
يقــدر أحــد أن يعــرف مــا دخــل علــّي مــن الســرور ¶ــذا التنبيــه. فقــد يســتفيد األســتاذ 
مــن التلميــذ أشــياء مــن مواهــب احلــق تعــاىل، مل يقــض هللا لألســتاذ أن يناهلــا إال مــن 

ستفاد شـيوخنا منـا أمـورا  هذا التلميذ، فاحلمد ¿ الذي استفدz من أوالدz مثل ما ا
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كانـــت أشـــكلت علـــيهم]. احلـــّب واإلجـــالل بـــني الشـــيخ وإمساعيـــل يظهـــر أيضـــا يف 
) أنّــه رأى يف املنــام إمساعيــل 90شــعر الشــيخ. فمــن ذلــك مــا ذكــره يف ديوانــه (ص: 

بظــــاهر دمشــــق، وهــــو ينشــــده بيتــــني مــــا  626مجــــادى األوىل ســــنة  18ليلــــة االثنــــني 
  مسعهما قبل ذلك ومها:

  
  

  يفاخلف
  

  أz يف العامل الـذي أراكم    كمسيح النصارى بني اليهود    
  يتكم ُنصب عيين      أz وهللا يف جنـان اخلـلودأفإذا ما ر     

  

  ويف أبيات أخر خياطب الشيخ ابن سودكني قائال:
  

  الوافر
  جـزاك هللا خـريا من ويل   عليم Lخلـفّي وLجلـليّ 

  مثـال Lلنعت العليّ رعاك هللا من شخص تعاىل   عن األ
  صدوق الوعـد أنزله كتاL    فإمساعيل ذو اخلُلق الّرضي

  

َواذُْكْر ِيف اْلِكَتاِب  [: υيشري يف البيت اخلري إىل قول هللا تعاىل عن إمساعيل 
لصَّالِة )وََكاَن ¹َُْمُر َأْهَلُه Lِ 54ِإْمسَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوال نَِبيEا (

مرمي. لكن مسألة التجلي يف الفعل اليت تفاوضا فيها،  ]َوالزََّكاِة وََكاَن ِعْنَد َرِبِّه َمْرِضيEا
بّني الشيخ موقفه النهائي منها، بعد معاينة وقعت له بدمشق مخس سنوات قبل 

  ) فقال:II:204( 121وفاته، ذكرها يف الباب 
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ائل، ومــا فــتح يل فيهــا مبــا هــو األمــر [ هــذه املســألة كانــت عنــدي مــن أصــعب املســ
عليـــه علـــى القطـــع الـــذي ال أشـــك علمـــا ســـوى ليلـــة تقييـــدي هلـــذا البـــاب يف هـــذه 

مل يكـن تـتخلص  ه، فإنّـ633ا¦لدة، وهي ليلة السبت السادس من رجب الفرد سنة 
يل إضافة خلق األعمال ألحد اجلـانبني، ويعسـر عنـدي الفصـل بـني الكسـب الـذي 

 اخللــق الــذي يقــول بــه قــوم، فــأوقفين احلــق بكشــف بصــري علــى يقــول بــه قــوم، وبــني
خلقه املخلوق األّول الذي مل يتقدمـه خملـوق، إذ مل يكـن إال هللا، وقـال يل: هـل هنـا 
أمر يورث التلبيس و احلرية ؟ قلت: ال. قال يل: هكذا مجيع مـا تـراه مـن احملـدÒت، 

األشــياء عنــد األســباب ال خلــق أثــر وال شــيء مــن اخللــق، فــأz الــذي أمــا ألحــد فيــه 
Lألســــباب، فتتكــــوّن عــــن أمــــري. خلقــــُت الــــنفَخ يف عيســــى، وخلقــــت التكــــوين يف 

ذ  قولــــك افعــــل وال تفعــــل. قــــال يل: إالطــــائر. قلــــت لــــه: فنفســــك إذا خاطبــــَت يف
ه: وهـذا عـني لـطالعتك يف أمر، فألزم األدب، فـإّن احلضـرة ال حتتمـل احملاققـة. قلـت 

خلقـــَت  وأنـــت خـــالق األدب واحملاققـــة، فـــإنْ مـــن يتـــأّدب مـــا كّنـــا فيـــه، ومـــن حيـــاقق و 
، وإن خلقــَت األدب فــال بــّد مــن حكمــه. قــال: فــال بــد مــن حكمهــا، وإن احملاققــة،

اخلــق السـمع حــىت  ،هـو ذلــك، فاسـتمع إذا قــرئ القـرآن وأنصــت. قلـت: ذلــك لـك
أمســع، واخلــق اإلنصــات حــىت أنصــت، ومــا خياطبــك اآلن ســوى مــا خلقــت. فقــال 

لق إال ما علمُت، وما علمُت إال ما هو معلوم عليه، فلله احلجة البالغـة. يل: ما أخ
وقد أعلمتك هذا فيمـا سـلف فالزمـه مشـاهدة، فلـيس سـواه تـرح خـاطرك. وال �مـن 
حــىت ينقطــع التكليــف، وال ينقطــع حــىت جتــوز علــى الصــراط، فحينئــذ تكــون العبــادة 

و نــدب، أو حظــر، أو  مــن النــاس ذاتيــة، ليســت علــى أمــر وpــي يقتضــيه وجــوب، أ
  كراهة، وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل].
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قلت، وهذا املوقف هو موقف أهل السنة القائلني sن ال فاعل إال هللا، وهو وحـده 
  الفاعل عند األسباب ال Lألسباب، واآل´ت يف هذا املوضوع صرحية:

اآليـة  ]نوهللا خلقكم وما تعلمو[: غافر ، 3اآلية  ]ھل من خالق غیر هللا[
  :هود.122 اآلیة ]وإلیھ یرجع األمر كلھ[: الصافات، 76

  

، أّلف الشيخ كتـاب ( منـزل املنـازل الفهوانيـة)، الـذي أعطـى فيـه 603ويف هذا العام 
 19لســـور القـــرآن أمســـاء تتعلـــق sخـــّص علـــوم تلـــك الســـور، وصـــنف فيـــه الســـور إىل 

ا. وهـــذا كتـــاب مطـــابق صـــنفا حســـب فواحتهـــا، ذاكـــرا أحـــوال األوليـــاء املتحققـــني ¶ـــ
  من الفتوحات. 22للباب 

، كتـــب أجوبتـــه املختصـــرة األوىل علـــى أســـئلة احلكـــيم الرتمـــذي، 603ويف هـــذا العـــام 
  من الفتوحات. 73واليت فّصلها بعد ذلك تفصيال كامال يف الباب 

، يعـود الشــيخ إىل احلـج، فيجتمــع مـرة أخـرى يف احلــرم املكـي Lحملــّدث 604ويف سـنة 
) II:376-407إبراهيم مكني الّدين أيب شجاع زاهـر بـن رسـتم األصـفهاين (إمام مقام 

عـــن  ρجتـــاه الـــركن اليمـــاين الـــذي فيـــه احلجـــر األســـود، فـــريوي عنـــه مـــثال قـــول النـــيب 
املبشرات، وأpا ر́ؤ املسلم،  وهي جزء من أجزاء النبوة. وهنـاك أيضـا، يـرى الشـيخ 

البيتـني  –أو ´ ساكين هـذا  –هذا وهو يقول: [ ´ مالكي  ρيف مبشرة رسول هللا 
مروا من يطوف به أن يصلي عقيب طوافه ركعتني يف أّي وقـت كـان، فـإّن هللا خيلـق 

  إىل يوم القيامة]. –أو يسّبحه الشك مين  –من صالته َملكا يعظم هللا 
  

، نفتقد تفاصـيل تـنقالت الشـيخ، فـاملراجع ال تـذكر سـوى 608و 605وما بني سنيت 
ب التقى ويف حل، حيث يسمع مجاعة عنه كتابه (التجليات)606ة وجوده حبلب سن

) يف "بغية الطلـب يف 660الشيخ Lبن خالص الذي قال عنه املؤرخ ابن العدمي (ت:
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�ريـــخ حلـــب": [ أن ابـــن خـــالص بـــن عبـــد هللا االشـــبيلي مث الشـــقري، قـــدم حلـــب 
روم، وكــان وصــحب ¶ــا حممــد بــن علــي ابــن العــريب، وتوّجــه منهــا صــحبته إىل بلــد الــ

. ذكــر ذلــك يف البــاب 608ببغــداد يف رمضــان مــن عــام  جنــد الشــيخمث  شــاعرا ُجميــدا.
  ):II:530يف املكر، حيث يقول ( 231

، قــد فتحــت أبــواب الســماء ونزلــت خــزائن 608[ولقــد رأيــت واقعــة وأz ببغــداد ســنة 
ر ؟ املكـــر اإلهلـــي مثـــل املطـــر العـــام؛ ومسعـــت ملكـــا يقـــول: مـــاذا نـــزل الليلـــة مـــن املكـــ

فاستيقظت مرعوL، ونظرت يف السالمة مـن ذلـك، فلـم أجـدها إال يف العلـم Lمليـزان 
فمن أراد هللا به خريا وعصمه من غوائل املكر، فال يضع ميزان الشـرع مـن .املشروع 

يــده وشــهود حالــه، وهــذه حالــة املعصــوم واحملفــوظ. فأّمــا إرداف الــنعم مــع املخالفــة، 
املنتمني إىل طريق هللا، وعاينـت مـن املمكـور ¶ـم خلقـا كثري يف يف  فهو موجود اليوم 

ــا إبقــاء احلــال مــع ســوء األدب،  كثــريا ال حيصــي عــددهم إال هللا وهــو أمــر عــام، وأّم
فهو يف أصحاب اهلمم،وهم قليلون، على أz رأينا منهم مجاعة Lملغرب و¶ذه الـبالد 

  (...) نعوذ L¿ من اخلذالن].
 كتابـه ( املختصـر) لقـاءه Lلشـيخ يف بغـداد يف هـذا العـام وقد ذكر املؤرخ الدبيثي يف

قـدم الشـيخ إىل بغـداد  كما التقى Lملـؤرخ ابـن النجـار تلميـذ ابـن الـدبيثي. وقـد.608
مــع ركــب احلجــاج، وقيــل أنّــه اجتمــع فيهــا، أو يف احلــج، مــع الصــويف الكبــري الشــهري 

ـــــهروردي (ت: )، ومستشـــــار )، مؤلـــــف ( عـــــوارف املعـــــارف632شـــــهاب الـــــّدين السُّ
-A :284اخلليفــــة العباســــي الناصــــر، الــــذي تعــــاون معــــه يف �ســــيس نظــــام الفتــــوة (

) يف ( مــرآة اجلنــان) 768).وذكــر اإلمــام عبــد هللا بــن ســعد اليــافعي اليمــين (ت:285
أّن الشيخ اجتمع  Lلسهروردي، فقال: فأطرق كـل منهمـا سـاعة، مث افرتقـا مـن غـري  

لسهروردي ؟ مملوء سنة من فرقـه إىل قدمـه. وقيـل كالم. فقيل للشيخ: ما تقول يف ا



     
 

 343 

للســهروردي: مــا تقــول يف حمــي الــّدين ؟ فقــال: حبــر احلقــائق. لكــن الشــيخ مل يــذكر 
  ):I:609وإّمنا ذكر لقاءه sصحاب السهروردي حيث يقول ( ،لقاءه هذا

[ فاملشـاهدة والكـالم ال جيتمعـان يف غـري التجلــي الربوخـي، وهـو كـان مقـام شــهاب 
 أثــقن عمــر الســهروردي، الــذي مــات ببغــداد رمحــه هللا. فإنّــه روى يل عنــه مــن الــّدي

بنقله من أصحابه، أنّه قال Lجتماع الرؤيـة والكـالم. فمـن هنـا، علمـت أّن مشـهده 
برزخــي ال بــّد مــن ذلــك (...) فــإذا كّلمــه مل يشــهده، وهــذا املقــام املوســوي ذقتــه يف 

بلّـة يف الرمـل علـى قـدر الكـف، وذاقـه  غـري أّين ذقتـه يف υاملوضع الذي ذاقه موسـى
  موسى يف حاجته وهي طلبه النار ألهله، ففرحت حيث كان ماء].

فقاال: [ فليس التفاضـل  )IV:192( 550وعاد الشيخ إىل ذكر السهروردي يف الباب 
أو الفضـــل يف التجلـــي، وإّمنـــا التفاضـــل والفضـــل فيمـــا يعطـــي هـــذا املتجلـــي لـــه مـــن 

لتجلــي عــني حصــول العلــم، ال يعقــل بينهمــا بــون (...) . وعــني حصــول ااالســتعداد
وأّمــا التجلــي الــذي يكــون معــه البقــاء والعقــل و االلتــذاذ واخلطــاب والقبــول، فــذلك 
التجلــي الصــوري. ومــن مل يــر غــريه، رّمبــا حكــم علــى التجلــي بــذلك مطلقــا مــن غــري 

الــدين  تقييــد. والــذي ذاق األمــرين فــرق وال بــّد. وبلغــين عــن الشــيخ املســّن شــهاب
السهروردي ابن أخـي أيب النجيـب أنّـه يقـول Lجلمـع بـني الشـهود والكـالم، فعلمـت 
مقامه وذوقه عند ذلك. فما أدري هل ارتقـى بعـد ذلـك أم ال. وعلمنـا أنّـه يف مرتبـة 

فــال بــد  ،التخيــل، وهــو املقــام العــام الســاري يف العمــوم...]. [ والظــن Lلشــيخ مجيــل
  )].III:213أنّه يريد التجلي الصوري (

)، 561ويف بغداد، اجتمع الشيخ أيضـا sصـحاب للشـيخ عبـد القـادر اجلـيالين (ت:
) وأيب البــدر التماشــكي، اللــذين ر́و لــه أخبــارا عــن 608خصوصــا عمــر البــزاز (ت:

-I:187-201-233-248-522-558-588(شـــــيخهما وخليفتـــــه أيب مســـــعود بـــــن الشـــــبل 
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II:14-19-49-80-90- 130-131-201-223-286-308-368-369-370-392-624-627-

637/III:560(.  

ومن بغداد، ذهب الشيخ للحج. ويبدو أن زوجتـه وابنتـه زينـب الرضـيعة التحقتـا بـه 
يف مكة مع الركب الشامي. وبعد احلج، يبدو أّن الشـيخ عـاد إىل األzضـول والشـام 

)A:269-285 ه  609)؛ فنجــده يرتاســـل مـــع امللـــك كيكـــاوس ســـنةLالـــذي خلـــف أ ،
يف جبل الفتح ؛ يـذكر يف كتابـه  610ه سنة دجن ا). كمIV:547رو يف ملطية (كيخس

(أوراد األسبوع) عند ذكره لورد يوم الثالÒء: [ظهـر يل شـيخان مهيبـان يف خلـوة يف 
فقــال أحــدمها إرو عــين إىل كــل صــادق وإىل كــل مريــد فــائق "  610جبــل الفــتح ســنة 

عــين إىل كــل مــن تســبب " رب رب أدخلــين يف حبــر أحــديتك" وقــال اآلخــر: أنقــل 
لكننا ال نعرف Lلضبط أين يقـع جبـل الفـتح هـذا،  أكرمين بشهود أنوار قدسك"]؛

للمــرة مث يــذهب للعمــرة، فيقــيم مبكــة  فعديــدة هــي اجلبــال الــيت تســّمى ¶ــذا االســم.
ـــــة  ـــــه ( ترمجـــــان 611يف رجـــــب وشـــــعبان ورمضـــــان ســـــنة الثالث ـــــب ديوان ـــــث يكت ، حي

فيكتــب شــرحه ذخــائر األعــالق. مث يصــعد إىل آســيا األشــواق). ويعــود إىل حلــب، 
). وجنده يف سيواس يف بداية رمضان من عـام II:15الصغرى، فيزور حران وقيصرية (

، فــــريى ر́ؤ تبّشــــر Lنتصــــار كيكــــاوس علــــى املســــيحني يف أنطاكيــــة، ويكاتبــــه 612
، اجتمــــع الشــــيخ Æمــــام 613الشــــيخ ليبشــــره ¶ــــا قبــــل وقوعهــــا. ويف ملطيــــة يف عــــام 

)؛ فسمع 656جد الصخرة Lلقدس، إمساعيل بن حممد بن يوسف األLذي (ت:مس
  روح القدس).(615عن الشيخ كتابه ( �ج الرسائل) ومسع عنه عام 

ومكــث الشــيخ يف ملطيــة مرشــدا لكيكــاوس ومربيــا جلماعــة مــن املريــدين، يســمعون 
وُولد له  عليه كتبه وشروحها حنو ست سنوات، تويف يف آخرها رفيقه الويف احلبشي،

. كمــا تــزّوج فيهــا، حســب بعــض املصــادر، أّم 618فيهــا ابنــه حممــد ســعد الــّدين عــام 
  .615صدر الدين القونوي زوجة جمد الدين إسحاق الرومي الذي تويف حوايل عام 
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وخـــالل هـــذه الســـنوات الســـت، كـــان الشـــيخ يســـافر أحيـــاz مـــن ملطيـــة، فنجـــده يف 
جنده يف قونية حيـث جتلـى لـه  اه، كممع جمموعة من مريدي 618و  617حلب سنيت 

، وشـدة اجلـالل غالبـة )IV:110-115( 330منزل سورة القمر، اليت خصّص هلا البـاب 
واآليـة   ]فكیف ك<ان ع<ذابي و ن<ذري[يف آ´Êا، حيث تكررت فيها اآل´ت: 

 ]ذوق<وا م<ّس س<قر[  ]یوم نحس مس<تمر  [  ]فذوقوا عذابي ونذري[
در والقضاء احملتوم احلاكم على اخلالئـق: إzّ كـل شـيء ...اخل ويف أواخرها، ذكر للق

هذه اآل´ت يف ذات الشيخ جعله  يخلقناه بقدر وكل كبري وصغري مستطر... وجتل
يقول: [ هذا املنزل أشهدنيه بقونية يف ليلة مل ميّر علّي أشد منها لنفوذ احلكم وقوتـه 

 يكن حكم �ييد، وإّمنا  وسلطانه، فحمدت هللا على قصوره علّي يف تلك الليلة، ومل
كان حكم وقوع مقّدر. فلما رددت علّي وقـد سـقط يف يـّدي وعلمـت مـا أنـزل هللا 
علّي،وما قّدره  احلق لدّي، وفرقت بني قضائه وقدره يف األشياء، وكتبت بـه إىل أخ 

عرفّـه مبـا جـرى، كمـا جـرت العـادة بـني اإلخـوان، إذ كـان  أيف هللا، كان يل رمحه هللا، 
د ورد علــــّي يطلبــــين بشــــرح أحــــوايل. فصــــادف ورود هــــذا احلــــال]. مث أورد كتابــــه قــــ

الشــيخ نــّص كتابــه ألخيــه الــذي مسّــاه بشــهاب الــّدين، افتتحــه بقصــيدة حتتــوي علــى 
  بيتا مث قال: 32

[ وإّن وليـــك ملـــا أراد النهـــوض يف طريقـــه و النهـــوض إىل مـــا كـــان عليـــه يف حتقيقـــه، 
وبـني الشـهود والبلـوغ إىل املقصـود، والتحقـق اعرتضت لولّيه عقبة كـؤود حالـت بينـه 

حبقــائق الوجــود، فخفــت أن تكــون عقبــة القضــا ملــا ســيفه مــن املضــا، فرأيتهــا صــعبة 
املرتقى، حائلة بيين وبني ما أريد من اللقاء؛ فوقفت دوpا يف ليلة ال طلوع لفجرها، 

الـوثقى،  وال أعرف ما يف طيها من أمرها. فطلبت حبل االعتصام والتمسك Lلعروة
¶ـذا اخلطـاب معنــي عروة اإلسالم، فنوديـت أن الـزم الطلـب مـا بقيـت. فعلمـت أّين 
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يف صـــورة مثاليـــة متجليـــة يف حضـــرة خياليـــة، وأّن عالقـــة تـــدبري اهليكـــل مـــا انقطـــع، 
وخاطبــت ولّيــي يف نظمــي بــبعض مــا وجــدت، فــإذا نظــر وليّــي إليهــا، فليعــّول عليهــا 

نّـه ال ¹مـن مكـر هللا إال القـوم اخلاسـرون، فـامسع مكـر هللا، فإمـن وليحذر من األمن 
  هديت إىل ما به على لساين نوديت].

بيتا، قافيتها حرف الرّاء، أي احلرف األخري من  73مث أورد الشيخ قصيدة بديعة يف 
فّسر الواقعة بقوله عن املرسل إليه: [آ´ت سورة القمر، وأpى كالمه على هذه 

نظر فيه وإليه، فأورثه التفكر فيه عّلة كانت سبب رحلته بورود كتايب عليه، وأمعن ال
سىن معراج إىل مقصوده عرج، أنقلته، فما بقي إال أ´ما ودرج، وعلى  ةوسرع

وشهدت احتضاره Lلدار البيضاء، إىل أن قضى، وسافرت من يومي الستعجال 
 [ قومي ]. فكأّن الشيخ يلوّح أن صاحبه رحل إىل التحقق Ùخر سورة القمر:
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[ واقعـــة أخـــرى طريقـــة وقعـــت للشـــيخ يف قونيـــة ذكرهـــا خـــالل كالمـــه علـــى األمســـاء 

فيقـــول:" وأمـــا االســـم البـــاري، فمنـــه  198الســـبعة املتحكمـــة يف الـــنَـَفس مـــن البـــاب 
يــاء املهندســـني، أصــحاب االســـتنباطات، واملخرتعــني الصـــنائع يكــون اإلمـــداد لألذك

والواضـــعني األشـــكال الغربيـــة. عـــن هـــذا االســـم ¹خـــذون، وهـــو املّمـــد للمصـــّورين يف 
حســن الصــورة يف امليــزان. وأعجــب مــا رأيــت يف ذلــك يف قونيــة مــن بــالد يــوzن يف 

يكــن عنــده. مصــور كــان عنــدz اختــربzه وأفــدzه يف صــنعته مــن صــحة التخيــل مــا مل 
حجلـة وأخفـى فيهـا عيبـا ال ُيشـعر بـه، وجـاء ¶ـا إلينـا ليختـربz يف ميـزان  افصّور يومـ

التصـوير. وكـان قـد صـّورها يف طبـق كبـري علـى مقـدار صـورة احلجلـة يف اجلـرم. وكــان 
عندL zزي، فعندما أبصرها، أطلقه من كان يف يده عليها، فركضـها برجلـه ملـا ختيّـل 
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Êــا حجلــة يف صــورpا وألــوان ريشــها. فتعجــب احلاضــرون مــن حســن صــنعته. فقــال أ
يل: مـا تقــول يف هـذه الصــورة ؟ فقلـت لــه: هــي علـى غايــة التمـام، إال أن فيهــا عيبــا 
خفيا، وكان قـد ذكـره للحاضـرين فيمـا بينـه وبيـنهم. فقـال يل: ومـا هـو، هـذه أوزاpـا 

عـرض شـعرية.  رصحيحة ؟! قلت له: يف رجليهـا مـن الطـول عـن موازنـة الصـورة قـد
فقام وقبل رأسي وقال: Lلقصد فعلت ذلك ألجريك. فصـدقه احلاضـرون وقـالوا إنـه 
  ذكر ذلك هلم، قبل أن يوقفين عليها. فتعجبت من وقوع البازي عليه وطلبه إ´ها].

  

ابنهــا الصــيب حممــد صــدر الــدين  عنــد زواج الشــيخ sرملــة جمــد الــدين، تكّفــل برتبيــة
ـــا غــادر األzضـــول، A:270( 607ولــود علــى الـــراجح عــام امل

ّ
). فحملـــه الشــيخ معــه مل

. ويف مصر، اجتمع الشـيخ sوحـد الـدين الكرمـاين، 619ونزل إىل الشام ومصر عام 
، وأوصـاه بـه خـريا. فقـام الكرمـاين )A:271(فكّلفه Lلتكفل بصـدر الـدين ملـدة معينـة 
حلجـــاز ، مث يف حســّيا وروحيــا، ورافقــه يف اLملهمــة أحســن قيــام، ورّىب صــدر الـــّدين 
معرتفـــا بـــذلك، حـــىت أنّـــه أوصـــى أن تفـــرش شـــرياز حنـــو عـــامني، وبقـــي صـــدر الـــدين 

ــا اســتقّر الشــيخ pائيــا يف دمشــق، التحــق 
ّ
ســجادة الكرمــاين يف قــربه ليُــدفن فوقهــا. ومل

بــه صــدر الــدين، وبقــي يف خدمتــه وصــحبته. وكــان أقــرب مريديــه إليــه، إىل أن تــويف 
 مـــع إمساعيـــل بـــن ســـودكني، حيـــث أpّمـــا واصـــال الشـــيخ، فكـــان هـــو وريثـــه األكـــرب

وظيفتـــه يف إمامـــة الطريـــق، ونشـــر كتـــب الشـــيخ خصوصـــا الفتوحـــات، وشـــرح كتبـــه 
األخرى. وكل سالسـل الطريقـة األكربيـة تنتهـي عنـد القونـوي. وكـان  القونـوي علـى 

)، حيث  672صلة وثيقة مع كبار شيوخ عصره، خصوصا جالل الدين الرومي (ت:
ـــا تـــويف ا معـــا يف قونيـــة يتـــزاوران ويتـــذكـــاz يقطنـــان 

ّ
كران، وكـــل منهـــا جيـــّل اآلخـــر. ومل

مث تــويف  صــدر الــّدين، فصــّلى عليــه.عليــه جــالل الــدين، كــان قــد أوصــى أن يصــلي 
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بعــده يف نفـــس الســنة. وقـــد تتلمــذ عليـــه علمــاء أعـــالم مثــل قطـــب الــدين الشـــريازي 
هاب الـــــدين الـــــذي هـــــو مـــــن أشـــــهر شـــــراح الفلســـــفة اإلشـــــرافية الـــــيت ظهـــــر ¶ـــــا شـــــ

)، ومثل الشاعر الصـويف الشـهري فخـر الـدين احلمـداين العراقـي 587السهروردي (ت:
مؤلـــف (اللمعـــات) Lلفارســـية. ويعتـــرب القونـــوي أهـــم حلقـــة تـــدفقت عربهـــا املفـــاهيم 
واملصـــطلحات الصـــوفية األكربيـــة إىل الثقافـــة األعجميـــة يف تركيـــا وإيـــران وأفغانســـتان 

  واهلند والصني.
أيضــــا علــــى صــــلة مــــع اثنــــني مــــن كبــــار تالميــــذ جنــــم الــــّدين كــــربى  وكــــان القونــــوي

)، الـذي لقيـه حبلـب، وجنـم الـدين 650)، ومها سعد الّدين بن محويـه (ت: 618(ت:
الــــرازي، الــــذي لقيــــه بقونيــــة، واجتمــــع يف مصــــر Lإلمــــام أيب احلســــن علــــي الشــــاذيل 

ت: ). وكانـــت مراســـالت بينـــه وبــــني الفيلســـوف نصـــري الـــدين الطوســــي (656(ت:
). وخّلــــف القونــــوي كتبــــا نفيســــة، هــــي امتــــداد وشــــروح لكتــــب الشــــيخ منهــــا: 672

النفحـــات اإلهليـــة)، و(إعجــــاز ((مفتـــاح الغيـــب)، و( الفكـــوك علـــى الفصـــوص)، و
، و( شــرح صــويف ألحاديــث نبويــة)... ويكفــي يف بيــان )البيــان يف �ويــل أّم القــرآن

دى إليه كتابته الثانية للفتوحـات،  املودة اليت كان يكّنها الشيخ لصدر الّدين، أنّه أه
). وقــــد ورث عنــــه �ثــــريه A:332كمـــا خّصــــه Lلتلقــــني اخلــــاص املباشــــر للفصــــوص (

الروحي املـرّيب، فـانتفع بـه العديـد مـن السـالكني اخلاصـة والعامـة، كـان مـنهم الشـاعر 
) منــذ صـــغره، واجنـــذب 690التلمســـاين (ت: الــدين املمتــاز العـــارف  احملقــق عفيـــف 

ن إىل سـلوك طريـق أهـل هللا، ومتّكـن يف العلـوم الشـرعية واللغويـة، وسـافر عفيف الـدي
من نواحي تلمسـان إىل املشـرق طلبـا للمعرفـة. ويف األzضـول، التقـى بصـدر الـدين، 

 –، كما عرّفه 634فصحبه وعرّفه صدر الّدين Lلشيخ، فجاء به إليه يف دمشق عام 
، وهــو قـادم مــن املغـرب، قاصــدا بعبـد احلــق بـن ســبعني يف مصـر –بعـد وفـاة الشــيخ 
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ــــن ســــبعني وأصــــبح صــــهره 650ســــنة احلــــج حــــوايل  ــــدين صــــحبة اب ــــزم عفيــــف ال . ول
)A:303 س العـــــايل و الـــــذوق الرفيـــــع، منهـــــا ( شـــــرح فَ )، وخلـــــف خملفـــــات مـــــن الـــــنَـ

شــرح ملنــازل الســائرين للهــروي )، كــم)، ( وشــرح ملواقــف النفــري )، و(لفصــوص احل
)، 688الرقيـــق املعـــروف Lلشـــاب الظريـــف (ت:وديـــوان مشـــهور. وهـــو والـــد الشـــاعر 

  هـ وله ديوان معروف. 661وامسه مشس الّدين حممد، وُولد مبصر سنة 
  استقرار الشيخ يف دمشق

  

  ):IV:500يقول الشيخ يف Lب الوصا´ من الفتوحات (
 ρ[ عليك بكثرة السجود واجلماعة. وإن قدرت أن تسـكن الشـام، فـإن رسـول هللا 

ل:" عليكم Lلشام، فإpّا خرية هللا من أرضه، وإليها جيتيب خريته من ثبت عنه أنّه قا
  عباده "].

ا Lغ عمره 
ّ
سـنة، فاسـتقّر يف دمشـق إىل آخـر حياتـه  60طّبق الشيخ هذا احلديث مل

منــزل لــه . وتــرّدد خالهلــا علــى حلــب، حيــث كــان 620ســنة بــدءا مــن عــام  18مــدة 
وهـو ر مـنهم الضـرير إبـراهيم بـن سـليمان، هناك جيتمع فيه مع املريدين والعلمـاء  ذكـ

ر الرمان من أعمال اخلابور، واحملدثْني مشس الدين حممـد بـن بـرقش املعظمـي، يدمن 
  ).III:40وبرهان الدين إمساعيل بن حممد األيدين (

ومــن فقهــاء حلــب الــذين صــحبوا الشــيخ اثنــان مشــهوران، أّوهلمــا كمــال الــدين بــن 
ب، وتوّىل فيها القضـاء، مث الـوزارة للملـك ريخ حل)، الذي كتب �660العدمي (ت: 
)، وهـــو الـــذي كلفـــه الشـــيخ بقـــراءة ( 658) وللملـــك الناصـــر (ت: 634العزيـــز (ت: 

ــــا أنكــــر 
ّ
ذخــــائر األعــــالق) شــــرح ديوانــــه (ترمجــــان األشــــواق) علــــى فقهــــاء حلــــب، مل

بعضهم معـاين غزليـات الـديوان. وÒنيهمـا جنـم الـدين حممـد بـن شـاين املوصـلي (ت: 
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-III:225/IV:83()، الــذي ذكــره الشــيخ يف الفتوحــات عنــد ذكــره حلــال العظمــة 631
  ):IV:83) فقال (241

[... فكمــا ال يســع العــامل احلــق ال يســع العــامل أيضــا هــذا العبــد. فهــذا ســبب شــهود 
ضــيق العــامل عنــه. ومــا رأيــت مــن حتقــق ¶ــذا املقــام وشــهوده، إال رجــال Lملوصــل مــن 

¶ذه املثابة، وأطلعـه احلـق علـى أمـره، ومل يطلعـه علـى سـره أهل حديثه املوصل، كان 
فيه. وكان يطلـب علـى مـن يوضـح لـه حالـه، فـذكرين لـه اإلمـام جنـم الـدين حممـد بـن 
أيب بكـر بــن شــاين املوصــلي، املـدرس مبدرســة ســيف الــدين بـن علــم الــدين حبلــب يف 

وصـل، ذكـر ، فطلـب االجتمـاع بنـا. فلمـا 628هذا الزمـان الـذي حنـن فيـه وهـو سـنة 
ـا رآين فهمتـه. فوجدتـه حبzزلته فأوضحُتها له، فسري عنه واستبشـر، وخـرج يل 

ّ
الـه مل

  مقام العظمة حبظ وافر (...) ورأيت آخر مثله Æشبيلية].من قد أخذ 
)، قاضــيها الكبــري ¶ــاء الــدين بــن II:416ومــن علمــاء حلــب الــذين ذكــرهم الشــيخ (

ين عبــد هللا بــن الشــيخ بــن عبــد الــرمحن، )،وخليفتــه القاضــي زيــن الــدّ 633شــّداد (ت:
)، ذكرمهـا عنـد روايتـه لـر́ؤ عجيبـة تـدّل علـى حتققـه 636املعروف Lبن األستاذ (ت:

وھ<و هللا ال إل<ھ إال ھ<و ل<ھ الحم<د ف<ي [الذوقي بتوحيـد االختيـار مـن اآليـة:  

ويف . مـن القصـص 70األيـة  ]األولى واآلخ<رة ول<ھ الحك<م وإلی<ھ ترجع<ون
، ك انت معه زوجته مرمي، اليت قال عنها إّن هلا يف هذا التوحيد أوفر حـظ هذه الر́ؤ

  وأعظم نصيب.
ويف حلب أيضا، جتّلى للشـيخ منـزل سـورة اإلخـالص يف الـدين أي سـورة الّزمـر الـيت 

صــّص خ ] ين اخلــالصأال ¤ الــدّ [تكــررت فيهــا مشــتقات كلمــة اإلخــالص كاآليــة 
  ئال:الذي يفتتحه قا )III:181( 345الباب هلا 

  

  البسيط
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  [ لكل شخص من القرآن سورته      وسوريت من كتاب هللا تنزيل
  أتى ¶ـا امللـأ العلوي يـقدمه       عنـد التنزل ميكال وجربيل

   (...)  
يتهـا: هـذه سـورة مل يطمثهـا إنـس أجتلت لنا هذه الصور مبدينـة حلـب، وقيـل يل ملـا ر 

انيب، وقـــد ُمثلـــت يل يف شـــبه هـــذا مـــيال عظيمـــا إىل جـــ اوال جـــان. فرأيـــت هلـــا ومنهـــ
املنــزل الـــذي كنـــت دخلتــه قبـــل ذلـــك. مث قيـــل يل: هــي خالصـــة لـــك دون املـــومنني. 
فلما قيل يل ذلك، فهمت اإلشارة، وعلمت أpّا ذايت، وعني صوريت ال غريي، فإنّه 
ما ملوجـود شـيء خملـص لـه لـيس لغـريه، قدميـه وحديثـه، إال ذاتـه خاصـة. فقلـت: هـا 

ت عند ذلك معىن التخليص، وعلمت ما تلي علّي فيما أنزل علّي مـن أz ذا. فعلم
القــرآن عنــد الــتالوة، وذلــك أنّــه ملــا نــزل اإلهلــام بــتالوة ســورة اإلخــالص، رزقــت عــني 

  فإpّا كلها نسب هللا وصفته]. ،الفهم يف تسميتها ¶ذا االسم دون غريها من السور
  

املعظـم شـرف الـدين حـىت سـنة  كـان حاكمهـا امللـك  عندما اسـتقر الشـيخ يف دمشـق
، حيــث انتقــل احلكــم إىل الناصــر صــالح الــدين داود ملــّدة ســنتني، وتــوىل بعــده 624

، مث تـــواىل عـــدد مـــن امللـــوك ومل يســـتقر 634األشـــرف األول مظفـــر الـــدين حـــىت ســـنة 
مقّســـما علـــى العبـــادة، الشـــيخ يف دمشـــق كـــان وقـــت و  امللـــك طـــويال ألحـــد مـــنهم.

ــــه كتبــــه، وحضــــور دروس بعــــض العلمــــاء وجمالســــة تالميــــذه، يــــربيّ  هم ويســــمعون علي
رة بعــــض الصــــاحلني األمــــوات واألحيــــاء،  خصوصــــا رجــــال احلــــديث، والتــــأليف، و́ز

رســـائل ألصـــحابه وأجوبـــة عـــن مســـائلهم. وكـــان الشـــيخ مســـتقرا مـــع أهلـــه يف  ةوكتابــ
بيــت عائلــة بــين زكــي، الــيت أجنبــت كبــار قضــاة دمشــق مــدة أجيــال، حيــث أّن ســبعة 

ولوا هذا املنصب بني القـرنني السـادس والسـابع اهلجـري. وكانـت هـذه العائلـة منهم ت
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معروفة حبّبها و نصرÊا لشيوخ الطريق والصوفية. ومن رجاهلا الـذي اتصـلوا Lلشـيخ، 
)، عـرف الشـيخ قبـل اسـتقراره بدمشـق 617القاضي زكـي الـدين طـاهر بـن زكـي (ت:

ي تــويف الشــيخ يف منزلــه، وغّســله الــذ)، A:300)(668(ت:وأخيــه حميــي الــدين بــن زكــي 
Æعانـــة شخصـــني آخـــرين. وكـــان منـــزل الشـــيخ بقـــرب املدرســـة الرواحيـــة، حـــذو Lب 

قـــرون، ســـكن منزلـــه أحـــد أحفـــاده  6الفـــراديس مشـــال دمشـــق. وبعـــده الشـــيخ بنحـــو 
  ).1300الروحيني، وأّول من طبع الفتوحات، األمري عبد القادر اجلزائري (ت:

الشــيخ ¶ــم يف دمشــق، قضــاة املالكيــة مــن بــين زواوي،  ومــن العلمــاء الــذين اجتمــع
الذين قدمت أسرهم األوىل من جباية، وقيل إّن الشيخ تزّوج إحدى بناÊم. واجتمـع 

)، فســـمع منـــه صـــحيح 614أيضـــا Lلقاضـــي احملـــّدث عبـــد الصـــمد احلارســـتاين (ت:
مســـلم مبســـجد األمـــويني، وأجـــازه إجـــازة عامـــة. وأّمـــا قاضـــي القضـــاة مشـــس الـــدين 

)، وقــد A:295)، فقيــل عنــه إنّــه كــان خيــدم الشــيخ خدمــة العبيــد (637اخلــوي (ت:
)، خـالل كالمـه علـى III:508املتعلق بسـورة آل عمـران ( 381ذكره الشيخ يف الباب 

ـــــة فيقـــــول عـــــن اخليـــــال:[ فري  ـــــي املنامي ـــــل املرائ ـــــ�وي ـــــةك اإلســـــالم ي والقـــــرآن مسنـــــا  قّب
ســـابغا وقصـــريا درعـــا وجمـــوال، ونقيـــا  � يف الـــدين، والـــدين قميصـــااوعســـال،والقيد ثبـــ

ودنسا، علـى حسـب مـا يكـون الرائـي أو مـن يـرى لـه عليـه مـنن الـدين. ولقـد رأيـت 
لقاضي دمشق عندما ُويل القضاء بدمشق وهو مشس الدين أمحد بن مهـذب الـدين 
خليل اخلوي، وفقه هللا وسدده مبالئكته، وعصمه يف أحكامه،وقائل يقول يف النوم: 

خلع عليك ثوL نقيا سابغا، فـال تدّنسـه وال تقلصـه. واسـتيقظت وذكرpـا  إّن هللا قد
لــه، فــا¿ جيعلــه ممّــن حفــظ الوصــية اإلهليــة ]. ومــن فقهــاء دمشــق الــذين تعرفــوا علــى 
الشيخ، الفقيه يوسف الكردي، الذي ذكره الشيخ خالل �كيده على سنية ركعتني 

زماننـــا مـــن حيـــافظ عليهمـــا مـــن :[ مـــا رأيـــت يف )I:492قبـــل صـــالة املغـــرب، فيقـــول (
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الفقهـــاء، إال صـــاحبنا زيـــن الـــدين يوســـف بـــن إبـــراهيم الشـــافعي الكـــردي، وفقـــه هللا 
  لذلك. ويف هاتني الركعتني قبل صالة املغرب من األجر ما ال يعلمه إالّ هللا...].

و منهم أيضا ابن اللهيب الذي ذكـره خـالل �كيـده علـى اسـتحباب أن ال ينفصـل 
[ ولقــد دخلـــت  ):IV:445-446(ن اجلســد إال علــى وضــوء، فيقــول شــعر أو ظفــر مــ

يومــا احلمــام لغســل طــرأ علــّي ســحرا، فلقيــت فيــه جنــم الــدين أL املعــايل بــن اللهيــب 
وكان صاحيب، فاستدعى Lحلالق حيلق رأسه، فصحُت به: ´ أL املعايل ! فقـال يل 

عجبت من حضـوره من فوره قبل أن أتكلم: " إين على طهارة قد فهمت عنك". فت
وسرعة فهمه ومراعاته املـواطن وقـرائن األحـوال، ومـا يعرفـه مـين يف ذلـك، فقلـت لـه: 
Lرك هللا فيـــك، وهللا مــــا صـــحت بــــك إال لتكــــون علـــى طهــــارة وذكـــر عنــــد مفارقــــة 

  شعرك، فدعا يل مث حلق رأسه].
  ة.وهذه القصة تبني كيف كان الشيخ يرّيب أصحابه االلتزام بدقائق اآلداب الشرعي

  

ويف دمشق وحلب، توسعت دائرة تالميذ الشيخ وخواص أصحابه. فإذا كان عدد 
حنو  617و  600من حضر مساع كتبه يف فرتة سياحاته املشرقية بني عامي 

، منهم أربعة عشر 150اخلمسني، فعددهم يف فرتة استقراره بسو́ر بلغ أزيد من 
م معا يف حنو الثالثني مساعا، رجال كانوا كثريي املالزمة للشيخ، حبيث جند أمساءه

، وهم: )A:305-306( 633، والباقي يف دمشق عام 617منها واحد يف حلب عام 
)، ورفيق الشيخ األّول ابن سودكني، وعبد 667ابن الشيخ حممد عماد الدين(ت:

العزيز اجلّباب، وحسني بن حممد املوصلي، وأبو إسحاق إبراهيم بن حممد 
)، وعيسى ابن إسحاق II:637(الفتوحات الشيخ يف األنصاري القرطيب (ذكره 

اهلذLين، وحممد بن أمحد امليورقي، ويعقوب بن معاذ الوريب، ويونس بن عثمان 
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الدمشقي، وعاشرهم نصر هللا بن أيب العز الشيباين بن الصّفار، الذي حّبس منزله 
 لتدريس احلديث الشريف. واحلادي عشر إبراهيم بن عمر القرشي، أحد عدول

دمشق ومن أبرز وأحسن خطاطيها، وأمه بنت كبري قضاÊا من بين زكي حميي 
)،  565). والثاين عشر علي بن مظفر النشيب (ت:599الدين حممد بن علي (ت:

كان من علماء احلديث ومعينا للقاضي صدر الدين البكري يف وظيفة احلسبة. 
بلده إربيل إىل للغوي حسني اإلربيلي، الذي هاجر من اوالثالث عشر النحوي 

دمشق. والرابع عشر حممد بن سعد الدين املعظمي صهر الشيخ، وكان قد مسع 
بعض كتبه  618و  617كتاب (روح القدس)، وحبلب عام  615عنه مبلطية عام 

مساعا  27مساعا يف دمشق، منها حنو  35األخرى، وبقية مساعات تزيد على 
(نتائج األذكار)، خالل كالمه للفتوحات. وقد ذكر الشيخ صهره هذا يف كتابه 

  فقال: )2( ]احلَْْمُد ôَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  [ على ذكر 
  
  

[... وهلــــذا، يكــــون احلمــــد ¿ علــــى مــــن أطلعــــه هللا علــــى ســــّر القــــدر املــــتحكم يف 
اخلالئــق، إذا قــال بــه. فــإن علــم ذلــك ومل يقــل بــه، مل يلزمــه حجــة. ومــا رأيــت هــذا 

تعاىل من أتباع الرسل ذوقـا إال لنـا خاصـة. ورأيـت صـهري  املقام ألحد من عباد هللا
مشـــس الـــدين حممـــد بـــن بـــرنقيش حيـــاذي مقامـــه هـــذا املقـــام ذوقـــا، لـــيس بينـــه وبينـــه 
واســطة. ومل أر ذلــك لغــريه مــن أتبــاع الرســل يف املتقــدم واملتــأخر. هكــذا شــهدته ليلــة 

مـــات الـــيت . فأخربتـــه Lلعال631اجلمعـــة اخلـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة 
مقام الذي ذكرzه ذوقا، فوجـدzه كمـا شـهدzه لأعرفها لصاحب هذا املقام ا¦اور ل
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مة فيه حمققة، ففرحت لـه بـذلك، وعلمـت أّن هللا تعـاىل ينقـل عبـده مـن حـال والعال
  إىل حال أعلى، ال ينقله إىل أدىن جودا منه وفضال].

يف العديــد مــن مساعــات  ومــن العلمــاء أصــحاب الشــيخ يف دمشــق املــذكورة أمســاؤهم 
كتــب الشــيخ، أيــوب بــن بــدر بــن منصــور املقــري، الــذي نســخ عــدة كتــب للشــيخ، 
ورفيقـــه إبـــراهيم بـــن أمحـــد القـــرطيب، وأبـــو بكـــر بـــن حممـــد البلخـــي، والـــواعظ الشـــهري 

) 687)، وابنــاه أمحــد (ت:649بدمشــق حينــذاك أبــو بكــر بــن ســليمان احلمــوي (ت:
ه يف الـــوعظ Lملســـاجد، وابنـــه حممـــد بـــن )، الـــذي خلـــف أ658Lوعبـــد الواحـــد (ت:

) الذي تـوّىل اإلمامـة 636عبد الواحد. ومنهم أيضا حممد بن يوسف الربزعلي (ت: 
ائغ: صَّــوتـدريس احلــديث يف دمشـق وابنــه أمحـد. ومــنهم أيضـا اإلخــوة الثالثـة أبنــاء ال

لـدين )، املّدرس Lملدرسة العذورية واملدرسة اخلضريية، وعالء ا674عماد الدين (ت:
)، املدّرس Lملدرسة الفتحية، وعز الدين حممد. ومنهم أيضـا حممـود 682حممد (ت: 

)، إمـــام املدرســـة التقويـــة واحـــد تالميـــذ الســـهروردي 675ابـــن عبـــد هللا الزجنـــاين (ت:
البغـــدادي، وأمحـــد بـــن حممـــد التكـــرييت، الـــذي تـــوىل اخلطابـــة بدمشـــق خـــالل خالفـــة 

أيضـا موسـى بـن حيــي بـن حممـد القرشــي  ). ومــنهم658-648امللـك الناصـر يوسـف (
)، ابــن أخــي ابــن 690ابــن القاضــي ابــن زكــي، ويوســف ابــن درLس احلميــدي (ت: 

  سودكني.
ومن كل ما سبق، يتبّني أّن أصحاب الشيخ وتالميـذه كـانوا مـن خـرية علمـاء الشـام 

  احملرتمني عند اخلاص العام.
  

شـي الـذي ذكـره يف القّصـة ومن صاحلي دمشـق الـذين اجتمعـوا Lلشـيخ، حييـي املراك
): [... عنــدz بدمشــق رجــل مــن أهــل الفضــل واألدب والــدين يقــال I:267التاليــة ( 
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له حييي بن األخفس من أهل مراكش، كان أبوه يدرس العربية ¶ا، فكتب إّيل يومـا 
البارحـــة  ρمــن منزلــه بدمشــق وأz ¶ــا يقــول يل يف كتابــه: ´ وّيل، رأيــت رســول هللا 

وقــد نــزل مبقصــورة اخلطابـة إىل جانــب خزانــة املصــحف املنســوب إىل جبـامع دمشــق، 
، والنـاس يهرعــون إليــه ويـدخلون عليــه يبايعونــه. فبقيـت واقفــا حــىت خــف  τعثمـان

الناس، فدخلت عليه وأخذت يده فقال يل: هل تعرف حممدا ؟ قلت له: ´ رسول 
ال لــه رســول هللا هللا، مــن حممــد ؟ فقــال ابــن العــريب. قــال: قلــت لــه: نعــم أعرفــه. فقــ

ρ : ـض ملـا أمـرت بـه واصـحبهpمر، فقـل لـه: يقـول لـك رسـول  هللا اs هzقد أمر zإ
 نيِّ َعـيُـ أنت، فإنك تنتفع بصحبته، وقل لـه: يقـول لـك رسـول هللا: امتـدح األنصـار ولْ 

: ρمنهم سعد بن عبادة والبـد. مث اسـتدعى حبسـان بـن Òبـت، فقـال لـه رسـول هللا 
يُوِصلُه إىل حممد بن العريب، يبين عليه وينسـج علـى منوالـه يف  ´ حسان، حفظه بيتا

  العروض والروي. فقال حسان: ´ حييي خذ إليك، وأنشدين بيتا وهو:
  

  الكامل
  شغف السهاد مبقليت ومزاري         فعلى الدموع معّويل ومشاري

    

صــــار، : إذا مـــدح األنρومـــا زال يـــرّدده علــــّي حـــىت حفظتـــه، مث قــــال يل رســـول هللا 
فاكتبـــه خبـــط بـــّني، وامحلـــه ليلـــة اخلمـــيس إىل تربـــة هـــذا الـــذي تســـموpا قـــرب الســـت، 

حامــد، فــادفع إليــه املــديح. فلمــا أخــربين بــذلك هــذا امســه فســتجد عنــدها شخصــا 
لت القصيدة من وقيت من غري فكرة وال روية وال تثبط، ودفعت مالرائي وفقه هللا، ع

ء قــرب الســت، وصــل إليــه بعــد العشــاء اآلخــرة، القصــيدة إليــه. فكتــب إّيل أنّــه ملــا جــا
قال: فرأيت رجال عند القرب، فقال يل ابتداء: أنت حييي الـذي جـاء مـن عنـد فـالن 
ومسّــاين. قــال، قلــت لــه: نعــم. قــال: فــأين القصــيد الــذي مــدح بــه األنصــار عــن أمــر 
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؟ فقلـــــت: هـــــو ذا عنـــــدي. فناولتـــــه إ´ه، فقـــــرب مـــــن الشـــــمعة ليقـــــرأ  ρرســـــول هللا 
د، فلــم أره خيــرب بــذلك اخلــط. فقلــت لــه: �مــرين أنشــدك إ´هــا ؟ قــال: نعــم، القصــي

  فأنشدته إ´ها. وهذا نّص القصيدة:
  

  قال ابن Òبت الذي فخرت به         فقر الكالم ونـشأة األشعار
  شغف السهاد مبقليت ومزاري          فعلى الدموع معّويل ومشاري

  

  وكانت أّمي تنسب إىل األنصار فقلت:
  فلذا جعلت روية الراء اليت      هي من حروف الرّد والتكرار

  فأقول مبتـدç لطاعة أمحـد     يف مـدح قوم سـادة أبرار
  إين امرؤ من مجلة األنـصار     فإذا مدحتهمو مدحت جناري

  

  وذكر القصيدة sبياÊا السبعة عشرة.
عز الّدين بـن عبـد  ويبدو أّن الشيخ كان أيضا على صلة مع سلطان العلماء الشيخ

السـالم. فقـد روى الـّذهيب عـن شـيخه ابـن تيميـة قولـه: [ قـال يل الشـيخ �ج الـّدين 
عبـــد الـــرمحن بـــن إبـــراهيم الفـــزازي: كـــان الشـــيخ عـــز الـــّدين بـــن عبـــد الســـالم شـــيخنا 
يرسـلين أسـتعري لـه  احمللـى وا¦لـى ( كتـاLن البـن حـزم األول مـنت واآلخـر شـرح) مـن 

دار الكتـــاب  -Vص  1ج –تـــاب املغـــين البـــن قدامـــة وشـــرحه ابـــن عـــريب]. ( مـــن ك
  ).1403-1983العريب ببريوت 

  ):IV :194(ومن صاحلي دمشق الذين لقيهم الشيخ من وصفه بقوله 
[ أخربين سليمان الدنبلي، وكـان عبـدا صـاحلا فيمـا أحسـب، كثـري البكـاء، وكـان لـه 

جبـامع دمشـق، وجـرى بيـين أنس L¿. فقعدت معـه مبقصـورة الـدولعي بزاويـة عائشـة 
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وبينــه كــالم، فقــال يل: ´ أخــي، يل وهللا أكثــر مــن مخســني ســنة مــا حــدثتين نفســي 
  مبعصية قط، ¿ احلمد على ذلك].

ه  وقــد حصــلت للشــيخ يف دمشــق الكثــري مــن املشــاهد واملرائــي واملبشــرات؛ منهــا ر́ؤ
ن مإل أفاضـل البشـر، وهو يبّني له أّن املأل األعلى من املالئكة خري م ρلرسول هللا 

. ويف مبشـرة أخـرى )I:527( املبشـرات /  624ربيـع األّول عـام  20رآها ليلة األربعـاء 
، يــرى مبشــرة مفادهــا أن لــه ألفــا مــن أوالد الــروح. وقبلهــا 629مجــادى األوىل  9ليلــة 
، شـــــاهد احلـــــق تعـــــاىل يوصـــــيه، فقـــــال عـــــن ذلـــــك 628ربيـــــع األول مـــــن عـــــام  20يف 

)IV:485( صــيت ¶ــا يف مبشــرة أريتهــا، مسعتهــا مــن كــالم هللا تعــاىل بــال : [ وصــية أو
مـن بلـة علـى قـدر الكـف، كالمـا  υواسطة، يف البقعة املباركة اليت كّلم فيها موسـى 

ال يكيــف وال يشــبه كــالم خملــوق، عــني الكــالم هــو عــني الفهــم مــن الســامع، فمّمــا 
ت، فلــتكن فهمــت منــه:" كــن مســاء وحــي وأرض ينبــوع، وجبــل تســكني، فــإذا حتركــ

حركــة إحيــاء وســكينة بتحريــك عــن وحــي الســماوي"]. ويف ر́ؤ أخــرى يقــول عنهــا 
الشــــيخ (املبشــــرات): [ رأيــــت يف النــــوم كــــأّن هللا ينــــاديين ويقــــول يل: ´ عبــــدي، إن 
أردت أن تكــــون عنــــدي مقــــرL مكرمــــا منعمــــا فــــأكثر مــــن قــــول: " رّب أرين أنظــــر 

يتـــه أ): [ولقـــد ر II:264ى يقـــول (إليـــك". كـــرر ذلـــك علـــّي مـــرات]. ويف مبشـــرة أخـــر 
ســبحانه وتعــاىل يف النــوم فقــال يل: وكلــين يف أمــورك، فوّكلتــه، فمــا رأيــت إال عصــمة 
حمضــة ¿ احلمــد علــى ذلــك، جعلنــا هللا تعــاىل مــن الفقــراء إليــه بــه، فــإّن الفقــر إليــه 

  تعاىل هو عني الغىن، ألنّه الغين وأنت به فقري، فأنت الغين به عن العاملني].
يف النـــوم، كـــأّين  631صـــفر ســـنة  27): [ رأيـــت ليلـــة اجلمعـــة 261قـــال أيضـــا (دي: و 

واقف على قرب دائر وورقـه يف جـدار، كـأن للقـرب فيهـا مكتـوب علـى لسـان صـاحب 
  القرب بكتابة إهلية، بيتان من قصيدة كنت أحفظها لبعظهم ومها:
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  جمزوء اخلفيف
  حاسبوz فـدققوا    قيّـدوz فأوثـقوا

  صنـيعنا    مث منّـوا فأعـتقوا نظروا يف
  

والنــاس وقــوف علــى القــرب يبكــون بكــاء فـــرح L¿، ملــا مــّن بــه علــى صــاحب ذلـــك 
  القرب، فكنت أقول: لو قال هذا الشاعر مثل ما وقع يل اآلن:

  

  جمزوء اخلفيف
  حاسبوz مـا دققـوا   قيّـدوz مـا أوثـقوا
  نظـروا يف ذنـوبنا     مث مـّنوا فــأطلقوا

  ظـين وخاطـري   فـي إهلـي حمــقق إنّ 
  إّن من مـات حمسنا    ليـس Lلنــار ُحيرق  

  

  فاستيقظت فما فرحت بشيء فرحي ¶ذه املبشرة].
، رأى الشـيخ 631ربيع اآلخر عـام  28وبعد هذه الر́ؤ بشهرين، أي يف ليلة االثنني 

وأنســيت . قـال: [ثــة: املطـاطني والســقاطنيثال ةاحلـق يف النـوم وهــو ينهـاه عــن جمالسـ
الثالثة. فكنت أقول له: ´ رّب، وما املطـاطون ؟ فقـال: الـذين ميـّدون العـامل إىل غـري 
pاية يف االبتداء، وإّين ابتدأت العامل Lخللق. قلت: و ما السقاطون ؟ فقـال: الـذين 
¹تــون بســقط الكــالم ليضــحكوا بــه النــاس وهــي مــن ســخط هللا، فــإّن الرجــل ليــتكلم 

سخط هللا، مـا يظـّن أن تبلـغ بـه مـا بلغـت، فيهـوي ¶ـا يف النـار سـبعني Lلكلمة من 
  ).301خريفا...] (دي:
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)، يــرى احلــق تعــاىل وقــد أعطــاه كتابــه بيمينــه، ورآه مــن 361ويف مبشــرة أخــرى (دي:
الوجه اآلخر الذي يعرف احلق، ومـن الوجـه الـذي ال يعلـم، فـرآه مـن االسـم الظـاهر 

  ني.والباطن معا يف صورتني خمتلفت
ومن ألطف الوقـائع الـيت شـهدها الشـيخ وهــو يكــتب يف الــفصل الســابع والعشـرين، 

  املتعلق بسماء الدنيا وكوكبه القمر، 
  :)III:449(من الفتوحات، املبشرة اليت يصفها بقوله  198من الباب 

، 627ي الليلـة الرابعـة مـن شـهر ربيـع اآلخـر سـنة هـ[ويف ليلة تقييدي هلـذا الفصـل، و 
قة ليلة األربعـاء، الـذي هـو املـويف عشـرين شـباط، رأيـت يف الواقعـة ظـاهر اهلويـة املواف

يتها قبل ذلك يف مشـهد مـن مشـاهدz، فحصـل يل أاإلهلية وLطنها شهودا حمققا، ر 
مــن مشــاهدة ذلــك مــن العلــم واللــذة  واالبتهــاج مــا ال يعرفــه إال مــن ذاقــه. فمــا كــان 

ضــة رافعــة (...) فمــا رأيــت وال علمــت أحســنها مــن واقعــة لــيس لوقعتهــا كاذبــة خاف
  وال ختيلت وال خطر على قليب صورة ما رأيت يف هذه اهلوية (...)].

  

الـرمحن،   سِ َفـ، املبّني ملختلـف مظـاهر ومراتـب نَـ 198وخالل كتابة الشيخ هلذا الباب 
كــان يكتــب أيضــا أهــّم كتــاب خلفــه بعــد الفتوحــات، وهــو (فصــوص احلكــم). وقــد 

فصــوص احلكــم)، العالقــة الوجوديــة والقرآنيــة لفــاتيح املعنوانــه : ( بينّــا يف كتــاب لنــا 
مــن  198وذلــك البــاب  –أي فصــوص احلكــم  –األصــلية اخلفيــة بــني هــذا الكتــاب 

الفتوحــــات، حيــــث أّن ترتيــــب أبــــواب الفصــــوص الســــبعة والعشــــرين مطــــابق ملراتــــب 
صــوص يبــّني الوجــود الســبعة والعشــرين، كمــا فّصــلها يف ذلــك البــاب. ويف مقّدمــه الف

  الشيخ سبب كتابته له فيقول:
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 627يف ُمبشـرة أريتهـا يف العشـر األواخـر مـن حمـرم سـنة  ρ [ فـإّين رأيـت رسـول هللا
كتاب، فقال يل: هذا ( كتـاب فصـوص احلكـم) ، خـذه   ρمبحروسة دمشق، وبيده 

واخـرج بــه إىل النــاس ينتفعــون بــه فقلـت: الســمع و الطاعــة ¿ ولرســوله وألوىل األمــر 
ا كما أمرz. فحققـُت األمنيـة، وأخلصـتُ  النيـة، وجـردُت القصـد واهلمـة إىل إبـراز من

دة وال نقصــان. وســألت هللا ρهــذا الكتــاب، كمــا حــّده يل رســول هللا  ، مــن غــري ́ز
تعــــاىل أن جيعلــــين فيــــه ويف مجيــــع أحــــوايل مــــن عبــــاده الــــذين لــــيس للشــــيطان علــــيهم 

وينطـق بـه لسـاين وينطـوي عليـه جنـاين سلطان، وأن خيصين يف مجيع ما يرقمـه بنـاين 
Lإللقــاء الّســيوحي، والنفــث الروحــي، يف الــروع النفســي، Lلتأييــد االعتصــامي، حــىت 

ليتحقــق مــن يقــف عليــه مــن أهــل هللا أصــحاب القلــوب  ،أكــون مرتمجــا ال متحكمــا
أنه من مقام التقديس املنـزّه عـن األغـراض النفسـية الـيت يـدخلها التلبـيس. وأرجـو أن 

ا مسع دعائي، قـد أجـاب نـدائي. فمـا ألقـي إال مـا يلقـي إّيل، وال أنـزل  يكون
ّ
احلق مل

يف هــــذا مــــن املســــطور إال مــــا ينــــزل بــــه علــــّي، ولســــت بنــــّيب رســــول، ولكــــين وارث، 
آلخــــريت حــــارث (...)، ومــــن هللا أرجــــو أن أكــــون ممّــــن أيّــــد فتأيّــــد، وقـُيِّــــد Lلشــــرع و 

  ا من أّمته].احملمدي فتقّيد، وحشرz يف زمرته كما جعلن
لقي هذا الكتـاب مـن العنايـة عنـد الدارسـني مـا مل ينلـه كتـاب آخـر للشـيخ بعـد  وقد

الفتوحات، فعدد الشروح والتعاليق عليه تزيد على املائة، أّوهلا لتلميذه ابـن سـودكني 
وعنوانـــه:  673، مث شـــرح لتلميـــذه ووارث ســـره صـــدر الـــدين القونـــوي (ت:)646(ت:

  ات حكم الفصوص)، ويقول يف بدايته:(الفكوك يف أسرار مستند
[ كتـــاب فصـــوص احلكـــم مـــن أنفـــس خمتصـــرات تصـــانيف شـــيخنا اإلمـــام األكمـــل، 
قــدوة الكّمــل هــادي األمــة، إمــام األئمــة، حمــي احلــق والــدين، أيب عبــد هللا حممــد بــن 
علـــي العـــريب الطـــائي رمحــــه هللا وأرضـــاه بـــه منـــه، وهــــو مـــن خـــواتيم منشـــآته وأواخــــر 
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منبــع املقــام احملمــدي، و املشــرب الــذايت، و اجلمــع األحــدي، فجــاء  تنزالتـه، ورد مــن
مشـــتمال علــــى زبــــدة ذوق نبينــــا صــــلوات هللا عليــــه يف العلــــم L¿، ومشــــريا إىل حمتــــد 
أذواق أكــابر األوليـــاء واألنبيـــاء املـــذكورين فيـــه، ومرشـــدا كـــل مستبصـــر نبيـــه خلالصـــة 

حمصــوالÊم وخــوامت كمــاالÊم، أذواقهــم، ونتــائج متعلقــات مهمهــم وأشــواقهم، وجوامــع 
ووا عليـه طـفهو كالطابع على ما تضّمنه مقام كـل مـنهم، واملنبّـه علـى أصـل كـل مـا ان

  وظهر عنهم].
  

، وهـــم فخـــر الـــدين مدرســـته  بعـــد القونـــوي، ظهـــرت شـــروح للفصـــوص مـــن تالميـــذه
وعفيـــف  )،700:ت() مؤلـــف (اللمعـــات)، وســـعد الـــدين الفرغـــاين 688العراقـــي (ت:

)، الــــذي يــــذكر يف 700)، ومؤيــــد الــــدين اجلنــــدي (ت:690مســــاين (ت:الــــدين التل
مقدمة شرحه كيفية أخذه الفصوص عـن شـيخه القونـوي، كمـا تلقنهـا القونـوي عـن 

[... شــرح يل خطبــة الكتــاب، وقــد أظهــر وارد الغيــب آ´تــه، ونفــخ  :الشــيخ فيقــول
ّوح نفــــائس الـــنـََّفس الرمحـــاين بنفحاتــــه، واســـتغرق ظــــاهري وLطـــين روح نســــماته، وفـــ

أمسائـــه وبعثاتـــه، وتصـــرف بباطنـــه الكـــرمي تصـــّرفا عجيبـــا حاليـــا يف Lطـــين، وأثـــر �ثـــريا  
كماليـــا يف راحلـــي وقـــاطين، فـــأفهمين هللا مـــن ذلـــك مضـــمون الكتـــاب كلـــه يف شـــرح 

مــن ذلــك،  τاخلطبـة، وأهلمــين مصــون مضـمون أســراره عنــد هـذه القريــة. فلمــا حتقـق 
 τهنالــك، ذكــر يل أنّــه استشــرح شــيخنا املصــنف  وأّن األمــر اإلهلــي وقــع مبوقعــة مــن

 τهــــذا الكتــــاب، فشــــرح لــــه يف خطبتــــه لبــــاب مــــا يف البــــاب ألوىل األلبــــاب، وأنّــــه 
أن التلقـــني  وتصـــرف فيـــه تصـــرفا غريبـــا عـــرف بـــذلك مضـــمون الكتـــاب...]، ويبـــد

، وقـــد حيصـــل للـــبعض اخلـــاص لكتـــاب الفصـــوص مســـتمر إىل اليـــوم عنـــد األكربيـــني
  ية كاتبه رضي هللا عنه.من روحانمباشرة 

  



     
 

 363 

مث  ظهــــر شــــرح أحــــد تالميــــذ اجلنــــدي وهــــو العالمــــة الكبــــري عبــــد الــــرزاق القاشــــاين 
)، مث شـــروح عبـــد 736)، والســـمناين (761)، وشـــرح تلميـــذه داوود القيصـــري (730(

)، مث الشـــرح املمتـــاز لعبـــد الغـــين 960) وLيل خليفـــة الصـــفوي (898الـــرمحن جـــامي (
ألبـــــواب مـــــن الفصـــــوص لألمـــــري عبـــــد القـــــادر اجلزائـــــري )، وشـــــرح 1143النابلســـــي (

واعتـــىن بشـــرحه أيضـــا  ).1300)، وشـــرح حممـــد جعفـــر الشـــهاب الدمشـــقي (1300(
بعض علماء الشيعة مثل حيدر اآلملي (تويف يف أواخر القرن الثامن ) مؤلـف (نـص 

  النصوص يف شرح الفصوص) وأخريا اإلمام اخلميين يف تعليقاته على الفصوص.
الشـيخ خـالل اسـتقراره بدمشـق جـزءا كبـريا مـن وقتـه للتـأليف: فـأعطى  وقد خّصص

الصــيغة النهائيــة لكتبــه ورســائله الســابقة، وهــي تعــّد Lلعشــرات، ومجــع جــل مــا تفــرق 
من أشعاره يف ديوان ضخم عنوانه (ديوان املعارف)، وما ديوانه الكبري املطبوع اليـوم 

(كشـــف املعـــىن عـــن ســـّر أمســـاء هللا  إال جـــزء منـــه. وألّـــف كتبـــا أخـــرى ككتابـــه القـــّيم
احلســىن)، الــذي يقــول يف آخــره: [... واقتصــرz فيــه علــى األمســاء الــيت خّرجهــا أبــو 
حامد الغزايل رمحه هللا يف (كتاب املقصـد األسـين)، واحلمـد ¿ رب العـاملني، وذلـك 

، إســعافا ملــن 621بزاويــة اإلمــام أيب حامــد بشــمايل جــامع دمشــق يف شــهر رمضــان 
يف ذلك: وهـو صـاحبنا الفقيـه اإلمـام شـرف الـدين أبـو حممـد عبـد الواحـد بـن  سألنا

أيب بكـــر بـــن ســـليمان احلمـــوي نـــّور هللا بصـــريته...] ومـــن كتبـــه األخـــرى الـــيت ألفهـــا 
)، الــذي  627)، والفهـرس (625خـالل هـذه الفــرتة، كتـاب ( ثــواب قضـاء احلــوائج) (

عنـواz مـن مصـنفاته،  284ه سـنة، وذكـر الشـيخ فيـ20كتبه للقونـوي وعمـره حينئـذك 
) 635مث إجازتــه مللــك دمشــق األشــرف مظفــر الــدين موســى ابــن امللــك العــادل (ت:

)A:123 مــن مؤلفاتــه. ويف  270)ن الــذي عــّدد فيــه أزيــد مــن 632) (أّول حمــرم zعنــوا
)، انتهــى مـــن كتابــة موســـوعته العظمــى ( الفتوحـــات 1231(ديســـمرب  629صــفر  29



     
 

 364 

ها Òنية مع بعض التعـديالت يف األسـلوب، فـانتهى منهـا عـام املكية)، مث أعاد كتابت
  ).R.G(حول تصانيف الشيخ  636

  
  مكان الصورةاملخطوطة

عامل اجلغرافيا العـريب أبـو عبـد هللا زكـ́ر  لقي الشيخ حمي الدين 630ويف دمشق سنة
آÒر الــبالد وأخبــار « يف كتابــه الــذي يقــول هـــ )  682بــن حممــد القــزويين ( ت : 

وحكــى لــه بعــض القصــص الــيت حصــلت معــه . ففــي ذكــره  اجتمــع بــه أنــه» اد العبــ
إلشـــبيلية يقـــول القـــزويين  " ينســـب إليهـــا الشـــيخ الفاضـــل حممـــد ابـــن العـــريب امللقـــب 
مبحــــي الــــدين ، رأيتــــه بدمشــــق ســــنة ثالثــــني وســــتمائة ، وكــــان شــــيخا فاضــــال أديبــــا 

شياء عجيبة . مسعت حكيما  شاعرا عارفا زاهدا . مسعت أنه يكتب كراريس فيها أ
أنه كتب كتاL يف خواص قوارع القرآن " . مث ُيضيف : " ومن حكا´ته العجيبة مـا 
حكى أنه كان مبدينة إشـبيلية خنلـة يف بعـض طرقاÊـا ، فمالـت إىل حنـو الطريـق حـىت 
سّدت الطريق على املارين ، فتحدث الناس يف قطعها حـىت زعمـوا أن يقطعوهـا مـن 

رسـول هللا ، صـلى هللا عليــه وسـلم ، تلـك الليلــة يف نـومي عنــد  الغـد : قـال : فرأيــت
النخلة ، وهي تشكوا إليه وتقـول ´ رسـول هللا إن القـوم يريـدون قطعـي ألين منعـتهم 

فمسح رسول هللا ، عليه الصالة والسـالم ، بيـده املباركـة النخلـة فاسـتقامت  !املرور 
ــــاس ، فلمــــا أصــــبحت ذهبــــت إىل النخلــــة فوجــــدÊا مســــتقيمة  ، فــــذكرت أمرهــــا للن

  فتعجبوا منها ". 
  

تـــني مـــن عمـــره، جتـــرد الشـــيخ للمزيـــد مـــن العبـــادة، ولســـان حـــال ري ويف الســـنتني األخ
) بعنـوان منـزل األجــل L274 )II:586طنـه يتلـو سـورة النّصـر الـيت خّصـص هلـا البـاب 
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املســّمى. وكــأّن بعــض خاصــة أصــحابه فهمــوا عنــه إشــارته إىل قــرب أنتقــاهلن فالزمــوا 
االجتماع به والنّهل من فيوضاته، ولسان حالـه يقـول مـا نظمـه يف مكـة قبـل ثالثـني 
ســنة، إثــر مبشــرة شــاهد فيهــا نصــيبه األوفــر مــن اإلرث اإلبراهيمــي احملمــدي احلنيفــي 

)I:723:وهو (  
  جمزوء الرجز 

  قد جاءين خطاب      من عند بغييت  
  بـأن أقـول قوال      ألهل مـّليت 
  دي     من قبل رحليتاغتنموا وجـو   

  

وأّكــد هــذا املعــىن خــالل كتابتــه ملعــاين امســه تعــاىل " املميــت " يف أواخــر الفتوحــات 
)IV:325(  حيــث يقــول: [ ويف تقييــدي هــذا البــاب يف هــذه املســألة، مسعــت منشــدا

مـــن زاويـــة البيـــت ال أرى لـــه شخصـــا، لكـــين امســـع الصـــوت وال أدري ملـــن خياطـــب 
  بذلك الكالم وهو:

  

  ا تث
  أوص فإنّـك رائـح        ملـنزل أنت رابـح
  فيـه ألنّــك ممّـن        له قبول النصـائح

  ِر للـمنية صـائح       اقد صاح يف جانب الدَّ 
  وائحدعـاك إلـيه        فـال جتب Lلنـوقـد   

  وقد أتـاك رسـول        منـه خبـري املنـائح   
  ل املصاحللقـاء ربـك فيـها        وفـيه كـ   
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 351وقد حتقق الشيخ Lملوت املعنوي قبل موته احلّسي حسبما ذكر يف الباب   

حتَِيـَّتـُُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسالٌم َوأََعدَّ  [املتعلق بسورة األحزاب خالل إشاراته إىل اآلية 
كر عليه فقال ما ملخصه: [ الرجوع االختياري إىل هللا يش )44( ]َهلُْم َأْجرًا َكرِميًا 

العبد. فارجع إليه خمتارا وال ترجع إليه مضطرا إذ ال بّد أن تلقاه كاره كنت أو حمبّا، 
من أحّب لقاء هللا أحّب هللا لقاءه «فإنه يلقاك بصفتك قال صلى هللا عليه وسلم: 

وقيل لنا كشفا:"من استحى من لقاء هللا آنسه .»، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه
ا ورد علّي هذا التعريف اإلهلي مل يسعين وجود، بل ضاق عين هللا وأزال 

ّ
خجله"؛ ومل

الوجود ممّا امتألت من هذا اخلطاب حيث جعلين حمال خلطابه وأّهلين ملا أّهل له 
أهل خصوصه.  وقد علمنا أّن لقاء هللا ال يكون إّال Lملوت فاستعجلناه يف احلياة 

صّرفاتنا وحركاتنا وإراداتنا، فلما ظهر املوت الّدنيا فمتنا يف عني حياتنا عن مجيع ت
علينا يف حياتنا اليت ال زوال هلا عنّا حيث كّنا، لقينا هللا فلقينا، فكان لنا حكم من 

فإذا جاء املوت املعلوم يف العامة مل يتغّري علينا حال وال زدz يقينا  يلقاه حمبّا للقائه.
وىل، وهي اليت متناها يف احلياة الدنيا، على ما كّنا عليه، فما ذقنا إّال املوتة األ

فوقاz ربّنا عذاب اجلحيم فصال من وبك ذلك هو الفوز العظيم. قال علي رضي 
فمن رجع إىل هللا هذا الرجوع » لو كشف عين الغطاء ما ازددت يقينا«هللا عنه: 

 سعد، وما أحّس Lلرجوع االضطراري، وانزله امللك يف مقعد صدق عنده].

)، شخصـت عينـاه 1240نـوفمرب 9(  638ربيـع اآلخـر عـام  22 ليلة اجلمعة ويف      
ملقعـــد صـــدق عنـــد مليـــك مقتـــدر، فـــالتحق Lلرفيـــق األعلـــى الـــذي مـــا فارقـــه ولســـانه 
يــــــرّدد: هللا هللا هللا، وســــــرّه Lق يف رؤيــــــة احلــــــق تعــــــاىل يف الصــــــورة احملمديــــــة Lلعــــــني 

صـــحابه: مجـــال الـــدين بـــن عبـــد األمحديـــة، صـــالة دائمـــة أبديـــة. وغّســـله ثالثـــة مـــن أ
اخلالق، والقاضي ابن زكي والزاهـد الناسـك احملـّدث عمـاد الـدين عبـد هللا بـن حسـن 
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ودفــن يف تربــة بــين زكــي، وكانــت لــه جنــازة حســنة، حســبما  ).654:بــن النحــاس (ت
وصفها أبو شامة يف كتابه (تراجم رجال القـرنني السـادس والسـابع). وقـد شـهد هـو 

ومل يذكر هو وال غريه من املؤرخني أو تالميذ الشيخ أّن الشيخ  نفسه جنازة الشيخ،
  مات مقتوال بتدبري بعض الفقهاء، كما يزعمه بعض عواّم الدمشقيني اليوم.

سـنة، دخـل السـلطان الرتكـي سـليم األّول لدمشـق بعـد  284وبعد وفاة الشـيخ بنحـو 
ام واســـع علـــى أوامـــره بنـــاء مقـــ اســتيالء جيوشـــه علـــى مصـــر والشـــام، فكـــان مـــن أّول

يح الشــــيخ يف ســــاحة مســــجد أّسســــه جبــــواره، وصــــّليت فيــــه أّول مجعــــة حبضــــور َضــــر 
  ).1518فرباير  5هـ ( 924السلطان عام 

ومنـــذ ذلـــك اليـــوم، ومقـــام الشـــيخ األكـــرب  مـــزار حملّبيـــه، يتنّفســـون فيـــه عبـــري أنفاســـه 
ت احملبــوب املقدســة الــيت عــّم أرجيهــا املغــارب واملشــارق، ويــذكرون قولــه عــن رقــدة امليــ

  ):I:530(املقّرب 
[ فمــا أعالهــا مــن رقــدة، ليتهــا إىل األبــد، فنســأل هللا تعــاىل لنــا وإلخواننــا إذا جــاء 
أجلنـا أن يكــون املصــلي علينــا عبـدا يكــون احلــق مسعــه وبصـره ولســانه، لنــا وإلخواننــا 
 وألوالدz وآLئنـــا وأهالينـــا ومعارفنـــا ومجيـــع املســـلمني مـــن اجلـــن واإلنـــس آمـــني بعزتـــه

  وكرمه].
  

  أثر الشيخ
أثـــــر الشـــــيخ يف ميـــــدان املعـــــارف الصـــــوفية ال يضـــــاهيه اثـــــر صـــــويف آخـــــر يف العـــــامل 

  اإلسالمي. وميكن تلخيص هذا األثر يف حماور ثالثة:
  

اخلاصــــة، الــــيت بقيــــت  –أو احلامتيــــة  –احملــــور األول: سالســــل طريقتــــه األكربيــــة  ♦
ى. وذلــك أّن املنخــرط فيهــا حمصـورة يف أوســاط  ضــّيقة Lلنسـبة لُكــربى الطــرق األخـر 
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ينبغـــي أن يكـــون علـــى مســـتوى رفيـــع مـــن حيـــث االلتـــزام الشـــرعي، واألدب اخللقـــي، 
واالســـتعداد لـــإلدراك العرفـــاين العـــايل. وحـــول سالســـلها، ميكـــن الرجـــوع إىل املراجـــع 

 التالية:

وتشـتمل ، 1073( رسالة يف الطرق الصوفية) أليب علي حسن العجمي أمتها عـام:  -
)، يف رحلته 1090ني طريقة منها احلامتية. واختصرها أبو سامل العياشي (ت:على أربع

" مـــاء املوائـــد "، وذكـــر فيهـــا أن شـــيخه صـــفي الـــدين أمحـــد القشاشـــي املـــدين (ت: 
لــه. مث اختصــرها  ه) تلقــن عــن الشــيخ األكــرب كتابــه الفصــوص يف إحــدى مرآئيــ1071

  بعده أبو عبد هللا حممد بن املدين َكنون الفاسي.
ذكــر فيــه ســنده يف  ( ثبــت إيقــاظ القوابــل) لعــامل املدينــة الربهــان إبــراهيم الكــوراين،  -
  .1077ب الشيخ، وفرغ منه عام كت
( رســــالة يف الطريقــــة) احلامتيــــة، ورســــالة (النــــور املظهــــر يف طريقــــة ســــيدي الشــــيخ  -

األكرب)، ألمحد بن سـليمان األروادي الشـافعي، املتـوىف يف طـرابلس الشـام يف حـدود 
. وهـــو مـــن أكـــرب خلفـــاء الشـــيخ خالـــد النقشـــبندي، دفـــني دمشـــق. وقـــد تلقـــى 1275

  البوالقي مبصر. جكشياحلامتية على الشيخ على 
كتــــاب ( عقـــــد اجلـــــوهر الثمــــني) وكتـــــاب ( إحتـــــاف األصــــفياء ) للشـــــيخ مرتضـــــى   -

  ) ذكر فيها سنده يف احلامتية.1205الزبيدي (ت: 
  ).1276ت:) حملمد بن السنوسي (ربعني كتاب (السلسبيل املعني يف الطرائق األ  -
كتاب (جامع األصول) للشيخ أمحد بن مصـطفى بـن عبـد الـرمحن الكمشـخانوي   -

الـــذي أخـــذ األكربيـــة عـــن أمحـــد بـــن ســـليمان األروادي املـــذكور ســـابقا،  )1311(ت:
)، وقـــام Lلطريقـــة بعـــده جنلـــه 1344وخلفـــه بعـــده الشـــيخ جـــوده إبـــراهيم املصـــري (ت:

  عيسى جوده.
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تاب ( فهرس الفهارس) للشيخ عبد احلـي الكتـاين املغـريب، ذكـر فيـه أسـانيده يف ك  -
ت الشيخ األكرب عند ترمجته له يف Lب احلاء حتت رقم:   .133كتب ومر́و

ذكـر يف "،   "Histoire et classification de l’ oeuvre d’ Ibn Arabiكتـاب عثمـان حييـي  -
يقتـــه، ونقـــل سلســـلة املشـــابكة مـــن  أواخـــره بعـــض أســـانيد روا´ت كتـــب الشـــيخ وطر 

  كتاب (صلة اخللف) للروداين، وهي تبدأ من مؤلفه وتنتهي Lبن عريب.
(الكتــــاب التــــذكاري حمليــــي الــــدين بــــن العــــريب يف الــــذكرى املئويــــة الثامنــــة ملــــيالده)  -

  الفصل الثاين عشر بعنوان " الطريقة األكربية" للشيخ أيب الوفاء التفتازاين.
  

وهـــو أوســـع بكثـــري مـــن األّول، وهـــو انتشـــار كتـــب الشـــيخ يف جـــّل  احملـــور الثـــاين: ♦
الفصــوص). عــامل، وعلــى رأســها ( الفتوحــات) و(األوســاط الصــوفية، يف كــل أحنــاء ال

فهــي أهــم املراجــع للثقافــة الصــوفية، ألpّــا مجعــت خالصــة كــل مــا كتبــه ســابقوه، وزاد 
اءوا بعـده مل يزيـدوا عليـه عليهم الكثري كيفا وكّما. وكل املؤلفني يف التصوف الذين جـ

مســــائل ذات أمهيــــة كبــــرية. وحــــىت كتــــب الشــــيخ عبــــد الكــــرمي اجليلــــي رغــــم أصــــالتها 
وعمقها، وكتـب غـريه مـن أقطـاب التصـوف املتـأخرين، هلـا مرجعيـات مباشـرة أو غـري 
مباشرة، تصرحيا أو تلوحيـا، يف كتـب الشـيخ األكـرب. فتعاليمـه مبثوثـة يف كتـب الطـرق 

لكثـــرية، خصوصـــا الشـــاذلية، واخللوتيـــة، والنقشـــبندية، والتجانيـــة، الكـــربى بفروعهـــا ا
والقادريــة، واإلدريســية... واملالحــظ يف هــذا القــرن، االهتمــام اجلــاد املتزايــد للمثقفــني 
مــن مســلمني وغــريهم يف الغــرب والشــرق Lلشــيخ األكــرب وكتبــه، ملــا جيــدون فيهــا مــن 

ملفـاهيم، مـع أصـالتها الكاملـة يف القـرآن وسع املعرفة، ومشولية الرمحة واحلب، وعاملية ا
 والسنة احملمدية.
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احملور الثالث: وهو األهّم، وهـو اثـر الشـيخ السـلوكي الرتبـوي العرفـاين. فلروحانيـة  ♦
ىل اليـــــوم: إالشــــيخ األكــــرب حضـــــور وإمــــداد يف طـــــرق الرتبيــــة والرتقيــــة عـــــرب األجيــــال 

بعـــض شـــيوخها،  خصوصـــا مـــع ذوي االســـتعداد والتوجـــه العـــايل. وقـــد صـــرّح بـــذلك
 لنذكر منهم على سبيل املثال:

كتـاب الشـيخ (مشـاهد   هُ )، شـارحُ 684:بعدجم بنت النفيس (ت العارفة ست الع -
األســـرار)، وذكـــرت يف بدايتـــه حوارهـــا مـــع الشـــيخ األكـــرب أمـــام مـــإل مـــن األنبيـــاء يف 

  مشاهدة هلا...
عبـد القـادر الفاسـي العالمة احملدث أL عبد هللا حممد الصـغري بـن عبـد الـرمحن بـن  -

)، الذي ذكر يف كتابـه ( املـنح الباديـة يف األسـانيد العاليـة) أنّـه أخـذ عـن 1134(ت: 
  روحانية الشيخ األكرب.

شــيخ الطــريقتني القادريــة والنقشــبندية، العالمــة الشــهري عبــد الغــين النابلســي (ت:  -
أكــرب مــن ان )، كمــا يظهــر مــن كتبــه الكثــرية املشــحونة Lحلقــائق األكربيــة، وكــ1143

  املدافعني عن الشيخ األكرب يف وقته.
)، يف رســالة لــه، ذكــر أّن ســبب 1195شــيخ اخللوتيــة مبصــر حممــود الكــردي ( ت:  -

�ليفـــه هلـــا أنّـــه رأى الشـــيخ حميـــي الــــدين يُعطيـــه مفتاحـــا، ويقـــول لـــه: افـــتح اخلزانــــة. 
جــــامع  فاســــتيقظ وعــــي تــــدور علــــى لســــانه: ذكــــر هــــذه الواقعــــة النبهــــاين يف كتابــــه ( 

كرامــات األوليــاء) يف ترمجتــه لــه. وحممــود الكــردي هــو شــيخ أمحــد التجــاين، مؤّســس 
). وقد أخذ الكردي الطريق عن احملدث الكبري حممد بن 1230الطريقة التجانية (ت:

)، الــذي كــان مــن كبــار خلفــاء الشــيخ الشــهري، 1181ســامل احلفنــاوي األزهــري (ت:
)، الذي يعترب من أعظم حلقـات 1162ت: حميي الطريقة اخللوتية مصطفى البكري (

رف األكربيـــة الــــيت درس  ااإلشـــعاع األكـــربي، ولـــه عشـــرات التـــآليف املشـــحونة Lملعـــ
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كتبهــا علــى الشــيخ عبــد الغــين النابلســي. ومــن خلفائــه يف املشــرب األكــربي، تلميــذه 
)، الــذي انتشــرت طريقتــه 1189الشــيخ الشــهري حممــد بــن عبــد الكــرمي الســمان (ت: 

ان والــيمن والشــام وغريهــا مــن بــالد الشــرق. ومــن خلفــاء احلفنــاوي أيضــا، يف الســود
)، zشـر الطريقـة الرمحانيـة 1208حممد بن عبد الـرمحن اجلرجـري اجلزائـري (ت:االشيخ 

  اخللوتية يف اجلزائر وتونس.
)، الـــدرقاوي الشـــاذيل طريقـــة وســـلوكا، 1300األمـــري  عبـــد القـــادر اجلزائـــري (ت:  -

املواقــف)، وقــد (ق Lملعــارف األكربيــة ذوقــا، كمــا يظهــر يف كتابــه واملتعمــق يف التحقــ
)، وهــو أول مــن 372الشــيخ ( خصوصــا املوقــف رقــم  عذكــر فيــه مشــاهده الروحيــة مــ

  طبع الفتوحات املكية.
الشــــيخ إبــــراهيم العطــــار الدمشــــقي، الــــذي ذكــــر الشــــيخ جــــالل الــــدين الســــيوطي  -

العــريب"، وكــذلك يف ثبــت لــه مطبــوع  ) يف رســالته " تنبيــه الغــيب بتربئــة ابــن911(ت:
)، روايتـــه الفتوحـــات عـــن والـــده حممـــود العطـــار، وصـــبيحة L1320لشـــام ( أمتـــه عـــام 

ختمها أخربه أنّه رأى الشيخ حميـي الـدين يف العـامل الروحـاين، وأذنـه يف روايتهـا عنـه " 
  .62من فهرس الفهارس" للكتاين رقم:

  

ظيفتــه الروحيــة يف الرتبــة حــىت خــارج وقــد ذكــر الشــيخ إحــدى وقائعــه الكاشــفة عــن و 
أي   (: [ ويف ليلـــة تقييـــدي هـــذا الوجـــه...)III:431دائـــرة أصـــحابه املباشـــرين، فقـــال (

، املتعلــــق بســــورة 371كالمــــه عــــن العــــرش والكرســــي، يف الفصــــل الثــــاين مــــن البــــاب 
، أراين احلـــق يف واقعـــيت رجـــال ربـــع القامـــة فيـــه شـــقرة، فقعـــد بـــني يـــدي وهـــو )الرعـــد

ال يل احلــق: هــذا عبــد مــن عبــادz أِفــْده ليكــون هــذا يف ميزانــك. فقلــت ســاكت، فقــ
لــه: مــن هــو؟ فقــال يل: هــذا أبــو العبــاس بــن جــودي مــن ســاكين البشــرّات، وأz إّذا 
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ذاك يف دمشق. فقلت له: ´ رب، وكيف يستفيد مين، وأين أz منه ؟ فقال يل: قل 
و اآلن كمـا تـراه فخاطبـه يسـمع فإنّه يستفيد منـك، فكمـا أريتـك إ´ه أريتـه إ´ك، فهـ

منــك، ويقــول هــو مثــل مــا تقــول أنــت. يقــول أُرِيــُت رجــال Lلشــام يقــال لــه حممــد بــن 
العريب ومساين، أفادين أمراً مل يكن عندي فهو أستاذي. فقلت لـه: ´ أL العبـاس، مـا 
األمـــر؟ قـــال: كنـــت أجتهـــد يف الطلـــب وأنصـــب وأبـــذل جهـــدي، فلمـــا كشـــف يل، 

فاسرتحت من ذلـك الكـّد. فقلـت لـه: ´ أخـي، مـن كـان خـريا  علمت أين مطلوب،
وق<ل رّب زدن<ي [ منك وأوصـل Lحلـق وأمت يف الشـهود وأكشـف لألمـر  قيـل لـه:

فأين الراحة يف دار التكليف ؟! مـا فهمـت مـا قيـل لـك ! قولـك علمـت أين  ]علما
ومــا مطلــوب، ومل تــدر مبــاذا نعــم، أنــت مطلــوب مبــا كنــت عليــه مــن االجتهــاد واجلــد. 

الـدار دار راحـة. فـإذا فرغــت مـن أمـر أنـت فيــه، فانصـب يف أمـر ¹تيـك يف كــل  ههـذ
  نَفس. فأين الفراغ؟ فشكرين على ما ذكرته به. فانظر عناية هللا بنا وبه].

): [ ولقــد رأيــت مــن فــتح هللا عليــه بصــحبيت، واســتفاد أحــواال IV:80ويقــول أيضــا (
ن معاملتــه مــع هللا. وأخــربين أنــه مــا وعلومــا وخــرق عوائــد، أعطــاه هللا ذلــك مــن حســ

استفاد شيئا مما هو عليه إال مين، وأz ال علم يل بذلك، إمنّا أدعو إىل هللا وهللا يعلـم 
  من جييب].

  

  مواقف الناس من الشيخ
تضـــاربت مواقـــف النـــاس مـــن الشـــيخ. وقـــد ذكـــر عثمـــان حييـــي يف بدايـــة كتابـــه حـــول 

اء املنكـرين عليـه و املـدافعني عنـه. وقــد تصـانيف الشـيخ عـددا كبـريا مـن فتــاوي العلمـ
يف كتابـه  –وهو أحد أعـالم شـيوخ الشـاذلية  –) 899ّخلص الشيخ أمحد زروق (ت:

هــذه املواقــف فقــال: [ وســئل شــيخنا أبــو عبــد  – 85القاعــدة  –(قواعــد التصــوف) 



     
 

 373 

 zمسع، فقيل له: ما تقول قي ابن عـريب ؟ فقـال: أعـرف بكـل فـن مـن أهللا القوري وأ
كـــل فـــن. قيــــل لـــه: مـــا ســــألناك عـــن هـــذا؟ قـــال: اختلــــف فيـــه مـــن الكفــــر إىل أهـــل  

ــــه: فمــــا تــــرجح ؟ قــــال: التســــليم. قلــــت: ألّن يف التكفــــري خطــــرا،  ــــل ل ــــة. قي القطباني
تباع السامع مبهماته ومومهاته وهللا اوتعظيمه رّمبا عاد على صاحبه Lلضرر من جهة 

  أعلم].
: " قــد ابــتاله هللا sهــل  -يعــين نفســه  –وقــد ذكــر الشــيخ أن خــتم الواليــة احملمديــة 

. ولكنــه ذكــر )II:49(اإلنكــار عليــه فيمــا يتحقــق بــه مــن احلــق يف ســرّه مــن العلــم بــه" 
قــد يبلــغ األلــف  –أي خلفائــه  –أيضــا يف إحــدى مبشــراته أّن عــدد أبنائــه الــروحيني 

  (كتاب املبشرات).
كـرون. وقـد ذكـر الشـيخ وLلفعل، ما من زمن إال وجند فيه عشاقا للشيخ يقـابلهم من

) يف بدايـــة كتابـــه (اليواقيـــت واجلـــواهر)، مجاعـــة مـــن 973عبـــد الوهـــاب الشـــعراين (ت:
علـى  –أكابر العلماء الذين كانوا يعظمون الشيخ، وحيّضون علـى قـراءة كتبـه. مـنهم 

احملـــدث الكبـــري، الفقيـــه األصـــويل، اللغـــوي الشـــهري، جمـــد الـــدين أبـــو  –ســـبيل املثـــال 
Lالذي قال:817(ت: يدطاهر الفريوزأ (  

[ والذي أقولـه وأحتققـه وأديـن هللا تعـاىل بـه أّن الشـيخ حمـي الـدين كـان شـيخ الطريقـة 
حـــاال وعلمـــا، وإمـــام التحقيـــق حقيقـــة ورمســـا، وحمـــي علـــوم العـــارفني فعـــال وامســـا، وإذا 

ألنّه حبر ال تّكدره الدالء،  ، تغلغل فكر املرء يف طرف من جمده، غرقت فيه خواطره
اب ال يتقاصى عنه األنواء، كانت دعواته خترق السبع الطباق، وتغرتف بركاتـه وسح

  فتمأل اآلفاق، وهو يقينا فوق ما وصفته، وzطق مبا كتبته، وغالب ظين ما أنصفته: 
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  البسيط
  ذا ما قلت معتقدي    دع اجلهول يظن اجلهل عدواzوما علّي إ

  حـجة للـدين برهاzوهللا وهللا وهللا العـظيم ومن     أقـامه 
zإّن الذي قلت بعّض من مناقبه    ما زدت إال لعلي زدت نقصا  

  
  

، فهــــي البحــــار الزواخــــر الــــيت مــــا وضــــع الواضــــعون مثلهــــا. ومــــن τقــــال: وأمــــا كتبــــه 
خصائصــها، مــا واظــب أحــد علــى مطالعتهــا إال وتصــدر حلــل املشــكالت يف الــدين 

  غريه أبدا].ومعضالت مسائله، وهذا الشأن ال يوجد يف كتب 
قدمتـــه لكتـــاب الشـــيخ الـــذي عنوانـــه يقـــول األســـتاذ عبـــد القـــادر أمحـــد عطـــاء يف مو 
  هـ، ما خالصته:1389العبادلة)، املنشور عام (

[ أÒر مجـــع مـــن متـــأخري احلنابلـــة، الثـــائرات، حـــول كلمـــات جمازيـــة للشـــيخ األكـــرب، 
علـى أصـول الشـريعة فطعنوا عليه. وانربى كثري من العلمـاء للـدفاع عنـه، دفاعـا قائمـا 

  السمحة، فأقاموا احلق يف نصابه، ومنهم:
  من طعن الغيب)  الشيخ جالل الدين السيوطي يف كتابه ( براءة ابن العريب – 1
الشـــيخ صـــالح الـــدين العشـــاقي يف كتابـــه ( مفتـــاح الوجـــود األشـــهر، يف توجيـــه   – 2

  كالم الشيخ األكرب).
ملبني يف رد اعرتاض املعرتضني علـى حمـي الشيخ عمر أفندي يف كتابه: ( الفتح ا – 3

  الدين).
  مال كاتب جليب يف كتابه (ميزان احلق يف اختيار األحق). – 4
الشــيخ عبــد الوهــاب الشــعراين يف كتابــه(اليواقيت واجلــواهر، يف عقائــد األكــابر)، – 5

  على قطرة من حبار علوم األولياء). ءوكتابه: ( تنبيه األغبيا
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  كتابه: ( مرآة األصفياء).   أفندي شارح املثنوي يفالشيخ صاوي عبد هللا – 6
  الشيخ جمد الدين الفريوزأLدي صاحب القاموس يف كتابه (االغتباط). – 7
العسقالين يف كتابـه ( الفتـاوي احلديثيـة)،  رالشيخ شهاب الدين أمحد بن حج – 8

تلميـــذه  ويف كتابـــه: (االنتصـــار ألئمـــة األمصـــار )، ويف جوابـــه عـــن ســـؤال رفعـــه إليـــه
قـال: [ وأمـا حضـرة الشـيخ، فهـو البحـر  ،مشس الـدين السـخاوي عـن الشـيخ األكـرب

اج الــــذي ال ســــاحل لــــه، وال ُيســــمع ملوجــــه غطــــيط، بــــل كالمــــه صــــهباء يف جلــــة املــــوّ 
عميــاء، احلــامتي ال نعــت يضــبطه، وال مقــام وال حــال يعّينــه، فمــن قــال إن لــه نعتــا، 

  فليس له علم به].
النابلسي يف كتابه: ( الـرد املتـني، علـى منـتقص العـارف حميـي  الشيخ عبد الغين – 9

  الدين).
  الويل حممد بن حممد يف رسالته: ( إثبات خامت األولياء). – 10
  جوكس زادة توفيق أفندي يف كتابه: (اللوائح القدسية)، -11
الشيخ مال عبد الرمحن اجلـامي مؤلـف: (نفحـات األنـس) وشـارح الفصـوص؛  – 12

اح الفصـــوص ســـتقال يف علـــو مكانـــة الشـــيخ األكـــرب. وكـــذلك جـــل شـــرّ ذكـــر فصـــال م
  .150الذين يزيد عددهم على 

  حقي، مؤلف تفسري (روح البيان)، يف كتابه ( اخلطاب). إمساعيلالشيخ  – 13
ما ذكره املقري يف ( النفح الطيب)، واليافعي يف ( مرآة اجلنان)، وغريهم مـن  – 14

فتــاوي تتعلــق  اين الــذين ترمجــوا للشــيخ، أو أصــدرو عشــرات أعــالم العلمــاء وأئمــة الــد
بــه، كقــول شــيخ اإلســالم زكــ́ر األنصــاري، يف شــرح كتــاب (الــروض): [ و احلــق أن 
طائفة ابن عريب كلهم أخيار، وكالمهـم جـار علـى اصـطالحهم كسـائر الصـوفية،وهو 
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عنــاه وإن افتقــر عنــد غــريهم إىل التأويــل... فاعتقــادهم مب ، حقيقــة عنــدهم يف مــرادهم
.[¿L اعتقاد مبعىن صحيح. وقد نص على والية ابن عريب مجاعة عارفون علماء  

وهنــاك أئمــة عارضــوه Lدئ الــرأي، مث كــانوا منصــفني، فرجعــوا، وأنزلــوه منزلتــه الرفيعــة 
اليت يستحقها، مثل سراج الدين البلقيـين، وعـز الـدين بـن عبـد السـالم، وتقـي الـدين 

شــيخ حميــي الــّدين آيــة مــن آ´ت هللا، وإن الفضــل يف السـبكي، الــذي قــال: [ كــان ال
  زمانه، رمى مبقاليده إليه].

حــــد كبــــار العلمــــاء الــــدعاة املعاصــــرين ومــــن أعــــالم الفكــــر اإلســــالمي أوخنــــتم بقــــول 
  املعاصرـ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي يف كتابه ( Lطن اإلمث) وهو:

ا لـه فتوحاتـه. واقـرؤوا مـن كتبـه ( روح [ خذوا ´ هؤالء من ابن العريب وصا´ه، واتركو 
القدس يف حماسبة النفس)، الكتاب الذي يكشف عن عيوب املسـلمني و مـا خيتبـئ 

ء و خلــف مظـــاهرهم الطنّ  انـــة الرzنــة مـــن النقـــائص واألمــراض اخلطـــرية، ومظـــاهر الـــ́ر
السمعة، وحب الدنيا، وحب الرçسة، ودعـوا لـه أحوالـه وشـطحاته، ومـا ال تفهمـون 

واله. حىت إذا ذابت من نفوسـكم غوائـل الـدنيا وأمراضـها، فلـم تعـودوا تتـدثرون من أق
ذا أقبلــت أو أدبــرت، وبــني مــن  يعــد مــن فــرق عنــدكم بــني الــدنيا إبعصــبية Lطلــة، ومل

يكيل لكم عبارات املديح، ومـن يـرميكم بسـهام القـدح والتجـريح، حـان لكـم حينئـذ 
  ا يف هذا امليدان اخلطري].أن تدخلوا يف هذا الباب الثاين، وأن ترتعو 

وأما موقف جـّل أوليـاء هللا وشـيوخ الطريـق، فقـد عـّرب عنـه أحـدهم وهـو إمـام الطريقـة 
  ) القائل:1162اخللوتية الشيخ مصطفى البكري (ت:

  الكامل
  [ Lحلامتي اخلامتي كنز الغىن     ´رّب أوصـل حبـلنا حبباله

  ق مثل هالله]بدر لدى جّو السماء مكّمل    وسواه يف التحقي
  .وهللا أعلم
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  وخنتم هذا الفصل مببشرتني ذكرمها الشيخ يف كتاب املبشرات:
قد قامت، وقد ماج الناس، فسمعت قراءة  القيامةيف املنام كأّن  رأيتاألوىل: [ 

القرآن يف عليني. فقلت: من هؤالء الذين يقرؤون القرآن يف مثل هذا الوقت وال 
القرآن. فقلت: وأz منهم ؟ فأديل يل سلم،  خوف عليهم ؟ فقيل يل: هم محلة

فرقيت به إىل غرفة يف عليني، فيها كبار وصغار، يقرؤون على رسول هللا إبراهيم 
. فقعدت بني يديه، وافتتحت أقرأ القرآن آمنا، ال أعرف خوفا وال هوال υاخلليل 

" أهل  :ρوال حساL، وال أدري ما هم الناس فيه من الكرب يف احلشر. قال النيب 
  . ]ت آمنوناوھم في الغرف [القرآن هم أهل هللا وخاصته". وقال تعاىل: 

و املبشرة الثانية خالصتها أّن هللا تعاىل أشهده أنّـه سُيشـفِّعه يف كـل مـن أدركـه بصـره 
-I:616يـــوم القيامـــة، فيســـوقهم معـــه إىل اجلنـــة. وقـــد ذكـــر هـــذا أيضـــا يف الفتوحـــات (

مــن فتــوة الــيت يف قلــوب األوليــاء، فيقــول: [لرمحــة )، خــالل كالمــه علــى احللــم وا617
ن اجلاه أهل هذا الطريق ومعرفتهم Lلنفوس أpم إذا كانوا يوم القيامة، وظهر ما هلم م

ذاهــم هنــا يف الــدنيا. فــأّول مــا يشــفعون بــه يــوم القيامــة عنــد هللا، خــاف مــنهم مــن آ
مـذهبنا. فــإّن الــذين فـيمن آذاهــم قبـل املؤاخــذة. وهـذا نــّص أيب يزيــد البسـطامي وهــو 

أحســنوا إلــيهم يكفــيهم عــني إحســاpم، فهــم Æحســاpم شــفعاء أنفســهم عنــد هللا مبــا 
قّدموا من خري يف حق هـذا الـويل (...) فيسـأل هللا تعـاىل أن يغفـر ويعفـو عمـن مسـع 
بــذكره فســّبه أو ذّمــه أو أثــىن عليــه خــريا. وهــذا ذقتــه مــن نفســي، وأعطانيــه ريب حبمــد 

L لشــفاعة يــوم القيامـة فــيمن أدركــه بصــري، ممّـن أعــرف ومــن ال أعــرف، هللا، ووعـدين
  وعّني يل هذا املشهد حىت عاينته ذوقا صحيحا ال شك فيه ].

واسأل هللا عز وجل أن يدخل كل من قرأ هذا الكتاب يف هذه النظرة احملمدية، الـيت 
، حيـث مسـاع ]وجوه یومئ<ذ ناض<رة إل<ى ربھ<ا ن<اظرة[تسوق إىل اجلنة :   
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وف<<ي مقع<<د ص<<دق عن<<د ملی<<ك [  ]ســالم قــوال مــن رب رحــيم[ :اب احلــقخطــ
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  حوادث �رخيية  حوادث سرية الشيخ  املوقع  عمر الشيخ التاريخ
0  

  رمضان 17
560/1165  

  
  مرسية

  ( األندلس)

مولـــد الشـــيخ ليلـــة االثنــــني  -
بضعة أشهر قبل وفـاة الشـيخ 

القـــادر اجلـــيالين ببغـــداد عبـــد 
   561عام 

بداية حصـار جيـوش  -
املوحــــــدين ملرســــــية بعــــــد 
اpـــــزام جـــــيش حاكمهـــــا 
ابـــــن مـــــردنيش. حصـــــار 

  سنوات 7يدوم 
يبــدأ الصــيب حممــد يف تعلــم  -     مــــوت ابــــن مـــــردنيش  -
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7  

567/1171  

  
  مرسية

القـرآن ومبـادىء اللغـة العربيــة 
ويلهو مـع أبنـاء األمـراء وقـادة 

  اجليش.

مبرســية ودخــول احملاصــر 
مرســـــــــية حتـــــــــت حكـــــــــم 
املوحــــدين و يف القــــاهرة 
صـــــالح الـــــدين األيـــــويب 
  يلغي اخلالفة الفاطمية.

  
  

8  
568/1172  

  
  

  إشبيلية

والــــــد الشــــــيخ مــــــع أســـــــرته  -
يســـــــتقر يف إشـــــــبيلية ويعمــــــــل 
مســــؤوال يف اجلــــيش املوحــــدي 
ومقــرL مــن ديــوان اخلليفــة أيب 

  يعقوب يوسف.

اســــتقرار احلكــــم أليب  -
ــــذي يعقــــوب يوســــف  ال

حيقـــــق أعمـــــاال عمرانيـــــة  
  كربى Æشبيلية

  
  
12  

572/1176  

  
  

  إشبيلية

الصــيب حميـــي الـــدين ميـــرض  -
ويشرف علـى املـوت مث فجـأة 
يشــفى عنــد قــراءة والــده عليــه 
ســــــورة يــــــس. وذلــــــك خــــــالل 
سنوات حفظه للقرآن وتعلمه 

  العربية ومبادىء  الفقه.

صالح الدين األيويب 
يتوىل حكم مصر  سنة 

  دمشق مث حيكم  570

  
  
  
14  

574/1178  

  
  

  إشبيلية

فجأة يف املسجد، يقع  -
للشيخ جذب رLين يزّج به يف 
خلوة مبقربة يف إشبيلية يتم له 

  فيها الفتح الكبري

  

  
  

15  
575/1180  

  
  

  قرطبة

اجتماعـــــه Lبـــــن رشـــــد الـــــذي  -
يعجب من فـتح الشـيخ الصـيب، 
وحيـــــــــــــــاوره يف مســـــــــــــــالة املعـــــــــــــــاد 

  اجلسماين.

ة بداية خالفة اخلليف -
  العباسي الناصر.

15-19  
575-579  

الشـــيخ يتجـــرد لـــتعلم قـــراءات  -     
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  إشبيلية  1180-1184
  وقرطبة

القــرآن وعلومـــه، مــع التخّصـــص 
يف علـــــــــــــوم احلـــــــــــــديث النبـــــــــــــوي 

  الشريف
20-22  
580/1184  
582/1186  

الشــيخ يــدخل طريــق الســلوك  -  إشبيلية
بعـــد فـــرتة قصـــرية وهنـــت خالهلـــا 
فتوحاته، فيبـدأ صـحبة الشـيوخ، 

وهلـــــــــم أبـــــــــو العبـــــــــاس العـــــــــرييب. أ
ـــــا للطريـــــق  ويتجـــــرد الشـــــيخ pائي
والعلــــــم، ويلتقــــــى أول مــــــرة مــــــع 

  υاخلضر 

بداية خالفة يعقوب  -
أيب يوســف املنصــور إثــر 
وفــاة والــده. وكــان عاملــا 
حمــّدÒ محــل النــاس علــى 

  مذهب الظاهرية .

23  
583/1187    

  األندلس
ضــــــــــاته  - الشــــــــــيخ يواصــــــــــل ́ر

الروحيـــــــــــــــــــــــــة يف اخللـــــــــــــــــــــــــوات و 
احات وصـــــــحبة الشــــــــيوخ الســـــــي

ــــه لعلــــوم  ــــاء ويواصــــل طلب واألولي

  ن.احلديث والفقه والقرآ

صـــالح الـــدين يســـرتجع 
  القدس من الصلبيني.

  
  

26-23  
583/1187  

586-
1190  

  وقرطبة
  إشبيلية

  

الشــيخ يصــحب خــالل هــذه الســنوات عــددا   -
كبـــريا مـــن األوليـــاء أصـــحاب ابـــن العريـــف وابـــن 

ع الفتوحـات ا¦اهد وأيب مدين وغـريهم. وتتسـار 
القرآنيـــــة علـــــى الشـــــيخ ومشـــــاهده الروحيـــــة مـــــع 
عيســى مث موســى مث هــود وداود وإبــراهيم وحممــد 

مث تـــــتم لــــــه مشـــــاهدة مجيــــــع  –علـــــيهم الســــــالم 
األنبيــــــاء يف صــــــعيد واحــــــد، مث مشــــــاهدة Òنيــــــة 
جلميـــع األنبيـــاء واألوليـــاء وأتبـــاعهم مـــن آدم إىل 

سنة، إال وقـد  26، وما أن بلغ الشيخ ρحممد 

احلــــــــــــــرب الصــــــــــــــليبية  -
  الثالثة.

بربروس يستويل علـى  -
  قونية

املوحـــــــــدون يوّقعـــــــــون  -
  هدنة مع املسيحني

مقتـــــــــــــــل فيلســـــــــــــــوف  -
اإلشــــــــراق الســـــــــهروردي 
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شـــــيخا كـــــامال مكّمـــــال، وبـــــدأ املريـــــدون  أصـــــبح
  يلتفون حوله.

حبلـــــــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
587/1191.  

26-29  
589/1193  

  األندلس
  واملغرب

 الشــيخ يكتــب للمــوروري كتــاب ( التــدبريات -
  اإلهلية).

ــــــه املســــــتقبلية  - الشــــــيخ يشــــــهد حــــــوادث حيات
مفصـــــــلة وهـــــــو علـــــــى ســـــــاحل البحـــــــر Lجلزيـــــــرة 

  اخلضراء.
يف ســــبتة، يتــــابع الشــــيخ دروســــا يف احلــــديث  -

  عند ابن طريف تلميذ أيب الربيع املالقي.
  

وفـــــاة صـــــالح الـــــدين  -
  )1193( 589األيويب 

وفــــــــــــــاة الشــــــــــــــيخ أيب  -
مدين بضاحية تلمسـان 

  .589عام 

30  
590/1194  

املغرب 
  العريب

يسافر الشيخ من املغرب إىل تلمسان، ومنها  -
إىل تونس، حيث ينزل عند شيخني مـن خلفـاء 
أيب مـــــدين: ابـــــن مخـــــيس الكنـــــاين وعبـــــد العزيـــــز 
املهــدوي. كمــا يلتقــي Lبــن ابــن قّســي، وجيتمــع 

، ويشــــــاهد أرض υللمــــــرة الثانيــــــة مــــــع اخلضــــــر 
ة احلقيقـــــة يف أرض العبــــــودة الواســــــعة مــــــن ســــــور 

العنكبـوت ويــتم لــه الرســوخ يف اإلرث احملمــدي. 
مث يعــــود إىل األنــــدلس ويؤلــــف كتــــاب املشــــاهد 
القدسية ، ويلتقي Lخلضر للمـرة الثالثـة، ويتـوىف 

  أبوه مث أمه . 

املســـيحيون يهـــامجون  -
  منطقة إشبيلية.
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33-35  
593/1196  
595/1198  

  
  فـاس

  الشيخ يزوج أختيه يف فاس . -
الشـــــيخ يشـــــهد مواقـــــف يـــــوم القيامـــــة،  -

ح نــــورا كلــــه  وتتــــوايل عليــــه الفتــــوح، فيصــــب

ر هدنــــــــــــــة عشــــــــــــــ -
ســـــــــــــــــــنوات بـــــــــــــــــــني 

30  
590/1194  

  
  

  إشبيلية

ــــونس، تــــويف  - ــــه مــــن ت ــــر عودت أث
علــــي والــــد الشــــيخ، وبعــــده تتــــوىف 
والدتـــــــــه نـــــــــور؛ ويؤلـــــــــف كتابــــــــــه: 

  (مشاهد األسرار القدسية).
ويواصــــــل ســــــياحاته، فيجتمــــــع يف 
إحــــــداها بضـــــــواحي روطــــــة علـــــــى 
ســـــــاحل البحـــــــر احملـــــــيط Lخلضـــــــر 

  للمرة الثالثة مع وزير القطب 

  

31  
591/1195  

  
  
  فاس

الشـيخ يـزّوج يف فـاس أختيـه أم  -
السعد وفاطمة أو العالء. وتتـواىل 

ار من سورة فتوحاته يف منزل األنو 
ص ويتنبــــأ بنصــــر املســــلمني علــــى 
املســــــــــــــــــيحيني يف معركــــــــــــــــــة األرك 
ــــــــدلس مــــــــن ســــــــورة الفــــــــتح.  Lألن
ويســـــــــمع مـــــــــن حممـــــــــد التميمـــــــــي 
  احلديث وكتابه حول أولياء فاس.

انتصــار املوحــدين علــى  -
املســـــــــــــــيحيني يف معركـــــــــــــــة 

  األرك.

32 
592/1196  

  
  

  إشبيلية

الشـــــيخ ¹خـــــذ احلـــــديث علـــــى  -
ن نســل أمحــد بــني حممــد العــريب مــ

القاضــي إمــام املالكيــة ابــن العــريب 
  ).543(ت: 

الشيخ ¹خذ خرقـة الطريـق مـن  -
  عبد الرمحن بن علي القسطالين.

يعقــــوب املنصــــور علــــى  -
  أبواب مدريد.



     
 

 384 

كالوجــــــه بــــــال قفــــــا، وهــــــو إمــــــام مبســــــجد 
التميمـــــــي الـــــــذي يلبســـــــه اخلرقـــــــة.ويكتب 
الشــــيخ ( كتــــاب اإلســــرا)، الــــذي يصــــف 
فيـــــــه معراجـــــــه. وجيتمـــــــع بقطـــــــب الزمـــــــان 
األشــل القبــائلي، مــع كبــار شــيوخ الطريــق 
يف فـــــــاس، الـــــــذين يعرتفـــــــون لـــــــه Lلتقـــــــدم 
واملشــيخة. وتتــوج إقامتــه يف فــاس بكشــفه 

، وهو أنّه 586ر به عام ورسوخه عّما بشّ 
هو خامت الوالية احملمدية اخلاصة. كما أن 

هــــو خــــتم الواليــــة العامــــة عنــــد  υعيســــى 
نزولــه آخـــر الزمـــان وقــت اإلمـــام املهـــدي، 
الذي هو خامت أقطاب األئمة اخللفاء من 
آل البيــت. ويكتــب الشــيخ يف املوضـــوع: 
عنقـــاء مغـــرب. ويلتقـــي برفيقـــه الـــويف بـــدر 

  احلبشي.

يعقــــــــــوب املنصــــــــــور 
  وألفونس الثامن

35  
595/1198  

1199  

الشيخ جيتمع Lلبـدل حممـد بـن أشـرف  -  ألندلسا
الرنــدي برنـــده وLلشـــيخ عبـــد هللا الشـــكاز 
بغرzطـــة وحيضـــر جنـــازة ابـــن رشـــد بقرطبـــة 
عنــــد اإلتيــــان برفاتــــه مــــن مــــراكش ويــــودّع 
الشيخ شـيوخه واصـحابه يف إشـبيلية وابـن 

وهو من خلفاء أيب  –سية سيدبون يف مر 
يومـــا مـــن  11ويف املريـــة خـــالل  –مـــدين 

ـــــب  كتابـــــه اهلـــــام: (مواقـــــع  رمضـــــان، يكت
  النجوم) لرفيقه الدائم بدر احلبشي.

وفـــــــــــاة يعقـــــــــــوب  -
املنصـــور وتـــويل ابنـــه 

  يوسف.
  وفاة ابنرشد. -
ـــــــــك العـــــــــادل  - املل

  حيكم دمشق 
  

  
37  

597/1200  
1201  

ياحاته الشـــيخ يقـــوم Ùخـــر ســـ -  املغرب العريب
يف املغـــــــرب، ويـــــــودّع أصـــــــحابه، 
مـــــنهم شــــــيخه الكــــــومي بســــــال. 

وفــــــــاة العالمــــــــة ابــــــــن  -
  اجلوزي.
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وينال مقام القرية خـالل توجهـه 
ملـــــــــراكش يف شـــــــــهر حمـــــــــرم، ويف 
مــــــراكش، جيتمــــــع Lلــــــويل أمحــــــد 
السبيت، والصاحل حممد املراكشي 
. ويشـــهد عـــرش الـــرمحن، حولـــه 
أرواح الصــــــاحلني، مــــــنهم حممــــــد 
احلصــار الفاســي، فيُــؤمر الشــيخ 

ــــــه معــــــه للم شــــــرق. ويعــــــود حبمل
الشــــــــيخ لفــــــــاس، وحيملــــــــه معــــــــه 
بصــــــــــــحبة بــــــــــــدر احلبشــــــــــــي إىل 
تلمســـان، مث جبايـــة حيـــث يبّشـــر 
الشــــــيخ  بنيلــــــه إمامــــــة العلــــــم يف 

  أسرار احلروف والنجوم .

جماعـــــــــــة مهلكـــــــــــة يف  -
  مصر.

  
- .   زلزال يف سو́ر
  
فيضــــــــــــــــان الــــــــــــــــوادي  -

  الكبري Æشبيلية.
  

38  
598/1201  

تونس يقيم عند الشيخ عبد  يف  تونس
العزيز املهدوي، ويُؤتى له يف 

املشاهدة بلوح من كنز الكعبة. 
مث يغادر الشيخ املغرب العريب 

pائيا، متوجها إىل مصر بقصد 
  احلج.

  

  
  

38  
  القاهرة  598/1202

  فلسطني
  املدينة
  مكة

يقــيم الشــيخ خــالل رمضــان يف القــاهرة مــع صــاحبيه  -
اخلياط وأمحد احلريري. مث يـزور القدميني األخوين حممد 

ـــــراهيم  رة  υمقـــــام إب ـــــزل يف القـــــدس لـــــ́ز حبـــــربون. مث ين
املســجد األقصــى، ويتوجــه للمدينــة حيــث يــزور رســول 

. مث يذهب للحج ويف مكة، يعتلي يف مشاهدة  ρهللا 
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برزخيــة منــرب كمــال اخلالفــة احملمديــة املخصوصــة Lخلــتم 
  احملمدي.

38  
598/1202  

حرم 
  الكعبة

رع الشــــــــــيخ يف كتابــــــــــة موســــــــــوعته العظمــــــــــى ( يشـــــــــ -
الفتوحـــات املكيـــة) بعـــد لقائـــه الربزخـــي Lلـــروح القـــرآين 
لإلنســان الكامــل عنــد الكعبــة، والــذي يســّميه ( الفــىت 
الفائـت). وحيضــر دروس احلـديث خصوصــا مـن جــامع 
الرتمذي، على إمام مقام إبراهيم أيب شجاع بن رسـتم، 

ديـــــوان ( ترمجـــــان  والـــــد الفتـــــاة العارفـــــة النظـــــام، ملهمـــــة
  األشواق).

  

39  
599  

1202/1203  

  الكعبة
  
  
  
  
  
  
  

  الطائف

الشـــيخ ¹خـــذ اخلرقـــة مـــن يـــونس بـــن حييـــي اهلـــامشي.  -
ويشــهد نفســه يف ر́ؤ علــى شــكل لبنتــني مــن الــذهب 
والفضــــة، يف ختــــام أعلــــى حــــائط الكعبــــة، وهــــي كلهــــا 

  لبنات ذهب وفضة.
وخــــــالل قــــــراءة أصــــــحابه معــــــه كتــــــاب ( اإلحيــــــاء)  -
غزايل، جيتمع الشيخ خـالل طوافـه بروحانيـة متجسـدة لل

ألمحد السبيت ابن هارون الرشيد. ويصحبه مؤذن احلرم 
  موسى القرطيب.

رة ضــريح  12ويف  مجــادى األوىل، يــذهب للطــائف لــ́ز
عبـــد هللا بــــن عبـــاس، ويكتــــب رســـالة حليــــة األبــــدال)، 
ويكتــــــــب أيضــــــــا ( مشــــــــكاة األنــــــــوار) يف األحاديــــــــث 

  القدسية.

عـــادل امللـــك ال
ينخـــــــــــــــــــرط يف 
ـــــــوة  نظـــــــام الفت
الـــــذي أسســـــه 
شـــــيخ صـــــوفية 
بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد 
الســـــــــــــهروردي 
مـــــــــع اخلليفـــــــــة 

  الناصر.

  

    
400  
600  

1203/1204  

  مكة
  
  

يف ربيـــــع األّول، يكتـــــب ( روح القـــــدس)،  -
مــن أصــحابه، مــنهم بـــدر  17ويســمعها منــه 

احلبشـــــي، وجمـــــد الـــــّدين الرومـــــي، أبـــــو صـــــدر 

الصــــليبيون يســــتولون  -
علــــــــــــــى القســــــــــــــطنطينية 
واإلفــرنج يهــامجون محــاه 



     
 

 387 

  
  

  املدينة

  الدين القونوي.
سائل بعد واقعة له مع يكتب �ج الر  -

الكعبة، فيسمعه بدر احلبشي وجمد الدين يف 
ذي احلجة. وبعد احلج يتجه الشيخ  24

رة رسول هللا    ρ.معهما للمدينة ل́ز

  ويسرتجعون صيدا.

41  
601/1204  

ة )، ( يؤلف يف القدس كتبا منها ( اجلاللـ -  القدس
  األزل)، ( األلف) (الباء) ( اهلو )...

  

41  
601  

1204/1205  

  بغداد
  و  

  املوصل

يف بغــداد، جيتمــع Lحملــدث ابــن ســكينة،  -
الـــذي يســـمع عنـــه ( روح القـــدس)، ويتوجـــه 
إىل املوصـــــــــل حيـــــــــث يكتـــــــــب ( التنـــــــــزالت 
املوصــــــلية)ن يف أســــــرار الطهــــــارة والصـــــــالة، 
ويســــــمع احلــــــديث مــــــن أمحــــــد بــــــن مســــــعود 

و¹خــــذ اخلرقــــة للمـــرة الرابعــــة مــــن  املوصـــلي،
علــــــي بــــــن جــــــامع، تلميــــــذ قضــــــيب البــــــان. 

 .υولبسها ابن جامع من يد اخلضر 

 
رمضـــانن ُيســــمع الشــــيخ كتــــاب  29ويف  -

(روح القـــدس) لتســـعة مـــن أصـــحابه، مـــنهم 
 احلبشي، وجمد الدين الرومي.

 
ويف أواخـــــر الســـــنة، يتوجـــــه معهمـــــا حنـــــو  -

  األzضول.

  

  
42  

602/1205  
  قونية

  
  
  

يكتــــــــــب ( رســــــــــالة األنــــــــــوار، وكتــــــــــاب  -
العظمـــة)، يف بعـــض أســـرار حـــروف فاحتـــة 
الكتـاب، وكتـاب األمـر احملكـم املربــوط، يف 
شـــروط الطريـــق وآدابـــه. ويف صـــفر، جيتمـــع 

جينكيزخــــــــــــــــان مــــــــــــــــع  -
جيــوش املغــول يصــل إىل 

  النهر األصفر.
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  دمشق
  

  حربون

  Lلشيخ أوحد الدين الكرماين.
  يلتقي L¦ذوب مسعود احلبشي.  -
يكتــــــــب كتـــــــــاب ( النقبــــــــاء)، وكتـــــــــــاب  -

  ( املقنع).(العقد)، وكتاب 
يف شــــوال يــــزور مقــــام إبــــراهيم ويكتـــــب  -

  رسالة( اليقني).
43  

603/1207  
لقــــاؤه بتلميــــذه العــــارف ابــــن ســــودكني،  -  القاهرة

الـذي يسـمع منـه مـع عشـرة آخـرين، مــنهم 
احلبشــــــــي وأمحــــــــد احلريــــــــري، كتــــــــاب (روح 

  شعبان. 19القدس)، يف 
لشـــــيخ يكتـــــب كتـــــاب ( منـــــزل املنـــــازل ا -

الفهوانيـة)، الـذي يصــنف فيـه سـور القــرآن 
صـــنفا، حســـب فواحتهـــا. ويكتـــب  19إىل 

ـــــــــى أســـــــــئلة احلكـــــــــيم  ـــــــــة خمتصـــــــــرة عل أجوب
الرتمـــــــذي، يف كتـــــــاب ( خـــــــتم األوليـــــــاء): 

  سؤاال. 157

  

44  
604/1208  

الشيخ حيج مرة أخرى، وجيتمع مرة أخرى   مكة
ستم، والد Lإلمام احملدث أيب شجاع بن ر 

  النظام.

اخلليفة الناصر يرسل  -
الشيخ السهروردي يف 

  مهمة لدمشق
46  

606/1209  
  سو́ر

  و
  العراق

قراءة لكتابه ( التجليات) يف حلب،  -
وهو كتاب يف بعض مشاهد آ´ت لسورة 

  البقرة
مساع " لصحيح مسلم " من أيب  -

  احلسن البجائي ( شوال)

امللك الظاهر يعيد  -
  لبتشييد قلعة ح

  
  

48-50  
608-610  
1212/1214  

  العراق 
  و
  الشام

جيتمـــــــع يف بغـــــــداد Lملـــــــؤرخ الـــــــدبيثي  -
)، حيــــــــــــث يقضــــــــــــي شــــــــــــهر 637(ت:

  .608رمضان من عام 

يف منتصـــــــــف صـــــــــفر  -
، املســــيحيون 609عـــام 
ـــــى جـــــيش ينتصـــــ رون عل
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مراسالت بينه وبني امللك السلجوقي  -
  كيكاوس.

يف حلب، ابن سـودكني يسـمع شـرح  -
  الشيخ لكتابه ( التجليات).

حممــــد الناصــــر احملمــــدي 
يف واقعـــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــاب 

  Lألندلس.

51  
611/1214  

1215  

  مكة
  والشام

يعتمر الشيخ مبكة يف رجب وشعبان  -
ورمضـــــــان، ويكتـــــــب ديـــــــوان ( ترمجـــــــان 
ـــــــــــــذهب إىل حلـــــــــــــب  األشـــــــــــــواق). مث ي
ويكتــب شــرحه للــديوان بعنــوان (ذخــائر 

  األعالق).

  

52  
612/1216  

  سيواس
  وملطية

ــــرى الشــــيخ يف رمضــــان  يف مبشــــرة، - ي
ــــذه امللــــك كيكــــاوس علــــى  انتصــــار تلمي
املســيحيني sنطاكيــة، ويكتــب لــه يبشــره 

  بذلك.

مـــــــــــوت الظـــــــــــاهر يف  -
حلــــب، وقــــدوم احلـــــرب 

  الصليبية اخلامسة.

53-59  
613-619  
1216-1222  

  ملطية
  و

  حلب

يقضـــي الشـــيخ مـــدة يف ملطيـــة بصـــحبة  
ـــــــــــدين،  كيكـــــــــــاوس ومجاعـــــــــــة مـــــــــــن املري

تــــــــزوج أرملــــــــة يســــــــمعون منــــــــه كتبــــــــه. وي
صــــاحبه جمــــد الـــــدين الرومــــي، ويتكفـــــل 
برتبيـة ابنـه صــدر الـدين القونـوي، ويولــد 
لـــــه ابنـــــه األصـــــغر حممـــــد ســـــعد الـــــدين. 
ويتــوىف رفيقــه بــدر احلبشــي. ويف حلــب، 

مــن املريــدين، يالزمــون  14يلتــف حولــه 
مســـــــاع كتبـــــــه، مثـــــــل كتـــــــاب ( القربـــــــة)، 
وكتــاب (املــيم والــواو والنــون)، وكتــاب ( 

  ريها.العظمة )وغ

الصــــليبيون يســــتولون  -
علـــــى دميـــــاط، واملغـــــول 
جيتـــــــــــــــــــاحون فـــــــــــــــــــارس، 
وكابول. مث فشل احلرب 
الصـــــــــــليبية اخلامســـــــــــة و 
املســـــــــلمون يســـــــــتعيدون 

  دمياط.
، 618ويف عـــــــــــــــــــــــــــام  -

يتـــــــوىف الصـــــــويف الكبـــــــري 
  جنم الدين كربى

  
60-77  

620-637  
1223-12139  

  دمشق 
  وحلب

يســـــتقر الشـــــيخ pائيـــــا يف دمشـــــق عـــــام  -
جــــــــــرد للعبــــــــــادة وتربيــــــــــة ، حيــــــــــث يت620

املريــــــدين الــــــذي جيتمعــــــون عنــــــده لســــــماع  
كتبــــــه، ووضــــــع الصــــــيغة النهائيــــــة لتآليفــــــه 

ـــــــــا،  - ـــــــــاين يغـــــــــزو إفريقي فريـــــــــدريك الث
  ويهّجر مسلمي صقلية.

  )622وفاة اخللفية الناصر ( -
) وzصـــــر 624وفـــــاة جنكيزخـــــان ( -
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الكثرية الضخمة، خصوصا تفسـريه الكبـري 
الـــذي وصـــل فيـــه ألواخـــر ســـورة الكهـــف، 
وعنوانــه ( اجلمــع و التفصــيل)، ومجــع جــل 
قصــــــــــــائده يف ديـــــــــــــوان ضــــــــــــخم ( ديــــــــــــوان 
ــــــا أخـــــــرى أمهـــــــها (  ـــــــف كتب املعــــــارف)، وأل

، 627فصـــــــــــــــوص احلكـــــــــــــــم)، يف حمـــــــــــــــرم 
كتـــاL   248والفهـــرس للقونـــوي، ذكـــر فيـــه 

  له.
، أكمــــل كتــــابة الــــأوىل 629ويف صــــفر  -

ــــــــيت بــــــــدأها مبكــــــــة عــــــــام  ( للفتوحــــــــات) ال
600.  

، التقـــــــــــــى Lجلغـــــــــــــرايف 630ويف عـــــــــــــام  -
  القزويين، مؤلف ( آÒر البالد).

، يعيــــد الشــــيخ كتابــــه ( 632ويف عــــام  -
، ويف حمــرم 636 الفتوحــات)، ليتمهــا عــام

، يكتــــب إجـــازة للمظفــــر، 632مـــن عـــام 
كتــاL   270ملــك دمشــق، ذكــر فيهــا حنــو 

  له.

  داود سلطان دمشق
، الكامـــــــــــــــــــــــــــل 262ويف عـــــــــــــــــــــــــــام  -

مـل واألشرف، حياصـران دمشـق، والكا
يســـــــــلم القــــــــــدس لفريــــــــــدريك الثــــــــــاين، 

  واألشرف ميلك دمشق.
، وفـــاة الشـــاعر الصـــويف 627عـــام  -

  فريد الدين العطار.
  ، املغول جيتاحون إيران.628عام  -
، وفــــــــاة شــــــــيخ بغــــــــداد 632عــــــــام  -

الســــــــــــــــهروردي مؤلــــــــــــــــف ( عــــــــــــــــوارف 
املعــارف)، ووفــاة شــاعر الصــوفية عمــر 

  بن الفارض.
  سقوط قرطبة  633عام  -
مـــــــــــوت األشـــــــــــرف و  635عـــــــــــام  -

الكامــــــــل حياصــــــــر دمشــــــــق مث ميــــــــوت، 
  واجلواد ميلك دمشق.

  سقوط مرسية  636عام  -
، امللك الصـاحل إمساعيـل 637عام  -

  ميلك دمشق.
78  

638/1240  
ربيع األول تلميذه أيوب بن 10يف  -  دمشق

بدر املقري يسمع عنه كتابه ( التنزالت 
  املوصلية).

ويدفن ربيع الثاين يتوىف الشيخ  22يف  -
يف تربة بين زكي الذين خدموه وأنزلوه 

  عندهم طيلة مقامه يف دمشق.
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