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املطلع القرآين..
بسم هللا الرْحن الرحيم
﴿ إِ ّّن أعطيناك الكوثر  .فص ِّل لِربِّك واحنر.
إِ َّن شانِئك هو األبرت﴾
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اإلهداء..
إىل ذرية ا ِإلم ِام العيدروس أحفاد الط ِ
الش ِامخ..
ود ّ
ّ
ا ِإلمــام الــضَ وبــع بصــِات الرتبِيــة والســلوك عل ـ
ُمِل سري مدرسة حضرموت يف العامل..
ف عل ـ ـ ِ
اغب يف الععــر ِ
وإىل الــر ِ
السـ ِـفينة الـ
(
ـاذ
ّ
ّ
ّ
من ركِبها َنا ومن ختلّف عنها هلك)..

املؤلّف
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شِ
اهد ال ِال
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفت تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِري بجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِد ِه فكأ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدر تلّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يف أو ِان ت ِام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه

جع ـ ـت ص ـ ـفوف األولي ـ ــا فعج َِّع ـ ـت
كالكعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـة الغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ِاء يف ِ
أايم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه
ّ
ِم ـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ــت أو راك ـ ـ ـ ــع أو س ـ ـ ـ ــا د
أو ط ـ ـ ــا ف م ـ ـ ــا ح ـ ـ ـ َّـل ِمـ ـ ـ ـن إحر ِامـ ـ ـ ـ ِه

وص ـ ـفت ب ــه أ ِ ــار س ــعد ل ــو ب ـ ـدت

يف حن ـ ـ ـدس هعكـ ـ ــت س ـ ـ ـواد ِ
ظالم ـ ـ ـ ِه
الشيخ عبدهللا بن عبدالرْحن ابوزير
(( اتريخ حضرموت )) ص 765
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المدخل
الر ــال وشــيو الكِــال
الِــدل الــضَ تـ ّـو صــدر األزمنــة بــدرر ّ
ورمــوز الكِــة ينــابيع املعرفــة أســبال اأتصــال والوصــال أ ِــة الــدين
ووراث سيد املرسل من اتبعوه وا عدوا به وأً وفعـالً ونيـةً وًـةً وإراد ً
ّ
وعبــاد ً وحســن يقـ وتكـ وعلـ اال األكــابر والصــرابة املفــاخر
وعل من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعـ ــد ف ـ ـ ىل القـ ـ ّـراء الك ـ ـرام أزف علِ ـ ـاً ديـ ــداً مـ ــن أعـ ــالم مدرسـ ــة
حضــرموت وإمام ـاً مــن أ ِــة اإلســالم العــامل بــنه دعــو املصــطف
صــل هللا عليــه وســلم العــدول اللبــوت ر ــل جــع هللا في ـه مــا تفــرق يف
إس ــالمه األ ِ ــة م ــن العل ــم والعِ ــل واإلراد و ــو ا ِ ــة فك ــان أله ــل
عصره كالغيث ا امع واملطر النافع.
ـاع األر ِ أمط ـ ـ ـ ـ ـ ــار
َتيـ ـ ــا ُِِـ ـ ــم كـ ـ ــل أر ينـ ـ ـ ـ لون ُـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ـ ــأ َِّم لبِق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

أرسـ ـ القواع ــد للِري ــدين ورف ــع ا ِ ــم للط ــالل املععلِـ ـ وأيقـ ـ
عقــول الغــافل للععــرف عل ـ عسِــة دعــو ســيد املرســل فأّنخــت
بباب ــه واف ــل القاص ــدين م ــن ك ــل ف ـ وان ــعهّ ب ــه ه ـ ّـم العب ــاد وال ّه ــاد
الرواد ألفضل شرل وأ وم منه
و ّ
وأحيا به السنن وأنبع به غروسها.

وأمات هللا به البدع و ِـع رووسـها
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لقد كان عصر اإلمام العيدروس منعطفاً هاماً من منعطفات مدرسـة
الســلف رضــرموت سـواء مــن حيليــات تلبيــت وإرســاء القواعــد أو مــن
حيث بوابط اأنعشار واخلرو ابلطريقة إىل سا ر األ طـار فـ ىل هـضه
الشخصية الف ّض وابل العوفيق.
املؤلف
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سلسلة النسب
املصطف صل هللا عليه وسلم
اإلمام علي وفاطِة ال هراء ربي هللا عنهِا
اإلمام الس
اإلمام علي زين العابدين
حمِد البا ر
عفر الصادق
علي العريضي
حمِد النقيب
عيس
أْحد املها ر
عبدهللا
علوَ
حمِد
علوَ
علي خالع سم
حمِد صاحب مرابط
علي
حمِد الفقيه املقدم
علوَ
حمِد موىل الدويلة
عبدالرْحن السقاف
أبوبكر السكران
أبوبكر العدين

( عبدهللا العيدروس )
شيخ
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علوَ

التعريف باإلمام العيدروس
هو اإلمام اجملِع علـ إمامعـه وسـلطان األوليـاء املعفـق علـ وأيعـه
حامـ ــل ل ـ ـواء العـ ــارف ومقـ ــيم واعـ ــد علـ ــوم ا قق ـ ـ وزعـ ــيم السـ ــاد
العلوي وواسطة عقدهم ورا د مسهرهم وُمدهم.
ال يف (( املشرع )) ( :العيدروس) لقب إمام األولياء و ال بعضهم:
(العيرتوس) من أمساء األسد ال اجلوهرَ ( :العرتسة) األخض ابلعنف
والش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال العالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حمِد بن عِر رـرق :فلع ّـل العـاء الفو انيـة أبـدلت يف (العيـدروس) داأً
أَتــاد املخــر وأ شــك أن األســد مقــدَّم الســباع والعيــدروس مقــدَّم
األولياء يف عصره.
ميالده ونشأته
ولد ربي هللا عنه يف العشر األوا ل من شهر ذَ الجة سنة 811
وملــا ب َّشــر بوأدتـِـه ــده الشــيخ عبــدالرْحن الســقاف ــال :هــو صــويف
و عه وحف القرآن العسيم( )1وأدرك من حيـا ـ ّده الشـيخ عبـدالرْحن
( )1تعلــم القــرآن عل ـ يــد الســيد الص ـاحل حمِــد بــن عِ ــر ابعلــوَ(( .اتريــخ حض ــرموت
للرامد ص.758
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و ــد نســر إليــه وبـ ّـرك و ـرأ عليــه وأخــرب نــه ســيكون لــه

مثــان ســنوات
شأن.
نشأ نشأ ً كرميةً َتت ِ
رعاية والده اإلمام أْب بكر امللقـب ابلسـكران
حيــث أحســن اأععنــاء بطفولعــه وغِــره بنســره وعطفــه ومنرــه مــن ســر
ر ولعه ومات والده وعِره عشر سنوات فكفله ورابه واععىن به عِه
الشيخ اإلمام املغوار الشيخ عِر ا ضار وأدر ه يف سلك أبناء روحه
و لبه و عله َتت نسـره ومسعـه ورابه مـع إخوتـه تربيـة اادال والعِـل
بــا يف الســنة والكعــال وأفــر يف وفــه مــن سـ ّـر األبــو مــا مـ واحنــه
أمن ـاً وإمي ـاّنً ويقين ـاً وإحســاّنً يعقلــب منــض الصــبا ب ـ العلــم والعِــل بــه
والفهــم القــرآين والــديلي واللغــوَ والفقهــي وامللــابر يف طلبــه وأســلِه
إىل خنبة مـن شـيو ذلـك العصـر لينـال مـنهم نصـيباً وافـراً ويعـدرل ُـم
ويــععلم مــن فرا ــد العلــم ابطن ـاً وظــاهراً ومــن جلــة مــن انعفــع ُــم مــن
الشيو :
 -1الفقيه سعيد بن عبدهللا ابعبيد.
 -2الشيخ العالمة عبدهللا ابمراون.
 -3العامل الرابين الشيخ إبراهيم ابهرم .
( )1والدته بنت أْحد بن حمِد ابرشيد .املصدر السابق ص.757
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 -4الشيخ العالّمة عبدهللا اب شري.
ومســع الــديث مــن عش ـرات ا ــدث والــروا يف حضــرموت و هــات
اليِن مث بعد سفره ورحلعه إىل الجاز(.)1
))
وك ــان ل ــه اععن ــاء خ ــاص (( ابلعنبي ــه )) و (( اخلالص ــة )) و(( املنه ــا
رأها مراراً راء رث ومرا عة وتد يق.
و رأ علوم العصوف علـ السـيد اجلليـل حمِـد بـن حسـن جـل الليـل
وعل أعِامه أْحد وشيخ وحمِد وحسن.
وأخــض علــوم العربيــة عــن العالّمــة األديــب أْحــد بــن حمِــد بــن عبــدهللا
ابفضــل و ـرأ يف النرــو والصــرف عل ـ الشــيخ العالّمــة حمِــد بــن علــي
ابعِار وغريهم.

( )1ذكــر صــاحب (( الكواكــب الدريــة )) الســيد عيــدروس بــن حسـ بــن أْحــد العيــدروس
سـ ــفره إىل مشـ ــال الـ ــيِن والجـ ــاز ص  149بينِـ ــا يـ ــضكر السـ ــيد صـ ــاحل الامـ ــد يف
((اترخيه)) أنه مل يعرف لإلمام العيدروس سفر مل هضا(( .اتريخ حضرموت)) ص. 765
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مجاهداته ورياضاته
ورد يف كعب الرتا م وصف ُماهداته بـا ملالـه :وأمـا ُماهداتـه فبرـر
أ ساحل له ولواء هاد ْحله كاهله أدخله عِه وشيخه الشيخ عِر
ا ض ــار يف اجملاه ــد وه ــو ص ــغري وك ــان يق ــول :دخ ــل اب ــن أخ ـ ـي يف
اجملاهـد وهــو ابــن سـبع ســن يصــوم ويفطــر علـ ســبع تـرات أ كــل
غريها ومضت عليه سنة مل كل فيها إأ مخسة أمداد ابمل ّد الشرعي.

و ال عن نفسه :كنت يف بداي أطالع كعب الصوفية وأخعرب نفسـي
بجاه ــدافم فكن ــت أ ـ ّـوع نفس ــي كلـ ـرياً وهج ــرت الن ــوم أكل ــر م ــن
عشرين سنة(.)1
عِه الشيخ عِـر ا ضـار يف طريقـة السـلوك وتـدر يف مراتبهـا
وأزم ّ
أزو ــه
مث ّزو ـه الشـيخ عِـر ا ضـار اببنعـه وأحلّـه حمـل مهجعـه و ـالّ :
اببن ولو ابألدىن وأ أزو ها غريه ولو أاتين عل الـدنيا وألبسـه خر ـة
العصوف وح ّكِه العركيم الشريف وانطـو انطـواءً اتمـاً يف عِـه عِـر
ا ضــار وّنل منــه جلــة علــوم البــاطن وســر علــوم الســاهر وأ عــده علـ

( )1املصدر السابق.
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منصــة اخلالفــة حــدار حــمل بلــأل رتبــة املشــايخ األكــابر وصــار يف رتب ــة
يعقد عليها ابخلناصر واعرتف له ابلكِال كل معقدم ومعاصر(.)1
توليه مرتبة النقابة بعد وفاة عمه
ال صاحب (( الكواكب الدريّة ))  :وكـان -أَ الشـيخ العيـدروس-
حيب اخلِول إذ به حيصل الوصول وكـان الشـيخ األكـرب عِـه الشـيخ
عِــر ا ضــار شــيخاً عل ـ ذوَ القــدر اجللــي ونقيب ـاً عل ـ ب ـ علــوَ
فانعقــل إىل رْحــة رل العــامل وصــاحب الرتجــة ابــن مخ ـ وعش ـرين
فـ ــا عِع رأَ األش ـ ـراف إىل أن يـ ــضهبوا إىل اإلمـ ــام اجلليـ ــل حمِ ـ ـد بـ ــن
حســن جــل الليــل -وكــان مقيِـاً بروغــة -فاععــضر عــن نفســه فقــالوا:
ـ ِّدم علينـا مــن تربـاه لــضلك منـا فصــل صـال اأســعخار وطلـب مــن
هللا أن يوفقــه ملــا خيعــاره فشــر هللا صــدره بعقــدي العيــدروس فقــام إليــه
وأمســك بيديــه و ــال لــه :أنــت املقــدم عل ـ اجلِيــع واملــعكلم عل ـ كــل
ش ـريف ووبــيع فاععــضر لصــغر ســنه وبــعف يامــه أ ســيِا و ــود
أعِامــه فقــاموا كلهــم إليــه وألـوا يف ذلــك عليــه فرينئــض و ــع اأتفــاق

( (( )1الكواكب الدرية )) ص.151-150
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علـ ـ ـ تقدمي ـ ــه وانعش ـ ــر يف ااف ـ ــاق ص ـ ــيعه و لـ ـ ـ لإل ـ ـ ـراء والع ـ ــدري
واأشعغال نف نفي .
ارتقاؤه منصة التدريس والتسليك للمريدين
ظهر اإلمام العيـدروس علِـاً يف منصـة العـدري فكـان إذا تكلـم يف
العفس ــري فه ــو حام ــل رايع ــه ويف ال ــديث فه ــو ذو روايع ــه ويف الفق ــه
فِدرك غايعه أو يف غري ذلـك فالكـل مسـعِع لقراءتـه وإذا مـا خـا
يف عل ـ ــوم العصـ ـ ــوف أبك ـ ـ ـ الاب ـ ـ ـرين بقراءتـ ـ ــه و ـ ـ ــاء يف طريـ ـ ــق هللا
ابألسـلول العجيــب واملــنه الغريــب واملســلك القريــب جــع بـ العلــم
والعِ ـ ـ ـ ــل وال ـ ـ ـ ــال وا ِ ـ ـ ـ ــة واملق ـ ـ ـ ــال كِ ـ ـ ـ ــا وص ـ ـ ـ ــفه الش ـ ـ ـ ــيخ الكب ـ ـ ـ ــري
حمِد بن أْحد اب شري:
لـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ــل ـلـ ـ ـ ــب ابلوأيـ ـ ـ ـ ِـة شـ ـ ـ ــاهد وك ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ـؤاد ِم ـ ـ ـ ـ ــن حمبَّعِ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه ملِ ـ ـ ـ ـ ــي
فلِلّـ ـ ـ ـ ِـه مـ ـ ـ ــا أعل ـ ـ ـ ـ مراتـ ـ ـ ــب فضـ ـ ـ ــلِ ِه وأ ـ ـ ل مـ ــا أعط ـ ـ وأوسـ ــع مـ ــا وِ
ِ
الفضل الـضَ ّنلـه ِـل
ك يف عس ـ ِم ش ــأنِِه فِا ِشئت يف
فــنِعم الفــمل أ ش ـ َّ
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جملة من اآلخذين عنه
انعفـ ــع ابإلمـ ــام العيـ ــدروس جلـ ــة مـ ــن األعيـ ــان الفضـ ــالء واجملعهـ ــدين
النبالء ومنهم:
 -1أخوه الشيخ علي بن أْب بكر.
 -2الشيخ عِر بن عبدالرْحن صاحب الِرا.
 -3الشيخ عبدهللا بن أْحد ابكلري.
 -4الشيخ أْحد سم ابن علوَ الشيبة.
 -5الشيخ حمِد بن عفيف ا جراين.
 -6ابنه الشيخ أبوبكر العدين ابن عبدهللا العيدروس.
 -7ابنه الشيخ حس بن عبد هللا العيدروس.
 -8ابنه الشيخ شيخ بن عبدهللا العيدروس.
ال يف (( الكواكب الدريّة ))  :وكان اإلمام العـارف ابل تعـاىل حمِـد
بن علي صاحب عيديد وات العابدين سـعد بـن علـي والشـيخ عبـدهللا
بــن عبــدالرْحن ابوزيــر مــع اأتفــاق عل ـ اللــة ــدرهم وعلــو منصــبهم
ممــن أزم صــربعه وأخــض عنــه طريقعــه لعلِهــم بعلـ ّـو شــأنه وارتفــاع مقامــه
ومكانه(.)1
( )1املصدر السابق ص. 152
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آراؤه التربوية والعلمية
يقول اإلمام العيدروس :وبعد فلي لنا طريق ومنها سو الكعال
والس ــنة و ــد ش ــر ذل ــك كل ــه س ــيد املص ــنف وبقي ــة اجملعه ــدين حج ــة
اإلسالم الغ ا يف كعابه أعجوبة ال مـان العسـيم الشـان امللقـب (( إحيـاء
علــوم الــدين )) الــضَ هــو عبــار عــن شــر الكعــال والســنة أوأً وآخ ـراً
وظاهراً وابطناً واععباراً واععقاداً(.)1

وكــان ربــي هللا عنــه ينهـ أصــرابه عــن مطالعــة ((الفعوحــات املكيــة
و((الفصــوص)) و مــرهم رســن الســن يف مؤلفهــا واععقــاد أنــه مــن أكــابر
األولياء العارف وماذاك إأّ لعلوها عن فهـم العِـوم وغِـو معانيهـا
عن كلري من الفهوم خبالف كعب حجـة اإلسـالم ف ِـا تصـل إىل فهـم
معانيها األفهام ويشرتك يف الوصول إىل العلم ُا اخلاص والعام(.)2
ويق ــول رب ــي هللا عن ــه :اعل ــم أن الطريق ــة األخ ــض ابلعق ــو والقيق ــة
الوصــول إىل املقصــد ومشــاهد نــور العجلــي وحقيقــة املقامــات منــازل
القل ــول وأو ــا امعل ــال األوام ــر وت ــرك املن ــاهي وااخ ــر معرف ــة عي ــول
))

( )1املصدر السابق ص .153
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ال ــنف وتنقيعه ــا م ــن الص ــفات الضميِ ــة والعرل ــي ابلص ــفات الِي ــد
وذكر املوىل.
وعي ـ ــول ال ـ ــنف كل ـ ــري وأعسِه ـ ــا إعج ـ ــال امل ـ ــرء ب ـ ــا يفع ـ ــل م ـ ــن
الطاعـ ــات وشـ ــرط السـ ــالك أن أ يصـ ــعد مـ ــن مقـ ــام إىل مقـ ــام حـ ــمل
يسعويف حد املقام األول.
وأما األحوال فهي ما نـ ل عل القلـب مـن طـرل أو ـبّ أو بسـط
أو شــوق أو ذوق أو هيبـة أو أنـ أو و ــد أو توا ــد أو جــع أو فــرق
أو فن ــاء أو بق ــاء أو غيب ــة أو س ــكر أو ص ــرو أو ش ــرل معن ــوَ كِ ــا
َ أو
جيدونــه مــن مث ـرات القــرل ونــور العجلــي ونعــا املكاشــفات أو ِر ّ
حم ــو أو إثب ــات أو تس ــرت أو تل ــي أو حض ــور أو حماب ــر أو ل ـ ـوا أو
لوامع أو طوالع أو تكوين أو تك أو غريه.
وأم ـ ــا األنف ـ ــاس وت ـ ــروي القل ـ ــب بلط ـ ــا ف الغي ـ ــول( )1وص ـ ــاحب
األنفــاس أرق وأصــف مــن صــاحب األح ـوال وصــاحب األح ـوال أرق
وأصــف مــن صــاحب املقامــات وصــاحب املقامــات أرق وأصــف مــن
العاب ــد والعاب ــد عل ـ العل ــم الس ــاهر أرق وأص ــف م ــن الع ـوام العاب ــدين
ابلرخص وصاحب الرخص أرق وأصف من املهِل.
( )1كضا يف األصل بال وال شرط.
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والكامـ ـ ــل مـ ـ ــن اتصـ ـ ــف ابجلِيـ ـ ــع وهـ ـ ــم العلِـ ـ ــاء ابل و وامـ ـ ــر هللا
اجل ــامع ب ـ الش ـريعة والطريق ــة والقيق ــة أه ــل الوراث ــة العلِ ــاء ورث ــة
األنبياء(. )1
آراؤه يف علوم القوم
وم ــن عل ــوم الق ــوم :عل ــم اليقـ ـ وعـ ـ اليقـ ـ وح ــق اليقـ ـ عل ــم
اليقـ ألرابل العقــول وعـ اليقـ ألهـل العلــوم وحــق اليقـ ألهــل
املعارف واملشاهدات.
واملشاهدات كلري ومنها مشاهد القلب عل ما كان الغالب عليه
من مشاهد علم وأحوال أو مكاشفات.
(لطيف ة ة ) القلـ ــب ُمِـ ــع اخلِصـ ــال الِيـ ــد والـ ــرو لطيفـ ــة القلـ ــب
معنوَ يف حال النوم ومفار ة البدن مث الر وع إليه
ترق
الروحاين و ا ّ
ٌّ
وأن اإلنســان مركــب مــن (الــرو واجلســد) ألن هللا تعــاىل ســخر هــضه
(اجلِل ــة) بعض ــها ل ــبعّ والش ــر يك ــون للجِل ــة والل ـوال والعق ــال
للجِلــة واألروا ولو ــة والــرو معــدن اخلــري والــنف معــدن الشــر
والعقــل حــب الــرو وا ــو حــب الــنف
( )1املصدر السابق ص.36
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والســر نــور معنــوَ حمــل

املش ــاهد واألروا حم ــل ا ب ــة والقل ــول حم ـ ّـل املع ــارف .و ــال بع ــّ
العــارف  :الســر مــا لــك عليــه إش ـراف وســر الســر مــا أ اطــالع عليــه
لغ ــري ال ــق والس ــر أش ــرف م ــن ال ــرو وال ــرو أش ــرف م ــن القل ــب
وصدور األحرار بور األسرار(.)1
آراؤه يف منوذج سلوك طريق القوم
أول طري ــق الق ــوم العوب ــة وه ــي أول املن ــازل واملقام ــات و ــا ثالث ــة
شروط:
 -1الندم عل ما عِل من الضنول.
 -2ترك املعصية يف الال.
 -3الع م عل أن أ يعود أبداً.
وإن تعلــق بــه حــق آدمــي فلهــا شــرط رابــع وهــو اخلــرو مــن القــوق
فِــن اتل مث نقــّ توبعــه مث اتل بلــت منــه توبعــه نيـاً و للـاً إىل غــري
ِاية ما دامت لعوبعه الشرا ط املضكور .
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آراؤه يف اجملاهدة
اجملاهد  :اجلوع والصِت والع لة والسهر وتالو القرآن.
آراؤه يف التقوى
أصل العقو اتقاء الشرك مث من بعده اتقاء املعاصي مث مـن بعـده
اتقاء الشهوات مث من بعده اتقاء الفضالت.
آراؤه يف اخلوف والرجاء
اخلوف ترك معصية هللا وافة عقال هللا.
والر اء حسن الطاعة طِعاً يف نيل اللوال.
والر اء الكاذل العِادَ يف الضنب.
والعِ ـ اخلــوف والر ــاء مــن شــروط اإلميــان ومــن زال اخلــوف منــه
والر اء خرل لبه.
آراؤه يف احلزن احملمود

وهو ح ن ااخر والندم عل الضنول وال ن فضيلة وزايد للِؤمن
مامل يكن بسبب معصية.
( ) 26

آراؤه يف اخلشوع
حقيقة اخلشـوع خشـوع القلـب كِـا ـال املصـطف صـل هللا عليـه
وســلم يف املصــلي (( :لــو خشــع لبــه خلشــعت وارحــه )) ومنــه بعــده
عن الضنول وطاعة عالم الغيول.
آراؤه يف خمالف النفس

وأ ــو أركــان الوصــول إىل هللا والفــة الــنف وأرفــع الــدر ات عنــد
هللا والفة النف  .والنف عل ثالثة أو ه :مطِئنة ولوامة و ّأمار .
 -1فاملطِئنة :هي ال اطِأنت بطاعة هللا تعاىل وأ تطلب والفة
أمره.
 -2واللوامة :هي ال تلوم الر ل علـ الـضنول وَتِلـه علـ العوبـة
واإلّنبة.
 -3واألمار  :هي ال أتمر ابلسـوء وهـي املهلكـة لصـاحبها وهـي
أعسم حجال ب العبد وربه.
وعن ــد الع ــارف دواء ال ــنف والفعه ــا وينبغ ــي للطال ــب أن خي ــالف
نفسه وأ يقبل منها شيئا إأ ما يوافق ربا هللا تعاىل.

آراؤه يف احلسد والغيب
( ) 27

الس ـ ــد أن يطل ـ ــب الش ـ ــخص زوال نعِ ـ ــة كان ـ ــت عن ـ ــد أح ـ ــد م ـ ــن
املســلِ والســد أش ـ ّد شــيء يبعــد صــاحبه عــن هللا ألنــه أ يرب ـ
بقضــاء هللا تعــاىل وعنــد العــارف  :الســود أ يســود والغبطــة ــا
وهو أن ير الر ل أحداً يف صال أو خري أو مال فيعِـىن أن يكـون
ملله من غري أن يعِىن زوال تلك النعِة عن ذلك الشخص.
والغِيبة أن تضكر أخاك يف غيبعـه بـا يكـره ولـو كـان فيـه فـ ن مل يكـن
فيــه فهــو ُعــان والبهعــان أشـ ّد مــن الغيبــة وكالًــا أ يرتفعــان ابلعوبــة
بل العوبة أن يسعرلل منه مث يعول ويسعغفر له ويدعو.
آراؤه يف القناع
القناعــة عنــد العــارف اأكعفــاء ابملو ــود وزوال الطِــع عــن املفقــود
و ال العارفون :من نِع اسرتا من أهل زمانه واسعطال عل أ رانه.
آراؤه يف التوكل
املعوكل يكل أمره إىل هللا تعـاىل ويربـ بـا جيـرَ عليـه مـن ضـاء هللا
تعاىل و دره والعوكل حمله القلب والركة يف األسـبال أ تنـايف العوكـل
بعــد َتقــق العبــد أن العقــدير مــن بــل هللا ســبرانه وتعــاىل ف ـ ن تعســر
شيء فبعقديره وإن اتفق شيء فبعيسريه.
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وشروط العوكل عند العارف  :طر البدن يف العبودية .وتعلـق القلـب
ابلربوبية والطِأنينة ابلكفاية ف ن أعطي شكر وإن منع صرب.
وكان العارفون أ تفار هم صربة إبر وخيوط وركو ومقـرا وشـيء
من ال اد مع تعلق القلب ابل والعوكل عليه ومعرفة األشياء منه وإليه.
وينبغي أن أ خياف املعوكل إأّ هللا تعاىل ولو انقطـع املطـر سـن أ
يهعم أل ل رزق وإن اهعم لسد فا عه ولعا لعـه كـان ًـه كفـار لضنوبـه
وإن انقطــع املطــر أيضـاً ســأل الرْحــة مــن هللا تعــاىل للنــاس فـ ّن انقطــاع
املطر عضال من هللا تعاىل للناس.
آراؤه يف الشكر
حقيقــة الشــكر عنــد أهــل القــا ق اأعـرتاف بنعِــة املــنعم علـ و ــه
اخلضوع و د وصف هللا نفسه نـه شـكور ومعنـاه عطـاوه الكلـري مـن
اللوال عل العِل اليسري.
وإذا اشعـقت إىل أ وذ من حالو الشكر فانسر إىل من هو دونـك
يف جيع األمور وأ تنسر إىل مـن هـو فو ـك أصـالً واعرتافـك ابلعجـ
عن الشك ِر شكر.
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آراؤه يف اليقني
اليق ـ عنــد العــارف هــو ــو اإلميــان و ــال بعضــهم :هــو املعرفــة مث
اليقـ ـ ـ مث العص ـ ــديق مث اإلخ ـ ــالص مث املش ـ ــاهد مث الطاع ـ ــة ونعيجع ـ ــه
امعلال األوامر وا عنال املناهي واتباع الكعال والسنة.
آراؤه يف الصرب

الصــرب عنــد العــارف العباعــد عــن املخالفــات والســكون عنــد تــرع
الغصص وإظهار الغىن مع طول الفقر بساحات املعيشة.
وعند العارف  :ترع املرار من غري تعبّ وأفضل الصرب صـرب العبـد
علـ ـ ت ــرك ال ــضنول وامعل ــال األوام ــر م ــن الطاع ــات ومعابع ــة الكع ــال
والسنة.

آراؤه يف املراقب
املرا بة علم ابطالع الـق سـبرانه وتعـاىل عليـه واسـعدامعه ـضا العلـم
مرا بــة لربــه ومــن لــه هــضا العلــم فلــيرف أفعالــه وأ والــه ومــا جيــرَ يف
خاطره عِا أ يربي هللا ولينسر عل الدوام راين خطال هللا تعاىل
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معه من األمر والنهي و ال العـارفون :إذا لسـت للن ِ
ـاس فكـن واعسـاً
يغرنـَّـك ا عِــاعهم عليــك فـ ِم يرا بــون ظــاهرك
لقلبــك ولنفســك وأ َّ
وهللا ر يب ابطنِك.
آراؤه يف الرضى
ــال بعضــهم :هــو كســآ و ــال آخــرون :هــو ش ـيء حيــل يف القلــب
كاألحوال والرب ترك اأعرتا عل تقدير هللا تعاىل.
آراؤه يف العبودي

العبودية عند العارف أربعة أشياء :الوفاء ابلعهود والف للردود
والرباء ابملو ود والصرب عن املفقود.

آراؤه يف اإلرادة
اإلراد تـرك مـا عليــه العـاد مــن اتبـاع الشـهوات وجــع املـال وحــب
الدنيا وغري ذلك .وحقيقة اإلراد ِو القلب يف طلـب الـق إىل هللا
سبرانه وتعاىل.
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آراؤه يف االستقام
اأسعقامة اللبات عل الصراط املسعقيم والصراط هو اتباع الكعال
والســنة والعِســك ابادال الشــرعية وتقــو هللا ظــاهراً وابطن ـاً مــن غــري
ت لـ ل فِـن عالمـات أهـل البـداايت أن أ تكـ ِّدر معـاملعهم فـرت  .ومــن
عالمات أهل العوسط أن أ تص ّعِب منازأفم ومواصـالفم و فـة .ومـن
عالمات أهل النهاايت أن أ تعداخل معهم حجة.
ــال بعــّ العــارف  :كــن ص ــاحب اســعقامة أ طالــب كرامــة ف ـ ن
نفسك معرركة يف طلب الكرامة وربك يطالبك ابأسعقامة.

آراؤه يف اإلخالص
اإلخــالص إف ـراد الــق يف الطاع ــة ابلقصــد وه ــو أن تريــد بطاعع ــك
العقــرل إىل هللا تعــاىل دون شــيء آخــر مـن تصــنع للِخلــوق واكعســال
حمِــد عنــد النــاس أو حمبــة مــد مــن اخللــق  .ــال العــارفون :أ يعــرف
الرايء إأ ولص والصدق سيف هللا ما وبع عل شيء إأ طعه.
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آراؤه يف احليَاء
ّسم العارفون الياء إىل و وه:
 -1حياء اجلناية كرياء آدم عليه السالم.
 -2حيــاء العقصــري وهــو حيــاء املال كــة يقولــون :مــا عبــدّنك حــق
عبادتك.
 -3حيــاء اإل ــالل ك س ـرافيل عليــه الســالم ح ـ تس ـربل حناحــه
حياء من هللا تعاىل.
 -4حي ــاء الك ــرم :كري ــاء رس ــول هللا ص ــل هللا علي ــه وس ــلم ك ــان
يس ــعريي م ــن أب ــيافه أن خير ـ ـوا فق ــال تع ــاىل ﴿ :وأ مسعأنِ ِس ـ ـ
لِ ِديث ﴾.
 -5حياء الشِة :كرياء علي ربي هللا عنه ملا اسعر أن يسأل
النآ صل هللا عليه وسلم عن حكم املضَ ِ
ملكان فاطِة.
 -6حياء اأسعرضار :كرياء موس عليه السالم ح ـال لربـه:
الا ــة فأس ــعريِي أن أس ــألك ــال تع ــاىل :س ــل
إين لعـعـ ـ ِر
حمل ماء عجينك وعلف دوابك.
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 -7حيــاء اإلعـ از :وهــو حيــاء الــرل ســبرانه يــدفع إىل العبــد كعــاابً
وعومـاً بعــد مــا يعــرب الصـراط فـ ذا فيــه فعلــت مــا فعلــت فاســعرييت
أن أظهر عليك فاذهب فقد غفرت لك(.)1
آراؤه يف احلريّ
الريّــة يف اللغــة اخللــوص وحريــة الــضات أَ خلوصــها مــن األشــياء
املضمومة وعند أهل القا ق عبار عن صفاء الـضات مـن حـب الـدنيا
وحب اجلاه أو الشهر وتعلق اخلاطر بكل ما سو هللا تعاىل.

آراؤه يف الذكر
ال ــضكر علـ ـ ن ــوع  :ذك ــر اللس ــان مث ذك ــر القل ــب واعل ــم أن ــه أول
الطريــق ومبــدوه ذكــر اللســان مث ذكــر القلــب تكلف ـاً مث ذكــر القلــب
طبعـاً مث اســعيالء املــضكور علـ القلــب طبعـاً وإ ــا ا ــد بعــده أعـ
هد هللا.
يرد يد عبده ِصفرا)).
( )1لت وهللا أعلم :ولعل منه حديث ((إن هللا يسعريي أن ّ
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الفتوة
آراؤه يف ّ
ــال الع ــارفون :الفع ــو الص ــف ع ــن عل ـرات اإلخ ـوان و ــالوا أيض ـاً:
الفعو .
الفعو أن أ تر لنفسك فضالً عل غريك واملروء شعبة من ّ
آراؤه يف الفراس
أصــل الفراســة ــو اإلميــان ويف الــديث (( :اتّق ـوا فراســة املــؤمن ف ن ـه
ينسـ ــر بنـ ــور هللا )) ـ ــال العـ ــارفون :الفراسـ ــة س ـ ـواطع أن ـ ـوار الغيـ ــب يف
القلول وتكـ معرفـة ملعـاين السـرا ر مـن غيـب إىل غيـب حـمل يشـهد
األشياء من حيث أشهده الق ّإايها.
ـال بعــّ العـارف  :مـن غـّ بصــره عـن ا ــارم وأمسـك نفســه عــن
الشــهوات وعِــر ابطنــه بــدوام املرا بــة وظــاهره ابتبــاع الســنّة وتعــود أكــل
الالل مل ختطئ فراسعه(.)1
آراؤه يف اخللق احلسن
أن َتسن إىل من يؤذيك وترحم خلق هللا حـمل عـدوك وأ ـل مراتـب
حسن اخللق احعِال األذ

وحسن اخللق نصف اإلميان.

( (( )1الكواكب الدرية )) ص.45
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آراؤه يف اجلود والسخاء
الســخاء عنــد العــارف هــو املرتبــة األوىل مث اجلــود بعــده مث اإليلــار
فِــن أعط ـ الــبعّ وأبق ـ الــبعّ فهــو صــاحب ســخاء ومــن بــضل
األكلر وأبق لنفسه األ ل فهو صـاحب ـود ومـن أعطـ جيـع مالـه
وصرب عل اجلوع فهو صاحب إيلار.

آراؤه يف الغرية
الغري يف العبد للرق هـو أن أ جيعـل شـيئاً مـن أحوالـه وأنفاسـه لغـري
الق سبرانه وتعاىل.
وإذا وصف الق سبرانه ابلغري فِعناه أ يرب بشاركة الغـري معـه
فيِا هو حق له من طاعة عبده.
آراؤه يف الوالي
عالمة الو ثالثة أشياء :شغله ابل وفراره إىل هللا وًّه ابل.
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آراؤه يف الدعاء
ال صل هللا عليه وسلم (( :الـدعاء مـخ العبـاد )) والـدعاء إظهـار
فقه العبودية.
وطا فــة ــالوا ابلســكوت واجلِــود َتــت ـراين الكــم مث الرب ـ بــا
سبق من اخعيار الق سبرانه وتعاىل أوىل.
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آراؤه يف الفقر
الفقــر شــعار األوليــاء وحليــة األصــفياء واخعيــار الــق ســبرانه وتعــاىل
خلواصه من األنبياء واألتقياء والفقراء صفو عباده وموابع أسراره.
و ــال العــارفون :تكلــم النــاس يف الفقــر والغــىن أيهِــا أفضــل فجِلــة
من العارف الوا :األفضل أن يعط الر ل كفايعه مث يصان فيه.
آراؤه يف التصوف
الصـويف منسـول إىل الصــوف أعـ أبـ الصــوف واملـراد بــه اان
اجلِاعــة املعروفــة ابلععبــد واملشــعغلة بعصــفية القلــول وحقيقــة العصــوف
أن مييعك الق عنك وحييِيك به وعند العارف  :العصـوف الـدخول يف
كل خلـق سـ ِ ّ واخلـرو مـن كـل خلـق دِينّ وعالمـة الصـويف الكبـري أن
يكون كاألر يطر عليها كل بي وأ خير منها إأ كل ملي .

آراؤه يف اآلداب
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حقيقة اادال ا عِاع خصال اخلري فاألديـب الـضَ ا عِعـت فيـه
خصــال اخلــري والعبــد بطاععــه يصــل إىل اجلنــة و دبــه يف طاععــه يصــل
إىل هللا.
ــال بعــّ العــارف  :أدل أهــل الــدنيا يف الفصــاحة والبالغــة رف ـ
العلوم وأمساء امللوك وأشعار العرل.
وأدل أهل ااخر يف رايبة النفـوس وأتديـب اجلـوار وحفسهـا عـن
الشهوات.
وأدل أهـل اخلصوصـية يف طهــار القلـول ومراعــا األسـرار والوفــاء
ابلعهــود وحف ـ الو ــت و لــة األعفــات إىل اخل ـواطر وحســن األدل
يف موا ف الطلب وأو ات الضور يف مقامات القرل.
آراؤه يف السفر
السفر عل سِ  :سفر البـدن :وهـو اأنعقـال مـن بقعـة إىل بقعـة.
وسفر القلب :وهو اأرتقاء من صفة إىل صفة.
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آراؤه يف الصحب
الص ــربة علـ ـ ثالث ــة أ س ــام :ص ــربة م ــن فو ــك وه ــي يف القيق ــة
سالمة وصربة من دونك وهي تقضـي علـ املعبـوع اإليلـار والشـفقة
والفعو .
آراؤه يف األحوال عند املوت

بعضــهم الغالــب عليــه ا يبــة وبعضــهم الغالــب عليــه الر ــاء ومــنهم
من كشف له يف تلك الالة ما أو ب له السكون وجيل الشفقة.

آراؤه يف املعرف
العــارف مــن عــرف الــق ســبرانه وتعــاىل مسا ــه وصــفاته مث صــدق
هللا يف معامالتــه مث تنق ـ مــن أخال ــه الرديئــة وآفاتــه مث طــال ابلبــال
و وفــه ودام ابلقلــب اععكافــه فرســي مــن هللا حِيــع إ بالــه وصــدق هللا
يف جيــع أحوال ـه وانقطــع عــن ه ـوا نفســه فــال يصــغي بقلبــه إىل
خاطر يدعوه إىل غـريه فـ ذا صـار عـن اخللـق أ نبيـا وعـن آفـات نفسـه
ب ِريئــا وعــن املســاكنات واملالحســات نقيــا ودام يف الســر مــع هللا تعــاىل
منا اتــه وحــق يف كــل لســة إليــه ر وعــه فصــار حمـ َّـد ً مــن بــل الــق
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سبرانه بععريف منا اته وأسراره فيِا جيريه من تصاريف أ داره مسّي
عن ــد ذل ــك عارفـ ـاً وتس ـ ّـِ حالع ــه معرف ــة ــال ذو الن ــون رْح ــه هللا:
عالمة العارف ثالثة:
 -1أ يطفئ نور معرفعه نور ورعه.
 -2وأ يععقد ابطناً من الشريعة والعلم با ينقص عليه ظاهراً من
الكِة أَ :أ شيء خيالف الشريعة.
 -3وأ َتِله كلر نعم هللا عل هعك أسعار حمارم هللا.
آراؤه يف احملب

ا بــة تكــون مــن هللا للعبــد و ــد تكــون مــن العبــد ل فأمــا حمبــة هللا
تع ــاىل للعب ــد فف ــي إرادت ــه إلنع ــام وص ــوص وأم ــا حمب ــة العب ــد ل تع ــاىل
فرالة جيدها من لبه تـلطف عـن العبـار و ـد َتِلـه تلـك الالـة علـ
الععسيم وإيلار رباه و لّـة الصـرب عنـه واأحعيـا إليـه وعـدم الفـرار منـه
وو ـ ــود اأس ـ ــعئناس ب ـ ــدوام ذك ـ ــره بقلب ـ ــه والش ـ ــوق أزي ـ ــد م ـ ــن ا ب ـ ــة
واأشعياق أزيد من الشوق والشوق اهعيا القلول إىل لقـاء ا بـول
وهو -أَ الشوق -يسكن ابللقاء والروية واأشعياق أ ي ول ابللقاء.
آراؤه يف حفظ قلوب املشايخ
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أزم علـ املريــد حفـ لــول املشــايخ وتــرك اخلــالف علــيهم وعلـ
املريــد حف ـ لــب شــيخه وتــرك اأع ـرتا عليــه وْحلــه أفعالــه وأ والــه
عل و ه جيل فِن صرب شيخا مث اعرت عليـه بقلبـه فقـد نقـّ
عه ــد الص ــربة ــال الع ــارفون :م ــن ــال ألس ــعاذه وش ــيخهِ( :مل ) مل
يفل .
آراؤه يف كرامات األولياء
ظهــور كرامــات األوليــاء ــا فــال شــيء مينــع مــن ـوازه وظهــور
الكرامات عل أمعه صدق وأ تكون الكرامات جلِيـع األوليـاء ومـن
ك ــان في ــه أوص ــاف األولي ــاء ومل تسه ــر من ــه كرام ــة مل يق ــد يف وأيع ــه
فاألوليــاء وعلفــون يف ظهورهــا وأكلــرهم خيفوِــا وبعضــهم يسهروِــا
ليسه ــر ص ــد هم وتص ــان طـ ـريقعهم ليقع ــدوا ُ ــم ويعوبـ ـوا م ــن املعاص ــي
بربكعهم.
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آراؤه يف وصااي العارفني للمريدين
ينبغي للِريد أن حيصل شيئا من العلوم من كعب الفقه ملل ((العنبيه))
ألْب إس ـ ــراق ومنه ـ ــا الن ـ ــووَ ومـ ـ ـن كع ـ ــب الس ـ ــلوك كع ـ ــب الغـ ـ ـ ا
كـ((منها العابدين)) و((األربعـ األصـل)) و((إحيـاء علـوم الـدين)) و((نشـر
ا اسن)) أو ((اإلرشاد)) لليافعي ليص به اععقاده وعبادتـه ويقلـد أحـدا
م ــن الفقه ــاء يف الفق ــه م ــن أص ــرال الش ــافعي م ــن األ ِ ــة امل ــضكورين
وليرتك الرخص إأ عند الضـرور وليقلـد شـيخا يف سـلوك طريـق اجلنـة
وليعــر عل ـ شــيخه مــا جيــرَ يف خــاطره ومــا يــر يف نومــه ليِي ـ لــه
اخلــاطر الرْحــاين مــن اخلــاطر الشــيطاين ويشــر لــه املقامــات وعلومهــا
والعِل با فيها.
آراؤه يف اللباس
اعلم أن ا عهادهم يف اللباس وعلـف فِـنهم مـن يلـب مـا جيـد مـن
غــري تكلــف و مــر املريــدين أيضــا أن يلبس ـوا مــا جيدونــه .ومــنهم مــن
يكره أكلر من ثول واحد ومـنهم مـن جييـ ثـوب لالحعيـاط للطهـار
أَ :إذا تنج ثول لب ااخر.
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آراؤه يف السماع
اعلــم أن مســاع األشــعار ابأللــان الطيبــة الــنغم وللعلــضذ إذا مل يســِع
حمســورا ومل يســِع علـ مــضموم يف الشــرع مبــا يف اجلِلــة وأ خــالف
أن األشعار أنشدت ب يـدَ النـآ صـل هللا عليـه وسـلم وأنـه مسعهـا
ومل ينكر عليهم يف إنشادها.
وفيــه تصــانيف للعلِــاء كلــري و ــال اإلمــام حجــة اإلســالم أبوحامــد
حمِد بن حمِد الغ ا يف كعـال (( إحيـاء علـوم الـدين )) يف آخـر كعـال
الس ــِاع والو ــد :إن الس ــِاع ــد يكـ ــون حرام ـ ـاً حمض ـ ـاً و ــد يكـ ــون
مباحاً و د يكون مسعرباً و د يكون مكروهاً.
أمــا ال ـرام فهــو ألكلــر النــاس مــن الشــبان ومــن غلبــت عليــه شــهو
الــدنيا فــال حيــرك الســِاع إأ مــا هــو الغالــب علـ لــوُم مــن الصــفات
املضمومة.
وأمــا املكــروه فهــو ملــن أ ين ـ له عل ـ صــور املخلــو ولك ـن يعخــضه
عاد له يف أكلر األو ات عل سبيل اللهو.
وأما املبا فهو ملن أ ح له من العلضذ ابلصوت السن.
وأما املسعرب فهو ملن غلبت عليـه حمبـة هللا تعـاىل ومل حيـرك السـِاع
منه إأ الصفات ا ِود .
( ) 44

بعض من وصايا ومكاتبات اإلمام العيدروس
جــع الســيد الشـريف عيــدروس بــن حسـ بــن أْحــد العيــدروس نبــضا
هامة يف كعابه (( الكواكب الدرية )) من وصااي ومكاتبات سيدّن اإلمام
العيـدروس واجملــال هنـا أ يعســع لنقـل كافــة مـا كعــب وجـع منهــا وإ ــا
نكعف ــي خ ــض لوام ــع منه ــا علـ ـ س ــبيل اأس ــعفاد وخاص ــة أن حم ــور
مواب ــيع الوص ــااي واملكاتب ــات ي ــدور ح ــول س ــري املري ــد إىل هللا ووس ــا ل
الوصول من طريق اجملاهد .
تعريف ابلسلوك

الســلوك دخــول اخللــو ابلعلــم والعِــل وهــو ـراء (( العنبيــه )) والعِــل
بــا فيــه و ـراء (( الــدرر )) و(( األربعـ األصــل )) للغـ ا والعِــل بــا فيــه
عل ـ ــدر الطا ــة واإلمكــان وإأّ ـراء ربــع (( العنبيــه )) ألْب إســراق
والعِــل بــا فيــه و ـراء (( بدايــة ا دايــة )) والعِــل بــا فيهــا عل ـ ــدر
الطا ة واإلمكان.
وبعد ذلك يدخل اخللو إبشـار شـيخ عـارف بصـري عـامل عا ـل ّن ـل
يعرف السلوك والوصل ويعرف من الشريعة والطريقة والقيقة ما سـم
له.
( ) 45

والشريعة والطريقة والقيقة واحد كِا ال العلِـاء :الشـريعة كـالل
والطريقة كالَّبد والقيقة كالسِن(. )1
فلي ـ يّن الطال ــب ظ ــاهره بلب ــاس الش ـريعة ح ــمل يق ــع ن ــور ظ ــاهره -أَ
الشرع -يف لبه وي يل عن لبه السلِة الطبيعية وميكن للطريقة النـ ول
يف لبـ ــه والطريق ـ ــة العِـ ــل الص ـ ــاحل واألخـ ــض ابلعق ـ ــو والع لـ ــة واجل ـ ــوع
والصـ ـ ــِت والـ ـ ــضكر والسـ ـ ــهر والوبـ ـ ــوء بعـ ـ ــد الفـ ـ ــرو و طـ ـ ــع منـ ـ ــازل
ومقامات.
والعـ ـ ـ ــارفون وعلفـ ـ ـ ــون فكـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ــيخ وبـ ـ ـ ــع (( طريقـ ـ ـ ــة )) -أَ :يف
العس ــليك -عِ ــا ه ــو علي ــه م ــن ال ــال واملق ــام فبعض ــهم وب ــع طريق ــة
اجللــوس مــع النــاس وتـربيعهم وبعضــهم اخعــار طريقــة الوحــد وبعضــهم
طريقــه كلــر األوراد مــن صــوم وصــال وغريه ـا مــن الطاعــات وبعضــهم
طريقعــه خدمــة النــاس وْحــل الطــب والشــيع عل ـ ظهــره ويبيعــه يف
الســوق ويعصــدق بلِنــه وبعضــهم طريقــه اخعيــار مــا اتفــق لــه يف جيــع
األحوال فيلب ما و د و كل ما و د وهكضا.
وأمــا (( القيقــة )) فهــي الوصــول إىل املقصــد ومشــاهد نــور العجلــي
كِــا ــال النــآ صــل هللا عليــه وســلم لارثــة :لكــل حــق حقيقــة فِــا
( )1املصدر السابق ص. 60
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حقيق ــة إميان ــك فأ ــال :ع ف ــت نفس ــي ع ــن ال ــدنيا فاس ــعو عن ــدَ
حجرهــا ومــدرها وذهبهــا وفضــعها وأظِــات ِــارَ وأســهرت ليلــي..
ال ــديث فعِس ــكه ب ــدين هللا و يام ــه م ــر شـ ـريععه وأخ ــضه ابألح ــوط
والع مي ــة بس ـهره وع ـ ف نفس ــه ع ــن املش ــعهبات طريق ـة وانكش ــافه ع ــن
أحوال ااخر حقيقة(. )1
تعريف خبلوة األربعيني
لي مطلول القـوم العـارف مـن األربعـ شـيئاً وصوصـاً أ يطلبونـه
ـص
يف غريها لكن ملا و فوا عل كعال هللا وحديث رسول هللا و ـد خ ّ
هللا األربع ـ ابلــضكر يف صــة موس ـ عليــه الســالم﴿ :وواعــدّن موس ـ
ثالث ـ ليل ـةً وأتِناهــا بعشــر فــع َّم ِميقــات ربِّـ ِـه أربع ـ ليل ـةً﴾ وكِــا ــال
رسـ ــول هللا صـ ــل هللا عليـ ــه وسـ ــلم (( :م ــن أخلـ ــص لِ أربع ـ ـ صـ ــباحاً
ظهــرت ينــابيع الكِـ ِـة مــن ـلبِـ ِـه عل ـ لســانِه )) أحب ـوا تقييــد الو ــت
ابألربعـ ـ ـ ر ـ ــاء أن ينس ـ ــرب حك ـ ــم األربعـ ـ ـ علـ ـ ـ جي ـ ــع زم ـ ــاِم
فيكونون يف جيع أو افم كهيئعهم يف األربع .
( )1املصدر السابق ص.62
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ويلو يف األربع للعـارف واملشـايخ ا ققـ س ٌّـر ومعـىن س ِّـر ذلـك
فخِر طينة آدم بيده أربع صباحاً
أن هللا أمر بعكوين آدم من ترال ّ
ويف هضا البال اسعطراد واسع مل نضكره هنا طلباً لالخعصار(.)1
وحرف ـ ـوا الكـ ــالم ع ـ ــن
و ـ ــد غل ـ ـط يف طريـ ــق اخللـ ــو واألربعيني ـ ــة ـ ــوم ّ
موابعه ودخل عليهم الشيطان وفع ـم ابل الغـرور ودخلـوا اخللـو
علـ غــري ص ـراط مســعقيم وعل ـ صــد ذمــيم والســبب أِــم مسع ـوا أن
املشــايخ والصــوفية كانــت ــم خل ـوات وظهــرت ــم و ــا ع وكش ــوفات
بغرا ـ ــب وعجا ـ ــب في ـ ــه ف ـ ــدخلوا اخلل ـ ــو لطل ـ ــب ذل ـ ــك وه ـ ــضا ع ـ ـ
اأعـعالل ومـن دخــل اخللـو معــعالو يف خلوتـه بــعفت عليـه الفعوحــات
واملنامات الصاد ات(. )2
والــدواء كلــه يف معابعــة الشــرع يف جيــع معامالتــه وحركاتــه وســكناته
ويف جيع أحواله يف نيعه واععقاده(.)3
كيفي الدخول يف األربعيني
( )1املصدر السابق ص.66
( )2حضفنا جالً وعبارات تفصيلية للِوبوع املصدر السابق ص.68
( )3املصدر السابق ص .69
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روَ أن داود عليه السالم ملا ابعلِي ابلضنب خر سا داً أربعـ يومـاً
وليلــة حــمل أاته الغفـران مــن الــرْحن و ــد أجــع العــارفون وجيــع العلِــاء
ومعِس ــك أرابل الص ــدق
والص ــوفية أن الوح ــد والع ل ــة ِم ــالك األم ــر
َّ
فِــن اســعِرت أو اتــه عل ـ ذلــك فجِيــع عِــره خلــو وهــي الســالمة
العسِ ـ يف دين ــه وإن مل يعيس ــر ل ــه ذل ــك وك ــان مبعلـ ـ ً بنفس ــه أوأً مث
ابأله ــل مث ابألوأد فليجع ــل لنفس ــه م ــن ذل ــك نص ــيباً كِ ــا ي ــل :م ــا
أخل ــص عب ــد ل تع ــاىل أربعـ ـ ص ــباحاً إأ أنـب ــت هللا الكِ ــة يف لب ــه
وبصره داء الدنيا ودواءها(.)1
َّ
وزهده يف الدنيا ورغَّبه يف ااخر َّ
وم ــن ش ـرا ط اخلل ــو أن يك ــون يف خلوت ــه ــاعالً و ع ــه ش ــيئا واح ــدا
موهــواب ل تعــاىل إبدامــة فعــل الرب ـ إمــا تــالو أو ذكــر أو صــال أو
مرا بة ف ذا فرت عن ذلك ينام ويالزم يف خلوته إدامة الوبـوء وأ ينـام
إأ مــن بــرور أو غلبــة وإذا ك ــان ذاكــر هللا بكلِــة (( أ إل ــه إأ هللا ))
وس ــأم ال ــضكر ابللس ــان يقو ــا بقلب ــه ومي ـ ّدها م ــع النس ــر إىل ِ ـدم ال ـ ّـق
فأثبعه و ِ
أبطل ما سواه.

( )1املصدر السابق ص 76ويف البال إبـافات حـضفت وهـي خاصـة براتـب الـدخول
ل ربعينية إذا أراد.
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وأم ــا ــوت م ــن ي ــدخل األربعيني ــة واخلل ــو ف ــاألوىل أن يقن ــع ابخلبـ ـ
وامللـ ويعنــاول كــل ليلــة رطــال واحــدا يعناولــه بعــد العِشــاء وإن ّســِه
نصف نصفا يفطر عليه ونصفا آخر الليل وإحيـاوه ابلـضكر والصـال
وإن مل يصـرب علـ تــرك اإلدام تنـاول اإلدام وإن كــان اإلدام يقـوم مقــام
اخلب ينقص من اخلبـ بقـدر ذلـك وإن أراد العقليـل يـ ن ّوتـه بنـو –
أَ :رج ــم -د ــل خفي ــف وي ــنقص ك ــل ليل ــة حبـ ـة م ــن ن ــو ذل ــك
العِر(.)1
و ــد اتف ــق جي ــع مش ــايخ الص ــوفية عل ـ أن بن ــاء أم ــرهم علـ ـ أربع ــة
أشياء :لة الطعام و لة املنام و لة الكالم واعع ال األّنم.
و د يل للسيد اجلليل سهل بـن عبـدهللا :أيـن يـضهب اجلـوع يف حـق
من كل يف األربع أكله ال :يطفئه النـور .و ـال غـريه :الفـر ابل
يطفئ ب اجلوع.
ومن وصاايه

( )1ويف الب ـ ـ ــال إب ـ ـ ــافات وتفص ـ ـ ــيالت هام ـ ـ ــة أله ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك املق ـ ـ ــام .املص ـ ـ ــدر الس ـ ـ ــابق
ص.80 - 79
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أ َتس ــب الس ــعادات والش ــقاوات واملن ــازل وال ــدر ات ب ــد اخلل ــق
وذمهم بل املنازل والدر ات بـد هللا عـ و ـل وكعابـه الع يـ والبعـد
ّ
والشقاوات بضمه يف كعابه أيضـاً وكـضلك بـد الرسـول صـل هللا عليـه
وســلم يف األحاديــث النبويــة وذمــه أيضــا يف أحاديــث ومــد األوليــاء
وذمهــم يف آ رهــم وأ ـوا م فــال تســِع أ ـوال املعكلِـ بــل امســع كــالم
هللا ع و ل وكالم رسوله صل هللا عليه وسلم وأوليا ه فقط.
ومن وصاايه
أ تلــق بصــدا ة املععلق ـ وثــق بصــدا ة الصــاد
املععضرين كِا ال بعضهم:
اِ ـب ــل مع ــاذير م ــن تي ــك معع ــضراً
فقــد أطاعــك مــن يربــيك ظــاهره

وا بــل العــضر مــن

إِن ب ـ َّـر عن ــدك فيِ ــا ــال أو فجـ ـرا
و ــد أحبَّــك م ــن ي ِ
عص ــيك مســعرتا

ومن وصاايه
اختّـِ ِض النــاس جيعــا أصــد اء وأ تعـ ِ
ـاد أحــداً والنــاس ثالثــة أصــناف:
حمب ـ ـ ومعوس ـ ــط ومن ـ ــاكرين .أم ـ ــا ا ب ـ ــون فِ ـ ــودفم س ـ ــياد  .وأم ـ ــا
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املعوسطون فصدا عهم معاونة .وأما املنكـرون فكفـايعهم واحعِـال أذاهـم
ومدارافم أنفع.
ومن وصاايه
أ تكلر والطة النساء ا سورات ولو عل صدق نية.
ومن وصاايه
أح ِسن إىل من أساء إليك تد خري الدنيا وااخر وا عد برسول هللا
صــل هللا عليــه وســلم وأصــرابه وآل بيعــه وأوليا ــه العــارف والــدليل يف
ذلك وله ع و ل ﴿ :خ ِض العفو وأمر ابلعر ِ
ف وأعـ ِر عـن اجلـاهل
﴾.
ومن وصاايه
وعامهم تكن عندهم أع الناس.
كن أنص الناس للناس َّ
خاصهم َّ
ومن وصاايه
سرت جيع العيول والشرور يف الصِت عن جيع الشرور.
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ومن وصاايه
عليــك رســن الســن يف كعــال هللا الع ي ـ ويف رْحــة هللا تعــاىل وفضــله
وعفــوه وغفرانــه وتــاوزه وســرته ولطفــه ورأفعــه وصــربه علـ خلقــه وحلِــه
وإحسانه.
مث عليك رسن السن واملعابعـة لنبيـه صـل هللا عليـه وسـلم وأهـل بيعـه
وصرابعه.
خاص ــة وعام ــة وأ تغ ــرك كل ــر
وعلي ــك رس ــن الس ــن يف أولي ــاء هللا ّ
ااراء واخلالف من حيث حب الدنيا وا اسدات ف ن كل مسلم و ٌّ
فكيــف أهــل اخلصــوص وعليـك بســالمة الصــدر مــن الشــرور وعالمــة
الشرور اإلصرار عل الغيبة والبغي والقد والسد والكـرب واتبـاع شـهو
الفر وإفراط الغضب والبخل وسوء السن مع الكرب واأزدراء.
ومن وصاايه
عليـ ــك ابلصـ ــِت مـ ــن أراد السـ ــالمة يف جيـ ــع األح ـ ـوال يف الـ ــدين
والــدنيا وااخــر فعليــه ابلصــِت إأ فيِــا أبــد منــه فجِــال العقــالء
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الصــِت والصــدق .وابطنــه وســره وعلنــه ولبــه كعِــان األسـرار يف الــدين
والدنيا وما فضل ب آدم إأ ابلعقل(.)1
ومن وصاايه
أ تـ ــادل أهـ ــل القـ ــد وا اسـ ــدات وأ تطِـ ــع يف ربـ ــاهم أص ـ ـالً
ف دراك رباهم مسعريل.
ومن وصاايه
أ تطِع يف حمبة أهل اجلاهات والرايسات وا اسدات خصوصاً إذا
كانت العقول بعيفة وأ يعرفون العلوم واملعقوأت وأ يطـالعون كعـب
العلــم النافعــة كالكعــب الغ اليــات ف ـ ِم إذا كــانوا ُــضا الوصــف يغلــب
عل ـ ـ ــيهم الص ـ ـ ــفات البهيِي ـ ـ ــات والص ـ ـ ــفات الس ـ ـ ــبعيات والص ـ ـ ــفات
الشـ ـ ـ ــيطانيات والص ـ ـ ـ ــفات املعجون ـ ـ ـ ــة يف الطين ـ ـ ـ ــة يف ابع ـ ـ ـ ــداء الص ـ ـ ـ ــور
اادميات ذلك تقدير الع ي العليم.
مقوالته في كتاب (( إحياء علوم الدين

))
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ـب لباُ ــا ومعرف ــة القيق ــة
آدال الشـ ـريعة ولباُ ــا وآدال الطريق ــة ول ـ ّ
ـب لبــال ِايعهــا مشــرو يف (( اإلحيــاء )) بــل جيــع العلــوم
وأمثارهــا ولـ ّ
ظاهرهــا وابطنهــا يف طـ ّـي مطــوَ أس ـرارها وهــي أعجوبــة ال مــان عنــد
الصوفية والفقهاء.
ما يطالع (( اإلحياء )) إأّ سعيد وأ يهجرهـا إأّ شـقي مطـرود اخعـار
الــدنيا علـ ااخــر والشــهوات علـ العبــادات والــضنول والعيــول علـ
مــا يقربــه إىل ع ـالّم الغيــول واخعــار البل ـوات والسلِــات عل ـ األن ـوار
واألذكار والعالو (.)1
ويف مكاتبة لبعّ مريديه كعـب مـا ملالـه :ولكـن أشـري عليـك بقـراء
رب ــع ((العنبي ــه)) و(( بداي ــة ا داي ــة )) والعب ــاد أع ـ ـ العل ــم الن ــافع ال ــضَ
خيوفــك مــن هللا وي هــدك يف الــدنيا ويرغبــك يف ااخــر ويبصــرك بعيــول
نفســك وهــو علــم الغ ـ ا أع ـ  :مــا يف (( إحيــاء علــوم الــدين )) ومــا
أشبهها من الكعب(.)2
ويف وص ــية أخ ــر ــال :وبع ــد فل ــي لن ــا ول ول ـ ـ وااخ ـ ـرين م ــن
جــاهري العلِــاء ابل والعلِــاء مــر هللا وحنــن اي بقيــة النــاس واملســلِ
( )1املصدر السابق ص.76
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والســالك وال اهــدين -أَ العــارف  -مــا لنــا طريــق ومــضهب ومنهــا
وص ـ ـراط سـ ــو الكعـ ــال والسـ ــنة وأع ـ ـ ابلكعـ ــال القـ ــرآن وابلسـ ــنة
أحادي ـ ــث رس ـ ــول هللا ص ـ ــل هللا علي ـ ــه وس ـ ــلم ووارث الش ـ ـ ـريعة إمـ ـ ــام
الشافعية سيد املصنف السالك طريق سيد املرسل وإمـام اجملعهـدين
بـل إمــام ا ـدث بــل إمـام العلِــاء املعقـ بــل إمـام ال اهــدين بـل إمــام
الفقه ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــل إم ـ ـ ــام الع ـ ـ ــارف ا قق ـ ـ ـ ـ حمي ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدين حمِ ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن
حمِد بن حمِد الغ ا يف كعابه امللقب (( أعجوبـة ال مـان )) الـضَ هـو
تفسري الكعال والسنة بل هو القيقة بل هو الطريقة بل هو ا جة
البيضاء واملنها األسىن بل هـو موبـع ربـا هللا بـل هـو موبـع نسـر
هللا بل من أحبه وطالعه وعِل به فقد اسعو ب حمبة هللا وحمبة رسوله
وحمبة مال كعه وأنبيا ه ورسله وأوليا ه بل جع ب الشريعة والقيقة يف
الدنيا وااخر وصار عاملا يف امللـك وامللكـوت مـضكورا يف كـال العـامل
ملــا أوص ـوا األحيــاء إأ بــا يف (( اإلحيــاء ))
بــل لــو مــلالً أحيــا هللا املــوت
يقيناً َتقيقاً بـل جـع العلِـاء والعقـالء حمققـون أن ربـ هللا يف كعـال
(( اإلحي ــاء )) ظ ــاهرا وابطنـ ـاً مل ــن ك ــان ل ــه ل ــب أو ألقـ ـ الس ــِع وه ــو
شهيد.
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وحمبة (( إحياء علوم الدين )) ومطالععه َتضر القلـب الغافـل يف لسـة
كرضور سواد الرب بو وع الـ ا يف العفـص واملـاء فكيـف والعِـل بـا
فيه يوصلك إىل مطلوبـك يف الـدارين وأتثـري كعـب الغـ ا تقربـك بـة
الكعــال والســنة و بــة الصــرابة و بــة العــابع و بــة الشــافعي و بــة
العلِاء ابل والصوفية و بة الفقهـاء العـامل ال اهـدين و بـة مشـاخيك
و ب ــة رابع ــك وعلِ ــاء هع ــك وألوا ــل العلِ ــاء ال اه ــدين وأ ـ ــدادك
العاب ـ ــدين وبربع ـ ــه َت ـ ــب الص ـ ــال وَتس ـ ــن الس ـ ــن بس ـ ــاير امل ـ ــؤمن
واملســلِ وبربــة كعبــه َتــب العــابع وتــبغّ الســامل وتشــفق عل ـ
سا ر املؤمن بل َتصـل بربعـه معرفـة عيوبـك وتـبغّ دنيـاك وترغـب
يف آخرت ـ ــك وتعواب ـ ــع إلخوان ـ ــك وتض ـ ــِرل دعـ ـ ـواك وك ـ ــضبك ورايوك
وعجبك و هلك بنفسك( .)1انعه كالمه ووصاايه.
وكفـ أنــه ــد ألــف يف (( اإلحيــاء )) رســالة مساهــا (( البخبخــة )) وهــي
إشــار كافيــة إىل اهعِــام الشــيخ العيــدروس ُــضا الكعــال وَتريــك ًــم
الطالل واملريدين اب عنا ه ومطالععه والعِل با فيه بل صار منـض عهـد
اأم ــام العي ــدروس م ــنه الس ــلوك الرا ــي لكاف ــة ال ـ ـراغب يف صـ ــعود

( )1املصدر السابق ص. 111-110
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املرا ــي إبــافة إىل بقيــة كعــب الغـ ا األخــر ك ـ(( البدايــة )) و((األربعـ
األصل)) وغريها.
آثاره اإلعمارية واإلصالحية وإنفاقه في وجوه الخير

كان الشيخ عبـدهللا بـن أْب بكـر العيـدروس مرتبعـاً علـ منصـة العلـم
والعِ ـ ــل واإلص ـ ــال والبن ـ ــاء العلِ ـ ــي والعِل ـ ــي م ـ ــد حيات ـ ــه كله ـ ــا يف
حضرموت ساحلها وداخلها.
وكــان أخــوه الشــيخ علــي ا ِــا عل ـ نيابــة األو ــاف واملســا د ومــا
إليه ــا م ــن ش ــؤون العل ــوي كِ ــا ك ــان إذ ذاك مؤل ــف العص ــر ومؤرخ ــه
وأديب ــه وه ــو م ــع ذل ــك ميل ــل الشـ ـريعة كِ ــا أن أخ ــاه العي ــدروس ميل ــل
القيقة وُضا د ا عسِا وراثة عِهِا اإلمام عِر ا ضار(.)1
و ــد انــعسم لإلمــام العيــدروس مــامل ينــعسم لغــريه مــن ا عِــاع الرائســة
الدينيــة واإلصــالحية والـدعو إىل هللا ولــضلك لِــا يعو ــه يف و ــه مــن
و ــوه اإلص ــال إأّ ويص ــربه العوفي ــق والنج ــا لنف ــوذ كلِع ــه و ب ــول
اهه وا عِاع الناس عل إ الله.

( )1نقالً عن (( اتريخ حضرموت )) للرامد بعصرف طفيف ص.761
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وك ــان مل ــاأً عالي ـ ـاً يف اجل ــود والس ــخاء وإك ـ ـرام الض ــيوف وإس ــعاف
الفقراء وبنـاء املسـا د واملـدارس ـال عنـه صـاحب (( املشـرع ))  :ينفـق
إنفــاق مــن مل خيــع الفقــر وكــان لــه نصــيب مــن اأهعِــام ابألســبال
والعِ ــل ال ــدنيوَ فل ــم يهِ ــل ال راع ــة ب ــل ــام ُ ــا وخاص ــة يف أرب ــه
املعروفة بصو ّنحية بلد بور و د أجلأه عدم و ود البضر الكايف يف
شرق حضرموت إىل أن بعث الشيخ عبدهللا بن عبـدالرْحن ابوزيـر إىل
يدون ّنحية دوعن ليأتيه ابلبضر الرماد من هناك.
ولإلمام العيـدروس مؤلفـات مفيـد منهـا (( الكربيـت األْحـر )) وهـو
أشــهرها ولــه شــر عل ـ صــيد العــارف ابل الشــيخ ســعيد ابلــاف
كِا ألف كعاابً يف منا ب شيخه سعد بن علي مضح .
وله رسا ل ووصااي وعبارات فخرية وفقرية ذات فوا د جّة اععىن ُا
صاحب كعال (( الكواكب الدريـة يف منا ـب السـاد العلويـة )) وكـان
يـرو عنــه ولــه :هــل مــن مبــارز يف جيــع العلــوم ويقــول :لــو شــئت أن
أصنّف عل حرف األلـف مئـة ُملـد لفعلـت .و ـد جـع بعـّ تالمضتـه
كالمه يف ُمِوع وطوط.
ولعــل مــن أهــم مــا رمســه اإلمــام العيــدروس مــن آ ره تلبيــت الطريقــة
العلويّة وترسيخ واعدها وم ها ابلقواعد الصوفية العاملية مـن حيليـات
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(( ســلوك املريــدين وتـربيعهم )) و ــضا صــار القــا لون مــن بعــده يقولــون:
طريقعنا يف الساهر غ الية ويف الباطن شاذلية.
واملقص ــود ب ــضلك أن اخعي ــار الش ــيو لكع ـب اإلم ــام الغ ـ ا ص ــارت
منهجــا عِليــا يف الرتبيــة والعنشــئة وأمــا العال ــات الروحيــة الباطنــة فهــي
عل أساس املنه الصويف الشاذ يف األذكار وال ول واألوراد.
و ــد تناولــت كعــب الـرتا م اإلســهال حــول تفاصــيل حياتــه وأعِالــه
ومقامات ــه الـ ـ بل ــأل إليه ــا يف الوأي ــة ومرات ــب الق ــرل م ــن هللا وأطن ــب
الشــعراء يف مدحيــه وذكــر منا بــه ومــنهم الفقيــه املقــرغ ا ــدث اللغــوَ
جــال الــدين حمِــد بــن أْحــد اب شــري لــه يف اإلمــام العيــدروس صــا د
طنانــة منهــا صــيدته الالميــة وهــي صــيد مطولــة نكعفــي فيهــا إبشــار
لطيفة من أبياته:
الش ـ ــِا ِل ط ـ ــاهر
إىل س ـ ــيِّد حلـ ـ ـ ِو َّ
لِيـ ـ ــل جيـ ـ ــل سـ ـ ــيِّد وابـ ـ ــن سـ ـ ــيِّد
مشا ِل ـ ــه اإلحس ـ ــان واجل ـ ــود والوف ـ ــا
ل ــه الك ــم ش ــأن والشـ ـريعة مش ــرع
لـ ـ ــه كـ ـ ــل ـلـ ـ ــب ابلوأيـ ـ ـ ِـة شـ ـ ـ ِ
ـاهد

لــه من ِ
صــب فــوق املناصـ ِ
ـب يـععلِــي
ملِيـ ـ ــل ف ِ
ض ـ ـ ـ ِـل
ض ـ ـ ــيل ات ك ـ ـ ـ ِّـل مف َّ
وأخال ـ ــه القـ ــرآن اي لـ ــك ِمـ ــن وِ
ِ
وعل ــم ا ــد ف ـ ٌّـن وحمبوب ــه العلِ ـ ـي
وك ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـؤاد م ـ ـ ـ ــن حمبَّعِ ـ ـ ـ ـ ِـه ملِ ـ ـ ـ ــي
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لـ ــه لطـ ــف ِص ـ ـ ِّديق وهيـبـ ــة فـ ــاروق

وحشــِة علِــان ِ
ِ
وعلــم الفــمل علِــي

()1

وصف التراجم لحاله ومقامه
أطنـ ــب املـ ــرت م يف ذكـ ــر أحوالـ ــه وأخبـ ــاره وصـ ــفاته ـ ــال صـ ــاحب
((الكواكب الدرية)) عنه:
كان ـواداً عسيِـاً سـخياً كرميـاً حـ ِّدث عـن كرِمـه وأ حـر ومـن أذ

ععاب ــه دخل ــت علي ــه الس ــعاد م ــن ابل الف ــر فك ــان يعط ــي عط ــاء
امللوك ويعوابع توابـع الصـعلوك وكـان ينفـق إنفـاق مـن أ خيشـ مـن
ذَ العرش إ الأ ومل يناده الفقري فيجيب إأّ ُكضا وهكضا وإأّ فـال
ومــات وعليــه ديــن ثالثــون ألــف دينــار فأداهــا عنــه ولــده أبــوبكر كِــا
ال :أما تر أين ضيت دين أْب وكان ذاك ثالث ألف دينار.
وكــان ابذأً مالــه و اهــه جلِيــع املســلِ أ ســيِا الفقـراء والضــعفاء
واملساك وكان يعامل كل واحد بـا يوافـق طبيععـه وين ـ ل كـل إنسـان
منـ لعه جيال الفقراء با يناسبهم ويـضاكر الفقهـاء بـا يـوافقهم يصـغي
لــديث املــعكلم ويقبــل عليــه ويســن كــل أحــد أنــه أحــب النــاس إليــه
وكان حيب إظهار النعم الباطنة والساهر فكان يلب املالب الفاخر
( (( )1الكواكب الدرية )) ص .157
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ويع و النساء السان ويسكن الدور املشيد البنيان ويركب الدوال
املليرة وكان لشد توابعه يعد من الفقراء واملساك وحشِعه تعلو
عل حشِة السالط وكانت امللوك فابه وختضع يبعه وختش من
عسيم سطوته وكان مع ذلـك يـداريهم وحيسـن الكـالم لـديهم بـل ربـا
عسم بعضهم اصداً ضاء حوا املسلِ وإصال ذات الب .
وكــان يقــول ألتباعــه :خصــلعان نفعلهــا وحنــضر أتباعنــا منهــا :الســِاع
ووالط ــة ال ــوأ  .وك ــان يف أول أم ــره يك ــره الس ــِاع ومل ــا توال ــت علي ــه
املنازأت وتواترت لديه الواردات صار حيضر السِاع(.)1
وكعب عنه صاحب (( املشرع )) :
الش ــهري ابلعي ــدروس أب ــو حمِ ــد حام ــل لـ ـواء الع ــارف ومق ــيم عل ــوم
ا ققـ مبــدَ علــوم القيقــة بعــد خبـ ّـو أنوارهــا ومب ـ معــامل الطريقــة
بعــد خفــاء آ رهــا ومسهــر ع ـوارف املعــارف بعــد خفا هــا فــرع روحــة
العسِ ــة واجلالل ــة وروب ــة العل ــم ال ـ س ــقاها الف ــيّ اإل ــي سلس ــبيل
الفض ــل وسلس ــاله اإلم ــام املق ــدم عل ـ ـ العرقي ــق م ــن ابمس ــه تنش ــر

( )1املصدر السابق ص. 167 - 165
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الصدور وَتيـا النفـوس وبرمسـه تفعخـر ا ـابر وفعـ الطـروس ولسـِاعه
ختشع األصوات وختضع الرووس(.)1
وكعب عنه صاحب (( الغرر )) ص:202
الش ــيخ الكب ــري الع ــارف ابل الش ــهري الع ــامل العام ــل اإلم ــام الفاب ــل
القــدو الكامــل الســالك الواصــل اجلــامع ب ـ العلِ ـ الســاهر والبــاطن
ال ــاوَ حماس ــن الفض ــا ل املعجن ــب للرذا ــل ل ــه الي ــد الط ــوىل يف العل ــم
اللــدين والب ــاع الطويــل يف فن ــون العلــم ال ـرابين ولــه تق ــو هللا م ــضهب
حمل ابلعلم ومعو ابلعِل فعجلت له املعاين يف أشرف اللل إخل..
ال فيه الشواف يف (( صعة العسل )) :
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيهم معرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهور العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضكور
ذَ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل ينا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هللا

معط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هللا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

ف ـ ـ ـ ـ ــان ش ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ـ ـ ـ ـي دام ـ ـ ـ ـ ــر

يرْح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه وامس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامر

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحل و ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ل

ل ـ ـ ـ ـ ــه ن ـ ـ ـ ـ ــور ميل ـ ـ ـ ـ ــي اأفج ـ ـ ـ ـ ــا

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطان ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعه زع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

ألبس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ابري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

واكليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور هللا

( (( )1املشرع الروَ )) (.)342 :2
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العي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس املوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف

ط ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال م ـ ـ ـ ـ ـ ــان املع ـ ـ ـ ـ ـ ــروف

بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوف

حمبـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــن عنـ ـ ـ ــد هللا

بـ ـ ـ ــخ بـ ـ ـ ــخ لشـ ـ ـ ــيخ السـ ـ ـ ــادات

تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه اخلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاّنت

ويف املع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا راايت

بيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وهللا
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وفاته
ذكــرت كعــب ال ـرتا م أن اإلمــام العيــدروس كــان يععهــد الســفر إىل
بــالد الســاحل حينــا بعــد حـ وملــا دّن أ لــه تهـ للســفر إىل الشــرر
وأوصـ ـ أص ــرابه وأحباب ــه و ط ــع م ــا بين ــه وبـ ـ الن ــاس وأل ــب ول ــده
أاببكــر العــدين وحكِــه وأ لســه ُملســه ونصــبه شــيخاً و ــال ل ـبعّ
أوأده :لــن نلعقــي يف هــضه الــدار وبلــأل مدينــة الشــرر علـ عشــر أايم
ألنــه كــان يقــيم بكــل ريــة مــد مــن الـ من تطييبــا خلـواطر أهلهــا و ابلــه
أهــل الشــرر بكــل إ ــالل واحـرتام كعــادفم وأ ــام بيــنهم شــهرا وبضــعة
أايم وك ــان م ــن عادت ــه أن يق ــيم ُ ــا ليلـ ـ اأثنـ ـ واخلِ ــي ((حض ــر
الــضكر)) حيضــرها اخلــاص والعــام فيــعكلم علـ اجلِيــع ويلقــي علــيهم مــن
علومه وفهومه كل عجيب وغريب.
مث إنه تو ه را عاً من الشرر ألربـع خلـون مـن رمضـان وملـا وصـل
بلد عرف مر ُا فأ ام يـوم مث ركـب بغلعـه ورحـل وأمـر ابلسـِاع
بقصيد فيها ذكر الشوق والفراق والبعد عن األوطان وكان ذاك آخر
مساع له وملا وصل (حسر السِر ) عل الطريق أ ام يوم وهـو يعـاين
مــن الرمــد وتقــدمت القافلــة إىل (عبــول) ومل يســعطع اإلمــام العيــدروس
الرك ــول فرِ ــل علـ ـ األعن ــاق إىل عب ــول وهن ــاك نص ــبوا ل ــه اخليِ ــة
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حيث عر ت فيها روحه الكية بل ال وال من يوم األحد أثنـ عشـر
خلــت مــن رمضــان ســنة 865هـ ـ وعِــره إذ ذاك أربــع ومخســون ســنة
وعنـ ــد ذلـ ــك حـ ــاروا يف أمـ ــرهم مث اتفق ـ ـوا عل ـ ـ ْحلـ ــه إىل مدينـ ــة تـ ــري
فرِلــوه عص ـراً وســاروا بــه لــيالً وِــاراً وبلغ ـوا تــري ب ـ العشــا ألربــع
عشر خلون من رمضان وخسف القِر تلك الليلة ـال الشـلّي :وظ ّـن
الناس أن القيامة امت و ِّه تلك الليلة وحضر الصال عليه خال ق
أ حيصــون وصــل عليــه أخــوه الشــيخ علــي بــن أْب بكــر ولقنــه مث رفــع
صوته بقوله:
ِغبـ ــعم في ــا وحش ــة ال ــدنيا بفق ـ ِـدكم ف ــاليوم أ ِع ــو ع ــنكم وأ ب ــدل
ودفن بل الفجر بقرب زنبل و ربه معـروف وعليـه بـة مباركـة رْحـه
هللا رْحة األبرار وجعنا به يف دار القرار آم .

( ) 66

) 67 (

الفهرس
5
7
9
11
13
14
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
25
25
25
26
26

املطلع القرآين
اإلهداء
شاهد الال
املدخل
سلسلة النسب
الععريف ابلعيدروس
ميالده ونشأته
شيوخه
ُماهداته ورايباته
توليه مرتبة النقابة بعد وفة عِه
ارتقاوه منصة العدري
جلة من ااخضين عنه
آراوه الرتبوية والعلِية
آراوه يف علوم القوم
آراوه يف سلوك طريق القوم
آراوه يف اجملاهد
آراوه يف العقو
آراوه يف اخلوف والر اء
أراوه يف ال ن ا ِود
آراوه يف اخلشوع
آراوه يف والفة النف

( ) 68

27
27
27
28
29
29
30
30
30
31
32
32
33
34
34
34
35
35
36
36
36
36

آراوه يف السد والغيبة
آراوه يف القناعة
آراوه يف العوكل
آراوه يف الشكر
آراوه يف اليق
آراوه يف الصرب
آراوه يف املرا بة
آراوه يف الرب
آراوه يف العبودية
آراوه يف اإلراد
آراوه يف اأسعقامة
آراوه يف اإلخالص
آراوه يف الياء
آراوه يف الرية
آراوه يف الضكر
آراوه يف الفعو
آراوه يف الفراسة
آراوه يف اخللق السن
آراوه يف اجلود والسخا
آراوه يف الغري
آراوه يف الوأية
آراوه يف الدعاء

( ) 69

آراوه يف الفقر
آراوه يف العصوف
آراوه يف اادال
آراوه يف السفر
آراوه يف الصربة
آراوه يف األحوال عند املوت
آراوه يف املعرفة
آراوه يف ا بة
آراوه يف حف لول املشايخ
آراوه يف كرامات األولياء
آراوه يف وصااي العارف
آراوه يف اللباس
آراوه يف السِاع
درر وصااي ومكاتبات
تعريف ابلسلوك
تعريف خبلو األربعينية وكيفية الدخول ُا
ومن وصاايه
مقوأته يف اإلحياء
آ ره اإلعِارية واإلصالحية
وصف الرتا م لاله
وفاته

( ) 70
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