
moc.ubzaj.www 

 

 {حياة الشيخ أزتد َبمْبم }
 آمْبرضي اهلل تعارل عنو 

 اصتزء األول
 بقلم ػتمد اظتصطفى آن
 أيده اهلل بنصره آمْب

 
 

 {المقدمة}
 :بسم اهلل الرزتن الرحيم وصلي اهلل علي نبيو الكرمي وأما بعد

فال شك أن كتابة حياة العظماء باب عظيم للغاية كما ال شك أنو مع 
بو عند رتيع األمم الراقية منها ومن غّب الراقية وال  عظمتو كان شيئا يعتِب

شك أيضا أن يف كتابة حياة العظيم أشياء هتم أبناء شعبو ورَبا من غّب 
شعبو أيضا وذلك أن العظيم مثل أعلي لرواد العظمة مهما كانت تلك 

الناحية الٍب كان فيها العظيم عظيما ختالف ناحية أخرى يمعُظم فيها أحد 
ال دتنع أن يكون العظيم مثال أعلي كما صرحُت بو أيضا سواء قد العظماء ف

ىذا العظيمم كعم بن اطتطاب يف تعميم العدل صتميع الرعية  أجنب الشرفُ 
البائسة وابن رشد صاحب  وممهادْتما غماْنِدي يف الشفقة علي اإلنسانية

اظتقدمات اظتمهدات يف الفلسفة االجتماعية والغزارل صاحب اإلحياء يف 
الَببية الروحية، أو أجنبو الغرب كبماْسُتوْر الفرنسي يف اطتدمات الطبية الٍب 
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اْم لنكن رئيس الواليات اظتتحدة يف خدمة اضترية  أسداىا إرل اإلنسانية وإبرماىم
ويف ىذه النواحي اظتذكورة اظتتعددة أي ومن بينها وجدنا يف . وػتاربة الرق

م فيها شخصيٌة فذٌَّة عدميُة اظتثال يف ناحية الَببية الروحية واطتُلقية تمعظُ 
عصرىا أال وىي شخصية الشيخ أزتد َبمْبم بن ػتمد بن ػتمد حبيب اهلل 

مث . البكي خادم نيب اظتكي كما لقب بو نفسو رضي اهلل عنو وأرضاه آمْب
إنِب أحببت ىذا الشيخ منذ رأيت بعيِب رأسي تلك األعمال اصتليلة الٍب قام 

مية الٍب ىي ديانة اإلنسانية وقرأت عنو ما لقيو من ّٔا للديانة اإلسال
األحداث اعتائلة الٍب تشيب عتا النواصي دون أن يرجع قهقرى عن ما كان 
ينادي إليو من اإلخالص هلل والوطن ومن توجيو أصحابو ومريديو إرل اظتثل 

 .ودائما إرل اظتثل األعلى األعلى
لِب علي الكتابة عن حياة كنت أحببتو ورأيت لو من ىذه األعمال ما زت

ىذا الشيخ وحظي يف الكتابة ضئيل وضعيف جدا كما أن حياتو مليئة 
جبالئل األعمال الٍب قلما يُوجد مثلها عند شخصية من تلك الشخصيات 
الٍب تُعد عظيمًة مث أين رل القدرة علي الكتابة عن حياة ىذا الشيخ الذي 

السخرية الٍب أبقى علي بصق علي وجو االستعمار ولطمو َبلء كفو من 
 .الزمن من الطود الشامخ

لكن اضتب كما قلت زتلِب علي الكتابة عنو وأن تشجيع أبناء أمٍب علي 
االعتناء َبعرفتو أرغمِب يف ىذه الكتابة أيضا فإليكم يا بِب قومي أقدم ىذا 
الُكتيّْب عن حياة الشيخ أزتد َبمْبم الذي أخرج من وطنو ومن بْب عشّبتو 

 .نفى ألجل أنو يقول للناس اىتدوا فإن اهلل بحب اظتهتدينإرل اظت
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 {مولده ونشأتو}
ُولد عام ألف ومائتْب وسبعْب وقيل سنة ألف ومائتْب واثنتْب وسبعْب 

ػتمد األمْب ُجوْب ذلك / للعالمة{ إرواء الندمي}ىجرية كما يف كتاب 
ودل يزل يف حجر أبويو حٌب بلغ سِب  الكتاب الذي طتّْصم منو ىذا الكتابُ 

{ تفسّب بمكّْ ُدْمبِ }التعلم وحينئذ سلمو والده إرل خالو ىو أيضا واشتو 
مث تويف ويظهر ىنا أن الشيخ عريق يف خدمة العلم من كلتا جهٍب أبويو 

شيخو تفسّب ىذا ورجع الشيخ إرل والده وجد واجتهد حٌب حفظ القرآن 
ن ينظر إرل اظتصحف مث جوَّد علي يدي عن ظهر قلب أي بتالوة دون أ

يزور فيها أخاه الكبّب والده وال يغيب عنو يف ىذه الفينة إال أياما قالئل 
الذي كان عند بعض اظتصححْب خارج قريتهم مث يرجع إرل { ػتمد جاره}

صمْمبم }مث سلمو أبوه إرل عمو { سمادلُْ }والده وىم ساكنون وقتئذ يف 
د الشيخ ليتلقي منو مبادئ العلم ومكث عنده مدة ابن خالة وال{ ُتْكُلورْ 

 .حٌب دتهَّر شيئا ما عاد إرل والده أيضا والزمو حٌب برع يف الفنون
مماجمخمٍِب كملم وغتممخمٍِب ىذا كان مَببعا ي أثناء ىذه اظتدة كان يأيت للقاضويف 

علي كرسي الرتبة األستاذية يف العلوم عند معاصريو سيما العربية وكان 
هرا جبودة الشعر فواىف إليو الشيخ ليأخذ منو دقائق العربية ورَبا يأتيو مشت

الشيخ بأبيات قاعتا فينظر القاضي إرل عربيتها وإعرأّا وعروضها رَبا ُيكسر 
لو أوال حٌب فاتو الشيخ فصار كل ما عرض علي القاضي شيئا من شعره 

 يف قال لو القاضي آت بو أحفظو عنك أي الشأن اآلن يف حفظو ال
 .تصحيحو فهكذا حالو مع القاضي فإنو أيت إليو تلميذا فعاد شيخمو



 {عودتو من عند القاضي إلي والده}
ونشاطو فواله  برباعتومث ظتا صارت لو يد طورل يف العلوم علم والُده العالمة 

التدريس إرل أن انتقل ىذا الوالد إرل جوار ربو يف ػترم سنة ألف وثالذتائة 
كونْب صلي اهلل عليو وسلم ودفن يف قرية من قرى ُككّْ من ىجرة سيد ال

 .يقال عتا ِدْقِل فصلي علي جنازتو الشيخ طميّْْب ػُتمد ُدْمبِ 
 {لمحة}

كان والد الشيخ تقيا ورعا وعاظتا عمل بعلمو وكان ػتبوبا عند أمراء عصره 
خوفا علي أتباعو وأعراضهم ولكن ابنو الذي يريد  وسالطينو وكان يداريهم

يتخصص خبدمة الرسول صلي اهلل تعارل عليو وسلم دل يقبل من مداراهتم  أن
وىذا ما ُعلم يف خدمي اظتصطفى صلي اهلل عليو وسلم منذ ىو يافع إرل أن 

ىنا حكاية جرت بينو وبْب  صار جبوار ربو يف كتاباتو ويف مقاالتو فلنقرأ
الة علي فإنو ظتا انتهت الصالشيخ اآلنف الذكر والذي صلي علي والده 

جنازة الوالد قام الشيخ طيب خطيبا وواعظا ليثبت الناس مث ظتا أهنى من 
؟ فلىب وقام وىو من طرف اصتماعة فقال اطتطيب  وعظو قال أين الشيخ َبمْبم

ادن مِب فدنا بعض الدنو من حيث يراه ويسمع ىو منو ويرد اصتواب بال 
إين : لو اطتطيب تكلف صياح وإمنا وقف ذتة كراىة تغطية الرقاب مث قال

أطلب منك بعُد أن تسّب معي ومع رتاعة منا نظراء الوالد إرل األمّب فنعزيو 
فيو تعزية تقر ّٔا عينو ألنو كان خليلو وحبيبو وشيخو ومشاوره وكذا وكذا 
إال ونكلمو فيك وننصبك عنده فيقيمك حيث كان أقام الوالد فال ترى منو 

 قلت أنت؟خّبا وكرامة ىذا ىو الرأي عندي فما 



 {جواب الشيخ الخديم لكالم َسِرْن طَيب السابق}
وقال الشيخ اطتدمي وأما ما قلت من التعزية والتوصية فحسن فجزيتم خّبا 
ووقيتم ضّبا وأما أمر األمّب فأنا ال أذىب إرل األمراء وال أرغب يف دنياىم 

وال أطلب الكرامة إال من اهلل رب األرباب فانكسرت اصتماعة وىدرت 
دورىم، أما الصلحاء فقالوا يا للعجب من ىذه الكلمة القاصمة لظهور ص

وأما . ػتيب الدنانّب برزت من ابن عتم شاب وضع قدمو علي رقأّم واطلع
العامة فقالوا يا للعجب من امتناعو عن ىذا العز اضتاضر والغنيمة الباردة 

القاضية وسفهوه ومن مث نفث علي وجوىهم ىذه النونية وفيها ضرب ضربتو 
 علي رغبات عباد الدنانّب وىواة اصتاه الكاذب

جحـض ج٘ائــض جغْـٜ * قاىـ٘ا ىـٜ اسمـِ ألستـاب اىسالطٞـِ 
 مـو ٍـا حٞـِ
ٗىسـث ساضـٜ غٞـش * فقيث حـسثـٜ ستـٜ ٗامحفٞــث تــٔ 

 اىعيـٌ ٗاىذٝــِ
ألّــٔ جـــو ٝغْْٞـــٜ * س٘ٙ ٍينٜ أخشٚ ٗال  ٗىسث أسجـ٘ 

 ْٗٝجْٞـــٜ
عـِ حـاه أّفسٖـٌ * أفــ٘ض أحـ٘اىـٜ ىَـِ عجـــضٗا  أّٜ

 عجـض اىَسامٞـِ
دعـ٘ت را اىعٞـِ ثـٌ * إُ مْث را حــضُ أٗ مْث را ٗطــش 
 اىـشاء ٗاىشٞـِ

ٕٗــ٘ اىَنــُ٘ ٍـا * ٕٗـ٘ اىَعـٞـِ اىـزٛ الشـٜء ٝعجــضٓ 
 شـــآ أٛ جن٘ٝــِ

ٔ ٝثطــؤ أٗ شــاء جؤجٞيـ* إُ شاء جـعجٞـو أٍـش ماُ را عجـو 
 إىـٜ حٞــِ



إر ىسث ٍِ فقـذ جٚ * ٝـا ٍـِ ٝيـً٘ فـال جنثـش ٗدع عزىـٜ 
 اىذّٞا تَحضُٗ
فـزاك عٞـة ّفٞـس * إُ مــاُ عٞثـٜ صٕــذ فٜ حطاٍٖــٌ 
 ىٞـس ٝخضٝـــِ

ىذا ىو جواب الشيخ أزتد َبمْبم فانظر فيو صورتو وُصور بعض شيوخ ىذا 
ون إليها مسرعْب فسبحان الباري إنو العصر فَباه يهرب من الدنيا وىم يُقبل

 .خيلق ما يشاء وخيتار
 {بعد وفاة أبيو}

قلنا أوال إن الشيخ توذل بالتدريس يف حياة أبيو وكذلك بقي يف الوظيفة 
نفسها بعد وفاة أبيو سنة وزيادة وكان يف ىذه اظتدة مدرّْسا ِصرفا ومع ذلك  

الروحية وُحبّْب إليو التجرد  كان دائم التطلع إرل علوم القوم أي علماء الَببية
والسياحة كدأب القوم فكان ينوع يف عباراهتم وُيربز اظتعاين الدّْقاق يف التنويع 

أال من كان صحبنا : مث استفحل األمر عليو ِمن مث دعي أصحابو قائال
للتعلُّم فلينظر لنفسو وليذىب حيث شاء وليأو صتنسو ومن أراد ما أردنا 

ضطرب األصحاب بْب من يذىب ومن يبقى والشيخ فليسر بسّبنا وىناك ا
وبقاء ساكت ال يسأل ومصمم ال يَبدد حٌب آل األمر إرل ذىاب اصتل 

 .القل
 {شروعو في التأليف}

 اإلمامويف حياة أبيو شرع يف التأليف يف العلوم النقلية الشرعية فنظم ورقات 
و عن النثر يقول السنوسي أي أم الرباىْب فتلقاه والده بالقبول وصار يُقرأ ب

الشهّب { السيد ػتمد اطتليفة}الشيخ اطتدمي إن والده أقرأ ذلك النظم ابنيو 



ونظم { سرْج عافيو}الشهّب ب { السيد أزتد ؼتتار}و { سمرِْج ُجرُ }ب 
بداية اعتداية لإلمام الغزارل وشتي النظم َبلْب الصدور سنة ألف وماتْب وأربع 

ي يف الفقو وشتى النظم باصتوىر النفيس وتسعْب مث نظم نثر اإلمام األخضر 
وألف غّب ىذه من اظتؤلفات بعد وفاة أبيو وكذلك استمر يؤلف يف شٌب 

العلوم والفنون سيما يف علوم الَببية الروحية واظتدائح النبوية وفيما جيري بينو 
 :وبْب سيد العرب والعجم عن طريق الكشف وقال رضي اهلل عنو

 ومن عجائب ابن عبد اهلل
 لي عليو بسالم اهللص

 باق أضاء أرضو باألوليآ
 إرل القيامة وكل وليا

 سنتو وصاهنا عن بدع
 تبشّبه خدميو بفاصدع

 أمره صلي عليو اهلل
 يف اآلل والصحب ومن وااله

 بأن يعلم اظتريدين ومن
 يقبل منو النصح من أىل الزمن

 وأنو أوصلو عن ختليو
 لربو مبشرا بتحليو

من ىذه األبيات إرل أنو ظتا كُملت لو وراثة النيب ويشّب يف البيت الثالث 
صلي اهلل عليو وسلم بإكمال اهلل تعارل وزاده بسطة يف العلوم واضتكم 



واألنوار واألسرار وقواه علي زتل أعباء الوالية الكربى أمره بالصدع بأمره 
 :ودعوة اطتلق إرل اللياذ بو فقال رضي اهلل عنو

 ومينهـا لـي بكونـــو العليـــــم* ـوم نزع مـن يفعـل ما يشـآ العلـ
 فـال تكـن عـن خدمتـي بفاتـــر* حفظت مـا صيــن عـن الدفاتـر 
 صلـي عليــو بســـالم اصطفــي* أعطـاين اظتعطي جبـاه اظتصطفي 
 وقــــاد مينهــا إلـــي تعليمــي* بركــــة القـــــرءان والعلـــــوم 

 أســــرار ال إلـــــو إال اللــــــو* لــــو إلـي تواليفــى يقـــــود ال
 وإننـي بــــو زتـــي ومفـــــزع* نــزع لـي وليـس منــي ينـــزع 
 يشـاءه وقـال لـي قــل بـي لــذ* ذلـك فضـل اللــو يؤتيــو الـذي 

أي أمرين ريب بأن أصرح بأنِب مالذ وزتى ومفزع فمن أراد اطتّب يف كلٍب 
 .الدارين فليلذ يب

 :وقال رضي اهلل عنو
 تعلـــق بـي وبحظــى باإللـى* فـــاز مريـد قــــاده اهلل إلـي 

 َبـا بـو بحـــوز خيــر مـــن* فـــاز مريــد لـم ميـــل منـي 
 ما ظنـو باهلل جــاري الرفيـق* فـاز مريـد الذ بـي َبا يفــوق 

 ى مبعـــدوإنـــــو مـــن األذ* كـل مريـد بـي يلــوذ يسعــد 
 من كدر الدنيا ويف يـوم النجاه* لكـل مـن بـي تعلـــق جنــاه 

 :مث بْب أن مؤمِب اصتن يف عصره تعلقوا بو فقال رضي اهلل عنو
 من جن عصري دون من دل يسلموا* بــي تعلــــق الذيـــن أسلمـــــوا 

 :مث حذر من تعلقوا بو من اإلدبار بعد اإلقبال وقال



 بعـد اإلرادة وعنـي صربا* رل مدبرا ويل ظتن عِب تو 

 مث بْب عتم حد اإلرادة وما يريد اظتريد فقال
 تـرك اظتريـد مـا عليـو العــاده* حــد اإلرادة بقـــول الســـاده 
 قبـــل وصولــــو كاالرتـــــداد* ثـم رجوعـــــو إلـي اظتعتـــاد 

 ان حيث قصداغّب رضي الرزت* إذ اظتريــــد ال يريـــد أبــــدا 
 :مث كتب إرل رتيع اظتريدين تلك النصائح الثمينة فقال

إنو مِب إرل رتيع اظتريدين واظتريدات سالم طيب يعصم اصتميع مـن اظتريـدين }
واظتريــدات ويــدخل اصتميــع يف الســالمة والعافيــة يف الــدنيا واآلخــرة جبــاه رســول 

فـإين أمــرت كـل . بعـدعليو بآلو وصحبو وسـلم وبـارك أمـا تعارل اهلل صلي اهلل 
مــن تعلــق يب لوجــو اهلل تعلــي الكــرمي بــتعلم العقائــد والتوحيــد وأحكــام الطهــارة 
والصـــالة والصـــيام وغّبىـــا مـــن كـــل مـــا جيـــب علـــي كـــل مكلـــف وإين تكلفـــت 
لكــم ولكــن بتواليــف يكــون فيهــا رتيــع ذلــك لوجــو اهلل تعلــي الكــرمي والســالم 

 .{عليكم ورزتة اهلل تعلي وبركاتو
لة ونتمُب أن ننبو شيئا علي األبيات السالفة الذكر وذلك أن دتت الرسا

الشيخ رضي اهلل عنو ذكر فيها بعض ما أنعم اهلل عليو من الكرامات الدنيوية 
وأما }ذلك التحدث الذي أمرنا اهلل تعارل بقولو واألخروية حتدثا بالنعمة 

لسلف وثبتمْت فيو إي يف التحدث السنة واقتدى ّٔا ا{ بنعمة ربك فحدث
 :الصاحل وقد قال اإلمام السيوطي يف منظومتو للمجددين ما نصو

 وىذه تاسعة اظتئْب قد
 أتت وال خُيلف ما اعتادي ومعمدْ 



دُ   وقد رجوُت أنِب آّدّْ
 فيها وفضل اهلل ليس جُيهمدُ 

وشبيو ّٔذا قال أمثال السيوطي ومن ىم فوق السيوطي يف الرتبة الدينية من 
ليو وسلم وىلم جرا سيما فالشيخ أزتد َبمْبم مع ما عهد النيب صلي اهلل ع

ُعرف منو من الزىد عن الدنيا الدنية ال يتكلم َبثل ىذا إال بإعتام من اهلل 
 .الذي إليو يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل

 {تم الجزء األول ويليو الجزء الثاني}
 .ا إن شاء اهللوسيتضمن رحلة الشيخ البحرية وثناء العارفْب باهلل لو وغّب ىذ

 
 
 
 
  

 {حياة الشيخ أزتد َبمْبم }
 رضي اهلل تعارل عنو آمْب

 اصتزء الثاين
 بقلم ػتمد اظتصطفى آن

ساديت القراء قد قطعنا شوطا غّب قريب يف كتابة ىذه العجالة دون أن 
ألفّْتم أنظارمكم إرل ما نبهتكم إليو يف اظتقدمة من توجيو الشيخ مريديو إرل 

ائما إرل اظتثل األعلى لكنِب أظنكم فهمتم مضمون رسالتو اظتثل األعلى ود



الٍب وجهها إرل اظتريدين واظتريدات وما تضمنتو من اضتض علي التعلم كما 
أنِب أبادر ألقول لكم ىكذا كان يوصي أتباعو بالعمل وبالكسب من عمل 

 اليد وىكذا كان يرشدىم إرل الشؤون االجتماعية فإليكم الدالئل
 {لعملفي ميدان ا}

فالشعب السنغارل اظتستقل حديثا أحوج ما يكون يف بناء مستقبلو بواسطة 
األيدي العاملة من أبنائو فإن ىذه األيدي القليلة اظتوجودة لو قدَّرنا أهنا قد 

قسمت إرل عشرة أقسام فاألقسام السبعة من تلك العشرة تكون من 
أو اضتدادين أو من  اظتريدين أتباع الشيخ أزتد َبمْبم سواء من  النجارين

الزراع الناجحْب فاألغلبية منهم كما صرحت فهذا شيء تعرفو اضتكومة 
ويعرفو اظتهاجرون البيض سوء من األوربيْب أو من العرب كما يعرفو 

اظتصنفون من أبناء الشعب الذين ليسوا من اظتريدين أتباع الشيخ فإنكم يا 
ستق من أىم ػتصوالت ال أشك أنكم تدركون جيدا بأن زراعة الفُ قرائي 

بالدنا فإن كنتم تعلمون ذلك فال تقصروا عن التدقيق فإنكم إذا تدركون 
بأن الشيوخ اظتتعلقْب بالشيخ أزتد َبمْبم أكثر اىتماما ّٔذه الزراعة من 

غّبىم فإن ىذا االىتمام قد بلغ ّٔم إرل حد أهنم يستوطنون القرى الريفية 
م كما ىو معروف ينسجون علي أكثر فصل اطتريف وعتذا فإن أتباعه

اْر  عاصمة سنغال إداريا وصناعيا وما فيها من منواعتم أضف إرل ىذا بأن دمكم
الصناعات اليدوية اظتتعددة األنواع فإن أكثر أصحأّا فمن اظتريدين أتباع 

الشيخ َبمْبم أقول ىذا ُنصرة للحق وإقرارا للواقع فإن ىذا اضتق وىذا الواقع 
 .شمس يف رابعة النهاربْب ظهرانينا كال

 {في ميدان الشؤون االجتماعية}



فإنِب واهلل كنت أدتُب لو كان الشيوخ الذين ليسوا من اظتتعلقْب بو قد أدركوا 
ما عليو أتباع الشيخ من الناحية االجتماعية إذا ضتصل عتم االرتباك ظتا 

يشهدون من فرط التخالف وذلك مثال أن تلميذا ىنا ال يقبل أن بحَبم 
يخا خُيالف شيخو يف الورد سوى أتباع الشيخ َبمْبم فإهنم بحَبمون كل ش

كنت . كان ىذا اظترشد جتَّانيِّا أو قادريا أو شاذليا أو كتانيا  مرشد ديِب سواء
أتعجب يف امتناع الذين ليسوا متمسكْب بطريقتو عن أداء الفريضة يف 

ظرون إرل اظتساجد مسجد بناه الشيخ أو بناه أحد مريديو فكأن اظتمتنعْب ين
كأسنان اظتشط ال ألحد ملك  لبانيها ال إرل أهنا هلل فالناس فيها سواسية

عليها أو خصوصية كنت أتعجب من ىذا وأتعجب من دترد جهالئنا دتردا 
يف العام { ِتوماُونْ }يفوقون فيها ُجهالء العادل نعوذ باهلل كنت سافرت إرل 

ِسْو اطتالفة التجَّانية فألفيُت بعض الذي توذل فيو السيد اضتاج عبد العزيز 
خليفة الشيخ َبمْبم اضتارل خيدمونو أمرا من شيخهم  مريدي اضتاج الفاضل

ففرحت عتذا اظترأى فقلت إن السيد اضتاج عبد العزيز ِسْو يف صالحو 
وتواضعو ستكون خالفتو سببا للتقارب بْب اظتريدين والتجَّانيْب فأجابِب 

الشيخ عبد العزيز قد أخجل التجانيْب ألنو يفقد اطتدام  لكنمواطن ِتوماُوينّّ 
حٌب يستخدم اظتريدين وىو خليفة فهنا اسَبجعت ولكِب يا قرائي أطلق لكم 

العنان لتنظروا إرل أي حد ينتهي إليو سفو ىذا الرجل وإرل أي تكييف 
نكيف فيو جهالءنا يف دتردىم أيضا ألين أسَبسل ألكتب لكم كيف آل 

عد أن رقى إتباعو يف اظتيادين اظتذكورة الثقايف واالجتماعي أمر الشيخ ب
 ...إخل



 {ولما كان حال الشيخ ىكذا}
وظتا كان حال الشيخ ىو توجيو جل عنايتو إرل ترقية أصحابو ماديا ومعنويا 

ويف شٌب اظتيادين أحبو الناس وكثر أتباعو كثرة حسده عليها ذوو الطبائع 
ليب الوشاية بْب الشيخ واضتاكم الفرنسي السافلة وبدءوا يتفننون يف أسا

وراجت ىذه الوشاية ألهنا وجدت آذانا صاغية من لدن { اندر}الذي يف 
االستعمار فكيف ال واالستعمار ال يطمئن إذا رأى أبناء الشعب خيُدمون 

فكيف ال واالستعمار ال يرضى أن يرى الشعب يتوجو حنو اعتداية الشعب 
ينادي إليو الشيخ أزتد بن ػتمد بن حبيب اهلل خبطى سريعة ثابتة كما كان 

البكي خادم نيب اظتكي رضي اهلل عنو ومن ىنا بدأ اضتاكم يتأثر خبرافات 
 :الوشاة فعلم الشيخ بذلك فوجو إليو رسالتو التارخيية الٍب ىذا نصها

 بسم اهلل الرزتن الرحيم
فاعلم : بعد َبمْبم السالم علي من اتبع اعتدى إرل أمّب اندر أما إنو ػتمد

بأين ال أكتب وال أقول بلساين ما دل يكن يف قليب فاليوم ال تسمع كالم من 
إرل اندر  غتيءيطلب الدنيا بالنميمة واالفَباء والكذب واطتيانة يّف وأما عدم 

فما أوجبو شيء يوجب سوء ظنك يب فأحسن ظنك يب فإين ال أطلب من 
فؤا أحد إال السالمة والعافية األحد الصمد الذي دل يلد ودل يكن لو كاهلل 

وعبادتو تبارك وتعارل بسنة رسول اهلل صلي اهلل تعارل عليو بآلو وصحبو 
وسلم وبارك فمٌب رأيت كتايب ىذا الذي كتبتو بيميِب فطب نفسا وقر عينا 

فمن قال لك إين ؼتالف لسنة رسول اهلل وال تلتفت إرل من يفسد بيننا 
و وسلم وبارك فقل لو كذبت ألين وهلل صلي اهلل تعارل عليو بآلو وصحب



اضتمد والشكر ال حاجة رل يف غّب متابعة رسول اهلل صلي اهلل تعارل عليو 
بآلو وصحبو وسلم يف كل ما يليق يب فليكن يف كرمي علمك أيها األمّب أين 
ال خيالف قورل فعلي وإين عفوت عنك وعن رتيع وعن رتيع من واالك فال 

 .إرل واش وال إرل حاسدتلتفت بعد ىذا الكتاب 
 والسالم علي من اتبع اعتدى
 مصلحة اظتدخرات ِسْب لو

 0910م ينيو 
وقد قلنا فيما سبق إن الوشاة قد تفننوا بكل ما عتم من قوة وخربة يف 

أساليب الوشاية حٌب تأثر اضتاكم الفرنسي بذلك وكذلك بقي الوشاة يف 
نفا وقد شتعتم أيها القراء حالتهم تلك فكتب الشيخ رسالتو الٍب مر ذكرىا آ

عبارة ىذه الرسالة ولعلكم تدركون ما تسببو ىذه الرسالة من سخط لدى 
الفرنسي إذ كنتم أعرف الناس بفرنسا اظتستعمرة اظتستبدة الٍب تطغى اضتاكم 

 .يف االستبداد وتشرد أبناء الشعب احملتل ودُتعن يف التشريد
ك يرسم اطتُطط لُيخرج ىذا فرنسا ىي الٍب شرع حاكُم مستعمراهتا آنذا

الرجل الصاحل ىذا اظتريب الكبّب ىذا الوطِب الغميور خادم رسول اهلل صلي اهلل 
عليو وسلم من داره ومن بْب عشّبتو إرل اظتنفى ألن الشيخ يُرشد مواطنيو 
إرل سبل الرشاد ىذا ما يسخط االستعمار ومن مث بدأ اضتاكم يستدعيو 

شيخ عن اضتضور فظنوا بطئو امتناعا ووجد للمثول بْب يديو واستبطأ ال
الوشاة معتمدىم الذي أوىى من نسج العنكبوت فأرؤسل اضتاكم زمرة 

 .يأتون معو إليو وودَّع الشيخ عيالو ومريديو
 {خروجو من داره}



يوم السبت ثامن عشر من صفر عام { جلف}فخرج الشيخ من داره يف 
لفرنسي جبيشو من مدينة ألف وثالتة عشر وصادف خروجو خروجم القائد ا

ُلكمْح فالتقيا عند ِجيومْل عشية ذلك اليوم ويقول الشيخ َبمْبم إهنم ظتا وصلوا 
وقت العصر أتاين القائد الفرنسي يريد مكاظتٍب فحولت وجهي عنو فقرأت 

البسملة ستسْب مرة فإذا القائد قد الن وىدأت شوكتو بعد أن كان غضبا مث 
ووافقوا علي تغريبو { اندمرْ }مث ذىبوا بو إرل . خرج مسرعا إرل حاجتو أىـ

 :وحينذاك قال قصيدتو الٍب مطلعها{ دكار}ومنها إرل 
{ اندمرْ }وكان الشيخ يف يوم خروجو من ... أيس مِب اهلل عند جيول إخل 

قبيل الغروب وشرع الشيخ يتهيأ { دكار}صائما ووصلوا إرل { دكار}إرل 
ار معو فانطلق بو إرل بيت يستعاذ منو للفطور فإذا رسول يأتيو يستدعيو وس

شديد الظلمة واضترارة والنًب ويقول الشيخ إنو شرع يسَبجع وبات بحيي 
سورة البقرة وسورة آل عمران ويتبعهما بالصالة علي ؼتدومو قال ليلتو بقراءة 

فصرت مطمئن البال أال بذكر اهلل تطمئن القلوب فقال مشّبا إرل تلك 
 :الليلة

 مـو أرٙ ىـٜ جـــشٓ اىَنــاس* { اّذماس} فّٜفٚ ىغٞـشٛ هللا
 اٗاىحثثٞحــــٗرىـل األٍٞــــــش * إرا رمـــــشت رىـل اىَثٞحـــا 

ّفسٜ ٗىنـِ رب عْٜ * طـاست إىٜ اىجٖــاد تاألسٍاح 
 اىَاحٜ

 
 {ركوب الشيخ في الباخرة}



اين كان ركوب الشيخ يف الباخرة من كدار يوم اصتمعة أول يوم من الربيع الث
لكن إرل أين؟ والشيخ دل يعرف كما دل يعرف أحد أين يذىب بو 

أن كان يف الباخرة رجل ُولُِفيّّ من سمادلُْ وقد االستعمار الغاشم لكن صادف 
أىدى إرل الشيخ ىدية سنية وقال لو إين شتعت بأنك تأيت يف الباخرة يُراد 

ل شتعت ولذلك أتيت ألزورك ويقول الشيخ فمن ىذا الرج{ كمُبكْ }بك 
وذكر أنو { كمرمْمبمصما}وعلمت اصتهة الٍب تُراد يب مث مروا ب { كمُبكْ }اسم 

أخذ حقة من اظتسك كانت عنده لّبش ّٔا ثيابو وكتبو فقيل لو ألقها يف 
البحر قال فلم أتردد بل ألقيتها فلما رست السفينة دخل رتع من إخواننا 

ع رل حقة من اظتسك  اظتسلمْب شتعوا يب ليسلّْموا علي فكل من سلم دف
 :كلهم أو جلهم ويف ذلك يقول

 ىـٔ تَا أغْٚ عـِ اىحسـاًٗ* { داًٗ}دعاّٜ اىشحٌٞ عْذ

ومنها إرل جزيرة أخرى وةكان يسكنها كثّب من  مث ذىبوا بو إرل كمُبكْ 
الوثنيْب تابوا علي يديو وىذا أيضا ُيسخط االستعمار رأي أن يرى رجل 

وقد  ارحتل كما كان ىدف الشيخ األول الدين ينصر الدين إذا أقام وإذا
نصب نفسو خادما للرسول وخدمة الرسول طبعا ال تكون إال يف نصرة 

الديانة اإلسالمية يف شٌب نواحيها كما كان يفعل الشيخ ػتمد َبمْبم وأخّبا 
رده االستعمار إرل وطنو ُمرغما بعد أن شهد لو من خوارق العادات ما لو 

ن ألقروا بوحدانية اهلل تعارل وأصدر االستعمار شهدىا الشيوعيون اظتاديو 
كل من أفشى ما شهدوه من اطتوارق يف الشيخ بُحكمم : مرسوما يقول فيو

عليو باإلعدام أو باألشغال الشاقة اظتؤبدة ذلكم وأن اهلل موىن كيد 
 .الكافرين



 {عودة الشيخ إلي سنغال}
أعوام إال أربعة أشهر  رجع الشيخ من اظتنفى ومدُة غيبتو البحرية ىذه ذتانية

كلو مث توافد عليو الناس من كل وأثار رجوعو دويا كبّبا يف العادل اإلسالمي  
من اظتغرب العريب ومن اضترمْب الشريفْب أمثال فج ومن كل قطر إسالمي 

ْوالْي أزتد التّْرْبِ الذي من سادات شرفاء اظتدينة اظتنورة والذي قام 
م
بطبع  اظت

سالك اصتنان يف طبعتو األورل وأمثال السيد زتزة كتاب الشيخ اظتسمى َب
دمفْب رفسك الذي ينتسب إرل اطتليفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو وكان 

زتزة ىذا قد أتى من مكة قاصدا الشيخ وكذلك كان يزدحم علي الشيخ 
العلماء من اصتمهورية اإلسالمية بْب من يريد معاصتًة نفسية من السادُة 

ن يريد منحة مالية كل ذلك يُنال من الشيخ بوفرة فالشيخ  نفحات الشيخ وم
 :كما قال فيو الشيخ سيدي باب األبـْيمارِّي يف بيتو

 إمنا الشيخ نعمة أوالىا
 ىذي اطتالئق كلها موالىا

مث إن الشيخ توجَّد إرل تربية النفوس فوق ما كان عليو واصتموع الغفّبة تتزايد 
ج
ُ
من أتباع  رم يف تغريبو ىذه اظترة مع خوفوعليو ولكن ىل فكر االستعمار اظت

كثّبين لفرد من الشعب احملتمل ومع تزايد ىؤالء األتباع للشيخ فاصتواب يف 
ىذا كلو ال فاألشياء الٍب وقعت بينو وبْب االستعمار حٌب طمَّ شيء علي 

شيء تقول ال ولسان حال الشيخ أيضا ينشد لفستعمار بيت اإلمام ػتمد 
 :البوصّبي

 اهلل أغنت عن مضاعفةوقاية 



 من الدروع وعن عال من األطم
 {شهادة العظماء لو بالفضل والسبق}

وأوعتم القاضي غتممخمِت كملم أستاذ اللغة العربية وحامل لواء الشعراء يف عصره 
والذي مر ذكره يف اصتزء األول من ىذا الكتاب فإنو كتب إرل الشيخ يف 

 :طلعهاإحدى اظترات رسالة شعرية وىذا البيت م
 مِب ألزتد َْببم التارك الناسي
 غّب اإللو فأمسى سيدم الناس

ومنهم الشيخ عبد اهلل بن عبيد الرزتن العلوي العارف باهلل وىو كان فانيا يف 
 اطتوارقالنفحات اظتسكية يف }حب الشيخ وألف يف كراماتو كتابا شتاه 

ار العارفْب باهلل ومنهم الشيخ سعد أبيو اظتتفمق علي صمالحو ومن ُكبَّ  {البكية
تعارل فإنو كتب إرل الشيخ ظتا رجع من غيبتو البحرية ومثل الشيخم يف الرسالة 

 :ببيت قدمي ىا ىو ذا
 حلف الزمان ليأتْب َبثلو

 حنثت ميينك يا زمان فكفّْر
 :ولو أبيات أخرى قاعتا يف حق الشيخ وىي ىذه

 معادنو أجلتو منو النصارى
 فأصبح يف تلك البحور نضارا

 ومن صدف البحر احمليط بدا فمن
 تأللؤه فيو العيون حيارى

 :ومنهم الشيخ سيدي باب وىو الذي قال يف الشيخ



 إمنا الشيخ نعمة أنعم اهلل ّٔا آية من اآليات
 علمتو العباد شرقا وغربا

 عند حضرىا والبدات
 :وقال أيضا فيو

 وما عيبو إال عبادة ربو
 ونفع الورى يف صبحو ومسائو

يف الثناء علي الشيخ ال يسعو إال آّلدات حانيْب ُكبَّار العلماء الرو وما قالو  
كما ىو معروف ومشهور وقد اكتفينا بذكر ىؤالء لكوهنم يف طليعة 

 .اظتناضلْب لنصرة اإلسالم يف إفريقيا الغربية يف أوائل القرن العشرين
يخ ساديت القراء قد مضي ما يقرب نصف قرن ونرى كل يوم يتزايد شأن الش

أزتد َبمْبم رفعة وانتشارا لكن أين االستعمار الذي حارب دعوتو وعاملو كل 
 معاملة اصتفاء؟

ذىب وذىب إرل غّب رجعة وصار نسيا منسيا وأعمال الشيخ باقية : اصتواب
صدق اهلل { والعاقبة للمتقْب}تزداد رسوخا انظروا حكمة قولو تعارل 

 .العظيم
 {وفاة الشيخ}

 اإلسالمي َبعارفو وإرشاداتو ونال كل ما ُحِظيم بو منو بعد أن استفاد العادل
صعدت روحو الطاىرة إرل بارئها ليلة األربعاء يف احملرم سنة ألف وثالذتائة 

وست وأربعْب ىجرية وعمره أربع وسبعون سنة فجزاه اهلل عن اإلسالم خّبا 
 .آمْب



 {اعتذار}
بعد أن كنا مقرين قد أتينا علي ما أردنا رتعو يف ىذا السفر اظتتواضع 

ألنفسنا بالعجز لكن نرجو أن نكون قد فتحنا بابا يُدخمل فيو لتعظيم رجالنا 
العظماء مع أننا نعلم أن شعبنا ىذا دل يعد ناضجا بعُد ليهتم بتعظيم أبنائو 

الربرة ولكن يُرجى أن يأيت يوم يكون فيو ىذا الشعب كبقية الشعوب العريقة 
 .لذين كافحوا ألجلهاالراقية يف تعظيم أبنائها ا

  72/4/0930ار كم ػتمد اظتصطفى آن د 
 

جٌ ٕزا اىنحاب اىزٛ محثٔ ٍِ ّسخحٔ األصيٞة اىقذَٝة إىٜ اىْسخة اىعصرشٝة هللا ٗحسِ ج٘فٞقٔ  تعُ٘

ٍثنٜ اتِ اىشٞخ أحَذ ٍَّٞ٘ة اىنثشٙ طاىثا ٍِ هللا جثاسك جعاىٜ  عثذ اىقادساىَشُٝذ اىحقٞش  اىحذٝثة 

 أُ ٝحقثئ ٍْا

 من نظر فليدع   لنا          بخير ما يدعى لعبد أحسنا فكل
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