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  الحزب السيفي 

رجَ  زب المُ للمت بعة: الح زاب س مم أح زب  ،)١(طلس واقي، الح زب ال الح
ذلل د عين  .التضرعي، الحزب السيفي، حزب اللطف، حزب البسط، حزب الت وق

  ذكر الحزب السيفي. لىلقراءتها أوقاتا مختلفة، وسأقتصر هنا ع

ه :  ي مقدمت ه ف ال عن د ق الى ((وق داء هللا تع ريد أع رأ لتش ه يق وله إن داء رس وأع
ود سماوية،  يهم بجن الكفرة المتمردين، ويقرأ بنية هزم جيوش الكفار، ورد الكرة عل

  . ))]٨٤.[ النساء: }عسى هللا أن يكف بأس الذين كفروا وهللا أشد بأسا وأشد تنكيال{

ه: ال عن ا ق ه(( كم ة قراءت ارة :إن كيفي ى طه ارئ عل رأه الق ة  ،أن يق ديم التوب وتق
ى يصلح دي نجواه سيد االستغفار النصوح حت ين ي دم ب م  وهو: ؛للشفاعة، ويق الله

ي ت رب ت ،أن ه إال أن ا  ،ال إل دك م دك ووع ى عه ا عل دك، وأن ا عب ي وأن خلقتن
اغفر  ذنبي ف وء ب ي، وأب ك عل استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمت

ت. ذنوب إال أن ر ال ه ال يغف ي فإن دمه ل بيح ق الة التس دم ص اء أن يق رأ  .اوإن ش م يق ث
الة، صلى هللا  الفاتحة، وثالثا من اإلخالص ويهديها لروحانية حضرة صاحب الرس

  تعالى عليه وسلم وعلى آله، ويستحضر روحانيته العظيمة القدسية.

  )٢(يان فيه وتعجب البصراءــ  ــ   كل أمر تعنى به تقلب األع

ول:  م يق اد{ث ير بالعب ى هللا إن هللا بص ري إل وض أم ا}وأف رة ]٤٤فر: .[ غ ى عش ، اثن
رة اك ،م اء أو تب طرار وبك ار واض كينة ووق وع، وس ات وخش رع بإخب م يش  ،ث

عفنا در األول وض ل الص وة أه عفه، وق الم وض اؤل اإلس ر تض وة  ،ويستحض وق
الل ـفإن هذا االستحضار ربما ينتج ل ؛إيمانهم وضعف إيماننا ه بعض اضطرار وإق

ة والشغل بم ات والعزل دي من الشهوات والمخالف ول الحق وهو يه ى، وهللا يق ا يعن
  .))السبيل

  وفيما يلي نصه :

بسم هللا الرحمن الرحيم، والسالمان على الرؤوف الرحيم، وآله وصحبه عدد 
  كماالته

رجيم ديم، من الشيطان ال م { :أعوذ با العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه الق أل
بيل هللا تر إلى المأل من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالو ي س ل ف ا لنبي لهم أبعث لنا ملكا نقات

د أُ أن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا وما لنا إقال هل عسيتم  ي سبيل هللا وق ل ف ا ال نقات خرجن
المين يم بالظ نهم وهللا عل يال م وا إال قل ال تول يهم القت رة: }من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عل .[ البق

٢٤٤[.  

                                                            
األحزاب  أما، باعتناء الدكتور حمزة الكتاني، ١٤١٦طبع الحزب المطلسم طبعة عصرية سنة  )١(

  فهي مطبوعة على الحجر. ؛األخرى
 :وهي في االصطالح …المفاخر العلية" األحزاب بقوله : ابه الشاذلي في كتعياد عرف ابن  -      

واستنتاج  ،وطلب الخير، والتعوذ من الشر ،مجموع أذكار وأدعية وتوجهات وضعت للذكر والتذكر
  .١٤٢المرجع ص :  مع جمع القلب على هللا. ،المعارف، وحصول العلم

  .التي مطلعها: ،من همزية البوصيري المشهورة ٤٠٢البيت رقم  )٢(
  اءـــاولتها سمـــسماء ما طيا       كيف ترقى رقيك األنبياء

  )١/٧٧(المجموعة النبهانية      
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  قدير على مايريد.

اء { تلهم األنبي الوا وق ا ق اء سنكتب م ر ونحن أغني لقد سمع هللا قول الذين قالوا إن هللا فقي
  .]١٨١.[ آل عمران: }بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

  قوي ال يحتاج إلى معين.

ال ة فلما كُ وألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزك{ يهم القت تب عل
وال  إذا فريق ال ل ا القت ت علين م كتب ا ل الوا ربن ية وق منهم يخشون الناس كخشية هللا أو أشد خش

ى وال ت ن اتق ر لم رة خي ل واآلخ دنيا قلي اع ال ل مت ب ق ل قري ى أج ا إل ـُ أخرتن يالـ .[ }ظلمون فت
  .]٧٧النساء: 

  قهار لمن طغى وعصى.

دقُ تُ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فَ اواتل عليهم نبأ { م يُ بل من أح ال قَ تَ هما ول ن اآلخر ق ل م ب
  .]٢٧.[ المائدة: }ألقتلنك قال إنما يتقبل هللا من المتقين

  قدوس يهدي من يشاء.

ل أف{ ل هللا ق ن رب السموات واألرض ق هم اتقل م ون ألنفس اء ال يملك ه أولي خذتم من دون
ور أم جعل ات والن توي الظلم ل تس ير أم ه ى والبص توي األعم ل يس ل ه را ق ا وال ض وا  نفع

ار د القه .[ الرعد: }شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل هللا خالق كل شيء وهو الواح
١٦[.  

  قيوم يرزق من يشاء.

ا عظيم .يا عظيم .يا عظيم .يا هللا ة رهْ جْ وِّ تَ  ؛ي ا بتيجان هيب ة عَ ن ة جالل مُ ظَ ب وتي
ار من عَ  ا جب دك، وال شيطقهر كبرياء جبروتك، حتى ال يقدر علين دان مَ بي وال  ،ري

  .)١(رفَ نْ ضَ شانئ جريء غَ 

ك بتجليات قهرك الفاتك، وبطشِ م قصم اللهأو اوم، وجبروتيت ك الذي ال يقاومه مق
ع العَ  ا جمي ي جانبه محل ف ي تض اتمُ ظَ الت ات والقَ بُ هَ والرَ  )٢(وتي ع هْ وتي ات جمي ري
  ظهور األعداء ومريدي كيد اإلسالم.

ار يُ ــِّ طــُ ق{ ن ن ن َصعت لهم ثياب م يمب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ف ا ف ه م ب
وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .]٢٢ -  ١٩.[ الحج: }الحريق

ـَ ثط عليهم أَ اللهم فواعل فاتكات الدوائر، وابسُ  رْ دِ وأَ  رانِ  راتــ اء  غضبِ  ني كبري
اتَ  عُ ـَـجنْ التي ال يَ  ش انتقاماتكمحيطات بطْ  ة وال حصن فيها خ م وال دروع، وال وقاي

يهمُ وال ِح ر عل ةَ  رز، وأمط ة المختلس ة الناري ارين  األرواح الخبيث ول الجب عق
رئين، وألبِ  اغين والمتج ردين والط بهُ ْسوالمتم وط { :م جالبي ك س يهم رب ب عل فص

ذاب ر: }ع د{، ]١٣.[ الفج ار عني ل جب اب ك نم ويُ  .وخ ه جه ن ورائ ديدم اء ص ن م قى م  .س
يظ .يتجرعه وال يكاد يسيغه ه عذاب غل .[ }وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائ

                                                            
  ، وهو اسم من أسماء األسد.غضنفر : الجافي الغليظوالشانئ : مبغض،  )١(
  .العظموتيات: الكبر )٢(
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راهيم:  ه {، ]١٧ -  ١٥إب ن أخذت نهم م با وم ه حاص لنا علي ن أرس نهم م ه فم ذنا بذنب ال أخ فك
ا وت: }الصيحة ومنهم من خسفنا به األرض ومنهم من أغرقن اعتِ {،  ]٤٠.[ العنكب لوه خذوه ف

  .]٤٨، ٤٧.[ الدخان: }بوا فوق رأسه من عذاب الحميمثم صُ  .إلى سواء الجحيم

به ما في بطونهم  رُ هَ صْ يُ  .ب من فوق رؤوسهم الحميمصَ عت لهم ثياب من نار يُ ــِّ طــُ ق{
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود
  .}الحريق

رب  روج مُ وخ ون زرود ب م دور حص ا يَّ َشالله لطين علين انع المتس دات مص
ت ار الف ارة ن نهم نبإث ا بي وال فيم ورهم، وَض دّ ورُ  ،واأله ي نح دهم ف م عْ كي  ،رأيه

اجئهم بالنك ولهم. وف ور عق م ن ف الله ـَ واكس دَ ـ وارق والص ى ال بات والط مات، حت
و يشتغلوا بغير ما أثاروه علينا، المواجهةُ  ر السيء إال {ا، لهم أنى توجه ق المك وال يحي

  .]٤٣.[فاطر: }بأهله

  اللهم عليك بهم فإنهم ال يعجزونك.

ى جْ وتوّ  ا وشهادة، حت اتر القاصم غيب تقم بسيفك الب نا اللهم يا قهار يا جبار يا من
ا سيفال يكيدَ  دة إال رد عن ـُ نا حاسد بمكي دتهمـ اطع مكي م ،ك الق م نعل ذلك أو ل ا ب  ،علمن

  .]١٤. [ الفجر : }إن ربك لبالمرصاد{

ذي .يا عزيز .يا عزيز ع ال ع الرفي ا بعزك المني ز أعزن ى  ،ليطاوَ  ال يا عزي حت
در مِ  وق الب ا ف ل لن ادا، ُو◌َ تجع ا ِشَهته ا يَ يء لن ل لن الحة تجع اال ص اء، وأعم ما وثن

  الجوزاء تحت يدينا وسادا.

ُ فأما ثمود ف{ ةأوأما عاد ف .هلكوا بالطاغيةأ بع س .هلكوا بريح صرصر عاتي يهم س خرها عل
ام حُ  ة أي ال وثماني ـسلي ا صـــــــ وم فيه رى الق ـوما فت ةــــــ ل خاوي از نخ أنهم أعج ل  .رعى ك فه

  .]٧ -  ٥. [ الحاقة: }ترى لهم من باقية

ار يُ ــِّ طــُ ق{ ن ن يمَصعت لهم ثياب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ب من ف ا ف ه م ب
وا عذاب كلما  .ولهم مقامع من حديد .والجلود أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

م  ر الله الثَأَ وأظه ام واله ؤس واالنتق ول الب وار كرات حل م والب ى: . به بمقتض
وهذوه فغُ ُخ{ يم َص .ل م الجح لة ذَ  .لوهث ي سلس م ف لكوهرعُ ث ا فاس بعون ذراع ا س ة: }ه .[ الحاق

ل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم ن{، ]٣٠ أنهم أعجاز نخ اس ك زع الن حس مستمر، تن
ر ر: }منقع ع ويُ  مُ زَ هْ يُ َس{، ]٢٠، ١٩.[ القم ون الدُ وَ الجم ـُ بل اعة  .رـ دهم والس اعة موع ل الس ب

وا مس  .رعُ إن المجرمين في ضالل وسُ  .أدهى وأمر ى وجوههم ذوق ار عل ي الن يوم يسحبون ف
قر ر: }س د{، ]٤٨ – ٤٥. [ القم يحة واح يهم ص لنا عل ا أرس يم المحتإن انوا كهش }.  رظة فك

دهم {، فذرهم  حتى يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون ]،٣١[القمر:  يوم ال يغني عنهم كي
م يُ  يئا وال ه ور: }روننَصش ل{، ]٤٦. [ الط ذ للمك فوي ـيومئ وض  .ذبينــ ي خ م ف ذين ه ال

نم دَ عُّ دَ يوم يُ  .يلعبون ار جه ى ن ـور: }اّعون إل ذناه و{، ]١٣ -  ١١. [ الطـ ذناهم فأخ وده فنب جن
يَ  ي ال و مُ ف يمم وه يهمُ  .ل لنا عل اد إذ أرس ي ع يم وف ريح العق ه إال  .ال ت علي يء أت ن ش ذر م ا ت م

  .]٤٢ -  ٤٠. [ الذاريات: }جعلته كالرميم

   مرات). ١٠}.(ءوْ عليهم دائرة السَ {
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وم {، ]٦. [ الفتح: }ب هللا عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراوغِض { فارتقب ي
  .]١١، ١٠. [ الدخان: }يغشى الناس هذا عذاب أليم مبين  السماء بدخانتاتي 

  مرات). ٧(.]١٢. [ الدخان: }ربنا اكشف عنا العذاب إنا مومنون{

ذابك  اتهم بع مهم وآالت حرك م وش ارهم وأذواقه امعهم وأبص م مس ر الله وعم
  .)١(الواصب، تتلوه البطشة الكبرى إلى أن تلقيه في أمر مريج

ار يُ عــِّ طــُ ق{ ن ن يمَصت لهم ثياب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ب من ف ا ف ه م ب
وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

يهم ُش م عل ل الله وال وأرس تن واأله ار الف ا ن اروا علين ا أث ار كم ن ن واظا م
انهم وعن شمائلهم ،يهم ومن خلفهموالتشويشات، من بين أيد وقهم  ،وعن أيم ومن ف

يمن - واسقهم اللهم  .ومن تحتهم ا مه تقم ي ا من ار، ي ا جب بطش ي ر  -  يا شديد ال ن أث م
اءهم، ئوة مكرك الخفى بأعاديك وأعادي أولياـــْ طغضب سَ  ا فقطع أمع اء حميم ك م

ونهم ت ن ك م م يط به ا يح ع م ـَ فـــْ لـــَ م م  حُ ـ ار وه وههم الن الحون، وج ا ك وإن {فيه
اء كالم اثوا بم تغيثوا يغ ـْ هـــُ يس وهـ وي الوج ف: }ل يش تهم { ، ]٢٩. [ الكه ا نع م م وا أنه وظن

بوا فأتاهم هللا حصونهم من هللا م يحتس ث ل الحق {، ]٢. [ الحشر: }من حي يحة ب فأخذتهم الص
  .]٤١. [ المؤمنون: }ثاء فبعدا للقوم الظالمينــُ فجعلناهم غ

  تضى :م بمقهُ هْ وواجِ 

ار يُ ــِّ طــُ ق{ ن ن يمَصعت لهم ثياب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ب من ف ا ف ه م ب
وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

ادع ِح ايد مخ د مص ل مكاي ن غوائ م م ا الله ن دروع هِ لِ يَ واكألن دعهم بحص م وخ
ت كلمات ماء، وأن ي الس ي األرض وال ف يء ف ا ش ر معه ي ال يض ات، الت ك التام

ع  الءة حفظ صون صيانة مالذِ سنا اللهم بحصن كَ واحرُ  .السميع العليم سترك المني
دة شي ا مكي ذ فين ى ال تنف زخارف  )٢(ةذة شعبطنالعزيز الشان، العظيم السلطان، حت

ا من سطوة قذف اللهم في قلوبهاأباطيل شياطين اإلنس والجن، و ا أتيتن م الرعب مم
اج برهانِ ة ت ة عظموتي ة جبروتي ذي قهر مجد فخر عز كمال سلطانك، وعظم ك، ال

ة ة والعناي ه أهل كهف الرعاي ت ب ين  ،توج ن ب ت م ى جعل ادة والصيانة، حت والمج
دي م داؤي م س ن خلفه دا، وم رون ط ،ذيهم س م ال يبص يناهم فه ـُ فأغش  قَ رُ ـ

ـُ الم ات والمـ اتخادعات والمقارض رُ )٣(قارص ن أم ا م ون، ي اف والن ين الك  .ه ب
  أطفأها هللا. .أطفأها هللا .سبحانك سبحانك، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها هللا

  .)مرات ٧يا خيل هللا اركبي..(

ار يُ ــِّ طــُ ق{ ن ن يمَصعت لهم ثياب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ب من ف ا ف ه م ب
وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

                                                            
  .مريج : مضطرب )١(
  .المشعبد : الهازئ كالمشعوذ )٢(
  .الكلمة المؤذية :أي ؛المقارصات : من القارصة )٣(
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ا أخاف وأحذر هللا أكبر. ذي  .هللا أعز من خلقه جميعا، هللا أعز مم ا ال أعوذ ب
ه اءال إله إال هو الممسك السم الن )١(أن تقع على األرض إال بإذن دك ف ، من شر عب

  وأتباعه وأشياعه من الجن واإلنس. ...

اركا ز ج اؤك، وع ل ثن رهم، ج ن ش ارا م ي ج ن ل م ك رك ،لله ه غي  ٣.( .وال إل
  .)مرات

وق   ق ف ون، تخف ظ والص ز، والحف د والع ات المج ات راي م خافق ل الله واجع
  هامات رؤوسنا أنى توجهنا

ول{ ا الرس ت واتبعن ا أنزل ا بم ا آمن ران: }ربن دنيا { .]٥٣. [ آل عم ذه ال ي ه ا ف ب لن واكت
ا رة إن ي اآلخ نة وف كُه حس راف: }دنا إلي ـُ وال ت{، ]١٥٦. [ األع داء تْ مِ شْ ـ ا األع . [ }بن

راف:  ُ{ .]١٥٠األع بحوا ال ت اكنُ فأص اف: }همرى إال مس ر، خَ ]٢٥. [ األحق  تْ بَرِ ، هللا أكب
   .)٣(]١٧٧. [ الصافات: }رينفساء صباح المنذَ {. إنا إذا نزلنا بساحة قوم )٢(رْيبَ خَ 

ع  ماء أن تق ك الس ذي يمس وذ بال ق أع ا خل ر م ن ش ه، م ى األرض إال بإذن عل
دهم  رْ دِ وأَ  .ات الشياطين وإلقاءاتهمثَ فَ وذرأ، ومن شر نَ  دوائر مكاي ار ب ا جب يا عزيز ي

ارات وائل غ ل ص ر فواع ا دوائ ـلكوجعلن ـم الكـــــ ـرة عليهـــ  ةمقدم مــــــــ
  .]٨٨.[ النساء: }واــــبــــــهم بما كســــــوهللا أركس{يوش ــــــج

ار ــِّ طــُ ق{ ن ن يم بَصيُ عت لهم ثياب م هم الحم وق رؤوس ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .من ف ا ف ه م ب
وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

ا، حسبنا هللا بُ سْ حَ  ن نا هللا لديننا، حسبنا هللا لما أهمنا، حسبنا هللا لمن بغى علين لم
ألة، دَ سَ حَ  د المس بنا هللا عن د الموت، حس نا، حسبنا هللا لمن كادنا بسوء، حسبنا هللا عن

ه  و علي ه إال ه بنا هللا ال إل راط، حس د الص بنا هللا عن زان، حس د المي بنا هللا عن حس
  توكلت وإليه أنيب.

ي  وأثخنِ  ا ف س فواعله اعلهم، واعك اللهم كاهل صناديد دواهي سحرة رؤوس أف
ات هِ يَن عصا ِت◌ْ زمِ أو فاعلها، ة من  مُ ِهمِ مَ ار توجه م فعل ذ له ى ال تنف الشريرة حت

  ظات.ظة من اللحَ ـالفعالت، في لح

  مرات).  ١٠( حسبنا هللا ونعم الوكيل.

د ار عني ا وخاب كل جب ك  .وال حول وال قوة إال ب م إن اإلسالم أصبح من الله
ا، وع ه وعلين ك علي أتمم نعمت تر، ف ة وس ة وعافي ي نعم دنيا ف ي ال ترك ف ك وس افيت

يم. و رش العظ و رب الع ت وه ه توكل و علي ه إال ه بنا هللا ال إل رة، حس م أفواآلخ ص
ي  ،باسَ  رى أزرار جموعهم، وشتتهم أياديَ عُ  ا ف ة يسطون به م قائم وم له حتى ال تق

ه .يد هللا فوق أيديهم{وقت من األوقات،  ى نفس ا ينكث عل تح: }ومن نكث فإنم ، ]١٠. [ الف
رة: }كهم هللا وهو السميع العليمفسيكفي{ بك {، ]١٣٧. [ البق إن حس دوا أن يخدعوك ف وإن يري

ال: }هللا اس {، ]١٦٣. [ األنف م الن ال له ذين ق اس ال زادهم إن الن وهم ف م فاخش وا لك د جمع ق

                                                            
  .جـحـسورة ال ٦٥اآلية  }ويمسك السماء أن تقع: {إشارة إلى قوله تعالى )١(
هـ أنظر صحيح البخاري باب غزوة ٧) كلمة قالها النبي صلى هللا عليه وسلم عند فتح خيبرسنة ٢(

  ..  .٢/٦٠٣برخي
  }.فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين: {سورة الصافاتمن  ١٧٧اآلية  ) قال تعالى في٣(

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ١٣٤

ل وا  .إيمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكي وء واتبع هم س م يمسس ل ل ة من هللا وفض انقلبوا بنعم ف
وان هللا ران: }رض م ن{، ]١٧٤، ١٧٣. [ آل عم ـُ ث ا نَ ــ المين فيه ذر الظ وا ون ذين اتق جي ال

ي ال يجاوزهُ ]٧٢. [ مريم: }جثيا ات الت اجر من  رٌّ بَ نَّ ، وأعوذ بكلمات هللا التام وال ف
  شر ما خلق وذرأ وبرأ.

  رجــذرعا وعند هللا منها المخ       تىـــــيق لها الفــولرب حادثة يض
فرجت وكان يظنها ال           ملت فلما استحكمت حلقاتهاك             

  )١(رجـــــتف
ار يُ ــِّ طــُ ق{ ن ن يمَصعت لهم ثياب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ب من ف ا ف ه م ب

وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

ن الضالين، د اللهم وواشدُ  اد المتمردين م و والعن ل من زُ فنُ{طأتك على أهل العت
  .]٩٦ -  ٩٣. [ الواقعة: }فسبح باسم ربك العظيم .إن هذا لهو حق اليقين .جحيم ةُ يَ لِ صْ حميم وتَ 

ل{ ك بأصحاب الفي ل رب ي تضليل .ألم تر كيف فع دهم ف ل كي م يجع را  .أل يهم طي وأرسل عل
  .)مرات ١٠.(. [ سورة الفيل]}فجعلهم كعصف ماكول .ليجِّ ترميهم بحجارة من سِ  .أبابيل

ا ورُ { بن أن ب هللا ألغل زُسكت وي عزي ة: }لي إن هللا لق يهم ُض{، ]٢١. [ المجادل ربت عل
ا ثُ  ة أينم ن هللا وحَ فُقِ الذل ل م يهم ْبوا إال بحب ربت عل ن هللا وض ب م اؤوا بغض اس وب ن الن ل م

ه وإذا يكاد البرق يخط{، ]١١٢. [ آل عمران: }المسكنة م مشوا في ا أضاء له ف أبصارهم كلم
دير يء ق ل ش ى ك ارهم، إن هللا عل معهم وأبص ذهب بس اء هللا ل و ش اموا ول يهم ق م عل . [ }أظل

ة، وأسبِ ]٢٠البقرة:  وم{ :ل اللهم ياذا القوة  رداء حسن وقاي ه إال هو الحي القي  }هللا ال إل
اف ُسدروع زُ  ةَ عَنَ مَ  ب ألط ىرود جالبي ترك، حت ث  رادقات س يات بال تعب ا مقتض ن

   .حاته، يا إلهنا وإله كل شيءطموطات الدهر وــَ غــَ ض

افني  راهيم وإسماعيل وإسحاق، ع ه إب اللهم إله جبريل وميكائيل وإسرافيل، وإل
وم، وال تسلطنْ  ا بشيء يَ  يا من ال تاخذه سنة وال ن ك علين ة أحدا من خلق دنا بنائب كي
ب ا قري م ي م الله دهر، وأتم ب ال ن نوائ ا  م ث ي ا مغي و، ي ا عف يب ي ا حس هيد، ي ا ش ي

ا من كرمِ  جودِ  وكيل، نور كمال جمال إتمام عطاءِ  ا، ي واترة علين يض نعمك المت  ف
ي األرض مُ  ا ف موات وم ي الس ا ف ه م ا وعَ ل دا، لك ر وال يُ يبي ار عليجي س أ، هج بل

م حتىصمُ افقهون، وبهم حتى ال يَ وب ما بقلذهِ أرون، ونفوسهم حتى ال يقدِ  ال  م آذانه
 ،ذ بقوة شمهم حتى ال يشمونيسمعون، واطمس على أعينهم حتى ال يبصرون، وخُ 

ر،  ون إال بخي ى ال يتكلم واههم حت ى أف تم عل ـْ خوامسَ "واخ انتهم هُ ـ ى مك ا م عل فم
  .)٢("استطاعوا مضيا وال يرجعون

ا  ا عظيم ي ا محيط، ي ل ي ا جلي ا ضار، ي يا جبار يا قابض يا ناصر، يا خافض ي
ا  يا ،ل يا منتقميا مذ ،وكيل مهلك يا مخذل، يا ذا القوة المتين، يا ذا البطش الشديد، ي

ا فعّ د، غذا العرش المجيد، ي ا يري ـَّ لــُ ال لم ود غالل االنتقامات، وَصأهم بــ فدهم بقي
ات، و ،البطشيات يارواسحبهم بسالسل الجبري م بسالسل المكر الخف وي  ،جفه ا ق ي

ؤ ا م تقم، ي ا من ار ي ا قه ب، ي ا غال ري ا متكب رهم برَ  .خر ي ذالن ذل ات ِخاَششَ وأمط

                                                            
وزار مصر، وبها  ،البيتان الشعريان لإلمام الشافعي، أحد األئمة األربعة، ولد في غزة بفلسطين )١(

ناس، وأعرفهم بالفقه هـ، قبره معروف هناك، قال عنه المبرد: كان الشافعي أشعر ال١٩٩توفي سنة 
الشافعي شعره "قصيدة، أنظر  ١٣١والقراءات، له عدة مؤلفات مشهورة وديوان شعر يضم 

  .٣٦، تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصر: "وأدبه
  ].٦٧إشارة إلى آية: { ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا وال يرجعون}.[ يس:  )٢(
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وم، واألحزان والقواصم، والعوافص زالت القاصماتِ  )١(الهموم والغم ورَ  والن  ظه
  الطغاة والمتمردين، عاجال عاجال.

  مرات ).٩(يا قاصم يا جبار يا مذل، 

عقية  ة، والص ود الريحي ف الجن وائل، عواص ل ص وارق غوائ اجئهم بط وف
أس بعض، يَ وألبسهم ِش ،والمسخية والمطرية والخسفية ن ذا {عا، وأذق بعضهم ب م

  }.الذي يشفع عنده إال بإذنه

ار يُ ــِّ طــُ ق{ ن ن يمَصعت لهم ثياب م وق رؤوسهم الحم ي بطونهم  رُ هَ ْصيُ  .ب من ف ا ف ه م ب
وا عذاب  .ولهم مقامع من حديد .والجلود كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوق
  .}الحريق

أجُّ  ل ت ل سالس وارق جالج وارق ب معهم خ ران وأس ر ني ا {ج مك معوا له ا يُّ غَ تَ س ظ
ـا هوْ َعنين دَ رَّ قَانا ضيقا مُ ــــــلقوا منها مكوإذا أُ  .وزفيرا ـُ نالك ثـــــ ورا دْ ال تَ .بوراـ وم ثب عوا الي

ى األ، وأصبِ ]١٤ -  ١٢. [ الفرقان: }دا وادعوا ثبورا كثيراــــواح م عل ا له م م رض ح الله
ا، أو يصبح ــُ سبانا من السماء فتد على جناتهم حُ زا، ومُ رُ صعيدا جُ  صبح صعيدا زلق
  را فلن تستطيع له طلبا.وْ ــَ ماؤها غ

ه ظُ ّيِ◌ِ أو كصَ {، ]٢٥٥. [ البقرة: }يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم{ ات لُ ب من السماء في م
افرينورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت و اد  .هللا محيط بالك يك

امواالبرق يخطِ  رة: }ف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ق ، ]٢٠، ١٩. [ البق
  .]٢٥٥. [ البقرة: }وال يحيطون بشيء من علمه إال بما شاء{

دع عَ وأسبل اللهم جيوش عواصف عوافص طَ  ي ال ت ات سيوفك القاصمة، الت ان
يطانا مَ  دا وال ش ارا عني ه، جب د منن ه، وموائ ادي نعم ت أي ه ومزق دا إال أتلفت ري

ا  ا وفيه ا يرجع عليه ه األعادي لم ا خبأت ات م وكسرت نصال أباطيل ترهات تمويه
ا ا وعليه امن ستور حصنِ أواخب .ومنه ا مك ا خباي ي ظالل زواي ا ف عك المنيع،ن  الرفي

ُ الم ـَ طــ ن ــ ا م ات، ي ات المبارك ات والتحي ات التام ــــِ سوَ {رز بالكلم يه ــ ع كرس
ماوات واألرض ت  .}الس ن بي ن م تورهم أوه ونهم وس م وحص م دروعه ل الله واجع

  العنكبوت.

  .)مرات ٧عليهم أنى توجهوا وخيموا.( الغارةَ 

ومنينيُ { دي الم روا لرسلهم {. ]٢. [ الحشر: }خربون بيوتهم بأيديهم وأي ذين كف ال ال وق
ودُ  نا أو لتع ن أرض رجنكم م يهملنخ أوحى إل ا ف ي ملتن المين ن ف نهلكن الظ م ل  كمننكِ ْسلنُ و .ربه

  .]١٣. [ إبراهيم: }األرض من بعدهم

  .)مرات ٧يا فتاح يا عليم.(

  مرات). ٧(.]٥٨. [ يس:}قوال من رب رحيم سالمٌ {

ون{ ا المجرم وم أيه ازوا الي ـس: }وامت ي { .]٥٩. [ يـ و العل ا وه ؤوده حفظهم وال ي
  .]٢٥٥. [ البقرة: }العظيم

                                                            
  التي يعسر ابتالعها. ،لمرة البشعةالعوافص : األشياء ا )١(
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ه ر ا قصر عن ا، اللهم وم ا، أين ه نيتن م تنطو علي ألتناول ه مس م تبلغ ر  ،ول من خي
ه ك في ا نرغب إلي ادك، فإن  ،وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عب

   .ونسألك برحمتك رب العالمين

ه، سبحان طَّ عَ سبحان الذي تَ  بس المجد وتكرم ب ف بالعز وقال به، سبحن الذي ل
نعم، سبحان ذي المجد والكرم، الذي ال ينبغي التسبيح إالله، سبح ان ذي الفضل وال

ك وتيسيرك  علينا سبحان ذي الجالل واإلكرام، أبسط ك، وعطف أردية جودك وحنان
ظ والستر ومعونتك، والظفَ  إذاهم مُ {ر والفوز والحف ة ف ـُ قفَ  .ونُسلِ بْ أخذناهم بغت ر طِ ـ ع داب

  .]٤٦ ،٤٥. [ األنعام: }القوم الذين ظلموا والحمد  رب العالمين
ارة ـــــيء منا غــــــــــــــــــــالش فأقربُ       إن أبطأت غارة األرحام وابتعدت

  هللا
دتنا ــــــــــــــــقفي حل عُ            يا غارة هللا جدى السير مسرعـة      

  )١(ارة هللاــــــــــــيا غ
، وال حيلة وال احتيال وال ملجأ وال من هال حول وال قوة إال با  جا من هللا إال إلي

  مرات ). ٧(

ماوات  ديع الس ان، ب ان المن ت الحن ه إال أن د ال إل ك الحم أن ل ألك ب ي أس م إن الله
رام ،واألرض الل واإلك اء ارزُ  ؛ذو الج ة، وبالب ا وأمناوأوب ة وإيمان األلف ألف ا ب قن

اال، وبالح)٢(هياماقيا وتِ رَ بركة، وبالتاء توبة وتَ  الجيم جم ا، وب ة ، وبالثاء ثواب اء حكم
ا وخِ وحِ  را وخوف اء خي ا، وبالخ ا وحنان رة وخُ لم اء ب ذال ذك يال، وبال دال دل را، وبال ب

ة، و ة ورأف الراء رحم را، وب ة بوذك عادة ديني ين س اة، وبالس ة الزاي زك ودنيوي
دْ  لة وص دقة وص اد ص فاء، وبالص ين ش ة، وبالش ة وأخروي اد وبرزخي قا، وبالض

اء ظَ  راوة، وبالظ اء ط ياء، وبالط ا، را، فَض ا وعرفان ادا وعيان ا واعتق العين علم وب
الغين غِ  اف قوب ا، وبالق اء فالح ى، وبالف ـُ ن الالم ـ ة، وب ة وكرام اف كفاي ربة، وبالك

ي  ي، وف ي قلب ورا ف النون ن ولك، وب ى رس ك وإل الذا إلي ة وم الميم موعظ ا، وب لطف
ن  وقي وم ن ف مالي، وم ن ش ي وع ن يمين ي، وع ن خلف دي وم ين ي ن ب ري، وم قب

ي دمي سمعي وفي بصري، وفي َشتحتي، وفي  ي لحمي وف ي بشري، وف عري وف
  وبالياء يقينا. ،دايةصلة، وبالهاء هِ وفي عظامي، وبالواو وُ 

د ،اللهم صل على سيدنا م هللا ،وموالنا محم ي عل ا ف دوام  ،عدد م ة ب صالة دائم
  لك هللا هـ.ـمُ 

ريم يُ ارئ الك ل الق ا إعولع دت به ي قص ذه األوراد، أنن ض ه ن بع اء درك م ط
ى  ،البرهان على أن المترجم وطني ضد االستعمار، عل لم يكن يقتصر في كفاحه ال

ه  أمر ب بما ي ة حس ائل الروحي ا الوس يف إليه ان يض ل ك ب، ب ة فحس ائل العملي الوس
  اإلسالم ونبيه عليه الصالة والسالم.

رب،  ي المغ ا ف دخل فرنس ى ت تج عل ان يح ه ك ه أن ي تاريخ رأ ف ا  نق فبينم
ة  واستيالئها على دعو المغارب ي هي كل ال يتجزأ، وي مراكز عديدة من أرضه الت

ه، ـلولوج ميدان الجهاد المقدس، الذي يفرضه اإلسالم على كل مسلم، فيستجيبون ل
رأ  ية، نق ة الفرنس ة، للحماي ة المغربي اريخ المقاوم ي ت ة ف فحات ذهبي جلون ص ويس

                                                            
حيث ينسبهما المؤلف للشيخ العربي بن يوسف الفاسي،   "مرآة المحاسن:"وجدت هذين البيتين في )١(

،. وتارة إلى ٧/٣٧هـ، األعالم ٧٦٥تارة إلى الشيخ أبي عبد هللا بن وفا المصري المتوفى سنة 
. ٥٩:  ٣ "معجم المؤلفين"هـ، ١٠٦٢ة الولي العارف سيدي محمد العجيل اليمني، المتوفى سن

 لدكتور حمزة بن علي الكتاني . ، تحقيق ا٩١أنظر المصدر ص : 
 .نما زيدت التاء للتكثيرإو .الهيام :التهيام هو )٢(
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دم، والح ر المتق ل الكبي راءة التوس أمرهم بق ان ي ه ك ل أيضا أن ذا، وك يفي ه زب الس
ر  ى إن األخي ة إذ ذاك، حت اط المغربي ف األوس ي مختل رة ف هرة كبي ال ش ا ن منهم

  ع مرات عديدة.ـــبِ ـــُ ط

ة  .!؟ في كشف الخطوب وتفريج الكروبإليه لجأ هللا يُ  ن غيرُ ومَ  ر أن الحكم غي
  و في خلقه شؤون. .اإللهية تقتضي تارة التعجيل، وكرة التأخير
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  مسالوصل الخا

  الته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي رح 
  

ه للحجاز ،رحلته لمراكش :أهم رحالت المترجم ا  .ورحلت ا مع وسأتحدث عنهم
  باقتضاب.

 

  ته لمراكش ـــــــــــــرحل –أ 

ي  - دس سره قُ  - كان المترجم  ات ف ي عدة طبق ارزة ف محسودا من شخصيات ب
   .وطبقة المتفقهين، وطبقة المتصوفين األمة: طبقة األشراف،

ع  ؛فشخصيات من النوع األول ي، وم كانت ترى أنها تشاركه في الشرف الطين
  .ذلك لم تظفر بالجاه القوي والنفوذ العظيم الذين كان يتمتع بهما

ا  ؛وشخصيات من النوع الثاني ة، ومنه ا تشاركه وصف العالمي رى أنه كانت ت
م مع ذلك لم يُ من كان رفيقه في الدراسة، و ا، ول ى االستفادة منه اس عل قبل عامة الن

ا ي حظي به ا اشتهر  ،تحظ بالمشيخة الت دو والحضر كم ي الب ا ف م يشتهر ذكره ول
   .ذكره

ث وع الثال ن الن يات م هرة  ؛وشخص ت ش ة أدرك ه الكتاني رى أن طريقت ت ت كان
ة ج إليها الناس من كـكبرى في مدة وجيزة، وأن مدينة فاس أصبحت كعبة يح ل جه

ذة ل ا يتضاءل ـقصد التلم ه إن واصل نشاطه فربم ه، وأن اره ومبادئ اق أفك ه، واعتن
ه ومعارضة نفوذهم، ويضعُ  ي وجه طريقت ف أمرهم، فعزم جميعهم على الوقوف ف

  .دعوته

ار   ة إلظه ة مواتي ت، فرص حراء تافيالل ى لص ادية األول ه اإلرش ت رحلت وكان
اده، ه، واالنتقام منه، فأشاعوا عنـعدائهم ل ه عدة إشاعات، وعمروا المجالس بانتق

ة  ع وخيب اءت بفشل ذري ذه ب الهم ه ن أعم بل وشتمه، ودعوة الناس لالبتعاد عنه، لك
  كبرى. 

اد،  ة واإلرش دان الهداي ي مي اطه ف اعف نش حراء وض ن الص ع م د أن رج وبع
ر، وكل  ؛ونفع البالد والعباد دس والمك ضاعف خصومه بفاس نشاطهم في ميدان ال

ة، ـلب لما يج ور البري اء ن ة، وإطف ه التجديدي ى دعوت ه الضر، محاولين القضاء عل
ويب،  م بالتص ى آراؤه ت تحظ ذين كان اه، ال ة والج ن ذوي الرياس طرهم م ان ش وك

ة ــَ ومطالبهم بالق بول من لدن األوساط الرسمية بمراكش، عاصمة المغرب اإلداري
  إذ ذاك.

ابيره وقد شاء أولئك الخصوم أن يبرروا عداوتهم ل ه وتع ة من آرائ ه بانتقاد جمل
م يُ  ة خاصة، ل حابه تربي ة من أص ا جمل ي به ان يرب ي ك تح شَّرَ الصوفية، الت حوا لف

رفتهم  وف، ومع م التص تهم لعل دم دراس رها، لع امض س ن غ ف ع ا، والكش مقفله
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ي ي والجيل اتمي والفارض ب الح راجعتهم لكت دم م ه، وع طالحات أهل  )١(باص
ذا ال ول ه ن فح رابهم م اء، وأض اد األحي ال اإلرش ي رج دهم ف ه، وزه أن وأئمت ش

م يكن يجاوز نطاق  واقتصارهم على التعلق برجال هللا األموات. ذلك التعلق الذي ل
افلوا عن العشرات  ا. وتغ ة وغيرهم ة والنميم األوراد واألذكار، مع االشتغال بالغيب

ان ير ي ك ه، الت ن مجالس ائله، واآلالف م ن رس ات م ه، والمئ ن مؤلفات ا م ي به ب
اليم سيد المرسلين،  اع تع دين، واتب اء ال ا إلحي دعوهم فيه ة، وي الجماهير تربية عام

  :ولكن األمر كما قال البوصيري رحمه هللا

من م الماء ـــوينكر الفم طعـ    دِ مَ قد تنكر العين ضوء الشمس من رَ 
  )٢(مِ ـــــــــقَ سَ 

ه  ه من مريدي وأنصاره بالصحراء، وفي هاته الحقبة كانت الرسائل تتوارد علي
المية ه اإلس لة دعوت د، لمواص ن جدي يهم م روج إل ي الخ ه ف ون علي ام  ،يلح والقي

دعوة،  ه ال ة هات عه إال تلبي م يس ر، فل ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ب األم بواج
وم األحد الواحد والعشرين من شهر  ي ي اس ف وإسعاف هاته الرغبة، فخرج من ف

  وثالثمائة وألف. ذي القعدة الحرام سنة ثالث عشرة

ي األوساط الفاسية أ ف ذا النب دهم  ؛وبمجرد ما شاع ه أصاب خصومه حزن أفق
وي  رحالت تق ه ال ل هات وا أن مث واء، وأدرك بط عش ون خ م يخبط دهم وجعله رش

اعي وت زه االجتم ـُ مرك ه  اعفضـ ي هات رروا ف رهم وق وا أم ديني، وأجمع وذه ال نف
ي ، والتأ)٣(المرة االتصال بقاضي فاس إذ ذاك الة للسلطان أب ه رس ي كتاب ثير عليه ف

ي مسعاهم - رحمه هللا  -  )٤(فارس موالي عبد العزيز ي شأنه،فنجحوا ف د  ،ف م تك ول
د  ره األول أحم ن اتمضي عدة أسابيع حتى كانت الرسالة بين يدي السلطان، ووزي ب

ه  )٥(موسى رجم، ودعوت ى المت ائي عل رر القضاء النه رة تب ة خطي مشتملة على تهم
  .!بطلب الملك :ته، أال وهي اتهامهوطريق

  …هكذا تنكر الحقائق، وتقلب األعيان

ة ومجالسه  ائله، وحضر دروسه العلمي ه ورس ى مؤلفات ع عل مع أن كل من اطل
  يعرف أن األسباب الحقيقة لعداوة خصومه له هي : ؛اإلرشادية

ملت ج ي ش ة، الت ة واالجتماعي ه الديني ة، وانتقادات المية الجامع ه اإلس ع دعوت مي
اع  رق، وأتب اء ط وات ورؤس اة وباش راء ووزراء وقض ن أم عب، م ات الش طبق

ات ه الطبق ف هات اليبه  ،مختل ا وأس دريس به ب الت ة، وكت د الديني اء المعاه وعلم
                                                            

 :اشتهر بكتابه ،من علماء الصوفية ،القطب الجيلي: هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم )١(
يشتمل على  ،األوائل واألواخر"، وهو كتاب على اصطالحات الصوفية"اإلنسان الكامل في معرفة 

 .٤/٥٠ "األعالم"، ١/١٩٣ "كشف الظنون"هـ ٨٣٢نيف وستين بابا. توفي الجيلي سنة 
 .٤/١٢ "ةنيهابالمجموعة الن"لإلمام البوصيري.  "البردة"من قصيدة  ١٠٤البيت  )٢(
  هـ١٣٤٨وهو: محمد بن رشيد العراقي المتوفى سنة   )٣(
، واجهته صعوبات في حكمه نتيجة ضعف إمكانياته هـ١٢٩٥عبد العزيز بن الحسن العلوي ولد سنة  )٤(

رات راعلى ق ةصادقنظرا للظروف التي كان يعيشها المغرب آنئذ حيث رفض المإمكانياته المادية 
) التي عرفت عند العامة "بشروط الخزيرات" ألنها شكلت إجحافا في ١٣٢٣( الجزيرة الخضراء

مغرب ومساسا بسيادته وملكه ، فطلب منه التراجع عن موقفه .. وقد أدى تسلسل هذه حق ال
هـ، ١٣٢٥ولذلك عزل عن الملك سنة  ،إلى احتالل فرنسا لوجدة والدار البيضاء والشاويةاألحداث 

.  هـ١٣٦٢ودفن بفاس سنة  السلطان عبد العزيز بطنجة توفي.وتولى أخوه عبد الحفيظ مكانه
 .١٠/١٦٤التاريخ الدبلوماسي للتازي م – ١١١البن زيدان الدررالفاخرة 

هـ ودرس بالقرويين، كان حاجبا في ١٢٥٧أحمد بن موسى بن أحمد بن مبارك السوسي، ولد سنة  )٥(
وصدرا أعظم في عهد المولى عبد العزيز، محنكا عهد السلطان المولى الحسن، ثم وزيرا وسياسيا 

عبد العزيز، خصه بعض الكتاب مور المغرب منذ وفاة المولى له الدور الكبير في استقرار أ كان
هـ ١٣١٨بتأليف خاص اسمه : "الثغر البسام في مآثر الوزير أحمد بن موسى الهمام"، توفي سنة  

 .٢/٤٤٣، "اإلعالم" البن ابراهيم  ١/٣٧٢بمراكش، "اإلتحاف" البن زيدان 
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ون روح  انوا ال يفهم ذين ك اء، ال ى العلم ة عل يحاته المتوالي ذلك ص ة، وك العقيم
و تهاإلسالم، وال يعتنون بدراس ه، ويفن ة من جميع نواحي يم الطلب ي تعل ارهم ف ن أعم

ر" ة"و "المختص اب هللا "التحف ة كت ون دراس اب، ويترك ق والحس ي المنط ، وعلم
ى  م عل وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كي يكتسبوا منهما روحا جديدة تحمله
ة،  م الراقي ة األم ن قافل ا ع تهم، وأخرته ابت أم ي أص اط، الت ل االنحط ة عوام إزال

ذل الل ال ه إذ  وتحطيم أغ ددة ب تعمار المه بح االس اد ش ا، وإبع لة به وان المسلس واله
المغرب،  وري ب ام الش ة النظ ا، وإقام ة له عادة والرفاهي ائل الس ب وس ذاك، وجل

ه ...والسير به إلى مواطن العزة والخلود ي كتب ا ال زال محفوظا ف ك مم ر ذل إلى غي
  ورسائله.

ول:  وم يق ان الق ان لس بقونا إ{فك ا س را م ان خي و ك هل اف: }لي ان ]١١.[ األحق ، ولس
  .]١١.[ األحقاف: }وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم{اإلنصاف يقول: 

لطان  دن الس ن ل ه م ذ مطالب المية وتنفي ه اإلس ار دعوت رون أن انتش انوا ي ا ك كم
ه، وضعف مركزهم  ؛وحكومته ادة والتوجي دان القي أشياء تؤدي إلى تنحيتهم عن مي

  والسياسي. الديني واالجتماعي

راء قصد  -  دس سرهقُ  - وبإشارة من والده الشيخ عبد الكبير  قصد مراكش الحم
ره لطان ووزي اع بالس ا  ،االجتم ه، وم قة ب ة الملص د التهم وم أوتفني ل الي ن وص

ى  ف، حت ة وأل ر وثالثمائ ة عش نة أربع اتح س رام، ف رم الح ن مح ر م امس عش الخ
ة أشرقت شمسه عليها، فأحط رحله أوال بالزاوية ا  ،)١(الدرقاوية البدوي ام فيه ي أق الت

رح ل وزير األول، وش ا ال بوع، زار أثناءه و أس راكش، ـنح ه لم ن زيارت ة م ه الغاي
ه،  وتحدث له عن األهداف التي يقصدها من دعوته اإلسالمية ومواقف خصومه من

لم ه، وس دة إقامت لطان م ى الس يفا عل ينزل ض ه س ره أن ه وأخب ب ب اتيح  فرح ه مف ل
ن شقراءجِ "كائن بحومة  روض بهيج، ه محال  "،نان اب رجم، وجعل ه المت ل إلي فانتق

ه  لم ل زة س دة وجي د م ه، وبع ا –إلقامت ة  – أيض ائن بحوم ر ك اتيح روض آخ مف
ون" اض الزيت ذه  "ري رب األول، ليتخ ة"ق ة كتاني ه  "زاوي عائر طريقت ا ش يم فيه يق

  وتعاليم حركته.

ين أظهرهم، ح وده ب ه وما إن علم أهل مراكش بوج واردون علي ى صاروا يت ت
وم رَ زَ  دها كل ي ي صار يعق افات ووحدانا يرحبون بمقدمه، ويحضرون دروسه الت

ه  اق دعوت ى اعتن افتهم عل ي بته ت تنته ي كان دروس الت ك ال ذكور، تل الروض الم ب
  ه، والحمل على خصومه وأعدائه.ـوأخذ طريقته، وإبداء تأييدهم ل

ة امد ولعارف مراكش وأديبها أبي عبد هللا مح بن المعطي العمراني قصيدة نوني
  :)٢(هذا نصها ؛في تهنئة المترجم بدخوله لمراكش

ايلت منها ــــــــــفتم    هـانــــــــــــــــرة وتــــهبـت ريـاح مسـ
  ون البانــــــــغص

لة ــــــيا حُ ــــــــــــيكسو شج    ام على األراك مغنياـــــــوشذا الحمـ
  السلوان

                                                            
هـ، تلميذ ١٢٩٧حمد البدوي زويتن المتوفى عام ) الزاوية الدرقاوية البدوية: نسبة للعارف سيدي أ١(

)، و"إتحاف المطالع": ٣/٢٣٦الشيخ موالي العربي الدرقاوي أنظر ترجمته في : "السلوة" (
)١/٢٧٢.(  

ألبي عبد هللا محمد بن المعطي العمراني ديوان شعر يتكون من مدائح في الجناب النبوي وفي مدح  )٢(
والقصيدة قورنت  ،، والديوان مخطوط في خزانة حفدة المؤلفشيخه محمد بن عبد الكبير الكتاني

 .٦الورقة  "الديوانباألصل ، "
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بجوامع     ـر منابـرــــــضـبت بخـــــــوبالبل خط
  ات والحيطانـــــــــــــــــالعرص

ع ــــــــــرات الهوى والدم    ــــوسعت سليمى للوصال بعيد زف
  زانـــواألح

بي نهى ـــــــــــــــعادية تس            كأس سالفـة ــبفسقت بكف الح
  تيانـــــــــالف

ا ـــــــــــــــــــــفكأنه            ـهايـوف لحاظـــــــــتحكي بحدتها س
  ها مثالنــــــــــــوكأن

ير ــــعز النظ            يـفاء قـدــــــــادة هـيا حسنها من غ
  ها والثانــــــــــــــــــــــــلمثل

د ـــــــــــــــــــــإال اإلمام األوح            ن ذكـرت خيالـهاإ وٌ ـلــــــــــــمالـي س
  العرفاني

هف السلوك وغفلة ــــــــك            نـه وعمـادهــــيخ الطريـق وركــــــش
  النــــــالعج

وم ودرة ـــــــــــبحر العل            ريف المرتضىـــالطاهر األصل الش
  انـــــــــــــــالتيج

العارف بن العارف             ـة والتقـىـــــــباب الحقيقـة والشريع
  دانيـــــــــــــالصم

رت على ــــــــــبل حجة ظه            ـودهــــــوج )١(ـياءـسـر اإللـه وكيـم
  وانــــاألك

ود الندا المدرار ـــــــــــــج            ديت للخلـق مـنـــبل رحمة قد أه
  انــــــــمباآل

ل ونور ــــــــــــــــفض            ـنـــن فيـض ومــــــــــ ما يحويه مـ
  اطع ربانيــــــــــس

بها تنظمه ـــــــــــــــش             ـر فـماــــــأقص ؛يا من بغى شبها له
  د جمانــــــــــكعق

ير ـــــــــــدون العش نــــــــــــــــــــــــإن رمت حصر صفاته أحجمت م
  وعدت كالولهان

ه من ـــــــــــــعادت مدائح            تى بلـغ النهايـة سـؤدداــــــــــوإذا الف
  صانـــــالنق

واهد ــــــــــــإذ تستفيض ش            ـون بمـادحـــــأليـق ما يك ـــــــيوالعـ
  انــــالبره

و على ــــــــــــفي موطن تعل            انـت فهـاهـة باقـلــــــــــــــــولربـما ك
  )٢(حبانسُ 

في الخافقين وال             إن نـماره حسد الحسـود وـــما ض
  انــــو الشــتـــــــــــــــــع

رت برؤية ـــق        ـود ومقلتـيـى الوجــــــلم ال أتيه عل       
  تانيـــــــعة الكـــــــــــــــــطل

 يه بنيلــنت ليالــــــــــــــض             د باللقـاء بعيـد ماــــــوالدهر أسعـ       
  انيـــــــــــــأم

ش ـــــــــــــــــــيا منية المتعط            دتـي يا عدتـيــــــــيا بغيتـي يا عم
  انـــــــاللهف

                                                            
هي تخليص القلب عن الكون باستئثار المكون،  :كيمياء الوجود: يعرف الصوفية الكيمياء بقولهم )١(

  .١٢٧"التعريفات للجرجاني" ص 
به المثل في العي، يضرب ل من ربيعة كان العي والسقطة، وباقل: إسم رج :فهاهة باقل: الفهاهة هي )٢(

  حبان: من ربيعة أيضا، وكان لسنا بليغا.وهي من األمثال العربية في باب التشبيه، وسُ 
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دة ـــرب الرقاب وهَ ـــــــــــــض            قت ذرعا من ذنوب دونـهاـقد ض
  األركان

اية ــــــــــــــشكل البوار وغ            م أنتجـتـه جرائـــوأتيـت من سف
  انـرمـــــالح

يه دوائر ـــــــــــــــدارت عل            ك عنايـةـنـــــــــإن لم يكـن للعبـد م
  رانــــســُ الخ

يرة ــــــــــــعبد اإلباق وج            يـرةــي غــحاشا وشم األنف تحم
  )١(العصيان

ان وعيشة ــــــــــــــالزم مر             ـهاـو بــــــــة يحلـــــأرجو وآمل عطفـ
  وانــــــالرض

ري ـــــــــــنسل الكرام الممط نــــــــــــــــــــــإذ كنـت م )٢(لـهايْ ذَ وألنت أنت جُ 
  ري اإلحسانـــــــــــالممط

د ـــــــــــــــــــــالنبي محمرهط            دين األطهريـن ذوي العـالـــــــالماج
  العدناني

ب ـــــــــــــــمع آله والصح           هالهـإـالم ــلـى عليـه بالـســــــــــص
  يرانـــــــــوالج

ما غردت ورق على            يـن وتابـع من بعـدهـمـــــــــــوالتابع
  انـــــــــــــــــأغص

ار  ا من كب أن السلطان أمر جمع وزير ب ولم تمض إال أيام قالئل، حتى أخبره ال
ة" ـ:المعروف بـ ؛قصر الوزيريالعلماء، بإجراء مناظرة معه بال ه "الباهي ، وأن هات

م((قائال:  ؛الفكرة كانت بإيحاء منه ة الملصقة بك ع التهم وحصر  ،وقد قصدت بها دف
ا  يخة بمعناه تحقون للمش تم مس ل أن ة، وه تكم العلمي دار قيم ي مق الف ف ط الخ نق

  .٣، فأبدى استعداده لذلك ))المعروف عند كبار الصوفية أم ال

د وقد افتتح م يك اس، ول أنه من ف ي ش يهم ف ا ورد عل تالوة م ى ب ت الجلسة األول
الى:  ه تع الم بقول رجم الك دأ المت ى ابت الم، حت ر الك ى آخ أتي عل ارئ ي ذه {الق فاتخ

ائال : ]٩.[ المزمل: }وكيال وزير ق ى ال ت إل م التف اس !؛ أنشدك هللا((، ث ي ف يس ف هل ل
   .))منكر يكتب لكم به إال التعرض ألهل هللا؟

ال ينبغي لإلنسان أن يخرج عن ((ه: ـأجابه بعض أعضاء مجلس المناظرة بقولف
رجم،  ب، يشير إلى أن التجمل بالثيا))ن السلف والصحابةنَ سَ  الذي كان من عادة المت

   .ليس من سنن السلف والصحابة

   .فسكت .))!أسمعنا شيئا من سيرتهم، لعلنا نعلمها((فرد عليه بقوله: 

اء وحينئذ أطلق المترج ى علم دا عل ائق اإلسالم، ومنتق م عذبة لسانه شارحا حق
ي للصوفي،  ى أن الوصف الحقيق ا نظرهم إل عصره وصوفيته، عدة أشياء، وملفت

  اتباعه للكتاب والسنة ودعوته إليهما. :هو

                                                            
  .اإلباق: هرب العبد من سيده )١(
هنااألصل من الشجرةتحتك به اإلبل  وهو قال بعضهم أنا جذيلها المحكك ! ها: تصغير للجذل،ذيلجُ  )٢(

ك علم ورأي يشتفى بهما كما تشتفي  اإلبل الجربى بالجذل ، والتصغير زيادة في فتشتفي به ،أي ل
  المدح .    

  .٦٥المظاهر السامية الورقة ) ٤( 
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ة  ا أعضاء اللجن ي يتقنه وم الت ع العل وقد تعددت مجالس المناظرة، وشملت جمي
  الكالم والتصوف. :ير أن أغلبها كان في علميوكبار علماء المغرب إذ ذاك، غ

ة :فمن علم الكالم: الوجود اني المعنوي ن المع  منأو ،هل هو صفة نفسية، أو م
ا  ؟،، وما ملحظ القائل بكل؟، وهل هو زائد على الذات أو عينها؟لوبالسُ  وهل توافق

ا؟ د أو اختلف ل واح ى مح اص؟ .عل ام والخ ود الع ين الوج رق ب ا الف و  .وم ل ه وه
   .والحال عند األشاعرة؟ ؟،ماهية

م :ومن علم التصوف ي كالمه ه؟وممن هو ،اإلذن الذي يذكره القوم ف  ،، وكيفيت
رقص وم وال د الق وام، والحال عن ا للع ذكر  ،وحكم إفشاء الحقائق وبثه ي ال ة ف والغيب

اد الحلول واالتح عر ب الم المش ن الك وم م ى الق ب إل ا ينس ين، وم ن الجهت وة م  ،والق
  .)١(إلى غير ذلك مما يطول أمره...ر الموهمةوالتفاسي

ود دان التعصب والجم ي مي دة ف ر  ،وقد جال مناظروه جوالت عدي وحاولوا غي
م،  ه الج ه بعلم ي غيبت وا ف ذريع، واعترف ل ال اؤوا بالفش نهم ب زه، ولك رة تعجي ا م م

ة، وشرعية  ؛واطالعه النادر، ومقدرته الكاملة راهين عقلي ه بب دعم كالم ان ي ألنه ك
يةو ة ،حس ة وفتحي ى بالق...وأدبي ـَ كانت تحظ دال ـ اء وبالج ض األعض ن بع بول م

ـُ الم رـ بعض اآلخ ن ال زه  .حرم م ي تعجي عي ف ادلين إال الس د المج ن قص م يك ول
ه من  ه أو سجنه أو منع ا أرادوا من قتل م م تم له وتصديق خصومه الفاسيين، كي ي

  .]٣٠.[ األنفال: }خير الماكرينويمكرون ويمكر هللا وهللا { .مواصلة نشاطه على األقل

ح ى األص ب، أو عل م التعص غ به نة :وبل م الس ل بعل أن ُج ؛الجه ول ب ى الق ل إل
أحوال  ه ب ى أصوبية رأي ان إذا استدل عل أحواله صلى هللا عليه وسلم خاصة به، فك

لم ه وس لى هللا علي ي ص الوا:  ؛النب لم((ق ه وس لى هللا علي ه ص اص ب ذا خ إذا ))ه ، ف
دلي اطبهم بال ر ؛لخ ؤال آخ ه س وا لتوجي زوا وانتقل انوا  .عج ات ك ض الجلس ي بع وف

ون ل افيـيوجه افي الك واب الش وا الج إذا تلق ئلة، ف الوا:  ؛ه أس ذا ((ق ن ه نا ع لس
  ، فيضطر إلى تعداد األجوبة حتى ال يجدوا مناصا من إظهار االقتناع.))!نسألك

. .وقد كان جلهم أبواقا ينفخ فيها أعداؤه بفاس   واألمر 

هرين ن ش رب م ا يق اظرة م الس المن ت مج د دام ع  ،وق تغرق أرب ت تس وكان
ا مرة ر م ه غي ب علي ا التغل رجيح  ،ساعات في أغلب األحيان، وكم حاولوا فيه أو ت
العجز وؤون ب انوا يب نهم ك ل، ولك ى األق اره عل ى أنظ ارهم عل ون  ،أنظ ويرجع

  القهقرى حينما كان يطالبهم بالدليل أو المرجح.

دون(( :)٢(ما لفظه "ظاهرالم"قال صاحب  ه  ،فكانوا يطالعون ويجته ون علي ويلق
  .))فيجيبهم على البديهة فوق ما يتطلبون ؛األسئلة المتنوعة في كل فن

  : )٣(وقال ابن الطيب في ألفيته
  لم يلتفت واشتد جأش قلبه  يـر مـرة بـهــفاحتـف جمـع غ
  ن يسائلـكل م هداـــلم يأل ج  ـائـلـــــــــولـونـوا العـلـوم والمس

  م بالرجزــــــــــــاء جمع منهبو  يـر العجـزــــــــــفلم يبؤ كل بغ
                                                            

 .من رسالة كتبها المترجم من مراكش إلى والده بفاس. (المؤلف) )١(
 .٦٥المخطوط الورقة  )٢(
والبيتان  ،هـ١٣٢٤المتوفى سنة  ،يالليبن الطيب الجاوزي الفأحمد بن محمد  :يقصد المؤلف هنا )٣(

 "الغنية الفريدة"، وقد سبقت اإلشارة إليها في مقدمة الكتاب. يته:مأخوذان من ألف
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د العَ ن محم ي ب ن عل و الحس ال أب اء هللا )١(دلونيوق ن عط م اب رحه لحك ي ش  :ف
  .))حتى أعجزهم ؛أجاب عن جميع األسئلة التي أوردوها عليه إنه((

اس  ه بف ا لتالمذت ا لفظه:وقال المترجم نفسه في رسالة كتبه ا من كل (( م وتبرأن
ا ي كتبن ا ف ا م تقبل، وأم ي المس ي وال ف ي الماض اهر الشرع، ال ف  ؛شيء يخالف ظ

ن ُع ؛فليس بمخالف لظاهر الشرع، وألزمتهم على ذلك إلزامات وارات فأبدوا من م
  .))جد خيرا فليحمد هللاووال يحكى، ومن  ىطوالجهل ما يُ 

ه  ولم تخل المحادثات في الجلسات الصوفية االت نسبت إلي ى مق من الكالم عل
ن  وبيته م ى أص تدال عل ه، مس ه ودروس ي مؤلفات ه ف ا قال ا م أقر منه حابه، ف وألص

ة التصوف اب والسنة، وكالم أيم ومه  .الكت ه خص ه عن ا أذاع ه مم م يقل ا ل ر م وأنك
ة لظاهر الشرع  ،وأعداؤه وال واألحوال، المخالف ع األق ه من جمي د براءت وزاد فأك

   .نسوبة إليه وألصحابهالمطاع، الم

أن  اق مستحيال. فطالبهم ب ا الوف ومع كل هذا اشتد النزاع إلى درجة أصبح معه
م، وال  ة الئ ي هللا لوم ورع ال تاخذه ف الم عامل زاهد مت يبحثوا عن رجل صالح ع
اء األعالم،  اريخ الصحابة الكرام واألولي ة، وت ينتصر لنفسه، ويعرف السنة النبوي

ار طالحاتهم ومش ين، واص ذى عين بح ل ي الص ذ ينجل اظره، وحينئ ره وين بهم، ليعاش
ه رُ دْ فواعده الصَ  .وتظهر الحقيقة بدون مين ة رغبت ـَ ف ،بإجاب وم، شُ ـ ى الق ق وعده عل

ا الوا عنه ة ق ة ختامي د جلس وا عق زاع :واقترح مة للن تكون حاس ا س اعدهم  .إنه فس
   .الوزير، ثم رفعت الجلسة على أمل في الغد

الة مشتملة وما كاد الليل ي ا رس وا فيه رخي سدوله، حتى عقدوا جلسة سرية دون
ة م سينتصرون  )٢(على انتقاداتهم على تائيته العرفاني دين أنه اس، معتق المطبوعة بف

اهرا ارا ب ه انتص وزير ،علي د ال ون بتأيي ي  .ويحظ تقرون ف ادوا يس ا ك نهم م ولك
اح الجلسة ة و ؛المجلس، ويأذن الوزير بافتت ى شعروا بالخيب اؤوا بالفشلحت ك  :ب ذل

ه: م أن يُ أنهم طلبوا من المترجَ  ه، فأجابهم بقول رد علي نصت إلى رسالة كتبوها في ال
ى رِ (( ُ لِ ْسعل ى أ ـُ كعَ مِ سْ كم حت اتــ حون ))م كلم ل مش ف حاف الوة مؤل ي ت رع ف م ش ، ث

التهم  ي رس ة ف اداتهم المدون ن انتق ه ع اب في ة، أج رعية والنقلي ة والش ة العقلي باألدل
ا التي أرا ون فيه انوا يؤلف ي ك ي نفس الساعة الت ه ف ى تأليف ه هللا إل دوا قراءتها، ألهم

ذكورة التهم الم ـ ؛رس ه ب ين كتب ن ب روف م و المع جور" :وه ر المس رد  ،البح ي ال ف
ة كرارس "أنكر فضل هللا بالمأثور نعلى م ى ، )٣(في أربع وهو برهان واضح عل

اظرة، وك ،علمه الجم س المن ي مجل ارهولهجته القوية ف ه وأفك ة دفاعه عن آرائ  .يفي
ا  داءهم أينم ه أع اربون ب الحا يح ذوه س المي أن يتخ وف اإلس ال التص ق برج وحقي

انوا ان ل .ك د ك وزيرـوق ى ال وي عل أثير ق رأه  ؛ه ت ا يق را لم ا كبي ولي اهتمام ان ي فك
ه تستحق  ،المترجم منه ي حق ات ف دير، وينطق بكلم ويبدي عالمات اإلعجاب والتق

  التدوين.

                                                            
 .سبقت اإلشارة إليه )١(
  مطلعها :و بيتا  ١١٣تقع التائية في  )٢(

  مشعشعة دارت بألحان نشأتي          قتني بثغر الوصل قهوة حسنهاس
 ٣٢٧إلى  ٣٢١من ص  "من رسائل اإلمام محمد بن عبد الكبير الكتاني"اب: وقد وردت أيضا في كت

  آنفا.ه المشار إلي
"الجواهر الفرقانية  :يسمية من طرف الشيخ محمد الباقر الكتاني (المؤلف) واسم التختائخمست ال -      

رار الفيض يوجد بخزانته، وله شرح مقتضب عليها اسمه: "تقرير أس في تخميس التائية الكتانية".
 صفحة  وال يخلو من فوائد طريقية هامة. ٣٩من  فعلى أبيات والدي أبي الفيض " وهو يتأل

 ف مخطوط عند حفدة المؤلف.تأليهذا ال )٣(
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  ، سكنت القالقل في الجملة."البحر المسجور: "ــوب

ي الحسن العَ :ومن اللطائف هنا ول أب ن عطاء هللادْ ق م اب ي شرحه لحك  :لوني ف
اني (( دا الكت ا محم يخنا وموالن يدنا وش ه  - إن س ي هللا عن ي  - رض ه القاض ب من طل

ي الم يد العرب ـُ الس ه هللا  -  )١(يعِ يْ نَ ـ راكش - رحم ار بم ام االختب ر ،أي وزير  بمحض ال
ه رضي  - رحمه هللا  - السيد أحمد بن موسى  لما أعجزهم في إلقائهم الحجج، وجواب
ا  ن جميعه ه ع يخة أن يُ  - هللا عن واه المش دق دع ى ص دل عل ة ت م كرام ر له ظه

ال "له رضي هللا عنه:  فقال ؛والوالية ا ق ما تقول في قول سيدنا نوح عليه السالم لم
راف: }نت من الصادقينفأتنا بما تعدنا إن ك{ه قومه: ـل ه]٧٠.[ األع ا { :. فأجابهم بقول إنم

دها ؛]٣٣.[ هود: }ياتيكم به هللا إن شاء وما أنتم بمعجزين ه أو بع ل نبوت إن  ؟.هل هذا قب ف
وة ل النب ه قب دها ؛قال ال بع اريخ، وإن ق ى ت ك إل اج ذل اء  ؛فيحت ع األنبي ا يس عنا م فيس

  .))فأفحمه ".عليهم الصالة والسالم

د ص ذا وق وزير، ه رجم لل ي إرح المت ه ف رة برغبت ة األخي اض الجلس ر انفض ث
اس ودة لف تحيالت ؛الع ن المس بح م ه أص ين مناظري ه وب ام بين اق الت  ،ألن االتف

ام .طالعه على حقائق األشياءإورجامنه محادثة السلطان في الموضوع، و د أي  ؛وبع
ا صر ى م وي عل ه، يحت وع إشهاد علي ر أبلغه موافقته على ذلك بشرط وق ه غي ح ب

زم  ،يتبرأ إلى هللا من كل ما يخالف الشريعة :مرة في مجالس المناظرة، من أنه ويلت
دفع ل ة، وي ي يُ ـبعدم إفشاء علم الحقيقة في مجالسه العام ه ك ه في ا  عَ ِلطْ ه مؤلفات عليه

دبير ليرض ،الشريف، ويرى فيها رأيه مَ لْ العِ  ذا الت ى اتخاذ ه ه مضطر إل را أن  يذاك
  التي كانت ال ترضى بغير القضاء عليه بديال. ،ط الرسمية بفاسبه بعض األوسا

ى  ة إل ية الهائل ذه القض ن أول ه ة، م اف الخفي ه باأللط الى حف ث إن هللا تع وحي
  آخرها.

ب  اء طل وزير بإلغ اع ال ي إقن ه، ف ى أعدائ اهرا عل ه انتصر انتصارا ب وحيث إن
  لك من قائمة التهم الموجهة إليه.المُ 

اظرة أناس ال يمتون إلى العلم الصحيح واألخالق الفاضلة وحيث إنه مل من من
اس،  وا من خصومه بف ان، إال وتلق ع البي بصلة، وكلما قهرهم بدامغ الحجج، وروائ

زاع  ،ية كريهة، من نوع جديدذونهم بها تغذرسائل يغ ل الن داد حب ي امت تكون سببا ف
  أسبوعا آخر.

الحية، ودعوت اره اإلص ر أفك ي نش عى ف ه يس ث إن ةوحي اء  ،ه التجديدي وإحي
ي  ،السنة ى صاحبه استسهال كل صعب ف ذا السعي يفرض عل وإماتة البدعة، وه

  سبيل نجاحه.

  ..وحيث إنه اشتاق إلى والديه وعائلته ووطنه شوقا شديدا.

ر،  ا ذك ه بم هاد علي وع إش ل وق ه، ويقب ى اقتراح وزير إل ب ال د رأى أن يجي فق
ع الث ي خامس ربي ف وفعال تم أصل اإلشهاد ف ة وأل اني، عام أربعة عشر وثالثمائ

ي  ائل الت م المس ى أه تملت عل ة، اش ه مقدم دت في ة، زي ر صيغته النهائي د تحري وعن
م يخلُ  ا، بأسلوب ل اظرة فيه ا  وقعت المن ل والكذب أيضا، كم دس والمكر، ب من ال

                                                            
الوزارة في  ىب نظم ونثر، تولصاحالعربي بن المقدم المنيعي، كان عارفا بالقراءات وبالعربية، و )١(

هـ، أنظر ١٣١٨القضاء والتدريس بمراكش، وتوفي سنة عهد المولى الحسن األول، كما تولى 
 .٩/٣٧البن إبراهيم   "اإلعالم"
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ظ ر لف ى تكري ديد عل رص ش ع ح ة" :وق الى: "التوب ه تع اهلوا قول تكتب {، وتج س
  .]١٩.[ الزخرف: }ونسألشهادتهم ويُ 

ب  ؛وبعد مضي نحو أسبوع على اإلشهاد ه كت رجم، أن أنهى الوزير إلى علم المت
د مصطفى  ي الفضل محم ام المصلح أب ى الشيخ اإلم عن األمر الشريف، رسالة إل

ن نجيطي الحس ين الش اء العين ه  )١(يم د إعطائ راكش قص دوم لم ا للق تدعيه فيه يس
ر من القضا ه، الكلمة األخيرة في كثي يس من أوقات ت تشغل النف ي كان ة، الت يا الهام

ا ن  :وأهمه ة ع ب النياب وفية بحس ه الص ى مؤلفات الع عل رجم، واالط ية المت قض
ب المشيخة،  ق للشرع، وهل صاحبها جدير بحمل لق ا مواف ا فيه السلطان، وهل م

داه ؟!، والقيام بأعباء الدعوة إلى هللا ي أب ه الت ق رغبت ذلك تحقي ه قصد ب ا وأشعره أن
اظرة الس المن ض مج ي بع يخ  ؛ف ر الش ن تبح ه م ا يعلم ذلك، لم تعداده ل دى اس فأب

ارة  ن، وطه المذكور في علمي الظاهر والباطن، وإخالصه  تعالى في السر والعل
  قلبه من العلل الظاهرة والباطنة.

ف أحد  م يتخل ة أشهر، ل ار دام ثالث د انتظ ى مراكش بع ولما أشرقت شمسه عل
وي  :قباله، وكان في طليعة الكلمن أهلها عن است ت العل وزير األول، وأمراء البي ال

ه  .الشريف ر في بحيث كان يوما مشهودا، وموسما من مواسم الخيرات معدودا، أظه
ين اء العين دير، للشيخ م العامل  ،السلطان ووزراؤه وشعبه، ما يكنونه من محبة وتق

  لمصلحة دينه وبالده.

المترجم :حته من أتعاب السفر، هووكان أول عمل قام به بعد استرا  ،اجتماعه ب
اظرة،  الس المن ي مج ا ف زاع فيه تد الن ي اش ائل الت ف المس ي مختل ه ف ه مع ومحادثت

وفية ه الص ى مؤلفات الع عل ا .واالط ا هام ان اجتماع اء  ،وك يخ م ه الش رف من ع
ياء، وخُ  ائق األش ين حق ه العين را بعلم ا كبي دى إعجاب رجم، وأب داء المت ا أع ث نواي ب

ة ا وده المبذول الحية، وجه ه اإلص ادر وآرائ ه الن رى، واطالع ه الكب م ومعرفت لج
ار الصوفية لجماعة  لصالح اإلسالم والمغرب، وصرح بأنه ال بأس بتلقينه علوم كب
ه  ا قول ى إثره رأ عل ة، ق الت عنيف ه حم ه وأعدائ ى مناظري ل عل ه، وحم ن تالمذت م

هبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يات{ :تعالى ونس: }يهم تأويل ل ]٣٩.[ ي ب اللي ، وهللا يقل
  .)٢(والنهار

ى صالته  وأخيرا رجا منه أن يكتب ه شرحا عل ة"ل ألف"األنموذجي لقطة " :، ف
ي نحو كراس "عجالن ب ت ،)٣(ف ه كت ي قوبمجرد اطالعه علي ه ف ريظا ضمنه رأي

ل ل الفض ل إال أه ل الفض ل أله رف الفض ه، "وال يع رجم ومؤلفات ي )٤("المت ا ف  كم
  الحديث الشريف.

ه، قطع  رجم هات ة المت ي محن ول الفصل ف وقد كان تقريظ الشيخ ماء العينين الق
م د األل ة الحسرة، ومزي ي غاي ه، وعاشوا عدة شهور ف ع  ،ألسنة مناظريه وأعدائ م

اسأأنهم كانوا حديثي عهد بانتصار جديد  ه بف ث نج ؛حرزوا علي ي ـحي ح بعضهم ف

                                                            
والعالمة المشارك، كان له أتباع كثيرون في جل أنحاء المغرب، له  ،والمربي الكبير ،الشيخ الشهير )١(

 "شجرة النور الزكية" .هـ١٣٢٨توفي بتزنيت سنة  ،عمر طويال، عدة تآليف في فنون عديدة
 .١/٣٨٥ "إتحاف المطالع"، ١/٤٣٣

  }.يقلب هللا الليل والنهار{من سورة النور:  ٤٤يقول تعالى في اآلية  )٢(
 هـ.١٣١٤سنة  حجريةطبع طبعة "نموذجية لقطة عجالن في شرح الصالة األ" )٣(
أخرجه ابن الجوزي عن طريق الخطيب البغدادي كما في تاريخه، بعد إيراده لطرق الحديث وإسناده  )٤(

: "فالحديث بهذه األسانيد موضوع"... ٣٢٢٧) ، قال األلباني في الضعيفة ٣٧٠٤رقم:  ٧/٢٢٣ (
قلت: إذا كان الحديث بهذه األسانيد اليصح؛ فإن لمعناه شواهد صحيحة، قال تعالى في سورة 

 .}وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: {٦٠الرحمن اآلية 
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رجم التأثير على بعض األوساط الرسم د المت ى وال ى وجهت عدلين إل اس، حت ية بف
  ليشهدوا عليه اإللتزام بعدم قراءة الصالة األنموذجية بالزاوية الكتانية الفاسية.

ل ام قالئ ك إال أي ى ذل م تمض عل ه ل رجم،  ؛ولكن ى المت ى من هللا سبحانه عل حت
  :بأكبر انتصار حصل عليه في رحلته المراكشية هاته

والي  لطان م ك أن الس ز ذل د العزي ه هللا  - عب ريفين:  - رحم رين ش در ظهي أص
وي ة العل والي عرف ر م اس األمي ه بف ا لخليفت ا )١(أولهم ه هللا، وثانيهم اة  :رحم لقض

التقريظ  ؛فاس ه ب غ من عنايت د بل ة، وق يحتويان على أمره بقراءة الصالة األنموذجي
  (صورة من الظهيرين)العيني، أن أدمجه في ظهيره لقضاة فاس.

  من الظهير الثاني : دص المقصووهذا ن

ى صالته (( ين عل قد أطلعنا الشيخ البركة السنى األفضل األجل، سيدي ماء العين
  فسلمها له، حيث لم يجد فيها ما ينكر، وكتب له عليها ما نصه: ؛المعلومة

ذا .هدَ بَ الحمد  وحده. والسالمان على أفضل من عَ " ا من  ؛ه ف هن يعلم الواق ول
ع أهل العل ب جمي ا الكويت ي أيه ذه م، أن ل له اذني من ك ي وأع ر هللا ل روف، غف الح

ا ال يحتمل  ،مخوف ه مم ه في م علي ا أنق م أجد م ل، فل ذا السيد الجلي تصفحت كالم ه
   ؛تأويال صحيحا، وأظن أن أحد ثالثة ال ينقم عليه شيئا مما قال

   ".رجل ذاق مذاقه، وشاهد مشهده أحدهما:""

اني:" ي لس والث ر ف ل تبح ةرج تعارة ،ان العربي از واس ن مج ه م م دقائق  ،وعل
   ".وغير ذلك من أنواع العلوم العربية التي تحتوي عليه...وعموم وخصوص

وا  ،رجل طالع كتب القوم الذين يتكلمون بمثل هذا الكالم :لثوالثا" م يترك ولو ل
  . "لضاع الدين، وضاع كثير من الذين سلكوا هذا المسلك

ـُ عرض له من لم يفهم كالمه، بل قأن ال يت :واألصوب عندي" ره إن ـ صارى خب
ول :هـأن يقول ل :لم يقبله ا تق ك، وبم ا دام يجد ل .هللا أعلم ب و ـالسيما م اال ول ه احتم

ا  ا وأحبتن اذر، وهللا يتوالن اس المع أنه التم ن ش ومن م ون الم عيفا، لك اذا أو ض ش
ن شيخ .بالتمام، على المحبة والسالم ين اب اء العين ه م د رب د فاضل عب ه الشيخ محم

  ."١٣١٤رجب عام  ١٥وفي  ،امين غفر هللا لهم، وللمسلمين آمينمبن 

ذكورةـآذنا ل ؛وألجل هذا(( راءة الصالة الم ي ق وا من اإلذن ل ؛ه ف ى ـلتكون ه عل
  .))وقد أجبنا ابن عمنا موالي عرفة بمثله والسالم .بال

وزير األول وقد وقفت في رسالة لوالد المترجم، على كلمة قيمة صدرت  من ال
ي، وهي أن ريظ العين اني، (( :إثر اطالعه على التق ى الشيخ الكت ع من أنكر عل جمي

نا ن األص يخنا م ه ش ا فأخرج يب منه ظ وال نص ه ح يس ل ه ل ة، وأن ل  .الثالث ومث
)٢(شيخنا من يختبر

((.  

                                                            
حمن العلوي، الخليفة بفاس في عهد المولى الحسن، توفي عرفة ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الر )١(

 .١/٣٦٩ "إتحاف المطالع"هـ، ١٣٢٤بفاس سنة 
في حياة الشيخين الكتاني والشنجيطي.  "لقطة عجالن"تقريظ الشيخ ماء العينين هذا، مطبوع بآخر )٢(

  .(المؤلف)
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لطاني ر الس ي الظهي ي ف ريظ العين ات التق رد إثب اط  ؛وبمج بحت األوس أص
م  :ملك المغرب هو الذي يقول الرسمية، تعتقد أن اني ل إن المنكرين على الشيخ الكت

ه  وا دقائق ة، ويعلم ي لسان العربي روا ف م يتبح يذوقوا مذاقه، ولم يشهدوا مشهده، ول
وي ...من مجاز واستعارة وعموم وخصوص ي تحت ة الت وغير ذلك من أنواع العربي

ه ،عليه ذين قبل وم ال ب الق ذين ،كما أنهم لم يطالعوا كت ذا الكالم،  ال ل ه ون بمث يتكلم
  لم يتركوا لضاع الدين، وضاع كثير من الذين سلكوا هذا المسلك. وول

ين وقد طال مُ  ا ب ا فيه ان جامع قام المترجم بمراكش نحو خمسة عشر شهرا، ك
ات ي أوق دين ف ة المري ات، وتربي ي أوق أليف ف ات، والت ي أوق دريس ف اد  ،الت وإرش

ات ي أوق الكين ف حيح ا ؛الس تم ص اري بفخ ـ: "لبخ اريـ تح الب ن "ف د م ف أزي ، وأل
  ، واعتنق طريقته آالف من مختلف طبقات مراكش والجنوب.)١(عشرين مؤلفا

ن حِ  راكشكَ وم ه بم درت من ي ص ه الت ال ل :م ا ق د ((ه: ـأن شخص ت عن م أقم ك
أن ش .))وكم مضى على فراقك ألهلك؟ ،السلطان ل ب ين أوكان قصده التهوي ن المقبل

ة ،فيكون ؛كن :وا للشيءعلى هللا أن يقول ال ل .ال يسيروا بسير العبودي ي مُ ((ه: ـفق كث
د السلطان أَ  ن مُ  نُ وَ دْ عن ي عن م ي السجن، وغيبت ه السالم ف يدنا يوسف علي كث س

ت، ال  ا ارتقي ت م و ارتقي ه، ول ي هللا سيدنا يوسف عن أهل ة نب أهلي أقصر من غيب
يدنا أبلغ رتبة سيدنا يوسف عليه السالم، ولو ارتقى والد ة س غ رتب ا بل ى م ي ما ارتق

  .)٢(، فلم يجد جوابا))!!!يعقوب عليه السالم، والرب رب، والعبد عبد

اني ع الث ارح مراكش صحبة السلطان  ؛وفي اليوم السابع عشر من شهر ربي ب
ة أشهر  ؛موالي عبد العزيز، قاصدا قبيلة الشاوية، وبعد مقامه بها ما يقرب من ثالث

ف، قصد فاسا، حيث وصلها ف ة وأل رد عام خمسة عشر وثالثمائ ي شهر رجب الف
  وورد عليه وعلى والده سيل من التهاني نظما ونثرا.

ة التكوين والتأسيس ؛وبهاته الرحلة راف  ،قطعت الطريقة الكتانية مرحل واالعت
ى  اد، وقضت عل من األوساط الرسمية بصالحيتها لخوض غمار اإلصالح واإلرش

دا عَ  ،برت ضدهاالمؤامرة التي دُ  دا جدي ـُ ظواستقبلت عه ي ـ ع ف ا، وارتف ه أمره م في
بث ب ا، وتش ود ذكره ا أذالوج ة ياله ى أئم ئتها عل انوا منش ام، أع يوخ عظ ار، وش كب

  تجديد صروح اإلسالم بهذه الديار، وإبادة معاقل البدع والضالل.

                                                            
  ذكر أسماءها في نهاية كتابه في القبض .  )١(
، وهو عند حفدة المؤلف، وتوجد منه نسخة في الخزانة ٨٢المخطوط الورقة  "المظاهر السامية" )٢(

أنظر المصادر  ، ونسخة أخرى مصورة على الورق ١٩٩٠العامة مصورة على الشريط رقم 
 .٢/٢٣٤ العربية للمنوني
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