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  السابعوصل ال
  في حــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

القمر  تأللؤ ههضرب إلى الطول، أبيض مشربا بحمرة، يتألأل وجي ن ربعةكا
اسع الجبين، شديد سواد العينين، مقوس معانه، وة البدر من شدة بريقه ولللي

ديد فيها، عظيم بريق وتحان مع الحواجب مع طول كأنها هالل، أبيض األسن
عظيم  - : تثن يأ – ةنحجوع م عرشدره، شديد سواد الص اللحية، تامها، تبلغ

سرته، وكف ألين من  ىلدره إص نالوفرة، يتلثم في غالب أحواله، له شعر ممتد م
غير متنافرة، تسطع رائحة المسك منه من قوة ذكاء  متناسبة الحرير، وأعضاء

   طريقا فاحت رائحة الطيب في أنحائه.الرائحة، وإذا سلك 

ديه كل يين بل جيخ، هللا ته إذا رئي ذكريبمنظره الخالب، لشدة هيدهشك 
ض في غابه، بألسد الرااور، وسجلمتكلم، ويتعثر في ابتدائه بالسالم الجلد المتجلد ا

لقلوب؛ إذا سمعته جزمت بأنه أعطي مزمارا من مزامير بمجامع اله صوت يأخذ 
ريء كالبحر يتدفق من بين ثناياه، شديد التواضع، اليأتيه أحد  لمإذا تك، )١(آل داود

وقضى حاجته، يعود  نزل معهتإال و - من حر وال عبد وال أمة وال مسكين  - 
ي أو فقير أو شريف، وال يحقر من غن اهن دعيجيب مو الجنائز، هدالمرضى، ويش

صدع بالحق فيها، ويشغل أحدا، يلبي الدعوة إلى الوالئم مع غاية التحري، وي
الناس أثناءها بما يرضي هللا، يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم في سجونهم، ال 

  اء. فوجب الجييجفو أحدا ولو فعل معه ما 

كشف أو  أو ،ماتراك أوامة نه كرم هتظهر لحد إال وولم يكن يجتمع معه أ
بنود األمن تصرف أو إخبار بمغيب أو مغيبات، عمل كل ما في استطاعته لنشر 

في مختلف جهات البادية المغربية، حتى أصبح زعماء البادية رجال سالم، بعد أن 
 الكبرى: معركة الدفاع عن البالد ةكانوا رجال فتنة، وهيأهم لخوض المعرك

سباني، وبذل جهدا كبيرا في عقد واإل سينفرالمار عاالستب -  كإذ ذا - المهددة
ألنه يعلم أنها السبيل الوحيد إلنقاذ المغرب مما أواصر األخوة بين مختلف القبائل، 

  كان فيه من فوضى واضطراب.

المحدقة  راألخطا نلإلسالم والمغرب، وجاهد في سبيل إنقاذهما م هتب حياهو
وأعاد الحرارة إلى القلوب  ة،دملجاا ادجساألة في يابعث الح تىفا، حبهما جهادا عني

ليلة التي يخطئها الحصر، وملئت بها الهامدة، وله في هذا الباب الخدمات الج
  الصحف العربية واألجنبية الصادرة في ذلك العهد.

  بعض األدلة والشواهد: يليما يفو

 وجاها، ة الدهر َخلقا وُخلقا، وبذالبوجان أعك(( :)٢("ةي "النبذف مامل اإلاق
علما وعمال، وفصاحة وقلما، وبراعة واقتدارا في كل شيء، وكانت همته في و

ر والتذكير، والداللة على هللا تعالى وعلى كل خير، وكان يقوم بعض الليل الذك
  .))لكذلى غير إويصوم الخميس واإلثنين...

                                                            
أن النبي صلى هللا عليه  - رضي هللا عنه  - اري في صحيحه عن أبي موسى األشعري خروى الب )١(

كتاب  ٤٦٦٠ ديث رقمحا موسى؛ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود"، الباأي"ال له: ق ملسو
  "فضائل القرآن".

  .راعراتح الكتاني وعصام مد الفحم تحقيق ٢٢٨در ص: مصنظر الا )٢(
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َربـْعَة أميل إلى الطول،  – عنه هللا يرض - ان ك(( :)١("المظاهر" بحال صاقو
دة سواد الشعر، عظيم اللحية، تمأل صدره، ما رأيت ديمرة، شبحأبيض مشربا 

حواله، ولم أي غالب فوال أحسن وجها وقدا وال أطيب ريحا، وكان يتلثم  أهيب منه
ى صلى هللا فصطملنه اشأن بب تلثمه، نعم؛ ذلك مس عنى سؤاله أتجاسر قط عل

 اندم، وسييلكعليه وسلم في بعض األحيان، وممن اشتهر باللثام: سيدنا موسى ال
وأبو العباس دحية الكلبي، والشيخ أبو يعزى، وأبو العباس البدوي، 

  .))الملثم...وغيرهم من األكابر

 أن يقوموا إجالاليتمالكون  أعداءه وهم يشتمونه، فال ه، يفاجئبرآه أحكل من ((
رقوه تعجبوا من فإذا فا ونه إال بعد تعفيرهم لحاهم في يده ورجله،قارفيال ، وههوجل

اب، ورحم كل من يرى وجهه يعلم أنه ليس بوجه كذ ،دعمن ب هتحأنفسهم. تشم رائ
قام إليه فألستاذ، اهللا الشريف عون الرفيق أمير مكة؛ فإنه تكلم شخص عنده في 

  .))"!ما تكلمت فيه ليهإت رنظو ل ،ههاألمير قائال: "يا حمار؛ أنظر إلى وج

، رألستاذ محسودا أينما حل ونزل، محبوبا في الوجه مبغـَضا في الظهوكان ا((
ار من حسادهم وأعدائهم لغير سبب، وخصوصا هللا مع أمثاله في اإلكث ةدلى عاع

ن ل" :قةفي بلده، ورحم هللا ور مته إالرفي مسقط رأسه وسكنه؛ ألنه ما فقد عالم ح
دفين  -ودي". وقد كان الشيخ أبو محمد صالح ع الإيت به تأ ام أحد بمثل تييأ

م آسفي، فإذا وصلت نم قربوات نيوصي أصحابه قائال: "اسألوا عني قبل أ - آسفي 
  .))"!إلى بلدي؛ فاقطعوا عني السؤال

 جبل على ه كان له خلق ألطف من الهوى، وألذ من نسيم األسحار؛إال أن((
، همته أبعد من قالالإ رشلعايخشى من ذي وال  وجد السخاء والبذل، ينفق ما

إال بطلب أو لرجاء نفع  - فضال عمن دونهما  -الثريا، ما لقي وزيرا وال سلطانا 
في الذكر والتذكير والداللة على الخير، كثير التالوة والذكر، يقوم  هتممي، هومع

يس ، يصوم اإلثنين والخمهجود عليسالليل ويعفر وجهه في التراب؛ يختار ال
يسأل عنه بالبديهة؛ سواء في الحديث أو  ما لن كع يبيج ،ةالفاضل واأليام

فة أو علوم الحقائق سلفلأو ا ،لالتفسير، أو التصوف أو الكالم، أو البيان أو األصو
  . ))واألسرار...أو غيرها من العلوم األصلية والفرعية

ثم  ه،يتحقق أنه ال يعرف غيرولم إال عال يسمعه سائله أو المستمع يتكلم في ((
د من علم آخر؛ ظن كذلك، فال يقطع كالمه إال اتشهسالال ؤالسا يعرض فا إذ

في مسألة ال يقطع كالمه  ملذا تكإ ،لزاخرويقطع السامع أنه عالم الدنيا وبحر العلم ا
فيها إال الصالة أو أمر الزم، وإال؛ فكان ال ينقطع له ما يقول؛ سواء كان راكبا أو 

  .))طجعامضو قائما أو متكئا أ السا، أوج

تاب والسنة ودقائق المعارف وباهر العوارف وعلل كال رسراأ لىع همأما كال((
ما استنارت به عقول  قئاوالحق قئمن تلك الرقا النفوس وقواعد السلوك؛ فقد أملى

سليمة، وتداولت من جراحات غفالتها قلوب أليمة، وازدحم الخاص والعام على 
  .))مهوفك المشكاة تلنور  منوم، واالقتباس لتلك الع االستفادة من

  ه أفهام الرجالعنقاصرت تفي القــــرآن ولكن        لم لعا جمع

                                                            
  .١٣٦ إلى ١٢٩ ألوراق منوط اطمخلا )١(

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ١٨٧

هللا له من  رهما قد لىاللطائف على قدر االستعداد، وع حد من تلكأ للقي كتو((
  .))سوق فيض اإلمداد

  )١(الُسالف تصاب رلست على قدو  لصهباء تعطيك نشوة    ا ى قدركعل

رضي هللا عنه  - كثرة الكالم في الختم والختمية؛ تصدى المترجم ت ما وقعول((
مذكورة في "الفتوحات في الزاوية بفاس، للجواب على أسئلة الحكيم الترمذي ال - 

لمقام السامي، فكان الشيخ يجلس بعد ا عي هذامدالمكية"، التي عجز بها صاحبها 
الم كمهما للويص نكا ينلذا سصالة العصر إلى المغرب في يومي اإلثنين والخمي

رأت، وال أذن سمعت، وال خطر على قلب  ا ال عينتلك األسئلة، فيجيب بم على
إمالءه لذلك: الشيخ الوالد، وكبار الطائفة وفقهاؤها. أحد من أهل عصرنا، يحضر 

 رقسف؛ أن تلك األجوبة الصادرة من األستاذ بعباراته الجلية المشألاف كل سألوا
عها في الرحماني؛ لم يجمع جمي لر القبوثعليها أ ئحالوالي، انربلعليها نور اإلذن ا

  .))يوان مخصوص. و األمر من قبل ومن بعدد
ين الناس للناس ب الناس من    ا في الزوايا ومــــالهايابخوت المت

  ذاكر
ـــــــــيدها علــينا تقذا لم إ    شـواردا الوت كماالت الرجتف

  الدفاتر
س كل يوم جمعة ونفلالل وعك لوسلان يجلس للتذكير والكالم على اك ا أنهمك((

دري من بعد العصر، فترى البحار منهمرة، والسيول متالطمة األمواج، حتى ال ت
 لةأين تسمع، إذ ال ترى إال أنبوبا من النور خارجا من صدره، لست ترى تلك الحا

، وال ترى وصفها في ترجمة أحد من السابقين، يستحضر آي القرآن رهمن غي
 يلقن تلك اآليات. وإال؛ هسامع أنليقطع ا ى، حتدهاشستالل ءالت المذاكرة واإلموق

فرقة. يحفظ السنة، ويستحضر أحاديث الكتب ة ال توحي إليه اآليات المتفالحافظ
ا رأيت في ومظها. يحف كأنه )٣(ال"عم"كنز الو ،)٢(الستة، و"الترغيب والترهيب"

كر االمغرب والمشرق من يستحضر األحاديث بألفاظها سواه، رأيته مرارا يذ
كأنه لم يقرأ البخاري قط. ين يديه ه بفيجد نفسن ختم الصحيح كم مرة؛ مبعض 

 أو ابن، )٤(م البخاريسالإلخ اشيك نةسلااستحضار نصوص الكتاب و يحسب في
على طريقة  امشكلهم نوالجمع بيا سرارهمأ ليه العلم بمعرفةإ وانتهى، )٥(لمدينيا

حمد م سفة المشرعين، بحيث ينشدك لسان حاله قول سيديالفال ،فينكبار العار
  عنه: ضي هللار )٦(البكري

  الشكمثال وال تلق لي  لي تلق فال   شرق الوجود وغربه  فطا أنت هو

                                                            
  ، تحقيق إحسان عباس .١/٦٩ورد هذا البيت بدون نسبة في نفح الطيب  )١(
 ـ،ه٦٥٦بد العظيم المنذري، المتوفى سنة ع ي محمدأبالترهيب": للشيخ اإلمام الحافظ و لترغيبا" )٢(

نن ذكر األحاديث التي روتها الكتب المشهورة؛ كالصحيحين والسعلى  بهتاك يوقد اقتصر المؤلف ف
  .١/٣٣٥األربعة وبعض المسانيد، أنظر "كشف الظنون" 

عالء الدين علي بن حسام الدين الهندي الشهير خ "، للشيالفي سنن األقوال واألفع لماالع زنك" )٣(
للسيوطي، المتوفى سنة  ثديحلا لجوامع" فياـ، رتب فيه "جمع ه٩٥٧بالمتقي المتوفى سنة 

  .١/٤٦٨هـ."كشف الظنون" ٩١١
هـ، ٢٥٦اهيم بن المغيرة بن األحنف الجعفي؛ اإلمام الحافظ المتوفى سنة برل بن اعيسماإ بن حمدم )٤(

"كشف غير ذلك لصحابة ـ الجامع الصحيح، واأسماء  ـمن مؤلفاته: "األدب المفرد" في الحديث 
  .٦/١٤الظنون" 

كان محدثا ومؤرخا الحسن: كان حافظ عصره، كما  أبو ريصلبا نييهللا بن جعفر المد دبعلي بن ع )٥(
  .٤/٣٠٣هـ، "األعالم" ٢٣٤تي مصنف، توفي سنة ائنحو م له

كمال الدين بن علي البكري الصديقي، من األدباء ومن فقهاء الحنفية ى بن فطصم بن دحمم )٦(
هـ، له ديوان شعر، وكذا "المنح اإللهية في مدح خير البرية" ١١٩٦بفلسطين، توفي بغزة سنة 

  .٧/١٠٠زركليللعالم" ألوغيرهما، "ا
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في عباداته وغالب عاداته؛ فهو الهدي النبوي، سيما الصالة؛ فال ه يدا هوأم((
لف أحد دونه، يهولك نطقه بالتكبير حتى يصغر كل شيء بين خ ن تصليأ تشتهي

ت به األحاديث الصحاح دالذي ور عينيك، يقيمها ويحسنها على الوجه التام،
لمذهب وفطاحله اول حف هراتخاوم، لصلى هللا عليه وسة م الشريعوالحسان عن معل

  .))النقاد

بقال فـــــــــيه  ليال أباو    ما صح الحديث به لكذهبي مو
  )١(اريوزأ

الذي غلب عليه ا، ولكن هولقنموه، ما بين معقولها يد عوط الهكم لوعلانت اكو((
أبواب ، ويعرف لبيانكالم، واألصول والتصوف والمنها: الحديث والتفسير، وا

العبادات في الفقه معرفة كبرى، وما كان الناس يظنون أنه يعرف أبواب 
 ؛ ظهر فيهاينالمفتر المعامالت، فلما حضر مجلس الشورى بالقرويين مع صدو

  .))متالطم األمواجلا رحبال هنأ
اب من َخلق ومن ط كرم بهأ            نصاف شيمتهإلاور ثبت بحــــــــ

  ُخلق
ي لما جاء رخــــــــــال البثم  هر فــــــــردا ال نظير له     دلابه ى تأ

  بالعتق
لته وكمال هيبته يضحك مع الناس، ويتنازل للعبد واألمة الج ان معكو((

ا يفهب حاذيان كلسجون غير مرة، وا وأرباب الحرف الممتهنة. دخل يزور أرباب
شوف الرأس بال كساء، بعض األحيان لعيادة مريض ونحوه، وربما خرج مك يف

، يبيت طاويا في بعض األحيان، الفارهة لخيل المسومة، والدوابالحمار وايركب 
يلبس ما وجد، وفي كثير من أحيانه  أحيانا ويمد على بساطه ما ال قبل ألحد به.

ما كانت عادة بعض أسالفه كا رهاظجمل تي، وهلحمل ةمباشر ةعرقلميلبس الثياب ا
  .))سلسلة الذهب

  أخالقول اـــمأس سلــــــــــبب  ي الدنيا فال تجهلواف دلزها ام
  اب وأخـــالقآدع حـــسن م  ـىـــالتق ثيـاب ســــــــنه لبكل

لخضر والفواكه ألهله ونفسه، إال إذا أكلها القوي والضعيف، ا ييشتر ال((
 ال )٢(ي"طاكناألة انت "تذكروكالبا، غ يراعي في أكله وشربه القواعد الصحية

ما أكل وحده إال قليال،  ،باءطهر األبتب طنده تدقيقات في الع إال قليال، تجد قهارتف
  .))ا رأى ذلك شيئاميكفيك  اوما كانت الدنيا عنده تساوي شيئا، لو أعطاك منها م

  )٣(ه الذي أنت سائلهطيأنك تعك  ما جــــــــئـتـه مــــــتهلـال       اذراه إـت
  ض؛ لم تجـبـه أناملهقبعــــاها لد             هنـأ تـى لوح كـفال سطب دتعو

، فلــــــــيتـق هللا هاجاد بـل             في كــفـه غير نفسـه نكـــيو لم لو
  سائـله

                                                            
للسخاوي، منسوبا للفقيه الشافعي النحوي، المحدث حسن بن  "الضوء الالمع"ورد هذا البيت في  )١(

  .٣/١٢٥هـ المصدر٨٣٤محمد بن سعيد البدر الشظبي اليمني ، توفي بتعزسنة 
 المكرمة سنة الضرير، نزيل مصر والمتوفى بمكة يبي الطباكيخ داود بن عمر األنطلشذكرة ات )٢(

ذكرة أولي األلباب، في الجامع للعجب العجاب"وهو تأليف هو  :"ت باواإلسم الكامل للكت هـ،١٠٠٥
  .١/٣٢٦في الطب. أنظر "كشف الظنون" 

تحقيق عبد القادر  ١٠/٣٧٣دت هاته األبيات بدون نسبة في "حلية األولياء" ألبي نعيم األصفهاني رو )٣(
ق هـ) ورد في ديوانه ضمن قصيدة ١٣بن أبي سلمى ( البيت األول مشهور وهو لزهيرو عطا هللا،

ته العرب!!. وقد ضمنه بعده كثير من الشعراء في البيتا، ويقال بأنه: أمدح بيت ق٤٦مدح تبلغ 
  تحقيق د فخر الدين قباوة) . ٥٧قصائدهم .(ديوان زهير ص:
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ن الدنيا ما لم يدخل على أحد من معاصريه، وما خلف مقدار شبر م هل بيدخد((
يع من جم هامن األرض على ملكه، له همة ارتقت على السماكين، وفاق ب

خاطب بها المترجم لما كان بمراكش  لةلد رساواط الشيخ اليت بخأرعاصره، حتى 
م به من يزتومُ  ،كما ُخصصتم به عن أهل وقتمرا على ييقول فيها: "وأحمد هللا كث

جميع طبقات أهل عصركم ووقتكم، من عالم ومنسوب وصالح..وغيرهم؛ وهو: 
 رخفوال ، ايهم، وال كرامة تماثلهيدرفع الهمة عن أهل الدنيا، والزهد فيما في أ

  . ))"هيهاايض

 ةلكبرى في ترقي اإلسالم وإصالحه مما أحاط به، يهتم كثيرا بحالا ل همتهب((
في ذلك، حتى ربما ينسبه جليسه إلى  ث له إالوجهله وتأخره، وال حدي المغرب

؛ كطبيب يحذر مريضا سه وجودهالجنون، ألنه يراه يصف داء ال يتصور جلي
إال قمنا  كعملسنا ج ااء: "مهفقلا ضعب رةلسل فيه، حتى قال له ما ور بداياتبظه

  .))"!على غير انشراح، كأن العدو بباب فاس

إلسالم، يتكدر لتفرقات ها نحو اوربا واتفاقاتها ومقاصدأحادثات مثيرا بيهتم ك((
ي هذا تركيا وكثرة األحزاب بها، وبجهل أمم المغرب الفظيع أكثر أكثر، ال يبالي ف

ه أفضل تومى أن ري لك، وكانامهلا يسه ففنالباب وال يخاف على نفسه، ويلقي 
غباوة للجهل واامن حياته؛ ألنه ال يحب أن يشاهد المغرب على حالته من 

على اجتماع طرق أهل هللا كلها، وال يحب لهم التفرق  أخر، يحضواالستبداد والت
  . ))والعداوة

 مهى كل جهة وفدا لتعليمإلوهدايتهم، وكان يوفد  كم سعى في تعليم أمم البربر((
نت ال تحسن النطق بكلمة الشهادة، صارت له فيها اك قبيلة نمبه، فكم اوآد نالدي

ت بعيني في قبيلة زيان بحيث رأيحفظون أوراد الطريقة، يلقرآن وازوايا يقرؤون 
طرق، وأصلح يحسن من العربية إال أوراد الكتانيين. وكم أمن من ة من ال البربري

  . ))لهاهأ لوبات إلىسلماو تهوبانمخى بين أمتين، ورد الوآبين فئتين 

في  تمة في الكتب واقتنائها عجيبة.. يختم الكتاب المشتمل على مجلداه هل((
الشك والريب؛ فإليه المنتهى، وعنه الحديث سالم من واحدة، وأما الحفظ ال ةليل

فتح الباري" في مراكش في مدة قليلة؛ الغريب في ذلك، ختم صحيح البخاري بـ: "
  .))اري" بعد ذلكبال حت"فذهنه شيء من فما ذهب عن 

ا م": )١(م الفقهاء بمراكش أبو عبد هللا محمد بن إبراهيم السباعييعزل لي اق((
وهو في  ا: كنت أن ل. قا!حفظ من أخيك وال سمعت به في عصرنا هذاأ رأيت

ركبنا، فكنت أراه يحفظ كل ما يرى من تفسير  المحلة العزيزية، فكنا نترافق كل ما
 خالف،ملافق واموليه الع أجمع وحديث وأدب وتاريخ" . قلت: وحفظ األستاذ شيء

اس لم يروا مثله في ذلك، وختمه الصحيح بجامع القرويين بمحضر آالف نال نأو
ر، كل هذه بيل الظهالصبح، فلم يقم إال ق ةبعد صال من الخلق؛ جلس في الغلس

لي من غير تلعثم وال تلكـؤ مشهور معروف، قل من ال يعرفه، ة وهو يمدالم
الدهم؛ بعن ب يرغمن  رأى ذلك ولوحدين، اجلر اباحضره أعيان الفقهاء وك

  .))لعدوه معجزة إلهية

                                                            
ال العرب وحكمهم بحرا، وكان على علم بأمثمت نقادا ،عابمراكش كان إماما مطل ةعماالج خيش )١(

 واني بمراكش، خصه ابنغزهـ، ودفن بضريح الشيخ ال١٣٣٢وأشعارهم، له عدة مؤلفات، توفي سنة 
  .٧/١٩٠ي "اإلعالم" بترجمة مطولة، أنظر يم فابراه
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 بسماعها مرة، فلم أر - بل القصيدة  - يحفظ الشعر  -  عنه هللا يرض -ان كو((
ظ المقطعات ، من يحفوالمغرب صرجاز ومت من أدباء الشام والحيفيمن رأ

الشعرية كحفظه، بحيث لو شاء أن ال يتكلم إال بالشعر؛ لما اعتاص الشعر عليه. 
لمنشدين ما ينشدون، يقضي بالعجب لبه تيتر ىيرو رالذك قةحضر حلي والذي

العجاب، إذ؛ مرة ال ينشد طول حلقة الذكر إال العشقيات، ومرة في الوصاليات 
في غير ذلك، وقد تجالسه السنة فال تسمعه كرر بيتا أو ومرات ، ومرة في الحقائق

  . ))قطعة

 هنأ ؛ جزمتقطنما، وإذا قلطعت أنه أفصح خلق هللا قه؛ قلم رصرصإذا ((
وما أظن أن فصاحة القلم واللسان اجتمعا إلنسان قبله، إذ المعهود:  نا،سال همقلطأ

م من طول ن لحم ودب أصابعه ميكتب ال تحس ا رأيتهذالكمال في اللسان أو القلم، إ
  .))ما يكتب وسرعته، وربما كتب الكراريس المتعددة في اليوم الواحد...

ره، عالم عصور دصمن ْدٌر ص(( :)١("رب"المدهش المط بحال صاقو
علم التفسير تمكن في بصير بمعانيه وفقهه، م الحديث، ظمتبحر، حافظ من حفا

ص على دقائقه، ناهج في ذلك منهج والكالم، متبحر في التصوف غوا واألصلين
 أرباب الحقائق وأصحاب وحدة الوجود؛ كالشيخ األكبر الحاتمي والجيلي وابن

 ،طبقاتهم، ومنازعهم ومذاهبهمو محوالهأب ارض وأمثالهم، خبيرفال بناو بعينس
م، قدير على فك المشكالت، وفض صطالحاتهومشاربهم، ومقاصدهم وا وفرقهم

نشر العلم، دؤوب على تقريره وتدريسه، ال يخلو وقت من المعضالت، مثابر على 
ئه في دمباو هرابأفكالفكر والضمير، يجاهر  حرأوقاته من الخوض في مسائله، 

ء على أفكاره، الواالستي إقامة الحجة، وإقناع الخصم ىلعقتدر م، همؤلفاته ودروس
دالل مع فصاحة ة العارضة والقدرة على البيان والبراعة في االستتي من قوبما أو

 -  )٢(نبعد الشيخ ماء العيني - اللسان، وثبات الجنان، لم يبلغ أحد من أهل عصره 
  .))خللمغرب...إاو هرة الذكر في المشرقشت، وصيلاد عبو ،مبلغه في إقبال الخلق

ية اإلختصاصفي كتابه: "النواشئ  - هللارحمه  - ي ني علي العدلوضاقال القو
بأسرها، لم تفته  نالفنوو للعلوم كلها، عمنه جاإ((: )٣(ة"ألنموذجيفي شرح الصالة ا

دقيقة دق فهمها، وال عويصة عز حلها، وال لغز عميت عنه األبصار، وحارث 
 هليل. ورأيت سيرته وأحواللعيبري او دونه األفكار، إال وعنده فيه ما يشفي الغليل،

سيرته حال دائما يتفجر، وم وعمل وفإذا هو عنصر عل - عنه رضي هللا - 
يس له شغل إال بربه، ال تفوته لحظة لل، أق اللة ونمال تعدو السنة قدر أ تهومعامل

باطلة من عمره، يدل الناس على موالهم، ليس له فيهم شأن غير التحضيض على 
آلها ومخالطة أبنائها، محالها ووسهم، والتخلي عن الدنيا فنأاهدة جموتعمير أوقاتهم 

 مماا ذرحمو ل،ام إخالص النية واإلقبيهل، ومؤكدا علمزهدا لهم فيما يؤول للزوا
  . ))يوقع في سخط هللا ورسوله، ومرغبا لهم فيما يوصلهم لرضوانه

 رمفي بشاشة وجهه وانطالقه وتبسمه دائما، ال يغضب قط إال لما يخالف أ((
حدا بما صرف زائره، ال يقابل أنف حتى يريمل أبدا جلوسه، وال ينص الوربه، 

قا، كأنه رد عربلا ةدش تاكل حال، كان يتصبب أحيانا جبينه ولو في أوقيكره على 
در على جمان، إن تكلم كفى، وإن أجاب شفى، يتفطن بأدنى إشارة وأقرب عبارة، 

                                                            
  .١/٤٥فاسي، أنظر لاحفيظ وخ" لعبد الشيعجم الم" )١(
عموم المشرق والمغرب، واهتبل الناس ) بل وال الشيخ ماء العينين، فقد انتشرت طريقته في حياته في ٢(

بما عنده علما وسياسة وتصوفا، وترجمة الشيخ عبد الحفيظ الفاسي المذكورة ال تخلو من تعريض 
  ودس.

ة منها مخطوطة في خزانة حفدة المؤلف، وعدة نسخ في خزانة الدكتور علي الكتاني ختوجد نس )٣(
  رحمه هللا.
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ين الناهجين نهج سيد مدقالمت خياوجميع ما رأيت في كتب القوم من سيرة المش
لم أعثر عليها في  ر محمودةوفيه أمويته فيه رضي هللا عنه، أسلين؛ ررالم
  .))ان...إلخيود

في تقريظه  - حمه هللار - )١(محمد التطواني السالوي بن كرب واضي أبقال القو
ن، ما لم صولعلم المكنون، والسر الممن ا هدجدت عنوو((خاري للمترجم: بختمة الل

العارفين، كابن عربي وغيره، وله األيدي الطوائل في  رباكه من يريوجد عند غ
النقلية والعقلية والكشفية، والمعراج األرفع في مواقع التنزالت، والكشف  العلوم

  .))...إلختالخارق عن أحوال أهل البدايات والنهايا

شيخ المكي بن عزوز رحمه هللا، ها للكتبسالة "المظاهر" في ر بحال صاقو
 أي - انك((: )٢(ون اإلنسان أثريا صوفيا عصريايك نأ هبعج: يهنأبعد أن ذكر 

 )٤(ف كالحاتميصوفي التو ،)٣(في حفظ السنة واآلثار كابن تيمية - مترجملا
وزاد باالستغراق في المحمدية ودوام الهيام باألحمدية، مع بقر ، أضرابهو

بحت أص، وفهمها على مقتضى استغراقه ودوام هيامه، بما ةب والسنامشكالت الكت
ي الوقت، يستعين بآلة الوقت؛ كأكبر واحد ف علموفي  ت.ااضحو تكالشمال لكبه ت

األولين على فهم قواعد الثالث، ويشرح بمخترعات الثالث جزئيات الكل، فمزج 
األعمى  التقليد الشريعة بالحقيقة، والفلسفة باإلسالم على أبهج طريقة، مع رمي

  .))والتعصب الذميم

اللثام عن  فيكشو ،بويةنليث اداحاألونية رآبين أنوار اآليات الق قران يفكو((
محيا بواطن كالم هللا تعالى الواردة في الحديث الشريف في قوله: "إن القرآن له 

)٥(ظاهر وباطن، ولباطنه سبعة أبطن"
((.  

صحراء ال ىلإ لاد البدعة؛ رحخمحسنات في ميدان إعزاز السنة وإ نمم له كو
عالم الدين، فأقام م ؛١٣٢١ ، وللحجاز سنة١٣١٤ش سنة كولمرا ،١٣١٣و ١٣١٢سنة 

على توحيد كلمة المسلمين. وتاريخ كل رحلة يخرج في مجلدات. وقد أذعن وعمل 
له فحول وتلمذوا له في سائر األقطار اإلسالمية، ومدح من شعراء العالم 

عظيم الشان أيمة ب شهد لهو ،)٦(عرلشين من ابعشرين ألف  مناإلسالمي بما يقرب 
  عصره شرقا وغربا.

                                                            
ضمن مجموع يضم كتاب "المظاهر السامية" في خزانة خاصة  ته، ويوجد هذا التقريظجمبقت ترس )١(

.  
الحي الكتاني عدة مكاتبات مع الشيخ المكي بن عزوز، وفي هذا الموضوع يقول في  بدلشيخ عل )٢(

 أن مات، بحيث لو جمعت ىي به إللتبتي معه واتصاكاطالت مو": ٢/٩٦١كتابه "فهرس الفهارس" 
مة "فهرس الفهارس" دمق ظرنأ ،"سطةوتخرجت في مجلدة مينه؛ لوبتي جرت بيني ات الاتبالمك

١/١٦.  
 نالم، كاسأحمد بن عبد الحليم بن عبد هللا الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي الدين شيخ اإل يةبن تيما )٣(

شق مة د بقلعالقمعت اتم ة،ن آية في التفسير واألصول، له مؤلفات كثيركادين، واليدعو إلى إصالح 
  .١/١٤٤ر "األعالم" هـ، أنظ٧٢٨سنة 

لي بن محمد ابن عربي، أبو بكر الحاتمي الطائي األندلسي، الملقب بالشيخ األكبر، وهو ع حمد بنم )٤(
 نعأن يدفع  بوحدة الوجود ،وقد حاول نالقائلي من أئمة المتكلمين في كل علم .. يقال عنه بأنه من

ترجمته  ومصادر هدمشق، أنظر مصنفاتهـ ب٦٣٨ ، توفي سنة١/١٢٥هم في "الفتوحات" لتهاته اسه فن
  .٦/٢٨١في "األعالم" 

  .١/٢٢ظاهر وباطن وحد ومطلع"، أخرجه الطبري في تفسيره لكل آية " )٥(
السامية" بعض مطالع هذه القصائد، وذكر بأن بعضها  " المظاهراني فيلحي الكتعبد ا خيشلاأورد  )٦(

لف رحمه هللا تعالى كتاب جمع فيه ما كتب وللمؤ.٢١٠ى إل ١٧٥طبع بمصر، المخطوط، األوراق من 
في والده من األشعار، ضمنه أربعة آالف بيت، وسماه: "الثمار اليانع في مختارات من الشعر 

  الممدوح به والدنا الفرد الجامع" في خمسة كراريس.
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  مناثلوصل اال
  ـــــــــبار عليهناء الكـــــــــث في

  
لى كالم نخبة من نا عا النوع الشيء الكثير، غير أني سأقتصر ههذعت من جم

أيمة العلم في مختلف بالد العالم اإلسالمي، الذين كانوا هداة األنام، ومصابيح 
الظالم. وكالم واحد منهم كاف في الداللة على عظمة المترجم، وشفوف مقامه في 

افقون وال يناإلخالص، فكيف بجميعهم؟؛ ألنهم كانوا ال و ىالتقوو العلم والمعرفة،
  ح األمة.على مصالالشخصية  حهمن مصالوروثي ون، والريدا

  

  )١(عبد الكبير الكتاني يخاء الشثن
بن الشيخ محمد  الكبير بدم عرأبو المكا يخلشا نبل السنة والديده جوال هم:من
مطبوعة بفاس واصفا القدسية ال، قرظ له على حكمه ١٣٣٣سنة  المتوفى الكتاني

إياه بـ: وعاء السر، وخزانة المعارف الكبرى. ونقل عنه في كتابه "نجوم 
بـ: العارف األكبر. وحاله في إجازته لشقيقنا األكبر أبي ه اصفا لو )٢(المهتدين"

الفضل محمد المهدي رحمه هللا بـ: العارف الغارف، نادرة وقته. واستشهد بأبيات 
تم خقرونا بـ: المال فيها إ هاسم كريذ نا، وما كيةرشاداإلائله من شعره في رس

الته األولى التي بعث بها للوزير أحمد ابن مه في رسر، والمسك األذفر. وترجباألك
موسى، وصرح فيها بأن هللا تعالى أكرمه بمعرفته الخاصة، وواليته العظيمة، 

  وأنه يتيمة الوجود، وعنقاء ُمغرب.

 لالفض وبأ ايقنشق نهيبتدو ىنتد اعوقفي مدحه كثير،  فكالمه ملة؛جلابو 
  مائة صحيفة. نكثر مي أخرج فف ؛)٣(ذكورمال

  

  الكتانيجعفر  اء الشيخثن

شيخ اإلسالم، علم األعالم؛ أبو المواهب جعفر بن إدريس  لهخا نهم:وم
عزم على الـحـج، عند وداعه ا اتا لمبينشده أأ ،)٤(هـ١٣٢٣الكتاني المتوفى سنة 

في مس الغرب، وتقدم ذكرها بشفيها  بهها على فراقه، خاطيف فسأت، فاس جخار
  الخامس، وناهيك بها منه. الوصل

  

  محمد بن جعفر الكتاني يخاء الشثن

                                                            
نه كما أ ٢/٧٤٣هـ بفاس، ترجم له ابنه الشيخ عبد الحي في : "فهرس الفهارس" ١٣٣٣ة وفي سنت )١(

  .٣٨أفرده بترجمة خاصة في كتابه: "المظاهر السامية" المخطوط الورقة : 
ن األرض رجل ماأل رفعب تدين، في أدلة استحباب الذكر على طريقة المشايخ المتأخرين،لمها مونج" )٢(

  هـ بفاس.١٣٣٠ة سنة ريبعة حجط لى رب العالمين". طبعز شوقا إازتهالاو
ن موسى تتألف من ثمان صفحات، كلها نصح وموعظة لوزير ابكتاني لعبد الكبير ال خيلشلة ااسر )٣(

وحديث عن نشأة ابنه الشيخ محمد الكتاني...وهي مخطوطة في خزانة حفدة المؤلف، والمؤلف قصد 
مدينة ب ةصالخانته ازه بختاؤلفد موجوتبكالمه شقيقه محمد المهدي الكتاني، وقد تقدمت ترجمته ...

  سال.
  .١٤٢وانظر األبيات في ص: مته،رجقدمت تت )٤(
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خاله اإلمام الحافظ أبو عبد هللا محمد بن جعفر الكتاني المتوفى ن اب نهم:وم
 خ أبا المكارم قائال مايده الشلبعد ما ترجم وا )١(، ترجم له في "النبذة"١٣٤٥سنة 
ذكره اآلفاق، وشاع صيته في الحواضر والبوادي  بقالذي ط دهولنهم: مو(( لفظه:

وسائر الرفاق، العالمة األبهر، الصوفي األكبر، من تفجرت ألسنته وأقالمه 
 ذيمالتلا لكثيرا فاع،نال بيمرالوالعموم،  وصبالعلوم، وبهر بما يبديه الخص

  .إلخ.))النا محمد...و مهللا دواألتباع: أبو عب

  

  شنجيطيالماء العينين  يخاء الشثن

ام القطب الشيخ ماء العينين الشنجيطي الحسني المتوفى سنة ماإل نهم:وم
ابه بتعظيمه ومحبته، ويقول صحأ مربـ: "نوارة األولياء"، ويأه ان يصفك ؛)٢(١٣٢٨
أهال ((ين؛ يقول: انيالكت ا لقي أحدا من اإلخوانذ، وإ))امةيعدوها ليوم الق((لهم: 

ة من اإلخوان اعاره جموز، وكان ال يسميه إال بها، ))بأصحاب شمس الضحى
ِنعم الشيخ شيخكم، ونعم الطريق طريقكم، ونعم الشعار ((السالويين، فقال لهم: 
ومصححا على  اقفاوم وكتب دة،عدتمرات مها ادأع ،))...!مشعاركم، ونعم الناس أنت

  ترجم.ذجية" للمالصالة األنمو في شرح نجالع ةلقط"كتاب 

  

  العربي بن السائح العمري يخاء الشثن

، أبو حامد العربي الطريقة ال ددمج نهم:وم تجانية، اإلمام العالمة العارف با
، كان يشير ويصرح له بالخصوصية ١٣٠٩نة ى سوفتملا ،)٣(ابن السائح العمري

يخ عبد مخاطبا والده الش لقا، و١٣٠٧ة نوكمال العرفان لما اجتمع به في الرباط س
ال يفعل به  فإن هللا ؛هإياك أن تكلف ولدك سيدي محمدا ُخلقا ليس في سجيت((لكبير: ا

نشد أ. و))...لالدلتيه والواس نمن أهل األ ونإال ما يريد، وإني ألرجو هللا أن يك
ين ابن الفارض رضي قشاعلا أحد رجال المديـح النبوي يوما بحضرته قول سلطان

  ى عنه:ل تعاهللا
  )٤(دومكم لم أنصفبقمبشري ل    بتهايدي ووه في يحوأن ر ول

ُخلق بغير م لفي بكك    عاهوى متصنلي اوني فحسبت ال          
  تكلـف
إنه من ((، وقال عنه مرة أخرى: ))!وهللا إن سيدي محمدا لمنهم((: الئاح قاصف

زال  ه عليه وهو الثناؤ . هذا))ح ...ضأهل الصالح، والسمت الحسن، والهدي الوا
  .!لو أدرك مشيخته؟فكيف  ،ينطا في سلك طلبة القرويرمنخ

  

  )١(محمد بن إبراهيم األندلسي يخلشا ءناث
                                                            

  .٢٢٤ – ٢٢٣ص  ،ذة"نبمته، وانظر "الرجقدمت تت )١(
  .٢/٣٦٨مته في "أعالم الفكر المعاصر" رجقدمت تت )٢(
  ٢/٣٦٨" أعالم الفكر المعاصر"أنظر ترجمته في  )٣(
  ن قصيدة مشهورة البن الفارض؛ مطلعها: م لبيتانا )٤(

  رفتعروحي فداك عرفت أم لم        قلبي يحدثني بأنك متلــــــــــــــفي  
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لدرقاوية، اإلمام العالمة العارف الزاهد الصابر؛ أبو ا لطريقةا دنهم: مجدوم
ه ، كان ل١٣٢٦عبد هللا َمحمد (فتحا) ابن إبراهيم األندلسي الفاسي، المتوفى سنة 

ه. تن مذاكرمجب يع، وآهحب صحيح فيه، واعتقاد كبير، وكان يقبل يديه كلما ر
ه دوعجاءه مرة طالبا منه اإلذن في "ورد الحسبلة"، ودخل عليه المترجم يو

لما أراد السفر للحج، فطلب منه الشيخ المذكور الكالم في طريق القوم،  هعدويو
  دح.وأطلق عذبة لسانه في الم ،))قطهذا  ما سمعنا بمثل((:  همالك هفقال بعد سماع

  

  )٢(ددالحا مد بن عاشرأح يخاء الشثن

؛ أبو العباس أحمد بن  ددمج نهم:وم الطريقة الحراقية الشاذلية، العارف با
لسه في ازمنا طويال من مج ألمي ن، كا١٣٢٦لرباطي المتوفى سنة ا الحدادر عاش

ج: حلل هي طريقف ١٣٢١ نةس لرباطرجم لما حل باقال للمتلثناء عليه كلما ذكره، وا
إن الحضرة المحمدية رحبت بك ليلة قدومك للرباط، وأخبرت بالحفظ والقبول ((

  .))وطاعة النور والظلمة في الذهاب واإلياب لك

  

  )٣(محمد سر الختم الميرغني يخاء الشثن

م الميرغنى حمد بن محمد سر الختم و عبد هللابمة العارف، أعالال نهم:وم
، قرأ عليه بعض المغاربة ١٣٢٥الطائفي اإلسكندري، المتوفى سنة  لحسينيا

بزاويته باإلسكندرية الصالة األنموذجية ومْزَجها المعروف بصالة القاسم، كالهما 
د هلكالم القريب العا اوعمساسمعوا كالم أهل الشهود، ا((ه: تالميذل للمترجم، فقال

  .))!!من هللا

  )٤(ريبريبال بد الرحمنن عب مدمح يخاء الشثن

ام العالمة، قاضي رباط الفتح ومفخرته، أبو عبد هللا محمد بن عبد ماإل نهم:وم
، كان يقدسه تقديسا ١٣٢٦نة لمتوفى سالرحمن البريبري السالوي ثم الرباطي، ا

باط في طريق حجه، رالبه لوحل تقبو برأخا ورسائله، ولم جالسهي ميما فعظ
اق، وكان ذلك من الغرابة بمكان؛ ألنه لم أسرع للقائه على شاطئ وادي أبي رقر

يثبت عنه أنه رأى الوادي المذكورسنين كثيرة؛ إليثاره االنعزال عن الخلق، 
طلع مرة واط. ابالرب أمالها يتلحديثية الا هسورواشتغاله بما يرضي ربه، والزم د

هل أن إن أمثالنا ليسوا بأ((ا وقال: رباهتز طف ؛)٥(رَجمللمت ن"التبياف وكش"الى عل
  .))ميقفوا على مثل هذا الكال

  

                                                                                                                                                
  .١/٤٢ته في "رياض الجنة" للفاسي جمنظر ترأ )١(
  .٢/٢٠ في "أعالم الفكر المعاصر بالعدوتين" تهمنظر ترجأ )٢(
  .٢/٥٥٦" فهرس الفهارس"أنظر ترجمته في  )٣(
  .٢/١٠٣ "أعالم الفكر المعاصر بالعدوتين"أنظر ترجمته في  )٤(
" ، ما كنت تدري من الكتاب وال اإليمان}ما خفي عن األعيان، في سر آية :{تبيان، عاللكشف و" ا)٥(

  هـ.١٣٣٢طبع هذا الكتاب بفاس سنة 
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  )١(الهندي الرحمن محمد حبيب يخاء الشثن

الحجاز، وابن أدهم وقته، الشيخ محمد حبيب  يخ علماءنا شيزمج نهم:وم
، قال في إجازته له بعد مدح ١٣٢٢سنة ى متوفال ،يلهندا الرحمن بن علي الكاظمي

جد واالجتهاد في سبيله، وإن ممن ُوفق لتحصيله، وشمر على ساق ال((العلم: 
يح ه في توضشباب هرةز نىأفوصرف جوهرة حياته في حل مشكالته، و

معضالته؛ حضره اإلمام العالم العالمة، القدوة اللوذعي الفهامة، مفخر األوائل 
برا عن كابر، فرع الشجرة النبوية، معدن الجود والفتوة، اك العلم ثرواألواخر، وا

  .إلخ.))شيخ محمد...األستاذ العارف الرباني ال

  

  )٢(حسين الحبشي يخاء الشثن

ا، أبو علي حسين بن محمد افعية بهمكة وعالمها، ومفتي الش امإم نهم:وم
 :رالمذكوا ر إجازته لشقيقنآخال في ق .١٣٣٠الحبشي اليمني الباعلوي المتوفى سنة 

مت في استو م،هإنه من ذوي العلوم الواسعة، والحقائق الجامعة، الذين علت همت((
طريق الحق والصدق  إلى وصلالم لواصال، هماطنة رتبتبهرة والاالعلوم الظ

واليقين، البدر السامي المقدار، الظاهر كالشمس في رابعة النهار، العارف بربه، 
ير، وزيادة النور والبركة ودفع خلاي به لاصالمستغرق فيه بقلبه، من أرجو بات

  .إلخ.))الضير؛ سيدي محمد...

  

  )٣(حسين العمري دمحمخ ياء الشثن

حسين بن تَـفَضُّل حسين  رفه: محمدعالم الهند وعا بر،كألا شيخال هم:ومن
العلم ((ه وحاله في إجازته له بـ: تدبج مع ،١٣٢٢العمري الهندي المتوفى سنة 

االت الوهبية والكسبية، البحر كماحب الص األوحد، الفاضل المفرد، مالك الملكات،
اإلنسان الذي يباهي عين ان سإن ،مانزين الع ةرق ،)٤(مطمالخضم الحالحل المط

بكماله الكمال، وحامت حول بحره العذب ألباب الرجال، العارف الشهير موالنا 
  .الخ.))الشيخ محمد...

  

  )٥(أحمد بن إسماعيل البرزنجي يخلشا ءناث

 جيإسماعيل الحسيني البَْرَزنـــْ ن أحمد بخ ة الحجاز، الشيمعال نهم:وم
اإلمام الهمام، قدوة األنام، الجامع ((جازته له بـ: إ فه فيوص ،١٣٣٢وفى سنة تلما

بين الشرفين؛ شرف النسب وشرف العلم بالمين، البارع في الكرمين؛ كرم العلم 
وكرم اإلخالص بأوفر سهمين، العالمة المحقق، الفهامة المدقق، الفريد في فنون 

                                                            
  .٢٥ته، ص : جمبقت ترس )١(
  .٢/١٤ة" جنالض ته في "ريامجرنظر تأ )٢(
  .٢٦ته، ص: جمبقت ترس )٣(
  المطمطم: العظيم . )٤(
  .٢٥ وانظر ص ،١/١٠٦ة" جنالض يار" )٥(
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 ى التبرك بلقائه،لة إصنا الفرزانتهو د.مح، السيد مهومفملاو منها وق، المنطومالعل
  .إلخ.))اس من سنا برق عرفانه وضيائه...واالقتب

  

  عبد القادر الرافعي يخاء الشثن

الديار المصرية ومفتيها، العالمة الكبير الشيخ عبد القادر خ شي نهم:وم
قنا قيلشزته اإجفي ل اق ،)١(هـ١٣٢٣الرافعي، الحنفي األزهري المتوفى سنة 

اياه الكريمة، وتدفق فيض ال من سجتمعنا بمن فاض سيل الكمجا قد((ور: ذكالم
الفضل من مكارمه العميمة، الذي سما استعداده، وزها به اجتهاده، ودنت من 
مقامه اآلمال، والذت بجانبه غايات األعمال، السيد الشريف الشيخ محمد...إلى أن 

رشدين، وقد رقى أعلى لما ءتقيااأل ملين، وخيرةاعلماء العلقال: فإذا هو من نخبة ا
االت، مع غزارة علم وسعة اطالع في المنقوالت والمعقوالت، نفع هللا اتب الكممر

  .))به المسلمين، وال زال ملجأ القاصدين

  

  )٢(محمد محمود الشنجيطي  يخاء الشثن

 حمودم حمدمخ شيالر عالمة الكبيالالعلوم اللسانية بمصر،  يسنهم: رئوم
ما ((: ١٣٢١نة ه بمصر س، كان يقول له لما اجتمع ب١٣٢٢توفى سنة جيطي الملشنا

، ولما قرأ عليه كتابه: "االستباقات إلى حضور موائد ))!جاءنا من المغرب مثلك
 تعمسما ((قال: ن أ لىبير، حمله عك ورسرله  لحص؛ )٣(صلة الحق للموجودات"

  .))!صح من هذا الكالمفأ

  

  )٤(ليكاأبو شعيب الد يخاء الشثن

ا اإلمام محدث اإلسالم، أبو شعيب بن عبد الرحمن الصديقي خنشي نهم:وم
الشريف األجل، ((، حاله في إجازته لشقيقي األكبر بـ: ١٣٥٠الدكالي المتوفي سنة 

 ،ىوترامن بحري الشريعة والحقيقة حتى  رعك ذيالعالم األمثل، الحافظ الالفظ، ال
 عنهم ونفعنا رضي هللا ،يالحسن نياد الكبير الكتبموالي عوسيدي محمد بن سيدي 

  .))ببركاتهم آمين

ر من إخواننا الكتانيين بمراكش، أنه: لما كان يدرس الصحيح بها يثكدثني حو
 نما رأت عيني م((حضر دروسه: ت أيام وزارته، قال للجماهير الغفيرة التي كانت

أو  ربغملاسواء في  ،مه هللاحيدي محمد الكتاني رس خيشلاراسة التفسير كدسن يح
يصف لهم مجالس المترجم بالحرم المكي حينما كان يدرس  ، وصار))قرشالم

  هـ.١٣٢١التفسير به سنة 

                                                            
  .٤/٦٤لزركليل م"ألعالا" )١(
  .٧/٨٩للزرركلي  "األعالم" )٢(
  الكتاب مخطوطا في بعض الخزائن الخاصة.ا وجد هذي )٣(
  .٢/١٤١ "رياض الجنة" )٤(
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  علي الجزائري يخاء الشثن

موسى  نالحسن علي بن أحمد بو الجزائر ومسندها وعارفها، أب لمعا نهم:وم
يذكر  رجم،تقيق المشهـ، كتب مكتوبا منها ل١٣٣٠ي الجزائري المتوفى سنة لحسنا

جم لما عرج على الجزائر في رجوعه من حجه، يصفه فيه بالمتر هعاجتما يهله ف
. )١(بـ: القطب الكامل، العالمة العارف الواصل، فريد العصر، والكبريت األحمر

واجب لسعود، الفي وقت طالع سعد ا ،ديعسلالي الكريم البر بلقيه اد عجمن ((و: 
ذلك في ن وإن كا، ه في كل مورد، ومصدرتخر بذكرأغر، نف اتخاذ زمانه تاريخا

كم وقت قصير، بما أعده في عروض البحر الطويل، من غير نكير؛ موالنا أبو 
وقته وإمام عصره،  نيدجالمربي  يخلشا بنسيدي محمد ا الفيض الشيخ أبو عبد هللا

   .))ير الكتاني...بكلا دبسيدي ع

من مشاهدة جاللته، بعد أن فرائصي  عمري لقد ارتعدت حينئذلو((قائال:  ادز مث
 )٢(أيضا كذلك حين تشرفي بالوقوف على كتابه :"خبيئة الكون" ينذلك م ناك
المذاب، من خبايا الكريم  الشهد ه؛ فإنهباطن عرش قلب فيما  على نونعملا
المحمدية بما  إلمداداتمن الفتوحات الربانية وا لى قلبهعالتي أفاضها هللا  ،باهولا

  .))عظيم الصالة الكتانية يرجع إلى مضمونات

  )٣(اإلدريسيل اء الشيخ الفضيثن

 يسيرفاطمي اإلدالن ب فقهاء المغرب، أبو الفضل الفضيل دثمح نهم:وم
هـ. ١٣١٨الزرهوني، صاحب: "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" المتوفى سنة 

من  -المترجم  - للشيخ عبد الكبير الكتاني يهنئه فيها بأوبة ولده  تب رسالةك
الت كل طارف وتليد، مامن الكز النجل السعيد، الحائ((مراكش، يصفه فيها بـ: 

م سيدي ولعلا رحد، بجماألل اضالعارف الف ف،نخبة الشرف، وذروة التصو
  .))محمد

  

  )٤(يوسف النبهاني يخاء الشثن

مبدع، الشيخ أبو المحاسن لشاعر اللمشارك، المؤلف المجيد، اامة عاللا نهم:وم
ليفه: " تأجمة في قد له ترهـ ،ع١٣٥٠سماعيل النبهاني المتوفى سنة يوسف بن إ

الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني  ضيو الفبأ((مات األولياء"؛ قال في أولها: راك
وابغ لعصر، ونيد الشريف، العالمة اإلمام الولي الكبير، أحد أفراد اسلا ،يسالفا

أولياء الزمان، وأوعية العلم  الدهر، وقد بلغني من الثقات الصادقين أنه من
 نبي صلى هللاالعظمها أنه: يجتمع بأ عادات،ق والعرفان، وأن له كرامات وخوار

بعد أن ادعى هذه  هنإف ،كهر حاله يدل على صدقه في ذلاوظ ة،ظقلم يسو يهعل
م الشرعية، والمعارف اإللهية، يع العلوادقة تفجرت من صدره ينابصدعوى اللا

                                                            
  جود.لوا درألحمر: كناية عن كل شيء ناا لكبريتا )١(
  هـ.١٣٢١لحجر بفاس سنة ا بع علىط )٢(
  .١/٣٤٩" عطاللما فتحاإ" )٣(
  .٢/١٦١ة" جنياض الر" )٤(
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في المأل العام، وأطاب بها النفوس بحضرة العلماء األعالم،  فقررها في الدروس
الحسد  مليهعى الخاصُّ والعام، سوى من غلب بردعواه الواليةَ الك ةحله ص ملسف

ه هللا الكرام، وأنا أصدق ءى أوليالن دأبـُهم االعتراض عمَ و ،ماقلعدم بلوغهم هذا الم
  . إلخ.))ني من بركاته...بواليته وكراماته، وأسأل هللا أن ال يحرموأومن 

  :)١(يدة خاطب فيها العمصق ال فيقو
  ألصـــول فخر الفروعا ض كريمـ    ـفيبـي الأ أخـــيك لىعسلم  ثم

فــــــراد جمع األف فرد ر    مد قطـــبـها العامحس فاس شم
  الجمـوع

غين الحجاب ا ال عنهز    د النبـي بعــــــيـنـهاظـــــة شقي
  الطبيعي

  الوصـــــــول للمقطـوعى لق تدنخ    ة عند خير الـفاعش ه أبغىمن
  

  )٢(محمد بن عبد الواحد اإلدريسي يخاء الشثن

 يسي،ربن عبد الواحد اإلد دمحم ، أبو عبد هللارف باعامة العالال نهم:وم
هـ. كتب رسالة لوالده يصفه فيها بــ: ١٣٢٤البخاري، المتوفى سنة  يحى صحشحم
نا دريف أبي عبد هللا سيلشزاخر، الولي الشهير، اسيدنا العالمة البحر ال((

محمد...وزاد فقال: أعاد هللا علينا من بركاته وبركة أبيه وأسالفه، وأقر به عين 
لولي الكبير، والعالمة اوسندنا  سيدنا((صفه في أخرى بــ: وي، ))ديةحماألمة الم

لبالد، الشريف ي السر الشائع، والقدر الالمع، مرشد العباد، ومنور الشهير، ذا
  .))سيدي محمد

  

  )٣(مكيالد داأحمد مر يخاء الشثن

الخطباء والقراء بمكة، الشيخ أحمد أبو الخير ابن الشيخ عبد هللا خ شي نهم:وم
سعدي من ((نصه:  ازته لشقيقنا األكبر ماإجفي ب تك كي،لممرداد الحنفي ا

حب األسرار، اجتماعي بغوث هذا الوقت والزمان، خالصة السادات األعيان، صا
السالكين، مخزن الفوائد واللطائف،  درشموريدين، ملا بيمرلوم الغزار، لعوا

 حمد؛ فنظر إلىم فيرشلومعدن الحقائق والعوارف، موالنا أبي الفيض سيدي ا
  .))عنايةلين ابع رلفقيا

  

  )٤(نانيهللا البفتح  يخاء الشثن

                                                            
  . تهجمبقت ترس دالعم هنا: الشيخ عبد الحي الكتاني وقب لمقصودا )١(
  .١/٣٦٩حاف المطالع" إتر "نظأ -  ١/١٠٩ارس" لفها سر"فه )٢(
  .١/٤٣٤ارس" فههرس الف" )٣(
  .٢/٣٧٧كر المعاصر بالعدوتين" لفعالم اأ" )٤(
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، العام العالمة المشارك، اماإل نهم:وم  بن الشيخ هللا ححمد فتم يخلشارف با
قات طبال في "ق هـ،١٣٥٣أبي بكر بناني، شيخ الطريقة الفتحية، المتوفى سنة 

م: نهوم((رجم: متالمجد الشامخ، فيمن لقيته من أعيان المشايخ"، إثر ترجمته لوالد ال
ف ارولده الشيخ اإلمام، الصوفي الهمام، العالمة األرشد، الموفق األسعد، الع

لحسني؛ أبو عبد هللا سيدي الحاج محمد، أبقى ا يفرشداني، المصالي لوالرباني، ال
ياء حمل، ذو اهمام كامل، عالم ع ،لضاف مهللا بركته، ونفع به وبأمثاله آمين. إما

عظيم االستغراق في شهود حضرة هللا، وحضرة  ،رووقا ةنيوليونة، وتواضع وسك
  خ....إل))النبي المختار صلى هللا عليه وسلم وعلى آله

  

  )١(فينلحا عباسيخ اء الشثن

تب ك الحنفية بمكة، الشيخ عباس بن صديق الحنفي المكي، تيمف نهم:وم
ــ: بويصفه فيه  ه،يعرف فيه باجتماعه بولده، وأْخذَهُ عن ،المترجم ا لوالدوبمكت

 يخيب من أناخ بساحته وبناديه أم، الجامع ألشتات الفضائل، الذي ل، اعلمد الرفالم((
ة جميع ما انطوى عليه الفضالء من األوائل، الدرة اليتيمة، التي ال ومحيي سن

  ...إلخ.))تـــُقــَوم بأعلى قيمة

  

  )٢(يممحمد بن سالم [الَسري] التريخ شيء الناث

 اله فيح م التريمي الحسيني،د بن سالاليمن، الشمس محم ندمس نهم:وم
مام، بركة الدهر، وحلية شيخنا اإلمام، القدوة اله((جازته لشقيقنا األكبر بـ: إ

العصر، عالم الشرفاء، وشريف العلماء، سيدي وموالي أبي عبد هللا الشريف 
 ياء بهدتفقاالوأوصيه ب((، وقال في آخرها ما نصه: ))محمد بن سيدي عبد الكبير

مدا في جميع أقواله حم والده ةكوما، وخصوصا سيدنا وشيخنا البرمعه فسل
  .))وسكناته؛ ففيه الغنية والكفايةوأحواله، وأفعاله وحركاته، 

  

  )٣(عبد الرحمن اإلمامي يخاء الشثن

رشي اإلمامي لقحمن ابن ارعبد ال دنا اإلمام الوزير، أبو زييزمج نهم:وم
ل شقيقي األكبر لما ذهبنا لتهنئته بوزارة العدولال لي ق، ـ ه١٣٥٨سنة المتوفى 
رضي هللا عنه  -نعلم أن والدكم  -معشر فقهاء فاس  -ما كنا ((اه بالرباط: كنبمحل س

كبرى،  لفقه المالكي معرفةا نم تيتقن علم النوازل، ويعرف أبواب المعامال - 
الحفيظ  دعب ناطلسن الويين، ورغما عن كى بالقروى ضمنا وإياه مجلس الشورتح

ا فيه، فما كان وضعس ال لجمكان يصرح له غير ما مرة بأنه يعتبره رئيسا لل
، نعم؛ كان يتفوق علينا بمهارته العجيبة في علم الفقه، يتميز علينا بشيء

                                                            
الرابع عشر" لعمر هـ أنظر ترجمته في: "سير وتراجم بعض علمائنا في القرن ١٣٣٥ة توفي سن )١(

  .  ٦٠عبد الجبار ص:
  .٢/٥٧٩هـ، أنظر "فهرس الفهارس" ١٣٤٥ة وفي سنت )٢(
  .٢/٧٢ة" جنياض الر" )٣(
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كانت تعرض علينا  صة التييويوجد للمشاكل العو ،تالماوخصوصا أبواب المع
م أيمة الفقه المالكي األقدمين، ه بكالة آرائبيصوأ تدال علىريعة، مسحلوال س

نا عليها ماعنا قط، ويبدي استعداده إلطالعسأ تطرق مل ويحيلنا على كتبهم التي
رنا اظنأ تفمتى شئنا، وفي بعض األحيان كان يصحبها معه، ويوقفنا عليها، ويل

 باكتالى عتمدة علقوال الملما اشتملت عليه من األ ،ى غيرهاللالعتناء بها ع
  . ))ها من الجدال الذي ال طائل تحتهوللخو والسنة،

المالكي، في األخرى، التي تؤيد الفقه  بهاالمذ صوصوكان يعتني بإيراد ن((
 نم اعالمشكل الذي نكون بصدد حله، مع ذكر الدالئل التي اعتمدوا عليها جمي

 ونأك نظار، والاأل فتيل القواعد األصولية بشكل ج، وترويهتاب هللا وسنة رسولك
ي ف ية آ ه: إن علمه الجم كان يرغمنا على االعتراف في غيبته بأنتلق اإذ ابالغم

  .))ة واسعةرحمه هللا رحم -  !الكون

إن والدكم كان جوهرة نفيسة لم نعرف قيمتها ((ة أخرى بفاس: رم ال ليقو
 في جميع ما كان يحذرنا منه في أواخر عهد د وقعناق بعد فقدنا لها، والإ ةيقيالحق

 . ثم أطلق عذبة لسانه في الثناء عليه وتعداد))وإنا إليه راجعون...  انإفقالل، ستالا
  .راماتهك
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  سعتاال لصلوا
  في نبذة من الشعر الممدوح به

  

م بما يقارب عشرين ألف بيت من الشعر، غير أنه لم يكن يهتبل رجَ ح المتمد
  ذرمذر.تفرق ش لكبذلك، بل كان يدفعه للحاضرين، ومن أجل ذ

جهودا كثيرة  -رحمه هللا  -بر أبو الفضل محمد المهدي كاأل يذل شقيقب دقو 
زال موزعا هنا ال الباقيو ،)١(ما يقارب النصفب ظفر إالي في جمعه، غير أنه لم

  .)٢(مطوالتلالباقي إلى ا اكراته، نم ضعوهناك . وسأقتصر هنا على بعض الب

  

  ءف الباحر

إال قصيدة للعالم األديب أبي محمد عبد  -أعلم  اميف - ف هذا الحر منيوجد  ال
  طلعها:م ،)٣(القادر بن عبد هللا الغنيمي السالوي، رحمه هللا

زوج بالدمع في مملا هن دمعو             ي عن الوامق الصبادلوا بيةظ الس
  )٤(الصب

  

  ءتالا رفح

 مجرتملافي تهنئة  - رحمه هللا  - بو عبد هللا محمد بن المعطي العمراني أ لاقو
  :)٥(برجوعه إلى فاس من محنته المراكشية

  أوى األحبةماء رلغا لى فاسع        جتيهب الشوق عرج بماك يا رالأ

  نة فاس :دياطبا ممخ لاقى أن لإ
الناس سيـد  يروطـــــــــئة خـب  ين البـقــــــــاع جميعـها ب نتعــــــــت ممو

  سادة
اة هدلـــــــــيل الس             )٦(القَــــْرم الجــواد محــــــمـد دجالما وه

  اآلخــــذيـن بسنـة
 ســــــــــفن كلدى للرواقي او             محي الندا راحـم العـدا ىـــــدهام المإ

  مريبة

                                                            
  زانته الخاصة بسال.خ وجد فيي )١(
  األبجدي. الترتيب ) المؤلف يورد متفرقات من أشعار قيلت في مدح والده الشيخ محمد الكتاني، حسب٢(
  .٢/٤٧٠"إنحاف المطالع"  هـ، أنظر١٣٥١ة وفي سنت )٣(
  ف ).ؤللم( ا مكتبة الكتانية بفاسالتوجد بو )٤(
" ةيماسذكر ذلك الشيخ عبد الحي في "المظاهر ال امك ةسكرا ١٢لعمراني يحتوي على ديوان ا )٥(

  .٦٠لورقة ا
  القرم من الرجال: السيد المعظم . )٦(
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المشهـــــــــــور أس م و العله            يخ الوقت في أهل عصرهش الفرد هو
  الطــريقة

مخصـوص ن واآن إس    م عـــن كل منشإتوالمكامع الجــــــــ هو
  ومطلـــــــق أمة

من نور  الخلـــــــق يرهذا يعو    ل ذاك استعير ضياؤهب رالبــــــــد وه
  حضرة

شــــراق في إلاا له ذهو          تغرب تـارة )١(بل تلك ال الشمـس وه       
  كل لحظــــــة

ـــــــتطاب سم )٢(تاذا فرهو    بل ذاك ملــح شرابه ال البحــــــــر وه
  بـةرشل

  
المترجم  ةئنفي ته - مه هللا حر - )٣(د هللا محمد بن سليمان العلويو عبل أبوقا

  ن الحجاز:برجوعه م
  

ســـــى في سمـاوات مأ البدر مأ             ن نحو حــــي أحبتيم تس بـدمشأ
  رفعة

  سعــــدى إذا ما تجلـت اناكي سحت             هر استقلــــــــت بأفقـنازلا منجألا مأ
 ـتلبيضــــــــــاء بانا ةالدر مأ             دى نوره كل معجـــــبح أبالصبأم 

  ةبقبلـــــ
  وشــدة عد جــدبب اــــــنـمعقد ن هب    لقطــــــب الفريد زمانـهذا اإن  بلى

  ــــــل العـال والبسيطةهأ ء علىيضت  الكواكـب في السما     مثل بدا سري
نور أحمــــــــــــــد  الإا هو مو  ــنه    يا فـي سمــــاء جــــــبـيرل الثاخت

  صـــفـوة
  التحـية لـيــــــــــــبق ىبشـرلابقيك الي  ــــــاشــة    د زاـنه ببشـــــق قـخلـ لـه

بالعلـــــــــــوم  هيدحظى ليف  الرجــــاء لســــــائـــل     مـالسط آويب
  النفـــيـسـة

  ا رمى موج حكـــــــــمـةرحبت به يأر  حديثـه      عاستمـالت ســجلما  إذا
ر الجـــــــــو من بعـد انتا فاسنل  ــــــــاد الزمـان بوصلـه     ـج ئا بهينه

  مـةلظ
  
  

  الالد حرف
 )٤(اس العالمة المعمر الراوية أبو العالء إدريس بن علي السنانيف رل شاعاقو

  :مه هللاحر
 ايـنلع ضرفبتهــــــــــــــــم حم  الخلـق والعــــتـرة التي     خير بنت بني

  مـؤكـد
  
  : لاأن ق ىلإ

  
  بالواليـة يشهـــد عــــــــــــقكـــل ص هل  الذي     َي العارفانكتلا ىترت سلأ

                                                            
  .كذا في األصل) ١(
  .بات: عذرف )٢(
  ف به.يرعق التبس )٣(
والمدائح"،  بيالنس راهناظم الناثر، له ديوان شعر إسمه : "الروض الفائح بأزلشارك االمديب ألا )٤(

هـ، أنظر "إتحاف المطالع" ١٣١٩وله ديوان في الملحون مشهور، كما أنه له عدة مؤلفات، توفي سنة 
١/٣٥١.  
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اع العلــــــــــوم له ونأي كـــل فف    عـــــارفيـن بعصـرناد الة عقـــــــيتيم
  اليـــد

اجتـباء  ضحميرته تو   فضـــــــــــــال ونعـمة     هللا هحبـا يلو
  مســــــــــرمـد

  الحسود يمجد ملى رغحى عضأف  )      ١(ولـى عليـه مجــــــادةملاخلــع  دقل
    لقطـــــــــر كالشمس فاهـــــتدىا اــــــــــــى بهذلجت         

مرء لا لـــــــعـــــــــــــــــــتـهطب                                        
  الســـــــــــــعـــــــيد المسـدد

  رمدأأنكـر الشمس  نإعجب  الو  العـناد لحكمـة      ذو هللايـه بر فاكو
  اإلنكــــــار بالرجـم يجهد يف و داملو  هللا إنـكـــــار جاحـد      رَ وـفـئ نطيأ

  ذو الفضائل يحـــسد رصكل ع يفو  هللا شيمـة حاسـد      فضـلكار فإن
  مر يعــــــــــهدألكذا ا دسوحصرة منب  الخليقة قـد جـرت      يف بيرنة وس

  ية تجحـــــدالولمس احت شا برمو  يحسد فـاضـال      فضول الم برح فما
    س الوقـــــــــــت قدرا وطلــــــــــعةمش الشمس وه        

لي اعـــــــــــــــميــــــــــــــه اللإ                                        
  والمحـــاســـــــن تســـــــــــند

يقا فمن ذا قحتلـــــــــــما وعو  يـة      لبحر الخضــــم درار واالحبهو 
  يفند؟

لطعن والسيف ا مه سهايلإ    ا قوس النكــــير وفوقواروأوت وكم
  جردوا

للخلق كتبا  اــوعــــم طالكو    فيه اللســان بزعمهم اوأطلق مكو
  وقيدوا

    المبين فــــــــــــال تصخ قص الححـــــــــــــــصحلقد         
ـــــــــــــــــاك عن فأ ى قوللإ                                        

  يبعـــــــــــد رالخــــــــــــــــــي
شــافي به الحال لا قولك ىلع    لعلم إمعــــــــــة وسـرعد اتك بفال

  تحمد
بالحـــــــــــق إال  ىتأا قد مف    المعــــــارض من ورا ليأقاو لخو

  محمـــد
يهدي الفــــــؤاد  اهوسا بؤك     من بحـر سرههللا انيـــــلض عأفا

  ويرشد
 يلمعــــــالا قوف ينرتق يكل    نهــج مــــــنوال حبهفي  كنناوأس

  نصعدو
  
  

  اءالر حرف
 ؛)٢(بو الفضل المصطفى بن عبد القادر العلويأبمراكش  لجماعةا يل قاضاقو

  ة:من قصيد -حمهما هللا ر - ن الجليل موالي الحسن اطلر السهص
  

عمت البر  دق عمــــــاؤهنو    د والعــالمجضــــــــل واللفاذا  يدناأس
  والبحرا

لخلق في كل ا رذ لـخـــــــياحمحين ونهجهم           لــــــــاصلريق اط تسلك
  ما تقرا

                                                            
  .٢/٤٦٥ ـ، أنظر "إتحاف المطالع"ه١٣٥٢ ةفي سنوت )٢(٢  .،فهو مجيد  ةدد مجاج) م١(
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م وليا كمنفض رفو    وارث بأصــــــــــــــالة تنــــــــأال و ملو
  نقتنص البـشرا

مى يحط سألهكم ااجب    ابكــــــــم متوســــــالب تت أتيــــــــيتأ
  عنا الــوزرا

ل بعجزه قـد ب بز طبيعو    الـــــــداء رصد لبرئه اذتم لهــــــــــنأف
  قــــــــرا

 جودكم نممزان ألاتمطر سيو    رتجي فضــــــــــل جودكمي دا عـبيذهف
  رىتت

تشي الضر خي فر ضعييقف    أن يخــــــــــيـب لديكم مكشا عالاحو
  والفقـرا

با رقــــــــــ دنيتهأو    ك نظرةنوليته مــــــــأ نإ الفضـــــل هل
  وأوسعته بشــــرا

رحام بل تمــــــنح ألا د علىوجت    بفضلـكـــــــم وكم أولىرحــــــم  فذو
  البرا

      ل هللا يا خــــــــــــــــــير وارثوســــــــــــــــرابن  ايف        
عر إذا استنشــــــد ش ىفئ عــــــــــــلاكي                                           

  الشعرا
فضيل والتيه تلالها  قحو    ةدلكل ب ىلـــــــــعس اف فضلت دقل

  والذكرى
كم بوحــازت  ارونجـــلك أأل    را مــــــنيرا تألألتدب ـــــــت بهاللح

  فخرا
ال يرى أبدا  كابد رضــــــعل    نحنعـــــــبد عبدك فامإني الي أمو

  هجــرا
  

  :مترجملل )١(يارة البختمهللا محمد بن المعطي العمراني مادحا خ بدع بول أوقا
  

  أخضر صيفي قمــرفل داء تيغ    الجمال األبهــــــــر درةُ ت مخــــــبرز
  للمــحــيا األقمر ابامـــــت نقرو    طالما حجبت بهابا ت حجهتك
ففــاز كــل  داالفؤ زع    عدمابــــــاقهـا من ــــعش على منا

  مظفــــــــر
ه ذيــول ب ردت تجــــغو    في كـــــمال زانهااال ت جمـــــــــأبد

  رالتبخت
ريــاض  يف ائســـــــاتمر     ــى لنا تمثال حوأضح سنهاهاح

  أعطر
  أخطر نأذات شـــ رـوهبال م ق    أنها بكـر تسا ائبــــــــجالع ومن
مســـتلـذ  ـــــــــرغسول ثعم    تمتعا مســـــترشفـــــــاها مب عمفان

  أطهر
جمع أو شــبيهة أ رالده يف    لهااهل ترى أخت حاظكدد لوام

  منظر
  بما روت للمخبر حيحب الصتك    حدثت بصفاتهااسن ت محختم

 تراه ال نكل فــــــــــ نم    اه جامعوحـــــ ام ةحالم تجمع
  فــــــتربد

                                                            
د وقع الفراغ من إمالئها سنة قو هـ،١٣٢٣ة نس طبوعة طبعة حجريةملمترجم لري اخبمة التخ )١(

صفحة، والقصيدة مثبتة في" المظاهر السامية" للشيخ عبد الحي الكتاني من  ١٦٠هـ، وتضم ١٣١٦
  .١٢ – ١١ - ١٠وان الشاعر: األوراق : وفي دي ف التخالا مع بعض ١٨٥إلى الورقة  ١٨٣الورقة 
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ا قالدة هنمقلـدن تف    في بديع جمـــــــــــالها ريدةالف فهي
  رهـــــــــــوج

  ني بحسنها المستوفراــوغدو البت    للبهـاء عنـدما يرةـــــــــــعالم وهي
و جمـال أ نات حســـــــــبر    ة وجههاعدت لطلن سجرو إالغ

  أبهر
ـــــــق العــويـص ش اطالم رـ    ـأنها بنت لفـكـب تا علمــــــموأ

  أبترب
  على ضـياء األزهر لدلنجم اك    جاللة والـد ىــــــــعل تدل خود

ة في رقي بـــــــــاطد الخنع    البالغة حــــدها نم يريك نسل
  برنملا

كل معنى  يفاالقــــــو يط    لنظام شعر بث في   تضى ا انوإذ
  أسحر

ا بالنجـــيع رـــــبحتبك  مل    اخرزبحـــر علم رت لا نظــــوإذ
  راألغز

    إن حـــــــــــــــــــشوت مسامعا ائبـــــــــــجالع ومن          
من  كده تزيــــــــــــــــــــــــنم                                       

  عجــــــــــــــــــــــاب أكـــبر
ل ف في خــــالراعر المرد    للورى       ىدهأو دىأج المــــاولط

  مسطر
      الجدود ومجــــــــــــــدهم رفــــــــــــــــــش على ذاه         

 بناء فـــــــــــــــــــــيهألانافــــــــــــــــــــس تو                                       
  كــــــــــــثرأب

ضــــــيلة فب موذن رصــــــ    والعشيرة والعـنا ريكةالع يبـــط
  للمعشر

ق لمالهــــم من احلجو الري    ـــــــبهشلهم من مما مٌ ون قـــــــكتا
  مفخــر

مــــثل روض  نساالمح عمج    ر التمــــــــــام محمداى بدا ترفلذ
  أزهـر

ي في صنيع رـــــاخم البتخ    با جـاء فييجع اسر رىا تم وأ
  أبهــــر

 ـــــب خطهاكانج العسن    قد أباد ذكــرهاوم ـــــــلمن عكم 
  )١(لمــزبراب

    ف السطــــــــــــــور جواهرادـــــــــــــــــي صبث فكم         
البـــــــــــــــذل ب انت لهـــــــــــــــــــــــاه                                       

  روح المشــترى
      ـــــدىهنشــــــر ال يف ـــــــــــــدجَ شـــــــــــــــــــيخ           

بداهـــــــــــــيات  لالى الضـــــــــــــــمرو                                       
  )٢(السمــهري

ـــــــن عظيم م ننت تظـــاك    بعلـــــــــــــم ميتها ىيحسنة أ مك
  نكرلما

قد جــــــــــــــــــــــاءه  ِدِ◌ِ◌ٍ◌ٍ◌ِ◌ِ◌ِ◌ٌ◌ٌ◌ْ◌ْ◌ِ◌ِ◌◌ٍ من صكم          
      ايشكـــــــــــــو الظم

                                                            
  لم.قلامزبر: لا )١(
  ب.يمح الصللرا: سمهريلا )٢(
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 قيأضحى غر اقد اللـــــــــــــــــــــــــــنع                                       
ر   الــــــــــــُزخــَّ

بلحــــــــظ  هقـــــــــــم يُفــَوهس    الهيات صـــادهالوب من قكم 
  أحور

  كـــــــمثل قوس موتر بيما تصزعــ    ة فحســـــبك همةحادثتعر إن 
ا بالنصـــــــيب هنمفـــاز  دق    ل بحـــــــــــيلةاال تن ازايمن مكم 

  األوفر
  و الســـــــبيل األوعرحن كـت بهلس    عدها أو حدها جهالرام من 
ا كان هــــــــــبجلم ي نم    معارج القــدس التيروم من ييا 

  بترألا مـــــــثل
بالنجــــــــيع  كعمكيت دبو    اعه متنصــــــالت ربقصد هال

  األحمر
  من أريــــج العنبر ـــــــــــىكشم أذتو    ء تطاول عصرهن دايك ميشف
  عــــلى نجــــــــــــيب أصفر ىللعمر واو    قد سرت بوالركائ يتوانا الماذ

ى في معــــــــــــــين قرغلقوم او    واجــر صابرهلا إظمكم أنت في 
  الكـــوثر

      ــدُ المطــــــــــــايا للســــرىاْحــــــــــــــــــدب وفانتقم        
ل ـــــــــــــــيلا الدذهـــــــــــــــــــ                                      

  نورأ رــــــــــى بنــــــوشمــــ

 )١(المطبوع، األستاذ الفحل، أبو محمد عبد هللا بن عباس القَبـَّاج شاعرل الوقا
الديار  نمجوعه ر رشبابه إث ده في عهأالذي أنش وهي من درر شعره ،ه هللامرح

الحجازية، وقد ألقاها بالزاوية الكتانية بفاس، بمحضر جم غفير من العلماء 
  واألشراف والصوفية :

جر األحبة من ه ىلي علامف    دى أمانا من الهجرعس لَي منوذخ
  ربــــص

لبي صفات من قلو والسأف    ن سعدى علي بهينم رالهجـــــ امو
  رــــحالص

ظها آخذا احلأ نم تنك امو    تيلتخــط مق مها فليمــــــــهني بستمر
  حذري

النقصان من حيث ال ب ءالمر ىتأ    غن والقضاء إذا جـــــرىم رالحذ امو
  يدري

بالغـــــــرور  لمام تتعلف    في الهوى وصــــدقتها ينصدقت دقل
  وبالغـــــــــــــدر

كل ذي مركب  ـــــــىقهل مرسيو    ةــــبابم صـيلـــــــحصبو الي امثله ىلإ
  وعر

ام رمن ض يوعبضلــــــــ امو    كــــو ما بقلبي من هوىشأ هللا ىلإ
  رمومن ج

شـــــواق تبرد من ألاغلة  الو    ـــــــني يكـــف دموعهفج ت فاليبأ
  صدري

كن على دمعة ل ،غمضـت معن    تغــفــــر هللا مقلتيسغمضت أ امو
  تجري

                                                            
 ناويوهـ، له عدة د١٣٦٢ارع، والكاتب البليغ ، نزيل مدينة فاس، والمتوفى بها سنة بلاديب ألا )١(

  .٢/٥٠٢ر "إتحاف المطالع" ظنأ ،ةيشعر
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ال ببطــني وال   الي مقـــــــــالع    اشـــــــــون عني وزورواولاكثر  دقل
  ظهري

ي وال قبلــــــت نم سمعت امف    الصلـــح بيني وبينهاريق وا طوسد
  عذري

خيالي وعن  نع اهبوجحا مف    ظريامســارح ن عن اهحجبو نئل
  فكري

تاقـــــــــها نــَُوَب شم مل عنحتو  يدرك الصب عطفها    ىدعدي بسهعو
  الصــــــــبر

عـــــــــي وفي يدهـــا فن يدها يفو    لي هلكـت من األسىام أسفا ايف
  ضري

دى ويسعـــدني عس لك ياصوب    ىون أن يساعدني الالإ العيش له
  دهري

أحن إلى وادي العقـــــــــــيق وأهلــه             كمثل حنين األم للـــــــــــــولد 
  البــــــكــر

حمـــــــــدت ألجلهـــــا             زماني وما أنفقــــــــت فيها من  اوأذكر أ أيام
  العـــمر

عسى عطفة منكــم يهب نسيمــها              فيا ليتني حملــــــت فيها على 
  قــدري

فياليت من أهـــــواه يرثى ويـرعوي              ويغنم في وصلـــــــي عظيما 
  من األجر

وهللا ما كف مدمعي               والذقت طعـــــــــم النوم فـــــــيه إلى  سلوا الليل قـد
  الفجر

وكيف يذوق النوم حيران مــدنف              يبيت مــــــــــــــن األفكار يسبح 
  في بحر

ي بالبشــــــــــــــائر بلقلقاه يف    نك يقبل بالرضىال مرســـــــو لعل
  والبشـــــــــر

ن األحاديث يب قطعــــــــهاأف    القصــــــــــــــار تعود ليليك ليا لعل
  والذكــــــــر

مشــــــــــوق  حر منبلف اوس    تالوصل منها وقد دنمار ني ثوأج
  إلى بحــــر

شـــوة ندت على از ت بهالمث    نشوة صلرة الوخم ينتألبســــ دقو
  ــــــــرمالخ

العين  عوضـــــــــــــت دمافأ    ةب ُسالفاــــــــــتعلل الينعرت ادو
  كاللؤلؤ النثر

فيه شــــــــــفا علة  نكلم ي نإو    منه للقلب راحة ىسعفالت ىسع
  الصـدر

          ي حيث كانت وعـــــــــودهانـــــــــــــــــامت األوجر      
 يــــــــــــريف ذوالفيض الشـ يبعــــــــــــــن أ انل                                      

  لقــــدرا
ينا علــــى ديأضـــــــــــــنا ببق    عنه وعدا نفوســـــــنا انوعدت اذإ

  ذلك األمر
ت عن العـــــــــــد قافارفه عم    لم الذيعلســـــيد الاوهدى م الإما

  والحصــر
أمر  يف السر ىلع    عالمـــــــــــــــــــين أمينهلا فة ربيلخ

  ــــالئق والجهرالخــــــــ

This file was downloaded from QuranicThought.com



  ٢٠٨

ســــــــــــرار طائفة ألاقطع بيو    دين الحــــنيف بعملهلا مي عناحي
  الكـــــــفر

في  غــــــــــــدويو روحي     فـــــــــــــيها ولم يزلمر هللاصر أوين
  الكــالءة والنصر

د جمن الم نااكــــــــــيد أرشو    لدين بعد اعــــــوجاجهاا ةم قنااقأ
  ـروالفخــــ

يبذل العســــــــــــر  مياد كروج    عوة العـــبد إذ دعايب دع مجسمي
  باليســـر

لشــــــــــرع ا دبح عقصأو    المجد واجتمع النوى شمل التفبه 
  منتظم األمر

ي وجــــــــهه ف دالجو هانا مييأر    ينا من محــــــياه طلعةلتجما ا اذإ
  تجــــري

مـع وراء من  سمـــخابن  وهو    اللععي الكهول إلى اس ايافع ىعس
  العشـــــر

لعلــــــــم من ا فمـخ أنشيو    امحـــــــــمد تركي إن ذلاعه الميتت
  نخوة الفخر

شا من النفــــــــــــع ام ي يدهفو    ونعماه ترتجـــــى ىشخوته تطسف
  والضــــر

  ههه الدهــــــــــــــــر أشرق وجــــــــــد وجاســو إذا           
ــــــــــــونا علـــــــــــــــــــى نــُوب ع اان لنكو                                          

  الـــــــــــــــــدهر
بالمكيدة  ال ســـــــــرارهأب    بلاط وهما ء ــداعاأل ل منينا

  ــــــــــــــرمكوال
ــــــــــير م الخـلعا هلإلاير غل    بير رأى وحــــــيلةن تدنف مويأ

  شـــــــــــــرلاو
من وعــــــــــــــز  الايا بطع    باسم الثغـــــر عنده محياق الطلي

  رـــــ شكبال
ــــــــــــــــاد ونوع عبإورا بطو    ب ونوع مـن الرضىتقريرا بفطو

  من الزجـــر
 على حكــــــــــــمه مككنه حلو    فعل ويولي وال هوىال يضي وفيق

  ييجر
من ى حفأ ميق بهــــــفش    غليظ عـــــــــــليهمفظ فالم حلي

  البر دـــــــــلالو
ر يخلإلى اياه ن سجــــــــــاحت    زكــــــــــــية اهللا نفسقوى م بتأدا

  واألجـــــــر
هللا والحمد  ــــــلضاه بفوس    لم ينله من الـــــــــورىاما ل مقونا

  والشكـــــر
األمر متبع  عاام مطـــــــــــيق    كـــــونهأعجز الدهر اما م مقوقا

  األمـــــــــــــر
قد قيل في  ـــــــــاماوي بست    ساعات في كل ليلةه الرت لفصا

  ليلــة القدر
 عمن النفـــــ ما فيها هنت يميوح    الدنيا عـــــليه وقد  تلاستو امو

  والضر
من ســـائر تلوه ي اثرة مكو    صـــــالة وبالـــــدعابال ه حيفليل

  الذكـــــــــــــــر
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 من أعـــــــظم هللا دلك عنذو    م وعلم وطاعةي صوحه فوصب
  الخـــــــير

ا عن اللغــــو جرهة األزنم    سقط الطــير فوقهالم يقة عوحل
  والهجـــــــــر

لى ع النجـــومهر ز عكفت امك    لم حوله عكـــفاعلأهل اظل  اهب
  البدر

يه ومــــــــن لإ اجح من كالنه    ــهمبوكـم هـم ياج إلح نبه م امو
  فقـــــــــر

مولى بواســـــــطة لا اه بهبح    المعــــــــــــارف والذيمون ه يؤأتو
  الخضــــــــــر

م يحفـــــــل بزيد ل رالخي ىلإ    هللا قــــــــائد أمره رصنكان  نمو
  وال عـــــــــمر

لة الضـــــلا ــــــــــلأه ىعل امتق    لكــــتاني  حجةا اشيخن يفو
  والكــفر

األمــــــر  ذي  لكسليم تو    ن عدوهع راضهى إعت ترألس
  مـــــــــــرألا

لشـــــــــر من كل ا هفأ عنطأو    قيتي ــــــا كانم اه هللاف كفوكي
  ذي شــر

ت تزيد على دع رم إناكم    قطب العظــيم ومن لهلا أيها ايف
  القطــــــــــر

أبشر بالسعادة  ةعالطـــــا ىلع    مل الهدى برجالهش اجــامع ايو
  والنصر

 انم يوجد عدول قالخلـــــ ىلع             تقــــــسم بعضه ول ك حـــــبابحن
  رفي قط

هو زيــوماشـــــــــي لا ه بهايتي    عــــــزة ماك أثوابعن بس منليو
  كــبرلا من

ليس يجري وال  ىقلوهو م هب    اللـيالي محـــــيطة ثادك وأحاتأ
  يمــــــــري

لقى القــــــالم من ي الــــقــــــــــــــىكمأف  وف الثريا إلى الثرى      ج نرد م دقو
  الظفر

كان  نم ــــــــــــــــــذالنهخل    الجناحين ينتمي قصوصبح موأص
  يرجـــــــــوه للنصر

  ســركجابر ال ني منك ياامـــــــــيل األنب    جي المــحدث نفسهارليد ا دمي
 يــــــــرسدرك كتو    زلـتيو ينكســـــارال ثيك ترلعل

  وانصــــداعي بالجبر
      يري وعـــــــــــــــني من غنىن غـــــــــــــــعبك  فكم      

ل إلـــــــــــــــــــــيك امآــــــــــــــــــم لي كو                                    
  ـــــــــــــن الفقــــــــرمـــ

وا قـُالما من فوافـــــــــــرك مظب    دنيا جميعـــــا وأهلهان التوز فلو
  الظــــــفــر

 نمو دعمشفـــــــــع  نمــــــــــ )١(اديسرك    مال تلقاء بابكـمت اآلأضح دفق
  وتر

قدار جــــــــودك ال م ىمي علهف    مههم آمال قـــــدر منه كان فمن
  دريقـ

                                                            
  ل، شبهت برؤوس العظام الكثيرة.خيئب التااديس: كرك )١(
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  طـــــــــــــــــائي من عمرو في النَـــــــــدىلا حاتم نمف       
لعــــــــــــــــــــبسى من ا رن عنتمو                                      

  عــــــــــــــــــمرو في الكر؟
خضـــــــرم  نم ءامال دن تمايأو    مقصود سرت وهم إلىلا ت إلىنأف

  )١(البحر
لء القلــــــــــــوب م يخرك ففف    عشـــــاره رحئي بناطال رتخاف اذإ

  من السر
 لدى حلـــــــــق انطيشم فر كف    هنتر قرنع )٢(مصامعن صفر  وإن

  الذكر
وع العامرات مع برلاني اغم        الغـــــــــيـث عم بوبلـه إال أنت فما

  الفقـــــــــــــــر
را دون آخر طق  رمتالو  بلدة      لـدة دونبب بتتحــــــــــــــ ولم

  بالقطـــــــــــر
يها مـن الورق لــــــــــاعكسو أتو    يتتتز نبهتــ الــدين وجيهيا  عسى

  الخضر
عمى رفعـــــــــت بها ن يلبستنأو    نداك غـــــــــرستني س فيي غرفإن

  قدري
ســـــــــــاقية  رادي كل فو        رــودك كوثجظمأ وإن أشى وأأخ

  تجـــــــــــــــري
ه في أمـــــــــــان من عم د باتقف    لك أمرهام تقولا غوث ناكومن 

  الدهر
لقاه في البر ن ــــــــــثلك المو    رش فينا خلـــــــيفةعلب الر تنفأ

  ــــــــرحوالب
حــــنى من الوالد أ منت بهأو    لمحسنين عن الورىاء ات جزجزي

  الـــــــــــبر
      أحســــــــــنت فيهم ومن أسانوا أحســـــــــــــــــ إذا        

 وذيلـــــــــــــي العفـــــ هيرت علرجـــــــــــــــ                                         
  والســـــــــــــتر

      علـى كل مســــــــــــلـم ضورحـــــــــــــــــــك مفدمو        
رضي سلــــــمت من ف اـــــــــــــــــــذا إذهو                                         

  الــــــــــــــوزر
ال تـهـــــــــش لمدحـة              وال ترتــــــــجـــــــــــــــــى يوما  ساــك أنتدف

  لنائبة الدهر
            ىا فنـذإ ــــــــــول الدهر حتىط قـــــــــــش وابعف       

أتى بعـــــــــــــــــده عصر فعشــــــــــــــت مدا                                         
  العصــــــــــر

نا العظــــــيـم بجاهكـم              وما حــــزتمو من نخـــــبة العلم الوــأل مسأو
  في الصدر

ونور وأســـــــــــــرار   ـدر ورفعـة            قـن كــل م مـالكــــــــــمو
  وعــــــــــز ومن فخر

فـي الـــــورى وشهامة              وجــــــــــود وإحســـــــان وفضل  محـلو موعل
  ومن بر

                                                            
  "المظاهر السامية"، والخضرم: الكثير الماء.  يوكذلك فل صألا يف ذاهك) ١(
  لقاطع.اسيف لام: صمصالا )٢(
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عـدا وكثـرة ســؤدد             وحكمــــــــة قول لــــيس توجد في ألا فــح عنصو
  سطر

جمـيـعـه             قريبا قــــــــــــــــريبا عاجال أرتجــــــــــــــــــيــه  ام لغنـيبي
  ليـــــس باألمر

دعائَي في  اقبل ىدـــــــــــهي البن    ربـي بحـــــــــــــرمـة جـده ايلتـك أس
  شعــري

والليل البهـــــــــــــيم  رهي الظفو    اسملاو الصبح في هللا ةه صـــــاليلع
  إذا يسري

      ما ســـــار راكـب ابألصحواــــــــــــــل األهـــمع         
غـــــــــراء لا ى مكـــــــــــــــــــــةلإ                                         

  واشـــــــــــــــتاق للِحجـــر
دى أمانا من عس لي منوذخ    هللا في كل ساعــــــــة عبد قال وما

  )١(الهجــــــر
  

  
  مالال فرح

 ،)٢(اهر السباعي أصاللطا د بنحمم ة اللغوي أبو العباس أحمد بنماللعل ااقو
ا ومنشأ، الحسني نسبا، رحمه هللا، في "نغمات المثاني، في اشتياق رادسوسي لا

  محمد الكتاني":خ ا الشينالمعاني، لحضرة موال
شيء  عن كل العـــــــــــــيل اللس  )٣(النسيم يُقـــَْهِبل ا هبم كمالــــــــــــس

  يقهبل
 ضورلا  ماهللاة يه صـــــاللع  حــــــــــــــمدم النبي ه آلغــــــــــــــــي بينا

  )٤(يخضل

  طبا المترجم :امخقال  نأ إلى

ب وذلك يصـــــــــــــعرض وتفب  ـــــــزت الوراثة كلهاذي حت الــــــــــألن
  منحـــل

  كل ذلك مكمـل قلــــــق وُخــــــــلــــــخب  شبهت جدك أحمــدذي أت الـــــــــألن
لمـــــــــــــــا  اناة بطنيــد    والمحمـ ةياألحمــــــــــــــد تات شتجمع

  )٥(يتسلســـــــــــل
الكل  نامت لكدعـــــــــــــ    و أن أحمـــــــــــــــــد لحظةذي لت الألن

  منك يخـــيل

  قال:أن  إلى

 اذنبئ بأو    اار طرسهرلحاوي ألستم االخـــــــــاهو 
  العـــــــــــــــــنوان مــــــن يتأمل

                                                            
 ١٩٧إلى  ١٩٢الكتاني، من الورقة  حيالد وجودة بأكملها في" المظاهر السامية" للشيخ عبم ةقصيدلا )١(
.  
اني" ف به وبمطولته "نغمات المثاني في اشتياق المعاني لحضرة موالنا الشيخ محمد الكتريق التعسب) ٢(

المتوفى  يالسعيد يألبي عبد هللا محمد بن الطاهر السباع ةبمنسو ةديت القصر" وردهاي "المظفو ،
  .٢٠٩لورقة ا طوطخمهـ ، ال١٣٣٧سنة

  من المشي . :  ضربهبلةالق )٣(
  ل.تضل: يبخي )٤(
  طن.ب جنانا: طب )٥(
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  ٢١٢

ا ملععنى ومو    ــــــــى االستقامة صـورةمعل متن على
  للهــــــــــــــداية يبـــــــــذل

حامت علــيها  اها حــــــــولطق  ام لحــــــياةا نمن كـأس عيتوي المرهو 
  تبسمل

أضوا د ــــــــــرشي الف نكل م هن    لمكــــنون أخفى سنا جماهر االجوهو 
  لمجأو

  يل أليللصـفــت والنلو أ دقـــــــعذا ال ء  قلــــــــــــت فيه لقد أضــا ا قدمة ميتي
شمس الالذي  درفي ال ديا الغمعصــار فيه تنافست          كألالــــــــبب  ىرأ

  يخجل

  :لاأن ق ىلإ

الخصب في  مع ن حـــــيثمب  معـــــرض وهيأس الذي لف الفـــــرد وه
  المحل مهزل

وهــــــــــــــــو في  يلابأ فيكو  للدهر يجهد جـــــــــــهده لق الغوث وه
  مجزلد جوال

  يعقـل مستوحـــــــــــش العلــــــم ها إلفدغ  لعقل من عقله فــــــــــــــذافك االذيهو 
ـــــــــــو يزهو النح هجواها بفج    لعظمى وهل خــــال جملةدة االعمهو 

  ويعطـــــل
 اهبقطــــــــــاأ ىاب رحتكــــــــــــ  ي سنة المصطفى كما الـــله فمن  وهل

  لزلزما ت
باللترات  ىدهسن الـــــــلف  )١(ش النكير بمعـــــــركت جيطحن إذا

  تطـــــــــــــــــــول
ي ف رــــــــا منكـــذإ    اجـــبيعت امم لغـــــــــــــــزوار اري لغلعم

  منطــــح الصخر يعمل
ال إ كالمســـــــــــــــــــ هل    ــــــــــــــــل بذاعلي أن ما جبدا أن  إلى

  للــــــــــردى يتذلل
 عيسم مأل    يصغى لشن مقعــــــــــــــقعمن  ويح فيا

  نصـــــــــــــــــــــــاف إذ يتمثل؟إلا
ورام إال ألا سمنستيأ    ر العصا سحر ساحرت حصثاب فهل

  مـــــــجـــــــــــــــــــهل
 لنقـــــــــــــــــــــــــــع آيأ    للبراهـــــين تعـــــــــــتليفات زخر وهل

  ـــــــــــــــلة تتشعلغ
جلو ي قا الحذإ  بس واللـــــــــــــــــيل مقمرة للصول وهل

  فالتشعــــــــــــــــــــــوذ يبطل

                                                            
  .م موضعإس) ١(
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