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احلمد هللا، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه ومن عمل هبديه 

 ..أما بعد، إىل يوم الدين

أمحد فتحي رسور، .  فقد قامت وزارة الرتبية والتعليم، يف عهد وزيرها د●
لية لعرص النبوة، من كتاب الرتبية اإلسالمية للصف بإلغاء تدريس الشخصيات املثا

ـ ريض اهللا عنها ـ » أم املؤمنني عائشة«األول الثانوي، حيث استبعدت شخصية 
وغريه، وذلك يف طبعة عام » السيد البدوي«ًوقررت بدال منها شخصية 

 . وما بعدها١٩٨٩/١٩٩٠
من أي هدف هالمية، وخالية » السيد البدوي« وقد جاءت املعلومات عن ●

، وغري ذلك مما »العراق«تربوي، اللهم إال احلث عىل زيارة القبور واألرضحة يف 
كام مل تذكر جوانب شخصية البدوي األخرى، وأفكاره التي تزلزل . خيالف الدين

العقيدة، وتتشابه مع ما قاله ابن عريب الشيعي الباطني، واحلالج، وغريهم ممن 
 .يحخرجوا عىل مبادئ اإلسالم الصح

» السيد البدوي«َّ والدراسة التي بني أيدينا ليست إال حماولة إلظهار حقيقة ●
التي أخفاها الكتاب املدريس؛ ليكون اآلباء واألبناء عىل دراية بنوع التطوير الذي 

. ، برئاسة د)األمريكي(ُأدخل عىل املناهج الدراسية بواسطة مركز تطوير املناهج 
ملنح األمريكية التي هتدف إىل إبعاد األمة عن أصالتها ًكوثر كوجك؛ حتقيقا لرشوط ا

 .ُومنابع دينها احلق بشكل حثيث ال يكاد حيس، ويف مسائل دقيقة ال تكاد تلحظ

 .آمني..  نسأل اهللا تعاىل أن يقي أمتنا االنحراف عن رصاطه املستقيم●

  المؤلف
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  الفصل األول
  السيد أمحد البدوي وحقيقة دعوته

راجع القديمة املوثقة ذكر تاريخ البدوي يف كتب احلوليات، عىل لقد أغفلت امل

مدى أكثر من قرنني، ثم جاء ذكره بعد ذلك يف كتب املناقب املليئة باألساطري 

 .واخلرافات

 
ƍ -ƳƘǾƮǩƗǷ ƞǾǕǸǉǸǮǩƘƛ ƠǮƾņơƗ ƷƳƘǆǭ :  

 :)Č(قق الشيخ أمحد حممد شاكر  ما قاله العامل املح-١

 :، حيث قال ما ييل)č(»بحـث فـي تاريـخ السيـد البـدوي«: وذلك تـحت عنـوان

                                                
، كتب شيخ املحققني األستاذ عبد السالم )أمحد حممد شاكر(يف تعريف الشيخ املحقق  )١(

األستاذ الشيخ أمحد حممد شاكر، هو إمام «: م ملجمع اللغة العربية يقولهارون، األمني العا
 .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧م، وتويف عام ١٨٩٢/هـ١٣٠٩أهل احلديث يف عرصه، ولد عام 

َّوكان يف قمة عالية من تواضع العلامء، يلتمس احلق أنى وجده، ويعرتف لكل ذي فضل أو   
الرسالة لإلمام «ء، وحقق كتاب علم بفضله وبعلمه، وكان يعمل يف مناصب القضا

ً، كام حقق كتبا أخرى كثرية، وبخاصة مسند اإلمام أمحد، وهو من أعظم املسانيد »الشافعي
 .ًحجام

 شوال سنة ١٠، يوم ٦٣٣لصاحبها حمب الدين اخلطيب، يف العدد » الفتح«نرشته مـجلة ) ٢(
؛ وتويف عام )الـمطبعة السـلفية، شـارع االستئناف (٦٤٥ و٦٤٤هـ، صفـحة ١٣٤٨
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 الذي يقول »السيد أمحد البدوي«نريد أن نسأل املؤرخني العارفني عن تاريخ «
هل وجد شخص حقيقي هبذا : بعضهم بوجوده، وينكره بعضهم، وأعني هبذا أنه

 طنطا، والذي ينسب إليه املسجد؛ ألن الذين كتبوا يف ترمجة االسم، هو املدفون يف
حياته إنام هم املتأخرون، ويزعمون أنه تويف يف منتصف القرن السابع اهلجري ـ أي 

ْ هـ؛ ألين مل أجد من ذكره من املؤرخني السابقني الذين يوثق ٧٠٠ و٦٠٠ْبني سنتي  َ
، وهو من رجال أواخر القرن بنقلهم، إال جالل الدين السيوطي احلافظ، رمحه اهللا

هـ، وبني التارخيني بون شاسع، ومل يذكر السيوطي عمن ٩١١الثامن؛ ألنه مات سنة 
تلقى خرب تارخيه، والقاعدة الصحيحة عند علامء النقل وزعامئه ـ وهم حفاظ احلديث 
َـ أن املرسل ال تقوم به احلجة، وهو ما يرويه شخص عمن مل يدركه، ومل يتلق منه 

رشة، ملا فيه من جهالة الواسطة، فلعله غري ثقة، وهذا أمر معروف، ولعل من مبا
َّعىل أنا ال نريد إال . جييبنا عن هذا السؤال يذكر من أين نقل، والكتاب الذي نقل منه َّ

 .»التحقق من هذا األمر، ونسأل اهللا العون والتوفيق

 : ما قاله الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ األزهر-٢

مصطفى «، يقول الشيخ )Č(»املولدان األمحدي والدسوقي«ت عنوان وذلك حت

                                                
 .م١٩٥٨/هـ١٣٧٧

َّوكان يف قمة عالية من تواضع العلامء، يلتمس احلق أنى وجده، ويعرتف لكل ذي فضل أو   
الرسالة لإلمام «علم بفضله وبعلمه، وكان يعمل يف مناصب القضاء، وحقق كتاب 

انيد ً، كام حقق كتبا أخرى كثرية، وبخاصة مسند اإلمام أمحد، وهو من أعظم املس»الشافعي
 .ًحجام

عامل كبري، ( بتوقيع ١٩٢٧ لسنة ٩٢، ٩٠، ٨٩نرشته جملة السياسة األسبوعية يف األعداد  )١(
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أمحد «إنه رجع إىل خمطوطة مغربية ينكر صاحبها أن : شيخ األزهر» عبد الرازق
كان صوفيا، ويثبت أنه كان علويا شيعيا، هيدف إىل إرجاع امللك العبيدي » البدوي

كان أحد » أمحد البدوي«د وال» عيل البدوي«الشيعي املغايل، وأن ) الفاطمي(
أمحد « وأنه نزح من املغرب إىل مكة، وكان ø الشيعة اإلسامعيلية øالعلويني 

، حيث عقد )هـ٦٠٣(وقتها مل يتجاوز السبع السنوات، وكان ذلك عام » البدوي
 øبحثوا فيه كيف يعملون عىل إعادة الدولة اإلسالمية علوية » مكة«ًالشيعة مؤمترا يف 

ً وكانت بالد املغرب وقتها مرسحا للنشاط الشيعي الباطني، Č( ø(نيةأي شيعية باط
، التي كانت تقوم )الفاطمية(املتسرت بالتصوف، والذي حياول إعادة الدولة العبيدية 

 .عىل أساس املذهب اإلسامعييل الباطني املغايل

 أهل حرب بطبيعتهم؛ فقد كان من السهل أن يقيموا دولة عىل وألن الرببر

                                                
 ).وكتاب معروف

فرق منحرفة عقديا، تتظاهر باإلسالم لتكيد له من الداخل، وتغايل يف : الشيعة الباطنية هي) ١(
عنه ـ وذريته من ولد فاطمة، ريض تعاليم الدين؛ كقوهلم بألوهية عيل بن أيب طالب ـ ريض اهللا 

اهللا عنها، ويتخفون حتت شعار حب آل البيت، وهلم انحرافات أخرى كثرية، وقد بدأ ظهور 
ريض اهللا عنه، عندما تظاهر عبد اهللا بن سبأ  الفكر الباطني يف خالفة عثامن بن عفان،

َباإلسالم، وهو هيودي صنعاين، كان يلقب بابن السوداء، وادعى حب آل  ًالبيت، وشايع عليا ّ
بن أيب طالب ـ ريض اهللا عنه ـ ووصفه باأللوهية، وأول دولة قامت عىل أساس املذهب ا

الشيعي الباطني هي الدولة الفاطمية، حيث خرجت عىل اخلالفة العباسية، وحكمت شامل 
أفريقيا ومرص عدة قرون، ثم جاء صالح الدين األيويب فقىض عىل دولتهم، ومن بعده 

ّلدعوات الباطنية تتخفى حتت ستار التصوف، وحب آل البيت، وهو ما يمكن أن أصبحت ا
 . ًمتييزا له عن التصوف العادي) بالتصوف الشيعي(يطلق عليه 
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ًشيعي، كالدولة الفاطمية، ومن السهل أيضا أن يسقطوا مثل هذه الدولة، أساس 
وحياربوها، وقد بدأ املغاربة يف اضطهاد الشيعة بعد إسقاطهم للدولة الفاطمية؛ 

ويف هجرة مجاعية . ؛ حيث األمن واألمان»مكة«فاضطر هؤالء الشيعة إىل النزوح إىل 
، متسرتين باحلج؛ وذلك ليبحثوا »مكة«خرج الشيعة من أنحاء املغرب، متجهني إىل 

عن خطة جديدة لتحقيق أهدافهم التخريبية يف العامل اإلسالمي، وكانت دعوهتم 
ًاجلديدة تتسرت بستار التصوف والزهد، ولكنه كان تصوفا شيعيا مغاليا، كتصوف  ً

كام كان . البدوي وإبراهيم الدسوقي وغريهم من دعاة التصوف الشيعي املغايل
يتسرت بستار الفلسفة، كابن عريب، ومن قبله احلالج، وغريمها من القائلني بعضهم 

وقد ساعد عىل نرش دعوهتم . بوحدة الوجود، وألوان أخرى من االنحرافات العقدية
الباطنية الضالة انشغال اخلالفة العباسية باحلروب الصليبية، وصدهم للغزو 

 .انتهى). التتاري

 :ن البنا ما قاله اإلمام الشهيد حس-٣

ً  ـ رأيا سمعه من )Č ()مذكرات الدعوة والداعية(أورد اإلمام حسن البنا يف كتابه 
أحد األشخاص الذين وصفهم بالذكاء، حول حقيقة البدوي، وسبب جميئه إىل 

 . مرص

جاء السيد البدوي إىل مرص من مهجره من مكة، وكان أهله من املغرب، «: قال

امليك، بعد أن انقرضت اخلالفة العباسية، وانتهى وملا نزل مرص كانت حمكومة بامل

                                                
 . ٤١، ٤٠ص)١(
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مها أمراء تغلبوا عليها  أمرها يف بغداد، وتفرقت أمم اإلسالم دويالت صغرية، حيكُ

إعادة : أن جياهد يف سبيلهام) السيد(فهناك أمران جيب عىل . بالقوة، ومنهم املامليك

ال بد من ترتيب كيف يفعل هذا؟ . اخلالفة واستخالص احلكم من أيدي املامليك

خاص؛ فجمع بعض خواصه ومستشاريه، واتفقوا عىل نرش الدعوة، ومجع الناس 

عىل الذكر والتالوة، وجعلوا إشارات هذا الذكر السيف اخلشبي أو العصا الغليظة؛ 

واختار السيد . ًلتقوم مقام السيف، والطبل جيتمعون عليه، والبريق ليكون علام هلم

وسطها البلدان العامرة يف مرص؛ ولبعدها عن مقر احلكم ـ فإذا ًطنطا مركزا حلركته ـ لت

استطاع هو أن يدرك إىل أي مدى تأثر الناس » مولد«اجتمع األتباع سنويا عىل هيئة 

بالدعوة، ولكنه ال يكشف هلم عن نفسه، بل يعتكف فوق السطح ويرضب اللثام 

يعون أن النظرة بموتة؛ ًمضاعفا؛ ليكون ذلك أهيب يف نفوسهم، حتى كان أتباعه يش

وهكذا . ِفمن أراد أن ينظر إىل البدوي فليستغن عن حياته يف سبيل هذه النظرة

 .انترشت هذه الدعوة حتى اجتمع عليها خلق كثري

ولكن الظروف مل تكن مواتية لتنجح هذه احلركة، فقد توىل مرص الظاهر بيربس 

 التتار مع املظفر قطز، وملع البندقداري، فانترص عىل الصليبيني مرات، وانترص عىل

اسمه وارتفع نجمه وأحبه العامة، ومل يكتف بذلك، بل استقدم أحد أبناء العباسيني 

 .انتهى). أي مرشوع البدوي. (ًوبايعه باخلالفة فعال؛ فقىض عىل املرشوع من أساسه

 : ما قاله الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور-٤

إن أجداد : ًرأيا تواتر يف املراجع يقولإن ثمة «: يقول الدكتور سعيد عاشور

باملغرب أيام ) فاس(إىل ) احلجاز(من العلويني الذين هاجروا من ) السيد البدوي(
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عيل (و) الشعراين(وأخذ هبذه الرواية . ً؛ هربا من قسوته عليهم»احلجاج بن يوسف«

ً، يف حني أن مدينة فاس مل تبن إال َ يف أواخر القرن الثاين)باشا مبارك  اهلجري، أي بعد َ

ًموت احلجاج بأكثر من مائة عام، كام أن كثريا من أئمة الشيعة عاشوا وماتوا باملدينة 
جعفر (، و)حممد الباقر(، و)عيل زين العابدين: (ًاملنورة، وليس بعيدا عنها، مثل

كان الدافع إىل ) احلجاج(وغريهم، فكيف يتفق هذا مع القول بأن اضطهاد ) الصادق

ويرى أن الرواية التي اعتمدوا عليها هي رواية ابن أزبك الصويف، » يني؟هجرة العلو

هـ، ٧٣وهو من أوائل  الذي رووا نسب البدوي، وحدد دخول أجداده فاس سنة 

َوادعى بأن أهل فاس قد أحبوهم، واعتقدوا فيهم، وكذلك السلطان، ويتساءل د ّ .

 هذا الوقت املبكر، يف سعيد عاشور عن اسم هذا السلطان الذي كان يف املغرب يف

ّحني أن لقب سلطان مل يستخدم إال يف القرن السابع اهلجري ُ«) Č(. 

من املغرب، ليس » السيد البدوي«أن الدافع احلقيقي لرحيل أرسة : ًويرى أيضا

ًرأى هاتفا يف ) السيد البدوي(أبو ) عليا(إن «: كام جاء يف الرواية املتواترة التي تقول

 . »الرحيل إىل مكة، فأعلن بأنه ذاهب ألداء فريضة احلجاملنام يأمره ب

لو أن هذه الرواية كانت صحيحة لسألنا عن سبب اصطحابه «: سعيد. ويقول د

: ً، ويضيف قائال)č(»ًلزوجته وأوالده مجيعا؟ وسبب عدم عودته بعد أداء فريضة احلج

                                                
الدار املرصية ( وما بعدها، ٤٣سعيد عبد الفتاح عاشور، ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د) ١(

 .١٩٦٦، سنة )للتأليف والرتمجة
 .٤٦املرجع السابق ص) ٢(
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ة باملغرب؛ مما احلقيقة أنه قد ساد القرن السادس اهلجري جو من االضطهاد للشيع«

يتحني الفرصة للخالص، ) أمحد البدوي(جعلهم يتسللون إىل املرشق، وما زال والد 

 .)Č(»؛ فتظاهر باخلروج للحج، ويف نيته عدم العودة)هـ٦٠٣(ُحتى أتيحت له سنة 

 

ƙ-ǴǾǩƑ ƟƘǭƗƸǦǩƗ ƞƜƾǱǷ ǻǷƴƜǩƗ ƼǽƴǢơ Ǽǝ ƠǩƘǙ ƷƳƘǆǭ :  
 : ما كتبه الشيخ أمحد حجاب عن السيد البدوي-١

آراء يف حياة السيد «ًكتابا عن البدوي عنوانه ) أمحد حجاب(ألف الشيخ 
 . »البدوي الدنيوية وحياته الربزخية

 :وقد بدأ كتابه بصورة شخصية له كتب أسفل منها

  تأمــل صــوريت تــوحي بـــصدق
 

  بـــأن احلـــق مـــرشهبا الـــرصيح 
  أقـــول احلـــق ال   أبغـــي    ســـواه 

 
  ويمــأل قلبــي النــصح الــصحيح 

صورته ونعت نفسه بالصدق » أمحد حجاب«أن وصف الشيخ وبعد  
والرصاحة، وأسبغ عىل ذاته من الفضائل، أفرد أكثر من صفحة يقدم فيها نفسه 

ّإنه مل يبارز ربه «للقارئ باعتباره ابنًا روحيا للبدوي، ويقول فيها عن نفسه 
 .»بمعصية واحدة، أي يصف نفسه بالعصمة الكاملة

                                                
، والطبقات ٧هـ، ص١٣٠٥اجلواهر السنية لعبد الصمد زين الدين، املطبعة العثامنية، سنة ) ١(

 .٤٧سعيد عاشور ص. ، ود١٩٥٤، ط احللبي سنة ١/١٨٣الكربى للشعراين، جـ
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 : عبد احلليم حممود عن البدوي ما كتبه الدكتور-٢

ًألف الدكتور عبد احلليم كتابا عن السيد البدوي، قال فيه العبارات التالية 
ًمل أبتدئ يف كتابة يشء من الكتاب حتى ذهبت متعمدا إىل طنطا، «: ٣٦صفحة 

ِأستأذن السيد البدوي يف الكتابة عنه، ويف املقصورة املباركة بدأت الكتابة َ ْ ونحن . »...َ
كيف تم : َّغم حبنا لفضيلة الدكتور، إال أن حبنا للحقيقة أكرب؛ ولذلك نتساءلر

االستئذان الذي حكى عنه؟ وما مدى خضوع هذا الكالم للمنهج العلمي يف 
 التفكري؟

كام أن فضيلته يعترب كل من يتعرض لدراسة السيد البدوي باملنهج التارخيي 

ًالعلمي حاقدا أو حاسدا للقيم الشاخمة، ك إلخ، أليست ... ًارها للصالح والتقوىً

 .هذه دعوة ملخالفة املوضوعية والتفكري العلمي

وباستقراء كتاب الدكتور عبد احلليم عن السيد البدوي نجده قد عرض قصة 
البدوي من خالل كثري من األحالم واملنامات، وليس من خالل وقائع تارخيية موثقة، 

أبرشي فقد : أت فيام يراه النائم من يقول هلاأما أمه فقد ر«: ٤٣فهو يقول يف صفحة 
رأى عيل بن إبراهيم رب األرسة فيام «: ٤٤، ثم يف ص»ًولدت غالما ليس كالغلامن

قال الرشيف عيل «: ٤٥، ثم يف ص»يراه النائم من يأمره بالرحيل إىل احلجاز
: ٥٢، ثم يف ص»فاستيقظت من منامي، وأنا يف هيامي، وأخربت أهيل وأصحايب

، ثم يف »تيقظ أمحد ذات يوم ليعلن أنه رأى يف املنام من يأمره بالسفر إىل العراقواس«
: لقد رآمها السيد، أي رأى الرفاعي واجليالين يف الرؤيا يرحبان به ويقوالن«: ٥٥ص

يا أمحد لقد جئناك بمفاتيح العراق واليمن واهلند والسند والروم واملرشق واملغرب 
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)١٥(

لقد رأى فيام «: ٥٧ثم يف ص» مفتاح منها شئت أعطيناكهفإن كنت تريد أي : بأيدينا
 .إلخ... »يراه النائم من يأمره أن رس إىل طنطا

ِّبعد كل هذا نذكر بأن العلامء إذا تساحموا يف القليل فإن العامة تتسامح يف الكثري،  َ ُ
 ًكام نثبت تقديرنا وإكبارنا ملوقف الدكتور الشجاع يوم أن كان شيخا لألزهر، ومتسكه

 .بحقوق تتعلق بعامة املسلمني وهيبة منصبه

 :م١٩٩١ ما قاله اخلليفة احلايل للسيد البدوي يف مولد عام -٣

إن «: م١٩٩١قال خليفة السيد البدوي يف االحتفال بمولد السيد البدوي لعام 

يا بدوي : السيد البدوي موجود معك أينام كنت، ولو استعذت به يف شدتك، وقلت

 .»ثكمدد؛ ألعانك وأغا

قال ذلك يف اجلموع املحتشدة برسادق وزارة األوقاف يف الليلة الكبرية ملولد 

البدوي، أمام احلارضين من العلامء والوزراء، وقد تناقلته اإلذاعات وشاشات 

التلفاز، ورغم هذا مل يتحرك أحد للرد عىل هذه األباطيل التي تزلزل العقيدة، 

بط، بكلية اللغة، جامعة املنوفية؛ حيث كتب باستثناء القليل؛ كالدكتور فوزي اهلا

 :ًمقاال جاء فيه ما ييل

ِإن كالم خليفة السيد البدوي يوقعنا يف حمظور الرشك باهللا؛ ألن ما وصف به « ُ
Ã  ] : البدوي هو من صفات اهللا تعاىل وحده، لقوله عز وجل   Â  Á

É       È  Ç  Æ  Å     ÄZ     ]١٧: األنعام[. 

 روع العوام ـ وبعض اخلواص ـ أن هؤالء أصحاب فضل عىل إن ذلك يلقي يف
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: مع أن اهللا تعاىل قال!! وأهنم ينفعون ويرضون عباد اهللا!! األحياء، حتى وهم أموات

 [^  ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U   T Z ]ثم قال ينبه الناس إىل حقيقة ]١٦: الرعد ،

.  /  0  1  2    3  4   5  ] : هؤالء

  9  8  7  6 Z] ٨٩: طه.[ 

: نفسه ـ وهو الـمصطفى من ربه ـ يقول عن نفسه، وبأمر من ربهملسو هيلع هللا ىلص والرسـول 

 [�  ~  }     |  {   z  y     x  w   v  u 

Z  ]كام يقول خماطبا أهله واملسلمني ]٤٩: يونس ،ً : [      h  g  f   e  d

  k     j  iZ ]لياء ال يملك غريه ـ من األو: ، فمن باب أوىل]٢١: اجلن

 .ًوغريهم ـ رضا وال نفعا ألنفسهم وال لغريهم

إن إقامة هذه االحتفاالت، وشغل الناس هبا، وإفساد معتقداهتم وزر كبري، 

وذنب عظيم، تتحمله وزارة األوقاف، التي تشجع تلك الزفة، وتسري يف ركاهبا، 

 !وتنظم مواعيدها

 تلك االحتفاالت التي ال أئمة تلك املساجد التي تقام فيها: كام حيمل هذا الوزر

 .)Č(»تريض اهللا وال رسوله

  :)č(عن السيد البدوي) سفري( ما ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية -٤

                                                
 .١٩٩٠، سنة ٣٩٤، ص٦جـ )١(
، والطبقات ٧هـ، ص١٣٠٥ة اجلواهر السنية لعبد الصمد زين الدين، املطبعة العثامنية، سن) ٢(

 .٤٧سعيد عاشور ص. ، ود١٩٥٤، ط احللبي سنة ١/١٨٣الكربى للشعراين، جـ
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، أحد )بالسيد البدوي(أمحد بن إبراهيم بن حممد املعروف : حيث ذكرت أنه
هــ  ٥٩٦(باملغرب سنة » فاس«ولد بمدينة ). م١٣هـ ـ ٧(مشاهري الصوفية يف القرن 

، ثم حفظ »بني بري«، ونشأ يف أرسة هاشمية علوية، تنتمي إىل قبيلة )م١٢٠٠
ًالقرآن، وتفقه قليال عىل مذهب اإلمام مالك، الذي كان سائدا يف املغرب، ويف سنة    ً

ّانتقلت أرسة البدوي إىل احلجاز، واستقرت بمكة، حيث جود ) م١٢٠٦ ـ ٦٠٣(
ي، وتعلم الفروسية وأجادها، واشتهر ًالبدوي القرآن، وقرأ شيئا من فقه الشافع

هـ ٦٣٤(بالزهد، وإيثار حياة العزلة للعبادة، ثم سافر هو وأخوه األكرب حسن يف سنة 
وذلك قبل (ًإىل العراق، الذي كان مركزا للتصوف يف املرشق اإلسالمي، ) م١٢٣٦ـ 

 ).م١٢٣٩هـ ـ ٦٣٧(عام ) انتقاله إىل طنطا

 :ونقول

تعترب ظنية؛ ألنه ال يوجد مصدر تارخيي موثق » دويالب«كل هذه املعلومات عن 

ملؤلف معارص له، حيث خلت كتب احلوليات التارخيية من » البدوي«كتب عن 

أزبك «ُذكره، وما كتب عنه ورد يف كتب املناقب املليئة باخلرافات، وأقدمها كتاب 

 النحو ، وهو ملؤلف جمهول، ومل يكتب إال بعد موت البدوي بامئتي سنة عىل»الصويف

 .ّالذي فصلناه يف الفقرات التالية

طبعة دار الشعب سنة ( للمسترشقني : ما ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية-٥

١٩٦٩() Č( . 

                                                
 .٤٦٩ ، ص١جـ)١(
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 :حيث كتبت عن السيد أمحد البدوي ما ييل

تاب املتأخرون دون دالئل تارخيية، كالشعراين وعبد الصمد«  .»...ّكتب عنه الكُ

 :ُمن هذه الدائرة، كتب ما ييل) ٣١١(ويف اجلزء الثاين صفحة 

َصنف رجل من خدام مقام هذا الويل، يدعى عبد ) م١٦١٩هـ ـ ١٠٢٨(يف عام  ُ ّ ّ
ُوقد طبع . »َاجلواهر السنية يف الكرامات والنسبة األمحدية«الصمد زين الدين، كتاب 

يف مصنفه هذا عىل كتب » عبد الصمد«هـ، واعتمد ١٣٠٥هذا الكتاب بالقاهرة سنة 

ويقول (، »نسبة يونس«، كام اعتمد عىل خمطوطة »ملقريزي وابن حجر العسقالينا«

، وربام كان أزبك هذا هو )يوسف ابن عبد اهللا املسمى بأزبك الصويف: البعض

  )Č(، الذي ال يعلم مؤلفها)١٢٧(، ورقة )نسبة البدوي(صاحب خمطوطة 

 العلوية يف بيان النصيحة(وهناك كتاب آخر أقل أمهية من كتاب عبد الصمد، هو 

] ١٠١٦٤، ٤٨٤ ص٩فهرس مكتبة برلني، جـ: انظر) [حسن طريقة السادة األمحدية

ّهـ، وكان أكرب هم هذا الكاتب أن يمتدح زهد ١٠٤٤َّاملتوىف عام » عيل احللبي«ملؤلفه 
 .السيد البدوي ويطري فقراءه

 من ،)الشعراين والسيوطي وابن حجر واملقريزي وغريهم( ما ورد عن -٦

 :أساطري وخرافات تتحدث عن السيد أمحد البدوي، ومنها

ǼǱƗƸǖǂǩƗ ǫƘǭȄǩ ƞƛǸƾǲǮǩƗ ƸǾǍƘƽȁƗ ø ƍ:  
حيث يؤكد الباحثون أن ما كتبه اإلمام الشعراين يف طبقاته عن البدوي تم يف 

                                                
 ].١٢٧ ص٥فهرس الكتب املرصية جـ: انظر )١(
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القرن العارش اهلجري، أي بعد موت البدوي بثالثة قرون، كام أن الشعراين مل يذكر 

بأن سرية البدوي «: ى منه معلوماته عن البدوي، سوى قولهاسم املرجع الذي استق

ما شاع عىل «ً، أي أنه مل يذكر مصدرا تارخييا ملعلوماته سوى »قد شاعت عىل األلسنة

 .من أساطري وخرافات عن البدوي» ألسنة الناس

ǼǍǸǾƾǩƗ ǫƘǭȄǩ ƞƛǸƾǲǮǩƗ ƸǾǍƘƽȁƗ ø ƙ:  
عن » حسن املحارضة« يف حيث يؤكد الباحثون أن ما كتبه اإلمام السيوطي

البدوي تم يف القرن العارش اهلجري، أي بعد موت البدوي بثالثة قرون، كام أن 

ّالسيوطي نفسه الذي أرخ للقرن السابع اهلجري الذي قيل بأن البدوي قد عاش فيه، 
 .مل يذكر كلمة واحدة فيه عن البدوي

 املليئة باخلرافات،  أي أن ما كتبه السيوطي عن البدوي، جاء يف كتب املناقب-

 .للسيوطي» تاريخ اخللفاء«ومل جيئ يف كتب احلوليات التارخيية املعتربة، ككتاب 

 واملعروف أن القرن التاسع اهلجري قد شهد زيادة يف الدعاية ملولد البدوي، -

ّوذلك بعد موت البدوي بقرنني؛ حيث سجلت كتب احلوليات التارخيية كيف عطل  ّ
هـ؛ بسبب ما حيدث فيه من ٨٥٢املولد األمحدي عام » قمقج«ُّالسلطان الظاهر 

 .اختالط الرجال بالنساء

ƞǮƕȂǩ ƞƛǸƾǲǮǩƗ ƟƘǎǩƘǚǮǩƗǷ ƸǾǍƘƽȁƗ ø øƩ : ÛƘǮǵƸǾǙǷ ÛǻƺǽƸǢǮǩƗǷ Ƹƪƭ ǰƛƗ
ǳƴǩǸǭǷ ǻǷƴƜǪǩ ƴǾƪǮơ ǰǭ:  

ًحيث مل يذكر هؤالء شيئا عن البدوي يف حولياهتم التارخيية، كام أن من نقل عن 
ًيئا خاصا بالبدوي مل يذكر كتابا واحدا نقل عنههؤالء األئمة ش ً ً. 
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اجلواهر السنية يف «هـ، يف كتابه ١٠٢٨ ما كتبه عبد الصمد زين الدين عام -٧

 :»الكرامات والنسبة األمحدية

وقد اعتمد عبد الصمد يف هذا املصنف عىل ما ورد يف كتب املناقب املليئة 

ًلسيوطي وابن حجر واملقريزي، وأيضا ما باخلرافات واألساطري للشعراين وما نسب ل
ُالتي تعترب من الكتب املفقودة عن سرية السيد » أزبك الصويف«ورد يف خمطوطة 

 .البدوي، وأشارت إليها دائرة املعارف اإلسالمية يف الفقرة السابقة

 بمكتبة املسجد  وقد عثرنا عىل خمطوطة يرجح أن تكون ألزبك الصويف-٨

دون ذكر اسم املؤلف، وقمنا بعمل » النسبة األمحدية«نوان األمحدي بطنطا حتت ع

وكتاب اجلواهر السنية » النسبة األمحدية«مقارنة بني ما ورد هبذه املخطوطة 

ًلعبد الصمد، ووجدنا تشاهبا كبريا بينهام، وهذا واضح » الكرامات والنسبة األمحدية« ً
، وكتاب عبد الصمد »يةالنسبة األمحد«حتى يف العنوان، فمخطوطة أزبك عنواهنا 

 .»اجلواهر السنية يف الكرامات والنسبة األمحدية«عنوانه هو 

عام » عمر بن عثامن املارداين« اكتشاف خمطوطة عن سرية البدوي، لكاتبها -٩

، التي »أزبك الصويف«هـ، وتعد هذه املخطوطة هي األقدم، واألصل ملخطوطة ٨٦٣

دت قصة البدوي بعبارات هي نفسها هـ؛ حيث رس١٠٢٨نقل عنها عبد الصمد عام 

 .»أزبك«العبارات التي أوردها 

ًّ أهنا أكدت أن تصوف البدوي كان تصوفا شيعيا وترجع أمهية هذه املخطوطة إىل

باطنيا يبيح املحرمات، مثل زنا املحارم واللواط وغريها، وبخاصة ما ورد يف 
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أنا موعود من ريب أنني «: ، من هذه املخطوطة، حيث يقول البدوي١٥، ١٤ْصفحتي 

، التي تدل عىل »والولدان«فتأمل كلمة . »ما أتزوج إال من بنات احلور والولدان

. )Č(االجتاه الشيعي الباطني ملؤلف هذه املخطوطة، وما يمثله من انحراف عن الدين

حتى ال تفصح عن » أزبك«قد أسقطت من خمطوطة » والولدان«ًعلام بأن هذه الكلمة 

، كام أسقط غريها مما أوردناه يف مواضع »البدوي«باطني ملروجي سرية االجتاه ال

 .أخرى من هذا الكتاب

 
من املغرب إىل مكة، كانت هجرة » أمحد البدوي«يف وقت سابق عىل هجرة والد 

 عبيدة، من املغرب إىل العراق، حيث سكن البطائح بقرية أم» أمحد الرفاعي«والد 

وأسس أمحد الرفاعي مدرسته من الذين نزحوا من املغرب، وارتدوا رداء التصوف 

 .والزهد

، قال الذهبي عن أمحد الرفاعي أن أباه قدم من »سري أعالم النبالء«ويف كتاب 

املغرب، وسكن البطائح بقرية أم عبيدة، وقد امتدحه الذهبي ووصفه بالزهد 

ولكن «: »العرب«ذا املدح الكثري قال الذهبي يف كتابه إلخ، ولكن بعد ه... والعبادة و

                                                
، ضمن )٤(تراجم ) ٨٧(هذه املخطوطة حمفوظة باملكتبة اآلصفية بحيدر أباد باهلند، برقم ) ١(

، وصورة هذه املخطوطة »قصة القطب سيد أمحد البدوي«ان جمموعة الرسائل األخرية، بعنو
 بمعهد إحياء املخطوطات العربية، التابع جلامعة الدول ٦٤١ يف ٣١٥٣حمفوظة يف الفيلم رقم 

العربية، ومقره القاهرة، واملخطوطة ملؤلف جمهول، وناسخها هو عمر بن عثامن املارداين، 
ه املخطوطة أقدم ما كتب عن البدوي حتى وتعد هذ. هـ٨٦٣بمدينة حلب، يف رمضان عام 

 .»البدوي«اليوم، وأمهيتها ترجع إىل أهنا املرجع لكل من كتب عن سرية 
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)٢٢(

أصحابه ـ أي أصحاب الرفاعي ـ فيهم اجليد والرديء، وقد كثر الزغل فيهم، 

وجتددت هلم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق، من دخول النريان، وركوب 

ذ باهللا من السباع، واللعب باحليات، وهذا ال عرفه الشيخ وال صلحاء أصحابه، فنعو

وهلم أحوال عجيبة من أكل احليات حية، «: »تاريخ اإلسالم«وقال يف . )Č(»الشيطان

ًوالنزول يف التنانري، وهي تترضم نارا، والدخول يف األفران، وينام الواحد منهم يف  ّ
جانب الفرن، واخلباز خيبز يف اجلانب اآلخر، وتوقد هلم النار العظيمة فريقصون 

 .»فئعليها إىل أن تنط

» أبو الفتح الواسطي«وهو » مرص«إىل » الرفاعي«ومن العراق انطلق أحد أتباع 

لنرش دعوهتم الباطنية هبا، وقد كان ذلك يف العهد األيويب، » إبراهيم الدسوقي«جد 

ليخلفه يف دعوته تلك، التي تسرتت بستار » البدوي«وبعد موت الواسطي جاء 

 من اإلعجاب الذي يكنه الناس عادة الزهد والتصوف، وقد حاولوا االستفادة

للزهاد يف كسب األنصار واألتباع لالستفادة هبم يف حماوالهتم إسقاط اخلالفة 

 .العباسية، وذلك يف القرنني السادس والسابع اهلجريني

أبو احلسن «بدسوق، و» الدسوقي«وقد توزع هؤالء الدعاة يف مرص؛ فكان 

» طنطا«و» القاهرة«ما بني » واسطيأبو الفتح ال«باإلسكندرية، و» الشاذيل

 .بطنطا» البدوي«حل حمله » الواسطي«، وملا مات »اإلسكندرية«و

الذين نشأوا يف املغرب، وطردهم ) الفاطميني(ومجيعهم من فلول العبيديني 

                                                
 .٣٢٣، ص٤ سري أعالم النبالء، جـ)١(
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)٢٣(

صالح الدين األيويب من مرص، ثم حاولوا العودة حتت ستار التصوف والزهد، وقد 

 . اطميني أهنم أنجس امللوك سرية، وأخبثهم رسيرةقال ابن كثري عن احلكام الف

 
ًظل البدوي عزبا بدون زواج طوال حياته، فبعد أن تويف والده سنة 

يا أخي، «: ًأن يزوجه فرفض قائال» حسن«عرض عليه أخوه األكرب ) هـ٦٢٧(

، )Č(» احلسانتأمرين بالزواج وأنا موعود من ريب أن ال أتزوج إال من احلور العني

 ـ ١٥، ١٤عىل لسان البدوي ـ بصفحة » املارداين«وبحسب ما ورد يف خمطوطة 

، فتأمل »َّأنا موعود من ريب أنني ما أتزوج إال من بنات احلور والولدان«: أنه قال

وما تدل عليه من انحرافات الشيعة الباطنية، وحيث أن هذه » والولدان«كلمة 

الحظ أن مجيع من نقلوا عنها أسقطوا هذه الكلمة؛ املخطوطة هي األقدم فإننا ن

مما يتعارض مع األمانة العلمية، ويعكس الرغبة يف جتميل صورة الشيعة الباطنية 

 .عىل حساب احلقيقة والتاريخ

 
ًأنه حفظ يف صغره شيئا من القرآن الكريم، وقرأ » أمحد البدوي«ُذكر عن 

من الفقه عىل املذهب الشافعي، واشتهر بالعطاب لكثرة ما كان يقع ملن ًشيئا 

بأنه مل يكن يف : فقال) احلسن(يؤذهيم من الناس، وقد افتخر به شقيقه األكرب 

                                                
 .٩، واجلواهر السنية لعبد الصمد ص٤٦٥ ص١دائرة املعارف اإلسالمية جـ) ١(
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)٢٤(

َفرسان مكة أشجع منه، وسمي العطاب والغضبان ِّ ُ)Č(. 

إهنا : وقد زعم البعض أن للبدوي مؤلفات علمية، وبالغوا يف ذلك، وقالوا

ِل تراثا فكريا ضخام، وملا مل جيدوا أثرا هلذا الرتاث، قالوا إنه فقد، وأن ما بقي منه تشك ُ َّ ًً ً
وهذا مجيعه غري صحيح، فالبدوي رغم . )č(»ُنقل إىل مكتبات أوروبا وغريها

شهرته إال أن ثقافته كانت ضحلة، حتى بني دعاة الشيعة الباطنية من رفاقه 

 .»الفتوحات املكية«تاب صاحب ك» كابن عريب«ومعارصيه، 

واحلقيقة أن البدوي مل يرتك لنا أي أثر علمي، اللهم إال بعض الوصايا 
يا عبد العال «: والعظات، التي قيل إنه كان يوجهها إىل خليفته عبد العال، مثل

يا عبد «، و»إياك وحب الدنيا، فإنه يفسد العمل الصالح كام يفسد اخلل العسل
ِواكس العريان، وأطعم اجليعان، وأكرم الغريب العال أشفق عىل اليتيم 

ّسواقي تدور عىل البحر «: ُ، كام نسب إىل البدوي بعض األقوال مثل»والضيفان
 .»ّاملحيط، لو نفد ماء سواقي الدنيا كلها، ما نفد ماء سواقي

كام نسب إىل البدوي بعض األشعار التي يدعي فيها لنفسه بعض صفات 

ا التشيع بالتصوف، ومألها بالرموز والتأويالت األلوهية، والتي خلط فيه

الفاسدة حول فكرة احللول واالحتاد وتقديس من يسمون باألئمة واألولياء 

                                                
، واجلواهر السنية لعبد ١٨٣ ص١ جـ١٩٥٤احللبي سنة . الطبقات الكربى للشعراين ط) ١(

 .١٢ ،١١الصمد ص
 .١٢٠سعيد عاشور ص. د: السيد أمحد البدوي) ٢(
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)٢٥(

واألقطاب واألوتاد، والنقباء، وغري ذلك من املصطلحات الشيعية الدخيلة 

ّالتي تشوه عقائد اإلسالم الصافية، والتي فصلنا بعضها يف الفصل الرابع، ويف  ّ
إن الصوفية نقلوا نظامهم عن التشيع، وأن كل من «: يقول ابن خلدونذلك 

يؤمنون باألرسار وهلم ) من أتباع التصوف الشيعي(الشيعة والصوفية 

 .»مصطلحاهتم اخلاصة

السيد البدوي ودولة «يف كتابه » حممد فهمي عبد اللطيف«ويقول 

ة اجتامعية، كان التصوف قد وضح يف احلياة اإلسالمية كظاهر«: »الدراويش

وأصبح املتصوفة قوة يف املجتمع اإلسالمي، هلا تأثريها يف اجتذاب النفوس 

والتأثري فيها؛ فاستغل العلويون ـ أي الشيعة الباطنية ـ هذه الناحية ملواجهة 

ورسعان ما أصبحت تعاليم الصوفية . اخلالفة العباسية، وذلك يف دهاء وبراعة

ندهم الكالم يف الكشف، والقول بألوهية قائمة عىل تعاليم الشيعة، وبدأ ع

األئمة، وحلول اإلهلية فيهم، والقول بالقطب، وأرشبوا أقوال الشيعة، وهكذا 

ّاصطبغ التصوف بمقاصد الشيعة وتعاليمهم، وصار املتصوفة أداة لبث الدعوة 

إن البدوي كام «: للعلويني حتت هذا الستار ـ ثم يصف تصوف البدوي فيقول

بالشخصية الصوفية التي تعالج التصوف بالرأي والتفكري، ولكن يبدو مل يكن 

 .»كان من طبقة الدراويش الدنيا، الذين هم أشبه بطائفة اليوجا يف اهلند

ثمة حقيقة واضحة تبدو يف الكتابات التي «: سعيد عاشور. ويقول د

عاجلت سرية السيد البدوي، وهي أنه تعرض لنقد شديد من فقهاء عرصه، وأن 
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م رموه بالدجل والبعد عن الدين، وقد ذكرت لنا هذه الكتابات بعضه

االنتقادات التي وجهها العلامء والفقهاء إىل السيد أمحد البدوي ومريديه، 

ولكنها مل تذكر لألسف الدفاع والردود التي حاول السيد البدوي وأتباعه 

قصص الدفاع هبا عن أنفسهم، وكل ما هنالك هو أن الرواة اختلقوا بعض ال

التي ال يقبلها العقل؛ ملحاولة إظهار مدى بطش السيد البدوي باملعرتضني عليه 

 .)Č(»والسخرية منه

 

           

                                                
 .١٢٨نفس املرجع ص) ١(
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)٢٧(

  
  الفصل الثاني

  رحالت البدوي ومرحلة إعداده حلمل الدعوة
żȅǷƍ :ǟƗƸǖǩƗ ǺǩƑ ǻǷƴƜǩƗ ƞǪƭƷ:  

 بصحبة أخيه األكرب» البدوي«سافر ) م١٢٣٦ -هـ ٦٣٤(قيل إنه يف سنة 

ًإىل العراق، الذي كان مركزا من مراكز التصوف الشيعي، حيث أتباع » حسن«
 ).م١١٧٤ -هـ ٥٧٠(َّاملتوىف سنة » أمحد الرفاعي«مدرسة 

 
بينام «: فقال» طنطا«قبيل جميئه إىل » العراق«إىل » مكة«علل البدوي لرحلته من 

، )طنطا(قم يا مهام إىل طندتا «:  هباتف يقول يل يف املنامأنا نائم بجوار الكعبة إذ أنا
ًوال تشك يف املنام، فإنك تقيم هبا، وتريب رجاال وأبطاال ً«)Č( . 

أن يف هذه الرؤيا مبالغة مقصودة من جانب «: »سعيد عاشور«ويرى الدكتور 
َ؛ ليظهروا للقارئ عظم مكانته، وكيف أن الرسول )السيد البدوي(ُكتاب سرية  ـ  ملسو هيلع هللا ىلصِ

 .)č(»برش بظهوره؛ ليعدوا عقلية القارئ لتقبل املعجزات التي نسبوها إليه فيام بعد

تاب عىل أن جيعلوا كل ترصف من  ّومتشيا مع هذه احلقيقة، حرص هؤالء الكُ َ َ ً
إنام هو تنفيذ للمشيئة اإللـهية، واستجابة ألوامر يتلقاها من » أمحد البدوي«ترصفات 

                                                
 .٣٩٥ ص٦جـ) سفري(دائرة املعارف اإلسالمية ) ١(
 .٥٧سعيد عاشور ص. كتاب السيد البدوي، تأليف د) ٢(
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عبد «و» أمحد الرفاعي«أنه رأى يف املنام : ً، وقيل أيضااهللا مبارشة عن طريق هاتف

يا أمحد، لقد جئناك بمفاتيح العراق واليمن واهلند «: يقوالن له» القادر اجليالين

والسند والروم واملرشق واملغرب بأيدينا، فإن كنت تريد أي مفتاح منها شئت 

 .)Č(» من يد الفتاحّأنا منكام، ولكني أنا ما آخذ املفتاح إال«: فقال» أعطيناكه

وقبل هذه املرحلة قيل إن البدوي كان أبعد الناس عن أن يكون صوفيا، فقد 
َّتفوق عىل أقرانه بفروسيته، إال أنه قد اشتهر بدهائه، فرأى املخططون للدعوة الشيعية  ّ
أن يذهب البدوي إىل العراق ليكتسب مسحة التصوف، التي يمكن أن خيتفي حتتها 

السيد البدوي » عبد الصمد«حني يكلف بأمر من أمور الدعوة، ويصف ليستفاد به، 
حدث له حال يف نفسه فتغريت أحواله، واعتزل «: قبل سفره إىل العراق فيقول

 .)č(»..الناس، والتزم الصمت

 
ويف رحلة البدوي إىل العراق هو وشقيقه احلسن، قاما بزيارة قرب احلسن بن 

ِ احلالج الصويف الشيعي، الذي أعدم عام منصور هـ؛ بسبب عقائده اخلارجة عىل ٣١٩ُ
 .، كقوله بوحدة الوجود، أي الوحدة بني اخلالق واملخلوق، وغري ذلك)Ď(الدين

 
ِلزيارة قبل أئمة » الكاظمية«ّبعد زيارة قرب احلالج، اجته البدوي وأخوه إىل 

                                                
 .٥٩سعيد عاشور ص. السيد أمحد البدوي، د) ١(
 .٩بد الصمد صاجلواهر لع) ٢(
 .٣٩٤ ص٦جـ) سفري(، دائرة املعارف اإلسالمية ٦٠سعيد عاشور ص. د) ٣(
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)٢٩(

، املتوىف )عدي بن مسافر اهلكاري(لزيارة رضيح » العراق«اجتها إىل شامل الشيعة، ثم 

َ، وهو صاحب الطريقة العدوية، وقد غاىل أتباعه يف )م١١٦٢ -هـ ٥٥٨(سنة 

هـ، فاجتمع العدوية عليه، واختذوه ٨١٧ُوأحرق هذا الرضيح سنة «اعتقادهم فيه، 

ـ أهل ) األكراد( املوصل، ومل حيسن شامل) اهلكارية(ًقبلة هلم، وبعدها جتوال يف منطقة 

َّويقول كتاب سرية البدوي. )1(»املنطقة ـ معاملتهام ُ: 

ً، فوقعوا مجيعا عىل )موتوا بإذن اهللا تعاىل: (إن احلسن أومأ إليهم بيده، وقال هلم«
حرص عىل التحيل بخلق العفو عند املقدرة؛ ) السيد أمحد(األرض موتى، ولكن 

؛ )قوموا بإذن من حيي املوتى، ويميت األحياء: (وتى، وقال هلمفالتفت إىل األكراد امل
ّفدبت فيهم احلياة، وهنضوا مجيعا يقبلون أقدام البدوي وأخيه ً ّ«. 

أمحد «، حيث رضيح »أم عبيدة«وبعد ذلك اجته األخوان إىل جنوب العراق إىل 
يا فيه حيث قض» الرفاعي«مركز الطريقة الرفاعية، ودخل األخوان رضيح » الرفاعي

أخاه ليعود إىل » احلسن«ّودع » بغداد«ويف ... »بغداد«ثالثة أيام، عادا بعدها إىل 
 .»احلجاز«

 
وهو يطلب منه أن يذهب » أمحد الرفاعي«أنه رأى يف املنام » زعم البدوي«

أة ذات مال ومجال، وذات قدرة عىل  وكانت هذه املر،»فاطمة بنت بري«لتأديب 
 .استاملة الرجال، حتى األولياء واملتصوفة

                                                
معروف تارخييا عداء صالح الدين األيويب للشيعة الباطنية، فهو الذي قىض عىل الدولة ) ١(

 .الفاطمية، كام أن صالح الدين من األكراد
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ّببنت بري وجدها يف صورة كلها فتنة وإغراء، وملا نادته » البدوي«ّوملا التقى 

بتمثيل دور األخرس، ثم اشتغل » البدوي«، قام )وسلب حاله(حماولة استاملته 

 تظهر حنينها للبدوي، وتقبل قدميه، اإلبل وهي» فاطمة«عندها برعي اإلبل، ورأت 

» البدوي«وتسكب الدموع لديه، وكان عدد هذه اإلبل سبعة آالف مجل، وفجأة قال 

تستغيث بقومها، » فاطمة بنت بري«ًمويت بإذن اهللا، فامتت مجيعا؛ فقامت : ِللجامل

ًمستغيثا ونادى قائال» البدوي«فصاح  يا آل يا آل حممد، يا آل عيل، يا آل احلسن، «: ً

، وهكذا إىل »احلسني، يا آل عيل زين العابدين، يا آل حممد الباقر، يا آل جعفر الصادق

وما هي إال حلظات حتى أقبل فرسان نجد والعراق (آخر أئمة الشيعة املعروفني، 

يا سادتنا عفوكم : وصاحوا معتذرين» آل بري«كالبحر املتالطم؛ وعندئذ فر فرسان 

 . يسعنا، وحلمكم حيملنا

تقبل قدميه، وتأخذ العهد » السيد البدوي«عىل » فاطمة بنت بري«وأقبلت 
عليه، وختربه بأهنا حمبته، وفقريته، ومريدته، وعرضت عليه أن تتزوجه يف احلالل، 

 . )Č(»يف خطوة واحدة» مكة«فاعتذر واجته إىل 

» البدوي«أن مؤلفي هذه القصة اخليالية عن » سعيد عاشور«ويرى الدكتور 
؛ فأحاطوه هبالة من »طنطا«ا أن يمهدوا هبا للدور الكبري الذي أعدوه له يف أرادو

املجد املوهوم، وأظهروه يف صورة املصلح القادر اجلبار الذي يستطيع أن جيند 
اجليوش يف برهة، والذي يسانده آل البيت وأئمة الشيعة، وأنه حييي املوتى، ويميت 

                                                
-٢٤٥خلفاجي النفحات ص، عن ا٧٤-٦٦سعيد عاشور ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د) ١(

 .٥٥ وما بعدها إىل ص٥٠عبد الصمد يف اجلواهر ص. ، د٢٥٠
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)٣١(

 الفكري، واإلحياء النفيس، التي تستخدم ، وغري ذلك من وسائل اإلرهاب)Č(األحياء
 .يف غسل مخ البسطاء والسذج من الناس

كانت بأمر العلويني » العراق«إىل » البدوي«ويرى بعض الباحثني أن رحلة 

، واسمه يف طبقات »ابن عرب«؛ ليتم إعداده دعويا عىل يد الصويف الشيعي )الشيعة(

، حيث »أيب الفتح الواسطي«، وشقيق »الرفاعي«من مدرسة » الشيخ بري«: الرفاعية

ًتعلم البدوي كيف يبدو جمذوبا زاهدا ً. 

وقتها مدرسة لتخريج الشيعة املتسرتين بستار الصوفية، وذلك » العراق«وكانت 

 .يف فرتة سقوط اخلالفة العباسية ودخول التتار إىل العراق

ƘńǾǱƘƥ :ƞǦǭ ǺǩƑ ǻǷƴƜǩƗ ƝƳǸǕ:  
، وهو شخص آخر )م١٢٣٨ -هـ ٦٣٥( سنة من العراق إىل مكة» البدوي«عاد 

ًخمتلف عام كان عليه من قبل؛ حيث عرف كيف يبدو جمذوبا زاهدا، ويف هذا يقول  ً
؛ تغريت سائر أحواله، واعتزل الناس، )اجلذب(ملا حدث له حادث الوله «: الشعراين

.. «: ، ويقول عبد الصمد)č(»وكان ال يتكلم إال باإلشارة ملن حيبه، فأمسكنا مع األدب
ًثم قدم مكة، ولزم الصمت والقيام، حتى كان يطوي أربعني يوما ال يتناول فيها 
ًطعاما وال رشابا، ويف أكثر األوقات يكون شاخصا ببرصه إىل السامء، وقد صارت  ً ً

 .)Ď(»عيناه تتوقدان كاجلمر

                                                
 .٧٥، ٧٤نفس املرجع السابق، للدكتور سعيد عاشور ص) ١(
 .١٨٤ ـ ١/١٥٩الطبقات الكربى للشعراين ) ٢(
 .٩عبد الصمد، اجلواهر السنية ص) ٣(
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ّإىل مكة، توجه إىل » العراق«من » البدوي«وهبذه الصورة اجلديدة التي عاد هبا 
 .ًواختذ مظهر املجذوب ستارا لدعوته» رصم«

ƘżƦǩƘƥ :ƘǎǲǍ ǺǩƑ ǴǪǾƭƷ:  
 

رسعان ما زعم ) اجلذب(بحالة » العراق«من » مكة«إىل » البدوي«بعد أن رجع 
، فإنك )طنطا(يا أمحد رس إىل طندتا «: ًأن اهلاتف عاوده يف املنام ثالث مرات، قائال

ًقيم هبا وتريب رجاال وأبطاالت ً«)Č( . وهبذه احلالة اجلديدة التي عاد هبا البدوي من
 ربيع ١٤ّالعراق إىل مكة، توجه إىل مرص، وقد جتاوز األربعني، حيث نزل هبا يف 

 .)č(هـ، واختذت دعوته شكل التصوف والرتبية الروحية٦٣٧األول 

» أمحد البدوي«ين أرسلوا هم الذ) الشيعة(ويرى بعض الباحثني أن العلويني 
لنرش دعوهتم بمرص؛ إلرجاع امللك الفاطمي الشيعي، وبخاصة بعد إعدام الشاعر 

بعد اكتشاف مؤامرهتم ضد ) م١١٧٣ -هـ ٥٦٩(وأتباعه سنة » عامرة اليمني«الفقيه 
أبو الفتح «؛ إلعادة حكم الفاطميني، وبعد موت داعيتهم »صالح الدين األيويب«

 ).م١٢٣٧ -هـ ٦٣٥(درية سنة باإلسكن» الواسطي

إن العلويني مل جيدوا «: شيخ األزهر» مصطفى عبد الرازق«ويف هذا يقول الشيخ 
ِّأكفأ من السيد البدوي هلذه املهمة؛ كمبعوث رسي للصوفية املتشيعني، فوجهوه إىل 

نزهلا ) م١٢٣٩هـ ـ ٦٣٧(إىل مرص أي يف سنة » البدوي«الديار املرصية، وقبل وصول 

                                                
 .٨١ سعيد عاشور ص.، د٦٠، واجلواهر السنية ص١/١٨٤الطبقات الكربى للشعراين ) ١(
 .٣٩٥ ص٦جـ) سفري(دائرة املعارف اإلسالمية ) ٢(
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)٣٣(

وهو شيعي متصوف ـ ) م١٢٧١ -هـ ٦٧٠(َّاملتوىف سنة » عز الدين الصياد«عام قبله ب
دعوته، ) البدوي(الختيار املكان الذي سيامرس فيه » أمحد الرفاعي«وزعيم ـ مدرسة 

 .)Č(»مبارشة) طنطا(وهذا يفرس اجتاه البدوي من مكة إىل 

سنية يف اجلواهر ال«صاحب كتاب » زين الدين األمحدي«: ويقول عبد الصمد
، )سامل املغريب(كان بطندتا رجل من أولياء اهللا يسمى الشيخ «: »الكرامات األمحدية

 وعرفه أنه سينزل بمنزله، وبعد ،»أمحد البدوي«بقدوم » ركني«َّوهو الذي برش الشيخ 
أن يصنع » ركني«ًضاربا اللثامني، وكان من عادة الشيخ » أمحد البدوي«مدة قدم 

سبوع، وجيتمع فيه أقاربه من النساء والرجال فيطعمهم ويكرمهم، ًطعاما يف بيته كل أ
ّفلام تأملوه، إذا » أمحد البدوي«فبينام هم جمتمعون يف مثل ذلك اليوم إذ دخل عليهم 

هو رجل أشعث أغرب ضارب اللثامني، فصاحت النساء يف وجهه، فلام علت 
ة الوالية الئحة فإذا هو رجل جمذوب وإمار» ركني«أصواهتن دخل عليهن الشيخ 

َّالذي برشه به الشيخ سامل؛ فأقبل عليه » البدوي«فاقعة عىل وجهه، ووقع يف قلبه أنه 
ّبكليته، وقبل يديه ورجليه، وجثا عىل ركبتيه، وأكرمه غاية اإلكرام، ووىص أهل بيته  َّ ِّ

 .)č(»بخدمته

 
مسجد «، وكانت قريبة من »ركن الدين«سطح دار » البدوي«سكن » طنطا«ويف 

، وحرص عىل الرصاخ من فوق السطح »البهي«الذي يعرف اآلن بمسجد » البوصة

                                                
 .ْ، عن املولدين األمحدي والدسوقي١٩٢٧ لعام ٨٩جملة السياسة األسبوعية عدد ) ١(
 .٨٦سعيد عاشور ص. د: السيد أمحد البدوي) ٢(
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وأقام عىل سطح «: »عبد الصمد زين الدين األمحدي«ليعلم اجلميع بجذبته، يقول 

َّالدار ال يفارقه ليال وال هنارا، وإذا عرض له احلال يصيح صياحا متصال، تزيى  ًً أمحد «ًً

ًزي املجاذيب، وظل ضاربا اللثامني عىل وجهه، ب» البدوي ًوكان إذا لبس ثوبا أو «ِّ
ٍعاممة ال خيلعها لغسل حتى تذوب، فيبدلوهنا له بغريها َ أنه كان » ويذكر الشعراين«. ِ

ًيظل طول ليله وهناره قائام شاخصا ببرصه إىل السامء، وقد انقلب سواد عينيه إىل محرة  ً
 .»ًربعني يوما وأكثر ال يأكل وال يرشب وال ينامتتوقد كاجلمر، وكان يمكث األ

 
 يف ترمجة )Č(»الضوء الالمح ألهل القرن التاسع«يروي احلافظ السخاوي يف كتابه 

حممد بن حممد بن عيل بن عبد الرازق الشميس أيب عبد اهللا الغامري ثم املرصي املالكي 
ّحدث املقريزي ـ أي يف عقوده ـ عنه، أي عن الغامري، عن شيخه «: ، قالالنحوي

وضع . ألزمني األمري نارص اخلطيب، وعندما أقيمت الصالة«: ، قال»أيب حيان«
ًرأسه يف طوقه بعدما قام قائام، وكشف عن عورته يف حرضة الناس، » الشيخ أمحد«

 طوق ثيابه، وهو جالس، حتى وبال عىل ثيابه وعىل حرص املسجد، واستمر ورأسه يف
 . انتهى كالم السخاوي)č(»ِانقضت الصالة ومل يصل

كام يروى عن أحد علامء املالكية أنه كان كثري اإلنكار عىل السيد البدوي، حتى «

                                                
 .١٥٠ ص٩جـ)١(
. ، ط١١٤لوهاب صكتاب قرة عيون املوحدين، لعبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد ا) ٢(

، خمطوطة ١٩١ ص٥، جـ٨٧٤َّالرياض، دار اإلفتاء، واملنهل الصايف البن تغري بردي، املتوىف 
 .، تاريخ تيمور١٢٠٩رقم 
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)٣٥(

ذهب ذلك العامل ومعه مجاعة من طلبته إىل طنطا الستجالء حقيقة ذلك الصويف الذي 

وا بجوار الدار التي يعيش فوق سطحها كثر حوله الكالم، وهناك يف طنطا جلس

السيد البدوي، حيث أخذوا يتكلمون عنه وينتقدونه، وكان أن سمعهم السيد 

البدوي، وهو فوق السطح، فأتى إىل طرف السطح فوق رءوسهم وبال 

 .)Č(»...عليهم

وتصف دائرة املعارف اإلسالمية ما كان حيدث من البدوي وهو فوق سطح بيت 

كان يرفع عينيه صوب الشمس حتى حتمرا أو مترضا، وتصبحا أشبه «: فتقول» ركني«

يشء باجلمرتني، وكان تارة يطول صمته، وتارة يتصل رصاخه، وكان يمتنع عن الزاد 

 .)č(»ًوالرشاب ما يقرب من األربعني يوما

وهو حماط بالرسية، ويرتدي اللثامني، وال » طنطا«إىل » البدوي«وهكذا جاء 

ة، وال يظهر إال الوله واالنجذاب، غري مفصح عن يشء من يتحدث إال باإلشار

 .دعوته

وقد ادعوا أنه كان يضع اللثامني عىل وجهه ليسرت هبام األنوار الربانية، 

والتجليات اإلهلية التي كانت تنطبع عىل حمياه؛ بسبب كثرة تطلعه إىل السامء، وبسبب 

 .وصله صيام النهار بقيام الليل

           

                                                
 .١٢٨سعيد عاشور ص. كتاب السيد البدوي، تأليف د) ١(
 .١/٤٤٦دائرة املعارف اإلسالمية ) ٢(
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  صل الثالثالف

  مراحل دعوة السيد البدوي
»« 

ǺǩǷȁƗ ƞǪƭƸǮǩƗ :ƞǾƛǸǽȁƗ ƞǩǷƴǩƗ ǬǦƭ ƸƱƗǷƍ Ǽǝ:  
 فقد بـدأ دعـوته سـنة يف دعـوته،) البـدوي(وتعترب هذه املرحـلة مرحـلة انطـالق 

 ،»الدعوة إىل التصوف والرتبية الروحية«يف شكلها الظاهري، وهي ) هـ٦٣٧(

ًمقيام عىل سطح منزل ) البدوي(وكانت مرص وقتها حتت حكم األيوبيني، وقد ظل 
ملدة اثنتي عرشة سنة، كان يقوم خالهلا بعملني ) ركني(» ركن الدين«الشيخ 

يوجه إذاعة من الصياح والرصاخ؛ ليقنع الناس بجذبته وجنونه، : متناقضني، األول

يف » عبد العال« اخلطط، ويعاونه ّويف نفس الوقت يسري الدعاة والبعوث، وحيكم

 .التنفيذ

خيتار دعاته من املريدين املخلصني والقادرين عىل نرش دعوته » البدوي«وكان 

 :بني الناس، يقول عبد الوهاب الشعراين

عبد (عىل السطح مدة اثنتي عرشة سنة، وكان سيدي ) أمحد(فلم يزل سيدي «

أسه من السطوح، فينظر  إليه نظرة يأيت إليه بالرجل أو الطفل، فيطأطئ ر) العال

اذهب به إىل بلد كذا أو موضع كذا؛ ليكون : ًواحدة فيملؤه مددا، ويقول لعبد العال

 .»داعيته فيه
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نسبة إىل (وقد اكتمل عدد تالميذه أربعني، وهم الذين يسمون السطوحية 

 أنحاء ، وقد تلقوا العهد عىل يده، وانترشوا يف)السطح الذي كان البدوي يسكن فيه

الديار املرصية، يبرشون بتعاليمه، ويعددون كراماته، حتى صار ملء األفواه 

ًمل يكن مالزما اخللوة عىل السطح لالستغراق » البدوي«واألسامع، وهذا يدل عىل أن 
ًيف الوحدة والغيبوبة، بل كان متفرغا لوضع نظام دقيق حمكم لنرش دعوته التي يقول 

 :»ازقمصطفى عبد الر«عنها الشيخ 

إنه مل تكن ثمة دعاية لغري السياسة حتت ستار الدين، ومل يكن أصحاب البدوي «

 .»ّمن الغفلة بحيث ال يعلمون حقيقة نياته

إىل » قمر الدولة«الشيخ : »البدوي«ومن الدعاة السطوحيني الذين أرسلهم 
 إمبابة ًحاليا» إنبابة«إىل » يوسف األنبايب«بمحافظة الغربية بمرص، والشيخ » نفيا«

بمحافظة الرشقية بمرص، » بلبيس«إىل » سعدون«بمحافظة اجليزة بمرص، والشيخ 
عيل «، و»الشام«إىل » خليل الشامي«إىل عموم القاهرة ومرص، و» خلف«والشيخ 

 . وغريهم» املوصل«إىل » عز الدين املوصيل«، و»اليمن«إىل » الكريواين

ُأرسلوا إليه، وال يغادرونه حتى وكان هؤالء املبعوثون يقيمون يف البلد الذي 

أرسله إىل البلد الفالنية فيكون هبا «: يموتوا، فكان يقول لعبد العال خليفته ورفيقه

تعتمد عىل التمهل، : »البدوي«، ويف هذه املرحلة كانت دعوة »مقامه إىل أن يموت

، وكان »اليمن«، و»احلجاز«، و»الشام«، و»مرص«وأصبح هلا مريدون كثريون يف 

» ركن الدين«ًالتصال بينهم وبني مركز الدعوة الرسي بطنطا منتظام، وحني مات ا

 .شيخ البلد، وعاش هبا بقية حياته» ابن شحيط«إىل دار » البدوي«انتقل 
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ƞǾǱƘƦǩƗ ƞǪƭƸǮǩƗ :ǤǾǩƘǮǮǩƗ ǬǦƭ ǫƘǽƍ:  
َويف هذه املرحلة وضع  يف » مرص« حيث شهدت حتت املراقبة الشديدة؛» البدوي«ُِ

، وبداية حكم املامليك، وبخاصة )هـ٦٤٩(زوال حكم األيوبيني سنة هذا الوقت 

 .)Č(»الظاهر بيربس«

واجه يف بداية حكمه مؤامرة » بيربس«أن » البدوي«وقد كان من سوء حظ 

للخطر املغويل » بيربس«الصويف الشيعي، وكانت هذه املؤامرة أثناء جهاد » الكوراين«

تشكك يف نوايا الشيعة؛ لدرجة أنه شك يف ي» بيربس«؛ لذلك فقد كان )هـ٦٥٧(سنة 

، وهو من كبار علامء املسلمني؛ ملجرد صداقته أليب احلسن »العز بن عبد السالم«

 .الشاذيل الصويف الشيعي

 
، »مرص«حاكم » الظاهر بيربس«وأتباعه انتباه » البدوي«وقد اسرتعت دعوة 

 التي كثر حوهلا ،»البدوي«ليتحقق من دعوة » ابن دقيق العيد«قايض القضاة ّفكلف 

 .األتباع، ويتأكد من ميوله السياسية

، فيصوره »ابن دقيق العيد«وخيتلف الباحثون يف الصورة التي وجده عليها 

مصطفى عبد «بعضهم بصورة العامل احلاذق الذي خيفي ميوله السياسية، يقول 

ًواجتمع بالسيد البدوي، فوجده رجال ) طنتدا( دقيق العيد إىل نزح ابن«: »الرازق

ًعاملا فاضال، ومل جيد ملا نقل إليهم عنه من الضالالت أثرا، ومل يشتم رائحة الدعوة  ً ً

                                                
 .عنوان املولدان األمحدي والدسوقي، حتت ١٩٢٧ لعام ٨٩جملة السياسة األسبوعية، عدد ) ١(
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)٣٩(

ابن دقيق (السياسية؛ ألن البدوي وصحبه كانوا أهل حذق ومهارة وحيطة، فعاد 

لزيارة من أكرب أسباب ترويج الدعوة ًإىل امللك مثنيا عىل الرجل، وكانت هذه ا) العيد

 .)Č(»األمحدية البدوية

ويصوره بعضهم باملجذوب صاحب الكرامات الذي رفع عنه التكليف، 

 .وغلبت حاله عىل عقله

ًمصورا ذلك اللقاء» عبد الصمد زين الدين األمحدي«يقول  ِّ: 

يق ومما وقع لسيدي أمحد البدوي من الكرامات، أن الشيخ تقي الدين بن دق«

العيد، وكان قايض القضاة بالديار املرصية، سمع بالشيخ وأحواله؛ فنزل إليه، 

يا أمحد هذا احلال الذي أنت فيه ما هو : ، وقال له)طنطا(واجتمع به، بناحية طندتا 

ِّمشكور، فإنه خمالف للرشع الرشيف، فإنك ال تصيل وال حترض اجلامعة وما هذه 

 .)č(»طريقة الصاحلني

اسكت «: ية أن البدوي حني سمع كالم ابن دقيق العيد صاح فيهوتزعم الروا

َّ، ثم دفعه البدوي دفعة لطيفة، فلم يشعر ابن دقيق العيد بنفسه إال »َّوإال أطري دقيقك

ًوهو يف جزيرة واسعة، ومل يعلم هلا طوال وال عرضا، وعندئذ أخذ ابن دقيق العيد  ً

ما يل ومعارضة أولياء «: لفكر، ويقوليلوم نفسه ويعاتبها، وهو ذاهل العقل شارد ا

                                                
 .، حتت عنوان املولدان األمحدي والدسوقي١٩٢٧ لعام ٨٩جملة السياسة األسبوعية، عدد ) ١(
 .١٣٢ – ١٣٠سعيد عاشور ص. ، د٧٣، ٧٢عبد الصمد، اجلواهر السنية ص) ٢(
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)٤٠(

 .)Č(»اهللا تعاىل

َّوتذكر الرواية بعد ذلك أنه مل ينج من هذه املحنة إال بنصيحة  الذي ) اخلرض(ُ

 .أوصاه باالعتذار للسيد البدوي، الذي قام عندئذ بإعادته إىل موضعه

ء إىل أن وأيا ما كان األمر، فقد بدا أن الظاهر بيربس قد اطمأن بعد ذلك اللقا

دعوة البدوي ليس هلا ميول سياسية، فرتكه وشأنه، كام أن البدوي نفسه مىض يف 

ًطرق التصوف ال يلوي عىل يشء، سواء كان ذلك هو حقيقة شأنه، أو جتنبا ألخطار 
إن البدوي رسعان «: السياسة وشكوك احلكام، ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق

ظاهر بيربس قد وقف عىل نيته؛ فانقلب البدوي ما أحس أنه حماط باجلواسيس، وأن ال

ًيعلم الناس النحو والرصف، وقرأ دروسا يف الفقه ولبث سنني ال جيتمع بأحد من  ُ
 .»السطوحيني يف جملس ظاهر

هذه هي قصة البدوي مع ابن دقيق العيد، ويالحظ أن الطابع اخلرايف يغلب 

 )č(:ق اآلتيةعليها، ويمكن أن نخرج من دراستها وحتليلها باحلقائ

وسلوكه، » أمحد البدوي« عدم رضاء الفقهاء املعارصين عن أسلوب السيد -١

 .ومنهجه

ال يبارش صالة اجلمعة » السيد البدوي« حماولة إقناع عامة الناس أنه إذا كان -٢

واجلامعة وهو فوق السطح، فإن له شطحات بعيدة فوق مستوى إدراك البرش، وأنه 

                                                
 .١٣٢ – ١٣٠سعيد عاشور ص. ، د٧٣، ٧٢عبد الصمد، اجلواهر السنية ص) ١(
 .١٣٢سعيد عاشور ص. أمحد البدوي، دالسيد ) ٢(
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)٤١(

وم من األصفياء يف مكان بعيد، ثم يعود إىل موضعه فوق يبارش هذه الصلوات مع ق

 .السطح دون أن يشعر به أحد

؛ وإال ذاق »أمحد البدوي« حتذير كافة الناس من التعرض بنقد لسلوك السيد -٣

 .العذاب الشديد

»« 
الغ الدهاء؛ فتارة ّكانت تعرب عن شخص ب» البدوي«يتضح لنا مما سبق أن صورة 

يف » ابن دقيق العيد«ًيبدو جمذوبا، وتارة أخرى يبدو كعامل صويف، ومل تفلح رحلة 
؛ ولذلك فقد عزم عىل تقيص األمر بنفسه وبطريقة »بيربس«إزالة الشكوك عند 

 .التخفي والتنكر

أيب «مهبط » اإلسكندرية«و» طنطا«ترتكز عىل » الظاهر بيربس«وبدأت عني 
، »العز بن عبد السالم«، وصديقه »أبو احلسن الشاذيل«، وخليفته »طيالفتح الواس

، ثم مىض »أبا القاسم القباري«بزيارة اإلسكندرية، فقابل الصويف » بيربس«وبدأ 
مل ينتميا إىل مدرسة » الشاطبي«و» القباري«، واملالحظ أن »الشاطبي«لزيارة الشيخ 

 .ّالتشيع الصويف املتسرت

 يف لقائه الغامض هبام حصل عىل معلومات عن التحرك »بيربس«والغالب أن 
وعزم عن التوجه » البدوي«وما حوهلا، وسمع الكثري عن » اإلسكندرية«الصويف يف 

 .إليه بنفسه رسا

ً، وكان يسري منفردا يف خفية، »الغربية«إىل » بيربس«سار ) هـ٦٦٢(ويف سنة 
ن سرية نوابه وغلامنه ومبارشيه، ، وع»ابن اهلامم«األمري » الغربية«ويسأل عن وايل 
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)٤٢(

 )Č(.فذكرت عنه سرية سيئة؛ فقبض عليه وأدبه وأقام غريه

ًبالقاهرة متنكرا؛ ليعرف أحوال » بيربس«طاف ) هـ٦٦٣(ويف العام التايل 
ملبارشة حفر خليجها، واجتمع » اإلسكندرية«خرج إىل ) هـ٦٦٤(، ويف سنة )č(الناس

ومن املرجح أن يكون هذا اللقاء قد تم أثناء . )Ď(ينكام يذكر الشعرا» أمحد البدوي«مع 

 .ًمتخفيا» طنطا«عىل » بيربس«مرور 

أنه عند قدوم البدوي إىل » البدوي«وقد ادعت كتب السرية التي تتحدث عن 

َمرص خرج امللك الظاهر بيربس وجنده الستقباله، يف حني أن الظاهر بيربس مل يتول 

 . ًيء البدوي بعرشين عاماأي بعد جم) هـ٦٥٧(احلكم إال سنة 

 

           

                                                
 ).هـ٦٦٢(املقريزي، حوادث سنة ) ١(
 ).هـ٦٦٣(املقريزي، حوادث سنة ) ٢(
 ).هـ٦٦٤(املقريزي، حوادث سنة ) ٣(
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)٤٣(

  
  الفصل الرابع

  حقيقة الشيعة الباطنية
وهل كان تصوف البدوي ستارا هلا؟

ً
  

żȅǷƍ :ƞǽƳǸǶǾǩƘƛ ƘǶƢǡȆǕ ǹƴǭǷ ÛƞǖǾǂǩƗ ƝƎǂǱ:  
ـ ريض اهللا عنه ـ » ًعليا بن أيب طالب«بدأت الشيعة كجامعة سياسية تشايع 

وأول من نادى .  وحده، وآلل بيته من بعده»عيل«ونادت بأن تكون اخلالفة من حق 

اليهودي، الذي تظاهر باإلسالم، وأخذ يدس يف الرشيعة ما » عبد اهللا بن سبأ«بذلك 

يعكر تعاليم اإلسالم الصافية، وخيدع البسطاء، كام بث سموم الفتنة بني املسلمني يف 

» أيب بكر«د عهد عثامن، وكان ذلك عقب انتشار الفتوحات اإلسالمية الكربى يف عه

ً، ريض اهللا عنهام، حيث احرتقت قلوب اليهود غيظا النتصار اإلسالم »عمر«و

 .وفتوحاته

، ريض اهللا عنه؛ حتى »عيل بن أيب طالب«بحب » عبد اهللا بن سبأ«وقد تظاهر 

، ريض اهللا عنه، وبث سموم الفتنة يف »عثامن بن عفان«خيفى حتريضه ضد اخلليفة 

 .ته للصحابة وسبه هلمًعهده، وخيفي أيضا كراهي

» عثامن«و» عمر«و» أيب بكر«أول من أظهر السب والطعن عىل » ابن سبأ«وكان 

َ، ريض اهللا عنه، أمره بذلك»ًعليا«ّوغريهم من كبار الصحابة، وادعى بأن  َ َ. 

كبري علامء الرتاجم » الكيش«وقد أكد ذلك كبار الشيعة ومؤرخيهم، فهذا هو 
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)٤٤(

 :عند الشيعة يقول

َ أهل العلم أن عبد اهللا بن سبأ كان هيوديا فأسلم، وواىل عليا عليه ذكر بعض«

، )١(»ّالسالم، وأظهر الرباءة من أعدائه وكفرهم، وهو أول من قال بفرض إمامة عيل

 .إن التشيع مأخوذ من اليهودية: ومن هنا قيل

، من الشيعةـ ريض اهللا عنه ـ ّوقد أورد الكيش نفسه براءة عيل بن أيب طالب 

 : بقولهلشيعةا فيها التي خاطب ، ريض اهللا عنه،واستشهد بخطبة عيل

يا أشباه الرجال وال رجال، حلوم األطفال، وعقول ربات احلجال، لوددت أين «

ًمل أركم، ومل أعرفكم، معرفة واهللا جرت ندما، وأعقبت سدما، قاتلكم اهللا، لقد مألتم  ً ّ
ًقلبي قيحا، وشحنتم صدري غيظا  .)č(»إلخ.. ً

أشد العذاب يف حياته، وأبغضهم أبناؤه من ـ ريض اهللا عنه ـ وقد عذهبم عيل 

: قولهـ ريض اهللا عنهم ـ زين العابدين بن عيل بن احلسني «فقد روى الكيش عن . بعده

 ؛لعن اهللا من كذب علينا، إين ذكرت عبد اهللا بن سبأ فقامت كل شعرة يف جسدي«

ًلقد ادعى أمرا عظيام ما له، لعنه  ً  .»...اهللاّ

: ـ وهو من كبار الشيعة ـ حيث يقول» عيل رشيعتي«ًويشهد بذلك أيضا الدكتور 

، وهي الدولة الصفوية )هـ٩٠٣(إن أول دولة شيعية قامت يف التاريخ كانت سنة «

                                                
األعلمي .  ط١٠١، عن كتاب الكيش ص٢١كتاب الشيعة والسنة، إلحسان ظهري ص) ١(

 .بكربالء
 .األعلمي بكربالء.  ط١٠١الكيش ص، عن كتاب ٢١الشيعة والسنة، إلحسان ظهري ص) ٢(
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)٤٥(

 .)Č(»بإيران

أن قيام الدولة الصفوية هذه كان بمثابة طعنة غدر يف ظهر » رشيعتي«ويرى 

ببت يف وقف فتوحات اخلالفة العثامنية بأوروبا؛ عندما العامل اإلسالمي، حيث تس

. )č(تعاون الصفويون مع االستعامر ضد دولة اخلالفة العثامنية، حتى قضت عليها

وتعد احلركة الصفوية خامتة احلركات الباطنية املتآمرة عىل العامل اإلسالمي، وذلك 

ت عقب زوال احلكم وإخوانه املتسرتين بالتصوف، والتي ظهر» البدوي«بعد حركة 

حيث ختلص من الفاطميني » صالح الدين األيويب«عىل يد ) الفاطمي(العبيدي 

 .والصليبيني يف وقت واحد

ƘńǾǱƘƥ : ƞǽƴǾƜǖǩƗ ƞǖǾǂǩƗ)ƞǾǮǍƘǞǩƗ(ƞǾǩƘǚǭ ƞǾǲǍƘƛ ƞǖǾǁ :  

ميمون بن «تعترب هذه الفرقة من فرق الشيعة اإلسامعيلية املنحرفة التي أسسها 
ّبالشام، وقد ادعى هذا الرجل أنه من أهل البيت » السلمية«يف » قداح الديصاين

إسامعيل بن جعفر «ّالنبوي؛ رغم أنه من أصل هيودي، فقد ادعى أنه من نسل 
 ،»جعفر الصادق«مل ينجب، ومات يف حياة أبيه » إسامعيل« يف حني أن ،»الصادق

ًهذا يدعي كذبا بأن » ميمون«ريض اهللا عنه، ولكن  ِ ت يف حياة أبيه، مل يم» إسامعيل«ّ
ًبالشام؛ خوفا من بطش اخلليفة العبايس، وأنه مات بعد » السلمية«وإنام اختفى يف 

هذا أوىص باخلالفة » إسامعيل«ّ، كام ادعى بأن )هـ١٥٨(سبع سنوات بالبرصة سنة 
أنه من نسله، وأنه املستحق باخلالفة عىل الشيعة من » ميمون«، ويزعم »حممد«البنه 

                                                
 .ما زالت إيران حتى اليوم هي البلد الوحيد الذي يعتنق الفكر الشيعي) ١(
 .، األهرام ـ القاهرة٣٢٠ إىل ٣١٦فهمي هريدي ص: إيران من الداخل، تأليف) ٢(
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عىل هذه األكذوبة يف تأسيس مذهبه اإلسامعييل، » ميمون القداح«د بعده، وقد اعتم
العبيدية، والقرامطة، : ّالذي انشقت منه بعد ذلك معظم احلركات اهلدامة مثل

واحلشاشني، واليزيدية، وإخوان الصفا، والدروز، والنصريية، والبهائية، والقاديانية، 
 .ًوأخريا األغاخانية، والبوهرة

فقد » ميمون«كان جموسيا، أما ابنه » ميمون القداح«ّجد » يصاند«واحلقيقة أن 

، »عبيد اهللا«تظاهر باإلسالم، ووضع أسس الدعوة اإلسامعيلية، ثم جاء من بعده ابنه 

 .فعاونه يف وضع أسس هذه الدعوة اإلسامعيلية املنحرفة

الذي تنسب إليه » ميمون القداح«هذا ابن » عبيد اهللا«ويرى املؤرخون أن 

قد متلكت نفسه كراهية شديدة لإلسالم واملسلمني، » )الفاطمية(الدولة العبيدية «

وأنه صاحب مؤامرة قوية، تم تنفيذها بمهارة فائقة يف املغرب ضد اإلسالم، وأنه قد 

عمل عىل إجياد مجعية رسية كبرية تلقن الناس مبادءه، وكان يعامل كل فرد عىل قدر 

 طويل حتى أصبح للشيعة اإلسامعيلية السلطان ِعقله واستعداده، ومل يمض وقت

ّ، وسموها )هـ٢٩٧(املطلق عىل بالد املغرب؛ حيث أعلنوا الدولة العبيدية سنة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصبنت النبي » فاطمة«؛ نسبة إىل »الفاطمية«ًخداعا بالدولة 

املعز «بعد ذلك يف عهد » مرص«إىل ) الفاطميني(» العبيديني«وقـد امتد نفوذ 

» احلاكم بأمر اهللا«، ثم ازداد هذه النفوذ يف عهد )هـ٣٥٨(سنة » طميلدين اهللا الفا

ّوادعى األلوهية، ثم فر إىل ) هـ٤٠٨(َّالذي توىل سنة  ًخوفا من أن يقتله » لبنان«ّ

 . الباطني» الدرزي«العلامء، وهناك أسس املذهب 

د ّوملا جاء صالح الدين األيويب قىض عىل الفاطميني، ورحلت فلوهلم إىل اهلن
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)٤٧(

 .وغريها، ويطلق عليهم اسم البوهرة واألغاخانية

 :»أبو بكر الباقالين«وقد قال القايض 

َّالقداح جد عبيد اهللا الذي يسمى باملهدي كان جموسيا، ودخل املغرب وادعى «
 .)Č(»ّأنه علوي، ومل يعرفه أحد من علامء النسب، وسامهم جهلة الناس بالفاطميني

 :)č(»البداية والنهاية «يف» ابن كثري«وقال احلافظ 

 .الشام) سلمية(مؤسس الدولة الفاطمية جمويس رافيض من «

واحلكام الفاطميون كانوا من أنجس امللوك سرية، وأخبثهم رسيرة، وظهر يف 

دولتهم البدع واملنكرات، وكثر يف عهدهم أهل الفساد، وقل عندهم الصاحلون من 

 .»العباد والعلامء، ومؤسس دولتهم هيودي

 .»مؤسس الدولة العبيدية هيودي« :يف تاريخ اخللفاء» السيوطي«ال وق

 .أسامء حكامهم يف جدول اخللفاء» السيوطي«ولذلك مل يدرج 

ƘżƦǩƘƥ : ǛņǸǆơ»ǻǷƴƜǩƗ«ǼǲǍƘƜǩƗ ǔņǾǂƢǪǩ ƗńƷƘƢƽǷ ƗńƳƗƴƢǭƗ ƊƘƩ :  

ًتدل الشواهد عىل أن تصوف البدوي جاء امتدادا ملا لدى الشيعة الباطنية  ّ
 . من نظريات وأفكاراإلسامعيلية

فقد نسب . عند الشيعة» املهدي«فنظرية القطب عند البدوي، هي بعينها نظرية 

                                                
 .٢٠٨ضحى اإلسالم ألمحد أمني ص) ١(
 .١٢/٣٦٧البداية والنهاية البن كثري ) ٢(
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تصوف البدوي إىل القطب العصمة من اخلطأ، كام نسبها الشيعة إىل اإلمام، كام عنى 

؛ حيث يعتقد الشيعة أن األئمة )الظاهر والباطن(كل من املتصوفة والشيعة بعلم 

كام أن .  يعتقد املتصوفة بأن من كرامات األولياء معرفة الغيبيعرفون الغيب، مثلام

الشيعة ينسبون إىل اإلمام قدرات ال تكون إال هللا تعاىل، وباملثل فعل املتصوفة مع 

 .القطب

والداعية الفاطمي الشيعي عادة يبدأ بإظهار الزهد والورع للناس، حتى يقبلوا 
ُعليه، فالناس ال تقبل إال عىل من عرف ب تقواه، والدين هو أكثر ما حيرك النفوس، ّ

ويستمر الداعية الشيعي عىل ذلك، حتى إذا ما دان له الناس، ووثقوا به؛ انتقل هبم إىل 
مرحلة جديدة، وهكذا حتى يصلوا إىل املرحلة األخرية، وهي مرحلة رفع التكاليف 

الباحثون تسع ُالرشعية، وإعالن أن هذه التكاليف إنام فرضت عىل املغفلني، وقد عد 
مراحل خيضع هلا املريد، من اتباع دعاة الباطنية، حتى يصلوا به إىل كل ما يريدونه 

 .)Č(منه

وقد بدأت حركة الشيعة الباطنية املتسرتة بشعار الزهد والتصوف يف املغرب، ثم 
يف » مرص«عىل يد بعض متأخري الرفاعية، ثم انتقلت إىل » العراق«انتقلت إىل 

» إبراهيم الدسوقي«و» أمحد البدوي«ومن بعده » وح الواسطيأبو الفت«شخص 
. ، الذي وفد إىل مرص من املغرب، وغريهم»أبو احلسن الشاذيل«، و»الواسطي«حفيد 

ومجيعهم كان يسعى إلسقاط اخلالفة العباسية عن طريق جتميع الناس حول فكرة 
 .»الزهد والتصوف«

                                                
 .٢٠، ١٢، ملحمود شاكر صالقرامطة) ١(
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د مراحل ضعفها؛ حيث تكالب وكانت اخلالفة العباسية يف هذا الوقت يف أش

ّعليها التتار والصليبيون يف وقت واحد، وكان التصوف الذي يتسرتون به ليس إال 

كانت تستغل الزهد ) الفاطمية(ًتشيعا، حيث ال خالف يف أن الدولة العبيدية 

والتصوف يف نرش عقائدها الباطنية، وأهنم لعبوا بالوجدان الروحي للمرصيني، ومن 

إنشاؤهم مقربة للحسني بن عيل ـ ريض اهللا عنهام ـ بالقاهرة، : لكاألدلة عىل ذ

» رأس احلسني«أن » البخاري«، واحلقيقة كام روى »احلسني«وزعمهم أهنا تضم رأس 

ّهـ، يف حني أن قرب احلسني شيد بالقاهرة عىل يد ٦٢دفنت بالبقيع يف املدينة املنورة عام  ُ

 سنة، وهكذا برع ٤٩٦ني بحوايل هـ، أي بعد مقتل احلس٥٥٨الفاطميني عام 

الفاطميون يف استغالل التصوف واللعب بالوجدان الروحي لنرش أفكارهم 

 .املنحرفة
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  الفصل الخامس

  األدلة على وجود خمطط شيعي يقف خلف البدوي
ƟƘǭƘǲǮǩƗ ƊƘǕņƳƗǷ ǼǞƲƢǩƗǷ ƊƘǵƴǩƗ ƙǸǪƽȁ ǻǷƴƜǩƗ ǫƗƴƲƢƽƗ ø żȅǷƍ:  

 
فقد أورد ت خمطوطة املارداين، التي سبق اإلشارة إليها، أكثر من عرشة منامات 
للبدوي، جاءت كلها فيام يشبه الوحي، وتنم عن خمطط شيعي يقف خلف البدوي، 

 عن املنام الذي رآه البدوي قبل رحلته إىل ١٦، ١٥وينظر له، فقد ورد يف صفحتي 
 .العراق

ام هجعت عيني، وإذا باهلاتف قد ثم نمت فل«: ، يقول البدوي١٥ففي ص

 .»عاودين يف املنام

قم يا مهام، من طلب العال ال ينام، ومن طلب امللك ال هينأ « :يقول: ١٦ويف ص
ّله عيش وال رشاب، وال حتويه دار وال مقام، وجياهد نفسه عىل الدوام يف القيام يف 

حق آبائك وأجدادك الدياجي والناس نيام، ويبيع النفس يف حمبة امللك العالم، فو
) أي العراق(الكرام، سيكون لك حال ومقام، وأي مقام، قم واطلب مطلع الشمس 

 .»وال تشك يف هذا املنام، حتى حتظى بزيارة األبطال والرجال الكرام

فاستيقظت من منامي وأنا يف هيامي وكانت ليلة األحد يف يوم «: قال البدوي
تامئة، فأخربت أخي احلسن وابن أخي العارش من شوال، سنة ثالثة وثالثني وس

: ًرأيت هاتفا يف املنام يقول: احلسني، وأخوايت زينب وفاطمة ورقية وفضة، وقلت هلم
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، فإذا قضيت الزيارة فارجع إىل مغرب )أي العراق(قم واطلب مطلع الشمس 
ً، وكان أخي حسن أكربنا سنا وأرفعنا قدرا، وكان )طنطا(أي إىل طنتدا (الشمس 
ائر العلوم، وقرأ فيها، وكان هو اخلليفة علينا من بعد والدنا عيل بن إبراهيم، حوى س

» اخلليفة«ُوهكذا يسمى اإلمام عند الشيعة (ُوكان أعطي القطبية عىل باقي األقطاب 
 ).ًأو قطب األقطاب، مما يشكل خروجا عىل اخلليفة العبايس

 به، فعىل البدايات تبنى يا أخي يا أمحد، اكتم الرس وال تبح): أي احلسن(فقال 

 .النهايات

 : أنشد يقول:  ١٧ويف ص

ـــسانه ـــرة بل ـــن عث ـــى م ـــوت الفت   وليس يموت املرء مـن عثـرة الرجـل   يم

ــــه ــــي برأس ــــه ترم ــــن في ــــه م ـــل   فعثرت ـــىل مه ـــربأ ع ـــل ت ـــه بالرج   وعثرت
 .انتهى

ونحن نقول هذه الرسية الشديدة يف العمل من أجل الدين عند البدوي توحي 
 .الفات ضد اخلليفة العبايس وضد نظام الدولة وعقيدهتابأن هناك خم

»«
 

 تواصل املخطوطة رسدها ملنام البدوي املشار إليه يف الفقرة ١٧ففي صفحة 
فخفت من كالم أخي حسن تلك الليلة، وإذا : قال أمحد البدوي«: السابقة، فتقول

يا أمحد يا بطال، خياف من الرجال من ال وراءه : باهلاتف قد عاودين يف املنام، وقال يل
 !!رجال، كيف؟
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ختاف وأنت وراءك رجال، ثم أنشد يقول ...يكمل اهلاتف فيقول: ١٨ويف ص

 :ًشعرا

ــم مل ــا فه ــا وغرب ــدنيا رشق ــوا ال ًك ــا ً ــب بيثرب ــك احلبي ــضلهم ذل   وأف

ــــــاروق ــــــر الف ـــــا   وأصــــــحابه عم   وأبـــــو بكـــــر جلانبيـــــه مقرب

  عـــــيل أمـــــري املـــــؤمنني ملقبـــــا   ومن بعـدهم زيـن العـشائر كلهـم

َّيالحظ أن اهلاتف يدين بالتشيع املعادي لعثامن بن عفان ريض اللـه : ونحن نقول

 أن هذا اهلاتف قد أضاف لقب عنه؛ حيث مل يذكره يف ترتيب اخللفاء الراشدين، كام

َّأمري املؤمنني إىل عيل ريض اللـه عنه، ومل يضفه إىل أيب بكر وعمر ريض اللـه عنهام َّ. 

من نفس املخطوطة، ويف السطر األول منها، ورد العنوان ) ١(ويف صفحة رقم 

أي صار خليفة عىل (، وختلف معناها ملسو هيلع هللا ىلص»فصل فيمن ختلف بعد وفاة النبي «: التايل

وأطلقت املخطوطة عىل أئمة الشيعة صفة اخللفاء، وجردت منها اخللفاء ). سلمنيامل

 .الراشدين ومن جاء بعدهم

أطلقت املخطوطة عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب كنية ) ٢(ويف صفحة رقم 

ًومل تكنه بأيب احلسن، عىل الرغم من أن احلسن هو األكرب سنا تعبريا عن » أبو احلسني«
 . الشيعة عن تنازل احلسن باخلالفة ملعاويةعدم رىض

عددت املخطوطة أئمة الشيعة من بعد عيل بن أيب طالب ) ٤(ويف صفحة رقم 

َّريض اللـه (َّريض اللـه عنه وحتى حممد اجلواد، عىل أهنم خلفاء، وأقرنتهم بعبارة 

 .، يف حني حرمت من ذلك خلفاء املسلمني من غري الشيعة)عنهم
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ًكيف يبدو جمذوبا؛ ليخفي شأنه » أمحد الرفاعي«وذلك بعد أن تعلم يف مدرسة 

كداعية شيعي، حيث كان معظم املرصيني يتساحمون مع املجاذيب، العتقاد الناس 

 .)Č(فيهم

ًكانت تأيت يف الوقت الذي يراه مالئام، وبخاصة » البدوي«ويالحظ أن جذبة 
 .أغرابعند وجود 

أنه ذهب إىل » البدوي«الذي كان كثري اإلنكار عىل » الشيخ النحوي«روى 

هو ومجاعة من طلبته، فجلسوا حتت حائط السطح الذي هو عليه، فطل » طندتا«

 .)č(وبال عىل رءوسهم» البدوي«عليهم الشيخ 

ًوأيضا تبوله عىل حرص املسجد، وكشف عورته، وامتناعه عن صالة اجلمعة يف 
 .مما أرشنا إليه» نارص الدين اجلانكيل«ألمري وجود ا

يف استخدام اجلذب خلداع الناس، ورصف أذهاهنم عن » البدوي«وهكذا أفلح 

 .مملكته الرسية التي كان يسري يف بنائها بخطوات منتظمة ووئيدة

: كانت تعلل بام يشبه الوحي مثل قوهلم» البدوي«هذا باإلضافة إىل أن حتركات 

» طنطا«، وباملثل بالنسبة لرحيله إىل »العراق« يف املنام وأمره بالرحيل إىل ًإن هاتفا أتاه

 .وغريها

                                                
 .، لزكي مبارك٢٠٩ ص١كتاب التصوف جـ) ١(
 .١٢٨سعيد عاشور ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د) ٢(
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»« 
َّوالتي تدل عىل أن األمر مرتب له، وأنه مل جيئ إىل طنطا من باب املصادفة؛ ألن  ُ

ن العواصم وأعني احلكام، ًكانت قرية نائية اختريت له ليكون بعيدا ع» طنطا«

هذا باإلضافة إىل عامل تارخيي، . من العمل دون أن يشعر به أحد» البدوي«وليتمكن 

يف عهد (عاصمة إقليم، وذلك ) الفاطميني(كانت يف عهد العبيديني » طنطا«وهو أن 

، ثم انحرست أهيمتها )هـ٤٨٧ إىل سنة ٤٢٧(من سنة ) اخلليفة الفاطمي املستنرص

عام » طنطا«إىل » البدوي«، وقبل جميء )الفاطمي(كم العبيدي بانحسار احل

بالعراق، » أمحد الرفاعي«زعيم مدرسة » عز الدين الصياد«، حيث جاء )هـ٦٣٧(

، وخيتار له املكان الذي سينزل به مما سبق )البدوي(ليعد األمور للداعية اجلديد 

 .اإلشارة إليه

 
ُكان البدوي يعيش يف صمت، وكان ال يفصح «ذكرت دائرة املعارف اإلسالمية 

 .)١(»َّعام جيول يف نفسه إال باإلشارة

 
َّحيرص عىل أال يقابل رجلني يف وقت واحد فوق السطح، ويف » البدوي«كان 

ًن دهائه أال يقابل رجلني معا، بل كان م«: »مصطفى عبد الرازق«هذا يقول الشيخ 
كان يقابل كل رجل عىل حدة، حتى اكتمل عدد تالميذه أربعني، وهم السطوحيون 

                                                
 .٤٦٥ ص١دائرة املعارف اإلسالمية جـ) ١(
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الذين تلقوا العهد عىل يده، وانترش هؤالء األربعون يف أنحاء الديار املرصية، يبرشون 

من الغفلة بحيث ال » البدوي«ومل يكن أصحاب .. »أمحد البدوي«بتعاليم شيخهم 

وتأثريه » البدوي«، وقد صورت كتب املناقب قوة شخصية )١(»علمون حقيقة نياتهي

ًإن نظرة واحدة منه للمريد، تكفي لقلب حياته رأسا عىل عقب، : يف أتباعه، فقالوا
وهكذا بعث البدوي بالسطوحية األوائل . ويصبح طوع بنانه، كام سبق توضيحه

 . أقصاه إىل أدناهًواحدا بعد واحد إىل أنحاء القطر املرصي من

وغريها، وكان ينتقي الدعاة » مكة املكرمة«و» الشام«كام بعث منهم إىل نواحي 
من املريدين الذين يتبني فيهم اإلخالص، والقدرة عىل نرش دعوته بني الناس، وكانوا 
يسمون أنفسهم بالفقراء، ويلبسون املرقعات، ويؤثرون احلياة اخلشنة القليلة 

ً هذه العقيدة باحلياة االجتامعية رضرا كبريا؛ حيث أدت إىل املطالب، وقد أرضت ً
السلبية والتواكل، وغري ذلك مما ال يتفق مع روح اإلسالم، كام أدت إىل متكن 
االستعامر من بالدنا، ولذلك فقد نالت الطرق الصوفية كل تشجيع من املستعمر إبان 

مريكي لقرب البدوي ومولده حكمه لنا وحتى اليوم، وهذا يتضح من زيارة السفري األ
بنشيد ) الشافعي الدكروري(كل عام، ويف هذا العام استقبله حمافظ الغربية اللواء 

 .»طلع البدر علينا«

 
ـ مات ملا أرص عىل رؤية » البدوي«ـ أحد تالمذة » عبد املجيد«االدعاء بأن 

قد » البدوي«صاحب » عبد املجيد« أن بدون لثام؛ حيث ادعت الروايات» البدوي«

                                                
 .جملة السياسة األسبوعية، مرجع سابق) ١(
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بدون لثام، وأنه ملا رآه بعد خلع اللثام » البدوي«مات بسبب إرصاره عىل رؤية وجه 

 .مات يف احلال

ًوعبد املجيد هذا كان من أوائل السطوحيني، وكان شقيقا لعبد العال زعيم 

جيد فكان وأما الشيخ عبد امل«: »عبد الصمد«السطوحيني، ويف هذه الواقعة يقول 

يرتدد عىل سيد أمحد البدوي مدة طويلة، وتأدب بآدابه، وعرف إشاراته، وكان ال ينام 

ًالليل تبعا لسيدي أمحد البدوي، فاشتاق يوما إىل رؤية وجه سيدي أمحد البدوي،  ً
ًالذي كان دائام متلثام بلثامني، ال يرى الناس منه سوى عينيه، فقال له عبد املجيد يا : ً

. رضيت: فقال. يا عبد املجيد كل نظرة برجل:  وجهك أنظر إليه، فقال لهسيدي أرين

 .)١(»فكشف له سيدي أمحد اللثام الفوقاين، فصعق عبد املجيد ومات يف احلال

السيد «مل يكن يصيب أهل » عبد املجيد«ويالحظ أن اإلشعاع الذي قيل إنه قتل 
» مكة«عندما أتى من » السيد البدوي«شقيق » الرشيف حسن«، بدليل أن »البدوي

ّفلام رآين أخي أشار إيل فطلعت عنده فشال لثامي «: وذهب إىل زيارة أخيه بطنطا قال
ّوسلم عيل فتعانقنا وتباكينا ومل يرش الرواة حلدوث أي رضر للرشيف حسن حينام » ..ّ

 .)٢(رأى وجه أخيه

ذا دليل عىل مل يكن يتثلم بلثام واحد فقط، بل كان يتلثم بلثامني، وه» البدوي«و
عظم األرسار التي كان يسرتها، وربام كان موت عبد املجيد بسبب أحد األرسار، ثم 
َّصيغت هذه القصة لتكون عىل مثال قصة موسى عليه السالم، حني طلب رؤية اللـه 

                                                
 .١٥٩سعيد عاشور ص. د: السيد أمحد البدوي) ١(
 .١٥٩عيد عاشور صس. د: السيد أمحد البدوي) ٢(
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)٥٧(

§  ¨  ©  ] ]: ١٤٣: اآلية[تعاىل، كام ورد يف سورة األعراف 

ª«  ¯  ®  ¬  Z ...  [Ã  Â   Á Z. 

ƘńǾǱƘƥ: ǰǾƛ ǠǾƾǲƢǩƗ »ǻǷƴƜǩƗ«ǬǩƘǖǩƗ Ǽǝ ƞǖǾǂǩƗ ƝƘǕƳǷ :  

 
تشري األدلة إىل أنه كان هناك خمطط حيركه الشيعة الباطنية، وهم أساطني الدهاء، 

أبو احلسن «بدسوق، و» إبراهيم الدسوقي«: وأساتذة التسرت والتقية يف العامل، ومنهم

بني بلدان املغرب واملرشق اإلسالمي، ومجيعهم » ابن عريب«ة، وباإلسكندري» الشاذيل

من الشيعة الذين نزحوا من املغرب، ومنهم بعض متأخري مدرسة أمحد الرفاعي 

 .ًبالعراق، وقد ظهر هؤالء مجيعا يف حقبة واحدة، ويف فرتات زمنية متقاربة

 رسي متحد هبؤالء يف ختطيط» طنطا«املتمركزة يف » البدوي«وقد اتسقت حركة 

» ابن بشيش«بزعامة » املغرب«األساليب، ومتشابه األهداف، وقد قامت مدرسة 

باإلسكندرية، وقد تم ذلك بالتنسيق مع » الواسطي«ليحل حمل » الشاذيل«بإيفاد 

والذي أقام بالقاهرة » عز الدين الصياد«بالعراق بزعامة » أمحد الرفاعي«مدرسة 

ابن «، كام أن كال من »طنطا«إىل » البدوي«ر ؛ لريتب حلضو)هـ٦٣٧هـ، ٦٣٦(عامي 

أمحد «تلميذ » الشيخ بري«بطنطا؛ قد تتلمذ عىل يد » البدوي«باملغرب و» بشيش

 .بالعراق» الرفاعي

» أيب مدين«قد تتلمذا عىل يد » ابن عريب«و» ابن بشيش«ومن ناحية أخرى فإن 

، ولكن »الرفاعي «مبعوث» الواسطي«َمرص أيام » ابن عريب«باملغرب، وقد زار 
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)٥٨(

تشككوا فيه حيث كانت فلسفته ختلط بني التشيع والتفلسف، وقد هامجه » األيوبيني«

أن املتصوفة املتأخرين كابن عريب تأثروا «يف مقدمته، حيث ذكر » ابن خلدون«

 .»بمذهب الشيعة يف احللول واالحتاد، وتأليه األئمة واألولياء والقطب

إبراهيم «و» أبو العباس املريس«رية حل حمله باإلسكند» الشاذيل«وبعد موت 

 .ًيف دسوق، وكان اجلميع يدا واحدة» الدسوقي

 :يقر بتبعيته للبدوي فيقول» الدسوقي«وهذا هو 

  )١(كل اجلامعة تبـع والـسيد أمحـد عـم  َّقال ابن أيب املجد فضل اللـه علينـا عـم

 
حيث كان كل منهم يدين بالشيعة الباطنية، ويقسم الدين إىل رشيعة وحقيقة، 

وهو تقسيم باطني يتعارض مع الكتاب والسنة، حيث أدى قوهلم هذا إىل القول بأن 

باملفهوم (الرشيعة للمحجوبني من العوام، أما احلقيقة فهي ألهل املعرفة الصوفية 

 ).الشيعي الباطني

 هذا املفهوم يف أشعارهم وأذكارهم املليئة باملخالفات الرشعية، مثل ونلمس

َّالزعم بأن روح اللـه حتل يف األجساد، أما : ، واحللول معناه)باحللول واالحتاد(القول 

َّاالستهالك يف اللـه بالكلية، وإضفاء صفات عىل النفس ال تكون إال : االحتاد فمعناه َّ

 : األشعار التاليةَّللـه تعاىل، وهذا يتضح من

                                                
 .٨٢عبد الصمد ص) ١(
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)٥٩(

 :يقول إبراهيم الدسوقي

ـــام ـــت دائ ـــا أن ـــل أن ـــاي ب ـــت من ًفأن ُ  ــي ــني حقيقت ــوم ع ــت الي ــت أن   إذا كن

ـــــر لكنـــــه إذا ـــــال كـــــذاك األم   تعينـــت األشـــياء كنـــت كنـــسختي  فق

ـــــه ـــــادي بذات ـــــلت ذايت باحت ـــسبتي  فأوص ـــق ن ـــل بتحقي ـــول ب ـــري حل ْبغ ِ ُ  

ّبقــــــاء مؤبــــــدفـــــرصت فنــــــاء يف  ُ  ْلــــــــذات ديمومــــــــة رسمديــــــــة َ َ  

ــــي  ًوغيبنــــي عنــــي فأصــــبحت ســــائال ــــشغيل بغيبت ــــن ذايت ل ــــذايت ع   ُل

  فــإن مــدار الكــل مــن حــول دوريت  أنــــا ذلــــك القطــــب املبــــارك أمــــره

ــشأيت  نعــم نــشأيت يف احلــب مــن قبــل آدم ــل ن ــن قب ــوان م   ورسي يف األك

ــة  حالـةأنا القطب شيخ الوقـت يف كـل  ــيخ الطريق ــراهيم ش ــد إب ــا العب   )Č(أن
 

 :ويقول السيد البدوي

ُوباســــطني عمــــدا فطــــاب خطابــــه ً  فيـــا طيبهـــا مـــن حـــرضة صـــمدية  

ــــا ــــال أن ــــي فــــرصت ب ــديت  وغيبنــــي عن ــدت وح ــرآت ووح ــشت بم َّده َ َ  

ـــــي  أنـــا قطـــب أقطـــاب الوجـــود بـــأرسه ـــــاملني رعيت ـــــوك الع ـــــل مل   وك

ــاء ــال خف ــب ب ــدوي قط ــد الب ــا أمح   عــــىل األقطــــاب صــــحت واليتــــي  أن

 

                                                
 .١٩٥٤احللبي . ، ط١٨٢ ص١الشعراين، الطبقات الكربى جـ) ١(
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)٦٠(

 :ًول البدوي أيضاويق

ــــالء  ُســـائر األرض كلهـــا حتـــت حكمـــي ــــردل يف ف ــــدي كخ ــــي عن   وه

ـــــسامء   أنــــا ســــلطان كــــل قطــــب كبــــري ـــــدق فـــــوق ال   )Č(وطبـــــويل ت

 
 

ّلووا عام نووا ثم لووا عام نووا فعموا وصموا عام نووا«: جاء يف ورد الدسوقي َُ ُُ َ 

.. بأسامئك يا رب العاملني بالساموات القائامت.. فوقع القول عليهم بام ظلموا

بمواقف األمالك يف جماري األفالك، بالكريس البسيط، بالعرش املحيط، بغاية 

ٍاللهم آمنا من كل خوف وهم وغم وكرب كد كد... الغايات، بمواضع اإلشارات ٍ /

ٍكردد كردد ٍَ َْ َْ ٍده ده/ َ ٍَ ٍده ده/ َ ٍَ تقبل ربنا .. يا هو يا هو يا غوثاه، يا من ليس للراجي سواه. َ

ّمنا دعانا وكد من كادنا وعظم باله، وفرق جلده واقطع يداه، وشل لسانه، واقطع  َْ ْ َ َ ََ ْ َ َ َِّ ِْ ِّ َ ِ

َأجب يادهييائيل ويامهييائيل وياعطفيائيل، تدكدكت .. حشاه، يا هو يا هو يا هو آمني َْ َ َ
َاجلبال بكهيعص هبا هب َ َ َا هباَ ْهبيا هبيا/ َ َ ْ ِهبيات هبيات سقفاطيس سقاطيم أحوف / َْهبيا/ َ ٍَ َْ َ ْ َ

َّقاف أدم حم هاء آمني َّ ًبلجام القدرة محيثا أطمى طميثا وكان اللـه قويا عزيزا. ُ َّ ً ْ ً)č( ..

 .إلخ

                                                
 .٩٩، ٩٥عبد الصمد ) ١(
جمموعة أوراد السيد حممد عبد الرحيم النشايب، الورد الكبري والصغري للطريقة الربهانية ) ٢(

 .١٢٤ ،١١٨املكتبة السعيدية، بجوار األزهر ص. إلبراهيم الدسوقي، ط



  

 ƞƽƗƷƳ ǻǷƴƜǩƗ ƴǾƾǩƗƞǽƴǢǱ  
 

)٦١(

 
عل أمل تر كيف ف.. لووا عام نووا فعموا وصموا عام طووا«جاء يف ورد البدوي 

اللهم إين أسألك بتوكيد .. اللهم اكفنيهم بام شئت. السورة.. ربك بأصحاب الفيل
أكيد برهانك، وأسألك ببديع منيع رفيع سرتك، وأسألك بقدر مقدار اقتدار قدرتك، 
ِوأسألك بدوام ديوم ديمومتك، وأسألك بعزيز معتز عزتك، وأسألك بجالل كامل  ُّ َ

أن تفك اللهم كربتي، وتفرج ... رسكنعمتك، وأسألك بمكنون تكوين كائن 
ّأنت اللـه تطمئن القلب اخلائف املرعوب من السيوف إذا سلت ومن .. ُغمتي َُّ

الكروب إذا اشتدت ومن قلوب األعداء إذا غضبت واسودت، فإن جاءونا فزدهم، 
 ..)Č(َّوإن قاموا علينا فصدهم، إنك أنت اللـه ريب ورهبم ورب اخلالئق كلهم

 
 :جاء يف حزب البحر قول الشاذيل

 .)č(»َّبسم اللـه بابنا ـ وتبارك حيطاننا ـ ويس سقفنا«

َّإن جعل كالم اللـه بمنزلة الباب والسقف واحليطان «: ورد عليه ابن تيمية بقوله

 .)Ď(»حيتاج مثله إىل أثر وإال فهو بدعة، وقد يفهم من ذلك انتقاص حرمته

                                                
كتاب املنح البهية يف األحزاب واألوراد األمحدية، ملحمد كامل البهي، خليفة أمحد البدوي، ) ١(

 .١٩، ١٤، ١١، ص١٩٦٦، مكتبة تاج بطنطا، سنة ١جـ
كتاب الرد عىل أيب احلسن الشاذيل يف حزبه البن تيمية، للدكتورة سمية عيل، دار الصحابة ) ٢(

 .٦٦بطنطا، ص
 .٦٦نفس املرجع ص) ٣(
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وسخر لنا هذا البحر وكل بحر هو لك، واألرض والسامء «: اًوقال الشاذيل أيض

 .)Č(»وامللك وامللكوت، وبحر الدنيا وبحر اآلخرة

من أين يف اآلخرة «: ًقائال» وبحر اآلخرة«: ّورد ابن تيمية عىل الشاذيل يف قوله

 ؟)٢(»من بحر غري جهنم

 
إلسالم، بل وفيها يف هذه األذكار واألشعار نلحظ عبارات غريبة عن روح ا

خروج عىل العقيدة، كام أهنا غريبة عىل أذكار الصوفيني العاديني التي تفيض رقة 

أما هؤالء فإننا نلمح يف أشعارهم وأذكارهم ما يدل عىل أهنم أصحاب . ًوتواضعا

ًدعوة رسية تواجه خصوما، وتتوقع رشا ّ. 

ƘǶǱƎƛ ƊƘǕƳȅƗǷ ÛǬǶơȆƽƗƸǭ Ǽǝ ƝƸǞǂǩƗ ǫƗƴƲƢƽƗ ø ƘżƦǩƘƥƞǾǱƘǽƸƽ ƞǚǩ :  
إىل » إبراهيم الدسوقي«حيث كانت تكتب رسائلهم بالشفرة، ومنها رسالة 

إنني أحب الولد وباطني خيل من احلقد واحلسد وال : بعد السالم«بعض مريديه، 

بباطني شظا وال حريق لظا وال جوى من ميض وال مضض غضا وال نكص نصا وال 

وال قمداد انكاد وال هبداد وال شهداد «: إلخ، إىل أن قال.. سقط نطا وال قطب غطا

 .)٣(»والبد من العيون وما لنا فعل إال يف اخلري والنوال

                                                
 .٥٨نفس املرجع ص) ١(
 .٥٨نفس املرجع ص) ٢(
 .٩٥٤ احللبي ١، جـ١٦٨، ١٦٧ ص١الطبقات الكربى للشعراين، جـ) ٣(
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)٦٣(

ǻǸƜǲǩƗ ƚƾǲǩƗ ǬǵƏƘǕƳƗ ø ƘńǖƛƗƷ:  
، ثم سار عىل )الفاطميني(كان ادعاء النسب العلوي عادة سيئة للعبيديني 

 »الدسوقي«و» البدوي«منواهلم من جاء بعدهم من أساطني احلركة الشيعية، و

 .وغريهم

ǰǽƴǩƗ ƸƕƘǖǂƛ ƞǱƘǶƢƽȅƗ Ǽǝ ǬǶǶƛƘǂơ ø ƘńƾǭƘƱ:  
استهانوا بشعائر الدين وأصوله، فأعرضوا عن الصالة وأومهوا الناس أن 

، وال أدل عىل استهانتهم بشعائر الدين من )١(التكاليف الدينية تسقط عن كل واصل

بعة أيام، ـ كان يمكث بوضوء واحد س» تاج الدين الذاكر«أن بعضهم ـ مثل الشيخ 

كان » أبو السعود اجلارحي«ًامتدت يف أواخر عمره إىل أحد عرش يوما، بل إن الشيخ 

 .)٢(َّيتوضأ يف أول رمضان، فال يعيد الوضوء إال بعد العيد بستة أيام

ƘńƽƳƘƽ :ǧȆƱ ǰǭ ǼǢǪƲǩƗ ǧȆƮǱȅƗ ƸǂǱ Ǽǝ ǬǶǪƕƘƽǷ ǴƛƘǂơ:  
 

اء، وعدم التحرز من ذلك؛ ألن يتم يف هذه املوالد اختالط الرجال بالنس

أن «: جاهزة خلدمة الزوار، فقد زعم الشعراين» البدوي«وشفاعة !) البساط أمحدي؟(

: فقال» أمحد«فسلب اإليامن، فاستغاث بسيدي » البدوي«ًشخصا أنكر حضور مولد 

: وماذا تنكر علينا؟ قال: فرد عليه ثوب إيامنه، ثم قال له. نعم: برشط أال تعود، قال

: ذلك واقع يف الطواف، ثم قال: »أمحد«فقال له سيدي . تالط الرجال بالنساءاخ

                                                
 .٩، عن توفيق الطويل عن الشعراين ص٢٢٩سعيد عاشور ص. د: السيد أمحد البدوي) ١(
 .١١٤، ٢/١١٣، عن الطبقات الكربى للشعراين ٢٢٩املرجع السابق ص) ٢(
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)٦٤(

وإذا كنت أرعى . وعزة ريب ما عىص أحد يف مولدي إال وتاب وحسنت توبته

الوحوش، والسمك يف البحار، وأمجعهم بعضهم ببعض، أيعجزين ريب عن محاية من 

 .)١(حيرض مولدي

املولد األمحدي، حيث بيد السيد مقاليد وعىل هذا فال حرج عىل رواد املتعة يف 

التوبة، هيبها لزواره بعد أن يأخذوا حظهم من املتع احلرام، فال عليكم يا زوار املولد 

 .ًفذنبكم مغفور مقدما

ًوباملثل يف باقي املوالد، نجد أنواعا من املهرجانات، جيتمع فيها ما ال حيىص من 
تسون اخلمر، ويرتكبون خمتلف أنواع النساء، والفساق، فتنصب هلم اخليام حيث حي

عىل أكثر من مائة ومخسني » اإلمبايب«، وقد عثر مرة صبيحة مولد الشيخ )٢(املنكرات

جرة مخر متناثرة يف املزارع، هذا خالف ما كان يف تلك الليلة من الفساد والزنا، 

 .)٣(واللواط، والتجاهر بذلك

ض زوار املولد كان هدفهم إن بع: يقول» اجلربيت«كل هذه املوبقات جعلت 

استباحوا ألنفسهم هنب املحال، ورسقة ) املتصوفة(، بل إن فقراء األمحدية »الفسوق«

: ، ودعواهم يف ذلك)البدوي(الناس، وأكل أمواهلم بالباطل يف موسم املولد األمحدي 

 .)٤(»أن الغربية بالد السيد البدوي، ونحن من فقرائه، فكل ما نأخذه حالل لنا«

                                                
 .١/١٦٢ربى للشعراين الطبقات الك) ١(
 .١/٢٣، عن ذيل األعالم بتاريخ أهل اإلسالم ٢٥٧سعيد عاشور ص. السيد أمحد البدوي، د) ٢(
 .٢٥٧نفس املرجع ص) ٣(
 .٢٧٢سعيد عاشور ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د) ٤(
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)٦٥(

ُجيتمع العامل األكرب من أخالط الناس «:  اجلربيت مولد العفيفي فيقولويصف َ

وخواصهم وعوامهم، وفالحي األرياف، وأرباب املالهي واملالعب، والغوازي 

والبغايا، حيث يزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون، ويرضبون بالطبول والزمور 

ًليال وهنارا، وجيتمع لذلك الفقهاء والعلامء، ويقتدي هب م األكابر من األمراء والتجار ً

والعامة من غري إنكار، بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة، ولو مل يكن ذلك ألنكره 

 .)١(»َّفاللـه يتوىل هدانا أمجعني.. ًالعلامء، فضال عن كوهنم يفعلونه

أي يف شهر  (١٩٩٩ يف أول أكتوبر )٢ ()أحداث الغربية(وقد نقلت صحيفة 

: جلوزيف وليام مكفرسون قوله) املوالد يف مرص(ًال عن كتاب ، نق)املولد األمحدي

مولد السيد البدوي أكثر املوالد شعبية، جيذب إليه زائرين أكثر من أي مولد آخر، «

ًوحتى يف األيام املتقدمة، فإنه كان جيذب أناسا أكثر من زوار  ، وذلك يف املولد )مكة(ُ

ًأكتوبر، مستقال عن التقويم ) بابه(ًالرئيس الذي يقام دائام يف الشهر القبطي 

إىل ضواحي املدينة، فإنه سيصل إىل ) الزوار(اإلسالمي، وإذا تتبع املرء املجموع 

اخليام الرسمية وغريها من أماكن األلعاب النارية، ومدينة كاملة من األكشاك 

واملسارح، والتي يستطيع املرء أن يتجول فيها لساعات دون أن يصل إىل هنايتها، 

يفيض ساكنيها يف الليل، وينامون يف أي مكان يف الشوارع واخلرابات واخللوات، و

 .ًويستمر املولد أسبوعا، ويأيت الزوار يف كل وقت

                                                
.  ط٢٢٥ من تاريخ اجلربيت ص١٦١كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرمحن الوكيل، ص) ١(

١٣٢٢. 
 .١٩٩٩، أكتوبر ٥٧عدد) ٢(
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)٦٦(

، ١٩٣٣منذ سنوات عديدة، أعتقد يف عام : ويواصل مكفرسون حديثه فيقول

ك ًشاهدت من نافذيت يف امليدان مشهدا غري مألوف يف فجر اليوم األخري، وكان ذل

ًنوعا من املشاهد الساخرة، لكنه مل يكن مؤذيا يف ذلك الوقت، وكان يسمى حمليا  ً
ًكان هذا موكبا من العربات املزينة ببهرجة، حتمل فوقها مومسات ) زفة الرشاميط(

 .املدينة وعشاقهن مع الكثري من املوسيقى واألغاين

 والرتهيب يف كام أن جمموعة املنتفعني باملولد استخدموا أسلوب الرتغيب

إن من حج إىل مقام السيد البدوي يف «: الدعاية للمولد، ومن وسائل الرتغيب قوهلم

 .)١(»مولده فهو آمن، والبد أن تقيض حاجاته، وتتحقق رغباته

أما وسائل الرتهيب، فمنها اإلنذار بسوء العاقبة ملن يعارض فكرة املولد 

سمع بام حيدث يف » ظاهر جقمقال«من أن السلطان : األمحدي، ومن ذلك ما يقال

؛ »حمرمات ومفاسد كثرية بسبب اختالط الرجال بالنساء«املولد األمحدي من 

الذي امتنع » الشيخ املناوي«فاستفتى العلامء يف إبطال املولد، فأجابوه إىل ذلك ما عدا 

سيد كبري وعنده غرية، وهو ال » أمحد البدوي«إن سيدي : ًقائال.. عن اإلفتاء بذلك 

 . رجع عن هؤالء الذين سعوا يف إبطال مولدهي

بأنه مل يمض قليل حتى تعرض الذين أفتوا ببطالن : عىل ذلك» السيوطي«ويعلق 

، »دمياط«املولد ألرضار بالغة، فبعضهم عزل عن منصبه ونفي، وبعضهم هرب إىل 

مل يستطع أمام ضغط الرأي العام » جقمق«وبعضهم حبس ورضب، ولكن السلطان 

                                                
 .٢٦٥سعيد عاشور ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د) ١(
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)٦٧(

ر يف إبطال املولد أكثر من عام واحد، فعاد املولد، وعاد معه كثري من املفاسد أن يستم

ًبل إن الناس أقاموا مولدا آخر قريبا من طنطا يف السنة التي ألغى فيها  الظاهر «ً

حملة (بناحية » رمضان«حيث أقام املولد شخص يسمى » البدوي«مولد » جقمق

ه فساد كبري كالعادة، األمر الذي جعل بالقرب من املحلة الكربى، ووقع في) الربج

يف القرن العارش للهجرة ينادي بإبطال هذه البدع، وهكذا يستخدم » الشناوي«الشيخ 

أسلوب اإلرهاب الفكري لكل من يقول كلمة حق يف قضية املوالد، ومصدر هذا 

 )Č(.اإلرهاب هو جمموعة املنتفعني ومن خلفهم أعداء اإلسالم

 والرقص والتصفيق، فإذا دب الرضب بالدف عند الذكر،: ةومما أخذ عىل األمحدي

ًالطرب مع املتصوف قليال، حرك رأسه كام يفعل أهل اخلمر، ثم إذا متكن الطرب منه 

ويدخل وخيرج، .. ذهب حياؤه ووقاره، فيقوم ويرقص ويعيط وينادي ويبكي

 "الزبد"غو أي ويبسط يديه، ويرفع رأسه نحو السامء كأنه جاءه املدد منها، وخيرج الر

 )č(.من فيه، وربام مزق بعض ثيابه

      حتى أصبح يعرف باسم 

الصوفية عىل أيامه ـ يف القرن التاسع » املقريزي«، وقد وصف )حشيشة الفقراء(

ا واستباحو. »َّإهنم ال ينسبون إىل علم وال ديانة وإىل اللـه املشتكى«: اهلجري ـ فقال

                                                
توفيق .  الطبقات الكربى، د١١٦ ص٢، عن الشعراين جـ٢٦٦، ٢٦٥نفس املرجع ص) ١(

 .٨٠الطويل كتاب التصوف اإلسالمي ص
 عن ٢٣٦سعيد ص. ، د٦-٢ ص٢، عن ابن احلاج املدخل جـ٢٣٦سعيد عاشور ص. د) ٢(

 . وما بعدها٨٠حة العلوية صالنصي: احللبي
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)٦٨(

ألنفسهم احلرمات عىل مرأى من الناس، ومارسوا الزنا، واخلمر، واللواط، وامليرس، 

دون أن خيشوا لومة الئم، ويبدو أن عامة الناس قد أصاهبم الرعب حتت تأثري اجلهل، 

يف » اجلربيت«وما أشيع عن الصوفية من كرامات تسحق من يعرتض عليهم، وقد قال 

 :هذا

ــــض ــــرضيح وبع ــــل ال ــــــا  بعــــضهم قب ــــــوه وترب ــــــاب قبل ــــــب الب   عت

ــــ   )Č(ـــــــنامهم تبتغـــــي بــــذلك قربـــــا   هكـــذا املـــرشكون تفعـــل مـــع أصـ

 
َويبدو أن األمحدية منذ القرن الثامن اهلجري مل يسلموا «: سعيد عاشور/ يقول د

يأخذون العهد عىل النسوان، (يهم أهنم من نقد الناقدين، ومن املآخذ التي أخذت عل

...). يا بنتي: يا أيب، ويقول هلا: ويصري أحدهم خيتيل هبن يف غيبة أزواجهن، وتقول له

ُكذلك اشتهر فقراء األمحدية والربهامية بارتكاب الفحشاء مع النساء الالئي يؤخذ 
لزنا التي العهد عليهن، حتى خصهم الشعراين بالذكر يف معرض احلديث عن وقائع ا

 .)č(»حتدث جراء اختالط اجلنسني

 
ملا دخلت بزوجتي فاطمة، أم عبد «: »الشعراين«ومن األمثلة عىل ذلك ما قاله 

الرمحن، وهي بكر مكثت مخسة شهور مل أقرهبا، فجاءين البدوي وأخذين وهي معي، 

                                                
 .٢٣٠سعيد عاشور ص. د) ١(
 .٨١ص) التصوف يف مرص( عن توفيق الطويل ٢٣٦، ٢٣٥سعيد عاشور، ص. د) ٢(
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)٦٩(

سار الداخل، وطبخ يل حلوى، ودعا ًوفرش يل فرشا فوق ركن القبة التي عىل ي

 .)Č(»أزل بكارهتا هنا، فكان األمر تلك الليلة: األحياء واألموات إليه، وقال

وعن املظاهر التي تنايف األخالق يف التوسل بالبدوي يقول كولدسيهر «

Goldziherيف تعليقه عىل ما رواه الشعراين عند زيارته لرضيح أمحد البدوي  ..

مة، وكان حديث البناء هبا، ومل يكن قرب منها، دعاه السيد بصحبة امرأته فاط

 .البدوي وطلب إليه أن يزيل بكارهتا أمام رضحيه

وعلق كولدسيهر أن هذه الدعوة ما تبعها من تنفيذ، تتطابق مع روح أمحد 

ًالبدوي وطبيعة التوسل به، يف حني أهنا تتعارض متاما مع طبيعة الشعراين ورقة 
 .»ل باملسائل اجلنسيةمشاعره، فيام يتص

أولئك الذين يدورون يف األسواق، » مرص«وقد سجلت احلملة الفرنسية عىل 

ويكشفون عوراهتم، ويصيحون ويرصخون، ويدعون الوالية، وال يصلون وال 

 .يصومون، ومع ذلك يعتقد فيهم العامة

 
: ْكم البن عريب آراء فاسدة حتض عىل الفجور؛ حيث يقولِجاء يف فصوص احل

وملا أحب الرجل املرأة طلب الوصلة ـ أي ما حيدث بني الذكر واألنثى ـ وأمر «

باالغتسال منه عند حصول الشهوة؛ ألن احلق غيور عىل عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغريه 

ل إال ليتطهر العبد مما تومهه َّفابن عريب يزعم أن اللـه ال يأمر بالغس» فطهره بالغسل

                                                
 . طبعة تاج بطنطا١٠٩، وعبد الصمد ص١/١٨٦الطبقات الكربى للشعراين ) ١(
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)٧٠(

َّمن أنه كان مع امرأة، عىل حني كان هو مع الربة جسدا وخطيئة ـ حاشا للـه ـ ويضيف  ً
أي أنه يزعم أن علة » النساء لكامل شهود احلق فيهنملسو هيلع هللا ىلص ّوهلذا أحب النبي «: قوله

 َّللنساء هي اعتقاده أهنن اللـه يف أمجل صور جتلياته، ورغبته يفملسو هيلع هللا ىلص حب الرسول 

 ).َّحاشا للـه(االلتذاذ اجلسدي به 

ولقد أحب ابن عريب امرأة ذات مرة وهي ابنة الشيخ مكني الدين، وأين؟ يف 

وعندما متنعت عليه وأبت أن تبيع جسدها وعرضها خلطيئة، راح يتوسل إليها !! مكة

ًويؤكد هلا فيه أهنا هي الرب متجسدا يف صورة ) ترمجان األشواق(وينظم فيها ديوانه 

ّنثى مجيلة، وأنه ما أحبها إال ألهنا جتليات احلقيقة اإلهلية، وأنه إذ يتشهاها فإنام يتشهى أ
ً، فأبت املرأة إال تكون أنثى رشيفة ال ربا )َّحاشا للـه(فيها أنوثة ربه وجسده الفائر 

 .)Č(حيتيس اآلثام

ء  ويضمن ابن عريب حديثه هذا إيامنه بوحدة الوجود، أي االعتقاد بأن كل يش-

ًال يشاهد احلق ـ أي اللـه جمردا من املادة أبدا، وشهود «: َّهو اللـه تعاىل، حيث يقول ً َّ

 . )č(»َّاحلق ـ أي اللـه ـ يف النساء أعظم الشهود وأكمله

فالرب عند ابن عريب يشء مادي، وال يرى إال يف مادة، ولذلك فهو يقول عن 

دات، فاملسمى حمدثات ليست إال وهو من حيث الوجود عني املوجو«: َّاللـه تعاىل

                                                
 .١٩٧٩، دار الكتب العلمية، بريوت ٣٩كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرمحن الوكيل ص) ١(
، ٢١٧ ص١، عن فصوص احلكم البن عريب جـ٤٠هذه هي الصوفية لعبد الرمحن الوكيل ص) ٢(

 .احللبي. ط
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)٧١(

 . )Č(»هو

َّوإذا كانت املسيحية تؤمن بتجسد الذات اإلهلية يف جسد طيب طاهر رشفه اللـه 

ًبالرسالة، إال أن اللـه تعاىل لعنها وغضب عليها وعد ذلك رشكا وكفرا، فام بالك بابن  ً َّ

وثان، وال عريب الذي آمن بتجسد الرب يف أجساد تقيحت من الدنس وتوارت يف األ

 .َّحول وال قوة إال باللـه

: من الشيعة اإلسامعيلية» الباطنية«ً إن هذا االنحالل ليس غريبا عىل فرق -

، والقرامطة، واحلشاشني، والنصرييني، والعلويني، )الفاطميني(كالعبيديني 

وهم . الدروز، واألغاخانية، والبوهرة، وغريهم: واليزيديني، وما تفرع عنهم من

 جذورهم هيودية، وفسادهم معروف، فليايل اإلفاضة وشيوعية النساء عند ًمجيعا

القرامطة معروفة، وإباحة املحارم حتى مع األخوات واألمهات، وغريها من 

 .ًاملوبقات معروفة عنهم أيضا

، ١٤املشار إليها يف صفحة » املارداين« وقد ورد عن السيد البدوي يف خمطوط -

أنا موعود من ريب أنني ما أتزوج : ملا طلب منه الزواج قول البدوي ألخيه حسن ١٥

إال من بنات احلور والولدان الذي خلقهن الرمحن وأسكنهن اجلنان وسامهن احلور 

 ).التي تنم عن انحراف الشيعة الباطنية عن الدين» الولدان«فتأمل كلمة (، »احلسان

خي أمحد فلزمت األدب مع أ: قال الرشيف حسن: وتواصل املخطوطة فتقول

أمحد (ملا كرب ولدي احلسني أخذه ) أي السيد البدوي(منذ ذلك اليوم، ثم إن أخي 

                                                
 .احللبي. ، ط٧٦ ص١، عن فصوص احلكم جـ٤٠نفس املرجع ص) ١(
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ًحتت كنفه، وكان حيبه حبا شديدا، وأينام توجه أخذه معه، وإذا نام مله يف ) البدوي
 .انتهى» حضنه، وقرأه القرآن وختمه إياه

 .»وفرقوا بينهم يف املضاجع«: أين هذا من حديث: ونحن نقول

:  قول فاطمة بنت بري للسيد البدوي٣٢قد أوردت نفس املخطوطة يف صو
ًإين أريد أن أتزوج بك يف احلالل وأعيش لك بني الرجال، وتكون يل عونا عىل «

األهوال، فانظر إىل حسني ومجايل، فقد تطالت إىل خطبتي أجاويد الرجال من 
ثم . وا بغري قتالأصحاب األحوال، فأخلطهم بطرف أشد من النبال، فسلبوا وقتل

ًكشفت عن جبني كاهلالل، ووجه كالبدر عند الكامل، وأسبلت شعرا عىل األكتاف 
َّطوال، فتبارك اللـه ذي العزة » بارذان«ًوعىل األرض مال، ولبست ثيابا من احلرير 

فقلت . واجلالل، وهنضت قائمة عىل أقدامها كام كانت تفعل بالرجال وتفتن األبطال
 .طمة هذا ال يدخل يل يف باليا فا: يف خاطري

ماذا تقصد بقوهلا أعيش لك بني الرجال؟ وأي رجال تقصد الذين : وأقول
ستعيش بينهم من أجله؟ وما حكم كشفها ملفاتنها أمام البدوي؟ وهل هذا مرشوع 

 ويقبله األولياء؟

 : من نفس املخطوطة يقول البدوي لفاطمة بنت بري النص التايل٣٩ويف صفحة 

يا فاطمة، أقسم وحق امللك اخلالق، خالق األرضني والسبع : اثم قلت هل«
الطباق، لئن مل تكلميني وتنصفي بكالم يكون لقلوب العارفني درياق، ويذرف 
الدموع من املآق، وإال يمحى اسمك من ديوان العشاق والرفاق، وال يبقى لك معنا 

، فإين رأيت عليك اتفاق، إىل يوم التالق، بحرضة من حرض من سادات نجد والعراق
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فأنشدت فاطمة بنت . الشبه من أختي فاطمة، فألجل ذلك أشفقت عليك، ورمحتك
 :بري تقول

ـــىل ـــرا ع ـــصالة رسا وجه ـــدأت بال ــــــرشا  ب ــــــي حممــــــد ســــــيد الب   حبيب

  اهلوى عرب املتن يفهـم املعنـى ويعتـربا  ثم اسـمعوا مـا جـرى يل مـع أمحـد يف

ــــ ــــصتنايكت ــــل ق ــــرت التأوي ــسريا  ب يف دف   حــديث ســريتنا مــن أعجــب ال

ـــت ـــا كتب ـــاقرأ م ـــط ف ـــارئ اخل ـــا ق ًوكــــن فهــــيام لبيبــــا حاذقــــا حــــذرا  ي ً ً  

ــه أهــل ــاه فتعرف ــا رمزن ــم كالم   اهلــــــوى واحلقيقــــــة أول الــــــسطرا  وافه

ـــه هـــذا ـــي حمبت ـــي يف قلب ـــب حبيب   !الــذي غــاص يف قلبــي ومــا ظهــرا  كت

 وهو يف صحبة أخيه احلسن، ّفرد البدوي عىل شعر فاطمة بنت بري بالشعر التايل

 :٤٠صفحة 

  ســـحقت عظـــامي يف اهلـــوى لـــويني  أنا الفقري لذاتك ما فرحـت هبـا حتـى

  بـــني الـــدنا يف وســـط احلـــان أدنينـــي  ًأنا إن مت سكرا هبـا يـا صـاح فـامحلني

ــي  ال تغـــسلوين بـــامء الـــورد تظلمنـــي ــصهباء فيحيين ــامء ال ــسلوين ب   أال غ

ــرصفوا ــا إذا ان ــربي منه ـــد ي  رشــوا عــىل ق ـــان اخلل ـــيمخارهـــا عـــن جن   غنين

ـــىل طـــه ويـــس  يا أخي إذا جئت يثرب واستقلت هبـا ـــأقرئ ســـالمي ع   ف

ــضنيني  وقـــل لــــه أمحـــد املــــسكني يف قلــــق ــك ي ــوقي في ــرام وش ــن الغ   م

 .يا أخي يكفاك تلهيني: قال احلسن فقاطعت عليه وقلت له. ثم بكى
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  الفصل السادس
  لتقديسإحاطة البدوي مبظاهر ا

 ǨǾǊǞơ ø żȅǷƍ»ǻǷƴƜǩƗ« ǴǩǸƽƷǷ ǺǩƘǖơ ǴøűǪǩƗ ǺǪǕ ملسو هيلع هللا ىلص:  

وصاغوا لذلك أساطري، منها » البدوي«َّفقد جعلوا اللـه تعاىل واسطة عند 

إن امرأة مات هلا ولد صغري، فجاءت إىل سيدي أمحد البدوي وهي «: أسطورة تقول

يها ليمنعوها، فلم باكية، وقالت يا سيدي ما أعرف ولدي إال منك، وقام الفقراء إل

 .)Č(»َّتوسلت إليك باللـه ورسوله: يقدروا، وهي تقول

َّ ـ أي أن اللـه تعاىل يتوسط لدى )č(»َّسقت عليك اللـه ورسوله«ويف رواية احللبي 

البدوي ليحي البدوي ابن هذه املرأة ـ فمد سيدي أمحد البدوي يده إليه، ودعا له 

 :»البدوي«ًدحا َّفأحياه اللـه تعاىل، فقال بعضهم ما

ــــد ــــا بعــــد أن ق ــــت ميت ــــت أحيي ــــــبالء  ًأن   فتــــــك الــــــدود حلمــــــه وال

َّختلف عن املولد مرة، فعاتبه سيدي » الرسوي«أن الشيخ » الشعراين«ّكام ادعى 

واألنبياء واألولياء، فخرج الشيخ ملسو هيلع هللا ىلص َّموضع حيرض فيه رسول اللـه : وقال» أمحد«

عني، وفاته االجتامع، فكان يلمس إىل املولد، فوجد الناس راج» حممد الرسوي«

جعل األنبياء، ويف مقدمتهم نبينا » الشعراين«، أي أن )Ď(ثياهبم ويمر هبا عىل وجهه

                                                
 .٣/١٤١اجلربيت، عجائب اآلثار ) ١(
 .١٦٢، ١٦١ ص١الطبقات الكربى جـ) ٢(
 ).٢٠٠٠ سنة تاج بطنطا. ط (١١٠اجلواهر لعبد الصمد ص) ٣(
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حيجون للبدوي يف مولده، ويسعون لزيارته والتربك به مع سائر الناس، » ملسو هيلع هللا ىلص حممد«

 ..!!َّويف هذه تفضيل واضح للبدوي عىل أنبياء اللـه

أحد العلامء باملحلة الكربى، » أبا الغيث بن كتيلة«ن إ: ًأيضا» الشعراين«ويقول 
هيهات أن يكون اهتامم هؤالء : وقال» البدوي«وأوحد الصاحلني هبا أنكر زيارة مولد 

ثم عزمه شخص . ـ يعني زوار املولد ـ بزيارة نبيهم مثل اهتاممهم بأمحد البدوي
ا، فدخلت شوكة يف حلقه وتصلبت، فلم يقدر عىل ن زوهلا، وورمت فأطعمه سمكً

امحلوين إىل قبة سيدي : َّوأنساه اللـه السبب، ثم ذكره به فقال.. رقبته تسعة أشهر
: ً، وهناك عطس عطسة شديدة فخرجت الشوكة من فيه مغمسة دما، فقال»أمحد«

، فإىل هذا احلد )Č(»َّتبت إىل اللـه تعاىل يا سيدي، وذهب الوجع والورم من ساعته
 .تصوير انتقامهم ممن يعرتض عىل مولد البدويبلغت حدة الصوفية، يف 

تعطي له حرمة تفوق ما يفرضه » البدوي«ورسعة العقاب التي أسندوها إىل 
َّاللـه تعاىل عىل خلقه، فاللـه تعاىل ال يسارع بعقوبة العايص مهام بلغ ذنبه، ولكنه يمهل  َّ

َّن اللـه، فإذا كان أرسع استجابة م» البدوي«َّإن : وال هيمل، وهم يريدون أن يقولوا

» البدوي«َّاللـه تعاىل يؤجل اإلجابة؛ ليعلم عباده الصرب، وهو أعلم بام ينفعهم، فإن 
 .ًجاهز دائام يف اعتقاد الصوفية، وما أن ينطق أحدهم باسمه إال وجيد اإلجابة معجلة

ًواللـه تعاىل يستجيب لكل من دعاه خملصا؛ إما بتحقيق أمنية الداعي، وإما  َّ

َّخارها له يف اآلخرة، وهي خري وأبقى، فاللـه تعاىل أعلم بام يصلح عبده، ويكفي ّباد

¬  ®  ¯  ] : َّالعبد أن ينال يف الدنيا أجر الصرب، وأجر التوسل إىل اللـه

                                                
 .١١٢نفسه ص) ١(
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 ´  ³   ²  ±  °Z] فاألساطري جتعل » البدوي«، أما ]٢٨: الشورى

 .َّىل اللـه عام يصفون ـَّاستجابته أرسع، وبذلك يفضله العامة عىل اللـه ـ تعا

 
ّنسبوا له من األعامل واألسامء والصفات ما ال يكون إال » البدوي«أي أن أتباع 

ًللـه تعاىل، فإذا كان اللـه سبحانه وتعاىل يريد شيئا فإنام يقول له كن فيكون، فكذلك  َّ َّ

َّوإذا كان اللـه عز وجل حيي املوتى يقول لليشء كن فيكون، » البدوي«صار السيد 

ويميت األحياء، فكذلك صار السيد البدوي حييي املوتى ويميت األحياء، وإذا كان 

َّبيت اللـه احلرام به حجر أسود جيله املسلمون لقصته املعروفة، فإن خلفاء السيد 

ثر ًحرصوا عىل أن يضعوا يف مقامه بطنطا حجرا أسود، ويزعمون أن به أ» البدوي«

¬  ®  ¯  °  ±  ²  ] َّقدمي الرسول، وإذا كان اللـه عز وجل 

´  ³Z ]يعلم ما ختفي الصدور، يف » البدوي«، فكذلك كان السيد ]٥: هود

َّزعمهم، وكان يكاشف الناس بام يف قلوهبم، وإذا كان اللـه تعاىل هو احلي القيوم  

يض األوقات الطويلة الذي ال تأخذه سنة وال نوم، فكذلك كان السيد البدوي، يق

ّشاخصا ببرصه إىل السامء، ال تغفل له عني، كام يدعون، وكام أن  عليه » موسى«ً

ًالسالم طلب رؤية اللـه فتعذر عليه طلبه، وخر صعقا عندما جتىل ربه للجبل، فكذلك  َّ

كان السيد البدوي ال يمكن ألحد أن يرى وجهه، وملا أرص أحد رفاقه عىل ذلك، 

ًبباب النبي؛ ألن كثريا من «ً، ورأى وجهه، خر صعقا ولقب البدوي وهو عبد املجيد
ًاحلجاج القاصدين مكة يذهبون أوال إىل طنطا حتى تقبل حجتهم، كام لقب بأيب 
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 .)Č(»فراج؛ ألنه حيرر األرسى يف زعمهم

ًوربام أحس واضعو هذه الكرامات وخمرتعوها، أن يف قوهلم افتئاتا عىل قدرة 
بإذن (ـ فحاولوا أن خيففوا ما يقدمونه إىل الناس باستعامل عبارة َّاللـه ـ عز وجل 

َّ، ولكن ذلك يف نظرنا ال يكفي؛ ألن هناك أرسارا ال يعلمها إال اللـه عز وجل، )َّاللـه ً
ًوقد احتفظ اللـه تعاىل هبا لنفسه، لتكون دليال عىل قدرته وعظمته فقد ورد يف .. َّ

½  ] فاتيح الغيب مخسة، وتال هذه اآلية م«: قالملسو هيلع هللا ىلص تفسري النسفي، أن النبي 

Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾È  É  
Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   

ÕÖÚ  Ù  Ø      ×  Z  ]ّمن ادعى :  وقال ابن عباس]٣٤: لقامن
 فكيف ينسب إىل البدوي علم هذه األشياء؟. علم هذه اخلمسة فقد كذب

 لعيسى عليه السالم اإلذن باإلحياء واإلماتة؛ فألنه َّوإذا كان اللـه تعاىل قد أعطى

ًفكان برشا، ومل يكن رسوال» البدوي«رسول، أما  ً. 

 ǴøűǪǩƗ ǧǸƽƸǩ ƘńǲǽƸǡ ǻǷƴƜǩƗ ƗǸǪǖƩ ø ƘńǾǱƘƥملسو هيلع هللا ىلصƊƘǾƜǱȁƗ ǰǭ ǳƸǾǙǷ :  

دأب ملسو هيلع هللا ىلص ًأي أن أتباع البدوي جعلوا من سريته وكأنه نبي، فكام أن نبينا حممدا 
أيب «عىل التعبد بغار جبل » السيد البدوي« فكذلك دأب عىل التعبد يف غار حراء،

وهو يتعبد بغار » ملسو هيلع هللا ىلص حممد«عليه السالم نزل عىل » جربيل«بمكة، وكام أن » قبيس
أيب قبيس نزل عليه ملك من » غار«يتعبد يف » البدوي«حراء، كذلك حدث بينام السيد 

                                                
 .٣١٢ ص٢دائرة املعارف اإلسالمية جـ) ١(
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 عز وجل، وهو يقرئك َّأنا ملك من مالئكة اللـه«: َّمالئكة اللـه تعاىل، وقال له
يا أمحد توجه إىل مرص وأقم بالغربية ببلدة يقال هلا طندتا؛ لينتفع : السالم، ويقول لك

رساقة وكبا به فرسه عند مطاردته «، وكام تعثر»..بك املسلمون يف الرب والبحر
، كذلك حدث عندما خرج السيد »املدينة«إىل » مكة«أثناء هجرته من ملسو هيلع هللا ىلص للرسول 

أن عارضه بعض الرجال » أم عبيدة«يف » الرفاعي«ً قاصدا قرب »أمحد البدوي«
 .»فأومأ بيده إليهم سيدي أمحد فوقعوا أمجعني«وأحدقوا به 

ًعليه الصالة والسالم ليال، من املسجد » حممد«َّوإذا كان اللـه قد أرسى بنبيه 
 حكى أنه» أمحد البدوي«احلرام إىل املسجد األقىص، فكذلك نسب الرواة إىل السيد 

فأتاين مالئكة من عند ريب فحملوين، «: عن حدث جرى له وهو يف طنطا، فيقول
وعرجوا يب إىل السامء الرابعة، فمررت بصفوف من املالئكة، منهم قيام، ومنهم 
ركوع، ومنهم سجود، عىل هيئتهم يف العبادة، وإذا أنا بشخصني مهابني جالسني عىل 

عليهام الصالة ) موسى ابن عمران(، وملسو هيلع هللا ىلص) النبي(كرسيني فنظرت، فإذا مها 
وهكذا تكررت قصة اإلرساء واملعراج، بحيث يكون بطلها هذه املرة هو » ..والسالم

 .»أمحد البدوي«السيد 

وكأن أتباع السيد أمحد البدوي ودعاته مل يقنعوا بسرية الرسول عليه الصالة 
والطبيعة ما جيعله يف والسالم؛ ألن هذه السرية ليس فيها من األعامل اخلارقة للعادة 

عليه الصالة والسالم نبع قبل كل يشء » حممد«إن إعجاز . صورة القادر عىل كل يشء
ُمن خلقه وعمله الصالح، وفكره املستقيم، وقدرته عىل تنظيم وإصالح املجتمع 

ال من أعامل خارقة للعادة قام هبا واستطاع عن طريقها أن حيول .. الذي بعث فيه
 أو يقطع املسافة من مكة إىل املدينة يف خطوتني، أو أن حيي املوتى الرصاص إىل ذهب،
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)٧٩(

ويميت األحياء، وملا طلب أهل مكة من الرسول عليه الصالة والسالم بعض اآليات 
ًاملعجزات، كأن يفجر هلم ينبوعا أو يسقط عليهم كسفا من السامء، أو يكون له بيت  ً

¨  ©  ª   ] تواضع تعجب الرسول من قوهلم، وأعلنها يف.. من زخرف

  ¯  ®      ¬  «Z] وهذا يف حد ذاته مل يشبع طموح ]٩٣: اإلرساء 
بعض خلفاء السيد البدوي وأتباعه ودعاته، فلم يبق إال انتحال أعامل هي من صميم 

 .َّقدرة اللـه عز وجل، ولصقها بالسيد أمحد البدوي إلظهار قدرته

ƼǽƴǢƢǩƗ ǏƘǞǩƎƛ ǻǷƴƜǩƗ ƫƴǭ ø ƘżƦǩƘƥ:  
أحببت أن أتوسل «: قوله» البدوي«ورد عبد الصمد يف مقدمة كتابه عن فقد أ

لبلوغ مقصدي من جانب الرشيف األمحدي، سيد طائفة األولياء، وصاحب الفضل 

عىل أهل املشارق واملغارب، سيد السالكني، الفرد اجلامع، واألستاذ األعظم، 

ه األنام ترتوي، سيدي والقطب النبوي، والبحر الذي من.. والغوث األفخم، واملالذ

 .)Č(»أمحد البدوي«

هو صاحب الفضل عىل أهل املشارق » البدوي«وإذا كان عبد الصمد قد جعل 
هو » البدوي«َّواملغارب، فامذا أبقى للـه من الفضل ليمتن به عىل عباده، وإذا كان 

فلامذا حيتاج الناس ) الغوث األفخم الذي يستغيث به الناس، وهو أفخم من يغيث(
 .َّىل اللـه حينئذإ

ƊƘǾƜǱȁƗ ǰǭ ǺǪǕƍ ƞƜơƸǭ Ǽǝ ƊƘǾǩǷȁƗ ǨǖƩ ø ƘńǖƛƗƷ:  
حيث يزعم ابن عريب أن النبي يأخذ عن امللك ـ جربيل ـ أما الويل فيستمد علمه 

                                                
 .م٢٠٠٠، النارش مكتبة تاج بطنطا عام ٥مقدمة كتاب عبد الصمد عن السيد البدوي ص) ١(
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)٨٠(

إن صاحب الفصوص ـ أي ابن عريب ـ «: وهلذا يقول ابن تيمية. )Č(َّمن اللـه مبارشة

َّللـه بال واسطة، والنبي يأخذ بواسطة امللك، وأمثاله بنو األمر عىل أن الويل يأخذ عن ا

وهلذا . )č(»وهلذا صار خاتم األولياء أفضل عندهم من خاتم األنبياء من هذه اجلهة

ًأخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن «: يقول البسطامي ألهل الرشيعة
، ويقول ابن )ď(»ًخضنا بحرا وقف األنبياء بساحله«: ويقول. )Ď(»احلي الذي ال يموت

علامء الرسوم ـ يقصد علامء الرشيعة ـ يأخذون عن السلف إىل يوم القيامة، «: عريب

َّواألولياء يأخذون عن اللـه، ألقاه يف صدورهم من لدنه رمحة منه وعناية سبقت هلم 

، أي أهنم يزعمون أن علامء الرشيعة، إنام يأخذون عن السلف وقد )Đ(»من رهبم

َّ فيأخذون عن اللـه مبارشة من غري واسطة ملك أو نبي، وهبذا طواهم املوت، أما هم

 .)đ(ملسو هيلع هللا ىلص كفروا برشيعة حممد 

ƊƘǾƜǱȁƗ ƘǶǪƦǭ ǺǩƑ Ǩǆǽ ȅ ǻǷƴƜǩƗ ƞǕƘǞǁ ǯƎƛ ǬǕƺǩƗ ø ƘńƾǭƘƱ:  
 .استطاع تأجيل موعد يوم القيامة» البدوي«ادعى هؤالء األتباع أن 

 يف مرص أن القيامة حدث أن أشاع الناس) #١١٤٧(فقد روى اجلربيت أنه يف عام 

                                                
، ٦٣، عن نصوص احلكم البن عريب ١٢٩هذه هي الصوفية، لعبد الرمحن الوكيل ص: كتاب) ١(

١٦٣. 
 .٦٤رسالة حقيقة مذهب االحتاديني ص، عن ١٣٠املرجع السابق، ص) ٢(
 .٢٤٦، عن الكواكب الدرية للمناوي ص١٣٠املرجع السابق، ص) ٣(
 .٢ جـ٦٣، عن جواهر املعاين ص١٣٠املرجع السابق، ) ٤(
 .١٣٠املرجع السابق، ص) ٥(
 .١٣٠املرجع السابق، ص) ٦(
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)٨١(

، وأخذ الناس يودع بعضهم )#١١٤٧ من ذي احلجة عام ٢٦(قائمة يوم اجلمعة 

ًبعضا، وأكثر غالبيتهم من االستغفار والصالة وعمل اخلريات؛ وكان أن جاء يوم 
» البدوي«اجلمعة ومل تقم القيامة، ويف يوم السبت علل الناس عدم قيام القيام بأن 

َّاللـه عز وجل لتأجيل قيامة الساعة حتى يشبع الناس من شفعا عند » الدسوقي«و

 .إلخ.. الدنيا

 :ويعقب اجلربيت عىل هذه القصة بقوله

ــضحكات ــن امل ــرص م ــم ذا بم ــــــا   وك ــــــحك كالبك ــــــه ض   )Č(ولكن
ƚǾǚǩƗ ƞǝƸǖǭǷ ƚƪƮǩƗ ƊƗƷǷ ǰǭ ƞǽƏƸǩƗ ǺǪǕ ǴơƷƴǢƛ ǬǶǩǸǡ ø ƘńƽƳƘƽ:  

 :ومن أدلتهم عىل ذلك

» البدوي«البدوي وهو حيمل قربة لبن، فأومأ إليها ً ادعاؤهم بأن رجال مر ب-أ

 .)č(بأصبعه فتحطمت، وانسكب اللبن، وخرجت منه حية كبرية 

ـ  » فيشاسليم«خرج إىل ناحية » البدوي«ّ االدعاء بأن -ب وهي ـ قرب طنطا

اجلريدة » السيد البدوي«الذي طلب من » عبد العال«ًفرأى أطفاال يلعبون بينهم 

ببيضة يستشفي هبا من رمد أصاب » البدوي«ن يتوكأ عليها، فطالبه اخلرضاء التي كا

، وطلب مني )هنا بدوي عينه وجعة: (إىل أمه فقال هلا» عبد العال«عينه، فذهب 

السيد «، فرجع وأخرب )ما عندنا بيض: (، فقالت)بيضة وأعطاين هذه اجلريدة

                                                
 .آلثار عن اجلربيت عجائب ا١٧٩، ١٧٨سعيد عاشور، السيد أمحد البدوي، ص. د) ١(
 .٤١، ٣٩، ٤٨، عن اجلواهر ص١٥٨سعيد عاشور، ص. د)  ٢(



  

ƞǽƴǢǱ ƞƽƗƷƳ ǻǷƴƜǩƗ ƴǾƾǩƗ 
 

)٨٢(

» بد العالع«فرجع ). ارجع وهات بيضة من الصومعة: (بذلك، فقال» البدوي

ًفوجدت أمه الصومعة التي كانت خالية قد ملئت بيضا، ومنذ ذلك الوقت الزم 
، وترك أهله وبيته، ومل يقدر أحد عىل ختليصه منه، »السيد البدوي» «عبد العال«

هو ولدي من يوم (الشؤم علينا ـ فأرسل إليها يقول هلا » بدوي«يا : فكانت أمه تقول

فتذكرت األم أهنا كانت قد ) ىل املصطبة إال أناقرن الثور؛ ما خلصه ووضعه ع

وهو طفل صغري يف معلف الثور فدخل قرن الثور يف قامطه » عبد العال«وضعت ابنها 

الذي » السيد البدوي«َّومحله الثور عىل قرنيه، وهتيج به فلم يقدر أحد عىل ختليصه إال 

 .)Č(»فيشا «يف قريته» عبد العال«مد يده وهو بالعراق فخلصه من القرن و

إن «: يف نفس الصفحة ما يناقض ذلك، حيث يقول» الشعراين«يف حني يروي 
عام » طنطا«، ثم أمره اهلاتف بدخول )هـ٦٣٤(البدوي كان يف العراق عام 

، فكيف »طنطا«كان من أبرز أصحابه منذ أن دخل » عبد العال«، وأن )هـ٦٣٧(
ًعا؟ ثم يعود فيحكي أنه كان يف صفحة واحدة أنه كان رضي» عبد العال«حيكي عن 

 ًيافعا وأنه كان من أبرز أصحابه؟

Ǵǩ ƘǮǶƕƗǷƺǱƗǷ ǯƘǭƺǩƗ ǼǍǷ ǇƷȁƗ Ǽǎƛ ǧǸǢǩƗ ø ƘńǖƛƘƽ:  
فقد أورد صاحب : »أهل اخلطوة«كان ممن يسمون » البدوي«فقد ادعوا أن 

أنه ملا اشتكى ابن احلسن، شقيق البدوي، وقال إنه مشتاق لرؤية عمه «: اجلواهر
يا ابن أخي إذا اشتقت إيل فاطلع فوق جبل : (اءه البدوي يف املنام، وقالالبدوي، ج
، وذكر أنه عندما »)َّاللـهم يا من ساق عمي أمحد إىل طندتا سقه يل هنا: قبيس وقل

                                                
 .٩٠املرجع السابق، ص)  ١(
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)٨٣(

» البدوي«فعل ابن احلسن ذلك إذ بكف خطفته يف اهلواء، ومل يدر إال هو يف دار عمه 
فغمضت «: قال. يا ابن أخي أغمض عينيك: لعىل السطح؛ فعانقه ثم قا» طندتا«يف 

 .)Č(»عيني فإذا أنا عىل جبل أيب قبيس كأين ال رحت وال جيت

: ١٤ص) كرامات السيد البدوي(َّوقال أمحد عز الدين خلف اللـه يف كتابه 
ًتواترت الروايات عىل أن الغوث أمحد البدوي كان يمكث أربعني يوما ال يأكل وال «

 مكث هذه املدة الطويلة متعذر بالنسبة للفرد واإلنسان العادي وإن.. يرشب وال ينام
 .»وهذا من قبيل طي الزمان

 ǯƎƛ ƊƘǕƳȅƗ ø ƘńǲǭƘƥ»ǻǷƴƜǩƗ«ƊƗǸǶǩƗ Ǽǝ ǰǽƸƕƘǍ ǬǵƸǊƮǽǷ ÛǹƸƽȁƗ ǄǪƲǽ :  

كان حيرض األرسى من بالد الفرنج، أيام احلروب الصليبية، » البدوي«ذكر أن 
» عكا«هو فوق السطح حتى يطري األسري من و» البدوي«وأنه كان يكفي إشارة من 

شارك » البدوي«كام يشيع البعض أن . »طنطا«يف » البدوي«ويكون بعد حلظات عند 
بنفسه يف احلروب الصليبية، وأنه أحرض أرسى من الفرنج، وهذا كذب وافرتاء، 
ويبدو أن الذي ساعد عىل انتشار هذه الكذبة، أن وزارة األوقاف أرسلت السيوف 

لتخزن يف خمزن » لويس التاسع«روع التي غنمها اجليش املرصي من جيش والد
يتقلدوهنا يف موالدهم، وهم ينشدون » البدوي«املسجد األمحدي بطنطا، فكان أتباع 

َّاللـه «نشيد : يف إحضار األرسى، ومنها» البدوي«األناشيد التي تنسب الفضل إىل 
 .)č(عمهمأي األرسى يف ز» َّاللـه يا بدوي جاب اليرسى

                                                
 .١٥٧سعيد عاشور ص. ، د٦٥اجلواهر ص)  ١(
 .١٧٢، ١٧١سعيد عاشور ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د)  ٢(
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» البدوي«قد أحسوا باخلجل، وهم يرون شيخهم » البدوي«وربام أن أنصار 

ًمشغوال بالصياح عىل السطح، يف حني كانت احلروب الصليبية دائرة عىل أشدها بني 

املسلمني والصليبيني، فاخرتعوا أكذوبة إحضاره األرسى املسلمني مشاركة منه يف 

 .اجلهاد

 :للبدوي يف هذا املجال قوله» املقديس«ومن الكرامات التي يروهيا 

قصة املرأة التي أرس اإلفرنج ولدها فالذت بالبدوي فأحرضه إليها يف «

 .)Č(»قيوده

هـ أحد األرسى قد جاء ٩٤٣ّالذي ادعى أنه رأى يف عام » الشعراين«ًوأيضا 

 .)č(ًطائرا يف اهلواء من بالد الفرنجة إىل قرب البدوي بعد أن توسل به

إن الصليبيني أدركوا مع الوقت أثر : اضعو هذه األساطري فيقولونويبالغ و
يف إفالت األرسى املسلمني من أيدهيم، فأخذوا حيتاطون عىل » أمحد البدوي«السيد 

الشيخ «ًومن ذلك ما حكي أن شخصا اسمه . »السيد البدوي«أرساهم من نفوذ 
» السيد البدوي«يقوم ًكان أسريا يف بالد الصليبيني فكان حارسه خياف أن » سامل

بخطف األسري فصار يبيته يف صندوق ويقفله بقفله وينام الصليبي فوق الصندوق، 
يا سيدي أمحد البدوي «: ًهامسا وهو داخل الصندوق» الشيخ سامل«ويف ليلة قال 

الشيخ «، وما كاد ينتهي من عبارته إال وطار الصندوق يف اهلواء وبداخله »أنجدي
ًبي، فكان هذا احلدث سببا يف اعتناق الصليبي اإلسالم؛ ، وفوقه الصلي»سامل

                                                
 .٤٥َّكتاب كرامات وأوراد السيد البدوي، ألمحد عز الدين خلف اللـه ص)  ١(
 .١٢٦نصيحة العلوية للحلبي، النارش املكتبة األزهرية للرتاث، صكتاب ال)  ٢(
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)٨٥(

ًاعتقادا فيه، وطلبا لرضائه» طنطا«يف » السيد أمحد البدوي«وحضوره إىل مقام  ً)Č(. 

ملسو هيلع هللا ىلص 
َّاألسري إىل االلتجاء إىل اللـه مبارشة، أورد ابن رجب ملسو هيلع هللا ىلص حيث أرشد النبي 

 عن آدم بن أيب إياس، يف تفسريه، عن )č(احلنبيل يف كتابه ـ جامع العلوم واحلكم
َأرس ابني عوف، : فقالملسو هيلع هللا ىلص جاء مالك األشجعي إىل النبي : بن إسحاق، قال  حممد

ِ ُ

يأمرك أن تكثر من قول ال حول وال قوة إال ملسو هيلع هللا ىلص َّأرسل إليه أن رسول اللـه : فقال له
َّال حول وال قوة إال باللـه، وكانوا : أكب عوف يقولَّباللـه، فأتاه الرسول فأخربه، ف

قد شدوه بالقد، فسقط القد عنه، فخرج فإذا هو بناقة هلم، فركبها، فإذا هو برسح 
القوم الذين كانوا شدوه؛ فصاح هبا، فاتبع آخرها أوهلا، فلم يفاجأ أبويه إال وهو 

سوأتاه، عوف كئيب بأمل وا: عوف ورب الكعبة، فقالت أمه: ينادي بالباب، فقال أبوه
ًما فيه من القد، فاستبق األب واخلادم إليه، فإذا عوف قد مأل الفناء إبال، فقص عىل 

فأخربه بخرب عوف وخرب اإلبل، فقال ملسو هيلع هللا ىلص َّأبيه أمره، وأمر اإلبل، فأتى رسول اللـه 

k  j    ] ونزل .. ًاصنع هبا ما أحببت، وما كنت صانعا بإبلك: َّرسول اللـه

n  m  l  p  o     u    t   s   r   qv  
|  {  z  y   x  wZ  ]كام روي أن النبي . ]٣، ٢:الطالق

أال أخربكم بيشء، إذا نزل بأحدكم كرب أو بالء من أمر الدنيا دعا هبا «: قالملسو هيلع هللا ىلص 

                                                
 .١٧٢، ١٧١سعيد عاشور، كتاب السيد البدوي ص. د)  ١(
صحيح اجلامع : انظر..  حديث صحيح، ورواه أمحد واحلاكم والطرباين واآلجري١٨٧ص)  ٢(

 .٧٩٥٧: حديث رقم
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)٨٦(

رواه (» َّال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: دعاء ذي النون. فيفرج عنه
 ).ه عنهَّاحلاكم عن سعد ريض اللـ

َّفشتان بني هنج الشيعة املتصوفة، يف االستعانة بغري اللـه تعاىل كالبدوي، وهنج 

 .َّالذي يعمل عىل ربط قلوب العباد باللـه تعاىل مبارشة مع األخذ باألسبابملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ƘńǖƽƘơ :ƊƘǾƭȁƗ ƞơƘǭƑǷ ǺơǸǮǩƗ ƊƘǾƭƑ:  
ً كثريا ما عاقبا أهنام» احلسن«مع أخيه » العراق«إىل » البدوي«ورد يف رحلة 

: باملوت كل من تعرض هلام بسوء، وكان يكفي أن ينظر أحدمها إىل األعداء، ويقول
استطاع أن يميت » البدوي«لكي خيروا عىل األرض موتى، بل إن » َّموتوا بإذن اللـه«

، فامتت يف احلال، ثم )موتوا(سبعة آالف مجل لفاطمة بنت بري بكلمة واحدة هي 
 .)Č( طرفة عنيأحياها بعد ذلك يف

 ǯƘǾǕȁƗ ƙȆǢǱƗ ø ƗńƸǁƘǕ)ƸƱƋ ƊǼǁ ǺǩƑ ƊǼǂǩƗ ǨǽǸƮơ ǻƍ (ǺǉƸǮǩƗ ƊƘǞǁǷ:  
ًإىل قمح، ثم أعاده شعريا بعد » الشيخ ركني«حول شعري » البدوي«ّقد ادعوا أن 

ّكام ادعوا أهنم رأوه وكان يأتيه بالشخص الذي يبول يف . )č(انرصاف رشطة األمري
 .)Ď(ًنظرة واحدة فيزول ما به من مرض ويملؤه مددا» البدوي«ثيابه فينظر إليه 

 ǯƎƛ ƊƘǕƳȅƗ ø ƸǂǕ ǻƳƘƭ»ǻǷƴƜǩƗ« ǴǱƍǷ ÛǳƸƜǡ ǰǭ ǴƢǩǷƳ ǯǸƖǁ Ƹǽƴǽ ǧƗƹƘǭ 
ǳƸƜǡ Ǽǝ ǸǵǷ ǬǪǦƢǽ:  

                                                
 .١٥٦سعيد عاشور، كتاب السيد البدوي ص. د) ١(
 .١٥٦نفسه ص) ٢(
 .١٥٧نفسه ص) ٣(
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، وهناك من يدعي بأن )١(أنه رأى وسمع ذلك بنفسه: »الشعراين«يؤكد 

: »أمحد حجاب«يخ حيث يقول الش: يبارش تربية أتباعه بنفسه وهو يف القرب» البدوي«

 .)٢(»إن البدوي يتوىل تربيته من الربزخ«

 ǯƎƛ ƊƘǕņƳȅƗ ø ƸǂǕ ǼǱƘƥ»ǻǷƴƜǩƗ«ƸƜǢǩƗ Ǽǝ ǸǵǷ ƳǸǢǞǮǩƗ ƳƸǽǷ ǧƘǊǩƗ ƴǁƸǽ :  

قد ضاعت يف أيام املولد، وملا جاء إىل » حممد الشناوي«فقد ذكر أن محارة الشيخ 

أمحد « هو جالس يف قبة ال أخرج حتى جتيء محاريت، فبينام: وقال» أمحد البدوي«قرب 

 .)٣(فإذا باحلامرة واقفة بجوار التابوت» البدوي

 ǯƎƛ ƊƘǕņƳȅƗ ø ƸǂǕ ƤǩƘƥ»ǻǷƴƜǩƗ« ǰǮǭ ƴƭƍ Ǵƛ ƤǾǚƢƾǽ ƘǭƴǲǕ ǳƸƜǡ ǰǭ ƧƸƲǽ 

ǇƸǖƢǽǠǽƸǍ ǔǍƘǢǩ)ď( 
 ƬǽƸǊǩƗ ǰǭ ǳƴǽ ƧƸƲǽǷ ǳƸƜǡ ǰǭ ǬǪǦƢǽ ǻǷƴƜǩƗ ǯƎƛ ƊƘǕņƳȅƗ ø ƸǂǕ ǔƛƗƷ

ǴƥƴƮǭ ƬǝƘǆǾǩ:  
، ١٩٥٤احللبي سنة . ، ط١٨٦ ص١اب الطبقات الكربى جـذكر الشعراين يف كت

أن حممد الشناوي أخذ العهد عىل الشعراين جتاه وجه السيد البدوي، وأن اليد 

الرشيفة ـ أي يد البدوي ـ خرجت من الرضيح وقبضت عىل يد الشعراين، وقال 

                                                
 .١٦٤نفسه ص) ١(
 .آراء يف حياة السيد البدوي الربزخية، الشيخ أمحد حجاب) ٢(
 .١١٣، ويف طبعة تاج ص٧٥اجلواهر السنية ص) ٣(
 .٤، ٣، ٢كتاب عبد الصمد ص) ٤(
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 قال). يا سيدي يكون خاطرك عليه واجعله حتت نظرك(ًالشناوي خماطبا البدوي 

 .نعم: فسمعت سيدي أمحد من القرب يقول: الشعراين

بمرص مرة ... ثم إين رأيته ـ أي البدوي«: ًويقول الشعراين أيضا بنفس الصفحة

فسافرت فأضافني . زرنا بطندتا ونحن نطبخ لك ملوخية: وهو يقول... أخرى

ارقة وغري ذلك من الظواهر اخل» غالب أهلها، ومجاعة املقام ذلك اليوم كلهم ملوخية

 .واألباطيل

 ǧǸƭ ǨǾǍƘƛȁƗ ƨǽǷƸơ Ǽǝ ǬǵƷǷƳǷ ǰǾǖǞƢǲǮǩƗ ƞǕǸǮƪǭ ø ƸǂǕ ƼǭƘƱ
ǻǷƴƜǩƗ:  

ذكر الدكتور سعيد عاشور أن جمموعة من املنتفعني الذي يعيشون عىل حساب 

سمعة البدوي وصيته، هم الذين أظهروا البدوي يف صورة القادر عىل كل يشء، فام 

وبقدر ما نجحوا يف الدعاية له بقدر ما أتتهم من كربة إال وهو قادر عىل تفرجيها، 

 . األموال والصدقات والنذور

). قربه(ومن الواضح أن أكرب فئة من املنتفعني هم خلفاء البدوي وخدمة مقامه 
ومن هنا جاءت املبالغة يف قدرته واختالق القصص عن كراماته ومشيئته النافذة، 

الريف، كل هذا هبدف إظهار البدوي ونرش ذلك بني السذج والبسطاء وبخاصة أبناء 
يف صورة قطب األقطاب، وكبري األولياء، فمن أراد قضاء حاجة فال داعي إلضاعة 

السيد البدوي ) قرب(الوقت واجلهد باملرور عىل صغار األولياء، والتوجه إىل مقام 
 . مبارشة، وبقدر املدفوع يكون األجر والثواب

سب إىل السيد البدوي أشياء جتعله يف مستوى ومل تستح مجاعة املنتفعني من أن تن
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 .)Č(َّأسمى من مستوى األنبياء، بل عىل درجة من القدرة تناظر قدرة اللـه عز وجل

وقد ساعد عىل انتشار تلك املعتقدات الفاسدة، أن طنطا التي عاش ومات فيها 

 املنوفية البدوي، كانت قرية ريفية تتوسط قرى الدلتا، ويسهل اتصال القرويني هبا من

والقليوبية والدقهلية والرشقية والبحرية وغريها، وكان يكفي أن تنطلق قصة أو 

 .أسطورة من طنطا ليتحدث هبا الناس يف رسعة يف كافة أنحاء البالد

 

           

                                                
 . وما بعدها١٤٤سعيد عاشور ص. كتاب السيد أمحد البدوي، د) ١(
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  الفصل السابع

  مسجد البدوي وما جيري فيه من احنرافات عقدية
ǭ ƘǶǾǝ Ǽǲƛ ǼƢǩƗ ƞƜǽƸǮǩƗ ǛǷƸǒǩƗ ø żȅǷƍ ƴƪƾ»ǻǷƴƜǩƗ«:  

ًيف حياته، فهو مل يكن حريصا عىل صالة اجلامعة، وال » البدوي«مل يبن مسجد 
خليفته، وقد كان املسجد يف البداية عىل » عبد العال«اجلمعة، ولكن الذي بناه هو 

مهبط املريدين، » عبد العال«شكل خلوة بجانب قربه، ثم حتولت إىل زاوية، جعلها 

 ı ١١٨٢(سنة » عيل بك الكبري«: ًا ضخام بواسطةًثم صارت الزاوية مسجد
 .الذي بنى املسجد والقباب ومقصورة من النحاس حول الرضيح) هـ١١٨٦

وقد أوقف وقفتني للمسجد األمحدي، وتوجد الوقفتني بوزارة األوقاف، 

 :وتشمل الوقفتني

تشمل أرايض :  ألف فدان بنواحي طنطا وبلتاج، والثانية١٧حوايل : األوىل
ّونصت الوقفتني عىل . إردب قمح) ٧١٨٩٧٥(ية بقرى القوصية، تغل سنويا زراع

وإن يرصف هلم جراية يومية قدرها ستة أرغفة ،  جماور٧٠٠أن يكون عدد املجاورين 
وفول نابت واألرز واللحم والكساء، وذلك لكافة العلامء واملجاورين والعميان 

أة املعهد األمحدي بطنطا عىل نمط واأليتام باملسجد األمحدي، وكان ذلك بداية نش
األزهر للطالب واملجاورين والعلامء من كل ناحية، وال يعرف اآلن مدى استفادة 

 .علامء وطالب األزهر من هاتني الوقفتني
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 ƴƪƾǭ ǨƱƗƳ ǻƸƪơ ǼƢǩƗ ƞǾǕƸǂǩƗ ƟƘǞǩƘƲǮǩƗ ø ƘńǾǱƘƥ»ǻǷƴƜǩƗ«:  

 إمام، إحدامها يقام يف داخل املسجد األمحدي مجاعتان لكل صالة، ولكل مجاعة

مجاعة الرضيح، وتقام داخل قرب البدوي، واألخرى مجاعة املسجد؛ وتقام خارج 

الرضيح يف نفس الوقت، وبداخل القرب جتد من يطوف ويتمسح بالرضيح، كام جتد 

مظاهر متعددة للتوسل بالبدوي، ومطالبته بتفريج الكرب وقضاء احلوائج، ولذلك 

 .»أبو فراج«فهم يسمونه 

ًفع األكف بالدعاء يف خشوع وذلة والبكاء أحيانا، وتقبيل املقصورة وترى ر
واألعتاب ووضع النقود أو املصاغ داخل صندوق النذور، وهي نذور موجهة لغري 
َّاللـه تعاىل، وغري ذلك من املظاهر الشائعة بني العامة وجهلة الناس وضعاف العقيدة؛ 

يج الكرب، كالشفاء من املرض، أو حيث تقدم هذه النذور نظري ما يأملونه من تفر
َّالنجاح يف االمتحان، وغري ذلك من احلوائج التي جيب أال يقصد هبا إال اللـه وحده،  ّ ّ
والشائع عند الذين ينذرون للبدوي أهنم البد أن يوفوا نذورهم مهام كانت طبيعتهم 

 ال وهو كيف. وانتقامه» السيد«يف املطل وأكل احلقوق؛ العتقادهم اخلاطئ يف بطش 
يدعى بالعطاب، أي يسلط األمراض عىل من مل يف ينذره، ويميت عياله، وحيرق 

إىل آخر هذه املعتقدات التي يروج هلا جمموعة من املنتفعني حتت .. غيطه، ويكب زيته
 .سمع وبرص احلكام، بل وبتشجيعهم ومحايتهم

 ƸƜǡǷ ƞƜǖǦǩƗ ǰǾƛ ƨƮǩƗ ø ƘżƦǩƘƥ»ǻǷƴƜǩƗ«:  
ًنجد فيها قدوما وسعيا وطوافا وهتليال » البدوي« رضيح شعائر احلج الصويف إىل ً ً ً

ًوتكبريا وذبحا؛ حتى أهنم قد وضعوا يف الرضيح مثل احلجر األسود، ويف هناية  ً
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َّالشعائر يضع الزوار النذور لصاحب الرضيح، مثلام يقدم احلاج اهلدي للـه تعاىل يف 

ز، ويطاف به يف معروف ومشهور؛ حيث جيه» عجل السيد«؛ و»مكة املكرمة«
ملا مات سيدي : وقد قال عبد الصمد» البدوي«موكب، وهتليل وتكبري إىل رضيح 

فشيد أركان البيت، وأقام األشاير، » عبد العال«ختلف بعده سيدي » أمحد البدوي«
ًوقصده الناس للزيارة من سائر األقطار، أي أن عبد العال أقام رضحيا للبدوي، وقال 

!  "  #     ] : َّكام قال اللـه تعاىل»  البيتإنه شيد أركان«: عنه

 '  &  %  $Z سعيد عاشور أن اخلالفة / وأورد د
األمحدية بعد السيد عبد العال قد توالها شقيقه زين العابدين، فعمرت البيت، 

  .)Č(وقصده الناس للزيارة من كل جانب، وتربكوا به، وأتوه بالنذور

البدوي، ودعوا الناس إىل ) قرب( مقام كام أقام األمحدية احلجر األسود يف
 .ملسو هيلع هللا ىلصتقديسه، بدعوى أنه أثر لقدم النبي حممد 

 :وقد نسب إىل البدوي قوله

ـــــا ـــــوا لبيتن ـــــزوار حج ـــــا ال   وطوفـــوا بأســـتار لـــه تبلغـــوا املنـــا  أال أهي

  كـــذا تفـــث فاقـــضوا وطوفـــوا ببيتنـــا  ويف يوم عيد الوصـل أوفـوا نـذوركم

ــا ــهال ومرحب ــال وس ــا أه ــن جاءن ًفم ً ً  ــــدن ــــاه عن ــــار يلق ــــذي خيت ــــه وال   اب

ـــل ـــعيا ملنه ـــات س ـــي احلاج ـــا بن   ورثنــاه يف الــدارين مــن فــيض جــدنا  ًفهي

ففي األبيات حث لزيارة مقام البدوي، ليشهدوا منافع هلم، ويوفوا نذورهم، 

                                                
 .٢١٨سعيد عاشور ص/ د) ١(
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، مع وعد رصيح ألصحاب احلاجات بقضاء )قرب البدوي(ويطوفوا بالبيت 

 .)Č(حاجاهتم

، مما جعل »البدوي«موعة من املنتفعني األساطري التي تدور حول كام تشجع جم

 .املولد والرضيح كعبة جديدة يأوي إليها املريدون وطالب احلاجات

ǳƴƪƾǭǷ ǻǷƴƜǩƗ ǧǸƭ ƟƘǝƗƸƲǩƗ ǯǸǖƪǂǽ ǫȆƽȃƗ ƊƗƴǕƍ ø ƘńǖƛƗƷ:  
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية التي يصدرها 

بأنه أكرب أولياء مرص، ومفرج كل الكروب، منذ عهد «عن السيد البدوي املسترشقون 

 .)č(»طويل

 

           

                                                
 .م٢٠٠٠، النارش مكتبة تاج بطنطا، عام ١٨٩، وعبد الصمد ص٢٦٢د عاشور صسعي/ د) ١(
 .٣١٤ ص٢دائرة املعارف اإلسالمية للمسترشقني جـ) ٢(
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  الفصل الثامن

  موقف الشريعة من هذه االحنرافات
ÝǳƸǾǙ Ǽǥƺǽ Ƿƍ ƞǽȅǸǩƗ ǼǕņƴǽǷ ǴƾǞǱ Ǽǥƺǽ ǰǮǭ ƞǖǽƸǂǩƗ ǜǡǸǭ Ƙǭ ø ȅǷƍ  

©  ª  ] :  لقوله تعاىلÜإن املؤمن احلق هو الذي يتهم نفسه وال يزكيها

«¬±  °       ¯  ®  Z ] ٣٢: النجم.[ 

©  ª  »  ¬  ] َّواليهود زكوا أنفسهم فاستحقوا نقمة اللـه 

¯  ®°  ¹  ¸   ¶     µ  ´  ³  ²  ±  
À  ¿  ¾  ½        ¼  »  ºÁ  Ä    Ã  Â   

  ÅZ ] ٤٩: النساء ı ٥٠.[ 

َّعن أن نزكي أحدا عىل اللـه، فقال لرملسو هيلع هللا ىلص كام هنى الرسول  : جل أثنى عىل صاحبهً

ًمن كان منكم مادحا أخاه ال حمالة «: ، قال)وكررها(» ويلك قطعت عنق صاحبك«
ًفليقل أحسب فالنا واللـه حسيبه وال أزكي عىل اللـه أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان  ًَّ َّ

 .)Č(»يعلم ذلك منه

، )ـهَّلقد أكرمك الل(وحني مات عثامن بن مظعون قالت عنه امرأة من األنصار 

َّواللـه إين ألرجو له اخلري، واللـه ال .. َّوما يدريك أن اللـه أكرمه؟: فقال هلا النبي َّ

                                                
 .٢٥١٩كتاب الشهادات رقم : صحيح البخاري) ١(
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ًفواللـه ال أزكي أحدا بعده «: فقالت املرأة. َّأدري وأنا رسول اللـه ما يفعل يب أي بعد (َّ

، متفق عليه، وإذا كان بعض منحريف التصوف يدعون معرفة )Č(»)عثامن بن مظعون

ً أو يدعون أن أحدا يستطيع إطالق رساح األرسى املسلمني من أيدي الغيب،

نقول .. ّاألعداء، وإحضارهم إىل أهليهم طائرين يف اهلواء، أو غري ذلك من ادعاءات

َّتورع أن ينسب لنفسه شيئا من الفضل، وكان ينسبه إىل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص َّإن رسول اللـه : هلم ً

 1  2  3  -  .        /  0 ] : تعاىل، فكان يقول

6  5  4Z . 

َّيريب املسلمني عىل قوة العقيدة، وحسن التوكل عىل اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وبذلك كان النبي 

 .َّوحده، وينسب الفضل للـه وحده وحيذر من تأليه البرش

  [      \Z  Y  X    W  V        U  T  S    ]] : َّوقد حذر اللـه الكافرين من قبل فقال

 d  c  b       a  `   _  ^  i  h  g    f   e 
  s  r    q  p   o   n   m  l   k  jZ ] ١٢: الكهف 

ı ١٤.[ 

 ƙƘǦơƷƗ Ǵƛ ƷƸƜǾǩ ƙƶƪǩƗ Ƿƍ ǯǸǲƪǩƗ ǼǕƴǽ ǰǮǭ ƞǖǽƸǂǩƗ ǜǡǸǭ Ƙǭ ø ƘńǾǱƘƥ
ÝƟƘƜƩƗǸǩƗ ƞǞǩƘƲǭ Ƿƍ ƟƘǭƸƮǮǩƗ  

ًأن أولياء اللـه تعاىل هم الذين اتبعوا رشيعته، ظاهرا » ابن تيمية«يرى اإلمام  ّ َّ

َّدوا الواجبات، وتركوا املحرمات، فمن مل يكن ملتزما بطاعة اللـه فيام ًوباطنا، وأ ً ّ
ًأوجبه اللـه من األمور الباطنة واألعامل الظاهرة، مل يكن مؤمنا، فضال عن أن يكون  ً َّ

                                                
 ].٣جنائز : [البخاري) ١(
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 .َّوليا للـه، حتى ولو حصل له خوارق العادات

ؤدون أما الذين يدعون اجلذب أو اجلنون، ثم يرتكبون املحرمات، وال ي
َّالواجبات؛ فإهنم ال يعتربون أهل والية للـه؛ ألن اجلنون مضاد للعقل والتصديق 

َّواملعرفة واليقني واهلدى، واملجنون وإن كان اللـه ال يعاقبه ويرمحه يف اآلخرة؛ فإنه ال 

َّيكون من أولياء اللـه املقربني، الذين يرفع اللـه درجاهتم َّ. 

ǰǮǭ ƞǖǽƸǂǩƗ ǜǡǸǭ Ƙǭ ø ƘżƦǩƘƥ ƟƘǝƸǆơ Ǵǲǭ ǹƸǽ ƘǭƴǲǕ ƗŋƸƽ ǯǸǲƪǮǪǩ ǯƍ ǰǒǽ 
ÝƞǡƷƘƱ  

أن ذلك حيدث بسبب ما اقرتن به من الشياطني، كام يكون » ابن تيمية«يرى 
َّللسحرة والكهان؛ فيظن أن كل من خرق عادة كان وليا للـه، فمن اعتقد هذا فهو 

ًخمالف إلمجاع املسلمني؛ ألن كثريا من الكفار واملرشكني، فضال عن  أهل الكتاب ً
يكون هلم من املكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما هلؤالء؛ ألنه 

: كلام كان الرجل أضل وأكفر، كان الشيطان إليه أقرب؛ ولذلك قال اإلمام الشافعي
إذا رأيتم الرجل يميش عىل املاء ويطري يف اهلواء فال تغرتوا به حتى تعرضوا أمره عىل 

 .الكتاب والسنة

ƗƷ ƞǅƘƲƛǷ ÛǈƕƗƸǞǩƗ ǰǭ ƘǵƸǾǙǷ ƝȆǆǩƗ ǌǢƽƍ ǰǮǭ ƞǖǽƸǂǩƗ ǜǡǸǭ Ƙǭ ø Ƙńǖƛ
 ǴǱƍ ƞƪƮƛ Ƿƍ ÛƊƘǾǩǷȁƗ ǰǭ ǰǾǪǅƗǸǩƗ ǺǪǕ ƞƜƩƗǷ ƠƾǾǩ ƘǶǱƍ ƞƪƮƛ ÛƞǖǮƪǩƗ ƝȆǅ

ÝƞǅƘƲǩƗ ƘǶǾǩƑ Ǩǆǽ ȅ ǰǥƘǭƍ Ǽǝ ƊƘǾǩǷȁƗǷ ƊƘǾƜǱȁƗ ǔǭ ƘǶǽƳƐǽ  
ًت هتاونا هبا من ترك اجلمعة ثالث مرا«: ملسو هيلع هللا ىلصَّقال رسول اللـه » ابن تيمية«يقول 

َّ فإذا كان اللـه يطبع عىل قلب من ترك اجلمع، وإن صىل الظهر، )Č(»َّطبع اللـه عىل قلبه

                                                
 .٥٠٠سنن الرتمذي، كتاب الصالة رقم ) ١(
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ًفكيف بمن ال يصيل ظهرا وال مجعة وال فريضة وال نافلة، وال يتطهر للصالة، ال 
 .الطهارة الكربى، وال الصغرى

!  ] : ىلقال تعا. َّإن أولياء اللـه احلقيقيني هم املتقون املؤمنون

  -  ,  +   *   )  (  '  &  %  $  #  "
 /  .Z ] أي الذين يعملون بطاعة اللـه، ويرجون ].٦٣، ٦٢: يونس َّ

َّوويل اللـه يتقرب إليه بالفرائض والنوافل؛ . رمحته، ويرتكون معصيته، وخيافون عذابه

عليه، وما ّوما تقرب إليه عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته «: ملسو هيلع هللا ىلصَّلقول رسول اللـه 
 .رواه البخاري. )Č(»..ّيزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه

َّومن أحب األعامل إىل اللـه الصلوات اخلمس يف مواقيتها، وهي أول ما حياسب 
: ملسو هيلع هللا ىلصسألت النبي : عليها العبد من عمله يوم القيامة، حيث ورد عن ابن مسعود قال

بر «: ثم أي؟ قال: قلت. » وقتهاالصالة عىل«: َّأي العمل أحب إىل اللـه؟ قال
 .)č(»َّاجلهاد يف سبيل اللـه«: ثم أي؟ قال: قلت. »الوالدين

فمن اعتقد أن الصالة تسقط عن بعض الشيوخ، أو من يسمون بالعارفني، 
َّواملكاشفني، والواصلني؛ أو أن للـه خواصا ال جتب عليهم الصالة؛ بحجة أن الصالة 

َّاحلرضة القدسية يف زعمهم، أو أن للـه رجاال خواصا قد سقطت عنهم لوصوهلم إىل  ً َّ
، وأهنم استغنوا عنه، كام استغنى اخلرض عن ملسو هيلع هللا ىلصال حيتاجون إىل متابعة سنة النبي حممد 

َّموسى، وال يصلون الصلوات املفروضات، فمن اعتقد أن هؤالء أولياء للـه فهو  ّ

                                                
 .٦١٣٧صحيح البخاري، كتاب الرقاق رقم ) ١(
 .٥٠٤صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصالة رقم ) ٢(
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ً نفسه زاهدا ـ كام يقول ابن كافر مرتد عن اإلسالم باتفاق أئمة اإلسالم، ولو كان يف
 .)Č (َّتيمية رمحه اللـه

  
  جریدة المراجع

 ).١/١٧٥: (األعالم للزركيل -١

 .م١٩٥٤، طبعة احللبي )١/١٥٨(طبقات الشعراين الكربى  -٢

 ).٧/٢٥٢: (النجوم الزاهرة -٣

 ).٣١٥ ı ٢/٣٠٥: (دائرة املعارف اإلسالمية -٤

 . زين الدين األمحدياجلواهر السنية يف الكرامات األمحدية ـ عبد الصمد -٥

 ).١/٥٢١: (حسن املحارضة للسيوطي -٦

 ).٥/٣٤٥: (شذرات الذهب البن العامد -٧

 ).٢/٩١/٣٣٨، ٤٧٥، ٤٥٥، ١/٨٥(الصلة بني التشيع والتصوف  -٨

حممد فهمي عبد اللطيف ـ ) أو دولة الدراويش يف مرص(السيد البدوي  -٩

 .م١٩٤٨ ıهـ ١٣٦٧مطبعة احلرية، 

 .م حممودعبد احللي. السيد البدوي، د -١٠

                                                
حممد شاكر الرشيف، مكتبة الرتبية : البن تيمية، حتقيق» َّأولياء اللـه عقالء ليسوا جمانني«كتاب ) ١(

 .اإلسالمية بالقاهرة
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 .العظة واالعتبار، آراء يف حياة  السيد البدوي، أمحد حممد حجاب -١١

 .حياة السيد أمحد البدوي، إبراهيم أمحد نور الدين -١٢

 .سعيد عبد الفتاح عاشور. السيد البدوي، شيخ وطريقة، د -١٣

 .السيد البدوي يف امليزان، عطية حممود عطا -١٤

 .حياة السيد أمحد البدوي، حممد حممود إبراهيم -١٥

 .أمحد صبحي منصور. لسيد البدوي بني احلقيقة واخلرافة، دا -١٦

 .املنح البهية يف األحزاب واألوراد األمحدية، حممد كامل البهي -١٧

 .قرة عيون املوحدين، للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ -١٨

 .لإلمام نور الدين احللبي) النصيحة العلوية(سرية السيد أمحد البدوي  -١٩

 .ة والكرامات األمحدية، لعبد الصمداجلواهر السنية يف النسب -٢٠

 .مذكرات الدعوة والداعية، لإلمام الشهيد حسن البنا -٢١

 .جملة الفتح ملحب الدين اخلطيب -٢٢

 .٦جـ) سفري(دائرة املعارف اإلسالمية  -٢٣

 .هـ١٠٢٨خمطوطة أزبك الصويف التي أخذ عنها عبد الصمد عام  -٢٤

 .هـ٨٦٣خمطوطة عمر بن عثامن املارداين عام  -٢٥
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  المحتویات
 ٥..................................................................... املقدمة 

 ٧...........................السيد أمحد البدوي، وحقيقة دعوته : الفصل األول

 ٧..................تقييم ما كتب عن البدوي، وإظهار وجه احلقيقة فيه : ًأوال  

 ٧.............................. مصادر اتسمت باملوضوعية واحلياد   -      أ    

 ١٣.......  مصادر غالت يف تقديس البدوي، ونسبة الكرامات إليه  -      ب    

 ٢١........................................... عالقة البدوي بالرفاعية : ًثانيا  

 ٢٣................................. ....................رفضه الزواج : ًثالثا  

 ٢٤.......................................ثقافة البدوي وتراثه العلمي : ًرابعا  

 ٢٧ ...) الباطنية(رحالت البدوي، ومرحلة إعداده حلمل الدعوة : الفصل الثاين

 ٢٧.. .....رحلة البدوي إىل العراق، والتعليل لرحلته بام يشبه الوحي : ًأوال    

 ٢٨.........          زيارته لقرب احلالج، وقبور أئمة الشيعة بالكاظمية وغريها     

 ٢٩..............           قصته مع فاطمة بنت بري، دورها يف خداع البسطاء     

 ٣١.............................................  عودة البدوي إىل مكة : ًثانيا  

 ٣٢................. دوي إىل طنطا، وادعاؤه اجلذب واجلنون رحيل الب: ًثالثا  

 ٣٦ ................................ مراحل دعوة السيد البدوي: الفصل الثالث

 ٣٦..........................  يف أواخر حكم الدولة األيوبية  : املرحلة األوىل  
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 ٣٨............................. ...........أيام حكم املامليك : املرحلة الثانية  

.... ًحقيقة الشيعة الباطنية وهل كان تصوف البدوي ستارا هلا؟: الفصل الرابع

٤٣ 

 ٤٣............................... نشأة الشيعة ومدى عالقتهم باليهود : ًأوال  

 ٤٥....  ...................الشيعة العبيدية الفاطمية شيعة باطنية مغالية : ًثانيا  

ًتصوف البدوي جاء امتدادا وستارا للتشيع الباطني الفاطمي : ًثالثا   ً .......٤٦ 

 ٥٠........ األدلة عىل وجود خمطط شيعي يقف خلف البدوي : الفصل اخلامس

 ٥٠....... ّاستخدام البدوي ألسلوب الدهاء والتخفي وادعاء املنامات : ًأوال  

 ٥٧................. اة الشيعة الباطنية يف العامل التنسيق بني البدوي ودع: ًثانيا  

 ٦٢....................................  استخدام الشفرة يف مراسالهتم : ًثالثا  

 ٦٢.......................................... ّادعاؤهم النسب النبوي : ًرابعا  

 ٦٣..................... ........تشاهبهم يف االستهانة بشعائر الدين : ًخامسا  

 :تشابه وسائلهم يف نرش االنحالل اخللقي، مثل: ًسادسا  

 ٦٣........................................................  املوالد -         أ    

 ٦٧............................................   تعاطي احلشيش -         ب    

 ٦٨ ....  م بني النساء والرجال األجانب يف الطرق الصوفيةمؤاخاهت- جـ             

 ٦٨......................           د ـ حضهم عىل كشف العورات واالختالط     

 ٦٩..............................  التحريض عىل اإلباحية اجلنسية -         هـ    
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 ٧٤ .........................إحاطة البدوي بمظاهر التقديس : الفصل السادس

ً تفضيل البدوي عىل اللـه تعاىل أو جعله قرينا له ıًأوال    َّ ...................٧٤ 

َّ جعل البدوي قرينا لرسول اللـه وغريه من األنبياء ıًثانيا    ً  ................٧٧ 

 ٧٩....................................  مدح البدوي بألفاظ التقديس ıًثالثا   

 ٧٩..........................  جعل األولياء يف مرتبة أعىل من األنبياء ıًرابعا   

 ٨٠.............  الزعم بأن شفاعة البدوي ال يصل إىل مثلها األنبياء ıًخامسا   

 ٨١.......  قوهلم بقدرته عىل الرؤية من وراء احلجب ومعرفة الغيب ıًسادسا   

 ٨٢................... وطي الزمان وانزوائهام له  القول بطي األرض ıًسابعا   

 ٨٣ ...  ّ االدعاء بأن البدوي خيلص األرسى، وحيرضهم طائرين يف اهلواءıًثامنا   

 ٨٥....... َّ         أين منهج البدوي من منهج رسول اللـه يف مسألة األرسى؟     

 ٨٦................... .................. إحياء املوتى وإماتة األحياء ıًتاسعا   

 ٨٦  .... وشفاء املرىض) أي حتويل اليشء إىل يشء آخر( انقالب األعيان ıًعارشا   

 ٨٦ .......... ّ االدعاء بأن البدوي مازال يدير شئون دولته من قربه–حادي عرش   

 ٨٧ ...... ّ االدعاء بأن البدوي يرشد الضال ويرد املفقود وهو يف القرب–ثاين عرش   

ّ االدعاء بأن البدوي خيرج من قربه عندما يستغيث به أحد                    ıالث عرش ث  
 ٨٧...................................................... ممن يتعرض لقاطع طريق 

ّ االدعاء بأن البدوي يتكلم من قربه، وخيرج يده من الرضيح ıرابع عرش   
 ٨٧.................................................. ...............ليصافح حمدثه 
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 ٨٨..  جمموعة املنتفعني ودورهم يف ترويج األباطيل حول البدويıخامس عرش   

 ٩٠.........  مسجد البدوي وما جيري فيه من انحرافات عقدية : الفصل السابع

 ٩٠..........  ........... الظروف املريبة التي بني فيها مسجد البدوي ıًأوال   

 ٩١..............  املخالفات الرشعية التي جتري داخل مسجد البدوي ıًثانيا   

 ٩١....................................   احلج بني الكعبة وقرب البدوي ıًثالثا   

 ٩٣.......  أعداء اإلسالم يشجعون اخلرافات حول البدوي ومسجده ıًرابعا   

 ٩٤.......................  لرشيعة من هذه االنحرافات موقف ا: الفصل الثامن

 ٩٤.....   موقف الرشيعة ممن يزكي نفسه ويدعي الوالية أو يزكي غريه ıًأوال   

 ٩٥.........ّ موقف الرشيعة ممن يدعي اجلنون ليربر ارتكاب املحرمات ıًثانيا   

رى منه ترصفات  موقف الرشيعة ممن يظهر أن للمجنون رسا عندما يıًثالثا   

 ٩٦........................................................................  خارقة 

 موقف الرشيعة ممن أسقط الصالة بحجة أهنا ليست واجبة عىل ıًرابعا   

 ٩٦..................................................................... الواصلني 

 ٩٨ ............................................................ جريدة املراجع

 ١٠٠.............................................................. املحتويات 

 
           

 


