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قاـ بعض تالميذه بكتابة ىذا  بإذف من سيدم اغباج اغببيب بن حامد 
كسو من العامية إذل الفصحى من در  صبعو كنقلوتسجيلو ك التأليف استنادا ؼبا مت 

 قصد.ية كا من كراء الانعرفالرتبوية ككلماتو كرسائلو ال
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 .بسم ا كاغبمد  كالٌصالة على رسوؿ ا 

 

 "اَل بَْأَس بِالَحِديِث َقدَّْمَت ِفيِو َأْو أخَّْرَت، ِإَذا َأَصْبَت َمْعَناهُ "  3قاؿ 

  2079اعبامع الصغًن رقم 

 

...كأرغب ؼبن طالع مكتوبنا ىذا أف " 3قاؿ سيدم اغباج علي حراـز 
يغٌض عنو عٌن االنتقاد كيسمح لنا ما يلقاه من الٌتصحيف كالٌتحريف كالزٌيادة 
كالٌتطفيف كيصلح ما كجد فيو من اػبلل كيقابل جهلنا بالٌصفح كاإلغضاء كحسن 

لى العمل فإنٌا لسنا من أىل العلم كدرايتو كال من أىل الٌنحو كصناعتو كإٌّنا ضبلنا ع
ذلك شٌدة حٌبنا يف أىل ىذا اعبناب كتعٌلقنا هبؤالء األحباب كمن أقاـ لنفسو عذرا 

... "  سقط عنو الٌلـو

  من مقدمة كتاب

 وبلوغ األماني جواىر المعاني

 في فيض سيدي أبي العباس التجاني
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يدي حممد سل اهاليت بعث بنسخة من خط سيدي احلاج األحسن البعقيلي وفيها اإلجازة األوىل 

القماري رضي اهلل عن اجلميع
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 نسخة من خط سيدي احلاج حممد القماري 
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احلٌد هلل ٗحدٖ ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ ضٚدُا حمٌد ٗعوٟ آهٕ 
 ٗأصخابٕ أمجعني ٗاهسضٟ عّ شٚخِا ٗاهصخابٞ أمجعني

قسأتٕ  ٓد ضٚدٜ احلاج عوٛ حساشَ اا ُقوت ًّ ًشٗمّم، ٗبعد
إىل ق٘هٕ قاي إْ فضى اه٘زد حاصى بتالٗتٕ ٗذكسٖ ٗضس حتٟ اُتٔٚت 

اه٘زد ال حيصى هٕ ظٌٚع ًا هٕ ًّ األضساز إال بقسا١ٝ اه٘ظٚفٞ ًع 
اإلخ٘اْ باهصاٗٙٞ ٗشدُا هٕ ٓرا اهشسط اه٘اجب بعد صالٝ اهعصس ًّ 
َٙ٘ اجلٌعٞ إىل اهػسٗب بني ٙدٜ يف حٚاتم ٗبعد مماتم إىل األبد ٗإٙان 

 إىل غري ذهم ...أْ تػفى عّ أصخابم 
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 نسخة من خط سيدي احلاج احلبيب بن حامد 
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 )اجلٌعٞ( 7200زًضاْ  07تُ٘ظ يف 

بطٍ اهلل ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ خري خوق اهلل ضٚدُا حمٌد ٗعوٟ آهٕ 
 ٓرٖ ٗصٚٞ هفقسا١ اهلل: ٗصخبٕ ٗضوٍ تطوٌٚا.

ٌا أًس اهلل ٗزض٘هٕ صوٟ أْ تتجٔ٘ا إىل طسٙق اهلل ٗحتطِ٘ا عبادتٕ ك أٗال: -
اهلل عوٕٚ ٗضوٍ ٗأْ تتبع٘ا اهشٚخ فٔ٘ ٗجٔتلٍ إىل اهلل ٗأْ ترتك٘ا كى ًا 

 ض٠٘ اهلل ًّ أغساض

أْ جتتٌع٘ا عوٟ اخلري قوبا ٗقاهبا ٗٓ٘ اجتٌاعلٍ عوٟ ذكس اهلل  ثاُٚا: -
 ٗزض٘هٕ صوٟ ٗزض٘هٕ ٗحمبٞ بعضلٍ بعضا ٗاالزتقا١ برٗقلٍ بتعسٙفلٍ باهلل

ضوٍ ٗبأصى اهطسٙقٞ اهتجاُٚٞ ٗشٚخٔا ٗهٛ اهلل ضٚدُا أمحد اهلل عوٕٚ ٗ
 .اهتجاُٛ ٗجتِب اهِفاق

ٗاحلٌد ٗاهسضا علٍ اهلل ٗتِقٚٞ اهقو٘ب ٗتطٔريٓا ًّ اهِفظ ٗاهػسض ٗأْ 
حضسٝ اهشٚخ ٓٛ حضسٝ اهلل ٗٓٛ احلضسٝ اإلالٓٚٞ احملٌدٙٞ ٗٓٛ حضسٝ اهال 

 ا ٓٛ اهلل ٗال ش١ٛ غري اهلل.أُا ٗاهال أُا ٓ٘ اهال ُفظ ٗاهال غسض، ٗاهاّل أُ

: قسا١ٝ اهقسآْ ٗحفعٕ يف اهبٚ٘ت ٗاملطاجد ٗه٘ آٙٞ كى َٙ٘ ٗاحلفاظ ثاهجا -
عوٟ اهصالٝ يف ٗقتٔا ٗاحلفاظ عوٟ األٗزاد ٗعوٟ اجلٌاعٞ يف اه٘ظٚفٞ 
ٗاهصالٝ باهِطبٞ هوسجاي ٗصـْ٘ حسًاتٍٔ ٗاحلفاظ عوٚٔا مبا ٙسضٛ اهلل ٗاتباع 

 ٔا اهعٌى املتقّ ٗاهعبادٝ اخلاهصٞ ه٘جٕ اهللاهطِٞ اهِب٘ٙٞ ٗاهعٌى ب

اهؤٍ صى عوٟ ضٚدُا حمٌد اهفاتح ملا أغوق ٗاخلامت ملا ضبق ُاصس احلق باحلق 
 ٗاهلادٜ إىل صساطم املطتقٍٚ ٗعوٟ آهٕ حق قدزٖ ًٗقدازٖ اهععٍٚ

ضبخاْ زبم زب اهعصٝ عٌا ٙصفْ٘ ٗضالَ عوٟ املسضوني ٗاحلٌد هلل زب 
 اهعاملني

 ب األقٌازٜ هطف اهلل بٕاحلاج احلبٚ
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 (ِمْن َكاَلِم الَعاِرِفنَي)من سلسلة:  سادسفهرس اجلزء ال
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بسم ا الرضباف الرحيم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 الِفْطَسُة  
 

َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى الِفْطَرِة فَأَبَػَواُه " 3سأؿ بعض الفقراء3 يقوؿ 
ولد اؼبولود صفحة بيضاء مث يصًن عارفا فهل ي 1"يُػَهوَّْدانِِو َأْو يُػَنصَّْرانِِو َأْو يَُمجَّْسانِِو.

 بربو أك يكوف عارفا بربو منذ البداية؟

يُوَلُد َعَلى الِفْطَرِة فَأَبَػَواُه حٌن قاؿ  3البياف3 اإلجابة تكوف من كالمو 
فما ىي الفطرة؟، فإف شئتى فإف الركح تكوف  يُػَهوَّْدانِِو َأْو يُػَنصَّْرانِِو َأْو يَُمجَّْسانِِو،

رفة با تعاذل، كاعبسد كذلك دائما عارؼ با تعاذل، كما كفرت إال دائما عا
إنسانية الكافر، فهي الت تكفر با تعاذل أك تؤمن بو، كىي ما اجتمع بٌن الركح 
كاعبسد كأما اؼبكلف فهو قلب صاحبها، كىو الذم يكتب عليو إما بالسعادة أك 

ساف يولد صفحة بيضاء دل يكتب فيها بالشقاء، كأما الفطرة كا أعلم فهي أف اإلن
شيء بعدي كلكن ىذا يف ظاىر األمر فقط مث يأيت أبواه دبا جيتهداف بو يف تربيتو كيف 
تعليمو كيف أف يسلكا بو مسلكا معينا فإهنما يكوناف سببا يف ما يؤكؿ إليو أمره من 

الدين الذم بعد ذلك فيتسبباف يف هتويده إف ربياه تربية صحيحة كأتقنا تربيتو على 
مها فيو أك ؾبوسيا أك نصرانيا أك غًن ذلك، كىذا من حيث الظاىر فقط كلو دل 
يكن األمر كذلك لكينا يف حل من تربية األكالد فننجب األكالد مث نتنٌصل من 

                                                           
1
 حٌفطشس ػٍٝ ٠ٌٛذ اال ٌِٛٛد ِٓ ِخ: "ٚأطً اٌؽذ٠س لٌٛٗ  .٘ش٠شج أتٟ عٓ اٚٚددٚأتٟ  ٌّغٍُ ٚاٌثخاسٞ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط   

 وً"  ٚفٟ سٚا٠ح أخشٜ:  ."ػخءؿذ ِٓ ف١ٙخ طلغْٛ ً٘ ؿّؼخء ر١ّٙش حٌز١ّٙش طٕظؾ وّخ ٠ّـغخٔٗ أٚ ٠ٕظشحٔٗ أٚ ٠ٙٛدحٔٗ فؤرٛحٖ

شأٟ فٟ طثٌٍٚ ٍٝعألتٟ ٠ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط ."٠ّـغخٔٗ أٚ ٠ٕظشحٔٗ أٚ ٠ٙٛدحٔٗ فؤرٛحٖ ٌغخٔٗ ػٕٗ ٠ؼشد كظٝ حٌفطشس ػٍٝ ٠ٌٛذ ٌِٛٛد

 .عش٠ع تٓ األعٛد عٓ اٌىث١ش
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مسؤكلية تربيتهم معتمدين على أف ما سبق بو العلم سيكوف، فيكوف الطفل كما 
يا أك يهوديا أك نصرانيا أك من غًن ديانة كضعتو متبعا للمجتمع الذم فيو ؾبوس

أصال فينشئ على ذلك األمر، كمن ىنا كانت مسؤكلية األب كاألـ كاألخ األكرب 
كذلك كالعم كالدائرة الضيقة من العائلة مسؤكلية عظيمة كخاصة األب كاألـ، 

لم على الرتبية كعلى تعليم الع و لنا كبذلك كبن مطالبوف برتبية األبناء فمنو حثي 
دبو كعلى ؤ يمو ما تيسر من القرآف كعلى أف نكعلى تسميتو باسم حسن كعلى تعل

أف نصحبو كلدا كاف أك بنتا حىت يكرب كيشتد عوده كعلى أف نستخرج العقوؽ منو 
طفال كذلك حىت إذا كرب كانت معاملتو لنا معاملة طيبة فًنبح ىو كننتفع كبن، 

ف كل فرد ينجب األطفاؿ مث كىكذا دكاليك، كلو دل يكن األمر كذلك لكا
 ؾِ رُ اتػْ  مَّ ثُ  عٍ بْ سَ لِ  وُ بْ احِ صَ وَ  عٍ بْ سَ لِ  وُ بْ دّْ أَ وَ  عٍ بْ سَ لِ  وُ بْ عِ الَ " 3يهملهم، كمن ذلك قولو 

، كبذلك فمعاملتنا لو يكوف فيها اؼبالعبة أك كما قاؿ  "ؽِ ارِ ى الغَ لَ عَ  لَ بْ الحَ 
نفعلو كلنا، فمنذ الصغر كاؼبالطفة كالفرح بذلك الشاب أك تلك البنت، كىذا ما ال 

ككبن نعاقبهم كخاصة بالقرص كالضرب كالصفع كال نصرب للعب أبناءنا يف حجرنا 
كال لصياحهم، مع أف الواجب عليك ىو أف تالعبو كتالطفو حىت تنمي فيو ملكة 
ابة، ككذلك الصلة الت بينك كبينو، فإذا دخلت لبيتك فافرح بو كما يفرح بك، 

مث عدت للبيت ليال كأراد أف يناـ بينك كبٌن أمو فاظبح لو ألنو كإف غبت عنو يوما 
ما فعل ذلك إال طلبا للعطف كاغبناف كابة، كؽبذا فإنك إف دل ترب  يف ابنك ىذا 
األمر منذ الصغر فإنو إف كرب صار مقيتا للناس كصعب اؼبراس كمشاكسا كردبا يصًن 

قٌبل اغبسٌن فقاؿ  اتر أف النيب غًن متوازف نفسانيا، كقد كرد يف اغبديث اؼبتو 
كقاؿ  3رل عشرة من الولد ما قبٌلت منهم أحدان فنظر إليو   األقرع بن حابس3

، كؽبذا فإف ىذه الرضبة إف بثثتها يف أبناءؾ فإهنا تعود على 2"َمْن اَل يَػْرَحْم اَل يُػْرَحمْ "
بة كفيو ىذا الفرد كاجملتمع بكل خًن، فقد أنشئت نشئا صاغبا خًنا فيو رضبة كؿب

                                                           
2
 .ظش٠ش عٓ ٌّٞٚغٍُ ٚاٌثخاس ٘ش٠شج أتٟ عٓ ٚاٌرشِزٞ ٚأتٛ داٚٚد ِٚغٍُ ٚاٌثخاسٞ اٌغ١ٛطٟ ألؼّذ ذخش٠ط  
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"، فذلك حىت يتعلم اآلداب عٍ بْ سَ لِ  وُ بْ دّْ أَ وَ  " 3ثتو فيو، كأما قولو ػػاػبًن الذم بث
الشرعية من غسل يدين قبل األكل كمن غسل يديو بعد اػبركج من بيت اػبالء 
كتغطية الرأس إذا دخل لبيت اػبالء كأف يقوؿ "بسم ا" قبل أف يدخل كأف يأكل 

بيد كاحدة كأف ال يأكل بشمالو كأف يأكل بيمينو كأف يصٌغر  فبا يليو كأف يأكل
اللقمة كأف ال جيعل فمو منتفخا بالطعاـ كأف يأكل بسكينة ككقار كأف يصرب لشيء 
من اللحم كيضع أماـ أخيو كدل ييوضع أمامو، كىكذا قليال فقليال حىت يتعلم األدب، 

ه كأف يستحيي من الناس كأف يسرت كأف يوقر اعبار كأف يوقر الكبًن كأف يوقر أٌمو كأبا
عورتو إخل، كىذا كلو من األدب الشرعي الذم يتعلمو الطفل يف سن سبع سنوات 
فما فوؽ، فإف دل تغرسها فيو فقد أنشئت طفال مهجيا إذا كرب، كحىت إف أصبح 
ؿباميا أك طبيبا فقد ذبده ال يعرؼ كيفية اعبلوس كال كيفية األكل كذبده يف حالة 

س فيو أقل القليل من األدب كحٌدث كال حرج إف كاف يف بيتو أك يف بيت مزرية كلي
يف تباف ال غًن، بل كردبا خيرج فيو للشارع  -عافاكم ا-اػبالء فقد يكوف يف بيتو 

 وُ بْ احِ صَ وَ " 3مع أنو قد بلغ اػبمسينات من العمر، كىذا ألنو دل يؤٌدب، كأما قولو 
إذا من بلغ من السن أربعة عشر عاما فيكوف قد تعدل  "، أمعٍ بْ سَ لِ  )َأْو َواْصَحْبُو(

دل يضرب أكالده كال  طور اؼبالعبة كطور التأديب كردبا حىت الضرب، كإف كاف 
دل   زكجاتو بل ككاف أرحم الناس بأىلو، كمثاؿ ذلك شيخنا سيدم ؿبمد القمار

كي يضرب أكالده قط، كإذا ما ضربتهم أمهم فصاركا يبكوف فإنو حيضنهم كيب
معهم، فلو من اغبناف كالعطف ما ال يستطيع معو أف يضرب أحدا، فهل الضرب 
 جائز أك غًن جائز؟، قيل فيو الكثًن، كلكن ما كاف يوصيين بو سيدم اغباج القمار

  3كمنعك عنو اؼبصركؼ "و ما يحبّ عن خّوفو قليال ثم امنع"ىو قولو رل ،
لية معتادة، كذلك حىت يعلم أف األسبوعي، كردبا ربرمو من اػبركج يف جولة عائ

األمر غًن مسموح فيو إصباال، كإّنا ىو مد كزجر إذا كجب األمر، فهذا من 
التأديب، كإذا كصل لسٌن الرابعة عشر كدخل سن اؼبراىقة كبدأ يفهم كيفقو كحيس 
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أنو صار كبًنا، كىو كبًن فعال كلكنو صغًن بالنسبة إليك، حينها جيب أف يكوف 
ـ كتيسقط حقوقك عليو كوالد، فأنت تتعامل معو كإنساف قريب بينكما االحرتا

منك كلكنو يف نفس الوقت أجنيب عنك، فتلك ابة كاألدب كاالحرتاـ الذين 
غرستهم فيو باؼبالعبة منذ الصغر ستظهر فيو شيئا فشيئا كلكن اصرب لو فقط، 

منك صاحبا لو ربرتمو  ، أم ال هتملو بل اجعل"عٍ بْ سَ لِ  )َأْو َواْصَحْبُو( وُ بْ احِ صَ وَ "
كحيرتمك كتستطيع أف تدلٌو بتجربتك كمعرفتك كعلمك لكن ال على سبيل الزجر 
بالقوة كالتأديب كإّنا على سبيل مشاركة التجارب شيئا فشيئا على مستول عاؿ، مث 
بعد ذلك سيعرؼ قدرؾ كقيمتك كيعود لكالمك فيصًن حيرتمك، كىذا كلو يدخل 

"، فكلنا مطالبوف برتبية يَُمجَّْسانِوِ  َأوْ  يُػَنصَّْرانِوِ  َأوْ  يُػَهوَّْدانِوِ  فَأَبَػَواهُ " 3يف قولو 
3 علموا أكالدكم السباحة أكالدنا كإعطائهم األدب اغبسن، كمن صبلتو قولو 

كالرماية كركوب اػبيل، ككثًنة ىي األحاديث النبوية الت تتحدث عن التأديب 
ى الغارؽ منذ اليـو األكؿ كدل ترتكو بعد كاحد كالتعليم كالرتبية، فإذا تركت اغببل عل

فتكوف بذلك قد أسلمت كلدؾ جملارم األقدار ظاىرا  كعشرين عاما كما أكصى 
بالرغم من أنك مكلف بذلك كستحاسب على ذلك مع أف ما سبق يف علم ا 
تعاذل أنو يكوف فإنو سيكوف إف شاء ا، كلكنك ؿباسب ألف فيك معصية  

صاحبو لسبع ألنك إف كنت شديدا يف معاملتك لو  كا أعلم، فقولو كلرسولو، 
فإنو قد تكسره أك قد يهرب منك أك حيقرؾ أك ديحوؾ من كناشو بأف يتبٌسم يف 
كجهك جملرد أف جياريك فقط، ككأنك شخص كرب يف السن كىو يالينك ظاىرا يف 

بعقلو كفكره حٌن أنو يضحك منك يف داخلو ألنو غًن مقتنع، فرتاه جياريك 
فيضعك يف قالب ديكٌنو من أف يتعامل معك ألف األطفاؿ أذكياء، يف حٌن أنك إف 

 صحبت ابنك فالبد أف يقتنع بك.
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فقًن3 سؤاؿ حوؿ قراءة القرآف على اؼبيت كسورة يس مثال كإطعاـ الطعاـ 
من أجل اؼبيت إذ ىناؾ من يقوؿ فيو أنو من البدع، كقد قاؿ بعض خطباء اعبمعة 

 د حبث يف كتب اغبديث كدل جيد ما يؤكد ذلكأنو ق

البياف3 كل على حسب نيتو، فمن قاؿ عنو بدعة فهو إّنا نول أف مثل ىذه 
يعد  ، فهل أف كل ما دل يكن على عهده األمور دل تكن موجودة يف عهده 

بدعة أك ال؟، كمن قاؿ أنو قد حبث يف كتب اغبديث كدل جيد سندا ؼبثل ىذه األمور 
أراد إقناع الناس إقناعا باتا بأهنا ليست من السنة، كلو أنو حبث يف صبيع  فهو إّنا

الكتب لوجد، كلكنو دل جيد الدليل ألنو دل يرد إجياده كإّنا أراد أف يقوؿ أف ىذا 
ىو  ليس من السنة، كىذا يف فهمو اػباص، كذلك ألف كل ما دل يكن يف عهده 

كلكن ما ىي حقيقة البدعة اؼبنبوذة بدعة، كمثاؿ ىذه النظارات كتلك السيارة، 
شرعا؟، فالبدعة كل ما أريد بو ـبالفة الشرع، فهذه ىي البدعة الت يعاقب عليها 
الشرع كىي اؼبذمومة، كأما غًنىا من البدع فهي غًن مذمومة، فإف أراد الناس أف 

 ىلَ وا عَ ءُ رَ اقػْ يقرؤكا سورة )يس( على موتاىم فسيجدكف أف اغبديث الشريف فيو3 "
، فهي ليست بدعة، كما كأهنا من صبلة تالكة القرآف على اؼبوتى، 34"سيَ  مْ اكُ تَ وْ مَ 

؟، إال ظنو أف يكوف قد أخذ 5فما الذم دينع اإلنساف أف يقرأ القرآف على اؼبيت
 ةٌ يَ ارِ جَ  ةٌ قَ دَ صَ  :ثٍ الَ ثَ  نْ مِ  الَّ إِ  وُ لُ مَ عَ  عَ طَ قَ انػْ  افُ سَ نْ الِ  اتَ ا مَ ذَ إِ باغبديث الذم فيو "

، فهناؾ من يرل يف منطقو اػباص أف 6"وُ و لَ عُ دْ يَ  حٌ الِ صَ  دٌ لَ وَ  وْ أَ  وِ بِ  عُ فَ تػَ نْ يػُ  مٌ لْ عِ  وْ أَ 
اؼبيت ال ينتفع دبن تصدؽ عليو كال دبن دعا لو أك بعلم بثو يف صدكر الرجاؿ كال 
دبن يصلي عليو كال دبن يقرأ عليو القرآف، فهذا يف فهمو، كأما يف فهمنا فهو ـبالف 
                                                           

3
 ٠غاس تٓ ِعمً عٓ ٚاٌؽاوُ فٟ اٌّغرذسن اْؼثٚاتٓ  ٗٚاتٓ ِاظ اٚٚددٚأتٟ  ذؼّألاٌغ١ٛطٟ  ذخش٠ط   

 معقل عن البٌهقًالسٌوطً  تخرٌج " موتاكم عند فاقرءوها ذنبه من تقدم ما له هللا غفر هللا وجه ابتغاء {يس} قرأ من"  4

 ٌسار بن
5
 حٌذرخء حٌظشٚف فٟ طٕززٚح ال أْ ٌىُ ٚروشص ٌىُ رذح ِخ ٚحدخشٚح ٚأؽؼّٛح فىٍٛح ػالػخ اال حألػخكٟ ٌلَٛ طؤوٍٛح أْ ١ٙٔظىُ وٕض أٟ"  

 " ٘ـشح طمٌٛٛح ٚال ف١ٍضس ٠ضٚس أْ أسحد فّٓ حٌمزٛس ص٠خسس ػٓ ١ٙٔٚظىُ ِغىش وً ٚحؿظٕزٛح سأ٠ظُ ف١ّخ حٔظززٚح ٚحٌلٕظُ ٚحٌٕم١ش ٚحٌّضفض

 تش٠ذج عٓ غائٌٍٟٕ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط
 هرٌرة أبً عن والبن ماجه والنسائً وأبو داوود سلممول اري فً األدب المفردخللب السٌوطً  تخرٌج  6
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، كالقرآف الكرمي ثرٌم 7"وُ عْ فَ نػْ يػَ لْ فػَ  اهُ خَ أَ  عَ فَ نػْ يػَ  فْ أَ  مْ كُ نْ مِ  اعَ طَ تَ اسْ  نْ مَ جدا ؽبذا، "
رَبػََّنا اْغِفْر ﴿بالشفاعة للغًن، كما ىي الشفاعة للغًن؟، إّنا ىي ؿبض الدعاء للغًن، 

َواِلَديَّ َوِلَمن َربّْ اْغِفْر ِلي َولِ ﴿، 8﴾ِلي َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنيَن يَػْوـَ يَػُقوـُ اْلِحَسابُ 
كلو على   ، فالقرآف ككالـ الرسوؿ 9﴾َدَخَل بَػْيِتَي ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 

يَماِف َواَل َتْجَعْل ِفي ﴿ىذا النحو،  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَػُقونَا بِاْلِ رَبػََّنا اْغِفْر لََنا َولِِ
، فمن أراد أف ال يقرأ القرآف على اؼبوتى كأف ال 10﴾واقُػُلوبَِنا ِغالِّ لّْلَِّذيَن آَمنُ 

يتصدؽ على أخيو اؼبؤمن إذا تويف كأف ال يدعو إلخوانو األموات باػبًن فإف ىذا 
غل يف قلب من اعتقد ىذا للمؤمنٌن، فمن ىنا نقرأ سورة )يس( على اؼبوتى بل 

 كنفعل كل ما كنقرأىا يف القبور كنتصدؽ على أمواتنا كأحياءنا كندعو ؽبم باػبًن
 نفعلو اآلف ككبن يف حل من كل بدعة، فالبدعة لغة كل ما ابتدع بعد رسوؿ ا 

 ِبها فعِملَ  َحسنةً  ُسنَّةً  َسنَّ  َمن"  كبعد الصحابة كشرعا ىي جائزة لشاىد قولو 
 سنَّ  ومن شيًئا أجورِِىم ِمن يَنُقصُ  ال ، ِبها عملَ  َمن أجرِ  َوِمْثلُ  أجُرىا َلوُ  كافَ  ،

 من ينقصُ  ال بعده من ِبها عملَ  َمن َوِوْزرُ  وزرُىا عليوِ  كافَ  ، ِبها فعملَ  سيّْئةً  سنَّةً 
سنة، فهي سنة كليست بدعة ألهنا كلها ربت نص  ، فسماىا 11"شيًئا أوزارِِىم

 ، فإذا ما صليت على رسوؿ ا عاـ من عموميات القرآف ككالـ رسوؿ ا 
َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا ﴿ر ربك بأف قاؿ بأم صيغة كانت فقد امتثلت أم

عن  13بالصالة اإلبراىيمية ، كصحيح أف بعض الصحابة أجابو 12﴾َتْسِليًما

                                                           
 جابر عن وابن ماجه سلممو دحمألالسٌوطً  تخرٌج   7
8
 إتشا١ُ٘ عٛسج( 35)  

9
 ٔٛغ عٛسج( 37)  

10
 اٌؽشش عٛسج( 51)  

 ن عبد هللااب جرٌر عنوالترمذي والنسائً  وابن ماجه سلممو دحمألالسٌوطً  تخرٌج  11
12

 األؼضاب عٛسج( 45)  
13

 ٚرخسن ارشح١ُ٘ آي ٚػٍٝ ارشح١ُ٘ ػٍٝ ط١ٍض وّخ ِلّذ آي ٚػٍٝ حألِٟ حٌٕزٟ ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ فمٌٛٛح ػٍٟ ط١ٍظُ ارح"    

 ٕٟلطٚاٌذاس اْؼثٚاتٓ  ذؼّأل" ِـ١ذ ك١ّذ أه ارشح١ُ٘ آي ٚػٍٝ ارشح١ُ٘ ػٍٝ رخسوض وّخ ِلّذ آي ٚػٍٝ حألِٟ حٌٕزٟ ِلّذ ػٍٝ

 ِغعٛد أتٟ عٓ ٟ فٟ شعة اإل٠ّاْٙمٚاٌث١

 ِلّذح ٚحسكُ ِلّذ آي ٚػٍٝ ِلّذ ػٍٝ ٚرخسن ِلّذ آي ٚػٍٝ ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ ف١ٍمً حٌظالس فٟ أكذوُ طشٙذ ارح" 

ُ فٟ اٌّغرذسن عٍٝ وٌٍؽا اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" ِـ١ذ ك١ّذ أه ارشح١ُ٘ آي ٚػٍٝ ارشح١ُ٘ ػٍٝ ٚطشكّض ٚرخسوض ط١ٍض وّخ ِلّذ ٚآي

 ِغعٛد اتٓعثذ هللا  عٓ ٟ فٟ عٕٕٗٙمٌٍٚث١ اٌظؽ١ؽ١ٓ
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 ، كمع ذلك فهناؾ صيغ عديدة من الصالة على النيب صيغة الصالة عليو 
كلعل بعض الصحابة الكراـ كانت ؽبم صيغ خاصة هبم يف الصالة على رسوؿ ا 

ن كالـ العلماء األجلة الذين يعتمد عليهم، كىذا م 

فقًن3 كبن دل نيأس من أصحاب القبور، خبالؼ الكفار الذين قاؿ فيهم 
 14﴾َكَما يَِئَس اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصَحاِب اْلُقُبورِ ﴿ربنا3 

 كنتُ  ِإنَّي" 3البياف3 كبن دل نيأس من أصحاب القبور كذلك لشاىد قولو 
، كؼباذا نزكرىا؟ ألهنا تذكر اؼبوت، 15" ... فزوروىا وِر،القب زيارةِ  عنْ  نَػَهىُتكم

ككيف نتذكر اؼبوت؟، فهل ىناؾ ما ىو أعظم من كالـ ا يتلى مع تذكر اؼبوت 
كخاصة إذا كاف يتلى يف اؼبقابر الت ىي عبارة عن دار اؼبوت، فهل من حديث أمتع 

نقوؿ بعدـ جواز كأشهى كألذ من كالـ ا سبحانو كأنت على باب اؼبوت، فكيف 
، كاغبمد  16﴾أَْلَهاُكُم التََّكاثُػُر * َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمَقاِبرَ ﴿قراءة كالـ ا على القبور، 

أف لنا العلماء العاملٌن العارفٌن الكٌماؿ اعبهابذة الواصلٌن، فال كبتاج لكل ىذه 

                                                                                                                                                                      
 وّخ حألِٟ حٌٕزٟ ِلّذ ػٍٝ ٚرخسن ارشح١ُ٘ آي ػٍٝ ط١ٍض وّخ ِلّذ آي ٚػٍٝ حألِٟ حٌٕزٟ ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ لٌٛٛح" 

 .األٔظاسٞ ِغعٛد أتٟ عٓ ٚأتٟ داٚٚد ٚاٌرشِزٞ غٌٍُّ " ػٍّظُ لذ وّخ ٚحٌغالَ ِـ١ذ ك١ّذ أه حٌؼخ١ٌّٓ فٟ ارشح١ُ٘ آي ػٍٝ رخسوض

 ارشح١ُ٘ ػٍٝ رخسوض وّخ ِلّذ ٚآي ِلّذ ػٍٝ ٚرخسن ارشح١ُ٘ ػٍٝ ط١ٍض وّخ ٚسعٌٛه ػزذن ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ لٌٛٛح" 

 عع١ذ أتٟ عٓ ٗٚاتٓ ِاظ غائٟٕٚاٌ ذؼّأل" ارشح١ُ٘ ٚآي

 ػٍٝ رخسن حٌٍُٙ ِـ١ذ ك١ّذ أه ارشح١ُ٘ آي ٚػٍٝ ارشح١ُ٘ ػٍٝ ط١ٍض وّخ ِلّذ آي ٚػٍٝ ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ لٌٛٛح" 

 ٗٚاتٓ ِاظ غائٟٕٚاٌ اٚٚددٚأتٟ  ٚاٌثخاسٞ ِٚغٍُ ذؼّأل " ِـ١ذ ك١ّذ أه ارشح١ُ٘ ٚآي ارشح١ُ٘ ػٍٝ رخسوض وّخ ِلّذ آي ٚػٍٝ ِلّذ

 ععشج تٓ وعة عٓ

 ّخو ٚرس٠ظٗ أصٚحؿٗ ٚػٍٝ ِلّذ ػٍٝ ٚرخسن ارشح١ُ٘ ػٍٝ ط١ٍض وّخ ٚرس٠ظٗ أصٚحؿٗ ٚػٍٝ ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ لٌٛٛح" 

 ؼ١ّذ أتٟ عٓ ٗٚاتٓ ِاظ غائٟٕٚاٌ أتٟ داٚٚد ٌٍٚثخاسٞ ِٚغٍُ ذؼّأل "ِـ١ذ ك١ّذ أه ارشح١ُ٘ ػٍٝ رخسوض

 حٌّئ١ِٕٓ أِٙخص ٚأصٚحؿٗ حٌٕزٟ ِلّذ ػٍٝ طً حٌٍُٙ ف١ٍمً حٌز١ض أً٘ ػ١ٍٕخ طٍٝ ارح حألٚفٝ رخٌّى١خي ٠ىظخي أْ عشٖ ِٓ" 

 ٘ش٠شج أتٟ عٓ اٚٚددألتٟ  "ِـ١ذ ك١ّذ أه ارشح١ُ٘ ػٍٝ ط١ٍض وّخ ر١ظٗ ٚأً٘ ٚرس٠ظٗ
14

 اٌّّرؽٕح عٛسج( 52)  
15

   "َّٟ َٙىظُىُ وٕضُ  أِ َٔ  ْٓ ُْ  فضٚسٚ٘خ، حٌمزِٛس، ص٠خسسِ  ػ َشُو َٙىظُىُ ٚوٕضُ  خ١ًشح، ص٠خسطُٙخ ٌُظَُزوِّ َٔ  ْٓ َِ  ػ  فىٍُٛح، ػالٍع، رؼذَ  حألػخكٟ ٌلٛ

َٙىظُىُ ٚوٕضُ  شجظُُ، ِخ ٚأِِغُىٛح َٔ  ِٓ ػِ  فٟ حألْشِشرَشِ  ػ ْٚ ِّٞ  فٟ فخششرٛح ١َِش،حأل ْغِىًشح طششرٛح ال ٚ شجظُُ، ٚػخءٍ  أ  شِزٞرٚاٌ غٍُِٚ ذؼّأل" ُِ

 تش٠ذج عٓٚإٌغائٟ 

 .تش٠ذج عٓ شِزٞرٌٍ" ح٢خشس طزوشوُ فبٔٙخ فضٚسٚ٘خ أِٗ لزش ص٠خسس فٟ ٌّلّذ أرْ فمذ حٌمزٛس ص٠خسس ػٓ ١ٙٔظىُ وٕض لذ" 

 أٔظ عٓ ُوٌٍؽا "٘ـشح طمٌٛٛح ٚال ح٢خشس ٚطزوش حٌؼ١ٓ ٚطذِغ حٌمٍذ قطش فبٔٙخ فضٚسٚ٘خ أال حٌمزٛس ص٠خسس ػٓ ١ٙٔظىُ وٕض" 

 .ِغعٛد اتٓ عٓالتٓ ِاظٗ " ح٢خشس ٚطزوش حٌذ١ٔخ فٟ طض٘ذ فبٔٙخ حٌمزٛس فضٚسٚح حٌمزٛس ص٠خسس ػٓ ١ٙٔظىُ وٕض" 

 عٍّح أَ عٓ شأٟطثٌٍ" ػزشس ف١ٙخ ٌىُ فبْ فضٚسٚ٘خ حٌمزٛس ص٠خسس ػٓ ١ٙٔظىُ" 

 أٔظ عٓ ُوٌٍؽا" حٌّٛص طزوشوُ فبٔٙخ فضٚسٚ٘خ حٌمزٛس ص٠خسس ػٓ ١ٙٔظىُ" 
16

 اٌرىاشش عٛسج( 5ٚ3)  
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على ذلك إف األدلة ألننا رأينا أشياخنا كأشياخ ىذه األمة على ىذا اؼبذىب ككبن 
 شاء ا.
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.
 ـ0777 أفريل 0 لػ اؼبوافق ىػ7240 األكذل صبادل 2مدينة سوسة 

 

َتوَسُس ِتَياِوَش اُحتَِتاْف 17 
 

ا تكوف بالذاكرين كالٌتالٌن  18البياف3 البد من تعمًن بيوت ا، كعمارهتي
 صباعة ككذلك بالذاكرين ا كثًنا، فهذه ىي عمارهتا، لكتاب ا تعاذل كاؼبصلٌن

فلهذا خلقها ا سبحانو، كذلك ليجمع فيها ابوبٌن اؼبؤمنٌن اؼبسلمٌن 
اؼبستسلمٌن اؼبقربٌن، فيجمعهم يف مثل ىذه األماكن، كيسمى بيت ا، فيدخلو 

بيت ا، ، كل19اإلنساف يف خشوع كيسرت رأسو كعورتو فيكوف معظما لشعائر ا
فيعظم ا سبحانو أمر اإلدياف يف قلبو كيفتح لو من أنوار اإلدياف ما خفي عن غًنه 

يف القلب، فذلك الشخص الذم  ، كىو النور الذم جيعلو ا 20كجيعل لو فرقانا
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اٌّغّٝ اٌعر١ك فٟ اٌّذ٠ٕح اٌمذ٠ّح ٟٚٚ٘ اٌّغعذ  أع١ذ افرراغ صا٠ٚح ِذ٠ٕح عٛعح ِٓ طشف ع١ذٞ اٌؽاض اٌؽث١ة تٓ ؼاِذ    

 َ. ٚهللا أعٍُ.3155 ٠ًفشأ 6٘ـ اٌّٛافك ٌـ 5323ظّادٜ األٌٚٝ  3أؼّذ اٌرعأٟ فٟ ذاس٠خ ع١ذٞ تـّغعذ 
18

َْ  ر١ُِٛصٍ  فِٟ}   ُ  أَِر ٠ُْزَوشَ  طُْشفَغَ  أَْ ّللاَّ َٙخ َٚ ُٗ  ف١ِ ُّ َٙخ ٌَُٗ  ٠َُغزِّقُ  حْع ِّٚ  ف١ِ ٌْغُُذ ح٢َْطخِي * ِسَؿخي   رِخ ُْ  الَّ  َٚ ِٙ ١ ِٙ ٍْ خَسس   طُ ـَ اَل  طِ ِ  ِرْوشِ  َػٓ ر١َْغ   َٚ َِ  ّللاَّ اِلَخ َٚ 

اَلسِ  ا٠ِظَخء حٌظَّ َوخسِ  َٚ َْ ٠ََخخفُ  حٌضَّ خ ٛ ًِ ْٛ ِٗ  طَظَمٍََّذُ  ٠َ ٌْمٍُُٛدُ  ف١ِ ُُ  ح ِض٠َُٙ ـْ حأْلَْرَظخُس * ١ٌَِ َٚ  ُ َٓ  ّللاَّ خ أَْكَغ ٍُٛح َِ ِّ ٠َِض٠َذُُ٘ َػ َٚ ٓ ِِّ  ِٗ ُ  فَْؼٍِ ّللاَّ ٓ ٠َْشُصقُ  َٚ َِ 

 إٌــٛس عٛسج( 27ٚ 26ٚ 25{ )ِكَغخدٍ  رَِغ١ْشِ  ٠ََشخء

 ذخش٠ط" حٌـٕش اٌٝ حٌظشحؽ ػٍٝ ٚحٌـٛحص ٚحٌشكّش رخٌشٚف ٌٗ ّللا خظُ مذف ر١ٛطٗ حٌّغخؿذ وخٔض ِٚٓ حٌّظم١ٓ ر١ٛص حٌّغخؿذ اْ" -

 اٌذسداء أتٟ عٓ شأٟ فٟ اٌّععُ اٌىث١شطثٌٍ ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ اٌغ١ٛطٟ

 ِغعٛد اتٓ عٓ شأٟ فٟ اٌّععُ اٌىث١شطثٌٍ" ف١ٙخ صحسٖ ِٓ ٠ىشَ أْ ّللا ػٍٝ كمخ ٚاْ حٌّغخؿذ حألسع فٟ طؼخٌٝ ّللا ر١ٛص اْ" -

 أٔظ عٓ ٟ فٟ عٕٕٗٙمٌٍٚث١ شأٟ فٟ اٌّععُ األٚعظطثٌٍ ٍٝعٚأتٟ ٠ ؼ١ّذ تٓ عثذ ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ" ّللا أً٘ ُ٘ ّللا ر١ٛص ػّخس اْ" -

 حٌّالثىش ٚكفظُٙ حٌشكّش ٚغش١ظُٙ حٌغى١ٕش ػ١ٍُٙ ٔضٌض اال ر١ُٕٙ  ٠ٚظذحسعٛٔٗ ّللا وظخد ٠ظٍْٛ ّللا ر١ٛص ِٓ ر١ض فٟ لَٛ حؿظّغ ِخ" -

 ٘ش٠شج أتٟ عٓألتٟ داٚٚد  ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ "ػٕذٖ ف١ّٓ ّللا ٚروشُ٘

 طشفغ ٚحألخشٜ خط١جش طلؾ اكذحّ٘خ خطٛحطٗ وخٔض ّللا فشحثغ ِٓ فش٠ؼش ١ٌمؼٟ ّللا ر١ٛص ِٓ ر١ض اٌٝ ِشٝ ػُ ر١ظٗ فٟ ططٙش ِٓ" -

 ٘ش٠شج أتٟ عٓ ٌٍّغُ ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ" دسؿش

 تعالى هللا سبيل في غازيا خرج ورجل وجل عز هللا مساجد من مسجد إلى خرج رجل: وجل عز هللا ضمان في ثالثة " -
 عن أبً هرٌرة ألبً نعٌم فً حلٌة األولٌاء تخرٌج السٌوطً" حاجا خرج ورجل

 تخرٌج السٌوطً" النار من عتقا بها له هللا كتب العشاء صالة من األولى الركعة تفوته ال ليلة أربعين جماعة مسجد في صلى من" -
 .عمر عن البن ماجه

19
ٓ َرٌِهَ }   َِ َٚ  ُْ ِ  َشَؼخثِشَ  ٠َُؼظِّ َٙخ ّللاَّ ٓ فَبَِّٔ ِِ ٜ َٛ ٌْمٍُُٛدِ  طَْم  اٌؽـط عٛسج( 23{ ) ح

20
َٙخ ٠ِخ}   َٓ  أ٠َُّ ُٕٛحْ  حٌَِّز٠ َِ َؼً ّللّاَ  طَظَّمُٛحْ  اَْ آ ـْ َ٠  ُْ ٠َُىفِّشْ  فُْشلَخٔخً  ٌَُّى َٚ  ُْ ُْ  َػُٕى ٠َْغفِشْ  َع١ِّجَخطُِى َٚ  ُْ ّللّاُ  ٌَُى ًِ  ُرٚ َٚ ٌْفَْؼ ٌَْؼظِ  ح ُِ ح  األٔفاي عٛسج( 38{ )١
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يكوف قلبو موصوال حبضرة   عٌظم أمر ا سبحانو ككاف مستسلما مسٌلما أمره 
، فيكوف من الناجحٌن الراحبٌن إذ جعل ا لو فرقانا  كحبضرة رسوؿ ا ا 

ٌث عليو  يف قلبو يفرؽ بو بٌن اغبق كالباطل كبٌن ما ييزجر عنو )ال تفعل( كبٌن ما حيي
)افعل فهو ؿببوب عندنا(، فهنيئا لنا كلكم دبحبة شعائر ا كدبحبة عمارة بيوت ا 

لى منارهتا كجعل أفئدة من الناس هتوم كأع كدبحبة ىذه األمكنة الت عظمها ا 
  ، كاختارىم ليكونوا أىل ا اؼبعٌظمٌن لبيوت ا، فهنيئا لكم كنسأؿ ا21إليها

أف يوفٌقنا كيوفٌقكم كيثبتنا كيثٌبتكم كينصرنا كينصركم كجيعلنا غطاء شفاء عبميع 
كذا كفرقة كذا،   إخواننا اؼبسلمٌن فال ننتقد أحدا كال نتكٌلم يف أحد كال نقوؿ فرقة

 23كىو أمر ربان فيكوف فيو كل اػبًن إف شاء ا، فعٌظموا أىل ا 22فإّنا األمر 
أينما كانوا كنسألو سبحانو أف يلطف بنا كيسرتنا كينشر لواء رضبتو علينا كيوفٌقنا إذل 
ما حيبو كيرضاه كجيعلنا يف خدمة دينو كيف خدمة اؼبسلمٌن إف شاء ا كاجعلين 

، كليس بعدىا مرتبة شرفا كتكليفا، ككل من أعاف عليها 24﴾ْلُمتَِّقيَن ِإَماًمالِ ﴿
كساعد عليها فلو قسط من نورىا كمن كراماهتا كمن حسن مآؽبا ألف اؼبؤمن كثًن 

  نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  نُ مِ ؤْ المُ ، "25﴾َوتَػَعاَونُوْا َعَلى اْلبرّْ َوالتػَّْقَوى﴿، بأخيو أك كما قاؿ 
كيكوف ذلك يف كل شيء كأعظمو ىو دين ا،  26"اضً عْ بػَ  وُ ضُ عْ بػَ  دُّ شُ يَ  افِ يَ نػْ البػُ كَ 

فإذا دل يؤازره كدل يشدد أمره بو كالبنياف يف الدين، فأين جيده إف دل جيده يف شدة 
، فنطلب من ا 27الدين؟، ىل سيجده يف الدنيا؟، الدنيا ال تساكم شيئا عند ا

طن طالب اغبق كطالب الذكر أف يفتح بكم ىذه األماكن كأف يفتح بكم بوا
كطالب ابة كطالب اغبضرة اإلؽبية كأف يسرت أحوالنا صبيعا كأف يوفقنا ؼبا حيبو 
                                                           

21
َخ}   رَّٕ ٓ أَْعَىٕضُ  أِِّٟ سَّ ٠َّظِٟ ِِ حدٍ  ُرسِّ َٛ َِ  ر١َْظِهَ  ِػٕذَ  َصْسعٍ  ِرٞ َغ١ْشِ  رِ َلشَّ ُّ ٌْ َخ ح ُّٛحْ  َسرَّٕ الَسَ  ١ٌُِم١ِ ًْ  حٌظَّ َٓ  أَْفجَِذسً  فَخْؿَؼ ِٛٞ حٌَّٕخطِ  ِِّ ْٙ ُْ  طَ ِٙ حْسُصْلُُٙ ا١ٌَِْ َٚ 

 َٓ َشحصِ  ِِّ َّ ُْ  حٌؼَّ ُ َْ  ٌََؼٍَّٙ  إتشا١ُ٘ عٛسج( 26{ )٠َْشُىُشٚ
22

   { ِ شُ  لِِلَّ ِْ ٓ حأْلَ ِِ  ًُ ٓ لَْز ِِ جِزٍ  رَْؼذُ  َٚ َِ ْٛ َ٠ َْ  ٠َْفَشفُ  َٚ ُٕٛ ِِ ْئ ُّ ٌْ  اٌشَٚ عٛسج( 3{ )ح
23

 أٔظ عٓ ُوٌٍٚؽا ٗٚاتٓ ِاظ غائٟٕٚاٌ ذؼّأل اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط " ٚخخطظٗ ّللا أً٘ ُ٘ حٌمشآْ أً٘: حٌٕخط ِٓ أ١ٍ٘ٓ طؼخٌٝ لِل اْ"  
24

 اٌفشلاْ عٛسج( 63)  
25

 اٌّائذج عٛسج( 3)  
26

 ِٛعٝ أتٟ عٓ غائٟٕٚاٌ شِزٞرٌٍٚ ٌٍثخاسٞ ِٚغٍُ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط   
27

 .ععذ تٓ عًٙ عٓ ٌٍرشِزٞ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط " ِخء ششرش ِٕٙخ وخفشح عمٝ ِخ رؼٛػش ؿٕخف ّللا ػٕذ طؼذي حٌذ١ٔخ وخٔض ٌٛ"  



 
25 

 

كيرضاه كأف يزيدنا كال ينقصنا، الٌلهٌم إنٌا نسألك من خًن ما سألك منو سٌيدنا ؿبٌمد 
  كنعوذ بك من شٌر ما استعاذ بك منو سٌيدنا ؿبٌمد ،" ، َّأسأُلك إني اللهم 
 الشرّْ  من بك وأعوذُ  أعلمْ  لم وما منو علمتُ  ما وآجلوِ  عاجلوِ  كلّْو الخيرِ  من
، اللهم قبنا من صبيع اؼبوبقات، 28"أعلمْ  لم وما منو علمتُ  ما وآجلوِ  عاجلوِ  كلّْوِ 

اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف عنا، 
اللهم جاز عنا صبيع أشياخنا دبا أنت أىلو،  اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف عنا،

دبا أنت أىلو، يا رب كرضو عنا،   اللهم جاز عنا سيدنا كموالنا ؿبمد القمارم
كاجعل يا رب بركاتو كأنفاسو سارية أنفاس الدنيا كاآلخرة، كرض عنا سيدنا كموالنا 

م الراضبٌن، يا ، آمٌن، يا أرحم الراضبٌن، يا أرحم الراضبٌن، يا أرح أضبد التجان
 رب العاؼبٌن، كبربكة الفاربة كأسرارىا، آمٌن.

 ،كاؼبشاكرة بٌن الفقراء بعضهم البعض 29فقًن3 سيدم سؤاؿ عن الشورل 
فقد يأخذ الفقًن تلك الشورل بكليتها كيعتمدىا كحكم قاطع، ككذلك سؤاؿ عن 

 اؼبشاكرة بٌن الفقًن كشيخو اؼبريب

 كبركة، كمن صبلة ذلك اػبًن كتلك الربكة البياف3 كجود فقًن مع فقًن كلو خًن
أف يتحرل اإلنساف كيستعمل عقلو كديٌيز، كلكن لتبقى النية الصاغبة موجودة فعليو 
أف ال يكثر من التحرم إذل درجة يصًن معها شٌكاكا، كعلى اإلنساف إذا ما سئل 

بو فأراد أف جييب أف يكوف أمينا يف تلك اإلجابة أك يف ذلك األمر فيجيب بقل
 أمرِ  من شيءٌ  كاف وإذا ،بوِ  م أعلمُ م فأنتُ نياكُ دُ  من أمرِ  إذا كاف شيءٌ كعلمو، "
، فالبد لإلنساف أف يتشاكر مع اإلخواف كحىت مع غًن اإلخواف من 30"فإليَّ  ديِنكم
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 عّشج تٓ ظاتش ٓع شأٟ فٟ اٌىث١شطثٌٍٚ ٍط١اٌغٌٟ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط    
29

  { َٓ حٌَِّز٠ خرُٛح َٚ ـَ ُْ  حْعظَ ِٙ ُِٛح ٌَِشرِّ أَلَخ اَلسَ  َٚ ُْ  حٌظَّ ُشُ٘ ِْ أَ ُْ  ُشَٛسٜ َٚ خ ر١ََُْٕٙ َّّ ِِ َٚ  ُْ َْ  َسَصْلَٕخُ٘  اٌشٛسٜ عٛسج( 27{ )٠ُٕفِمُٛ

خ} َّ شٍ  فَزِ َّ َٓ  َسْك ُْ  ٌِٕضَ  ّللّاِ  ِِّ ٌَُٙ  ْٛ ٌَ ٍْذِ  َغ١ٍِعَ  فَّظًخ ُوٕضَ  َٚ ٌْمَ ٛحْ  ح ْٓ  الَٔفَؼُّ ٌِهَ  ِِ ْٛ ُْ  فَخْػفُ  َك ُْٕٙ حْعظَْغفِشْ  َػ َٚ  ُْ ٌَُٙ  ُْ ْسُ٘ ِٚ َشخ شِ  فِٟ َٚ ِْ ضَ  فَبَِرح حألَ ِْ  َػَض

 ًْ وَّ َٛ َّْ  ّللّاِ  َػٍَٝ فَظَ َٓ  ٠ُِلذُّ  ّللّاَ  اِ ١ٍِ وِّ َٛ ظَ ُّ ٌْ  عّشاْ آي عٛسج( 548{ )ح

 أششحسوُ أِشحإوُ وخٔض ٚارح رطٕٙخ ِٓ ٌىُ ١شخ حألسع فظٙش ر١ٕىُ شٛسٜ ٚأِٛسوُ عّلخءوُ ٚأغ١ٕخإوُ خ١خسوُ أِشحإوُ وخٔض ارح"

 .٘ش٠شج أتٟ عٓ شِزٞرٌٍ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" ظٙش٘خ ِٓ ٌىُ خ١ش حألسع فزطٓ ٔغخثىُ اٌٝ ٚأِٛسوُ رخالءوُ ٚأغ١ٕخإوُ
30

 ٚعائشح أٔظ عٓ ٗٚالتٓ ِاظ أٔظ عٓ ٌُّٚغٍ ذؼّأل اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط  
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العائلة أك من األحباب، إذ يوجد يف النهر ما ال يوجد يف البحر، فيجب على 
كأف حيدث مشركعا أك يبتاع سيارة أك يغًن طالء اإلنساف أف ال ينغلق على نفسو،  

جدراف منػزلو أك جيعل فيو مكيفا للهواء، فالبد من اؼبشاكرة، كما عليو إال أف يعتقد 
، كأما إف ازبذ الفقًن فقًنا مثلو فيأخذ فحينئذ يعينو اؼبوذل  أنو يسمع من ا 

الرؤل أك بعض عنو بعيوف مغمضة كخاصة إف كاف ذاؾ الفقًن فبن لديو بعض 
اإلشارات فحينئذ يكوف الضرر، بل كيكوف ضرره أكرب من نفعو، فأكؿ ما فيو أنو 

على ذلك الفقًن اؼبسئوؿ، كالعجب كما ىو معلـو من أكرب  31يدخل العيجب
اآلفات ألنو إذا داخلك شيء من العجب فإنو يفسد القلب كيفسد اإلدياف كيفسد 

تنا ىذه شأهنا شأف كل طرؽ أىل ا الدين، كمن صٌب اػبل مع العسل، كطريق
تكوف مبنية على أمر أساسي كجوىرم كىو نكراف الذات، ألنك لو كنت تتفاعل 
مع نفسك فإهنا ستجٌر لك ىواؾ كىواؾ جير لك شيطانك فسيتغلبوف عليك قطعا، 
كإذا ما طرحت نفسك جانبا فإنو ستتغًن نظرتك لألمور كيصًن لديك عقل راجح 

 قرارؾ فيو خًن كنور كبركة، كإما إف داخلتو النفس فإنك لن ربان منور، فيصًن
تعرؼ ما جيب عليك أف تقرره، فمن ىذا على الفقًن أف ال يكثر من استناده إذل 
فقًن مثلو يف كل شيء ليال كهنارا، فقد يقع فيو الضرر من ىذا كمن ذاؾ، كلكن إف  

ألمور الرظبية إف كاف لو كاف مرة على سبيل اإلعانة فنعم، لو أف يسأؿ، كأما يف ا
قدكة كإف كاف لو مرشد أك مربٍّ إف كجد، إذ من الصعب على اإلنساف أف جيد 
مربيا، فإف كجده فإنو ال خيفي عنو شيئا من أمره ال يف منامو كال يف يقظتو، كطبعا 
دكف أف يطيل عليو، فيكوف السؤاؿ طيبا ككاضحا، كيكوف السائل مستعدا كجاىزا 

ايف ليأخذ بإشارة اؼبسئوؿ إذا ما أشار عليو فيعمل هبا كذلك حىت كلو اغبضور الك
ينتفع، فال يقوؿ لو3 ؼبا؟، أك3 كيف؟، فإف ذلك يف الضرر لو، إذ من قاؿ لشيخو ؼبا 
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، كأما إف دل تكن لو النية الكافية أك اؽبمم العالية ليتبع ما سقط من عٌن ا 
أؿ، إذ ردبا يكوف ذلك أفضل لو، سيشار عليو بو فردبا من األجدل لو أف ال يس

 ألنو لو سأؿ فأجيب عن مسألتو مث خالف فقد يتضرر، كا أعلم

 فقًن3 سؤاؿ عن منع زيارة األكلياء يف الطريقة التجانية

البياف3 كأما زيارة األكلياء كالصاغبٌن فهي أف تتوجو ؽبم بالدعاء كبقراءة 
نوع عندنا، كؽبذا فعليك أيها الفقًن الفاربة كبالتربؾ مع طلب الدعاء، فهذا ىو اؼبم

التجان أف تتجنب الدخوؿ على كرل صاحل حيا كاف أك ميتا، ألنك أنت الورل 
الصاحل من حيث أف الشيخ معك كيف ذاتك، فإف زرت كليا صاغبا فهو الذم 
سيخرج ؼبالقاتك كالتربؾ بك كطلب الدعاء منك، كؽبذا فال تذىب لزيارة أم كرل  

ؿ فاؼبساجد كثًنة إف أردت التعبد كبيتك موجود كزاكيتك كاف، كعلى كل حا
موجودة فال تدخل على أم كرل مهما كاف لتجتنب الشبهات، ألنك ال تستطيع 
السيطرة على قلبك، فلو ماؿ قلبك كلو لنفس كاحد فستتضرر ال قدر ا، فالشيخ 

انب يغار على أحبابو كال حيب مثل ىذا األمر، فسيقوؿ لك3 أنت جبانيب، جب
السلطاف األعظم، مث زبرج من عندم لزيارة كرل يقضي لك حوائجك، فهنا يغضب 

، نسأؿ ا أف ال قدر ا الضرر؟ أدل أعجبك؟، فيكوف الشيخ، أدل أكفك مهك
 حيفظ اعبميع.
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 

 َكيَْديَ َنيْبَ َكلَ ٌناِئَق  
 

يف كتابو  م اغباج األحسن البعقيلي السارد3 قاؿ شيخنا كسندنا سيد
وىا أنا ذا عبدؾ الضعيف الذليل الحقير قائم 3 )770اعبزء الثان ص 32اإلراءة

( معناه يا رب خذن كجٌردن فبا سواؾ تعويال كطٌهر قليب من صور لك بين يديك
األكواف كمن االلتفات إذل ما خلقتو لك كأكقفين بٌن يديك على سبيل الطهارة 

كالباطنة حبيث ال أالحظ غًنا تعويال كافتقارا كال أشغل خلقك عن عبادتك  الظاىرة
كال يشغلين فإنك خلقتين لك ال للخلق فأغرقين يف حبر الوحدة حىت ال أحٌس بغًنؾ 

كظائفي باألمان الباطلة مع كماؿ الٌتمييز فيما يتعٌلق بوظائفي فال ربل بيين كبٌن 
، فجٌردن من كل غًن بإشراؽ مشوس خطابك س اػباسرة فإف اػبواطر غًنيكالوساك 

 كصفاتك كأظبائك

" فيو بإشراؽ شموس خطابك وصفاتك وأسمائك" 3البياف3 قولو 
جواب على ما يقولو الناس دائما من أنو دل يبق أكلياء كدل يبق أىل ا كدل يبق 

، كؼباذا؟، كذلك ؼبا رأكه من فساد الزماف، فيحكموف على 33عارفوف با تعاذل
يف ازدياد إذل يـو القيامة،  الناس كلهم بنفس اغبكم، كىذا خطأ كبًن، ألف نوره 

                                                           
32
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 ٘ش٠شج أتٟ عٓ اٚٚددٚأتٛ  غٍُِ األدباٌثخاسٞ فٟ  ذؼّأ ِاٌه "أٍ٘ىُٙ فٙٛ حٌٕخط ٍ٘ه: ٠مٛي حٌشؿً عّؼض ارح"   

 ٘ش٠شج أتٟ عٓ اٚٚددٚأتٟ  غٍُِٚ ذؼّأل " أٍ٘ىُٙ فٙٛ حٌٕخط ٍ٘ه: حٌشؿً لخي ارح"
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بأكصاؼ عالية يف  ، كقد كصفها ا ةعظيمة ؾبتبا كىذه األمة إّنا ىي أمة
 ، كشرفها ككرمها بتكرمي أعظم نيب  34القرآف

 كقد قاؿ البوصًنم 

 ُبْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرى لَنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َمْعَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر اِلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَـِ ِإفَّ لَنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  
ـِ  َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ُمنػْ  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الِعَنايَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة رُْكنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َغيػْ

   
، كىو أحد أربعة أركاف للبيت أك ما شاهبو، فال 35قاـ عليو البناءكالركن ىو الذم يي  

يقـو البناء إال بو كينهدـ باهندامو، كؽبذا قاؿ3 إف لنا ركنا من العناية الربانية، كذلك 
 لق، بل كبسط لنا ن قبل أف زبي قد اعتىن هبذه األمة يف أزلو كذلك م أف ا 

ال بأنفسنا، كإّنا ىو من رضبة  أسباب النجاح كأسباب الرضا التاـ، كىذا بو 
 ، كؽبذا قاؿ البوصًنم رسوؿ ا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َدَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا ُ َداِعينَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلطَاَعتِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ   َلمَّ

  
 األَُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ  بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأْكَرـِ الرُّْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرـَ 

   
 

كليس بأنفسنا، فالوالية سابقة من ا سبحانو  ا أم كنا أكـر األمم برسوؿ  
كتعاذل، فاغبمد  على نعمة اإلسالـ ككفى هبا نعمة، ككبن ك اغبمد كما قاؿ 

"، فقد خلقنا وصٍ صُ ن خُ ا مِ وصً صُ خُ   ِ  الحمدُ " 3سيدنا اغباج ؿبمد القمار 
ة سيدنا ؿبمد من جنسي دكف أف نطلب ذلك أك قبربه عليو مث جعلنا  اؼبوذل 
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 .أٔظ
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  بأف خلقنا آدميٌن فلم خيلقنا حجرا أك حيوانا _أكرمكم ا_، مث بعد ذلك
جعلنا مسلمٌن مؤمنٌن مث جعلنا عند أعظم كرل على اإلطالؽ سيدنا كموالنا أضبد 

3 ىو شيخ األمة كىو الذم يقوؿ فيو سيدم اغباج القمار  بن ؿبمد التجان 
، ألمة، ككل من نطق دل ينطق إال نيابة عنو ىو رسوؿ ا كما أف سيدنا ؿبمد 

، كمن اؼبريب؟ اؼبريب ىو سيدم فمن الشيخ؟ الشيخ ىو سيدم أضبد التجان 
، كمن ، كمن القائم؟ القائم ىو سيدم أضبد التجان أضبد التجان 

كذلك، كقد قاؿ الشيخ   اؼبتصرؼ؟ إّنا اؼبتصرؼ ىو سيدم أضبد التجان 
، اـ الساعة، كإّنا كإف اختلفت اؼبظاىر فليس شبة إال ىو 3 إذل قيالبعقيلي 

 3 إياؾ أف تظن أف الشيخ سيدم أضبد التجان ككما قاؿ سيدنا البشًن 
يفارقك كلو لطرفة عٌن، فهو الذم يشجعنا كينشط فينا النيات من جديد ككذلك 

ؿبب جيدد فينا اؽبمم، كىذا ىو اغبق ألنو برز من لساف صادؽ كمن قلب صادؽ 
للخًن فالبد أف يتعٌدل نوره إذل غًنه كىذه ىي األخوة يف ا كىذه ىي اإلعانة يف 

، كقد رأل فيكم اؽبمم العالية كرأل فيكم كذلك التواجد ا، فهو حيبكم  
، كبالشيخ  كبرسولو  كعمارة الزاكية كالعلم كحفظ القرآف، فرحٌن با 

دؽ، فنحن نفتخر هبذا الفرح كىذا الرضا، اللهم لك اغبمد، ككل ذلك بقلب صا
فهذا مفتخر عجيب، ألننا دل نطلب منو شيئا، فهذا الرضا يف القلب كالذم عرٌب 

ىو أكرب شرؼ لنا كأكرب فرح ألنو رضا صادر عن قلب منٌور بصدؽ، فإف  عنو 
3 فرحت كرضيت، فإنو ال يكذب كال يقوؿ إال حقا، ألف كل ما يصدر قاؿ 

يكوف يف مكانو، ككل كلمة يقوؽبا تكتب دباء الذىب، فال يزيد كال منو البد أف 
عن أحفاد الشيخ أهنم ينظركف بنور ا  ينقص، كقد قاؿ سيدم اغباج القمار 

كينظركف إذل القلوب، فهم ال ينظركف إذل العباءة أك غطاء الرأس إف كاف مظهره 
أك أف يرل فقرؾ أك  جيدا أك ال، بل يستحيل أف يكوف قد رآه أصال أك يتذكره
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فًنكف الفقراء قائمٌن يف ىذه الطريقة الت ىي  37، فهم ينظركف بنور ا36غناؾ
منذ حٌن3 ال تتبدؿ عرب  كالت قاؿ فيها سيدم البشًن  طريقة رسوؿ ا 

العصور، فمن خربىا كما ىي أينعت شبارىا كبركاهتا جهارا، فهذا ىو التحدم 
الكالـ أك بكثرة الكتابة، بل يف سرياف النور يف اغبقيقي، كليس األمر بكثرة 

القلوب، فتجدىا كما ىي، كما معىن كما ىي؟، أم إذا ظبعت قاؿ الشيخ كذا 
ككذا فاعترب األمر مفركغا منو كال جداؿ فيو، كال تيًضف شيئا من بنات رأسك، 

م مثال ما ىي تربيتو كما ىي قطبانيتو كما ىو النور الذ فسيدم اغباج القمار 
"، كلمة كنعود أعطاه ا؟، إّنا ذلك كلو يف كلمة3 "قاؿ سيدم أضبد التجان 

3 فما ىو فتحو كما ىي إذل السطر، ككذلك سيدم اغباج األحسن البعقيلي 
قطبانيتو؟، إّنا ذلك كلو يف بضع كلمات رأيتهن معلقات على اغبائط عند دخورل 

ئكتو ككٌل مؤمن بأٌن بايعت ىذا 3 "فأقوؿ إٌن أشهد ا كمالللزاكية3 يقوؿ 
مبايعة تاٌمة مطلقة شاملة عاٌمة مستغرقة أنفاس الدنيا كأنفاس اآلخرة   الٌشيخ

على أف تكوف ذايت كصفايت كحركايت كسكنايت فبمحٌبتو كطاعتو كمتابعتو كمتابعة 
طريقتو حذك نعل بنعل تصرحيا كتلوحيا فهو أيب كأمي كأصلي كفرعي كسندم 

 كظاىرم كباطين كإٌن ألقيت لو القياد كالعصا كحبست عليو عمرم كعمديت كحجت
كعقلي كركحي كفكرم فال أفكر يف غًنه كال أستمد قطرة من غًنه فهو ركحي 
كأصل سعاديت كإٌن أخذت عنو بو لوجو ريب فا يكرمين بقبولو كمهٌتو كإغارتو 

لكو من األزكاج كعلمو آمٌن. فنطلب من ا أف يدخل كٌل من انتسب رل يف س
كاألكالد كاألحباب فا يقبلنا يف حضرتو مث اعلم أٌف اؼبعبود ىو ا فالٌشيخ يدٌؿ 

 عليو فاسرتحنا فبٌا اتعبنا قبل الدخوؿ يف سلكو". ا.ىػ
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   "ٚؿً ػض ّللا رٕٛس ٠ٕظش فبٔٗ ِٓحٌّئ فشحعش حطمٛح"  
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عن صبيع ما كتبو من الكتب إّنا ىو  كؽبذا يقوؿ سيدم اغباج األحسن 
ألنو يستند إذل أقواؿ الشيخ ، كؼباذا ذكرنا ذلك؟، نقطة يف حبر ىذا الشيخ 

أستطيع أف  ، كؽبذا قاؿ من كلمة كاحدة يقوؽبا الشيخ سيدم أضبد التجان 
_ كمن  أكتب منها ؾبلدات، كؼباذا؟، ألنو _ككما قاؿ سيدم اغباج القمار 

يستطيع اؼبريب أف يفتح لك  كلمة كاحدة من كالـ الشيخ سيدم أضبد التجان 
لدات مث أنوارا مسرتسلة بعضها كراء بعض، كؼباذا؟، ألف فيها فتصبح كلمات مث ؾب

أفيضت عليو صبيع العلـو بأسرىا نيابة نبوية، أم  الشيخ سيدم أضبد التجان 
 صبيع ينابيع كحبور أسرار العلـو الربانية شرهبا كلها سيدنا كموالنا أضبد التجان 

وما كقد أصبح معلوما، القطب اؼبكتـو كالربزخ اؼبعلـو كالذم كاف كال يزاؿ مكت
كذلك بأف كتمو يف ازدياد كشهرتو كذلك يف ازدياد، فافهمو، أم أنو باؽ على 
، كيبقى األمر على ىذا اغباؿ إذل  الدكاـ مكتوما كباؽ على الدكاـ يف ازدياد اؼبعلـو
قياـ الساعة، إذل أف يصًن كل الناس تيجانيٌن، كما معىن تيجانيٌن؟، أم أف يعودكا 

ذا الدين اإلسالمي، فهذا ىو التجان أم اؼبتشبث بأصل الدين إذل أصل ى
ىو من  اإلسالمي دكف زيادة أك نقصاف، فتعبد ربك حقيقة ال ؾبازا، فالشيخ 

يضع للمريد نور اإلدياف اغبقيقي يف قلبو كذلك حىت حيققو دبراتب اليقٌن، فهذا ىو 
بسند صحيح فإنو يرل  الفقًن التجان كالذم إذا ما أخذ اإلذف يف ىذه الطريقة

اغبق حقا بقلبو، يف حٌن أف الناس ال يأهبوف بو أصال، كىو عند ا عظيم، دباذا؟، 
 من أجلنا ك اغبمد، فلنحمد ا  ، لقولو بربكة سيدم أضبد التجان 

على ىذه النعمة كنسألو أف يبارؾ فيها كيزيد، كنزيد قدما يف طلب العلم كيف قراءة  
، ككذلك تلك النقطة اعبوىرية الت أشار إليها حفيد الشيخ كتب الشيخ 
منذ حٌن أال كىي3 أف نراعي بعضنا البعض، كىي كلمة   38سيدم البشًن

موجهة للجميع دكف استثناء، فإف رأيتين كليا فعلي أف أراؾ قطبا، كعلي أف أضع 
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 ٘ٛ اٌشش٠ف ع١ذٞ ِٛالٞ اٌثش١ش اٌّضاٚٞ اٌرعأٟ أؼذ أؼفاد اٌش١خ ع١ذٞ أؼّذ اٌرعأٟ سضٟ هللا عٓ اٌع١ّع  
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فقسما با  نفسي يف أقل مرتبة بٌن اعبميع، فلو اتبعتم ىذه القاعدة يف معامالتكم
الذم ال إلو إال ىو سرتكف ما تقرؤكنو يف الكتب معاينة كجهارا، فهذه كصية حفيد 
الشيخ لكم كىي لوحدىا كافية، كسيأيت يـو نذٌكره هبا فنقوؿ لو حٌن يعيد الزيارة 
إف شاء ا3 ىا قد عملنا بوصيتك كراعينا بعضنا البعض كدل نرتؾ بيننا غضبانا أك 

أينا أنوار تلك الوصية ك اغبمد، كرأينا انشراح القلوب كرأينا متكدرا كىا قد ر 
الربكات العظاـ، فلنحرص على ىذه النقطة فقط كسنرل اػبًنات كالربكات إف شاء 
ا تعاذل، كىي أف يطلب اإلنساف من مواله اغبقيقة فيقوؿ لو3 يا رب احجب عين  

على ىذا اؼبنهاج، فما كلهم    كل شيء كال ذبعلين أرل غًنؾ، كأصحاب الشيخ
 إّنا ىو قدمي متجدد ىو مكتوب يف كتب البعقيلي 

السارد3 حىت أربقق دبظاىر األظباء كأنوارىا يف كٌل نفس من انفاس ما بقي 
رل يف الدنيا كاآلخرة كبلواـز الصفات كذبلياهتا كدبحٌبة الذات ؿببة حالية طبعية 

لعوائد كتدخلين دائرة اؼبيز الربان مالكة ذرايت حىت تفيين عن دائرة اسوسات كا
كاعبمود كالتصرؼ كحبر القصر طرفا كحاسة حىت توقفين لصالة الركح يـو أكجدهتا 
برضبتك كفطرهتا من نور ؿبمديتك كربيتها بيدؾ خاضعة لك ساجدة صافية من 
األغيار ؼبا طويتو فيها من سر ربوبيتك فاطحين طحنا كاعصرن بيدؾ كاستخرجين 

بثي كعصرن دبعصرة االسم االعظم حىت زبرج ركحي كقوتك الت من قشي كخ
أكدعتها يف كاجعلها يف حق اغبقائق الربانية كطب هبا كل من استعملها أك رآىا أك 
قصدىا فاجذبين إليك جذبة قهرية كما اجتبيتين جبنسية اآلدمية االنسانية يف عملك 

عمل فكما بدأتين فضال  كفضلتين بكتابك كبنبيك كباإلضافة إليك بال سبب كال
  منك فكملين. ا.ىػ
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 ِدْبالَع اُزَقِتاْف  
 

السارد3 بسم ا الرضباف الرحيم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو 
ترياؽ ؾبٌرب لألمراض  3 كال شٌك أٌف ؾبالستو كصحبو كسلم تسليما. قاؿ 

 القلبية كالعلل النفسية

 إذ ىو الرتياؽ البياف3 اغبديث ىنا عن سيدم أضبد التجان 

3 "إٌف يف كٌل حاؿ من أحواؿ العبد داللة على ربٌو، كإٌف السارد3 كيقوؿ 
ا سبحانو كتعاذل خلق العبد كأحاط بو العجز يف حركاتو كسكناتو كسائر أحوالو 

كإذا أطاؿ النـو مٌل كإذا كتقٌلباتو، فإذا جلس أعياه اعبلوس كإذا قاـ أعياه القياـ 
أطاؿ التيٌقظ اضطٌر إذل اؼبناـ كإذا توٌكأ أعياه التوٌكؤ كإذا أكل أثقلو الشبع كإذا ترؾ 

 األكل جاع

يف إيصاؿ حقيقة اؼبعرفة با لنا قليال فقليال،  البياف3 انظركا إذل سياستو 
ذه ىي فكيف اغبل يف من إذا أكل أثقلو الشبع كمن إذا ترؾ األكل جاع، فه

 أحواؿ العبد

 السارد3 كًقٍس على ىذا ليكوف مفتقرا يف كٌل أحوالو إذل مواله

البياف3 كذلك ألنو عبد فيكوف مفتقرا يف كٌل أحوالو إذل مواله، فمن فهمها 
، فما ىو اؼبرض مثال؟، إّنا اؼبرض على أصلها فهي عٌن االفتقار إذل اؼبوذل 
لبعض   ربنا، كإذا شفينا أك شفانا نعمة عظمى، ألننا إذا مرضنا اضطررنا إذل
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، الوقت ضبدناه على ذلك، فكلو نعمة، كىو عٌن اعبذب إذل حضرة ا 
َواَل يُػَلقَّاَىا ِإالَّ ﴿كبالتارل ليس فيو إال حضرة ا، فهي نعمة عظمى 

باؼبرض، كىم ابوبوف، فاؼبرض جالؿ   ، أم من ذبلى فيهم ا39﴾الصَّاِبُروفَ 
 40يو جالؿ، فمن إكراـ ا لعبده أف ديرضو ؿببة فيوفيو صباؿ ف

 السارد3 كيعرتؼ بقدرة سٌيده كغناه كينفض يده من كٌل ما سواه

البياف3 فكأف ا نصب اغبراسة على ذاؾ العبد ألنو من ابوبٌن، كأما من 
دل يكن كذلك فكأف لساف اغبضرة اإلؽبية يقوؿ لو3 سر كافعل كما تشاء، فهذه 

، كأما اؼبقرب ابوب فهو ؾبذكب إذل حضرة 41أٍ زى رٍ فاة كىذا مالك دل يػي صحتك معا
ا كتنصب عليو حراسة دائمة يف كل شيء من صحة كراحة، فكلما ربرؾ إال 
زيهي ليذٌكره حضرة ربو، فذلك اغبضور الذم يكوف لك إّنا ىو عٌن  ككجد ما خيًى

أبدا، كال تكوف إال بتلك حضرة ا ألنك مع موالؾ، كىذه نعمة ليس فوقها نعمة 
 الصفة فقط

السارد3 كلو أقسمت على ا سبحانو باظبو العظيم األعظم أٍف ال يعطيك 
ما كاف قسم لك ألعطاؾ إياه، كلو طلبت ما دل يقسمو لك دل تنلو أبدا، جٌف 

 القلم دبا أنت الؽو 

 دل نسمع هبا من غًنه، كىي أف تقسم على ا -كا أعلم-البياف3 كىذه 
  باظبو األعظم أف ال يعطيك ما قسمو لك ألعطاؾ إياه، فحىت االسم األعظم

، فالسابق يف  دي رى الذم ال يػي  ال يغًن شيئا يف ىذه اؼبسألة، جٌف القلم دبا أنت الؽو
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خ}  َِ َ٘خ َٚ َٓ  ااِلَّ  ٠ٍَُمَّخ خ َطزَُشٚح حٌَِّز٠ َِ َ٘خ َٚ ٍُ  َكع   ُرٚ ااِلَّ  ٠ٍَُمَّخ  فظٍد عٛسج( 24{ )َػِظ١
40

 عٍٟ عٓ دٚطفشاٌذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌ" ٠ظخف١ٗ أْ ٠ش٠ذ ّللا فبْ ٚحٌّشع حٌفمش رٗ ّللا أٌُ زذحٌؼ سأ٠ظُ ارح"  
41

 إٌٙذٞ عصّاْ أتٟ عٓ ٌٍث١ٙمٟ فٟ شعة اإل٠ّاْ" ٌٚذ ٚال ِخي فٟ ٠شصأ ٌُ حٌزٞ حٌٕفش٠ض حٌؼفش٠ض ّللا اٌٝ ّللا ػزخد أرغغ اْ"  

 ِشعال

 .ِشعال ع١ّش تٓ عث١ذ تٓ عثذهللا عٓ ععذ ٓات" ِٕٗ ٠ٕخي ال ٚؿغذ ِٕٗ ٠شصأ ال ِخي فٟ خ١ش ال"
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، فانظركا كالـ ، كإف طلبت أف يعطيك غًنه ما فعل 42علم ا تعاذل ال يبدؿ
 ، كىي مسألة عظيمةعرفة عند الشيخ ، فهذه من الدكائر العظمى للمالشيخ 

 السارد3 ال ذبده إالٌ راضيا دبراد ا كقضائو

 أف سيدم اغباج األحسن  البياف3 كيف ىذه قاؿ سيدم اغباج القمار 
أبدا إال مرة كاحدة ككانت غضبة ، كذلك  ضبااكاف دائم الفرح با فال تراه غ

اضبا على مواله، كفبا ستغضب؟، من ألنو مع مواله، كإال إف غضب فإنو يسمى غ
أمور عملك ليست على ما يراـ أك على قطعة من األرض، فإّنا أنت يف اغبقيقة 

 43ألنو ىو الفاعل، فما عليك إال أف تفرح با  غاضب من ربك

 السارد3 ال ذبده إالٌ راضيا دبراد ا كقضائو، فرحا إلبرامو كإمضائو

،  و على حد السواء، فما التصريف إال البياف3 فرحا جبماؿ ا كجالل
ككل فعل ابوب ىو ؿببوب، فال يرل العبد إال ذبلي ا فيو، فال يقوؿ إال3 اغبمد 

يٌف، كال يهتم دبا يتجلى فيو، سواء كاف ذلك   أف كنت سهم ذبلي اغبق 
شرا، فال أك بزيادة يف اؼباؿ، فال يرل ال خًنا كال  44بنقص يف األمواؿ أك األكالد

كجعلو ؿبل ذبليو، فال  45اصطفاه كعظمو ككرمو يرل إال التجلي، كىو أف ا 
يهتم بالتجلي يف حد ذاتو كإّنا يراه ذبليا من ـبتلف أنواع التجليات، فهو خًن كلو، 
فرتاه فرحا بتجلي ربو فيو، كؽبذا يقوؿ سيدم اغباج األحسن البعقيلي يف ما ىو 

رادات اغببيب الرب اعبليل ا.ىػ، فأمثاؿ أكلئك الرجاؿ معناه3 انبسطت امتدادا ؼب
فرحوف دائما بكل ما يرد عليهم دكف غضب، فمن غضب من مرادات ربو فهو غًن 
عارؼ أك لو نقص يف معرفتو بربو على قدر غضبو، كأما من كاف عارفا كامال بربو 
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ا}   يُ  ٠ُثَذَّيُ  َِ ْٛ ٌْمَ َّٞ  ا  ق عٛسج( 38{ )ٌََذ

43
  { ًْ ًِ  لُ ِٗ  هللّاِ  تِفَْض رِ َّ تَِشْؼ ١ٍَْْفَشُؼٛاْ  فَثَِزٌِهَ  َٚ َٛ  فَ ا َخ١ْش   ُ٘ َّّ ِِّ  َْ ُعٛ َّ  ٠ٛٔظ عٛسج( 47{ )٠َْع

44
  { ُْ َُّٔى َٛ ٌََْٕزٍُ ءٍ  َٚ ْٟ َٓ  رَِش ٌَْخٛفْ  ِِّ حٌْ  ح ٛعِ َٚ َْٔمضٍ  ـُ َٚ  َٓ حيِ  ِِّ َٛ َِ حألٔفُظِ  حألَ َشحصِ  َٚ َّ حٌؼَّ شِ  َٚ رَشِّ َٚ  َٓ خرِِش٠  اٌثمشج عٛسج( 544{ ) حٌظَّ

45
ٌَمَذْ }   َٕخ َٚ ِْ ََ  رَِٕٟ َوشَّ ُْ  آَد ٍَْٕخُ٘ َّ َك ٌْزَشِّ  فِٟ َٚ ٌْزَْلشِ  ح ح َسَصْلَٕخُُ٘ َٚ َٚ  َٓ ُْ  حٌط١َِّّزَخصِ  ِِّ ٍَْٕخُ٘ فَؼَّ ْٓ  َوؼ١ِشٍ  َػٍَٝ َٚ َّّ  عٛسج( 61{ )طَْفِؼ١الً  َخٍَْمَٕخ ِِّ

 اإلعشاء
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ىو الفاعل كأف أمره فال ذبد لديو إال السركر إذ ال يرل إال التجليات اإلؽبية كأف ا 
 على رقاب اعبميع 

بأنعم ا كآالئو، كال حيٌب التدبًن مع ا كاالختيار،  46السارد3 متحٌدثا
 كيقوؿ3 ال أىحسىنى ًمٍن ًفٍعًل الفاعل اؼبختار

البياف3 أم أف مراد ا فيك ما أنت فيو، فال ذبزع كال هترب من قضائك 
ؾبرد حرب على كرؽ، فعليك أف تتحمل كما  كقدرؾ، كىل ربب العبودية كاؼبعرفة أك

 ، فاصربربمل الرجاؿ الكماؿ 

 السارد3 ليس لو أبدا مراد إالٌ ما قضاه ا كأراد

يف الشرب الصايف  3البياف3 كؽبذا يقوؿ سيدم اغباج األحسن البعقيلي 
فال يكوف  ،أنت :لقلنا ؟فما حاجتكم ،أنت :فلو سألنا الحق عن المراد لقلنا"

ا  المقصود وىو المشاىد والمعاين ال  :ا   وال لرسولو إال قولناجوابن
َعْبِدي أَْنَت "كلتطمئن قلوبنا أكثر فالشاىد لذلك ىو اغبديث القدسي3 ، 47غير"

ُترِيُد، َوأَنَا ُأرِيُد، َواَل َيُكوُف ِإالَّ َما ُأرِيُد، فَِإْف َسلَّْمَت ِلي ِفي َما ُأرِيُد، َأْعطَْيُتَك َما 
رِيُد، َوَتُكوُف ِعْنِدي ِمْحُموًدا، َوِإْف َلْم ُتَسلّْْم ِلي ِفي َما ُأرِيُد، أَتْػَعْبُتَك ِفي َما تُ 

3 كلو "، كؽبذا قاؿ ُترِيُد، َوَتُكوُف ِعْنِدي َمْذُموًما، َواَل َيُكوُف ِإالَّ َما ُأرِيدُ 
م لك أقسمت على ا سبحانو باظبو العظيم األعظم أٍف ال يعطيك ما كاف قس

َوَتُكوُف  ألعطاؾ إياه كلو طلبت ما دل يقسمو لك دل تنلو أبدا ا.ىػ، كأما قولو 
اؼبعية اإلؽبية فتحسها معك كربس كذلك  أف تكوف يف حببوحة أمِعْنِدي ِمْحُموًدا 

باألنوار كاأللطاؼ اإلؽبية معك ربقيقا كتلك ىي اؼبعاينة كلذلك لتعلموا ماذا يفيض 
ق الوسائط، فتلك ىي اؼبعاينة الكربل كىي أف ربس قرب عن طري علينا الشيخ 
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خ}   َِّ أَ شِ  َٚ َّ  اٌضؽٝ عٛسج( 55{ )فََلذِّعْ  َسرِّهَ  رِِْٕؼ
47

 515اٌششب اٌظافٟ ِٓ اٌىشَ اٌىافٟ ؼاش١ح عٍٝ ظٛا٘ش اٌّعأٟ اٌطثعح األٌٚٝ تذسب غٍف اٌعضء األٚي ص  
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اؼبعية اإلؽبية كردبا تشعر بًػحٌرىا يف كسط تلك البحبوحة، كقد قاؽبا رل سيدم اغباج 
َوِإْف َلْم ُتَسلّْْم ِلي ِفي َما ُأرِيُد، أَتْػَعْبُتَك ِفي 3 تلك ىي كال شيء غًنىا، "القمار

أتعبتك، ألن  "، كقولو ُموًما، َواَل َيُكوُف ِإالَّ َما ُأرِيدُ َما ُترِيُد، َوَتُكوُف ِعْنِدي َمذْ 
أنا اغباكم يف فبلكت كأعرؼ كيف يكوف التنسيق كالتدبًن كأنت تريد غًن ذلك بل 
كتريد أف تنازعين اغبكم يف ملكي، فمن سيحكم يف األخًن؟ أنا أك أنت؟، كأما 

 كَ لِ ذَ وَ "بقولو  3علق عليو الشيخ القمار  فقدَواَل َيُكوُف ِإالَّ َما ُأرِيُد"، " قولو 
 "يدُ رِ ا نُ مَ  نُ يْ عَ 

السارد3 فال تراه إال ؿبٌبا ؼبا كاف عليو الوقت كالزماف من شٌدة كرخاء كخوؼ 
 كأماف

البياف3 ؿببا ؼبا كاف عليو الوقت كالزماف أم ال يقبل ما كاف عليو الوقت على 
فانقلب اعبماؿ جالال  ن مضض كحبسرة، ال، كؽبذا قاؿ سيدم اغباج األحس

كاعبالؿ صباال، فشربنا اعبالؿ اض الصرؼ، فمن يستطيع ذلك؟، كما ذلك إال 
ألنو قد انقلب يف نظره صباال كحببوحة، فًنل األقدار اإلؽبية نازلة كتراه مستعدا 
الستقباؽبا بصدر رحب كبانبساط، فًنل كل شيء صبيال، فال تراه إال ؿبٌبا ؼبا كاف 

قت كالزماف، أم ؿببا لكل ما صدر من اغبضرة اإلؽبية مهما كاف ألنو ذبلي عليو الو 
3 من شٌدة كرخاء كخوؼ كأماف، ففيو كل األحواؿ من ، كأما قولو ابوب 

 غالء معيشة كرخص كصحة كسقم كىي اؼبتضادات اإلؽبية اؼبوجودة كاؼبعلومة.
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 

 3 رِيِغالصَّ ِعاِهاجَل َنِه     
 

َفُق ِمْنُو" 3السارد3 قاؿ  "ِعْلٌم  3قاؿ ك  48"ِعْلٌم اَل يُػَقاُؿ بِِو َكَكْنٍز اَل يُػنػْ
َفُق ِمْنُو" َفُع َكَكْنٍز اَل يُػنػْ "ِعْلُم اِلْسالَـِ الصَّاَلُة َفَمْن فَػرََّغ َلَها  3كقاؿ  49اَل يَػنػْ
َىا َووَ  َها ِبَحدّْ  50ْقِتَها َوُسَنِنَها فَػُهَو ُمْؤِمٌن"قَػْلَبُو َوَحاَفَظ َعَليػْ

3 "كل شيء أمانة، كأعظم األمانة ىي البياف3 قاؿ سيدم اغباج القمار 
َىا َوَوْقِتَها الصالة" ا.ىػ فالصالة ىي عماد الدين، كاافظة عليها تكوف " ِبَحدّْ

حـر لصالتو فإنو أم إذا قاـ العبد فأفَػرََّغ َلَها قَػْلَبُو" " 3كأما قولو َوُسَنِنَها"، 
يستحضر الكعبة اؼبشرفة أماـ عينيو كيستحضر كقوؼ سيدنا عزرائيل عند رأسو 
كعملو السيئ أمامو كاعبنة عن ديينو كالنار عن مشالو كىو كاقف حبضرة ربو كال يعلم 
مىت يأخذه سيف القدرة اإلؽبية، فيفرغ قلبو  تعاذل منذ إحراـ بالصالة، كإذا كاف 

العارؼ با  ٌن فإنو ال يقلق أبدا ألنو سين حقيقة، كؼباذا ال يقلقالعبد من اؼبصل
"ُحبَّْب إَليَّ ِمْن ُدنْياُكْم النّْساُء َوالطّْيُب َوُجِعَلْت  3تعاذل؟، ألنو يصلي، قاؿ 
ا.ىػ  52،"يَا ِباَلُؿ َأِقِم الصَّاَلَة َأرِْحَنا ِبَها"3ا.ىػ كقاؿ  51،قُػرَُّة َعْيِني في الصَّالِة"

ل من دل يفرغ ؽبا قلبو كدل يأت بآداهبا كسننها فإنو غًن مصلو كإّنا ىي حركات فك
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يقـو هبا، شأنو شأف من جلس إذل حلقة الذكر كدل حيرؾ بو لسانو كشفتيو فإنو 
ـَ ِإْف ذََكْرتَِني في  3مستمع للذكر فقط كال ذكر لو، لشاىد قولو  "يَا اْبَن آَد

ُهْم َوِإْف نَػْفِسَك ذَكْرُتَك في نْفِسي َوإِ  ْف ذََكْرتَِني في َمإٍل ذَْكْرُتَك في َمأل َخْيٍر ِمنػْ
َدنَػْوَت ِمنّْي ِشْبرًا َدنَػْوُت ِمْنَك ِذرَاعًا َوِإْف َدنَػْوَت ِمنّْي ِذرَاعًا َدنَػْوُت ِمْنَك بَاعاً 

قولو  كأما الصامت فال ينطبق عليو 53،َوِإْف أَتَػْيَتِني َتْمِشي أَتَػْيُت ِإلَْيَك ُأَىْرِوُؿ"
 3"ا.ىػ ألنو يذكر ربو كلكن  54،"أنا َمَع َعْبِدي ما ذََكَرني َوَتَحرََّكْت بي َشَفتاُه

، فهو مستمع للذكر فقط كأما الذاكر فهو الذاكر  دل تتحرؾ شفتاه بذكر ا 
تعاذل بلسانو مث بقلبو، فحركة القلب متأتية من حركة اللساف كبركة القلوب ىي من 

َىا ، لذلك من صلى غًن ؿبافظ على الصالة "55جساـ يف الظاىربركة حركة األ ِبَحدّْ
فقط،  و كليس دبصلو كإّنا يأيت بفريضتو حركاتو إدياني  فهو ناقصه  َوَوْقِتَها َوُسَنِنَها"

ككأنو يقوؿ يف نفسو إف شاء ا قبلها كإف دل يقبلها فال إشكاؿ، يف حٌن أف أعظم 
د أف يكوف فيها يف سباـ اؽبدكء كاالسرتخاء شيء ىو الصالة كالت جيب على العب

إذا َصلَّى " 3ككأنو كللمثل األعلى ذاىب إذل النـو فيصلي صالة مودٌع، قاؿ 
"، ا.ىػ فإذا أحدُُكْم فَػْلُيَصلّْ صالَة ُمَودٍّْع صالَة َمْن ال َيُظنُّ أنَُّو يَػْرِجُع إلْيها أَبداً 

يصلي صالة لعلو ديوت بعدىا أم أنو أحـر بالصالة فكأنو يودٌع الدنيا كاألحباب ف
يصلي الصالة األخًنة، فمن دل يتقن الصالة فال إتقاف لو يف الدين كال حيس شيئا 

" كذلك ألف اْرِجْع َفَصلّْ فَِإنََّك َلْم ُتَصلّْ لبعض الصحابة " 3يف قلبو، كؽبذا قاؿ 
ناس فقد أخل بػركن من أركاف الصالة، فإف كانت صالة العامة من ال الصحايب 

أخل بركن من أركاف حركات الظواىر، كإف كاف من العارفٌن با تعاذل كمن اؼبقربٌن 
فقد أخل حبركة من حركات البواطن، كذلك حىت إذا ما رأيت الفقًن التجان فإنك 
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41 

 

ترل فيو قوة الدين اإلسالمي بأسبها، كىذه ىي اؼبعرفة با تعاذل، كؽبذا فإف الشيخ 
حيب أف يرل ىذا األمر يف كل أكالده كىم الذين  لقمار سيدم اغباج ؿبمد ا

بالرتبية إما مباشرة أك بالوسائط أم حيب أف يرل فيهم ىذه القوة يف  انتسبوا لو 
فيقاؿ3 ىذا إمامكم، كذلك حىت تقر عينو، فمن دل  الدين فيفرح بنا عند ا 

ال من العلماء كمن يكٌوف ال يكوف، فذلك العادل الذم ال ديوت ىو من كٌوف أجيا
العارفٌن با تعاذل، كمن دل يكٌوف فلم يرتؾ ال أثرا كال شعلة كال نورا يف الناس، كأما 

 من كٌوف فإنو يفرح كلما ازداد الدين قوة ككلما كاف الناس ؿبيٌن لسنة رسوؿ ا 
 فال شك أنو يفرح بفرح ا تعاذل

َأْسَراِر ا  َعزَّ َوَجلَّ َوُحْكٌم ِمْن  ِعْلُم اْلَباِطِن ِسرّّ ِمنْ " 3السارد3 قاؿ 
 56"ُحْكِم ا  يَػْقِذفُُو ِفي قُػُلوِب َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 

على كل من ال يقوؿ بوجود  البياف3 كيف ىذا اغبديث الشريف رد منو 
و يف باطن أم أنو يقذف"ِعْلُم اْلَباِطِن ِسرّّ ِمْن َأْسَراِر ا  َعزَّ َوَجلَّ" علم الباطن، 

يف قلب من أحب من عباده أم  الركح الت ىي باطن القلب فيجعلو سرا يبقيو 
إيصالو إذل ىذه اغبضرة كىي حضرة اؼبعرفة با تعاذل، كعلم الباطن ىو  بمن أح

 بركة البواطن، زبدة علم الظاىر، ؼباذا؟، ألف علم الظاىر بو بركة حركات تؤدم إذل
فإف زبدة ذلك أف تظهر عليو التقول، فإذا ظهرت تقواه  د الظاىربعفإذا ما أتقن ال

كؿببتو  كرسولو فإف ذلك يظهر عليو فيسمى علم الباطن أم أنو يلهم كيطلب من 
قلبو فهم كتاب ا كفهم سنة رسوؿ ا بأذكاؽ غًن معهودة كىي يف صلب الشرائع 

اإلذف، فقد حكم فيسمى كاصال، كاألذكاؽ حبسب اؼبراتب، كال يكوف ىذا إال مع 
ا أف ىذا األمر ال يكوف إال بإذف عن طريق أىل ا اؼبأذكنٌن، كىو اإلذف 
اػباص، كؽبذا فبهذا اغبديث ال يستطيع أحد أف ينكر كجود علم ظاىر كآخر 
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باطن كىو سر يف قلب من يشاء ا من عباده، كمن صدؽ أف ىناؾ علما باطنا 
 تعاذل كىو من األكلياء، كإف دل يفعل ما فعل فقد كضع قدما يف الوالية فهو كرل 

غًنه، كلكنو علم أف ذلك من ا كمن رسولو فصدؽ بو فهو من أىل ا، فصل يف 
إعالمهم أف من صدؽ كليا فهو كرل مثلو، فمن ظبع عارفا با فصدقو فهو مثلو 

 ن إناء كاحدعارؼ با كإف دل تكن لو القدرة على التكلم مثلو، فهو يتذكؽ مثلو م

َفُع َوَجَهالَُتُو اَل َتُضرُّ " 3السارد3 قاؿ  كقاؿ  57"ِعْلُم النََّسِب ِعْلٌم اَل يَػنػْ
" 3 َعلََّمِني ِجْبريُل اْلُوُضوَء َوَأَمَرِني َأْف أَْنَضَح َتْحَت ثَػْوِبي ِممَّا َيْخُرُج ِمَن اْلبَػْوِؿ

 58"بَػْعَد اْلُوُضوءِ 

ثوب تفاديا للشك، كلكن البد البياف3 كالنضح ىنا يكوف ربت ال 
للرجل من أف يتقن استنجاءه حىت يتحقق من عدـ خركج قطرة بوؿ منو بعد قضاء 
اغباجة مث بعد ذلك يتوضأ، كأما من قضى حاجتو أكرمكم ا مث قاـ مباشرة فغسل 
ذكره دكف إتقاف االسترباء من البوؿ فوضوءه باطل، كلو خبركج قطرة كاحدة من 

ِبَحاِئٍط ِمْن ِحيطَاِف اْلَمِديَنِة َأْو َمكََّة َفَسِمَع  َمرَّ النَِّبيُّ ل، "البوؿ بعد الغس
بَاِف َوَما يُػَعذَّبَاِف ِفي َكِبيٍر  َصْوَت ِإْنَسانَػْيِن يُػَعذَّبَاِف ِفي قُػُبورِِىَما فَػَقاَؿ النَِّبيُّ  يُػَعذَّ

ْوِلِو وََكاَف اْْلَخُر َيْمِشي بِالنَِّميَمِة ثُمَّ َدَعا ثُمَّ قَاَؿ بَػَلى َكاَف َأَحُدُىَما اَل َيْسَتِتُر ِمْن بػَ 
ُهَما ِكْسَرًة َفِقيَل لَُو يَا َرُسوَؿ  ِبَجرِيَدٍة َفَكَسَرَىا ِكْسَرتَػْيِن فَػَوَضَع َعَلى ُكلّْ قَػْبٍر ِمنػْ

ُهَما َما َلْم تَػْيَبَسا   59"َأْو ِإَلى َأْف يَػْيَبَسااللَِّو ِلَم فَػَعْلَت َىَذا قَاَؿ َلَعلَُّو َأْف ُيَخفََّف َعنػْ
فأما من كاف ديشي بالنميمة فقد جاء بكبًنة من الكبائر كلعلها أكرب من الغيبة، 
)أَتْدُروَف ما الِغيَبُة؟ ِذْكُرَؾ أخاَؾ بما َيْكَرُه إْف كاَف فيو ما تقوُؿ فقد اغَتْبَتُو وإْف 

لكبائر كىي ىالكة للدين، ، فالغيبة كما قلنا كبًنة من ا60لم َيُكْن فيو فقد َبهتَُّو(
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كأما النميمة فهي اإليقاع بٌن الناس حىت تفسد عليهم ؿببتهم كصحبتهم بٌن 
بعضهم البعض، ىذا يف النميمة كأما اآلخر فقد عذب ألنو كاف ال تستربئ من 

كيفية االسترباء من البوؿ كما كنا نعلم ىذا األمر حىت   بولو، كؽبذا علمنا الشيخ 
 نا ما يقولو ابن عاشرتعلمناه منو كعرف

َراُء اأَلْخَبثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيِن َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعْ   َوَيِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُب اْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِتبػْ
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ دَعْ   َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْلٍت َونَػْتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر ذََكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر َوالشَّ
   

فالبد للرجل من أف يتحقق من عدـ خركج كلو قطرة من البوؿ مث ديكنو أف 
 كضوؤهيغسل ذكره مث يتوضأ بعد ذلك، فمن أتقن ذلك بالكيفية اؼبعلومة فقد أتقن 

تعجل قضاء حاجتو كغسل مباشرة ذكره مث توضأ، فبمجرد خركج قطرة  كأما من
تَػنَػزَُّىوا " 3بل كأكثر من ذلك ىو من عذاب، قاؿ  كضوؤهالبوؿ منو فقد بطل 

َعامَُّة َعَذاِب اْلَقْبِر ِمَن " 3، كقاؿ 61"ِمَن البَػْوِؿ فإفَّ عامََّة َعذاِب الَقْبِر ِمْنوُ 
 ،62"اْلبَػْوؿِ 

َها " 3السارد3 قاؿ  َعلُّْموا الصَِّبيَّ الصَّالَة اْبَن َسْبِع ِسِنيَن َواْضرِبُوُه َعَليػْ
 63"اْبَن َعْشرٍ 

َعلُّْموا َأْواَلدَُكُم الصَّاَلَة ِإَذا بَػَلُغوا " 3البياف3 كيف ركاية أخرل قاؿ  
نَػُهْم في المَ  َها ِإَذا بَلُغوا َعْشرًا َوفَػرُّْقوا بَػيػْ ، 64" ا.ىػَضاِجعِ َسْبعًا َواْضرِبُوُىْم َعَليػْ

كؽبذا فعلى كرل أمر الطفل إذا ما بلغ سبع سنوات إذل عشر أك إذل أربعة عشر أف 
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 عٓ أٔظ . ٕٟلطٌٍذاس  
62

 عٓ اتٓ عثاط . ٌٍؽاوُ  
63

 عٓ عثشج . ُ فٟ اٌّغرذسن عٍٝ اٌظؽ١ؽ١ٓوٌٍٚؽا شأٟ فٟ اٌىث١شطثٚاٌ شِزٞرٚاٌ ذؼّأل  
64

 اٌثضاس عٓ أٔظ .  
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يكوف متيقظا معو كمع أكالد اعبًناف بناتا كأكالدا فال يرتكهم كحدىم لوقت طويل 
كال يرتكهم يناموف يف نفس اؼبكاف أبدا، بل جيعل لكل منهم فراشا خاصا بو كلو  

شرة، فال يغفل اإلنساف عنهم يف ىذه السن ألف فيها حرارة كاف على األرض مبا
الشهوة كحرارة الدـ بناتا كبنٌن، فكلهم على خًن كثًن كلكن اغبديث الشريف 

نَػُهْم في الَمَضاِجعِ صريح العبارة "  "ا.ىػ.َوفَػرُّْقوا بَػيػْ
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 

 الرِّْكُس   
 

3 اللهم كاجعل  ىذا الذكر أشار يف "ياقوتة اغبقائق" بقولو السارد3 كإذل
تعظيمو يف قلوبنا حياة أقـو هبا كأستعٌن هبا على ذكر ريب، طلب اؼبصلي من ا 

سببا يف حياة قلبو حبلوؿ ذكر ا تعاذل كذكر  تعاذل أف يكوف تعظيمو للنيب 
ىو ذكر اللساف اؼبعهود يف يف قلبو كىذا الذكر الذم طلبو بالتعظيم ليس  رسولو 

حق العامة كإّنا ىو الذكر اغبقيقي الذم ىو الغاية القصول من الذكر كىو إذا أيخذ 
العبد فيو أيخذ عن صبيع دائرة حسو ككمهو فليس يف شعوره ككمهو كخيالو إال ا 

 تعاؿ يف حالة الذكر

ف الشيخ كؽبذا فإ 65البياف3 من الشركط اؼبعركفة يف الذكر استحضار القدكة
  دائما ما يوصينا هبا ألهنا من الشركط العظيمة كمن سر الورد، كىي أف اإلنساف

إذا نول ذكر كرده، ىذا الورد اػبطًن كالعظيم، فالبد من استحضار اغبضرة اإلؽبية 
يف قلبو، ككذلك استحضار الوسائط بأف يشخصهم، فإف استطاع أف يشخص 

فليشخص صورة الشيخ سيدم أضبد فهو كذلك، كإف دل يستطع  رسوؿ ا 
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 حٌظٛسس )حٌؼخٌغ( حعظلؼخسفٟ اٌششٚط اٌىّا١ٌح : " 524اٌعضء اٌصأٟ صٟ اإلساءج ٠مٛي ع١ذٞ اٌؽاض األؼغٓ اٌثعم١ٍٟ ف   

 طّؼخي ٌه ٠ظٙش سٚكه ٌطخفش رلش فٟ ٔظشص اْ فبٔه ِلـٛرخ ٚعشح لذحِه ٌط١فخ رلشح طالِق كظّٝ حٌظالس فٟ طغظغشق رخْ  حٌىش٠ّش

 ػ١ٍٗ فخعظّش حٌـّخي رؤٔٛحس ِلظـزش طٛسطٗ ٌه طظٙش كظّٝ حٌّلزش حعزخد ٚفٟ حٌؼزخص فٟ ٚصد حٌّخء فٟ حٌمّش وظّؼخي ف١ٗ ػخثُ ِٕٗ

 ٚػزظه حٌش١خ شـؼه حْ فبٔه ػٕٗ ّللا سػٟ حٌش١خ كؼشس ِٓ ٚحعظٕـذ طلشِٙخ غخرض اْ فبٔٙخ ٚحٌؼٛحثك حٌؼالثك لطغ فٟ ٚصد

 ٚطٕطزغ ِشآطه فٟ حٌظٛسس ٌه طشعُ طذلض حْ فبٔٗ ٚفٕخثه ِٚلزظه ّ٘ظه فٟ صد ػُ حػطشحد غ١ش ِٓ لذحِه حٌظٛسس طؼزض ٚحػخٔه

 فىٍّض ٚؿضءن وٍه ٌشإ٠ظٙخ وٍٙخ ِغخعه عذدص فٍٛ رٙخ اال طٙظُ ٚال ف١ٙخ اال طٕظش ال حٔه كظّٝ ػٕه طٕفه فال حٌمٙش عز١ً ػٍٝ ف١ه

 . ا.٘ـ"حألرذ٠ش حٌغؼخدس ػ١ٍه
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، كإف دل يستطع كدل جيد الصورة القلبية حاضرة يف قلبو كما جيب كينبغي التجان 
فليستحضر أيا كاف من الوسائط، كؼباذا؟، ألف األنوار اإلؽبية يف حالة الذكر نازلة 

كمنو إذل  كمنو إذل قلب الشيخ  من اغبضرة اإلؽبية إذل قلب رسوؿ ا 
ط إذل أف تصل إذل قلب الذاكر، فإف دل يستحضر الذاكر ىذا األمر فقد فاتو الوسائ

خًن عظيم كيكوف ذاكرا بلسانو فقط، بينما الذكر يكوف باللساف كاعبناف، أم 
باللساف كالقلب، كذكر القلب أعظم كأبلغ يف تنوير اعبوارح كالقلب، كؽبذا يقوؿ 

الذاكر بلسانو أفضل من تارؾ  يف ما معناه أف سيدم اغباج األحسن البعقيلي 
الذكر، فمن ذكر ا بلسانو جالسو ا مع لسانو، كمن ذكر ا بقلبو جالسو ا 
جلوسا أعلى من ذلك اعبلوس، كىي من صبلة شركط الورد كذبدكهنا يف اإلراءة، 
فالبد من استحضار صورة القدكة فإذا حصل عليها يف قلبو فال يرتكها، فإنك لو 

قد ربرمها بعد ذلك، كقد ال تعود لك بسهولة كيسر، كعلى اإلنساف أف ال تركتها ف
يشك فيظن ذلك من الوىم، بل ذلك ىو ما تراه، فإذا ما حصلت على أم صورة 
من صور مشائخنا يف السند فقد حصلت على السند كامال، فيحتفظ هبا اإلنساف 

نحنا ا إياىا يف ىذا كيقصر مهتو كما ينبغي، ألف الورد من أعظم األذكار الت م
الزماف، كإف كاف غًن ذلك فهو ذاكر على كل حاؿ بلسانو، كذكر اللساف لو ثواب 

، كلكن مقصوده أف حاصل بتالكتو كلكن ليس ىو اؼبقصود من قبل الشيخ 
حيققنا بػ"ال إلو إال ا"، كأف حيققنا يف اغبضرة اإلؽبية، كىذا من مصلحة ازباذ 

ونا يف ىذا اؼبناط إذ ليس ؾبرد الذكر أك مطلق الذكر ىو اؼبشائخ كىي أف حيقق
اؼبطلوب كإّنا اؼبطلوب ىو التحقق دبعىن كفيوضات "ال إلو إال ا"، ككاف أكؿ من 

 .، كا أعلم66ؼبا رأل عظمة الطوفاف قاؿ ال إلو إال ا ىو سيدنا نوح 
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ٔظ١زخ ِٓ آدَ ٚأٚي ِٓ  أٚي ِٓ لخي حٌلّذ لِل ع١ذٔخ آدَ ك١ٓ ٔفخ ف١ٗ حٌشٚف فّٓ لخٌٗ ٔخي٠مٛي ع١ذٞ األؼغٓ اٌثعم١ٍٟ: "   

 ٚٚلغ ٔظشٖ ػٍٝ حٌؼشػ ٚػظّظٗ فّٓ لخٌٗ ٔخي كظٗ ِٓ ؿزش٠ً ٚأٚي ِٓ لخي ال اٌٗ اال ّللا ٔٛف لخي عزلخْ ّللا ؿزش٠ً ٌّخ خٍمٗ ّللا

فّٓ ك١ٓ ِشخ٘ذس حٌطٛفخْ ٚحٌزالء فّٓ لخٌٗ أخز كظخ ٚحفشح ِٓ ػٛحد ٔٛف ٚأٚي ِٓ لخي ّللا أوزش ارشح١ُ٘ ك١ٓ شخ٘ذ فذحء اعّخػ١ً 

اٌطثعح األٌٚٝ تذسب  . ِٓ وراب ِماطذ األعشاس اٌعضء اٌخاِظ"لخٌٗ ٔخٌٗ ف١غ ِٓ ف١غ ارشح١ُ٘ حٌٍُٙ حؿؼٍٕخ ِٓ حألوخرش حٌشخوش٠ٓ

 .43غٍف اٌظفؽح 
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د يف عٌن اعبمع السارد3 كىذا بداية الذكر للمقربٌن كهنايتو أف يستهلك العب
كيغرؽ يف حبر التوحيد. كليس يف صبيع عواؼبو حسا كإدراكا كذكقا كفهما كعيانا 
كخياال كأنسا كمساكنة كمالحظة كؿببة كتعويال كاعتمادا إال ا تعاذل يف ؿبو الغًن 

 كالغًنية

البياف3 فلننتبو ؽبذه جيدا، كىي من بركة مشائخنا القوية معنا، أال كىي 
اإلؽبية للفقًن فال جيزع كال خيف كال يشك كال يظنها بعيدة اؼبناؿ دبعىن  حصوؿ اؼبعية

أهنا ال تصًن إال يف األحالـ أك ؾبرد حرب على كرؽ يف كتب، ال، فقوة مشائخنا 
كصحة السند مع قوة اؼبدد ذبعل كل فقًن ؿبافظ على الصلوات اػبمس كعلى 

فإف اؼبعية اإلؽبية ربصل معو أكراده كليس لو األغراض يف عبادتو ككاف عبدا  
بسرعة عجيبة، فيحس با معو أينما كاف، كحيس بالشيخ معو، فال جيزع كال خيف 
بل يظل يعبد ربو كالعادة، كليعلم أف ذلك الذكؽ كالفهم كاإلحساس إّنا ىو أمر 
عاؿ جدا، كىو أمر كاف الصوفية يف ما مضى يشتغلوف ألجلو عشرين أك ثالثٌن 

كنعوذ با من كلمة كبن، بربكة الشيخ حيصل معنا ىذا األمر  سنة، كلكن كبن
بسرعة عجيبة، فما عليك إال أف تنػزع األغراض عنك كيكوف قلبك صافيا كتأيت 
بالورد اؼبعلـو بإتقاف كمع استقباؿ القبلة كاستحضر صورة القدكة كاستحضر ألفاظ 

د فكر كإّنا ىي الذكر ككن عبدا ، فكل ما سيأتيك من األحاسيس ليس ؾبر 
، كإال ؼبا كانت الطريقة 67يكوف بذلك قد كضعك يف اؼبقاـ التاسع حقيقة ألنو 

التجانية أنوارىا ساطعة يف اآلفاؽ ألف مددىا حقيقي كصحيح كموصله أم إنسافو 
، ككبن ما اجتمعنا اليـو إذل مواله، فهي قوة بركة الشيخ سيدم أضبد التجان 

فكلما جاء  رضاه، ككذلك قوة أصحاب الشيخ كأ إال بو كألجلو كفيو، 
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خ أْ ػُ إٟٔ أر١ٓ ٌه ؽش٠مش حإلدحسس ِٚشحطزٙخ ألٕٔخ لذِٕ": 32ص 3فٟ اإلساءج طثعح دسب غٍف ض ٠مٛي عٟ األؼغٓ اٌثعم١ٍٟ   

حٌز٠ٓ ٌزغٛح كٍظٗ فٟ حٌّمخَ حٌظخعغ حٌزٞ ٘ٛ رلش حٌّؼشفش  طغؼش فز١ٕٕخ فٟ ِخ طمذَ أْ أطلخد ع١ذٔخ  طذ حٌذ٠ٓ حٌؼالػش ِٚٛحلفِٗشح

 َرخلِل ِٚمخَ حٌفمشحء حٌز٠ٓ طفمشٚح ٚطـشدٚح ِّخ عٜٛ ّللا ١ِال ٚكزخ ِٚشخ٘ذس ِٚغخوٕش ُٚ٘ حٌذحثشس حٌٛعطٝ ِمخَ ػخِٓ ٚ٘ٛ ِمخ

حٌّظّغىْٛ رؤروخسٖ ٚكذٚدٖ ِغ رمخء  ز ُٚ٘ حٌّظؼٍمْٛ رٗ ١غ١ش ّللا ٚحٌزمخء ِغ ّللا لِل ٚأْ ِمخَ حٌظالِ ٓفٕخء ػحٌّشخ٘ذس حٌزٞ ٘ٛ حٌ

٘ٛ ِمخَ حٌّشحلزش حٌزٞ ٘ٛ ِالكظش ؿالي حٌّؼزٛد كً ؿالٌٗ ٚ٘ٛ أدٔٝ ِخ ػٕذ حٌش١خ سػٟ ّللا  ِٞالكظش ٌٍٕفظ ٘ٛ ِمخَ عخرغ حٌز

 " ا.٘ـػٕٗ ِٓ حإلطزخع
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إال كأعطانا ىذه الفيوضات العظيمة الت دل زبطر لنا على  كاحد من أصحابو 
باؿ، فتجده جالسا جبانبنا ككأف شيئا دل يكن يف حٌن أنو يفيض علينا كباستمرار، 

ما فتجدنا كلما أفقنا من دىشة إال كدخلنا يف أخرل، خاصة كأنو يفيض علينا كل 
، فتجده قد أفاض علينا أكثر من نقرأه يف الكتب، فنقوؿ كاف سيدم فالف 

فإنو ال  ذلك بآالؼ اؼبراتب، كلكن دبا أنو من أصحاب سيدم أضبد التجان 
يفيضوف كل ذلك يف  حاؿ لو كال يظهر عليو شيء أبدا، لكن أصحاب الشيخ 

 ا، كليرتٌضى عن أشياخنا نفىس كاحد على كل فقًن، فليفرح اإلنساف دبا آتانا ربن
كخاصة سندنا الذم جاءنا اػبًن عن طريقو، كصبيع مشائخ الطريقة سندنا، كذلك 

قد صبع صبيع األسانيد، فما فاتكم من  ألف سيدم اغباج األحسن البعقيلي 
غبمد، كما أعطوىا عندنا ك ا اػبًن شيء، فخصوصيات صبيع أصحاب الشيخ 

، فكل فقراء، ألهنم يعتربكهنم كأكالدىم بل ىم أكالدىم هبا ال واحفرً لنا إال ليي 
خليفة يف الطريقة يفيض على من عرفو كمن دل يعرفو، كلكن البد من تقصًن اؽبمة 
ليكوف الربح التاـ إف شاء ا، كإال تشتت قلب الفقًن فال يربح أبدا، نعوذ با من 

 ذلك

ة أف لو نطق لقاؿ3 أنا السارد3 كيف ىذا، أف ينمحي الذاكر كيصًن يف حال
ا ال إلو إال أنا كحدم. الستهالكو يف حبار التوحيد. كىذه اؼبرتبة يف آخر مراتب 

من " 3إليها يشًن بقولو يذكر كال يتحرؾ ك الذكر ك صاحبها صامت ك جامد ال 
 68".عرؼ ا  َكلَّ لسانو

م ال البياف3 كلو خارج من األحاديث النبوية، فمن عرؼ ا كل لسانو أ
 يستطيع أف يتحدث أك يذكر، كؼباذا؟، ألنو يف التوحيد، ففي ىذا اؼبقاـ يقاؿ3
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ُْ ٠ُْشَف َغ١ْظُُٗ " ؼذ٠س شش٠ف   ٌَ َٚ ًَّ ٌَِغخُُٔٗ  ِٓ حطَّمَٝ ّللا و  عًٙ تٓ ععذ عٓ( اٌرمٜٛ فٟ اٌذ١ٔا أتٟ اتٓ)". ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ َِ
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 أاَل بِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذِْكِر اِ  تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْزَداُد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنوبُ 

  
 َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْنَطِمُس الَبَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِئُر َوالُقلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبُ 

   
 َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْرُؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذّْْكِر َأْفَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالً 

  
 َفَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػْمُس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّاِت لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيَس َلَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غُػػػػػػػػػػػػػػػػػػُروبُ 

   
3 إذا ربقق اإلنساف فبا ىو معناه فقاؿ  سيدم اغباج القمار كقد حدثين

فيتجلى  69" كربقق من التوحيد اػباصال إلو إال ا من ذلك اؼبوقف كربقق من "
، كخاصة إذا ما شاىد اغبضرة اإلؽبية، فلو قاؿ3 "ال إلو إال ا" فكأنو فيو ا 

أصبح يف  -أكرمكم ا- يقوؿ لو3 أنت ا أنت ا، كىو يف حضرتو، فكأنو
، تالعب بل كخيرج عن اغبضرة فيقاؿ عنو ـببوؿ أك أنو ال يصلح غبضرة ربو 

حراؾ، حىت يتجلى لو  فهو إّنا دخل حضرة السكوف كحضرة اؽبمس كحضرة الال
ربو بإفاضات األنس كإفاضات التقريب كإفاضات التبشًن كعذب الكالـ كذلك 

، كلذا  يف اؼبوقف بتاتا، كىو ما عليو أشياخنا حىت يربد كإال فعليو أال يتحرؾ 
كانت ىيللة يـو اعبمعة قسط منها بػ "ال إلو إال ا، ال إلو إال ا" ابتداء، 
كالقسط الثان بػ "ا ا ا"، كىو الغرؽ يف حبر التوحيد كيف معىن "ال إلو إال ا" 

شبة إال ا، كىم كلهم  أم "ا"، فليست ىناؾ كلمة أخرل سول "ا" كليس
غرقى يف حبار التوحيد، كىو اؼبقصود من الذاكر كمن الذكر كمن الشيخ اؼبريب الذم 
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 )ٚ٘ٛ اٌرٛؼ١ذ اٌخاص( ػٓ ٘زح حٌظٛك١ذ فغؤٌض ع١ّذٔخ " فٟ اٌعٛا٘ش: لاي ع١ذٞ اٌؽاض عٍٟ ؼشاصَ   

ٗ ػٓ ٔفغٗ، ٚ٘زح حٌظٛك١ذ ال عز١ً ا١ٌٗ االّ رخٌفٕخء. لخي ػٓ حٌظٛك١ذ، ٚ٘ٛ طٛك١ذٖ ٌٕفغٗ رٕفغ فؤؿخد ع١ّذٔخ 

ًّ اشخسس أشخس رٙخ حٌخٍك اٌٝ حٌلّك فٟٙ ِشدٚدس ػ١ٍُٙ كظّٝ ٠ش١شٚح اٌٝ حٌلّك رخٌلّك"، أسحد حٌـش٠شٞ  : "و

ّْ ح ُّ لخي: "ٚال عز١ً ٌُٙ اٌٝ رٌه"، أل ّٚ حٌَِٕغذ ك١غ طٕطّظ حٌَِٕغذ فٟ حٌزحص. ػ ٌزٞ رٙزح حٌزٞ روشٔخٖ، ٘ٛ ػش

أدسن ٘زح فٟ وّخي حٌفٕخء، حّٔلمض حإلشخسس ٚحٌّش١ش، ف١ٍظ االّ ٘ٛ رٕفغٗ فٟ ٔفغٗ ٌٕفغٗ ػٓ ٔفغٗ، فال اشخسس 

ٚال ِش١ش، ٌٚزح لخي: "ال عز١ً ٌُٙ اٌٝ رٌه". ٚأّّخ ّٚكذٖ حٌّّٛكذْٚ فٟ ِشطزش حأل١ٌّ٘ٛش ١ٌٕخٌٛح رزٌه عؼخدطُٙ 

ُْ فٟ رٌه ألٔفغُٙ ال ٌٗ ُٙ ّْ حٌزٞ ٌٗ خخسؽ ػٓ ٔفغٗ ٚؽٛس٘خ ال شؼٛس ٌٗ رٙخ فؼال ػٓ  ٚل١خُِٙ رظى١ٍفُٙ، فَ أل

 ا.٘ـ".غ١ش٘خ، ٌُ ٠ىٓ االّ ٘ٛ ٚكذٖ
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يوصل تالمذتو إذل التحقق دبعىن "ال إلو إال ا" كال يرتكهم يذكركف أعمارىم كاملة 
ذكرا باللساف فقط، كإّنا حيققهم، فكل فقًن أخذ العهد عن الشيخ التجان بسند 

فيحصل لو ىذا األمر كىذه   ل صحيح اإلسناد كأتقن اتباعو للشيخمتص
اؼبقامات بسرعة عجيبة كلكنها قد تظل ـبفية حىت عن صاحبها فردبا ال يدركها سباـ 
اإلدراؾ يف حٌن أنو لو سبعن فيها جيدا لوجد نفسو مع ا ربقيقا، فكل كاحد فينا 

ىذه الطريقة ك اغبمد على أسيادنا ىو على ىذا األمر فللو اغبمد على متانة كقوة 
الذين حافظوا عليها كرعوىا حق رعايتها كاحدا بعد كاحد، بل كأفنوا فيها الغارل 
 كالنفيس كأفنوا فيها أعمارىم كحٌبسوا أعمارىم على خدمتها كعلى خدمة الشيخ

من ركح ككلد كماؿ ما استطعنا أف نرجع  70، فلو أنفقنا ما يف األرض صبيعا
احدا من أنفاسهم، فلنحمد ا على ذلك، فما لو إال اغبمد كالشكر على نفسا ك 

إال  71ذلك فهو كحده القادر على أف جيازيهم على ذلك، فليس لنا من األمر شيء
أف نكوف على العهد كيف االتباع بل كيف أحسن اإلتباع فإذا أخطأنا رجعنا إذل ربنا 

اغبمد، فكلما كنا معهم إال ككانوا ككبب بعضنا البعض، كىذه بركاهتم فائضة ك 
معنا، كأما أف يقدر اإلنساف أف جيازم شيخو فهذا من باب اؼبستحيل كلو على 
نفس كاحد من أنفاسو ألنو ال يعلم ما حصل لو من اػبًن يف ذلك النفس كيف كل 

 نفس من أنفاس مشائخنا، فهو أمر ال يعرٌب ك اغبمد.

عظماء كأىل كفاء كخًن كمودة كؿببة  جازاكم ا كل خًن، ككل الفقراء
كجازاىم ا عنا   كصدؽ كعلى العهد دائما، مواظبوف على الذكر كعلى األكراد، 

كل خًن، فكلهم  جيتمعوف  كيطعموف  كحيبوف الذكر، فأمرىم أمر عجيب 
ىو الذم  كغريب، فما لنا إال الفرح كأف نشكر ا على ىذا األمر، كالشيخ 

صفر، كقد كنا عديد اؼبرات كبتفل بو مع  70يف ىذا اليـو العظيم، ذكرل  صبعنا
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  { ْٛ خ أَٔفَْمضَ  ٌَ ١ؼخً  حألَْسعِ  فِٟ َِ ِّ خ َؿ َٓ  أٌََّفَضْ  َِّ ُْ  ر١َْ ِٙ َّٓ  لٍُُٛرِ ٌَِى ُْ  أٌََّفَ  ّللّاَ  َٚ ُ  ر١ََُْٕٙ ُ   َػِض٠ض   أَِّٗ  األٔفاي عٛسج( 52{ )َكِى١
71

َٓ  ٌَهَ  ظَ ١ٌَْ }   شِ  ِِ ِْ ء   حألَ ْٟ ْٚ  َش ُْ  ٠َظُٛدَ  أَ ِٙ ْٚ  َػ١ٍَْ ُْ  أَ رَُٙ ُْ  ٠َُؼزَّ ُ َْ  فَبَِّٔٙ ٛ ُّ  عّشاْ آي عٛسج( 537{ )ظَخٌِ
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، فيفرح بو كلو فيو حضور قوم جدا، كمع أنو يكتم أحوالو سيدم اغباج القمار 
كلكن يف ىذه الذكرل يكوف أمر غريب، فهو يـو عظيم مبارؾ ك اغبمد كاؼبنة 

 عضنا البعض.كالفضل، كقد قلنا ما قلناه للربكة فقط كلنسمعى ب
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 ُنَسْحي اأَلِديَِّس اُلَقِتى اْنَسْكِذ  هـ7241ال وََّش  

 

 ـ 4002أكتوبر  17اؼبوافق ليـو ىػ  7241الثالثاء التاسع من شواؿ البياف3 

رار بكعلى آلو األ اكصلى ا على سيدنا ؿبمدن  .ف الرحيمابسم ا الرضب
 .كصحابتو األخيار

اغبمد  الذم أٌىلين ككفٌقين للوقوؼ بٌن أيديكم كالنظر إليكم نظرة عالية 
با كأؽبمين نٌية صاغبة حىت رأيت الكٌل بعٌن التعظيم كاٌبة كالكماؿ فربزت رل يف 
قليب دقائق أنوار كؿباسن أسرار توٌجهكم الٌصايف إذل ا تعاذل فالزلت أؽبج بذكركم 

أثين عليكم ما ؼبستو لديكم من قوة يف الدين كيقٌن كذبريد فبا سول ا كاستغناء ك 
كما  عن كل ما سواه كإتقاف للعبودية جزاكم ا عنا أعظم اعبزاء. بو جل كعال

 نا كموالنا أضبد التجان سيدم م أحدا فا ىو الذم عظٌ قدمت من تونس ألعظٌ 
كا ىو الذم   األحسن البعقيلي موالنانا ك سيد مكأرضاه كا ىو الذم عظٌ 

  اع سيدم كقدكيت اغباج ؿبمد الكبًنكضع سره يف اؼبريب الكامل كالقدكة النفٌ 
فا أضبد على معرفتكم ضبدا كثًنا. كلوال فضل  أطاؿ ا عمره مع الصحة كالعافية.

القطب بان ا ما اجتمعت بكم كمن صبلة فضل ا علينا أف بعث لنا بالعارؼ الر 
ىذا السيد   سيدم كموذل نعمت اغباج ؿبمد بن ابراىيم البعقيلي اؼبكىن القمارم

ـ فاستقر هبا إذل 7141اعبليل ىو الذم بعثو لنا اغباج األحسن إذل تونس مند عاـ 
كأرضاه.   تقريبا سنوات 702ػعلى سن تناىز ال ـ4004أف توفتو اؼبنية يف عاـ 

أشرفت على  قد جدت لكن كانتف كي إالتجانية بتونس ك  انتشرت الطريقة توكبواسط
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كعلى   على سيدنا األحسن من خاللو كتعرؼ الناس االضمحالؿ فأحياىا 
كمن  .مربك  كتاباتو كعلى منهجو يف الرتبية كعلى خصائصو كعارؼ كعادل كقطب

كاف   وذاقوا معىن العبودية كما حيبها ا كرسولو إذ أن  خالؿ القطب القمارم
ىذا ما  ا،اإلراءة سبشي على رجليهيكىن ب  ككاف القمارم  عٌن البعقيلي

إذ  بذاتو  ىو "اإلراءة" كىو "األحسن البعقيلي" يصفو بو من عرفو كتلمذ لو.
ككاف يف تونس من أحفاد خوة ذات كاحدة" إ3 "فنحن يف بعض رسائلو  قاؿ لو 

من طرؼ  كاف ؾبازاك   سيدم عالؿ بن اؿبمدكأرضاه  الشيخ سيدم أضبد 
ككتب لو  3 "اذا اتيتك فكأن أتيت الفقيو ال فرؽ".يقوؿ لو  الفقيو البعقيلي

يف بعض رسائلو كما قاؿ لو أيضا "فأنت كلد الركح" كقاؿ لو   سيدم األحسن
مشافهة " أنا أبوؾ" فالرجل عندنا كاحد "الولد نسخة أبيو" ككقع النفع العميم كفتح 

علم الناس الفقو اتقانا كاؼبعرفة عيانا كفتح ا األبصار كالبصائر ا أبواب الدين كت
من رجاؿ كنساء كأطفاؿ كعجائز يركف ما ال يرل غًنىم فبن حجب بنفسو 
كينطقوف باغبكمة كاؼبعرفة كيتوؽبوف بذكر شيخهم كقدكهتم البعقيلي كأهنم عاشوا معو 

رار كالشرب الصايف ففيهم من قارب حفظ اإلراءة كسوؽ األس السنوف الطواؿ.
كية كجباؿ الشدة تعلقو كفيهم من حيكي لك على أحواؿ الفقيو يف درب غلف كالش

العارؼ أضبد كالعارؼ األساكي  خصاؿكقبائلهم. كمن يتكلم لك على  ةبعقيل
كالعارؼ اعبكان كالعارؼ الفطواكي كغًنىم من أصحاب الفقيو كأصهاره كالقائد 

 كأرضاه اخل... سيدنا اػبليفة اغباج ؿبمد اغببيب كنسائو كلال الزىرة كأكالده ك
كىذا كلو يكمن يف شيء ما3 ما الذم جعل ىذا اؼبشرب ينتشر هبذه الصفة كما 
الذم جعل ىؤالء الناس ينتفعوف ىكذا كما الذم جعل اإلراءة كسوؽ األسرار ؿبل 

سرم تتناقلها األجياؿ من بعده كي ما الذم جعل تربية الشيخ األحسن  نظرىم؟
علمو كمعرفتو يف الفقراء كسرياف الدـ يف العركؽ خاصة تالميذه كخاصة تلميذه األبر 

 كأرضاه؟ الشيخ ؿبمد القمارم 
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 األمر بسيط جدا كىو يكمن يف أمرين اثنٌن3

فأما من ربح على يديو رحبا تاما فإّنا ىو بتقصًن اؽبمة كأصلو شرط منع الزيارة  -
 كىو معركؼ يف طريقتنا.

 ان ىو نزع األغراض يف عبادة ا، كىو الطريق إذل ا.كالث -

 بتقصًن اؽبمة على الشيخ. مر كلو يتعلق بالطريق إذل ا ك األف

 الطريق إذل ا كنزع األغراض -1

كاالسم األعظم الظاىر   ما الطريق إذل ا كنزع األغراض فقد جعلو أف
يق القـو الثانية كطريق ا األكذل كىي يف كل كتبو كبٌن فيها الفرؽ بٌن الطريقتٌن طر 

ال " طريقة الصحابة. كال تسمى الطريقة التجانية بالصوفية بل ىي األصلية. قاؿ 
ثم  – ورسوؿ ا  –والعمل بها  –ال بأربعة حقوؽ : الشريعة إيوصل الحق 
دل يرتؾ ؾباال إذل طريقتٌن ظاىرة كأخرل باطنة بل  فاألحسن  ".نزع األغراض

الكل يف شيء كاحد كىو الطريق إذل ا كىو كاحد كىو شرع كلو كىو ؿببة ا  صبع
تى بالفقو يف العبادات على أ كرسولو كلو كىو نزع األغراض كلو. فهذا العادل 

 الصَّالةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيػَُّها يَا﴿اؼبذاىب األربعة متعرضا لقولو تعاذل 
 (.يف كتاب التفسًن )مقاصد األسراركما تعلمونو ،  72﴾... ُوُجوَىُكمْ  فاْغِسُلواْ 

األصفى كاللباب اض األكىف كىو العادل  ؿكىذا العادل ىو اؼبؤلف لكتاب الزال
كىو  اؼبؤلف لكتاب اإلراءة كىو قاموس الطريقة كالطرؽ كلها بإذف من النيب 

و اؼبؤلف إليضاح االدلة بأنوار اؼبؤلف للشرب الصايف حاشية على جواىر اؼبعان كى
األدية. فالعلم عنده باب كاحد كىو الطريق إذل ا ال غًنه كال يعرؼ رضي ا تعاذل 
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 اٌّائذج عٛسج( 5)  
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" كال يسمح ؼبن تعلق بو أف يغفل عن ا فال أدلك اال على ربكعنو غًن ا "
ىو من  اال كرآه اإلدراؾ نفسا كاحدا ككلما رآه اؼبشائخ قبلو صعبا بعيد اؼبناؿ عسًن

فمن لم يتعلم أسهل ما يكوف فقربو لنا كأفصح عنو بعبارة سهلة كأرانا مرآه فقاؿ "
لو اؼبشائخ العظاـ جعلو ؿبطنا األصلي  أكمئككلما  ".علمناه ومن لم يذؽ ذوقناه

". نرل ا يف كل مفعوؿ فنحن نحـو حوؿ الذات عشقا وىياماكمدارنا فقاؿ "
فا يوصلك إذل منتهى العارفٌن "ًن إال قاؿ مثال باػب دعاقبلو كمعو كبعده. ككلما 

الطريق إذل ا ىو  كذركة اؼبقربٌن" ال نعوؿ إال على ا "ميال كشوقا كاعتمادا" اخل.
طريق الال أنا كطريق الال غرض فمن عبد اعبنة كاف عبدا ؽبا كمن عبد خوفا من 

بد اآلخرة كاف عبدا ؽبا اخل. النار كاف عبدا ؽبا كمن عبد الدنيا كاف عبدا ؽبا كمن ع
طريق ا " اء الذين يعبدكف ا لغًن نواؿكمن عبد ا كاف عبدا . "إف أكد األكد

من علـو فهي  ىو غًن متعدد كىو طريق كاحد فكل ما علمو اغباج األحسن كعٌلمو
 ف اعبدكا ا " ككل علمو علم باطن ال يفهمو اال من ألقىا" أصل الدين اإلسالمي

القياد إليو كعظمو ككاف من أىل الال نفس بل من أىل الذكؽ السليم فعندىا كلما 
قرأ حرفا فبا دٌكنو البعقيلي كأعاد القراءة ثانية اال ككجد نفسو يقرأ من جديد كيدرؾ 
معان دل يدركها أكال كىذا ىو سر العلـو النبوية كالفتوحات الربانية كلكنك يف كل 

يكتب ا فيو كيقصده عز  . كىو و كتعرؼ رسولو في  األحواؿ تعرؼ ا
اال ككجد نفسو يف دائرة  كجل يف كل حرؼ كتفسًن ككل من تأمل علمو كعلومو 

اؼبعرفة اإلؽبية العظمى ككل عارؼ با يعرؼ أف ىذه العلـو ىي علـو ؿبمدية كال 
 ل...ديكن اف تكوف اال كذلك كمن دل يفهم ىذا فإنو لن يفهم شيئا يف األص

كىنا نعرج على من دل يفهم البعقيلي قبل الكالـ على تقصًن اؽبمة فنقوؿ 
إذل من دل يرتؽ إليو مرقاه زلو ػفمن أراد أف خيضع كالـ البعقيلي ربت ضوابط عدة كين

" ككل من أراد أف ينصره بتأكيل كالمو على كفق ما يريد أف فهو " ينفخ يف غًن ضـر
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ٌن الصواب كدل يعرؼ البعقيلي كال فهمو. كىو يفهمو من دل يسلم لو فهو أخطأ ع
حدكده على اؼبؤلف. فال حيب اؼبؤلف اف  مسوء أدب كبًن ينشأ عنو تعسف كتعد

و طعاما وال ذمّ  دح رسوؿ ا  فما مَ " تظهر بعض كالمو كتسرت البعض اآلخر.
نا أف"بعقيلي إذ قاؿ " كىذا ما صرح بو العجبوتركو لمن يُ  الَّ إكل منو و أعجبو أفإذا 

لعلو يكوف لو "كامر اف يرتؾ كالمو على ما ىو عليو  ..."اعجمي اعرتفت بلكنة
كليس ىذا بكتاب عربية إّنا ىو علم االذكاؽ كاؼبعارؼ االؽبية ككل من أراد  "سر

اظهار بعض علمو كإخفاء البعض اآلخر دل يصب الصواب فكل ما نشر كدكف ىو 
خفى ببيت العجوز والشمس ال تُ ترؾ ألنو يذىب والمطر ال يُ علم ليس بسر 

فما ألفو اؼبؤلف ىو مسؤكؿ عنو مأذكف فيو فمن صدقو ربح  .ر باألرمدضألنها ت
 كمن دل يصدقو مع االحرتاـ ال شيء عليو كمن أنكر عليو تضرر.

...ما كتبت ىذا اال لنفسي كألكالدم كمن  427ص  4ج3 اإلراءة قاؿ 
بة فإنين أعجمي خلقة... فإف كجدت زلة نفسي كأكالدم يف الضعف كاػزؿ منػتن

تصحيفا أك غبنا عربيا فأصلحو بالطرة مع ترؾ لفظنا على حالتو فإنو خرج عن حاؿ 
عجمي فردبا يكوف لو سر ربان فإف من غًن حركؼ اىل األحواؿ العجمية ردبا 

زؿ كاعرتؼ بلكنة كجهل. فانظر بعٌن ؿببة فإنو عليو ذبده ػخياؼ عليو من ربو ألنو تن
سال شفاء كاف نظرتو بسخط ذبده حنظال منك ال منو... كأخلص النية فيو فإنو ع

فالطريقة معىن كاحد ال خالؼ فيها  ف...اليضمن لك فتحا ربانيا كعلى ا التك
كال ينقد بعضهم على بعض... فسلم تسلم ما ذـ رسوؿ ا طعاما كال مدحو فإف 

ـ شفاء كدكاء... ككتابنا ىذا نفيس يف أعجبو أكلو كإال تركو ؼبن حيبو... ككل الطعا
بابو ؼبن كافقو فمن دل يوافقو تركو بأدب... كإّنا كضعتو للصديقٌن الذين حيبوف 
اعبواىر العلمية كالذكقية كالذين يصلحوف بواطنهم كأما اصالح األلسنة فمحلو علم 

ال  العربية كلسنا بصدده أسلم تسلم... كارفض ركائح النفوس مع كتب ألفت با
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بالنفوس كاستجد نفائس النيات كأفاضل األكقات ؼبطالعة كتب اسهرت فيها جفوف 
 ابوين اؼبقربٌن فإهنم ترياؽ....

كأرضاه )الشرب  من أعظم أمور الربح. قاؿ  كأما تقصًن اؽبمة 3 فجعلو  -2
( فأقوؿ إن أشهد ا كمالئكتو ككل مؤمن بأن بايعت ىذا 787ص 7الصايف ج

مبايعة تامة مطلقة شاملة عامة مستغرقة أنفاس الدنيا كأنفاس اآلخرة  الشيخ 
على أف تكوف ذايت كصفايت كحركايت كسكنايت يف ؿببتو كطاعتو كمتابعة طريقتو حذك 
نعل بنعل تصرحيا كتلوحيا فهو ايب كأمي كأصلي كفرعي كسندم كعمديت كحجت 

ليو عمرم كعقلي كركحي كظاىرم كباطين كإن ألقيت لو القياد كالعصى كحبست ع
كفكرم فال أفكر يف غًنه كال أستمد قطرة من غًنه فهو ركحي كأصل سعاديت كإن 
أخذت عنو بو لوجو ريب فا يكرمين بقبولو كمهتو كإغارتو كعلمو آمٌن. فنطلب من 
ا أف يدخل كل من انتسب رل يف سلكو من األزكاج كاألكالد كاألحباب فا 

مث أعلم أف اؼبعبود ىو ا فالشيخ يدؿ عليو فاسرتحنا فبا اتعبنا قبل يقبلنا يف حضرتو 
كأرضاه  ىذا ىو الشيخ البعقيلي مع شيخو التجان  الدخوؿ يف سلكو...

. قاؿ فيو ين يككذلك كجهتو كاحدة مع قدكتو سيدنا كموالنا اغباج اغبسٌن اليفر 
قتصرت على سنده لقوؿ " قاؿ رل موالنا الشيخ ىذا استاذؾ فقصر عليو مهتك فا

ىذا الكالـ، اغباج األحسن دل يعظم فيو ذات  ... كىنا كقفة تأمل...شيخ لا
الشيخ التجان أبدا بل عظم ا فيو ككل عارؼ يقرأ ا فيو كيراه كيسمعو أم أهنا 
كلمة تتجلى فيها اؼبعرفة االالىية كاغبقيقة امدية يف ذات الشيخ سيدنا أضبد 

رضاه كىو كرل األكلياء كقطب األقطاب كىو اؼبدد امدم كالسند كأ التجان 
كما أف فقراءه ىم فقراءه كتالميذه ىم  الربان. كأبناءه ىم أبناء رسوؿ ا 

تالميذه ككل من بايعو إّنا بايع النيب صلى ا عليو كسلم ككل من كضع يده يف يد 
ضرة امدية كىي حضرة الال كدخل اغب الشيخ إّنا كضع يده يف يد رسوؿ ا 
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ككل من سلم للشيخ فإّنا ىو يسلم أمره   أنا كالال غرض كىي اغبضرة االالىية.
علم أف اؼبعبود ىو ا فالشيخ يدؿ عليو". اكيتوكل عليو كما قاؿ يف آخر كلمتو " 

كال يكوف اؼبسلم مسلما إذا دل يسلم أمره  كمن سلم أمره  سلم من شر النفس 
الغرض كأصبح مسلما ساؼبا كمن دل يسلم أمره  كاف عبدا للنفس كالغرض كإف  ك 

كاف ساجدا راكعا ذاكرا  بالليل كالنهار كمن سلم أمره  سلك طريق اغبق 
كاؽبداية كىو طريق ا كىو الطريقة التجانية األضبدية امدية كمن دل تكن لو 

ريقة يتبعو كمن دل يبايع الشيخ أضبد كاسطة كشيخ مريب عارؼ با من أىل الط
كأرضاه كدل يتبع سنده كدل يشرب من مشربو الصايف دل يعرؼ ا حق  التجان 

معرفتو ككل كرل من انبعاث سيدنا آدـ عليو السالـ إذل يـو الدين ىو يستمد من 
 القطب اؼبكتـو كالربزخ اؼبختـو سيدنا كموالنا أضبد التجان كال يكوف القطب قطبا

كىذا ما كوشف بو كعرفو كعلمو كربققو الشيخ البعقيلي فسلم أمره   إال بإذنو 
كاتبع الطريقة التجانية امدية كسلك طريق الصحابة كاألكلياء ألهنا الطريق إذل ا 

  كمن دخلها كاتبع الشيخ  قضى األمرين كحفظ الثقلٌن كحفظ من الثقلٌن.

فهما طاعة ا كرسولو صلى ا عليو كسلم. كمها مها ضافأما األمرين اللذاف ق-
 الغاية كاؼبراد لكل مسلم

 تركت قد الناس أيها"  ظ الثقلٌن3 كمها كتاب ا كآؿ بيت رسوؿ ا فكحى -
 73"بيتي أىل وعترتي ا  كتاب :تضلوا لن بو أخذتم إف ما فيكم

طريقة التجانية حفظو فظ من الثقلٌن3 كمها عادل اإلنس كاعباف فمن كاف من الكحي -
كال يقدر عليو إنس كال جاف إال بإذف ا كحىت إف ابتاله  ا تعاذل بربكة الشيخ 

ا فإنو ؿبفوظ حبوؿ ا كربح يف الدارين ربح الراحة كالطمأنينة يف الدنيا ألنو عرؼ 

                                                           
73

 .ظاتش عٓ اٌرشِزٞاٌغ١ٛطٟ  ذخش٠ط   
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بو طريق اغبق كلذا قاؿ فاسرتحنا فبا اتعبنا قبل الدخوؿ يف سلكو كضمن لقاء كجو ر 
3 بسم ا الرضباف يف قولو تعاذل عد من السابقٌن الذين بشرىم ايف اآلخرة ألنو ي

فالفقًن التجان ، " صدؽ ا العظيموالسابقوف السابقوف أولئك المقربوف"الرحيم 
ال يسعى إال للقاء كجو ربو األعلى كتستوم األمور عنده كتكوف الوجهة كاحدة كىي 

عاد فبا سواه كمن دل يكن لو شيخ عارؼ با قائم على تربيتو الطريق إذل ا كاالبت
بدكف كاسطة ألف   لن يفهم ىذا أبدا. كاألصل يف ىذا أنو لن يعرؼ أحد ا

الوسائط ىم الذين يعرفوف ا كيعرفوف بو فاألنبياء كالرسل كسائط كالكتب السماكية 
فهو كاسطة بٌن   لى اكذلك كالصاغبٌن كالعارفٌن با كسائط ككل ما يدؿ ع

ككتابو  اػبالق كاؼبخلوؽ ككل ما خلق ا فإهنا تدؿ على ا كبعد رسوؿ ا 
كسنده من  خًن كاسطة بعثت بعدىم ىو الشيخ التجان  العزيز كالصحابة 

 صبيعا كعن أىل ا أينما كانوا. أقطاب الطريقة التجانية كعارفيها 

ة البعقيلي على شيخو التجان من األبعاد. ىذا بعجالة ما جاء يف كلم
كأرضاه كاتقنها اتقانا كبًنا  كىذه األبعاد نفسها ىي الت شرهبا شيخنا القمارم 

ككاف متياقظا يف عدـ نسياهنا حىت ظهرت يف سلوكو كتربيتو كذبسدت يف مواقفو. 
أقواؿ شديد التمسك بأقواؿ شيخو البعقيلي ك  فأقوؿ بأف اػبصوصية فيو أنو كاف 

أخذ شيخنا القمارم كالـ شيخو البعقيلي  كأرضاه. شيخنا موالنا أضبد التجان 
مأخذ اعبد بل كصبيع حركاتو كسكناتو مأخذ اعبد. كدل يشك أبدا يف أم نفس من 
أنفاس شيخو فكل ما خرج منو اال كتلقفو بلهفة كقبوؿ كتصديق فال تسمع منو إذل 

الفقيو، أمرنا.. كىذا التصديق ىو ما كاف من  آخر حياتو إال قاؿ رل الفقيو هنانا
ما فضلكم أبو بكر بكثرة صياـ وال . "مقاـ سيدنا أبو بكر مع رسوؿ ا 

قر يف صدره ىو معرفة ا كىو ". كما كي قر في صدرهصالة ولكن بشيء وُ 
كلذا كاف القمارم من خًنة تالميذ البعقيلي ككل شيء كاف يقوؿ امشي  التصديق.
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ارم كقاؿ لو "كبن اخوة ذات كاحدة" كمدحو فقاؿ "كلقد نزلت فال تظن لسي القم
" كقاؿ لو فأنت نور أبصارنا كأنت كلد الركح اخل كىذا ػغًنه مين دبن زلو اب اؼبكـر

اؼبدح ىو مغاير ؼبدح آخر جيرم يف رسائلو لكنو قصد بو تعظيم اؼبتلقي حىت يسلم 
عالـ دبقامو عنده كدبا يؤكؿ إإّنا فيو لو كيربح منو كىو صحيح لكن مدحو للقمارم 

إليو أمره من بعده. ىذه اػبصوصية العظمى ىي الت ربح هبا من ربح كىي كماؿ 
إال كجعلو دينو  كل ما قالو لو البعقيلي  التوجو إذل القدكة فكاف شيخنا القمارم 

جعلو  لو بو قطع بأنو كاقع حاصل ال ؿبالة فيو كما كتبو يف كتبو اعمره كلو كما دع
كازبذه حقا حرفا حبرؼ معىن دبعىن حىت صارت اؼبعان تتالطم عليو من كالـ الفقيو  
كاألمواج اؼبتتالية حىت غرؽ يف ذكؽ حبور شيخو بصفاء ؿببة كتوجو فبا ال مطمع فيو 
إال ؼبن ماثلو يف التوجو كالصدؽ. فإف اعتقدت أنو قطب فرد جامع خليفة عن ا 

فكيف ال تأخذ بأقوالو صبيعها صبلة كتفصيال. فإف دل  ؾبددا للدين كعن رسولو 
  يعجبك قوؿ كاحد فهي كزازة يف شيخك.

 وُ نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَ   ؾَ ادِ َقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتِ اعْ  لَ ْبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدَمنَّ قػَ تػَ  الَ وَ 
  

 رِ ْصػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العَ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وُ ْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػمِ ا َهػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِ ى ْولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػأَ  الَ ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرب  وَ 
   

 هِ رِ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغَ لِ   تِ ْلِتَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالِ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَ قِ رَ  فَّ إِ فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وبِ بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحْ مَ لِ  وؿُ ُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػَ   َتْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ  الَ  ةِ ايَ رَ السّْ

   

فمن دل يقصر مهتو على قدكة تشتت قلبو بٌن أقواؿ العلماء كالعارفٌن كال 
يربح غالبا كأمضى عمره يف الظن ال يف العلم. فيضيع كقتو يف البحث كالتدقيق 
كالتحقيق بينما صبع لو شيخو كل ذلك صبعا متقنا فعوض اتباع شيخو كاتقاف عبادة 

ث فيكوف غالبا خامل الذكؽ نازؿ اؼبرتبة إذل حد اؼبراقبة. فلو ربو يبقى يبحث كيبح
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توجو إذل شيخو كقدكتو هبمة قاطعة كأخذ كالمو كتصرحياتو كتلوحياتو مأخذ التصديق 
الذم ال يأتيو الباطل من بٌن يديو كال من خلفو غبملو شيخو من ساعتو إذل مقاـ 

لمتو اال كاتبعين بربكاتو كاتعرض اؼبعاينة. كىذا ما صرح بو القمارم قاؿ " فكل من ك
إليو كإف كاف عاؼبا ألنو يربز رل من اغبقائق يف كل كلمة ما ال يعد كال حيصى من 

 اغبقائق...."

بدؿ لينا الفقيو ما  3ىذا سببو أف بعض الفقراء قاؿ لسيدم األحسن
 .ال تجدوف مثلو ولو ذىبتم إلى فاس ،سبحاف ا  3فقاؿ ؽبم ،كببوش سي قمار

كية كذا فقاؿ لو أنا ال الو سيدم ؿبمد بغيت تبقى معانا أك تذىب إذل ز  كقاؿ
أعرؼ إال ما بغيتو انت فضمو إليو ثالثا قائال ا يرضى عليك يا كلدم ثالثا ففي 

 تلك الليلة أحس بقلبو يدكر مثل الرحى مث فتح لو يف كل شيء...

كاعبواىر قراءة اإلراءة كسوؽ األسرار كالشرب الصايف  و كفبا سنٌ 
يفة مباشرة كل يـو ككاف يف أكؿ أمره يفسرىا عندما كاف ظكاغبديث سردا بعد الو 

با كانت تسرل سرياف اؼباء يف  ةالفقراء قالؿ أما بعد ما كثركا فإف مهتو النافذ
الشجرة. فتفعل با يف قلوب الفقراء من الفهم الغزير الواضح كالذكؽ اعبلي الصايف 

اب. فما خيرجوف من الزاكية إال ككأهنم ديشوف بٌن ظباء الصادؽ العجب العج
صباعة أبدا عمال بقوؿ شيخو الذم  يفةظكأرض. ككذلك أنو كاف ال يرتؾ حضور الو 

 من شركط صحة الدخوؿ يف الطريقة. ايفة شرطظجعل اعبماعة صالة كك 

كأرضاىم كإّنا تكلمت  ىذا إخوان بعجالة بعض كلمات عن ساداتنا 
من أىل العلم فما تكلمت إال بلساف ابة الت ال أدعيها كلكن ما  مع أنين لست

أفاضو ا على قطبنا البعقيلي بوساطة موالنا كشيخنا أضبد التجان يلٌن اغبديد 
 كينطق اعبماد كيصًن اللصوص من أجٌل العارفٌن با تعاذل.
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إذل "فمن انقاد اذل القطب التجان بكليتو ضبلو من ساعتو  كما قاؿ 
ضبد على أف ظبعنا هبم كأخذنا عنهم كجعل ا ؿببتهم يف قلوبنا أمقاـ اؼبعاينة" ك 

فسلمنا ؽبم لوجو ا كلوجو نبيو صلى ا عليو كسلم فصار تسليمنا ؽبم تسليما 
للشيخ فمن انقاد للقطب البعقيلي بكليتو ضبلو من ساعتو إذل مقاـ القربة كاؼبعرفة 

بو حيا كميتا اخل أنظر  أنت كشيخك. فيأمره الشيخ دبزيد الربكرالتامة فيقوؿ لو ىا 
 اإلراءة.

نسأؿ من ا تعاذل أف يسبل علينا سرته اعبميل كحيفظنا يف ديننا كدنيانا 
كيقبل علينا دبحض فضلو كرضاه كيثبتنا كيسرت أحوالنا كعيوبنا كجيعلنا من عباده 

كأرضاىم كأف جيازم عنا  اؼبكتـو اؼبقربٌن آمٌن. كجيازم عنا صبيع أحفاد القطب 
أكالد كأحفاد عاؼبنا كمربينا البعقيلي كجيازم صبيع أصحابو دبا ىو أىلو كأخص 
بالذكر أستاذنا كقدكتنا سيدنا ؿبمد الكبًن جازاه ا كل خًن فسبحاف من سخره 

يف ذات ا ىيمانا تاما  النا مرشدا كمربيا شيخا كاصال كأخا ناصحا مع كونو مهيم
مع الصحو كالبقاء اللهم بارؾ لنا يف عمره كارزؽ اعبميع الصحة كالعافية، اللهم إنا 
نسألك من خًن ما سألك منو سيدنا ؿبمد صلى ا عليو كسلم كنعوذ بك من شر 
ما استعاذ بك منو سيدنا ؿبمد صلى ا عليو كسلم، اللهم إنا نسألك من اػبًن  

 عاجلو كآجلو. كلو عاجلو كآجلو كقبنا من الشر كلو 

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسالـ على اؼبرسلٌن كاغبمد  رب العاؼبٌن.

  

 ىػ 7241شواؿ  8كتبو اغباج اغببيب بن حامد التونسي يف 

 لطف ا بو يف الدارين آمٌن.
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

  ِتَعْدالِب ُنيَْع َوُه ُعطَِّنوَتلُا  
  

ا الرضباف الرحيم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو  السارد3 بسم
 كصحبو كسلم تسليما. قاؿ شيخنا سيدم اغباج األحسن البعقيلي 

قاؿ سندنا سيدم اغباج  3" فاؼبراد بوالبياف3 حٌن نقوؿ3 "قاؿ شيخنا 
فردبا يالحظها بعض السامعٌن فيقوؿ3 إّنا الشيخ ىو سيدم  األحسن البعقيلي 

ردبا  كلذا فقولنا قاؿ سندنا سيدم اغباج األحسن البعقيلي  تجان أضبد ال
 يكوف أبلغ كأكضح

3 ما ادعاه من تنطع السارد3 قاؿ سندنا سيدم اغباج األحسن البعقيلي 
فعال كتركا بدعة لـز أف يكوف اؼبتنطع ىو  ألف كل ما دل يصدر من ذات النيب 

ب كالشاـ كفارس كمصر كالسوداف إذل عٌن البدعة كإسالـ شاطبة كاألندلس كاؼبغر 
آخر ما دل يفتح يف زمنو بدعة كأف يكوف كل مسجد بين يف عمراف اإلسالـ بدعة 

 ؿبدثة يف النار

أك زمن الصحابة فهو بدعة إّنا ىو  البياف3 قولنا كل ما دل يكن يف زمانو 
، مازاؿ ىنالك آالؼ السنٌن أمر يضيق الدين إذل أضيق اغبدكد، فبعد زمانو 

العلماء ليقتبسوا من كحي القرآف كمن السنة النبوية كمن القياس  كإّنا جعل ا 
كمن إصباع األمة فيستنبطوف أحكاما زبص زماهنم كمكاهنم كزبص اؼبسائل الت دل 

َمْن َسنَّ في " 3كشاىد ذلك قولو  تكن يف األزمنة اؼباضية كخاصة يف زمانو 
ُقَص اِلْسالَـِ ُسنًَّة َحَسَنًة فػَ  َلُو َأْجُرَىا َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِبَها ِمْن بَػْعِدِه ِمْن َغْيِر َأْف يَػنػْ
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ِمْن ُأُجورِِىْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ في اِلْسالَـِ ُسنًَّة َسيَّْئًة فَػَعَلْيِو ِوْزرَُىا َوِوْزُر َمْن َعِمَل 
ُقَص ِمْن َأْوزَارِ  فهذه ىي البدعة كىي   ،74"ِىْم َشْيءٌ ِبَها ِمْن بَػْعِدِه ِمْن َغْيِر َأْف يَػنػْ

كل ما خالف الشرع كىي كل ما ليس لو أصل يف الشرع كأراد بو صاحبو ـبالفة 
 الشرع فهو بدعة شرعية، كأما البدعة اللغوية فهي ظهور أمر دل يكن يف زمانو 

فذلك ليس بدعة شرعية كإّنا لغوية لفظية فقط، كخًن مثاؿ صالة الرتاكيح فهي دل 
كدل  ى اغباؿ الت كبن عليها اآلف كالقرآف دل جيمع يف عهد رسوؿ ا تكن عل

تزخرؼ اؼبساجد فكلها سنن ضبيدة كبدع لغوية كليست بدعة شرعية، كلذا ظباىا 
  سنة ككصفها باغبسنة ألف ؽبا أصال يف الشرع كدل يسمها بدعة حسنة بل قاؿ

كلذا فكل ما لو أصل يف القرآف كاغبديث  َمْن َسنَّ في اِلْسالَـِ ُسنًَّة َحَسَنًة"عنها "
ِإفَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن ﴿ 3فهو سنة، كمنو قاؿ 

، فجميع الصلوات الت يستنبطها ( سورة األحزاب69) ﴾آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليًما
الصديقوف فهي صحيحة، فلو اتبعنا القوؿ األكؿ بظاىر األمر العلماء كالعارفوف ك 

، كلكن لو أدخلنا البقية فلن تبقى إال الصالة اإلبراىيمية الت ذكرىا سيدنا ؿبمد 
فبا استنبطو  يف باب السنن اغبسنة فسنجد آالؼ الصلوات على رسوؿ ا 

قاؿ هبذه البدع فهذا العلماء كالعارفوف حبسب تفاكت الثواب كتفاكت النيات، فمن 
من اعبمود يف الدين كىو ما يؤدم إذل إيقاؼ عجلة اإلنسانية كمنو يكوف تكفًن 
الناس كمنو تكوف زبطئة الناس كرميهم بالنقصاف كىذا ـبالف للدين ألف ىذه األمة 

 تشهد أف ال إلو إال ا كحيبوف ا كرسولو ككل ما أمر بو الشرع إال كفيو اتساع

ؾبلس عقده اإلماـ مالك يف اؼبسجد كغًنه بدعة كإّنا قيست  السارد3 ككل
ؾبالسهم على ؾبالسو كإمامة صبيع األئمة على إمامتو ككالية كرل من أيب بكر إذل 
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َّٓ ُعَّٕشً َكَغَٕ : ٚلاي  .عٓ ظش٠ش ٗٚاتٓ ِاظ غائٟٕٚاٌ ٚاٌرشِزُٞ ِٚغٍ ذؼّأل   ْٓ َع َِ ًُ ْؼ ِِ َٚ َْ ٌَُٗ أَْؿُشُٖ  َٙخ رَْؼَذُٖ وخ ًَ رِ ِّ شً ُػ

َْ ػَ  َٙخ رَْؼَذُٖ وخ ًَ رِ ِّ َّٓ ُعَّٕشً َع١ِّجَشً فَؼُ ْٓ َع َِ َٚ ء  ،  ْٟ ُْ َش ِ٘ ْٓ أُُؿِٛس ِِ ْٕمَُض  َ٠ ْْ ْٓ َغ١ِْش أَ ِِ  ُْ ِ٘ ْْ أُُؿِٛس ْٓ َغ١ِْش أَ ِِ  ُْ ِ٘ َصحِس ْٚ ًُ أَ ْؼ ِِ َٚ َ٘خ  ِْٚصُس  ِٗ ١ٍَْ

ْٓ أََٚصح ِِ ْٕمَُض  ء  ٠َ ْٟ ُْ َش ِ٘  ٗ عٓ أتٟ ظؽ١فح .اتٓ ِاظ  ِس
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آخر األكلياء ظاىرا كباطنا على كاليتو الظاىرة كالباطنة فعلي بايع أليب بكر كالية 
 ة عليها السالـظاىرة أليب بكر ككل بين ىاشم كغًنىم يف أياـ فاطم

البياف3 كاف عليهم أف يبايعوه كلهم كإال كانت الفتنة بينهم، كلو يف ذلك 
زٌكاه، فلو اتباع كلو حظوة كلو مرتبة عند ا تعاذل  شواىد كثًنة ألف رسوؿ ا 

كلذلك اجتمعوا عليو لكي ال تكوف فتنة بل كجعلوا فيو نية  كعند رسوؿ ا 
كأرضاه، ككاف اػبًن العميم، كإال  الصاغبة فيو،  صاغبة فظهرت بركة نيتهم

لكانت فتنة كلتفرؽ الدين صبلة كتفصيال، فمصلحة ىذا الدين تقتضي االجتماع يف 
كل عهد على كاحد، فهذا من الدين كىي سنة ا تعاذل يف خلقو كذلك لنفع 

لو آالؼ من الرجاؿ يظهر  الناس ال ألف يظهر ذلك الشخص بذاتو، فاؼبوذل 
منهم من يشاء كإّنا ىي اؼبصلحة اإلؽبية يف اػبلق فتعترب كيعترب الشرع كيعظم كىذه 
سنة ا يف خلقو فًنبح اعبميع، مث بعد ذلك كانت اؼببايعة ألمنا فاطمة يف الباطن 

، مث انتقلت فآلت فهي القطب يف ذلك الزماف، كبقيت ستة أشهر بعد أبيها 
، ، فلحقتو اؼبرتبة الباطنة، كىو تصريف من ا ة لسيدنا أيب بكر القطباني

 كليس ألحد فيو دخل أبدا

 السارد3 يف أياـ فاطمة عليها السالـ فإهنا القطب كالغوث اعبامع بعد أبيها

فإهنا القطب كىو يعين اؼبرتبة ال الشخص فلم يقل مثال فإهنا  البياف3 قاؿ 
عدىا قطبات بل ىي من أخذت مرتبة القطبانية القطبة بل قاؿ القطب فليس ب

 فكانت ؽبا ىي فقط

 السارد3 كالغوث اعبامع بعد أبيها
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، فهي ليست البياف3 فهي مرتبة كليست كراثة، كقد أفاضها عليها ا 
ألهنا ابنػتو، كليس ألهنا حوراء كال ربيض، كلكن كانت ؽبا  كراثة من سيدنا ؿبمد 
 مرتبة القطبانية العظمى

لسارد3 كبايع لفاطمة على مقتضى الوالية الباطنية كىي القطبانية كاػبالفة ا
 فصارت لو كجهتاف عن ا حيث ما كاف ا إؽبا نيابة عن أبيها 

صارت لو كجهتاف؛ كجهة إذل سيدنا أيب بكر  البياف3 أم سيدنا علي 
 ككجهة إذل  من حيث أنو بايعو يف الظاىر على أنو اغباكم كأنو أمًن اؼبؤمنٌن

 كالت كانت قطب الزماف يف كقتها إذل أف توفيت رضبها ا فاطمة 

العزيز إذل زمن عبد السارد3 كمن كجد بعد أف تفرقت من موت عمر ابن 
فإننا اآلف بايعنا السلطاف الظاىر مبايعة تامة كبايعنا  اجتماعهما يف عيسى 

 لـو كاألسرارالقطب مبايعة تامة على ما ىو بصدده من توصيل الع

3 بايعناه، أم زكيناه كقبلناه كدعونا لو باػبًن كأحببناه بقوة، البياف3 قولو 
فهذا ما أعطاه ا لو خدمة، كىي مرتبة خدمة تشريفا كتكليفا ؼبا كاف بصدده من  
كونو كاسطة يف توزيع العلـو كاألسرار كاألنوار كالفيوضات الباطنية إال كيكوف ذلك 

فهذا األمر البد منو، كأما اؼببايعة فهي قبوؿ ذلك األمر، كإف  عن طريق القطب، 
، فكلو من 75كانت أكثر من ذلك فهي مبايعة كمساندة كمؤازرة كيعزره كيوقره

 الدين، كىو شرع ا 

 السارد3 كحفظ أمر البواطن كما حيفظ السلطاف أمر الظواىر
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ُٕٛح}   ِِ ِ  ٌِظُْئ ِٗ  رِخلِلَّ َسُعٌِٛ ُسُٖٚ  َٚ طَُؼضِّ لُِّشُٖٚ  َٚ َٛ طُ طَُغزُِّلُٖٛ  َٚ أَِط١اًل  رُْىَشسً  َٚ  اٌفرػ عٛسج( 8{ )َٚ
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ص منك، فكل من ، فإذا ما حاربتو فإنو يقتنصبو ا  76البياف3 السلطاف
عليو، نعوذ با من ذلك، فبما أف  تعرض لورل من كالة األمور إال كسلطهم ا 

ا ىو من نصبو لذلك األمر فندع لو باػبًن كنعينو على قدر الطاقة كال نعارضو، 
لكن ردبا لو ظبحت الظركؼ فنستطيع أف نقوؿ لو قوال حسنا، فيا حبذا، كإال فندع 

معو كال ننقصو، ألف ا قد ابتاله بذاؾ األمر كحصره يف عمل  لو باػبًن، كنكوف
من أعسر ما يكوف، كمازاؿ للبقية حديث يـو القيامة حٌن تكوف ااسبة على 
حقوؽ اػبلق، فأقل ما يكوف أف نعينو بالدعاء الصاحل كنبايعو كال نكوف ضده أك 

فهذه سنة ا يف ، ا عليو منعارضو، فكل من تعرض لوالة األمر إال كسلطه
أف مشائخنا قد أكصونا أف ندعو باػبًن ككبب كنقدر كنعظم   خلقو، كلذا فاغبمد

كنرل أمر ا كظل ا على األرض يف كل من نصبو ا أمًنا أك سلطانا أك رئيسا 
للدكلة أك ملكا، مث يكوف اػبًن بعد ذلك إف شاء ا، كلو أف سريرة اإلنساف تكوف 

ال يأتيو أم ضر من السلطاف أك األمًن ألف ا ىو يسلطهم على قـو  صافية فإنو
 باػبًن كيسلطهم على أقواـ آخرين بغًن ذلك، فهذه ذبليات اؼبوذل

السارد3 فلما دفنها كدل يعلم هبا ألف ال يتطرؽ إليو ما فهمو بعض الناس 
 نية إليو باأسرع إذل أيب بكر مع بين ىاشم فبايعو مبايعة باطنية النتقاؿ القطبا

 البياف3 كقد بايعو كل آؿ بيت النبوة ككل بين ىاشم 
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 اإل٠ّاْ ةمٟ فٟ شعٙاٌث١ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ  "حألسع فٟ ٚسِلٗ ّللا ظً حٌغٍطخْ أّخ طذخٍٙخ فال عٍطخْ ف١ٙخ ١ٌظ رزٍذس ِشسص ارح"  

 أٔظ عٓ

 تىش أتٟ عٓ اٌش١خ أتٛ" طذ٠مخ عزؼ١ٓ ػًّ ٌٗ ٠شفغ حألسع فٟ ٚسِلٗ ّللا ظً حٌّظٛحػغ حٌؼخدي حٌغٍطخْ"

 ٚظٍُ كخف أٚ ؿخس ٚاْ حٌشىش حٌشػ١ش ٚػٍٝ حألؿش ٌٗ وخْ ػذي فبْ ػزخدٖ ِٓ ِظٍَٛ وً ا١ٌٗ ٠ؤٚٞ حألسع فٟ حٌشكّٓ ظً حٌغٍطخْ"

 عّش اتٓ عٓ دٚطفشاٌذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌ" ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ حٌظزش حٌشػ١ش ٍٝٚػ حإلطش ػ١ٍٗ وخْ

 أٔظ عٓ( اٌش١خ أتٛ)" ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ رٗ ٠م١ّٓ فال عٍطخْ رٗ ١ٌظ رٍذح أكذوُ دخً فبرح حألسع فٟ ّللا ظً حٌغٍطخْ"

ٚاٌث١ٙمٟ فٟ  شأٟ فٟ اٌّععُ اٌىث١شطثٌا" ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ ّللا أ٘خٔٗ أ٘خٔٗ ِٚٓ ّللا أوشِٗ أوشِٗ فّٓ حألسع فٟ ّللا ظً حٌغٍطخْ"

 تىشج أتٟ عٓ ةاٌشع

 أٔظ عٓ ةٚاٌث١ٙمٟ فٟ اٌشع" ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ ح٘ظذٜ ٔظلٗ ِٚٓ ػً غشٗ فّٓ حألسع فٟ ّللا ظً حٌغٍطخْ"

 اتٓ)" ١خِشحٌم ٠َٛ ّللا أوشِٗ حٌذ١ٔخ فٟ ّللا عٍطخْ أوشَ ِٚٓ حٌّظٍَٛ ٠ٕظظش ٚرٗ حٌؼؼ١ف ا١ٌٗ ٠ؤٚٞ حألسع فٟ ّللا ظً حٌغٍطخْ"

 ٘ش٠شج أتٟ عٓذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ ( إٌعاس

 عث١ذج أتٟ عٓ ةٚاٌث١ٙمٟ فٟ اٌشع" ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ أسػٗ فٟ ّللا فٟء فبٔٗ حٌغٍطخْ طغزٛح ال"

 عثاط اتٓ عٓأتٛ ٔع١ُ فٟ اٌؽ١ٍح " ذخش٠ط اٌغ١ٛطٟ ٚحألِشحء حٌؼٍّخء: حٌٕخط فغذ فغذح ٚارح حٌٕخط طٍق طٍلخ ارح حٌٕخط ِٓ طٕفخْ"



 
68 

 

السارد3 فالقطبانية ال تورث فعرؼ أبو بكر مقصود علي كمن دل يعرؼ تاه 
 يف ما ظهر لو كالكل معذكر

البياف3 قد فهموا بعضهم البعض باإلشارات فقط فليست العربة بالكالـ ألف 
بايعو بالقلب أم حيبو كبعظمو كيقبل منو إف  القلوب مستندة إذل بعضها البعض، في

كاف يف تلك اؼبرتبة فقط، فقد فهما بعضهما البعض، كذلك خدمة لدين اإلسالـ، 
، فا ىو من تصرؼ 77 كلذلك قاؿ أبو بكر3 فإن قد كليت عليكم كلست خبًنكم

 فيو بتلك الكيفية ليظل يف اػبدمة سنتٌن أك أكثر بعد انتقاؿ رسوؿ ا، فلواله
لضاع الدين بأكملو، فتلك ىي اؼبصلحة اإلؽبية، فهو من قاـ حبركب الردة كجابو 
من امتنع عن الزكاة، فأقاـ الدين كما جيب، كيف تلك الفرتة كاف على سيدنا عمر 

  أف ال يظهر، لكن يف ما بعد ظهر كقاـ بعمل جبار، ككذلك سيدنا عثماف 
 قت ساعتو ظهر، كسيدنا علي دل يظهر يف زمن عمر ابن اػبطاب كلكن حٌن د

بقي كآخر العنقود كىو من ىو، ألف ىذا األمر  كال يورث، فكلهم خداـ 
واُ  في عوِف للمصلحة اإلؽبية كخداـ للمسلمٌن، كىو اؼبقصود من ىذا كلو، "

 78"العبِد ما كاَف العبُد في عوِف أخيوِ 
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 فلّذ رىش، أرٛ فظىٍُ" 555، طفؽح تىش أتٟ خطثح ،عاعذج تٕٟ عم١فح أِشاي اتٓ ٘شاَ فٟ ع١شذٗ، طثعح ذشاز اإلعالَ، ل   

 ؛ أعؤص ٚاْ فؤػ١ٕٟٛٔ؛ أكغٕض فبْ رخ١شوُ، ٌٚغض ػ١ٍىُ ١ٌٚض لذ فبٟٔ حٌٕخط، أ٠ٙخ رؼذ أِخ: لخي ػُ أٍ٘ٗ، ٘ٛ رخٌزٞ ػ١ٍٗ ٚأػٕٝ ّللا،

 ِٕٗ حٌلك آخز كظٝ ػٕذٞ ػؼ١ف ف١ىُ ٚحٌمٛٞ ّللا، شخء اْ كمٗ ػ١ٍٗ أس٠ق كظٝ ػٕذٞ لٛٞ ف١ىُ ١فٚحٌؼؼ خ١خٔش، ٚحٌىزد ، حٌظذق

 ّللا أؽؼض ِخ أؽ١ؼٟٛٔ رخٌزالء؛ ّللا ػُّٙ اال لؾ لَٛ فٟ حٌفخكشش طش١غ ٚال ّللا، ػشرُٙ اال ّللا عز١ً فٟ حٌـٙخد لَٛ ٠ذع ال ّللا، شخء اْ

 ّللا، ػزذ رٓ كغ١ٓ ٚكذػٕٟ: اعلخق حرٓ لخي. ّللا ٠شكّىُ طالطىُ اٌٝ لِٛٛح. ػ١ٍىُ ٌٟ ؽخػش فال ٚسعٌٛٗ ّللا ػظ١ض فبرح ٚسعٌٛٗ،

: لخي غ١شٞ، ِؼٗ ِٚخ حٌذسس، ٠ذٖ ٚفٟ ٌٗ، كخؿش اٌٝ ػخِذ ٚ٘ٛ خالفظٗ فٟ ػّش ِغ ألِشٟ أٟ ّٚللا: لخي ػزخط، حرٓ ػٓ ػىشِش، ػٓ

 لٍض حٌظٟ ِمخٌظٟ ػٍٝ كٍّٕٟ وخْ ِخ طذسٞ ً٘ ػزخط، رٓ ٠خ: خيفم اٌٟ، حٌظفض ار: لخي رذسطٗ لذِٗ ٚكشٟ ٠ٚؼشد ٔفغٗ، ٠لذع ٚ٘ٛ

 وٕض أٟٔ اال رٌه ػٍٝ كٍّٕٟ حٌزٞ وخْ اْ ّٚللا، فبٔٗ: لخي أػٍُ؛ أٔض حٌّئ١ِٕٓ، أ١ِش ٠خ أدسٞ ال: لٍض: لخي ؟ ّللا سعٛي طٛفٟ ك١ٓ

 ّللا سعٛي أْ ألظٓ وٕض اْ فّٛللا ش١ٙذح، ػ١ٍىُ حٌشعٛي ٠ٚىْٛ حٌٕخط ػٍٝ شٙذحء ٌظىٛٔٛح ٚعطخ أِش ؿؼٍٕخوُ ٚوزٌه: ح٠٢ش ٘زٖ ألشأ

 ٝا.٘ـلٍض ِخ لٍض أْ ػٍٝ كٍّٕٟ ٌٍزٞ فبٔٗ أػّخٌٙخ، رآخش ػ١ٍٙخ ٠شٙذ كظٝ أِظٗ فٟ ع١زم " 
78

 ػ١ٍٗ ّللا ٠غش ِؼغش ػٍٝ ٠غش ِٓ ٚ حٌم١خِش ٠َٛ وشد ِٓ وشرش ػٕٗ ّللا ٔفظ حٌذ١ٔخ وشد ِٓ وشرش ِئِٓ ػٓ ٔفظ ِٓ"   

 ؽش٠مخ عٍه ِٚٓ أخ١ٗ ػْٛ فٟ حٌؼزذ وخْ ِخ حٌؼزذ ػْٛ فٟ ّٚللا ٚح٢خشس حٌذ١ٔخ فٟ ّللا عظشٖ ِغٍّخ عظش ِٓ ٚ ٚح٢خشس حٌذ١ٔخ فٟ

 ػ١ٍُٙ ٔضٌض اال ر١ُٕٙ ٠ٚظذحسعٛٔٗ ّللا وظخد ٠ظٍْٛ ّللا ر١ٛص ِٓ ر١ض فٟ لَٛ حؿظّغ ِٚخ حٌـٕش اٌٝ ؽش٠مخ ٌٗ ّللا عًٙ ػٍّخ ف١ٗ ٠ٍظّظ

 اٚٚددٚأتٛ  غٍُِٚ ذؼّأ" ٔغزٗ رٗ ٠غشع ٌُ ػٍّٗ رٗ أرطؤ ِٚٓ ػٕذٖ ف١ّٓ ّللا ٚروشُ٘ حٌّالثىش ٚكفظُٙ حٌشكّش ٚغش١ظُٙ حٌغى١ٕش

 ٘ش٠شج أتٟ عٓ ٗٚاتٓ ِاظ شِزٞرٚاٌ
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 

ياِنَجالتِّ ُدَوْحي َأِديَِّس ِخْيالشَّ ِةرَيِس ْنِه   
 

السارد3 بسم ا الرضباف الرحيم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى  
سنة طبسٌن كمائة  3 حياتو كسًنتو3 كلد آلو كصحبو كسلم تسليما. قاؿ 

كىو أكسط األبناء ألمو  كألف بقرية عٌن ماضي كنشأ هبا كحفظ حبفظ ا 
 األخالؽ طيب النفس كثًن اغبياء كاألدب مقبال على اعبد كرمي  كأبيو، ككاف 

كاالجتهاد مائال إذل الرشد كاالنفراد طويل الصمت كثًن الوقار كاغبياء حسن اػبىٍلق 
 كاػبيليق عارل اؽبمة متواضعا حفظ القرآف يف صباه حفظا جيدا 

البياف3 من ظبع هبذه األكصاؼ فقط من الشيخ سيدم أضبد التجان  
 هنا تكفيو، فمن ظبعها يشخصها فيعرؼ كيف كاف سيدم أضبد التجان فكأ
 فقد كاف ،  عظيما دبا للكلمة من معىن، فرتل فيو التواضع كاؽبمم العالية

 كالسخاء كالكـر كالعلم كاعبد كاالجتهاد

 لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ِىَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌم اَل ُمْنتَػَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ِلِكَبارَِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

  
تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو الُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغَرى َأَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّْىرِ   َوِىمَّ
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فكأنو دل يسمع بتلك  فمن يسمع أكصاؼ الشيخ سيدم أضبد التجان 
كأرضاه كنفعنا  األكصاؼ قط، كؾبرد ظباعها يف حد ذاتو أمر غريب كعجيب، 

 بو آمٌن

السارد3 حفظ القرآف يف صباه حفظا جيدا يف سبعة أعواـ على ركاية نافع 
كالفرعية كاألدبية حىت رأس  بعد حفظو القرآف الكرمي اشتغل بطلب العلـو األصولية

 فيها كحصل معانيها

 ، البياف3 رأس فيها أم فاؽ فيها صبيع من كاف فيها كذلك يف صبيع العلـو
فكلما انكب على علم إال كفاؽ صبيع من قبلو كصبيع من عاصره فيو، فصحح ىذه 

 العلـو مث انتقل إذل الطريقة مث إذل اغبقيقة

إذل طريق  ار يدرس كيفت مث ماؿ السارد3 كتبحر يف صبيع العلـو كص
قوم الظاىر كامل األنوار كااسن  الصوفية كاؼبباحثة على األسرار اإلؽبية فهو 

ٌي اؼبنظر، صبيل اؼبظهر، مينٌور الشيبة،  مٌتصفا بكماؿ اإلرث من رسوؿ ا  هبًى
جليل القدر أبيض مشرب حبمرة، معتدؿ القامة، ذك صوت جهورٌم،  عظيم اؽبيبة

 صيح اللساف، يعرٌب عن مراده يف غاية البيافف

يف التعبًن  البياف3 دل يكن ىناؾ من ىو مثل الشيخ سيدم أضبد التجان 
، ككل من قرأ كتاب جواىر اؼبعان يعرؼ عن مراده يف غاية البياف بعد رسوؿ ا 

ىذا، ككل من فتح لو يعرؼ ىذا، ككذلك كل من غرؽ يف الفتوحات يعرؼ ىذا، 
يف غاية البياف كالتبيٌن يف مسائل  يكن مثل الشيخ سيدم أضبد التجان فلم 

بكيفية تبهر العقوؿ، كذلك ألنو يعلم ما  صعبة جدا كيف أمور ذكقية خيرجها 
، كدل يكن من لو ىذه القوة كىذه الدقة يقوؿ كيصف ما انقدح يف مكنوف سره 

 اعبواىر إال كعرؼ ىذايف كصف ما يف باطنو من غلياف، فكل من قرأ جزءا من 
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السارد3 يعرٌب عن مراده يف غاية البياف، ذك مهابة كعظمة ككقار كحياء، كلو 
 ذكاء قوٌم فبٌا يبهر العقوؿ كخيرج عن حد اؼبعقوؿ

البياف3 يبهر العقوؿ أم العقوؿ الربانية كىي عقوؿ األقطاب الكماؿ الكبار، 
صحابو إال كىاـ يف حبو كدل يعد كلذا كل من كانت لو مرتبة عظيمة يف الوالية من أ

يرل غًنه أبدا، فهو يسيب العقوؿ كيأخذ جبناف القلوب كيبهر أكابر العارفٌن با 
فبا ىو معناه  3سيدم اغباج األحسن البعقيلي  تعاذل، ككما قاؿ تلميذه األبرٌ 

لوال مقاـ األسرار لبحت دبا يبهر العقوؿ كيسر اؼبقربٌن كيدىش األقطاب "
، يسر اؼبقربٌن أم يفرح اؼبقربٌن كىم أىل اغبضرة من القرب كيدىش "كالصديقٌن

أم جيلي الدىشة على األقطاب كالصديقٌن، فهذا قوؿ تلميذه الذم يتكلم على 
 لسانو فما بالك بالشيخ الذم دل يكن مثلو

سنة، فبقي يف حجر  زٌكجو كالده ككاف تزكجيو  السارد3 كؼبٌا بلغ اغبلم 
يٌف كىو يف عمره ستة عشر سنة، كتويف كالداه يف نفس السنة كالده إذل أف تو 

بالطاعوف رضبهما ا فبقي على حالو من قراءة العلم كتدريسو يف بلده عٌن ماضي 
كاحد كعشركف سنة كبقي جيوؿ كيبحث عن  مٌث ارربل إذل اؼبغرب لفاس كعمره 

أشار لو بالرجوع أىل اػبًن كالصالح كالدين كالفالح فلقي رجال من أىل الكشف ف
إذل بلده كأخربه بأنو سيكوف من أمره ما ىو بصدده، فلم يلبث حىٌت رجع لبلده 
سريعا فالحت عليو مبادئ الفتح كبوارقو كظهرت عليو خوارؽ العادات يف مبادئو، 
مث دل يزؿ حالو يقول كيزداد حىت خرج عن كل مألوؼ كمعتاد كمستحسن كمراد كدل 

راد كاستوحش من اػبلق كانقطع عنهم للملك اغبٌق فلم يبق لو شهوة تشغلو عن اؼب
يزؿ يرتقي هبٌمتو، كمواله جيذبو غبضرتو كحيىيٌفو بعنايتو كفضلو ككرامتو، إذل أف بلغ 

، مٌث انتقل من 79﴾َوَأفَّ ِإَلى رَبَّْك اْلُمنتَػَهى﴿اؼبراتب العالية، كاؼبقامات السامية، 
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تلمساف مٌث من تلمساف إذل تونس قاصدا اؼبغرب إذل ناحية الصحراء مث انتقل إذل 
اغبٌج لبيت ا اغبراـ كزيارة قرب نبٌيو عليو الصالة كالسالـ فلٌما دخل تونس عاـ 

ىػ، لقيى بعض األكلياء هبا منهم قطب ذلك البلد ككاف ال يالقي الناس إال  7719
أصال  مالقاتو فامتنع متعٌلال بعدـ مالقاة أحد ليال لتسرته على حالو، فطلب 

فبعث لو ؿببوبا مع صاحبو، فقاؿ لو ذلك الورٌل3 "ابوب بعث ؿببوبان" فأقاـ سىنىةن  
 كاملةن بعضها بتونس كبعضها دبدينة سوسة، فدٌرس بتونس كتاب اغًبكىًم كغًنه

جبامع  البياف3 اؼبقصود باغبكم ىنا ىو كتاب اغبكم العطائية، كقد دٌرسو 
 الزيتونة

البلد أف يقيم عنده بتونس لقراءة العلم كتدريسو  السارد3 فأرسل لو أمًن
كالقياـ بأمر الدين كتدريسو، كنفذ لو دارا كمسجد الزيتونة للقراءة، كعٌٌن لو ميرىتٌبا 
، كًمن الغد هتٌيأ للسفر يف البحر ؼبصر  عظيما، فلما قرأ كتاب األمًن مسكو كسكتى

الكردم لرؤيا رآىا ىنالك،  القاىرة قاصدا اغبٌج، كعازما على مالقاة الشيخ ؿبمود
مث انتقل من أيب ظبغوف كدخل فاس يف السادس من ربيع الثان سنة ثالث عشرة 
كمائتٌن كألف كعٌمت الربكة القطر اؼبغريب بالطوؿ كالعرض كليلة األحد الثان عشر 
من ؿبـر فاتح عاـ أربعة عشر كمائتٌن كألف بعد نصف الليل بساعة كنصف أنزؿ 

فة العظمى كأعطي ىذا على جبل عرفة قبل الفجر فأخذ سيدنا بيد اػبال سيدنا 
سيدم اغباج علي حراـز كمشيا خطوات قليلة فإذا ىم على اعببل اؼبذكور كليس 

 مع الشيخ سواه فإذا بنور نازؿ من السماء

يف ىذا اؼبوقف، فكأنو  البياف3 انظركا مرتبة سيدنا اغباج علي حراـز 
 يو القطبانية العظمى، كىي خصوصية عظمىالشيخ ؼبا نزلت عل 80صاحب
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السارد3 فإذا بنور نازؿ من السماء من عند اغبق مثل الصبيحة الكبًنة حىت 
نزلت على رأسو الشريف مثل الشاشية كىي باقية على رأسو إذل اآلف كىي عالمة 

، مث رجعوا من اعببل إذل مكاهنم يف ساعة قليلة، على نزكلو مقامو اػباص بو 
فهو شريف ؿبقق كيرفع نسبو إذل موالنا ؿبمد اؼبلقب بالنفس الزكية  بو كأما نس

مذكور يف  كنسبو  ابن موالنا اغبسن اؼبثىن ابن اغبسن السبط ابن موالنا علي 
رسومهم عند أكائلهم فلم يلتفت سيدنا لذلك ؼبا ىو عليو من اعبد كاالجتهاد كدل 

عن  حىٌت سأؿ سٌيد الوجود  يكتف دبا مذكور من اآلباء كاألجداد كالرسـو
"،  أنت ولدي حّقا أنت ولدي حّقا أنت ولدي حّقابقولو " 3نسبو، فأجابو 

نسبك إذل اغبسن بن علٌي صحيح. كىذا السؤاؿ من  ثالثا، كقاؿ لو  كٌررىا 
لسٌيد الوجود يقظة ال مناما. كأما أمو اظبها السيدة عائشة ككالده سيدنا  سٌيدنا 

ًمن ذكم اػبالفة اؼبوصوفٌن بداللة  أصبعٌن، ككاف  ختار اؿبمد كجٌده اؼب
اػبلق على ا كصبعهم عليو كإيصاؽبم إليو، كًمن أرباب القلوب كسالطٌن األركاح، 
يي القلوب كيربئ من العيوب،  ٌل قدره كينفع كالمو كتنفذ سهامو، حيي ييطاع أمره كجيي

أقىن كبلغ اؼبىن، يتصٌرؼ يف أطوار يغين بنظرة كيوصل إذل اغبضرة، إذا توٌجو أغىن ك 
القلوب بإذف عالٌـ الغيوب. ككثًنا ما جيالسو اإلنساف فيتكٌلم على ما يف باطنو كما 

 شغل قلبو من اؽبول كاألمور الدنيوية

إذل اآلف ىو اؼبوصل إذل ا تعاذل  البياف3 فالشيخ سيدم أضبد التجان 
يف صبيع خلفاءه، فهو الذم يوصل كذلك متواصل إذل يـو القيامة كذلك بتجليو 

، فمن الفقراء إذل حضرة ا تعاذل، فهذا شيخنا كسيدنا كموالنا أضبد التجان 
عظم اؽبمة الت فيو فإنك من دكف أف تراه فهو الذم يتجلى فيك كيف مربيك حىت 
يوصلك إذل اغبضرة اإلؽبية، فكلما سٌلمت كاستسلمت إال ككصلت يف أقل من 

و الذم يوصلنا كلنا إذل حضرة ربنا معاينة، كصبيع الفتوحات كصبيع طرفة عٌن، فه
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الفهـو كصبيع العلماء إّنا ىو بذاتو الذم يتجلى فيهم، لكن ال نراه كنرل غًنه، كأما 
 كأرضاه كنفعنا بو آمٌن يف الواقع فليس شبة غًنه، 

القبيح السارد3 كيتكٌلم دبا صنعو اإلنساف من فعلو قبيحو ككاف مكاشفا للفعل 
من غًن تعيٌن لو بشيمة أك إشارة حسية كأٍف يقوؿ3 "ما باؿ اإلنساف يفعل كذا، 

سرتا على فاعلو كما اقتضتو حكمة الرضبة،  81كحٌق مىٍن يفعلو أف يكوف لو كذا"
 كجاءت بو الشريعة كالسيٌنة

، كحىت يف 82أبدا، إّنا ىو سٌتًن حيب السرت البياف3 ال يفضح أحدا 
د على الفقراء، كلكن ردبا للفقراء أشياء إّنا ىي ـبالفات فقط فليس الرتبية ال يشد

الشيخ من ينتقم منو أك يضربو، فإّنا ىي ـبالفة العهود الت ترجع عليو يف بعض 
ؿ ؽبم أحواؽبم كآداهبم فهم ال ااألحياف بشيء من الضرر، كأما اؼبشائخ الكم

عهودنا الت ترجع علينا بالضرر يضركف بأحد من الناس، فإّنا ىي أفعالنا كأحوالنا ك 
لنتأدب كنعرؼ ربنا أكثر فأكثر كقبمع قلوبنا كمهمنا على ا تعاذل، كاما الشيخ فال 
يضر أصحابو كفقراءه كتالميذه كىو عظيم الرضبة ال يوصف، كلذا كجب على 
الواحد فينا أف يراعي العهود كالسنة كالنبوية، كإذا أخطأ أحدنا ككلنا غًن معصومٌن 

ن اػبطأ فلنرجع إذل ا تعاذل بالتوبة كالتضرع كالصدقة كفعل اػبًنات كاؼبربٌات ع
 فيقبل منو ا كينوم عدـ الرجوع كىذا حالنا

ُقل لّْْلُمْؤِمِنيَن يَػُغضُّوا ِمْن ﴿السارد3 إذ البصًنة كالبصر جيب غضها 
ال خيفى  مرآة جليسو، كمبصر غبسن أمره كخسيسو، ، كإاٌل فهو 83﴾أَْبَصارِِىمْ 

على بصًنتو ذلك، حىٌت إنٌا إذا جالسناه، كٌلنا خياؼ على نفسو الفضيحة كيطلب 
 من ا السالمة كالعافية
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 ٌٕــٛسا عٛسج( 21)  
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أعلى من ذلك بكثًن، كىذا يف خلفاءه، كىو ما رأيناه يف  البياف3 كىو 
ففيو كل ىذه األكصاؼ من حيث أف اؼبريب ىو  أشياخنا كسيدم ؿبمد القمار 

فينػٌزؿ منزلة الشيخ، كإف كاف تالميذه ىكذا فما بالك بالشيخ  على قدـ الشيخ 
كما كصفو بو أصحابو على كفق ما رأكه فيو ككل ىذا ما  سيدم أضبد التجان 

ييلبسيها خلفاءىه فيظهركف هبا إذل  رأيناه يف أشياخنا ألهنا إّنا ىي حلة الشيخ 
يف شيخنا كقدكتنا إّنا ىو حاؿ  فكل ما رأيناه ،اػبلق كأما يف اغبقيقة فليس شبة غًنه

الشيخ بذاتو كأنو أعلى من ذلك كأكثر كالعارؼ فوؽ ما يقوؿ كىو أبعد من ىذا 
 بكثًن.
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 ـ0770أكتوبر  74ىػ اؼبوافق لػ 7244من ذم القعدة  00جربة يف 

 ُتيَبالِغ  
 

اَ  تَػَعاَلى لَيَػْغِفُر للعاِلِم أربعيَن ذنًبا قبل أف  ...َأاَل َوَإفَّ " 3البياف3 قاؿ 
، كالعادل إذا ما عثر فإنو ال يسقط ألنو يكوف يف 84"يغفر للجاىل ذنًبا واحًدا...

، فيأخذ بيده مث يأخذ بيده مث يأخذ بيده مرارا حىت يكوف مآلو اعبنة، كىذا 85يد ا
وف أصل نيتو كابتداء عملو لوجو يكوف مع العادل الذم يكوف عملو ، أم أف يك

ا تعاذل ال لغرض كال إلدراؾ مرتبة يف العلم أك أف يقاؿ فالف عادل أك أف يقاؿ 
فالف كرل، فهو قد أقنعو ربو بأمر فرآه صحيحا فأحب أف يربح الناس، فقط، فكاف 
لو إذف كسند كتكليف هبذا األمر، كإّنا تتسع الدائرة عن طريق اؼبؤمنٌن كما 

دائرة الدين عن طريق الصحابة، فبماذا عرفهم الناس كاتبعوىم؟، حبسن  توسعت
اػبلق، كؽبذا قالوا إف ىذا الرجل دل يستورل على اؼبدف بالسيف، كإّنا يستورل على 

، ككثًنة ىي األمور يف ىذا 86القلوب، كالقلوب ال يستورل عليها بالقوة بل باللٌن
لصفح كاؼبداراة كعدـ لقاء الناس دبا النحو، كالصرب كاغبلم كالعفو عن الزلل كا

يكرىوف كاإلطعاـ كاؽبدية كمناداتك أخيك دبا حيب إخل، كىي كثًنة جدا، كىي 
مكاـر األخالؽ، كالطريقة ربىبي كتيعرؼ عن طريق مكاـر األخالؽ، فإذا شاىدكم 
الناس مقيمٌن مكاـر األخالؽ كسعة الصدر مثال، فسيتساءلوف عنكم كعن 
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 .ُِٕٙ ػخػش ػؼش وٍّخ ر١ذُ٘ آخز طؼخٌٝ ّللا فبْ حٌؼخدي حٌغٍطخْ ٚعطٛس حٌؼخٌُ ٚصٌش حٌغخٟ رٔذ ػٓ طـخٚصٚح :لاي    

 . عثاط اتٓ ع١ٓة فٟ اٌراس٠خ خطاٌ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط
86

 ٘ش٠شج أتٟ ةمٟ فٟ اٌشعٙاٌث١ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" أكّك ح١ٌٍٓ ِٓ طخخٌٗ كظٝ ١ٌٓ ١٘ٓ حٌّئِٓ": لاي    
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خكم كعن مقٌدمكم، كمىت يظهر كل ىذا؟، حٌن تكوف الفتنة طريقتكم كعن شي
فيقوؿ جيٌل الناس مثال3 نقتل فالنا، كأما صاحب اغبلم كالعقل يف أصحابو فيقوؿ 

، كمىت تيأس منهم؟، حٌن يتهافتوف على أكؿ فتنة تعرتضهم  87ال ىذا حراـ
أك بعدـ  88كتهافتهم على الطعاـ، فيصبحوف شيعا متفرقة، فهل أمركم ا بالسرت

السرت؟ كىل أمركم ا بتتبع العورات أك بعدـ تتبعها؟، ففيك عيوبه كللناس ألسني، 
 ألمرِ  عجًبا" 3فانظر دبا أمرؾ ا تعاذل، أمرؾ بعدـ تتبع عورات اؼبسلم. قاؿ 

 سرَّاءُ  أصابْتوُ  إف للمؤمِن، إال ألحدٍ  ذلك وليس خيٌر، لو كلَّوُ  أمَره إفَّ  المؤمِن،
 إفَّ " 3،  قاؿ 89"لو خيًرا فكاف صبرَ  ضرَّاءُ  أصابْتوُ  وإف لُو، يًراخ وكاف شكر
، فماذا تريد أكثر من 91، حرمة اؼبؤمن أعظم من حرمة البيت90"ينُجسُ  ال المؤمنَ 

 أسلم َمن َمْعَشرَ  يا"، فقتل مؤمن أشد على ا من ىدـ الكوف بأسره، ؟ىذا
 تَػتَِّبُعوا وال تُػَعيػُّْروىم، وال المسلميَن، واتُػْؤذُ  ال قلَبو، اليمافُ  َيْدُخلِ  ولم بلسانِو

 ا ُ  يَػَتَتبَّعِ  وَمن َعْورَتَو ا ُ  يَػَتَتبَّعِ  المسلِم، َأِخيو َعْورَةَ  تَػَتبَّعَ  َمن فإنو َعْوراتِِهم،
يف جوؼ رحلو أم آخر غرفة من غرؼ  92."بيِتو جوؼِ  في ولو يَػْفَضْحوُ  َعْورَتَو

نسأؿ ا أف حيفظنا جباه القرآف الكرمي، فال نػتٌبع فالنا، بيتو، نعوذ با من ذلك، ك 
ؼباذا؟، ألنو مسلم مؤمن ؿبٌب  كلرسولو ؾبتهد كلكنو ال ديلك نفسو عند الغضب، 

3 خذه على فذلك طبعو، فأين تربية اؼبشائخ؟، أدل يقل سيدم اغباج القمار 
رعة فيبكي بسرعة طبيعتو، ضعو نصب عينيك كحٌلل شخصيتو3 فالف قلبو يهيج بس

كحيب الناس ككرمي كسريع الغضب، فالبٌد أف تكوف فيو بعض النقائص، فإذا ما 
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 . ط١ٙة عٓ( غٍُِٚ ذؼّأل اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط    
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ٚاتٓ  غائٟٕٚاٌ اٚٚددٚأتٟ  ُِٚغٍ ذؼّأل ٘ش٠شج أتٟ عٓ ٌٍثخاسٞ ِٚغٍُ ٚأتٟ داٚٚد ٚإٌغائٟ ٚاتٓ ِاظٗ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط   

 .ِٛعٝ أتٟ ٓع شأٟ فٟ اٌىث١شطثٌٍٚ ِغعٛد اتٓ عٓغائٟ ٌٍٕٚ ؼز٠فح عٓ ِٗاظ
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 . عّش اتٓ عٓ ٗاتٓ ِاظ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط  ".خ١شح اال رٗ ٠ظٓ ٚأْ ٚدِٗ ِٚخٌٗ ِٕه كشِش ّللا ػٕذ أػظُ حٌّئِٓ ٌلشِش
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 فبٔٗ ػٛسحطُٙ طظزؼٛح ٚال طؼ١شُٚ٘ ٚال حٌّغ١ٍّٓ طئرٚح ال !لٍزٗ فٟ حإل٠ّخْ ٠ذخً ٌُٚ غخٔٗرٍ أعٍُ ِٓ ِؼشش ٠خ" :لاي    

 اتٓ عٓ شِزٞراٌ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" .سكٍٗ ؿٛف فٟ ٌٚٛ ٠فؼلٗ ػٛسطٗ ّللا طظزغ ِٚٓ ػٛسطٗ ّللا ٠ظظزغ حٌّغٍُ أخ١ٗ ػٛسس طظزغ ِٓ

 .عّش
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، فإذا ما  عرفنا فالنا فنأخذ صفة غضبو بسرعة كنتعامل معها على أهنا جزءه من كلو
غضب كتصاعد غضبو إذل عناف السماء يصًن ذلك أمرا عاديا بالنسبة لنا ألننا 

ضب منو كلكن إذا ما حٌللنا شخصية فالف فنجده ىادئا أخذناه على طبيعتو فال نغ
ـ قد غضب بعض الشيء فنقوؿ لو3 ليست ىذه عادتك، كذلك ايكنراه يف أحد األ

 عن حديث ألٌف لكٌل كاحد طبعو، كقد عٌلق الشيخ سيدم أضبد التجان 
وتجّنبوا " 3بقولو "...ومن تتبع ا  عورتو يفضحو ولو في جوؼ رحلو" 

وىتك عورة عورات المسلمين، فإّف َمن تتّبع ذلك فضح ا  عورتو البحث عن 
، فكيف يأتيك فالف ليحدثك عن فقًن من الفقراء كتستمع لو؟، 93"بَِنيِو ِمن بعده

بل ردبا تستمع إذل آخر اغبديث مث تقوؿ لو3 ا يهدم، ىذا ال يكوف، بل جيب 
َواَل يَػْغَتب بػَّْعُضُكم بَػْعًضا ﴿ة عليك أيها الفقًن أف توقفو من أكؿ كلمة كتذكره باآلي

 95أف اػبلق كلهم عياؿ اتذكره ، ك 94﴾أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيًتا
ككلهم على خًن عظيم، كبالتارل فيجب على اإلنساف أف تكوف لو الشجاعة أف 

إف الغيبة أشد من إياكم والغيبة ف" 3يواجو أخاه كي يربٌػيو إذا لـز األمر، قاؿ 
، فهذا خطر، كخاصة سلوؾ اعبلوس يف اؼبقاىي كاغبديث يف الناس، فعلى 96الزنا"

اإلنساف أف ينوم منذ ىذه اللحظة أف ال يتحدث عن ـبلوؽ بسوء كلو رآه يشرب 
اػبمر أكرمكم ا، كلو رآه يزن أكرمكم ا، كلو رآه حاشى  كىو يفعل الرذائل  

فندعو لو باػبًن3 يا رب أصلح حالنا كحالو، يا رب اىده  كلها فعلمو عند ربو،
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ًّ فٟ اٌعٛا٘ش: " لاي    ِخ ٠ط١ذ حٌمٍذ ٠ٚٛؿذ حٌّلزّش ٌٚٛ رظفمّذ حٌلخي ٚاٌمخء حٌغالَ ،  ٚػ١ٍىُ رِِظٍَِش حألسكخَ ِٓ و

 ًّ ٓ ِخ ٠ٛؿذ حٌؼغ١ٕش فٟ لٍٛد حإلخٛحْٚطـّٕزٛح ِؼخدحس حألسكخَ ٚػمٛق حٌٛحٌذ٠ٓ ٚو َِ  ّْ ، ٚطـّٕزٛح حٌزلغ ػٓ ػٛسحص حٌّغ١ٍّٓ، فب

ٓ رؼذٖطظزّغ رٌه فؼق ّللا ػ ِِ  ِٗ َّٓ آخخوُ ، ٚأوؼشٚح حٌؼفٛ ػٓ حٌضٛسطٗ ٚ٘ظه ػٛسس ر١َِٕ ًّ ِئِٓ ، ٚآوذ رٌه ٌِ ًٌ ٚحٌظفق ػٓ حٌخًٍ ٌى

َِٓ ػفخ ػٓ   ّْ ُّ ؿخءوُ ِؼظزسح فخلزٍٛح ػزسٖ ٚعخِلٖٛ ٌىٟ ٠مزً صٌّش ػفخ ّللا ٌٗ ػٓ صالّص وؼ١شسفٟ حٌطش٠مش ، فب َِٓ ٚلغ ف١ىُ رضٌّش ػ ٚ ،

ّْ أشّش حإلخٛحْ ػٕذ ّللا َِٓ ال ٠مزً ػّللا أػزحسوُ ٠ٚغخِلىُ فٟ صالّطىُ ، فب ٍٛح لٌٛٗ عزلخٔٗ ٚطؼخٌ  س.زسح ٚال ٠م١ً ػؼش  ِّ  ٝ:ٚطؤ
ُْ اٌٝ لٌٛٗ ْٓ َسرُِّى ِِ ْغفَِشٍس  َِ َعخِسُػٛح اٌَِٝ  ، ٚػ١ٍىُ رخٌغفٍش ػٓ شّش حٌٕخط ٚػذَ حٌّزخالس رّخ ٠ـشٞ ُِٕٙ ِٓ  :َٚ َٓ ْلِغ١ِٕ ُّ ٌْ ُ ٠ُِلذُّ ح ّللاَّ َٚ

خ ٠ز ّّ ّْ ِٕخلشش حٌٕخط ػ ذٚ ُِٕٙ ٚػذَ حٌؼفٛ ػُٕٙ ٠ٛؿذ ٌٍؼزذ ػٕذ ّللا حٌزٛحس فٟ حٌذ١ٔخ ششٚس، ٚػ١ٍىُ رخٌظفق ٚحٌظـخٚص ػُٕٙ، فب

 ٚح٢خشس. ٚوٍّّخ دٔٛص رّمخرٍش شّش رّؼٍٗ طضح٠ذص حٌششٚس ٚطٕىغش رخٌؼزذ لٛحثّٗ فٟ ؿ١ّغ حألِٛس، فال ِمخرٍش ٌٍشّش االّ حٌغفٍش ٚحٌؼفٛ

 ". ا.٘ـٚحٌّغخِلش
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 .ِغعٛد اتٓ عٓ شأٟ فٟ اٌىث١شطثٌٍٚ أٔظ عٓ( اٌثضاس ٍٝ فٟ ِغٕذٖعألتٟ ٠" ٌؼ١خٌٗ أٔفؼُٙ ّللا اٌٝ فؤكزُٙ ّللا ػ١خي وٍُٙ حٌخٍك"  
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 ٌٗ ٠غفش كظٝ ٌٗ ٠غفش ال حٌغ١زش طخكذ ٚاْ ػ١ٍٗ ّللا ف١ظٛد ٠ٚظٛد ٠ضٟٔ لذ حٌشؿً اْ ،حٌضٔخ ِٓ أشذ حٌغ١زش فبْ ٚحٌغ١زش ا٠خوُ"  

 .عع١ذ ٚأتٟ ظاتش عٓ( اٌرٛت١خ فٟ اٌش١خ أتٛ اٌغ١ثح رَ فٟ اٌذ١ٔا أتٟ اتٓ) اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط "طخكزٗ
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كاىدنا، يا رب الطف بو كبنا، يا رب اسرته كاسرتنا يف الدارين، اللهم إنا نعوذ بك 
، ىكذا يكوف األمر، فال من شر الفضيحتٌن كظلمة العينٌن حبرمة جد اغبسنٌن 

مها ا، فقد فتحنا نزيد الطٌن بٌلة، كمازالت مصيبة أخرل أال كىي الزكجة أكر 
الباب للنساء ليدخلن الطريقة كيتعلمن العلم، يف حٌن أنو يف بلداف أخرل مازاؿ 
الباب موصدا يف كجوه النساء ال يعرفن الطريقة كال يأخذف العهد فيها كال يتعٌلمن، 
بل كيف بعض البلداف األخرل ال يؤذف للمرأة يف قراءة جوىرة الكماؿ بل يؤذف ؽبا 

لطريقة فقط كتسقط عنها اعبوىرة، كيف اؼبغرب األقصى تذكر مع زكجها يف دخوؿ ا
كأكالدىا كال حٌظ ؽبا يف الزاكية كالعلم كؾبالسة الفقًنات، كاػبطر يكمن عندنا يف 
غيبة الناس أكال يف اؼبقاىي مث حيمل الفقًن معو كل ذلك ليكمل اغبوار مع زكجتو يف 

، ىذه 97﴾فَأَْيَن َتْذَىُبوفَ ﴿اعبميع، البيت، كىي بدكرىا تكرر ذلك على مسامع 
 اظبها الطريقة التجانية كفيها كرد ككظيفة كىيللة كفيها اتباع توصيات الشيخ 

فيهتم اإلنساف خباصة نفسو كيعمل فيساعد اإلخواف،  كفيها توصيات رسوؿ ا 
 أخرجَ  أف أحبُّ  فإنّْي شيًئا أصحابي ِمن أحدٍ  عن أحدٌ  يُبلّْغُني ال " 3قاؿ 
، كلو فعل ما فعل فإنو يظل من األصحاب، فأدع لو 98"الصدرِ  سليمُ  وأنا إليُكم

كيدع رل باػبًن، ككفى، فالعهد بيننا إذل اؼبمات كليس عهدا ليومٌن فقط، فهو عهد 
ربان كفيو سند كفيو قوة كفيو ركح، فخذكا حذركم من ىذا األمر، كإف سرمت يف ىذا 

ىو اؼبمسك بزماـ أمركم كلواله سبحانو   اؼبسار فستتيهوف كسط الناس، فا
من يساندكم، نسأؿ ا أف حيفظنا  لتفٌرؽ أمركم، كيف كل مرة يرسل لكم 

كحيفظكم، كما سبب كل ىذا؟، من عدـ التوخي من ىذا األمر، أال كىو ذكرؾ 
 3أخاؾ دبا يكره، كىو الغيبة، كالغيبة أخطر شيء على اجملتمع، كلذلك قاؿ 

من الزنا، ؼباذا؟، ألف الفتنة أقول، فردبا يكوف الزنا بٌن اثنٌن كينتهي  الغيبة أشد
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 ِغعٛد اتٓ عٓ شِزٞرٚاٌ اٚٚددٚأتٟ  ذؼّأل  
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األمر بكلمة أستغفر ا كأتوب إليو، كلكن الغيبة تكوف كالفتيلة لشعلة النار يف 
...كف عليك ىذا، وأشار إلى لسانو، اؽبشيم، كلذا كما كرد يف اغبديث3 "

قاؿ: ثكلتك أمك يا معاذ!   و؟وإنا لمؤاخذوف بما نتكلم ب يا نبي ا ! قاؿ:
، كلذا من دل 99".وىل يكب الناس في النار على وجوىهم إال حصائد ألسنتهم

، فكن مسؤكال عن ما تقولو، كأين 100يعٌد كالمو من صبلة عملو ىلك ال ؿبالة
...من كاف يؤمن با  واليـو اْلخر فليقل خيرا أو " 3الصمت؟، قاؿ 

تقوؿ خًنا فقط، فليس لك اغبق أف تقوؿ  فليس لك اغبق إال أف  101".ليسكت
أتدروف ما الغيبة؟ ذكرؾ أخاؾ بما يكره إف كاف فيو ما تقوؿ فقد شرا كإف كاف، "

، كىو هبتاف عظيم كمصيبة كربل، فأين 102 اغتبتو وإف لم يكن فيو فقد بهتو"
َفاَل  َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت ِللرَّْحَمنِ ﴿الصمت؟، كمن أراد الطريقة فهذا ىو الطريق، 

، فاغبضرة كلها صمت، كالفقًن يف حضرة، فيكوف يف 103﴾َتْسَمُع ِإالَّ َىْمًسا
من كثر كالمو ، "صمت القلب ككذلك صمت اللساف، كجيعل تركيزه مع ا 

كثر سقطو ومن كثر سقطو كثرت ذنوبو ومن كثرت ذنوبو كانت النار أولى 
َنُو َعَداَوٌة َكأَنَُّو َوِليّّ اْدَفْع بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن فَِإَذا ا﴿، 104"بو َنَك َوبَػيػْ لَِّذي بَػيػْ

، 106﴾َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ الَِّذيَن َصبَػُروا َوَما يُػَلقَّاَىا ِإالَّ ُذو َحظ  َعِظيمٍ ﴿، 105﴾َحِميمٌ 
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 ٚ حٌّىظٛرش حٌظالس طم١ُ ٚ ش١جخ رٗ طششن ال ّللا طؼزذ ػ١ٍٗ ّللا ٠غشٖ ِٓ ػٍٝ ١ٌغ١ش ٚأٗ ػظ١ُ ػٓ عؤٌظٕٟ ٌمذ: "لاي    

 ٠طفت وّخ حٌخط١جش ططفت ٚحٌظذلش ؿٕش حٌظَٛ حٌخ١ش؟ أرٛحد ػٍٝ أدٌه أال ،حٌز١ض طلؾ ٚ خْسِؼ ٚطظَٛ حٌّفشٚػش حٌضوخس طئطٟ

 ٚػّٛدٖ عٍُ أعٍُ ِٓ حإلعالَ حألِش سأط  عٕخِٗ؟ ٚرسٚس ٚػّٛدٖ حألِش رشأط أخزشن أال ؛ح١ًٌٍ ؿٛف فٟ حٌشؿً ٚطالس حٌٕخس حٌّخء

 ٔظىٍُ رّخ ٌّئحخزْٚ ٚأخ !ّللا ٔزٟ ٠خ :لخي -ٌغخٔٗ اٌٝ ٚأشخس- ٘زح ١هػٍ وف وٍٗ؟ رٌه رّالن أخزشن أال؛ حٌـٙخد عٕخِٗ ٚرسٚس حٌظالس

 ٚاٌرشِزٞ ذؼّأل  اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط ".أٌغٕظُٙ كظخثذ اال ٚؿُٛ٘ٙ ػٍٝ حٌٕخس فٟ حٌٕخط ٠ىذ ًٚ٘  !ِؼخر ٠خ أِه ػىٍظه :لخي  رٗ؟

 طىٍّض فبرح عىض ِخ عخٌّخ طضحي ٌٓ أه: ٟ فٟ اٌشعةٚاٌث١ٙم شأٟ فٟ اٌىث١شطثٚاٌ صاد ِعار عٓ ٚاٌث١ٙمٟ فٟ اٌشعة ٗٚاتٓ ِاظ ٚاٌؽاوُ

 .ػ١ٍه أٚ ٌه وظذ
100

 .رس أتٟ عٓ( اٌغٕٟ اتٓ) اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط، "٠ؼ١ٕٗ ف١ّخ اال والِٗ لً ػٍّٗ ِٓ والِٗ كغذ ِٓ":  لاي   

 وخْ ِٚٓ ػ١فٗ َف١ٍىش ح٢خش ٚح١ٌَٛ رخلِل ٠ئِٓ وخْ ِٚٓ ؿخسٖ اٌٝ ف١ٍلغٓ ح٢خش ٚح١ٌَٛ رخلِل ٠ئِٓ وخْ ِٓ: "لاي    101

 ٚأتٟ شش٠ػ أتٟ عٓ ٗٚاتٓ ِاظ غائٟٕٚاٌ ٚاٌثخاسٞ ِٚغٍُ ذؼّأل اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط ."١ٌغىض أٚ خ١شح ف١ٍمً ح٢خش ٚح١ٌَٛ رخلِل ٠ئِٓ

 .٘ش٠شج
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، مث أمرن دبكاـر األخالؽ، صل من قطعك كاعط 107"أدَّبَِني رَبّْي فأحسن تأديبي"
 ،"َواِ  ال يؤمن وا  ال يؤمن وا  ال يؤمن ،108ؼبن حرمك كاعف عن من ظلمك

، ىذا للمسلمٌن ككل، كأٌما أنت فإنك فقًن، أنت 109"الذي ال يأمن جاره بوائقو
سفًن يف الدعوة إذل الطريقة، كلذا ال تقس على األب أك األخ أك الفقًن اعباىل، 

 سمه يسرم -أكرمكم ا-ـبالطة الفقًن اعباىل 

 قًنا جاىال؟ى ففقًن3 كمن يسمٌ 

البياف3 الفقًن اعباىل من ال يعرؼ كل ما قلناه، كمازاؿ خيوض كيصعد 
كينػزؿ يف قصص كأكىاـ، كأٌما الفقًن الذم ال يوصف باعبهل فتجده منشغال بأكراده 
كيقوؿ خًنا أك يصمت يهتم بنفسو كحيسن لإلخواف، حلو اؼبنطق، طاىر السريرة 

يو النفس كالتكرٌب فال يرجى منو شيء، فنحن كصايف القلب، كأما إذا ما تغٌلبت عل
دل ندخل إذل ىنا إاٌل لنخٌلي أك لنتٌخلى عن أنفسنا فننػزعها كما ننػزع النعل أكرمكم 
ا، فالنفس جيب أف تذبح، كذحبها يكوف باتٌباع الٌسٌنة، فاؼبعاملة مع اعبار تكوف 

ن األرض، بل تبٌسم يف بابة الصادقة، كال يدخل اإلنساف معو يف نزاع حوؿ شرب م
ـٌ فتستطيع مثال أف تسألو عن  كجهو، كإذا ما أراد الدخوؿ بك يف متاىات العوا
كالده كعن ابنتو الت تعان من اؼبرض، فرتبٌيو برتبية لطيفة يفهم معها أنك ال تريد 

مرا  ظباع قصص كأكىاـ تشٌوش عليك فكرؾ، فقد حكي أف اغبسن كاغبسٌن 
ؿ أحدمها ألخيو تعاؿ نرشد ىذا الشيخ، فقاال3 يا شيخ فقا كضوؤهبشخص يفسد 

إنا نريد أف نتوضأ بٌن يديك حىت تنظر إلينا كتعلم من حيسن منا الوضوء كمن ال 
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 ِغعٛد اتٓ عٓ( اإلِالء أدب فٟ اٌغّعأٟ اتٓ) اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط   
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 عّش اتٓ عٓ التٓ عذٞ فٟ اٌىاًِ" كشِه ِٓ ٚطؼطٟ ١هػٍ ؿًٙ ػّٓ طلٍُ ّللا، ػٕذ حٌشفؼش حرظغٛح"  

 أٔظ تٓ ِعار عٓ شأٟ فٟ اٌىث١شطثٚاٌ ذؼّأل" ظٍّه ػّٓ ٚطظفق كشِه ِٓ ٚطؼطٟ لطؼه ِٓ طظً أْ حٌفؼخثً أفؼً"

 اتٓ) "لطؼه ِٓ ٚطظً ظٍّه ػّٓ ٚطؼفٛح كشِه ِٓ طؼطٟ: رشكّظٗ حٌـٕش ٚأدخٍٗ ٠غ١شح كغخرخ طؼخٌٝ ّللا كخعزٗ ف١ٗ وٓ ِٓ ػالع"

 .٘ش٠شج أتٟ عٓ ُوٌٍٚؽا ظعثشأٟ فٟ األٚطٚاٌ اٌغضة رَ فٟ اٌذ١ٔا أتٟ

 أٔظ عٓ ١ة فٟ اٌراس٠خخطٌٍ" لطؼه ِٓ ٚطظً كشِه ِٓ ٚطؼطٟ ظٍّه ػّٓ طؼفٛح أْ: ّللا ػٕذ حألخالق ِىخسَ ِٓ ػالػش"

 ِشعال عطاء عٓ( ٕ٘اد)" ظٍّه ػّٓ ٚطؼفٛ كشِه ِٓ ٚطؼطٟ لطؼه ِٓ طظً أْ فٟ حٌفؼً"
109

 .شش٠ػ أتٟ عٓ ٚاٌثخاسٞ ذؼّأل اٌغ١ٛطٟ خش٠طذ  
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حيسنو، ففعال ذلك، فلما فرغا من كضوئهما قاؿ3 أنا كا الذم ال أحسن الوضوء، 
ن غًن تعنت كال ، فانتفع بذلك منهما مهؤ و ضك كأما أنتما فكل كاحد منكما حيسن 

توبيخ، فهكذا يكوف األدب، فقد أٌدباه بلطف، ألف النفس صعبة اؼبراس، فردبا 
تقوؿ حقا كلكن ال يقبلو البعض فيغضب ألنك دل توصل لو ذلك اغبق مع الٌلٌن، 
كلذا انتبهوا إذل أف اػبلق اغبسن يبدؤه اؼبرء مع نفسو، كإذا ما تناكلت ىذه القاعدة 

الرجل كاؼبرأة كمع الزميل يف العمل كيف بيتك فإنك تربح الربح  كطبقتها منذ اآلف مع
الوفًن كيصعد عمود النور من ىنا إذل أف خيرؽ السماكات إذل العرش كإذل اغبضرة 
اإلؽبية، كذلك دبجرد تطبيق ىذه الكلمة )عذرا، ال ربدثين عن خلق ا(، كنسأؿ 

من نفسو قدكة لنفسو كللناس، ا أف يوفقنا كأف حيفظنا، كعلى اإلنساف أف جيعل 
فيصًن الناس خيشونو، ألهنم إف أرادكا صحبتو فيجب أف تكوف تلك الصحبة على 
أسس صحيحة، فإف قبلت مين كقبلت منك فأىال كسهال كإف دل نقبل فليس بيننا 
إال السالـ، فعلى اإلنساف أف يكوف حرا، كيكفينا يا أخي من اؼبستويات اؼبنحطٌة، 

يف ؾبمع  ، فاقرؤكا ما قالو الشيخ سيدم أضبد التجان فكلها مرض كضرر
، فقد قاؿ فبا ىو معناه3 الناس يف ضرر كبًن كيف ضيم كيف تعب ؼباذا؟، 110رسائلو

ألهنم يف ىذا اغباؿ من توجو بعضهم لبعض بالشر، فقد يتوجو إليو بعضهم بالشر 
ركر من كل فيواجهو دبثلو كىو الضرر، فمن توٌجو بالشر فاضت عليو حبور الش

مسألة   ، فتوصيات الشيخ سيدم أضبد التجان  جانب، اقرؤكا كالـ الشيخ
كربل حيتاجها العادل أصبع، ككبن دل ندخل جربة كدل يدخلها سيدم ؿبمد القمارم 

  ليخٌلف فيها أربعة أشخاص قد أصاهبم النعاس كالتعب كمازالوا يغتابوف بعضهم
ة، فال يكفي أهنم على صلة رحم بل كعلى البعض مع أهنم أبناء عم كأبناء خال
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 ؿٍٙٗ، ٚظٍّش ؽزؼٗ، كشحسس ٌّمظؼٝ رخٌشش رخٌظلشن ا١ٌٗ ٠زخدس أْ ِٕىُ حٌٕخط شش ػ١ٍٗ طلشن ٌّٓ حٌلزس ٚحٌلزس: "لاي   

. ٚح٢خشس ذ١ٔخحٌ فٟ رٗ حٌٙالن ٠غظلك كظٝ حٌخٍك ِٓ حٌشش رلٛس ػ١ٍٗ فخػض -ِظٍِٛخ وخْ ٚاْ- رٙزح ٌٍشش حٌّزخدس فبْ ٔفغٗ، ٚػضس

 ػشس ػٕٗ ّللا ٌشفغ ٚػؼفٗ، رؼـضٖ ٚحػظشف ٚحٌشىخ٠ش، رخٌظؼشع ّللا اٌٝ فضع ٌٛ فبٔٗ. أٚال ّللا ؿٕخد ػٓ إلػشحػٗ ػمٛرش ٚطٍه

 حٌٍطف ػ١ٍٗ ٠ٕضي أْ ٚاِخ ٘زح، ٌٗ ّللا ٠فؼً أْ فبِخ. ػٕٗ ٠ؼـضْٚ رشخغً ّللا ٠شغٍُٙ أٚ ف١ٗ، ػ١ٍٗ طؼذ ال رغزذ أٚ عزذ رال حٌخٍك

 ِؼخرخ ف١ىْٛ طؼخٌٝ، ّللا ِٓ حٌفشؽ ػ١ٍٗ ٠شد كظٝ ٚحٌظزش، حٌٍطف ِٓ ف١ٗ ٘ٛ رّخ حٌششٚس طٍه غظض ف١ىخرذ حٌـ١ًّ، ٚحٌظزش ُحٌؼظ١

  اٌش١خ ع١ذٞ أؼّذ اٌرعأٟ سعائً ِٓ ِخراساخ وراب ِٓ 3 سلُ اٌشعاٌح ِٓ  ".ٚأخشٜ د١ٔخ



 
83 

 

سند كاحد كفقراء كلكنهم مازالوا دل يتأكدكا من ىذا األمر، كىل أف فالنا فعال فقًن 
لُِيْخرَِجُكم مَّْن الظُُّلَماِت ﴿أك ال؟، ىل يكوف ىذا؟، أنتم مطالبوف بأف تعبدكا ا، 

جيلسوف يف اؼبقاىي بل  ، فالفقراء ال، فاقرؤكا ما قالو الشيخ 111﴾ِإَلى النُّورِ 
مكاهنم يف الزاكية، فمن أماـ اؼبقاىي سبر النساء شبو عاريات كدير السكارل كقد 
تسمع الكفر با تعاذل فيها، فما جلوسك مع الكفر؟، بل كقد ذبد فيها اليهود 
كالعياذ با، فاؼبقهى ليست ؾبلسا للفقراء ألف فيها ؿبرمات كثًنة جدا، كاعبلوس 

اف مرة يف األمد الطويل على شاطئ البحر مثال لنتذاكر حوؿ فضل صالة فيها إف ك
الفاتح ؼبا أغلق أك حوؿ شؤكف العمل فال بأس بذلك، كأما عامة اؼبقاىي فال 
تكفيك أكساخ الكؤكس لتضيف إليها أكساخ ريق الناس كمعو أكساخ أذنيك 

 سم يسرم جبلوسك مع أحدىم ليحدثك عن فقًن من الفقراء، فمجالسة اؼببغضٌن
يف قلب صاحبو، فبمجرد ظباعك غيبة يف فقًن كجملة )فالف غًن جيد( فذاؾ ىو 
اؽبالؾ بعينو، ؾبٌرد ظباعك قبل أف تتحدث، فذاؾ سم يسرم يف قلب صاحبو، 
فالبد من اؽبمة كالعزدية، فعلى اإلنساف أف ال يتكلم يف خلق ا صبلة كتفصيال، 

فإّف َمن تتّبع ذلك فضح ا  ت الناس، "فيقوؿ خًنا أك يصمت، فال يتتبع عورا
ا   فإف، فال تتتبعوا عورات اؼبؤمنٌن أبدا، "112"عورتو وىتك عورة بَِنيِو ِمن بعده
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 (8) اٌؽذ٠ذ عٛسج  
112

ًّ ِخ ٠ط١ذ حٌمٍذ ٠ٚٛؿذ حٌّلزّشٚػ١ٍىُ رِِظٍَِش حألسفٟ اٌعٛا٘ش: " لاي    ، ٌٚٛ رظفمّذ حٌلخي ٚاٌمخء حٌغالَ كخَ ِٓ و

 ًّ ٓ ِخ ٠ٛؿذ حٌؼغ١ٕش فٟ لٍٛد حإلخٛحْٚطـّٕزٛح ِؼخدحس حألسكخَ ٚػمٛق حٌٛحٌذ٠ٓ ٚو َِ  ّْ ، ٚطـّٕزٛح حٌزلغ ػٓ ػٛسحص حٌّغ١ٍّٓ، فب

ٓ رؼذٖطظزّغ رٌه فؼق ّللا ػ ِِ  ِٗ ًّ ِئِٓٛ ػٓ ، ٚأوؼشٚح حٌؼفٛسطٗ ٚ٘ظه ػٛسس ر١َِٕ َّٓ آخخوُ فٟ ، حٌضًٌ ٚحٌظفق ػٓ حٌخًٍ ٌى ٚآوذ رٌه ٌِ

ٓ ػفخ ػٓ صٌّش ػفخ ّللا ٌٗحٌطش٠مش َِ  ّْ ُّ ؿخءوُ ِؼظزسح فخلزٍٛح ػزسٖ ٚعخِلٖٛ ٌىٟ ٠مزً ّللاػٓ صالّص وؼ١شس ، فب َِٓ ٚلغ ف١ىُ رضٌّش ػ ٚ ، 

َِٓ ال ٠أػزحسوُ ٠ٚغخِلىُ فٟ صالّطىُ ّْ أشّش حإلخٛحْ ػٕذ ّللا  ٍٛح لٌٛٗ عزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ. مزً ػزسح ٚال ٠م١ً ػؼشس، فب ِّ َعخِسُػٛح اٌَِٝ  :ٚطؤ َٚ
ُْ اٌٝ لٌٛٗ ْٓ َسرُِّى ِِ ْغفَِشٍس  ، ٚػ١ٍىُ رخٌغفٍش ػٓ شّش حٌٕخط ٚػذَ حٌّزخالس رّخ ٠ـشٞ ُِٕٙ ِٓ ششٚس، ٚػ١ٍىُ  :َِ َٓ ْلِغ١ِٕ ُّ ٌْ ُ ٠ُِلذُّ ح ّللاَّ َٚ

 ّّ ّْ ِٕخلشش حٌٕخط ػ خ ٠زذٚ ُِٕٙ ٚػذَ حٌؼفٛ ػُٕٙ ٠ٛؿذ ٌٍؼزذ ػٕذ ّللا حٌزٛحس فٟ حٌذ١ٔخ ٚح٢خشس. ٚوٍّّخ رخٌظفق ٚحٌظـخٚص ػُٕٙ، فب

 ". ا.٘ـدٔٛص رّمخرٍش شّش رّؼٍٗ طضح٠ذص حٌششٚس ٚطٕىغش رخٌؼزذ لٛحثّٗ فٟ ؿ١ّغ حألِٛس، فال ِمخرٍش ٌٍشّش االّ حٌغفٍش ٚحٌؼفٛ ٚحٌّغخِلش
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من حسن إسالـ المرء تركو ما ال ، "113"تعالى حيي سّتير يحب الحياء والستر
 ،114"يعنيو

 اَىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِ يْ غَ ي لِ ِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ أَ  تُ ْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لَ ِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ ي أَ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفْ نػَ لِ 
  

 115لُ اغِ َشػػػػػػػػػػػ اسِ النَّػػػػػػػػػػػ نِ ي َعػػػػػػػػػػػِسػػػػػػػػػػػفْ نػَ ي ي ِفػػػػػػػػػػػِسػػػػػػػػػػػفْ نػَ لِ 
 

فال تشتغل بالناس كاشتغل بنفسك، فانظر نفسك كأصلحها، كاغتنم كقتك 
مع ربك سبحانو كتعاذل كاغتنم أنفاسك، فاألمر جٌد كليس باؽبزؿ، فاغتنم كقتك يف 
الطاعات كاألعماؿ الصاغبات، فالزكاكم إّنا جعلت ليفرٌغ فيها اإلنساف قلبو من 

، فحٌن نأيت الزاكية كنرل بعضنا البعض 116ا معىن الزاكية كىي اػبلوةالدنيا، فهذ
يف الفقراء كنرل كذلك الشيخ كترتع قلوبنا يف  نرتاح من تعب الدنيا، فنرل ا 

ركائح اآلخرة كركائح اعبنة كركائح اإلدياف فنرتاح، فيجب على اإلنساف أف يأيت إذل 
فمن دل جيعل لباسا مناسبا للوظيفة فكأّنا الزاكية مبكرا مرتاح الباؿ ىانئ الضمًن، 

إف ا  إذا أنعم على عبد نعمة حيقر أمر ا فيها، ألف إظهار نعم ا كاجب، "
َوَأمَّا بِِنْعَمِة ﴿، فشكر النعم إظهارىا، 117"يحب أف يرى أثر نعمتو على عبده

                                                           
 السٌوطً تخرٌج" فليستتر أحدكم اغتسل فإذا والستر الحياء يحب يرست حيي تعالى هللا إنقال صلى هللا علٌه وسلم: "  113

 .أمٌة بن ٌعلى عن سائًنوال اووددوأبً  د فً مسندهحمأل
114

 تىش أتٟ عٓ( اٌىٕٝ فٟ اٌؽاوُ) عٍٟ تٓ اٌؽغ١ٓ عٓ شأٟطثٚاٌ ذؼّأل ٘ش٠شج أتٟ عٓ ٗٚاتٓ ِاظ شِزٞرٌٍ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط   

 اٌؽاسز عٓ( عغاوش اتٓ) شاتد اتٓ ص٠ذ عٓ غ١شظثشأٟ فٟ اٌطٌٍ طاٌة أتٟ تٓ عٍٟ عٓ( اس٠خٗذ فٟ اٌؽاوُ) رس أتٟ ٚعٓ اٌش١شاصٞ

 . ٘شاَ تٓ
115

اِي سلُ فِٟ إٌَّْفظِ  إِْظَٙادِ :  تَابُ ، اٌذ١ٔا أتٟ التٓ إٌفظ ِؽاعثح   َّ شَِٕٟ( ِمطٛع ؼذ٠س)  514: اٌؽذ٠س األَْع ذُ  َؼذَّ َّّ َؽ ُِ  ُٓ ، ْت ِٓ ٌُْؽَغ١ْ ْٓ  ا  َع

ً   لَايَ : لَايَ  َخاٌٍِذ، أَتِٟ ِٓ تْ  َصَوِش٠َّا ْؼظُُٗ  ِشْؼشٍ  رِز١َْضِ  طََؼزَْذصُ : "َسُظ ِّ َ٘خ أَْرِىٟ ٌَْغضُ  أَْرِىٟ ٌَِْٕفِغٟ: َع ِٓ  َْٔفِغٟ فِٟ ٌَِْٕفِغٟ ٌَِغ١ِْش ًُ  حٌَّٕخطِ  َػ  "َشخِغ
116

 رخخطّٗ ٚؽزغ ِشخفٙش ل١ٌٛش  اؿخصس  أؿخصٔخ ٚلذ: "572فٟ اإلساءج اٌعضء األٚي طفؽح  ٠مٛي ع١ذٞ األؼغٓ اٌثعم١ٍٟ    

 ؿٛح٘شٖ رلخس ٚصالي وٛػشٖ ػ١ٍٕخ ّللا أفخع ح١ٌفشٟٔ حٌلغ١ٓ حٌلخؽ حٌغ١ذ ٔؼّظٕخ ٌِٚٛٝ ع١ذٔخ حألشٙش حٌمطذ خذ٠ّٗ ِٓ اؿخصطٕخ ػٍٝ

 أكخؽض ٟحٌظ ٚحٌؼزٛدس حٌؼزٛد٠ش ِٚخ رؤطّٗ حٌٕزٛس عش ف١ٙخ حٌّٛدػش حٌىش٠ّش ر١ذٖ حٌّطزٛػش حإلؿخصس ٔغخش ٌه أسعُ أٔخ فٙخ. آ١ِٓ

 حٌظـخ١ٔش حٌطش٠مش فٟ أرٔظه: لٌٛٗ ٚ٘ٛ ل١ٌٛش ِطٍمش اؿخصس أؿخصٟٔ حٌّزوٛس حٌمطذ ع١ذٔخ أْ حػٍُ حإلؽالق ػٍٝ ّللا رٗ ٠ؼزذ ِخ رـ١ّغ

 ؿ١ّغ ٚفٟ ٚح٠٢خص ٚحٌغٛس ٚحٌخٛحص ٚحألعّخء ٚحٌّغ١ّخص ٚحألعّخء حٌظذس٠ظ ٚفٟ ٚوٕخ١ٔشٗ حٌش١خ وظذ ػ١ٍٗ حشظٍّض ِخ ٚؿ١ّغ

 ٚطٍم١ٕخ حإلؽالق ػٍٝ ّللا رٗ ٠ؼزذ ِخ ؿ١ّغ ٚفٟ ٚطفغ١شح كذ٠ؼخ حٌظذس٠ظ ٚفٟ  حٌٕزٟ رحص ِٓ رشص ِخ ؿ١ّغ ٚفٟ  ١خحٌش ِٓ رشص ِخ

 " ا.٘ـخ١ٍفظٟ أٔض عش حٌخٍٛس ِٓ طؼذ فخٌضح٠ٚش لخي ال فمٍض حٌخٍٛس ِخ أطذسٞ حٌخٍٛس رششؽ ٌغ١شن
117

 ؼظ١ٓ تٓ شاْعّ عٓ ٟ فٟ اٌغٕٓٙمٌٍٚث١ شأٟ فٟ اٌىث١شطثٌٍ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط   
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ف تنشط ، كىو إظهارىا كالما أك ىيئة، كمن إظهار النعمة أ118﴾رَبَّْك َفَحدّْثْ 
 .كتفرح كتكوف فيك القوة ألنك تتقابل مع النيب 

السارد3 بسم ا الرضباف الرحيم كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو 
يف كتابو   كصحبو كسلم، يقوؿ شيخنا كسندنا سيدم اغباج األحسن البعقيلي

إذل  كمن مثلو حيٌذره فهو ربذير كإشارة" 243الشرب الصايف اعبزء األكؿ الصفحة 
ما يقع من علم الفكر كاألقواؿ فال حيصل من ابتلى بنقل األقواؿ كالرد كاعبواب إال 
على مثلو فرضي ا عن اؼبقربٌن الناصحٌن لألمة )فقولو إذل شهود اغبق( فشهود 
اغبق رؤية اغبق باغبق )فقولو اػبضر( بناء على أنو كرٌل يف مقاـ القربة كىو اغبق كقد 

اجملتهدين )قولو فال علم إال ما كاف( إخل فإنو علم ذكقي حق كٌلو  تعلم الفقو من أدية
فال غيم كال رين فيو كأما بقية العلـو فالبد من حجب األفكار كالعقل حجاب 
كالرياضة بالنفس كاإلرادة كطلب الفتح كالوالية كالتصريف يف الكوف حجاب كباسي 

نفسك كىواؾ كيقطعك صعب الزكاؿ إال إف أعطيت نفسك للشيخ فإنو يبعدؾ من 
عن مألوفك كؿببوبك بإشارتو كهبمتو يف ساعة كاحدة كيعلق قلبك بربك من غًن 
مشقة فمن صعب عليو أف يصحب مع ا فليصحب من يصحب مع ا فإف 
صحبتو توصلو إذل ا فال يغلط مثل اإلماـ الفخر كأحرل من دكنو يف درجة العلم 

 ية فاسدة كدعواهفإف العلم يف نفسو حق لكن تصحبو ن

البياف3 إذا ما أخذ اإلنساف علما فال يأخذه ليتقٌول بو كإّنا يأخذه  كبا 
فينفعو، كلكن إف أخذه لغاية أخرل كإف أدركها فإنو ال ينفعو، ألنو ما كاف لغًن ا 
فإنو ال يدـك كال يٌتصل، كال ينتفع بعلمو كديحوه ا، كأما ما كاف  داـ كاتصل، 

ي اإلخواف كخاصة منهم العلماء أف يكوف عملهم  فقط، إذ اؼبقصود ىو فنوص
 ا كليس العلم يف حد ذاتو فالعلم كسيلة، فاجعل قلبك مشغوال با تفز
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السارد3 فإف العلم يف نفسو حق لكن تصحبو نية فاسدة كدعواه كشفوؼ 
 مرتبتو على العامة

حيس أنو أفضل من الناس، كأف البياف3 فاإلنساف حيب أف يٌدعي بعلمو، كأف 
يرل الناس أف لو علما، فهذه اؼبسألة دكف أف يشعر تتكابر يف قلبو، فيقضي عمره  
كامال ال ينتفع بعلمو ال ىو كال غًنه، فال معىن لو كال يلتفت إليو، فاؼبقصود ىو 

 ا

 السارد3 كحب العلو بو كالكرب كإف بوىي بو بطل عملو

ناس كي يركا ما فعل بطل عملو، فالعلم يف نفسو البياف3 أم إف باىى بو ال
 .حق كلكن إذا خالطتو نية فاسدة بطل عملو
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 .بسم ا كالصالة على رسوؿ ا

 

 ؟َةاَدَبالِع ُنِقتْنُ َفيَْك  
 

كاإلتقاف يف أكقات العبادات كأكقات الصـو من  119البياف3 البد من الورع
ا اإلتقاف يكوف يف الدين كلو، كمن ىو الشيخ كقت السحور إذل كقت اإلفطار كىذ

؟ فالعظمة الت أعطاه ا إّنا ىي يف إتباع السنة النبوية سيدم أضبد التجان 
، فكل العلـو خرجت لو من سنة رسوؿ ا حذك نعل بنعل، فهذا ىو الشيخ 

  كمن ذات رسوؿ ا فمن قوة اإلتقاف كاإلتباع حىت خرجت لو من ذات ،
عن الصالة  ، كىذه ىي رسائل الشيخ، كلو أنك قرأت رسائل الشيخ  النيب

يف كقتها كإسبامها بأركاهنا كآداهبا فستذىل كل الذىوؿ ككذلك لو قرأت رسالتو يف 
، فما عساه يفعل باطل، كىذا شرع ا  ىمكضوؤ الوضوء كإتقانو، فأغلبية الناس 

دلك فقد ترؾ ؼبعة كعلى حسب  ؽبم؟، فمن ترؾ ما بٌن أنفو كشاربو العلوم دكف
  باطل، ككاف سيدم اغباج القمار  كضوؤهقوؿ الفقهاء فمن ترؾ ؼبعة يف فرض 

كثًنا ما يربز رل كيفية دلكها فهي فرض بٌن سنتٌن، فالدين جٌد كإتقاف كليس فيو 
تالعب، كمن كاف مهاجرا إذل ا تعاذل فليهاجر مرة كاحدة، بقلب ثابت مع 

، ألنو مهما كاف فليس شبة ما ىو أقول من الربوبية يف حد 120اؽبدكء كالسكينة
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 فال يفقده شيء صوابو، فطريقنا إذل ا  ذاهتا، كمن كاف مقصوده ىو ا 
، فنحن 121إّنا ىو إذل اؼبمات، مث بعد ذلك يف اآلخرة نراه كالقمر ليلة البدر

د أرسلهم لنا ا سائركف دكما إذل ا بطريقة صحيحة كمتقنة، فأكلئك العارفوف ق
  إما باطل لعدـ إتقاف  كضوؤىمليبينوا لنا األمور بإتقاف، فكثًن من الناس

الوضوء يف حد ذاتو كخاصة فرض الدلك كإما باطل لعدـ إتقاف االسترباء من البوؿ 
مث يغسل باؼباء موضع األذل كخاصة  -أكرمكم ا–فرتاه يدخل لقضاء حاجتو 

يتوضأ مباشرة كال يدرؾ أنو حٌن ربرؾ خارجا من بيت اػبالء القيبيلى مث خيرج مسرعا ف
أك من الودم،  -أكرمكم ا–فسيخرج من قػيبيلو القطرة أك القطرتاف إما من البوؿ 

، مث بعد ذلك يستغرب أنو دل جيد لعباداتو نورا، فمن كضوؤهفستبطل صالتو ببطالف 
تعاذل كخاصة الوضوء كال  أين سيجده؟، إّنا جيد ذلك النور من أتقن عباداتو 

ًسره عبادتو، فإتقاف العبادة البد أف يعود عليك بأنوار الشريعة، فما  يشغل بالو دبا خيي
تلك إال أنوار األعماؿ كليست اؼبعرفة با تعاذل، كإف شئت أف تقوؿ تلك ىي 

َوَأفَّ ِإَلى رَبَّْك اْلُمنتَػَهىقاؿ  اؼبعرفة فابق معها، فربنا 
، كمن رضي 122

دبشوب قنع بو كمن رضي دبرتبة قنع هبا، كربنا دل يقل اثبت على حالك بل قاؿ كأف 
هناية أك حدا؟، كىل  إذل ربك اؼبنتهى، الذم تطلبو أمامك، فهل أف للربوبية 

للتجليات اإلؽبية حد؟، كىل لألنوار الربانية حد؟، سبحانو ليس لو حد، كإف أنت 
يادنا فيما رأينا دل يكونوا على ىذا، شئت أف تقنع بقليل فأنت حٌر، كلكن أس
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قد جاكز اؼبائة من عمره كلكنو مازاؿ كمن تعلم أمور  فسيدم اغباج القمار 
دينو للتٌو فال يرتؾ شفعا كال كترا كال العشر ركعات بينهما، بل كيصلي كاقفا كىو 

لقي يف اؼبائة من عمره كيقـو للوضوء لصالة الفجر، كعمره دل يتخذ ـبدة مثلنا كيست
إال كجدده، ككبن  كضوؤهعلى سرير، بل يظل ليلو يف تسبيح متواصل ككلما انتقض 

، كبرغم تقدمو يف السن كقتها كنا صغارا يف السن كدل نستطع االتياف دبثل فعلو 
فإنو يعيد الوضوء تلو الوضوء ككجهو يشع نورا، كلو أنك نظرت فيو بنية صاغبة 

وت من الرعب، كلو أنك رأيتو إنسانا عاديا أنو عارؼ با تعاذل فإنك ستمعلى 
فستجده إنسانا عاديا يف حٌن أنو خارج عن نقاط العادة، كأعوذ با من كلمة أنا 

إذا ما توضأ صلى  كلكين إذل اآلف ال أستطيع النظر طويال يف عينيو، ككاف 
ي يف ركعتٌن كعاكد التسبيح من جديد حىت مطلع الفجر، فالكرامة عند الورل إّنا ى

إف االستقامة مع الشرع، الكرامة يف االستقامة، كؽبذا كرد يف اغبديث الشريف3 "
، فالعلم يأخذ من الناس 123"ىذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوف دينكم

الثقات الورعٌن الذين أخذكا عن السلسلة الذىبية كالذين ليس ؽبم طمع كالذين 
كرت على الواحد منهم اؼبرة تلو اؼبرة يعملوف لوجو ا تعاذل كالذين إذا غضبت كأن

فإنو ال يتغًن منك حىت سبر السنوات مث تكتشف أنو صفحة بيضاء فتصًن رببو، 
كحٌن تصًن رببو فإنو جيمع قلبك مع ا تعاذل، فأمثاؿ ىؤالء الناس يؤخذ عنهم 

دل يغضب يوما على ـبلوؽ من ـبلوقات، كمنو اإلتقاف  العلم، فسيدم اغباج 
جببل السنة، كمنها مسألة  ة يف الدين، كلذلك ظبي سيدم أضبد التجان كاألمان

3 ال يعتد هبا، من سبح مسبوقا تسبيحتٌن كنصف خلف اإلماـ يف ركوع قاؿ 
3 أقل ما جيزأ يف الركوع ثالث تسبيحات مرتاخيات أك ست متسارعات لقولو 

 ىيأة الصالة، كذلك أدناه، ككذلك يف الوضوء كيف الصالة من ركوع كسجود كيف
فمن أراد أف يأخذ دينو فليأخذه عن أناس صلحاء عارفٌن كرعٌن أتقنوا دينهم عن 
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فالف عن فالفو عن فالف، كىو ما يوصل بسرعة لليقٌن كخاصة مع اػبصوصية يف 
" كىو مقاـ اإلحساف، ككل ما عرفو اإلنساف كأنك تراهالذكر كالورد، كاليقٌن "

رتكو كمع ذلك فرتكو خًن لو كأفضل، ؼباذا؟، ألف ما كتعلمو كلو حيز يف نفسو أف ي
ستدركو يكوف أعلى كأبعد كأعمق فبا لديك، فتدعو جانبا لكي يأتيك ذكؽ 
متكامل مث بعد ذلك اجعل فيو العلم الذم تريد، مث بعد ذلك يزكؿ خوفك ألنك 
صرت تعرؼ أين اؼبزالق، كلكن اؼبهم ىو البداية فال يكوف فيها االختالط، فحىت 
قلوب اؼبشايخ ال تقبل ذلك، كمنو منع الشيخ سيدم أضبد التجان للزيارة يف 
طريقتو، ؼباذا؟، ألنك تلميذ األسرار كلست تلميذ التربؾ، كلو أهنم أحبوؾ 
فسيضيقوف عليك األمر، كلكن لو أردت الزيارة كالتنقل من شيخ لشيخ فإهنم 

البد لو من رجوع كخاصة سيرتكونك كما تفعل، كلكن ابوب مهما سار كابتعد ف
إذا كاف ىناؾ عارؼ با فبسك زماـ أمره، رضي ا عنهم كأرضاىم عنا كنفعنا 
هبم آمٌن، فاؼبطلوب منا ىو إتقاف الدين من ركوع كسجود كتيمم كطهارة كاسترباء 
كاستنجاء كإف زدت على ذلك مكاـر األخالؽ كاف كصولكى للحق أسرع، ككل 

ذا أضفت لو اؼبذاكرة مع اإلخواف، يكوف اػبًن العميم، ىذا موجود يف الكتب، فإ
كلكن التضييق على الفقًن إّنا ىو من ؿببة الشيخ لو فقط، ليلقنك ركح السر 
كطلسمو، فشيخنا شيخ حقيقي دبا للكلمة من معىن، كؽبذا فكل ما نقوؿ يفهمو 

العامية ، كلو أنك صبعت مليوف فقًن كحدثتهم بصبيع الفقراء ألهنم ينتسبوف لو 
لوجدهتم يف غاية الفهم ؼبا تقوؿ، كىذا لتكوف الوجهة إذل ا تعاذل فال مقصود 
سواه، كلذلك على اإلنساف أف يتعلم قليال فقليال، ككلنا نتعلم كلكن دكف أف 
نستند إذل أنفسنا أك إذل علمنا، فنحن يف طريق إذل ا كالطريق البد أف يكوف فيها 

، كصرب، مث بعد ذلك هندم كل عملنا إذل رسوؿ ا  راحلة كزاد كعتاد كمؤكنة
"ىذه مين إليك يا سيدم يا رسوؿ ا نيابة عن شيخنا أضبد التجان  فنقوؿ 3
 كىذا يكوف يف أعمالنا كلها، ؼباذا؟، ليحتفظ لنا هبا رسوؿ ا ،"  كيربيها
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فرتتاح لنا، فبعد ىذا لن تقوؿ3 صليت أك ركعت أك سجدت أك إف رل علم كذا، 
 من عملك، فتحس دائما بأنك دل تعمل شيئا فتظل تعمل على الدكاـ كثور اغبرث.
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 .بسم ا كصلى ا على سيدنا ؿبمد كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما

 124ىػ7242ؿبـر  72يف  األقصى  اؼبغرب

 

 الطَّيُِّب اْلَكِلُن َيْصَعُد إَلْيِه  

 

كال حوؿ كال قوة إال با العلي  على رسوؿ ا البياف3 بسم ا كالصالة 
كجازاكم ا كل اػبًن ككل  البعقيلي العظيم، بارؾ ا فيكم سيدم ؿبمد الكبًن

 اعبزاء.

كبن يف اغبقيقة حٌن نسمع ىذا الكالـ كننظر ىذه الذكات الشريفة فيكم ال 
حانو كتعاذل كما نستطيع أف نقوؿ كما تقولوف كردبا ال نستطيع أف نعبد ا سب

رأيناكم أك كما نراكم تعبدكنو يف هناية التجريد كهناية اعبد كاالجتهاد، كلكن نفرح 
ؼبٌا نفهم إذا ظبعنا كإذا رأينا، ؼبا حيصل لنا من ذلك الفهم فيعقبو سركر كأننا نشارؾ 

كسيدم اغباج  نفس اؼباء، كىو ىذا الذم يقولو شيخنا سيدم اغباج األحسن 
لَْيِو َيْصَعُد إ 3، فكلو نفس الكالـ، قاؿ الشيخ البعقيلي  ؿبمد الكبًن

اْلَكِلُم الطَّيُّْب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يَػْرفَػُعوُ 
عن نظرؾ مزية كمنة  ، أم يرفعو ا 125

منو، كيرفعو اؼبريب الكامل اؼبكم ل عن نظرؾ أيضا لكي ال يأتيك ذلك العيجب 
، تكرب يورٌثاف مقت ا الذم ىو سم، فالعجب كالكرب أك ال ، كىذا كلو معلـو

كأمنا  كيف أف سيدنا آدـ  كقد كرد يف كتاب اعبواىر على لساف الشيخ 
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 ٘ـ ٚهللا أع5323ٍُِؽشَ  31ِٓ ِؽشَ أٚ  58لذ ذىْٛ عٙشج   
125

 فاطش عٛسج( 51)  
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َونَاَداُىَما رَبػُُّهَما أََلْم أَنْػَهُكَما َعن تِْلُكَما الشََّجَرِة َوَأُقل  3حواء ؼبا سأؽبما ا 
ِبينٌ لَُّكَما ِإفَّ الشَّْيطَآَف َلُكَما َعُدوّّ مُّ 

126 ، قَااَل رَبػََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإف لَّْم تَػْغِفْر
لََنا َوتَػْرَحْمَنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِينَ 

قَاَؿ َما َمنَػَعَك ، كأما إبليس كما قالو3 127
ٌر مّْْنُو َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلقْ  َتُو ِمن ِطينٍ َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قَاَؿ أَنَْا َخيػْ

128 ،
فقاؿ تلك الكلمة أال كىي كلمة "أنا" كزادىا خًنه منو، ككلمة "أنا" يبغضها الرضباف 

 كىي الت ينهى عنها اؼبريب كىو أف ال يعتقدىا اإلنساف، فهي ليست كلمة ،
تقاؿ باللساف كإّنا تسرم يف اعبناف كالقلب كحيصل منها ذلك العيجب، فاؼبريب 

ا، ؼباذا؟، لكي يدلنا على ما يف بواطننا، فردبا نريد أف نتكلم كنزيد تتلوف أنواره دائم
من ىنا كىناؾ، كىو دائما يشًن دبرآتو الصافية إذل ىذه النقاط، فلو صبع اإلنساف 
مهتو ككجوده كعدـ غفلتو مع اؼبريب لرأل اغبق عيانا، كلرأل كل ما نقرأه عن شيوخنا 

ىذه اغبضرات أبدا كلو للحظة، ذلك ماؤه عيانا، ألف العارؼ اؼبريب ال خيرج عن 
كذلك سره كذلك كذلك سر الطريقة األصلية كسر اإلحساف ككل األسرار، كىو أف 

شاغل، فهناؾ فرؽ بٌن العلم كبٌن العمل بو، كلذا على  ال يشغلك عن ا 
اإلنساف أف يكوف حاضرا كجاىزا كأف يعلم أنو بٌن يدم عارؼ، ؼباذا؟، كؼباذا 

يدم عارؼ خًن من عبادة ألف سنة؟، ألنو يتنفس فيك بأنفاس  جلوسك بٌن
اغبضرة اإلؽبية أم يتنفس فيك بأنفاس ما ىو فيو من قوة اؼبشاىدة كقوة األدب مع 

 ، فهل أنك شارب طالب لذلك اؼبدد؟ا 
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 األعشاف عٛسج( 33)  
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 األعشاف عٛسج( 32)  
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 ( سورة األعراؼ70)  
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 بسم ا كالصالة على رسوؿ ا.

 

قٌَّح ِتاَهَيالِق َمْوي َيِتاَعَفَش  
 

 ... قّّ حَ  ةِ امَ يَ القِ  ـَ وْ ي يػَ تِ اعَ فَ شَ  " 3السارد3 قاؿ 

البياف3 كيف ىذا اغبديث النبوم الشريف رد  على الذين ينكركف أك يشٌكوف 
 بقولو أٌف شفاعتو يـو القيامة حقٌ  يـو القيامة، فهذا ىو رٌده  يف شفاعتو 

 نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ ا لَ هَ بِ  نْ مِ ؤْ يػُ  مْ لَ  نْ مَ فَ  قّّ حَ  ةِ امَ يَ القِ  ـَ وْ ي يػَ تِ اعَ فَ شَ " 3السارد3 قاؿ 
 129"اهَ لِ ىْ أَ 

فلو ذلك كلكٌنو يكوف  البياف3 أم أٌف من شاء أف ال يؤمن بشفاعتو 
بذلك قد أخرج نفسو منها، كلكٌنها حٌق كموجودة كيف الٌنهاية من دل يؤمن هبا فهو 

قد بٌلغ الٌرسالة مٌث انطلق  اػباسر، كىذا يكوف مع كل من اعتقد أٌف رسوؿ ا 
نعوذ با من ذلك، كىذا اغبديث  اؿ سبيلو فقد أخرج نفسو عن شفاعتو غب

يف   يأيت يف سياؽ الٌرجاء كاػبوؼ، كقد ذكر سيدم اغباج األحسن البعقيلي 
، كيف ىذا الباب دل نسمع أحدا 130كتابو اإلراءة الكثًنى الكثًن عن الٌرجاء كاػبوؼ
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 .ؽاتحاٌظ ِٓ عشش ٚتضعح أسلُ تٓ ص٠ذ عٓ( ١ِٕع اتٓ)اٌغ١ٛطٟ  ذخش٠ط  

 أتٟ عٓ شأٟ فٟ اٌىث١شطثاٌ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" حٌم١خِش ٠َٛ شفخػظٟ أدسوظٗ ػششح ٠ّغٟ ٚك١ٓ ػششح ٠ظزق ك١ٓ ػٍٟ طٍٝ ِٓ"

 اٌذسداء

 عع١ذ أتٟ عٓ( إٌعاس اتٓ)اٌغ١ٛطٟ  ذخش٠ط "ِٓ كفع ػٍٝ أِظٟ أسرؼ١ٓ كذ٠ؼخ ِٓ عٕظٟ أدخٍظٗ ٠َٛ حٌم١خِش فٟ شفخػظٟ"

 عّش اتٓ عٓ( ةمٟ فٟ اٌشعثٌٍٙٚث١ ٞ فٟ اٌراس٠خعذألتٟ  اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" شفخػظٟ ٌٗ ٚؿزض لزشٞ صحس ِٓ"

 حٌزٞ ِلّٛدح ِمخِخ ٚحرؼؼٗ ٚحٌفؼ١ٍش حٌٛع١ٍش ِلّذح آص حٌمخثّش ٚحٌظالس حٌظخِش حٌذػٛس ٘زٖ سد حٌٍُٙ: حٌٕذحء ٠غّغ ك١ٓ لخي ِٓ"

 ظاتش عٓ ٚاٌرشِزٞ ٗ ٚإٌغائٟ ٚاتٟ داٚٚدٚاتٓ ِاظ اسٞخٚاٌث ذؼّأل اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" حٌم١خِش ٠َٛ شفخػظٟ ٌٗ كٍض ٚػذطٗ

 اٌذسداء أتٟ عٓ ١ةخطٌٍ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط" حٌذسدحء أرٟ أٔف سغُ ػٍٝ عشق ٚاْ صٔٝ ٚاْ أِظٟ ِٓ حٌزٔٛد ألً٘ شفخػظٟ"
130

 335ساظع اإلساءج اٌطثعح األٌٚٝ تذسب غٍف اٌعضء األٚي طفؽح   
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ن يقوؿ مثال3 إٌف إبليس كالٌنفس من العلماء يقوؿ مثال3 فإبليس نعمة عظيمة، أك م
قاؽبا ككتبها،  نعمتاف باطنٌيتاف عظيمتاف، يف حٌن أٌف سيدم اغباج األحسن 

، كىو اغبارس عليك، فكٌلما فإبليس ىو اؼبكٌلف بدفعك إذل حضرة اؼبوذل 
غفلت إاٌل كاشتٌد سبٌسكو بك حىٌت تأيت باؼبعاصي كاآلثاـ، مٌث يأيت دكر الوازع الديين 

لٌنفس اللٌوامة فتفعل فيك األفاعيل لكي ترجعك إذل ا، فنكوف يف ذىاب كىو ا
كإياب متواصلٌن بٌن إبليس كالٌنفس اللٌوامة، كىذا ىو الطريق إذل ا، كىذه رضبة 

، كىذه ىي حقيقة األمر ألٌف الٌلعٌن داخل يف رضبة ا، كمن عظيمة من اؼبوذل 
َورَْحَمِتي الصاغبٌن، حٌن قاؿ3  ىذا الباب نذكر ما حصل إلبليس مع بعض

َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ 
، فقاؿ لو إبلػيس3 أنا من الشيء. فذكر لو بقية اآلية كىي 131

َفَسَأْكتُبُػَها لِلَِّذيَن يَػتػَُّقوَف َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُىم بِآيَاتَِنا قولو تعاذل 
يُػْؤِمُنوفَ 

ؿ من اآلية، كأنا من الشيء، كقد ، فقاؿ إبليس نقف عند اعبزء األك 132
3 صدؽ اللعٌن، ففعال ىو داخل يف رضبة ا، أال قاؿ سيدم اغباج األحسن 

كىي رضبة اإلجياد كاإلمداد، كىي الرضبة العامة، كىي كذلك رضبة الرضباف، كقد قاؿ 
أف إبليس يف حد ذاتو  ما ىو أكرب من ذلك، فقاؿ  سيدم اغباج األحسن 

كذلك أٌف الرضبة الت ال   عنا إذل رضبة ا كإذل حضرتو، كقد قاؿ رضبة ألنو يدف
يدخل ربتها اللعٌن إٌّنا ىي رضبة الٌرحيم، كالت ال يدخل ربتها إاٌل من شهد أف ال 

 إلو إاٌل ا كىم طائفة اؼبؤمنٌن، كأٌما رضبة الرضباف فيدخل ربتها كٌل ما خلق ا 
يرل ذلك كٌلو معاينة،  اغباج األحسن  من صبيع أجناس اؼبخلوقات، كسيدم

فًنل االسم الرضباف كما ديٌده من اؼبخلوقات كيرل االسم الرحيم كمن ديٌد من 
اؼبؤمنٌن، كال يستطيع اإلنساف أف يتصٌور معىن اؼبعاينة، كما ال يستطيع أف يتصٌور 

نة، الفضل الذم كبن فيو كىو كوننا نأخذ العلم عن أناس حٌصلوه عن طريق اؼبعاي
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 األعشاف عٛسج( 545)  
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فهذا أمر غريب ال ييتصٌور حدكثو، فعلى اإلنساف أف ال خيرج منو إذل علـو أقٌل بل 
، فعلى اإلنساف أف حيافظ على 133إذل علـو أعلى، كذلك من صبلة شكر الٌنعم

َربّْ ِإنّْي ِلَما أَنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن النعمة مٌث يطلب اؼبزيد، كمن طلب اؼبزيد زيد لو، 
َخْيٍر َفِقيرٌ 

فإذا ما دخل اإلنساف الطريقة الٌتجانٌية فإنٌو يوضع مباشرة يف اؼبقاـ ، 134
الٌتاسع كىو اؼبعرفة با تعاذل، كأٌما أٌكؿ قدـ يف الٌسلوؾ فهو الٌصدؽ، أم الٌصدؽ 
يف الٌتوٌجو، كأٌما أٌكؿ مرتبة كأٌكؿ مقاـ لو فهو اؼبعرفة با تعاذل، فإذا تنػٌزؿ فإنٌو يتنػٌزؿ 

مٌث إذا تنػٌزؿ أكثر بأف أذنب فإنٌو يتنػٌزؿ إذل اؼبراقبة كإذا تنػٌزؿ أكثر بأف إذل اؼبشاىدة 
أذنب أكثر فإنٌو يكوف يف اؼبعرفة، كما السبب يف ىذا؟، تلك الٌرضبة الت ربٌدثنا عنها 

، فكٌلما ىاجت يف البداية أال كىي الٌنفس كإبليس، ألهٌنما يسوقاننا إذل ا 
ندـ مٌث استغفر مٌث تاب إذل ا تعاذل، فيكوف بذلك قد قابل عليو نفسو كأذنب إاٌل ك 

معصية بثالث حسنات، فيعلو شأنو عند ربٌو فيعود إذل اؼبقاـ التاسع فيسٌلم نفسو 
كحيتقرىا كيستنقص من شأنو أماـ الفقراء، فال يرل نفسو أىال ألم شيء، يف حٌن 

ألنٌو خرج من نفسو كمن األنا كدل يبق أنٌو كقتها يف هناية اؼبعرفة با تعاذل، كؼباذا؟، 
، فيقبلو ا تعاذل، كىذه مراتب عالية جدا، كالضٌد بالضٌد، عن أيب لو إاٌل ا 

الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن 3( 3 يقوؿ ا ىريرة قاؿ 3 قاؿ 
 نازعني واحداً منهما قذفتو في النار، وروي بألفاظ مختلفة منها عذبتو وقصمتو

، فكٌل شيء يهوف أماـ 135وألقيتو في جهنم وأدخلتو جهنم وألقيتو في النار(
قولك أنا، إذ أٌف أفحش اؼبعاصي ىي كلمة "أنا"، أك أف تعتقد أٌنك شيء عاؿ، 
كمن ىنا فإٌف صاحب ىذا االعتقاد ال يساكم عند ا سٌلة فضالت، فال ينظر إليو 

اَؿ َما َمنَػَعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ قَ كال ينظر إليو كذلك كل الوسائط،  اؼبوذل 
                                                           

133
 رشوش ٚحٌـّخػش ّللا ٠شىش ال حٌٕخط ٠شىش ال ِٚٓ حٌىؼ١ش ٠شىش ال حٌم١ًٍ ٠شىش ال ِٚٓ وفش ٚطشوٙخ شىش ّللا رٕؼّش ظلذع"حٌ    

 تش١ش تٓ إٌعّاْ عٓ ةمٟ فٟ اٌشعٌٍٙث١ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط " ػزحد ٚحٌفشلش

 .ِشعال لرادج عٓ اٌعاِع فٟ اٌشصاق ٌثعذ اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط " افشخإ٘خ حٌٕؼّش شىش ِٓ"

 ِشعال اٌؽغٓ عٓ( اٌؽى١ُ) اٌغ١ٛطٟ ذخش٠ط " شىشٖ رٌه فىخْ ِٕٟ رٌه أْ ػٍُ: لخي ؟ آدَ شىشن و١ف سد ٠خ: ِٛعٝ لخي"
134

 اٌمظض عٛسج( 33)  
135

 ٚغ١شُ٘ طؽ١ؽٗ فٟ ؼثاْ اتٓ ٚ ، ِاظح اتٓ ٚ ، داٚد أتٛ ٚ أؼّذ اإلِاَ ٚأخشظٗ ِغٍُ طؽ١ػ فٟ أطٍٗ اٌؽذ٠س  
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ٌر مّْْنُو َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُو ِمن ِطينٍ  َأَمْرُتَك قَاَؿ أَنَْا َخيػْ
، أنا خًن منو، 136

 كمن تلك الكلمة أم كلمة أنا قيًسم الوجود نصفٌن، كال حوؿ كال قٌوة إالٌ با

3 ليس ىناؾ ال أنا كال ڤمار فقًن3 يف بعض اؼبرٌات قاؿ رل سيدم ؿبٌمد ال
 أنتى ...

البياف3 ليس ىناؾ "أنا" عند العارفٌن، ككٌل من يسٌمى عارفا إالٌ كيكوف ربت 
ذبٌليات اعبالؿ، فيطحن طحنا، كخياؼ حىٌت ديوت خوفا، مثٌ يصحو من موتو كيفرح 
حىٌت يبلغ العرش، مٌث يرجع فيتصاغر حىٌت يصبح كالبعوضة، كىكذا تسًن األمور 

و، فال يستطيع أف يرل األكواف فضال أف يرل نفسو فضال أف يعتقد أٌف ىناؾ مع
، فهكذا يكوف العارؼ با تعاذل، من حيٌرؾ أك يسٌكن أك يتصٌرؼ غًن ا 

فتكوف عنده ىذه الٌتجلٌيات من ذبٌليات اعبالؿ كاعبماؿ، مٌث بعد ذلك يصًن يستلٌذ 
ألنٌو مع ربٌو، كىذا من يسٌمى باإلنساف ذلك اعبالؿ بل كينتظر حلولو بو، ؼباذا؟، 

الواصل، ففي ىذا اؼبقاـ ال ينظر إذل رياسة كال ينظر إذل مراتب كال ينظر إذل نفسو 
بتكليفو ىذا األمر لكاف يتقٌيأ من  كسبوت الدنيا بالنسبة لو، كلوال مشيئة ا 

فاء فإٌف حالو ظباع ىذا األمر، كلذا إذا ما قابلو يف باطنو بعض اإلخواف بعدـ الص
يتغًٌن جٌدا فيتضٌرر بو، ألنٌو يكوف يف عادل آخر من عوادل الٌصفاء التاـ مع حضرة 

، فهو ؾبذكب إذل حضرة ربٌو، فإذا ما شاب ىذا الصفاء شيء من اؼبوذل 
االعتقادات الفاسدة الصادرة عن الٌنفس كاؽبول فإٌف العارؼ يتضٌرر، فهذا ىو الوًزر 

قليل القليلي القليلي من الرضا عن النفس فهو بعيد، فعلى بعينو، كمن كاف لو ال
اإلنساف أف يتربٌأ من اغبوؿ كالقٌوة كمن ادعاء األنا، إذ بقدر الصعود يكوف اؽببوط، 

أف حيفظنا كأف جيعل أفعالنا كأقوالنا خالصة لوجهو تعاذل، فيا رٌب  نسأؿ ا 
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ككسلنا كجهلنا كضعنا، ككبن ال  إنٌا نبوأ بعجزنا كفقرنا كذلٌنا جباه رسوؿ ا 
 نٌدعي شيئا، سبحانك الٌلهٌم.

 


