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سود البشرة ما ىذه الصورة اليت ال تفتأ تقع عليها العُت ىنا وىناؾ، صورة لرجل أ

يف جلباب أبيض وقد لف شاال أبيض علي رأسو ووضع طرفو علي فمو، فال 
 يري من وجهو إال بريق عينيو وأنفو؟

ىذه الصورة بعينها تتكرر يف أماكن عديدة يف بالد السنغاؿ، يف الشوارع وعلي 
اعبدراف ويف البيوت واؼبكاتب واحملاؿ التجارية وعلي السيارات، بل إف بعض 

 ..يلبس فاناالت رياضية مطبوع عليها نفس الصورة كرة القدـ العيب  
لقد أبدع السنغاليوف يف رظبها بطرؽ ال حصر ؽبا باأللواف وباألبيض واألسود 

وعلي اػبشب والورؽ والقماش والزجاج واعبلد واغبجارة ورظبوا نفس الشخص 
اله بنفس اؽبيئة يف مواقف ـبتلفة ومتعددة، فهذه صورة وىو جالس علي مص

ومسبحتو يف يده وقد رقد جبواره أسد ضخم، وأخرى لو وىو يصلي علي اؼباء 
ومن ورائو سفينة وأىلها ينظروف إليو يف دىشة، وأخرى لو وىو هبلس يف الدرس 

 ..وحولو اؼبريدوف، وأخرى لو وه جالس وسط نار متقدة وىكذا
 فما اػبرب؟

 وأي رجل ىذا؟
 بو إيل ىذا اغبد؟ وكيف تعلقت قلوب اؼباليُت يف السنغاؿ

 .ىذا ما سنحاوؿ ػ إف شاء اهلل ػ أف نستكشف خربه يف الصفحات التالية
*** 



إين مل أذىب قط إيل السنغاؿ، ومل أر بنفسي شيئا فبا وصفت، ولكٍت اطلعت 
:عنوانوعليو يف كتاب مصور باللغة اإلقبليزية   

A saint in the City 
 

ور اليت أشرت إيل بعضها وذلك ألنو أي ويلّّ باؼبدينة وىو كتاب حافل بالص
، فيقدـ اللوحات اؼبختلفة نوعها يعتٍت بالظاىرة الفنية اليت تكاد تكوف فريدة من

 ..مع استعراض بعض خلفياهتا التارىبية ومن قاموا برظبها ويشرح مناسباهتا 
وؼبا كنت ال أجيد اإلقبليزية قراءة وال كتابة فقد كدت أف مع استعراض بعض 

 ..ا التارىبية خلفياهت
وؼبا كنت ال أجيد اإلقبليزية قراءة وال كتابة فقد كدت أف أنصرؼ عن الكتاب 

لوال أنٍت صادفت ىنا وىناؾ إشارات ومالمح جعلتٍت أظن أف وراء ىذا الرجل ػ 
صلي اهلل عليو وسلم واشتغالو منها ؿببتو للنيب . موضوع الكتاب ػ أمرا عظيما

باللغة العربية وتسميتو نفسو خبادـ الرسوؿ صلي دبدحو يف قصائد شعرية كثَتة 
اهلل عليو وسلم وإذا فبن بدأىم اهلل باإلحساف فقذؼ يف قلبو ؿببة سيد األكواف 

صلي اهلل عليو وسلم وىي رتبة اليت ال توىب قط ؼببتدع أوناقص إيباف ظللت 
عدة شهور أحبث عما يزيدين معرفة بو ولكن دوف جدي يف يـو رأيت باؼبكتبة 

طالبا من نيجَتيا  يشًتي بعض الكتب فسألتو ىل ظبعت عن ويل هلل بالسنغاؿ 
اظبو أضبد دبب؟ فأجاب بالنفي فسألتو إذا كاف بإمكانو أف يسأؿ عنو بُت 

أصدقائو خاصة من السنغاؿ فوعد بذلك مشكورا ومل سبض سوي أياـ قالئل 



ومعو زميل  حىت اتصل يب ذلك الطالب الكرًن واظبو مصطفى أبو بكر مث حضر
لو من السنغاؿ وىو من مريدي الشيخ أضبد دبب ىذا األخ السنغايل يدرس أيضا 

باألزىر الشريف واظبو إبراىيم اقباي لو مٍت أعظم الشكر والعرفاف فقد أمدين 
دبعظم ما رجعت إليو يف كتابة ىذه الصفحات مبديا يف ذلك معونة صادقة 

اهلل  فجزاه اهلل خَت اعبزاء واليـو أضبد اهلل ما ال يكافأه عليو إال وباذال من اعبهد 
تبارؾ وتعايل وأسجد لو شكرا علي نعمتو اعبزيلة، فقد عرفٍت بواحد من رجالو 

العظاـ وأوليائو الصاغبُت اؼبصلحُت رجال ال يكوف مثلو إال يف أمو ؿبمد خَت أمة 
نا اآلف أخرجت للناس ولكن دعنا ال نستبق األحداث وال نتعجل النتائج فأويل ب

أف نقلب فيما أمامنا من أوراؽ ومراجع لنرى ونسمع خرب ويل اهلل الكبَت سيدي 
أضبد دبب علي قدر ما أتاحت ىذه اؼبصادر واهلل سبحانو وتعايل اؼبستعاف علي  

 كل حاؿ
*** 

 خلفية تاريخية
تقع السنغاؿ يف أقصى الغرب من قارة أفريقيا حيث تطل علي احمليط األطلنطي 

رب ووبدىا مشاال موريتانيا وجنوبا غينيا وشرقا مايل وكغَتىا من دوؿ من جهة الغ
القارة األفريقية تعرضت السنغاؿ للهجمات االستعمارية األوروبية حيث تعاقب 

األندلس خرجت بعد سقوط  .عليها الربتغاليوف واؽبولنديوف مث أخَتا الفرنسيوف
ل لتنقص علي العامل أوربا يف موجة صليبية عاتية مزودة بتفوؽ عسكري ىائ

اإلسالمي اؼبًتامي األطراؼ اؼبوزع بُت قارات الدنيا القديبة ؿباولة أف تطبق فيو ما 



قبحت يف تطبيقو يف األندلس من ؿبو تاـ لإلسالـ وصحب ذلك طمع يف 
ثروات اؼبسلمُت وشره ال يزداد من كثرة النهب والسلب إال حدة وتفاقما وتوسلوا 

ىنة واػبدع حينا وبالسالح والقهر أحيانا عند ما نزؿ لتتحقيق أىدافهم باؼبدا
ـ كانوا يتقمصوف دوف التجار  1652الفرنسيوف علي سواحل السنغاؿ سنة 

وحاولوا إقامة عالقات ودية مع أىل البالد الذين صدقوا يف البداية أهنم جاءوا 
م ّٔا للتجارة ومدوا ؽبم يد اؼبساعددة فراحوا يتغلغلوف يف البالد حىت صارت ؽب

قوة فكشروا حينئذ عن أنيأّم وبدا للناس وجههم القبيح قاـ الشعب اؼبسلم 
بقيادة مشايخ الصوفية بالتصدي ؽبذا الوجود الطفيلي اؼبتسلط اؼبتبجح خاصة 

التثليث عن طريق أنو راح وبارب الدين واللغة العربية ووباوؿ قهرا نشر ديانة 
وش واألساطيل وبذؿ الفرنسيوف قصارى القساوسة واؼببشرين اؼبدعومُت بقوة اعبي

جهدىم يف تلك الغايات ولكن أقاـ اهلل ؽبم من رجاؿ األمة من وقفوا يف وجو 
ىجمتهم اإلغبادية الشريرة فحاربوىم بالسالح علي الرغم من تفوؽ سالح 

.وبذلوا دماءىم رخيصة يف الدفاع عن اإلسالـالعدو الكبَت   
جانبا من تلك " ية يف القارة األفريقيةأضواء علي الطرؽ الصوف"يصور كتاب 
قامت الطرؽ الصوفية يف القارة األفريقية بدور كبَت يف آّاؿ : الصورة فيقوؿ

السياسي والعسكري وتصدت بعنف للموجة االستعمارية اليت اجتاحت العامل 
اإلسالمي وكانت القارة األفريقية منذ مطلع العصور اغبديثة وبعد طرد اؼبسلمُت 

ـ ىدفا للدوؿ اؼبسيحية لضرب اؼبسلمُت ونشر  1492ندلس يف عاـ من األ
الثقافة اؼبسيحية يف القارة ورصدرت البابوية مبالغ ضخمة وشجعت اغبكاـ 



واؼبلوؾ علي التصدي للدين اغبنيف وشهدت سواحل أفريقيا يف القرف السادس 
الطرؽ  عشر موجات متالحقة من الصراع بُت اإلسالـ واؼبسيحية ولذا وجدنا أف

اعبازولية والشاذلية والتيجانية والقادرية والسنوسية لعبت الدور الكبَت يف التصدي 
ؽبذه اغبركات افستعمارية ومن يطالع تاريخ أفريقيا يف العصر اغبديث وحىت يومنا 
ىذا هبد أف رجاؿ الطرؽ الصوفية قد تصدوا لالستعمار واؼبستعمرين ووقفوا ؽبم 

مراحل كشف القارة وكل ما اكتشف األوربيوف منطقة  باؼبرصاد يف كل مرحلة من
نشر الديانة اؼبسيحية ّٔا كاف اؼبسلموف من رجاؿ جديدة من القارة وحاولوا 

الطرؽ الصوفية ينافسوهنم ويتصدوف حملاوالهتم بل ويف كثَت من اؼبناطق أغلق 
اؼبسلموف الباب أماـ ىذه التحركات اؼبسيحية وقاموا بدور كبَت يف ربويل 

السكاف الوثنيُت إيل الدين اإلسالمي وأقاموا دويالت إسالمية بعد إعالف اعبهاد 
ىنا وىناؾ وصارت القارة األفريقية يف القرف التاسع عشر عبارة عن خلية عمل 
متصل من اعبهاد سواء يف الشماؿ أو الغرب أو الشرؽ والتقى اؼبصلحوف من 

ت حبـز وعـز وكانت ذباىد رجاؿ الطرؽ الصوفية اليت أدت دورا رائدا ووقف
بالسيف والقلم تنصر الدين وذبمع األتباع وتؤسس الدوؿ مث تواجو جحافل 

األوربيُت الذين انطلقوا يف موجات متصلة ّٔدؼ استعمار القارة ونشر اغبضارة 
األوربية ّٔا ولوال وقوؼ الطرؽ الصوفية أماـ ىذه اؼبوجات االستعمارية لتغَتت 

لدين اإلسالمي منكمشا فقط يف جيوب صغَتة منها لكن صورة القارة وألصبح ا
الصويف ساعد علي الصمود حبـز أماـ رجاؿ التبشَت األورويب وتاريخ ىذا الدور 

أفريقيا حافل بالبطوالت اإلسالمية اليت عرضت الدماء رخيصة من أجل الدفاع 



يف  عن ىذا الدين اغبنيف ومن مشايخ الصوفية من مل يرفعوا سيفا وال بندقية
وجو أعداء اهلل ولكنهم راحوا يف ثبات عظيم يشيدوف بناء اإلسالـ يف القلوب 

ويوسعوف رقعتو يبنوف قالعا من اإليباف واليقُت فكانوا أشد وقعا علي الكفار فبن 
حاربوىم بالسالح وكانوا أعظم أثرا يف حياة األمة ألهنم عملوا ليل هنار علي 

.اهلل: تسليحها بالسالح الذي ال يقهر  
ولقد صدؽ إمامنا الشبلي رضي اهلل عنو عند ما سئل عن قوؿ النيب صلي اهلل 

فقاؿ سيفو اهلل أما ذو الفقار فهو قطعة " جعل رزقي ربت سيفي"عليو وسلم 
من ىؤالء كاف الشيخ سيدي أضبد دبب الذي ( 375/ 10اغبلية )من حديد 

.سوؼ نسعد بصحبتو من اآلف إيل هناية ىذا الكتاب  
*** 

من ىجرة سيد  1271ؿبمد بن ؿبمد بن حبيب اهلل البكي، ود يف سنة ىو 
من ميالد السيد اؼبسيح  1853الكائنات صلي اهلل عليو وسلم اؼبوافقة لسنة 

اليت أسسها جده، وأسرتو أسرة عريقة مشهورة " امبكي"عليو السالـ يف قرية 
دريس العلـو بالعلم فقد كاف جده عاؼبا وفقيها وكذلك كاف أبوه الذي عمل بت

".لتجور"الشرعية وعمل قاضيا ومستشارا لدى اؼبلك   
العامل واؼبفسر الكبَت، الذي توىل ربفيظو منذ فطامو أوكل والده شئونو إيل عمو 

.القرآف الكرًن حىت ختمو يف سن مبكرة جدا  
وبعد وفاة عمو سّلمو والده إيل شيوخ مربزين يف العلم، منهم خالو، وكاف والده 

ليمو أيضا حىت إذا ما بلغ مبلغ الشباب كاف قد حّصل من العلـو قسطا  يتوىل تع



ومع ذلك تاقت نفسو إيل الرحلة يف طلب العلم ولقاء الشيوخ، . كبَتا فاؽ أقرانو
فبدأ سياحتو يف ربوع السنغاؿ وموريتانيا ؽبذه الغاية وسيجيء عما قليل ػ إف شاء 

.عارفُتاهلل ػ اغبديث عن بعض من لقي من اؼبشايخ وال  
:تفوقو في العلم  

يف ىذا اعبو العلمي الراقي نشأ سيدي أضبد دبب وترعرع حىت برع يف ـبتلف 
العلـو الدينية والعربية براعة فائقة، وبدأ يف سن مبكرة يف التأليف والنظم، وكل ما 

ورسائل كاف باللغة العربية، واشتغل أيضا مع والده يف كتبو من كتب وأشعار 
..يف تلك الفًتة بعض الكتب تسهيال علي الطالبالتدريس، وصنف   

وىو نظم لكتاب لإلماـ السنوسي يف علم " مواىب القدوس"من مؤلفاتو 
عن كتاب لإلماـ " اعبوىر النفيس"التوحيد، كما نظم يف فقو العبادات كتاب 

الذي وضع فيو أىم مبادئ التصوؼ " مسالك اعبناف"األخضري، ونظم أيضا 
اؼبتصوفة الكبار مثل اإلماـ حجة اإلسالـ أيب حامد الغزايل يف  اليت تناولتها كتب

.، ولو منظومات أخرى يف ـبتلف العلـو الدينية واللغوية"إحياء علـو الدين"  
إف حسن الًتبية والتعليم إذا صاحبهما توفيق اهلل وعنايتو حدثت اؼبعجزة، وتفجر 

د دبب رضي اهلل عنو وىذا ما حدث مع شيخنا سيدي أضب.. اػبَت عيونا وأهنارا
.وأرضاه  

سيد : "منذ تلك الفًتة اؼببكرة من حياتو ذاع صيتو حىت أطلق عليو البعض لقب
وتوافد عليو طالب العلم والعلماء ينهلوف من معارفو، واشتهر أمره لدى  "العلماء

األمراء واؼبلوؾ، وأقبل عليو عواـ الناس إقباال شديدا، وانتفع كثَتوف دبؤلفاتو اليت 



ضمنت أفكار الشيخ ودعوتو اإلصالحية، حيث تناوؿ بالنقد والتوجيو بعض ما ت
يسود آّتمع من فبارسات ومعتقدات وكذا ما يرتكبو اؼبلوؾ واألمراء من مظامل 

..يف حق الناس، خاصة الفقراء  
اإلسالـ والتمسك بأىدابو، لقد ربط الدين باغبياة ربطا أيقظ يف الناس ؿببة 

لشيخ الشاب التقي النقي الطاىر ىو قائدىم اؼبوعود فازدادوا وأدركوا أف ىذا ا
التفافا حولو وإقباال عليو وازبذوا من قصائده يف الدعاء واؼبناجاة ومديح 
اؼبصطفى والصالة عليو مادة هبتمعوف حولو ويتقربوف إيل اهلل بإنشادىا 

..ويستمدوف يف ىذه آّالس قوة ونشاطا، وسبتلئ قلؤّم ؿببة وحنانا  
وقد تشجع كثَت من العواـ علي طلب العلم عند ما نظم الشيخ مبادئو يف 

قصائد سهلة ربفظ ويتغٌت ّٔا، وكاف طلب العلم قبل ذلك قاصرا علي أبناء 
.الشيوخ والقضاة  

 رفض الدنيا
عند ما تويف والده كاف شيخنا يف حوايل الثالثُت من عمره، وكاف والده يرجو أف  

من بعده، لذلك واله كتابة الرسائل " لتجور"بالط اؼبلك يتوىل ولده مناصبو يف 
.والرد عليها باإلضافة إيل عملو يف التدريس  

ولكنو رفض " مبارؾ" وبالفعل عرض عليو اؼبلك منصب والده كقاض وإماـ ؼبدينة
:ىذا العرض مؤثرا حياة الزىد، ويف ذلك قاؿ شعرا  
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 وىػػو اؼبكػػوف مػا شػػػآ أي تكويػػن* وىػو اؼبعػيػن الػذي الشػيء يعجػػزه 

 
 فػذاؾ عيػب نفيػس ليػس ىبزيػػػٍت* إف كػػاف عيبػي زىػػد يف حطامهػػم 

 السياحة في طلب الشيوخ
إيل صحبة شيخ عارؼ مرب لسعيد حقا، ألف فضل ىذا الذي يوفقو اهلل  إف

الشيخ علي من يصحبو أعظم من فضل أمو وأبيو عليو، ومن أعظم فضال علي 
.ىا أنت وربك: اإلنساف من ذلك الذي يأخذ بيده خطوة خطوة حىت يقوؿ لو  

ىم لذلك كاف اؼبوفقوف يف كل زماف يف طلب دائم لشيوخ الصدؽ حىت يالزمو 
.ويتلقوا علي أيديهم الًتبية  

وقد بذؿ كثَت من أقطاب يف بداياهتم جهودا كبَتة، وقطعوا مسافات طويلة يف 
البحث عن الشيوخ حىت إف سيدي أبا اغبسن الشاذيل جاء من اؼبغرب إيل 

العراؽ حبثًا عن الشيخ، ويف العراؽ أخرب أف شيخو باؼبغرب، فعاد أدراجو إليو، 
بن مشيش رضي اهلل عنو قاء شيخو سيدي عبد السالـ حىت سبت سعادتو بل

.باؼبغرب" علم"جببل   



والقطب الكبَت سيدي أضبد بن إدريس رحل يف طلب الشيوخ بعد وفاة شيخو 
وفبا وجدت من اؼبنفعة يف خدمة : "سيدي عبد الوىاب التازي حىت إنو ليقوؿ

بة واحد اؼبشايخ كاف يل حرص عظيم، وكنت أظن أين ال أنقطع أبدا عن صح
".بعد واحد  

وغإلقباؿ علي الشيخ إقباؿ علي اهلل، وكلما كانت الرغبة يف الوصوؿ إيل اهلل 
.شديدة كلما ظهرت يف شدة البحث عن الشيخ  

ويبدوا أف شيخنا سيدي أضبد دبب كاف شديد االىتماـ ّٔذا األمر حىت إنو 
:يصف ػ فيما بعد ػ ىذا الدأب يف البحث باعبنوف حيث يقوؿ  

 يا من لو تبُت من أفعاؿ ؾبنوف* رِّا ومُقت ػِدرًا زْؿ بػ  رمًا مل ييا أك
وأما فعل آّنوف فهو : "ؿبمد البشَت امباكي فقاؿوقد بُت ىذا اؼبعٌت ابنو الشيخ 

".ذلك اعبوالف لطلب اؼبشايخ  
وعلي الرغم من طوؿ البحث وشدة اغبَتة بسبب عدـ العثور علي الشيخ الذي 

:علي الشيوخ، ويف ىذا يقوؿ يتو استمر يف حبثو ودورانوهبذبو إليو ويتوىل ترب  
ونييت التربؾ بالسادات* إمبا األعماؿ بالنيات   

:شيوخو  
اإلسالـ يف السنغاؿ وباقي بالد أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ىو التصوؼ،  

ال يعرفوف اإلسالـ إال من طريق اإلحساف، فهم لذلك أقوى اؼبسلمُت إيبانا، مل 
لط الغريب النصراين عليهم فيما أفلح فيو مع غَتىم من بالد اإلسالـ، يفلح التس

والطرؽ الصوفية الرئيسية يف تلك البالد ىي القادرية نسبة إيل سيدي عبد القادر 



ىػ والطريقة الشاذلية نسبة  إيل سيدي أبا اغبسن  561اعبيالين الذي تويف سنة 
انية نسبة إيل سيدي أضبد ىػ والطريقة التيج 593الشاذيل الذي تويف سنة 

.ىػ 1230سنة التيجاين الذي تويف   
وقد تنقل شيخنا بُت الطرؽ الثالثة يف رحلة سلوكو إيل اهلل، وقضى يف كل منها 

كبو شباين سنوات ناؿ خالؽبا من أنوار كل واحد من األقطاب الثالثة، ومن 
:علومهم وأسرارىم، لذلك يقوؿ  

 مشاىبي سيدي اعبيالين
عو التيجاينوالشاذيل م  

يف تلك الفًتة من حياتو اختلط بأىل الطرؽ اؼبوجودة، واتصل بكثَت من 
مشاىبها وارربل يف طلب اؼبزيد من العلم واؼبعرفة علي يد من اشتهر يف زمنو من 

:الشيوخ، منهم  
:الشيخ ؾبخت كل  

قد بلغت شهرتو اآلفاؽ، وكاف يبثل عش " ؾبخت كل"كاف القاضي والشاعر 
ة واألدب، قد ملك ناصية اللغة وأجاد يف نظم الشعر إجادة عظيمة اللغة العربي

..وذاعت قصائده  
اؼببكر، فرحل إليو ُشغف شيخنا سيدي أضبد دبب بلقائو والتلقي عنو منذ شبابو 

.والزمو وصحح لديو بعض منظوماتو األوىل يف الشعر  
قد نشأ مولعا بالعلم والثقافة منذ شبابو الباكر، و " ؾبخت كل"وكاف الشيخ 

حاد الذكاء فصيح اللساف، وال غرابة يف ذلك إذ أف أسرتو كانت متوقد الذىن 



فقيها يفد إليو الطالب من كل مكاف وتوىل أيضا مشهورة بذلك وكاف أبوه 
.منصب القضاء لدى أحد اؼبلوؾ  

منصب القضاء أيضا بعد أبيو، واتصل باؼبلوؾ ونظم يف الشعر " ؾبخت كل"ناؿ 
..رى كثَتةأيضا يف أغراض أخ  

اسم إقليم يف " )كيور"ما رأيت يف : "وصفو الشيخ سعد أبيو الشنقيطي بقولو
،"ؾبخت كل"أعلم من القاضي ( السنغاؿ  

وكاف الشيخ سعد صديقا ضبيما لو، وكاف قادريا، ومع ذلك ظل الشيخ ؾبخت  
كل سنوات طويلة دوف أف يأخذ بأي طريقة صوفية، وكاف قد صاحب أيضا 

ويت بطل اعبهاد ضد الفرنسيُت فًتة من الزمن، ومع ذلك مل يأخذ اغباج عمر الف
عنو الطريقة التيجانية، حىت كاف فيما بعد عند ما أخذىا عن أحد اؼبشايخ، 

.ونظم عدىا أشعارا يف مدح سيدي أضبد التيجاين مؤسس الطريقة  
ـ وىي نفس السنة اليت عاد فيها 1902يف سنة " ؾبخت كل"تويف الشيخ 

د دبب من منفاه، وكاف ؿببا للشيخ وقد وصفو يف رسالة أرسلها إليو الشيخ أضب
:بقولو  

تارؾ الناسب مٍت ألضبد دب  
 غَت اإللو فأمسى سيد التاس

ومن قصائده ما كاف فبنوعا من التداوؿ أياـ االستعمار الفرنسي ألنو كاف يهاصبو 
حضارة ويستخف بشئونو وال يرى قيمة حقيقة إال لإلسالـ وثقافة اإلسالـ و 

.اإلسالـ، منها ىذه األبيات وىي طريفة وعميقة معا  



 اهلل اعلم إين مل أكن أبدا               
 ور أىوى أناسا أحييهم ببس

 وكبتُت لدي وال               وماكمندا
 يعافَتونل إال سك وال كلسر 

 وال تالير والفنًتمر معهم
 نازيرقائدىم إال خر  كبال

 تاش أتاف بينهم هنقوىم جح
 كتورأحدقوا لتداويهم بد  إذ

 خرجوا فلناأ ضبدا إذا ما النصارى
 ىم لديار الدين تعمَتمن بعد

 :الشيخ محمد اليدالي
ىو أحد العلماء األعالـ، قيل إنو أحد األربعة الذين مل يبلغ مبلغهم أحد يف 

وكاف مشهورا بالفهم واغبفظ ( موريتانيا)شنقيظ : العلم يف بلد العلم والعلماء
الح، وبلغ من سعة اطالعو أنو قاؿ عن نفسو إنو قرأ صبيع كتب العلم إال  والص

 .كتابُت
الشاذلية ومارس حياة  وأخذ التصوؼ عن الطريقة الناصرية باؼبغرب وىي فرع من

التصوؼ بروحانية عالية واشتهرت لو كرامات وأحواؿ سنية، وقد تناوؿ سَتتو نفر 
النجم الثاقب يف بعض "، مثل كتاب من الكتاب مبينُت ىذه اعبوانب من حياتو



" كرامات أولياء تشمش"للنابغة الغالوي وكتاب " ما لليدايل من مناقب
 ..وغَتىا

القطب الويل آّدد ذي التواليف : "وصفو النابغة الغالوي يف مقدمة كتابو بقولو
 ".اؼبفيدة والكرامات العديدة

االت، من تفسَت وفقو صنف الشيخ اليدايل العديد من اؼبصنفات يف ـبتلف آّ
 ..وسَتة وتاريخ إيل غَت ذلكوعقائد وتصوؼ 

أما عن الشعر فقد كاف شاعرا ؾبيدا نظم قصائده يف أغراض عديدة إال أف أنبها 
وأشهرىا ما كاف يف مدح النيب صلي اهلل عليو وسلم، ومن أشهر ما نظم يف ذلك 

فاؿ يف الكتاتيب وبلغ من اليت كانت ػ وال تزاؿ رُبفَّظ لألط" صالة ريب"قصيدتو 
: إقباؿ الناس عليها وذيوع شهرهتا أف قاـ الشيخ بعمل شرح ؽبا يف كتاب أظباه

حيث اسًتسل يف عشق ػ يف عرض صفات الرسوؿ " اؼبريب علي شرح صالة ريب"
 :ومطلع القصيدة.. صلي اهلل عليو وسلم وآياتو ومعجزاتو

 صالة ريب مع السالـ
 علي حبييب خَت األناـ

 ي الشَّفوؼ داين الُقطوؼباد
 بر عطوؼ ليث نباـ

 ذاؾ النيب اؽبامشي
 ذاؾ العلي اؽبادي التهاـ
 ذاؾ الرفيع الغوث اؼبنيع



 ذاؾ الشفيع يـو القياـ
 عُت اعبماؿعُت الكماؿ 

 قطب اعبالؿ قطب الكراـ
 :وىبتمها بقولو

 يا من حباه دبا حباه
 مث اصطفاه ىب يل مرامي
 رب امح عٍت ما كاف مٍت

 فإين بك اعتصامي سوءا
 وحط ذنيب وأحي قليب
 فأنت ريب ؿبيي العظاـ

 كفر ذنويب واسًت عيويب
 واكشف كرويب واغفر أثامي

 حقق منانا فيك امتنانا
 واغفر خنانا بذا اإلماـ
 قنا الباليا وافتح لنا يا

 جم العطايا سبل السالـ
 وارزؽ لنا يا باري الربايا
 عند اؼبنايا حسن اػبتاـ

*** 



أحد ملوؾ العرب يف موريتانيا، " ابن ىيب"الشيخ اليدايل كاف عند ف يروي أ
وكاف عنده شعراء يبدحونو ويبجدونو يف قصائدىم، فأعجبتو قصيدة منها فقلبها 

وكاف جبارا من " ابن ىيب"فلما علم ذلك . يف مدح النيب صلي اهلل عليو وسلم
عما بلغو قاؿ لو اعببابرة غضب غضبا شديدا وأرسل يستدعيو إليو، فلما سألو 

فأسقط يف يد ابن ىيب ومل وبر . فيمن ىو خَت منك( أي الشعر)قلبتو : الشيخ
 .جوابا وسكن غضبو

من ىجرة اؼبصطفى  1166تويف الشيخ ؿبمد اليدايل ػ رضي اهلل عنو ػ سنة 
من ميالد اؼبسيح عليو السالـ، وكانت  1753صلي اهلل عليو وسلم اؼبوافق سنة 

 ".الذىب اإلبريز علي كتاب اهلل العزيز: "ابو اعبليل يف التفسَتكتوفاتو وىو ىبتم  
 :الشيخ سيديا بابا

 :بقولو" الوسيط يف أدباء شنقيط"وصفو صاحب 
وما ذا أقوؿ يف ىو العلم الذي رفع علي أىل قطره، واستظل بو أىل دىره، "

شبابو استغل الشيخ سيديا يف " رجل اتُّفق علي أنو مل يظهر مثلو يف تلك البالد
بالعلـو وبرع فيها، والـز الشيخ حـر بن عبد اعبليل العلوي وكاف يتفاىن يف 

خدمتو، وتذكر لو يف ذلك طريفة تذكرنا خبدمة سيدي أضبد بن إدريس لشيخو 
عبد الوىاب التازي حُت كاف يقوؿ لتالمذتو اشتقنا لفاكهة بلد كذا، فكانوا 

سيدي أضبد، فإنو يقـو علي الفور  اللقد كرب الشيخ فيتكلم دبثل ىذا، إ: يقولوف
فإذا ما جاء إليو مستأذنا يف السفر  الشيخ طلبوإلحضار فيأخذ أىبتو للسفر 

أمرنا ىذا جد، فمن أعطى اعبّد .. يا ضبد: "ومقبال يده قاؿ لو الشيخ يف أذنو



فبا يبكن مراجعتو يف اعبزء !! يُعطى اعبّد، فبلغ سيدي أضبد بن إدريس ما بلغ
 .اص بسيدي صاحل اعبعفريالسابق اػب

كذلك كاف الشيخ سيديا يفعل مع شيخو، ففي يـو أرسل الشيخ حـر إيل 
تالمذتو أف يذىب أحدىم إيل اؼباء ليسقى البقر ألف اػبادـ اؼبكلف بأمرىا غَت 

 ..فلم يقم من بينهم إال الشيخ سيدياموجود، 
ضوء النهار،  يقرأ الدروس يففلما رجع بالبقر بعد أف سقاه جلس مع زمالئو 

فأرسل إليهم الشيخ أف وبلب أحدىم البقر، فلم يقم إال الشيخ سيديا، مث رجع 
بعد أف حلب البقر، وجعل يقرأ الدروس حىت جاء أمر من الشيخ بأف وبضر 

 .أحدىم طعاما للضيوؼ النزلُت عنده، فلم يقم لذلك إال الشيخ سيديا
ه الشيخ حـر بن عبد ناؿ الشيخ سيديا من علـو وآداب شيخو عالمة عصر 

الكنيت الذي كاف من أفراد اعبليل حىت تضلع، مث شد الرحل إيل الشيخ اؼبختار 
 :وصفو الشيخ سيديا بقولو. عصره علما وصالحا ووالية

، فردين مبتدءا"  "جئتو وقد انتهيت من ربصيل العلـو
مو وبعد ستة أشهر مات الشيخ اؼبختار، فبقي عند ابنو اؼبعروؼ باػبليفة لقيا

وبرع يف معرفة  مقاـ أبيو، فالزمو عشرين سنة ىبدمو فيها حىت اكتمل حالو
الطريق وعلـو األسرار، وؼبا رجع إيل بلده استقبلو الناس دبا ىو أىل لو، واعًتفوا 

بفضلو وخضعوا لو، وأصبح بينهم كاؼبلك فال ىبالف أمره، وكاف مضرب األمثاؿ 
، ومل تزؿ الد عليو ويفرقها يف الناس، وبلغ من شأنو أنو  نيا تنثاؿيف اغبلم والكـر



أصبح حرما آمنا، يأوي إليو اػبائف فيجد األمن، يقوؿ أضبد بن األمُت 
 ":الوسيط يف تراجم أدباء شنقيط"الشنقيطي صاحب كتاب 

ومل يبض عليو يـو إال وعنده آالؼ من الناس، يطعمهم يكسوىم، ويقضي "
 .حد حاجة إال أعطاه إياىا بالغة ما بلغتصبيع مآرّٔم حىت لقي اهلل وال يسألو أ

وكاف تالمذتو يريدوف أف يقللوا من ذلك، فما أمكنهم وسألو يوما، شخص 
أعطوه اعبمل : فقاؿ . إنو غائب: فقالوا. أعطوه اغبمار الفالين: فقاؿ. ضبارا

وجاءه أحد أبناء . أعطوه إيانبا معا: فقاؿ. فقالوا إف اغبمار قد حضر. الفالين
ففعل ذلك ثالث . أعطاه صبيع ما يبلك من الدنيا، مث عاد إليو بعد مدةشيخو ف

 .مرات
وكاف يبلغو أف الطريق منقطع يف اعبهة الفالنية لعدـ عمارهتا فيحفر فيها اآلبار 

 ".وفضائلو أكثر من أف تذكر. ويبعث اؼبؤف الطائلة يقري اؼبارين
نهل من علومو ظل شيخنا سيدي أضبد دبب مالزما لشيخو الشيخ سيديا ي

ويستمد من أنواره حىت وقعت ىذه اغبادثة اليت قطعت الشيخ عن أستاذه وعن  
 .كل أستاذ بعده

من مكاهنم إيل مكاف سيديا تالمذتو وقومو بأف يرربلوا يف ذلك اليـو أمر الشيخ 
آخر ؼبصلحة رعي اؼباشية، لكن سيدي أضبد دبب مل تبد عليو آثار االستعداد 

، فلما طاؿ عليهم أمر تأخر الشيخ عن االررباؿ قاؿ لو للرحيل مع الباقُت
 :أحدىم



أىكذا يفعل اؼبريدوف مع أشياخهم؟ فقاؿ : ػ أيها الشيخ أنت أعلم منا فنسألك
 :لو الشيخ سيدي أضبد دبب

 :ػ يأتيك اعبواب إف شاء اهلل تعايل
 :وكتب لو علي رقعة

خ يل، وحراـ علي أف إين لست بتلميذ لكم، والشيخ سيديا يعلم أنو ليس بشي" 
أتعلق بأحد علي وجو األرض، وذلك ليس بازدراء للمشايخ مٍت وال استحقارا 

إمبا ذلك من وجو أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم أقبل علي يربيٍت ؽبم، 
 ".ػ عليو الصالة والسالـ ويرقيٍت ووبّرـ علي اإلدبار عنو

 فما حقيقة ىذا األمر؟
 .بنا أف نرجع إيل الوراء قليال لنستجلي خربه إف لذلك قصة وأحداثا وبسن

*** 
 عطاء بعد عطاء

سبق أف ذكرنا أف الشيخ أضبد دبب ػ رضي اهلل عنو ػ أمضى حوايل ثالث سنوات 
يف كل طريقة من الطري الثالثة اؼبعروفة آنذاؾ وىي القادرية والشاذلية والتيجانية، 

 هتتز صورة الطريقة أو ويف تنقلو من طريقة إيل أخرى ومن شيخ إيل شيخ مل
طرفة عُت، بل كاف ؿببا لألقطاب أصحاب الطرؽ ومؤسسيها، شيخها يف نظره 

معظما ؽبم، عارفا بقدرىم، فارتفع فوؽ ما يقع فيو كثَت من أبناء الطريق حُت 
. يصل ّٔم تعلقهم بشيوخهم وبطريقتهم إيل اغبط من الطرؽ األخرى ومشاىبها

قدير أف يعايف منها أىل التصوؼ، فاألولياء أحباب وىذه آفة نسأؿ اهلل العلي ال



اهلل وأصفياؤه، حبهم يدين من باب اهلل، وإحساف الظن ّٔم وتوفَتىم والتقرب 
 .إليهم يقرب من حضرة الرب اعبليل

يقوؿ ػ رضي اهلل عنو ػ . وكاف شيخنا ػ سيدي أضبد دبب ػ خَت قدوة يف ىذا األمر
 :يف إحدى قصائده
 يالينمشاىبي سيدنا اعب

 والشاذيل معو التيجاين
فلما كاف شيخنا ػ يف مرحلة التكوين ػ قد دخل ساحات األقطاب باحملبة واألدب 

. عطاء بعد عطاء.. والتوقَت فتح اهلل عليو من أبواب العطاء ما هبل عن الوصف
 .يرزؽ من يشاء بغَت حسابواهلل 

 :أوؿ عطاء يف ىذا آّاؿ عرب عنو شيخنا بقولو
 لك كل جامعملكٍت اؼبا

 وكل مسجد مٌت آّامع
يقصد ّٔا الطرؽ اليت كاف قد التزمها واحدة بعد األخرى وىي " آّامع"وكلمة 

القادرية والشاذلية والتيجانية، لقد بّلغو اهلل مراتب ىؤالء األقطاب الثالثة، صبعها 
.. وملك اؼبلوؾ إذا وىب. لو يف عطاء وىي من يد الكرًن ذي اؼبلك واؼبلكوت

 !تسألن عن السبب ال
 :فراح سيدي أضبد دبب يناجي مواله شكرا  قائال

 و رضػواف الػذي أعالنػيعلي* اؽ بو اعبيالين دت ما فيل ق
 فػاؽ خبدمػة النيب جد اغبسػن* ن اغبسو دت ما بو أبقػ إيل



  باؼبرجػػػػافاؽ وكنت يلفػ*  و التيجاين دبا بت يلسبم
 وسلمالصلة بسيد األنبياء صلي اهلل عليو 

أما العطاء الثاين فهو أجل وأعظم، لقد صولو اهلل بسيد األنبياء صلي اهلل عليو 
أعظم بو من شرؼ . وسلم يتلقى منو مباشرة، ويلـز باب خدمتو طوؿ اغبياة

 .وإكراـ ّٔا من رتبة
لقد تشرؼ خبدمة اؼبصطفى صلي اهلل عليو وسلم رجاؿ جعلهم اهلل من خَتة 

الك وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهما، نالوا أىل األرض، منهم أنس بن م
خبدمتو صلي اهلل عليو وسلم فوؽ السعادة سعادة، وفوؽ الفوز فوزا، وفوؽ النعيم 

 .أبدا ينقضينعيما ال 
ىذا مقاـ تشرئب إليو أبصار العارفُت، وتتطلع إليو نبم أىل اهلل، فهذا الشيخ 

علي خدمتو للحبيب صلي اهلل يوسف النبهاين العارؼ الكبَت يغبط ابن مسعود 
عليو وسلم إذ اختص حبمل نعل النيب صلي اهلل عليو وسلم وعصاه، ويبشي 
 :أمامو حىت هبلسو يف ؾبلسو، فقاؿ النبهاين ؿباوال اللحاؽ بركب أىل السعادة

 س ِعد  ابُن مسعوٍد خبدمة نعِلو
 وأنا السعيُد خبدميت ؼبثاؽبا

عطاه اهلل فوؽ ما طلب، تويل النيب صلي سيدي أضبد دبب فاقت رتبتو الرتب، وأ
اهلل عليو وسلم تربيتو بنفسو، وأعطاه يف اليقظة ال يف اؼبناـ الورد الذي سيلتـز بو 

أتباع الشيخ يف طريقة جديدة خاصة بو، تتوىل إصالح وذبديد طريق السلوؾ إيل 
 :ويف ذلك يقوؿ. اهلل



 باؼبصطفى يل بٍت القدوس مدرسة
 والكبدهل ّٔا يزوؿ األذى واعب

فلما أشرؽ نور اؼبصطفى علي قلبو زىد فيما سواه، بل زىد يف الدنيا وما فيها، 
 :فقاؿ

 زىدين طلوع مشس يف النظر
 إيل النجـو يف السماء والقمر

 زىدتٍت خدمتو اؼبرضية
 يف خدمة اؼبلوؾ للهدية

 مل يعد لو شغل إال باغببيب صلي اهلل عليو وسلم، ومن اشتغل باغببيب صلي اهلل
 ..عليو وسلم أصلح اهلل بو الكوف، وبسط لو قلوب العباد ربت قدميو

يشكر شيخنا ربو جل وعال بذكر نعمائو وفضلو إذ أعطاه مقاماف شاىقتاف 
مقاـ اػبدمة ومقاـ اؼبدح لسيد الثقلُت صلي اهلل عليو وسلم، ويف : عظيمتاف

 :ذلك يقوؿ
 يل قدت ما زحزح عن الدنس

 صرت خدًن اؼبصطفى مثل أنس
 ملكتٍت وقدت يل إحسانا

 ورثت يف مدح  النيب حسانا
 ويتكلم شيخنا عن بيع بايعها رسوؿ اهلل صلي الو عليو وسلم فيقوؿ

 أبايع اليـو الرسوؿ اؼبصطفى



 خبدمة وأسأؿ اهلل الوفا
 أعاىد اهلل علي أخذ الكتاب

 خبدمة للمصطفى باب الصواب
 أحق صبلة الورى خبدميت
 ةبالنظم والنثر رسوؿ الرضب

 ومىت كانت؟! فما ىي ىذه البيعة؟
*** 

 يا أيام العسر والشدة
 كم لك علي أمة الحبيب من أياد؟

رأينا يف صفحات سابقة كيف النقض القراصنة آّرموف علي بالد اإلسالـ يف 
غرب أفريقيا، وكيف أرادوا ربت  شعار الصليب أف يطمسوا نور اهلل، ولكن 

 .، ويفتدونو حبياهتمىيهات فلإلسالـ رجاؿ يقوموف بنصره
اختار شيخنا يف جهاده لقوى الشرؾ اؼبتسلطة طريق السالـ، والعمل علي تربية 

إف الطرؽ إيل اهلل بعدد أنفاس : الرجاؿ، ومشايخ الطريق منذ األزؿ يقولوف
فمن جاىد يف اهلل باغبرب وصل، اؼبهم أف تكوف الغاية ىي اهلل، وال . اػبالئق

 .شيء سوى اهلل
وشيوخ وصبياف سقطوا يف ساحات الوغى، ورووا أرض اإلسالـ  كم من رجاؿ

بدمائهم، وكم من نساء ىتكت أعراضهن يف اهلل، وكم من أبرياء قتلوا بغَت جريرة 
وقبائل تشردت يف آفاؽ األرض، وكم من فار بدينو مات ارتكبوىا، وكم من أسر 



وكم .. ظلمةعطشا يف الصحراء القاحلة، أو قتلو وحش أو ىامة يف الغابات اؼب
من رجاؿ ونساء وأطفاؿ ضبلوا قصرا يف سالسل اغبديد ليباعوا عبيدا يف بالد 

 ..الكفر
حىت من اختاروا طريق اؼبساؼبة كشيخنا سيدي أضبد دبب مل يسلموا من أذى 

 .العدو وطغيانو
*** 

الذين وصفوا الشيخ سواء كانوا من أعدائو أو من أحبائو اتفقوا علي أنو كاف يبيل 
التأمل والعبادة، قد زىد يف الدنيا وظبا ّٔمتو عن االشتغاؿ ّٔا عن ربو، إيل 

 لذلك كاف يبحث عن األماف والسالـ،
وردبا أحب وردبا أحب أف ىبلو بربو فما سبكن من ذلك لكثرة الواردين عليو 

 .الالئذين جبنابو الذين وجدوا فيو ما طاؿ حبثهم عنو وسعيهم إليو
و الدنيا راغمة، سبثل ىذا يف أروع صورة يف ذلك لقد طلب اهلل وحده، فأتت

اإلقباؿ اؼبنقطع النظَت من الناس عليو، يفدوف إليو زرافات ووحدانا حىت ضاقت 
اليت أصبحت " طوبا"ّٔم األرض، فخرج إيل الربية واختار موقعا ليبٍت فيو مدينة 

ألرواح فيما بعد من أكرب مندف غرب أفريقيا، وأصبحت بعد مكة واؼبدينة قبلة 
 متبعي طريقتو،" اؼبريدين"اؼباليُت من 

رأى الناس فيو ظبات الوالية، وعالمات التأييد اإلؽبي، فأقبلوا عليو وتكاثروا حولو 
فبا أثار حفيظة السلطات الفرنسية، فسعت بكل وسيلة لصرؼ الناس عنو دوف 

جدوى، فكانت الفرصة الساكبة عند ما تقدـ بعض ضعاؼ النفوس إيل 



بوشاية كاذبة يف حق الشيخ مفادىا أنو هبمع  األسلحة استعدادا ُت الفرنسي
 .إلعالف اعبهاد ضدىم

فتم القبض علي الشيخ وؿباكمتو واغبكم عليو بالنفي إيل جابوف حيث أمضى 
يف منفاه شباين سنوات إال قليال، مث رجع إيل وطنو وبد سبعة أشهر مت نفيو مرة 

تناىز سبع سنوات، رجع بعدىا إيل أرض أخرى إيل موريتانيا ليبقى ّٔا مدة 
الوطن ؼبدة طبس سنوات، حيث أمر اغباكم الفرنسي بانتقالو إيل مقر إقامتو 

 .اليت أمضى فيها طبسة عشر عاما حىت لقي ربو" جوربل"اعبربية يف 
لكن ىذه اإلجراءات من التضييق علي شيخنا وؿباولة اإلضرار بو مل تزده إال قوة 

 :ؽ حُت يقوؿوثباتا، وىو الصاد
 درجيت تعلو وليست تنخفض

 خفض خفضومن كبا من الورى 
*** 

ىل خاؼ الشيخ من قوة البطش اليت ال عقل ؽبا وال أخالؽ؟ ىل خاؼ من 
أسلحتهم وأساطيلهم وجيوشهم؟ ىل خاؼ من أعواهنم وعمالئهم 

أمن من كل شيء، فهو يف األمن وجواسيسهم؟ حاش وكال، فمن خاؼ اهلل 
 !السجاف وقضباف اغبديديرفل مع وجود 

 :ىباطب الشيخ سجانيو ساخرا من ساخرا من ضالؽبم فيقوؿ
 يا صبلة قد ثلثوا بضالؽبم

 من مل يكن ولد لو أو والد



 أخرسبوين ناطقُت بأنٍت
 عبد اإللو وإنٍت ّٓاىد

 وظننتم أف اؼبدافع عندنا
 والكل منكم ذو قلي ووباسد

 ومقالكم حق فإين عبده
 اغبامد وخدًن عبد اهلل وىو

 ومقالكم إين أجاىد صادؽ
 إين لوجو اهلل جل أجاىد

 إين أجاىد بالعلـو وبالتقي 
 عبدا خديبا واؼبهيمن شاىد

 سيفي الذي يفري طلي من ثلثوا
 توحيده فهو اإللو الواحد

 ومدافعي الاليت ّٔا أنفي العدى
 ؤّا يفارقٍت عنيد قاصد

 ذكر حكيم أحكمت آياتو
 فبن يزحزح ما يريد اؼبارد

 أما رماحي فاألحاديث اليت
 وردت عن اؼباحي ونعم الوارد
 أما الفروع فأسهم قد حددت



 زوائدغبديثو إف الفروع 
 أما الذي يتجسس األسرار يل

 اجداؼبفتصوؼ صاؼ جاله 
إف ما ذكره الشيخ من أسلحة العلم والتقى ىي حبق أشد مضاء من ..نعم 

 دبدده الذي ال وبد وال ينفد، أسلحتهم ألف الذي يعرؼ ربو، ويتصل بو يبده اهلل
 :يصف ذلك موالنا الرب الكرًن بقولو

ال يزاؿ عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبو فإذا أحببتو كنت ظبعو الذي يسمع "
بو وبصره الذي يبصر بو، ويده اليت يبطش ّٔا ورجلو اليت يبشي ّٔا، ولئن سألٍت 

 ".ألعطينو ولئن استعاذ يب ألعيذنو
د مصداؽ ذلك يف حياة الشيخ يف الصفحات التالية، صفحة ولسوؼ سوؼ قب

 ..بعد صفحة
 :في المنفى

كاف " جابوف"ب السفينة الفرنسية اليت ستنقلو إيل منفاه يف ركب سيدي أضبد دب
دبفرده بُت أعدائو الذين ظنوا أهنم قد ملكوا أمره وىيمنوا عليو، فهل حقا فعلوا 

 ذلك؟
 م؟وىل كاف الشيخ حقا دبفرده وسطه

 ..ىذا ما بدا للعياف أما حقيقة األمر فال
 .وصور ىذا الدفاع ال وبصيها إال اهلل{ إف اهلل يدافع عن الذين آمنوا}



فهم يف توىل اهلل قلؤّم، { أال إف أولياء اهلل ال خوؼ عليهم وال ىم وبزنوف}
 .أمن جبوار رّٔم واثقوف يف اختياره ؿببوف لفعلو راضوف بقضائو وقدره

وحرب اهلل غَت حروب البشر، وانتقامو " يل وليا فقد آذنتو باغبرب من عادى"
فهو الرب، وكل الكوف لو من أعدائو يتناسب مع جالؿ قدره وعظيم سلطانو 
 .عبد، فأين العبد من الرب، وأين اؼبخلوؽ من اػبالق

 إف كاف ىذا ىو الشأف مع ويل اهلل سيدي أضبد دبب فأي بأس ىُبشى عليو منو؟
*** 

ا جاء وقت الصالة ػ أوؿ صالة علي السفينة ػ وأراد أف يصلي منعو قبطاهنا عند م
أرض مسيحية وال إذف لو يف أف يصلي بصالة اؼبسلمُت قائال لو إف ىذه السفينة 

 .عليها
فألقى الشيخ سجادتو علي اؼباء ووقف عليها وصلي حىت أمت صالتو دبرأى من 

دبب واليت رظبها الفنانوف وىي أشهر كرامات سيدي أضبد . ركاب السفينة
السنغاليوف يف لوحات عديدة ومع ذلك مل أجد ؽبا ذكرا يف من اؼبراجع اليت 

أتيحت يل سوى الكتاب اإلقبليزي الذي سبق ذكره، فهل أصبح اؼبسلموف اليـو 
يستحوف من ذكر كرامات أولياء اهلل اليت وىبها اهلل ؽبم عالمة علي صدقهم، 

 .اليت ما أبرزىا اهلل إال لُينتفع ّٔا، ولو شاء ألخفاىاوتثبيتا ألىل اإليباف؟ و 
لقد البدع كثَتوف منا بظن أف األسلوب أو اؼبنهج العلمي ىو الذي ينأى بنفسو 

 .عن ذكر الغيبيات



بالغيبيات زيادة يف العلم ألف ما علمو الناس وىذا من أعظم اػبطأ إذ أف اإليباف 
يشبو أف يكوف قطرة يف حبر، فتجاىل يف جنب ما مل يعلموا يف كل زماف ومكاف 

 .الغيبيات ىو اعبهل بعينو، نعوذ باهلل من اعبهل، ونعوذ باهلل من اإلصرار عليو
إف اؼبؤمن إذا عظم اهلل يف قلبو تضاءلت يف عينو األشياء، لذلك  كاف خالد بن 

يف اػبيل الوليد رضي اهلل عنو ينظر إيل اآلالؼ اؼبؤلفة من جنود األعداء 
 .ح والعتاد فال يبايل ّٔم وكأنو ينظر إيل الذبابوالسال

وشيخنا سيدي أضبد دبب مل يباؿ بأعدائو، ومل ير ؽبم خطرا، فقد أشرؽ نور اهلل 
 :يف قلبو، ورأى نصرتو وتأييده

 أسَت مع األبرار حُت أسَت
 وظن العدى أين ىناؾ أسَت

 لديهم اغًتابيظنونٍت وقت 
 مث هبور أسَتا والكل
 ري للشياطُت واؽبوىحيارى أسا

 وإين لرب العرش جل أسَت
 عابد رب الرب والبحر أسَت إيل

 ولست إيل الفجار قط أسَت
مالئكتو، أـ من  منهم أولئك األبرار الذين كانوا معو؟ أىم من أولياء اهلل أـ من

 األرواح الطاىرة؟
 !لقد وجد الصحبة اؼبؤنسة الناصرة وإف كانت خفيت عن أعُت غَته



خنا سيدي أضبد يثبت اهلل اؼبؤمنُت، ويرفع راية الدين، وتعتدؿ يف بأمثاؿ شي
فإف كانت الغلبة قد سبت ألىل الشرؾ علي أىل اإليباف . األرض اؼبوازين اغبق

فهذا ال يعٍت حباؿ من األحواؿ أف تعلوا قيم الغالبُت، فاإلسالـ عزيز وإف ذؿ 
 .أىلو، والكفر ذليل وإف عال أىلو

ي أقامو يف الناس، وكل ما سواه من موازين باطلة وسوؼ ىذا ميزاف اهلل الذ
يـو يفر اؼبرء .. يشهد علي بطالهنا يـو قريب أقرب إيل كل أحد من شراؾ نعلو

 ..من أخيو وأمو وأبيو
 :لذلك ال نتعجب عند ما نسمع قوؿ الشيخ وىو يف أيدي أعدائو يقوؿ

 كتبت يف البحر أين ال أمد يدي
 والطُتإيل النصارى عبيد اؼباؿ 

اليت سوؼ يقضي يف قفرىا معظم " مايببا"وؼبا نزؿ بقدميو إيل رصيف جزيرة 
سنوات اؼبنفى يلقى بنظره إيل البحر الذي سبخر فيو سفن أىل الشرؾ يبينا ومشاال 

وشرقا وغربا بعد أف ىزمت البحرية اإلسالمية وزاؿ سلطاهنا عن تلك البحار، 
 :فيقوؿ لو ـباطبا

 فربنا ال تثلث وحدأيا حبر 
 تعايل عن التثليث أكـر بو ربا

 يل اشهد بكوين عبد من يغفر الذنبا
 "ماينبا"وكوين خدًن اؼبصطفى حبر 

 يل اشهد بأين ال أداىن مشركا



 خليال حبيبا للذي كـر اعبنبا
 فكن ذا اضطراب مزبدا من ـبافة

 عبده صبا أينمن اهلل واشهد 
*** 
؟ أو أف ينالوا منو بأي شكل من ىل حاوؿ أعداؤه أف يقتلوه يف فًتة اؼبنفى

 األشكاؿ؟
ال شك يف ىذا، ألف ىذا األمر من سنن اهلل يف الكوف، فربنا جل وعال .. نعم

حاوؿ اليهود أف يقتلوا سيد الكائنات : ألصق بكل حق باطال يناىضو ووباربو
قتلو  يف بالسم وبإلقاء اغبجر عليو، وحاوؿ اؼبنافقوف  صلي اهلل عليو وسلم

 ..زوات، وحاوؿ مشركوا مكة ذلك أيضا مراراإحدى الغ
وال يزاؿ أولياء أمتنا . منو، حفظو وصانو ورفعو ونصره وأيدهولكن اهلل ما أمكنهم 

إيل يـو القيامة يغًتفوف من معُت سيد األنبياء صلوات اهلل وسالمو عليو يف كل 
 يـو كرامات وخوارؽ ىي أعظم دليل علي صدؽ نبوتو وعظيم قدره عند خالقو

 .ومواله
 وكلهم من رسوؿ اهلل ملتمس

 غرفا من البحر أو رشفا من الدًن
 :وصف الشيخ ؿباوالت األعداء النيل منو فقاؿ بلساف األقوى واألعلى

 عفوت عن األعداء طرا لوجو من
 نفاىم لغَتي سرمدا لست أدفع



 قبوت من فنت األعداء إذ قصدو
 ين باؼبدافع طرا والسكاكُت

 ذى لكمأتيت إذ واجهوين باأل
 الكل يف مثل السكاكُت ورضيتم

حيث  " دكار"قاؿ شيخنا ىذه األبيات دبجرد ما وطأت أقدامو أرض ميناء 
كانت صباىَت غفَتة من أتباعو وؿببيو يف انتظار قدومو، مستقبلة لو استقباال 

 .استقباؿ الظافر اؼبنصور.. حافال
 

 :المنحة في المحنة
ا آخر، فقد ترى الرجل يبكى وقلبو يرقص قد يكوف الظاىر شيئا، واغبقيقة شيئ

طربا، وقد تراه يف موطن تكرىو، وزباؼ أف توضع يف مثلو، بينما يكوف ىو فيو 
يف أسعد أوقاتو وأطيبها، واؼبثل الذي وبضرين يف ىذا اؼبقاـ ىو ما وقع لسيدي 

إبراىيم بن أدىم حُت كاف يف غزوة بالد الرـو يف شتاء قارص، ونزؿ من السماء 
يف فدخل أصحابو يف خيمة ؽبم وبقي ىو خارجها، وأرادوه أف يدخل كث  ثلج

فأيب، وأمضى ليلتو كلها ربت الثلج اؽباطل، ليس عليو إال فروه قد أدخل رأسو 
فلما انقضت الليلة وطلعت عليو باىتة من ..فيها، فكلما كثر عليو الثلج نفضو

يا أبا إسحاؽ، أي : الواوراء األفق خرج أصحابو من اػبيمة يتأففوف من الربد وق
 .نسأؿ اهلل أف ال يبتلينا بليلة أخرى مثلها! ليلة مرت بنا



فإذا بسيدي إبراىيم يفاجؤىم ّٔذه اإلجابة اليت ما توقعوىا قط، قاؿ ؽبم من 
 :خالؿ نظرتو اغباؼبة وقلبو اؼبشوؽ

 وكيف لنا بليلة أخرى مثلها؟
ربد والصقيع؟ إف من يراه أي شيء كاف فيو إبراىيم بن أدىم حىت أذىلو عن ال

واقفا طوؿ الليل ربت الثلج يشفق عليو، أما ىو فيشفق علي صبيع الناس الذين 
 .ال يذوقوف ما يذوؽ وال يروف ما يرى يف تلك اللحظة

 !ال إلو إال أنت.. يا واسع العطاء.. سبحانك يا ربنا
د بعيدة كاف ىذا شأف سيدي أضبد دبب ربت االعتقاؿ الفرنسي مث النفي إيل بال

وظروؼ قاسية لكن اهلل عوضو عن ذلك دبا ال نعرؼ كنهو سباما، ولكننا نستشفو 
 :من كالـ الشيخ حُت يقوؿ
 وأدخل اإللو يف قلوب من
 تسببوا يف نقلو ذاؾ الزمن
 إخراجو إيل البالد النائية

 وناؿ فيها فوؽ ظبع السارية
*** 

لقطار وىو يف استقل شيخنا ا 1895سبتمرب  19مع شروؽ هنار اػبميس 
 .اليت قضى ّٔا ليلة اعبمعة" دكار"طريقو إيل منفاه جبابوف إيل مدينة 

يف تلك الليلة كاف صائما يستعد لإلفطار ولصالة اؼبغرب عندما جاء إليو من 
يستدعيو من طرؼ الفرنسيُت، حيث ُوضع يف مكاف ُيستعاذ باهلل منو لشدة 



ليلتو تلك وبييها بالقياـ والصالة وارتفاع حرارتو وفظاعة رائحتو، فبات ظلمتو 
يصف األستاذ سيسي جوريت مؤلف كتاب . علي النيب صلي اهلل عليو وسلم

تلك الليلة البيضاء اؼبنَتة اليت "السنغاؿ والثقافة اإلسالمية تلك الليلة بقولو 
 "علي صفحة ذاكرتو بأحرؼ ذىبيةانطبعت ذكرياهتا 

 :البيعة
ن اهلل اؼبنحة، وأي منحة أعظم من معّية سيد يف ىذه احملنة تلقي سيدي أضبد م

 .اؼبرسلُت وخامت النبيُت وحبيب رب العاؼبُت
غريبة، بعيدا ؼبا ضُبل شخنا ػ وحيدا ػ إيل السفينة اليت سوؼ ربملو إيل بالد بعيدة 

عن أىلو ووطنو وأحبائو، ليكوف ربت تصرؼ أعدائو والشانئُت عليو، يف ىذه 
 .الشدة جاءتو البشرى

 الرضبن يف السفينة علمٍت
 بأنٍت خدًن ذي اؼبدينة

يف ذلك اليـو اؼبشهود امتددت يد القدرة إيل شيخنا مبايعة لو علي أمر عظيم؛ 
بيعة ثالثية اعبوانب، بُت الشيخ وبُت اهلل ورسولو حيث عاىدنبا علي االستغناء 

 برسوؿ اهلل عن سائر اؼبشايخ واألوراد، وعلي ربمل مشاؽ الدعوة والصرب علي
أذى األعداء، وعلي عدـ سفك الدماء يف األرض، وعلي عدـ اإلساءة إيل 

. أحد، وعدـ الظلم مطلقا، واالشتغاؿ خبدمة اؼبصطفى صلوات اهلل وسالمو عليو
 :ويف شأهنا قاؿ

 بايعتو علي عبادة لكا



 مث علي خدمتو لوجهك
بقها، جديدة يف حياة الشيخ اختلفت كثَتا عن كل ما س نقلوفكانت ىذه البيعة 

فكاف يومها يسمى يـو البيعة، وعامها عاـ البيعة، حىت إف الشيخ كاف يطلب 
 :من مريديو أف يبيزوا بُت ما كتب قبل البيعة وبعدىا، وحُت يقوؿ

 ".انو ما شتت يف قراءتك لقصائدي ذبده إف شاء اهلل"
 أما تلك اليت"يضع لذلك شرطا وىو أف يكوف ما تقرأ فبا كتبو بعد عاـ البيعة 

 ".قبلها فال
 واشهد يل عندؾ وعند اؼبأل: "حوؿ ىذه البيعة كتب يف بعض كتبو مناجيا ربو

األعلى بأين عبد وخليل وحبيب لك، وبأين خدًن وخليل وحبيب لو صلي اهلل 
 ".عليو وسلم

 :قاؿ الشيخ رضي اهلل عنو
 دلٍت اهلل علي ؿبمد

 وقادين ؿبمد للصمد
علي يد سيدنا رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم  فالعطاء من اهلل، والًتقي يف مراتبو

 :وقاؿ أيضا
 دلٍت اهلل علي الرسوؿ

 وىو عليو ووجدت سؤيل
إف اهلل : بقولوذلك شيخنا فباب اهلل الرسوؿ ػ كما قاؿ العارفوف، ووصف 

سبحانو وتعايل الباب، واؼبفتاح ىو رسوؿ اهلل، ال يبكن الوصوؿ إيل اهلل بغَت 



ويف ذلك يقوؿ . دنا ؿبمد صلي اهلل عليو وسلمواسطة عبده ومصطفاه سي
 :الشيخ

اإليباف واإلسالـ واإلحساف طريق رسوؿ اهلل والصحابة والتابعُت، ال يسلك "
الطريق أحد إال بربكاتو وإذنو، ألف الطريق وديعة لو صلي اهلل تعايل عليو وآلو 

 بغَت رسوؿ من طلب الوصوؿ إيل اهلل.. وسلم، والوديعة ال تؤخذ إال بإذف اؼبودع
 ..".اهلل فال يصل إيل اهلل

 ".ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل"وىذا بعينو ىو ربقيق كلمة التوحيد 
 باهلل آمنت ووجهي أسلم

 عبدا لو وللنيب أخدـ
 باهلل آمنت وبالقرآف

 وبرسوؿ اهلل بدء شأين
 دبدحي الدىر رسوؿ اهلل

 وبصاليت عليو جاىي
، انشغل فيهما معا بسيد اػبلق وحبيب الرب لقد قسم شيخنا السنة إيل نصفُت

صلي اهلل عليو وسلم، فجعل ستة أشهر للصالة عليو صلي اهلل عليو وسلم وستة 
 :أشهر ؼبدحو، ويف ذلك يقوؿ

 صالة ستة
 دبدح ستَّة
 تأتيو بتَّة



 مع ائتساء
احملـر وصفر وربيع أوؿ وربيع ثاف وصباد أوؿ وصباد ثاف : وستة شهور اؼبدح ىي

 :شار الشيخ إيل ىذا التحديد يف قولووقد أ
 مدح الرسوؿ الكرًن الباسط النجب

 من احملـر دين يل إيل رجب
*** 

لقد تفرد شيخنا سيدي أضبد دبب دبرتبة عالية يف مقاـ اػبدمة لسيد اػبلق صلي 
اهلل عليو وسلم، فالذين خدموا جنابو األظبى كثَتوف، ولكن الذين بلغوا فيو ما 

إف اهلل سبحانو وتعايل  د قليلوف، ويقوؿ يف إحدى قصائدهبلغ سيدي أضبد ج
 :جعلو أسٍت خدًن

 ملك العلي الباقي القدًن
 جعلٍت أسٍت خدًن

 ؼبن لو فضل يدـو
 وصانٍت يف خدـ

 :يقرر أف توفيق اهلل لو يف مقاـ اػبدمة فاؽ غَته من األكابر، فقاؿ
 من ظن أنو يكوف أبدا

 كخدميت بدا  دبايرضيو 
  اػبدًننفيت ظنو بأين

 دبا وىن عن مثلو كل خدًن



فقد وصل الشيخ، واستقر " من صرب علينا وصل إلينا: "وؼبا كانت القاعدة
 :واطمئن وناؿ اؼبٌت

 سعاديت بغَت ؿبو كتبت
 وكوين العبد اػبدًن قد ثبت

*** 
 :أىل بدر

صبع أحد مريدي الشيخ عددا من كراماتو وكشوفاتو يف جزء متوسط بعنواف 
 :احتوى كبو أربعُت كرامة وقاؿ يف مقدمتو(" البكية)ة يف اػبوارؽ اؼبنح اؼبسكي"
صبعت فيها ما صححت من خوارؽ شيخنا اػبدًن ػ رضي اهلل تعايل وأرضاه عنا "

بو ػ وكشوفاتو وكراماتو ما بدا يل أنا بنفسي منها، وما بلغٍت عن ثقة تاركا ما مل 
أف هبعلها عمال خالصا  أصحح وإف اشتهر وأمكن راجيا من اهلل تبارؾ وتعايل

لوجهو الكرًن، وأف تكوف سببا ؼبودة شيخنا لكل من جهلوا أمره من مسلمي 
زماننا واآلتُت بعدنا، وأف تزداد ّٔا ؿببة ؿببيو حبا يكسبهم عند اهلل رضوانو 

 .."األكرب
إحدى ىذه الكرامات خاصة بأىل بدر، وما أدراؾ ما أىل بدر؟ إف ألىل بدر 

سامية، وؽبم عند اهلل من الكرامة ما ال يعلم قدره إال ىو  يف اإلسالـ مكانة
سبحانو وتعايل، وقد ورد يف الصحيحُت أف حاطب بن أيب بلتعة ػ رضي اهلل عنو 
ػ ؼبا أفشى سر رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم لقريش استأذف عمر من النيب يف 

يك لعل اهلل قد إنو شهد بدرا، وما يدر : " قتلو، فقاؿ لو صلي اهلل عليو وسلم



 ".اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: اطلع علي أىل بدر فقاؿ
: وروى البخاري أف جربيل عليو السالـ جاء إيل النيب صلي اهلل عليو وسلم فقاؿ

: قاؿ. أو كلمة كبوىا" من أفضل اؼبسلمُت: "ما تعدونٍت أىل بدر فيكم؟ قاؿ
 .وكذلك من شهد بدرا من اؼبالئكة

موف عرب القروف بأىل بدر، وتوسلوا ّٔم إيل اهلل يف قضاء لذلك اىتم اؼبسل
.. اغبوائج، وتربكوا بذكر أظبائهم، وكتبوىا يف لوحات تعلق يف بيوهتم ومساجدىم
ويقابل أىل بدر من الصحابة أىل بدر من اؼبالئكة الذين نزلوا لعوهنم فكاف 

 .النصر وكانت البشرى
من اؼبالئكة ؼبن أجل الصحابة و من وإف كرامة سيدي أضبد دبب مع أىل بدر 

 .الكرامات، ىي وحدىا كافية لبياف مقاـ الشيخ وقدره عند ربو
 :يف مقاـ ذكر كراماتو" اؼبنح اؼبسكية"قاؿ صاحب 

 .ومنها قدـو أىل بدر عليو يف داره مرارا تكرارا
ىػ أنو ما كاد يناـ تلك الليلة لكثرة ورود  1341ذكر يف بعض ليايل صفر سنة 

توجو إيل اؼبكاف الفالين : ػ رضواف اهلل عليهم  ردبا يقاؿ لو تلك الليلة أىل بدر
انتقل إيل اؼبكاف الفالين فينتقل، مث يأتونو، : فتوجو إليو فيأتونو ىنالك مث يقاؿ لو

 ..".مث كذلك إيل ما شاء اهلل
الػػذين  )وبكػي لنػا مػن ظهػور أىػل بػدر للعسػكر ػ رضػي اهلل عنػو ػ ومنهػا مػا كػاف 

وذلػك أهنػم كػانوا يقومػوف كػل  ،وىػم مائتػاف وسػبعوف رجػال( ولوف حراسػتويتكانوا 
كعػػادة العسػػاكر وقضػػي   بيللتػػدر ليلػػة عنػػد انصػػداع الفجػػر إيل موضػػع اجتمػػاعهم 



اهلل ذات ليلػػة أهنػػم خرجػػوا قبػػل الفجػػر فلمػػا حصػػلوا يف البقعػػة واصػػطفوا ظهػػر ؽبػػم 
 لةمسػػدو امتػػوكػػل واحػػد مػػنهم عم ،جنػػد عظػػيم علػػي خيػػوؽبم وأرمػػاحهم وسػػيوفهم

فلما عاينوىم طاشت عقػوؽبم وكػادوا يطػَتوف خوفػا إال  وعرنينو كأصبععلي كتفيو 
وصػػار يرجػػع  ،أف قائػػدىم تثبػػت وذبلػػد وأشػػار إلػػيهم بالسػػكوف والتػػأين والسػػكوت

مواجهػػة العػػدو  (يف)إيل أف بلػػغ ّٔػػم أوؿ القريػػة واعبنػػد علػػي حػػاؽبم  قهقػػرىالّٔػػم 
فهػػدد القائػػد جيشػػو وأوعػػد مػػن  ،فغػػاب اعبنػػدفطلػػع الفجػػر  ،غػػَت ذاىبػػُت وال آتػػُت

وفشي اػبرب بُت أىػل الدولػة إال أهنػم كتمػوه عػن العامػة خوفػا  ،أفشى السر بالقتل
 .من أمر الشيخ

جزيػػػػرة غػػػػابوف }يف  1313أواخػػػػر رمضػػػػاف ( كانػػػػت) الواقعػػػػةأف ىػػػػذه  واؼبظنػػػػوف
 صػػلى بشػػػرذمة قليلػػػُت مػػػنحػػػُت  ولػػػذلك أخرجػػػوه مػػػن القريػػة يػػػـو الفطػػػر {ولػػربو ؿ

 :الناس ويف ىذه الواقعة يقوؿ الشيخ
 منهم ومالوا إيل السلم العدىم         وخاؼ إيل كبونا قد سارعوا مع خيوؽب

كػػاف قػػد وىػػذه القصػػة مل وبكهػػا الشػػيخ إيل أف أتػػاه رجػػل مػػن مريديػػو مػػن البحريػػة و 
بلغ تلك اعبزيرة فحكاىػا لػو نصػراين مػن أىػل تلػك اعبزيػرة بسػبب أهنمػا ربادثػا يف 

شيخ وعجائبو والنصراين يتعجب إيل أف قصها عليو فلمػا حكاىػا بػُت يػدي أمر ال
ذكػر  ..الشيخ واعبماعة ؿبدقوف بو وأنا من صبلتهم دعا الشػيخ بقصػيدة قاؽبػا قبػل

 (:وؿرْ بػ  منها لِ و )فيها مواضع الوقائع اليت بينو وبُت النصارى 
 من قاد يل ما غاب عن كل ويل    يسر يل اؼبٌت لدى لربوؿ       

 يل قاد أىل بدر األسودا



 من زحزح الواشي واغبسودا
يعٍت يسر لو يف تلك اعبزيػرة اؼبظلمػة القبيحػة الظػامل أىلهػا ظهػور أكػابر أوليػاء اهلل 

إذ وكاف األمػػػر كػػػذلك ،األبػػػرار أىػػػل بػػػدر إلرىػػػاب أعدائػػػو وحيلػػػولتهم بيػػػنهم وبينػػػو
خفيف عليو والرجوع ومن مث شرعوا يف الت ،ومالوا إيل مساؼبتو ..وا منو بسببهمخاف

وظهػػور أىػػل بػػدر ىكػػذا  .. ىػػػ1320بػػو بالتػػدريج عامػػا فعامػػا إيل أف رجػػع عػػاـ 
 .غاب عن كل ويل

ظهػػور أىػػل بػػدر لػػو ىنالػػك ال لقتػػل األعػػداء وال لقتػػاؽبم بػػل إلرىػػأّم وزبػػويفهم و 
لينتهػػوا عنػػو حػػىت يػػتمكن مػػن خدمػػة رسػػوؿ اهلل صػػلي اهلل عليػػو وسػػلم وأمانػػة اهلل 

وذلػك أف اهلل تبػارؾ وتعػايل قػاؿ ألىػل بػدر  (جيػوؿ)دىا عليهم يػـو تعايل اليت عق
إف عبػػدي ىػػذا وخػػدًن رسػػويل أخرجػػو الفجػػار فصػػار منفػػردا فاشػػهدوا بػػأين جعلتػػو 

فرين بأنػو ال يتوجػو إليػو عػدو اقبلنػا ورضػينا فاشػهد لنػا يػا ـبػزي الكػ :فقالوا .منكم
اهلل عليػػو وسػػلم وضػػرب  مث وادعػػو رسػػوؿ اهلل صػػلي ،دبػػا ال يليػػق إال وأخزينػػاه بػػك

ويف غػده  ،وكػاف يػـو السػبت .امش ال زبػش ضػررا مػا :عليو حجابا مانعا وقاؿ لو
 :مث شرع يف قصيدة ..يـو األحد شرع يف خدمة أىل بدر بنظم كاليواقيت

 وظن العدى أين ىناؾ أسَت          أسَت مع األبرار حُت أسَت          
إيل أنو يغيب مع أىػل بػدر وىػم اؼبقصػودوف يشَت رضي اهلل عنو يف ىذه القصيدة 

 .يف البيػػػت علػػػي رغػػػم مػػػن األعػػػداء الػػػذين ظنػػػوا أهنػػػم أسػػػروه "مػػػع األبػػػرار"بقولػػػو 
إذ مل يعلػم بػو أحػػد قبػل ذلػك ويف تلػك األمانػػة  ،وإشػارتو ىػذه مػن أصػػرح اػبػوارؽ

 :يقوؿ



 عليهم رضواف معلي القدر         عدين اهلل من أىل بدر                
 :اغبجاب والوداع يقوؿ الشيخ ويف

 عليو يف اآلؿ ومن وااله                ار صلي اهلل          وجعل اؼبخت
 ررلغلو قاؿ لو امش ال زبش امث * لو حجابا مانعا من الضرر

والظاىروف من أىل بدر ىنالك لألعداء ىم اؼبالئكة  ..كل ىذا أفادنيو الشيخ
 ".الشيخالذين شهدوا بدرا ال الصحابة قالو 

*** 
 :دعوة اإلصالح والتجديد

يبعث اهلل ؽبذه األمة علي رأس كل مائة : "قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم
فأشار ىذا اغبديث إيل أف أمر الدين قد " عاـ من هبدد للناس أمر دينهم

يضعف أو ينحرؼ بو أىل األىواء، فيبعث اهلل من عباده وأحبائو من يقوموف 
 .دبهاـ اإلصالح

وؼبا كاف التصوؼ ىو جوىر اإليباف، والقاطرة اليت تسحب وراءىا عربات الدين  
كلها، كاف دائما ؿبط اىتماـ العارفُت، يراقبوف أحوالو، ويسارعوف إيل تطهَت 

الذين يتخذوف منو مركبا ساحتو أوال بأوؿ من الكاذبُت والطفيليُت الذين 
 .للوصوؿ إيل حظوظ الدنيا وزخرفها الزائل

د التابعُت وأئمة التصوؼ يبقتوف الدنيا، ويبغّْضوهنا للناس حىت ال يغًتوا منذ عه
 .. ّٔا، من أمثاؿ اغبسن البصري وإبراىيم بن أدىم ومعروؼ الكرخي وغَتىم



ومن جاءوا بعدىم يف صبيع العصور أعملوا جهودىم يف معاعبة أمراض التصوؼ 
 .وجلها كانت تدور ػ أيضا ػ يف فلك حب الدنيا وطلبها

حب الدنيا يف زمن الشيخ أضبد دبب يف عدة مظاىر أصابت اغبياة الصوفية سبثل 
ومشايخ التصوؼ، منها التنافر والتحاسد بُت أبناء الطرؽ اؼبختلفة وكذلك بُت 

شيوخ ىذه الطرؽ، ومنها التظاىر بالزىد يف الدنيا بينما انطوت القلوب علي 
م قد كمل حاؽبم ووصلوا إيل ؿببتها وتعظيمها، ومنها ادعاء بعض الشيوخ أهن

واعبد ربك }: مرحلة اليقُت حيث أساءوا فهم قوؿ اهلل تعايل يف سورة اغبجر
ومنها .. فتوقفوا عن أداء الشعائر الدينية من صالة وصياـ{ حىت يأتيك اليقُت

ومنها االنشغاؿ بالًتىات عن .. أيضا جهل كثَت من مشايخ الطرؽ بأمور الدين
 ..آّاىدة واألعماؿ

ىذه وغَتىا آفات مل ىبل منها زماف وال مكاف، ولوال رجاؿ اهلل اؼبخلصُت 
وجهودىم يف اإلصالح ألكلت الدين كما تأكل اغبشائش الضارة الزروع يف 

 ..اغبقل إذا تركت ومل تستأصل
قاـ شيخنا طواؿ حياتو اؼبباركة جبهود يف ىذا السبيل كاف ؽبا أعظم األثر يف 

 ..الشوائبفريقيا من كثَت من تصفية التصوؼ يف غرب أ
 :وصرفو عنهم ويف ذلك يقوؿ. لقد رأي من أعماؿ شيوخ الطرؽ ما زىده فيهم

 إذ باف جهرا أمبا الشيوخ
 ىذا الزماف جلهم فخوخ

 وبعضهم يركن للتصدر



 إيل رياسة بال تسًت
 ومل يبيز بُت فرض وسنن

 وهبذب الورى ؼبوجب الفنت
 ويدعي الكماؿ والواليو

بكثرة الروايو يدىي الورى  
 وإف مدحت عنده شيخا سواه

 أغاظو غبسد وحب جاه
 وال يسره سوى انفراد

 بالذكر واؼبدح لدى العباد
 وبعضهم تراه ذا تعمم
 متوج الرأس مع التلثم

 تشبها بالرؤساء الصاغبُت
 من نبهم رضي اعبليل كل حُت

 ويذكر اهلل كثَتا بلساف
 وقلبو أدنس من كل جناف

فصد بوويظهر الزىد ومل ي  
 سوي اقتناص اؼباؿ فلتنتبو

وىكذا يبضي شيخنا يف كشف اؼبدعُت الذين ىم أضر علي الدين من أعدائو 
 .الظاىرين



 :ويقوؿ يف موضع آخر
 ويدعي البعض الوصوؿ تاركا

 عبادة حىت يصَت ىالكا
سوء الفهم ذالكوغرىم يف   

 ودنس اغبجا بغَت العلم
باليقُت" اليقُت"وفسروا لفظ   

جر بال موت وبُتيف آخر اغب  
إيل أف كلمة اليقُت يف آخر سورة اغبجر يفسره أيضا آيات والبيت األخَت يشَت 

 .{وكنا نكذب بيـو الدين حىت أتانا اليقُت}: اليت تقوؿ" اؼبدثر"سورة 
وقد عرؼ عن الشيخ ػ رضي اهلل عنو ػ تعظيمو لشعائر اهلل، فكاف ؿبافظا علي 

مهما كاف ينهى أتباعو عن تأدية أي عمل وكاف "الصلوات اػبمس مع اعبماعة، 
، وكاف إذا خالف تالميذه ىذه التعليمات سأؽبم عن نوعو يف أوقات الصالة

اؼبكاف الذي وصلوا إليو من العمل ساعة األذاف، فإذا حددوه أمرىم ّٔدـ الذي 
 ".بنوه منو وقت إقامة الصالة إيل منتهاىا

طرؽ أو اؼبمارسات الصوفية ىل فساد الشيوخ الظاىرين أو بعض ال.. ولكن
يقضي بأف ُيًتؾ طريق التصوؼ بالكلية؟ ىذا ما ال يقوؿ بو عاقل قط، والذي 

إف اهلل . يقوؿ ّٔذا أشبو دبن يقوؿ ببًت الرجل سباما إذا ما أصيبت القدـ بشوكة
تعايل خلق الداء وخلق معو الدواء، فكل آفة ؽبا عالج يطلب من أىلو والعاؼبُت 



وؼ وأمراضو ُيطلب عالجها من أىل التصوؼ العاؼبُت بو، وكاف بو، وآفات التص
 .سيدي أضبد دبب أحد أولئك جبدارة

حدث يف زمن الشيخ أف أحد الفقهاء ُسئل عما يفعلو من يريد التوبة وسلوؾ 
سبيل الرشاد فأجاب بأف األفضل لو أف يتوجو إيل مشايخ التعليم يأخذ منهم 

خ الذين ينتسبوف إيل التصوؼ والًتبية فإهنم يف ويقتدي ّٔم وال يتوجو إيل اؼبشاي
 .ىذا الزمن ناقصوف أو شيء من ىذا القبيل

فلما ُعرض ىذا األمر علي شيخنا سيدي أضبد دبب أجاب خبط يده علي ورقة 
 :ما نصو

 من راـ بالشيخ وصوال للفريد
 ناؿ الوصوؿ ليس ينحوه مريد

 :ويف كالـ الغوث أيب مدين عليو رضواف اهلل تعايل
ويف كالـ بعض األولياء " من مل يأخذ األدب من اؼبتأدبُت أفسد من تبعو"

إمبا يكوف اإلقتداء بويل دلك اهلل تعايل عليو : "األصفياء عليهم رضواف اهلل
وأطلعك علي ما أودعو من اػبصوصية لديو وطوي شهود بشريتو يف وجود 

 ".خصوصيتو فألقيت عليو القياد فسلك بك سبيل الرشاد
 ة األخيار عُت االنتفاعفصحب

 من مل يواصلهم حوي كل اندفاع
صحبة أولياء اهلل تعايل وبصل ّٔا : "عليوويف كالـ بعضهم رضي اهلل تعايل 

 ".االنتفاع لصاحب دوف من عاداىم من اؼبنسوبُت إيل العلم



*** 
لقد كاف وال يزاؿ ػ طلب الشيخ عالمة علي صدؽ الطالب يف توجهو إيل اهلل، 

إف التصوؼ فرض عُت، : "اإلماـ ػ حجة اإلسالـ أيب حامد الغزايللذلك قاؿ 
 ".ألف كل إنساف فيو عيوب وأمراض ال ىبلو منها إال األنبياء عليهم السالـ

من مل يتغلغل يف علمنا ىذا : "وقاؿ القطب الكبَت سيدي أبو اغبسن الشاذيل
عُت  مات مصرا علي الكبائر وىو ال يشعر، وحيث إنو فرض( أي التصوؼ)

 ..".هبب السفر إيل من يأخذه عنو إذا ُعرؼ بالًتبية، واشتهر الدواء علي يده
*** 

مل تكن نية الشيخ تأسيس طريقة صوفية جديدة، وإمبا أراد اإلصالح والتجديد 
 :ؼبعاعبة األوضاع اؼبًتدية يف صبيع آّاالت

 باؼبصطفى نويت ما هبدد
 سنتو الغرآ وإين أضبد

ة إيل رسم معامل منهج تربوي تعليمي متكامل عماده العلم لذلك سعى منذ البداي
 .والعمل قائم علي القرآف الكرًن والسنة واؼبذىب اؼبالكي يف الفقو

فكانت فبارستو للتدريس والتصنيف ونظم القصائد اليت سبض علي ترؾ الكسل 
 :والتواكل للنهوض بأمر الدنيا والدين، فيقوؿ مثال يف إحدى قصائده

 بأف علما وعملواعلم أخي 
 نبا وسيلتا السعادة أجل
 أما البطالة وتضييع العمر



 بغَت ما يعٍت فداؤه يضر
ومل ينح شيخنا طريق اعبهاد بالسالح ػ كما رأينا سابقا ػ وإمبا جاىد بالعلم 
والًتبية، وأقبل عليو الناس من كل حدب ينسلوف، ؼبا رأوه فيو من عالمات 

 .الصدؽ ومواىب اهلل لو
كإسم غبركتو التجديدية اإلصالحية، ألف كلمة " اؼبريدية"يخ اسم اختار الش

كلمة مشهورة ومستعملة بالنسبة عبميع الطرؽ، فهي وصف لكل طالب " مريد"
 ..لطريق اغبق، وعالمة علي أوىل درجات السلوؾ

فهي إذف كلمة مشًتكة بُت صبيع الطرؽ حىت تكوف حركتو شاملة للجميع، 
شتغل بأي ورد من أوراد الطرؽ ما داـ ال يتعارض لذلك ظبح لكل مريد بأف ي

 مع قواعد الدين، مبينا أف اؽبدؼ واحد وإف اختلفت الطرؽ اؼبوصلة إليو 
 فكل ورد يورد اؼبريدا
 غبضرة اهلل ولن هبيدا

 سواء انتمي إيل اعبيالين
 أو انتمي ألضبد التجاين
 أو لسوانبا من األقطاب

 إذ كلهم قطعا علي الصواب
ذا النهج حىت لقي رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم ػ يقظة ػ فلقنو وظل علي ى

الورد اؼبعروؼ بالورد اؼبأخوذ من اهلل بواسطة رسولو صلي اهلل عليو وسلم، فأصبح 
 ..الشيخ يلقنو ألتباعو



وال يزاؿ أمر الشيخ يف زيادة، والناس تزداد إقباال عليو، وىو ما وصفو أحد 
 :الشعراء اؼبشهورين بقولو

 رى الناس أفواجا إيل باب دارهت
 كمكة يـو اغبج األكرب لألمل

*** 
 :مجابهة الباطل

الباطل من مادة إبليس، خلقو اهلل ليجأّو أىل اغبق، ويتقربوا إيل اهلل حبربو، أما 
 .مهادنتو ففيها قوة للباطل وتوىُت ألىل اغبق وضعف للدين

مة الكذاب راح وباوؿ عند ما وقع حبيب بن زيد الصحايب اعبليل يف يد مسيل
أتشهد أف : انتزاع اعًتاؼ منو بنبوتو الزائفة فلم يفلح، فأخذ يف تعذيبو وىو يألو

. ؿبمدا رسوؿ اهللف م أشهد أنع: وؿ اهلل؟ فيقوؿ حبيب دبلء فيوؿبمدا رس
فقتلو الكذاب، . ال أظبع: فيسألو أتشهد أين رسوؿ اهلل؟ فيجيبو حبيب ساخرا

اهلل : باطلو بعض اؼبهادنة لنجا كأف يقوؿ لو مثالولو شاء حبيب أف يهادف 
أعلم، أو ما شابو ذلك من اإلجابات اليت تفسح يف طياهتا ؾباال ػ ولو صغَتا 

 .جدا ػ لغَت اغبق
واإلماـ أضبد بن حنبل ػ رضي اهلل عنو ػ ُعّذب من أجل أف يقوؿ إف القرآف 

: ؼبعتصم يرجوه قائالـبلوؽ، فلم يفعل، ويف يـو جلس أمامو يف سجنو اػبليفة ا
وكاف من اؼبمكن لإلماـ . يا أضبد قل أي كلمة ذبعلٍت أفك عنك قيودؾ بيدي

أف يقوؽبا دوف أف يكوف فيها تصريح ّٔذا القوؿ، ودوف أف يكوف فيها أيضا نفي 



قاطع بات لو، وقد فعل ذلك بعض الفقهاء فنجوا، لكنو مل يفعل ألف اآلالؼ 
لو قاؿ كلمة هتادف . جن تنتظر ما يقولو اإلماـمن الناس كانت وراء أسوار الس

 .رين قَتاطاوعش الباطل قَتاطا واحدا لتفشي الباطل يف األمة أربعة
إف اهلل حفظ اإلسالـ برجلُت، بأيب بكر الصديق رضي : لذلك قاؿ أىل العلم

 (.ؿبنة خلق القرآف)اهلل عنو يـو الردة، وباإلماـ أضبد رضي اهلل عنو يـو احملنة 
نا أضبد دبب أقامو اهلل يف مقاـ القيادة واإلرشاد للماليُت من اؼبسلمُت وشيخ

الذين سقطوا يف يد أكلح قوة غامشة تسعى بشىت الوسائل حملو كل أثر لإلسالـ 
يف حياهتم، فهدموا اؼبساجد وأغلقوا اؼبدارس الدينية وحاربوا اللغة العربية ومنعوا 

افرة، ويف نفس الوقت أطلقوا الناس من اغبج، إيل غَت ذلك من جرائم س
قساوستهم يف طوؿ البالد وعرضها وباولوف أف وبولوا اؼبسلمُت إيل ديانة التثليث، 

متبعُت يف ذلك شىت أساليب الًتغيب والًتىيب، مستغلُت آالـ الناس وفاقاهتم 
 .اليت نتجت عن حلوؿ استعمارىم البغيض بالبالد

ادنة للباطل، وال ؾباملة ألىلو وإف كانوا فقاـ الشيخ ؽبذه اؼبهمة خَت قياـ؛ ال مه
 .ىم الغالبُت واؼبسيطرين

مل يتخذ موقف اؼبدافع أماـ ىجماهتم اؼبتواصلة علي اإلسالـ ورسولو بل بادئهم 
، مبينا أهنم أعداء لإلسالـ واؼبسلمُت، وأف دينهم باطل وعقائدىم  باؽبجـو

 .مث يدعوىم إيل الدين اغبق.. فاسدة
 النصارىيا أيها اليهود و 

 كونوا ػبَت مرسل أنصارا



 توبوا إيل اإللو واطلبوا اؽبدى
 منو تعايل باتباع أضبدا

وقبل أف نسًتسل مع أشعار الشيخ يف ىذا السبيل علينا أف نعرؼ أف قصائد 
الشيخ كانت أمضى أثرا من البنادؽ واؼبدافع، ألف اؼبريدين كانوا وبفظوهنا عن 

تناقلوهنا فيما بينهم من بلد آلخر، فهي حبق  ظهر قلب، ويرددوهنا يف احملافل وي
كونت شيئا فشيئا ضمَت األمة الذي عض علي دين اإلسالـ وهتاوف بقوة احملتل 

واحتقر عقيدتو وتقاليده، واعتصم حببل اهلل والرسوؿ، فتكونت بذلك الغاشم 
 ..جبهة ما استطاعت قوى الصليب أف زبًتقها أو هتزمها

 
لوب بالغالب، وبثقافتو وحياتو وىو األمر الذي وقع من الطبيعي أف يُعجب اؼبغ

فيو ضعاؼ اإليباف، فقاـ الشيخ ينبو اؼبسلمُت ؽبذا اػبطر، إذ كيف يعجب 
اؼبسلم بالكافر وإف طار يف اؽبواء أو أمسك النجـو بيده، ويرد الشيخ األمور إيل 

 !!جوىرىا حىت ال ينخدع أحد باؼبظاىر فيضيع ما وراءىا من حقائق
واصفا أحواؿ أولئك " إؽباـ السالـ يف الذب عن دين اإلسالـ"يف منظومتو يقوؿ 

 :اؼبخدوعُت اؼبغًتبُت
 ومنهم من وبسب التأثَتا
 ؽبم وينسي اػبالق القديرا

 ومنهم من إف رأي نصراين
 وبسبو من مالئك الرضباف



 ومنهم من ظن كوف األمر
 كالنفع والضر ؽبم يف األمر

 قلت منبها ؽبم يا قومي
 هوا من سكرات النـوانتب

 ال ذبعلوا منتفخا قد ورما
 مستسمنا فذاؾ جهل علما

 وال تظنوا أهنم قد فازوا
 بكل خارؽ وخَت حازوا
 :ويقوؿ يف نفس القصيدة

 ال ربسبوا آّوس والنصارى 
 سوي أساري اغبرص واغبيارى

 ألف ما عندىم استدراج
 من حيث ال يدروه ال إدراج

 وال تظنوا أهنم ملوؾ
 ا كلهم صعلوؾبل إمب

 وبعد فآّوس والنصارى
 صاروا إلبليس الغوي أساري 

 حىت غدوا كأهنم سكارى
 راورأيهم يف حتفهم قد دا



وقد مر بنا سالفا قولو الذي رفعو كدستور لكيفية التعامل مع أولئك اللصوص 
 :اؼبعتدين اؼبتسلطُت احملاربُت هلل والرسوؿ

 كتبت يف البحر أين ال أمد يدي
 رى عبيد اؼباء والطُتإيل النصا

*** 
 :المعلم

 كن كاسبا للضر والبؤسى تنل
 قصدا وتعل اعبيل يا متعلم 

 ال تكثر الشكوى وكن متجلدا
 حىت يظن الناس أنك منعم

 فالعلم ال يعطى ؼبن ىبشى طوى
 بل ربنا عبدا صبورا يلهم

 ال تشتغل بالرزؽ إذ رب الورى
 الذي يتعلم الرزؽمتكفل 

 حافظاواخش اإللو لدينو مت
 إذ ال يناؿ العلم عاص ؾبـر

 ال تشًتي الدنيا بأخرى يا فىت
 من باع نورا بالدجى فسيندـ

 داـو علي درس العلـو مطالعا



 يا ويح طمس للطوى يتجمجم
*** 

 يا معشر الشباف إف خفتم خجل
 فقدموا تعلما علي عمل

 فقدموا العقائد السنية
 ؾبردات عن فرى ومرية

*** 
 عبادةال ينفع العلم وال ال

 باألكل للحراـ عند السادة
 ولتكتفوا دبا يقيم الصلبا
 تقويا لكي تطيعوا الربا

*** 
ويف يـو ػ وقد حف بو الناس يلتقطوف من بُت شفتيو جواىر الكالـ النفيس ػ نظر 

 :إيل الفضاء من حولو وقاؿ
إنو من ابتداء سكٌت بقعتنا ىذه إيل يومنا ىذا مائة قرف كل قرف مائة سنة، وما "

فيها قرف ُعبد اهلل فيها، فعبادتكم ىذه ىي أوؿ عبادة ُعبد اهلل ّٔا يف ىذه البقعة 
فاضبدوا اهلل علي سبكينو إياكم من عبادتو فيها، فبهذا تفهموف معٌت أف الناس 

يكونوف يـو القيامة صفوفا ويؤخذ من كل ألف شخص واحد إيل اعبنة والباقوف 
 ".إيل النار



 :من كراماتو أيضا
 ":اؼبنح اؼبسكية"حب قاؿ صا

عػػن صػػالة العشػػاء ليلػػة األربعػػاء ثالػػث عشػػر صػػفر رضػػي اهلل عنػػو ( الشػػيخ)تػػأخر "
أقبػػػل مسػػػرعا وأقيمػػػت  (مث..)إيل الثلػػػث األوؿ إال نصػػػف سػػػاعةىػػػػ  1431سػػػنة

الصػػالة مث ؼبػػا فػػرغ منهػػا أقػػاـ برىػػة يف ؿبرابػػو ينظػػر يف بعػػض القصػػائد مث فػػتح بعػػد 
فمػػد لوحػػا مػػن تلػػك األلػػواح وكانػػت القصػػائد  ،وودعػػا إليػػو فػػاجتمعوا عليػػو كعادتػػ

فػػأمر بقراءهتػػا وقػػاؿ ذبػػدوف فيهػػا مػػا ينبػػئكم عػػن سػػبب تػػأخر  ..يكتػػب لػػو يف لػػوح
 :فاستفتح القارئ إيل أف بلغ ،الصالة شاىدا علي ما سأخربكم بو بعد القراءة

 اف لكل من لو سعاده         أف النيب يل قاد خرؽ العادهب
مر بتوجو إيل البيت الفالين فتوجو نو بعد صالة اؼبغرب أُ فاستوقفو فوقف وقاؿ إ

أال  :قاؿ .و كبو تلك الليلةيب عن حسّْ مر باالسًتاحة فما مت لو االتكاء حىت غُ وأُ 
األنبياء إف ىذه الليلة مل يبق يل عائق وال حجاب بل حصل االتصاؿ خبوارؽ 

 "ظيمواؼبرسلُت ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل ذو الفضل الع
ومنها ما حكى علينا مشافهة أنو احتبس ذات يـو عن اػبدمة أياـ خدمتو 

لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم يف الغيبة الغراء البحرية لوجع عم بدنو، فقاؿ يف 
اللهم إين كنت أخدـ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم كما علمت، فها : مناجاتو

وكاف .. يدعو مع اهلل إؽبا آخر أنا حبسٍت عنها اؼبرض فاصرفو عٍت إيل من
جبواري واحد من وزرائهم يستغرؽ يف الضحك مع أصحابو فسمعتو يف اغبُت يئن 

 .أنينا



قاؿ الشيخ فكأمبا نشطت من عقاؿ فعلمت أف اؼبرض نقل إليو فقمت إيل 
 "اػبدمة كما شئت فللو اغبمد

و توجو من ريد الصادؽ أنو يف بعض سياحتاؼب ومنها ما حكاه يل أبو بكر جوؼ"
فسار يف بعض األياـ بُت قريتُت متباعدين  الشيخ اػبدًن،القطر اعبنويب يريد دار 

فما  :قاؿ !!يا شيخ :عشية فإذا ىو بسبع بلغ غاية يف العظم ووثب عليو فصرخ
ضعيفة الضرب  فوصلت يده إيلّ .. ضربة مهولة ( صوت)مت كالمي حىت ظبعت 

كاف يريد بك : يقوؿال ومل أر شخصو فسمعت قائ ة اؼبذكورة،من إصابة الضرب
أما أنا فما أصابٍت  كبَت أمر  ،ط يف دموفإذا ىو ساقط يتشحّ  فالتفتّ  ،تلقتال فقُ 

 "ضعفت منكيب وأدمتو فعلمت أف ىذه إغاثة من اهلل بالشيخأإال ضريبة 
ومنها ما أخربين بو رضي اهلل تعايل عنو من أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو وسلم "

وكاف البيت من : قاؿ الشيخ. ليلة وأمره بتغيَت بيت قالو يف مدحو أتاه ذات
 :أحسن ما قلت والبيت اؼبغَّت 

 حاز نيب اهلل ما ال يعلمو
 إال الذي اللوح لو وقلمو

 وبيت التغيَت
 حاز رسوؿ اهلل ما مل يعلم

 إال الذي خاطبو بكلم
 ".وسكت عن حكمة التغيَت



كنت بعد الصالة مع رسوؿ اهلل صلي : "ومنها أف الشيخ قاؿ يف مرة علي اؼبأل"
اهلل عليو وسلم فقاؿ إين طلبت لك من ريب رب العزة تبارؾ وتعايل أف هبعل 

 !!القرآف واغبديث وديعة لك
 :الوفاة

 
ثالثُت عاما من حياة الشيخ أمضاىا بُت اؼبنفى واإلقامة اعبربية حىت انتقل إيل 

من ىجرة النيب صلي اهلل عليو  1346ؿبـر سنة  20جوار ربو يف يـو األربعاء 
 .ميالدية 1927يوليو سنة  19وسلم اؼبوافق 

وبوفاتو ػ رضي اهلل عنو ػ انتقلت الطريقة اؼبريدية اليت أسسها إيل مرحلة جديدة، 
 ..أرحب وأوسع

نُقل جثماف الشيخ يف الليل سرا من الفرنسيُت لُيدفن يف مدينة طوبا ؼبا يدخره 
ض، فما إف حل جثمانو الطاىر ّٔا حىت أصبحت اهلل لتلك البقعة من األر 

الكبَت أو للسكٌت  مهوى أفئدة اؼباليُت الذين صاروا يتوافدوف عليها لزيارة وليهم
ّٔا يف جواره، وىكذا أصبحت طوبا اليـو واحدة من أكرب مدف غرب أفريقيا، 

 تسعد بأنفاس الشيخ وبركاتو ميتا كما كانت تسعد ّٔا وىو حي يغدو ويروح بُت
 .الناس

روي أف اؼبطر احتبس يف سنة من السنُت ػ بعد وفاة الشيخ ػ احتباسا فادحا أيقن 
الناس معو ّٔالؾ الزرع والضرع، فذىب بعضهم إيل السيد ؿبمد الفاضل بن 

 .الشيخ رضي اهلل عنو يطلبوف منو التوجو إيل الشيخ يف ىذه اغباجة اؼبلحة



 :قاؿ السيد ؿبمد الفاضل
أيها الشيخ أنت الذي نرجوؾ بربك : ح الشريف وزرت وقلتفذىبت كبو الضري"

لكل حاؿ ونعّدؾ بكل ملمة وأنت اآلف تعلم ما بنا أو كبو ذلك من العبارات 
فواهلل ما أسبمت كالمي وخرجت حىت وجدت السحب مًتاكمة : ومل يزد، قاؿ

عة أسبوعا يف اغباؿ ودامت األمطار ليال وهنار متتاب بٍ ر  فاكبل وكاؤىا كأهنا أفواه قِ 
علي أسبوع حىت اشتد بالناس اغبضار وفاهتم اػبروج إيل األشغاؿ وأيقنوا ّٔالؾ 

الزرع من اؼباء بل خافوا علي أنفسهم وتتابعت الشكايات باإلقالع كما تتابعت 
أيها الشيخ : فعند ذلك ذىبت كبو الضريح الشريف وزرت وقلتباالستوقاع 

رائقة ال طوؿ فيها فواهلل كانت  أنت الذي نرجوؾ بربك لكل حاؿ، بعبارات
السماء وقت دخويل مًتاكمة السحاب علي حاؽبا ومل يشك الناس يف اؼبطر حىت 

خوفا من غبوؽ اؼبطر فانكشف من حينو إف بعض الصاغبُت الزائرين حبس مركبو 
وصحت السماء وانقطع اؼبطر وعاش الزرع والضرع وضبد الناس وكاف عاـ 

 ".ضي اهلل تعايل عنوخصب بربكة الشيخ الكرًن ر 
 ..نعم

ما غاب الشيخ عن مريديو، وما غابوا عنو طرفة عُت، فروحة بينهم وحواليهم، 
طريقهم، وأشعاره وكلماتو حية يف صدورىم، وصورتو اليت تركزت  تضيءوأنواره 

فيها كل معاين البطولة والشرؼ ال تغيب عن نواظرىم، فيا ؽبا من عالقة صبيلة 
 .ةضبيمة نابضة باغبيا



بٍت تالمذتو وؿببوه علي قربه مسجدا ىو اليـو من أكرب مساجد القارة األفريقية، 
 .وتعلوه منارة عمالقة تعد األطوؿ بُت منارات اؼبساجد يف القارة

مثل بناء ىذا اؼبسجد ملحمة من مالحم اغبب والعرفاف، إذ استغرؽ بناؤه أربعُت 
يعملوف فيها ليال وهنارا،  سنة، كاف اؼبريدوف الذين يُعدوف بعشرات اآلالؼ

من مسافات بعيدة، فيتناولوهنا يًدا ليٍد يف طابور طويل حىت هبلبوف جحارة البناء 
 ..تصل إيل موضع البناء

لقد تعلقت قلوب اؼبريدين بشيخهم، وبقربه الذي ثوى يف مدينة طوبا، 
وأصبحت زيارتو من أىم العادات حىت إف السؤاؿ عن آخر زيارة لطوبا وعن 

عد الزيارة القادمة أصبح سؤاال تقليديا يسألو الناس بعضهم بعضا كما يسأؿ مو 
 كيف حالك؟: أحدنا اآلخر

صفر من كل عاـ تشهد مدينة طوبا مشهدا يشبو يـو اغبج األكرب  18ويف يـو 
إذ يتوافد إليها أعداد غفَتة من اؼبريدين من كل مكاف تًتاوح بُت مليونُت وثالثة 

كرى شيخهم، وىي بالتحديد ذكرى اليـو الذي ركب فيو ماليُت، وبتفلوف بذ 
 !السفينة إيل منفاه يف جابو، وناؿ فيها من ربو ما ناؿ

 !إهنا القلوب اليت شّفت فرأت أبعد فبا ترى العيوف.. إهنا احملبة
صدؽ رجاؿ اهلل الذين عاملوا اهلل وحده فرفع قدرىم وأعال ذكرىم .. إنو الصدؽ

 .ملوؾ الدنيا وملوؾ اآلخرة وجعلهم ملوؾ األرض حبق؛
*** 



اإلسالـ يف  أمةوال يزاؿ سيدي أضبد دبب كنًزا ـببوًءا، مل تفتح بعد كل مغالقو، و 
 ..أمس اغباجة اليـو إيل جواىره وآلليو

*** 
 رفنا قدر أولئك، وحققنا بمحبتهم،اللهم ع

 وانفعنا بهم بجاه من بيتو في طيبة حرم
 واسمو قسم من أعظم القسم

 ك دائما أبداعليو من
 أفضل صالة
 وأتم تسليم
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