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الشيخ مصطفى البكري الصديقي الدمشقي
املقدسي اخللوتي
(1162-1099هـ) (1749-1688م)
حياته وآثاره

أ.د حسن عبد الرمحن سلوادي

مدير برنامج البحث العلمي والدراسات العليا ،جامعة القدس المفتوحة ،فلسطين.
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مل ّخص:
يهدف البحث �إىل التعرف �إىل �إحدى ال�شخ�صيات الدينية البارزة يف الع�رص العثماين،
هي �شخ�صية ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي الدم�شقي املقد�سي اخللوتي �شيخ م�شايخ
الطريقة اخللوتية ورافع �ألويتها يف العديد من الأقاليم العربية والإ�سالمية التابعة للخالفة
العثمانية ،وال �سيما يف القد�س وفل�سطني.
ومع �أن ال�شيخ البكري كان يحظى يف زمنه ب�شهرة عري�ضة ،ف�إنه – للأ�سف  -مل يحظ
حتى الآن مبا ي�ستحقه من درا�سات تك�شف عن مالمح �شخ�صيته ،وتعرف بنتاجه العلمي،
ودوره امل�ؤثر يف احلياة الدينية واالجتماعية والفكرية يف الفرتة العثمانية ،وهي فرتة
يكتنف الغمو�ض كثرياً من جوانبها ،و�أوجه احلياة فيها؛ لأن العديد من امل�صادر املهمة
التي تناولتها ما زال خمبوءاً ينتظر من يك�شف النقاب عنه ويعاجله حتقيق ًا ودرا�سة.
من هنا تكمن �أهمية هذا البحث ،فهو يعر�ض لنا مالمح �شخ�صية ال�شيخ البكري من
حيث مولده ون�ش�أته وثقافته ورحالته و�شعره وم�ؤلفاته التي جمعها الباحث ،من م�صادر
متعددة يف قوائم ح�سب مو�ضوعاتها ،معرف ًا بها وب�أماكن وجودها بهدف الت�سهيل على
الباحثني م�ستقب ًال ملعرفتها والرجوع �إليها يف مظا ِّنها.
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Abstract:
The research atlemts to identily sheikh Mustafa Albakri Asedeeki
Ademeshqi Almaqdesi, one of the Key religious figures in the Ottoman period.
He is the leader of the sufi solitude method (Alkhalwatiya) who helped to
promote this method in many Arab and Islamic countries following the
Ottoman empire especially Palestine and Jerusalem Although Sheikh Bakri
enjoyed extensive jame at his time yet unfortunately until now he has not
received the attention he deserves of studies that demonstrate his character,
his scientilic achievements and his effective role in the religious, Social and
intellectual life in the Ottoman period which is anera that is still mysterious
in many aspects and needs more study.
The importance of the study lies in this respect as it portrays the
character of sheikh bakri; his writing which the researcher collected from
many resources and classified in tables according to its topics.
The researcher identilied these writings giving information about
their locations to make it easy for researchs to refer to them for study and
analysis.
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حياة الشيخ مصطفى البكري الصديقي:
�أوالً :ن�سب ال�صديقي ومولده

هو ال�شيخ حميي الدين �أبو حممد م�صطفى بن كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن
عبد القادر البكري ال�صديقي اخللوتي طريقة ،احلنفي مذهب ًا ال�شهري بالقطب البكري (قطب
الدين) .تنتهي �سل�سلة ن�سبه من جهة �أبيه �إىل خليفة ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم-
�أبي بكر ال�صديق(-)2ر�ضي اهلل عنه ، -ومن جهة �أمه ال�سيدة علما ابنة احلاج حممد ال�شهري
باملوقع �إىل علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه ،فهو ينتمي-كما يبدو� -إىل عائلة ثرية
كانت لها -كما ت�شري (ليندا �شيل�رش) -مكانة مرموقة يف القرن ال�سابع ع�رش والن�صف الأول
من القرن الثامن ع�رش ،وكان لها فروع يف فل�سطني واحلجاز وم�رص والآ�ستانة ودم�شق،
ووفق ما تذكره كتب الرتاجم فقد و�صل بع�ض �أبناء العائلة �إىل مرتبة رفيعة يف الق�ضاء
بف�ضل �سيا�سة العثمانيني ودعمهم ،ومن بني �أولئك ال�شيخ �أحمد بن كمال الدين البكري (ت
 )1695الذي �أ�صبح قا�ضي ًا لدم�شق ،وال�شيخ خليل بن �أ�سعد البكري ( ت  )1759الذي توىل
الإفتاء يف دم�شق ،ثم برز بعد ذلك �صاحب هذه الرتجمة ال�شيخ م�صطفى البكري ال�صديقي
باعتباره واحداً من �أكرب امل�شايخ واملفكرين الذين كان لهم دور كبري يف ن�رش الطريقة
اخللوتية و�شيوعها يف العديد من الأقطار العربية والإ�سالمية(.)3
()1

ولد ال�شيخ البكري ال�صديقي يف دم�شق يف ذي القعدة �سنة 1099هـ ،وفق �سنة
1688م ،وتويف يف القاهرة يف بيته القريب من امل�سجد احل�سيني القريب من اجلامع الأزهر
يف الثامن ع�رش من ربيع الثاين �سنة 1162هـ ،وفق الثامن من �أبريل/ني�سان �سنة 1749م.
()4
ودفن يف القرافة الكربى من تربة املجاورين خارج مدينة القاهرة

ثانياً :ن�ش�أة ال�صديقي وتعليمه

تويف والد ال�شيخ البكري ال�صديقي وهو �صغري مل يتجاوز ال�شهر ال�ساد�س من عمره،
فعا�ش يتيماً ،حيث كفله ابن عمه �أحمد كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر
ال�صديقي ،وعا�ش �صباه يف بيت عائلة البكري القريب من البيمار�ستان النوري بدم�شق.
وقد ن�ش�أ البكري منذ نعومة �أظفاره ن�ش�أة علمية ،فنجده يواظب على جمال�س العلم وحلقات
العلماء ،ويقر�أ على �أ�شهر م�شايخ ع�رصه ،فقد �أخذ الفقه واحلديث والقراءات بطرق متعددة
كال�سماع ( )5والقراءة والعر�ض واملناولة ( )6والكتابة ( )7على عدد من امل�شايخ منهم :ال�شيخ
حممد �أبي املواهب احلنبلي واملنال �إليا�س بن ابراهيم الكوراين ،وحممد البديري الدمياطي
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املعروف بابن امليت ،وجنم الدين الرملي ،وال�شيخ املنال عبد الرحيم احلنفي الأزبكي.
وقر�أ اللغة والنحو على ال�شيخ عبد الرحمن بن حميي الدين ال�سليمي املعروف باملجلد،
وال�شيخ حممد ابراهيم الدكدكجي ،وال�شيخ حممد بن حممود احل�سيني ،و�أخذ املعارف
ال�صوفية عن ال�شيخ عبد الغني النابل�سي( ،)8وال�شيخ �إ�سماعيل العجلوين(.)9
وحني بلغ ال�ساد�سة ع�رشة من عمره وجد يف نف�سه مي ًال للن�سك والت�صوف ،ف�أخذ الطريقة
اخللوتية عن ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي اخللوتي �سنة 1115هـ( ،)10حيث لقنه
الأ�سماء  ،وعرفه حقيقة الفرق بني اال�سم وامل�سمى ،قال اجلربتي« :ن�ش�أ ببيت املقد�س على
رباه �شيخه عبد اللطيف احللبي ،وغ ّذاه بلبان �أهل املعرفة والتحقيق،
�أكرم الأخالق و�أكملهاّ ،
()11
ففاق ذلك الفرع الأ�صل ،وظهرت به يف �أفق الوجود ،فربع فهم ًا وعلماً» وا�شتغل بالأوراد
والأذكار ،وداوم على العبادة والذكر يف اخللوات ،وال �سيما يف خلوة البادرائية بدم�شق حتى
�سنة 1120هـ1708 /م ،حيث �أذن له �شيخه احللبي �إذنا عاما باملبايعة والتخليف.
وما لبث �أن حظي ب�شهرة وا�سعة لتوا�ضعه و�سعة علمه ،وكرمي خ�صاله ،حتى �إن �أرباب
ال�سلطة كانوا يتوددون �إليه ويتقربون منه ،يف حني ابتعد هو عن �أبواب احلكام ،و�أحجم
عن التزلف �إىل �أ�صحاب املنا�صب والنفوذ ،واعتذر عن قبول املنا�صب الر�سمية ،فقد مكث
قرابة �سنة كاملة يف الآ�ستانة مل يرتدد فيها على م�س�ؤول .وكان �إذا عرف و�شهر يف مكان ما
ذهب �إىل غريه ،وقد عر�ضت عليه ال�سلطات العثمانية من�صب (قطبانية ال�رشق) ،فلم ير�ضها
وعزف عنها ( )12م�ؤثراً التفرغ للت�أليف والت�صنيف والدعوة والذكر (.)13

رحالت الصديقي:

عرف ال�صديقي بكرثة ترحاله وتطوافه يف الأم�صار والبلدان ،فكان ال يكاد ي�ستقر
به املقام يف بلد حتى يغادره �إىل �آخر ،وتعزى هذه الظاهرة �إىل عوامل عديدة� ،أبرزها يف
ر�أيي:
1 .1اختالفه مع بني عمومته ،وال �سيما عمه حممد البكري الذي وعده �أن يزوجه
ابنته ،ولكنه نكث بوعده ،ورف�ض طلبه بعد مماطلة ا�ستغرت وقت ًا طويالً ،مما
�شجعه على الرحلة واال�ستقرار يف بلد �آخر ،فارحتل �إىل بيت املقد�س حيث تزوج
فيها من فتاة مقد�سية ،وكان زواجه دافع ًا لال�ستقرار يف املدينة املقد�سة.
2 .2اندماجه يف الطريقة اخللوتية ،وتفرغه لها ،وقد اقت�ضى منه ذلك التجوال وزيارة
العديد من الأم�صار ل�ضم الأتباع واملريدين الذين بلغ عددهم – ح�سب ما ذكر
ابنه حممد كمال الدين – �أكرث من مائة �ألف (.)14
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3 .3ت�شجيع الدولة الر�سمية للت�صوف واهتمامها مب�شايخه حيث ك��ان �أرب��اب
ال�سلطة يتوجهون لزعماء احلركة ال�صوفية وم�شايخها ،ويدعونهم لزيارتهم،
�أو ي�صطحبونهم �إىل عا�صمة اخلالفة �أو عوا�صم الأقاليم ،كما فعل الوزير رجب
جميل بيك وايل دم�شق الذي ا�صطحب ال�صديقي معه �إىل القاهرة ،وكذلك زيارته
�إىل الآ�ستانة التي جرت بدعوة من ال�سلطة العثمانية  ،بدليل �أنه حظر عليه
العودة ،ومل يح�صل على �إذن باملغادرة �إال بعد و�ساطة من �صديقه و�شيخه حممد
التافالتي املغربي الذي كان مقيم ًا يف الآ�ستانة (.)15
�4 .4أما العامل الرابع ،ولعله �أهمها ،فرغبته يف طلب العلم والتزود من املعرفة،
فقد ارحتل مرارا ملقابلة العديد من �شيوخه يف مكة املكرمة واملدينة املنورة
والقاهرة والآ�ستانة ،ومن علماء الأم�صار الذين �أخذ عنهم وقر�أ عليهم :ال�شيخ
عبد اهلل بن �سامل الب�رصي املكي مبكة املكرمة ،وال�شيخ علي قرة با�ش يف �أدرنه،
وال�شيخ حممد التافالتي يف الآ�ستانة وال�شيخ حممد بن �أحمد احللبي املكتبي يف
حلب ،وال�شيخ جنم الدين بن خري الدين الرملي يف الرملة يف فل�سطني ،وال�شيخ
م�صطفى الأدرنوي يف القاهرة ،وال�شيخ �إ�سماعيل العجلوين ،وعثمان بن ال�شمعة
وغريهما يف مدينة دم�شق.
�أما عن رحالته ،فقد �شملت ع�رشات املدن والقرى يف ربوع ال�شام وم�رص والعراق
وديار بكر وبالد الروم ( ، )16ومن املدن التي �أقام فيها فرتات طويلة بيت املقد�س ونابل�س
ودم�شق وحلب وطرابل�س ال�شام وبغداد والآ�ستانة والقاهرة وغزة ها�شم ،وكان له يف بع�ضها
على ما يبدو� -أمالك وعمائر مثل بيت املقد�س والقاهرة وغزة ها�شم ،فقد ذكر يف �سجالتاملحكمة ال�رشعية �أنه كان ميلك بال�رشاء مبنى الزاوية الوفائية( ،دار معاوية) يف القد�س
ال�رشيف ،و�أنه قام بعمارة اخللوة التحتانية وقد بيعت الدار بعد وفاته من طرف ورثته
لل�شيخ حممد بن بدير املقد�سي املعروف بابن حبي�ش (من �أجداد العائلة البديرية) ( ،)17وذكر
اجلربتي �أنه كان ي�سكن يف بيت قريب من امل�شهد احل�سيني يف القاهرة وتويف فيه(.)18
ويبدو �أن ال�شيخ البكري كان مهتم ًا منذ �أن ح�صل على البيعة من �شيخه عبد اللطيف
احللبي بزيارة الأماكن املقد�سة واملقامات على الرغم من معار�ضة العديد من فقهاء ال�سنة،
وبخا�صة احلنابلة ،وعلى ر�أ�سهم ابن تيمية ونفر من تالميذه الذين ر�أوا �أن زيارة املقامات
ال تخلو من البدع واملنكرات ،فمن الأماكن التي زارها يف �شبابه 1122هـ1710 /م -
وقبل �أن ي�رشع يف مهمة ن�رش طريقته ال�صوفية -قرية برزة يف غوطة دم�شق التي يوجد
فيها مقام من�سوب ل�سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم املولود فيها ح�سب بع�ض الروايات ،و�سجل
()19
تفا�صيل رحلته يف ر�سالة ق�صرية �أ�سماها :برء الأ�سقام يف زيارة برزة وال�شام
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وتوجه يف العام نف�سه 1122هـ1710 /م � ،إىل مدينة بيت املقد�س ويبدو �أن الهدف
الرئي�س من زيارته كان ن�رش الطريقة اخللوتية يف واحدة من �أبرز احلوا�رض يف العامل
الإ�سالمي وهي القد�س ال�رشيف بخا�صة  ،وفل�سطني بعامة  ،وقد ا�ستغرقت رحلته �إىل القد�س
�سبعة �أ�شهر تزوج خاللها من �إحدى الأ�رس املقد�سية ،و�ألف يف فرتة تواجده يف القد�س
جمموعة �أوراد التباعه ومريديه �أطلق عليها ا�سم( :الفتح القد�سي والك�شف الأن�سي) وهو ما
�سماها( :اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية)
زال خمطوطاً ،و�سجل �أحداث الرحلة يف ر�سالة َّ
وقد جاء يف مقدمتها« :طال ما كانت تتوجه بي الهمة ،وتقلقني الأ�شواق بعزمة �أثر عزمة
غال منيف ،ال زال حمفوف ًا ب�ألطاف اللطيف،
�إىل زيارة بيت القد�س ال�رشيف الذي مناره عال ٍ
فكان ذلك يف يوم اخلمي�س الذي هو من �شهور عام اثنني وع�رشين ومائة و�ألف .وفيه �رشعت
بحول طول املعني يف رحلة جتمع ما مينحه املتني ،و�سميتها باخلمرة احل�سية يف الرحلة
املقد�سية»(.)20
وبعد �أربع �سنوات من زيارته الأوىل قام بزيارته الثانية �سنة 1126هـ1714 /م،
و�سجل �أحداثها يف ر�سالة عنوانها :اخلطرات الثانية الأن�سية للرو�ضة الدانية القد�سية
وزار البكري بيت املقد�س �أكرث من مرة وكان يغتنم فر�صة زيارته لها با�صطحاب اتباعه
املنت�سبني للطريقة اخللوتية �إىل بع�ض الأماكن املقد�سية حول القد�س ويف �سائر فل�سطني،
ومنها علي �سبيل املثال :مقام النبي مو�سى ،واحلرم الإبراهيمي يف مدينة خليل الرحمن،
ومقام النبي العزيز يف العيزرية ،والنبي داود ،ومقام النبي �شمويل وعلي بن عليل القريب
من يافا .ومقام ح�سن الراعي ؛ �أي راعي �أغنام (�سيدنا مو�سى عليه ال�سالم) وولده عبد العال
قرب مدينة �أريحا ،حيث �سجل رحلته حتت عنوان« :ملع برق املقامات العوال يف زيارة
�سيدي ح�سن الراعي وولده عبد العال»( . )22وق�ضى البكري �شطراً من حياته يف ربوع بيت
املقد�س ،و�أقام فيها مدة طويلة حتى ع َّد م�ؤرخو �سريته القد�س بلده يف حال �إيابه �إليه من
رحالته(.)23

()21

وقد �أثمرت زيارته للمدينة و�إقامته فيها عن ان�ضمام الع�رشات من �أهل القد�س ال�رشيف
للخلوتية ،لعل �أبرزهم احلاج علي �شعال ال�سلطانية ،واحلاج حممد ن�سيبه ،وحممد الطواقي،
وال�شيخ يحيى الدجاين ،وعلم الدين العلمي ،وال�شيخ حممد بن �أحمد احللبي املكتبي الذي
ن�صبه خليفة له يف القد�س و�أذن له باملبايعة والتخليف( ،)24وكان قبل ذلك قد ن�صب ال�شيخ
حممد بن �سامل احلفناوي خليفة له يف الديار امل�رصية حيث كان له دور كبري انت�شار
اخللوتية وازدهارها يف م�رص يف القرن الثامن ع�رش(. )25
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مكانة الصديقي ورأي العلماء فيه:
حظي ال�صديقي ب�شهرة وا�سعة يف العديد من �أقطار العامل العربي والإ�سالمي ،وكان له
يف نفو�س معا�رصيه مكانة رفيعة .وقد تبدت خمايل النجابة والنباهة والتميز يف �شخ�صيته
منذ ال�صغر ،و�شهد له بذلك ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي الذي كان له ف�ضل
�إدخاله يف الطريقة اخللوتية ،فقد �سمعه مرة يقول :اجلنيد مل يظفر طول عمره �إال ب�صاحب
ون�صف فقال ال�صديقي :وكم ظفرمت �أنتم مبن يو�صف بالتمام؟ فقال له� :أنت �إن �شاء اهلل (.)26
ويورد ال�صديقي هذه ال�شهادة معتزاً بها حيث كان لها –على ما يبدو� -أثر كبري يف
�صقل �شخ�صيته ،ومتيزه عن �أقرانه ،فهو من القالئل الذين ا�ستوعبوا يف �سن مبكرة علوم
ع�رصه ،وال �سيما ال�صوفية منها ،حيث عهد �إليه باخلالفة واملبايعة ،ومل يتجاوز ال�ساد�سة
ع�رشة من عمره مما �أك�سبه تقدير معا�رصيه واحرتامهم ،مثل ال�شيخ عبد الغني النابل�سي
الذي �أ�شاد به يف منظومته امل�سماة (الن�سبة) ،وال�شيخ حممد التافالتي ،والبديري الدمياطي
املعروف بابن امليت ،وم�صطفى �أ�سعد اللقيمي الدمياطي �صاحب الرحلة امل�سماة (موانح
الأن�س يف رحلتي لوادي القد�س) الذي ا�ست�ضافه يف منزله حني قدم �إىل القد�س ال�رشيف ،وقد
و�صفه بقوله« :فنزلنا منزل قطب دائرة الأمالك احل�سينية ،وا�سطة عقد الع�صابة الها�شمية،
خال�صة ال�سادة الأ�رشاف و�صفوة بني عبد مناف ،من فاق بح�سن �سريته النجوم الزواهر،
وبجميل طلعته البدور النوا�رض ،الرا�سخ يف العلم الإلهي ،املكا�شف عن �أ�رسار احلقائق كما
هي� ،أ�ستاذ كل �أ�ستاذ ،ومالذ كل مالذ» (.)27
و�أ�ضاف اللقيمي قائالً« :ف�إن �أ�ستاذنا املذكور قد�س اهلل �رسه ال�رشيف مبظهر من
اجلمال يف �أرفع حم ِّل منيف ،مع لطف بلغ غاية الكمال ،وح�سن خلق وف�ضل و�أف�ضال ،فوا
النجم �إذا هوى� ،أنه جلميع املحا�سن قد حوى ،وهو الذي يقتدي به املقتدون ،وب�سمته يهتدي
املهتدون» ،ثم �أن�شد مادحاً:
موىل حتلّى بالف�ضائل والتقى
و�أ�شاد من طرق احلقيقة معهدا
()28
ودع���ا �إىل النهج القومي ُم ِّ�سلكا
لطريقة منها �شهدنا امل�شهدا
وقد و�صفه ال�شيخ الكتاين يف فهر�س الفهار�س ب�أنه «�شيخ امل�شايخ واملحققني»(،)29
�أما تلميذه ح�سن بن عبد اللطيف احل�سيني ،فقد ترجم له يف كتابه (تراجم �أهل القد�س يف
القرن الثاين ع�رش) ،ونوه بقدره وعلمه وخلقه وجوده قائ ًال �إنه« :طود ال�رشيعة بحر احلقيقة
علم الطريقة ،جمع بني العلم والعمل  ،وجانب الراحة والك�سل ،قطب الوقت والزمان  ،فرد
العهد والأقران» ( )30و�أ�ضاف« :وباجلملة فقد كان �آية اهلل يف هذا الإقليم ال�رشيف ،وعلم ًا
من �أعالم الهدى املنيف ،ت�شد �إليه الرحال ،ف�إنه من �أعلى الرجال ،حممدي الأخالق ،طيب
الأعراق ،ال يعرف الإم�ساك ،وال ي�ألف �إال الإنفاق»(.)31
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�أما املرادي فقد و�صفه يف �سياق ترجمته له ب�أنه « :الأ�ستاذ الكبري ،والعارف الر َّباين
ال�شهري� ،صاحب الك�شف  ،والواحد املعدود ب�ألف  ،كان مغرتفا من بحر الوالية مقدما �إىل غاية
الف�ضل والنهاية  ،م�ست�ضيئا بنور ال�رشيعة  ،رطب الل�سان بالتالوة � ،صاحب العوارف واملعارف،
والت�آليف والتحريرات والآثار التي ا�شتهرت �رشق ًا وغرباً ،وبعد �صيتها يف النا�س عجم ًا وعرب ًا
� ،أحد �أفراد الزمان و�صناديد الأجالء من العلماء والأعالم والأولياء العظام»(.)32
وو�صفه اجلربتي ب�أنه «�شيخ الطريقة واحلقيقة ،قدوة ال�سالكني ،ومربي املريدين»،
وقال�« :إنه عر�ضت عليه (قطبانية ال�رشق) فلم ير�ضها زهدا وتوا�ضعاً» ( ، )33و�أ�شاد به تلميذه
ال�شيخ حممد بن �أحمد ال�سفاريني قائالً�« :أعجوبة الزمان ونادرة الدهر والأوان� ،صاحب
املقامات الباذخة  ،والقواعد الرا�سخة ،والتجليات الفاخرة ،والأحوال والتجليات ال�سافرة،
والعلوم الزاخرة والفهوم القاهرة ،والكرامات الظاهرة ،والأحوال الباهرة ،والت�آليف ال�سائرة
والت�صانيف الدائرة» (.)34
ي�ضن
وعرف البكري ال�صديقي ب�سخائه وكرمه ،فعلى الرغم من �سعة ثروته وغناه ،فلم َّ
مبال على طالب �إح�سان� ،أو طارق يريد النوال ،قال املرادي« :كان م�رصفه مثل م�رصف �أكرب
من يكون من �أرباب الرثوة ،و�أهل الدنيا ،ومل تكن له جهة تعلم؛ يدخل منها ما يفي ب�أدنى
م�رصف من م�صارفه ،ولكن بيده مفتاح التوكل لكنز «هذا عطا�ؤنا»( ، )35وو�صفه ال�شيخ ح�سن
بن علي �شمة امل�رصي قائالً« :وكان �أكرم من ال�سيل ،و�أم�ضى يف ال�سرّ من ال�سيف ،و�أوتي
مفاتيح العلوم كلها حتى �أذعن له �أولياء ع�رصه وحمققوه يف م�شارق الأر�ض ومغاربها»(.)36
وهكذا كان ال�صديقي يف حياته عامل ًا جليال ،و�إماما حمققا ثبت ًا  ،ومن �أولياء اهلل
العارفني� ،سمع الكثري و�صنف الت�صانيف احل�سنة النافعة يف الت�صوف والآداب ال�رشعية
والأدب العربي والرتاجم والرحالت والعلوم ال�رشعية واللغوية ،ومل يخفت ذكره بعد وفاته،
بل ظل ا�سمه يرتدد على كل ل�سان ،وقد تتابعت �صلوات الغيبة عليه يف العديد من الأقطار
عاما كام ًال  ،ورثاه غالبية �شعراء ع�رصه ،ونوهوا ب�أخالقه وعلمه وجهوده يف خدمة
الإ�سالم وامل�سلمني يف كل مكان حل فيه ركابه ،و�ألقى فيه ع�صاه ت�سياره .وما زالت �آثاره
�شاهد �صدق على منزلته ،و�سمو مكانته يف ع�رصه وما تاله من قرون.

شعر الصديقي:
يت�ضح من �أقوال الذين ترجموا لل�شيخ البكري ال�صديقي ،وحتدثوا عن جهوده يف الت�أليف
والت�صنيف �أن ال�شعر يحتل جانب ًا رئي�س ًا من هذه اجلهود ،فقد ذكر املرادي مثالً�« :أن له �أكرث
من �سبعة دواوين �شعرية ،و�أكرث من ( )12000بيت خارجة عن هذه الدواوين» ( ، )37وذكر
�آخرون �أن له �ألفية يف الت�صوف يف ( )213بيت ًا كما يف كتاب الأعالم للزركلي (،)239/7
وت�سع �أراجيز ومئات الأبيات املبثوثة يف ر�سائله وترجماته ل�شيوخه ومريديه ومقاماته.
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على �أن هذا النتاج الغزير مل يجد-للأ�سف -طريقه للن�رش بعد ،ومل يجد الباحث اجلاد
الذي يتوىل جمعه ودرا�سته ،فهو ما زال خمبوءاً يف ثنايا املخطوطات والر�سائل املنت�رشة
يف العديد من املكتبات العربية والأجنبية ،وكثري منه ال يعرف له مكان حتى يومنا
هذا ،وال �سيما دواوينه التي ذكر املرادي �أنها �سبعة ،يف حني مل يعرف منها �سوى ديوان
واحد حمفوظ يف مكتبة املتحف العراقي ببغداد بعنوان« :الروح والأرواح وعنوان الروح
والأرواح»( )38ويبدو من عنوانه �أن الطابع العام الغالب عليه هو الطابع ال�صويف.
والواقع �أن توجه ال�شيخ ال�صديقي لنظم ال�شعر والإقبال عليه لي�س بدع ًا يف العهد
العثماين الذي عا�ش فيه ،فمن الظواهر الالفتة للنظر يف ذلك الع�رص �أن غالبية العلماء
والفقهاء وامل�ؤرخني وال�صوفية وغريهم ممن تعاطى مهنة الكتابة والت�صنيف ،كانوا
ي�ضمنون ر�سائلهم وم�ؤلفاتهم مقطوعات �شعرية من منظومهم ،وغالب ًا ما كانت هذه
املنظومات تطغى على مادة الر�سالة نف�سها.
وقد عزا الدكتور بكري �أمني هذه الظاهرة �إىل تغري النظرة �إىل ال�شعر وال�شعراء ،ف�إذا
كان ال�شعر قدمي ًا يعرب عن ر�سالة ،ويحقق هدفاً ،وي�ؤدي مهمة جديدة يف خدمة املجتمع
والنخب احلاكمة فيه ،فقد �أ�صبح يف الع�رص العثماين ،لون ًا من �ألوان الظرف ،وعنوان ًا من
عناوين رقي الإن�سان يف جمتمعه .و�إن التنوع الذي كان يتمتع فيه ال�شاعر يف القدمي انعدم
يف هذا الع�رص (.)39
وميكن القول �إن ما ذكره الدكتور بكري ينطبق بتمامه على ال�شيخ ال�صديقي  ،فهو مل
ينظم ال�شعر حمرتف ًا � ،أو متفرغ ًا له كما كان �ش�أن ال�شعراء يف الأع�رص ال�سالفة ،و�إمنا نظمه
من باب الت�سلية واال�ستجمام الذهني� ،أو جري ًا على عادة �شاعت بني علماء ال�رشيعة واللغة
و�شيوخ الطرق ال�صوفية يف ذلك الع�رص ،حيث �شهدنا �إقبا ًال منقطع النظري على نظم قواعد
الفقه و�أ�صوله واللغة :نحوها و�رصفها ،و�سائر العلوم يف �أراجيز �شعرية هدفها-كما يبدو-
ت�سهيل حفظ تلك القواعد ،وتي�سري و�صولها �إىل املتعلمني.
و�أي ًا كان الأمر ،ف�إن �أي باحث يرغب يف جمع �شعر ال�صديقي من مظا ّنه املختلفة
وحتقيقه ،ومن ثم درا�سته درا�سة نقدية حتليلية حتدد �سمات �شاعريته ومنزلته بني �شعراء
ع�رصه ،ال بد �أن يواجه غري قليل من الع�رس يف �إمتام مهمته كما ينبغي �أن تكون ،لأن نتاج
ال�شاعر-كما قيل �سابقاً -مل ي�صل �إلينا كامالً ،ومل تتح الفر�صة لالطالع على مناذج كافية
من تراثه ال�شعري ،على �أن ذلك ال يحول دون �إبداء ت�صور �إجمايل� ،أو حتديد املالمح العامة
لهذا ال�شعر من خالل االطالع على بع�ض ر�سائله وم�ؤلفاته املخطوطة التي وقعت بني �أيدينا
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مثل رحلته امل�سماة «اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية» ورحلته« :برء الأ�سقام يف زيارة
برزة واملقام» التي حققها غالب العناب�سة.
ويت�ضح من خالل هذه النماذج القليلة �أن �شعر ال�صديقي من حيث اللغة والأ�سلوب
وال�صور والرتاكيب وطرائق التعبري ال يخرج عن منط ال�شعر امل�ألوف يف الع�رص العثماين ،بل
تتمثل فيه خ�صائ�ص هذا ال�شعر كافة �سواء من حيث ال�شكل �أو امل�ضمون.
فمن حيث امل�ضمون يغلب على �شعره الطابع ال�صويف مع ما ي�شتمل عليه من �أدعية
و�أذكار ومدائح نبوية و�إ�رشاقات روحية ،فمن املعروف �أن له يف جمال الت�صوف �ألفية
تقع يف ( )1200بيت تدور كلها يف فلك الت�صوف ،وعر�ض �أهم م�صطلحاته ومفاهيمه،
وما يتعلق به من �أعراف وتقاليد و�آداب يتحلى بها الأتباع واملريدون ،ويلتزمون بها يف
حياتهم وتعاملهم مع الآخرين.
وف�ض ًال عن ذلك خا�ض البكري ال�صديقي يف العديد من املجاالت والأغرا�ض ال�شعرية
كالو�صف ،والغزل الإلهي ،واملدح ،ونظم بع�ض الر�سائل العلمية النرثية �شعراً ،وبخا�صة يف جمال
الت�صوف واللغة والفقه ،كما فعل يف نظمه ر�سالة جالل الدين ال�سيوطي يف الت�صوف(.)40
�أما من حيث ال�شكل ف�إن �شعره  -با�ستثناء بع�ض اللمحات ال�شعرية املعربة التي تقع
عليها هنا �أو هناك -يفتقر ك�سائر ال�شعر يف الع�رص العثماين �إىل ال�صورة اخليالية املوحية،
واجلزالة يف الألفاظ والرتاكيب ،وال�صياغة امل�رشقة ،والإيقاع املو�سيقي املعرب والدال على
عمق الفكرة و�شبوب العاطفة ،ويلم�س قاريء �شعره �أن ثمة تكلف ًا وجموداً يدنيه �إىل منزلة
الكالم املنثور ،فالكلمات مر�صوفة �إىل جوار بع�ضها ،لي�س فيها ما ي�شي ب�أية ظالل �شعرية
موحية ،والأفكار وال�صور� -إن وجدت  -ال تخرج عن �إطار تقليد القدماء ،وال�سري على
منوالهم ،وهذا ف�ض ًال عن التالعب بالألفاظ ،وعدم التحرز من الوقوع يف الأخطاء النحوية
و�إيراد الألفاظ الدارجة ،وامل�صطلحات العلمية ال�شائعة ،والعجز عن الت�رصف يف اللغة
والرتاكيب ت�رصف ما ميلك زمامها ،ويعرف �أ�رسارها ،وطرائق نظمها وت�أليفها.
وبالرغم من ذلك كله يبقى �شعر البكري ال�صديقي وثيقة دالة ومعربة عن �أحوال ع�رصه،
وما ا�ضطرم فيه من تفاعالت ومتوجات عك�ست القيم الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية
ال�سائدة فيه ،و�س�أترك للقارئ ان يطلع بنف�سه على بع�ض النماذج املختارة من �شعره ،لعل
ذلك يكون حافزاً لإجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث اجلادة ل�شعر تلك احلقبة املهمة من
تاريخ �أمتنا العربية والإ�سالمية.
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يقول ال�صديقي البكري يف و�صف مدينة جنني:
بجن�ي�ن ذات اجلب �إن جزمت به
�سالم���ي على �سكان���ه بلغونه

��س�ري بادي
و�ص���ار لديكم �رس ّ
�أنا�ساً بهجري قد جنوا وبعادي

وقولوا له���م قوال يلني ع�ساهم
يا �ساكني ( )41جنني قلبي �إىل متى

وقد �أر�ضعوا ث���دي الهوى مبهاد
()42
جفاء �أقل���وا وانعموا بودادي

ويقول يف و�صف امل�سجد الأق�صى املبارك منوه ًا مبكانته يف قلوب امل�سلمني الذين
يرون فيه قدا�سة ،ال تدانيها قدا�سة فهو م�سجد نبيهم حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم  -الذي
جت�سدت يف رحابه معجزة الإ�رساء واملعراج ،وكان قيل ذلك قبلة �آدم عليه ال�سالم ومهد
الأنبياء ،ومهوى ال�صاحلني والأولياء الذين تتقد�س �أرواحهم بزيارته والتعبد فيه ملتم�سني
�أنوار النبوة التي جعلته �إىل �أبد الآبدين جزءاً من عقيدة وعن�رصاً من دين:
ليالً م���ن احلرم ال�رشي���ف �أتاكا
ي���ا م�سجد خ�ي�ر الربي���ة �أحمد
متغرب���اً ع���ن �أهل���ه ل�ي�راكا
ك���ن �شافع���ا لفتى �أت���ى بتذلل
والأنبي���اء توجه���وا حلم���اكا
�أن���ت الذي ق���د كنت قبل���ة �آدم
ت���رك الدي���ار جم���ردا ً ل���والك
ل���والك م���ا واف���ى لقد����س زائر
والعر����ش والكر�سي ق���د هناكا
�أنت ال���ذي ح�سدتك �سكان ال�سما
م���ن ن���ور ط���ه بعدم���ا وافاكا
من ح��� َّل فيك تقد�س���ت روح له
مل���ا دن���ا وب���ه املن���ا �أدن���اكا
فلك الهنا بامل�صطفى نلت املنى
من بعده ك���ن راحم���اً م�ضناكا
يا م�سجد املهدي وعي�سى والذي
()43
فلق���د �أتاك ُم ِّرجي���ا ُح�سناكا
ومل�صطفى البكري فا�شفع باللقا
و�أن�شد يف و�صف زنبقة برية ر�آها عند ال�شيخ جنم الدين بن خري الدين الرملي يف رملة
فل�سطني:
بر�أ����س ق�ضيب من زم���ردة عجب
()44
على ر�أ�سها الأعلى هالل من الذهب

وزنبق���ة قد �أ�شبه���ت ك�أ�س ف�ضة
�سدا�س���ي �ش���كل كل زاوي���ة به

وجاءه يف خلوته بالقد�س ال�رشيف ال�شيخ حممد �أبو فردة ،فر�أى عليه فروة ذات
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ثمن ،و�أثواب ًا ح�سنة ف�أنكر عليه ذلك وقال له� :أهكذا كان لبا�س �صاحب الأخالق املر�ضية
والأفعال امل�ستح�سنة؟! ،فتخل�ص البكري من ال�س�ؤال باالحتجاج ب�أن اللبا�س يتخذه القوم
زهداً يف الدنيا وزينة يف العقبى ،لكن قد يكون الب�س اخلي�ش غري زاهد القلب ،والب�س احلرير
عما هنالك .وقد �أ�شار �أبو احل�سن ال�شاذيل �إىل ذلك بقوله لبع�ض من �أنكر
مت�صف بذلكٍ ،
وعار ّ
عليه جمال هيئته من �أ�صحاب الرثاثة :يا هذا هيئتي هذه تقول :احلمد هلل ،وهذه هيئتك
تقول �أعطوين �شيئ ًا من دنياكم.
بل الت�صوف ح�سن ال�سمت واخللق
فما اللبا�س �سوى ما القلب فيه وقي
وم���ن حمامد �أخ�ل�اق تفز كتقي
حب الذي خلق الإن�سان من علق
وقد غ���دا بحظوظ النف�س ذا علق
()45
وذا مع الزي خممور فلم يفق

لي�سالت�صوفلب�سال�صوفواخللقا
فالب�س من الزّي ما تختار منه وقم
والب����س مالب�س �أهل اهلل من �شيم
ف���رب الب����س ديباج ق���د ا�شغله
الب����س للخي����ش مرتديا
و�آخ���ر
ٌ
لأن ه���اذاك مل يحجب���ه ملب�سه

وت�شري الأبيات – كما هو وا�ضح� -إىل تغري قد طر�أ على مفاهيم ال�صوفية و�أحوال
�شيوخها ،فلم يعد الت�صوف مقرتن ًا بالفقه والتق�شف وارتداء املالب�س اخل�شنة ،بل �إن العديد
من م�شايخ ال�صوفية يف تلك الفرتة كانوا ال يتحرجون من ارتداء املالب�س احلريرية الباذخة،
ويتنعمون مبناهج الدنيا وطيباتها دون �أن يراودهم �إح�سا�س ب�أنهم قد خرجوا عن قواعد
ال�صوفية ومنطلقاتها الروحية التي تقت�ضي ب�أن يتدرب املريد يف تدرجه يف مراتب الكمال
على حرمان نف�سه من �شهوات البدن وملذات احلياة(.)46
وقال ال�صديقي خمم�ساً:
�صب دمع العيون كال�سحب �صبا
غائب���اً يف ال�شهود م���ا زال حبا

يا فري���د اجلمال ال جت���ف �صبا
مل مي���ل قلب���ه �إىل الغ�ي�ر قلبا

ملع���اين به���اء ح�سن���ك ي�صبو
ما ح�ل�ا غريكم بقلب���ي وعيني
ال وح���ق اجلمال يا ن���ور عيني
وو�ص���ال الو�صال من حني عيني
وج�ل�ال ج�ل�ا غياه���ب عين���ي
ما جزا من يح���ب �إ َّال يحب
209

()47

الش��يخ مصطف��ى البك��ري الصديق��ي الدمش��قي املقدس��ي
اخللوت��ي (1162-1099ه��ـ) (1749-1688م) حيات��ه وآث��اره

أ.د حسن عبد الرحمن سلوادي

و�أن�شد من (الكامل) �أبيات ًا لأتباعه يف �أثناء زيارته ملقام �سيدنا �إبراهيم اخلليل يف
قرية برزة القريبة من دم�شق:
يح���ب ومثلكم م���ن يع�شق
مثلي
ّ
من مثلك���م ملك املحا�س���ن كلها
ي���ا �أه���ل و ِّدي عطف��� ًة ملتي��� َّم
ملكت��� ُم ك ِّل���ي وح���زمت �أجمع���ي
جودوا بو�صل منك���م يويف الكرى
ي���ا �سائري���ن لرام���ةٍ واملنحن���ى
و�إذا و�صلت���م قرب �أفن���اء احلمى
مت �أن���وار م���ن حلَّ��� ُه
و�شه���د ُ
ف�سل���وا الأحبة �أن يزوروا من �ضنى

قلب املعن���ى ُيحرقُ
يا من به���م ُ
�أو م���ن غدا مثل���ي بك���م متعل ُق
�أح�ش���ا�ؤه يف حبك���م تتم���زق
فغ���دوت للوا�ش���ي بك���م �أمتلَّ���ق
ملتي���م �أجفان���ه تتدف���ق
بحياتكم �س�ي�روا �رساع���اً ترفقوا
وهن���اك الح عقيق���ه والأب���رق
وغ���دا ل���واء الو�ص���ل في���ه ُي َّح ُق
()48
يف �صبهم فلعله���م �أن ي�شفقوا

آثار الصديقي ومؤلفاته:
كتب ال�صديقي ر�سائل وكتب ًا عدة يف مو�ضوعات �شتى :فقهية و�صوفية و�أدبية ،و�ألف
�إ�ضافة �إىل ذلك اثنتي ع�رشة مقامة ( )49واثنتي ع�رشة رحلة ،ونظم �سبعة دواوين �شعرية،
و�ألفية يف الت�صوف ،وت�سع �أراجيز يف علوم الطريقة ،و�أكرث من اثني ع�رش �ألف بيت من ال�شعر
خارجة عن دواوينه ،وو�ضع �أكرث من ر�سالة يف ترجمة �شيوخه ومريديه (. )50
وغالبية هذا النتاج الوفري الذي بلغ -ح�سب قول املرادي يف �سلك الدرر  222م�ؤلف ًا
ما بني جملد وكرا�ستني( ،)51و  200م�ؤلف ح�سب قول اجلربتي وال�شيخ ح�سن �شمه( ،)52ومائة
ح�سب قول ح�سن احل�سيني ( - )53ما زال خمطوط ًا مل يطبع منه �سوى عدد حمدود من الر�سائل،
وهو موزع بني العديد من املكتبات العربية والأجنبية.
وقد �أورد املرادي وبروكلمان قائمة طويلة من تواليفه ور�سائله �أثبت بع�ضها ر�ضا
كحالة يف معجم امل�ؤلفني ،والزركلي يف الأعالم .وفيما ي�أتي ثبت بهذه امل�صنفات والر�سائل،
وقد اعتمدت يف جمعها على ما ورد يف هذه امل�صادر ،كما ذكرت ما �أتيح يل االطالع عليه
يف املخطوطات املحفوظة يف بع�ض املكتبات� ،أو فهار�سها ،وال �سيما مكتبة مركز الأبحاث
اال�سالمية  ،واملكتبة البديرية يف القد�س ال�رشيف  ،ومكتبة اجلامعة الأردنية ،ومكتبة عبد
اهلل بن عبا�س بالطائف ،ومكتبة املتحف العراقي وغريها.
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وجدير بالذكر �أن لل�شيخ م�صطفى ال�صديقي منظومة طريفة ا�سمها( :نفح ن�سائم
الأ�سحار بفحيح ج�سامي الأ�سحار)  ،وهي حمفوظة يف املكتبة البديرية حتت رقم (�أدب
عربي  ،)291/93وتقع يف  34ورقة  ،وقد �سجل ناظمها يف هوام�شها �أ�سماء م�ؤلفاته
وتاريخ ت�أليفها ( )54كما �أن له ر�سالة �أخرى ذكرها املرادي بعنوان( :عوارف اجلواد التي
مل يطرقهن طارق) ،وفيها ترجمة ذاتية ذكر فيها حاله ووقائعه  ،و�أهم الأحداث التي مرت
به ،وقد ذكرت يف �سلك الدرر للمرادي ( ،)55ولكنها مل ترد عند غريه ،ومل تذكر يف ال�سجالت
والفهار�س التي �أتيح يل االطالع عليها ،ورمبا كانت خمبوءة يف �إحدى املكتبات� ،أو
حمفوظة يف جمموع للم�ؤلف تنتظر من ينف�ض عنها غبار الزمن ،ويك�شف حمتواها للقراء.
وتظهر م�ؤلفات ال�صديقي ور�سائله �أنه كان مو�سوعياً ،ويت�سم بثقافة خ�صبة و�شاملة
ا�ستوعبت معارف ع�رصه مع غلبة الطابع الديني ال�صويف العرفاين على هذه امل�صنفات،
()56
وقد و�صفه املرادي بقوله« :م�شتغل بالت�أليف و�ألف م�ؤلفات نافعة»
ونوه به النبهاين
َّ
قائالً« :ومن �أعظم كراماته :كرثة م�ؤلفاته نظم ًا ونرثاً ،مع ا�شتغاله بالطريق ،والأ�سفار يف
الأقطار ،وانواع العبادات واالجتماعات مع النا�س»( ،)57واذا دققنا النظر يف م�صنفاته،
ف�سنجد �أنها �شملت علوم ًا �رشعية يف الفقه والتف�سري واحلديث والت�صوف� ،إ�ضافة اىل العلوم
اللغوية والأدب العربي ،وكتب الرتاجم والرحالت ،وفيما ي�أتي بيان بذلك:

�أوالً :الآداب ال�رشعية والت�صوف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.4
.5

1الك�أ�س الرائق يف �سبب اختالف الطرائق
2ت�سلية الأحزان وت�صلية اال�شجان (.)59
3الكلمات اخلواطر على ال�ضمري واخلاطر (. )60
4العرائ�س (الأ�رسار) القد�سية املف�صحة عن الد�سائ�س النف�سية.
(.)61
5املورد العذب لذوي الورود يف ك�شف معنى وحدة الوجود
6الفتح القد�سي والك�شف الأن�سي (� ،)62أو (ورد ال�سحر)( ،)63وعليه ثالثة �رشوح
للم�ؤلف نف�سه. )64( :
 أ أال�ضياء ال�شم�سي على الفتح القد�سي يف جملدين �ضخمني( .خمطوط موجود
يف مكتبة ت�ش�سرتبيتي يف دبلن  ،دبلن � ،إيرلندا،رقم(  )3563يف 224ورقة.
 ب باللمح الند�سي على الفتح القد�سي(. )65
 ت تاملنح الأن�سي على الفتح القد�سي(. )66
4جريدة امل�آرب وخريدة كل �شارب (. )67
5املدم املدان البكريف بيان بع�ض �أق�سام الذكر ،وترك الذكر (. )68
()58

211

.

الش��يخ مصطف��ى البك��ري الصديق��ي الدمش��قي املقدس��ي
اخللوت��ي (1162-1099ه��ـ) (1749-1688م) حيات��ه وآث��اره

أ.د حسن عبد الرحمن سلوادي

6 .6وحدة الوجود (. )69
7 .7احلكم الإلهية واملوارد البهية (. )70
8 .8رفع ال�سرت والردا على قول العارف �أروم وقد طال املدى (. )71
9 .9كنوز الأ�رسار (. )72
(.)73
1010احلوا�شي الرافعات الغوا�شي على بع�ض كلمات الو�صية ذات ال�رس الفا�شي
1111ت�شييد املكانة ملن حفظ الأمانة (. )74
1212ر�شف معاين ال�صفا يف الك�شف عن معاين الت�صوف املت�صوف وال�صفا (. )75
1313الثغر الب�سام فيمن يجهل من نف�سه املقام (. )76
1414التوا�صي بال�صرب واحلق امتثاال لأمر احلق (. )77
1515الوارد الطارق واللمح الفارق (. )78
1616الهدية الندية للأمة املحمدية (. )79
1717املوارد البهية يف احلكم الإلهية على احلروف املعجمية ال�شهية (. )80
�1818رشح على ورد الو�سائل (. )81
�1919رشح على حزب الإمام ال�شعراين (. )82
�2020رشح على �صالة العارف ال�شيخ حميي الدين بن عربي (. )83
�2121رشح على �صالة الأ�ستاذ ال�شيخ حممد البكري (. )84
�2222رشح على (�سالف تُريك ال�شم�س) للإمام اجليلي (. )85
2323املنهل العذب ال�سائغ لوراده يف ذكر خلوات الطريق و�أوراده (. )86
2424بهجة الأذكياء يف التو�سل بامل�شهور من الأنبياء(.)87
2525التو�سل الأ�سمى بالأ�سماء احل�سنى (.)88

ثانياً :مدائح نبوية و�صلوات حممدية
.1
.2

.3
.4
.5

1الدر الفائق يف ال�صالة ( )89على �أ�رشف اخلالئق .
2ال�صالة (ال�صلوات) الربية يف ال�صالة على خري الربية (وهي تف�صيل للر�سالة
ال�سابقة) (. )91
3مدحة ال�سبت :رافع عطائي ونافع دائي برفع برقع �أدوائي (. )92
4منحة الو�صول يف مدحة الر�سول – �صلى اهلل عليه و�سلم � -أو ر�شحة ال�صفا يف
امتداح امل�صطفى – �صلى اهلل عليه و�سلم -جمموع �أ�شعار يف مدح امل�صطفى
()93
�صلى اهلل عليه و�سلم)
5الرو�ضات العر�شية على ال�صالة امل�شي�شية (. )94
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6 .6اللمحات الرافعات للتدهي�ش يف �صالة ابن م�شي�ش ( )95وهو خمت�رص لكتابه
(كروم عري�ش التهاين يف الكالم على �صلوات ابن م�شي�ش الدائي ) (. )96
7 .7الورد املنحول يف مولد امل�صطفى الر�سول (. )97
8 .8الهبات الأنورية على ال�صلوات الأكربية (.)98
9 .9نوافح امل�سك اخلتام يف التو�سل ب�أ�شهر العام (. )99
1010الذخرية املاحية للآثام يف ال�صالة على خري الأنام (. )100
1111اللمح الندية يف ال�صلوات املهدية .
1212النوافح القربية الكا�شفة عن خ�صائ�ص الذات املهدية .
1313الهدية الندية للأمة املحمدية الكا�شفة عن خ�صائ�ص الذات املهدية.
�1414رشحه على الق�صيدة الهمزية يف املدائح النبوية التي ت�سمى �أمة القرى .
1515في�ض القدو�س ال�سالم على �صلوات �سيدي عبد ال�سالم.
1616ال�صلوات النبوية ال�شافعة ذات املربّات الآلهية النافعة (. )101
1717النفحات الربيبية على ال�صلوات البكرية (.)102
1818املدد البكري على �صلوات البكري (. )103
1919الفيو�ضات البكرية على ال�صلوات البكرية (. )104

ثالثا :عادات وتقاليد �صوفية

1 .1الن�صيحة ال�سنية يف معرفة �آداب ك�سوة اخللوتية
2 .2الو�صية اجللية ( )106لل�سالكني طريقة اخللوتية .
3 .3هدية الأحباب فيما للخلوة من ال�رشوط والآداب (.)108
4 .4جمع املوارد من كل �شارد (. )109
5 .5منهاج العارف املتقي  ،ومنهاج ال�سالك املرتقي (. )110
6 .6احلوا�شي ال�سنية على الو�صية احللبية (. )111
7 .7بلوغ املرام يف خلوتية ال�شام (. )112
(.)113
8 .8نظم القالدة يف معرفة كيفية جلو�س املريد على ال�سجادة
9 .9ر�سالة ال�صحبة التي �أنتجتها اخلدمة واملحبة (. )114
1010الأمثال امليدانية يف الرتبة الكيالنية (. )115
1111اللوائح امللمحة دهرا يف فوائح ليلة الزهر (. )116
(.)105

()107
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رابعاً :فقه وعقيدة

أ.د حسن عبد الرحمن سلوادي

1 .1املطلب التام ال�سوي على حزب الإمام النووي
�2 .2رشح على ر�سالة �سيدي ال�شيخ �أر�سالن الدم�شقي
3 .3ال�سيوف احلداد على �أهل الزندقة والأحلاد .

(.)117
()118

.

خام�ساً� :أدعية وابتهاالت �صوفية

�1 .1أوراد ليايل الأ�سبوع و�أيامه (.)119
2 .2اجلوهرة (دعاء) (.)120
3 .3الأوراد (. )121
�4 .4أدعية (. )122
5 .5ق�صيدة ابتهالية (.)123
6 .6الأوراد البكرية يف ال�صلوات البكرية (. )124
7 .7جمموع �صلوات و�أوراد (. )125
8 .8منظومة اال�ستغفار  ،مع �رشح لأحمد بن �أحمد البخاري الدمياطي (. )126
(. )127
9 .9ورد الأ�شواق
(. )128
1010الفيو�ضات البكرية على ال�صلوات البكرية
1111بهجة الأذكياء يف التو�سل بامل�شهور من الأنبياء (. )129
1212االبتهاالت ال�سامية والدعوات النامية (. )130
1313التو�سالت املعظمة باحلروف املعجمة (. )131
(. )132
1414الفوز الأ�سنى بالأ�سماء احل�سنى
�1515أ�سماء اهلل احل�سنى “منظومة” (. )133
(. )134
�1616سبيل النجاة وااللتجاء يف التو�سل بحروف الهجاء
1717العمدة العدة املخل�صة من ال�شدة (. )135

�ساد�ساً :يف ال�سنة واحلديث النبوي ال�رشيف
.1
.2
.3
.4

1ال�صلوات اجلامعة مبحبة اخللفاء اجلامعة (لبع�ض ما ورد يف ف�ضائل اخللفاء)
2الأربعون املورثة االنتباه فيما يقال عند النوم واالنتباه.
3ال��درر املنت�رشات يف احل�رضات العندية يف الغرر املب�رشات بالذات العبدية
املحمدية .
()137
4اليم املواج يف ذكر �أحاديث الإ�رساء واملعراج .
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�سابعاً :الأدب العربي (على الباحث ال�سري على نف�س الرتقيم ال�سابق ،فال
يجوز له �أن ي�ستخدم عدة طرق للرتقيم يف بحثه)

1 .1ديوان الروح والأرواح ،وعنوان الروح والأرواح (. )138
�2 .2رشح على ق�صيدة املنفرجة لأبي عبد اهلل النحوي.
3 .3اقتحام جلة ال�ل�آيلء يف الكالم على منفرجة احلجة الغزايل وهي �رشح على
ق�صيدة الإمام الغزايل التي مطلعها:
()139
يارب فعجل بالفرج
ال�شدة �أودت باملهج
�4 .4رشح على بيت من تائية ابن الفار�ض.
()140
5 .5الدمغة الن�رضية املحمدية يف ال�صيغة النظرية الأحمدية .
6 .6فتح ن�سائم الأ�سحار بفحيح ج�سامي الأ�سحار (منظومة يف م�ؤلفات البكري)(.)141
7 .7بلغة املريد وم�شتهى موفق ال�سعيد (منظومة من بحر الرجز يف  214بيت ًا
مبحتوى �صويف)(.)142
8 .8الب�سط التام يف نظم ر�سالة ال�سيوطي املقدام (تتعلق برد الدعاوي الكاذبة) (.)143
�9 .9ألفية يف الت�صوف ،ت�ضم نحو  1200بيت تتناول �أهم �أ�س�س الت�صوف (. )144
1010اجلواب ال�شايف واللباب الكايف (�أرجوزة يف الت�صوف) (. )145
1111مقامات البكري ال�صديقي ( ،)146وت�شتمل على املقامات الآتية:
 أ أالعمامة اليمنية يف املقامة اليمنية (يف و�صف بالد اليمن).
 ب باحلمامة الورقاء الق�رصية يف املقامة العنقاء امل�رصية (يف و�صف بالد
م�رص).
 ت تفخامة الإمامة الغ�صابية الإفرازية يف املقامة الكرامية الغرابية (يف
و�صف احلجاز).
 ث ثالكمامة الرنج�سية ال�سند�سية يف املقامة الأن�سية القد�سية (يف و�صف بالد
ال�شام وفل�سطني).
 ج جالغمامة املغربية يف املقامة املغربية تناول فيها و�صف بالد املغرب.
1212املقامة الرومية واملدامة الرومية.
1313املقامة العراقية واملدامة الإ�رشاقية.
1414املقامة ال�شامية واملدامة ال�شافعية.
1515ال�صم�صامة الهندية يف املقامة الهندية (يف و�صف بالد ال�شام وفل�سطني).
1616املدامة ال�شامية يف املقامة ال�شامية.
1717الدعامة الأ�سية يف املقامة النابل�سية (. )147
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أ.د حسن عبد الرحمن سلوادي

ثامناً :رحالت

1 .1اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية (. )148
2 .2النحلة الن�رصية بالرحلة امل�رصية ( )149رحلته من نابل�س اىل م�رص �سنة
1132هـ1726،م.
()150
3 .3تفريق الهموم وتغريق الغموم يف الرحلة اىل بالد الروم .
4 .4احللة الذهبية يف الرحلة احللبية (. )151
5 .5احللة الفانية ر�سوم الهموم والغموم يف الرحلة الثانية اىل بالد الروم (. )152
6 .6اخلطرات الثانية الأن�سية للرحلة الدانية القد�سية (. )153
7 .7ك�شف ال�صدا وغ�سل الران يف زيارة العراق وما واالها من البلدان ( ، )154رحلتة
من ا�ستانبول اىل بغداد يف  3حمرم �سنة  1139هـ1726 ،م .
8 .8الفي�ض اجلليل يف �أرا�ضي اخلليل (. )155
9 .9برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام (. )156
(. )157
1010رد الإح�سان يف الرحلة �إىل جبل لبنان
1111ملع برق املقامات العوال يف زيارة �سيدي ح�سن الراعي وولده عبد العال (. )158
1212احللة احلقيقية ال املجازية يف الرحلة احلجازية (. )159
(. )160
1313احللة الر�ضوانية الدانية يف الرحلة احلجازية الثانية

تا�سعاً :تراجم

1 .1الكوكب الثاقب فيما ل�شيخنا من املناقب
الثغر البا�سم يف ترجمة ال�شيخ قا�سم .
2 .2الفتح الطري اجلني يف بع�ض م�آثر �شيخنا عبد الغني (النابل�سي).
3 .3ال�رصاط القومي يف ترجمة ال�شيخ عبد الكرمي (ال�رشباتي ترجيحا).
(. )161

عوارف اجلواد التي لم يطرقهن طارق (( )162سيرة ذاتية تتضمن ذكر حاله ووقائعه
من ابتدائه إلى انتهائه).

4 .4مرهم الف�ؤاد ال�شجي يف ذكر ي�سري من م�آثر �شيخنا الدكدكجي (. )163

موا�ضيع �أخرى:

1 .1الفرق امل�ؤذن بالطرب يف الفرق بني العجم والعرب
�2 .2صادحة الأزل (. )165
3 .3حزب اجلماعة واالعت�صام (. )166
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اهلوامش:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

1يف فهر�س الفهار�س للكتاين  ،طبعة الغرب الإ�سالمي�( :أبو املواهب) بدل ( �أبو حممد)
�أنظر اجلزء  ،224 ،223 :2ويف �إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق� ،أبو الفتوح انظر
حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق خمطوطة
دار الكتب امل�رصية رقم � ،1833 /1788ص .2 :ويف �سلك الدرر للمرادي �أبو املعارف
،قطب الدين .201:4 ،
2انظر �سل�سلة ن�سبه يف جمموع رحالت البكري ،خمطوطة املدينة املنورة ،مكتبة عارف
حكمت رقم  ،،3840و�أنظر ترجمته بخط ولده ،حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري
ال�صديقي يف� :إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صدِّيق ،خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم
� ،1833 /1788ص ، 3-2 :البكري ال�صديقي ،خمطوطة اخلمرة احل�سية يف الرحلة
القد�سية.
3انظر ،ليندا �شيل�رش ،دم�شق يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،ترجمة عمرو املالح،
دينا املالح (دم�شق1998 ،م)� ،ص  ،189ابن كنان ،املواكب اال�سالمية يف املمالك
واملحا�سن ال�شامية (دم�شق :من�شورات وزارة الثقافة1992 ،م),K.A Rafeq ،76 :1 ،
 ، 97.D ,1783 -1723 Damascus of province Theوم�صطفى البكري ال�صديقي
الدم�شقي اخللوتي ،خمطوط برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،درا�سة وحتقيق .د.
غالب عناب�سة( ،عمان :دار الفكر2009 ،م) �ص.5 :
4انظر تفا�صيل �أكرث عن وفاته يف :حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي،
ال�صديق بخال�صة �آل ال�صدِّيق ،خمطوط منه ن�سخة حمفوظة يف دار الكتب
�إحتاف ِّ
امل�رصية ،حتت رقم � ،1833 / 1788ص ،9 :يو�سف النبهاين ،جامع كرامات الأولياء،
 .472 :2وذكر �إ�سماعيل با�شا البغدادي يف هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار
امل�صنفني �أنه تويف يف دم�شق وهو خط�أ ،لأن العديد ممَّن ترجموا لل�شيخ �أكدوا �أن
وفاته يف القاهرة ،و�أن مقامه موجود يُزار حتى اليوم يف القرافة الكربى.
5ال�سماع هو �سماع لفظ ال�شيخ من حفظ �أو من كتاب ،وهو من �أرفع الأق�سام �أنظر،
ال�سيوطي ،تدريب الراوي يف �رشح تقريب النواوي ،حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف
(املدينة :ط)1379 ،1
6املناولة �رضبان :مقرونة بالإجازة ،ومن �صورها �أن يدفع ال�شيخ �إىل الطالب �أ�صل
�سماعه له ويقول له« :هذا �سماعي �أو روايتي عن فالن فاروه� ،أو �أجزت له روايته
عني ثم يبقيه معه متليكا �أو لين�سخه» واملجردة �أن يناوله مقت�رصاً على قوله « :هذا
217

الش��يخ مصطف��ى البك��ري الصديق��ي الدمش��قي املقدس��ي
اخللوت��ي (1162-1099ه��ـ) (1749-1688م) حيات��ه وآث��اره

أ.د حسن عبد الرحمن سلوادي

�سماعي»  ،فال جتوز بها الرواية على ال�صحيح الذي قاله الفقهاء و�أ�صحاب الأ�صول،
�أنظر امل�صدر ال�سابق� ،ص ،270-268 :اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية
(القاهرة :مطبعة ال�سعادة� ، )1972 ،ص ،466 :د .عبد اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف
بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي ،مرجع �سابق :139 ،الهام�ش.
7 .7وهي �أن يكتب ال�شيخ م�سموعه حلا�رض �أو غائب بخطه �أو ب�أمره وهي �رضبان جمردة
من الإجازة ،ومقرونة ب�إجازتك ما كتبت� ،أو �إليك ونحوه من عبارات الإجازة ،انظر
ال�سيوطي ،تدريب الراوي � ،ص ،279 :د .عبد اجلليل عبد املهدي ،املدار�س يف بيت
املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي،139 :1 ،الهام�ش.
8 .8ذكر يو�سف النبهاين يف هذا ال�سياق �أن ال�شيخ م�صطفى البكري �أملح يف ر�سالة خمطوطة
له بعنوان (ال�سيوف احلداد يف �أعناق �أهل الزندقة والإحلاد �أن ال�شيخ النابل�سي �أجازه
يف املنام واليقظة بكتبه وم�ؤلفاته التي زادت عن املائتني وبالطريقة القادرية
والنق�شبندية يو�سف النبهاين ،جامع كرامات الأولياء .481 :2
9 .9حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي� ،إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق
خمطوط� ،ص 3 :وما بعدها ،املرادي� ،سلك الدرر .192 -191 :4
1010انظر ،املرادي �سلك الدرر.190 :4 ،
1111يخالف اجلربتي بذلك غالبية من ترجموا للبكري ال�صديقي حيث �أجمعوا على �أنه ولد
ون�ش�أ يف دم�شق ،ثم عا�ش �شطراً من حياته يف بيت املقد�س بعد زواجه فيها .انظر،
اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار يف الرتاجم واالخبار.426 :1 ،
1212امل�صدر نف�سه.247 :1 ،
1313انظر طرفا من �أخبار ال�صديقي يف امل��رادي� ،سلك ال��درر ،198-191 :4 ،البكري،
احتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صديق ،خمطوط� ،ص ،11-1:بروكلمان  ،تاريخ الأدب
العربي  ،306-301 :8الكتاين ،فهر�س الفهار�س  ،طبعة الغرب الإ�سالمي-223 :2 ،
 ،224اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار،246 :1 ،
النبهاين ،يو�سف ،جامع كرامات الأولياء  ،471 :2كحالة عمر ر�ضا ،معجم امل�ؤلفني،
. 271 :12
1414انظر البكري ،حممد كمال الدين بن م�صطفى �إحتاف ال�صديق بخال�صة �آل ال�صدِّيق،
�ص6:
1515ملزيد من التف�صيل انظر اجلربتي ،عجائب الآثار  ،247:1وقد �سوغ اجلربتي كرثة تنقل
البكري بني البلدان بقوله« :ورحل �إىل ج ّل الأقطار لبلوغ �أج ِّل الأوطار ،كما د�أب على
ذلك ال�سلف ،ملا فيه من اكت�ساب املعاين وال�رشف ،امل�صدر نف�سه .246 :1
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1616يوجد يف مكتبة عارف حكمت يف اململكة العربية ال�سعودية خمطوط بعنوان( :جمموعة
رحالت البكري) عدد �صفحاته ،)211( :ورقم حفظه يف املكتبة 3840 ،900/192
وقد كتب النا�سخ �أ�سماء الرحالت على النحو الآتي:
 -1الرحلة احلجازية الثانية  -2الرحلة اىل بالد الروم

 -3الرحلة اىل جبل لبنان

 -5الرحلة القد�سية الأوىل

-6الرحلة القد�سية الثانية

-4الرحلة امل�رصية

-7الرحلة �إىل برزة واملقام -8الرحلة لزيارة ح�سن الراعي وولده عبد العال -9الرحلة العراقية

�1717سجالت املحكمة ال�رشعية� ،سجل رقم ( ...........ما رقم ال�سجل)
1818اجلربتي ،عجائب الآثار.247 :1 ،
�1919أنظر ،م�صطفى البكري ال�صديقي املقد�سي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،درا�سة
وحتقيق ،د .غالب عناب�سة� ،ص ،18 :وانظر حممد الربعي ،ف�ضائل ال�شام ودم�شق� ،ص:
 .67 -61حيث ذكر فيهما �أن مقام �إبراهيم عليه ال�سالم يف قرية برزة من الأمكنة التي
ي�ستجاب فيها الدعاء �إ�ضافة �إىل مغارة الأربعني وجامع بني �أمية .وجدير بالذكر �أن
البكري حَ رَ�ص يف العديد من م�ؤلفاته ور�سائله على الرد على منكري زيارة املقامات
وقبور الأولياء ،ومن ذلك قوله يف �إحدى ر�سائله« :و�إذا كانت الكرامة بخلق اهلل تعاىل
ملن �أراد يف حياته ،فله �أن يخلقها له بعد وفاته ،وقد ثبتت يف حياتهم ،فال انقطاع
لها بعد وفاتهم لعدم وجود دليل على انقطاعها ،فكانت زيارتهم والتربك ب�آثارهم
�أمراً مندوب ًا مطلوباً ،والتو�سل بهم �إىل اهلل يف احلوائج لأجل ق�ضائها �سبب لنيل كل
مرغوب» وقوله يف مو�ضع �آخر« :فمنكر الزيارة غي حمقّ  ،وامل�ستدل لها بحديث« :ال
ت�شد الرحال �إال �إىل ثالثة م�ساجد» فمتنعت ،وقد رد على من كرهها �أ�ساطني العلماء
وحتارير الف�ضالء �أبلغ رد ،وي�شهد للراوين عليه �أحاديث كثرية منها قوله �صلى اهلل
عليه و�سلم« :من زار قربي وجبت له �شفاعتي ،وقوله« :من حج ومل يزرين فقد جفاين»
انظر ،البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زي��ارة برزة واملقام� ،ص.113 -112 :
وملعرفة �آراء من ينكر زيارة القبور ينظر ،ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم ،اجلواب
الباهر يف زوار املقابر (بريوت :دار اجليل1997 ،م) ،وابن تيمية ،الفتاوي الكربى
(بريوت :دار الكتب العلمية 1988م).
2020البكري ال�صديقي ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية� ،ص. 1 :
2121وهي من الرحالت التي �ضمها جمموع رحالته املخطوطة واملحفوظة يف مكتبة
عارف حكمت يف املدينة املنورة حتت رقم .3840
2222امل�صدر نف�سه.
2323عمار توفيق بدوي(ال�شيخ) ،التذوق الأدبي لورد ال�سحر (باقة الغربية ،مركز الدرا�سات
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الإ�سالمية واملخطوطات والإفتاء يف �أكادميية القا�سمي2007 ،م)� ،ص.13 :
2424البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق د .غالب عناب�سة� ،ص:
.28 -21
2525نف�سه �ص .40 :وال�شيخ احلفناوي هو �شم�س الدين �أبو املكارم حممد بن �سامل احلفناوي
امل�رصي ال�شافعي اخللوتي ،وهو �أعظم خلفاء ال�شيخ م�صطفى البكري ،وقد ورد ا�سمه
يف قائمة م�شايخ الطريقة اخللوتية وخلفائها .ولد ببلدة جفنا بالق�رص قرب بلبي�س �سنة
1100هـ ،وبها ن�ش�أ ،وتلقى العلم على م�شايخ ع�رصه مثل :حممد البديري الدمياطي
ال�شهري بابن امليت وال�شيخ يو�سف امللوي و�أجازوه بالإفتاء والتدري�س .زار القد�س
والتقى البكري ال�صديقي ،و�أخذ عنه الطريقة اخللوتية يف زياره الأوىل مل�رص ،وما لبث
�أن جعله البكري خليفة له يف م�رص و�أذن له باملبايعة والتخليف و�أخذ العهود على
املريدين ،وكان ال�شيخ احلفناوي �إمام العلماء العاملني والأولياء العارفني� ،شهد له
معا�رصوه بالتقدم يف العلوم ،وكان على جمال�سه هيبة ووقار ،وال ي�س�أله �أحد ملهابته
وجاللة قدره .انظر ترجمته يف :املرادي� ،سلك الدرر ،50 -49 :4 ،اجلربتي ،عجائب
الآثار ،354 :2 ،م�صطفى البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام� ،ص:
( 40الهام�ش) ،ليلى علي م�رصي� ،شجرة النور الزكية يف تراجم ال�سادة م�شايخ طريقة
القا�سمي اخللوتية اجلامعة( ،باقة الغربية :مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطات
يف �أكادميية القا�سمي1427 ،هـ2006 /م) �ص 118 -112 :وقد ورد يف هذا املرجع
�ص 13 :ن�ص العهد الذي �أر�سله البكري �إىل احلفناوي لي�أخذه على املريدين واملن�ضوين
حتت لواء هذه الطريقة.
2626اجلربتي ،عجائب الآثار247:1 ،
2727م�صطفى �أ�سعد اللقيمي الدمياطي ،موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س ،خمطوط ،منه
ن�سخة م�صورة يف �رشيط رقم  602من الن�سخة الأ�صلية املحفوظة يف اخلزانة بالرباط
حتت رقم 142ك � ،ص .52-51:وانظر الن�سخة املحققة من هذه املخطوطة ،حتقيق
وتعليق د .عبد الرحمن املغربي و�آخرون (باقة الغربية ،مركز الدرا�سات الإ�سالمية
واملخطوطات2004 ،م)� ،ص.86 :
2828امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
2929الكتاين ،فهر�س الفهار�س223:1 ،
3030ح�سن عبد اللطيف احل�سيني ،تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش � ،ص-159:
.160
3131نف�سه وال�صفحة نف�سها
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�3232سلك الدرر 195:4
3333اجلربتي ،عجائب الآثار .247 -246:1 ،
�3434أنظر �إجازته لل�شيخ حممد مرت�ضى الزبيدي ،ن�سخة م�صورة حمفوظة يف مكتبه احلرم
املكي ال�رشيف ،رقم  267وعنوان املخطوط� ،أ�سانيد ال�سفاريني �ص .46 :انظر �أي�ضا
ال�شيخ عكرمة �صربي و�آخرون ،حممد بن �أحمدال�سفاريني ،حياته وجهوده العلمية ،
وقائع ندوة �أقامتها دار الفتوى والبحوث الإ�سالمية ،طولكرم1999،م �ص24:
3535املرادي� ،سلك الدرر.194 :4 ،
3636اجلربتي ،عجائب الآثار ،247 :1 ،النبهاين ،جامع كرامات الأولياء  473 :2 ،ولتعرف
املزيد من �شمائله ينظر ،عمار توفيق بدوي ،التذوق لورد ال�سحر� ،ص.12 :
3737املرادي� ،سلك الدرر198-195:1 ،
�3838أ�سامة النق�شبندي  ،خمطوطات الأدب يف املتحف العراقي ( ،الكويت :معهد املخطوطات
العربية1985 ،م) � ،ص238:
3939بكري �شيخ �أمني ،مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين( ،بريوت :دار الآفاق اجلديدة،
1979م) � ،ص.309:
4040ا�سمها :الب�سط التام يف نظم ر�سالة ال�سيوطي املقدام ،وهي تتعلق برد الدعاوى الكاذبة
بالوالية� ،أنظر ،بروكلمان تاريخ الأدب العربي. 304:8 ،
�4141ساكنني يف الأ�صل
4242م�صطفى البكري ال�صديقي ،اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،خمطوط � ،ص.12 :
	( 43.امل�صدرال�سابق � ،ص.11 :
	( 44.امل�صدر ال�سابق� ، ،ص.4 :
4545امل�صدر ال�سابق� ،ص.7:
4646الأبيات ت�شري كما هو وا�ضح �إىل تغري يف مفهوم ال�صوفية يف الع�رص العثماين ،ف�إذا
كان من �سمت �أهل الت�صوف قبل هذا الع�رص لب�س اخلي�ش والزهد يف متع الدنيا ،فقد
�أ�صبح ذلك وغريه م�سموح ًا به لدى �صوفية الع�رص العثماين ،حول تغري مفهوم ال�صوفية
يف الع�رص العثماين � ،أنظر د .ح�سن عبد الرحمن �سلوادي ،معامل القد�س ومزاراتها يف
رحلتي البكري ال�صديقي ،واللقيمي الدمياطي ،جملة جممع اللغة العربية الفل�سطيني،
ع2002 ، 2 :م� ،ص ،25:وما بعدها.
4747املرادي� ،سلك الدرر ( 198 :4من هنا وحتى �آخر احلوا�شي منط اخلط خمتلف ،فعلى
املف�ضل)
ّ
الباحث توحيد الرتقيم ،وخط  12هو
4848البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة واملقام� ،ص.128 -127 :
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4949يوجد يف مكتبة املتحف العراقي ببغداد جمموع ي�ضم �ست مقامات للبكري ال�صديقي
حتت رقم  ، 6208ويقع املجموع يف � 649صفحة ،وت�صف كل مقامة بلداً مثل :اليمن
وم�رص واجلزائر والهند والعراق وبالد ال�شام وفل�سطني وبالد املغرب ،واملجموع
من�سوخ يف حياة م�ؤلفه ،ن�سخة خادمه �سالمة �سنة (1151ه���ـ1538-م) ،وعليها
مقابلة� .أنظر البغدادي ،هدية العارفني � ، 477:2أ�سامة النق�شبندي ،خمطوطات الأدب
يف املتحف العراقي (الكويت :معهد املخطوطات العربية1985 ،م) � ،ص.600 :
5050املرادي �سلك الدرر.195 :4 ،
5151نف�سه �ص( .195 :نف�سه فقط)
5252اجلربتي :عجائب الآثار  ،247 :1وانظر النبهاين ،جامع كرامات الأولياء .2:474
5353احل�سيني  ،تراجم اهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش � ،ص103 :
5454خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية (مكتبة ال�شيخ حممد بن حبي�ش
املقد�سي� :إدارة الأوقاف القد�س1987 ،م) .542 :2
5555املرادي � ،سلك الدرر . 197 :2 ،
5656امل�صدر نف�سه (ال�سابق).195 ،191 :4 ،
5757النبهاين ،جامع كرامات الأولياء.474 :2 ،
5858يتناول االجتاهات املختلفة يف ال�صوفية  ،خمطوط برلني  ،3283 ، 3056انظر
بركلمان302 :8 :
5959بد�أ كتابته يف قرية املاحلة القريبة من بيت املقد�س �سنة 1126هـ  ،و�أكمله �سنة
1128هـ  ،ويتناول احلب الإلهي يف ن�ش�أته و�أحواله وت�أثرياته ،خمطوط برلني،3118 ،
انظر بروكلمان 302 :8 ،
6060الكماالت ،يف �سلك الدرر 198 :4 ،
6161خمطوط  ،الإ�سكندرية ت�صوف  ،23القاهرة  ،95/2برلني ،3488 :انظر بروكلمان ،
308 :8
6262خمطوط ،القاهرة ، 224 :7 ، 125 :2 ،برلني  ، 3283ومنه ن�سخة م�صورة يف مركز
الوثائق واملخطوطات  ،ويف مكتبة مكة املكرمة ن�سخة خمطوطة من ورد ال�سحر دون
�رشوحه وعدد �صفحاتها ، 9 :باجلامعة الأردنية على �رشيط رقمي  380م�صور يف
الأ�صل يف جامعة برن�ستون رقم  2052جمموعة جاريت.
6363الورد لغة :املوافاة �إىل ال�شئ ،فيقال للماء الذي يورد ورداً ،وما ورد من جماعة الطري
والإبل فهو ِورْد ،وال�وَرد الن�صيب �أو اجلزء من القر�آن الكرمي ،يقال :لفالن كل ليلة
ورد؛ �أي مقدار معلوم من القر�آن يقر�ؤه واجلمع �أوراد والورد ا�صطالحاً :ما ي�صل بك
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ويوفيك �إىل �شتى �آخر وهو يف مفهوم ال�صوفيه :جمموع اذكار و�أدعية وعبادات يرتبها
الإن�سان على نف�سه بق�صد مناجاة الرب �سبحانه وتعاىل والتذلل بني يديه؛ وفاء بحق
العبودية ويرددها املريد عادة بعد �صالة ال�صبح واملغرب .انظر ،ابن منظور ،جمال
الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب (بريوت :دار �صادر ،ف�صل الواو.458 -457 :3 ،
وقد جمع عمار توفيق بدوي هذه املعاين اللغوية مع املعنى اال�صطالحي للكلمة
ب�إيجاز يف بحثه عن ورد ال�سحر للبكري �أنظر ،عمار توفيق بدوي ،التذوق الأدبي لورد
ال�سحر� ،ص .19-17 :وانظر تعريفات �أخرى للورد يف :عبد القادر عي�سى ،حقائق
عن الن�صوف (عمان :املطبعة الوطنية1401 ،هـ1981 /م) �ص� ،226 :سعيد حوى،
تربيتنا الروحية (بريوت :دار الكتب العربية .13 :1 .)1979 ،
6464خمطوط ،اال�سكندرية فوائد  ، 6/25القاهرة  ، 213/2دم�شق /الظاهرية 62/59
 ،انظر بروكلمان  ، 303 :8وعنوانه يف �سلك الدرر هكذا ،الك�شف الأن�سي يف الفتح
القد�سي� ،سلك الدرر  . 198 :4وقد وردت �أ�سماء هذه ال�رشوح يف �سلك الدرر ،وقال
املرادي �إنها من ت�أليف البكري ال�صديقي ،وذكرها بروكلمان مع اختالف يف الألفاظ
مع �رشوح �أخرى على النحو الآتي:
 أ أال�ضياء ال�شم�سي للم�ؤلف نف�سه  ،بد�أه �سنة 1123هـ ،و�أنهاه �سنة 1138هـ ،منه
ن�سخة يف القاهرة  ،205/2باتنه ،اجلزائر ،156/1 ،ومنه خمت�رص بعنوان:
اللمح القد�سي ،خمطوط  ،هامبورج املهد ال�رشقي ،11/14 ،دم�شق ،الظاهرية،
 ، 156/6الإ�سكندرية  ،فوائد .16 ،
 ب باملنح النف�سي ملحمد امل�شي�شي بن خليل القاوقجي الطرابل�سي احلنفي ،خمطوط،
القاهرة . 364/1
 ت ت�إر�شاد املريدين يف معرفة كالم العارفني لعمر بن جعفر ال�شرباوي ،طبع يف
بوالق � ،سنة . 1292
ِ�س ومعناها فطن ودقق النظر يف الأمور وا�ستمع ال�صوت اخلفي
4 .4الند�سي :فعلها َند َ
ِ�س ،ويقال �أي�ضاً :نَد�س فالن ًا ب�شئ ند�ساً :طعنه به خفيف ًا وند�سه
ْ�س و َند ْ
�رسيعاً ،فهو َند ٌ
بكلمة :لذعه بها ب�صوت خفي« .ويبدو �أن معنى الكلمة هنا هو بيان ما دق من املعاين
يف الورد انظر ،املعجم الو�سيط  ،918 :2عمار توفيق بدوي التذوق الأدبي لورد ال�سحر،
�ص.31 :
5 .5املرادي �سلك الدرر.3:195 ،
6 .6يف �سلك الدرر ورد العنوان هكذا :جريدة امل�آرب وخريدة كل �سارب و�شارب « ،املرادي� ،سلك
الدرر 197 :4 ،حمفوظة يف مكتبة برلني حتت رقم  ، 3661انظر بروكلمان 304 :8 ،
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7 .7خمطوط برلني ،3727 ،املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها
8 .8خمطوط املو�صل  ، 143 ،املرجع نف�سه 305 :8 ،
9 .9خمطوط اليبزج  ،850 ،املرجع نف�سه وال�صفحة نف�سها
1010ورد ا�سمه يف بروكلمان 306 :8 ،هكذا «رفع ال�سرت والر�ضاء عن قول العارف� :أروم وقد
طال املرام وهو �رشح لأحد �أبيات تائية عمر بن الفار�ض ،خمطوط  ،ملحق املتحف
الربيطاين  ،246والت�صويب من �سلك الدرر 197:4 ،
1111خمطوط مع �رشح حمفوظ يف مكتبة الزيتونة  /تون�س ، 238 :3 ،انظر بروكلمان :8 ،
306
1212خمطوط  ،اال�سكندرية  ،ت�صوف  ، 1/39 ،انظر بروكلمان 306 :8 ،
1313منه ن�سخة يف املكتبة البديرية يف القد�س ورقمها  ، 241/16انظر خ�رض �سالمة،
فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية162 :2 ،
1414انظر ،املرادي� ،سلك الدرر196 ، 197 :4 ،
1515امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها
1616امل�صدر نف�سه
1717امل�صدر نف�سه
1818امل�صدر نف�سه
1919يف بروكلمان ، 305 :8 ،ورد ا�سمها هكذا :احلكم الإلهية واملوارد البهية خمطوط،
اليبزج 850 ،
2020امل�صدر نف�سه
2121امل�صدر نف�سه
2222نف�سه وعنوان هذا ال�رشح كما ذكر البكري والنبهاين «الهبات الأنورية على ال�صلوات
الأكربية ل�سيدي حميي الدين بن عربي ،انظر البكري ال�صديقي ،جمموع �أوراد� ،ص:
 ،156يو�سف النبهاين ،جامع كرامات الأولياء.475 :21 ،
2323امل�صدر.
2424انظر املرادي� ،سلك الدرر ، 197 :4 ،ويف بروكلمان  ،ال�صلوات . 308 :8 ،
2525خمطوط  ،مكتبة مكة املكرمة ،عدد �صفحاته . 105
2626البغدادي ،هدية العارفني.450 -447 :2 ،
2727امل�صدر نف�سه.
2828خمطوط  ،القاهرة  ، 323/7 ، 213 ، 193/2 ،ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة املكرمة،
وعدد �صفحاته. 32 :
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2929خمطوط ليدن  ،2214القاهرة ، 329/1 ،انظر  ،بروكلمان ، 306:8 ،ومنه ن�سخة يف
املكتبة البديرية يف القد�س ،رقم  ، 3/16مدائح نبوية و�صلوات حممدية ،انظر ،خ�رض
�سالمة  ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية. 378:2 ،
3030خمطوط القاهرة  ، 357/56 ،بروكلمان . 304:8 ،
3131خمطوط برلني  ، 8035 ،املرجع نف�سه . 305:8
3232ال�صالة امل�شي�شية هي كتاب يف ال�صالة على النبي – �صلى اهلل وعليه و�سلم – ا�سمه
�صالة ابن م�شي�ش �ألفه ال�شيخ عبدال�سالم بن م�شي�ش احل�سيني املغربي (ت 622هـ) ،
وعليه �رشوح كثرية ،انظر خ�رض �سالمة  ،فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية271:1 ،
.
3333يف �سلك الدرر  ، 195:4 ،ورد العنوان هكذا :اللمحات الرافعات غوا�شي التد�شي�ش عن
معاين �صلوات ابن م�شي�ش.
3434خمطوط يف القاهرة  ، 341/1برلني  3913انظر بروكلمان . 306:8 ،
3535خمطوط القاهرة  ،430/5 ،بروكلمان . 306:8 ،
�3636ألفه يف بغداد �سنة 1129هـ  ،انظر بروكلمان . 306:8 ،
3737خمطوط  ،القاهرة � ، 373 ،أنظر  ،بروكلمان  ، 306:8 ،منه ن�سخة يف املكتبة املركزية
 /جامعة امللك عبد العزيز يف جدة.
3838خمطوط القاهرة ، 299 ،بروكلمان . 306:8 ،
3939خمطوط برلني ، 3536 ،الإ�سكندرية ،فرائد ، 17 ،القاهرة .249 ، 20/7 / 213/2 ،
والكتاب مطبوع يف القاهرة �سنة 1901م  ،انظر املعجم ال�شامل للرتاث العربي
املطبوع .207:1
4040خمطوط  ،املكتبة البديرية  ،القد�س  ،رقم  ،مدائح نبوية و�صلوات حممدية رقم ،
 ، 140/17انظر  ،خ�رض �سالمة ،فهر�س املكتبة البديرية . 379:2
4141خمطوطة جامعة امللك عبد العزيز  ،املكتبة املركزية.
4242امل�صدر نف�سه.
4343امل�صدر نف�سه.
4444مو�ضوع الر�سالة :عادات الك�سوة عند الدخول يف الطريقة اخللوتية  ،خمطوط ،برلني
 ، 3357انظر  ،بركلمان ، 302:8 ،ومنها �صورة حتت رقم  35يف مكتبة مركز
الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية وم�صور يف الأ�صل من جامعة هارفارد
رقم  ،7157وقد حققت الر�سالة على يد الباحث �إبراهيم ربايعة ونال عليها درجة
املاج�ستري يف التاريخ من جامعة النجاح الوطنية /نابل�س عام 1999م.
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4545اجلنية ،يف �سلك الدرر . 98:4
4646خمطوط برلني  ،4022اال�سكندرية ت�صوف  232املتحف الربيطاين ،107 ،القد�س،
اخلالدية ، 32 ،القاهرة  ، 144/2 ،جمموعة جاريت  ، 2/2166 ،انظر بروكلمان ،
. 305:8
4747خمطوط القاهرة  ، 249/2اجلزائر  ، 943انظر بروكلمان . 306:8
4848خمطوط رامبون  ، 334/1انظر بروكلمان . 306:8 ،
4949خمطوط القاهرة � ،366/1 ،أنظر بروكلمان . 304:8 ،
5050انظر املرادي � ،سلك الدرر. 197 ، 196:4 ،
5151نف�سه .
5252نف�سه .
5353نف�سه .
5454نف�سه .
5555خمطوط القاهرة  ،رقم  ،351 ،58انظر بروكلمان .304:8
5656يف �سلك الدرر :املطلب الروي على حزب الإمام النووي ، 197:4 ،ذكر بروكلمان �أن
ن�سخة منه موجودة يف القاهرة حتت رقم  61بروكلمان ، 304:8 ،ومنه ن�سخة يف
مكتبة مكة املكرمة وعدد �صفحاته ،. 35:ومنه ن�سخة يف مكتبة ت�ش�سرتبيتي ،دبلن ،
�إيرلندا ،حتت رقم ( ، »1« )4410وتقع يف  49ورقة.
5757يعني �رشح �أر�سالن الدم�شقي لكتاب الكنز يف الفقه.
5858خمطوط ،القاهرة رقم  ، 59انظر بروكلمان . 304:8
5959خمطوط ،برلني  ، 3656انظر بروكلمان . 304:8
6060خمطوط ،املتحف الربيطاين  ،253بروكلمان . 304:8 ،
6161خمطوط ،برلني  ،3662بروكلمان . 304:8 ،
6262نظمها بتوجيه من ال�شيخ حممد التافالتي املغربي يف �أثناء �إقامته با�ستانبول �سنة
 ،1136خمطوط ،برلني  ، 2/3942بروكلمان . 304:8
6363خمطوط  ،املتحف الربيطاين ،ملحق ، 253 ،انظر ،بروكلمان . 306:8 ،
6464خمطوط القاهرة  ، 1308 ،1304بروكلمان . 306:8 ،
6565خمطوط ،القاهرة  ،1281بروكلمان. 306:8 ،
6666خمطوط القاهرة  ،375 ،انظر بروكلمان . 306:8 ،
6767انظر املرادي � ،سلك الدرر ، 197 ، 196:4 ،ومنه ن�سخة يف املكتبة املركزية بجامعة
امللك عبد العزيز  ،جدة.
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6868نف�سه.
6969نف�سه.
7070نف�سه.
7171يف �سلك الدرر  ، 198:4 ،الفوز اال�سنى يف التو�سل ب�أ�سمائه احل�سنى.
7272املرادي � ،سلك الدرر. 197 ، 196:4 ،
7373نف�سه.
7474وهي ارجوزة يف الأدعية واالبتهاالت  ،خمطوط ،املكتبة البديرية يف القد�س رقم
 ،291/60انظر خ�رض �سالمة ،فهر�س املخطوطات املكتبة البديرية. 206:1 ،
7575خمطوط  ،القاهرة ،224 ،وقد طبع يف جمموعة  ،انظر بروكلمان. 303:8 ،
7676ذكره الكتاين يف فهر�س الفهار�س. 224/223:2 ،
7777خمطوط ،املتحف العراقي رقم  11251انظر �أ�سامة النق�شبندي ،ظمياء عبا�س،
خمطوطات الأدب يف املتحف العراقي� ،ص ، 238 :ومنه ن�سخة يف مكتبة مكة
املكرمة وعدد �صفحاته. 120 :
7878خمطوط  ،املتحف العراقي رقم  ، 1/21634املرجع نف�سه� ،ص. 40 :
7979خمطوط ،املكتبة البديرية رقم /291/21ج  ،انظر خ�رض �سالمة ،فهر�س خمطوطات
املكتبة البديرية .470:2 ،
8080منه ن�سخة يف املكتبة البديرية ،رقم /291/93ب  ،وقد وردت يف هام�شها قائمة
مب�ؤلفات البكري ور�سائله.
8181خمطوط ،يف مكتبة برلني  ،3045املتحف الربيطاين  ،107جوتا  ، 901 ،القاهرة
 ، 71/2ومنها ن�سخة بعنوان � ،أرج��وزة امل�صطلح « يف بكيبورن رقم ،950/13
ون�سخة �أخرى مع �رشح عليها بقلم ابنه حممد كمال الدين بعنوان «اجلوهر الفريد «
يف الإ�سكندرية ،ت�صوف رقم  ، 15انظر بروكلمان. 302:8 ،
8282يف بروكلمان  ،الب�سطة التامة يف نظم ر�سالة ال�سيوطي ،خمطوط برلني  ، 3055انظر
بروكلمان . 304:8 ،
8383يوجد منها ن�سخة يف مكتبة برلني رقم  ،3053الزيتونة  /تون�س رقم ، 169/3
بروكلمان .302:8 ،
8484خمطوط برلني  ، 3429بروكلمان. 302:8 ،
8585خمطوط  ،فيه جمموعة مقامات يف املتحف العراقي رقم  ،6208انظر  ،خمطوطات
الأدب يف املتحف العراقي � ،ص ، 600 :ومنه ن�سخة يف دار الكتب امل�رصية رقم 54
 ، 298 ،انظر بروكلمان . 304:8 ،
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8686خمطوط ،املكتبة البديرية ،رقم �/291/69أ  ،انظر  ،خ�رض �سالمة  ،فهر�س خمطوطات
املكتبة البديرية. 518:2 ،
8787اخلمرة املح�سية يف �سلك الدرر ، 197:4 ،وقد رجعت اىل املخطوط ووجدت �أن الكلمة
هي احل�سية كما �أثبتها بروكلمان ،وقال �إنها حمفوظة يف مكتبة برلني حتت رقم
 ،6149انظر بروكلمان. 305:8 ،
	(88.يف الرحلة) يف �سلك الدرر ، 197:4 ،منها ن�سخة يف القاهرة  ،63/6 ،انظر بروكلمان،
. 305:8
8989انظر املرادي� ،سلك الدرر  ،197 ، 196:4 ،ومنها ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت يف
املدينة املنورة حتت رقم  900/71وعدد �أوراقها.144
9090نف�سه.
9191نف�سه .
9292خمطوط ،مكتبة عارف حكمت رقم .900 /90
9393يف بروكلمان( ،ك�شط الرداء وغ�سل الران)  ،ومنه ن�سخة يف كمربج . 93 ،
9494املرادي � ،سلك الدرر . 197 ، 196:4 ،
9595نف�سه و�أثبت املرادى ا�سمها على النحو الآتي برء الأ�سقام يف زمزم واملقام وهو
خط�أ .والرحلة جزء من جمموع خمطوط حمفوظ يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة
املنورة حتت رقم  3840ويحوي خم�س رحالت ،وقد حقق هذه الرحلة م�ؤخراً د .غالب
عناب�سه� ،أما املقام الذي ي�شري �إليه العنوان فهو مقام �سيدنا ابراهيم عليه ال�سالم
حيث يرى بع�ض العلماء �أن ابراهيم عليه ال�سالم ولد يف قرية برزة يف غوطة دم�شق
بينما يرى �آخرون عك�س ذلك  .انظر تف�صيال للخالف حول هذه امل�س�ألة يف :م�صطفى
البكري ال�صديقي ،برء الأ�سقلم يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق د .غالب عناب�سه مرجع
�سابق� ،ص 90:وما بعدها ويرجح البكري ال�صديقي نف�سه الر�أي الأول حيث زار املقام
وو�صف املكان الذي ولد فيه �إبراهيم اخلليل بقوله« :ويف هذا امل�صلى مكان ي�صعد
�إليه بنحو ثمان درجات ،وفيه غار �صغري يقال �إن فيه ولد اخلليل عليه ال�سالم �أف�ضل
ال�صالة و�أمت الت�سليمات وقلت م�شرياً لذلك من الكامل:
يف ذل���ك الأثر ال���ذي فيه روى
		
ولد اخلليل بذا املقام كما �أتى
وقلت يف ذلك �أي�ض ًا ( .....املتقارب):
			
مقام اخلليل يزيل اخلليل
			
فياذا العليل رقيت العديل

وي�شفي العليل بو�صل اخلليل
ونل���ت اجلميل بح���ب اجلميل

انظر :البكري ال�صديقي ،برء اال�سقام يف زيارة برزة واملقام ،حتقيق د .غالب عناب�سه،
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�ص ،92 -90 :الربعي ،ف�ضائل ال�شام ودم�شق�،ص.71-69:
9696امل�صدر نف�سه .
9797امل�صدر نف�سه.
9898ذكرها الكتاين يف فهر�س الفهار�س ، 424 – 223:2 ،ومنها ن�سخة حمفوظة يف مكتبة
عارف حكمت يف ال�سعودية وهي حمفوظة حتت رقم  900/89وعدد �أوراقها .25
9999امل�صدر نف�سه وال�صفحة نف�سها.
10100رمبا كان املق�صود ال�شيخ عبد اللطيف بن ح�سام الدين احللبي ،وهو �شيخ البكري
الذي �أدخله يف الطريقة اخللوتية ،وعهد �إليه باخلالفة واملبايعة والت�سليك ،املخطوط
مفقود ،وقد ورد ا�سمه يف �سلك الدرر  ، 198:4 ،ومنه ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت،
وعدد �صفحاتها 69
10101لعل اجلربتي ي�شري �إىل هذه الر�سالة حني قال يف معر�ض ترجمته للبكري ال�صديقي
�أنه جمع مناقب نف�سه يف م�ؤلف نحو �أربعني كرا�س ًا ت�سويداً يف الكاد مل يتم ،اجلربتي،
عجائب الآثار . 247:1
10102املق�صود هو ال�شيخ حممد بن ابراهيم بن حممد الرتكماين �أ�ص ًال الدم�شقي مولداً
ووفاةً ،والدكدكجي كلمة تركية ن�سبة اىل �صانع الدكديك ،وهو ما يو�ضع �ساتراً على
ظهر احل�صان ،وللدكدكجي ر�سالة تناول فيها تراجم للمت�صوفة املنتمني للطريقة
ال�شاذلية يف القرن الثامن ع�رش امليالدي  ،وهي حمفوظة يف مكتبة الظاهرية حتت
رقم  ،4762انظر ح�سن بن عبد اللطيف احل�سيني تراجم �أهل القد�س ف ياقرن الثاين
ع�رش� ،ص� ، 111 :صالح الدين املنجد ،معدم امل�ؤرخني الدم�شقيني( ،بريوت :دار
الكتاب اجلديد � ، )1978 ،ص ،340 :وجدير بالذكر �أن املنجد �أورد �أ�سماء الرتاجم
الأربعة وقال �أنه مل يعرث على خمطوطات لهذه امل�ؤلفات  ،انظر �صالح الدين املنجد،
امل�ؤرخون الدم�شقيون يف العهد العثماين و�آثارهم املخطوطة ،بريوت دار الكتاب
العربي1964 ،م� ،ص. 66 :
10103انظر املرادي � ،سلك الدرر ، 197 ، 196:4 ،ومنه ن�سخة يف مكتبة عارف حكمت يف
املدينة املنورة حتت رقم  900/170وعدد �صفحاتها . 97 :ون�سخة �أخرى يف مكتبة
ت�ش�سرتبيتي ،دبلن � ،إيرلندا ،حتت رقم ( )4761وتقع يف � 125صفحة.
10104نف�سه .
10105نف�سه .
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املصادر واملراجع:
�أوال :املخطوطات:
.1
.2

.3
.4

1ال�سفاريني ،حممد بن �أحمد� ،إجازة الزبيدي ،من خمطوط �أ�سانيد ال�سفاريني يف مكتبة
احلرم املكي ال�رشيف ،رقم ( 2607القد�س :دائرة الأوقاف1987 ،م).
2ال�صديقي :حميي الدين �أب��و حممد م�صطفى بن كمال الدين بن علي البكري (ت
1162هـ1749 /م) .اخلمرة احل�سية يف الرحلة القد�سية ،خمطوطة املدينة املنورة،
مكتبة عارف حكمت ،رقم ( ،)3840ومنها ن�سخة م�صورة حمفوظة يف مكتبة كلية
الدعوة و�أ�صول الدين /جامعة القد�س  /رقم .563
3ال�صديقي :حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري (ت1196 :ه��ـ� )1752 /إحتاف
ال�صديق بخال�صة �آل ال�صدِّيق ،خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم .1833 /1788
4اللقيمي الدمياطي ،موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س ،خمطوط منه ن�سخة م�صورة
يف ال�رشيط رقم  602من الن�سخة الأ�صلية املحفوظة يف اخلزانة بالرباط حتت رقم
142ك.

ثانياًً :الكتب العربية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

�1أمني ،بكري �شيخ( الدكتور) ،مطالعات يف ال�شعر اململوكي والعثماين (بريوت :دار
الآفاق اجلديدة1979 ،م).
�2آرب��ري� ،آرثر ج ،فهر�س املخطوطات العربية يف مكتبة ت�ش�سرتبيتي(،)3-1دبلن ،
�إيرلندا ،ترجمة حممود �شاكر �سعيد  ،راجعه د� .إح�سان عبا�س (عمان :املجمع امللكي
لبحوث احل�ضارة الإ�سالمية1992،م)
3بدوي ،عمار توفيق(ال�شيخ) ،التذوق الأدبي لورد ال�سحر (باقة الغربية ،مركز الدرا�سات
اال�سالمية واملخطوطات واالفتاء يف �أكادميية القا�سمي2007 ،م).
4البغدادي� ،إ�سماعيل با�شا ،هدية العارفني� /أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني (بريوت:
دار الكتب العلمية1997 ،م).
5البغدادي ،اخلطيب ،الكفاية يف علم الرواية (القاهرة :مطبعة ال�سعادة 1972م).
6ابن تيمية� ،أحمد بن عبد احلليم ،اجلواب الباهر يف زوار املقابر (بريوت :دار اجليل،
1977م).
7الفتاوي الكربى (بريوت :دار الكتب العلمية1988 ،م).
8اجلربتي ،عبد الرحمن بن ح�سن ،عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار (بريوت :دار
اجليل ،د.ت).
230

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثامن عشر  -كانون ثاني 2010

9 .9احل�سيني ،ح�سن عبد اللطيف ،تراجم �أهل القد�س يف القرن الثاين ع�رش الهجري ،حتقيق
�سالمة النعيمات (عمان.)1985 :
1010حوَّى� ،سعيد ،تربيتنا الروحية (بريوت :دار الكتب العربية1979 ،م).
1111الربعي ،علي بن حممد الربعي ،ف�ضائل ال�شام ودم�شق( ،دم�شق ،دار الفكر1950 ،م).
1212الزركلي ،خري الدين  ،الأعالم (( ، )8-1بريوت :دار العلم للماليني،ط1999، 14 ،م)
ترجمة ال�صديقي البكري .239:7،
�1313سالمة ،خ�رض ،خمطوطات املكتبة البديرية ،مكتبة ال�شيخ حممد بن حبي�ش املقد�سي
(القد�س :دائرة الأوقاف1987 ،م).
1414ال�سيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن �أبي بكر ،تدريب الراوي يف �رشح تقريب النواوي،
حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (القاهرة :دار الكتب احلديثة للن�رش ،ط1385 ،2هـ/
1966م) .طبعة املدينة املنورة 1379هـ.
�1515سلوادي ،ح�سن عبد الرحمن( الدكتور) ،القد�س الهوية واالنتماء التاريخي (رام اهلل :دار
ال�شيماء2009 ،م).
�1616شيل�رش ،ليندا ،دم�شق يف القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش ،ترجمة عمرو واملالح،
(دم�شق1998 :م).
�1717صاحلية،حممد عي�سى(الأ�ستاذ ال��دك��ت��ور) ،املعجم ال�شامل ل��ل�تراث العربي
املطبوع(القاهرة :املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،معهد املخطوطات
العربية 1992 ،م).
�1818صربي ،عكرمة (ال�شيخ الدكتور) و�آخرون ،حممد �أحمد ال�سفاريني ،حياته وجهوده
العلمية ،وقائع ندوة �أقامتها دار الفتوى والبحوث اال�سالمية ،طولكرم1999 ،م.
1919ال�صديقي ،م�صطفى بن كمال الدين بن علي البكري ،برء الأ�سقام يف زيارة برزة
واملقام درا�سة وحتقيق د .غالب عناب�سة (عمان :دار الفكر2009 ،م).
2020عبد املهدي ،عبد اجلليل(الدكتور) ،املدار�س يف بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي
واململوكي( عمان:مكتبة الأق�صى1401 ،هـ1981/م).
2121عي�سى ،عبد القادر ،حقائق عن الت�صوف( ،عمان :املطبعة الوطنية1406 ،ه��ـ/
1981م).
2222الكتاين ،عبد احلي بن عبد الكبري ،فهر�س فهار�س الأثبات ومعجم املعاجم وامل�شيخات
وامل�سل�سالت ،حتقيق د� .إح�سان عبا�س (بريوت :دار الغرب الإ�سالمي،ط 1402 ،2هـ/
1982م).
2323ابن كثري� ،أبو الفداء احلافظ ،البداية والنهاية (بريوت :مكتبة املعارف1396 ،هـ/
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1976م).
2424كحالة ،عمر ر�ضا ،معجم امل�ؤلفني (بغداد :مكتبة املثنى1961 ،م).
2525ابن كنان ،املواكب الإ�سالمية يف املمالك واملحا�سن ال�شامية (دم�شق :من�شورات وزارة
الثقافة.)1992 ،
2626الكوثري ،حممد زاهد ،البحوث ال�سنية عن بع�ض رجال �أ�سانيد الطريقة اخللوتية(
القاهرة :مكتبة دار الإمام النووي2004 ،م).
2727امل��رادي� ،أبو الف�ضل حممد خليل بن علي� ،سلك الدرر يف �أعيان القرن الثاين ع�رش
(بريوت :دار ابن حزم والب�شائر ،ط1408 ،3هـ1988 /م).
2828م�رصي ،ليلى علي� ،شجرة النور الزكية يف تراجم ال�سادة م�شايخ طريقة القا�سم
اخللوتية اجلامعة (باقة الغربية ،مركز الدرا�سات الإ�سالمية واملخطوطاتع يف �أكادميية
القا�سمي1427 ،هـ2006 /م.
2929ابن منظور ،جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب( ،بريوت :دار �صادر ،د.ت).
3030النبهاين ،يو�سف بن �إ�سماعيل ،جامع كرامات الأولياء ،حتقيق �إبراهيم عو�ض( ،بريوت:
املكتبة الثقافية1408 ،هـ1980 /م).
3131النق�شبندي� ،أ�سامة ،خمطوطات الأدب يف املتحف العراقي (الكويت :معهد املخطوطات
العربية.)1985 ،

ثالثاً :الدوريات.

1 .1جملة جممع اللغة العربية الفل�سطيني ،القد�س  ،عدد 2000 ،2م.

رابعاً :املراجع االجنبية
.1

Rafeq, A.K, The Province of Damascus 1723- 1783, Beirut, 1966.1
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