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 .بسم اهللا واحلمد هللا والّصالة على رسول اهللا 

 

 "َناهُ َال بَْأَس بِالَحِديِث َقدَّْمَت ِفيِه َأْو أخَّْرَت، ِإَذا َأَصْبَت َمعْ "  :قال 

  9706اجلامع الصغري رقم 

 

...وأرغب ملن طالع مكتوبنا هذا أن : "قال سيدي احلاج علي حرازم 

يغّض عنه عني االنتقاد ويسمح لنا ما يلقاه من الّتصحيف والّتحريف والزّيادة 

والّتطفيف ويصلح ما وجد فيه من اخللل ويقابل جهلنا بالّصفح واإلغضاء وحسن 

من أهل العلم ودرايته وال من أهل الّنحو وصناعته وإّمنا محلنا على العمل فإنّا لسنا 

ذلك شّدة حّبنا يف أهل هذا اجلناب وتعّلقنا هبؤالء األحباب ومن أقام لنفسه عذرا 

 سقط عنه الّلوم" ...

 من مقدمة كتاب

 وبلوغ األماني جواهر المعاني

 في فيض سيدي أبي العباس التجاني
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 )من َكالِم العاِرفني(من سلسلة:  ثامنفهرس اجلزء ال

 الصفحة                                 عنوان الدرس

ْولَةِ  ُرَؤَساءِ  بـَْعضِ  ِإَىل  اَألْكَربِ  الشَّْيخِ  رَِساَلةُ   10 الدَّ

 26 الَعْبدِ  ِإَىل  اللَّهِ  بُ تـََقرُّ 

 33 الُوُجودِ  َسيِّدِ  َذاتِ  يف الَعاِرفِ  اْسِتغَراقُ 

 36 اِإلرَاَدةُ 

 47 تونس َوَفِقريَاتِ  لُِفَقرَاءِ  َوتـَْوِجيَهاتٌ  َنَصاِئحُ 

 55 التَِّجانِيَّةِ  لِلطَّرِيَقةِ  الِعْلِميُّ  اَلمْنَحى

 66 اَألْخَالقِ  َوَمَكارِمُ  اَألْرَحامِ  َوِصَلةُ  الَواِلَدْينِ  ِبرُّ 

 76 3 الصَِّغريِ  اجلَاِمعِ  ِمنَ 

 88 4 الصَِّغريِ  اجلَاِمعِ  ِمنَ 

 92 َمجَاَعةً  الَوِظيَفةُ 

 99 اْلُقْرَىب  ِيف  اْلَمَودَّةَ  ِإالَّ 
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هللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى ا

 تسليما.

 م2008 أكتوبر 25 هـ املوافق لـ 1429شوال  25الش يف يوم السبت  طرق

 

 �á�ã�ÿ_�Ô=�êÿ̂�Î�Å=�̊ ^�‘�g�à=�d�ÿ=�f�≈�ö=�á�̃�ã�Ú_=�Ñÿ̂�Ë�ÿ�Ô 

 

 آله وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلى الرحيم الرمحان اهللا بسم :السارد

اجلزء الثاين الفصل  املعاين جواهر كتابه يف  شيخنا يقول. تسليما لموس وصحبه

 الدولة رؤساء لبعض  به كتب وممّا: الرابع يف رسائله 

 ميكن رسائله من رسالة وكل ، الشيخ رسائل من رسالة هذه :البيان

 حمبوكا يكون  الشيخ يكتبه ما ألن وجملدات، كتبا منها يستخرج أن لإلنسان

 ومتكنه وقوته براعته يف ظاهر وهذا ،كتبا ألجلها فتحتَ  مجلة فكل البعض، هبعض يف

 جعله الذي الصدر صفاء مع تعاىل اهللا كتاب حقائق ومن الشريفة النبوية السنة من

 العارفني وخلفاءه فقرائه يف ظاهر أمر وهو جاب،عُ  عجب فهو ، اهللاُ  فيهِ 

 يف عنده ما وصحة لقوة ألوف وهم ،الساعة قيام إىل يده على اخلارجني والعلماء

 ومن وأرضاه، عنه اهللا رضي عليه، بركاته وظهرت إال اتبعه من كل فإن ولذا الدين

 ولذا الصحيح، العلم يتعلم أن أراد ملن وعميم عظيم خري ففيها ؛رسائله ذلك مجلة
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 مجتارهب عن يتحدثوا ال أن فعليهم تالقوا ما إذا الفقريات أو للفقراء دائما نقول

 مرة ذلك كان فإن الرؤيا، يف رآه وما معه صار وما له وقع مبا ثدِّ حيَُ  وكلٌّ  اخلاصة

 بل القاعدة، هي تلك تكون أن جيب ال ولكن بذلك، بأس فال الطويل األمد يف

 الدين ميعلّ هو و  ،دين كله فهو  الشيخ كالم من تيسر ما يقرؤوا أن عليهم

 ذلك أن مع اخلاصة والفهوم التجارب نع حديثنا يف القاعدة تكون فال الصحيح،

 يف  أشياخنا كتبه ما عندنا فالدين الدين، هو ليس لكنو  الصواب من كثري فيه

 وإن ،أن تكون جيب وكما عليه هي ما على األمور فيه وضبطوا أتقنوه وما الكتب

 جواهر يكون أن فالبد منها، فاهربوا املعاين جواهركتاب  فيها يوجد مل دارا دخلتم

 جواهر ما أدراك وما املعاين وجواهر مثله، كتاب يوجد الإذ  حمل، كل يف املعاين

 منزل يف يوجد أن فالبد بربكة، مصحوب عظيم علم فيه عظيم كتاب هو املعاين

 فقط املعاين جواهر رائحة ولو فقري، كل

 اهللا محد وبعد ، اهللا رسول على والسالم والصالة البسملة بعد :السارد

 العّالمة إىل الكتاب يصل وكرمه، جمده وتقّدس عزّه وتعاىل كربياؤه وعزّ  هجالل جلّ 

 والفضائل، األخالق كرمي الشمائل حلو الوجيه، 1السََّمْيدَعُ  الفقيه الدرّاكة النبيه

 إليكم كاتبه ِمن ورمحاته، وحتّياته وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم فالن، بن فالن

 عظمته جّلت اهللا نسأل: وبعد اَحلَسِينّ، التجاين حمّمد بن دأمح اهللا إىل الفقري العبد

 جيعلك وأن األّمة، أخيار من واآلخرة الدنيا يف جيعلك أن وصفاته أمساؤه وتقّدست

 االختصاص وخلوص منه الكاملة واحملّبة واالستخالص العناية بَِعْنيِ  فيهم ينظر ّممن

جاُع، وال تقل   1 یُِّد الجمیل الجسیم الُمَوطَّأُ األَكناف، واألَكناُف النواحي، وقیل: ھو الشُّ َمْیَدُع: بالفتح: الكریم السَّ َمْیَدُع، بضم السینالسَّ . السُّ
 لسان العرب البن منظور .والذئب یقال لھ َسمْیَدٌع لسرعتھ، والرجل السریُع في حوائجھ َسَمْیَدعٌ 
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 حالة أيّ  على مقبولة حسناتك ونتك وحّىت  شيء، َكالَ  هالُّ كُ  ذنوبك تكون حّىت 

 هذا تستبعد أن وإيّاك كنَت،

          ﴿ :البيان

      ﴾ على رجِّ حتَُ  فال ،]70فرقان آیة [سورة ال 

 ،ذلك كل  اهللا ميحو مث يفعل، ما اإلنسان يفعل فقد العلم، من وهذا ربك،

﴿   ﴾  حضرته يف املقبولني املخلصني من وجيعله، ]16[سورة المائدة آیة 

 سيئاته كل دليب مث شيء كل له يمحوف ،قليالكان  ولو ،عمل بأقل سبحانه

 أن وإيّاك"  الشيخ قال ولذا ،الكرم هذا من أكرب كرممثة   فليس ،حسنات

 مل ومن ربحَ  عملَ  من( دوائرِ  يف األمر جتعل وال بعقلك حتكم ال أي" هذا تستبعد

 صحيح فذلك ،ذلك غري  اهللا حسابات ولكن ،حساباتك فتلك )،هلك يعمل

 ( تعاىل، اهللا على أحد حيكم فال أخرى، مراتب يف صحيحا يكون وال مرتبة يف

    ﴾  بأي أحد عليه حيكم وال احلاكم وهو ،]107[سورة ھود آیة 

 يقول مث فعلوا، ما فعلوا ولو مجيعا، للناس يغفر أن على القيامة يوم قادر وهو شيء،

 فهذا ،الكرميِ  حق يف الوعيدُ  فَ لَ خيُْ  أن فيجوز مجيعا، الناس عن عفوتُ  قد :سبحانه

 عفو أنه أمساءه كمال مجلة فمن ،كمال هو وإمنا تعاىل اهللا حق يف نقصا ليس

 وعيده خيلف أن له الكرمي ألن كرمه، مجلة من وهذا فيصفح، كرمي هوأن فيعفو

 تعاىل اهللا كرمِ  صفات من وهذا وعده، خيلف ال ولكن

 وراء من مكنوزة جعلها فضله من دائرة وتعاىل سبحانه هللا فإنّ  :السارد

 وشرّا خريا واجلزاء والنهي األمر دوائر هي اليت الدوائر خطوط
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 واجلنة، كذا أعطيك كذا افعل تفعل، وال افعل معروفة، دوائر وهي :البيان

 فعل على برتِّ تُ  اليت هي والنهي األمر فدوائر بناري، عاقبتك وإالكذا  تفعل وال

 فضلية دوائر والنهي األمر دوائر وراء ومن ،اعقاب النواهي فعل ىوعل اثواب األوامر

 األمر لدوائر ختضع ال األخرية وهذه ،اإلهلي والفضل والكرم اجلود حبر من أخرى

 فال ولوازمها وشروطها لقوانينها ختضع ال ولكنها ،عليها حمتوية كانت وإن ،والنهي

 دوائر أل�ا ؟،ملاذا كذا، عليه كذا فعل من أنّ  مثال يلزم فال فيها، شيء يلزم

 عِملَ  َمنْ : تعاَلى اهللاُ  يقولُ " :قال  كثرية، الباب هذا يف واألحاديث ،فضلية

 وَمنْ  أغِفُر، أوْ  ِمثُلها، فجزاُؤها سيِّئةً  عِملَ  وَمنْ  وَأزيُد،. أمثاِلها عشرُ  فلهُ  حسنًة،

 ِمثَلها لهُ  جعلتُ  شيًئا بي ُيشِركُ  ال َلِقَيِني ثمَّ  خطيئًة، األرضِ  2رابَ قِ  عِملَ 

 .3"َمغفرِةً 

 باهللاِ  ُيشِركُ  ال مات َمن أنَّهُ  ُأمََّتك بشِّرْ : فقال جبريلُ  أتاني" :وقال 

 وإن: قُلتُ  نَعم،: قال زََنى؟ وإن َسرقَ  وإن! ِجبريلُ  يا: قُلتُ  الجنََّة، دَخلَ  شيًئا

 َشِربَ  وإن نَعم،: قال زََنى؟ وإن َسرقَ  وإن: قُلتُ  نَعم،: قال زََنى؟ وإن سَرقَ 

 .4"الَخمرَ 

 القيامةِ  يومَ  الَخالِئقِ  رُُءوسِ  على ُأمَّتي من رجًال  َسُيَخلِّصُ  اهللاَ  ِإنَّ " :وقال 

، وتسعينَ  تسعةً  عليهِ  فينشرُ   اجمللد هو والسجل( الَبَصرِ  َمدِّ  مثلُ  ِسِجلٍّ  كلُّ  ِسِجالًّ

 يا ال: فيقولُ  الحافظوَن؟ كتَبِتي َمكَ َأظَلَ  شيًئا، هذا من أَتـُْنِكرُ  يقوُل، ثُمَّ ) الكبري

ْیِف ونحِوه والجمع: قُُرٌب، وأَْقِربَةٌ  ،الجمع : أَْقِربة وقُُرب ) سماقِراب: (   2 لو أّن لي  ،قِراب الشَّيء: ما قارب قدره، القَِراُب: ِغْمُد السَّ
 قَِراُب اْلُمَسافِِر: ِوَعاٌء ِمْن ِجْلٍد َونَْحِوِه یََضُع فِیِھ اْلُمَسافُِر َزاَدهُ َوأَْغَراَضھُ ، : ما یقارب مقداَرهقَِراب ھذا ذھبًا

 الغفاري ذر أبي عن) ھوابن ماج سلممو دحمأل(تخریج السیوطي   3
 77: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر -  السیوطي: المحدث الغفاري ذر أبو: الراوي  4
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،  حسنةً  عنَدنا لكَ  ِإنَّ  بلى: فيقولُ  َربِّ  يا ال: فيقولُ  ُعْذٌر؟ َأَفلكَ  فيقولُ  َربِّ

 أنَّ  وأشهدُ  اهللاُ، ِإالَّ  إلهَ  ال أنْ  أشهدُ  فيها ِبطَاَقةٌ  فتخرجُ  اليومَ  عليكَ  ظُْلمَ  ال فإنَّهُ 

 هذه مع الِبطَاَقةُ  هذه ما: فيقولُ  وْزَنَك، ُضرْ أحْ  فيقولُ  ورسولُُه، َعْبُدهُ  محمًدا

ِت؟ تُ  فـَُتوَضعُ : قال ُتْظَلُم، ال ِإنَّكَ : فقال السِِّجالَّ  والِبطَاَقةُ  َكفَّةٍ  في السِِّجالَّ

تُ  َفطَاَشتِ  َكفٍَّة، في  ،"شيءٌ  اهللاِ  اْسمِ  مع يـَثْـُقلُ  فال الِبطَاَقُة، وثـَُقَلتِ  السِِّجالَّ

 :أي ،"هذا تستبعد أن وإيّاك" : الشيخ قال لذلك ل،الفض دوائر هي فهذه

 وإذا فقط، نفسك على قتَ ضيّ  وإال املسائل هذه مثل يف عقلك تستعمل أن إياك

 رمحتُ  فإنك أنكرهتا إذا ألنك اإلهلي، الفضل دوائر رمحتُ  فإنك نفسك على قتَ ضيّ 

   ﴿ ،أعظم اهللا فضل :يقول أن دائما اإلنسان على لكنو  فضلها،

﴾  260[سورة البقرة آیة[ 

 مراتب هي املراتب هذه فإنّ  واملقتضيات، واللوازم واالعتبارات :السارد

 وتعاىل سبحانه واصطفائه اختصاصه دائرة هي الفضلية الدائرة وتلك اخللق، عموم

 خلقه من شاء ملن

[سورة آل عمران  ﴾        ﴿ :البيان

 العصرِ  صالةِ  بينَ  كما اْألَُمِم، ِمنَ  خَال  فيما أجُلكم ِإنَّما":  قالفقد  ،]73آیة 

 استأجرَ  رجلٍ  كَمَثلِ  والنصاَرى، اليهودِ  ومثلُ  مثـَُلكم وِإنَّما الشمِس، مغاِربِ  إلى

 فعِمَلتِ  قيراٍط؟ قيراطٍ  على النهارِ  نصفِ  إلى َغْدَوةٍ  ِمنْ  يعملُ  َمنْ : فقالَ  ُأَجَراءَ 

 قيراطٍ  َعَلى العْصرِ  َصَالةِ  إلى النهارِ  نصفِ  ِمنْ  يـَْعَملُ  َمنْ : قال ثُمَّ  اليهوُد،

 الشمسُ  تغيبَ  أنْ  إلى العصرِ  ِمنْ  يعَملُ  َمنْ : قال ثُمَّ  النصارى، فعِمَلتِ  قيراٍط؟
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 لنا ما: وقالوا والنصارى، اليهودُ  فغِضبَ  ُهْم، فأنتم يراطيِن؟ق قيراطَينِ  عَلى

: قال َال،: قالوا شيًئا؟ حقُِّكم ِمنْ  ظَلْمُتكم هلْ : قال عطاًء؟ وأقلُّ  عمًال  أكثرُ 

 أن نستطيع وال تعاىل، اهللا ذخائر كنوز فهذه. 5"أشاءُ  َمنْ  أوتِيهِ  فْضِلي فذِلكَ 

 اهللا على حتكما كذل يف ألن  اهللا لفض باب غلقتُ  فال ملاذا؟،  هللا نقول

 نسيان وفيه ،]107[سورة ھود آیة  ﴾     ( لقوله نسيان وفيه تعاىل

 ]23[سورة األنبیاء آیة  ﴾      ﴿ لقوله

 اجلود حبر من فائضا فيضا عنده وتعاىل سبحانه جعلها الدائرة وهذه :السارد

 والكرم

 يغرق البحر من نابعة عينا وكأن ،والكرم اجلود حبر هو إمنا تعاىل فاهللا :البيان

 فهذا ربك تعرف أن أردتَ  فإذا اإلهلي، الفضل يف فيعومون ،هلا تعرض من كل فيها

  موالنا هو

 َت َجيِّــــــــــــــــــــَدَهاَوَال تـَُقـــــــــــــــــــْل لِـــــــــــــــــــي ِبَمـــــــــــــــــــاَذا نِْلـــــــــــــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــاُل ِلَفْضـــــــــــــــــــــــــِل اِهللا َذا ِبَكـــــــــــــــــــــــــمِ  6َفَمـــــــــــــــــــــــــا يـَُق

 

   
 مانع زوال وال شرط وال سبب وجود على فيضها يتوّقف ال :السارد

 شرطا االستقامة ليست إذ مانع، وال سبب وال شرط فيها ليس :البيان

 فمن يعطي أن  ربنا أراد فإن للمنع، شرطا االستقامة عدم ليس كما للعطاء

 وأبو أنس الباب وفي الخطاب بن عمر ابن عن رمذيتوال اريخوالب د في مسندهحموأ الموطأ في ابن أنس مالكتخریج السیوطي    5
 وغیرھما ھریرة

 بیت من میمیة الشیخ محمد البوصیري المسماة بالكواكب الدریة في مدح خیر البریة والمشھورة بالبردة  6
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 أوال تعرف أن فعليك  اهللا تعرف أن أردتَ  فإذا سبب، بدون عطيأُ  ذلكِ  قَ وافَ 

 ةائر د هناك أن كذلك تعرفمث  والنار واجلنة واحلساب والعقاب والنهي األمر دوائر

 فإن هذه تعرف مل وإذا اإلهلي، الفضل دائرة وهي أال عنها نتحدث اليت وهي أخرى

 ناقصة ربك يف معرفتك

 فقط مشيئته اختصاص على واقع فيها األمر بل :السارد

 األمر يكون أن صتصَّ خَ  فاملشيئة تعاىل اهللا علم يف سابق وهذا :البيان

  اهللا يعلمها حبكمة أو سبب بدون هكذا

 أم املستقيم الصراط انتهج أم العهود أوىف فيها كان مبن يبايل وال :السارد

 إذا ما على وال أعطى نمل فيها يبايل ال الوخيم، الطريق يف املعاصي من سقط

 بال اآلخرة يف السعادة له لتكمُ  اهللا خلق من الدائرة هذه يف وقع ومن أعطى،

 ترويع وال أمل شوب

 أن اإلنسان يقول فال للمسألة، الصحيح الفهم هو هنا عليه التنبيه جيب ما :البيان

  هللا أن همن فاملقصود املعاصي، يف وبالسقوط االستقامة بعدم يأمر  الشيخ

 هللا أن اإلنسان علميل وذلك والنهي، األمر دوائر عن خارجة فضلية دوائر فضله من

 يعول لو لكن اخلاصة، الرمحة هذه يف وجيعلهم ويدخلهم هبم يزجّ  خملوقاتٍ  تعاىل

 إىل بنفسه غرر فإنه تعاىل اهللا معاصي ويقتحم اإلهلي الفضل هذا على اإلنسان

 الفضلية، الدوائر هذه أصحاب من هو يكون أن يضمن مل ألنه ملاذا؟، اهلالك،

 الفضل دائرة يف أدخلناك قد ها: له يقال فقد أحد، له يضمنها أن يستطيع ال كما

 
16 

 



   ﴿ اهللا، قّدر ال خارجها أو فيها وأنت متوت هل تعرف ال ولكنك

       ﴾  عدنا أننا جند فبذلك ،]98[سورة األعراف آیة 

 بالكلية يعّول أن أحد يستطيع فال والنهي، األمر دوائر وهي أال البداية نقطة إىل

 شيخ له كان من وخاصة وقوي كامل إميان له كان من وخاصة  اهللا فضل على

 اهللا مكر يأمن أن يستطيع فال الروحية القوةوب اإلميان وبتجديد باإلميان ميده مربٍ 

 ،وكمالُ  كامال، فيبقى بالرجاء، وميده باخلوف ميده شيخه ألن ملاذا؟، أبدا 

 أمن وعدم  اهللا عقاب خوف بني والرجاء، اخلوف بني يتقلب يبقى أن اإلنسان

 عالنز  وعند الدنيا يف حسنا مسلكا  بنا يسلك أن ورجاء رمحته رجاء وبني ،مكره

 هللا أن مبعرفتنا زادت ربنا يف معرفتنا أن القول وحاصل اآلخرة، أطوار ويف القرب ويف

 وقدرته وعلمه وجوده كرمه وأن والنهي األمر دائرة من أوسع فضلية دوائر تعاىل

 وأننا شيئا لربنا عبادتنا من يغري ال هذا أن أيضا علمنا لكن ،شيء لكل صاحلة

:  الشيخ قال البداية ففي موالنا، نالقي حىت املستقيم، الصراط على كالعادة

 عليه مبا يعرف إمنا فالعارف ،"تعالى باهللا المعرفة من هي أمورا هناك أن اعلم"

 حصر بال وجوده وكرمه فضله دائرة اتساع مجلتها ومن اإلهلية الكماالت من  اهللا

[سورة  ﴾      ( غاية، هلا وليس �اية وال عد وال

 بكماالت التعريف بعد النصح يأيت مث املخلوقات، على رزقه ينتهي وال ]66المائدة آیة 

 بأعماهلم ال اإلهلي الفضل مبحض اجلنة يدخلون الناس كل النهاية ويف اهللا،

 واعظا به وكفى كتابه يف ربّنا يقوله ما فامسع به، أِعُظكَ  ما وأّما :السارد
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 ولنسمع واملتأخرة واملتقدمة واآلخرة األوىل عنك دع: يقول  الشيخ وكأن :البيان

 ألن ،وفهومي وفهومك وأحوايل وأحوالك وكالمي كالمك فندع ، اهللا لكالم

 ،الطريقة فهوم يف كالمال فليس ،املأذون غري وخاصة ،يصمت أن اإلنسان على

 على ويكون بصريته وتقوى باطنه ويتقوى أحواله يصلح حىت متبالص عليه وإمنا

 بالك فما حذره يأخذ املأذون فحىت اهلفوات، أقل يف بنفسه أضر وإال ،ربه من بينة

 هو الدوام على القرآن فيبقى الطريقة، وعلوم فهوم وإظهار إفشاء يف نذَ ؤ يُ  مل نمب

         ﴿ واألخري، األول املرجع

    ﴾  كتاب من آليات قراءتك فبمجرد ،]18[سورة األنبیاء آیة 

 للمتعلم وهذا  احلق أمام واقفا اإلهلية احلضرة يف نفسك وجتد وإال  اهللا

 فتفهم، اهللا كتاب من تيسر ما تقرأ أن يكفيكف السواء، حد على واجلاهل والعامل

إمنا  والعلم اآلخر، يفسر فكالمها القرآن، يفسر واحلديث احلديث يفسر فالقرآن

 اهللاِ  كتابُ : بَعَدُهما تضلُّوا لن شيئينِ  فيكمْ  تركتُ " ، وقال  قال :هو

 كالمها ألن يفرتقان؟، ال وملاذا ،7"الحوضَ  عليَّ  ايَرِدَ  حتى يـَتَـَفرَّقَا ولن وُسنَِّتي

 أنزله كما بلفظه جربيل األمني أنزله هذا لكن واحدة، روح مها فإمنا اآلخر، يفسر

 هو  الرسول كالم بينما تلى،ويُ  الصلوات يف قرأيُ  أي به، تعبديُ  ولفظه تعاىل احلق

 الصلوات، يف قرأيُ  فال به، التعبد لفظ فيه وليس املعىن وفيه كذلك يوحى وحي عن

 هي إمنا العاملني العلماء أقوال وكل ذلك، نوى ملن به والعمل القراءة يف به تعبدويُ 

 فقري جاء وقد ، التجاين أمحد سيدي الشيخ علم كل هو وهذا العلم، هذا

 نقول كما هي إمنا واأللواح األلواح، يف له تحفُ  وقد  القمار حممد سيدي للشيخ

 فذكره الوداع حجة في وسلم علیھ ّهللا  صلى النبي خطب :قال ھریرة أبي عن م في المستدرك على الصحیحینك لحاتخریج السیوطي ا   7
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 وما األلواح هذه يشاهد الفقري هذا فأصبح واإلثبات، احملو ألواح من باملكتو  اللوح

 وفالن كذا، يوم ينتقل كفالن حنن، أعيننا عن بيِّ غُ  ما وهو الغيوب من فيها تبكُ 

 فأجابه فيها، ما ببعض ليخربه  القمار حممد لسيدي جاء وقد وليا، يصبح

 قالو  اهللا قال أعرف ماوإن عمرو وال زيدا وال أنتال  أعرفك ال: " الشيخ

 "الرسول

 َما نـَْفسٌ  َوْلتَـْنظُرْ  اللَّهَ  اتـَُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا" وتعاىل سبحانه قال :السارد

 "اْلَفائُِزونَ  ُهمُ  اْجلَنَّةِ  َأْصَحابُ : "قوله إىل" لَِغدٍ  َقدََّمتْ 

 وكذلك لجنةل داخال النار صاحب يكون أن جيوز البارحة قلنا كما :البيان

 وهو للناِس، يبدو فيما الجنَّةِ  عملَ  لَيعملُ  الرجلَ  إنَّ " :قال  صحيح، العكس

 8"الجنَّةِ  أهلِ  من وهو للناِس، يبدو فيما للنارِ  لَيعملُ  الرجلَ  وإنَّ  النَّاِر، أهلِ  من

 وفي  اللَّهِ  رسولُ  علينا خرجَ قال: " وأخرج الرتمذي عن عبد اهللا بن عمرو 

 أن إالَّ  اللَّهِ  رسولَ  يا ال فُقلنا: الِكتاباِن؟، هذانِ  ما أَتدرونَ : فقالَ  بانِ كتا يِدهِ 

 أسماءُ  فيهِ  العالمينَ  ربِّ  من كتابٌ  هذا الُيمنى: يِدهِ  في للَّذي فقالَ  ُتخِبَرنا،

 وال فيهم يزادُ  فال آخرهم على ُأجِمل ثمَّ  وقبائِلهم آباِئهم وأسماء الجنَّةِ  َأهلِ 

 فيهِ  العالمينَ  ربِّ  من كتابٌ  هذا شماِلِه: في للَّذي قالَ  ثمَّ  بًدا،أ مْنهم ينقصُ 

 فيهم يزادُ  فال آخرهم على ُأجِملَ  ثمَّ  وقبائلهم آبائِهم وأسماء النَّارِ  َأهلِ  أسماءُ 

 قد أمرٌ  كانَ  إن اللَّهِ  رسولَ  يا العملُ  ففيمَ  أصحابُُه: فقالَ  أبًدا، مْنهم ينقصُ  وال

 الجنَّةِ  َأهلِ  بعملِ  َلهُ  ُيخَتمُ  الجنَّةِ  صاحبَ  فإنَّ  وقاربوا سدِّدوا :فقالَ  مْنُه؟ ُفرِغَ 

 4202: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر - البخاري: المحدث مالك بن أنس: الراوي  8
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 أيَّ  عملَ  وإن النَّارِ  َأهلِ  بعملِ  َلهُ  ُيخَتمُ  النَّارِ  صاحبَ  وإنَّ  عملٍ  أيَّ  عِملَ  وإن

 العبادِ  منَ  ربُّكم فرغَ  قاَل: ثمَّ  فنبَذهما بيدْيهِ   اللَّهِ  رسولُ  قالَ  ثمَّ  عمٍل،

)      ﴾  أن الفضلية الدوائر يف فيجوز ،]5[سورة الشورى آیة 

   ﴿: قال  ربنا لكن اجلنة، يدخل مث النار أهل بعمل يعمل

       ﴾  هنا ومن ،]20[سورة الحشر آیة 

 أصحاب لكن ،اإلهلي الفضل بسابقف النار أصحاب من كان من اجلنة دخل فإن

 يف أعلى يكونون الذين وهم ،الفائزون هم اجلنة أهل بعمل عملوا الذين وهم اجلنة

 اجلنة أصحاب لكن للبقية بالدخول إلهليا الفضل سبق وإن ،رهبم عند الدرجة

 الفائزين هم يبقون

 "َسِديًدا قـَْوًال  َوُقوُلوا اللَّهَ  اتـَُّقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا":  وقال :السارد

َنا َوَلَقدْ ":  وقال َعِظيًما، فـَْوزًا: قوله إىل  قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  َوصَّيـْ

 "اللَّهَ  اتـَُّقوا َأنِ  اُكمْ َوِإيَّ 

 فاتقوا تغضبه، اليت املسائل عن وابتعدوا غضبه اتقوا أي  اللَّهَ  اتـَُّقوا :البيان

  اهللا واتقوا  اهللا انتقام واتقوا  اهللا مكر واتقوا  اهللا

 َال  َوُهمْ ": قوله إىل "اللَّهِ  ِإَلى ِفيهِ  تـُْرَجُعونَ  يـَْوًما َواتـَُّقوا":  وقال :السارد

 "َوُقوُدَها نَارًا َوَأْهِليُكمْ  أَنـُْفَسُكمْ  ُقوا َآَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا":  وقال ،"ُيْظَلُمونَ 

 "يـُْؤَمُرونَ ": قوله إىل
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 من خالهلا: ليقول  الشيخ أوردها الكرمي القرآن من مواضع فهذه :البيان

 مجيعا لنا هنا واملوعظة ،واعظا  اهللا بكالم وكفى به أعظك ما هذا

 والربور اخلريات من به حياط ال ما َحَوتْ  قد مرتبة يف أّنك واعلم :السارد

 مرتبته وحقيقة أمره حبقيقة الرجل هذا يكاشف هنا  الشيخ :البيان

 والشرور البالء من غايةٍ  إىل ينتهي ال ما وَمجََعتْ  :السارد

 لذاك وال هلذا �اية ال حيث والشر اخلري بني مرتبة وكأ�ا :البيان

 املرتبة هذه يف بينهما واقف وأنت :السارد

 اخلوف بني املرتبة هذه يف فهو ،األعرافُ  إالَّ  والنار اجلنة بني ليس :البيان

 الشرور، يف تناهت وأخرامها العلو يف تناهت أوالمها مرتبتني بني فهو والرجاء،

 اناهتمبضم فيها وكلهم مراتبهم، حسب على املرتبة هذه يف كلهم واخللق

 الشفقة بعني اهللا خلق إىل وانظر قلبك يف اهللا فراقب :السارد

 نستطيع موضع أين ومن اخلري مفتاح يعطينا  الشيخ هو فها :البيان

 النجاة

 الرأفة بعني ومسكينهم ولضعيفهم الشفقة بعني اهللا خلق إىل وانظر :السارد

 موالنا إىل أمورهم غتبلي يف هبم والتواين واالستهزاء وإيّاك حوائجهم، وقضاء

 السلطان
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 ، اهللا هو فالسلطان وإال السلطان هو فالسلطان وزيرا كنت إنف :البيان

 طلبوا ما منك وطلبوا الناس وقصدك الصاحلني ومن تعاىل اهللا أولياء من كنت إنو 

 واستطعت قدرة لك كان إن املقدم أيها أو الفقري أيها أو املسلم أيها إياك مث فإياك

 معهم تتثاقل أن أي تتواىن أن إياك الناس عند جاه أو سر أو بعلم أخاك تعني أن

 وأسرع متيقظا يقظانا فكن ،خلقه من الضعيف ذلك هو إمنا  اهللا نظر حمل ألن

 إليهم النظر وعدم هبم االستهزاء وعدم حمبتهم إىل وأسرع إخوانك حوائج قضاء إىل

 وانظر دو�م مرتبتك لونزّ  همموعظّ  لضعيفهم والشفقة الرمحة وعني باب من إال

 أعلى وهم ،فقط تعاىل اهللا لوجه هلم خدمي وأنك وراءهم وأنك دو�م أنك نفسك

 هذا يستقر مل فإن  اهللا إىل منك وأقرب منك وأحب منك وأعظم منك

 وكل ،تعاىل باهللا املعرفة عن البعد كل بعيد فأنت قلبك يف االعتقاد وهذا االحساس

 إال أنفسهم يرون وال االعتقاد هذا وعلى الذوق هذا ىعل هم  الشيخ أصحاب

 وبال ،فقط هللا اهللا خلق فيخدمون أحواهلم سرت من  اهللا وإمنا ،مجيعا اخللق  دون

 أردت فإن ،9"لعياِلهِ  أنفُعهم اللَّهِ  إلى فأحبُّهم اللَّه عيالُ  كلُُّهم الخلقُ " مزية،

 تنظر وال هبم تستهزئ ال وأن تعاىل اهللا خلق خدمة وهو املفتاح هبذا فعليك اهلروب

 فنزل العلم يف أو اجلاه يف أو املال يف كنت من كنت وإن التعظيم بعني إال فيهم

 تنجو فإنك  اهللا رسول ألمة خدميا نفسك

 فمن ينظرها، نظرة كلّ  عند العبد يف نظرا وتعاىل سبحانه هللا فإنّ  :السارد

 جناحه، هلم وأخفض والرمحة، الرأفة عنيب خلقه يف نظر واالرتفاع العلو ذوي من رآه

 قضاء يف وسارع النظر لذلك وعّظمهم تعاىل، هللا إضافتهم بعني إليهم ونظر
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 وتعاىل سبحانه ربّنا فيه نظر تعاىل، هللا ذلك منه وكان عليه، يقدر مبا حوائجهم

 كألة 10وكأله حوائجه قضاء يف له وسارع والتعظيم، التكرمي وعني الرمحة بعني

 أبيه من دالولي

 إىل نظر نهأل واالرتفاع العلو أهل من وجعله أعطاه ما  اهللا أعطاه: البيان

 به ليخدم اهللا من فضل هو إمنا ربه أعطاه ما أن وعلم والشفقة بالرمحة اهللا خلق

 الذي هذا أن فوجد ،نظرةً  نظرة خملوق كل إىل نظرةٌ  نظرةٍ  كل يف وهللا فقط، غريه

 إخوانه خيدم ،ماال وأعطاه جاها وأعطاه سرا أعطاهو  علما وأعطاه خريا أعطاه

 اهللا عيال إال فيهم يرى وال واألوقات والصحة والنفيس بالغايل أجلهم من ويضحي

، قضاء يف ويسارع ،جمذوبا وال أميا وال فقريا وال جاهال بينهمحيتقر  فال 

 قدر ىعل احلوائج قضاء يكون ولكن ،وهالكا خطرا قضائها عدم يف ألن حوائجهم

 ال أن عليه بل وكذا كذا فالن ليقال ال تعاىل اهللا لوجه ذلك ويكون ،االستطاعة

 فإنهتعاىل  هللا كان إن وأما ،كذبتَ  له يقال القيامة يوم فإنه وإال تعاىل اهللا إال يرى

 لوجهي وكذا كذا فعلت: له ويقول والعفو والسرت الرمحة بعني تعاىل اهللا فيه ينظر

 على فهو ضمانات له وأن مضمون أنه ظنّ  إن وأما واآلخرة، نياالد يف أسرتك فإين

 سوء من وإياكم فإياي ،جدا عظيم خطر على وهو بنفسه غرر وقد عظيم جهل

 ترك فقد لوازمها ترك فمن ،فيها العهد على كان ملن حاصلة فالضمانات الفهم

 طرأخ نكون ورمبا ، اهللا عبيد ككل  اهللا فضل حيطة حتت فنحن ،ضماناته

 ،غرينا من أكثر فينا مطلوب والعمل علينا عظيمة فاحلجة ،وتعلمنا علمنا ملكان

  ، بعطفھ كأله وَحَرسھم ورعاھم حفِظھم العبادَ  هللاُ  كألَ  َمْكلوء والمفعول ، كالئ فھو ، وِكالَءةً  وِكالءً  َكْلئًا ، یَكأل كألَ  ( فعل: ( كألَ   10
ْحَمنِ  ِمنَ  َوالنَّھَارِ  بِاللَّْیلِ  یَْكلَُؤُكمْ  َمنْ  قُلْ {   } الرَّ
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 وعِلم تعلم من وأما ،بسيط فأمره املطاف آخر يف وأفاق شيئا يفهم مل من أماف

 له وسارع" قوله وأما احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم ،آخر أمر فذاك

 أنت فإن كرمي اهللا أن منه فاملراد" أبيه من الوليد كألة وكأله حوائجه قضاء في

 قضاء يف فيسارع ،خلقه أكرمت مما أكثر فيكرمك منك أكرم فإنه تكرمت

 عونِ  في الَعبدُ  كانَ  ما الَعبِد، عونِ  في واللَّهُ " ،تعلم مل وما علمت مبا حوائجك

 فقد أخاك خدمت إذاف ،أخاك تعني دمت ما يعينك اهللا يزال فال ،11"أخيهِ 

 ربك وخدمت نفسك خدمت

 األخرى، على كان وَمن. ربّه من ظفر النظرة هبذه َمن سعادة فيا :السارد

 عن والتنائي حوائجهم، قضاء عن والتباعد اهللا، خبلق املباالة عَدم ِمن باهللا، والعياذ

 النار من معلوم هو ما فجزاؤه عليهم، والشفقة رمحتهم

 ألن ،لظى نار من أشد القطيعة ونار لظى، نار أو القطيعة نار إما :البيان

 تعاىل باهللا الوصل عدم نار هي القطيعة ونار احلسية النار هي لظى نار

 ثُمَّ  فـَغُلُّوهُ  ُخُذوهُ " الصفة هبذه اّتصف من يف وتعاىل سبحانه يقول :السارد

 طََعامِ  َعَلى ُحضُّ يَ  َوَال  اْلَعِظيمِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  َال  َكانَ  ِإنّهُ ": قوله إىل َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ 

 .اتّعظت نا يكفيك وهذا. اآلية "اْلِمْسِكينِ 

 وليحذر ،واعظا اهللا بكالم وكفى املوعظة االنسان فليسمع قلنا وهلذا :البيان

 ثُمَّ  فـَغُلُّوهُ  ُخُذوهُ { بذاته، هو له موجها  اهللا كالم فيه يسمع ال يوم يأيت أن من

 أو حيدثك بل لغريك موجهة اآلية أن قدتعت أن من احذرو } َصلُّوهُ  اْلَجِحيمَ 
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 من فلتة فهذه نبيا، صرتَ  ولو حىت ،أبدا ودائما وبالذات أوال أنت عنك يتحدث

 واضحة األمور فكل وإال املشائخ اتباع وعدم  اهللا إىل الطريق اتقان عدم فلتات

 وقد إليك، كله  الرسول وكالم ثَ عِ بُ  ولك وعليك إليك القرآن فكل كالشمس

 موجود ما أنه فاعترب القرآن من اآلية مسعت إذا:  القمار حممد سيدي قال

 لك إال  الرسول أرسل ما  اهللا وأن لك إال القرآن  اهللا بعث ما وأنه سواك

 بابا لك فتحت فإين تعاىل، باهللا العارفني معرفة لرتى جديد من القرآن فاقرأ وحدك،

 كلمة قال ما إذا العارف ألن ، األحسن احلاج سيدي قال كما أو الفهم يف

 أن أخيت وإياك أخي فإياك تعاىل، باهللا املعرفة يف الدنيا كتب فتحت فقد ففهمتها

 يل هذه فتقول هبا املخاطب لست أنك للحظة وتظن اآليات هذه من آية على متر

 مهواة يف أنك ولتعلم ولتحذر اللعني، إبليس عمل من ذلك فإن لغريي، وهذه

 كالم على واحلمد لكفى املعىن هذا إال الدرس يف يكن مل إنو  واخلطر العطب

  الشيخ

 إنّه والسداد، اهلدى حبر يف والغرق والرشاد، التوفيق لك اهللا ونسأل :السارد

. تسليما وسّلم وصحبه وآله حمّمد سّيدنا على اهللا وصّلى عليه، والقادر ذلك ويلّ 

 .عنه اهللا رضي علينا أماله ما انتهى

 أن إال نقصان وال زيادة معه لك وليس عليه والقادر ذلك ويلّ  نّهإ :البيان

 معنا اليوم اجلواهر كتاب يكن مل ولو رمحته، يف يسلكنا أن  اهللا من تطلب

 .؟فاعلني ترانا فكيف
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م 2013أكتوبر  18املوافق لـ  هـ1434 احلجة ذو 13ـيوم اجلمعة  العاصمة تونس

 

   �j�—�à�i=�Ÿÿ̂�Ê=�d�ÿ=�≈ÿ̂�g�Ñ= 

 

بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله  السارد:

يف كتاب جواهر املعاين  وصحبه وسلم تسليما. قال سيدي احلاج علي حرازم 

 هِ يْ لَ إِ  تُ بْ رَّ قَ تَـ  ارً بْـ شِ  يَّ لَ إِ  بَ رَّ قَ تَـ  نْ مَ « هذا، على احلديث ومقتضى: 45512ص

 إليه تقرّبتُ  إّيل، بالرجوع وهواه نفسه متابعة من إيلّ  بَ تقرَّ  إنْ  يعين ،»13ااعً رَ ذِ 

 اإلهلّية، احلضرة مناسبة من قسطا إعطاؤه هو املرتبة هذه يف للعبد اهللا وتقرُّبُ  ذراعا،

 اإلنسان عقل من وذهابه كواناأل مجيع نسيان اإلهلّية احلضرة نسبة فإنّ 

 بشيءٍ  ديبْ عَ  إليَّ  بَ رَّ قَ تَـ  ...ماا حديثان قدسيان أوهلما: "ذه ويف البيان:

 ،هُ أحبَّ  ىحتَّ  بالنوافلِ  إليَّ  يتقربُ  عبدي يزالُ  وما ،عليهِ  هتُ ضْ رَ افتَـ  مما إليَّ  بَّ حَ أَ 

 يبطشُ  التي ويدهُ  به بصريُ  الذي وبصره به يسمعُ  الذي هُ سمعَ  كنتُ  هُ أحببتُ  فإذا

 الحسني اإلدریسي كنون الراضي محمد األستاذ تحقیق ھـ1432 م2011المغرب  البیضاء الداردار الرشاد  طبعة  12
 ضالتھ یجد أحدكم من عبده بتوبة أفرح ہلل وهللا یذكرني حین معھ وأنا بي عبدي ظن عند أنا" :تعالى هللا یقول: قال    13

" أخرجھ أھرول إلیھ أقبلت یمشي إلي أقبل وإن باعا إلیھ تقربت ذراعا إلي تقرب ومن ذراعا إلیھ تقربت شبرا إلي تقرب ومن بالفالة
 ھریرة أبي عن سلمم
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 وما ،هُ عيذنَّ ألُ  استعاذني وإن ،هُ نَّ يَـ طِ عْ ألُ  سألني وإن ،بها يمشي التي ورجله بها

 وأنا الموتَ  يكرهُ  نِ المؤمِ  نفسِ  قبضِ  عن ديتردُّ  فاعله أنا شيءٍ  عن دتُ تردَّ 

 عبدي ظنِّ  عندَ  أنا: تعاَلى اهللاُ  يقول الثاين: " القدسي " واحلديث14هُ تَ اءَ سَ مُ  أكره

 في ذَكَرِني وإن نفسي، في ذكرتُه نفِسه في ذََكَرِني فإن ذَكَرِني، إذا معه ناوأ بي،

 وإن ذراًعا، إليه تقرَّبتُ  شبًرا إليَّ  تقرَّبَ  وإن منهم، خيرٌ  مألٍ  في ذكرتُه مألٍ 

" وكمثال عن 15 هْرولةً  أتيُته يمشي أتاني وإن باًعا، إليه تقرَّبتُ  ذراًعا إليَّ  تقرَّبَ 

 واحدة عليَّ  ىلَّ صَ  نمَ ، " نأخذ الصالة على رسول اهللا  هتقرب العبد لرب

يتقرب إليك   بواحدة فإن اهللا  هللا " فإذا تقربتَ 16اعشرً  بها عليهِ  اهللاُ  ىصلَّ 

فهو بعشر تقرب إليك مبائة،   بعشر، وهكذا تكون التضاعيف، وإن تقربت إليه

التقرب اإلهلي هو سبحانه وتعاىل يصلي عليك مبائة، فالتقرب هو التضعيف، ف

إعطاء العبد قسطا من مناسبة احلضرة اإلهلية، فماذا يناسب احلضرة اإلهلية؟، 

يناسبها نسيان مجيع األكوان وذهاهبا من عقل اإلنسان بالكلية، ومنه كل ما يشغله 
وكل ما يهمه من اهلّم عافاكم اهللا وكل ما حيزنه وكل ما خييفه وكل ما يشتاق إليه 

ال تبقى له إال احلضرة و  ،يذهب عنه وينساه بالكليةف ،منه خيفةوكل ما يتوّجس 

  اإلهلية، فهذه هي احلضرة اإلهلية وهذه هي نسبتها.

بَ  وما بالحرب آذنتھ فقد ولیا لي عادى من :قال تعالى هللا إن"   14  وما علیھِ  افَتَرْضُتھ مما إليَّ  بَّ أَحَ  بشيءٍ  َعْبدي إليَّ  َتَقرَّ
ھُ  حتَّى بالنوافلِ  إليَّ  یتقربُ  عبدي یزالُ   ورجلھ بھا یبطشُ  التي ویدهُ  بھ ُیبصر الذي وبصره بھ یسمعُ  الذي سمَعھُ  كنتُ  أحببُتھُ  فإذا أحبَّ
ھُ  استعاذني وإن ألعطَینَّھ سألني وإن بھا یمشي التي دتُ  وما ألُعیذنَّ دي فاعلھ أنا شيءٍ  عن تردَّ  یكرهُ  المؤِمنِ  نفسِ  قبِض  عن تردُّ

 ھریرة أبي عن أخرجھ البخاري". ُمساءتھُ  أكره وأنا الموتَ 
 ھریرة أبي عن) ھوابن ماج رمذيتوال والبخاري ومسلم د في مسندهحمأ(تخریج السیوطي   15
 .ھریرة أبي عن) وابو داوود والترمذي والنسائي سلممو دحمأ(تخریج السیوطي    16

 أنس عن) رمذيتال(" عشرا علیھ هللا صلى مرة علي صلى من فإنھ علي فلیصل عنده كرتذ من"
ي ھقالبی(تخریج السیوطي  " عشرا علیھ هللا صلى صالة علي صلى فمن الجمعة لیلة و الجمعة یوم علي الصالة أكثروا"

 أنس عن) في سننھ
 لي هللا سلوا ثم عشرا بھا علیھ هللا صلى صالة علي ىصل من فإنھ علي صلوا ثم یقول ما مثل فقولوا المؤذن سمعتم إذا"

 " الشفاعة علیھ حلت الوسیلة لي سأل فمن ھو أنا أكون أن أرجوا و هللا عباد من لعبد إال تنبغي ال الجنة في منزلة فإنھا الوسیلة
 عمرو ابن عن) وابو داوود والترمذي والنسائي سلممو دحمأ(تخریج السیوطي 
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وحبضورهم  وكل ما خيرج من هذا الكالم إمنا هو بربكة ساداتنا الفقراء 

وبنيتهم الصاحلة، وهو حضرة إهلية، وعالمتها أ�ا خترجك من الدنيا كليا وجتمع 

فيهون عليك كل داء وكل مرض وكل صعوبة، لذلك  ،حقيقةً   ربك قلبك مع

ومن نسبة احلضرة اإلهلية،   فحضرة ساداتنا الفقراء هي حضرة من حضرات اهللا

بدليل أن اإلنسان إذا جلس بينهم وشرعوا يف املذاكرة فإن كل واحد منهم يكون 

قيه من الشدائد وينسى األكوان ويهون عليه كل ما يال  مع مع ربهتجقد اقلبه 

ه كأنه غري موجود، والصعاب وما يتخوفه وما يتهّدده وما حيبه وما يبغضه، فكلُّ 

 . باهللا كلُّه  فهذه نسبة احلضرة اإلهلية وهي حضرة ساداتنا الفقراء، إذ أْمُرهم

 من قسطا إعطاؤه هو المرتبة هذه في للعبد اهللا وتقرُّبُ وأما قوله: (

يوّفق العبد حىت يكون له قسط مما  وهو أن اهللا  ،)اإللهّية الحضرة مناسبة

يناسب احلضرة اإلهلية من اآلداب ومن احلضور ومن السكون ومن الشهود ومما يلزم 

هو املعطي هلذه املناَسَبة وهلذا القسط مما يناسب احلضرة   ملقام اإلحسان، واهللا

 اإلهلية من احلقوق واآلداب والشهود

 عرفتُ  وال ذكرتُ  ال اليت واألسرار واملعارف العلوم نم هناك ما لربوز السارد:

فال يبقى معها كون وال شك  ،فتأخذ مبجامع قلب املشاِهد بالكلية البيان:

وال وهم وال تفكري يف أي شيء مجلة وتفصيال، فيبقى اإلنسان مع تلك العلوم 

 وتلك األسرار وتلك األنوار

 هاذكر  عن العقول عجزتَ  اليت والعجائب السارد:
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 عرف إال لدى من شاهدها وعاينها وذاقهاعقل وال تُ فال تُ  البيان:

 وهو األكوان، مجيع نسب عنه ذهبتْ  احلضرة يف لقيَ أُ  اإلنسان فِإنِ  السارد:

 غاية يف هو اإلنسان وحمطّ  عبده، من الربّ  ربقُ  وغاية تعاىل اهللا من القرب غاية

 تعاىل اهللا عن البعد

، فإذا  كان نا، فنكون يف غاية البعد عن اهللا وهو ما حنن فيه كل البيان:

اإلنسان يف هذا املوقف فإنه يؤثر فيه أقل قليل من األمور، فيتأثر ويغضب وميرض 

ويشكو من اخللق ويشكو ضيق  ،األقدارَ  ويشكو ورمبا يتسخط عافانا وعافكم اهللاُ 

، ألن العيش وقلة الرزق ويغضب من املخلوقات وكأن العطاء بأيديهم، ملاذا؟

 اإلنسان عادة ما يكون يف غاية البعد عن احلضرة اإلهلية

 عقله يف الوجود حقائق الشتباك السارد:

أي الرتسام صور األكوان يف عقله ويف قلبه ويف خميلته، فرتاه دائما  البيان:

 يتبع األسباب وال يقطع معها، إذا فعل كذا إًذا فسيكون كذا وكذا

 نسبته تْ دَ عُ بَـ  فلهذا واكتسابا، وتلّذذا ّتعامت هبا شهواته وتعّلق السارد:

 تعاىل اهللا إىل التقّرب يف أخذ فإذا. اإلهلّية للحضرة

فيكون ذلك التقرب تسببا يف ظاهر األمر ولكنه يف األصل ويف  البيان:

إفاضة وجذبا، فال سبب وال قدرة للعبد يف أن يتوجه للحضرة   احلقيقة من اهللا

  جتذبه إليهااإلهلية فاحلضرة هي اليت
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 نم بيسري ذلك يف أخذ إنْ  هبا، االشتغال وعدم األكوان مبفارقة السارد:

 الشرب معىن فهو العمل،

الشرب معناه أقل قليل من العمل، كأن يقول مثال: أجعل يف كل يوم  البيان:

،  أجلس وحدي يف مكان أتفكر أو أذكر اهللاَ   عشر دقائق بيين وبني ريب

  اهللاُ  إليه تقّرب ل تسببا، ولو كان العمل بسيطا،فإن عمل هبذا العم

 ولّذة به، االشتغال لذة من  يذيقه فإنّه ذراعا،  إليه تقّرب السارد:

 تقّرب ممّا أكثر هذا يف يذيقه األكوان، جلميع وقتها يف ونسيانه عليه، العبد إقبال

 به

بقلبه ولبه   وهو معىن احلضور، فإذا كان العبد حقيقة ذاكرا لربه البيان:

يذيقه حالوة القرب   فإن اهللا  وشعراته ومتوجها حقيَقَة التوجُِّه إىل اهللا

وحالوة احلضور وحالوة الوصل، وإن كان ساهيا يف ذكره وهو ما حنن عليه كلنا يف 

 أن يغفر ويسامح  جل أوقاتنا، فنسأل اهللا

 ذكر أي نفسه، يف كروالذِّ  هلّية،اإل احلضرة مناسبة من قسط فهو السارد:

 رُ كْ الذِّ : " القشريي القاسم أبو األستاذ قال .االهلّية احلضرة نسب هو اهللا،

 "المنشورَ  عطيأُ  فقد كرَ الذِّ  عطيأُ  فمن ةِ الوصلَ  ارُ نَ ومَ  الواليةِ  منشورُ 

عطي، ومن فمن ووجد حضورا ووجد قسطا من احلضرة اإلهلية فقد أُ  البيان:

 ، ألن اهللا كوان من قلبه، ولو بأقل قليل مع اهللاج األِر مل جيد فليجتهد بأن خيُْ 

 سيتقرب إليه بأكثر من ذلك 
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: القدسيّ  احلديث يف يقول فإنّه الوالية، بساط على جبلوسه يريد السارد:

 ااعً رَ ذِ  يَّ لَ إِ  بَ رَّ قَ تَـ  نْ وإِ : «وقوله. القرب معىن وهو ،»17ينِ رَ كَ ذَ  نْ مَ  يسُ لِ ا جَ نَ أَ «

 يناسب مبا عمال طبعه، مقتضيات من كثريا فارق إذا يريد ،»ااعً بَ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ رَّ قَ تَـ 

 يظهره ما هو والباع باعا، إليه  اهللا تقّرب والعبادة، األذكار، من اإلهلّية احلضرة

 حّىت  العادة خرق له أظهر ورّمبا يقظته، أو نومه يف املؤانسة من للذاكر  اهللا

 يف داخلة قلبه حول حتوم يراها حّىت  اهب ينتهي مثّ  ونازلة، طالعة األنوار يشاهد

 هكذا فيه وقعت فإذا. فيه وجالت قلبه يف حّلت يراها أن إىل ينتهي مثّ  صدره،

 من يعلم وال الدراسة، أهل عنه يعجز عّما يعّرب  حّىت  عظيما أمرا العلوم من أكسبته

 التقّرب معىن فهو اإلهلّي، بالوضع قلبه يف تنصبّ  ألّ�ا العلوم تلك عليه دخلت أين

 .بالباع

وهو أن اإلنسان إذا ثبت تتقوى عليه الواردات الربانية يف قلبه،  البيان:

تنصب عليه من العلوم ففتحوم مث تدخل يف صدره مث يف قلبه، مث جتول يف قلبه، 

واألسرار والفهوم ما ال يقدر اإلنسان على التصريح به حىت وإن كان عاملا، فرتى 

ذه العلوم، ومن أين له هذا التأويل يف اآلية، أو الفهم اإلنسان نفسه يتعجب من ه

وإفاضة   تعجب منه اإلنسان إمنا هو وارد إهلي تقربا من اهللاما يف احلديث، ف

 أََنا: " َحِدیثٌ ) مرفوع حدیث( 183: الحدیث رقم المقاصد الحسنة فیما اشتھر على األلسنةفي كتابھ  أورده السخاوي   17
ْیلَِميُّ  ،" َذَكَرنِي َمنْ  َجلِیسُ   حفص بن الحسین جھة من اإلیمان شعب من الذكر في البیھقي وعند ِبَھَذا، َمْرفُوًعا َعاِئَشةَ  َعنْ  َسَندٍ  ِبال الدَّ

 فأنادیك، بعید أو فأناجیك، أنت أقریب رب یا:  السالم علیھ موسى قال:  قال كعب بن أبي حدثني مروان أبي بن عطاء عن سفیان عن
 عشر سابع في وھو كعب، عن عمیر بن هللاَّ  عبد جھة من الثواب في الشیخ أبي عند ونحوه ،ذكرني من جلیس أنا موسى؟ یا: لھ فقال

 جبة موسى على كان الطور یوم والسالم الصالة علیھ موسى وجل عز هللاَّ  كلم لما: قال عبیدة عن یزید بن ثور حدیث من المجالسة
 یا: هللاَّ  فقال الجبل، من صخرة إلى ظھره أسند وقد جبل، على قائم وھو لیف، بشریط وسطھ محزوم بالعیدان، مخلل صوف، من

: قال المقام؟ ھذا أقمتني ولم إلھي: موسى قال نجیا، ربتكوق بعدك، أحد یقومھ وال قبلك، أحد ھیقم لم مقاما أقمتك قد إني موسى
 أنا موسى، یا:  قال فأنادیك، بعید أم فأناجیك أقریب إلھي: موسى نادى ربھ من الكالم لذاذة سمع فلما: قال موسى، یا لتواضعك

 .ذكرني من جلیس
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عطى صاحبه ما يناسب احلضرة اإلهلية من عدم على عباده الذاكرين باحلضور، فيُ 

  االشتغال بالدنيا والصرب على شهواته

 هلواه خمالفته بدوام العادات خوارق من أنواع إىل ابعده ينتقل مثّ  السارد:

 املياه ونبع القليل، وتكثري أعلى، وهو اهلواء يف واملشي املاء، على كاملشي وطبعه،

 احتاج إذا واألرزاق واألموال الدراهم وتكوين سبب، بال أراها حيث األرض يف

 اهللا من بالباع قّربالت معىن وهو تكون، أن قبل بالغيبيات وكعلمه سبب، بال إليها

 يف العبد وقوع هو ههنا املشي ،»ةً لَ وَ رْ هَ  هُ تُ يْ تَـ أَ  يشِ مْ يَ  يانِ تَ أَ  إنْ : «وقوله. للعبد تعاىل

 على يقدر فال طبعه مبقتضيات مقّيدا كان البداية يف فإنّه السلوك، مراتب آخر

 ليهع سهل عليها، دام إذا مثّ  قالئل، أمورا طبعه مقتضيات من يرتك لكن املشي،

 منها يرتك بعدما بالشرب القرب هو فبدايتها اهلوى، مقتضيات من بعدها ما ترك

 حّىت  اإلهلّية بالقّوة تعاىل اهللا أمّده دام فإن بالذراع، التقّرب هو القليل ترك بعد كثريا

 عنه انسلخت قد نفسه يرى أن حالة إىل يبلغ حّىت  طبعه مقتضيات مجيع يرتك

 فحينئذ اهلوى، تباعات مجيع من ختّلصت فرياها حهرو  يف وينظر هواها، جبميع

 وأقبل اهلوى، متابعة من شيء فيه يثّبطه ال سريا بكلّيته تعاىل اهللا إىل سريه يكمل

 احلجب، عنه اهللا يرفع فحينئذ لغريه، بقية فيه تبق مل حيث كليّا إقباال اهللا على

 تعاىل، اهللا من لةاهلرو  معىن فهذا. الصّديقني من فيكون القدس، حضرة ويدخله

 دون والسالم الصالة عليهم الرسل تعّلمه الذي اإلهليّ  العلم يف كناية كّله وهذا

 . أماله ما انتهى. التوفيق وباهللا غريهم،

 
 

32 
 



بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م2013 ديسمرب 18املوافق لـ  هـ 1435 اخلري صفر 15 األربعاءيوم  يف جربة

 

  �ã̂�k�à…�”̂=�≈ÿ̂�á_�œ=Ω=�Ö�m^=�ã�Î�Ñ=�Èÿ̂�r�ÉÈ= 

 18من كتاب جواهر املعاين

 

بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا وعلى آله وصحبه  السارد:

 وتارةيف كتابه جواهر املعاين:   وسلم تسليما، قال سيدي احلاج علي حرازم

 النيبّ  ذات يف ذاته عن لغيبته  النيبّ  ذات يف والفناء للعارف قاالستغرا يكون

،  له فيتدّىل  إالّ  ذاته شهدت فال السرَّ  ذلك ذاته تيَ سِ كُ  فإذا أسراره، ببعض 

 اليت اخلصوصّيات من  نبّيه به ختصّ ا ما ببعض  اهللا ويعلمه ، النيبّ  ذات

  اهللا اختصّ  ما ببعض عنه نيابة  النيبّ  بلسان فيتكّلم ، لغريه فيها مطمع ال

 مجيع مراتب على وشفوف وشرف علوّ  به له ما العظام اخلصوصيّات من  نبّيه به

 يسمعه فمن نفسه، عن خمربا  نبّيه اهللا أعطى عّما خيرب فهو واملرسلني، النبّيني

 اهذ عن انفصل فإذا ذاته، يف لغيبته  للنيبّ  نسبه وإّمنا لنفسه، ينسبه أنّه يظنّ 

 الفصل الثالث -الباب الخامس  - 2اھر المعانيجو   18
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 هذا َوُسقْ . مبرتبته لعلمه ذلك من تربّأ وشاهده، حلّسه ورجع واالستغراق، الفناء

 النبّيني مراتب على شفوفا هلم أنّ  يقتضي ممّا الشيوخ من تسمع ما كلّ  يف املساق

 :عنه اهللا رضي الدسوقي قول مثل واملرسلني،

ــــــــــــا  كُ نَــــــــــــأَ  ــــــــــــلَ  وحٍ نُــــــــــــ عَ َمــــــــــــ تُ ْن  ىرَ الــــــــــــوَ  دَ اهَ ا َشــــــــــــمَّ
  

 يتِ رَ دْ قُـــــــــــــــــــ فِّ ى َكـــــــــــــــــــَلـــــــــــــــــــا عَ انًـــــــــــــــــــوفَ طُ وَ ا ورً ُحـــــــــــــــــــبُ 
   

َـــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــا  كُ ن ـــــــــــــــ تُ ْن َـــــــــــــــؤْ ي رُ ِف ـــــــــــــــذَّ ي ـــــــــــــــ  يحِ بِ ا ال  هُ اؤَ دَ ِف
  

ــــــــــــــــــــــــــا أُ َمــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــــــــــ لَ زِ ْن ــــــــــــــــــــــــــفَ بِ  الَّ إِ  شِ بْ الكَ ِب  يتِ وَ تـْ
   

 الَ الـــــــــــــبَ  نِ َمـــــــــــــي زَ ِفـــــــــــــ وبَ يُّـــــــــــــأَ  عَ َمـــــــــــــ تُ ْنـــــــــــــا  كُ نَـــــــــــــأَ 
  

 يتِ وَ عْ دَ بِــــــــــــــــــــــــــ الَّ إِ  اهُ وَ ْلــــــــــــــــــــــــــبَـ  تْ يَ فِ ا ُشــــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــــوَ 
   

: كنت مع نوح عند صعوده ل سيدي حممد القمار ومنه كان قو  البيان: 

 مما هو معناه، وهذا ألن النيب   يف السفينة وكنت أشجعه ليتقدم، أو كما قال

يف البداية فقط وقبل  حممد القمار  هو املتصرف، وهذا كان كما يقول سيدي

ل: حني قا  ، وهو شأن الدسوقي، فال تظنّنها �ايةً  أن ينبت الشعر يف حليته

هو  إال بعد أن أفتيت بذلك، فالنيب  إمساعيل  ما أنزل الكبش فداء لسيدنا

، ومعناه أن مجيع األنبياء القائل، وكل األنبياء والرسل هلم مشرب من رسول اهللا 

 هُ وحُ رُ هبم وممدهم، " وهو قائدهم وإمامهم وقائمٌ  والرسل يشربون من ذات النيب 

 هِ تِ ابَ بَّ سَ بِ  هُ نْ عَ  اهللاُ  يَ ضِ رَ  ارَ شَ أَ وَ  ا،ذَ كَ هَ  يوحِ رُ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لَّ صَ  يفٌ رِ الشَّ 
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 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لَّ صَ  يفُ رِ الشَّ  وحُ الرُّ وَ  ،مَ الَ العَ  ىالَ عَ تَـ  اهللاُ  أَ شَ نْ أَ  مِ وْ يَـ  نْ مِ  ،اهُ طَ سْ وُ وَ 

 اءَ يَ لِ وْ األَ وَ  ابَ طَ قْ األَ  دُّ مِ تُ  يوحِ رُ وَ  ،مُ الَ السَّ وَ  ةُ الَ الصَّ  مُ هِ يْ لَ عَ  اءَ يَ بِ نْ األَ وَ  لَ سُ الرُّ  دُّ مِ تُ 

 والسالم الصالة عليهم واألنبياء الرسل متد . ا.هـ وبالتايل فروحه 19"ينَ فِ ارِ العَ وَ 

 ميد األولياء والشيخ 

  هذا من وأكثر السارد:

: وأكثر من هذا، فمن أراد فرياجع كما قال سيدي حممد القمار   البيان:

 فريى كيف يتجلى فيه النيب  20قطب اخلليفة يف اإلراءةما هي مرتبة ال

 وهذا ، مقامه عن مرتمجا  النيبّ  ذات يف لفنائه ذلك فكلّ  السارد:

 العقل يلحقه ال ما ذلك وراء ومن. اجلواب يف يغين

حيدثنا مبا تطيقه عقولنا، ولكن حقيقًة األمُر أكرب  وكأن الشيخ  البيان:

 من ذلك بكثري

 .والسالم األفهام، عن لبعده ذكره حيلّ  وال القول، عليه يأيت وال السارد:

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني.



 ھـ 1350طبعة مطبعة الصدق الخیریة مصر  63صفحة  211اإلفادة األحمدیة رقم   19
 .139راجع الملحق التكمیلي من اإلراءة الجزء األول طبعة درب غلف صفحة   20
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م2013 ديسمرب 18وافق لـ امل هـ 1435 اخلري صفر 15 األربعاءيوم  يف جربة

  �̂̌�á�É̂�Ó= 

 

يف كتابه اإلراءة  قال سندنا سيدي احلاج األحسن البعقيلي  السارد:

     ﴿: اإلرادة :258 اجلزء األول طبعة تونس صفحة

   ﴾  53[سورة األنعام آیة[، 

 قبل صاحل لعمل توفيقه وهو "21استعمَله خيًرا بعبدٍ  اللَّه أرادَ  إذا "  قال

 من واملريد أمر كلّ  ومقّدمة القاصدين منزلة وأّول الّسالكني طريق بدء وهي املوت

 يتجّرد مل فمن اإلرادة عن متجّرد العارفني عرف ويف. علم له من كالعامل إرادة له

 دعته ما إىل واإلخالد والّشهوة الغفلة هي اّليت العادة ترك وهي مريداً  يسّمى ال منها

 وهي احلقّ  طلب يف القلب �وض فهي إرادته صّحة على داللة عنها وخروجه املنية

 روعة كلّ  نهتوّ  لوعة

، روعة لّ ك نهتوّ  لوعة وهي، دَ جَ ا وَ مَ  هِ يْ لَ عَ  انَ هَ  دَ صَ ا قَ مَ  فَ رَ من عَ  البيان:

فإذا علم اإلنسان أنه طالٌب طريَق احلقِّ فالبد أن يصرب لذلك ويستعمل األمور 

: الراوي" حولَھُ  َمن علیھِ  یَرضى حتَّى موتِھ یدي بینَ  صالًحا عَمًال  لَھ یَفتَحُ  قالَ  استعَملَھ وما قیلَ  استعملَھ خیًرا بعبدٍ  هللاَّ  أرادَ  إذا"  21
 380: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث الحمق بن عمرو
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، فال يتأّتى اجلادة، ألنك إمنا تطلب أمرا عاليا وغاليا وبعيدا وعظيما عند اهللا 

هذا باملزاح، ال يف الورد وال يف الوظيفة وال يف الصالة، فليس يف ذلك مزح، كقول 

هذا ال يكون، فاء مسبوقا يف الوظيفة فأكمل معهم ما بقي، بعضهم: سأدرك الفقر 

فطرق اجلد ليست كطرق املزاح، وطرق املزاح ليست طرق اجلد، وإمنا طرق اجلد هي 

طرق اجلد، وهي أن جيعل اإلنسان لنفسه مهة عالية ويعلم أنه يف طريق "اهللا"، فالبد 

واملستحبات يف  22ندوباتأن يعتمد طرق اجلد وهي أوال وبالذات احملافظة على امل

الوضوء ويف الصالة ويف الغسل ويف كل احلركات والسكنات، يف الصوم، يف املأكل، 
يف املشرب، يف الكالم، يف الصمت، وإن مل يفعل اإلنسان هذا وتراخى فيه فإنه 

سيقع حتما يف السنن ال قّدر اهللا، فيرتك من السنن أو يرتك السنن، وإن ترك السنن 

حاله بعد ذلك ألنه سيرتك الفرائض مث يستهني بالورد وبالوظيفة  فال تسأل عن

ويستهني بالصالة فيخرجها عن وقتها وال يؤدي حقوقها، ويستهني بالغسل فيؤديه 
كيف ما كان، ويستهني بأوقات الصالة وما أدراك، ويستهني بكل شيء حىت 

الشيطان عقله  يستخّف بشيخه مث يستخّف بطريقته وبدينه، مث بعد ذلك يُذِهب له

فيهلكه، مث بعدها يقول: إمنا أنا مسحور، وهذه املدينة مسحورة وفيها اليهود، وقد 

أدينا الوظيفة بصعوبة بالغة، فنرجع للمثل الشعيب القائل "خا�ا ذراعها فقالت 

فلن يؤذيه ولن يقدر عليه أي سحر،  مسحورة"، فلو كانت له مهة عالية يف اهللا 

قبل البعثة احملمدية واجلميع يعيشون يف أكل وشرب، ولكن  فاليهود موجودون من

اإلنسان إمنا أصابه الفتور من شؤم نفسه ألنه مل يكسر عوائد نفسه، فرتاه يف نوم 

 للنفس شھوة ال كلیفت فالشریعة: "26یقول سیدي الحاج األحسن البعقیلي في كتابھ اإلراءة الجزء الثاني طبعة درب غلف صفحة   22
 اإلیمان ونقصان الدین في للفشل الموجب السنن ترك أو والمعاصي والزندقة الكفر إلى المؤدي الفرائض ترك النفس ھوى فمن فیھا

" ویقول رضي هللا عنھ والفطنة البصیرة ضعف الموجب نفسھ عوائد في اإلتباع ترك أو والعجز للكسل الموجب المندوبات ترك أو
 فالعزیمة عزیمة الطریقة فان الشارع أمر تعظیم في الواجب منزلة قلبك في ونزلھ مندوبا تھمل فال: "248لمصدر صفحة في نفس ا

 " ا.ھـموالك فضل إال تالحظ فال ثواب مالحظة غیر من أمرھا وعظم السنة على وواظب الطریقة في عزمھ
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عميق وال يقوم ألداء ركعتني يف جوف الليل، وال يريد أن يؤدي الوضوء كما ينبغي، 

فمن ترك املندوبات ، وال جيعل لنفسه احلضور عندما يصلي على رسول اهللا 

ال قدر اهللا، بل ويف  ،واملستحبات يف الدين فاعلم واجزِم أْن ليس على خري يف أمره

طريقه للضرر، فيرتك السنن بعد ذلك وميكن أن يصيبه اليأس من نفسه إن مل 

يكتشف حقيقة أمره، ألنه مباشرة سينتقل إىل الفرائض ومن مجلة الفرائض عندنا 

للة ألننا حنن من فرضناها على أنفسنا، بل ويرتك الصالة أيضا الوظيفة والورد واهلي

 يف وقتها 

 منه طلب بعضهم بعض مزح متازحهم، فال جدّ  الفقراء فأحوال السارد:

 وعصيدة إرادة :ممازحا فقال عصيدة

املراد منه أنه يف طريق القوم وطريق التصوف واالجتهاد وله إرادة ومع  البيان:

 ال ذلك ممازحااإلرادة عصيدة، وقد ق

 إرادة يقول للبادية خرج فقيل جيده فلم عليه ففّتش فعملت هبا فأمر السارد:

 جنّ  يا ،كّلموين إنس يا :البادية يف بعضهم صدر ضاق. مات حّىت  وعصيدة

 كلموين

املراد منه أنه قد ضاق به احلال واشتدت حرارته وأصبح أكرمه اهللا  البيان:

، فإن احملبة احرقت قليب كلموين جنّ  يا ،كّلموين إنس يايتمايل يف البادية ويقول: 

 والوجد تغلب علّي وأنا يف حال عظيم

 تريد إيش :به تففهُ  السارد:
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 أي أنه قد كلمه هاتف رباين وسأله عّما يريده البيان:

 عليه إنكارًا ،اهللا تريد مىت :له فقال ،اهللا ،تريد إيش السارد:

، قام اهلاتف ي أنه يريد اهللا اهللا، أفحني أجاب اهلاتَف بقوله:  البيان:

يقوم   ؟، وكأنه يقول: هل أّن من يريد اهللاهللا تريد مىتر عليه وسؤاله: باإلنكا

فسر يف طريق اهللا املعروف وهو   فيصيح وحده يف البادية، فلو أنك تريد اهللا

طريق تعلم العلم، وهو طريق اجلد، وأعظم اجلد يف أوقات الصلوات اخلمس ويف 

،  الوظيفة ويف اهليللة ويف الورد، ويف اجلديات واملسؤوليات، فذلك هو طريق اهللا

وإن كان غري هذا فإنه سيستخف بالوضوء وبالصالة وبالوظيفة، وكثري منا من ال 

يتحدث أصال عن صالة الصبح يف وقتها وكأن األمر صار عاديا بأن ال يقوم أصال 

إمنا هو طريق التالعب، فهذا مغرر بنفسه، ألدائها يف وقتها، فهذا أكرمكم اهللا 
ففيما حديثك عن الشيوخ وعن املعرفة وعن كل هذا الكالم الكبري، فهل من 

العادي أن ال يصلي الصبح يف وقته يوما فيومان مث شهرا فشهران مث عاما فعامان؟، 

 وعن أي طريق تتحدث وأنت تارك لصالتك؟

 بوصف الباطن ويف باجملاهدة رالظّاه يف نعته يفرت ال فاملريد السارد:

 وعاجل املتاعب واركب املصاعب وحتّمل االنكماش موالزِ  الفراش قِ ارِ فَ  املكابدة،

 لذعة الفؤاد يف لوعة وهي األشكال، وفارق األهوال وعانق املشاق ومارس األخالق

 التنور يوقد فأمره لشيخه خمالفة عدمعلى  بعض عقد. الضمري يف غرام القلب يف

 فتبعوه له تأديبا فيه دواقعُ  لهدخُ أُ  له فقال ثانيا مثّ  جيبه ومل بسجره أخربهف فجاء

 .شعرة منه حترتق فلم فيه قاعدا فوجدوه
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ال  ألنه اتبع كالم شيخه فال يصيبه ضرر أبدا، وإن كان الشيوخ  البيان:

ميتحنون تالميذهم مثل هذه االمتحانات، فمن ذا الذي يقدر على مثل هذا؟، 

ما من سار هبمة فال خيشى شيئا، خبالف من تراه يسري وينّكس يف ولكن عمو 

 سريه، فيتقّدم ويتأخر، لذا من سار فعليه أن يسري هبمة فال يرتاجع أبدا

 بالّنوافل له بفتحبَّ  السارد:

بالنوافل واملستحبات واملندوبات واليت هي أمر عظيم،   أي حتبب إىل اهللا البيان:

كأ�ا فرض، وهي من شرع اهللا يف احلقيقة  ن الفرض، وهي ولكن الناس يرو�ا أقل م

فمن أراد أداء صالة نافلة بتيمم وال عذر له يف التيمم، فصالته تلك  :، وعليه

فال يصليها اإلنسان بالتيمم دون عذر بل يؤديها   ،باطلة، ومثال ذلك الشفع والوتر

كهيأة الكمال يف الصالة يف الصالة النافلة   23الِ مَ كهيأة الصالة الفرض، فهيأة الكَ 

 يومَ  العبدُ  بهِ  يحاسبُ  ما أولُ : "قال  النيب عن  الداري متيم عنالفرض، ف

 اهللاُ  قالَ  أتمَّها، يكنْ  لم وإنْ  تامٌة، لهُ  ُكتبتْ  أتمَّها، كانَ  فإنْ  صالتُُه، القيامةِ 

 الزكاةَ  مَّ ث فريَضَتُه؟ بها فتكملونَ  تطوعٍ  منْ  لعبِدي تجدونَ  هلْ  انظروا: لمالئكِتهِ 

، فكأن للنافلة شيئا مع الفريضة 24"ذلكَ  حسبِ  على األعمالُ  تؤخذُ  ثمَّ  كذلَك،

 وكأ�ا أمر الزم، وليست باألمر البسيط، كصالة الفجر والشفع والوتر، والنيب 

 الصالة یصلي من منكم: "قال وسلم علیھ هللا صلى النبي أن عنھ هللا رضي السلمي عمرو بن كعب الیسر أبي عن الحدیث في جاء  23
 ).حسن بإسناد النسائي رواه" (العشر" بلغ حتى" والخمس والربع، والثلث، النصف، یصلي من ومنكم كاملة،
 عشر إال لھ كتب وما لینصرف الرجل إن: "یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت: قال عنھ هللا رضي یاسر بن عمار وعن

 )حبان وابن والنسائي داود أبو رواه" (نصفھا ثلثھا ربعھا خمسھا سدسھا سبعھا ثمنھا تسعھا صالتھ
 )ماجة وابن داود وأبو أحمد رواه(  24

ر اللھم: فقلتُ  المدینة قدمت: قال قبیصة بن حریث عن الحدیث فيو  ھریرة، أبي إلى فجلست: قال صالحاً، جلیساً  لي َیسِّ
: فقال بھ؟ ینفعني أن هللا لعل وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول من سمعتھ بحدیث فحدثني صالحاً، جلیساً  یرزقني أن هللا لتسأ إني: فقلت

 وأنجح أفلح فقد صلحت فإن صالتھ عملھ من القیامة یوم العبد بھ یحاسب ما أول إن: "یقول وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول سمعت
 ما بھا فیكمل تطوع؟ من لعبدي ھل انظروا: وتعالى تبارك الرب قال شيء فریضتھ من نتقصا فإن وخسر خاب فقد فسدت وإن

 )وغیرھم ماجة وابن والنسائي داود وأبو أحمد ورواه وحسنھ الترمذي رواه" (ذلك على عملھ سائر یكون ثم الفریضة من انتقص
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يؤكد تأكيدا عظيما على صالة الوتر كي ال يرتكها اإلنسان، وكذلك الرواتب قبل 

بعد املغرب وبعد العشاء، فهنا تظهر صحة احملبة، فاحملبة الظهر وبعده وقبل العصر و 

وتقّرب وحتّبب إليه، مباذا؟،   ليست كالما بل تكون بالفعل، فأظهر حمبتك لربك

بالنوافل، حىت حيّبك، وإمنا أحتدث عن نفسي أكرمكم اهللا، أما أنتم فرضي اهللا 

وم على الشيخ وال عنكم، وإن كان غري هذا فال تلومّن إال نفسك، فال تلقي الل

، بل لُـْم نفسك، فحىت الشيطان يتربأ منك، وال على اهللا   على رسول اهللا
﴿             

    ﴾  16[سورة الحشر آیة[ ،﴿     

             

               

   ﴾  مث يوم القيامة ماذا يصري؟، ]49[سورة األنفال آیة ،﴿ 

           

            

           

        ﴾ 25م آیة [سورة إبراھی[ ، 

 باخللوة وآنس لألّمة الّنصيحة صوأخلِ  السارد:
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عملك فعليك بسبحتك وأورادك ودع عنك الناس  فإذا أكملتَ  البيان:

وجها لوجه، مث انظر نفسك هل  وجمالستهم وكثرة لغوهم، ودع نفسك مع ربك 

 ممن يستهويه احلديث فقط  أكرمكم اهللا تستطيع ذلك أو ال؟، فإن مل تستطع فإنك

 نظره من واستحيي ألمره وآثر األحكام على واصرب السارد:

أن ينظرك على هيأة  نظره من استحييفسبحانه ينظرك دائما، ف البيان:

 خارجة عن الشرع واألدب

 حمبوبك يف جمهودك وابذل السارد:

أو كف عن اللغو، فال جتعل   ابذل جمهودك يف حمبوبك الذي هو اهللا البيان:

اتك والورد كذلك، فتجد يف نفسك ثقال عجيبا عند أداءمها، صالتك آخر اهتمام
ولو أن األمر يتعلق مبشاهدة األفالم أو مباريات الكرة فإن ذلك يصري لديه من 

أحلى اجللسات ويصبح ناشطا ورمبا للرابعة صباحا، وعند اقرتاب موعد الصبح 

نفاق األعمال،  يصيبه النعاس، إن من يفعل هذا أكرمكم اهللا فإنه من النفاق، وهو
﴿           ﴾  سورة النساء آیة]

 نار قطيعة والعياذ باهللا تعاىل نار لظى أوأكرمكم اهللا ، فتكون ]144

 إليه يوصل سبب بكلّ  وتسّبب: السارد

ابغوني الضُّعفاَء، فإنَّما : "كخدمة ضعاف احلال والضعفاء، قال   البيان:

، أي تقربوا إيل بإحسانكم إىل الضعفاء واجربوا 25"ُترزَقوَن وتُنَصروَن بُضعفاِئُكم

 2594: الرقم أو الصفحة - داود أبي صحیح: المصدر - الدرداء أبو: الراوي  25
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خواطرهم وتلّينوا معهم، واحرتموهم وعظموهم، وعظموا كل ضعيف وكل أرملة، 

 : اهللا رسول قال، خدمتكم يف مة الناس كي يكون اهللا وكونوا يف خد

، فركزوا على خدمة الناس 26"لعياِلهِ  أنفُعهم اللَّهِ  إلى وأحبُّهم اللَّهِ  عيالُ  الخلقُ "

وخيدم أوالدكم وأوالد أوالدكم إىل قيام الساعة، فال تركز على   خيدمكم اهللا

خدمة نفسك باألنانية، بل اخدم الناس والضعفاء والفقراء، وقم باإلطعام 

العطاء، فاطمئن لتقّر عينك  قات والعلم، فعلِّم وتعلَّم، فسيجزل لك اهللا والصد

 وترتاح، فتسبب إىل اهللا تعاىل

 باخلمول واقنع السارد:

هو عدم الظهور، فال حتب الظهور بل اجعل نفسك دائما اخلمول و  البيان:

ايل، إذا بقيت يف الصف التايل فأنت يف املكان العو تربح، فإنك يف الصف األخري 

إذا قّدمت نفسك فإنك ستصاب ال قدر اهللا تعاىل، فال تتقّدم إال إذا قّدموك أما و 

، وتشهد ، وحىت إن قّدموك فاعترب نفسك يف الصف األخري27رغما عنك وقهرا

 لذلك هذه األبيات:

 

ـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــراَل ـــــــــــــــــــيِش إال ُصـــــــــــــــــــحبة الُفَق ُة الَع  ذَّ

  
ــــــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــــاداُت واألُ  ُه ــــــــــــــــــــــالِطيُن والسَّ ــــــــــــــــــــــراالسَّ  َم

   

 أیضاً  مسنده في الحارث ورواه 255/2 الشھاب مسند في والقضاعي 86/10 الكبیر المعجم في والطبراني 65/6 یعلى أبو رواه  26
 أنس عن 857/2

 لم وإن تخالف وال فافتح للفتح وقدموك بركة الفقراء فیك جعل فإنیقول سیدي الحاج األحسن البعقیلي في اإلراءة الجزء الثاني: "  27
 فال" ا.ھـ قدموكی
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 دَّْب فـــــــــــــــــــــي َمجاِلِســـــــــــــــــــــهموا وتَـــــــــــــــــــــأَ بُهمُ فاْصـــــــــــــــــــــحَ 

  
28وَخـــــــــــــــــــــــلِّ َحظَّـــــــــــــــــــــــَك مْهَمـــــــــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــــــــدَُّموَك َورَا

 

   
 لرّبك يصل حّىت  قلبك يقرّ  وال السارد:

فال تسرتح إال عند الوصول احلقيقي، والوصول احلقيقي هو صدق  البيان:

، فالوصول ومع النيب   العهد التجاين حني جتد حضور القلب مع أشياخك

و أخذك للعهد التجاين ولكن البد أن جتد ذلك احلضور كاجللسة األوىل اليت التام ه

، فإذا ، أي رؤية احلق 29"ِلُرْؤيَِتهِ  َوَأْفِطُروا ِلُرْؤيَِتهِ  ُصوُموا"جلستها يف الطريقة، 

 صمت فصم مرة واحدة وال تفطر إال على مطلوبك وحمبوبك ومرغوبك 

 مرادك فالزم السارد:

منه أن كل من بدأ الطريق وصام، مث يقول: هذه نافلة، سأفطر واملراد  البيان:

، كلها ؟مث أصوم يف مرة أخرى، فأين تلك الطاقة وتلك النورانية اليت كانت يف قلبك

وأخذت هذه الطريقة   ذهبت بسبب التالعب واالستهزاء، فإنك إمنا صمت هللا

، فأنت عبا مع اهللا ، فال تفطر ناويا الصيام يف مرة أخرى فإن يف ذلك تال هللا

 مطلوب هبذا األمر، وعليك أن تكمل ما بدأته

 رورةً ضَ  وتكّلم ةً اقَ فَ  لْ وكُ  بةً لَ غَ  مْ نَ فَـ  السارد:

 فهكذا هو النيب  البيان:

 القصیدة الرائیة ألبي مدین الغوث  28
ُ  َرِضيَ  ُھَرْیَرةَ  أَِبي َعنْ  29 ِبيَّ  أَنَّ  ، َعْنھُ  هللاَّ ُ  َصلَّى النَّ يَ  َفإِنْ  ، لُِرْؤَیتِھِ  َوأَْفِطُروا لُِرْؤَیتِھِ  ُصوُموا: "  َقالَ  ، َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  هللاَّ  َفأَْكِملُوا َعلَْیُكمْ  ُغمِّ
َیامِ  ِكَتاب»  مسلم صحیح ." دَ اْلَعدَ   اْلِھَاللِ  لُِرْؤَیةِ  َرَمَضانَ  َصْومِ  ُوُجوبِ  َباب»  الصِّ
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 الّصوفّية واصحب السارد:

 وهم الناس الذين جتردوا إىل اهللا  البيان:

 الفقراء وجانب السارد:

     ﴿انبهم، جانب الفقراء أي ابق جب البيان:

            

             ﴾ 

 ]28[سورة الكھف آیة 

 صححت إن إشارة بال جتده فإنك اهللا إىل إشارة اإلرادة �اية السارد:

يه ففي الطريقة التجانية جتده وهذا يكون يف طريق القوم وهو النهاية، وعل البيان:

  بال إشارة، فإنك ما إن تأخذ هذه الطريقة والعهد عليها فإنك جتد شيوخك

[سورة الحدید آیة  ﴾ ،﴿     صفا واحدا وجتد احلضور مع ربك 

غّفل نفسه ويتّبع أمورا ذي يُ ، وهذا مع كل فقري، إال لإلنسان ال30"تـََراهُ  َكأَنَّكَ ، "]4

ال جدوى منها، فهذا حديث من هنا وهذه رؤيا من هناك، فيكون التالعب، 

، مع أن السر األكرب هو الشيخ سيدي أمحد اأكرمكم اهللا، فيظن أن هناك أسرار 

، فذلك هو السر، والسر األعظم هو الورد وقد حصلت عليه، وسر التجاين 

 ة التجانية، وما دون هذا فخرافات، فليس مثّة إال اهللاألسرار أن متوت على الطريق

 فلم يبق شيء من اجلداول والكتابات والتصريفات، والعارفون باهللا تعاىل ،

يصريون اليوم أكثر ثباتا وأصّح وأعلم وأصفى من حيث املشرب، فلم يبق شيء من  
 الساعة وعلم واإلحسان واإلسالم اإلیمان عن وسلم علیھ هللا صلى النبي جبریل سؤال باب»  اإلیمان كتاب»  البخاري صحیح  30
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فالسر األعظم  أكرمكم اهللا، كل تلك األمور وال يَقبُل شيئا منها إال فاقُد عقلٍ 

بصالة الفاتح ملا أغلق، والسر األكرب عندنا  عندنا هو الصالة على رسول اهللا 

هو الصالة يف أوقاهتا مع اتباع السّنة وجتّنب احلرام وتتّبع احلالل، فهذا هو سر 

، فال نتالعب يف هذا، أناس منكبون على احلرام وال  األسرار، وهو أن تتقي اهللا

ثون عن املعرفة، عن أي معرفة تتحدث؟، فعلى اإلنسان أن جيتهد ينوون تركه ويتحد

ويقوم ما تيسر من الليل ويأيت بالسنن، وننّشط بعضنا البعض،  يف طاعة اهللا 

 .فعال ال قوال فقط، وكله بربكة سيدي أمحد التجاين 
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 ليما.تس

 م2013 أوت 31 لـ املوافق هـ 1434 شوال 24 السبت يوم يف العاصمة تونس

  �‡�î�Û_�y=�Ë�j�È�r�ÂÎ�m_=�ÿ�Õ�—�à�Ú̂=�Ë�Ã�—�4�m^=ç‡Èj= 

 

 آله وعلى حممد سيدنا على اهللا وصلى الرحيم الرمحان اهللا بسم :السارد

 احلاج سيدي املوىل وسندنا سيدنا باهللا العارف انتقال ذكرى تسليما، وسلم وصحبه

 الكبري حممد سيدي فيها يقدم كلمة ، البعقيلي مجاعة ابن حممد ابن األحسن

 تونس، وفقريات لفقراء وتوجيهات نصائح  البعقيلي األحسن احلاج سيديابن 

: له وداعه عند  القمار خالد احلاج لسيدي  الكبري حممد احلاج سيدي قال

 يف وال هذا يف تتكلموا وال أفواهكم، أغلقوا خوان،اإل ومجيع الفقراء ومجيع أخواتكم

 هنا وال هنا تتدخلوا وال وتعاىل، تبارك اهللا من والتوفيق بالدعاء، عليكم وإمنا هذا،

 جبانبه كنت أين مع أمسعها، مل عمري وكأين كلمة أفواهكم، أغلقوا :البيان

 كما وليس أخرى معاين منه رجختَ  يكتب حني الكالم ألن وذلك قاهلا، حني

 والعلم املعرفة طريقة نفس ليسا والقراءة فالسمع سمع،يُ 

 من والتوفيق بالدعاء، عليكم وإمنا هذا، يف وال هذا يف تتكلموا وال :السارد

 وتعاىل تبارك اهللا
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 بالدعاء عليه واإلنسان شيء، كل يف  اهللا من فالتوفيق :البيان

 يف هذا من شيء يف تكلموات أن واحلذر هنا، وال هنا تتدخلوا وال :السارد

 عندكم قريب الفرج ألن يفرج أن اهللا واسألوا وتعاىل، تبارك اهللا اذكروا بل املساجد،

 قريب تونس يف

 البشرية العالقات خيص فإنه خاص أمر يف كان إن أعلم واهللا هذا :البيان

 أمور يف التدخل عدم يف هو  الكبري حممد سيدي سيدنا مع وحقيقته اليومية،

 ألن االنتخابات، وعن احلكام أحوال وعن السياسة عن أفواهكم أغلقوا سياسة،ال

: تقول اليت اآلية عن خرج قد يكون فيها تكلم إذا اإلنسان ألن ملاذا؟، خطر، هذا

﴿      ﴾  أخذمت فقد فيهم تكلمتم فإذا ،]36[سورة الحج آیة 

 حذركم فخذوا عنكم، اهللا يدافع فال معهم، متساوين فأصبحتم حقوقكم، من حقا

 الطريقة، أعداء من أو الدين أعداء من عدو أي وبني بيننا مسافة واتركوا هذا، من

 إن وأما واحلق، واألسبقية الغلبة لنا فيكون اغتيابه، بعدم املسافة؟، هذه رتكتُ  ومباذا

 فاتركوا ،تعاىل باهللا قائمون فنحن سواء، أصبحنا فقد فيهم، وتكلمنا معهم تصادمنا

 خطر، كله فهذا الفقراء، بني الغيبة خاصة وبصفة بأنفسنا، ال تعاىل باهللا قائما أمرنا

 ،تعاىل اهللا على والكمال بالدعاء وعليكم وهناك، هنا تتدخلوا وال أفواهكم فأغلقوا

 حممد سيدي األكرب العارف هو وهذا هنالك، وما هنا ما يظهر حىت قريب، والفرج

 يف شئت، حيث كالمه فنّزل مانع، جامع فكالمه ، القطب، وهو الكبري،

 فستجده سبحتك يف ولو زاويتك، يف مسجدك يف غرفتك يف منزلك
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 النساء لغرفة  الكبري حممد سيدي دخل: للفقريات كلمة :السارد

 بالسالم بادر مث هلن، زمزم وماء التمر بتقدمي أمر أن بعد وذلك ضاحكا مبتسما

 هللا، احلمد بكن، مرحبا واألخوات، بالفقريات مرحبا عليكم، السالم قائال، عليهن

 احلرارة هذه هي عامة هللا احلمد ولكن حار، الطقس عندنا هنا، قليال اسرتحنت

 حلظة ويف عاديا، املدخل كان مهما مدخال جيد العارف هو فهذا :البيان

 تعاىل باهللا ومعرفة وعلما وإرشادا موعظة لبينق األمر كل زمنية

 ولكن القلوب سبيل يف حارة تكون أن البد اليت هي قلوبنا ولكن :السارد

 ما قدر فقط، عليه حنافظ الذي هو فالقلب األزمات، هلذه يتعرض أن البد البدن

 ساكتا صامتا يكون ولساننا البعض بعضنا مع حمبتنا تكون ما قدر اهللا مع يكون

 اآلِخرِ  واليومِ  باهللاِ  يُؤِمنُ  كان َمن: " الرسول توصيات هذهف :انالبي

 وملعون ملعونة والفتنة بالفنت، يأيت الكالم ألن ،31"لَِيسُكتْ  أو َخيًرا فْليَـُقل

 أو بلسانه يوقظها؟، ومباذا ،32"أيقَظها َمنْ  اهللاُ  لعنَ  نائمةُ  الفتنةُ " الفتنة، صاحب

 الصحيحة غري بــِـِنيَِّته حىت أو بفعله

وأحوالكم  ونسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يأخذ بأيدينا مجيعا، ويصلح أحوالنا السارد:

الروعات  ئلنا الروعات الكائنة اآلن، نسأل اهللا أن يهدّ  وأمورنا وأموركم، ويهّدئ
وسيدي أمحد التجاين  ويسرت العورات ويصوننا يف حيطته ويف حيطة رسوله 

ميع اإلخوان واألخوات وقولوا خريا، قولوا خريا، قولوا وبلغوا سالمنا جل ،وإخواننا

 8979: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: مصدرال - السیوطي: المحدث ھریرة وأبو شریح أبو: الراوي  31
 5975: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر -  السیوطي: المحدث مالك بن أنس: الراوي  32
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[سورة  ﴾      ( ،33"استِقمْ  ثمَّ  اهللاُ  ربِّيَ : ُقلْ "خريا، 

، إن شاء اهللا، وبلغوا سالمنا ألولئك البنات هناك وكذلك األزواج واإلخوان ]61البقرة آیة 

سيدي ابراهيم الرياحي إذا تيسر إليكم الذهاب إليهم، ومنزل الفقيه سيدي يف 

 ﴿احلاج حممد أكمار بلغوا سالمنا هلم مجيعا وانقلوا عنا خريا، انقلوا عنا خريا، 

      ﴾  أحسن،  ، دائما اليت هي]53[سورة اإلسراء آیة

اللسان الذي يقول كلمة منحرفة يقول كلمة صحيحة، الكلمة الصحيحة يؤجر 

       ﴿عليها، والكلمة األخرى تكاد تكون 

         ﴾  53[سورة اإلسراء آية[ ،

فالبد لإلنسان أن يصون نفسه وحاله، ويصون لسانه وحيفظ قلبه ويكون دائما 

متيقظا أنه اليوم يف الدنيا وغدا يف اآلخرة وأنه سوف نسأل عن مجيع أعمالنا، ما 

      ﴿نه يف اآلخرة، عملناه يف الدنيا فسوف نسأل ع

﴾  7[سورة الزلزلة آية[ ﴿      ﴾  سورة الزلزلة آية]وكل أحد ، ]8

    ﴿نة، يسأل على نفسه فال يوجد أنا ابن فالن وال أنا بنت فال

      ﴾  102[سورة املؤمنون آية[ ، 

فهذا قرآن كرمي، فال يقول اإلنسان: أنا شريف النسب، وال يقول: يل  البيان:

 كل واحد ال يهتم إال بنفسه لينجو هباالقيامة   قرابة باملقدم سيدي فالن، فيوم

فال أنساب بينهم إال نسب واحد، وهو نسب ال إله إال اهللا حممد  السارد:

ْثني هللاِ  رسولَ  یا"  33  فأَخذ: قال ؟ عليَّ  فُ تخا ما أخوفُ  ما هللاِ  رسولَ  یا: قُْلتُ )  استقِمْ  ثمَّ  هللاُ  ربِّيَ : قُلْ : ( قال بھ أعتِصمُ  بأمرٍ  حدِّ
 2910: الرقم أو الصفحة - حبان ابن صحیح: المصدر - حبان ابن: المحدث الصدیق بكر أبو: " الراوي( ھذا: ( قال ثمَّ  نفِسھ بلسانِ 
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رسول اهللا، فهو موصول، كل إنسان نفسي نفسي، فيجب على كل واحد أن يتزود 

من هنا، حىت إذا وصل يصل خفيف احلمل فيجد عمله الصاحل يفرح به ويشهد له 

ويكون له شفيعا يف العرض ويف امليزان ويف الصراط ويف اجلنة أيضا، كما  عند ربه

، 34"ي إنَّما هَي أعماُلكم ُأحصيها علْيكمادِ بَ ا عِ يَ قال يف احلديث القدسي: "

ومعىن أحصيها أي أعدها عليكم، وال فرق ما بني ذكر وال أنثى، كلنا مسؤولون 

واألنثى، التكليف: نشهد أن ال إله عند اهللا تبارك وتعاىل، والتكليف واحد للذكر 

إال اهللا حممد رسول اهللا، اجلميع، وكلفنا اهللا بالصالة وكلفنا بالصوم وكلفنا بالزكاة 

وكلفنا بأكثر من هذا باألدب، هو األدب حفظ القلب حفظ اللسان حفظ 

اجلوارح تعظيم الناس احرتام الناس تعظيم الكبري رمحة الصغري، هذا هو أيضا ما 

 ﴿لينا أن حنافظ عليه يف أي مكان، سبحان اهللا تبارك وتعاىل: جيب ع

           

     ﴾  أي زادهتم تقوى ، ]2[سورة األنفال آية

     ﴿ وعزمية وعزم يف أمرهم، فهم املؤمنون،

       ﴾  63[سورة الفرقان آية[ 

اجلاهل؟، اجلاهل ليس األمي الذي ال  من هو أو ؟ومن هم اجلاهلون البيان:

وال  ويقرأ وال يكتب، وإمنا اجلاهل الذي ليس له اخللق احلسن، فهو الذي ال يعف

يصفح وال يتلني مع الناس ويكون صلبا كاحلديد مع املسلمني، فهو جاهل، ال علم 

 وال غري ذلك له

وليس اجلاهل الذي هو ليس بعامل وال يقرأ الكتب بل الذي هو  السارد:
 11/5329الصفحة أو الرقم:  -المصدر: الفتح الرباني  -  المحدث: الشوكاني 34
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أخالقه قبيحة سيئة، هذا هو اجلاهل، اجلهالة اليت كانت قبل البعثة، أي الناس 

الذين مل يكن هلم أخالق، فلما جاء اإلسالم جاء ليتمم مكارم األخالق فأصلح 

 يصلح يبقى فاسدا، هذا ما أوصيكم به األخالق فمن أصلح أصلح لدينه ومن مل

إخواننا، وأوصوا به أخواتكم، أوصوا به أبناءكم، هو حفظ اللسان وحفظ القلب 

 ﴾       ﴿وحفظ اجلوارح، 

        ﴿، ]30[سورة النور آية 

          ﴾  رة النور آية [سو

كل هذا أدب البد لنا من أن نتقمصه ونأخذ به ومنتثل به مبعىن أنه شرع اهللا،  ،]31

حنن دخلنا حتت القبة الشرعية فوجب علينا أن نكون لباسنا كله شرعي كالمنا 

شرعي حوائجنا شرعية كل شيء شرعي، فال نقول: هذا خيجلين، فيكون أحدنا مع 

 الناس وهم خمالفني الشرع

اس يف عراء، فيقول: هذا كأن يكون اإلنسان مع زمالئه يف مسبح والن  يان:الب

ال جيلس معهم، وكذلك إن كانوا يف مطعم، خيجلين، بل عليه أن ال خيجل من أن 

 وطلب بعضهم مخرا، فال جتلس معه، فاحلرام هو احلرام

فيقول هذا خيجلين أن أفعله وجيب أن أرضيهم، أما هذا فال ألن  السارد:

رع ال يطلب منا هذا، الشرع هو الدين، اهللا تبارك وتعاىل بني لنا ما ينبغي أن الش

        ﴿نتخذه، قال (املعىن): 

     ﴾  مساهم صاحلات قانتات ، ]34[سورة النساء آية

حافظات مبا حفظ اهللا، إًذا نسأل اهللا لكم السالمة والعافية، وتسافرون ساملني 
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علمتم، وليكن هذا دائما معكم و غامنني متزودين بكل ما مسعتم ورأيتم وشاهدمت 

إال بالتسامح،  هو الزاد الذي حتلونه معكم أينما كنتم، وال ميكن احملافظة على الزاد

ما أملكه أنا ميلكه أخي وما ميلكه أخي  :فنكون متساحمني يف ما بيننا، التسامح

أملكه أنا، وإذا رأيت أخي ليس له شيء، فأنا الذي ليس له شيء، وإذا رأيته حمتاج 

فأنا هو احملتاج، حىت ولو كانت يل الدنيا مبا فيها، ألنك إذا قلت مسكني، إًذا 

ساوي عندنا شيء، عندما نقول هذا أخي مسكني ليس له شيء، الدنيا كلها ال ت

فلم تبق الدنيا تساوي شيء، حىت ولو كنا منلك الدنيا مبا فيها، فال تساوي عندنا 

جناح بعوضة، نسأل اهللا لكم السالمة والعافية واخليار نسأل اهللا تعاىل أن خيتار 

ال بإذنه، نسأل اهللا خيتار لكم، نسأل اهللا خيتار لكم فال ختتاروا شيئا ألنفسكم إ

 خيتار لكم، نسأل اهللا خيتار لكم. لكم، نسأل اهللا

     ،﴿  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، 

          

            

            

            

        ﴾ إىل 102[سورة الكهف آية 

وهذه األزمة يف تونس إن شاء اهللا بدأت يف التقلص وبدأت متر، إمنا أنتم ال ، ]105

يسّلمكم  تشاركوا ال يف العري وال يف النفري، اذكروا اهللا وارفعوا أيديكم هللا دائما حىت

ويسّلم بالدكم ويسّلم أبناءكم ويسّلمنا معكم، وبدون شك النساء مستجابات 
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الدعاء أكثر من الرجال، النساء مستجابات الدعاء أل�ن أمهات، هم من ولدوا 

األنبياء، وهم من ولدوا الرسل، وهم من ولدوا األولياء، وهم خرجوا من بطو�م، 

رأى منكم منكًرا  نْ مَ بد أن تساعدوا بالدعاء، "وال حتقروا أنفسكم واعلموا أنكم ال

 وذلكَ  بقلِبهِ  يستطْع فْليغيْرهُ  لمْ  فإنْ  بلسانهِ  رهُ غيِّ فْليغيْره بيده فإن لم يستطْع فليُ 

سونا من صاحل دعائكم إن ، فالدعاء، وال تنسوا الدعاء وال تن35"أضعُف اإليمانِ 

 شاء اهللا.

ق واخلامت ملا سبق ناصر احلق باحلق اللهم صل على سيدنا حممد الفاتح ملا أغل

واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حق ومقداره العظيم صالة تفتح لنا هبا 

أبواب الرضا والتيسري وتغلق عنا هبا أبواب الشر والتعسري وتكون لنا وليا ونصريا 

 وموالنا فنعم املوىل ونعم النصريأنت ولينا 
﴿         

    ﴾  نراكم خبري إن شاء اهللا وبلغوا ، ]181إىل  179[سورة الصافات آية

 سالمنا جلميع اإلخوان واألخوات.
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محان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم بسم اهللا الر 

 تسليما.

 م2013 أوت 31 لـ املوافق هـ 1434 شوال 24 السبت يوم يف  العاصمة تونس

 

  �Ô�Î�‡_�s�kÿ̂ =�Ô�—Í�à��Ÿ�ÿ=�Ï�›�Ÿ�≈ÿ̂ =�w�·›�ÿ̂= 

 

 يف خلقه، فكل إنسان يكون حيث أوجده اهللا التنوع سنة اخلالق  البيان: 

فيه من سر خاص، وإال فإن  تعاىل، فيجب عليه أن يكون واعيا مبا أودعه اهللا 

ذلك السر اخلاص يغادره، فهو مأمور، فاليوم واحلمد هللا بالنسبة للفقريات العاملات، 

وأننت فعال عاملات ومفتوح عليكن ولديُكّن الفهم ولديُكّن الذوق، ولديُكّن ما هو 

م وأجنح وأجنع أال وهو التسليم، فالتسليم ال يُفاض أقوى من هذا كله وأعظم وأه

إال على املفتوح عليه، فبقدر التسليم يكون الفتح الرباين، وبقدر النقص يف التسليم 

يكون النقص يف املعرفة، ألن العقل هو السالح، فإن مل يكون هناك الرضا والتسليم 

ل االبتالءات فال يسمى يف كل النائبات وكل التجليات وك والفرح مبقادير اهللا 

، اإلنسان عارفا باهللا تعاىل، حىت يتحقق يف ذلك املقام، وهو التسليم التام هللا 

وإال فإنه يسمى مّدعيا أو تسمى املرأة مّدعية، أي أنه جمرد كالم، وسيظهر ذلك 

عند االمتحان، وكل واحد البد أن مير بامتحان، فانظروا ماذا قرأنا عن سيدنا 

كم بقي دون أن ينجب أطفاال، مث تزوج ومل ينجب، مث تزوج أخرى ،  ابراهيم 
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وكرب يف حجره وأصبح  وأجنب مع كرب السن، مث بعد أن أجنب سيدنا إمساعيل 

معينا له يف شؤونه أتته الرؤيا يف املنام أنه يذبح ولده، ورؤيا األنبياء حق، فصدقها 

فالنيب أو الرسول ال حيتاج  ، وهو يعرف أ�ا حق ألنه نيب اهللا،سيدنا إبراهيم 

وحيا وال مَلكا وال قرآنا وال شرعا وال أي شيء، فكل ذلك موجود يف ذاته هو، 

ألنه عارف باهللا كامل مع اهللا تعاىل، وسط احلقيقة احملمدية، وبالتايل فرؤيا األنبياء 

             ﴿حق، 

             ﴾  سورة]

كذلك نيب من أنبياء اهللا تعاىل، فهذا ابتالء،   ا امساعيل ، وابنه سيدن]102الصافات آية 

فيجب على اإلنسان أن ال يهرب من االبتالء، فماذا تفعل مع احلضرة اإلهلية؟، 

هل ترتكها وهترب من االبتالء؟، عليك أن تقف مكانك، وقد قال الشيخ البعقيلي 

 ك جيب على يف ما هو معناه: كل من ابتلي هرب فال يتأتى منه شيء، لذل

من  َأْسَلَما، ]103[سورة الصافات آية  ﴾    ﴿اإلنسان أن يثبت، 

التسليم واهللا أعلم، فسّلما أمرمها هللا تعاىل ورضيا بقضاء اهللا وقدره، ومحل سكينه، 

ىل األسفل لكي ال يرى، وجتدو�ا يف رمبا واهللا أعلم جعل له رأسه إ لِْلَجِبنيِ  َوتـَلَّهُ 

، واهللا أعلم، فكانت ثالث مرات يذبح ابنه والسكني ال تذبح، 36قصص األنبياء

 ﴿ألن السكني ليس هلا القوة الذاتية لكي تقطع بل اهللا هو الذي يقطع، 

          ﴾  سورة]

 َكَذِلكَ  ِإنَّال من احلضرة اإلهلية، وتدخّ  ، وهذا نداء من اهللا ]105و 104 الصافات آية

، أي أنه أحسن الظن وأحسن التسليم وأحسن تصديق الرؤيا اْلُمْحِسِننيَ  َجنْزِي
 راجع قصص األنبیاء للحافظ ابن كثیر  36
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وكذلك ابنه، فكانا حمسنني يف كل  حسن يف كل أنفاسه وأحسن العمل هبا وأ

       ﴿ا معك، إنّ  :، فنادته احلضرة اإلهليةأمرٍ 

  ﴾ يعين الظاهر واألقوى  ،املبني :، وقوله تعاىل]107و 106 [سورة الصافات آية

اْلُمِبني أنه حق البالء أي البالء احلقيقي وهو البالء  اْلَبَالء واملراد بـ ،من الظاهر

، َتُدورُ الذي ترتج أمامه القلوب والنفوس ويتزلزل الكيان وتزهق األرواح والعيون 

﴿       ﴾  فهو بالء ]10[سورة األحزاب آية ،

حقيقي يزلزل اإلنسان، وحيتاج إىل قلب من حديد مع التوكل احلقيقي على اهللا 

البد أن  تعاىل تعاىل، وهو امتحان من أقوى االمتحان، وكل ويل من أولياء اهللا

"، لبداية البد من الجاللفي ا: " ميتحن، وقد قاهلا يل سيدي حممد القماري

 الرؤيا، كان يعّرب  لون الرؤيا بل يأخذو�ا كما هي، وسيدنا حممد واألنبياء ال يؤوّ 

  وهو أكمل خلق اهللا ق الرؤيا، وسيدنا حممد صدّ   وسيدنا إبراهيم

 ذهٍب، من ِسوارَينِ  يِدي في رأيتُ  ناِئمٌ  أنا بَينا يعربها كقوله: "كان إطالقا  

 َفطَارَا، فـَنَـَفْختُـُهَما، انـُْفْخُهما، أنْ : المنامِ  في ِإليَّ  فُأْوِحيَ  شأنـُُهما، فَأَهمَِّني

ابَينِ  فأوَّْلتُـُهما  واآلَخرُ  ،37الَعْنِسيَّ  أحُدهما فكانَ  بعِدي، من َيخُرجانِ  َكذَّ

صّدقها ومل يؤّوهلا، وكذلك   أّوهلا وسيدنا إبراهيم ، فالنيب 39"38ُمَسيِلَمةَ 

     ﴿يف زوجته وولده،   براهيم اخلليلابتالء سيدنا إ

            

        ﴾  39[سورة إبراهيم آية[ ،

 راجع الملحق التكمیلي في آخر الكتاب  37
 راجع الملحق التكمیلي في آخر الكتاب  38
 .عباس ابن عن اريخوالب ھریرة أبي عن ھوابن ماج سائينوال البخاري ومسلمتخریج السیوطي   39
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، ومع أن اإلنسان يعلم كل هذا، ولكن 40من ذلك املوضع خرجت عني ماء زمزمف

لفهم لدينا، مباذا؟، وقت االمتحان البد له أن يتزلزل، فلذلك نقرأ ونفهم ويتقوى ا

بالنورانية اليت بيننا، ولكن عند االمتحان حىت لو جهز االنسان نفسه واستعد كما 

جيب ولكن البد له أن يتزلزل ويتزعزع، وما ذكرنا هذا كله إال ملسألة أال وهي أنكن 

عاملات قرأتن الكتب وفهمنت، والفقراء كلهم علماء، ما شاء اهللا، وقد أخذوا منحى 

ومل يبق منحى التصوف أو الرياضة أو فلنقل منحى التصوف التقليدي، بل  علميا،

وكذلك الذين أتوا بعده   أخذوا منحى علميا، أي تالمذة سيدي حممد القمار

فكلهم تالمذته وبسنده، وبذلك انتفت أو فلنقل قربت جدا من النقصان مظاهر 

لوكا يوميا، وهذا منحى الزاوية التقليدية والتصوف القدمي، وذلك فهما وعمال وس

ك لكذلك، ولذ   وسيدي حممد الكبري  عظيم اختذه الشيخ األحسن البعقيلي

وجب عليكم كلكم إذا تكلمتم أن يكون منهجكم منهجا علميا، فإذا ما حتدث 

عليه أن يعرف كيف يـَْبُسط املوضوع ويبسط اإلشكال، فيقول مثال: كنت فاإلنسان 

يعطي قيمة كبرية لتلك ف، 41قرأت فوجدت كذا مث ظن كذا أو كنت أعتقد كذاأ

ومن مجلتهم   البعقيلي املسألة، ففي املغرب مثال زرنا تالمذة سيدي حممد الكبري

وهو من العلماء، فتجد بعض الفقراء كثري الصمت ولكن   سيدي حممد املزايل

إذا سأل سؤاال فإن كيفية طرح السؤال ختجلك و إذا تكلم فإنك ختجل من نفسك، 

قد منر عليها مرور الكرام،  ن نفسك، ملا يف ذلك من اإلتقان ومن القيمة ملسألةٍ م

تخریج " َمِعیًنا عْیًنا كاَنتْ  ترَكْتھا لوْ  ھاَجرَ  هللاُ  رِحمَ  البْطحاَء، َتْجَمعُ  إسماِعیلَ  أمُّ  َجعَلتْ  بِعقِبِِھ، زْمَزمَ  رَكضَ  الَمَّ  جبریلَ  إنَّ "  40
 .أبيّ  عن الضیاءو سائينوال زوائده في ابن أحمد هللا عبدلالسیوطي 

 َونَْقطَعُ  اْلفََواِحشَ  َونَأْتِي اْلَمْیتَةَ  َونَأُْكلُ  اْألَْصنَامَ  نَْعبُدُ  َجاِھلِیَّةٍ  أَْھلَ  قَْوًما نَّاكُ  اْلَملِكُ  أَیَُّھا": للنجاشي ملك الحبشة جعفر سیدنا قال  41
ِعیفَ  ِمنَّا اْلقَِويُّ  یَأُْكلُ  اْلِجَوارَ  َونُِسيءُ  اْألَْرَحامَ  ُ  بََعثَ  َحتَّى َذلِكَ  َعلَى فَُكنَّا الضَّ  َوَعفَافَھُ  َوأََمانَتَھُ  َوِصْدقَھُ  نََسبَھُ  ْعِرفُ نَ  ِمنَّا َرُسوًال  إِلَْینَا هللاَّ
ِ  إِلَى فََدَعانَا َدهُ  تََعالَى هللاَّ  انَةِ اْألَمَ  َوأََداءِ  اْلَحِدیثِ  بِِصْدقِ  َوأََمرَ  َواْألَْوثَانِ  اْلِحَجاَرةِ  ِمنْ  ُدونِھِ  ِمنْ  َوآبَاُؤنَا نَْحنُ  نَْعبُدُ  ُكنَّا َما َونَْخلَعَ  َونَْعبَُدهُ  لِنَُوحِّ
ِحمِ  َوِصلَةِ  َماءِ  اْلَمَحاِرمِ  َعنْ  َواْلَكفِّ  اْلِجَوارِ  َوُحْسنِ  الرَّ ورِ  َوقَْولِ  اْلفََواِحشِ  َعنْ  َونََھانَا َوالدِّ  " ا.ھـ.اْلُمْحَصنَةِ  َوقَْذفِ  اْلیَتِیمِ  َمالِ  َوأَْكلِ  الزُّ
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وهو ما يرّسخ العلم الصحيح وميّكن من إتقان تلك املسألة انطالقا من إتقان 

مل يتكلم فإنه ال يتعلم، ولذلك قلنا مرارا:  السؤال واجلواب عنها، فإذا اإلنسان

ألن املواضيع كلها جواهر علمية، فنحن اكتبوا كلمات صغرية يف موضوع بسيط، 

حني نقرأ إمنا نتشارك يف جواهر تستلذها الروح، وال يفهمها الناس، فال يفهمها إال 

أصحاب اخلصوصية، أي الذين هلم اإلذن اخلاص، ولذلك مسي بــ"جواهر املعاين" 
لم ألنه جمموعة من اجلواهر يف املعاين اليت تستلذها الروح ويستلذها الذوق، فع

املعرفة كله ذوق، هلذا يا حبذا لو أن املسائل تطرح بكيفية علمية، ومثال ذلك: ما 

 في والعافيةَ  العفو أسأُلكَ  إنِّي اللَّهمَّ هو مفهوم العافية؟، ملا ورد يف احلديث: "

 وَأْهلي وُدنْيايَ  ديني في والعافيةَ  العفوَ  أسأُلكَ  إنِّي اللَّهمَّ  واآلخرةِ  الدُّنيا

هلا   فما هي العافية؟، فالعافية عند العلماء هلا مفهومها وعند الشيخ، 42"ومالي

 يا قلتُ أ�ا قالت:  رضي اهللا عنها مفهوم ثان جديد، وعن أم املؤمنني عائشة

 عُفوٌّ  إنَّك اللَّهمَّ " فيها؟ قال: أقولُ  ما القدرِ  ليلةَ  عِلمتُ  إن أرأيتَ  اهللاِ  رسولَ 

من أعظم الدعاء، وألن الدعاء يف ليلة القدر  فهو 43"عنِّي فاْعفُ  العفوَ  ُتحبُّ 

أي اللهم إنك كثري العفو شديد العفو واسع ، عُفوٌّ  إنَّك اللَّهمَّ مستجاب قطعا، 

من ال أما حيب من يعفو، و  أنه أي ، العفوَ  ُتحبُّ العفو دائم العفو كرمي العفو، 

له، وإذا ما عفا إنسان على اُهللا عنه، ومن ال يَغِفر ال يُغَفر  وعن الناس ال يعفُ  ويعفُ 

إنسان آخر وجب عليه أن ال يلومه أبدا، بل عليه أن يعفو وينسى، فذاك هو العفو 
احلقيقي، ولكن إن عفوت مث حتدثت بذلك األمر وتلك الفعلة فذاك ال يسمى 

هذا عن العفو، وعموما فمقصودنا أن نأخذ فعفوا، ألنه يكون قد أنّبه أو المه، 
 5074: الرقم أو الصفحة - دداو أبي سنن: المصدر -  داود أبو: المحدث عمر بن عبدهللا: الراوي  42
 3513: الرقم أو الصفحة - الترمذي سنن: المصدر - الترمذي: المحدث المؤمنین أم عائشة: الراوي  43
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ب، وأن يكتبها اإلنسان ويدو�ا حىت إذا ما حتدث مع الفقراء أو املفاهيم من الكت

مع الناس يكون قد رفع نفسه بنفسه، سواء مع فهمه الذي سيتوسع أو مع الفقراء، 

فحني يكون الفقري ال قدر اهللا يف حالة فتور فإنه إذا اصطدم به قوال يكون كمن 

ه حائط صلب، فريجع اصطدم أكرمكم اهللا حبائط، حائط يتبسم يف وجهه، ولكن

عما كان عليه، بل وخيجل من نفسه، ويكون ذلك باللني يف القول، مث يصري فيه 

نور تلك الرتبية اليت تنتقل من واحد لواحد حىت تصري تربية عامة، فيصري كلهم يريب 

بعضهم بعضا، فيكونون على كلمة واحدة وقلب واحد ومهة واحدة، فيصري 

عهم بقية الناس رحبوا، يف حني لو سكت اإلنسان وترك مستواهم عاليا، وإذا ما اتب

األمور على ما هي عليه من اخللط بني الناس، فهذا موقف حياسب عليه ويتضرر 

منه، فكل إنسان مسؤول، فال أمسح بذكر الغيبة أمامي بقطع النظر إن كان ذلك 

ك أن القول صحيحا أو خاطئا، فأقول ملن يغتاب: قد تعديت حدودك فإياك مث إيا

، وال تغري قليب حىت أخرج سليم القلب،  على الناس تذكر خملوقا واحدا أمامي ِبشرٍّ

 يومِ  ُكَربِ  ِمن ُكربةً  عنه اهللاُ  فرَّج الدُّنيا في ُكربةً  ُمسِلمٍ  عن فرَّج َمن: "قال 

 مٍ ُمسلِ  على يسَّر وَمن القيامةِ  يومَ  َعورتَه اهللاُ  سَتر ُمسِلمٍ  َعورةَ  سَتر وَمن القيامةِ 

 حاجةِ  في العبدُ  كان ما العبدِ  حاجةِ  في واهللاُ  القيامةِ  يومَ  عليه اهللاُ  يسَّر

 اهللاُ  يتبعِ  ومن عورَتُه، اهللاُ  تتبعَ  المسلمِ  أخيهِ  عورةَ  يتِبعْ  من" :وقال  ،44"أخيه

، وقس عليه، فمن سعى يف هالك مؤمن رحلِه" جوفِ  في ولو يفضْحه عورتهُ 

القول اللني يكون اخلري وأقله أن ال يشغلين مبا ال ته ب، فإذا حدثُ  أهلكه اهللا

 1/63: الرقم أو الصفحة - األوسط المعجم: المصدر - الطبراني: المحدث ھریرة أبو: الراوي  44
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اإلنسان على السلوك  45يعنيين من شؤون الناس، مث قليال فقليال حىت يتدرب

يف التحدث بسوء عن فالن  السليم يف العالقات، وهي عبادة عظيمة، وأما إن بقينا

فائدة كبري، فبعد هذا ما   تعاىل فذلك عند اهللا مع هذا األمر ننساقوفالنة و 

الطريقة؟ وما فائدة العلم؟ وما فائدة الدراسة؟، فإ�ا فضيحة وأي فضيحة ملن ال 

ع رجِ يستطيع أن ميسك عليه لسانه وأن يتعامل مع الناس بصدق، وهلذا فعلينا أن نُ 
بعضنا البعض إىل الصراط املستقيم، وال خنجل من ذلك، فرتجعين وأرجعك إىل 

أنه على اإلنسان أن يسامح غريه  ملوىل الصراط، ومن األمور العظام عند ا

ويطلب املساحمة من غريه، ومن مل يستطع التلفظ بطلب املساحمة فاملعىن يكفيه،  

: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبِّ  َعنِ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ ف، 46كتبسمه يف وجه أخيه

َناؤُُكْم، يَِبرُُّكمْ  آبَاءَُكمْ  َوِبرُّوا ؤُُكْم،ِنَسا َتِعفَّ  النَّاسِ  ِنَساءِ  َعنْ  ِعفُّوا"  أَتَاهُ  َوَمنْ  أَبـْ

ْليَـْقَبلْ  ُمتَـَنصًِّال  َأُخوهُ   َعَلى يَرِدْ  َلمْ  يـَْفَعلْ  َلمْ  فَِإنْ  ُمْبِطًال، َأوْ  َكانَ  ُمِحقًّا َذِلكَ  فـَ

أن  ، وقوله متنصال مبعىن أنه جاء نادما معرتفا خبطئه فوجب عليكَ 47"اْلَحْوضِ 

عن  قبل عذره، وإال فإن يوم القيامة مع كل احلقد الذي يف قلبك يذودك النيب تَ 

ما حوضه، من شرب منه شربة ال ، وما أدراك احلوض، فال تشرب من حوضه 

بعدها أبدا، فاحلقد وعدم التسامح وعدم طلب املساحمة فيه خطر على  يظمئ

يفتّك نفسه افتكاكا، نفسه، ولكن على اإلنسان أن ينجي نفسه من هذا األمر و 

فيطلق نفسه من ذلك األمر، املرة فاملرتان مث يصري األمر سهال، فما يسّمى ذلك؟، 

 ھریرة وأبو الدرداء أبو: الراوي" یُوقَھُ  الشَّرَّ  یَتَّقِ  وَمنْ  یُْعطَھُ، الَخْیرَ  یَتََحرَّ  وَمنْ  بِالتََّحلُِّم، الِحْلمُ  وإِنَّما بِالتََّعلُِّم، العلمُ  إِنَّما"   45
 2577: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث

عُ  لقیتَھ إذا علیھِ  تسلِّمُ  أخیكَ  ُودَّ  لَك یصفِّینَ  ثالثٌ "   46  بن عمر: الراوي" إلیھِ  أسمائِھِ  بأحبِ  وتَدعوهُ  الَمجلِسِ  في لَھ وتوسِّ
 3490: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث الخطاب

سْ  َصِحیحُ :  َوقَالَ  اْلَحاِكمُ  َرَواهُ و 5443: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث ھریرة أبو: الراوي  47  نَادِ اْإلِ
لُ   اِالْعتَِذارُ : َوالتَّنَصُّ
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      ﴿ميكنه أن يقول: برّأت ذميت، وهذا هو املهم، 

  ﴾  وأما من كان عاملا من العلماء وله منهج ]199آیة [سورة األعراف ،

عليه أن يقوم فإن رمبا إذا كان سيتنّزل ليدّرس الناس الفقه فعلمي أكادميي جامعي 

مبجهود كبري وخاص جدا حىت يوطّأ تلك العلوم وتلك املعارف ويبسطها للناس، 
سائل مرتبطة فيجعل األلفاظ لوحدها واملعىن لوحده بتؤدة ودون إسراع، وجيعل امل

 املستوى صلها عن بعضها البعض، فيكون عمله خدمة علىفْ بعضها البعض مث يَـ 

: العمر طويل، وهو حني يقوهلا  البعيد، وكما يقول سيدي احلاج حممد القمار

فإمنا يطيل أعمارنا ويزيدنا بركة يف أعمارنا، فيتمكن اإلنسان يف ذلك العمر الطويل 

بىن وأسس دولة يف ثالث وعشرين  فسيدنا حممد من أن يصنع أعماال كبرية، 

 عاما، فضمن أمرا يظل قائما إىل يوم القيامة

الوقت رمبا خيتلف من اإلنسان العادي إىل العارف باهللا تعاىل فال  فقري:

 تكون له نفس املقاييس

جيعل هلم نظاما خاصا  فإن الشيخ  باهللا تعاىل بالنسبة للعارفني البيان:

عت هذا النظام فإنك تتمكن من أن تدير العامل بإصبعك وأنت يف ويقول: لو اتب

ذبه من ناحية جتمكانك، فما على اإلنسان إال اإلتباع والتطبيق، ألن األنوار 

والشياطني جتذبه من ناحية أخرى، فال يكون اإلنسان حرا يف ذاته، بل يف جتاذب 

يبسط األمور للناس، من جمهود خاص كي  متواصل، حىت يستقر، وهنا البد للعاملِ 

ويكون ذلك بطريقة بيداغوجية، أي عليه مبجهود بيداغوجي، وجمهود نفساين، فمن 

أراد أن يدل الناس على أمر فعليه أن يصرب، فقد يضربونه ويسبونه وحيدثون له 
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املشاكل، فعليه أن يعرف أنه قد يصاب يف صدره أو يف ظهره فيقتل، فكل من كان 

، وهذا معلوم منذ البداية، فعليه  من صرب سيدنا أيوب يف هذا الباب فالبد له

، ورغم كل ما حترزه من جناح فال يفرح بك أحد إال عليه قدمهو مأن يعرف ما 

من الفقراء  الناس الصادقون، فعموما البد من منتقد ومعتقد. وعموما إذا طلبتُ 

ات واملعامالت، والفقريات تعلم الفقه، فليس املقصود بالذات فقه األحكام والعباد

قراءة تفسري القرآن من الفقه، والتفقه يف الدين هو فهم معاين القرآن وفهم إن بل 

أحكام وفيه َقصص، فالفقه هو كل الذي  همعاين احليث النبوي الشريف، ففي

الفقه هو الفهم والعمل به، وهو كل علم أريد به و ينفعين، فالتوحيد هو أعظم فقه، 

، ويوفقه للعمل 48"ُرشَدهُ  ويُلِهْمهُ  الدِّينِ  في يفقِّْههُ  خيًرا بِه هاللَّ  يردِ  َمنالعمل، "

" فذلك من الفقه أيضا، مقاصد األسرارمبعاين ما فقه فيه، فإذا قرأت كتاب "

الخالصة الفقهية على مذهب املالكي ميكن اعتماد "العبادات ولكن يف فقه 

 لقرويمد العريب ا" حملالسادة المالكية

اهللا الرمحان الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا وعلى آله وصحبه بسم  السارد:

يف كتابه مقاصد  وسلم تسليما، قال سندنا سيدي احلاج األحسن البعقيلي 

 :5األسرار اجلزء الثالث صفحة 

ــــــــــــــــــــا قُـ ذَ إِ  ــــــــــــــــــــ تَ ْل ــــــــــــــــــــِف ــــــــــــــــــــنَـ  ءٍ يْ ي َش ــــــــــــــــــــتِ أَ فَ  مْ َع  هُ مَّ
  

ــــــــــــــ مْ َعــــــــــــــنَـ  نَّ إِ فَــــــــــــــ  بُ اِجـــــــــــــــوَ  رِّ ى الُحــــــــــــــلَــــــــــــــعَ  ضٌ رْ فـَ
   

 عن أبي نعیم في الحلیة 9104: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث مسعود بن عبدهللا: الراوي  48
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مجيع املستويات، يف ذا قال "نعم" فعليه يف احلني أن يفعلها، وهذا فإ البيان:

وجيب أن تكون بينه وبني نفسه، وإذا مل يفعلها فإن يتضرر بينه وبني نفسه، أل�ا 

 تعاىل هللا

 عنا استغنائه مع وجدناأ مبن فكيف العرب كرماء عند هذا السارد:

ك اآلن، فيطلب منه أن فالعرب كرماء، فلو قال له مثال: إين قاتل البيان:

ه لُيقتل إال كلُمته، ويرجع بالفعل، جوعَ رُ  نُ مَ ضْ ميهله ثالثة أيام، وما الضمانة؟، ال يَ 

يف ذلك كلمة، فهذا عند كرماء العرب،  ولو سأله ملا رجع حلتفه لقال: أعطيتُ 

 سك من لسانهفالعريب ميُ 

 عنا استغنائه مع وجدناأ مبن فكيف السارد:

ر نذرا هللا تعاىل وتعد بأنك تفعل كذا وكذا، مث ال تطبق فكيف تنذ البيان:

، فهذا ال يكون إال من قوة غفلة، أو من قوة عدم احرتام مرتبة األلوهية، ما قلتَ 

لب على ، إال من غُ على ذلك ويف كلتا احلالتني يستحق اإلنسان التوبيخ والتعزير

واملعامالت، فعليكم حاله، وهذا كله من الفقه، وكله علم، وأما فقه العبادات 

نسأل اهللا أن جيعل لنا فرصا كثرية كي و نقرأ يف كل مرة مسألة، فباخلالصة الفقهية، 

نوع يف تناولنا للفقه، وعلى اإلنسان أن يسأل، فإن جاء اجلواب فهو كذلك، وإن تن

 اجلواب ، ورمبا يأيتإن شاء اهللا صل على جواب اليوم فسيحصل عليه غداحيمل 

مقصودنا أن فلفقراء يتدارسون كتب الطريقة، وهكذا، واحلمد هللا، حني جيتمع مع ا

قال الشيخ كقولكم: بإمكانكم أن جتعلوا لذلك صيغة علمية لكل ما نتحدثه،  

 ، قال سندنا سيدي احلاج األحسن البعقيلي ومراجعنا، ككتاب  ذكر ، مع
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رتفع مستوى هكذا تسري األمور، وهذا لكي يفجواهر املعاين طبعة كذا لعام كذا، 

اجلميع، فإذا غاب العلم حّل حمّله اجلهل، وإذا حضر العلم غاب اجلهل، وهلذا نود 

 .لو كان لنا كلنا مداخالت علمية، ولو فقرة بسيطة، ولو سؤاال وجوابا
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م2014 فيفري 24لــ املوافق هـ 1435 الثاين ربيع 25يوم االثنني  يف جربةجزيرة 

 �”�̇ �~�̊ ^=�fl�á_�’�‹�Ë=�fl_�v�á�̊ ^=�Ô�Ÿ�ì�Ë=�‚�Í�Ñ�ÿ̂�Èÿ̂ =�à �f 

 

بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله  السارد:

 كتابه يف  وصحبه وسلم تسليما، قال سندنا سيدي احلاج األحسن البعقيلي

 بُحسنِ  الناسِ  َأَحقُّ  َمن: قال رجل للنبي (: 409صفحة  49اإلراءة اجلزء األول

 ثم" قال من؟ ثم: قال" أمُّكَ  ثم" قال من؟ ثم: قال" أمُّك" قال صحابتي؟

 الوالديِن، رضا في الربِّ  اضَ رِ وقال ( )50"أبوك ثم" قال من؟ ثم: قال" أمُّكَ 

 أنُفه رغم ثم أنُفه، رغم ثم أنُفه، رغمَ (" : وقال ،)51ِطهماخَ سَ  في طُهُ خَ وسَ 

 ِكَلْيِهَما أو أحدهما الكبِر، عند أبويه أدرك من: قال! اهللاِ  رسولَ  يا من؟: قيل

 رسولَ  يا بَلى: قُلنا. الكبائرِ  بَأكَبرِ  أنبُِّئكم أال"(  وقال )52"الجنةَ  َيْدخلِ  فلم

 َأكَبرِ  ِمن إنَّ "(  خل وقالإ) 53"الوالدينِ  وعقوقُ  باللَِّه، اإلشراكُ : قالَ  اللَِّه،

 والديِه؟ الرَُّجلُ  يَلعنُ  وَكيفَ  اللَِّه، رسولَ  يا: قيلَ  والَديهِ  الرَُّجلُ  يـَْلَعنَ  أن الكبائِرِ 

  ) وقال54ُأمَُّه" فَيسبُّ  أمَّهُ  ويسبُّ  أباُه، فيُسبُّ  الرَّجِل، أبا الرَّجلُ  َيسبُّ : قالَ 

 م2012طبعة تونس  49
 2548 :الصفحة أو الرقم - صحیح مسلم :المصدر -سلم م :المحدث أبو ھریرة :الراوي 50
 4457: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث عمرو بن عبدهللا: الراوي  51
 2551: الرقم أو الصفحة - مسلم صحیح: المصدر - مسلم: المحدث ھریرة أبو: الراوي  52
 5976: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر - البخاري: المحدث بكرة أبو الثقفي الحارث بن نفیع: الراوي  53
 5973: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر - البخاري: المحدث عمرو بن عبدهللا: الراوي  54
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 الواِلَديِن، ُعقوقَ  إالَّ  القيامةِ  يومِ  إلى منها شاءَ  ما تعالى اللَّهُ  يؤخِّرُ  الذُّنوبِ  كلُّ "(

ُلهُ  اللَّهَ  فإنَّ  ) فأكرم ضيفك وصل 55"المماتِ  قبلَ  الدُّنيا الحياةِ  في لصاحِبهِ  يُعجِّ

   ﴿قال تعاىل  .رمحك وأحسن إىل اجلار واملساكني واأليتام

 ﴾  ﴿     ﴾ قال  ،]52و 51 [سورة احلجر آية )"َمن 

   ﴿) وقال تعاىل 56"ضيَفه فْلُيكرِمْ  اآلِخرِ  واليومِ  باهللاِ  يُؤِمنُ  كان

       ﴾  ﴿   

    ﴾ قال و ،]24و  23[سورة حممد آية )"الجنَّةَ  يدخلُ  ال 

 )58رحٍم" قاطعُ  فيهمْ  قومٍ  على تنزلُ  ال الرحمةَ  إنَّ "(  ) وقال57"قاطعٌ 

فيها اآليات القرآنية و الدين بالضرورة،  منفهذه وصايا عامة معلومة  البيان:

واألحاديث يف كل ما يلزم اإلنسان الفقري املريد ما بني يومه وليلته، فهي وصايا 

أن يعمل هبا، من طاعة على مؤمن أن يعرفها وأن يتحلى هبا و  ،إسالمية عامة واجبة

الوالدين وصلة الرحم واإلحسان إىل اجلار وقول الكلمة الطيبة ومن احلب يف اهللا 

والبغض يف اهللا ومن جتنب الغيبة والنميمة واهلمز واللمز إىل آخره من األخالق اليت 

 البد أن يتحلى هبا املؤمن

 59أثَرِه، في َله أَ ويُنسَ  رزِقه، في َله يبُسطَ  أن أحبَّ  َمن"(  وقال السارد:

 قالتِ  خلِقهِ  من فرغَ  إذا حتَّى الخلقَ  خلقَ  اللَّهَ  إنَّ "(  ) وقال"رَِحَمهُ  فلَيِصلْ 

 6274: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: حدثالم بكرة أبو الثقفي الحارث بن نفیع: الراوي  55
 8979: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث ھریرة أبو و شریح أبو: الراوي  56
 5984: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر -  البخاري: المحدث مطعم بن جبیر: الراوي  57
 1997: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث أوفى أبي بن عبدهللا: الراوي  58

ِة فِي اْلَجَسدِ فقیل: المعنى:  .(یُنَْسأَ لَھُ فِي أَثَِرِه)اختلفت عبارات العلماء في معنى قولھ صلى هللا علیھ وسلم:  59  وقیل:  .ُحُصوُل اْلقُوَّ
یَاع فِي َغْیر َذلِكَ بِاْلبََرَكِة فِي ُعْمره, َوال بَقَاُء وقیل: معناه:  .تَّْوفِیق لِلطَّاَعاِت, َوِعَماَرة أَْوقَاتھ بَِما یَْنفَعھُ فِي اْآلِخَرة, َوِصیَانَتَھا َعْن الضَّ

َمھُ فَلَھُ َكَذا َوإِالَّ فََكَذا، فتَُكون الّزیَاَدة فِي العُمِر زیَاَدة یُْكتَُب ُعُمُره ُمقَیًَّدا بَِشْرٍط َكأَْن یُقَاَل: إِْن َوَصَل َرحِ وقیل:  .ِذْكِرِه اْلَجِمیِل بَْعَد اْلَمْوتِ 
 )302/  4"فتح الباري" ( –) 114/  16راجع : "شرح النووي على مسلم" ( َحقِیقِیّة.
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 من أصلَ  أن ترِضينَ  أما نَعم قالَ  القطيعةِ  منَ  بكَ  العائذِ  مقامُ  هذا الرَِّحمُ 

 مُ الرَّحِ "(  ) وقال60"لكِ  فهوَ  قالَ  ربِّ  يا بلى قالت قطَعكِ  من وأقطعَ  وصَلكِ 

 قطَعك ومن وصلُته، وصَلك من: اللَُّه تعالى فقالَ  الرَّحماِن، منَ  َشْجنةٌ 

 ُقِطعتْ  إذا الَّذي الواصلُ  وَلكنِ  بالُمكاِفِئ، الواِصلُ  ليسَ "(  ) وقال61"قطعُته

 )62"وصَلها رَِحُمه

يؤدي ما جيب عليه، فمن زارك تزوره ومن سأل عن من إمنا املكافئ  البيان:

اله، وأما من يصل الرحم فهو الذي ال يقطعها والذي إذا قطعه حالك تسأل عن ح

 َمنْ  ِصلْ : "وقال  63"ييبِ دِ أْ تَ  نَ سَ حْ أَ فَ  يبِّ رَ  ينِ بَ أدَّ : "قال أحد فإنه يصله، 

 64"ظََلَمكَ  عمَّنْ  واْعفُ  َحَرَمكَ  َمنْ  وأعطِ  َقطََعكَ 

 أنه تُ نْ نَـ ظَ  ىتَّ حَ  ى الجارِ لَ عَ  يوصيني جبريلُ  مازالَ "( : وقال السارد:

: قيلَ . يؤمنُ  ال واللَّه يؤمُن، ال واللَّه يؤِمُن، ال واللَّه"( : ) وقال65"رِّثُهوَ سيُـ 

 :الَ قَ  هُ قُ ائِ وَ ا بَـ مَ وَ  هُ لَ  يلَ قِ  بوائَقه جارُه يأمنُ  ال الَّذي: قالَ  اللَّه؟ رسولَ  يا ومن

 )66"هُ رُّ شَ 

أي أن إميانه  :منيُؤ  قوله الو غوائله وظلمه وغدره،  :فاملراد من بوائقه البيان:

 اليس علم اإلميان، ألن الدين املعاملة، فالدين ضعيف جدا فال نقول غري كامل

العلم مع التطبيق، ولذا البد للفقري أن يكون  هو إمنا الدين و فقط أو كالما فقط، 

سالكا طريقه إىل و هنا يكون فقريا حبق، طابقا ألحواله ومطابقا ألفعاله، فكالمه م
 1738: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث ھریرة أبو: الراوي  60
 5988: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر - البخاري: المحدث رةھری أبو: الراوي  61
 5991: الرقم أو الصفحة - البخاري صحیح: المصدر - البخاري: المحدث عمرو بن عبدهللا: الراوي  62
 310: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث مسعود بن عبدهللا: الراوي  63
 6/2750: الرقم أو الصفحة - اإلیمان شعب: المصدر - البیھقي: المحدث عامر بن عقبة: الراوي  64
 5152: الرقم أو الصفحة - داود أبي سنن: المصدر - داود أبو: المحدث عمرو بن عبدهللا: الراوي  65
 6016: الرقم أو فحةالص - البخاري صحیح: المصدر - البخاري: المحدث الكعبي الخزاعي العدوي شریح أبو: الراوي  66
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، وهو أن تكون أحواله وأقواله وأفعاله متناسقة، وأما إن كان يتكلم  حقيقةً  اهللا 

كثريا ويفعل قليال، ويظهر من أحواله ما هو خمتلف ومغاير ملا يقول، فاملراد من 

 ﴾        ﴿ذلك أنه ليس يف سلوك، 

﴿         ﴾ فاملفتاح ]3و 2 [سورة الصف آية ،

وامليزان واملقصود هو الفعل واألحوال الصادقة املطابقة لالعتقادات واألقوال، وأما 

" فرمبا رَِحَمهُ  فلَيِصلْ  أثَرِه في هلَ  ويُنَسأَ  رزِقه، في َله يبُسطَ  أن أحبَّ  َمن"  قوله

مقصوده واهللا أعلم أن يطول عمره وأن يغفر له ذنوبه أو أن يدوم أثره أي أن تدوم 

 ذريته إىل يوم القيامة واهللا أعلم

      ﴿وقال تعاىل  السارد:

 ﴾  36[سورة النساء آية[ 

       ﴿ بسم اهللا الرمحان الرحيم البيان:

         

          

       ﴾ واملراد منه أن تقيس ، ]36ساء آية [سورة الن

 أفعالك مع كل أولئك الناس من الوالدين إىل اجلار إىل ذوي القرىب إىل ابن السبيل

 وصوال إىل ما ملكت أميانكم

) وقرن بني أصبعيه الكرميتني 67"َكهاتينِ  اليتيمِ  وَكاِفلُ  أنا"( قال  السارد:

 سبيلِ  في كالمجاِهدِ  والِمسكينِ  األرملةِ  على السَّاعي"( السبابة والوسطى وقال

 5150: الرقم أو الصفحة - داود أبي سنن: المصدر - داود أبو: المحدث الساعدي سعد بن سھل: الراوي  67
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 )68"الليلَ  يقومُ  و النهارَ  يصومُ  وكالذي اهللاِ 

من يسعى على أرملة أو مساكني أو يتامى ويعينهم باجلاه ويعينهم ف البيان:

،  يعينهم باجلهد ويفكر معهم فكأنه جياهد يف سبيل اهللاو باملال ويعينهم بالعلم 

يما، وهو جهاد قد يعّد أقوى من جهاد جهادا عظ  بل هو جياهد يف سبيل اهللا

السيف، وفاعله كمن يصوم �اره كامال ويقوم ليله كامال، فاملعاملة مع اخللق أصل  

كل هذا، فالدين املعاملة، فالدين ليس علما فقط دون تطبيق، بل الدين املعاملة 
  مع الناس، ومثال ذلك الصيام، فمن اغتاب الناس فقد خرق صومه، لقوله

يصبُح إلى أْن يُمِسي ما لْم يغتْب، فإذا اغتاَب  ئُم ِفي عبادٍة مْن حينالصا"

من لْم َيدَْع قوَل الزوِر والعمَل ِبِه، فليَس ِهللا حاَجٌة : " ، وقال69"َخَرَق صوَمه

، فليس الصيام من جوع وعطش بل الصيام يف 70"في أِن َيدََع طَعاَمُه وشَرابَهُ 

يَس الصياُم مَن األْكِل والشْرِب، ِإنَّما الصياُم مَن ل: " املعاملة مع الناس، لقوله

 ،71"اللغِو والرَفِث، فِإنَّ سابََّك أحٌد، أْو َجِهَل علْيَك، فقْل ِإنَّي صاِئٌم ِإنَّي صاِئمٌ 

  ﴿          قال اهللا 

     ﴾  تكون  جيب أن وكذلك الزكاة، ]196[سورة البقرة آية

  ﴿لوجله اهللا تعاىل، وأما إذا مّن بالزكاة والصدقات فال ثواب له، 

      ﴾  فكله معاملة ، ]263[سورة البقرة آية

ومع اخللق، فالدين كله يف املعاملة، وأما يف العلم فقط  ومع النيب  مع اهللا 
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فهو حجة عليك، وكالقرآن كذلك فهو إما حجة لك أو عليك، فيهلك اإلنسان 

 بقهبعلمه إذا مل يطبقه، فعلى اإلنسان أن يتعلم قليال ليط

مث جيب عليك الطاعة لإلمام ومجيع من والهم اهللا عليك من القضاة  السارد:

     ﴿ستعمل عليك عبدا حبشيا ا وسائر احلكام وإن

     ﴾  58[سورة النساء آية[ 

تكون هلم خاصية ال نعلمها، فحىت إن رأيناهم  ألن من أّمرهم اهللا  البيان:

 هبم  هبم اخللق ويسّري من والهم لينفذ هبم أحكامه، وليسّري   غري مستقيمني فاهللا

يف غىن عن مجيع خلقه، فلذا وجب علينا أن حنرتمهم  نظام ملكه، وإن كان 

ونرى فيهم حكمه، فال نغتاب احلكام والقضاة،  نور اهللا ونعظمهم ونرى فيهم 

 البالد ال قدر اهللا، فاملسؤولية صعبة مكا�م خلربتَ  فلو ُجعلتَ 

اسمعوا وأطيُعوا، وإن اسُتعمل عليكم عبٌد حبشيٌّ، كأنَّ " قال  السارد:

 72"رأَسه زبيبةٌ 

م عليه، نعوذ املراد منه أن شكل جسده قد ينفر بعضهم من جمرد السال البيان:

، فعلى ومن رسول اهللا  باهللا من ذلك، ولكنه معه إذن، فذلك اإلذن من اهللا 

كون هناك السمع والطاعة، وهذا أمر مهم جدا، ومثال اإلنسان أن يتبعه، وأن ي
ذلك يف اجليش، فمهما كان اجليش ومهما كانت قدراته، كثرت أو قلت، ولكن 

يع أمورهم، وهي احرتام املراتب، مع النظام، فيه قاعدة عظيمة واليت تسري هبا مج

د فيهم قوة جبارة، فمن كان أعلى منه مرتبة فإنه يبايعه على السمع فهذا يولّ 

 والطاعة، فهذا قانون، والسمع والطاعة أمر عظيم ينجي من مجيع الفنت

 7142الصفحة أو الرقم:  -بخاري المصدر: صحیح ال - ي: أنس بن مالك المحدث: البخاريالراو 72
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فيجب عليك أن حتب اخلري جلميع األنام وأن تعظم العلماء وآل النيب  السارد:
 

فال يغتاب اإلنسان العلماء أو آل البيت األشراف بل عليه أن يأخذ  ن:البيا

، عافانا 73لحوم العلماء واألولياء مسمومةحذره ويتحرى يف هذا األمر كثريا ألن 

وعافاكم اهللا، فمن آذى األولياء أو العارفني أو العلماء وقدح فيهم فالبد أن يظهر 

ذ اإلنسان حذره مه مجيع اخللق، فال فيه هذا األمر، نعوذ باهللا من ذلك، فليأخ

 يقول إال خريا أو يسكت

 ما أو قال لجاره ألخيه ُيِحبَّ  حتى أحدُكم يُؤِمنُ  ال"( قال  السارد:

        ﴿) وقال تعاىل "لنَـْفِسه ُيِحبُّ 

 ﴾  11[سورة اجملادلة آية[ 

رفع بعضكم فوق بعض وميز بعضكم على بعض  أي أن اهللا  البيان:

وأعطى لبعض ما مل يعط للبعض اآلخر، فالتفاوت يف اإلميان ويف مقامات 

كل منهم له مزية وكل منهم   كثري من األمور، فقد كان الصحابة يف  اإلحسان و 

 خالد ابن الوليد وهذا أمني األمة أبو عبيدة ابن له اسم خاص فهذا سيف اهللا

اجلراح وهذا الفاروق عمر ابن اخلطاب وهذا الصديق أبو بكر وقس على ذلك، 

 74"اهتديُتم اقتديُتم بأيِّهم كالنُّجومِ  أصحابي: "قال  ،وكلهم رضي اهللا عنهم

 مِ لْ العِ  بُ احِ صَ  :قٌ افِ نَ مُ  الَّ ا إِ مَ هِ بِ  فُّ خِ تَ سْ يَ  الَ  ثنانِ ا"( وقال  السارد:

 .")طُ سِ مقْ الُ  امُ مَ اإلِ وَ 

 )مات أكلھا ومن مرض، شمھا من مسمومة، العلماء لحوم: (قال أنھابن حنبل  أحمد اإلمام عن روي  73
 2/925: الرقم أو الصفحة - العلم بیان جامع: المصدر - عبدالبر ابن: المحدث عبدهللا بن جابر: الراوي  74
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 بـَيِّنُ  منافقٌ  إال بحقهمْ  َيْستِخفُّ  ال ثالثةٌ " :: قال ويف رواية أخرى البيان:

، فأما 75"الخير وُمعلمُ  المقسُط، واإلمامُ  اإلسالِم، في الشيبةِ  ذو: النفاقِ 

د اهللا مع وي ،ال يستخف بهأودع فيه نوره وسره ف  اهللا صاحب العلم فألنّ 

 اهللاَ  وإنَّ  أال رحماُؤها، علماِئها وخيارُ  علماُؤها أمتي خيارُ : "قال  ،العامل

 العالمَ  وإنَّ  أال واحًدا، ذنًبا للجاِهلِ  يغفرَ  أنْ  قبلَ  ذنًبا أربعينَ  للعاِلمِ  ليغفرُ  تعالى

 قِ المشر  بينَ  ما فيهِ  يمِشي أضاَء، قدْ  نورَهُ  وإنَّ  القيامةِ  يومَ  يجيءُ  الرحيمَ 

 اتقوا: "قال خبالف العامي، هذا ، 76"الدريُّ  الكوكبُ  ُيضيءُ  كما والمغربِ 

، فال خترج  أي رجوعه ألن يده يف يد اهللا :، فيئته77"فيئَته وانتظروا العالمِ  زلَّةَ 

العهد على نفسه أن ال يعثر عامل إال رفعه   أخذ اهللاوقد ، أبدا يده عن يد اهللا

، ذنبِ  عن واتجاوزُ "، حىت يكون يف اجلنة وسطوِة السلطاِن  العاِلِم، وزلةِ  السخيِّ

 ما قالهمجلة  ، ومن78"العادِل، فإنَّ اهللا تعالى آخٌذ بيِدهْم كلما عثَر عاثٌر مْنهم

  فقد أرسلهم اهللا، ]180[سورة الصافات آیة  ﴾   ﴿فيهم تعاىل 

 تعاىل اهللا على كل من بلغ دين اهللا أي أمانُ  وسالمٌ  ،ة والرشادبالعلم والنور واهلداي

أمان اهللا عليه أن خيزيه أو أن يقول له يوم القيامة خسئت يا عبد السوء، و بصدق 

فالبد  ،اهللا تعاىل مبا وضع فيهم فيعينهم على ما طّوقوا به ميكرمهفالبد من أن 

ال أن تنتظر صاحبك حىت  ة،نسان أن يدعو هلم باخلري فهكذا األخوّ ى اإللع

، فال تنتظر فقره الشريف: حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه احلديثسقط، ففي ي

وال مرضه وال غضبه وال خطأه وال زلته ، فهذا أكرمكم اهللا نفاق وسوء طوية وكفر 
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   ﴿، بنعمة اهللا تعاىل وهي نعمة األخوة، فقد أّلف بني املؤمنني

  ﴾ ﴿         

           ﴾  64[سورة األنفال آية[، 

     ﴿ وجعل بينهم مودة ورمحة وجعل بينهم األخوة،

          

      ﴾  نعمة كربى من  فاألخوة  ]103[سورة آل عمران آية

، فال يكفرها اإلنسان أبدا، بعدما كنتم على شفا حفرة من النار، مباذا  اهللا

 باألخوةأنقذكم منها؟، 

 طريًقا له اهللاُ  سهَّل علًما فيه يلتمس طريًقا سلك من: "وقال  السارد:

 وإنَّ  يصنُع، بما رًضا العلمِ  لطالبِ  أجنحَتها لَتضعُ  المالئكةَ  وإنَّ  الجنِة، إلى

 الماِء، في الحيتانُ  حتى األرِض، في ومن السماواتِ  في َمن له لَيستغفرُ  العالمَ 

 79" ... الكواكبِ  سائرِ  على القمرِ  كفضلِ  بدِ العا على العالمِ  وفضلُ 

ألن العابد ال ينفع إال نفسه، فإن أكثر من الصالة ومن الذكر فقد نفع  البيان:

ى نفعه إىل غريه، وأما العامل فإنه خيبت ويطفئ البدع وحييي السنن نفسه وال يتعدّ 

ألن اهللا تعاىل  قائم بالدين، ملاذا؟،وهو ، فإنه إصبع أو يد من أيادي رسول اهللا 

 اِهللا أنفُعهم إلى الخلقِ  وأحبُّ  اِهللا، ِعيالُ  كلُّهم الخْلقُ "حيب نفع اخللق، 

، فاهللا تعاىل "81عياِله إلى أحسن اِهللا من إلى الخلقِ  وأحبُّ  ويف رواية 80لعياِلهِ 
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حيب من ينفع عياله، وأعظم النفع أن جيذبك من النار ويضعك يف طريق اجلنة، 

 ُحْمرُ  لكَ  يكونَ  أنْ  ِمن لكَ  خيرٌ  واحًدا رُجًال  بكَ  اهللاُ  يهديَ  َألنْ  واهللاِ : "قال 

حيب أن يفشى اخلري والربكات والسالم واألمن والطاعة بني   ، واهللا82"النـََّعمِ 

فضل العامل على العابد كفضل القمر الناس وال يرضى لعباده الكفر فمن هنا كان 

 ريه وله مجالالقمر منّور ينري لغ، فعلى سائر الكواكب

 ... األنبياءِ  ورثةُ  العلماءَ  وإنَّ  السارد:

أن يستضاء هبم ويرثون العلم الرباين الذي يدّلون به األمة إىل قيام  البيان:

 الساعة، والقمر يستضاء به كدليل

 فمن العلَم، ورَّثوا إنما درهًما، وال دينارًا يُورِّثوا لم األنبياءَ  وإنَّ ...  السارد:

 "وافرٍ  حظٍّ ب أخذ أخذه

يف الكتاب مخس أو عشر ولذا كان هذا جملس علم، فإن تذاكرنا  البيان:

كل هذه الصفات وتضع املالئكة أجنحتها لطالب العلم الذين   دقائق، ففي جملسنا

يأتون من بعيد حىت يعبدوا رهبم، وهذا أمر عظيم، ونسأل اهللا أن يعيننا ويعينكم 

 على طاعة اهللا. ا.ه
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لرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم بسم اهللا ا

 تسليما.

 م2013 أكتوبر 06 لـ املوافق هـ 1434 احلجة ذو 1 األحد يوم يف بورقيبة منزل زاوية

  �‹�‚=�§̂�‹_�∆=�îÿ̂�…�4=3= 

 

ُه رَأْت ُأمِّي ِحيَن َوَضَعْتِني َسَطَع ِمْنها نُوٌر أضاَءْت لَ (: قال  السارد:

 84)83ُقُصوُر ُبْصَرى

سطع منها نور  أي أّن أمنا آمنة رضي اهللا عنها حني ولدت النيب  البيان:

 رأت معه قصور ُبصرى

رَأْت ُأمِّي كأَنَُّه َخَرَج منها نُوٌر أضاَءْت ِمْنُه ُقُصوُر ( قال  السارد:

 85)الشَّامِ 

يها الفتح ، أي أنه فُتح علصلى اهللا عليه وسلموهذا حني مولده  البيان:

 األكرب بربكة والدته

 أَبَـــــــــــــــــاَن َمْولِـــــــــــــــــُدُه َعـــــــــــــــــْن ِطيـــــــــــــــــِب ُعْنُصـــــــــــــــــرِهِ 

  
ــــــــــــــــــَتمِ  ــــــــــــــــــُه َوُمْخَت ــــــــــــــــــَدٍئ ِمْن ــــــــــــــــــَب ُمْبَت ــــــــــــــــــا ِطي  َي

   
، وظهوره هو ظهور هي والدة جديدة لألكوان كلها بربكته  فوالدته 

وح جديد، وليس مثة ذرة من ذرات الوجود إال وعليها طابع احلقيقة احملمدية، هبا تر 
الشام ھي قصور مدینة بصرى في أرض الشام وھي القصور التي تعود للفترة الرومانیة بناھا الرومان وكانت من  قصور  83

 اروع وافخم المباني في ذلك الزمان ولھا شھرتھا وعظمتھا, حیث كانت بصرى عاصمة االمبراطوریة الرومانیة في سوریا
 عن أبي العجفاء .( ابن سعد )  84
 ( ابن سعد ) عن أبي أمامة .  85
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، وهو اخلليفة عن اهللا  ،وهبا تغدو وهبا َتفهم وهبا تقع كل جتليات األمساء اإلهلية

 إطالقا، فأينما كان اهللا   إهلا فالنيب هو خليفته، والقطب املكتوم   هو

 كذلك إطالقا  خليفة النيب 

 86)رْأُس الِحْكَمِة مخافُة اهللا تعالى(  قال السارد:

، وأن ، وأن يتقي اهللا  اهللاَ  أن خياف اإلنسانُ  فنهاية احلكمة البيان:

 يتقي الشر واملعاصي ويتجنبها، فذلك هو احلكيم، وأما غريه فال

يِن النَِّصيَحُة هللا َوِلِديِنِه َوِلَرُسوِلِه وِلِكتاِبِه وألَِئمَِّة ( قال  السارد: رَْأُس الدِّ

 87)الُمْسِلِميَن ولِْلُمْسِلِميَن عامَّةً 

استطاع أن ينصح فليفعل ومن مل يستطع فليسكت يكن خريا له،  من البيان:

لكي ال يشوش على غريه، وأما من كان يعرف كيفية النصيحة، وأن تكون النصيحة 

طيبة ويكون املقصود هبا وجه اهللا تعاىل، فتكون هللا تعاىل، فليفعلها فإنه يكون فيها 

 اخلري دائما

يِن الَورَعُ ( قال  السارد:  88)رَأُس الدِّ

فال خيلط اإلنسان، بل عليه أن جيتهد يف أن يكون دينه صافيا، فعليه باملال  البيان:

الذي يأكل ويشرب منه أن يكون حالال، وأن تكون معامالته صافية ال غش فيها، 

وأن يكون كالمه صافيا، وكيف يكون صافيا؟، بأن يكون ما يف قلبه كالذي على 

ِن والقلُب ال يوافُق ذلك، فيكشفه الناس، بل لسانه، فال ميلك أن يقوهلا باللسا

يكون كما ينبغي، فريتاح، وأما يف أمر ال ِعْلَم له به فيتورع حىت يسأل عنه، فال حيل 

 ورواه البیھقي في الشعب  أبو بكر في المكارم والقضاعي في الشھاب (عن ابن مسعود) )وابن الل( الترمذي )الحكیم(  86
 مولى النبي صلى ّهللا علیھ وآلھ وسلم عن ثوبان) براني في األوسططوال(سمویھ  87
 الكبن م  عن أنس) يعدالبن (  88
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هو جتنب كل األمور  89ملؤمن أن يقدم على أمر حىت يعلم حكم اهللا فيه، فالورع

نَـ  ،الَحَالُل بـَيٌِّن والحَرام بـَيِّنٌ (املشتبهات كلها،  ُهما أُُموٌر ُمْشَتِبهاٌت ال يـَْعَلُمها  َوبـَيـْ

، فريتاح 90)كِثيٌر ِمَن النَّاِس َفَمْن اتـََّقى الشُُّبهاِت فـََقد اْسَتْبرَأ ِلِعْرِضِه َوِديِنهِ 

اإلنسان بالسؤال وبتجنب املشتبهات، فال يأكل إال حالال نظيفا طيبا، وهكذا، 

، فيصري كتلة من النور، قليال فقليال، فقوُة نورانيَِّة ذاتِِه وروِحِه تستويل على جسِدهِ 

فإنه  ، فيصري كله ربانيا ونورانيا، وأما النيب حىت يرسخ، وحىت يثبت يف ذلك املقام

مل يغفل عن حضرة اهللا تعاىل طرفة عني، وال مال قلبه إىل غري اهللا حلظة واحدة، 

، وهذا ما مييزه فهذا مستحيل، فكان كله هللا باهللا يف اهللا مع اهللا يف كل حلظة وحني

 ومنه يستمد كل األنبياء والرسل والصحابة الكرام واألقطاب والعارفني، فكلهم ،

يستمدون من هذا التوجه، ومن هذه العبودية، ألنه ال يعرف غري اهللا تعاىل، فله 

هذا التوكل التام على اهللا تعاىل َمْيًال فال مييل إال إىل جانب اهللا تعاىل، وشوقا فال 

ال إىل اهللا تعاىل، واعتمادا فال يعتمد إال على اهللا تعاىل، يف كل األمور، يتشوق إ

، ال ]17[سورة النجم آية  ﴾     ﴿كاملة،  فمن هذا كانت عبوديته 

يف اإلسراء واملعراج وال يف كل حركة وسكون وال يف كل حلظة من حلظاته، فالعارفون 

ون النفوس على ، يربّ  أصحاب الشيخ سيدي أمحد التجاين  شيوخ الكّمالوال

اإلدبار عن نفسها وعن حوائجها وعن لوازمها وعن شهواهتا ويدفعو�ا دفعا إىل 

حضرة اهللا تعاىل، ألن نَفسا واحدا يتوجه فيه اإلنسان هبذه الكيفية ال تعدله 

تعدله العبادات الكربى، ولذا كان  األعمار الطوال، وال تعدله األذكار العظمى، وال

جلوسك بني يدي عارف قدر ما حتلب شاة خري لك من عبادة كذا وكذا من 
 راجع الملحق في الورع من اإلراءة 89
 ، ) عن النعمان بن بشیروالترمذي والنسائي وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم(  90
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، أي بغفلة، فوجودك بني يدي عارف يتنّفس فيك بأنفاس احلضرة 91السنوات

، وهذا هو املطلوب، اإلهلية وهو التجريد التام وهو أن تنظر إىل اهللا فقط، 

ا كان العارف يتنّفس فينا بأنفاس احلضرة اإلهلية، فلحظة ، ولذ فاملقصود هو اهللا

واحدة من صدق واستحضار للحق تعاىل كأنه تراه ال تز�ا عبادة السماوات وال 

األرضون وال األجيال وال الدنيا بأكملها بغفلة أي مبقام دون املشاهدة ودون املراقبة 

يتورع عن الورع، مث  ة، مثه أن يتورع اإلنسان عن الشبهودون املعاينة، ومن مجلت

يتورع عن ورع الورع، فيكون أورع وأورع، وأورع، وهكذا العارفون باهللا تعاىل كلهم ال 

 : ﴿ حد هلم يف أي مسألة فتجده يهرب منها إىل غريها اليت أعلى، كقوله

      ﴾ ﴿     

﴾ ﴿     ﴾ ﴿     

     ﴾ ﴿      

 ﴾ سألُت " :قالتأ�ا عائشة رضى اهللا عنها  أمنا عنف ،]62 إىل 58 [سورة املؤمنون آية

الخمَر أهُم الذين يشربوَن  ،رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا عليِه وسلََّم عن هذه اآليةِ 

ال يا ابنَة الصديِق! ولكنهم الذين يصوموَن ويصلون  :ويسرقوَن؟ قال

ويتصدقوَن وهم يخافون أن ال يقَبَل منهم أولئك الذين ُيسارعوَن في 

، فهم ]18[سورة الذاريات آية  ﴾   ﴿، فقوله تعاىل 92"الخيراتِ 

ينسبوا عمال واحدا إىل أنفسهم فال يقبل منهم، فكل من رأى نفسه يستغفرون أن 

أھل الثانیة ألنھ لنفوسھم ولجلوس بین یدي واحد منھم حلب شاة خیر من  اجتھادفنفس منھم على وجھ المعاینة خیر من : 1اإلراءة ج 91
ن نفسھم یتنفس فیك بسر الحضرة اإللھیة وخلواتھم ترشد إلى غیر هللا من طلب الثواب والمراتب وشتان من عبد خلوات أھل الثانیة أل

 باہلل ومن عبد لھ وشتان من عبد ہلل ممن عبد لنفسھ فسبحان المتفضل علیھم بسیّد الخالئق مرشدا وكان لھم كافال
 أم المؤمنین عائشة أخرجھ ابن ماجھ في سننھ والحكیم الترمذي في جامعھ عن 92
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فال يقبل منه العمل، فهو مل ير ربه يف ذلك العمل، فيسمى ذلك العمل معلوال، 

وقس عليه، فيستغفرون من نسبة العمل إىل أنفسهم ومن رؤية أنفسهم، فلتحقيق 

من وراءه جتريد حىت يفىن يف هذا األمر جتد العارف باهللا تعاىل يف جتريد وراء جتريد و 

أن أغفل عن اهللا حلظة واحدة،   الذات، فإذا قال أستغفر اهللا أي أستغفر اهللا

، وأما إن اعتمد على غري اهللا تعاىل، فحني يفيق من  أي أن أنظر إىل غري اهللا

 غفلته فإنه ميوت وحيي، فعند العارفني هذا االعتماد على غري اهللا تعاىل من الكفر

رَأُس الَعْقِل بْعَد اِإليماِن باهللا التََّحبُُّب إلى النَّاِس واْصِطناُع ( قال  د:السار 

 93)الَخْير إلى ُكلِّ بٍَر وفاِجرٍ 

التحبب والتودد إىل الناس مع اخللق احلسن مع صفاء القلب وجتنب  البيان:

الغضب بسرعة مع الغل، ألن غضبه وكأنه والعياذ باهللا هو غضب من اهللا تعاىل 

ح اإلنسان نفسه وال عليه ال فهو الفّعال ملا يريد، وال يكون أمر إال بإذن اهللا، فلريُ 

يف العمل وال يف الرزق وال يف الدنيا وال يف مراتب اآلخرة فكل شيء مقسوم وكلٌّ له 

نصيبه، فتعب اإلنسان ال طائل منه، فمن مل يتعلم حمبة اخللق فهو مل يتعلم شيئا، 

يفيض على كل اخللق من احملبة كيف لم كيف حيب اخللق، و فعلى اإلنسان أن يتع

الربانية برا وفاجرا، فال عليك فيه واصطنع املعروف، وكن من أهل املعروف وأهل 

فاصنع املعروف يف أهله ، وال عليك أأكل عندك كافر أو مؤمن،  سنة رسول اهللا

للناس نصف ، واصطناع املعروف يكون مع كل بر وفاجر، فالتودد ويف غري أهله

العقل، وهذا ليس من النفاق كما قال بعضهم يوم اجلمعة حني قرأنا هذا احلديث 

بذاته، فهذا ليس من النفاق، ومن مل يفهم هذا فقد بقي مع نظرة علمية حبتة 

 أمیر المؤمنین  ) عن علي طسبراني في المعجم األوطال(  93
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للحديث، أي من منظور صنعة العلم، ولكن الرتبية أمر آخر، كما هو حال 

منه أن يوصيين، قال: ال تغضب  ، فحني طلبت  شيوخنا كسيدي احلاج القمار

أحدا، وال تعادي أحدا، وال جتعل العداوة بينك وبني الناس، وال ترتك مكانا 

للشيطان أن يدخل منه إىل قلب ابن آدم، فابن آدم يغضب ألبسط األشياء، فرمبا 

تنوي اخلري وتقول كلمة، فال تدري كيف ينويها هو ويفهمها ويعتقد أ�ا صحيحة 

هما كان الشخص، أًخا أو أبًا، فحىت شيخك قد تغضب منه، فيغضب منك، م

 وهذا من فعل الشيطان، فليأخذ اإلنسان حذره

قال ، 94)رَأُس الَعْقِل بـَْعَد اِإليماِن باهللا التـََّوُدُد إلى النَّاسِ (: قال السارد: 

: ) ْيِن التـََّودُُّد إلى النَّاِس واْصِطناُع الَخي ِر إلى ُكلِّ بٍَر رَأُس الَعْقِل بـَْعَد الدِّ

رَأُس الَعْقل بـَْعَد اِإليمان باهللا التـََّودُُّد إلى الّناِس وأْهُل التـََّوُدِد في ( ، 95)وفاِجرٍ 

نْيا َلُهمْ   َدرََجٌة في الجنَِّة وَمْن كاَنْت َلُه في الَجنَِّة َدرََجٌة فـَُهَو في الَجنَّةِ  الدُّ

ان غضوبا غشوما، بل على فاملقصود من التودد أن ال يكون اإلنس البيان:

قال رجٌل لرسوِل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم ُدلَّني اإلنسان أن يكون لينا هينا، "

على عمٍل يُدِخلُني الجنََّة قال رسوُل اِهللا صلَّى اُهللا عليه وسلَّم ال تغَضْب ولك 

دخول ك قلبك أن يتحرك بالغضب ولك اجلنة، فانظروا مبا ارتبط ، فأمسِ 96"الجنَّةُ 

اجلنة، برتك الغضب، فعلى اإلنسان أن ال يكون لعبة يف يد إبليس حيركها كيف 

يشاء، وإال فإنه ال يتأّتى منه شيء، كأن تكون أفكارك هدامة، فذاك من إبليس، 

فيجعلك تغضب من أخيك املؤمن، وذلك حني يوسوس لك يف قلبك، فال 

 ب ) عن أبي ھریرةقي في الشعھوالبی( البزار  94
 ) عن علي .البیھقي في الشعب (  95
 9837الصفحة أو الرقم:  -المصدر: الجامع الصغیر  - وي: أبو الدرداء المحدث: السیوطيالرا 96
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ر ليست لك وإمنا هي تسمعه، فاعترب نفسك حتدث إنسانا مثلك، فتلك اخلواط

خسئت، يا سفيه، يا كاذب،  :إلبليس، فكلما حدثك مبثل هذه اخلواطر فقل له

وأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم بسم اهللا الرمحان الرحيم وال حول وال قوة إال باهللا 

العلي العظيم، وعليه فعلى اإلنسان أن يكون دائم التودد للناس مهما كان منهم، 

 صغارا وكبارا

 َوِنْصُف الِعْلِم ُحْسُن الَمْسأَلِة واالْقتصاُد في الَمِعيَشِة ِنْصُف الَعْيشِ  سارد:ال

 تـَْبقى ِنْصُف النـََّفَقةِ 

فكلما مسعت بعضهم يتحدث عن غالء املعيشة فاعلم أن كل هذا ال  البيان:

م كيف تتحكم يف فتعلّ ، االْقتصاُد في الَمِعيَشِة ِنْصُف الَعْيشِ معىن له، 

ك، فعوض أن تتناول املشروبات الغازية كل يوم فاجعلها مرة يف األسبوع، مصاريف

األيام األخرى يف جيبك، وعوض أن تتناول  واعلم أنك ادخرت مثن مشروباتِ 

اللحوم كل يوم فاجعلها مرتني يف األسبوع، وملن مل يقدر فليجعلها مرة يف األسبوع، 

على شراء نصفها، أو ثلثها،  يعود نفسهلفمن اللحوم ومن تعود على شراء كمية 

فتكون بذلك قد ملكت أمرك بيدك وانتهى األمر، أو عليك بالقديد وما أدراك ما 

تـَْبقى ِنْصُف  االْقتصاُد في الَمِعيَشِة ِنْصُف الَعْيشِ القديد، فمصاريفك بيدك، 

، فها  فاملراد منه أن تّدخر نصف النفقة، مباذا؟، بربكة اتباعك لرسول اهللا، النـََّفَقةِ 

قد أوصاك، فعليك باتباعه، فهذه جتارة من أكرب التجارة، وهذا ليس شحا، بل هو 

، لن يضرك يف شيء، حسن تصرف، فما يضريك لو تناولت رطال من اللحم فقط

ألنك أنقصت من تناول مرطبات احملالت يف الشوارع، وليس من  ولن ميوت أحد

ه كثري من التكلف، فال بأس الضروري أن تشرتي كل شيء ومرة واحدة، فهذا في
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خرج اإلنسان ما عنده من ثياب قدمية مث بعشاء خفيف يرتاح اإلنسان بعده، وليُ 

األمُر أسرُع ِمن يفكر يف شراء اجلديد، فاجتنبوا الكثرة يف مثل هذه األمور، فـــ

بع بعضنا البعض وخنلق ألنفسنا أمورا ال تلزمنا، تستهلك أموالنا ، فرتانا نتّ 97ذلك

ف لنا احلرية وكثرة املشاكل، وكثرة الشغل وعدم السعادة، ملاذا؟، ألن اإلنسان وختل

أدركها مع التعب فإنه يصري تعيسا، فيكون قد إن ألزم نفسه أشياء إن مل يدركها أو 

سدُدوا " اإلنسان من هذا األمر، قِ فِ اشرتى التعاسة لنفسه، ونسي األصل، فليُ 

، نسأل اهللا الفهم الصحيح، 99"وا وَيسِّروا وال تُعسِّروابشِّروا وال تُنفِّر ، "98"وقارِبُوا

فهي كما قلنا جتارة  ، تـَْبقى ِنْصُف النـََّفَقةِ  االْقتصاُد في الَمِعيَشِة ِنْصُف الَعْيشِ 

 كبرية فبنصف نفقتك تستطيع أن تفتح دكانا

 َخلِّطٍ َورَْكَعتاِن ِمْن رَُجٍل َورٍِع أْفَضُل ِمْن أْلِف رَْكَعٍة ِمْن مُ  السارد:

ووضوؤه صحيح وصالته صحيحة  تعاىل واملراد به أن يكون خملصا هللا البيان:

، وأن يكون مستحضرا حضرة اهللا تعاىل، فال كذلك  ودينه صحيح وركوعه وسجوده

يدخل يف احلرام ويتجنبه، ويأكل حالال ويتكلم حالال وميشي حالال، فركعتان أو 

مجيع الناس، وال تساويه ألف ركعة من فلنقل نـََفٌس واحد منه ال تساويه صلوات 

 رجل خملط

 وما َتمَّ ِديُن ِإْنساٍن َقطُّ َحتَّى يَِتمَّ َعْقُلهُ  السارد:

فعلى اإلنسان أن يتحلى بالعقل فيزن كالمه وال يغضب ويتصرف   البيان:

ا لنا فقال: مرَّ بي النَّبيُّ ص 97 ؟ قُْلُت: ُخصٌّ لنا نُصلُِحھ فقال: األمُر أسرُع ِمن ما ھذا یا عبَد هللاِ لَّى هللاُ علیھ وسلَّم وأنا وأُمِّي نُصلُِح ُخّصً
 2997الصفحة أو الرقم:  -الراوي: عبد هللا بن عمرو المصدر: صحیح ابن حبان  ذلك

الصفحة أو الرقم:  -المصدر: الجامع الصغیر  -الطبراني في المعجم الكبیر وأخرجھ عبدهللا بن عمرو المحدث: السیوطيالراوي:  98
4687 

 1732الصفحة أو الرقم:  -المصدر: صحیح مسلم  - عري عبدهللا بن قیس المحدث: مسلمالراوي: أبو موسى األش 99
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كاألكابر ويقيس ويأخذ حذره، ويسري رويًدا رويدا، فبذلك يكون عقله قد اكتمل 

 وأما إن كان خفيف العقل فاألمر صعبفيكتمل دينه، 

 والدُّعاُء يـَُردُّ اَألْمرَ  السارد:

َأْكِثْر من الدعاِء فإن الدعاَء يـَُردُّ القضاَء أي يرد القضاء املربم، " البيان:

َرمَ مالُ  ، فادعوا ربكم ليال و�ارا واسألوه كل خري، فإن اهللا تعاىل يبّدل األمور 100"بـْ

وإجابته قريبة، وخاصة من احملسنني، املكثرين   من حيث ال نعلم، فخريه كثري

[سورة األعراف آية  ﴾ ،﴿      من الصالة على رسول اهللا

54[ ،﴿         ﴾  سورة األعراف آية]

ظهر التضرع ويظهر ، فإن الدعاء أمر عظيم وخاصة يف هذه السنة، فإن الدعاء يُ ]55

الذل إىل اهللا تعاىل ويظهر عبوديتنا، وخاصة يف األوقات اليت حيس فيها اإلنسان 
باحلضور، فإياك أن يأتيك احلضور مع احلق تعاىل مث تنعس وتنام، أو تنشغل 

األكل مثال، بل إذا جاءك احلضور فاستغرق يف دعاء اهللا تعاىل، وعّمم الدعاء ب

جلميع املسلمني، فكل مسلم مأمور بالدعاء جلميع املسلمني األموات منهم 

واألحياء، والذين سيأتون إىل يوم القيامة، فنحن كلنا ذات واحدة، وروح واحدة 

فال عقل له، بل عليه أن وجسد واحد، فمن ينشغل ببعض األشخاص دون البعض 

ينشغل باجلميع، واجلميع ينشغل باجلميع وهكذا، فتتضاعف األمور، فليس من 

الشيوخ الكّمال يف هذه األمة من يدعو لواحد يف هذه األمة أو يدعو ألصحابه 

فقط، فال يتأتى منه شيء، فمن كان له عقل فإنه دائما ما يدعو لألمة كاملة، من 

دعاء املؤمن أمر عظيم، وخاصة فقراء الشيخ سيدي أمحد  األزل إىل األبد، ألن

 1390جامع الصغیر الصفحة أو الرقم: في الثواب المصدر: ال ابن حبانأبو الشیخ أخرجھ  وي: أنس بن مالك المحدث: السیوطيالرا 100
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يهتم   فإن هلم خصوصية، فاحذروا من نسيان حقوق األمة، فالنيب  التجاين

 ألمر هذه األمة كلها جمملة

َوَصَدَقُة السِّرِّ ُتْطِفىُء َغَضَب الرَّبِّ َوَصَدَقُة الَعالنَِيِة َتِقي ِميَتَة  السارد:

َمْعُروف إلى النَّاِس َتِقي صاِحَبها َمصارَع السُّوِء اآلفاِت السُّوِء وصنائع ال

 والَهَلكاتِ 

فاصنع املعروف للناس وأعن وتصدق واهد واعط وخفف على الناس  البيان:

األمر النفساين واملرض النفساين والقلق واحلرية، من وطأة هذا الزمان وتعبه حىت 

ومالك وجهدك وصحتك فخفف على الناس بعلمك وسرك وتصريفك وواليتك 

صنائع الَمْعُروف إلى ووقتك وأوالدك وأصحابك، فاصنع املعروف مبا قدرت عليه، 

عافانا وعافاكم اهللا، ، النَّاِس َتِقي صاِحَبها َمصارَع السُّوِء اآلفاِت والَهَلكاتِ 

)، اَألْهَواِل َواآلفَاتِ  َنا ِبَها ِمْن َجِميعِ جِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َصَالًة تـُنَ (

اللهم احفظنا، فانظروا ما تفعل صنائع املعروف واخلري، وصدقة السر تطفئ غضب 

الرب، وصدقة العالنية تقي ميتة السوء، فافعل وال تقل فعلت كذا وكذا، فإنك إمنا 

تفعله لنفسك، فإن شئت أن تقدم لنفسك فافعل وإن شئت أال تقدم اخلري لنفسك 

إمنا تتصدق لنفسك وتعني الناس لنفسك، وامحد اهللا أن وجدت ، ف101فال تفعل

من يقبل أن يأخذ منك، فيأيت يوم تفيض فيه اخلريات فال جتد من تتصدق عليه، 

 فهذا كله من غفلة األنا

101  ﴿                

 ﴾ 109رة آیة [سورة البق[ 
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نْيا ُهْم أْهُل الَمْعُروِف في اآلِخَرِة والُعْرُف  السارد: وأْهُل الَمْعُروف في الدُّ

َقِطُع ِفيما بـَْينَ  َقِطُع فيما بـَْيَن اهللا َوبـَْيَن َمِن افتَـَعَلهُ  يـَنـْ  102)النَّاِس وال يـَنـْ

البيان: املراد بالُعرف هنا هو املعروف، فينقطع املعروف بني الناس بالنسيان، 

ولكن املعروف الذي بينك وبني اهللا ال ينقطع، فاهللا ال ينسى، وكله ُمدّون 

واآلفات واملهلكات خيرج حينها  ، فإن فعلت خريا، فحني يأتيك اهلالك103وُمسّجل

ال ختفى عليه خافية، فُيخرج لك شيئا   املعروف الذي بينك وبني ربك، فاهللا

من صنائع املعروف الذي فعلته، فتكون دائما فائزا، ولذلك فعلى اإلنسان أن يسّبق 

ما دام باستطاعته ذلك، وأما إن سبقت معروفا مع العبد فعليك أن تنساه ألنه 

ولو أطعمته السنوات الطوال، فال تنتظر منه أن ينظر إىل ذلك املعروف سينساك، 

وذلك اخلري، فتلك طبيعة البشر، فكل من واّدك على غرض انقطعت موّدته بوصوله 
إىل غرضه، وكل من واّدك على أمر انقلبت موّدته بغضا وكراهية إذا قضى ذلك 

الكثرية، فعلى اإلنسان أن ال األمر، فهذه القوانني معروفة وجتدون فيها األحاديث 

مث علمت منه   ، فذلك يدوم، وأما من وادك لغري اهللاتعاىل يواّد أحدا إال هللا

ذلك فاتركه حلاله فال يأتيك منه شيء، واملهم أن توّده أنت هللا تعاىل، وأما هو فقد 
واّدك لغري اهللا ولغرض يف نفسه فال شأن لك به ألن دينه ضعيف فدعك منه، 

 راءة احلديث جممال حىت ال نكون قد قطّعناه، وخنتم بهونعيد ق

رَأُس الَعْقل بـَْعَد اِإليمان باهللا التـََّودُُّد إلى النّاِس وأْهُل ": قال السارد: 

نْيا َلُهمْ  َدرََجٌة في الجنَِّة وَمْن كاَنْت َلُه في الَجنَِّة َدرََجٌة فـَُهَو في  التـََّوُدِد في الدُّ

الِعْلِم ُحْسُن الَمْسأَلِة واالْقتصاُد في الَمِعيَشِة ِنْصُف الَعْيِش تـَْبقى  الَجنَِّة َوِنْصفُ 
 ) عن أنس .والبیھقي في الشعب ( الشیرازي في األلقاب  102
 ) سورة طـھ52{قَاَل ِعْلُمھَا ِعنَد َربِّي فِي ِكتَاٍب الَّ یَِضلُّ َربِّي َوَال یَنَسى} ( 103
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ِنْصُف النـََّفَقِة َورَْكَعتاِن ِمْن رَُجٍل َورٍِع أْفَضُل ِمْن أْلِف رَْكَعٍة ِمْن ُمَخلٍِّط وما َتمَّ ِديُن 

َوَصَدَقُة السِّرِّ ُتْطِفىُء َغَضَب الرَّبِّ ِإْنساٍن َقطُّ َحتَّى يَِتمَّ َعْقُلُه والدُّعاُء يـَُردُّ اَألْمَر 

َوَصَدَقُة الَعالنَِيِة تَِقي ِميَتَة السُّوِء وصنائع الَمْعُروف إلى النَّاِس تَِقي صاِحَبها 

نْيا ُهْم أْهُل الَمْعُروِف  َمصارَع السُّوِء اآلفاِت والَهَلكاِت وأْهُل الَمْعُروف في الدُّ

َقِطُع فيما بـَْيَن اهللا َوبـَْيَن َمِن في اآلِخَرِة والُعْرُف يـَنْـ  َقِطُع ِفيما بـَْيَن النَّاِس وال يـَنـْ

 ، 104"افتَـَعَلهُ 

الَفاِتِح ِلَما ُأْغِلَق َوالَخاِتِم ِلَما َسَبَق  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمَّدٍ " البيان:

يِم َوَعَلى آِلِه َحقَّ َقْدرِِه نَاِصِر الَحقِّ بِالَحقِّ َوالَهاِدي ِإَلى ِصَراِطَك اُلمْسَتقِ 

يَع  َوِمْقَدارِِه الَعِظيمِ  يِع اَألْهَواِل َواآلفَاِت َوتـَْقِضي لََنا هِبَا مجَِ َصَالًة تـُْنِجيَنا هِبَا ِمْن مجَِ

يِع السَّيِّئاِت َوتـَْرفـَُعَنا هِبَا ِعْنَدَك َأْعَلى الدََّرَجاتِ اْحلَاَجاِت َوتُ  َوتـُبَـلِّغَُنا  َطهِّرُنَا هِبَا ِمْن مجَِ

َراِت ِيف اْحلََياِة َوبـَْعَد اْلَمَماتِ  يِع اْخلَيـْ  .105"هِبَا أَْقَصى اْلَغايَاِت ِمْن مجَِ

 

 

 

 
 ) عن أنسوالبیھقي في الشعب ( الشیرازي في األلقاب  104
)، المؤرخ األدیب عبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري، 284(ص/ ذكرھا صاحب كتاب "نزھة المجالس ومنتخب النفائس"  105

ھـ) أورده في كتابھ " الفجر المنیر " 734ھـ)، والشیخ عمر بن علي بن سالم الفاكھاني النحوي الفقیھ المالكي (ت 894المتوفى سنة (ت 
ي البحر، قال : وقامت علینا ریح تسمى: "أخبرني الشیخ الصالح موسى الضریر رحمھ هللا تعالى أنھ ركب ف ) فقال :32-31(ص/

لم األقالبیة، قلَّ َمن ینجو منھا ِمن الغرق، وضج الناس خوفاً من الغرق، قال: فغلبتني عیناي فنمت، فرأیت النبي صلى هللا علیھ وآلھ وس
ا بھا من جمیع األھوال وھو یقول: قل ألھل المركب یقولون ألف مرة: اللھم صل على سیدنا محمد، وعلى آل سیدنا، صالة تنجین

واآلفات، وتقضي لنا بھا جمیع الحاجات، وتطھرنا بھا من جمیع السیئات، وترفعنا بھا عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بھا أقصى الغایات 
فرج عنا. قال : فاستیقظت، وأعلمت أھل المركب بالرؤیا، فصلینا بھا نحو ثالثمائة مرة؛ ف. من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات

 ھذا أو قریب منھ، صلى هللا علیھ وسلم" انتھى.
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م2014 فيفري 15لــ املوافق هـ 1435 الثاين ربيع 16 يوم السبت يف القصرين

  �‹�‚=�§̂�‹_�∆=�îÿ̂�…�4=4= 

 

 )106أْكِثُروا ِمْن قـَْوِل ال ِإَلَه إالَّ اهللا ؛َجدُِّدوا ِإيماَنُكمْ ( قال  السارد:

هو جيدد ف(ال إله إال اهللا) أو (اهللا اهللا)  أي جددوا إميانكم بكثرة ذكر البيان:

 اإلميان

 )108البَـْيِت َظْهٌر لَِبْطنٍ  ِمنَّا أْهلَ  107َجرِيُر بُن َعبِد اهللا( قال  السارد:

 )109جزاُء الغَِنيِّ ِمَن الَفِقيِر النَِّصيَحة والدُّعاءُ ( : قال و 

زاء الذي يعطيه الفقري للغين يكون بالنصيحة وبالدعاء له اجلأي أن  البيان:

باخلري وهذا إن أعطاه الغين، ولكن بصفة عامة الغين ال يعطي، فقليل من األغنياء 

كي يعطي للفقراء، ولكن الكثري الُكثُر ينزلون يف مهوات حب املال، من يفتح قلبه ل

فيقسو القلب ويزداد شحا وال يقدر على أن يتحدى نفسه، فال يقدر على إنفاق 

  ﴿قليل من كثري، مع أنه يعلم أن سيأيت يوم ويرحل دون ذلك املال، 

          ﴾  20[سورة املزمل آية[ ،

 عن أبي ھریرة ي المستدرك مكوالحا دحمأل  106
 راجع الملحق التكمیلي في ترجمة ھذا الصحابي  107
 عن علي ي في الكاملعدوالبن  راني في المعجم الكبیرطبلل 108
 عن أم حكیم راني في الكبیرطبال لىعوابي یابن سعد  109
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، وأنت ؟فما هو العارض الذي يعرتضك من الداخل فيجعلك ال تستطيع أن تعني

تعني نفسك وتفعل ذلك لنفسك، وتقدم ذلك لنفسك كي جتده إمنا يف احلقيقة 

هو مرض من مجلة األمراض الباطنية إمنا العارض؟، ، فما هو هذا  عند اهللا

والعياذ باهللا تعاىل من الشح وقسوة القلب وكثرة الضحك وطول األمل وعدم ذكر 

هاذم اللذات أال وهو املوت، وعدم االعتبار مبن سبق قبلنا، وعدم االعتبار بكالم 

ا ندعي قراءته ، مع أننا ندعي حمبته، وعدم االهتداء بالقرآن، مع أننرسول اهللا 

بالليل والنهار وباألسحار، ولكن ما عليه املدار هو األفعال، فاملرء على أفعاله ال 

بالنسبة ملا  ليت تدل هل أنك صادق أو غري صادقعلى أقواله، فأفعالك هي ا

فرمبا تقول، ونيتك هي اليت تربهن هل أنك صادق أو غري صادق مع اهللا تعاىل، 

وبذلك بطل عملك، وما معىن بطل؟، ال يقبله اهللا  الرياء،تقول وتفعل ونيتك 

ألن اهللا غين، فليأخذ اإلنسان حذره، فالفقراء هلم   تعاىل، فال مزية لك على اهللا

وهلم مكانة عند اهللا تعاىل يوم القيامة، ويدخلون اجلنة قبل األغنياء بنصف  110دولة

الشمس دانية  كم يكون الوقت عندما تكون يوم: مخسمائة عام، ويعلم اهللا 

من رؤوس العباد، وتلك أدىن مرتبة بالنسبة هلم والبقية تأيت إن شاء اهللا، فاملال 

 طالبُ  يشبعانِ  ال منهومانِ "صعب يف الدنيا صعب يف اآلخرة، فهو يقسي القلب، 

، فطالب الدنيا أو طالب املال لو كان له �ر من ذهب أو 111"دنيا وطالبُ  علٍم،

 ﴾   ﴿ن ماذا سيفعل هبما؟، فضة لطلب �را آخر، ولك

 وما تضرر الفقراء إال باألغنياء، ]21[سورة يوسف آية 

َجَزى اهللا األْنصاَر َعنَّا َخْيرًا وال ِسيَّما َعبد اهللا بِن َعْمِرو ( قال  السارد:
 عن الُحَسْیِن عن عليٍّ یة األولیاء حلأبو نعیم في   تخریج السیوطي) وا ِعْنَد الفُقَراِء أیادَي فإِنَّ لَھُْم َدْولَةً یَْوَم القِیَاَمِة تَِّخذُ ( ا 110

 9116: الرقم أو الصفحة - الصغیر الجامع: المصدر - السیوطي: المحدث مالك بن وأنس عباس بن عبدهللا: الراوي  111
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ْنَكُبوَت َعنَّا َخْيرًا فِإنَّها َجَزى اهللا العَ ( قال  )113ْبِن ُعبادة وَسْعد 112بِن َحرامٍ 

َجَعَل اهللا الرَّْحَمَة ماَئَة ُجْزٍء فأْمَسَك َعْنَدُه (  قال  )114َنَسَجْت َعَليَّ في الغارِ 

واِحدًا َفِمْن َذِلَك الُجْزِء تـََتراَحُم  وأنـَْزَل في اَألْرِض جزءً  ءً ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن ُجزْ 

 قال و  )115حاِفَرها عن َوَلِدها َخْشَيَة أْن ُتِصيَبهُ  الَخْلُق َحتَّى تـَْرَفَع الَفَرسُ 

َجَعَل اهللا اَألِهلَّة َمواِقيَت ِللنَّاِس َفُصوُموا ِلُرؤيَِتِه وأْفِطُروا ِلرؤيَِتِه فِإْن غمَّ عليكم (

 )116فـَُعدُّوا ثالثِيَن يـَْوماً 

ُجعلت مواقيَت أي ُجعلت حلساب زمن وأوقات العبادات من أي  البيان:

فجر وشروق مشس وصالة صبح وظهر وزوال وأن يكون ظل كل شيء مثله  طلوع

وغروب الشمس وغياب الشفق األمحر وظهور هالل شهر رمضان وظهور هالل 

 شوال فيكون فيه العيد.

إذا تَثاَءَب أَحدُُكْم فـَْليَـُردَُّه ما اْسَتطاَع فإنَّ أَحدَُكْم ( وباملناسبة فقد قال 

فـَْلَيَضْع َيَدُه على فيه فإنَّ ( ، ويف رواية)117ُه الشَّْيطانُ ا َضِحَك ِمنْ إذا قال هَ 

فـَْلَيَضْع َيَدُه على فيه وال يـَْعِو ويف رواية أخرى ( )118الشَّيطاَن َيْدُخُل َمَع التَّثاؤبِ 

 ).119فإنَّ الشَّْيطاَن َيْضَحُك ِمْنهُ 

ا وأما بالنسبة لألهلة فهي كما قلنا مواقيت للحساب ومل جتعل حىت يرجم هب

الغيب، فإذا وجدت بضع ورقات صفراء يف كتاب قدمي فال تظنّن أنك وقعت على  

 ي الملحق التكمیليانظر ترجمتھ ف  112
 ابن عبد هللا  ) عن جابرم في المستدرك على الصحیحین كوالحا ان في صحیحھحبفي مسنده وابن  لىعألبي ی(  113
 الصدیق ) عن أبي بكردوس فروالدیلمي في مسند الأبو سعد السمان في مسلسالتھ  ( 114

 ) عن أبي ھریرة البخاري ومسلم(  115
 ن عمر) عن اب م في المستدرككللحا(  116
 ( البخاري ) عن أبي ھریرة 117
 ) عن أبي سعید اووددوأبي  والبخاري ومسلم دحمأل(  118
 ھ ) عن أبي ھریرةابن ماج(  119
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كنز، فالعلم له حد حيده، فحىت علم الرؤى عند ابن سريين قد جتاوزه الزمن 

وانتهى، فال داعي ألن تبحث يف مثل تلك األوراق الصفراء وتدخل يف احلسابات 

جمتمعات؟، جيب أن يكون لديها  واألهّلة والنجوم، فكيف ستقوم أمة تريد أن تبين

 العقل مع اإلحساس بالرمحة والشفقة.
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م2014 فيفري 15لــ املوافق هـ 1435 الثاين ربيع 16 يوم السبت يف القصرين

 

  �Ô�ƒ _�›�r=�Ô�ÕÎ�¿�Èÿ̂= 

 

يف طبقة معينة من الصوت، وكان  مجاعةً  أثناء الذكرِ  ذا كان البعضُ إ البيان:

البعض يف طبقة أخرى خمتلفة، فإنه يقع التشويش، ويقع كذلك الضرر، ألن 

التخليط يف كل شيء يكون مضرا، ففي األكل والشرب مضر، ويف النعاس مضر، 

ئُِلوا الُعَلماَء جاِلُسوا الكَبراَء وسا( ويف الصحبة كذلك يكون مضرا، فقد قال 

، فكذلك ختليط األصوات يف الوظيفة يكون فيه الضرر، )120وخاِلطُوا الحَكماءَ 

وكأنه ضرب بالسيف، فكلمة (ال إله إال اهللا) حنارب   أل�ا جهاد يف سبيل اهللا

هبا مجيع أهل الكفر أينما كانوا وفيها رد عليهم بأنه ال إله إال اهللا، أي ال فاعل إال 

عّز إال اهللا، وال حمّرك وال مسّكن وال موجود إال اهللا، وال دين إال دين اهللا اهللا، وال م

ِذْكُر ، ويف اإلفادة األمحدية: قال الشيخ سيدي أمحد التجاين "121وهو اإلسالم

 ) عن أبي جحیفة راني في المعجم الكبیرطبال( تخریج السیوطي  120
121 ﴿     ﴾  19[سورة آل عمران آیة[  ﴿             

 ﴾  84[سورة آل عمران آیة[  
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 : ﴿      الَصفِّ َأْفَضُل ِمَن اِإلْنِفَراِد ِلَقْوِلِه 

     ﴾ وسببه أ�م كانوا ميتنعون 122"]4[سورة الصف آية ،

حيّضهم عليه ويرّغبهم فيه ملا فيه من  من الدخول يف احللقة يوم اجلمعة وكان 

، 123"َوَأيُّ ِقَتالٍ : "خ حمّبة اهللا تعاىل لفاعله، ويف اإلفادة األمحديّة أيضا قال الشي

، 124"َأَما فَاَتَك ِمَن الَخْيرِ لرجل حضر ذكر اجلمعة ومل يدخل احللقة: " وقال 

أي شيء هذا وأي شيء هذا؟، ال إله إال اهللا، ال إله إال اهللا، فهناك من يقرأها مع 

عدم احلزم يف نطقها، وهناك من يقرأها بكثري من اإلسراع يف نطق خمارج احلروف، 

�ا أصحبت "ال ْياله إال اهللا"، وكله خطأ، فكما ُتكتب ال إله إال اهللا مستقيمة فكأ

 مِ وْ يَـ  اءُ عَ دُ  اءِ عَ الدُّ  لُ ضَ فْ أَ وكما تُعتقد مستقيمة فيجب أن تُقرأ مستقيمة أيضا، "

 يكَ رِ شَ  الَ  هُ دَ حْ وَ  اهللاُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  ي: الَ لِ بْ قَـ  نْ مِ  ونَ يُّ بِ النَّ ا وَ نَ أَ  تُ لْ ا قُـ مَ  لُ ضَ فْ أَ وَ  ةَ فَ رَ عَ 

ا نَ ي أَ نِّ إِ "  :قال اهللا  ، ال إله إال اهللا ال تعدهلا السماوات وال األرضون،125"هُ لَ 

 نْ مِ  نَ مِ ي أَ نِ صْ حِ  لَ خَ دَ  ي ومنْ نِ صْ حِ  خلَ دَ  وحيدِ التَّ ي بِ لِ  رَّ قَـ أَ  نْ مَ ا فَ نَ أَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  اهللاُ 

 ال إلهَ ": يقول اهللا قال:   حدثين جربيل: قال رسول اهللا  ، 126"يابِ ذَ عَ 

 الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  لِ هْ ى أَ لَ عَ  ليسَ " وقال  ،127"يابِ ذَ عَ  نَ مِ أَ  هٌ لَ خَ دَ  نْ مَ ي فَ نِ صْ حِ  اهللاُ  إالَّ 

 عندَ  مْ إليهِ  ني أنظرُ أَ كَ   شورِ في النُّ  والَ  بورِ في القُ  والَ  تِ وْ ي المَ فِ  شةٌ حْ وَ  اهللاُ 

ا نَّ عَ  بَ هَ الذي أذْ  هللاِ  {الحمدُ   :نَ يقولو  رابِ من التُّ  مْ ءوسهُ رُ  ونَ ضُ ينفُ  ةِ الصيحَ 

 ھـ. 1350. طبعة مطبعة الصدق. مصر 36. الصفحة 83رقم  األحمدیة اإلفادة   122
 ھـ. 1350. طبعة مطبعة الصدق. مصر 71. الصفحة 247رقم  األحمدیة اإلفادة  123
 ھـ. 1350. طبعة مطبعة الصدق. مصر 26. الصفحة 38رقم  األحمدیة اإلفادة  124
 مالك عن طلحة بن عبید بن كریز مرسال.تخریج السیوطي   125
 ي تاریخھ وأبو نعیم عن علي أیضاً ه خبر الحاكم فعن علي أمیر المؤمنین ونحوفي األلقاب الشیرازي تخریج السیوطي  126
 ابن عساكر في تاریخھ عن علي أمیر المؤمنینتخریج السیوطي   127
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 اهللاِ  سولُ ي رَ وأنِّ  اهللاُ  إالَّ  إلهَ  الَ  أنْ  دُ هَ شْ يَ  أحدٍ  نْ ا مِ مِ ": وقال ، 128"}نَ زَ الحَ 

بشفاعتي  اسِ النَّ  أسعدُ ": وقال ، 129"على النارِ  اهللاُ  هُ مَ رَّ حَ  إالَّ  هِ لبِ ا من قَ صدقً 

، إىل آخر ما 130"هِ قلبِ  ا منْ صً لِ خْ ا مُ صً خالِ : ال إله إال اهللا قالَ  نْ مَ  ةِ يامَ القِ  يومَ 

جاء يف هذه الكلمة املشرَّفة واملشرِّفة ملن قرأها، وهي ال إله إال اهللا، وهلا كل هذه 

الصفات وهلا هذه املعاين وهي تفتح باب اجلنة ومن قال ال إله إال اهللا يأخذ مكانه 

ديس، مث بعد هذا يقوهلا من اجلنة مث يغرسه باألعمال الصاحلات من التسبيح والتق

اإلنسان على سبيل العادة!!!، هذا ال جيوز، فكل وظيفة هي أمر جديد وعمر 

جديد ونَفس جديد وحياة جديدة، ففي كل وظيفة َتدخل يف عامل جديد، وتدخل 

هبا يف خري جديد، وَتدخل هبا يف بركات جديدة، وَتدخل هبا يف معرفة جديدة، 

نسان من الغفلة، ألن الغفلة جتر معها الفتور، والفتور وحتيا هبا جديدة، فليحذر اإل

هو الضعف والتثاقل والتكاسل عن الطاعة، ويف ذلك ضرر كبري بالدين، حىت يصري 

الفقري يذكر ربه وهو يتثاءب، مث يتململ يف مكانه، فهذا ال جيوز، وإذا نظرت إىل 

إله إال اهللا"، بل فكره وجهه جتده يف غاية التعب، فهو حينها ال يكون مع كلمة "ال 
شارد وهو يف تعب ويف دهشة، وإمنا يذكر فقط ألن قوة ربانية قهرته، ألنه لو مل 

يذكر هللك، واهلالك يكون من ترك العهود، فليحذر اإلنسان من هذا، فإن الوظيفة 

ليس هناك ما هو أعلى منها، فعليكم بصيغة القراءة يف الوظيفة كما هي يف زاوية 

، واجتهدوا كي تسمعوها وتقرؤوا وظيفتكم مثلها وال تبتعدوا عنها، باب اخلضراء

فحبات جوهرة الكمال تقرأ مرتابطة ببعضها البعض، قاله سيدي احلاج حممد 

 وكذا في األوسط عن ابن عمر بن الخطابراني في المعجم الكبیر طبتخریج السیوطي ال 128
 عن أنس والبخاري ومسلم دحمتخریج السیوطي أ  129
 ھریرة عن أبي اريختخریج السیوطي الب 130
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 اإلخوان وأحباب الشيخ فالقمار، رضي اهللا عنه وأرضاه، لكن يف بعض الزوايا، 

يعا، كانوا ميططو�ا على ، نسأل اهللا اهلناء لنا وهلم وأن حيفظنا مجبعض الزوايايف 

حسب البلد وعلى حسب ما اعتادوا عليه، فيأخذون فيها نفسا، ويقسمو�ا أجزاء، 

قرأ مرتابطة ببعضها بل قال: تُ  ،جيوزال هذا  ولكن عند سيدي احلاج القمار 

، وتكون سريعة سرعًة تعطي النشاط 131البعض، فتكون حمموزة وخري العبادة أمحزها

وال تفريط، وكذلك صالة الفاتح ملا أغلق، وال إله إال اهللا، فال ولكن بدون إفراط 

منها أي حرف، أي ال تنقص منها حرف اهلاء يف اآلخر، وال حرف اهلمزة  تـُْنِقصْ 

وأرضاه،  يف وسط اجلملة، وال تنقص املدود، فهذا هو العلم الذي حيبه الشيخ 

اليدين عند انتهاء الوظيفة،  وها هو أصل العلوم، فالبد من الرتكيز فيه، وكذلك رفع

، فالبد أن تكون اليدان فأعجز الناس وأخبل الناس من ال يقدر على دعاء اهللا 

مضمومتان لبعضهما البعض ومرفوعتان إىل السماء، وقد كان سيدي حممد القمار 

  ما بينهما، فتكونان مضمومتان وكأ�ما  ىإذا رفع يديه للدعاء فإنك ال تر

: لو ُوضع لك شيء ويداك متباعدتان لسقط أرضا، ال شيء واحد، وقد ق

فهذا ال جيوز، فالسنة النبوية الشريفة يف مجع اليدين والدعاء ال بظهر األكف بل 

عند الطلب، وأما أن جتعل يديك  ببطنهما مع رفع الدين والتذلل إىل اهللا 

ان إذا مل يقدر متباعدتني ومرتاخيتني فذلك سوء أدب كبري مع اهللا تعاىل، فإن اإلنس

على أن يطلب ربه فلن يقدر على أي شيء آخر، فالدعاء جيب أن يكون فيه مهة 

، فالبد من وقوة، ألنك طالٌب ملوالك، وهذه وظيفة وذكر وعبادة للموىل 

النشاط فيه، فعلى اإلنسان أن ال يسمح للفتور أن يدخله، فإن اإلنسان إن دخله 

 - المحدث: الزرقاني،  123الصفحة أو الرقم:  -المصدر: األسرار المرفوعة  - المحدث: مال علي قاري" أفضُل العباداِت أحمُزھا" 131
 124الصفحة أو الرقم:  -المصدر: مختصر المقاصد 
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 ومع رسول اهللا  م يف ذاته ونفسه ومع أشياخهالفتور فعليه أن يسارع وجيدد اهلم

  ومع اهللا تعاىل، وجيدد دينه ويقوي نفسه وجيتهد، ومباذا يقوي نفسه على

الطاعة؟، بالنوافل، ومن أعظم النوافل اليت تعني املريد على الثبات يف طريق اهللا 

نسان إىل تعاىل هي كثرة الصالة على رسول اهللا بصالة الفاتح ملا أغلق، فلينظر اإل

نفسه، فإن مل يكن له مائة من صالة الفاتح ملا أغلق صباحا ومائة أخرى مساء، أو 

ثالث مائة صباحا وثالث مائة مساء، أو ألف صباحا وألف مساء، فإن مل يكن 

على هذا النحو فليعلم اإلنسان أنه ينقصه شيء، فلو كنت تعمل أو تكتب أو 

عاىل، وقلبك مع اهللا، وإال فإنك ستفشل، تتحرك، فاجعل لسانك رطبا بذكر اهللا ت

فالبد للوظيفة أن تكون حمموزة وأن تكونوا كالفرسان البيض نورا على نور، فال 

تسمحوا إلبليس أن يقرب وظيفتكم، فتصري وظيفة غري حمموزة، فهذه زاوية وأي 

زاوية، واحلمد هللا تعاىل، وفيها رجال وأي رجال، وفيها نساء وأي نساء، وقد 

كم اهللا تعاىل االعتقادات العالية، وقد أعطاكم اهللا تعاىل البصرية النافذة، وقد أعطا 

أعطاكم اهللا تعاىل احملبة الصادقة، وقد أعطاكم اهللا تعاىل ثباتا على املبدأ وأّوُلكم 

وآخرُكم على قلب رجل واحد، على قلب نَفس واحد، فكلكم على نَفس واحد، 

اصة جدا عند الشيخ رضي اهللا عنه وأرضاه، وعند وهذه ال تُعطى إال ملن له حمبة خ

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإال فإن اإلنسان يبقى مذبذبا، فافرحوا وانشطوا، 

وزيدوا يف األجماد، فذلك هو ما يُفرِّح، ففرِّحوا بعضكم البعض، وأفرحونا معكم، 

 الوظيفة هبذه ، فكلما ذكرمتوأفرحوا الشيخ رضي اهللا عنه، وأفرحوا رسول اهللا 

النية وهذه القوة إال وُيِشعُّ نوٌر اُهللا وحَدُه يعلم أين يسري ذلك النور وإىل أين يصل 

وكم حيي من األنفاس وكم حيي من األناس، فُيغرس يف أناس جدد، ويف أطفال 
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جدد، وهكذا تتعاقب األجيال، فهذه أمانة يف أعناقكم، وكل وظيفة هي أمانة، 

وكل حبة من ال إله إال اهللا إمنا هي أمانة، فهذا هو العهد  وكل صالة هي أمانة،

وامليثاق، ونسأل اهللا أن حيفظنا، مث نقرأ سورة يس ترمحا وهدية لروح أمنا أمي مجيلة 

وأرضاه ونفعنا به آمني، فهناك من حضر  زوجة شيخنا سيدي احلاج القمار 

رمت الزوايا، فهذا أقل ما اجلنازة ومن بعث بالتعازي باهلاتف، واحلمد هللا أنكم عم
يقال وهذا أقل ما يكون من الوفاء، لشيخنا سيدي احلاج القمار رضي اهللا عنه 

وأرضاه، ولزوجته الراحلة أمي مجيلة، اليت قضت عمرها ختدم الفقراء فتطهو وتطعم 

وباب بيتها مفتوح للفقراء، والناس تأكل وتشرب الشاي وتتعلم العلم وتصلي على 

يف بيتها، فكانت تلك خدمة عظيمة، وقد رحلت اآلن للدار اآلخرة  رسول اهللا 

فرحة ناشطة مقبولة، وعالية املقام وهللا احلمد سًنا وطريقة وشرفا وانتماء للقطب 

، وكانت آخر وصاياها، وقد كنُت وأنا العبُد الرباين الشيخ سيدي احلاج القمار 

ة، فرأيت وأنا العبد الضعيف  الضعيُف معها يف آخر أيامها، فكانت توصي باجلماع

هو الذي يتجلى فيها، فال أكذبكم القول  كأن الشيخ سيدي احلاج القمار 

فأقول: كأنه يتجلى فيها، وهذا بكل وضوح، وكلكم تعلمون هذا، ويصري معكم يف  

كل يوم، فكانت توصي باجلماعة وبالثبات على األمر األّول، وعلى التماسك على 

، ألنكم ما دمتم مستمسكني الشيخ سيدي احلاج القمار  اليد األوىل، وهي يد

هبذه اليد فال ختافوا، فحذوا حذركم دائما وعليكم بالتواصل فالتواصل مث التواصل، 

واجلماعة واحملبة وزيارة بعضنا البعض، وكذلك زيارة وحمبة والدعاء باخلري جلميع أهل 

يبة مع حسن القبول والتبسم سيدي احلاج القمار رضي اهللا عنه، وأقله الكلمة الط

ومراعاة مقامهم، وهذا من الوفاء، فيجب على اإلنسان أن ينتبه هلذه األمور 
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       ﴿البسيطة يف ظاهرها والعظيمة عند اهللا تعاىل، 

  ﴾  فعليكم مبحبتهم والتحبب إليهم واحرتامهم وتعظيمهم، ]21رى آية [سورة الشو ،

فليسوا يف  وإن تسألوا اهللا هلم فإن خزائن اهللا مآلى وفضله ال ينتهي، وحاشاهم 

حاجة أحد فكل منهم يف عمله وداره ويف خري، ولكن تبقى املودة، فإذا جاءك 

يأيت اإلنسان خري من  معك، وأما أن  منهم خري فاحرتمهم وكن معهم يكن اهللا

مكان مث ال يقّدر قيمة ذلك اخلري فإنه ال يربح، وأوله الوالدين، فمن ال يفعل اخلري 

مع والديه فإنه ال يربح، ملاذا؟، ألنه جاءه اخلري على أيديهم، فلم يوف بذلك 

، أل�ما كانا سببا يف وجوده، ]23[سورة اإلسراء آية  ﴾  ﴿العهد أال وهو 

ى اإلنسان أ�ما كانا سببا يف وجوده أصال، فَيِشحُّ بتبسم أو مبودة أو هبدية سفين

على والديه، فلوالمها ملا كان موجودا، فال َأَكَل وال َشِرَب وال َنَظَر وال متتع، فإياك 

لى هذا األمر، أن تنسى تلك اليد اليت ُمدت إليك باخلري، ألن اهللا تعاىل رقيب ع

فالوفاء إمنا هو وفاء هللا تعاىل، فال نطيل ونقرأ وفاء وحمبة وتربكا ودعاء هلا ولنا باخلري 

ونسأل اهللا أن يوفقنا ويثبتنا على القول الثابت يف الدنيا ويف اآلخرة جباه سيد 

الوجود صلى اهللا عليه وسلم وأن جيعل القلوب صافية وِحمّبة ومتحابّة ومتقاربة جباه 

 . وجباه الشيخ  سيد الوجود
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بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليما.

 م2014 فيفري 25لــ املوافق هـ 1435 الثاين ربيع 26 يف  132جربة جزيرة

  _�ÿ�d=�Ó�É�È�›�ÿ̂=Ï�Ã=�f�à �—�ÿ̂= 

 
على سيدنا حممد وعلى آله بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا  السارد:

يف كتابه   وصحبه وسلم تسليما، قال سندنا سيدي احلاج األحسن البعقيلي
      ﴿قال تعاىل : 411اجلزء األول صفحة  133اإلراءة

   ﴾  َمْعرَِفُة آِل "َوقَاَل َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: ، ]21[سورة الشورى آیة
ُمَحمٍَّد بـََراَءٌة ِمَن النَّاِر، َوُحبُّ آِل ُمَحمٍَّد َجَواٌز َعَلى الصَِّراِط، َواْلواليَُة آلِل 

ال يدخل قلب رجل اإلميان حىت حيبهم  : . وقال134"ُمَحمٍَّد َأَماٌن ِمَن اْلَعَذابِ 
َمَثُل َأْهِل بـَْيِتي َكَسِفيَنِة نُوٍح، َمْن رَِكبَـَها َنَجا َوَمْن َتَخلََّف " : قالو  ،هللا ولرسوله

 هُ بَّ كَ أَ  الَّ إِ  تِ يْ البَـ  لَ هْ أَ  دٌ حَ ا أَ نَ بُـ ضِ غْ يُـ  الَ  هِ دِ يَ ي بِ سِ فْ ي نَـ والذِ " : . وقال135"كَ لَ هَ 
: . وقال"من أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا" :. وقال"ارِ ي النَّ فِ  اهللاُ 
من مات على حب آل محمد مات " :. وقال136"اهللاُ  هُ انَ هَ ا أَ شً يْ رَ قُـ  انَ هَ أَ  نْ مَ "

مغفورا له أال من مات على حب آل محمد مات تائبا أال من مات على حب 
ره آل محمد مات مؤمنا مستكمل اإليمان ومن مات على حب آل محمد بشّ 

ي جزیرة جربة تكون بمواصفات الزوایا في بدایة السھرة ومباشرة بعد قراءة الوظیفة تحدث سیدي الحاج الحبیب عن إنشاء زاویة ف  132
 الكبرى من التنظیم وتدریس العلم واحتواء أعداد كبیرة من الفقراء وفي نھایة ھذه السھرة وبعد صالة العشاء مباشرة رفع یدیھ الكریمتین

المتوجھین إلیك بتمام وكمال التوجھ  بالدعاء وكان دعاء عجیبا لعل أبرز ما فیھ أن قال مما ھو معناه: اللھم كثّر في ھذه الزاویِة الفقراءَ 
 وكثّر اللھم الفقراء فیھا بسرعة البرق الخاطف. وهللا أعلم.

 م2012الطبعة الثانیة بتونس  133
 ِد َرِضَي هللاُ َعْنھُ ) َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن األَْسوَ 249(الحدیث  )بَْحِر اْلفََوائِِد اْلُمَسمَّى بَِمَعانِي األَْخیَارِ (أبُو بَْكٍر اْلَكالبَاِذيُّ فِي  134
 تخریج السیوطي: الحاكم في المستدرك على الصحیحین عن أبي ذر الغفاري 135
 في المناقب وكذا الطبراني وأبو یعلى والبزار كلھم عن عثمان مكوالحا دحمأل تخریج السیوطي 136
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ى حب آل محمد يزف ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير أال ومن مات عل
إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها أال ومن مات على حب آل 
محمد فتح اهللا إلى قبره بابا إلى الجنة أال ومن مات على حب آل محمد 
جعل اهللا قبره قرار مالئكة الرحمة أال ومن مات على حب آل محمد مات 

جاء يوم القيامة على السّنة و الجماعة أال ومن مات على بغض آل محمد 
مكتوب بين عينيه آيس من رحمة اهللا أال ومن مات على بغض آل محمد لم 

 "يرح رائحة الجنة
يبغضهم، واملراد منه أن على اإلنسان أن حيبهم ويعّظمهم وحيرتمهم وال  البيان:

، ومن ال يصرب ونفسه قوية وصعبة املراس فال فمن صرب ملعامالهتم فهو ذاك
  ﴿فيحبهم من بعيد وال يعاشرهم، فهذه هي القاعدة،  يعاشرهم وجيانبهم،

       ﴾  فقد كذب من ]21[سورة الشورى آیة ،
وهو يكره أو يبغض واحدا من آل بيته األشراف الطيبني  ادعى حمبة الرسول 

وهو يكره واحدا من املؤمنني،  ألطهار، وكذب كذلك من ادعى حمبة الرسول ا
، ففيه اخلاصة وهم أهل بيته األشراف ومن تنّسل منهم 137"يٍّ قِ تَ  لُّ كُ   دٍ مَّ حَ مُ  آلُ "

: كلهم كسيدنا احلسن  إىل يوم القيامة، وقد قال فيهم سيدي حممد القمار
م مجيع املسلمني، ومجيع األتقياء، ، وفيه أهل بيته العامة وه وسيدنا احلسني

فكل إنسان نظر فيهم خريا ونوى فيهم خريا فال يرى منهم إال خريا، فلحذر 
 اإلنسان، فهذا خطر

 وجيب عليك جتنب مجيع ما �ى اهللا عنه كالزور والكذب والغيبة السارد:
 بصفة �ائية فإنه حرام، فتضعه كله جيب عليك جتنب مجيع ما �ى اهللا البيان:

أمامك مث تشطبه وتقول: لن أعود لفعل ذلك أبدا، مرة واحدة، وِعْقًدا واحدا، 

 عن أنسوالحاكم في تاریخھ والبیھقي  وكذا في الصغیر وكذا ابن الل وتمام والعقیلي  طسبراني في األوطتخریج السیوطي ال 137
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وانتهى املوضوع، كالغيبة والنميمة والتكرب وحب اَلمْحَمِد وحب الرياسة وحب 
الظهور وحب الدنيا بقلبك، فتقطع كل ذلك مجلة وتفصيال وانتهى األمر، وترتاح 

 بعدها، فيأتيك سر الطريقة
 ،َأَال أُنـَبُِّئُكْم بَِأْكَبِر اْلَكَبائِرِ " :َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َرسوُل اِهللا قَاَل السارد: 

ْشَراُك بِاللَِّه َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َوَجَلَس وََكاَن  :قَالَ  ،بـََلى يَا َرُسوَل اللَّهِ  :انَ َقل اْإلِ
 .138"زَاَل يَُكرِّرَُها َحتَّى قـُْلَنا لَْيَتُه َسَكتَ ُمتَِّكًئا فـََقاَل َأَال َوقـَْوُل الزُّوِر قَاَل َفَما 

 يف معىن  وأما يف عقوق الوالدين، فقال الشيخ سيدي حممد القمار البيان:

أن يطلب : ُأفٍّ ، فمثال ]23[سورة اإلسراء آية  ﴾      ﴿ اآلية

تعب اآلن فلنرتك ذلك إىل ما بعد مك الشيء فتقول: إين منك والدك أو والدت

       ﴿تعاىل قال:  فاهللا، ُأفٍّ حني، فتلك هي 

           

        ﴾  ﴿    

        ﴾ فقد جتد ، ]24و 23 [سورة اإلسراء آية

اإلنسان حتدثه أمه وهو ال حيدثها فيعتقد دون أن يشعر أن كالمها ال معىن له، 

يف مساعها إضاعة  أن مهمتها يف احلياة انتهت، وأنوأ�ا امرأة تقدم هبا السن، و 

، وقد يظن كذلك أن لوقته، فاإلنسان مل يقل كل هذا، ولكن لسان حاله يقول هذا

األمر الذي يشتغل به يكون أرفع وأهم من تلك املرأة الطاعنة يف السن، وقد جيبها 

تسويفا هلا دون جمرد النظر يف وجهها، وهذا من أكرب الكبائر، وال ينتبه اإلنسان 

ألنه قد احتقر أمه، وهو ال يشعر، ولكن سواء شعر بذلك أو مل يشعر فعليه  هلذا، 

ُ َعْنھُ  باب ما قیل في شھادة الزور»  كتاب الشھادات» البخاري  138 ْحَمِن ْبِن أَبِي بَْكَرةَ َعْن أَبِیِھ َرِضَي هللاَّ  َعْن َعْبِد الرَّ
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سؤوليته، فاألمور ال تسري على حنو ما يريد هو، فالبد على اإلنسان أن يتحّمل م

 مَّ ثُ  اكَ بَ أَ  مَّ ثُ  كَ مَّ أُ  مَّ ثُ  كَ مَّ أُ  مَّ ثُ  كَ مَّ أُ أن ينتبه أقصى ما ميكن من األم وخاصة األم، "

دخل عليه، وذلك  ، فمن دخلت عليه أمه فكأن النيب 139"بَ رَ قْـ األَ فَ  بَ رَ قْـ األَ 

عليه أشد االحرتام هلا وخاصة إن كانت فقرية الشيخ ليفهم نور األم، فوجب 

، فيكون هلا عليك حق األم وهلا عليك كذلك حق أ�ا  سيدي أمحد التجاين

، فيحرتمها ويعظمها كأكرب ولية يف الدنيا، وليأخذ حذره يف  فقرية الشيخ

بعضها التعامل معها وليتنّبه لقلبه، وليسمع ملا تقوله، فسيجد نفسه قد خلط األمور 

ببعض ليال و�ارا وسيجد أن كالمها كله والية حرفا حبرف وأ�ا واصلة إىل حضرة 

اهللا تعاىل، ولكن الغفلة هي اليت متنع اإلنسان، فتجده يعيش يف عامل من الغفلة فال 

يدرك أن اخلري عن ميينه ومشاله وفوقه وحتته ووراءه وأمامه وهو يف غفلته، نسأل اهللا 

 أن حيفظنا

  مث قرأ اتٍ رَّ مَ  ثَ الَ ثَ  اهللاِ بِ  اكَ رَ شْ اإلِ  ورِ الزُّ  ةُ ادَ هَ شَ  تْ لَ دَ عَ " : وقال السارد:
﴿        ﴾  28[سورة الحج آیة[ 

اإلنسان، ومها مرتبة عظيمة من البيان: فالوالدان ينفعان أو يضران، فليحذر 
 مراتب احلق سبحانه، نسأل اهللا أن حيفظنا.

 

 
 

 ة.عن أبي ھریر ھوابن ماجعن معاویة بن حیدة  مكوالحا رمذيتوال اووددوأبو  دحمتخریج السیوطي أ 139
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 والخليفة والمقدم المربي في يشترط االملحق األول: م

 

 مث: "139قال صاحب اإلراءة يف اجلزء األول طبعة درب غلف صفحة 

 األمحدية اإلبراهيمية األصلية الطريقة يف واخلليفة واملقدم املريب يف يشرتط ما افهم

 حسا عدته بكمال وقلده حلته كمال الشيخ ألبسه من فاخلليفة التجانية، احملمدية

 ما فيه فيشرتط. غري ال أثره بعض تابع وغريه احلقيقة على له الصاحب وهو ومعىن

 ذهاب مثال فرض لو حبيث والكسيب اللدين العلم كمال من الشيخ يف يشرتط

 حبرف حرفا نفسه عندية من ميليها أن باهللا هطوق يف لكان ومحاهلا اإلسالمية كتب

 وعلى ورموزها وتصرحياهتا الشريعة تلوحيات على ماهيته اشتملت حبيث مبعىن معىن

 مجيع وعلى لغتهم يف أذواقهم وأسرار أهلها وإشارات والعجمية العربية حقائق حبور

 كيفية على امحاهل وهم الشرائع أركان عن ورواية ودراية وذوقا فتحا املنزلة الكتب

 وحكمها العامل جزئيات يفصل أن على باهللا واقتدر العوام معشر نعرف ما خرق

 العامل تفاوت املقتضية احلقية العالية الباطنية واألمساء كل عند املتعارفة وأمسائها

 منه فضال الوجود به اهللا فتح يوم من وسلم عليه اهللا صلى مراتبه حوصلته يف ومجع

 من وأمهاته آبائه وترائب وأصالب وعيون وجباه جبني يف وانتقاله وأطواره وإنعاما

 بطون من له �اية ال فيما أنواره فروع إىل السالم عيه آدم الطاهر أصله وجد يوم

 عليه اهللا صلى أمه بطن يف وسلم عليه اهللا صلى تراكيبه مجيع فيها وأدرج اآلخرة

 ويف الذر عامل يف عليه نزل ما ومجيع به ظهر وما عليه ظهر وما عنها ورضي وسلم

  كل جتليات ومجيع أنفاسه ومجيع وطفوليته رضاعه أنفاس عامل ويف األرواح عامل
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 عبادته بكيفيات وأحاط مماته وبعد وكهال طفولته خواطره ومجيع أنفاسه من نفس

 عموما اخللق به خاطب وما به أجيب وما ربه من طلب وما به يراد وما ونوما يقظة

 ذاته أسارير يتميز حىت قلبه يف صفائه ياقوتة وألقيت به أجابوه ماو  وخصوصا

 الكرميني املخرجني من أنواره معدن ودائرة وبطنه وأنفه فمه ترتيب وكيفية وشعراهتا

 جلده مجيع وشعرات علومه حساب وعلى دررمها وحسن نظامهما كيفية وعلى

 واحد نفس يف ذلك عمجي له يرتاءى حبيث وسلم عليه اهللا صلى الشريف النعيم

 وصبغا وخرقة ومهة وسكوتا ومهسا وإشارة إفتاء هنالك ما مجيع إفشاء على وقدر

 اقتضته ما مجيع ويعلم وإفشاء وكتما وأكال وشربا وإلقاء وكيفية وإفاضة وتعليما

 نبوية بسياسة مشلهم مجع وكيفية أطباعهم ويعلم ولغة وإغارة إصالحا الوجود ماهية

 به ويقصده به يصرح واحد لفظ يف هنالك ما جبميع اإلشارة فيةكي تغيب ال حبيث

 . ا.هـواليته وسر بربكته معناه به خاطبه من كل ويفهم كون وكل علم وكل لغة كل

 :الصفحات للمزيد راجع املصدر السابق 

 املقدم من الوارث اخلليفة متييز 139 

 الطريقة كمال من اليفرين أمحد بن احلسني احلاج سيدنا األكرب اخلليفة مدارك بعض بيان  140
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 140ترجمة األسود العنسيالملحق الثاني: في 

 

املعروف باسم "األسود"  المذحجي عبهلة بن كعب بن غوث العنسي

 النيب حممد كان سيدا على مذحج وبعض قبائل اليمن وقاتل عامل "و"ذي اخلمار

 بن جبل امعاذ   حساءاإلو  وحضرموت وجنران صنعاء واستوىل على .

 همل يذكر يف أي من كتب السرية أنأنه رغم  وصفت حركته بأول ردة يف اإلسالمو 

قال ف ،دخالء على اليمن كالفرس املسلمنيالعنسي والة وقد اعترب  .أسلم مث أرتد

أيها المتوردون علينا، أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا، "  لعمال النيب حممد

 "ه (يقصد الزكاة)، وأنتم على ما أنتم عليهجمعتم فنحن أولى ب وأمسكوا ما

إلقناع أتباعه ويغطي وجهه  السحر تشري الروايات أنه كان مشعوذا يستعملو 

إال أن  امللكخبار يسمى بخبمار فال يرى منه شيئا وكان له "شيطان" يأتيه باأل

اإلله اليمين ) ذو مساوي( "دعاءه نبوة من "ذي السماءامصادر أخرى تشري إىل 

 هحل أمر ستفا مث الذي كان يزين أمساء ملوك اليمن القدمي "رمحن" وأعاد اسم القدمي

الطربي يف أورد ف كتابا إىل املسلمني يف اليمن يأمرهم بقتال العنسي  فكتب النيب 

 السََّماءِ  ِمنَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيَّ  اْلَخبَـرُ  أََتى: "قَالَ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ تارخيه 

َلةَ   رَُجلٌ  قـَتَـَلهُ  اْلَبارَِحَة، اْلَعْنِسيُّ  قُِتلَ : "فـََقالَ  ا،لِيَُبشَِّرنَ  اْلَعْنِسيُّ  ِفيَها قُِتلَ  الَِّتي اللَّيـْ

ُروُز،: قَالَ  َوَمْن؟: ِقيلَ  ،"ُمَبارَكينَ  بـَْيتٍ  َأْهلِ  ِمنْ  ُمَباَركٌ  ُروزُ  فَازَ  فـَيـْ  ."فـَيـْ

البن األثیر وموسوعة أعالم  الكامل في التاریخو لبالذريلفتوح البلدان راجع السیرة النبویة البن كثیر وتاریخ الخلفاء للسیوطي و  140
 الزركلي
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 141الملحق الثالث: في ترجمة مسيلمة الكذاب

وا كان أحد الذين ادع  مسلمة بن حبيب الحنفي ويعرف بمسيلمة الكذاب

 ويشريولد باليمامة يف وسط اجلزيرة العربية وقد .  النبوة يف زمن النيب حممد

أنه ولد قبل وقيل (تاريخ اخللفاء للسيوطي) إىل أنه ولد قبل عام الفيل بوقت طويل 

 .املطلب والد النيب  مولد عبد اهللا بن عبد

بين ن من و بايع املسلموحني عاش مسيلمة يف كنف الكنيسة منذ طفولته، 

كما أشرك موسى   ةأريد أن يشركني محمد معه في النبو «، قال:  احممد حنيفة

، فأمسك عرجونًا صغريًا من األرض وقال فسمعه الرسول ». ه هاروناخأ

، فخرج "لك هسألتني هذا العرجون ما أعطيت النواهللا يا مسيلمة " ملسيلمة:

أخرى وأرسل  ةحاول مر و  ، بل بقي على النصرانية.مسيلمة ومل يبايع الرسول 

أوتيت  يمن مسيلمة رسول اهللا إلى محمد رسول اهللا: آال إن«رسالة جاء فيها: 

، فرد »يظلمون األرض ولي نصفها ولكن قريشًا قومٌ األمر معك فلك نصف 

من محمد رسول اهللا إلى مسيلمة «برسالة جاء فيها:  عليه الرسول حممد 

﴿ِإنَّ اْألَْرَض ِللَِّه يُورِثـَُها َمْن ، ما بعدالكذاب، السالم على من أتبع الهدى، أ

 »َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن﴾

، ولكن قواته هزمت  بكر ثار مسيلمة على اخلليفة أيب النيب بعد وفاة و 

يف معركة   وقُتل مسيلمة من قبل وحشي بن حرب  من قبل خالد بن الوليد

لسيوطي.ائة عام حبسب ايالدية وكان عمره قد تعدى املم 633اليمامة عام 
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  البجلي اهللا عبد بن : في ترجمة جريررابعالملحق ال

 

 السنة من رمضان يف وقومه أسلم جليل صحايب البجلي اهللا عبد بن جرير

 بكتب ذكرهم ورد شريف حديث 300 عن يزيد ما عنه وروي للهجرة، العاشرة

 اخلليل إبراهيم بن إمساعيل نسل من جابر بن اهللا دعب بن وجرير. التسعة الصحاح

 شاعر وهو الصورة حسن اجلمال بديع القامة طويل جرير كان. السالم عليه

 .ذراع نعله أن من حنبل بن أمحد مسند يف ورد ملا اجلثة ضخم وكان وخطيب

 وصل حينما أنه روي وقد هـ 9 سنة من رمضان شهر يف كان: إسالمه

 املسجد يف أصحابه بني جالساً  والسالم الصالة عليه الرسول كان املنورة املدينة

 فكان" ملك مسحة وجهه على رجل الباب هذا من عليكم يدخل: "هلم فقال

 .البجلي جرير هو الباب ذلك من الداخل

 وقال" قومه سيد وهو. األمة هذه يوسف جرير: "اخلطاب بن عمر عنه قال

 "تالبي آل منا جرير:" طالب أيب بن علي

 أمرياً  كان: "يلي ما الصغري اجلامع شرح القدير فيض يف املناوي در و وأ

 ونصب والسنن الفرائض وعلمهم الدين أحكام ألهلها وشرع عمر قبل من هبمدان

 هـ.ا" أذرع ستة طوله وكان القادسية فتح يف عظيم أثر له وكان هبا، وأعقب قبلتهم

 ه 54 سنة ويقال هـ 51 سنة يف توىف
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  عبد اهللا بن عمرو بن حرام: في ترجمة خامسلاالملحق 

 األنصاري السلمي أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة شهد بدرا واستشهد يوم أحد.

ملا قتل أيب يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي وجعل أصحاب  :عن جابرف

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهوين وهو ال ينهاين وجعلت عميت تبكيه 

ئكة تظلله بأجنحتها تبكيه أو ال تبكيه ما زالت املاللنيب صلى اهللا عليه وسلم (ا

قال ابن . هو وعمرو بن اجلموح يف كفن واحد قال مالك: كفن. )حىت رفعتموه

قالوا وكان عبد اهللا أول من قتل يوم أحد وكان أمحر أصلع ليس بالطويل  :سعد

سيل فحفر السيل عنهما وعليهما وكان عمرو بن اجلموح طويال فدفنا معا عند ال

منرة وقد أصاب عبد اهللا جرح يف وجهه فيده على جرحه فأميطت يده فانبعث الدم 

فردت فسكن الدم قال جابر فرأيت أيب يف حفرته كأنه نائم وما تغري من حاله 
. شيء وبني ذلك ست وأربعون سنة فحّوال إىل مكان آخر وأخرجوا رطابا يتثنون

ل أيب أرجو أن أكون يف أول من يصاب غدا فأوصيك ببنايت خريا قا قال: عن جابر

] بعد دهفأصيب فدفنته مع آخر فلم تدعين نفسي حىت استخرجته [ودفنته وح

وقال ابن املديين . ستة أشهر فإذا األرض مل تأكل منه شيئا إال بعض شحمه أذنه

يل رسول اهللا حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا طلحة بن خراش مسع جابرا يقول قال 

صلى اهللا عليه وسلم ( أال أخربك أن اهللا كلم أباك كفاحا فقال يا عبدي سلين 

أعطك قال أسألك أن تردين إىل الدنيا فأقتل فيك ثانيا فقال إنه قد سبق مين أ�م 

إليها ال يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي فأنزل اهللا { وال حتسنب الذين قتلوا يف 

 ] 169بل أحياء عند رهبم يرزقون } [آل عمران  سبيل اهللا أمواتا
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  سعد بن عبادةس: في ترجمة سادالالملحق 

 

سيد احلزرج، له أحاديث يسرية وهي عشرون هو  :قال يف سري أعالم النبالء

 باملكرر. مات قبل أوان الرواية. 

 .قال البخاري يف تارخيه: إنه شهد بدرا

صلى اهللا عليه وسلم مع علي ولواء  عن ابن عباس قال كان لواء رسول اهللاو 

 األنصار مع سعد بن عبادة

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب املرأة ويصدقها ويشرط هلا  وروي

يرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا سعد (صحفة سعد تدور معي إذا درت إليك) فكان 

 عليه وسلم بصحفة كل ليلة
 لح الفعال إال باملالوكان سعد يقول اللهم ارزقين ماال فال تص

عن ابن سريين كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إىل أهله بثمانني من أهل 

 .الصفة يعشيهم
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