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 1الزهد عند الشيخ عبد الباقي املكاشفي من خالل أشعاره 

 

 بحثالملخص 

العلمية والعملية وتقلبات  عبد الباقي  حيث تتناول الورقة جانب من حياة الشيخ     
الدهر به، مث نعرج على دعوته للزهد يف الدنيا من خالل تتبع ماتيسر من أشعاره الىت 

صاغها يف هذا الشأن، حىت يتجلى لنا منهجه يف الزهد والتصوف، ولعلنا نصل إىل نتائج 
خ، واملنهج ختدم املؤمتر واملؤمتريني، وسوف نتبع املنهج االستقرائي يف تتبع أشعار الشي

 التحليلي يف ذكر شرحها. 

 ره ، الزهد ، التصوف .  االكلمات املفتاحية : املكاشفي ، أشع

 

 
                                                           

 وطارق عثمان علي eldin@iium.edu.my) كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ، قسم دراسة القرآن والسنة أستاذ مشارك(  سعد الدين منصور حممد 1
 منصور أستاذ مشارك وريئس قسم الدراسات اإلسالمية  جامعة اجلزيرة كلية الرتبية ) احلصاحيصا ( السودان 

drtarig99@gmail.comأستاذ مشارك جامعة البحرين   حممد سعيد اجملاهدsaid.almujahed@gmail.com 
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 متهيد
الزهد مادهتا اللغوية زهد يزهد زهًدا فهو .2 د الرغبة واحلرص على الدنياالزهد ض 

 زاهد من الزهادة. وقد ترد مبعىن الرخيص والقليل واحلقري وما إىل ذلك
                                                           

2  

قليل واحلقري وما مادهتا اللغوية زهد يزهد زهًدا فهو زاهد من الزهادة. وقد ترد مبعىن الرخيص والالزهد  .ضد الرغبة واحلرص على الدنيا 
 إىل ذلك

نْيا، والزرْهُد يف الد   ين ض ض در ِرغ ِ.. وكِننِ ِع ض  :للفريوزابدي القاموس احمليط ويف ِزِهِد في ، كِنِنِع وَسِ ِع وِكُرِم، ُزْهداً وِزهاِدًة أو هي يف الدر
 .ِحِزِرُه، وِخِرِصُ . انتهى

الزهد يف الدنيا قصر  - - سفيان الثوري هو النظر إىل الدنيا بعني الزوال، وهو عزوف النفس عن الدنيا بال تكلف أو كنا قال الزهد
 األمل

ْزهُدض القليل املال، والقليل الشيء، وإمنا َسُ  ي ُمْزهًدا ألن ما ع ْنِده يُ ْزِهد في  ويقال ِرجل ِزهيد العني إ
ُ
ذا كان يُقنُع  القليُل، ورغي. وامل

ْزهد هو الذي ليس عنده شيٌء من الدنياالعني إذا كان ال 
ُ
يُقنعُ  إال الكثري. امل . 

الفساد يف عز  وجل ض ﴿ وابتغ فينا آاتك هللا الدار اآلخرة وال تنِس نصيبك من الدنيا وأحسن كنا أحسن هللا إليك وال تبغ  

﴾األرض إن هللا ال حي. املفسدين   

 .77 : سورة القصص ﴾ .

 عنرو بن شعي. روى :حديث حسن ويف

ض عن أبي  عن جده   

 النيب قال

3/961املنذري يف الرتغي. والرتهي.   كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا يف غري خميلة وال سرف، فإنهللا) :

حديث حسن   9191عبده( أخرج  الرتمذي ، السنن ، ا أنعم علي  إذ  حي. أن يرى أثر نعنت  على عبده  

 فاإلسالم

الصاحل ال يُرغ. عن الدنيا بل يرغ. عن حرامها وال يُ ِرغ. فيها بل يرغ. يف العنل   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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كتاب :ن ذلك موجند أن األعالم من أئمة علماء اإلسالم قد كتبوا عن الزهد 
ل والزهد هلناد  والزهد والرقائق لعبد هللا بن املبارك املروزي بالزهد لإلمام أمحد بن حن

الزهد والرقائق لنعيم بن محاد  واملنتخت من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدادي  
للشيخ أمحد فريد وهو كتاب  الزهد والرقائق البحر الرائق يفاملعاصرين كتاب  كت. ومن

 وغريها من مصنفات   مشهور ومرتجم لعدة لغات
إن حقيقة احلياة الدنيا تتمثل يف أهنا دار ابتالء واختبار، وأهنا سريعة الفناء 
واالنقضاء، وأهنا تفنت املغرتين هبا، وهتلكهم يف شعاهبا، وأهنا ال وزن هلا وال قيمة عند هللا، 
وأهنا ال ختلو من اآلفات والبليات واملنغصات، وأهنا لعب وهلو وتكاثر، وأهنا ال تصفوا 

ذه كلها حقائق بينة لذوي األلباب، وهلذا فإن من طلب الدار اآلخرة واجلنة، فال ألحد، ه
يعلق قلبه ونفسه بشيء من الدنيا إال فيما نفع، وأن يعلم أن العون له يف ذلك أن يكون 
زاهًدا يف الدنيا بكليته، ألن الزهد طريق الرسل واألنبياء والصاحلني بعدهم. والزهد: هو 

نفس عن طلب الدنيا والرغبة يف متاعها وملذاهتا، إىل طلب اآلخرة انصراف القلب وال
واجلنة، والرغبة يف نعيمها وحصول السعادة األبدية فيها، ألن اآلخرة أبقى من الدنيا، 
وكذلك فإن متاع الدنيا وملذاهتا منغصة ابآلفات واالبتالءات واألمراض، مث يقطع العبد 
                                                                                                                                                                                           

، وال يرغبهم يف اآلخرة ليقبلوا عليها ابلكلية ويرت كوا الدنيا  بل اآلخرة ال يُزهد الناس يف الدنيا ليرتكوها ابلكلية وينقطعوا إىل اإلسالم .
خرة فهذه ورغبوا يف اآل يتخذ بني ذلك سبيال، هو اجلنع بني خريي الدنيا واآلخرة. أما زهد النساك الذين انقطعوا عن الدنيا ابلكلية،

يفرضها هللا عليهم  انفلة فرضوها على أنفسهم يفرض     

االسالم  ومن يزهد فينا فاض عن حاجت  ويتصدق ب  على من ليس عنده فهذا زهد مطلوب حث  

علي     

﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوِق ُشحَّ نفس  فأولئك هم املفلحون﴾قال جل  جالل ض   

 9 : سورة احلشر 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A9_(%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1
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يا، أما اجلنة فليس فيها شيء من تلك املنغصات عنها كلها نزول املوت ومفارقة الدن
واآلفات، بل طهرها هللا وسلمها من كل ذلك. وقد جاء يف احلديث عن املستورد بن 

وهللا ما الدنيا يف اآلخرة، إال »شداد قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
ان النيب صلى هللا عليه . وقد ك3«مثل ما جيعل أحدكم أصبعه يف اليم فلينظر مب يرجع!

وسلم أزهد الناس يف الدنيا، وجاءت سريته الزكية بشيء من ذلك يف مطعمه وملبسه 
 وفراشه وسائر حياته

 الزهد عند الشيخ املكاشفي
من خالل شعره.  4يف الزهد والتصوفالشيخ املكاشفي  شيئ من حياة تناول وهنا 

بل وعرف بني الناس بزهده الّسودانيني، بني أحد علماء السودان الذين طار صيتهمإذ أنه 
و تردد أ.بل ال خيفي علي من جالسه  أو عاش معه  و عاشرهأملن خالطه  وورعه وتقواه،

 .والورع والتقوى  الزهدهذا الباب من  جاء ليحي كأمنا   مام إعليه يف زايرته فهو 
واهلدف من ذلك التعريف هبذا الشيخ وهبذا نقف على احلالة االجتماعية والثقافية  

، حيث إنه  اختذ الشعر كآلة وزهده يف احلياة الدنيايف زمان ذلك العامل، ونتعرف على أثره 
لتثقيف جمتمعه وتعليم أهله، وإرشاد الطالب، وقصائده اليت انتشرت على نطاق واسع 

حيث تعد ابآلالف طبع منها ن هلا أثًرا واضًحا يف إصالح اجملتمع.بني أهل الّسودان كا
الديوان ، الذى حيوى على أنواع شىت من املديح النبوي، وقصائد يف مدح الصوفية 

ولألدب اإلسالمي،  ، وأخرى يف ذم النفس، والسلوك واآلداب.والتصوف اإلسالمي

                                                           
 9181حديث رقم ، اجلامع الصحيحمسلم ،  3
الطريقة املكاشفية أكثر انتشارًا هناك، فكان ل  أتباع وتالميذ أتثروا ب ، هذا  كانت لذلك   ابلسودان  نشأ الشيخ املكاشفي ابجلزيرة، 4 

هو الوعاء الذي انتشرت في  تعاليم الشيخ. بيننا جند الطرق الصوفية األخرى قد انتشرت يف أماكن أخرى من السودان، فالطريقة 
 كانت أكثر انتشارًا يف مشال السودان وشرق  بيننا انتشر نفوذ األنصار يف غرب السودان )كردفان ودار فور(. اخلتنية مثالً  
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حنو واجباهتا الوطنية والتبصري حبقائق  شعًرا ونثًرا، دٌور ابرٌز يف توعية الشعوب اإلسالمية
دينها، أبسلوب يسهل فهمه لدي مجيع طبقات اجملتمع. والشعر وعاء للمعرفة العلمية 
والعواطف اإلنسانية منذ القدم، وهو سالح من أسلحة البيان، ولعله أعالها وأقواها 

لي ومعلقاته، وأعدهلا، وحنن اآلن يف القرن اخلامس عشر اهلجري نستشهد ابلشعر اجلاه
بينما قل أن نستشهد ابلنثر اجلاهلي وما بعده من العصور، إال أن يكون الّنص حديثًا 

وجند أن الّنيب صلى هللا عليه وسلم  5نبواًي أو قواًل مأثورًا أو حكمًة سائغًة أو خطبةً رائعًة.
نه  عن ، قد ذكر ذكر الشعر يف أحاديثه النبوية، حيث ر وي عن أيب بن كعب رضي هللا ع

ويف رواية أىب داود: جاء  6«إن من الشعر حلكمة» الّنيب صلى هللا عليه وسلم ، قوله: 
إًن من البيان لسحرًا ،وإن من الشعر »أعرايب إىل الّنيب صلى هللا عليه وسلم  فقال: 

. واألغراض الشعرية اليت يتناوهلا الشعراء كثريٌة، ومعانيها متشعبٌة، ولكن 7«حلكمة 
سة كما أشار إليها أبو هالل العسكري يف قوله: "وملا كانت أغراض الشعر  أشهرها مخ

كثرية ومعانيه متشعبة ال يبلغها اإلحصاء، كان من الوجه أن نذكر ما هو أكثر استعماالً 
. وأشعار الشيخ 8وأطول مدارسة له وهو: املديح، واهلجاء، والوصف، والتشبب واملراثي"

نبوي وال جند لوًًن من ألوان اهلجاء، وال الوصف، وال املكاشفي أكثرها يف املديح ال
حيث رثي الشيخ املكاشفي الشيخ إبراهيم الكباشي عندما التشبيب، أما املراثي فأحياًًن،

                                                           
 .919( ص )ماليزايض املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ، العدد الثاين عشر، السنة الثالثةجملة إسالمية املعرفة، ، حمند رفعتزجنري 8
ابب  ما كتاب األدب، دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(،  ، )بريوتض سننال ،بن ِسْورة حمند بن عيسى، أبوعيسي الرتمذي 6 

 .9144، رقم احلديث 931، ص8، ججاء إن من الشعر حلكنة
 469، ص 4(، ابب ما جاء يف الشعر، جبريوتض دار الكتاب العريب، )السنن ،سلينان بن األشعث السجستاينأبو داود،   1

 .8193حديث رقم 
، حتقيقض حمند البجاوي وحمند أبو الفضل إبراهيم، )صيداض كتاب الصنعاتني، هللا بن سهل احلسن بن عبدهالل  العسكري، أبو 1

 .939م(، ص 6911ه 9416نشر املكتبة العصرية، 
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الشيخ عبد الباقي أزرق طيبة عند الشيخ املكاشفي  زاره يف دايره مشال اخلرطوم، ورثى
خاصة، يف البناء احلضاري  9وبذلك أسهم الشعر واألدب اإلسالمي، والصويف ،وفاته

لألمة  اإلسالمية  من خالل هذه التوعية. ومن الذين أسهموا بنصيب وافر يف الدعوة 
والتوعية الدينية عن طريق األدب الصويف، الشيخ املكاشفي السوداين. فقد أسهم 

بني أهله يف السودان، حيث نشر بواسطته العلم أبشعاره الرصينة يف تشكيل العقل املسلم 
والفقه وأحكامه وأصول العقيدة اإلسالمية، وسرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم 
وأصحابه، واآلداب واألخالق اليت ينبغي أن يتحلى هبا املؤمن يف حياته، فنشر اإلسالم 

، ينتهلون من 10ع املعمورةوآدابه الشرعية. وكان للشيخ أتباعاً يف الّسودان ويف خمتلف بقا 
هنله،  إال أن آاثره ما زالت ابقية بني أهل السودان يتدارسوهنا فيما بينهم. ويف هذا 
املوضوع الذي قام هذا الشيخ يف نشر الدعوة وإثراء الثقافة اإلسالمية وسط العوام 

 . ولعلالراقي الذى أنشده الشيخ املكاشفي والعلماء، وذلك من خالل األدب الصويف
السبب يف اختاذه للشعر كوسيلة لنقل آرائه يف اإلصالح اإلجتماعي، والتعريف بسرية 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم  كان بسبب البداوة الغالبة على أهل جمتمعه يف ذلك 

                                                           
 للنسلم، وابعث العقائديةان والكون، وفق األسس نسمرتجم عن احلياة واإل ع من ذات مؤمنة،تعبري فين مجيل انب واألدب اإلسالمي 1

، مدخل إىل األدب اإلسال جني. الكيالين ضنشاط ما. انظرب ، والقياموحمفز الختاذ موقف للنتعة واملنفعة، وحمرك للوجدان والفكر،
للداللة على السلوك، وكلنة  متصوف للداللة التصوفض فقد استعنلت هذه الكلنة أما  36ه ( ص9411ض كتاب االمة ، )قطرمي 

  كالصوفة املطروحة يف اءاواء،أصل اشتقاق ، قيل إهنا مشتقة من الصوف، ألن الصويف مع هللا يففوا ليف الطريق وقد اختعلى السالك 
، صلى هللا علي  وسلم ب رسول هللاكان منزاًل ألهل الصفة من أصحا  الذيتدبري ءاا وقيل أهنا من صفة املسجد النبوي الشريف  ال

)مكتبة لبنان ط اوىل  ،التصوف اإلسالمي موسوعة مصطلحات، رفيق .الكرمية، انظرض العجم، د ابألخالق والتصوف هو التخلق
 . 913ص ،(9111
األوربيني  ، وبعضيف غرب السودان، وكثري من أهل اجلزيرة، كثر أتباع الشيخ قبائل الكواهلة، واحلسانية، واحلسنات، والنوبةومن أ

 ، وبعض الصوماليني واالرتريني وأجناس أخرى. ين اسلنوا على يدي الذ
almajdbiyy and  almikashfiyya:two sufi tariqas in the sudan edted by mw daly graduate college publications 

nuniversity of  khartoum.  
 .949-949ص دايل ضانظر 91
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) حيث أدرك الشيخ رمحه هللا تعاىل ثالث الزمان، مع عدم انتشار القراءة والكتابة  بينهم،
بعد استقالل  شعامث ية والرتكية وحقبة حكم اإلجنليز للسودان حقب من الزمان املهد

ومن مث  م(1960يف مارس  الطاهرة سنوات وأشهر حيث فاضت روحه بعر أبالسودان 
يكون الشعر الذي أداته الذاكرة أيسر وأنفع يف نقل املعاين وتداوهلا بينهم. وقدميًا احتفى 

 قات( تلك القصائد الشعرية يف جوف الكعبة.أهل اجلاهلية ابلشعر والشعراء فعلقوا )املعل
وقد توافرت بعض الدراسات يف زماننا حول الشيخ املكاشفي كبعض رسائل 

طريقته ومل نقف على دراسات حول  11ودانيةاملاجستري والدكتوراه يف بعض اجلامعات السّ 
إال ما مجعه دايل حول ) اجملذوبية واملكاشفية طريقتان صوفيتان يف السودان(  خاصة، 

م وبعض األعمال األخرى 1985قامت بطبعه جامعة اخلرطوم كلية الدراسات العليا 
 ه)كالراتب، والنصائح التسع، وقصيدته مشوس األنوار يف مدح النيب املختار( مجعها حفيد

وقد طبع أيضًا كتاب التبني املفيد يف شرح  املكاشفي،الشيخ  الشيخ إيهاب موسي اجليلي
عقيدة التوحيد، وكتاب النمارق املصفوفة كالمها من أتليف وشرح الشيخ حممد علي 

 .ابلسودان اإلحيمر، طبعتا ابخلرطوم حبري
 12البناء الشكلي للقصيدة النبوية

تعترب قصيدة املديح الّنبوى يف السودان واحدة من أنواع الشعر الشعىب، إذ أّن معظم 
الشعراء أو الرواة يف السودان، قاموا بنظم الشعر الّنبوى ابللغة العامية وهذا ال يقدح يف 
صحة أّن بعضهم نظم الشعر الفصيح يف مدح الّنىب صلى هللا عليه وسلم ، وقد اعتمد 

ملنحى شكاًل يقوم عليه بناء القصيدة يلتزمون به حلظة النظم، إاّل أنّه الرواة يف هذا ا

                                                           
 م9114، رسالة ماجستري جامعة اخلرطوم السودان عوامل انتشار الطريقة املكاشفية يف وسط السوداناملدين ، قنر الدولة ،  99
99 topic-http://aliadagcity.ahlamontada.com/t59  98/8/1919اتريخ الزايرة 

http://aliadagcity.ahlamontada.com/t59-topic
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اليعترب شرطًا أساسًيا، إذ جندهم حييدون عّنه يف بعض األحيان، ومن خالل هذا السرد إذا 
  قمنا ابستعراض أهم ماتقوم عليه القصيدة الّنبوية عند رواة املديح جندها تتكون من اآليت:

ية اليت يفتتح هبا الراوى القصيدة، وعادة يقوم العصا: وهي االفتتاح .1
املداح برتديد هذه العصا بعد كل بيت عند تقدمي القصيدة ملحنة 

مثل قوله : ) موالًن اي موالًن  وهي مبثابة البيت األول للقصيدة.
 أحفظنا واتوالًن نفوسنا والواالًن (

وأفراده افتتاح القصيدة بتوحيد هللا وتنزيهه عن الشريك والشبيه،   .2
ابمللك والتصرف يف هذا الكون من ًنحية كونه اخلالق واملتصرف يف 

شؤون العباد، والقادر على إعطاء كلٍّّ خملوقٍّ أوحرمانه من هذا 
العطاء، وعادًة مايكون ذلك مقروًنً بدعاء الراوي لنفسه، أو أهله، 
  .أومشاخيه، وعامة املسلمني، واالستجارة ابهلل من كل خطب ومكروه

 موالًن اي موالًن أحفظنا واتوالًن نفوسنا والواالًن ه رمحه هللا  : ) كقول
 دعاًن إمال ابلنور وعاًن اي سامعا ىل       
 (حنن ومن معاًن يشكر عندك مسعاًن       

التثنية أو الثناء: على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ، إذ أّن الرواة  .3
يتنقلون حسب النظم، ما بني كلمة )ثنيت على( أو )بثىن ىب( الّنيب 
األمي صلى هللا عليه وسلم ، اهلادى البشري النذير، وهنا يتم إدراج 
عدة أشياء منها مولد الّنيب صلى هللا عليه وسلم ، وما صاحب ذلك 
من بشارات وإشارات، وآايت كونية صحبت، أو سبقت حلظة 
امليالد، مثل انطفاء ًنر فارس، اليت عبدت ملئات السنني، ومل يكن 
انطفاؤها حداًث عاداًي وأمّنا كان إشارٌة كونيٌة حلدوث حدث أكرب، 
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وكذلك احنسار حبرية ساوا، واهلدم الذي ظهر يف قصر كسرى، وهو 
يف وقته أنه ال ميكن أّن يتصدع ملا امتاز به اإليوان الذي ظن النّاس 

 كقوله :من عظيم التصميم والبناء.
  يوم يبس العاصى فاه به ينيل مناه (      ثنيت مبصطفاه الربه اصطفاه )    

املعجزات: وهنا يقوم الراوي بسرد عدد من املعجزات اخلالدة للّنيب  .4
صلى هللا عليه وسلم ، واليت ظهرت معه مؤيدة لدعواه، من نطق 
اجلماد، والّشجر، احليوان، ولعل أعظم معجزة للّنيب صلى هللا عليه 
وسلم على اإلطالق هي: القرآن الكرمي، والذي أييت ذكره يف إحدى 

صاحبت رسالة الّنيب صلى هللا عليه وسلم وأيّدهتا.   املعجزات اليت
 كقول الشاعر : 

 والدمع اليسيلاجلذع احلنا  )من معجزاته نروي شيئا قليل
 ( واملاء النمري الفاض يسيلوإرواء الغليل   الضب والعنكب 

ذكر الصحابة: وهم كّل من لقي الّنىب صلى هللا عليه وسلم حال  .5
الراوى إببراز فضائلهم، وصفاهتم اليت  ، وهنا يقوم13حياته وآمن به

ة، والذود عن محى اإلسالم، ءو اتصفوا هبا، مثل: الشجاعة، واملر 
 وبذل األنفس رخيصة من أجل إقامة دين هللا تعاىل،

 كرار املعظم شانوه بناء الكفر هدم حيشانو                      
 رحمو سنني يشيل نيشانوه به الدين تعظم شأنو                    

وال خيلو ذكرهم هنا من إرفاق بعض الكرامات اليت حدثت لبعضهم من ًنحية   
كوهنم أولياء جيوز أن جيري هللا  تعاىل، على يدي بعض منهم شيئًا من خوارق 

                                                           

 . 31ص م(،9199ماليزاي  ،شاكرال)دار  ،احلديث أصيلها ومعاصرها علوم، اخلريآابدي، حمند أبو الليث 93 
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العادات، وكذلك إبراز فضائل بقية  الصحابة كأىب بكر الصديق وعثمان بن 
الشيخ هاشم بن الشيخ  كقول الشاعر السوداين   .ي هللا عنهم وغريهمعفان رض

 :عبد احملمود
 أرضوا هللا رضى عنهم       أصحابو اي نعم هم               

 غمروا الكون ىب دهنم    شادوا الدين ابملرهف              
الربق: البوارق واللوامع وهي عبارة عن إشارات وبشارات، تصاحبها  .6

 روحية، تنتاب احملبني والعشاق، عند ذكرهم للحبيب املصطفىحالة 
م فعل الربق حني خيطف األبصار كلما هب، وتفعل صلى هللا عليه وسلم

يضيء، وهنا يصف الراوي حالته مع هذا الربق، وكيف أنه حينما 
يربق، ويولول يصيب قلب العاشق اترًة مباللة، وهي الّنار شديدة 

ويكوي أحشاء احملبني.وهو عادة ما يذكره االستعار، واترًة حيرق 
 الشاعر يف هناية القصيدة.

 : الشيخ أبو القاسم كقول 
  فوق قبا أم خنيل    برق احلجاز الح يشيل الليل اي ساري       

الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم : وهي مبثابة ختام، وهنا  .7
يستعرض حجم صالته على الّنىب صلى هللا عليه وسلم مبقادير 
تضاهي الكون وما حوى وأحياًن يضاهي هبا عرش املوىل وكرسيه 
وأحياًن يقارهنا ابلبحار والرمال واألنفاس والكلمات وغريها، يف نظم 

هذه الصالة أبكثر ما يكون طلبًا لرضاء بديع تطلع حنو تكثري 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم الذي هو من رضا هللا جل وعال 
وميهرها الراوي خبتم ملكيتها الذي يصوره إرساله هلذه الصالة مقرونة 
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بذا خنلص إىل  ابمسه حىت يثبت ملكيته هلذه القصيدة على مر األزمان.
دان تقوم على عدة ركائز تتمثل و أّن القصيدة النبوية عند شعراء السّ 

 –املعجزات  -التثنية أو الثناء-اإلفتتاحية والدعاء -العصا يف:
 : لشيخ املكاشفيكقوال  الصالة. –الربق  –الصحابة 

 أمحد منجد احملتار  صالة هللا على املختار 
 وخريات بال إحصار              هبا نلقا عال وستار      

 القصيدة :ره إلمسه يف هناية كوكذ 
 بال ريب وقد قام الدليل       فها أًن قد كشفت غطاء أمرى

 وحسيب إهلا واحدا ونعم الوكيل     فها أًن عبد الباقي امسى 
 حطت بساحته احلمول          عبيد هامشي مستجري مبن 

 وصلى هللا ريب مث سلم صالة            ال حتول وال تزول
 

وهو يعد  من النثر الذي خطته  :صااي الشيخ املكاشفي النثرية هذه الوصية ومن    
مجيل  15جوهري الذكر 14"ومن شروط الفقري إىل هللا تعاىل أنه جوال الفكريد الشيخ 

املنازعة، قريب املراجعة ال يطلب من احلق إال احلق، وال يتمذهب إال ابلصدق، أوسع 
ضحكه تبسم واستفهامه تعلٌم، مذكٌر للغافل، ومعلٌم الناس صدراً، وأكثر الناس نفعاً، 

للجاهل، ال يؤذي من يؤذيه، وال خيوض فيما ال يعنيه، كثري العطاء، قليل األذى، ورٌع من 

                                                           
موسوعة مصطلحات  التصوف ، رفيق .عجم دامل ضانظر ،القل. لتثنر منها معرفة اثلثة يفحضار معرفتني إ معىن الفكر هو 94

 .913ص  (،م9111 ،9مكتبة لبنان ط اإلسالمي
وهو  .361ص ق  مصدر سابمصطلحات الصوفية موسوعة  ،مع احلقالذكر أصل  اخلالص من النسيان  بدوام صفو القل.  98

 يشري إىل أمهية ذكر هللا تعاىل يف كل وقت وحني ، حىت يدخل العبد يف دائرة) والذاكرين هللا كثريا والذاكرات (
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احملرمات، متوقٌف عن املشبهات، غوٌث للقريب، أٌب لليتيم، بشره يف وجهه، حزنه يف 
وال يهتك سرتاً، لطيف احلركة، ًنمي قلبه، مشغوٌل بفكره، مسروٌر بفقره، ال يكشف سراً، 

الربكة ،حي الفائدة، طيب املذاق، حسن األخالق، لني اجلانب، جوهرًا سيااًل ،ذائباً 
جهل عليه، صبوٌر على من أساء إليه، ال يكون  ،طويل الصمت، مجيل النعت، حليم إذا  

ل الكبري، ويرحم عنده جحود، وال لنار احلق مخود، وال خوااًل، ملواًل، وال عجواًل، يبج
الصغري، أمنٌي على األمانة، بعيٌد عن اخليانة، ألفه التقى، خلقه احلياء، كثري احلذر، مداوم 
السهر، قليل التدليل، كثري التحمل، قليل بنفسه، كثري إبخوانه، حركاته أدب، كالمه 

ثري عجب، ال ميت مبصيبة، وال يذكر أحدًا بغيبة، وقور ،لطيف، صبور، قليل الكالم، ك
الصلوات والصيام، سابق اجلنان، حيتفل ابلضيفان، ويطعم مبا كان ملن كان، يؤمن بوائقه 
اجلريان، ال سبااًب وال معاتباً، وال نوّمًا وال ذّماماً، وال ملواًل،وال قفواًل،وال حسودًا وال  
كنوداً،له لساٌن مصون، وقوله موزون، وقلبه حمزون، وفكره يتجول  فيما كان وما 

 .16"يكون
فوائد وآداب ورقائق، كما أّن هبا   هبا لو كتبت مباء الذهب جلاز ملا  هذه الوصية 

شار القرآن الكرمي  إىل أوقد مجلة من مصطلحات التصوف اإلسالمي منها: الفكر،
التفكر يف خملوقات هللا تعاىل ويف األنفس وهو من أعظم العبادات ، حيث يزداد إميان 

ك ْم ﴿ قال تعاىل والذكر، العبد  ر ونَ  َأَفاَل  ۚ  َويفي أَنف سي َويفي السََّماءي ريْزق ك ْم َوَما  (21) ت  ْبصي
ْثَل َما أَنَّك ْم تَنطيق ونَ  (22) ت وَعد ونَ  سورة ] ﴾(23 فَ َوَربّي السََّماءي َواأْلَْرضي إينَّه  حَلَقٌّ مّي

 [23الذارايت:

: كقوله تعاىل رق القرآن الكرمي للذكر والذاكرين يف كثري من آايته البينات  وقد تط
إينَّ اْلم ْسليمينَي َواْلم ْسليَماتي َواْلم ْؤمينينَي َواْلم ْؤميَناتي َواْلَقانيتينَي َواْلَقانيَتاتي َوالصَّاديقينَي  ﴿

                                                           
 .96، )السودانض مطبعة اجلامعة، د.ت(، صنصائح مدير الكأس يفاألساس انظرض املكاشفي،  96

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura51-aya23.html
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قينَي َواْلم َتَصدّيقَاتي َوالصَّاديقَاتي َوالصَّابيرييَن َوالصَّابيَراتي  َعاتي َواْلم َتَصدّي عينَي َواخْلَاشي َواخْلَاشي
َ َكثيريًا َوالذَّاكيَراتي  َأَعدَّ َوالصَّائيمينَي َوالصَّائيَماتي َواحْلَافيظينَي ف  ر وَجه ْم َواحْلَافيظَاتي َوالذَّاكيرييَن اَّللَّ

وصفات الزهاد العباد  كرتك [ 35 سورة األحزاب:] ﴾35اَّللَّ  هَل م مَّْغفيَرًة َوَأْجًرا َعظييًما )
شارات واضحة اىل التحلى مبكارم اخلصال ، إاحلسد، والصمت، والصرب،بل وفيها 

واالبتعاد  عن سيئ الفعال، وهو مما جاء به النيب عليه أفضل الصالة وأمت التسليم. قال 
َا ﴿تعاىل:  لصَّرْبي َوالصَّاَلةي َوإيهنَّ عينَي َواْسَتعيين وا ابي وكثرة [ 45]البقرة:  ﴾َلَكبيريٌَة إيالَّ َعَلى اخْلَاشي

َكان وا َقلييالً  ﴿الصالة، والصيام ومداومة السهر حيث  أشار الشيخ إيل قول هللا  تعاىل: 
أْلَْسَحاري ه مْ  َن اللَّْيلي َما يَ ْهَجع وَن َوابي  ﴾َواْلَمْحر ومي َيْستَ ْغفير وَن َويفي َأْمَواهلييْم َحقٌّ لّيلسَّائيلي  مّي

 [.19-17]سورة الذارايت:
  17قائاًل:املكاشفي  ويف ذلك ينظم الشيخ 

 أقبل مث أقبل أيّها املدبر          لباب الكرمي جتد الرضاء والربّ                
 أسبغ للوضوء فوق اجلباه عفّر     يف الثلث األخري من ذنبك استغفر           
 لموىل مل تسفر      جميب الدعاء خريو عليك يوفر أرفع للكفوف ل           

حيث حث الشيخ الناس على قيام الليل، خاصة يف الثلث األخري منه، كما حّض على 
إسباغ الوضوء على املكاره ، وكثرة االستغفار، والدعاء هلل تعاىل.حيث ابلدعاء تتنزل 

وأشار إىل األقبال على هللا تعاىل الرمحات وتعم الربكات ويرفع هللا البالء والغالء والوابء .
يف سائر األحوال والتوجه هلل عز وجل يف سائر األزمان ، وعدم اإلعراض عنه سبحانه 

  وتعاىل.
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داء الديون أحيث  18واألدب مع هللا ومع العباد، واألمانة حيث قال الشيخ يف ذلك :
ة يف القرآن الكرمي يف وسدادها من أوجب الواجبات وقد أنزل هللا تعاىل يف كتابه أطول أي

 سورة البقرة عرفت أبية الدين .
 الدين واألمانة أوفوا موعود      تعلو لسماء اجملد بصعود                     

واحرتام وتوقري من رأى الشمس قبلك، والشفقة والرأفة ابلصغري، ويف احلديث  
 19.«ليس منا من مل يوقر كبريًن»

فهو يدعو الّناس إىل حماسن األخالق، وكرمي الشيم واخلصال، وهذه هي احلضارة بعينها، 
أن يتعلم الّناس أحكام الدين واألخالق الفاضلة، ويف النص دعوة للمعاملة احلسنة حيث 

: عن سهل بن سعد رضي هللا صلى هللا عليه وسلمدعى: إىل إكرام اليتيم وقد أثر عنه 
وقال « أًن وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا»قال:  هللا عليه وسلمصلى عنه ، عن النيب 

َهرْ ﴿: قال تعاىل 20إبصبعيه السبابة والوسطى.  فََأمَّا اْلَيتييَم َفاَل تَ ْقَهْر َوَأمَّا السَّائيَل َفاَل تَ ن ْ
 [.11-8]الضحى:  ﴾َوَأمَّا بينيْعَمةي رَبّيَك َفَحدّيثْ 

 21حيث نظم الشيخ املكاشفي يف ذلك:
 أكفلوا لليتامى واملصاب عزو      عزيز قوم ذل أكرموا وعزو                     

 أم غنياً افتقر مبالكم ميزو   يف اآلخرة هناك كسب اليمني جتزو                      

                                                           

  989ص يوان الشيخ املكاشفيالد 91 
 6111 ضحديث رقم مسند أمحد 91 
 ابب اللعان وقول هللا والذين يرمون أزواجهم ومل  4111حديث رقمض  ، كتاب الطالق،   صحيح البخاري91 
 صلى هللا عليه وسلم اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ، حمند بن إَساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي 91 

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ، )د.مض احملققض حمند زهري بن انصر الناصر، صحيح البخاري ،وسننه وأايمه
 . 6118، رقم 1 ، ص1ج ،ابب فضل من يعول يتيناكتاب األدب، (،  ه 9499، 9، طترقيم حمند فؤاد عبد الباقي(

 .989ص ،ديوانال ،الشيخ املكاشفي 99
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حيث أشار إىل كفالة اليتامى واإلحسان إليهم، بل أكرام العزيز الذي أصابه الذل بني 
 الغىن الذي صار فقرياً كل ذلك من أخالق النبوة.قومه، وكذلك إعطاء 

من »كما أشار إىل ترك احلسد وامللل وقلة الكالم إال فيما يرضى الرمحن ويف احلديث   
 23حيث قال الشيخ يف حّق  اجلار :  22«حسن إسالم املرء تركه ما اليعنيه

 أقرضوا هللا أحسن قرض          حتظوا ابملقام املرضي                         
حتروا الصدق جاركم يل أذاه ولدغو     لو يضربكم فوق الشدق أمحلوا تشربوا سًرا        

 غدق
 24ويف قصيدة أخرى :

  حىت إذا مسعتم شئ كهجار   ابلنساء والرقيق أوصيكم مث اجلار                    
حىت ولو مسعتم حيث أشار الشيخ إىل إكرام اجلار وحتمل أذاه ، وعدم مقابلته مبا يفعل .

من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليكرم » من اجلار ما فيه أذى  ويف احلديث الشريف 
بل وصية النيب  25«ليصمتضيفه، ومن كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو 

يف كثري من أحاديثه ابجلار واإلحسان إليه دلت على عظم أمر اجلار صلى هللا عليه وسلم 
 وعدم أذاه ، وحتمل ما حيدث عنه.

كل هذه املواعظ تشري إىل زهد الشيخ عبد الباقي املكاشفي والدنيا ، بل ويف تزهيده 
للناس فيها ، وتوجيه وتعليمه للناس مكارم األخالق ، وحماسن األفعال حىت يسري إىل ربه 

                                                           
حديث رقمض ، جاء يف صفات املؤمنني ب مااب، كتاب اإلميان، صحيح ابن حبان حممد بن حبان التميمي البسيت، ابن حبان، 99

9391 
 .991، رقم احلديث صلى هللا علي  وسلم كتاب الزهد عن رسول هللا السنن،الرتمذي، 
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  989املصدر السابق ص 94 

 8114حديث رقمض  .إكرام الضيف وخدمت  إايه بنفس  ، ابب كتاب األدب ، صحيح البخاري،البخاري  98
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أبحسن حال، فينجو من عذاب هللا وينعم ابجلنان .وهذه املواعظ نراها مقتبسة من 
 الكتاب العزيز ، ومن أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم .

 خامتة 
زهد كامل وورعه ورع اتم يف طول حياته ،منذ بداية  املكاشفي عبد الباقي  الشيخ  ستاذن زهد األإ

حد معلوما تراه العني وتسمع له أنه مل يعلم له أ،فمن زهده إىل الرفيق األعلى  نشأته ايل انتقاله
يل إن من حطام الدنيا،ومما عرف عنه انه مل يكن يدخر شيئا من املعلومات الدنيوية من املساء ذاأل

نه طول حياته مل ميلك محارا واحد يركب عليه "وهو من أو ماشية ،ومعروف أنقدا كان ، الصباح 
كثر منها وينفق مايقتنيه الفقري يف البالد"وكذلك مل ميتلك شاة واحدة بل كان يتصدق هبا وأب دينأ

و أليه يعطي ما يف يده ويرجو ما عند ربه ، مانقول مشهود ملن خالطه إليه مما هو حمتاج إمايهدي 
ليس ألزهد مام جاء ليحي الزهد ابإو تردد عليه يف زايرته فهو أعاشره .بل ال خيفي علي من جالسه 

 :هو القائل
 بغضك اجلب       ارأن احببت درمها أ   ن الدراهم مكتوب علي       هاإ             
 سرارأوحب ذاك الدرهم يف قلب ذو    ل       ه وهللا ال جيتمعن حب اإل             
 افك               ارال ذو إاتهلل ال يعرفها     وال تنكرن لقويل يف كتابتها             
 هل الفتوح كالشمس يف النه    ارأل   شارة واللوائح مرموز عليها ابإل            

 حيث أشار إىل عدم انغناس املسلم يف حمبة الدنيا واللهو هبا، عن عبادة هللا عز وجل .

هذا ابختصار حياة الزهد الىت عاشها الشيخ املكاشفي ، بل مارزق  هللا من رزق فهو ينفق  يف سبيل هللا 
الكرمي حيث ذلك على طالب القرآن تعاىل على الفقراء واملساكني واملعوذين وأبناء السبيل، وينفق 

  الدين .يدرس الطالب يف مسجده مبادئ القرأة والكتابة وحفظ القرآن الكرمي والفق  يف
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