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 املطلع القرآين..
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ْوث ر . فص لِا لِر بِاك  واحن ْر. ِإّنا أ   ﴿ ْعط يناك  الك 
 ﴾ ِإنَّ ش انِئ ك  ُهو  األ ْبرت  
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 اإلهداء
 

 إىل ُشُيوخي األ ف اِضل..
 ب قيَِّة السَّل ف..

 وأمثلِة الطريِق يف اخل ل ف..
ـــــام  ِِ اإِلم  ِويلـــــة وإىل أحفـــــا ـــــوىل الدَّ يف مشـــــارق حممـــــد م 

 ..األرض ومغارهبا
ـــفينِة الـــ  )) التـاع ـــر ِف علـــِ  ـــا ِ   وإىل الـــراَبف  يف السَّ

لاف عنها ه ل ك   ..(( م ن ر ِكبها َن  ا وم ن َت 
ُؤ لاف

 امل
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 شاهد احلال
 

ــــال
 
ــــدَِّم يف امل ُق 

 ســــالمى علــــِ الشــــيِخ امل
 

 
  

 
 أيب ع ل ـــــــــــِويفِا املنتقـــــــــــِ يف األفاضـــــــــــلِ 

 حممــــــــدا احلــــــــاويف ا اســــــــن  يف العــــــــال 
 

 
  

 
 األفاضــــــــلِ  وســـــــاِبق ُســـــــبااِق الر ـــــــالِ 

ــــــــــــــــــةى نـ ب وِيَّــــــــــــــــــةى   ِ ْوح  ــــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــرعى    ْت  وف
 

 
  

 
 لـــــــ  ُحْســـــــُن ض ْـــــــ ا عـــــــا ا وف  ـــــــا لِ 

ـــــــُد العصـــــــِر ماِ ـــــــدى    فريـــــــدى أثيـــــــلى أ ْوح 
 

 
   

 
ــــــفَِّ ِمــــــن  يــــــِع الر ا ــــــلِ  ــــــِفيف ُمص   ص 

ــ  ــــــواى ُحــــــِ   لوصــــــاِل والـــــ ــــــوف وحمب  حمُِ
 

 
  

 
ـــــعطام  عـــــيُم القـــــوِم ُحْلـــــُو الشـــــما لِ   ـ

  
  395ص ((رر الغ ))
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 اإلمام محمد مولى الدويلة نسبسلسلة 

هـو اإلمــام حممـد مــوىل الدويلـة بــن علـي بــن علـويف ابــن حممـد الفقيــ  
املقـــدم بـــن علـــي بـــن حممـــد صـــاحو مـــر   ابـــن علـــي خـــالع  ســـم بـــن 
علــويف بــن حممــد بــن علــويف بــن عبيــدهللا ابــن أمحــد املهــا ر ابــن عيســِ 

 عفــر الصــاِق ابــن حممـــد  ابــن حممــد النقيــو ابــن علــي العري ــي ابــن
البــا ر ابـــن علــي  يـــن العابـــدين ابــن احلســـف الســـب  ابــن علـــي وفا مـــة 

 رضي اّللا عنهما بن  رسول اّللا صلِ اّللا علي  وآل  وسلم . 
 

 لالمدخ

احلمد ّللا الذيف ألبس أولياءه تيجان املهابة واملفاخر ، و علهم أ ِِالاء  
 ـــنون يف البـــا ن وال ـــاهر ، يف العـــاحمل ا ســـوم علـــِ مكنـــون العلـــم امل

والصــالو والســالم علــِ ســيد األوا ــل واألواخــر ، ســيدّن حممــد بــن عبــد 
اّللا إمــــام أهــــل اّللا ، الــــذيف انبثــــق منــــ  نــــور الواليــــة فســــر  يف القلــــوا 
واألرواح والســرا ر ، وعلــِ آلــ  الســاِو األكــابر ، وعلــِ أصــ اب  أ مــة 

 إىل يوم تبلِ السرا ر .  اهلد  والبصا ر ، وعلِ التابعف هلم إبحسان
 السـابعوبعُد فأ ُ ف  إىل القارئ الكرمي  و  اً مباركاً مـن ر ـال القـرن 

اهلجريف ،  و  اً  ع اّللا في  من خصال التقو  والشرف مـا يسـت ق  
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أن يُن ـــر يف أمـــره ، وُيســـتفاِ مـــن مواهـــو اّللا لـــ  يف ســـره ويف  هـــره ، 
ر اإلّنرو لــــحرواح املؤمنـــــة ، عــــاب حقبــــًة مــــن الــــدمن كـــــان لــــ  فيهــــا ِو 

والقلــوا املو نــة ، تـ ر  َّــِ يف مراتــو اإلســالم واإلنــان واإلحســان  ــدارو 
 حىت حتدث  لنعمة  ا الً :

ـــــــــو  ِحـــــــــ ِا واحلبيـــــــــُو حبيبـــــــــ  يـاحِل
 

ــــــْبِقي  بــــــل  ُكــــــلِا  يــــــوِ  ــــــْبُق س   والسَّ
يـــــُ  فأ بــــــُ  املنــــــاِيف  ُمســــــرعاً    نِو

 
َُــِذيف يب طســُ  يف ِــِر اهلــو  و  َو

وهنيئاً ألهـل القلـوا املطمئنـة هوالهـا ِمـن مثـِل هـذا اإلمـام الـذيف وِر  
يف منا ب  أن  مكث عشرين عاماً يصلي الصبح بوضوء العشاء ، وكـان 

ــر القــرآن يف  لــس الــد ــعة علمــ إ ا فسَّ ، و ــوو رم حيــرِا األلبــاا  مــن س 
اً مقارنــــًة  حجتــــ  ، ور  ــــان ِليلــــ    مــــع أن  لبــــ  للعلــــم كــــان حمــــدِو

شباه  وأمثال  من أهل عصره، إىل َر  لـك مـن املنا ـو الدالـة علـِ أب
ع ــــم حالــــ  وســــعة  لــــ  و ــــالل إّنبتــــ  واســــتقامت  ، نفعنــــا اّللا ب كاتــــ  

 وعلوم  .. آمف .
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 تعريف بطاقة

هـــــــو الشـــــــريف العفيـــــــف العـــــــارف  ّللا ، البـــــــال  يف تـــــــروي  نفســـــــ  
ل النســ  ، ومقــام  جملاهــدات الطوعيــة ورمضــات  الروحيــة ِر ــة الكمــا

الفـــتح الـــوه  بعـــد الكســـ  ، إمـــام عصـــره وعـــف ِهـــره ، واحـــد الدمـــان 
املشهِو ل   لتفِر ، وحامل لـواء الصـدق يف العمـل والتعبـد ، شـهد لـ  
ــل ون  ألمانــة يف القــول والفعــل والقصــد ، ورضــي  العلمــاء إمامــاً يف  ُص 

امل
 –وهي حرم اإل ليم  –مي الفتوحات الر نية واملواهو النورانية ، ولد برت 

وحفــهب هبــا نصــف القــرآن الع ــيم ، مــات أبــوه وهــو صــغرى فكفلــ  عمــ  
الشيخ عبد اّللا  علويف ، ور ه ومشل  بن ره وحسن رعايت  ، وسلك ب  
علــــِ منهــــا   ريقتــــ  حــــىت ثبــــ  علــــِ الطريــــق الســــويف ، وّنل ِســــن 

 لف ل .العناية كل سند  ويف ، فأخذ عن  لة من أسرت  أهل العلم وا
 حــــف تـــر  األنــــوار  ســــا عةً  يف كـــلاِ 

 
 ت يُء للكون من سرِا اهلد  شـهبا

 مـــن فجـــِر مـــا ولـــدوا والنـــور يـ ْغُمـــرُهم 
 

  بعـــــاً ومـــــا فــــــار وا القـــــرآن والكتبــــــا
 هـــم ســـاِو  ـــد َـــدوا  لســـر مـــذ بـــر وا 

 
 و اِهـــــــم رهبـــــــم مـــــــن ف ـــــــل  نســـــــبا

بيــق العلمــي وكانــ  تــرمي آنــذاك معهــداً للرتبيــة واتِاا ، ومرتعــاً للتط 
لثوابـــ  الكتـــاا والســـنة ،  ـــومى ال تُلهـــيهم نـــاروى وال بيـــعى عـــن  كـــر اّللا 
وإ ام الصالو وإيتاء الدكـاو ، اـافون يومـاً تتقلـو فيـ  القلـوا واألبصـار 
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ــريفف هثــل هــذا اجملتمــع املت ، افر علــِ اخلــر أن ينشــي الفتيــان علــِ  ــوح 
 سنن االتباع .

ـــــــــــــاِن مِ  ـــــــــــــأُ ّنِشـــــــــــــُي الفتي  ناـــــــــــــاويـ ْنش 
 

ِ ُه أ بُـــــــــــوهُ   علـــــــــــِ مـــــــــــا كـــــــــــان ع ـــــــــــوَّ
أخــذ اإلمــام حممــد بــن علــي  ريقــة أهلــ  وســلف  ، إضــافة إىل مبــاِئ  

العلوم الفقهية واحلديثية والصوفية والقرآنية ال  يدخر هبا  تمع  الواسع 
عن  لة من شيوخ عصره ، وأ مـة ِهـره ، وِر  لـك القـول يف الـرتا م 

 . 
اجلـــــدء اللطيـــــف يف  ))نقـــــالً عـــــن  187ص ((الغـــــرر  )) ـــــال صـــــاحو 

للســــيد اإلمــــام أيب بكــــر بــــن عبــــد اّللا العيــــدروم  ((الت كــــيم الشــــريف 
يف معرض وصف  ألخذ السيد عبد الرمحن بن حممد بـن علـي  ((العدين))

مــــوىل الدويلــــة مــــا مثالــــ  : أخــــذ الشــــيخ عبــــد الــــرمحن بــــن حممــــد اإل ن 
الــو  العــارف  والعهــد وعقــد الصــ بة واتِاا عــن أبيــ  الشــيخ الصــاح

 يف العلــوم واملعــارف احلــ  القــدوو الفقيــ   ــال الــدين حممــد بــن علــي 
مــــوىل الدويلــــة ، وخِا الشــــيخ حممــــد  ِاا والــــده الشــــيخ علــــي بــــن 

، وتــرب بســره يف العلــم (1)علــويف ، وَتــر  بعمــ  الشــيخ عبــد اّللا  علــويف

                                        
 .( و د تر نا ل  ضمن هذه السلسلة 1)
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اللــدين البــا ن وال ـــاهر ، وســلك علـــِ منهــا   ريقتـــ  ، وحــذا حـــذوه 
 .  (1)وا تد  ب 

 
 رحلته إلى الحرمين الشريفين

رحــل اإلمــام حممــد بــن علــي يف شــباب  ، ووصــل إىل أرض احلــرمف ، 
وأِ  مــا عليــ  مــن النســكف ، و ار  ــده ســيد الكــونف ، وأخــذ هبمــا 
عن  اعة مـن العـارفف والفقهـاء الكـاملف ، وا تمـع يف  ريـق ر وعـ  

 الطواشـي فـاعرتف كـل لصـاحب   لشيخ العارف  ّللا علـي بـن عبـد اّللا 
هقام  الشـريف ، وكـان اإلمـام حممـد بـن علـي كلمـا ع لِـم  شـيئاً مـن علـم 

اء العمل عن منكب ـالشريعة ع ِمل  ب  وال ين  .(2)دع ِر
 

 بعض أحواله ومجاهداته

( : كـــان لـــ  رمضـــاتى وأحـــوالى 200: 2) ((املشـــرع الـــرويف  )) ـــال يف 
، وأكثــر أعمالــ   لبيــا ت ، وكــان افــي أعمالــ  عــن أصــ اب  ومقامــاتى

وحــىت عــن أهلــ  ، وكــان الغالــو عليــ  اإل امــة  لباِيــة ، وتــِر عليــ  هبــا 
                                        

 . 187 ((الغرر  ))( 1)
 بتصرف واختصار . 201ص ((املشرع الرويف  ))( 2)
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أحــوالى بركُتهــا عليــ   ِيــة ، وكــان يشــتغل بنشــر الــدعوو إىل اّللا ، وإ ا 
وِر عليــ  حــالى مــن األحــوال النورانيــة رهــا تكلَّــم كالمــاً ع يمــاً يف علــوم 

قصــــِو  حلــــال : ُوُروُِ ب ْســــ ا مــــن كثــــرِو أ كــــاره الشــــريعة واحلقيقــــة ، وامل
وتالوتــ  و اعاتــ  ، فــرتهح نفســ  ، ويصــفو ســره ، فيــتكلم هــا فــتح اّللا 
علي  ، و د يِر علي  حـاُل  ـب ا أو اندعـا ا نفسـياا أو خـوفا مـن مقـام 
احلق سب ان  في هر  لك  لياً علِ تصرف ، و د وِر يف سرت  أن   ـد 

عمــ  الشــيخ عبــد اّللا  علــويف إ ا وِر عليــ  واِر يُغشـِ عليــ  يف ح ــرو 
احلــال ، وكــان يقــول لــبع  م ــن يعــرتض عليــ  ويت ــر يف حالــ  : نــدل 

 علينا شيءى لو ندل علِ اجلبال لدُكَّْ .
:  ام بع هم يصلي والسيد حممد بـن علـي  ((املشرع  )) ال صاحو 

أّن ال  ال ّن مـــــاً يف املســـــجد ، فلمـــــا ســـــجد الر ـــــل  ـــــال يف نفســـــ  : 
نــ   ــدوو للعــاحمل، فمــا : إســا دى و ــا م ، وهــذا م ــطجعى ّن ــم ، ويقولــون

، فتـاا ور ــع مــن السـجِو بـل لد ــ   بهتـ   ألرض رفـع الر ـل رأسـ 
عــن اعرتاضـــ  ، فــأمر الســـيد حممـــد بــن علـــي بعـــ  مــن عنـــده أن يرفـــع 
رأم الر ـل مــن سـجدت  ، فلمــا فـرت مــن صـالت  اعتــذر، وعاهـده علــِ 
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 .(1)رتاضأن ال يعِو إىل االع
 لـــُ  : وهـــذه كرامـــةى تـــدل علـــِ صـــالح وصـــدق صـــاحو الرت ـــة ، 
واحلـــال أن الصـــالو  ّنفلـــةى ، ولـــو كانـــ  فرضـــاً ملـــا خخـــر عنهـــا صـــاحو 

 الرت ة ، ويدل علِ  لك كون الر ل يصلي وحده .
وكان الشيخ الكبر العلم الشهر العارف  ّللا تعاىل ف ل بن عبـداّللا 

 ثل بف يدي  .تيع م  ويثين علي  ، ون
وكان لصاحو الرت ة حاالت عجيبة ، وأمور َريبة   فأحياّن يلبس 
ثياا امللوك ، وأحياّن يتدم بديف الصعلوك ، ومرو يلبس الثياا النفيسة 

مال اخلشنة ، ورها مال إىل ص بة األعيان احلسنة ، وأخر  يلبس الشاِ 
يف بعـــــ  نفـــــر عـــــنهم ويصـــــ و الفقـــــراء األصـــــاَر ، و يواألكـــــابر ،   

األحيان جيتهـد يف األعمـال البدنيـة مـن القيـام والصـيام ، فقـد رويف أنـ  
 .(2)مكث حنو عشرين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء

                                        
 بتصرف. 200صاملصدر السابق  (1)

بــات اإلمــام وم ــاهر حياتــ  وعال اتــ   –واّللا أعلــم  – لــُ   (2) : يـُع ــد  هــذا التقل ــو يف َر
ِاللـًة علـِ مــوت الـنفس و هرهـا ، وإال فــاملرء ي ْصـُعُو عليـ  تغيــُر عاِاتـ  الـ  أ ِلف هــا ، 

م علِ أيديف أشياخ  وأسالف  هيأت  مبكراً هلـذا املقـام فالرتبية النفسية ال  تلقاها اإلما
السامي ، وكانـ  اجملاهـدات القلبيـة والقالبيـة أساسـاً يف تربيـة السـلف ، وعنصـراً هامـاً 
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يف تركيو وترتيو األبناء والبنات ، معتمدين علِ االختيارات الذاتية املنبثقة عن فهم 

 اإلسالم و واعده.
رتبيـــة اإلســـالمية منـــذ عهـــد الرســـالة مـــع شـــيء مـــن ومثـــل هـــذا معلـــوم يف هريـــخ ال

التفــاوت مــن  مــان إىل  مــان، ففــي العصــور الــ  كــان فيهــا الر ــال يــؤثرون اجلهــاِ يف 
ســبيل اّللا ، وجينــدون  ا ــاام و وااــم هلــذا اهلــدف الســامي كانــ  اجملاهــدات القلبيــة 

اا والســلوك والقالبيــة تت ــذ شــكل العســكرية اإلســالمية ، فلــم يتــأخر أحــد عــن اتِ
ومفهوم الرتبيـة األخال يـة وهـو حيمـل السـيف يف سـبيل اّللا ، وملـا تغـر حـال املسـلمف 
هــا ِخــل علــِ بالِهــم وعقــوهلم مــن أســباا الــنق  والقــب   ــنح العقــالء مـــن آل 
البيــ  النبــويف ، ومـــن اهتــد  هبــديهم إىل إعطـــاء اجلهــاِ مــدلواًل  اتيـــاً يســهم يف بنـــاء 

لتبــام  الو ــوع يف معركــة الــدنيا الغــرارو ، وحبا ــل الــنفس واهلــو  اإلنســان، ويقــي املــرء  ا
أييت اّللا  لفــتح أو ﴿عنــدما  ،والشــيطان، مــع التطلــع اليقيــين ملســتقبل اجلهــاِ املشــروع

 . ﴾أمر من عنده
هذا هو مو ف سـلفنا الصـاح مـن هـذه املسـألة ، خالفـاً ملـا يـرميهم بـ  أضـداِهم 

حيث إن منهج آل البي  ِ رموت منذ عهد الفقي  من التهم واإللصا ات الغريبة ، 
أهلهـا ، وال نيلـون  لـدم هبـا َـرُ املقدم ومن  اء من بعـده  ـد أرسـِ  اعـدًو تربويـًة ال يُ 

معهـــا إىل وضـــع االنتقـــاِات لغـــرهم يف عـــدم األخـــذ هبـــا ، وهـــي الت لـــي عـــن خـــوض 
يف صــورو  معركــة الرمســات وكراســي احلكــم والسياســات ، وتــرك محــل الســالح حتــ  أ

كانـــ  بعـــد أن عطـــل احلكـــام   ــــية اجلهـــاِ يف ســـبيل اّللا ، وصـــار الســـالح وســــيلًة 
للصراع علِ احلكم واملال واجلاه ، فآل البي  ال نوتون يف سبيل هذه املطامح الدنيئة 
، ومع هذا و اك فقد مشل ال عف اليوم مدرسة ح رموت كما مشل َرها ، ونـ ق    
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 توطنه ببادية يبحر

:   اختــــــــار ا ــــــــل املســــــــمِ  201ص ((املشــــــــرع  )) ــــــــال صــــــــاحو 
، وهــــو  ريــــوى مــــن  ــــ  نــــ  اّللا هــــِو عليــــ  أف ــــل الصــــالو  ((يـُْبُ ــــر))بـــــ

م عنــده عــفا  اريــةا، وبــا ِارا واســتو ن ، وبــا حولــ  كثــرى مــن والســال
 اعت  بيوهً حىت صارت  ريًة عامرو ، وبعد مدوا من الـدمن بنيـْ   ريبـاً 

ِويلــــة  ))مــــن  ريتــــ   ريــــةى أخــــر  ، فقيــــل لــــحوىل   ))، ومعــــا  ((يـُْبُ ــــر الدَّ
 )) لــك  ، وأ لــق عليــ  بعــد (1)((العتيقــة))يف كــالم ح ــرموت  ((الدويلــة 

                                                                                     
ثوابــ   الســلف ، وخاضــوا معركــة اجلــاه واملــال واحلكــم علــِ  الكثــُر مــن املنتســبف إليهــا

  ات الوترو ال  خاضها أضداِهم وأنداِهم . 
ومدرســة الســلف ال تعــرتض علــِ أحــد بعينــ    ولكنهــا ال تــر  يف معركــة احليــاو 
املعاصرو بكافة  ا  ها صورو البديل السليم ، بل ال  ال اإلسالُم احلق  َريباً كما بدأ 

ــــاً  ــــة والسياســــية َريب ــــة والعملي ــــة والعلمي ــــرا مــــن امل ــــاهر الفكري ــــأثر يف كث ، منعــــدم الت
ـــريفف  ملنتقـــد علـــِ  ـــرار الســـلف الصـــاح أن يبـــدأ بنقـــد  واال تصـــاِية واالعتقاِيـــة ، وح 

يف الوا ــع املغلــوا ، وعنــدها يلدمنــا  يعــا أن  اإلســالم   صــنع  البــدا ل الــ  يريــدها أن ت  
حنـن املتـأخرون خصوصـا الـذين حمل -اجلهاِ املشروع ونت لِ  نبارك العِو إىل مدلوالت

ـــا مـــن مـــنهج الســـلف َـــر االعتـــداِ بـــ  ، والتغـــين عليـــ  ، واالفت ـــار بر الـــ    -يبـــق لن
معركة البناء  ((ال إل  إال اّللا  ))نت لِ عن موا فنا السلبية لن وض مع َرّن من أهل 

 .اإلسالمي املتكامل ، وإن َداً لناظره  ريوى 
 .201ص ((املشرع الرويف  )) (1)
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ِويل ة   . ((م ْوىل الدَّ
نيلـــون إىل حيـــاو الباِيـــة ،  –رمحهـــم اّللا  –وكـــان كثـــرى مـــن الســـلف 

وار ـــون عــــن املــــدن و حـــام النــــام لِي ْصــــُفو هلـــم حــــال العبــــاِو والرضــــا 
واألنــس  ّللا ، ولنشــر الــدعوو بـــف البــواِيف ، وهــم يف َالــو األحـــوال 

بون للداعي ، وأينسـون أبهـل أهل  لواا سليمةا وأ هانا صافيةا يستجي
اّللا ، ويعتقدوهنم، وتؤثر فيهم كلمات الـداعي ، وحيرصـون علـِ العمـل 

 واال تداء إ ا و دوا م ن حيسن البالت.
واإلمــام حممــد بــن علــي مــوىل الدويلــة و ــد يف  ِيــة يب ــر ومــا حوهلــا 

  لو ً سليمًة ، ف يم بتلك الباِية وانتفع ب  خلقى كثر.
 

 هشعاروأ بعض كالمه

مما يدل علِ مقام الر ل وحال  ما يـؤثر عنـ  مـن كـالما نثـريفاا أو ن ـما 
شعريفاا ، و د وِر يف كتو الرتا م من أ وال  احلكيمة الدالة علِ ع ـم 
حالـــــ  وعلـــــو مرتبتـــــ  ، فمـــــن  لـــــك  ولـــــ  : نـــــذكر اّللا تعـــــاىل  للســـــان 

عـةى و لقلو ،   تفا احلروف ،   يفـا اللسـان ، فيبقـِ يف القلـو مش
 من نورا متصلةى  ّللا عد و ل .

وكان يقول : أعرف من نفسـي ثـالث  خصـال ، األوىل: أين ال أكـره 
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املـــوت ، فـــكن مـــن كـــره املـــوت كـــره لقـــاء اّللا . الثانيـــة : أين ال أخـــاف 
الفقــر ، ألين أعــرف أن مــا عنــد اّللا أ ــرُا ممــا يف يــديف ،  الثالثــة : ال 

 .   (1)أكره أن أضيف وإن حمل يكن عنديف شيء
:  -معلقـــاً علـــِ كـــالم املـــرت  م- ـــال الشـــيخ عبـــد القـــاِر العيـــدروم 

فان ر كيف  ع التصوف  كلَّ  يف هـذه الكلمـات مـع كونـ  أُمِاياـاً ، فـكن 
الشـــيخ مــــا نُقــــل عنـــ  أنــــ  اشــــتغل بت صــــيل العلـــم ، وال  ــــرأ شــــيئاً مــــن 

 .  (2)الكتو . انتهِ
مــن حمل يشــتغل  لعلــوم   لــُ  : ومثــل هــذا كثــر يف حيــاو الســلف ، فمــنهم

ـــن ِن  ـــاع وس  رايـــًة   ولكنـــ  علــِـ   ـــد ِم االتاِب الشـــرعية حتصـــيالً وحتقيقـــاً وروايـــًة ِو
اال تـــداء ، وخاصـــة أن مثـــل هـــؤالء كانـــ  بـــدامُام مشـــ ونًة بنصـــيوا مـــن 
ـــــرو  ـــــر العلـــــوم لكث الطلـــــو للعلـــــم الوا ـــــو ،   انصـــــرفوا عـــــن ال هـــــور وتقري

م عـــــدم األهليـــــة يف نفســـــ  فاشـــــتغل املشـــــتغلف بـــــذلك ، ولرهـــــا رأ  بع ـــــه
  لطاعة وحتقيق املعاملة فيما بين  وبف مواله .

وممــا يـــدلنا علـــِ ا ِاــالع اإلمـــام حممـــد بــن علـــي علـــِ كثــرا مـــن العلـــم 

                                        
 أيف: أ عم ال يوف.( 1)
 .  201ص ((املشرع الرويف  ))( 2)
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مــــا  -(1)وإن كــــان يوصــــف بعــــدم االشــــتغال  لعلــــم-ال ــــاهر والبــــا ن 
ه صــاحو  : ُحكـــي أنــ  أراِ أن يـــؤمَّ النـــام يف  201ص ((املشـــرع))أوِر

سجد بين علويف املشـهور فمنعـوه ، و ـالوا لـ  : أنـ  بـدويفف ال تصـلح م
لإلمامة ، فلما صلوا  لس يتكلم علـِ سـوروا مـن القـرآن بكـالما ع ـيم 

 ، فعلموا أن هذا من العلم الوه . اهـ . 
 

 وأما مقالت  الشعرية فقليلة ، ومنها :
ـــــــــو  ِحـــــــــ ِا واحلبيـــــــــُو حبيبـــــــــ  يـاحِل

 
ــــــْبِقي  بــــــل   ــــــْبُق س   ُكــــــلِا  يــــــوِ   والسَّ

يـــــُ  فأ بــــــُ  املنــــــاِيف  ُمســــــرعاً    نِو
 

َُــِذيف يب طســُ  يف ِــِر اهلــو  و  َو
   تســـــــــــعةى وثالثـــــــــــةى مـــــــــــْع تســـــــــــعةا  

 
 يـنصيبــــــبوالعقـــــُد   وحـــــديف عـــــال 

 مـــــــــا تعلمـــــــــوا أين املقـــــــــدَّم يف املـــــــــال 
 

 ليلــــــــْ  ُســــــــريف  ليثــــــــريبِا ُســــــــريف يب
  

م أن البي  األخر يشـكل مغـداه علـِ كثـر مـن املتـأ خرين إال أن وبَر
                                        

( يُعتقد أن مقصِو املرتِ م لإلمام حممد بن علي بعدم االشتغال  لعلم : أنـ  حمل حيـرتف 1)
الطلو وحمل يشتغل هطالعـة الكتـو وتعلـيم النـام كمـا هـو حـال أ رانـ  وأشـباه  ، وأمـا 

ف  ــرموت كـان فيهـا العامـل واأل ــر والعبـد حيسـن أساســيات  ثوابـ  العلـم الوا ـو
 املعرفة ، ف ال مثل هذا اإلمام الذيف ولد يف بي  العلم ومنبع  .
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الفهم للقصد ومعرفة أسلوا العصر و اموم التصـوف الف ـريف يسـهم 
يف  ـــالء الغمـــوض يف املعـــا ، فاحلقيقـــة الـــ  يـــدركها اجلميـــع أن  ريـــة 
املــرء يف ظهــره ، واملعلــوم نصــاً أن  ريــة آل البيــ  النبــويف هــم يف صــلب  

لـي صلِ اّللا علي  وآل  وسلم ، ولو كـانوا يف ظـاهر احلـال مـن صـلو ع
بن أيب  الو ، فيشر اإلمام يف أبيات  الف رية أن  كان هعية  ده ليلة 
اإلسراء يف عاحمل املصـاحبة ألنـ  يف ظهـره ، وهـذا املعـا كثـراً مـا يتعـرض 

علــِ مقت ــِ احلــال املال ــم   لــ  الشــعراء الصــوفيون ، وجيــو أن نفهمــ
 .(1)لفهم النام ليدول اإلشكال

 ومن أشعاره الذو ية :
   ـــــــــْرّن للســـــــــروِر هجلـــــــــسا وملـــــــــا ح  

 
 أضـــاءْت لنـــا ِمـــن عـــاحملِ  الغيـــِو أنـــوارُ 

 و افـــــــــْ  علينـــــــــا للعـــــــــوارِف   ْـــــــــر وى  
 

 يطــوُف هبــا يف ح ْ ــر ِو الُقــْدِم  اــارُ 
ْشـــــــــــِفنا  ـــــــــــرِبناها أبفـــــــــــواِه ك   فلمـــــــــــا ش 

 
 أضــــاءْت لنــــا منهــــا مشُــــومى وأ مــــارُ 

 َتُا ـــــــُو أر ا  القلــــــــوِا بُلْطِفهــــــــا 
 

 أســـــــرارُ  وتبـــــــدو لنـــــــا و ـــــــ   املســـــــرَّو
ـو وً    رفعنا حجاا  األُنْـِس  ألُنْـِس ع نـْ

 
ــــــــارُ  ــــــــا  لبشــــــــا ر أخب  و ــــــــاءْت إلين

 
                                        

شرو  االتصاف ملن يقرأ كتو األسالف  ))( ّن شنا هذا اإلشكال إبسهاا يف كتاا 1)
 . مطبوع،  ((
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ِ ّن ــــــــــرا َِبنــــــــــا هبــــــــــا ع ناــــــــــا ونِلنــــــــــا ُم  و
 

 وحمل يـ ْبـــــــــــق  ِمناـــــــــــا بعـــــــــــد   لـــــــــــك آ رُ 
ـــــْ ِوّن   وخا  ب نـــــا يف ُســـــْكرّن عنـــــد ص 

 
باــــــارُ  ــــــا ُ  اجلــــــوِِ    ــــــدميى ف  كــــــرميى  

ْهــــــــــر وً    ــــــــــاُه    ــــــــــف نا حــــــــــىت رأين  وكاش 
 

 بصـــــــــاِر فـ ْهـــــــــما ال تُواريـــــــــ  أســـــــــتارُ أب
: هــذه األبيـــات ال تــدل إال علـــِ ر ــلا ض  ـــِ يف  -واّللا أعلـــم- لــُ   

 الذوق والعلم والعمل واحلال ، وهي من صنف الف رمات الصوفية . 
، ، وهــو مــا يعــ ا عنــ   حلــال (1)وللصــوفية ِمــدا ى فقــريف ومــدا ى ف ــريف

َ ل ب ـُة املـدا  الف ـريف، وهـو  ر ى  وإمامنا م ـوىل الدويلـة ي هـر مـن أشـعاره 
 يف شيوِخ تلك األعصر واأل منة .

                                        
شــمر ، ويعــ  عنــ  صــاحب  حــال االعــرتاف وشــهِو التقصــر يف التهــو ( املــدا  الفقــريف 1)

ـــة علـــِ اخلـــوف والقلـــق واالعـــرتاف ّللا تعـــاىل ، وإظهـــار الفقـــر والعـــو    لعبـــارات الدال
 واحلا ة ، مثل  ول اإلمام احلداِ : 
ـــــــــــــدى صـــــــــــــار ف ْ ـــــــــــــريف  أّن عب

 
 ِضـــــــْمن  فـ ْقـــــــريف واْضــــــــِطر اريف

أما املدا  الف ريف فهو َلبـة حـال األنـس وظهـور حـال الت ـدث  لـنعم كمـا هـو  
 األبيـــــــات املنســـــــوبة لإلمـــــــام مـــــــوىل الدويلـــــــة ، أو مـــــــا يُـــــــذكر مـــــــن أبيـــــــاتا للشـــــــيخ  يف

 أيب بكر بن ساحمل أو لغره من السلف . 
وهــذه األبيــات والقصــا د تفهــم هــا يال ــم مقت ــِ احلــال وتفســر إشــكاالاا ومــا 
يغمـ  منهــا بدراســة  ــاموم العصـر الصــويف ومــا يت ــدث بـ  األشــباه واألمثــال ومــا ا 

 راام الف رية وما القصد منها . تعني  عبا
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وإ ا خمَّلنــا ألفــال  القصــيدو مــن خــالل و ْحــد ِاا املوضــوعية متسلســلًة مــن 
أن تعبـد اّللا كأنـك  ))بـدايِتها إىل هنايِتهـا سـنجدها تـدور يف معـا اإلحسـان 

، ومــن حمل يــدرك معــا اإلحســان منــا ال  ((حمل تكــن تــراه فكنــ  يــراك  تــراه ، فــكن
يليــق بــ  االعــرتاض علـِـ مــن حتقــق هبنــاه ومعنــاه ، فــاالعرتاض ال يــدل علـِـ 
بــــة يف فهــــم احلقيقــــة والوصــــول إليهــــا ، وإ ــــا يــــدل علـــِـ اصــــطدام األفــــق  َر
ال ــــيق هــــا هــــو أمشــــل منــــ  وأوســــع ، فــــال يـ ت ــــأ تِا للعا ــــل أن جيــــِر الشــــمول 

املفـــاهيم القاصـــرو ، والوا ـــو يف مثـــل  عنهـــا أر ا   ي  ِضـــاملعـــاين الواســـعة لرُْ و 
داح عنــ  إشــكال  ، ـهــذا احلــال إظهــار املعــاين هــا يناســو العقــل القاصــر لينــ

هــذا إن كــان صــاحو اإلشــكال مــن الــراَبف حقــا يف فهــم املشــكل ، وأمــا 
قت ــِـ إ ا كــان مـــن عشـــاق عقـــدو اإلشـــكال الــذين حيملـــون املعـــاين علــِـ م

ِح اعتقــاِيف    فهــومهم اجلــا رو ، وهبــا يدنــدنون يف اجملــالس وا اضــرات كقــا
و  ات اهلـــــدف  فلنــــا معهـــــم مقــــال آخـــــر ونقــــاب ال تســـــع  الــــرتا م ا ـــــدِو

، واّللا يتــوالّن وإمهــم ، وير  نــا الســر إىل مــا يرضــي  ، ويوصــلنا  (1)التعليمــي
 إىل مراضي  . آمف .

                                        
 . ((شرو  االتصاف ملن يقرأ كتو األسالف  ))بتوسع يف را ع هذا املوضوع  (1)
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 ولى الدويلةمحمد بن علي م اإلمام كرامات

ــــا مســــألة الكرامــــات يف سلســــلة األعــــالم الســــابقة ،  ســــبق وأن تناولن
ـــا نـــر  أن إعـــاِو التنـــاول هلـــا مـــع مناســـبتها يف كـــل تر ـــة أمـــرى ال  ولكن
م نـــاص منـــ  ، فكافـــة الشـــيوخ الـــذين ُتطـــرق تـــرا هم البـــد أن َنـــد هلـــم 
  مساحة واسعة من الرت ة ت هر لنا  يمـة املـرت م لـ  مـن خـالل كراماتـ

، وكــــان هــــذا مطلبــــاً أساســــياً يف تلــــك العصــــور يتناســــو مــــع ثقافــــاام 
واستعداِاام ، أمـا يف عصـرّن اليـوم فالـذين حيبـون الكرامـات وأهلهـا ال 
يتجــاو ون أصــابع اليــد يف اجملتمــع الواحــد ، وإن كــانوا أكثــر مــن  لــك 
فما هم إال من عوام النـام الـذين تتغلـو عـوا فهم علـِ عقـوهلم ، أمـا 

حلداثة الذيف آمن بعلم الن رمت ، وتدر  يف مدارم الشـهاِات  يل ا
، وصــار  موحــ  األكــ  تـ ر  ِايــِ  يف العلــوم الن ريــة واملراتــو الدنيويــة فــال 
ير  يف هذه املسا ل شيئاً يـ ْعِني  ، وإن عناه من  لك شيءى فقد يكون 
آه  ــــرَِّ  ِراســــةا ل ــــاهرو مــــن ال ــــواهر الغريبــــة عنــــد الصــــوفية ، ولرهــــا ر 

الــــبع  مــــن األمــــراض واألعــــراض الــــ  أصــــاب  املســــلمف يف عصــــور 
االحنطا  ، وهذا كل  كما نراه ويـراه الكثـر مـن النـام يعـِو إىل عوامـل  
كثــرو أاهــا خثــر املدرســة اإلســالمية بعمومهــا  لعلمنــة الغربيــة والشــر ية 
 بصــورو مباشــرو أو َــر مباشــرو ، إ  نعلــم أن كثــراً مــن الت لــيالت الــ 
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 عن  يف اجلوانو الروحية لـد  التصـوف والصـوفية إ ـا  ـاءت بفعـل 
الدراســات األ نبيــة االستشــرا ية ، وهــذه الدراســات منــذ عصــر الثــورو 
الصـــناعية وهـــي تنســـج األ اويـــل املشـــككة يف الـــدين كلـــ  ويف شـــ   
رسول اّللا صلِ هللا علي  وآل  وسلم والقرآن ، ف ال عن تشكيكها يف 

 وف . منهج فرعي كالتص
وحنــا هــذا املن ــِ فيمــا بعــد عــدِى مــن مؤسســات التعلــيم والثقافــة يف 
العــــاحمل العــــريب واإلســــالمي بعــــد مرحلــــة التفكــــك وتقســــيم تركــــة الر ــــل 

،  ((كمـــا كـــان يطلـــق علـــِ ِولـــة اخلالفـــة اإلســـالمية يف تركيـــا   ))املـــري  
وتناولــ  هــذه املؤسســات   ــية التصــوف والصــوفية هــنهجا استشــرا ياا 

اللاهـــم إال مـــا كـــان مـــن بعـــ  امل لصـــف املنصـــفف الـــذين أ ب ـــوا ِـــ ا ، 
فقــد  -وهــم الكثــرو-صــريح  اإلفــرا  املــذموم لــد  الغــالو ، وأمــا البقيــة 

ــ ا ،  صــار األمــر أشــب  مــا يكــون  لعقــدو النفســية ِون تثبــ ا وال    
 تبعاً لإلعالميات املطروحة يف املرحلة .
ّن هبا إي  اح مسـألة الكرامـات ومالبسـات وبعد هذه املقدمة ال  أِر

إيراِهــا يف الــرتا م نقــول : إن كثــراً مــن شــيوخ التصــوف الــذين  ــرت 
هلم هذه الكرامات كانوا يكرهون الكالم فيها ، أو نشرها ، أو نسـبتها 
إليهم ، وآراؤهم يف  لك مبسـو ة يف مؤلفـاام ، واعت هـا بع ـهم عيبـا 
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ويف مدرســـة ح ــــرموت  يقـــدح يف حـــال الـــو  عنــــد أشـــباه  وأمثالـــ  ،
 لــــذات انــــ   عــــدِ مــــن الشــــيوخ إىل منــــع  كــــر كرامــــاام ، وإيقــــاف 

 أتباعهم وتالمذام عن إظهارها .
وهبذا نر  أن خما بة  يلنا املعاصر جيو أن تن ـِ من ـِ الرفـق هبـم 
وعــدم إ راــم ، ويلــدم محلــة األ ــالم تقــدمي  ــا   األوليــاء أبســلوا نيــد 

يــــة والعلميــــة الــــ   ــــح  لــــوا اجليــــل  حــــرتام الف ــــا ل وا اســــن العمل
الر ـــال واال تـــداء هـــوا فهم اال تماعيــــة  ات األثـــر البـــال  يف حتــــوالت 
املراحــل وإصــالح فاســدها ، وتبقــِ الكرامــات وأخبــار األحــوال ضــمن 
الرتا م التقليدية ، وإ ا اضطر الكاتو لسبو ما ، أو املت دث إلبرا  

يشــفعها  لتعليــل املنطقــي ليقــرا   ــو   مــن هــذه الكرامــات جيــو أن
 .(1)فهمها للقارئ واملستمع

فقـال  201ص ((املشرع الرويف  ))صاحو الكرامات   كر بع و د 
 : 

منهـــا أن ســـلطان الـــيمن أرســـل عســـكراً إىل أمحـــد بـــن نـــاين ســـلطان 
ـــــــدر الشـــــــ ر ، وكـــــــان صـــــــاحو الرت ـــــــة   ح ـــــــرموت ليأخـــــــذ منـــــــ  بن

                                        
 . ((شرو  االتصاف ملن يقرأ كتو األسالف  ))( را ع هذا املوضوع بتوسع يف 1)
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ر بقرا البندر ، فطلو أمحد بن دل العسكـوأمحد بن ناين  لبندر ، فن
معــة واــر  مــن البلــدو ويرتكهــا نــاين مــنهم أن يصــ وا إىل أن يصــلي اجل

، فـــأبوا و ـــالوا : البـــد أن َتـــر  يف هـــذه الســـاعة ، فقـــال صــــاحو هلـــم
، فلمــا التقــِ كن اّللا ينصــرك ، ف ــر   ــاربتهمالرت ــة : اُخــرْ  علــيهم فــ

ـــا مـــن احلصـــباء و  تفـــل فيـــ  ورمـــِ بـــ  يف و ـــوه اجلمعـــان أخـــذ الســـيد ك فا
 القوم فولوا مدبرين .

ومنهــا : أنــ  أمســك بعتبــة ِاره و ــال ملــن فيهــا : أ ْخرُِ ــوا  يــع  مــا يف 
 الدار ،   تباعد عن الدار فاهندمْ   يعها .

تـــــ  كتـــــو الـــــرتا م ، ولـــــيس هـــــدفنا تـــــرويج  هـــــذان  و  ـــــان ممـــــا أوِر
كمـــا أشـــرّن مـــن -ن الكرامـــات ، وإال لـــذكرّنها  لـــًة وتفصـــيالً ، ولكـــ

هدفنا تلبية حا ة العصر يف معرفة  ا   الر ال ، فلهذا نعـرض  - بل
الش صية أبعماهلا و اهدااا البدنية ، وأمـا َـر  لـك فهـي  ـرات  ـد 
حتصــل للــبع  ، و ــد ال حتصــل ، وليســ  شــر ا مــن شــرو  الواليــة ، 

فلـيس علــِ وإ ـا شـر  الواليـة االسـتقامة ، وإ ا اســتقام العبـد كمـا أُمـر 
ِإنَّ الَّــِذين  ﴿،  ﴾فاْسـت ِقْم كمــا أُِمـْرت  ﴿اّللا أن يهيـي لــ  أسـباا الكرامــة 

 ـــالوا ربنـــا اّللا   اســـتقاموا تـ تـ نـ ـــدَُّل علـــيهُم املال كـــُة أ الا َتـ ــاُفوا وال حت د نُـــوا 
ُتْم ُتوع ُدون  .﴾وأ ْبِشُروا  جل نَِّة الَّ  ُكنـْ
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 يقييناا 
علـِ صـدق أحـوال هـؤالء الر ـال ومما ُيست سن  كره كشاهدا

من أمثال إمامنا الشيخ حممد بن علي موىل الدويلة شـهاُِو معاصـري  ، 
فهذا الشيخ عبدالرمحن اخلطيو يعـرتف بف ـل ومقـام اإلمـام حممـد بـن 

 علي فيقول في  :
ــــق  لكــــم م ابــــن  الكــــراِم التَّفــــاُخرُ   حيِ 

 
 كمـــــا أ وَُّل الف ـــــِل لكـــــم واألواخـــــرُ 

ـــيِاُ  ف ْ ـــِلُكمْ فكـــم شـــاع  يف ا   تفـــاق فـ 
 

 وأســـــرارُكم مـــــا للـــــور  الكـــــلِا َـــــامرُ 
 بكــم تُــدفع األســوا عــن اخل ْلــِق والــب ال 

 
 (1)املــوا رُ الســ اُا ويف  ــاِهُكْم تُـْنشــا 

: كــــان مــــن أ ــــالء املشــــايخ  395ص ((الغــــرر  ))و ــــال عنــــ  مؤلــــف  
 و  العـــارفف ، وأكـــابر األوليـــاء الكـــاملف ، ورؤســـاء احل ـــرو املقـــربف ،

 القدم الراسخ يف التمكف ، والباع الطويل يف أحكام الدين .
: هــــو اإلمــــام الــــذيف  ضــــ  تنشــــرح  102ص ((املشــــرع  ))و ــــال صــــاحو 

ه روض الف ـا ل معمـور ، خصـ  اّللا أبوفـر  الصدور ، العارف الذيف بو ـِو
 حهب من العال واإلحسان ،  تفاق أهل العلم والعرفان .

                                        
 . 102ص ((املشرع الرويف  ))( 1)
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 وفاته رحمه هللا

: وحمل يـــدل  ا عـــاً ملـــواله ، إىل أن  102ص ((املشـــرع  ))حو  ـــال صـــا
وافتــ  الوفــاو ، فانتقــل إىل رمحــة اّللا تعــاىل يــوم االثنــف لعشــرا خ ل ــْون  مــن 

فـــن يف مقـــ و  665مئـــة  شـــهر شـــعبان ســـنة  ـــس وســـتف وســـ  ، ِو
علـــويف ، والشـــيخ علـــي ، الشـــيخ األبنـــاء مـــن  نبـــل، وخلـــف مـــن بعـــده 

لشــيخ عبــد الــرمحن ، وبنــ  اضهــا علويــة ، رمحهــم والشــيخ عبــد اّللا ، وا
اّللا رمحـــة األبـــرار ، و عنـــا هبـــم بعـــد  ـــول األعمـــار يف ِار القـــرار ، يف 

  نات نريف من حتتها األهنار . آمف .
 

 وكان الفرات من  ع هذه الرت ة مساء االثنف 
 الثاين والعشرين من  اِ  الثاين 

 مئة  عام تسعة عشر وأربع
 اهلجرو  وألف من

 النبوية  دو 
 ا روسة
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