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  بوالية   العبد  يفوز  ولكي   .والبعد  البغض  العداوة  وأصل  والقرب،  احملبة   هاوأصل   ، العداوة  ضد  الوالية
  َخْوف    اَل   اّلل ِ   أَْولَِياءَ   ِإن    }َأاَل   تعاىل:  قال  ه،ءأوليا  هبا   هللا  وصف  اليت  ابلصفات   يتحقق  أن  بد  ال  هللا

  ابن   قال  فيه،   ركيزاتن  مها  اللتني  الويل  يف  الصفتني  يبني  اآلية   فآخر  ،[62]يونس:    ََيَْزنُوَن{  ُهمْ   َواَل   َعَلْيِهمْ 
  اليت   ابلصفة  كان  من  :هو  -هللا  ويل  أعين-  "الويل  يقال:  أن  ذلك   يف  القول  من  والصواب ":  جرير

 . (1) "[36]يونس: يَ ت  ُقوَن{ وََكانُوا آَمُنوا }ال ِذينَ  : هللا قال كما  واتقى، آمن الذي وهو هبا،   هللا وصفه
  أو   ،افقير   أو   ، اصوفي    أحدهم   مسي  سواء   {يَ ت  ُقونَ   وََكانُوا   آَمُنوا  }ال ِذينَ   هم  القرآن  يف   هللا  فأولياء

  أو ،افقيهر 
ر
 . (2)ذلك  غي أو ، احاكمر  أو ،اأمير  أو  ،اصانعر  أو  ،جندًي   أو ،ااتجرر  أو ،اعال

  هللاُ   َصل ى  اّلل ِ   َرُسولُ   قَالَ   قَاَل:  ُهَريْ َرةَ   َأِب   َعنْ   البخاري   رواه  ما  األولياء   صفة  يف   ورد  حديث   وأشهر
:ََّّاّلل هَََِّّّإن َّ»  َوَسل َم:  َعَلْيهِ  ء َََّّّعهب ِديََِّّإله َََّّّت هقهر بهَََّّّوهمهاََِِّّبحلهر ِب،ََّّآذهن  ُتهَََُّّّف هقهد َََّّّوهلِيًّاََِّّلَََّّّعهادهىََّّمهن َََّّّقهاله َِّبشهي 

ُتهَََُّّّفهِإذهاََُّّأِحب ُه،ََّّحهّت َََِِّّّبلن  وهاِفلَََِّّّإله َََّّّي هت هقهر بَََّّّعهب ِديََّّي هزهالَََّّّوهمهاََّّعهلهي ِه،ََّّاف َتههض تَََِّّّم اََِّّإله َََّّّأهحهب َّ ب   ب ه ََُّّكن تَََّّّأهح 
مهعَََُّّّال ِذيَََّّسه عههَُّ لههَََُِِّّّبها،ََّّي هب ِطشَََّّّال ِتَََّّّوهيهدههَََُِّّّبِه،ََّّيُ ب ِصرَََّّّال ِذيََّّوهبهصهرههَََُِّّّبِه،ََّّيهس  ََّّوهِإن َََِِّّّبها،َََّّيه ِشيََّّال ِتَََّّّوهرِج 

ُع ِطي هن ُه،ََّّسهأهلهِنَّ ت هعهاذهِنَََّّّوهلهِئنََََّّّله ن ُه،ََّّاس  ُِعيذه ء َََّّّعهن َََّّّد تَّت هرهد َََّّّوهمهاَََّّله ََّّن هف سَََّّّعهن َََّّّت هرهدُِّديََّّفهاِعُلهَََُّّّأهنهَََّّّشهي 
ِمنَّ رههََُّّ؛املُؤ  رههََُّّوهأهنهََّّاملهو تهََّّيهك   . (3)«مهسهاءهتههََُّّأهك 
 الصوف:َّالفكرَّفََّّالواليةَّمنزلة

  أن  »فاعلم :-التصوفة أئمة أحد وهو- اهلوجيري قال حىت والويل الوالية أساس على التصوف قام
 .(4)الوالية« على قائم والعرفة التصوف أساس

  قائم   كله  مذهبه  ن إ  إذ   الرتمذي،  احلكيم  هو  التصوف   أصول  على  الوالية  اصطالح  طبق  من  وأول
  و»عمل   األولياء«،   و»سية  األولياء«،  »ختم  منها:  ،بذلك   تشهد  خلفها  اليت  اثرهآو   الوالية،  على

   .األولياء«
  ، لنبوته  شاء  من  اصطفى  كما  لواليته  يصطفيهبه من    هللا  خيتصا  حظ    الوالية  احلكيم  جعل  وقد

 

  (. 123/  15)  -مؤسسة الرسالة :  ط-القرآن   آي أتويل  عن جامع البيان    (1)
  (.28:  ص )  -جدة  ،الدين  : ط-بن تيمية ال  ،رسالة الصوفية والفقراءينظر:    (2)
 (. 6502)كتاب الرقاق، اَبُب الت  َواُضِع    :رواه البخاري  (3)
 (. 72: ص) احلكيم الرتمذي ونظريته يف الوالية  ينظر:    (4)
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  أن   كما   ، يتواله  أن   يقدر  تعاىل  هللا   من  فبحظه  ، احظ    له  وجعل  الوالية  له  هللا   كتب  من  الويل":  قال
 . (1) "احظ   له وجعل النبوة له كتب  لن النبوة

 ن مَ  الصوفية عند هللا فويل والوضوع، الضمون الشكل يف متامرا آخر معىن هلا الصوفية عند فالوالية
  مواصفات   أية  واجملذوب   الختار   هذا  يف  يكون  أن   ذلك   شرط  من  وليس  إليه،  وجذبه   هللا   اختاره 

 الوالية  وجيعلون  حكمة،  وبغي  سبب،  دون  اإلهلي  الوهب  من  نوع  عندهم  الوالية  إذ  ؛والتقوى  للصالح
 لذلك   يستدلونو   الوهبية،  الوالية  هي  عندهم  احلقيقية  والوالية  ،والتنسكني  العوام  والية  هي  الكسبية

 .(2)[74]آل عمران:   {َيَشاءُ  َمنْ  ِبَرْْحَِتهِ  خَيَْتص  } تعاىل: قوله مبثل
 الصوفية:َّعندَّالواليةَّمراتب

  العليا   الرتبة  بل"  فقال:  والصاحلني،  العلماء  مرتبة  من  أعلى  مستقلة  مرتبة  لألولياء  الغزايل  جعل
   .(3) للصاحلني«  ث ،العلم يف الراسخني العلماء ث  األولياء، ث  لألنبياء،

  رسله  بعد  عباده  كافة  على  فضلهمو   هللا،   أولياء   صفوة  التصوفة  طائفة  القشيي  جعل  كذلك و 
   .(4) وأنبيائه 

  اخللق  سائر  منها   هللا   خلق  اليت  الطينة   وبني   ،جهة   من  واألنبياء   األولياء   طينة   بني  السهروردي  وفرق
 هللا  بعث  حىت  فأبت،  األرض  من  قبضة  ليقبضا  وميكائيل  جربيل  هللا  بعث  لا":  فقال  أخرى،  جهة  من

  بني   األرض  بعض  فصار   بقدميه،   األرض  وطئ  قد  إبليس   وكان  األرض،  من  قبضته  فقبض  عزرائيل
  ،الشر  مأوى  فصارت   إبليس  قدم  مس  مما  النفس  فخلقت  ،أقدامه  موضع  بني  األرض  وبعض  قدميه

   .(5) "واألولياء  األنبياء أصل الرتبة تلك  فمن ،إبليس قدم إليه  يصل مل اآلخر وبعضها
  عرشية،   أبرواح  فرشية   وأشباح  ،مساوية  بقلوب  أرضية  أجساد": أبهنم  األولياء  السهروردي   وصف  ث

 

 (. 158-157ص: )  -بيوت   ،دار صاد  : ط-نوادر األصول    (1)
 (. 74: ص)  -دار احلرمني:  ط-الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة، عبد الرْحن عبد اخلالق ينظر:    (2)
الدين    (3) علوم  العرفة:  ط-إحياء  الدين    :نظراو   . (39،  53/  1)   -بيوت،  دار  أصول  يف  : ص)األربعني 

195 .) 
 (. 2:  ص)الرسالة القشيية    (4)
 . -العرفة بيوت  : ط  ،اخلامس من كتاب اإلحياءملحق ابجلزء  -  (47: ص)عوارف العارف    (5)
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 . (1) "تطوف العرش حول ألرواحهم
  رتبة   أقل  هللا  أحباب   جعل  -العارف  عوارف  صاحب  حممد  بن  عمر  غي-  آخر  سهروردي   وهناك

 .(2) "ألحبابه  الشهادة  ادخر كما  ألوليائه البالء ادخر تعاىل  هللا ن "إ: قال إذ أوليائه من
 صلحت "   :الذين  هم  فالصاحلون   األولياء،   من   أدىن  مرتبة  يف  الصاحلني  جعل  عجيبة  ابن   أن   كما
 .(3)"ابهلل العلم أهل فهم األولياء أما ، الباطنة أحواهلم واستقامت الظاهرة أعماهلم

  اخلاصة،   األولياء  مرتبة  والثانية:  األنبياء،   مرتبة  األوىل:  مراتب:  ثالث   إىل  الوالية  يقسم  عرب  وابن
 .(4) العامة األولياء  مرتبة والثالثة:
 :َّالنيبَّعلىَّالولََّّالصوفيةَّتفضيل

  ختتلف   واحدة   واألولياء  األنبياء   طينة   جيعل  مثالر   فالسهروردي   ،ابألنبياء   األولياء  مبساواة  األمر  ابتدأ
 تقديسإىل    الصوفية  بغالة   بلغ  حىت  يتطور  األمر  أخذ  ث  .(5) البشر  ابقي  منها   جبل  اليت  الطينة  عن

 وحىت،  (6)"أمته  يف  كالنيب  قومه  يف  الشيخ":  بعضهم  كقول  النبوة  يشبه  ما  الصفات   من  أعطوه  ث  الويل،
 أعطي  من  ومنهم  النبوة،  ثلث  أعطي  من  فمنهم  منازل:   لألولياء  أن  -احلكيم  كالرتمذي-  بعضهم  زعم

 . (8) األنبياء من درجة أرفع هو من األولياء من أبن  وصرّح ،(7) الزًيدة له من ومنهم نصفها،
  هللا   أولياء   يف  أن  الصوفية  من  طائفة  ادعت":  فقال  الطائفة  هذه  مذهب  الشهرستاين  بني  وقد

 عنه  سقطت  الوالية  من   القصوى  الغاية  بلغ  من  وقالوا:  والرسل،  األنبياء   مجيع  من  أفضل  هو  من  تعاىل
 وغي  واخلمر  الزان  من  كلها  احملرمات   له  وحلت  ذلك،  وغي  والزكاة  والصيام  الصالة  من  كلها  الشرائع

 

 (.42: ص)عوارف العارف    (1)
 (. 125:  ص)  -القاهرة  ،الوطن العرب  :ط-آداب الريدين، لعبد القاهر السهروردي   (2)
 (. 65:  ص)معراج التشوف إىل حقيقة التصوف    (3)
 (. 136: ص)  -دار الكتب العلمية:  ط-فصوص احلكم   (4)
 . -حياءملحق ابإل -  (57: ص)عوارف العارف    (5)
 (. 173:  ص)الفتوحات اإلهلية    (6)
 (. 347: ص) ختم الوالية    (7)
 (. 157:  ص)  -بيوت  ،دار صادر:  ط-نوادر األصول    (8)
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   .(1)غيهم« نساء بذلك   واستباحوا ذلك،
:  البسطامي  يزيد  أب  كقول  الشهرستاين،  قاله  ما  قيصدِّ   أئمتهم  عن  الصوفية  بعض  يرويه  وما

  مناجاته،   يف  السالم  عليه   موسى   "أان   الدسوقي:  إبراهيم  وقول  ،(2) بساحله"  األنبياء   وقف   حبرا  خضنا "
  يف   أان   ، شئت  من  منهم  ألبس   بيدي   خلعته   األرض  يف  ويل  كل   أان  ْحالته،  يف  عنه   هللا   رضي  علي  أان

  الفردوس   جنة  وبيدي  غلقتها،  النار  أبواب   بيدي  أان  خاطبته،  الكرسي  وعلى  ،رب  شاهدت   السماء
 . (3) "الفردوس جنة  أسكنته  زارين من فتحتها،

  الورقة   هذه  يف  نسوقه  الذي  النموذج  هذا  خالل  منا  واضحر ا  جلي    سيظهر  أوليائهم  يف  الغلو  وهذا
 . والرسل األنبياء أحوال تفوق وأحوال كرامات   من له هؤالء ينسبه  ما خالله من وسيظهر ،العلمية
َّ:َّه  (675-ه  596)َّ-ب طنطاَّاملشهورَّالقبَََّّّصاحب-َّالبدويََّّالسيد

 عام   ابلغرب   فاس  مبدينة  ولد  ،ابطينّ   شيعي  البدوي،  حممد  بن  إبراهيم  بن  علي  بن  أْحد  هو
  وأبو   الفتيان،  وأبو ،  العباس  أبو  عليه:  يطلق،  م(1276  /ه 675)  عام  وتويف  م(1200  /ه 596)

 . (4)السطوحي الطنطاوي الصري الغرب، اللثامني
َّالبدوي:َّوجودَّحقيقةَّ:أواًلَّ

  أن   صاحبها   يذكر  مغربية  خمطوطة   ىلإ  رجع "  أنه   :اَلزهرَّشيخَََّّّالرازقَََّّّعبدََّّمصطفىََّّالشيخَََّّّيقول
  الفاطمي   العبيدي  اللك   إرجاعإىل    يهدفا  شيعي    علوًي    كان  أنه  ويثبت  ، اصوفي    كان  البدوي  أْحد

  نزح   وأنه   ،مساعيليةاإل  الشيعة  العلويني  أحد  كان  البدوي   أْحد   والد  البدوي  اي  عل   وأن  الغايل،  الشيعي
(  ه 603)  عام  ذلك   وكان   سنوات   السبع  يتجاوز  مل  وقتها  البدوي  أْحد  وكان ،  مكة  ىلإ  الغرب   من

  : أي-  علوية  يةسالماإل   الدولة  إعادة  على  يعملون  كيف   فيه   حبثوا  مكة  يفا  مؤمترر   الشيعة  عقد  حي        ث
  والذى   ابلتصوف،  التسرت  الباطين  الشيعي  للنشاطا  مسرحر   وقتها  الغرب   بالد  وكانت  -ابطنية  شيعية

 

 (. 226:  ص )  -دار الفكر بيوت :  ط-اللل والنحل    (1)
 (. 16/ 2)  -دار احلليب:  ط-الطبقات الكربى للشعراين ينظر:    (2)
 (. 181/  1)للشعراين    ،الطبقات الكربىينظر:    (3)
، (335/ 1)، وبدائع الزهور، البن إًيس احلنفي (252/ 7)النجوم الزاهرة، البن تغري بردي احلنفي  :نظري (4)

 (.345/  5)، وشذرات الذهب  ( 183/  1)وطبقات الشعراين  
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 الباطين  اإلمساعيلي  ذهب ال  أساس  على  تقوم  كانت  اليت  الفاطمية  العبيدية  الدولة  إعادة  َياول
 . (1)الغايل"

  يف   حتيت   ولقد":  ببشاور  األثرية  اجلامعة  مؤسس  اَلفغانََّّالسلفيََّّالدينََّّمشسََّّالدكتورََّّويقول
  أحد   يذكره  ومل  (،ه 874)  بردي  تغري  ابن  قبل  أعلم  فيما  أحد  له  يرتجم  مل   حيث  البدوي؛  هذا  أمر
 منا  كثير   ذكر  وقد  مجانه،  عقد  يف  احلنفي  العيين  البدر  يذكره  مل  حىت  (،ه 675)  سنة  حوادث   يف  قبله

  البدوي   هذا  حقيقة  يف   شبهة  يورث   وهذا  .وأمثاهلم  الصفدي  وال  الذهيب،  يذكره  مل  بل  األعيان،
  خرافات   من  هو  وإمنا  له،   حقيقة  ال  كالغول  ،اخرافي  ا  ومهي  ا  شخصر   البدوي  يكون   أن  فأخاف   ووجوده؛
 . (2) القبورية" الخرفة الوثنية الصوفية

 عن   العارفني  الؤرخني  نسأل  أن  نريد  الناسبة  "وهبذه  شاكر:ََّّأمحدََّّالعالمةََّّاحملققََّّالشيخَََّّّويقول
 وجد  هل  : أنه  هبذا  وأعين  ،بعضهم  وينكره  بوجوده  بعضهم  يقول  الذي  البدوي   أْحد  لسيد"  اتريخ

  ترمجة   يف   كتبوا  الذين  ألن  ؟السجد  إليه  نسب  والذي  طنطا   يف   الدفون  هو   االسم  هبذا   حقيقي  شخص
  ٦٠٠  سنيت  بني  :أي-  اهلجري  السابع  القرن  منتصف  يف  تويف  أنه  ويزعمون  ،التأخرون  هم  إمنا  حياته

  السيوطي   الدين  جالل  إال  بنقلهم  يوثق  الذين  السابقني  الؤرخني  من  ذكره  من   دجأ  مل  ألين  -ه ٧٥٠و
  بون   التارخيني  وبني  ه ،٩١١  سنة  مات   ألنه  الثامن  القرن  أواخر  رجال  من  وهو  ،هللا  رْحه  احلافظ
-  وزعمائه   النقل  علماء   عند  الصحيحة  والقاعدة  . اترخيه  خرب  تلقى  عمن  السيوطي  يذكر   ومل  شاسع، 

  عنه   يتلقّ   ومل  يدركه  مل  عمن  شخص  يرويه  ما  وهو  ،احلجة  به  تقوم  ال  الرسل  أن  -احلديث  حفاظ  وهم
  هذا   عن  جييبنا  من  ولعل   ،معروف  أمر  وهذا  ،ثقة  غي  فلعله  ،الواسطة  جهالة   من  فيه  لا  ؛مباشرة
  . األمر  هذا  من  التحقق  إال  نريد  ال  أان  على  منه،  نقل  الذي  والكتاب   ،نقل   أين  من  يذكر  السؤال
 . (3) "والتوفيق العون هللا ونسأل

 الصمد عبد يُدعى- الويل هذا مقام امدّ خُ  من رجل وصنف":َّاإلسالميةَّاملعارفَّدائرةَّفََّّوجاء

 

 ونشرته جملة السياسة األسبوعية يف األعداد ،  (6:  ص)   عبد هللا صابر  .السيد البدوي دراسة نقدية، د:  انظر  (1)
 (. الولدان األْحدي والدسوقي: )حتت عنوان  ،م1927لسنة    (92،  90، 89)

 (. 741/  2)   -دار الصميعي :  ط-جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية   (2)
 (.166:  ص)حكم اجلاهلية    (3)
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  عالوة   جمهولة،  مصادر  عن  أخذ  ... األْحدية   والنسبة  الكرامات   يف  السنية  اجلواهر   -كتاب   الدين  زين
  نسبه   أخذ  كما  احلنفي،  وحممد  احلنبلي  الدين  وسراج  الواسطي  السعود  أب  أمثال  من  أخذه  ما  على
 فها، مؤلّ   يعلم  ال  الذي  البدوي(  )نسبة  خمطوطة  صاحب  هو  هذا  أزبك   كان  ورمبا  الصويف،  زبك أ  عن

  طريقة   حسن  بيان  يف  العلوية  النصيحة  هو:  الصمد،  عبد  كتاب   من  أمهية  أقلّ   آخر  كتاب   وهناك
 . (1)احلليب" لعلي األْحدية السادة

َّالعلمي:ََّّوتراثهَّالبدويَّثقافةَّ:ااثنيًَّ
 على   الفقه  منا  شيئر   وقرأ  الكرمي،  القرآن  منا  شيئر   صغره  يف  حفظ  أنه  البدوي  أْحد  عن  رذكِ 
  شقيقه  به  افتخر  وقد  ، الناس  من  يؤذيهم  لن  يقع  كان  ما  لكثرة  ابلعقاب   واشتهر  الشافعي،  الذهب
 .(2) والغضبان العقاب  ومسى منه أشجع مكة فرسان يف يكن مل نهإ فقال: احلسن األكرب

  فكرًي    ترااثر   تشكل  هناإ"  وقالوا:  ذلك   يف  وابلغوا  علمية،  مؤلفات   للبدوي  أن  البعض  زعم  وقد
   .(3) وغيها"  أوراب مكتبات  إىل نقل بقي ما وأن فقد، إنه :قالوا الرتاث  هلذاا أثرر  جيدوا مل ولا   ،اضخمر 

  الشيعة  دعاة  بني  ضحلة  كانت  ثقافته   أن  إال  شهرته   رغم  فالبدوي  صحيح،   غي  مجيعه  وهذا
   ." الكية الفتوحات "  كتاب   صاحب عرب كابن  ومعاصريه رفاقه من الباطنية 

  أهنا   فيظهر  والثقافية،  العلمية  الناحية   من  البدوي  شخصية  أما"  الطيف:ََّّعبدََّّفهميََّّحممدََّّقال
  بني   شائع  هو  ما  بصحيح  وليس  ،(4) اإلسالمية  العارف  دائرة  تقول  كما  القدر  ضئيلة  شخصية  كانت

  فقد   الشافعي،  مذهب  على  الفقه  يفا  كتبر   ألف  قد  السيد  أن  من  األزهر  شيوخ  من  وكثي  السيد  أتباع
  أنه   على  تدل  علمية   ثروة  العموم  على  السيد  خيلف  ومل  شيء،   على  فيها  أقف  فلم  السألة   هذه  حبثت
  الذين   وهم  أشياء   فيه   لزادوا   بل  أتباعه،   إلينا   حلملها  شيئر   ترك   أنه   ولو   علمية،   شخصية   صاحب  كان

 

عبد   ، حسن حبشي  ، عبد احلميد يونس  ، أْحد الشناوي  ، إبراهيم خورشيد :  حتقيق-دائرة العارف اإلسالمية    (1)
 (. 483/ 2)   -مركز الشارقة لإلبداع الفكري:  حممد عناين، ط  ،الرْحن الشيخ

 (. 183/ 1)   -احلليب :  ط-للشعراين    ،الطبقات الكربىينظر:    (2)
 (. 469/  2)دائرة العارف اإلسالمية  :  انظر  (3)
 (. 477/  2)دائرة العارف اإلسالمية    (4)
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 . (1) إليه" وينسبوها عليه ليحملوها التمجيد مظاهر يتلمسون كانوا
 الدراويش   طبقة  من  كان  أنه  البدوي  أْحد  سلوك  من  ويؤخذ":  اأيضر   اإلسالمية  رفاالع  دائرة  ويف

 الوجهتني  من  القدر  ضئيلة  شخصيته  كانت  كما  ،اهلندَََّّّفَََّّّاليوجا  بطائفة  شيء   أشبه  هم  الذين  الدنيا
 . (2)واألدبية" العقلية

َّطنطا:ََّّإلََّّرحيلهََّّ:ااثلثًَّ
  بعد  وخباصة   الشيعي،  الفاطمي  اللك   إلرجاع   ؛مبصر  دعوهتم  لنشر  البدوي  الشيعة  العلويون  أرسل

  ضد   مؤامرهتم  اكتشاف  بعد  م(1172=ه 569)   سنة  وأتباعه  (3) اليمين  عمارة  الفقيه  الشاعر  إعدام
  ابإلسكندرية   الواسطي  الفتح  أب  داعيتهم  موت   وبعد  الفاطميني،   حكم  إلعادة  األيوب  الدين  صالح

 .(4) م(1237=ه 635)  سنة
َّواجلنون:ََّّاجلذبََّّادعاؤهَّ:ارابعًَّ
  يعرف   الذي   البوصة  مسجد  من  قريبة   وكانت  ،الدين  ركن  دار   سطح  البدوي  سكن  طنطا  ويف

 . جبدبته اجلميع ليعلم السطح فوق من الصراخ على وحرص ،لبهي اب اآلن
  ليالر   يفارقه   ال  الدار  سطح  على  "وأقام  السنية:   اجلواهر  يف  األْحدي  الدين  زين  الصمد  عبد  يقول

  ضارابر   وظل   ،اجملاذيب  بزي   البدوي   أْحد   ّي  وتز   ، متصالر ا  صياحر   يصيح   احلال  له   عرض  وإذا   ، اهنارر   وال
 . (5) بغيها" فيبدلوهنا تذوب، حىت لغسل خيلعها  ال عمامة  أو ثوابر  لبس إذا وكان وجهه، على اللثامني

 إىل   ببصرها  شاخصر ا  قائمر   وليله  هناره  طوال  ميكث  وكان":  اإلسالمية  العرف  دائرة  يف  وجاء
  وال  أيكل  ال  وأكثرا  يومر   األربعني  ميكث  وكان  كاجلمر،   تتوقد  حبمرة  عينيه  سواد  انقلب  وقد  السماء،

 

 (. 80:  ص)  -الركز العرب للصحافة :  ط- السيد البدوي ودولة الدراويش يف مصر  (1)
 (. 477/  2)العارف اإلسالمية    دائرة  (2)
عمارة بن علي أب احلسن بن زيدان احلكمي الذحجي اليمين، أبو حممد، هو:  ،  (ه ٥٦٩ت)عمارة اليمين    (3)

الدين اليمن:  جنم  أهل  من  أديب،  فقيه  وشاعر  ثقة،  الزركلي    .مؤرخ  الدين  خلي  العلم :  ط-األعالم  دار 
 (. 37/  5)  -للماليني

 . (14:  ص)   -دار الطباعة والنشر اإلسالمية:  ط-عبد هللا صابر :  السيد البدوي دراسة نقدية، د  (4)
 (. 15:  ص)السيد البدوي دراسة نقدية  ينظر:    (5)
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 . (1) "اليوجاَّاهلندََّّنساكَّحياةَّمنَّمستعارةَّوغريهاَّكهذهََّّاًلَّاأحوََّّأنَّالواضحََّّومن ينام، وال يشرب 
َّواجلنون:ََّّاجلذبَّهذاَّمظاهرَّمنَّوكان

َّاملصلني:ََّّأمامَّعورتهَّوكشفَّاملسجدَّحصرََّّعلىَّلهتبو ََّّ-1
 األمي   ألزمين  :قَالَ   َحي ان   أب  َشْيخه   َعن  عقوده   يف   القريزي  ث َوحدّ " :  يالسخاو   احلافظ  يقول

  يَ ْوم   فوافيناه   ، طنتدا  بَِناِحَية  البدوي   َأْْحد   لزًيرة   َمَعه  اْلمسي  اْلَباب   بن  جنكلي  بن   حُمَم د  الّدين   اَنِصر
  َفمنهمْ   ،أَفْ َواجرا  أيتونه   َوالن اس   ، رفيع  صوف  وعمامة  َعال  جوخ  ثوب   َعَلْيهِ   طوال  رجل  ُهوَ   َوِإذا  اجْلُُمَعة

  َحان   أَن  ِإىَل   ،زرعي  َمعَ   :َوآخر  ،بقري  َمعَ   :يَ ُقول  َوآخر   ، غنمي  َمعَ   خاطرك  ، َسيِّدي  ًيَ   :يَ ُقول  من
  وأقيمت   اخلَِْطيب  فرغ  فَ َلم ا  ، اجْلُُمَعة  ِإقَاَمة  النتظار  َوَجَلْسَنا  ،اجْلَاِمع  ِإىَل   َمَعه  فنزلنا   ،الص اَلة  َوقت

  ثَِيابه   على  وابل   ، الن اس  حِبَْضَرة  َعْوَرته   َعن  وكشف  ، قَائِما  قَامَ   بعدَما  طوقه  يف   رَأسه   الش ْيخ   وضع   الص اَلة
  نفعنا  ،يصلّ   َومل  الص اَلة  انْ َقضتْ   َأن  ِإىَل   َجالس  َوُهوَ   ثَ ْوبه  طوق  يف   َورَأسه  َواْستمرّ   ،اْلَمْسِجد  َوحصر

 . (2) "ابلصاحلني هللا
  التوسل   عن  فضالر   السجد،  يف  ويبول  ي،يصلّ   ال  رجل  من  به  ننتفع  أن  ميكن  صالح  أي  أدري  وال

 ! وجل؟ عز هللا دون من ئهودعا به  واالستغاثة
  وال ابإلشارة، إال يتحدث  وال اللثامني، ويرتدى ابلسرية،  حماط وهو طنطا إىل البدوي جاء وهكذا

 على   اللثامني  يضع   كان  أنه   عواد  ا  وقد   دعوته،   من  شيء   عن  مفصح  غي  واالجنذاب،  الول ه   إال  رظهِ يُ 
  إىل   تطلعه  كثرة  بسبب  حمياه   على  تنطبع   كانت  اليت  اإلهلية   والتجليات   الرابنية   األنوار   هبما  ليسرت  وجهه

 . (3)الليل بقيام النهار  صيام  وصله وبسبب السماء،
َّوالتطهر:ََّّاالغتسالَّعدمَّ-2

 يف   الشعراين  عنه   نقله  وهذا  واالغتسال،  التطهر  ترك   البدوي   عند  واجلنون  اجلذب   مظاهر  من  كان
 وال   لغسل  خيلعها  ال  عمامة   أو   ثوابر   لبس   إذا  وكان":  فقال  البدوي  كرامات   على  به   مستدالر   طبقاته؛ 

 

 (. 476/  2)دائرة العارف اإلسالمية    (1)
 (. 150/  9)  -بيوت ، دار مكتبة احلياة:  ط-مع ألهل القرن التاسع ال الضوء ال  (2)
 (. 120: ص) ، وقرة عيون الوحدين  (16:  ص)السيد البدوي دراسة نقدية  :  انظر  (3)
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 .(1) بغيها"  له فيبدلوهنا  ،تذوب  حىت لغيه
ُخلَََُّّّالهَّ»  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب  قول  من البدوي  كان  أين  أدري  وال ََّّق هل ِبهَََِِّّّفَََّّّكهانهَََّّّمهن ََّّاجل هن ةهَََّّّيهد 
ََّّللاهَََّّّ»ِإن َّ  قَاَل:   !َحَسَنةر   َونَ ْعُلهُ   َحَسنرا  ثَ ْوبُهُ   َيُكونَ   َأنْ   َيُِب    الر ُجلَ   ِإن    َرُجل :   قَالَ ََّّ،َِّكب  «ََِّّمن َََّّّذهر ة َََِّّّمث  قهالَّ
يل َّ ،َُّيُِبَََُّّّجِه  . (2)« الن اسََّّوهغهم طََّّاحل هقِ ،ََّّبهطهرَََّّّال ِكب َََُّّّاجل همهاله

  قَالَ   قَاَل:  ُعَمرَ   اْبنِ   َعنِ   احلديث   ففي  الشهرة،  لباس   عن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب   هنى  وقد
رهة ََّّث هو بهََّّلهِبسهََّّ»مهن َّ َوَسل َم: َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  مهََّّاّلل ََُّّأهل بهسههََُُّّشه  ل ة ََّّث هو بهََّّال ِقيهامهةََِّّي هو   . (3)«مهذه
َّ:َّللصالةَّتركهَّ-3

  هللا   رْحه  العيد  دقيق  ابن  مع  مشهورة  قصة  وله   للصالة،  تركه  البدوي  عند  اجلذب   مظاهر  من  كان
  وهو -  العيد  دقيق  ابنا  ومظهرر   للبدوي،ا  منتصرر   األْحدي   الصمد   عبد  وذكرها  ، (4) الشعراين  ذكرها
 . البدوي هذا أماما شيئر  يفقه ال  كالطفل  -القضاة قاضي

  الشيخ   أن   الكرامات:  من  البدوي   أْحد   لسيدي  وقع  ومما ":  اللقاء  ذلك ا  مصورر   الصمد  عبد  قال
  إليه  فن زل  وأحواله،   ابلشيخ  مسع  -الصرية  ابلدًير  القضاة  قاضي   وكان -  العيد   دقيق  بن ا  الدين  تقي

  فإنه   مشكور،  هو  ما  فيه  أنت   الذي  احلال  هذا  أْحد،   ًي  له:  وقال  ،-طنطا-  طندات   بناحية   به  واجتمع
 الرواية  وتزعم  .الصاحلني  طريقة  هذه  وما  ،اجلماعةََّّحتضرََّّوالََّّتصليََّّالََّّفإنك  الشريف؛  للشرع  خمالف

 دفعة  البدوي  دفعه  ث  دقيقك،  أطي  وإال  اسكت  فيه:  صاح  العيد  دقيق  ابن  كالم  مسع  حني  البدوي  أن
  عرضرا،   وال  طوالر   هلا   يعلم   ومل  واسعة،   جزيرة   يف  وهو   إال  بنفسه   العيد  دقيق  ابن  يشعر  فلم  لطيفة،
  يل   ما  ويقول:  الفكر،  شارد  العقل،  ذاهل  وهو  ويعاتبها،  نفسه  يلوم  العيد  دقيق  ابن  أخذ  وعندئذ  

 .(5) "! ؟تعاىل هللا  أولياء ومعارضة
 هؤالء،  يدي  بني  واألطفال  كالصبيان  األمة  علماء  يصورون  كيف  اجملاذيب،  هؤالء  إىل  فانظر

 

 (. 312/  1)  -التوفيقية:  ط-الطبقات الكربى   (1)
 (. 91)  رقمرواه مسلم،    (2)
 . ، وحسنه األلباين يف السنن(3606)   ه، وابن ماج (4029)  رواه أبو داود   (3)
 (. 316/  1)  -التوفيقية:  ط-الطبقات الكربى (  4)
 (. 39:  ص)اجلواهر السنية    (5)
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 .عليهم الكذب  يستحلون وكيف
 جزيرة  يف  وهو  إال  بنفسه  يشعر  فلم  دقيق،  ابن  دفع  البدوي  أن  عاقل  يصدق  أن  ميكن  وكيف

ا  استخفافر   هذا  أليس  !العقالء؟  من  أحد  هذا  يصدق  أن  ميكن  هل  !اهلذًين؟  من  هذا  أليس  ة؟!واسع
 ! السلمني؟ بعقول

َّالسياسية:َّوأبعادهاَّالبدويََّّدعوةَّ:اخامسَّ
  البدوي   ظل  وقد  ،األيوبيني  حكم  حتت  وقتها  مصر  وكانت  ه ( 637)   سنة   دعوته   البدوي  بدأ

 :متناقضني بعملني خالهلا  يقوم كان   سنة، عشرة اثنيت لدة  الدين ركن الشيخ منزل سطح علىا مقيمر 
  وال   أحد،   إليه  يلتفت  فال  وجنونه،   جبذبته   الناس  ليقنع  والصراخ،  الصياح  من  إذاعة  ه يوجّ   اَلول:

   .أحد فيه يشك 
  جاورها   وما  مصر  أرجاء  يف  الباطنية  دعوته  لنشر   ط؛اخلطَ   وَُيكم  والدعاة،  البعوث   يسّي   والثان:َّ

 . العال عبد ومريده تلميذه  ذلك  يف يعاونه بلدان، من
  إىل   ببصرها  شاخصر ا  قائمر   وليله  هناره   طول  وكان  غرفته،  سطح  إىل  فصعد":ََّّالشعرانََّّيقول
 وال  أيكل  ال  وأكثرا  يومر   األربعني  ميكث  وكان  كاجلمر،   تتوقد  ْحرة،  عينيه  سواد  انقلب  وقد  السماء،

 . (1)ينام" وال يشرب 
  أييت  العال  عبدسيدي    وكان،  سنة  عشرة  اثنيت  مدة  السطح  على  أْحد  سيدي  يزل  "فلم  :يقولوَّ

 لعبد  ويقولا،  مددر   فيمأل  واحدة  نظرة  إليه  فينظر  ،السطوح  من  رأسه  فيطأطئ  الطفل  أو  ابلرجل  إليه
 وهم   أربعني  تالميذه  عدد  اكتمل  وقد،  فيه  داعيته  لتكون  ؛كذا  موضع  أو  كذا  بلد  إىل  به  اذهب:  العال

 .  فيه يسكن البدوي كان  الذي السطح إىل نسبة  ،(2) السطوحية" ونسم  يُ 
  ،كراماته  دونويعدّ   بتعاليمه  رون يبشّ   الصرية  الدًير   أحناء   يف  وانتشروا،  يده  على  العهد  تلقوا  وقد

  السطح   على  اخللوةا  مالزمر   يكن  مل   البدوي   أن  على  يدل   وهذا،  واألمساع  األفواه   ملء  صار  حىت
  عنها   يقول  اليت  دعوته  لنشر  محمكَ   دقيق  نظام  لوضعا  متفرغر   كان   بل،  والغيبوبة  الوحدة   يف  لالستغراق

 

 (. 310/  1)  -التوفيقية:  ط-الطبقات الكربى   (1)
 (. 311/  1)  -التوفيقية:  ط-الطبقات الكربى   (2)
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 أصحاب   يكن  ومل،  الدين   ستار  حتت  السياسة  لغي  دعاية   مثة  تكن  مل  نهإ:  الرازق  عبد  ىمصطف  الشيخ
: البدوي  أرسلهم  الذين  نييالسطوح  الدعاة  ومن  ،نياته  حقيقة  يعلمون  ال  حبيث  الغفلة  من  البدوي
  -إمبابةا  حالي  -  إنبابة   إىل  نباب إلا  يوسف   والشيخ،  مبصر  الغربية  مبحافظة  نفيا   إىل  الدولة   قمر  الشيخ

 عموم  إىل  خلف  والشيخ  مبصر،  الشرقية  مبحافظة  بلبيس  سعدوإنىل  والشيخ  ،مبصر  اجليزة  مبحافظة
  الوصل   إىل  الوصلي  الدين   وعز،  اليمن  إىل  الكيواين  يوعل ،  الشام  إىل  الشامي  وخليل  ومصر،  القاهرة
 . (1) وغيهم

َّالسياسية؟َّالبدويَّلدعوةََّّأثرَّظهريهََّّملَّملاذاَّهو:َّنفسهَّيطرحَّالذيَّوالسؤال
 بشخصه،  صلتتّ   غاية  إىل  يهدف  أو  لنفسه،ا  ملكر   يطلب  يكن  مل  البدوي  السيد  أن":ََّّواجلواب

  هتيأت   ما   إذا  هلم  عوانر   تكون   حىت  للعلويني،  الصرية   الدًير   يف   عصبية  مع جي  أن   غايته   كانت  وإمنا
 غرض،   كل  فسحقت  ،عنيفة   قاسية  جاءت   الزمان  أحداث   ولكن  اللك،  لطلب  وهنضوا  الفرصة
  الشرق   بني  الواقعة  ووقعت  والشام،  مصر  على  الصليبية  احلمالت   تتابعت  إذ  مقصد،  كل  وحمقت
  عصبيات   هناك  تعد  فلم  واجلزع،  الفزع  القلوب   ومأل   ، اشعاعر   ابلنفوس  طار   حدّ    إىل  والغرب 

 . (2) والسيادة" اللك  طلب يف داخلية بثورات  للقيام مالئمة األحوال تعد ومل للجماعات،
  البدوي  رفعَ   حبت،  تصوف    إىل  موته   بعد دعوته  حتولت  السرية   السياسية  الدعوة   يف  البدوي  وبفشل

 ! وخرافة ودعاية  وضريح  مولد إىل السياسيّ  الطموح وحتول التأليه، مصافّ  إىل
َََّّّالبدوي:َّعقيدةَّ:اسادسَّ

 دليل   ال  تقسيم  وهو  وحقيقة،  شريعة  إىل  الدين  ويقسم  الباطنية،  الشيعة  بعقيدة  يدين  البدوي  كان
  احلقيقة  أما  ،العوام  من  للمحجوبني  الشريعة  أبن  القول  إىل  هذا  أدى  وقد  والسنة،  الكتاب   من  عليه
َّ. والكهانة الدجل مع الغايل، والتصوف  الباطين التشيع بني فجمع الصوفية، العرفة ألهل فهي

ا  شيعي    علوًي    كان  أنه  منا  سابقر   نقلنا  كما  األزهر  شيخ   الرزاق  عبد  مصطفى  الشيخ  قرره  ما  وهذا

 

 (. 17:  ص)السيد البدوي دراسة نقدية  :  انظر  (1)
 (. 75:  ص)السيد البدوي ودولة الدراويش يف مصر    (2)
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 . (1)الغايل الشيعي الفاطمي  العبيدي اللك  إرجاعإىل  يهدف
الفتاح  سعيد  الدكتور  ويقول  عاجلت   اليت  الكتاابت   يف  تبدو   واضحة  حقيقة  مثة ":  عاشور  عبد 

  والبعد  ابلدجل   رموه  بعضهم  وأن  عصره،  فقهاء  من  شديد    لنقد    تعرض   أنه  وهي  البدوي،   السيد  سية
 أْحد   السيد  إىل  والفقهاء  العلماء  وجهها  اليت  االنتقادات   الكتاابت   هذه  لنا  ذكرت   وقد  الدين،  عن

  هبا   الدفاع  وأتباعه  البدوي  السيد  حاول  اليت  والردود  الدفاع  لألسف  تذكر  مل   ولكنها  ومريديه،  البدوي
  إظهار   حملاولة  العقل؛  يقبلها  ال  اليت  القصص  بعض  اختلقوا  الرواة   أن  هو  هنالك   ما  وكل  أنفسهم،  عن

 . (2) منه"  والسخرية عليه ابلعرتضني  البدوي السيد بطش مدى
  ابحللول   مليئة  وهي  الباطنية،  العقيدة  هذه  ُتظهر   اليت  األشعار  من  الكثي  عنه  نُقل  ذلك   وفوق
 .الوجود  ووحدة بل واالحتاد،
 كقوله:  الصري، األْحدي هللا عبد بن الصمد عبد عنه نقله ما مثل

 صمدية  حضر من طيبها فيا ***  خطابه فطاب ا عمدر  وابسطين
 وحديت ووحدت  ةمبرآ دهشت***   أان بال فصرت  عىن وغيبين

 رعييت العالني ملوك وكل***  أبثره الوجود أقطاب  قطب أان
 والييت  صحت  األقطاب  على***  خفاء  بال قطب البدوي  أْحد انأ

   :اأيضر  وقوله
 فالء يف كخردل  عندي وهي***  حكمي حتت كلها  األرض سائر
 (3) السماء فوق تدق وطبويل***  كبي   قطب على سلطان أان

  أْحد   اتئية  ابسم  يُعرف  ما  والغوث  األلوهية  وادعاء  الوجود  بوحدة  تفيض  اليتا  أيضر   أشعاره  ومن
 

 ، ونشرته جملة السياسة األسبوعية يف األعداد (6:  ص) عبد هللا صابر  :  السيد البدوي دراسة نقدية، د:  انظر  (1)
 (. الولدان األْحدي والدسوقي: )حتت عنوان  1927لسنة    (92،  90، 89)

 (. 128: ص)السيد البدوي شيخ وطريقة    (2)
-90:  ص)اجلواهر السنية يف النسبة والكرامات األْحدية، لعبد الصمد بن عبد هللا األْحدي الصري  ينظر:    (3)

95 .) 
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 فيها:  يقول اليت ،البدوي
 هبميت  البحار  خضت لكنين***  أعنيت  الغرام ملك  لقد دعين

 الروة وبني أسعى الصفا بني***   متجردرا جنباهتا يف أصبحت
 يثبت  مل هلا  موسى على تليت***   تسعة موسى توراة يف قرأت 
 رفعيت  فزادت  عيسى على تليت***  عشرة عيسى إجنيل من وقرأت 

 فطنيت  شواهد من فيها  وأتيت ***  الر مسائ الغرام هنج من وقرأت 
 مكة  حامى األجماد فارس أان***  اهلوى  سلطان  الناقوس صاحب أان

 (1) رعييت البالد شبان كل  أان *** اخف ال غوث  البدوي  أْحد أان
َّالبدوي:ََّّكراماتََّّ:اسابعًَّ
 الدين  مشس  الدكتور  قال  حىت،  واإلجالل  التقديس  مظاهر  من  بكثي  البدوي    الصوفية  أحاط  ولقد

 عجائب  على  واطلعت  الوثنية،   القبورية   خرافات   منا  كثير   قرأت   لقد":  األمر  هذا  منا  متعجبر   السلفي
،  البدوي   هذا  يف  غالت  كما   فيه   القبورية   غالتا  أحدر   أجد  فلم  ، الصوفية  كتبهم  يف  كفرًيهتم  من  وغرائب

ا  إهلر   إًيه  وجعلهم  البدوي،  هذا  حول  وإحلادهم  وزندقتهم  وغلوهم  ووثنياهتم  كفرًيهتم  على  لعتاطّ   ولو
  سهله   ،ومشاله   جنوبه  ،وغربه  شرقه  ،وحبره  بره  ،وسفله   علوه  ،كله  الكون  هلذا  راب    بل  ،امطلقر ا  معبودر 
 وغيمها  والرفاعي  اجليالين  حول  وكفرهم  غلوهم  نسيت   ،يشاء   مبا  فيها  ومتصرفر   وابطنه،   ظاهره  ،وحزنه

 .(2) هللا"  دون من يعبدوهنا  أواثانر  قبورهم وجعلوا ،آهلة جعلوهم ممن

َّللبدوي:ََّّاملزعومةَّالكراماتَّهذهَّومن
َّ:َّوسلمََّّعليهَّللاََّّصلىَّورسولهَّتعالَّللاََّّعلىََّّالبدويَّتفضيلَّ-1

  امرأة   إن:  تقول  أسطورة   منها   ،أساطي  لذلك   وصاغوا،  البدوي   عند  واسطةر   تعاىل  هللا  جعلوا  فقد
  أعرف   ما  ي،سيد  ًي  :وقالت،  ابكية  يوه  البدوي  أْحدسيدي    إىل  فجاءت   صغي،  ولد  هلا  مات 

 

 . (140:  ص)حممود الراكيب    والسنة،  ، وعقائد الصوفية يف ضوء الكتاب(98:  ص)اجلواهر السنية  ينظر:    (1)
 (.741/  2)جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية    (2)
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 . (1) ورسوله ابهلل ليك إ لتتوسّ  :تقول يوه يقدروا فلم ، لنعها  ليهاإ الفقراء وقام، منك  إال يولد
  البدوي   لدى  طيتوسّ   تعاىل  هللا   ن أ  :أي   ،ورسوله"  هللا  عليك   سقت" :  الرأة  قالت  :احلليب  رواية  ويف

 .تعاىل  هللا فأحياه  له ودعا اليه  يده البدوي  أْحدسيدي  فمدّ  ،الرأة  ابنَ  البدوي يحيِ ليُ 
 : البدويا مادحر  بعضهم وقال

 (2) والبالء حلمه الدود فتك ***  قد أن بعدا  ميتر  أحييت أنت
  موضع:  وقال  أْحدسيدي    فعاتبه  ،مرة  الولد  عن  ختلف  السروري  الشيخ  أن  الشعراين  عىاد    كما

 الولد  إىل  السروري  حممد  الشيخ  فخرج،  واألولياء  واألنبياء  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فيه  َيضر
 . (3) وجهه  على هبا ومير ثياهبم يلمس فكان  االجتماع، وفاته ، راجعني الناس فوجد

 للبدوي   َيجون  -وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  نبينا  مقدمتهم  ويف-  األنبياء  جعل  الشعراين  أن  :أي
  هللا   أنبياء  على  للبدوي  واضح  تفضيل  هذا  ويف  الناس،   سائر  مع  به  والتربك  لزًيرته  ويسعون  ،مولده  يف

 . (4) !ورسله
 عز  هللا  على  كذهبم  -امؤمنر   يكون  أن  عن  فضالر -  عاقل  يقبلها  ال  اليت  األكاذيب  أكذب   من  بل
  : -زعموا-  تعاىل   هللا  قال":  األسطورة   تقول،  األنبياء  سائر  على  وتفضيله  البدوي   لتعظيم  فقط  وجل؛

  نبيي   حممد   فهو  األنبياء  من  اخرتته   الذي  أْحد   فأما  أْحد،  األولياء  ومن  أْحد،  األنبياء  من  اخرتت   أان
  اثنتني،   فأعطيته  مسائل  ثالث   سألين  ،البدوي  أْحد  فهو  األولياء  من  اخرتته  الذي  أْحد  وأما  ورسويل،

  أن   قربه  زار  فيمن  وسألين  فأعطيته،  يديه  على  ملكي  يف  التصريف  يكون  أن   سألين  :الثالثة  أعطه  ومل
  فتصي  فيها  لتمرغ  دخلها  لو  ألنه  أعطه؛  فلم  النار  يدخل  أن  وسألين  فأعطيته،  الوعود  اليوم  يف  له  أغفر

 .(5) الكفار"  هبا أعذب  أن علي  وحق أخضر، حشيشا
َّبرجل:ََّّنظرةَّكل

 

 (. 141/  3)للجربيت    ، اثرعجائب اآلينظر:    (1)
 (. 93:  ص)اجلواهر السنية  ينظر:    (2)
 (.315/ 1) الطبقات الكربى    (3)
 (. 316/  1) الطبقات الكربى  ينظر:    (4)
 (. 88:  ص)اجلواهر السنية  ينظر:    (5)
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  إن   بل  يصعق،  فإنه  ونظر  جترأ  من  بل   البدوي،  وجه  إىل  النظر  أحد  يستطيع  ال  أنه   الصوفية  زعمت
  والنور   البدوي  وجه  سبحات   ألن ؛  قتيالر   وترديه   صاحبها  تصرع  أبن   كفيلة  البدوي  وجه   إىل  واحدة   نظرة

  تَ رَاين   َلنْ   قَالَ   إِلَْيكَ   أَْنظُرْ   أَِرين   َربِّ   قَالَ }  :موسىتعاىل عن    قال  كما  أحد،  يتحمله  ال  منه  خيرج  الذي
  ُموَسى   َوَخر    دَك ا  َجَعَلهُ   لِْلَجَبلِ   َرب هُ   جَتَل ى  فَ َلم ا  تَ رَاين   َفَسْوفَ   َمَكانَهُ   اْستَ َقر    فَِإنِ   اجْلََبلِ   ِإىَل   اْنظُرْ   َوَلِكنِ 
 .[143: ]األعراف اْلُمْؤِمِننَي{ أَو لُ  َوَأانَ  إِلَْيكَ  تُ ْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  قَالَ  أَفَاقَ  فَ َلم ا َصِعقرا

 على  أصر   لا  مات   -البدوي  تالمذة  أحد-  اجمليد   عبد   أبن  االدعاء  واألساطي  اخلرافات   هذه  ومن
  رؤية   على  أصر   لا  مات   البدوي  صاحب اجمليد  عبد  أن  الرواًيت   دعتا  حيث  لثام،   بدون   البدوي   رؤية
  أوائل   من  كان  هذا  اجمليد  فعبد  .احلال  يف  مات   اللثام  خلع  بعد  رآه  لا  وأنه  لثام،  بدون  البدوي  وجه

 وأما"  :الصمد  عبد  يقول  الواقعة  هذه  ويف  السطوحني،  زعيم  العال  لعبدا  شقيقر   وكان  ني،يالسطوح
،  إشاراته  وعرف،  آبدابه  وأتدب   طويلة،   مدة   البدوي  أْحد سيدي    على  يرتدد  فكان   اجمليد   عبد  الشيخ
  الذي   البدوي  أْحدسيدي    وجه   رؤية   إىل ا  يومر   فاشتاق   البدوي،   أْحد   لسيديا  تبعر   ليللا  ينام  ال  وكان
  وجهك  أرين ،سيدي  ًي:  اجمليد عبد له فقال، عينيه سوى  منه الناس يرى ال  بلثامني،ا مر متلثّ  دائما كان
  اللثام   أْحد  سيدي  له  فكشف  رضيت،  فقال:  .برجل  نظرة  كل  اجمليد  عبد  ًي  :له  فقال،  ليهإ  أنظر

   .(1)احلال" يف ومات  اجمليد عبد فصعق الفوقاين
  بدليل   البدوي؛   السيد   أهل  ليصيب  يكن  مل  اجمليد   عبد  قتل   نهإ  :قيل  الذي   اإلشعاع  أن  والعجب

 ينآر   "فلما  قال:  بطنطا  أخيه  زًيرة  إىل  وذهب  مكة   من  أتى  عندما  البدوي  شقيق  حسن  الشريف  أن
  أي   إىل  الرواة  يشر  ومل  . وتباكينا  فتعانقنا   ،علي    فسلم  ،اللثامني  فشال  ،عنده  فطلعت  إيلّ   أشار   أخي
 . (2) أخيه" وجه  رأى حينما  حسن للشريف ضرر

  هللا  صلى   حممد   نبيه  من   إليه أحبّ   وال  هللا   على  أكرم  أحد   وليس ،  منقبة وال  مفخرة  ذلك   يف  ليسو 
 متل  ال،  مجيالر ا  صبيحر   وسلم  عليه  هللا  صلى  وجهه  وكان،  خلقه  من  وخيته  وصفيه  خليله  وسلم  عليه
  وغيه   البخاري   صحيح  يف  كما   .ا وحبورر ا  رضر   والنفسا،  وسرورر   هبجة  القلوب   ميأل   منه،   إليه  النظر  عني
   إليه: نظر ذاإ وسلم عليه هللا صلى  النيب عم طالب أب بشعر متثل رمبا كان  عمر ابن أن

 

 (. 311/ 1)   -التوفيقية:  ط -الطبقات الكربى ينظر:  و   . (26:  ص)اجلواهر السنية    (1)
 .(159:  ص)سعيد عاشور    .السيد البدوي شيخ وطريقة، د  (2)
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 (1) ِلأْلَرَاِملِ  ِعْصَمة   اليَ َتاَمى مثَالُ  ***  ِبَوْجِههِ  الَغَمامُ  ُيْسَتْسَقى َوأَبْ َيضَ 
َّاَلنبياء:ََّّمنَّوغريهَّوسلمََّّعليهَّللاََّّصلىَّللاََّّلرسولاََّّقرينًََّّالبدويَّجعلواَّ-2

  عليه   هللا   صلى  حممد  نبينا   أن  فكما،  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  سية  كأهنا  البدوي  سية  فجعلوا
، مبكة  قبيس  أب  جبل  بغار  التعبد  على  البدوي  دأب  فكذلك   حراء،  غار  يف   التعبد  على  دأب   وسلم
  فكذلك   حراء،  بغار  يتعبد  وهو  وسلم  عليه  هللا   صلى   حممد  على  نزل  السالم  عليه  جربيل  أن   وكما

:  له  قال،  تعاىل  هللا  مالئكة  من  ملك   عليه  نزل  إذ   قبيس  أب  غار  يف  يتعبد  هو  بينماف  ،للبدوي  حدث 
  وأقم   مصر  إىل  توجه  ،أْحد  ًي:  لك   ويقول  السالم  يقرئك   وهو،  وجل  عز  هللا  مالئكة  من  ملك   أان

  به   وكبا   جعثم   بن  سراقة تعثر وكما  .والبحر  الرب  يف السلمون   بك  لينتفع  طندات، :هلا   يقال ةببلد ابلغربية
  البدوي  خرج  عندما  حدث   فكذلك   الدينة،  إىل  مكة  من  هجرته  أثناء  للرسول  مطاردته  عند  فرسه

 فوقعوا  البدوي   ليهمإ  بيده   فأومأ  ، ابه  وأحدقوا  الرجال  بعض  عارضه   عبيدة،  أم  يف  الرفاعي  قربا  قاصدر 
  السجد   إىل  احلرام  السجد  من  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  بنبيه  أسرى  قد  هللا  كان  ذاإو   .أمجعني

  فأاتين :  فيقول  ،طنطا  يف  وهو  له  جرى  حداثر   حكى   أنه  البدوي  إىل  الرواة  نسب  فكذلك ،  األقصى
 جالسني  مهابني  بشخصني  أان  وإذا،  الرابعة  السماء  إىل  ب  وعرجوا  فحملوين  ،رب  عند  من  مالئكة

  . والسالم   الصالة  عليهما  عمران   بن  وموسى  وسلم  عليه  هللا   صلى   النيب   مها  فإذا  فنظرت   ،كرسيني  على
 . (2) البدوي أْحد د لسيّ ل حصل والعراج اإلسراء أن قصةال تزعم وهكذا
َّالتقديس:َََّّّأبلفاظَّالبدويَّمدحَّ-3

  من   مقصدي  لبلوغ  أتوسل  أن  "أحببت  :البدوي  عن  كتابه  مقدمة  يف  الصمد   عبد  من ذلك قول
  وسيد ،  والغارب   الشارق  على  الفضل  صاحب  األولياء،  طائفة  سيد  األْحدي  الشريف  جانب

  الذي   والبحر،  النبوي  والقطب  والالذ…،  الفخم  والغوث ،  األعظم  واألستاذ،  اجلامع  الفرد،  السالكني
 .(3) البدوي"  أْحدسيدي  ،ي ترتو  األانم منه

َّاَلنبياء:ََّّمثلهاَّإلََّّيصلَّالَّالبدويَّشفاعةَّأبنَّالزعمََّّ-4
 

 (. 313: ص)جمانبة أهل الثبور  :  وانظر  . (1008)  رواه البخاري   (1)
 (. 40:  ص)السيد البدوي دراسة نقدية  ينظر:    (2)
 (. 7-5: ص)مقدمة كتاب اجلواهر السنية  :  انظر  (3)
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  يف  أنه اجلربيت روى فقد القيامة، يوم موعد أتجيل  استطاع البدوي  أن الصوفية أدعاه ما ذلك  فمن
  ، احلجة  ذي   من  26  اجلمعة  يوم  سنكون  القيامة  أن  مصر  يف  الناس  أشاع  أن   حدث   ه (1147)  عام

 أن   وكان  ،اخليات   وعمل  والصالة  االستغفار  من  همغالبيتُ   كثرأو   ،ابعضر   بعضهم   عيودِّ   الناس  وأخذ
  والدسوقي  البدوي  أبن  القيامة  قيام  أتّخر  الناس  ل علّ   السبت  يوم  ويف  القيامة،  تقم  ومل  اجلمعة  يوم  جاء
 ! الدنيا من الناس يشبع حىت الساعة قيام لتأجيل وجل عز هللا عند عواتشفّ 

 بقوله: القصة هذه على اجلربيت ويعقب
 (1) كالبكا  ضحك  ولكنه ***  الضحكات  من مبصر ذا وكم

َّالغيب:ََّّومعرفةَّاحلجبَّوراءَّمنَّالرؤيةََّّعلىَّبقدرتهَّقوهلمََّّ-5
 ذلك:  على أدلتهم ومن للغيب، معرفته البدوي كرامات   من أن الصوفية ادعى

 فتحطمت  ،أبصبعه  البدوي  ليهاإ  فأومأ  لنب،  قربة  َيمل  وهو  ابلبدوي  مر  رجالر   أبن  ادعائهم  -أ
 .(2) كبية   حية  منه وخرجت اللنب وانسكب

  يلعبون  أطفاالر   فرأى  ،طنطا  قرب   قرية   يوه  ،سليم  فيشا   انحية   إىل  خرج  البدوي   أبن   االدعاء  -ب 
  ببيضة   البدوي   فطالبه   عليها،  يتوكأ   كان   اليت  اخلضراء  اجلريدة  البدوي   من  طلب  الذي   العال  عبد  بينهم 

 وطلب، ةوجع عينه يبدو  هنا: هلا فقال أمه إىل العال عبد فذهب .عينه أصاب  رمد من هبا يستشفي
 ارجع:  فقال  ،بذلك   البدوي  وأخرب  فرجع  .بيض  عندان  ما:  فقالت،  اجلريدة  هذه  وأعطاين  ،بيضة  مين

  ، ابيضر   ملئت  قد  خالية   كانت  اليت  الصومعة  أمه  فوجدت   العال  عبد   فرجع،  الصومعة  من  بيضة  وهات 
،  منه   ختليصه  على  أحد  يقدر   ومل،  وبيته  أهله  وترك،  البدوي   السيد  العال  عبد  الزم  الوقت  ذلك   ومنذ

  ما   الثور،  قرن  يوم  من  ولدي  هو   هلا:  يقول  ليهاإ  فأرسل  .علينا  الشؤم  بدوي  ًي:  تقول  أمه  فكانت
 طفل  وهو  العال  عبد  ابنها   وضعت  كانت  أهنا   األم  فتذكرت   .أان   إال  ابلصطبة  على  ووضعه   خلصه
  أحد   يقدر  فلم  ،به  جوهتيّ   ،قرنيه  على  الثور  وْحله  قماطه،   يف  الثور  قرن  فدخل  الثور،  معلف  يف  صغي
  قريته   يف  العال  وعبد  القرن،  من  فخلصه  ،ابلعراق  وهو  يده   مد  الذي  البدوي  السيد  إال  ختليصه  على

 

 (. 220/  1)   -دار اجليل:  ط-عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار   (1)
 (. 185:  ص)السيد البدوي شيخ وطريقة  ينظر:    (2)
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  .فيشا
  العراق   يف  كان  البدوي  إن  :يقول  حيث  ذلك   يناقض  ما  الصفحة  نفس  يف  الشعراين  ييرو   حني  يف

 أصحابه  أبرز  من  كان  العال  عبد  وأن،  ه (637)  عام  طنطا  بدخول  اهلاتف  أمره  ث  ،ه (634)  عام
  ي فيحك  يعود  ث  ،رضيعا  كان  أنه  واحدة  صفحة  يف  العال  عبد  عن  يَيك  فكيف  .طنطا  دخل  أن  منذ
 . (1) !أصحابه؟ أبرز ومنا ًيفعر   كان  أنه

َّله:ََّّوانزوائهماََّّالزمانَّوطيَّاَلرضَّبطيَّالقول-6
  ابن اشتكى  لا  أنه  اجلواهر  صاحب   أورد  فقد  ،اخلطوة  أهل  : يسمون  ممن  كان   البدوي  أن  ادعوا  فقد

  إذا   ،أخي   بن اًي   البدوي:  قال  النام،   يف  البدوي  عمه  لرؤية   مشتاق  نه إ  :وقال   البدوي  شقيق  احلسن
 وذكر   هنا،  يل  سقه  طندات  إىل  أْحد  يعم  ساق  من   ًي  اللهم  وقل:  قبيس  جبل  فوق  فاطلع  إيل  اشتقت

  يف   البدوي   عمه   دار  يف  وهو   إال  يدر   ومل  اهلواء  يف  خطفته  بكف   إذا  ذلك   احلسن   ابن   فعل  عندما  أنه
 على  أان   فإذا  عيين  فغمضت  قال:   ،عينيك   اغمض  ، أخي  ابن   ًي :  قال  ث   فعانقه؛  السطح  على  طندات 
 . (2)جيت وال رحت ال كأين  قبيس أب جبل

  أن   الرواًيت   وتواترت ":  هللا  خلف   الدين  عز  أْحد   قال  فقد  الزمان  طي   وأما  الكان،   طي  هذا
  الدة   هذه  مكث  وإن  ... ينام  وال  يشرب   وال  أيكل  الا  يومر   أربعني  ميكث  كان   البدوي  أْحد  الغوث 
 . (3) الزمان" طيّ  قبيل من  وهذا ،العادي نسانواإل للفرد ابلنسبة رمتعذّ  الطويلة
َّ:َّاهلواءَّفََّّطائرينََّّوُيضرهمََّّاَلسرىَّخيلصََّّالبدويَََّّّأبنََّّالدعاءاَّ-7

  كان   وأنه   الصليبية،  احلروب   أًيم  الفرنج  بالد  من  األسرى  َيضر  كان  البدوي   أن  الصوفية  ذكر
 عند  حلظات   بعد  ويكون  عكا  من  األسي  يطي  حىت  السطح  فوق  وهو  البدوي  من  إشارة  يكفي

 . طنطا يف البدوي
  .الفرنج  من  أسرى  أحضر  وأنه   الصليبية،  احلروب   يف  بنفسه  شارك   البدوي  أن   البعض  يشيع  كما

 

 (. 311-310/  1) -التوفيقية:  ط-الطبقات الكربى   : القصة كاملة يف  انظر  (1)
 (. 65:  ص)اجلواهر السنية  :  انظر  (2)
 (. 14:  ص)كرامات السيد البدوي وأوراده    (3)
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  السيوف   أرسلت   األوقاف  وزارة   أن  الفرية  هذه   انتشار  على  ساعد   الذي   أن  ويبدو   وافرتاء،  كذب   وهذا
 ،بطنطا  األْحدي  السجد  خمزن  يف  لتخزن  التاسع  لويس  جيش  من  الصري  اجليش  غنمها  اليت  والدروع

  يف  البدوي  إىل  الفضل  تنسب  اليت  األانشيد   ينشدون  وهم  موالدهم  يف   يتقلدوهنا  البدوي  أتباع  فكان
 .زعمهم يف األسرى :أي ،اليسرى  جاب  بدوي ًي  هللا هللا  :نشيد ومنها  ،األسرى إحضار

  على   ابلصياح  مشغوالر   البدوي  شيخهم  يرون  وهم  ابخلجل  أحسوا  قد  البدوي  أنصار  أن  ورمبا
 أكذوبة   فاخرتعوا  ني،يوالصليب  السلمني  بني  أشدها  على  الصليبية  احلروب   كانت  حني  يف  ،السطح
 . (1) اجلهاد يف منه مشاركة السلمني األسرى إحضاره
  األسرى   فالت إ  يف   البدوي  أْحد   السيد  أثر  الوقت  مع  أدركوا  نييالصليب  أن  الصوفيةََّّزعمَََّّّمث

 . البدوي السيد نفوذ من أسراهم على َيتاطون فأخذوا ،أيديهم من السلمني
  حارسه   فكان   ،نيالصليبي  بالد   يف ا  أسير   كان  سامل،   الشيخ   امسه  كان ا  شخصر   ن إ  األسطورة:  تقول

 الصلييب  وينام  ،بقفل  ويقفله  صندوق  يف  يبيته  ار صف  ،األسي  خبطف  البدوي  السيد  يقوم  أن  خياف
  ، بدوي   ًي  ،أْحد  سيدي  ًي  الصندوق:  داخل  وهوا  هامسر   سامل  الشيخ  قال  ليلة  ويف  الصندوق،  فوق

  الصلييب،   وفوقه  سامل  الشيخ   وبداخله  اهلواء   يف  الصندوق   وطار   إال   عبارته  من  ينتهى   كاد  وما  .أجندين
ا اعتقادر   طنطا  يف  البدوي  السيد  مقام  إىل  وحضوره  اإلسالم  الصلييب  اعتناق  يف ا  سببر   احلدث   هذا  فكان

 .(2) لرضائه ا وطلبر  فيه
َّ:ُيدثهَّمنَّعلىَّبيدهَّوالسالمَّقبهَّمنَّالكالمََّّالبدويَّكراماتََّّمنَّأنَّالدعاءاَّ-8

 ويسلم   دولته،  شئون  ويصرف  موته،  بعد  يتكلم  أنه  ؛للبدوي  الزعومة  الكرامات   منا  أيضر   وهذه
 . البكيات  الضحكات  من وهذا مريديه، على

  اليد   وأن   البدوي،  وجه  جتاه  الشعراين  على  العهد  أخذ   الشناوي   حممد  أن :  كتابه  يف  الشعراين  ذكر
ا  خماطبر   الشناوي  وقال  الشعراين،  يد  على  وقبضت  الضريح  من  خرجت  -البدوي   يد  :أي-  الشريفة

 من  أْحدسيدي    فسمعت:  الشعراين  قال  .نظرك  حتت  واجعله  عليه  خطرك  يكون  ، سيدي  ًي  البدوي:

 

 (. 83:  ص)السيد البدوي دراسة نقدية  ينظر:    (1)
 (. 171: ص) السيد البدوي شيخرا وطريقة  ينظر:    (2)



افة  الحقيقة  بين الصوفية أولياء     والخر

 

 

21 

  .نعم القرب
 :يقول  وهو  أخرى  مرة  مبصر  -البدوي  :أي-  رأيته  إين  ث:  الصفحة  بنفسا  أيضر   الشعراين  ويقول

 كلهم  اليوم  ذلك   القام  ومجاعة  أهلها  غالب  فأضافين  فسافرت   .اللوخية  لك   نطبخ  وحنن  بطندات  زران
 . (1)ملوخية

َّ:َّالبدويَّوقبََّّالكعبةَّبنيَّاحلجََّّ:ااثمنًَّ
 احلرام،   هللا  بيت  إىل  احلج  متاما  تشبه  الشعائر  وهذه  عام،  كل  وذلك   البدوي،  قرب  إىل  حج  للصوفية

 . اوذحبر ا وتكبير  وهتليالر ا وطوافر ا وسعير ا قدومر  فيها جند
  النذور   الزوار  يضع  الشعائر  هناية  ويف  األسود،  احلجر  مثل  الضريح  يف   وضعوا  قد  هنمإ  حىت
   .الكرمة مكة يف تعاىل هلل ياهلد احلاج يقدم مثلما الضريح لصاحب

  ضريح  إىل  وتكبي  وهتليل  موكب  يف  به  ويطاف  زجيه    حيث  ،ومشهور  معروف  السيد  وعجل
   .البدوي

  وأقام  البيت،  أركان  دفشيّ   العال  عبد  سيدي  بعده  ختلف  أْحدسيدي    مات   لا  الصمد:  عبد  قال
   .(2) األقطار سائر من للزًيرة  الناس وقصده ،احلجاج لرعاية الهام ووزع  األتباع نظم : أي األشاير،
  البيت   كان ر أ  شيد  نه إ  األْحدي:   الصمد  عبد  عنه   وقال  للبدوي،ا  ضرَير   أقام  العال  عبد  أن   :أي

  الس ِميعُ   أَْنتَ   ِإن كَ   ِمن ا  تَ َقب لْ   َرب  َنا   َوِإمْسَاِعيلُ   اْلبَ ْيتِ   ِمنَ   اْلَقَواِعدَ   ِإبْ رَاِهيمُ   يَ ْرَفعُ   َوِإذْ }   :تعاىل  هللا   قال  كما
  تقديسه   إىل  الناس   ودعوا،  البدوي  مقام  يف  األسود  احلجر  األْحدية   أقام  كما   ،[127:  ]البقرة  {اْلَعِليمُ 

 . وسلم عليه هللا صلى  النيب لقدم أثر أنه بدعوى
 قوله: البدوي إىل نسب وقد

 النا  تبلغوا  له أبستار   وطوفوا ***  لبيتنا  حجوا الزوار أيها الأ
 جدان فيض من  الدارين يف ورثناه***  لنهل سعيا احلاجات  بين افهي  

 

 (.314/ 1) الطبقات الكربى    (1)
 (. 233:  ص)السيد البدوي بني احلقيقة واخلرافة، أْحد صبحي منصور  :  وانظر  . (24: ص)اجلواهر السنة    (2)



افة  الحقيقة  بين الصوفية أولياء     والخر

 

 

22 

 ،البدوي  قرب  ابلبيت  ويطوفوا  ،نذورهم  فواويَ  هلم،  منافع  ليشهدوا  البدوي؛  لزًيرة  حث  األبيات   ففي
 .(1) حاجاهتم بقضاء احلاجات  ألصحاب  صريح وعد مع

  من  البدوي   أْحد  لسيدي  السنة  هذه  احلجاج  "جاء   الواحد:   ابحلرف  السخاوى  يقول  هذا  ويف
   .(2)احلرمني" حجاج من أكثر ومكة وحلب الشام

 شرعوا  أن  إىل  والشركني  لاّل الض    هبؤالء  األمر  آل  "فقد  هؤالء:  علىا  منكرر   هللا  رْحه  القيم  ابن  قال
  حج   مناسك ":  مساه  كتاابر   ذلك   يف  غالهتم  بعض  صنف  حىت  مناسك،  له  ووضعوا  ،احج    للقبور

  دين   يف  ودخول  اإلسالم،  لدين  مفارقة  هذا  أن  ىخيف  وال  ،احلرام  للبيت  ابلقبور  منه  مضاهاة  الشاهد"؛
 . (3) األصنام" عباد

  وجتارة   ولواط  وفسوق  زان   من  فيه   َيدث   لا   البدوي   مولد   إببطال  يفيت  أبن   العلماء   ألحد  قيل  حىت
  ما   قائالر   يفيت  أن  العامل  هذا  فأىب  مولده،  لزوار  سيشفع  البدوي   أن  من  الصوفية  يشيعه  وما  خمدرات،

 . شديد بطش  ذو البدوي  نإ معناه:
 موجود  البدوي  السيد  أن  زعم  أن  م1991  عام   مولده  يف  البدوي  السيد  خبليفة  األمر  وصل  وحىت

 .(4) !وأغاثك  ألعانك  د،مدَ  بدوي  ًي  وقلت: شدتك  يف به استعنت ولو كنت،  أينما معك 
َّالبدوي:ََّّمولدََّّعنَّفختل ََّّمنَّعقوبة

  لولد  احلضور  عن  يتخلف  لن  وعقوابت ا  أحكامر   الصوفية  ابتدع  واإلرهاب   التخويف  ابب   ومن
 منها:  البدوي

َِّبلبدوي:ََّّواستغاثَّوندمَّاتبَّإنَّإالَّاإلَيانََّّمنهَّيسلبَّأنهَّ-1
  حضور   أنكر  شخصرا  أن  عنه   هللا   رضي   الشناوي  حممد   شيخنا  وأخربين" :  طبقاته  يف  الشعراين  قال

 أْحد   بسيدي  فاستغاث   !اإلسالم  دين  إىل  حتن  شعرة  فيه  تكن  فلم  اإلميان،  فُسلب   ،أْحد  سيدي  مولد

 

 (. 262: ص) السيد البدوي شيخرا وطريقة    ينظر:  (1)
 (. 176: ص)الترب السبوك يف ذيل السلوك    (2)
 . (197/  1)  -مكتبة العارف، الرًيض: ط-إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان   (3)
 (. 40-39  : ص)ه   1428جملة التوحيد، عدد ربيع األول سنة ينظر:    (4)
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  علينا؟   تنكر  وماذا  له: قال  ث  .إميانه  ثوب   عليه  فرد  نعم،  فقال:  تعود،  أال  بشرط  فقال:  عنه،  هللا  رضي
  منه   مينع  ومل  الطواف  يف  يقع  ذلك   عنه:   هللا   رضي  أْحد  سيدي  فقال  ابلنساء،  الرجال  اختالط   قال:
  أرعى   كنت  وإذا  توبته،   وحسنت  واتب   إال  مولدي  يف  أحد  عصى  ما  رب،   وعزة  :قال  ث   !أحد  

 َيضر  َمن  ْحاية  عن  هللا  أفيعجزين  بعضرا،  بعضهم  من  وأْحيهم  البحار  يف  والسمك   القفار  يف  الوحوش
 .(1) "!مولدي؟
َّ:منكراتَّمنَّفيهَُّيدثَّماَّينكرََّّأوََّّالبدويََّّمولدَّعنَّيتخلفَّمنَّكلَّلََّّوالوعيدَّالتهديدَّ-2

  هبا   الصاحلني  وأحد  الكربى   ابحمللة  العلماء  أحد   كتيلة  بن  الغيث  أاب   إن ":  اأيضر   الشعراين  ويقول
  مثل  نبيهم  بزًيرة  -الولد  زوار  يعىن-  هؤالء  اهتمام  يكون  أن  هيهات   وقال:  ،البدوي  مولد  زًيرة  أنكر

 فلم   بت،وتصلّ   حلقه  يف  شوكة  فدخلت  مسكة،  فأطعمه  شخص  عليه  عزم  ث  البدوي،  أبْحد  اهتمامهم
 قبة   إىل  ْحلوينا  :فقال  به  ذكره  ث  ،السبب  هللا  وأنساه   ..أشهر  تسعة  رقبته  وورمت  نزوهلا،  على  يقدر

 إىل  تبت  فقال:  .ادمر   مغمسة   فيه  من  الشوكة  فخرجت  ،شديدة  عطسة  عطس  وهناك  .أْحد  سيدي
 .(2) ساعته"  من والورم الوجع وذهب سيدي،  ًي  تعاىل هللا

َّ:َّاَّأبدََّّيسلمََّّوالَّذكره،َّوخيملَّنوره،ََّّئطفنيََّّله،َّفالويلَّالبدويَّعلىََّّينكرَّمنَّأماَّ-3
 العظيم   اإليوان  صاحب   ومنهم  وذكره،  امسه  ىوانطف  فسلب  ،بعضهم  عليه  وأنكر"  الشعراين:  قال
  ، تعاىل  هللا   بقدرة  األمر  ميسلّ   ومل  احلسد  عنده   فثار   ،ا عظيمر ا  والير   كان   القمر،  بوجه   السمى  بطندات
  بطندات   اخلطباء  وكان  مدد،  وال  صالح   رائحة   فيه  ليس   الكالب،  مأوى  بطندات  ناآل  وموضعه  .فسلب
 العال  عبدسيدي    فرفسها  ،عظيمة  ذنةئم  لزاويته  وبنوا  أمواالر   عليه  وأنفقواا  وقتر   له  وعملوا  له  انتصروا

 .(3) "هذا وقتنا إىل فغارت  ،برجله عنه هللا  يرض
  حضور   -طنطا  جبوار  قرية-  أبيار  بناحية  خليفة،  الشيخ  بنا  وأنكر":  الشعراين  قولا  أيضر   هذا  ومن

  البدوي، أْحد لسيدي فاشتكاه يرجع، فلم الشناوي، حممد الشيخ شيخنا فوعظه الولد، إىل بلده أهل

 

 (.316/ 1) الطبقات الكربى    (1)
 (.316/ 1) الطبقات الكربى    (2)
 (.311/ 1) الطبقات الكربى    (3)
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 . (1) هبا" ومات  وجهه وأتلفت ،ذلك  يومه من فطلعت ولسانه، فمه ترعى  حبة له ستطلع: فقال
  فاقت   ومعجزات   كرامات   من  له   عونه ويد    البدوي،   يف  الصوفية  يعتقده  مما   فيض  من  غيض  وهذا
 . األنبياء معجزات 
  الرجال   الوالد   هذه  يف  خيتلط   حيث  حرج،  وال  ث فحدِّ   منكرات   من  فيه   َيدث   وما  مولده  أما
 !الزوار خلدمة جاهزة يالبدو  وشفاعة ! يأْحد البساط ألن ؛ذلك  من حترز بال  ابلنساء

 *** 
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