العارف باهلل الشيخ أرسالن الدمشقي

العارف باهلل الشيخ

الباحثة نبيلة القوصي

أرسالن الدمشقي
يا من عال ،فرأى ما يف الغيوب ،وما

حتت الثرى ،وظالم الليل منسدل

أنت الغيــاث ملن ضاقت مذاهبـــــه

أنت الدليل ،ملن حارت به احليــل

إنـــــا قصدناك ،واآلمــــال واثقــــــــــــة

والكـــــل يدعوك ،ملهـــوف ومبتهل

فإن عفوت ،فذو فضـــــــل وذو كـرم

وإن سطوت ،فأنت احلاكم العــدل

للشيخ أرسالن /رمحه اهلل
إن من مفاخر مدينة دمشق القدمية ،زيارة قبور الصاحلني والعظماء ،طلباً لالتعاظ والتذكري ،واحملاولة يف
تتبع مآثرهم اجلليلة ،ال للوقوف على أطالهلم والتغين هبا فقط ،إمنا لنعمل بعد أن علمنا كيف نوقظ مهمنا
احلجب املرتاكمة ،من غفالت وهفوات عابرة ،فمن منا ال يعاين من قسوة إميانية أخذت
اخلابية ،ونزيح سرتة ُ
بالزحف إىل قلوبنا ،لتسلمنا إىل احلجج الواهية يف عملية التسويف الواهنة وحماوالتنا يف تلمس سري السلف
الصاحل ،يسهم يف رفع اهلمم ،والرقي بالقيم األخالقية اإلسالمية ،واليت بدأت ختتفي ليظهر مكاهنا نزعات
فردية أنانية مادية ،بأشكال خمتلفة.
ففي منطقة حي باب توما  /الباب الشرقي ،يسكن مقام شيخ جليل يُعرف بالشيخ أرسالن رمحه اهلل،
وجبانبه مدفون شيخه أبا عامر املؤدب ،وخادم الشيخ أرسالن أبو اجملد .رمحهم اهلل.
لقد مسعنا باسم الشيخ أرسالن نعم ،مسعناه من "التراث الشامي" ،يتغنون به قائلني" :شيخ رسالن يا
شيخ رسالن يا حامي الرب والشام".
وهل رأيتم أين مقامه؟ وهل عرفتم من هو هذا الشيخ؟ وما سبب تسميته بالوارث احملمدي؟....
تقول املصادر :إن منطقة الباب الشرقي وكانت عبارة عن امتداد لغوطة دمشق املشهورة خبضرهتا اجلميلة،
ومير خالهلا هنر ،مسي بامسه فيما بعد..
وقبل ستني أو سبعني سنة كانت هذه املنطقة بغوطتها حتتضن هذا ،البطل الذي سطر امسه يف التاريخ
باسم "الوارث المحمدي" ،واآلن نشاهد هذا املقام اجلليل يقع عند نقطة تفرع شارعني ،جيعل املقام يف
مفردة مفادها ،من صاحب هذا املقام اجلميل؟
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أال جتدون قليل اجلواب لسبب تسميته" :يا حام الرب والشام"؟!!؟.
مقامه خارج سور دمشق القدمي ،هذا يدلنا للوظيفة السامية اليت كان يشغلها ،واملسؤولية العظيمة اليت
حيملها ،جزاه اهلل خرياً.
قبل أن نعيش مع شخصية الشيخ أرسالن ،ال بد من حملة عامة عن تلك الفرتة اليت عاشها الشيخ
أرسالن.
عاش الشيخ أرسالن خالل فرتة النصف الثاين للقرن اخلامس هجري ،والنصف األول من القرن السادس
هجري .كانت البالد تعاين من حالة اضطراب سياسي وفنت ومعارك ،وتنافس بني األمراء .مما جعل بالد
الشام جمزأة تلك الفرتة ،انقضى القرن اخلامس واملعارك سجال بينهم وبني الفرنج الصليبيني ،جاء القرن
السادس اهلجري ٍ
حبال أسوأ ،اضطراب داخلي وخارجي.
أثناء ذلك ظهرت دولة عماد الدين زنكي صاحب املوصل حبلب ،والذي تسلم بعد مقتله ابنه نور الدين
زنكي ،الذي عمل جاهداً ليوحد املدن وجيعل األمن واالستقرار نعم البالد داخلياً ،ولكن ما زال التهديد
الصلييب على احلدود.
والشيخ أرسالن كان من جنود قلعة جعرب يف عهد "عماد الدين" ويف العشرينات من عمره جعله "نور
الدين" من أجناد "دمشق" ،ولكثرة االضطرابات واملشاكل السياسية ،كانت اهتمام "نور الدين" برتميم السور
القدمي واألبواب ،حلماية دمشق من العدد وبناء رباط مبنارة للمراقبة.
كانت دمشق يف تلك الفرتة من الزمن ،تعيش يف ظالل حكم قاس شديد حىت توغل على الصلبيني فيها
أيام املعلى بن حيدرة أمري الفاطميني ،ومن بعده انتشر فيه الظلم وحلق الوباء بدمشق ،وجال عنها جزء كبري
من أهلها ،حىت أن املدينة خلت من قاطنيها ،كما خلت الغوطة من الفالحني ،وارتفعت األسعار...
يف هذه الظروف بالذات واتباعاً ملا جاء يف القرآن {إن اللّه ال يُغيِّ ُر ما بق ْوٍم حىت يُغيِّ ُرواْ ما بأنْ ُفسه ْم}
أخذ الشيخ أرسالن يدعو إىل دين احلق وإىل أعالء كلمة اهلل ،سرياً على هدي معلمه ومؤدبه أيب عمر
املؤدب.

 والدة الشيخ ونشأته161 :هـ 111 -هـ.
تقول املصادر أن الشيخ امسه :أرسالن بن يعقوب بن عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلعربي ،الدمشقي
الرتكماين الشافعي قيل ينتهي نسبه إىل جابر بن عبد اهلل األنصاري.
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نسبة لقلعة جعرب اليت ولد فيها ،وال يُعرف شيء عن تاريخ والدته بالضبط ،سوى أنه عاصر اإلمام عبد

القادر اجليالين ،وأنه عاش نيفاً ومثانني عاماً ،ولقب بالدمشقي بعد أن انتقل إليها.
وكلمة أرسالن تركية األصل معناها "األسد" وقد شاعت يف تلك الفرتة هذه التسمية لدخول األتراك
مسرح احلياة العامة يف القرن الثالث اهلجري.
أما قلعة جعرب فهي تقع على شاطئ الفرات جبوار قلعة جنم ،فقد كانت من ثغور املسلمني الداخلية
بينهم وبني الروم ،وقلعة جعرب على الفرات بني الرقة وبالس.
عندما انتقل الشيخ إىل دمشق هرباً من االضطرابات واملعارك املستمرة يف تلك املنطقة ،انتقل الشيخ
أرسالن إىل مسجد صغري داخل باب توما امسه "درب احلجر" ،وبدأ بتلقي املعرفة والعلم على يد شيخه أبا
عامر املؤدب ،وكان للشيخ أرسالن دار صغرية ودكان لنشر اخلشب جبانب املسجد ،وحفر بئراً صغرياً ،كان
أهل تلك البئر يشربون منه للربكة.
وأمجع املؤرخني أن الشيخ "أرسالن" كان يقيم بداره يف ظاهر باب توما ،وقريباً من دكانه بنشر اخلشب،
ويقسم أجرته ثالث :ثلث لنفقته وثلث يتصدق هبا وثلث لكسوته ومصاحله ،وقيل :كان يدفع األجرة لشيخه
وشيخه يطعمه ،فتارة جيوع وتارة يشبع.
أما ساعات العبادة كان يقضيها يف املسجد املعروف اآلن مبقامه.
وقيل :أن للمسجد بابان على أحدمها سقاية وعلى اآلخر قناة ،ال يعرف الباين هلما ،الشيخ أرسالن

جيلس باجلانب الشرقي منه للعبادة والنوم والتدريس ،والشيخ أبا البيان (حممد بن حمفوظ القرشي الذي كان
يُعرف بابن احلوراين) أسس رباط مماثل للذي بناه الشيخ أرسالن وكان يقيم على اجلهة الغربية ،وعُرف رباطه
باسم :الرباط البياين .وقد تويف بعد الشيخ أرسالن بعشر سنوات.
وإذا تساءلنا عن سر اختياره هلذه املنطقة ،وقد عرفنا أنه ممن اُختري أيضاً للدفاع عن دمشق ،ذكرت
بعض املصادر أنه اختار ذلك املكان ليقيم ثغراً أو "رباطاً" يف مكان اخليمة اليت نصبها "خالد بن الوليد"
خارج السور أيام الفتح العريب.
واستمر على هنج الصحابة الكرام يف اجلمع بني احلراسة العسكرية واألذكار النبوية والدعاء ،والتعليم
والتدريس" .الوارث المحمدي".

أما ما معىن كلمة "الرباط" :منزل للصوفية ،يشبه خمافر احلدود اليت يقيم فيها اجلند املرابطون الذين
يرصدون العدو.
 مؤلفاته:
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علمنا أن الشيخ أرسالن كان أمياً وبدأ برحلة العلم على يد معلمه الشيخ أبا عامر املؤدب ،ومل يكتفي

بالعلم واحلراسة والتعليم ،قام بالتأليف أيضاً شأنه شأن العارف باهلل أحمد حارون رمحه اهلل وكان ظريفاً
خاشعاً وشاعراً من فحول الشعراء يف عصره وورعاً.
فقد ترك رسالة يف "التوحيد" قام بشرحها عدة علماء:
 -1الشيخ عبد الغين النابلسي وامسها" :مخرة احلان ورنة األحلان"

 -2الشيخ أيب زكريا األنصاري وامسها" :فتح الرمحن بشرح رسالة الويل أرسالن"
وهناك شروح عدة لعلماء معاصرين ،والرسالة حمفوظة يف املكتبة الظاهرية.
ويشكك املؤرخون بأن للشيخ أرسالن مؤلفات أخرى ،ولكن قد ذهبت مع طوفان النهر "الداعياين"
الذي مير من مدرسته ومقامه أو بسبب املعارك والفنت أو بإغفال مقصود من حساده .واهلل أعلم.

يهمنا هذه اهلمة الفذة اليت متتع هبا سلفنا الصاحل ،واليت لن حنصل على وميض منها إال بالعودة إىل

التمسك هبدي النبوة الشريفة ،واملواظبة ثم املواظبة للتخلق بأخالق سيد اخللق والذي مدحه ربه " وَإِنَّكَ
لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" .صلى اهلل عليه وسلم.
ولقد ذكر الشيخ العامل عالء الدين علي بن صدقي" :إنه لبس اخلرقة األرسالنية اليت تعود بلباسه هلا
ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه" وتعين :قطعة من ثياب الشيخ يقدمها لتلميذه خلفاً له.
 وفاته:

انتقل الشيخ أرسالن إىل الرفيق األعلى يف عام 111ه  ،وذلك خالفاً ملا ورد يف بعض التواريخ ،من أنه
تويف سنة 666ه  ،وأنه أسهم يف احلروب ضد الترت.
وهذا يدل على مسعه الشيخ أرسالن البطولية الشجاعة والقوية بذكر اهلل عز وجل ،مما أسهم يف ربط امسه
مع حروب الترت.
رحم اهلل الشيخ "أرسالن" ،ورحم اهلل السلف الصاحل ،الذين جعلوا القرآن الكرمي والسنة الشريفة نرباساً
قوياً حلياهتم.
وفي الختام فلتقرأ هذه األبيات اليت امتدح فيها الشيخ عبد الغين النابلسي رمحه اهلل" ،الشيخ أرسالن"

يف مقدمة شرحه للرسالة "التوحيد".

عن أرسالن جاء احلقائـــــق
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وسقانا بكأسه منه صـــرفاً

فسكرنا بسائغ الشــرب رائــق

كل حرف منها يشري ملعنى

سائق حنو ذروة اجملـد شائــق

كلمــات قد ازدهرت مبعان

كل من رامها لقطــــع العالئـــق

وختم شرح الرسالة بقوله:

زدت نوراً يا أرســــــــــالن

وعليــــــــــــــك اهلل منـان

صلة التوحيد فيك زهت

ومـن التحقيق تيجـــــان

يا أبا العرفان أنـــــت متى

كـــم بدايل منك غرقان

غشوم يــــــوم الوغى بطـل

كـــــامل ما فيــه نقصان

بني أهل اهلل ذو شــــرف

وعلــــــى اخلريات معوان

 من أقواله وشذراته:
 إذا قدرت على عدوك ،فاجعل العفو شكراً لقدرتك عليه.يشك عند البلوى.
 الكرمي من احتمل األذى ،فلم ُ -أحسن املكارم عفو املقتدر ،وجود املفتقر.

 مكارم األخالق :العفو عند القدرة ،والتواضع يف الذلة ،والعطاء تعرب منة.عت من أمل الب ّني.
 -لو احتجبت عين طرفة عني ،لتقطّ ُ

ذرةٌ حىت
 قلب العارف لوحمنقوش بأسرار املوجودات ،فهو ُ
ً
يدرك حقائق تلك السطور ،وال تتحرك ّ
يعلّمه اهلل.
 -كلما اجتنبت هواك قوي إميانك ،وكلما اجتنبت ذاتك قوي توحيدك.

 العلم طريق العمل ،والعمل طريق العلم ،والعلم طريق املعرفة ،واملعرفة طريق الكشف والكشف طريقالفناء.
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الرضى مبراده ،وآخرها أن تكون مبراده.
 -أول املقامات الصربُ على مراده ،وأوسطها ّ

"الفاحتة الشريفة إىل أرواحهم الطاهرة"

 املراجع واملصادر:
سري اإلعالم  /للدهيب 376/22
الوايف بالوفيات  /الصفدي 221/8
الشيخ أرسالن الدمشقي 111 - 161
عرض وحتقيق  /عزة حصرية.

6

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

