
  
  

  
  

له له محّمدعبد ربه بقلم    االمزالي غفر ا
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ٔول  الجزء ا
  
  
  

د ٔ ٔلقاها كاتبها ليلة ا   الكلمة التي 
ام  15   ه 1426شوال 

ر  13 الموافق لـ   م2005نوفم
لّدار البيضاء لف  انية بدرب    لّزاوية الت
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ٔص صورة  ة ا س   ليةمن ال
 ٔ له لهمزالي بخط يد الكاتب سيدي محمد ا   غفر ا

ها ٕاهداء   وف
ب الخضراء سيدي المقدم  انية  ب به لزاوية الت اج الحب امد ال

له به   لطف ا
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  تقديم
م له الّرحمن الّرح   .سم ا

لى سّيد وصلّ  له  له وسلّم محّمدى ا لى  اتم و   .الفاتح ال
  

ات  له الذي بنعمته تتّم الّصال لى والّصالة والّسالم الحمد 
لى  محّمدسّيد  سّيد الّسادات ومعدن العلوم والمعارف والمعجزات و

ليل الكرامات. ٔهل خوارق العادات و   له وصحبه 
ٔستاذ سي ،ّٔما بعد ٔلت ا ل ديفٕانّني كنت س اج عبد ا ه ال

رجمة  ٔن يجمع  ائب الّرحمات، مرارا  ليه س له  ّدد ا الجرسيفي 
له عنه،  لي رضي ا ليفة البعق دم إ ل عتذر عن  ك وستعظم مكان ذف

ٔنّى لمثلي ذك؟  ب عن هذا السيد؟ ف ك لي  ٔم ٔمر ويقول:  ذك ا
ٔحسن  اج ا ّٔن سيدي ال ابني بقوله  ٔ له عنه ومّرة  ٔذناس رضي ا  هت

رجمة فقال له:  ب له  ك ٔن  يبعضهم في  لى هذا  .رجمتي في كتب و
الله  ه لما يغمر قلوبهم من ٕا ر تالمذة سّيد الفق ٔكا المهيع كان 

ٔن يوفّوه حقّه. ٔنّهم ال يقدرون    وتعظيمه واعتقاد 
ر تالمذ ٔكا د من  اته وذك بعد وفه تولم يغامر في ذك ٕاّال وا

ركة العّالمة سيدي  راثه وهو المقّدم ال اره و ٔخ ّسر له من  وبعد ما ت
ٔ  محّمد رجمة مفّصلة وواسعة.ا له، فقد كتب له  ي رحمه ا ن الفطوا   م
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لى مسامعكم نبذة في  ٔلقي  ار لى ٔ  إالطاللوٕانّي اليوم س خ
ته من كتبه وكتب تالمذته ند مّما انتق ّيد الّس ته و  ،هذا الّس ما تلقّ

ه العارف  هم.ض مشافهة عن بع  ليف لى هذا طلب ولده و وجّرٔني 
ٔستاذ سيدي  ٔمرا.  محّمدا ر طلبه  ٔعت له عنه ذك و ر رضي ا الك

ٔن  ط  لّر لّزاوية العتيقة  ه مع إالخوان  ٔنّني كنت طلبت م وذك 
رجمة والده فاعتذر عن ذك. ثّم  اضرة في  مّرة مته كل يخّصص لنا م

ٔدب ؟ٔخرى فاعتذر فقلت لماذا اب بتواضع و ٔ ل: ف ٔن ال يليق  مرء 
ه ٔ لق يمدح  ٔمرني  ٔت. ثّم  د ت عنه ف ٔمره ون ثلت  بوضع  ام بذك فام

ذ شهور  ّي م له ٕاتمامها. ثّم طلب م ّسر ا ّيد الكريم  رجمة لهذا الّس
ها في هذه المناسبة الكريمة. شيء م ٔشارك    ٔن 

شارون في هذه  ن س ونظرا لضيق الوقت واعتبارا لٕالخوان الّذ
ر بعض ٔذ صر الكالم و ٔخ لّيلة بعروضهم فٕانّني س اة  المحّطات ا في ح

رى  لي إالمام مّما تقّر به العيون وتفرح به القلوب وكون ذ سّيد البعق
ليه. و  رة لمن يعرفه وٕافادة لمن يطلب التّعّرف  فرصة تتاح عّل اللوتذ

لتّعّرض  ل  ٔجملفي المستق ٔنّها من  رجمته بتفصيل وتوّسع  ّراجم  ل ال
ٔهّمها.   في الّطريقة و

ٔن  ٔل  ٔس له  يّد رضي اوا ه رضى هذا الّس ي لما ف له عنه يوفّق
ن. ٓم ٔن ينفعنا جميعا النّفع العميم  ن و ٔجمع    ورضاكم 
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ه         مقدمة وتن
ٔقرٔ لكم نّصا من رسالة ق  ٔن  ٔوّد  ل الّدخول في صلب الموضوع 

اج  ّرجمة سيدي ال ٔحسنلصاحب ال له عنه  ا لي رضي ا كون البعق
ٔسرار وهذا  لى الكرامات وا ه وٕاظهارا لموقفه من الكالم  كالتّن
ر ويف ال وهو  ها من ذك شيء كث رد ف اسب لهذه الكلمة ٕاذ س م

له بعلومه: ائب. قال نفعنا ا له عنه كلّه خوارق وع الفضائل و  رضي ا
ٔسواق خرجت عن  اّمة في ا ٔسرار التيدّونت وطبعت وبيعت   ا

ٔهل  حظرت العلم الذي وجب ٕافشاؤه. داولة عند  فٕاّن كتب الطريقة م
رهم له الّطريقة وعند  ٔمر ا ّدث كما  َِّك ﴿، فمن ت ما ِبنِْعَمِة َرب َو

ْث  ّدِ َ لوجوب ﴾فَ ٔمر  ٔراد قَ  ،فا ركه مسلما ما لم يدر  هُ لَ ِ فمن  كه وٕاّال 
شاء.  له يفعل ما  ّٔن الملك  ني  ّ فكره الكاسد. فغاية ما يدركه العقل الّر
ت المعجزة: ال  رامة. فالكرامة ب كون  ٔن  فكّل ما كان معجزة صّح 

ٔقطاب  ّى ا ابنا ح ٔص د في مراتب  ٔ رمطمع  ٔكا رامات فنص - ا ي 
لى رغم ٔ  هالّ  -الطريقة    .نفكمقلت له 

ّشروا  رة الفضل مّ ٔ ف ليه وسلّم بهذه الدا له  له صلّى ا ّية ة رسول ا
 َ  ف عنها ٕاّال هارب الّشؤم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فال.ِر ْص وال ي

ر س ريد من  ٔن  فالمؤلف ال  رك المطر  ضر يبعض كالمه. فال ي
ت العجوز لعلم .بب ارق  لم وسّر والّسّر  فَان  َوَذكِّرْ ﴿ فالطريقة 
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ْكَرٰى  ه ﴾الّذِ و ر ينفع القليل فالطريقة كلّها  ل  فعة فٕان لم تنفع الك ر
ه امرٔة و له لشّدة  ،ال  ٔ رك الّضوء  نب الّضوء وال ي فمن رمد اج

ياج النّاس ٕاليه    ـها.اح
  

ٔته ائلته ووالدته وش   :سبه و
  

ٔ  وه لي ا ن ٔبو  ة االٕ  محّمدحسن  ي جما ٔب ن  لي ا يضيا لبعق
سبه الشّ  ي  ه ي، ي نر الولت  دّ سي يف ٕالى سّيد الحسن الّسبط 

ن. ٔجمع له عنهم    لي وسّيدتنا فاطمة الّزهراء رضي ا
له  له صلّى ا ٔكّد رسول ا سبهم صحيح ولقد  ّون  فهم شرفاء حس
ن صّرح له بقوله:  ّرجمة  ّسب لصاحب ال ة هذا ال ّ ليه وسلّم ص

ٔكمار).ٔنت شريف  )  
1-  ٔ ٔصل الّصحيح وهو ما حّرفه العاّمة  :حسنّٔما اسمه ا فهو ا

ٔحسن من حْ ٕالى الَ  سن كما يقولون لصفر ولحمر ولخضر. وا
ليه وسلّم كما في " له  ٔنيقة فئسمائه صلّى ا ض ا ٔسماء  الر

ليقة ره.ر ال له و يوطي رحمه ا  " لٕالمام الّس
رني سيدي  ٔ ٔحسن قال  محّمدو ّٔن سيدي ا ٔكمار 

ٔحسنله:  ّى صرت ا ٔحسن ح  .ما سّموني ا
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ضي:  -2 ك لة سّميتإال دى قرى بعق ضي) ٕا ك  سبة ٕالى قرية (ٕا
ليه. ضي) الذي قامت  ك ل (ٕا ٔه بذك ٕاضافة ٕالى ج ل هذه و

يّد  سبون ٕالى القطب المشهور الّس اء شرفاء ين القرية صل
اج بلقاسم (ت  لفقه) وهو  971ال لى  ٔ ّد ا ل هال  ي.البعق

ت  ت شهرة بمدرستها العتيقة ذات الّص س وهذه القرية اك
ر من العلماء والفقهاء. ها كث  الواسع والتي تخّرج م

سبة ٕالى ا  -3 لي:  لة وهي فرع من مجموعوْ دَ البعق ٔو بعق ل   بعق
ائل  ر (بالد  ْت تِ لْ اوَ دَ ا ق ٔطلس الّصغ المستوطنة في غرب ا

ل جزولة)  ائل: اداورسموك واداوبعق والتي تهم ثالث ق
دّ  الل.واداوسمْ  ٔصل وهو ال رجع ٕالى ا ٔسماء كلّها   وهذه ا
لى  ٔ امع لها وهو وَ ا ٔوالد: وهم  ْت تِ لْ ال له ثالث  الذي رزقه ا

ل.  رسموك وسمالل وبعق
  

ٔشياء: لة مشهورة بثالثة  يلة بعق   وق
لمائها -    رة    ،ك
اال -    ساء ور ائها  رة صل   ،وك
ّدة ،وقّوتها -    اال و   .ر
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ٔته:       والدته وش
  

ضي) في مطلع القرن الّرابع  ك لي بقرية (ٕا ٔستاذ البعق ولد ا
ة طاهرة فيعشر  ٔة صال ش  ٔ ش ن. وبها    ٔحضان والديه الّصال

ر الكرم .محّمدن  محّمدٔبواه: الولّي الّصالح سيدي   كان كث
ل معه ابنه يوما ٕالى خزن االدّ  ركة د ر ال ٓن كث دا  ي ار فو

ت بهما. ّى ملئ الب   الّسمن والعسل فاضتا ح
ه ّل دف ٔنّه مّر يوما بم ٔيضا  ٔحسن  ر سيدي ا ٔ وفاته  بعد و

ك  ٔرادوا ف هد واحفظ القرٓن فٕاّن النّاس  فخرج اليد وقال له: اج
رة.   لوما كث

ّرجمة ثمان سنوات (حوالي توفّي  له وعمر صاحب ال رحمه ا
  ه).1308

شة فقد كانت  ا يّدة  رة النّاسكة الّس فة الّذا ّٔمه الّشريفة العف ّٔما 
له  ّي صلّى ا لى النّب ر وخصوصا الّصالة  ر من الّذ ك ة  هة صال فق
ٔنّها كانت مواظبة  رت ولدها  ٔ الص، فٕانّها  ليه وسلّم وكلمة إال

 ّ ر من يوم ٔلفا من الّصالة النّبويّة وتذ ن  لى ما يقرب من سبع ا 
الف انية.الهيللة عشرة  لّطريقة التّ ٔن تتمّسك  ل   ، وهذا ق

ليه وسلّم  له  له صلّى ا رة الّرؤ لرسول ا ب ذك كانت كث وس
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ليها وهي  ل  ها، وهذا في البداية، ود ٔ ال  ٔن ر رت ابنها  ٔ و
ليها ن ٔلقت  ر ف عدتذ ها وهي ت ه فقرب م ه  قابها واستحيت م م

ليه  له  له صلّى ا ٔنّه رسول ا سم فعلمت  كشف نقابها ويب وصار 
ذ  ٔ ّٔول من  ٔحوال عجيبة. وهي  رة و رامات كث وسلّم. وكانت لها 

ه من عند  ٔستاذ بعد رجو اج يّ س الّطريقة عن ولدها ا دي ال
 ٔ ن ا د لّما رجع من عنٔنّه فراني والقّصة طويلة وملّخصها الحس

ّٔمه  ٔتته  ٔذن له في ٕاعطائها،  ه الّطريقة و ٔفراني وقد لقّ ٔستاذ ا ا
ن  اج الحس يّد ال ٔتى به من عند الّس ٔن يعطيها ما  ه  وطلبت م

ٔفراني.ونِ رُ فْ لُ  ك وقال لها: ا ٓت  ف ي (هكذا) فض شيء، قال لها لم 
انية فٕانّي رٔيتك معه وهو يعطيها  لّطريقة الت ت  ٔت فقالت له: بل 
ه  ليه وسلّم. فقال: صدقت. فاستعطف له  ّي صلّى ا ك بمحضر النّب

ليه، فقال:  ٔلته بحقّها  ٔص  وس ٔعطيك إالذن فس ٔن  ٔقدر  ر ّٔمي ال 
ليك. فقالت ك وستكون لي حقوق  ٔن تعطي  :شي ٔلستنال بّد   ي 

ٔن تعطينّٔمك  ك بذك  ٔ ٔس ليك  . فقال لها: هناك شرطي. وحقّي 
ّٔمه من  ّة (وهي  ٔن تفارقي المرابطة لّال رق قالت: وما هو؟ قال: 
ٔفارقها. فقال هذا هو شرطي وهو  ٔن  ٔقدر  ة). فقالت: ال  الّرضا
م  ّ ٔ ل. وبعد  ن. فلم تق اج الحس لّي سّيدي ال رطه  الذي اش
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ت المر  ذ ابطة توفّ ٔ ّٔول من  ّٔمه الطريقة وهي  ورة، فلقّن  المذ
  عنه.

ها لمعرفة  ٔنّه ال بّد م ٔرى  ٔطلت في هذا الفصل بتفاصيل  لقد 
ه ذك  ّر به وورث م ٔ ّرجمة وت ه صاحب ال ه وف ٔ م ش الوسط الذي 

اته.  ّز به طيلة ح م اني الذي س ح الّرو الّصالح والف

صار له عنه: اخ اته رضي ا ل ح  مرا

ّرجمة في ثالثة  رة الّذاتيّة لصاحب ال صار الّس من إالمكان اخ
رة وهي: ب ل   مرا

ٔولىمال -1 لة ا ام  :ر اّصة  1328ٕالى  1306من  لة ال وهي المر
ه. وب المغرب وتجّوله في ربو  بحياته في ج

لة الثّانية -2 ام  :المر ام  1323من  اّصة  1341ٕالى  وهي ال
ر  ة والقصر الك بحياته في شمال المغرب من فاس ٕالى طن

والنّواحي.

1322
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لة الثالثة -3 ام  :المر ام  1341من  لة  1368ٕالى  وهي مر
لّشاويّة ومدينة الّدار البيضاء. اه   سك

 
صر  ٔق لة ولكن  ر جزئيات كّل مر ٔذ ٔن  الة  ني في هذه الع وال يمك

ها:   لى نقط م
  

 ) ن ادئ 1306لّما بلغ خمس سن ّاب لتعلّم م ٔبوه ٕالى الك ) دفعه 
ّاب. لحضور في الك زما  كن مل ابة ولحفظ القرٓن فلم   الك

  ٔبوه ة توفّي  رك التّ و وفي الّسّن الثام لى  ره ٕاخوته  عليم ٔ
ن. اها سّت سن ر قي  رعي الغنم، ف  واالشتغال 

 سي لّما بلغ الّرابعة عشر ادر قريته والتحق بقرية ( ال من عمره 
 ٔوزريف) واستكمل هناك حفظ القرٓن بعد صعوبة ومشقّة.

 
ليّ  له عنه: صعب  لى يقول رضي ا ت  ك له  حفظ القرٓن ف ا

لمان فمسحوا  لى صورة  د عشر ملكا  ٔ ٔرسل ٕالّي  ن ف ن كامل يوم
ٔريد قراءته ي فمن ثّم صار يظهر لي الحزب الذي  و وٕاعرابه ه لى وجه

ده ووعيده ه وله تمام الحمد.  وسّره ومعناه وو سو ه وم س   و
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ل بما سيص ّشرت وقعت له واقعة عظيمة،  )سنة 14وفي هذا الّسّن (
ر  لى واليته وب ر عظيم مّما يدّل  اله من  ال وما س ٕاليه مستق

ٔسيكي له عنه في رسالته ٕالى ا له عنه: ر  خصوصيّته. قال رضي ا ضي ا
كفلتعل ٔربعة عشر من عمــــــــــم سياد ام  ٔنّي  ي ري وقعت لــــم 

وح ّ الف ّ ٔ  ةات الكون لّي رؤ الّطلع ىــحوال زهرية ح رت  ة ك
هــــــــــــالنّ دد سرا لى  اته  من 1ويّة سرا سرا  المدينة في ح

ٔرض  لّي خوارق العادات من طّي  لت  ٔق ّورة و عبة ومدينة م رة  كز
زاج معهم واال ٔرواح وام ال مع  اه وق ٔكل ونبع م ٔموات و ماع  ج

اطبتهم والّسكونطعامهم  اما. وجّردت نفسي من لوازم  بم يقظة وم
ّرمت بمشاهدة  ٔن  ٔربعة عشر سنة بعد  ن ومن العلم  الّدنيا رٔسا مّرت

ل ٔي ا لّه ( ٔحكح المحفوظ) و رسوم قرٓنيّة في م ام ومشاهدة حقائق ا
  الّشرعيّة بال قراءة.

ل ٕاعطاء  ه ق ٔسلف ٔولياء  ٔحوال ا ّٔن جميع ما سّطر في  اصله  و
ّشّوف ٕالى  دم ال ليه  رتّب  انية) لي ٔي الت ٔصلّية ( لّطريقة ا العهد 

ك بعدها    ه.ا.ما هنا
ورة  ه النّبويّة المشهورة والمذ له عنه رؤ ي فثّم قّص رضي ا

لى ّٔول ا ونه  ٔمره من  ر ٕاليه  لى ما يص لّشرب الّصافي والّتي تدّل 
                                                           

ٔربعون سريّة 1  ليه وسلّم سبع و له  ه صلّى ا   دد سرا
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ال إالمامة في الّدعوة ٕالى  ٔنّه س ليه وسلّم و له  قدم الّرسول صلّى ا
ن  ن من  ليه وسلّم سقاه بيديه الّشريف له  ّي صلّى ا ّٔن النّب له و ا

قة. ن الحق ن الّطريقة ومن     الّشريعة ومن 
لى  هذهوفي  ٔموات يحّضونه  اء وا ٔح ٔولياء ا لة كان ا المر

ر.  ه الك ظرون م ّٔن النّاس ي   طلب العلم 
لميّة عتيقة ّدة مدارس  وس س لّما حفظ القرٓن تنقّل في 

ر من بعد. ن بها كما سيذ لى الشيوخ الذ ذه  ٔ   لطلب العلم و
كة عن ا 1321وفي سنة  ٔور انية ب لّطريقة الت يّد ل ه تمّسك  ّس

له. وي رحمه ا لي المسف اج    ال
سوس سافر ٕالى فاس والتحق  ولّما حّصل ما كتب له من العلم 
قي يتلقّى العلم هناك  زال بمدرسة الصفارن، ف ن وكان  ّ امعة القروي ب

ٔشهر. سعة    طيلة 
ن الّسلطان بم ثّم سافر ٕالى الشراكة لتك  ربية المقّدم ا ٔمر يل 

له ع  ٔوالده.نه من سّيد رضي ا   ولتعليم 
ٔح مدينة ومن الشراكة سافر ٕالى ر وسكن بها و  االقصر الك

ّى شهدت المنطقة  ها ح لمدينة وبنواح بها العلم وشر العلم والطريقة 
ل وال من بعد. شهدها من ق لميّة لم    نهضة 
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سكن بمدينة  ر ل ادر القصر الك ٔشهر يدّرس  8 سطانو
ٔحمد) وهناك  ن  لّشاويّة (قصبة ا يلة الخزازرة  ها ٕالى ق زاويتها، ثّم م

لما وطريقة. ر  ب شاط    قام ب
ٔداء فريضة الحّج. 1345وفي سنة  ن  ن الّشريف   ه سافر ٕالى الحرم
ث سيقطن بها  1348وفي سنة  ه انتقل ٕالى مدينة الّدار البيضاء ح

ال نهائ  لقرى و ويحطّ بها الّر ٔسفاره وتفقّده  ّل عن  ٔنّه لم يت المدن ّيا مع 
لّسفر ٕاليها.   الّتي كلّف 

ر  1353وفي سنة  ها كتبه وكتب  ٔ مطبعته العربيّة الّتي طبع ف ش ه ٔ
ره.  شر العلم والوعي مّما لم يفعله    وساهم بها في 

لف وعّمرها  رة هذه بدرب  ها زاويته الك لّدار البيضاء زوا م وبنى 
شاطه  لى  ال الّزّوار والخطبة يوم الجمعة. وبقي  ر واستق لعلم والّذ

ام  ٔن مرض  ليه ا. 1367ٕالى  ه مرضا كابده طيلة سنة واشتّد 
ل وفاته.   شهرن ق

ام  اشر شّوال  لى  1949ه ( 1368وكانت وفاته ليلة الجمعة  م) 
ازته يوما مشهودا حضره  ة الثّانية عشر وثلث ليال. وكان يوم ج الّسا
رهم. وتولّى  ن و ن والفقراء والمحّب لق ال يحصى من العلماء والمقّدم

ه وولده العّالمة سيدي  ليف ليه  ب رضي محّمدالّصالة  له  الحب ا
ن. ّ ٔوالد ز رة طريق    عنه ودفن بمق
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ن سنة  قل بعد وفاته بخمس ٔن ي قريبا، توشاء القدرة إاللهيّة 
س  ة يوم الخم رة صبي ه  1417محّرم  25فقد نقل من تلك المق

ليه ٕاماما الّشريف  1996 -6 -13( رة الغفران وصلّى  م) ليدفن بمق
له عنه وعن سلفه الكرام. محّمدسيّدي  اني رضي ا ر الت   الك

  
ر بعض  ب جمال  ٕ له عنههذه  رجمنا رضي ا اة م ل ح  ،مرا

ن من جوانب شخصيّته الفّذة وكلّها  ن عظيم انب لى  ٔتعّرض  ٓن  وا
ٔو قرٔ عنه  روزا ملحوظا بهر جميع من عرفه  هما  رز ف عظيمة، فٕانّه 

دان الّطريقة  دان العلم وم را.وهما م ب هما عطاء  ٔعطى ف    فقد 
  

ال العلم:     في م
  

ن في البالد الّسوسيّة  ٔساتذة مرموق ّرجمة عن  ذ صاحب ال ٔ
شدّ  ه  لماء وق ر  ٔك رة و هم من  د م رها كان كّل وا لّطلبة ا له و

له له ونهل من معارفهم رغم  ذ عنهم ما كتبه ا ٔ ة.  ح ال من كّل  الّر
رهم كما وقفت  ّا. ولنذ س هم  د م قصر المّدة الّتي قضاها مع كّل وا

  ليهم: 
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ٔحمد المافا -     يّد  ٔستاذ الّس تح عند ا   ىماف
ٔستاذ  -     ي القاسم ثّم عن ا ارمٔب   لمدرسة االلغية نتيو التا
لمدرسة البوعبدلية -     ٔدوزي  ٔستاذ المحفوظ ا   ثّم ا
ٔحمد البوزوكَ  -     ٔستاذ  ٔدوتنانى الكَ ثّم ا نتوت (   )سيمي بمدرسة 
كا -     ٔور وي ب لي المسف ٔستاذ    ثّم ا
ر  -     ٔك ٔنّه انتفع به  اج مسعود الوفقاوي الذي صّرح  ٔستاذ ال ثّم ا

ره.   من 
د  ٔ رهم  ذ عنهم فلم يذ ٔ ن  لماء فاس الذ ّٔما  رجميو ه، من م

 ّ ٔن لما وعطاء وشهرة، وال شّك  له عنه فاق هؤالء الّسادة  ه رضي ا
لى  لّ وكفي دليال  ة وهيذك ما  لميّة مخطوطة ومطبو ر  ٓ  فه من 

رة ومعروفة.   كث
لى تلك العلوم الّرسميّة،  الوة  ٔنّه  ر  ٔك له عنه  وتفّوقه رضي ا

لوما لدنية وهبّية  ٔدرك  ٔدرك ذك فقد  ن.  ر العارف ٔكا ها ٕاّال  ال يدر
س عن مطالعة (كان  لعادة ول ن  ارق انه  ه سب له وعناية م ح من ا بف

ه) وال بممارسة بل  ال ة صاح ٔن يعرف در ٔراد  اب ٕاّال ٕاذا  يطالع الك
ب في ذك  له بها. والّس رمه ا ٔ هذا من الخوارق الغريبة والعجيبة التي 

  نلّخصه في النّقاط التالية: 
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ليه وسلّم سقاه بيديه  ّٔوال: له  ّٔن سيّد الوجود صلّى ا ما تقّدم لنا من 
ن من عيون ثالثة:  قةالّشريف   .الشريعة والطريقة والحق

ٔمره وهو بمدينة  نيا: ح لّما  له عنه الف يخ رضي ا ضمن له سّيد الّش
لّطلبة.   القصر بتعليم العلم النّافع 

ه سّيدي  لثا: ليف له عنه  ٔمر سّيد رضي ا ل ذك  اجأ لي  ل
ب اال ٔن يلحسه حرازم فك ّرجمة  ٔمر صاحب ال ٔعظم في لوح و سم ا

ٔبواب العلوم والفهوم.فان  حت له    ف
لماء العوالم ّٔن  ٔيت نفسي ك له عنه: "ور معت كلّها اج قال رضي ا

ٔقوم من  ٔن  ر  م بلياليها من  ّ ٔ كلّم بغرائب العلوم ستّة  ٔ  ٔ لّي و
ٔخرى وهكذا بال  اءت طائفة  مكاني، فكلّما قرٔت طائفة قامت و
سان  له، فكلّما كان إال كلّم  ٔ ٔشرب وٕانّما  ٓكل وال  ٔ ال  توقّف و

ٔنفاسه بال انفص ٔن يتكلّم عمر  له استطاع    ه.ا. ال مللال ويتكلّم 
ال  ليه في هذا الم له  ٔنعم ا ر بما  له عنه لي ولنعط الكلمة له رضي ا
له عنه: لو بقي هذا  له عنه: قال لي سّيد رضي ا فٕانّه يقول رضي ا

له ما عَ  ٓخرة يتكلّم في معرفة ا نفذ ما  وال َي يِ ا وال عَ يَ عمر الّدنيا وا
ر مطالعة. عنده    من 

ّٔن  يها وقال: لو  ٔح  ٔ ب ف جميع العلماء انقرضوا وانقرضت جميع الك
ٔمليها كل  رهما.هّو ديثا و ٓ و طني قر   ا من 
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لى الفرض  لّي رّب العّزة قّوة نورانيّة في معاني القرٓن  ٔفاض  وقال: 
ٔلف  ٔن استخرج من كّل حرف من حروفه مائة  ٔردت  ر لو  والتّقد

لم لفعلت. ٔلف    لم وخمسة وعشرن 
اري وقا ديث الب ليه  ّى عرضت  ن يديه ح ي ب ٔوقف له  ل: ٕاّن ا

ليه القرٓن حرفا  لمدينة المنّورة فقرٔت  ٔيت رّب العّزة  بتمامه ور
يفة  ي ح ٔب   ه.ا.بحرف كما وقع 

  

ال الطريق   ة:في م
   

ٔستاذ سّيدي   -1 ّٔوال عن المقّدم العّالمة ا تلقّى إالذن في الّطريقة 
وي لي المسف اج   ،1321سنة ال

ن فقط عن القطب سّيدي   -2 ها وتقديم التّلق ثّم تلقّى إالذن ف
ٔفراني بعد مّدة قليلة، ثّم  ن ا اج الحس ازة مطال ازه ٕا لقة ٔ
ي من بعدي ليف ٔنت   .شفويّة وقال له: سر 

ازة المطلقة القوليّة عن المقّدم سيّدي عبد  -3 له ا وتلقّى إال
له  .القّشاش رحمه ا
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له عنه الذي  وتلقّاها عن  -4 اني رضي ا القطب سيدي محمود الت
لمغرب لى جميع الّزوا  ٕالشراف  لى تصح  كلّفه  يح و

ها ازات لمقّدم  .إال
لي  ثم تدبيج  -5 اج  ازة مع العارف سّيدي ال ٔي تبادل إال

له عنه كما في إالراءة، ي رضي ا ٔسا  ا
ازه   -6 ٔ لى من ذك فقد  ٔ له وحصل له ما هو  سّيد رضي ا

ٔو  ل الّطريقة ا لى س ت  اشرة، يقول: تلقّ سّية من  عنه م
ازة المطلقة وهي  له عنه إال يخ رضي ا انيّة الّش حضرة بحر رو

ٓذنتك في  نمضمّ  الم الخيال:  له عنه في  قوله لنا رضي ا
ي  ٓذنتك في طريق ّلت صدره الّشريف، ثّم قال لي:  ي. فق طريق

ّة اال ٔعب س سم ا ٔنت رئ ها. ثّم قال:  ٔذكار م ظم في جميع ا
 ـها.دهم وٕامامهم العلماء وسيّ 

  
ٓفاقه  ٔت كّل  ٔحسن بهذه الّطريقة التي م لقد فرح سيدي ا
له  يخ العظيم الذي عطف ا ٔجّب هذا الّش ٔشبعت كّل تطلّعاته كما  و
كن له  ٔنوار ما لم  ٔسرار وا ه من المعارف وا ارقا وم ليه عطفا 

ّى بلغب بحسا ّه ح ّيما في ح ّى صار م فانيا ح علّق به تعلّقا م به  ف
ٔن  ال ٕالى    ال: قال



21 
 

له  يعت هذا الشيخ رضي ا ٔنّي  ه وكّل مؤمن ب ك له ومال ٔشهد ا ٕانّي 
ٔنفاس  ٔنفاس الّدنيا و اّمة مستغرقة  ّمة مطلقة شاملة  ايعة  عنه م
اتي في محّبته  كون ذاتي وصفاتي وحركاتي وسك ٔن  لى  ٓخرة  ا
ّٔمي  ي و ٔب ا. فهو  ا وتلوي ذو نعل بنعل تصري ه  ابعة طريق وطاعته وم

ٔهلي طني، ومهجتيوفرعي وسندي وعمدتي  و  وٕانّي وظاهري و
ليه عمري وعقلي وروحي وفكري  ست  اد والعصى و ت له الق ٔلق
ٔهل سعادتي  ره فهو روحي و ٔستمّد قطرة من  ره وال  ٔفكّر في  فال 

ي، ّ ه رب ذت عنه به لو ٔ ارت وٕانّي  وله وهّمته وٕا ي بق كرم له  لمه فا ه و
ن، ل ٓم طلب من ا سب لي في مسلكه من ف ل كّل من ان ٔن يد ه 

لنا في حضرته، له يق اب فا ٔح ٔوالد وا ٔزواج وا ٔنه ا ّٔن  ثّم  لم 
ل الّدخول في  ٔتعبنا ق ا مّما  رح ليه فاس يخ يدّل  له فالّش المعبود هو ا

ٔزل  حن تالمذته في ا   ه.ا.سلكه ظاهرا وٕاّال ف
قيّ  ق. والتّعلّق الّصاد هذه هي المحّبة وهذا هو التّفاني الحق

ه وعنه  له عنه وم له عنه في حضرة سّيد رضي ا ٔدرك رضي ا ولهذا 
ه، و  الية في طريق اقب جسيمة مقامات  كرامات عظيمة وم رم 

له. ٔخرى بحول ا   ستكون موضوع كلمة 
رجو الختام لهذه النّبذة التي ٔ  فصلولنجعل ذك الكالم المتقّدم 

ك ٔن  ولها و له ق لت رضاكم من ا  وصفحكم وغّضكم الّطرفون قد 
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ٔملّكم ويف  كون  ٔن ال  ٔرجو  عن عيوبها ونقصها رغم طولها الذي 
سب ٕالى  ٔنّنا نن له  سان الكالم عن هذا إالمام الذي نحمد ا يمّل إال

انه كّل الّشكر.   له سب ّي من طريقه،  يخ والنّب                         الّش
ّه الكريم سّيد  اه ن له العظيم ب ٔل ا ٔس صلّى  حّمدمفي الختام 

الصا لوجهه  ٔن يجعله  ّي هذا الجهد و ّل م ٔن يتق ليه وسلّم  له  ا
  الكريم.

ٔحسن  اج ا لى حضرة سّيد ال ض بحور رضوانه  ٔن يف ٔله  ٔس كما 
لى ما ق ه الثّواب الجزيل ويجزيه الجزاء الجميل  ٔن يث لي و مه دّ البعق

ّده  ن في جوار  لّّي لى  ٔ ه في  سك ٔن  ّٔمة ولطريقة و دمات ل من 
ٔن  اني و ٔحمد الت ليه وسلّم وجوار شيخنا سّيد وموال  له  صلّى ا

نا معهم وبجوارهم بمحض فضله ورمه.   سك
ه ومحبّته في  ٔن يديم فضله وسّره وركته ومعرف ٔله تعالى  ٔس و

ه ٕالى يوم ٔهله وعق ٔن يديم النّ  ٔوالده و ن و رات فع بهم ويجري االّد ل
ليه. ٔيديهم ٕانّه ولّي ذك والقادر    لى 

لى سّيد          لهّم صّل  لق محّمدا ٔ اتم لما س  الفاتح لما  بق وال
له حق قدره  لى  م و لحق والهادي ٕالى صراطك المستق صر الحق 

    ومقداره العظيم.
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  الجزء الثاني
  
  

لف (الّدار البيضاء) انية بدرب  لّزاوية الت ّل هذه الكلمة  ت    ٔلق
ٔربعاء  ام  10ليلة ا   هـ 1427شّوال 

ر  28الموافق لـ    م2006نوفم
  
  
  

  عبد ربّه محمد االمزالي
له به وغفر له   لطف ا
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م له الّرحمن الّرح   سم ا

ن. م، ملك يوم الّد ن، الّرحمن الّرح له رّب العالم   الحمد 
ن،  لعالم ن، والّرحمة المهداة  ٔشرف المرسل لى  والّصالة والّسالم 

ن. له وصحبه الهداة المهتد لى    و
ن، القطب  ٔقطاب وٕامام العارف له عن شيخنا سّيد ا ورضي ا

وم، الختم المحّمدّي المعلوم، سّيد وسند  ن المك ٔحمد  موال 
ن. ه ٕالى يوم الّد ٔهل طريق اني الحسني وعن ذّريّته و   موال َمحمد الت

  
داد  له بها بفضله ورمه هي ام ح ا ّٔما بعد فهذه الكلمة التي ف
نة الماضية في نفس  لى مسامعكم في الّس تها  ٔلق لكلمة التي كنت 

اج ليفة سيدي ال ا ال رى التي نحييها لشيخ شيوخ ٔحسن ا الّذ
نة  ٔنّي، في الّس ن  ٔذكّر الّسادة الّسامع له عنه. و لي رضي ا البعق
له عنه،  يّد رضي ا اة هذا الّس ل ح صار مرا خ الماضية، تناولت 
ّزن من جوانب شخصيّته المتعّددة  ن ومم ن مهّم انب ٔلممت بعدها ب و

  وهما:
انب العلمي، -            تفّوقه في ال
انية.وتفّوق -          ال الّطريقة الت   ه في م
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ٓنذاك    دت  هما تفّوقا مرموقا وعجيبا بل وغريبا. وو وقد تفّوق ف

رز  ٔن  ٔخرى من شخصّيته الفّذة و لى جوانب  ٔواصل الكالم  ٔن 
ٔخرى. ّزاتها ا   مم

له وقّوته، وسابق    لّيلة بحول ا ٔقوم ببعضه في هذه ا وهذا ما س
قه وهدايته، مستمّدا من ل  توف له عنه ومن  يخ رضي ا ه سّيد الّش يف

ٔقول: له بهما وبعلومهما ف رى نفعنا ا   صاحب الّذ
لى مكانة    نة الماضية عند الكالم  وقف بنا الكالم في الّس

ّه لها  له به من ح رمه ا ٔ ّيد في الطريقة وعند ما كان قد  هذا الّس
ليل ر  يخ ال له عنه، وٕافراده لهذا الّش ها رضي ا له عنه  ضيولصاح ا

ّ تّباع وااللمحبّة والتّعلّق واال شكل غريب تو   د به.نحياش والتّفاني 
دمة الّطريقة    هاده في  ومن عناصر هذه المكانة الفريدة اج

شرها. ويظهر ذك بما يلي:   وتفانيه في 

 له رضي ّٔوال ة ا ّ ٕالشادة بصاحب الّطريقة سّيد الختم ح  :
اسن  ه وخصائصه وشر م اق اسنه وم له عنه وشر م ا
ه وفقرائه وما  ٔهل طريق اسن  ه وشر م وخصائص طريق
افل  له به من فضله الواسع العميم وذك في كّل الم رمهم ا ٔ
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شكل مستمّر  ل  ّل وارت ث ما  ليف والّرسائل ح والتّ
لماء الطريقة. ره من  ه  ر م سبقه ٕالى كث ض مّما لم   ومستف

 لّسان، نيا لقلم وا ٔهل الطريقة  : بذله الوسع والجهد في ٕارشاد 
ال تّصال المباشر بهم حضرا وسفرا. فكان ال يتوانى وال وذك 

ل  ه الّصعاب في س ّد المشاّق ويوا ٔن يتك ذه العجز  ٔ ي
ريح من  س كاد  ٔخرى، فلم ذك. فال  ّى يقوم ب كن سفرة ح

شر تعاليم  ل  ٔسفار والتنقّل في س رة ا كّل وال يمّل من ك
ٓدابها، سواء في  ٔحكامها و الّطريقة، وتصحيح مفاهيمها، وبيان 

ة.  البوادي والحواضر، وكّل الوسائل المتا
رشدهم        كّل المناطق  ن والفقراء  كاتب المقّدم كما كان 

لى إالتّباع وينهاهم عن االوينصحهم ويحرّ  ّن بتداعضهم  ، ويب
ما  ساؤالتهم ف ه رشادهم وصالحهم، ويجيبهم عن  لهم ما ف

ة، ض يخّص فقه الطريقة وغوام  رق ر لهم سبل ال ها، وين
ٔوج المعرفة العيانّية  ّى يصلوا ٕالى  ها، ح ّزية ف ة وال والتّصف

له، وحّب رسو  لى حّب ا ها. ويدلّهم  ة ف ّ الّصحي له له صل ى ا
ابه  ٔص له عنه و يخ رضي ا ه، وحّب الّش ّٔم ليه وسلّم، وحّب 
لة بعد  ال المق ٔج لّف لنا ول له ال لغرض. ف ه ا وفقرائه لو
هيّة النّافعة، وكّما وافرا من  رصيدا هائال من الّرسائل التّوج
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فع إالخوان كافّة  النّصائح، مّما يحتاج ٕالى من يعتني بجمعه لي
        به. 

 لّفه من مؤلّفات في لثا شر الطريقة ما  : ومن مساهماته في 
ٔحكامها،  ٔسرار  ٔذواقها، و لوم الّطريقة ومعارفها، وبيان دقائق 
لّها  رهما. وكتبه معروفة و كإالراءة، والّشرب الّصافي و

 مطبوع. 

 لى يده رابعا ها  ن تخّرجوا ف رة الذ لطريقة ك شره  : ومن 
ن يعدّ  ازة والذ ٔو إال ن  الف سواء من تلقّوا عنه التّلق ون 

ازن من  دد الم ّٔن  ر هو بنفسه  ٕالطالق. وذ ٔو  يد  لتّق
 فردا. 1200طرفه يفوق 

ن        ر العلماء والعارف ٔكا لى يده العديد من  كما تخّرج 
ة  لّهم بلغوا در ه،  ار اء المغرب و ٔن شروا في كّل  ن ان الذ

ا ّربية ال ّصة في الطريقة، مّمن يصعب حصرهم. وهؤالء ال
لمّية،  ضة،  ٔن يُخّصوا بدراسات مستف ستحقّون  الّسادة 
ن  شر الّد ليلة في  ٔعمالهم ال لتّعريف بهم وب محقّقة، ومدقّقة، 

  والعلم والّطريقة.
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 شاؤه لما يناهز امسا لطريقة ٕا شره  زاوية  150: ومن مظاهر 
وب المملكة،  ليها، واعتناؤه بها، من شمال ٕالى ج وٕاشرافه 

ر  س ٔخرى، وت ٓونة ٕالى  ما، مع تفقّدها من  رم ا و ٕاصال
 مصاريفها ونفقاتها.

ورة        ن المذ له عنه في هذه المياد شط رضي ا ولقد 
لعناية  واصال، ال يعرف الكلل وال الملل، مؤيّدا  شاطا م

ا بهّمته العا نيّة، مدفو ّ ّبته لية، ومح إاللهيّة، والمعونة الّر
  المتفانية.

ّرجمة: ان لصاحب ال   رام
ال    ّرجمة ومكانته في م ٔن نتكلّم عن صاحب ال ال يمكن 

اّصة دون  انية وفي المعرفة إاللهية وساط الوالية ال الّطريقة الت
له به في هذا النّطاق في الكرامات والمناقب رمه ا ٔ  ،التّعّرض ٕالى ما 

اج  ٔمور سيدي ال لعادة ف ارق  ٔمر ال وٕاذا كانت الكرامة هي ا
راماته  رامة. وكّل  لعادة. فكلّه  ارقة  ٔحسن وشؤونه وتصّرفاته كلّها  ا
ر  اته الّشيء الك ٔثناء استعراض حوادث ح ال حصر لها. وقد تقّدم لنا 

ابه و  ٔح شيطا  ها ت ن م رام ر  الة بذ ٔكتفي في هذه الع ها. و   حبّيه. م م
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ٔولى، االستقامة:   الكرامة ا
ليه وسلّم قوال اال     له  ي صلّى ا ابعة النّب ستقامة هي كمال م

الها،  ٔ ٔوجها و ٔمور. وهذا  ٔدنى ا ّى في  وفعال، حركة وسكو ح
ر  ٔكا ّة، وال يطيقها ٕاّال  ٔصعب المقامات عند الّصوف وهي بهذه الّصفة 

ن وال يعرفها  ّ اّصة الع الورثة المحّمدي اء من ال ٔوف زم بها ٕاّال ا   ليا.ويل
ليه وسلّم:      له  ّه صلّى ا اطبا ن له تعالى م َتِقْم َكَما ﴿يقول ا فَاْس

َب َمَعكَ  َ لى ﴾ِمْرَت َوَمن  زل  له عنهما: ما  ن عبّاس رضي ا . قال ا
ٔشّق من  ٔشّد وال  ٓية  ليه وسلّم في جميع القرٓن  له  له صلّى ا رسول ا

ليه وسلّم يقول: هذ له  ٓية. ولذك كان صلّى ا ن((ه ا ي هود شّي
ٔخواتها لية]و ٔبو نعيم في ال ليه وسلّم ل)) [ له  ٔنّه صلّى ا ّما . وورد 

ٓية َشمر، فما رئي ضاحكا. ليه هذه ا   زلت 
رت عبارات القوم في تعريف اال     ر ستقامة ووصفهولقد ك ا وذ

ها وخصائصها. و  امع لتلك ثمراتها ومزا في بهذا التّعريف ال ك
لهكما  التّعريفات يد رضي ا  نه:ع  في البغية ٕاذ يقول موال الّس

ٓداب الّشريعة، و  لى العبد  ٔن تُحفظ  اصلها  مكارم  ن يوفّق لفعلٔ "و
ات مطلقا  ٔداء الواج لى  افظة  ناب سفسافها، والم الق، واج ٔ ا

رات، وٕازا ة ٕالى ال ٔوقاتها، والمسار لنّاس من صدره في  لة الغّل 
ة مع  لمراق ليته  والحسد، وطهارة القلب من كّل صفة مذمومة وت
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اة  ٔشياء، ومرا له تعالى في حّق نفسه وفي ا اة حقوق ا ٔنفاس، ومرا ا
لَْعة  ِ ليه  ٔدب، ويخرجها و تلقّاها  ٔنفاسها في دخولها وخروجها ف

  ـها. النّور"
ٔوصاف تنط      ٔتّم وهذه النّعوت وا ّرجمة  لى صاحب ال بق 

له ومع  لم معاملته مع ا رته، وقرٔ كتبه، و ّٔمل س ٔكمله. فمن ت انطباق و
له به من كمال اتّباع رسول  رمه ا ٔ ن ما  ا ه، و جّسدة ف لقه، رٓها م
ٔتي لنا  طنا. وسي اال ظاهرا و ليه وسلّم قوال وفعال وعمال و له  ا

القه ٔ لى  له عند الكالم  كون  بحول ا ٔوصافه من ذك ما  و
ورة في كالم البغية. ٔوصاف المذ شخيصا لهذه ا ّشخيص بل    كال

له الكرامة واال     ٔهل ا رها  ستقامة بهذا المعنى هي التي يعت
لى الكرامات. ٔ ٔفضل الكرامات، و ّٔم الكرامات، و ّة، وسّمونها  ق   الحق

ركة في العمر وفي كّل    الحركات:الكرامة الثّانية، هي ال
له      ّزه ا راماته الباهرة التي م لعيان وهي من  وهذه كانت ظاهرة 

ستغرق  ٔعمال مّما  لى ذك ما قام به من  ٔقران. وكفي داللة  ن ا بها ب
رة. ٔضعافا كث   سنوات عمره 

ليف وكتبه من      ٔلّفه من ت لى ذك ما  اال  ٔعطي م ٔن  وكفي 
ر الموضو  لما وطريقة في سا ت  ٔه مكتا ش ٔ ّة، وما  ن ات المعرف

اته لوسعها  م ح ّ ٔ لى  ازات، مّما لو ُجمع وُوزّع  ٔجوبة وٕا رسائل و
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ّسعا  د م ليها. ومن شّك فليجّرب ولو بنقلها فقط هل سي وزاد 
  لذك؟
ا لعظمة هذه الكرامة ما كان مشتغال به من شؤونه      وزيد وضو

رة وشؤون الّزوا ائلته الك اّصة وشؤون  ر  التي كلّف بها، و ال سي
ليه من كّل  ن  لّضيوف والّزّوار الوافد اله  ٔمواله وممتلكاته، واستق
نة وفي كّل المناسبات، مع  ٔوقات وطيلة الّس دب وصوب في كّل ا
ة.  ر الوطن وكّل الوسائل المتا ٔسفار وتنقّالت  ما كان يقوم به من 

كاليفها وتوّجهات لى عبادته و الوة  ٔذكاره ودروسه الهذا  اّصة ه و
  والعاّمة.
ة      ذ قسط من الّرا ٔ لنّوم و ة ال يتوقّف ٕاّال  ل كان كالّسا فالّر

ر. وهل كان  ٔك لى ا ات  ر من ثالث سا ٔك ستغرق  ونومه كان ال 
  ينام كالنّاس بل كان كاليقظة.

از بها      ر معتادة ام ارقة و ه ظاهرة  ّٔمل كّل هذا رٔى ف فمن ت
رجمن ويّته. فكّل م شاطه وح له عنه، وقضى العجب من  ا رضي ا

له وعبادته، ال يخرج عن الحضرة  ة ا ٔوقاته مشغولة، وكلّها في طا
ٓدابها. فال  لى  افظة  ه، مع الم ليها بقلبه، وكّل جوار اكفا  إاللهّية، 

  شغله وقت عن وقت. وال وظيف عن وظيف.
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له له، وع      انة ا لى ٕا قه له. كويدّل كّل هذا  ما نايته به، وتوف
لكرامة التي  ة الحتميّة  اّصة التي هي النّ لى وراثته النبويّة ال يدّل 

ٔ بها وهي اال ر المصطفوّي دائما بد لى النّهج النّبوّي والّس ستقامة 
ٔبدا.   و
كشفه،      ّرجمة شائعة وذائعة  ٔخرى لصاحب ال رامات  وهناك 

اره بمغّيبات، وتصّرفه في رها له، وطّي ا وٕاخ ن، وس لمسافات، الثّقل
ركات إاللهيّة، ومحّبة  رات وال ضان ال ا، وف ددا ووق ر  وطّي الّذ
له  ّسع له الوقت، ولعّل ا ره وال ي ك مّما يطول ذ ر ذ لق له، ٕالى  ال
ّزة  رامات مم ه  اال واسعا نفّصل ف ا الحقا وم ئ لذك وق انه يهّي سب

ر  ت ثبو قطعيّا عنه و وموثّقة لصاحب ال عن جمة تفصيال جميال مّما ث
له عن الجميع.         ابه رضي ا ٔص ر    ٔكا

له عنه: ه رضي ا اق   م
ه     اق ّٔما م ٔعظمها وهي المقامات  و ها  ر م ٔيضا نذ رة  ي كث فه
له تعالى. وقد الولويّة ّد بنعمة ا ها ت ر عن نفسه ٕادرا ٔ  العالية التي 

نة الماضية. ٔشرت ٕاليها في كلمة الّس   كنت 
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سلّمها  1335من ذك ٕادراكه مقام الفردانيّة: وذك سنة  -1 ه 
ن سلطان الّشرقي  ر العارف سّيدي محمد ا من المقّدم الك

ل وفاته  .2ق
لى مقامات ال     ٔ س فوقها ٕاّال مقاموالفردانيّة هي  اّصة ل  والية ال

 ٔ سّمون  الها  ارجون عن حكم القطب وٕان القطبانيّة ور فراد 
ه. وهم  ستمّدون م دد سور القرٓن، كّل فرد  114كانوا  لى 

ٔيضا بمفاتيح  ها ويديمون قراءتها، وسّمون  ستمّد م هم له سورة  م
ّزون به وز. ولهم خصائص يمتازون بها. ويتم ب كما ا عن القطالك

ز بها عنهم.   له خصائص يتم
ّٔن المقّدم      ٔحسن  اج ا ي عن سيدي ال ونقل المقّدم الفطوا

د ثّم  ال ووج ه ح ع ل سلّمه الفردانيّة وق ٔن  ٔراد  ن سلطان لّما  ا
لي وهو يبكي ويقــول له: "سّيدي حســن  ـــق البعق لى ع ارتمى 

ٔمان د انتهت مهّمتي فهاك ا ٔوالدي في حجرك " ق كاملها، و   ـه.اة 

                                                           

ة  2  يلة شراكة بناح ن سلطان من ق ر سيدي محمد ا المقّدم الك
ذ  ٔ سوس وبعده  ٔك ر  لى يد الفق ى  ّ رب ّ و ذ الّطريقة شا ٔ فاس 
ٔحمد محمود رضي  ازه سيدي  ٔ ن الّسائح و ي  عن سيدي العرب

ام  له عن الجميع وكانت وفاته  شراكة. 1336ا زاويته   ودفن 
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الفة  -2 له عكّاز ال ٔعطاني ا له عنه: " الفة: قال رضي ا ل توّصله 

ذ يتلو  ٔ د  ل وا د ٕاالّ ر ٔ في محضر جميع العوالم ولم يتكلّم 
ته بحجر فسكت". ى ورم ٔب ّه ف ٔسك  القرٓن الكريم ف

ٔذنت لها  ٔسرها ف ٔرواح العالم ب لّي  معت  ٔيضا: "اج ي فوقال 
  الطريقة الثانية".

ه      ليه وطلبوا م معوا  ٔولياء قاطبة اج ّٔن ا ٔيضا  ر  ٔ و
اّصة ٕاالّ  س لي طريقة  اّصة، فقال لهم: "ل ه ال هم طريق ٔن يلقّ
نع  نها لهم فام ه تلق اني". فطلبوا م ٔحمد الت طريقة سيّدي 

هم لوا الشروط فلقّ ّى ق   ... ٕالخ القّصة. ح
ل القطبانيّة      ٔيضا: توّصلت بصندوق التّصريف ق وقال 

 .ـها. 1336سنة 
ر سنة  -3 اح القطبانيّة بمدينة القصر الك لوله بمف  1340توّصله و

ه  ن لزم ذ ذك ال سّمى القطبانيّة إالقليمية. وم ه، وهذه 
لّيات. ة عن قّوة المقام وشّدة وقع التّ  الحّمى النّات

ّل بها سنةّٔما القطبانيّة العظم -4 ٔو الغوثيّة فقد  ئيّة  ٔو الغو  ى 
ليه  1346 يلة الّشاويّة. فطرٔ  ه وهو في قصبة الخزازرة بق
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زلهم خمسة عشر يوما  الل ال يقاس، واستوحش النّاس فا
هم. دا م ٔ ها  كلّم ف  لم 

ذت سلسلة القطبانيّة عن      ٔ له عنه: " قال رضي ا
سوسي  ي عن سيدي محمد الغالشيخي اليفراني عن إالمام الك

له عنه". وم رضي ا ذت القط  الفاسي عن القطب المك ٔ بانيّة "و
ه  ه السائحي عن شي ٔفراني عن شي العظمى عن شيخي ا
ليه  له  ّي صلّى ا وم عن النّب ي عن شيخنا القطب المك التّماس
ل عن  كائيل عن عزرائيل عن ٕاسراف رائيل عن م وسلّم عن 

  ه.ا.رّب العزة " 
ٔوصاف      ّٔن بيان  لى هذا المقام طويل الّذيل كما  والكالم 

ٔراد  ره. ومن  سع المقام ذ القطب وخصائصه وكّل ما يتعلّق به مّما ال 
كفي وشفي. هما ما  لجواهر والبغية فف   التّفصيل فعليه 

ن الفردانيّة      له جمع له ب ّٔن ا له عنه  ر به رضي ا ٔ ومّما 
ّٔن سّيد والقطبانيّة. وهذه و  له عنه  راثة ورثها عن سّيد رضي ا

ن القطبانيّة العظمى  له له ب د الذي جمع ا يخ هو الولّي الوح الّش
ل  ٔقّره وق ليه وسلّم ف له  ّده صلّى ا والفردانّية. فٕانّه طلب ذك من 
ن ما فوقهما ٕاالّ  ن الذ ن العظيم ن المقام ماع هذ طلبه وضمن له اج

  مقام النّبّوة.
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لوله مقام القطبانيّة      ّرجمة يفصح عن  ولقد كان صاحب ال
ٔقواله  ّزاتها. وهذه بعض  له من مظاهرها ومم ه ا ره لما م العظمى بذ

  في ذك:

  شرب وال يتحّرك وال ينطق في الّسماوات د وال  ٔ ٔكل  ال ي
د  ٔ فّس  هم، وال ي ّل م ذني ما دّق وما  ٕ ٔرض ٕاّال  وال في ا

ذني. ٕ  ٕاّال 

 .الّدنيا عندي كنقطة الباء في وسط كفّي 

  ر الذي يولي ويعزل وغوث الّزمان ٔك ليفة ا وسئل عن ال
ٔ هو  ليه الّسائل فقال:  ٔلّح  ٔن البيان. ف س من الّش فقال: ل
ي صلّى  ذ عن النّب ٔ ٔنّما  ذ عنّي فك ٔ وله الحمد. فكّل من 

راهيم ال  ليه وسلّم وال فخر. وقال: قال سيدي ٕا له  تبولي: م ا
ل  لى س ٔقول  الم. و ٔدرت من وراء العرش ستّمائة 

الم ٔلف  ٔدرت من وراء المتبولي مائتي   ،الكشف والّذوق: 
د. الم وا  العرش وما في جوفه 

 .لى النّار  وقال: كّل من صلّى ورائي حّرم جسده 

  ٔرضك وفي ٔجزاء  لّهّم شفّعني في  ل الفجر: ا ائه ق وكان من د
 ٔجزاء ملكك.
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  ل شروطها في ّدد الطريقة لكّل من ق ٔن ي ادته  وكان من 
ك الوقت  ّدد إاليمان في ذ كّل ليلة وقت الّسحر، كما كان ي
ليه  له  لف لي صلّى ا ّٔمة. ومّما صّرح به قوله:  ٔفراد ا لكّل 

ٔرض في هذا الّزمان. ه ا لى و لك  د م  وسلّم: ال يو
رة. ٔن كث ٔقوال في هذا الّش   وا

ع ما ومن نت له عنه في هذا المقام العالي الّرف لوله رضي ا ائج 
له به من: رمه ا ٔ  

ليه وسلّم يقظة بل ورؤية رّب العّزة - له    رؤية موال صلّى ا
يخ  - اّصة العظمى عن سّيد وموال الّش ّربية ال لوله بمقام ال

له عنه.   رضي ا
لقة  اصة في  لى هذه المناقب  ٔتي الكالم  ّٔن  ٔخرىوسي

له ذك بفضله. ّسر ا ستدعي تفصيال عريضا  ها    الكالم ف

يّد   رامات هذا الّس
ليلة      ة  يّد بمنق اقب ورامات هذا الّس م موضوع م ٔخ ٔن  ٔوّد  و

له عنه  يخ رضي ا كلّفه به سّيد الّش اّصة وذك بما كان  وفريدة و
ل  ر ها  س سّميه  ٔن  عبة. المهّمات الّص من مهاّم ومهّمات مّما يمكن 

رها  ٔذ ت التي س ّل الحكا تهاو ي تلقّ ّ ر المرب سيّدي  عن العارف الك
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اج محمد  له عنه  اكمارال رجم رضي ا مقّدم القطر التوسي وتلميذ الم
ي له: رجمة العّالمة الفطوا   ومن 

  
ابه.  -1 ٔص ٔفراد من  ربية  كميل  ٔو  ربية  كليف سّيد له ب ها  م

لّه لّيلة الّرابعة عشر من دخولي الطريقة  قال رضي ا عنه: في ا
لّه عنه فدفع لي ثمانية  اني رضي ا ٔحمد الت يخ سّيدي  ني الّش ٔ
هم  رب ٔحسن  ة فربّيهم و ذ هذه الجما اب فقال لي:  ٔص من ا

ن سلطان، ه. هم ا هم يصلون ٕالّي، م ر  وال ت
لطريقة عن سّيدي ا 1321كان هذا سنة      ذه  ٔ اج ه، سنة  ل

له كما تقّدم لنا. وي رحمه ا  وبعد سنوات ذهب ٕالى لي المسف
لمقدم سّيدي محمد  يلة شراكة بضواحي مدينة فاس والتحق  ق
ٔدرك الفردانّية وبقي مشارطا  ده قد  ن سلطان لهذه الغاية وو ا
ب  ٔن يفصح عن س رهم القرٓن والعلم دون  ٔوالده و عنده يعلّم 

  مجيئه.
ّ فلّما توّطدت الصداقة      اد را  كن المقّدم يعرفه بل ظنّه فق ولم 

لّه صلّى  ك مع رسول ا ٔالق ه ٕان اتّبعتني فس لفق هما قال المقّدم  ب
ه:  ليه وسلّم يقظة فقال له الفق لّه  ٔمّ ا ٔنت  ٔ فال القي نفسك  ا 

ليه وسلّم لّه  ني به صلّى ا اج ك لتالق   .ٔح
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ائب  ٔمر سّيدفلّما رٔى ع ثاال  ه ام رب ٔذعن له ورضخ ل ه   معرف
لّه عنه. ٔمره سّيد  رضي ا ربية المقّدم كما  لّه عنه  ٔكمل رضي ا ف

ٔسرار  ٔسرار الطريقة بل  ستحقّه من  ه ما  لّه عنه وم رضي ا
ازته، ولعلّه صلّى لّه فحضر ج ٔن توفّاه ا ها، وبقي معه ٕالى  ربية ف  ال

ٔو ٔحسن ٕالى    الده تلبية لرغبته. ليه، و
  

له عنه  -2 ٔمره سّيد رضي ا ر  ه بمدينة القصر الك لّما كان الفق
تنوا  ن فقراء الّزاوية واف ّل مشكل وقع ب ة ل سافر ٕالى طن ٔن 
ّٔن في الّزاوية  د  ه و به. فلّما وصلها وبحث عن المشكل وس
ٔن  ريد  د  لماء وكّل وا ن كلّهم  ما يقرب من عشرة مقّدم

زخر يتص ة  ن بها، وكانت الّزاوية بطن ّدر لٕالعطاء والتّلق
ازاتهم فلّما  ٔن يعطوه ٕا هم  اّصة. فطلب م ن وال لعلماء والقّدم
ّصلة، ثّم نظر ٕالى وجوههم  ة م ازات صحي دها كلّها ٕا قرٔها و

لى وجهه  هم  دا م المة  -كما قال-فرٔى وا نور النّبّوة و
صاص فقال لهم: " كلّكم اال ّالء خ ٔ كم مقّدمون  له ف رك ا

د  ٔن يتكلّف وا ٔراه  ن ولكّن الذي  لتّلق لتّصّدي  وكلّكم صالح 
 ٔ لّزاوية وها  نة  كون الفوضى والف ّى ال  كم بهذه المهّمة ح م
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يّد الّشريف سيّدي عبد الّسالم  ٔكلف بهذه المهّمة هذا الّس
ارته يد العناية". اي فهو الذي اخ  ال

لوا جم  اي فق ّيد ال لما من الّس ر  ٔك هم من هو  ّٔن ف يعا رغم 
ن  ر العارف ٔك يّد من  لفعل كان هذا الّس ّل. و وفرحوا بهذا ال
له  ار رضي ا ن الك ّ اّصة هذه الطريقة ومن المرب ٔخّص  ومن 
ٔسرار الطريقة  اطته ب ه وٕا اره وف ٔخ ن، وبلغني من  ٓم عنه 

ٔنّه ه  اق ر، وكان من م ر صالة الفاتح بع الّشيء الك د كّل يذ
له  ٔشياء وقدرة ا ٔعجب ا الف مرة وهذا من  صالة عشرة 
رحمته من  له يختّص  ر من هذا وا ٔك ة لكّل شيء و صال

  شاء.
  

له عنه  -3 رة ضريح سّيد رضي ا ه كان في ز ّٔن الفق ومن ذك 
را  ش بفاس ويخرج فق ة ال ك ٔن يذهب ٕالى  ٔمره  فرٓه وقد 

ل عند ضابطها سّماه له م ة ود ن الّسجن. فذهب ٕالى الثّك
ر  ت ٕاليك لتطلق سراح فق ٔت سهولة وقال له: " اكم  الفرسي ال
اني محبوس عندك هنا في الّسجن  ٔحمد الت من فقراء سّيد 
ن فورا ولم  طالق سراح الس ٕ ٔمر الّضابط  وهو فالن". ف

ّٔي شيء.        ٔل عن  س رض ولم   يع
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ٔنّه مرّ  -4 ٔمر ببغلته فُسّرِجت فربها ومن ذك  له عنه  ة رضي ا
لّشاوية،  سيّة وكانت بعيدة وهذا  لّطريق الّرئ افلة  ذ ال ٔ لي

لّدابّة. وفي الّطريق  ٔكماروصحب معه سّيدي محمد  رجع  ل
لّذهاب ٕالى فاس وقال  ٔمره  له عنه  يخ رضي ا ّٔن الّش ره  ٔ

ٔدرك النّظيفي ك، قال وذ له:  وا بذ ٔف له و لى ق معوا  ك فقد اج
له  ٔنّها من كالم الّطيب الفائح عن صالة الفاتحِلَما قاله في  ا

هم  لماء الطريقة وم القديم. ولّما وصل ٕالى الّزاوية بفاس جمع 
ّن لهم الّصواب في كالم العارف النّظيفي  وى وب لى الف من وقّع 

راجعوا وزرع في  عهم ف ٔق ّى  ن ورفع ح قلوبهم روح اليق
ٔح تهم المنهارة و ّ ن  امعنو ّ لماء القروي ٔمام تعّصب  حماسهم 

نة بفاس. رته من ف ٔ  وما 
لس  لماء الم ٔمر  اء جواب المولى يوسف ي ٔن  وما لبث الجميع 

ه النّظيفي واال لفق ابعتهم  ناع رفض قرارهم وٕالغائه والتّوقّف عن م م
ٔذى. ولقد  ّٔي  له يد عن مّسه ب اج التّهامي رحمه ا لباشا ال كانت 

نة الثّورة التي  ّذر الّسلطان من ف بيضاء في ذك القرار فٕانّه 
ٔتباع في  ٔنصار و له عنه له  ه رضي ا ّٔن الفق رها هذا الحكم  سي
وب المملكة من الحوز ٕالى  كّل ما هو بعد الّدار البيضاء من ج

  سوس.
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ن بها      ٔزمة التي ف احب لّف صٔ ٔهل الطريقة وفي هذه ا
ٔخرى  نيّة، ورسالة  ّ ة الّر س: النّف ّم النّف ٔليفه الق ّرجمة ت ال
اج  له وفي الطريقة سيّدي ال ه في معرفة ا ٔخ ها  صر ف ي
لماء  ائب الّرحمات. كما قام  ليه س له  ّدد ا محمد النّظيفي 
را وشعرا في  فحوا عنه ن دة و ؤها قومة وا ٔد الطريقة و

له ا ها رضي ا لى الطريقة وصاح رتهم  ٔظهرت  دة  نتفاضة وا
  عنه.

       
اثته  -5 ّرجمة ٕا اّصة التي كلّف بها صاحب ال ومن المهّمات ال

رة له  اني. فٕانّه في ز اج الّطّيب الّسف ر سيّدي ال لمقّدم الك
ٔخوه في  له عنه استضافه صديقه و ٕالى ضريح سّيد رضي ا

ازة س  ند وإال ت الّس اول معه العشاء بداره ويب يّدي الّطّيب لي
رى بفاس. ادته معه كلّما زار الّزاوية الك  عنده كما هي 

شغاله بمشكل  لى ا الة المقّدم ما يدّل  ه من  والحظ الفق
د له  ه ال ي ٔهل ب ٔنّه في هّم ورب يتعلّق ب ره  ٔ ٔله ف مهّم فس

د ٕاالّ له  ٔ ٔن يفصح عنه  ستطيع  ٔن ٔ ّال وال  ره هو. وبعد 
رني  ٔ ه:  ٔله الفق م به س ّ ٔ ر في هذه ا ؟ قال: سّيدي ماذا تذ

ا. قال له: وما هو؟  اّصة من ٕافريق ٔعطاه لي بعض ال اسم 
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ٔنّك  ٔتدري لماذا؟  ب عطبك،  ره، فقال له: هذا هو س ٔ ف
له  له عنه. فٕانّه رضي ا يخ رضي ا ٔدب مع سّيد الّش ٔت ا ٔس

ٔقامك في ره الشريف وفي  عنه  هذا المنصب العظيم عند ق
ن يقصدون  رهم من العارف اب سّيد و ٔص ّٔم. فكّل  الّزاوية ا
ه من المطالب  رجون بلو هذا المقام لكّل ما يلّم بهم ولكّل ما 
دون  ّل المشاكل العويصة المستعصية ف والمقامات العالية و

ّٔن هذا ال ٔوطارهم  وضالّدواء النّافع وقضاء  بع الف ات مقام هو م
ه  رتوي م ن. وهذا هو المنهل الّصافي الذي  لعالم والّرحمات 
ذ عنك كّل من  ٔ ئبا عنه لي ٔنت جعلك سّيد هنا  الجميع. ف
له  ٔغناك رضي ا د. فقد  ٔ ٔنت عن  ذ  ٔ ٔتى ٕالى هذا المقام ال لت
ٔن تلتفت عنه  ره وفي مقّره فال يليق بك  ٔن جعلك عند ق عنه ب

ر    ه.لغ
ٔعطاك ذك الّسّر  يّد الذي  ت في الهالك لذك الّس سّب "ولقد 
اليا لمقّدم  ٔنّه لقّن سّرا  خر ب نّه ٕاذا وصل ٕالى بلده فسيف ٔ
ب  كون س اب بنفسه  ه ٕاع الحضرة بفاس وربّما يصدر م

  هالكه".
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ٔعرفه وها  ٔ ك  ه  ٓن هذا الّسّر الذي لقّ ٔرفع عنك  "وا  ٔ
ه ّيد ف ٔرح  ٕاذن ذك الّس ٔهلك و ره فقم ٕالى  ك من ذ ٔعف و

له عنه". ٔنقذك سّيد رضي ا   نفسك فقد 
له عن المقّدم سّيدي الّطّيب  ّى فّرج ا ٔصبح الّصباح ح فما 
ّل مشكلته  ا مسرورا ب ٔحسن فر اج ا ر سّيدي ال ٔ ف
ر وهو يعلم تعلّق قلبه  ٔ وذهاب هّمه وربه، فقال له هذا ا

سند شيخنا ٔ  بذك الّسّر: "وها ك في ذك الّسّر  ٓذن  ٓن  ا
له عنه  ٔفراني رضي ا ن ا اج الحس ليفة سّيدي ال معا ال

ر  ره، فلن  ركة سيّد رضي ىفاذ له وب ّٔي عطب بحول ا ه   م
له عنه".   ا

  
عة      ربية عظيمة عميقة رف هذه فحوى هذه القّصة وهي تنّم عن 

ه في  ها تعليم راق ودرس وج ّة و الّذوق. وف قة ٓداب الطريقة الّذوق الّدق
ن. ّ ر المرب ٔكا اّصة  اّصة ب   ال

ر      ن كث شرة ب ه ٕالى ظاهرة م ال من التّن وال بّد في هذا الم
ٔنّها مزلقة ذات  ها من الخطر  من إالخوان وٕالى لفت النّظر ٕالى ما ف

مة.   عواقب وخ
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لبحث ع     ر من إالخوان  ذ القديم ولع الك ٔنّه م ٔسماء  نذك  ا
ها  ٔعطوا ف ا، ولعوا بها و ٔذكار الغريبة خصوصا الواردة من ٕافريق وا
ر  ن بمصادرها و ٓبه ر  ليها  س في الحصول  ها النّف ٔموال وبذلوا ف ا
ٔذكار ويولونها عناية  شتغلون بتلك ا ٔو بطالنها. ف ن من صّحتها  يقّ م

ٔذكارهم الّالزمة بل يؤّدي بهم ال لّوازم اال يعطونها  لتي ال ٕالى ٕاهمال ا
ليها. له    اهدوا ا

ٔعمتهم      لطريقة، ف ليه لّما تمّسكوا  له  اهدوا ا سوا ما  ولقد 
لى الوصول ٕالى َسَرابهم الذي  ٔطماع والّشهوات النّفسانيّة والحرص  ا
ن روح الطريقة  اهل ٔو م ن  اهل رهم. وتناسوا  ٔبصارهم وبصا ٔعمى 

ة ا انية الّصاف ما يلي:الت حصر ف   لنّورانيّة الذي هو م
  
ركا  - ليها قوال وعمال وفعال و افظة  ٔوامر الّشرعيّة والم ٕاقامة ا

ٓدابها،   وخصوصا الّصلوات الخمس المفروضة واستكمال شروطها و
ٓدابها وشروطها  - بعيه الوظيفة والهيللة ب ٔصلّي و ٕاقامة الورد ا

  3وضوابطها
                                                           

ن الّشرط  3 زم بهذ ن ففمن لم يل ام ن الّد لى هات افظ  ال يطمع ن وي
ٔساس: ّٔي سّر من سّر الّطريقة، ٕاذ هما ا ح ولن يصل ٕاليه   في ف

ٔساس سعادة الّدارن.   ح و   ٔساس الف
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لى عمارته - ٔوراد الّالزمة  عمارة ما يقدر  لى ا دة  ٔوقات ز من ا
لق  ٔ ليه وسلّم بصالة الفاتح لما  له  له صلّى ا لى رسول ا لّصالة 

لى بطريق المحّبة والّشوق والّشكر واال ّي الفضل عتماد     المحض،إالله
انه   - له في كّل ذك وتعلّق القلب به سب ه ٕالى ا ّ مع صدق التّو

الص الكامل.   ٕال
ب هذا ه     ها، والّس و روح الّطريقة، وهو سّر الّسلوك ف

ها، والوصول ٕالى المعرفة إاللهية. ح ف ٔساسّي في الف   ا
ٓخر      له عنه في  ليه عمل سّيد رضي ا ٔيضا ما صار  اهلوا  وت

ه بها، واال ّ ركه التّو ٔسماء، و لّيه عن جميع ا تغال ش عمره من ت
ث لق ام ٔ ه بصالة الفاتح لما  ّ ّده ومربّيه رسوللتّو ٔمر  له صلّى  اال  ا

ليه سلّم. له    ا
ابه      ٔص دي به  ٔبدا ليق له يصّرح بذك دائما و وكان رضي ا

ال ريحهم من تعب العناء  ٔن  غال بما ال شتويهتدوا به. ومراده بذك 
ديهم ٕاّال التّعب ويبعدهم عّما في صالحهم وسعادتهم.   ي

له عنه يقول مقالت     رة التي هي شعار طفكان رضي ا ه ه الّشه ريق
ٔمرني  ٔسماء و ه  ّ ليه وسلّم عن التّو له  ٔبد: نهاني صلّى ا ٕالى ا

ه بصالة الفاتح. ّ   لتّو
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له عنه في      لي حرازم رضي ا اج  ليفة سيّدي ال ونقل ال
ٔمر النّبوّي ونّصه: " ٔنفعمشاهده لفظ ا له، و ٔقرب ٕالى ا  وال وسيلة 

لب المصالح،  ت ل ٓ ٔسماء وا ودفع المضاّر من جميع وجوه خواّص ا
لّي بصالة  والحروف والّدعوات، وجميع وجوه التّصريفات، من الّصالة 

ٕالذن الّصحيح. فٕانّها قريبة اال لق  ٔ ابة ال تالفاتح لما  ٔبدا في ست خطئ 
اّصيّة من جملة الخواّص بل من جهة  ونها  ست من  جميع الوجوه. ول

ك عتناء مناال ٕالذن الّصحيح م لمصلّي بها  له    ."ا
ليه وسلّم: "     له  ٔن قال صلّى ا ٔمرتك به من الّصالة ٕالى  وما 

البة ك  ة من كّل شّر و ٔمونة العاق ابة م لّي هي قريبة سريعة إال
ه. ر من كّل و   "ال

ٔسماء والخواّص ٕاذا      ه  ّ ّٔن التّو ليه وسلّم  له  ّن صلّى ا ثّم ب
ن من  ه في ال زل مع ذك البالء بصاح ابة فٕانّه ي حصلت به إال

ث ال يدري،    ه.ا.ح
له عنه      ٔمر النّبوّي الّشريف فٕاّن سّيد رضي ا ثاال لهذا ا وام

ٔذ دة من ا ه إالذن في الّز ٔن يجعصار ينصح كّل من طلب م ل كار 
لق ويقول: " ٔ ها في صالة الفاتح لما  زيده م ر من اكّل ما  لّصالة ٔك

ها  لق فٕاّن ف ٔ ليه وسلّم بصالة الفاتح لما  له  له صلّى ا لى رسول ا
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ٓخرة وبها يُنال جميَع المطالب، ويبلغ بها الّطالب جميع  ر الّدنيا وا
ٓرب   ه.ا." الم

اّصة م     د ال ٔ ن وقال في جواب  ابه سّيدي هاشم  ٔص ن 
له عنه: " ٔذكارك معزوز رضي ا رت  ٔذكار فلو ذ رك عنك جميع ا وا

ها  دة م لق لم تبلغ مّرة وا ٔ ر الفاتح لما  ام من  ٔلف  ر مائة  التي تذ
ٔذكار ها كفاية عن جميع ا   ه.  ا." فف

ن قّدور الّزرهوني: لعّالمة المحّب  له عنه  ّ " ومن جوابه رضي ا ك ثّم ٕان
ٔجزتك  ٔنّي  لم  لى الورد فا ٔذكار  دة ا ك في ز ٓذن  ٔن  ّي  طلبت م
ٔردت  ثما  ٔدعية ح ت وا ٓ ٔسماء وا ٔذكار وا ٔردت من ا في كّل ما 

يوخ التي هي الزمـــــة ٔوراد الّش ٔردت ٕاّال ما كان من  ول لّدخ ويفما 
ها. ك ف ٓذن    في طرقهم فال 

ٔذكار و  ره من ا ٔن كل ما تذ لم  ليوا له  ّي صلّى ا لى النّب ه الّصلوات 
رها مائة  ام كّل يوم تذ ٔلف  ٔدعية لو توّجهت بجميعها مائة  وسلّم وا
دة من صالة الفاتح  ٔلف مّرة وُجمع ثواب ذك كلّه ما بلغ ثواب مّرة وا

لق ... ٕالخ. ٔ   لما 
لى قدر جهدك فٕانّها  ٓخرة فاشتغل بها  ريد نفع نفسك ل فٕان كنت 

له  ز ا ٔذكار فوق الورد فزده ك ريده من ا رها وكّل ما  ٔعظم لمن ذ ا
له، " ه. لى الورد فقد نصحتك  ها زائدا    م
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لى إالكثار من صالة الفاتح  ٔحمدّي في الحّض  لى هذا النهج ا و
ن.  زالون كذك ٕالى يوم الّد لفاؤه من بعده وال  ليها سار  والمواظبة 

ٔك  ليفة  ٔنّها كما قال ال له عنه:وذك  ي هذا "ُمغنية ف سوس رضي ا
ٔسرار."  كفّلة بجميع ا ٔذكار وم   الّزمان عن جميع ا

له  ٔذكار: "وشيخنا رضي ا دة في النّوافل وا لى الّز وقال في الكالم 
ليه وسلّم ويقول:  له  له صلّى ا لى رسول ا لى الّصالة  ٔمره كلّه  عنه 
ها وفي  لصا ف لق م ٔ ر من صالة الفاتح لما  دة فليك ٔراد الّز من 

زه الممنوح"  وح وك له المف ب ا ي  سّمي ا.رها فه ا رضي هه. وكان 
له عنه بطريق الّسالمة.   ا

له عنه يجيب  يّد الّسائحي رضي ا ر سّيد الّس ليفة الك وها هو ال
ٔذكار ورشده  ٔسرار وخواّص ا ٔله عن بعض ا ن س اّصة  بعض ال
ا عن سّر هذا  ن ٕاذ يقول مفص ح المب اح والف ه الفالح والنّ ٕالى ما ف

ما مضى كتابك لينا ف ٔمر: " فقد ورد  لى يد (فالن) ت ا ه  ّ ٔمر المو
ٔن قال:  يفة ..." ٕالى  ٔذكار شريفة وخواّص م ٕالفصاح عّما يتعلّق ب ه  ف
له  ال سّيد رضي ا لومكم الكريمة ما صار ٕاليه  لى  اف  ر  "

ٔسماء واال ه  ّ له عنه التّو ركه رضي ا ٓخر عمره من  صار عنه في  ق
لى سيّد الوجود  لّصالة  ّه  لهلتّو رم وجود صلّى ا بع كّل  ليه  وم
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ربية  ٔمر من الحضرة المحّمديّة، و له عنه ب ه رضي ا وسلّم. وذك كان م
ّسليم".  ٔفضل الّصالة وال له  ليها من ا يادة المصطفوية،    من الّس

ه،  ٔتبا ابه و ٔص دي به  ٔظهره ليق ٔشاع ذك و ٔنّه  ليكم  اف  ر  "و
ٔوفر مّما خّصه لحظّ ا ذ  ٔ ّٔن الّسّر ف وي ه.  ٔشيا له به تالمذته و ي ا

لى النّور النّبوّي،  يد الجمعّية  ٔ رة ت لى ذي البص ذك كما ال يخفى 
لى التّضلّع من زمزم الّسّر المصطفوّي،  ب ماء زمزم لما شر ((والحّث 

ٔعني ) [البيهقي في الشعب])له ك  ّ رة، وفي ا . فعي واسمعي وٕا
  عبارة."إالشارة ما ال تحمله ال 

ٔسمائيّة والّصفاتيّة  ٔسرار ا ليه وسلّم حضرة جميع ا له  "فهو صلّى ا
رم  ٔ ه، وإالمام ا ٔعظم الذي ال مطمع في الوصول ٕاالّ م ٕالخ...، الباب ا
د  ِّ ليه وسلّم وم له  الذي ال تصّح الّصالة ٕاّال لمن ائتّم به، صلّى ا

الم. و  ٔ ابته ا له الكرام، وص لى  م، و  سط الكالم في هذهوعّظِ
 ٔ ّل، و ٔهل وم ه من هو له  كلّم ف لّدات لو  سعه م لّمعة ال  ا

كم ٕالخ... " ٔخّو ليه محّبتكم و له مّما َحَملَتني    ٔستغفر ا
كن في هذا اال     رى ولو لم  فال بهذه المناسبة العززة من ذ ح

نة  لي لهذه الّس ٔحسن البعق اج ا ي سيّدي ال ّ يّد الرب ّال هذه إ وفاة الّس
ره رضي  ركة ذ ٔظهرته  د الذي  ه المهّم الوح سة وهذا التّن الفائدة النّف

ٔنفاسه العطرة  رها من  ٔعت راه لكفى. فٕانّني  له عنه وذ لومه  ةنفو ا من 
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ٔجر وإالعزاز  ستحقّه من ا كّل ما  له عنه وجزاه  الّزاخرة رضي ا
رام.   وإال

ائب الرّ      ليه س ٔن يغدق  له  ٔل ا ٔس لى و حمات الواسعة و
لى ما بذلوه  له عنه  لفاء وفقراء وذّريّة شيخنا رضي ا جميع ساداتنا 
ٔن يحشر في زمرتهم، ويجعلنا  ٔهلها، و دمة الّطريقة و ويبذلونه من 
ٔهل محبّته من  ر  ٔكا م به  انه بما خ في معّيتهم، ويختم لنا ولكم سب

لى محبّة شيخنا الّسعادة الكاملة، والكرامة الّشاملة، وهي  الموت 
ى في جواره وجوار  اني، والّسك وم الت ٔقطاب، الختم المك قطب ا

ن. ٓمــــــــــــــــــــ ّة التّهاني.  لى ج ٔ ليه وسلّم في  له    ّده صلّى ا
لي ويديم النّفع  ٔهل إالمام البعق ال وذّريّة و ٔن ٔن يحفظ  ٔله  س كما 

ن.  هم ٕالى يوم الّد ركة ف   وال
نٓمـ    .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الجزء الثالث
  
  
  

لف (الّدار البيضاء) انية بدرب  لّزاوية الت ت هذه الكلمة    ٔلق
ن    هـ 1428شّوال  10ليلة إالثن
  م2007ٔكتور  22الموافق لـ 

  
  

ن َمحمد االمزالي   عبد ربّه محمد 
له به    وغفر لهلطف ا
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م له الّرحمن الّرح   سم ا
له لى  اتم و لى سيّد محمد الفاتح ال له    وصلّى ا

  
ٔواله،  انه و لى ما تفّضل به سب ٔسماه،  لغ الحمد و له  الحمد 
لى كّل  لى نفسه، مستغنيا بذك  ٔثنى  ليه هو كما  ال نحصي ثناء 
لى الياقوتة الفريدة، والّدّرة الخريدة،  ٔسلّم  ٔصلّي و سه، و ّه وٕا لقه ج
ال، سّيد وموال محمد  ٔكمل الّر سان الكامل و جوهرة الكمال، إال
لمقام  ٔبد، فشّرفه ربّه  ٔزل ٕالى ا له حّق عبادته من ا الذي عبد ا
لّواء  لمدد الممدود وا ر الوجود، وخّصه  لى سا المحمود، وفّضله 

له وصحبه ذوي الكرم والفخر والجود. لى    المعقود، و
ليفة الكامل، والوارث الّشامل  لى سّيد ال له تعالى  ورضي ا

لما ومعرفة  ّده  ابه وكّل عن  ٔص ٔهله وذّريته و لى  ومددا وٕامدادا، و
ع، وَشَملَه حماه المنيع. ابه الّرف سب ٕالى ج   من ان

  
ليفة  ل لسة الثّالثة في التّعريف  له ال ّٔما بعد، فهذه بحول ا

له عنه. لي رضي ا ٔحسن البعق اج ا   القطب الواصل سيّدي ال
لسة الثّانية  لّيوقد كان وقف بنا المطاف في ال ل هذه ا لة من في م

ٓخرها  له عنه و ه رضي ا اق لى غرائب م السنة الماضية في الكالم 
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له  يخ رضي ا كلّفه بها سّيد وموال الّش اّصة التي كان  المهّمات ال
  عنه مشافهة.

لسة بحول  ٔخّصص هذه ال ليلة س وَكَتْتميم لهذه المناقب ال
د وفريد وهو بعض  له لموضوع شّيق ومف ٔفراد ما ن ما وقع له مع 

رات. اظرات ومذا ارجها من م ٔهل الطريقة و الم من  ٔ   العلماء ا
ق  انه ولّي التّوف ره سب ر ٕاّال  ٔصول، ال  له وقّوته  ٔقول، وبحول ا ف

انة.   وإال

يار هذا الموضوع:   مقاصدي في اخ
  

ّرجمة الغريبة: ار صاحب ال ٔخ ن  ته من ب رت هذا الموضوع وانتق   ا
  
ابة صدره،  - القه وسمّوها، ور ٔ لّو  له عنه و ه رضي ا سام ٕالظهار 

له  لماء الّظاهر، فٕانه رضي ا ره، وتحّمله خصوصا مع بعض  وشّدة ص
لومه  ه و ل ٕاليهم لينفعهم ورّدهم عن غيّهم وربّيهم بمعرف ر عنه كان 

لعلم وإالع زيل عنهم ما كانوا يتّصفون به من الغرور  لّدنية ف اب ا
لحّق.لنّفس واال لّرٔي وغمطهم  ر والعصبيّة  لغ قار    ح

لى  كارا  ات ٕا ٔشّد الف لفقهاء هم  سّميه البعض  ٔو ما  لماء الّظاهر  و
ّسليم لواليتهم. لخضوع ٕاليهم وال له ورفضا    ٔهل ا
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ه  ّٔن الفق ها. وذك  كن فق را وال  ن فق ّة:  ولهذا يقول الّصوف
ّز بعلمه ورى  ّٔن ما درسه هو الحّق الذي يع ه و لى م ٔ لم  ٔن ال 

ره ويقع في رى الحّق لغ ليه نفسه فال  طغى  ليه، ف  يعلو وال يعلى 
ن الهالك.   الُعجب الذي هو 

انه  ربّه سب ّز  الما، فٕانّه يع ر بعكس ذك ولو كان  والفق
لمه وعمله ّٔن  ٔهّميّة، ورى  رى لها مزيّة وال   ويحتقر نفسه وال 
كّل  ليه  القه الذي تفّضل  ّل ل تذ ه موهبة من ربّه وسيّده، ف ومعرف

ا، وهل المملوك يملك مع سيّده؟  ّٔما هو فال يملك ش   شيء. 
ٔنتم  قّي (( ٔصل العبد الحق لوقات وهو  ٔصل الم والفقر هو 

له وهو الغنّي الحميد)).   الفقراء ٕالى ا
رضى عن ن  اهال ال  ٔن تصحب  ر ك فسه قال في الحكم: 

رضى عن نفسه  لم لعالم  ّٔي  رضى عن نفسه. ف الما  ٔن تصحب  من 
رضى عن نفسه. اهل ال  ّٔي جهل ل   و

ن الّسائح يقول  ي  ي سيّدي العرب ّ را ما كان القطب المرب وكث
ليه نفسه وعجب بعلمه:  لبت  لماء تالمذته  الن ف لمن رٓه من 

لى نفسك بصالة ا ٔي اضغط)  َْرْك ( ر هاؤك راءً ْا ّى تص ٔي لفاتح ح  
ك ومن لمك ومعرف ّرٔ من  ت ها ف ٔن كنت فق را بعد  ر فق ص ّدل ف  ت
ر صالة الفاتح  ٕالكثار من ذ نفسك ومن كلّك، وذك ال يحصل ٕاّال 
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حرق  ٔنوارها ف ليك  شرق  ا ولّبا، فعند ذك  لق قلبا وقالبا ورو ٔ لما 
ز  ة المهلكة و مة المش ك االٔوصافك الّذم لغرور زاز بعلمك وايل م

لنّفس والفخر  اب  ليك وما يصحب ذك من إالع لق  اء ال ب
  والخيالء والبطر.

الله.  ّلْت ل ٔنّْت وخضعْت لربّها وتذ ْت واطم فٕاذا تطهّرْت سك
ّل لربّه واال لعبد ٕاّال في التّذ ٔصله و وال فوز  قار ٕاليه ٕاذ هو  ه.ف ق   حق

  
لى ما تقدّ  - الوة  ّرجمة في و الق صاحب ال ٔ م من ٕاظهار سمّو 

لميّة  اقشة العلماء، ما في حكاية هذه الوقائع من فوائد  اظرة وم م
ٔهّم من  ليّة، وهذا هو المقصود ا افع  ّة وم ّة وتهذي ّة وروح ومعرف
ٔراد  راسا لمن  له ن ن جعلهم ا له الذ ٔهل ا ن  ر العارف ٔكا التّعريف ب

هُ  ﴿الوصول ٕاليه  ِ َِدهْ فَ ٔنعام  ﴾َداُهُم اْق َب  ﴿، ]90[ا َ َل َمْن  ِ َواتِبْع َس
  .]15[لقمان  ﴾الَي 
  
لّوه  - ّرجمة وعمقه وقّوته و لم صاحب ال كما تُْظهِر هذه الوقائع سعة 

رف من  ان. ويف ال وهو يغ ٔح ر العلماء في بعض ا ٔكا ر من  عن كث
ن التي ال تنضب، وستمّد من المشك ار اة التي ال تخمد، من بالع

رجمان لسان  وم،  ه القطب المك العلوم المحمديّة التي ورثها عن شي
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ٔعظم  اره ب له من ب اني، سقا ا ٔحمد الت النّبّوة سّيد وموال 
ٔواني.   الكؤوس وا
س هو ٔحسن -ٔل اج ا ه  -سيّدي ال شي ارا  القائل اف

زازا به ما معناه:  سيّدوا له عنه قرٔتٕاذا مسكت  يخ رضي ا   الّش
زلت من حفظي   .لكم التّوراة كما 

ة كالمه وقّوة  لمه يعّزز ذك بقّوة بيانه ونصا لى سعة  الوة  و
ليه وقّوة شخصيّته  له به  ٔنعم ا ه بنفسه وبما  لّو هّمته وثق حّجته و
ٔقرب  ر من  سلم ويص ه مّما يجعل كّل من قابله يخضع له وس وهي

كرا بل النّاس إ  دّوا م مذ ي ليه ولو كان  ٔشّد ال  ل ر من  نّاس له ويص
ه. دم ّا له وتفانيا في    ح

لقه وعباده  اية التّواضع مع ربّه ومع  ومع هذا كلّه فٕانّه كان في 
زهو وال  ٔو تفّوقه وال  ارا بنصره  ا وال اف فال يظهر استعالء وال فر
لّرفق بعد  لى خصمه بل يعامله  لّوا  ٔو  رى له فضال  يختال وال 

ليها  ل  الق الحسنة التي ُج ٔ لتِ  ﴿سطوة العلم و ِ ِهَي  ياْدفَْع 
نُه َولِي َحِميمٌ  ََداَوةٌ َك َُه  ْ َ ََك َوب ْ َ   .]34[فّصلت  ﴾ْحَسُن فَاَذا الِذي ب

ٔو قرٔ كالمه في  اشره  ٔو  وهذا هو سّر خضوع كّل من عرفه 
ه، فال يملكون ٕاّال اال ار سالم واالالمغرب و لتّ س فّوق راف له 

لعناية ا نيّة.والّرئاسة إاللهيّة المؤيّدة  ّ   لّر



58 
 

ار: لي والعلماء الك ليفة البعق ن ال   بعض الوقائع ب
  

له عنه  لة الحيّة لمناظراته رضي ا ٔم ر بعض ا ٔوان لذ ٓن ا وقد 
ارجها. ٔو  ٔهل الّطريقة  ه سواء من  لماء وق   مع بعض 

 مع بعض العلماء من الّشام:
اسك الحّج وذك  ٔداء م له عنه ٕالى الّشرق  لّما ذهب رضي ا

ة من  1345ام  ّدة جما ناء  نة التي نقلته ٕالى م ه لقي في الّسف
  العلماء من الّشام.

ّي  ل النّب ر  ٔبصار في ذ دوه يطالع كتاب "نور ا هؤالء العلماء و
دهم:  ٔ ليه فقال له  ٔعطنا كتابك لن المختار" فسلّموا  طالعه شيخ 

ٔله ي ال يخرج من يدي. فس ا مذهبك ٓخر: م ورّده ٕاليك. فقال له: كتاب
ن:  ذ خمس سن ٔدرك القطبانّية م اب، وكان ٕاّذاك قد  ٔ يخ ف ٔيّها الّش
ٔقرب ٕالّي  ٔنّه  ك  ٔستعمل مذهب ما ٔنّي  ر  نّة  ي القرٓن والّس مذهب
لّل الكالب.  ك م له عن إالمام ما د: رضي ا تناوال. فقالوا بلسان وا

ل ر ما حّرمه ا له عنكم تحّرمون  رونيفقال لهم: رضي ا ٔ هل  ه، 
ٔي الكلب) واقرؤوا ٕان  لى تحريمه ( له دليال  دون في كتاب ا ت

م:  ن  ﴿ش َلَٰى َطاِعٍم يَْطَعُمُه اال  وِحَي الَي ُمَحرًما  ُد ِفي َما  ِ قُل ال 
ْو ِفْسقً  ِزٍر فَانُه رِْجٌس  ِ ْو لَْحَم  ا  ً ْو َدًما مْسُفو ْتًَة  هِ َُكوَن َم ِْر ا  ل ِلغَ
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لِه ِبهِ  ٔنعام  ﴾ا ريد ]145[ا له تعالى عنك من ٕامام،  . فقالوا: رضي ا
اب: من حسن ٕاسالم  ٔ ب في دم عثمان؟ ف شة نص ر هل لعا ٔن ت

وا وانصرفوا. ركه ما ال يعنيه. فسك   المرء 
له عنه  د النّبوّي بعد الحّج. يحكي رضي ا ثّم التقى بهم في المس

سابقون لجمع الماء ّٔن ذ ه المطر الغزر وكان النّاس ي زل ف ك اليوم 
د ويغسلون به وشربونه. وكان هو رضي  الذي يصّب من سطح المس
ٔولئك العلماء  ه  ٔ ٔوراده، ف ر بعض  د يذ السا في المس له عنه  ا

يخ  ٔيّها الّش ليه وقالوا له:  لون. نظر ٕالى هؤالء الجهّال ماذا يفعاوسلّموا 
 ٔ كلّمهم ف ٔن  ره قام دون  ظروه، ففعلوا. فلّما فرغ من ذ ٔن ي شار ٕاليهم 

لى رٔسه  ه بماء المطر وصبّه  ٔ زاب وزع طربوشه وم وذهب ٕالى الم
ر وهم  لس يذ ٔمامه و ٔتى به ووضعه  ٔه و ٔه وشربه ثّم م وذاته ثّم م

ٔفكا ابهم بهذا عن  ٔ كلمة ثّم انصرفوا. ف هم ر ينظرون. فلم يتكلّموا ولو 
ّرك بماء المطر الذي  لّه. فمن ذا الذي ينكر التّ ر م الذي كان في 
ر  ٓ ّرك  لى تلك البقعة الّطاهرة النّورانيّة ومن ذا الذي ينكر التّ زل 
املهم  اص ولهذا  ٔش دة هؤالء ا النّبويّة الّشريفة. وهذا يظهر سوء عق

رودة التّاّمة.   لجفاء وال
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ّدث له عنه: مع العّالمة الم ٔلفاهاشم الفوتي رضي ا ٔحمد  ن    سيّدي محمد 
لمائها  انية ومن  االت الطريقة الت ر ر ٔك ّيد من  هذا الّس
اج عمر  ليفة سّيدي ال اهد ال ٔخ الّسلطان الم ن  ن، وهو ا المرموق

ديث النّبوّي الّشريف  الفوتي ر حفّاظ ال ٔك له عنه، وهو من  رضي ا
ٔسانيدها فكان بحّق  ديث ب ٔلف  في عصره. فقد كان يحفظ مائتي 
ٔرض ومغاربها وطبقت  ذ عنه العلماء من مشارق ا ٔ ن.  ّدث الحرم م
له  لما. توفّي رضي ا ديدة طريقة و ليف  شهرته العالم إالسالمي. وله ت

ام  ع. ه 1349عنه  لبق   ودفن 
ن يدي  لمثول ب ٔحسن المدينة وشّرف  اج ا لّما زار سّيدي ال
له  رته صلّى ا ّٔدى ما يجب من ز ليه وسلّم و له  ن صلّى ا سّيد الكون

لمدينة المنّورة انية  ٔرشدوه  4ليه وسلّم، صار يبحث عن الّزاوية الت ف
ها هي عبارة عن عمارة ل من طوابق. ف ٕاليها فٕاذا البناية التي ف لّما د

د العّالمة  رته ٔلو ِردون لز ن  ل وفود الّزّوار الذ ستق السا  فاهاشم 
اه،  ّٔي ان ّرجمة فلم يعره  ليه صاحب ال ذ عنه. فسلّم  ٔ ّرك به وا والتّ
ٔل  رة. فس ر المذا سكت بل يث ادته فٕانّه ال  لى  لس مع النّاس و ف

ٔو دأ  ابه: بل هي لفاهاشم: سيّدي هذه زاوية  ٔ ها؟ ف رون ف ر تذ
                                                           

ّٔول ما يفعل يبحث  4  ّل بمدينة  له عنه كلّما  ادته رضي ا وهذه كانت 
ر ومواصلة إالخوان. لعبادة والّذ انية    عن الّزاوية الت
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ّٔن فوقها طبقات مسكونة،  كون زاوية  ٔن  زاوية. فقال له: ال يصّح 
ّة العرش. فهّز هذا الكالم  د يملك ما فوقه ٕالى ق د والمس وهي مس

ّيد  اب هذا ٔ الّس ٔ ّيد الذي  اهه لهذا الّس ر اهتمامه وان ٔ لفاهاشم و
ر العلٕاال الجواب الذي ال يليق  ٔكا ادة صاحب ب ماء. وهذه كانت 

ّه ٕاليه ويعطيه  ٔن يت ه بعلمه فال يملك ٕاّال  اطبه وزعز ّرجمة يهّز م ال
ستحقّه من عناية واهتمام. فالتفت  كّل جسده ٕالىٔ ما   لفاهاشم 

اضرن،  ٔعرض عن ال ٔعطاه اهتمامه كلّه و ٔحسن و اج ا سّيدي ال
ابه: ال،  ٔ ٔهدمها؟ ف ٔ ٔفعل؟  ٔله: فماذا  لثّم س ه ال ففي هدمها فساد وا

عها  ابه: بل ت ٔ ٔفعل ٕاذن؟ ف نية: فماذا  ٔل  ن. فس يحّب المفسد
ه را ل اق ها الّزاوية. فاستحسن رٔيه وق ي ف ٔرضا وت ري بثمنها   وش

له وقّوته.  ٔفعل بحول ا   وقال: س
ليه فلّما تعّرف ٕاليه عّظمه  لتّعّرف  ليفة  ل ه  هنا وقع الّسؤال م

لّه  ٔ ر معه.لٔ و اال كلّيّا وصار يتذا ليه ٕاق ل  ٔق   فاهاشم و
رك  ٔذا ٔ ال  ٔحسن:  اج ا رة قال له سيدي ال وفي بداية المذا
ٔلف  ه، وتحفظ مائتي  ت الحظّ الوافر م ٔوت في العلم الّظاهر فلقد 

رك في العلم الباطن. ٔذا   ديث ولكن 
ذتك؟  ٔ ٔم هي التي  ذت الطريقة  ٔ ٔنت  ه:  ٔله الفق اب: فثّم س ٔ

ذ.  ذ؟ فقال: المحبوب يؤ ٔ ٔو ي ذ  ٔله: المحبوب يؤ ذتها. فس ٔ  ٔ
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ٔنتم محبوبون  له عنه سائق الّسعادة:  ٔما قال الشيخ رضي ا فقال: 
الة كنتم. فقال  ّٔي  لى  ولون  لى ربٔ مق لس  ه: هي لفاهاشم وقد 

كّرر الجملة فوق ربته اليمنى  ذتني، وصار  ٔ ذتني هي التي  ٔ الذي 
ة. لو كّرر التّلميذ ا   كما 

ٔحسن وهو  اج ا فلّما رٔى العلماُء زّواُره استغراقَه مع سيّدي ال
ٔلوه:  راك اعتكفت  ال يلتفت ٕاليهم س ل الذي  سّيدي من هذا الّر

اني  ٔحمد الت ل سّيدي  له ٕاّن هذا الّر ليه؟ فالتفت ٕاليهم وقال: وا
ري له  ٔرسل ا ابة دي ٔرسله ليعلّمكم دينكم كما    نهم.ل ليعلّم الّص

ست  اني ل ٔحمد الت ه قائال: طريقة سّيدي  يخ الفق ٔل الّش ثّم س
س في القرٓن. فقال:  له بما ل ٔن نعبد ا له  ٔعوذ  اب:  ٔ في القرٓن؟ ف
ٔحمد  اب: طريقة سّيدي  ٔ ٔحمد في القرٓن؟ ف ن طريقة سّيدي  ٔ و

ورة في القرٓن  اني مذ م﴿الت كّرر  . فصار﴾اهد الّصراط المستق
ٔحسن: طريقة  اج ا العبارة فوق ربته اليمنى. ثّم قال له سيّدي ال

ن مّرة. ٔربع ورة في القرٓن  ٔحمد مذ   سيّدي 
ٔل  ٔي ٔ وس ن،  له في ظهور الوّهابّي ليفة: ما حكمة ا لفاهاشم ال

له في ذك هي قطع  ابه: حكمة ا ٔ ن؟ ف في الجزرة العربيّة والحرم
ّل و  ل جهلة ماّدة التّو ليه وسلّم من ق له  ّي صلّى ا الغلّو في محبّة النّب

ٔلوك  ن فٕاذا س لوّهابّي ٔي  لى بهم،  ُت ن. ثّم قال له: وٕانّك َس المسلم
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انية هي:  انية فقل لهم: الطريقة الت ّ ﴿عن الطريقة الت ك ٕا ّ ك نعبد وٕا
ليهم ٔنعمت  ن  م صراط الذ ن اهد الّصراط المستق . وكانت ﴾ستع

ٔحسن  اج ا لسات بعد هذا طيلة مّدة ٕاقامة سيّدي ال ن  ل لّر
  لمدينة.

افظ  ُِحن ال نٔ وفعال ام لى يد الوّهابّي را  ا عس  لفاهاشم ام
له ر محبّة في رسول ا ي وص ليه وسلّم وفي سّيد الّش له  خ صلّى ا

له ورضي عنه. له رحمه ا ٔن توفّاه ا ه ٕالى  له عنه فلزم ب   رضي ا
ربّيه  لي ل ه البعق ليف له عنه  ٔرسل ٕاليه سّيد رضي ا ولقد 
ٔنّه كان يعّده من  ازه  ٔ ه  ٔذواق الّطريقة، ولعّل الفق ٓداب و ويهّذبه ب

ن عنه ذ ٓ ذه ا   .5تالم
ش: ٔبو الع ٔنجري  ن محمد ا ٔحمد مصباح   مع العّالمة الّشريف سّيدي 

ّٔن من المهّمات ا نة الماضية   لتي كلّف بها سّيدتقّدم لنا الّس
ٔن يذهب ٕالى زاوية  ٔمره ب ٔن  لي  ليفة البعق له عنه ال يخ رضي ا الّش
الف العلماء  ت من جّراء اخ ش نة التي  ر الف ة ٕالطفاء  طن
ليفة جمعهم واّطلع  ّٔن ال ر الّزاوية، و سي من يتولّى  ن هناك ف والمقّدم

دد لّزاوية و ن  ن الموجود ازات المقّدم ة، هم يقرب من العشر لى ٕا
                                                           

ة ومرتبة 5  ٔقصى در ّٔن المرٔ ولو بلغ من العلم  لى  وهذا دليل 
  .في الطريقةالعيانية  ٕالى المعرفةفٕانّه ال يصل 
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اي  هم سّيدي عبد الّسالم ال ار م ٔكفّاء فاخ لماء مقّدمون  كلّهم 
ينه. شارة نبويّة رٓها في ج ٕ  

ٔن  ٔحسن  ّٔن هؤالء الّسادة طلبوا من سيّدي ا وتمام القّصة 
ليهم وهو مشكل العّالمة المقّدم الّشريف  ٓخر استعصى  ّل مشكال  ي

ٔب ن محمد مصباح  ٔحمد  ه واسيّدي  ش الذي انقطع في ب زل و الع
ٔن يدّرس العلم كما كان من  ٔو  ٔن يخرج  النّاس وقاطع الّزاوية ورفض 

ل.   ق
ر الّطريقة  ٔكا ش ومن  ٔبو الع ائلة  لماء  ر  ٔكا ّيد من  وهذا الّس
ذ العلم ببلده وبمدينة فاس وتلقّى بها  ٔ را. وكان  ة. َعمَر كث بطن

ن الّطريقة عن العّالمة سيّ  ّ لماء القروي ٔحمد بنّاني كال، والعلم عن  دي 
ون رحمه  اج َمحمد ج لى رٔسهم سيّدي ال رى و لماء الّزاوية الك و
ٔو  ٔوساط العلمّية  ة سواء في ا له مّما جعل له مكانة مرموقة في طن ا

انية. ٔوساط الت   في ا
ر،  ب الم  ٔحسن عن مشكله فقالوا هو  اج ا ٔل سيّدي ال س

ر السّ  دا ويقول: النّاس ب ٔ ل  ستق ٔن  ه و ٔن يخرج من ب رفض  ّن، 
الم. فقال: هّيا بنا ٕاليه.  ّى  ٔي صبيان) ولم يبق ح اليوم كلّهم ْدَراري (
عّجبوا من ذك وفرح بهم  لهم ف فذهبوا ٕاليه ليال، ولّما دقّوا الباب استق

لي وقال له:  ه البعق لهم ٕالى داره خصوصا لّما رٔى الفق ٔد ّيدي س  و
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ٔراك وبلغني ما فعلت في  ٔن  ل  ٔعجبت بك ق را و سمعت عنك كث
ٔصلحت العباد. ت لنا البالد و ث سكّ را ح له    الّزاوية وجزاك ا

رة:  لمذا ه  عادته ليفات ه  ٔله الفق لّشاي، س هم  ٔ ٔكلوا و  ولّما 
ك؟ قال: مصباح، فقال  ٔحمد؟ قال نعم، قال: وما كن سّيدي اسمك 

هَا ِمْصَباحٌ  ﴿لي  عربٔ له:  لى ]35[النور  ﴾َكِمْشكَاٍة ِف ٔعربها  ، ف
لى لفظة  كلّم  ٓية و ه يفّسر ا د النّحويّة. فلّما سكت، صار الفق القوا
ى تعّجب العّالمة  ّدا ح ال  كالم  ٔوتيه من المعرفة  مصباح بما 

ٔنّه لم يبق  ٔقول في نفسي   ٔ الم مصباح وطرب لذك التّقرر ثّم قال: 
اج  ذ شيخي ال ٔسمعها م يتكلّم عن هذه العلوم في هذا الّزمان التي لم 
ٔدركتهم صالة الفجر. ى  شعروا ح رة ولم    محمد كنون. وطالت المذا

ه.  رة مع الفق لمذا لسوا  ٔوراد  ر الوظيفة وا ٔداء الّصالة وذ بعد 
ٔحمد مصباح: ماذا تقول في قول  لي العّالمة  ه البعق ٔل الفق ٕالمام افس

ّٔول من يقول   ٔ ابه:  ٔ ٔبدع مّما كان" ف س في إالمكان  الغزالي "ل
ه: ك ن لم تفهم كالم فر الغزالي بهذا. فقال له الفق ه مسك ق لى حق ه 

لى  ٔ ٔشرف و س في إالمكان  ٔنّه ل ر ٕاليه، مراده  ش ولم تعرف ما 
ٔكمل من صورة الكون كلّه وال صورة الكون كلّه ٕاالّ  ٔجمل و  سّيدو

راه في الكون فهو في جسم  ليه وسلّم، وكّل ما  له  محمد صلّى ا
له. ثّم  لق ا ٔشرف كّل ما  ليه وسلّم  له  د ما ثَم ٕاّال هو صلّى ا وا
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ه في الكون  ليه وسلّم وشرف مرت له  ٔفضليّته صلّى ا شرح له  صار 
ليه وسلّم. له  ه صلّى ا ق له من حق لقه ا   الذي 

شعر فطرب العالّ  مة مصباح لذك التقرر العالي النفَس، فلم 
ّٔن  له و ٔن ال ٕاله ٕاالّ ا ٔشهد  ه ويقول:  بنفسه ٕاّال وهو يمّد يده ٕالى الفق

له. ئب   ٔ ليه وسلّم و له  له صلّى ا   سّيد محمدا رسول ا
ه  دم خرو لى  ٔنّه صادق في توبته صار يعاتبه  ه  لم الفق فلّما 

اسب ه النّاس وقال له: سي لمك الذي َحَرْمَت م لى  انه  له سب ك ا
ٔله:  ليهم. فس ٓن؟ وكتمته  ٔفعل ا ج وتصلّي قال له تخر  سّيدي ماذا 

ها كما كنت وتنفع النّاس د وتدّرس ف  لنّاس كما كنت في المسا
ثل، وخرج من يومه، ففرح النّاس بعودته ٕاليهم وٕالى  وتعّمر الّزاوية. فام

ربّه. لىدروسه وشاطه إ    ٔن التحق 
يخ شعيب الّدكالي الّصّديقي:  مع الّش

له ال تحتاج ٕالى بيان، فقد  يخ شعيب الّدكالي رحمه ا شهرة الّش
لما وحفظا وذكاء وفطنة.  له  ائب ا   كان من ع

ام  ن الّصّديقي بدكالة  ه ا ٔعجوبة  1296ولد بدار الفق ه، وكان 
ه  ن حز م ٔي خمس ٔجزاء،  في الحفظ. حفظ القرٓن كلّه ٕاالّ خمسة 
ك في  ن ما ة ا ٔلف د، و ّة في يوم وا ٔجروم دة، وحفظ ا في سنة وا
ٔشهر. واستكمل القرٓن  ليل في خمسة  يخ  م، والّش ّ ٔ عشرة 
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بع، ت الّس ش وبمصر، وتولّى إالمامة  لّروا ذ العلم بمّرا ٔ ثّم 
لحرم المكّيّ  اصبسنة  والتّدرس  ولّى به م  ثّم رجع ٕالى المغرب ف

ه محمد  شي ديث  ٔلف  ها وزارة العدلّية. وكان يحفظ مائتي  الية م
روي ٔ  لمغرب بحيث  ديث  ٓخر حفّاظ ال لفاهاشم المتقّدم. كما كان 

سن اديث النّبويّة  ٔ ليه وسلّم.ا له  له صلّى ا   ده ٕالى رسول ا
ٔو إالصالح ٕالى المغرب وشره  ّة  ٔتى بمذهب الّسلف وهو الذي 
ٓخر  له رحمه في  ّٔن ا ٔولياء. ٕاّال  لى ا كار  اربة البدع وإال وتظاهر بم
له عنه، فكان لقاؤهما لقاء  لي رضي ا ليفة البعق لّقاء مع ال اته  ح

ّي. ول لوّهاب لالّصوفّي  لوم البعق لمه لسطوة والية و ي قد خضع رغم 
لى صدق قولة سيّدي  بادلة مّما يدّل  هما محبّة عميقة م ٔت ب وش

له عنه: " ي الّدمراوي رضي ا الّسّر يخرق العلم والعلم ال محمد العرب
  ".يخرق الّسرّ 

ٔوساط  الن قد ذاع صيتهما في ا لقاء؟ كان الّر يف تّم ذك ا
شا بمدينة العلميّة والطر  ه وتّم لقاؤهما في دار  ار ّة في المغرب و ق

لميّة طيلة ثالثة  اورة  الية وم رة  هما مذا خريبكة صدفة، ودارت ب
ة الفاسدة والمعامالت والّزكاة  ك ٔ رة تتعلّق  م تناولت مواضيع كث ٔ
ٔمور، وبعد ذك التقى  ر ذك من ا ض والّسدل في الّصالة ٕالى  والق

ط.به    لّر
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ض في الّصالة.  ديث الق ٔهل ال يخ شعيب ك كان مذهب الّش
دا  ديثا وا د  ٔ ن قال الّدكالي: لم  ل ن الّر ر الموضوع ب ٔث فلّما 
ض  ة في الق ديثا كلّها صحي ن  دت ثالث ا في الّسدل وو صحي
ٔنت عندك  ٔحسن:  ديث. فقال له سيّدي ا ٔلف  ٔحفظ مائتي   ٔ و

ديثا في ال  ديثثالثون  كن عندك  ند ولم  ض وكلّها مضطربة الّس  ق
يخ شعيب هذا الكالم سكت  د صحيح في الّسدل. فلّما سمع الّش وا
ٔن  ٔستطيع   ٔ ه: و سّرح لحيته بيده ويتعّجب. فقال له الفق وصار 
ن  ٔ ة. فقال له:  ديث في الّسدل كلّها صحي ك ثالثمائة  ٔستخرج 

دها عندي في النّ  ٔ ابه:  ٔ دها؟ ف ٔتعرف  6خبةت ٔو إالصابة)، قال:  )
يخ شعيب   ر الّش ٔحفظها. فال يذ النخبة (إالصابة)؟ قال له: بل 
ر  ليه. فصار يتعّجب. ومّما زاده تعّجبا يذ ه  اب ٕاالّ وسرده الفق من الك
ٔنّه  ابه ب ٔ يف يحفظ كّل ذك ف ٔله  راجمهم، فس ديث ورواته و له ال

لّوح. ه كا ٔمام عي   راه 
يخ ثّم ا ر الّش از فصٔ نجّر بهما الكالم ٕالى ذ الم الح ار لفاهاشم 

ديث النّبوّي  ل ليه وينّوه بعلمه الواسع وحفظه  ي  يخ شعيب ي الّش
ٔتعرفه  ه:  ٔل الفق ذ عنه. ثّم س ٔ خر  ن؟ فقال: سيّدي حس ويف

                                                           

رلعله كتاب  6  ٔ ٔهل ا الن حجر  نخبة الفكر في مصطلح 
  .العسقالني
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ٔله بدهشة:  ذي. فس ٔعرفه، ٕانّه من تالم ذك؟ تال منلفاهاشم ٔ نعم  م
ل. فقال لهقال له: نع انية. ثّم حكى له ما تقّدم لنا ق : م، في الطريقة الت

له  ،  وا ّررها ثال ٔلفاهاشم،  ُسلم العلم ٕاّال  سّيدي حسن ٕانّه ال 
تّة من  ب الّس لك ا  ق افظا وم كلّما  لفاهاشم، فٕانّئ فٕانّي ما رٔيت 

ٔمامه ٕاالّ كتلمي ٔرى نفسي  ّى ال  ض ح ض ويُف ٔمامه يَف ر  ذلست  صغ
ره من العلماء  الست  ٔنّي ٕاذا  بة لما يقول، مع  ّس ل ّي  ّٔمِ ٔو ك تدئ  م
ذ عنك  ٔ نّه  ٔ ديث. وبما  لم ال لتّفّوق في  ٔراهم دوني ويدينون لي 

الم العلماء. ٔنت ٕاذن  ك ف ٔذعن    و
له  لمائها فقال له: وا يخ عن سوس و ه الّش ٔل الفق ّيدي س  ثّم س

ل ٔحّب ٕاالّ سوس و رودانت ال  ماءها، فٕانّي لّما سافرت ٕالى مدينة 
اري  شرح صحيح الب الما  دت  ٔعظم فو امعها ا لت ٕالى  د
ّى  ٔنصت ٕاليه فٕاذا هو يظهر العجب في درسه وتقرراته ح لست  ف

ّى  ٔشعر بنفسي ح ذتني رعشة ولم  صبعي تحت قلصتٔ ي  ٕ ذق
ٔنت. ثّم  وقلت: هاك  لماء ٕاالّ  اج قال سّيدي الشعيب كّل النّاس 

ن،  ٔهل سوس فٕانّهم ضعفاء مساك ٔوصيك ب يخ شعيب:  لّش ٔحسن  ا
اب الّدكالي:  ٔ هم؟ ف هم. وما رٔيك ف ن بهم وبعلمائهم وال تفّرط ف ا
دة وٕاقامة  ت العق ن وتث له فّرقهم في البلدان ٕالقامة الّد ّٔن ا ٔرى 

ّهم. ٔح زامهم، لهذا  حزمهم وال   العبادة. فما رٔيت 
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لي: ما رٔيك فَي وع  ٔل الّشيخ شعيب سّيدي البعق ند الفراق س
لك ٕاالّ   له ما م لمه وحفظه وقال له: وا لى  ٔثنى  سّيدي حسن؟ ف

تها يخرج  ٔينما ثق رة مملوءة عسال،  ب هاكمثل قربة  ٔنّها ا م ر  لعسل 
ٔقّره. والمعنى ظاهر. فع هي بذك العسل. فصّدقه و   ال ت

ٔعجب سيّدي ال لّشيخ شعيب رغم عيوبه ولقد  ٔحسن  اج ا
دمه، وكان ينّوه به ويحفظه ٕالى  ديث النّبوّي وي ٔنّه يحفظ ال ّه  ٔح و
ال  كّرر بصوت  له عنه في واقعة وهو  يخ رضي ا ٔن رٔى سّيد الّش

ليه وسلّم:  له  ٓمن بلسانه ولم يُْفض إالي قوله صلّى ا مان معشر من 
افظ ح ٕالى قلبه ال تؤذوا النّاس.  اضرن: هذا هو ال ل ه  قة فقال الفق ق

له عنه:  ازي. فقال سّيد رضي ا يخ شعيب فٕانّما هو م ّٔما حفظ الّش و
ّٔي شيء هو  يخ شعيب و افظ ال الّش ٔ هو ال افظ  ٔ هو ال نعم 

يخ شعيب،    ه.ا.الّش
ٔنّه كان يتعّجب من حفظ  ٔحسن مّرة  اج ا وحكى سيّدي ال

ٔل يخ شعيب مائتي  له عنهالّش يخ رضي ا ه سّيد الّش ٔ ديث ف  ف 
افظ ال الّشيخ شعيب ٔ هو ال الل:  عجّ ا. وقال له ب بت ه. قال: ف

له عنه. رة سّيد رضي ا   من 
رجع عن تنويهه ه ل لفق له عنه  ربية من سيّد رضي ا  قلت وهذه 

ه الميل ٕالى   ّٔسى به النّاس فال يصّح م ٔنّه قدوة يت ر بذك العالم 
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لت  ه، وكلّما  لى م ٔ ّٔن هناك من هو  ٔو ٕايهام  له عنه  يخ رضي ا الّش
ذة.   المرتبة اشتّدت المؤا

ن ما حكى سّيدي  ل ن الّر ومن مظاهر المحبّة التي كانت ب
يخ شعيب (وذك يوم  ٔنّه لّما مات الّش ٔحسن  اج ا جمادى  18ال

ٔولى ة ذك اليوم مك 1356ام  ا ط) رٔى صبي لّر كّل  و فيه 
يخ شعيب. ٔجرك في الّش له  ة من زليج داره: عّظم ا   زلي

  
يخ الحّي: ة وتطوان والّش لماء وفقراء طن  مع 

ب  ن التي ابتليت بها الطريقة والّس يخ الحّي من الف ٔلة الّش مس
ّاني. فٕانّه قام بحملة  ر الك ن عبد الك يخ محمد  في ذك هو الّش

َن كث لى الطريقة وفَ ن فضال عن  عشواء  انّي رهم را من العلماء الت
له عنه في  ٔنّه ينقل لهم كالم سيّد رضي ا ها وذك  سلخوا م فا
يخ الحّي. ولقد رّد  لى يد الّش كون ٕاّال  ّٔن الّسّر والوصول ال  الجواهر 

ر من العلماء.   ليه الك
ر،  لقصر الك ّرجمة  ٓونة، كان سّيد صاحب ال وفي تلك ا

رك ن فلن ٔم ه يحكي لنا ما وقع بلسانه كما حكاه سّيدي محمد ا
ة  ٔدرك فقراء طن يخ يوما فقال لي:  لّي الّش له: وقف  ي رحمه ا الفطوا
دت  ة وو وٕاّال محوت اسمك من ديوان الفقراء. فذهبت ٕالى طن
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ّٔن الطريقة لم  ن  ار القائل ن الك ب بعض المقّدم س نة  الفقراء في ف
ّٔي سّر  ها  يخ الحّي لم يبق ف يخ الحّي، والّش ّٔن الّسّر يبقى مع الّش

د اليوم. فمك ن يوما كلّها في البحث والمناقشة وكن تيو ٔربع ت معهم 
ٔسرارها، وكنت  استغرقت معهم ثمانية عشر يوما في صالة الفاتح و
لّوح المحفوظ، وليلة  ٔسرارها في ا ٔشاهد  ٔت الّدرس ٕاالّ و كلّما بد

دة في قضّية االٕ  لوم الطريقة وا د وعشرون يوما في  سراء، ووا
ٔسرارها.   و

 ٔ يخ الحّي في الطريقة؟ فقلت لهم:  ن الّش ٔ ومن جملة ما قالوا: 
ك شروط  ر ف له عنه، فقالوا: لم  يخ رضي ا ٔظهرت قّوة الّش هو، و
لوم الّظاهر والباطن  ة  ة. فقلت: ٕان كان شروط المشي المشي

لم بذك  ٔ  ٔ طن الباطن ف لباب. و ٔشياخكم والعرب  كم ومن  م
كلّم معنا في  ٔن تتكلّم معنا حسب عقولنا،  ريد  ك  له ف رك ا فقالوا 
ل حضرة  ٔن يد ٔراد  ّٔن كّل من  له  ٔيّدكم ا لموا  جوهر العقل. فقلت: ا
ن سيف  ٔن يجّردوه من كّل سالح، والعقل عند العارف الّسلطان ال بّد 

له. فقالو  ال. فقلت: العاّمة ال يصلح مع حضرة ا كلّم معنا في ال ا: 
 ٔ ال لهم و ٔحوالهم والعارفون ال  اّصة تملكهم  ٔحوالهم وال يملكون 

ه. ٔخوض ف هم فال    م
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ر من صالة الف د،افقالوا ٕانّنا نذ ٔلف في نفس وا  تح ستّمائة 
رونه كلّكم من  وهل استطعت ذك؟ فقلت لهم: ٕاّن كّل ما تذ

ره ربتي  ت ربتي ٕاليهم وقلت لهم: اسالتّضعيف تذ ن معوا. هذه. ف
ر صالة الفاتح. د يدنو من ربتي وسمعها تذ   فصار كّل وا

يخ. وبذك استطعت  َي رغبة الّش لَِبّ وٕانّما عملت معهم ما عملت 
ٔمرني  ٔعطيت لهم الطريقة كما  رفوا بخطئهم و بوا وا ّى  ٔخضعهم ح ٔن 

ه له عنه. وقد رٔيت م يخ رضي ا ركت الّش ٔنّي  ٔمورا عجيبة وذك  هم م 
د  ٔ د، ف دا بعد وا ٔفواههم وا ح  ٔف موا فقمت ٕاليهم وجعلت  ّى  ح
ّة سريعة  ف ك ٔربعة عشر لسا كلّها تتلو صالة الفاتح  د  في فم كّل وا

  ه.ا.غريبة ال يطيقها العقل 
ر  لقصر الك ه  ٔتوا الفق ها  لماء م ٔهل تطوان فٕاّن فقراء و ّٔما  و

ح وقا ٔنّه قال: ال يقع الف له عنه  اني رضي ا لوا له: بلغنا عن الّشيخ الت
ن هو في هذه الطريقة؟ فما ظهر  ٔ يخ الحّي. و لى يد الّش لمريد ٕاّال 
ها  كون ف ٔقّل ما  انية مملوءة بهم، و د. فقال لهم: ٕاّن الطريقة الت ٔ لنا 

س وثالثمائة من الجّن وهذا العدد دائما ها. فق ستّمائة من إال الوا: ف
د. فقال: ها ٔ ها  رت ما ظهر لنا م ابوه: ما  ٕاّن ما ذ ٔ ٔ ظهرت. ف

س  ة: فل ل ما قلت لفقراء طن ك شروطها. فقال: فقلت لهم م تتوفّر ف
ٔشياخكم في هذا الميدان، ي معكم من يضاه  كم وال من  ني اليوم م
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ك وفي له ف رك ا دان العلوم الظاهرة والباطنة. فقالوا:  لومك،  م
لى قدر عقولنا. فقال: لكم ذك. قالوا: ما هو  ٔن تتكلّم معنا  ك  ريد م
رغوث من  ل  سان ما دام عنده قدر ِر ّٔن إال لموا  اب: ا ٔ العقل؟ ف
زلة الّسيف في حضرة  ّٔن العقل بم له  ل حضرة ا العقل ال يد

ٔن يجّردو  لى الّسلطان ال بّد  ل  ٔن يد ٔراد  من  هالّسلطان. وكّل من 
ع من حضرة  ى ُطرد وُم ٔب ل ومن  كّل سيف فما دونه. فمن تجّرد د

ارج الباب والّسالم. له ويبقى مع عقله    ا
له والّصالة  ٔن تتكلّم معنا في الّزهد. فقال: الحمد  ريد  قالوا: 
ّٔن الّزهد حرام في سوق  له  ٔيّدكم ا لموا  له، ا لى رسول ا والّسالم 

هم فال ٔ م ن و ليكم. العارف ٔبدا والّسالم  ه    ٔخوض ف
ٔحوالهم  ال. فقال: العاّمة ملكوا  ٔن تتكلّم معنا في ال ريد  فقالوا: 

ٔحوالهم والعارفون ال  اّصة تملكهم  اقل ل لهم، بل هم مع ربّهم. العاوال
ٔحمق  زلت، والعاجز ا ٔينما  لكرم  ة  ّع المائدة الموضو ٔن يت غي له  ي

رح من موضع المائ ي في ال ي ّ لمائدة المرب دة وٕان ارتفعت. فالمراد 
يف تصل ٕالى حضرة ربّك،    . ها.الطريقة النّاصح الذي يعلّمك 
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ز" ديدة "تعريف و ن المختار مقّدم ال  مع العّالمة سّيدي ٕادرس ا
لي وال يعرفه. قال:  ه البعق لفق سمع  ٔنّه كان  له  ّدثني رحمه ا

ب المطر  وذات ليلة صلّينا في الّزاوية س المغرب والعشاء جمعا 
فّل،  د قام ي ر وا الغزر، ولّما انتهت الّصالة خرج الفقراء وبقي فق
ٔن يفوت وقت العشاء.  ٓن ٕالى  فلة ا ٔرسلت ٕاليه المؤّذن ليقول له ال  ف
لنّافلة. فقلت  اد ٕالى الّصالة فعاودته، فقال: نعم، ثّم قام  فقال: نعم، ثّم 

ٔعرض عن قّي.  لمؤّذن:  ن، فقال لي: ما نََعتني ٕاالّ بوصفي الحق اهل ال
س من العاّمة. فجئت ٕاليه  ل ل ه ذك قلت: هذا الّر فلّما سمعت م

بسّيدي، هذا الوقت الذي بعد الجمع  وقلت:  فلة المطر ال  س
ٔلته:  ما. فس ٔ مسافر ولست مق ّني  ٔعرف ذك ولك ه. فقال لي:  ف

له ف من رك ا ٔلته: من الدّ ٔنت  لي. فس ٔحسن البعق ٔ ا ار ك؟ فقال: 
ه بحرارة، وقلت  انق ّى  ك ح ٔتما ليه ولم  البيضاء؟ قال: نعم. فسلّمت 

ٔسمع  ليك فسامحني. عنكله: كنت  ٔتعّرف  ّني لم    ولك
ر  ٕالىثّم ذهب معه ٕالى وليمة ولّما رجعا  ت  في المذا ة الب

ٔواصر المحبّة وبع هما  ه وتوّطدت ب ة، ا كتبهث ٕاليه الفق لمطبو
ي المّدة عن هذه الحكاية. ازه فقد طالت ب ٔ ٔنّه    والغالب 
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رج القاضي: ٔحمد سك ه العّالمة سيّدي   مع الفق
لمحبّة واال ّسمة  ن م ل ن الّر رف  رام، ٕاذكانت العالقة ب يع

ّساع المعرفة في الطريقة  لفضل والعلم وا ٓخر  هما ل د م كّل وا
ٔسرارها. اطة ب   وإال

هم ه بمدينة سطات ودارت ب رج في ب لي القاضي سك ا زار البعق
قول من  ٔنّه م رها المبغضون حول الجواهر و ٔ اقشات حول قضا  م
ه وجهة نظره  ّن الفق ٔحمد وفي قضيّة القاضي الجوهري. ب المقصد ا

لّدالئل العقليّة وال  لقاضي ووّضح له ذك  ن    رعّية.شّ في الموضو
ن بما يتعلّق بقضيّة  ٔم فظ لنا تلميذه سّيدي محمد ا ولقد اح
ّٔن هذا القاضي  إالمام الجوهري وملّخصها كما في الجواهر مفادها: 
سل في النّيل وحمل  ابة فخرج ليغ ليه ج الجوهري المصري كان 
ٔثناء  سل. و لفّران وذهب ٕالى النّيل ليغ ٔعطاه  ز داره ٕالى الفرن، ف
زّوج  ل بغداد و ها د ٔو غفوة قليلة رٔى نفسه ف نة  الغسل وقعت له ِس
ٔفاق  ن. ثّم  ه بها سّت سن ٔوالد ودام زوا ّدة  ٔنجبت له  مرٔة  بها 
ر  ٔ زه ورجع ٕالى داره ثّم  ذ  ٔ ٔكمل غسله، ثّم ذهب ٕالى الفرن و ف
ٔوالدها اءت المرٔة البغدادية ومعها  ه بما وقع له. وبعد شهرن   زوج
نه  ن تعرف ٔ ٔل عن داره. فقالوا لها: من  س ٔل عن القاضي الجوهري  س
ٔوالده. فقالوا لها: ما خرج  ه وهؤالء  ٔ زوج ٔنت من العراق؟ فقالت:  و



77 
 

لهم وقال  ٔد ٔوالده ف ح لها عرفها وعرف  من هنا. فدقّت الباب ولّما ف
ك ها رت  ه المصريّة: المرٔة التي ذ ٔوالدها لزوج اءت ب   .هي قد 

ٔولياء  رامات ا ب  د من العلماء في  ر وا رها  وهذه الحكاية ذ
ر  كرها كث ٔ ّى  ّرت العلماء ح ٔغربها، وقد  ٔعجب القصص و وهي من 

رج. لي وسك ها العالمان البعق ر ف هم، وهي التي تذا   م
ٔي  ة المقّدمة،  ح رت من  رج: ٕان سلّمنا ما ذ قال العّالمة سك

رها مقّدمة الجواهر، فإ  ٔسلّم قضيّة القاضي إالمام الجوهري التي ذ نّي ال 
يخ في الجواهر لماء فضال  7الّش كون  ٔن  فٕانّنا ٕان سلّمناها ال يصلح 

ٔوالد؟ ويف  ي ل ن، وبماذا نفّسر الفرق الّزم كون من العارف ٔن 
هم؟ ي ب ى تّم تعليمهم؟ وما هو الفارق الّزم   وم

ٔسلّم كّل   ٔ ه:  له ع فقال له الفق ر سّيد الّشيخ رضي ا نه ما ذ
اال.   ولو م

ّى ئ فقال له: إ  ٓن ح ك الّدليل ا ٔحّب م لّدليل ولكن ال  ي 
قا.   تبحث بحثا دق

ٔن تقوم من مقامك.  ل  لّدليل ق ٓتيك   ٔ لي:    فقال له البعق

                                                           

ٔمور المدسوسة  7  ّٔن هذه الحكاية من ا رج يصّرح ب وكان القاضي سك
  في الجواهر
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ام في  ل مائة  ّ يف س ثّم قال له: ما تقول في قضيّة عزر؟ 
ٔدا.نصف يوم؟  ٔي  ّٔول النّهار ه ( ٔماته  ٔنّه  ام في نصف يوم  ل مائة 

ٓخر النّهار). اه كان  ٔح ل وسلّم. ولّما  رج وقعد وق   فقام العّالمة سك
اج  له الكرسيفي عن سّيدي ال اج عبد ا وحكى لي سيّدي ال
ٔنت  ٔتنكر هذا و ٔخرى:  ٔو في مّرة  ٔنّه قال له في هذه المرة  ٔحسن  ا

ٔله الع ل ذك؟ فس ك م يف وقع  رج:  ن؟ سيّدي حس ّالمة سك
ك بعد صالة الّصبح ثّم نمت فرٔيت  قال: لّما كنت بفاس رجعت ٕالى ب
س تعرفهم  ٔ ت ب ٔيت مد والتق ٔشهر ور ٔنّك سافرت ستّة  في المنام 
يف لم تحمدي  لفطور قلت لها:  ك توقظك  ٔتت زوج ٔضافوك، ولّما  و

ك لّسالمة فٕانّي كنت مسافرا. فقالت  كن مسافرا بللي  نمت  : لم 
ريح.  س م ل ٔتى من الّسفر و ٔنّه  بعد صالة الّصبح. وكان هو يظّن 

د  فقال: عندك الحّق  ٔ سيّدي حسن، وهذه الواقعة لم يعلم بها 
ي.   ري وزوج

ليل في  رج وقضوا ا ه سك ٔحسن مّرة الفق اج ا وزار سيّدي ال
ٔخرج الية، وعند الفراق  لوم  رة في  ٔوراقا م المذا رج  ن العّالمة سك

لبابه وقال:  ل  رتك دا ّٔن مذا بت معي ذه  سّيدي حسن ال تظّن 
فظ بها. سدى وضاعت، فها ٔح ٔوراق  لة في هذه ا ّ   هي مس
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ّن وجها  الة تب له جمعها في هذه الع ّسر ا هذه بعض الوقائع التي 
 ّ لي الفّذة والمختلفة رب ا ال يعرفها مٓخر من وجوه شخصيّة العارف البعق

دمة  وحرصتالبعض.  رهم  اضرن و ر بها ساداتنا ال ٔ ٔن  لى 
لّو  لى  ه وراماته التي تدّل  اق اسنه وم لهذا الجناب الكريم وشرا لم

له عنه. لما وطريقة رضي ا   مقامه 
ٔقّر  رف و ٔ ي ٕاليه من هذا العمل  لى ما وفّق له  ٔحمد ا وٕانّي ٕاذ 

ما ك  ّسرت لي جمع هذه ٔنّه ال فضل لي ف ه ٕاّال القدرة إاللهيّة  ت
له  يخ رضي ا يّد ولموال الّش فع بها المحبّون لهذا الّس المعلومات لي

الها. ه ور   عنه ولطريق
لّيلة المباركة هي التي  ٔن هذه ا ٔذكّر الجميع  ٔن  ٔوّد  ل الختام  وق

ن سنة بعد وفاته. وقد ت  رى العطرة ستّ ها صاحب الّذ ت ل استكمل ف قّ
اته  رهم في ح ٔ له عنه  ٔنّه كان رضي ا اّصة تالمذته  ٔفراد من  عن 
لومه وكتبه  ن سنة بعد وفاته، فسيظهر سّره وتظهر  ٔكمل ستّ ٔنّه ٕاذا 

له عنه. راماته رضي ا   ٔو كما قال، وهذا من 
ايل  ٔت م الة بحول إ وقد بد ستحّق ال م شارة التي  از هذه ال ن

له فوق ما يُتصّور، لوج ا وب سيخرج  راثه المك ّٔن  ن  لى يق ود وٕانّي 
ٔو  ّراث المعروف  قا، سواء ال لميّا وتحق شر ويُدرس ويُعتنى به  ويُ

يان وإالهمال. ّس   الذي في طّي ال
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ٔي يوم  لّيلة  ل هذه ا رى المئويّة  4وق لّت الذ شّوال الماضي 
ٔفراني رضي ا ن ا اج الحس ر سّيدي ال ه عنه للوفاة القطب الك

ربّه يوم  ام  4الذي لحق  ّرجمة 1328شّوال  ، وهو شيخ صاحب ال
  كما هو معلوم.

لنّتاج العلمي  لماء الطريقة  ٔن يعتني  ٔرجو بهذه المناسبة  و
قا ودراسة وطبعا  له عنهما تحق لّفه هذان العالمان رضي ا الّضخم الذي 

ا ازاتهما العجب الع العلوم  ب منوشرا. ففي كتبهما ورسائلهما وٕا
ق م ٔيّده بتوف رته و له بص ح ا اطها َمن ف   ه.والمعارف التي يمكن است

ٔدعو ٕالى اال ٔزال  ٔكاوٕانّني دائما كنت وال  راث كّل  كّل  ر عتناء 
ات المؤلفات والف  ن. فهناك م لص نا الم قّف الطريقة وهي رغبة كّل م

اّصة  ت ال ع في رفوف وصناديق الخزا ئق تق ظر من  والعاّمةالو ت
يان سواء في  ّس ينفض عنها غبار إالهمال وينقذها من ظلمات ال

ٔو في كّل بلدان العالم إالسالمي.   المغرب 
كّل  د  ل وا ر دة  ٔن نقوم وقفة وا رهم  ن و قّف فعلينا كلّنا م
ر  اء ذ ح ٕ نا  ي طريق يّة ومعنويّة لنحي ما لدينا من ٕامكانيّات ماّديّة وتق

روا لنا  لمائها ر ذك. فقد  ٔعمالهم ثقافة وسياسة و راز  الها وٕا ور
ليه وشره وٕاشاعته في كّل  رصيدا هائال نتحّمل مسؤوليّة الحفاظ 
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بون  رتدع المبطلون والمر وا ٕايما ول ٓم ن  زداد الذ ٔقطار العالم ل
ن في قلوبهم مرض.   والذ

از العظيم في هذا  اال مشرقا ومشّرفا وهو إالن ٔعطيكم م و
ادهم وتعاضدهم  ّ ت المضمار الذي قام به ٕاخواننا السنغاليّون 
راث الطريقة،  ٔعظم  د  ٔ وساندهم في اندفاع جماعي فريد ٕالنقاذ 
اج عمر الفوتي رضي  ليفة سيّدي ال اهد ال وهو خزانة السلطان الم

له عنه، التي تضّم ا  ئق، والتي اغتص ا ب والو ٔنفس الك بتها الف من 
ٔواخر القرن التّاسع عشر.  لّت بالد مالي في  الّسلطات الفرسيّة لّما اح
اعها ٕالى  رداد تلك الخزانة وٕار لغا هائال الس فقد تجنّدوا وجمعوا م
ل العظيم.  ر ذك الّر ٓ رها من  را يضّمها و ب السنغال وبنوا لها معهدا 

ٔعطوا  رة ٕالخوانهم و انية ودرسا و اال مشّرفا لٕالخوة الت بذك م
كّل بلد. ن  انّي   الت

ّز  دمة هذه الطريقة المشّرفة التي نع لهم ل انه م له سب ا ا وفّق
ها سّيد الّشيخال لى محبّة صاح ليها و ساب ٕاليها ونتمنّى الثّبات   ن

ي له عنه. وقد كان العارف القطب سيّدي العرب ائح ن السّ  رضي ا
رة الّضريح  ريد الّسفر ٕالى مدينة فاس لز ر  ه فق ٔ له عنه ٕاذا  رضي ا
ول والثّبات  له الق للت فاطلب من ا ٔنور، يقول: ٕاذا  ٔحمدّي ا ا
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لى محّبة  ا  الة كنّا وثّب ّٔي  لى  ن  ول ن المق له من المحبوب جعلنا ا
ن ٓم هما لنا  ّ له عنه وصحبته وث   .سّيد رضي ا

اتم لما سبق  لق وال ٔ لى سّيد محمد الفاتح لما  لهّم صّل  ا
له حّق قدره  لى  م و لحّق والهادي ٕالى صراطك المستق صر الحّق 

  ومقداره العظيم.
  

له به   عبد ربّه محمد االمزالي لطف ا
ابه ٔح ٔوالده وكّل  ٔهله و   .وب
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