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  الشيخ أحمد بامبا   مؤسس الطريقة المريديةالشيخ أحمد بامبا   مؤسس الطريقة المريدية
  

  ::نشأتو نشأتو 
ولد الشيخ أمحد بامبا يف بيئة دينية وعلمية معروفة يف منطقة بوول وسط غريب السنغال سنة ولد الشيخ أمحد بامبا يف بيئة دينية وعلمية معروفة يف منطقة بوول وسط غريب السنغال سنة 

 امباي،  ووالدة مشوورة  امباي،  ووالدة مشوورة يليلساساأنت أنت ( ( زلمدزلمد))م من والد عرف بالعلم واألمانة وامسو شلر م من والد عرف بالعلم واألمانة وامسو شلر 05810581ىـ ىـ 07210721
  .. وامسوا مر م بوسو وامسوا مر م بوسوبالطور والزىد حىت لقبت جبارة اهللبالطور والزىد حىت لقبت جبارة اهلل

ويف ىذه البيئة  الطاىرة نشأ الشيخ أمحد بامبا وتعلم القرآن الكر م وجانبا يبَتا من علوم الشريعة ويف ىذه البيئة  الطاىرة نشأ الشيخ أمحد بامبا وتعلم القرآن الكر م وجانبا يبَتا من علوم الشريعة   
الذين يانت ديارىم يعبة لطالب العلم ورواد ادلعرفة يف زمنوم  قبل  أن الذين يانت ديارىم يعبة لطالب العلم ورواد ادلعرفة يف زمنوم  قبل  أن واللغة على أيدي آبائو وأقربائو واللغة على أيدي آبائو وأقربائو 

لبالد لالتصال بأىل العلم والصالح هبدف االستفادة من لبالد لالتصال بأىل العلم والصالح هبدف االستفادة من بو مهتو العالية إىل جوالت عديدة داخل ابو مهتو العالية إىل جوالت عديدة داخل اتدفع تدفع 
يدرك غوره  وقمة يف االستقامة يشار إليوا بالبنان يف اإلجادة يدرك غوره  وقمة يف االستقامة يشار إليوا بالبنان يف اإلجادة   ارهبم  حىت أبب  رحرا يف العلم الارهبم  حىت أبب  رحرا يف العلم المعارفوم وجتمعارفوم وجت

  ..والتفوقوالتفوق
  ::نشاطو الدعوي نشاطو الدعوي . . بب
تشد إليوا تشد إليوا ا نشاطو الدعوي مدرسا مساعدا لوالده يف مدرستو اليت يانت ا نشاطو الدعوي مدرسا مساعدا لوالده يف مدرستو اليت يانت أ الشيخ أمحد بامبأ الشيخ أمحد بامببدبد  

ة يف التأليف والتدريس نال مبوجبوا إعجاب ة يف التأليف والتدريس نال مبوجبوا إعجاب نغال  وىناك أطور الشيخ قدرة خارقنغال  وىناك أطور الشيخ قدرة خارقالرحال من مجيع أضلاء السالرحال من مجيع أضلاء الس
مومة اإلشراف مومة اإلشراف   ––فيما بعد فيما بعد   ––اجلميع مبن فيوم الشيخ الوالد الذي وبلت ثقتو بابنو ىذا إىل أن أسند إليو اجلميع مبن فيوم الشيخ الوالد الذي وبلت ثقتو بابنو ىذا إىل أن أسند إليو 

  ..إدارة ودراسةإدارة ودراسةعلى جانب يبَت من ادلدرسة على جانب يبَت من ادلدرسة 
ىـ ىـ 01110111والده إىل جوار ربو سنة والده إىل جوار ربو سنة   انتوت برحيلانتوت برحيل  ة من حياتو على ىذا الوضعة من حياتو على ىذا الوضعخ فًت خ فًت وقد أمضى الشيوقد أمضى الشي  

ليتحول بعد ذلك إىل مؤسس دلنوج تربوي جديد مجع بُت العلم والعمل  بُت النظرية والتطبيق  بُت ليتحول بعد ذلك إىل مؤسس دلنوج تربوي جديد مجع بُت العلم والعمل  بُت النظرية والتطبيق  بُت 
  ::الروحانية وادلادية اعتمد فيو على ريائز ى، الروحانية وادلادية اعتمد فيو على ريائز ى، 

ا الضرورية من مؤلفات يافية ويفيلة بإصلاز ا الضرورية من مؤلفات يافية ويفيلة بإصلاز العلم الذي أنشأ لو مدارس منوذجية زودىا بكل متطلباهتالعلم الذي أنشأ لو مدارس منوذجية زودىا بكل متطلباهت  --00
  ..هبم على ادلمارسة بقيادتوهبم على ادلمارسة بقيادتو  ررددو و بنفسو بنفسو   ادلومة  ومن معلمُت مؤىلُت يوهنمادلومة  ومن معلمُت مؤىلُت يوهنم

ات عديدة اعتمد فيوا على العزل االجتماع، ات عديدة اعتمد فيوا على العزل االجتماع، ا األوسع  وقد بٌت لذلك قرى ورباطا األوسع  وقد بٌت لذلك قرى ورباطالعبادة مبفووموالعبادة مبفوومو    --77
  ..لتمرير مشروعو اإلبالح، الطموح بسالم ودتاملتمرير مشروعو اإلبالح، الطموح بسالم ودتام
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ا وإجيابا على السلوك  فكون ا وإجيابا على السلوك  فكون أمهية خابة نظرا لقوة أثرىا سلبأمهية خابة نظرا لقوة أثرىا سلب  ى يف ىذه الرييزةى يف ىذه الرييزةوقد رأوقد رأ. . االقتداءاالقتداء  --11
  تنَت الطريق للسالكُت    تنَت الطريق للسالكُت  ييلذلك رجاال خلقوم على شايلتو  وبثوم يف البالد ليكونوا مصابلذلك رجاال خلقوم على شايلتو  وبثوم يف البالد ليكونوا مصاب

  ..وليأخذوا بأيدي ادلريدين إىل سواء السبيلوليأخذوا بأيدي ادلريدين إىل سواء السبيل

سن وجو  ويساعده على بون سن وجو  ويساعده على بون األسرى على أحاألسرى على أحذي ديكن ادلريد من القيام بدوره ذي ديكن ادلريد من القيام بدوره احلالل الاحلالل الالكسب الكسب   --44
  على مصراعيو للمسامهة يف رفع شأنعلى مصراعيو للمسامهة يف رفع شأنعرضو وحفظ يرامتو من ذل ادلسألة  يما يفت  لو الباب عرضو وحفظ يرامتو من ذل ادلسألة  يما يفت  لو الباب 

  ..تنموياتنموياو و البالد واألمة اقتصاديا البالد واألمة اقتصاديا 

وقد استقطب منوجو الًتبوي اجلديد ىذا مجاىَت غفَتة من مجيع شرائ  اجملتمع السنغايل  وأببحت وقد استقطب منوجو الًتبوي اجلديد ىذا مجاىَت غفَتة من مجيع شرائ  اجملتمع السنغايل  وأببحت 
مالجئ بشرية تنضوي حتت مالجئ بشرية تنضوي حتت ـ ـ على تعددىا على تعددىا   ــ  وحتولت أماين إقامتووحتولت أماين إقامتويف يل ناد  يف يل ناد    األلسنة تلوج بامسواأللسنة تلوج بامسو

ض إليوم ديورىم اإلعجاب بالشيخ وبدعوتو  فاستبدلوه هبا على ما فيوا ض إليوم ديورىم اإلعجاب بالشيخ وبدعوتو  فاستبدلوه هبا على ما فيوا مسائوا خالئط من الناس بغ  مسائوا خالئط من الناس بغ  
بينوم وبُت بينوم وبُت الشفاء العاجل دلا يعانونو من أمراض أخالقية حالت الشفاء العاجل دلا يعانونو من أمراض أخالقية حالت   ىل ومال راجُت أن جيدوا عند هىل ومال راجُت أن جيدوا عند همن أمن أ
  ..والقرب الربانيُتوالقرب الربانيُتتقاء يف مساء الصفاء تقاء يف مساء الصفاء ر ر بالوبول واالبالوبول واال  الظفرالظفر

  ::االستعمار االستعمار   الشيخ والشيخ و..
وم لو ىو منوا وم لو ىو منوا ــت حولو إىل ىذه الدرجة سببا لكيل ت  ت حولو إىل ىذه الدرجة سببا لكيل ت  يانت يثرة اجلماعات اليت لبت دعوة الشيخ والتف  يانت يثرة اجلماعات اليت لبت دعوة الشيخ والتف  

لك الزمن  وقد ساعدىا على ذلك لك الزمن  وقد ساعدىا على ذلك بريء من قبل القوة ادلستعمرة اليت يانت هتيمن على البالد يف ذبريء من قبل القوة ادلستعمرة اليت يانت هتيمن على البالد يف ذ
الذين أعمتوم الغَتة ادلصلحية ومل جيدوا خالبا منوا إال باللجوء ذلذه القوة الكافرة الذين أعمتوم الغَتة ادلصلحية ومل جيدوا خالبا منوا إال باللجوء ذلذه القوة الكافرة ين ين ض زعماء الدض زعماء الدبعبع

ىذا الشيخ ادلتنام، والذي ىذا الشيخ ادلتنام، والذي   ذذوالسعاية لعل وأن جيدوا عندىا عونا يف سعيوم للحد من تفو والسعاية لعل وأن جيدوا عندىا عونا يف سعيوم للحد من تفو   الوشايةالوشايةعرب عرب 
  ..خطرا على وجودىمخطرا على وجودىم  ––يف نظرىم يف نظرىم   ––مبثل مبثل 

ة شلا أدى إىل نفيو إىل الغابون يف ة شلا أدى إىل نفيو إىل الغابون يف عربهتم سلتلقعربهتم سلتلق  وعلى يل  فقد خلقت مشكلة بُت الشيخ واالستعماروعلى يل  فقد خلقت مشكلة بُت الشيخ واالستعمار
تيُت د اخل تيُت د اخل ))مث إىل مث إىل   08120812إىل إىل   08110811مث إىل موريتانيا من مث إىل موريتانيا من   08170817إىل إىل   05880588وسط إفريقيا من وسط إفريقيا من 

تاريخ رحيلو إىل الرفيق تاريخ رحيلو إىل الرفيق   08720872إىل إىل   08070807مث إىل جوربيل من مث إىل جوربيل من   08070807إىل إىل   08120812من من ( ( السنغالالسنغال
  األعلى األعلى 

  ::  الشيخ وبالد شتقيطالشيخ وبالد شتقيط
و  إىل موريتانيا من جتديد الروابط الروحية والثقافية اليت يانت تصلو هبا منذ و  إىل موريتانيا من جتديد الروابط الروحية والثقافية اليت يانت تصلو هبا منذ نفي  نفي    ن الشيخ  ن الشيخ  وقد مك  وقد مك  

أجداده  ومن خلق عالقات جديدة مع علماء وزعماء يبار منوم من انضموا إىل طريقتو وأببحوا أجداده  ومن خلق عالقات جديدة مع علماء وزعماء يبار منوم من انضموا إىل طريقتو وأببحوا 
ئمة ئمة وا اتصاالت داوا اتصاالت داتفظ دلوريتانيا بعالقات طيبة تغذيتفظ دلوريتانيا بعالقات طيبة تغذيما زالت الطريقة بقيادهتا وأتباعوا حتما زالت الطريقة بقيادهتا وأتباعوا حت  وو. . أقطابا فيواأقطابا فيوا

  واجتماعية تشودىا الساحة من الطرفُت على مدار السنة واجتماعية تشودىا الساحة من الطرفُت على مدار السنة وزيارات متبادلة  يف جوالت روحية وثقافية وزيارات متبادلة  يف جوالت روحية وثقافية 
  ::الشيخالشيخما بعد ما بعد 
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ف الشيخ بعد رحيلو طريقة سنية بوفية متكاملة تتوفر على أسباب البقاء واالنتشار  بفضل مقوماتو ف الشيخ بعد رحيلو طريقة سنية بوفية متكاملة تتوفر على أسباب البقاء واالنتشار  بفضل مقوماتو خل  خل  
ان وادلكان  وبفضل قيادهتا احلكيمة وادلؤىلة ان وادلكان  وبفضل قيادهتا احلكيمة وادلؤىلة العقدية والسلويية اليت تضمن ذلا القدرة على مسايرة الزمالعقدية والسلويية اليت تضمن ذلا القدرة على مسايرة الزم

نوا من أن تقود الطريقة يف فًتة تارخيية قياسية إىل ما نوا من أن تقود الطريقة يف فًتة تارخيية قياسية إىل ما ليت فومت دورىا بعد الشيخ فوما بحيحا مك  ليت فومت دورىا بعد الشيخ فوما بحيحا مك  اا
داخل البالد وخارجوا  األمر الذي داخل البالد وخارجوا  األمر الذي   وامتداد جغرايفوامتداد جغرايفالروح، وادلادي الروح، وادلادي   النفوذالنفوذوبلت إليو اليوم من قوة يف وبلت إليو اليوم من قوة يف 
يت يت يبحثون يف يتاباهتم عن احلقيقة اليبحثون يف يتاباهتم عن احلقيقة ال  ––من زمان من زمان   ––دة عظام  بدؤوا دة عظام  بدؤوا لفت أنظار مفكرين يبار وقالفت أنظار مفكرين يبار وقا
  ..ةةاستندت إليوا ىذه القوة اخلارقاستندت إليوا ىذه القوة اخلارق

مدينة يف السنغال رغم عمرىا مدينة يف السنغال رغم عمرىا   ةةادلريز الرئيس للطريقة  واليت تعترب اليوم ثانيادلريز الرئيس للطريقة  واليت تعترب اليوم ثاني  ــ  وستبقى مدينة طوىبوستبقى مدينة طوىب
صادي على ادلستويُت صادي على ادلستويُت شاىدا حيا ناطقا مبا ذلذه الطريقة من وزن روح، وثقل اقتشاىدا حيا ناطقا مبا ذلذه الطريقة من وزن روح، وثقل اقت  ––ا ا يياحلديث نسباحلديث نسب

  ..الديٍت واالجتماع،الديٍت واالجتماع،
استطاعت أن خترق حدود السنغال إىل أعماق استطاعت أن خترق حدود السنغال إىل أعماق   لللو للبعض أن يصفوىا  بلو للبعض أن يصفوىا  بومل تعد الطريقة أىلية يما حيومل تعد الطريقة أىلية يما حي

با وأمريكا بفضل سفرائوا ادلنبثُت يف ىذه ادلناطق بصفتوم مغًتبُت محلوا معوم الطريقة با وأمريكا بفضل سفرائوا ادلنبثُت يف ىذه ادلناطق بصفتوم مغًتبُت محلوا معوم الطريقة و و ر ر و و إفريقيا وأإفريقيا وأ
  ..لسوي وادلعاملة احلسنةلسوي وادلعاملة احلسنةالسلوك االسلوك افيوم عرب فيوم عرب ييبسماحتوا إىل مضبسماحتوا إىل مض

ىذا  وللشيخ مؤلفات يثَتة ضمنوا آراءه ومواقفو من سلتلف القضايا  ورأينا أنو من ادلوم مبكان أن ىذا  وللشيخ مؤلفات يثَتة ضمنوا آراءه ومواقفو من سلتلف القضايا  ورأينا أنو من ادلوم مبكان أن 
لتمكُت اإلخوة من قراءهتا قراءة تكشف ذلم حقائق لتمكُت اإلخوة من قراءهتا قراءة تكشف ذلم حقائق للربىنة على ما ذىبنا إليو  و للربىنة على ما ذىبنا إليو  و ا بعض أقوالو ا بعض أقوالو نننثبت ىنثبت ى

  ::ىلنا عنوا لسبب من األسباب ىلنا عنوا لسبب من األسباب ذذ
ت اليت مجعناىا من قصائد سلتلفة ومواضع متعددة  وى، توض  موقفو من الدين ت اليت مجعناىا من قصائد سلتلفة ومواضع متعددة  وى، توض  موقفو من الدين ومن ذلك ىذه األبياومن ذلك ىذه األبيا

  ::وذويو وذويو 
  ددددــــــبو صلبو صل  د اإللو ود اإللو وــــــــعنعن    ددــــسوى إسالمو ال حيمسوى إسالمو ال حيم  ديندين
  ر واحلديث واإلمجاعر واحلديث واإلمجاعــــــــبالذيبالذي    اعيت باالتباعاعيت باالتباعــــــت طت طــــبنيبني

  ل الورى إمام،ل الورى إمام،ــٍت وأفضٍت وأفضــــــديدي    المالمــــــــاهلل ريب وىدى اإلساهلل ريب وىدى اإلس
  ة لغَتىا لست أميلة لغَتىا لست أميلــــــــــوقبلوقبل    للــــــــــييوبكتابو والبيت دلوبكتابو والبيت دل

  ا رأيت عنو من زليدا رأيت عنو من زليدــــــــــوموم    يديدــــــــأدعو إىل اإللو بالتوحأدعو إىل اإللو بالتوح
  ل لغَته  ويل، قبالل لغَته  ويل، قبالــــــــــــميمي    الالــــو بو بــــــــهلل أدعو بالتفقهلل أدعو بالتفق

  ارم األخالق وىو مسعاارم األخالق وىو مسعاــــــــمكمك    و بالتصوف معاو بالتصوف معاــــــــــهلل أدعهلل أدع
  بل،بل،افع، واحلنف، واحلنافع، واحلنف، واحلنــــــــوالشوالش    لك العل،لك العل،و ماو ماــــــأئميت يف الفقأئميت يف الفق

  ايناينو التج  و التج  ــــــمعمع  ،  ،  ــاذلاذلــــــوالشوالش  ، سيدنا اجلبالين، سيدنا اجلبالينــــــــــمشاخيمشاخي
  وات وحيايت حسناتوات وحيايت حسناتــــــيل أخيل أخ    وة وادلؤمناتوة وادلؤمناتــون إخون إخــــــادلؤمنادلؤمن
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  ::ومن منشوره ومن منشوره 
ون عن احلقيقة ادلنورة ون عن احلقيقة ادلنورة فالعلماء موحدون محاة للشريعة ادلطورة  واألقطاب سللصون مقربون ذاب  فالعلماء موحدون محاة للشريعة ادلطورة  واألقطاب سللصون مقربون ذاب  ........  ))

تعاىل عليوم تعاىل عليوم   ––رمحة اهلل رمحة اهلل   ––متعُت   والتحابب بُت العلماء متعُت   والتحابب بُت العلماء   ––تعاىل تعاىل   ––  ادلقدسة  فاحًتام اجلميع لوجو اهللادلقدسة  فاحًتام اجلميع لوجو اهلل
  ((مدية  واختالفوم يف ادلسائل تعلم وتعليم  ال عداوة وال حتاسد مدية  واختالفوم يف ادلسائل تعلم وتعليم  ال عداوة وال حتاسد حياة الشريعة احملحياة الشريعة احمل  ––

  ::  األتباعاألتباعومن أوامره إىل ومن أوامره إىل 
  و إال اهللو إال اهللــــــرج ال إلرج ال إلــــــخيخي    اهاهــــــوال تعادوا من رأيتم فوال تعادوا من رأيتم ف

  ق  إذلنا ادلقدم البديعق  إذلنا ادلقدم البديعــــــــخلخل    ععــــيونوا زلبُت اخليور جلمييونوا زلبُت اخليور جلمي
  ::ومن أدعيتو ومن أدعيتو 

  رم رم ــــــا من شر يل رلا من شر يل رلــــوصلنوصلن    لم لم ــرنا رحب يل مسرنا رحب يل مســــــوأغوأغ
  ارارــــــــونون  مُت عن بالمُت عن بالــوادلسلوادلسل    ل داريل داريــمٍت رب وأىمٍت رب وأىــــولتحولتح

  م مبن زلا مالم،م مبن زلا مالم،ــــــــعوعوــــمجيمجي    الم الم ــولتقض حاجات ذوي اإلسولتقض حاجات ذوي اإلس
  سوى العبادات واعصموم من الشررسوى العبادات واعصموم من الشرر    حط أمة ادلصطفى عما جير ذلمحط أمة ادلصطفى عما جير ذلم

  بدار العليم اخلبَتبدار العليم اخلبَت  71187118يف أيتوبر يف أيتوبر                                                                                     
  سرين امباي، عبد الرمحنسرين امباي، عبد الرمحن                                                                                            
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