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ملّخص:
يهدف البحث اإىل التعرف اإىل اإحدى ال�صخ�صيات الدينية البارزة يف الع�رص العثماين, 
م�صايخ  �صيخ  اخللوتي  املقد�صي  الدم�صقي  ال�صديقي  البكري  م�صطفى  ال�صيخ  �صخ�صية  هي 
الطريقة اخللوتية ورافع األويتها يف العديد من الأقاليم العربية والإ�صالمية التابعة للخالفة 

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

التي تناولتها ما زال خمبوءاً ينتظر من يك�صف النقاب عنه ويعاجله حتقيقًا ودرا�صة.
اأهمية هذا البحث, فهو يعر�س لنا مالمح �صخ�صية ال�صيخ البكري من  من هنا تكمن 
حيث مولده ون�صاأته وثقافته ورحالته و�صعره وموؤلفاته التي جمعها الباحث, من م�صادر 
الت�صهيل على  متعددة يف قوائم ح�صب مو�صوعاتها, معرفًا بها وباأماكن وجودها بهدف 

الباحثني م�صتقباًل ملعرفتها والرجوع اإليها يف مظانِّها. 
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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:

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

اخللوتية و�صيوعها يف العديد من الأقطار العربية والإ�صالمية)3(. 
�صنة  وفق  1099ه�,  �صنة  القعدة  ذي  يف  دم�صق  يف  ال�صديقي  البكري  ال�صيخ  ولد 
1688م, وتويف يف القاهرة يف بيته القريب من امل�صجد احل�صيني القريب من اجلامع الأزهر 
يف الثامن ع�رص من ربيع الثاين �صنة 1162ه�, وفق الثامن من اأبريل/ني�صان �صنة 1749م. 

ودفن يف القرافة الكربى من تربة املجاورين خارج مدينة القاهرة )4(

ثانياً: ن�صاأة ال�صديقي وتعليمه 
ال�صاد�س من عمره,  ال�صهر  ال�صيخ البكري ال�صديقي وهو �صغري مل يتجاوز  تويف والد 
فعا�س يتيمًا, حيث كفله ابن عمه اأحمد كمال الدين بن علي بن كمال الدين بن عبد القادر 
بدم�صق.  النوري  البيمار�صتان  القريب من  البكري  عائلة  بيت  وعا�س �صباه يف  ال�صديقي, 
وقد ن�صاأ البكري منذ نعومة اأظفاره ن�صاأة علمية, فنجده يواظب على جمال�س العلم وحلقات 
العلماء, ويقراأ على اأ�صهر م�صايخ ع�رصه, فقد اأخذ الفقه واحلديث والقراءات بطرق متعددة 
كال�صماع )5( والقراءة والعر�س واملناولة )6( والكتابة )7( على عدد من امل�صايخ منهم: ال�صيخ 
حممد اأبي املواهب احلنبلي واملنال اإليا�س بن ابراهيم الكوراين, وحممد البديري الدمياطي 
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املعروف بابن امليت, وجنم الدين الرملي, وال�صيخ املنال عبد الرحيم احلنفي الأزبكي.
وقراأ اللغة والنحو على ال�صيخ عبد الرحمن بن حميي الدين ال�صليمي املعروف باملجلد, 
املعارف  واأخذ  احل�صيني,  حممود  بن  حممد  وال�صيخ  الدكدكجي,  ابراهيم  حممد  وال�صيخ 

ال�صوفية عن ال�صيخ عبد الغني النابل�صي)8(, وال�صيخ اإ�صماعيل العجلوين)9(.
وحني بلغ ال�صاد�صة ع�رصة من عمره وجد يف نف�صه مياًل للن�صك والت�صوف, فاأخذ الطريقة 
اخللوتية عن ال�صيخ عبد اللطيف بن ح�صام الدين احللبي اخللوتي �صنة 1115ه�)10(, حيث لقنه 
الأ�صماء , وعرفه حقيقة الفرق بني ال�صم وامل�صمى, قال اجلربتي: »ن�صاأ ببيت املقد�س على 
اأكرم الأخالق واأكملها, رّباه �صيخه عبد اللطيف احللبي, وغّذاه بلبان اأهل املعرفة والتحقيق, 
ففاق ذلك الفرع الأ�صل, وظهرت به يف اأفق الوجود, فربع فهمًا وعلمًا«)11( وا�صتغل بالأوراد 
والأذكار, وداوم على العبادة والذكر يف اخللوات, ول �صيما يف خلوة البادرائية بدم�صق حتى 

�صنة 1120ه�/ 1708م, حيث اأذن له �صيخه احللبي اإذنا عاما باملبايعة والتخليف.
وما لبث اأن حظي ب�صهرة وا�صعة لتوا�صعه و�صعة علمه, وكرمي خ�صاله, حتى اإن اأرباب 
واأحجم  اأبواب احلكام,  ابتعد هو عن  اإليه ويتقربون منه, يف حني  ال�صلطة كانوا يتوددون 
عن التزلف اإىل اأ�صحاب املنا�صب والنفوذ, واعتذر عن قبول املنا�صب الر�صمية, فقد مكث 
قرابة �صنة كاملة يف الآ�صتانة مل يرتدد فيها على م�صوؤول. وكان اإذا عرف و�صهر يف مكان ما 
ذهب اإىل غريه, وقد عر�صت عليه ال�صلطات العثمانية من�صب )قطبانية ال�رصق(, فلم ير�صها 

وعزف عنها )12( موؤثراً التفرغ للتاأليف والت�صنيف والدعوة والذكر )13(.

رحالت الصديقي: 
ي�صتقر  يكاد  ل  فكان  والبلدان,  الأم�صار  وتطوافه يف  ترحاله  بكرثة  ال�صديقي  عرف 
به املقام يف بلد حتى يغادره اإىل اآخر, وتعزى هذه الظاهرة اإىل عوامل عديدة, اأبرزها يف 

راأيي:
يزوجه  اأن  وعده  الذي  البكري  �صيما عمه حممد  ول  بني عمومته,  اختالفه مع  1 .
وقتًا طوياًل, مما  ا�صتغرت  بعد مماطلة  ورف�س طلبه  بوعده,  نكث  ولكنه  ابنته, 
�صجعه على الرحلة وال�صتقرار يف بلد اآخر, فارحتل اإىل بيت املقد�س حيث تزوج 

فيها من فتاة مقد�صية, وكان زواجه دافعًا لال�صتقرار يف املدينة املقد�صة.
اندماجه يف الطريقة اخللوتية, وتفرغه لها, وقد اقت�صى منه ذلك التجوال وزيارة  2 .
العديد من الأم�صار ل�صم الأتباع واملريدين الذين بلغ عددهم – ح�صب ما ذكر 

ابنه حممد كمال الدين – اأكرث من مائة األف )14(. 
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اأرب��اب  ك��ان  حيث  مب�صايخه  واهتمامها  للت�صوف  الر�صمية  الدولة  ت�صجيع  3 .
لزيارتهم,  ويدعونهم  وم�صايخها,  ال�صوفية  احلركة  لزعماء  يتوجهون  ال�صلطة 
اأو ي�صطحبونهم اإىل عا�صمة اخلالفة اأو عوا�صم الأقاليم, كما فعل الوزير رجب 
جميل بيك وايل دم�صق الذي ا�صطحب ال�صديقي معه اإىل القاهرة, وكذلك زيارته 
عليه  حظر  اأنه  بدليل   , العثمانية  ال�صلطة  من  بدعوة  جرت  التي  الآ�صتانة  اإىل 
العودة, ومل يح�صل على اإذن باملغادرة اإل بعد و�صاطة من �صديقه و�صيخه حممد 

التافالتي املغربي الذي كان مقيمًا يف الآ�صتانة )15(.
املعرفة,  من  والتزود  العلم  طلب  يف  فرغبته  اأهمها,  ولعله  الرابع,  العامل  اأما  4 .
العديد من �صيوخه يف مكة املكرمة واملدينة املنورة  فقد ارحتل مرارا ملقابلة 
ال�صيخ  وقراأ عليهم:  اأخذ عنهم  الذين  الأم�صار  والآ�صتانة, ومن علماء  والقاهرة 
عبد اهلل بن �صامل الب�رصي املكي مبكة املكرمة, وال�صيخ علي قرة با�س يف اأدرنه, 
وال�صيخ حممد التافالتي يف الآ�صتانة وال�صيخ حممد بن اأحمد احللبي املكتبي يف 
حلب, وال�صيخ جنم الدين بن خري الدين الرملي يف الرملة يف فل�صطني, وال�صيخ 
م�صطفى الأدرنوي يف القاهرة, وال�صيخ اإ�صماعيل العجلوين, وعثمان بن ال�صمعة 

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

اجلربتي اأنه كان ي�صكن يف بيت قريب من امل�صهد احل�صيني يف القاهرة وتويف فيه)18(. 
ويبدو اأن ال�صيخ البكري كان مهتمًا منذ اأن ح�صل على البيعة من �صيخه عبد اللطيف 
احللبي بزيارة الأماكن املقد�صة واملقامات على الرغم من معار�صة العديد من فقهاء ال�صنة, 
وبخا�صة احلنابلة, وعلى راأ�صهم ابن تيمية ونفر من تالميذه الذين راأوا اأن زيارة املقامات 
�صبابه 1122ه�/ 1710م -  زارها يف  التي  الأماكن  البدع واملنكرات, فمن  ل تخلو من 
وقبل اأن ي�رصع يف مهمة ن�رص طريقته ال�صوفية- قرية برزة يف غوطة دم�صق  التي يوجد 
فيها مقام من�صوب ل�صيدنا اإبراهيم عليه ال�صالم املولود فيها ح�صب بع�س الروايات, و�صجل 

تفا�صيل رحلته يف ر�صالة ق�صرية اأ�صماها:  برء الأ�صقام يف زيارة برزة وال�صام )19( 
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وتوجه يف العام نف�صه 1122ه�/ 1710م , اإىل مدينة بيت املقد�س ويبدو اأن الهدف 
العامل  يف  احلوا�رص  اأبرز  من  واحدة  يف  اخللوتية  الطريقة  ن�رص  كان  زيارته  من  الرئي�س 
الإ�صالمي وهي القد�س ال�رصيف بخا�صة , وفل�صطني بعامة , وقد ا�صتغرقت رحلته اإىل القد�س 
القد�س  يف  تواجده  فرتة  يف  واألف  املقد�صية,  الأ�رص  اإحدى  من  خاللها  تزوج  اأ�صهر  �صبعة 
جمموعة اأوراد لتباعه ومريديه اأطلق عليها ا�صم: )الفتح القد�صي والك�صف الأن�صي( وهو ما 
اها: )اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية(  زال خمطوطًا, و�صجل اأحداث الرحلة يف ر�صالة �صمَّ
وقد جاء يف مقدمتها: »طال ما كانت تتوجه بي الهمة, وتقلقني الأ�صواق بعزمة اأثر عزمة 
اإىل زيارة بيت القد�س ال�رصيف الذي مناره عال غاٍل منيف, ل زال حمفوفًا باألطاف اللطيف, 
فكان ذلك يف يوم اخلمي�س الذي هو من �صهور عام اثنني وع�رصين ومائة واألف. وفيه �رصعت 
بحول طول املعني يف رحلة جتمع ما مينحه املتني, و�صميتها باخلمرة احل�صية يف الرحلة 

املقد�صية«)20(.
�صنة 1126ه�/ 1714م,  الثانية  بزيارته  قام  الأوىل  زيارته  �صنوات من  اأربع  وبعد 
القد�صية)21(  الدانية  للرو�صة  الأن�صية  الثانية  اخلطرات  عنوانها:  ر�صالة  اأحداثها يف  و�صجل 
وزار البكري بيت املقد�س اأكرث من مرة وكان يغتنم فر�صة زيارته لها با�صطحاب اتباعه 
املنت�صبني للطريقة اخللوتية اإىل بع�س الأماكن املقد�صية حول القد�س ويف �صائر فل�صطني, 
ومنها علي �صبيل املثال: مقام النبي مو�صى, واحلرم الإبراهيمي يف مدينة خليل الرحمن, 
ومقام النبي العزيز يف العيزرية, والنبي داود, ومقام النبي �صمويل وعلي بن عليل القريب 
من يافا. ومقام ح�صن الراعي ؛ اأي راعي اأغنام )�صيدنا مو�صى عليه ال�صالم( وولده عبد العال 
زيارة  العوال يف  املقامات  برق  �صجل رحلته حتت عنوان: »ملع  اأريحا, حيث  قرب مدينة 
�صيدي ح�صن الراعي وولده عبد العال«)22( . وق�صى البكري �صطراً من حياته يف ربوع بيت 
املقد�س, واأقام فيها مدة طويلة حتى عدَّ موؤرخو �صريته القد�س بلده يف حال اإيابه اإليه من 

رحالته)23(.
وقد اأثمرت زيارته للمدينة واإقامته فيها عن ان�صمام الع�رصات من اأهل القد�س ال�رصيف 
للخلوتية, لعل اأبرزهم احلاج علي �صعال ال�صلطانية, واحلاج حممد ن�صيبه, وحممد الطواقي, 
الذي  اأحمد احللبي املكتبي  العلمي, وال�صيخ حممد بن  الدين  الدجاين, وعلم  وال�صيخ يحيى 
ن�صبه خليفة له يف القد�س واأذن له باملبايعة والتخليف)24(, وكان قبل ذلك قد ن�صب ال�صيخ 
انت�صار  كبري  دور  له  كان  حيث  امل�رصية  الديار  يف  له  خليفة  احلفناوي  �صامل  بن  حممد 

اخللوتية وازدهارها يف م�رص يف القرن الثامن ع�رص)25( .
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مكانة الصديقي ورأي العلماء فيه:
حظي ال�صديقي ب�صهرة وا�صعة يف العديد من اأقطار العامل العربي والإ�صالمي, وكان له 
يف نفو�س معا�رصيه مكانة رفيعة. وقد تبدت خمايل النجابة والنباهة والتميز يف �صخ�صيته 
الذي كان له ف�صل  الدين احللبي  اللطيف بن ح�صام  ال�صيخ عبد  ال�صغر, و�صهد له بذلك  منذ 
اإدخاله يف الطريقة اخللوتية, فقد �صمعه مرة يقول: اجلنيد مل يظفر طول عمره اإل ب�صاحب 
ون�صف فقال ال�صديقي: وكم ظفرمت اأنتم مبن يو�صف بالتمام؟ فقال له: اأنت اإن �صاء اهلل )26(.

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

هي, اأ�صتاذ كل اأ�صتاذ, ومالذ كل مالذ« )27(.
من  مبظهر  ال�رصيف  �رصه  اهلل  قد�س  املذكور  اأ�صتاذنا  »فاإن  قائاًل:  اللقيمي  واأ�صاف 
اجلمال يف اأرفع حملِّ منيف, مع لطف بلغ غاية الكمال, وح�صن خلق وف�صل واأف�صال, فوا 
النجم اإذا هوى, اأنه جلميع املحا�صن قد حوى, وهو الذي يقتدي به املقتدون, وب�صمته يهتدي 

املهتدون«, ثم اأن�صد مادحًا: 
والتقى  بالف�صائل  حتلّى  موىل 

 

لكا ودعـــا اإىل النهج القومي ُم�صِّ
واأ�صاد من طرق احلقيقة معهدا
لطريقة منها �صهدنا امل�صهدا )28(

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

الأعراق, ل يعرف الإم�صاك, ول ياألف اإل الإنفاق«)31(.
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اين   اأما املرادي فقد و�صفه يف �صياق ترجمته له باأنه: » الأ�صتاذ الكبري, والعارف الربَّ
ال�صهري, �صاحب الك�صف , والواحد املعدود باألف , كان مغرتفا من بحر الولية مقدما اإىل غاية 
الف�صل والنهاية , م�صت�صيئا بنور ال�رصيعة , رطب الل�صان بالتالوة , �صاحب العوارف واملعارف, 
والتاآليف والتحريرات والآثار التي ا�صتهرت �رصقًا وغربًا, وبعد �صيتها يف النا�س عجمًا وعربًا 

, اأحد اأفراد الزمان و�صناديد الأجالء من العلماء والأعالم والأولياء العظام«)32(. 
املريدين«,  ومربي  ال�صالكني,  قدوة  واحلقيقة,  الطريقة  »�صيخ  باأنه  اجلربتي  وو�صفه 
وقال: »اإنه عر�صت عليه )قطبانية ال�رصق( فلم ير�صها زهدا وتوا�صعًا« )33( , واأ�صاد به تلميذه 
والأوان, �صاحب  الدهر  ونادرة  الزمان  »اأعجوبة  قائاًل:  ال�صفاريني  اأحمد  بن  ال�صيخ حممد 
املقامات الباذخة , والقواعد الرا�صخة, والتجليات الفاخرة, والأحوال والتجليات ال�صافرة, 
والعلوم الزاخرة والفهوم القاهرة, والكرامات الظاهرة, والأحوال الباهرة, والتاآليف ال�صائرة 

والت�صانيف الدائرة« )34(. 
وعرف البكري ال�صديقي ب�صخائه وكرمه, فعلى الرغم من �صعة ثروته وغناه, فلم ي�صنَّ 
مبال على طالب اإح�صان, اأو طارق يريد النوال, قال املرادي: »كان م�رصفه مثل م�رصف اأكرب 
من يكون من اأرباب الرثوة, واأهل الدنيا, ومل تكن له جهة تعلم؛ يدخل منها ما يفي باأدنى 
م�رصف من م�صارفه, ولكن بيده مفتاح التوكل لكنز »هذا عطاوؤنا«)35( , وو�صفه ال�صيخ ح�صن 
واأوتي  ال�صيف,  ال�رّص من  واأم�صى يف  ال�صيل,  اأكرم من  »وكان  قائاًل:  امل�رصي  �صمة  بن علي 
مفاتيح العلوم كلها حتى اأذعن له اأولياء ع�رصه وحمققوه يف م�صارق الأر�س ومغاربها«)36(. 
اهلل  اأولياء  ومن   , ثبتًا  واإماما حمققا  ال�صديقي يف حياته عاملًا جليال,  كان  وهكذا 
ال�رصعية  والآداب  الت�صوف  النافعة يف  احل�صنة  الت�صانيف  و�صنف  الكثري  �صمع  العارفني, 
والأدب العربي والرتاجم والرحالت والعلوم ال�رصعية واللغوية, ومل يخفت ذكره بعد وفاته, 
بل ظل ا�صمه يرتدد على كل ل�صان, وقد تتابعت �صلوات الغيبة عليه يف العديد من الأقطار 
خدمة  يف  وجهوده  وعلمه  باأخالقه  ونوهوا  ع�رصه,  �صعراء  غالبية  ورثاه   , كاماًل  عاما 
الإ�صالم وامل�صلمني يف كل مكان حل فيه ركابه, واألقى فيه ع�صاه ت�صياره. وما زالت اآثاره 

�صاهد �صدق على منزلته, و�صمو مكانته يف ع�رصه وما تاله من قرون.

شعر الصديقي: 
يت�صح من اأقوال الذين ترجموا لل�صيخ البكري ال�صديقي, وحتدثوا عن جهوده يف التاأليف 
والت�صنيف اأن ال�صعر يحتل جانبًا رئي�صًا من هذه اجلهود, فقد ذكر املرادي مثاًل: »اأن له اأكرث 
من �صبعة دواوين �صعرية, واأكرث من )12000( بيت خارجة عن هذه الدواوين« )37( , وذكر 
اآخرون اأن له األفية يف الت�صوف يف )213( بيتًا كما يف كتاب الأعالم للزركلي )239/7(, 

وت�صع اأراجيز ومئات الأبيات املبثوثة يف ر�صائله وترجماته ل�صيوخه ومريديه ومقاماته. 
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على اأن هذا النتاج الغزير مل يجد-لالأ�صف- طريقه للن�رص بعد, ومل يجد الباحث اجلاد 
الذي يتوىل جمعه ودرا�صته, فهو ما زال خمبوءاً يف ثنايا املخطوطات والر�صائل املنت�رصة 
يومنا  حتى  مكان  له  يعرف  ل  منه  وكثري  والأجنبية,  العربية  املكتبات  من  العديد  يف 
هذا, ول �صيما دواوينه التي ذكر املرادي اأنها �صبعة, يف حني مل يعرف منها �صوى ديوان 
الروح  العراقي ببغداد بعنوان: »الروح والأرواح وعنوان  واحد حمفوظ يف مكتبة املتحف 

والأرواح«)38( ويبدو من عنوانه اأن الطابع العام الغالب عليه هو الطابع ال�صويف.
العهد  يف  بدعًا  لي�س  عليه  والإقبال  ال�صعر  لنظم  ال�صديقي  ال�صيخ  توجه  اأن  والواقع 
العلماء  غالبية  اأن  الع�رص  ذلك  يف  للنظر  الالفتة  الظواهر  فمن  فيه,  عا�س  الذي  العثماين 
كانوا  والت�صنيف,  الكتابة  مهنة  تعاطى  ممن  وغريهم  وال�صوفية  واملوؤرخني  والفقهاء 
هذه  كانت  ما  وغالبًا  منظومهم,  من  �صعرية  مقطوعات  وموؤلفاتهم  ر�صائلهم  ي�صمنون 

املنظومات تطغى على مادة الر�صالة نف�صها. 
اإىل ال�صعر وال�صعراء, فاإذا  اإىل تغري النظرة  اأمني هذه الظاهرة  وقد عزا الدكتور بكري 
كان ال�صعر قدميًا يعرب عن ر�صالة, ويحقق هدفًا, ويوؤدي مهمة جديدة يف خدمة املجتمع 
األوان الظرف, وعنوانًا من  والنخب احلاكمة فيه, فقد اأ�صبح يف الع�رص العثماين, لونًا من 
عناوين رقي الإن�صان يف جمتمعه. واإن التنوع الذي كان يتمتع فيه ال�صاعر يف القدمي انعدم 

يف هذا الع�رص )39(. 
وميكن القول اإن ما ذكره الدكتور بكري ينطبق بتمامه على ال�صيخ ال�صديقي , فهو مل 
ينظم ال�صعر حمرتفًا , اأو متفرغًا له كما كان �صاأن ال�صعراء يف الأع�رص ال�صالفة, واإمنا نظمه 
من باب الت�صلية وال�صتجمام الذهني, اأو جريًا على عادة �صاعت بني علماء ال�رصيعة واللغة 
و�صيوخ الطرق ال�صوفية يف ذلك الع�رص, حيث �صهدنا اإقباًل منقطع النظري على نظم قواعد 
الفقه واأ�صوله واللغة: نحوها و�رصفها, و�صائر العلوم يف اأراجيز �صعرية هدفها-كما يبدو- 

ت�صهيل حفظ تلك القواعد, وتي�صري و�صولها اإىل املتعلمني.
املختلفة  مظاّنه  من  ال�صديقي  �صعر  جمع  يف  يرغب  باحث  اأي  فاإن  الأمر,  كان  واأيًا 
وحتقيقه, ومن ثم درا�صته درا�صة نقدية حتليلية حتدد �صمات �صاعريته ومنزلته بني �صعراء 
ع�رصه, ل بد اأن يواجه غري قليل من الع�رص يف اإمتام مهمته كما ينبغي اأن تكون, لأن نتاج 
ال�صاعر-كما قيل �صابقًا- مل ي�صل اإلينا كاماًل, ومل تتح الفر�صة لالطالع على مناذج كافية 
من تراثه ال�صعري, على اأن ذلك ل يحول دون اإبداء ت�صور اإجمايل, اأو حتديد املالمح العامة 
لهذا ال�صعر من خالل الطالع على بع�س ر�صائله وموؤلفاته املخطوطة التي وقعت بني اأيدينا 
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مثل رحلته امل�صماة »اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية« ورحلته: »برء الأ�صقام يف زيارة 
برزة واملقام« التي حققها غالب العناب�صة.

والأ�صلوب  اللغة  ال�صديقي من حيث  �صعر  اأن  القليلة  النماذج  ويت�صح من خالل هذه 
وال�صور والرتاكيب وطرائق التعبري ل يخرج عن منط ال�صعر املاألوف يف الع�رص العثماين, بل 

تتمثل فيه خ�صائ�س هذا ال�صعر كافة �صواء من حيث ال�صكل اأو امل�صمون.
فمن حيث امل�صمون يغلب على �صعره الطابع ال�صويف مع ما ي�صتمل عليه من اأدعية 
األفية  الت�صوف  جمال  يف  له  اأن  املعروف  فمن  روحية,  واإ�رصاقات  نبوية  ومدائح  واأذكار 
ومفاهيمه,  اأهم م�صطلحاته  وعر�س  الت�صوف,  فلك  كلها يف  تدور  بيت   )1200( تقع يف 
وما يتعلق به من اأعراف وتقاليد واآداب يتحلى بها الأتباع واملريدون, ويلتزمون بها يف 

حياتهم وتعاملهم مع الآخرين.
ال�صعرية  والأغرا�س  املجالت  من  العديد  يف  ال�صديقي  البكري  خا�س  ذلك  عن  وف�صاًل 
كالو�صف, والغزل الإلهي, واملدح, ونظم بع�س الر�صائل العلمية النرثية �صعراً, وبخا�صة يف جمال 

الت�صوف واللغة والفقه, كما فعل يف نظمه ر�صالة جالل الدين ال�صيوطي يف الت�صوف)40(. 
اأما من حيث ال�صكل فاإن �صعره - با�صتثناء بع�س اللمحات ال�صعرية املعربة التي تقع 
عليها هنا اأو هناك- يفتقر ك�صائر ال�صعر يف الع�رص العثماين اإىل ال�صورة اخليالية املوحية, 
واجلزالة يف الألفاظ والرتاكيب, وال�صياغة امل�رصقة, والإيقاع املو�صيقي املعرب والدال على 
عمق الفكرة و�صبوب العاطفة, ويلم�س قاريء �صعره اأن ثمة تكلفًا وجموداً يدنيه اإىل منزلة 
الكالم املنثور, فالكلمات مر�صوفة اإىل جوار بع�صها, لي�س فيها ما ي�صي باأية ظالل �صعرية 
على  وال�صري  القدماء,  تقليد  اإطار  عن  تخرج  ل   - وجدت  اإن  وال�صور-  والأفكار  موحية, 
منوالهم, وهذا ف�صاًل عن التالعب بالألفاظ, وعدم التحرز من الوقوع يف الأخطاء النحوية 
اللغة  يف  الت�رصف  عن  والعجز  ال�صائعة,  العلمية  وامل�صطلحات  الدارجة,  الألفاظ  واإيراد 

والرتاكيب ت�رصف ما ميلك زمامها, ويعرف اأ�رصارها, وطرائق نظمها وتاأليفها.
وبالرغم من ذلك كله يبقى �صعر البكري ال�صديقي وثيقة دالة ومعربة عن اأحوال ع�رصه, 
والجتماعية  وال�صيا�صية  الثقافية  القيم  عك�صت  ومتوجات  تفاعالت  من  فيه  ا�صطرم  وما 
ال�صائدة فيه, و�صاأترك للقارئ ان يطلع بنف�صه على بع�س النماذج املختارة من �صعره, لعل 
ذلك يكون حافزاً لإجراء املزيد من الدرا�صات والأبحاث اجلادة ل�صعر تلك احلقبة املهمة من 

تاريخ اأمتنا العربية والإ�صالمية.
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يقول ال�صديقي البكري يف و�صف مدينة جنني: 

 بجنـــني ذات اجلب اإن جزمت به
 �صالمـــي على �صكانـــه بلغونه

و�صـــار لديكم �رص �ـــرّصي بادي

 

اأنا�صاً بهجري قد جنوا وبعادي

 

 وقولوا لهـــم قوال يلني ع�صاهم
 يا �صاكني )41( جنني قلبي اإىل متى

 وقد اأر�صعوا ثـــدي الهوى مبهاد
 جفاء اأقلـــوا وانعموا بودادي )42(

ويقول يف و�صف امل�صجد الأق�صى املبارك منوهًا مبكانته يف قلوب امل�صلمني الذين 
يرون فيه قدا�صة, ل تدانيها قدا�صة فهو م�صجد نبيهم حممد - �صلى اهلل عليه و�صلم - الذي 
ال�صالم ومهد  اآدم عليه  الإ�رصاء واملعراج, وكان قيل ذلك قبلة  جت�صدت يف رحابه معجزة 
الأنبياء, ومهوى ال�صاحلني والأولياء الذين تتقد�س اأرواحهم بزيارته والتعبد فيه ملتم�صني 

اأنوار النبوة التي جعلته اإىل اأبد الآبدين جزءاً من عقيدة وعن�رصاً من دين: 

 يـــا م�صجد خـــري الربيـــة اأحمد
 كـــن �صافعـــا لفتى اأتـــى بتذلل
 اأنـــت الذي قـــد كنت قبلـــة اآدم
 لـــوالك مـــا وافـــى لقد�ـــس زائر
 اأنت الـــذي ح�صدتك �صكان ال�صما
من حـــلَّ فيك تقد�صـــت روح له

 

 فلك الهنا بامل�صطفى نلت املنى
 يا م�صجد املهدي وعي�صى والذي
ومل�صطفى البكري فا�صفع باللقا

ليالً مـــن احلرم ال�رصيـــف اأتاكا

 

لـــرياكا اأهلـــه  عـــن  متغربـــاً 

 

حلمـــاكا توجهـــوا   واالأنبيـــاء 
لـــوالك جمـــرداً  الديـــار  تـــرك 

 

هناكا قـــد  والكر�صي   والعر�ـــس 
 مـــن نـــور طـــه بعدمـــا وافاكا
 ملـــا دنـــا وبـــه املنـــا اأدنـــاكا
من بعده كـــن راحمـــاً م�صناكا

 

فلقـــد اأتاك ُمرِّجيـــا ُح�صناكا )43(

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

 وزنبقـــة قد اأ�صبهـــت كاأ�س ف�صة
�صدا�صـــي �صـــكل كل زاويـــة به

 براأ�ـــس ق�صيب من زمـــردة عجب
على راأ�صها االأعلى هالل من الذهب )44(

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

تقول اأعطوين �صيئًا من دنياكم.

 لي�س الت�صوف لب�س ال�صوف واخللقا
فالب�س من الزّي ما تختار منه وقم 

 

 والب�ـــس مالب�س اأهل اهلل من �صيم 
 فـــرب الب�ـــس ديباج قـــد ا�صغله
واآخـــر الب�ـــسٌ للخي�ـــس مرتديا

 

 الأن هـــاذاك مل يحجبـــه ملب�صه

 بل الت�صوف ح�صن ال�صمت واخللق
 فما اللبا�س �صوى ما القلب فيه وقي
 ومـــن حمامد اأخـــالق تفز كتقي
 حب الذي خلق االإن�صان من علق

 وقد غـــدا بحظوظ النف�س ذا علق  
 وذا مع الزي خممور فلم يفق )45(

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

على حرمان نف�صه من �صهوات البدن وملذات احلياة)46(. 
وقال ال�صديقي خمم�صًا: 

 يا فريـــد اجلمال ال جتـــف �صبا
مل ميـــل قلبـــه اإىل الغـــري قلبا

 �صب دمع العيون كال�صحب �صبا
غائبـــاً يف ال�صهود مـــا زال حبا

ملعـــاين بهـــاء ح�صنـــك ي�صبو
 ال وحـــق اجلمال يا نـــور عيني
وجـــالل جـــال غياهـــب عينـــي

 ما حـــال غريكم بقلبـــي وعيني
وو�صـــال الو�صال من حني عيني

ما جزا من يحـــب اإالَّ يحب )47(
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اإبراهيم اخلليل يف  اأثناء زيارته ملقام �صيدنا  اأبياتًا لأتباعه يف  واأن�صد من )الكامل( 
قرية برزة القريبة من دم�صق:

مثلي يحـــّب ومثلكم مـــن يع�صق

 

 من مثلكـــم ملك املحا�صـــن كلها
ملتيـــمَّ عطفـــًة  ودِّي  اأهـــل  يـــا 

 

ملكتـــُم كلِّـــي وحـــزمت اأجمعـــي 

 

 جودوا بو�صل منكـــم يويف الكرى
يـــا �صائريـــن لرامـــٍة واملنحنـــى

 

اأفنـــاء احلمى  واإذا و�صلتـــم قرب 
ـــُه حلَّ مـــن  اأنـــوار  و�صهـــدمُت 

 

 ف�صلـــوا االأحبة اأن يزوروا من �صنى

يا من بهـــم قلُب املعنـــى ُيحرُق

 

اأو مـــن غدا مثلـــي بكـــم متعلُق

 

تتمـــزق حبكـــم  يف   اأح�صـــاوؤه 
ـــق فغـــدوت للوا�صـــي بكـــم اأمتلَّ

 

تتدفـــق اأجفانـــه   ملتيـــم 
ترفقوا  �رصاعـــاً  �صـــريوا  بحياتكم 

 

واالأبـــرق عقيقـــه  الح   وهنـــاك 
ُق وغـــدا لـــواء الو�صـــل فيـــه ُيحَّ

 

 يف �صبهم فلعلهـــم اأن ي�صفقوا )48(

آثار الصديقي ومؤلفاته:
كتب ال�صديقي ر�صائل وكتبًا عدة يف مو�صوعات �صتى: فقهية و�صوفية واأدبية, واألف 
)49( واثنتي ع�رصة رحلة, ونظم �صبعة دواوين �صعرية,  اإىل ذلك اثنتي ع�رصة مقامة  اإ�صافة 
واألفية يف الت�صوف, وت�صع اأراجيز يف علوم الطريقة, واأكرث من اثني ع�رص األف بيت من ال�صعر 

خارجة عن دواوينه, وو�صع اأكرث من ر�صالة يف ترجمة �صيوخه ومريديه )50( .
وغالبية هذا النتاج الوفري الذي بلغ -ح�صب قول املرادي يف �صلك الدرر 222 موؤلفًا 
ما بني جملد وكرا�صتني)51(, و 200 موؤلف ح�صب قول اجلربتي  وال�صيخ ح�صن �صمه)52(, ومائة 
ح�صب قول ح�صن احل�صيني )53( - ما زال خمطوطًا مل يطبع منه �صوى عدد حمدود من الر�صائل, 

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

اهلل بن عبا�س بالطائف, ومكتبة املتحف العراقي وغريها.
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ن�صائم  )نفح  ا�صمها:  طريفة  منظومة  ال�صديقي  م�صطفى  لل�صيخ  اأن  بالذكر  وجدير 
)اأدب  رقم  حتت  البديرية  املكتبة  يف  حمفوظة  وهي   , الأ�صحار(  ج�صامي  بفحيح   الأ�صحار 
موؤلفاته  اأ�صماء  هوام�صها  يف  ناظمها  �صجل  وقد   , ورقة   34 يف  وتقع   ,)291/93 عربي 
اأخرى ذكرها املرادي بعنوان: )عوارف اجلواد التي  اأن له ر�صالة  وتاريخ تاأليفها )54( كما 
مل يطرقهن طارق(, وفيها ترجمة ذاتية ذكر فيها حاله ووقائعه , واأهم الأحداث التي مرت 
به, وقد ذكرت يف �صلك الدرر للمرادي )55(, ولكنها مل ترد عند غريه, ومل تذكر يف ال�صجالت 
اأو  املكتبات,  اإحدى  يف  خمبوءة  كانت  ورمبا  عليها,  الطالع  يل  اأتيح  التي  والفهار�س  
حمفوظة يف جمموع للموؤلف تنتظر من ينف�س عنها غبار الزمن, ويك�صف حمتواها للقراء. 

وتظهر موؤلفات ال�صديقي ور�صائله اأنه كان مو�صوعيًا, ويت�صم بثقافة خ�صبة و�صاملة 
العرفاين على هذه امل�صنفات,  ال�صويف  الديني  الطابع  ا�صتوعبت معارف ع�رصه مع غلبة 
النبهاين  به  ه  واألف موؤلفات نافعة«)56( ونوَّ بالتاأليف  املرادي بقوله: »م�صتغل  وقد و�صفه 
قائاًل: »ومن اأعظم كراماته: كرثة موؤلفاته نظمًا ونرثاً, مع ا�صتغاله بالطريق, والأ�صفار يف 
م�صنفاته,  يف  النظر  دققنا  واذا  النا�س«)57(,  مع  والجتماعات  العبادات  وانواع  الأقطار, 
ف�صنجد اأنها �صملت علومًا �رصعية يف الفقه والتف�صري واحلديث والت�صوف, اإ�صافة اىل العلوم 

اللغوية والأدب العربي, وكتب الرتاجم والرحالت, وفيما ياأتي بيان بذلك:

اأوالً: االآداب ال�رصعية والت�صوف 
الكاأ�س الرائق يف �صبب اختالف الطرائق )58(. 1 .

. ت�صلية الأحزان وت�صلية ال�صجان )59(. 2
الكلمات اخلواطر على ال�صمري واخلاطر )60(. 3 .

العرائ�س )الأ�رصار( القد�صية املف�صحة عن الد�صائ�س النف�صية. 4 .
املورد العذب لذوي الورود يف ك�صف معنى وحدة الوجود )61(.. 5

�رصوح  ثالثة  وعليه   , ال�صحر()63(. 6 )ورد  اأو   ,)62( الأن�صي  والك�صف  القد�صي  الفتح 
للموؤلف نف�صه: )64( .

ال�صياء ال�صم�صي على الفتح القد�صي يف جملدين �صخمني. )خمطوط موجود      أ 
يف مكتبة ت�ص�صرتبيتي يف دبلن , دبلن , اإيرلندا,رقم) 3563( يف 224ورقة.

اللمح الند�صي على الفتح القد�صي)65(  ب  .
املنح الأن�صي على الفتح القد�صي)66(  ت  . 

جريدة املاآرب وخريدة كل �صارب )67(. 4 .
. املدم املدان البكريف بيان بع�س اأق�صام الذكر, وترك الذكر )68( . 5
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وحدة الوجود )69(. 6 .
احلكم الإلهية واملوارد البهية )70(. 7 .

رفع ال�صرت والردا على قول العارف اأروم وقد طال املدى )71(. 8 .
كنوز الأ�رصار )72(. 9 .

احلوا�صي الرافعات الغوا�صي على بع�س كلمات الو�صية ذات ال�رص الفا�صي )73(.. 10
ت�صييد املكانة ملن حفظ الأمانة )74(. 11 .

ر�صف معاين ال�صفا يف الك�صف عن معاين الت�صوف املت�صوف وال�صفا )75(. 12 .
الثغر الب�صام فيمن يجهل من نف�صه املقام )76(. 13 .

التوا�صي بال�صرب واحلق امتثال لأمر احلق )77(. 14 .
الوارد الطارق واللمح الفارق )78(. 15 .

الهدية الندية لالأمة املحمدية )79(. 16 .
املوارد البهية يف احلكم الإلهية على احلروف املعجمية ال�صهية )80(. 17 .

�رصح على ورد الو�صائل )81(. 18 .
�رصح على حزب الإمام ال�صعراين )82(. 19 .

�رصح على �صالة العارف ال�صيخ حميي الدين بن عربي )83(. 20 .
�رصح على �صالة الأ�صتاذ ال�صيخ حممد البكري )84(. 21 .

�رصح على )�صالف ُتريك ال�صم�س( لالإمام اجليلي )85(. 22 .
املنهل العذب ال�صائغ لوراده يف ذكر خلوات الطريق واأوراده )86(. 23 .

. بهجة الأذكياء يف التو�صل بامل�صهور من الأنبياء)87(. 24
. التو�صل الأ�صمى بالأ�صماء احل�صنى )88(. 25

ثانياً: مدائح نبوية و�صلوات حممدية 
الدر الفائق يف ال�صالة )89( على اأ�رصف اخلالئق )90(. 1 .

للر�صالة  تف�صيل  )وهي  الربية  خري  على  ال�صالة  يف  الربية  )ال�صلوات(  ال�صالة  2 .
ال�صابقة( )91( .

مدحة ال�صبت: رافع عطائي ونافع دائي برفع برقع اأدوائي )92(. 3 .
�صلى اهلل عليه و�صلم -  اأو ر�صحة ال�صفا يف  منحة الو�صول يف مدحة الر�صول – . 4
اأ�صعار يف مدح امل�صطفى  – �صلى اهلل عليه و�صلم- جمموع  امتداح امل�صطفى 

�صلى اهلل عليه و�صلم( )93(
الرو�صات العر�صية على ال�صالة امل�صي�صية )94(. 5 .
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لكتابه  خمت�رص  وهو   6 .)95( م�صي�س  ابن  �صالة  يف  للتدهي�س  الرافعات  اللمحات 
)كروم عري�س التهاين يف الكالم على �صلوات ابن م�صي�س الدائي ( )96( .

الورد املنحول يف مولد امل�صطفى الر�صول )97(. 7 .
. الهبات الأنورية على ال�صلوات الأكربية )98(. 8

نوافح امل�صك اخلتام يف التو�صل باأ�صهر العام )99(. 9 .
الذخرية املاحية لالآثام يف ال�صالة على خري الأنام )100(. 10 .

اللمح الندية يف ال�صلوات املهدية . 11 .
النوافح القربية الكا�صفة عن خ�صائ�س الذات املهدية . 12 .

الهدية الندية لالأمة املحمدية الكا�صفة عن خ�صائ�س الذات املهدية. 13 .
�رصحه على الق�صيدة الهمزية يف املدائح النبوية التي ت�صمى اأمة القرى . 14 .

في�س القدو�س ال�صالم على �صلوات �صيدي عبد ال�صالم. 15 .
ال�صلوات النبوية ال�صافعة ذات املرّبات الآلهية النافعة )101(. 16 .

. النفحات الربيبية على ال�صلوات البكرية )102(. 17
املدد البكري على �صلوات البكري )103(. 18 .

الفيو�صات البكرية على ال�صلوات البكرية )104(. 19 .

ثالثا: عادات وتقاليد �صوفية 
الن�صيحة ال�صنية يف معرفة اآداب ك�صوة اخللوتية )105(.. 1

الو�صية اجللية )106( لل�صالكني طريقة اخللوتية )107(. 2 .
. هدية الأحباب فيما للخلوة من ال�رصوط والآداب )108(. 3

جمع املوارد من كل �صارد )109(. 4 .
منهاج العارف املتقي , ومنهاج ال�صالك املرتقي )110(. 5 .

احلوا�صي ال�صنية على الو�صية احللبية )111(. 6 .
بلوغ املرام يف خلوتية ال�صام )112(. 7 .

نظم القالدة يف معرفة كيفية جلو�س املريد على ال�صجادة )113(.. 8
. ر�صالة ال�صحبة التي اأنتجتها اخلدمة واملحبة )114( . 9

الأمثال امليدانية يف الرتبة الكيالنية )115(. 10 .
اللوائح امللمحة دهرا يف فوائح ليلة الزهر )116(. 11 .
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رابعاً: فقه وعقيدة 
املطلب التام ال�صوي على حزب الإمام النووي )117(.. 1

�رصح على ر�صالة �صيدي ال�صيخ اأر�صالن الدم�صقي )118(. 2 .
ال�صيوف احلداد على اأهل الزندقة والأحلاد . 3 .

خام�صاً: اأدعية وابتهاالت �صوفية 
. اأوراد ليايل الأ�صبوع واأيامه )119(. 1

. اجلوهرة )دعاء( )120(. 2
الأوراد )121(. 3 .
اأدعية )122(. 4 .

. ق�صيدة ابتهالية )123(. 5
الأوراد البكرية يف ال�صلوات البكرية )124(. 6 .

جمموع �صلوات واأوراد )125(. 7 .
. منظومة ال�صتغفار , مع �رصح لأحمد بن اأحمد البخاري الدمياطي )126( . 8

. ) ورد الأ�صواق )127. 9
. ) الفيو�صات البكرية على ال�صلوات البكرية )128. 10

. بهجة الأذكياء يف التو�صل بامل�صهور من الأنبياء )129( . 11
البتهالت ال�صامية والدعوات النامية )130(. 12 .
التو�صالت املعظمة باحلروف املعجمة )131(. 13 .

. ) الفوز الأ�صنى بالأ�صماء احل�صنى )132. 14
اأ�صماء اهلل احل�صنى “منظومة” )133(. 15 .

. ) �صبيل النجاة واللتجاء يف التو�صل بحروف الهجاء )134. 16
العمدة العدة املخل�صة من ال�صدة )135(. 17 .

�صاد�صاً: يف ال�صنة واحلديث النبوي ال�رصيف
. ال�صلوات اجلامعة مبحبة اخللفاء اجلامعة )لبع�س ما ورد يف ف�صائل اخللفاء()136(. 1

الأربعون املورثة النتباه فيما يقال عند النوم والنتباه. 2 .
العبدية  بالذات  املب�رصات  الغرر  يف  العندية  احل�رصات  يف  املنت�رصات  ال��درر  3 .

املحمدية .
اليم املواج يف ذكر اأحاديث الإ�رصاء واملعراج )137(. 4 .
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�صابعاً: االأدب العربي )على الباحث ال�صري على نف�س التقيم ال�صابق، فال 
يجوز له اأن ي�صتخدم عدة طرق للتقيم يف بحثه(

ديوان الروح والأرواح, وعنوان الروح والأرواح )138(. 1 .
�رصح على ق�صيدة املنفرجة لأبي عبد اهلل النحوي. 2 .

على  �رصح  وهي  الغزايل  احلجة  منفرجة  على  الكالم  يف  ال��الآيلء  جلة  اقتحام  3 .
ق�صيدة الإمام الغزايل التي مطلعها:

ال�صدة اأودت باملهج       يارب فعجل بالفرج )139(
�رصح على بيت من تائية ابن الفار�س. 4 .

 . الدمغة الن�رصية املحمدية يف ال�صيغة النظرية الأحمدية )140(. 5
 . فتح ن�صائم الأ�صحار بفحيح ج�صامي الأ�صحار )منظومة يف موؤلفات البكري()141(. 6
بيتًا   7 .214 يف  الرجز  بحر  من  )منظومة  ال�صعيد  موفق  وم�صتهى  املريد  بلغة 

مبحتوى �صويف()142(.
. الب�صط التام يف نظم ر�صالة ال�صيوطي املقدام )تتعلق برد الدعاوي الكاذبة( )143(. 8

األفية يف الت�صوف, ت�صم نحو 1200 بيت تتناول اأهم اأ�ص�س الت�صوف )144(. 9 .
اجلواب ال�صايف واللباب الكايف )اأرجوزة يف الت�صوف( )145(. 10 .

, وت�صتمل على املقامات الآتية: مقامات البكري ال�صديقي )146(. 11
العمامة اليمنية يف املقامة اليمنية )يف و�صف بالد اليمن(.   أ 

بالد  و�صف  )يف  امل�رصية  العنقاء  املقامة  يف  الق�رصية  الورقاء  احلمامة    ب 
م�رص(.

)يف  الغرابية  الكرامية  املقامة  يف  الإفرازية  الغ�صابية  الإمامة  فخامة    ت 
و�صف احلجاز(.

الكمامة الرنج�صية ال�صند�صية يف املقامة الأن�صية القد�صية )يف و�صف بالد    ث 
ال�صام وفل�صطني(.

الغمامة املغربية يف املقامة املغربية تناول فيها و�صف بالد املغرب.   ج 
املقامة الرومية واملدامة الرومية. 12 .

املقامة العراقية واملدامة الإ�رصاقية. 13 .
املقامة ال�صامية واملدامة ال�صافعية. 14 .

ال�صم�صامة الهندية يف املقامة الهندية )يف و�صف بالد ال�صام وفل�صطني(. 15 .
املدامة ال�صامية يف املقامة ال�صامية. 16 .

الدعامة الأ�صية يف املقامة النابل�صية )147(. 17 .
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ثامناً: رحالت 
اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية )148(. 1 .

�صنة  م�رص  اىل  نابل�س  من  رحلته   2 .)149( امل�رصية  بالرحلة  الن�رصية  النحلة 
1132ه�,1726م.

تفريق الهموم وتغريق الغموم يف الرحلة اىل بالد الروم )150(. 3 .
احللة الذهبية يف الرحلة احللبية )151(. 4 .

احللة الفانية ر�صوم الهموم والغموم يف الرحلة الثانية اىل بالد الروم )152(. 5 .
اخلطرات الثانية الأن�صية للرحلة الدانية القد�صية )153(. 6 .

ك�صف ال�صدا وغ�صل الران يف زيارة العراق وما والها من البلدان )154(. 7 , رحلتة 
من ا�صتانبول اىل بغداد يف 3 حمرم �صنة 1139 ه�, 1726م .

الفي�س اجلليل يف اأرا�صي اخلليل )155(. 8 .
برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام )156(. 9 . 

رد الإح�صان يف الرحلة اإىل جبل لبنان )157( .. 10
ملع برق املقامات العوال يف زيارة �صيدي ح�صن الراعي وولده عبد العال )158(. 11 .

احللة احلقيقية ل املجازية يف الرحلة احلجازية )159(. 12 .
احللة الر�صوانية الدانية يف الرحلة احلجازية الثانية )160( .. 13

تا�صعاً: تراجم 
. )  الكوكب الثاقب فيما ل�صيخنا من املناقب )161. 1

الثغر البا�صم يف ترجمة ال�صيخ قا�صم .
الفتح الطري اجلني يف بع�س ماآثر �صيخنا عبد الغني )النابل�صي(.           2 .

ال�رصاط القومي يف ترجمة ال�صيخ عبد الكرمي )ال�رصباتي ترجيحا(. 3 .
عوارف اجلواد التي لم يطرقهن طارق )162( )سيرة ذاتية تتضمن ذكر حاله ووقائعه 

من ابتدائه إلى انتهائه(.
مرهم الفوؤاد ال�صجي يف ذكر ي�صري من ماآثر �صيخنا الدكدكجي )163(. 4 .

موا�صيع اأخرى: 
الفرق املوؤذن بالطرب يف الفرق بني العجم والعرب )164(. 1 .

�صادحة الأزل )165(. 2 .
حزب اجلماعة والعت�صام )166( .. 3
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اهلوامش:

يف فهر�س الفهار�س للكتاين , طبعة الغرب الإ�صالمي: )اأبو املواهب( بدل ) اأبو حممد(  1 .
اأنظر اجلزء 2: 223, 224, ويف اإحتاف ال�صديق بخال�صة اآل ال�صديق, اأبو الفتوح انظر 
حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري, اإحتاف ال�صديق بخال�صة اآل ال�صديق خمطوطة 
دار الكتب امل�رصية رقم 1788/ 1833, �س: 2. ويف �صلك الدرر للمرادي اأبو املعارف 

,قطب الدين , 201:4.
انظر �صل�صلة ن�صبه يف جمموع رحالت البكري, خمطوطة املدينة املنورة, مكتبة عارف  2 .
حكمت رقم 3840,, واأنظر ترجمته بخط ولده, حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري 
ال�صديقي يف: اإحتاف ال�صديق بخال�صة اآل ال�صدِّيق, خمطوطة دار الكتب امل�رصية رقم 
1788/ 1833, �س: 2-3 , البكري ال�صديقي, خمطوطة اخلمرة احل�صية يف الرحلة 

القد�صية.
انظر, ليندا �صيل�رص, دم�صق يف القرنني الثامن ع�رص والتا�صع ع�رص, ترجمة عمرو املالح,  3 .
دينا املالح )دم�صق, 1998م(, �س 189, ابن كنان, املواكب ال�صالمية يف املمالك 
 ,K.A Rafeq ,76 :1 ,)واملحا�صن ال�صامية )دم�صق: من�صورات وزارة الثقافة, 1992م
D ,1783 -1723 Damascus of province The.97 , وم�صطفى البكري ال�صديقي 
الدم�صقي اخللوتي, خمطوط برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام, درا�صة وحتقيق. د. 

غالب عناب�صة, )عمان: دار الفكر, 2009م( �س: 5.
انظر تفا�صيل اأكرث عن وفاته يف: حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي,  4 .
الكتب  دار  يف  حمفوظة  ن�صخة  منه  خمطوط  ال�صدِّيق,  اآل  بخال�صة  ديق  ال�صِّ اإحتاف 
امل�رصية, حتت رقم 1788 / 1833, �س: 9, يو�صف النبهاين, جامع كرامات الأولياء, 
واآثار  املوؤلفني  اأ�صماء  العارفني  هدية  يف  البغدادي  با�صا  اإ�صماعيل  وذكر   .472  :2
اأن  اأكدوا  لل�صيخ  ترجموا  ن  ممَّ العديد  لأن  خطاأ,  وهو  دم�صق  يف  تويف  اأنه  امل�صنفني 

وفاته يف القاهرة, واأن مقامه موجود ُيزار حتى اليوم يف القرافة الكربى.
اأنظر,  الأق�صام  اأرفع  من  وهو  كتاب,  من  اأو  حفظ  من  ال�صيخ  لفظ  �صماع  هو  ال�صماع  5 .
اللطيف  الوهاب عبد  النواوي, حتقيق عبد  الراوي يف �رصح تقريب  ال�صيوطي, تدريب 

)املدينة: ط1, 1379(
اأ�صل  الطالب  اإىل  ال�صيخ  اأن يدفع  املناولة �رصبان: مقرونة بالإجازة, ومن �صورها  6 .
روايته  له  اأجزت  اأو  فاروه,  فالن  عن  روايتي  اأو  �صماعي  »هذا  له:  ويقول  له  �صماعه 
عني ثم يبقيه معه متليكا اأو لين�صخه« واملجردة اأن يناوله مقت�رصاً على قوله: » هذا 
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�صماعي« , فال جتوز بها الرواية على ال�صحيح الذي قاله الفقهاء واأ�صحاب الأ�صول, 
الرواية  علم  يف  الكفاية  البغدادي,  اخلطيب   ,270-268 �س:  ال�صابق,  امل�صدر  اأنظر 
)القاهرة: مطبعة ال�صعادة, 1972( , �س: 466, د. عبد اجلليل عبد املهدي, املدار�س يف 

بيت املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي, مرجع �صابق, 139: الهام�س.
وهي اأن يكتب ال�صيخ م�صموعه حلا�رص اأو غائب بخطه اأو باأمره وهي �رصبان جمردة  7 .
اإليك ونحوه من عبارات الإجازة, انظر  اأو  من الإجازة, ومقرونة باإجازتك ما كتبت, 
بيت  املدار�س يف  املهدي,  اجلليل عبد  د. عبد  , �س: 279,  الراوي  تدريب  ال�صيوطي, 

املقد�س يف الع�رصين الأيوبي واململوكي, 1: 139,الهام�س.
ذكر يو�صف النبهاين يف هذا ال�صياق اأن ال�صيخ م�صطفى البكري اأملح يف ر�صالة خمطوطة  8 .
له بعنوان )ال�صيوف احلداد يف اأعناق اأهل الزندقة والإحلاد اأن ال�صيخ النابل�صي اأجازه 
القادرية  وبالطريقة  املائتني  عن  زادت  التي  وموؤلفاته  بكتبه  واليقظة  املنام  يف 

والنق�صبندية يو�صف النبهاين, جامع كرامات الأولياء 2: 481.
حممد كمال الدين بن م�صطفى البكري ال�صديقي, اإحتاف ال�صديق بخال�صة اآل ال�صديق  9 .

خمطوط, �س: 3 وما بعدها, املرادي, �صلك الدرر 4: 191- 192.
. انظر, املرادي �صلك الدرر, 4: 190. 10

يخالف اجلربتي بذلك غالبية من ترجموا للبكري ال�صديقي حيث اأجمعوا على اأنه ولد  11 .
ون�صاأ يف دم�صق, ثم عا�س �صطراً من حياته يف بيت املقد�س بعد زواجه فيها. انظر, 

اجلربتي, عبد الرحمن بن ح�صن, عجائب الآثار يف الرتاجم والخبار, 1: 426.
. امل�صدر نف�صه, 1: 247. 12

البكري,   , 13 .198-191  :4 ال��درر,  �صلك  امل��رادي,  يف  ال�صديقي  اأخبار  من  طرفا  انظر 
احتاف ال�صديق بخال�صة اآل ال�صديق, خمطوط, �س:1-11, بروكلمان , تاريخ الأدب 
العربي 8: 301-306, الكتاين, فهر�س الفهار�س , طبعة الغرب الإ�صالمي, 2: 223-

224, اجلربتي, عبد الرحمن بن ح�صن, عجائب الآثار يف الرتاجم والأخبار, 1: 246, 
النبهاين, يو�صف, جامع كرامات الأولياء 2: 471, كحالة عمر ر�صا, معجم املوؤلفني, 

. 271 :12
ال�صدِّيق,  اآل  ال�صديق بخال�صة  اإحتاف  الدين بن م�صطفى  البكري, حممد كمال  انظر  14 .

�س:6
, وقد �صوغ اجلربتي كرثة تنقل  ملزيد من التف�صيل انظر اجلربتي, عجائب الآثار 247:1. 15
البكري بني البلدان بقوله: »ورحل اإىل جّل الأقطار لبلوغ اأجلِّ الأوطار, كما داأب على 

ذلك ال�صلف, ملا فيه من اكت�صاب املعاين وال�رصف, امل�صدر نف�صه 1: 246.
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يوجد يف مكتبة عارف حكمت يف اململكة العربية ال�صعودية خمطوط بعنوان: )جمموعة  16 .
رحالت البكري( عدد �صفحاته: )211(, ورقم حفظه يف املكتبة 900/192, 3840 

وقد كتب النا�صخ اأ�صماء الرحالت على النحو الآتي: 
3- الرحلة اىل جبل لبنان 2- الرحلة اىل بالد الروم1- الرحلة احلجازية الثانية

6-الرحلة القد�صية الثانية5- الرحلة القد�صية الأوىل4-الرحلة امل�رصية

9-الرحلة العراقية8-الرحلة لزيارة ح�صن الراعي وولده عبد العال7-الرحلة اإىل برزة واملقام

�صجالت املحكمة ال�رصعية, �صجل رقم ........... )ما رقم ال�صجل( 17 .
. اجلربتي, عجائب الآثار, 1: 247. 18

اأنظر, م�صطفى البكري ال�صديقي املقد�صي, برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام, درا�صة  19 .
وحتقيق, د. غالب عناب�صة, �س: 18, وانظر حممد الربعي, ف�صائل ال�صام ودم�صق, �س: 
61- 67. حيث ذكر فيهما اأن مقام اإبراهيم عليه ال�صالم يف قرية برزة من الأمكنة التي 
ي�صتجاب فيها الدعاء اإ�صافة اإىل مغارة الأربعني وجامع بني اأمية. وجدير بالذكر اأن 
البكري َحَر�س يف العديد من موؤلفاته ور�صائله على الرد على منكري زيارة املقامات 
وقبور الأولياء, ومن ذلك قوله يف اإحدى ر�صائله: »واإذا كانت الكرامة بخلق اهلل تعاىل 
ملن اأراد يف حياته, فله اأن يخلقها له بعد وفاته, وقد ثبتت يف حياتهم, فال انقطاع 
باآثارهم  انقطاعها, فكانت زيارتهم والتربك  لها بعد وفاتهم لعدم وجود دليل على 
اإىل اهلل يف احلوائج لأجل ق�صائها �صبب لنيل كل  اأمراً مندوبًا مطلوبًا, والتو�صل بهم 
مرغوب« وقوله يف مو�صع اآخر: »فمنكر الزيارة غي حمّق, وامل�صتدل لها بحديث: »ل 
ت�صد الرحال اإل اإىل ثالثة م�صاجد« فمتنعت, وقد رد على من كرهها اأ�صاطني العلماء 
اأحاديث كثرية منها قوله �صلى اهلل  اأبلغ رد, وي�صهد للراوين عليه  وحتارير الف�صالء 
عليه و�صلم: »من زار قربي وجبت له �صفاعتي, وقوله: »من حج ومل يزرين فقد جفاين« 
 .113  -112 �س:  واملقام,  برزة  زي��ارة  يف  الأ�صقام  برء  ال�صديقي,  البكري  انظر, 
اجلواب  احلليم,  بن عبد  اأحمد  تيمية,  ابن  ينظر,  القبور  زيارة  ينكر  اآراء من  وملعرفة 
الكربى  الفتاوي  تيمية,  وابن  دار اجليل, 1997م(,  )بريوت:  املقابر  زوار  الباهر يف 

)بريوت: دار الكتب العلمية 1988م(.
البكري ال�صديقي, اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية, �س: 1. 20 .

مكتبة  يف  واملحفوظة  املخطوطة  رحالته  جمموع  �صمها  التي  الرحالت  من  وهي  21 .
عارف حكمت يف املدينة املنورة حتت رقم 3840.

امل�صدر نف�صه. 22 .
عمار توفيق بدوي)ال�صيخ(, التذوق الأدبي لورد ال�صحر )باقة الغربية, مركز الدرا�صات  23 .



املقدس��ي  الدمش��قي  الصديق��ي  البك��ري  الش��يخ مصطف��ى 

وآث��اره حيات��ه  )1688-1749م(  )1099-1162ه���(  أ.د حسن عبد الرحمن سلوادياخللوت��ي 

220

الإ�صالمية واملخطوطات والإفتاء يف اأكادميية القا�صمي, 2007م(, �س: 13.
البكري ال�صديقي, برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام, حتقيق د. غالب عناب�صة, �س:  24 .

.28 -21
. وال�صيخ احلفناوي هو �صم�س الدين اأبو املكارم حممد بن �صامل احلفناوي  نف�صه �س: 40. 25
امل�رصي ال�صافعي اخللوتي, وهو اأعظم خلفاء ال�صيخ م�صطفى البكري, وقد ورد ا�صمه 
يف قائمة م�صايخ الطريقة اخللوتية وخلفائها. ولد ببلدة جفنا بالق�رص قرب بلبي�س �صنة 
1100ه�, وبها ن�صاأ, وتلقى العلم على م�صايخ ع�رصه مثل: حممد البديري الدمياطي 
القد�س  زار  والتدري�س.  بالإفتاء  واأجازوه  امللوي  يو�صف  وال�صيخ  امليت  بابن  ال�صهري 
والتقى البكري ال�صديقي, واأخذ عنه الطريقة اخللوتية يف زياره الأوىل مل�رص, وما لبث 
اأن جعله البكري خليفة له يف م�رص واأذن له باملبايعة والتخليف واأخذ العهود على 
اإمام العلماء العاملني والأولياء العارفني, �صهد له  املريدين, وكان ال�صيخ احلفناوي 
معا�رصوه بالتقدم يف العلوم, وكان على جمال�صه هيبة ووقار, ول ي�صاأله اأحد ملهابته 
وجاللة قدره. انظر ترجمته يف: املرادي, �صلك الدرر, 4: 49- 50, اجلربتي, عجائب 
الآثار, 2: 354, م�صطفى البكري ال�صديقي, برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام, �س: 
40 )الهام�س(, ليلى علي م�رصي, �صجرة النور الزكية يف تراجم ال�صادة م�صايخ طريقة 
القا�صمي اخللوتية اجلامعة, )باقة الغربية: مركز الدرا�صات الإ�صالمية واملخطوطات 
يف اأكادميية القا�صمي, 1427ه�/ 2006م( �س: 112- 118 وقد ورد يف هذا املرجع 
�س: 13 ن�س العهد الذي اأر�صله البكري اإىل احلفناوي لياأخذه على املريدين واملن�صوين 

حتت لواء هذه الطريقة.
اجلربتي, عجائب الآثار, 247:1. 26

م�صطفى اأ�صعد اللقيمي الدمياطي, موانح الأن�س برحلتي لوادي القد�س, خمطوط, منه  27 .
ن�صخة م�صورة يف �رصيط رقم 602 من الن�صخة الأ�صلية املحفوظة يف اخلزانة بالرباط 
حتت رقم 142ك , �س:51-52. وانظر الن�صخة املحققة من هذه املخطوطة, حتقيق 
الإ�صالمية  الدرا�صات  مركز  الغربية,  )باقة  واآخرون  املغربي  الرحمن  عبد  د.  وتعليق 

واملخطوطات, 2004م(, �س: 86.
امل�صدر نف�صه وال�صفحة نف�صها. 28 .

الكتاين, فهر�س الفهار�س, 223:1. 29 
- �س:159. 30  , ع�رص  الثاين  القرن  يف  القد�س  اأهل  تراجم  احل�صيني,  اللطيف  عبد  ح�صن 

.160
نف�صه وال�صفحة نف�صها 31 .
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�صلك الدرر 195:4. 32 
. اجلربتي, عجائب الآثار , 246:1- 247. 33

اأنظر اإجازته لل�صيخ حممد مرت�صى الزبيدي, ن�صخة م�صورة حمفوظة يف مكتبه احلرم  34 .
املكي ال�رصيف, رقم 267 وعنوان املخطوط, اأ�صانيد ال�صفاريني �س: 46. انظر اأي�صا 
 , العلمية  اأحمدال�صفاريني, حياته وجهوده  ال�صيخ عكرمة �صربي واآخرون, حممد بن 

وقائع ندوة اأقامتها دار الفتوى والبحوث الإ�صالمية, طولكرم,1999م �س:24
. املرادي, �صلك الدرر, 4: 194. 35

اجلربتي, عجائب الآثار, 1: 247, النبهاين, جامع كرامات الأولياء , 2: 473. 36 ولتعرف 
املزيد من �صمائله ينظر, عمار توفيق بدوي, التذوق لورد ال�صحر, �س: 12.

املرادي, �صلك الدرر, 198-195:1. 37
اأ�صامة النق�صبندي , خمطوطات الأدب يف املتحف العراقي, ) الكويت: معهد املخطوطات  38 .

العربية, 1985م( , �س:238
بكري �صيخ اأمني, مطالعات يف ال�صعر اململوكي والعثماين, )بريوت: دار الآفاق اجلديدة,  39 .

1979م( , �س:309.
ا�صمها: الب�صط التام يف نظم ر�صالة ال�صيوطي املقدام, وهي تتعلق برد الدعاوى الكاذبة  40 .

بالولية, اأنظر, بروكلمان تاريخ الأدب العربي, 304:8 .
�صاكنني يف الأ�صل  41 .

. م�صطفى البكري ال�صديقي, اخلمرة احل�صية يف الرحلة القد�صية, خمطوط , �س: 12. 42
.  )امل�صدرال�صابق , �س: 3411. 
.  )امل�صدر ال�صابق, , �س: 444. 

. امل�صدر ال�صابق, �س:7. 45
الأبيات ت�صري كما هو وا�صح اإىل تغري يف مفهوم ال�صوفية يف الع�رص العثماين, فاإذا  46 .
كان من �صمت اأهل الت�صوف قبل هذا الع�رص لب�س اخلي�س والزهد يف متع الدنيا, فقد 
اأ�صبح ذلك وغريه م�صموحًا به لدى �صوفية الع�رص العثماين, حول تغري مفهوم ال�صوفية 
يف الع�رص العثماين , اأنظر د. ح�صن عبد الرحمن �صلوادي, معامل القد�س ومزاراتها يف 
رحلتي البكري ال�صديقي, واللقيمي الدمياطي, جملة جممع اللغة العربية الفل�صطيني, 

ع: 2 , 2002م, �س:25, وما بعدها.
املرادي, �صلك الدرر 4: 198. 47 )من هنا وحتى اآخر احلوا�صي منط اخلط خمتلف, فعلى 

ل( الباحث توحيد الرتقيم, وخط 12 هو املف�صّ
. البكري ال�صديقي, برء الأ�صقام يف زيارة برزة واملقام, �س: 127- 128. 48
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يوجد يف مكتبة املتحف العراقي ببغداد جمموع ي�صم �صت مقامات للبكري ال�صديقي  49 .
حتت رقم 6208 , ويقع املجموع يف 649 �صفحة, وت�صف كل مقامة بلداً مثل: اليمن 
واملجموع  املغرب,  وبالد  وفل�صطني  ال�صام  وبالد  والعراق  والهند  واجلزائر  وم�رص 
وعليها  )1151ه����-1538م(,  �صنة  �صالمة  خادمه  ن�صخة  موؤلفه,  حياة  يف  من�صوخ 
مقابلة. اأنظر البغدادي, هدية العارفني 477:2 , اأ�صامة النق�صبندي, خمطوطات الأدب 

يف املتحف العراقي )الكويت: معهد املخطوطات العربية, 1985م( , �س: 600. 
. املرادي �صلك الدرر, 4: 195. 50

. )نف�صه فقط(  نف�صه �س: 195. 51
. اجلربتي: عجائب الآثار 1: 247, وانظر النبهاين, جامع كرامات الأولياء 2:474. 52

احل�صيني , تراجم اهل القد�س يف القرن الثاين ع�رص , �س: 103. 53
حبي�س  بن  حممد  ال�صيخ  )مكتبة  البديرية  املكتبة  خمطوطات  فهر�س  �صالمة,  خ�رص  54 .

املقد�صي: اإدارة الأوقاف القد�س, 1987م( 2: 542.
املرادي , �صلك الدرر , 2: 197. 55 .

. امل�صدر نف�صه )ال�صابق(, 4: 191, 195. 56
. النبهاين, جامع كرامات الأولياء, 2: 474. 57

انظر   , 58 .3283  ,  3056 برلني  خمطوط   , ال�صوفية  يف  املختلفة  الجتاهات  يتناول 
بركلمان: 8: 302 

�صنة  واأكمله   , ه�  59 .1126 �صنة  املقد�س  بيت  من  القريبة  املاحلة  قرية  يف  كتابته  بداأ 
1128ه� , ويتناول احلب الإلهي يف ن�صاأته واأحواله وتاأثرياته, خمطوط برلني, 3118, 

انظر بروكلمان , 8: 302 
الكمالت, يف �صلك الدرر , 4: 198. 60 

, انظر بروكلمان ,  خمطوط , الإ�صكندرية ت�صوف 23, القاهرة 95/2, برلني: 3488. 61
 308 :8

خمطوط, القاهرة, 2: 125 , 7: 224 , برلني 3283. 62 , ومنه ن�صخة م�صورة يف مركز 
الوثائق واملخطوطات , ويف مكتبة مكة املكرمة ن�صخة خمطوطة من ورد ال�صحر دون 
, باجلامعة الأردنية على �رصيط رقمي 380 م�صور يف  �رصوحه وعدد �صفحاتها: 9 

الأ�صل يف جامعة برن�صتون رقم 2052 جمموعة جاريت.
الورد لغة: املوافاة اإىل ال�صئ, فيقال للماء الذي يورد ورداً, وما ورد من جماعة الطري  63 .
ليلة  كل  لفالن  يقال:  الكرمي,  القراآن  من  اجلزء  اأو  الن�صيب  وال��َورد  ِوْرد,  فهو  والإبل 
ورد؛ اأي مقدار معلوم من القراآن يقروؤه واجلمع اأوراد والورد ا�صطالحًا: ما ي�صل بك 
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ويوفيك اإىل �صتى اآخر وهو يف مفهوم ال�صوفيه: جمموع اذكار واأدعية وعبادات يرتبها 
الإن�صان على نف�صه بق�صد مناجاة الرب �صبحانه وتعاىل والتذلل بني يديه؛ وفاء بحق 
العبودية ويرددها املريد عادة بعد �صالة ال�صبح واملغرب. انظر, ابن منظور, جمال 
الدين حممد بن مكرم, ل�صان العرب )بريوت: دار �صادر, ف�صل الواو, 3: 457- 458. 
للكلمة  ال�صطالحي  املعنى  مع  اللغوية  املعاين  هذه  بدوي  توفيق  عمار  جمع  وقد 
باإيجاز يف بحثه عن ورد ال�صحر للبكري اأنظر, عمار توفيق بدوي, التذوق الأدبي لورد 
حقائق  عي�صى,  القادر  عبد  يف:  للورد  اأخرى  تعريفات  وانظر   .19-17 �س:  ال�صحر, 
عن الن�صوف )عمان: املطبعة الوطنية, 1401ه�/ 1981م( �س: 226, �صعيد حوى, 

تربيتنا الروحية )بريوت: دار الكتب العربية , 1979(. 1: 13.
 64 .62/59 الظاهرية  دم�صق/   ,  213/2 القاهرة   ,  6/25 فوائد  ال�صكندرية  خمطوط, 
الفتح  الأن�صي يف  الك�صف  هكذا,  الدرر  �صلك  وعنوانه يف   ,  303 :8 بروكلمان  انظر   ,
وقال  الدرر,  �صلك  يف  ال�رصوح  هذه  اأ�صماء  وردت  وقد   .  198 :4 الدرر  �صلك  القد�صي, 
املرادي اإنها من تاأليف البكري ال�صديقي, وذكرها بروكلمان مع اختالف يف الألفاظ 

مع �رصوح اأخرى على النحو الآتي:
ه�, منه  ال�صياء ال�صم�صي للموؤلف نف�صه , بداأه �صنة 1123ه�, واأنهاه �صنة 1138  أ 
ن�صخة يف القاهرة 205/2, باتنه, اجلزائر, 156/1, ومنه خمت�رص بعنوان: 
اللمح القد�صي, خمطوط , هامبورج املهد ال�رصقي, 11/14, دم�صق, الظاهرية, 

156/6 , الإ�صكندرية , فوائد , 16.
املنح النف�صي ملحمد امل�صي�صي بن خليل القاوقجي الطرابل�صي احلنفي, خمطوط,    ب 

القاهرة 364/1 .
اإر�صاد املريدين يف معرفة كالم العارفني لعمر بن جعفر ال�صرباوي, طبع يف    ت 

بولق , �صنة 1292 .
اخلفي  ال�صوت  وا�صتمع  الأمور  يف  النظر  ودقق  فطن  ومعناها  َنِد�َس  فعلها  الند�صي:  4 .
�رصيعًا, فهو َنْد�ٌس وَنِد�ْس, ويقال اأي�صًا: َند�س فالنًا ب�صئ ند�صًا: طعنه به خفيفًا وند�صه 
بكلمة: لذعه بها ب�صوت خفي. »ويبدو اأن معنى الكلمة هنا هو بيان ما دق من املعاين 
يف الورد انظر, املعجم الو�صيط 2: 918, عمار توفيق بدوي التذوق الأدبي لورد ال�صحر, 

�س: 31.
. املرادي �صلك الدرر, 3:195. 5

يف �صلك الدرر ورد العنوان هكذا: جريدة املاآرب وخريدة كل �صارب و�صارب , »املرادي, �صلك  6 .
الدرر, 4: 197 حمفوظة يف مكتبة برلني حتت رقم 3661 , انظر بروكلمان , 8: 304 
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, املرجع نف�صه وال�صفحة نف�صها خمطوط برلني, 3727. 7
خمطوط املو�صل , 143 , املرجع نف�صه , 8: 305. 8 

, املرجع نف�صه وال�صفحة نف�صها خمطوط ليبزج , 850. 9
ورد ا�صمه يف بروكلمان, 8: 306. 10 هكذا »رفع ال�صرت والر�صاء عن قول العارف: اأروم وقد 
طال املرام وهو �رصح لأحد اأبيات تائية عمر بن الفار�س, خمطوط , ملحق املتحف 

الربيطاين 246, والت�صويب من �صلك الدرر , 197:4 
 : خمطوط مع �رصح حمفوظ يف مكتبة الزيتونة / تون�س, 3: 238 , انظر بروكلمان , 8. 11

 306
خمطوط , ال�صكندرية , ت�صوف , 1/39 , انظر بروكلمان , 8: 306. 12

�صالمة,  انظر خ�رص   , ورقمها 241/16. 13  القد�س  البديرية يف  املكتبة  ن�صخة يف  منه 
فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية, 2: 162 

انظر, املرادي, �صلك الدرر, 4: 197 , 196. 14 
امل�صدر نف�صه وال�صفحة نف�صها  15 .

امل�صدر نف�صه 16 .
امل�صدر نف�صه 17 .
امل�صدر نف�صه 18 .

خمطوط,  البهية  واملوارد  الإلهية  احلكم  هكذا:  ا�صمها  ورد   ,  19 .305  :8 بروكلمان,  يف 
ليبزج , 850 
امل�صدر نف�صه  20 .
امل�صدر نف�صه 21 .

نف�صه وعنوان هذا ال�رصح كما ذكر البكري والنبهاين »الهبات الأنورية على ال�صلوات  22 .
اأوراد, �س:  ال�صديقي, جمموع  البكري  انظر  الدين بن عربي,  ل�صيدي حميي  الأكربية 

156, يو�صف النبهاين, جامع كرامات الأولياء, 21: 475.
امل�صدر. 23 .

انظر املرادي, �صلك الدرر, 4: 197 , ويف بروكلمان , ال�صلوات , 8: 308. 24 .
خمطوط , مكتبة مكة املكرمة, عدد �صفحاته 105. 25 .

. البغدادي, هدية العارفني, 2: 447- 450. 26
امل�صدر نف�صه. 27 .

خمطوط , القاهرة , 193/2 , 213 , 323/7. 28 , ومنه ن�صخة يف مكتبة مكة املكرمة, 
وعدد �صفحاته: 32 .
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خمطوط ليدن 2214, القاهرة, 329/1 , انظر , بروكلمان, 306:8. 29 , ومنه ن�صخة يف 
املكتبة البديرية يف القد�س, رقم 3/16 , مدائح نبوية و�صلوات حممدية, انظر, خ�رص 

�صالمة , فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية, 378:2 .
خمطوط القاهرة , 357/56 , بروكلمان , 304:8. 30 .

خمطوط برلني , 8035 , املرجع نف�صه 305:8. 31 .
ا�صمه  ال�صالة امل�صي�صية هي كتاب يف ال�صالة على النبي – �صلى اهلل وعليه و�صلم – . 32
�صالة ابن م�صي�س األفه ال�صيخ عبدال�صالم بن م�صي�س احل�صيني املغربي )ت 622ه�( , 
وعليه �رصوح كثرية, انظر خ�رص �صالمة , فهر�س خمطوطات املكتبة البديرية, 271:1 

.
يف �صلك الدرر , 195:4. 33 , ورد العنوان هكذا: اللمحات الرافعات غوا�صي التد�صي�س عن 

معاين �صلوات ابن م�صي�س.
خمطوط يف القاهرة 341/1 , برلني 3913 انظر بروكلمان , 306:8. 34 .

خمطوط القاهرة , 430/5, بروكلمان , 306:8. 35 .
األفه يف بغداد �صنة 1129ه� , انظر بروكلمان , 306:8. 36 .

خمطوط , القاهرة , 373 , اأنظر , بروكلمان , 306:8. 37 , منه ن�صخة يف املكتبة املركزية 
/ جامعة امللك عبد العزيز يف جدة.

خمطوط القاهرة, 299 , بروكلمان , 306:8. 38 .
 . خمطوط برلني, 3536 , الإ�صكندرية, فرائد, 17 , القاهرة , 213/2 / 20/7 , 249. 39
العربي  للرتاث  ال�صامل  املعجم  انظر   , 1901م  �صنة  القاهرة  يف  مطبوع  والكتاب 

املطبوع 207:1.
 , رقم  و�صلوات حممدية   نبوية  مدائح   , رقم   , القد�س   , البديرية  املكتبة   , خمطوط  40 .

140/17 , انظر , خ�رص �صالمة, فهر�س املكتبة البديرية 379:2 .
خمطوطة جامعة امللك عبد العزيز , املكتبة املركزية. 41 .

امل�صدر نف�صه. 42 .

امل�صدر نف�صه. 43 .
مو�صوع الر�صالة: عادات الك�صوة عند الدخول يف الطريقة اخللوتية , خمطوط, برلني  44 .
مركز  مكتبة  يف    35 رقم  حتت  �صورة  ومنها   ,  302:8 بركلمان,   , انظر   ,  3357
الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية وم�صور يف الأ�صل من جامعة هارفارد 
اإبراهيم ربايعة ونال عليها درجة  الباحث  الر�صالة على يد  رقم 7157, وقد حققت 

املاج�صتري يف التاريخ من جامعة النجاح الوطنية/ نابل�س عام 1999م.
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اجلنية, يف �صلك الدرر 98:4. 45 .
, القد�س,  خمطوط برلني 4022, ال�صكندرية ت�صوف 232 املتحف الربيطاين, 107. 46
اخلالدية, 32 , القاهرة , 144/2 , جمموعة جاريت , 2/2166 , انظر بروكلمان , 

. 305:8
خمطوط القاهرة 249/2 , اجلزائر 943 , انظر بروكلمان 306:8. 47 .

خمطوط رامبون 334/1 , انظر بروكلمان , 306:8. 48 .
خمطوط القاهرة , 366/1, اأنظر بروكلمان , 304:8. 49 .

انظر املرادي , �صلك الدرر, 196:4 , 197. 50 .
نف�صه . 51 .
نف�صه . 52 .
نف�صه . 53 .
نف�صه . 54 .

. خمطوط  القاهرة , رقم 58, 351, انظر بروكلمان 304:8. 55
يف �صلك الدرر: املطلب الروي على حزب الإمام النووي, 197:4. 56 , ذكر بروكلمان اأن 
ن�صخة منه موجودة يف القاهرة حتت رقم 61 بروكلمان, 304:8 , ومنه ن�صخة يف 
مكتبة مكة املكرمة وعدد �صفحاته:35 ., ومنه ن�صخة يف مكتبة ت�ص�صرتبيتي, دبلن , 

اإيرلندا, حتت رقم )4410( »1« , وتقع يف 49 ورقة.
يعني �رصح اأر�صالن الدم�صقي لكتاب الكنز يف الفقه. 57 .

خمطوط, القاهرة رقم 59 , انظر بروكلمان 304:8. 58 .
خمطوط, برلني 3656 , انظر بروكلمان 304:8. 59 .

خمطوط, املتحف الربيطاين 253, بروكلمان , 304:8. 60 .
خمطوط, برلني 3662, بروكلمان , 304:8. 61 .

نظمها بتوجيه من ال�صيخ حممد التافالتي املغربي يف اأثناء اإقامته با�صتانبول �صنة  62 .
1136, خمطوط, برلني 2/3942 , بروكلمان 304:8 .

خمطوط , املتحف الربيطاين, ملحق, 253 , انظر, بروكلمان , 306:8. 63 .
خمطوط القاهرة 1304, 1308 , بروكلمان , 306:8. 64 .

خمطوط, القاهرة 1281, بروكلمان, 306:8. 65 .
خمطوط القاهرة , 375, انظر بروكلمان , 306:8. 66 .

انظر املرادي , �صلك الدرر, 196:4 , 197. 67 , ومنه ن�صخة يف املكتبة املركزية بجامعة 
امللك عبد العزيز , جدة.
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نف�صه. 68 .

نف�صه. 69 .

نف�صه. 70 .
يف �صلك الدرر , 198:4. 71 , الفوز ال�صنى يف التو�صل باأ�صمائه احل�صنى.

املرادي , �صلك الدرر, 196:4 , 197. 72 .
نف�صه. 73 .

رقم  القد�س  يف  البديرية  املكتبة  خمطوط,   , والبتهالت  الأدعية  يف  ارجوزة  وهي  74 .
291/60, انظر خ�رص �صالمة, فهر�س املخطوطات املكتبة البديرية, 206:1 .

خمطوط , القاهرة, 224, وقد طبع يف جمموعة , انظر بروكلمان, 303:8. 75 .
ذكره الكتاين يف فهر�س الفهار�س, 224/223:2. 76 .

عبا�س,  ظمياء  النق�صبندي,  اأ�صامة  انظر   77 .11251 رقم  العراقي  املتحف  خمطوط, 
مكة  مكتبة  يف  ن�صخة  ومنه   ,  238 �س:  العراقي,  املتحف  يف  الأدب  خمطوطات 

املكرمة وعدد �صفحاته: 120 .
خمطوط , املتحف العراقي رقم 1/21634 , املرجع نف�صه, �س: 40. 78 .

/ج , انظر خ�رص �صالمة, فهر�س خمطوطات  خمطوط, املكتبة البديرية رقم 291/21. 79
املكتبة البديرية , 470:2.

/ب , وقد وردت يف هام�صها قائمة  منه ن�صخة يف املكتبة البديرية, رقم 291/93. 80
مبوؤلفات البكري ور�صائله.

, القاهرة  خمطوط, يف مكتبة برلني 3045, املتحف الربيطاين 107, جوتا , 901. 81 
 ,950/13 رقم  بكيبورن  يف   « امل�صطلح  اأرج��وزة   , بعنوان  ن�صخة  ومنها   ,  71/2
ون�صخة اأخرى مع �رصح عليها بقلم ابنه حممد كمال الدين بعنوان »اجلوهر الفريد » 

يف الإ�صكندرية, ت�صوف رقم 15 , انظر بروكلمان, 302:8 .
يف بروكلمان , الب�صطة التامة يف نظم ر�صالة ال�صيوطي, خمطوط برلني 3055. 82 , انظر 

بروكلمان , 304:8 .
 ,  83 .169/3 رقم  تون�س   / الزيتونة   ,3053 رقم  برلني  مكتبة  يف  ن�صخة  منها  يوجد 

بروكلمان , 302:8.
خمطوط برلني 3429 , بروكلمان, 302:8. 84 .

, انظر , خمطوطات  خمطوط , فيه جمموعة مقامات يف املتحف العراقي رقم 6208. 85
الأدب يف املتحف العراقي , �س: 600 , ومنه ن�صخة يف دار الكتب امل�رصية رقم 54 

, 298 , انظر بروكلمان , 304:8 .
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/اأ , انظر , خ�رص �صالمة , فهر�س خمطوطات  خمطوط, املكتبة البديرية, رقم 291/69. 86
املكتبة البديرية, 518:2 .

اخلمرة املح�صية يف �صلك الدرر, 197:4. 87 , وقد رجعت اىل املخطوط ووجدت اأن الكلمة 
رقم  حتت  برلني  مكتبة  يف  حمفوظة  اإنها  وقال  بروكلمان,  اأثبتها  كما  احل�صية  هي 

6149, انظر بروكلمان, 305:8 .
, انظر بروكلمان,  )يف الرحلة( يف �صلك الدرر, 197:4 , منها ن�صخة يف القاهرة , 8863/6. 

. 305:8
, ومنها ن�صخة يف مكتبة عارف حكمت يف  انظر املرادي, �صلك الدرر , 196:4 , 197. 89

املدينة املنورة حتت رقم 900/71 وعدد اأوراقها144.
نف�صه. 90 .

نف�صه . 91 .
. خمطوط, مكتبة عارف حكمت رقم 90/ 900. 92

يف بروكلمان, )ك�صط الرداء وغ�صل الران( , ومنه ن�صخة يف كمربج , 93. 93 .
املرادي , �صلك الدرر , 196:4 , 197. 94 .

وهو  واملقام  زمزم  يف  الأ�صقام  برء  الآتي  النحو  على  ا�صمها  املرادى  واأثبت  نف�صه  95 .
خطاأ. والرحلة جزء من جمموع خمطوط حمفوظ يف مكتبة عارف حكمت يف املدينة 
املنورة حتت رقم 3840 ويحوي خم�س رحالت, وقد حقق هذه الرحلة موؤخراً د. غالب 
ال�صالم  عليه  ابراهيم  �صيدنا  مقام  فهو  العنوان  اإليه  ي�صري  الذي  املقام  اأما  عناب�صه, 
حيث يرى بع�س العلماء اأن ابراهيم عليه ال�صالم ولد يف قرية برزة يف غوطة دم�صق 
بينما يرى اآخرون عك�س ذلك . انظر تف�صيال للخالف حول هذه امل�صاألة يف: م�صطفى 
البكري ال�صديقي, برء الأ�صقلم يف زيارة برزة واملقام, حتقيق د. غالب عناب�صه مرجع 
�صابق, �س:90 وما بعدها ويرجح البكري ال�صديقي نف�صه الراأي الأول حيث زار املقام 
وو�صف املكان الذي ولد فيه اإبراهيم اخلليل بقوله: »ويف هذا امل�صلى مكان ي�صعد 
اإليه بنحو ثمان درجات, وفيه غار �صغري يقال اإن فيه ولد اخلليل عليه ال�صالم اأف�صل 

ال�صالة واأمت الت�صليمات وقلت م�صرياً لذلك من الكامل:
يف ذلـــك االأثر الـــذي فيه روى ولد اخلليل بذا املقام كما اأتى  

وقلت يف ذلك اأي�صًا ..... )املتقارب(:
اخلليل بو�صل  العليل  وي�صفي  مقام اخلليل يزيل اخلليل   
ونلـــت اجلميل بحـــب اجلميل فياذا العليل رقيت العديل   

انظر: البكري ال�صديقي, برء ال�صقام يف زيارة برزة واملقام, حتقيق د. غالب عناب�صه, 
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�س: 90- 92, الربعي, ف�صائل ال�صام ودم�صق,�س:71-69.
امل�صدر نف�صه . 96 .
امل�صدر نف�صه. 97 .

ذكرها الكتاين يف فهر�س الفهار�س, 223:2 – 424. 98 , ومنها ن�صخة حمفوظة يف مكتبة 
عارف حكمت يف ال�صعودية وهي حمفوظة حتت رقم 900/89 وعدد اأوراقها 25.

امل�صدر نف�صه وال�صفحة نف�صها. 99 .
البكري  �صيخ  وهو  احللبي,  الدين  ح�صام  بن  اللطيف  عبد  ال�صيخ  املق�صود  كان  رمبا  100 .
الذي اأدخله يف الطريقة اخللوتية, وعهد اإليه باخلالفة واملبايعة والت�صليك, املخطوط 
مفقود, وقد ورد ا�صمه يف �صلك الدرر , 198:4 , ومنه ن�صخة يف مكتبة عارف حكمت, 

وعدد �صفحاتها 69 
لعل اجلربتي ي�صري اإىل هذه الر�صالة حني قال يف معر�س ترجمته للبكري ال�صديقي  101 .
اأنه جمع مناقب نف�صه يف موؤلف نحو اأربعني كرا�صًا ت�صويداً يف الكاد مل يتم, اجلربتي, 

عجائب الآثار 247:1 .
مولداً  الدم�صقي  اأ�صاًل  الرتكماين  حممد  بن  ابراهيم  بن  حممد  ال�صيخ  هو  املق�صود  102 .
ووفاًة, والدكدكجي كلمة تركية ن�صبة اىل �صانع الدكديك, وهو ما يو�صع �صاتراً على 
للطريقة  املنتمني  للمت�صوفة  تراجم  فيها  تناول  ر�صالة  وللدكدكجي  احل�صان,  ظهر 
ال�صاذلية يف القرن الثامن ع�رص امليالدي , وهي حمفوظة يف مكتبة الظاهرية حتت 
رقم 4762, انظر ح�صن بن عبد اللطيف احل�صيني تراجم اأهل القد�س ف ياقرن الثاين 
دار  )بريوت:  الدم�صقيني,  املوؤرخني  معدم  املنجد,  الدين  �صالح   ,  111 �س:  ع�رص, 
اأ�صماء الرتاجم  اأورد  اأن املنجد  , �س: 340, وجدير بالذكر  الكتاب اجلديد , 1978( 
الأربعة وقال اأنه مل يعرث على خمطوطات لهذه املوؤلفات , انظر �صالح الدين املنجد, 
الكتاب  دار  بريوت  املخطوطة,  واآثارهم  العثماين  العهد  يف  الدم�صقيون  املوؤرخون 

العربي, 1964م, �س: 66 .
انظر املرادي , �صلك الدرر, 196:4 , 197. 103 , ومنه ن�صخة يف مكتبة عارف حكمت يف 
املدينة املنورة حتت رقم 900/170 وعدد �صفحاتها: 97 . ون�صخة اأخرى يف مكتبة 

ت�ص�صرتبيتي, دبلن , اإيرلندا ,حتت رقم )4761( وتقع يف 125 �صفحة.
نف�صه . 104 .
نف�صه . 105 .
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املصادر واملراجع: 
اأوال: املخطوطات:

ال�صفاريني, حممد بن اأحمد, اإجازة الزبيدي, من خمطوط اأ�صانيد ال�صفاريني يف مكتبة  1 .
احلرم املكي ال�رصيف, رقم 2607 )القد�س: دائرة الأوقاف, 1987م(.

)ت  البكري  علي  بن  الدين  كمال  بن  م�صطفى  حممد  اأب��و  الدين  حميي  ال�صديقي:  2 .
القد�صية, خمطوطة املدينة املنورة,  الرحلة  1162ه�/ 1749م(. اخلمرة احل�صية يف 
مكتبة عارف حكمت, رقم )3840(, ومنها ن�صخة م�صورة حمفوظة يف مكتبة كلية 
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