اإلمام أحمد عز الدين الصياد

الباحثة نبيلة القوصي

سلطان العارفين وصياد أفئدة السالكين إلى حضرة القرب األمين:

اإلمام أحمد عز الدين الرفاعي ،الملقب بالصياد
(أبو الخير في اليمن ،وأبو علي في الشام) 076 /475ھ

الباحثة نبيلة القوصي
بشّرّبهّجدهّاإلمامّأمحدّالرفاعيّالكبريّالذائعّالصيتّيفّنيلّشرفّتقبيلّيدّالنيبّلى ّاهلّ
عىيهّوسىمّأمامّاخلىقّعندّاحلجرةّالشريفةّ،محىهّوهوّلغريّوأثىنّعىيهّفقالّ:ستكونّلهّدولةّوتزورهّ
األسودّ !...
كّتبّعندّضريحّالصيادّأبياتّلهّ :
قمّياّندمييّفهذاّاحلبّيسقيينّّّّّّّمخراّبهّطالبّسكريّقبلّتكوينـي ّ
لقدّسقاينّفأحياينّوح ـي ـرينّّّّّّّوغبتّماّبنيّمتكـيـنـيّوتـىـويـن ـي ّ
ّملاّحباينّهباّلهباءّل ـاف ـيّّّّّّعددتّيفّالقومّمنّزهرّالسالطني ّ
ّأناّالفىتّالصي ـادّفـ ـزتّب ـهــاّّّّّّمنّبعدّسحقّعظاميّيفّاهلواوين ّ
ّملاّشربتّبفض ـلّاهلّرائق ـهـاّّّّّّّمزجتّبالشرعّمتكيـن ـيّوتىوين ـي ّ
ّوماّتأخرتّيومّاجلمعّعنّأدبّّّّّّإالّوأضـحـ ّلـيـدّالـقىـبّيدنيين ّ
ّسّرّّياأخاّالصدقّالّتكسلّخبدمتهّّّّوك ـنّمىـكـاّفـ ـيّزيّمـ ـسـك ـيـن ّ
ّخلّاملعابدّاألطرافّتسكنـه ـاّّّّّّّّواهنضّبعزمّالذيّسواكّمنّطني ّ
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اإلمام أحمد عز الدين الصياد

إخوتي قراء زاوية (معالم وأعيان):

لقدّجعلّاهلّعزّوجلّلكلّزمانّوعى ّمرّالعصورّجنوماّ ّيّستضاءّهبا ّليكونواّهدايةّلىخىقّ،
فالّيتخبطواّيفّدج ّالظالم ّّواجلهلّوالتخىف...عىماءّوعارف ّونّباهلّيرسخونّمنهجّالنبوةّاحلقيقيّ
بسىوكّحممديّرائعّيدلّعى ّأهمّعنوان((ّ:إمناّبّعثتّألمتّمّمكارمّاألخالق))ّ .
وماّبداية ّاخلّىّقّالرفيعّإالّحبفظّلسانّعنّكلّلفظّقبيحّيطالّخىقّاهلّ ّوعيالهّ ،ضالّنيّّكانواّ
أوّغريّذلكّ،فأحبناّإىلّاهلّأنفعناّلعيالهّ ّ....
وقدّجعل ّاهلّعزّوجلّهلذهّاملهام ّشخصياتّفريدةّنادرة ّتتمسك ّبالكتابّوالسنة ّالشريفةّ
ّوورعّشديدّ،منهجهمّالدعوةّإىلّاهلّباحلكمةّواملوعظةّاحلسنةّ،بأحواهلمّالدالةّعى ّدعوهتمّ .
بتق ّ
ّ
واإلمامّأمحدّعزّالدينّالصيادّ،عراقيّاملولدّ،شاميّالنشأةّوالوفاةّّ،كانّلهّدورّكبريّيفّترسيخّ
املبادئّاإلسالميةّوالقيمّاألخالقيةّالراقيةّاليتّمتيزّهباّإسالمناّباحلالّقبلّاملقالّ ّ...
بدايةّ ّالبد ّلناّ ،أيها ّالقارئ ّاملتأمل ّاملتبصّرّ ،أن ّنعرف ّمعىن ّالتصوفّ ،والذي ّيعد ّومرتبةّّ
اإلحسانّمتالزمنيّمتماثىنيّباملعاينّالراقيةّاليتّهتذبّالقىبّيفّالتوجهّحنوّاخلالقّالواحدّاألحدّ ّ...
فما ّزالتّالبشريةّتتخبطّيفّأسسّأخالقيةّبعيدةّكلّالبعدّعنّمنهجّالنبوةّاحلقيقيّ ،الذيّ
يأمرناّأنّجنتنبّالغيبةّوالكذبّوالغشّواخلداعّ ّوفضولّالكالمّمنّالثرثرةّ ّوسوءّاأللفاظّ ،إىلّسوءّ
الظنّ ،وهذاّاألمر ّخطريّجداّ ّماّملّنتداركهّيفّالبيت ّفاألسرة ّّواألوالدّهمّعماد ّاجملتمعّوهبمّيتمّ
البناءّ ...
ّّ
يعرف ّالتصوف ّقائالّ(ّ :كلّ
أنصت ّأيها ّالقارئ ّملا ّيقوله ّاإلمام ّأمحد ّالرفاعي ّالكبري ّوهو ّ ّ
اآلدابّمنحصرةّيفّمتابعةّالنيبّقوالّّوفعالّّوحاالّّوخىقاّّ،فالصويفّآدابهّتدلّعى ّمقامهّ،زنواّأقوالهّ
وأفعالهّمبيزانّالشرعّيعىمّلديكمّميزانهّ )....
وقال(ّ:التصوفّهوّاجلدّيفّالسىوكّإىلّمىكّاملىوك)ّوقالّاإلمامّالشاذيل(ّ:ليسّهذاّالطريقّ
بالرهبانيةّوالّبأكلّالشعريّوالنخالةّ،وإمناّهوّالصربّعى ّاألوامرّواليقنيّيفّاهلداية) ّ
ومييز ّهؤالء ّالعارفني ّباهل ّالتواضع ّولني ّاجلانبّ ،فيأسّرون ّالناس ّبسىوكهم ّوحاهلم ّقبل ّأنّ
يبهّرّوهمّبأقواهلمّ ...
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إخوتي القراء:

ّهياّمعاّّنقرأّيفّسريةّاإلمامّأمحدّعزّالدينّالصيادّ،حفيدّالشيخّأمحدّالرفاعيّالكبريّ،راجنيّ
املوىلّأنّيىهمناّأحسنّاألخالقّ،ولنتعرفّملاذاّلقبّبصيادّاألسود؟ّ
ّ

ّ
 اسمه:

هوّاإلمامّأمحدّعزّالدينّبنّعبدّالرحيمّالصيادّ،والدهّالقطبّواإلمامّالسيدّعبدّالرحيمّابنّ
السيدّسيفّالدينّعثمانّابنّالسيدّحسنّابنّالسيدّحممدّعسىةّابنّالسيدّاحلازمّأيبّالفوارسّّ...
اّبالرفاعيّجلجدّهمّالسابعّ"رفاعة"ّ ّ ،ويتصلّنسبهم ّبنسب ّاإلمام ّعىيّزينّالعابدينّبنّاحلسنيّ
ّ
وعّرفو
بنّعىيّبنّأيبّطالبّ،رضيّاهلّعنهم.
ّ
 نسبه ألمه:

هوّاإلمامّأمحدّبنّزينبّ ،بنتّشيخّاألمةّومظهرّالتجىياتّالربانيةّ ،سيدّاألولياءّ :الشيخّ
أمحدّالرفاعيّالكبريّ،لاحبّاملكرمةّالربانيةّيفّتقبيلّيدّسيدّالربية.
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 والدته ونشأته:

ولدّيف ّمدينةّواسط ّبالعراقّسنةّ475هجريّقبلّوفاةّجده ّالقطبّالشيخ ّأمحدّالرفاعيّ
ّ،وكانّيزورّابنتهّويدعوّالبنهاّ،أمحدّعزّالدينّ،قائالّّ :
بأربعّسنني ّ
(الىهمّيا ّمنّحيسنّبالّأسبابّ ،ويرزقّمنّيشاءّبغريّحسابّ،أسألكّبكالمكّالقدميّونبيكّ
العظيمّأنّمتنحّهذاّالطفلّعمراّّوبركةّوإمياناّّّكامالّّوتوفيقاّّوعرفاناّّلحيحاّّوسراّّطاهراّّشامالّّوبيتاّّ
وجترداّّلكّعنّغريكّحبولكّوقوتكّإنكّعى ّكلّشيءّقدير) ّ
عامراّّونسالّّمباركاّّوفتحاّّوجمداّّ ّ
ويقول ّالصيادّ :كان ّجدي ّيّىسين ّعى ّركبتيه ّويقولّ :سيكون ّله ّشأن ّكبري ّوشهرةّ ،تزورهّ
األسودّاليتّيفّهذهّالبقعةّ .
ولنتأملّدعاءّجدّهّلهّ،فكمّحيتاجّأبناءناّأنّندعوّهلمّمبثابرةّوجنعلّذلكّمنّأولوياتّتربيتناّاليتّ
باتت ّتفتقر ّإىل ّالروحانياتّ ...ففي ّذلك ّاتصال ّمستمر ّمع ّاهل ّتعاىل ّلاحب ّالربوبية ّواأللوهيةّ
املطىقة.
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 شيوخه:

أخوهّألبيهّ:أيبّاحلسنّعبدّاحملسنّ،تىق ّالفقهّعى ّاملذهبّالشافعيّوالتفسريّواحلديث ّمنّ
ّ
الشيخّعبدّاملنعمّالواسطيّّ،وأخذّالطريقةّمنّالشيخّاملرشدّعبدّاحملسنّالذيّتىق ّمنّسىطانّأهلّ
احلالّوالسماعّ،مشسّالعراقّ،أمحدّالرفاعيّ .
 تالميذه:

الشيخّابنّمنيىةّاحلسيينّحاكمّاملدينةّ،واإلمامّعبدّالكرميّحممدّالرافعيّالقزويينّ،والشيخّعىمّ
العالمةّتاجّالدينّاالبيدريّ،والشيخّأبوّبكرّالعدينّ،وولدهّلدرّ
ّ
الدينّعىيّبنّحممدّالسخاويّ،و
الدينّعىيّ،وغريهمّالكثريّ ....
 زواجه:

تزوجّمنّزوجتنيّ ،األوىلّ:السيدةّهاجرّآلّاملىكّ،تزوجهاّأثناءّرحىتهّإىلّمصرّوأجنبتّلهّ
ولداّّواحداّّامسهّالسيدّعىيّ،املىقبّبأيبّالشباكّ .
والثانيةّ:السيدةّخضراّأمّاخلريّ،تزوجهاّيفّمكتنيّ،ورزقّمنهاّبأربعةّذكور.
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 رحلته العلمية:

خرجّيفّالّّ54منّعمرهّإىلّاحلجازّليزورّجدهّ،مثّجاورّالرسولّلى ّاهلّعىيهّوسىمّوذاعّ
ليته ّيف ّاملدينةّ ،فهاجر ّإىل ّاليمن ّومكث ّّ 7سننيّ ،وعندما ّذاع ّليته ّهاجر ّإىل ّمصر ّيفّ
عام834هجري ّفأقامّيفّمسجد ّاحلسنيّ ،وفيهاّتزوجّ ،وله ّولد ّلقب ّبأيب ّالشباكّ ،مثّهاجر ّإىلّ
يةّمنّأعمالّمعرةّالنعمان-قريبةّمنّ
ّ
الشامّوأقامّيفّمحصّثالثّسننيّ،مثّهاجرّإىلّمكتنيّـّوهيّقر
محاةّ ،سنةّ 853هجريّ ،بىنّفيهاّرباطّكبريّوتتىمذّعى ّيدهّاآلالفّمنّاخلىق ّبقيّفيهاّإىلّأنّ
تويفّودفنّيفّرباطهّاملشهورّ .
ّ
فاملتأمل ّلسريته ّيىحظ ّكثرة ّسفره ّلكراهته ّمن ّأي ّشهرة ّأو ّليت ّيذاع ّلهّ ،فعاش ّمتنقالّّ
مهاجراّ ّإىلّاهلّّورسولهّ ،إىلّأنّجاءهّاإلهلامّالرباينّباالستقرارّيفّالشامّ ،جنةّاهلّيفّاألرضّاليتّ
يتيبّإليهاّلفوتهّمنّخىقهّ ...
ّ
ألّفّكتابّ(الوظائفّاألمحدية)ّّ ،والذيّيعدّمنّأهمّالكتبّعى ّالطريقةّالرفاعيةّ،لهّعدةّ
ّجمرب ّلىفتوح ّوقضاء ّاحلاجاتّ ،وله ّشعر ّلطيف ّيّسفّر ّعن ّروعةّ
أوراد ّأمهها ّ(ورد ّاجلوهرة)ّ ،وهو ّ
نفسهّوروحهّ،فيدخىناّيفّنسماتّإميانيةّرائعةّ .
ّ

ّ
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 صفاته:

فىنتأملّبجّولفهّالعىماءّمنّأخالق؟ّ :
ّ
(كثري ّاحلياء ّواخلشوعّ ،كثري ّالبكاء ّقىيل ّالكالمّّ،كثري ّالذكرّلني ّاخلىق ّكرمي ّالنفسّ ،حسنّ
املعاشرةّكثريّاحلىمّدائمّاألطراقّ،دائمّالدعاءّ،عاملاّجىيالّهيناّليناّ،حمدثاّفقيهاّ،قارئّجمودّ،حافظّ
جميدّ،ولياّلاحلاّ،لادقاّكرمياّ،حسنّاجملاورةّجلميعّاأللنافّمنّاخلىقّ .)...
ّ
 كراماته:

 وقعت ّيفّزرعّأهايلّمكتنيّنارّعظيمةّيفّيومّكثريّاهلواءّشديدّالرياحّ ،فىجأّإليهّالناسّ،
فخرجّمنّزاويتهّواجتهّحنوّالنارّوقالّ:الّإلهّإالّاهلّ...فماّأمتّكالمهّإالّوالنارّقدّمخدت.
 استسق ّالناسّبعدّقحطّشديد ّبربكتهّفىمّمتسكّالسماءّعنّاهلطولّ ،وكادّأنّيتىفّ
الزرعّفنزلّعنّدابتهّومش ّبنيّالّزرعّممثّالّّبقولّالشاعرّ :
رجالّإذاّالدنياّدجتّأشرقتّهبمّّّّّّّّوإنّأحمىتّيوماّهبمّينزلّاملطر ّ
ياّشامتاّّباملوتّالّتشمنتّهبمّّّّّّحياهتمّفخراّومماهتمّزخراّ ...
فماّخرجّإالّوالسماءّقدّأمسكتّعنّاهلطولّ .
كناّكىماّمّررناّعى ّهنرّاستقبىهّالسمكّمنّ
 قالّالشيخّشرفّالدينّأبوبكرّعبدّاحملسنّ ّّ:
النهرّإىلّالشاطئّ ،وازدحمّعى ّقدميهّ ،وكذلكّالدوابّواهلوامّوالغزالن ّيفّالربّ ،حىتّأنّ
احليواناتّنراهاّتقفّلهّعى ّحافيتّالطريقّّكالرجالّ،تزدحمّإىلّقدميه.
ّ
أماّعنّسببّلقبهّبالصيادّ،فتىكّحكايةّأخرىّ :
ختربنا ّاملصادر ّأن ّأحد ّاملىوك ّالتتار ّيف ّالعراق ّجاء ّلزيارتهّ ،وكان ّمنقطعاّ ّيف ّرواق ّلهّ ،وكثرّ
ادهّوزوارهّ،فقالّاملغويلّ:ياّسيديّ،أردناّأنّجنعلّلرواقكّاملباركّهذاّأقواتاّّوأوقافاّّّكثريةّتستعنيّ
ّ
قصّ
أنتّليسّلكّلنعةّوالّكسبّ ...
ّ
هباّعى ّمصاحلّالفقراءّلكثرةّالواردينّإليكّ،و
فظهرّاجلاللّعى ّوجهّأمحدّعزّالدينّوقبضّبيديهّيفّاهلواءّوألق ّأسدينّمربوطنيّحببلّمنّ
ليفّالنخلّ،وقالّله((ّ:لنعيتّهذهّوعزةّريبّلقدّلدهتماّمنّفالةّبربعّاخلراب))ّ ،فهابهّاملىكّ
وقالّ:أنعمّبكّمنّلياد!ّفاشتهرّهبذاّالىقبّ ...
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وهناكّمنّيقولّإنهّلّقبّبالصيادّألنّكلّمنّحضرّجمىسهّاجنذبّقىبهّإليهّوالزمهّ،لذاّلّقبّ
(بصيادّالقىوب)ّ ّ.
ومنهمّمنّلقبهّ(بصيادّاملناقبّواملفاخر)ّ .
ّ

ّ

 وفاته:

تويف ّسنة ّ876هجري ّودّفن ّيف ّزاويتهّ ،رمحه ّاهلّّ،كان ّكثري ّالتنقل ّوالسفرّ ...وله ّتالميذّ
ومريد ّونّيفّكلّمكانّقدّانتفعواّمنهّونفعواّغريهمّ .
اهلّالقائلّ :
جّ
الىهمّالّحترمناّالفهمّوالعملّمباّيرضيّاهلّورسولهّ،ويرحمّ
إمناّاملرءّحديثّبعدهّّّّّّفكنّحديثاّحسناّّملنّوع ّ
فاقرأّواطىعّأيهاّالقارئّيفّسريّهؤالءّالعىماءّالصاحلنيّاملصىحنيّ،الذينّحفظّاهلّتعاىلّهبمّ
الدينّ،وسيحفظهّإىلّيومّاحلسابّ .
المصادر والمراجع:
 األعالمّّ/لىزركىي ّ
 تاريخّعىماءّدمشقّيفّالقرنّالرابعّعشرّ/حممدّمطيعّاحلافظ ّ
 الفيوضاتّاحملمديةّعى ّالطريقةّالرفاعيةّ/لفوازّاحلسين
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