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الشيخ حياة بن قيس احلراين

الشيخ حياة بن قيس احلرّاني
 185-105ھ
الباحثة نبيلة القوصي
رجال بن سلطان
حران وزاهدها :حياة بن قيس بن َّ
الشيخ القدوة ذو األحوال و الكرامات ،شيخ َّ
األنصاري احلراين.

 زاره السلطان نور الدين الزنكي فقوى عزمه على جهاد الصليبني. وزاره القائد صالح الدين األيويب وسأله النصيحة والدعاء. وكان ممن حضر يف عام  555ھ املكرمة واملنحة اليت منحها اهلل عز وجل للشيخ أمحدالرفاعي رمحه اهلل بتقبيل يد الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف املسجد النبوي الشريف أمام
آالف الناس يف احلجرة االعطره الشريفة ،ومجيع املصادر تذكر احلادثة مث تقول :وكان ممن
حضر احلادثة من أكابر ذلك العصر الشيخ حياة بن قيس احلراين ....
فمن هو هذا الشيخ اجلليل ...؟؟؟
تأتيكم اإلجابة من زاوية "معامل وأعيان" ،ندعوكم إخويت القراء املتأملني للعربة والعظة يف قراءة
عميقة لسري هؤالء العظماء الذين سبقونا باإلميان والتطبيق خلالفة حقيقية فوق تراب دمشق
املباركة ،ولسوف نسأل عما قدمنا هلذه األرض اليت خصها نبينا الكرمي بدعائه( :اللهم بارك لنا يف
شامنا).
فهيا معا جنتهد يف تدبر املنهج النبوي الفريد ،والذي تركه لنا نبينا الكرمي:
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(تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً :كتاب اهلل وسنيت).
هذا ما متسك به سلفنا الصاحل فكانوا خري أمة أخرجت للناس ،جعلنا اهلل وإياكم منهم ،آمني يا
رب العاملني.
إخوتي الكرام:
مدينة دمشق حتتضن يف تراهبا الطاهر عددا كبريا من األولياء الصاحلني ،ولنتذكر أن األولياء ال
يشرتط أن يكونوا شيوخا أو دعاة ،فالويلّ الذي يقيم أركان اإلسالم وسريرته بيضاء نقية من
غري غل ولسانه نظيف من الغيبة والنميمة والكذب والكالم البذيء.
(املسلم من سلم املسلمون من لسانه و يده).
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فباب الوالية مفتوح أمام املسلمني إن كان أبا أو أما جيتهدان يف تقدمي ذرية صاحلة تدخلهم يف
منافسة شريفة طاهرة أرادها لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم :
(تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم األمم).
فأي عاقل اليرضى هذه املباهاة احلقيقية بإقامة ما حيب اهلل و رسوله لقوله تعاىل :
(قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوني حيببكم اهلل).
(أال إن أولياء اهلل ال خو لليهم و ال مم حيننون).
فمن قراءة صحيحة لسري الصاحلني تتنزل الرمحات و تقوى اهلمم يف النفوس فهيا نقرأ و لساننا
جل أن ينفعنا مبا يعلمنا ..و أن يدخلنا يف زمرة األولياء الصاحلني...
يدعو اهلل َّ
عز و َّ
تذكر املصادر عن الشيخ حياة أنه من أجالء املشايخ و عظماء العارفني و أعيان احملققني
صاحب الكرامات و املقامات و الكشف اجللي حىت كان حيل به مشكالت القوم.
فكان أهل حران يستسقون به فيسقون و له أقوال حكيمة منها:
 حقيقة العرفاء إقامة السر عن رقدة الغفالت. فراغ اهلمم عن مجيع الكائنات. و من أحب أن يرى خوف اهلل تعاىل يف قلبه و يكاشف بأحوال الصديقيني فال يأكل إالحالال و ال يعمل إال يف سنة أو فريضة.
 و ما حرم من حرم عن الوصول و مشاهدة امللكوت إال بشيئني سوء الطعمة و أذىاخللق.
و كان يقول و ينصح:
 -تعرض لرقة القلب مبجالسة أهل الذكر و استجلب نور القلب بدوام اجلد.
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 و من عالمات املريد الصادق أن ال يغرت عن ذكره ,و ال ميل من حقه ,و يلزم السنة والفريضة.
 و اجعل الزهد عبادتك ،و احذر أن جتعله حرفتك. و احملبة مسعة املعرفة ،وعنوان الطريقة يتوصلون هبا إىل بقاء احملبوب.حران و هي قرية يف غوطة دمشق.
و كان الشيخ كلمة إمجاع بني أهل بلده َّ
من صفاته أنه كان بشوش الوجه و لني اجلانب ورحيم القلب،كان سخيا كرميا صاحب ليل
و تبتل ،حمبا هلل راجيا عفوه وكرمه فهو يف الليل قائم وبلسانه ذاكر ويف قلبه خاشع.
رمحه اهلل تعاىل ،زاره امللوك و السالطني طالبني النصيحة و الدعاء فقد زاره السلطان نور الدين
الزنكي وسأله الدعاء فقوى عزمه على اجلهاد ضد الفرنج ودعى له ،و كذلك السلطان صالح
الدين األيويب الذي طلب منه الدعاء رمحهم اهلل مجيعا وجعلنا خري خلف خلري سلف.
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من سرية شيخنا اجلليل نتلمّس معاني احلكمة العطائية:
"جنتهد فيما ضمن اهلل لنا من االستخالف و نقصر فيما طلب منا من العبودية و نطالب
موالنا بالنتائج"
فاإلخالص هلل عز وجل يف السر والعلن عنوان عبودية اإلنسان لربه على األرض،وهذا ما يريده
اهلل منا بينما حنن مقصرون يف ذلك ،مشغولون بدنيا فانية وقيل وقال،واهلل كتب اإلحسان يف
كل شيء :القول والعمل والعبادة واملعاملة ،لذلك جند العلماء الصوفيني قد جنحوا يف عبادة
السر والعلن ،فوقف السالطني وامللوك يطلبون دعاؤهم .
أما عن شيوخ العامل الصويف حياة بن قيس فمنهم  :أبو عبد اهلل احلسني البواري ,تلميذ ُملى
بن ياسني.رمحهم اهلل تعاىل .
حبران خلمسني سنة متواصلة و تويف سنة 585ھ ودفن فيها.
و كان مالزما لزاويته َّ
رحم اهلل الشيخ حياة بن قيس الذي كان من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه ،باتباع
النيب الكرمي حق االتباع  ،فكان من أئمة اهلدى والنور،جعلنا اهلل عز وجل ممن يقرؤون
ويستمعون القول فيتبعون أحسنه ،اللهم آمني.
املصادر:
(البداية و النهاية) البن كثري.
(سري األعالم) للذهيب.

