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  شكر وعرفان

فــي إــتــمامــ هــذه تــقدمــ بــخالــص شكريــ لــبعض اــلــذیــن  قــامــواــ بــمساعــدتــي أــأـــوـدــ أــنــ 

ستاذ علي مد أمین محمد عثمان المیرغني واألرأس هؤالء األستاذ محعلى و  ،الدراسة

لجانـب ،هاشم عـلي  وشكريـ الـخاص لـألستاذ عـبد  ،وـالـذي قـدم لـي الـكثیر في هـذا اـ

لبشیر اـلـذي ظـل یـشجعني وـیعینني لدكـتورـ خـالد خـطابـ عـظیم وـل ،ـالـوهـاب اـلـطیب اـ

 اقــامــ ناــلــذیـــوـصالــح مــحمد عــلي  یــاسر خــلیفة  ویــناــمــتنانــي ـوـتــقدیــريــ اــلــخالــص لــألخــ

  .بطباعة مسودة الدراسة

  

  المحقق

  هـ ١٤٢٥ربیع ثاني  ٢٣في صبیحة الجمعة 

  م٢٠٠٤یونیو  ١١الموافق 
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  سیدة نساء العالمین )رضي اهللا عنها( مناقب السیدة فاطمة الزهراء

  المقدمة

  أهمیة المخطوط:

ا أن كاتبه سوداني كتبه في عدة أمور، أبرزه إلى تعود أهمیة هذا المخطوط 

ي السید محمد الحسن المیرغني وهما السید محمد ابنالقرن التاسع عشر في فترة حیاة 

توجیه من السیدین الكریمین، إن على والسید أحمد وبناء  ) األقرب( عثمان الثاني 

التأمل في  إلى اهتمام أحد العلماء األجالء السودانیین بمثل هذا الموضوع یدعونا 

 ،فهذا المخطوط ربما كان أول مخطوط سوداني یتناول هذا الموضوع ،مته وجدواهقی

إن اهتمام السودانیین بالكتابة والتألیف في  ،إن لم یكن هو األوحد في هذا اإلطار

وقت كتابة هذا المخطوط ولم یظهر  إلى  –بشكل نسبي  –  هذه المسائل ظل ضعیفاً 

وٕان كنا نجد  ،نحو محدودعلى ال إال جالعلماء عنایة بالتصنیف في هذا الم ىلد

نیونـ في فـتراتـ سابقة فـي كـتاب  لسودـاـ إشارـاتـ عامـة لبعض اـلـمؤلفاتـ الـتي كتبها اـ

 ،ر یوسف فضل حسنقه بروفیسو صاحبه محمد النور بن ضیف اهللا ومحقالطبقات ل

نحو التصوف  ،من العلوم الدینیة في جوانب مختلفة وقد تناولت هذه المؤلفات عدداً 

الرحمن بن   كتابات بعض العلماء السودانیین من أمثال عبد إلى ا نجد إشارة وفي هذ

ومحمد ولد هدوي  ،) ١( ) ترشید المریدین في علم التصوف( لف كتاب أجابر الذي 

ثم هناك كتب المناقب نحو مخطوط مناقب الشیخ  ،) صفة الفقیر( الذي ألف كتاب 

لقلوباوـي الـإ لمؤلـف مناحـي الحیاةـ الـروحـیة وفـیه یصورـ ا ،ه الـشیخ مدنـيبنبراـهیم اـ

لى وٕاشارة  ،واالجتماعیة والثقافیة في مـنطقة الرباطاب أعالم لم یرد ذكرهم فـي  إـ

انـیةوـاـلـمخط ،الـطبقاتـ لتألـیف أـكـثر  ،ـ) ٢( وط مـوجـود بـداـرـ الـوثـائق اـلـسودـ  هغـیر أنـ اـ

ونجد  ،كتب الفقه عبر تقدیم شروح وحواشي له باألخص الفقه المالكيعلى أنصب 

) وضیف اهللا ٣وشمو بن محمد عدالن الشایقي( ،ار كتابات حمد السیدطفي هذا اإل

كما توجد بعض المؤلفات في  ،) ٤مختصر خلیل حاشیة(على بن علي الذي شرح 

في  شرح بعض كتب العقیدة نحو كتاب أم البراهین والسنوسیة وكتب بعضهم كتاباً 

  .) وهو إبراهیم ولد أم رابعة٥(نسب العرب
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بعد قیام الدولة السناریة في   ي مرحلة سابقة في فترة ماتمت هذه الكتابات ف

أما في القرن التاسع عشر وبدایات القرن  ،م وربما قبلها كذلك١٥٠٥السودان في 

اــلــعشریــن فــإنــ اــلــمجتمع اــلــسودــاــنــي عــرفــ اــلــعدیــد مــن اــلــكتابــاتــ خــاصة مــن اــلــفرقــتین 

خ هاتین مشائ ىلد وبرزت ،الطریقة الختمیة والطریقة السمانیة ،الكبیرین في السودان

حــمد أــاــلــشیخ  ىــ اــلــسمانــیة كــانــت هــناكــ كــتابــاتــفــلد ،ــاــلــطریــقتین اــلــعدیــد مــن اــلــمؤلــفاتــ

 ومؤلفات عبد ،) ١٨٢٤ت ( الطیب البشیر مؤسس الطریقة السمانیة في السودان 

والذي كتب في معظم صنوف المعرفة  ،حمد الطیبأالمحمود نور الدائم حفید الشیخ 

للغة اـلـعربیةفي مـجالـ علو  ىاإلـسالمیة وـحـت د قِ فُـ  وـفاقـت مـؤلفاتـه ثـمانین مـصنفاً  ،ـمـ اـ

 ىمشائخها اهتمام بالتألیف تجل ىجانب كبیر منها، أما الطریقة الختمیة فلقد توفر لد

م) والسید ١٨٣٧هـ /  ١٢٥٣في مصنفات السید محمد عثمان (الختم) المیرغني (ت 

    .وغیرهما )الختم(جعفر الصادق بن محمد عثمان 

العنیفة التي مر بها السودان في الفترة من النصف الثاني من القرن  إن التقلبات

 ىوالحروب المحلیة والعنف الذي استشر  ،القرن التاسع عشر ىمدعلى الثامن عشر و 

والمجاعات والظروف الطبیعیة واالجتماعیة  التي  ،في التعامل بین الحاكم والمحكوم

م والمحافظة ر بمسار التعلیم والتعلكل ذلك أضهجرات األفراد والجماعات  إلى أدت 

العلم على ذلك الثورة العنیفة التي شنتها الثورة المهدیة  إلى ) أضف ٦( التراثعلى 

حمد بن نسخ مجمل تراث اإلسالم ألن محمد أوالعلماء باعتبار أن مجيء المهدي قد 

اإللهام أو انتقل باإلسالم وصار ما یتلقاه ب –عتقد أفیما  –  ) مهدي السودان( اهللا   عبد

ــلــرسولــ  ــلــمباشر یــقظة عــن ا ــلــموكــل أــوــ بــاألــخــذ ا اــهللاــ عــلیه ـوـسلم هــو  صلىبــالــملك ا

وقد ألغي المذاهب والطرق وأبطل علوم األولین وأمر بحرق الكتب  ،الشریعة الحقة

اهللا األمر بذات   یفة عبدوأخذ من بعده الخل ،و األخذ علیه وحدهوجعل مورد الناس ه

ولكن هذا  ،أو أخفوها عن األعین هؤالء من كتبهم خوفاً فتخلص  ،العلماء التشدد مع

فإن النسخة  ،ولدینا أكثر من شاهد في هذا األمر ،لم یسلم من العطب والتلف أیضاً 

اـلــوحــیدةـ اــلــتي سلمت مــن قـصیدةــ اــلـشیخ مــحمد شریــف نــورـ اــلــداـئــم كــانــت مـدفــونــة فــي 

األمر فدفنوا هذا  إلىكذلك  وتعرض الختمیة ،) ٧األرض وتلفت أطرافها بفعل ذلك(

فقد قامـت  ،أنفسهم وعلیها مـن أنصار الثورةـ المهدیةعلى   مؤلفات مشائخهم خوفـاً 



 ٧

لفكي أـحـمد  إلـى رـسالـ خطابـ حمد الـحسن الـمیرغـني بإالـسید فاطـمة بـنت الـسید مـ اـ

وأنها وجدت الكتب  ،منطقة شنديإلى أنها وصلت محمد صالح النضیف تعلمه فیها 

وطلبت منه في هذا الخطاب أن  ،تلف نتیجة لدفنهاالتي بحوزتها قد تعرض بعضها لل

رـسالـها لها مـنها كـتابـ  شرح ( وـ ) شرحـ اـلـراـتـب( یقومـ بـنسخ بـعض مـؤلـفاتـ اـلـختمیة وـاـٕ

  .)٨و(شرح البراق)( )التوسالت

وهو بالطبع وكان هذا هو الجو الذي كتبت فیه العدید من المصنفات السودانیة 

ذه وكما ذكرنا في بدایة ه ،للكتابة وبیئة غیر صالحة ،لیفالتأعلى جو غیر مساعد 

فبینما  ،تفرد موضوعه واختالفه همیته الخاصة منالمقدمة أن هذا المخطوط تأتي أ

كثر السودانیین بالكتابة فیما یمثل الحاجة الحقیقیة للمجتمع السوداني المسلم هتم أا

د وفهم التوحی ىمؤلفات في الفقه ومعنإلى فقد كان المجتمع بحاجة  ،نذاكسیط آبال

لما علیه غالب جدید في اتجاه مختلف  ىیأتي هذا المخطوط بمنح ،أصول اإلسالم

وهذا یبرز التمیز الذي اتسمت به الطریقة الختمیة التي حملت ، اهتمام السودانیین

لدي  وهو اتجاه ظل محدوداً  ،في فهم اإلسالم وربطه بآل البیت معها اتجاها جدیداً 

  .السودانیین

عنایة آل المیرغني وحفاوتهم بعدد من  ألمر أو هذا االتجاه یعكسذا اوربما كان ه

انيعلى القضایا تعتبر جـدیدة  لمجتمع السودـ وـربما فسر هـذا االهـتمام في وقـت  ،اـ

 أنه ربط وثیق بین الختمیة وبین الشیعة والسادة المراغنة وهذا نجده قویاً على متأخر 

عن طائفة الختمیة  ضع مؤلفاً في كتابات الدكتور أحمد محمد أحمد جلي والذي و 

وزعم فیه  وصلتها بالتشیع ربط فیه بین موقف الختمیة ومقوالت الشیعة في اإلمامة

ة أحقیثبات الشیعة وبراهینهم إل جاألدب الشیعي وحجعلى أن الختمیة قد استندوا 

وكان الدكتور  ،ثبات هذا الحق لمشائخهممنهم إل أهل البیت بالوالیة واإلمامة سعیاً 

ــلــذيــ عــنواــنــهفــي نــفس هــذاــ اــلــطریــق عــند ىي قــد مــضجــل  :مــا ـوـضع مــؤلــفه اــآلــخــر ـوـا

ن یربط وحاول في مؤلفه هذا كذلك أ ) هم تعالیمهاأطائفة الختمیة أصولها التاریخیة و (

الرغم من أن على و  ،السودان وبین مجيء االستعمار إلى بین فكرة قدوم المراغنة 

إال  ،جلي الدكتوراآلراء التي ذهب إلیها مثل لبیان  ضعف المكان األ هذا المقام لیس

أن المراغنة على   ،یعتد بها في هذه الناحیة  رائه الآمن  ن نقول إن عدداً أننا یمكن أ
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وا بها بینهم رائهم ومعتقداتهم التي قبلآیربطون في   من علماء السنة في عصرهم وال

یه وسلم والتي مردها اهللا عل صلىوبین الشیعة إال أن عنایتهم الفائقة بآل بیت النبي 

عــنایــتهم تــلك جــعلت مــنهم  ،ــأــنــهم یــعتبرـوـنــ أــنــفسهم مــن هــذهــ اــلــساللــة إــلــىفــي اــلــغالــب 

وجه على مرتبطة بالعالم اإلسالمي الشیعي  -  هذا األمر أو لم یقبلوه قبوالً   -جماعة 

رأس على كما ذكرنا في اهتمامهم بآل البیت ویأتي  وقد تمثل هذا أوالً  ،من الوجوه

لیست باعتبارها  ) علیها السالم( ظهار التقدیر الخاص للسیدة فاطمة مام إهذا االهت

وٕانما یتدخل هذا األمر في وضعها المتمیز في الفكر اإلسالمي  ،جدة لهم فحسب

فأهمیة السیدة فاطمة علیها السالم تنبع من تفسیرهم لبعض  ،الشیعي بصفة خاصة

علیه وـسلم اـلـتي تـمنح اـلـسیدة اـهللاـ  صلىحادـیـث اـلـنبي أـآیـاتـ اـلـقرآـن اـلـكریـم وـبـعض 

بقیة أخواتها على األقل على من سواها و على   فاطمة علیها السالم خصوصیة وتمیزاً 

وقـد أخـذواـ كل هـذه الـمعاني مـن الـمصدریـن  ،اهللاـ علیه وـسلم صلىمن بناتـ الـنبي 

كما أخذوا من كتب الصحاح الخاصة بأهل  ،القرآن والسنة –كما أسلفنا  –األولین 

 ،واضحاً  توفیقیاً  في هذا اتجاهاً  ىونر  ،ماجة وغیرهم ابنالبخاري ومسلم و  السنة نحو

في مسألة أخذ السنة  كبیراً  سالم لدیهم توقفاً من علماء اإل الرغم من أن عدداً على و 

 ،نــ اــلــمراــغــنة فــي ظــني لــم یــتوقــفواــ عــند ذــلــكأــإــالــ  ،ــمــن كــتب اــلــسنة اــلــخاصة بــالــشیعة

التي هي عند  ىقامها أهل السنة واألخر أ  فأخذوا من كتب السنة جمیعها تلك التي

  نجده في العالم السني. ما إلى الشیعة وفي هذا تسامح كبیر بالنظر 

 ئكما سیالحظ القار  ،تباع الختمیةأ  ىلد إال أن األخذ عن كتب الشیعة لیس غالباً 

في كتب  فمعظم هذه األحادیث رویت أوالً  ،الكریم من هوامش التحقیق لهذا المخطوط

والدر  ،ثیراأل بننحو أسد الغابة ال ىثم في مؤلفات أخر  –كما ذكرنا  –ح الصحا

وغیرها. إن  ،وحلیة األولیاء لألصبهاني ،وذخائر العقبي للطبري ،المنثور للسیوطي

على جمیع المسلمین أمر یختص ب ) هراء (علیها السالماالهتمام بالسیدة فاطمة الز 

إال أن هذا  ،اضحة في فضلها ومكانتهااألحادیث الو إلى اختالف طوائفهم بالنظر 

وقد  ،إذا ما تأملنا مقاالت الشیعة في هذا الجانب ثراً وأ االهتمام یبدو أعظم وجوداً 

یــامــ كــأنــما عــقیدةــ خـاصة بــالــشیعة ـوـحــدهــم ـوـلــیس هــذا أـصبح هــذاــ اــألــمــر مــع تــقادــمـ اــألــ

  صحیحا.
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مكانة السیدة یدینا هو األول في العنایة بمنزلة و ألم یكن هذا المخطوط الذي بین 

 فلقد عرف الختمیة من خالل مؤلفات السید عبد ،الختمیة ىفاطمة علیها السالم لد

الدرة ( والذي كتب رسالة بعنوان  ) م١٧٧٩  -هـ ١١٩٣ت ( براهیم میرغني إاهللا بن 

اهللا المیرغني هو جد السید   والسید عبد ) الیتیمة في بعض فضائل السیدة العظیمة

لمی( محمد عثمان  انالختم) اـ وـقد وردـت  ،رغني مؤسس اـلطریقة الـختمیة في السودـ

) كما أورد ٢٤٠/  ٢( ترجمة له في كتاب الجبرتي عجائب اآلثار في التراجم واألخبار 

یدیه   علىوكان قد الزمه وتتلمذ  ،الزبیدي ترجمة له في معجمه ىتلمیذه السید مرتض

  ).٩(ثم بالطائف ةبمك أوالً 

 اــهــیم اــلــمیرغــني أــنــه كــانــ یــحتجب عــن اــلــخلق ـزـمــناً بــر إــاــهللاــ بــن   شتهر اــلــسید عــبدـوـقــد اــ

حتي صار یلقب بالمحجوب وقد ورث عنه هذا اللقب بعض من أحفاده فبرز  ،للعبادة

كما ترجم له الشیخ یوسف النبهاني في كتابه جواهر  ،بهذا اللقب ىبینهم من تسم

 اــهللاــ عــلیه  ـوـسلم اــلــذيــ أــخــذ تــرجــمته عــن صلىاــلــبحارــ فــي فــضائــل اــلــنبي اــلــمختارــ 

    .)١٠(قب كذلك بعفیف الدیناهللا یل وكان السید عبد ،الجبرتي

مصنفه في فرائض وواجبات اإلسالم لعامة  : اهللا العدید من المؤلفات منها  للسید عبد

) ١١( اــلــعقیدةــ ـوـاــلــفقه شرحــها ـوـتــكلم عــنهااــلــمؤمــنین ذــكــرهــ اــلــجبرتــي ـوـفــیه مــسائــل فــي 

هـ  ١٣١٥في بوالق سنة  وقد طبع ) اإلیضاح المبین بشروح فرائض الدین(   : وكتاب

وقد قام بتألیفه في  ) في نحر الروافض السهم الداحض (   : وكتاب  ،حةصف ١١٢في 

علیه وسلم اختصره   اهللا صلىوكتاب المعجم الوجیز في أحادیث النبي  ،هـ١١٦سنة 

بــریــز اــإلــاــلــذهــب  ىـوـقــد طــبع شرحــه اــلــمسمی ،ــر ـوـكــنوزــ اــلــحقائــقیمــن اــلــجامــع اــلــصغ

ین طبع شعر في جزأكما له دیوان  ،براهیم القاوقجيإلصاحبه محمد بن خلیل بن 

اهللا بن عباس   عبدكما  له مؤلف في مناقب سیدنا  ،صفحة ١٤٤هـ في ١٣٣٠سنة 

تحاف ومخطوط آخر بعنوان إ ،وهو مخطوط ) األنوار القدسیة(   رضي اهللا عنه بعنوان

ومـنه   ،تـعالىالـمطلب رضي اـهللا عنه   السعداـء بمناقـب سید الشهداـء حـمزة بن عـبد

بالظاهریة في دمشق وثالثة في مكتبة الحرم  ىنسخة بمكتبة جامعة الریاض وأخر 

فقد جعله في ذكر فضائل  ) الدرة الیتیمة( أما مؤلفه  . وغیرها من المؤلفات ،المكي

ـوـتــكلم عــن  ،ـــوـفــي عــرضــ جــانــب مــن سیرتــها ،ــاــلــسیدةــ فــاطــمة اــلــزهــراــءــ عــلیها اــلــسالمــ
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وقد قام بتحقیق هذا المؤلف  ،اردة في هذا الشأناألحادیث الو  ناً مكانتها ومنزلتها مبیّ 

 -هـ ١٤٠٥ان في سنة نف بتحقیقه في لببع المؤلَّ وطُ  ،السید محمد سعید الطریحي

المیرغني حفید السید عبداهللا  ) الختم( وقد اعتبر السید محمد عثمان  . ) ١٢م(١٩٨٥

یها طریقته عل ىبن التيالطرق  إحدىالطریقة المیرغنیة والتي أسسها جده  ،میرغني

مــنها اــلــنقشبندیــة  ىــطــرقــ أــخــر  إــلــى ـوـاــستمد مــنها أــفــكاـرـهــ ـوـمــددــهــ اــلــرـوـحــي بــاإلــضافــة 

  .والقادریة والجنیدیة والشاذلیة

  :ترجمة المؤلف

المشهور بأحمد  ،المخطوط الذي بین أیدینا قام بتألیفه الشیخ أحمد بن محمد النصیح

 إلى مغربي والذي ینتهي نسبه حمد بن إدریس الأباسم السید  وتبركاً  تشبهاً  ،بن إدریس

إدریس األكبر مؤسس دولة األدارسة بالمغرب والذي یتصل نسبه بالحسن بن علي 

هـ ١١٦٣وقد ولد السید أحمد بن إدریس المغربي في سنة ( ،) ١٣رضي اهللا عنهما (

وقد عاش في مكة لمدة أربعة  ،م)١٨٣٨  -هـ  ١٢٥٣وتوفي في سنة  ) م ١٧٥٠  -

ناك تلمیذه السید محمد عثمان الختم المیرغني والذي تعرف عشر عاما حیث قابل ه

أستاذه  إلى رشده بدوره ألهدل وقد أخذ عنه بعض األوراد فأإلیه بواسطة عبدالرحمن ا

أبرز تالمیذ السید  ) الختم( ) ویعتبر السید محمد عثمان ١٤أحمد بن إدریس الفاسي(

 ١٨١٢م الرشید ولد في سنة منهم إبراهی ،جانب آخرین إلى حمد بن إدریس الفاسي أ

ـوـمــحمد اــلــمجذـوـبــ قــمر اــلــدیــن مــن اــلــمجاذــیــب بــشمالــ اــلــسودــاــن  ،ــمــ بــمنطقة اــلــشایــقیة

 أعظم األثر في نشر ثقافة اإلصالح ومحمد بن علي السنوسي وغیرهم ممن كان لهم

 ،أساس اإلسالم في القرنین الثامن والتاسع عشر المیالدیینعلىوالتغییر االجتماعي 

 اـبـنتـوجـیه أـستاذـهـ   عـلىاـلـسودـاـنـ بـناءـ  إـلـى   ) اـلـختم( مـحمد عـثمانـ  وقـد جـاءـ اـلـسید

قیام ونشر  إلى كما خطط وعمد  ،ونشر في أثناء ذلك تعالیم أستاذه ،إدریس الفاسي

رتریا أطریقته الطریقة الختمیة التي عمت أجزاء من بالد السودان وصعید مصر و 

اطق السكوت والمحس وقد كان معظم روادها من شمال السودان في من ،والحبشة

والبدیریة وفیما بعد الشایقیة نتیجة لمجهودات السید محمد الحسن بن محمد عثمان 

  .واألبیض وفي شرق السودان اومناطق في غرب السودان في بار  ،الختم
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 إــلــى ـوـاــلــذيــ یــنتمي  ،ــأــوــ أــحــمد بــن إــدـــرـیــس اــلــسودــاــنــي ،ــأــمــا أــحــمد بــن مــحمد اــلــنصیح

في القبائل  ،المجموعة الثانیة ،علیةجلمجموعة الجماعة الرباطاب الذین هم فرع من ا

وٕالیها یرجع عدد وافر من هذه القبائل نحو الشایقیة والمناصیر  ،العربیة في السودان

سیدنا  إلى ویري أفراد هذه المجموعة أنهم ینتمون  ،والمیرفاب والجموعیة وغیرهم

وافیة للمؤلف غیر ولیس بین أیدینا ترجمة  )،عبداهللا بن عباس (رضي اهللا عنهما

دریس بن محمد إحمد بن أفهو خلیفة  الخلفاء  ،بعض إشارات ملتقطة من هنا وهناك

دریس إحمد بن أویمكننا في ما یلي من حدیث أن نطلق علیه  –النصیح الرباطابي 

ومعناها  ،داریة في الطریقة الختمیةإ وخلیفة الخلفاء لقب أو رتبة روحیة و  –الرباطابي 

أـمـر اـلـطریـقة وـاـلـمشرفـین عـلیها وـاـلـذیــن   عـلىأـوـ كـبیر اـلـنقباءـ اـلـقائـمین كـبیر اـلـخلفاءـ 

ه الحضرة ساسه ولبنتأیتابعون نشاطها الروحي والفكري واالجتماعي في هیكل إداري 

سرةــ فــي حــركــة اــألــخــواــنــ اــلــمسلمین أــوــ اــلــخلیة اــلــتي تــكون ـوـهــي نــظامــ أــشبه بــنظامــ اــألــ

  .وجد خلفاءوفي كل منطقة من مناطق الختمیة ی ،للعمل أساساً 

) أي هو ممثل عنه ١٥(   ) خلیفتي كذاتي(   : یقول ) الختم( وكان السید محمد عثمان 

في منطقته والناطق الرسمي باسمه في تلك المنطقة وخلیفة الخلفاء یكون تحته عدد 

ـوـكــما قــلت فــإنــ  سیرةــ أــحــمد بــن إــدـــرـیــس  ،ــمــن مــقامــهم  عــلىـوـمــقامــه أــ ،ــمــن اــلــخفاءــ

اإلبانة النوریة في ( ونحد في مقدمة كتابه  ،جدا الرباطابي التي بین أیدینا مقتضبة

السید  ) هو خلیفة خلفاء القطب(   : تعریف مختصر به ) شأن صاحب الطریقة الختمیة

وـلـد بـمدیـنة أـتـبراـ بـقریــة  ،ــإـدـرـیـس اـبـنمـحمد اـلـحسن اـلـمیرغـني اـلـخلیفة اـلــملقب بـأحـمد 

السید  ) اإلمام( اء ید والده الخلیفة الملقب بالنصیح خلیفة خلف  علىالسیالة حفظ القرآن 

ـبــربــر  ) مــحمد عــثمانــ اــلــمیرغــني (ــاــلــختم بــشمالــ اــلــسودــاــنــ بــجهاتــ شنديــ ـوـأــتــبراــ ـو

لختمیة بـتلك  ) الـختم(   یـدیه بـأمر  عـلىوهـو الذيـ سلك الـطریق  ،ـوالـرباطـاب أـغلب اـ

هـ بسواكن  ١٣١٦وقد توفي الخلیفة أحمد بن إدریس طیب اهللا ثراه سنة  ،الجهات

  ).١٦بشرق السودان (

ونجد في  ،ة الموجودة أوردها حفید أحمد بن إدریس الرباطابي للتعریف بههذه الترجم

نه وعن أسرته وعن متن كتابه اإلبانة لمحات أشار إلیها المؤلف تعطینا فكرة أكبر ع

الختم)، فمن ذلك أورد ( ستاذه السید محمد الحسن بن محمد عثمان اتصاله وقربه بأ
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خلفاء السید محمد عثمان (الختم) بجهة  ترجمة محدودة لوالده ذكر فیها أنه خلیفة

بخلیفة خلفائي من فازوغلي  كان یخاطبه ) الختم( ویحكي عن والده أن السید  ،أتبرا

  :سكندریة كما كتب إلیه بیتین من الشعر جاء فیهمااإل إلى 

  كذا مسا والزم لذكر اهللا صبحاً       نصیح القوم دم بنصیحة     یا

  وجانب لمن أسا ىووالي لمن وال     ىفت فوق التالوة یا وكن عاكفاً 

أي  –نه غني كان یقول في والده بعد موته إكما ذكر أن أستاذه محمد الحسن المیر 

؟ من هــذهــ اــلــخیمةخــیمة عــظیمة مـن نــورــ تــحت اــلـفراــشــ فــقلت لـ ىـــرـأـ –مـحمد اــلــحسن 

 إدریس من ذلك أن یبین منزلة والده ابن) وقد أراد ١٨( م محمد النصیحلخلیفتك : فقالوا

الذي التصق باسمه من السید  ) النصیح( وقد أخذ والده لقب  ،ةعند السادة المراغن

وكان عادة الختم أن یلقب المقربین من أتباعه بألقاب ذات  ،) الختم( محمد عثمان 

وفي الواقع لقد كانت  ،دالالت صوفیة نحو النقیب والمبشر والصافي والصفوة وغیرها

في كتاب اإلبانة  ونجد هذا أیضاً  ،المیرغني ألسرة النصیح منزلة عظیمة عند آل

من تالمیذ السید  أن عمه إبراهیم وقد كان فقیهاً  ،إدریس الرباطابي حیث یذكر ابن

  .)١٩(كسال إلى بل ومن المالزمین لخدمته وسافر معه  )الختم(

 ،كما تحدث في نفس المصنف عن جده أنه كان من المهتمین بأمر العلم الشرعي

سف الطریفي من مشائخ ید الشیخ یو   علىر خلیل في الفقه المالكي وقد درس مختص

دریس الرباطابي  كبیرة عند إلقد كانت منزلة أحمد بن  . ) ٢٠السودان ( القادریة في

لمیرغـني وظـل لـفترة  ،ـآلـ الـمیرغني لسید مـحمد الـحسن اـ فـلقد كانـ من أـبرزـ تـالمیذ اـ

كما الزم السید  ،) ٢١( عةى في صالة الجمبمسجده الشهیر بكسال حت إماماً  يصلی

حداث ثورة الجهادیة السود ضد الحكومة أمحمد الحسن بتلك المنطقة وقد شهد معه 

السید محمد إلى ن الحكومة التركیة أرسلت أوذكر في هذا اإلطار  ،هـ١٢٨١في سنة 

متثلوا المقاتلین أن یكفوا عن القتال فا فحضر وطلب من ،الحسن لیوقف ثورة الجنود

لسید مـحمد اـلـحسنإـ اـبـنوـعـدهـا  ،نـته عـندهـمألمـرهـ لـمكا  .) ٢٢( دـریـس مـن كـراـمـاتـ اـ

فلقد جاء ضمن الوثائق التي  ،وحادثة ثورة الجنود السودانیین ثابتة في تاریخ السودان

 ،المجید في كتابه التربیة في السودان  العزیز أمین عبد  اعتمد علیها الدكتور عبد

جتهد في إخماد الفتنة التي وقعت بكسال الجزء الثالث أن السید الحسن المیرغني قد ا
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بـعد وـفـاةـ اـلـسید  ١٢٨٦نـ سنة رـمـضا ٨وـاـلـوثـیقة كـتبت في  ،ـوأـظـهر غـیرهـ فـي ذـلـك

  .)٢٣(الحسن

  :ثقافته

لمذكـورـةـ عن اـلـمؤلف أـنـه تـلق  ال لترجـمة اـ باً  ىیـتضح من خـاللـ اـ  ىمـن اـلـعلم سو  أبـواـ

في التصنیف یدرك  وأسلوبه ،شعره ولغته في الكتابة علىولكن المطلع  ،حفظه للقرآن

، كتاباته إلى ویتأكد لنا من خالل النظر  ،غیر القرآن ىأخر  أنه ربما طالع علوماً 

فیما  ،طالع عظیم الثقافة فیما یتصل بمؤلفات الصوفیة خاصةكذلك أنه واسع اال

ابن یزید الفارض و  ابنعربي و  ابنأقوال  إلى في كتاباته إشارات  كتبه مشائخه فترد

التي ذكر  ) كما لدیه معرفة واسعة بمؤلفات محمد عثمان (الختم ،) ٢٤( البسطامي

 ،كثیرة العدد( وقد وصفها بأنها  ،المدرك لما قرأ ئوتحدث عنها حدیث القار  منها جانباً 

ال بإذن إ(   لیفاً وقال إن (الختم) الیؤلف تأ ) لهیة المشهدإ  ،محمدیة السند ،غزیرة المدد

الختم   مؤلفات محمد سر  علىطلع ا ا) كم٢٥( ) صریح محمدي ووارد إلهي أحمدي

النور البراق في مدح النبي المصداق (   وذكر منها شرح ،الختم)(   بن محمد عثمان

فاد من السید من مؤلفات بعض ممن أ كما ذكر جانباً ، ) ٢٦(الختم)(  لمحمد عثمان

  ).٢٧(خ إبراهیم الباجوري من علماء مصرنحو الشی ،(الختم)وأخذ علیه

  :مؤلفاته

 ،مد بن إدریس الرباطابي أبرز من وثقوا لتاریخ الطریقة الختمیة في السودانیعتبر أح

والذي  ) اإلبانة النوریة في شأن الطریقة الختمیة( ولدیه مصنفه األهم في هذا الجانب 

مــ مــن نــسخة خــطیة ـوـجــدت ١٩٨٢بــواــسطة اــلــمكتبة اــإلــسالمــیة فــي اــلــعامــ  طــبع أـــوـالًــ 

بروفیسور بتحقیق من   ىم طبع مرة أخر ث ،م)١٩٦٨ت ( المیرغني   علىبمكتبة السید 

سلیم كانت   إال أن النسخة التي اعتمد علیها أبو ،(رحمه اهللا)  سلیم  محمد إبراهیم أبو

كما أن التحقیق وردت فیه بعض  ،سقطت العدید من صفحاتهانسخة ناقصة حیث أ

 ،طاألخطاء فیما یتعلق بالترجمة لبعض الشخصیات التي ورد ذكرها في متن المخطو 

ــیــة ـوـاــسعة بــتاـرـیــخ  ،ــكــبیراًــ  الــ أــنــه فــي خــالصته یــمثل جــهداًــ إــ مــن عــالــم عــظیم لــه دـــرـا

ألكبر سفر في  ىأشمل وأوف لكن یؤمل في هذا اإلطار أن یظهر تحقیقاً  ،السودان
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الرغم من أهمیة هذا المؤلف إال أن بعض الذین كتبوا في تاریخ  علىو  ،تاریخ الختمیة

  ).٢٨من هؤالء جون فول( ،فیه عند كتابتهمالختمیة لم یتعرفوا إلیه ولم ینظروا 

 ردة في هذا الكتاب فاقتطفوا منها جزءاً استفاد بعض الناشرین من المعلومات الو اوقد 

مناقب (   : نشروه في كتاب منفصل من ذلك الكتاب الخاص بالسید الحسن وعنوانه

حمد أ  ونشره محمد زغلول الوطني. وللسید ،)السید محمد الحسن المیرغني أب جالبیة

اـلـمنزهة لـروـحـ سادـتـنا  ىـاـلـدعاوـ ( نحو مـصنفه  ىـبن إـدـرـیـس الـربـاطـابـي مؤلـفاتـ أـخـر 

 ،وقد أشار لي به األستاذ علي هاشم علي نولم أطلع علیه ) المراغنة آل  بیت النبي

إلى شار ، وقد أوهو من الناشطین في االهتمام بجمع والعنایة بتراث الختمیة العلمي

ولكنه  ،برغن) بالنرویج( وذكر أنه موجود بجامعة  ،مر أبوسلیو سیبروفهذا المخطوط 

إشارة   علىوقد اعتمد في هذا  ،إدریس الرباطابي ابنمن دیوان  ىأنه نسخة أخر  ىرأ

یــدـرـيــ إــنــ كــانــ یــتضمن كــل شعرهــ أــم   ـوـقــالــ إــنــه الــ ،ــمــن اــلــدكــتورــ عــلي صالــح كــراــرــ

أــن إــلــى مــن اــلــمؤلــفاتــ اــلــتي لــم یــردــ مــنها إــشاـرـةــ  سلیم عــددــاًــ   بــو،ــ كــما اــعــتبر أــبــعضه

إال أنه عدها من مؤلفاته وهي مقدمة من تاج  ،ادریس الرباطابي ابنصاحبها هو 

سلیم یدل   أبو ىبمعزل عن تاج التفاسیر وأسلوبها كما رأ وقد طبعت أیضاً  ،التفاسیر

 ابن  ) األقرب( وكتاب مناقب السید محمد عثمان  ،دریسإ  ابنأن كاتبها هو   على

وقد  ،وحجمه ثمانون صفحة ،بطال الختمیةاب أسید محمد الحسن وهو یرد في كتال

) ٣٢  -١١نــشرهــ ـزـغــلولــ مــحمد اــلــوطــني ـوـیــتضمن مــناقــب اــلــسید اــلــحسن (ــصفحة 

  طلع علیه.أولم  ،)٧٩ -٣٣صفحة (ومناقب محمد عثمان 

دیوان الطود الراسخ والعلم الشامخ) فإن أبا سلیم ( :دریس والذي عنوانهإ ابنأما دیوان 

والدیوان موجود بدار الوثائق  ،ادریس ابنولیس كل شعر أنه طرف من الدیوان  ىیر 

من ویتكون من تسع أوراق بالحجم الكبیر ویتض ،متنوعات ١/٢٤/٢٨٦القومیة بالرقم 

  ).٢٩(بیتاً  ٣٦٢قصائد مجموع أبیاتها 

یعتبر أحمد بن أدریس الرباطابي كذلك من أبرز شعراء الختمیة الذین دبجوا القصائد 

خــاصة تــلك اــلــتي تــبرز  ،ــتــباعــنشد بــعد ذــلــك بــواــسطة اــألــلــت ،ــفــي مــدحــ آــلــ اــلــمیرغــني

یراد أشعاره في مؤلفاته ویستشهد بها في عدد وهو یكثر من إ ،مناقبهم وتشهد بفضلهم

  .من المواضع
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ویكثر في قصائده من التوسل بآل المیرغني كعادة المتصوفة في التوسل بشیوخهم 

كما تتضمن  ،قاد خصومهموربما كذلك من أوضح ما عرضهم النت ،وطلب النصرة

 عــلىوـدـالـالـتـ بـاطــنیة تـبین أـطـالعـه اـلـواـفـي  ،ـإـشارـاـتـ صوفــیة عـمیقة  عـلىقـصائـدهـ 

بطریقة  –طار كتابته للشعر في إ –وفیما یبدو أنه متأثر  ،أصول التصوف الفلسفي

وربما تأثر كذلك بمنهج السید جعفر الصادق ، الختم) في النظم( السید محمد عثمان 

وله دیوان في  ،وضح شاعر في بیت المیرغنيوالذي یعد أ )،لختما( بن محمد عثمان 

ریاض المدیح وجالء كل ذي ود صحیح  : اهللا علیه وسلم عنوانه صلىمدح النبي 

ادریس شعر جید في  ابن)، وشعر ٢٨وشفاء كل قلب جریح في مدح النبي الملیح(

ده في ذي تجما في الكسر الإ  ،لكن تعتریه بعض العیوب الواضحة ،موسیقاه وجرسه

كما  ،اء وغیرهقو نحو اإل ،القافیة وحرف الروي أو في مما یعرف بعیوب ،هبعض أبیات

وهذا أفسد علیه  من المعاني الصوفیة وأدخلها إدخاالً  كبیراً  أنه حشد في شعره عدداً 

جهة العموم إن شعره على   ،عیب التعقید والمعاني المركبة إلى من شعره وقاده  جانباً 

 ،إدریس ابنشعار التي وجدت عند السودانیین في القرنین اللذین سبقا مختلف عن األ

  .نظمه أولئك ما إلى بالنظر  ،فنحن نالحظ التطور الكبیر في شعره

  قال یمدح السید محمد الحسن:

  اإلمام الذي یسمو به الدینعلى      مني سالم بذكر اهللا مقرون    

  بر بسر اهللا مشحونمرحمة الرحمن ح  شمس الهدایة بحر الجود   

  جاء الحیاة به والسین والنون     لهي الذي فخرت   فلك الكمال اإل

  بحر الحقائق قلب الحق یس         األوقات مقتفیاً  ىمد زال دوماً  ما

  )٣٠(فلك العلیاء تمكینعلى رامل یعسوب الفضائل من   له غیث األ

  :وصف المخطوط

ـوـمــسطرة  ،ــسم ٢٣×  ١٧متوسط )ــ صفحة مــن اــلــحجم اــلــ٢٣یــقع  اــلــمخطوطــ فــي (ــ

ومظهر  ،في كل صفحة كتبن بعنایة ودقة سطراً  ١٤فهي  ،تتغیر  المخطوط ثابتة ال

هذه مناقب السیدة (   : هي صفحة العنوان بدایتها ىالصفحة األول ،الترتیب فیها واضح

لصقت ورقة كتب علیها أ.) وفي نفس الصفحة ،فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین

فــهو أــخ  نـوـهـو مــن آــلــ اـلــمیرغــنی ،ـــوـیــبدوــ أـنــه مــالــكها اــلـسابــق ) مــیرغــني یمإــبــراـهــ( اـسم 
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العزب) أي ( واشتهر بلقب  ،اهللا المحجوب صاحبة المخطوط  السیدة فاطمة بنت عبد

حلفا  إلى رفاته  ، ثم نقلبمدینة حلفا القدیمة وقد دفن أوالً  ،ولم یتزوج األعزب إذ مات

ستاذ علي هاشم علي األ ىأصلها لد یوجد ،عتمدت علیهاوالنسخة التي ا ،الجدیدة

وكنت قد  ،حیث وجدت في مكتبته ،حمد عليأوهي من مقتنیات جده الخلیفة علي 

مــن  ،ـــوـنــسخ كــذلــك مــن تــلك اــلــنسخةصوـرـةــ سابــقة مــن ذــاــتــ اــلــمخطوطــ عــلى حــصلت 

لمعروفة فـي بـیوتات الختمی ىاهللا عـثمان وهو كذلـك من إحد  حـمد عبداألستاذ أ ة اـ

وتعود  ة ایضاً أسرة ختمیة عریقستاذ علي هاشم فهي رة األأما أس ،شمال السودان

في منطقة نوري بالقرب من  صلىوسكنهم األ ،قبیلة الشایقیة فرع كنانة إلى جذورها 

شرق  إلى وقد هاجر جدهم الخلیفة علي في وقت باكر  ،مروي في شمال السودان

ج السر بن محمد لتحاق بأحد مشائخ الختمیة هناك وهو محمد عثمان تاالسودان لال

فغادرها  ،ن توفيأ إلى وظل معه في منطقة سواكن  ،) م١٩٠٣ت سنة ( الختم   سر

 )المحجوب( اهللا المیرغني   حد أتباع السید عبدوأ أم درمان حیث أصبح تلمیذاً  إلى 

بآل المیرغني وبمحبتهم  درمان متصالً  موظل الخلیفة علي بأ ،م)١٩١٢ت سنة ( 

  .م١٩٦٨في العام على ألالرفیق ا إلى ن انتقل أإلى 

وله  ،خاصة فیما یتعلق بالتصوف ،سالمیةنه كان من المهتمین بالمعارف اإلأویبدو 

ستاذــه كــما لــه مــناقــب كــتبها عــن أــ ،ــخــالصة اــلــتصوفــ : مــؤلــف فــي هــذاــ اــلــعلم عــنواــنــه

سر اــلــسر فــي مــناقــب اــلــسید مــحمد عــثمانــ تــاج (   : مــحمد عــثمانــ تــاجــ اــلــسر عــنواــنــها

  .)السر

 ٥انتهت بیوم الجمعة الموافق (   : مخطوطة فهو كما ذكر في تذییلهاأما ناسخ هذه ال

 ،حــمداــلــرحــمن بــن أــ  ـرـسولــه عــبدیــد كــاتــبها اــلـفقیر هللاــ ـوـ عــلى هـــ  ١٣٤٧رـمــضانــ سنة 

الرحمن   وعبد ،محجوب میرغنياهللا ال  ومالكتها السیدة فاطمة بنت األستاذ سیدي عبد

د للسی وقد كان تلمیذاً  ،نيد أتباع السادة آل بیت المیرغبن أحمد هذا هو كذلك أح

وقد  ،حمد بن محمد عثمان بن محمد الحسنم) وهو أ١٩٢٨ت ( أحمد المیرغني 

د عاش  في فترة وق ،) ١٩٦٨ت ( كانت له صالت بكسال أكبر من أخیه السید علي 

ولكنه وكما قیل عنه ظل طیلة  ،م درمان في حال أشبه بحال األسیرالثورة المهدیة بأ

الرحمن بن أحمد   والسید عبد ،یذكرها بسوء  یة دولة المهدیة البعد نها ىحیاته وحت
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مــن  لـه اـهـتمامـاتـ عـلمیة وـقـد أـصبح أـیـضاً  وـهـو أـیـضاً  ،ـتـلمیذ اـلـسید أـحـمد اـلـمیرغـني

  .اهللا المحجوب أتباع السید عبد

اهللا میرغني المحجوب   وقد نسخ هذا المؤلف لصالح السیدة فاطمة بنت السید عبد

والدة السیدة فاطمة هي السیدة نفیسة بنت السید محمد و  ،م١٩٤٨توفیت في العام 

ة سكینة محمد النصیح أي ابنوالسیدة نفیسة هي  ،الختم)(   الحسن بن محمد عثمان

اــهللا   أـنــها اــخــت أــحــمد بــن إــدـــرـیــس مــؤلــف هــذاـ اــلــمخطوطــ ـوـقــد كــانــت فــاطــمة بــنت عــبد

دي في وقد ولدت بمدینة شن ،یت المیرغنيبالمحجوب تعد واحدة من أبرز سیدات ال

ــبــنیــد عــلى ـوـقــد دـــرـست اــلــقرآــنــ  ،ــهـــ١٢٩٧سنة  إــدـــرـیــس اــلــربــاطــابــي مــؤلــف هــذا  ا

فهما  ،ثنان لهما صلة قرابة بالبیت المیرغنيید الخلیفة المتوكل واالعلى و  ،المخطوط

زوجت من وت ،براهیمید أخیها السید إعلى كتب التصوف  كما درست ،أخوال أمها

السیدة  إلى والسید علي باإلضافة  ،نه ذریةنها لم تنجب مالسید علي المیرغني إال أ

وهي  ،میرغنيفاطمة تزوج زوجتین ثانیتین وواحدة من هؤالء السیدات لیست من آل ال

ة بنت مأما زوجته الثالثة فهي فاط ،االنقریاب ولم تنجب له شیئا نفیسة من أهل أمه

السیدة زینب ووالدتها  الختم)( ي بن جعفر بن محمد عثمانر كالسید جعفر بن السید ب

ائه ابنالختم)، وهي أم (   الختم بن السید  بنت السید تاج السر بن السید محمد سر

اء آخرین هم السید إبراهیم بنأاهللا المحجوب   وللسید عبد ،ةأحمد ومحمد عثمان ونفیس

وهو من أم غیر سودانیة من  –ذلك  إلى كما أشرنا  –المدفون في حلفا الجدیدة 

اهللا المحجوب دور كبیر في الطریقة الختمیة إال أنه كان   عبد لقد كان للسید ،الیمن

وله أتباع عدیدین خاصة في شمال السودان منهم الشیخ محمد  ،یغلب علیه الجذب

 إلى   اهللا المحجوب  عبد وقد حضر ،علي العجیمي مؤسس الطریقة العجیمیة وغیرهم

أن  إلىفلبث معه  من الحجاز بطلب من السید محمد الحسن بكسال السودان قادماً 

ته اـلــسیدةــ فــاطـمة فــلقد تــولــت اــبــنأــمـا  ،ــعـلیه ـوـحــضر دـفــنه صلىتـوفــي اــلـسید اــلــحسن فــ

واشتهرت بأنها  ،بعض شئون الطریقة بعد وفاة والدها خاصة في منطقة أم درمان

ستمرت كذلك وقامت برعایة خلوة أبیها وا ،العلم والتعلیمعلى سیدة كریمة حریصة 

في سیرتها وحیاتها یعددون كتب بعض أتباع الختمیة مناقب  وقد ،أن توفاها اهللا إلى

  ).٣١(مآثرها



 ١٨

ــ ــلــدیــنيالــأــمــا اــلــدـوـرــ ا نــ هــذا أــاــلــذيــ قــامــ بــه هــذاــ اــلــمخطوطــ فــیتمثل فــي   جــتماعــي ـوـا

عند وفاة واحدة من سیدات البیت المیرغني وتتم قراءته عند  ىالمخطوط كان یقرأ ویتل

  .الدفن



 ١٩

  :هوامش المقدمة

كتاب الطبقات في خصوص األنبیاء والصالحین  ،محمد النور بن ضیف اهللا -١

یوسف  ،بروفیسورعلق علیه وقدم له حققه و  ،والعلماء والشعراء في السودان

  .ص  ،م١٩٧١جامعة الخرطوم  ،دار الطباعة ،ىط أول ،فضل حسن

كــتابــ فــي طــریــق أــهــل اــهللا  ) تــحقیق(   ،ــرــ)ــسلیم (ــبــرـوـفــیسو  مــحمد إــبــراــهــیم أــبــو -٢

 ،ي الدقالشحب الربابة إسماعیل بن الشیخ مكصالمؤلفه  ،والسیر به ساهل

 .١١ص ، )بدون تاریخ (الطابعون شركة دار الحكمة للطباعة والنشر 

 .٢٢٣ص  ،مرجع سابق ،محمد النور ضیف اهللا -٣

 .٢٤٥ص  ،نفسه -٤

 .١٠٤ص  ،نفسه -٥

 ،كــتابــ فــي طــریــق أــهــل اــهللاــ ) تــحقیق( )  رــبــرـوـفــیسو (   سلیم  بــراــهــیم أــبــوإــمـحمد  -٦

 .١ص  ،مرجع سابق

 .٣ص  ،نفسه -٧

 ،ىط أول ،رض والحیاة والناساأل ،الحامداب )،طارق أحمد عثمان (دكتور -٨

 .٥٣ص  ،م٢٠٠٤ ،)١إصدارة رقم( ،سلسلة إصدارات سد مروي

تــحریــض اــألــغــبیاءــ فــي اــالــستغاثــة بــاألــنــبیاء  ،ــوبــ اــلــمیرغــنيعــبداــهللاــ اــلــمحج -٩

 ،طـ ثـانـیة ،ـضمن اـلـرسائـل اـلـمیرغـنیة في آـدـاـبـ اـلـطریـقة اـلـختمیة ،ـواـألـوـلـیاءـ

 .٤ص  ،١٩٧٩ ،لبابي الحلبي وأوالده بمصرا ىمصطف

جـــواــهـــر اـــلــبحارـــ فـــي فــضائـــل اـــلـــنبي  ،ـــسماعــیل اـــلـــنبهانــيإـــیــوسف بـــن  -١٠

 ،اــلــبابــي اــلــحلبي ىمــصطف ،ــاــلــجزءــ اــلــثانــي ،ــاــهللاــ عــلیه ـوـسلم صلى  ،ــاــلــمختارــ

 .٤٥ -٤٤صفحات  ،م١٩٦٠

كتاب الدرة الیتیمة في بعض فضائل  ) تحقیق( محمد سعید الطریحي   -١١

بــیرـوـت  ،ــىطــ أـــوـلــ ،ــاــهللاــ بــن إــبــراــهــیم مــیرغــني  فه عــبدلــمؤلــ ،ــاــلــسیدةــ اــلــعظیمة

 .٨ص  ،١٩٨٥ ،مؤسسة الوفاء

 .١١ ،١٠ ، ٩ ،٨صفحات  ،نفسه -١٢



 ٢٠

مدرسة أحمد بن إدریس المغربي وأثرها  ) دكتور( براهیم إمحمد  ىیحی  -١٣

 .٤١ص  ،م١٩٩٣دار الجیل  ،بیروت ،ىط أول ،في السودان

 .٣٤٥ص  ،نفسه -١٤

ــ ،ــمــحمد أــحــمد حــامــد -١٥ ــلــختمیة اــلــعقیدةــ ـوـا ــانــیة ،ــلــتاـرـیــخ ـوـاــلــمنهجا  ،طــ ث

 .١٣٨ص  ،م١٩٨٧دار المأمون  ،الخرطوم

 .ص ج ،مقدمة الكتاب ،أحمد بن إدریس بن محمد النصیح -١٦

 .٢٦ص  ،نفسه -١٧

 .٢٧ص  ،نفسه -١٨

 .٧٣ص  ،نفسه -١٩

 .٧٥ص  ،نفسه  -٢٠

 .٦٤ص  ،نفسه -٢١

 .٥٨ ،٥٧صفحات  ،نفسه  -٢٢

التربیة في السودان واألسس  )،دكتور( المجید   العزیز أمین عبد  عبد -٢٣

مــن أـــوـلــ اــلــقرن  –مــجلد اــلــوثــائــق  –جــتماعــیة ـوـاــلــنفسیة اــلــتي قــامــت عــلیها اــالــ

اــلــطبعة اــألــمــیریــة  ،ــاــلــقاهــرةــ ،ــنــهایــة اــلــقرنــ اــلــتاسع عــشر إــلــى اــلــسادــســ عــشر 

 .١٧٨ص  ،١٩٤٩

 .٨٠ ،١٨صفحات  ،نفسه -٢٤

 .٨٢ص  ،نفسه -٢٥

 .٨٧ص  ،نفسه -٢٦

 .٣٩ص  ،نفسه -٢٧

إصدارات مركز  ،الطریقة الختمیة في السودان ،طارق أحمد عثمان -٢٨

 .٢٤٦٩ب  ،ص ،١٩٩٨ ،لبحوث والدراسات اإلفریقیة ا

اإلبانة النوریة في شأن  ) تحقیق،() ربروفیسو ( سلیم   محمد إبراهیم أبو -٢٩

 ابنلمؤلفه خلیفة الخلفاء أحمد بن أحمد المشهور ب ،صاحب الطریقة الختمیة

 .٣٧ص  ،م١٩٩١بیروت دار الجیل  ،ىط أول ،إدریس الرباطابي



 ٢١

ـرـیــاضــ اــلــمدیــح  ،ــىدیــواــنــ اــلــكبیر اــلــمسماــلــ ،ــجــعفر اــلــصادــقــ اــلــمیرغــني -٣٠

 ،ـوـجــالءــ كــل ذــيــ ـوـدــ صحیح ـوـشفاءــ كــل قــلب جــریــح فــي مــدحــ اــلــنبي اــلــملیح

هـ /  ١٣٥٢  ،البابي الحلبي وأوالده بمصر ىمصطف ،اهللا علیه وسلم صلى

 .م١٩٩٣

ص  ،مرجع سابق ،اإلبانة النوریة ،أحمد بن إدریس بن محمد النصیح -٣١

٦٨. 

الحقیقة السافرة في حیاة الشریفة  ،ويممحمد الحسن عثمان إبراهیم األ -٣٢

  .األصل بحوزة األستاذة علي هاشم وبیدي صورة منه ،مخطوط)(الطاهرة 



 ٢٢

وروح نبیك  ىخر ین دنیا وأهذه مناقب السیدة فاطمة الزهراء سیدة نساء العالم

 هرضواإلمدادات بقیت اهللا باهللا في أ محمد المجتبي درة الوجود ومنبع الفیض

  .وسماه آمین

  :١خطبةال

 سیدنا محمد ذاتاً على اهللا  صلىو  ،وختماً  به اإلعانة بدءاً  ،بسم اهللا الرحمن الرحیم

انك العظیم وحكمك القدیم اللهم إني أعوذ بوجهك الكریم وسلط  ،٢واسماً  ووصفاً 

 ،بحوله وقوته وأبتدي ببسم اهللا الرحمن الرحیم مستعیناً  ،ات الشیطانیةمن النزغ

حمده به له منه وٕالیه  والحمد هللا ،نه والولي لمن استوالهفإنه المعین لمن استعا

یثني علیه   العظیم الذي الذ هو الحي القیوم العلي إ ،كما یلیق بحضرته العلیة

اهللا   البیضاء والنور األزهري محمد بن عبدعلى والصالة والسالم  ،ه سواهحق ثنائ

ءــ اــلــبتولــ حــبیبة قــلبه بــي إــبــراــهــیم أــبــي اــلــزهــراــأــسید اــلــرتــبة اــلــوجــودــیــة أــبــي اــلــقاسم 

ذروة  إلى شریك له شهادة تفضي بقائلها  وأشهد  أن إله إال اهللا وحده ال ،٣وأحشاه

وـأـشهد أـنـ سیدنـا مـحمد عـبدهـ وـرـسولـه مـجلي  ،ـسنامـ اـلـمجد مـن اـلـحضرةـ اـألـحـدیـة

طاعتهما وال على وبعد فقد أمرني من تجب  ،یبلغ ذراه  العظمة اإللهیة الذي ال

نــجلي اــستاذــيــ اــلــسید  ٥ـوـسیديــ أــحــمد   ٤مــحمد عــثمانــ  تــسعني مــخالــفتهما سیديــ

جدتهما فاطمة على   جمع مناقباً أن أ ،٦محمد الحسن سمیر المشاهد اإلحسانیة 

 ىبعد أخر وذلك مرة  ،الزهراء سیدة نساء العالمین وخزانة المدد المحمدي ومأواه

م ثــ ،ـــوـقــلة اــلــدـرـاــیــة ـوـعــدمــ اــألــهــلیة ،ــفــتردــدــتــ فــي ذــلــك لــعظم اــلــخطب بــما أــمــراــ بــه

وـقـلت  ،ـوـبـنیها اـألـطـهارـ ،ـوـأبـیها اـلـمختارـ ،ـبـركـة فـیضهما اـلـمدرـاـرـعـلى اعـتمدتـ 

في  : نسبها والثاني : األول ،فصول وخاتمة ٧خمسة على ورتبتها  ،اهللاعلى البالغ 

فیما صح من فضلها من  : والرابع ،ورد فیه  في زواجها وما : والثالث ،والدتها

                                                 
 ألصل.ھذا العنوان جعلناه بدایة الكتاب وھو على عادة أھل زمانھ تقریباً، وھو لیس في ا  ١
ھذه دیباجة الطریقة الختمیة وقد اختص�ت بھ�ا وم�ن الواض�ح أن واض�عھا ھ�و الس�ید محم�د عثم�ان المیرغن�ي (الخ�تم) ال�ذي ل�م یس�تخدم   ٢

دیباجة شیخھ وأستاذه أحمد بن إدریس وھي في الغالب كانت عبارة عن التھلیل الكبیر ونصھ: ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا في كل لمح�ة 
 ما وسعھ علم هللا ). ونفس عدد

 المقصود وأحشائھ .   ٣
 م.١٨٨٦م وتوفي في سنة  ١٨٤٨مارس  ٤ولد في   ٤
 م.١٨٤٦ولد في سنة     ٥
 م.١٨٦٩ربما كان من المناسب أن نقول إن ھذا األمر بكتابة ھذا المخطوط تم بعد وفاة السید الحسن والذي كانت وفاتھ في   ٦
 أثبتناه. في األصل خمس فصول والصواب ما   ٧



 ٢٣

 ،لعلماء في أفضلیتها وارتضاهاألحادیث وبعض الكرامات وما عول علیه بعض ا

في وفاتها وعمرها وما خلفت من األوالد وما نسل منهم من الذریة وما  : والخامس

اــهللاــ عــلیه ـوـسلم مــن اــلــمقام  صلىیاءــ فــیما أــدـــرـكــته بــعض ـوـفــاتــه اــألـــوـلــقــالــه أــكــابــر 

  .١الحاجة في الفصول الخمسة لذكراه الراجح وما تمسعلى ومحل قبرها على األ

  ٢.)یم الرضوان علیها وأمدنا باالسرار التي أودعتها لدیهااللهم  أدم د (

                                                 
  الصواب لذكره ، وجعلھا ھكذا لتتمشى مع السجع الوارد عند نھایة كل عبارة .  ١
ھذه الزمة تتكرر، الم�راد منھ�ا ال�دعاء ، وھ�ي فاص�لة ب�ین ك�ل موض�وع والموض�وع ال�ذي یلی�ھ ، وفیھ�ا تنبی�ھ إل�ى االبت�داء بموض�وع    ٢

ان�ت تق�رأ بش�كل جم�اعي ، وأنھ�ا إنم�ا ص�نعت لتتل�ى وتق�رأ ف�ي مج�امع الس�ادة ك –أي ھ�ذه المناق�ب  –جدید، وفیھا ما یدل ایضاً على أنھ�ا 
 الختمیة ، وھذه الطریقة علي نھج مؤلفات الختمیة في األدعیة والصلوات ،



 ٢٤

  في ذكر نسبها الشریف :الفصل األول

 ىس روحها من أول أزواجه خدیجة الكبر أقول هي رضي اهللا عنها وأرضاها وقدّ 

وـحــكاه ،ـ ١اـهللاـ عـلیه وـسلم اــلـصدیـقیة صلىمـنها كـما شافــه بـه  اـلـتي لـم یـرزـقــ خـیراًـ 

ن النسب األعظم المحمدي المعروف المحرر في ونسبها رضي اهللا عنها هو عی

بن هاشم  المطلب  الذي هو سید الوجود محمد بن عبداهللا بن عبد ،اآلثار المرویة

  :سماعیل وأبیه خلیل اهللا وفیه قلت شعراً الذبیح إ ٕالىعدنان و  إلى

  وتحت وطأة ثقله بفضله     والمجد ثاوٍ  ٢نسب عال فوق السماك

  زال یرفل في برود  النور     والشرف العمیم منزها في نفسه ما

  طوله     حلل البهاء وتستقي من فضله تكسي المعالي من مواهب

  تجود الكائنات بمثله وأقسم هو وبر صادق         أن ال إلى

  بحضرة قدسهعلى الء بمحمد        إنسانه األتقد حاز هذا االع

  كل المجالي من أشعة شمسه  نور الوجود ونعمة الجود الذي  

  الذي عرض الوجود كذرة في عرشه         ٣دهر الدهور وسابق النور

  قدس الذاتي النزیه   المهلك األشیاء بناقد قد حكمهبیت التجلي األ

  برفعه قدره بداً (ي) فال تفي أ   ٤حدث والحرج عن الشأن العلي

  ه لوجههعلیه اهللا ماعنت الوجوه     الكامالت من الوجو  صلى

  وكذا علیه من السالم سالمة       ماعطر األكوان عابق نشره

  األكوان نعما طولهعلى واإلل األصحاب واألتباع         ما عمت 

  ٥ثالثاً  )اللهم أدم دیم الرضوان علیها وأمدنا باألسرار التي أودعتها لدیها(

                                                 
 یعني بھا السیدة عائشة رضي هللا عنھا ، ویشیر إلیھا في موضع آخر بعائشة الصدیقیة .  ١
 أي في السماء.   ٢
نھ بفكره النور المحمدي أو الحقیقة المحمدیة، وھي فك�رة قدیم�ة توض�ح بدای�ة خلق�ھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم وتفی�د أن�ھ في ھذا أشارة إلیما  ٣

صلى هللا علیھ وسلم كان نوراً في األزل وانتقل بین األنبیاء إلي ظھ�وره ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ، وق�د ق�ال بھ�ذا ع�دد م�ن العلم�اء ، وأغل�ب 
  د ، إال أن الحدیث الذي یدعم ھذا الرأي فیھ شك كبیر من جانب علماء السنة والحدیث.مشائخ التصوف علي ھذا المعتق

  جاءت في أصل المخطوط ، والصحیح أنھا زائدة.  ٤
  ) والصحیح ثالثا.٣في األصل (  ٥



 ٢٥

  في والدتها ونشأتها :الفصل الثاني

قــواــلــ بــخمس أـــوـفــق اــألــعــلى اــلــمشرفــة قــبل اــلــنبوةــ ـوـلــدتــ ـرـضي اــهللاــ عــنها بــمكة  

 إلىوربت ونشأت تنشأ في كنف العز والحبور وترفل في قالید النور  ،سنین عددیة

 إلـىالـغیب  ١رـويـ أنـ سبب بروـزهـا من خـزائـن ،أنـ بلغت مـن سؤددـ الـشرف أـعالهـ

ي یدي جبریل فعلى اهللا علیه وسلم  صلىأهداها له  تعالىأن اهللا  ،الحضرة الشهادیة

 ٢اهللا علیه وسلم یشم رائحة صلىفكان  ،صورة تفاحة من الجنة كما قال الراوي وحكاه

وبعد والدتها یقبلها ویشمها ویأنس  ،أن وضعتها طاهرة زكیة إلىالجنة من خدیجة 

  .  ٣بعرفها ویتهناه

صغرها بكثرة المحبة له والغرام به طبیعة على من بین بناته  تعالىاهللا  اهختصا

مالزمته ومباشرة أموره في كل ما یحبه على من الطاعة له والدأب  مزید ،وسجیة

 ىاهللا علیه وسلم وتزیل أذ صلىحداثة سنها تدافع وتذب عنه على وكانت  ،ویرضاه

اجد أبو جهل ومن معه المشركین كما في واقعة سال الناقة الذي وضعه علیه وهو س

في قلوبهم ویحرق من العدو فجاءت مسرعة وسبتهم بما یغیظ  ،٤شراكیةمن الفئة اإل

اهللا علیه  صلىخبرت رسول اهللا لطمها فأ ىحت أبا جهل بالكالم ماً یو  ٦وأكادت ٥أحشاه

فعرفته فذهبت بها إلیه وقال  ،ذیةن تخبر أبا سفیان بن حرب بتلك األوسلم فأمرها أ

ثم رجعت  ،هنت مراءفي محافل المجالس وأشا هوجهعلى لها اقتصي منه فلطمته 

سفیان من اقتصاصه لها   اهللا وسلم فأخبرته بما أكرمها به أبو صلىل اهللا رسو  إلى

تنس ذلك   اللهم ال : اهللا علیه وسلم وقال صلىفدعا له  ،من صاحب الطباع الردیة

وكانت والدتها خدیجة تخصها  . ٧الشهادة في سبیل اهللا إلىفآل أمره  ،ألبي سفیان

تها وتؤثرها بغایة المزیة ، لما تراه علیها بمزید من المحبة والكرامة أكثر من جمیع بنا

 اللهم أدم دیم الرضوان علیها( جناب اهللا  إلىواألداب وااللتفات  ٨من المكارم الفائقة

  .)ثالثاً ( )وأمدنا باألسرار التي أودعتها لدیها

                                                 
  في األصل خزاین.  ١
  في األصل رایحة.  ٢
  یقصد یتھنى بھا.  ٣
  یعني جماعة المشركین.  ٤
  لعدو.یقصد یحرق أحشاء ا  ٥
  الصحیح كادت.  ٦
  لم أعثر لھ على تخریج.  ٧
  في األصل الفایقة.  ٨



 ٢٦

  ورد فیه في زواجها وما :الفصل الثالث

اهللا علیه وسلم  صلى  ولما بلغت من العمر نحو خمسة عشر سنة بعد هجرتها معه

 صلىبكر الصدیق وعمر الفاروق لم یرد علیهما   خطبها أبو ،المدینة النورانیة إلى

اهللا  صلىبینما  : وفي اآلثار المرویة . ١هآلما شاهده في ذلك ور  اهللا علیه وسلم جواباً 

أنا  : فقال له ،قبله مثله ٢علیه وسلم في المسجد إذ هبط علیه ملك من السماء لم یر

یخصني ببشارتك بجمع  العرشیة استأذنت ربي أن ٤الموكلین بالقوائم ٣المالئكة أحد

فما استتم  ،أثري مرسل إلیك بذلك من اهللاعلى وهذا جبریل  ،الشمل وطهارة النسل

ربك یقریك  ،رسول اهللا  السالم علیك یا : نزل جبریل علیه السالم فقال ىكالمه حت

 ،یرة بیضاء فیها سطران مكتوبان بالنورووضع یده في حر  ،السالم ویخصك بالتحیة

ختارك ارض فهل األأعلى طلع قد ا تعالىإن اهللا  : لهفقال  هذا یاجبریل؟  فقال ما

 ٦ ووزیراً   ٥ختار لك أخاً فا طلع علیها ثانیاً ، ثم ایهم بنوره وهداهللناس كافة تزكّ  رسوالً 

؟ جبریل من هو  یافقال یا أخي  ،تك فاطمة من فوق سبع سماواته العلیةابنجه وزوّ 

 ٧عمك في النسب علي بن أبي طالب باب مدینة العلم ابنفقال أخوك في الدارین و 

اهللا علیه وسلم هذا جبریل أخبرني أن  صلىفدخل علي إذ ذاك فقال له  ،اهالقانت األوّ 

سرافیل والخاطب إ ،والمشاهد السنیةعلى جك بفاطمة في الملكوت األزوّ  تعالىاهللا 

علي  فخرّ  ،ؤهسماالولي رب العزة جل جالله وتقدست أومیكاییل و والشهود جبریل 

اهللا علیه وسلم خطبته  صلىثم خطب  ،بهذه النعمة اإللهیة هللا وسروراً  شكراً  ساجداً 

.  اــلــمحمودــ بــنعمته اــلــمعبودــ بــقدـرـتــه  اــلــحمد هللاــ : اــلــمعلومــة فــقالــ . آــخــر خــطبته  إــلــى.

خدیجة من  ج فاطمة بنتن أزوّ أمرني أ تعالىثم قال إن اهللا  ،الرواه ة عنالمصحح

عمائة مثقال من فضة إن رضي أربعلى شهدوا إني قد زوجته علي بن أبي طالب فا

                                                 
  في األصل رءاه.  ١
  في األصل یرى.  ٢
  في األصل المالیكة.  ٣
  في األصل بالقوایم.  ٤
اختالف ب� ٦/١٥٣، كن�ز العم�ل ١٦٨: ٢حدیث النبي صلى هللا علیھ وسلم لعلي: (أنت أخي وأن�ا أخ�وك ) تج�ده ف�ي: الری�اض النض�رة:   ٥

  في اللفظ.
وھذا المعنى مأخوذ من الحدیث: (أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم خرج إلي تبوك وخلف علیاً على النس�اء والص�بیان فق�ال: یارس�ول  ٦

ال هللا تخلفني من النساء والصبیان ؟ فقال رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم: (أم�ا ترض�ى أن تك�ون من�ي بمنزل�ة ھ�ارون م�ن موس�ى إال أن 
 ٣١٠: ٢، ص��حیح الترم��ذي  ١٣٧٥ط  ١٨٧: ٤ب��اب غ��زوة تب��وك، ص��حیح مس��لم  ٣:٥٤نب��وة بع��دي ) رواه األئم��ة الحف��اظ: البخ��اري 

) أن النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ق�ال لعلي:(أن�ت من�ي ٩كتاب فضائل الصحابة باب ( –مستدرك الصحیحین ، وجاء في صحیح البخاري 
   صلى هللا علیھ وسلم وھو عنھ راض.وأنا منك ) ، وقال عمر توفي رسول هللا

، وك�ذلك الح�اكم ف�ي  ٢/٣٧٧حدیث (أنا مدینة العلم وعلي بابھا ، فمن أراد المدینة فلیأتھا من بابھا ) رواه ابن عساكر في ت�اریخ بغ�داد   ٧
  وقال فیھ حدیث صحیح اإلسناد. ١٢٦: ٣مستدرك الصحیحین 



 ٢٧

برضیت وسجد  : فأجاب ،وٕاال فهو معلوم الرضا بذلك ،ستیفاء للصفة الشرعیةبذلك ا

ما اهللا علیه وسلم جمع اهللا شملك صلىفقال  ١لما أنعم اهللا به علیه وأواله آنفاً  كما مرّ 

قال  . سعد جدكما وبارك علیكما وأخرج منكما  الكثیر الطیب دعوات جامعة نبویةوأ

وأمر  ،اهللا علیه وسلم ولقد بارك اهللا علیكما وأجزل عطاه صلىأنس خادم رسول اهللا 

نــتهالــ مــنه سنة اــهللاــ عــلیه ـوـسلم بــإحــضارــ طــبق مــن بــسر ـوـأــمــر اــلــصحابــة بــاالــ صلى

    .دینیة

علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد  وفي حدیث مسلم عن جابر حضرنا عرس

 بیباً ز اهللا علیه وسلم  صلىلنا النبي  هّیأ  ،أحسن منه فما أطیبه وأهناه فما رأینا عرساً 

 وفي روایة الطبراني . ٢ثم دعانا لألكل بوجه طلق وصدر منشرح ونفس رضیة وتمراً 

 مبسوطاً  علي لم نجد في بیتها إال رمالً  إلىسماء قال لما أهدیت فاطمة أمن حدیث 

   .٣اهللا من متاع وأرضاهعلى فما أكرمه  ،ووسادة حشوها لیف وجرة وكوزاً 

 ىتــقربــ أــهــلك حــت  عــلي یــقولــ لــه الــ إــلــىاــهللاــ عــلیه ـوـسلم  صلىثــم أـــرـسل ـرـسولــ اــهللاــ 

 ثــم دــعــا عــلیاً  ،ــاــهللاــ فــیه ـوـهــمهم بــكلماتــ خــفیة ىفــجاءــ فــدعــانــا بــإنــاءــ مــاءــ فــسم ،ــتــیكماآــ

ر في ثم دعا فاطمة فجاءته تعث ،ل اهللاوسأ  صدره الفخیم ووجهه الكریمعلى فمسح 

سها ـوـبــین ثــدیــها ـوـقــالــ اــلــلهم أــعــیذهــا ـوـذـــرـیــتها مــن ـرـأــعــلى ثــوبــها مــن اــلــحیاةــ فــنضح 

  .حقه بالقبول وأرجاهفما أ ،فیاله من دعاء ،"القرآنیة الدعوة" ٤الشیطان الرجیم

ن یحدثوا مالئكة المقربین أأمر لیلة زواجها جبریل ومیكاییل وال تعالىوروي أن اهللا 

وأمر  ،والجنة أن تتزخرف والحور أن ترقص بعد أن تتزین بالزینة البهیة بالعرش

أن تنثر علیهم اللؤلؤ والرطب والدر األبیض  ىوأمر شجرة طوب ،الطیور أن تغني

 صلىیكون ذلك وقد شرح به صدره   وكیف ال ٥والزبرجد األخضر والیاقوت األحمر

 :فقال لها اهللا علیه وسلم یوماً  صلىلها وقد سأ ،ناهلم وفرح قلبه وقرت عیاهللا علیه وس
                                                 

تعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي ، فأشھدكم أن�ي ق�د زوجت�ھ عل�ى أربعمائ�ة مثق�ال فض�ة إن  حدیث الني صلى هللا علیھ وسلم: (إن هللا  ١
رضي بذلك علي والحدیث طویل ، وفیھ: (فتبس�م علی�ھ النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم ث�م ق�ال: ی�ا عل�ي إن هللا أمرن�ي أن أزّوج�ك فاطم�ة فق�د 

ھ السالم ): قد رضیت یا رسول هللا ، ثم إن علی�ا م�ال فخ�ر س�اجداً ش�كراً زّوجتكما على أربعمائة مثقال فضة إن رضیت ، فقال علي (علی
 لھ تعالى ، وقال الحمد � الذي حببني إلى خیر البری�ة محم�د رس�ول هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، فق�ال رس�ول هللا: ب�ارك هللا علیكم�ا وب�ارك

 ٢٩ذخ�ائر العقب�ي:  ٨٥ -٨٤والص�واعق المحرق�ة  ١٨٣رة ، فیكما وأسعدكما وأخرج منكم�ا الكثی�ر الطی�ب ) الح�دیث ف�ي الری�اض النض�
  .٥٧٤: ٥مرقاة المفاتیح 

  لم أعثر لھ على تخریج  ٢
  .٢٠٧: ٩وفي مجمع الزوائد  ٧٥: ٢الحدیث طویل رواه الطبراني ، وفي حلیة األولیاء   ٣
ا فاطمة علیھا السالم فقامت إلیھ وعلیھ�ا النقب�ة (ثم دع   :وفیھ  ٢٠٧: ٩ومجمع الزوائد  ٧٥: ٢من حدیث طویل ورد في حلیة األولیاء   ٤

  إزارھا فضرب كفاً من ماء بین ثدییھا وأخرى بین عاتقیھا وبأخرى على ھامتھا ثم نضح جلدھا وجسمھا ثم التزمھا).
  نس.بسنده عن أ ١٨٤: ٢وفي الریاض النضرة  ٢٠٦: ١وفي أسد الغابة  ١٢٨: ٤وفي تاریخ بغداد   ٩٥: ٥في حلیة األولیا   ٥



 ٢٨

یراها ما دامت في   وال رجالً  ىتر  أالّ  : الفورعلى فقالت له  ؟عز المرأة  ما ١یةابنی

فداها أبوها واستبانت  ،اهللا علیه وسلم صدقت صلىفقال  ،اهللا ىأن تلق إلىالدنیا 

اللهم ( من سواه  إلى  والركون لتفات لغیر اهللاسها عن االوأنفت نف ،شموخ همتها العلیة

  ).(ثالثاً  )أدم دیم الرضوان علیها وأمدنا باألسرار التي أودعتها لدیها

                                                 
  في األصل (بني ) والصواب ما أثبتناه.  ١



 ٢٩

  فیما ورد في فضلها من األحادیث والكرامات وأقوال العلماء :الفصل الرابع

من هذه  تعالىاهللا  ىلداهللا علیه وسلم بالكمال المطلوب  صلىرسول اهللا  اشهد له 

كمل مــن كــمل مــن اــلــرجــالــ كــثیر ـوـلــم یــ : اــهللاــ عــلیه ـوـسلم صلىفــقالــ  ،ــدــمــیةاــلــنشأةــ اــآلــ

روي أنه دخل  ١اهللا علیه وسلم صلىن وفاطمة بنت محمد النساء إال مریم بنت عمرا

واهللا  : فقال ؟كیف أصبحت  ،تاهابنعلیه الصالة والسالم یوما فقال السالم علیك یا 

 علیه وسلم وقال لها ال اهللا صلى  ىفبك ،٢ة أضرني الجوع مضرة قویةأصبحت وجع

ثم  ،اهللاعلى   منذ ثالثة أیام وٕاني ألكرم الخلق تجزعي فو اهللا إني ما ذقت طعاماً 

في الدنیا  جتك سیداً أبشري فو اهللا لقد زوّ  : منكبها وقال لهاعلى ضرب بیده الشریفة 

 بت كیف بمریم بنتیا أفقالت له  ،٣قنعي به فإنك سیدة نساء الجنة العلیةواآلخرة فا

    .اهللاعلى فال یستبعد ذلك  ،٤زمانها )..،نساء (على عمران فقال لها فضلها 

سوا یا أهل الجمع نكِّ  : العرش  مناد من بطنان ىنه إذ كان یوم القیامة نادوصح أ

فتمر  ،تمر فاطمة بنت محمد في الجنة المرضیة ىوغضوا أبصاركم حت ،٥رؤسكم

   .٦لخاطف لمن یراهفي سبعین ألف جاریة من الحور العین كالبرق ا

بَ   تــعالــىـوـثــبت أــنــه لــما أــنــزلــ قــولــه  َل اــلــْ هــْ َس أــَ نُكُم اــلــرِّجــْ َب عــَ ُیْذهــِ ِریــُد اــلــلَُّه لــِ َما یــُ نــَّ ْیِت {ــإــِ

ْم تـَـْطِهیراًــ  َطهَِّركــُ یــُ ـوـفــاطــمة ـوـاــلــحسن  اــهللاــ عــلیه ـوـسلم عــلیاً  صلىجــمع   ٣٣اــألــحــزاــبــ  } ـوـَ

أهل بیتي فأذهب  ؤالءاللهم ه : ثم لف بالعباءة علیهم وقال ،والحسین ونفسه الزكیة

عــلى ك ـوـبــركــاتــك عــلیهم كــما جــعلتها جــعل صلواــتــاـــوـ  ،ــم تــطهیراًــ عــنهم اــلــرجــس ـوـطــهرهــ

رفعت الكساء ألدخل معهم  ىقالت أم سلم ،آل إبراهیم في دنیاه وآخرهعلى براهیم و إ

على اهللا علیه وسلم  صلىجتذبه مني جذبة قویة، وقال إنك من أزواج رسول اهللا فا

 وسلم أرسل یوماً  اهللا علیه صلىوثبت أنه .  ١وأعطاك ٧م اهللا لكقنعي بما قسخیر فا

                                                 
أخرجھ البخاري في باب مناقب قرابة الرسول صلى هللا علیھ وسلم ومنقبة فاطمة علیھا السالم بنت النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، كت�اب   ١

یدات أھل الجنة أربع: م�ریم، ، وحدیث (س ٢٥٢، صفحة  ١٩٩٤فضائل أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، الجزء الرابع، ط دار الفكر 
وذكره الس�یوطي ف�ي  ٤٤وذخائر العقبي:  ١٨٥م  ٣ومستدرك الصحیحین  ٣٨٣٧: الحدیث ٦وفاطمة، وخدیجة، وآسیا ، في كنز العمال 

  تفسیر سورة آل عمران .
  لم أعثر لھ على تخریج .  ٢
  ٢٦مة علیھا السالم، انظر الدرة الیتیمة ، مرجع سابق،  صالحدیث في بعض روایاتھ: (أفضل نساء أھل الجنة) إشارة إلى السیدة فاط  ٣
  في األصل عالمي .  ٤
  في األصل رءوسكم.   ٥
، وقال ھذا حدیث صحیح على ش�رط الش�یخین ونص�ھ: (إذا ك�ان ١٤٣: ٣، ومستدرك الصحیحین ١١٣الحدیث في الصواعق المحرقة   ٦

  طمة بنت رسول هللا فتمر وعلیھا ربطتان خضراوان).یوم القیامة قیل یا أھل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فا
، ص�حیح  ١١٩: ٥ال�در المنث�ور  ٢٠٤: ٤، تاریخ ابن عساكر  ١٢: ٢، أسد الغابة ٣٣٥: ١، مشكل اآلثار  ٢٠٩: ٢صحیح الترمذي    ٧

كت�اب المناق�ب ب�اب  –. وفي صحیح الترمذي فضائل السیدة فاطم�ة  ٨٥، الصواعق المحرقة  ١٨٨: ٢، الریاض النضرة  ٣٣١: ٢مسلم 
)، عن أم سلمة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم جلل (أي غطى ) على الحس�ن والحس�ین وعل�ى فاطم�ة كس�اء ، ث�م ٣٨٧١) حدیث رقم (٦٠(



 ٣٠

فرجع فأخبر سید  ،السیدة فاطمة تدور بنفسها من غیر أحد ٢ذر لعلي فوجد رحاة أبا

لمن  ىذر علمت أن هللا مالئكة موكلین بإعانة آل محمد فطوب  یا أبا : البریة فقال له

    .كان اهللا ولیه ومواله

السالم  : فقالت لها الناقة ،اللیالي فوجدت ناقته العضبا وورد أنها خرجت لیلة من

 ،أبیك فإني متوجهة إلیه في العشیة إلىألك حاجة أبلغها  ،رسول اهللا ) علیك یا (بنت

للیلة وكفنتها بعباءة ودفنتها وقد تكلمت قبلها مع رسول اهللا  فماتت الناقة في تلك ا

لین من أهل الملة اإلسالمیة بأن عتمد جهابذة العلماء العام. وقد ا٣بفصیح اللغات

وقال السبكي في  ،مریم بنت عمران ىفاطمة بنت محمد أفضل نساء العالمین حت

عالم المدینة إمام  ٤ولذلك لما سئل ،رتضاهیتبع وعول علیه وا  ذلك والحق أحق أن

دار الهجرة النبویة مالك بن أنس في الفضل بین عائشة الصدیقیة وفاطمة فقال ال 

فـقد أـمـعنت اـلـنظر فـي إــجـابـته رـضي اـهللاـ عــنه  ،ــبـضعة رـسولـ اـهللاـعــلى   اًـ أـفـضل أـحـد

 ،فضلیةمتیازها برتبة األغیرها واعلى ها نسحاب فضلى عبارته بدیهة افهمت من فحو 

 ٥فاقتدي یا أخي بأهل العلم الشرعي واألدب المرعي والیقین القطعي المنورة بصائرهم

   .بنور اهللا

ذـلـي ـوـكـثیر مـن اــألـوـلــیاء ع سیديـ أـبــو اـلـحسن اــلـشاهـذاـ وـقــد قـالـ اــلـقطب اـلــفردـ اـلـجامــ

اــهللاــ عــلیه ـوـسلم خــالفــة  صلىنــها هــي اــلــتي تــولــت بــعد ـوـفــاةــ ـرـسولــ اــهللاــ اــلــصوفــیة بــأ

تخت القرب في حضرة القدس وذلك الكمال الذي شهد لها به على وجلست  ،٦الباطن

بیعة  عن ) كرم اهللا وجهه( لوا تأخیر اإلمام علي وأوّ  ،في حیاته وبشرها بحلول رباه

لي مــن عــدمــ تــمام اــإلــمــامــ أــبــي بــكر اــلــصدیــق ـرـضي اــهللاــ عــنه إــنــما هــو لــما یــشاهــدهــ عــ

 ،وعاهده وأوفاهفلذلك بادر بعد وفاتها لمبایعة أبي بكر الصدیق  ،الخالفة الباطنیة

لساحته الكریمة من أن یتأخر لغیر  وأبرأ ،بمكانة علي ورتبته البهیةوهذا الكالم یلیق 

                                                                                                                                            
قال: (اللھم ھؤالء أھ�ل بیت�ي وخاص�تي أذھ�ب ع�نھم ال�رجس وطھ�رھم تطھی�راً فقال�ت أم س�لمة ، وأن�ا معھ�م یارس�ول هللا؟ ق�ال: إن�ك عل�ى 

  خیر).
  في األصل (وأعطاه ).  ١
  في األصل (رحات ).  ٢
  في األصل (اللغاة ).  ٣
  في األصل (سیل).  ٤
  في األصل بصائرھم.  ٥
  یحاول الصوفیة أن یجعلوا لھم أصالً في الشریعة في رد األمور الظاھریة إلى أمر باطني.  ٦



 ٣١

اللهم أدم دیم الرضوان علیها (   ،ة العلم ووصي رسول اهللاأمر یراه وهو باب مدین

  .)(ثالثاً  )وأمدنا باألسرار التي أودعتها لدیها



 ٣٢

  خلفت من الذریة في وفاتها ومحل قبرها وما :الفصل الخامس

من رمضان وعمرها خمسة توفیت رضي اهللا عنها وعنا یوم الثالثاء لثالثة خلون 

كما  ١اهللا علیه وسلم بستة أشهر صلىد وفاته وذلك بع ،سنة طاهرة مرضیةوعشرون 

هي علیه من شدة الحزن والبكاء في   ما رأىوذلك أنه  ،أسرها بذلك فسرت ببشراه

فأدناها منه وكلمها في أذنها بأنها أول  ٢حالة تعبه علیه أفضل الصالة وأكمل التحیة

یطب لها بعد  ولم ،الحقة به من أهل بیته ففرحت بقرب االجتماع به وقرب لقاء اهللا

ـوـلــم تـزلــ فــي مـكابــدةــ اـألــحــزاــن ،ـ ٣اـهللاــ عــلیه وـسلم عــیش اــلـحیاةــ اــلـدنــیویــة صلىاـنــتقالــه 

بالبقیع  بعلها علي وكفنها ودفنها لیالً  اوغسله  ،ن لحقت به في دار بقاهأ إلىواألسف 

نهل ظاهر یزار في قبة أهل البیت ت وقبرها ،ماء المرویةلالراجح من أقوال الععلى 

ه وأتاه وأغاثتها (ودیم) بركاتها لهذه ات وتنشر منه البركات لكل من أمّ اإلمدادعلیه 

وأظهر من نور  األمة المحمدیة أغزر من البحر الخضم وأسرع من إدراك البصر

إلیها مكروب بأي مكان كان إال  ألتج، ما استغاث بها ملهوف وال ان یراهالشمس لم

ل المقاصد وٕادراك المطالب كما یحبه وأقر عینه بنی، فرج اهللا عنه الكرب قبل العشیة

لتوفیر الحظ به في  فت من األوالد الحسن والحسین ودرج المحسن سقطاً خلّ  ،ویرضاه

لطیب نـفعنا اهللاـ بـهم  ،ـالـدارـ اآلـخروـیة وأـنسل اـهللاـ من اـلحسن وـالـحسین الـكثیر من اـ

ومن البنات زینب وأم  ،والمسلمین أجمعین ورزقنا حسن مودتهم كما یحبه ویرضاه

وقال توفیت صغیرة لم  ،وتفرد بذكرها بعض الرواة في السیرة المرویة ،كلثوم ورقیة

وتزوج بأم كلثوم اإلمام عمر بن الخطاب وولدت له ولم  ،یطول مداه تبلغ العمر زمناً 

وتزوج بزینب  ،وال ولدت لمن تزوجها بعده من األئمة الثقاة ،تعقب ذریتها منه بالكلیة

وولدت له ولد وأعقبت ذریتها ونمت وهم  ،عفر بن أبي طالباهللا بن ج  عمها عبد ابن

                                                 
عبدالبر في االستیعاب ) وقالوا بعده بس�تة أش�ھر ق�ال ب�ھ الم�دائني  وقیل توفیت بعده صلى هللا علیھ وسلم بخمس وسبعین لیلة (رواه ابن  ١

أما عمرھا عند موتھ�ا  ٤١والواقدي ، ولم یقل أحد بأكثر من ثمانیة أشھر وقیل ثالثة ، انظر: الدرة الیتیمیة وتحقیقھا ، مرجع سابق ، ص 
رمضان سنة إحدى عشرة من الھجرة وھي بن�ت تس�عة وعش�رین علیھا السالم فقد قال الواقدي: (ماتت لیلة الثالثاء لثالث خلون من شھر 

  سنة ).
ب��اب  ٦٢: ٦، والبخ��اري  ٦٦٧٧الح��دیث  ٢٩: ٩وج��امع األص��ول  ٣١٩: ٢وص��حیح الترم��ذي  ٤٠: ٢الح��دیث ف��ي حلی��ة األولی��اء   ٢

  ٢٤٥٠وفي مسلم رقم  –عالمات النبوة في اإلسالم 
ما رأی�ت أح�داً أش�بھ س�متاً ودالً وھ�دیاً برس�ول هللا ف�ي قیامھ�ا وقعودھ�ا م�ن فاطم�ة  في األصل الحیات، وعن عائشة ام المؤمنین قالت:   ٣

بنت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، قالت وكان إذا دخل علیھا قامت من مجلسھا فقبلتھ وأجلستھ في مجلسھا، فلما مرض النبي ص�لى هللا 
ت ثم أكبت علیھ ، ثم رفعت رأسھا فضحكت فقلت إن كنت ال أظن ان ھ�ذه علیھ وسلم دخلت فاطمة فأكبت علیھ فقبلتھ ثم رفعت رأسھا فبك

من أعقل نساءنا فإذ ھي من النس�اء، فلم�ا ت�وفي النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم قل�ت لھ�ا أرای�ت ح�ین كبب�ت عل�ى النب�ي ص�لى هللا علی�ھ وس�لم 
ي إذاً بذرة (أي ال أكتم سراً) أخبرن�ي أن�ھ  می�ت فرفعت رأسك فبكیت ثم أكببت علیھ فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك ؟ قالت إن

من وجھھ ھذا فبكیت ، ث�م أخبرن�ي أن�ي أس�رع أھل�ھ الح�ق ب�ھ ف�ذاك ح�ین ض�حكت) ص�حیح الترم�ذي، ب�اب فض�ائل الس�یدة فاطم�ة، كت�اب 
  ).٣٨٧٢المناقب، حدیث رقم (



 ٣٣

وقد ذكر  ،زاد اهللا نسلهم وكثر جمعهم وضاعف عددهم ونماه ،مشهورون بالجعفریة

فهم محرومون علیها  ،خرویةاهللا فطمها وذریتها من النار األ فاطمة هو أن ىأن معن

كیف ال وهم من ساللة   ،دن اهللاوعنایة من ل ربانیاً  ١ما یكون منهم اختصاصاً على 

ــلــمغاـرـبــ ألــهــل اــلــملة  ىـوـعــرـوـةــ اــهللاــ اــلــوثــق ىة اــلــنبي اــلــمصطفبــضع فــي اــلــمشاـرـقــ ـوـا

ولهي  ،تكفه وتتلقاه دعائها غیم البالءاإلسالمیة تكشف عنهم بخوارق هممها ونافذ 

إذ هي من أهل  ،رفع وأبر وأنفع لمكانتها السامیة العلیةأو على أ ةفي الدار اآلخر 

تنبغي إال لرجل واحد وهو رسول   درجة في الجنة العلى لتي هي أا ىالوسیلة العظم

وتمسح  ،فتمسك أیها العاقل بعراها ،٢وهي ومن معها في أهل بیته في معناه ،اهللا

 هلدنیا دخرهاافالرابح الناجح من اتخذها عدة و  ،وتوثق بحبالها القویة ،بتراب ثراها

ــهــ ــخــرا ــلــسامــعین ،ـــوـأ ــلــمسلمین أــجــمعی ٣جــعلنا اــهللاــ ـوـا ن مــن أــهــل شفاعــتها اــلــعمومــیة ـوـا

  شعر: ،وسقانا من سلسبیل مددها شراب المحبة الخالصة هللا ،والخصوصیة

  في الدهر ثانیها ىیر  وجنة ال            لها فخر یدانیها   دوحة ما یا

  من موالیها ىفالفضل في الكون مول      أبداً على تسامي في ال وروضة ال

  من معانیها الخلد معنىً  فجنة      مآثرها    ىصالت وطالت فال تحص

  العریض فال ترق مراقیها         یتیمة العقد تاج المجد سامیة القدر 

  فیها ىالور  ىالمختار أحمد من  هي الذخیرة أن تفن ىبضعة المصطف یا

  بني الدنیا وما فیها ىالرحمن  أزك     خزانة السر فیض البر مرحمة

  بنت الرسول التي طالت أیادیها          نوار فاطمة  بها درة األأعني 

  ٤ال من نواحیهاى البذل إیر  وال          یعهد البر إال من میامنها      ال

  فیها ىكذلك قال النبي المصطف    بالنص قاطبة   ىسادت نساء الور 

  بصار جالیهایغشي البصائر األ     منها شموس سنا األنوار ساطعة 

  تجلي المعارف من صافي معانیها     األقطاب طالعة على منها بدور 

                                                 
ن هللا فط�م ابنت�ي فاطم�ة وول�دھا وم�ن أح�بھم عل�ى ، رواه الدیلمي عن أبي ھریرة ونص الح�دیث: (إ ٣٨٤٨: الحدیث ٦في كنز العمال   ١

والخطیب في تاریخھ بسنده عن ابن عباس:(ابنتي فاطمة حوراء آدمی�ة  ل�م تح�ض ول�م تطم�ث  ٣٨٤٧: الحیث ٦النار ). وفي كنز العمال 
هللا ص�لى هللا علی�ھ وس�لم (إن  وإنما سماھا هللا فاطمة ألن هللا تعالى فطمھا ومحبیھ�ا م�ن الن�اس ، وع�ن حذیف�ة ب�ن الیم�ان ق�ال: ق�ال رس�ول

  .٢١٩: ٦، كنز العمال  ١٨٨: ٤حلیة الولیاء  ١٥٢: ٣فاطمة أحصنت فرجھا ، فحرمھا وذریتھا على النار ) مستدرك الصحیحین ،   
  ٢٥٢،  ٢٥٣، الجزء الرابع ، ص ص  ٣٧، ١٦، ١٢،  ١٢/٥٠/٣٧الحدیث أخرجھ البخاري   ٢
  ة إلى أن ھذه المناقب كانت تتلى بحضور جمع من الناس كما بینا في مقدمة ھذا الكتاب.قولھ: (والسامعین) فیھ إشارة ثانی  ٣
  في األصل نوامیھا ، وربما كان الصحیح ما أثبتناه.  ٤



 ٣٤

  تغیث من كرب الدارین راجیها         كأنها البحر مدا في مواهبها   

  من سحب نادیها عجالً  انجلىأال     یممت قط في عسر وال كدر     ما

  فیها استیضاح ماعلى قبض مواله فا  هو من    كأنها من أبیها مثل ما

  فیها ىهبي لنا نفحة كل الهد        ربة الحسن واإلحسان أجمعه   یا

  وبؤینا من الحضرات قاصیها        رجاس أجمعها   وطهرینا من األ

  وخوضینا بحور العلم من كنف السر   المصون وجلي كشف خافیها

  وحوز المشهدین ورقینا بعالیها           وجملینا بخیر الضرتین   

  كیان وراعیها وحامیهاسر ال              یها وجدهماابنربي بها وب

  وجالیها ىبحر العلوم    ونبراس الفهوم سنا الظلم ىوبعلها المرتض

  أجمعهم  واألنبیاء ومن یقفوا مساعیها    واآلل والصحب واألمالك  

  أفتح لنا رحمة من فضل فیضك    نستدني بها من قطوف العلم عالیها

  من نتلو مثانیهامنك بالمرجو             ونوال الكل منا غایة األمل

  بأسرار سمت فیها ىدنیا وأخر         كفنا كل سوء أنت تعلمه    وا

  تزكیها وكل أنفسنا فضالً                 وال تدع حاجة إال وتقضیها   

  تجلو مبانیها ىمناقب للور           تلیت   المختار ماعلى ربي  وصلِّ 

  التي طالت أیادیها نساء العالمین        في حق فاطمة الزهراء خیر 

  تلیث مثاني عز في األكوان ثانیها ما           واآلل الصحب واألتباع 

  .)التي أودعتها لدیها (ثالثاً  اللهم أدم دیم الرضوان علیها وأمدنا باألسرار(



 ٣٥

  في الخاتمة بالدعوات المرجیة :الفصل السادس

العلیة فلترفعوا معاشر  مناقبها ىوتیقن قصره عن بلوغ أدن ،ولما حقق الطالب عجزه

اللهم إنا نسألك بأن  ،اهللا إلىضطرار كف الحاجة واالفتقار والفاقة واالأ الحاضرین إذاً 

 ،وات واألرض ذا الجالل واإلكرامالك الحمد ال إله إال أنت الحنان المنان بدیع السم

الواسعة  تنفد خزائنه وال تنقص مننه  من ال  یا ،یا ذا المواهب اللدنیة ،یا حي یاقیوم

لعظم ،جزیل عطایاهـ إلیك لكل ذـي  ىونتوسل الـلهم إلیك بحبیبك األـكرم ووسیلتك اـ

وال ظمآن  ،الذي ما استغاثك به جائع إال أشبعته ،اهللا  حاجة من البریة محمد بن عبد

أن تفتح لنا من رحمتك الواسعة  ،وعناه غثته وفرجت كربهإال أوال ملهوف  ،هإال أرویت

وأن تطهر قلوبنا وتزكي نفوسنا  ،بواب الخیرات الدینیة والدنیویةالتي ال ممسك لها أ

 ،بعظیم فضلك غایة رجاه ١من الحاضرین وتقدس سرائرنا وتنور بصائرنا وتبلغ كالً 

وتجعلنا من أهل  ،وتعیذنا من الشیطان الرجیم ونفوسنا األمارة وأهواءنا الظلمانیة

دني وت ،اهللا ىیبدل القول لد  الحیث  ىمنك الحسن محبتك وعنایتك الذین سبقت لهم

عــلى نـستويـ  ىمـالـ ـوـتـسقینا مـن رـحـیق اـلـلذةـ بـصالــح اـألـعـمالـ حـتلـنا مـن قـطوفـ اـآلـ

إال  وتجعلنا من أهل وجودك وشهودك المحققین بحقائق ال إله ،رائك المراتب العلیةأ

 ،سع المبارك ما تریحنا من هموم هذه الدار الدنیویةوتیسر لنا من رزقك الوا ،اهللا

 ىوـتـتولـ ،ـتح لـنا مـن بـابـ اـلـعلم اـلـنافـع اـلـلدنـي مـا تـبلغنا بـه مـن اـلـیقین أـوـثـق عـراـهـوتـف

حتي نكون بك في  ،أمورنا عنا وعن كل أحد في الحركات والسكنات بعنیاتك الربانیة

هــ ـوـتــؤیــدنــا ،ــفــضاءــ نــورــ اــلــل إــلــىكــل تــقلباتــنا فــتخرجــنا بــرحــمتك مــن ظــلماتــ نــفوسنا 

تدع لنا   وال ،مل في المواطن الغیبیة والشهادیةوتحققنا بالعفو الشا ،بالتوفیق الكامل

 وـال ،ال خذلتهإ اً وال عدو  ،ـقضیته إال  وال دیناً  ،إالـ كشفته وال غماً  ،إال أفرجته هماً 

   .ال قضیتها بفضلك یا اهللاحاجة من حوائج الدنیا واآلخرة إ

قب كبر لمن كانوا السبب في إنشاء هذه المناجزل اللهم عطاءك األوفر وفضلك األوأ

ونسألك  ،غایة مرامه ومرماه وباطناً  وبلغه من ساعته اآلمال فیك ظاهراً  ،اإلحسانیة

قرب إلیها من قول   ماو ونعوذ بك من النار  ،قرب إلیها من قول وعمل  الجنة وما

 ونعوذ بك من الفتن والمحن واآلفات والعاهات والبلیات ظاهراً  ،وعمل وفعل ونیة

                                                 
  وفي ھذا إشارة كذلك إلى ما ألمعنا إلیھ من قبل من أن ھذه المناقب وضعت في األصل لتتلى على مجامع الناس.  ١



 ٣٦

ـوـنــسألــك مــن كــل خــیر سألــك مــنه نــبیك سیدنــا  ،ــاهـــوـمــن كــل مــا نــخافــه ـوـنــخش ،ـــوـبــاطــناً 

ك منه نبیك سیدنا محمد ونعوذ بك من كل شر استعاذ ،ه وسلماهللا علی صلىمحمد 

 ،وأحسن اللهم عاقبتنا في األمور كلها ،قبضة النور األزلیة ،اهللا علیه وسلم صلى

   .قصاه، وبلغنا من كمال اإلیمان أوأجرنا من خزي الدنیا وعذاب اآلخرة

لهم بــحرمــة اــلـحسن ـوـأــخــیه ـوـجـدهــ ـوـأــبــیه ـوـأـمــه ـوـبــنیه أــنـ تــتقبل مــنا ـوـتــرحـمنا ـوــوـاــلــدیــنا اـلــ

جعل ا ،رین والغائبین وسائر أهل الملة اإلسالمیةاضلینا والحإومشائخنا ومن أحسن 

اهللا علیه وسلم ما اجتلت  صلىآخر كالمنا من الدنیا ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا 

دارت   صحابه ماآله وأألنفاس أشعة األنوار الذاتیة و في مشكاة ذاته الكاملة مع ا

سبحان ربك العزة عما یصفون وسالم  ،حت األمالك وقام الوجود باهللاألفالك وسبّ 

  .المرسلین والحمد هللا رب العالمینعلى 

یدي كاتبها الفقیر هللا على هـ  ١٣٤٧سنة رمضان  ٥بیوم الجمعة الموافق انتهت 

ومالكتها سیدتي السیدة فاطمة الزهراء بنت األستاذ  ،دحمالرحمن بن أ ورسوله عبد

  .اهللا المحبوب میرغني رضي اهللا عنه ونفعنا بهم وبأسرارهم  آمین سیدي عبد



 ٣٧

  مراجع ومصادر الدراسة

اإلبانة النوریة في شأن صاحب الطریقة  ،دریس بن محمد النصیحأحمد بن إ -١

  .م١٩٨٢المكتبة اإلسالمیة  ،الخرطوم ،الختمیة

 بوني أمناقب السید محمد الحسن المیرغ ،دریس بن محمد النصیحبن إ أحمد -٢

 .)بدون تاریخ(الناشر زغلول محمد الوطني  ،ط ثانیة ،جالبیة

 ىط أول ،طائفة الختمیة وصلتها بالشیعة ،) دكتور( أحمد محمد أحمد جلي  -٣

 .)(أغفلت الناشر )م ١٩٩٩

اــلــتاـرـیــخیة ـوـأــهــم ائــفة اــلــختمیة أــصولــها طــ  ،ــ) أــحــمد مــحمد أــحــمد جــلي (ــدــكــتورــ -٤

 .م)١٩٩٢دار خضر للطباعة والنشر  :بیروت( ىط أول ،تعالیمها

 هـ.١٣١٢طبعة القاهرة  ،الصواعق المحرقة ،حجر ابن -٥

 .طبعة مصر ،تفسیر الطبري ،جریر الطبري ابن -٦

طــبعة حــیدرــ أــبــاد  ،ــأـــرـبــعة أــجــزاــءــ ،ــمــستدـرـكــ اــلــصحیحین ،ــاــلــحاكــم اــلــنیسابــوـرـيــ -٧

 هـ.١٣٣٤

 .تاریخ بغداد ،علي بن ثابتأحمد بن  ،الخطیب البغدادي -٨

 .تاریخ بغداد ،الحافظ علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي -٩

 .طبعة القاهرة ،حلیة األولیاء ،صبهاني أحمدنعیم األ بوأالحافظ  -١٠

 .طبعة حیدر أباد ،ثمانیة أجزاء ،كنز العمل ،المتقي الهندي -١١

 حققه عبد ،صحیح البخاري ،سماعیلاهللا محمد بن إ عبد  البخاري أبو -١٢

 .م١٩٩٤دار الفكر  ،الجزء الرابع ،لعزیز بن عبداهللا بن بازا

ریاض المدیح وجالء  ىالدیوان الكبیر المسم ،جعفر الصادق المیرغني -١٣

اــهللا  صلىكــل ذــيــ ـوـدــ صحیح ـوـشفاءــ كــل قــلب جــریــح فــي مــدحــ اــلــنبي اــلــملیح 

 .م١٩٣٣ -هـ  ١٣٥٢البابي الحلبي وأوالده بمصر  ىمصطف ،علیه وسلم

ــلــمحجوبــ  عــبد -١٤ ــلــمیرغــني اــهللاــ ا اــالــستغاثــة عــلى یاءــ بتــحریــض اــألــغــ ،ــا

 ،ضمن اــلــرسائــل اــلــمیرغــنیة فــي آــدــاــبــ اــلــطریــقة اــلــختمیة ،ــبــاألــنــبیاءــ ـوـاــألـــوـلــیاءــ

 .)بدون تاریخ(البابي الحلبي وأوالده بمصر  ىمصطف

 .هـ١٣٥القاهرة  ،١ط  ،مجمع الزاوئد ،بي بكر الهیثميأعلي بن  -١٥



 ٣٨

 .صرطبعة م ،المفاتیح مرقاة ،قاريعلي بن سلطان ال -١٦

 .القاهرة ،اسد الغابة ،ثیرعلي بن األ -١٧

سس التربیة في السودان واأل )،كتورد( المجید   العزیز أمین عبد  عبد -١٨

مجلد الوثائق من أول القرن السادس  ،االجتماعیة والنفسیة التي قامت علیها

اــلــمطبعة اــألــمــیریــة  ،ــاــلــقاهــرةــ ،ــ٣جــ  ،ــنــهایــة اــلــقرنــ اــلــتاسع عــشر إــلــىعــشر 

 .م١٩٤٩

إصدارات مركز  ،الطریقة الختمیة في السودان ،نطارق أحمد عثما -١٩

 .م١٩٩٨ ىط أول ،جامعة إفریقیا العالمیة ،البحوث والدراسات اإلفریقیة

كتاب في طریق أهل اهللا  ) تحقیق(   )،بروفیسور(سلیم  بوأمحمد إبراهیم  -٢٠

 ،لمؤلفه صاحب الربابة إسماعیل بن الشیخ مكي الدقالش ،والسیر به ساهل

 ).بدون تاریخ(ار الحكمة للطباعة والنشر الطابعون شركة  د

بانة النوریة في كتاب اإل ) تحقیق(   ) بروفیسور(   سلیم  بومحمد إبراهیم أ -٢١

حمد المشهور تألیف خلیفة الخلفاء أحمد بن أ ،شأن صاحب الطریقة الختمیة

 .م١٩٩١ ،دار الجیل ،بیروت ،ىط أول ،إدریس الرباطابي ابنب

یاء اــألـــوـلــلــطبقاتــ فــي خــصوصــ كــتابــ اــ ،ــمــحمد اــلــنورــ بــن ضیف اــهللاــ -٢٢

ــلــشعراــءــ فــي اــلــسودــاــنــ ــلــعلماءــ ـوـا ــلــصالــحین ـوـا حــققه ـوـعــلق عــلیه ـوـقــدمــ لــه  ،ـــوـا

 ،جامعة الخرطوم ،دار الطباعة ،ىط أول ،/ یوسف فضل حسنبروفیسور

 .م١٩٧١

ــلــختمیة اــلــعقیدةــ ـوـاــلــتاـرـیــخ ـوـاــلــمنهج ،ــمــحمد أــحــمد حــامــد -٢٣ ــانــیة،ــ ا  ،طــ ث

 .م١٩٨٧دار المأمون  ،الخرطوم

كتاب الدرة الیتیمة في بعض فضائل  ) تحقیق( حي محمد سعید الطری -٢٤

بــیرـوـتــ،  ،ــىطــ أـــوـلــ ،ــاــهللاــ بــن إــبــراــهــیم مــیرغــني  لــمؤلــفه عــبد ،ــاــلــسیدةــ اــلــعظیمة

 .م١٩٨٥مؤسسة الوفاء 

الحقیقة السافرة في حیاة الشریفة  ،محمد الحسن محمد عثمان األموي -٢٥

 .بحوزتي نسخة منه )مخطوط(الطاهرة 

 .طبعة القاهرة ،جزءان ،الریاض النظرة ،محب الدین الطبري -٢٦



 ٣٩

 .صحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج الحافظ -٢٧

مدرسة أحمد بن إدریس المغربي وأثرها  )،(دكتور  محمد إبراهیم ىیحی -٢٨

 .م١٩٩٣ ،دار الجیل ،بیروت ،ىط أول ،في السودان

جـــواــهـــر اـــلــبحارـــ فـــي فــضائـــل اـــلـــنبي  ،ـــسماعــیل اـــلـــنبهانــيیــوسف بـــن إـــ -٢٩

ــ ،ــاــهللاــ عــلیه ـوـسلم صلىاــلــمختارــ  ــثان ــبابــي اــلــحلبي ىمــصطف ،ــياــلــجزءــ اــل  ،اــل

١٩٦٠.  



 ٤٠

  في كتب الصحاح ىملحق بعض األحادیث الواردة في فضل فاطمة وعل

   )كتاب أصحاب النبي(كتاب فضائل الصحابة  –صحیح البخاري  -١

 ،أنت مني وأنا منك : اهللا علیه وسلم  لعلي صلىقال النبي ( الحدیث  -٩باب 

  .)هو عنه راضاهللا علیه وسلم و  صلىوقال عمر توفي رسول اهللا 

أن تكون مني بمنزلة هارون  أما ترضى : اهللا علیه وسلم لعلي صلىقال النبي 

  .إال أنه ال نبي بعدي )وفي روایة لإلمام مسلم( ،ىمن موس

أنت (   : اهللا علیه وسلم صلىوجاء في مسند الترمذي وصحیح مسلم قول النبي 

  .)مني وأنا منك

آل   } ْدُع َأْبَناءَنا َوَأْبَناءُكمْ {َفُقْل َتَعاَلْوْا نَ   : لما نزلت آیة( قال معاویة بن أبي سفیان 

فقال  وحسیناً  فاطمة وحسناً  اهللا علیه وسلم علیاً  صلىدعا رسول اهللا  ،٦١عمران

  .قال أبوعیسي هذا حدیث حسن صحیح ،اللهم هؤالء أهلي :لهم

) ٢٣٧٢٤( حدیث  ٢٠ب با –الحدیث ذكره اإلمام الترمذي في كتاب المناقب 

اهللا علیه وسلم  صلىیقول فیه النبي  ) ٣٧٣٦( حدیث رقم  نفس الباب أیضاً وفي 

  .)یبغضك إال منافق یحبك إال مؤمن وال إنه ال(لعلي 

 –كتاب المناقب  ) علیها السالم( فضائل السیدة فاطمة  –صحیح الترمذي  -٢

  ٤٠باب 

ها ویؤذیني ما ني ما أرابفاطمة بضعة مني یریب(   : اهللا علیه وسلم صلىقال  -

  .)٣٨٦٧(حدیث رقم  )اهاأذ

 إلىكان أحب النساء (   : قال ،بریدة عن أبیه ابناهللا بن عطاء عن   عن عبد -

حــدیــث ـرـقــم  ) ـوـمــن اــلــرجــالــ عــلي ،ــفــاطــمة ،ــاــهللاــ عــلیه ـوـسلم صلىـرـسولــ اــهللاــ 

)٣٨٦٨(. 

اهللا  صلىفبلغ ذلك النبي  ،ي جهلذكر بنت إب اهللا بن الزبیر أن علیاً  عن عبد -

وینصبني ما  ،یؤذیني ما أذاها ،ة منيعطمة بضا فامإن(   : فقال ،علیه وسلم

 .حدیث حسن صحیح ،)٣٨٦٩حدیث رقم ( )نصبهاا

الحسن على   ) ىأي غط( جلل  ،اهللا علیه وسلم صلىعن أم سلمة أن النبي  -

اذهب  ،اللهم هؤالء أهل بیتي وخاصتي(   : فاطمة كساء ثم قال  ىعلوالحسین و 



 ٤١

 :نا معهم یارسول اهللا.؟ قالوأ : فقالت أم سلمة ،عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً 

 .قال أبوعیسي حدیث حسن ٣٨٧١خیر) حدیث رقم على إنك 

في قیامها  وهدیاً  ودالً  أشبه سمتاً  ما رأیت أحداً  : عن عائشة أم المؤمنین قالت -

وكان إذا  : قالت ،اهللا علیه وسلم صلىوقعودها من فاطمة بنت رسول اهللا 

 ،لها وأجلسها في مجلسهلیها فقبّ إ هللا علیه وسلم قاما صلىالنبي على دخلت 

لته اــهللاــ عــلیه ـوـسلم إــذــاــ دــخــل عــلیها قــامــت مــن مــجلسها فــقبّ  صلىـوـكــانــ اــلــنبي 

اهللا علیه وسلم دخلت فاطمة  صلىفلما مرض النبي  ،وأجلسته في مجلسها

سها ثــم ـرـفــعت ـرـأــ ،ــت عــلیهثــم أــكــبّ  ،ــفــبكتلته ثــم ـرـفــعت ـرـأــسها ت عــلیه فــقبّ فــأكــبّ 

أــنــ هــذهــ مــن أــعــقل نــساـؤـنــا فــإذــاــ هــي مــن  فــقلت إــنــ كــنت الــ أــظــن ،ــفــضحكت

ل  یت حین كـببتأأـر  : ه وسلم قالت لهااهللا عـلی صلىفلما تـوفي النبي  ،اءنسا

كببت علیه فرفعت ك فبكیت ثم أاهللا علیه وسلم فرفعت رأس صلىنبي العلى 

قالت إني إذًا بذرة (أي ال أكتم سرًا)   ؟ذلكعلى رأسك فضحكت ما حملك 

 ثـم أخـبرني أنـي أسرعـ أهـله لحوقـاً  ،هـذا  فـبكیتأنـه میت مـن وجهه أخبرنـي 

 حدیث حسن غریب. – ٣٨٧٢حدیث رقم  )فذاك حین ضحكت

مناقب علي بن أبي (   ١٩مسند اإلمام الترمذي كتاب المناقب الباب رقم.  ٣

 .)طالب

حدیث رقم  ) من كنت مواله فعلي ومواله(   : اهللا علیه وسلم قال صلىعن النبي  -

٣٧١٣. 

  إنا كنا لنعرف المنافقین نحن معشر األنصار(   : قال عن أبي سعید الخدري  -

   .)ببغضهم علي بن أبي طالب

قــال  ) یــبغضه مــؤمــن  مــنافــق ـوـالــ اً الــ یــحب عــلی(   : اــهللاــ عــلیه ـوـسلم صلىـوـقــالــ  -

 .٣٧١٣حدیث  –بوعیسي حدیث حسن صحیح أ

علي مني وأنا من علي وال یؤدي عني (   : اهللا علیه وسلم صلىقال رسول اهللا  -

 .٣٧١٩حدیث رقم  )يإال أنا أو عل

فجاء  ،اهللا علیه وسلم بین أصحابه صلىرسول اهللا  آخىعمر قال  ابنعن  -

ولم تؤاخي بیني  ،رسول اهللا آخیت بین أصحابك  فقال یا ،هعلي تدمع عینا



 ٤٢

أــنــت أــخــي فــي اــلــدنــیا ( :  اــهللاــ عــلیه ـوـسلم صلىفــقالــ ـرـسولــ اــهللاــ  ،ـــوـبــین أــحــد

 .)واآلخرة

 )(مسند اإلمام أحمد. ٤

اهللا  صلىن رسول اهللا ه عن أبیه عن جده أسن رضي اهللا عنعن علي بن ح -

من أحبني وأحب ( :  ا فقالعلیه وسلم أخذ بید حسن وحسین رضي اهللا عنهم

 .١ج ٧٧ص  )باهما وأمهما كان معي في درجتي یوم القیامةهذین وأ

  


