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 رمحه اهلل تعال   الّشيخ حمّمد اهلامشي العارف باهلل  

هو اإلمام العارف ابهلل والّدال عليه، املرىب، القدوة املرشد الكامل، اجملدد، الراشد، العالمة  
احملقق املدقق، الوارث املتحقق، رئيس هيئة أرابب الشعائر الدينية، شيخ العلم والدعوة إل هللا  

 تعال يف بالد الّشام، ذو السر اجللي واملدد األسىن العلي.
عة احلسين،  عبد هللا حمّمد بن أمحد اهلامشي بن حمّمد بن حممد بن عبد الرمحن بن أيب َجم

الدمشقي مسكناً، الساحلي التلمساين اجلزائري أصاًل، املالكي مذهباً، األشعري السلفي 
عقيدة، الشاذيل طريقًة ومشرابً، األثري اتباعًا واقتداء، األستاذ، احلبيب النسيب احلسيب، 

 أوفر نصيب.احلائز من الورع والعلم 
ولد يف مدينة )ُسبُدو( من أعمال )تلمسان( من أبوين صاحلني كالمها من آل بيت النبوة  
يرجع نسبهما إل سبط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلسن بن علي رضي هللا عنهما.  

 م. 1880هـ املوافق  1298شوال سنة 22وذلك اليوم السبت 
ه فرتة من  تويف والده وكان الّشيخ علماء بلد يها. وكان والده من أشهر علماء املدينة وقاض

 الزمن.
تعرف على الّشيخ حمّمد   سافر إل تلمسان وعاش فيها، وأخذ العلم عن علمائها األجالء.

 بن يّلس. وأخذ عنه. وانتفع به وأجازه إبعطاء األوراد.
ه( وحمّمد بن يّلس 1311درس على والده القاضي الّسّيد أمحد اهلامشي احلسين )

ه( وحمّمد بن جعفر الكتاين 1354ه( وحمّمد بدر الدين احلسين)1346التلمساين )
ه( وجنيب كيوان 1351ه( وتوفيق األيويب )1354ه( وعبد القادر الدكايل )1345)
ه( وعبد اجمليد  1362لعطار ) ه( وحممود ا1355ه( وحمّمد أمني سويد )1352)

ه( وحمّمد بن يوسف الكايف  1363ه( وحمّمد سليم احللواين )1363الطرابيشي )
ه(  1395ه( وحسني بن عبد الكرمي احلمزاوي )1382ه( وعبد احلي الكتاين )1380)

ه( وأذن  1353واملرشد الكامل الّشيخ أمحد بن مصطفى املستغامني الشهري اببن عليوه )
اهلامشي ابلورد اخلاص والعام وخّلفه عنه يف الّشام ابلطريقة الدرقاوية العلية للشيخ حمّمد 
 املنسوبة إليه.  
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نشر الطريقة الشاذلية الدرقاوية يف دمشق ومحص ومحاة وحلب وغريها يف سورية والعراق  
 ولبنان وفلسطني واألردن حىت عرفت ابمسه ووصلت إل تركيا وأورواب وأمريكا. 

مع شيخه الّشيخ حمّمد بن يّلس بعد أن ضّيقت السلطات املستعمرة على  هاجر إل الّشام
 العلماء ومنعتهم من حلقات التدريس.

 *    *    * 

م وعمره وقتها ثالثة عشر عامًا فكان هو املسؤول عن رعاية 1894وتويف والده عام 
م حىت إذا أسرته وتلبية متطلباهتا ويف نفس الوقت اتقت نفسه لرشف ما هبذه الكتب من علو 

أينعت فكرة الرحيل إل تلمسان عنده ملا يسمع عنها وعن مساجدها وانتشار الزوااي فيها  
وعن كثرة العلماء وطلبة العلم يف تلمسان وخاصة يف علوم القرآن والتنافس يف حفظه وإتقانه  

لذين وعلوم احلديث وطلب األسانيد وتتبع الرواة إل جانب ما يسمعه عن اجلهاد واجملاهدين ا
 يلحقون بفرنسا املستعمرة من األذى والنكال.

كل ذلك جعل الفىت حمّمدًا يزمع الرحيل إل تلمسان وساعده على ذلك أن هذه الفكرة  
على والدته وأسرته  كانت هاجس أبيه من قبل وهاجس األسرة كلها، فما أن طرح الفكرة 

د أمحد رمحه هللا من أراٍض وبساتني  حىت وافق اجلميع عليها، فقام ببيع َجيع ما تركه هلم الوال
 ه.1324م املوافق 1896وابع البيت الذي كانوا يسكنونه. كان ذلك يف عام  

 مث انتقل وأسرته إل تلمسان. 
 *    *    * 

 السفر إل تلمسان 

أن يسافر إل تلمسان ودّع رمحه هللا أقاربه وجريانه وأهل قريته وانطلق مع أسرته إل   وقبل
 تلمسان وليس معه إال املكتبة واملال الذي وفره من بيع املمتلكات. 

ووصلوا مدينة تلمسان بعد جهد شديد ونزلت األسرة وسط املدينة )تلمسان( قرب ساحة  
 كبرية هي ساحة الشهداء. 

ب حمّمد يبحث هنا وهناك عن مأوى ومسكن هلذه األسرة فوفق بشراء بيت  وانطلق الشا
 جبوار مسجد جامع يدعى )املسجد الكبري(.
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وما أن حط الّشيخ رحله واستقّر به املقام يف هذه املدينة، مدينة العلم واإلميان حىت أخذ  
 ابلبحث عن العلماء األجالء يف هذا البلد.

القرآن والتفسري وعلم مصطلح احلديث وكتب السّنة   فدرس عليهم علوم العربية وعلوم
 والفقه املالكي وأصول الفقه وعلم التوحيد والسرية وغريها.

مث تعرف على الّشيخ حمّمد بن يلس فأخذ عنه علم التصوف والطريقة الشاذلية والدرقاوية.  
 وكان الّشيخ له مبثابة الوالد بعد رحيل والده واملريب واملرشد.

خ حمّمد بن يّلس للشيخ حمّمد مع صغر سنه وقتها ابلورد العام لصفاء قلبه وسعة وأذن الّشي
علمه، ومهته العالية وغريته على دين هللا وحرماته، وعّفته عن الدنيا وزخرفها وانصياعه للحق، 

 وحرصه على حضور جمالس العلم، وجمالس الذكر دون ملل أو تعب.
 الّشيخ حمّمد إليها. شر عاماّ بعد وصولوبقي الّشيخ وتلميذه يف تلمسان مخسة ع

 *    *    * 

 : هجرته إل الّشام 

  14ه املوافق 1329رمضان  20)احلمد هلل يف يوم اخلميس  وأورد يف مذكراته فقال:
م، خرجنا من تلمسان: مهاجرين، وأقمنا )بطنجة( شهر شوال 1911سبتمرب )أيلول( 

بتمامه ننتظر )البابور( وفيها بلغنا خرب هجوم إيطاليا على طرابلس الغرب، خّيب هللا سعيها،  
 امشي(. ونصر اإلسالم عليها والسالم. عبد ربه حمّمد ابهل

ديسمرب )كانون أول( وصلنا إل )مرسني( )يف عام  5)ويف  وجاء يف مذكراته أيضاً:
يومًا من ذي احلجة. فتحصل من هذا أننا  27م( وكان إذا ذاك مضت 1911ه /1329

 مكثنا يف السفر واإلقامات شهرين وواحداً وعشرين يوماً والسالم. عبد ربه حمّمد ابهلامشي..(.  
ل إل أضنه فأقام فيها ما يربو على العام ينتظر الفرصة ألن أييت دمشق ومن مرسني انتق

 واليت استقطبت قلوب الصاحلني من مشارق األرض ومغارهبا. 
بعد هذه اإلقامة يف أضنه انتظر الفرصة املالئمة وهدوء األحوال ليسافر  السفر إل دمشق:

 إل دمشق.على دمشق حىت إذا وجد الفرصة ساحنة انطلق ومن معه 
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دمشق اليت ال يعلم عنها إال امسها وال يعرف أين يذهب وأين ينزل؟  وحط ترحاله يف مدينة 
 فرتك األمر هلل سبحانه الذي تول تسيري شؤونه. 

ابلقرب منهم رجل يعمل  حّط رحله يف مكان قريب من مدخل سوق احلميدية مشااًل وكان 
لشماسي ويدعى هذا الرجل أاب كمال  يف دكانه يبيع ويصلح )املّظالت( واليت تسمى اب

يستقبله ومن  أن بنفسه وأحل عليه  الشميسايت فما أن رأى الّشيخ وأسرته حىت هرع إليه وعرّفه
التلمساين كان معه يف بيته ابلقزّارزين قريبًا من ذلك املكان. وخاصة أن احلاج رابح اجلزائري 

 شق.يسكن يف هذا احلي وهو الذي شجعه على القدوم إل دم
وأسكن الّشيخ البناء السفلي من البيت. وملا عرض الّشيخ عليه األجرة أىب كل اإلابء 

 ورفض أخذ أجرة على ذلك "ال نريد منكم جزاًء وال شكوراً". 
 البحث عن عمل: 

وصوله يف اليوم التايل من قدومه أخذ يطوف يف األسواق ابحثًا عن عمل يكسب  وبعد
 منه ماالً يغنيه عن حاجة الّناس وليستغين به أهله. 

فوفقه هللا للعمل يف شركة خاصة كمرتجم للغة الفرنسية إل العربية وابلعكس، وبعد فرتة  
ها هلم فاستأجر حانواًت لبيع  ترك العمل لدى هذه الشركة لتعاملها من الفرنسيني واحنياز 

 وتصليح األحذية يف منطقة )العمارة اجلوانية( وما يسمى جادة نقيب األشرف. 
بقي سنوات يف عمله حىت أغناه هللا من فضله وتفرغ للعلم واإلرشاد وتسليك السائرين إل 

 هللا من احملبنّي والباحثني عن الطريق إل هللا.
لكسب من عمل يده ليضيف اجلهاد يف الكسب إل وهكذا نرى اعتماد الّشيخ على ا

يف سبيل هللا. كما ورد عن الّنيب صلى هللا عليه وسلم من اجلهاد من أجل العلم إل اجلهاد 
على أهله وأوالده  خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل هللا. ومن خرج يسعى

ي مفاخرة ورايء فهو يف سبيل  يكفهم عن السؤال فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج يسع
 الشيطان.

فاملهم أن أيخذ املرء ابألسباب والرزاق هو هللا فلم يرض رمحه هللا أن يكون عالة على 
أحد، بل ضرب أروع مثل حينما فتح حانوته ليتكسب من عمله فيه، ومن قبل تلك املكتبة 

 اليت تدّر عليه ماالً يتعفف به عن ذل املسألة. 



 رضا قهوجي                                                               العارف ابهلل الشيخ حممد اهلامشي رمحه هللا تعال 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                             5

 ه يف دمشق: وفاة والدته وأخي 

  ويف دمشق توفيت والدته، مث بعد عام تويف أخوه األصغر ذكر يف مذكراته اخلاصة قائاًل: 
أغسطس  29ه املوافق يف 1333ذي القعدة  3يف يوم السبت قبيل املغرب أيضًا اتريخ )

م توفيت والديت أمة هللا خرية بنت الّشيخ أيب زاّين، ودفناها يوم األحد جبوار  1915)آب( 
زوجات املصطفى صلى هللا عليه وسلم مبقربة سيدان بالل بدمشق اّلشام رمحها هللا تعال رمحة  

 .(ربه حمّمد بن أمحد ابهلامشي لطف هللا به آمنيواسعة. عبد 
َجادى الثانية   16"يف يوم األربعاء عند طلوع الشمس اتريخ  وكتب عن وفاة أخيه: 

/م تويف أخي الّشيخ حمّمد الصغري، ودفناه يف تربة الباب 1916نيسان  5/ه املوافق 1334
بدمشق الّشام الصغري قرب ابن أم مكتوم األعمى صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ي لطف هللا به آمني". رمحه هللا رمحة واسعة، عبد ربه حمّمد ابهلامش
 *    *    * 

 يف الشام:   شيوخه 

 ه(. 1354احملدث األكرب الّشيخ حمّمد بدر الدين بن يوسف احلسين ) •
 ه(. 1345جعفر الكتاين )حمّمد بن  •
 ه(. 1354عبد القادر الدوكايل ) •
 ه(. 1351توفيق األيويب ) •
 ه(. 1352حمّمد جنيب كيوان )  •
 ه(.1355حمّمد أمني سويد ) •
 ه(. 1362العطار ) حممود •
 ه(. 1363عبد اجمليد الطرابيشي ) •
 ه(. 1363حمّمد سليم احللواين ) •
 ه(. 1380حمّمد بن يوسف الكايف ) •
 ه(.1382عبد احلي الكتاين ) •
 ه(. 1395حسني بن عبد الكرمي احلمزاوي ) •
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 : شيوخه يف التصوف أما  

 (. 1346حمّمد بن يّلس التلمساين |) •
 ه(. 1353أمحد بن مصطفى بن عليوه ) •
 : ؤلفاته م

 . )موجود يف املوقع ضمن كتب خمتارة(  مفتاح اجلنة يف شرح عقيدة أهل السنة •
 الرسالة املوسومة بعقيدة أهل السنة مع نظمها.  •
 سبيل السعادة يف معىن كلميت الشهادة مع نظمها.  •
 القول الفصل القومي يف بيان املراد من وصية احلكيم. •
شطرنج العارفني املنسوب إل الشيخ األكرب قدس هللا سره املسمى أنيس اخلائفني  شرحٍ  •

 ومسري العاكفني يف شرح شطرنج العارفني.
 احلل السديد ملا استشكله املريد من جواز األخذ عن مرشّدين. •

 *    *    * 

 
صائد ورغم كل ما سبق كان رمحه هللا شاعراً ال يشق له غبار، فله قصائد يف الرائء، وق 

تعليمية يف السلوك وله نظمان يف علم التوحيد. وشارك يف اجلهاد يف سبيل هللا إثر العدوان 
 الثالثي على مصر، وساهم يف مد يد العون من دمشق للمجاهدين يف اجلزائر.

،  1946عاملًا سنة  87وكان من أعضاء رابطة العلماء اليت أتسست يف دمشق من 
 ئر الدينية التابعة لوزارة األوقاف لفرتة مؤقتة. وترأس لفرتة هيئة أرابب الشعا

 *    *    * 

وكان وقته كّله للعلم  اشتهر بعلم التوحيد والعقيدة علمًا وعماًل. : دروسه وتالمذته 
 والتدريس. وكانت له دروس عامة على مدار األسبوع. 

األحد: له درس يف اجلامع األموي بعد صالة العصر ويف نفس اليوم له درس وجملس  فيوم
 ذكر يف جامع الّشامية بعد صالة املغرب.
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له درس خصصه ألهل حّيه يف املهاجرين كل أسبوع بعد صالة املغرب يف  :ويف يوم االثنني
 بيت واحد من اجلريان.

 يب يف أحد مساجد دمشق.ويف يوم األربعاء: حيضر جملس الصالة على النّ 
 ويف يوم اخلميس: كان له درس يف جامع الّشامية بعد صالة املغرب.

 ويف يوم اجلمعة كان له درس يف منزله بعد صالة الفجر. 
، وما زال هذا وبعد صالة الظهر درس وجملس ذكر يف جامع نور الدين الشهيد )النورية( 

 . يخ شكري اللحفي نفعنا هللا به ومتعنا حبياته اجمللس قائماً إل يومنا هذا إبشراف سيدي الش 
وكان له جملس آخر بعد صالة العصر يف منزل الّشيخ بدر الدين احلسين احملدث األكرب يف 

 النقاشات استمر عدة سنوات بعد وفاة الّشيخ بدر الدين.
هللا مثااًل لألخالق النبوية، فكان على النهج الذي   كانت أخالقه رمحه :أخالقه وسلوكه 

وكان رمحه هللا يتحرى َجال  هنجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ورىب عليه أصحابه الكرام. 
امللبس يف املظاهر، كما حتلى اجلسد يف الباطن فرتاه أنيقًا نظيفًا يف مظهره مقتفيًا أثر أيب 

يهتم بنظافة أسنانه مواظبًا على الّسواك فيطّبق أمر الرسول احلسن الشاذيل أيضًا يف امللبس و 
صلى هللا عليه وسلم "عليكم ابلّسواك، ولوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلّسواك عند كل 

 صالة". 
وكان رمحه هللا إذا ما جلس بني العلماء خيتار املكان الذي جيده فارغًا بعيدًا عن الصدارة 

وس يف الصدارة ويتكلم العلماء واملتكلمون وهو صامت يفضل فيأىب اجلميع له إال اجلل 
على الكالم ويصغي ويستمع إل املتكلم أو اخلطيب، فإذا ما طلب إليه الكالم  السكوت 

 إبحلاح وإصرار تكلم فبهر احلاضرين حبالوة حديثة ونور كالمه. 
انه وزواره  ومن أخالقه التواضع فلم يسبقه أحد من العلماء بذلك. فقد كان خيدم إخو 

بذلك، يعامل اآلخرين كما حيب أن يعاملوه، خيدم إخوانه بنفسه، حليماً، واسع الصدر ال 
 يغضب إال هلل كرمياً ال يرد سائالً وال سيما يف مواسم اخلري.

إال إذا أعطاه   -مع حرص تالميذه على ذلك  -أن يقّبل أحد يدهوكان رمحه هللا ال يرضى 
ل كل منهما يد اآلخر. حىت عرف ذلك بني النّاس قاطبة كل يقّبل  التلميذ يده ابملقابل. فيقبّ 

 يد اآلخر. 
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بىن داره يف حي املهاجرين قسمني: قسم ألهله، وقسم لتالميذه ومريديه،   :جوده وكرمه 
 ينام عنده الكثريون منهم فيخدمهم هو بنفسه.

 وقت إال وعنده  حاً وظهراً ومساًء أيكل كل من كان موجوداً، والوكانت موائده عامرة صبا 
 له يزورونه، ابإلضافة إل املريدين الذين تعودوا أن يكونوا معه  طلبة علم يف درس يقرره أو زّوارٍ 

 طوال الوقت وانقطعوا ملرافقته. 
ورآه مرة رجل من الريف، فسّلم على الّشيخ ويبدو على الرجل خمايل الفقر والبساطة،  

مع الّشيخ حىت دخل داره ونزل عليه ضيفاً، ال يفارقه  فبشَّ الّشيخ بوجهه، وفرح الرجل ومشى 
أو دعوة يذهب معه ومل يتأفف الّشيخ منه مرّة واحدة، وأهدي   ةكلما دعي الّشيخ إل مأدب

إل الّشيخ لباس مغريب من املغرب كالذي يلبسه الّشيخ فهتف الرجل أعطين إايه اي شيخ  
هم من هذا ظرين من أحباب الّشيخ وتغيأللبسه فأعطاه إايه وهو يضحك وال تسل عن احلاض

 الرجل.
امرأة الّشيخ للشيخ لو أن هذا الرجل أييت أبهله ليعيشوا  فقالت وبقي الرجل شهورًا عّدة، 

معنا حرام عليه أن يعيش هنا يف املدينة ويرتك أهله يف قريته. تقول هذا ولسان حاهلا يقول 
فة شهور؟ أما يكفي ما حتملنا منه؟ أال ألهله وولده؟ هل الضياالرجل للشيخ.. أما اشتاق 

جيدر أن تقول للرجل .. كفاك كفاك. وإذا ابلّشيخ رمحه هللا وقدس هللا سره يقول: هللا، هللا،  
.. فتقول: ال. ابهلل عليك ال تفعل..  وهللا يلزم أن خنربه أبن أييت أبهله معه، لقد قّصران حنن

 هو. يكفينا 
يبين داره يف جبل قاسيون وكان أمرًا مشاعًا على القاعدة  أذكر أنه عندما أراد أن  : حلمه 

ف اليوم حبي الشرعية من سبق إل مباٍح فقد ملكه، فأخذ الّناس يتسابقون إل اجلبل املعرو 
وعقد الّشيخ العزم على بناء دار له، فاختط لنفسه مكاانً، وشرع يعمل   املهاجرين، ويعمرونه

بني للشيخ، حيث جيري قلع األحجار وتكسريها مث جيري  فيه، ويساعده كثري من املريدين واحمل
 نقلها وجتميعها. 

وبعد أايم من اجلد والعمل الشاق، حضر رجل شركسي وقال للشيخ: اي شيخ أعجبين هذا 
 املكان فاخرت لنفسك مكاانً آخر..... 
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  وإذا ابلّشيخ يقول: نعم اي سيدي هو لك.. ودهش أحباب الّشيخ مل يرض أبداّ، بل طّيب 
 خاطر الرجل وحبث عن مكان آخر هو داره اليت هي اآلن. 

يفارق  من ذلك حادثة ال زلت أذكرها حيث عايشها الوالد رمحه هللا وكان ال يكاد  : ورعه 
 الّشيخ وقتها هو وشخص آخر حيمل نفس االسم فكان يقال )بشري وبشري(. 

شار أحدهم ويدعى )أبو  عند االنتهاء من رفع اجلدران احتاجوا لسقفه واألبواب والنوافذ أ
تغل يف البناء، فأشار على الّشيخ أن  وكان عمله )جنار ابطون( ويش كمال الربزاوي( رمحه هللا 

يفتشوا عن بيوت معروضة للهدم وبناء مساكن جديدة مكاهنا )بناايت ذات طوابق(. واهتدوا 
شب والنوافذ إل مكان معروض للبيع، واتفقوا مع صاحب البناء على مبلغ معني ألخذ )اخل

 واألبواب(.
وملا شرعوا يف اهلدم ألخذ األخشاب اليت على السطوح وكّسروا االمسنت الذي فوقه 

 هرت هلم شبكة من احلديد وكان احلديد وقتها مفقود وغايل الثمن.ظ
فرح أحباب الّشيخ بذلك واعتربوه هبةم من هللا جاءت للشيخ، وبذلوا أقصى جهدًا أبالّ  

ديدًا فعملوا مبشقة وتؤدة لفصل كل نوع على حدة واستخالصه ليعيدوا  يفقدوا خشبًا أو ح
 بناءه يف بيت الّشيخ. 

وما أن علم الّشيخ بوجود احلديد الذي استخلص وكان يساوي وقتها أكثر من ضعف 
املبلغ الذي دفعه الّشيخ حىت ابدر إل إعالم صاحب ذلك البيت قائاًل: اي سيدي حنن 

 د احلديد، وأىب أن أيخذ شيئاً منه. اشرتينا اخلشب وظهر وجو 
حديثه ويصغي إل حمادثة ويستمع له مع  ومن أخالقه رمحه هللا أنه ال يقاطع أحدّا يف 

أحلى هذا، وكثريًا ما أيتيه مستفٍت أو سائل عن مسألة  تطييب خاطره بقوله: هللا ....، ما 
 فينربي أحدهم ابإلجابة أو السائل نفسه سيدي أليس األمر كذا وكذا؟

فيجيب نفسه بنفسه. فيقول الّشيخ: هللا .. صحيح اي سيدي مث يتكلم الّشيخ موّضحاً  
 املسألة أو األمر دون جتريح أو تبكيت. 

كان حمقاً. أذكر حادثة شهدهتا مع والدي رمحه هللا تعال  وال حيب اجلدل وينهى عنه إن  
يف منزل الشيخ حيث جتادل اثنان من تالمذته حول مسألة فقهية والشيخ ساكت مطرق 
مكانه، واحتد النقاش بينهما وكّل بدوره أييت ابلشواهد واألدلة على قوله، مث إن احدمها انطلق 
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ن دليل فما كان من الشيخ إال أن هنره وأمره إبعادة إل املكتبة وأحضر كتاابً راح يبحث فيه ع
 الكتاب على مكانه وقال له: ))تريد أن تكسر رأسه ابلدليل؟((. 

مرض الشيخ رمحه هللا يف آخر أايمه مرضاً أقعده عن مواصلة نشاطه فأوصى األهل  وفاته: 
يلتزموا جمالس العلم  والعواد واملريدين ابلتمسك بكتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم وأن

 والذكر.
 . واضطرهم األمر إلدخاله مشفى املواساة

فاضت   1961كانون األول   19هـ املوافق  1381رجب  12ويف صباح الثالاثء من 
روحه الطاهرة، وصّلى عليه يف اجلامع األموي، ودفن يف مقربة الدحداح جبانب الشيخ أيب  

إحسانه، وَجعنا معهم يف الفردوس األعلى مع النبيني اخلري امليداين تغمدهم هللا برمحته وجزيل 
 والصديقني والشهداء والصاحلني حتت ظل سيد املرسلني صلوات هللا عليه وعليهم أَجعني.

أحيط بوصف  فهو رمحه هللا أكثر من أن ويف اخلتام أعرتف بقصوري يف التعريف ابلشيخ 
اكتبنا يف صحائفه واَجعنا معه يف  أخالقه وسريته، ولكنه جهد املقل وقطرة من فيض. اللهم

 عليني حتت لواء سيد املرسلني واألولياء والصاحلني واحلمد هلل رب العاملني. 
 

 بتصرف لكاتبه رضا قهوجي   منقول من كتاب "العالمة حممد اهلامشي مريب السالكني"


