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قاـ بعض تالميذه بكتابة ىذا  بإذف من سيدم اٟتاج اٟتبيب بن حامد 
كسو من العامية إذل الفصحى من در  ٚتعو كنقلوتسجيلو ك التأليف استنادا ١تا مت 

 كاهلل من كراء القصد. يةانعرفالًتبوية ككلماتو كرسائلو ال
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 .بسم اهلل كاٟتمد هلل كالٌصالة على رسوؿ اهلل 

 

 "اهُ اَل بَْأَس بِالَحِديِث َقدَّْمَت ِفيِو َأْو أخَّْرَت، ِإَذا َأَصْبَت َمْعنَ "  ;قاؿ 

  817:اٞتامع الصغَت رقم 

 

...كأرغب ١تن طالع مكتوبنا ىذا أف ; "قاؿ سيدم اٟتاج علي حراـز 
يغٌض عنو عُت االنتقاد كيسمح لنا ما يلقاه من الٌتصحيف كالٌتحريف كالزٌيادة 
كالٌتطفيف كيصلح ما كجد فيو من ا٠تلل كيقابل جهلنا بالٌصفح كاإلغضاء كحسن 

أىل العلم كدرايتو كال من أىل الٌنحو كصناعتو كإ٪ٌتا ٛتلنا على العمل فإنٌا لسنا من 
ذلك شٌدة حٌبنا يف أىل ىذا اٞتناب كتعٌلقنا ّٔؤالء 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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 اهاليت بعث بحلاج األحسن البعقيلي وفيها اإلجازة األوىل نسخة من خط سيدي ا

سيدي حممد القماري رضي اهلل عن اجلميعل
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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 حتٟ  ٓد ضٚدٜ احلاج عوٛ حساشَ اا ُقوت ًّ ًشٗمّم، ٗبعد
اُتٔٚت إىل ق٘هٕ قاي إْ فضى اه٘زد حاصى بتالٗتٕ ٗذكسٖ ٗضس اه٘زد ال حيصى 
هٕ ظٌٚع ًا هٕ ًّ األضساز إال بقسا١ٝ اه٘ظٚفٞ ًع اإلخ٘اْ باهصاٗٙٞ ٗشدُا هٕ 

دٜ يف ٓرا اهشسط اه٘اجب بعد صالٝ اهعصس ًّ َٙ٘ اجلٌعٞ إىل اهػسٗب بني ٙ
 حٚاتم ٗبعد مماتم إىل األبد ٗإٙان أْ تػفى عّ أصخابم إىل غري ذهم ...
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 نسخة من خط سيدي احلاج احلبيب بن حامد 
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 )اجلٌعٞ( 4538زًضاْ  31تُ٘ظ يف 

بطٍ اهلل ٗاهصالٝ ٗاهطالَ عوٟ خري خوق اهلل ضٚدُا حمٌد ٗعوٟ آهٕ 
 ا١ اهلل:ٓرٖ ٗصٚٞ هفقس ٗصخبٕ ٗضوٍ تطوٌٚا.

أْ تتجٔ٘ا إىل طسٙق اهلل ٗحتطِ٘ا عبادتٕ كٌا أًس اهلل ٗزض٘هٕ صوٟ  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 ضا ٗاالزتقا١ برٗقلٍ بتعسٙفلٍ باهللٗزض٘هٕ ٗحمبٞ بعضلٍ بع

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

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

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

: قسا١ٝ اهقسآْ ٗحفعٕ يف اهبٚ٘ت ٗاملطاجد ٗه٘ آٙٞ كى َٙ٘ ٗاحلفاظ ثاهجا -
عوٟ اهصالٝ يف ٗقتٔا ٗاحلفاظ عوٟ األٗزاد ٗعوٟ اجلٌاعٞ يف اه٘ظٚفٞ 

ٗاحلفاظ عوٚٔا مبا ٙسضٛ اهلل ٗاتباع ٗاهصالٝ باهِطبٞ هوسجاي ٗصـْ٘ حسًاتٍٔ 
 اهطِٞ اهِب٘ٙٞ ٗاهعٌى بٔا اهعٌى املتقّ ٗاهعبادٝ اخلاهصٞ ه٘جٕ اهلل

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

فْ٘ ٗضالَ عوٟ املسضوني ٗاحلٌد هلل زب ضبخاْ زبم زب اهعصٝ عٌا ٙص
 اهعاملني

 احلاج احلبٚب األقٌازٜ هطف اهلل بٕ
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 (ِمْن َكاَلِم الَعاِرِفنَي)من سلسلة:  بعفهرس اجلزء السا

 الصفحة                                 عنواف الدرس

 56 الًغَتىةي 

 43 ىػ5545 صىفىر تىطىاًكين زًيىارىةً  على تػىٍعًليقىاته 

تيوي  كىأىمَّا  47 ٣تيىاىىدى

ٍدحي 
ى
يذىاكىرىةي  عىًظيمه  ا١ت

 54 أىٍعظىمي  كىا١ت

 67 الطىلىبىةً  بػىٍعضً  ًإذلى   الشٍَّيخً  رًسىالىةي 

 78 بػىٍيتىافً  كىتىٍبتي 

 83 قً 5544 صىفىرٍ  58كى  55 ذًٍكرىل

 9: أىٍقسىاـو  ثىالىثىةً  عىلىى بًالنػّْعىمً  الفىرىحي 

 5: يىمُّمي التػَّ  ٢تىيمي  يػيبىاحي  مىنٍ 

 8: البىاًطنىةي  عيليوميوي  كىأىمَّا

  596التواضع ا٠تشوع ك  ا١تلحق األكؿ; 

  598ؽ الصد ا١تلحق الثاين; 

 : 59ا١تراقبة  ا١تلحق الثالث; 
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بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ـ3143ديسمرب  47ا١توافق لػ ىػ4545 صفر 4األحد  يـو تطاكين حافلة يف

 

   ُةرَيالِغ   
 

فقَت; السؤاؿ األكؿ; كيف يوفق ا١تريد بُت تعظيم األحباب كا١تشارب 
على مشربو كشيخو يف نفس  1األخرل مع ما يعًتيو يف صدره من شعور بالغَتة

 الوقت؟

 مرأ ىو  األحباب ، تعظيمالبياف; بسم اهلل كالصالة على رسوؿ اهلل 
 كٌلهم كأٌّنم فيو، كا٠تلفاء  الشيخ أقواؿ من للكثَت كذلك منو كالبد منو، مفركغ

 من كلٌ  تعظيم حتما تقتضي احملبوبية فمرتبة احملبوبية، مرتبة كىي خاٌصة، مرتبة أىل
 ا١ترتبة ىذه بسبب خاٌصا، كاحًتاما تعظيما كأرضاه،  الشيخ ٞتناب انتسب
 رسوؿ حضرة كمن الغيب، حضرة احدو كاحدو منعليهم كل ك  أفيضت اليت ا٠تاٌصة

كىذه يف اٟتقيقة أكرب غَتة، كىذه ىي الغَتة اٟتقيقية كاليت فيها خطورة  ، اهلل
                                                           

1
 .مرسال أسلم بن زٌد عن ً فً سننههقالبٌ" النفاق من البذاء إن اإلٌمان من الغٌرة إن"  

 .سعٌد أبً عناإلٌمان  شعب فً للبٌهقً البزار" النفاق من والمذاء اإلٌمان من الغٌرة"
 أبً عن رمذيتوال والبخاري ومسلم دحمأل" علٌه هللا حرم ما المؤمن ٌأتً أن هللا وغٌرة ٌغار المؤمن وإن ٌغار تعالى هللا إن"

 .هرٌرة
 .مسعود ابن عن طسبرانً فً األوطلل" فلٌغر للمسلم ٌغار تعالى هللا إن"
 .هرٌرة أبً عن سلمم" غٌرا أشد هللا و ٌغار المؤمن"
 .بكر أبً بنت ءأسما عن والبخاري ومسلم دحمأل " تعالى هللا من أغٌر شًء ال"
 أحب أحد وال نفسه مدح ولذلك هللا من المدح إلٌه أحب أحد وال بطن وما منها ظهر ما الفواحش حرم ولذلك هللا من أغٌر أحد ال"

 .مسعود ابن عن رمذيتوال والبخاري ومسلم دحمأل  "الرسل وأرسل الكتاب أنزل ذلك أجل من هللا من العذر إلٌه
 ذاكرا له أر لم إذا: قال تسترٌح؟ متى:  للشبلً قٌل. لصاحبها الغٌرة تورث التً هً الصادقة والمحّبة:  قال ثمّ قال فً الجواهر: 

 ا.هـ غٌري
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ك٬تب على اإلنساف أف يأخذ حذره منها قبل أنواع الغَتة األخرل كاليت سنأتيها إف 
 في تَناَىت للِ ا عندَ  مرتبةً  لنا إنَّ "; الشيخ سيدم أٛتد التجاين  شاء اهلل، قاؿ

 ولو لُكْم، أفشيُتوُ  ما ىي ليس ِذْكُرُه، حَرمي حد   إلى تعالى اللِ  عندَ  العلوّْ 
 َعَداُىم، عمَّا فضلً  ُكفري على والعرفانِ  الحقّْ  أىلُ  ألجمعَ  بها صّرحتُ 
 أنَّ  المرتبةِ  تلكَ  خاصّيةِ  وِمنْ  ورائها، من ىي بل لكم، ذكرتُ  التي ىي وليست

 طردهُ  أصحابنا ُحرمةِ  ِحْفظِ  بعدم أصحابِنا من قلِبي تغييرِ  على ظُيحافِ  لم َمنْ 
 َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُ ْؤُذونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ }كفيها اآلية  ا.ىػ."منحوُ  ما وسلَبو ُقربوِ  من الل

نْ َيا ِفي اللَّوُ  َلَعنَ ُهمُ  ، إذنا فإذاية ألحزابا سورة( 68){ مُِّهيًنا َعَذابًا َلُهمْ  َوَأَعدَّ  َواْْلِخَرةِ  الدُّ
كادت أف تكوف كفرا، كإذاية الفقَت ىي من نفس اٞتنس، ١تاذا؟، ألف لو   النيب 

، كّٔذه احملبة ا٠تاصة أصبح كل كاحد أساء إذل كاحد ٤تبة خاصة من رسوؿ اهلل 
، كىنا تكمن ا٠تطورة، فأكؿ ما يعتقده اإلنساف أف  منهم فكأ٪تا أساء إذل النيب 

ب مراتب عالية، فليتحفظ على قلبو، كمثاؿ ذلك زيارتنا إلخواننا كل الفقراء أصحا
يف تطاكين، كقد كجهوا لنا الدعوة منذ سنوات، كلكن دل أكافق على الذىاب إال إذا  
كاف ىناؾ استدعاء رٝتي، كما معٌت استدعاء رٝتي؟، ىل ىو استدعاء بركتوكورل؟، 

قليل من النػٍَّفًس كتيطرح جانبا، رٔتا أك ال، ألننا فقراء كليس لنا النػٍَّفسي كهلل اٟتمد، 
كلكن االستدعاء ىو إذف من ا١تكلف يف تلك الربوع حىت نأيت إليو، ك١تا كلمٍت 

نعم لبينا الدعوة ٤تبةن، كإف ال فال، فكما  ;سيدم مصطفى مقدـ تطاكين، قلت لو
كجهت لنا الدعوة من بعض الفقراء دل أجب بنعم أك بال كلكٍت أيضا دل أذىب 

يارهتم، ألف األمور البد أف تسَت على نظاـ معٌُت، مث عند خركجنا من تونس لز 
نويت كأنا العبد الضعيف أف تكوف زيارتنا ىذه خالصة لوجو اهلل تعاذل، كما دخلت 

كسلمت على كل أكلياء اهلل  تطاكين حىت صليت ركعتُت هلل تعاذل يف الزاكية الكربل
 ات كمن ٚتلتهم سيدم ٤تمد بن فرج من األحباب التجانيُت األحياء كاألمو 

قد ظهركا أك دل يظهركا  ككل األكلياء الذين رٔتا يكونوف كسيدم سعد كادم 
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كذلك احًتاما ٞتميع ا١تراتب ككلمتهم بلساين بيٍت كبُت نفسي; "السالـ عليكم، 
أتيناكم زائرين متربكُت ك٤تٌبُت كمسٌلمُت كمستسلمُت"، كالبد لكل إنساف أف يكوف 

كأغوار النفس  ىذا ا١تنواؿ لكي ينجح، ألف األصل فيو العالقة مع اهلل على 
صعبة كحبائل إبليس أصعب كأصعب، ألف ما ٯتزؽ إبليس كاألبالسة ىو ٤تبتنا، 

 فيّ  والمتجالسين فيّ  للمتحابين محبتي وجبت"; القدسي اٟتديث يف  لقولو
 فيّ  للمتحابين محبتي تحق; "، ا.ىػ كقولو 2"فيّ  والمتزاورين فيّ  والمتباذلين

 محبتي وحقت فيّ  للمتناصحين محبتي وحقت فيّ  للمتواصلين محبتي وحقت
 نور من منابر على فيّ  فّي، المتحابون للمتباذلين محبتي وحقت في للمتزاورين
 الفقراء األحباب فمحٌبة ، ا.ىػ3"والشهداء والصديقون النبيون بمكانهم يغبطهم

 القلوبً  صفاء من كالبدٌ  عليها، غبار ال الباب، ىذا نم كاجبة ٤تٌبة التجانيُت ىي
 كإف نفسك، كًرضىى فرحً  على الفقَتً  ذلك كًرضىى فرحً  تقديً  من كالبدٌ  تامِّا، صفاءن 
كتأخذ حذرؾ من إبليس من ىنا كمن ىناؾ، بل  ،يف كل ٟتظةك  الزائر، أنت كنت

صرتى أنت فقد ٍت، ىذا دل يبادرين بالسالـ كىذا دل يعٌظمٍت كدل ٭تًتم ;كقولك
فرعوفى زماًنكى يف ٟتظة، فالبد أف يكوف اإلنساف متيقظا، عبد جاء يسلم على 
إخوانو، فقط. كيف ىذا اللقاء تتالقى أيضا ْتور أمواج البواطن كأسرار الفقراء، كمن 
ٚتلتهم أىل ا٠تصوصية فيهم سواء كاف من ا١تقدمُت أك من غَتىم، فتتالطم ْتور 

م كأسرارىم ككاليتهم، فكلهم أكلياء، أنت كرل كىذا كرل كاآلخر كأمواج جباؿ علومه
ا كيف يكوف التعامل ىنا؟، فالغَتة ٢تا حدكد كتكوف كرل، ككل على حسب نيتو، إذن 

على حسب درجة كمعرفة اإلنساف، فاإلنساف ١تاذا يغار؟، فاحملب إذا كجد من ٯتدح 
كذل، األدرجة من الة كمن يعظم شيخا آخر غَت شيخو، تأتيو الغَتة، كىذه غَت 

، كىناؾ غَتة على ثانية يف الشيخ سيدم أٛتد التجاين الدرجة الكىناؾ غَتة من 

                                                           
2
 .معاذ عن والبٌهقً فً شعب اإلٌمان مكوالحا رانً فً الكبٌرطبوال دحمأل  

3
 .الصامت بن عبادة عن وللحاكم فً المستدرك رانً فً الكبٌرطبوال دحمأل  
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، كتتنوع الغَتة على حسب ، كىناؾ غَتة على حضرة اهلل حضرة رسوؿ اهلل 
ا١تقصد، فما ىو ا١تقصود؟، رٔتا ييقتحم مكركه يف سبيل نشر علم أك نشر دين أك 

فالغَتة أكالن ىنا حق على اإلنساف ا١تضيّْف، كحق على إصالح علم ا١تسلمُت، 
الفقراء يف العادل أٚتع ليأخذكا حذرىم من ىذه النقطة اليت ٯتكن أف يدخل إليهم 
منها إبليس، أال كىي مسألة ا١تشرب أك ا١تشارب، فإذا مدحوا فليمدحوا ا٠تلفاء مع 

ذكره كذكر  بعضهم البعض، فهل يعقل أف شيخك سيدم فالف كٖتبو كهتيم يف
، فهي أكصافو كيف ذكر ٤تاسنو كاليت أصلها من الشيخ سيدم أٛتد التجاين 

كال سيدم اٟتاج األحسن البعقيلي  ليست لك، كليست لسيدم ٤تمد بن فرج 
  كال حىت سيدم ٤تمد قمار فكلو من سيدم أٛتد التجاين ، مث كلو ،

 اؿ مراتبهم كأسرارىم ، كلكن للرج، مث كلو من عند اهلل من رسوؿ اهلل 
كأرضاىم، فكيف يعقل أنك ٖتب أف ٘تدح شيخك كشيوخك كتتمايل ّٔم حبا 
كىياما، كتعلم أف غَتؾ ٭تبوف كيعظموف أشياخهم مث ال تعطي ٢تم الفرصة حىت 

، كلكن ىذا يف حد ذاتو البد 4ٯتدحوىم، فأنت دل تزف بالقسطاس كدل توؼ الكيل
ا١تقصد العارل جدا، كإال فليس من السهل أف يتبُت فيو من درجة رفيعة يف الفهم يف 

اإلنساف دقائق األمور، كلو كاف ذلك بنية صاٟتة، كقد أرادكا أف يفرحوكم كيفرحونا، 
كيكوف ىذا الوجد كالتواجد بذكر ساداتنا الذين شرفهم اهلل ّٔم، ألف ساداهتم 

ىو خليفة إال أف يكوف سيدنا، ك  ساداتنا، فال يستطيع سيدم ٤تمد بن فرج 
، فهو كذلك سيدنا، فكل من كاف قبلنا فهو أفضل منا، ككل من كضع الشيخ 

حجرا يف اإلسالـ نقبل الًتاب الذم ٖتت قدميو، كىذا حقيقةن كليس لفظان، فال بد 
أف نفهم ىذا، كىذه آثارىم تدؿ عليهم، من فهم عميق كمعرفة باهلل كحب للطريقة 

 للغَت فيهم لو اٟتق يف ذلك لكي ال يلتفت كقواعد ٝتحة يتمسكوف ّٔا ككل كاحد
لنفسو شيخاف أك ثالثة، بل كاحد فقط،  االنساف ألنو إذا التفت ىلك، فال ٬تعل

                                                           
4
لَ  ْوُفواَوأَ }   ٌْ ر   َذلِكَ  اْلُمْسَتقٌِمِ  ِبالقِْسَطاسِ  َوِزُنواْ  ِكْلُتمْ  إِذا اْلَك ٌْ  اإلسراء سورة( 46{ )َتأِْوٌلا  َوأَْحَسنُ  َخ
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كلو مشربو كلو خليفتو  فإذا ما أخذ الطريقة مثال عن سيدم ٤تمد بن فرج 
قد  كلو تربيتو ألف اهلل  ،، فيحب ٚتيع الساداتسيدنا العركسي بن فرج 

وعا ك٪تطا خاصا يف الًتبية يف ذلك ا١تكاف، كغَته بعث لو ٪تطا آخر يف جعل لو ن
الًتبية، كلكن ا١تاء ماء كاحد، فكلما أخذؾ الوجد فإنو سيأخذه الوجد كذلك، 
كلكن كل على حسب أموره، فإذا كاف لإلنساف دائرة كاسعة يف الفهم كالذكؽ 

كينز٢تا منزلة طيبة، كيتخذ  ذه األمور،٢تفإنو البد أف يصرب  أف مقصوده عاؿو كيعلم 
ألخيو عذرا كمائة عذر كألف عذر، كال يتغَت، مدحنا أسيادنا، مدحنا شيوخنا، 
مدحنا من ىم أكرب منا سنا، مدحنا أناسا خدموا دين اإلسالـ، مدحنا أناسا 

، كما ىو مقصودنا؟، خدموا الطريقة كما أدراؾ، كمدحنا عارفُت باهلل تعاذل 
 أدراؾ، كما ا١تدائح ٝتعنا البعض، بعضنا على كتعٌرفنا اهلل، لسبي يف زيارة ذىبنا

 كزدنا نور، على نورا كزادت البواطن، تطٌهرت ، اهلل إالٌ  يعلمها ال أنواره  كتنزلت
اإلكراـ، كلكن دل ٯتدحوا أشياخنا،  بغاية معنا قاموا إذف أكلنا، نشطنا، فرحنا، ٤تٌبة،

أنا أقرأ العلم الذم أعطاؾ اهلل، كأعظمك، فال بأس بذلك، كلكن ما الذم بيننا؟، ف
كأنت كذلك ال ٗتبأ العلم الذم أعطاين اهلل، فالبد أنك تقرأه كتوزعو كتعظمو، 
فتجد أف ا١تاء ماء كاحد، كأنت تضيف رل كأنا أضيف لك، علما كعمال، فلو 
سبقتك مثال بالعلم فرٔتا تسبقٍت أنت بالعمل، كغدا رٔتا تسبقٍت أنت بالعلم كلكن 
ترل يٌف نظرة فتجدين قد سبقتك بالعمل كاٟتاؿ، فتأخذ مٍت نظرة فقط توصلك إذل 
ا١تعرفة باهلل تعاذل يف ٟتظة من الزمن، كرٔتا أنا كذلك، كىكذا التكامل، كا١تهم أف ال 
يكوف اإلنساف آلة، كأف ال يدؿ اإلنساف على مشرب معُت، فهل ٨تن كبعقيليُت 

على مشرب معٌُت؟، ال ندؿ على  ندؿ على مشرب بالذات؟، كىل نشتغل
مشرب، كإ٪تا نتقيد ٔتشرب علما كطريقة كعمال، كذلك ىو دستورنا يف كسط 
الطريقة، فمشربنا فيو خصوصيتو كفيو تربيتو كفيو أذكاقو كفيو مواجيده كفيو أسراره، ال 
إشكاؿ يف ذلك، كلكن إذا خرجنا منو فال نتقن غَته، إذنا فاإلنساف إذا سار يف 
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 آخره، إذل كعمال، كعلما بركة منهم استمددنا إخواننا، زرنا٧تد أننا نحو، ىذا ال
 األٌمة، ّٔذه للنهوض مستقبليِّا برنا٣تنا معنا كضعنا مٌث بعد غد بيننا، احملٌبة كغدا زادت

 ال اإلسالـ، أٌمة يف ٤ًتٍوىره  أٌّنم إذل ينتبهوف عندىم ال اٞتذب قٌوة من الفقراء ألفٌ 
 الواحد أف إذل ينتبهوف ال كعمال، علما الصحيح الٌدين ٭تملوف مأّنٌ  إذل ينتبهوف

 ، اهلل من بتوفيق يـو كلٌ    اهلل كيستغفر ، النيبٌ  على يصلي حُت منهم
اهلل، كانظركا إذل  رسوؿ ٤تٌمد اهلل إالٌ  إلو ال أٌمة عن كبَتا ٛتال ٭تمل أنٌو فليعلم

لكثَت كيعفو عن  يغفر اهلل  5األحاديث الكثَتة اليت فيها أنو بسبب رجل صاحل
الذم يقوموف بو، ، فالفقراء من قوة التجريد عندىم ال ينتبهوف إذل ىذا الدكر 6كثَت

ف قائموف بدكر عظيم كىو أّنم يربٌدكف اٟتضرة اإل٢تية حُت يكوف و يفالفقراء التجان
حا كمساء كىم افيهٌم بأىل قرية كيهم أف يهلكهم فينظر إليو صب غضب اهلل 

اإلطعاـ كاإلنفاؽ كالتحابب يف اهلل كالذكر مع كف ال إلو إال اهلل قوال كعمال يذكر 
فيصرؼ عن تلك البلداف العذاب الذم كاف ٤تتما،  كالصالة على رسوؿ اهلل 

 أَْيِدي َكَسَبتْ  ِبَما َواْلَبْحرِ  اْلبَ رّْ  ِفي اْلَفَسادُ  َظَهرَ }ٔتاذا؟، ٔتا فعلت أيدم الناس، 
، فالفقراء قائموف ٓتدمة كربل، كإذا اٖتد الفقراء ىذا االٖتاد كىو الرـك ةسور ( 54){ النَّاسِ 

كعرفوا قيمتهم فردا فردا  كنبذ التعصب ١تذىب ما أك ١تشرب خاص اٖتاد احملبة
نوف أجياال كعرفوا أنو مجموعة كعرفوا أّنم يف برنامج كبَت للمستقبل كأّنم يكوٌ كك 

كيطعموف الطعاـ  الناس على اهلل  ٬تب عليهم أف يبنوا زكايا كربل ك٬تمعوا
يصَتكف أٯتة كأٯتة خطباء كيكٌونوف أكالدا صغارا بتحفيظهم سنوف الناس الذم كيكوٌ 

كالذم فيو التسامح، يكونوف  يوسطوية ا١تطهرة كيعلموّنم الدين الالقرآف كالسنة النب
ود، بذلك قد قاموا ٓتدمة عظيمة جدا، كلكن ىذا ال يتأتى إال إذا تظافرت اٞته

فانظركا رٛتكم اهلل ما ىو ا١تقصود من ىذا التحابب، كىو شد أزر بعضنا البعض 

                                                           
5
 .عمر ابن عن رانً فً الكبٌرطبال السٌوطً تخرٌج  "البلء جٌرانه من بٌت أهل مائة عن الصالح بالمسلم لٌدفع هللا إن"  

6
ن مأََصاَبكُ  َوَما}   ِصٌَبة   مِّ ِدٌُكمْ  َكَسَبتْ  َفبَِما مُّ ٌْ ْعفُو أَ ٌَ  الشورى سورة( 49{ )َكثٌِر   َعن َو
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عمال كعلما كىو أف نتقٌول يف خدمة دين اهلل كيف خدمة األحباب، كإذا ظهر ىذا 
ا١تقصد فإف البعض إذا أخطأ يف حقك أك دل ينتبو إذل نقطة معينة فيكوف منك أنت 

ىاف عليو ما كجد، فاليـو كتب الشيخ العقل، فال إشكاؿ، كمن عرؼ ما قصد 
مبثوثة يف العادل كلو، خدمةن ١تن؟، ىل ذلك خدمةن للمشرب   البعقيلي

؟، دنانَت كذىب البعقيلي؟، ماذا سنحمل لسيدم اٟتاج األحسن البعقيلي 
قد أٛتل لو يف بعض األحياف ىدية  كفضة، كحىت سيدم ٤تمد الكبَت البعقيلي 

رٔتا أٛتل بعض الغالؿ غَت أك أف أٛتل معي شيئا، كيف بعض األحياف أنسى 
، فماذا ٨تمل ٢تذا ا١تشرب البعقيلي، كسيدم اٟتاج أنسىأك رٔتا  ا١توجودة يف ا١تغرب

األحسن قد ربح كىو يف دار اٟتق، فنحن ال نرفع راية البعقيلي كال ٨تب أف نظهر 
ذلك العلم ٔتظهر البعقيلي، فنحن أناس ضعاؼ، كلكن ذلك السر ك  -حاشى هلل-

كما دل يقلو سيدم اٟتاج  فيو صالح األمة، فما دل يقلو سيدم ٤تمد بن فرج 
، فسيدم ٤تمد بن على صيغة معينة قالو سيدم اٟتاج األحسن  التماسيٍت 

 ٣تاؿ للعب يف ىذا، فانظركا الناس الذين صلينا قالو بصيغة أخرل كال فرج 
بينكم فكأننا صلينا بُت صحابة  معهم، إذ دل أكن أمزح حُت قلت ٢تم; صلينا

، فالتجريد كالصدؽ كالصمت كا٢تدكء كاحملافظة على الصلوات ىو ما رسوؿ اهلل 
أحسستو يف قلوب ىؤالء الناس، كىي مسألة عجيبة كليست ببسيطة، كال تكوف إال 

، رجاؿ ٕتد ، كبربكة الشيخ سيدم أٛتد التجاين بربكة سيدم ٤تمد بن فرج 
كضع ٫تتو ككٌجو نفسو ككلو هلل خالصا، فظهر سر ذلك  الواحد منهم قد

اإلخالص، كىو ما يتحدثوف عنو بقو٢تم العقيدة، فما ىي العقيدة؟، ىم إ٪تا 
نسأؿ اهلل أف يثبتنا على العقيدة كال  ;، فيقولوفيتحدثوف عن التوحيد ا٠تاص، 

وف كما قلنا عن نريد إال تقصَت ا٢تمة كال ٨تب االلتفات، كىم يف اٟتقيقة إ٪تا يتحدث
التوحيد ا٠تاص الذم ىو من أعلى ا١تقامات يف الدين كيف الطريقة التجانية كٕتدكف 
تفسَته يف كتاب اٞتواىر كغَته، كىذا ما نراه كال فخر، نعوذ باهلل من كلمة أنا، فإذا 
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عرفنا أف ىذا فيو إعانة لبعضنا البعض كبناء الزكايا كييبعث بالناس ليتعلموا كيدرسوا 
، فقد أقاموا مثال يوما علميا يف ا١تغرب عن الشيخ لم ككتب الشيخ البعقيلي الع

كحضر فيو دكاترة من اٞتامعة احملمدية بالدار البيضاء، كقد ذىلوا فيو  البعقيلي 
أٯتا ذىوؿ لكوف ىذا الرجل الذم كاف بينهم أصلو من سوس كىم الزالوا يقولوف  

ىذا ما كتبو م دل يكتبوا شيئا أماـ ىك كتب سيدم فالف كذا كسيدم فالف كذا، 
الرجل النابغة الذم يعد فلتة من فلتات الزماف كىو ٕتاين ٮتدـ الطريقة التجانية، 
فهذا شرؼ لنا، فإذا كاف األحباب يف تطاكين ٢تم ىذا الصفاء قبلونا ك٨تن لنا ىذا 

د ، كقنكوف قد قمنا ٓتدمة كربل هلل ف، الصفاء قبلناىم بنفس التحابب هلل 
كأعطوىا ألناس أصحاب إجازات كأصحاب علـو  كتب الشيخ البعقيلي   قرأكا

عالية، فماذا نكوف قد فعلنا؟، نكوف قد بثثنا دين اإلسالـ ال غَت، كشيخي سيدم 
كال فخر ككٌل الفخر بربكتو ٝتعتو مباشرة منو إرٌل يقوؿ; "ليس  ٤تمد القمارم 

التجاين"، فهو نور اهلل كا١تقصود فيو  ىناؾ شيخ بعقيلي، إ٪تا ىو الشيخ سيدم أٛتد
خدمة ا١تؤمنُت كخدمة الناس، فإذا عرؼ اإلنساف ىذا فإف الغَتة تنقلب ٤تبة، 

ال نستطيع ك٧تمع ٚتيع مشائخنا يف قلبنا ك٨تاكؿ أف ٧تتهد كمسؤكلُت عن ىذا، ف
، بل ٨تن مسؤكلوف  مثال نصَت ٦تن يطَت يف ا٢تواءأف ف إذل أف نقوؿ ٨تن غَت مسؤكلو 

يف زماننا، فلو أعطانا دينارا أك اثنُت نتصرؼ بذلك، كلو  كلنا ٔتا أعطانا ربنا 
ىو الذم يقود األمور، ك٨تن  أعطانا قليال من علم كذلك، كاٟتمد هلل، فاهلل 

ده كاقفا كما ينبغي فال يقوؿ; تعبت، نكوف جاىزين كعندما ٖتُت الساعة ٕت٧تتهد ك 
كبَت يف السن عمره ستوف عاما إذل من لديو   أك أريد أف أرتاح، كىذا للجميع من

إذل من ٭تس جسده قد انتهى كدل يعد فيو شيء  -عافاكم اهلل–مرض السكرم 
كمع ذلك يقف معك كيتبسم يف كجهك كٮتدمك، فماذا تريد أكثر من ىذا، فكل 

، كمن عرؼ ما قصد ىاف علو ، كاٞتميع ٨تمل نفس اٟتملكاحد كما أعطاه ربو 
عرؼ اإلنساف مقصده تصَت كل ىذه األمور ثانوية بل كأكثر من ما كجد، فإذا 
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ذلك تصَت أمورا جانبية، كىنا تكوف الرجولية حقا، فمن قدر أف يدع مشاكل 
كمسائل ا١تشارب جانبا كيضعها على ا٢تامش يسمى رجال، ألنو مصلح قد تغلب 

األعظم  ، كخلقوعلى إبليس نفسو كإبليس أحبابو كألنو قاـ بأخالؽ رسوؿ اهلل 
 عمن واعفُ  َحَرَمكَ  من وأْعطِ  َقطََعكَ  َمن ِصلْ ، "7"تأديبي فأحسن ربي أدبني"

ما معٌت بعقيلي؟، ال ك بل كيستطيع الناس أف يقولوا "ىؤالء بعقيليوف"،  ظََلَمَك"
! بل كيقدمونو على الشيخ سيدم يعرفوف إال سيدم اٟتاج األحسن البعقيلي 

! كال يعرفوف سيدم دم اٟتاج علي التماسيٍت ! كال يعرفوف سيأٛتد التجاين 
لديهم  معرفة!، فهكذا توحي الشياطُت إذل بعض الناس الذين ال ٤تمد بن فرج 

فًتاه غضبانا ألف فالنا البعقيلي دل يفش السالـ بينهما، كما ذلك إال من فعل 
 الشيطاف، فال نًتؾ األمر على ما ىو عليو كنظل نشاىد ا١توقف يف صمت بل ٪تر

الصحيح فسَتكا  صارت باإلذف كخاصة كأف األمور" صل من قطعكإذل مرحلة "
; "ما جئت ألتكلم بل بسم اهلل ك٨تن معكم، كقد قلت لسيدم مصطفى 

جئت مستمعا لكم، فال أتكلم إال بإذنكم كإف كاف ال حاجة رل بالكالـ أصال بل 
لقوة كلكن ٬تب راكم كألٝتعكم فقط"، فالبد لإلنساف أف تكوف لو ىذه األجئت 

أف تكوف قوة صادقة، فال يغضب إذا دل يعطوه الكلمة بل اترؾ األحباب ىم الذين 
، فلو أرادكا منك أف تقوؿ كلمة بأمور صادقة فال بأس بذلك، كىل يتكلموف 

أف ما عندم أكثر ٦تا لديهم؟، نعم لدم أكثر ٦تا لديهم كىم لديهم أكثر ٦تا لدم، 
كاحد من مدائحهم يكفينا كيغنينا عن كل شيء منذ  رضي اهلل عنهم ٚتيعا، فبيت

خركجنا إذل رجوعنا، فنعود إذل أىلنا قائلُت; قد قرأنا بيتا من الشعر ككفى، ألنو 
يضعك يف الدرجة التاسعة من ا١تعرفة باهلل تعاذل، كىذا كالـ ال ريب فيو، كقد قا٢تا 

ق كليس فيو الزيادة ا١تٌداح، قاؿ; ىذا كالـ موثق مطبوع بطابع صحيح كبطابع اٟت
أعطاه اهلل  ، فالشيخ سيدم أٛتد التجاين كال النقصاف، ككالمو صحيح 
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د، فهذا بالعلم كىذا بالصدؽ، مث انظر إذل التنوع، كمىت ننظر إليو  د كٯتيً مً القوة ليي 
، فال ٬توز إف كنا ٥تتلفُت يف الذكؽ كيف درجات الفهم أف ؟كتنوع ال كاختالؼ

، ككل كاحد فيكم كهلل اٟتمد إال نصَت يف نزاع، فكل  كاحد إال كلو مقاـ معلـو
ستسقى الغماـ بوجهو، فهذه نيتنا، مع الدعاء الصاحل منهم ٚتيعا كخاصة الكبار كيي 

يف السن، فمنهم من لو سبعوف عاما كليس لو إال صالة الفاتح كال يرل إال ا١توت 
على ٭تبو، ف ف اهلل مث يدعو لك دعوة ٘تزؽ الدنيا بأسرىا، كىذا أمر اهلل، أل

يراه تنوعا كغٌت، فهذا ٦تا يغنينا كيثبتنا كإ٪تا عوض أف يراه اختالفا كتصادما اإلنساف 
كيزيدنا عزا كشرفا، فأتشرؼ بأف رل إخوانا يف تطاكين يف اٞتنوب التونسي، فسَتكا 

س كانظركا ماذا كتبوا كماذا عملوا كما بنوا من زكايا، كحُت يكوف لنا ملتقى يف تون
نطلب من سيدم فالف أف ٯتدنا ٓتمس من ا١تادحُت مع عاًلمىُت أك ثالثة لتكوف 
ضركف لينٌوركا لك  الكلمات العلمية يف موضوع ٤تدد، فًتل الناس يف شغل دائم ك٭تى
كجهك، أنٌور ّٔم كجهي فهم عزنا كشرفنا، فالتنوٌع إ٪تا ىو بإبراز الطاقات كتسريح 

اهلل خَتا كتعلموا العلم كسَتكا على بركة اهلل  الطاقات ا١تعطلة، فاكتبوا جازاكم
كخاصة كأف ا٠تطوط العريضة موجودة كمعركفة كهلل اٟتمد فاعلموا فا١تهم أف نكوف 
ٚتيعا يدا كاحدة بالنظاـ، فالتنوع ليس خالفا كال اختالفا إ٪تا ىو غٌت كاتساع 

و حبييب الدائرة كىو شرفنا، فما ذاؾ إال أخي كىو ٕتاين، كىو حبيب اهلل فه
ستند إليو  ، فماذا تريد أكثر من ىذا؟، بل كأى كصديقي كصاحيب كمارل ىو مالو

كيفما أشاء، اللهم لك اٟتمد، كانظركا األحاديث النبوية الشريفة، ا١تسلم قوم 
، كالرجل كثَت كقوم بأصحابو ال بنفسو، فإذا انتحينا ىذا ا١تنحى 8بأخيو ا١تسلم

م إبالغ من دل يسمع ىذا العلم مع خصوصيات ك٨تن يف منهاج الدعوة إذل اهلل أ
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الًتبية فيو فنكوف بذلك قد قمنا ٓتدمة كبَتة جدا لألجياؿ القادمة، كبالنسبة ألىل 
تطاكين فقد مدحونا مدحا عظيما، كسأخربكم كيف مدحونا مدحا أكرب ٦تا مدحوا 

ك٭تق ٢تم أف ٯتدحوا، فكيف مدحنا ىؤالء الرجاؿ؟،  بو سيدم ٤تمد بن فرج 
بأف أحبونا هلل تعاذل كفرحوا بنا فرحا هلل فوؽ الطاقة، كذلك الفرح أكرب مدح لنا 

كٚتيع مشائخنا، كيف ذلك  كسيدم اٟتاج األحسن  كلسيدم اٟتاج القمار 
اعًتاؼ بكم فهم ٭تبونكم كيقدركنكم كيعظمونكم ك٭تًتموف مشربكم بل ك٭تًتموف 

تم على رؤكسنا من فوؽ، كىذا أكرب طريقتكم يف الًتبية كيقولوف لكم يا ساديت أن
احًتاـ منا إليهم فتلك مرتبتهم، كا١تراد منو أّنم أناس ينصفوف األحباب، كتلك 
مرتبة تسجل يف حقهم، كىذا حق، إذنا ماذا بقي؟، بقي إبليس لعنو اهلل، ٩ترجو 
خارج دائرتنا على بركة اهلل كيف كل ٟتظة، كإياكم ك٤تبة األحباب، مث مىت تكوف 

إذا قاؿ لك بعضهم; شيخك ليس بعارؼ، يكوف لك اٟتق يف الغَتة، إال ة؟، الغَت 
أك دخل بك باب تفضيل شخص على شخص يكوف قد دخل يف اٞتهل، حينها 
يكوف لك اٟتق أف تغار كتتكلم، كأما إذا دل يفعل ىذا فقد عظمنا كعظم شيوخنا، 

أحبونا بسر نور باطٍت ك٨تن ٔتا دخلنا عليهم؟، بنور شيوخنا، كىم ٔتا أحبونا؟، قد 
يركنو فينا، ألنو مفتوح عليهم كأنتم مفتوح عليكم أيضا، فهم إ٪تا يركف السر الباطٍت 

فيكم، فَتكف سر السند كىو سر صحيح،  الذم أكدعو سيدم اٟتاج القمار 
فحُت يأيت أحدىم لزاكية باب ا٠تضراء ليحضر الذكر معنا ٭تس بشيء ينٌبض يف 

عليهم رضي اهلل عنهم، إذنا فقد عظمونا ٘تاـ التعظيم ك٘تاـ قلبو فقط، فهم مفتوح 
االحًتاـ، كىنا تظهر أ٫تية العلم، فتفضيل شيخ على شيخ مسألة خطَتة جدا، كقد 

مباشرة مٍت إليو كقد اتسعت عيناه بشدة; حذار  قا٢تا رل سيدم اٟتاج القمار 
يدم اٟتاج علي أفضل من س أف يأيت يـو تقولوف فيو أف سيدم اٟتاج األحسن 

أفضل من فالف فإف يف ذلك خطرا   أك أف سيدم اٟتاج األحسن  التماسيٍت 
كبَتا، كلذلك أقو٢تا لكم، عليكم أف تكونوا يف باب مسؤكلية علم دكف تفضيل 
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ىو  شخص على شخص، فكلهم على العُت كالرأس، فسيدم اٟتاج األحسن 
هم بنفس التعظيم، رضي اهلل تراب أرجلٖتت صاحب مشربنا، كٚتيع ا٠تلفاء ٨تن 

عنهم، كىذا يكوف حقيقة، كلكن قد يدخل بعضهم يف ىذا التفضيل يف بعض 
األماكن فيقوؿ; ال عليك ٔتشرب سيدم فالف كتعاؿ إذل مشربنا فالسر عندنا، 

، كقو٢تم; كىذه قد الحظتها عند بعض ا١تنتسبُت ١تشرب سيدم إبراىيم انياس 
السر ك٨تن أصحاب الدعوة ا١تستجابة، فمن  ٨تن أصحاب الفيضة ك٨تن أصحاب

قاؿ ىذا دخل يف ّناية اٞتهل كٮتاؼ على نفسو من األحباب، كحاشى هلل أف 
قد قاؿ شيئا من ىذا، كحاشى هلل أف يكوف سيدم  يكوف سيدم إبراىيم انياس 

قد قاؿ شيئا من ىذا، كحاشى هلل أف يكوف سيدم اٟتاج علي  اٟتاج األحسن 
د قاؿ شيئا من ىذا، كحاشى هلل أف يكوف سيدم ٤تمد بن فرج ق التماسيٍت 
   قد قاؿ شيئا من ىذا، فهم أناس ال يعرفوف إال اهلل كرسولو، كىم أناس موتى

، فكلهم كخاصة الشيوخ كبار السن تراه كما ترل سيدنا أبا بكرا الصديق 
ونوف ككأنك ترل ميتا ٯتشي على كجو األرض، كلكن بعض الفقراء كاألحباب يك

سببا يف بعض ا١تشاكل، كلذا املؤكا أكقاتكم بالعلم ألف العلم ىو الذم يرفع اٞتهل 
كيوضح األمور، كلنكمل اٞتواب عن السؤاؿ، فالغَتة ال يكوف لك اٟتق فيها إال إذا 
جاءؾ أحدىم قائال; دع عنك شيخك كأنا أعطيك شيخا جديدا، حينها ٯتكنك 

العادل اٞتليل  ٤تمد أٛتد الكنسوسي  أف تغار، كىذا ما فٌصلو سيدنا سيدم
 طريق في تكلم من على الرد في المسكت الجوابالرباين القطب يف كتابو "

. 9مسألة األفضلية ككضحها كما ينبغي "، فقد طرح تثبت بل التجاني اإلمام
كيف اٟتقيقة فاإلخواف قد فرحوا بنا فرحا كبَتا كأكرمونا إكراما كبَتا، فيحق لنا ك٭تق 

ال نقوؿ  م أف نعظمهم كأف ٨تًـت ٢تم ىذا األمر، كإف شاء اهلل بتيسَت منو ٢ت
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نكافئهم أك نرد اٞتميل كلكن نفرح ّٔم كما فرحوا بنا، فهذا اٞتواب على السؤاؿ 
 ِصلْ ; "األكؿ كىو احًتاـ الفقراء عامة كاحًتاـ ا١تشايخ كالغَتة هلل، كنتمها بقولو 

 .10"ظََلَمكَ  عمن واعفُ  َحَرَمكَ  من وأْعطِ  َقطََعكَ  َمن

فقَت; السؤاؿ الثاين; ما ىو سبب كثرة ا١تقدمُت يف ىذه ا١تنطقة )أم 
 تطاكين(؟

أف ندع االنتقاد أكؿ ما نفعلو فإف البياف; حىت ال ننحى منحنى انتقادينا، 
تقاد من لساننا كقبل ذلك ننزعو من أفكارنا، فالفكر كالقلب البد جانبا، فننزع االن

ينتقد بل ينظر إذل ا٠تلق كيعظمهم كيف ما كانوا عليو، كىذه قاعدة، أكال أف ال 
 فاىتم بنفسي، 

 لِنَ ْفِس                  ي أَْبِك                  ي َلْس                  ُت أَْبِك                  ي ِلغَْيرَِى                  ا
  

 11لِنَ ْفِس            ي ِف            ي نَ ْفِس            ي َع            ِن النَّ            اِس َ             اِ لُ 
  

كىذا أكؿ ما يفعلو اإلنساف كخاصة يف الزكايا، ألف ىذا أصعب كأخطر أمر، 
ة فمهما كانت الناس اليت فيها كقلت ١تاذا ىذا مستقيم كىذا غَت فإذا دخلت لزاكي

مستقيم كىذا ال يعرؼ كىذا يتدخل يف شؤكف غَته، فذاؾ ىو االنتقاد القليب كىو  
ر، فافهموا ىذا جازاكم اهلل خَتا، ثانيا، بالنسبة للمقدمُت، فالتقدي معطى كلو ضر 
عض ا١تناطق كعلى حسب ا١تربُت في بفتاريخ،  كلو شركط كلو أىلية كلو من اهلل 
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  النبً عن الجهنً عامر بن عقبة حدٌث«  الشامٌٌن مسند«  أحمد مسند  

 عامر بن عقبة عن اللخمً مجاهد بن فروة عن الخثعمً الرحمن عبد بن أسٌد عن عٌاش ابن حدثنا محمد بن حسٌن حدثنا :::57

 ظلمك عمن واعف حرمك من وأعط قطعك من صل عامر بن عقبة ٌا لً فقال  هللا رسول لقٌت قال
11

ْفسِ  إِْجَهادِ : َبابُ «  الدنٌا أبً البن النفس محاسبة    الراَحِة ٌوَم الَمَعاِد: َطلَبَ  األَْعَمالِ  ِفً النَّ

َثِنً( مقطوع حدٌث) 596: الحدٌث رقم دُ  َحدَّ ِن، ْبنُ  ُمَحمَّ ٌْ ٌَّا َعنْ  اْلُحَس تِ  َتَعَبْدتُ : " َرُجل   َقالَ : َقالَ  َخالٍِد، أَِبً ْبنِ  َزَكِر ٌْ : َسِمْعُتهُ  ِشْعرٍ  ِبَب

ِرَها أَْبِكً لَْستُ  أَْبِكً لَِنْفِسً ٌْ  ". َشاِغلُ  النَّاسِ  َعنِ  َنْفِسً فًِ لَِنْفِسً لَِغ
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اعتبار األىلية يكوف على حسب ا١تنطقة كعلى حسب ا٠تليفة إف يف تلك ا١تنطقة ف
يكوف فيها ا١تقدـ أكال ففمنهم مناطق تكوف فيها األمية ككثَت من الناس ال يصلوف 

ىو االنساف الذم ٬تمع الناس كالذم ٭تًتمو الناس كيعظمونو كيتبعونو كيكوف لو 
جتماعية كيكوف لو من الفقو كمن معرفة الطريق ما ٯتكنو من إرشاد الفقراء منزلة ا

ا١تناطق يف تطاكين متباعدة عن بعضها إف كال ٬تب أف يكوف بشرطو عا١تا، مث 
مور، ىو قائم بالزاكية كاال اختلطت األالبعض فالبد لكل زاكية أف يكوف فيها من 

سب اٞتنوب كعلى حسب الًتكيبة فهذا للتنظيم، فهذا النوع من ا١تقدمُت على ح
االجتماعية للفقراء رٔتا يتماشى معهم أف يكوف يف كل مكاف مقدـ يكوف مهتما 
بالزاكية كناظرا عليها كرٔتا يأذف يف الورد كرٔتا يكوف يف بعض األحياف تقدٯتا شرفيا 
فلو التقدي يف حد نفسو كلو ذلك ا١تقاـ كلكنو ٬تمع الفقراء فقط، فإذا دخلوا 

ريقة يكوف ا١تقدـ ا١تشرؼ على ا١تنطقة بأسرىا ىو الذم يلقن، كيف مشارب الط
أخرل كيف أماكن أخرل، ال يأذف يف التقدي حىت يستخرج عصارة من عصارات 

عند سيدم اٟتاج كما ىو اٟتاؿ  كىذا منهج تكوف فيو األىلية صعبةالعلماء 
كتعج باألكلياء كتعج ألف الدار البيضاء كا١تغرب عموما تعج بالعلماء  األحسن 

قدمُت أيضا، فتكوف لو فرصة أكرب لالختيار، فيختار مث ٮتتار كال يقدمو إال إذا با١ت
كٌملو يف الظاىر كالباطن كصار من العلماء، كيف مناطق أخرل تكوف األىلية 
موٌسعة قليال على حسب الزماف كعلى حسب ا١تكاف، فرٔتا يكوف مقدما كخليفة 

َت حافظ للقرآف كامال أك غَت متمكن من الفقو كلو، فهذا فتح كمربيا كرٔتا ٕتده غ
فيضعوف فيو سرىم مصلحة لتلك البالد، كىذا األمر معموؿ بو، كلكن  من اهلل 

كهلل اٟتمد فكما رأينا مقدمُت كثَتين فقد رأينا فقراء كثَتين فال شك يف كوّنم يف 
كلًنػىقيل أّنا عركش  ،تطاكين كنواحيها يكوف عددىم باآلالؼ، عائالت بأسرىا

يف الطريقة، فقد رأينا بعضهم كا١تقدـ سيدم علي برغم تقدمو قد دخلت بأسرىا 
يف السن كبرغم كقاره كىيئتو ٭تمل اإلناء ليغسل الفقراء أيديهم فيو كيقدـ ا٠تبز 
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اٞتلوس لرفض، برغم تقدمو يف  ومن أىل اهلل، كلو طلبتى منفهو كىذا أمر عظيم، 
تجردكف ال يضرىم التقدي كهلل اٟتمد، كال يتنازعوف على السن، فهم أناس م

ًتأس كًتأس بعضهم يف أماكن أخرل، فهذا ياألماكن، كدل نر سيدم مصطفى 
ا١تستول ا١تعريف كا١تستول التجريدم كالصدؽ يف تبليغ األمانة ال يضر كإ٪تا األمر 

للمقدـ أىلية   منٌظم كهلل اٟتمد، ىكذا رأيناه، كلكن يف أماكن أخرل ٬تب أف تكوف
كربل كىو ا١تسؤكؿ عن الزاكية كيلقن الورد كيلقن سر الطريقة كيلقن فقو الطريقة 
كفقو العبادات كلو باع يف فقو ا١تعامالت كغَته فالبد أف تكوف لو درجة يف ىذه 

 األىلية ا٠تاصة حقيقة، كاهلل أعلم، فهذا ما بدا للعبد الضعيف.

 فقَت; لو ٖتدثنا عن التوحيد ا٠تاص

البياف; التوحيد ا٠تاص من أصعب األمور، فال نستطيع أف نتوسع فيو اآلف، 
كلكن أحاكؿ أف أفسر لك ما أحسو العبد الضعيف حىت قلت أنو التوحيد ا٠تاص، 

أف يثبتهم كأف يثبتنا ٚتيعا على  فالفقراء يف تطاكين دائما ما يطلبوف من اهلل 
طلبوف من اهلل أف يسًتىم كأف يأخذ العقيدة، ما ىي العقيدة؟، العقيدة ىي أّنم ي

لشيخ التجاين كحده بيدىم كأف ٯتيتهم على الطريقة التجانية كأف ٯتيتهم على ٤تبة ا
 ح;ككما قاؿ ا١تاد 

 دْ ِم         ي حْ يدِ ِس          فْ رّْ َص         تْ ي مِ اللّْ         
  

 دْ ِع                          نْ  وْ لَ ْض                          ي فَ ِف                          
   

 دْ َح          فْ رِ ْع         ا ن َ َم          هْ ي         رَ  ِ  نْ ِم         وْ 
  

 دْ ِم         ي حْ يدِ ِس          فْ رّْ َص         تْ ي مِ اللّْ         
   

"كمن غَته ما نعرؼ حد" ىي ركح كسر الطريقة التجانية كىو باب عظيم 
كال ييسًلك يف الطريقة التجانية أم ال  يسمى باب تقصَت ا٢تمة على الشيخ 
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إال من ىذا الباب، كىو باب ٤تبة كتقصَت ا٢تمة على  يوصل إذل حضرة اهلل 
من ىذه  -أكرمو اهلل–ر إ٪تا خسف، ككل من دل يربح يف الطريقة التجانية الشيخ 

كحده، ك٣ترد االلتفات  النقطة، أم أنو دل يقٌصر ٫تتو على سيدم أٛتد التجاين 
 ىو نقص كبَت يف الًتبية، كىذا ما رأيناه فيهم عن سيدم أٛتد التجاين 

 

 الل         ي متص         رف س         يدي حم         د
 

  ي         ره م         ا نع         رف ح         د م         نو 
   

سلوكهم كيف أنفاسهم، ح فقط بل ٨تن نراه يف كلكن ليس ىذا ما قالو ا١تاد 
فهذا ما برز لنا يف أنفاسهم كىو ما أعطاىم سر الطريقة كجعلهم يظهركف بالفتح 

جعلو  كسيدم اٟتاج األحسن  األكرب الذم عندىم، كسيدم اٟتاج القمار 
ال ٭تب لك قراءة كتب  من أكرب شركط الطريقة، كسيدم اٟتاج القمار 

 كقد كاف الفقَت سيدم التٌليلي  ،التصوؼ، ككذلك سيدم اٟتاج األحسن 
كىو عادل من علماء جامع الزيتونة كمتقدـ يف السن كيقرأ جواىر ا١تعاين يف الزاكية، 

٦تا ىو معناه;  إذل أف كصل إذل موضع يقوؿ فيو سيدم اٟتاج علي حراـز 
 "، فغضب سيدم اٟتاج القمار نَ َفَعَنا الل بهم"سيدم فالف كسيدم فالف 

يستطيع أف يقوؿ  ، فسيدم اٟتاج علي حراـز نَ فِّْع الل بهمل; كقاؿ لو; "قي 
، ك٨تن ال نَ َفَعَنا الل بهم لألكلياء الذم سبقوا زماف سيدم أٛتد التجاين 

نستطيع أف نقوؿ ذلك"، كمن يومها حرمو قراءة الكتاب يف الزاكية، كسيدم اٟتاج 
كن ذلك أمر اهلل، ، كلصعب كشجاع، كسيدم التٌليلي لو مقامو  القمار 

 ليلتها مشغوؿ الباؿ كابنو سيدم خالد  كقد ظل سيدم اٟتاج القمار 
، "أخشى على الفقراء أف يقع ٢تم االلتفات"؟، فيقوؿ لو; الذم حصليسألو; ما 

ٮتشى على الفقراء أف  كمن الغد ألقى عليهم درسا يف ا١توضوع ذاتو، فقد كاف 
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أك سيدم البسطامي مث يقولوا لعل سيدم أٛتد  يقع ٢تم االلتفات إذل سيدم اٞتنيد
 ليس لو مثل ما ٢تم، كحُت ألقى عليهم الدرس، قاـ على ركبتو  التجاين 

كقاؿ للفقراء; اآلف كيف ىذه الزاكية بالذات ىناؾ من ٚتلة الفقراء اٟتاضرين من 
ا، يقظة كلو كذا ككذا من الكرامات، كىو يعٍت نفسو جهار  يتقابل مع رسوؿ اهلل 

كالفقراء يرتعدكف من قولو، ١تاذا؟، ألف ىذا ىو التوحيد ا٠تاص، كمن ٚتلتو أف ال 
فال تلتفت ٯتينا  كمن ٚتلتو أنك إف اٗتذت الشيخ التجاين  تعرؼ إال اهلل 

كال مشاال كأف تكوف نيتو فيو مليارا يف ا١تائة أف كل علومو ىي علـو صحيحة كىذا 
 يف تطاكين ، ك٢تذا قاؿ ساداتنا ىو اٟتق، 

  ي                                  ره م                                  ا نع                                  رف ح                                  دم                                 ن و 
   

 كذلك ىو ذكؽ التوحيد ا٠تاص.
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بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ـ3143ىػ ا١توافق لػديسمرب  4545تونس العاصمة صفر 

 

 هـ4545س َفين َصاِوَطَت ِةاَزَيعلى ِش اٌتيَقِلِعَت  
 

 ال يقولوف األكلياء كمدح رسوؿ اهلل  12ف; بعض الذين ال ٭تبوف مدحالبيا
باستعماؿ الربدة كا٢تمزية بينما ٫تا من أعظم ما كتب يف اإلسالـ ففيهما تبويب 
كتنظيم للسنة النبوية الشريفة، كىذا ليكوف جيل بعد جيل يستعملوف نفس ا١تنهج، 

اىدنا اإلخواف يف تطاكين يقرؤكف ككذلك ا١تذاكرة يف الكتب كجواىر ا١تعاين، كقد ش
اٞتواىر كاإلراءة كسوؽ األسرار كفيهم صغار السن ٭تفظوف فقرات من سوؽ 

 األسرار، فالعلم ييبٌث، كىذا ىو اٟتق، فييقاؿ العلم كييسمع بُت الناس،

 زاخ                                رٍ  كبح                                رٍ   ل                                مُ ا العِ َم                                إنَّ 

  
 وْ نَ أحَس                                            يءٍ  م                     ن ك                     لّْ  ذْ ِخ                     فاتَّ 

   
 للعالمة «الفريدة الياقوتة شرح يف ا٠تريدة الدرة»مث ٝتعنا بعض األبيات من 

مد سيدم ككذلك شرحها، كقد جعلوا ،  النظيفي السوسي الواحد عبد بن ٤تى
، كفيها فقو الطريقة، كفيها الًتبية يف الطريقة، ككذلك احملطات التارٮتية منها مدحا
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 .عش٠غ ثٓ األعٛد ُ فٟ اٌّغزذسنوٚاٌؾب غبئٟٕٚاٌ ةدبسٞ فٟ األخٚاٌج ذؽّأل "اٌّضح ٠ذت عثه اْ أِب" 

ال ٔفـٗ ٚ ٌظٌه ِضحِٓ هللا ٚ ال أدض أدت ا١ٌٗ اٌّضحال أدض أغ١غ ِٓ هللا ٌٚظٌه دغَ اٌفٛادش ِب ظٙغ ِٕٙب ِٚب ثطٓ ٚ" -

 ػٓ اثٓ ِغؼٛد. شِزٞزٚاٌ ٚاٌجخبسٞ ِٚغٍُ ذؽّأل" ٓ هللا ِٓ أجً طٌه أٔؼي اٌىزبة ٚأعؿً اٌغؿًأدض أدت ا١ٌٗ اٌؼظع ِ

 .ص٠ذ ثٓ أعبِخ ػٓ ُوٌٍٚؾب شأٟطجٌٍ" اطا ِضح اٌّئِٓ فٟ ٚجٙٗ عثب اإل٠ّبْ فٟ لٍجٗ" -
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س الذين كذلك تيسمع، كخاصة من ىؤالء الناكىي  يف الطريقة كيف حياة الشيخ، 
٭تفظوّنا، فهم أناس فيهم عـز كفيهم قوة كفيهم ثبات كفيهم تقصَت ٫تة كفيهم 

التواضع، فإذا ما زرت بعض زكاياىم مع ا٠تدمة أال كىو أكثر من ىذا كلو 
 تواَضعَ  َمن،"13فيستقبلونكم كاألقداـ حافية، كىذا أمر عظيم، كىو ّناية التواضع

، فتجد ا١تقدـ فيهم كعمره دكف استثناء يعملوف ىناؾ، كاٞتميع 14"اللُ  رَفَ َعوُ  للِ 
تقريبا سبعوف عاما أك أكثر كيلبس أحلى حلة ك٭تمل األكاين للضيوؼ بيده، كىو 

، ككثَت من ىذا كا١تواعيد ا١تضبوطة، فإذا كعدؾ باٟتضور 15{نُورٍ  َعَلى نُّورٌ }مقدـ، 
يف احملافظة على  عند الساعة السابعة فال يأتيك مثال بعدىا ٓتمس دقائق، مع القوة

الصلوات، كيف بعض ا٢تيئات فإنك تشم ركائح الصحابة 
، ك٦تا يكوف ذلك؟، 16

منشغل بنفسو ال بكثرة اٟتديث عن غَته، مع  ، إذ ٕتدىم أناسا كلّّ 17من الصدؽ
ىذا أمر عظيم، كاإلنساف يكوف لو ك االبتسامة الدائمة، داللة على أناس جٌديوف، 
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 عباس ابن عن( األخالق مكارم فً الخرائطً) " اطا رٛاػغ اٌؼجض عفؼٗ هللا اٌٝ اٌـّبء اٌـبثؼخ"   

١غ ِـىٕخ ٚأٔفك ِٓ ِبي جّؼٗ فٟ غ١غ ِؼظ١خ ٚسبٌؾ أً٘ اٌفمٗ فٟ غ١غ ِٕمظخ ٚطي فٟ ٔفـٗ فٟ غ ؽٛثٝ ٌّٓ رٛاػغ" -

ػؼي ػٓ إٌبؽ ٚاٌذىّخ ٚعدُ أً٘ اٌظي ٚاٌّـىٕخ ؽٛثٝ ٌّٓ طي ٔفـٗ ٚؽبة وـجٗ ٚدـٕذ ؿغ٠غرٗ ٚوغِذ ػال١ٔزٗ ٚ

ثٓ اٌجغٛٞ اٌجبٚسدٞ ا اٌزبس٠خ فٟ ٌٍجخبسٞ " أِـه اٌفؼً ِٓ لٌٛٗؼٍّٗ ٚأٔفك اٌفؼً ِٓ ِبٌٗ ٚشغٖ ؽٛثٝ ٌّٓ ػًّ ث

 ػٓ سوت اٌّظشٞ. ٟ فٟ اٌغٕٓٙمٚاٌج١ شأٟ فٟ اٌىج١شطجاٌلبٔغ 
شأٟ طجٌٍ " صع دىّزٗعفغ دىّزٗ ٚاطا رىجغ ل١ً ٌٍٍّه ِب ِٓ آصِٟ اال فٟ عأؿٗ دىّخ ث١ض ٍِه فبطا رٛاػغ ل١ً ٌٍٍّه ا" -

 ػٓ اثٓ ػجبط اٌجضاس ػٓ أثٟ ٘ش٠شح. فٟ اٌىج١ش
 شِزٞزاٌ غٍُِ ذ فٟ ِغٕذٖؽّأل "ِب رٛاػغ أدض هلل اال عفؼٗ هللااال ػؼا ِٚب ٔمظذ طضلخ ِٓ ِبي ِٚب ػاص هللا ػجضا ثؼفٛ " -

 ػٓ أثٟ ٘ش٠شح.
 ػٓ أثٟ ٘ش٠شحألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌؾ١ٍخ " ِٓ رٛاػغ هلل عفؼٗ هللا" -
 ػٓ أثٟ ٘ش٠شح ألثٟ ٠ؼٍٝ" ِٓ ؿغٖ أْ ٠ٕظغ اٌٝ رٛاػغ ػ١ـٝ ف١ٍٕظغ اٌٝ أثٟ طع" -
 )اٌجضاس( ػٓ طٍؾخ " ِٓ رججغ لظّٗ هللاعفؼٗ هللا ٚ ٓ رٛاػغِغٕبٖ هللا ِٚٓ ثظع أفمغٖ هللا ِٚٓ الزظض أ" -
 .مرسال كثٌر أبً بن ٌحٌى عن( الٌقٌن فً الدنٌا أبً ابن) "ا١ٌم١ٓ اٌغٕٝٚ اٌشغف اٌزٛاػغاٌىغَ اٌزمٜٛ ٚ" -
 .355أظش اٌٍّؾك اٌخبص ثبٌخشٛع ٚاٌزٛاضغ: االساءح اٌغضء األٚي طجؼخ دسة غٍف ص  -

14
 .٘ش٠شح ثٟأ ٓػ ألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌؾ١ٍخ 
15
 إٌــٛس عٛسح( 46)
16

 .أنس عن للدٌلمً فً مسند الفردوس " اطا أعاص هللا ثغجً ِٓ أِزٟ س١غا أٌمٝ دت أطذبثٟ فٟ لٍجٗ"   

 .أنس عن دحمأل " صػٛا ٌٟ أطذبثٟ فٛاٌظٞ ٔفـٟ ث١ضٖ ٌٛ أٔفمزُ ِضً أدض ط٘جب ِب ثٍغزُ أػّبٌُٙ" -

 بكم الحقون وددت أنا قد رأٌنا إخواننا قالوا  أولسنا إخوانك  قال  بل السلم علٌكم دار قوم مؤمنٌن وإنا إن شاء هللا" -
أنتم أصحابً وإخواننا الذٌن لم ٌأتوا بعد قالوا  كٌف تعرف من لم ٌأت بعد من أمتك  قال  أرأٌت لو أن رجل له خٌل غر 

ٌامة غرا محجلٌن من الوضوء وأنا محجلة بٌن ظهري خٌل دهم بهم أال ٌعرف خٌله قالوا  بلى قال  فإنهم ٌأتون ٌوم الق
فرطهم على الحوض أال لٌذادن رجال عن حوضً كما ٌذاد البعٌر الضال أنادٌهم  أال هلم أال هلم فٌقال  إنهم قد بدلوا 

 .هرٌرة أبً عن هوابن ماج سائًنوال سلممو دحمأل الشافعً مالك) ا" بعدك فأقول  سحقا فسحقا فسحق
حابً من بعدي فأوحى إلً  ٌا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم فً السماء سألت ربً فٌما تختلف فٌه أص" -

 ابن اإلبانة فً السجزي) "بعضها أضوء من بعض فمن أخذ بشًء مما هم علٌه من اختلفهم فهو عندي على هدى
 عمر عن( عساكر

17
 .373أظش اٌٍّؾك اٌزى١ٍّٟ ػٓ اٌظذق ِٓ االساءح اٌغضء االٚي طجؼخ دسة غٍف ص  
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اصة الصدؽ القوم، الذم يظهر معو سر الشيخ الشرؼ أف يرل ىذا األمر، كخ
تراه جهارا النبوية ، كسر السٌنة 

مد فقَت; لو تعطونا سيدم كلمة ٓتصوص سيدم  الواحد عبد بن ٤تى
  النظيفي السوسي

البياف; ىو قطب من األقطاب يف زمانو كىو مزامن لسيدم اٟتاج األحسن 
الذم كاف قطب   اليفريٍت، كلو سر كمدد من سيدم اٟتاج اٟتسُت البعقيلي 

 يندِ عِ  كَ ا لَ ي مَ لِ  وقالَ  الخيالِ  مِ ي عالَ فِ  وُ رأيتُ ، كىو الذم قاؿ; "زمانو ككقتو 
أم أف  يتيأ عندم"، رأيتو يف عادل ا٠تياؿ أم يف عادل األركاح، كقاؿ رل ما لك ييأت

كنفعنا بو آمُت، كىو صاحب  ما عندؾ إ٪تا يأتيك من عندم كىو مدده 
أم  «ٔتدافعو كبفرقتو» أنو قطب كقد قاؿ عنو سيدم اٟتاج األحسن  ا٠تريدة،

ّتيوشو كبقوتو كبًعٌده كعتاده كىو من أىل التصريف، كقبل انتقالو أكصى سيدم 
مد بن عبد الواحد النظيفي اٟتاج األحسن  ،  على كلده سيدم أٛتد بن ٤تى

عظهم فيما ٮتص كلما التقى بالفقراء يرشدىم كي  ككاف سيدم اٟتاج األحسن 
الفقراء أف  مي على اليت ال تكوف أقل من األلف كيطنب يف ذلك، كيى ك ىيللة يـو اٞتمعة 

أف  ، كقد قاؿ سيدم اٟتاج القمار ذلك اٞتمع من مشرب سيدم النظيفي 
، دل يقل ىذا، 18عمره دل يقل ٢تم اذكركا ا٢تيللة بثالث مائة سيدم النظيفي 
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 إٌبدس إال – لبطجخ( اٌذ١ٔب أً٘ ػ١ٍٗ اططٍؾذ ِب فجؾغت ٚإال لبي فٟ اٌششة اٌظبفٟ طجؼخ دسة غٍف اٌغضء األٚي طفؾخ: )لٌٛٗ  

 ِبئخ، ٚعذ أٌف اٌطش٠ك أسوبْ ثؼض ٚػٓ أٌف، إٌظش أثٟ اثٓ ِؾّذ ٌٍغ١ذ: سٚا٠بد صالس اٌغشد ففٟ اٌغشد ٘ٛ – ٌٗ ؽىُ ال اٌزٞ

  اٌش١خ وزت اٌغ١ش، طبؽت اػزّذٖ اٌزٞ ٚ٘ٛ ػشش، ٚاصٕب أٌف اٌؾبفع ِؾّذ ع١ذٞ ٚػٓ فأوضش؛ خِبئ ٚخّظ أٌف اٌغبِغ ٚطبؽت

 ألً ٚال أٌف أٚ ِبئخ ػشش اصٕب أٚ ِبئخ ػشش خّغخ أٚ هللا إال إٌٗ ال ِٓ أٌفبْ اٌغّؼخ ٠َٛ ػظش ثؼذ ٠ٍضِىُ: اٌش٠بؽٟ إثشا١ُ٘ اٌغ١ذ إٌٝ

 فٟ ٠ؼٕٟ ػذد ثال اٌغٛا٘ش فمٛي رظش٠ؾب ٚال ر٠ٍٛؾب ال اٌطش٠مخ فٟ ٌٗ ٚعٛد فال. فاالٌ ِٓ ألً فال.  اٌش١خ ٌفظخ فٙزٖ األٌف، ِٓ

 ثؾ١ش ِبئخ عجغ أٚ ِبئخ خّظ أٚ ِبئخ صالس ِٓ ألً ٠زوش ثّٓ ػجشح فال األٌف ػٓ صائذ ػذد ِٓ ٠ؼٕٟ ٌخ اططٍؾذ ِب أٚ اٌخّشح

 الصَ ٚ٘زا. هللا سعٛي سرجٗ ِب إال روشا روشد ِب. اٌشعٛي ذث١ ِؾذٚدح اٌطش٠مخ فئْ ٘ٛط ٚ٘ٛ ٔزوشٖ اٌزٞ اٌؼذد لذس فٟ ٔزشبٚس ٠مٌْٛٛ

 ػٍٝ ٚسؽّخ ثشخظخ ٠ٚغزؼزس ٚاؽذح سوؼخ إٌٝ اٌخّظ اٌظٍٛاد هللا ٠زمٟ ال ِٓ ٌشد اٌذ٠ٓ ؽفبظ عىذ فٍٛ اٌغىٛد ٠ٕجغٟ فال اٌطش٠مخ

 ِبئخ ػشش عزخ ػٍٝ أٚ ػشش اصٕٟ أٚ أٌف ٍٝػ إِب فبٌؼًّ رشوٙب، ٚإال ػ١ٍٗ ٟ٘ ِب ػٍٝ ف١ٍمجٍٙب أساد٘ب فّٓ ػضِخ اٌطش٠مخ فٙزٖ األِخ

 ِٓ فٛلزٙب ِشمخ ثال ثبٌغشٚة ارظبٌٙب ٠غزؾت صُ ٌٍغشٚة ٚٔظف عبػخ لذس ٠ؤخش اْ ٚإِب اٌغشٚة إٌٝ اٌؼظش ِغ ٠غشد أْ ٚأِب

 وً ػٓ اٌغ١ٕخ بفئٔٙ ثبٌجغ١خ فؼ١ٍه ثٛلذ اٌّؼ١ٓ إٌزس ػبدح ػٍٝ ف١مض١ٙب ظٍّب فٛرٙب اْ اال رمضٝ فال فبرذ فئْ اٌغشٚة إٌٝ اٌؼظش

 ِب ػٍٝ ارىبال اٌشٚا٠بد ٘زٖ اٌغٛا٘ش طبؽت ٠ج١ٓ ٌُ ٚإّٔب ٠خبٌفٙب ثّب ػٕذٔب ػًّ فال اٌطش٠ك فٟ رأ١ٌف وً ػٓ ِٚغضئخ ِطٍٛة

 غ١ش ػٍٝ األِش ثٕبئٗ ِٓ ِٕب ٘ب ِب ٠خبٌف فّب ػٕٗ ِؾ١ذ فال اٌغشد ٚ٘ٛ ٚلزٕب أً٘ اططٍؼ ِب ٚث١ٕب اٌخّشح ٚ٘ٛ ٚلزٗ اٌش١خ ػ١ٍٗ اططٍؼ

 ػٓ ٌٍفمشاء ٔمض اٚ صاد فّٓ ٚإٌمض اٌضائذ ال ثٙب اٌزؼٍك إال اٌطش٠مخ سعَٛ فٟ ٌُٙ ؽع ال اٌفمشاء فئْ ػبلً ٚال ٌج١ت ٠ؾجٗ ال مخِش

  شٙٛرٗ ِٓ ف١ظٓ ٠ىْٛ ِب اعّظ ِٓ ٚ٘ٛ ِبئخ صالس وّبي ػٕذ ٠مِْٛٛ اٌفمشاء فزغذ اٌغ١ّغ فجطً صالصب اٌظٙش طٍٝ وأٔٗ طبس االٌف
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أف  مع بعد ا١تسافة كغركب الشمس، فأذف ٢تم  كلكن كانوا يف زماف فيو ا٠توؼ
ككل من كانت سكناه بعيدة فإنو يكمل بقية  يذكركا يف ا٢تيللة ثالث مائة ٚتاعةن 
دل يفهم ىذا حىت يكمل األلفا كا١تائتُت، فمن  ا٢تيللة على دابتو فال يقطع ذكره

الكثَت  اٗتذكىا عادة كقالوا بأف ا٢تيللة ثالث مائة، كقد كتب سيدم األحسن 
 يف ىذا كأّنا ىيللة باطلة، كيستشهد برسالة الشيخ سيدم أٛتد التجاين 

، فمن استحل أقل 19كاليت فيها "كال أقل من األلف" لسيدم إبراىيم الرياحي 
، ككاف يؤكد على ىذه كحارب رسوؿ اهلل  من األلف فقد حارب الشيخ 

ٌقص، كقد تقابل كل من ا١تسألة كمن أتاىا فليس من الطريقة يف شيء، ألنو ن
كأخذ عنو كذلك، كقد قاؿ عنو  كسيدم النظيفي  سيدم اٟتاج القمار 
أنو كاف يف آخر عمره ضريرا أك رٔتا ضعيف النظر جدا،  سيدم اٟتاج القمار 

فكاف ٮترج من مقصركرة اإلماـ إذل احملراب متتبعا اٟتائط بيده حىت ترؾ فيو أثرا 
راب إذل مقصورة اإلماـ، كقد قاؿ سيدم اٟتاج القمار لكثرة ذىابو كركاحو من احمل

  سيدم النظيفي  أف  أسقط حافظة أكراقو فسلمها لو كطلب منو اإلذف
فأذنو مشافهة، كىو صاحب ا٠تريدة كىي من أعظم الكتب يف الطريقة كأصحها 

 مع البغية كجواىر ا١تعاين.

 
                                                                                                                                                                      

 لظذ غ١ش ِٓ اطٕجذ ٚإّٔب. ف١ئزٗ ٚأزظشٚا رمطؼٖٛ ٚال اٌؼبٌُ صٌخ ارمٛا. ِٕٗ ثبهلل ٔؼٛر اٌش١خ ِٓ ال اٌفمشاء ػٕذ٠خ ِٓ اٌطش٠مخ اْ اٌغشػ

 أْ ثؼٙذٔب رم١ذ ِٓ ع١ّغ فأٚطٟ اٌشبسع ِٓ ٚإٌض ٚاٌغٕخ ثبٌىزبة ِؾشسح ِؼظِٛخ فبٌطش٠مخ اٌخشق ٚارغبع اٌٛالغ ِخبفخ أؽذ

 فٟ ٚثذػخ ٚفزٕخ ٘الن فئٔٗ األٌف ِٓ الً ػٍٝ اٌؼًّ فبعزٕجٛا. اٌش١طبْ ػًّ ِٓ سعظ فئٔٗ ٘ٛايثبأل ٠ؼززس فال فظبػذا أٌفب ٠زوش٘ب

 ثبٌؾك ا.٘ـ رؼشف اٌزٟ ٟ٘ فبٌشعبي ثبٌشعبي ٠ؼشف ال فبٌؾك اٌطش٠ك
19
 عظماأل الخلٌفة رواٌة ألف الجمعة ٌوم الهٌللة من المرٌد على ٌجب ما وأقل: "84االساءح اٌغضء اٌضبٟٔ طجؼخ دسة غٍف ص 

 عن مائة عشر ستة أو الشنجٌطً الحافظ محمد السٌد رواٌة مائة عشر إثنى أو  الشٌخ عن العلوي النصر أبً بن محمد موالنا
 من ألفان الجمعة ٌوم عصر بعد ٌلزمك الرٌاحً إبراهٌم السٌد لإلمام عنه هللا رضً سٌدنا وكتب عنه هللا رضً الغالً محمد السٌد

 ضرورة ال فالزواوي تخلصها أحكام لضرورةيو ٌلزمك ما شفاء فٌه تجد( األلف من اقل وال) عنه هللا رضً قوله فانظر ألف ال
 أعذار الفقراء لكن االبتداع فً كله والشر اإلتباع فً كله فالخٌر سنتها فارق األلف عن نقص ومن ترشد فاصف غالبا فٌها

 " ا.٘ـهللا إال ٌعلمها ال مستبطنة



 
36 

 

د كعلى آلو كصحبو كسلم بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تم
 تسليما.

 ـ3143ىػ ا١توافق لػديسمرب  4545تونس العاصمة صفر 

 

 ُىُتَداَهَجُم امََّأَو   
 

، قاؿ سيدم اٟتاج علي حراـز السارد; بسم اهلل كالصالة على رسوؿ اهلل 
  ;٣تاىدتو كأٌمايف كتاب جواىر ا١تعاين  العصر أئٌمة بُت خالؼ ال أنٌو فاعلم 
 يف نشأ ك٦تٌن اهلل، عباد من ا١تصطفُت من كاف أنٌو الشبيبة حاؿ من أدركو كمىنٍ 

 الٌدين يف آّتهدين من  فهو. اهلل صراط إذل كاجتىب ىدل ك٦تٌن اهلل، طاعة
 ذلك، يف ٣تهوده باذال كالورع، الٌتقول على ٤تافظا العا١تُت، ربٌ  من كا٠تائفُت

 شبٌ  بعدما أنٌو إالٌ  ا١تسالك، رؼأش سالكا يعنيو ال عٌما ا٠توض عناف قابضا
 الرٌبٌاين التوفيق كقاده كارتفع، ربٌو من ا١تبُت الفتح كجاءه قلبو نور كتضاعف كترعرع،

 كباالنكباب القـو كتب ٔتطالعة فاشتغل الصمداين، اإل٢تي السر عن البحث إذل
 فرفض باهلل ٫تٌتو كتاقت اهلل إذل انقطع حىٌت  ّٔا، كاإلفادة للعلـو كالٌتدريس عليها،
 كارتقى نوره، على نورا ذلك فزاده العوائق، أنواع كرائو من كنبذ العالئق، ٚتيع

 عن الطريق كأخذ أبوأّا، من البيوت  أتى فقدٍ  الٌصدكر أرباب مرتبة بشهوده
 أمامو أحد عصره يف يتقٌدـ فلم كاإلمامة، الوراثة بذلك فاستوجب أربأّا،

يقظة  مع رسوؿ اهلل  أٛتد التجاين البياف; فقد تقابل الشيخ سيدم 
ال مناما كأخذ عنو الطريقة كاملة كأخذ عنو ما أخذ من كرد ككظيفة كىيللة، فإنو ال 
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 لمخلوق ِمنَّة ال" لو; ، كذلك لقولو ذكر بعد ذلك إال إذف رسوؿ اهلل يي 
 جميع عنك فاترك التحقيق على وُمِمّدك واسطتك فأنا الطريق أ ياخ من عليك

 وال خلوة  ير من الطريقة ىذه الزم; "لو كقاؿ". الطرق جميع من خذتأ ما
 من حالك على وأنت بو وعدت الذي مقامك تصل حّتى الناس عن اعتزال
 حُت فمن ،"األولياء جميع عنك واترك مجاىدة كثرة وال حرج وال ضيق  ير
بعد  نواألكلياء، فإ ٚتيع من الطلب كترؾ الطرؽ ٚتيع ترؾ القولة ىذه  لو قاؿ

ذلك بالنسبة للعلماء أك ا١تقدمُت يف الطريقة ال ييذكر عندىم كل األسانيد اليت  
، كلذا كل من ذكر ىذه من قبل، فال ييذكر إال إذف رسوؿ اهلل  كانت عنده 

األسانيد ظانا منو أّنا طريقة علمية فإنو دل يصب الصواب ألف أمر تلك األسانيد 
يخك، فإف كل ما عند الشيخ بالنسبة لنا ال ش اأن قد انتهى، فمنذ قاؿ لو 

 ، كأما بقية األسانيد اليت كانت لدل الشيخ ييعتمد فيو إال إذف رسوؿ اهلل 
رٔتا يكوف الشيخ  قبل الطريقة التجانية فإّنا كما قاؿ سيدم اٟتاج ٤تمد القمار 

التارل قد أخذ بعضها صباحا كالبعض اآلخر مساء، ١تاذا؟، ألف مقامو عاؿ جدا، كب
فإف ىذه الطرؽ ال تسعو فال يذكرىا، فقد يأخذ بعضها كما قلنا صباحا كيًتكها 

حقيقةن،  ليمر لغَتىا يف ا١تساء كىكذا، فلم يسلك بو إال عن طريق رسوؿ اهلل 
فيو، فعلى اإلنساف أف ينتبو ٢تذا فقد يقوؿ بعضهم  فال ييذكر إال سند رسوؿ اهلل 

لطريقة ا٠تىلوىتًػية سيدم فالف..."، فهذا مرفوض، كقد يف بعض آّالس; "كسنده يف ا
سيدي  الشيخ قاليستشهد ّٔذه القولة " كاف شيخنا سيدم ٤تمد القمار 

  يخك أنا لي فقال  لي رتبو ما إال ذكرا ذكرتُ  "ما:  أحمد التجاني
"، كىذا لنكوف على بينة فال يذكر اإلنساف كل األسانيد اليت وكافلك ومربيك
يف بداية طريقو، كيف اٟتقيقة رأينا كثَتا من اإلخواف كمن أحفاد الشيخ  للشيخ 
 بعض الصلوات  من يعتمد كنفعنا ّٔم آمُت، كمن أكابر ا١تقدمُت كذلك
أّنا من أكرب األسرار يف الطريقة التجانية، ك١تا جالسنا سيدم  ألذكار معتقداكا
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ر أك يف غَته من الكتب كعرضناىا عليو كىي موجودة يف اٞتواى ٤تمد القمار 
يعتربىا من األمور اليت ٕتاكزىا الزمن ٚتلة  ك٦تا ىو متداكؿ بُت اإلخواف فكاف 

بقولو; "ىذا يف أٌكلو" أم يف أكؿ حياة كسلوؾ  كتفصيال، ككاف يعلق عليها 
كدل يقبلها كلها، ك٭تث الفقراء على اإلكثار من صالة الفاتح ١تا أغلق  الشيخ 

لسلوؾ ّٔا إف كاف ىناؾ سلوؾ، كإف كاف يف طريقتنا ليس ىناؾ سلوؾ كالتعبد ّٔا كا
كلكنو ٤تض السنة، فسلوكنا ىو اتباع ٤تض السنة مع صفاء القلب، كيستشهد 

نهيت أن أتوجو باألسماء وأمرت بالتوجو ; "بقوؿ الشيخ سيدم أٛتد التجاين 
ا ىو أعظم ٦تا "، ككل األكابر يعلموف أنو ليس ىنالك مبصلة الفاتح لما أ لق

، ١تن 20عامة كخاصة صالة الفاتح ١تا أغلق يتعٌبد بو من الصالة على الرسوؿ 
علمها كذاقها كشاىدىا كما ىي مكتوبة، كبعض األمور اليت رأيناىا من الشيخ 

 فقد قاؿ; من أدرؾ ىذه فليس ىناؾ ما ىو أعلى منها"، إذنا فهذا يف ما ٮتص ،
 األسانيد كالسند

 قيل; كما أمامو، أحد عصره يف تقٌدـي السارد; فلم

 وُ قولُ                   والق                  ولُ  الوق                  تِ  ع                  ينَ  فأص                  بحَ 
  

 هُ رَ دْ قَ                     غُ يبلُ                     ف                    ي النّ                    اسِ  وال أح                    دٌ 
   

 ٔتا كاشتغل منهم، كالفرار ا٠تلق عن كاالعتزاؿ كالتشمَت، اٞتدٌ  يف  أخذ
 يف يأتونو الناس ككاف كالورع، الٌتقول من بو مطالب ىو كما ربٌو حقوؽ من ٮتٌصو

 كإذا القبض، من فيو كاف ما لكثرة مٌتسعا فيو ٬ًتديكفى  فال للزيارة األحياف عضب
 شديد الكالـ، كثرة يكره  ككاف ذلك، كيأىب يغضب يديو ليقبل أحد جاءه

 .يعٍت ال فيما كا٠توض كالنميمة الغيبة من التحٌفظ
                                                           

20
 ػٓمٟ فٟ اٌشؼت ٌٍٙٚج١ أٔظ ػٓ دٚطفشٌٍذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌ " ٚؿٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ ػٍٝ ٠ظٍٝ ٝدز ِذجٛة صػبء وً"   

 .ِٛلٛفب ػٍٟ
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كىي أنو يف عصرنا ىذا قد يكوف لدل  لدل اٞتميع ىذه معلومةالبياف; ك 
اس شيء من القلق فيحبوف التحدث ككثرة الكالـ، دكف أف يأخذ اإلنساف حذره الن

مع  21من ىذا ككأنو من ٖتصيل اٟتاصل، فيجتهد يف الغيبة كيغتاب غَته من الناس
النميمة كالتفريق بُت األحباء كيقوؿ ما ال يلـز قولو، فال يشعر أنو قد أىلك نفسو 

، كىي من أخطر األمور كخاصة الغيبة كسٌلط نفسو يف نار جهٌنم كالعياذ باهلل
، 23".يكره بما أخاكَ  ِذكُركَ  الغيبةُ ; "، فأما الغيبة فهي كما قاؿ 22كالنميمة

 من أ د الغيبة فإن والغيبة إياكم; "كىي مسألة صعبة جدا لشاىد قولو 
 عذاب والنميمة الوجو يسود الكذب; "، كأما النميمة فقد قاؿ 24"الزنا
 الذي: الوجهين ذو الناس  رّْ  من; "ىو ذك الوجهُت، قاؿ  ، كالنٌماـ25"القبر
 ولو القيامة يوم يأتي الدنيا في الوجهين ذو، "26"بوجوٍ  وىؤالءِ  بوجوٍ  ىؤالءِ  يأتي

، كىو 28"الوجهين ذا القيامة يوم الل عند الناس  ر من إن" ،27"نار من وجهان
دا سواء يف ا١تقاىي أك يف ٦تا أصبح يف آّتمعات كخاصة اإلسالمية أمرا متداكال ج

هلك صاحبها ا١تنزؿ، كالناس ال يعتقدكف أّنا أمر عظيم كلكنها أمر صعب جدا فتي 
كصفت إحدل كقد تكوف أٌمنا عائشة،  دكف أف يشعر، كمنو أف بعض زكجاتو 

٦تا ىو معناه; قد  عن أمر بأّنا قصَتة، فقاؿ ٢تا  النساء جاءت تسألو 
                                                           

21
 اٌجٕخ أٔٙبع ٌفٟ ا٢ْ أٗ ث١ضٖ ٔفـٟ ٚاٌظٞ ِٕٗ أوً ِٓ أشض آٔفب أس١ىّب ػغع ِٓ ٍٔزّب فّب اٌذّبع ٘ظا ج١فخ ِٓ فىال أؼال" -   

 ػٓ أثٟ ٘ش٠شح. اٚٚددألثٟ  " ِبػؼا ٠ؼٕٟ - ف١ٙب ِٕغّؾ
22

شأٟ طجٌٍ "ا١ٌّّٕخ اٌٝ ٚاالؿزّبع ا١ٌّّٕخ ٚػٓ اٌغ١جخ اٌٝ ٚاالؿزّبع اٌغ١جخ ٚػٓ اٌغٕبء اٌٝ ٚاالؿزّبع اٌغٕبء ػٓ ٔٙٝ" - 

 .ػّش اثٓ ػٓ ١تخطٌٍٚ فٟ اٌىج١ش

 .أٔظ ػٓ( الي اثٓ) ، "ؿذغا رىْٛ أْ ا١ٌّّٕخ وبصد" -

 اٌجغؼبء ٠ىٕؼْٚ ٚاٌظ٠ٓ اٌّـزىجغْٚ ُٚ٘ ٚاٌش١بٌْٛ اٌىظاثْٛ ُٚ٘ اٌـمبعْٚ: خاٌم١بِ ٠َٛ ا١ٌٗ هللا س١ٍمخ أثغغ صّب١ٔخ" -

 ؿغاػب وبٔٛا ٚأِغٖ اٌش١طبْ اٌٝ صػٛا ٚاطا ثطبء وبٔٛا ٚعؿٌٛٗ هللا اٌٝ صػٛا اطا ٚاٌظ٠ٓ ٌُٙ رشٍمٛا ٌمُٛ٘ فبطا طضٚعُ٘ فٟ إلسٛأُٙ

 األدجخ ث١ٓ ٚاٌّفغلْٛ ثب١ٌّّٕخ ٚاٌّشبإْٚ ثذك طٌه ٌُٙ ٠ىٓ ٌُ ٚاْ ثؤ٠ّبُٔٙ اؿزذٍٖٛ اال اٌض١ٔب ِٓ ؽّغ ٌُٙ ٠شغف ال ٚاٌظ٠ٓ

 .ِشعال ػطبء ثٓ اٌٛض١ٓ ػٓ( ػغبوش اثٓ اٌزٛث١خ فٟ اٌش١خ أثٛ) "، ٚجً ػؼ اٌغدّٓ ٠مظعُ٘ أٌٚئه اٌضدؼخ اٌجغآء ٚاٌجبغْٛ

 ذؽّأل "،اٌؼٕذ اٌجغآء جبغْٛاٌ األدجخ ث١ٓ اٌّفغلْٛ ثب١ٌّّٕخ اٌّشبإْٚ أِزٟ ٚشغاع هللا طوغ عءٚا اطا اٌظ٠ٓ أِزٟ س١بع" -

 .اٌظبِذ ثٓ ػجبدح ػٓ شأٟ فٟ اٌىج١شطجٌٍٚ غُٕ ثٓ اٌشؽّٓ ػجذ ػٓ
23

 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ اٚٚددألثٟ 
24

 ٠غفغ دزٝ ٌٗ ٠غفغ ال اٌغ١جخ طبدت ٚاْ ػ١ٍٗ هللا ف١زٛة ٠ٚزٛة ٠ؼٟٔ لض اٌغجً اْ اٌؼٔب ِٓ أشض اٌغ١جخ فبْ ٚاٌغ١جخ ا٠بوُ" 

 .عؼ١ذ ٚأثٟ عبثش ػٓ( اٌزٛث١خ فٟ اٌش١خ أثٛ اٌغ١جخ رَ فٟ اٌذ١ٔب أثٟ اثٓ)" طبدجٗ ٌٗ
25
 .ثشصح أثٟ ػٓمٟ فٟ اٌشؼت ٌٍٙج١ 
26
 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ اٚٚددألثٟ  
27
 .عؼذ ػٓ جشأٟ فٟ األٚعظطٌٍ 
28
 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ شِزٞزٌٍ 
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 كان إن يكرُه، بما أخاك ِذْكُركَ  الغيبة؟ ما أتدرون; "اغتبتها، كمنو كاف قولو 
، كقد علق عليو سيدم 29"بَ هَّتَّوُ  فقد فيو يكن وإن لم ا تبتو، فقد تقول ما فيو

بقولو; ىو ّٔتاف عظيم، فيأخذ اإلنساف حذره من ىذا فال يذكر  اٟتاج القمار
فػتػتضاعف كتتقول يسكت، كإذا كاف اإلنساف دائما ىذا دأبو فلغَته إال ْتسن أك 

، تلك األنوار اليت ٬تدىا من الذكر كمن الصلوات ٚتاعة كمن الصالة على النيب 
عليو، كما ىو الفتح؟، إ٪تا الفتح  كتتضاعف حىت تربز كيفتح اهلل  فإّنا تتضاعف

أف يكوف قلبو متعلقا باهلل، فذلك ىو الفتح األكرب، أك با١تقابل تتضاعف األنوار 
ند الذكر كتتالشى عند اٞتلوس يف ا١تقهى كىكذا، فيبقى اإلنساف عند الوظيفة كع

مذبذبا كيف غاية التعب، كامل الباطن ككامل السعد كلكن على اإلنساف أف يأخذ 
حذره من ىذه النقاط، كخاصة الغيبة كالنميمة، فيجتهد فيها ألّنا من أمور النفس 

، كمن ٚتلتو أف تطلب فهي صعبة، فيحارب ك٬تتهد يف نفسو كيف غَته حىت يرتاح
 أصحابي من أحدٍ  عن أحدٌ  غنييبلّ  ال; "عدـ التحدث يف الناس، كما قاؿ 

، كىكذا الفقَت دائما فإذا 30"الصدرِ  سليمُ  وأنا مإليكُ  أخرج أن أحبُّ  فإني ا يئً 
إنَّ الَل تعالى حِييّّ ستّْيٌر ُيحبُّ ػ" 31ذلك سًتهرأل خَتا أذاعو كإذا رأل غَت 

تعوذوا ; "، كال يكوف اإلنساف كجار السوء الذم قاؿ فيو 32"ترَ الحياَء والسّْ 
بالل من ثلِث َفواِقَر: جاُر ُسوٍء إن رأى خيًرا كَتمُو وإن رأى  رَّا أذاَعُو َوزوَجُة 
ُسوٍء إن دخلَت عليَها َلسََّنْتَك وإن  بَت عنها خانتَك وإماُم ُسوٍء إن أحسنَت 

، فإف رأل خَتنا كتىموي كإف رأل شرَّا أذاعىوي فهذا من 33"َلْم يَقَبل وإن أسأَت لم يَغِفر
٭تب السًت، كا١تؤمن ال يػتػتبع عورة ا١تؤمن ألنو ّنى عن ذلك  ا١تهلكات كالنيب 

فإنو من تتبع عورة أخيو المسلم يتتبع كإ٪تا يسًته كيقوؿ فيو خَتا دائما كأبدا، "
                                                           

29
 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ شِزٞزٚاٌ اٚٚددأثٛ  غٍُِ ذؽّأل 
30
 .ِغؼٛد اثٓ ػٓ شِزٞزٚاٌ اٚٚددٚأثٛ  ذؽّأل

31
 فٟ ثٙب ٠فؼذٗ دزٝ ػٛعرٗ هللا وشف اٌّـٍُ أس١ٗ ػٛعح وشف ِٚٓ اٌم١بِخ ٠َٛ ػٛعرٗ هللا ؿزغ اٌّـٍُ أس١ٗ ػٛعح ؿزغ ِٓ" - 

 "ث١زٗ
32
 .أ١ِخ ثٓ ٠ؼٍٝ ػٓ غبئٟٕاٚٚد ٚاٌدذ ٚأثٛ ؽّأل" ف١ٍـززغ أدضوُ اغزـً فبطا ٚاٌـزغ اٌذ١بء ٠ذت ؿز١غ د١ٟ رؼبٌٝ هللا اْ" 
33

 .٠شح٘ش أثٟ ػٓ مٟ فٟ اٌشؼتٌٍٙج١
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، فعلى اإلنساف 34"رحلوالل عورتو ومن تتبع الل عورتو يفضحو ولو في جوف 
أف ٬تتهد يف الصمت كالسكوت كيف أف يقوؿ خَتا يف كل ما يرل، كقد عٌلق الشيخ 

"...ومن تتبع الل عورتو يفضحو ولو في  عن حديث سيدم أٛتد التجاين 
وتجّنبوا البحث عن عورات المسلمين، فإّن َمن تتّبع ; "بقولو جوف رحلو" 

فليجتهد يف ىذا األمر، قاؿ  ،35"بَِنيِو ِمن بعدهذلك فضح الل عورتو وىتك عورة 
"; َا في خريفً  ي بها سبعينَ ا يهوِ ى بها بأسً رَ ال ي َ  بالكلمةِ  ليتكلمُ  إن الرجل

 36"النارِ 

 العلماء أٚتع ك٦تٌن كقتو، يف األئٌمة أعظم من  فالشيخ كباٞتملة،السارد; 
 كإليو الصدؽ، أرباب من منازع كال مدافع غَت من لو كاالحًتاـ كتوقَته تعظيمو على

 ا١تريدين كهتذيب السالكُت تربية يف األمر أحدؽ كبو الشأف، ىذا رياسة انتهت
 فهو بلغ، ما يبلغ عصرنا يف أحد يكن كدل أحوا٢تم، ككشف مشكالهتم ككشف
 دائم العقل، كافر القدر، جليل األدب، كامل الٌصفات، لطيف األخالؽ، شريف
 كآداب الشرع أحكاـ مٌتبع اٟتياء، شديد التواضع، كثَت اٞتناح، ٥تفوض الًبٍشر،
ًٍلو كدل قدميو بو تىزًؿ دل العلم، ألرباب مكرما كالفضل، الصالح ألىل ٤تٌبا الٌسنة،  ٯتي
 . متٌبع ىول

                                                           
34
 ػٛعح رزجغ ِٓ فبٔٗ ػٛعارُٙ رزجؼٛا ٚال رؼ١غُٚ٘ ٚال اٌّـ١ٍّٓ رئطٚا ال! لٍجٗ فٟ اإل٠ّبْ ٠ضسً ٌُٚ ثٍـبٔٗ أؿٍُ ِٓ ِؼشغ ٠ب" 

 .ػّش اثٓ ػٓ شِزٞزٌٍ" عدٍٗ جٛف فٟ ٌٚٛ ٠فؼذٗ ػٛعرٗ هللا رزجغ ِٚٓ ػٛعرٗ هللا ٠ززجغ اٌّـٍُ أس١ٗ
35

ًّ ِب ٠ط١ت اٌمٍت ٠ٚٛجت اٌّذجّخٚػ١ٍىُ ثِِظٍَِخ األفٟ اٌغٛا٘ش: " لبي   ، ٌٚٛ ثزفمّض اٌذبي ٚاٌمبء اٌـالَ عدبَ ِٓ و

 ًّ ٓ ، ِب ٠ٛجت اٌؼغ١ٕخ فٟ لٍٛة اإلسٛاْٚرجّٕجٛا ِؼبصاح األعدبَ ٚػمٛق اٌٛاٌض٠ٓ ٚو َِ  ّْ ٚرجّٕجٛا اٌجذش ػٓ ػٛعاد اٌّـ١ٍّٓ، فب

ٓ ثؼضٖ ِِ  ِٗ ًّ ِئِٓؼفٛ ػٓ ، ٚأوضغٚا اٌ رزجّغ طٌه فؼخ هللا ػٛعرٗ ٚ٘زه ػٛعح ث١َِٕ َّٓ آسبوُ ، اٌؼًٌ ٚاٌظفخ ػٓ اٌشًٍ ٌى ٚآوض طٌه ٌِ

ٓ ػفب ػٓ فٟ اٌطغ٠مخ َِ  ّْ ُّ جبءوُ ِؼزظعا فبلجٍٛا ػظعٖ ٚؿبِذٖٛ ٌىٟ ٠مجً ػٌّخ ػفب هللا ٌٗ ػٓ ػالّد وض١غح، فب ٓ ٚلغ ف١ىُ ثؼٌّخ ص َِ ٚ ،

َِٓ الرىُهللا أػظاعوُ ٠ٚـبِذىُ فٟ ػالّ  ّْ أشّغ اإلسٛاْ ػٕض هللا  ٍٛا لٌٛٗ . ٠مجً ػظعا ٚال ٠م١ً ػضغح ، فب ِّ ْغفَِغٍح  ٚرؤ َِ َؿبِعُػٛا اٌَِٝ  َٚ
ُْ اٌٝ لٌٛٗ ْٓ َعثُِّى ، ٚػ١ٍىُ ثبٌغفٍخ ػٓ شّغ إٌبؽ ٚػضَ اٌّجبالح ثّب ٠جغٞ ُِٕٙ ِٓ شغٚع، ٚػ١ٍىُ ثبٌظفخ  :ِِ َٓ ١ِٕ ـِ ْذ ُّ ٌْ ُ ٠ُِذتُّ ا هللاه َٚ

ب ٠جضٚ ُِٕٙ ّّ ّْ ِٕبلشخ إٌبؽ ػ ٚػضَ اٌؼفٛ ػُٕٙ ٠ٛجت ٌٍؼجض ػٕض هللا اٌجٛاع فٟ اٌض١ٔب ٚا٢سغح. ٚوٍّّب صٔٛد  ٚاٌزجبٚػ ػُٕٙ، فب

 ". ا.٘ـثّمبثٍخ شّغ ثّضٍٗ رؼا٠ضد اٌشغٚع ٚرٕىـغ ثبٌؼجض لٛائّٗ فٟ ج١ّغ األِٛع، فال ِمبثٍخ ٌٍشّغ االّ اٌغفٍخ ٚاٌؼفٛ ٚاٌّـبِذخ
36
 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ ُوٌٍٚؾب ٗٚاثٓ ِبع شِزٞزٌٍ 
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 كأسعدىا أيٌامنا خَت ٬تعل كأف ألكليائو، بو ختم ٔتا لنا ٮتتم أف أسأؿ كاهلل
 كأصحابو آلو كعلى عليو اهلل صٌلى فيائوأص كخالصة أكليائو، ٩تبة ّتاه لقائو، يـو

 .لقائو يـو إذل تسليما كسٌلم
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بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ـ3144 أفريل 31 ا١توافق ىػ4544 الثانية ٚتادل :القصرين يف 

 

  ُمَظِعَأ ُةَساَكَرامُلَو يٌمِظَع ُحِدامَل   
 

ياف; بارؾ اهلل فيكم كما شاء اهلل، كزيدكا يف اٟتفظ كيف تناغم األصوات الب 
مع عدـ ارتفاع صوت اآللة با١تقارنة مع صوت الفرد ألف الصوت مع قوة الكلمات 
كمع صدؽ اٟتاؿ عند قائلو يبعث النشاط، كىو ا١تدد، كىي األمداد، فاألمداد كلها 

الوجد كالتواجد لدل الفقَت فيزيد يف أمداد إ٪تا قناطرىا احملبة، فإف ىاجت احملبة ىاج 
ا١تغنُت يف الًتنيم، كٔتا أف ا١تدح عظيم كا١تذاكرة أعظم فنقرأ ما تيسر من جواىر 
ا١تعاين، فهناؾ من الفقراء من تكوف الًتبية فيهم با١تدح زيادة يف الذكؽ كاحملبة، 

١تذاكرة، كىناؾ من كحقيقةن تكوف قوية، كىناؾ من تكوف الًتبية فيهم أكثر بالعلم كا
٬تمع بُت االثنُت فيكوف علما كمذاكرة كمدائحا، كمن أعظم ا١تدائح الربدة كا٢تمزية 

 ككذلك مدائح الشيخ  للبوصَتم فهما من أعظم ما ميدح ّٔا ا١تصطفى 
كأرضاه كنفعنا بو آمُت، ك٨تن كهلل اٟتمد ْتره كاحد، فإذا مدحنا سيدم أٛتد 

كلكن على اإلنساف أف ٬تعل قليال من ىنا كقليال   فقد مدحنا النيب التجاين 
 من ىناؾ، ألف يف الربدة كا٢تمزية تربية ككسيلة نبوية كعلم السٌنة كامالن.
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السارد; بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو 
كأرضاه كنفعنا بو آمُت يف كتابو جواىر  كصحبو كسلم تسليما، قاؿ شيخنا 

 عاين; كسألتو ا١ت

، ككما تعلموف يقوؿ سألتو  البياف; ىذا سيدم اٟتاج علي حراـز 
 فَسُلوا السؤاُل، ومفتاحها خزائنُ  العلمُ ; "، قاؿ 37فالعلم كلو سؤاؿ كجواب

 واُلمِحبُّ  والمسَتِمعُ  والمعلّْمُ  السائلُ  :أربعةٌ  فيوِ  يُ  ؤَجرُ  فإنوُ  ،اللُ  يرحمُكمُ 
 ظيم ألنو ٣تلس علم، ك٣تلس العلم أعظم من كل آّالس.ففيو ثواب ع  ، 38".لهم

  كا١تشاىدة 39ا١تراقبة حقيقة عن  كسألتوالسارد; 

كا١تعاينة،  كا١تشاىدة ا١تراقبةالبياف; مقامات الدين الثالثة معلومة لديكم كىي 
يسأؿ عن حقيقة األمر ألنو يعلم أف الشيخ سيدم  كسيدم اٟتاج علي حراـز 

 متحقق بتلك العلـو عن حقيقة الشيء أٛتد التجاين 

 ىي اٟتجاب أىل حقٌ  يف ا١تراقبة حقيقة; قاؿ نٌصو، ٔتا  فأجابالسارد; 
 كبدكامها ٟتظة، كلٌ  يف عليو الربٌ  باٌطالع القلب علم كىي العارفُت، عند ا١تطلقة

 .ا١تشاىدة تقع

ا١تشاىدة،  تقع اليت تليها كىي أعلى منها أال كىي ا١تراقبةالبياف; إذنا بدكاـ 
مطلع عليو ٘تاـ  كأعلى منهما ا١تعرفة كالتحقق، كا١تراقبة ىي علم العبد أف اهلل 

مطلع  أم علم العبد أف اهلل  لديو االطالع، فإف علم العبد ىذا كداـ ىذا العلم

                                                           
37

ِهمْ  نُّوِحً ِرَجاالا  إاِلَّ  َقْبلِكَ  ِمن َناأَْرَسلْ  َوَما}   ٌْ ْكرِ  أَْهلَ  َفاْسأَلُواْ  إِلَ  النحل سورة( 54{ )َتْعَلُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  إِن الذِّ

ِهمْ  نُّوِحً ِرَجاالا  إاِلَّ  َقْبلَكَ  أَْرَسْلَنا َوَما} ٌْ ْكرِ  أَْهلَ  َفاْسأَلُواْ  إِلَ  األنبٌاء رةسو( 8{ )َتْعلَُمونَ  الَ  ُكنُتمْ  إِن الذِّ
38

 .علً عن ٌةحلألبً نعٌم فً الالسٌوطً  تخرٌج  

للدٌلمً فً مسند " شرٌكان األجر فً والمتعلم والعالم شرٌكان األجر فً والمستمع والقارئ األجر فً شرٌكان والمؤمن الداعً"
 .عباس ابن عن دوسفرال

39
 ساعغ اٌٍّؾك اٌزى١ٍّٟ ِٓ االساءح ػٓ اٌّشالجخ  
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عليو، فتلك ىي ا١تراقبة، أم أنو ميراقىب من اهلل، فإف كاف دائم العلم ّٔذه ا١تراقبة 
 شاىدةانتقل إذل ا١ت

 يف العبد استغراؽ كىي للعارفُت، إالٌ  تكوف ال أخرل مراقبة كىناؾالسارد; 
 كٗتٌلقا ٖتٌققا كمنازلة كذكقا كحاال كعمال علما كالغَتيٌة الغَت ٔتىٍحوً  القدسٌية ا١تشاىدة
 كإحاطة

" ا١تقصود منو كذكقا كحاال كعمال علما كالغَتيٌة الغَت ٔتىٍحوً " البياف; قولو 
ح العبد ىنا يأخذ باهلل كيعطي باهلل كيتفكر باهلل كقلبو كلو يف دائرة "اهلل" أف يصب
 فال يرل ال األكواف كال ما يرمز إليها كال ما يشغلو عن اٟتق ، فيكوف ،

 كمنازلة" ، كأما قولو هامراقبا دائم ا١تراقبة مشاىدا دائم ا١تشاىدة كمستغرقا في
أف يكوف العبد يف ٘تاـ الصحو كىو ليس بالكالـ  " فا١تراد منوكإحاطة كٗتٌلقا ٖتٌققا

الذم يكتب أك يقرأ فقط كإ٪تا يتذكقو كإ٪تا ىو حالو كىو ديدنو كىو عملو فيناـ 
عليو كيصحو عليو كقلبو دائما يطالع اٟتضرة القدسية سواء يف نومو أك يف يقظتو، 

أم على  فهذا يسمى عارفا مستغرقا يف حضرة القدس كىذا يكوف ٖتقيقا ال ٝتعا
 كجو اٟتقيقة فال يظن العبد أنو إ٪تا ٣ترد حديث يتحدث بو

 كا١تشاىدة القدسٌي، للجماؿ القلب مطالعة ىي ا١تشاىدة كحقيقةالسارد; 
  الربٌ  صفة كالتجٌلي العبد، صفة

" فالعبد يشاىد  الربٌ  صفة كالتجٌلي العبد، صفة كا١تشاىدةالبياف; قولو "
ة القدسية، فإما أف يشاىدىا عيانا أك يشاىدىا يف اٟتضرة القدسية كٚتاؿ اٟتضر 

أم أف الرب   الربٌ  صفةفهو  التجٌليقلبو أك تتوضح لو ىذه األمور ٖتققا، كأما 
ىو ا١تتجلي على عبده كالعبد يشاىد صفة ربو، فالتجلي ىو الظهور كىو من 

دل على قلب عبده، ألف اإلنساف ال يستطيع أف يكوف مشاىدا إذا  صفات اهلل 
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بأف يتجلى يف قلبو، فال يقدر العبد أف يعرؼ ربو بأم صفة كانت إال  يأذف اهلل 
ىو ا١تتجلي  إذا ٕتلى اهلل لو بآثار تلك الصفة، فالعبد ىو ا١تشاًىد كالرب 

 الظاىر لو، كلكلو أحوالو كأذكاقو

  علينا إمالئو من انتهى. ا١تتجٌلي بو يٌتصف معٌت كىوالسارد; 

كال يتصف بو ا١تشاىد، فهذه حقيقة  ا١تتجٌلي بو يٌتصف ٌتمع كىوالبياف; 
 ا١تراقبة

  العارؼ دائرة عن  كسألتوالسارد; 

رتو، كاإلنساف ئالبياف; أم من يسمى عارفا كما معٌت دائرتو ككيف تكوف دا
إذا ٝتع مثل ىذا السؤاؿ فال يستطيع أم كاحد فينا أف ٬تيب عنو أك حىت أف 

، فسيدم اٟتاج علي حراـز تعرفوا دائرة معرفة الشيخ  يتلٌمح إجابتو، كىذا لكي
مع  ليس لو يد يف العلـو الرٝتية كلكنها إفاضات ربانية من ٣تالسة الشيخ 

 صدقو 

 ٤تلٌ  إذل رفع إذا العارؼ دائرة اٌتساع ;قاؿ نٌصو، ٔتا  فأجابالسارد; 
 ىذه من صفة كلٌ  كاإلرادة، كالقدرة كالكالـ كالبصر السمع صفة هلل أفٌ  القرب
 كاحد، آف يف الوجود ّتميع ٖتيط

من  البياف; كالوجود كلو ليس األرض فقط كلكنو ما ال يعلمو إال اهلل 
آّرات كاألكواف كا١تخلوقات كالعوادل كاليت ال ٭تد حدىا كال يعرؼ حصرىا إال اهلل 

 فقد قاؿ الشيخ البعقيلي ،
ن فاهلل فعوادل اهلل ال ّناية ٢تا أبد اآلبدي; "...40

منها مليارين من الشموس كٌل مشس  41خاٌلؽ على الٌدكاـ كقد أدرؾ كشف العارفُت
                                                           

40
 9طجؼخ دسة غٍف ص غٙبي ثأعٕخ أٌغٕخ اٌىّبي ٌؾجش األِخ اٌؾبط األؽغٓ اٌجؼم١ٍٟ وزبة إٌغبَ اٌ  

41
ثمٌٛٗ: لٛي  اثٓ ع١ذٞ األؽغٓ اٌجؼم١ٍٟ  فٟ أصٕبء ص٠بسح ع١ذٞ ِؾّذ اٌىج١ش  ػٍك ػٍٝ ٘زٖ اٌغٍّخ ع١ذٞ اٌؾج١ت ثٓ ؽبِذ   

 محمد الحاج سٌديعلٌها  أٌضا: علق قال سٌدي الحبٌب . ا.هـ ونفسهبه  ٌعنًأدسن "وشف اٌؼبسف١ٓ" إّٔب    الحسن الحاجع١ذٞ 
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بعالىًمهاى كما دل يدركو الكشف أعظم، ما نفذت كلمات رٌّب أبد اآلبدين ..." كقد 
; كيوجد أكثر من ذلك، أم أكثر من مليارين من قاؿ سيدم ٤تمد القمار 

رفها كما أعرؼ أّب كأمي، يف نظرة كاحدة، الشموس، كقد أطلعٍت رّب عليها، أم أع
اٞتوىر الفرد الذم ال يتجزأ، فالعارؼ إذا نظر إ٪تا ينظر أطراؼ الدنيا من ىنا كىو 

 كمن ىناؾ يف نظرة كاحدة بكيفية ال تتجزأ

 ٮتتلف ال كاحد، آف يف الوجود ّتميع ٖتيط ىذه من صفة كلٌ السارد;  
 ْتركاتو أك بألفاظو أك بذكاتو الوجود اختالط عليها

البياف; فالوجود كلو ٖتيط بو ىذه الصفات ٚتلة كتفصيال يف مرة كاحدة فإف 
يسمع كل ا١تخلوقات على اختالفها كعلى اختالؼ ما تقوؿ، فهذا  السمع هلل 

ناعس كىذا يتكلم كىذا يضحك كىذا يدٌرس كىذا يدرس، كىذه ٪تلة تتحدث 
سمعها كلها يف نفس كاحد شكاؿ، فياألنواع ك على اختالؼ األكىذا عصفور، 

كال يشغلو صوت عن صوت كال خاطر عن خاطر،  ،متجزئة ك٣تموعة ،بوضوح
فإنو يتجلى ّٔا يف العارؼ الكامل الكبَت  فصفة السمع ىذه إذا ٕتلى ّٔا اهلل 

يسمع خواطر ا١تخلوقات كلها  فيصبح كما قاؿ سيدم اٟتاج األحسن البعقيلي 
ٝتع ما يقوؿ صاحل كما يقوؿ موريس كما تقوؿ يف آف كاحد كالرعد القاصف، فأ

 النملة كما تقوؿ العقرب، ككلها يف آف كاحد كال يشغلٍت خاطر عن خاطر.

كللمالحظة فقط فمن كاف لديو نعاس فلينعس بعيدا عن ٣تلسنا ىذا، ألنو 
٬تب علينا أف نشجع بعضنا البعض، خاصة كأننا متشجعوف بكم فقد أفرحتمونا 

ن نستمد من بعضنا البعض، كالفرح ينشطنا، كاهلل كحده من يعلم ّٔذا ا١تديح، ك٨ت
ما يراه اإلنساف يف فقَت الشيخ ألنو أمر عظيم، فنحن نستمد منكم، فقوكا لنا نيتنا 

 جازاكم اهلل خَتا
                                                                                                                                                                      

لوجدها  حقق لوف الشموس، من ملٌارٌن فشاهد فقط التفتوإنما  ،فً هذه الشموس والعوالم عنه هللا رضً ٌُحقق لم" بقوله:  اريمالق
 من ذلك. أكثرمازال ما هو و  القماري محمد الحاج سٌديثم قال  واحد، نفس فً الشموس من ملٌارٌنفقد شاهد  لها، حدّ  ال
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بعض الفقراء التثاؤب يف  رى ثػى كٍ أى  ; كقد صادؼ أفٍ سيدم ا٠تالد القمار 
ر بإخراجو من ذلك آّلس، كذلك فأم ٣تلس سيدم ٤تمد الكبَت البعقيلي 

 ْتضورم كحضور سيدم اٟتبيب

البياف; كلنا متعبوف ك٨تتاج للراحة كلكن ىذه الفرص ال تتكرر لنلتقي فيها 
 ، فنفرح ببعضنا كندعو لبعضنا البعضمع بعضنا البعض، فاهلل ىو الذم ٚتعنا 

 يف ال بغَته ٮتتلط ال ٘تٌيزا حدتو على ذلك من فرد كلٌ  ٯتٌيز فإنٌوالسارد; 
 .صفاتو باقي من صفة يف كال بصره يف كال ٝتعو

 من ٝتيع كبصَت كمتكلم كقادر كعادل، إذا أراد  البياف; فصفات اٟتق 
أف يتجلى بصفة من صفاتو على عبد من عباده فال يقاؿ كيف؟، فالقطب الكبَت 

يظهر فيو صفة من صفاتو  لو من ىذه الصفات، كىي ٕتل من ٕتليات اهلل 
يصبح يسمع أك يتكلم كسيدنا موسى فهو كليم اهلل، فكيف يكلم اهلل؟، إ٪تا اهلل ف

سامع، ككذلك العارفوف باهلل التكلم ك ا١تشاىد ك ا١تىو الذم يتجلى فيو كىو 
 كاألقطاب

 كسماع يسمع ٝتعو يصَت القرب ٤تلٌ  إذل رفعو إذا العارؼ كىكذاالسارد; 
 دائرتو باٌتساع اٟتقٌ 

" فالعارؼ إذا رفعو اهلل إذل العارؼ دائرة عن  سألتوك البياف; فهذه ىي "
٤تل القرب فماذا يقع لو؟، فإنو يصَت يسمع بسماع اٟتق كتتسع دائرتو باتساع 

العارؼ إذا  معرفتو، فنحن اآلف مثال نسمع بعضنا البعض كأصوات ٥تتلطة، كأما
وحدىا، رفعو اهلل إذل ٤تل القرب فإنو يسمع بسماع اٟتق، فيسمع كل كاحدةو ل

ال يأكل أحد  ٦تا ىو معناه; فيحيط بالكوف، كلذا يقوؿ سيدم اٟتاج األحسن 
يف األرض كال يف السماء إال إذا أعطيتو لو بيدم، كال يتنفس أحد يف األرض كال يف 
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السماء كال يف البحار إال إذا بإذين، كخواطر ا١تخلوقات كلها يف رأسي كالرعد 
ر، فهذا يدؿ على أنو يف ٤تل ىذا االرتفاع من القاصف كال يشغلٍت خاطر عن خاط

أصبح يسمع بسماع اٟتق، كىكذا يكوف اتساع  ٤تل القرب من اٟتضرة اإل٢تية 
 دائرة العارؼ 

 يف ال شيء كلٌ  من كاحدا فردا إالٌ  ٭تمل ال الدائرة ضيق يف فإنٌوالسارد; 
 ٤تلٌ  إذل ارتفع افإذ ككعائو، دائرتو لضيق اٟتركات يف كال الذكات يف كال األلفاظ
 من الواحد اآلف يف األكواف من فحمل معركفو باٌتساع دائرتو اٌتسعت القرب

 معركفو كسعو ما ضرباى  كاأللفاظ كالذكات اٟتركات

 مما إلى أحب بشيء عبدي إلي تقرب ...وماالبياف; كىذا كلو باهلل، "
 كنت حببتوأ فإذا أحبو حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وما عليو افترضتو
 التي ورجلو بها يبطش التي ويده بو يبصر الذي وبصره بو يسمع الذي سمعو
 فإذاكيف ركاية " 42"ألعيذنو... استعاذني وإن ألعطينو سألني وإن بها يمشي
 ُكْنُتُو"  أحببتو

 عليو ٗتتلط كال الواحد، اآلف يف الوجود أصوات عليو ٗتتلط فالالسارد; 
 ٝتعا كاحد، آف يف الوجود حركات عليو ٗتتلط كال ،الواحد اآلف يف الوجود ذكات

 القدرة باٌتساع يٌتسع بطشو فإفٌ  ،"ّٔا يبطش اليت كيده" قولو يف كىكذا كبصراى،
 اليت رجلو كىكذا عُت، طرفة يف كٌلها األرض يقـو أف على مثال يقدر األزلٌية،
 ّٔا ٯتشي

                                                           
42

 ػجضٞ ٠ؼاي ِٚب ػ١ٍٗ افزغػزٗ ِّب اٌٝ أدت ثشٟء ػجضٞ اٌٟ رمغة ِٚب ثبٌذغة آطٔزٗ فمض ١ٌٚب ٌٟ ػبصٜ ِٓ :لبي رؼبٌٝ هللا إْ  

 ٠ّٟش اٌزٟ ٚعجٍٗ ثٙب ٠جطش اٌزٟ ٠ٚضٖ ثٗ ٠جظغ اٌظٞ ٚثظغٖ ثٗ ٠ـّغ اٌظٞ ؿّؼٗ وٕذ أدججزٗ فبطا أدجٗ دزٝ ثبٌٕٛافً اٌٟ ٠زمغة

 أوغٖ ٚأٔب اٌّٛد ٠ىغٖ اٌّئِٓ ٔفؾ لجغ ػٓ رغصصٞ فبػٍٗ أٔب شٟء ػٓ رغصصد ِٚب ألػ١ظٔٗ اؿزؼبطٟٔ ٚاْ ألػط١ٕٗ ؿؤٌٕٟ ٚاْ ثٙب

 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ بسٞخٌٍج  .  ِـبءرٗ
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أراد بو أف ٬تعل ما لو  البياف; كىذا معناه أنو يكوف لو من صفات اهلل 
البحر يف السماء لفعل أك أف ٬تعل السماء يف البحر لفعل أك أف يقتل ٚتيع ا٠تالئق 
ك٭تييهم يف نفس كاحد لفعل ذلك كلو باهلل تعاذل، كىذا معٌت ٝتعو الذم يسمع بو 

 كيده اليت يبطش ّٔا، كالعارؼ الكامل لو ىذه الصفات من عند اهلل تعاذل

 معٌت كىذا عُت، طرفة يف برجلو الوجود ٯتشي أف يقدر فإنٌوالسارد; 
 عنو نائباى  كنت; معناه "ُكْنُتوُ "; األخرل الركاية كمعٌت. اخل "سمعو كنت"; اٟتديث

. تقٌدـ ما آخر إذل اٟتٌق، ببصر كيرل اٟتقٌ  بسمع يسمع كمعناه صفايت، ٚتيع يف
 .كأرضاه  علينا إمالئو من انتهى

تسعت كإذا ٛتل إذل ٤تل االرتفاع من القرب البياف; فهذه دائرة العارؼ إذا ا
فيصبح لو ىذا التجلي من صفات اٟتق من القدرة كمن السمع كمن  من اهلل 

البصر كمن الكالـ كغَته، فيستطيع أف يكلم ا٠تلق كلهم يف آف كاحد يف قلؤّم أك 
 يكلم من شاء يف قلبو جهارا

  تعاذل باهلل ا١تعرفة حقيقة عن  كسألتوالسارد; 

لبياف; ما ىي حقيقة ا١تعرفة؟ كىل ىي ما ٨تن بصدد اٟتديث عنو أك أّنا ا
 أك أّنا معرفة نتصورىا ٨تن معرفة أمر آخر غَت ىذا نسمعو من الشيخ 

 يعرؼ ال أٍخذان  للعبد اهلل أٍخذي  اٟتقيقٌية ا١تعرفة;  بقولو بو  فأجابالسارد; 
 سببا كال فصال كال أصال لو

يف كجوده ال كجود كال عدـ، كيصبح ال يعي بنفسو، البياف; أم ال يبقى لو 
فليس صاحيا كليس فانيا، كمأخوذ ٚتلة كتفصيال، فهذا يسمى عارفا فانيا ٘تاـ 

فقد كاف  الفناء كصاحيا ٘تاـ الصحو كسندنا األغر الشيخ سيدم اٟتاج القمار 
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أك  دائما يف ىذه ا١تقامات يصوؿ ك٬توؿ بكل أر٭تية كال شيء ككأنو ٭تمل ريشة
 كأرضاه كنفعنا بو آمُت أقل ٛتال من ذلك كىو يف اٟتضرة اإل٢تية 

 ْتٌسو شعور لو يبقى كال ٥تصوصة، كيفٌية فيو يتعٌلق كالالسارد; 

البياف; أم ال يبقى لو شعور ْتسو كال يبقى لو عدـ شعور، كال يعرؼ ١تاذا 
 كال كيف كإ٪تا يؤخذ أخذة كاحدة ٚتلة كتفصيال

 تقع بل كإرادتو، كمشيئتو ك٦تحٌواتو ْتٌسو كشواىده شعور لو يبقى كالالسارد; 
 العبد ك٤تق ّناية، كال حدٌ  على لو يوٌقف كال غاية، كال بداية لو ليس إ٢تيٌ  ٕتلٌ  عن
  شعوره بعدـ كال بشيء شعور لو يبقى ال ٤تقا

البياف; أم أف اللفظ ال يعرب عن حقيقة ذلك األخذ كإ٪تا ىو ذكؽ، فإما أف 
ساف ىذا األمر أك أنو يذكؽ منو شيئا ٌما، كأما أف يعرب عن حقيقة ذلك يعيش اإلن

 ْتسو شعوره بعدـ كال ْتسو شعور لوفال يستطيع اإلنساف، فال يبقى 

 عكسو، كال فرعو من أصال ٯتٌيز كال ،ٔتحقو كالالسارد; 

البياف; فال ٯتيز شيئا، ال حائطا كال إنسانا كال نورا، كال أننا يف مكاف كذا 
فينظر كيف  ،بلد كذا على كوكب كذا يف ٣تلس كذا، فال يستطيع أف ٯتيز فيو من

 كٯتشي باهلل ،يتحرؾ باهلل ،ينظر كال كيف ىو فيصبح كلو باهلل

 .اٟتقٌ  عن اٟتقٌ  يف باٟتقٌ  اٟتقٌ  حيث من إالٌ  يعقل ال بلالسارد; 

شر  البياف; فيصبح كلو باهلل تعاذل، كأما من يراه كيتحدث إليو فيظن أنو ب
ككل البشر، كلكن يف اٟتقيقة فذلك العبد كلو مستغرؽ يف حضرة اهلل فيتكلم 
كٯتشي ك٬تيء كيتنفس باهلل كغَت كاعو ١تا يصدر منو، فكلو باهلل، كالطرؼ اآلخر ال 
ينتبو لذلك فيظن أنو يتفاعل معو تفاعال عاديا، بينما ذلك العبد قامت فيو شواىد 
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يو البد أف يشم رائحتو أك يلحس ما برز من كأصبح باهلل، كا١تفتوح عل اٟتق 
 ذلك العسل كأما العامة فال ينظركنو إال أمرا عاديا

 فيعطيو فيضا، قدسو أنوار من عليو يفيض مثٌ . اٟتقيقٌية ا١تعرفة فهذهالسارد; 
 كخواٌصها، ا١تراتب بُت كالتفضيل التمييز كماؿ

اٞتذب الكامل كبعد أف البياف; فهذه ىي ا١تعرفة اٟتقيقية، كىي أنو بعد ىذا 
أفناه عن حسو كعدـ حسو يفيض عليو فيوضات اٟتضرة اإل٢تية القدسية صاحيا  
فانيا كامل الفناء كامل الصحو ٯتيز بُت ا١تراتب اٟتقية كا٠تلقية ٘تييزا كامال فيعرؼ  
كل ٥تلوؽ كما ىي مرتبتو كما يصلح حالو كما يهلكو كما يوصلو إذل حضرة اهلل كما 

فيلمح كيرّب كيعلم كيشَت كينصح كرٔتا  ,كبُت الوصوؿ إذل آخر ذلك٭توؿ بينو 
، ككلو باهلل، عرفو من عرفو كجهلو من جهلو، حىت إذا ما تالقى 43يزجر كرٔتا ٯتكر

كاف أك قطا أك حىت ٝتكة فإنو يربيو باهلل، كال يتوقف عند   مع أم ٥تلوؽ ذبابةن 
 ترؽو دائمو يف شيء، فيكوف 

 ائما يف ىذه اٟتالة؟فقَت; سؤاؿ; ىل يكوف د

أفيضت عليو فيوضات الصحو فقد انتهى األمر البياف; إذا كاف عارفا كامال ك 
ككما قلنا عرفو من عرفو كجهلو من  ،فهو كامل مكمّْل لغَته يفيض فيضاف الطوفاف

، فمن تعرض لو أخذ منو كمن تعرض لو بالبغض ىلك كالعياذ باهلل تعاذل ،جهلو
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َىُغٚاْ }   َِ َىغَ  َٚ َِ هللّاُ  هللّاُ  َٚ َٓ  َس١ْغُ  َٚ بِوِغ٠ َّ ٌْ  ػّشاْ آي عٛسح( 65{ )ا

ُٕٛاْ } ِِ ْىغَ  أَفَؤَ ُٓ  فَالَ  هللّاِ  َِ َِ ْىغَ  ٠َؤْ َُ  ااِله  هللّاِ  َِ ْٛ ٌْمَ َْ  ا ٌَْشبِؿُغٚ  األػشاف عٛسح( ::{ )ا

اِطْ } ُىغُ  َٚ ّْ َٓ  ثِهَ  ٠َ ْٚ  ١ٌُِْضجِزُٛنَ  َوفَُغٚاْ  اٌهِظ٠ ْٚ  ٠َْمزٍُُٛنَ  أَ َْ  ٠ُْشِغُجٛنَ  أَ ُىُغٚ ّْ َ٠ ُىغُ  َٚ ّْ َ٠ هللّاُ  هللّاُ  َٚ َٓ  َس١ْغُ  َٚ بِوِغ٠ َّ ٌْ  األٔفبي عٛسح( 49{ )ا

اَِطا} خ   إٌهبؽَ  أََطْلَٕب َٚ َّ ٓ َعْد اء ثَْؼضِ  ِِّ ُْ  َػغه ْزُٙ ـه ْىغ   ٌَُُٙ اَِطا َِ ًِ  آ٠َبرَِٕب فِٟ ِه ا أَْؿَغعُ  هللّاُ  لُ ْىغ  ْه  َِ َْ  ُعُؿٍََٕب اِ ب ٠َْىزُجُٛ َِ  َْ ُىُغٚ ّْ  عٛسح( 35{ ) رَ

 ٠ٛٔظ

لَضْ } َىغَ  َٚ َِ  َٓ ٓ اٌهِظ٠ ِِ  ُْ ِٙ ِٗ  لَْجٍِ ْىغُ  فٍٍَِّ َّ ٌْ ١ ا ِّ ُُ  ؼ بَج ب ٠َْؼٍَ تُ  َِ ـِ ًُّ  رَْى ُُ  َْٔفؾٍ  ُو َؿ١َْؼٍَ ٌُْىفهبعُ  َٚ ْٓ  ا َّ اعِ  ُػْمجَٝ ٌِ  اٌشػذ عٛسح( 53{ )اٌضه

لَضْ } َىُغٚاْ  َٚ َِ  ُْ ْىَغُ٘ ِػٕضَ  َِ ُْ  هللّاِ  َٚ ْىُغُ٘ اِْ َِ َٚ  َْ ُْ  َوب ْىُغُ٘ ُْٕٗ  ٌِزَُؼٚيَ  َِ ٌِْججَبيُ  ِِ  إثشا١ُ٘ عٛسح( 57{ ) ا

َىُغٚا} َِ ا َٚ ْىغ  ىَ  َِ َِ ا ْغَٔبَٚ ْىغ  َِ  ُْ ُ٘ َْ  اَل  َٚ  إًٌّ عٛسح( 69{ )٠َْشؼُُغٚ

 ػٍٝ أظغٟٔ اٌٟ ٘ضاٞ ٠ٚـغ ٚا٘ضٟٔ ػٍٟ رّىغ ٚال ٌٟ ٚاِىغ ػٍٟ رٕظغ ٚال ٚأظغٟٔ ػٍٟ رؼٓ ٚال أػٕٟ عة: "لبي  -

 ٚاغـً رٛثزٟ رمجً عة; ١ِٕجب أٚا٘ب ا١ٌه ِشجزب ا١ٌه ِطٛاػب ٌه عا٘جب ٌه طاوغا ٌه شبوغا ٌه اجؼٍٕٟ اٌٍُٙ; ػٍٟ ثغٝ ِٓ

 ٌٍٚزشِزٞ ٌٍٕٚغبئٟ داٚد ألثٟ ذؽّأل" لٍجٟ ؿش١ّخ ٚاؿًٍ ٌـبٟٔ ٚؿضص لٍجٟ ٚا٘ض دجزٟ ٚصجذ صػٛرٟ ٚأجت دٛثزٟ

 .ػجبط اثٓ ػٓ ُوٚاٌؾب ِبعٗ ٚالثٓ



 
53 

 

كذلك ك  ،ك أك تتحكم يف ىذا األمر فهو الزئبقسأف ٘ت كىكذا دائما، فال تستطيع
العارؼ ال تستطيع أف ٘تسك بو، ١تاذا؟ ألنو ىو ا١تتحكم فيك كلست أنت 
ا١تتحكم فيو، فهو يتحكم يف كل شيء كال يتحكم شيء فيو، فكل من أراد أف 
يقنّْنو أك يضع لو صفات أك أف ٭تصره يف قالب معُت فهو دل يصب عُت الصواب، 

 رٔتا ٖتَت كرٔتا تعب، فا١تطلوب التسليم كاحملبة كاالتباع فقطبل ك 

 كتفصيل كلوازمها، كمقتضياهتا أحكامها ٚتيع يف حقائقها تعطيو كماالسارد; 
 بالبقاء يسٌمى التمييز كىذا كعلومها، كمعارفها آثارىا كمراتب كاألٝتاء الصفات

 الكامل، كالصحو تاـٌ ال بالفناء يسٌمى األٌكؿ كاألصل الكامل، كالصحو التاـٌ 

البياف; فمن الفناء التاـ إذل الصحو التاـ ا١تمزكج بالفناء فيصبح ينظر كل 
 األمور من األصل فال يفكر كال يتأمل كإ٪تا إذا نطق فقد نطق باٟتق

 كقاعدتو أصلو على األٌكؿ الفناء بفناء إالٌ  البقاء ٢تذا قياـ كالالسارد; 

يكوف قد فٍت فناء كامال كجذبا كامال يف البياف; أم حىت يفٌت عن فناءه، ف
 ا١تعرفة باهلل مث يفٌت عن فناءه مث يصبح صاحيا أم يفٌت عن أنو فاف

.  علينا أماله ما نتهىا. كالسالـ الثاين، اّندـ األٌكؿ اّندـ كمىتالسارد; 
 عليهم كالتقٌدـ ا٠تلق يف الظهور لو صحٌ  ا١تتقٌدـ الوصف ّٔذا ٖتٌلى فمن

ود منو إذا حصل لو ىذا التجلي العظيم بالفناء التاـ حىت يذىل البياف; ا١تقص
 عن نفسو كعن حسو كعن شعوره كعن عدمو مث فٍت عن فناءه مث أفاض اهلل 

عليو من فيوضات ْتور أنوار اٟتضرة القدسية كأصبح صاحيا جبال راسيا ثابتا عا١تا 
نوف يف مرآتو الباطنية فإنو يصح لو أف يتنزؿ لًتبية ا٠تلق باإلشارة إذل ما ىو مك

فيشَت على كل من قابلو بإشارة لطيفة رٔتا فهمها فإف فهمها أخذ مطلع الربح منو، 
كإف دل يفهمها فذلك عملو كىو مكلف باإلشارة على حسب مرآتو الباطنية فيشَت 
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الربح يف يكوف من األصل لكل من أراد أف يصلح حالو كأف يربح فيشَت عليو كيف 
 خاصة نفسو

 نواىيو ك٬تتنب أكامره كٯتتثل آثاره كيقتفي نفسو، ا١تريد يلقي كإليود; السار 
 بقلبو، كلو كمعارضتو

البياف; ألنو يرشده من األصل، فإذا نظر إليو نظر مرة فيعرؼ ما يصلح حالو 
كما يريده كما يعطلو كما ٭توؿ بينو كبُت الفتح ككيف يكوف كل شيء، فالبد ١تن  

ريد أف يلقي إليو ٚتيع أسلحتو كيتبعو اتباعا كامال، كاف ىذا كصفو إذا كجده ا١ت
فإذا اتبعو اتباعا كامال تنفعو إشاراتو كال يعًتض عليو ال باللساف كال بالعمل كال 
بالقلب، فإف اعًتض عليو كلو يف أقل قليل كلو يف قلبو تضرر، ألف ىذا يسمى  

ذلك الشخص على  كزازة، فتحوؿ تلك الكزازة بينو كبُت األنوار البارزة يف قلب
كمن قلب رسوؿ  قلبو فإف اٟتضرة اإل٢تية ٢تا ٕتليات عظيمة يف قلب رسوؿ اهلل 

عرب  كأرضاه، كمن قلب القطب ا١تكتـو  قلب القطب ا١تكتـو إذل  اهلل 
يف  يكوف األمر مث ،الوسائط كاحدا بعد كاحد إذل آخر من لقنك إذا كاف عارفا

الكزازة أك الشك فإنو ينقطع ا١تدد بذلك،  قلبك، فإف كاف ىناؾ أقل قليل من
 البد من االتباع كالتسليم التاـكلذلك 

 كلساف فقره بإظهار ككرمو اهلل فضل ٤تض من سأؿ ىذا فعل فإذاالسارد; 
 الفتح يطلب دل كمن قدكتو، يد على األكرب بالفتح يرٛتو أف كنبٌيو حبيبو كّتاه ذلٌو،
 .بأسبابو ينتفع كدل طرد، أبوابو من

البياف; كل كاحد جعل اهلل فتحو على يد أحدىم، كالفتوحات أنواع، ككل 
كاحد جعل اهلل لو من على يده يفتح اهلل عليو، فال يقوؿ "أحب أف يفتح اهلل علي 
على يد فالف أك فالف"، فهذه قسمة أزلية، كإ٪تا يقبل اليد اليت مدت إليو كيفرح 
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عينو، كىذه ىي غاية األدب، فإف أف يسًت أحوالو كأف ي ّٔا، كيطلب من اهلل 
 طلب ذلك من غَت ٤تلو طرد

 حضرة يف اهلل إذل كالوصوؿ الفتح أفٌ  علما قاعدة،;  سٌيدنا قاؿالسارد; 
 الرسالة كإذف ا٠تاصٌ  اإلذف أصحاب يد على إالٌ  تعاذل اهلل يبعثو ال ا١تعارؼ

يكوف إال  البياف; فال يكوف على يد أصحاب اإلذف العاـ بل الفتح الرباين ال
 على يد العارؼ ا١تأذكف إذنا خاصا، ىكذا أراد اهلل 

 كليس كصوؿ، كال فتح لو اهلل من يوجد دل ا٠تاصٌ  اإلذفي  فيًقدى  كمىتالسارد; 
 منها بالنقل اهلل إذل كسار التصٌوؼ كتب ٔتطالعة تعٌلق كمن التعب، إالٌ  لصاحبو
 ٭تصل كال التعب، إالٌ  سَته من لو ليس عليها، كالتعويل إليها كالرجوع عنها كاألخذ

 شيء اهلل من لو

البياف; فمن يعٌوؿ على الكتب كمن يعٌوؿ على نفسو كمن يعوؿ على 
أجداده أك ما رآه من رؤيا صاٟتة مبٌشرة، فإف ىذا كلو ال يوصلو أبدا مهما أدرؾ ما 
أدرؾ أك ظن أنو أدرؾ، يستحيل ذلك إال بواسطة شيخ كاصل يرضى عنو، فإف 

 ىو الذم حكم ّٔذا. أدخلو كإف دل يرض عنو دل يدخلو، فاهلل رضي عنو 

 من نعٍت شيء، اهلل من لو ٭تصل كال التعب، إالٌ  سَته من لو ليسالسارد; 
 إخالصو، بقدر لو فيحصل الثواب كأٌما كاالختصاص، ا١تعارؼ حضرة إذل الوصوؿ

 كالسالـ.
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د كعلى آلو كصحبو كسلم بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تم
 تسليما.

 ـ3144 أفريل 34 ا١توافق ىػ4544 الثانية ٚتادل 41صفاقس يف 

 

  ِخِيالشَّ ُةاَلَسِز  ِةَبَلالَط ِضِعى َبلَِإ   
 

قادمُت من مرحبا باإلخواف ال .البياف; بسم اهلل كالصالة على رسوؿ اهلل 
، ككنا نتحدث عن الشيخ  كنا قرأنا رسالة من رسائل  "اٟتنشة" ك"أكالد عمر".

كما ٨تن  ا١تقصود، مقصود الطريقة كمقصود الذكر كمقصود اتباع الشيوخ 
بصدده كما ٨تن بصدد فعلو، كقد قلنا أف ا١تقصود األعلى كاألٝتى كاألصلي كاألكؿ 

، ، كذلك حىت يتعلق القلب حقيقة باٟتق كاآلخر ىو تعلق القلب باهلل 
، أخرج لنا ىذه أف يقرأ لنا شيئا من كالـ الشيخ كحُت طلبت من بعض الفقراء 

معنا  ، فانظركا ماذا خرج لنا من كالمو، كىذا كهلل اٟتمد لتعلموا أف الشيخ ةو يَّ نً بً 
كيساندنا كيشجعنا كيقوينا، فالبد لإلنساف أف يأخذ ىذا بعُت االعتبار ليتشجع 

ألننا مثال نتحدث عن أكثر كيواصل يف طريقو كيتقدـ كال ينسى مثل ىذه ا١تسائل، 
مسألة ما فيأيت الكالـ ّٔذه القوة، فإف غفل اإلنساف عن ىذه األمور فقد غفل عن 

عملوا قد مقامو كعن زاكيتو كعن شيوخو كىو إ٪تا غفل عن نفسو ألف شيوخو 
كمٌركا، كلذلك نقرأ ىذه الرسالة كلو ألفي مرة كذلك قليل، فا١تهم أف يصبح لإلنساف 

نفسو اليـو على أخيو يف تطبيق ىذه التوصيات، كقد كاف ىذا الذكؽ فيدرب 
يقوؿ; "لنا بعض كلمات كقد قيلت، كاآلف يأيت  الشيخ سيدم ٤تمد القمار 
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التطبيق"، ألف الصعب ىو التطبيق، فليحاكؿ اإلنساف أف ٬تتهد كأف يقوؿ; يف ىذا 
يتمالك ، فرٔتا ال يستطيع أف 44اليـو من الصباح إذل أف أناـ سأحاكؿ أف أصمت

نفسو عشر دقائق، فيتكلف اٟتديث مع غَته، كا١تراد منو كونو غافال جدا عن اهلل، 
كأف يدع الكوف ٠تالقو بل  فال يستطيع أف يبقى نصف ساعة كقلبو معلق باهلل 

، فال 45البد أف يتدخل، فارتح قليال كلو لربع الساعة كقل سأصـو عن الكالـ
ن اهلل فكلو مع ا٠تلق ككلو مع األكواف ككلو يستطيع اإلنساف ذلك ألنو كلو غافل ع

كسيدم ٤تمد   مع قضايا الزماف، كلذلك قاؿ سيدم اٟتاج األحسن البعقيلي
فيما ىو معناه; ال تشغل نفسك بقضايا الزماف ألف القصة بأكملها قد   القمار

كال تشغل ال  فإن السابقة ىي اللحقةانتهت فكن ابن األزؿ كال تكن ابن الزمن 
كمن يتبع  46رؾ كال عقلك كال ركحك كال أنفاسك بقضايا الزماف فإنو سرابفك

كلكن ال يلـو إال نفسو  ، فال يلومٌن الطريقة كال الشيخ ،السراب ال ٬تده شيئا
حىت يصبح لو ذلك  ،حقيقة  فالبد على اإلنساف أف ٬تتهد ليعلق قلبو باهلل

كإ٪تا يصبح لو حاال بل  ،يقرأالذكؽ كذلك الوصل حقيقيا كليس ٣تازا كليس كالما 
كيصبح لو أعلى من اٟتاؿ، دائما، كلذا نقرأ تربكا باإلخواف الذين جاؤكا من أماكن 

،  بعيدة كنسأؿ اهلل أف ٬تازيهم باإلحساف، كيف ىذه الرسالة توصيات من الشيخ
فأما الوصية األكذل فهي عليك باهلل يف أمرؾ كلو مث أكل اٟتالؿ ككثرة الصالة على 

كتعليق القلب باهلل ٚتلة كتفصيال كالصرب ّٓارم األقدار كالرضا كالفرح   سوؿ اهللر 
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كأف يوٌطن قلبو   كالتسليم للمقادير اإل٢تية كأف يكوف اإلنساف عبدا من عباد اهلل
ال عبدا لألكواف كال عبدا لنفسو كال   على ىذا األمر كإذا فعلو أصبح عبدا هلل

٥تلوؽ، بينك كبُت ربك، كىذا ىو ا١تقصود من ا١تشائخ، عبدا للناس كال عبدا ألم 
، كىذا ىو معٌت ال إلو إال اهلل، كىذا ىو 47{َوَأِطيُعونِ  َوات َُّقوهُ  اللَّوَ  اْعُبُدوا َأنِ }

 ، أم إال ليعرفوف48{لِيَ ْعُبُدونِ  ِإالَّ  َواإْلِنسَ  اْلِجنَّ  َخَلْقتُ  َوَما}معٌت 

اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو  السارد; بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى
 كصحبو كسلم تسليما، ا١ترسل إليو بعض الطلبة

، كلذلك فلتسمع من  البياف; ك٨تن منهم، فما ٨تن إال بعض طلبة الشيخ
بل ٗتيل صورتو أمامك، كال تسمع من  ،كال تسمع من الكتاب  فم الشيخ

و، كىذه ىو من يكلمك ال غَته، كىو بذات  فالشيخ ،غريب أك من كتاب
 إ٪تا ىو حقك ليست بقصة ٖتكى 

فالذم ، كبعد  السارد; بعد البسملة كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل
أعظك بو كأكصيك بو عليك باهلل عٌز كجٌل يف سٌرؾ كعالنيتك، بتصفية قلبك من 

 ٥تالفة أمره، كالتعويل على اهلل بقلبك

لى األسباب، كال تقل البياف; عليك بالتعويل على اهلل ال على ا٠تلق كال ع
بل عوؿ على ربك كأتركها على اٟتاؿ الذم جاءت  ،ستصلح األمور كستتحسن

  عليو، ٕتده عسال، ككما قدر ٢تا أف تكوف فقد كانت، كلكن انظر إذل اهلل
كعوؿ عليو كال تًتؾ قلبك معلقا باألسباب، فقد ٕتد بعضهم ست سنوات يتابع 

وف بذلك قد ضاعت من عمره ست قصة لعلها تكوف أك قد ال تكوف، فيك
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سنوات، فلو كاف مع ربو لكاف خَتا لو، كأما غَت ذلك فكائن ال ٤تالة كال تبديل 
 فيو

كالرضا ْتكمو يف ٚتيع أمورؾ، كالصرب ّٓارم مقاديره يف كل السارد; 
أحوالك، كاستعن على ٚتيع ذلك باإلكثار من ذكر اهلل، على قدر االستطاعة 

  لك على ما أكصيتك بوْتضور قلبك، فهو معُت

البياف; على اإلنساف أف ال يتسخط األقدار كال يشتكي منها، كا١ترض 
كالتجارة، يف حُت أف اهلل ىو اٟتاكم يف األمر كلو، فعلى اإلنساف أف يصرب، كأف 
يطلب ربو مع اٗتاذ األسباب كأف يفعل ا٠تَتات كيأيت الصدقات كأف يتوجو إذل 

كإرضاء الوالدين على قدر ما أكيت من   سوؿ اهللأبواب ا٠تَت كالصالة على ر 
كتقبيل يد كجبُت كساقُت كأف ٭تسن للجار كإف أخطأ عليو أف ٭تدث لكل   ،طاقة

خاصة بذلك الذنب كإف فعلو ألف مرة، فيطعم الطعاـ كتكوف توبة  ،49ذنب توبة
لباقي كيصفي قلبو كيدعو ٞتميع ا١تؤمنُت كلهم با٠تَت، كىنا يكوف االجتهاد كيًتؾ ا

 كلو على اهلل فيكوف يف عبادة

كاستعن على ٚتيع ذلك باإلكثار من ذكر اهلل، على قدر االستطاعة السارد; 
ْتضور قلبك، فهو معُت لك على ما أكصيتك بو، كأكرب ذكر اهلل فائدة كأعظمو 

مع حضور آلو كسٌلم ة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك جدكل كعائدة، ىي الصال
 القلب

من   كما معٌت حضور القلب؟، فكوف الصالة على رسوؿ اهللالبياف; 
أكرب كأعظم العبادات فهذا علم كالشمس ال ٭تتاج لبياف كال لتبيُت، كأما حضور 

أمامك كأنك أنت بُت يديو لتصلي   القلب فهو أف تشخص ذات رسوؿ اهلل
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ال ك٫تا عليو كذلك إذل أف تستقر الصورة يف قلبك كبُت عينيك كيف بصَتتك عيانا 
كال ٗتيال كيصَت ذلك حالك دائما ككلما صليت عليو إال كرأيت صورتو الكرٯتة، 

أم اعلم أنك تصلي على اٟتبيب ا١تصطفى سيد  "ْتضور القلب"كىذا ىو معٌت 
كأنك جالس بُت يديو بكل كقار ككل توبة ككل تسليم فإذا فعلتو   ا٠تلق أٚتعُت

لفاظ الذكر، البد فانظر ما جاء بو أدركتك أنوار خاصة، مث إنك تتأمل يف أ
الثاين يف ذكر الشركط الكمالية لصالة الفاتح ١تا أغلق  جزئوصاحب اإلراءة يف 

فمن ذكرىا بشركطها الكمالية كتعقلها مرة بعد مرة فإف لو الثواب الكامل لالسم 
األعظم، نصف صباحا كنصف مساء، كخاصة من ٢تم أسبقية يف الدخوؿ للطريقة 

الشركط جيدا، فمن منا يستحضر الشركط العشرة أمامو؟، قليل من  كنعرؼ ىذه
يفعل ذلك، بل كبعضهم ٭تدثك عن دخولو الطريقة منذ عشرات السنوات كأنو 
تقابل مع سيدم فالف مثال، كلكن السؤاؿ األىم; ىل أنت متبع ١تا أكصاؾ بو 

ديد النيات سيدم فالف أك ال؟، فا١تسألة ليست مسألة أقدمية كإ٪تا ىي مسألة ٕت
، فعلى اإلنساف أف يراجع نفسو يف كل يـو كيسأؿ 50مع صفاء القلوب كالصدؽ

كما يهمنا ىنا ىو أف أ٧تي  ،؟يسِ فْ ىل أنا مع الل أو مع ن َ ; سو فى و يف كل نػى سى فٍ نػى 
  نفسي بيٍت كبُت اٟتق

ة على فائدة كأعظمو جدكل كعائدة، ىي الصال  كأكرب ذكر اهللالسارد; 
آلو كسٌلم مع حضور القلب، فإّنا متكفلة ّتميع مطالب اهلل عليو ك  رسوؿ اهلل صلى

 الدنيا كاآلخرة، دفعا كجلبا يف كل شيء

كدفعا، فها  جلبا، متكفلة ّتميع مطالب الدنيا كاآلخرة، دفعا كجلباالبياف; 
كتصفي قلبك   أنك لك التصريف الكامل كلكن عليك فقط أف تعبد ربك

 فال ٖتتاج لغَت ىذا،   اهللكتكثر من الصالة على رسوؿ 
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 كإف من أكثر استعما٢تا كاف من أكرب أصفياء اهلل.السارد; 

فصٌف قلبك كأكثر   اهلل 51البياف; إف أردت أف تكوف من أكرب أصفياء
كارتح ككن عبدا هلل، تقرأ أكرادؾ يف أكقاهتا كتصلي   من الصالة على رسوؿ اهلل

التعلق باهلل ككن عبدا حرا بربو، غنيا بربو، صلواتك يف أكقاهتا على ىيأة الكماؿ ك 
، حرا طليقا،  متوكال على ربو، ابن األزؿ، ال ٮتاؼ شيئا، متوجها إذل اهلل

مسركرا أنيسا مؤنسا مستأنسا باهلل فرحا ناشطا صابرا ٞتميع ٣تارم األقدار، ٤تل 
الذم ، كىذا ىو ا١تقاـ 52لو وي بى ؤ عامي ال يي  ، ككجو النيب  نظره كجو الشيخ

أف يضعنا فيو كأف نرسخ فيو، كال كالـ غَت ىذا، بل   يريد سيدم ٤تمد القمار
 كيكوف ذكقا كٖتقيقا كحقيقة

كاألمر الثٌاين ٦تا أكصيك بو، ترؾ احملرمات ا١تالٌية شرعا، أكال كلباسا السارد; 
 كمسكنا،

، كمنو يكوف الدعاء مستجابا مباشرة، كأما إف  53البياف; كىو أكل اٟتالؿ
ف اإلنساف يف مقامو ا١تعلـو كال يأكل اٟتالؿ فذلك من أصعب األمور، فال تقل كا

تعطٌلت إجابة دعائي، كإ٪تا كيٍل حالال، أك نٌق رزقك من كل مشوب، كمن كاف لو 
اليت يعرؼ ّٔا كيف ٮترج من ذلك اٟتراـ،  ؽ كفيها أمواؿ حراـ فتوجد الفتاكلرز 

انت لو ثركة كاختلطت باٟتراـ فال يرمي فيسأؿ مث يطهر مالو كيتبع الطريق، فلو ك
بدأ من ليعما ٬تب فعلو ك  بل يسأؿ الفقهاء كالعلماء ٮتربكنؤّا كلها يف الوادم 

جديد، فلم يطلب منك أحد أف تضيع دارؾ كأكالدؾ كتلقي بكل شيء يف الشارع، 
كلكن البد من أكل اٟتالؿ، فإذا تعثرت كتعطلت إجابة دعائك فاعلم أف ىناؾ ما 

 ب يف حاللكيري
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فإف اٟتالؿ ىو القطب الذم تدكر عليو أفالؾ سائر العبادات، كمن السارد; 
ضٌيعو ضٌيع فائدة العبادة، كإياؾ أف تقوؿ أين ٕتده؟ فإنٌو كثَت الوجود يف كل أرض 
كيف كل زماف، لكن يوجد بالبحث عن توفية أمر اهلل ظاىرا أك باطنا، كمراعاة 

ؿ الصريح، كىذا احملل ٭تتاج إذل فقو دقيق، كاتساع ضركرة الوقت، إف دل يوجد اٟتال
معرفة باألحكاـ الشرعٌية، كمن كاف ىكذا دل يصعب عليو كجود اٟتالؿ. كاألمر 

ها، كىو تعٌلق القلب باهلل الذم البٌد منو بعد ىذا، كىو بداية ٚتيع األمور كّنايت
 تعاذل

، كعلى اإلنساف هلل تعاذلتعٌلق القلب باىو بداية ٚتيع األمور كّنايتها البياف; 
، فهل أف  أف يكتب ىذه اٞتملة على كرقة كيعلقها ليقرأىا عديد ا١ترات يف كل يـو
قليب متعلق باهلل أك متعلق بفالف كفالنة، فلينظر اإلنساف إذل نفسو، فالقلب ٬تب 
أف يكوف متعلقا باهلل، كأما الفعل كاٞتسد فيتوجو لألسباب العادية فذاؾ أمر 

ن ال يتعلق بغَت اهلل، فهذا سر بينك كبُت نفسك، كىو أف قلبك مع طبيعي، كلك
ربك، كال يكوف إال معوال عليو، كأما األسباب العاديات فجميعنا نسعى خلفها من 
الصباح إذل ا١تساء، فتلك ىي اٟتياة كلكن القلب ال يعوؿ على ىذه األمور بل 

اذل إف عٌولت على غَت اهلل يعوؿ على اهلل، فهذا شرؾ ككفر عند العارفُت باهلل تع
 تعاذل، كلذا علينا أف نرتاح كنريح قلبنا كفكرنا كأجسادنا كنعٌوؿ على اهلل

كاألمر الذم البٌد منو بعد ىذا، كىو بداية ٚتيع األمور كّنايتها، السارد; 
٨تياش إليو كالٌرجوع إليو كترؾ كل ما سواه عموما البا كىو تعٌلق القلب باهلل تعاذل،

حاؿ ف قدر العبد على ارٖتاؿ القلب إذل اهلل بكل كجو، كعلى كل ، فإأك خصوصا
 ْتركة القلب حٌسا فهو الغاية

، كىو الغاية كغاية  البياف; كىذا كالـ الشيخ سيدم أٛتد التجاين
الغايات، كىو كيف تعرؼ ربك، كإال فإف اإلنساف يفٍت عمره كامال مع غَت اهلل، 
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إف أكملت دراستك فتشغل بالباكالوريا، كإف  تبدأ بالدراسة كتشغل بالنجاح مث
٧تحت تشغل بالبحث عن عمل، كإف أصبت عمال تشغل بالبحث عن الًتقية يف 
العمل، مث تشغل بالزكاج إذل أف تتزكج، مث إف تزكجت تشغل حىت تنجب أطفاال، 
 كإف أ٧تبت أطفاال تشغل بًتبيتهم كإيصا٢تم إذل مرحلة ا١تراىقة مث إذل أف يتجاكزكىا،
مث تشغل بصحتك يف آخر عمرؾ كىكذا، كا١تراد من ىذا كلو أف العبد معٌوؿ على 
غَت اهلل، فإف كاف ىذا حاؿ الدنيا، فأرًح نفسك كخذ األمور ببساطة، كاجتهد على 

 قدر اإلمكاف، كدعها حىت تقع

 كإف دل يقدر فيالـز بعد كل صالة ىذا الدعاء ثالثا أك سبعا، مث ٯترٌ السارد; 
بو يف غَت الصلوات ك٭تمل نفسو عليو، يصَت لو ذلك حاال. كالدعاء ىو بو على قل

 ىذا;

البياف; ىذا الدعاء ١تن دل يقدر على ارٖتاؿ القلب إذل اهلل، فعليو بو ثالث 
مرات أك سبعا بعد كل صالة كليتأمل يف معانيو حىت يعينو على توجيو قلبو كما 

 ينبغي إذل اهلل تعاذل

لي كبك ثقيت، لتجائي، كعليك توكٌ مالذم كإليك ا هم عليك معٌورل، كبكالل
قرارم بسرياف م، كّتميع ٣تارم أحكامك رضائي، كبإتك اعتمادكعلى حولك كقوٌ 

وميتك يف كل شيء، كعدـ احتماؿ خركج شيء دٌؽ أك جٌل عن علمك كقهرؾ قيٌ 
  ٟتظة سكوين. اىػحىٌت 

كاعًتؼ بالعجز إذل اٟتق تعاذل   فهذا يرجع األمر كلو إذل أصلو إذل اهلل
كالضعف كاعًتؼ بأنو عبد مقهور بُت يدم اٟتق كأنو ٕترم عليو ٣تارم األقدار  
ككل ٥تلوؽ كال ٮترج شيء عن ىذا إذل ٟتظة لقاءه، فمن قاؿ ىذا الدعاء فقد 

 اعًتؼ بذلك
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فإذا داـك عليو، كلما رأل من أحواؿ الٌنفس ما ال يطابق ىذا السارد; 
ىذا الٌدعاء كصرب على ٛتل نفسو، سهل عليو تعلق ر نفسو ٔتعاين الٌدعاء، ذكٌ 

 القلب باهلل تعاذل كيرفض كل ما سواه.

البياف; ألنو ليس من السهل أف يتعلق القلب باهلل تعاذل كلكنو يكوف برفض  
 كل ما سواه

 يعلمو من ذاؽ شيء من علـو الرجاؿكىذا باب كبَت من العلم، السارد; 

م يدٌلوف على ىذا الباب كىذه ىي الًتبية البياف; فكل الشيوخ رضي اهلل عنه
اٟتقيقية، فالشيوخ كلهم أىل اهلل الكٌماؿ كىم الذين سٌخرىم اهلل لنا ليدٌلونا على 
ىذا الباب، فهذا أعلى ا١تقامات يف الدين كليس ما ىو أعلى من ىذا، كىو تعلق 

إلنساف من القلب باهلل مع التسليم كعدـ االنزعاج من ٣تارم األقدار، فال يتشتت ا
أقل قليل، ىذا غَت معقوؿ با١ترة، بل على اإلنساف أف يصرب لألقدار كيثبت كيرضى 
كيسٌلم كيستسلم كيفرح كال يشتكي، فال تستخٌفو السراء كال تناؿ منو الضراء، 

فيعطى   ككراء الشيخ  فيكوف عبدا من عباد اهلل كاقفا كما ينبغي كراء النيب
 54البد أف يكوف ثابتا كمن الصابرينمن تلك القوة كيكوف ناشطا ك 

يعلمو من ذاؽ شيء من علـو الرجاؿ كىذا باب كبَت من العلم، السارد; 
 كيعلم قدره فال هتملو،

 البياف; أم فيو علـو الرجاؿ كا١تقصود من أراد أف يكوف يف درجة عليا

كعليك بإصالح نفسك قدر االستطاعة، فإف العمر قصَت، كالسفر السارد; 
لعقبة كؤكد، كاٟتمل ثقيل، كاٟتساب بُت يدم اهلل شديد. كالعمل بأمر اهلل طويل، كا

 ىو ا١تنجي من ٚتيع ىذه األمور.
                                                           

54
َٙب ٠َب}   َٓ  أ٠َُّ ُٕٛاْ  اٌهِظ٠ َِ ْجغِ  اْؿزَِؼ١ُٕٛاْ  آ الَحِ  ثِبٌظه اٌظه ْه  َٚ غَ  هللّاَ  اِ َِ  َٓ بثِِغ٠  اٌجمشح عٛسح( 564{ )اٌظه



 
65 

 

البياف; ا١تراد منو أف ال يضيع اإلنساف أنفاسو يف ال شيء كاألمور البسيطة، 
، فقد ٕتد أحدىم يف الثالثينات أك األربعينيات أك رٔتا فإنك تتالشى أماـ ا١توذل 

يات من عمره كىو يولوؿ ألقل كخزة شوؾ أك لذىاب بعض ٕتارتو، كىذا ا٠تمسين
فإف العمر قصَت، خطأ، كلها أمور بسيطة ٪تر عليها مركر الكراـ كال نقف عندىا، 

، كأما كالسفر طويل، كالعقبة كؤكد، كاٟتمل ثقيل، كاٟتساب بُت يدم اهلل شديد
ٛتد اهلل على أف على ربك، كا ركها ال ٤تالة، فأقبلدارؾ كسيارتك كٕتارتك فإنك تا

 جعل لك مشائخ أفنوا أعمارىم يف مثل ىذا األمر

قاؿ الشيخ الصاحل الصدر ا١تربز العارؼ باهلل سيدم ٤تمد بن السارد; 
عنو; من أقبل على اهلل بقلبو أقبل اهلل عليو برٛتتو، ك  عن شيخناالٌسماؾ رضي اهلل 

 كصرؼ كجوه الٌناس إليو.

بة كاالحًتاـ كالتعظيم كا٢تمة كاإلعانة باحمل لٌناس إليوكصرؼ كجوه االبياف; 
إذل اهلل فوٌجو اهلل ٚتيع ا٠تلق ٠تدمتو كإعانتو كحفظو من شركر  كجزؤهألنو كٌجو كٌلو 

ٚتيع ا١تخلوقات، كإف ظهر فإنو البد أف يكوف منصورا من اهلل ألنو ما عٌوؿ إالٌ 
إننا نسمعو من شيخنا ألنو على ربٌو، كإف كاف الكالـ لسيدنا ٤تمد السٌماؾ ف

، كىو القائل يف  الشيخ ىو سيدم أٛتد التجاينىو استشهد بو كألف األصل 
من أول نشأة ال يشرب أحد من األولياء وال يسقى إال من بحرنا " ;ما معناه

" فنأخذ كل الشيوخ أخذوا عني في الغيب" كقاؿ; "العالم إلى النفخ في الصور
كإف كاف لسيدم ٤تمد السٌماؾ ىذه ا١تنزلة كىي أف   ىذه الكلمة من فم الشيخ

 كلكننا ال نلتفت إذل ٥تلوؽ أبدا مع احًتامهم كتعظيمهم  استشهد بو الشيخ
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كمن أعرض عن اهلل، أعرض اهلل عنو ٚتلة كمن كاف مرة كمرة فاهلل السارد; 
اس ابتليت ٔتعاملة النٌ يرٛتو كقتا ما. كاٟتاصل عليك باهلل برفض ما سواه، كإذا 

 55ك٥تالطتهم

ككثرة اٟتديث  ٥تالطتهمكثرة معاملة الٌناس ك كثرة إذا ابتليت بالبياف; أم 
فإف اإلنساف ال ٬تد الراحة أبدا كقس  النقالة، معهم ككثرة ا٢ترج كأدناه ىذه ا٢تواتف

عليو أف األنفاس ضائعة، ففيو شغل للفكر كالقلب كالركح كحىت اٞتسد يفٌت لدرجة 
ال يستطيع حىت أف يستحضر معاين الذكر، بل رٔتا ال يعي ما أنو يف آخر اليـو 

يقوؿ، ١تاذا؟، ألف الدنيا كاألكواف عموما تسحبنا ٨توىا فعلى اإلنساف أف يسحب 
نفسو إذل القبلة بأف يتوٌجو بكليتو إذل اهلل، ككيف يكوف ذلك؟، برفض كل ما سواه 

 56كبأخذ كل شيء من يد اهلل

ة الٌناس ك٥تالطتهم فخالطهم كعاملهم هلل، فإف اهلل كإذا ابتليت ٔتعاملالسارد; 
٭تب اإلحساف إذل خلقو، كأكرب ما أحٌضك عليو، ىو كثرة الصالة ْتضور القلب 

 كالسالـ. على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسٌلم فهو الكنز األعظم كالذخر األفخم.

 

 

 

 
                                                           

55
ٚاٌجخبسٞ فٟ  ذؽّأل  "أطاُ٘ ػٍٝ ٠ظجغ ٚال إٌبؽ ٠شبٌؾ ال اٌظٞ اٌّئِٓ ِٓ أفؼً أطاُ٘ ػٍٝ ٠ٚظجغ إٌبؽ ٠شبٌؾ اٌظٞ اٌّئِٓ"   

 .ػّش اثٓ ػٓ ٗٚاثٓ ِبع شِزٞزٚاٌ األدة
56

ِ  ٠َضُ }   قَ  هللاه ْٛ ُْ  فَ ِٙ  اٌفزؼ عٛسح( 59{ )أ٠َِْض٠
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و كصحبو كسلم بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آل
 تسليما.

 ـ3141مارس  43 ا١توافق لػ ىػ4544 ربيع األكؿ 37 تونس العاصمة يف

 

  َكَتِبُت َبِيَتاِن  
 

البياف; من أراد أف يستنتج أك يستنبط من حياة الشيخ سيدم ٤تمد القمار 
  فذلك يكوف كمرحلة ثانية، كأما ا١ترحلة األكذل فهي ضبط كل ركاية عنو ككل ما

كشاىده كعاينو عنو أك ما ٝتعو منو الفقراء أك كذلك من أقوالو كأفعالو  رأيناه
كمواقفو كأخالقو ككرعو كزىده كأفكاره كما يذكره بُت اليـو كالليلة، فإذا ما كصلنا إذل 
إ٧تاز ىذه ا١ترحلة تكوف خدمة لألجياؿ اٟتالية كالقادمة كالذين يسمعوف بسيدم 

ىذا كلو ركح الطريقة األصلية اٟتقيقية،  ، كذلك لَتْتوا، ففي٤تمد القمار 
يف   كذلك ىو السبب يف شدة ظهور أنوارىا ألنو كما ىو حاؿ سيدم األحسن

غاية التمسك بركح الطريقة التجانية كما ينبغي كدل ٭تيدا عنها، كىو طريق كاصل 
كيف كاف   منو موٌصل كيف غاية السرعة، فكل ما سنكتبو سيكوف ليعرؼ الناس

ما بعد ذلك فلو أراد بعضهم إ٧تاز دراسة أك ْتث فتلك مرحلة أخرل، الرجل، كأ
كلكن ا١ترحلة األكذل ىي ضبط ما ىو موجود، كما كاف الرجل، ألنو ما زاؿ 
)طازجا( بيننا، كمن ذلك نذكر بعضهم حُت قاؿ; كسألتو عن التصوؼ، فقاؿ رل; 

عجيبة ، كىي قولة وتقّصر"  "التصوف أن تبدأ من سيدي الحاج األحسن
و كىو منهج كامل يكتب فيها كتاب كامل، كىنا تظهر منزلة الرجل كقوة معرفتو برب
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مع رؤيتو يف الًتبية، فهنا يكوف ضبط ما قالو مث يكوف االستنباط،  يف الًتبية كمربو 
حُت تكتب كتابا قل قاؿ "ك٨تن كهلل اٟتمد لنا اإلذف يف ىذا األمر، كقد قاؿ رل; 

اية ال يسمح رل أف أكتب، قائال; ماذا تدٌكف ك٨تن ليس لنا ، كإف كاف يف البد"فالف
، كرغم أين عمرم دل أخالفو أبدا كلكن يف  إال ما كتب سيدم اٟتاج األحسن

ىذه ا١تسألة بالذات فإف قليب دل يطاكعٍت يف ترؾ الكتابة فكنت أستغفر اهلل 
وسيأتي  "حين تكتب كتابا فقل: قال فلنكأكتب، إذل أف قاؿ رل يف األخَت; 

آية من آيات اهلل العظاـ،   ، كسيدم ٤تمد القماريوم يقول الناس: كان فلن"
ك٨تن مع بلوغنا ا٠تمسينيات من العمر بدأنا ندرؾ قليال فقليال من ىو سيدم ٤تمد 

يبدأ اإلنساف فكسيظهر ذلك أكثر يف الستينيات من العمر إف شاء اهلل،   القمار
عالية اليت كانت لديو كيشق ا١تسافات البعيدة كيقابل يف تذكؽ األشياء كاألذكاؽ ال

الناس كيقارف بُت العارفُت األكابر يف الطريقة حىت يعرؼ من ىو سيدم ٤تمد 
 كاٟتمد هلل على ذلك، كرضي اهلل عنو كأرضاه عنا كنفعنا بو آمُت،  القمار

; كاف دائما ٭تدثنا عن حجو،  ٤تمد القمارابن سيدم سيدم خالد 
وؿ ١تاذا ٭تدثنا كثَتا عن اٟتج؟، كما ذلك إال من باب تعظيمو للحج ككنت أق

 ، فليست ٣ترد حجة أداىا كانتهى األمر57كلشعائر اهلل

 ; البياف; ك٦تا قالو

 يلِ                    دُ هَ ْش                   يَ  طُّ الَخ                   وَ  انِ تَ                   يْ ب َ  تُ ْب                   تَ كَ 
  

 وِ ِك                               لْ ي مُ ِف                                دٌ اِح                               وَ  اللَ  نَّ أَ بِ                               
   

 دٌ مَّ                                                                حَ مُ  اللِ  ولَ ُس                                                                رَ  نَّ أَ وَ 
  

 وِ لِ                         زَ ي أَ ِف                          هُ دَ ْع                         ب َ  يّّ بِ                         نَ  سَ يْ لَ                         
                                                           

57
ٓ َطٌِهَ }   َِ َٚ  ُْ ِ  َشَؼبئِغَ  ٠َُؼظِّ ٓ َٙبفَبِٔه  هللاه ِِ ٜ َٛ ٌْمٍُُٛةِ  رَْم  اٌؾـظ عٛسح( 43{ )ا
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كاهلل   كىذاف البيتاف كاهلل أعلم قد يكوناف من نظم الشيخ سيدم ٤تمد القمار

 أعلم

; سألٍت بعض الفقراء إف كاف  ٤تمد القمارابن سيدم سيدم خالد 
صعب الطباع معنا كيضربنا ك٨تن أطفاؿ، فأجبتو   كالدنا سيدم ٤تمد القمار

 يرفع يده على كاحد من أكالده أك بناتوبأنو عمره دل 

بعد تثبيت الفقَت كبعد صدقو كتشبثو   البياف; سيدم ٤تمد القمار
مع ا٢تمم العاليات ك بالصدؽ كاالستقامة كا١تبادئ العامة اليت ٬تب أف يكوف عليها، 

فال تسأؿ عنو بعد ذلك،   فإنو بدفعة أك دفعتُت إذل األماـ يغرقو يف معرفة ربو
 ،عض الناس يظنوف عكس ذلك لكونو ال يأذف كثَتا يف األذكار ا٠تاصةكلكن ب

م ٤تبة الذات كيف طرفة عُت كخاصة مع التقدـ يف السن، كلكنو يف اٟتقيقة يعلٌ 
، كمازاؿ ما ىو 58فيملئ ذاتك حىت ال يفارقك بعد ذلك، فأينما تورٌل ال ترل غَته

قد أخطأ، مع أف ف  أكثر من ىذا، كمن ظن أنو عرؼ سيدم ٤تمد القمار
الفقراء كلهم عرفوه كلكن مازالت فيو أمور أخرل غاية يف البعد كال تدرؾ بسهولة، 

ٔتا شرب من  ، كالقطب كما قرأنا إ٪تا يتصرؼ إذ ال حد لو، فهذا أمر اهلل
عبودية مورٌثو، ك٢تذا ال نقرأ كتب التصوؼ، فليس األمر سياف بُت الطريقة األكذل 

ذاؾ ْتر آخر، فمن يقرأ كتب التصوؼ ككتب السلف الصاحل كالثانية، فهذا ْتر ك 
يتعٌمش كال يصفو لو ا١تشرب كما ينبغي، فال يكاد يبصر ا٠تيط الرفيع كما ينبغي، 

"التصوف أن ;  حالو حاؿ ا١تريض بعينيو ال يكاد يرل ّٔما شيئا، ك٢تذا قاؿ لو
 كاف يقوؿ  ، أم أف تقصر ٫تتك، ك٢تذاتبدأ من سيدي الحاج األحسن وتقّصر"

; "كلذلك ٕتد حىت أكالد سيدم "كل الكتب عالية ولكن ما عندنا أعلى ،
كيركف تالميذه فإنو   إذا ما ٝتعوا كالـ سيدم ٤تمد القمار  اٟتاج األحسن
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  { ِ هلِلّ ْشِغقُ  َٚ َّ ٌْ ْغِغةُ  ا َّ ٌْ ا ب َٚ َّ ٌُّٛاْ  فَؤ٠ََْٕ َٛ ُه  رُ ْجُٗ  فَضَ ْه  هللّاِ  َٚ اِؿغ   هللّاَ  اِ َٚ   ُ  اٌجمشح عٛسح( 556{ )َػ١ٍِ
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يل كامل، ك٨تن كنسأؿ اهلل أف يوفقنا ٢تذا األمر ألف فيو خدمة ٞت يفرحوف بذلك،
تتوارثها أجياؿ بعد أجياؿ، كىو عمل مع بعضنا البعض، كس بصدد التعاكف عليو

بأف ترسخها كتنظمها كتأطرىا كتريها للناس باألقواؿ كاألفعاؿ  ر كاملعم
كبالنفحات الربانية كبالكتابة كذلك، كىو جهد يستغرؽ سنوات من الثبات 
كالدرجات العالية لكي تصل ىذه ا٠تدمة للناس طاىرة زكية نقية لكي يرْتوا ّٔا، مث 

ى الطريقة األصلية يف العادل، كىكذا يكوف ٕتديد الدين، ككلمة بعد ذلك تتفش
"ٕتديد" قد تبدك كلمة كبَتة كلكنها بسيطة، ك٢تذا قاؿ بعض الفقراء; نسأؿ اهلل أف 
يقوم ا١تدد، فقلت لو أتدرم ما ا١تدد؟، إ٪تا ا١تدد أف تعمل عمال جبارا عظيم القدر 

كرؤية كاضحة، كىذه ا٠تدمة بكل راحة كبأمور بسيطة كتكوف لك نظرة شاملة 
اٞتبارة قد ال يفهمها جيلك أك رٔتا حىت األجياؿ اٟتالية دل تنتبو ٢تا، كلكنها يف 
 اٟتقيقة راسخة يف التاريخ، فإف كانت لك تلك النظرة فسًتاىا، كلذلك ٯتدؾ الشيخ

  يف زمانك كألزمنة بعد زمانك كٯتدؾ برؤية ال ينتبو ٢تا أىل زمانك إال القليل
فتجسمها كتبلورىا فتجد يف كل مكاف رجاال يلتفوف مع بعضهم البعض  ،ممنه

ًتسخ، كيف  فلينجزكا شيئا معينا، كمن ذلك تضل بركة نور نياهتم مستمرة ألجياؿ 
كل زمن ٕتد أف القليل فقط يؤمنوف بأكلئك الرجاؿ، كىذا دائم اٟتصوؿ، فال ينتبو 

و إذل قيمة ذلك العمل حىت كإف كنا ٢تم إال بعد رحيلهم، فال يستطيع أحدنا أف ينتب
٣تموعة مع بعضنا البعض إال إذا أكقفنا الزمن، كما ذلك إال بسبب الدنيا كاألمراض 

فال تستطيع أف ترل ىذا األمر بشكل كاضح كما ىو حاؿ الركح، كما  ،كالتعب
 ذلك إال بنور رباين، كىو نور اإلذف، فاإلذف ىو النيب بذاتو، كا١تراد منو أف اآلذف

 ىو الذم يتصرؼ، فيجدد الدين

يوصينا بأف نكتب اٝتو كراء صورتو   فقَت; كاف سيدم ٤تمد القمار
 "سمي لكي تعرفني األجيال القادمةدونوا عليها ا"قائال; 
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"حين تكتب كتابا فقل: قال البياف; كما تلك إال إشارة، كمنها قولو; 
اف قليل الكالـ فإنك حُت كٔتا أنو ك، وسيأتي يوم يقول الناس: كان فلن" ،فلن

تسمع منو عبارة كهذه فإّنا تًتكز يف ذاتك، كلذلك ألنو ال ٭تب الظهور ككاف 
 يكتم نفسو كثَتا.
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بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ىػ 5544تونس العاصمة صفر 

  ـ ِه4544 ِسَفَص 48َو 44 ىَسِكِذ  
 

يف الواقع كنا يف العادة ٩تصص يـو ا٠تميس للفقو نتعلم ما استطعنا على البياف; 
كأعظم  ،قدـ فإنو سيتأخرتألف من دل ي ،قدر الطاقة كلو للسالمة من نقصاف العلم
، فمن ترؾ التفقو يف الدين كلبس لباس 59شيء يف زمننا ىذا ىو التفقو يف الدين

الصاٟتُت كتكلم بكالـ أىل التصوؼ فال يكفيو ذلك سواء صدؽ أك دل يصدؽ، كليس 
من يفعل مثل ىذا   لنا كهلل اٟتمد من الفقراء األجالء تالميذ سيدم أٛتد التجاين

 ;لقولو كلكن البد من زيادة األخذ بأسباب القوة كا١تناعة كأعظمها التفقو يف الدين 
، فنسأؿ اهلل أف ٭تفظنا كيعلمنا 60"ر ده ويلهمو الدين في يفقهو خيرا بو الل يرد من"

كأف ٬تمع لنا سبحانو بُت العلم كالعمل، كبُت العلم كصالح األحواؿ كصدقها، فهذا ما 
أف يبعد عنا كل نفس من أنفاس  ّتاه رسوؿ اهلل  تنجح بو األعماؿ، كنسألو 

، إذ ليس فينا شيء إال الضعف، كلكن اٟتمد هلل تعاذل على نعمة ادعاء ما ليس فينا
فجمعنا ّٔم  ،لنا  ؿ الذين سخرىم اهللااإلسالـ كعلى ىؤالء السادات الرجاؿ الكمٌ 

كأحببناىم كاتبعناىم، ال أكثر من ذلك كال أقل، ككما قلنا فيـو ا٠تميس ٥تصص للفقو 
صفر كىي  58نا ككل عاـ أف ٧تمع بُت كدل ٧تعل برنا٣تا مسبقا ٢تذه ا١تناسبة، فقرر 

كنفعنا بو آمُت، كبُت  ذكرل الفتح األكرب للشيخ األكرب سيدنا كموالنا أٛتد التجاين 
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 .ػٍٟ ػٓ( اٌمضبػٟ) "ػ٠بصح ِٚجبٌـزُٙ ؿبصح ٚاٌفمٙبء لبصح األٔج١بء"  

 .ػّش اثٓ ػٓ( إٌغبس اثٓ) " ٌٍّـ١ٍّٓ ٚٔظ١ذخ اٌض٠ٓ فٟ فمٗ ِٓ أفؼً ثشٟء هللا ػجض ِب" -

 .ٚاصٍخ ػٓ ١خؾٍألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌ " اٌطبدْٛ فٟ وبٌذّبع فمٗ ثغ١غ اٌّزؼجض" -
60

 .مسعود ابن عن ١خؾٍألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌ السٌوطً تخرٌج  
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، فهذه ىي نيتنا السابقة، صفر ذكرل انتقاؿ سيدنا كموالنا ٤تمد القمار  55
على ذلك،   كاٟتمد هلل فنحن على ىذا العهد، كقد شجعٍت سيدم خالد القمار

، فإف جعلنا ا١تناسبة قبل أسبوع أك بعد أسبوع أك 61قلت لو أف األياـ كلها ىي أياـ اهللف
يف نفس الشهر، فنيتنا لوجو اهلل تعاذل كىي نية صاٟتة كيكوف األمر ثابتا إف شاء اهلل، 
كنسأؿ اهلل أف تقاـ مستقبال يف الزاكية كتكوف مفتوحة للعمـو كيكوف اٟتاضركف يف كضع 

كقد كانت األمور  ،عليو اليـو يف ىذه الدار كىي دار اٞتميع كدار الفقراءأفضل ٦تا ىم 
على ىذا النحو كاجتهدنا على قدر الطاقة ٤تبة ككفاء كأيضا تربكا ّٔذه األياـ كىذه 

، فاهلل ىو الذم ٚتعنا النفحات، كانظركا لبعضكم البعض فستجدكف حضور الشيخ 
العهود كالنيات كالزيادة يف كل أنواع ا٠تَتات إف فما علينا إال أف نفرح، كيف ذلك ٕتديد 

،  كلمة خاصة با١تناسبة فسنقرأ ما تيسر من كالـ الشيخ  شاء اهلل، كٔتا اننا دل نعدٌ 
كاٟتمد هلل أف التقينا كرأينا بعضنا البعض، كنسوؽ مالحظة ّٔذه ا١تناسبة كىي ذكر 

يوافقو بالتقوي ا١تيالدم فلو ذلك، التاريخ بالتقوي العرّب ا٢تجرم مث من شاء أف يذكر ما 
 ألف التأريخ ا٢تجرم يكوف أصدؽ كأصح

السارد; قاؿ سيدم اٟتاج العياشي سكَتج يف كتابو )كشف اٟتجاب عمن 
تالقى مع الشيخ التجاين من األصحاب( يف ترٚتة صاحب الشيخ سيدم ٤تمد بن عبد 

ن لك ىذا لقلت من عند اهلل ; "كاعلم أّنم لو سألوين كقالوا رل من أي اهلل اٞتيالين
فإف قيل أبوحي أك برؤية أك ّٔاتف لقلت دفعت يف بداية أمرم إذل اٟتضرة الربانية دفعة 

 كاحدة

١تا سألو بعض أصحابو عن   ىذا كالـ الشيخ سيدم أٛتد التجاين البياف;
 تغَت حالو فبقي مدة دل ٬تبو عن سؤالو مث كانت ىذه الرسالة

فصار أمرم إذل اٟتضرة الربانية دفعة كاحدة منذ أنا يافع  دفعت يف بدايةالسارد; 
أكرل آخرم كآخرم أكرل كبعضي كلي ككلي جزئي فكنت أنا ىو من حيث أنا ال من 
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حيث ىو كحينئذ لو سئلت عن ألف ألف مسألة من أىم ا١تسائل ألجبت عنها ّتواب 
ضوئي شيء كاحد إذ صرت كا١تصباح فلو أشعلت مٍت ٚتيع ا١تصابيح ما نقصت من 

 كهلل اٟتمد كىذا السر ا١تكتـو أكلو الظاىر آخره إ٪تا كقع رل ٔتحركسة فاس

اٟتضرة ىنا عن أكؿ أمره كىو يافع ككيف دفع إذل   البياف; إ٪تا ٭تدثنا الشيخ
فكنت  فصار أكلو آخره كآخره أكلو كبعضو كلو ككلو جزئو، مث قاؿ; الربانية دفعة كاحدة

، كىذا كلو يف أكؿ أمره كىو يافع، مث بعد ذلك حيث ىوأنا ىو من حيث أنا ال من 
صار يف كل نفس تتجدد لو الفتوحات كنقطة يف ْتر مث يصَت ذلك البحر نقطة يف ْتر 
جديد كىكذا دكاليك، كىذا يف كل نفس من أنفاسو، كذلك حىت يعلم اإلنساف ما ٢تذا 

كما كاف لو منة  عليو  من ا٠تَت العميم كمن الفيض الذم أفاضو اهلل الرجل 
  كمنو ىو يفيض على األمة ٤تبة كخدمة يف أمة رسوؿ اهلل ككرامة من اهلل 

السارد; حُت كنا نقرأ على الدقاؽ يف السبع كعلى الشيخ اٞتماؿ يف تعليم 
كسر اٟترؼ كعلى الشيخ السجلماسي يف صغرل السنوسي ككنت ذات يـو كىو  االسم
تلقاء االسطوانة اليت ٬تلس إليها الدقاؽ عن حارل سألتٍت ك٨تن باٞتامع  االثنُتيـو 

فقلت رل ما رل أراؾ تقلبت أحوالك كصرت ال ٕتالسنا كال ٖتسن مذاكرتنا فقلت لك 
 يا أخي اهلل أعلم ْتارل

  ، يظهر منو عظمة كتم الشيخيا أخي اهلل أعلم ْتارل; البياف; قولو 
اهلل أعلم إف سألو أحدىم فيقوؿ; "ألحوالو فال يظهر منو حاؿ إال ما ىو قهرم، كحىت 

فهذه ىي قوة كتم  " كىو يف أم حاؿ اهلل أعلم ْتارل"، فانظركا قولو لكلمة "ْتارل
 ككأف شيئا دل يكن ألحوالو يف حضرة اهلل  الشيخ 

السارد; فوضعت يدؾ على قليب فأحسست لو خفقانا يشبو ارتعاد الورقة عند 
ا فقلت لك ال فقلت رل ىذا شيء ستخشى عاصف الرياح فقلت رل إٔتد ٢تذا أ١ت

 عواقبو أك ترجى مواىبو
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" داللة على أّنم ىذا شيء ستخشى عواقبو أك ترجى مواىبو; "البياف; قولو 
كانوا أناسا علماء كعارفُت باهلل تعاذل كيعلموف أف ىذه األمة منورة كلها ظهر ذلك 

 األمر أك دل يظهر

كاف قبل ٣تيئك ىتف ّب ىاتف أيا أٛتد السارد; ففي ذلك اليـو كأنا بذلك ا١ت
 لقد بلغت ا١تٌت

 معاينة كدل يكن يف ا١تناـ بل يقظة  البياف; فهذا ىاتف ٝتعو الشيخ

 السارد; فاستعذت باهلل

ألنو كاف من احملققُت فال يندفع  62البياف; فاستعاذ باهلل من الشيطاف الرجيم
; أم أٖتصن باهلل من كل ما سأجد مباشرة كراء األمور دكف تثبت، كقولو استعذت باهلل

أنو ال دخل  يكوف للشيطاف دخل فيو ال قدر اهلل تعاذل، مع أنو يعلم كل ما ك 
سواء كاف ذلك  ،فال شك كال كىم ،للشيطاف يف أحوالو ألنو كلو هلل كباهلل راسخ ثابت

عنده  يف أحوالو أك أقوالو أك أفعالو، فال يتصور غَت ىذا أبدا، فالعارؼ الكامل ال شك
كال كىم كال حدس كال ٗتمُت إخل كإ٪تا أمره إذا أراد شيئا أف يقوؿ لو كن بإذف اهلل تعاذل 

، فتصريف أىل اهلل تعاذل ال يكوف إال بالكونية اليت تعطى ٢تم كىي بكلمة 63فيكوف
كل ما يفعلونو إ٪تا مقصودىم فيو   "كن" كإ٪تا كونيتهم كوّنم أصبح "كن" كبسر كلمة

ا كاف كل أمر فعلوه من أمرىم مقصودىم فيو ىو كجو اهلل تعاذل أصبح  ىو "اهلل"، فلم
 ،فيصَت حقا فهذه كونيتهم كل ما ينوكنو ككل ما يذكر يف قلؤّم يتجلى فيو اهلل 

كىي ليست ككونية من يكتب األٝتاء أك يستعملها، كىي كونية خاصة كسر من أسرار 
يقوؿ; أعطيت ا١تكاشفة فًتكتها  ، كذلك لتعلموا أف سيدم اٟتاج القمار  الشيخ

كأعطيت كذا ككذا فًتكتو، فهؤالء الكٌماؿ ال ٭تبوف التصريف ألّنم ىم عُت التصريف 
اإل٢تي، كذلك ألف كل ما خطر ببالو إ٪تا ىو خاطر رباين فيتصرؼ بذاتو من عند اهلل، 
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َٓ  ثِبهلّلِ  فَبْؿزَِؼظْ }   ِِ  ِْ ١َْطب ُِ  اٌشه ِج١  إٌؾً عٛسح( 9:{ )اٌغه

63
َٓ  ٌَُىُ أَْسٍُكُ }   ِِّ  ِٓ ١َْٙئَخِ  اٌط١ِّ ِٗ  فَؤَٔفُزُ  اٌطه١ْغِ  َو ُْ  ف١ِ ا ف١ََُىٛ ِْ  ؽ١َْغ  أُْثِغةُ  هللّاِ  ثِبِْط َٚ  َٗ َّ أُْد١ِ  ٚاألَْثَغصَ  األْو رَٝ َٟٚ ْٛ َّ ٌْ ِْ  ا  عٛسح( :5{ )هللّاِ  ثِبِْط

 ػّشاْ آي
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فعو، فال ٭تب جلب شيء كال ٭تب د ك١تاذا؟، ألف ىذا العبد إ٪تا ىو عبد كامل هلل 
كإ٪تا ىو عبد كامل يف حضرة مواله ليس لو إال أف يراقبو فقط، فلما كانت كل أحوالو 
كأفعالو كأقوالو كأذكاقو كنياتو هلل كباهلل تعاذل فأصبح كل ما خطر فيو إ٪تا ىو خاطر رباين 
ْتت كىذه ىي كلمة "كن" عندىم، فأصبح ىو نفسو من ىذه الكونية، كىذا األمر 

الكٌماؿ كىو أمر خاص جدا كىو ما ال يفهمو كثَت من الناس،  يكوف لكل األقطاب
"، فهذا كلو كاف يف البداية فقط، كمن يف بداية أمرم; "كخاصة مع قوؿ الشيخ 

كل ىذا كان "كاف إذا ما حدثنا ببعض األمور يقوؿ;   ذلك أف سيدم اٟتاج القمار 
علم السامع أف ما ، كذلك لكي ي"لحيتي عر في  ىناكفي األول حتى إنو لم يكن 

أٖتدث عنو إ٪تا ىو إلرساء قواعد ىذا العلم ا٠تاص كالذم ىو علم ا١تعرفة باهلل تعاذل 
، فالبد أف ييعلم ىذا األمر من كىو علم النية كضبطها كإتقاّنا يف ا١تدرسة احملمدية 

التصريفات كالرقائق كالدقائق كالتجليات كالظهور كاألٝتاء كالصفات فهو علم، كلكن 
حُت كاف ٭تدثنا  ، كىكذا كاف سيدم اٟتاج القمار يف بداية أمرمعلم أف ىذا كلو ا

  ككيف رآه كىو خارج من جامع الزيتونة مث سيدنا موسى عن سيدنا عيسى 
بعد ذلك; كىذا كلو يف البداية، كمنذ كنت صغَتا  ، مث يقوؿ  مث سيدنا نوح

اهلل ىو رئيس األٝتاء، كىذا كلو قبل أف  سماالأرل األٝتاء اإل٢تية كأنظر معاينة كيف أف 
كىذا لتعلم أف أىل اهلل كأىل ىذا الفتح مهما كصل  ا.ىػ ينبت الشعر يف كجهي،

 فتحهم فليس ىذا ىو ا١تقصود عندىم بل ا١تقصود ىو اهلل 

ففي ذلك اليـو كأنا بذلك ا١تكاف قبل ٣تيئك ىتف ّب ىاتف أيا أٛتد السارد; 
يسر اهلل من القرآف مث ٝتعت صوتا ككالما تكقرأت ما ذت باهلل فاستع لقد بلغت ا١تٌت

 كمن كل ناحية يتوقع من ٚتيع أعضائي

معناه أف العارؼ إذا كقع معو أمر كهذا  يتوقع من ٚتيع أعضائي البياف; قولو 
فإنو يسمعو من كل ذاتو كمن داخل جسده كمن خارجو بل كمن شعرات جسده كمن 



 
77 

 

كرأسو كفكره فال يعرؼ من أين يتأتى كال كيف يتصرؼ  مساـ جلده كمن داخل عقلو
 فهذا معٌت ٝتاعو من اٟتضرة اإل٢تية

السارد; مث نظرت إذل السماء فوقع بصرم على اٝتي مكتوبا يف عادل ا١تلكوت 
 العلوم ...

ىو علم علمو من علمو ٖتقيقا كليس ٣ترد كالـ  عادل ا١تلكوت العلومالبياف; 
 يقاؿ ...

 و أيا أٛتد لقد بلغت ا١تٌت فحدث كال حرجالسارد; كبإزائ

ث يف ٚتيع " إ٪تا ىو إذف مطلق أف ٭تدٌ ث كال حرجفحدٌ ; "البياف; قولو 
 أم قل ك٨تن الذين نفيض عليك من حضرة اهلل  ث كال حرجفحدٌ العلـو بأسرىا، 

 فاٟتمد هلل على ىذا كمباشرة من حضرة رسوؿ اهلل 

مشاال كخلفا كأماما فكذلك مث فتح اهلل السارد; مث نظرت إذل األرض ٯتينا ك 
 بصَتيت يف اٟتاؿ فرأيت بعيٍت رأسي الرجل الذم ال ٭تتمل كالمو الكذب

كقد رآه معاينة  ىو رسوؿ اهلل  الرجل الذم ال ٭تتمل كالمو الكذبالبياف; 
 كيقظة ال مناما كىذا األمر معركؼ كموجود يف أمة سيدنا 

ٯتن كأكقفٍت كككزين بيده اليسرل بُت ثديػي السارد; فدنا مٍت كأخذ بعضدم األ
 كقاؿ رل أنت من أمثاؿ الصحابة فحدث كال حرج

كىو الذم  ،التقى بو يقظة  " ألنوأنت من أمثال الصحابة; "البياف; قولو 
ألف اإلنساف  ا؟ك١ت ؟فهنيئا، كال يقاؿ لشيء مثل ىذا كيف ،أفاض عليو ٔتثل ىذه ا١ترتبة

 يقوؿ ىذا غَت ٦تكن أك ال ٬توز، كمن فعل ىذا فعلمو منقوص دل ٭تٌصل كل العلـو حىت
جدا، ككما قاؿ بعض الفقراء منذ حُت; نرل أناسا من فرنسا كمن دّب كمن تونس 
العاصمة فَتكننا كنراىم كيسمعوننا كنسمعهم ككل ىذا يف علبة من البالستيك اٝتها 
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يتحادثاف كيتشاكراف يف األمر اٟتاسوب، فلو قيل قدٯتا فالف يف تونس كاآلخر يف بغداد ك 
، كىو أف اإلنساف يكوف 64لقيل ىذا غَت ٦تكن، فمن ىنا نعلم أف الفتح ىو القبوؿ

يفعل يف ملكو ما يشاء، فهذا علمتو كىذا دل  ما هلل يف ملكو، أم أف ا١تالك مسلٌ 
أعلمو، فقط ال تقل; ىذا ال يكوف، فلو قلت ىذا لكنت كمن حٌصل ٚتيع العلـو منذ 

ة األكذل مث قٌدرت فقلت; أعلمكم أف ىذه ال تكوف، أك أف فالنا ال يدرؾ ىذا النشأ
ا١تقاـ أك ال يفاض عليو، كىذا ال يكوف ألف من قاؿ ىذا فقد حـر بركة أىل زمانو كحـر 

، ألنو كاف باستطاعتو أف يقوؿ اهلل كاهلل قادر على كل شيء فيكوف 65بركة ذلك العلم
 بذلك قد اٗتذ أدبا مع ربو 

 لسارد; فوقع يف قليب ذلك ا٠تفقاف كإنو دل يزؿ إذل اآلف مث كقع رل أكثر من ىذاا

ككزه بُت ثديػيو كقاؿ  بسبب أف النيب  ،البياف; كذلك ا٠تفقاف كاف كال يزاؿ
مث كقع رل أكثر من ; ""، مث قاؿ أنت من أمثاؿ الصحابة فحدث كال حرجلو; "
 ; "كأكمل الباقي بعقلك".قمار "، فا١تراد منو كما قاؿ سيدم اٟتاج الىذا

بقرية  سيدنا ٤تمد ل صفر من مالقاة الشيخ التجاين  58فهذا ما كاف يف 
ث ّٔا بعض أصحابو يف فاس حُت صار كقت التحدث ّٔا كقد أّب ٝتغوف مث حدٌ 
، كسنقرأ اآلف ما تيسر من ا٢تمزية إما من بدايتها أك حىت 66{َوذَكّْرْ }قرأناىا للتذكار، 

القصيدة ألّنا عظيمة كمن ٚتلة بركاهتا كجود السَتة النبوية فيها، كستجدكف يف من آخر 
كاف يعتٍت اعتناء خاصا بالسَتة النبوية   جواىر ا١تعاين كيف أف الشيخ التجاين 

و فيها فهم كذكؽ كمعرفة الشريفة حىت إنو فاؽ كل األكلُت كاآلخرين فيها فكاف ل
 كن مثلو أحد يف ىذا آّاؿ، ككاف الشيخ دل يسبقو إليها أحد، فلم يٓتصائصها

دائما ما ٭تث أصحابو على التغلغل يف معرفة السَتة النبوية كقراءهتا كمن ٚتلة السَتة 
فهي على األقل تطرح  قصيدة ا٢تمزية للبوصَتم إذ فيها الشيء الكثَت من سَتتو 
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 ٌٚـبٔٗ ؿ١ٍّب لٍجٗ ٚجؼً ف١ٗ ؿٍه ٌّب ٚاػ١ب لٍجٗ ٚجؼً ٚاٌظضق ا١ٌم١ٓ ف١ٗ ٚجؼً لٍجٗ لفً ٌٗ فزخ س١غا ثؼجض هللا أعاص اطا" -  

 رس أثٟ ػٓ( اٌش١خ أثٛ)" ثظ١غح ٚػ١ٕٗ ؿ١ّؼخ أطٔٗ ٚجؼً ِـزم١ّخ ٚس١ٍمزٗ طبصلب
65

 ػجبط اثٓ ػٓ دٚطفشٌٍذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌ" ؽغ٠مزٗ ٚاؿزمبِذ ػِبٔٗ ٚػغف ٌـبٔٗ دفع ِٓ هللا عدُ"  
66

غْ }   َطوِّ ْه  َٚ ِ ْوَغٜ فَب َٓ  رَٕفَغُ  اٌظِّ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ  اٌزاس٠بد عٛسح( 66{ )ا



 
79 

 

السَتة اٟتلبية السؤاؿ فيبحث اإلنساف عن إجابة ذلك السؤاؿ يف سَتة ابن ىشاـ أك 
  فيقرأىا كيفسرىا حىت يكوف العلم بعد ذلك، كقد شرح الشيخ سيدم أٛتد التجاين

عن ذلك   سيدم اٟتاج القمار عٌلقالقصيدة ا٢تمزية يف كتابو اإلرشادات الربانية ف
أكثر ٦تا فعل البوصَتم  بتفسَته كشرحو للقصيدة ككأنو مدح النيب   أف الشيخب

، فمن أين لو كل ىذا؟، إ٪تا أفاضو م بذاتو يستمد من الشيخ كذلك ألف البوصَت 
ككل أىل اهلل   ، ككذلك حاؿ كل الشيوخ عليو الشيخ سيدم أٛتد التجاين

 قاطبة بل كمن عصر الصحابة إذل النفخ يف الصور

  أَبْ                           التِ                          ي ِلألُُم                          ورِ  رََجْونَ                          اكَ  قَ                          دْ 
  

 َرْمَض                                   اءُ  قُ ُلوبِنَ                                   ا ِف                                   ي َرُدَىا                                    

   
 فَ ْق                                   رٍ  أَْنْض                                   اءَ  ِإلَْي                                   كَ  نَ                                   اَوأَتَ ي ْ 

  
نَ                                  ا  أَْنَض                                  اءُ  ىاْلِغنَ                                   ِإلَ                                  ى َحَمَلت ْ

   
 نَ ْف                  سٍ  َحاَج                  اتُ  الصُّ                  ُدورِ  ِف                  ي َواْنطَ                  َوتْ 

  
 اْنِط                   َواءُ  يَ                   َدْيكَ  نَ                   َدى َع                   نْ  َلَه                   ا َم                   ا

   
  َواْلَغْي                    اْلغَ                   ْوثُ  ُى                   وَ  َم                   نْ  يَ                   ا فََأِ ثْ نَ                   ا

  
 ال                               ألَواءُ  الْ                               َوَرى َأْجَه                               دَ  ِإَذا ثُ                                 

   
 

كعن منهجو، فمن سار على ّنجو   كأما يف حديثنا عن سيدم اٟتاج القمار
مع الراحة كاالطمئناف كالغٌت عن كل ا٠تلق، فيصَت شخصا غنيا بربو ٤تفوفا  ،كصل

كأصحابو ك٤تفوؼ كذلك بساداتنا الفقراء الذين ىم   بالعناية الربانية كٔتحبة الشيخ
ور اإلنساف ىذه ا١تدرسة كىذا ا١تنهج الذم تركو لنا عز لنا ك٨تن عز ٢تم، كأما إف دل يبل
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كيكوف ذلك يف السلوؾ اليومي كيف العالقات مع الناس كيف   سيدم اٟتاج القمار
عملو كمع زكجتو كمع أكالده كيف زاكيتو فإف اإلنساف يكوف يف تعب دائم، حىت كإف بقي 

مر، فهذه النفحات ٜتسُت عاما على ىذا اٟتاؿ فإنو يظل ٜتسُت عاما يف تعب مست
، كذلك حىت 67{اْلُمْؤِمِنينَ  تَنَفعُ  الذّْْكَرى فَِإنَّ  َوذَكّْرْ }اليت ٨تن فيها إ٪تا ىي للتذكَت، 

ألف ما تركوه ال ينفذ فما عليك   نذكر بعضنا البعض، كنتذكر ما تركو لنا مشائخنا
الفقراء على  إال أف تغرؼ منو، كىذا ما ٬تب أف نأخذ حذرنا منو، كاٟتمد هلل أف ٚتيع

ىذا ا١تنهاج، ما تيسر من القرآف كاٟتزب الراتب اليومي، كما تيسر من ابن عاشر، 
ما ٝتعنا فقو الطريقة كخاصة األمور األصلية يف الطريقة كمع ككذلك ا١تسائل الفقهية 

، فهذا كلو دائما ما يضعك يف ا١تقاـ التاسع ككل منذ حُت عن صالة الفاتح كعظمتها
١تقصود، كرٔتا يف ىذا الشهر يتم إعادة طبع اٞتزء األكؿ من كتاب اإلراءة يـو كىذا ىو ا

يف نسخة طيبة جدا كنسأؿ اهلل أف ال تكوف فيها أخطاء كنسألو أف يوفقنا إليها، 
اجتهد اإلخواف يف ىذا اإل٧تاز فبارؾ اهلل فيهم كيف كل من كضع يده بأم قد ككذلك 

ؾ الكثَت من الكتب ىي ٖتت ا١تراجعة، عمل كاف فلو الربكة كلو خَت عظيم، كىنا
وقع اإللكًتكين كالذم اٝتو القمارم البعقيلي سنحاكؿ أف نضع ا١تككذلك نشَت إذل أف 

كطبعا   فيو ىذا ا١تنحى كىذه ا٠تصوصية يف تربية كحاؿ كعلـو سيدم اٟتاج القمار
الذم ىو أصل ىذا ا١تشرب كىو شيخنا كلنا،   سيدم اٟتاج األحسن البعقيلي

كالذين ٘تيزكا ّٔذا الذكؽ ا٠تاص مع   ككذلك خلفاء سيدم اٟتاج األحسن البعقيلي
كلهم على حق كلكن كل شيء    احًتاـ كتعظيم ٚتيع ساداتنا ألف أصحاب الشيخ

موجود يف ا١تواقع األخرل فنحاكؿ أف نضيف ما دل يكن موجودا يف ا١تواقع األخرل 
باختصار عمل اإلخواف يف ىذه الفًتة، كنسأؿ كنيسره ١تن أراد، فمن أراده كجده، فهذا 

 68أف يوفقنا كاهلل ىو ا١توفق كنسألو أف يعيننا كأف ٬تعلنا على قلب رجل كاحد اهلل 
                                                           

67
 اٌزاس٠بد عٛسح( 66)  

68
 ٚادض عجً لٍت ػٍٝ لٍٛثُٙ اٌجضع ١ٌٍخ وبٌمّغ ٚجُٛ٘ٙ دـبة ثغ١غ اٌجٕخ ٠ضسٍْٛ أِزٟ ِٓ أٌفب ؿجؼ١ٓ أػط١ذ" -    

 ثىش أثٟ ػٓ ذؽّأل" أٌفب ؿجؼ١ٓ ٚادض وً ِغ فؼاصٟٔ ٚجً ػؼ عثٟ فبؿزؼصد

 ػٍٝ لٍٛثُٙ اػبءح اٌـّبء فٟ صعٞ وٛوت وؤشض أصغُ٘ ػٍٝ ٚاٌظ٠ٓ اٌجضع ١ٌٍخ اٌمّغ طٛعح ػٍٝ اٌجٕخ رضسً ػِغح أٚي" -

 ِٓ ؿٛلٙب ِز ٠غٜ ِّٕٙب ٚادضح وً ػٚجزبْ ُِٕٙ اِغة ٌىً رذبؿض ٚال رجبغغ ٚال ث١ُٕٙ اسزالف ال ٚادض عجً لٍت

 ٚأِشبؽُٙ ٚاٌفؼخ اٌظ٘ت آ١ٔزُٙ ٠جظمْٛ ٚال ٠ّزشطْٛ ٚال ٠ـمّْٛ ال ٚػش١ب ثىغح هللا ٠ـجذْٛ اٌذـٓ ِٓ ٌذّٙب ٚعاء

 .٘ش٠شح أثٟ ػٓ ٌٍجخبسٞ ِٚغٍُ " األٌٛح ِجبِغُ٘ ٚٚلٛص اٌظ٘ت
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ألف ىذا أمر مشرؼ فرضي اهلل عن ساداتنا اإلخواف فكلهم  ،س كاحد كاٟتمد هللكبنفى 
القلوب كاألحواؿ على عمل كاحد ككلهم يف منحى كاحد، كنسأؿ اهلل أف يزيد يف صفاء 

كزيادة يف اتباع السنة النبوية الشريفة كتعظيم األشراؼ كاحًتامهم، كىذا ىو موضوع 
الفقرة اليت سيقرأىا العبد الضعيف بعد قليل إف شاء اهلل، فأدرل بدلوم بُت الدالء، كنقرأ 

اية من كتاب جواىر ا١تعاين، كالبد لإلنساف من يقرأ دائما كيراجع ما قرأه كخاصة من بد
كخاصة أحوالو كفتوتو كطلبو للعلم كتعظيمو للسنة النبوية  الكتاب عن الشيخ 

الشريفة كمن ٚتلتو تعظيمو لألشراؼ، فإذا ما قرأ اإلنساف كل ىذا كراجعو فإنو سيعرؼ 
 ما ىي الطريقة التجانية

السارد; بسم اهلل الرٛتن الرحيم كصلى اهلل على سيدنا كموالنا ٤تمد كعلى آلو 
ك٭تٌب ا٠تموؿ كال ٭تٌب الظهور كال مىٍن يتعاطاه كما ; ، قاؿ كسلم تسليما كصحبو

 ك٭تب آؿ البيت النبوٌم احملٌبة العظيمة كيػىويدُّىيمٍ  يأيت يف باب زىده إف شاء اهلل تعاذل
يضرع إذل اهلل ، ال يزاؿ حريصنا إذل إيصاؿ ا٠تَت إليهم ك ا١توٌدة اٞتسيمة كيهتٌم بأمورىم

 ٍم،فيما ييٍصًلحيهي 

البياف; أم ٮتدمهم ّتاىو كجسده ككقتو كنفسو كسره أيضا خدمة تامة، ك١تاذا؟، 
 ألنو أعطى نفسو هلل، فمن ىذا إذا نظرنا إذل سخائو ٧تد أنو قد أعطى كلو إذل اهلل

كىييٍكرًميهيٍم غاية اإلكراـ، كيرٌب غاية ّٔم أشٌد الربكر، كيتواضع ٢تم أشٌد السارد; 
، كينصحهم كيذٌكرىم كيرشدىم إذل التخٌلق ألدبأحسن ا ، كيتأٌدب معهمالتواضع

"الشرفاء أٍكذل الناس باإلرث من رسوؿ اهلل  ;كالعمل بسٌنتو كيقوؿ بأخالؽ النيٌب 
كيبٌُت عظيم وقَتىم كالتواضع ٢تم كاألدب معهم"، ك٭تٌض الناس على ٤تٌبتهم كت ،

، كال ٭تٌب مىن نقص يف اإلٯتافأمورىم ك٤تٌبتهم  ٣تدىم كرفيع قدرىم كيرل أف التواين يف
 يناكيهم أك يباريهم أك ٮتٌل باألدب معهم كيشٌدد النكَت على مىن فػىعىلى ذلك معهم 

كمن عظيم ٤تٌبتو إيٌاىم كأدبًو معهم كتواضعو لعلٌي قٍدرىم أف  ،كأرضاه كمٌتعنا برضاه آمُت
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من اٟتقوؽ اليت  ال يًتؾ مىن استشاره ًمن أصحابو أف يصاىرىم ٥تافة تقصَتىم يف شيء
 ٕتب عليو ٢تم أك كقوعو يف بعض اٟتقوؽ

البياف; أم إذا ما استشرتو يف زكاجك من شريفة النسب فإنو يرفض، كرٔتا يقوؿ 
لك; ٖتمل مسؤكليتك يف ذلك كأنا برمء منك ألف حقوقها صعبة جدا، اللهم إف كتبها 

 69اهلل عليك فاجتهد كإال فالفرار الفرار

بعض أصحابو حُت أراد تزكيج شريفة، فمنىعو من شٌدد على  كرأيتو يومان السارد; 
نيا كاآلخرةذلك كقاؿ لو  نعوذ باهلل من ٥تالفتو يف" ; "إٍف فعلتى فأنا برمء منك يف الدُّ
 ، كذلك ألجل أٍف ال يقع منهم ما يغضبهم كيسوؤىمغيبتو كحضرتو

تحرم، كال ٯتنع البياف; فمن الناس من يعلم ىذا األمر فكانوا يتحركف فيو أشد ال
 ، كحاشى أف يكوف بُت أحباب سيدنا70إال التكرب أك اٞتهل من التواضع ١تراتب اهلل 

  من ىو من ا١تتكربين أك من اٞتهاؿ، بل قد يكوف لبعضهم يف بعض األحياف غفلة
 ؽي رٍ فيهم عً  -كما قاؿ الشيخ البعقيلي-فقط، كلكن نذكر بعضنا البعض، كالفقراء كلهم 

ما بالك ٔتن كاف شرفو كاضحا كجليا، كإ٪تا ىذا من تعظيم فحذار،  الشرؼ، فحذار
، فهو حق كاجب عليك كعلى كل كاحد من ىذه األمة، فكل لو مقامو مراتب اهلل 

، كىي فرصة لنا كاضحة كلو مرتبتو، كىو أمر سهل كبسيط إف أنت أردت طاعة اهلل 
نا ٕتد التوبة كإذا التفت من كضوح الشمس، شأّنا شأف االستغفار كإذا ما التفت من ى

ىناؾ ٕتد "ال إلو إال اهلل" كالصدقات، ككذلك ٕتد الشريف ّتانبك، فهي فرصة لنا 
، بل ىي سفينة ٧تاة كسفينة نوح ٚتيعا، كىي كذلك مزية من اهلل 

، فما 71
 ٯتكن أف يصدؾ عن ذلك؟، انعداـ األدب مع األشراؼ
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 3ٚطب٠ب اٌش١خ اٌجؼم١ٍٟ فٟ اٌضٚعبد ِٓ اإلساءح ط  
 

71
 .رس أثٟ ػٓ ٌٍؾبوُ فٟ اٌّغزذسن" ٍ٘ه ػٕٙب رشٍف ِٚٓ ٔجب عوجٙب ِٓ ٔٛح ؿف١ٕخ ِضً ف١ىُ ث١زٟ أً٘ ِضً اْ"   

 ٌٍؾبوُ فٟ اٌّغزذسن اٌضث١ش اثٓ ٚػٓ ػجبط اثٓ ػٓ( اٌجضاس) "غغق ػٕٙب رشٍف ِٚٓ ٔجب عوجٙب ِٓ ٔٛح ؿف١ٕخ ِضً ث١زٟ أً٘ ِضً" -

 رس أثٟ ػٓ
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ما أغضبها  غضب أباىا كي فيغضب بذلك فاطمة بنت النيب السارد; 
للحديث الذم أخرجو اإلماـ أٛتد يف مسنده، كالطرباين، كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ، 

حيث خطب ابنتو اٟتسن ا١تثٌٌت على ابنة عٌمو  كالبيهقي، عن ا١تسور بن ٥ترمة 
فاطمة بضعة مٌٍت يغضبٍت ما يغضبها ; "فاعتٌل لو ْتديث فاطمة بنت اٟتسُت 
رسوؿ  ، كذلك يقبضها كيقبض جٌدهتا بنتكبأف عنده أشبهها 72"كيبسطٍت ما يبسطها

كسلك مسلكو  فيمن استشاره ًفٍعل ىذا الصحاٌّب الكري ، فوافق فعل سٌيدنا اهلل 
 يف اإلجالؿ كالتعظيم

 كلو اتباع للسنة كإ٪تا ٘تيز لشدة كرعو   البياف; كذلك أف فعلو 

، ككثَتا من ا١تساكاة فيخٌل بالوقارا شيئنفسو  كأٌف ا١تصاًىر ٢تم قد يرل يفالسارد; 
ما يوصي بتوقَتىم كاحًتامهم كاالحتياط يف تعظيم مقامهم بعدـ ا١تصاىرة ٢تم ٥تافة أف 

 مزيٌةيرل اإلنساف نفسو أىالن لذلك فينكح منهم كما نكحوا منو فال يرل ٢تم 
 كيستخٌف ٔترتبتهم العلٌية

يف القلب حىت يكوف اإلنساف  البياف; فالبد أف تكوف ىذه ا١تزية دائما ظاىرة
 بل كمن أعظم الطاعات دائما غا٪تا، كىي طاعة عظيمة هلل 

، كىذه آفة قلبية كعٌلة خفٌية ال يراعيها ك٭تًتز منها إاٌل أرباب القلوبالسارد; 
كمن شٌدة تعظيمو لقدرىم كغَتتو عليهم أنٌو ال ٭تٌب من ٮتالطهم على حٌظ كٮتادعهم 

كاٟتاصل أف ٤تٌبتو  صيحة كيقٌبح ذلك غاية التقبيح كيكره فاعلويف شيء أك يكتم عنهم ن
ألحد من أىل زمننا كال ٝتعنا  آلؿ البيت النبوٌم كتعظيمو إيٌاىم أمره عظيمه دل يير مثلو

 -كصفا قلبٌيا كإف كانت-فرد بو كٖتٌقق منو ٖتقيقا كيقينا، كاحملٌبة ، بل ىو شيء انبو
، كإنٌا ال نعلم من ٭تٌب مارات ا١ترشدة إليهاعليها كاألة تيعلىم زيادهتا باألحواؿ الٌدال
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 ذؽّأل" ٚطٙغٞ ٚؿججٟ ٔـجٟ غ١غ اٌم١بِخ ٠َٛ رٕمطغ األٔـبة ٚاْ ٠جـطٙب ِب ٠ٚجـطٕٟ جؼٙب٠م ِب ٠مجؼٕٟ ِٕٟ ثؼؼخ فبؽّخ"  

 .اٌّغٛس ػٓ ٌٍٚؾبوُ فٟ اٌّغزذسن

 اٌّغٛس ػٓ ٌٍجخبسٞ" أغؼجٕٟ أغؼجٙب فّٓ ِٕٟ ثؼؼخ فبؽّخ" -

 اٌضث١ش ػٓ ذسنٌٍٚؾبوُ فٟ اٌّغز ٚاٌزشِزٞ ذؽّأل" أٔظجٙب ِب ٠ٕٚظجٕٟ آطا٘ب ِب ٠ئط٠ٕٟ ِٕٟ ثؼؼخ فبؽّخ أّب" -
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ىذا الٌزماف مثل ٤تٌبتو كتعظيمو، كليس ذلك ٔتستغرب يف أمثالو.  الشرفاء كيعٌظمهم يف
، قيقٌي كٙتراتو، ًمٍن نتائج اإلٯتاف اٟترزقنا اهلل منها أكفر حٌظ كنصيب ، ك٤تٌبة آؿ النيب

رىا كنشر أخبارىا ٦تٌا يف بياف آثا سار ّٔا شيخنا  ككذا سائر ىذه السَتة احملمديٌة اليت
عربة للمعتربين، كتذكرة للمتذٌكرين، كتسديدا للمتقُت، كتأييدا للموفقُت، كعونا 

، رزقنا اهلل بركتو تدين، كحٌجة على ا١تعللموٌجهُت، كيقظة للمنتبهُت، ك٤تٌجة للمتقٌدمُت
 .كضاعف لنا ٤تٌبتو

على اإلنساف أف يقرأ من حُت آلخر سَتة الشيخ  البياف; نكتفي ّٔذا القدر لكن
  يف اٞتواىر، ففيها فتوتو كأخالقو كصفاتو، فالًتبية يف الطريقة التجانية إ٪تا تكوف

بأحواؿ ا١تشائخ، كىذا ما خطر رل أف نقرأه يف ىذه ا١تناسبة فاعتمدتو دكف زيادة أك 
عندنا بل عند اهلل تعاذل، نقصاف أك إثبات ٔتيزاف العقوؿ كعلى كل فاٟتساب ال يكوف 

 كبارؾ اهلل فيكم.

وتجديد   الشيخ سيدي محمد القمارنقرأ اآلف ما تيسر من كتاب "ك 
" كىو من إ٧تاز أخينا عبد اللطيف زرقي متحصل على الطريقة التجانية في تونس

ماجستَت يف العلـو اإلسالمية من اٞتامعة الزيتونية كقد كتب قبل ىذا عن سيدم اٟتاج 
الحاج سن البعقيلي كقد كفقو اهلل ك٧تح يف ذلك كهلل اٟتمد، ككاف الكتاب باسم "األح

"، كقد كاف ذلك بادرة خَت األحسن البعقيلي: مذىبو وتصوفو في ضوء المقاصد
ليجتهد يف التأليف العلمي الذم يكوف فيو الفتح الرباين مع علم الرسـو كىو علم 

ـو إف شاء اهلل ىو بصدد اإل٧تاز كقد تعاكف الظاىر، كىذا الكتاب الذم سنقرأ منو الي
كفيو أىم مراحل   فيو ىو كعديد الفقراء كىو يف ترٚتة كحياة سيدم اٟتاج القمار

حياة شيخنا كأبواب تتعلق بعلمو ككرعو كزىده كٕتديده للطريقة يف تونس ككيف كانت 
نة كما قالو فيو بعض الزاكية مث استقراره يف زاكية باب ا٠تضراء كقبل ذلك يف جامع الزيتو 

ك٨تن اآلف بصدد قراءة كمراجعة ىذا الكتاب حىت  ،تالميذه ٦تا دكناه كيسر لنا اهلل فيو
يكوف موافقا لذكقنا كذكقو كذكؽ اإلخواف فيكونوف إف شاء اهلل تعاذل راضُت عنو كلهم 
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ـ 3953كنسأؿ هلل أف يوفقنا يف نشره كعسى أف يكوف ذلك يف ىذه السنة أم سنة 
  ع بو ساداتنا األحباب فينظركف فيو ما دل يضع من إرث سيدم اٟتاج القماركيتمت

 إف شاء اهلل.

للبحث يف "; قطبا  الشيخ سيدي محمد القمارالسارد; نقرأ من فصل "
 ؛تُت اثنتُتمطلق من مسلنن  ىذه الًتقيات اليت مٌر ّٔا الشيخ سيدم  ٤تمد قمار

ما نص عليو أرباب الطرؽ الصوفية كشيوخها  ; كجود ىذه ا١تراتب حسبا١تسلمة األكذل
إن لل " ;قاؿ رسوؿ اهلل  ;فعنو أنو قاؿ  شرحا كتفريعا ٟتديث عبد اهلل بن مسعود

  في الخلق ثلثمائة قلوبهم على قلب آدم  ولل في الخلق أربعون قلوبهم
ولل  ولل في الخلق سبعة قلوبهم على قلب إبراىيم  على قلب موسى 

ولل في الخلق ثلثة قلوبهم على  خلق خمسة قلوبهم على قلب جبريل في ال
فإذا مات  ؛سرافيل اولل في الخلق واحد قلبو على قلب  قلب ميكائيل 

الواحد أبدل الل مكانو من الثلثة وإذا مات من الثلثة أبدل الل مكانو من 
ا مات من السبعة الخمسة وإذا مات من الخمسة بدل الل مكانو من السبعة وإذ

أبدل الل مكانو من األربعين وإذا مات من األربعين أبدل مكانو من الثلثمائة وإذا 
من الثلثمائة أبدل الل مكانو من العامة فبهم يحيى ويميت ويمطر وينبت  مات

 ا.ىػ 73"ويدفع البلء
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( اٌىٕٝ فٟ اٌؾبوُ)" اٌّٛاٌٟ ِٓ األثضايلبي اٌؾبفع إٌّبٚٞ فٟ وزبثٗ ف١ض اٌمذ٠ش ششػ اٌغبِغ اٌظغ١ش: ششػ ؽذ٠ش " -   

 ٚاٌمطت ُِٕٙ أخض ٚاإلِبِبْ األثذاي ِٓ أخض ُٚ٘ فمظ أسثؼخ اٌؼبٌُ ثُٙ هللّا  ٠ؾفع اٌز٠ٓ "األٚربد: ػشثٟ اثٓ لبي ،ِشعال ػطبء ػٓ

 ٚل١ً أسثؼْٛ ُٚ٘ خبص ػذد ػٍٝ ٠ٚطٍمٛٔٗ ثّؾّٛدح اٌّزِِٛخ أٚطبفٗ رجذٌذ ِٓ ػٍٝ ٠طٍمٛٔٗ ِشزشن ٌفع ٚاألثذاي ػخاٌغّب أخض

 ِٓ ٔجٟ لٍت ػٍٝ ٚاٌزٞ ا١ٌّبٟٔ ٌٗ ػ١غٝ لٍت ػٍٝ ٠ٚىْٛ اٌج١ذ أسوبْ ِٓ سوٓ األسثؼخ األٚربد ِٓ ٚرذ ٌٚىً عجؼخ ٚل١ً صالصْٛ

 ٌٕب ٚ٘ٛ األعٛد اٌؾغش سوٓ ٌٗ ِؾّذ لٍت ػٍٝ ٚاٌزٞ اٌؼشالٟ ٌٗ إثشا١ُ٘ لٍت ػٍٝ ٚاٌزٞ ٌشبِٟا اٌشوٓ ٌٗ آدَ لٍت ػٍٝ فبٌزٞ األٔج١بء

 هللّا. ا.٘ـ ثؾّذ

 ػٚجٙب اٌّغأح ػٍٝ دمب إٌبؽ أػظُلبي اٌؾبفع إٌّبٚٞ فٟ وزبثٗ ف١ض اٌمذ٠ش ششػ اٌغبِغ اٌظغ١ش: ششػ ؽذ٠ش " -

 ٠ّبش١ٕٟ سعً فئرا إعشائ١ً ثٕٟ ر١ٗ فٟ وٕذ :اٌخٛاص ثالي لبي، ػبئشخ ػٓ ٌٍؾبوُ فٟ اٌّغزذسن " أِٗ اٌغجً ػٍٝ دمب إٌبؽ ٚأػظُ

 األٚربد ِٓ لبي فبٌشبفؼٟ لٍذ األئّخ إِبَ لبي أٔظ ثٓ ِبٌه فٟ رمٛي ِب لٍذ اٌخضش لبي أٔذ ِٓ اٌؾك ثؾك فمٍذ اٌخضش أٔٗ فأٌّٙذ

 ض١ك ػٕذ اٌشعً ٠ٍضَ أٔٗ ٚف١ٗ  . ا.٘ـ ألِه خثجشو لبي سأ٠زه ٚع١ٍخ ثأٞ لٍذ ِضٍٗ ثؼذٖ ٠خٍف ٌُ لبي فجشش لٍذ طذ٠ك لبي فأؽّذ لٍذ

 .أث١ٗ ػٍٝ أِٗ رمذ٠ُ إٌفمخ

 ٠ؤٚٞ األعع فٟ اٌغدّٓ ظً اٌـٍطبْلبي اٌؾبفع إٌّبٚٞ فٟ وزبثٗ ف١ض اٌمذ٠ش ششػ اٌغبِغ اٌظغ١ش: ششػ ؽذ٠ش " -

" اٌظجغ اٌغػ١خ ٚػٍٝ اإلطغ ػ١ٍٗ وبْ ٚظٍُ دبف أٚ جبع ٚاْ اٌشىغ اٌغػ١خ ٚػٍٝ األجغ ٌٗ وبْ ػضي فبْ ػجبصٖ ِٓ ِظٍَٛ وً ا١ٌٗ

 :ػشثٟ اثٓ اٌؼبسف لبي اٌمطت وض١شح أخجبس فٟ ثبٌغٍطبْ اٌّشاد أْ إٌٝ اٌظٛف١خ ثؼض ر٘ت، ػّش اثٓ ػٓ دٚطفشٌٍذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌ

 ألِش إلبِخ اإلؽبطخ ِؾّذ آي ْٚد ٌٚٙؤالء ٚإٌغجبء ٚإٌمجبء ٚاألٚربد ٚاألثذاي األلطبة ثٗ ٠شؼش ال ؽ١ش ِٓ هللّا  أِش إلبِخ ٌُٙ ِؾّذ آي

 األِش ٌٌٟٛ ٚوزا :لبي ُِٕٙ ثشٚػ ٠ؤ٠ذ ٌّٓ ا٢صبس ِٓ أصشا   ٠غذٚا أْ إال ِؾّذ آي ِٓ ِذدُ٘ ثّغشٜ ٠شؼشْٚ ال ؽ١ش ِٓ ٚاٌذ١ٔب اٌذ٠ٓ

 األلطبة ِٓ ٚاٌذ١ٔب ٓاٌذ٠ ظب٘ش أِش ثُٙ ٠مَٛ ِّٓ ٚٔؾُٛ٘ ٚاٌفمٙبء ٚاٌمضبح ٚاٌٛالح ٚاألِشاء ٚاٌغالط١ٓ ٚاٌٍّٛن اٌخٍفبء ِٓ اٌظب٘ش
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ألكتاد البياف; كىذا ىو ما ٝتيناه با١تنحى العلمي، فمراتب األكلياء كاألقطاب كا
موجودة منذ بداية اٞتنس البشرم، كقد حدث بذلك رسوؿ اهلل 

ا فقطبانيتو ، إذن 74
 ىي أف قلبو على قلب سيدنا إسرافيل   بل كأكثر من ذلك ألف كل فقَت ٕتاين

 بذلك اإلٯتاف الذم كضعو فيهم رسوؿ اهلل   قلبو على قلب سيدنا إسرافيل
 يَ ْرُزقُ  َوالّلوُ }كال مغمز يف ذلك،   لتجاينكباإلذف ا٠تاص الذم كضعو فيهم الشيخ ا

، بل كما زاؿ أكثر من ذلك، كالقطب يكوف جامعا مانعا 75{ِحَسابٍ  ِبَغْيرِ  َيَشاء َمن
ٞتميع ا١تراتب اإل٢تية كحىت ا١تالئكة ٖتتو، كأما ٓتصوص ىذا ا١تنحى العلمي للمنظور 

أمر مهم جدا فيقرأه الصويف فمن أراد من ىنا كجد كمن أراد من ىناؾ كجد، كىو 
األستاذ اٞتامعي كأىل العلم عموما كيقرأه الناس أمثالنا أىل التصديق كالنية الصاٟتة، 

فاكتفينا بذلك، كيف ىذا ربح للجميع من ىنا كمن ىناؾ، كقد    كقد رأينا شيخنا
كثَتا ما يوصينا ٓتلق اهلل خَتا، كأف يأخذ اإلنساف حذره    كاف سيدم ٤تمد القمار

، كما ككاف 76فكلما زيد لإلنساف مرتبة كإال كحرؾ إبليس اٟتسد ضده ،ادسٌ من اٟت
يوصينا كصية كاحدة يف العمل ال ثانية ٢تا، كىي أف ّنتم بأمور العماؿ، كمن اتبع سَتتو 

 فإنو دائما ينجح

                                                                                                                                                                      
ٍْكُ  ٌَُٗ  أاَلَ }  هلّل  وٍٗ األِش أْ ٚرٌه ٠شؼشْٚ ال ؽ١ش ِٓ ٚإلبِخ ِذدا   ٌَْش غُ  ا ِْ األَ ُ } األػشاف، عٛسح( 65{ )َٚ هللاه َٚ ٓ ِِ ُِٙ َعائِ ِذ١ؾ   َٚ ُِّ( }39 )

 اٌجشٚط عٛسح
74

 اٌجالء األعع أً٘ ػٓ ٠ٚظغف أػضائىُ ٝػٍ رٕظغْٚ ٚثُٙ اٌغ١ش رـمْٛ ثُٙ عجال أعثؼْٛ ُٚ٘ ٠ىْٛٔٛ ثبٌشبَ األثضاي اْ"  

 ػٍٟ ػٓ( ػغبوش اثٓ)" ٚاٌغغق

" اِغأح ِىبٔٙب رؼبٌٝ هللا أثضي اِغأح ِبرذ ٚوٍّب عجال ِىبٔٗ رؼبٌٝ هللا أثضي عجً ِبد وٍّب اِغأح ٚأعثؼْٛ عجال أعثؼْٛ األثضاي" -

 أٔظ ػٓ ٌٍذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌفشدٚط األ١ٌٚبء وشاِبد فٟ اٌخالي)

 أً٘ ػٓ ٠ظغف ٚ األػضاء ػٍٝ ثُٙ ٠ٕٚزظغ اٌغ١ش ثُٙ ٠ـمٝ عجال ِىبٔٗ هللا أثضي عجً ِبد وٍّب عجال أعثؼْٛ ُٚ٘ ثبٌشبَ األثضاي" -

 ػٍٟ ػٓ ذؽّأل" اٌؼظاة ثُٙ اٌشبَ

 ثٓ جبدحػ ػٓ ذؽّأل" عجال ِىبٔٗ هللا أثضي عجً ِبد وٍّب اٌغدّٓ س١ًٍ اثغا١ُ٘ لٍت ػٍٝ لٍٛثُٙ عجال صالصْٛ األِخ ٘ظٖ فٟ األثضاي" -

 اٌظبِذ

ٌٍذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ " ٚجً ػؼ هللا طاد فٟ ٚاٌغؼت هللا ِذبعَ ػٓ ٚاٌظجغ ثبٌمؼبء اٌغػب: األثضاي ِٓ فٙٛ ف١ٗ وٓ ِٓ صالس" -

 ِؼبر ػٓ دٚطفشاٌ

 ّبئخاٌشّـ ِٓ هللا أثضي عجً ِبد وٍّب ،األعثؼْٛ ٚال ٠ٕمظْٛ اٌشّـّبئخ فال أعثؼْٛ ٚاألثضاي سّـّبئخ لغْ وً فٟ أِزٟ س١بع" -

 ػٓ ١خؾٍألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌ" هللا آربُ٘ ف١ّب ٠ٚزٛاؿْٛ ا١ٌُٙ أؿبء ِٓ اٌٝ ٠ٚذـْٕٛ ظٍُّٙ ػّٓ ٠ؼفْٛ ِىبٔٗ األعثؼ١ٓ فٟ ٚأصسً ِىبٔٗ

 ػّش اثٓ
75

 اٌجمشح عٛسح( 353)  
76

 ٘ش٠شح أثٟ ٓػ دٚطفشٌٍذ٠ٍّٟ فٟ ِغٕذ اٌ" ٠مبرٍٗ ٚوبفغ ٠ؼٍٗ ٚش١طبْ ٠جغؼٗ ِٕٚبفك ٠ذـضٖ ِئِٓ: أػضاء أعثؼخ ٌٍّئِٓ "-  
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يف كتاب البغية أقواؿ شيوخ   السائح كقد ٚتع الشيخ العرّب بنالسارد; 
 يعضد بعضها بعضا لتجعل من ىذه التصنيفات  الطرؽ كأرباب التصوؼ اليت

 كا١تسلمات عند أصحاب الطرؽ

 البياف; كلنا تقريبا نعرؼ كتاب البغية لصاحبو الشيخ سيدم العرّب بالسائح
إذ ليس عندنا أصح من البغية يف الطريقة فقد كتبو صاحبو من كالـ الشيخ ،  

 77ما اشًتطو البخارم كمسلم  يخكانتقاه من الثقات كما كاشًتط يف انتقاء كالـ الش
; دل يكن عندنا أصح من البغية، فهو   يف اٟتديث، كقد قاؿ فيو الشيخ البعقيلي

 كتاب علم ككتاب تصوؼ كامل من كل كجو

   أف الشيخ سيدم األحسن بن أّب ٚتاعة البعقيلي السارد; ا١تسلمة الثانية;
ة كشواىد كثَتة من أفعالو كأقوالو ت عليو قرائن عديدكاف قطبا فردا جامعا كىو أمر دلٌ 

يضيق ا١تقاـ عن حصرىا لكثرهتا، منها قولو يف إحدل رسائلو إذل كاحد من كبار 
وإنّنا لكم ولحقائق ذرّات "  ا١تقدمُت بسوس اٟتاج علي بن أٛتد األساكي

المقدور روح ورحمة ونور وبرد وسلم وسرور كالماء في األ صان والثمرات، وأن 
، كىذا الوصف كيقصد نفسو بالعبارة األخَتة 78"يم في حجر قّرة أعينكمالكون كاليت

  ؼ بو الشيخ سيدم أٛتد التجاينالذم كصف بو نفسو فيو مطابقة تامة ١تا عرٌ 
 ااعتماد أنز٢تم اهلل ىذا ا١تنزؿ. ارفُت الذينكىو تعريف يقرٌه غَته من الع 79القطب اٞتامع

ؿ اإلشارات اليت كاف يراسل ّٔا الشيخ البعقيلي على ىاتُت ا١تسٌلمتُت ٯتكننا أف نتناك 

                                                           
77

 ػٍٝ اال وزجٕبٖ ِب رغٜ أْ ٚا٠بن: "554فٟ اإلساءح اٌغضء األٚي طجؼخ دسة غٍف طفؾخ  لبي ع١ذٞ اٌؾبط األؽغٓ اٌجؼم١ٍٟ   

 شغٚؽ وزبثٗ فٟ اشزغؽ اٌجغ١خ فظبدت ٌٚغخ ٚطارب ؽجؼب ػج١ّْٛ فبٕٔب إًٌّٙ اٌمغ٠جخ األِٛاط ثؼغ ثٗ ال ػٕضٖ ثٗ اٌغإ٠خ ٚجٗ

 والِٟ ٠ٕبؿت ٚأّب ٚأصي أطخ فبٌغٚا٠خ اٌش١ز ِٓ اٌؼٕب٠خ ثذغ أفبػٗ ِب اال أطوغ ٚال ش١ئب أشزغؽ ال ٚأٔب ِٚـٍُ اٌجشبعٞ اٌظذ١ذ١ٓ

 ال اٌظ٠ٓ أٍ٘ٗ ٚػٍٝ ػ١ٍٗ ف١جت ٘الال ٚدضٖ عأٜ وّٓ اٌش١ٛر ثّضاعن  ٌُٙ اػزٕبء ال ِّٓ غ١غُ٘ ٚ أٚالصٔب ِٓ األؽفبي اٌؼؼفبء ٕ٘ب

 ٘ـ" ا.غ١غ ال اٌظ١بَ ثٗ ٌُٙ اػزٕبء

 اٌّمبطض وبٔذ ٚاْ  اٌجغ١خ طبدت طوغٖ ِب ٌٗ اٌّمبطض فؤدتٚلبي فٟ اإلساءح اٌغضء اٌضبٟٔ طجؼخ دسة غٍف طفؾخ " 

 " ا.٘ـ اٌش١ز ػٓ ؿٕضٖ ٌظذخ اٌّمبِبد ٌزفبٚد االططالح فٟ ِشبدخ ال وض١غح

 وً ػٓ اٌغ١ٕخ فبٔٙب جغ١خثبٌ فؼ١ٍهٚلبي فٟ اٌششة اٌظبفٟ ِٓ اٌىشَ اٌىبفٟ اٌغضء األٚي طجؼخ دسة غٍف طفؾخ: " 

 " ا.٘ـ٠شبٌفٙب ثّب ػٕضٔب ػًّ فال اٌطغ٠ك فٟ رؤ١ٌف وً ػٓ ِٚجؼئخ ِطٍٛة
78
 5:55َ٘ـ=5479٘زٖ اٌشعبٌخ ثزبس٠خ  -  
79

ػٓ اٌمطت اٌغبِغ "صُ ل١بِٗ فٟ اٌٛعٛد ثشٚؽب١ٔزٗ فٟ وً رّسح ِٓ رساد اٌٛعٛد عٍّخ ٚرفظ١ال فزشٜ  اٌش١خ اٌزغبٟٔ  ؽ١ش ٠مٛي  

  أشجبؽب ال ؽشوخ ٌٙب ٚإّٔب ٘ٛ اٌشٚػ اٌمبئُ ف١ٙب عٍّخ ٚرفظ١ال ٚل١بِٗ ف١ٙب فٟ أسٚاؽٙب ٚأشجبؽٙب "اٌىْٛ وٍٗ 



 
88 

 

تلميذه سيدم ٤تمد قمار ككذلك تعليقات الشيخ قمار نفسو على ىذه اإلشارات 
  لًتقيات اليت تدٌرجها الشيخ قمارلنستنتج ما يدؿ على ا١تراتب كا

البياف; ىذا قد يصلح لعامة الناس، كلكن بالنسبة للفقراء فللو اٟتمد أّنم يعرفونو 
حي معهم، فيتنقل كٯتشي كلو التصريف الكامل إذل   يدا، فسيدم ٤تمد القمارج

يومنا ىذا كلو من ا١تراتب ما لو بل كأبعد من ذلك، كمن ذلك قاؿ لو; ٨تن أخوة ذات 
كاحدة، كقاؿ لو; فاهلل يأبد فيكم رئاسة الدين، ككثَت من ىذه األمور إ٪تا ىي مسٌلمات 

كيف   البحث أكثر يف بواطن إشارات الشيخ القماربالنسبة للفقراء، كرٔتا يكوف 
العلـو الربانية اليت أكتيها كمن أعظمها ٕتريده كتوجهو إذل اهلل توجها أقل ما يقاؿ عنو يف 
اٟتقيقة أنو توٌجو عجيب، كيتجٌلى ذلك التوجو يف أحوالو كتقلباتو كمواقفو أك يتجٌلى  

طيعوف التعبَت عٌما خاجل كجداّنم من كذلك يف قلوب تالميذه، كاألغلبية منهم ال يست
األمر  كلكن كل فقَت يعرؼ ىذا ، رؤية شيء من باطنو يف التذلل كالعبودية إذل اهلل

كىو  ،كىذا أعظم من كل ا١تراتب كأعظم من كل القطبانيات ألف أركاحنا مربوطة بركحو،
ليكم في ا١تدح قاؿ عف ،٣تدد الدين كقد جدد الطريقة كجدد الفقو كجدد الكتب

بالبوصَتم كيف التاريخ عليكم بالواقدم كيف السَتة النبوية قاؿ عليكم بابن ىشاـ كيف 
اٟتديث قاؿ عليكم بالسيوطي كىكذا دل يًتؾ ٣تاال من آّاالت العلمية أك آّاالت 
العملية إال كانتقى منها أحسنها كقرّٔا كسهلها لنا كرٔتا أدل أعواما يف ترسيخ الوضوء 

كعرؼ كيف يبٍت بناء يستمر يف ا١تستقبل  هاد عظيم يف سبيل اهلل كىذا ج ،فقط
منذ ٜتسُت عاما مضت كانت ىناؾ أماكن فيها أناس ال  وكىذا ىو ٕتديد الدين ألن

، فأىل يف بالد ا١تسلمُتىذا ك  ،يصوموف كأماكن أخرل فيها أناس ال يصٌلوف جهارا
ي أنو يرٖتل كيًتؾ أىلو كمالو كالده كىأال  ،ف خاصة ٢تم ىذه ا١تزيةسوس عامة كالبعقيليو 

كحيثما كضع الرحاؿ باإلذف إال كيبٍت مدرسة فكما   إذل أين؟ يف سبيل اهلل ،كيسافر
كىذه ا١تدرسة إ٪تا أردنا أف ٧تتهد  ،يبٍت غَته جدراف ا١تدرسة فإنو يبنيها يف ٝتاء القلوب

َتىا كستجدكّنا إف حىت نربزىا كنظهرىا كنوضح مال٤تها يف كتابات كهذه الكتابة كغ
كىو  ،شاء اهلل على ا١توقع االلكًتكين القمارم البعقيلي حىت تكوف ذخرا لكل من طلبو
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منهج كمنهاج يسمى مدرسة كطريقة خاصة يف الًتبية ٢تا تناسق عاـ فكل من اتبعو 
ألّنا كاملة  ،انطالقا من نقطة كاحدة ٬تد نفسو يف الوصوؿ ْتوؿ اهلل السميع العليم

يف العوادل كفيكم، نكتفي ّٔذا القدر  هي سرُّ  كامل مأذكف إذنا مطلقا كامال سارو برزت من  
كنسأؿ اهلل أف يوفق اٞتميع إف شاء اهلل، كعسى أف ال نكوف أطلنا كلكنها ليلة ٚتعة 

كخاصة يف صفر ا٠تَت كا٠تَتات كىو الذم تصب فيو  80فهي ليلة غراء كيـو أزىر
  اء أسيادنا كسيدم اٟتاج األحسن البعقيليالفيوضات كا٠تَتات صبا كأما ذكر أٝت

  كسيدم ٤تمد أٛتد الكنسوسي  كسيدم ٤تمد الغارل  كسيدم ٤تمد القمار
كسيدم ٤تمد اٟتبيب   كسيدم ٤تمد الكبَت البعقيلي  كسيدم اٟتاج اليفريٍت

ٚتيع ا٠تلفاء آية من فذكر  ،كما أدراؾ من ىو  كسيدم أٛتد التجاين  البعقيلي
 .ت اهلل العظاـآيا
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 ٠َٚٛ غغاء ١ٌٍخ ٘ظٖ: لبي اٌجّؼخ ١ٌٍخ وبٔذ اطا ٚوبْ عِؼبْ ٚثٍغٕب ٚشؼجبْ عجت فٟ ٌٕب ثبعن اٌٍُٙ: لبي عجت صسً اطا وبْ"  

 أٔظ ػٓ ػغبوش اثٓ تمٟ فٟ اٌشؼٌٍٙج١" أػ٘غ
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بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ـ.:399مام  9ىػ ا١توافق لػ 5549ٚتادل األكذل  54تونس العاصمة اٞتمعة 

 

 اٍمَسقَِأ ِةَثاَلى َثَلَع ِمَعالنِِّب ُحَسالَف   
 

 

كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو الرٛتاف الرحيم بسم اهلل السارد; 
 ;قاؿ شيخنا  .كسلم تسليما

ّٔا لكوّنا قضاء للوطر  ; فرىحه بالنعم على ثالثة أقساـ 81ٌف الفرحكقد علمت أ
لكوّنا فيها قضاء الوطر . كفرح ّٔا صاحب ىذا الفرح مثل البهيمة سواء، ك كالشهوات
. فهذا متوٌسط بُت الدناءة كالشرؼ ،كعال اره لو جلٌ يا مٌنة منو الخت، كلكوّنكالشهوات

، لكوّنا فيها قضاء الوطر كالشهوات، كأٌّنا من اختياره منو ال ح ّٔا ألجلو جٌل كعالكفر 
النعم يف الكراىة ٢تا  . ككذلك يف ضدٌ ية الشرؼ الرفعة لصاحب ىذا الفرحفهذا ىو غا
راىة النار، فاألٌكؿ مذمـو األمر يف ٤تٌبة اٞتٌنة كما فيها، كك . كّٔذا يفًتؽىكذا سواء

، كالثالث ٦تدكح مشٌرؼ قطعا ألنٌو دل يفرح باٞتٌنة للٌذاهتا ثاين مذمـو ك٦تدكح، كالقطعا
ا من حسن اختيار اهلل جٌل كعال، كأٌّنا من أعظم مننو، كأٌّنا دار جواره كشهواهتا بل ألّنٌ 

شهواهتم كحظوظهم ١تراد  ، فػىهيم ٭تٌبوّنا كيفرحوف ّٔا من أجلو ًلما تقٌدـ من عزؿك٤تبتو
دنا ٤تٌمد صٌلى اهلل عليو ، أنىالىنىا اهلل ذلك من فضلو ككرمو ّتاه سيٌ كجٌل كاختياره اهلل عزٌ 
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يتورٌع  . اٟتاصل أنٌو ال يكمل القياـ هلل باهلل مع اهلل من أجل اهلل عٌز كجٌل حىٌت كسٌلم
ما قٌدر لو أك ٯتنعو ما ، كيقطع الطمع من اهلل أف يعطيو غَت صاحبو عن ٚتيع ا١تقٌدرات

 غرض يف شيء من األكواف وذل اهلل عٌز كجٌل حىٌت ال يبقى لقٌدره، كال يصل إ

غرض يف  وحىٌت ال يبقى لٔتعرفة ٕتلياتو  البياف; أم ال يصل إذل معرفة اهلل 
 ، فيكوف عبدا مٌيتاشيء من األكواف

 العا١تُت يف كبوب كيبقى ل; "حراـ عليك االٌتصاؿ باحملكما قيلالسارد;  
 كىو نكتة الباب، "مصحوب

البياف; أم حراـ عليك الوصوؿ إذل حضرة القرب كحضرة القدس كقد بقي لك 
أم إذا بقي لك يف قلبك قيمة ككزف ألشياء أخرل كقولك; مارل،  يف العا١تُت مصحوب

كلدم، عملي، رئيسي، نقودم، فإنك ال تصلح ٟتضرة القرب أبدا ما دامت ىذه 
( أم أف ىذه النقطة اليت عليها مدار كل كىو نكتة الباببك، كقولو )األشياء يف قل

"، فالعارؼ باهلل كأشياخنا بكثرة مالزمتو ككثرة يا داوود خل نفسك وتعالشيء، "
، فلم تعد ٤تادثتو ككثرة صحبتو يورثك ىذا الذكؽ الذم بو تصبح عبدا حقيقيا هلل 

كليلك كأنت عاكف على طاعة  ترغب يف أم شيء مهما كاف، كإ٪تا صباحك كمساءؾ
 كليس لك أم غرض كاف ألنك عبد كىذا فص ا١تقاـ اهلل 

كقد قيل يف ىذا ما طلعت مشس كال غربت على ا٠تلق كىيٍم جٌهاؿ باهلل السارد; 
 كآخرتو كدنياه ى نفسو كىواهعل تعاذل إالٌ من يؤثر اهلل 

 البياف; كىكذا يكوف العاقل

ة ا٠تالصة ؟ كىذه ىي اٟترٌيلو غرضا يف األكواف  ىذا ىل ٕتدفانظر يفالسارد; 
 قة األكوافبمن شوائب ر 
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البياف; ا١تراد منو أف ىذا ما يصبح بو اإلنساف عارفا باهلل تعاذل كدكنو ال يكوف 
عارفا أبدا، كىو أف يصبح ىواه يف متابعة الشرع فيصبح حرا عتيقا معتوقا من ٚتيع 

 اهلل تعاذلالقيود فيسبح كيعـو يف ْتور ا١تعرفة ب

كمن ٖتٌقق ّٔذا  قة األكوافبة ا٠تالصة من شوائب ر كىذه ىي اٟترٌيالسارد; 
 ة فقطا١تقاـ، يكوف الدعاء يف حٌقو حملض العبوديٌ 

 البياف; فيدعو ربو بلسانو كقلبو مسٌلم

ألنٌو إٍف تطٌلع بدعائو إذل ٖتصيل ما قٌدره لو  ال تطٌلعا إذل ٖتصيل شيءالسارد; 
 دفوع عنو فهو عبث ال فائدة لوأك دٍفع ما ىو م

البياف; يكوف بذلك قد أصبح لو غرض مع ربو، فكيف تطلب منو شيئا قٌدره 
لك ككيف تطلب منو دفع شيء دفعو عنك؟، إال أف يكوف ذلك من باب إظهار الفقر 
كالضعف كالتذلل إذل اهلل تعاذل، كأما إف كاف من باب أنك تريد أف يكوف األمر كما 

جهل منك كذلك عبث ألنو من ٖتصيل اٟتاصل، فالشيء يكوف  دعوت ربك فذلك
ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم "، يف يدؾ كأنت تطلبو من ربك 

 ، جف القلم ٔتا أنت الؽ، كقد انتهى األمر82"يكن ليصيبك

فهو طمع ، كإف تطلع لذلك تأديب قلبو عن ىذا التطٌلع للعبثكيلـز السارد; 
تأديب قلبو أيضا  ، فيلزمووبٌية، ككال٫تا يف مذىب العارفُت حراـكمضادة ألحكاـ الرب

عبوديٌة لو بو ال ألجل ٖتصيل شيء  ، فلم يبق إاٌل التعٌلق باهلل عن ىذه ا٠تسائس
منو بالتعٌلق بو لئاٌل يدخلو ما تقٌدـ من الطمع كالعبث كالشرؾ باألغراض كيلزمو حينئذ 

يف كٌل شيء كالرضا  ضا عن اهلل على حدكد األدب بالر  الوقوؼ مع اهلل 
 بأحكامو يف كٌل شيء
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 ٌٚٛ أػّبٌُٙ ِٓ س١غ ٌُٙ عدّزٗ ٌىبٔذ عدُّٙ ٌٚٛ ٌُٙ ظبٌُ غ١غ ٚ٘ٛ ٌؼظثُٙ أعػٗ ٚأً٘ ٚارٗبؿّ أً٘ ػظة هللا أْ ٌٛ"   

 ٌٚٛ ١ٌظ١جه ٠ىٓ ٌُ أسطؤن ِٚب ١ٌشطئه ٠ىٓ ٌُ أطبثه ِب أْ فزؼٍُ ثبٌمضع رئِٓ دزٝ ِٕه هللا لجٍٗ ِب هللا ؿج١ً فٟ ط٘جب أدض ِضً أٔفمذ

 ػٓ شأٟ فٟ اٌىج١شطجٚاٌ طؾ١ؾٗ فٟ ؽجبْ الثٓ ٗٚاثٓ ِبع اٚٚددٚأثٟ  ذؽّأل صبثذ ثٓ ص٠ذ ػٓ ذؽّأل" إٌبع ٌضسٍذ ٘ظا غ١غ ػٍٝ ِذ

 .ِغؼٛد ٚاثٓ ٚؽز٠فخ صبثذ ثٓ ٚص٠ذ وؼت ثٓ أثٟ
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البياف; فقد جعل اهلل تعاذل الرَّكح كالفرح يف الرضا كاليقُت كجعل ا٢تم كاٟتىزىف يف 
 83الشك كالسخط

كالتفويض لو يف كٌل حاؿ كالتسليم لو يف كٌل شيء كاالستسالـ لو على  السارد; 
ىو تٍرؾ  عن اهلل  85فسَت الرضا. كت84حاؿ كإقامة النفس لو على ما يريدكٌل 

ريو عليك من األضرارالسخط ع  ليو فيما ٬تي

 الشك فيو  هو تٍرؾف اهلل ب 86يقُتتفسَت الأما ك البياف; 

 بل يتٌلقى حكمو بالفرح كالسركرالسارد; 

علك أىال ألف يتجلى فيك بأف ج البياف; ألّنا برزت من اٟتي القيـو 
ٕتلى فيك ّتالؿ أك ّتماؿ فما بقي إال أف  ة سواءٔتفاعيلو، فأنت ٤تبوب على كل صف

 كتعرفو بوصفيو تأيت إليو 

، كال يتمٌٌت زكاؿ شيء ٦تٌا فعىلىو من إف كاف ىالكو فيو ًلًصٍدؽ ٤تٌبتوك السارد; 
. كتفسَت الرضا بأحكامو كمقاديره ىو نفي كعالالضرر حىٌت يكوف ىو الذم يدفعو جٌل 

َتؾ، فتستوم عندؾ ا١تضاٌر كا١تنافع، كلن تصل إذل السخط ًلما حىكىمى بو عليك أك غ
ٖتقيق ىذا ا١تقاـ إاٌل بكماؿ زىدؾ فيك، ككماؿ رغبتك فيو ألجلو ال لشيء يعود إليك 

 .منو
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 هللا ٠ئره ٌُ ِب ػٍٝ رظُِٙ ٚأْ رؼبٌٝ هللا عػق ػٍٝ رذّضُ٘ ٚأْ رؼبٌٝ هللا ثـشؾ إٌبؽ رغػٟ أْ ا١ٌم١ٓ ػؼف ِٓ اْ"   

 ٚا١ٌم١ٓ اٌغػب فٟ ٚاٌفغط اٌغٚح جؼً ٚجالٌٗ ثذىّزٗ هللا ٚاْ وبعٖ وغا٘خ ٠غصٖ ٚال دغ٠ض دغص ا١ٌه ٠جغٖ ال هللا عػق اْ رؼبٌٝ

 عؼ١ذ أثٟ ػٓ تمٟ فٟ اٌشؼٙٚاٌج١ ١خؾٍألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌ "ٚاٌـشؾ اٌشه فٟ ٚاٌذؼْ اٌُٙ ٚجؼً
84

 هللا اٌٝ ٚاٌزف٠ٛغ هللا ثمؼبء ٚاٌغػب هللا ألِغ اٌزـ١ٍُ: ٌٗ ا٠ّبْ فال ِٕٙٓ شٟء ف١ٗ ٠ىٓ ٌُ ِٓ اإل٠ّبْ ِٓ سّؾ"   

 ػّش اثٓ ػٓ( اٌجضاس)" األٌٚٝ اٌظضِخ ػٕض ٚاٌظجغ هللا ػٍٝ ٚاٌزٛوً
85

 د)" اٌـشؾ فٍٗ ؿشؾ ِٚٓ اٌغػب فٍٗ عػٟ فّٓ اثزالُ٘ لِٛب أدت اطا رؼبٌٝ هللا ٚاْ ءاٌجال ػظُ ِغ اٌجؼاء ػظُ اْ"   

 أٔظ ػٓ( ٘ـ
86

 ثىش أثٟ ػٓ شِزٞزٚاٌ ذؽّأل" اٌؼبف١خ ِٓ س١غا ا١ٌم١ٓ ثؼض ٠ؼؾ ٌُ أدضا فبْ ٚاٌؼبف١خ اٌؼفٛ هللا ؿٍٛا"  

 ِغؼٛد اثٓ ػٓ تفٟ اٌشؼ مٟٙألثٟ ٔؼ١ُ فٟ اٌؾ١ٍخ ٚاٌج١" وٍٗ اإل٠ّبْ ٚا١ٌم١ٓ اإل٠ّبْ ٔظف اٌظجغ" -



 
94 

 

بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ـ3143ىػ ا١توافق لػديسمرب  4545تونس العاصمة صفر 

 

  َمِن ُيَباُح َلُوُم التََّيمُُّم  

 

البياف; السؤاؿ; من ىم األفراد الذم يباح ٢تم التيمم؟، اٞتواب; فاقد ا١تاء 
أصال أك الذم ال ٬تد من ا١تاء ما ال يكفيو للوضوء أك ما ال يكفيو للغسل، فهذا 

ك العاجز يباح لو أف يتيمم، كفاقد القدرة على استعماؿ ا١تاء، ا١تكره أك ا١تريض أ
يتيمم، كمن خاؼ باستعماؿ ا١تاء حدكث مرض كنزلة برد أك ٛتى أك غَت ذلك أك 
خاؼ زيادة مرض أك خاؼ تأخر أك بطء برئ فيتيمم، كمن خاؼ عطش حيواف 

على  ، فيقدـ اإلنساف شرب حيوانو87"يُرَحم ال َيرَحم ال منٮتشى معو ا٢تالؾ، "
ن خاؼ تلف مالو بسرقة أك كضوؤه خشية موت ذلك اٟتيواف، ككذلك يتيمم م

ّنب، كا١تاؿ ىنا ىو ما زاد على ٙتن ا١تاء ا١تتطهر بو، كأما من خاؼ باستعماؿ ا١تاء 
بعدـ اٞتواز، أم  خركج كقت الصالة فقد قاؿ فيها الشيخ سيدم أٛتد التجاين 

-ال ٬توز لو التيمم، كمثاؿ من بقي لو بضع دقائق على خركج كقت الصبح كىو 
جينيب، فسيذىب يف إتاه التيمم كالصالة قبل شركؽ الشمس ألف  -أكرمكم اهلل

قاؿ ال ٬توز ذلك،  استعماؿ ا١تاء سيخرج الصالة عن كقتها كلكن الشيخ 
ككذلك من أراد إدراؾ اٞتماعة بالتيمم فال ٬توز لو ذلك، كإف كانت جل كتب 
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عند عدـ  دل ٬توزه ألف التيمم إ٪تا ىو رخصة الفقو قالت ّتوازه، كلكن الشيخ 
كجود ا١تاء كأما إذا كجد ا١تاء فالبد أف يغتسل إف كاف جنبا كالبد أف يتوضأ إف كاف 
٤تدثا اٟتدث األصغر كلو فاتتو صالة اٞتماعة كلو خرج الوقت االختيارم كحىت 
الضركرم للصالة كلو خرج كقتها لوقت القضاء، فما على اإلنساف إال أف ٬تتهد 

لصالة عن كقتها، كقد حدثٍت بعض الفقراء كيف كاف منذ البداية يف عدـ إخراج ا
يغتسل من اٞتنابة مباشرة يف الوادم با١تاء البارد، كذلك كي ال يضيع صالتو، 

، كلكن الشرع دل يأمرنا فانظركا إذل ىؤالء الناس كإذل القوة اليت أعطاىا ٢تم اهلل 
ن حكم بذلك، كحادثة الذم شٌج رأسو يف اٟترب فحُت سأؿ بعض الصحابة ع

 وهُ لُ ت َ ق َ ; ذلك فأجابو بالغسل ال بالتيمم، فاغتسل فمات، فقاؿ ٢تم رسوؿ اهلل 
 كفيوِ يَ  كانَ  اإنمَ  ؟ؤالُ السُ  العيّْ  فاءُ  ِ  افإنمَ  مواعلَ يَ  ملَ  اإذَ  والُ أَ سَ  أالَ  اللُ  مُ هُ لَ ت َ ق َ 
 سائرَ  ويغسلُ  عليها مسحُ يَ  ثم ةرقَ خِ  ورحِ جُ  على ويعصبَ وفي رواية ) ميتيمَ  أن
ألف التيمم رخصة كالرخصة رٛتة، كىذه مسألة يف التيمم، فانظركا ماذا  88، (هِ سدِ ج

; "يف كتب الفقو قو٢تم )احملافظة على األكقات قاؿ الشيخ سيدم أٛتد التجاين 
أكذل من احملافظة على الطهارة( أم أف الفقهاء يقولوف باحملافظة على عدـ خركج 

ى ا١تصلي أف يتيمم اتباعا ٢تذه القاعدة، كقت الصالة كلو الوقت االختيارم فعل
يعٍت أف اٟتاضر )كىو من يسكن اٟتاضرة أم غَت ا١تسافر( الصحيح )غَت ا١تريض( 
عندىم إذا خاؼ خركج الوقت باستعماؿ ا١تاء يتيمم كيصلي للقاعدة ا١تذكورة، قاؿ 

و ; فهذه القاعدة ال تصح، ١تاذا ال تصح؟، ١تخالفتها للنص بل يتوضأ كلسيدنا 
 أَي َُّها يَا}خرج الوقت كيصلي ألنو إذا تيمم كصلى فصالتو باطلة لقولو تعاذل; 

 ِإالَّ  ُجنًُبا َوالَ  تَ ُقوُلونَ  َما تَ ْعَلُمواْ  َحتَّىَ  ُسَكاَرى َوأَنُتمْ  الصََّلةَ  تَ ْقَربُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ 
 مّْنُكم َأَحدٌ  َجاء َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  ىمَّْرضَ  ُكنُتم َوِإن تَ ْغَتِسُلواْ  َحتَّىَ  َسِبيلٍ  َعاِبِري

 فَاْمَسُحواْ  طَيًّْبا َصِعيًدا فَ تَ َيمَُّمواْ  َماء َتِجُدواْ  فَ َلمْ  النَّْساء اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغآِئطِ  مّْن
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 .جابر عن اووددألبً   
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 أَي َُّها ايَ }، كقولو تعاذل; النساء سورة( 54){ َ ُفورًا َعُفوِّا َكانَ  الّلوَ  ِإنَّ  َوأَْيِديُكمْ  ِبُوُجوِىُكمْ 
 اْلَمَراِفقِ  ِإَلى َوأَْيِدَيُكمْ  ُوُجوَىُكمْ  فاْ ِسُلواْ  الصَّلةِ  ِإَلى ُقْمُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ 

 ُكنُتم َوِإن فَاطَّهَُّرواْ  ُجنًُبا ُكنُتمْ  َوِإن اْلَكْعَبينِ  ِإَلى َوَأْرُجَلُكمْ  ِبُرُؤوِسُكمْ  َواْمَسُحواْ 
 فَ َلمْ  النَّْساء اَلَمْسُتمُ  َأوْ  اْلَغاِئطِ  مّْنَ  مَّنُكم َأَحدٌ  َجاء َأوْ  َسَفرٍ  َعَلى َأوْ  مَّْرَضى
 الّلوُ  يُرِيدُ  َما مّْْنوُ  َوأَْيِديُكم ِبُوُجوِىُكمْ  فَاْمَسُحواْ  طَيًّْبا َصِعيًدا فَ تَ َيمَُّمواْ  َماء َتِجُدواْ 
 َلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتوُ  َولِيُِتمَّ  مْ لُِيَطهَّرَكُ  يُرِيدُ  َوَلِكن َحَرجٍ  مّْنْ  َعَلْيُكم لَِيْجَعلَ 

 َحتَّى َمْن َأْحَدثَ  َصَلةَ  اللُ  يَ ْقَبلُ  ال، كيف اٟتديث الصحيح; "ا١تائدة سورة( 7){ َتْشُكُرونَ 
"، كال تبوح الصالة بالتيمم إال ١تريض أك عادـ ا١تاء كأما اٟتاضر الصحيح إذا يَ تَ َوضَّأَ 

أك نسياف فإنو ال تباح لو الصالة بالتيمم بل يتوضأ  خاؼ خركج الوقت لعذر كنـو
كيصلي كلو خرج الوقت عليو فصالتو صحيحة كال إمث عليو إف كاف صاحب عذر، 
اللهم إف كاف عليو غسل كأضاع كقت الصالة حىت خرج فعليو إمث ذلك، فإذا تيمم 

ة ّٔا كال على ىذه اٟتالة كصلى فصالتو باطلة كالقاعدة إذا خالفت القواطع فال عرب 
عمل عليها بل العمل على ماضي ما يف النصوص كال يعدؿ عليها إال لصارؼ 

لدرر اٞتامع )شرعي كما ىو معلـو عند أربابو كالسالـ، فهذا كلو مأخوذ من كتاب 
، كلإلشارة لسيدم ٤تمد بن ا١تشرم  (من ْتار القطب ا١تكتـو ةالفائضالعلـو 

سل من اٞتنابة فإف أدرؾ الوقت صلى كإال فإف صالة اٞتمعة ٢تا نفس اٟتكم فيغت
صالىا ظهرا، كلكن ال يدخل اٞتامع أصال على جنابة ليتيمم كيدرؾ الصالة، 
كصالة اٞتمعة كاجبة كلكن إف فاتتو مرة لعذر شرعي فال شيء عليو، كلكن ال 
يكرر ذلك، كما ال يصلي الظهر حىت يأذف لصالة العصر كذلك ليتحقق أف ليس 

 تصلى فيو ٚتعة ثانية.ٙتة جامع آخر 
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بسم اهلل الرٛتاف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو كسلم 
 تسليما.

 ـ3119فيفرم  9 ىػ ا١توافق لػ:453صفر  4 تونس العاصمة يف

  ُةَناِطالَب ُىوُملُُع امََّأَو   
 

لة كاحدة البياف; جواىر ا١تعاين ليس كمثلو كتاب أبدا، كإذا ما أخذت منو مسأ
 تنسى ا١تسألة اليت قبلها، كٚتيع العلـو كالكتب مستخرجة منو

٢تية فهو قطبي رحاىا كأما علومو الباطنة اٟتقيقة ا١تستمٌدة من األنوار اإلالسارد; 
 من ليس كطنو إال غيب اهلل تعاذل ، يقوؿ من ٝتع كالمو فيها ىذا كالـكمشس ضيحاىا

فإنو سيقوؿ ىذا كالـ   د التجاينالبياف; من يسمع كالـ الشيخ سيدم أٛت
كلذا كالمو ٮترج من  رجل ككره كأصلو كمأكلو كمشربو كموضع راحتو يف غيب اهلل 

 الغيوب

 كىذه علـو ٤تٌلها القلبالسارد; 

 البياف; كىي علـو تأيت بالتجليات اإل٢تية الفائضة من بركات شيخنا

ٯتكن التعبَت عنها كال يعرؼ  كىي معادف األسرار كمطالع األنوار ك٢تذا الالسارد; 
 كهتا إالٌ مىن اٌتصف ّٔا كذاقهاحال

البياف; من يذكؽ كيفهم اٞتواىر ا١تعرفية كيشاركها مع غَته فيمكنو أف يذكقها، 
كال يذكقها كال يعرفها إال من انقدحت يف قلبو، فإف دل تنقدح يف قلبو فال ذكؽ لو فيها 

م ١تن كاف لو ىذا الذكؽ، فمجرد الذكؽ سلٌ ، في89حىت يأيت اهلل بفتح أك أمر من عنده
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ًَ  أَن هللّاُ  َفَعَسى}   أْتِ نْ  أَْمر   أَوْ  بِاْلَفْتحِ  ٌَ  المائدة سورة( 63{ )ِعنِدهِ  مِّ
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كالتصديق ىو معرفة عظيمة جدا، ككل الفقراء ىم يف ىذه ا١تعرفة، كقد استوطنوا يف 
، فهم من ذلك الغيب،  مستوطن يف حضرة غيب اهلل  كالشيخ  قلب الشيخ

رضي اهلل عنهم، كإف دل يظهر ٢تم ظهر لغَتىم، فمن كاف مفتوحا عليو يظهر لو ذلك 
 بكل كضوح

، بل على غَته كيراقبو كال يأنس بأحد يؤثر حٌب مواله العظيم فلهذا السارد; 
، قد طاؿ فكره يف معرفتو تعاذل فانكشفت لو عجائب وات الكثَتةٕتده يفٌر إذل ا٠تل

 ;األسرار كٕتلت لو األنوار كما قاؿ القائل

 وِ بّْ                                    بحُ  ى                                    امَ  ب                                    اللِ  دٌ رِ ومنَف                                    
  

 بّْ ى ال                 رَّ س                 وَ  أُن                 ٌس بش                 يءٍ  وُ لَ                  فل                 يسَ 
   

 وِ ربّْ                           ا لطاع                          ةِ يَ ن ْ ي ال                          دُّ ِف                           دَ تف                          رَّ 
  

 ري                        بِ  ب                        لَ  الكت                        ابِ  ل                        مَ عِ  وُ فأورثَ                        

   
البياف; ككل مشائخنا على ىذا النحو فال ٭تبوف إال اهلل تعاذل فيورثهم اهلل علوما 
كأسرارا كيباشركف ا٠تلق تسببا فقط كلكن يف اٟتقيقة ىم متوجهوف فقط إذل اهلل، رضي 

 عنهم كأرضاىماهلل 

 ارد;السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ل                              وُ  فانكش                              فتْ  اللِ  بَّ ُح                               وآث                              رَ 

  
 بّْ ا عل                     ى الُح                     ثوابً                      أس                     رارٍ  عجائ                     بُ 
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 اادقً َص                 ةِ ع                وى المحبَّ                فم                ن ك                ان ف                ي دَ 
  

 ج             بِ ا  حُ َم               ي             رِ  نْ ِم              تجلّ             ْت ل             و األن             وارُ 

   
 ادائًم                           المع                          ارفِ  ضِ وْ ف                          ي رَ  فيرت                          احُ 

  
 بِ رْ والشُّ                     األك                    لِ  نَ ى ِم                    هَ ا أْ                     هَ ت ُ ذَّ ولَ                    

   
 

فيسايرؾ يف علم الظاىر  ،معرفة ربو يفالبياف; كلذا كاف العارؼ باهلل تعاذل ككره 
فال يرتاح إال مع ربو  ،كيف الفقو كلكن إذا أطلت معو فسَتجعك إذل ا١تعرفة باهلل تعاذل

كذكر ٤تبوبو كذكر أكصافو كأٝتاءه كنعوتو على حسب ما ينقدح لو من ا١تواجيد يف قلبو 
 عارفُت دائما يف ا١تعرفة باهلل تعاذل ال غَتكلذا كاف ككر ال

 السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارد;
 جان                      بٍ  لّْ ُك                        م                      نْ  األح                      والُ  وُ بُ                      خاطِ تُ 

  
 وبالقل                           بِ   بالض                           ميرِ  عن                           وُ   مُ هَ فْ ف                           ي َ 

   
 
 البياف; إ٪تا يسمع من اهلل يف كل مكاف فليس ٙتة إال اهلل 

90 

 السارد;

 اكوتَه                            لَ ن مَ ِم                             باألس                            رارِ  فُ كاَ                             يُ 
  

 بِ ْي                الغَ   ع               المِ م                ن  الف               يضُ  في               أتي علي                وِ 
   

                                                           
90

  { ِ هلِلّ ْشِغقُ  َٚ َّ ٌْ ْغِغةُ  ا َّ ٌْ ا بفَ  َٚ َّ ٌُّٛاْ  ؤ٠ََْٕ َٛ ُه  رُ ْجُٗ  فَضَ ْه  هللّاِ  َٚ اِؿغ   هللّاَ  اِ َٚ   ُ  اٌجمشح عٛسح( 556{ )َػ١ٍِ
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البياف; كىو فيض حقيقي ليس فيو شك كال كىم كىو حقيقي كاضح من اٟتضرة 
اإل٢تية عرب الوسائط كاحدا عن كاحد حىت يأيت يف قلب ا١تصطفى لصدقو ك٤تبتو كصفائو 

 عن كل ما سول ربو كعن كل ما ٭تجبو عن اهلل فيكوف الفيض دفعة كاحدة

. كال شٌك أٌف السادات ا١تٌتصفُت بأحواؿ الصفات إذل غَت ذلك ٦تٌا قيلالسارد; 
 الشريعة كاٟتقيقة ، فجمعوا بُتحقيقة كاقتدكا ّٔم ظاىرا كباطنا ىم الذين كرثوا األنبياء

القدكة  ، فهو كحصل لو ما حصل ٢تم ، فقد فاقهم سٌيدنا على أكمل كجو
، اؿ كاألفعاؿاألحواؿ كصحيح األقو  للمقتدم كا٢تداية للمهتدم ٞتمعو بُت لطائف

 فأٌما خوفو . ، ككالمو ىداية لكٌل مريدائق التوحيد، كظاىره زىد كٕتريدباطنو حق

البياف; قد يقوؿ بعضهم إف ا١تشائخ األكابر ال ٮتافوف، يف حُت أف أكثر الناس 
،  ىم ا١تشائخ األكابر، كقد قضينا السنوات الطواؿ مع سيدم اٟتاج القمار 91خوفا

ٗتاؿ نفسك قد مررت للجنة كانتهى كل شيء، كيف كقت خوفو  ففي كقت فرحو كبسطو
 تسأؿ نفسك ىل ٨تن مسلموف حقا أك ال، كىو صادؽ يف كلتا اٟتالتُت

 هللفهو كثَت ا٠توؼ من االسارد; 

مع أنو يف ٘تاـ التمكُت كيف ٘تاـ االستقامة التامة  هللكثَت ا٠توؼ من االبياف;  
 كثَت ا٠توؼ من اهلل تعاذلككأنو نيب من األنبياء كمع ذلك يكوف  

 متطاكؿ األحزاف يف سبيل اهللالسارد; 

البياف; كما ىذا التحقق إال من اتساع الدائرة ا١تعرفية، ألنو بدأ يعرؼ ربو، ككل 
من بدأ يعرؼ ربو حقيقة إال كسكنو الرعب كيكتشف أنو عمره دل ٮتش اهلل كىذا ال 

اذل فيعلم من ذلك اٟتُت أنو دل ٮتف اهلل تعاذل يكوف إال إذا ابتدأ ا١تعرفة اٟتقيقية باهلل تع
 أبدا ككل ما كاف منو إ٪تا ىو ٣ترد كالـ كىذا يكوف كلو مع ا١تفتوح عليو

عى السارد;   لصدره أنُت كدكٌم من شٌدة خوفو كرٌٔتا ٝتًي
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 ػّش اثٓ ػٓ( ػغبوش اثٓ)" رؼبٌٝ هللا ِٓ اٌشٛف شضح اال ثٗ ِب ٚ ِغػب ثٗ أْ ٠ظْٕٛ صاٚص ٠ؼٛصْٚ إٌبؽ وبْ"   
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يف ا٠توؼ من اهلل   البياف; كقد شاىدنا أحواال لشيخنا سيدم ٤تمد القمار
كصدره بو صفَت متواصل ككجهو   يدم ٤تمد الكبَت البعقيليليس ٢تا مثيل، كٝتعنا س

من صدره ذاؾ الصفَت يكاد يظنو سينتقل يف  ، كمن ٝتعيتلوف خوفا من اهلل تعاذل
حينها، ١تاذا؟، ألنو عرؼ ربو، ككل من بدأ يعرؼ ربو فال تسأؿ عن تغَت حالو، فإذا ما 

عرفة اٟتقيقية فإنو أكال ستتمكن كبدأت لديو بوادر ا١ت  دخلو ا٠توؼ اٟتقيقي من اهلل
 منو الرعشة مث يدرؾ أنو عمره دل ٮتف من اهلل تعاذل كدل يعرفو

ال سيما إف كاف يف خلوتو مستغرقا يف الذكر يف أكقات جلوتو ال يشعر السارد; 
 ٔتن ٭تضر معو يف حضرتو الستغراقو يف ا١تذكور كغيبتو

هلل من ٕتليات األٝتاء كٕتليات البياف; كىذا حاؿ العارؼ منذ دخولو يف معرفة ا
الصفات حقيقة كليس ٣ترد تعابَت من الكتب فإف ىذه التجليات تغيبو عن نفسو 
كتغيبو عن ٚتيع من حولو فال يرل الناس أصال كإ٪تا يكوف دائما يف كحدة غائب عن 
نفسو فال يشاىد نفسو كال يشاىد من حولو كإف كاف ٯتشي بُت الناس كيأكل 

قيقتو مع ربو ككأّنا حقيقة شيء بُت ا٠تلق كلو يقابلها فَتاىا كتراه، كلكن ح 92كيتكلم
فيدخل يف الشهود كالشهود يغيبو عن ٚتيع صفاتو كأحاسيسو كمواجيده فيكوف يف عادل 

 آخر فيفٌت فناء حقيقيا كىو حي

  دخلتي عليو مرارا ٠تلوتو فلم أستطع أف أكاجهو با٠تطاب ٢تيبتوالسارد; 

   كذل اليت بت فيها يف منزؿ كاحد مع سيدم ٤تمد القمارالبياف; ا١ترة األ
كحُت رجوعي لغرفتو  ،كلكٍت دل استطع ا١تبيت معو يف غرفة كاحدة ،كانت ٔتنزؿ ابنتو

من رأسو كمن   ةبعد كقت كجدتو جالسا قد كشف رأسو كنزع عمامتو كاالنوار ساطع
 حراؾ فيو ككأنو كل جسده الشريف حىت إنك ال تستطيع النظر إليو فرعبت ألنو ال

 إنساف جامد أك ميت ككأنو ٤تلق بُت ٝتاء كأرض كقد رعبت ألنو يف حضرة مواله
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لَبٌُٛا}   بيِ  َٚ ُؿٛيِ  ََ٘ظا َِ ًُ  اٌغه ََ  ٠َؤُْو ٠َ  اٌطهَؼب ِشَٟٚ اقِ  فِٟ ّْ َٛ اَل  اأْلَْؿ ْٛ ِٗ  أُِٔؼيَ  ٌَ ٍَه   ا١ٌَِْ َِ  َْ َؼُٗ  ف١ََُىٛ ا َِ  اٌفشلبْ عٛسح( 8{ )َِٔظ٠غ 
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 ، فال يزاؿ يف مركز الصرب فال خفاء ٔتا لو من الثبات كأما صربه السارد; 
 يقابل مىن أساء إليو باإلحساف

اف من كل طرؼ كلو ىرة فلو أف اإلنس يقابل مىن أساء إليو باإلحسافالبياف; 
 يقابل من أساء إليو باإلساءة ١تا كانت ىناؾ معرفة باهلل تعاذل ألف اهلل ىو الفاعل

حىت صار كٌل من ينكر عليو يقٌر لو بالفضل كالعلم كاٟتلم كالوالية السارد; 
 الكربل كعظيم ا١تكانة ككماؿ اإلحساف

مرارة البياف; فهكذا تكوف الدعوة إذل اهلل تعاذل باٟتلم كالعلم كالصرب كٕترع 
كألف  ،االلتقاء مع اإلخواف كٕترع الصرب على اإلساءة ألنو ٣تتهد يف سبيل اهلل تعاذل

غ حىت يصرب كيدرأ بالسيئة اٟتسنة كال يبلٌ  ،غعملو ىو اٞتهاد يف سبيل اهلل تعاذل حىت يبلٌ 
كحىت يصَت العارؼ معو كحده يف اليقظة فيكوف مع ربو كييأس من ٚتيع  ،كيكوف حليما

فيفرح ّٔم كينشط ّٔم كيتعب  ،كيستأنس بأىل الصدؽ كالصفاء كاإلنصاؼ ا١تخلوقات
 ،لكنو مع اهلل كيعلم أف اهلل ىو الفاعل كما من أحد يفعل معو ،بغَتىم أك ّٔم إذا تغَتكا

حىت ٮترج ك فاهلل ىو الذم يسلط عليو خلقو ليضغط عليو فيعصره عصرا حىت يصفيو 
فال تفوح ركائحو إال  ،إال إذا كضع ٖتت احملككال ٮترج نوره  ،نوره فينتفع بو الناس

ككما  ،فعليو أف يكوف صامدا أماـ احملك اإل٢تي ليخرج يف النهاية ال شيء عليو ،باٟتك
رؽ، ؾ ٬تب أف ٖتي لكي يفوح عطري قمارم"، أم  ؽ عودٍ رٍ بال حى  قاؿ ا١تغٍت; "ما يفوحٍ 

دا كمستحضرا مشائخو ، كالبد من ذلك، فإف كاف صابرا كصاممث ٚتاالن  فيكوف جالالن 
فيتقول كيتنور كيزيد نوره كعلمو كيكوف أىال لذلك  ،فتكوف األمور كلها على خَت

 األمر، كإف جزع كارتعب من فالف كفالف فنسأؿ اهلل أف يتقول كأف ٬تزيو خَتا

دل يلتفت إذل ما ىيٍم عليو من فلٌما رأكا ذلك منو كصار لو ذلك عادة ك السارد; 
لوا ذاية كاإلضرار كتابوا إذل اهلل كسأاف رجعوا عٌما كانوا عليو من اإلسذاية كعدـ اإلحاإل

، فعادكا إذل أحسن حاؿ كأكمل مقاؿ يطلبوف من سٌيدنا منو الصفح كالعفو كاالستغفار
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  أف يسا٤تهم كيعفو عنهم كيتجاكز عنهم كيسا٤تهم كيدعو ٢تم ك٭تٌن عليهم كيشفق
 أحوا٢تم كيسأؿ عنهمكيتفٌقد منهم كيتوٌدد إليهم كيتعاىدىم 

البياف; ىم من خلق اهلل احملبوبُت، فينظر فيهم كجو رّٔم فيكوف ا٠تَت كتكوف 
ا صرب هلل كجاىد هلل كيف اهلل فإف اهلل ٬تازيو بأف يفرحو بركة العارؼ ىي بركة صربه، فلمٌ 

بأف ينقل أحواؿ من حولو إذل أحسن حاؿ من ا١تعرفة ككماؿ الثبات ككماؿ احملبة ككماؿ 
كإف ال فال، فالبد من ذلك األمر كىي سنة،   فيفرح العارؼ بأف يفرحو اهلل ،٠تَتاتا

، سواء كاف ذلك األمر يف أقواـ غرباء أك أقارب، سواء  كىو ما كاف عليو رسوؿ اهلل
 بسواء

كابر الصٌديقُت كأصفياء الذم ال يقدر عليو أحد ال أ فهذا حالو السارد; 
لطاعات كال يفوتو شيء من و ّٔذه األمور ال يفٌرط يف أنواع ا. كمع كثرة اشتغالالعارفُت
 اد إالٌ جٌدا كاجتهادا يف الطاعة، بل ما ز القربات

البياف; فال يضيع لو كرد أبدا، كهلل رجاؿ، ك٨تن نستمع لكل ىذا لننشط ك٧تدد 
سر من ديننا ك٧تدد إٯتاننا كنزداد تشبثا بأكرادنا كبصفاء قلوبنا مع إخواننا كنتعلم ما تي

فإننا   العلم النافع كنكوف على خطواتو، ك٨تن إف دل نتقابل مع سيدم أٛتد التجاين
، كا١تراد منو أف نرل فيو ما ٭تبو الشيخ سيدم أٛتد  تقابلنا مع سيدم اٟتاج القمار

دل يكن يضع كسادة كيناـ كا٠تلق كالناس أك ٯتد   ، فسيدم ٤تمد القمار التجاين
رد اتكاء على األريكة كسبحتو بُت يديو حىت أّنا تركت أثرا يف كإ٪تا ىو ٣ت ،ساقيو

كإف طاؿ بو اإلتكاء فال تسمع منو إال كلمة "يا رب" مث يتجو  ،أصابعو من كثرة ذكره
مباشرة إلعادة الوضوء مث يعود للحالة اليت ىو فيها كىو يف ذلك العمر ا١تتقدـ كمع 

كال ركعاتو الست بعد صالة ا١تغرب كال  ذلك فال يًتؾ ركعاتو العشر بعد صالة العشاء
فًتاه مواظبا على ذكرىا مع ثالثُت حزبا من  ،غَت ذلك مع أف أذكاره عديدة متعددة

فيكوف عبارة عن نيب كإف دل تعد  ،93"وِ مِ وْ ي ق َ فِ  كالنبيّْ   في بيتوِ  الشيخُ القرآف يوميا، "
                                                           

93
 .عمر ابن عن( األلقاب فً الشٌرازيو الضعفاء فً انحبالبن   



 
104 

 

ظة من أنفاسو، كلكن دل ، كىو قائم بأمر اهلل فال يضيع ٟت ىناؾ نبوة، فذاؾ ىو النيب
تعد ىناؾ نبوة فبقيت القطبانية كىي ٖتت النبوة، ككل من أعطوا القطبانية يكونوف على 
ىذا النحو، رضي اهلل عنهم، كما نقوؿ ىذا إال لنتشجع فليس لنا إال كرد صباحي كآخر 
ا مسائي ككظيفة يومية مع الصلوات ا٠تمسة فنؤديها بإتقاف مع ما تيسر من الفاتح ١ت

أغلق كالنية الصافية كنتوكل على اهلل ال على الدنيا كيكوف ذلك بتماـ التوكل عليو كنفرح 
مع اإلخواف كيكوف القلب صافيا، كاٟتمد هلل أّنم دل يطالبونا بأكثر من ىذا، بل 
طالبونا بأقل قليل، كلذا لو ضمنا ٢تم ىذا لضمنوا لنا الباقي كلو، فنشجع بعضنا البعض 

 سَت على ٨توىم على قدر الطاقة كبسَت زماننا.كنكوف فرحُت كن
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  94ا٠تشوع ك التواضع  ا١تلحق األكؿ; 

 ،ا١تؤمنػػوف سػػورة( 3ك4){ َخاِ   ُعونَ  َص  َلِتِهمْ  ِف  ي ُى  مْ  اْلُمْؤِمنُ  وَن الَّ  ِذينَ  َأفْ لَ  حَ  قَ  دْ   
 ال يدخل الجنة من ك ان ف ي قلب و مثق ال ذرة م ن كب ر وال ي دخل الن ار); قاؿ 

من في قلبو مثقال ذرة من إيم ان، فق ال بع ض الن اس إن ا نح ب الث وب الحس ن 
 صالكب    ر م    ن بط    ر الح    ق و م    ( : )إن الل جمي    ل يح    ب الجم    الفق    ال 
يعػػود ا١تػػريض كيشػػيع اٞتنػػائز كيركػػب اٟتمػػار ك٬تيػػب دعػػوة العبػػد  ، كػػاف 95الن  اس

ليػػف،  ككػػاف يػػـو قريظػػة كالنضػػَت علػػى ٛتػػار ٥تطػػـو ْتبػػل مػػن ليػػف عليػػو إكػػاؼ مػػن
على اٟتكم كىو  االعًتاضللخلق كترؾ  االستسالـللحق كالتواضع  االنقيادا٠تشوع 

قيػػػاـ القلػػػب بػػػُت يػػػدم مػػػواله، خشػػػوع القلػػػب قيػػػد العيػػػوف عػػػن النظػػػر، ا٠تاشػػػع مػػػن 
ٜتدت نَتاف شهوتو كسكن دخاف صدره كأشرؽ نور التعظيم يف قلبو فماتت شهوتو 

 َوِعبَ  ادُ }لعػػالـ الغيػػوب قػػاؿ تعػػاذل كحػػِت قلبػػو فخشػػعت جوارحػػو كىػػو تػػذلل القلػػوب
أم متواضػػػػػػػعُت ، الفرقػػػػػػػاف سػػػػػػػورة( 74){ َىْونً       ا اأْلَْرضِ  َعلَ       ى َيْمُش       ونَ  الَّ       ِذينَ  ال       رَّْحَمنِ 

رجال يلعب بلحيتػو يف صػالتو فقػاؿ )لػو خشػع قلػب  متخاشعُت، كرآ رسوؿ اهلل 
ىػو ىذا ٠تشعت جوارحو( كشػرطو يف الصػالة عػدـ معرفػة مػن علػى ٯتينػك كيسػارؾ ك 

ذبػػوؿ يػػرد علػػى القلػػب عنػػد إطػػالع الػػرب كىػػو ذكبػػاف القلػػب بسػػلطاف اٟتقيقػػة كىػػو 
دل يرتفػع عنػد غػَته، كال يسػجد عمػر يبػة. مػن دل يتضػع عنػد نفسػو مقدمة غلبػات ا٢ت

يف ا١تشػػػي كقػػػاؿ إنػػػو  بػػػن عبػػػد العزيػػػز إال علػػػى الػػػًتاب كيسػػػرع عمػػػر بػػػن ا٠تطػػػاب 
يعلف  رجعت كأنا عمر. ككاف أسرع للحاجة كأبعد من الزىو، ذىبت كأنا عمر ك 

البعػػػَت كيقػػػم البيػػػت كٮتصػػػف النعػػػل كيرقػػػع الثػػػوب ك٭تلػػػب الشػػػاة كيأكػػػل مػػػع ا٠تػػػادـ 
كيطحػػن معػػو إذا أعيػػا  ككػػاف ال ٯتنعػػو اٟتيػػاء أف ٭تمػػل بضػػاعتو مػػن السػػوؽ إذل أىلػػو 
ككاف يصافح الغٍت الفقَت كيسلم مبتدئا كال ٭تتقر ما دعي إليو كلو إذل حشف التمر 
                                                           

94
 .355االساءح اٌغضء األٚي طجؼخ دسة غٍف ص   

95
 مسعود ابن عن ٌّغٍُ  
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ا١تئونة لػُت ا٠تلػق كػري الطبيعػة ٚتيػل ا١تعاشػرة  طلػق الوجػو بسػاما عػن غػَت  ككاف ىُت
ضػػحك ٤تزكنػػا مػػن غػػَت عبوسػػة متواضػػعا مػػن غػػَت مذلػػة جػػوادا مػػن غػػَت سػػرؼ رقيػػق 

القلػػب رحيمػػا بكػػل مسػػلم دل يتجشػػأ قػػط مػػن شػػبع كدل ٯتػػد يػػده إذل طمػػع. فمػػن رآ  
ت الػػذر مػػن صػػلب آدـ لنفسػػو قيمػػة فهػػو متكػػرب كيف بعػػض الكتػػب ا١تنزلػػة إين أخرجػػ

ككلمتػػو  اصػػطفيتوفلػػم أجػػد قلبػػا أشػػد تواضػػعا مػػن قلػػب موسػػى عليػػو السػػالـ فلػػذلك 
فا١تتواضع ال يرل يف ا٠تلق شرا منو. كىو نعمة ال حسػد عليهػا كالكػرب ٤تنػة ال يػرحم 
عليها كالعز فيو ال يف الكرب. الشرؼ يف التواضع كالعز يف التقول كاٟترية يف القناعة. 

ٜتسػػة; عػػادل زاىػػد، كفقيػػو صػػويف، كغػػٍت متواضػػع، كفقػػَت شػػاكر، كشػػريف أعػػز ا٠تلػػق 
سػػٌٍت كالتكػػرب يف الفقػػراء أٝتػػج مػػن األغنيػػاء كىػػو قبػػوؿ اٟتػػق ٦تػػن كػػاف. ركػػب زيػػد بػػن 

بػن عػم رسػوؿ اهلل فقػاؿ ىكػذا أمرنػا ا ثابت فدنا ابن عباس ليأخذ بركابو فقاؿ مػو يػا
أف نفعػػل بأىػػل بيػػت رسػػوؿ اهلل  أف نفعػػل بعلمائنػػا فقبػػل زيػػد يػػده كقػػاؿ ىكػػذا أمرنػػا

 أحس عمر بنخوة ١تا كفد عليو الوفود سامعُت مطيعػُت فحمػل قربػة علػى عاتقػو .
من األنصار فأفرغها يف إنائها كسرا للنخوة. كىو ترؾ التمييز يف  امرأةكمضى ّٔا إذل 
لنفسػػو قيمػػة. عػػرض ٦تلػػوؾ علػػى بعػػض   كؽ حػػالكة ا٠تدمػػة مػػن رألا٠تدمػػة. ال يػػذ

ف درىم فاستغاله فقاؿ لو العبد فاشًتين فإف يٌف خصاال كل خصلة بألف ا١تلوؾ بأل
ىي فقاؿ لو قدمتٍت علػى سػائر ملكػك دل أغلػظ فاشػًتاه كقػاؿ لػو أنػا  درىم فقاؿ ما

عشػر در٫تػا قبػاء كعمامػة  بػاثٍتعبدؾ. قومت ثياب عمر بن عبد العزيز كىو ٮتطػب 
 ترل للناس إليك حاجة ال يف كقلنسوة كقميصا كسراكيل كرداء كخفُت. كالتواضع أال

الػػػدين كالػػػدنيا. قػػػاؿ بعضػػػهم مػػػا سػػػررت غػػػَت مػػػرة جلسػػػت كجػػػاء رجػػػل كبػػػاؿ علػػػٌي. 
بقػػي فيػػك يػػا أبػػا ذر أثػػر كفػػر  تشػػاجر أبػػو ذر كبػػالؿ فعػػٌَته أبػػو ذر بالسػػواد فقػػاؿ 

فحلف أبو ذر حىت يطأ بالؿ خده بقدمو فلم يرفػع حػىت فعػل. مػر اٟتسػن بػن علػي 
وه بكسػػػر خبػػػز فنػػػزؿ فأكػػػل معهػػػم كاستضػػػافهم كأطعمهػػػم علػػػى الصػػػبياف فاستضػػػاف

 .ككساىم كقاؿ اليد ٢تم ألّنم فعلوا جهدىم
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  96ؽالصد ا١تلحق الثاين; 

، التوبة سورة( :44){ الصَّاِدِقينَ  َمعَ  وَُكونُواْ  الّلوَ  ات َُّقواْ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَي َُّها يَا}  
يكتب عند الل صديقا وال  ال يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى) قاؿ 

( كدرجتو تالية لدرجة يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الل كذابا
 النَِّبيّْينَ  مّْنَ  َعَلْيِهم الّلوُ  أَنْ َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  فَُأْولَِئكَ  َوالرَُّسولَ  الّلوَ  ُيِطعِ  َوَمن}النبوة 

يِقينَ  كالصادؽ ، النساء سورة( :7){ رَِفيًقا ُأولَِئكَ  َحُسنَ وَ  َوالصَّاِلِحينَ  َوالشَُّهَداء َوالصّْدّْ
اسم فاعل كالصديق مبالغة أقل الصدؽ استواء السر كالعالنية كالصادؽ من أقوالو 

" إف اهلل مع الصادقُتكالصديق من أفعالو كأقوالو كأحوالو فاصدؽ تكن مع اهلل "
كاحدة أربعُت سنة فلو  يثبت على حالة كا١ترائيالصادؽ يتقلب يف اليـو أربعُت مرة 

أراد الصادؽ أف يصف ما يف قلبو دل يطقو لسانو كىو النطق باٟتق يف مواطن ا٢تلكة 
كىو موافقة السر النطق كىو منع اٟتراـ من الشدؽ كىو الوفاء هلل عز كجل بالعمل 

 فَ َتَمن َُّواْ }فمن داىن نفسو أك غَته فال  يشم رائحة الصدؽ كىو ٭تب ا١توت 
كىو صحة التوحيد كالقصد. سئل بعضهم  ،البقرة سورة( 5:){ َصاِدِقينَ  ُكنُتمْ  نإِ  اْلَمْوتَ 

إف   اسكت ما أجرأؾ فقاؿ إ٢تيما أ٨تلك فقاؿ ىول دائم ككتماف دائم فقاؿ لو 
كنت صادقا فخذين فخر ميتا. كاف بعضهم تعرض لو لص فقاؿ لو كم عندؾ من 

اك٢تا لو فعدىا فوجدىا فردىا عليو الدراىم فقاؿ لو ٜتسوف دينارا فقاؿ ناكلنيها فن
فأنا  اركبهافقاؿ لو خذىا فقد أخذين صدقك فنزؿ لو اللص على الدابة فقاؿ لو 

الحق بك فتبعو فتجرد حىت مات معو كىو صدقك يف موطن ال ينجيك منو إال 
الكذب فاٟتالكة كا١تالحة كا٢تيبة كسوة الصادؽ. يا داككد من صدقٍت يف سريرتو 

خلوقُت يف عالنيتو فعامل اهلل بالصدؽ كىو سيف اهلل ما كضع على صدقتو عند ا١ت
شيء إال قطعو أكؿ خيانة الصادقُت حديثهم مع أنفسهم ليلة الصدؽ أفضل من 
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نفسك أك ترل من نفسك كما تكوف  اٞتهاد بالسيف كىو أف تكوف كما ترل من
س على سر ك عالمتو( أال يبارل لو خرج من قلوب ا٠تلق كأال ٭تب إطالع النا)

ىو الصدؽ عملو كأال يكره إطالعهم على قبح عملو فمن دل يؤدم الفرض الدائم ك 
قت فإف طلبت اهلل بالصدؽ أعطاؾ مرآة تنظر فيها ٚتيع فال يقبل منو الفرض ا١تؤ 

ا١تخلوقات الدنيويػة كاألخركيػة فألـز الصدؽ من حيث ٗتاؼ أف يضرؾ كدع الكذب 
)كعالمة( الكذب جوده  باليمُت بغَت  ف ينفعك فإنو يضرؾ.من حيث تظن أ

 .مستحلف. ما أملق تاجر صدكؽ
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ا١تراقبة  ا١تلحق الثالث; 
97 

  للنيب جربيل قاؿ" ،األحزاب سورة( 63){ رَِّقيًبا َ ْيءٍ  ُكلّْ  َعَلى اللَّوُ  وََكانَ }  
 وهحل كشره خَته كالقدر كرسلو ككتبو كمالئكتو باهلل تؤمن أف قاؿ اإلٯتاف ما ٤تمد يا

 رمضاف كتصـو الزكاة كتؤيت الصالة تقيم أف قاؿ اإلسالـ ما فقاؿ صدقت قاؿ هكمرٌ 
 دل فإف تراه كأنك اهلل تعبد أف قاؿ اإلحساف ما فقاؿ صدقت قاؿ البيت كٖتج
 العبد علم كىي ا١تراقبة مقاـ تراه تكن دل فإف. "صدقت قاؿ يراؾ فإنو تراه تكن

 بفحاس احملاسبة من الفراغ بعد كىي لربو مراقبة كاستدامتو عليو الرب باطالع
 األنفاس اهلل مع كاحفظ القلب كراع اهلل كبُت بينك كأحسن اٟتق كالـز نفسك
 كيرل أحوالك يعلم قريب قلبك كمن رقيب فهو األحواؿ عمـو يف اهلل كراقب
 حقائق عن فكيف الوصلة بداية عن عزلت غفلت فإف أقوالك كيسمع أفعالك
 بعض كاف. كا١تشاىدة الكشف تصل كا١تراقبة التقول اهلل كبُت بينك فحكم القربة
 قدره إظهار فأراد فيو لو فقيل ٙتنا أقلهم كىو غَته على عبيده بعض يفضل ا١تلوؾ
 ذا فأسرع فيو ينظر ا١تلك فوقف ثلج فيو ٤تل إذل كجنده ا١تلك كخرج با٠تيل فأمر
 تنظره رأيتك سيدم يا فقاؿ بو أمرؾ من ا١تلك لو فقاؿ كالـ بال الثلج ٞتلب العبد
 ألف كإكرامي بإقبارل ىذا خصصت إ٪تا ا١تلك فقاؿ قصد  بال يكوف ال ا١تلوؾ كنظر
 ا٠تواطر يف اهلل راقب فافهم أحوارل كمراقبة ٟتظايت مراعاة كشغلو شغال كاحد لكل

 لراع عمر بن اهلل عبد قاؿ راقبك، من سياسة غنمك فراع جوارحك، يف يعصمك
 ال قاؿ اهلل أين قاؿ الذيب أكلها لرّٔا قل فقاؿ رل ليست فقاؿ شاة رل أتبيع

 لو فقيل الود بصفاء تالمذه الشيوخ بعض خص اهلل، أين قاؿ حُت بعد إال يتفكرىا
 كاحد كل فذبح أحد يراؾ ال حيث من اذْتو لو فقاؿ طائرا كاحد لكل فدفع فيو

 لذلك ٢تم فقاؿ أحد فيو يراين ال موضع يكن دل فقاؿ بطائره ا١تخصوص كرجع
 صغره ما كتصغَت اهلل عظمو ما كتعظيم اهلل آثره ما إيثار( عالمتها ك) عليو أقبلت
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 طرؽ إذل تؤديك كا١تراقبة ا١تعصية، من يبعد كا٠توؼ للطاعة، ٭ترؾ الرجاء. اهلل
 نفسك فألـز. خطوة كل مع سبحانو اٟتق ١تالحظة السر مراعاة كىي. اٟتقائق
 ٟتظة كل يف الغيب ٔتالحظة سرؾ فراقب قائما، ظهرؾ لىع العلم كاجعل ا١تراقبة
 كالعالنية، السر خلوص تورث كىي الدكاـ على اٟتق مراقبة الطاعة أفضل كلفظة

 باجتماعهم تغًت فال كنفسك قلبك فعظ. بالعلم كسسها با١تراقبة نفسك فحاسب
 فظح الطاعات أفضل. لباطنك مراقب كاهلل ظاىرؾ يراقبوف فهم عليك الناس أم

 ربك غَت تراقب كال حدؾ غَت تطالع كال األكقات،

 


