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 :األمين القرب حضرة إلى السالكين أفئدة وصياد العارفين سلطان

 ادبالصي   الملقب ،الرفاعي الدين عز أحمد اإلمام

 ھ076/ 475( الشام في علي وأبو اليمن، في الخير أبو)

 القوصيالباحثة نبيلة 

ّلى ّاهلّشرفّتقبيلّيدّالنيبّالكبريّالذائعّالصيتّيفّنيلّمامّأمحدّالرفاعيرّبهّجدهّاإلبشّ 
قال:ّستكونّلهّدولةّوتزورهّوأثىنّعىيهّفّوهوّلغريّمحىهّعندّاحلجرةّالشريفة،ّوسىمّأمامّاخلىقعىيهّ

ّاألسود...!
ّتبّعندّضريحّالصيادّأبياتّله:كّ 

ّيـتكوينّبهّطالبّسكريّقبلمخراّمّياّندمييّفهذاّاحلبّيسقيينّّّّّّّق
ّيــنـويـىـيّوتـنـيـبنيّمتكبتّماّوغّّّّّّّرينــيــلقدّسقاينّفأحياينّوح

ّعددتّيفّالقومّمنّزهرّالسالطنيّيّّّّّــافــملاّحباينّهباّلهباءّلّ
ّمنّبعدّسحقّعظاميّيفّاهلواوينــاّّّّّّهــزتّبـــادّفــأناّالفىتّالصيّ
ّيــيّوتىوينــنـاّّّّّّّمزجتّبالشرعّمتكيـهــلّاهلّرائقــملاّشربتّبفضّ
ّبّيدنيينـقىـدّالـيـ ّلـحـإالّوأضّّّوماّتأخرتّيومّاجلمعّعنّأدبّّّّ
ّنـيــكـســـيّزيّمـــاّفـكـنّمىــوكّأخاّالصدقّالّتكسلّخبدمتهّّّياّرّ سّ ّ
ّواهنضّبعزمّالذيّسواكّمنّطنيّّاّّّّّّــهـخلّاملعابدّاألطرافّتسكنّ

ّ
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 :زاوية )معالم وأعيان( قراءإخوتي 

هدايةّلىخىق،ّّليكونواّستضاءّهباي ّّاّ العصورّجنومجعلّاهلّعزّوجلّلكلّزمانّوعى ّمرّلقدّ
نّباهلّيرسخونّمنهجّالنبوةّاحلقيقيّ...عىماءّوعارفّواجلهلّوالتخىفّوّالّيتخبطواّيفّدج ّالظالمف

ّمّمكارمّاألخالق((.عثتّألمتّ ب ّّ)إمنا)ّ:همّعنوانىوكّحممديّرائعّيدلّعى ّأبس
ّكلّقّالرفيعّإالّحبفظّىّ اخلّ ّوماّبداية ّواكانّنّيضالّ ّعياله،قبيحّيطالّخىقّاهلّّولفظّلسانّعن
ّلعياله....ّّ،ّفأحبناّإىلّاهلّأنفعناأوّغريّذلك
ّاملهامّجعلوقدّ ّنادرةّاهلّعزّوجلّهلذه ّالشريفةّلكتابّوالسنةباّمسكتتّشخصياتّفريدة
ّ.مبأحواهلمّالدالةّعى ّدعوهتّ،احلسنةإىلّاهلّباحلكمةّواملوعظةّّالدعوةّشديد،ّمنهجهمّعبتق ّووّر
ّ
ّكبريّيفّترسيخّّكانّلهّّ،شاميّالنشأةّوالوفاةّ،عراقيّاملولدّ،مامّأمحدّعزّالدينّالصيادواإل دور

ّّ...باحلالّقبلّاملقالّاألخالقيةّالراقيةّاليتّمتيزّهباّإسالمناّاملبادئّاإلسالميةّوالقيم
ّلناّبدايةّ  ّاملّ،البد ّاملتأمل ّالقارئ ّالتصوفّ،ربصّ تأيها ّنعرفّمعىن ّأن ّوالذي ،ّ ّومرتبةّ يعد

ّّالتوجهّحنوّاخلالقّالواحدّاألحد...يفّّلراقيةّاليتّهتذبّالقىبباملعاينّاّمتماثىنيّاإلحسانّمتالزمني
ّكلّالبعدّعنّمنهجّتخب طّيفّأسسّأخالقيةّزالتّالبشريةّتّماف الذيّّ،النبوةّاحلقيقيبعيدة

إىلّسوءّّ،سوءّاأللفاظفضولّالكالمّمنّالثرثرةّّويأمرناّأنّجنتنبّالغيبةّوالكذبّوالغشّواخلداعّّو
ّاألمرّ،الظن ّّخطريّجداّ ّوهذا اجملتمعّوهبمّيتمّّاألوالدّهمّعمادّوّفاألسرةّملّنتداركهّيفّالبيتما
ّ...البناء

ّّ
ّأ ّملا ّالقارئ ّالاإلّهيقولنصتّأيها ّأمحد ّمام ّوهورفاعي كلّ)ّ:قائالّ ّالتصوفّفيعرّ ّالكبري

،ّفالصويفّآدابهّتدلّعى ّمقامه،ّزنواّأقوالهّوخىقاّ ّوحاالّ ّوفعالّ ّاآلدابّمنحصرةّيفّمتابعةّالنيبّقوالّ 
ّ...(وأفعالهّمبيزانّالشرعّيعىمّلديكمّميزانه.

)ليسّهذاّالطريقّوقالّاإلمامّالشاذيل:ّ)التصوفّهوّاجلدّيفّالسىوكّإىلّمىكّاملىوك(ّوقال:ّ
ّّاهلداية(بالرهبانيةّوالّبأكلّالشعريّوالنخالة،ّوإمناّهوّالصربّعى ّاألوامرّواليقنيّيف

ّباهل ّالعارفني ّهؤالء ّاجلانب،ّالتواضعّومييز ّبسىوكهّونّريأسفّولني ّوحاهلّمالناس ّأنّم قبل
ّم...بأقواهلّهمّويبهّر
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 القراء: إخوتي

راجنيّّحفيدّالشيخّأمحدّالرفاعيّالكبري،ّ،أمحدّعزّالدينّالصيادّيفّسريةّاإلمامنقرأّّهياّمعاّ ّ
 ّبصيادّاألسود؟ّملاذاّل ق بولنتعرفّّاألخالق،وىلّأنّيىهمناّأحسنّامل

ّ

ّ
 

 اسمه: 

والدهّالقطبّواإلمامّالسيدّعبدّالرحيمّابنّّ،مامّأمحدّعزّالدينّبنّعبدّالرحيمّالصيادهوّاإل
ّ...ابنّالسيدّاحلازمّأيبّالفوارسّالسيدّسيفّالدينّعثمانّابنّالسيدّحسنّابنّالسيدّحممدّعسىةّ

عىيّزينّالعابدينّبنّاحلسنيّّاإلمامّبنسبّميتصلّنسبهّوّ،"رفاعة"همّالسابعّدّ رفواّبالرفاعيّجلّجوعّ 
 .بنّعىيّبنّأيبّطالب،ّرضيّاهلّعنهم

ّ
 :نسبه ألمه 

ّالتجىياتّالربانيةّ،مامّأمحدّبنّزينبوّاإله ّالشيخّ:سيدّاألولياءّ،بنتّشيخّاألمةّومظهر
 .سيدّالربيةيدّلاحبّاملكرمةّالربانيةّيفّتقبيلّّ،الكبريّأمحدّالرفاعي
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 :والدته ونشأته 

ّواسطّولدّيف ّبّمدينة ّجده475العراقّسنة ّالرفاعيّهجريّقبلّوفاة ّالقطبّالشيخّأمحد
ّ:قائالّ ّكانّيزورّابنتهّويدعوّالبنها،ّأمحدّعزّالدين،،ّّوبأربعّسنني
ويرزقّمنّيشاءّبغريّحساب،ّأسألكّبكالمكّالقدميّونبيكّّ،منّحيسنّبالّأسبابّ)الىهمّيا

ّوبيتاّ ّشامالّ ّطاهراّ ّوسراّ ّلحيحاّ ّوعرفاناّ ّوتوفيقاّ ّكامالّ ّّوبركةّوإمياناّ ّالعظيمّأنّمتنحّهذاّالطفلّعمراّ 
ّولكّوقوتكّإنكّعى ّكلّشيءّقدير(لكّعنّغريكّحبّداّ وجترّ ّوجمداّ ّوفتحاّ ّمباركاّ ّونسالّ ّعامراّ 

ّكانّجديّيّ ّويقول ّالصياد: ّويقول: ّكبريّوشهرةىسينّعى ّركبتيه ّشأن ّله تزورهّّ،سيكون
ّاألسودّاليتّيفّهذهّالبقعة.

اليتّاتّتربيتناّأولويعلّذلكّمنّوجنّمبثابرةّأنّندعوّهلمأبناءناّّحيتاجّكمهّله،ّفدعاءّجدّ ّولنتأمل
ّإىلّ ّاهلّّ..روحانيات.الباتتّتفتقر ّمع ّواأللوهيةّتعاىلّففيّذلكّاتصالّمستمر لاحبّالربوبية

 .املطىقة

ّ
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 شيوخه: 

منّّتىق ّالفقهّعى ّاملذهبّالشافعيّوالتفسريّواحلديث:ّأيبّاحلسنّعبدّاحملسن،ّهّألبيهأخّو
الطريقةّمنّالشيخّاملرشدّعبدّاحملسنّالذيّتىق ّمنّسىطانّأهلّأخذّّوالشيخّعبدّاملنعمّالواسطي،ّ

ّ.عيأمحدّالرفاّ،مشسّالعراقّ،احلالّوالسماع
 :تالميذه 

مامّعبدّالكرميّحممدّالرافعيّالقزويين،ّوالشيخّعىمّمنيىةّاحلسيينّحاكمّاملدينة،ّواإلالشيخّابنّ
الشيخّأبوّبكرّالعدين،ّوولدهّلدرّبنّحممدّالسخاوي،ّوالعالمةّتاجّالدينّاالبيدري،ّّوّالدينّعىي

ّالدينّعىي،ّوغريهمّالكثري....
 :زواجه 

ّأثناءّرحىتهّإىلّمصرّوأجنبألوىل:ّالسيدةّهاجرّآلّاملىك،ّتزوجاّ،تزوجّمنّزوجتني ّتّلهها
ّاملىقبّبأيبّالشباك.ّ،امسهّالسيدّعىيّاّ واحدّاّ ولد

 أربعةّذكور.بنهاّمّ،ّور زقتزوجهاّيفّمكتنيّ،والثانية:ّالسيدةّخضراّأمّاخلري

ّ
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 :رحلته العلمية 

هلّعىيهّوسىمّوذاعّلى ّاالرسولّّجاورمثّّ،منّعمرهّإىلّاحلجازّليزورّجده54ّخرجّيفّالّ
ّاملدينة ّيف ّّ،ليته ّومكث ّاليمن ّإىل ّيفّّ،سنني7ّفهاجر ّمصر ّإىل ّهاجر ّليته ّذاع وعندما

ّاحلسني834عام ّيفّمسجد ّتزوج،ّ،هجريّفأقام ّلقبّبأيبّالشباك،ّوفيها ّولد ّإىلّّوله مثّهاجر

منّّقريبة-النعمانةّالشامّوأقامّيفّمحصّثالثّسنني،ّمثّهاجرّإىلّمكتنيّـّوهيّقريةّمنّأعمالّمعرّ 
ّكبريّوتتىمذّعى ّيدهّاآلالفّمنّاخلىقّ،هجري853ّسنةّ،محاة ّرباط ّإىلّأنّّبىنّفيها بقيّفيها
ّ.ودفنّيفّرباطهّاملشهورّتويف

ّ
ّلسريته ّلهّفاملتأمل ّليتّيذاع ّأو ّأيّشهرة ّمن ّلكراهته ّسفره ّكثرة ّمتنقالّ ّ،يىحظ ّفعاش

ّالرباينّباالستقرارّيفّالّ،رسولهإىلّاهلّّوّمهاجراّ  ّاإلهلام ّاهلّيفّاألرضّّ،شامإىلّأنّجاءه اليتّجنة
ّه...خىقّلفوتهّمنيتيبّإليهاّ
ّ
ّكتابّ)الوظائفّاألمحدية(ألّ  يعدّمنّأهمّالكتبّعى ّالطريقةّالرفاعية،ّلهّعدةّالذيّّوّ،ف

ّ ّأمهها ّاجلوهرة)أوراد ّجمرّ ّ(،ورد ّوهو ّشعربّلىفتوحّوقضاء ّوله ّعنّروعةّسفّ لطيفّيّ ّاحلاجات، ر
ّميانيةّرائعة.دخىناّيفّنسماتّإنفسهّوروحه،ّفي

ّ

ّ
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 :صفاته 

ّ:ق؟ولفهّالعىماءّمنّأخالّفىنتأملّبّج
(ّ ّكثريّالبكاء ّواخلشوع، ّالكالم،كثريّاحلياء ّحسنّّّقىيل ّالنفس، ّكرمي ّلنيّاخلىق كثريّالذكر

ّكثريّاحلىمّدائمّاألطراق،ّدائمّالدعاء،ّعاملاّجىيالّهيناّلينا،ّحمدثاّفقيها،ّقارئّجمود،ّحافظّ املعاشرة
ّكرميا،ّحسنّاجملاورةّجلميعّاأللنافّمنّاخلىق...(. ّجميد،ّولياّلاحلا،ّلادقا

ّ
 ماته:اكر 

 ّكثريّاهلواءّشديدّالرياحنيّتكيفّزرعّأهايلّمّتوقع ّ،ىجأّإليهّالناسفّ،نارّعظيمةّيفّيوم
 متّكالمهّإالّوالنارّقدّمخدت.أفخرجّمنّزاويتهّواجتهّحنوّالنارّوقال:ّالّإلهّإالّاهل...ّفماّ

 ّفىمّمتسكّالسماءّعنّاهلطولّاستسق ّالناسّبعدّقحطّشديد ّّ،بربكته يتىفّأنّوكاد
ّقولّالشاعر:بّالّ رعّممثّ فنزلّعنّدابتهّومش ّبنيّالّزالزرعّ

ّوإنّأحمىتّيوماّهبمّينزلّاملطرّّّّّّّرجالّإذاّالدنياّدجتّأشرقتّهبمّ
ّ.حياهتمّفخراّومماهتمّزخرا..ّّّّّهبمّباملوتّالّتشمنتّّياّشامتاّ 

ّفماّخرجّإالّوالسماءّقدّأمسكتّعنّاهلطول.
 كّمنّاستقبىهّالسمرناّعى ّهنرّكىماّمّركناّّّّ:قالّالشيخّشرفّالدينّأبوبكرّعبدّاحملسن

حىتّأنّّ،يفّالربّوكذلكّالدوابّواهلوامّوالغزالنّ،وازدحمّعى ّقدميهّ،النهرّإىلّالشاطئ
 .تزدحمّإىلّقدميهّ،كالرجالّّعى ّحافيتّالطريقّاحليواناتّنراهاّتقفّله

ّ
ّفتىكّحكايةّأخرى:ّ،أماّعنّسببّلقبهّبالصياد

ّاملىوكّالتتاخت ّأنّأحد ّاملصادر ّيفّالعراقّجاءربنا ّمنقطعاّ ّ،لزيارتهّر وكثرّّ،لهّيفّرواقّوكان
كثريةّتستعنيّّّوأوقافاّ ّأردناّأنّجنعلّلرواقكّاملباركّهذاّأقواتاّ ّ،فقالّاملغويل:ّياّسيديّ،ارهادهّوزوّ قصّ 

ّكسب...وأنتّليسّلكّلنعةّوالّّّ،هباّعى ّمصاحلّالفقراءّلكثرةّالواردينّإليك
هّيفّاهلواءّوألق ّأسدينّمربوطنيّحببلّمنّفظهرّاجلاللّعى ّوجهّأمحدّعزّالدينّوقبضّبيدي

ّبربعّاخلراب((،ّوقالّلهليفّالنخل ّمنّفالة فهابهّاملىكّّ،:ّ))لنعيتّهذهّوعزةّريبّلقدّلدهتما
ّفاشتهرّهبذاّالىقب...ّل:ّأنعمّبكّمنّلياد!وقا
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ّكلّمنّحضرّجمىسهّاجنذبّقىبهّإليهّوالزمه،ّلذاّلّ وهناكّمنّيقولّإنهّلّ  ّقبقبّبالصيادّألن
ّّ)بصيادّالقىوب(.

ّ.(ومنهمّمنّلقبهّ)بصيادّاملناقبّواملفاخر
ّ

ّ
 وفاته: 

ّ ّسنة ّودّ 876تويف ّزاويتههجري ّيف ّاهلّ،فن ّوالسفرّّ،رمحه ّالتنقل ّكثري ّتالميذّكان ّوله ...
ّ.قدّانتفعواّمنهّونفعواّغريهمّنّيفّكلّمكانومريدّو

ّ:اهلّالقائلّجويرحمّفهمّوالعملّمباّيرضيّاهلّورسوله،ّالىهمّالّحترمناّال
ّملنّوع ّاّ رءّحديثّبعدهّّّّّّفكنّحديثاّحسنإمناّامل

الذينّحفظّاهلّتعاىلّهبمّالعىماءّالصاحلنيّاملصىحني،ّّعّأيهاّالقارئّيفّسريّهؤالءفاقرأّواطى
ّ.وسيحفظهّإىلّيومّاحلسابّ،الدين

 المصادر والمراجع:

 ّلىزركىيّ/ّاألعالم
 ّّعشر/ّحممدّمطيعّاحلافظتاريخّعىماءّدمشقّيفّالقرنّالرابع
 الفيوضاتّاحملمديةّعى ّالطريقةّالرفاعية/ّلفوازّاحلسين 


