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  تمهيد:

ُُالقروُنُُيُفُُتزادُ ُُأهناُُبيدُ ُُ،كثيرُةُُُنقروُُقبلُُباديةُ ُُكانتُُالحجازُُيفُُُفالتصوُ ُُمظاهرُ 

ُ ُفُُوصاُرُُ،رةالمتأخ  اُُالتصو  ُُُالحرميُنُُيُفُُخصب اُُمرتع  ُُحكُمُُتحتُُدخولهماُُقبُلُُريفينالش 

ُالسعوديةُ.ُالدولة

ُُُالورقةُُهذهُ ُُيفو ُُكايُةبحُُ،هـ1328ُُعامُُرةالمنوُ ُُلمدينُةاُُيفُُةالعقديُ ُُحالةللُُوصف 

ُمقتطفات ُمُنُ ُتاريخهاُ ُمنُ ُكتابُ:ُ ُالشاهُد"ُ ُالمقبولُ ُبالرحلةُ ُإلىُ ُمصرُ ُُوالشاُمُ

ُُ،هـ(1348-1265)ُُالحضرمُيُُالحبشُيُُحسيُنُُبنُُمحمدُُبُنُُشيُخُُللسيُدُُ،(1ُ)"وإسطنبوُل

ُُالعزيُزُُعبدُُالملكُُدخولُُقبلُُفيها،ُُالعثمانيينُُسنواتُُبأواخرُُقمتعلُ ُُمهمُ ُُتاريخُُووه

ُُالتُيُُفالتصوُ ُُمظاهرُ ُُفلنتعرُ ُُبالحكم،ُُاألشرافُُاستقالُلُُوقبلُُبلُُالحجازُ،ُُاهللُُرحمه

ُُللصوفيُةُُفالمؤلُ ُُأوردهاُُالتيُُالمواقفُُموضوعناُُيفُُويدخلُُاأليام،ُُتلكُُيفُُالمدينةُُطالت

ُُُف.التصوُ ُكتبُبنشرُُقيتعلُ ُفيمُاُمصرُُيفُفالمؤلُ ُفعلهُُومُاُالمدينة،ُإلىُُالواردين

ُُوجهُ ُُللقارئُُضحيتُ ُُالُُقدُُالتصوفُُمظاهرُُيفُُالمذكورةُُالصورُُبعضُُأنُُإلىُُوينبُه

ُُمُنُُكثيرُُعنايُةُُالمثال:ُُسبيلُُفعلىُُالصور،ُُمنُُمثيالهتاُُبضميمةُُإاُلُُالمبحثُُهذُاُُيُفُُهاضمُ 

ُُالعلُمُُطلبُُعلىُُالحرصُُوالُُالحديثية،ُُللكتبُُقراءةُُدونُُةالعامُ ُُباإلجازاتُُالمتصوفة

ُُيُفُُفتأ لُ ُُالتيُُالمؤلفاتُُيُفُُالنظرُُأمعن اُُولوُُيومنا،ُُإلىُُاألعصارُُتلكُُيُفُُبارزةُُسمُةُُكانت

ُُاألذكاُرُُمنُُيردُُمُاُُإليهُاُُوأضفنُاُُفقط،ُُالماضيُُالقرنُُيُفُُالصوفيُةُُعندُُواألسانيدُُاإلجازاُت

ُُُالُُالتيُُوالمسلسالتُُالمبتدعة ُُالتحقيُقُُأهلُُمنهُُيحارُُماُُوالغزارةُُالكثرةُُمنُُلبلغتُُ،تصح 

ُُالعلمي ُةُُاإلجازاتُُخاللُُمنُُالصوفي ةُُمصطلحاتُُمنُُالعديدُُنلمسُُلهذاُُالحديث؛ُُيف

ُُالمصافحُةُُ-ُُالخرقةُُ)لبسُُاألدبياتُُهذُهُُومنُُوالحجاز.ُُحضرموتُُعلماءُُبينُُالمتبادلة

-ُ ُالمشابكة(ُ،ُ ُونجدهُمُ ُيقولوُنُ ُعنُدُ ُعرضهُمُ ُللسندُ ُالذيُ ُيرتبطوُنُ ُبهُ ُاُ ُألفاظ  ُُمثل:ُ

ُشابكني(ُ.،ُصافحنُيُُ،)ألبسني

ا،ُُليسُُاإلجازةُُعلىُُالحصولُُدمجرُ ُُأنُُعلمناُُمع ُُمُنُُالعلمُُطلبةُُحتىُُويفعلهُُمذموم 

ُغيرهمُ.

ُُنقرُ ُُفإنناُُلهم،ُُتحصلُُالتيُُوالكراماتُُاألولياءُُوقصصُُالمناماتُُعنُُحديثهمُُوكذا

ُُعيُنُُتخطئُُتكادُُالُُبارزة،ُُسمةُُلهمُُصارُتُُكثرهتاُُمنُُلكنهاُُلغيرهم،ُُيحصلُُقدُُهذاُُأن

 

 430م، وعـدد فـفهتاهتا  2012-هـ1433( اعتمدان الطبعَة األوىل اليت نشرهتا دار الفتح للدراسات والنشر، سنة 1)
 ففهتة.
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 المستعانُ.ُواهللُكتبهم،ُُيفُالناظر

ُُظاهرهُاُُففيُُ،وسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُالنبيُُعلىُُالصالةُُفضلُُيفُُالمؤلفةُُالكتبُُوكذاُ

ُُأهنُاُُيجدُُالبابُُهذُاُُيفُُالصوفيُةُُعنُدُُالمؤلفةُُالكتُبُُيُفُُالناظرُُأنُُإالُُمحظور،ُُوجودُُعدم

ُُغيُرُُالصيغُُإليهاُُيضافُُبلُُوحسبُ،ُُهذاُُليسُُالموضوعة،ُُاألحاديثُُمنُُكثيرُُعلىُُتشتمل

ُُُالصحيحة.ُللعقيدُةُوالمخالفُةُالواردة

ُُتكونُ ُُتكادُ وُُاليمن،ُُأهُلُُعنُدُُالرحالتُُمجالُُيفُُذكُرُُماُُأوسُعُُمنُُالرحلةُُوهذه

ُُُ.حضرموُتُأهلُمُنُقصدُ ُعنُكتبتُُالتيُُالوحيدةُ 

ُُُولمُالمدينةُ،ُيُفُالتصوفُمظاهُرُتستوعبُُلمُُأهناُُإال ُُلُمُُلذاُالرحلة؛ُُكاتبُُذلكُديتقص 

ُُعامُُاألولىُُالسعوديُةُُالدولُةُُحكمُُيفُُالمدينُةُُدخلتُُوقُدُُالبقيعُ.ُُيُفُُالمنتشرةُُالقباُبُُديعدُ 

ُُوعندمُاُُاهلل،ُُرسولُُلسنةُُاتباعاُُباألرض؛ُُالقبورُُيتوسوُ ُُالقبابُُتلكُُوأزيلتُُهـ،1220

ُُالقباُبُُعادتُُللعثمانييُنُُسلمتهُاُُثمُُهـ1226ُُعامُُالمدينُةُُعليُُمحمدُُجيوُشُُدخلت

ُُالعهُدُُأواخرُُيفُُقطُتالتُ ُُالتيُُالصوُرُُنتبيُ ُُكمُاُُالبقيعُ،ُُمنطقةُُمعظمُُتغطُ ُُحتىُُوتضاعفت

ُُأزالُُهـ1344ُُعامُُسعودُُابنُُالعزيزُُعبُدُُالملكُُلرجالُُالمدينةُُاستسلمتُُولماُُالعثماين،

ُ.(1ُ)باألرضُالقبورُوسوواُالقباب،ُتلُكُاإلخوان

ُُالطريقُةُُشيخُُيقولُُالوجود،ُُوحدةُُعقيدةُُانتشاُرُُإلىُُكذلكُُالرحلةُُتتطرقُُولم

ُُأنُُمنهُاُُالحرمينُ:ُُيفُُالطيبُةُُاألموُرُُبعضُُأعجبني"ُُهـ(:1317:ُُ)تُُاهللُُإمدادُُالديوبنديُة

ُُذهبتُُفقدُُاألطفال،ُُحتىُُفيهمُُوارتكزتُُالناس،ُُيفُُاكثيرُ ُُانتشرتُُالوجودُُوحدةُُعقيدة

ُُُفسمعتُُقباءُُمسجُدُُإلىُُمرة ُُكُلُُيفُُبلُُاآلخر:ُُفقاُلُُموجود،ُُياُُاهلل،ُُياُُيقول:ُُاشخص 

ُُاهللُ،ُُياُُأحدهم:ُُفقاُلُُيلعبونُ،ُُاألطفالُُرأيتُُثمُُحال،ُُعلُيُُطرُأُُذلكُُسمعتُُفلماُُالوجود.

ُ.(2ُ)"تذبحوننُيُُلمُلهمُ:ُُفقلتُقواي،ُزالتُحدُإلىُفطربتُغيركُ.ُليُس

ُُيُفُُالمبالغةُُمنهُُنشعرُُكناُُوإنُُالديوبندية،ُُالطريقةُُشيخُُأوردُهُُالذيُُالقولُُوهذا

ُاُُانتشرت"ُُبقولهُ:ُُالوصفُ، ُوجودهُُننفيُُأُنُُكذلكُُنستطيعُُاُلُُأننُاُُإاُلُُ،"الناسُُيُفُُكثير 

ا، ُالصوفيةُ.ُغالةُُعقائدُمُنُُوهيُخاصُةُُمطلق 

ُُالهندُيُالساالديُاهلُلُبسُمُبنُعليُُبُنُالرحمُنُحبيبُأُنُُالعقيدةُهذُهُوجودُُديؤيُ ُومما

ُُعربُيُُالبُنُُ)الفصوصُ(ُُودرُسُُالهندُ،ُُعلماُءُُعُنُُأخذُُقُدُُكانُُعشر(ُُالرابُعُُالقرنُُيُفُُويف)ت

 

 (.432-431/ 2(، وانظر  )298-296/ 3التاريخ الشامل للمدينة املنورة ) (1)
 (.95  ص)انظر  إمداد املشتاق، التهانوي  (2)
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ُُبهُُواستقرُُعلمائهاُ،ُُعنُُوأخذُُهـ(1273)ُُسنةُُالمكرمةُُمكةُُإلىُُرحلُُثمُُالتصوف،ُُيف

ُاُفأقرأُُالمنورة،ُالمدينةُُيفُالمقام ُ.(1ُ)علمائهاُمنُكثير 

ُُُالرحلةُُمنُ ُُالشاهدُُمواضعُ ُُوسنورد ُُُ،وضعهُاُُالتيُُالعناوينُُوتحتُُالمؤلف،ُُبنص 

ُتعليقُ:ُإلىُُيحتاجُُماُُعلىُقونعلُ 

 الشريفة:  الروضة

رُُنُابُ وصحُ ُُالنبوي،ُُالحرمُُإلُىُُللخروجُُمنُاتقدُ ُُثم"ُُالحبشيُ:ُُيقول ُعادُةُُبمقتضىُُالمزو 

ُالشريفُ:ُالقربُأمامُقمنُاُُحتىُُالمستطاعُ،ُباألدبُالسالمُُبابُمُنُُفدخلناُالبلدة،

المُفقرأنا ُاإلقراءُ ُي سمعُحيثُمنُُاهللُخلقُأكرمُُالس 

ُُُُأُذُوكُمُاللقاءُعندُوذهلنا ُلقاءُ ُالحبيبُمنُصب ُاُهل 

ننا رُُفلق  ُُدُيسيُ ُُاستحضرُتُُالمقامُُذلكُُيفُُإينُُثمُُبينهم،ُُالمتداولةُُالزيارةُ ُُالمزو 

ُ،ُُحسينُُبُنُُمحمُدُُبنُُعلُيُُباهلُلُُالعارفُُدخوليُ،ُُوباُبُُوشيخي،ُُوحبيبُي
 
ُُوجعلتُهُُالحبشي

ُُبابُيُوجعلتُهُُوسلمُ،ُعليهُاهلُلُصلُىُُالمصطفىُعلُىُُوتسليميُخطابيُيُفُبُهُودخلتُأماميُ،

ُوسلم.ُعليُهُاهلُلُصلُىُالرسولُحضرةُعلىُُالدول،ُيف

ُُُلسيديُُالتيُُبالصالةُُصليتُُثمُُالمشهورة،ُُالبقاء(ُُ)أبيُُالشيخُُبزيارةُُوزرت
 
ُُعلي

ُُُأوُلُُ،محمُدُُسيدناُُعلىُُوسلُمُُصلُُاللهمُُوهي: ل،ُُلفيضكُُمتل ق  ُُحبيُبُُوأكرمُُاألو 

ُُُعليهُُتفضلت يهُُدامُُماُُوحزبه،ُُوتابعيهُُوصحبه،ُُآلهُُوعلىُُل،فتفض  ُُإليك،ُُوترقيهُُمنكُُتلق 

ُُمرآتهُ،ُُم نُُهباُُنشهُدُُصالُةُُلديكُ،ُُوانطراحهُُلُكُُوشهودُهُُعليك،ُُوإقبالُهُُعليهُُوإقبالُك

ُُمنُكُُمغموريُنُُالوافر،ُُباألدبُُولُهُُلكُُقائمينُُذاته،ُُحضرةُُمنُُحضرتكُُإلىُُهباُُونصل

ُ.(2ُ)"آمينُوالظاهر،ُالباطنُُبالمددُومنه

 المدينة:  يف المجاورة أيام وصف

ُاُُالنبويُ،ُُالمسجدُُإلىُُنخرجُُيومُُكلُُ-الحمدُُوهلل-ُُإن اُُثُمُُالحبشي:ُُقال ُُصباح 

، ُُ)الدالئل(،ُُوتكراُرُُالقرآنُ،ُُقراءُةُُعلىُُالشريفةُ،ُُالروضُةُُيفُُالجلوُسُُونطيلُُومساء 

ُُالعارفيُنُُاهللُُأهلُُمنُُبأناسُُالنبويُُالمسجدُُيفُُنجتمعُُوقدُُاهلل،ُُحفظهُُعليُُسيديُُوأدعية

ُُبُهُُاجتمعناُُمُنُُ)الرحلة(ُُهذهُُيفُُونذكرُُوسنبينُُمقاله،ُُويرشدكُُحاله،ُُينهضُُممُنُُبه،

 

 (.117/ 3( الرحلة احلجازية، حممد السنوسي )1)
 (.72-71( الشاهد املقبول )ص  2)
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ُالعلميةُ.ُالمذاكراُتُمنُوبينهمُُبينناُجرىُماُُونذكرُمنهم،

ُُالدالئُلُُكتابُُكثرةُُهـ1327ُُعامُُالحجُُرحلةُُيفُُمشاهداتهُُمنُُالبتنوينُُذكرُُ]تعليق:

ُُيلُيُُممُاُُوفيهُاُُمكانتهاُ.ُُلشرفُُبالناُسُُغاصُةُُالدوامُُعلىُُوالروضةُُوقال:ُُالروضةُ،ُُعنُد

ُُمُاُُمنهُاُُالحجمُ،ُُالمختلفُُالمصاحفُُمنُُكبيرُُوعددُُكثيرةُ،ُُقرآنيةُُربعاُتُُالدربزيُنُُهذُا

ُُدالئُلُُمنُُكثيرةُُنسخُُجانبهاُُوإلىُُالجميل،ُُاليدُُبخطُُهوُُماُُومنهاُُالطبع،ُُبحرفُُهو

ارُمُنُُللقارئينُُعليهاُموقوفُُذلكُوكلُالخيرات، ُُ.(1)الزو 

ُُعليُهُاهلُلُصلُىُالنبُيُعلُىُالصالُةُيفُُكتابُهـ(870:ُ)تُللجزوليُ"الخيراتُدالئل"و

ُوسلم، ُلكنهُ ُمملوءُ ُبالمخالفاتُ ُالشرعيةُ ُوالعباراتُ ُالشركيةُ ُواألحاديثُ ُُالضعيفُةُ

ُُمحموُدُُالشيخُُالكتاُبُُهذاُُيُفُُالمخالفاتُُمنُُكثيرُُعلىُُالضوءُُسل طُُوقدُُوالموضوعة.

ُُهذُهُُيفُُالمنصفُُوالمطالعُُعليها.ُُوعلقُُ،"اإلسالمُُمنُُليستُُكت ب"ُُكتابهُُيفُُاإلستامبولي

ُُيرىُاإلستامبولُيُُذكرهاُالتُيُالمخالفاُت ُأورده.ُماُوبشاعةُمؤلفهُُفيهُوقعُمُاُهول 

ُُعُنُُصحُُوماُُالخيراتُُدالئلُُالمسمىُُالكتابُُمعُُوقفات"ُُُ:كتابُهُُالمغراويُُألفُُكما

ُصفحة[ُ.2٩6ُُيُفُويقعُُ،"الخيراُتُدالئلُمُنُُعليهُُالصالةُيفُُوسلمُعليهُاهللُصلىُُالنبي

 النقشبندّي: مظَهر الشيخ  مدرسة

ُُعُنُُللسؤالُُ،(2ُ)النقشبنديُُمظهرُُمحمدُُالشيخُُمدرسةُُإلىُُتوجهتُُاأليامُُمنُُيومُُويف

ُُُالقشاشيُ،ُُمحمُدُُبُنُُأحمدُُالشيخُُباهللُُالعارفُُمصنفات ُُُفدخلت  ُُالشيُخُُفيهُاُُفوجدت 

ُُُالشامُ،ُُأهُلُُمُنُُرجلُُومعُهُُالنبهاين،ُُيوسُف ُ،ُُعليهمُُفسلمت  ُُحالُيُُعُنُُفسألنُيُُوجلست 

ُُأهاليُُمنُُالسيدُُهذاُُله:ُُفقالُُجانبه،ُُإلىُُالذيُُالرجلُُذلكُُإلىُُأشارُُثمُُيوسف،ُُالشيخ

ُُُالعلويينُ.ُُالسادةُُمنُُحضرموتُ، ُُُفالتفت 
 
ُُيوسفُ:ُُالشيخُُقاُلُُثُمُُحالي،ُُعُنُُوسألنُيُُإلي

ُُُاألْسط واينُ،ُُحسيُنُُالشيُخُُواسمُهُُالشام،ُُعلماُءُُمنُُالرجُلُُهذُا ُُمنُهُُوطلبتُُإليهُ،ُُفالتفت 

ُأسلوبُ.ُأحسنُ ُُعلىُُمعهمُالمذاكرُةُُجرتُثُمُالدعاءُ،

ُُاُلُُفقال:ُُالقشاشي،ُُأحمدُُالشيخُُمصنفاُتُُعنُُوسألتهُُالمدرسة،ُُمديرُُناديتُُإينُُثم

ُُُبُهُُفأتىُُفطلبته،ُُالكامل(ُُاإلنسانُُ)شرحُُوهوُُواحد،ُُكتابُُإالُُمنهاُُعندناُُيوجد
 
ُُيُفُُإلي

لتهُ،ُضخم،ُمجلد ُُكتابُُهوُفإذُاُفتأم  ُُ!المعطيُفسبحانُبابهُ،ُيُفُنفيس 

 

 (.241-240  ص)( الرحلة احلجازية، للبتنوين 1)
يف حارة األغوات، بزقاق املواليد الذي كان يطل على شـار   ـه۱۲۹۲( أسسها الشيخ حممد مظهر النقشبندي سنة 2)

 . (۱۳۳-۱۳۰  ص)امللك عبد العزيز املؤدي إىل ابب النساء. ينظر للمزيد  أثر الوقف اإلسالمي 



5 

 

ُنُُالشيخُُفسألنيُُالحاضرين،ُُوبينُُبينيُُالمذاكرةُُصارتُُإهنُاُُثم ُُالسادُةُُعُنُُحس 

ُعنديُ.ُبمُاُفأخربهتمُطريقتهمُ،ُوعنُالعلوييُن

ُ،(1ُ)العلوية(ُُالسادةُُطريقةُُ)تعريفُُيفُُللوالدُُرسالةُُوفيهُُمجموع،ُُيديُُيفُُأيضاُُوكانُ

ُاإلفادة.ُُفيهُماُُمنهاُلهُمُفقرأت

ُُُثم ُُوصُلُُفلماُُومريديهُ،ُُألوالدهُُالتوصيةُُوفيهاُُأبيات ا،ُُقالُُعليًّاُُسيديُُإنُُلهم:ُُقلت 

ُوهوُ:ُواحد،ُبيُتُيفُذلكُقالُُالعلويةُالسادةُطريقُُتعريفُإلُى

ُُُعنُخلتُأعمالُهُيُوها ُُوعلمُ ُُشوائب  ُُ(2)أورادُ ُوكثرةُ ُوأخالق 

،ُُُُالمجموعُُهذاُُمنُُأتحفناُُحسنُ:ُُالشيخُُليُُقالُُثمُُ،ذلُكُُفاستحسنوا ُُيفُُلهمُُفقرأتبشيء 

فات( اُُ)الرش  فات،ُُثالثُُمنُُنحو  ،ُُغايةُُفط ربوُاُُرش  ُُُطابُُثمُُالطرب  ُُيُفُُبالمذاكرةُُالمجلس 

ُُفأقبُلُُالمعل ى،ُُوالقدحُُالصايفُ،ُُوالمشربُُالكاملُ،ُُالذوقُُلُهُُالشيخُُفكاُنُُالرشفات،ُُفنُ 

ُُُيفُُسألني:ُُثُمُُطبعهاُ.ُُيفُُتجتهدواُُأُنُُعسُىُُقالُ:ُُثُمُُوقالبهُ.ُُبقلبهُُاإلقبالُُغايُة ُُمحُلُُأي 

ُبكرةُ.ُإليكمُآيتُأنُاُاهللُُشاُءُإُنُفقالُ:ُصايفُ.ُُالسيدُبيتُيفُله:ُفقلتُنازلينُ؟

ُُالسلفُ،ُُقاعدةُُعلىُُالفاتحةُُأرت بُُأنُُيوسفُُالشيخُُمنُيُُفطلبُُالمجلس،ُُفانتهى

ُُُعجيب،ُُبواردُُاللسانُُفجرىُُالفاتحةُ،ُُلهمُُفرتبت ُُاهللُ،ُُودعوُاُُالحاضرون،ُُوبكىُُفبكيت 

ا،ُوقمنا ُالبيتُ.ُإلىُفعدنُاُجميع 

ُُاهلُلُُعبدُُبنُُالرحمنُُعبدُُلـلصويفُُ"الكماُلُُأهلُُرشفاُت"ُُبالرشفاتُُالمقصودُُ]تعليق:

رفتُُهـ(،1173:ُُ)ُتُُبلفقيه ُاُُع  ُُرشفاُتُُالشاعرُُسماهاُُقصائدُُهُيُُُ،"الرشفات"ُُبـُُاختصار 

اُ(( ُُمتعلقُةُُعقديةُُومخالفاُتُُمبالغاتُُوفيهُاُُالصالحين،ُُمجالسُُمنُُترتشفُُكأهناُُمجاز 

ُُ.باألولياء

ُُوأكثرهُاُُالطرقُُأكربُُهيُُإذُُفيطول،ُُحضرموتُُيفُُالعلويةُُالطريقةُُعنُُالكالمُُوأما

ا، :ُُ)تُُالمقدمُُبالفقيهُُالمشهوُرُُباعلويُ،ُُمحمُدُُبنُُعليُُبُنُُمحمدُُهوُ:ُُومؤسسهاُُانتشار 

ُُُهـ(.653

ُالعلمُ.ُالمريدونُُمنهُيستقيُالذيُُالعلويةُُالطريقةُيفُُاألساسُالمصدُرُالشيخُويعترُب

ُُومُا"ُُالحبشي:ُُمحمدُُقالُُحتىُُهبا،ُُللتمسكُُودعواُُ،العلويةُُالطريقةُُيفُُالقومُُغالُُوقد

 

 تلك السنة.( امسه )العقود اللؤلؤيّة(، وسيأيت أن املؤلف طبعه يف مصر يف شّوال من 1)
 .(68  ص)( اجلوهر املكنون 2)



6 

 

ُ.[(1ُ)"اهلُلُسبيلُعُنُالمتفرقةُالسبلُُمنُُفهوُباعلويُآلُطريقةُخالُف

 للمؤلف: األسطواين الشيخ زيارة

ُُُوصلُُالثايُنُُاليوُمُُيُفُُثم
 
ُُُالبيتُ،ُُإلىُُاألسطواين ُُحسنُُالشيخُُإلي ُُومعُهُُبه،ُُففرحت 

اُُفوجدناهُُمعه،ُُفتذاكرناُُإخوانه،ُُبعض ُُكاُنُُعماُُسألنيُُثمُُقوية،ُُحافظةُُولهُُالعلُمُُيفُُبحر 

ُ،ُُسيدُيُُكالمُُمُنُُمعُي
 
ُُثُمُُالطربُ.ُُغايةُُفطربُُوالمنظوم،ُُمنُهُُالمنثوُرُُعلُىُُفأطلعتهُُعلي

ةُُبينُُكمُُلي:ُُقال ُُُعلي؟ُُسيديُُوبالدُُجد  ُُيجمعنيُُأنُُاهلُلُُأسألُُفقال:ُُذلك.ُُبقدرُُلهُُفقلت 

رُالحبيب،ُهبذا ُُيديهُ.ُبينُالحضورُلُيُُويقد   .(2ُ)بعزيزُاهللُعلىُُذلكُومُاُله:ُفقلت 

ودان:  من زائر  السُّ

ةُُتلكُُأثناءُُويف ُُُجانبيُُإلُىُُكانُُالمْسجد،ُُيُفُُالمد  اُُالسودانُُمنُُرجل  الُةُُيُفُُمستغرق  ُُالص 

ُُُفالتفتُُوسلم،ُُعليُهُُاهللُُصلىُُالنبيُُعلى
 
م،ُُإلي ُُُأنتُُوقالُ:ُُوتبس  ُُفقلُتُُالصالحينُ؟ُُتحب 

ُُُهنُاُُإنُُفقالُ:ُُنعم.ُُلهُ: ُُثُمُُتراه.ُُاهللُُشاُءُُإُنُُاهلل،ُُأولياُءُُمُنُُهوُُالسودان،ُُبالدُُمُنُُمن ا،ُُرجال 

ُُيُاُُسيدي،ُُ)ياُُوهيُ:ُُالخضر،ُُعنُُأخذهتاُُفإيُنُُقلها،ُُحاجُةُُلكُُكانتُُإذاُُأعطيكُ،ُُوأناُُقال:

ْعمُ 
اُ.ُعشرُاثنُيُالمجيب(،ُن  ُُُ.(3)"التيجاينُاألميُنُُأحمدُاسميُفقال:ُاسمك؟ُماُفقلت:ُألف 

ُالسالمُ:ُعليهُبالخضرُالصوفيةُلقاءُ]تعليق:

ُُباطنُيُُوعلُمُُشريعُةُُصاحبُُوأنهُُالدهرُ،ُُأبدُُإلُىُُحُيُُالخضرُُأنُُالصوفيُةُُتزعُم

ُُُوأنُهُُالظاهريةُ،ُُالشريعُةُُعلومُُعنُُيختلُف
 
ُُلُهُُموهوُبُُلديُنُُعلمُُعلمُهُُوأُنُُبنبيُ،ُُوليُسُُولي

ُوقت.ُكلُيُفُاألولياءُجميعُُإلىُتنزلُالعلومُهذُهُوأنُُ،األنبياءُوحُيُبغيرُاهللُمن

ُُالعهوُدُُلهمُُويأخذُُالحقائقُُهذهُُويعلمهُمُُباألولياءُُيلتقيُُالخضرُُأنُُكذلكُُويزعمون

ُالحقائقُُوأنُُالصوفية، ُالحقيقةُُعُنُُتختلُفُُالصوفيُةُ ُالمحمدية،ُ ُولذلكُ ُُولُيُُفلكلُ

ُُيكوُنُُقدُُواللواط،ُُوالزناُُالخمرُُكشربُُالشريعةُُيفُُمعصيةُُيكونُُفماُُ،المستقلُةُُشريعته

ُُ،اإليماُنُُومسائلُُالعقائدُُأمرُُيفُُوكذلكُُالباطني،ُُالعلمُُحسبُُاهللُُإلىُُوقربةُُصوفيةُُحقيقة

ُالنبويُ.ُالوحُيُُعنُُيختلفُقدُالذيُاللدينُالخاصُوعلمهُُالخاُصُكشفهُُوليُفلكل

اُُباب اُُالخضرُُقصةُُمُنُُالمتصوفةُُجعُلُُوهكذُا ُُالخرافاُتُُأنواعُُكُلُُإلدخاُلُُعظيم 

 

 (.5  ( العقود اللؤلؤية يف بيان طريقة السادة العلوية )ص1)
 (.79-75( الشاهد املقبول )ص  2)
 (.83( الشاهد املقبول )ص  3)



7 

 

ُُولُمُُعظيمة،ُُألعوبُةُُهذاُُالصويُفُُالخضرُُأصبُحُُوهكذاُُواإلسفافُ،ُُوالجهُلُُوالزندقُة

ُُأُوُُفيهُُجلسُُالخضرُُأنُُزعمواُُمكان اُُتقريب ُاُُاألرضُُيفُُمكانُُكلُُيفُُجعلواُُبلُُبذلكُُيكتفوا

ُ.(1)ومزارُمقامُاإلسالمُُأراضيُُمنُُأرضُُكلُيُفُلهُُأصبحُولذلكُعنده،ُُصويفُرآه

ُُالصوفيةُ،ُُكتبُُيُفُُالمنتشرةُُالنماذجُُمُنُُنموذجُُإالُُالقصُةُُيُفُُالمذكورُةُُالصورةُُوما

ُُإيحاُءُُمنُُذلُكُُكانُُفربمُاُُالحقيقةُ،ُُيفُُحصلُتُُوإنُُكذهباُ،ُُيُفُُعاقلُُيشُكُُاُلُُوالذُي

ُالمستعان[ُ.ُُواهللُألوليائهُ،ُالشيطان

 حكمت: عارف  اإلسالم َشيخ ُكتبخانة يف

ُُُاأليامُُمنُُيومُُيفُُإينُُثم"ُُقال: لت  ص  ُُفدخلتُ،ُُاإلسالم،ُُشيُخُُكتبخانةُُمدرسُةُُإلىُُو 

ُفقابلني ُالمدير،ُ ُوأجلسني،ُ ُوناولنيُ ُالفهرست،ُ ُفتأملهاُ ُفإذُاُ ُفيهاُ ُمنُ ُالكتبُ ُُالغريبُةُ

ُ.(2ُ)"البعضُمنهُاُفطلبتُالعجيبة،

ُُالديُنُُمحييُُللشيخُُ"األسفاُرُُنتائجُُعُنُُاإلسفار"ُُكتاُبُُالفهرستُُأثناءُُيفُُرأيتُُثم

ُُعبُدُُللحبيبُُ،"الخاطرُُعلىُُالكالمُُيفُُالعاطرُُالعرف"ُُكتابُُطلبتُُثمُُ..عربي.ُُابن

ُ.(3ُ)العيدروسُمصطفىُبنُالرحمن

ُُ"النجوُمُُمواقُعُُشرح"ُُعندهُُورأيناُُالتونسي:  العزيز  محمد  للشيخ  المؤلف  زيارة

وينُ،ُُلإلمام ام  ُُعلماُءُُألحُدُُ"األحمديُةُُالمقاماُتُُيفُُالسندسيةُُالحلل"ُُعندُهُُورأيناُُالد 

ُ.(4ُ)المغرب

ُُالبُنُُ"النجومُُمواقع"ُُلكتابُُشرحُُهوُُللداموينُُ"النجومُُمواقعُُشرح"ُُ]تعليق:

ؤُُالتيُُالمنازلُُيفُُيبحثُُالتصوفُ،ُُيفُُوهوُُعربي، ُُطريقهُمُُيفُُوالسالكوُنُُالمريدونُُهايتبو 

ُطريقتهمُ.ُُاستكمالهُمُأثناءُُرهبمُإلُى

ُُكلهُاُُالمذكورةُُوالكتبُُهـ(1120:ُُ)تُُعبدالحيُُبنُُأحمدُُلمؤلفهُُالسندسيةُُوالحلل

ُالتصوف[ُ.ُكتبُُمن

 التصّوف:  كتب  من

 

 (.133-132( الفكر الصويف يف ضوء الكتاب والسنة، لليوسف )ص  1)
 (.83( الشاهد املقبول )ص  2)
 (.84الشاهد املقبول )ص  ( 3)
 (.86( الشاهد املقبول )ص  4)
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اُُاأليامُُبعضُُيفُُكنُتُُإيُنُُثُم"ُُقال: وضةُُيُفُُالنبويُُالمسجدُُيُفُُجالس  ُُفإذُاُُالشريفة،ُُالر 

،ُُوبيدهُُجانبي،ُُإلىُُبرجل ُُُهذاُُفقال:ُُالكتاب؟ُُهذاُُماُُله:ُُفقلتُُكتاب  ُُسبق(ُ،ُُاهللُُمنُُ)كتاب 

ُُُفيه:ُفإذُاُوفتحته،ُمنهُفأخذتُه

ُاُُضمنتهُُورت قُ،ُُفتقُُأُنُُقبلُُمنُُسبقُ،ُُاهلُلُُمنُُكتاُبُُهذاُُُ.الرحيُمُُالرحمُنُُاهلُلُُبسُم) ُُعهد 

ق،ُُصدقُُمنُُعلى الُ ُُاهُ يُ أُ ُُايُ }ُُ،وتحققُُحققُُمنُُعلىُُغليظ اُُوميثاق اُُوصد 
ُُوُافُ وُْأُ ُُوانُ آمُ ُُينُ ذُ 

قُ عُ الُْب ُ
هُْعُ ب ُوُ }ُُ{ودُ 

ُُُدُ 
 
ُُعمُلُُولكلُُكتاب،ُُأجُلُُلكُلُُأنُُ-األلبابُُأولُيُُيا-ُُواعلمواُُُ.{وُافُ وُْأُ ُُاهلل

ُجواب(ُ.ُُسؤالُُولكلُحساب،

ا،ُُجليلةُ ُُعباراتُُوفيهُُالعبارة،ُُانتهت ُُسيدُيُُمصنفاتُُمنُُوهوُُأرباهبا،ُُيعرف هاُُجدًّ

ُُ."وفُاُمحمد

 وبشارة: إشارة

اُُيومُُذاتُُوكنت"ُُقال: ُبرجلُُفإذُاُُال؟ُُأمُُمقبولةُُهذهُُناتزيارُُهلُُأعلم،ُُاهلُلُُر،أفكُ ُُجالس 

ُالشاعرُ:ُقولُمنُُأماُفكرة؟ُيفُُأراكُلُيُمُاُيقولُ:

ُنطيُبُفأيُنُطابتُُطيبةُ ُبهُطي بُُعندُُطيبةُُيفُنطبُلمُإذا

عاُءُرب ناُحيُهُيُفُيجبُلمُإذا ُُُأيُففيُالد 
 
ُيجيُبُللدعاءُُحي

ُ.(1ُ)"بذلكُفاستبشرُت

 األول: ربيع12 النبوي المسجد  يف المولد قراءة

ُُلمُاُُثمُُالنبوي،ُُالمسجُدُُيفُُالصبحُُصليناُُاألولُُربيع12ُُُُاألربعاءُُيومُُكانُُولما"ُُقال:

ُُالنبويُ،ُُالمولُدُُقراءةُُلحضوُرُُالنبويُُالمسجدُُيفُُالناُسُُاجتمعُُالشمسُُطلوعُُعندُُكان

ةُُوبينهمُُالبلدة،ُُورؤساءُُالعلماءُُمنُُاألعيانُُوفيهمُُالحصوة.ُُيفُُفاجتمعوا ُُعظيمةُُمنص 

لُُفوقهُاُُفرقىُُكالمنربُ، ُُُوالمسجدُُالشريف(،ُُ)المولدُُبقراءةُُالموك  ُُوعليهُمُُبالخلق،ُُمغتص 

ُعنهُ.ُيعربُالُُماُُوالخضوعُالسكينةُمن

ُ،ُُالمشهورُُهُوُُالمذكوُرُُوالمولُد
 
نجي ُُدعوُاُُثُمُُأشخاص،ُُأربعةُُقراءتُهُُويتناوبُُللب ْرز 

ُُُثمُُالحاضرينُ،ُُجميعُُمُنُُحاصلُُوالتأمينُُالجمعُ،ُُبلساُنُُاهلل ُُوتوجهوُاُُالجمع،ُُانفض 

ُُإلىُُرجعواُُثُمُُعظيمة،ُُزيارةُ ُُووقعتُُوسلمُ،ُُعليُهُُاهللُُصلىُُاألعظمُُالحبيبُُلزيارة

 

 (.87-86( الشاهد املقبول )ص  1)
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ُُ."ورجعناُمنازلهم

ائر ورؤيا المولد ضيافة  المكي:  الزَّ

يُنُُكناُُالظهرُُبعدُُكاُنُُلماُُثم"ُُقالُ: ُُمعُهُُلنُاُُبالمدينة،ُُالمجاورينُُمُنُُشخُصُُعنُدُُمدعو 

يتُ.ُعلُيُالشيخُاسمهُقديمة،ُصحبة ر  ُالس 

ُُُفوجدناُُإليهُ،ُُفتوجهنا ُُبيُتُُإلىُُضيافتناُُيرسلُُأنُُمنهُُفطلبناُُبالخلقُ،ُُمزحومُُالمحل 

ُُفأرسُلُُالزائرين،ُُالمشرفةُُمكةُُأهاليُُمنُُمجاهد،ُُهاشمُُالسيدُُوهوُُجيرانه،ُُبيوتُُمن

ُُُ،المذكوُرُُهاشمُُالسيدُُبيتُُإلىُُوتقدمناُُإلينا،ُُذلك ُُعلينُاُُوأدخلُُالفرح،ُُغايةُُبناُُففرح 

ُالشاهيُ.ُُآلةُأحضرُُاألكلُبعدُثمُفأكلنا،ُالعشاءُحضرُثمُالسرور،

ُُُاليومُُهذاُُصباحُُيفُُإينُُميمون،ُُاليومُُهذاُُهللُُالحمدُُساديت،ُُياُُقال:ُُثم ُُالمولُدُُحضرت 

ُالمنامُُيفُُفرأيتُُونمت،ُُالبيتُُإلىُُرجعتُُإينُُثمُُالعظيم،ُُالجمعُُمعُُالمسجدُُيفُُالنبوي

ُُوكأُنُُالطائفُ،ُُيفُُفرحاُتُُاهللُُعبدُُوالشيخُُحسينُ،ُُبنُُمحمدُُوحبيبيُُشيخُ،ُُوحبيبُيُُكأين

بُةُُُ:لهُُيقاُلُُمحلُُيُفُُالمقيلُُعلىُُعزمنُاُُوكأناُُأخضر،ُُشالُُرأسهُُعلىُُشيخُُالحبيب ض  ُُ)ه 

ُُُشيُخُُحبيبيُُفأدركُُعامر(، ُُُفصادقناُُالطريق،ُُيفُُقليلُُتعب  ُُاسرتحتُمُُلوُُفقال:ُُبدوي،ُُرجل 

:ُُثُمُُالمقصود.ُُالمحلُُإلىُُتذهبونُُثمُُالنهار،ُُينقضيُُأنُُإلىُُالفالينُُالغارُُيف ُُهنُاُُقلت 

ُأناُ.ُفقلت:ُبهُ؟ُلنُاُُومنُمحمد:ُُحبيبيُُفقالُإليه؟ُتدخلواُأُنُلكُمُُهلُبالجال،ُىيسمُ ُبستان

،ُُهوُُفإذاُُالبستان،ُُودخلناُُالبابُُدفعتُُثم ر 
ُُتوسطنُاُُفلمُاُُحسنه،ُُمنُُأصفهُُأكادُُالُُن ض 

امه،ُدعوت ُُخد  ُالحبايبُ.ُبقدومُالبستانُصاحبُُمنصورُُالشريفُأعلمواُلهم:ُوقلت 

ُُُالحبشي.ُُمحمدُُبنُُعليُُالحبيبُُوعندهُُالمسجد،ُُيفُُإنهُُفقالوا: ُآخُرُُيفُُفإذاُُفالتفت 

اُُفدخلناُُكبيرُ،ُُمسجُدُُالبستاُن ُُالحبيُبُُوجدناُُدخلناهُُفلمُاُُعليُ،ُُالحبيبُُلمالقاُةُُجميع 

ُُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُالنبيُُهذاُُفقال:ُُقائم،ُُعلي ةُُالمحراب.ُُيفُُجالس  ف  ُُالمحرابُ:ُُوص 

ُالنبويُ.ُُالمسجدُيفُُالذيُالعثماينُكالمحراب

ُُعليهُ،ُُنظريُُوقعُُلماُُالبكاءُُيفُُوأخذُُوسلم،ُُعليهُُاهللُُصلىُُيدهُُتقبيلُُإلىُُفابتدرت

،ُُفقالُُصويت،ُُعالُُحتى ُُُكلمات  ا:ُُمنهاُُفهمت  ُُحبيبُيُُإلىُُوأشارُُعلي(،ُُ)هذاُُقال:ُُثالث 

ُبخير(ُ.ُ)أخوكُوقال:ُتخف(،ُُ)الُوقالُ:ُعلي،

ُيدهُُيفُُويديُُفأيقظوينُُبكائي،ُُأهليُُسمعُُحتىُُأبكيُُإينُُبلُُبكلمة،ُُتكلمتُُماُُأناُُوأما

ُوسلمُ.ُعليُهُُاهللُصلى
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ُُإلُىُُعندهُُمنُُخرجنُاُُثمُُخيرُ،ُُبكُلُُمبشرُةُُعظيمُةُُرؤيُاُُهذهُُهللُ؛ُُالحمُدُُلهُ:ُُفقلنا

ُ.(1ُ)"المغربُصالةُألداءُُالنبويُالمسجد

 الجبرتي:  محمد الشيخ ضيافة

ُُمحمُدُُالشيخُُللضيافةُُدعانا1328ُُُُسنةُُاألولُُربيع15ُُُُالسبتُُيومُُويف"ُُقال:

ُُمنهمُُالعلماء،ُُمنُُجملةُُودعاُُالحسن،ُُالظنُُأهلُُمنُُالصالحين،ُُمنُُرجلُُوهوُُالجربيت،

ُُالقرآن،ُُحفظةُُمنُُمصرُُأهلُُمنُُوأناسُُالشام،ُُأهلُُمنُُوجملةُُالنبهاين،ُُيوسفُُالشيخ

ُُالحسنةُ،ُُاألحاديثُُمنُُعندهُُماُُيبديُُالحاضريُنُُمُنُُواحدُُكلُُوأخذُُالمجلس،ُُفطاب

ُُجهُةُُيفُُالعصرُُيفُُبقاياُُمنهُمُُوأُنُُالعلويةُ،ُُلسادةُاُُمنُُسلفناُُأخالقُُبعضُُللحاضرينُُفذكر

ُُعلويُُوالعمُُالعطاسُ،ُُحسنُُبنُُأحمدُُالعمُُوسيديُُعلي،ُُالوالدُُسيديُُمثلُُحضرموتُ،

ُُ.وغيرهُمُُالسقاف،ُالرحمُنُُعبدُبن

ُوتكلم ُالشيخُ ُيوسفُ ُالنبهاينُ،ُ ُمنُُوذكُرُ ُاجتمُعُ ُالعلماُءُُمُنُ ُُقالُ:ُُثمُُواألولياءُ،ُ

مري،ُُالشيُخُُالصالحُ،ُُبالوليُُمنهُمُُاجتمعُت ُُوقائُعُُلهُُالشام(،ُُ)طرابلُسُُأهلُُمنُُوهوُُالع 

ُُُ،"األولياءُُكرماُت"ُُكتابيُُيفُُلهُُترجمتُُوقدُُغريبة،ُُوأحوال اُُلهُُوأثبت  ُُأربعيُنُُمنُُنحو 

ُُينشرُحُُولمُُبه،ُُأسمعُُكنتُُأينُُفمنها:ُُ.لغيريُُكانُُماُُومنهاُُلي،ُُكانُُماُُمنهُاُُكرامة،

ُُاألياُمُُبعضُُيُفُُثمُُعنه،ُُيؤخذُُحتىُُالعلُمُُأهُلُُمنُُليُسُُألنهُُإليه؛ُُبالوصولُُخاطري

ُُصافحتُهُُعليهُُدخلتُُفلمُاُُإليه،ُُالتوجُهُُعلىُُفعزمتُُأعرف،ُُممنُُأحُدُُبدارُُأنُهُُسمعت

ُُاهلل،ُُغيرُُأحدُُعليهاُُيطلعُُلمُُالتيُُاألشياءُُمنُُخاطريُُيفُُماُُعلىُُيتكلمُُفأخذُُوجلست،

ُُُاليومُُذلُكُُفمن ُُت روُىُُوقدُُوالمقام،ُُالحالُُجمالُيُُوهوُُإليه،ُُدأتردُ ُُوصرتُُفيهُ،ُُاعتقدت 

ُ.(2ُ)"بهُونفعناُعنُهُُاهللُرضُيُُذلك،ُينكرُفاُلُبحضرتهُكرامته

ُُعلُىُُالردُُيفُُمنظوماتُُست"ُُكتابُُمقدمةُُيفُُالخراشُيُُسليمانُُالشيُخُُقالُُ]تعليق:

ُالعالمين؛ُُرُبُُتوحيدُُعنُُالصاديُنُُهؤالءُُمنُُ:"النبهاينُُيوسُف ُُبُنُُيوسفُُالمدعوُ

ُُباألموات،ُُاالستغاثةُُفيهاُُيجيزُُالتيُُالكتبُُصاحبُُالخرايفُ،ُُالصويفُُالنبهاين،ُُإسماعيل

ُُأُنُُإاُلُالحنيفُ.ُالشرُعُلحدودُالمتجاوُزُواإلطراُءُالغلُوُمُنُُألوانُ ُعلُىُُالمشتملةُواألشعاُر

ُاُُي قيمُُالعظيمُةُُبحكمتهُُوتعالىُُسبحانُهُُاهلل اس  ر  ُُعنُهُُينفونُُومكان،ُُزمانُُكلُُيُفُُلشريعتهُُح 

لةُ ُُوجلُُعزُُاهللُُوف قُُوقدُُأحوالهم،ُُللناسُُويبينونُُوتحريفهم،ُُالزائغينُُزيغ ُُالعلماُءُُمنُُث 

 

 (.92-91( الشاهد املقبول )ص  1)
 (.94-91( الشاهد املقبول )ص  2)
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ُاُُعليُهُُفردوُاُُوخرافاته،ُُالنحرافاتهُُللتصديُُواألخياُر اُ،ُُنثر  ُُسُتُُالردود:ُُتلكُُومنُُونظم 

ُُعلُىُُفيهُاُُاستطالُُالتُيُُالرائية،ُُقصيدتُهُُمقابلُُيُفُُمنهُمُُجماعُةُُأنشأهُاُُمتتالية،ُُمنظومات

ُُاهللُ،ُُرحمهُُالوهابُُعبدُُبنُُمحمدُُالشيخُُالتوحيدُ،ُُدعوُةُُمجددُُاإلسالمُ،ُُشيُخُُعرض

ُوعلى ُمنُ ُيسميهُمُ ُ»الوهابية«،ُ ُاُ ُمفرتي  ُعليهُمُ ُاألكاذيبُ ُالمتنوعة،ُ ُكعادةُ ُأسالفُهُ ُُمُنُ

ُهيُ:ُُالستُُالمنظوماتُُوهذهُوالكشف.ُباإلبطاُلُالعلماءُأولئكُُفقابلهاُالمناوئين،

ُاهللُ.ُُرحمهُُاليوسفُعلُيُالشيُخُمنظومةُ-1

ُاهللُ.ُرحمُهُعيسُىُُبنُإبراهيُمُالمؤرخُالشيُخُمنظومةُ-2

ُاهللُ.ُرحمهُُسحمانُُبنُسليمانُالشيُخُمنظومةُ-3

ُاهللُ.ُرحمهُالسويحُإبراهيمُبنُالعزيزُُعبدُالشيُخُمنظومةُ-4

ُاهللُ.ُرحمهُالبيطارُهبجةُالشيُخُمنظومةُ-5

ُاهلل[ُ.ُرحمُهُالمرزوقُيُحسنُبنُُمحمدُالشيُخُمنظومةُ-6

 آخر:  سوداينّ زائر مع

ُ"ُُقال: ُُمحمُدُُاسمهُُالخرطوم،ُُنواحيُُمنُُبلدةُُمنُُالسودان،ُُمنُُبرجلُُواجتمعت 

ُُوبينُهُُبينُيُُجرتُُسكينة،ُُوعليهُُوعمل،ُُعلمُُصاحبُُالحالُ،ُُعظيمُُرجلُُوهوُُعمر،

ُباهللُ.ُوالعارفينُالصالحيُنُيفُالمذاكرة

ُُُوقدُُباهلل،ُُالعارفيُنُُمنُُأخُُليُُفقال: ُُبأوصاُفُُيصفهُُأخذُُثمُُمرات،ُُثالثُُنحوُُحج 

ُُولُهُُوسلم،ُُعليُهُُاهللُُصلىُُاهللُُلرسولُُالمحبُةُُكثيرُُكاُنُُإنهُُفقال:ُُعذبُ،ُُبلساُنُُعظيمة،

ُُاجتهاُدُُولهُُالحقائقُ،ُُيفُُكالمُُولهُُوسلم،ُُعليهُُاهللُُصلىُُالمصطفىُُحمدُُيفُُدواوينُُأربعة

ُخارقةُ.ُكراماتُُولهُالعمل،ُيُفُكبير

ُُفأخذوُاُُالعساكرُ،ُُمنُُوالبطشُُالحربُُحصُلُُبالحربُُبلدهمُُالمصريوُنُُدخلُُولما

ُُجهُةُُإلىُُالعساكرُُانتقلُُوقدُُأيام،ُُثمانيةُُبعدُُثمُُالنيل،ُُيفُُورموهاُُاألربعة،ُُالشيخُُدواوين

ُُهبُاُُيكنُُلُمُُكأنُُفوجدهاُُالنيلُ،ُُيفُُدواوينهُُعلىُُبالتفتيُشُُمريديُهُُبعضُُالشيخُُأمرُُأخرى،

ُعنهُ.ُُاهللُُرضيُللشيخُفسلمهاُسالمةُ،ُشيءُ،

،ُُقصيدُةُُيمليُُأفاقُُفإذاُُمدة،ُُفيهاُُيؤخذُُعظيمة،ُُغيبياتُُولهُُقال:ُُثم ُُيُفُُتارةُُارتجاال 

ُُُدقائق.ُعشرُيُفُ)الدالئل(ُيقرأُوكاُنُالمحمدية،ُالحضرةُيُفُوتارةُاألحدية،ُالحضرة
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اُُوله ُُصلُىُُبالنبيُُاالجتماُعُُكثيُرُُوهُوُُنصيح،ُُمحمدُُوأبوهُُإدريسُ،ُُابنُُاسمهُُعمُ ُُأيض 

ُالشطحُ.ُبلسانُفيهُاُميتكلُ ُحاالُتُُولهُيقظة،ُوسلُمُعليهُاهلل

اُ:ُُاألحيانُبعضُيفُقال ُشعر 

ُُأنا ُُُكمُاُالمحيطُ ُُالعرشُ ُعلُىُالجليس  ُُأحطت  ُوإجمااُلُتفصيالُبالغيب 

ُاألوقاتُ:ُبعضُيفُوقال

ُالــــوأمثُارــــوأنظُبهـــوشُلــشكُعُنُالمقدسُُاألعلىُالمثلُوإين

اُالــــــوراءُوراءُولي ُاُخطرتُُماُُعلياءُ ُومـــــــــرتبةُقــــــدر  ُالباُلُُعلُىُيوم 

ُ(1ُ)"الحالُُهالكُلديهاُشيُءُوكلُومغلظةُجهلُجنبهاُيفُالعلُم

ُُعليُهُُاهللُُصلىُُبالنبيُُواالجتماعُُالعظيمة،ُُوالغيبياتُُالخارقة،ُُالكراماتُُ]تعليق:

ُُُبالغيبُُواإلحاطةُُالعرش،ُُعلىُُوالجلوسُُالشطح،ُُبلسانُُوالكالمُُيقظة،ُُوسلم ُُتفصيال 

!ُ ُُُعظيم[.ُهبتاُنُهذُاُسبحانكُردها،ُعنُتغنُيُحكايتهُاُُطوام،ُكلهُاُوإجماال 

 حمزة: الشهداء سيد زيارة

ُُسيُدُُزيارةُُإلُىُُالخروجُُأردناُُالكريم،ُُالمولُدُُشهر1٩ُُُُلعلهُُالربوع،ُُيومُُويف"ُُقال:

ُُاهلُلُُعبدُُالسيدُُالعربيةُُإليناُُفأرسلُُوسلم،ُُعليهُُاهللُُصلىُُالمصطفىُُعمُُحمزةُُالشهداء

ُُعلىُُتمشيُُوهُيُُفيها،ُُفركبناُُالحسنة،ُُواألخالقُُالسخاءُُمعُُثريُ،ُُرجلُُوهُوُُالمدينُ،

ُ.(2ُ)"عظيمةُُزيارةُلناُووقعتُُفزرنا،ُحمزة،ُسيدناُةبُ قُ ُإلىُُفوصلناُالخيل،ُُمنُزوج

ُُولُمُُالمعروفة،ُُاألمورُُمنُُالمنورةُُالمدينةُُيفُُالزمنُُذلكُُيُفُُالقبابُُانتشارُُ]تعليق:

ُُمُنُُوتعيينهُُحمزةُُقربُُتحديدُُأنُُإلىُُوينبهُُ،السعوديُُعهدالُُيفُُإالُُآخرهاُُعلىُُهتدم

ُُإضافُةُُالمعالم،ُُوتغيرتُُومرات،ُُمراتُُالمقابرُُهذهُُالسيولُُأصابتُُفقدُُكان،بُمُُالصعوبة

ُُوقيلُُالمهراسُ،ُُعندُُدفنُُإنُهُُفقيل:ُُقربه،ُُموضعُُتحديُدُُيفُُالمؤرخيُنُُاختالفُُذلُكُُإلُى

ُُمكاُنُُحولُُمثاراتُُكلهاُُهذهُُ،(3ُ)أقوالُُأربعةُُوفيُهُُآخرُ،ُُمعهُُأمُُوحدهُُدفُنُُوهلُُذلك،ُُغير

 

 (.95-94( الشاهد املقبول )ص  1)
 (.95( الشاهد املقبول )ص  2)
(، وفـاء الوفـا 114(، هبجة النفوس واألسرار )ص 61اهلجرة )ص  ( انظر  التعريف مبا آنست اهلجرة من معامل دار 3)

(، املغــاا املطابــة 127(، املدينــة املنــورة يف رحلــة العياشــي )ص  185/ 2(، خالفــة الوفــا )1074-1075/ 3)
 (.1109/ 3يف معامل طابة )
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ُإهمالها[ُ.ُُينبغيُالُُدفنه،

 بكر:  أبي الشيخ آل  من  مجاور   دعوة تلبية

يُخُُابُنُُمحضارُُبنُُعليُُالفاضلُُالسيدُُمنُُولدعوةُُللزيارة،ُُخروجناُُوكان"ُُقال: ُُالش 

ُُُإلىُُوأخذناُُالمذكور،ُُالسيدُُاناتلقُ ُُالزيارةُُانتهاءُُفبعدُُسالم،ُُبنُُبكرُُأبي هُ ُُمحل  ُُلنُاُُاستعد 

ُُالمجاوريُنُُوالعلماءُُاألعيانُُمنُُجملةُُدعاُُوقدُُالحسنة،ُُبالفرشُُمفروشُُمعنا،ُُكانُُولمن

ُُُالمدينة.ُوأهل

ادلُةُُالسادةُُأحدُُفناولهُُبأس.ُُالُُله:ُُفقلتُُعلي.ُُسي ديُُ)مولدُ(ُُأقرأُُأنُُمنيُُفطلب ُُالمه 

ُالمجاورين، ُفقرأهُ ُوحربهُ ُبقاعدةُ ُفانتهُتُُحسنة،ُ ُالقراءة،ُ ُوقرأناُ ُالفاتحةُ،ُ ُثمُ ُُأضافنُاُ

ُُلصالُةُُالنبويُُالمسجدُُوقصدناُُالمدينة،ُُإلىُُرجعنُاُُالعصرُُصالةُُبعدُُثمُُالحسنة،ُُالضيافة

ُ.(1ُ)"المغرُب

الئل شيخ زيارة    :الدَّ

ُُالعالُمُُالسيدُُلزيارةُُتوجهنُاُُهـ،1328ُُسنُةُُاألولُُربيُع20ُُُُوهوُُالثاين،ُُاليومُُويف"ُُقال:

ُالمتواضع ُالسيدُ ُرضواُنُ ُالربزنجيُ ُشيخُ ُ)الدالئل(،ُ ُفوجدناهُ ُيفُ ُبيته،ُ ُفقابلناُ ُُكماُلُ

ُُ)شرحُُكتابُُمنهُاُُرأيناُُكثيرة،ُُكتبُُوعندهُُالعلم،ُُأهلُُمنُُجملةُُالمجلُسُُوحضرُُالمقابلةُ،

ركشي،ُُلإلمامُُالجوامع(ُُجمع ُُيُفُُاإلجازةُُمنهُُفطلبناُُضخم،ُُمجلدُُيفُُعظيمُُكتابُُوهوُُالز 

ُ.(2ُ)"فأجازنُاُ)الدالئل(

 عربي:  البن أخرى  كتب

ُُُاالنفرادُ،ُُعلُىُُآخرُُشخُصُُعلُىُُفمررتُُعنده،ُُمُنُُخرجناُُإنُاُُثم"ُُقالُ: ُُعندُهُُفوجدت 

ُ،ُكتب ا ُُ:وهيُعربي،ُابُنُالدينُمحييُُللشيخُُمنسوبينُُبيتينُبعضهُاُيفُرأيتُكثيرة 

ن ُهُاهلُلُأحسنُيُتعقيدُُعنُُسائالُيا ُظ 

ُ{أنُهُاهللُشهد}ُُأهنُاُاهلُلُعلم

ُاألحنفُ:ُبُنُوللعباس

ُسعُدُياُحديثُكُمنُفزدينُشجوناُفزدتنُيُعنهمُسعدُُياُوحدثتنُي

 

 (.96( الشاهد املقبول )ص  1)
 (.96( الشاهد املقبول )ص  2)
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ىُهواهُا ُُلُهُوليُسُُغيرُهُالقلبُيعرفُالُُهو  ُبعُدُلهُُوليسُقبل 

ْيدُ ُبنُولمالُك ُُ:مناةُُز 

ُُ."اإلبلُسعُدُُياُُتوردُهكذُاُماُُمشتملُوسعدُسعُدُأوردها

 الجفري:  صايف  السيد مع إجازات  مجلس

ُُالمنزُلُُيفُُجالسُُأناُُبينماُُهـ،1328ُُسنةُُاألولُُربيع21ُُُُالجمعةُُيوُمُُصبُحُُويف"ُُقال:

ُُُدخلُُإذ
 
ُُمجاميعُُمنُُأوراد،وُُرسائلُُمجموعُُوبيدُهُُعنده،ُُنازلُُأناُُالذيُُصايفُُالعمُ ُُعلي

ُُمُنُُمتعددةُُإجازاتُُفيُهُُفرأيُتُُفتأملتُهُُإياهُ،ُُفناولنيُُالجفريُ،ُُاهلُلُُعبُدُُبُنُُعمرُُالحبيب

ُالمذكورُ.ُعمرُُللحبيبُالعارفينُالعلويةُساداتنا

ُُطاهرُ،ُُبنُُحسينُُبنُُاهللُُعبُدُُبيبوالُحُُيحيىُ،ُُبنُُعمرُُبنُُاهللُُعبدُُالحبيبُُجملتهمُُمن

ُُ.وغيرهمُالبار،ُطهُبنُعمرُوالحبيب

ُُيُا)ُُويفُُالبارُ،ُُطُهُُبُنُُعمُرُُللحبيُبُُُ(اإلجابةُُمفتاُح)ُُيُفُُالمذكورُ،ُُصايُفُُالعمُُوأجازنُا

ُُُ.(1ُ)"السفرُُيفُمكررةُُ(حفيظ

فر أدعية  المشايخ: بعض  عن للسَّ

ُُالسفُرُُيفُُيقرأُُالمشايخ؛ُُأحدُُعنُُالجفرُيُُعمرُُالحبيبُُرواهُُالذيُُالدعاءُُويف"ُُقال:

ُهذاُ:ُوهو

ُُمحمُدُُسيدناُُعلُىُُصُلُُاللهمُُالعالمين،ُُرُبُُهلُلُُالحمُدُُ.الرحيمُُالرحمُنُُاهللُُبسم)

ُُلسيدنُاُُبحبكُُأسألكُُإينُُاللهُمُُبيته.ُُأهلُُوعلىُُذريتهُُوعلىُُوأزواجه،ُُوصحبهُُآلهُُوعلى

ُُالذيُُوبالسرُُلك،ُُوسلمُُعليهُُاهللُُصلىُُمحمدُُسيدناُُوحبُُوسلم،ُُعليُهُُاهللُُصلُىُُمحمد

رُُوأنُُوحاسد،ُُعدوُُكلُُمنُُبحفظك،ُُتحفظنُيُُأنُُوبينه،ُُبينك ُُاهللُ،ُُياُُجواد،ُُياُُليُُتيس 

ُُصالُةُُكلُُبعدُُيقرأُُالدعاءُُهذاُُ.(وسلمُُوصحبهُُآلهُُوعلىُُمحمدُُسيدناُُعلىُُاهللُُوصلى

ُُُمرات.ُُثالث

جيلُبنُموسىُُبنُأحمُدُُولسيدنا فر،ُيفُع  ُُُهذا:ُُوهوُومساءُ،ُصباحُاُيقرأُالس 

ُُلدنُكُُمنُُآتناُُربناُُالنار،ُُعذابُُوقنُاُُحسنة،ُُاآلخرةُُويفُُحسنةُ،ُُالدنياُُيُفُُآتناُُربنا)

ا.ُُأمرنُاُُمنُُلناُُوهيئُُرحمة، ُُوالربكةُ،ُُبالي ْمنُُوأمدينُُالحركة،ُُهذهُُيفُُأسعدينُُاللهمُُرشد 

 

 (.98-96املقبول، )ص  ( الشاهد 1)
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ُُُعلىُُوأعن ُيُُالسفرُ،ُُوعثاءُُواكفنُيُُالقدرُ،ُُسوءُُوقنُي
 
ُُوالنوىُ،ُُالبعدُُوقربُُالمراحل،ُُطي

ُوسهل ُالمبيتُ رىُ،ُ ُوالس  ُواجعلُ ُسفريُ ُإلىُ ُصنعُ ُحميد،ُ ُوسيريُ ُإلىُ ُجدُ ُ ُُسعيدُ،ُ

يُُواحفُظُُواحفظني ُُأرحُمُُياُُبال،ُُوأنعمُُحال،ُُأسرُ ُُعلىُُوبينهمُُبينيُُواجمعُُ،مخل ف 

ُ.(1ُ)(وسلمُوصحبُهُوآلهُمحمدُسيدناُعلُىُاهللُوصلىُالراحمين،

]تعليق:ُثبتُعنُالنبيُصلىُاهللُعليهُوسلمُمنُأدعيةُالسفرُماُيغنيُعنُهذا،ُوجعلهُُ

ثالثُُ صالةُ كلُ ومساُءعقبُ اُ صباح  يقرأُ واآلخرُ أثرُُُُ،مرات،ُ فيهُ يردُ لمُ مماُ هذاُ كلُ

ُصحيح،ُواالكتفاءُبالواردُأفضل[.

 فائدة: 

ُُكتاُبُُالغربُُيفُُيوجدُُأنهُُالنبهاين:ُُيوسفُُالشيخُُأخربينُُالمنورةُُالمدينةُُويف"ُُقال:

ا،ُُستينُُيفُُوهوُُالمعطيُ،ُُعبدُُللشيخُُ)الذخيرة(ُُاسمه ُُبعُضُُالمدينُةُُيفُُيوجدُُمنهُُمجلد 

ُُ.(2ُ)"عليُهُُالصالةُويفُوسلُمُعليهُاهلُلُصلىُالنبيُمدحُُيفُوهوُمجلدات،

عليهُُ اهللُ صلىُ النبيُ علىُ الصالةُ فضلُ يفُ اُ مجلد  يكتبُ الصويفُ كانُ إذاُ ]تعليق:ُ

ا؟![.ُُ ُوسلم؛ُكدالئلُالخيرات،ُويحشوهُبالموضوعاتُوالمخالفات،ُفكيفُبستينُمجلد 

 بافقيه:  علوي للسيد وداعية زيارة

ُُذهبنُاُُالصالةُُوبعدُُفصلينا،ُُالنبوي،ُُالمسجُدُُيفُُالجمعةُُلصالةُُخرجناُُإناُُثم"ُُقال:

ُُمنهُ،ُُولالستيداعُُبه،ُُلالجتماعُُالسادةُ،ُُشيخُُبافقيهُُأحمدُُبنُُعلويُُالفاضلُُالسيدُُبيتُُإلُى

اُ،ُُالسفرُُعلُىُُالجازُمُُالعزمُُبأنُُأخربناهُُإنُاُُثمُُالمقابلة،ُُكماُلُُفقابلناُُفوجدناهُ، ُُيوُمُُغد 

ُُاأللفُةُُمنُُوبينُهُُبينناُُصارُُلماُُوذلكُُ؛فراقنُاُُعلىُُفتأسفُُ،الشاُمُُدمشُقُُإلُىُُالسبت

ُوالمحبةُ.

ُالمجلُسُُذلكُُيفُُلناُُوأهدىُُباهلل،ُُالعارفينُُمنُُلقيهُُمنُُلناُُيذكرُُمعهُُجلستناُُيُفُُإنهُُثم

ُُ،ه1274ُُعامُُالحجرة،ُُعمارةُُوقتُُمنُُعنديُُإنهُُوقال:ُُالشريفة،ُُالحجرةُُترابُُمنُُشيئ ا

ُُ.(3ُ)بهُبأسُوالُللتداوي،ُُهذاُخذواُقال:ُثم

نْدلي،ُُالطيبُُمنُُشيئاُُلناُُوأهدى ُُرأُسُُعندُُعامُُكلُُيفُُيوضعُُمماُُإنهُُوقال:ُُالص 

 

 (.99-98( الشاهد املقبول )ص  1)
 (.99-98( الشاهد املقبول )ص  2)
 ( تراب احلجرة النبوية ال عالقة له ابلشفاء، فليس هو من األسباب املشروعة للتداوي.3)
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فنجُُمنوُُوسلم،ُُعليُهُُاهلُلُُصلىُُالمصطفى ُُاهلُلُُفجزاهُُالشريفة،ُُالحجرةُُبُهُُتغسلُُالذيُُالس 

ُُ."الجزاءُأفضلُعنُا

]تعليق:ُترابُالحجرةُالنبويةُالُعالقةُلهُبالشفاء،ُفليسُهوُمنُاألسبابُالمشروعةُُ

ُللتداوي[ُ.

 التصّوف:  يف الُكتب نفائس  من فيه مجموع

اشي؟ُُأحمدُُالشيخُُاإلمامُُمصنفاتُُمنُُشيءُُعندكُمُُهلُُسألته:ُُإينُُثم ش  ُُفقالُ:ُُالق 

اُفوجدتهُبهُفأيتُعليه.ُأطلعكُمُُمجموعُعندُي ُُمجموع  ُمؤلفاتُ:ُُخمسةُعلىُُمشتمال 

اشيُُلإلمامُُ)النصوص(ُولها:أ ش  ُُُ.الق 

ُُعرفاُتُُيومُُيفُُألفهُُالشناوي،ُُأحمدُُللشيخُُالمناسك(ُُبتمامُُالمالكُُ)زمامُُوالثاين:

اشيُ.ُُأحمدُالشيُخُمشايخُمنُوهوُ،1028ُسنةُُبعرفات، ش  ُالق 

ُنُالقادرُعبدُُللشيخُُاإللهية(ُالمشكالتُ)شرحُُوالثالث: ُُ.باعش 

ُاألكربُ.ُللشيخُُالمستوفزُ(ُُة)عقلُوالرابع:

ُُُمبسوط.ُُالتصوف،ُيفُكتاُبُوالخامسُ:

ُُاهلُلُُفجزاهُُ،وقفُُوهُوُُإياهُ،ُُفأعطاينُُعلوُيُُالسيُدُُمُنُُُهتفطلبُُ،المجموُعُُهذاُُفأعجبنُي

ُأحضرُُأناُُاهللُُشاءُُإنُُفقال:ُُالخروج،ُُيُفُُواستأذناُُالفاتحةُ،ُُمنهُُطلبناُُثمُُالجزاء،ُُأفضلُُعنُي

ُُُأشيعكم.ُالبابور،ُعندُُغدا

ُُالسقافُ،ُُالرحيمُُعبدُُبنُُعلويُُالفاضُلُُالسيدُُلزيارةُُوتوجهناُُعندهُ،ُُمنُُفخرجنا

ُُ.(1ُ)"عندهُمُنُوخرجنُاُحسنة،ُمذاكرةُُووقعُعنده،ُُوجلسناُبيته،ُيفُبُهُفاجتمعنا

 :مصر  يف المؤلفات بعض طبع يف يسعى المؤلف

ْنف ش،ُُشارعُُإلُىُُتوجهُُاأليامُُمُنُُيوُمُُيُفُُثم"ُُقالُ: ُُأفندُيُُحسيُنُُحضرةُُإلىُُالخر 

ُ.(2ُ)الكتبُُبعضُلطبعُشرف،

ُُُالوالُدُُ)مولد(ُُمنُُنسخةُُ(3000)ُُطبعُُعلىُُفأجزته
 
ُُوعلُىُُالحبشيُ،ُُمحمدُُبنُُعلي

 

 (.101-100( الشاهد املقبول، )ص  1)
ا حلملــه هــذك الكتــك إىل مكــة، وأرســل منهــا إىل كــاوة ( وينبــه إىل أن هــذا كــان يف مصــر، وأدركتــه يف احلكايــة  نظــر  2)

 وغريها.
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ُمنُُ(3000وُ)ُُالحبشيُ،ُُحسيُنُُبنُُمحمدُُالوالُدُُلسيديُُاإللهُ(ُُ)فتحُُمنُُ(3000)ُُطبُع

ُُعبُدُُللسيُدُُو)الرشفاتُ(ُُ)الدوائرُ(ُُمنُُ(3000و)ُُأيضا،ُُالوالُدُُلسيديُُاللؤلؤيةُ(ُُ)العقود

ُأسلوبُ.ُأحسُنُعلُىُطبعهُاُُتمُوقدُمجموعُ،ُيفُالثالثُةُُوهذهُبلفقيه،ُاهللُعبُدُبنُالرحمن

ُُُمكة،ُُإلىُُمعيُُمنهُاُُوأخذُت ُُهباُ،ُُالناسُُوانتفعُُعدن،ُُوإلىُُجاوة،ُُإلىُُمنهاُُوأرسلت 

ُاُُكونهُُحيُثُُمُنُُمصرُ،ُُيُفُُالعلمُُأهلُُفأعجُبُُاإلله(ُُ)فتحُُوأمُا ُُاهلل،ُُإلُىُُللدعوةُُحاوي 

ُ.(1ُ)"الجوامُعُبعضُيفُُالجمعُةُيومُُهباُوخطبُخطبة،ُمنهُبعضهُمُفلخص

 الحجاز: إلى العودة

ُُُالقعدةُُشهرُُفاتحةُُيفُُإينُُثم"ُُقال: ُُبعُضُُليُُفقالُُمكةُ،ُُإلىُُالتوجهُُعلُىُُعزمت 

ُُيحمُلُُفإنهُُمكةُ،ُُإلُىُُيتوجُهُُحتُىُُالمصريُُالمحملُُخروجُُتنتظرُُأنُُاألولىُُاألحباب:

ُكثيرُ.ُخلقُمعهُويخرجُالكعبة،ُأثواب

ربتُُأيامُُبعدُُكانُُفلما ج،ُُالناُسُُوتحركُتُُالخانات،ُُض  ُُجمُعُُيفُُالمحملُُفخرجُُللتفر 

ونُُعظيم، اُُيمر  ا،ُُأفواج  اُُواحدةُُالساعةُُمنُُأفواج  ُُأهُلُُوالمشايخُُأربعة،ُُالساعةُُإلىُُصباح 

ُُالعساكرُُويمرونُُوالطيران،ُُالبيارقُُوأمامهمُُوأتباعه،ُُهوُُيمرُ ُُطريقةُُشيخُُوكلُُالطرائق،

ُوالخي الةُ.ُوالمدافُع

لوهُُحتُىُُللتفرج،ُُاالزدحامُُمنُُغايُةُُيُفُُوالخلق ُةُُمحطةُُإلُىُُأوص  ُُوتوجُهُُالحديد،ُُسك 

ُُالمحمُلُُوجمالُُالجمال،ُُعلىُُمكةُُإلىُُثمُُالبحر،ُُبابورُُيفُُجدةُُإلىُُومنهاُُالسويسُ،ُُإلُى

ُجدةُ.ُإلُىُالبابورُُيفُمعهُطلعتُالخاصة

 الطريق إلى الحجاز: 

ُُ الحبشي: ُُ"قالُ سنة القعدةُ ثم1328ُُُُولعشرُيفُشهرُ ة،ُ جد  إلىُ هُ التوج  عزمتُعلىُ

ُممنُعرفتهمُمنُأهلُمصرُوعرفوين،ُفأبواُإالُُ ةُألداءُالحجُوالعمرة،ُفاستودعت  إلىُمك 

ُُتشييعيُإلىُسكةُالحدي ُيومُمنُسفرُالبابور،ُونحنُيفُالبحر،ُسألت 
 
د،ُثمُإينُبعدُمضي

معيُُ فأخذتُ عليه،ُ فدلوينُ الرب ،ُ بابورُ يفُ رأيتهُ الذيُ المغربيُ ُ
 
الب ْغت يني أحمدُ الشيخُ عنُ

البابور،ُيفُمخزن،ُفسلمناُُ إليه،ُفوجدناهُيفُموضعُمنُ الشيخُحسنُاألسطواين ُوتوجهناُ

كمالُالمقابلة.ُثمُسألناُوسألناهُعنُأوطانُبعضناُالبعض،ُُعليه،ُفردُعليناُالسالم،ُوقابلناُُ

ُفأخربناُبأنهُمغربيُاألصل،ُمنُتونس،ُمنُبيتُعلمُ.
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مالكُُ كثير،ُوهوُ ُ األذكارُواألورادُشيء  ،ُولهُمنُ اُعامال  م 
فتباحثناُمعه،ُفوجدناهُعال 

الحديث،ُفسألنيُعنُعلماءُجهتيُوبلدي،ُفأخربتهُهبم،ُوأخرب تهُُالمذهب،ُولهُسندُيفُ

بعضُُ منهاُ ونقلُ ا،ُ شديد  طرب اُ فطربُ ي ته،ُ
وأدع  كالمهُ منُ شيئ اُ وأسمعتهُ علي،ُ بسيديُ

ُ العلم،ُوقلت  التجارة،ُوأحبُذلكُصوناُلشرفُ أشياء،ُثمُقالُلي:ُإينُأدخلُيفُأسبابُ

ُله:ُوأناُكذلك،ُأحبُالدخولُيفُاألسباب.ُفقال:ُلقدُأحسنتُ.

ُأولهاُ:ثمُإينُأسمعتهُالبيتينُالمتقدمُذكرهما،ُالتيُُ

اُفاتخذُحرفُة ُتصونُماءُالوجهُالُيبذُلُُإنُرمتُعلم 

كر ُاسمهُعندي؛ُألجلُالذ  ُ.(1ُ)"إلىُآخرها،ُفاستحسنهاُوكتبها،ُوكتبُاسميُعنده،ُوكتبت 

 الخاتمة:

المسماة:ُُ الرحلةُ منُ اقتبسُ ماُ ينتهيُ هناُ مصرُُ"إلىُ إلىُ بالرحلةُ المقبولُ الشاهدُ

صوفُيفُذلكُُتوجليةُللحالُالذيُكانُعليهُال،ُوهيُصورةُواضحةُُ"والشامُوإسطنبول

ُالزمان،ُواهللُالمستعان.ُُ
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