الباحثة نبيلة القوصي

الشاميّة يف (مدينة دمشق)
العارفة باهلل رابعة ّ

العارفة باهلل رابعة الشامية في (مدينة دمشق)
الباحثة نبيلة القوصي

راحتي يا إخوتي في خلوتي

وحبيبي دائما في حضرتي

لم أجد لي عن هواه عوضا

وهواه في البرايا محنتي

حيثما كنت أشاهد حسنه

فهو محرابي ،إليه قبلتي

إخوتي الكرام:
من مدينة دمشق احلبيبة اليت تفخر دوماً مبديح النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما قال.." :إذا فسد
أهلها فال خري فيكم" ،واليت تزخر بنماذج رائعة من النساء الفاضالت واحملدثات والفقيهات واملفتيات
وهنجهن الروحاين
نتلمس فيها من بعض آثارهن
والعارفات باهلل ..نقف عند سري بعضهن وقفة تأمل ّ
ّ
ومتبصرة لسري أهل اإلخالص
املنبعث من أرضها ..ندعوكم من خالل زاوية (معامل وأعيان) ،لقراءة متأملة
ّ
وعز ناهلم؟!
والعشق اإلهلي ،الذين ُسطّرت أمسائهم يف كتب التاريخ حتت عنوان :العشق اإلهلي ،فأ رف ّ
هنيئاً هلم! ونرجو اهلل أّل رحرمنا من تذو حالوة هذا احلب املقدس :بالقلب واجلوارح قبل اللسان..
نطل عليكم اليوم ،بسرية إحدى العارفات باهلل اليت ا تهرت بأقوال وأحوال هلا يف حب وعشق اهلل
ّ
عز وجل والشو إليه ..وما الشو إل عبارة عن رحلة روحية يقوم هبا اإلنسان بوجدانه وكيانه إىل اهلل
وحبيبه وصفيّه..
سندخل وإياكم بوابة املعرفة التارخيية دخولً مميزاً مبشاعر احلب و الشو  ،وأ و ؟! ..أل وهو
الشو إىل اهلل ورسوله ،نتأمل قول اهلل عز وجل ،وقول نبيه الكرمي ،مباذا نصحونا؟
قال تعاىل(( :قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين رحببكم اهلل .))...فإتباع النيب مع احملبة بداية هذا
الطريق...
وقال صلى اهلل عليه وسلم" :أحبوا اهلل ملا يغذوكم به من نعمه ،وأحبوين حلب اهلل ،وأحبوا أهل بييت
حليب".
وقال" :ل يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده وأهله والناس أمجعني".
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ِ
ش أيها الدمشقي يف أعلى درجات هذا النعيم من الشو  ،وهيا نُرهف السمع بأفئدتنا ألقوال هذه
فع ْ
العارفة ،عسى اهلل أن يتولنا بعظيم رمحته ورعايته وينقذنا من رور أنفسنا وسيئات أعمالنا قبل الرحيل
إليه.....
من هي هذه العارفة باهلل؟
هي رابعة بنت سليمان الشامية ،حمدثة من حمدثات وعابدات الشام ،هلا أحوال ىت :مرة يغلب عليها
األنس ،وأخرى يغلب عليها اخلوف ....وما خاب عبد عاش بني جناحي اخلوف والرجاء ،فنحن يف خوف
مستمر من اهلل عز وجل ألننا لسنا سوى عبيد له تعاىل ،فهو الرب واإلله القادر ..ولكن حبه لنا ورمحته
بنا مها اللحن اجلميل الذ حنيا به...
ُُتمع املصادر أن فرتة حياهتا كانت يف أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث للهجرة ،فهي تعد من
أتباع التابعني ،توفيت عام  222ھ.

يقول الذهيب يف سري األعالم  :أهنا أصغر من رابعة العدوية البصرية امللقبة ب ـ ـِ (أم اخلري) اليت توفيت
عام 131ھ ..وقيل 181ھ.
2

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com :

الشاميّة يف (مدينة دمشق)
العارفة باهلل رابعة ّ

الباحثة نبيلة القوصي

ويقول  :كان لرابعة الشامية حكايات وكرامات تداخلت مع حكايات رابعة العدوية البصرية ،ذلك
ألن صيتهما و هرهتما بلغت اآلفا بالعشق واحلب اإلهلي...
لكن رابعة العدوية مل تتزوج يف حياهتا ،بينما رابعة الشامية كانت زوجة للشيخ أمحد بن أيب احلوار
الزاهد العابد الذ تويف عام  281ھ
وختربنا احلوليات األثرية أن رابعة الشامية مدفونة عند (املدرسة القيمرية) بدمشق ،ومشهدها إىل جانب
املدرسة..

من أقواهلا:
*ما مسعت األذان إل ذكرت مناد القيامة ،ول رأيت الثلج إل رأيت تطاير الصحف ،ول رأيت
جراداً إل ذكرت احلشر..
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*إن العبد إذا عمل بطاعة اهلل أطلعه اجلبار على مساوئ عمله فتشاغل به..
*أستغفر اهلل من قلة صدقي يف قويل استغفر اهلل...
*وقال زوجها :دعوت رابعة فلم ُتبين ،فلما كان بعد ساعة أجابتين وقالت :إمنا منعين من أن أجيبك
أن قليب قد كان امتأل فرحاً باهلل ،فلم أقدر أن أجيبك..
*وقال :إذا طبخت قدراً قالت :كلها يا سيد فما نضجت إل بالتسبيح...
* وكان مما قالت:
ولقد جعلتك يف الفؤاد حمدثي
فاجلسم مين للجليس مؤانـس
وزاد قليل ما أراه مـبـلـغـي
أحترقين بالنار يا غاية املىن

وأحبت جسمي من أراد جلوسي
وحبيب قليب يف الفؤاد أنــيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
أللزاد أبكي أم لطول مســافـتـ ـ ـ ــي؟
فأين رجائي منك؟ أين حمبت ـ ـ ـي؟

ندعو املوىل أن ينفعنا ويلهب أرواحنا بالشو واحلب له من دون ابتالء ،وأن يلهم نفوسنا اإلنابة
املستمرة إليه ،واجملاهدة يف حمراب ألوهيته وربوبيته بذل وانكسار بني يديه ،ويصلح أعمالنا وسرائرنا بإحسان
ورمحة وتفضل منه...
إخوتي القراء:

مل جند يف كتب التاريخ عن رابعة الشامية سوى ما ذكرناه ،لكن من صميم سريهتا يرتشف القلب
تتنزل الرمحات ..ولنكمل معا يف وصف حال هؤلء العارفني باهلل ..رمبا
متعة وأنس ،األ بذكر الصاحلني ّ
رحن ويشتا قلبك لسلوك إميانيا روحانيا يوصلك إىل احلبيب...
هم صنف من أولياء اهلل وأتقيائه ،أعالهم مرتبة وقرىب من اهلل ،ذلك ألهنم رحملون قلوباً طاهرة سليمة
وضاءة تنبض حبب اهلل ورسوله ،ينريون للخلق السبيل هبذا النور الذ ورثوه من النبوة احملمدية ،ليقتد
ّ
هبم ويهتد هبديهم العباد..
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فالعارفون باهلل يا إخويت ،هم بقية اهلل يف األرض ..وما أروعه من وصف وحال ،لكن الصعوبة يف
يتشرف يف دخول أجواء
التطبيق وجماهدة النفس وهواها ،حىت تبقى صافية نقية ،ويبقى القلب سليماً طاهراً ّ
معىن قوله تعاىل..(( :ول ختزين يوم يبعثون * يوم ل ينفع مال ول بنون * إل من أتى اهلل بقلب سليم)).
يعرف املعرفة اإلهلية قائال:
واقرأ ،أخي ّ
املتبصر املتأمل ،كلمات لإلمام الرفاعي ،سلطان العارفنيّ ،
عذب ماؤها ..و جرة
(املعرفة اإلهلية ،جرة نورانية مثينة اجلواهر مثمرة األغصان حلوة الثمار ،نقيةٌ أرضهاٌ ،
املعرفة اإلهلية ل يغرسها اهلل عز وجل إل يف بستان قلب عبد مؤمن سليم من األحقاد ..فالعارف باهلل له
التغين .)..اللهم أدركنا من أحالم
بالتمين و ّ
أربعة أجنحة :اخلوف والرجاء واحلب والشو  ..واملعرفة ل ُتيء ّ
الغفلة قبل فوات األوان ،واجعلنا من املعتربين قبل يقظة املوت......
ماذا بعد يا إخوتي؟

جولة سياحة روحانية مع الصاحلني من فو أرض دمشق لبد أن تكون نسماهتا مميزة...
فجهادهم بدأ من القلب حىت يبقى سليماً ،وهذا هو لب القصيد لكل واحد منا ..ول ننسى قول
النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما أراد أن يلفت انتباه الصحابة ،وحنن من بعدهم ألمر هام ،عندما قال:
"يطلع اآلن عليكم رجل من أهل اجلنة" ..وعندما حبثوا عن السبب....
غل ألحد! ..أ سليم القلب صافياً من األحقاد واألطماع..
كان اجلواب :أنه ينام وليس يف قلبه ّ
مربينا العظيم (( :ل يؤمن أحدكم حىت رحب ألخيه ما رحب لنفسه))
أمل يقل ّ
و يؤسفنا أن تغيب هذه املعاين والقيم النبوية الرائعة اليت أرادها اهلل ونبيه لنا لنكون هبا امة بني
العباد ،حىت يناد علينا يوم القيامة فندخل يف زمرته ..اللهم ل حترمنا ذلك يا رب...
المصادر :
سري األعالم /للذهيب.
صفوة الصفوة /لبن اجلوز .
احلوليات األثرية العربية السورية.

1

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com :

