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ملخ�ص البحث
التصوف عند علامء الصوفية هو العكوف عىل العبادة ،واالنقطاع إىل اهلل تعاىل ،واإلعراض عن

ملذات الدنيا ،واالنفراد عن اخللق ،واالنشغال بمجاهدة النفس وترويضها ،وهذه الصفات قد

حتىل هبا الصحابة الكرام (ريض اهلل عنهم) ،والسلف الصالح (رمحهم اهلل) ،الذين بايعوا اهلل (عز
وجل) ففازوا ،وقد كثرت آراؤهم حول تسمية التصوف ،والتصوف عند اإلمام أيب احلسني النوري

(رمحه اهلل) ،قائم عىل القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة ،ومبني عىل سلوك وأخالق النبي ﷺ،
واألصفياء الذين استنارت قلوهبم بالعمل بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ﷺ ،ووصاياه العرش والتي

بدأها “ من رأيته يدعي مع اهلل ( عز وجل) حالة خترجه عن حد الرشع فال تقربن منه» ،كانت خري

شاهد عىل سالمة وصحة عقيدته ،ويرى (رمحه اهلل تعاىل) أن املتصوف جيب أن تكون مجيع أعامله
وترصفاته موزونة بميزان الرشع ،ويقرر عىل أن الذي خيرج عن الرشع ال يؤبه له حتى لو مشى عىل
املاء ،وقد أكدت أعامله وأقواله أنه عامل جليل ،عابد زاهد ،عمل بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ﷺ بعيدا
عن املغاالة متصديا للفساد الذي عم البالد ،فأضعف دولة اإلسالم ،ووقف بعزم املؤمن الصابر

املحتسب ،بوجه من ركنوا إىل الدنيا وزخرفها من اخللفاء ،رحم اهلل اإلمام النوري العابد الصادق
املخلص ،املتفاين لدينه و ألمته .
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البحوث املحكمة

ABSTRACT
According to Sufi scholors، Mysticism is to retreat completely
to God to worship and abandon worldly pleasures،and to leave people of
humanity، struggling against Soul needs. These qualities were taken by Prophet
Mohammeds noble companion s (may Allah be pleased with them ) and the
ancestors ( mercy of God upon them) who made the bargain with God and they
gained mercy .
Views about Mysticism were many . According to Imam Abo Hassan
Nouri (may allah have mercy upon him )،Mysticism is based on Quran and
Sunna، and it is also based on the behaviour and ethics of prophet Mohammed
.Sufi men were those who lightened their hearts to work with Quran and Sunna
com with. The ten commandments which started with the one “Any one who
claims with God “Almighty” is out of Shariah and should be excluded” was the
clear witness to his mystical belief .He thought that Sufi man deeds should be
balanced according to shariah and the one who works away from shariah no one
may listen to him even if he makes miracles [like walking on water ].his viems
was confirmed as he was anoble scholar working with Quran and Sunna far away
from overvaluation، fighting against corruption which spread all over the world
and weakened the Islam state.
He took astand against Caliphs who were tempted by pleasures of life.
Abo Hassein Nouri was asincere Imam dedicated to his religion and
nation (may Allah have mercy upon him )
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ح ًة ِم ْن ِع ْن ِد َنا َو َع َّل ْمنَا ُه ِم ْن َلدُ نَّا ِع ْل اًم * َق َ
﴿ َف َو َجدَ ا َع ْبدً ا ِم ْن ِع َب ِ
وسى هَ ْل َأ َّتبِ ُع َك
اد َنا َآ َت ْينَا ُه َر مْ َ
ال َل ُه ُم َ
َع ىَل َأنْ ُت َع ِّل َم ِن مِمَّا ُع ِّل ْم َت ُر ْشدً ا﴾

							

[سورة الكهف ]66-65

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل إله وأصحابه وإتباعه وسلم

أمجعني.

التأريخ حيتفظ بحق األفراد ،قبل حقوق األمة ،إذ ال يسعه إال أن ينزل اإلنسان منزله ،ويعارض

كل من يرفض حقائقه التي أؤمتن عليها ،فكل من يتناول من مائدته عليه أن يتحىل بأخالقه من
صدق وإنصاف ،بعيدا عن الزيف والكذب ،لذا جيب عىل دارس التأريخ أن يتصف بالعدل
واملوضوعية ،متجردا من امليول واهلوى.

وانطالقا من هذا املبدأ املهم أحببت أن اسلط الضوء عىل عامل من متصوفة بغداد احلبيبة هو (ابو

احلسني النوري)؛ كونه شخصية تضاربت اآلراء يف مسلكه وفكره الصويف ،بني مؤيد ومعارض.

فحاولت يف بحثي املتواضع هذا أن استقرأ شيئا من تاريخ هذه الشخصية من أعالم بغداد
ومتصوفتها.

وبعد دراسة سريته ومعرفة أعامله وأقواله تأكد أنه إمام زاهد ،وعامل عابد ،وشيخ عامل بكتاب

دب يف وسط األمة،
اهلل عز شأنه ،وسنة نبيه ﷺ ،بعيدا عن الشطحات ،متصديا للفساد الذي ّ
والذي أضعف دولتها ،فوقف بعزم املؤمن الصابر ،املحتسب ،بوجه الذين ركنوا إىل شهوات الدنيا

وزخرفها.

أما عن اهم املصادر التي اعتمدهتا يف إعداد هذا البحث فهي:

 -1كتاب اللمع لإلمام ايب نرص الرساج الطويس ،الذي يعد من اقدم املصادر التي اختصت
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بالكتابة عن الصوفية.

البحوث املحكمة

 -2كتاب ،طبقات الصوفية أليب عبد الرمحن السلمي.

 -3كتاب ،حلية االولياء وطبقات االصفياء ،اليب نعيم االصبهاين الذي تناول ترامجا لعلامء

الصوفية.

 -4كتاب ،الطبقات الكربى أليب املواهب بن امحد املعروف بالشعراين.
وقد تضمنت خطة البحث :مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وكام يأيت:

املقدمة (بينت فيها اسباب اختيار املوضوع وخطة البحث)

املبحث االول :مدرسة علم التصوف :

املطلب األول :اشتقاق التصوف

املطلب الثاين :مدرسة التصوف

املطلب الثالث :علم التصوف

املبحث الثاين :حياة ايب احلسني النوري وآرائه

املطلب األول :شخصية أيب احلسني النوري وأهم مزاياه.

املطلب الثاين :مكانته العلمية (رمحه اهلل تعاىل)

املطلب الثالث :األمام النوري (رمحه اهلل) راوية احلديث:

املطلب الرابع :زهده وعبادته (رمحه اهلل) :

املطلب اخلامس :مفهوم التصوف عند األمام النوري (رمحه اهلل) :
املطلب السادس :وصايا اإلمام أيب احلسني النوري (رمحه اهلل) :

املبحث الثالث :الفكر الصويف عند النوري

املطلب األول :الفكر الصويف عند األمام النوري (رمحه اهلل)

املطلب الثاين :أهم أخباره (رمحه اهلل تعاىل) املطلب الثاين :أهم أخباره (رمحه اهلل تعاىل)

املطلب الثالث :مآثر عن األمام أيب احلسني النوري (رمحه اهلل)

أوال :حمنة اإلمام أيب احلسني النوري (رمحه اهلل) مع غالم خليل

ثانيا :دمه يف عنقه (رمحه اهلل)
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ثالثا :حمنته يف بدنه (رمحه اهلل)

رابعا :موقفه من املنكر (رمحه اهلل)

خامسا :األمام النوري (رمحه اهلل) شاعرا

املطلب الرابع :وفاة األمام أيب احلسني النوري (رمحه اهلل) (295هـ 907 /م) ورثائه.

اخلامتة (بينت فيها أهم النتائج)
ثم قائمة املصادر واملراجع

ويف اخلتام:

فهذا جهد املقل بذلت فيه ما استطيع من جهد ،وأرجوا أن أكون قد وفقت إىل اخلري والصواب

بحسب اجلهد البرشي القارص فالكامل هلل وحده ،فإن أصبت فمن اهلل وحده ،وبفضله وفق ويرس،
﴿ر َّبنَا لاَ ُت ِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْب َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك
وإن أخطأت فمن نفيس ،وأستغفر اهلل العظيم َ
اب﴾ [آل عمران ]8/وأسأل اهلل أن ينفعني بام علمني وأن يعلمني ما ينفعني،
َرحمْ َ ًة إِن ََّك َأن َْت ا ْل َو َّه ُ

وأن يثبتني عىل طلب العلم وحيرشين مع زمرة العلامء العاملني الذين هم ورثة األنبياء إنّه سميع

قريب جميب.

واحلمد هلل رب العاملني
وسالم عىل املرسلني
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املبحث الأول
مدر�سة علم الت�صوف
املطلب الأول :ا�شتقاق الت�صوف

لقد تباينت اراء الباحثني يف اشتقاقه ،نذكر بعضها  ...فاالصبهاين يذكر رأيني (:)1
االول :اشتقاق التصوف من حيث احلقائق التي اوجبت اللغة:

-1من الصوفة ،وهي قبيلة ،كانت يف الدهر االول ،جتيز احلاج وختدم الكعبة.

-2من صوفة القفا ،وهي الشعرات النابتة يف املتأخرة من الصوف ،املعروف عىل ظهور الضأن.

الثاين :اشتقاق التصوف من الصفاء والوفاء ،ويرى الطويس ( :)2ان االصل َصفوي ،فاستثقل

ذلك ،فقيل صويف .ويذكر ابن خلدون عن القشريي قوله( :وال يشهد هلذا االسم اشتقاق من جهة
العربية وال قياس والظاهر انه لقب ،ومن قال :ومن الصوف وهم مل خيتصوا بلبسه) (.)3

معنى التصوف :ان تعبد اهلل سبحانه بقلب حارض ،ونية صادقة ،وقصد خالص ،الن اهلل عز
()4
شأنه ال يقبل اال ما كان خالصا قال تعاىلَ :
ص)
(أال للِهَّ ِ الدِّ ُ
ين الخْ َ الِ ُ
ويذكر علامء الصوفية ،أن التصوف اسم جامع هلذه املعاين االتية (:)5

 .1القناعة بقليل الدنيا عن كثرهتا.

 .2االعتامد عىل اهلل عز شأنه ،دون السكون عن االسباب.
 .3حسن الظن باهلل عز شأنه ،والتوجه اليه.

((( ابو نعيم امحد ابن عبد اهلل (430هـ 1038-م) ،حلية االولياء وطبقات االصفياء ،حتقيق :سامي انور جاهني،
(دار احلديث ،القاهرة 1400هـ 2009 -م) ،ج ،1ص.42

((( ابو نرص عبد اهلل بن عيل الرساج (378هـ 988 -م) ،اللمع ،حتقيق :د .عبد احلليم حممود و طه عبد الباقي
رسور( ،دار الكتب احلديثة ،مرص  1380،هـ  1960 -م) ،ص.46

((( ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد املغريب (ت808هـ 1405 -م) ،مقدمة ابن خلدون( ،ط ،1دار احياء الرتاث
العريب – بريوت 1431هـ 2010-م) ص379

((( الزمر3 :

((( الطويس ،اللمع ،ص 29؛ االصفهاين ،حلية االولياء ،ص49
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 .4االخالص يف املسابقة اىل الطاعات.

البحوث املحكمة

 .5الصرب عىل دوام املجاهدة ،وخمالفة اهلوي ،وجمافية حظوظ النفس
 .6العكوف عىل بالء اهلل سبحانه والرضا عن قضائه.

املطلب الثاين :مدر�سة الت�صوف

متيزت مدرسة التصوف ،اهنا اعتمدت القرآن الكريم ،والسنة الرشيفة ،واختذت من رسول

اهلل ﷺ اماما وقدوة ،فكان اخللق النبوي منهجا للمعرفة ،وطريقا يف السلوك ،ومعراجا للوصول،

فقدمت مرشقا ،فيه هدى ،يرسم الطريق املستقيم ،بعيدا عن الشطحات املرتنحة ،والكلامت

الغامضة ،وهي مدرستان (:)1

االوىل :مدرسة االمام أيب القاسم اجلنيد(( )2رمحه اهلل تعاىل) ،ببغداد ،املدرسة التي اختذت من

املساجد منابرا لدعوهتا ،وجعلت من حلقاهتا معا هذا لتخرج الرجال (. )3

الثانية :مدرسة االمام ايب نرص الرساج الطويس (( )4رمحه اهلل تعاىل) نيسابور :وهي التي اختذت

من الكتب ،منابرا لبيان دعوهتا ،ورشح رسالتها ،ونرش علومها ،ومعارفها ( ،)5وكلتا املدرستني،

((( الطويس ،اللمع6 ،

((( ابن حممد اخلراز القواريري ،بغدادي املولد واملنشأ ،وأصله من هناوند ،وهو شيخ وقته وصحب خاله الرسي
السقطي وحممد عيل القصاب ،ومجاعة آخرين ،ودرس الفقه عىل أيب ثور ،وكان يفتي يف حلقته ،وهو ابن عرشين،

مات سنة 297هـ 909 /م ،ودفن ببغداد ؛ الشعراين ،الطبقات الكربى154 /1 ،؛ ؛ ابن امللقن ،رساج الدين أبو

حفص عمر بن عيل بن أمحد (ت 804هـ1401 /م) ،طبقات األولياء ،تح :نور الدين رشيبه ،مكتبة اخلانجي
،القاهرة1415 ،هـ 1994 -م126 ،

((( الطويس ،اللمع6 ،

((( وهو عبد اهلل بن عيل بن حممد بن حييى ،مصنف كتاب (اللمع) يف التصوف ،كان شيخ الصوفية عىل طريقة السنة،
ملقب بطاووس الفقراء تويف يف سنة (378هـ988/م) ؛ الطويس ،اللمع 12 ،؛ الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمهد

بن عثامن (ت 748هـ 1347 /م) ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،تح :الدكتور بشار عواد معروف،
ط( ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1424 ،هـ 2003 -م)452/8 ،

((( الطويس ،اللمع7 ،
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اختصت بدراسة اركان التصوف املختلفة يف حقائقهم وهي (:)1
 -1معرفة اهلل تعاىل ،ومعرفة اسامئه ،وصفاته ،و أفعاله.
 -2معرفة النفوس ،ورشورها ،ودواعيها.

 -3معرفة وساوس الشيطان ،ومكائده ،و مضاله.

 -4معرفة الدنيا ،وغرورها ،وكيف االحرتاز منها ،والتجايف عنها.

املطلب الثالث :علم الت�صوف

إن غاية التصوف التي يقصدها اتباعه ،هي الوصول إىل معرفة اهلل سبحانه وهي غاية الكامل

للخالص من عذاب االخرة ،القائمة عىل جماهدة النفس ومراقبتها ،واالقبال عىل اهلل عز وجل،

وعمل احلق الذي جاء به االسالم ودعا إليه ( ،)2اقتدا ًء بسري املسلمني يف صدر االسالم الذين

ترفعوا عن شهوات الدنيا وزخرفها ،والزهد فيها قربة اىل اهلل سبحانه ،والظفر بحبه ورضاه ،وبعد
أن فتحت عليهم الدنيا ،وابتعدت مسامعهم عن نغامت الوحي ،وتسارعوا إىل هلو احلياة ومجع املال
واجلاه ،نشأت مجاعات تدعوا إىل اإلصالح والوقوف يف وجه فتنة الرتف ومنهم من انقطع إىل

طاعة اهلل وعبادته ومن هؤالء مجيعا تكون الرعيل األول من الصفوة الذين عرفوا يف التاريخ باسم
الصوفية ( )3التي متيزت بمنهجها وخصائصها التي قال عنها أبو احلسني النوري ؛ أعىل مقامات
أهل احلقائق انقطاعهم عن اخلالئق ،وسبيل املحبني التلذذ بمحبوهبم ،وسبيل الراجني التأميل

ملأمومهم ،وسبيل الفانني الفناء يف حمبوهبم ومأموهلم و سبيل الباقني البقاء ببقائه ،ومن ارتفع عن
الفناء والبقاء فحينئذ ال فناء وال بقاء ،وقال :إن املحبة للمحبوب تتزايد من لطائف املحبوب(.)4

ويعد ابن خلدون التصوف من العلوم الرشعية احلادثة يف امللة ،وإن طريقة أهل التصوف هي

طريقة احلق واهلداية التي عند سلف األمة من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ،تلك الطريقة القائمة
((( االصفهاين ،حلية االولياء ،ج.53، 1

((( مغنية ،حممد جواد ،نظرات يف التصوف( ،منشورات املكتبة االهلية – بريوت).14-12 ،

((( حسن ،حسن إبراهيم ،تاريخ االسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي( ،مكتبة النهضة املرصية ،د ت)،
ج 220 ،3؛ رسور ،طه عبد الباقي ،شهيد التصوف االسالمي احلالج ،دار هنضة مرص – القاهرة.34-33 ،

((( االصفهاين ،حلية األولياء ،ج.315 ،8
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البحوث املحكمة

عىل االعتكاف عىل العبادة واالنقطاع إىل اهلل تعاىل واإلعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد

فيها ،فلام اقبلت الدنيا ،وكثرت مفاتنها يف القرن الثاين واهلجري وما بعده ،اختص املقبلون عىل
العبادة باسم الصوفية واملتصوفة ،إن أصل طريقة التصوف مجيعها هي جماهدة النفس وحماسبتها

عىل األفعال والرتوك والكالم يف هذه األذواق واملواجد التي حتصل من املجاهدات ،ثم يكون
للمريد مقاما يرتقى منها إىل غريها ،هلم آداب خمصوصة هبم واصطالحات يف ألفاظ تدور بينهم
ذات املعاين املتعارفة عندهم وليس لواحد غريهم من أهل الرشيعة الكالم فيه ،فلام كتبت العلوم
ودونت يف الفقه وأصوله والتفسري والكالم وغريها ،كتب علامء هذه الطريقة يف الورع وحماسبة

النفس عىل االقتداء يف األخذ والرتك ،أمثال القشريي يف كتابه (الرسالة) والسهروردي يف كتابه

(عوارف املعارف) ومجع الغزايل بني األمرين يف كتابه (إحياء علوم الدين) وصار علم التصوف يف
امللة علام مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط (.)1

*

((( ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون .382- 380،
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املبحث الثاين
حياة �أبي احل�سني النوري ال�صويف (رحمه اهلل تعاىل)
املطلب الأول
�شخ�صية �أبي احل�سني النوري و�أهم مزاياه.

اسمه :أمحد بن حممد ،وقيل (حممد بن حممد) أبو احلسني النوري(( )1ت 295هـ907 /م) وهو

بغدادي املولد واملنشأ ،ويعرف بابن البغوي الزاهد ،ألن أصله من مدينة بغشور( )2يف خراسان،
والنورى نسبة إىل «نور» ،بليدة بني بخاري وسمرقند؛ ويقال :لنور كان بوجهه فنسب اليه ،وقيل له

النوري حلسن وجهه(. )3

((( الطويس ،اللمع ،ص492؛السلمي ،ابو عبد الرمحن (ت412هـ 1038 -م) ،طبقات الصوفية ،حتقيق :نور
الدين رشيبة ،ط ،2دار التأليف – مرص1389 ،هـ 1969 -م ،ص 141؛ األصفهاين ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل (ت

430هـ1038 /م) ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،دار الفكر ،بريوت1412 ،هـ 1992 -م ،ج ،8ص312؛
اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل (ت463هـ1070 -م) ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،حتقيق :مصطفى عبد

القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية – بريوت ،ج ،5ص 338؛السمعاين ،أبو سعد عبد الكريم بن حممد بن منصور

(ت562هـ 1166 -م) ،االنساب ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ،
1998م ،ج ،5ص434؛ ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل (597هـ 1347 -م) ،املنتظم
يف تواريخ امللوك واألمم ،حتقيق :الدكتور سهيل زكار ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ 1995 -م ،ج 7ص 390؛

الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ 1304 -م) ،سري أعالم النبالء ،حتقيق :شعيب االرنؤوط
و عيل أبو زيد ،ط ،11مؤسسة الرسالة ،بريوت1426 ،هـ 2005 -م ،ج ،17ص70؛ ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل

بن عمر (ت774هـ1272 -م) ،كتاب البداية والنهاية ،حتقيق :الدكتور سهيل زكار ،ط ،1دار صادر ،بريوت،
 1426هـ 2005 -م ،ج ،11ص3011؛ الشعراين ،أبو املواهب بن أمحد بن عيل (ت973هـ1565/م) ،الطبقات
الكربى املسامة بلواقح االنوار يف طبقات االخيار ،ط ،1مطبعة مصطفى احللبي ،مرص1373 ،هـ1954 ،م ،ج،1

ص87؛ جاسم ،عزيز السيد ،متصوفة بغداد ،ط ،2الدار البيضاء ،بريوت1997 ،م ،ص.137

((( وهي بليدة بني هراة ومرو الروذ يف خراسان ،ويقال هلا بغ والنسبة إليها بغوي ؛ البغدادي ،شهاب الدين أبو عبد

اهلل ياقوت احلموي (ت626هـ 1228 -م) ،معجم البلدان ،ط ،8دار صادر ،بريوت – 2010م ،ج ،1ص.468
((( ابن امللقن ،طبقات األولياء.126 ،
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البحوث املحكمة

عاش النوري (رمحه اهلل) يف بغداد وساح إىل الشام ،وأقام بالرقة ( )1مد ًة متخليا منعزال ،ثم

عاد إىل بغداد وقد فقد ج ّ
السه وأناسه وأشكاله ( ،)2وكان متجردا هلل تعاىل ،وإقراره بالوحدانية يف
األفعال والصفات والذات ،وكان حيض أتباعه ويشجعهم عىل النهل من ينابيع العلم (.)3

ومل يكن يف وقت األمام أيب احلسني النوري (رمحه اهلل) أحسن طريقة منه ،وال ألطف كالم ًا،

الرسي السقطي ( ،)4وابن أبى احلواري ( ،)5وكان كبري الشأن من أقران اجلنيد (رمحه اهلل) (.)6
صحب
ّ

املطلب الثاين
مكانته العلمية (رحمه اهلل تعاىل)

نشأ األمام أبو احلسني النوري (رمحه اهلل) يف عرص اتصف بعضهم بالرتف واللهو ،وحب املغانم،

وحتقيق الشهوات والرغبات ،مما دفع الكثري من علامء املسلمني أن خيتاروا حياة الزهد والتصوف،

فكانوا رواد الفكر الصويف ،ومن هؤالء األئمة األعالم ،اإلمام الزاهد ،والعامل العابد أيب احلسني أمحد

بن حممد النوري ،كان بعيدا عن الشطحات ،ويدعو إىل العلم واملعرفة باإلسالم قبل دخول الصوفية،
وحذر من اإلتباع واالنقياد ألشياخ ال دراية هلم وال معرفة ،فكان يقول (من رأيته يدعي عىل اهلل حالة

((( الرقة :اصلها كل ارض اىل جانب واد ينبسط عليها املاء ،وهيه مدينه مشهوره عىل ارض هنر الفرات من اجلانب
الرشقي ؛ البغدادي ،معجم البلدان ،ج، 3ص59

((( الذهبي ،سري أعالم النبالء 71/14،

((( أبو الكف ،أمحد ،أعالم التصوف اإلسالمي ،ط ،2مؤسسة دار التعاون ،القاهرة1414 ،هـ1994 -م136 ،

((( أبو احلسن الرسي ابن املغلف السقطي ،صحب معروف الكرخي ،وكان أوحد أهل زمانه يف الورع وعلم
التوحيد ،وهو أول من تكلم فيه يف بغداد ،وإليه ينتمي أكثر املشايخ ببغداد وهو خال اجلنيد وأستاذه ،وكانت وفاته

251هـ865 /م ؛ ؛ الشعراين ،الطبقات الكربى160-159 /1 ،؛ االصفهاين ،حلية االولياء ،ج ،8ص312؛ ابن
اجلوزي املنتظم ،ج ،14ص 70؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،11ص.3011

((( أبو العباس الدمشقي عبد اهلل بن ميمون ،وكان اجلنيد يقول فيه) إنه رحيانة أهل الشام) ،تويف سنة 230هـ/
844م كام قال القشريي ،واما ابن امللقن فذكر وفاته سنة 240هـ854 /م ؛ القشريي ،أبو القاسم عبد الكريم بن

هوازن (465هـ1072 /م) ،الرسالة القشريية يف علم التصوف ،دار الكتاب العريب2003 ،م37 ،؛ ابن امللقن،
طبقات األولياء32-31 ،

((( أبو الكف ،أعالم التصوف اإلسالمي ص 136
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خترجه عن العلم الرشعي ،فال تقربن منه) (. )1

لقد كان األمام أبو احلسني النوري (رمحه اهلل) يقدر العلم ورواده ،فيعتز هبم رشيطة العمل به

حيث يقول (أعز األشياء يف زماننا شيئان ؛ عامل يعمل بعلمه ،وعارف ينطق عن احلقيقة)( ،)2وبذلك
يعد شيخ طائفته الصوفية ،وأحد أئمة الصوفية الذي انرصف عن تأليف الكتب إىل العمل بمنهج

الصوفية من دعاء وتسبيح ،وحتميد ومتجيد ،وصيام وقيام ،وصدقة ،وقد رأى يف التصوف وجه
القرآن وعلومه وأنواره ،وجماال للقلوب املتعلقة برهبا بالذكر واحلب ،حتى أصبح يف وقته ،من اجل
مشايخ القوم وعلامئهم ،ولقد صحب عدد من العلامء ومشايخ الصوفية نذكر منهم:
 -1أمحد بن أيب احلواري.

 -2الشيخ رسي السقطي.

 -3الشيخ حممد بن عيل القصاب (. )3

 -4الشيخ أبو بكر حممد بن موسى املعروف بابن الفرغاين (. )4
 -5الشيخ أبو املغيث احلسني بن منصور احلالج (. )5

 -6الشيخ أبو بكر حممد بن عيل بن جعفر الكتاين (. )6
((( القشريي ،الرسالة القشريية.37 ،

((( القشريي ،الرسالة القشريية37 ،؛ السلمي ،طبقات الصوفية.139 ،

الرسي ،وإنام أستاذي هذا،
((( أبو جعفر البغدادي ،وهو أستاذ اإلمام اجلنيد الذي قال عنه( :الناس ينسبوين إىل
ّ

(ويعني القصاب) ،تويف سنة (275هـ888 /م) ؛ ابن امللقن ،طبقات األولياء136 ،

((( الواسطي ،صحب اجلنيد والنوري (رمحهام اهلل) ،وانتقل إىل خراسان ،سكن مرو ،وهو عامل باألصول والفروع،

ألفاظه بديعة تويف بعد عام 320هـ932 /م ؛ األصفهاين ،حلية األولياء349 / 10 ،؛ السلمي ،طبقات الصوفية،
ص.302

((( احلسني بن منصور احلالج ،أبو مغيث من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس ،الواسطي ،صحب اجلنيد والنوري

(رمحهام اهلل) ،قتل بسيف الرشع ببغداد سنة 309هـ921 /م ؛ ابن امللقن ،طبقات األولياء187،؛ السلمي ،طبقات
الصوفية ،ص.307

((( يعرف برساج احلرم ،وهو اإلمام الكبري والصويف الشهري ،شخ طريق ،صحب اجلنيد واخلراز والنوري ،جاور
احلرمني ومكن من اخلدمة املكني ،كان بذكره متنعام ،ولساعاته مغتنام ،تويف سنة (322هـ933/م)؛ األصفهاين ،حلية
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 -7الشيخ أبو بكر أمحد بن حممد بن أيب سعدان البغدادي (. )1

البحوث املحكمة

 -8الشيخ أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد بن برش بن درهم البرصي (. )2

 -9الشيخ أبو عمرو حممد بن إبراهيم بن يوسف بن حممد النيسابوري األصل (. )3
اخلواص البغدادي (. )4
 -10الشيخ أبو حممد جعفر بن حممد بن نصري اخللدي ّ

املطلب الثالث
الأمام النوري (رحمه اهلل) راوية احلديث

عن حممد بن عيسى الدهقان قال ( :)5كنت أميش مع أيب احلسني النوري فقلت له :ما الذي حتفظ

عن الرسي السقطي؟

األولياء343 /10 ،؛ املناوي ،زين الدين حممد عبد الرؤوف (ت952هـ1031/م) ،طبقات الصوفية ،تح :حممد
أديب اجلاور ،دار صادر ،بريوت.148/2 ،

((( صحب اجلنيد والثوري ،وهو من أعلم وقته بعلم التصوف ،وكان عاملا بعلوم الرشع ،مقدما فيها ،ينتحل مذهب
اإلمام الشافعي؛ الشعراين ،الطبقات الكربى210/1 ،؛ السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.420

((( العنزي ،ابن األعرايب ،نزيل مكة ،مجع وصنف وطال عمره ،،روى عنه أبو بكر ابن املقرئ ،كان شيخ احلرم يف

النساك) وكتاب
وقته ،سندا وعلام وزهدا وعبادة وتسليكا ،صحب اجلنيد ،وأبا احلسني النوري ،مجع كتاب (طبقات ّ
(تاريخ البرصة) ،تويف سنة (339أو 340هـ951-950 /م) ؛ الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمهد بن عثامن (ت
748هـ 1347 /م) ،تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،تح :الدكتور بشار عواد معروف ،ط( ،1دار الغرب
اإلسالمي ،بريوا1424 ،هـ 2003 -م)733/7 ،؛ السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.427

الزجاجي الزاهد ،نزيل احلرم ،كان أوحد مشايخ وقته ،صحب اجلنيد وأبا احلسني النوري ،وبقي شيخ احلرم
((( ّ
مدة ،حج بضعا ومخسني حجة ،وله كالم مجيل يف التصوف؛ الذهبي ،تاريخ االسالم 868/7 ،؛ السلمي ،طبقات
الصوفية ،ص.431

((( هو شيخ الصوفية وكبريهم وحمدثهم ،كان املرجع إليه يف علم القوم وتصانيفهم وحكاياهتم ،قال ؛ عندي مئة

ونيف وثالثون ديوانا من دواوين الصوفية صحب اجلنيد وأبا احلسني النوري ،تويف سنة (348هـ959/م) عن مخس
وتسعني سنة ؛ الذهبي ،تاريخ االسالم.862/7 ،

((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص165؛ االصبهاين ،حلية االولياء ،ج ،8ص 317؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ
بغداد ،ج ،5ص338
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الرسي عن معروف الكرخي ( )1عن ابن السامك ( )2عن الثوري ( )3عن االعمش(،)4
فقال :حدثنا
ّ

عن أنس أن النبي ﷺ قال( :من قىض ألخيه املسلم حاجة كان له من األجر كمن خدم اهلل عمره)

()5

قال حممد بن عيسى الدهقان :فذهبت إىل رسي السقطي ،فسألته عنه فقال :سمعت معروفا

يقول :خرجت إىل الكوفة ،فرأيت رجال من الزهاد يقال له ابن السامك ،فتذاكرنا العلم ،فقال يل:

حدثنا الثوري عن االعمش مثله.

ويف رواية ثانية للحديث ،عن عيل بن احلسن بن املرتفق الطرسوين الصويف بمرص ،قال (:)6

سمعت أبا احلسني أمحد بن حممد املالكي يقول :حدثنا أبو احلسني أمحد بن حممد النوري البغدادي
املعروف بالبغوي ،حدثنا رسي بن املفلس السقطي أبو احلسن ،حدثنا معروف الكرخي الزاهد،

رسي ،كان أبواه نرصانيني ،فأسلامه
((( معروف بن فريوز الكرخي ،أبو حمفوظ ،أحد السادات ،جماب الدعوة ،أستاذ ّ
إىل مؤدهبم وهو صبي وكان املؤدب يقول له( :ثالث ثالثة) ،فيقول معروف :بل هو الواحد الصمد) فرضبه عىل ذلك
رضبا مفرطا فهرب منه ،فكان أبواه يقوالن ليته يرجع إلينا ،عىل أي دين كان ،فنوافقه عليه) فرجع إليهام فدق الباب،

فقيل من؟ قال :معروف ،فقاال :عىل أي دين؟ قال :اإلسالم ،فأسلم أبواه ،مات ببغداد  200وقيل 201هـ-816 /

817م) ؛ ابن امللقن ،طبقات األولياء.281-280 ،

((( هو أبو العباس كان يقول أن الزاهد يفرح بتحويل الدنيا عنه ،ومن أقواله (لقد صمت اآلذان يف زماننا هذا عن
املواعظ ،وذهلت القلوب عن املنافع ،فال املوعظة تنفع ،وال الواعظ ينتفع ؛ الشعراين ،الطبقات الكربى.112/1 ،

((( سيد احلفاظ ،أمري املؤمنني يف احلديث ،عامل األمة يف القديم واحلديث قال الذهبي (رمحه اهلل) عنه  /كان سيد
زمانه مل ير مثل نفسه مات يف البرصة سنة (161هـ777/م) ؛ املناوي ،طبقات الصوفية 308-303 /1،

((( هو سليامن بن مهران ،كان حيرض جملسه األغنياء والسالطني ،وهو مع ذلك حيتاج إىل رغيف ،وكان يقول :أخاف
أن أموت عىل غري وضوء وإن املوت يأيت عىل غري ميعاد ،ومكث قريبا من سبعني سنة مل تفته التكبرية األوىل ومل يذكر له
سنة وفاة ؛ األصفهاين ،حلية األولياء 883/3 ،؛ الشعراين ،الطبقات الكربى 84 /1 ،؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء،

.231-227/6

((( املنذري ،زكي الدين أيب حممد عبد العظيم (ت 656هـ1258 /م) ،أربعون حديثا يف اصطناع املعروف ،رشح
وتعليق أيب عبد اهلل حممد بن ابراهيم السلمي (ت 803هـ1400/م) ،تلخيص أيب زيد عبد الرمحن بن حممد بن
خملوف الثعالبي (ت875هـ1470/م) ،علق عليه وقدم له حممد بن تاويت الطنجي ،منشورات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،اململكة املغربية 1405،هـ 1985 /م( ،احلديث السابع) .22-21

((( اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص339
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حدثنا حممد بن السامك عن الثوري عن األعمش عن أنس (ريض اهلل عنه) ،قال :قال رسول اهلل ﷺ:

(من قىض ألخيه املسلم حاجة كان له من األجر كمن حج واعتمر).

املطلب الرابع
زهده وعبادته (رحمه اهلل)

عن أيب جعفر الفرغاين ،قال( :مكث أبو احلسني النوري عرشين سنة يأخذ من بيته رغيفني ،وخيرج

إىل السوق ،فيتصدق هبام ويدخل املسجد فال يزال راكعا ساجدا حتى جييء وقت سوقه فيخرج إىل
السوق فيظن سوقه أنه قد تغدى يف بيته والذين يف بيته حيسبون أنه قد أخذ معه غذاءه وهو صائم

عرشين سنة ال يعلم به أحد إال اهلل سبحانه) ،وعن عبادته قال أبو أمحد املغازيل :ما رأيت أحدا قط أعبد

من أيب احلسني النوري فقيل له :وال اجلنيد؟ قال :وال اجلنيد (.)1

وملا سئل عن الفقري الصادق قال :الفقري الصادق الذي ال يتهم اهلل سبحانه يف األسباب ويسكن

اليه يف كل حال (. )2

وكان يرى أن التصوف ليس رسوما ،وال علوما ،وإنام هو أخالق ،وكان يقول :من مل يعرف اهلل

يف الدنيا مل يعرفه يف اآلخرة ،ويقول عن نفسه :منذ عرفت ريب ما اشتهيت شيئا وال استحسنت شيئا،
ترج خريه .)3
وكان يرى أن من يسمع القصائد ويتنعم بالرتف والرفاهية ،فال ِ

وعن عثامن بن حممد العثامين يقول :قرأت عىل أيب حممد بن عبد اهلل بن حممد الرازي ،بنيسابور(،)4

عن أيب احلسني النوري قال :أعىل املقامات أصل احلقائق انقطاعهم عن اخلالئق ،وسبيل املحبني
التلذذ بمحبوهبم ،وسبيل الراجني التأميل ملأموهلم ،وسبيل الفانني الفناء والبقاء فحينئذ ال فناء وال

((( السلمي ،طبقات صوفيه ،ص162؛ االصفهاين ،حلية االولياء ،ج ،8ص 317؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ
بغداد ،ج، 5ص338

((( الطويس ،اللمع ،ص 151؛ السلمي طبقات الصوفية ،ص 162؛ ابن كثري ،البداية والنهاية ،ج ،11ص.3011

((( الشعراين ،الطبقات الكربى ،ص87؛ جاسم ،عزيز السيد ،متصوفة بغداد ،ط ،2املركز الثقايف العريب ،الدار
البيضاء1997 ،م ،ج ،1ص.87

((( مدينة عظيمة ذات فضائل مجة ،تقع يف إقليم خراسان ؛ البغدادي ،معجم البلدان ،ج ،5صص.333-331
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بقاء ،وقال :إن املحبة للمحبوب تتزايد من لطائف املحبوب( .)1وملا سئل النوري (رمحه اهلل) عن
اليقني قال :اليقني هو املشاهدة التي تعني أن قلوب العارفني شاهدت اهلل مشاهدة تثبيت فشاهدوه
بكل يشء ،وشاهدوا كل الكائنات به(. )2

املطلب اخلام�س
مفهوم الت�صوف عند الأمام النوري (رحمه اهلل)

سئل األمام النوري (رمحه اهلل) عن التصوف ،فقال ( :)3ليس التصوف رسوما وال علوما،

ولكنها أخالق.

وسئل عن سبب تسمية الطائفة بالصوفية ،فقال( :)4سميت هبذا االسم الشتامهلا عن اخللق بظاهر

العابدين ،وانقطاعها إىل احلق بمراتب الواجدين ،وسئل عن الصويف ،فقال ( :)5الصويف الذي سمع
السامع ،وآثر عىل األسباب ،والسامع عند الصوفية أصل يف العلم ،وهو قول أيب بكر الصديق (ريض

اهلل عنه) حني سمع رجال يبكي عند قراءة القرآن ،فقال :هكذا كنا حتى قست القلوب ،أي ؛ اشتدت

وثبتت فال يتغري إذا طرقه رضب من السامع ،الن حاله قبل السامع وبعده سواء (.)6

وعن أيب احلسني الفاريس( )7قال :سمعت إبراهيم بن فاتك ،يقول :سمعت النوري ،يقول:

مقامات أهل النظر يف النظر شتى؛ فمنهم من كان نظره نظر التسيل ،ومنهم من كان نظره نظر

استفادة ،ومنهم من كان نظره نظر املكاشفة ،ومنهم من كان نظره نظر املشاكلة واملامثلة ،ومنهم
((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،8ص.315

((( الطويس ،اللمع ،ص 151؛ السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.162
((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص167
((( الطويس ،اللمع ،ص.296
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.

((( عيل بن هند القريش ،أحد علامء أهل السنة واجلامعة ومن أعالم التصوف السني يف القرن الرابع اهلجري ،من
كبار مشايخ الفرس وعلامئهم ،كان له األحوال العالية واملقامات الزكية ،صحب جعفرا احلذاء ومن فوقه من املشايخ

بفارس ،وصحب اجلنيد ومن يف طبقته ؛ األصفاين ،حلية األولياء 363-362/ 10 ،؛ السلمي ،طبقات الصوفية،

ص.169
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من كان نظره نظر طيبة ومالحظة ،ومنهم من كان نظره نظر ارشاف ومطالعة ،وكل واحد منهم
أهل النظر ( ،)1وعن عبد الواحد بن بكر ( ،)2قال :سمعت النوري يقول( :)3التصوف ترك كل ٍ
حظ
للنفس ،وقال عيل بن عبد الرحيم ( ،)4سمعت النوري يقول :من وصل إىل و ّده ،أنس بقربه ،ومن

توسل بالوداد فقد اصطفاه من بني العباد.

وقال النوري (رمحه اهلل) :من عقل األشياء باهلل ،فرجوعه يف كل يشء إىل اهلل (. )5

املطلب ال�ساد�س
و�صايا الإمام �أبي احل�سني النوري (رحمه اهلل)

عن أيب حممد املرتعش( ،)6قال :سمعت أبا احلسني النوري ،يقول ويويص بعض أصحابه ،عرشة

وأي عرشة ،احتفظ هبن واعمل عليهن جهدك ،وهي (:)7

االوىل :من رأيته يدعي مع اهلل عز وجل حالة خترجه عن حدّ علم الرشع فال تقربن منه.
الثانية :من رأيته يركن إىل غري أبناء جنسه وخيالطهم فال تقربن منه.

الثالثة :من رايته يسكن إىل الرئاسة والتعظيم له فال تقربن منه ،وال ترتفق به وأن أرفقك ،وال ترج

له فالحا.

الرابعة :فقري رجع اىل الدنيا ان مت جوعا فال تقربن منه وال ترقق به إن ارفقك ،فان رفقه يقيس

((( السلمي ،طبقا الصوفية ،ص 139

((( اهلمذاين الصويف املعروف بالورتاين ،كان من فضالء الصوفية ،وكان كثري األسفار ،رحل وسمع بدمشق أبا عيل

حممد بن شعيب األنصاري ،تويف باحلجاز سنة (372هـ982/م) ؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم.375 / 8 ،
((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.166
((( املصدر نفسه.
((( املصدر نفسه.

((( عبد اهلل بن حممد النيسابوري ،أقام ببغداد حتى صار أوحد مشايخ العراق ،وكانوا يقولون عجائب بغداد
يف التصوف ثالثة ،الشبيل يف اإلشارات ،واملرتعش يف املكاشفات ،وجعفر اخللدي يف احلكايات ،تويف يف سنة

(308هـ920/م) ؛ الشعراين ،الطبقات الكربى.193/1 ،

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،8صص315-314؛ الذهبي ،سري اعالم النبالء ،ح ،14ص72؛ الشعراين،
الطبقات الكربى ،ص87؛ جاسم ،متصوفة بغداد ،صص.141-140
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قلبك اربعني صباحا.

اخلامسة :من رأيته مستعينا بعلمه ،فال تأمن جهله.

السادسة :من رأيته مدعيا حالة باطنه ال يدل عليها ،وال يشهد عليها حفظ ظاهره فاهتمه عىل دينه.
السابعة :من رأيته يرىض عن نفسه ويسكن إىل وقته فاعلم أنه خمدوع فاحذره أشد احلذر.

الثامنة :مريد يسمع القصائد ويميل إىل الرفاهية ال ترجون خريه.

التاسعة :فقري ال تراه عند السامع حارضا ،فاهتمه وأعلم أنه منع بركة ذلك لتشويش رسه
وتبديد مهه.

العارشة :من رأيته مطمئنا إىل أصدقائه واخوانه وأصحابه مدعيا لكامل اخللق بذلك فاشهد بسخافة
عقله ورهن ديانته (. )1

*

*

*

((( األصبهاين ،حلية األولياء ،ج ،8صص315-314؛ الذهبي ،سري اعالم النبالء ،ح ،14ص72؛ الشعراين،
الطبقات الكربى ،ص87؛ جاسم ،متصوفة بغداد ،صص-140

العدد الثاين  -ال�سنة الأوىل2015 -م

343

من متصوفة بغداد ...أبو احلسني النوري

البحوث املحكمة

املبحث الثالث
الفكر ال�صويف
املطلب األول :الفكر الصويف عند األمام النوري (رمحه اهلل)

إن املتأمل يف الكثري من آيات القرآن الكريم ،ويف سرية الرسول ﷺ الطاهرة وسرية صحابته

الكرام (ريض اهلل عنهم) جيد النواة األوىل للسلوك الصويف ،وللمعرفة الروحية واضحة مرشقة،

ثم نام وتطور ،حتى بلغ عرصه الذهبي يف القرن الثالث اهلجري العرص الذي شهد األئمة األعالم،
من أمثال:

 احلارث املحاسبي(( )1ت243هـ857/م) سيد املحدثني عن دقائق ورقائق املحاسبة واملراقبة وذي النون املرصي (( )2رمحه اهلل) ،أكرب املتكلمني عن أرسار املقامات واألحوال -وأيب يزيد البسطامي (( )3ت264هـ877/م)

 -وأيب سعيد اخلراز (( )4ت277هـ890 /م)

((( أبو عبد اهلل البغدادي الصويف الزاهد العارف ،صاحب املصنفات يف أحوال القوم ،وقال اخلطيب البغدادي :له
كتب يف الزهد ،وأصول الديانة ،والرد عىل املعتزلة والرافضة ،ومن كالمه :لكل يشء جوهر وجوهر اإلنسان العقل،

وجوهر العقل التوفيق ،تويف سنة (243هـ857/م) ؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم.1106-1103/5 ،

الفيض،
الفياض األمخيمي ،ويقال ابن إبراهيم أبو ّ
الفيض بن أمحد ،ويقال ،أبو ّ
((( هو ثوبان بن إبراهيم ،ويقال ّ
وأبوه نويب ،كان عاملا فصيحا حكيام ،أصله من النوبة ،تويف سنة (245هـ )859/؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم/5 ،
1136؛ الشعراين ،الطبقات الكربى .129/1،

((( طيفور بن عيسى ،الزاهد العارف ،من كبار مشايخ القوم ،وهو بكنيته أعرف ،تويف سنة (273هـ886/م) ؛
الذهبي ،تاريخ اإلسالم345 /6 ،؛ ويذكر الشعراين وفاته 261هـ874/م) ،الطبقات الكربى.141-140/1 ،

((( أمحد بن عيسى البغدادي ،العارف ،شيخ الصوفية ،صحب الرسي السقطي ،ويقال ،إنه أول من تكلم يف الفناء
والبقاء ،وإمام القوم يف كل فن من علومهم ،وقيل هو أحسن القوم كالما خال اجلنيد؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم،

 687-686/6؛ رسور ،طه عبد الباقي ،احلالج شهيد التصوف اإلسالمي ،ط( ،2دار هنضة مرص ،القاهرة)،
ص 30؛ حسن ،إبراهيم حسن ،تاريخ االسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي( ،ط ،7مكتبة النهضه املرصيه

 ،)1964،ج ،3ص.221
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 -وأيب احلسني النوري (ت295هـ 907/م) شيخ طائفته وأحد األئمة ،صاحب البيان الشايف

عن أرسار املتوجهني إىل الباري.

إن التصوف يعتمد احلياة الروحية ،ويتضمن مناهجه القلبية والروحية من معان سامية يف كل

ما يتصل بالقلب والروح ،وعالقة اإلنسان بخالقه ،وسريه إىل حمبته ورضوانه فكان ذلك سببا يف

تعميق املعاين القرآنية واتساعها(.)1

فأبو احلسني النوري يرى أن التصوف ليس رسوما وال علوما وإنام أخالق ( ،)2وقال أيضا :هو

ترك كل حظ للنفس(.)3

بل حذر النوري يف وصاياه أصحابه وأتباعه من أصحاب الشطحات ،فيقول :من رأيته يدعي

مع اهلل عز و جل حالة ،خترجه عن علم الرشع فال يقربن منه ( ،)4وأبو يزيد البسطامي (رمحه اهلل)
يقول :لو إن رجال بسط مصاله عىل املاء ،وتربع يف اهلواء فال تغرتوا به ،حتى تنظر كيف جتدونه يف
األمر والنهي(.)5

املطلب الثاين
�أهم �أخباره (رحمه اهلل تعاىل)

عن اجلنيد (رمحه اهلل) ،يقول :سمعت النوري يقول :كنت بالرقة ( )6فجاءين املريدون الذين

كانوا هبا ،وقالوا ؛ نخرج ونصطاد السمك ،فقالوا يل :يا أبا احلسني هات مع عبادتك واجتهادك
وما أنت عليه من االجتهاد سمكة يكون فيها ثالثة أرطال ،ال تزيد وال تنقص ،فقلت ملوالي :إن مل

((( ابن الكثري ،البداية والنهاية ،ج ،11ص311؛ االصبهاين ،حليه االولياء ،ج ،8ص312
((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.266
((( املصدر نفسه..

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،8ص 165؛ الذهبي ،سري اعالم النبالء ،ح ،14ص72؛ الشعراين ،الطبقات
الكربى ،ص.87

((( الطويس ،اللمع ،ص.400

((( الرقه :اصلها كل ارض اىل جانب واد ينبسط عليها املاء ،وهيه مدينه مشهوره عىل ارض هنر الفرات من اجلانب
الرشقي ؛ البغدادي ،معجم البلدان ،ج، 3ص59
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خترج يل الساعة سمكة فيها ما قد ذكر ،وإال أرمني بنفيس يف الفرات ،فأخرجت سمكة فوزنتها فإذا
فيها ثالثة أرطال ال زيادة وال نقصان ،فقال اجلنيد له :يا أبا احلسني ،لو مل خترج كنت ترمي بنفسك؟

قال :نعم(.)1

وعن عبد العزيز بن عيل ،قال :سمعت عيل بن عبد اهلل بن جهضم يقول :حدثني عمر النجار،

قال :دخل أبو احلسني النوري إىل املاء يغتسل ،فجاء لص فأخذ ثيابه ،فخرج من املاء فلم جيد ثيابه،
فرجع إىل املاء فلم يكن إال قليل حتى جاء اللص بثيابه فوضعها مكاهنا ،وقد جفت يده اليمنى،

فخرج أبو احلسني من املاء ولبس ثيابه ،و قال :سيدي ،قد ر ّد ع ّ
يل ثيايب ،ر ّد عليه يده ،فرد اهلل عليه

يده فمىض(.)2

«وروي أن خادمته زيتونة ،واسمها فاطمة ،جاءت إىل النوري (رمحه اهلل) يف يوم شديد الربد

والريح ،فوجدته يف املسجد وحده جالس ًا .فأمرها بإحضار خبز ولبن ،فاحرضته ،وكان بني يديه

قصعة فيها فحم ،يقلبه بيده وهو مشتعل ،ثم أخذ اخلبز واللبن ،فجعل اللبن يسيل عىل يديه ،وفيها

سواد الفحم ،فقالت «يا رب ما أقذر أولياءك ما فيهم أحد نظيف ،ثم خرجت من عنده ،فتعلقت
هبا امرأة وقالت هلا :رسقت رزمة ثياب ،وجرهتا إىل الرشطي ،فأخرب النوري بذلك ،فخرج وقال

له :ال تتعرض هلا ،فأهنا ولية من أولياء اهلل ،فقال الرشطي :كيف أصنع واملرأة تدعى ذلك؟ وإذا
بجارية قدمت ومعها الرزمة املطلوبة ،وانطلق النوري بزيتونة ،وقال هلا :أتقولني  -بعد هذا  -يا
رب ما اقذر أولياءك؟ فقالت :قد تبت» (. )3

((( اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص 340؛ ويف رواية أخرى أليب العباس بن عطاء ،قال :سمعت أبا
احلسني النوري يقول :كان يف نفيس من هذه الكرامات يشء ،فأخذت قصبة من الصبيان ،وقمت بني زورقني ،ثم
قلت :وعزتك لئن مل خترج يل سمكة فيها ثالثة أرطال ألغرقن نفيس ،قال :فخرجت يل سمكة ثالثة أرطال ،قال :فبلغ

ذلك اجلنيد ،فقال :كان حكمه أن خترج له افعى فتلدغه ،فكان أنفع له يف دينه ،الطويس ،اللمع ،ص 403؛ الذهبي،
سري أعالم النبالء ،ج ،14ص.72

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،8صص 313؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص.340
((( ابن امللقن ،طبقات األولياء ،ص 30
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وعن ابن نعيم احلافظ ( ،)1قال :سمعت حممد بن احلسني النيسابوري يقول :سمعت أبا بكر

حممد بن عبد اهلل الرازي ،يقول :سمعت القناد يقول :سمعت أبا احلسني النوري يقول :رأيت غالما

مجيال ببغداد ،فنظرت إليه ،ثم أردت أن ازدد النظر ،فقلت له :مل تلبسون النعال الرصارة ،ومتشون يف

الطرقات ،قال :أحسنت ،احتسن العلم ،فانشأ يقول (:)2
تأم�ل بعين احل�ق إن كن�ت ناظ�را
وال ِ
تع�ط ح�ظ النف�س منه�ا مل�ا هب�ا

وك�ن ناظ�را باحل�ق ق�درة ق�ادر

الذك�ر يقطعن�ي والوج�د يطلعن�ي

واحل�ق يمن�ع ع�ن ه�ذا وع�ن ذاك

إىل صف�ة فيه�ا بـدائ�ع فاط�ر

وملا سئل النوري :كيف حالك؟ فقال :كيف حال من ليس معه من اهلل إال اهلل .ثم أنشد لنفسه(:)3
فــلا وجــ�ود وال رس أس�ـر بــ�ه

حس�بي ف�ؤادي إذا ناديـــ�ت لب�اك

املطلب الثالث
م�آثر عن الأمام �أبي احل�سني النوري (رحمه اهلل)

أوال :حمنة اإلمام أيب احلسني النوري (رمحه اهلل) مع غالم خليل (:)4

ملا قدم غالم خليل بغداد من واسط ،ذكرت له الشفاعات التي خيوضها الصوفية ،فكان غالم

خليل يقول :كان عندنا بالبرصة قوم يؤمنون باحللول ،وآخرون يؤمنون باإلباحة ،فشاع ببغداد أن
قوما يؤمنون بالزندقة ،فرفع أمرهم إىل اخلليفة املعتمد عىل اهلل (279-256هـ 892-870 /م)،

((( أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق األصبهاين الصويف األحول ،سبط الزاهد حممد بن يوسف الب ّناء ،كان أحد
األعالم ،ومن مجع اهلل له بني العلو يف الرواية واملعرفة التامة ،والدراية ،رحل احلفاظ إليه من األقطار ،وصنف معجام

لشيوخه ،ومن مصنفاته :حلية األولياء ،ودالئل النبوة ،وغريها كثري تويف سنة (430هـ951 /م) ؛ الذهبي ،تاريخ
اإلسالم.471-468/9 ،

((( السلمي ،طبقات الصوفية ،صص167-166؛ األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،8صص317-316؛ اخلطيب
البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص.341

((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص167

((( هو أمحد بن حممد بن غالب بن خالد بن مرداس ؛ أبو عبد اهلل الباهيل البرصي (ت275هـ 888 /م) كان يكثر من
وضع احلديث فلام سئل عن ذلك ،قال :وضعناها لرتقق القلوب ؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج.285-282/13
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البحوث املحكمة

فبعث يف طلبهم ،فجئ هبم ومن بينهم النوري (رمحه اهلل) ،وادخلوا إىل اخلليفة املعتمد يف سنة

(264هـ 867/م) فأمر برضب أعناقهم ،فتقدم النوري إىل السياف يرضب عنقه فقال السياف

له :ما الذي جعلك تبادر إىل القتل من بني أصحابك؟ فقال له :لقد أثرت حياهتم عىل حيايت ساعة،
فتوقف السياف عن قتله ،ورفع أمره إىل اخلليفة ،فرد اخلليفة أمرهم إىل قايض القضاة أسامعيل بن
اسحاق ،فسأله عن مسائل يف العبادات والطهارة والصالة ،فأجابه ،ثم قال :وبعد هذا ،فلله عباد،

ينطقون باهلل ،ويأكلون باهلل ،ويسمعون باهلل ،فبكي القايض اسامعيل بكا ًء طويال ،ثم دخل عىل
اخلليفة ،فقال له :إن كان هؤالء القوم زنادقة ،فليس يف األرض موحد فأمر بإطالقهم (. )1

وملا سأله السلطان يومئذ ؛ من أين يأكل هؤالء القوم؟ قال النوري :لسنا نعرف األسباب التي

يستجلب هبا االرزاق ،نحن قوم مدبرون (.)2
ثانيا :دمه يف عنقه (رمحه اهلل):

كان غالم خليل يرتصد أليب احلسني النوري ،للنيل منه ،والتنكيل به فرفع أمره إىل اخلليفة

املعتضد باهلل (289-279هـ 902-892 /م) إن ببغداد رجال من الزنادقة دمه حالل ،فإن قتله
اخلليفة ،فدمه يف عنقي ،فأمر اخلليفة يف طلبه ،فجيء به ،فشهد عليه غالم خليل إنه سمعه يقول :أنا

أعشق اهلل وهو يعشقني ،فقال النوري :سمعت اهلل تعاىل يقول( :حيبهم وحيبونه) ( ،)3وليس العشق

بأكثر من املحبة غري إن العاشق ممنوع واملحب يتمتع بحبه ،قال :فبكى اخلليفة من رقة كالمه (. )4

ومحل النوري (رمحه اهلل) مرة أخرى إىل اخلليفة ،وشهدوا عليه أنه قال كنت البارحة يف بيتي مع

اهلل ،فسئل عن ذلك؟ فقال :صدق :وأنا الساعة مع اهلل ،وإذا كنت يف البيت فأنا مع اهلل ،وإذا كنت يف
برية فأنا مع اهلل ،ومن كان يف الدنيا مع اهلل ،فهو يف األخرة مع اهلل :أليس يقول اهلل جل ذكره( :ولقد

خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) (. )5

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،10ص 251-250؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،14ص71
((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص169؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص.341
((( آل عمران54 :

((( الطويس ،اللمع ،ص.492
((( سورة ق.16 :
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قال :فأخذ اخلليفة بيده ،قال :تكلم بام شئت :فتكلم النوري بكالم مل يسمعوا به قط ،فبكى

اخلليفة وبكوا مجيعا ،وقالوا :هؤالء أعرف باهلل من غريهم (. )1
ثالثا :حمنته يف بدنه (رمحه اهلل):

عن أيب نعيم احلافظ ،عن عيل بن عبد الرحيم ،قال :دخلت ذات يوم عىل النوري ،فرأيت رجليه

منتفختني ،فسألته عن ذلك ،فأجابني ،يقول :أمرتني نفيس بأكل التمر ،فرصت أدافعها وهي تلح

يل ،فخرجت فاشرتيت ،فلام أكلت قلت هلا :قومي حتى تصيل فأبت ،فقلت :هلل ع ّ
ع ّ
يل إن قعدت عىل
األرض أربعني يوما ،فام قعدت (. )2

رابعا :موقفه من املنكر (رمحه اهلل):

كان أبو احلسني النوري (رمحه اهلل) إذا رأى منكرا ،تصدى له ،حتى يغري ،وإن كان األمر يقتيض

أن يضحي بروحه ،ففي يوم ما نزل فرأى زورقا فيه ثالثون دنا ( ،)3فقال للمالح :ما هذا؟ فقال :ما
يلزمك؟ فألح عليه ،فقال :أنت واهلل صويف كثري الفضول ،هذا مخر للمعتضد ،فام كان من النوري
إال كرسها كلها ،فجيء به إىل اخلليفة املعتضد ،فقال له :من أنت ويلك؟ فقال :حمتسب ،فقال :وما

محلك عىل فعلك؟ ،قال :شفقة مني عليك ،فرتكه وخرج إىل البرصة ،فأقام هبا إىل أن تويف اخلليفة

املعتضد ( ،)4فرجع إىل بغداد (. )5

خامسا :األمام النوري (رمحه اهلل) شاعرا:

قال الفرغاين ،سمعت أبا احلسني النوري ينشد (:)6
ك�م حسرة يل ق�د غص�ت مرارهت�ا

جعل�ت قلب�ي هل�ا وقف�ا لبل�واكا

((( الطويس ،اللمع ،صص.493 -492

((( األصبهاين ،حلية األولياء ،ج ،8صص314-313؛ اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص.339

((( ّ
دن :دنن :الدن ما عظم من الرواقيد وهو كهيئة احلب إال إنه أطول مستوى الصنعة يف أسفله كهيئة قونس البيضة
؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،5ص.309

((( الشعراين ،الطبقات الكربى.159/1 ،

((( الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ج ،14ص 76؛ الشعراين ،الطبقات الكربى ،ص.87
((( السلمي ،طبقات الصوفية ،ص.166
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البحوث املحكمة

وح�ق م�ا من�ك يبلين�ي ويتلفن�ي

ألبكين�ك أو أحظ�ى بلـــقي�اكا

اس�تودعت رسي ورسه
لعم�ري م�ا
ُ
ٍ
بنظ�رة
وال الحظت�ه مقلت�اي

س�وانا ح�ذارا أن تش�يع الرسائـ�ر

و كتب أبو احلسني النوري كتابا إىل أيب سعيد اخلراز ،أنشد ،فيه هذه األبيات (:)1

ولك�ن جعل�ت الوه�م بيــن�ي وبينه

فتش�هد بخوان�ا العي�ون النـواظ�ر

تك�ن الضامئ�ر
رس�وال ؛ ف�أدى م�ا
ّ

وكتب أبو احلسني النوري إىل اجلنيد يسأله عن الرس ووصفه يف شعره ثالثة أوصاف (:)2
رس س�ائل ع�ن ثالثـ�ة
ينادي�ك ّ

رسائره�م كت�م وإعالهن�م ستر

فكت�ام رس م�درك الكت�م مل يـن�ل

السر من ظن�ه ذكر
س�وى ح�دّ كتم ّ

ضنين بما هي�واه م�ا الح الئـــ�ح

يقارب�ه إال احتم�ى صـوهب�ا الفك�ر

رس
فتى ضاع كتم الرس بني ضلوعه عن أدراكه حتى كأن مل يكن ّ
ً
فأس�بل أس�تار التخـــف�ر صائن�ا
لكل حدي�ث أن يـــــكون هو الرس
فكامت�ة املكن�ون ث�م تكـامت�ت
ومكنت�م واىف الضامئ�ر وامتطــ�ى

المه�م ت�اج الفخــ�ار ذكرتــ�ه

وعن الرازي ( ،)3قال أنشدنا النوري (:)4

جوانح�ه فال�كل م�ن بـــث�ه صف�ر

ملودع�ه جح�دا وليـ�س ب�ه غ�در
وم�ن رشب�ه يف حال�ه املنه�ل الغم�ر

كادت رسائ�ر رسي أن تسر بما

أوليتن�ي م�ن رسور ال أس�ميـه

فظ�ل يلحظ�ه رسا ليلحظ�ه

واحل�ق يلحظن�ي أال أراعي�ه

فص�اح للسر رس من�ك يرقب�ه

كي�ف السرور بسر دون مبدي�ه

((( لطويس ،اللمع ،ص-312ص – 319ص.494
((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج ،10ص.254

((( أبو حممد عبد اهلل رازي األصل نيسابوري املولد واملنشأ ،صحب اجلنيد ،وكان ثقة نقيا ،مات سنة (353هـ964/م)
؛الشعراين ،الطبقات الكربى.116-115/1 ،

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج.253/ 10
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وأقب�ل السر يغني الكل ع�ن صفتي

وأقب�ل احل�ق يغنينـ�ي ويغني�ه

وعن حممد بن أمحد ايب سفيان وحممد بن عيل القحطبي ،قاال :قدم أبو احلسني النوري من مكة يف

غري أوان احلج ،فاستقبلناه فوق بغداد فرأينا يف وجهه تغريا ،فقلنا :تتغري االرسار من تغري االبشار،
فقال :أال إن احلق حتمل كل الكل ،وثقل عن قلوب أوليائه ،ثم أنشدنا (:)1
أخ����رج����ن����ي م�����ن وط���ن���ي

ك����م���ا ت����������رى ص��ي��رين

ص�����ي����رين ك����م���ا ت�����رى

أس����ك����ن ق���ف���ر ال���دم���ن

إذا

ت���غ���ي���ب���ت

ب����دا

واف����ق����ت����ه ح��ت��ـ��ـ��ى إذا
وق�������ال ال ت���ش���ه���د م��ـ��ـ��ا

وإن

ب�������دا

غ��ي��ب��ن��ـ��ي

واف���ق���ن���ي خ��ال��ف��ن��ـ��ـ��ـ��ي

ت���ش���ه���د أو ت���ش���ه���دين

قال فارس احلامل :رئي النوري خرج من البادية بعد رجوعه من احلرم فقال له رجل :هل يلحق

األرسار ما يلحق الصفات؟ فقال :ال ،إن احلق أقبل عىل األرسار فحملها ،وأعرض عن الصفات

فمحقها ،ثم أنشأ يقول (:)2

أه�������ك�������ذا ص�ي�رن���ـ���ي

أزع����ج����ن����ي ع����ن وط��ن��ي

غ����رب����ن����ي رشدن����ـ����ـ����ي

غ����رب����ن����ـ����ي

ح���ت���ى إذا غ���ب���ت ب���دا
واص����ل����ن����ي ح����ت����ى إذا
ي�����ق�����ول :ال ت���ش���ه���د م��ا

وإن

رشدين

ب�������دا

غ��ي��ب��ن��ـ��ي

واص����ل����ت����ه ف�����ا ص��ل��ن��ي

ت���ش���ه���د أو ت��ش��ه��دن��ـ��ي

وذكر إن أبا احلسني النوري ،اجتمع مع مجاعة من املشايخ يف دعوة ،فجرى بينهم مسألة يف

العلم ،وأبو احلسني ساكت ،ثم رفع رأسه فأنشدهم هذه األبيات (:)3
رب ورق�اء هت�وف يف الضح�ى
ّ
فبكائ�ي

ربمـــ�ا

أرقـه�ا

ذات ش�جون صدح�ت يف فن�ن
وبكاه�ا

ربما

أرقن�ي

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج.250/ 10

((( األصفهاين ،حلية األولياء ،ج 250/ 10؛ الذهبي ،سري أعالم النبالء.73/14 ،
((( الطويس ،اللمع ،ص.379
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ه�ي إن تش�كو فلا أفهمه�ا

غير

أين

باجل�وى

وإذا

أعرفه�ا

أش�كو

فلا

البحوث املحكمة
تفهمن�ي

وه�ي أيض�ا باجل�وى تعرفن�ي

عن عيل بن عبد الرحيم قال :رأيت أبا احلسني النوري قائام حيال الكعبة حيرك شفتيه ،كأنه يسأل

شيئا ،ثم أنشأ يقول (:)1

كف�ى حزن�ا أين أنادي�ك دائبـ�ا
ٍ
رغبة
وأس�أل من�ك الفضل من غير

كأين بعيــــ�د أو كأن�ك غـائ�ب
ومل أر مثلي زاه�دا في�ك راغ�ب

وعن فارس احلامل ،قال :حلق النوري علة واجلنيد ،فاجلنيد أخرب عن وجده والنوري كتم ،فقيل

للنوري :مل خترب كام أخرب صاحبك ،فقال :ما كنا نبتيل ببلوى ،فنوقع عليه الشكوى ،ثم أنشأ يقول (:)2
إن ك���ن���ت ل��ل��س��ق��م أه�ل�ا

ف����أن����ت ل���ل���ش���ك���ر أه�ل�ا

ع�����ذب ف���ل���م ي���ب���ق ق��ل��ب��ا

ي����ق����ول ل���ل���س���ق���م م��ه�لا

وأنشد عن الفقري فقال(: )3

كم رم�ت أمرا ح�رت يل يف انرصافه

فلا زل�ت يب من�ي البر وأرمه�ا

وأال ت�راين عندم�ا ق�د كرهت�ه

ألن�ك يف قلب�ي كبيرا معظما

عزم�ت على أال أح�س بخاط�ر

وأنشد النوري (رمحه اهلل) عن الشوق قائال
إىل اهلل أش�كو ط�ول ش�وقي وحرييت

وم�ن قد يرى جس�مي وك�در عييش

فيا ليت ش�عري ما ال�ذي فيه راحتي

((( األصفهاين ،حلية األولياء.253/10 ،

على القل�ب إال كن�ت أن�ت املقدم�ا

()4

ووج�دي بما طال�ت علي�ه مطالب�ه
ويمنعن�ي امل�اء ال�ذي أن�ا ش�اربه

وم�ا آخ�ر األم�ر ال�ذي أن�ا طالب�ه

((( السلمي ،طبقات الصوفية ،صص168-167؛ األصقهاين ،حلية األولياء 250/10 ،؛ اخلطيب البغدادي،
تاريخ بغداد.340/ 5 ،

((( السلمي ،طبقات الصوفية139 ،

((( ابن امللقن ،طبقات األولياء.28 ،

352

د .هدى نوري شكر
وأنشد لنفسه (:)1

ذك�رت ومل أذك�ر حقيق�ة ذك�ره

ولك�ن ب�وادي احل�ق تب�دو فأنط�ق

وأغ�رق بالذك�ر ال�ذي ق�د ذكرت�ه

ع�ن الذك�ر ،بالذكر الذي هو أس�بق

اذا م�ا ب�دا ذك�ر لذك�ر ذكرت�ه

يغيبن�ي ع�ن ذك�ر ذك�رى فأغ�رق

املطلب الرابع :وفاة الأمام
�أبي احل�سني النوري (رحمه اهلل) (295هـ 907 /م) ورثائه

عن أيب نرص الرساج ،قال :كان سبب وفاة أيب احلسني النوري أنه سمع هذا البيت (:)2
ال زل�ت أن�زل م�ن ودادك من�زال

تتحير األلب�اب عن�د نزول�ه

وعىل أثره هام النوري (رمحه اهلل) يف الصحراء ،فوقع يف أمجة قصب قد قطعت وبقي أصوله مثل

السيوف ،فكان يميش عليها ويعيد البيت إىل الغداة ،والدم يسيل من رجليه ،ثم وقع مثل السكران

فورمت قدماه ومات (. )3

وقال احلسني بن الفضيل :حرضت النوري ،وهو يف املوت؛ فقلت :ألك حاجة أو يف نفسك شهوة.

فرفع رأسه ،وقد انكرس لسانه ،وقال :أي واهلل أشتهى شهوة كبرية ،قلت :وما هي ،قال :أشتهي أن
أرى اهلل ،ثم تنفس ثالث ًا عالي ًا ،كالواجد بحاله ،وفارق الدنيا» .وأنشد النوري:
ك�م حسرة يل ق�د غص�ت م�را

وح�ق م�ا من�ك يبلين�ي ويتلف�ن

جعل�ت قلب�ي هل�ا وقف� ًا لبل�واكا
ألبكي�ك أو أحظ�ى بلقي�اكا

()4

ويف رواية أخرى عن أيب نرص إبراهيم بن هبة اهلل بن إبراهيم اجلرباذقاين ،عن معمر بن أمحد بن

حممد األصبهاين ،قال :أخربين منصور بن حممد قال :سمعت عبد اهلل بن شنبذ يقول :سمعت أبا

احلسن الفناد يقول :مات أبو احلسني النوري يف مسجد الشوينزي جالسا ،وبقي أربعة أيام مل يعلم
((( ابن امللقن ،طبقات األولياء.30 ،

((( مل تذكر املصادر التي اعتمدهتا قائل هذا البيت.
((( اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد.343/5 ،
((( ابن امللقن ،طبقات األولياء127 ،
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أحد بموته ،ومل يمكن مده عىل املغتسل ،فلام محلت جنازته نادى الشبيل ( )1خلفه ،ارضبوا عىل

األرض املنابر فقد رفع العلم من األرض(. )2

وقربه اليوم بالقرب من مسجد صغري يف منطقة الشيوخ يف األعظمية قرب السوق الشعبي،

يزوره الكثري من أهل بغداد وغريهم (. )3

وقال عيل بن عبد الرحيم عن موت النوري ،مات يف سنة (295هـ 907 -م)( )4وأنشد القناد

أليب احلسني النوري ،يصف فقد حاله وينعاه (:)5
أنع�ي إلي�ك إش�ارات القل�وب معا
أنع�ي إلي�ك قلوب�ا طامل�ا هطل�ت

س�حائب اجل�ود منه�ا أبح�ر احلك�م

أنع�ي إلي�ك نفوس�ا ط�اح ش�اهدها

فيماورا احلي�ث ب�ل يف ش�اهد القدم

أنع�ي إلي�ك لس�ان احل�ق م�ذ زم�ن

أودي وأذكاره يف الوه�م كالع�دم

أنع�ي إلي�ك بيان�ا تس�تكني ل�ه

أسماع كل فصي�ح مق�ول فه�م

أنع�ي وحق�ك أخالق�ا لطـائف�ة

*

مل يب�ق منه�ن إال دارس العل�م

كان�ت مطاياه�م يف مكم�ن الكظ�م

*

*

((( أبو بكر بن جحدر ومكتوب عىل قربه (جعفر بن يونس) خراساين األصل وبغدادي املولد والنشأة ،صحب أبا
القاسم اجلنيد ومن عارصه من املشايخ ،وكان أوحد أهل الوقت علام وحاال وظرفا ،مات سنة (334هـ )/ودفن
ببغداد يف مقربة اخليزران وقربه فيها ظاهر يزار؛ الشعراين ،الطبقات الكربى.192-188 /1 ،

((( اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج ،5ص.343

((( يسمى مسجد أيب بكر الصديق ،وأصله تكية للكسنزانية ،وقرب أيب احلسني النوري حتت قبة بناها الشيخ الشهيد
عبد الباسط عثامن احليايل وخلفه ابنه أمحد يف ذلك

((( اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج 5ص 343؛ ابن األثري ،أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد أبو عبد
الكريم بن عبد الواحد (ت 630هـ1232 -م) ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق :الدكتور عمر عبد السالم تدمري ،دار
الكتاب العريب بريوت1431 ،هـ2010 ،م ،ج ،6ص567

((( الطويس ،اللمع ،ص.319
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اخلامتة
بعد هذه الرحلة الشيقة يف بطون التاريخ ،وعرض صفحة مرشقة من تاريخ عامل جليل وشيخ

عابد زاهد من متصوفة بغداد نخلص إىل النتائج اآلتية:

 .1التصوف قائم عىل القران الكريم والسنة الرشيفة ،ومبني عىل سلوك واخالق النبي ﷺ
﴿و َل ِ
ـكن ُكو ُنو ْا َر َّبانِ ِّينيَ بِماَ
واالصفياء الذين استنارت قلوهبم بالعمل بالكتاب والسنة ،قال تعاىلَ :
َاب َوبِماَ ُكنت ُْم َتدْ ُر ُس َ
ُكنت ُْم ت َُع ِّل ُم َ
ون﴾( ،)1وقد خال عملهم من العلل وحظوظ النفس لتبحرهم
ون ا ْل ِكت َ

يف علوم الرشيعة وعلوم اللغة العربية.

 .2ويمكن إجياز التصوف بأنه انتصار عىل النفس والتغلب عىل ميوهلا وأهوائها عن طريق

التدريب والتهذيب ،بعيدا عن محل املسابح ولبس املرقعات.

 .3ان من سلك طريق الصوفية وجب عليه أن يكون طاهر النفس عن رذائل األخالق ومذموم

الصفات ،فطهارة النفس وحسن األخالق أساس ملن سلك هذا الطريق ،وال يتحقق ذلك بمجرد
اإلعراض عن الدنيا ومتاعها وهو مسلك الزهاد ،و إنام بمجاهدة النفس وترويضها ،لذلك يعد

الزهد ثمرة من ثامر التصوف.

 .4أبو احلسني النوري (رمحه اهلل) يرى إن التصوف ليس رسوما وال علوما وإنام هو أخالق،

وترك كل حظ بل وحيذر أصحابه و أتباعه من أصحاب الشطحات فيقول :من رأيته يدعي مع اهلل

تعاىل حالة خترجه من العلم الرشعي فال تقرب منه .إن حياة التصوف ورقيها قائم عىل تأصيل الفكر
الصويف عىل يد املشايخ وعلامء أجالء أمثال النوري واجلنيد والبسطامي الذين استمدوا أصول
فكرهم من القران الكريم والسنة الرشيفة.

 .5ال يتحمل النوري وأصحابه من علامء التصوف وزر ما اصيب به الفكر الصويف من شطحات

يف العصور املتأخرة		.

					
				

رحم اهلل كل علامء األمة العاملني

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
وسالم عىل املرسلني

((( سورة ال عمران ،آية .79 /
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ثبت امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي

* ابن األثري ،أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد (ت 630هـ 1232 -م)،

 .1الكامل يف التاريخ ،حتقيق :الدكتور عمر عبد السالم تدمري( ،دار الكتاب العريب،

بريوت1431 ،هـ2010 ،م) .

* االصبهاين ،أبو نعيم (ت 430هـ 1038 -م)،

 .2حلية األولياء وطبقات االصفياء ،علق عليه :سامي أنور جاهني( ،دار احلديث –

القاهرة) .

* البغدادي ،شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت احلموي (ت626هـ ، )1228 -
 .3معجم البلدان ،ط( ،8دار صادر ،بريوت – 2010م) .

* جاسم ،عزيز السيد،

 .4متصوفة بغداد ،ط( ،2الدار البيضاء ،بريوت1997 ،م) .

* ابن اجلوزي ،مجال الدين أبو فرج عبد الرمحن (597هـ 1200 -م)،

 .5املنتظم يف تواريخ امللوك واألمم ،حتقيق :الدكتور سهيل زكار( ،دار الفكر ،بريوت،

1415هـ 1995 -م).

* حسن ،حسن إبراهيم،

 .6تاريخ االسالم السيايس والديني والثقايف واالجتامعي( ،مكتبة النهضة ملرصية) .

* ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد املغريب (ت808هـ 1405 -م)،

 .7مقدمة ابن خلدون ،ط( ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1431 ،هـ 2010 -م) 2

* اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل (ت463هـ1070 -م) ،

 .8تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط( ،3دار الكتب

العلمية – بريوت) .
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* الذهبي ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن (ت 748هـ 1304 -م)

.9سري أعالم النيالء ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وعيل أيب زيد ،ط( ،11مؤسسة الرسالة،

بريوت1426 ،هـ 2005 -م) .

 .10تاريخ االسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،تح :الدكتور بشار عواد معروف ،ط،1

(دار الغرب اإلسالمي ،بريوا1424 ،هـ 2003 -م) .

* رسور ،طه عبد الباقي،

 .11شهيد التصوف االسالمي احلالج ،دار هنضة مرص – القاهرة.

* .السلمي ،ابو عبد الرمحن (ت412هـ 1038-م)،

 .12طبقات الصوفية ،حتقيق :نور الدين رشيبة ،ط( ،2دار التأليف – مرص1389 ،هـ -

1969م)

* .السمعاين ،أبو سعد عبد الكريم بن حممد (ت562هـ 1166 -م) ،

 .13االنساب ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط( ،1دار الكتب العلمية ،بريوت 1419،هـ،

1998م).

* الشعراين ،عبد الوهاب بن أمحد بن عيل (ت973هـ1566 /م) ،

 .14الطبقات الكربى املسامة بلواقح االنوار يف طبقات االخيار ،ط( ،1مطبعة مصطفى

احللبي ،مرص1373 ،هـ1954 ،م) .

* الطويس ،أبو نرص الرساج (ت 378هـ 988 -م)،

 .15اللمع ،حتقيق :الدكتور عبد احلليم حممود و طه عبد الباقي رسور( ،دار الكتب احلديثة،

مرص1380 ،هـ  1960 -م) .

* ابن كثري ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر (ت774هـ 1272 /م)،

 .16كتاب البداية والنهاية ،حتقيق :الدكتور سهيل زكار ،ط( ،1دار صادر ،بريوت1426 ،

هـ 2005 -م) .

* أبو الكف ،أمحد،

 .17أعالم التصوف اإلسالمي ،ط ،2مؤسسة دار التعاون ،القاهرة1414 ،هـ1994 -م
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* مغنية ،حممد جواد .

 .18نظرات يف التصوف( ،منشورات املكتبة االهلية – بريوت)

* ابن امللقن ،رساج الدين أبو حفص عمر بن عيل (ت 804هـ1401 /م)،

 .19طبقات األولياء ،تح :نور الدين رشيبه( ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة1415 ،هـ -

1994م)

* القشريي ،أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (465هـ1072 /م) ،

 .20الرسالة القشريية يف علم التصوف( ،دار الكتاب العريب2003 ،م) .

* املناوي ،زين الدين حممد عبد الرؤوف (ت952هـ1031/م) ،

 .21طبقات الصوفية ،تح :حممد أديب اجلاور( ،دار صادر ،بريوت) .

* املنذري ،زكي الدين أيب حممد عبد العظيم بن (ت 656هـ، )1258/

 .22أربعون حديثا يف اصطناع املعروف ،رشح وتعليق أيب عبد اهلل حممد بن ابراهيم

السلمي (ت 803هـ1400/م) ،تلخيص أيب زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف الثعالبي

(ت875هـ1470/م) ،علق عليه وقدم له حممد بن تاويت الطنجي ،منشورات وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية اململكة املغربية 1405،هـ 1985 /م.

*
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