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 نبذة عن العارف باهلل الشيخ أبو راشد رمحه اهلل تعاىل
 إعداد: موقع نسيم الشام

 

 
 اهلل قدس" عريب بن الدين حمي العارفني سلطان األكرب الشيخ سيدي قدمي وعند...  املكان هذا يف
 .وتعاىل سبحانه اهلل من ورجاه متناه ما ونال( .. راشد أبو) باهلل العارف سيدي رقد" .. به ونفعين روحه

 
م، ووافته 1491السادات، ولد عام  –وهو الشيخ عبد الفتاح حسين الصيداوي، من مدينة دمشق 

م. نزيل مسجد سيدي الشيخ االكرب حمي الدين بن عريب، 94/11/9119املنية قبيل فجر السبت 
 وكان ميضي جل وقته يف غرفة متواضعة على سطح املسجد.
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..  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول األعظم للحبيب وعشقه وتعاىل سبحانه ملواله عشقه ترجم لقد
، وكان يرى كل حاجة له إمنا وسلم عليه اهلل صلى رسوله على الصالة وبكثرة تعاىل هلل ذكره بكثرة

  يقضيها اهلل تعاىل له بالصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
 

 إال رىي   ال العشاء إىل الفجر قبيل من غرفته يف ميكث إذ العزلة؛ مؤثرا   كان ألنه عرفوه الذين هم قلة
 ال..  صالته يف أنسه..  جالس وهو كبوة من إال قط نائما   ر  ي    مل..  لقرآنل قارئا   وأ ذاكرا   أو مصليا  
 وأكله..   صائما   إال يرى ال..  هناره وجل ليله ميضي وهكذا بغريها ويتبعها إال ركعتني من يسلم

 ..  جنب أو لنب وغالبا   لقيمات
 

..  وفقريهم غنيهم الناس، عن استغىن فقد..  الشخصية حاجاته إال منها ميلك وال الدنيا من رحل
سائر العروض، ألن روحه كانت  رفض لكنه لفارهنزل اوامل املال عليه وعرضوا..  أغنياء من قصده وكم

 عقرب او حية وكأهنا منها نفر املال من شيء ليده وصل وإن.. معلقة مبسجد سيدي الشيخ األكرب 
  .شيئا   منه لنفسه ميسك ومل..  مباشرة الفقراء على ووزعه يلدغه
 
 يسري بل..  جملسه يف فارغ لغو على أحد جيرؤ وال..  الدنيا هلأ بكالم تكلم نهأ عنه يعرف مل
ولعل مثله يعز يف هذا الزمان، وال ..  الغافلني من كان مهما تعاىل اهلل يذكر جيعله الناظر إىل منه حال

 يقرأ أحدنا عن مثل أحواله إال يف رجال كتاب الرسالة القشريية.
 
 أمد وكيف: قال ذلك عن سئل وعندما..  ركبتيه على جلوسه جل وإمنا..  رجليه مد   قد أحد يراه مل
الذين حدث عنهم رسول اهلل صلى اهلل  1ولعله من امللهمني أو احملدَّثني..  االكرب الشيخ حضرة يف قدمي

ن ْه ْم  )عليه وسلم يف احلديث الصحيح:  ق ْد ك ان  ي ك ون  يفي اأْل م مي ق  ب ْل ك ْم حم  د ث ون ، ف إيْن ي ك ْن يفي أ مَِّتي مي
ن ْه مْ   (. أ ح ٌد، ف إينَّ ع م ر  ْبن  اْْل طَّابي مي

                                                           

يلهم له ويلقى يف روعه شئ من العلم على وجه االهلام و املكاشفة من املبدأ واحملدث من تكلمه املالئكة بال نبوة وال رؤية صورة، أو   1 
 األعلى
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 الباردة الشتاء ليايل يف املسجد باب على قضاها الِت الليايل تذهب مل إذ..  راشد أيب لسيدي هنيئا  

 دركأ من يتمناه موضع يف..  روحه اهلل قدس األكرب الشيخ سيدي أمام يرقد اليوم هو وها..  سدى
 ..  فيه ومن املبارك املكان هذا قيمة

 
..  وباطنا   ظاهرا   معهم األدب حسن يرزقنا وأن ومقاهلم الصاحلني حبال ينفعنا أن تعاىل اهلل أسأل

 سوء إليها يسري أن من قلوبنا حيفظ وأن..  عنهم احلديث يف تنطعا   منهم حظنا جيعل أن باهلل ونعوذ
 على كمفح  ..  األوان فوات بعد واليته ناملأل جتلت خفي نقي تقي من فكم..  منهم أحد مع أدب

  زمانه أهل بركة حرم من واحملروم( .. باحلرب آذنته فقد وليا   يل عادى من.. ) بالشقاء حبقهم املسيء
 

 من ولعله..  خريا   الشام يعوض وأن..  األشم اجلبل هذا بفقد كسرينا جيرب أن سبحانه أسأله كما
 .. الشام عن لبالء هبم اهلل يرفع الذين األبدال
 

مالحظة: ليس للشيخ  إال صور قدمية جداً لكونه كان ال يرضى بالتصوير، ومن صوّره مؤخراً أخربنا بأن 

 الصور مل حتفظ جبهازه .. والسبب؟؟!! 


