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 مالمي فرح
 

 بو الحسن على العدلوني رحمه هللا :أ يضالقال اق

 ـــــــــــق أفضته إلى ألمشعلاعة ارب  عة األحباب في ضرمن لولب مالق

 قال :أن  إلى

مـــــــت نفســــــي من لس ا لماذإ  ى وليس اللوم أذكــرهرضأب لعتا ال
 التهم

طـــــــــها والحــــــــــق يرفسي لتفن  يــــفــــفاب عتالن ي مبد لث الوحي
 لم ترم

لهدى بالحـــــــــق في ا ريم نوقم  لختم الوقت خــــــدمـتها تخلصلم  إذا
 الظـــلم

دت في العـرب رطاالمه عأ  بد الكــــــــــبير الـذيجل عمد" نمح"
 والعجــــــم

 مطـــــت زينا من الكلمس درى وقست  على القلوب غدتلعت سه طفشم
ال ب (1)"شــــت" إلى نوالســــــــن هب  وبى مأوى من بلغتأن طانه: نوــــع

 ألم
ا دبأهيمـــــــــــــــــه ست  وبحــــر الجود زينهماح الس رــــــــــــبح

 بالحلـــــم والكرم
 هل  وتمالك  يكن في الكــون منتشرام ل ر مااشـــــن

 التكـــــــــــــــميل في العلــــــم
م وْهو غير رصـــــــــــــيلبدر اف  ر بعد العشــــر منفرقادبكاللت ق إن

 مــرصمن
اغ وهــــــــو غير ز ادى ومرأ  مهد ناسب العفاف وماي الحل فمذ 

 ـطـــمفنم
ل يلذوجــــــــــــــــــه باز  هتينم ءرالمــــــــز ا وععزشـــــاء من 

 القلب بالخـــدم
 م بترديد من النعـــــميظــــــــــــعرب اللا م منيلعظم على الوجه اتعظيى الأبد

 ــــــــين الكف والقلمشالمبطب دمذ جا  ن واإلســــالم أيدهالديوســـــــــــع قد 
 هدـــــــــــم وأيعن  هرصاال الخلـــق نق دــــــــــــحب المرت

 بالعهـــــــــد ذي العصم
أه زـــــــــــــــجلحقن أو  ـزورى والحصـــــر دعه تـفع الجمي فهو

 منــــتغت لكـــــــلبا
ين الورى ب عالجمـــــــــ هـ  صل فيه والفـــــراق وفيـوالفوصل وال

 الشيم نسبأح
منها  بهـــــــــاالمذ هب  اية للناس ما انتصــرتء نلم يكــــــ ول

 كلمالمذهــــب 
 وأ العد درطيف لساب  ــــــــــل في كل األنام كماالفضطرد يست

 الحكمو مالعلــــ
د الجد في يرأ ثيحلهزل او  ذي بالفضــــــــــــل مدعياح الأرا وقد

 ـــــــــــدمعال
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 ــــــــــــــــــــفلومخت هل  كاف مؤتلــــــــــــــــــــــف ولي لكل فهو
 بأزيد النعـــــــــــــم

دح ما ملامعـــــــرض  يف  هلره فـــــــــــــــــيا لغـــــــــيمقتفتصح ال 
 ينجي من اللمم

ه ل تج جــــــــــزيعو  ى غير مقـــــــــــــــابلةلع وقــيت عدف
 تنجــــــو من الغمم

جـــــــــــــــــــاة ا ونالعدمن   ى جـمـــع وتفرقةة علنجــــــــــــــــا فيه
 الذنـب واألثم

 

 

 نالنو فرح
 :(1)اني رحمه هللاتكلا نسمحمد الطاهر بن الح أبو الجمال خيل الشاقو

بهذه اد شق الررطـــــــــ  ف الوصــول وقد نأت يك سائال اي
 زمـانألا

لــــو على تعواجـــــــه مأ  اسعــــــــــــا متراكمارا وت بححجر
 جدرانال

 نلهجـرااو (2)بيطخالت جو مننت  بيت مـــــــــن أبوابهت الأتي الـــــــه
 ومعدن العــــــرفان خويخ الشيش  لشيخ اإلمام المجتبىمى اصد حفاق

ة شيخنا ءوبث النرإ  ركنها وأســـــــــاســـــــها اليةالو تاج
 الفـــــــرداني

لمصطـفى ا قي طرييحم  والحقيقــة والهــــــدى ريعةالش بحر
 العـدناني

ـــر السب اجاءن دق  توم والخــــــــــــتم الذيكملارف اعلا
 والبرهـــــــــــان

حـــــــبوب في ملاكامل لا  ير قطــــــب ذوي النهىحرناللم عالا
 العمــــــران

ز ونحـــــــظـى افمجو الرن  هن بومي شملهاني االســـــــــــــ ذاك
 بالغفران

ا محمــــــــــــــد يارث البوغ  ي الهمام المرتضىشيخ ى بهأعن
 الكتاني

ـــــــــــــــــاله مكوعوته نو  افهصود في أــــــــــرفالمام اإل نجل
 مـــــتدانيال

 ينلصمداا اإمامن دـــوجب الوطق  شمسها وسراجها يادةالســـ ركن
وحــــــــــــد م لمام كــــــــــإو  وفخرهم وإمامهميوخ الش يخــش

 رباني
فضال إلابيمن  مـ  ومن به نرجو الكريـــبير الك عبد

 ـــــــــانواإلحسـ
العصــــــــــر منه  يف  والالك  الغرب من شــــــــــبه لهافي  متاهلل

 مدان
 رد العظــــــــيم الشانفلاا هو ذه  لســــم يا فتىطمز الكنلهو ا هذا
 لتبياناب د خــــــــصذي قا الذه  ز المعـــــــــــالي كلهاي حاالذ هذا

                                                 
 ه.تمجقت تربس (1)
 حيرة .لا: تخبيطلا (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 222 

و على مسنريقه طب  نا به شـــــــرفا كماي حزالذ هذا
 األقـــــــــــــران

ســــــــــــــائر  نمجوده وب  له جــــــــنابناإلا فظحي الذ هذا
 الحدثان

ســـــــــــــــائر  نمهوده شب  ل الجليل قلـــــــوبناي صقالذ هذا
 األدران

ر قطــــــاألا رسائ يف  برية فيضــــــــهلا ي عـــــمذلا هذا
 واألوطـــــان

 والبلدان رامصـــــــألع اسشا نم  تي الوفـــــــــــود لبابهي تأالذ هذا
 ظتيقــــــبواله نو  عم من أفضــــــــاله ا قدون ميرج

 األذهــــــــــــــــــان
 ــــــــــاد لذي عصيانعسإفيه  ام  كار مـعذألاو داألورقـــــــــــــن افيل

 عــــــــــم من خســـران امقيهم يو    لعصر ينقذ أهــــله  ذا اى بهأضح
 ئراخذبجفهم يو  فيضــــــــــــهب الرشاد لسبيهم يهد

 نالرحـمـــــــــــــــــ
ائق قدبخصهـــــــم يو  بكل فضــــــــيلة الــــــــفضمهم ويؤ

 نافـــــــــرالع
  اية أحـــــــديةنـــــــــــــــبع وطهمويح

 هــدي والقرءانلل ـمقودهـــــــــــــيو
كل ذي  ةهـــــــــــبزاح شأو  رىلثا طئخير من ويعة رش ىيـأح

 خذالن
اصـــــــــــي ثم قللرقـــيا مو  لهـــــــــــــاشمي مجدداين اا لدوغد

 الداني
ه بكل لئالى فضـــــــــــــــــحأ  شمـــــــــــــــــــــائله وما أحلىما  هلل

 أوان

 

 :(1)بو عبد هللا محمد بن المعطي العمراني رحمه هللاأشيخ ل الوقا

 مُ كـــــدظــــــــــــــــــى بُعلو  بعدكم لي وسنيو يحلــــــــــــ كيف
 ينقتحر

 ن أهدى سـنناـــــــــولد السجأ  عمــــــــــــــري ساليامدة في  كنت
 نــــــــــوى عوارى روأ  هــوى في كبديع ــــــــــلسأرى ال 

 يطـــــــرقني
 عنيفجـــــي يالذ نتن عاييحــــــ  ما أحســـــــــــــــــــبه غير ا ليفبد

 افرق ملا طلـــــــــــبت ول  كم فاتحـــــــــدتحي بت روعلق
 مكننيأ

ة وقـــــتي عاسلقـــــــــــــيا بو  أنتم أنام ــــــــنكـــــــــــــــيب أوعج
 فنى

ــرت في ج طلهـــــــــا قثم  ـــــــــــــتم قصةسمعـــ م أورأيتهل 
 األلسن

في  ةدرتي مفـــــــــــــــــصق  عـــــــــذابي كــــــــــــــمافي  فرد أنا
 زمــــــني

ي ودارت قـــــــــــوشعتلى او  شابت سلوتي حين وجدىشب 
 محني
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 مل السفنبح تـــــــامجرت قمذ  من أدمع تــــقرحـــــــــــوني وجف
جـــــــــرى من  امعتسل  ال  جرى مـــــــــــــــن قلق فيماتلم ال 

 حزن
مع  يجباوواكـــــــــــــــم هو  يجمــــــــــــل بي مُ ــــعنكصبر أي 

 ســنني
بكم من  يدرى وجـــــــــــأو  مكـــــــيف يتوقق ـــــــــــــــــنفال ألم 

 منني
 مــــــــــــــــمعظاكم لسو  ـــــــــــر ومــان في العصــولام الغتنأ

 مــــــــن ثمن
ولوذا  وــــــــــــــــــــبحفيا أاح  اتي زرتكميـــــــــــــت حن مدفإل

 زمـن
فـراش  وأ ء شـــــــــــــــــوكطو  ديل يانـــــــــــــــــــس ناريها حتائ

 لين
الهوى في  ـــــــمسعكم رضو  كمدـــــــــــــــــنعي فحق ا متوإذ

 كفني
كل  بحــــــــــــــــلبعض ابو  عقلي فـيكم بــــــــيذهال  كيف

 الفـــــتن
عنة ط يف طيفــــــــــــــلك  طيفي نحـــوكم ـــــــــتلا أرسملك

 تقلــــني
بجــــيش  فرم الطــــــــــزه  طــــــــــــــــرفي فيكم تقا أطلملك

 األعين
ســــــــــــــناه  نم س نورمط  شمس الضحــــــى ختشيت ياومح

 نيباأل
ة هذا جهملت الاق  لثم حســـــــــــــنه تحت تبدىإن 

 مــــــــــــــــدفني
قتيل ل ان حشراك  عــــــــــــــــــــــــنه برقعزال ا ماوإذ

 الشجــــــــــــــــن
 ام لدلعاأردت  ول  هي في حـــــــــــــــــــبلذيا عاتلم ال 

 عنفــــــــــــــتني
كثر  هفــــــــــــــــــصفي و لق  الم في امرئب مــــــــصعلى ما 

 المعتني
ــــــــــــــــــــــها لم لثمس سر أك  خلق واحـــــــــــــتسىلق بالخ زين

 يكن
 ةينغحــــــــــــــــر ب لك  منه أبحـــر فاض دبت ينــــــــــــح

 للمغــــــــــتني
كل عنه  لك  وح بعضــــــــهاتــــــــــــــوف علوممن 

 نــــــنســــــــــــــبر الح
غدا  رسها العم  عــــن آدم نبأتـــــــــــــــوف أوكش

 كالعــــــــــــــــــــــلن
ودير  ناف الحلأ  وح مع عهـــــــــد بلىالر نشأ منذ

 ـنالسكــــــــــــــــــ
أولى من  ةـــــــنمنت الاك  تقاســـــــــــــــــي شأنه لظئرما ابين

 عــــــــــنى
علـــــــــــــــم  طخه طه يف  صدر لـوحــــــــــــه مكتبه المهد

 األديـــن
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ـــــــمه في هف لشهم ام  مجعــــــــــــــرف مكل حفيه بث 
 األزمــــــــــــن

لـســــــــــــــــمع  نوص الكقر  ابدى بعضــــهلو تومـــــــــــــــا وعل
 األذن

لديه  وصـــــــفلز اجع  حـــــــــزتم كلما لبـــــــــلقيك اأمل
 وفـــــــــــني

ن عال لم م محـــــــــــــبيت دق  اصـــــــــــــــيل الذيت تفا رمكلم
 يكـــن

ملح إحدى لا دعاءياف  ائي قاصـــــــــــــــــــــروثن ي عيقول
 هجــــــــني

شــــــــأنكم  يفلقوى اف ـــــــــــول أيضا معجز    الق تصارواخ
 كالوهــــــــن

ربوع  ـــــــــــــــدجك الورح  عـــــــــــــــي إال أنهي القصــــد كان
 الوطـــن

داء بو نكســـــــــــــــاراب  الضعــف أتت ـــــــــــئةي فيببح يا
 ـــــــــزمنم

 نم يمتحي ىن مأوكر  في الورى ـــــــــــــــمكاط سوها قمال
 حصــــــــن

ر من ذقــــــــــــــــــــ ب وزروث  د تسعــــــى وهي فيالجوحي  نحو
 درن

 ريركم غيغ  أنتم فما مــــــــــــــــــــــــــمنكاها وير
 ســـــــــــــــــــــراب هين

 تالرســـــــــــــــــــموات لص  لء األرض من     د مــــــــــمى أحوعل
 نيتال

 ن لنشــــــــــريدلدوا اهم ع الصحــــــــــب ومن    ل مى اآلوعل
 ســـــــننلا

 :مه هللاحر (1)لفاسياة األديب أبو محمد عبد السالم الذَُويـّب مالل العاقو

اء نهلل واأقب سعــــــــــــدلاو  بنيل كل أمــــــــــاني انــــزمى الواف
 مدان

المرتقـــــــــي  مامو الهحن  بالوصــال ملبيا أفصحبشــــــــر وال
 انيبالـــــــر

الدافق  ومــــــــــــــــــــلر العبح  والعوارف والتقى عارفالم شمس
 المآلن

نبع ل مئـــــــــــــــــاضن الفيع  فـــرد كل جاللةاخر المفــــــــــأس 
 اإليقان

وبرزخ  ءافز الونك  ااج النهـــــــى سر البهدى تاله نور
 البحــــــــــــــــران

 بها على الرجحان دوجي الوقسي  همن غـــــدت أمداد اليةالو قطب
محمــــد  مـــــــــــــــــامن التبل  شيخنا ومالذنا ةقـــــــــيالطر يحم

 الكتاني

                                                 
خاصة به، توفي سنة  ك مطبعةاعرا، وقد دفعه اهتمامه بالكتابة والطباعة إلى امتالوش راثن نااك (1)
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با وثم رق نا لهأو  ابهنجـام لى مقـــــــــالموشرف من 
 معـــــــــــــــــــــــاني

لكل ا هى رءاتح  ق الســــــــماء منارهي أفاء فوأض
 باألعــــــــــــــــيان

ل مع علو ضف مزيد هـ  أراد به اإللـــ دـــــــــــــــن قره مفأق
 مــــــــــكان

وا في هــــــــــــــوى بوتلم ي نإ  فإنهم هكـــروند أقهـــــم  (1)لدالو
 النيران

ب جـــــــــــع اذيه ذوي  هيـــبربه ون زارــــــــــــــــــــيب اذمن 
 اننسمن اإل

مفـــــــــــــــــــــــــــند  لوهلل قاب  دعــــف اسره صدق ي عنسائليا 
 كهان

على  لـــــــــــــــوعت راتبامو  ز المفـــــــــــاخر كلـهاي حاالذ فهو
 كـــــيوان

 شــــــــــاع في البلدان دقديثه حو  هرـسجـــــــــــود بألوي ادى فينا وبه
 إن له من ثان ام ْث وقـــــــل:دح  يرتجى ال دهائل عشمــــــــــــــا وله

 ناــــــــــــرسالخولمكر او  مكــــايد والردىلمن امان األ وهو
 والخذالن

ر وال دك د واليك  من  شـــــــظهورنا لم نخبين دام ما 
 أحـــــــــــــــــزان

حشـــــــــرات لاولرمل او  على حب الحصــا أربتومه وعل
 والحـــيتان

جنانه  ــوشمت بحقر  نـمـــــــــــــــاكأداهة فعلوم بي اليبد
 حرفـــــــــان

ر ي ســــــــــــائلميلكان  ن  يسمــــعو مهولى ألا من مالل اللوال
 األزمـان

ط وال لغ ب والعت  الت وال ملل واـــــــــــإنصغير من 
 جـــــــــــــــوالن

حجـــة  مدعلـــــــــــــــــم آبو  ىروحجة بين ال يــــــفـيكعلم وال
 الرحمن

أكابر  اهيزت علـــــــــــجع  اإلله سجـــــــــــــية اهـــــــوفال ولم 
 العرفان

عــــــــــــــــــــين م لفيه ككي  لى تعاظم قدرهوـــــــــــــالمارك فتب
 شيطان

ه فدع كالم يـــــــبشرى الحأ  مثلهب نـــــــــــر الزمــــاا ظف متاهلل
 معان

 ــــــــــــــدقع نية بتيملياو هف  ي قدرهانـــــــــــؤ يدفــــه كإن لما 
 جمان

قرعة  يف ىغالو دسأ  عارف خضعــــت لهمن  مالهيا 
 المــــــــيدان

وحل  مالل الظيل  أزاح ضــــياؤهامات كـــــــــرا وله
 بالخفــــــــــــــــقان

وراحـــــــــــــة  داؤح الفور  هيثكره فحــــــــــدرر ذ كــــــــــباهلل
 األبدان

                                                 
 .مصخلد: اللا (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 226 

يخــــــــــــــش في  ملأمه  وأ  ـــــــهمارو الذي من ه فهلق بواع
 الداران

تيته أو جابنيأف  ثني ودعـــــــــــوتهاــــــأغــــفيته ادن
 فهـــــــــــــــــــــداني

ــــــيته فووودني أف  ني وطــــلبـتهدــــــــــــفأموته ورج
 فانيشـــــــــــــف

ة ولقط ذالف المــــــــهك  وغاية قصـــــــــدنا يدنااك سوكذ
 نالعجــال

منتهى و هاإلل  رس  جــــــــودناـــاد روح والنقارف الع
 األمــــــــــــــــان

على  يللعـــــاارف االع رـ  كلها عبد الكبيـ رـــفاخالم قطب
 األكوان

ومنبع  ةارالســـــــــــ مفه  واطلبن رضاهم مهـاصد حمقاف
 اإلحسان

 لهالجــــــــــ محا ظالمف  رهــــم مأل الورىوــر نوبد شمس
 نايـوالطغ

اإلســـــــــــالم  ىلعوا إدو  لدين المتين وأرشدوامى اا حووحم
 واإليمـان

الخالق  هلر اإلكذ  ـــــوى علىقـــتالبر وال ا فياونووتع
 الرحمـــــــــــــــــــن

من جنة  الث العرو  لقد اعــــــوباهم طـــمن لسعد يا 
 الرضـــــــوان

 نود قلصـــــــــداب وردهملو  والهـــــــــــــــمنل طالبااهم ى حموأت
 وانت

 

 

 دالضا فرح
المجيد؛ أبو السرور عبد الرحيم بن الحسن  رعالشا ،ليلة الجمالل العاقو

 :مه هللاحر (1)الكتاني

به حــين  ــــــــــــــنا هللاصخ  شيخ مرتضى يانلكتا اخـــــــنشي
 قضى

ـــــــــــــق للخلـ هرمل بداك  به مـــــن عارفكرم ــــــــــنا أشيخ
 أضــــــــا

علوم  نع ح شخصيو  لم كالبحـــــــــــــر طماالع منه فاض
 أعرضــــــا

 ضـــــــــــــه عميف  الفضــــــــل كما  لههللا عــــــــــــــــجم
 يحات الفضاصف

ج منا هيل ون يسمــــــــــــــــاك  يا عندمابصــــــمجد ال زرـــــــــــــأح
 الرضا

 الفـــــــــــط ةنسلا ىلإو  ـــــــتاب هللا بلند كفا عــــــــــــــواق
 نـــــــــــــهضا
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 هللا مة فيول  ال تأُخــــــذُهُ ق ــــــــــــــــــــــلحال لقائ
 ممـــــــــــــــــــــــــن عرضا

 

 

 نالعي فرح

مه حر - (1)الفاسياألديب أبو العباس أحمد بن المفضل الشرايبي  هيقل الفاقو
 من قصيدة: - هللا

وث في غ ضالفــــــــــــــي وبأ الدجىأفق  يف (2)ضاد ربد ضالفي وبأ
 العـــــــوالم جامع

نجــــــــــــــــــم  ضيو الفبأ يت العلـــــم والحلم والندىب ضالفي وبأ
 بالمعارف يسطــــع

ء الشــــــــــــــــــريعة ابعل أامحو ي الدنيا إمام وحــــــــــــــجةف ضالفي وبأ
 راكـــــــــــع

حبر سالم  ضيو الفبأ حر ليس تنزحه الـــــــــــــدالب ضالفي وبأ
 الصــــــــــــــدر واسـع

 ثيا الدين لهذ دجدم ر عصره  سع حي فيلا اميح ضالفي وبأ
 (3)سمـــــــــــــــــــيدع

وهلل  اــــــــــــــــــــــرسقتطف مب ـــاية غـــــايةي غــــــــتانـــــــــــــــكد المحم
 راجــــــــــــــع

ي الشــــــــــــــــــــفيع داهمد الحم ي نائب جــــــــدهتانـــــــــــــــــــــكد المحم
 المشـــــــــفع

ـــــــــــارم للمكـــــــ الإا هو مو في المعــــالي يتـيمةإال هـــــــــــــــــــــو  فما
 عامجــــــــــــــــ

جــــــــــــــــــــــنة  الإا هو مو روضـــــــــــــــة األنس والمنـاإال هو  وما
 عوتتضـــــــــــــــــ

هللا  ىلالال إإق ى يخـــــــــــــشالو را بنفسـهس لحاجـــــــاتا يسي ذواوي
 ضــــــــارع

وح هي الكون ر نسبك محو ـــان من الــردىالزمــــــــــــ ىدفجته أهمب
 أجمــــــــــــــع

لبرية ل ننه حصــــــــــــــــــــــأل ان بالخلق كلــــــــــــــــــــــهمك هت فدايلو
 مـــــــــــــــــــــانع

 

 فالقا فرح
 :مه هللاحر 4أبو محمد عبد القادر بن عبد هللا الغنيمي السالوي ملال العاقو

                                                 
"زهر اآلس في بيوتات فاس"، لعبد الكبير بن  هـ، أنظر1349سنة  كان حيا الجديدة ، ةنييل مدزن (1)

 .1/544هاشم الكتاني 
 د: ضاء.اض (2)
 .عاجيدع: شمس (3)
 .2/470لع" طالما ـ، "إتحافه1353 ةثر، توفي سنانلاعر اشلاشارك، ملاديب ألا (4)
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 شرقملرها واشنب عــاضلغرب او  في الحدائق مشــــــرق رهزااأل رون
ني والرياض اــــــــوغلى العو  ق الجمال مقســــــمالخ ا بمنمسق

 يفرق
لحصــــــــــــر حين ا قا يفومم  والعهود ومـــــــــــــا لنالك  ابتيوقر

 يحقق
و روض ـحني قاتبغاو يح  ي من الدنيا اصـــــــطبامنيتوغ ألبل

 يورق
 ن بمدحـــــــــك تخفقاديتار عوأ  والبالبل قد حكت فتهطير يلاو

 قة إذ تعبقيقـــــــــح نانجلاي هف  الجنان خمـــائال حكت روضةفي 
 دمع عيني أشرقب تى غدوتح  د بان بعد وصـــــــالهذي ق اللوال

في ذكــــــــــــاء  هه ووجالإ  اقت لنا شمس الســما شر متاهلل
 أشرق

ال  هربغــــــــــــي تربي فصلق  بالنوى وكــــــــوى به هانيمن ديا 
 أنطق

يلذ  برقواكم سب  غــــــــيرها يف وأ سفا في يل ذمال
 فيعــــــــــــــشق

 قال :أن  إلى

م سموا أو وق اد عنوـ  ـســرة األادسمعت بعما بري أمخ
 حلــــــــــقوا

 غياهب ال تمحــــق رودذي ب مأ  شـــرقتر ناد أأنواهــــــــــذه هل 
 الكون جهرا تخـرق يلادت معبف  فتحــــــــتر المفاخأبواب تلك أم 

ر هزاأب نانهافأ  ح غدتاودذات أق ئداذي حأم 
 رقــــــــــــــــــــــرقتت

 (1)عي بــخبر ينتقمس شنفت دق  ر الحـــــــــبيب وَربعهأخباتلك أم 
 (2)مة والخـــندقاروم يطلحا دابو  قراين وبــــــــــقرباألمسك فاح أم 

كل صقــــــــــع  ملادت معبف  ـــــــــوم بأفقهاجنلـر ات زهأزهرأم 
 تشرق

ع مجدال يرصدا الغف  عــــــــنى الجمال وسرهم ادقد بم أ
 (3)يترهمــــــــق

ــــــــب ا المحـــــــــدغفصاله وب  حـــــــــــبوب صبا مدنفاالم واعدأم 
 يؤرق

والفحل فحــــــل  الب العتر  بهكلمت  منســـــــرار باألفاح بل 
 معرق

صفـــــــــوهــــــا  رردا مكغف  هرةج فالمعار يفب ائجعالى أبد
 يتروق

ة فاســـــــــــــــتبان ءوبر النون  فأظهر اإلعجاز منحيح الص ختم
 السبق

 اآلي حيث ينسق ىنعجيب معو  ـــم الحديث وسرهن علـئت مماش
مصـــــــاقــع إذ  لوبى عقست  قد ألفـــــــــاظ غدتفي عاهـر بجو

 تطلـق
لى علـــــــــمه ال وم علوم ضـ  بقية من بعـــــــــــض فيـ كلال وتـ مل

 يلحـق

                                                 
 نتق وهو الزعزعة والهز والجدب والنفض.لا تق: منني (1)
 رها شعراء الحجازيات والمدائح النبوية.ثر من ذككن أكماسماء أأ (2)
 عا مطرحا.ريجدال: صم (3)
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 ال :أن قى لإ

 عظــــيمهم لو ينتقوا نافوا فكلس  ـــلةجأ را ألفقا بدن غـــــــــــديام
 هم الفخــــار األصدقل مقومه يف  هو وارث ألعـــــــــزة لذياابن با 

ي لفضـــــــــــــلك نإ وقته يف  ني يا خير الــــــــورىلكتامد اأمح
 شيق

 

 

 نالسي فرح
 من قصيدة: -رحمه هللا  -أبو العباس أحمد بن الطيب الجاوزى  خيل الشاقو

ــــــــــــــر بســ لكرس الخأ  رف منطليل ار كحهالـــــــد غرة
 فـسأن

وروح  ــــــــــقحرة الضح  كلالفس شمو اـــــــــــــسماأل فلك
 األنفـس

غــــــــيب كنز لا بطون نم  ــــون سر قد بداالك غيث غوث
 القدس

ـــــــــــيت لج غيوب نم لمعــــــــالي المرتوي     اب اأقط قطب
 بالجــرس

ى إال رممــــــــــــ لكؤ في فك  ر مالهن حـــــــــــــــــبعرفام الضيغ
 يســن

 ير مجلســـــلحور ابل  مظهرر ســــــــــــر ـــــــــــــس ه فيتائ
 (1)سععسال

جـــــلي تللعـــــــــرش  وه  غيوب قلب منر ــبحفي  اصــــــغ
 األقدس

ـــــــق شع ردثوبتم  ــــــــــرات بدرهاي خضشمس لون
 مكــــــــــــتس

غــــــيب لا غيوب يف  لـــــــبه يدــــــــــــــــــــــــحدي أأحم
 فاني األسس

ب رلغــــــــــال في ثم  ـــــــــــــــــين نور مـــــالهالع عين عين
 المقـدسي أو ف

 عميج مل ســــــــــــراح  جميعا للهــــــــــــــــدىخلق ق السائ
 القســــــس

ســــــــــر مبلي ال ث كـنزلي  معظــــــــــــسم األي لإلمجل سلف
 األرأس

ذو  هب ضـــــــــه كليف  لك الســــــــــــــــر منا لفم حقخات
 قـــــــــــــــبس

بها من  نول الكـــــــــــمث  لبخـــــاري خـــــــــــتمةبر االح قلد
 لعـــــــــــس

حـــــــــــــــــقا  هب تم مناخ  ــــتم خـتمهخــم لا خـــــــــــــتعجب
 يأتســـى

                                                 
 كله. س: ظالم الليلعسعوال ،رهسر: مظرس (1)
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ـــــــــظ سطر فاحوال  ال  يها الحـــــــــــــــــــــــــظا لدون مبفن
 الطــــرس

 لــــــــــــــض نم لك  ض بصــــرتفيو امـــــــــــــــيسوقو
 لمـجـلسا اهذب

ن مجلى اتكله الجن  ىطـــــفصمي المون سكـــــــــلاقمر 
 ــــــــــــندسالسـ

 

 

 ءالها فرح
جماعة بمراكش، وصالح علماء الجنوب، أبو الفضل محمد لا ل شيخاقو

 : مه هللاحر 1الصالح بن المدني العمراني السرغيني

ر فـــــأين اونـــــــــدت بأمو  شرقت وهاج غرامهامس أالش إذا
 نجومــها؟

ــــــــــــو هللا فهــ لهمرة أخو  ســــر قد حان حينهر الرث سفوا
 هاــــــيمند

بادر فجـــــــــــــــل  ايا ساقيف  مــــــــــــر تجلى شعاعهامن خلها فيا
 اكرامه

هــاقا مر دكــــــــــنها خول  شهـــــــــــيا شــــرابها كأساتهم سقي
 (2)جهامها

لدين هـــــــــــــذا ا لنة أهجو  لفضل هذا مقيلـــــــهمهل ارد أفمو
 مـهانعي

نهـــــــــم إف  كـــــــــــــــريم أصـــــــــولهاباء ثة آورا
 دات غير خديمهااســـــــلا

لكل ا اهناصـــــــــر عقت  لى نيل رتبـــــــةبر إى أكـــــــــــــــــــالاتع
 امهزعيأنت 

ا قح نايعألا ـــــرت لكخو  لكل فضــــــــال ورتبةام ات زمملك
 هاميمع

ثم صـح  تبــــــــــيت ولحف  كوان مذ أنـت يافعي األمت ففحك
 سقيمها

ال إ ة حضــــــــرالف  في المواطن كــــــــــــــلهاال ت دالوته
 وأنت كلــــــــــيمها

نا حصــــــــــــينا اكرونك أدو  ال تكـــــــــــــدره الدالحرا نك بفدو
 نظــامها

أنت وى تش اخـــــــــــركمفم  يدلني دى فكــــــــــــــــلاله علم فيا
 هامخـــيا

جلى ت ءاشحـــــــأمزيق تو  عني وشـــوقي ولوعتيال دعاذ فيا
 هاعــــــــــيمج

ال يشــــــب إ ة شهــــــــــــوالو  وحفـــــــــــــت بمـــــانع إال جنة فما
 ضرامها

ســــــــــــــــاد  راءغلايقتك رط   جــــل جــــــــــاللهاء هللاا عطفهذ
 كــــريمها

                                                 
 سبقت ترجمته . (1)
 هي القدر الضخمة.همة وـالججهامها: من ،  ىألاقا: مهد (2)
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رحمــــــــن أنت لا ا خصـــكهب  را مصــــــونا حجابهنا سدت لفأب
 مقيمها

يقــــاس  ال زوفــــــــــــــ ياقرم  ارتقتخيرات والفتح وا الت لنجمع
 اهفخيم

 سهـال هللا ــــــــــلضبف رصاو  ت وال يغـــــنى غيرهاأغن قتناطري
 رقيمها

بديعا  ةــــــــــــــنسابا وتك  ثلى تجلـــــــــــت لقاصدالم قتناطري
 مــــــــــقامها

ألفـــــــــــق ا قج بأفزو  ســنى ترقى مــــــريدهاالح قتناطري
 غــــــص لئيمها

أجـــــــــل وحــيد  اهى غيرلع  ظمــــــــى تعاظم شأنهاالع قتناطري
 إمامها

م ـــــــــالعيلة ألج  هابصيت وعم خعــــــشا قتناطري
 عـــــــــــــــزيز مرامها

صقـــيل د ــــــــــــحمت بأترب  ةصنم ىلـــعبأ تــــــــلح ناقتطري
 جسامها

األلباب يحــــــيى  اهارت لطو  تعاظم خطــــــــره لضــــفقتنا يرط
 رميمها

د هب ألوراا ىــــــوع علضت  ي تعطر نشرهاذــــــــــــاهقتنا يرط
 نســيمها

ر يضــــــيء اونلـــــــــــت بأجت  ضـــــــا لــدى كل ماهريبلتنا اجحم
 وسيمها

 بل وطـاابققـــــــــــت بإلت  ةمد رض في قلألق اـــفت بأوعم
 نسجامهاا

اد زكــــــي روأيكــــــــــــــم بلع  ةمأخــــــــــــتار يا خــير الم أمة فيا
 همامها

 أبو عبد هللا محمد بن المعطي العمراني رحمه هللا: عارفل الوقا

 وال زاغت مذاهبه يعكل س يف  عبد أنت مرشده هللاضل وما 
 بهسنة الغرا تصاحلاولكشف او  شمس يستضاء بهنك كور مالن

 ــــــــــنا والعالنور  كاب ذاغ الغاب ال                    
 شـــــــهابا أنت واهبه هنمنا مدــــعــــــــــ                             

 

 ولواارف ح
فاسي لا (1)ة الكبير، القاضي الشهير؛ أبو عبد هللا محمد بن الطالبمالل العاقو

 :امهرس سض قــُديالف بير وولده أبالكهري، مادحا الشيخين أبا المكارم عبد افلا

د قام رــنار الغ نملقلـــــــب او  ىوتكــــــم اسبح (2)نيلوالمع طواأس
 اكتوى

قه لقألبين او  توقــــــــــــــــــدت نيرانهنه ــموجد وال
 وأضــــــــــناه الجــــــــــوى

                                                 
، "سل ـه1345الصويرة وطنجة ، ورجع إلى فاس حيث الزم التدريس واإلمامة، توفي سنة  ءالى قضوت (1)
 .42صال": نال
 ليل والنهار.لا: ملوينلا (2)
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د قلفدائه أل  ومن ال يهــــتديرض ــــــــــفاكم وهو
 أضـــــــــــــل به الهـــــــوى

دا لديه وما شى ردق الهرط  له تـــــححماكم اتضل ىاهتد نمو
 ىوـــغ

ئ لــــــــــتمروح ميو  ىنل المني جـــــــــــــنابكمل أالتج نمو
 الرحــــــاب بما نوى

ة حين واضللدنارة مك  مُ فين إذ أضحـــــيترــــــــالشزتم أحر
 (1)الصــــــــــوى

المــــــــــــــــريدين  لكداكُم نَب  ـــــــــــــــُم فأنتم ســـادةكتفا بعطونم
 ارتــــــوى

خالصا دون  ردافان كإذ   هبابل راالفخــــــنح ـــــــــــجكم وعال
 ارعــــــوى

فعـــــن ذاك  الكقاكـــــــــــــم رم  مدحكـــــم أو يرتقى طاولذا يمن 
 انزوى

رم قد ظهرت اكـــــــملى العف  فاأهل الص م نالهـاارـــــــــــمكا الوإذ
 بمستوى

ب حـــيث ال فردٌ تارى الممسأ  ر ومن لهد الكـبيبـــــــــــا عي يموال
 سوى

اسي الولي بال رلاجهبذ لا  رف الشـــــريف المرتضىاعلالم اعلا
 (2)طـــــــــوى

الـمـــــريد ولو  هينشــــــــــم داام  ين والقرب الذيلتمكت باخصص
 طوى

م ة في مظاهـــــــــــــركقيقر الحدب  تحقـــيق حتى إنماي الــــــوت فوسم
 ثوى

وارث  ةـــــــــــــــرسز المنك  ث الســر الرضىرواجلك ن تحولف
 علـــم روى

مكارم الخلق  عيلى رفــــــــعو  لتقــــــى وتورعم واوحلــــــــــــ علم
 احتوى

موطن  يف أسســـت دق  واليةو ةــــأشنمن  ــــــــــــــاهبــ مرأك
 رحب سوى

خصصـــت  دقعاية رو  نــــورهاتوارث  ىرباية كنعـــــــــــو
 بذوي الهوى

نى نعم لة والضـــــــاهجوي الذل  ـــــــــــــولى ومــن واالكماملااكما قبأ
 ىلدوا

اهـــــــــــر تجلي وجبياته بأ  فـــــــــريد رصعت تاج يحـكمومد
 الغـــــــــــــوى

ع بعد ما نزمن  واقناشأ  ت بهتعلخير قد ريع اى ربرــــــبش
 (3)وىــــــــلشا

ب الوصال بذي يط تنشقنساو  فاستعــد إلى اللقا بهاالمو يـــذه
 طـوى

ا هــــــــــــيفوارد مل  ق واغتنم ولتهــــتدئاوم العـــــــــــراو
 اللذاذة والــــــــــروى

                                                 
 بة المرتفعة.الم المنصوعألصوى: الا (1)
  كتمان.البي أ: وىط الب (2)
 الرأس.و نلرجالاو انديلشوى: الا (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 233 

نس ألور وأنس ارد الســــــــاز  ـــــــتار طه المصطفــىالمخولد فبم
 القــوى

ة واستفاض يداهس المش  ـــــــــــراح وانتشرت لنااألفالت وتو
 المــــــــرتوى

رداءه لهم  نيذلى العو  هبأصحا عْ م لــــــــــيهع هلإلاى صل
 حــــــــــــــــوى

اســــــتعاذ من  مهحبة لمب  لنهجهم سلكوا أو منذين ى الوعل
 النــــــــــــوى

ســـــــــك من ملاحية كتب  ـــملمجادة منهــــري اــــــــــص نيوأخ
 حــــب هوى

 

 

 ءاليا فرح
 - مه هللاحر -ي الرباطي بد هللا محمد بن الرشيد العلوعيب أبو داأل ملاالع لاقو

 من قصيدة :

الوقت غصنا  خيشـــــزنا بفو  اجميعن لملسعــد شعم انا وسعد
 يمانيا

األمن في كل  رالت جــــــــوزن  لحـــــــق نور وجودناام ات إمقصد
 حاليا

م الهداة العاية أهن  ـــر الحق في كل مظهريض سالف أبا
 الدواهـــــــــــــــيا

تسليم خوف لا اراهمصق  اركمبق غـــــــــلش قـــــــوامأول تطا
 المهـــــاويا

 يالاملقا جخ ناإلحساو لالفض كل  بهالال والنور وابقــــإلر واالفخلك 
أوج الســــــــعادة  يفن حل مو  لزمان وغوثهــــــب اا قطتك يسأل

 راقيا
لرق بالباب ا دفإنَي عــــــــــب  من حمــــــاك تكرمابلي ِصَل حتوا

 ساعيا

م ه؛ وهي أيالجاوز بلطيرف ابن االوصل بأبيات من ألفية العاهذا ختم ولن
 : هللا رحمه لاق :(1)األشعار التي مدح بها المترجم

 

 هللا عنه""خلقه الباطني رضي 
ي ف ىالـــــــــــور لك  األنام عتـــــــــوسقه الـــــــأخ

 ظــــلـــــــه أنام
ه ب دصـــــــــــــــــفة أحم  ة المحـــــققةبديــــــــــــــــعه الأدب

 محـــــــققه
وفــا و دب وبُعـــــــــــــــــرق  بحســـــــــــبون ـــــــلبه مخطا

 وأدب

                                                 
 و األبيات قورنت باألصل. لى هذه "األلفية" ،رة إاشإلقت ابس (1)
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 تـــــــــــــاءأضواره نأ  ــالكفألقت اــــــــــــــره خــهمت
 كـــــالألحا

 قـــــــاممكل  ــــــــــــــــيرهسو  أفق كــلعم  دقه رــــــــــــــوس
 قىري

ـــــــــــــــــــــب لقنيره تسب  األقـــفـــالفتح ه تنرــــــــــــــــبس
 األحوال

ــــــــــب بكل لقلمأل اتو  كل صـــلد لينته ترــــــــــــــــــنظ
 وجـــــــــد

بنا  ىرسعقه يصو  كل غـــيرحرق ـــــــــــــده يووج
 للـــــــــــــــــوكر

له  صقــــــــــــررت وتاد  األفــــالكبه  مانهيــــــــــــــــــوه
 األمــالك

 ريـــــضـــــــاكيا بشــــــــــه ن ترامو بناب الدهــــر        ضوض أ معملج
 ـــــــــــــــــيه من نقــصبح  ترىفال  صخــــــش كلل العذريلتمس 

إلى  ىقرحـــــــــــبه أاص  له مخــــــــــــارج   عندهعيب فال
 معـــارج

 ريصتحـــــــــه يفب  هر الفســــــــــادن ظايكو وما
 للســــــــــــــــداد

ى يرى تحـــــــــــ قا بهفر           ـــــرافه ترى انحــيه الملتقعن 
 انصرافه

 أمــــــة أحمد الكرب نعلدفع او غبة إال في القرب        الر ت لهليس
ترى  رحـــــــــــبه باللو  مناسبهر ـــــمطده بوـــــــــــــــــلج

 احبهمصــ
 ض والراأل ى حصــــــــالع  دفاخـــــــــــــــــر تزين مله مكم 

 بيدت
 أمامـا وورا ىريضـــــــــــــــــه يُ فو ألســن الورى         وصفهعن  تكل

 

 لصو
 سرار والسـعودألا مركــــــــــــز يف ســــــوى الشهود         لغله ش سيل

ع ذي رشــ رح ســــــــرشو  أليف والتذكيروالتذكــــــــــر وال
 التنوير

رى ت ةل طــــــــــــــرفكب  علــــــيه بلــــــــــــــــمقكل  ومد
 لـــــــــــديه

ته لحـــــــــــــــــــــزبه مه  ل المخـــــــــتلفةابــــولقب ابحس
 ــــــرفهصنم

 فــــورا ذهب هبلـــــــــــــــره لقسو  بذى بهــــــمة جاعتنبه  فمن
ــــــــــــــال له ــــحلانقلب او  قـــــــرب والعرفـــانه الل منفنا

 إيقـــــانا
فيضــــــــه  نم رتفعتاو  به األشـواقبقل تسمــــــــتوار

 األذواق

 ": هومعارف هحت عنوان : "وسع فيوضا تضا تل أيوقا

 ستفـــــــيض البرم لســـــــــــر ك يف  سرى بالسرقد  ســــريٌ  شيخ
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غــــــير ل لوــــــداه جــــــــنم  تمواج بحر عرفمــــــــــــه أعلو
 تغرف

ابه ب يــــــــــــــرها فسو  رس يحصلي خيها أدــــــــــــفع
 ليقصــــــــــر

اره رســـأعجــــــــــــــزت أو  مه األعيانعلو بهـــــــــــرتقد 
 األكوان

ره سب نفتحــــــــــــــتاو  ــــــــــــــر الدوائرأبح ض كلوخا
 الســـــــرائر

ـشـــــــــــوف كلات عن قد  لألنبياءر ــــــــــــــــــــاخى مفدأب
 واآلراء

ظــــــــــــــــم عأ لينأسره  نم            ن يقضي بالعجب      لقرآضه اوخو
 رباأل

ر وســــــــــــلا حاتوف  اررسأ نـع قغـــــــــالألح امفت
 اإلظــــــــــــــهارب

 وغيرما اهتدى هيبات تشــــــــــــيآ بدا        ن سرعب نقاال شـــــفوك
رما قد يغــــــــــــــ ة فتحيآ  لفــــــــتوحات لدىمن اله  وكم

 عـــــــهدا
ـــــــــــيره غ من بخــــــــــــــتمو  من األفراد ابرــــــــــــــــكاأل لدى

 ينادي
عن  ــــــتــــلائق جقر  نه الشـــريفبيا ن عـــــــــــنوبا

 التكــــييف
د به محأغـــــــــــــيب  نع  حه األغالقبفت فتحـــــــــتوان

 اقــينس
لم  يذال رســـــــــــــــــلبرز اأو  عهدتلـه لم ر ــــــــــــــاخى مفأبد

 ـدجيو
ســـع كل وُ  هـــــــــــــاق عنضو  ذوي العــرفانن ـــــــع يدق بما

 فان
بإســـــــناد  الكفظــــــــــــــها لو  كــال جمعها ـــــــــــــــقة خلوسن

 رفع
ره س رزج بحــــــــــــــــمي  كـــل عقلر ـــــــــــــــبهظه يوحف

 بالنقــــــــــــل
ـــرع منها شلايقــــــــــــــــة وقح  ـــراه يخـــرجعة تشـــــــــــري ومن

 ينتج
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 رشاعصل الولا

 بالكت نمقرأه أ افيم

 
يه العلم الصحيح ف ر، ونشلاجصال فيه و نهم ميداأان الدروس ن ميداكد قلو

 -في أغلب دروسه  -والدعوة اإلسالمية الجامعة، ورغما عن كونه كان ال يلتزم 
كتابا بعينه، وال فنا بخصوصه، وإنما كان ينتقي من كتاب هللا تعالى وسنة رسوله 

 ، ويعالج بهنيملمسلات ايجاحد به يسما  علمال صلى هللا عليه وسلم، وأبواب
نواع؛ فقد عثرت بين ثنايا الكتب التي عنيت به، واألكال األشالمختلفة  أمراضهم

وفي غيرها من كتب اإلسناد والتاريخ، على جمهرة من الكتب التفسيرية، 
والحديثية والفقهية، والكالمية والنحوية والصوفية، حبب إلى إثبات بعضها هنا؛ 

 :لوقفأ

ية الفاسية، ناتة الكيوااستها بالزرابتدأ د هللا تعالى، همحر يرمذئل التا: شماهمن
حتى ضاقت رحاب  -ونظرا لإلقبال الحاصل عليها من جمهور الشعب الفاسي 

انتقل إلى جامعة القرويين لمواصلة دروسه بها، وقد وقفت  -الزاوية بالحاضرين 
 .لىووسه األدره في المأ على عدة كراريس، احتوت على ملخص ما

بالزاوية الكتانية زوال  اهسن يدراك  تعالى،هللام رحمه وابن آجر قدمةها: مومن
؛ ابتدأ ((وخاتم حديد))كل يوم، وقد تكلم في آخر درس منها على قول المصنف: 

اإلمالء في الساعة السادسة صباحا، وما فرغ إال عند العاشرة، حضره أشياخه 
خ عبد يلوالده الش ةلاسر ىعل فتق، وقد وهاصيات بخشلوجل علماء فاس، وكبار ا

بعض أصدقائه بزرهون متحدثا فيها عن بعض المؤلفات التي ها لكتب انيكبير الكتلا
لة ما جاء فيها عن هاته الختمة أن: الكل انبهر منها ومن جمدرسها المترجم؛ 

 أحمد بن باسوأنصف، ورأى ما أعجز فكره، وأن اإلمام العالمة الجليل أبا الع
بها؛ حمله على طلب نسخة  راب كبيإعجل  له صح (1)ينسحلا يكارلزا طالخيا

مي هاوهو: اإلمام العالمة أبو عبد هللا محمد بن الت –منها، وأن عالما آخر 
ت خاتم حديد المصنف من إكسيرك ما سبلأ)): مجلمترلال ق - مه هللاحر (2)نيزاالو

(3)صيرها عسجدا
)).  

ه دلاة وفي رسال لمعين" البن عاشر رحمه هللا، وجدتد المرشها: "اومن
 ،(4)رهشأثة الث منمنه ما يقرب  لىرق في الخمسة أبيات األوغأنه: است ة،المذكور

الستة أبيات األولى منه، كما أنه درس بالقرويين توحيده بشرح الشيخ  اهرح فيش
براعة كبرى ا الشيخ الطيب، وأظهر يهناقش ف الطيب ابن كيران دراسة مستفيضة؛

 ين.دوال ل الفضلأهو إال نجباء الطلبة كن يحضرهاي ، ولممالفي علم الك

البوصيري رحمه هللا تعالى، وجدت في رسالة والده المذكورة  مزيةها هومن
أنه: استغرق في شرح البيتين األولين منها، مدة أربعة أشهر، وكان يواصل 

 .(5)وصالمولد النبوي بالخصر في شه لكدروسه بها بعد ذ

 تغل بينشض مؤلفاته أنه: كان يفت في بعلقرآن الكريم، وقار يستفها: ومن
الفينة والفينة بتفسير آيات بينات منه بالزاوية الكتانية بفاس، وقرأت في كتابه 
                                                 

 مته. جسبقت تر (1)
من تالمذة الشيخ أبي الفيض محمد الكتاني توفي سنة ألف وثالثمائة ونيف وستين ) طبقات الكتانيين  (2)

 مخطوط في خزانة حفدة المؤلف  . طريقة (
 هب، وعندي نسخة منها بخطه مشتملة على سبعة كراريس. )المؤلف(.ذلاعسجد: لا (3)
 ه )المؤلف (.طريس بخارك ةعستندي عو (4)
 بيات األولى. )المؤلف(.على األ هبعض إمالءات ىلملت عتشاكراريس  ةدندي ععو (5)
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: ه"، أنحاجا يختلج وهم المبسمل جهرا من إيهام خالف النعمتراح، ال"إزاحة ا
جاءكم كمة ثم ناكم من كتاب وحيتآ املين بيلنا ميثاق خذ هللاا أوإذقي يفسر قوله تعالى: }ب

ا وثالثين فينية، آل...ا[81]آل عمران : {.ومنن به ولتنصرنهتمعكم ل ارسول مصدق لم
 يوما كغيرها من اآلي.

 (1)الفاسيجلون  نبعارف الصوفي أبو العباس أحمد بن عبد النبي اال حدثنيو 
الء بالزاوية الكتانية بفاس، في يوم من أيام الى: أن المترجم افتتح اإلمع تهللامه حر

جماعة من علماء ووالده  رمة بعد صالة الصبح بمحضآية كري رمضان، على
طريقته، وعدد عديد من أتباعه، وبقي يملي حتى حضرت الظهر، فقاموا وصلوا، 

ا، ثم استأنف اإلمالء حتى لووصا اموقف لعصر،ا تثم استأنف اإلمالء حتى حضر
على  ب، فقاموا وصلوا؛ وحينئذ ذهبوا لدورهم، شاكرين هللا تعالى،حضرت المغر

 .!!!فوالمعار أهلهم لسماع تلك العلومأن 

ر التفسيح ودخل مكة المكرمة، افتت 1321إلى الحجاز عام  رحل د أنوبع
سورة آل عمران، وكان الذي يفتتح التالوة بين يديه هو:  نمتداء با (2)بالبيضاوي

مه حر (3)بو الفضل إدريس ابن محمد اإلدريسي المكناسيأ جودالمف تلميذه الشري
عا. وكانت تحضر دروسه بن إال ريستغرق في اإلمالء ساعت، فكان يتعالى هللا

 الهيئة العلمية بمكة، والوفود الوافدة من بالد هللا شرقا وغربا.

 (4)سين بن تفضل حسين العمريح خ محمدشيعالم الهند وعارفه ال نويوتر ع
ض هـ، أنه: كان يقول لبع1322إللهابادي الجستي طريقة، المتوفى سنة ا ،يديفرلا

إسمع يا بني هاته العلوم ))فسيرية: تدروس اللأثناء حضورهم لهاته ا أوالده
 . ((!والمعارف التي لم يسبق لوالدك أن سمعها من أحد

عالى ت ب هللالكتا ريسة تفباكت يازية، شرع فجحلمن رحلته ا رجع د أنوبع
أن بأساليب استقاللية، ولكنه لم يتمه، ولو تم لكان معجزة علمية. وكان يتمنى 

تونة بمكناس ألجل إتمامه، ولكن أعماله يامع الزجإلى هللا تعالى بمقصورة  ينقطع
ه وبين نيبكل جهة، حالت ن عليه مد لصالح المغرب ومقابلته للوفود التي كانت تف

 ..ية .منألا هاته

أشكل في القرآن في جانب الحضرة اإللهية، وأجوبة عما  عما جوبةله أ م؛عن
ه كان نت عنه أبقام المحمدي، وناهيكم برجل ثجانب المأشكل في القرءان في 

 . ((!أنا بستان القرآن؛ فمن أراد شيئا منه فليأتني))يقول بمراكش الحمراء: 

ن بو اوه نبفاس بين العشاءي ةنياتالزاوية الكب هالبخاري، فتححيح ها: صومن
وقد قرويين، إحدى وعشرين سنة، ولم يسعه أمام اإلقبال الواقع عليه إال االنتقال لل

نحوا من  (5)ه: مكث يشرح حديث بدء الوحينراح" أتقرأت في كتابه: "إزاحة األ
 سنتين ...

 يحمد التطوانن مر ببكى أبي الفي تقريظ اإلمام العارف باهلل تعوقرأت  
 :(6)لبخاري للمترجم ما نصهمة اى ختعل -ى  تعالهللا همحر -وي السال

                                                 
 .1/303هر اآلس":ز" ـه1350سنة  كان حيا (1)
ة ناصر الدين أبي سعيد عبد هللا مالعلا مامإلاي ضاللق ،رلتفسيا يزيل، وأسرار التأويل" فنتلوار ان"أ (2)

 .1/197" نف الظنوشيز، "كهـ بتبر 692 بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سنة
 .2/417 ع"لاطملاف اتح"إ هـ،1335 ةي سنتوف (3)
 . 3/1357ني سحلا نير الدن فخد"، لعبد الحي بنعالم الهأ"أنظر  (4)
  رواه البخاري في صحيحه ) كتاب تفسير القرآن ( . 4572( الحديث رقم 5)
الشيخ عبد الحي الكتاني في "المظاهر" عدة تقاريظ على هذه الختمة نثرا ونظما،  ظفار الحكذ (6)

 وما بعدها. 175المخطوط: الورقة 
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يث حدى يملي عل جالس درسه لصحيح البخاري، فصارعض مرت بحض))
...وقضيت لالفحو ربعنها أكا زيعج ،ومناسبات ويذكر أسرارا ي"حلوا "بدء

العجب مما أبداه في ذلك، وكم خضت لجج بحر العلوم، وتعاطيت المنطوق منها 
واوين الحديثية، والتفسيرية واألصولية وغيرها، على والمفهوم، فلم أعثر في الد

 .((!اهتِ بن بَْجدَ ا أني كنت أدعيجملة واحدة مما سمعته منه، مع أني 

بها تك (1)سعيد السالوي نبمحمد  أبي عبد هللالح اصلام لالعل رسالة ء فياوج
لى أعظم ما امتن هللا به عمن  م أنإعل))ما ملخصه:  1322هر ذي القعدة عام ش يف

يع جمالعبد الضعيف الظلوم الجهول محمد بن سعيد السالوي، ستر هللا له 
بخاري لا صحيح سرداء: حضور رقفلا خوانإلامن  كذلك من حضرو وي،ساالم
نا القدوة الصالح، ذي المناقب الشهيرة، حامل راية الوالية خعلى شي نالعشاءي نبي

عند إمالئه على حديث "بدء موالنا محمد بن موالنا عبد الكبير الكتاني، وذلك 
ن؛ يركنلمأعظم ان هذا المجلس، وكنت م –يا ولي  –الوحي"، ولو حضرت 

ولكن  ورجعت، ها أنت فيت مم؛ لتبقينت من أعظم الفاسو كن. أذعنتلسلمت وأ
 ي هلأدر وال. ((المعاصرة حجاب وحرمان. وقد استفدنا والحمد هلل العجب العجاب

 ختمه في هاته المرة أوال؟.

، فتحه مرة أخرى بـ: "فتح الباري"، 1314راكش الحمراء سنة ل لما رحلمو
س لإلمالء لجي نكالك. ذبعد "فتح الباري"  نم ءشيذهنه  عنوختمه؛ فما ذهب 

لزوال، وكان جمع كبير من علماء مراكش اال عند إما يفرغ ف ،الضحى يف
 وصلحائها يالزم هذه الدروس بشغف زائد.

ى ختمتين على البخاري، أوالهما: بالزاوية الكتانية لفاس؛ أمل رجع د أنوبع
أنشأ  ؛ةلساعة الحادية عشرا حا إلىبابقي يملي فيها من السادسة ص 1317سنة 

 1318ا بجامعة القرويين سنة هما: أماله. وثانيتدئادة قصع اعراء فاس في مدحهش
وخه بفاس. امتألت الجامعة من أجلها امتالء ما رؤى مثله، حضرها أيمة العلم وشي

بقي يملي فيها من الغلس إلى الزوال بدون تلعثم وال تلكؤ. وعد جميع الحاضرين 
 علما.رين وعش نيف لصحيح منا نم ثر حديخآلى عتكلم فيها  ،ةيهإلمعجزة ك ذل

عة من العلماء في الثناء عليها كتابات نفيسة، كما بلبلت ألسنة جما كتب وقد
 ...(2)الشعراء بما ال يحصى من القصائد

 ؛منع كنه لم يتمه.لو ه،ليتقال عمسه بالصحيح؛ شرع يكتب شرحا شغف شدة ومن
ق المقام المحمدي د، وفي حي جانب التوحيف نصحيحيلا ا أشكل فيمع ةبوجله أ

 وغير ذلك.

 ي، درسه بالزاوية الكتانية بفاس.ذالترمع ماها: جومن

 لنسائي.نن اها: سومن

 ، درسه بالزاوية الكتانية بفاس.يب والترهيب" للمنذريلترغها: "اومن

 لنبوي بالقرويين.يع اا منها في شهور ربطردرس ش ض،" لعيالشفاها: "اومن

منها بالزاوية الكتانية  اضرس بعد ،(3)لكبرى" للسيوطيا صئالخصا: "اهومن
دروسه فيها بدور اإلخوان الكتانيين بفاس وغيرها من مدن  ن يواصلابفاس، وك

 ها.راي زرب التمغال

                                                 
 .2/436، "إتحاف المطالع" ـه1342 ةي سنفوت (1)
 لك فخرج في مجلد وسط. )المؤلف(.ذبعد  اع ملخصهبط (2)
 .1/542هـ، "كشف الظنون" 911لمعجزات النبوية" للسيوطي المتوفى سنة او خصائصلا" ( 3)
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ناية كبرى ع هانت لك ،(1)يمتابن عربي الحال ة"يكمت التوحاها: "الفمنو
 بدراسته وفك مشكالته، وكان يجيب عن أسئلة الحكيم الترمذي الموضوعة فيه كل

 س.يمثنين والخاإل يوم

 .(2)يزالغلل" نعلوم الديء اي"إح ها:ومن

 .(3)"قوت القلوب" ألبي طالب المكيتاب ها: كومن

 طاء هللا.بن عكم اها: حومن

 ...(4)الشعرانيهود ها: عومن

من كتب التصوف في مجالسه  اهر، وغيبتكاية بدراسة هذه النع نت لهاك
جمعة بعد كل يوم  اإلرشادية. وكان يتكلم على قواعد السلوك وعلل النفوس

 أستحضرها اآلن. التي لم العصر، إلى غير ذلك من الكتب

و الحسن أبمعارف البحر العلوم و، ريبكلا عارفلا، ريفته الشهخليف صو وقد
االختصاصية في شرح  ئشالنوا" ةبعلى بن محمد العدلوني الحسني في كتا

 :(5)الصالة األنموذجية" دروسه؛ فقال

ام أهل الحضرات العليا والسفلى، مجالس إم -ا أخا الهدى ي -رت و حضول))
ال ن تخال أى م التفسير، حتلع يف كر عقلهألب نه وعنا به،رض عاللهم ا شيخنا

 مفسر سواه، ولو خلي وسبيله.

 اسدح لشر ك نم حــــــداولذه بايعأ

في اآلية القرآنية إذا شرع في تفسيرها، حتى يخرج اإلمام المهدي.  ملي يتكقبل
أسف تالس الخاصة، بل والعامة، لرأيت ما ال تفي المج ولو حضرت وقت أماليه

 .((ى تعالعلى عدم إدراك جميع من تقدمه من أهل هللا معه

نك، تف ك، ثمريحره ألسرار الشريعة؛ ألبهجك، ثم أبهتك، ثم ت ذكحضر ولو))
 .((!ثم أذهلك، ثم أخرسك. ولقلت: إن عيني رأت العالم في وقت واحد

ول، بعلم الكالم، بعلم علم األصوقت مزجه لعلم األحكام، ب ت فيحضر ولو))
 يتكلم.لم وسه ليصلى هللا ع هنلسن إحدى إالحقائق؛ لقلت: 

 

 والمحاسن تشهــــــــد ىضحب يقلا دقفيه مصت فأنشاء ما تقل 

ام؛ لحصنته بوجه هللا العظيم، وقلت: إنه الكتاب ودلعلى ا هيالت أمحضر ولو))
األسرار لمعارف والمسطور، والبحر المسجور، والبيت المعمور بأنواع العلوم وا

 .((...اهسووسلم ألحد   عليههللاالمحمدية التي لم يبثها صلى 

                                                 
هـ، ويقع في 638لمكية في معرفة أسرار المالكية والملكية" البن عربي المتوفى سنة ا تفتوحال"ا (1)

 .2/226 "نونظال شفك" –مجلدات 
وكتابه "اإلحياء" من أجل كتب المواعظ وأعظمها؛ حتى  ،، بطوسـه505م الغزالي سنة امفي اإلو( ت2)

 .1/83"كشف الظنون"  –قيل: "لو ذهبت كتب اإلسالم وبقي "اإلحياء" ألغنى عما ذهب" 
يد" ألبي طالب المكي حوتام القم حبوب ووصف طريق المريد إلىمال ةفي معامل بولت القوق" (3)

ق الطريقة"، "كشف الظنون" ئفي دقا ههـ ببغداد، ويقال بأنه: "لم يصنف مثل386نة سالمتوفى 
2/314. 

المتوفى سنة  ينارعشلب اهالوا للشيخ عبد" دوسماة بـ: "البحر المورود في المواثيق والعقوهي الم (4)
 .2/377لظنون" ا ـ، "كشفه973

 رة إليه.اشقت اإلبس (5)
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 ي عشرداحلصل اولا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهلففي مـــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

 

صر هنا تقأن، وسيرشفات كثيرة؛ لم يطبع منها سوى نيف وعلؤمترجم ملل
على ذكر أسماء أمهاتها مرتبة على حروف المعجم، ومن أراد مزيد البيان؛ 

 :ائرة""الدفليتطلب "التاج" و

 

 فاألل فرح
، من حاجنلا خالفم هاإي نجهرا م لمسبماح، عما يختلج وهم الرتحة األازإ"

 .(1)اآلي القرآنية واألحاديث الصحاح"
 القرءان في جانب التوحيد. يفشكل أ ابة عمأجو
 شكل في الصحيحين في حق المقام المحمدي.ما أبة عأجو

 .(2)ات"، في الصالة على سيد الكائنيراتالخ أدل"
رد ح وذة": طبعت في أوائل "السر الحقي االمتناني" في شرعاالستا ارأسر"

 .(3)جممترال
 .(4)مهات"ألاعلم في  مالياأل"

 .(5)الكماالت المحمدية"في  لفية"األ
 فسيرية.الت جوبةاأل
 ديثية.الح جوبةاأل
 وفية.الص جوبةاأل
 قهية.الف جوبةاأل

 .(6)تانية السبعةكلاحزاب ألا
 .(7)امة الصوفيةالع ةجازاإل

 

 ءاالب فرح
مة، اضلوا هرطاالكب، في حكم تضييع األوقات، باللعبات المسماة تافن اآلايب"

 .(8)وما شاكلهما مما ينطبق عليه اسم الميسر"
 .(9)ثور"أمالب فضل هللا نكرأ ور، في الرد على منلمسجحر االب"
 .(10)ور، في شرح الصالة األنموذجية"لمسجحر االب"
 .(11)اع بالنبي األعظم"متجط االورش، في ضميلخر احالب"
 .(12)دد، لمن أنكر التعبير بأحمد بدل محمد"سالميان بال"

                                                 
 .زانة حفدة المؤلفخ يطوط فخم (1)
 م بمصر.ث سع بفابط (2)
 بفاس. ـه1325 ع سنةبط (3)
سائل اإلمام محمد بن عبد الكبير الكتاني في اآلداب والسلوك. ر"النفائس الكتانية" من  نعت ضمبط (4)

 . بتحقيق د. حمزة بن علي الكتاني.317إلى ص  281من ص 
 ين للثقافة والتعاون.  ة منه بخط يد المؤلف في خزانة جمعية الشرفاء الكتانيختوجد نس (5)
هـ باعتناء األستاذ حمزة بن علي الكتاني،  أما 1416بعة عصرية سنة ط" ملمطلسزب اع "الحبط (6)

 بفاس. لى الحجراألحزاب األخرى فقد طبعت ع
إلى ص  211(، من ص 11 – 1هـ، وطبعت كذلك ضمن"النفائس الكتانية" )1326سنة  رصعت بمبط (7)

266. 
 نة حفدة المؤلف.زاخ يطوط فخم (8)
 ة حفدة المؤلف.نزاخ يف ططوخم (9)
 ة نسخ، ويوجد في عدة مكتبات.دع يوط فطمخ (10)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (11)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (12)
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 ءالتا فرح
 .(1)ن لم يكملآرقير السفت

 .(2)كالم، والفقه والتصوف، والحقائق والنحوالن علم م للبسملة خمسةسير تفا
ربك بالحكمة أدع إلى سبيل الشريعة في قوله تعالى: } سراريح أتشر"

 .(3){"والموعظة الحسنة
 
 
 

 .(4)ع اليدين في الصالة"فتأليف "ر
 .(5)ي الصالة"ف عخشول"ا فييف لأت

 .(6)الجتباء وطريقة اإلنابةاطريقة  نفي الفرق بيمسة يف ختآل
 .(7)الخائف، في جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف" لبيبة التحف"
 .(8)لبشر"او كظفر، في التفضيل بين الملوال يسيرالت"

 .(9)صوص الحاتميلى فيق عتعل
 .(10)نقاء مغرب" للحاتميع"لى يق عتعل
 .(11)لبن أبي طاماي إييف فتأل
 .(12)مديةحملالت اامكلفيته في اللى أيق عتعل

 

 مالجي فرح
 القرءان في حق المقام المحمدي".ي ف كلعظيمة عما أشلا واباتجلا"

 

 ءالحا فرح
 .(13)اء"يبنة األايح"
 .(14)الصوفية" ىلنكر عت رن ، أجاب فيها عن أمولجنااقة حدي"
 .(15)ية والمحمدية"إللهكم االح"

 

 الخاء فرح
 .(1)ي"راخة البمتخ"

                                                 
 ة المؤلف.حفد دنع طوطخم (1)
 دة المؤلف.فد حنط عومخط (2)
 حفدة المؤلف. دنع طوطخم (3)
 لتاريخ ةيخ محمد الكتاني في الخزانة العامة، تأنظر المصادر العربيمصورة بخط يد الش ةخجد نسوت (4)

 المغرب.
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (5)
 ؤلف.لما دةحف دنطوط عمخ (6)
 مصورة في خزانة حفدة المؤلف. ةخجد منه نسوت (7)
 في كراسة في خزانة حفدة المؤلف. اروجد مصوي (8)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (9)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (10)
 في الخزانة العامة. لفد المؤي مخطوطة بخط ةخجد نسوت (11)
 ة منه بخط يد المؤلف في خزانة المرحوم الدكتور علي بن المنتصر الكتاني .ختوجد نس (12)
 في قبورهم، وهو مفقود. األنبياءفي الرد على السلطان عبد الحفيظ في مسألة حياة  هباب كتتك (13)
 الدكتور علي الكتاني.م زانة المرحوخ طوط فيخممن هذا الخة توجد نس (14)
 هـ.1323سنة  ساعت بفبط (15)
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 .(2)، في شرح الصالة األنموذجية"ونلكئة ابيخ"
 .(3)مية"جروة األختم"

 

 لالدا فرح
 .(4)وقت ثبوت الفتح للذات المحمدية"في  وانة،الدي"
ى الصالح الذي تطلبه األنبياء في نحو قوله تعالى: اء، في معنلبيضرة االد"

 .(5){"وألحقني بالصالحين}
 .(6)عران شديو

 

 ءالرا فرح
 .(7)رسالة في أن البسملة آية من كل سورة

 .(8)ةيمفي الفلسفة اإلسال "وصالفص روح"
 .(9)األنموذجية الصالة حي شرف ،دسالق روح"
 :رضفاالر، في شرح قول ابن زهاض األريا"

عرفت أم لم  كاحي فدور  بأنك متلفي دثنيي يحـــــــــــــــــبقل
 تعرف"

 .(10)زلية، في شرح الصالة األنموذجية"الغ قائقالر"
 (11)يضية، بفك مبهمات قول ابن الفارض:الف شحاتالر"

ـــــــــــلم الحبيب هو ظ نذلك ععف  وإن شئت مزجها اصرف بها ليكع
 الظلم"

 .(12)عليه وسلم للمؤمنين، وكل رسول أب ألمتهوته صلى هللا بأ لة فياسر
 .(13)الخية"الم سالةالر"

 .(14)تانية في الهداية واإلرشاد. في عدة مجلداتالك سائلالر

 

 يالزا فرح

                                                                                                                       
 هـ.1324 ساعت بفبط (1)
 هـ.1318سنة  ساعت بفبط (2)
 جد نسخة منها في الخزانة العامة. وتوطوطة خم (3)
 ة. يدة نسخ موزعة بالخزانات المغربع هجد منوت (4)
 طوط.خم (5)
 العالمة هل جمترملاخال  نبايح بالمطبعة الحجرية بفاس باعتناء وتصح ا الديوانذه ع بعضبط (6)

سماه :  ءزج يف هـ، وجمع ديوانه المؤلف1334الشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 
بيتا، وجمع أشعاره كذلك خليفتة  2500"الخرائد العرفانية بديوان الحضرة الكتانية" ضم حوالي 

ن االكتاني كد محميخ ثمانمائة بيت. وقد تقدم أن شعر الش فيمريني البكر  مة أبوكش العالابمر
ضوع أطروحة جامعية في كلية اللغة العربية بمراكش : جمع ودراسة وتحقيق أنجزها الدكتور وم

 بيت. 4000إسماعيل الموسوي، وبلغ حوالي 
 حفدة المؤلف. انةزخد بوجوم (7)
 .طوطخم (8)
 طوط.خم (9)
 طوط.خم (10)
 طوط.خم (11)
 .سافبوع بطم (12)
 ا في خزانة حفدة المؤلف.طوطجد مخوي (13)
د ى الزاودي في أحد عشر مجلدا، توجد كاملة في مكتبة الشيخ محمفطصشيخ ملا رفاعلعها امج (14)

ني، كما توجد صورة عنها في خزانة جمعية الشرفاء الكتانيين اتلكا بد الكبيرع م بن محمد بنإبراهي
 ، بالرباط.نوتعالاوللثقافة 
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 .(1)"غ المرامويسمى أيضا: "بلو، الحمام"ل ، في حكم دخومارة المدبز"

 

 ءالطا فرح
 .(2)الكماالت المحمدية" يفالسم طلا"
 .(3)حقيقة الحيرة" ، فيدعوسللع اطوا"

 

 فالكا فرح
 .(4)عن سر الصيام" ،مااللث فشك"
 .(5)أ بماء الغيب إن كنت ذا سر"وضبشرح: "ت عراقالب كشف"
ما كنت تدري ما يان، عما خفي عن األعيان، في سر آية: }التبشف والك"

 .(6)"انالكتاب وال اإليم
ي، لوالتغا طأهل التفري ت العوالي، في محاججةالستدالالاواللي، المتمال الك"

 .(7)وأن فيضان الربوبية والمحمدية ال ينقطع بل متتالي"
 .(8)لمرشد المعين"ا ح خطبةشرن، في لثمينز االك"

 

 مالال فرح
 .(9)البرهانية، في الذب عن شعائر الطريقة األحمدية الكتانية" ةجن الحاسل"
 .(10)"ةنموذجيألصالة اشرح ال ،النة عجلقط"
آمنوا ال تدخلوا بيوتا غير  نها الذيييا أى: }لاعوله تق ري تفسيان فستيذاال"

 .(11){"اوبيوتكم حتى تستأنس
 .(12)"ءجتبااال"
 .(13)دسية، في متعلقات الروح بالكلية"الق محاتالل"
 .(14)ئد صلة الحق للموجودات"واحضور مى إل ،قاتستبااال"
 .(15)"ديةستعطافية باألعتاب المحماال ؤلؤةالل"

 
 مالمي فرح

 .(16)ية"ضة الفرالن في مشروعية البسملة جهرا في الصيرحع البمجم"
 .(17)كوالسل يف اد الروحاني"إلسعرج امدا"

 .(1)أهل الظاهرسان د بلمول

                                                 
 لف.ؤملحفدة ا دنطوط عخم (1)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (2)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (3)
 حفدة المؤلف. دنطوط عخم (4)
 ف.لؤمدة الفد حنطوط عخم (5)
نجل المؤلف الشيخ محمد المهدي، وتعليق شقيق المؤلف الشيخ باعتناء هـ، 1332نة س سع بفابط (6)

 وي.ال الموسيبتحقيقه الدكتور إسماععبد الحي، ويقوم حاليا 
 هـ، يرد فيه على محمد بن الطيب البوعزاوي شيخ الطريقة البوعزاوية.1318نة س سع بفابط (7)
 .فخزانة حفدة المؤل يفطوطة خم (8)
 نونك مفيه على الفقيه محمد بن محمد بن عبد السال ، ردـه1321ة ثم ببيروت سن ساعت بفبط (9)

 الملقب "كنيون".
 هـ.1314نة س سع بفابط (10)
 هـ.1332نة سع بفاس بط (11)
 زانة حفدة المؤلف.خ يطوط فخم (12)
 طوط.خم (13)
 ف.لؤمحفدة ال دنطوط عخم (14)
 هـ.1324اية ختمة البخاري سنة هن رت فيشن (15)
 فيه أقوال أهل الظاهر وأقوال أهل الباطن.أنه جمع ذكر المؤلف في كناشته ب دقطوط. وخم (16)
 في خزانة حفدة المؤلف. طوطخاب متك (17)
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 .(2)ئل الترمذيةلشمامة لمقد
 .(3)المحمدية"ت لتصوراا لهية، فياإل واقفالم"

 

 نالنو فرح
 .(4)عنه المطرب" باغة من خسن"
 .(5)ارة على المرشد"خطبة مي شرحد، في لمزبهر االن"
 .(6)وحيدية"الت فثاتالن"
 

 دالصا فرح
 .(7)نية، على الذات المحمدية" بلسان جامعاتكلاات ولصلا"

 

 نيالع فرح
 .(8)"ةانيتكلهود اعلا"
 .(9)في االشتياق إلى والده ووطنه"ية، قيانالع"

 

 ءالفا فرح
 .(10)م، في تفسير والضحى"وتخص المفلا"
 .(11)لنفسانية والشيطانية"لكية، والواردات الرحمانية والماين رق بالف"

 

 فالقا فرح
فاعل القبض في الفريضة غير  نأفي، في ان الكاي، والبيفاشول القلا"

 .(12)جافي"
 .(13)ائد الجملية من الصالة األنموذجية"العقباس قت"إ
 .(14)قدس"ن األهرماالق"
 

 نالسي فرح

                                                                                                                       
 نوار" طبع باعتناء األستاذ زين العابدين الكتاني .أهل األ زالمدرار في مرك ثيغمه: "السا (1)
 طوط.خم (2)
قف ذه المواشرح على ه -شيخ الجماعة بمكناس  -العلوي  دمبن أح دممام أبي عبد هللا محإلا جيزنامل (3)

لجاوزي اختصار ونظم لهذا الكتاب، ويوجد ضمن كناشته في ن الطيب اب مدأحللعالمة . و)المؤلف(
ن، ومنه صورة بخزانة الدكتور علي بن المنتصر الكتاني رحمه هللا. ) اة بمدينة تطوصاخ ةناخز

 ة (.قالمحق
 .128ص  ىلإ 93ن ص م( 11 – 1"النفائس الكتانية" ) نمضبوعة طم (4)
 عين".الثمين في شرح خطبة المرشد الم زنو: "الكهو (5)
 .وططخم (6)
لف في سفر سماه: "نهاية المعارف اإللهية في جمع صلوات مؤسس الطريقة الكتانية" ؤملعها امج (7)

 . سيروهو في ثالثة كرا
إلى  267( من ص 11 – 1بـ: "سفن النجاة وكهوف العباد"، أنظر "النفائس الكتانية" ) المسماة (8)

279. 
 انية" وهي التي مطلعها:خرائد العرفلديوانه "ا نجد ضموت (9)

 انيت رمالمعضـــــال مسهاقع وب حبها مذ عالني مانيني زرما
 ا.بيت 129 ع فيوتق

 دة نسخ موزعة كما توجد نسخة في خزانة حفدة المؤلف.ع هجد منوت (10)
 .158لى ص إ 129( من ص 11 – 1"النفائس الكتانية" ) نعت ضمبط (11)
 حفدة المؤلف. ةفي مكتب هسخة بخط المترجم لن نجد صورة عوت (12)
 طوط.خم (13)
 طوط.خم (14)
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 .(1)المحمدي" رونية القبس"
 .(2)ء"رتقااال سلم"
 .(3)ة"لمحبنة اسفي"
ت الروعية، في مولد خير البرية" بلسان أهل والنفثا حمدية،ت األانحاالس"

 .(4)الباطن
الخوف ولو بعد  هلايزيالعارف ال  نأ ، والفيض الحقاني، فيينصمداال رالس"

 .(5)دخول الجنة"

 

 نالشي فرح
 .(6)خميصة المروى في الصحيحلا حديث حرش

 .(7)"الهمزية" البوصيرية نات مأبي شرح
 .(8)لة الحكيم الترمذي الشهيرةأسئ بعض شرح
 .(9)المشيشية"الة "الص شرح
 .(10)لقة الذكر"ئج ح"نتا شرح

 

 والوا فرح
 .(11)تانية"كلاصايا ولا"
 .(12)اتية"الذ اليةالو"

 

 ءاليا فرح
ينيف على  مام كذل ى غيرل...إ(13)مرجان"، في العلم النبويلاواقوت يلا"

 ا.دلجثين مالثمائة مؤلف، ويقدر بثالث

                                                 
 طوط.خم (1)
 ...ـه1321 نةس سع بفابط (2)
 .92إلى ص  71( من ص 11 – 1ة ضمن "النفائس الكتانية" )عوبجد مطوت (3)
 س.اعت بفبط (4)
 ط.ومخط (5)
 في مجلد، وتوجد نسخة في مكتبة حفدة المؤلف لم تبلغ الكراسين. لصجد األوي (6)
 لمؤلف.ا خزانة حفدة ترجم فيممصورة عن خط يد ال ةخجد نسوت (7)
شة الفقيه العارف الجاوزي في مكتبة خاصة، وتوجد نسخة مصورة عند ضمن كنا هام مند قسيوج (8)

 حفدة المؤلف .
 طوط.خم (9)
 مخطوطة منه في خزانة حفدة المؤلف. ةخجد نسوت (10)
 .266إلى ص  211 ( من ص11 – 1"النفائس الكتانية" ) نعت ضمبط (11)
 لعمراني، عند حفدة المؤلف.اناشة كجد ضمن وت (12)
 ف.ضمن كناشة الجاوزي الكبرى ، وهي عند حفدة المؤلمنه  ةخسجد نوت (13)
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