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شيخ مشايخ الطريقة النقشبندية
أبو البهاء ضياء الدين خالد بن أمحد بن حسني الشهرزوري السلفي الشافعي
النقشبندي اجملددي القادري السهروردي الكربوي اجلشيت ،سليل العارف بري ميكائيل
املشهور بني األكراد بششانكشت ،يعين صاحب األصابع الست ،وينتهي نسبه إىل سيدنا
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه .ويتصل نسب والدته بالعارف حضر املنسوب إىل السيدة
فاطمة رضي اهلل عنها.
ولد سنة 1111ه يف قصبة قرة طاغ من سنجق بابان على مخسة أميال من بلدة
السليمانية ،ونشأ فيها برعاية والده ،وقرأ يف مدارسها القرآن الكرمي ،واحملور لإلمام الرافعي،
ومنت الزجناين يف الصرف ،وشيئاً من النحو ،وبرع يف النظم والنثر وهو دون البلوغ ،وجعل
يدرب نفسه على الزهد والعفة منذ وقت مبكر.
مث رحل إىل بعض نواحي بالده لطلب العلم ،فقرأ يف السليمانية على الشيخ عبد الكرمي
الربزجني وعلى املنال حممد صاحل ،واملنال إبراهيم البياري ،والشيخ عبد اهلل اخلرباين.
مث سافر إىل جهات كوى وحرير ،فقرأ شرح اجلالل على هتذيب املنطق حبواشيه على
املنال عبد الرحيم الزيادي املعروف نمنال زاده ،وقرأ على يريه مث رجع إىل السليمانية فقرأ فيها
ويف نواحيها الشمسية واملطول واحلكمة والكالم ،مث قدم بغداد فقرأ املنتهى يف األصول .ويف
هذه الزيارة األوىل لبغداد اجتمع به كبار العلماء ورأوا علمه الذاخر وكان يومئذ يتعاطى التبغ،
فكانوا إذا خرجوا من عنده بالغوا نمدحه وانتقدوه على التدخني ،فلما بلغه ذلك دعاهم إىل
طعام مث حبث يف األصول وبيان احلالل واحلرام واإلباحة وأقام عليهم احلجة ،وعندئذ أحضر
أدوات التدخني فكسرها أمامهم.
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ريب بابان األمري إبراهيم باشا أن يعينه مدرساً يف بعض املدارس وخيصص له الوظائف
العلمية العالية فاعتذر.
مث رحل إىل سنندج ونواحيها فقرأ فيها احلساب واهلندسة واالصطرالب والفلك على
الشيخ حممد قسيم السنندجي وكمل عليه املادة كالعادة.
أجل أشياخه الشيخ عبد الكرمي الربزجني بعد وفاته بطاعون
مث ويل تدريس مدرسة ّ
السليمانية سنة 1211ه ،وبقي فيها حىت سنة 1221ه حني جذبه الشوق إىل البيت
احلرام وزيارة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،فخرج قاصداً احلج عن طريق املوصل وياد بكر
والرها وحلب ودمشق.
ويف دمشق اجتمع بعلمائها كالشيخ حممد الكزبري مسع منه وأخذ عنه األسانيد العالية
واإلجازات املسلسلة يف ذهابه ،وإيابه ،واجتمع أيضاً بتلميذه الشيخ مصطفى الكردي
فأجازه كشيخه بأشياء منها الطريقة القادرية.
وملا وصل املدينة املنورة مدح النيب صلى اهلل عيه وسلم بقصائد فارسية.
ويف السنة نفسها رحل إىل بغداد فنزل يف زاوية الشيخ عبد القادر اجليلي أيام وزارة سعيد
باشا ابن سليمان باشا ،وبقي يرشد الناس حنو مخسة أشهر مث عاد إىل وطنه بشعار الصوفية.
ويف ذلك الوقت هاج عليه بعض معاصريه ومواطنيه ووشوا به عند حاكم كردستان فرتك
السليمانية سنة 1221ه ورجع إىل بغداد ،ونزل يف املدرسة األحشائية األصفهائية فعمرها
بالعلوم واألذكار.
وحدث حينئذ أن ألف فيه الشيخ معروف الربزجني رسالة بعث هبا إىل وايل بغداد سعيد
باشا حيرضه فيها على إهانته وإخراجه من بغداد وضلله فيها وكفره .ومما قال يف رسالته أن
األكراد كلهم اتبعوه ،ومأل ببدعته اآلفاق ،وأنه يدعي التصرف يف الكائنات ،ويدعي علم
الغيب ،وأنه ذهب إىل اهلند فتعلم من السحرة اجلوكية ،ومن نصارى اإلنكليز ديناً ظهر
عندهم ،مث حرض الباشا على متزيق طريقته وشعوذته إىل يري ذلك.
فانتدب الوايل للرد عليه مفيت احللة الشيخ حممد أمني فألف رسالة مهرها علماء بغداد.
رجع بعد ذلك إىل السليمانية فبىن له أمري األمراء حممود باشا بن عبد الرمحن باشا زاوية
ومسجداً ،وأوقف عليهما وقفاً ورتب للطالب املواظبني فيها رواتب كافية ،فأقبل املريدون
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عليه وطلبة العلم من خمتلف البالد ،وانتفع به خلق كثريون من األكراد وأهل أربل وكركوك
واملوصل والعمادية واجلزيرة وعينتاب وحلب والشام والروم واملدينة املنورة ومكة املكرمة والبصرة
وبغداد.
مدحه وقتذاك أدباء عصره بالقصائد العربية والفارسية ،وألف فيه الشيخ عثمان ابن سند
النجدي البغدادي كتابه "أصفى املوارد من سلسال أحوال موالنا خالد" ووضع فيه الشيخ
حسني الدوسري األحسائي خليفته يف بالد األحساء كتب "األساور العسجدية يف املثرر
اخلالدية".
رحل إىل بغداد بعد ذلك فنزل املدرسة األحسائية أيضاً ،وجددت له ،فجعل ينشر
العلم ،وانقاد له العلماء وشاع فضله ،وصار يرسل اخللفاء إىل البلدان املختلفة ،فأرسل إىل
الشام الشيخ عبد الرمحن العقري الكردي ،مث أرسل الشيخ أمحد اخلطيب األربيلي الذي تلقى
عنه كثريون الطريقة النقشبندية ،ومنهم مفيت دمشق الشيخ حسني املرادي الذي كتب إىل
الشيخ خالد يشري عليه بقدوم دمشق فانشرح صدره للرحلة إليها.
فلما أراد الرحيل إىل الشام سنة 1211ه أقام مقامه على سجادة اإلرشاد يف السليمانية
شقيقه الشيخ حممود الصاحب وكان خليفته ،ويف الطويلة الشيخ عثمان سراج الدين ،ويف
بغداد الشيخ حممد اجلديد ،والشيخ موسى اجلبوري ،والشيخ عبد الغفور ،ويريهم .وكذلك
يف بقية بالد العراق واألكراد ،مث خرج من بغداد وأبقى أهله فيها ،وتبعه الناس أفواجاً
فودعهم ،وصحبه كثري من العلماء واخللفاء واملريدين ومنهم الشيخ عبيد اهلل احليدري مفيت
بغداد السابق ،والشيخ إمساعيل األناراين والشيخ عبد القادر الدميالين ،والشيخ عيسى
الكردي ،والشيخ إمساعيل الربزجني ومال بكر ،والشيخ حممد الفراقي ،والشيخ عبد الفتاح
العقري ،والشيخ عبد اهلل اهلرايت ،والشيخ حممد الصاحل ،والشيخ حممد الناص ،،والشيخ عمر،
والسيد أمحد الكردي املكي ،والشيخ إمساعيل الزلزيل زيريهم.
وصل دمشق نموكبه احلافل يف السنة املذكورة ،واستقبله كثري من أهلها باإلعزاز
والرتحيب ،كان نزوله أوالً يف اجلامع املعلق وهرع لزيارته العلماء واألمراء واحلكام ،مث نزل يف
خلوة بين الغزي باجلامع األموي ،وتزوج بعد ذلك منهم شقيقة الشيخ إمساعيل الغزي السيدة
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عائشة ،مث أحضر أهله من بغداد ،مث اشرتى داراً فخمة حبي القنوات جعل قسماً منها
مسجداً.
أقام ينشر العلوم الشرعية ،وأشاد دعائم الطريقة النقشبندية ،وجعل يرشد السالكني ويريب
املريدين ،وصارت له منزلة عظيمة ،ورحل إليه األعالم من خمتلف البالد ،وأرسل الرسل
لألقطار حىت ذاع صيته وعم النواحي نفعه .أحيا كثرياً من مساجد دمشق باألذكار يصلي
فيه اجلمعة .وفوض أمر تربية املريدين فيه خلليفته الشيخ إمساعيل األناراين ،والشيخ أمحد
اخلطيب ،كما هو احلال أيضاً يف جامعي السويقة "النقشبندي" بإقامة الذكر وختم
اخلواجكان ،وأذن كذلك للشيخ عبد القادر الدميالين يف جامع الصاحبة يف الصاحلية وقرأ هو
بنفسه صباحاً يف مدرسة داره بالقنوات شرح املنهاج للرملي ،جامعاً بني أقوال اخلطيب
والرملي وابن حجر ،وكان معيد درسه الشيخ عمر الغزي ،مث الشيخ حممد اخلاين.
كان له يف كل بلدة خلفاء ومريدون ،وخصوصاً يف اآلستانة اليت اشتهر فيها امسه
وأقيمت له فيها تكايا وزوايا ،ورحل نموكبه إىل القدس الشريف ،فزار وزار مدينة اجلليل .مث يف
سنة 1241ه حج البيت احلرام.
وقع له يف دمشق شبه ما وقع له يف بغداد ،ذلك أنه أرسل من أتباعه رجالً يدعى عبد
الوهاب السوسي لنشر الطريقة النقشبندية يف اآلستانة فاعتقده شيخ اإلسالم ومجهور العلماء
والوزراء فمالت نفسه إىل الدنيا والشهرة ،وملا بلغ أمره إىل الشيخ خالد أحضره واستخلف
يريه واستتابه فأظهر التوبة وأضمر املكر ،مث ما لبث الرجل أن أرسل إىل أتباعه يف اآلستانة
مراسالت زائفة اطلع عليها الشيخ خالد الذي كتب عندئذ رالرة كتب إىل إخوانه هناك
حبقيقته ،ورحل عبد الوهاب إىل املدينة املنورة فاجتمع فيها بأشخاص لفقوا معه أقواالً على
الشيخ وزعموا أنه يدعي رؤية اجلن ،وألفوا رسالة بتكفريه أرسلوها إىل دمشق مع أحد األكراد
العوام.
وعزر مث أمر به فأدخل
واطلع الشيخ على الرسالة فأمر بعبد الوهاب فشهر به يف البلدة ّ
عليه ووعظه وعفا عنه وأكرمه .وعندها ألف تلميذه الشيخ حممد أمني عابدين رسالة يرد فيها
على املفرتين مساها "سل احلسام اهلندي لنصرة موالنا الشيخ خالد النقشبندي" ولكن الشيخ
خالد تويف قبل استكماهلا.
4

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

الكاتب نزار أباظة

الشيخ خالد النقشبندي

وضع الشيخ خالد مؤلفات عديدة منها:
 شرح لطيف على مقامات احلريري "مل يتم". فوائد الفوائد "باللغة الفارسية وهو شرح على حديث جربيل مجع فيه عقائد اإلسالم" رسالة العقد اجلوهري يف الفرق بني كسب املاتريدي واألشعري. شرح على أطواق الذهب للزخمشري "مع ترمجة إىل الفارسية". رسالة يف إربات الرابطة. رسالة يف آداب الذكر يف الطريقة النقشبندية. رسالة يف آداب املريد مع شيخه. شرح على العقائد العضدية. حاشية اخليايل "يف علم الكالم". حاشية على هناية الرملي "إىل باب اجلمعة". حاشية على مجع الفوائد من كتب احلديث .وصفها اخلاين بقوله :تكتب نماء الذهبقد جردهتا خبطي فجاءت جملداً.
 جالء األكدار والسيف البتار بالصالة على النيب املختار "فيها أمساء أهل بدر".ويف الظاهرية دفرت كتبه اليت أمر بوقفها بعد وفاته وتقع يف  14ورقة "رقم  "251ومجع
رسائله ابن أخيه الشيخ أسعد الصاحب يف كتاب مساه "بغية الواجد يف مكتوبات حضرة
موالنا خالد" ،وأما نظمه فأكثر بالفارسية ،اجتمع منه ديوان شعر.
وكتب حواشي عديدة على هامشي عديدة على هوامش كتبه ،تدل على متكنه.
ومن أشهر مواعظ قوله ألتباعه" :اعلموا أن أحبكم أيل أقلكم أتباعاً وعالقة بأهل
الدنيا وأخفكم مؤونة وأشغلكم بالفقه واحلديث ،وقد ورد يف بعض األحاديث( :ما ازداد
رجل من السلطان قرباً إال ازداد من اهلل بعداً ،وال كثرت إال كثرت شياطينه ،وال كثر ماله إال
اشتد حسابه) وحينئذ مل يبق وجه للميل إىل تكثري السواد هبؤالء إال الطمع وحب الشهوة
واجلاه وأخذ الدنيا بالدين ومجيع هذه النيات فسادها يين عن البيان .اهـ.
وذكر يف احلدائق الوردية عدداً كثرياً من كراماته.
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عالمة عظيم ،لقبوه نمجدد القرن الثالث عشر .كان كرمي النفس محيد األخالق ،حلو
املفاكهة واحملاضرة ،رقيق احلاشية طلق اللسان ،مل حيال أحداً ومل يرتدد إىل حاكم ،ال تأخذه
يف اهلل لومة الئم .وكان إىل هذا ذا حافظة وذكاء وعبادة ،ال يظهر إال لدرس أو ذكر أو
صالة يبالغ يف تعظيم آل البيت وحمبتهم.
قوي احلجة واملناقشة ،وحيكى أنه أرناء وجوده أول مرة يف بغداد أعجب به علماؤها
أشد اإلعجاب ،ولكنهم انتقدوه على التدخني فلما بلغه ما يقولون دعاهم إىل طعام
وذكرهم يف مسألة :هل األصل يف األشياء احلظر؟ أم هل األصل يف األشياء اإلباحة؟ حىت
توصل إىل حبث التدخني فما زال يناظرهم حىت ألومهم القول حبله بالربهان فلما سلموا قال
هلم" :اشهدوا أنب أبطلته ،وإمنا فعلت ذلك لئال مير يف اعتقادكم أين ما تركنه إال
النتقادكم" ومل يعد إليه حياته.
وذكر الربهان إبراهيم فصي ،البغدادي يف "اجمللد التالد" أن حمدث العراق النور علي
الويدي البغدادي ملا دخل املرتجم لبغداد اختربه بقلبه لثالرني إسناداً لثالرني حديثاً من
الكتب الستة ،فرد املرجم عليه القلب ،وأملى عليه األحاديث بأسانيدها األصلية ،فأذعن
احملدث املذكور .وذكر تلميذمها الشهاب اآللوسي يف كتابه "نزهة األلباب" أن السويدي
املذكور قال للمرتجم يف مأل عظيم" :بئس ما يفعله أكثر علماء األكراد اليوم الشتغاهلم
بالعلوم الفلسفية وهجرهم لعلوم الدين كالتفسري واحلديث عكس ما يفعله علماء العرب"
فقال له املرتجم" :كال الفريقني طالب بعلمه الدنيا الدنية وطلبها بـ ـ قال أرسطو أو قال
أفالطون خري من طلبها ب ـ ـ قال اهلل وقال رسوله فإن الدين يطلب بدينّ مثله" فسكت
السويدي.
كان رجالً طويل القامة ،ضخم الرأس ،أبيض اللون ،أمحر اخلدين ،أسود الشعر
والعينني ،أقىن األنف ،مديد احلاجبني ،طويل الذراعني ،عريض ما بني املنكبني ،كثري شعر
اجلسد ،يلبس فاخر الثياب ،ال يدع الطيلسان وال العصا ،وكانت عليه هيبة ووقار ،ختالطه
رمحة ،ال يظهر ألحد إال لدرس أو ذكر أو عبادة أو عيادة أو لزائر من أهل العلم ،وال سيما
إن كان من املنسوبني ،إذ كان يبالغ يف تعظيم آل البيت.
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صرب على كيد أعدائه كما صرب على مصائب الدنيا ،فقد تويف له يف الطاعون سنة
1242هـ ولدان جنيبان يف اخلامسة والسادسة من عمريهما ،هباء الدين وعبد الرمحن
فاحسبهما عند اهلل تعاىل وكان هو املسلّى ملن جاء يعزيه.
وكان وعد قبل ظهور الطاعون يف شوال أن يزور القدس مع إخوانه فلما ظهر الطاعون
سألوه إجناز الوعد ،فقال :ما حنن فيه من مصابرة الطاعون خري رواباً مما تريبون .وقال ما
جئنا إىل الشام إال لنموت يف هذه األرض املقدسة .وهذه الشهادة إن متت فهي السعادة
األبدية.
وبعد وفاة ولديه كأمنا أحس بدنو أجله ،فأحضر الشيخ إمساعيل الغزي شقيق حرمه،
وأشهده أنه أقام خليفته من بعده على سجادة اإلرشاد الشيخ إمساعيل األنارين ،وبعده
الشيخ حممد الناص ،،وبعده الشيخ عبد القادر العقري ،مث أقامه خو من بعدهم .وأوصى
بأمالكه اليت يف كردستان إىل أخيه الشيخ حممود الصاحب.
مث مجع خلفائه وأعاد الوصية ،وأمرهم باتباع السنة والتمسك بالطريقة واالتفاق واالحتاد.
ومجع أهله ليلة األربعاء  11ذي القعدة 1242ه ـ وأوصاهن واستربأ ذمته من كل حق
هلن عليه وبقني معه حىت مضت ساعات من الليل فقام وتوضأ وصلى ركعات مث قال" :إين
طعنت اآلن فال يدخل علي أحد إال مرة" مث اضطجع على هيئة السنة ومل يسمع منه تأوه
وال توجع.
وجاء لزيارته مساء الثالراء الشيخ حممد أمني عابدين فقال له إين رأيت يف املنام منذ
ليلتني أن سيدنا عثمان ذا النورين رضي اهلل عنه ميت وأنا واقف أصلي عليه فقال له أنا من
أوالده يشري أن هذه الرؤيا تومئ إليه ،مث ملا صلى املغرب أقبل على خلفائه وأشهدهم بثلث
ماله ،وأقام الشيخ إمساعيل األناراين ،لإلرشاد مقامه ومدحه بكلمات كثرية.
وملا كانت صبيحة اخلميس دخل عليه اخللفاء وسلموا وأشار إليهم أن يقلوا من الكالم.
وبقي كذلك حىت ليلة اجلمعة  14ذي القعدة 1242ه ـ حني مسع مؤذن املغرب يقول اهلل
س الْ ُمطْ َمئِنَّةُ  )...مث حلق بربه وسنه
أكرب ففت ،عينيه وقال اهلل حق اهلل حق (يَا أَيـَّتُـ َها النَّـ ْف ُ
مخسون سوى شهر ونصف.
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الكاتب نزار أباظة

الشيخ خالد النقشبندي

حزن عليه الناس شديد احلزن ،واضطرب خلفاؤه ومريدوه ،واشتد عليهم أمره بعدما
محلوه ليلتئذ إىل مدرسته وذلك نمباشرة كل من الشيخ إمساعيل والشيخ حممد الناص،
والشيخ عبد الفتاح والشيخ حممد الصاحل تنفيذاً لوصيته .وقرؤوا له القرآن الكرمي واألذكار
حىت مطلع الفجر .مث خرجت جنازته حافلة إىل جامع يلبغا وحضر الناس للصالة عليه
أفواجاً فلم يسعهم املسجد وأمهم الشيخ حممد أمني عابدين بناء على وصيته .مث ساروا به
وعني هلم
إىل سف ،قاسيون فأعيدت الصالة عليه ودفنوه هناك حيث كان أمر أن حيفر قربه ّ
حمله وحمل قبور حرمه واخللفاء ،وأمر أن حيوط عليها جبدار وصهريج ماء ،وقال :أظنه سيبىن
هنا تكية للفقراء .وأشهد أنه منذ سنتني وقف كل كتاب خيصه ،مث حرر الوقفية على ظهر
القاموس.
وكان من مجلة وصيته أال يبكي أحد عليه وال يعدد مشائله ،وأنه حمتاج إىل صدقة وقراءة
الفاحتة وسورة اإلخالص ،وأوصى أنه من أحب أن يذب ،ويقدم لروحه أضحية فليفعل ،وأن
تقضى عنه مجيع صلواته من بلويه إىل يوم وفاته ،وأال يبىن على ضرحيه وال يكتب إال "هذا
قرب الغريب خالد" .وعندما نزل إىل حلده من يسله من اخللفاء مث لقنه املنال أبو بكر
البغدادي أحد أجالء أصحابه.
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