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 الزاهدين سلطان 

 إبراهيم بن أدهم  

 الذي ترك امللك ألجل اآلخرة  شيخ الصوفية

 هجري 162 سنةحبدود املئة  ولد اتبعي التابعني،

 الباحثة : نبيلة القوص ي

فاجتمع إليه الناس فقالوا: اي  ، مرة ميشي يف سوق ابلبصرةسلطان العارفني إبراهيم بن أدهم كان 
ْب )إبراهيم بن أدهم )ما ابلنا ندعو فال يستجاب لنا، وهللا تعاىل يقول:  َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتجي

قرأمت   ،اي أهل البصرة قد ماتت قلوبكم بعشرة أشياء: عرفتم هللا ومل تؤدوا حقه). فقال: (َلُكمْ 
ادعيتم عداوة   ،الرسول صلى هللا عليه وسلم وتركتم سنتهادعيتم حب  ،القرآن ومل تعملوا به
ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها   ،ادعيتم دخول اجلنة ومل تعملوا هلا ،الشيطان وأطعتموه

دفنتم   ،اشتغلتم بعيوب الناس ومل تنشغلوا بعيوبكم ،قلتم املوت حق ومل تستعدوا له ،أنفسكم
 .  (هللا ومل تشكروه عليهاأكلتم نعمة  ،األموات ومل تعتربوا

 .  ()ما لنا نشكو فقران إىل مثلنا وال نسأل كشفه من ربنا : وكان يقول رمحه هللا

أرخصوه أي: ال  )  فقال: ،قيل له مرة إن اللحم قد غالحيث  ؟مباذا نصح عند غالء األسعارو 
    .(غال تشرتوه وأنشد يف ذلك: وإذا غال شيء عليَّ تركته، فيكون أرخص ما يكون إذا 

قد رضينا من أعمالنا ابملعاِن، ومين طلب التوبة ابلتواِن، ومين العيش الباقي ابلعيش  )وقال: 
 .  (!الفاِن
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 فمن هو إبراهيم بن أدهم ؟

 بضع وستني  يف سهاب دقيقب  عنهتكلم  حيث ابن عساكر يف اجلزء السابع من اتريخ دمشققال 
  ، نصت بغية الفائدة مع املتعة الروحانيةأأضاءت قلوب من أتمل و سريته اليت  عجاب وتقدير لبو صفحة،  

 )أصله من بلخ وسكن الشام ودخل دمشق( . فقال:

 من أقواله املأثورة : و 

 ( اللهم انقلين من ذليِّ معصيتك إىل عزيِّ طاعتك)

 ( فكيف ُترضي من هو أبمورك قائم ا؟ ويف املعاصي دائما   وابلنهار هائما   إذا كنت ابلليل انئما  )
إمنا يتم الورع بتسوية كل اخللق يف قلبك، واالشتغال عن عيوهبم بذنبك، وعليك ابللفظ  )    

اجلميل من قلب ذليل لرب جليل، فكر يف ذنبك وتب إىل ربك ينبت الورع يف قلبك واقطع  
  (الطمع إال من ربك

واحلزن، والسرور. فإذا فرحت ابملوجود فأنت حريص،  على القلب ثالثة أغطية: الفرح، ) 
وإذا سررت ابملدح   ،وإذا حزنت على املفقود فأنت ساخط، والساخط معذب ،واحلريص حمروم

لكيال أتسوا على ما  )ودليل ذلك قول القرآن الكرمي:  ،فأنت معجب، والعجب حيبط العمل
 ( (فاتكم وال تفرحوا مبا آاتكم

 (والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة احلرص والطمع تكثر اهلم واجلزع قلة احلرص )

كان  حيث  ، كانت سرية إبراهيم بن أدهم وال تزال، مثاالا يف العبادة والورع والزهد،  العصور  رعلى مو 
عن حب الدنيا وما فيها من شهرة وجاه ومال، حريص على اجلهاد يف  كثري التفكر والصمت، بعيداا 

. ولذلك  حالالا   سبيل هللا ال يفرت عنه. وكان برغم زهده يدعو إىل العمل واجلد فيه وإتقانه، ليكون كسباا 
   أعرض عن ثروة أبيه الواسعة، وعما كان يصيبه من غنائم احلرب وآثر العيش من كسب يده.  
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 فمن هو ؟

 :امسه ونسبه 

مام العارف سيد الزهاد .. ابراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر، أبو اسحاق الِعجلي هو اإل
وقيل التميمي اخلراساين البلخي، ولد حبدود املئة اهلجرية مبكة يف احلج، القدوة اإلمام العارف، سيد  

النيب صلى    أحاديث  صدره، و تتبعم  اإلسالم  كان شرع  م دمشق،الزهاد أبو إسحاق العجلي، نزيل الشا
 عنه: الكبار من الثقات ماذا قال معا، نهجه، لننصتمهللا عليه وسلم 

قال النسائي: هو ثقة مأمون، أحد الزهاد. وعن الفضل بن موسى، قال: حج والد إبراهيم بن أدهم 
منها، وفتح   هجرية أو قريباا حينما خرج أبوه وأمه إىل احلج عام مائة ، فولدت له إبراهيم مبكة هوزوجت

عينيه على احلياة؛ ليجد الثراء حييط به من كل جانب؛ فعاش حياة الرتف والنعيم، أيكل ما يشاء من 
 . الطعام، ويركب أحسن اجلياد، ويلبس أفخم الثياب  أطيب

اكب وعن يونس البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من األشراف، وكان أبوه كثري املال واخلدم، واملر 
ما هذا  واجلنائب والبزاة فبينا إبراهيم يف الصيد على فرسه يركضه، إذا هو بصوت من فوقه: اي إبراهيم: 

َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثاا اتق هللا، عليك ابلزاد ليوم الفاقة فنزل عن دابته،  العبث؟ ُتْم أَّنم وصادف راعياا  أََفَحِسب ْ
اشه وفرسه وترك طريقته، يف التزين ابلدنيا، ورجع إىل طريقة  ألبيه، فأخذ جبته فلبسها، وأعطاه ثيابه وقم 

ودخل ، والُفضيل بن ِعياض ، سفيان الثوري ، وصحب هبامكة أهل الزهد والورع. وخرج إىل
 ، فماذا عمل ؟فكان يعمل وأيكل من عمل يده  الشام بالد

 محه هللا:عمله ر 

ومل يكن إبراهيم بن أدهم متواكالا يتفرغ للعبادة والزهد فقط ويعيش عالة على غريه، بل كان أيكل  
عند أصحاب املزارع، حيصد هلم الزروع، ويقطف هلم الثمار ويطحن  يده، ويعمل أجرياا من عمل 

يف عمله، حيكي عنه أنه حصد يف يوم من األايم ما  الغالل، وحيمل األمحال على كتفيه، وكان نشيطاا 
 ا .  جانباَّتَّيذي اَّللَّ صاحب ا... ودَعي النَّاسَ حيصده عشرة رجال، ويف أثناء حصاده كان ينشد قائال: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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: دعاين إبراهيم بن أدهم إىل طعامه، فأتيته، فجلس مث قال: كلوا ابسم  قائالا يروي بقية بن الوليد، 
، فلم يكن  هللا، فلما أكلنا، قلت لرفيقه: أخربين عن أشد شيء مرم بك منذ صحبته.. قال: كنما صباحاا 

أتيت الرمْسنت )بلدة ابلشام كانت  عندان ما نفطر عليه، فأصبحنا، فقلت: هل لك اي أاب إسحاق أن 
ادين؟ قال: نعم .. قال: فاكرتاين رجل بدرهم،  بني محاة ومحص( فنكري )فنؤجر( أنفسنا مع احلصم

.. فمازلت ابلرجل حىت اكرتاه بثلثي درهم، فلما   فقلت: وصاحيب؟ قال: ال حاجة يل فيه، أراه ضعيفاا 
قت ابلباقي، مث قربت الزاد، فبكى إبراهيم، وقال: انتهينا، اشرتيت من أجريت طعامي وحاجيت، وتصد

أما حنن فاستوفينا أجوران، فليت شعري أوفينا صاحبه حقه أم ال؟ فغضبت، فقال: أتضمن يل أانم 
 .وفيناه، فأخذت الطعام فتصدقت به

يه،  ما يكوانن على مائدته يطعم من أيت ، فالعسل والسمن غالباا جواداا  وكان إبراهيم بن أدهم كرمياا 
)ذهب السخاء والكرم واجلود واملواساة، من مل يواس الناس  مسعه أحد أصحابه ذات مرة وهو يقول:  

يف أن   مباله وطعامه وشرابه فليواسهم ببسط الوجه واخللق احلسن.. إايكم أن تكون أموالكم سببا  
 .يف أن ال متيلوا إىل ضعفائكم، وأال تبسطوا إىل مساكينكم( تتكربوا على فقرائكم، أو سببا  

 :شهرته بتقواه وصالحه وتواضعه

فذاع صيته  وزهده يف اإلعراض عن الدنيا ابلرغم أهنا بني يديه،  شتهر بصالحه وإخالصه وتقواه،ا
الفقراء إذ ال يسأهلم يوم  ن هللا أنعم على  إوكان يقول    أبنه جميب الدعوة، اشتهر بقوة دعائه  فبني الناس  

 . إَّنا يسأل يف ذلك األغنياء فقط، القيامة ال عن زكاة والعن حج والعن جهاد وال عن صلة رحم

 رمحه هللا: تواضعه

إايكم والكرب واإلعجاب ) كان إبراهيم بن أدهم شديد التواضع، ال حيب الكرب، كان يقول:
تنظروا إىل من فوقكم، من ذلل نفسه؛ رفعه مواله، ومن ابألعمال، انظروا إىل من دونكم، وال 

 . (خضع له أعزه،ومن اتقاه وقاه، ومن أطاعه أجناه 
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فالصويف من على االنتصار،  دخل إبراهيم بن أدهم املعركة مع الشيطان ومع نفسه مصمماا لقد 
يرجو مغفرته ورمحته،    إىل هللا  ابكياا   سهر الليايل متعبدا ضارعاا صفى قلبه من شوائب النفس والشيطان، و 

 .كان مستجاب الدعاءف

 : فيه  أقوال العلماء 

إال وقد أكل بدينه، إال وهيب بن الورد وإبراهيم بن أدهم، ويوسف    قال بشر احلايف: ما أعرف عاملاا 
  . بن أسباط، وسلم اخلواص

قال شقيق بن إبراهيم: قلت إلبراهيم بن أدهم: تركت خراسان؟ قال: ما هتنأت ابلعيش إال يف  
  الشام، أفر بديين من شاهق إىل شاهق، فمن رآين يقول: موسوس، ومن رآين يقول: مجال، اي شقيق: 

  . ما نبل عندان من نبل ابجلهاد وال ابحلج، بل كان بعقل ما يدخل بطنه

قال خلف بن متيم: سألت إبراهيم: منذ كم قدمت الشام؟ قال: منذ أربع وعشرين سنة، ما جئت  
قال خلف بن متيم: مسعت إبراهيم يقو : رآين ابن . لرابط وال جلهاد، جئت ألشبع من خبز احلالل

 .  ، وقال: سجدت هلل شكرا حني رأيتك لة ساجداا عجالن، فاستقبل القب

وعن إبراهيم، قال: الزهد فرض، وهو الزهد يف احلرام. وزهد سالمة، وهو: الزهد يف الشبهات. وزهد 
 فضل، وهو: الزهد يف احلالل.

وقال أبو نعيم: مسعت سفيان يقول: كان إبراهيم بن أدهم يشبه إبراهيم اخلليل، ولو كان يف   
  .فاضالا  الصحابة، لكان رجالا 

 :طبقته ورواته

، وحّدث  -صاحب أيب هريرة  -فلقد حّدث عن حممد بن زايد اجلمحي  ،هو من اتبعي التابعني
...    و غريهم كثر  منصور بن املعتمر ومالك بن دينار وسليمان األعمش وابن عجالن ومقاتل بن حيان

 ! وكل هؤالء من أئمة أهل السلف
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وحّدث عنه وطلب العلم منه ... رفيقه سفيان الثوري وشقيق البلخي وابراهيم بن بشار اخلرساين 
 .واألوزاعي وأبو اسحاق الفزاري والفضيل بن عياض

  عاجلت العبادة فما وجدت شيئا  ) من أقواله ألصحابه: و كان إبراهيم شديد احلنني إىل وطنه.   
أشد علي   ما قاسيت فيما تركت شيئا  )كما روي عنه قوله:   (أشد عليَّ من نزاع النفس إىل الوطن

 . (من مفارقة األوطان

 وفاته رمحه هللا :

أنه وتويف سنة اثنتني وستني   ىخر أويف رواية  ،م778ه  املوافق 161ُتويف إبراهيم بن أدهم سنة 
ومائة وهو مرابط جماهد يف إحدى جزر البحر املتوسط، وملا شعر بدنو أجله قال ألصحابه: أوتروا يل  
قوسي، فأوتروه، فُقِبَض على القوس ومات وهو قابٌض عليها يُريد الرمي هبا، ويف رواية أخرى قيل إنه 

،  يف مدينة جبلة على الساحل السوري، وأصبح قربه مزاراا  مات يف محلٍة حبريٍة على البيزنطيني، وُدِفنَ 
 وجاء يف معجم البلدان أنه مات حبصن سوقني ببالد الروم.

وأمته جبهاد العدو، فأي حب وعشق مع تقديس هلل عز وجل عاشت  رمحه هللا جاهد النفس أوالا 
 .، وجزاه املوىل خرياا رمحه هللاهلل،  اخلالصة يف حتقيق العبودية قلوهبم لينالوا توفيق موالهم

أرواحنا، وتطهر  ا تسمو هبفعسى أن كلمات من سريته المست وجداننا   إالهي  إنْ ماذا بعد ... 
لرتفع و اخلري جلميع العباد،  حبتعلو بنا إىل أرقى الدرجات من السمو والرقي اإلنساين، يف و أنفسنا، 

..  مع ربه مستمرة ن اخلالئق يف خلوة ع منشغالا ، بنفسه نفسه اجملاهد املخلصمن قدر ذاك اإلنسان 
 قول ابن عطاء هللا السكندري:ولنتذكر 

 .وصور األكوان منطبعة يف مرآته كيف يشرق قلب

 . أم كيف يرحل إىل هللا و هو مكبل ابلشهوات 

 . طهر من جنابة غفالتهأم كيف يطمع أن يدخل يف حضرة هللا وهو مل يت

 .دقائق األسرار وهو مل يتب من هفواتهأم كيف يرجو أن يفهم 
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 املصادر و املراجع: 

   حلية األولياء / األصفهاين 

   اتريخ دمشق / ابن عساكر

   سري أعالم النبالء / الذهيب

 معجم البلدان / احلموي  

  


