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 مقدمة المؤلف

�سم الله و�ه أستعین، وهو نعم المعین، وصلى الله على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم 

 وعلى آله حق قدره ومقداره العظ�م. لما سبق ناصر الحق �الحق والهادي إلى صراطك المستق�م

 أصف�اءه �أنواره السن�ة، واصطفاهم �حضرته القدس�ة، وتّوجهم بتاج العزّ  الذي خّص الحمد لله 

ضا والقبول، �عد أن خلع علیهم خلع محبته األزل�ة، وأمّدهم في �ساط �رمه �ما ال �ح�ط �ه والرّ 

ه دن�ة فجعلهم في أقوالهم �أفعالهم مسّددین، ونّصبهم في مقام الدعوة إل�الوهم من مدد علومه اللّ 

الم على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الة والسّ والّص . مرشدین ولدینه مجّددین

الم�عوث إلى الّثقلین �خیر رسالة، لیهدیهم سواء السبیل و�نقذهم من ظلمة الجهالة وعلى آله 

 ین.وحماة الدّ  الهادین، وأصحا�ه دعاة الحقّ 

 ،ا �عدأمّ 

هــار وهــو خدمــة مــا یــؤّدي إلــى یــل والنّ األعمــار، وصــرفت إل�ــه الهمــم �اللّ فــإن خیــر مــا أنفقــت ف�ــه 

 إعالء �لمة الّله ونشر دینه وتبل�غ رسالته في األرض.

یر إلیها فـي جـادة إلى حضرة الّله وتحسین اآلداب في الّسلوك والسّ  ذلك الدعوى  أال و�ن من أجلّ 

  ء المطّهرة. الطر�قة المستق�مة ط�قا لما تدعو إل�ه الشر�عة الغّرا

مــن الّســعي المشــكور والجهــد  ولقــد بــذل ســلف األمــة الســا�قون وخلفهــم الالحقــون فــي هــذا المجــال

العظ�م ما هو معروف لدى من تصّفح التار�خ اإلسـالمي ومشـهور، حیـث جاهـدوا فـي سـبیل اللـه 

ــــة ــــأقالمهم ،�ألســــنتهم ،و�ســــداء النصــــ�حة والموعظــــة الحســــنة ،�الكلمــــة الّطّی� لتنــــو�ر �صــــائر  ،و�

تــت �حمــد الّلــه أكلهــا، وطابــت وتنب�ــه الغــافلین المغتــّر�ن، فآ ج المنحــرفین،اوتقــو�م عــو  ،الجــاهلین

فتسلســـلت حلقـــات �ـــل جیـــل مـــن حملـــة لـــواء اإلرشـــاد  ب نوا�ـــاهم و�خـــالص طوا�ـــاهم ثمارهـــا،لطیـــ
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منـذ بـزوغ  إلـى الحضـرة اإلله�ـة متناسـقة متوافقـة �شـّد �عضـها �عضـا، فلـم تخـل األرض 1والـّدعوى 

�مــا قـــال  ،فجــر اإلســالم مـــن قــائم �حّجــة الّلـــه علــى الخلــق مـــن ظــاهر مشــهور، وخـــائف مغمــور

 .ّرم الّله وجههـاإلمام علي �

الســهم المصــیب وحــازوا منــه �ممــن ضــر�وا بــذلك  �انــت الطــرق الصــوف�ة لشــیوخ التر��ــة اهــذا ولّمــ

ـــوم ســـیدي ومـــوالي أحمـــد بـــن محمـــد  ـــا القطـــب المكت أوفـــر نصـــیب، و�انـــت طر�قـــة شـــ�خنا وموالن

التجــاني رضــي اللــه عنــه مّمــن أّدت دورهــا الّر�ــادي وال تــزال �فضــل مــا یوّجــه بهــا شــ�خنا وخلفــاؤه 

لّتجر�ــد الحــّق الــذي المر�ــدین و�حــّثهم عل�ــه مــن تصــح�ح الوجهــة إلــى الحضــرة الّرّ�ان�ــة علــى قــدم ا

مــن أقـــوالهم وتوجیهـــاتهم المبثوثــة فـــي �تـــبهم  انتخبـــتُ ّب اإلحســان المؤّسســـة عل�ـــه طر�قتــه، هــو لـــ

فـــــي �عـــــض  �عـــــض المنتخ�ـــــات وجعلتهـــــا شـــــ�ه مـــــذّ�رة و�شـــــكول صـــــغیر ل�كـــــون تـــــذ�رة لـــــي أّوالً 

نقــع الموضــوعات التــي قرأتهــا فــي مختلــف المصــادر التــي اســتقیت منهــا هــذه القطــرات الصــاف�ة أل

التــي، وأنفــس �أنفاســها الطی�ــة الز��ــة عــن نفســي وأرجــع إلیهــا عنـــد بهــا غلتــي مــن أســفاري، وتنقّ 

 حاجتي.

ألطراف من موضوعات مختلفة وأخذتها من بین تضاع�ف �الم �ثیرا مـا �كـون هذه ا وقد انتقیتُ 

أرى التنب�ـه  النفسـي اإل�جـابي مـن قلبـي، أو طو�ل الّدلیل فآثرت أن أكتفي منه �ما أرى لـه التـأثیر

لكونـه �عـالج مـن القضـا�ا والمسـائل مـا هـو واقـع ومشـاهد فـي الحـال، و�ثـار عل�ه ضـرور�ا ومهّمـا 

 ما سبق ومضى.، �ما �ان عل�ه األمر ف�بین الفینة واألخرى  ،حوله الجدال

وقصدت مع ذلك تجدید التعر�ف والتشهیر بهذه المصادر التي لم �ط�ع �عضـها إّال ط�عـة واحـدة 

�اء یقال  : د�ا ربه دعوة فاسـ�تجیبت، قـال تعـالى  :  1  فأٔما الدعوة فهيي مصدر د�ا یدعو دعوة وجمعها َدَعوات، وتطلق �لى معاٍن منها الد�
ب {قد ٔأجيبت دعو�كما} ومنها  : النداء، ٕاذا �دیت ر�ًال ٔ�مر فقد دعوته له، ومنه سمي النداء للصالة دعوة كما في ال�ـدیث  : ((اللهـم ر 

 الدعوة التامة)). هذه
عي اد�اء ودعوى والجمع : د�اوى، وهو ٔأن یّدعي المرء ٔأمرًا قد یصح وقد ال یصـح وهـذا هـو أ�شـهر   .ؤأما الدعوى فهيي مصدر اد�عي ید�

أٓخـر وا�ٔكثر اس�تعماًال، وقد یطلق لفظ الدعوى �لـى معنـى الـدعوة كمـا فـي قولـه تعـالى : {دعـواهم فيهـا سـ�ب�انك اللهـم وتحیـتهم سـالم و 
 دعواهم ٔأن الحمد لله رب العالمين}.
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مـه الّلـه ة ما خـرج منهـا وخصوصـا منهـا �تـب الّشـ�خ العـارف الحـاج األحسـن ال�عقیلـي رحعلى قلّ 

أنشـر معهـا �قـدر اإلمكـان �عـض  أنال یـزال منهـا مخطوطـا، وأحببـت  ورضي عنه ز�ادة علـى مـا

ة مــن رســائل وفتــاوى ومكات�ــات تــدور حــول مســائل الطر�قــة مــا �ت�ــه أقطــاب مــن طر�قتنــا األحمدّ�ــ

شر والّط�ع، وسوف یالحـظ المالحـظ أح�انا ولم �سبق لها أن دخلت إلى سوق النّ تتداولها األیدي 

والقــارئ �عضــا مــن المســائل العلمّ�ــة والفقهّ�ــة المحضــة عمــدت إلــى ســوقها ونقلهــا وخصوصــا مــا 

للشـ�خ الوالـد ال�عقیلـي رضـي اللـه عنـه ورحمـه ممـا لـ�س  )مقاصد األسـرار(فسـیرجاء في �تاب التّ 

قة، �ما سیالحظ أّن �ّل ما جمعتـه فـي هـذه المـذّ�رة ال �خـرج عّمـا صـدر له اختصاص في الطر�

 من أقطابهم إّال ما �ان قلیال جّدا، وما ذلك إّال لشّدة شغفي ومیلي لكتبهم أكثر.

ومــا جنیتـه فــي �تـبهم وأوراقهــم مـن �ــانع  ،وأرجـو أن ینتفـع غیــري �مـا اقتطفتــه مـن هــذه المقتطفـات

 الثمرات.

ة تعّبـــر عـــن �عـــض مـــا �ضـــّمه �ـــل �تـــاب قـــد وّفقـــت فـــي إعطـــاء نمـــاذج حّ�ـــكمـــا أرجـــو أن أكـــون 

ا الغـرض �الّلـه مـن ال لهـذ لالسـتذ�ارنـت منهـا مـا دّونـت استقیت منه و�ن �نت �ادئ بدء إنما دوّ 

وحسبنا الّله ونعـم الو�یـل وال حـول وال قـّوة إّال �الّلـه العلـّي العظـ�م، یهدي السبیل  وراء القصد وهو

 له وصح�ه.ى سیدنا محمد الفاتح وآى الّله علوصلّ 

وجزى الّله عّنا من أعاننا على ترتیـب هـذا المنتخـب وأعاننـا علـى هـذا الّتقـد�م السـید الحـاج محمـد 

ابن بنت الش�خ عبد الله الغشاني المرحوم �كرم الله أحسن الجزاء وأصلح ذر�ته إلى ق�ام الّسـاعة 

ة شــ�خنا ســیدنا وموالنــا أحمــد التجــاني رضــي الّلــه ببر�ــة رســول الّلــه صــّلى الّلــه عل�ــه وســّلم و�بر�ــ

 عنه وأرضاه. 
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 بسم اللھ الرحمن الرحیم
 د وعلى آلھ وصحبھیدنا محمّ سّ وصلى اللھ على 

على سیدنا محمد الفاتح لما أغلـق والخـاتم لمـا سـبق ناصـر الحـق �ـالحق والهـادي إلـى  صلّ  الّلهم

 صراطك المستق�م وعلى آله حق قدره ومقداره العظ�م.

 هاته رسالة إلى جم�ع اإلخوان الفقراء أینما �انوا:  أما �عد

رسالة من والدنا سیدي الحاج األحسـن البعقیلـي 
 :  رحمھ اللھ یقول فیھا

نوا، أعـّز اللــه سـ�ادة إخواننـا قــّرة أعیننـا أح�ـاب شــ�خنا المـولى أحمـد التجــاني ااإلخـوان أینمــا �ـإلـى 

مــا جــاء �ــه  جم�عــا فــي �ــل بلــد، الســالم علــ�كم والرحمــة والبر�ــة، فالّلــه �فــ�ض علینــا وعلــ�كم ســرّ 

الّلــه  ىبــي صــلّ شــ�خنا مــن النّ  مــا تلّقــاهجم�ــع  نبینــا صــلى الّلــه عل�ــه وســّلم وأن �فــ�ض علــ�كم ســرّ 

 اعل�ه وسّلم وأن �عّلق قلو�نا وقلو�كم �الّرب الكر�م حتى نرضـى �ـه و�فعلـه فـال نجـد مـن فعلـه ضـرّ 

ألنفسـنا أّي قـدر حكـم �ـه بـل فنّت�ـع مـراده فـي فعلـه نا األكرم وال نكره ط�عنا فعل ر�ّ  وال مّرا، ف�ستلذّ 

 ب هو الـّرب الكـر�م، و�نمـا �حـبّ وأمره أحببناه ظاهرا و�اطنا وما نهانا عنه �غضناه لذاته، فالمحبو 

ن إّال علـى �سـط حكمـة ملكـه ال ال ترفـع حاجـة لغیـره أّ�ـا �ـا�كره غیـره لذاتـه تعـالى آمـین حتـى  أو

، فــال نــرى تــأثیرا �قلو�نــا لغیــره تعــالى فنفــّوض األمــر �ّلــه لــه ونشــهد أّنــه تعــالى هــو الفاعــل ال غیــر

الّلـه ال �علمـه نكم اللـه فـإن اإلخـالص سـّر وما سواه مظهـره ومفعولـه ال غیـر، فأخلصـوا أعـا ،غیر

 ملك وال ش�طان، إلى هنا أقف والحمد لّله رّب العالمین.

نـــه مـــا ف�ـــه إّال أللهـــذا أطلـــب مـــن جم�ـــع اإلخـــوان أن �طـــالعوا هـــذا المنتخـــب �شـــيء مـــن الّتـــرّوي 

رضـي اللـه دنا وموالنـا أحمـد التجـاني أحادیث رسول الّلـه صـلى الّلـه عل�ـه وسـّلم وأقـوال الشـ�خ سـیّ 

 عنه، و�ذلك جم�ع أقوال خلفائه رضي الّله عنهم.

كــم مــن أهلهــا ة ألنّ ر�قــة األحمدّ�ــإن مطالعــة هــذا المنتخــب ســتعرفون منــه جم�ــع مــا یهّمكــم فــي الطّ 

 رضي الّله عنكم وأرضاكم.
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لنــا وســامحونا  ادعــومــا نحــن خــّدام مــرات�كم العال�ــة، اإلخــاء، فإنّ  كمــا أطلــب مــنكم أّال تنســوا حــقّ 

ــه العظــ�م ألن محبــتكم ســاكنة فــي قلو�نــا، ندعــلو  ـــجــه الّل ــه و اللــه أن �حشــرنا و�ّ� اكم مــع رســول الّل

ن والّصـّد�قی النبیـینى الّله عل�ه وسّلم ومع شـ�خنا وجم�ـع خلفائـه وفقرائـه فـي أعلـى عّلّیـین مـع صلّ 

 ئك رف�قا والحمد لّله رّب العالمین.والّشهداء والّصالحین وحسن أول

 



 19 من وصا�ا الش�خ رضي الّله عنه
 

 : من وصایا الشیخ رضي الّلھ عنھ

 بسم اللھ الرحمن الرحیم
 ،وصلى اللّھ على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ

وحق�قــة الطمأنینــة فــي الّشــرع عــدم  ،الّركــوع والّســجود �الّطمأنینــةكــان صــّلى اللــه عل�ــه وســلم یــتّم 

االضطراب والّسـكون، ومعنـاه أن الراكـع والسـاجد إذا بلـغ حـّد الر�ـوع والسـجود یتراخـى فیهمـا قـدر 

الّترتیــل فــي الّتســب�ح ال أقــّل مــن ذلــك. هــذا أقــّل الطمأنینــة، ثــالث تســب�حات � مــا �ســّ�ح الّلــه تعــالى

ومـــن نقـــص مـــن هـــذا القـــدر فســـدت صـــالته فإنهـــا هـــي التـــي وقـــع فیهـــا الخبـــر أنهـــا إذا صـــّالها 

صـــاحبها ف�عـــد فراغـــه منهـــا �أخـــذها الملـــك فیلّفهـــا �مـــا یلـــّف الثـــوب الخلـــق، ثـــّم �ضـــرب بهـــا وجـــه 

   .1صاحبها

وم إذا غل�ــه النــوم ه فــإّن آتــي الّنــلنومــنســان لصــالته مثــل إت�انــه �ــأتي اإلوالمطلــوب فــي الّشــرع أن 

للنـوم مطمئنـا غیـر مسـتعجل للفـراغ مـن النـوم وال متخّفـف  یلقي عنه جم�ـع أشـغاله ثـم ینـام منحطـاّ 

�ّلیتــه إلیهــا تار�ــا لكــل مــا  ىمــع صــالته �أتیهــا متثــاقال فــي أدائهــا قــد ألقــ لــه فكــذلك حالــة المصــّلي

ى الّلـه لها �الّشروط المذ�ورة و�ّال فهي غیر مقبولـة منـه و�لیهـا �شـیر قولـه صـلّ �شغله عنها، ثم �فع

ن �فإن قبلت ینظر في سـائر عملـه و  ،أول ما ینظر الّله ف�ه من أعمال العبد الصالةعل�ه وسّلم، 

جود ولــم كــوع والّســ، مــن لــم �ســتكمل الطمأنینـة فــي الرّ 2لـم تقبــل لــم ینظــر الّلـه فــي شــيء مــن عملـه

قال ال�اج الحبيب �ن �امد لطف الله به في الدار�ن : ویقال ضیّعك الله كما ضیّعتني. ٔأي ٔأن الصالة تصير عنـدها الـذات وتـدعو �لیـه  1 
 �لشر ویضرب بها و�ه صاحبها.

اِمِت  �ْنِ  ُعَباَدةَ  َعنْ  �ُه �َلَْیِه  الص� �ِه َصل�ى الل ـالِة فَـأ�تَم� ُرُكوَعهَـا، َوُسـُجوَدَها  " : َوَسل�مَ ، قال : قال رسول الل لَـى الص�
�
أ� فَأ�بْلََغ الُْوُضوَء ثُم� قَاَم ا َمْن تََوض�

َماِء َولَهَا َضْوٌء َونُوٌر فَُفِتَحْت لَهَا أ� َوالِْقَراَءَة ِفيهَا،  لَى الس�
�
�ُه َكَما َحِفْظتَِني، ثُم� أ�ْصِعَد ِبهَا ا ِه قَالَْت : َحِفَظَك الل ـ� لَـى الل

�
ى تَنْتَهِـيَي ِبَهـا ا َماِء َحتـ� بَْواُب الس�

َذا لَْم یُِتم� ُرُكوَعهَا، َوال ُسُجوَدَها
�
َماِء َو�َلَْیهَافَتَْشَفُع ِلَصاِحِبهَا، َوا لَى الس�

�
�ُه َكَما َضی�ْعتَِني، ثُم� أ�ْصِعَد ِبهَا ا ُظلَْمـٌة  ، َوال الِْقَراَءَة ِفيهَا، قَالَْت : َضی�َعَك الل

َماِء ثُم� تُلَف� َكَما یُلَف� الث�ْوُب الَْ�لُْق فَُيْضَرُب ِبهَا َوْ�ُه َصاِحبِ  ِّقَْت ُدونَهَا أ�بَْواُب الس�  البیهقي في شعب االیمان.  هَافَُغل
ٔأن رسـول اللـه صـّل اللـه �لیـه  : الترمذي والنسائي وا�ن ٔأبيي شيبة والبیهقي �لى اختالف �سير في أ�لفاظ عندهم، ولفظ الترمذي روى 2

وخسـر، فـٕان  ٔأن ٔأول ما ی�اسب به العبد یوم القيامة من عمله صالته، فٕان صلحت فقد ٔأفلح ؤأنجح، وٕان فسدت فقد �اب« وسلّم قال 
انتقص من فریضته شيء قال الرب عز و�ل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انـتقص مـن الفریضـة، ثـم �كـون سـا�ر عملـه �لـى 

 .»ذلك
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ة الحــذر مــن وقــوع الخلــل وصــحّ  جدتین �طلــت صــالته، فالحــذراســتواء الجلــوس بــین الّســ�ســتكمل 

وح مـن الجسـد إذا وجـد الـّروح وجـدت الصالة، فإن الصالة في اإل�مان وأعمال اإل�مان �منزلة الـرّ 

 وح منه فقدت الح�اة. انتهى.ح�اة الجسد، و�ن فقدت الرّ 

ــقــال صــلّ  یــوم الق�امــة إلــى العبــد ال �قــ�م صــل�ه مــن ر�وعــه ال ینظــر اللــه ((:  وســّلمعل�ــه  هى الّل

 .  ))1وسجوده

للصــالة قبــل فعلهــا �مــا  أخــذ علینــا العهــد العــام مــن رســول اللــه صــلى الّلــه عل�ــه وســّلم أن نســتعدّ 

�عیننـــا علـــى الخشـــوع فیهـــا وذلـــك �ـــالجوع وتـــرك الســـهو و�ثـــرة الـــّذكر وتـــالوة القـــرآن والمراق�ـــة لّلـــه 

ي الفرائض والّسنن �جـيء بهـا ا �ه آمین �ان أبدا یؤدّ ي الله عنه وعنّ ش�خ رضسیدنا ال تعالى، إنّ 

علــــى أحســــن ســــنن ال �غفــــل وال یتــــوانى و�حــــافظ علــــى إقامــــة الصــــالة فــــي أوقاتهــــا وأدائهــــا فــــي 

ــه عــّز وجــّل، إذا  الجماعــات أبــدا یتقنهــا ر�وعــا وســجودا علــى أكمــل وجــه وطمأنینــة وأدب مــع الّل

أنــه یرجــع إلیهــا أبــدا، وفــي ال�خــاري عــن  صــالة مــن ال �ظــنّ صــالة مــوّدع  ى أحــد�م فل�صــلّ صــلّ 

فقـال  فـي الصـالة االلتفاتى الّله عل�ه وسّلم عن سألت رسول الّله  صلّ  عائشة رضي الّله عنها،

ل�ـه وسـّلم فـي ، الحـّد الـذي حـّدده صـلى الّلـه ع))�طان مـن صـالة العبـدهو اختالس �ختلسه الّشـ((

راكعـا ثـم ترفـع حتـى تسـتوي قائمـا ثـم تسـجد حتـى  حتـى تطمـئنّ  ثم تر�ع((:  الخبر الصح�ح �قوله

الــذي ذ�رنــاه  ها مســتعجال ال �طمــئن فــي ر�وعــه وســجوده علــى الحــدّ ومــن صــالّ  ســاجدا)) تطمــئنّ 

أول مــا ینظــر إل�ــه الّلــه فــي أعمــال ((هــا غیــر مقبولــة، و�ل�ــه �شــیر قولــه صــلى الّلــه عل�ــه وســّلم فإنّ 

و�ن لـم �سـتكمل الطمأنینـة فـي الر�ـوع والسـجود  ))ئر أعمالـهالعبد الصـالة فـإن قبلـت نظـر فـي سـا

أو لــم �ســتكمل اســـتواء الق�ــام �عــد الر�ـــوع أو لــم �ســـتكمل اســتواء الجلــوس بـــین الســجدتین �طلـــت 

 ال ر�ـال عینـه بمؤخر فلمح �لفه وصلینا فبایعناه وسلم �لیه الله صلى الله رسول �لى قدمنا حتى خرجناقال :  �لي �ن شيبان الحنفي عن 1
 یقـيم ال لمن صالة ال المسلمين معشر � : قال الصالة وسلم �لیه الله صلى النبيي قضى فلما - والسجود الر�وع في صلبه یعني - صالته یقيم

 اللـه ینظـر الٔأن رسول الله صلى الله �لیه وسـلم قـال :   :ٔأحمد لٕالمام وفي روایة وا�ن ما�ه) ٔأحمد إالمام رواه( والسجود الر�وع في صلبه
 .وسجوده ر�و�ه بين صلبه یقيم ال ر�ل ٕالى
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 .صالته. انتهى

 



 22 ال صالة لمن لم �قرأ الفاتحة
 

 :  ال صالة لمن لم یقرأ الفاتحة

، ))1ال صــالة لمــن لــم �قــرأ �فاتحــة الكتــاب((:  قــال صــلى الّلــه عل�ــه وســّلم:  ه عنــهقــال رضــي الّلــ

فإن قـدرت صـح�حة لمـن صـارت ر�نـا و�ال �ـأن قـدر �املـة صـارت شـرط �امـل فلفـظ مـن للعمـوم 

ص مالــك �غیــر أو مأمومــا أو فــّذا، فعّمــم الشــافعي بنــاء علــى أن اإلمــام �حمــل قــراءة، وخّصــإمامــا 

، �ـأبي حن�فـة ولـم یثبـت بوجـه صـح�ح ))2قـراءة اإلمـام قـراءة للمـأموم((اإلمام لحدیث ثبـت عنـده، 

ة علـى الفاتحـة علـى أعظـم أر�انهـا فلـه افعي فقوم القواعد وهو العموم ور�مـا نطلـق الصـالعند الشّ 

ــهعبــده، فــأول الفاتحــة م الصــالة بینــه و�ــین قســ أســمائه قــد�س �حمیــد والتّ ســب�ح والتّ فقــط وهــو التّ  لّل

اك نعبد بینه و�ـین عبـده فحكـم الّلـه أّال تقبـل صـالة ووسطها إ�ّ  اهدناأل، وآخرها للعبد وللعبد ما س

لســورة أم القــرآن القــرآن علــى لســانه وقل�ــه، فهــذه ا وقر�ــة عظ�مــة بــین الّلــه وعبــده إّال �ــإجراء جم�ــع

 ة أوجبها فـي جم�ـع ر�عاتهـا،ر�عة صالة مستقلّ  أصله یرجع إلیها من حیث هو، فمن قال أن �لّ 

ومــن رأى أن الصــالة ر�عــة واحــدة وال�ــاقي تكرارهــا أوجبهــا فــي ر�عــة وســّنها فــي الجــل فــي غیــره، 

ّلـه، مـرض موسـى فدّلـه علـى ــبــسم الون �ّله سّم فال ینتفع �ه إّال بفاسم الّله تر�اق سّم الكون، فالك

أّوال  فأكلـه فـزاد مرضـه، فقـال الـّرّب مشـیت مّنـي إلـى العشـ�ةعشب في ال�اد�ة فأكـل فبـرئ فعـاوده 

 الصالة صفة ٔأبواب - الب�اري صحیح .الكتاب بفات�ة یقرأٔ  لم لمن صالة ال قال وسلم �لیه الله صلى الله رسول ٔأن الصامت �ن عبادة عن 1
 ثـال�ً  �داج فهيي القران بأٔم فيها یقرأٔ  لم صالة صلى من : قال وسلم �لیه الله صلى النبيي ٔأن مسلم صحیح في عنه الله رضي هر�رة ٔأبيي عن
ذا الناقةِ   ِ�داجِ   من ذلك وأ�صل النقصان،  : الِ�داجُ  .تمام �ير

�
 الَ�لِْق. �قص ولداً  ولدت ا

ن�  َصَالِ�ُكمْ  ِفي تَُقولُونَ  َكْیَف  تَْعلَُمونَ  أ�َما ُموَسى أ�بُو قَالَ  2 �
�َمنَـا َخَطَبنَـا َوَسـل�مَ  �َلَْیـهِ  الل�هُ  َصل�ى الل�هِ  َرُسولَ  ا ن�تَنَا لَنَـا َوبَـي�نَ  فََعل �َمنَـا سـ�ُ  َصـَالتَنَا َو�َل

َذا فَقَالَ 
�
�ْیُتمْ  ا ُكمْ  ثُم�  ُصُفوفَُكمْ  فَأ�ِقيُموا َصل َذا ُدُكمْ أ��َ  ِلَیُؤم�

�
ُروا َكب�رَ  فَا َذا فََكبِّ

�
ِّينَ  َوَال  �َلَـْیهِمْ  الَْمْغُضوِب  �َيْرِ  قََرأ�  َوا ـال هُ  یُِحـب�ُكمْ  أِٓمـينَ  فَُقولُـوا الض� َذا اللـ�

�
 َوا

ُروا َوَرَكعَ  َكب�رَ  ن�  َواْرَكُعوا فََكبِّ �
َمامَ  فَا

�
َذا ِبِتلْكَ  فَِتلْكَ  َوَسل�مَ  �َلَْیهِ  الل�هُ  َصل�ى الل�هِ  ولُ َرسُ  قَالَ  قَْبلَُكمْ  َو�َْرفَعُ  قَْبلَُكمْ  �َْرَكعُ  اْال

�
هُ  َسِمعَ  قَالَ  َوا  َحِمـَدهُ  ِلَمـنْ  اللـ�

�هُم�  فَُقولُوا �نَا الل ن�  لَُكمْ  الل�هُ  �َْسَمعُ  الَْحْمدُ  َولَكَ  َرب �
هِ  ِلَسانِ  �َلَى قَالَ  تََعالَى الل�هَ  فَا هُ  َصل�ى نَِبيِّ هُ  َسـِمعَ  َوَسـل�مَ  هِ �َلَْیـ اللـ� َذا َحِمـَدهُ  ِلَمـنْ  اللـ�

�
رَ  َوا  َوَسـَ�دَ  َكبـ�

ُروا ن�  َواْسُ�ُدوا فََكبِّ �
َمامَ  فَا

�
َذا ِبِتلْكَ  فَِتلْكَ  َوَسل�مَ  �َلَْیهِ  الل�هُ  َصل�ى الل�هِ  َرُسولُ  قَالَ  قَْبلَُكمْ  َو�َْرفَعُ  قَْبلَُكمْ  �َْسُ�دُ  اْال

�
لِ  ِمـنْ  فَلْـَیُكنْ  َدةِ الْقَعْ  ِعْندَ  َكانَ  فَا  أ�و�

َباُت  الت�ِحی�اُت  یَُقولَ  أ�نْ  أ�َ�ِدُكمْ  قَْولِ  یِّ لََواُت  الط� َالمُ  ِلل�هِ  الص� �هَا �َلَْیكَ  الس� ـَالمُ  َو�ََرَكاتُـهُ  الل�هِ  َوَرْحَمةُ  الن�ِبيي�  أ�ی هِ  ِعَبـادِ  َو�َلَـى �َلَْینَـا الس� ـاِلِ�ينَ  اللـ�  الص�
لَهَ  َال  أ�نْ  أ�ْشهَدُ 

�
ال�  ا

�
ًدا أ�ن�  َوأ�ْشهَدُ  الل�هُ  ا  الصالة) كتاب – مسلم (صحیح َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحم�

�َما : َوَسل�مَ  �َلَْیهِ  الل�هُ  َصل�ى الل�هِ  َرُسولُ  قَالَ  : قَالَ  ، أ�ِبيي ُهَر�َْرةَ  َعنْ  ن
�
َمامُ  ُجِعلَ  ا

�
َذا ِبِه، ِلُیْؤتَم�  اْال

�
ُروا، َكب�رَ  فَا َذا فََكبِّ

�
َذا فَأ�نِْصـُتوا، قََرأ�  َوا

�
 �َيْـرِ  : قَـالَ  َوا

ِّينَ  َوال �َلَْیهِمْ  الَْمْغُضوِب  ال َذا أِٓميَن، : فَُقولُوا الض�
�
َذا فَاْرَكُعوا، َرَكعَ  َوا

�
�هُـم�  : فَُقولُـوا َحِمـَدُه، ِلَمنْ  الل�هُ  َسِمعَ  : قَالَ  َوا �نَـا الل َذا الَْحْمـُد، َولَـكَ  َرب

�
 َسـَ�دَ  َوا

َذا فَاْسُ�ُدوا،
�
َالِة َوا -سنن ا�ن ما�ه  .أ�ْجَمِعينَ  ُ�لُوًسا فََصل�وا َ�اِلًسا َصل�ى َوا قَاَمِة الص�

�
ن�ِة ِفيهَاِكتَاب ا  لس��

 

                              

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


 23 ال صالة لمن لم �قرأ الفاتحة
 

 االسـمعلمت أّن الدن�ا �لها سّم تر�اقها اسمي، فإن نـام الحبیـب فسـلطان فنفع وثان�ا منك إل�ه أما 

�قظان، �ان عـارف یرعـى الغـنم مـع الـذئب فقـال لـه الـ�عض متـى اصـطلح الـذئب مـع الغـنم فقـال 

الّراعــي مــع رّ�ــه، �تــب فرعــون ــــــ �ســم الّلــه ــــــ علــى �ــاب داره فلّمــا دعــا عل�ــه موســى  اصــطلحمنــذ 

 َقــدْ ﴿مــا �ت�ــه ب�ــاب داره فقــال لــه وهــارون قــال لــه إّنــك تنظــر إلــى فرعــون وعملــه وأنــا أنظــر إلــى 

ْعَوُتُكَما فما ظهر وجهها إال �عد األر�عـین سـنة. فـتعّلم منـه ��ف�ـة إجا�ـة الّلـه الـّداعین  ،1﴾ُأِجیَبت دَّ

 لتكون عارفا �الّله.

 89یو�س  1

 

                              



 24 وقتها المختار تأخیر الّصالة عن
 

 : المختار تأخیر الصّالة عن وقتھا

 إثـمبر�ـوع أو سـجود أو بـال مـاء �طهـارة أو �غیرهـا  إمكانهـا بوضـوء أو تـ�ّمم من أّخر الصـالة مـع

 في صالة القسم في الخوف و�ن لم �كن أّخـر و�ال أّخـر:  قال خلیل من الك�ائر إّال لعذر شرعي.

 أّخــر الصــالة نــد�ا ف�مــا �ظهــر ال أّخــر الوقــت �ــذا فــي الّنفــل،:  وا إ�مــاء. الــدردیراالخت�ــاري وصــل

مـا أن �سـد مـن انكتافـه فـي الوقـت وأ:  المـاء. الدسـوقي ظهر ق�اسا علـى راجـيأزاد في المصّنف 

 صلوا صالة مسا�فة في أول الوقت فإن ترددوا وأّخروا الصالة لوسطه.

�شـمل الخـوف لغل�ـة  ،1﴾َفـإْن ِخْفـُتْم َفِرَجـاًال َأْو ُرْكَ�اًنـا﴿ قـال اللـه تعـالى ]قلت[ قال رضي الّله عنه

الخوف من العدّو وخوف خروج الوقت والخوف من لـّص وسـ�ع وغیـره فـالقرآن �حملـه،  الّظّن ظنّ 

 .(مختصرة)

 239البقرة  1

 

                              



 25 التقّید �المذهب الواحد ل�س بالزم في �ّل المسائل
 

سائل التي أرسلھا الوالـد ســیدي الحـاج من الرّ 
إلـى السـید الفقیـھ المرحـوم  األحسن البعقیلي

 :بكرم الّلھ الحاج أحمد الكاشطي

التقّیــد بالمــذھب الواحــد لــیس بــالزم فــي كــّل 
 : المسائل

االعتماد على إمام واحد مطلقـا فـي جم�ـع المسـائل �مـا جـرت العـادة الیـوم :  الله عنهقال رضي 

ؤال مـن الّسـ ، فـال بـدّ للـورع في االمتناع من الخروج من مذهب مالك عنـد مقّلد�ـه، فلـ�س �مخلـص

 ة تعرض، إن �ان في الوقت أهل السؤال. الـّداء العضـال الـذي عـّم أهـل العصـر إالّ في �ل قض�ّ 

قتنــاع �علمــه، و�زهــد فــي علــم غیــره مــن العلمــاء لــه تعــالى هــو أن یــّدعي المــرء االال مــن عصــمه

و�زعم أّن ما عنـده مـن العلـم �كف�ـه، فـال �حتـاج مـع علمـه سـؤال غیـره، وال الـّتعّلم منـه، وال �حتـاج 

َعَلـى َهـْل َأتَِّ�ُعـَك ﴿سـمع قـول النبـي موسـى عل�ـه السـالم  من الـّتعّلم أصـال، �أنـه مـا االستزادةإلى 

ــا ُعلِّْمـَت ُرْشــًدا و�ذا �ـان هــذا صــدر مـن نبــي اللـه فك�ــف �غیـره، وال شــك أن هــذا  ،1﴾َأن ُتَعلَِّمـِن ِممَّ

  أجهل من غیره.

 :2شعر

 فــــــــــالتمس العلــــــــــم وأجمــــــــــل فــــــــــي الطلــــــــــب *

ــــــــــــــــــع حســـــــــــــــــن الّصـــــــــــــــــمت *  األدب الّنافــــــــــــــ

ــــــــــــا حییـــــــــــت *  فكـــــــــــن �حســـــــــــن الّصـــــــــــمت مـ

و�ن بـــدت عـــین أنـــاس مسألـــــــــــــــــة * فـــال تكـــن 

ــــــــــــــــــــم ال �حصـــــــــــــــــــل إال �الّطلـــــــــــــــــــب  * والعلـــــ

ــــــــــــول �عـــــــــــض المقـــــــــــت  * ففـــــــــــي �ثیـــــــــــر القـــ

ـــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــا �قیــــــــــــــــــــــت  * مقارنــــــــــــــــــــــا �الحمــ

ـــــــــــــــــــــــــــم أو مفتعلــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــة العل  * معروف

 66الكهف  1
 مـــــــا حـــــــوى العـــــــ�لم جمیعـــــــا ٔأ�ـــــــد *2 

ــــــــــــــــم �بحـــــــــــــــر زاخـــــــــــــــر * ـــــــــــــــا العل  ٕانّم
 

 * ال ولـــــــــو مـــــــــٔ� رٔأســـــــــه ٔألـــــــــف ســـــــــ�نه
ــــــــ�نه ــــــــيء ٔأحس ــــــــّل ش ــــــــن ك ــــــــذ م  * فاتّ�

 
 

 

                              



 26 التقّید �المذهب الواحد ل�س بالزم في �ّل المسائل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا *  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب سا�قــ

ــــــــــــق *  فكـــــــــــم رأیـــــــــــت مـــــــــــن عجـــــــــــول سابـــــــــــــ

ـــــــــــــــس *  أزرى �ــــــــــــــه ذلــــــــــــــك فــــــــــــــي المجالـــــــــــــــ

ـــــــــــــن * ــــــــــــا أز�ــ ـــــــــــــم لــــــــــــك حّق  الّصــــــــــــمت فاعلــ

ــــــــــــــــــــل إذا أع�ـــــــــــــــــــاك ذاك األمـــــــــــــــــــر *  وقـــــــــــــــــ

 فــــــــــــذاك شــــــــــــطر العلــــــــــــم عنــــــــــــد العلمــــــــــــاء *

ــــــــــــــــك *إ  ّیـــــــــــــــــــــــــــــاك والعجـــــــــــــــب �فضـــــــــــــــل رأیـ

 كـــــــــــم مـــــــــــن جــــــــــــواب أعقـــــــــــب الّندامــــــــــــــــــــــة *

 

ــــــــــــــا ـــــــــــــرك ناطقـــــ ـــــــــــــه غی ـــــــــــــرى ف� ـــــــــــــى ت  * حت

ـــــــــــر فهـــــــــــم �الخطـــــــــــاء ناطــ ــــــــــــق* مـــــــــــن غی  ـــــ

ــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــاب والّتنافــ ـــــــــــــــــــــــین ذوي األل�  * ب

 * إن لـــــــــــم �كـــــــــــن عنـــــــــــد�م علــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــتقن

ــــــــــي ف�مــــــــــا تســــــــــأل عنــــــــــدي خـــــــــــبر  * مــــــــــا ل

ـــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــول الحكمــــــــــــــــــاء  * بـــــــــــــــــذلك مازال

 * واحــــــــــذر جـــــــــــواب القـــــــــــول مـــــــــــن خطئـــــــــــك

 * فـــــــــــــــاغتنم الّصـــــــــــــــمت مـــــــــــــــع الّسالمــــــــــــــــــــة

 

ع علـى إخوانـه فـي جم�ـع األحكـام و�ضـّیق علـى یوّسـ نمـن حكـم الحكـ�م أ:  وقال رضي الله عنه

 ، والّتضییق على نفسك من الورع، انتهى.الحقّ  ت�اعانفسه فیها، فإن الّتوسعة 

 



 27 إن الله �حّب أن تؤتى رخصه �ما �حّب أن تؤتى عزائمه
 

إن اللھ یحّب أن تؤتى رخصھ كما ) 41. ص 3(خ،ج، 
 :أن تؤتى عزائمھ بّ حی

(إن الله �حّب أن تؤتى رخصه �مـا ( مقال رسول الله صلى الله عل�ه وسلّ :  قال رضي الله عنه

 وف�ـه) )2واقبلـوا الـّرخص ودعـوا الّنـاس فقـد �فیتمـوهم(أّدوا العزائم ( وف�ه) )1�حّب أن تؤتى عزائمه

أخذ علینا العهـود أن نحـّب إت�ـان الـّرخص فـي الشـر�عة  ))3(أفضل أّمتي الذین �عملون �الّرخص(

عف وتحصیال لمقام محّ�ة الله عز وجّل ألعمالـه علـى یـدینا، قـال في �عض األح�ان إظهارا للّض 

لكـن مـع  )�حّب أن تؤتى رخصـه �مـا �حـّب أن تـؤتى عزائمـه)(إن الله (:   وسّلمصلى الله عل�ه 

ة �مشـقّ  ف فعـل مـا ال �قـرر عل�ـه إالّ ة الّشدیدة فـال یتكّلـمراعاة شروط الّرخصة وهو حصول المشقّ 

ـــى الـــرّ  ـــى �ســـهولة فـــي العـــادة، فمـــن أظهـــر شـــدیدة، وال ینـــزل إل خص مـــع القـــدرة علـــى فعـــل األعل

الّرحمـة، �اللـه تعـالى أعلـم، وعـزائم اللـه فرائضـه التـي  الّضعف من نفسه أحّ�ـه اللـه وسـارعت إل�ـه

القــوم أن �أخــذوا العهــد علـــى أخــي أن مــن مصــطلح  أوجبهــا علــى ع�ــاده، ثــّم ال �خفــى عل�ــك �ــا

ــــّرخص ــــالعزائم دون ال ــــد � ــــي المر� ــــي إذ الــــّرخص ال ترق ــــا للّترّق ــــا إّال �حســــب الّنّ�ــــ طل� ة فیهــــا غال�

اض علــى أحــدهم فــي أخــذ العهــد علــى مر�ــد �أّنــه ال �فعــل اك أن ت�ــادر إلــى االعتــر الّصــالحة، فإّ�ــ

ك فـي واد والقـوم فـي واد آخـر، وقـد ك�ـف �منعـه ممـا أ�احـه اللـه تعـالى لع�ـاده، فإّنـ:  م�احا وتقول

أجمعـــوا علـــى أن مـــن تمهـــد الـــّرخص ال �فلـــح فـــي طـــر�قهم إنمـــا هـــي طر�ـــق جـــّد واجتهـــاد وأخـــذ 

، فمعلـــوم أن أهـــل ف��ســـا للضـــعف، مـــن مشـــّقة التكـــالعه اللـــه تنفالم�ـــاح إنمـــا شـــرّ  �ـــالعزائم، فـــإنّ 

الطر�ق رضي الله عـنهم �أخـذون �االحت�ـاط فـي الـّدین �غا�ـة الجهـد فیتجّنبـون المكـروه حتّـى �أّنـه 

 انتهى. ،حرام و�ؤّ�دون العمل �المندوب حّتى �أّنه واجب

�َه یُِحب� أ�ْن تُْؤتَى ُرَخُصُه َكَما یُِحب� أ�ْن تُْؤتَى َعَزائُِمهُ  1 ن� الل �
"َكَمـا �َْكـَرُه أ�ْن تُـْؤتَى . رواه إالمام ٔأحمد وا�ن حبان، والبیهقـي، ولـه روایـة ٔأخـرى ا

 رواها إالمام ٔأحمد وصح�ه ا�ن خزیمة وا�ن حبانَمْعِصَیُتُه" 
 الس�یوطي في ال�امع الصغير عن ا�ن عمر (التاریخ للخطیب البغدادي) 2
 الس�یوطي في ال�امع الصغير عن عمر 3
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كالم نفیس یھدي إلى فص مقـام الّتوحیـد  ،اإلراءة
 والمشاھدة:

َوَنْحـُن َأْقـَرُب ِإَلْ�ـِه ِمـْن ﴿ ال تغتر مع المغتّر�ن فأنـت فـي حضـرة الحـّق أبـدا.:  قال رضي الله عنه

ــِل اْلَوِر�ــدِ  معشــر الخلــق مــن قلو�نــا وهــو معــك  نــاوهــو عــرق مّتصــل �القلــب وهــو أقــرب إلی، 1﴾َحْب

بذاتــه و�عملــه مــع ظــاهرك و�اطنــك ومــع �ــّل ذّرة مــن ذّرات الوجــود، فــالمحجوب أنــت ال هــو و�ن 

عقلـك أن تستحسـن غیـره مـن  ا منـه و�فـاك شـرفا، فك�ـف �صـّور لـكحجبت بنفسك فأنـت فـي مـرءً 

الحظــوظ المو�قــة، أم ��ــف �قبــل عقلــك الحجــاب عنــه وهــو الّظــاهر وال�ــاطن أم ��ــف تــرى الّســفر 

زهد من الّدن�ا وأنت خلقـت منهـا وهـي ت إل�ه من عق�ة لعق�ة وهو معك، أم ��ف �خطر ب�الك أّنك

عنـــه وهـــو مهـــدیها لـــك أّمـــك، أم ��ـــف تزهـــد عـــن الجّنـــة وهـــي دار للعبیـــد، أم ��ـــف تشـــغلك الـــّنعم 

للّتوّصل بها لتكـون لـك حجا�ـا فـي �عـض األوقـات لـئّال تـذوب مـن جاللـه، فـالّنعم إّنمـا أهـدیت لـك 

لتحج�ك عن رؤ�ة الجمال، فلو رأیته بال واسطة بل وساطة الّنعم لتالشت أر�انك، فلو رأیـت سـّر 

��ــف  ، أمالخــالق لهــاالقــدر لــتّم أمــرك ورجعــت عــن العــدم، أم ��ــف تشــاهد الــّنعم مــن غیــره وهــو 

أم ��ــف تصــل �صــیرتك إل�ــه وهــو قــد�م وأنــت حــدوث، أم ��ــف  تمیــل لغیــره وهــو ســّیدك وعــّزك،

تسـتدّل عل�ـه وهــو الظـاهر مــن �ـّل شــيء، أم ��ـف تشــیر إل�ـه وهــو حاضـر، أم ��ــف تناد�ـه وهــو 

ف غیر غائب، أم ��ف تطل�ه ز�ادة وقـد فـرغ مـن أمـرك، أم ��ـف تشـاهده وهـو نـور قـاهر. أم ��ـ

تحّ�ــه وهــو الفاعــل ف�ــك، أم ��ــف توّحــده وهــو واحــد أحــد قبــل وجــودك، أم ��ــف تخدمــه وهــم غنــّي 

، أم ��ــف تغفــل عنــه وهــو ســّید قــاهر، أتحســب منــه يء، أم ��ــف تعصــ�ه وأنــت �مــرًءاعــن �ــّل شــ

الغفلــة منــك عــن ســ�ادة المالــك، أم ��ــف تنّعمــك بلــّذة الــّنعم منقطعــا بهــا عــن مــوالك، فالــدار داره 

ــ ــّنعم لتشــاهد ســّره فیهــا و�ّنمــا صــّححك والعب د عبــده والعــّز عــّزه والفعــل فعلــه، و�ّنمــا أســدى إل�ــك ال

و�ّنمــا أمرضــك لترجــع إل�ــه، و�ّنمـــا أعطــاك لتشــكره، و�ّنمــا منعـــك  لتكمــل قــواك للوقــوف بــین ید�ـــه.

مـا �ّلفـك اإلجا�ة محّ�ة لكالمك، و�ّنما وّالك على نفسك لتحسن معها �مشاهدة سّر القـدرة فیهـا، و�نّ 
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 لتفـرح �امتـداده، إلـى أن قـال ، و�ّنما أغنـاك ل�كمـل افتقـارك لـه، و�ّنمـا أعـدمكلتحّل زادك من رضاه

ــى تســافر إل�ــه أم حجبتــه األ فهــل:  ــى تهــدمها كــغــاب عنــك حّتــى تطل�ــه أو �عــد عنــك حّت وان حّت

إلـى الجّنـة، �الّر�اضة وسّر األذ�ار، أم خبي عنـك وهـو الظـاهر ف�ـك، أم تر�ـد أحسـن منـه �المیـل 

أو أردت االنفكـاك مـن ملـك رّقـه حیـث طلبـت الوال�ــة، فهـل �حسـن منـك طلـب الوال�ـة وأنـت مــوّلى 

أم ��ــف تحسـد عبــدا :  فالعبـد عبــد و�ن وّالك، والسـّید ســّید هـو الــولّي الحمیـد، إلــى أن قـالعل�ـك، 

ــك فــي مثلــك عــن نعــم مــواله، أم ��ــف تحقــد عنــه وهــو مملــوك لســّیدك أال تعــرف أّنــك تحــارب  رّ�

رّب. مـــا رأیـــت عبـــدا  عبیـــده، أت�كـــي عبـــدا لـــه وأنـــت تر�ـــد أن �حّ�ـــك، أتظلـــم عبـــدا وأنـــت تقـــول �ـــا

یتجاسر على عبید سّیده و�غّشهم و�عـادیهم، مـا أكـذب مـن اّدعـى محّ�ـة اللـه وهـو �كـره أهـل محّ�ـة 

ة ولـّي وهـو الله، وما أكذب من اّدعى محّبته وهو �كره واحدا من أّمته، وما أكذب من اّدعى مح�ّ 

، فكن عبدا فارحا �سطوة الملّك فأحّب الخلـق لّلـه وأحـّب مـا �حّ�ـه وا�غـض �كره واحدا من جماعته

 شــیئا دمــا �غضــه فأنــت عبــد ال غیــر، ال تز�ــد وال تقــ�ح واصــبر لمجــاري أقــدار ســّیدك ف�ــك، وال تــر 

ع معرفــة وال ع�ـــادة وال توحیــدا فاللـــه محّركــك ومســـّكنك، فكــن صـــاح�ا فإّنهــا عـــین الهــالك، وال تـــدّ 

راضــ�ا �مقــام العبودّ�ــة فإّنــك عــین العــّز إن فعلتــه خلــق لــك هاد�ــا یــدعوك إل�ــه فاطنــا عابــدا �ــه لــه 

و�نصــرك مــن ر�قــة الّشــكوك والّظنــون و�وصــلك إلــى حضــرة حــّق ال�قــین والعلــم وهــو نبّ�ــك أمــین 

خسـارة إن تر�ـت لـك  دة إن أفنیت عمرك ف�مـا اهتـدى �ـه وهـدي، و�ـاسعا سّیدك على الّنصح، ف�ا

نـه بتخلـ�ط مـن �ـان إ�مانـه علـى مشیئا من إشاراته، وخلق لك هاد�ا إلى حضرة غیره داع�ا مكّلفا 

�ان عبدا لها واآلخرة �ان عبـدا لهـا وهـو فـي ر�ـب الّسـائق الّدن�ا فمن أحّب  ظّن أو شّك أو وهم،

) فــإذا لســنة ال أصــلحه اللــهمــن لــم تصــلحه ا(:  �س، إلــى أن قــالإلــى حضــرة الغضــب وهــو إبلــ

ّن الّنبـــي صـــّلى اللـــه عل�ـــه وســـّلم خلـــف القطـــب المكتـــوم ســـیدنا وموالنـــا أحمـــد بـــن محّمـــد عرفـــت أ

ــه نّزلــه منزلــة فــي الّداللــة علــى اللــه، التّ  وأّن جــاني خالفــة مســتمّرة ب�قــاء اإل�مــان وأّنــه مكتــوم، وأّن

وسّلم ال �فارقه وأّنه عّلمه ما عّلمه الله لیلة ّاإلسراء وهـو الّتجر�ـد مّمـا سـواه الّنبي صّلى الله عل�ه 

م نتبـّرك بهـا ونراهـا مـن یـد اللـه مهـداة لحضـرة العبیـد تعظ�مـا لهـم بهـم عـوأّن الـّنعم مـن حیـث هـي ن

، وأّن الّتجــاني ظهــر �طر�قــة الّتجر�ــد، تجر�ــد الّثــديعــن ل�أنســوا بهــا �مــا �ــأنس الّصــبّي �خو�ضــة 
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فمـن أطـاع الّرسـول �الّتجر�ـد فقـد أطـاع اللـه، فمـن أطـاع اللـه :  القلب مّما سوى الله، إلى أن قال

أجلســه فــي حضــرة قدســه و�نعمــه بوجهــه و�مــا ال عــین رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــى قلــب 

، الوجهـة إتقـانأحد فضل منه بال قصد وال تعمل من العبـد، و�ّنمـا المطلـوب مـن العبـد األدب مـع 

 ...وجهة بل فاألدب في عرف العارفین ما هو عل�ه من الّتجر�د والتبري من فعل غیره إلخفال

اعلــم أّیهــا األخ الّنجیــب إن أردت الّتقر�ــب فخــالف الّط�ــاع واّت�ــع اإلجمــاع فــإّن االنتفــاع محصــور 

نفـاس ، و�ّن ض�اع المر�د في االبتداع، ثـّم اجعـل الّتقـوى األسـاس، وراقـب الخـواطر واألّت�اعاالفي 

أنـت �عیـد فألّنـك إذا لـم تزهـد فـي الـّدن�ا ثیر األدب واعتمد الورع واجتنب الّطمـع ك ّطلبو�ن في ال

احـذر أّیهـا األخ الغلـط وال تر�ـب الّشـطط وتواضـع للكبیـر :   عن خیر اآلخرة العلّ�ة، إلى أن قال

القناعــة، وثــق �ــالّرّزاق وتــوّدد للّصــغیر، واصــحب الفقــراء واتــرك األمــراء و�ــن فــي الجماعــة �ثیــر 

 وخّل الخالئق.

 



 31 ت�صرة األرواح
 

 األرواح:تبصرة 

فالعمــل �اللــه یوجــب القر�ــة، والعمــل للــه یوجــب المثو�ــة، وصــاحب العمــل :  قــال رضــي اللــه عنــه

للمتحّققــین والعمــل للــه للمتشــرعین أهــل إ�ــاك نعبــد والعمــل �ــه أهــل إ�ــاك نســتعین، فمــا بــین  �اللــه

البدا�ات عالمة الّنجاح فـي ، فالّرجوع إلى الله في الّدرهمو �ما بین الّدینار  للهالعمل �الله والعمل 

ه إل�ه من غیـر شـّدة رغ�ـة ف�ـه تـرى نجاحـه أخیـرا، ع إلى الله في بدا�ة ما تر�د و�لالّنها�ات، فارج

قـل إن �ــان مـن عنــد اللـه �مضــ�ه وال تهـتم �شــأنه فمــا شـاء �ــان ومـا لــم �شـأ لــم �كـن، فاســتند إلــى 

 ، فكـلّ هـا وهـي نها�ـة الّضـ�اععلم الله في أمرك و�ن حرصت عل�ه خسرت، و�ن قضیت تو�ـل إلی

مــن استضــاءت بدایتــه �اعتمــاده علــى علــم اللــه أشــرقت أواخــره، ف�قــدر المجاهــدة تكــون المشــاهدة 

ـَن ﴿، 1﴾َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَُّهْم ُسُبَلَنا َوِ�نَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِنینَ ﴿�عدها  ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِر�ٌب مِّ

فإّن أصل �ّل مرض �اطنّي من غفلة ومعص�ة وشـهرة الّرضـى عـن :  إلى أن قال ،2﴾ْحِسِنینَ اْلمُ 

فــإن لــم یــرض �حــث عــن عیو�هــا فاســتراح، اغتــّر �ــل مــن لــم یــّتهم نفســه ف�جّرهــا إلــى مــا الــنفس، 

ــوِء ِإالَّ َمــا َرِحــَم َر�ِّــ﴿ تكرهــه، ومــن استحســن نفســه أهلكهــا ــاَرٌة ِ�السُّ فإّنهــا أخبــث  ،3﴾يَ ِإنَّ الــنَّْفَس َألمَّ

واألحمق یروح بال شـيء.  . ومن مال إلى الّدن�ا طاش.من س�عین ش�طانا، فمن عرف الله عاش

اس وال اش. فافضح عورتها تدخل الحضرة و�ّتسـع لـك الّنظـر، وال تراقـب الّنـاقل عن عیو�ه فتفالع

تخّلــــص، ت�ــــالي بــــنعم فأســــقطهم مــــن عینــــك �مــــا �ســــقطونك، و�ن أردت الــــّتخّلص فاصــــحب مــــن 

فمـــن اّتصـــف :  فالجاهــل غیـــر الّراضــي عـــن نفســـه خیــر مـــن العـــالم الّراضــي عنهـــا، إلـــى أن قــال

، والّصدق وال�قـین، الّصـدق فـي حتاج إل�ه الخلق وال �حتاج إلیهم، المحّ�ة لله والغنى �اللها�أر�عة 

فمــن �انــت  ،4﴾َقــْوٍم ُیوِقُنــونَ َوَمــْن َأْحَســُن ِمــَن الّلــِه ُحْكًمــا لِّ ﴿العبودّ�ــة، وال�قــین فــي أحكــام الّر�و��ــة 

:  رض فقــط، إلــى أن قــالاللــه ورســوله و�ّال فهجرتــه إلــى غــ هجرتــه إلــى اللــه ورســوله فهجرتــه إلــى

 69ت العنكبو  1
 56أ�عراف  2
 53یوسف  3
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فالفقیر الجاهل سّم فهو شّر من عاّمي جاهل �ألف ضعف، فالجلوس مع ولّي أفضـل مـن ع�ـادة 

الفقیـر الجاهـل ، فـالجلوس مـع ألف سنة قدر ما تحلب ف�ه شاة، فالعزلة خیر من العـوام الجـاهلین

لــو صــّلیت ثالثمائــة ســنة مــا ذقــت ألّنــك محجــوب بنفســك حتّــى تمــوت :  �ســّود الوجــه إلــى أن قــال

نفسك �ما ینعشـها عنـد العامـة، فـال بـّد مـن طعمـة الجـالل أّوال ثـّم الجمـال، فقّلـل مـن العوائـد فإّنهـا 

�ثـرة الـّذكر و�ـداوم علـى وافـل، ف�كثـر المر�ـد تقّلل من الفوائـد، فمـن العوائـد تتّ�ـع الفضـائل �كثـرة النّ 

سـكین م:  الّسّنة، فالفائدة في حسن األدب ال في وجود الّطلب، فإّن الّطلب مـدخول، إلـى أن قـال

ُأْوَلِئــَك الَّـــِذیَن َنَتَقبَّــُل َعـــْنُهْم ﴿ ب بنفســـهابــن آدم جســم مغیـــب وقلــب معیـــب، فك�ــف �خـــرج مــن مغیــ

ـــوا مجـــاوزة والّصـــفح، فطینـــة آدم معجونـــة مـــن الـــبالء والهـــواء والّشـــهوة فعـــن ال ،1﴾َأْحَســـَن َمـــا َعِمُل

حّسـا ومعنـى �مـوت الـّنفس �طـل حكـم الّنطفـة ورجعـت فلزمتك ما دامت بنیتك، فإن قامت ق�امتك 

قـل لع�ـادي الصـد�قین ال �غتـّروا فـإّني أنـا :  الّروح إلـى أصـلها الّنـور المكـّرم المقتطـع إلـى أن قـال

ي أعــّذبهم غیـر ظــالم لهــم، وقـل لع�ــادي الخــاطئین ال ی�أسـوا مــن رحمتــي أقـ�م علــیهم عـدلي وقســط

:  فإّنــه ال �كبــر علــّي ذنــب أن أغفــره، فتو�ــة المعصــ�ة واحــدة وتو�ــة الّطاعــة ألفــا تو�ــة إلــى أن قــال

فمــن وجــد خیــرا فل�حمــد اللــه و�ّال فــال �ظلــم إّال نفســه، فــالمؤمن إن عصــى فــي الّشــر�عة أطــاع فــي 

:  الملــك الــذي تضــ�ف إل�ــه أشــ�اؤك فتقــولالحق�قــة، لــو قــرأت العلــوم �ّلهــا حجبــت �جهــل ذاتــك، 

نفسي روحي ذاتـي فأنـت اآلن لـم تعـرف مـن المكّلـف ف�ـك ومـن المـتكّلم ومـن العبـد ف�ـك، فاشـتغل 

 ذق أمــر نفســك فإّنــك جهلتــه اآلن، مــن عــرف نفســه عــرف رّ�ــه فــال �مكــن إّال بواســطة منقــبتحقیــ

�صیر �ك، فعظ�م القرب غّیب عنك القـرب فضـال عـن القر�ـب، فحـّد القـرب أن تغیـب فـي القـرب 

ة عـــن القـــرب لـــ�عظم القـــرب، فالمســـك إن قر�ـــت منـــه ضـــعف ر�حـــه، فنـــور الّشـــمس ال یـــدرك لشـــدّ 

عن حجا�ه، الّنور نوراني أراه فاحتجب بال حجـاب ولـ�س نـوره  الطرف ظهوره وصورة إشراقه فیردّ 

نــورا حّســّ�ا و�ّنمــا هــو یبــدو مــن معــاني الصــفات واألســماء التــي تخــرج مــن ظلمــة الجهــل �ــه فهــو 

 16أ�حقاف  1
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ــُرُه ِلْلُ�ْســَرى ﴿:  الّنــور األصــلي، إلــى أن قــال عرفــت رّ�ــي فلــوال رّ�ــي مــا عرفــت رّ�ــي لــو  ،1﴾َفَسُنَ�سِّ

ّمد ما عبدته ولكان محّمـد أوثـق بـي مـن اللـه، فاللـه عّرفنـي بنفسـي فعرفـت محّمـدا عرفت الله �مح

ِإنََّمـــا َ�ْخَشـــى اللَّـــَه ِمـــْن ِعَ�ـــاِدِه ﴿�اللـــه صـــّلى اللـــه عل�ـــه وســـّلم. مـــن ازدادت معرفتـــه ازدادت هیبتـــه 

ّلقـاء، إّن لـي فمن غلب عل�ه الّشوق ضاقت عل�ه الـّدن�ا، فاّتسـم �الفنـاء واشـتاق إلـى ال ،2﴾اْلُعَلَماءُ 

وأذ�ـــرهم و�ـــذ�رونني وأنظـــرهم ع�ـــادا مـــن ع�ـــادي أحـــّبهم و�حّبـــونني وأشـــتاق إلـــیهم و�شـــتاقون إلـــّي 

و�نظرون إلّي، من سلك طر�قهم أحببته ومن عدل عنهم مقتته، فعالمتهم یراعون الظـالل �النهـار 

إلـى أو�ارهـا عنـد  كما یراعي الّراعي الّشفیق غنمه، و�حّنون إلـى غـروب الّشـمس �مـا تحـّن الّطیـر

الغــروب، فــإذا أجــّنهم اللیــل واخــتلط الّظــالم، وفرشــت الفــروش ونصــبت األســّرة وخــال �ــّل حبیــب 

 نصبوا إلّي أقدامهم وافترشوا وجوههم وناجوني �كالمـي وتخّلقـوا إلـّي �أنعـامي، فمـن صـارخٍ �حبی�ه 

�عینـــي مـــا یتحّملـــون مـــن أجلـــي،  ،وســـاجدٍ  ومـــن راكـــعٍ  وقاعـــدٍ  ومـــن قـــائمٍ  وشـــاكٍ  ومـــن متـــأّوهٍ  و�ـــاكٍ 

ف�خبـرون عّنـي  مـن نـوري  �شكون من حّبي، أّول ما أعطـیهم ثالثـا، أقـذف فـي قلـو�هم اسمعي م�و 

ن�ــة لــو �انــت الّســماوات واألراضــین ومــا فــیهّن مــن میــزانهم الســتقللتها لهــم، اّ كمــا أخبــر عــنهم، والث

فـال �سـكن المشـتاق قبـل لقـاء حبی�ـه،  والّثالث أقبل علیهم بوجهي ال �علم أحد مـا أر�ـد أن أعطـیهم

س مــن أنــس �ّننــي حبیــب لمــن أحّبنــي وجلــ�س مــن جالســني وأنــأبّلــغ أهــل رضــائي :  إلــى أن قــال

ومختــار لمــن اختــارني ومط�ــع لمــن أطــاعني، �عّزتــي حلفــت مــا بــذ�ري، وصــاحب لمــن صــاحبني 

أحّبنـي، ومـن طلبنـي وجـدني  أحّبني عبد أعلم ذلك �قینا من قل�ه إّال قبلته لنفسي وأحببته أشّد ممـا

أهــل األرض مــا أنــتم عل�ــه مــن غرورهــا، وهلّمــوا إلــى  ومــن طلــب غیــري لــم �جــدني، فارفضــوا �ــا

نســـوا بــذ�ري أونســكم بــي، وأســـرعوا إلــى محّبتــي أســرع إلـــى ي واكرامتــي فــي مصــاحبتي ومجالســت

وحـي �محّمـد محّبتكم فإّني خلقت طینة أحّبتي مـن طینـة إبـراه�م خلیلـي وموسـى �ل�مـي وع�سـى ر 

، وخلقت قلوب المشتاقین من نـوري ونعمتهـا �جاللـي وجمـالي، فلّمـا علـم أّن الّنـاس �حّبـون صفّیي

 7اللیل  1
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وعلــم أّنــه لــو لــم �مّنــي ع�ــاده  ،1﴾َ�ْخــَتصُّ ِبَرْحَمِتــِه َمــن َ�َشــاء﴿:  أن �ّطلعــوا علــى ســّر العنا�ــة قــال

َن الْ ﴿ّتكلوا على األزل ال و�ّ�ـاك أن �فسـد عل�ـك :  إلى أن قـال ،2﴾ُمْحِسِنینَ ِإنَّ َرْحَمَت الّلِه َقِر�ٌب مِّ

تجـــد المواهـــب، ســـب�ك �الفاقـــة لتكـــون ذه�ـــا، فالّزّلـــة مقرونـــة مـــع إل�ـــه الغنـــى فقـــرك، فصـــّحح الفقـــر 

 رّ�ه.راحته إن لم یر غیر لفقیر ال �ملك وال �ملك، االّنصر، 

آل عمران  1  74أ
 56أ�عراف  2

 

                              



 35 ت�صرة األرواح، لوال الجّنة والّنار
 

 تبصرة األرواح، لوال الجّنة والّنار:

ــة والّنــار والّثــواب لظهــر مــن �عبــد اللــه :  قــال ســیدي األحســن ال�عقیلــي رضــي اللــه عنــه لــوال الجّن

ــل �ــاإلخالص. ص نفســه مــن رؤ�ــة اإلخــالص ف�صــّحح العمــل ذاتــه مّمــن ال �عبــده، ف�خــرج المخل

عــین الحــّق،  مــنمــن الحــول والقــّوة، فكّلمــا ســقطت مــن عــین الخلــق عظمــت  ي برّ واإلخــالص �ــالتّ 

عــین الخلـق ســقطت مــن عــین الحــّق إن راقبـتهم والحظــتهم، فــال تجتمــع مراق�ــة  مــنو�ّلمـا عظمــت 

ــق فــال �خرجــك مــن دقــائق العیــوب إّال الّشــ�خ، فــال یت ،الحــّق مــع مراق�ــة الخلــق إّال إذا تمّكنــت حّق

غال�ـــا اإلخـــالص إّال �ـــالخمول ف�ـــه مـــن العبـــد نفســـه فـــي أرض الخمـــول وهـــو ســـقوط المنزلـــة عنـــد 

ــة بــل فالحكمــة إّنمــا تنبــت فــي القلــب الّتقــّي الّنقــّي،  ــة إّنمــا تنبــت مــن األرض، فالجّن الّنــاس، فالجّن

 انتهى. ،ل�ك سماء سماءقفكّلما دفنت نفسك أرضا أرضا سما 
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 : من أراد اللھ إغواءه

فمــن أراد اللــه إغــواءه جعــل مشــاهدة الكــون واســتعظمه فــي عین�ــه، فــنحن نــرى :  قــال رضــي اللــه

�أدّلــة عقلّ�ــة �شــ�كة معّلقــة بیــد الحــّق معّرضــة للتلــف وهــو قولــه هالــك معــّرض لــه لــوال یــد الكــون 

الحــّق، و�ّنمــا أوجــده ل�عرفــه الكــون ال غیــر، فالــّدن�ا دار الّتعــّرف واآلخــرة دار الّتــنّعم المعــروف فــي 

لى، فهــو حضــرة ولتترّقــب األضــرار علیهــا إّال معرفتــه تعــا الــّدن�ا وال لــّذة فــي الــّدن�ا أصــال لزوالهــا،

عبـدي أنـا الملـك اّلـذي ال �مـوت فـأطعني أجعلـك ملكـا ال  األمر إّال له فل�ست مـن قبیـل الـّدن�ا، �ـا

تمــوت، ولــذلك قــال القائــل، أنــتم ملــوك العــالمین، فأهــل هــذه الّطر�قــة �ّلهــم ملــوك ال �موتــون أبــدا 

ف�اعت�ـار العـارف �ـه أّولـه  ورمز توحیدنا، إّن ملك اللـه �منزلـة حجـر ثلـج، لكمال إق�الهم على الله

مــاء وآخــره وظــاهره و�اطنــه مــاء وهــو العــارف فــي اصــطالحي وهــو اّلــذي ال �ظهــر لــه غیــر اللــه، 

وأّمـا مـن �ظهــر لـه غیـره فلــ�س �موّحـد عنــدي لمشـاهدة الكثـرة بزعمــه ال�اطـل مـا ســوى اللـه �اطــل، 

�عبـد عقلـه وهـو هـواه ف�قــول رّ�مـا �اعت�ـار مـن �شـاهد الكـون واسـتعظم أمـره فأولــه �ـون فهـذا  وأّمـا 

ك�ف مك�ف و�لزم و�لزم وال یلزم مـن إلزامـه إّال الجهـل �حق�قـة األمـر مشـاهدة وجـودك ذنـب لغلـط 

الجهـــل �اللــــه، والفــــرض أّال وجـــود لغیــــر اللــــه، فهـــذه الّطر�قــــة طر�قــــة الحقـــائق فصــــف أهلهــــا �مــــا 

ـــّزمن، ، فكـــوصـــفتهم و�ـــّذب عینـــك، فـــإن نظـــرت �ـــالعین التـــي تخطـــئ وهـــي عـــین األزل ن ابـــن ال

فاستحضر في خازنة عقلك زوال الكون من عقلك وغیره، فالعقل غیـر، خـّل نفسـك وتعـال وادخـل 

حضرتنا، �قدر اإلق�ال على الله �كون اإلد�ار عنك، واإلق�ـال واإلد�ـار متناف�ـان لجهـة واحـدة، رد 

فــال نخــوض :  وجهــك إلــى جهــة واحــدة وهــي حضــرة اإلق�ــال إل�ــه �كفــك الوجــوه �ّلهــا، إلــى أن قــال

فــي أمــر الكــون البّتــة ال فــي الــّدن�ا وال فــي اآلخــرة لــزوال العقــل الكّلــي �صــولة أنــوار الّرّ�ــاني، فــدّل 

لنفســك داللــة وال ضــّرا وال نفعــا  الفقــر عل�ــه برفــق مــع اعتقــاد ســ�ادتهم عل�ــك فــإّنهم ملــوك، وال تــر

 تخـــض فـــي غـــالء وال وال -لـــ�س لـــك مـــن األمـــر شـــيء –فإّنـــك مفعـــول أبـــدا ال تكـــون فـــاعال أبـــدا 

رخــص وال مــرض وال صــّحة وال ملــوك وال مطــر وال جــذب وال هنــاء وال خــوف فإّنــه عنــدنا رجــس، 

فافهمــه، وال تــأمر �ــأمر وال تنــه عنــه حّتــى تحــ�ط �علــوم القــرآن مائــة ألــف عــام وســّتة وســّتین ألــف 

 �حرمته، انتهى.م تحت �ّل حرف أعني ما أحدثه الّناس للع�ادة من غیر ما نّص القرآن لع
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 إّن اللھ یخاطب العارفین:

وصـفته وفعلـه إّن الله �خاطب العـارفین الموّحـدین �ـأّن اللـه وحـده فـي ذاتـه :  قال رضي الله عنه

ل ألحد في توحیده بل هو الذي وّحـد نفسـه جـّل جاللـه فـال �حتـاج إّال مـن �قـول هـو واحـد فال تعمّ 

 شـيءال من �قر�ه وال من �فّوض له وال من یتوّ�ل عل�ه فهو الغنـّي المطلـق هـو الّصـمد عـن �ـّل 

العـارف عنـده مـن �ـّل قـّوة وحـول فیزهـد ف�غن�ه علمه �كماله بال مكّمل وال من �قول �امل، فیتفّرغ 

عن نفسه فان�ا برّ�ه و�زهد عن توحیده وتفو�ضه وتوّ�له وتسب�حه وتقد�سه غیر معّول علـى علمـه 

ــم �قــّدر لــه أو عل�ــه راضــ�ا �قــدره  وال ع�ادتــه مضــر�ا عــن الغیــر والغیر�ــة آ�ســا أن �صــله شــيء ل

كـــا �ـــه بـــین أصـــا�عه مقبوضـــا �ق�ضـــته مكفـــوال فحینئـــذ �كـــون عبـــد رّ�ـــه حـــّرا بنبّ�ـــه واقفـــا برّ�ـــه متحرّ 

نبّ�ـــه �خاط�ــه �ـــأّن حضـــرة رّ�ـــك برعایتــه عائشـــا �كنفـــه مفرغــا مـــن �ـــّل عّلــة تائ�ـــا لرّ�ـــه ثــّم ال یـــزال 

علــى مــا �نــت عل�ــه مــن الجمــود �جمــود القلــم بــین یــدي الكاتــب، فخطــاب صــاحب  أمامــك، فجــدّ 

وهـو خطـاب واحـد وهـو إفـراغ القلـب مـن الّشرع صّلى الله عل�ـه وسـّلم �ظهـر مظـاهر مراتـب أّمتـه 

فمن �ان شرب من حق�قـة صـاحب الّشـرع مقـام الّتو�ـة فـال �فهـم مـن :  الغیر والغیرّ�ة إلى أن قال

الّشر�عة إّال مشر�ه وتجـده ی�ـالغ فـي تحر�ـر المسـائل محـاوال أن �طّبـق جم�ـع ألسـنة الّشـر�عة علـى 

و�عـّد مجلسـه عتراضات وحّل المشـكالت عنـده مقامه ف�فني عمره �ّله في األسئلة بل األجو�ة واال

مجلس الّتحر�ـر وغیـره مّمـن فوقـه ال تحر�ـر ف�ـه و�عـارض بـین الّنصـوص الّشـرعّ�ة قصـد نصـ�حة 

األّمــة فــال �حصــل مــن الّشــر�عة إّال مــا ذاقــه، ف�قّیــد و�عّمــم �حســب اجتهــاده وهــو صــادق فــي ذلــك 

الّثمان�ة، فمـن �ـان أسـفل الجّنـة ال �طلـع ومـن كّله، فإّنما الّشر�عة جم�ع ما تحته �ط�قات الجنان 

وال سـبیل إلـى مـن ســفل  الّسـراح فـي الجنــان �ّلهـا أعطـيكـان فوقـه �سـتغل، ومـن �ـان فــي الّثامنـة 

لمــا فوقـــه ل�ظهــر الّتفـــاوت والّتمـــایز والّتفاضــل �حســـب األذواق فـــي األدب، ومــن مجلـــس الموقـــف 

ل مــن اللــه عــّز وجــّل مثــال المــاء والمــاء منــزّ فمثــال صــاحب الّشــرع :  الّثــاني �ــذلك، إلــى أن قــال

ل�طّهر �ه من رجس الكفر والمعاصي والحظوظ، فالمعص�ة علـى أقسـام مغّلظـة هـي الكفـر مبنـّي 

علـــى الجحـــود، ومتوّســـطة هـــي المعاصـــي مبنّ�ـــة علـــى اّت�ـــاع الهـــوى ال االســـتنكار علـــى الّر�و�ّ�ـــة 

 شأن المستأجر�ن الغی�ة، انتهى.وخف�فة هي الحظوظ مبنّ�ة على طلب الّثواب اّلذي هو 
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واعـظ  ،الّدعوة إلـى اللـھ:   الجواھرمن كتاب 
   الّلسان ضائع كالمھ

 �ـاء، هــي ملزومـة لهــم �طر�ـق الّشــرعدعوة إلــى اللـه تعــالى فـي حــّق األولإّن الـ:  جـاء فـي الجــواهر

، لكــن هــذه الــّدعوة 1مــروا �ــالمعروف وانهــوا عــن المنكــر:  الّظــاهر لقولــه صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم

یـدعوهم إلـى اللـه تعـالى  هنا هـي �ـاإلذن الخـاّص �ـإذن الّرسـالة، فمـن نهـض إلـى الخلـق المذ�ورة

ت �لمته في جم�ع القلوب ووقع اإلق�ـال مـن الخلـق عل�ـه واالسـتجا�ة عنـه ر لله س�اإلذن لهم من ا

نه�ه في الخلق وحال �المه في القلوب، ومن نهض إلى دعوة الخلق إلى اللـه و ووقع امتثال أمره 

تعالى �ـاإلذن العـام ولـ�س لـه شـيء مـن اإلذن الخـاّص لـم ینتفـع �كالمـه ولـم �قـع عل�ـه إق�ـال فـإّن 

�قول له بلسان الحال في �ساط الحقائق ما أمرناك بهذا أو مـا أنـت لـه �أهـل بـل إّنمـا لسان الحّق 

أنت فضولّي، فمن وقف هذا الموقف ابتلي �حظوظ نفسه من الّر�اسة والّر�اء والّتصّنع ول�س مـن 

 الله في شيء، انتهى.

�َم :  أ�ِبیهِ  َعنْ  ُعَمرَ  ْ�نِ  الل�هِ  َعْبدِ  �ْنِ  َساِلمِ  َعنْ  1 �ُه �َلَْیِه َوَسل �ِه َصل�ى الل �هَا الن�اُس قَاَل : قَاَل َرُسوُل الل ُمُروا ِ�لَْمْعُروِف، َوانْهَْوا َعِن الُْمْنَكِر قَْبَل  َ� أ�ی
ن� ا��ْمَر ِ�لَْمْعرُ  �

تَْغِفُروُه فَال یَْغِفُر لَُكْم، ا تَِجیُب لَُكْم، َوقَْبَل أ�ْن �َس�ْ �َه فَال �َس�ْ ن� اْ��ْحبَاأ�ْن تَْدُعوا الل
�
َر وِف َوالن�ْهيَي َعِن الُْمْنَكِر ال یَُقّرُِب أ�َ�ًال، َوا

ا �ََرُكوا ا��ْمَر ِ�لَْمْعُروِف َوالن�ْهيَي َعِن الُْمْنَكِر لََعنَهُ ْهَباَن ِمَن الن�َصاَرى لَم� هُُم الَْبالءُ ِمَن الَْیهُوِد، َوالر� �ُه �َلَى ِلَساِن أ�نِْبيَائِهِْم، ثُم� َعم� .  الطبراني في ُم الل
 المعجم أ�وسط
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 : من تعّرض لھدایة غیره

من تعّرض لهدا�ة غیره �غیر معرفة فهو خائن، ومن طـّب غیـره �غیـر علـم :  رضي الله عنه قال

أخــرج األدو�ــة عــن موضــوعاتها وعــدل عــن مقادیرهــا فهــو ضــامن، إذ �مــا عنــده مــن الجهــل رّ�مــا 

فســاق المــر�ض إلــى الّتهلكــة وعاجلــه �المنّ�ــة (حكــى) فــي الــّذهب اإلبر�ــز عــن القطــب ســیدي عبــد 

قد �كون الّرجل مشـهورا �الوال�ـة عنـد الّنـاس و�قضـي �الّتوّسـل إل�ـه علـى یـد أهـل :  العز�ز أّنه قال

ل�جتمــع عل�ــه أهــل  وا ذلــك الّرجــل فــي صــورة الــوليّ و�عــم رضــي اللــه عــنهم الــذین أقــامالّتصــر�ف 

، ولكّنهم هم اّلذین یتصّرفون ت�عا للقـدر، فهـو ذلك في صورة الوليّ الّظالم مثله، وهم الذین أقاموا 

عنــدهم �منزلــة الّصــورة اّلتــي �جعلهــا صــاحب الــّزرع فــي فّدانــه ل�طــرد بهــا البراطــل، تظــّن الّصــورة 

ة مــن فعــل صــاحب الفــّدان ال مــن فعــل الّصــورة، فكــذلك أهــل رجــال فتهــرب منــه، ذلــك فــي الحق�قــ

و�جمعــون عل�ــه أهــل الّضــالل مثلــه، والمتصــّرف ذلــك الّرجــل عــنهم �ق�مــون التصــّرف رضــي اللــه 

ـــه حـــّق  يّ بهـــم خفـــ علمـــت أّن  هـــم ال �ط�قـــون الحـــّق، و�ذا فهمـــت هـــذاو عنـــدهم وال �ظهـــر لهـــم ألّن

م �كــن صــالحا للّظهــور ضــرر عظــ�م وعطــب المغتــّر �كــل مــّدع خائــب خاســر، و�ّن ظهــور مــن لــ

مّن الله علـیهم �مرشـد صـادق یتقـّدمهم و�خّلصـهم إذا جس�م وعذاب أل�م عاجال وآجال لمّت�ع�ه إّال 

إّن الّشـ�خ إذا :  رّدهم إلى طر�ـق الفـالح، ونقـل عـن القشـیري رضـي اللـه عنـه أّنـه قـال��صحبته و 

الّطر�ـق مـن الكتـب، وقعـد یر�ـّي المر�ـدین طل�ـا ذ لم �كن عارفا �الّسلوك وما �طرأ على المر�د وأخـ

أن �كــون عنــد الّشــ�خ دیــن األنب�ــاء وتــدبیر األطّ�ــاء  للمرت�ــة والّر�اســة فإّنــه مهلــك لمــن ت�عــه فــال بــدّ 

 وس�اسة الملوك، انتهى.
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 لیس للكّمل الھروب من الّناس:  تحذیر

الهــروب مــن الّنــاس لعــدم الخــوف  أجمــع األشــ�اخ علــى أّنــه لــ�س للكّمــل:  قــال رضــي اللــه عنــه

علــیهم مــن االشــتغال �ــالخلق عــن اللــه تعــالى، وأّمــا مــن خــاف مــن دعــوى الكمــال فــدعواه الكمــال 

زور و�هتان فهو إّما شخص جلس بنفسه مـن غیـر فطـام علـى یـد شـ�خ و�ّمـا مشـ�خة مفتـر �ـّذاب 

فصـار �ـّل مـن  ألشـ�اخ،ال �صلح أن �كون أستاذا �ما هو الغالب في أهل هذا الّزمان حین فقـد ا

ســّولت لــه نفســه أن �كــون شــ�خا جمــع لــه �عــض الّنــاس مــن العــواّم وجلســوا یــذ�رون اللــه تعــالى 

صــ�احا ومســاء مــن غیــر آداب الــذ�ر المشــهورة عنــد القــوم وظــّن فــي نفســه أّنــه صــار شــ�خا مثــل 

لهـــم  األشـــ�اخ الماضـــین مـــع أّنـــه ال �صـــلح أن �كـــون مر�ـــدا وقـــد رأیـــت أشخاصـــا �ثیـــرة ممـــن أذن

عـوا أّنهـم أعلـم �الّطر�قـة مـنهم فمقتـوا ولـم یـنجح علـى أش�اخهم �الّتر��ة عادوا أش�اخهم وهجـوهم وادّ 

قبـل خمـود نـار �شـرّ�تهم، الّتصـّدر للمشـ�خة أیدیهم أحد، و�ّل ذلك لوقوع األذى لهـم مـن أشـ�اخهم 

علـه فـال �مـوت إّال �غیر إذن ش�خ �امل خطر جّدا ألّنه �كون سب�ا لسوء الخاتمـة، و�ن لـم یتـب فا

كافرا، وفي جواهر المعاني، ذ�ر أهل الكشف أمورا أّن من فعل واحدة منها ولم یتب �مـوت علـى 

ســـوء الخاتمـــة والع�ـــاذ �اللـــه تعـــالى وهـــي دعـــوى الوال�ـــة �الكـــذب واّدعـــاء المشـــ�خة وهـــي الّتصـــّدر 

ْ�َطاُن ِإالَّ ُغُروًراَ�ِعُدُهْم َوُ�َمنِّیِهْم َوَما ﴿ إلعطاء الورد من غیر إذن. قال تعالى ومـن  ،1﴾َ�ِعُدُهُم الشَّ

الغــــرور قولــــه للمر�ــــد إّنــــك قــــد بلغــــت منتهــــى المقامــــات وآخــــر الــــّدرجات فاســــكن عــــن مجاهــــدتك 

ــــم �كالمهــــم أنــــت أعظــــم مــــنهم حتــــى یــــدور حولــــك ـور�اضتــــ ك واجلــــس فــــي مجــــالس الشــــیوخ وتكّل

ة فیهلــك �هــالك هــؤالء المطــرودین أراد بــذلك الغــرور أن یوقعــه فــي حــّب الجــاه والّر�اســ ،المر�ــدون 

�اخ مـن االغتـرار �كـل في زماننا هذا، طّهر الله وجه األرض منهم ومن أمثـالهم، ولهـا حـّذر األشـ

وقـالوا االغتـرار أصـل �ـّل غوا�ـة والحـذر أصـل  �ـّل متحّیـل �مـا لـ�س لـه نـاهق، و�ت�اعمّدع ناهق 

�ســـــّلم لكـــــّل مـــــن ظهـــــرت عل�ـــــه آثـــــار  كـــــّل هوا�ـــــة، والمـــــراد �ـــــاالغترار الّتســـــل�ح لكـــــّل مـــــّدع و�نمـــــا
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ــّدلیل  الخصوصــّ�ة ال لكــّل مــّدع بــل أجمعــوا علــى أّن مــن اّدعــى مرت�ــة مــن الّرتــب �ّلــف �إقامــة ال

لـو سـّلم لهـم  سـّلم للمـّدعین إذ�على صدق دعواه و�نصب میزان الّشرع هل �صدق ف�ما اّدعـاه وال 

ر�قـة حّفـاظ �حفظونهـا وحـّراس �حرسـونها لفسد الّدین من أصله لتوّلي األمر غیـر أهلـه، ولهـذه الطّ 

ـــه �ـــالعلم ال�ـــاطن والّظـــاهر  هـــم ـــدهم الل وأمـــّدهم �اســـمه الحفـــ�ظ أهـــل اللـــه تعـــالى وأنصـــار دینـــه أّی

ســّلموا لكــّل مــّدع دعــواه فوالّناصــر. ومــا أوتــي علــى �ثیــر مــن الّنــاس إّال مــن الغلــط فــي الّتســل�م، 

اّمة رّ�مـا اغتـّر �المـّدعین الكـاذبین ووقـع علـى محّقا �ان أو م�طال ومن لم �كن له حذر و�صیرة ت

ْنَ�ا ﴿الل الـّذین �جتمـع عنـدهم أهــل الضـالل حـد مـن أهـل الضـوا الَّـِذیَن َضـلَّ َسـْعُیُهْم ِفـي اْلَحَ�ـاِة الــدُّ

 صدق الله العظ�م. ،1﴾َوُهْم َ�ْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُ�ْحِسُنوَن ُصْنًعا
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 : لیلة اإلسراء وعلوم الشّریعة

عّلـم اللـه لنبّ�ـه لیلـة اإلسـراء ثالثـة علـوم علـم الّشـر�عة �أنواعـه الّثالثـة قـرآن :  قال رضي اللـه عنـه

، ومن مبّلغه تعوم العلماء إلى ق�ام السـاعة وهـو مـا فـي مـّدة عشـر�ن سـنة غهوحدیث قدسّي فقد بلّ 

ُســوُل َبلِّــْغ﴾�أقوالــه وأفعالــه وتقر�ــره وأخالقــه هنــا  وهــذا هــو اّلــذي انســّد  �عنــي للعمــوم ،1﴿َ�ــا َأیَُّهــا الرَّ

اّلـذي أوصـل �عضـه والعلـم الثّـاني علـم ال�ـاطن فهـو �ا�ه وختم برسول الله صّلى الله عل�ه وسّلم، 

ّ�ا فله قال أبو هر�رة رضي الله عنه لو أفشیته لقطع هذا البلعـوم فإّنـه لـ�س ابحالثنین وس�عین ص

علمـا مكّلفـا �ــه فإظهـاره ألهلــه ال غیـر، فلــه �غلـق صـّلى الّلــه عل�ـه وســّلم ال�ـاب، فســب�ه لّقـن لعلــّي 

ـــه إّال اللــه" بتطو�ــل مــّده فــوقر علــم ال�ــاطن فــي قلــو�هم �ــه، فلــه وفاطمــة والحســن والحســین "ال إل ــ

جـدت لهـا حملـة، فهـو المتـوارث و �قول علّي �ّرم اللـه وجهـه مشـیرا إلـى صـدره، إّن هنـا لعلومـا لـو 

ال زائـــد عنهـــا لكـــّنهم یتكّلمـــون �إشـــارة الحـــروف والّنســـب  عنـــد األول�ـــاء وهـــو أســـرار الّشـــر�عة فقـــط

ل األحكام الظاهرة ف�سّمى �اطنا، فالعلم المتعّلق �الّظاهر ظـاهر اإلنسـان واألحكام، فخفي عن أه

اهر ال �شـــّمون لعلـــم ال�ـــاطن رائحـــة مـــا دامـــوا فـــي مقـــامهم فل�عـــذروا و�ال�ـــاطن �ـــاطن، فعلمـــاء الّظـــ

نفوسهم فإّنهم ما �ّلفـوا �معرفتـه ول�سـّلموا لعلمـاء ال�ـاطن مـا احتملـه الّشـرع، وعّلمـه اللـه علمـا ثالثـا 

�جــوز لــه أن یبّلغــه إّال للقطــب المكتــوم  م�ــاطن ال�ــاطن منــه إل�ــه بــال واســطة فــاختّص �ــه فلــ وهــو

الّذي هو خل�فته �ملت ف�ه ذاته وأسراره فلم �جز ألحـد سـّر رسـول اللـه صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم إّال 

 غیـر، هو فلم تكمل صورته الّظـاهرة وال�اطنـة فـي أحـد مـن جم�ـع أفـراد خلـق اللـه إّال ف�ـه مزّ�ـة ال

فصالة الفاتح من قبیله �اسم الله األعظم اّلذي اخـتّص �ـه صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم فلـم �شـّمه أحـد 

ال �سأل عّما �فعل. و�ه حكم فهـذا هـو العلـم المكتـوم عـن غیـر  إّال القطب المكتوم مزّ�ة من الله.

حــاال و�ّنمــا  المكتــوم وأصــحا�ه وأّمــا نحــن فقــد امتصصــناه مــن ماهیتــه رضــي اللــه عنــه فصــار لنــا

�جب الكتم فكتمناه فلوال أّن �عض المتوّسمین للعلم احتاجوا له ما ألممنا �ـه فضـال أن نـذ�ره ومـع 
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فهــو مكتــوم ومــا ذ�ــرت إّال العلــم ال الّســر. فــإّن اللــه أكرمنــا علــى یــد هــذا الّشــ�خ العظــ�م مــا بّیّنــاه 

 �العلوم الّثالثة اّلتي لم یتقّدم لها ذ�ر، انتهى.

 



 44 الّطر�قة األولى
 

 : الطّریقة األولى

 واللحـوظالّطر�قة األولى أحسن مـا فیهـا ألّنهـا خال�ـة أّول مـّرة مـن الحظـوظ :  قال رضي الله عنه

فـــالّتمییز تـــاج العـــارفین والفنـــاء  ،مـــع �مـــال الّصـــحو والعفـــو وال�قظـــة والّتمییـــزوهـــي طر�قـــة الفنـــاء 

الّصرف ص�اهم فـافهم، و�ـذلك أهـل العـارف �عّظـم أمـرهم �حسـ�ه عنـد رّ�هـم و�ن �ـانوا غیـر فقـراء 

عـارف  دون عكس، ف�جب عل�ـك نظـرا أن ال تأخـذ الّطر�قـة أوال وال ذ�ـرا �عـد الـّدخول إّال علـى یـد

بــل  وق ال �قــ�ض علــى لــون و فــي الّطر�قــة وعالمتــه أّنــه ال یــتكّلم إّال فــي مقامــه �حیــث �كــون �ــالزا

ینســل إلــى غــاره عنــد المــذاكرة �حیــث ال یــذ�ر إّال مــا هــو ف�ــه مــن الوقــوف ب�ا�ــه تعــالى و�ســتقذر 

خالفـــــه و�صـــــّحح وجهـــــة الّطـــــالبین و�قطعهـــــم عـــــن المألوفـــــات و�ـــــدّلهم علـــــى رّ�هـــــم و�كـــــون قلیـــــل 

األصــحاب والخــّالن وال �شــار لــه �األصــا�ع مــن العاّمــة وال �عرفــه إّال مــن هــو مثلــه وال تخــرق لــه 

العوائـد قصــدا لفقــد القصـد عنــده و�ن نــزل ب�حـر مــثال �غــرق إن وضـع یــده علــى نـار تحتــرق وقــس 

نفسـه هو بألّنه �العاّمة في �ّل أحواله إّال أّنه �عوم في حضرة رّ�ه و�ستسقى �أنفاسه وال �ستسقى 

إّنمـا ألممـت لـك لتكـون علـى �صـیرة فـي حـال طلـب فإّنـه �ثیـر :  لفنائه لوازم �شرّ�ته، إلى أن قـال

طال�ــه فــإذا أخــذت ذ�ــرا علــى یــده �حّصــنك بهّمتــه �حیــث �جعــل عل�ــك حّلــة �الــّدرع  جــّدا و�ّنمــا قــلّ 

غیـر شـعور ، فكّلما قصدك مـن سـّر اسـم تتلّقـاه تلـك الحّلـة مـن الحصین فال تصلك سهام األذ�ار

 انتهى. ،منك، فال یتشّوش ظاهرك وال �اطنك أبدا حّتى �قرب أجلك
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 : سّنيّ على مذھب اإلمام مالكالتجاني القطب 

ســـّنّي علـــى مـــذهب ب التجـــاني قطـــإّن ال:  قـــال ســـیدي الحـــاج األحســـن ال�عقیلـــي رضـــي اللـــه عنـــه

ُسـْ�َحاَنَك َال ِعْلـَم ﴿ت�عه إلى یوم الّدین  ااألشعري �كّل ماإلمام مالك وعلى مذهب إمام المتكّلمین 

ُس َلـكَ َوَنْحـُن نُ ﴿ 1﴾َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِلـ�ُم اْلَحِكـ�مُ  :  إلـى أن قـال، 2﴾َسـ�ُِّح ِ�َحْمـِدَك َوُنَقـدِّ

فمـــن جهـــل علـــم ومـــن أخطـــأ تعّلـــم عنـــد مـــن هـــو أعلـــم منـــه، فأهـــل هـــذه الّطر�قـــة ســـّنّیون مّت�عـــون 

ـــون راضـــون  متعّلمـــون معّلمـــون عـــالمون مخلصـــون مستســـلمون تـــائبون مســـتق�مون مّتقـــون مطمئّن

ون مهتــدون �الّســّنة متجــّردون مــن نن محســمرضــّیون مراقبــون مشــاهدون معــاینون مســلمون مؤمنــو 

األغراض والّش�ه العقلّ�ة ومن الّركوب إلى الكشوفات الكونّ�ة و�ن �ـانوا أقطابهـا ال یـّدعون دعـوى 

تهم ومنـامهم، فإّنـه لله صّلى الله عل�ه وسّلم فـي �قظـاال �فارقهم رسول ا الوال�ة و�ن �انوا محّالتها

فلّمــا أحســنوا الّظــّن بــرّ�هم  أبــدانهم فإّنــه ســّر اللــه فــي خلقــه، نــور أ�صــارهم وقــّوة أرواحهــم وخالصــة

ــ إن أكــرم اللــه :  �ســوء الّظنــون �اللــه و�ع�ــاده، إلــى أن قــال ه غیــرهم للحجــاباأكــرمهم �مــا ال یتمّن

عبدا ال ینزع منه نعمة فال ینحجب عنه أبـدا، فـارم علمـك �اللـه مـن وراء ظهـرك تعرفـه �اللـه، فـال 

بـل �فنـاء، فـالكون جاهـل �اللـه، فالجاهـل بنفسـه جاهـل �اللـه فإّنـه  وال جهـل تدخل حضرة الله �علم

الظــاهر ال �ظهــور الظــواهر، وال�ــاطن ال ��طــون البــواطن فــال �صــّح شــهود اللــه مــع غیــره، مــن 

 سأل جاهال حضرة العلم فهو أجهل منه، انتهى.

 32البقرة  1
 30البقرة  2
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 : طلب مرّبیا فرغ من نفسھا

أو المر�ــد أو المقــّدم مرّ��ــا فــرغ مــن نفســه �خرجــك مــن  الكطلــب أّیهــا الّســا:  قــال رضــي اللــه عنــه

رذیلة الهوى وجو�ـا فإّنـه لـو جمعـت العلـوم �ّلهـا، فـال تصـل إلـى حضـرة اللـه وصـفاته وأسـمائه إّال 

�ـاع حتّـى تمیـت شـهوة نفسـك فإّنـه طلـب ، فـال تحـب أن �كـون لـك اتعلى ید من عنـده إذن خـاّص 

ر�اســــة وهــــو ســــّم، قیــــل لــــ�عض تز�ــــت قبــــل الحصــــرم، فهــــذه الّطر�قــــة محّمدّ�ــــة فــــال یلتفتــــون إلــــى 

الكشوفات الكونّ�ة واالنفعاالت والمراتب فإّنها تشغله عن الله �الكرامات الع�انّ�ـة ف�عـّدونها ح�ضـا 

ــاس خــّص �ــالبالء مــن عرفــه((ومــن ر�ــن لهــا بهلــوال ناقصــا،  فمــن أظهــره اللــه فل�ظهــر وال  ))الّن

صــر �ضــعفائها، تنإّنمــا  ة أصــالة ضــع�فة�حــّب خمــوال ومــن أخملــه فــال �حــّب ظهــورا، فهــذه األّمــ

فالعبد �عمل والّسّید �مّد و�كمل وال تنسـى حرمـة األخـّوة فـي اللـه واصـبر لحكـم رّ�ـك فإّنـك �أعیننـا. 

 الفاتح الخاتم، انتهى. ومكروا ومكر الله. وصّلى الله على سّیدنا محّمد
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 : من جّد وصل

غلـط مـن أراد الوصـول بـال اجتهـاد، فمـن لـم �جـّد ابتـداء ال  ،من جّد وصـل:  قال رضي الله عنه

واهر توجــب بر�ــة الّســرائر، جلســة االنتهــاء، فبر�ــة حر�ــة الّظــ�شــّم رائحــة الّطر�ــق فرصــة االبتــداء 

أكــل :   علــى الخلــق صــالة الجنــازة، فجــّد قبــل الهــرم أو الفــوت، بنیــت الطر�قــة علــى ثالثــة فصــلّ 

ســــقم الّطب�عــــة، ومالزمــــة العــــادة، وفســــاد :  فاآلفــــات ثالثــــة ة،فاقــــة، ونــــوم غل�ــــة، و�ــــالم الّضــــرور 

الّصـــح�ة، �ســـقم الّطب�عـــة أكـــل الحـــرام، ومالزمـــة العـــادة الّنظـــر واالســـتماع للحـــرام والغی�ـــة، وفســـاد 

ر سـراجها الّتوفیـق فمـن لـم یوّفـق و ونـا الّصح�ة متا�عة صولة الّنفس، فالّنفس ظلمـة وسـراجها سـّره

، فالمعاصــي بر�ـد الكفـر، إّ�ــاك ، فاّتهمهــا فـي جم�ـع األحـوالعیبهـا مــن لـم �عـرف ،فـي ظلمـة هلـك

ضـعف النّ�ـة �عمـل اآلخـرة، :  وجیران األغن�اء، وقراء األسواق، وعلماء األمراء، فالفساد مـن سـتة

عــن نــوح، :  االســتغفارلّشــهوات، وطــول األمــل مــع قــرب األجــل. فلنــذ�ر فضــائل لورهینــة األبــدان 

إّنه �ان غّفارا یرسل السماء عل�كم مدرارا و�مـدد�م �ـأموال و�نـین و�جعـل لكـم فقلت استغفروا رّ�كم 

َفاْعَلْم َأنَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ اللَّـُه َواْسـَتْغِفْر ِلـَذنِ�َك َوِلْلُمـْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَنـاِت َ�اللَّـُه ﴿. 1جّنات و�جعل لكم أنهارا

عوا إلــى مغفــرة مــن رّ�كــم وجّنــة عرضــها الّســماوات واألرض أعــّدت ســار . 2﴾َ�ْعَلــُم ُمَتَقلَّــَ�ُكْم َوَمْثــَواُكمْ 

فســّ�ح �حمــد . 4واّلــذین إذا فعلــوا فاحشــة أو ظلمــوا أنفســهم ذ�ــروا اللــه فاســتغفروا لــذنو�هم. 3للمّتقــین

 .5رّ�ك واستغفره إّنه �ان تّوا�ا

ینزل رّ�نا ((:  قالعن أبي هر�رة رضي الله عنه أّن رسول الله صّلى الله عل�ه وسّلم :  الش�خان

سـتجب لـه، مـن �ســألني الّثلـث األخیـر ف�قـول مــن یـدعوني فأكـّل لیلـة إلـى سـماء اّلـدن�ا حــین ی�قـى 

�ُه َكاَن غَف�اًرا  1 ن
�
�ُكْم ا تَْغِفُروا َر� َماَء �َلَْیُكْم ِمْدَراًرا  *فَُقلُْت اس�ْ . نوح َویُْمِدْدُكْم ِبأ�ْمَواٍل َوبَِنيَن َویَْجَعْل لَُكْم َجن�اٍت َویَْجَعْل لَُكْم أ�نْهَاًرا *�ُْرِسِل الس�

10-12 
 19محمد  2
ْت ِللُْمت�ِقينَ  3 َماَواُت َواْ��ْرُض أ�ِ�د� ُِّكْم َوَجن�ٍة َعْرُضهَا الس� � ن ر� لَٰى َمْغِفَرٍة ّمِ

�
آل عمران َوَساِرُعوا ا  133. أ

تَْغَفُروا ِلُذنُوِبهِْم َوَمن یَْغفِ  4 �َه فَاس�ْ َذا فََعلُوا فَاِحَشًة أ�ْو َظلَُموا أ�نُفَسهُْم َذَكُروا الل
�
�ِذ�َن ا وا �َلَٰى َما فََعلُوا َوُهْم یَْعلَُمونَ َوال �ُه َولَْم یُِصر� ال� الل

�
نُوَب ا . ُر الذ�

آل عمران   135أ
 3النصر  5
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رسـول اللـه صـّلى اللـه عل�ـه  ، عن أبي اّلـدرداء رضـي اللـه أنّ ))من �ستغفرني فأغفر له ،فأعط�ه

أو �ظلــم نفســا ثــّم �ســتغفر اللــه �جــد اللــه  اأتــاني آت مــن رّ�ــي فقــال مــن �عمــل ســوء((:  وســّلم قــال

ــهِ ﴿. وقــد �انــت شــّقت علــیهم اآل�ــة اّلتــي فیهــا 1))ورا رح�مــاغفــ ) 123( ﴾َمــن َ�ْعَمــْل ُســوًءا ُ�ْجــَز ِ�

رســول اللــه و�ن زنــى و�ن ســرق ثــّم اســتغفر  فــأردت أن أ�ّشــر أصــحابي قــال قلــت �ــا. ســورة النســاء

سـتغفر غفـر لـه قـال نعـم، ثـّم ثّلثـت قـال نعـم علـى غفر لـه قـال نعـم. قلـت و�ن زنـى و�ن سـرق ثـّم ا

فــأبو الــّدرداء �عــد �ضــرب أنفــه، قــال ابــن عّ�ــاس رضــي اللــه عنهمــا فــي قولــه . رغــم أنــف عــو�مر

اللــه  أخبــر. 2﴾ثــم �ســتغفر اللــه �جــد اللــه غفــورا رح�مــا عمــل ســوءا أو �ظلــم نفســه�َ  نْ َمــ﴿:  تعــالى

صـــغیرا �ـــان أو �بیـــرا ثـــّم  ع�ـــاده �حلمـــه وعفـــوه و�رمـــه وســـعة رحمتـــه ومغفرتـــه، فمـــن أذنـــب ذن�ـــا

�ستغفر الله �جد الله غفورا رح�ما. ولـو �انـت ذنو�ـه أعظـم مـن السـماوات واألرض والج�ـال، عـن 

أنــزل اللــه علــّي ((قــال النبــي صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم :  أبــي موســى األشــعري رضــي اللــه عنــه قــال

ومــا �ــان اللــه ل�عــّذبهم وأنــت فــیهم ومــا �ــان اللــه معــّذبهم وهــم �ســتغفرون. فــإذا :  أمــانین ألّمتــي

مـــادام فــي الّنــاس خمســـة عشــر �ســتغفر �ـــل :  . عــن مكحــول3))مضــیت تر�ــت فــ�كم االســـتغفار

عجبـت :  واحد منهم في الیوم خمسا وعشر�ن مّرة لم یهلكوا �عذاب عام. قال علي بن أبي طالـب

 االستغفار، انتهى.:  ضیق الّرزق ومعه مفاتحه، قیل وما هي قال مّمن �شكو

، �دثنا مبشر �ن ٕاسماعیل : �دثنا محمد �ن �لي �ن دحيم �دثنا ٔأحمد �ن �ازم ، �دثنا موسى �ن مروان الرقيقال ا�ن مردویه  رواه 1
 هذا �دیث غریب �دا من هذا الو�ه. وقال قال : سمعت ٔأ� الدرداء ی�دث، �دثني كعب �ن ذهل أ�زدي ال�لبيي، عن تمام �ن نجیح

 110النساء  2
 �ن یوسف عن ٔأبيي �ردة �ن ٔأبيي موسى عن ٔأبیه مرفو�ا رواه الترمذي عن ٕاسماعیل �ن ٕا�راهیم �ن مهاجر عن عباد 3
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 :  خ، غنیة األصحاب، كلمة اإلخالص وترتیل األوراد

الــّتحّفظ والّتحــّرج عّمــا �جــري علــى ألســنة العاّمــة مــن الّلحــن فــي ال بــّد مــن :  قــال رضــي اللــه عنــه

هذه الكلمة المشّرفة �غا�ة الجهد، ف�ظهر مّد " ال " �قدر ما یتحّقق فیها معنـى الّنفـي مـن غیـر أن 

�خــرج فــي ذلــك عــن القــدر المضــبوط عنــد المقــرئین، و�ــذلك �ظهــر همــزة " إّال " وتشــدید الم ألــف 

 لة األعظم �الّله الموّفق.منها وتفخ�م اسم الجال

ــــــــــــــــــــــــــــــه إّال اللــــــــــــــــــــــــــــــه * ـــــــــــــــــــــــــــــــل ال إل  ولتتـــــــــ

 ـن *�مــــــــــــــــــــــــــــــــــّد ال تشــــــــــــــــــــــــــــــــــیر لل�میــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــة و�ــــــــــــــــــــن *  وفّخمـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــم الجالل

 مـــــــــــــن لحنهـــــــــــــا جعلـــــــــــــك "ال" الم ابتـــــــــــــداء *

 

 د رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* محم

ــــــــــــــــــــ* وأظهـــــــــــــــــــر الهم ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــال تمی  ینـزة ب

ـــــــــــن ــــــــــا فطیـ ــــــــــب مشــــــــــیرا � ــــــــــى القل ــــــــــه إل � * 

 الموضـــــــــعین فاقصـــــــــدا* والهمـــــــــز �ـــــــــا فـــــــــي 

 

 - یلـتذی  -                                      

ـــــــــــــــــن * ــــــــــــــــي الموضعیــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــها ف  وال تمـــّدّنـــــ

 قصــــــــــــــــرا *ومـــــــــــــــّد مـــــــــــــــا مـــــــــــــــّد ومـــــــــــــــا ال فا

ــــــــــــــــــــــــــس �لمــــــــــــــــــــــــــة اإلخـــــــــــــــــــــــــــالص *  وال تق

ـــــــــــار *  والیــــــــــوم قــــــــــد ق�ســــــــــت علــــــــــى األشعــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــق * ــــــــــــــــــــــــــــــه ال �عبــــــــــــــــــــــــــــــد �الّتزو�ـ  فالل

 الّنســــــــــــــــــــــاء *لنغمــــــــــــــــــــــة �أّنهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــد أســــــــــــــــا *  و�ـــــــــــــــّل مـــــــــــــــن �فعـــــــــــــــل ذا فق

 فاللـــــــــــــــــــــــه ال �قبـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــراء *

 كلمــــــــــــــــة اإلخــــــــــــــــالص خیــــــــــــــــر مقتنـــــــــــــــــى *

 

ـــــــــــــــــــین ـــــــــــــــــــّد الم ألــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــدون مـ  * ومــــــــــ

 * إّ�ـــــــــــــاك والغلـــــــــــــّو فـــــــــــــي الـــــــــــــّدین احـــــــــــــــذرا

 * �منشـــــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــــــا رائـــــــــــــــــــــم الخــــــــــــــــــــــــالص

ــــــــــــــــــــــــــــــقا لنغمـــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــعار  * توافــــــــــــــ

 * وال الّتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنع وال الّترقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 مـــــــــــا �فعــــــــــــل صـــــــــــ�احا ومســـــــــــــاء  * فبـــــــــــئس

ـــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــ�طان ذا ووسوســــــــــــــــــــــــــا  * زّ�ن

 * عملــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــار �اله�ــــــــــــــــــــــاء

 * آخرة و�رزخا وفي الّدنیــــــــــــــــــــــــــا

 

ومن البدع الّذم�مة اجتماعهم في المسجد حلقا �ّل حلقة لها �بیـر �قتـدون �ـه فـي الـّذكر والقـراءة، 

 



 50 �لمة اإلخالص وترتیل األورادغن�ة األصحاب، 
 

ال ولیت ذلك لو �ان ذ�ـرا أو قـراءة لكـّنهم یلعبـون فـي دیـن اللـه تعـالى، فالـّذاكر مـنهم فـي الغالـب 

قطــع جعلوهــا  بــل �قــول "ال یـاله یللــه" ف�جعلــون عــوض الهمــزة �ـاء وهــي ألــف �قـول ال إلــه إّال اللــه

مّططونهــا و�رجعونهــا حّتــى ال تكــاد تفهــم، والقــارئ �قــرأ فیز�ــد مــا �وصــال، و�ذا قــالوا ســ�حان اللــه 

التــي تشــ�ه الغنــاء والهتــوك هــو ف�ــه �حســب تلــك الّنغمــات والّترج�عــات  لــ�س منــه و�ــنقص منــه مــا

 التي اصطلحوا علیها على ما علم من أحوالهم الّذم�مة، انتهى.

 



 51 ك�ف�ة االختتام �عد الّذكر
 

 : كیفیة االختتام بعد الّذكر

إّن ما عل�ه أهل الّطر�قـة هـو عـین عمـل الشـ�خ وعمـل فـاس وعمـل جم�ـع :  �قول رضي الله عنه

الّنــاس، وغیــره ینبــذ و�طــرح فــي حّیــز اإلهمــال، فعمــل فــاس حــاكم علــى زاو�ــة الشــ�خ حیــث بنیــت 

والفقـراء قاط�ـة، فالّش�خ رضي الله عنه یرفع یده أّول الجوهرة األخیرة فهو عمله وعمل أهـل فـاس 

عـه و�ّال انـتكص وراءه وال علـم �عـد علمـه فإّنـه أدرى �الّشـر�عة وال �قـرأ فمن �ـان مـن التجـانیین فیت�

الفاتحة �عد الوظ�فة و�ّنما �قرأها �ّل واحـد سـّرا ثـّم �قـول والحمـد للـه رّب العـالمین وهـو عمـل فـاس 

رضــي اللــه عنــه، و�ّنمــا �قــرأ الفاتحــة �عــد هیللــة الجمعــة، �قــول �ســم وغیــره لــ�س عل�ــه عمــل الشــ�خ 

حمن الـــّرح�م �عـــد أن یتعـــّوذ ســـّرا وهـــو عمـــل أصـــحا�ه، فـــال �حـــّل ألحـــد أن �شـــغل الفقـــراء الّلـــه الـــرّ 

الّش�خ ال غیره و�عمله نعبـد هو بینهم الفتن، فأصحاب فالن �فعلون �ذا فصاحب الّطر�قة  رثو و�

�ســّر رّ�نــا فــإّنهم تحّققــوا مــا عل�ــه العمــل فــال ینكــر واحــد اآل�ــة فاســتعذ �اللــه، لكــن �عــض األئّمــة 

و�عـــض �جهــــر، فالشــــ�خ �ســــّر و�ــــه اقتــــدي إن �نــــت مــــن أصــــحا�ه واتــــرك فــــال رأي فــــي الطر�قــــة 

فاالســـتقالل مهلـــك وهـــالك، فلیتـــذاكر �ـــّل واحـــد إخوانـــه فإّنـــه �جـــد مـــا ال �جـــده عنـــد �حـــر علمـــه، 

فالطر�قــة �المشـــافهة، فكفانـــا مرّ�ـــي المغـــرب أبـــو عبــد اللـــه الكنسوســـي والّســـّید العر�ـــي بـــن الّســـائح 

 الهم والحمد لله رّب العالمین، انتهى.وأمث

 



 52 الّذكر مجلس
 

 :  مجلس الّذكر

مجلـس الـّذكر أمـر جـامع ب�قـین، ف�جـب علینـا تعظـ�م الـّذاكر�ن اللـه، فـإّنهم :  قال رضـي اللـه عنـه

جلساء الله تعالى. أنا جل�س من ذ�رني. فمن �ـان معـه اللـه فـال ین�غـي لمسـلم أن یتعـّرض عل�ـه 

�اإلنكـار والعـداوة وأن ینو�ه �سوء فـي أّي وقـت، فكـّل مـن یـؤذي الـّذاكر�ن مـن الفقـراء والّصـالحین 

مات على استقامة مع ر�ّه أعاذنا الله من اإلنكار على مجالس الله تعـالى. مـن آذى فلم یرو أّنه 

ــا فقــد  فــال �منــع الــّذاكرون فــي المســاجد إّال  �ــالحرب. فــالولّي هــو المكثــر لــذ�ر اللــه آذنتــهلــي ولّ�

�طر�ق شرعّي �ـأن �شـّوش علـى نـائم أو مصـّل أو مطـالع فـي علـم شـرعّي. ال ضـرر وال ضـرار. 

إلســالم رضــي اللــه عــنهم عــن طائفــة �جتمعــون فــي مجــالس ذ�ــر أو تــذ�یر ف�قــوم ســئل مشــا�خ ا

بــتم أث�عضــهم هائمــا ذاكــرا لــوارد فهــل یــالم مختــارا أو غیــره ف�منــع و�زجــر أم ال، أفیــدوا مــع ال�ســط 

فأجــاب اإلمــام البلقینــي �أّنــه ال إنكــار عل�ــه وال منــع وال مــانع لــه �ــالحّق، فیلــزم المــانع لــه  �الجّنــة،

�ــر و�مثلــه أجــاب العّالمــة برهــان الـــّدین االنب�اســي وزاد أّن صــاحب الحــال مغلــوب والمنكـــر الّتعز 

وثبــت رقــص جعفــر ابــن :  عل�ــه محــروم مــا ذاق لــّذة الّتوحیــد وال صــفي لــه المشــرب، إلــى أن قــال

أبي طالب بین ید�ه صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم حیـث قـال لـه أشـبهت خلقـي وخلقـي مـن لـّذة الخطـاب 

ینكـر عل�ـه فهـو أصـل الـّرقص مــن أهـل األحـوال �سـبب الوجـدان فقـد صـّح رقـص عــّز  اللذیـذ، فلـم

ّدین بن عبد الّسالم من وجدان في مجالس الّذكر، فللغی�ـة أحكـام وللّنـاس أعـذار فـال حـرج علـى ال

 مشكور وله أسرار، انتهى.الّذكر ما فقد االخت�ار وهو 
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 ما یشترط في حقّ المرید عند دخولھ الطریقة

مـــا �شـــترط فـــي حـــّق المر�ـــد عنـــد دخولـــه الطر�قـــة أن �كـــون صـــح�ح الجـــزم مـــاض العـــزم صـــح�ح 

عتبر نفسـه مـر�ض �ـاألمراض الّظـاهرة وال�اطنـة و�تحّقـق لـه ذلـك فـي �اطنـه �االعتقاد قوّي الهّمة، 

غیـــر تـــرّدد، أن یلقـــي بنفســـه إلـــى مـــرّب فـــي الّطر�ـــق ل�ظهـــره و�وصـــله و�نّبهـــه و�ؤّد�ـــه �ـــآداب مـــن 

الملوك وهو �خس ومعه �طلب حضرة الله الملك الحّق حّتى �صیر متخّلقا �أخالق سـّیده وشـ�خه 

و�لى حضـرة األمـن  الصحوبین یدي رّ�ه، فإذا اشتاق قل�ه إلى حضرة  موصله لحضرة رّ�ه وآخذه

و�لـى حضـرة رّ�ـه علـى یـد شـ�خه واحتـرق �محّ�ـة الّطبیـب، فإّنـه إن و�لى حضرة الّتمّكن من قصده 

مّكــن �ّلیتــه مــن نظــر الّطبیــب فإّنــه یتوّجــه إل�ــه �ــّل الّتوّجــه ف�جــب عل�ــه أن �شــترط عل�ــه ّشــروطه 

رة المصــطفى صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم وهــي أر�ــع، فــال بــّد منهــا ألّنهــا شــرط اّلتــي تلّقاهــا مــن حضــ

صّحة الّدخول فـي طرقتـه، أّولهـا وأعظمهـا، إّن الشـ�خ ال �عـرف وال �حـّب وال �صـحب إّال ألمـر�ن 

فلیلزم مر�ـد الـّدخول فـي حضـرته أن �قصـر عل�ـه هّمتـه، أحدهما أن �عتقد أّن الش�خ محبوب لله، 

ة األول�ــاء. أّمــا ز�ــارة الفقــراء واألنب�ــاء والصــحا�ة فجــائزة، والمداومــة علــى أوراده عــدم الز�ــارة، ز�ــار 

إلى الممات، المداومة علـى عـدم أخـذ طر�قـة أخـرى علـى هـذه الطر�قـة. الصـالة مـع الجماعـة إن 

 أمكن، انتهى.
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 شروط صحّة انعقاد مبایعة األذى للمقّدم

إّال �عـد نهایتـه واندراجـه ت أن الّنبي صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم لـم �طلـق لـه الحـّق جـّل حاللـه ملعقد 

نـــین فكـــذلك �جـــب علـــى الملّقـــن فـــي الّتقـــد�م لغیـــره أّال یلّقنـــه إّال فـــي روحـــه انـــدراج الواحـــد فـــي االث

نبّ�ــه وأّال �طلــق لـه فــي أّول مالقاتـه حتّــى یرّ��ــه �مـا عنــده مـن الّنــور اإللهــي  مـع �الّس�اسـة اإللهّ�ــة

ت�اعها وهي أن العـارف او�ن�غي أّال �قّدم غیره إّال العارف و�ن �ان مطلقا له فإّن عادة الله �جب 

مــن رفــا والــولّي یلــد ولّ�ــا والعــاّمي یلــد عاّم�ــا ألّن الولــد نســخة أب�ــه إلــى أّول نســب اإلســالم یلــد عا

غیــر تغییــر هــذا فــي الّنســب و�ــذا الحســب وهــو مرادنــا، فــإذا وجــدت مــن �شــار إل�ــه �األصــا�ع ولــد 

و�ـذلك عاّم�ا فاقطع �أّنه لم یدرك مقام المعرفة و�ّنما اشتهر �اللـه لحكمـة طلبهـا القطـب مـن رّ�ـه، 

إذا وجدت عاّم�ا ولد عارفا فاقطع �أّن أ�اه عـارف مكتـوم، وهـذه وظـائف العبیـد، وأّمـا قولـه تعـالى 

ــَت ِمــَن اْلَحــيِّ ﴿ ــِت َوُ�ْخــِرُج اْلَمیِّ والمّیــت العــاّمي والحــّي العــارف، إلــى أن  ،1﴾ُ�ْخــِرُج اْلَحــيَّ ِمــَن اْلَمیِّ

�قـــولهم المفتقــر إن تـــزّوج مفتقــرة فســـبب فـــي  عاّم�ــا زاد العمـــى بینهمــا لقـــيأّمـــا العــاّمي إذا :  قــال

ورّ�ما �قال أّن هّمـة الشـ�خ تغنـي عـن هّمتنـا وهـو صـح�ح لكـن عـادة اللـه  تكثیر السعا�ة في البلد،

تت�ع، و�ذا هّمة الّنبي صّلى الله عل�ه وسّلم، و�ذا نظر الله ال �حتاج إلى نظـر أحـد مـن األنب�ـاء 

فالطر�قـة عاّمـة وجـب علـى مـن �ّلـف بهـا :  كن تلك وظائف لم نكّلف بها إلـى أن قـالوالمالئكة ل

أن ال یلّقـــن أحـــدا حّتـــى �عـــرف هـــو وجهتـــه ظـــاهرا و�اطنـــا إلـــى حضـــرة األلوهّ�ـــة لـــئّال �فســـد غیـــره 

�الحظوظ والّلحوظ الفاطمة عن الع�ادة المكّلـف بهـا صـاحب الّنبـّوة و�تصـح�حها، فإّنـه صـّلى اللـه 

إّ�اهـا فمـن شـغل أّمتـه �األعمـال علـى سـبیل األغـراض  م ما �ّلف إّال بها وال �صـّحح إالّ عل�ه وسلّ 

فقد حاد عن الّطر�ق القو�م ولعب بنفسـه و�أّمتـه لجهلـه، فالجاهـل المقتـدى �ـه شـّر مـن إبلـ�س فـي 

كــذا المقــّدم :  جهلــه، إلــى أن قــال�الّتضــلیل، ألّن الّشــ�طان ظــاهر العــداوة وهــو ظــاهر الّنصــ�حة 

فإذا وجدت مقـّدما تأت�ـه الغیـرة علـى  ولى �الفقراء من أنفسهم وآ�ائهم وأّمهاتهم وأوالدهم وأزواجهم،أ
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أوالده مع �عض الفقراء فاقطع �أّنه منـزوع المرت�ـة ظلمـه مـن �ّلفـه فلـو �ّلفـه العـارف لتجـّرد ببر�ـة 

ــَم ﴿ســیرته مــن لــوازم الــّنفس، فالمقــّدم ال یلّقــن ســّر الّنبــّوة و�عمــل �مناقضــتها  َ�ــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن َآَمُنــوا ِل

فالمقـــّدم ال �غضـــب علـــى الفقـــراء أبـــدا قطعـــا و�ن أظهـــره فس�اســـة ألّنـــه  ،1﴾َتُقوُلـــوَن َمـــا َال َتْفَعُلـــونَ 

التــي تأكــل نــور القلــب �مــا تأكــل مكّلــف بتجر�ــد غیــره �عــد تجــّرده هــو مــن خنــاز�ر الــّنفس والــّدود 

�ـه دود ال �صـلح فكـذلك القلـب وهـو بیـت الـّرّب فهـو أولـى عنـد الّدود قلب الّن�ات، فكما أّن ن�اتـا ف

العقـــالء �ـــالّتطهیر مـــن الـــّزواوي والمســـاجد، فالّزاو�ـــة بنیـــت مـــثال للـــذّ�ر، والـــّذكر �ســـتلزم المـــذ�ور 

فوجب تطهیرها من �ـّل قـدر ظـاهر و�ـاطن وهـو معلـوم حتّـى فـي قلـوب العاّمـة، والقلـب بیـت اللـه 

 اللـه عنـد أعظـم المـؤمن (حرمـة(:   قـال أن إلـى ،القلـب مّمـا سـواه والروح عرش الله ف�جب تطهیـر 

 الحــقّ  ف�ــه یتجّلــى محــلّ  فالبیــت منــه، أعلــى ومرتبتــه منــه أعظــم وقل�ــه 2)الحــرام) اللــه بیــت حرمــة مــن

 غیــر فــي المســاجد مــن بیوتــا بهــا فتســكن األنــوار تلــك القلــوب فتنقــل القلــوب بیتــه إلــى األنــوار �كمــال

 غیـره ینّظـف ال : قـال أن إلـى ،اإللهّ�ـة األسـرار لحمـل صـالح كـلّ  علـى الحـجّ  تشـر�ع سـبب وهو مّكة

 غیرهـا مـن �مّیزهـا �حیـث والفطانـة والّنظافـة الّطهـارة كامـل كـان من إالّ  الّنظافة �حبّ  وال الّنظ�ف إالّ 

 و�كنسـه �قمـه أن فضـال المسـجد مـن الخـروج عل�ـه وجـب طـاهرا �كـن لـم فمن والّتطّ�ع، الّط�ع �أصل

 إلـى غیـره، یـداوي  أن فضـال تجّن�ـه �جب المجرم فهو الغفالت من یتطّهر لم فمن ،الكناسة عین فهو

 و��ـف ید�ـه، علـى والمقـّدمین الفقـراء �كثـرة �فـرح و��ـف اللـه �غیـر المقّدم قلب �فرح فك�ف :  قال أن

 علــى بهــا لیتــوّلى األذ�ــار خــواّص  علــى الّنــاس یـدلّ  و��ــف ســني، أّنــه مــع هاد�ــا نفســه یــرى  أن �حـّس 

ــه، غیــر إلــى �میــل و��ــف غیــره،  فل�جــّرب مملــوك وهــو دعــوى  یــّدعي و��ــف أصــا�عه، بــین وهــو رّ�

 مـن اللـه حكـم �جـئ أو بهّمتـه �طفئهـا أن �قـدر فهـل مـثال الغا�ـة في الّنار اشتعال عند نفسه المسكین

 أفأنـت ( هبهّمتـ اإلسـالم فـي الملـل یـدخل أن �قـدر فهـل بهّمتـه، رفعه على �قدر فهل غالء أو رخص

 2الصف  1
�َم یَُطوُف ِ�لَْكْعَبِة َویَُقولُ عن  2 �ُه �َلَْیِه َوَسل �ِه َصل�ى الل �ِه �ُْن ُعَمَر قَاَل : َرأ�یُْت َرُسوَل الل َما أ�ْطَیَبِك َوأ�ْطَیَب ِریَ�ِك َما أ�ْعَظَمِك َوأ�ْعَظَم  َعْبُد الل

ٍد ِبَیِدِه لَُحْرَمُة الُْمْؤِمِن  �ِذي نَْفُس ُمَحم� ال� َ�يًْراُحْرَمتَِك َوال
�
�ِه ُحْرَمًة ِمْنِك َماِلِه َوَدِمِه َوأ�ْن نَُظن� ِبِه ا  أ�ْعَظُم ِعْنَد الل
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 انتهى. .1) مؤمنین �كونوا حّتى الّناس تكره

�هُْم َجِمیًعا ۚ أ�فَأ�نَت �ُْكِرُه الن�اَس َحت�ٰى �َُكونُوا ُمْؤِمِنينَ  1 �َك َ�َٓمَن َمن ِفي اْ��ْرِض ُكل  99. یو�س َولَْو َشاَء َرب
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مـن  لعیـالعلـى اوالمّن :  لیس لك من األمر شيء
 محبطات األعمال

حكـم قـاطع ألنـواع  ،1﴾َلـْ�َس َلـَك ِمـَن اَألْمـِر َشـْيءٌ ﴿قـال اللـه ت�ـارك وتعـالى :  قال رضي الله عنـه

اللــه �الّرســالة والمشــ�خة والموعظــة واإلمامــة والّتأدیــب وجمــع أهــل منصــب الــّدین  المّنــة علــى خلــق

الوالــدین والّســادات علــى ممــال�كهم وعلــى دواّبهــم مــن الّتكل�فّ�ــة مــن �ــّل مــا �ّلفــه اللــه مــن والخطــط 

كـــّل مـــن لـــه حـــّق علـــى غیـــره (والمـــّن علـــى الع�ـــال مـــن مح�طـــات األعمـــال) و�ـــذا علـــى الّتالمیـــذ 

ال غیـر وال  والمر�دین، وطل�ـة الـّتعّلم والّتعلـ�م، ف�جـب علـى المقـّدم أن یـرى نفسـه مسـتخدما لشـ�خه

لـه علـى ید�ـه مـن اللـه ه مـن حضـرة شـ�خه مـن المراتـب دواء له وال مصلحة ف�ه إّال مـا �ـان �صـل

فال یز�د وال ینقص فرّ�ما یزّ�ن له الّش�طان أن �قول عندي أوالد في بلـد �ـذا أو لّقنـت فـي بلـد �ـذا 

أو ظهــرت الطر�قــة علــى یــدّي وللــه الحمــد، ألّن مقصــوده رّ�مــا �كــون عــن ر�ــاء أو شــفوف نفســه 

مها، فإذا حّرك نفسـه التـي أماتهـا ببر�ـة شـ�خه �ـالّنظر إلـى على غیره ألّن مجّردة من الّنفس ولواز 

أفعاله من األمر �المعروف والّنهي عن المنكر، صار فعله و�اال عل�ه ورّده إلى ما جّرد الله منـه 

وحضـرة الّشـ�خ، فیـرى نفسـه الفقراء الرع�ة، فسّجل عل�ه �الحرمان من حضرة الله وحضرة رسـوله 

ته المرت�ة الّنفسّ�ة و�صـیر یتـ�ّجح علـى اإلخـوان بتفر�ـق األوراد، وتـراه وال�ا وهو معزول بنفسه عزل

ـــاس  ـــه الّن ـــل ل ـــه خائفـــا أن تمی ـــة مـــن هـــو أكمـــل من ـــره لغـــرض نفســـه و�غـــار لهـــا عنـــد رؤ� �قـــّدم غی

و�تر�ونــه، ورّ�مــا یبنــي زاو�ــة للّشـــهرة لجمــع األغــراض والّســمعة. و�لقــى �ـــّل مــن لق�ــه بــال تأّمـــل، 

، ول�س من شـأن الـّداّلین علـى اللـه ورّ�مـا �جعـل ذلـك حرفـة طموسة �صائرهموذلك مقام العواّم الم

 المع�شة �الّطمع ف�ما في أیدي الّناس وهو خسران، انتهى.

آل عمران  1  128أ
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شروط اجتماع اإلخوان على الوظیفة والھیللة یوم 
 الجمعة

ین�غــي للّشــ�خ معات�ــة �ــّل مــن غــاب مــن الفقــراء علــى صــالة :  �قــول الفق�ــه الّنظ�فــي رحمــه اللــه

في البیت ال س�ما ف�من یرجـى خیـره و�ـؤمن شـّره، رحـم الجماعة أو على مجلس الّذكر ولو �الّنوم 

 : الله من قال

 أعاتـــــــــب مــــــــــن أحببـــــــــت مــــــــــن �ـــــــــّل زّلــــــــــة *

 فـــــــــــــــإّني أرى الّتأدیـــــــــــــــب عنـــــــــــــــد وجو�ـــــــــــــــه *

 

ــــــــــذي معــــــــــه العتـــــــــــب  * ل�حتمــــــــــي األمــــــــــر اّل

ــــــــــذي معــــــــــه الجـــــــــــدب  * �منزلــــــــــة الغیــــــــــث اّل

 

الفقـــراء أورادهـــم و�ن�غـــي لشـــ�خ الّزاو�ـــة أن �منـــع مـــن المجـــاوزة عنـــده �ـــّل �ســـالن ال �حضـــر مـــع 

وأذ�ارهم وصالة جماعتهم، ألّن إقامة مثل هذا مّما �فسد أحوال إخوانـه فـي الّزاو�ـة حتّـى �صـیروا 

الّشــ�خ أّول حاضــر للمجلــس، وصــالة الجماعــة تقو�ــة لعــزم  ن ل�كــو مثلــه عــن قــرب �مــا جــّرب، و 

خـرج إّال لصـالة العصـر الفقراء واّت�اعا لسّنة األش�اخ الّسا�قین، و�ان سیدي مدین رحمه اللـه ال �

للفقــراء أعــذار، و�ــان رضــي اللــه عنــه �خــرج �ــّل مــن لــم �حضــر :  فقــط، فقیــل لــه فــي ذلــك فقــال

سّیدي أنا �حمد الله قلبي حّي �قظـان ال أحتـاج إلـى  مجلس الّذكر من الّزاو�ة، فقال له شخص �ا

اعـة. و�ـرى �ـّل واحـد مـا �عیـدا عّنـا لـئّال تتلـف عّنـا الجممن �قّو�ني و�نّشـطني، رح جـاور ب�قظتـك 

إّن البر�ــة مــع الجماعــة، و�ــد اللــه مــع :  اّدعیــت فیتلــف نظــام الّزاو�ــة و�مــوت شــعارها إلــى أن قــال

الجماعة، وقد �كون فیهم من هو مقبول ومغفور له ف�غفر لل�اقین �سـب�ه فـإّن األعمـال ترفـع علـى 

َواْصـِبْر َنْفَسـَك ﴿ ، قـال تعـالىأتقى قلـب رجـل مـن الجماعـة، ألّن القاصـ�ة مـن الغـنم �أكلهـا الـذئب

 ،1﴾َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َر�َُّهم ِ�اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِر�ُدوَن َوْجَههُ 

هــر فإّنــه أشــّد تــأثیرا فین�غــي للمر�ــد أن یــذ�ر �قــّوة تاّمــة مــع الج:  ومــن �ــالم ســیدي علــي الخــواص

 28الكهف  1
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ذ�ــر الجماعــة أكثــر تــأثیرا فــي رفــع قل�ــه، و�ن�غــي لــه أن یــذ�ر مــع جماعــة، فــإّن فــي جمــع شــتات 

ّ�ه القلـوب �الحجـارة، ومعلـوم أّن الحجـر ال ینكسـر إّال �قـّوة جماعـة، الحجب لكون الحـّق تعـالى شـ

إّن سـّیدنا :  على قلب واحد، إلى أن قـالفكذلك قسوة القلوب ال تزول إّال بذ�ر جماعة مجتمعین 

عــة ولــم یــدخل الحلقــة أمــا فاتــك مــن رضــي اللــه عنــه وعّنــا �ــه آمــین قــال لرجــل حضــر ذ�ــر الجم

خیر؟ ولو أدرك الّش�خ رضي اللـه عنـه وعّنـا �ـه آمـین زماننـا لحـّذر عنهـا �ـّل الّتحـذیر ونّفـر منهـا 

كــّل الّنفیــر ألّنهــا صــارت ضــحكة ولع�ــة وســمعة ور�ــاء، هــذا مــا حكــم �ــه الوقــت نعــوذ �اللــه مــن 

العــارف �اللــه ســیدي محمــد ال�شــیر  أخــي �مــا قــال العــارف �اللــه ابــن العــارف ابــن ، وقــل �ــاالمقــت

ابــن ســیدي محمــد الحبیــب ابــن القطــب المكتــوم والخــتم المحّمــدّي المعلــوم ســّیدي أحمــد بــن محمــد 

التجــاني رضــي اللــه عــنهم وعّنــا بهــم آمــین ف�مــا �تــب �ــه إلخواننــا الفاســّیین أصــلحهم اللــه وأصــلح 

فإّن جوازها واضح �نـار علـى علـم، نهي الّصادر مّنا ل�س على حلقة الّذكر نفسها :  بهم، ونّصه

بــل الّنهــي إّنمــا هــو ألجــل مــا �قــع فیهــا مــن حالــة الــّذكر مــن المفاســد �مــا قــّدمنا، هــذه نصــ�حتي 

 إل�كم، ول�عض اإلخوان رحمه الله ورضي عنه.

 و�عــــــــــــــد فالحلقــــــــــــــة أصــــــــــــــ�حت ضــــــــــــــحكة *

ــــــــــــــــاء *  ـــــــــــــــرى فیهـــــــــــــــا ســـــــــــــــوى الغنـ ـــــــــــــــال ی  ف

 فــــــــــــــــــــــــال �غّرّنــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن �فعلهــــــــــــــــــــــــــا *

 لغنــــــــــــــــــــــاء *قـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــّره الشـــــــــــــــــــــ�طان �ا

ـــــــــــــــــــــــــــاك والّصـــــــــــــــــــــــــــ�اح �األشعــــــــــــــــــــــــــــار *  إّ�

ـــــــــــــــــــــــــــالص *  وال تقــــــــــــــــــــــــــس �لمــــــــــــــــــــــــــة اإلخـ

ـــــــــــار *  والیــــــــــوم قــــــــــد ق�ســــــــــت علــــــــــى األشعــــــ

ــــــــــــــــــى * ـــــــــــــــــة علـــ ـــــــــــــــــس اســـــــــــــــــم الجالل  وال تق

 فاللـــــــــــــــــــــــــــــــه ال �عبـــــــــــــــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــــــــــــــــالّتزو�ق *

 

 ة ومثلـــــــــــــــــــــــــــــة ووصلــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* ولعب

ـــــــــــــــــــــــمعة والّر�ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــّرقص والّس  * وال

ــــــــــــــــــها  * ومـــــــــــــــــن �صـــــــــــــــــ�ح �الغنـــــــــــــــــاء وسطـ

ــــــــــــــــّرقص والّشــــــــــــــــطح بــــــــــــــــال حیــــــــــــــــــــــاء*   وال

ــــــــــــــار     * اخســـــــــــــ�س �ـــــــــــــه فـــــــــــــي حلقـــــــــــــة الذ�ــ

 * �منشــــــــــــــــــــــد �ــــــــــــــــــــــا رائــــــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــــــالص

ــــــــــــــــــــــــــــــــقا لنغمـــــــــــــــــــــــــــــــة الشعــــــــــــــــــــــــــــــــار  * توافــــــــ

ـــــــــــــــد حظــــــــــــــــال ـــــــــــــــذا ق  * نغمـــــــــــــــة شـــــــــــــــاعر ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  * وال الّتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّنع وال الّترقی
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 انتهى.

 



 61 للفقیر ومنها ما قاله غیر الرسول و�عض األحادیث الّنبوّ�ة نصائح
 

رسول وبعـض اللھ غیر قا نصائح للفقیر ومنھا ما
 األحادیث الّنبوّیة

الـّدن�ا ألّنهـا فان�ـة ال رغـب عـن لـّذة ا:  د التجـاني رضـي اللـه عنـه وأرضـاهقـال شـ�خنا وموالنـا أحمـ

تتـق �حــال فــإّن الـّنفس حّ�ــة، فإّنمــا تثـور عل�ــك وتقــودك للو�ـال، وال تغضــب والــزم بیتـك و�یــت اللــه 

، وال تسّب الّدهر وأهله، فإّن الله �صیر، فمن �ان �سـّب الّزمـان �ضـّ�قه اللـه عل�ـه، ومـن وحرفتك

واترك أس�اب الّر�اسة، فإن �تبهـا عل�ـك �سّب أهله �سّلطه الله عل�ه، وأحمد الله على أهل وقتك، 

رّ�ــك فامتثـــل واعـــرف أّنـــك عبـــد ال غیـــر، وأحســن إلـــى المـــؤمنین، خصوصـــا أهـــل حز�ـــك العـــارفین 

مـن اسـتطاع أن ینفـع ((أصحاب سّیدنا فإّنهم ال �سألون الله إلحافـا، و�ـن لإلخـوان خادمـا ومعینـا 

وال تخــدمهم لتكــون ســّیدهم فإّنــه هــواك، فــإّن خــدمتهم للــه جعلــك ســّیدا، و�ن طلبــت  1))أخــاه فل�فعــل

ــــة وهــــي اإلخــــالص، وأرفــــق �ــــالفقراء  أن تســــودهم ســــادوك ولــــو �نــــت عبــــدا لهــــم، فاألعمــــال �الّنّ�

واعتقـــد خصوصـــّ�ة  2)(وانصـــر أخـــاك ظالمـــا أو مظلومـــا)(والمســـلمین وأحـــّب لهـــم خیـــرا وانصـــرهم 

م، وانظـــر �ـــاطن اإل�مـــان، وال تـــتكّلم فـــي طر�قـــة األول�ـــاء ســـواء �انـــت المـــؤمن وال تنظـــر ظـــواهره

وال تتهـّور بلسـانك حتّـى تخـرج �المـا سـاقطا فـي �ـّل :  طر�قة سّنة أو طر�قـة أحـوال، إلـى أن قـال

حضـــرة، فإّنـــك مـــع مـــوالك وعل�ـــك رقیـــب، وال تكـــن �ـــّال علـــى المســـلمین �حیـــث تأكـــل مـــن أمـــوالهم 

فــالمؤمن المطلــق �ــاع نفســه �الجّنــة، فــالولّي �ــاع نفســه �اخت�ــار :  بتصــلح أو ســعا�ة، إلــى أن قــال

�مرضـــاة اللـــه، فبینهمـــا فـــرق �بیـــر، ف�جـــب علـــى الّســـالك إلـــى اللـــه أن �خـــرج مـــن أوطـــان �شـــرّ�ته 

 د�ار األقراب ف�كون مجاهدا حق�قّ�ا وشهیدا معنوّ�ا فبذلك قال صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلمو�غترب من 

ات غر��ا مات شهیدا �عني �االنقطاع عن الخلق إلى الخـالق تعـالى، من م 3)(طو�ى للغر�اء)(: 

�ِه یَُقوُل : لََدغَْت َرُ�ًال ِمن�ا َعْقَرٌب َونَْحُن ُ�لُوٌس مَ  1 بَيْر : َوَسِمْعُت َ�اِ�َر �َْن َعْبِد الل �َم فَقَاَل َرُ�ٌل : قَاَل أ�بُو الز� �ُه �َلَْیِه َوَسل �ِه َصل�ى الل َع َرُسوِل الل
َتَطاَع ِمنْ َ� َرُسوَل الل�ِه، أ�ْرِقي ، قَاَل :  َالمِ  ِكَتاب - مسلم صحیح. ُكْم أ�ْن یَْنَفَع أ�َ�اُه فَلَْیْفَعلْ َمِن اس�ْ   عن الس�

، فقال »انصر ٔأ�اك ظال�ًما، ٔأو َمْظلوًما«روى الب�اري في صحی�ه عن ٔأ�س رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم  2
لم، فٕان� ذلك نَْصره«: "� رسول الله، ٔأنصره ٕاذا كان َمْظلوًما، ٔأفرٔأیت ٕاذا كان ظال�ًما، �یف ٔأنصره؟" قال  ر�ل  »تَْحُجُزه، ٔأو تمنعه من الظ�

�ُه �َلَْیِه َوَسل�مَ  3 �ِه َصل�ى الل ْسالُم :  رواه مسلم َعْن أ�ِبيي ُهَر�َْرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل الل
�
َیُعوُد َكَما بََدأ� غَرِیًبا ، فَُطوبَيى ِللُْغَرَ�ءِ ( بََدأ� اال  ) غَرِیًبا، َوس�َ
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إن اسـتطعت  أنـس (�ـا( �مخالفة الجمهور في العادات والّشهوات، وفي الحدیث عـن سـّر الوضـوء

أن تكـون أبـدا علـى وضـوء فافعـل، فـإّن ملـك المـوت إذا قـ�ض روح العبـد وهـو علـى وضـوء �تـب 

صــال تّ ســوى اللــه، فالّصــالة إشــارة إلــى االنفصــال عّمــا االإلــى ففــي الوضــوء إشــارة  1)لــه شــهادة)

فالّطهــارة الّصــورّ�ة  2)(دم علــى طهــارة یوّســع عل�ــك الــّرزق)(وســّلم  ، وعنــه صــّلى اللــه عل�ــه�اللــه

الـــّرزق المعنـــوّي مـــن  ســـبب لكثـــرة الـــّرزق الّصـــورّي وطهـــارة الـــّنفس مّمـــا ســـوى اللـــه ســـبب لتوســـعة

الـــّنفس �جهـــاد القلـــب �الح�ـــاة الّطّی�ـــة، فتمـــوت �شـــهوات  �حیـــىفلهامـــات والـــواردات، المعـــارف واال

 خت�ار فهو حّي أبدا، انتهى.من تخّلص من قید الّنفس ومات �االحق�قّي، ف

 للبیهقي إالیمان شعب 1
 �دیث طویل رواه إالمام ٔأحمد �ن حنبل 2
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تهم ـعنــه �حــّذر �ثیــرا مــن مخالطــة الم�غضــین ومحّبــكــان ســّیدنا وموالنــا أحمــد التجــاني رضــي اللــه 

وأكل طعامهم والجلوس معهم و�قول إّن �غضهم �سري في قلب من جالسـهم �الّسـّم، وقـد شـاهدناه 

 عند �عض األصحاب إلى آخر �المه، أعاذنا الله من بالئه �مّنه ورضاه.

ـــــــــك * ـــــــــ�خ هل  ومـــــــــن �جـــــــــالس مـــــــــ�غض الّش

ـــــــــــــــــــــول *  وشــــــــــــــــــــره الّنــــــــــــــــــــاهي لنــــــــــــــــــــا الّرســـ

 اختــــــــــــــــــــر لنفســــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذي أطاعــــــــــــــــــــا *

 ســـــــــــــــري *والّشـــــــــــــــ�خ قـــــــــــــــال هـــــــــــــــو ســـــــــــــــّم �

ـــــــــــح *  وهــــــــــو عنــــــــــد الّصــــــــــادقین قــــــــــد وضــــــــــ

ـــــــــــــك *  فـــــــــــــالهرب الهـــــــــــــرب عّمـــــــــــــا قلـــــــــــــت ل

 

 * وضــــــــــــــل فــــــــــــــي مهامــــــــــــــه وفــــــــــــــي حلــــــــــــــك

ـــــــــــــــول  ــــــــــــــك فلتعمــــــــــــــل �مــــــــــــــا �قــــــ ــــــــــــــي ذل  * ف

 * إّن الّط�ـــــــــــــــــــــــــاع تســـــــــــــــــــــــــرق الّط�اعــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــر ــــــــــــــي خســــــــــــ ــــــــــــــه ف  * �حــــــــــــــّل مــــــــــــــن فعل

ــــــــــــــك فصــــــــــــــــــــحّ  ــــــــــــــد جــــــــــــــّرب ذل  * نعــــــــــــــم وق

 * نصــــــــــــــــــــ�حة ولــــــــــــــــــــو �كــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــدك                                     

 

�ــأّن ذلــك �قطــع المــادة مــن الّشــ�خ علــى المر�ــد، وهــو اّلــذي :  وجــاء مــن �عــض الخاّصــة مشــافهة

إّن الّصـح�ة یتوّقـع  -تأثیر الّصحب على اإلنسان -عّبر عنه الّناظم �الهالك والّضرر والخسران 

منها الفساد �ما یتوّقع منهـا الّصـالح، وقـد قیـل مـا فسـد مـن فسـد، وقیـل اصـحب مـن شـئت فأنـت 

علــى دینــه، فخیــر المجــالس مــن تهــد�ك �لماتــه وترشــدك إرشــاداته، وتنهــاك حاالتــه وذلــك أســتاذك 

 وأخوك من أستاذك، انتهى.
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فلیتّـق اللـه المتعّصـب لجمـوده وجهلـه وعـدم رضـاه وأن یلقـي بنفسـه لطبیـب :  قال رضي الله عنه

�ط�ــه و�خــرج مــا ف�ــه مــن دود الحســد وأدواء أمــراض الحقــد والعجــب �حــّب الّر�اســة و�حــّب الــّدن�ا، 

فصــارت محــّال �قبــل القــاذورات ف�صــیر �جعــل فیهــا �ســتلّذها فمــن ابتلــي �حّبهمــا أظلمــت �صــیرته 

الّســـابق فـــي الجّنـــة والمقتصـــد فـــي الجّنـــة :  ذ �اللـــه مـــن ال�ـــال، إلـــى أن قـــالوتمّن�ـــه الّطّی�ـــات، نعـــو 

فاألول�ـــاء �عـــذرون، :  والظـــالم لنفســـه ســـواء مّمـــن خلـــط عمـــال صـــالحا وآخـــر ســـّیئا، إلـــى أن قـــال

والفقهــاء �طعنــون، لكــّل مقــام رجــال وآداب، فالعبــد فــي شــقاء، والــّرّب �مــّده وهــو غنــّي عنــه وعــن 

تراح ولصـار لـه الّشـقاء والّتعـب عـین الّراحـة لمـا ّي ما ذ�رناه ورآه عینـا السـشقائه، فلو عرف الّشق

أخــذ علینــا العهــد أن نــأمر إخواننــا أّال یــدخلوا علــى (:  إلــى أن قــال شــاهده مــن فعــل رّ�ــه فــافهم.

) فك�ــف �مــن دخــل علــى العــالم أو الفقیــر ممتحنــا لــه، فقیــر وال عــالم إّال ومیــزان عقلهــم مكســور

التـي اّطلـع علیهـا �منحهم ذلك العالم مـن علمـه و�تصـّدق علـیهم بتعلـ�مهم الـّدقائق وذلك ألجل أن 

خــل علــى عــالم أو صــالح فــي الّشــر�عة وانقــدحت لــه �عــد طــول المطالعــة والّســهر والّتعــب، فمــن د

ممتحنـا لـه لـم �خـرج إّال ممقوتـا والع�ـاذ �اللـه تعـالى، ومـن طلـب الـّدن�ا �عمـل اآلخـرة طمـس وجهــه 

(كـن عـامال (:  قال صّلى الله عل�ه وسّلم:  وأثبت اسمه في أهل الّنار، إلى أن قالومحق ذ�ره، 

َوَلــْو ﴿وتعــالى  قــال اللــه ت�ــارك 1)مجتهـدا أو متعّلمــا أو مســتمعا أو محّ�ــا وال تكــن الخــامس فتهلـك)

ْسَمَعُهمْ  الـّنفس ال �قـدر  حـدیثفمن تمّلكته الوسـاوس وغلـب عل�ـه �اطنـه  ،2﴾َعِلَم الّلُه ِفیِهْم َخْیًرا ألَّ

ــــِذي ﴿ســــتماع، قــــال اللــــه تعــــالى علــــى حســــن اال ــــْوَمُهُم الَّ ــــوا َی ــــوا َحتَّــــى ُیَالُق ــــَذْرُهْم َ�ُخوُضــــوا َوَ�ْلَعُب َف

َتِمًعا أ�ْو ُمِحب�ا ، َوال �َُكِن الَْ�اِمَس فَتَْهِلكَ   1 ًما أ�ْو ُمس�ْ ِّ و�يرها ، وا�ن عبد البر من �دیث عطاء �ن ، البیهقي في الشعب ا�ُْد �َاِلًما أ�ْو ُمتََعل
به مرفو�ا ، وفيه قال عطاء : قال لي مسعر �ن كدام ، � عطاء  ٔأبیه ، عن �كرة ٔأبيي �ن الرحمن عبد مسلم الخفاف عن �الد ال�ذاء عن

رب زدتنا في هذا ال�دیث ز�دة لم �كن في ٔأیدینا ، قال ا�ن عبد البر : ال�امسة معاداة العلماء وبغضهم ، ومن لم یحبهم فقد ٔأبغضهم ٔأو قا
. وقال � عطاء! ویل لمن لم �كن فيه وا�دة منهن أٓخره :  وفيه الهالك ، وال�دیث عند الطبراني ؤأبيي نُعیم وأٓخر�ن ، وعند البیهقي في

 مس�تمعابدل  متبعاالبیهقي : ٕان عطاء تفرد بهذا ال�دیث ، وٕانما �روى عن ا�ن مسعود ؤأبيي الدرداء من قولهما ، ولفظ ٔأبيي الدرداء 
 23أ�نفال  2
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صــدق اللــه العظــ�م. قــال صــّلى اللــه  ،2﴾َفاْصــَفْح َعــْنُهْم َوُقــْل َســَالٌم َفَســْوَف َ�ْعَلُمــونَ ﴿، 1﴾ُیوَعــُدونَ 

وعل�ـه فكـالم  3))اجر، وعابد جاهل، وشّر الّنـاس شـرار العلمـاء(هالك أّمتي عالم ف(:  عل�ه وسّلم

العــارف ال �عرفــه العــالم قطعــا ال مــن جهــة صــنعة علمــه العر�ّ�ــة، والعر�ّ�ــة فــي �ــالم العــارف إّنمــا 

األود�ــة وال  أجــزاء م �صــنعة علمهــا ألجــر. أو أحــد مــنهــي واد مــن أود�ــة �حــوره، فــال �صــل العــال

فــإن :  ّلهــا فضــال عــن اإلحاطــة �قعــر �حــوره، فــافهم، إلــى أن قــالمطمــع لــه فــي معرفــة األود�ــة �

 كنت ذا �صیرة �غن�ك �المنا عن داللة دلیل وحكمة حك�م، ألّنه من لدن عل�م حك�م. انتهى.

 83الزخرف  1
 89الزخرف  2
 الد�ن. �لوم احياء .العلماء خيار الخیار و�ير العلماء شرار الشرار وشر �اهل و�ابد فاجر �الم ٔأمتي هالك : وسلم �لیه الله صلى قال 3

: ٔأما ٔأول ال�دیث فلم ٔأ�د له ٔأصًال ؤأما أٓخره فرواه الدارمي في مس�نده من روایة بقية عن أ�حوص �ن حكيم عن ٔأبیه قال  قال العراقي
ال �سأٔلوني عن الشر وسلوني عن ال�ير یقولها ثالً� ثم قال ٕاالّ ٔأن شر الشرار  عن الشر فقال -صلى الله �لیه وسلم  -سأٔل ر�ل النبيي 

 شرار العلماء و�ير الخیار خيار العلماء
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 التجاني ظھر بطریقة الّتجرید

إذا عرفــت أّن الّنبــّي صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم خلــف القطــب المكتــوم ســّیدنا :  قــال رضــي اللــه عنــه

وموالنا أحمد التجاني خالفـة مسـتمّرة ب�قـاء اإل�مـان وأّنـه مكتـوم وأّنـه نّزلـه منزلتـه فـي الّداللـة علـى 

لّنبّي صّلى الله عل�ه وسّلم ال �فارقه وأّنه عّلمه مـا عّلمـه لیلـة اإلسـراء وهـو الّتجر�ـد مّمـا الله وأن ا

، وأّن الّنعم من حیث هي ّنعم الله نتبّرك بها ونراها مـن یـد اللـه مهـداة لحضـرة العبیـد تعظ�مـا سواه 

الّتجر�ـد تجر�ـد  لهم بهم ل�أنسوا بها �ما �أنس بنحـو ب�ضـة عـن الثّـدي، وأّن التجـاني ظهـر �طر�قـة

فمـن أطـاع الّرسـول �الّتجر�ـد فقـد أطـاع اللـه، فمـن أطـاع اللـه :  القلب مّما سوى الله، إلى أن قال

أجلســه اللــه فــي حضــرة قدســه و�نّعمــه بوجهــه و�مــا ال عــین رأت وال أذن ســمعت وال خطــر علــى 

قـــان الوجهـــة، قلـــب أحـــد بـــال قصـــد وال تعّمـــل مـــن العبـــد، و�ّنمـــا المطلـــوب مـــن العبـــد األدب مـــع إت

فـــاألدب فـــي عـــرف العـــارفین مـــا هـــم عل�ـــه مـــن الّتجر�ـــد والّتبـــّري مـــن فعـــل غیـــره، ومـــا تشـــیر إل�ـــه 

الّنبــّي الع�ــارات مــن الكمــال والّتجر�ــد هــو فــص صــح�ح الع�ــارة، ومــن أطــاع التجــاني فقــد أطــاع 

ا حق�قــة صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم، فطاعتــه تســتلزم طاعــة الّرســول صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم، وحق�قتهــ

(الحـــّب فـــي اللـــه والـــ�غض فـــي اللـــه مـــن (واحـــدة وهـــي إفـــراد الوجهـــة �حضـــرة المـــولى جـــّل جاللـــه 

فاللــه مّطلــع عل�ــك فــي شــؤونك �لهــا فــإن �رهــت لنفســك بنفســك حرفــا واحــدا مــن �تا�ــه  1))اإل�مــان

حكمتـه، فإّ�ـاك و�ّ�ـاك أن تكـره حرفـا واحـدا مـن �تا�ـه  فأنت غیر أدیب تستحّق األدب �مـا تقتضـ�ه

ألّنه بیده �ت�ه، �معنى تكره فعل سّیدك فما أفحشـه لـو �نـت ذا �صـیرة ومـا أقـّل ح�ـاءك إن أسـأت 

إّال عل�ه األدب في خلقه فأنت حرف واحد من �تا�ه خلقت للّداللة على معنـى ومعنـاك ال �ظهـر 

إذا ســلكت ســبیل الّصــفاء مــع رّ�ــك �اســتعمال األدب :  قــال �انضــمام �قّ�ــة الكتــاب فــافهم. إلــى أن

في طر�قك ومع ع�اده �حیث تنظر فیهم وجـه سـّیدهم وتكـّرمهم وتعّظمهـم لـه �حیـث ال تغّیـر أحـدا 

ٔأي عرى إالسالم ٔأوثق ؟ قالوا : الصالة  قال قال : كنا �لوسا عند النبيي صلى الله �لیه وسلم فقال :  راء �ن �ازب رضي الله عنهعن الب 1
ها ؟ قالوا : الزكاة، قال : حس�نة، وما هي بها ؟ قالوا : صیام رمضان، قال : حسن، وما هو به ؟ قالوا : الحج، قال : : حس�نة، وما هي ب 

 . لفظ ٔأحمدحسن، وما هو به ؟ قالوا : الجهاد، قال : حسن، وما هو به ؟ قال : ٕان ٔأوثق عرى إالیمان ٔأن تحب في الله، وتبغض في الله
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مــنهم لنفســك، وحســبت نفســك عرقــا واحــدا فــي جّنــتهم وأّنــك تنتفــع �جمــ�عهم وســّلمت األمــور �ّلهــا 

وأمر عبیده، ورأیت أّن حقوق موالك وحقـوق عبیـده عظ�مـة لموالك ووقفت ب�اب رّ�ك معّظما أمره 

عل�ــك وأّنــك ال تطّبــق أداء أقــّل نــزر ونظــرت ســّر مــوالك فــي �ــّل حیــوان وجامــد واستنشــقت بر�ــة 

من ذّرات الوجود وعلمت أّنه ما من مخلـوق إّال  وخلـق لـك لتـرى عمـل رّ�ـك ف�ـه  رّ�ك في �ّل ذّرة

اعلـــم أّیهــا األخ الّنجیـــب إن أردت الّتقر�ـــب :   أن قـــال فراقــب مـــوالك، و�حـــك فــي �ـــّل ملكـــه، إلــى

فخالف الّط�اع واّت�ع اإلجماع، فإّن االنتفـاع محصـور فـي اإلّت�ـاع وأّن الّضـ�اع بـل ضـ�اع المر�ـد 

ب �ثیــر األدب، لــفــي االبتــداع ثــّم اجعــل الّتقــوى األســاس وراقــب الخــواطر واألنفــاس و�ــن فــي الطّ 

خیـر اآلخـرة العلّ�ـة، ألّنك إذا لـم تزهـد فـي الـّدن�ا فأنـت �عیـد عـن  و�ن �ثیر الورع، واجتنب الّطمع

ــــال ــــى أن ق ــــوّدد للّصــــغیر، :  إل ــــر وت ــــطط، وتواضــــع للكبی ــــط وال تر�ــــب الّش احــــذر أّیهــــا األخ الغل

واصــحب الفقــراء واتــرك األمــراء و�ــن فــي الجماعــة �ثیــر القناعــة، وثــق �ــالّرّزاق وخــّل الخالئــق، 

 انتهى.
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 من بقي مع مراتبھ

مــن �قــي مــع مرات�ــه یــّدعي أّنــه مــن الكــاملین فــ�عش مــع المكّونــات ع�شــا :  قــال رضــي اللــه عنــه

ـــم �شـــّم رائحـــة المعرفـــة والّرضـــوان،  یتصـــّدر للمشـــ�خة لمـــا رآه علـــى یـــده مـــن االنفعـــاالت رغـــدا ول

والكشوفات، ف�ضل الّسالكین، ولذا �ثرت المّدعون للمش�خة، وقّلـت العـارفون ألّنهـم أحـرار والحـّر 

�سـتعمل األذ�ـار العظـام التـي �شـترط فیهـا األدب بـال إذن أو من الّنـاس مـن :  قلیل، إلى أن قال

�ـــإذن مـــع مخالفـــة الّطبیـــب �مـــا ظهـــر لـــه مـــن المجاهـــدة والمكابـــدة ففاضـــت عل�ـــه �حـــور األســـماء 

ف�ســلب عقلــه فصــار بهلــوال ال عقــل وال تكل�ــف، وهــذا مقصــود للّشــ�طان ولــم تكــن المجاذیــب فــي 

كـّل مـن خـرج عقلـه لـدن�ا ومـوت :  جّردون من اإلدارة، إلى أن قـالالّطر�ق األولى أصال بل هم م

قر�ب یدعى مجذو�ا، إذا عرفت رّ�ك فاعرف أّنك لم تعرفه بنفسك بل هـو المعـّرف لـك، إذا فنیـت 

ُسـْ�َحاَنَك َال ِعْلـَم َلَنـا ِإالَّ ﴿فاعلم أّنه المفني لك، فإن وّحدت فهو الموّحد، فـإن علمـت فهـو المعّلـم. 

حكا�ــة عــن المخلصــین الموّحــدین المفــردین اّلــذین ال حــّظ ، 1﴾ْمَتَنــا ِإنَّــَك َأنــَت اْلَعِلــ�ُم اْلَحِكــ�مُ َمــا َعلَّ 

لهــم مــع رّ�هــم أصــال، اســتعملك فهــو العامــل، و�ن أهملــك فهــو الفاعــل، والحــظ غیــر أّنــك مظهــر 

أســمائه، فــإذا تعــّدت عل�ــك ســادة العبیــد، فــال تنظــر فــیهم إلــى وجــه ســّیدهم ســّیدك، واصــبر ألذاهــم 

، ولـم ض �حّ�ـك مـنهم وأكثـرهم �حـّب تأدی�ـك �ـالقول والفعـلفإّن اإلذا�ة اقتضته س�ادة متعـّددة، فـ�ع

�كــن ف�ــه إّال اللــه ألّنــه المحــّرك لهــم، فالحــظ لــك �مقــابلتهم �اإلســاءة وال �المحاســ�ة ألّنــه محــّركهم 

ومكّلفهم، و�ّنمـا �سـمح اإلنسـان إن ظلـم، فأنـت عبـدهم مكّلـف بهـم، وال تنظـر حـالتي اإلحسـان لـك 

ثـره فـي الخلـق ومـن ضـر�ه عـون القاضـي فإّنمـا ضـر�ه القاضـي ال أ وال اإلساءة غیر سّیدك ظهر

و�اطنـك بذاتـه وصـفته وأسـمائه غیـر �عیـد  العون، وعل�ه فـال تشـاهد غیـر مـوالك ألّنـه مـع ظـاهرك

عنـك، بــل أنـت حــادث طـارئ فــي حضـرة وجــوده خ�ــال فـي حق�قتــه جـّل وعــال، فـال �حــّب إّال مــراد 

قــ�ض فــي حّقــك وفــي حــّق ســاداتك العبیــد، وقــّر اللــه مــن غــالء ورخــص وفــرح وســرور ووســط و 

 32البقرة  1
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أعوانـا أكـرم مثـواهم، وارض �حكـم رّ�ـك  عینك بهم فهم مراسل سّیدك لك �أّي أمر، وعل�ه فـانظرهم

فإّنــه ألیــق لــك، فــال تشــّك بهــم قطعــا ألّنــه عــین القطــع عــن حضــرة رّ�ــك فإّنــك لــو فهمــت عــن اللــه 

أحـــد مـــنهم �إذنـــه تنبیهـــا الســـتجماع أد�ـــك  لوجدتـــه الفاعـــل، فتشـــتكي �ســـّیدك لســـّیدك، بـــل واجهـــك

فعالمة قبول العمل األدب ف�ه، واألدب الحضور ف�ه من وظـائف ال�ـاطن، :  وفقرك، إلى أن قال

وعالمــة قبــول العمــل األدب واألدب تجــّرد مّمــا ســواه مــن عملــه مــن غیــره، إّن مــن �قــي ف�ــه نفــس 

 ما علیهم. انتهى.واحد من عن أوالده من الفقراء فال �ستحّق أن �كون مقدّ 
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 مخالطة المحجوبین

مخالطـة المحجـو�ین لــذوي الّرئاسـات فــي ذات :  �قـول الّسـّید الحــاج عمـر الفـوتي رضــي اللـه عنــه

ــور �عصــ�ة الحــّق ســ�حانه  العبــد المــؤمن خــ�ط مــن نــور �خــرج مــن ثق�ــة فــي ذاتــه تصــل ذلــك الّن

وتعالى و�ز�د مخالطة أر�اب الّرئاسة فـإّنهم برئاسـتهم وأقـوالهم وجـاههم �سـتولون علـى ذاتـه فتكـون 

وقال�ه و��قى على ذلـك المـّدة الّطو�لـة  �ه�قلتحت أمرهم من حكم ق�ضتهم، فال یزال �صغي إلیهم 

وتعــالى فـــي فكــره وال فــي خــاطره، فــال یـــزال �ــذلك مسترســال فــي إعراضـــه وال �قــع الحــّق ســ�حانه 

ــى تنســّد الّثق�ــة أصــال والع�ــاذ �اللــه تعــالى، وهــذه آفــة حاصــلة مــن ذوي الّرئاســات،  وانقطاعــه حّت

الّشـرك فـي أّمتـي أخفـى ((:  اللـه عل�ـه وسـّلم قـال صـّلى:  نسأل الله تعـالى الّسـالمة، إلـى أن قـال

، أو �مــا 1))مــن دبیــب الّنمــل علــى الّصــفا، وأقــّل ذلــك أن تحــّب علــى �اطــل أو تــ�غض علــى حــقّ 

مّمــا معنــاه هــذا، �ــذا صــونوا قلــو�كم عّمــن فعــل �ــاطال أو هــدم حّقــا قــال صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم 

عــدود علــى الّشــرك عنــد اللــه تعــالى، والمــؤمن �طــابق هــواكم أن تحّبــوه أو تثنــوا عل�ــه فإّنــه أ�ضــا م

�حّب الحّق و�حّب أهله و�حـّب أن �قـام الحـّق و�عمـل �ـه و�ـ�غض ال�اطـل و�ـ�غض أهلـه، و�ـ�غض 

 ومّما �تب �ه رضي الله عنه إلـى �عـض أح�ا�ـه ونّصـه:  أن �قام ال�اطل و�عمل �ه، إلى أن قال

ى اللــه عل�ــه وســّلم، قــال رضــي اللــه عنــه، �عــد ال�ســملة والّصــالة والّســالم علــى رســول اللــه صــلّ : 

أنــت مشــغول �ــإطالق لســانك فــي و�عــد، فتعّلقــك �ــالخواّص فــي طلــب الــّدن�ا وأغراضــها وشــهواتها و 

الغی�ــة والّنم�مــة وف�مــا ال یرضــي اللــه تعــالى ومنهمــك فــي ال�عــد عــن اللــه تعــالى، ال ر�ــح فــي هــذه 

اّص فــي �حــر الّطمــع التعّلــق بهــا �اّلــذي یر�ــد الّتجــارة إّال الّتعــب ال تظفــر منهــا �شــيء، و�ّن الخــو 

ب �ق�عــة، إّنمــا الخــواّص وأســرارها ال یــتمّكن منهــا أحــد مــن خلــق اللــه تعــالى إّال أحــد االّظفــر �ســر 

رجلــین، إّمــا رجــل ظفــر �الوال�ــة، و�ّمــا رجــل جعــل أكثــر أوقاتــه فــي ذ�ــر اللــه تعــالى وفــي صــّحة 

�ُه �َلَْیِه َوَسل�مَ  عنها الله رضي �َا�َِشةَ  َعنْ  1 �ِه َصل�ى الل لَْماِء ،  :  "قَالَْت : قَاَل َرُسوُل الل �ْیلَِة الظ� َفا ِفي الل ْرُك أ�ْخَفى ِمْن َدِبيِب الن�ْمِل �َلَى الص� الّشِ
�ُه تََعالَى َوأ�ْدَ�ُه أ�ْن تُِحب� �َلَى َشْيٍء ِمَن الَْجْوِر َوتُْبِغَض �َلَى َشْيءٍ  �ِه َوالُْبْغُض ِفي الل�ِه ؟ قَاَل الل ال الُْحب� ِفي الل

�
�ُن ا قُْل  : ِمَن الَْعْدِل ، َهِل الّدِ

�ِبُعوِني یُْحِبْبُكُم الل�هُ  �َه فَات ْن ُكْنُتْم تُِحب�وَن الل
�
آل عمران أٓیة  ا  . ال�اكم في المس�تدرك31سورة أ
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صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم طل�ـا لوجـه اللـه تعـالى الكـر�م ال  الّتوّجه إل�ه تعالى في الّصالة علـى الّنبـيّ 

شــرعا  ترضــى، وصــان لســانه علــى األقاو�ــل التــي ال لغــرض غیــر ذلــك، وداوم علــى هــذا المنــوال

كالغی�ة والّنم�مة والكذب والسخر�ة وسائر ما ال یرتضى، وصان نفسه عّما ال یرضـي اللـه تعـالى 

أمـر شـرعّي إلـى غیـر ذلـك وهـو فـي هـذا �ّلـه قـائم للـه  كالكبر والحسد وظلم الّناس والـ�غض لغیـر

د الّتعّلــق تعــالى، فهــذا هــو الــذي لعّلــه یــدرك �عــض أســرار هــذه الخــواّص، ومــن ســوى هــذین ال �فیــ

ـــال�ـــالخواّص إّال الّتعـــب ـــم أّن التّ :  ، إلـــى أن ق ـــرة اعل مّســـك �مـــا فـــي �تـــب أهـــل الخـــواّص مـــن دائ

تعــالى فــي الحـــروف والجــداول �ّلــه �ســراب �ق�عـــة  الّشــاذلي رضــي اللــه تعــالى عنـــه وأســماء اللــه

�حس�ه الّضمآن ماء حّتى إذا جاءه لم �جده سـیئا. ولـ�س فـي جم�عهـا إّال الّتعـب والّطمـع الـذي ال 

یوجــد ف�ــه قلیــل مــن الفائــدة وال جــدوة مــن العائــدة إّال أّن لتلــك األســرار العظ�مــة تصــار�ف عال�ــة 

 ر�ن ال ینال أحد بدونها سیئا، انتهى.مشروطة �الوقوف على أموأفعاال لكّنها 
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 أمور من فعل واحدة منھا یموت على سوء الخاتمة

ذ�ر أهل الكشـف أمـورا مـن فعـل :  ما نّصه عن سّیدنا الش�خ رضي الله عنه في جواهر المعاني

واحدا منها ولم یتب �موت علـى سـوء الخاتمـة، أعاذنـا اللـه مـن ذلـك، وهـي دعـوى الوال�ـة �الكـذب 

واّدعــاء المشــ�خة وهــو الّتصــّدر إلعطــاء الــورد مــن غیــر إذن، فــإن قلــت أّن هــذا المــّدعي المبتــدع 

ضــی�ع شــروط األهلّ�ــة فــي الّتقــد�م التــي مــن كــان عنــده اإلذن مــن �عــض المقــّدمین، الجــواب أّنــه بت

جملتهــا مــا نحــن �صــدده ینســلخ عــن الّتقــد�م و��قــى �عطــي األوراد مــن غیــر إذن، وأ�ضــا أّن الــذي 

وفطامــه علــى یــد شــ�خ �امــل فإّنــه یتصــّدر للمشــ�خة وأراد أن �كــون لــه مر�ــد قبــل خمــود �شــرّ�ته 

الكامل فال �كون إّال من الوارث الكامـل  محجوب محّب للّر�اسة ال �جيء منه شيء. أّما االنتفاع

الذي رسخ عمله وقوي عقلـه وتطّهـرت نفسـه وصـدقت فراسـته وتـرّجح رأ�ـه وسـلمت فطنتـه امـتحن 

سرار وأخذ عن ش�خ وارث بهذه الّصـفات وأذن لـه هواه وانشرح صدره �أنوار المعارف ونفحات األ

، وأّمـا مـن لـم ه هـي الوراثـة الحق�قّ�ـةللهـا، وهـذلهدا�ة الخلق بتخل�ص أنفاسـه مـن عفي االنتصاب 

یبلغ هذه المنزلة من الورثة ولم یتخّلص من ت�عات نفسه الشتغاله �صالح نفسـه أولـى وأسـلم مـن 

شــره، و�الّشــّر تتــراكم الّظلــم فتغیــب الحكــم واالنفعــال عــن فســاد الّر�اســة ألّنــه مــا �قــي ف�ــه ال �خلــو 

إلیهــا �غیــر علــم قبــل أن �حصــل لــه حق�قــة الوراثــة، لهــا، فــالمتعّرض لهدا�ــة غیــره الهدا�ــة المشــار 

 فهو �ما عنده من الّشّر والجهل هالك مهلك ضاّل مضّل، انتهى.
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 من كان فیھ عرق الوالیة

إّن الرجـل إذا �ـان ف�ـه عـرق :  قال الش�خ سّیدي ومـوالي أحمـد التجـاني رضـي اللـه عنـه وأرضـاه

�ـه ولـّي مـن األول�ـاء وهـو مـع  الوال�ة، وأقامه الله مع أهل المخالفة و�قـي معهـم مـّدة، فإّنـه إذا مـرّ 

رق الوال�ــة الــذي ف�ــه �ح�ــا �ــإذن اللــه، و�قــع لصــاح�ه انشــراح وفــرح وانطــالق ئــك القــوم، فــإّن عــأول

ــیهم، و�ن �ــان صــاحب العــرق ال �عرفــه، وال یــتكّلم مــع الــولّي، وال  صــدر فمجــّرد مــرور الــولّي عل

إذا جرت بینهما معاشرة، أو حصـلت بینهمـا معرفـة، فـال تسـأل عـن ح�ـاة جرى بینهما حدیث، أّما 

ة الخیر في �ّل لحظة، و�ذا �ان في الّرجل عـرق الّشـّر �الّسـرقة مـثال وأقامـه العرق الذي ف�ه ز�اد

اللــه مــع أهــل الوال�ــة والعرفــان، وصــار �خــدمهم و�خــالطهم مــّرة، فــإذا مــّر �أولئــك الجماعــة ســارق 

مثال، فإّن الّرجل الذي ف�ه عرق الّسرقة �ح�ا، و�نشرح صدره للّشّر الذي ف�ه وتقوم ق�امتـه �مجـّرد 

الّسارق عل�ه من غیر معرفة منه وال مخالطة له، أّما إذا حصلت المعرفة بینهما، فإّن شـّره مرور 

وهـذا �ـاب واسـع وطر�ـق نـافع، �عرفـه مـن :  . قـالله و�ّل مسّیر لما خلقیتّم والع�اذ �الله تعالى. 

�أّنـه نسـخة ، فإّنـه إذا عـرض عل�ـه هـذا الكـالم فـي القابل�ـة، وجـده مارس تعل�م الّناس العلـم ونحـوه

:  منقولة �ما جرى عل�ه في زمان الّتعل�م ومعاناته، قال سیدي الحاج علي حرازم رضي الله عنـه

ولقــد أقــامني اللــه ولــه الفضــل والمّنــة فــي مقــام الّتعلــ�م، ف�قیــت ف�ــه نحــوا مــن ســ�ع وعشــر�ن ســنة، 

ته على مـا جـرى وحین سمعت �الم الش�خ في القابل�ة والخواطر التي تبتني علیها الّذوات، عرض

عّنــي �ســب�ه أحمــاال �ثیــرة، �نــت لخلــق �ثیــر تعّلمــوا مّنــا فوجدتــه ضــا�طا جامعــا مانعــا، وطرحــت 

أتحّملهــا فــي تعّلمهــم، فــأبلغ لهــم فــي الّنصــح والب�ــان مــع إقامــة الــّدلیل والبرهــان، وأحــّب لهــم الخیــر 

ثـّم �عـد ذلـك معهـم، و�صـیر ذلـك �ّلـه أكلـي وشـر�ي  كثیرا وثمناه لهم، حتى �سـكن ذلـك فـي ذاتـي،

معهـم فـي مـّدة سـنین، ینهـدم �مجـّرد مخـالطتهم لمـن هـو مـن  مـا بنیتـه ال �جيء مـنهم شـيء، و�ـلّ 

أهل ال�طالة، بل ینهدم �مجـّرد غفلتـي عـنهم وعـدم تنبـیههم، �الّداّ�ـة التـي تمشـي مادامـت تضـرب، 

م �مجــــّرد و�ذا انقطــــع عنهــــا الّضــــرب وقفــــت، وجــــرى لخلــــق �ثیــــر غیــــرهم عكــــس هــــذا، وذلــــك أّنهــــ

مخــالطتهم لنــا، ومعاشــرتهم إّ�انــا، �ســكن فــي قلــو�هم مــا �ســمعونه هنــا، ثــّم ال یزالــون فــي ز�ــادة فــي 

كـّل مجلـس جلسـوه معنـا، مـع �ـوني ال أ�ـالغ لهــم الم�الغـة التـي �نـت أفعلهـا مـع القسـم األّول، فلــم 
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فــي القابل�ــة، وأطلــب الّســبب ف�ــه، حّتــى ســمعت �ــالم الشــ�خ رضــي اللــه عنــه أزل أتفّكــر فــي ذلــك 

وذ�رت له ما جرى مع القسم األّول فقال رضي الله عنـه، اطـرح عنـك الحمـل، فإّنـك تضـرب فـي 

حدید �ارد، والّناس م�ّسرون لما خلقوا له، والبدا�ة تدّل على النها�ات، فانظر إلـى البـدا�ات وأنـزل 

 الناس منازلهم. هذا معنى �المه رضي الله عنه.

ل لــي علــم عظــ�م والحمــد للــه �ــأحوال الّنــاس فــي القابل�ــة فــي �ــّل فمــن ذلــك الیــوم اســترحت وحصــ

شيء والحمد لله. فإن �نت �ّ�سا فطنا حاذقا لبی�ا فاجعـل هـذا الكـالم نصـب عین�ـك، فإّنـك تطـرح 

 مــاال �ثیــرة فــي معاشــرة أصــناف الّنــاس علــى اخــتالف ط�قــاتهم انتهــى �اللــه الموّفــقحعــن نفســك أ

 نه المرجــــــع والمآب.س�حـــا �منه الّصواب و�لیـــه
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 منزلة المؤمن عند اللھ

فالّتوّسـل إلـى اللـه برسـوله و�خل�فتـه مـن أعظـم المـأمورات، فـال تسـمع البـن :  قال رضي اللـه عنـه

ت�م�ة، فإّنه إن صّح عنه ال أظّن �صّح عـن مـؤمن هـذ�ان وحمـق وخلـل فـي عقلـه ومـن عقـل مـن 

قّلـــده، فـــال أظـــّن إّال أّنـــه مكـــذوب عل�ـــه ومدســـوس مـــن الحاســـدین للـــّدین، طّهـــر اللـــه أّمـــة اإلجا�ـــة 

رّب غفور، فذنو�ها تغفـر �الّتو�ـة والحسـنات والنّ�ـات وأنـواع الخیـر، فـالمؤمن المسلمة. أّمة مذن�ة و 

لرأیـت یـد اللـه علـى من حیث هو ولّي الله، ید الله في یده على وجه الم�ا�عـة فلـو أز�ـل الحجـاب 

ــِدیِهمْ ﴿ؤمن مــ یــد �ــلّ  ــْوَق َأْی ــِه َف ــُد اللَّ رضــي اللــه عــن هــذه األّمــة ازداد خیرهــا وآخرهــا أكثرهــا  ،1﴾َی

 خا، انتهى.اشمر 

 10الفتح  1
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 الّزھد في الّدنیا والّتوّكل على اللھ

اختلــف الّنــاس فــي �ــّل شــيء إّال فــي قــال ابــن عّ�ــاس رضــي اللــه عنــه (:  قــال رضــي اللــه عنــه

 أوصـى اللـه:  ، وفي �تاب الشهاب)رزاق إّال الله، وال �میت إّال اللهأال أجمعوا فالّرزق واألجل، 

دن�ــا مــن خــدمك فاســتخدم�ه، ومــن خــدمني  وأتعبــي مــن خــدمك، �ــا دن�ــا اخــدمي مــن خــدمني، �ــا: 

فاخدم�ــه، ومــن جــرى مــع اللــه تعــالى علــى عــادة أول�ائــه فــي قــّوة القلــب �ــه، والثقــة ال�الغــة بوعــده 

فیرزقه من حیث ال �حتسب من غیر تعب وال شقاء وال نصب �ما رزق أول�اءه، ومن جـرى معـه 

لّتعب والّنصب تصد�قا لقول رسول الـه على عادة العواّم في ر�ونهم إلى األس�اب فال یرزق إّال �ا

مـــن انقطـــع إلـــى اللـــه تعـــالى �فـــاه اللـــه �ـــّل مؤنـــة ورزقـــه مـــن حیـــث ال ((صـــّلى اللـــه عل�ـــه وســـّلم 

إذا  و�ــان رســول اللــه صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم 1))�حتســب، ومــن انقطــع إلــى الــّدن�ا وّ�لــه اللــه إلیهــا

ــي لقولــه تعــالىأصــاب أهلــه خصاصــة قــال قومــوا إلــى الّصــالة، و�قــول بهــذا  ــْر ﴿:  أمرنــي رّ� َوْأُم

ــَالِة َواْصــَطِبْر َعَلْیَهــا َال َنْســَأُلَك ِرْزًقــا نَّْحــُن َنْرُزُقــَك َواْلَعاِقَ�ــُة ِللتَّْقــَوى  وقــال صــّلى اللــه ، 2﴾أَْهَلــَك ِ�الصَّ

قـال و ) )ت�ه الله علما �غیر تعّلم وهدى �غیر هدا�ـة فلیزهـد فـي الـّدن�اؤ (من أراد أن ی(:  عل�ه وسّلم

(الّدن�ا دار من ال دار له. ومال مـن ال مـال لـه. ولهـا �جمـع مـن (:   أ�ضا صّلى الله عل�ه وسّلم

ال �قـین ال عقل له. وعلیها �عادي من ال علم عنده وعلیها �حسد من ال فقه له وعلیها �شقى مـن 

 .انتهى .3))له

 الطبراني في الصغير والبیهقي في شعب االیمان 1
 132ط�ه  2
ٔأخر�ه ٔأحمد من �دیث �ا�شة مقتصرا �لى هذا و�لى قوله " ولها یجمع من ال عقل له " دون بقيته وزاد ا�ن ٔأبيي الدنیا والبیهقي في  3

 الشعب من طریقه " ومال من ال مال له " وٕاس�ناده جيد
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 كالم نفیس

مــن  ال تغتــر مــع المغتــّر�ن فأنــت فــي حضــرة الحــّق أبــدا. ونحــن أقــرب إل�ــه:  قــال رضــي اللــه عنــه

حبل الور�ـد. وهـو عـرق مّتصـل �القلـب وهـو أقـرب إلینـا معشـر الخلـق مـن قلو�نـا وهـو معـك بذاتـه 

و�عمله مـع ظـاهرك و�اطنـك ومـع �ـّل ذرة مـن ذّرات الوجـود، فـالمحجوب أنـت ال هـو و�ن حجبـت 

ك عقلك أن تستحسن غیـره مـن الحظـوظ ل فك�ف �صّور منه و�فاك شرفا،بنفسك فأنت في مرأى 

م ��ــف �قبــل عقلـك الحجــاب عنــه وهــو الظـاهر وال�ــاطن، أم ��ــف تـرى الّســفر إل�ــه مــن المو�قـة، أ

عق�ة لعق�ة وهو معك، أم ��ف �خطر ب�الك أّنك تزهد من الّدن�ا وأنت خلقت منها وهـي أّمـك، أم 

ك�ف تزهد عن الجّنـة وهـي دار للعبیـد، أم ��ـف تشـغلك الـّنعم عنـه وهـو مهـدیها لـك للّتوّصـل بهـا 

أهـدیت لـك ا ولتكون لك حجا�ا في �عض األوقـات لـئّال تـذوب مـن جاللـه، فـالّنعم إّنمـا لتستعین به

لتحج�ك عن رؤ�ة الجمال، فلو رأیته بال وساطة الـّنعم لتالشـت أر�انـك، فلـو رأیـت سـّر القـدر لـتّم 

أمــرك ورجعــت عــن العــدم، أم ��ــف تشــاهد الــّنعم مــن غیــره وهــو الخــالق لهــا، أم ��ــف تكیــل لغیــره 

رتك إل�ــه وهــو قــد�م یدك وعــّزك، أم ��ــف تّت�ــع هــواك وف�ــه غضــ�ك، أم ��ــف تصــل �صــوهــو ســیّ 

وأنت حدوث، أم ��ف تستدّل عل�ه وهو الّظاهر في �ّل شيء أم ��ف تشیر إل�ه أم ��ـف تناد�ـه 

، أم ��ــف تشــاهده وهــو نــور قــاهر، أم ��ــف وهــو غائــب أم ��ــف تطل�ــه ز�ــادة وقــد فــرغ مــن أمــرك

فالــّدار داره والعبــد عبــده والعــّز عــّزه والفعــل فعلــه، و�ّنمــا :  إلــى أن قــال تحّ�ــه وهــو الفاعــل ف�ــك،

أسدى إل�ك الّنعم لتشاهد سـّره فیهـا، و�ّنمـا صـّححك لتكمـل قـواك للوقـوف بـین ید�ـه، و�ّنمـا مّرضـك 

ـــى تســـافر إل�ـــه، أم حجبتـــه  لترجـــع إل�ـــه، إلـــى أن قـــال، فهـــل غـــاب عنـــك تطل�ـــه أو �عـــد عنـــك حّت

ها �الّر�اضــة وســّر األذ�ــار، أم خفــي عنــك وهــو الّظــاهر ف�ــك، أم تر�ــد أحســن األكــوان حّتــى تهــدم

أم ��ـف تحسـد عبـدا مثلـك عـن نعـم مـواله، أم ��ـف تحقـد :   منه �المیـل إلـى الجّنـة، إلـى أن قـال

عنــه وهــو مملــوك لســّیدك، أال تعــرف أّنــك تحــارب رّ�ــك فــي عبیــده، ت�كــي عبــدا لــه وأنــت تر�ــد أن 

رب، ما رأیت أقّل ح�اء منك مـن عبـد یتجاسـر علـى عبیـد سـّیده  نت تقول �ا، أتظلم عبدا وأ�حّ�ك

و�غّشهم و�عادیهم، ما أكذب من اّدعى محّ�ة الله وهو �كره أهل محّ�ة الله، وما أكـذب مـن اّدعـى 

محّبته وهو �كـره أحـدا مـن أّمتـه، ومـا أكـذب مـن اّدعـى محّ�ـة ولـّي وهـو �كـره واحـدا مـن جماعتـه، 
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�سطوة الملك، فأحّب الخلق لله وأحّب مـا أحّ�ـه وا�غـض مـا �غضـه فأنـت عبـد ال فكن عبدا فارحا 

ین عـــوال تقـــّ�ح واصـــبر لمجـــاري األقـــدار أقـــدار ســـّیدك ف�ـــك، وال تـــرد شـــیئا فإّنهـــا غیـــر، ال تـــزّ�ن 

فاللــه محّركــك ومســّكنك، فكــن صــاح�ا فاطنــا عابــدا  معرفــة وال ع�ــادة وال توحیــدا، تــّدعالهــالك، وال 

�مقـام العبودّ�ـة فإّنـك عـین العـّز إن فعلتـه خلـق لـك هاد�ـا یـدعوك إل�ـه و�نصـرك مـن  �ه له راضـ�ا

ر�قـــة الّشـــكوك والّظنـــون و�وصـــلك إلـــى حضـــرة حـــّق ال�قـــین والعلـــم وهـــو نبّ�ـــك أمـــین ســـّیدك علـــى 

تر�ـت لـك شـیئا مـن  إن ارةخسـ اهتـدى �ـه وهـدى، و�ـاسعادة إن أفنیت عمرك فـي مـا  الّنصح، ف�ا

إشاراته وخلق لك هاد�ا إلـى حضـرة غیـره داع�ـا مكّلفـا منـه بتخطـ�ط مـن �ـان إ�مانـه علـى ظـّن أو 

شــّك أو وهــم، فمــن أحــّب الــّدن�ا �ــان عبــدا لهــا واآلخــرة �ــان عبــدا لهــا وهــو فــي ر�ــب الّســائق إلــى 

 انتهى. -لهال أصلحه ال من لم تصلحه الّسّنة -:  حضرة الغضب وهو إبل�س، إلى أن قال
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 من أراد تحریك الشّر منھ على الّناس

مـن تمّنـى �قل�ـه، أو أراد تحر�ـك الّشـّر منـه علـى الّنـاس سـّلطهم اللـه :  قال الش�خ رضي اللـه عنـه

عل�ــه مــن وجــه ال �قــدر علــى دفعهــم، وعلــى العبــد أن �ســأل اللــه تعــالى العاف�ــة مــن تحر�ــك شــّر 

الّناس وفتنـتهم، إلـى أن قـال، الحـذر الحـذر لمـن تحـّرك عل�ـه شـّر الّنـاس مـنكم أن ی�ـادر �ـالّتحّرك 

و�ن �ـان مظلومـا ط�عـه وظلمـة جهلـه وعـّزة نفسـه، فـإّن الم�ـادر للّشـر بهـذا  �الّشّر �مقتضـى حـرارة

فاضت عل�ه �حور الّشّر من الخلق �ستحّق الهالك �ه في الّدن�ا واآلخـرة، وتلـك عقو�ـة إلعراضـه 

 عن جناب الله تعالى الكبیر المتعال.
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 الحذر من إضرار اإلنسان بنفسھ وبغیره

إّنمــا أمــوالكم وأوالد�ــم فتنــة، لمــن  خــذوا حــذر�م مــن نفوســكم ومــن غیــر�م،:  قــال رضــي اللــه عنــه

شـــغل بهـــا عـــن رّ�ـــه و�ّال فهـــي رحمـــة ونعمـــة، فانتســـب لرّ�ـــك أّیهـــا الـــولّي وشـــاهده فـــي خلقـــه فـــإّنهم 

مســّلطون. مــن لــم یــرض �قضــائي فل�خــرج تحــت ســمائي ولیرتــد رّ�ــا ســوائي. فــال  معــذورون فــإّنهم

مــن أقبــل علــى اللــه �كّلیتــه أقبــل اللــه عل�ــه وأقبــل عل�ــه جم�ــع خلقــه، مــن خــدم �جــده الســتحالته، 

الّسّید خدمته العبید ومن خدم العبید أهانته العبید، فـال تقـل أّن فالنـا ی�غضـني و�ن شـواك وقّطعـك 

ني. ال تأثیر لمخلوق. وهو المسّلط لهم عل�ك أو عكسه، فال ترى غیـره، فـال تحـّدث قطعا فإّنك س

فالّرســول ال �حّ�ــك وال �ــأمر �مثلــه،  أصــحا�ك �ــأّن فالنــا ینكــر علینــا فتوقــد نــار العــداوة بــین األّمــة،

ن حرمـك، طالـب للتّـأل�ف ال للّتشـتیت، لمـ صل من قطعك واعف عّمن ظلمـك، وأعـط:  و�نما قال

و�ّ�ـاك مـن تّرهـات  شّتتت بین أصحا�ك وغیـرهم ونفـرتهم صـرت حائـدا عـن الّطر�ـق المسـتق�م،فإن 

الّنفوس فإّن األّمة رجل واحد، فمن مـرض داو�نـاه، ومـن أع�ـا سـاعدناه، ومـن جهـل عّلمنـاه، ومـن 

 لطاتفي أّمة الّرسول صّلى الله عل�ه وسّلم، فإّن مقصود الّسـلم یذق ذّوقناه، جاه الله أیها الولّي 

ل�س الرجل من وجد حّ�ة فقتلها و�ّنمـا الّرجـل مـن وجـدها فأمسـكها إلـى أن :   الّرعّ�ة، إلى أن قال

مــن اســتطاع مــنكم أن ینفــع أخــاه فل�فعــل، فــال �ضــّر :   �صــلحها و�ّال فــّر منهــا رأســا، إلــى أن قــال

مــن هّمــة أو  بهّمتــه و�ّال صــارت الهّمــة فــي حّقــه ســحرا ال �فلــح صــاح�ه، فكــّل مــا �ضــّر �ــالمؤمن

صــاحب الهّمــة مــن اإلضــرار فإنــه �عــود  دعــوة أو عــین أو طلســم ســحر مهلــك صــاح�ه، فإّ�ــاك �ــا

غل�ــك، القاتــل بدعوتــه �القاتــل �الّســ�ف، فلــذا حّجــر ســّیدنا وموالنــا أحمــد التجــاني رضــي اللــه عنــه 

رهم، والحـــال أعنـــي إضـــرارا فســـّل ســـ�فه علـــى �ـــّل مـــن �فعلـــه مـــن الفقـــراء وغیـــ الّتصـــر�ف �الهّمـــة

فالّتصر�ف في یده إلى ق�ام الّسـاعة فإّنـه عاقـل �ّلـه، و�ّ�ـاك مـن صـولة الحـال والهّمـة إّال فـي نفـع 

األّمــة، لقــد �الغــت فــي الّنصــح لمــن یتــذّ�ر مــن أهــل األحــوال ومّمــن اســتجیبت دعوتــه �الوالــدین 

ألّمـة أغضـب رّ�ـه واألش�اخ والّسادات واألزواج والمؤّذنین واألمـراء، فـإّن مـن توّجـه فـي واحـد مـن ا

ونبّ�ــــه و�ن اســــتجیبت، فلــــو خلقتــــه لرحمتــــه، فمــــن ولــــد عــــرف قــــدر األوالد و�ّال أضــــّر فــــي األوالد 

، فتصـــّر �الّشـــر�عة ه ســـمّ الوالـــدین فافهمـــه أّیهـــا المتصـــّرف �األســـماء المحرقـــة للجنـــون وغیـــرهم فإّنـــ
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ـــال ـــى أن ق ـــه عـــنهم، إل ـــّر نحـــن للخلـــق �ـــاألّم وا:   والمتا�عـــة للّصـــحا�ة رضـــي الل ألرض تســـع الب

مــن أراد أن �شــّدد علــى األّمــة �ســتدّل �ــأبي :   والفــاجر، فإّننــا متخّلقــون �ــأخالق اللــه إلــى أن قــال

ومن أراد أن یوسع علیها �ستدّل علیها �الكمـال الخلفـاء  ذّر، فال �حّب الله من �شّدد على ع�اده،

بو ذّر إمـام الّزهـد وعبـد الرحمـان والّز�یر وعبد الّرحمـان ابـن عـوف والكـّل علـى خیـر وهـم أئّمـة، فـأ

إّن حر�ــة الِممــن وســكناته دیــن عل�ــه ال عــادة :   إمــام الثــروة، �ــأّیهم اقتــدیتم اهتــدیتم، إلــى أن قــال

للمــؤمن أصــال عل�ــه، فهــذا الــذي �طلــب �الّشــ�خ المرّ�ــي، فــإذا دفــع المر�ــد نفســه لشــ�خه وضــاع لــه 

یؤّد�ــه حتــى تصــیر حر�اتــه وســكناته ه فإّنــه أضــاعه حیــث لــم نفــس واحــد أخــذه مــن حســنات شــ�خ

ع�ــادة و�ّال فلــم �حــتج إل�ــه فإّنــه آمــن �اللــه و�رســوله علــى غیــر یــده أّوال و�ّنمــا طلــب منــه أن یرّق�ــه 

حتى ال �ضّ�ع عمره، والّش�خ الفق�ه مقامه األحكـام إن اللـه حـّرم �ـذا وأحـّل �ـذا ونهـى، هـذا شـأنه 

وال علــى تر�ــه، فالعجــب منــه حیــث جعــل الم�ــاح ال غیــر، ف�قــول الم�ــاح مــا ال یثــاب عل�ــه فعلــه 

الــذي  قســما شــرعّ�ا واّدعــى أّنــه ال یثــاب علــى الّشــرع فالّشــرع مــن حیــث هــو یثــاب العبــد عل�ــه وهــو

أضّل �ثیرا وضع جّل عمر العبد، فإّن الغالب عل�ه معانقة شهوات نفسـه، فـالمرّ�ي العـارف �قـول 

لم�ــاح عل�ــه �طر�قــة فإّنــه حكــم شــرعّي اقتضــى فــي حــّده مــا یثــاب علــى فعلــه وعلــى تر�ــه، فیــؤثر ا

تحیــزا فــإن اخت�ــار العبــد أحــد طرف�ــه امتثــل أمــر اللــه، فهــذا هــو الكنــز ال یــتفّطن لــه العلمــاء بــل 

 یزدرونه ألنهم ال �عرفونه من ع�ادتهم. انتهى.
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  أدب المعاملة مع الخلق

عاملـة مـع الخلـق فهـو أن تحـّبهم لسـّیدهم وال تكـره إّال مـا �رهـه مأّمـا أدب ال:  قال رضي اللـه عنـه

مـن حیـث هـو مفعـول واحـد بـرز  المفعولّ�ـة، فـإن لعبیـد العـالمفتكرهه له ال لك، وانظر فـیهم نقطـة 

من حضرته أزال، واطلب سّیدك بلسانك وقل�ك مستسلما ألمر الله فالـّدعاء منـك مـن �ـاب الفضـل 

من حیث وّفقك إظهارا للعبودّ�ة، ال الحرص والّشره على مصـالحك، فمـا عرفـه مصـلحة ال تعرفـه 

عطاء، فال �عط�ـك وال �منـع إّال لمصـلحة تعـود عل�ـك، فهـو  أنت، فاترك تدبیرك لتدبیره فمنعه لك

دع ما حاك �الّصدر، و�ن أفتوك وأفتوك، فالحالل بّین والحـرام بـّین :  الحك�م المدّبر، إلى أن قال

و�ینهمــا متشــابهات، فمــن تر�هــا فقــد اســتبرأ لدینــه وعرضــه فــأعظم مــا �حتــاج إلــى الــورع اللســـان 

ــمٌ ِإنَّ ﴿(أي القلــب)  والجنــان ــنِّ ِإْث فــنحن نســأل رســول اللــه صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم،  ،1﴾َ�ْعــَض الظَّ

عّما أشكل على العلماء، فیز�ل اإلشـكال، فالكمـال یر�بـون سـفینة و�ن نزلـوا غرقـوا، وأهـل األحـوال 

و�ســألون األكــابر الكّمــل عــن دقــائق الّتوحیــد، ومقــال الكّمــل العــوم فــي أ�حــر �مشــون علــى المــاء 

ین في الّتصّرف، فما شـهده �و دالخضر عل�ه الّسالم �امل الوال�ة من المقّر�ین المأأسرار الذات، ف

منه موسى أمر الظاهر، و�ّنما ظـّن موسـى أّنـه قتـل نفسـا ظـاهرا ولـ�س �مـا زعمـه وظّنـه، إلـى أن 

ولــو علــم أهــل الّتصــر�ف العلمــاء �حیــث یز�لــون لهــم نقــل �الّشــبهة، وعرفــوهم �مــا هــم عل�ــه :  قــال

رحـم اللـه (فالعلمـاء �عـذرون والفقهـاء �طعنـون (صـطالحهم واعتقـادهم ألمسـك العلمـاء، و�ما هـو ا

 ، انتهى.))أخي موسى لو صبر

 12الحجرات  1
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 العبودیةحقیقة 

فالعبود�ة ل�ست �الفم بل �العوم فـي �حرهـا حتّـى تصـل إلـى جـواهر قعرهـا، :  قال رضي الله عنه

(عبــــدي مــــا أعــــّزك عنــــدي، أحــــّب وصــــلك فانشــــغلت عّنــــي، عبــــدي أنــــا ســــّیدك، :  وهــــو ســــماعك

مصـــالحك فـــي یـــدي، عبـــدي تأكـــل رزقـــي وتعبـــد غیـــري، عبـــدي مـــا أكرمـــك إن رضـــیت �مرتبتـــك، 

عبدي لم أخلق مرت�ـة أعظـم مـن مرت�ـة أصـلك، فهـل رأیـت الخیـر إّال مّنـي، وهـل وصـلك نفـع مـن 

شـغلك �غیـري، أفترضـى أن تعبـد مـن عن الوصل غیري، عبدي فأنت موصول دائما و�ّنما أنهاك 

نیتـك هـل أغخیره عل�ك، وأوجب عل�ه رزقك، إّنما أمرتك �الّسبب لما �نت عل�ه من الهلـع، فـاآلن 

، والمــال مشــتّق مـــن ري أال تســـتحي أن تقــول مــالي شــغلنيیــتــذّ�رت األح�ــاب وهــل لــك حبیــب غ

ا فتكفــي هّمــك، فــانظر إلــى عظمــة المیــل لغیــري، أفــال ترضــى أن أكــون لــك ســّیدا وتكــون لــي عبــد

هــذه اإلضــافة، أكبرتــك �اإلضــافة إلــّي، أفتر�ــد اإلضــافة إلــى غیــري، عبــدي فــالزمني أكفــك لــوازم 

 �شرّ�تك، انتهى.
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 رسول اللھ أینحني بعضنا لبعض قیل یا

 قلنــا �ــا 1إذا رأیتمــوني فــال تقومــوا �مــا تصــنع األعــاجم:  قــال رســول اللــه صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم

أینحنــي �عضــنا لــ�عض قــال ال، ف�قّبــل �عضــنا �عضــا قــال ال، ف�صــافح �عضــنا �عضــا  رســول اللــه

إذا رأوه لـــم �قومـــوا لمـــا علمـــوا مـــن ، �ـــانوا صـــحا�ة رســـول اللـــه صـــّلى اللـــه عل�ـــه وســـّلم 2قـــال نعـــم

، قــال 3))م لــه بنــو آدم ق�امــا دخــل الّنــارق�مــن ســّره أن �ســت(( وســّلم كراهیتــه، قــال صــّلى اللــه عل�ــه

 . انتهى.))من سّره أن �مثل له الّرجال ق�اما فلیتبّوأ مقعده من الّنار(( صّلى الله عل�ه وسّلم

ذ�ره  "ٔأخر�ه ٔأبو داود وا�ن ما�ه من �دیث ٔأبيي ٔأمامة وقال " كما یقوم أ��اجم " رٔأیتموني فال تقوموا كما یصنع أ��اجم�دیث " ٕاذا  1
 الغزالي في احياء �لوم الد�ن

ثَنَا 2 ُ�لُ  الل�هِ  َرُسولَ  �َ  َرُ�لٌ  قَالَ  قَالَ  َماِلٍك  �ْنِ  أ��َِس  َعنْ  َحنَْظلَُة ْ�ُن ُعَبْیِد الل�هِ  أ�ْ�بََر�َ  الل�هِ  َعْبدُ  أ�ْ�بََر�َ  ُسَویْدٌ  َ�د�  َصِدیقَهُ  أ�وْ  أ�َ�اهُ  یَلْقَى ِمن�ا الر�
لُهُ  أ�فَيَلْتَزُِمهُ  قَالَ  قَالََال  لَهُ  أ�یَْنَحِني �ة ؤأحمد و�يرهم عن الترمذي واللفظ له وا�ن ما ٔأخر�ه . نََعمْ  قَالَ  َویَُصاِفُ�هُ  ِبَیِدهِ  أ�فَيَأ�ُ�ذُ  قَالَ  َال  قَالَ  َویُقَبِّ

 ٔأ�س �ن مالك
الزبير، فقال عن ٔأبيي م�لز قال: خرج معاویة �لى ا�ن الزبير وا�ن �امر، فقام ا�ن �امر، و�لس ا�ن كما في سنن ٔأبيي داود ومس�ند ٔأحمد  3

امًا فلیتبؤأ مقعده من النار" " من ٔأحب ٔأن یمثل له الر�ال قيمعاویة ال�ن �امر: ا�لس فٕاني سمعت رسول الله صلى الله �لیه وسلم یقول: 
 ٔأن من ٔأعجبه قيام الناس له لتعظیمه، فلیت�ذ لنفسه مكا� في النار ومعنى ال�دیث هذا معنى،وللترمذي �دیث قریب من 
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 نحن معشر المقّربین

نحـن معشــر المقــّر�ین الكــاملین المكّملـین أصــحاب القطــب التجــاني رضــي :  قـال رضــي اللــه عنــه

الله عنه وعنهم، آمّنا مـع رسـول اللـه صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم وأسـلمنا معـه واّت�عنـا طر�قـه واسـتقرأنا 

ــا، فــال نتعــرض  أخالقــه واّتقینــا الّشــرك شــرك األغــراض مــع اللــه فــي ع�ادتــه وأعــددناه حرامــا ذوقّ�

عـــود علینـــا، إّال أّننـــا امتثلنـــا وانتمینـــا واســـتمعنا واّت�عنـــا وفّوضـــنا لمـــن أوجـــدنا بـــال �أعمالنـــا لشـــيء �

وآمّنــا برّ�نـا فمـا ثبــت عـن رّ�نـا قرأنــاه �مـا أنزلـه وفّســرناه غـرض مـع اسـتغنائه عّنــا واجتنبنـا الّتأو�ـل 

�ـات مـن �ما بّینه صاحب الوحي أمینه صّلى الله عل�ه وسّلم، ففتح الله لجم�ع أصحاب سّیدنا بر 

الّســماء واألرض، فنعــوم �اللــه فــي عینّ�ــة الحقــائق مــن غیــر حائــل فننســ�ه لرّ�نــا، فاطمأنّنــا ورضــینا 

فكملت �الله أسرارنا �كمال الع�ان فـال یـدرك �حاّسـة أبـدا. و�ّن إلـى رّ�ـك المنتهـى. فصـرت العـوالم 

�ق�ضــة رّ�نــا المالــك ة كّلهــا عنــدنا عنــد بــدو جــالل رّ�نــا ب�ضــة صــغیرة ظّل�ــة ه�ائّ�ــة خال�ــة ســراب�ّ 

 ألمره، فرأیناه بنور الله. انتهى.
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 رهصغبعض مشاھد الشیخ البعقیلي في 

إّني في زمن صغري دون البلوغ أشاهد عین�ة الحكم من غیر تعّلم حـروف :  قال رضي الله عنه

الهجــاء فضــال عــن القــرآن والحــدیث، فــإذا ســألت عــن حكــم تصــّور الحكــم، وتجّســد حّتــى أراه وأنــا 

أســرح الغــنم، �اللــه یــرزق مــن �شــاء �غیــر حســاب، فجم�ــع مــا أّلــف ف�ــه الّصــوفّ�ة، ودّونــوه وجم�ــع 

في طر�قة األول�اء قـد اع المكاشفات وخرق العادات إلى آخر ما سّطر أحوالهم وزهدهم وجم�ع أنو 

شاهدته وحاولته وأعطیته �ن�ع الماء من الحجر �إشارتي قبل قراءة العلم والقرآن فضـال مـن اللـه، 

فلّما دخلت مع الش�خ رضي الله عنه طوى لـي تلـك المسـافات والمشـّقات فقـال لـي :  إلى أن قال

واشكر رّ�ك فانصـ�غت �صـ�غته مـّرة واحـدة فـزال فـي خلـدي مـا أجـده مـن  فارفع رأسك أنت ولدي،

ـــإّني قبلـــه ـــرة واله�ـــام والعشـــق وأكـــل الحشـــ�ش، ف ـــى الّســـمن  األتعـــاب والحی استحســـن الحشـــ�ش عل

والعسـل وأستحسـن الغـار علـى المنــارة والقفـار علـى القـرى فـال أجــد راحـة إّال فـي الفلـوات والقبــور، 

أشرقت لنا شمس الّذات و�ـدور الّصـفات ونجـوم األسـماء، فشـاهدنا الحـّق  ه الحمد فقدأّما اآلن فللّ 

:  حّقا وال�اطل �اطال، فما عل�ه الّصحا�ة هو عـین طر�قتـي اآلن هـو الحـّق المبـین،، إلـى أن قـال

فمــن انقــاد للقطــب التجــاني �كّلیتــه مــن ســاعته إلــى موقــف المعاینــة، فــال �شــغله �عــده شــاغل للــه 

تت�عي رؤ�ا صّلى اللـه ر�قته على مناهج الّصحا�ة حذو نعل بنعل وهو إشارة الحمد، فإّنه بنیت ط

فلیتّـق اللـه :  عل�ه وسّلم فلّله الحمـد، فمـا خـالف الّصـحا�ة عنـدنا یرمـى فـي اإلهمـال، إلـى أن قـال

 المتعّصب �جموده وجهله وعدم رضاه. انتهى.
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رسالة سیدي محمد الحبیب ابن الشیخ سّیدي أحمـد 
 إلى الفقراء التجاني

 بسم اللھ الّرحمن الّرحیم

وموالنا أحمد التجاني الحسني رضي اللھ عنھ ھذه رسالة أرسلھا العارف باللھ سیدي محمد الحبیب بن سیّدنا 

 .وحشرنا في زمرتھ

 �سم الله الّرحمن الّرح�م

 وصّلى الله على سّیدنا محمد وآله

اللهّم صّل على سّیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحّق �الحّق والهادي إلى 

 صراطك المستق�م وعلى آله حّق قدره ومقداره العظ�م.

العبــد الفقیــر إلــى مــواله الغنــّي �ــه عّمــن ســواه محمــد ابــن أحمــد التجــاني إلــى �اّفــة إخواننــا فــي مــن 

سالم عل�كم ورحمة الله و�ر�اتـه. فـإّني أحمـد الالّطر�قة واإلخوان في الله �مدینة فاس حرسها الله 

 الله الذي ال إله إّال هّو أّما �عد:

�م وذ�ــور�م و�نــاثكم أن ینـــّور �صــائر�م و�طّهـــر فنســأل اللــه لخاّصـــتكم وعــاّمتكم و�بیــر�م وصـــغیر 

من قلو�كم الحسد والّشحناء والمراء والجدال و�نّج�كم مـن جم�ـع  ظواهر�م وسرائر�م وأن ینزع الغلّ 

و�صــفح عــن ســوء أد�كــم فیهــا و�ــوّفقكم المصــائب واألهــوال، وأن یرفــع أعمــالكم و�تفّضــل �قبولهــا، 

ف مـن قبـ�ح أعمـالكم وأن یـد�م علـ�كم محّ�ـة الشـ�خ والق�ـام للّتو�ة من �ّل ما أسأتم األدب ف�ه وسل

إلـــى الكـــون فـــي جـــواره، وجـــوار رســـوله، آمـــین �ـــأوامره وحســـن األدب فـــي أوراده وجم�ـــع معـــاملتكم 

وصــّلى اللــه علــى ســّیدنا محمــد وآلــه. ثــّم الــذي �كــون فــي علمكــم أّنــه بلغنــي أمــور اقتضــت الّشــفقة 

ور بهـا أن أخـاط�كم بهـذه الّصـح�فة ت�صـرة وتـذ�رة ینتفـع بهـا والّنص�حة الواج�ة المأم عل�كم منها،

�حسـن من أراد الله �ه خیرا، والذي بلغني هو أّن �عضهم یتكّلم عند قراءة الوظ�فة وال �جلـس بهـا 

األدب والوقـــار، و�لغنـــي مـــا ف�ـــه �عضـــكم مـــع �عـــض مـــن الّتحاســـد والّشـــحناء والّتنـــازع، و�ـــّل هـــذه 

قـال صـّلى اللـه عل�ـه :  ئـق عـن نیـل المرت�ـة الموعـودة. إلـى أن قـالإخواني قواطع وعوا األمور �ا

وأح�ا�ــــك إن جم�ــــع أصــــحا�ك :  وســــّلم للشــــ�خ ســــیدي ومــــوالي أحمــــد التجــــاني رضــــي اللــــه عنــــه
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مشــغولون �اإلذا�ــة �عضــهم لــ�عض، فكــّل مــن آذى أخــا لــه فقــد آذانــي ألّن مرت�ــة المحّ�ــة حاكمــة 

ه ألحــد مـنهم �اإلذا�ــة فقــد حصـل لــي األذى، و�ــذلك علـى �ــّل فـرد مــن أهــل المحّ�ـة فكــّل مــن توّجـ

شـــیئا وهـــذا ال �خـــدم شـــیئا یـــزدرون �عضـــهم �عضـــا، ف�قولـــون هـــذا ال �فعـــل شـــیئا وهـــذا ال �عطـــي 

فعلـوا مـع أّن المرت�ـة مـا حصـلت لهـم مـن غیـر نكسـار لقلـوب الـذین لـم �فعلـوا مثـل مـا ف�حصل اال

ذلــك، ألجــل المحّ�ــة التــي حصــلت فــي بــواطنهم ف�حصــل لّلــذي آذاه �ــّل مــا فعــل صــار ه�ــاء فــي 

هــواء ألجــل إذایتــه لــي، فــإن إذایتــي �ــادت أن تكــون �فــرا، فــال بــّد أجــزرهم عّمــا هــم عل�ــه لینتهــوا 

صــحاب �شــتغل �مــا �عن�ــه مــن أمــور و�غفــر لهــم مــا قــد ســلف مــن ذلــك األمــر، و�ــّل واحــد مــن األ

 نفسه الذي أو�قته و�ترك اإلخوان بینهم و�ین الله و�ین أستاذهم، وانتهى.
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مراسلة سیدي محّمد بـن بلقاسـم المكناسـي إلـى 
 سیدي العربي بن السائح

كتب المقّدم األشهر الّسید محمد بلقاسم المكناسي رضي الله عنه لش�خنا أبـي المواهـب السـائحي 

فمـا �جـب �ـه إعالمـك أّنـه ین�غـي للفقیـر أن �حتـرز علـى دینـه :  رضي الله عنه هـذا الّتنب�ـه نّصـه

ودن�اه من المتنسمین فهم أهل الّر�اء المظهرون الّتعّفف والّنسك ومجان�ة الحـرام ومواظ�ـة الّصـالة 

والّصــــ�ام لكــــي �شــــتهر ذ�ــــرهم عنــــد الخــــاّص والعــــاّم، ثــــّم یلقــــون ذوي األمــــوال �ال�شــــرى واإلكــــرام 

لـوك علـى صـفة الّتنـاهي فـي األع�ـاد. ورّ�مـا �ـأتي معـه إلـى أبـواب الم والّتلّطف والمقـال، و�مشـون 

�أحد من األوالد و�ظهر الّنزاهة والغنى، و�جعلون الّدین سّلما أي للّدن�ا وأكثـر أغراضـهم أن تـودع 

عنــدهم األمــوال وتفــّوض إلــیهم الوصــا�ا و�حــّبهم العــواّم وتقبــل شــهادتهم الحّكــام، وتنــادیهم الملــوك 

ا واألمــوال، وهــؤالء شــّر مــن شــّر مــن الّلصــوص والقّطــاع، وذلــك أّن شــهرة الّلصــوص إلــى الوصــا�

إلــى االحتــراز مــنهم وتشــّ�ه هــؤالء �أهــل الخیــر �حّمــل الّنــاس االغتــرار بهــم، فعل�ــك والقّطــاع تــدعو 

ــاك مــن معــرفتهم ألّنهــا  أّیهــا األخ الفــرار مــنهم ألّن الكثیــر مــن هــذا الوصــف موجــود، و�ّ�ــاك ثــّم إّ�

ي ائــتالف الّنفــوس، وعل�ــك �معرفــة الكّمــل مــن أهــل طر�قتنــا، �عنــي الــّذاكر�ن اللــه �ثیــرا فــإّن تــؤدّ 

الفقراء ظاهرا و�اطنا �القول والفعـل، وهـذا �ّلـه نصـ�حة مّنـي إل�ـك، ففـي �دعوتهم مستجا�ة وعل�ك 

 انتهى. 1))(كّلكم راع و�ّلكم مسؤول عن رعّیته(الحدیث 

على مـا نحـن �صـدده مـن الّتحـذیر ّنها مشتملة �طر�ق اإلشارة ومن هذه الّنص�حة فوائد عظ�مة أل

 من مخالطة الم�طلین.

 ٔأخر�ه الب�اري في صحی�ه من �دیث عبد الله �ن عمر 1
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فرانـي إلـى جمیـع رسالة سیدي الحاج الحسین اإل
 الفقراء

مـــن الحصـــون أّولهـــا، ال�قـــین، ثـــّم اعلمـــوا أن اإل�مـــان واإلســـالم فـــي ســـ�ع :  قـــال رضـــي اللـــه عنـــه

اإلخـالص، ثــّم أداء الفـرائض، ثــّم تـرك المحّرمــات، ثـّم أداء الواج�ــات، ثـّم الّســنن، ثـّم اآلداب، فمــا 

دام العبــد �حفــظ اآلداب و�تعاهــدها، فالشــ�طان ال �طمــع ف�ــه و�ذا تــرك األدب طمــع الّشــ�طان فــي 

ــّم فــي الواج�ــات، ثــّم ارتكــاب المحّرمــات، ثــ ــّم ال�قــین، الّســنن، ث ّم تــرك الفــرائض، ثــّم اإلخــالص. ث

حّتى �طمع الّش�طان أن �كون العبد على غیر اإل�مـان، نعـوذ �اللـه مـن الّشـ�طان وسـوء الخاتمـة، 

قال العلماء الك�ار واألول�اء األخ�ار، من ابتلي بترك اآلداب وقـع فـي تـرك الّسـنن، :  قال نإلى أ

ج�ـــات، ومــن ابتلـــي بتــرك الواج�ــات وقـــع فــي ارتكـــاب ومــن ابتلــي بتـــرك الّســنن وقـــع فــي تــرك الوا

ومن ابتلي بترك الفرائض وقـع المحّرمات وقع في ترك الفرائض،  �ارتكابالمحّرمات، ومن ابتلي 

فـي اســتحقار الّشــر�عة، ومـن ابتلــي بــذلك وقـع فــي الكفــر، نعـوذ �اللــه مــن ذلـك، فین�غــي أن �حــافظ 

ـــه نفســـا إّال وســـعها. ومـــن اآلداب دائمـــا فـــي جم�ـــع األمـــور �ّلهـــا �قـــدعلـــى  ـــف الل ر وســـعه ال �كّل

واألفعـــال  قتـــداء �ـــه فـــي األخـــالقاللـــه عل�ـــه وســـّلم اال عالمـــات محّ�ـــة المـــؤمن لرســـول اللـــه صـــّلى

 الق�ام والصمت من الكالم، انتهى.والحر�ات والّسكنات واألكل والّشرب من الحالل والّنوم و 
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فرانـي إلـى اإلرسالة من ســیدي الحـاج الحسـین 
 فقراء سوس

إلــى اإلخــوان األحمد�ــة التجان�ــة :  فرانــيالجــاني الحســین بــن الحــاج أحمــد اإل مــن العبــد الّضــع�ف

من السوس األقصى، أسعد�م الله بتوف�قه وأصلح جمعكم �محض عنایتـه وفضـله، وسـالم علـ�كم 

ورحمة الله و�ر�اته هذا أّما �عد فـاعلموا منـه وّفقنـا اللـه و�ّ�ـاكم، أّن سـّر الطر�قـة األحمدّ�ـة ونورهـا 

، فال تهملوا أمرها بترك الحضور مـع اإلخـوان، فـإّن ر مع اإلخوان وقت قراءة الوظ�فةفي الحضو 

تر�ــه ممنــوع فــي الّطر�قــة ألّنهــا مــن عالمــة الّتهــاون، ومرتــع المتهــاون بــذلك وخــ�م، قــد ورد الّتأكیــد 

مــن الحضــرة المصــطفو�ة لســّیدنا الشــ�خ رضــي اللــه عنــه عــن لــزوم الحضــور مــع اإلخــوان وقــت 

رئهــا مــا فعلــه بــین وقتیهــا مــن ��ــائر ا�كفــي فــي فضــلها أن اللــه ت�ــارك وتعــالى �غفــر لققراءتهــا، و 

لّشــفاعة الخاصــة مــن النبــّي صــّلى اللــه عل�ــه مــن ا وســنة مــع مــا فــي ذلــك الــّذنوب فضــال مــن اللــه

لمن حضرها لدى المولى جّل جالله، وذلـك فضـل اللـه یؤت�ـه مـن �شـاء، وأ�ضـا فـال بـّد مـن  وسّلم

جتمــاع لمــا فــي �ــة االعلــى الحاضــر�ن لهــا ف�ســري مــا ذ�ـر لجم�ــع الحاضــر�ن ببر  إفاضـة األســرار

وأوص�كم أّیها اإلخوان بلـزوم الحضـور ذلك من الّتعاضد والّتناصر، وتكثیر سواد الّذاكر�ن بذلك، 

وقتئــذ و�تحّمــل األذى ف�مــا �صــدر مــن �عضــهم مــن اإلذا�ــة، فــإّن اللــه یــوفي أجــر الصــ�ار �غیــر 

إذا�ـة �عـض الفقــراء لـ�عض إذا�ـة لسـّید الوجـود وقبلــة الّشـهود صـّلى اللـه عل�ــه حسـاب، وأ�ضـا إّن 

ِإنَّ الَّــِذیَن ُیــْؤُذوَن اللَّــَه َوَرُســوَلُه َلَعــَنُهُم اللَّــُه ﴿:  إن شــئتم واقــرؤوامــنهم،  اوســّلم، فــال یــؤذي أحــد أحــد

ْنَ�ا َواْآلِخــَرةِ  �عــد تحصــیل الفــرائض �كثــرة  . وأوصــ�كم �عمــارة مــا قــدرتم عل�ــه مــن األوقــات1﴾ِفــي الــدُّ

الّصالة على رسول الله صّلى الله عل�ه وسّلم �صالة الفاتح لما أغلق، فإّنها ال تترك من الّذنوب 

صـّلى اللـه عل�ـه وسـّلم الشـ�خ شاذة وال فاّذة إّال �انت سب�ا في غفرانها على ما أخبر سـّید الوجـود 

 الّسالم عل�كم عودا و�دءا. انتهى.رضي الله عنه بذلك وأّنها تضمن سعادة الّدار�ن، و 
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كي عن بعض المسـائل األساعلي ّید الحاج جواب الس
 في الطّریق

مــن الفــاتح فــي البــدل، فــال �جــوز، وال  20أّمــا ز�ــادة "تعّرفنــا بهــا إّ�ــاه" إثــر :  قــال رضــي اللــه عنــه

والّتقـــّدم علـــى ســـّیدنا الشـــ�خ التجـــاني رضـــي اللـــه عنـــه وعّنـــا �ـــه  فاعلـــه مرتكـــب لالفت�ـــات أن شـــك

لـّنقص فـي طر�قتـه، وأّمـا المسـبوق فـي الوظ�فـة وعصمنا �فضله من الّتبـدیل واالنحـراف �الّز�ـادة وا

إن حضــرهم حــین شــرعوا فــي البــدل الواجــب علــیهم وقــد وجبــت عل�ــه الجــوهرة فإّنــه یبتــدئ وظ�فتــه 

مـــن أّولهـــا حینئـــذ وال یـــدخل معهـــم �مـــا ال ینتظـــر خـــتمهم إّال إن رجـــا أن �جـــد مـــن �جمعهمـــا معـــه 

 اعة �الله أعلم. انتهى.و�ان عنده فراغ واّتساع وقت فل�طل�ه لمكان فضل الجم
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ملـي تأسئلة وأجوبة بـین السّــّید عبـد اللـھ ال
 والسّّید الحاج األحسن البعقیلي

  

فلـتعلم سـ�ادتكم أّن الجـوهرة مبـدل منـه : الجـوابالسؤال األّول عن البدل فـي الجـوهرة،  

والعشرون من الفاتح بـدل، فحكـم البـدل حكـم المبـدل منـه فـي �ـل وجـه فـال ین�غـي الّتوقـف ف�ـه وال 

�حتــاج إلــى نــّص للعلــم �ــه، فأهــل الطر�قــة علمهــم الحقــائق ال مثلــه، فــإّن قلــو�هم مغمــرة �الحق�قــة 

صـــاحب المبـــدل منـــه یـــدخل مـــع حـــث فیهـــا، فكمـــا أّن فتتصـــّور فیهـــا األحكـــام الّظـــاهرة مـــن غیـــر �

الفقراء وجو�ا حیث وجدهم مع اإلمام ��فمـا �ـان العمـل، �ـذلك صـاحب البـدل مـن غیـر �حـث وال 

ق�اســــا علــــى  -ال -توّقـــف أصــــال، و�ّنمــــا �ســــأل هـــل �قضــــي فــــي صــــلب اإلمـــام أم ال، فــــالجواب 

فكمـا أّن صـاحب المبـدل منـه ال  ه غلـط،فإّنـ الّصالة، فال تصغ لغیـره مقّیـدا عنـد الّسـّید الحّجـوجي

�قضي إّال �عد الفـراغ فكـذلك بدلـه مـن غیـر فـرق، فـال یرفـع المسـبوق یـده وال ید�ـه بـل �شـتغل �عـد 

مــع الفقــراء أ�طــل  ودعــافــراغ الفقــراء �مــا ســبق �ــه، فالــّذاكر أفضــل مــن الــّداعي، فمــن نــزل ســ�حته 

، فإّنه لم �ستند إلى دلیل، و�ّنما هـو محـض وظ�فته �ما نّص عل�ه �نون خالفا لعمل سال والّر�اط

تقلید غیر مغن فال نّص لهم على صاحب ال�غ�ة بل ال�غ�ة قاصمة لعملهم في شرح، وافعـل �مـا 

اعلـم :   تفعل في الّصالة فال�غ�ة حاكمة، وأّمـا سـؤالكم الثّـاني، عـن أمـر اإلمـام المتـ�ّمم، فـالجواب

كّنـا عنـد شـ�خنا العـارف الّسـّید :  ئین �ـه، إلـى أن قـالأّنه وقع اإلجماع على جواز اقتداء المتوّضـ

فأردنــا أن نصــّلي المغــرب فــي داره فقــام یتــ�ّمم علــى الحــائط،   ه،الحســین ال�فرانــي رضــي اللــه عنــ

فخطر له حكمه، فقال مشـیرا إلـى مـن تعّلقـت هّمتـه إلـى مـا ذ�ـره العلمـاء هنـا فل�طالعـه فـي محّلـه 

وهو مـذهب الشـ�خ رضـي اللـه عنـه، ومـذهب اإلمـام مالـك، �مـا  وأنا هو اإلمام، الله أكبر وشرع،

الفـــرض عنـــدنا فإّنهـــا نـــذر الزم  ةفـــالورد والوظ�فـــة وهیللـــة �ـــم الجمعـــة �منزلـــ:  رأیتـــه، إلـــى أن قـــال

فــإن وجــد صــاحب البــدل : فیتــ�ّمم للــورد و�تــ�ّمم للوظ�فــة و�تــ�ّمم للهیللــة یــوم الجمعــة، إلــى أن قــال

الفقــراء فــي وســط الجــوهرة أو لــم یبــق إّال حّ�ــة مــثال دخــل معهــم وأتــّم عشــر�ن ثــّم �ــأتي �المســبوق، 

إّنكــم �تبــتم أســئلة تطلبــون مّنــا : مــن غیــر تحّیــز، إلــى أن قــالالجــوهرة فــإّن العشــر�ن بــدل عــن �ــّل 
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�ـة والّدرا�ــة والعنا�ــة حتّــى ال جوابهـا علــى نحــو مـا اهتــدینا �ــه وصــّححناه مـن مشــكاة الكشــف والّروا

 هى.تتوّقف فیها وال تسمع �عد الجواب غیره. انت
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 تنزیھ ساحات األنبیاء

�جــــب أن تنـــّزه ســــاحات األنب�ــــاء عّمـــا نســــ�ه لهــــم �عـــض المفّســــر�ن مــــن :  قـــال رضــــي اللـــه عنــــه

الّطاّمات الكبرى مّما لم �جئ في �تب وال سّنة صح�حة هم یزعمون أّنهـم �حسـنون صـنعا، وأّنهـم 

ف�ـــه �ـــأكبر الك�ـــائر �نســـ�ة الّشـــّك إلبـــراه�م فلـــم  وجـــاءوافّســـروا قصصـــهم فكـــذبوا �اللـــه فـــي ذلـــك، 

�عتبـــروا، فـــنحن أولـــى �الّشـــّك مـــن إبـــراه�م، معنـــاه فـــال یتصـــّور ف�ـــه �مـــا علمـــتم �ـــأّني نبـــّي اللـــه ال 

�ــأّي وجــه  یــدرو�ّنمــا علــم أّن لإلح�ــاء طرقــا متعــّددة لــم  ،یتصـّور مّنــي شــّك فــي إح�ــاء اللــه المــوتى

رب  ،1﴾َوُقــل رَّبِّ ِزْدِنــي ِعْلًمــا﴿طل�ــه ز�ــادة مــن العلــم،  �كــون اإلح�ــاء للمــوت وهــو مجبــول علــى

زدني ف�ك تحّیرا، فبّین له مواله الوجه ال غیر، فسكن وعلم طر�قه، و�ّنما سـأل عـن معرفـة الك�ـف 

فهي حالة ال عین الفعل، و�ما قالوه في قّصة سل�مان والملكین ب�ابل هاروت ومـاروت، فلـم �ـأت 

َال َتُكوُنـوا َ�الَّـِذیَن آَذْوا ﴿لیهـود الـذین اسـتحّلوا أعـراض األنب�ـاء والمالئكـة �ه حدیث و�ّنما نقل عـن ا

ــا َقــاُلوا فنعــوذ �اللــه مــن الفضــول، ف�جــب علــى الــواعظ أن �جتنــب الّطاّمــة ، 2﴾ُموَســى َفَبــرََّأهُ اللَّــُه ِممَّ

ر أن �كـون الكبرى من وعظـه �ـالقول علـى ذات اللـه �ـالفكر والكـالم فـي مقامـات األنب�ـاء مـن غیـ

وارثــا �المالئكــة، فــال یــتكّلم أصــال فــي زّالتهــم اّلتــي �قســمها األغن�ــاء علــى زّالت نفوســهم، فقــد أتــى 

ي عـن الیهـود عـن أعراضـهم �مـا رو  الله علیهم �عد أن اصطفاهم من جم�ع خلقه، فك�ـف تسـتحلّ 

ل المفّسـرون فـي ألسنة الحاطبین المؤّرخین عن الكفرة، فأعظمها مصی�ة جعلها تفسیرا �قولهم، قـا

قضــــّ�ة داوود، فلــــم �علمــــوا أّن معتقــــد الیهــــود �غــــض داوود وســــّموه جّبــــرا وســــل�مان وســــّموه ســــاحرا 

�اللـه مـنهم ومـن �فر�ـاتهم  و�غض ع�سى وسّموه ولد فاعلة، و�غض جبر�ل وسّموه ش�طانا، فنعـوذ

غـى و�سـخط وب فضـال عـن مجلـس القـرآن، فاللـه إّنـه مّمـا �طالمحبـلهم في مجلـس یأ�اط ومن نقل

فكـّل مـن أورد مثلـه :  إلى أن قال ،3﴾ِإن َیتَِّ�ُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ ﴿رّ�نا نعوذ �الله من موج�ات سخطه. 
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أ�ّمـة الـّدین فــال  فـي مجلـس وعظـه مقتــه اللـه واألنب�ـاء والمالئكـة والمؤمنــون، جـاه اللـه جـاه اللــه �ـا

ّال سخط الله والقط�عة �ه، فعـاّمي واحـد إ ین، فمن قبل مثله ل�س له من العلمتقبلوا أ�اطیل الملحد

َوَمن َیْبتَـِغ َغْیـَر ﴿لتثبت فإّنهم ما أرادوا إّال محو الّدین الحّق، خیر من آالف مّمن ینقل األراج�ف 

 فاإلسالم االستسالم لمراتـب األنب�ـاء، 1﴾اِإلْسَالِم ِدیًنا َفَلن ُ�ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِر�نَ 

بتعظ�مهم وحسن االعتقاد فیهم، فال �غتـّر المـؤمن �غیـره فإّنـه رجـس مـن عمـل الّشـ�طان، فـالواعظ 

ل دهلیزا ومهـادا لمـن فـي قل�ـه ز�ـغ یـدخل منـه إلـى ارتكـاب المعاصـي و�حـتّج �مـا سـمعه ع�مثله ج

ْجــٌس رِ ﴿ منــه فــي حــّق األنب�ــاء، ف�قــول إذا �ــان األنب�ــاء وقعــوا فمــن أكــون أنــا فحاشــا األنب�ــاء عنــه

ْ�َطاِن َفاْجَتِنُبوهُ  ْن َعَمِل الشَّ ف�الله إّنه قد أفسد هذا الـواعظ األّمـة، وعل�ـه وزر �ـّل مـن تسـّبب  ،2﴾مِّ

في إغوائه، فورد ال تقـوم السـّاعة حتّـى �صـعد الّشـ�طان علـى �رسـّي الـوعظ و�عـظ الّنـاس، فهـؤالء 

 م ال غیر نعوذ الله منهم، انتهى.ه

آل عمران  1  85أ
 90المائدة  2
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 قصّة یوسف ونوح وأّیوب وموسى

رَّبِّ َال َتـــَذْر َعَلـــى ﴿:  فاعتـــذار نـــوح عل�ـــه الّســـالم یـــوم الق�امـــة مـــن قولـــه:  قـــال رضـــي اللـــه عنـــه

فقـد أعلمـه رّ�ـه �أّنـه ال یـؤمن مـنهم واحـد وال ینصـدر مـنهم  اآل�ة. ...1﴾اْلَكاِفِر�َن َد�َّاًرااْألَْرِض ِمَن 

 علـى یـتحّكم فلـم قولـه، فـي له أذن فقد الّشرعّ�ة، لألل�اس سترا الق�امة یوم وأظهره خاف و�ّنما ،مؤمن

 یتصــّور فــال ال�اطنّ�ــة، الّس�اســة �ســتعمل لــم حیــث فخــاف ظــاهرا، لــه أذن بــل الــ�عض، قــال كمــا اللــه

 لــي غنــى ال ولكــن رب، �ــا (بلــى : والّســالم الّصــالة نبّینــا وعلــى عل�ــه أّیــوب و�قــول نبــّي. مــن الّتشــّفي

 عل�ـه موسـى وقـال أمسـكها. أو الـدّن�ا أخذ مراتبهم تنقص ال ألنب�اء،كا فاألول�اء 2رب) �ا بر�تك عن

 مـا علـى الحـال صـاحب �قـوى  فرّ�مـا مـنهم، ال اللـه مـن خاف إّنما 3خفتكم) لّما منكم (ففرت : الّسالم

ــا بــن كآصــف الكامــل لــه �قــوى  ال  علــى �مشــي األول�ــاء و�أضــعف الّســالم، عل�ــه ســل�مان مــع برخ�

 َنْفِســهِ  ِفــي َفــَأْوَجَس ﴿ األســ�اب تعطیــل عــدم الخــوف وفــي غــرق، نــزل إن �ــبالمر  فــي والقطــب المــاء،

 روي  مـا وأّمـا نبّوتـه، فـي شـكّ  لـه حصـل خاف فلو نبيّ  فإّنه نفسه، على الله مقام من خوفا ،4﴾ِخ�َفةً 

 ،6﴾نَّْفِســهِ  َعـن َراَودتُّـهُ  َأَنـاْ ﴿ وهـو أرادت مـا علـى �غلبتـه ،5﴾ِ�ـهِ  َهمَّـْت  َوَلَقـدْ ﴿ الّسـالم عل�ـه یوسـف فـي

 رّ�ـه أعلمـه فإّنـه حـالال تكـون  حتّـى غّیهـا من الّسالمة من أراد لما علیها وغلبته یدفعها ،7﴾ِبَها َوَهمَّ ﴿

 براءتـه مصـر فـي عل�ـه لتظهـر عل�ـه سـّلطها إّنما زوجة، له ستكون  وأّنها حسنه، لكمال معذورة �أّنها

 ید�ــه علــى مصــر أهــل و�ســالم حــرب، غیــر مــن مصــر نســ�ه دخــول والّرســالة، الملــك عل�ــه لیترّتــب

 26نوح  1
�لیه السالم یغتسل عر�ً�، فَخّر �لیه جراٌد من  ٔأیوب بينا :  )قال -صلى الله �لیه وسلم  -رضي الله عنه ٔأن النبيي  ٔأبيي هر�رة عن 2

 بيي عن �ركتك، ٔألم ٔأ�ن ٔأغنيتك عما �رى ؟، قال : بلى وعّزتك، ولكن ال غنى  یحتثي في ثوبه، فناداه ربّه : �ٔأیوب ٔأیوب ذهب، فجعل
 راوهالب�اري (
يي ُحْكًما َوَجَعلَِني ِمَن الُْمْرَسِلينَ  3 ِّ ا ِخْفُتُكْم فََوَهَب ِلي َرب  21. الشعراء فََفَرْرُت ِمنُكْم لَم�
 67 ط�ه 4
 24یوسف  5
 51یوسف  6
 24یوسف  7
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ــا َفِإنَّــكَ  َر�ِّــكَ  ِلُحْكــمِ  َواْصــِبْر ﴿ جم�عــا،  راودهــا، أّنــه یــروا فلــم لــك، تمح�صــا نعصــرك فــنحن ،1﴾ِ�َأْعُیِنَن

ــْوال﴿ ــهِ  ُبْرَهــانَ  رََّأى َأن َل ــه، عصــمة ) برهــان ( نفســه مــن علــم ،2﴾َر�ِّ ــ رّ�  داع�ــة ف�ــه تــؤّثر ال نبــيّ  هوأّن

 إلـى وضـع�فة، ملكـة فإّنهـا علیهـا تعّسـف وال سـهاافس القضـّ�ة، وسـترت وفعلـت، قبلته ولو المعص�ة،

ـــه اللـــه رضـــي قـــال :  قـــال أن ـــت فـــإّني :  عن ـــة الحقـــائق لـــك غر�ل ـــّدلیل مـــن والكشـــف الع�ـــان �أدّل  ال

 �عّظمهــــم مّمــــن تكــــن فـــال األنب�ــــاء. �عصــــمة إ�مانـــك لیــــتمّ  األل�ــــاس �عــــض لـــك أزلــــت فقــــد الّشـــرعّي،

 �عرفــه ال العــارف فكــالم وعل�ــه، البّتــة، مــنهم تصــدر مخالفــة وال نبــّي، أيّ  فــي مغمــز فــال و�نقصــهم،

 أود�ــة مــن واد هــي إّنمــا العــارف المكــ فــي والعر�ّ�ــة العر�ّ�ــة، علمــه صــنعة جهــة مــن إالّ  قطعــا العــالم

 معرفــة فــي لــه مطمــع وال األود�ــة أجــزاء مــن واحــدا جــزءا إالّ  علمــه �صــنعة العــالم �صــل فــال �حــوره،

 �غن�ــك �صــیرة ذا كنــت فــإن :  قــال أن إلــى فــافهم، �حورهــا، �قعــر اإلحاطــة عــن فضــال كّلهــا ةاألود�ــ

 انتهى. عل�م، حك�م لدن من ألّنه وحكمة دلیل داللة عن كالمنا

 48الطور  1
 24یوسف  2
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 إّن اللھ یرزق العبد على قدر نعمتھ

إّن الله یرزق العبد على قدر نعمتـه، فالّنعمـة علـى حسـب نّیتـه، فـإن اعتقـد :  قال رضي الله عنه

. و�ّال فــال، لكــن اللــه 1))ّن�ــاتلإّنمــا األعمــال �ا((:  مــذهب الّســّنة أفــ�ض عل�ــه �حســب نّیتــه ابتغــاء

قصــد المعتزلــة الّزجـر واإلنــذار فـنعم مــا فعلــوا و�ن قصـدوا الــتحّكم علـى اللــه فــال،  إن، فـنّیــتهم �علـم

ــاه مــن فــال برهــان �عــد القــرآن، فالــذي  قصــدوا فهمــا مــن الّســّنة ال مــن العقــل و�ن علمنــاهم �مــا بّیّن

نـذار أو �ظهر من �الم طوائف المسلمین االستسـالم للـه والّداللـة عل�ـه �مـا أمكـن مـن ت�شـیر أو إ

جــزر أو تخو�ــف، فكّلهــم �حتــاط ألّمــة و�عضــهم للحكــم، فاألشــعري جــوازا ال یــدخل أحــد مــن هــذه 

األّمة الّنار، والماتر�دي على أّنه ال بّد من طائفة تدخل الّنار وتخرج �الشفاعة ولو واحدا من �ـّل 

ط للحكــــم ، فاألشــــعري جــــوزا ال یــــدخل بــــل فاألشــــعري احتــــاط لألّمــــة المختــــارة، وغیــــره احتــــاجــــنس

ـــاِلَحاتِ ﴿وصـــّدقوا �محمـــد �قلـــو�هم،  ، 2﴾َوالَّـــِذیَن آَمُنـــواْ ﴿�ـــالّظواهر  أّدوا الفـــرائض  ،3﴾َوَعِمُلـــوْا الصَّ

ون منهـا أبـدا، �خرجـال �موتـون وال  ،4﴾ُأوَلِئَك َأْصـَحاُب اْلَجنَّـِة ُهـْم ِفیَهـا َخاِلـُدونَ ﴿وانتهوا عّما نهوا 

لوعــد �الوعیــد لترجــى رحمتــه و�خــاف عذا�ــه، وعطــف الــواو فعــادة اللــه الّترغیــب والّترهیــب ف�شــفع ا

أوج الكمــال، و�فــوز إشــعارا هنــا �ــأّن اإل�مــان غیــر العمــل، ف�ــالّلطف والقهــر یترّقــى اإلنســان إلــى 

�جّنة الجمال والجالل، فالعـارف �عتبـر أّن �ـّل مـا علـى وجـه الـّدن�ا تـراب وأّن أصـل اإلنسـان مـاء 

م الّدنیوّ�ـة واألخروّ�ـة إّنمـا المقصـود بهـا االسـترواح واالسـتیراد مـن مهین، وهو عّزه وأّن جم�ع الّنع

صولة الّتجّلي، وأّن ما �صی�ه إّنما هـو أسـماؤه تعـالى فلـه یتمّنـى الـبالء الـذي هـو فعـل رّ�ـه، و�ـّل 

ما فعل المحبوب محبوب، فال یّدعي بل وال �طلب شفوف رتبته عـن ذّرة واحـدة مـن ذّرات وجـوده 

عي أّنــه ف�ــه خاّصــ�ة ومنفعــة لخلــق اللــه و�ّال اّدعــى الّر�و�ّ�ــة، فإّنــه ال تــأثیر لمخلــوق وال یــدّ تعــالى، 

 المؤمنين ٔأبيي حفص عمر �ن الخطاب رضي الله تعالى عنهخر�ه الب�اري في صحی�ه، �ب بَْدُء الَوْحي عن ٔأمير  1
 82البقرة  2
 82البقرة  3
 82البقرة  4
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َلـــْ�َس َلـــَك ِمـــَن اَألْمـــِر ﴿ ،1﴾َوَمـــا َرَمْیـــَت ِإْذ َرَمْیـــَت َوَلِكـــنَّ الّلـــَه َرَمـــى﴿�ـــأّي وجـــه و�ّنمـــا لـــه الم�اشـــرة 

یتصّور ف�ه إعجـاب البتّـة وال في الحق�قة و�ّنما لك �سب في �ساط الّشر�عة، وعل�ه فال  ،2﴾َشْيءٌ 

ـــال مـــن ((:  یـــرى عّمـــن �مونـــه أو یرّ��ـــه أو �عّلمـــه أو یرشـــده منـــه عل�ـــه ولولـــده ـــى الع� المـــّن عل

ـــوْا َصـــَدَقاِتُكم ِ�ـــاْلَمنِّ ﴿ ))مـــ�طالت األعمـــال ـــن َصـــَدَقٍة ﴿ ،3﴾َال ُتْ�ِطُل ـــٌر مِّ ْعـــُروٌف َوَمْغِفـــَرٌة َخْی َقـــْوٌل مَّ

وعل�ــه فــال �غتــّر مــؤمن بتعظــ�م الّنــاس لــه وتعظــ�م یــده، فــال ینظــر أوالده وأت�اعــه ، 4﴾َیْتَ�ُعَهــآ َأًذى

�عین االزدراء فإّنهم ع�اد الله أنعم علیهم �أعّز األش�اء اإل�مان والعمل، فمن فعل أخسـر المیـزان 

و�خــس حــّق نفســه، وعملــوا علــى قــانون الّشــر�عة �إشــارة شــ�خ الطر�قــة الــّداّل علیهــا بلســانه ومقالــه 

َراَط الُمسَتِق�مَ ﴿هي و   ال غیر، انتهى. ،5﴾اهِدَنا الصِّ

 17أ�نفال  1
آل عمران  2  128أ
 264البقرة  3
 263البقرة  4
 6الفات�ة  5

 

                              



 101 (كّلما رزقوا منها من ثمرة) من �تاب مقاصد األسرار، �عض ما جاء في قوله تعالى :
 

مقاصد األسرار، بعض ما جـاء فـي قولـھ من كتاب 
 )كّلما رزقوا منھا من ثمرة(:  تعالى

والــذي نفــس محمــد بیــده إّن الّرجــل مــن أهــل :  قــال صــّلى اللــه عل�ــه وســّلم:  قــال رضــي اللــه عنــه

، فمكــان الّنعمــة 1الجّنــة لیتنــاول الّثمــرة ل�أكلهــا فمــا هــي واصــلة ف�ــه حّتــى یبــدل اللــه مكانهــا مثلهــا

ذات العبد ومثلها طاعة أخرى، فالّنعم من أنواع الّطاعات، فالعبد الكامل ال �ض�ع لـه نفـس واحـد 

ــِإَذا َفَرْغــتَ ﴿وهــو  ــة  ،2﴾َف ، فاتعــب فــي االســتغراق 3﴾َفانَصــْب ﴿مــن األحكــام واســتن�اطها فــي األدّل

ل آ�اتــه وترتیــل أدّلتــه و�اإلق�ــال عل�ــه نقطــاع  لرّ�ــك �الّطاعــات والّن�ــات والّتهّجــد والّتبّتــل بترتیــواال

وهــو لــي �اإلد�ــار عــن الكــونین تعــو�ال واعتمــادا ومــیال وشــوقا واتعــب فــي حضــرة الفنــاء الّصــرف 

ــــي، وهــــي ســــاعة الّنصــــب وهــــي ســــاعة تفانــــت فیهــــا المألوفــــات  ســــاعة ال �ســــعني فیهــــا غیــــر رّ�

األفضــــال فقــــط، فكمــــا ال  والمحــــدثات وتبّرجــــت فیهــــا حق�قــــة مــــن ال مناســــ�ة بینــــه و�ــــین العبــــد إالّ 

یتصــّور انقطــاع طاعــة العبــد الكامــل �ــذلك نعمــه. فــال مقطوعــة وال ممنوعــة، فنخــل الجّنــة نضــید 

من أصلها إلى فرعها وثمرها أمثال القالل �ّلما نزعت ثمرة عادت مكانهـا أخـرى، والعنقـود إحـدى 

ـــة  4﴾لَُّهـــْم ِفیَهـــا﴿عشـــر ذراعـــا فإّنـــه فـــي الـــّدن�ا �ّلمـــا فـــرغ مـــن طاعتـــه  حـــور  ،5﴾َأْزَواجٌ ﴿فـــي الجّن

ـــات،  ـــة �عنـــي الحـــور، �ـــّل رجـــل یـــزّوج أر�عـــة آالف �كـــر وآدمّ� ـــات أجمـــل مـــن نســـاء الجّن فاآلدمّ�

وثمان�ــة آالف أ�ــم، ومائــة حــوراء �مــا ورد �عنــي أقّلهــم بــدلیل الكّل�ــة فــال نها�ــة ال علــى المــؤمنین 

ــَرةٌ ﴿مرت�ــة  ل والّصــنان وغیــره، ودنــس الّط�ــع وســوء مّمــا �ســتقذر �ــالح�ض والغــائط والبــو  ،6﴾مَُّطهَّ

ومنّزهــات، فــال �عــرض لهــّن، ألّنهــّن فــي حضــرة القــدس والخلــد، فمطــاعم ســات الخلــق، وهنــا مقدّ 
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 102 من �تاب مقاصد األسرار، �عض ما جاء في قوله تعالى : (كّلما رزقوا منها من ثمرة)
 

الجّنـــة ومناكحهـــا وســـائر أحوالهـــا إّنمـــا تشـــارك الـــّدن�ا فـــي �عـــض الّصـــفات واالعت�ـــارات واألســـامي 

ن نعــم الـّدن�ا فالجّنـة موجــودة مسـّورة فیهــا اسـتعارة وتمثـیال ال فــي حق�قتهـا حتّــى تسـتلزم مـا یتــأّثر مـ

أبن�ة وأشجار وق�عان تقبل الّز�ـادة �األعمـال الّصـالحات، فمـا مـن مـؤمن وال �ـافر إّال ولـه موضـع 

فالّدن�ا �ّلها سـفر لآلخـرة �مسـتظّل تحـت شـجرة :   ، إلى أن قالفي الجّنة والّنار، أي صالح لهما

حتّــى �ســتر�ح ف�ســافر، فالّلــّذة فــي الــّدن�ا محصــورة فــي معرفــة اللــه بوجــدان العلــم �اللــه تعــالى، فلــه 

تجــد العــارف العاقــل ال �مّیــز بــین نعــم الــّدن�ا، فكّلمــا وجــده حــالال تناولــه �اللــه للــه، فكــّل مــا علــى 

ـــینَ ﴿ي موســـم معرفـــة اللـــه �ـــالّتغّیرات الّتـــراب تـــراب، فالـــّدن�ا إّنمـــا هـــ فالســـماوات  ،1﴾ال ُأِحـــبُّ اآلِفِل

فــالمحبوب هــو اللــه فقــط، وتحــّب أفعالــه لذاتــه وتكــره ت�عــا لألمــر والّنهــي فــالت، آواألرض وأهلهــا 

ظاهرا، وأّمـا فـي الحق�قـة فالكـّل مـراد اللـه محبـوب لـه مـن حیـث اإل�جـاد، فالجّنـة والّنـار مخلوقتـان 

ْت ِلْلُمتَِّقینَ ﴿بتسعة آالف سنة، فدلیل وجودهما �عد الّدن�ا  ْت ِلْلَكاِفِر�نَ ﴿ 2﴾أُِعدَّ  ، انتهى.3﴾أُِعدَّ

 75أ�نعام  1
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 103 الحالل بّین والحرام بّین
 

 لحالل بّین والحرام بّینا

الحـــالل بـــّین والحـــرام بـــّین و�ینهمـــا أمـــور :  قـــال صـــّلى اللـــه عل�ـــه وســـّلم:  قـــال رضـــي اللـــه عنـــه

وقــع فــي الّشــبهات وقــع فــي الحــرام، مشــتبهات، فمــن اّتقــى الّشــبهات اســتبرأ لدینــه وعرضــه، ومــن 

إذا ت�ـــا�عتم �العینـــة :  ، وقـــال صـــّلى اللـــه عل�ـــه وســـّلم1كـــالّراعي حـــول الحمـــى یوشـــك أن �قـــع ف�ـــه

وأخـــذتم أذنـــاب ال�قـــر ورضـــیتم �ـــالّزرع وتـــر�تم الجهـــاد ســـّلط اللـــه علـــ�كم ذّال ال ینزعـــه مـــنكم حّتـــى 

معلــــوم ثــــّم �شــــتر�ها �أقــــّل نصــــا ونقــــدا، فالعینــــة ب�ــــع ســــلعة بــــثمن معلــــوم ألجــــل ، 2ترجعــــوا لــــدینكم

مـا دخـل :  فالمقصود �ّل ما �شغل عن الجهاد، وقال صّلى الله عل�ه وسّلم حین رأى آلة الحـرث

(قلــت) فعمــارة الــّدن�ا أصــل فــي حــّق الكّفــار، فالمســلمون �جعلونهــا وســیلة  3هــذا بیــت قــوم إّال ذّلــوا

ـــار �علمـــون ظـــاهرا مـــن الح�ـــاة الـــ ـــّدن�ا ســـجن إلـــى اآلخـــرة، فالكّف ّدن�ا وهـــم عـــن اآلخـــرة غـــافلون، ال

المــؤمن، �عنــي �الّنســ�ة لمــا أعــّده اللــه فــي اآلخــرة، وجّنــة الكــافر �اعت�ــار مــا هــي لــه فــي اآلخــرة، 

للعلم والعمل فكّل علم تسبق لك ف�ه الخواطر وتت�عه الّصـور الكونّ�ـة وتمیـل إل�ـه الّنفـوس فانتسب 

للــه الــذي أنــزل علــى رســوله واقتــد �ــه و�الخلفــاء والّصــحا�ة وتلــّذ �ــه الّطب�عــة فــارم �ــه وخــذ �علــم ا

والتـــّا�عین واأل�ّمـــة مـــن الهـــوى مبـــّرئین ومتا�عتـــه تســـلم مـــن الّظنـــون والّشـــكوك واألوهـــام والـــّدعاوي 

الكاذ�ـــة المضـــّلة عـــن الهـــدى وحقائقـــه، ومـــاذا عل�ـــك أن تكـــون عبـــدا للـــه وال علـــم وال عمـــل بـــدون 

نّ�ــة، ومــن العمــل محّ�ــة اللــه ومحّ�ــة رســوله، ومحّ�ــة الّصــحا�ة، اقتــداء، وحســ�ك مــن العلــم �الوحدا

العلــم فـي الّرجــل الّسـوء �ز�ــادة مـاء فــي الحنظـل فكّلمــا ازداد ازداد واعتقـاد الحـّق للجماعــة، فز�ـادة 

مرارة، فمثل مـن اكتسـب العلـم للـّدن�ا �مـن رفـع العـذرة �ملعقـة مـن ال�ـاقوت، أشـرف �الوسـیلة العلـم 

فمقامـك  ،4﴾َوَمـا ِعنـَد اللَّـِه َخْیـٌر َوَأْ�َقـى﴿إل�ه، فالّسبب إیثار الـّدن�ا علـى اآلخـرة وأخسس �المتوّسل 

 صحیح الب�اري كتاب االیمان من �دیث النعمان �ن �سشير 1
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 104 الحالل بّین والحرام بّین
 

، فاألعمــال عالمــات واألحــوال �رامــات وهــي دلیــل، والعلــوم وســائل، وقــد عنــد اللــه مــا أقامــك ف�ــه

بــد جــاء مــن ســّره أن �عــرف منزلتــه عنــد اللــه فلینظــر ��ــف منزلــة اللــه فــي قل�ــه، فــإّن اللــه ینــزل الع

�عـض لتلمیـذه اإلخـالص فعّلمـه تلمیـذه الفنـاء، فـاعلم أّن  أعلـم .انتهـى ،حیث أنزله العبد من نفسه

العلم الحّق هو القرآن وما فّسره من صح�ح سّنة رسول الله صّلى الله عل�ه وسّلم وغیـره ضـالل، 

غلب على الّصـحا�ة و�ّ�اك من اعت�اره، فطر�ق القرآن طر�ق الّصحا�ة والّتا�عین، القرون الّثالثة، ف

وعلـــى تـــا�عیهم العمـــل، ثـــّم أحـــدثت طـــرق أخـــرى یونان�ـــّة وفلســـفّ�ة  اإل�مـــان وعلـــى الّتـــا�عین العلـــم،

وتعّصــر مــا ال �جــب تعصــیره، ففاضــت الفــتن، فظهــرت علــوم الیهــود فــي وســط المّلــة مــن ســحر 

بهـم، فـأظهر  وغیره و�غض الحـّق وأهلـه، فهـم أشـّر الّنـاس �غضـا للمـؤمنین مـن األنب�ـاء والمهتـدین

 الله طر�قة العارفین المقّر�ین في حدود القرن الّرا�ع وهي طر�قة الّصحا�ة.

 



 105 فذلكة �اشفة حول الّسحر والّشعوذ
 

 والشّعوذلكة كاشفة حول السّحر فذ

لـــم �ســـتعمل الّســـحر،  ،1﴾َوَمـــا َ�َفـــَر ُســـَلْ�َمانُ ﴿:  قـــال اللـــه ت�ـــارك وتعـــالى:  قـــال رضـــي اللـــه عنـــه

ــــْ�اِطیَن َ�َفــــُرواْ ﴿فالّســــاحر �ــــافر ومدونــــه،  �اســــتعمال الّســــحر وتدو�نــــه حــــال �ــــونهم  ،2﴾َوَلِكــــنَّ الشَّ

ــْحرَ ﴿ ــاَس السِّ إغــوائهم و�ضــاللهم، ســحره صــرفه عــن وجهــه، مــا ســحرك مــا  �قصــد 3﴾ُ�َعلُِّمــوَن النَّ

صـــرفك وهـــو عرفـــا مزاولـــة النفـــوس الخبیثـــة ألفعـــال وأقـــوال یترتـــب علیهـــا األمـــور خارقـــة للعـــادة، 

واألشعر�ة حق�قة فقـد �ـأتي �فعـل أو  ،4﴾ُ�َخیَُّل ِإَلْ�ِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َتْسَعى﴿والمعتزلة، هو تخییل 

�مـوت المسـحور، و�فـرق �ـه دیـن المـرء وزوجـه، وهـو حـرام تعلمـا وتعل�مـا فـال قول �مرض منـه أو 

ال على ید فاسق، فال �رامة على ید فاسق، وحرم تعل�م وتعلم الكهانـة، والتنجـ�م والضـرب إ�ظهر 

�الرمل والحصى والشعر والشعبذة و�حرم إعطاء العوض وأخذها عنها �النص الصر�ح في حلـون 

راف اهن مـن �خبـر بواسـطة الـنجم عـن المغی�ـات فـي المسـتقبل، فـالعّ فالكـه، الكاهن، وال�اقي �معنـا

:  هــو �خبــر عــن المغی�ــات فــي الماضــي �عــین الســارق ومكــان المســروق والضــالة، الــى ان قــال

فاعلم ان السحر على اقسام منها سحر الكلدانیین في قـد�م الـدهر، قـوم �عبـدون الكواكـب زاعمـین 

م، فمنهــا تنصــدر الخیــرات والشــرور والســعادة والنحوســة و�ســتحدثون نهــا هــي المــدبرة لهــذا العــالأ

الخــــوارق بواســــطة تمــــز�ج القــــوى الســــماو�ة �ــــالقوة األرضــــ�ة والــــیهم �عــــث إبــــراه�م الخلیــــل فا�طــــل 

مــذهبهم، فمنهــا ســحر أصــحاب األوهــام والنفــوس القو�ــة، �الجــذع فــي جســر، فــان الــنفس تخیــل 

ــــى نهــــ ــــاء عل ــــى األشــــ�اء الحمــــر، إي المرعــــوف عــــن النظــــر الســــقوط ف�ســــقط، فاجتمعــــت األط� ل

والعــزائم  مــا الرقــيأ:  لــى أن قــالإلــى األشــ�اء القو�ــة اللمعــان والــدوران، إوالمصــروع عــن النظــر 

المناسـ�ة للغـرض ت�عـه حـس السـمع  ن اشـتغل �ـاألمورإن ال�صر �ألفاظ معلومة فأمرها ظاهر، فإ

ن �انــت �غیــر ألفــاظ �قــوى، و الــنفس إل�ــه أان توجــه ن تطا�قــه �ــالحواس علــى الغــرض الواحــد �ــفــإ
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معلومـــة لـــه حصـــلت للـــنفس الحیـــرة والدهشـــة و�حصـــل لهـــا انجـــذاب وانقطـــاع عـــن المحسوســـات، 

قل هــــذا القــــدر �التــــأثیر ق�ــــال عل�ــــه، ف�قــــوى التــــأثیر النفســــي ف�حصــــل الغــــرض �الــــدخان، فاســــت�و 

قـوي األثـر جـدا وأحـرى أن  ل�ه االستعانة �القسم األول وهـو تـأثیرات الكو�ـبإن انضم الكسبي، فإ

تعن �ـــاألرواح األرضـــ�ة وهـــي حصـــل لهـــذه الـــنفس مـــدد مـــن النفـــوس (ا.ه) ومنهـــا ســـحر مـــن �ســـ

ذة وذلـك أن أغـالط و خـذة �ـالعیون وهـي الشـعوتسـخیر الجـن، ومنهـا التخـیالت اآل �ـالعزائم المسماة

اس و�أخــذ ان النــفالمشــعوذ الحــاذق یــرى عمــل شــيء �شــغل �ــه أذهــ:   لــى أن قــالإال�صــر �ثیــرة 

فـاء لتعـاون الشـیئین اشـتغالهم آخـر �سـرعة �خذا اسـتقر بهـم الشـغل عمـل شـیئا إل�ه حتـى عیونهم إ

ن مـك، ف�ـه �1﴾َهْل َ�ْسَتِوي الَِّذیَن َ�ْعَلُمـوَن َوالَّـِذیَن َال َ�ْعَلُمـونَ ﴿�األول وسرعة ات�انهم �الثاني (ا.ه) 

لـى إمن أن تجـر ي ال یـؤ ة، �ـتعلم الفلسـفة التـلى السالمإقرب أالفرق بینه و�ین المعجزة، فاجتنا�ه 

 .جماعا، وهذا ما یهمنا، انتهىإر الغوا�ة، فمن اعتقد أن الكواكب مؤثرة ومدبرة للعالم �فّ 
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 ن الصفا والمروةإ:  ما جاء في قولھ

ــهِ ﴿:  قــال اللــه ت�ــارك وتعــالى:  قــال رضــي اللــه عنــه ــْرَوَة ِمــن َشــَعآِئِر الّل ــَفا َواْلَم هــي  ،1﴾ِإنَّ الصَّ

نما صــالمواضــع التــي نصــبها اللــه عالمــة تعــرف بهــا الع�ــادة المختصــة �ــه جعــل عل�ــه المشــر�ون 

نم علــى صــورة امــرأة. روى أنهمــا زن�ــا �الكع�ــة صــســاف، وعلــى المــروة أفــي صــورة رجــل �قــال لــه 

فمســخا فوضــعا علیهــا نكــاال، فلمــا طالــت المــدة عبــدا مــن دون اللــه، فلمــا جــاء اإلســالم و�ســرت 

ارا لمــا �ـانوا عل�ــه، فــأذن اللــه فــي الطــواف بینهمــا لمون مــن أن یروهمــا اســتقذاألصـنام تحــرج المســ

الحضــور مــع لینــا بــالء �األعمــال المتقنــات �إأوجــدنا اللــه بــالء و�لفنــا بــالء وأرســل :  ى أن قــاللــإ

لى ر�نا ال غیـر، فـنحن فضـل والعمـل فضـل، والثـواب فضـل، فالكـل الرب. واآلداب فیها �اإلفراد إ

ل أرسـل الرسـو وجـد أال منـه، فهـو الـذي إ�جـاد والوجـود واإلحسـان ل�ـه، فـال تـرى اإلمن الله و�ـه وع

:   منــة لمخلــوق علینــا، إلــى أن قــالنــزل الكتــب لمعرفتــه وقــوى اإلحســان �ــاألرواح ووفــق، فــال أو 

مـا یهتـدي العقـل الموفـق �ـأنوار الشـرع إلـى حكمتـه وحسـنه �شـكر المنـع :   قسام التكل�ف ثالثـةفأ

ـــاْذُكُروِني َأْذُكـــْرُكمْ ﴿وذ�ـــره.  لم والفقـــر . والثـــاني مـــا ر�ـــز فـــي العقـــول ق�حـــه والنفـــور منـــه �ـــاأل2﴾َف

والمحن، فإن الله ال ینتفـع �ـه و�تـألم �ـه العبـد لكـن لمـا ورد الشـرع �ـه و�ـین حكمتـه وهـو االبـتالء، 

:  ن قـــالأل�قـــع الحكـــم علـــى مقتضـــى الشـــر�عة فـــي اآلخـــرة، إلـــى  3﴾ِلَیْبُلـــَوُ�ْم َأ�ُُّكـــْم َأْحَســـُن َعَمـــًال ﴿

ســــواق الشــــرائع واألســــ�اب أ فالفاعــــل والمالــــك هــــو اللــــه فقــــط، لكــــن ســــلك مســــلك الحقــــائق اعت�ــــارا

والوســائط استحســنه العقــل واســتحاله واستســهله، اللهــم وجــع مــرة ثــم ینقطــع و�ترتــب عل�ــه الشــفاء 

َوَلَنْبُلـَونَُّكْم ِ�َشـْيٍء ﴿المستمر خیر من استصـحاب الفشـل الـدائم ثـم المـانع مـن حضـرة الملـك الحـق 

َن اْلَخوْف  ال یهتدي العقل الى حسنه وال ق�حـه، بـل یـراد فـي زعمـه انحجا�ـه عـن ا والثالث م ،4﴾مِّ

 158البقرة  1
 152البقرة  2
 2الملك  3
 155البقرة  4

 

                              



 108 ما جاء في قوله : إن الصفا والمروة
 

فالحـظ ألحـد فـي ملـك اللـه :  إلـى أن قـالالحقائق عبثا أو �العبث الخالي عن المنفعة والمضرة، 

نـه تسـتوي عنـده الحقـائق �لهـا، فـال لم و��ـف فإ قلأح�ا�ه بالء وعبرة، فال تعداده من إ نه �مكن فإ

یـت ن رأحكـم فـال تحـاقق فإنـه فعـال لمـا یر�ـد، وعل�ـه فـإل فحكـم وأانمـا تفّضـمنفعة له في الخلـق، و 

ن رأیـت فاسـقا كافرا فاحمد ر�ك الذي صـیرك �مـؤمن واعتبـر فـي صـنعه وحكمـه فإنـه ال ی�ـالي، و�

:  ن العلم القد�م مغیب على �ـل أحـدال تقطع لهما سعادة وال �شقاء، فإفاحمد ر�ك على مرتبتك ف

ا. وهي على سوا�قها، وهي على مقتضى حكمة وعلى منشـئتها فلـم �كـره أحـد نما األمور �خواتمهإ

ــن ﴿أن �كــون ســعیدا فــي الــدار�ن، لكــن الق�ضــة أصــحت الــ�عض وأســكرت الــ�عض  َكــَذِلَك ُ�نــُتم مِّ

أمرك فقد ت�صرنا �ـك �ـا ر�نـا وانتهینـا واستسـلمنا ورضـینا. فكملنـا �ـ ،1﴾َقْبُل َفَمنَّ الّلُه َعَلْ�ُكْم َفَتَبیَُّنواْ 

 .فلك الحمد على ما أولیت و�ینت وأوصلت والحمد لله رب العالمین، انتهى
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ومـن النـاس مـن :  قولھ تعـالىبعض ما جاء في 
 یعجبك قولھ

�شـة جعـل البر�ـة فـي الحـرث والنسـل في الحدیث لما خلق الله أس�اب المع:  قال رضي الله عنه

�جــاء �ــالوالي یــوم الق�امــة فینبــذه علــى جســر جهــنم ((:  فســاد، وفــي الحــدیثفإهالكهمــا غا�ــة اإل

ن �ــان مط�عــا للــه فــي عملــه نــه، فــإإال زال عــن مكافیــرتج �ــه الجســر ارتجــاج ال ی�قــى منــه فصــل 

َ�الّلـُه ﴿ 1))ن �ان عاص�ا انحرف �ـه الجسـر فیهـوي �ـه فـي جهـنم مقـدار خمسـین عامـا�مضى، و 

للــه لألشــ�اء حكمــة فســاد ا�ه و��غضــه �غضــب لــه علــى مــن أفســد فإال یرضــ ،2﴾َال ُ�ِحــبُّ الَفَســادَ 

نـه فكله حكمة وأصـلح �اعت�ـاره فإهائم یالم البی�ان و�مراض وا�جاع الصواإلماتة وأصلح �له، �اإل

فسـد لغـرض أنمـا إفسـد أذا إ، فاإلنسـان 3﴾َال ُ�ْسَأُل َعمَّا َ�ْفَعُل َوُهـْم ُ�ْسـَأُلونَ ﴿مالك عالم �المصالح 

أفســده فــي نمــا یهلــك و�فســد لمــا �علمــه مــن ترتــب الخیــر عل�ــه لمــن إنفســه، �كالتشــفي مــثال، فاللــه 

ق أخــنس وغیــره، فــدخلت فیهــا قضــا�ا المنــافقین، �الــذین فاآل�ــة نزلــت فــي �ــل منــاف الــدن�ا واآلخــرة

إلـیهم فقتلـوهم، رسـل أسـلمنا فأرسـل إلینـا مـن �علمنـا فألى النبي صلى الله عل�ـه وسـلم، إنـا إرسلوا أ

إلـــى نقـــص قوتـــه فســـاد إشـــارة �ـــالعلم والعمـــل، ونقضـــه �ضـــدهما، واإلنمـــا �كـــون إنســـان فكمـــال اإل

رات بنقصان قوته العمل�ـة، قالـت المعتزلـة ال یر�ـد الفسـاد، هالك ع�ارة عن فعل المنكالنظر�ة واإل

�ــة عــین رادة، لكــن ل�ســت المحیر�ــد القبــ�ح فــال �خلقهــا، فــالخلق إنمــا �كــون �ــاإلنــه ال أوف�ــه دلــیلهم 

ن ال مـــرجح ألحـــد أدلیـــل عل�ـــه  مـــدح الشـــيء وذ�ـــره �ـــالتعظ�م، فـــأدلّ  اإلرادة، فالمح�ـــة ع�ـــارة عـــن

رادته ومشـیئته وعلمـه وقـدره إث�ات الصانع، وعل�ه فالكل �إفسد ال�اب أال �ال الله و إجانبي الممكن 

رادتـه وقـدره وقضـائه ومشـیئته دون محبتـه ورضـاه، فـذ�ر اللـه �وقضائه أ�ـا �ـان، فالق�ـائح �علمـه و 

 . ٔأخر�ه الطبرانيسمعت رسول الله صلى الله �لیه وسلم یقول:  ٔأن ٔأ� ذر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه 1
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قوتــه و�ثــرة أســالیب  ،1﴾َوَلَتْعــِرَفنَُّهْم ِفــي َلْحــِن اْلَقــْولِ ﴿أفعــال المنــافقین لیــتفطن لــه المــومن الحــاذق 

وهــو  لــة، والثان�ــة، قولــه اللــه شــاهد علــيلنفــاق، األول حــس �المــه ترو�جــا لســلعته الكاســدة ال�اطا

زهـاق الحـق، والرا�ـع �ث�ـات ال�اطـل و إال الكاذب غال�ا، والثالث الحاجة فـي إكاذب، فال �قول مثله 

ن أشنع من الجم�ـع أخـذه مـ سعید في األرض �الفساد، والخامس سعید في قتل األنفس، والسادس

نـه تكبر شر من جم�ـع أنـواع الع�ـاد، فإاتق الله، فمن قیل له اتق الله فاعتز واس العزة، أن قیل له

َوِ�َذا ِقیـَل َلـُه اتَّـِق ﴿أوال تكبر على الخلق وهذا تكبر على الله فلیتق الله المومن في سائر أحواله، 

للـه فلمـا ذ�ـر مـن یبـدل في فعلك قیل لعمر اتق الله، فوضـع خـده علـى األرض تواضـعا  ،2﴾الّلهَ 

َمـن َ�ْشـِري ﴿ال الكّمـ ،3﴾َوِمـَن النَّـاسِ ﴿دینه لطلب الدن�ا یذ�ر من یبذل دن�اه لطلـب الـدین، �قولـه 

مـر �ـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، حتـى �قتـل فـالمكلف لمـا بـذل ، یبـذلها فـي الجهـاد واأل4﴾َنْفَسهُ 

خـر أنـواع الطاعـات صـار �أنـه �ـاع نفسـه مـن اللـه فسه في طاعة من صوم وصالة وز�اة إلى آن

�عوض ما نال من ثوا�ه وصار تعالى �أنه اشترى منه نفسه �مقابلة ما أعطاه من ثوا�ـه وفضـله، 

مـنكم �نـت أم مـن أنـي شـ�خ �بیـر ال �ضـر�م إفقـال لهـم  ،5﴾اْبِتَغـاء َمْرَضـاِت الّلـهِ ﴿: لى أن قال إ

ودینــي ففعلــوا، و�ــان شــرط علــیهم راحلــة ونفقــة فأقــام  رونيیــر�م، فهــل لكــم أن تأخــذوا مــالي وتــذغ

لــى المدینــة، فتلقــاه أبــو �كــر وعمــر، فقــال لــه أبــو �كــر ر�ــح ب�عــك أ�ــا إ�مكــة مــا شــاء اللــه ثــم خــرج 

نـا، فشـرى �طلـق علـى الب�ـع واالشـتراء فهـو علـى هـذه ل وما ذاك فقال أنزل اللـه ف�ـك قرآ�حي، فقا

د بــن األســود ألن �فــار قــر�ش أرســلوا الــى النبــي صــلى اللــه اشــتراه، وقیــل نزلــت فــي الز�یــر والمقــدا

لینــا نفــرا مــن علمــاء أصــحا�ك �علموننــا دینــك مكــرا إســلمنا فا�عــث أا ّنــأعل�ــه وســلم وهــو �المدینــة، 

سـیرا خیـرا أسـره �اللـه مـا رأیـت خبیب فقتلـوهم وأسـروا خبی�ـا، قـال آلیهم عشرة منهم إهم، فأرسل نم
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ن رة إومــا �مكـة مــن تمــ ا مـن عنــب فـي یــده و�نـه لموثــق �الحدیـدأكـل قطفــمـن خبیــب وجدتـه یومــا �

ال رزقا رزقه الله خبی�ا، ثم أرادوا قتله فخرجوا �ه من الحرم ل�قتلـوه، وأرادوا أن �صـلبوه فقـال إكان 

ن مــا بــي مــن جــزع تــین فتر�ــوه حتــى صــالها فقــال لــوال أنــي أخشــى أن تقولــوا أدعــوني أصــلي ر�ع

نـك تعلـم للهـم إقـتلهم بـددا وال تبـق مـنهم أحـدا ثـم صـلبوه ح�ـا، فقـال الزدت، اللهم احصهم عـددا وو 

ل�س أحد حولي یبلغ سالمي رسولك، فأبلغه سالمي، فقتله عق�ة بن الحارث، فلمـا بلـغ الخبـر أن 

رسول الله عل�ه وسلم، قال أ�كم ینزل خبی�ـا عـن خشـبته ولـه الجنـة فقـال الز�یـر أنـا �ـا رسـول اللـه 

ا وصلوا وجدوا حوله أر�عین من المشـر�ین ن�امـا فأنزلـه الز�یـر وحملـه علـى وصاحبي المقداد، فلم

فرسه وسار، فانت�ه الكفار فلم �جدوه فر�ـب مـن قـر�ش سـ�عون فارسـا فلمـا وصـلوهما قـذف الز�یـر 

علــى رأســه وقــال أنــا الز�یــر بــن ســمي بل�ــع األرض، فرفــع الز�یــر عمامــة خبیــب فابتلعتــه األرض ف

عبـد المطلـب وصـاحبي المقـداد بـن األسـود، فـان شـئتم ناضـلتكم وشـئتم  العوام، وأمـي صـف�ة بنـت

لــى مكــة فقــدما علــى رســول اللــه صــلى اللــه عل�ــه وســلم وجبر�ــل عنــده عل�ــه إانصــرفتم، فانصــرفوا 

ن اآل�ــة نزلــت فــي إن المالئكــة لت�ــاهي بهــذین مــن أصــحا�ك فنزلــت فیهمــا، فــالحق أالســالم، فقــال 

ه ا، فالكــافر لمــا اختــار الكفــر صــار �أنــه خرجــت نفســه مــن ملكــكــل �ــائع نفســه للــه عمومــا وأفــراد

اتـب ذا أقدم على الطاعة صار �أنه اشترى نفسه من النار، فـالمومن �المكفصارت حقا للنار، و�

م ، فهــو عبــد مــا �قــي عل�ــه درهــةنــه اشــترى نفســه �أنفــاس معــدوداشــترى نفســه بــدراهم مــن ســیده فإ
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 رضفي خلق السماوات واألن إ

ـَماَواِت َواَألْرِض َواْخـِتَالِف اللَّْیــِل ﴿قـال اللـه ت�ــارك وتعـالى :  قـال رضـي اللـه عنــه ِإنَّ ِفـي َخْلــِق السَّ

ن ، فجمع السماوات، فإن �ل سماء فحالف لألخرى ذاتا وأفالكا، وأفرد األرض فإنها و�1﴾َوالنََّهار

لــى ســ�ع قــرص �عضــها فــوق �عــض، لكــن خلقــت مــن جــنس واحــد وهــو التــراب، فهــي إانقســمت 

�الســـماوات، فاآل�ـــة فـــي األرض مـــدها و�ســـطها وســـعتها ومـــا ف�ـــه مـــن األشـــجار والج�ـــال ط�قـــات 

والدواب والجواهر، فاآل�ة في السماء ارتفاعها بال عمد وما یرى فیها مـن المصـاب�ح اإلله�ـة وهـي 

ـــد فـــي النجـــوم  ْنَ�ا ِ�َمَصـــابِ ﴿ال مـــا ســـماه الحـــق تعـــالى إالنجـــوم، فـــال تعتق ـــدُّ ـــَماء ال ـــا السَّ  ،2﴾�حَ َوَز�َّنَّ

ل�حـــر، والـــرجم �شـــعل انفصـــلت مـــن وفائـــدتها االستضـــاء بهـــا واالهتـــداء بهـــا فـــي ظلمـــات البـــر وا

دیــل الشــ�اطین مــن �ــل صــنف فــالجن �ضــرب بهــا فتخبلــه المالئكــة وعقــول الكــافر�ن تحرقهــا انالق

ماه فمن سـ ،3﴾َمَواِقیُت ِللنَّاسِ ﴿ الشعل وتز�غها عن سنن االعتدال، تظهر فائدتها في المستقبل و

ال �فـــر، فـــال علـــم متعلـــق �ن لـــم �عتقـــد الــــتأثیر و إ�غیـــره ضـــل، ومـــن تعلـــق �شـــيء مـــن غیـــره ضـــل 

ن فنقتصـر علـى مـا بینـه الشـرع، فـال �ن ذ�ـر فـي القـرآ�النجوم، فلم نكلف �ه ولـم �ـأت �ـه الشـرع و 

نمـا هـو تخمـین والتخمـین ظـن والظـن ال إعلم ألحد في حقائق النجوم أ�ا �ان، و�ـل مـا ألـف ف�ـه 

نـه ال ینتفـع �علـم التنجـ�م إ�ـه، ثـم  يلـى الشـرع یهتـدإني في سوق الحقائق شیئا فلیتب �ل واحد �غ

ن اعتقـــد �فـــر، وتســـخرت إن اعتقـــد التـــأثیر، فـــإال إغلـــة وفائـــدة لمـــا رام مـــن غیـــر الفوائـــد الثالثـــة 

 وى اللــهالشــ�اطین �ــأنواع الســحر، وتنفعــل لــه شــ�ه الســحر �خالهــا حقــائق وهــو �ــافر �اللــه، فمــا ســ

هـــي، فكـــل مـــن علـــق �اســـتخراج الحقـــائق مفعـــول ال �فعـــل أبـــدا، فاإل�مـــان الوقـــوف عنـــد األمـــر اإلل

نمـا هـي بیـت إالغیب�ة �النجوم حسا�ا وغیره لزمه ما لـزم المشـر�ین، فصـار واحـدا مـنهم، فـاألرض 

كه �ســ�ع ســقوف وأدلــى لنــا فــي الســقف المــوالي مائــة ألــف وأر�عــة وعشــر�ن ســخلقـه اللــه وأوالده وأم
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ف مــــن المصــــاب�ح، فمنهـــا مجتمعــــة ومفترقــــة وعلقهــــا فـــي ســــلم انــــتظم �ـــه أمرهــــا، فالســــلك هــــو ألـــ

جــرى لنــا فــي البیــت أود�ــة أنمــا �لفنــا �االعت�ــار فــي صــنع ر�نــا، �األفــالك، فلــم نكلــف �حق�قتهــا و 

وال�حار لالنتفاع واالعت�ار، فلم نكلف �قرص األرض تحتنا وال �حقائق السماوات فوقهـا غیـر أننـا 

، والنجـــوم الثوابـــت ملـــك ر�نـــا وقدرتـــه ونقتصـــر علـــى الشـــرع، فالشـــمس مـــن الســـماء الرا�عـــة نعتبـــر

ــَق ِإَلــى اْلُفْلــِك اْلَمْشــُحونِ ﴿:  ن قــالألــى إكو�ــب وهــو فلــك العــرش، مر�ــوزة فــي ال فالفلــك  ،1﴾ِإْذ َأَب

ن منشأهما من ال�حر غال�ا �عني �حـر �حار، فقدمه على المطر والسحاب فإسبب الخوض في ال

المحــ�ط الــذي خلقــت منــه هــذه الــدن�ا وهــو المــاء الــذي تمــوج فــاجتمع ف�ــه �ومــة الــدن�ا، وهــو الــذي 

فرشـــت و�ســـطت الـــدن�ا عل�ـــه �عـــد الـــدحو �حصـــیرة، فاضـــطر�ت فأرســـیت �أج�ـــال ال مـــن �حـــار 

ابي فــي وســط البیــت، األرض، فهــذه ال�حــار التــي �خــاض فیهــا �الســفن انمــا هــي �ــاألواني والخــو 

ن األمطـار ال تسـتمد مـن األمطـار، نعـم �اعت�ـار �حـار الـدن�ا، فـال�حر الـذي قلنـا أفاألشاعرة على 

�مــد الســحاب هــو ال�حــر األصــلي الــذي خلــق منــه العــرش ومــا فــي جوفــه وهــو مخلــوق مــن نــور 

رهــا فیرتفــع رســول اللــه صــلى اللــه عل�ــه وســلم فهــو الــذي تضــر�ه الر�ــاح الر�ان�ــة مــن المالئكــة وغی

و�تمــوج بـــین �ـــل ســـماء وأرضـــها حتـــى �ســیر �حـــرا مكفوفـــا مشـــت�كا فـــوق قـــرص األرض �اشـــت�اك 

لى موضع أمرت �ه، یزجر الملك فر�مـا �مـتص إاألصا�ع فتستف منه السحاب �قدرة الله فتمشي 

السحاب طرفا من أ�حر األرض واألود�ة وهو الذي �صیر بردا وثلجا في �عـض األحـوال، فصـّح 

لماء بین السماء واألرض وف�ه الحوت، و�لف �ه الملك المسمى �الروح وهـو ملـك عظـ�م، وجود ا

ذا علمت ما أشرت له یتضـح لـك مـا انـبهم مـن حر، فإفالعرش وما في جوفه �فلك على سطح ال�

ال الشرع، فأهل علم الهیئـات ممـن �عـوم تخمینـا إكل ما ورد في وجود ال�حار وما نقل، فال تعتبر 

 .�خالفون مذاهب الفقهاء أهل الشرع، انتهى في المكونات
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 لى ربك المنتھىإن وأ

، في �ل نفس أبد اآلبدین دن�ـا 1﴾ِإَلى َر�َِّك اْلُمنَتَهى َوَأنَّ ﴿:  قال الله تعالى:  قال رضي الله عنه

خرة، فـال تغفـل �قـوة ر�ـك الـرح�م عـن ع�ادتـه نفسـا واحـدا هـن ع�ادتـه ومشـاهدة فعلـه �مـا و�رزخ وآ

حاطـــة �أســـرارك، فـــان بـــدأت ع�ـــادة ر�ـــك �كل�ـــات حقـــائق، ون األســـرار ومعاینـــة ذاتـــه مـــن غیـــر إد

ك نعمـة الشـكر التـي یترتـب عل�ـه المز�ـد دائمـا ف�فـ�ض انص�غت �حب ذات ر�ك وفعله، تمت عل�

ـــُه ﴿عل�ـــك فـــي �ـــل نفـــس مثلمـــا أفاضـــه مـــدة األبـــد وز�ـــادة مـــا �علمـــه ر�ـــك مـــن مرتبتـــك عنـــده  َ�الّل

نـك حسـنة و�سـب سـید المرسـلین فهـو السـبب فـي وجـودك، فـال تغفـل إثم  ،2﴾ُ�َضاِعُف ِلَمن َ�َشاء

ن أغفلــت عنــه عصــیت ر�ــك فــي أي حضــرة انــك إلوســائط أبــدا، فــال تثــق أبــدا فعــن الواســطة، وا

ـــْبر﴿:  لـــى أن قـــالإكنـــت  ـــوْا اْســـَتِعیُنوْا ِ�الصَّ ـــا الَّـــِذیَن آَمُن علـــى الطاعـــات والـــبالء علـــى  3﴾َ�ـــا َأیَُّه

صــبر علــى الطاعــة وعلــى المعصــ�ة وعلــى :   المعاصــي وحظــوظ الــنفس، فأقســام الصــبر ثالثــة

الصــابر علــى :  لطاعــة ثــم علــى الــبالء. وردالــبالء، فأعظمهــا الصــبر علــى المعصــ�ة ثــم علــى ا

الــبالء یرفعــه اللــه ثالثمائــة درجــة بــین �ــل درجــة �مــا بــین الســماء واألرض مــرة (قلــت) وهــو ألــف 

ســنة، والصــابر علــى الطاعــة یرفعــه اللــه ســتمائة درجــة بــین �ــل درجــة درجتــین �مــا بــین الســماء 

ـَالةِ وَ ﴿واألرض مرتین (قلت) وهـو ألـف سـنة، الصـابر علـى المعصـ�ة  ألنهـا أم الع�ـادات ، 4﴾الصَّ

الشــــتمالها علــــى فعــــل القلــــب وغیــــره ومناجــــاة رب العــــالمین فهــــي معــــراج المــــؤمنین ومتــــاب رب 

لـى الصـالة وتـال هـذه اآل�ـة. فالصـبر إالعالمین، �ان صـلى اللـه عل�ـه وسـلم إذا حـز �ـه أمـر فـزع 

علـى البـدن فإنهـا مجمـع أنـواع أشد األعمال ال�اطن�ة على البـدن. والصـالة أشـد األعمـال الظـاهرة 

السكون وغیره ممـا ال یت�سـر حفظـه إال الع�ادات من األر�ان والسنن واآلداب والخضوع والتوجه و 

ل�ة فله قدم النفي في �لمة التوحیـد �اعت�ارنـا، تخل�ة وهي مقدمة والصالة بتوفیق الله، فالصبر تح

 42النجم  1
 261البقرة  2
 153البقرة  3
 153البقرة  4
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ــمَ ﴿وأمــا �اعت�ــاره تعــالى، فالتحل�ــة مقدمــة  ، والفــرق أن األصــل 2﴾َلــْم َیِلــدْ ﴿والتخل�ــة ، 1﴾دُ اللَّــُه الصَّ

ابتــداء، ثــم �حلــى �الكمــاالت  فــي الخلــق النقصــان ف�فــرغ موضــع الكمــاالت مــن النقــائص األصــل�ة

ه�ة التي أعزنا الله بها وهي نها�ة االفتقار والتـذلیل لـه تعـالى، فهـي الكمـاالت للعبیـد ال غیـر، اإلل

 .انتهى

 2اال�الص  1
 2اال�الص  2
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 المتوكل ال یھرب من الشدة

اعلــم وفقــك اللــه أن المتو�ــل ال یهــرب مــن الشــدة وال �طمــع فــي الراحــة فــان وصــلت ال�ــه الراحــة 

فلیـرض بـذلك، �مـا انـه �عاینـه وال یر�ـد سـواه، و�كـون مفوضـا فل�حمد الله، وان وصلت ال�ه الشدة 

:  امـــره الــــى اللــــه راضــــ�ا �قضــــائه عالمــــا ان ال مفــــر لعبـــد ممــــا قضــــى عل�ــــه خالقــــه، قــــال تعــــالى

أي ارض �قضــــاء ر�ــــك، وقــــال �عضــــهم مــــن عالمــــة التوحیــــد والثقــــة  ،1﴾َفاْصــــِبْر ِلُحْكــــِم َر�ِّــــكَ ﴿

ل�ـه �ثـرة إلى الشبلي رضي الله عنـه �شـكو إ�الموعود �ثرة الع�ال على �ساط التو�ل، وجاء رجل 

لــى بیتــك فمــن لــ�س رزقــه علــى اللــه فــاطرده عنــك، وقــال ال�شــر الحــافي إالع�ــال فقــال لــه ارجــع 

ى اللـه رضـي �مـا �فعلـه اللـه �ـه، فـإن الله لـو تو�ـل علـه عنه، �قول أحد�م تو�لت على لرضي ال

لــى مــا �لــى مــا وعــده اللــه �ــه و إف حــال الرجــل هــل �عــرف اللــه تعــالى أم ال فــانظر أردت أن تعــر 

ن �ـان �النـاس فـاعلم أنـه �ن �ان �الله فاعلم أنـه عـارف، و الناس �أیهما �كون قل�ه أوثق. فإ وعده

حاب مثله وال �كون واثقا بر�ه، ومن �ان واثقا �الله فقـد جاهل �الله، ملعون من �انت ثقته �األص

اللـه تعـالى لـم �عطهـم  أحرز قوته، واعلم قطعا أنك ال تقدر أن تعطي لنفسك وال ألهلك وولدك ما

نه ال مانع وال معطي وال رزاق وال مالـك غیـره، فهـو ال تقدر أن تمنعهم الذي رزقهم الله تعالى. فإ

ـــَماَواِت َوَمـــا ِفـــي اْألَْرِض َوَمـــا َبْیَنُهَمـــا َوَمـــا َتْحـــَت ﴿الـــذي بیـــده ملكـــوت �ـــل شـــيء،  ـــُه َمـــا ِفـــي السَّ َل

نمــا یتو�ــل علــى اللــه مــن ال یــرى إال عل�ــه، إال مــن اللــه وال تتو�ــل إفــال تنتظــر الــرزق  ،2﴾الثَّــَرى 

 .فاعال سوى الله، وهو أن یرى األمور �لها من الله عز وجل، انتهى

 48القلم  1
 6طه  2
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 المعرفة في القلب والعلم بالعقل

المعرفـة فـي القلـب والعلـم �العقـل، والعقـل فـي الـدماغ، والـدماغ فـي الـرأس، :  قال رضي الله عنـه

فـة، والوجـه مـن الوجاهـة، و�لهـا غیـر مناسـ�ة للع�ـادة سـة، واألنـف مـن األنالر�ا والرأس مشـتق مـن

ن فــاض نـــور المعرفــة القلـــب فاســتوى علـــى الصــفات وغیرهـــا مــع �قائهـــا فالقلــب متقلـــب بـــین إال إ

مور �ـــه �ـــالمقر�ین و�الكـــاملین المكملـــین الكبـــراء والتشـــب�ه والتقـــد�س والتســـب�ح المـــأ طرفـــي التنز�ـــه

العلماء وخالط الحكماء واصحب الكبـراء. فـافهم تـرى الحـق ع�انـا، فالفق�ـه مـادام  والخلفاء. جالس

نما یتصرف في الشر�عة فقط، والحك�م یتصرف فیها �طرف خفي، وفـي الطر�قـة التـي هـي إفقیها 

قـــرة عین�ـــه ألنـــه نصـــب لهـــا مـــن اللـــه فـــي الحـــال، والعـــارف یتصـــرف فـــي الثالثـــة، فالغالـــب عل�ـــه 

مامـا فـیهن �لهـن فمـن لـم یـتعلم علـى إن �ـان نه نصب لها من اللـه و�سه ألالحق�قة وهي التي تؤن

ن یــرد علــى أهــل الثان�ــة ظــل وتحیــر، ف�حــب وهــو فــي الشــر�عة أ یــد �امــل یرشــده الــى �ــل طر�قــة

ل فیؤد�ـه سـوء اعتقـاده ن لكـل مقـام رجـاإوالثالثة فال �جد سبیال، فكل اعتراض رجـع عل�ـه �جهلـه، 

ن تـاب، و�عـ�ش فـي إال إتـه فـال �فلـح كس و�فـل ذهنـه وتنسـد مرآه فیـنلى ظالم �صیرتف�من فوقه إ

س علـى حمقـه، ظالم سوء الظن �مثـل الشـمس ف�قـول فـي المجـالس الشـمس سـوداء ف�ضـحك النـا

ال تأخـذ الطر�قـة علـى شـ�خ :  لـى أن قـالف�حرم من األكابر اإلعانـة، فإنـه ال یـراهم فوقـه فـافهم. إ

بینهمـا  ن اعتقـدت وجـود أكمـل منـه تـرددتي عصـرك، إمنـه فـحتى تعتقـد أنـه مـرب وأنـه ال أولـى 

ال إن الشــك فــي الحــدث یــنقض الوضــوء، فــال تأخــذ الطر�قــة التجان�ــة فینقطــع المــدد منــه عنــك، فــإ

على ید من توفرت ف�ه شـروط المشـ�خة، مسـألة أغفلهـا الشـیوخ �ـل مـن أخـذ عـن ولـي وزار غیـره 

مــا مجـرد الــدخول فــي الطر�قــة �حصــل فــة اللــه، وأمعر  ال ینتفـع �ــاألول وال �الثــاني، أعنــي لمـن أراد

المقــدمین ولــو �ــان أم�ــا، لكــن المر�ــي فــي الطر�قــة ال بــد ف�ــه ممــا �شــترط فــي الشــ�خ،  يعلــى أیــد

لكن �منع في الطر�قة التظاهر بدعواها، فال �حل لمقدم ذلك ولو بلغ ما بلغ، بیـد أن أطلعـه عل�ـه 

�ــه لكــن ال علـى وجــه العمــوم فانـه ال �حــب مــن �شــهره، فل�حمـد اللــه، فــال �ـأس أن �علــم �ــه مـن أح

ائــة مــن جــنس الجــن، وســتمائة مــن ثالثم:  فأقــل مــا �كــون فــي الطر�قــة التجان�ــة ضــمانة تســعمائة

ال وعلــى آدا�ــه وعلــى ��ف�ــة مجالســته و�ال بــد مــن شــ�خ یــدلك علــى مــرب :  لــى أن قــالإس، اإلنــ
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ت، فالمر�ــد أن اعتــراض علــى الشــ�خ قل�ــا انكســرت ال محالــة وال طبیــب لــك �عــد لــو فعلــت مــا فعلــ

 .ولسانا تشتت أمره وانقطع عنه وعن حضرة ر�ه

 

 ومن �عترض والعلم عنه �معزل

 یر النقص في عین الكمال وال یدري  

فـــال تنكـــر علـــى المشـــا�خ فـــان مـــا �فعلـــون �ـــإذن و�صـــیرة. فـــانهم لـــم یـــدخلوها تحـــت :  حتـــى قـــال

 ن �عـد عـن الصـوابهر، فاعتقـد صـواب شـ�خك و��ـالظوا  الحجاب فمـن �ـان تحـت الحجـاب اقتنـع

نــت صــواب، فأنــت المخطــئ وهــو العــالم وأ ذن وعلــىفــي نظــرك نــأي اللیــل عــن النهــار، فإنــه �ــإ

 .الجاهل، فالله �طلعك على أسرارها �الخضر لموسى، انتهى
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 واعظ اللسان ضائع كالمھ

واعـظ اللسـان ضـائع �المـه، وواعـظ القلـب ((:  قـال صـلى اللـه عل�ـه وسـلم:  قال رضي الله عنـه

، فاألول عالم غیر عامل، والثـاني عـالم عامـل، فالندامـة أر�ـع، ندامـة یـوم أن �خـرج ))نافذ سهامه

قبـل أن یتغـدى، وندامـة سـنة وهـو تـارك الزراعـة، وندامــة عمـر وهـو زوج امـرأة بـل هـو تـزوج امــرأة 

غیر موافقة، وندامة األبد ترك ما أمـر اللـه، ومجـرد قـراءة الكتـاب، فـال بـد مـن العمـل وف�ـه تسـل�ة 

الزنــا ن حكــم إال �معرفــة المراتــب األر�عــة، إصــلى اللــه عل�ــه وســلم، فــالعلم الظــاهر ال ینفــع للنبــي 

ل �قتضي السفاح والوقاع، فأهل اإلرشـاد �قمعـون المقتضـى، نسان محمثال الرجم والجلد، ففي اإل

له فجهله أغلب، دخل �عـض المت�حـر�ن علـى ولـي  إن لم یترك �العمل ال �ع�أر في العلم فالمت�ح

الله فقالوا له هـذا عـالم الـدن�ا، فقـال مـا علمـه، قـالوا علـم النجـوم فقـال الحمـار األبـ�ض أعلـم منـه، 

إلــى بلــده فقــال لــه الطحــان ادخــل فــإن اللیلــة مطیــرة، فــإن لــم تــدخل حــل �ــك الســیل، فســافر العــالم 

ن �لــى الســماء ثالثــا لــم تمطــر و إن حــرك ذن�ــه �ض إفقــال مــن أیــن عرفــت، قــال هــذا الحمــار األبــ

لـــى جانـــب األرض أمطـــرت، فـــاعترف �عجـــزه وصـــدق الـــولي. قـــال اطلعـــت علـــى لیلـــة أو إحر�ـــه 

ص�عه فـي الحدیـد فـدخلت قال اعلمني بها فلما وصلت أدخل إ ساعة �كون فیها الحدید �العجین،

یـزول و�فنـى، فـابن سـینا تا�عـا  كالعجین فجـاءه الـولي فـي سـاعة أخـرى فقـال فـال تفـن عمـرك ف�مـا

�ـاع محمـد صـل اللـه عل�ـه للفالسفة ادعى الوصول �العقل فخسر وظل، �ذلك الیهـود أنفـوا مـن اتّ 

 .وسلم، فخسروا وظلوا وأظلوا ف�قى في ظلمة الجهل والكفر، انتهى
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 السعادة والشقاء

فالعبد في شقاء والرب �مده وهو غني عنه وعـن شـقائه، فلـو عـرف الشـقي :  قال رضي الله عنه

مـا ذ�رنـاه وراه ع�انـا ال اسـتراح ولصـار لـه الشـقاء والتعـب عـین الراحـة لمـا شـاهده مـن فعـل ر�ـه. 

إخوانــه فــي جم�ــع األحكــام، و�ضــیق علــى ن یوســع علــى أمــن حكــم الحكــ�م :  ن قــالألــى إفــافهم، 

 .�ف على نفسك من الورع، انتهىصننفسه فیها، فإن التوسعة ات�اع الحق، والت
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 ھل التصریفأ

لو عّلم أهل التصر�ف العلماء، �حیـث یز�لـون لهـم نقـاب الشـبهة، وعرفـوهم :  قال رضي الله عنه

رون والفقهـاء �طعنـون، �ما هم عل�ه ما هو اصـطالحهم واعتقـادهم ألمسـك العلمـاء. فاألول�ـاء �عـذ

) وهو قولنا رحم الله إخواننا العلماء لو صبروا حتى تتبـین لهـم )خي موسى لو صبررحم الله أ((

عنون و�دخلون في طر�قة السعداء األول�اء، فمـا لـم �صـبر موسـى عل�ـه السـالم مشـى ائق فیذالحق

ـــى ﴿لـــى مـــا �ـــان �صـــدده، وهـــو أولـــى �ـــه، وهـــو مقامـــه، لكـــل مقـــام رجـــال وأدب إ ـــَك ِإَل َوَأْوَحـــى َر�ُّ

ال فرسـول اللـه صـلى اللــه ��صـال �خفـاء وســرعة مـن غیـر واسـطة ظــاهر، و ، فـالوحي اإل1﴾النَّْحـلِ 

فــي �ــل شــيء ظهــر �الخضــر عل�ــه الســالم فهــو واســطة  ءل�ــاء التصــر�ف وســطاعل�ــه وســلم وأو 

ـــِه َال ُتْحُصـــوَها﴿لفعـــل اللـــه فـــي قتـــل الغـــالم مـــن حیـــث ال �شـــعر موســـى  وْا ِنْعَمـــَة الّل ، 2﴾َوِ�ن َتُعـــدُّ

 .انتهى

 68الن�ل  1
 18الن�ل  2
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 األب یستربح مال ولده

أخـذ ح�ـة صـدقة فیر�یهــا �ن الولـد �سـ�ه، فاللـه األب �سـتر�ح مـال ولـده، فــإ:  قـال رضـي اللـه عنـه

حتى تعظم السماوات واألرضین، فالمح�ة بینهما ذات�ة بید أن األب �ح�ه مح�ة األصل للفـرع فـال 

الفــرع لألصــل بتغــنج و�ظهــار غیرهــا �أنــه منفصــل عنــه، فــاألب ینظــر تغــنج فیهــا، والولــد مح�ــة 

صــال أبــدا، والولــد �شــاهد االنفصــال عنــه فقــط، �ــالزوج مــع زوجــه، فهمــت جم�ــع الحیوانــات، االتّ 

فلـو ((:  لیهـاإفالمناس�ة بین الواجب تعالى والممكن ذات�ة ال عرض�ة وهنـا أسـرار ال تفشـى أو مـا 

ك دماء عبیدي، المرء مقتول �ما قتـل �ـه، ولـو قتـل شـرعا تي من �سف)). ال یبني بیخلقته لرحمته

فلــه ســفكت دمــاء الصــحا�ة المجاهــدین غال�ــا، فـــان خنجــرا. فهــو �ــالم بــرز مــن �ســاط الحق�قـــة، 

عفــوا عــن نســاء النــاس تعــف ((، 1))بــروا ا�ــاءكم تبــر�م ابنــاءكم((فترتبــت عل�ــه الحــدود الشــرع�ة، 

ـــــُه ِ�َعـــــَذاِ�ُكْم ِإن َشـــــَكْرُتمْ ﴿ 3))كمـــــا تـــــدین تـــــدان((. 2 ))نســـــائكم ـــــا َ�ْفَعـــــُل الّل الحق�قـــــة  ، نعمـــــي 4﴾مَّ

ال إبـــي و�أنب�ـــائي و�مـــا جـــاءوا �ـــه، ومنهـــا فـــال �مـــال �طل�ـــه الولـــد و�مكـــن أن یدر�ـــه  ،5﴾َوآَمنـــُتمْ ﴿

ال و�ر�ـــده اللـــه لـــه قبلـــه أرســـل الرســـل وأنـــزل الكتـــب إو�طل�ـــه الوالـــد لولـــده، فـــال خیـــر �مكـــن للعبـــد 

ذا �ـــان خیـــرا منهمـــا، بـــل �ح�ـــان أن علـــة فـــال �حســـدان علـــى ولـــدهما أبـــدا إوأزاح الونصـــب األدلـــة 

كمل منهمـا، فتعظـ�م الوالـدین أمـر معتبـر فـي جم�ـع الشـرائع ومر�ـوز فـي �ـل العقـول �اللـه أ�كون 

رسـول اللـه صـلى ، نهـى 6))أطـع الوالـدین ولـو �انـا �ـافر�ن((ولو �فارا قال صلى الله عل�ه وسلم 

حسانهما إطلق الله أب�ه و�ان مشر�ا، فله ألة بن أبي عامر الراهب عن قتل حنظ الله عل�ه وسلم

  رضي الله عنها �ا�شة في أ�وسط من �دیث الطبراني ورواه .�ساؤكم تعف وعفوا . ٔأبناؤكم تبركم أٓ�ءكم �روا 1
  رضي الله عنها �ا�شة في أ�وسط من �دیث الطبراني ورواه .�ساؤكم تعف وعفوا . ٔأبناؤكم تبركم أٓ�ءكم �روا 2
ُن ال رواه البیهقي ورواه ٔأحمد موقوفًا �لى ٔأبيي الدرداء قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم :  3 �� نُْب ال یُنَْسى ، َوالِْبر� ال یَْبلَى ، َوالد� الذ�

 فََكَما تَِد�ُن تَُدانُ  ، فَُكْن َكَما ِشئَْت ، یَُموُت 
 147النساء  4
 147النساء  5
ي وِهي ُمشركة في عْهِد رسول الل�ه َصلّى اللهُ عن أ�  6 یِق رضي الل�ه عنهما قالت : قَِدمْت �لي� أ�ّمِ ّدِ �َلَْیِه وَسل�م  ْسَماَء بنِْت ٔأبيي �ْكٍر الّصِ

ى َوِهى راغبٌة ، أ�فأ�ِصُل أ�مِّ  تَفتَْیُت رسول الل�ه َصلّى اللُه �َلَْیِه وَسل�م قلُت : قَِدمْت �َلي� أ�ّمِ ِك « ي ؟ قال : فَاس�ْ  متفق �لیه» نَعْم ِصلي أ�م�
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ـْ�َطانَ ﴿وقد تلطف إبراه�م عل�ه السـالم �عمـه المنـزل منزلـة أ�ـه  ان فاإلحسـ ،1﴾َ�ـا َأَبـِت َال َتْعُبـِد الشَّ

م دقائق األدب والخدمـة والفقـه و�ـذل وسـعه فـي رضـائهما مـا لـ حبهما من صم�م القلب مع مراعاة

قاتــه و�ــرائم أموالــه عنهمــا، و�نفــذ وصــا�اهما و�ــدعو أو �ــأمراه �معصــ�ة قــوال وفعــال فــال �منــع أعــز 

حسـان لـذوي اآل�ـة. والتكل�ـف الثالـث، اإل 2﴾َفـَال َتُقـل لَُّهَمـآ ُأفٍّ َوَال َتْنَهْرُهَمـا﴿دع�ة لهما �صالح األ

الـرحم شـجنة مـن ((:  وسـلمصوال وفروعا وحاش�ة وهو صلة الـرحم، قـال صـلى اللـه عل�ـه أالقرا�ة 

شـــ�اك، فـــالرحم مـــن . فالشـــجنة اإل3))الـــرحمن فقـــال اللـــه مـــن وصـــلك وصـــلته ومـــن قطعـــك قطعتـــه

ن لسـبب العقلـي فـي تأكیـد هـذا الحـق، أالرحمان فهـي قرا�ـة مـن اللـه مشـت�كة �اشـت�اك العـروق، فا

قر�ــاؤه أنمــا یتصــل �ــه إنــه فإ القرا�ــة مظنــة األلفــة والرعا�ــة والنصــرة، فصــار �التــا�ع لحــق الوالــدین

ن أوصــى للقرا�ــة تــا�ع للعــرف، فــالعرب ال تطلــق قرا�ــة األم اســطة اتصــالهم �الوالــدین، فــالحكم إبو 

خـل جهـة األم عنـد ن أوصـى لـذي رحـم دلى القرا�ة، فال تشملها وصیتهم فإنها ال تفتخـر بهـم فـإع

والعجــم وهــو حســن، م فــي وصــ�ة العــرب أبــو حن�فــة القرا�ــة علــى جهــة األطلــق العــرب والعجــم، وأ

فل�جتهــد فــي  4))حــد خالــهأســعد خــالي فلیرنــي ((فالفــارق غیــر ظــاهر قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم 

ن عســـروا، �نهم �الوالـــدین فـــي �عــض األوجـــه عرفـــا وشـــرعا و�نفــق علـــیهم �ـــالمعروف و رضــاهم فـــإ

 .انتهى

 44مریم  1
 23االسراء  2
 الب�اري عن ٔأبيي هر�رة 3
�ُه َعْنُه قَاَل :  4  الطبرانيو  تدركمس� ال  في ال�اكم .َ�الَهُ  اْمُرؤٌ  فَلْيُرِِني َ�اِلي َهَذا: َوَسل�مَ   �َلَْیهِ  الل�هُ  َصل�ى الن�ِبيي�  فَقَالَ  َسْعد أ�ْقبَلَ َعْن َ�اِ�ر َرِضَي الل

 سننه في والنسائي الكبير المعجم في
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 عن التصوف

 فـــــــــــــــال تصـــــــــــــــوف لمـــــــــــــــن ال فقـــــــــــــــه لـــــــــــــــه *

 وال �صـــــــــــــــــــــــــــــــحان بـــــــــــــــــــــــــــــــال إ�مـــــــــــــــــــــــــــــــان *

 و�نمـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــمى �مـــــــــــــــــــــــل بلقـــــــــــــــــــــــب * 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك العــــــــــــــــــــــــــــــــــالم المحقــــــــــــــــــــــــــــــــــق *

ـــــــــــــــــــــه تفســـــــــــــــــــــق * ـــــــــــــــــــــه أ�ضـــــــــــــــــــــا دون  والفق

 

 * والفقـــــــــــــــــــــه دونـــــــــــــــــــــه یـــــــــــــــــــــرى خزعبلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــزم اجتمــــــــــــــــــــــــــاع ذي األر�ــــــــــــــــــــــــــان  * فل

 جــــــــــــل أمــــــــــــوره غلــــــــــــب* مــــــــــــا �ــــــــــــان فــــــــــــي 

 * تصــــــــــــــــــــــــــــــــوف مجــــــــــــــــــــــــــــــــرد یزنـــــــــــــــــــــــــــــــــدق

 * وجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــه بینهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تحقــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

ــَهَواتِ ﴿ ِإنَّــا َجَعْلَنــا َمــا َعَلــى اْألَْرِض ﴿فالفاعــل المــز�ن هــو اللــه لالبــتالء،  ،1﴾ُز�ِّــَن ِللنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ

ــَوُهمْ  ــا ِلَنْبُل ــًة لََّه إلــى الســعادة وألنــه �كــون مــن أســ�اب التعــ�ش و�قــاء النــوع اإلنســاني، وســیلة  2﴾ِز�َن

�جــــاد، وعنــــد تــــز�ین اللــــه هــــو الفعــــل الحق�قــــي، اإلن �ــــان علــــى وجــــه یرتضــــ�ه اللــــه، فإخرو�ــــة األ

 .المعتزلة المز�ن الش�طان �عني فعال سبب�ا ال غیر، فالسبب عادي فقط وهو الكسب، انتهى

آل عمران  1  14أ
 7الكهف  2
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 خوانتضییع حقوق اإل

لوه�ــة، إن مــن ابتلــي بتضــی�ع حقــوق اإلخــوان، ابتلــي بتضــی�ع حقــوق األفــ:  قــال رضــي اللــه عنــه

ذا رأیتم أحدا فعل حقا �خـالف إ�الله في عون العبد ما �ان العبد في عون أخ�ه، وصونوا قلو�كم 

للـه، ن ذلـك معـدود مـن الشـرك عنـد ام أن ت�غضـوه أو تـؤذوه فـإو هدم �اطال �خـالف هـواكهواكم، أ

(الشرك فـي أمتـي أخفـى مـن دبیـب النمـل علـى الصـفا، وأقـل ذلـك ( فقد قال صلى الله عل�ه وسلم

أو �ما قـال صـلى اللـه عل�ـه وسـلم ممـا معنـاه هـذا،  1 )أن تحب على �اطل أو ت�غض على حق)

نـــه هـــواكم أن تحبــوه أو تثنـــوا عل�ــه فإ حقــا �طــابقو هـــدم فعـــل �ــاطال أ و�ــذا صــونوا قلـــو�كم عمــن

الحــق  أ�ضــا معــدود مــن الشــرك عنــد اللــه، فــإن المــومن �حــب الحــق و�حــب أهلــه و�حــب أن �قــام

 .و�عمل �ه، و��غض ال�اطل و��غض أهله، و��غض أن �قام ال�اطل و�عمل �ه، انتهى

�ُه �َلَْیِه َوَسل�مَ  عنها الله رضي �َا�َِشةَ  َعنْ  1 �ِه َصل�ى الل �ْیلَِة  :  "قَالَْت : قَاَل َرُسوُل الل َفا ِفي الل ْرُك أ�ْخَفى ِمْن َدِبيِب الن�ْمِل �َلَى الص� لَْماِء ، الّشِ الظ�
ال الُْحب� ِفي

�
�ُن ا �ُه تََعالَى َوأ�ْدَ�ُه أ�ْن تُِحب� �َلَى َشْيٍء ِمَن الَْجْوِر َوتُْبِغَض �َلَى َشْيٍء ِمَن الَْعْدِل ، َهِل الّدِ �ِه َوالُْبْغُض ِفي الل�ِه ؟ قَاَل الل قُْل  : الل

�ِبُعوِني یُحْ  �َه فَات ْن ُكْنُتْم تُِحب�وَن الل
�
آل عمران أٓیة  ِبْبُكُم الل�هُ ا  . ال�اكم في المس�تدرك31سورة أ
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 ن لجمیع العباد في ھذه الدار أغراضإ

لـــ�كن فـــي �ـــر�م علمكـــم أن جم�ـــع الع�ـــاد فـــي هـــذه الـــدار أغـــراض لســـهام :  قـــال رضـــي اللـــه عنـــه

�موتـه أو هـالك أو غیـر ذلـك  مصائب الزمان، أما �مصی�ة تنزل أو بنعمـة تـزول أو حبیـب �فجـع

ممــا ألحــد �حملــه وال لتفاصــیله، فمــن نــزل �ــه مــنكم مثــل ذلــك فالصــبر الصــبر، الصــبر، بتجــرع 

ومـة مـا �طـرأ �ه جواده عن تحمل ثقلت ومقا أنزل الع�اد في هذه الدار ومن ��انه لذلك فإمرارتها 

ل، األول مالزمــة �ــا لط�ــف حــد أمــر�ن أو همــا معــا وهــو األكمــأ�ــه �مالزمــة عل�ــه مــن أع�ائهــا، فعل

نــه بــذلك یت�ســر خالصــه مــن فــي الصــ�اح وألفــا فــي المســاء فإفــا لأن قــدر و إألفــا خلــف �ــل صــالة 

مصـی�ة، والثــاني مائــة صــالة علــى النبـي صــلى اللــه عل�ــه وســلم �الفـاتح لمــا أغلــق، و�هــدى ثوابهــا 

اح ومائــة فــي مــا مائــة فــي الصــ�قــدر مائــة خلــف �ــل صــالة، و� نإلنبــي صــلى اللــه عل�ــه وســلم 

المســاء، و�عنــي بهــا �ــا لط�ــف والصــالة علــى النبــي صــلى اللــه عل�ــه وســلم الــذي یهــدى ثوابهــا لــه 

نــه تســرع لــه �ــع وحلتــه و�عجــل خالصــه مــن �ر�تــه فإصــلى اللــه عل�ــه وســلم أن ینقــذه اللــه مــن جم

 اإلغاثة في أسرع وقـت مـن طرفـة عـین، و�ـذا مـن �ثـرت عل�ـه الـدیون وعجـز عـن أدائهـا أو �ثـرة

 .أس�اب المعاش، انتهىع�اله وانغلقت عل�ه 
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 ال بأدبھ ال بعلمھإنسان ال یحب اإل

ال �أد�ـــه ال �علمـــه، فیترتـــب عل�ـــك وعلـــى الحاضـــر�ن إنســـان ال �حـــب اإل:  عنـــه قـــال رضـــي اللـــه

جهـل، والجهـل ال �صـلح لحضـرة غضب الملك، لكنه خففه عل�ك غفلتك عن األدب والغفلة من ال

ملك، فالعبد أمرتـه أوال د�ك من دیوان س�اسة الأ، فلوال فضلي عل�ك ورحمتي لمحوتك �سوء الملك

لك، فزجرته غیر ظالم له ألنـه ملكـي عـن الكسـر فتضـرع ونسـ�ه لنفسـه ال د�ه حضرة المفامتثل �أ

ل ألمري، فلو أخرجت لـه �عـد درة لكسـرها �اإلشـارة فضـال عـن التصـر�ح ألد�ـه ولـو زجرتـه عـن �ـ

ن العبیـــد مـــع ســـیدهم، فـــاألدب �كبـــر الملـــوك وســـوء األدب واحـــدة لنســـ�ه لنفســـه وتضـــرع وهـــو شـــأ

ا دب لحضــرة الســ�ادة وال تعتــرض عل�ــه ف�مــتــأ:  أن قــاللــى �صــغر الكبیــر �علمــه وجاهــه ومالــه، إ

�ـك و�غیـرك، فاصـمت  تعلق �ـك و�غیـرك، بـل فإنـه النافـذ لحكمـه مـن أجـزاء ملكـه مـن غیـر م�ـاالة

ن الســ�ادة و�ن والك، و لــى مــا لــ�س لــك مــن شــؤ كر�ن لمقــام العبود�ــة، وال تتشــوف إو�ــن مــن الشــا

بنكـال  ىسـه، فـإن خانهـا �سـوء األدب مـع سـیدها یرمـفوالیتك غیر معتبرة، بل تول�ـة العبـد علـى نف

عمــت أنــك ال بهــم و�ن ز إي فــن تر�ــده فــال تصـل إل�ــه فخـالط أهــل أ:  زل والتعز�ــز، إلــى أن قــالالعـ

عانـــك ناصـــح یرشـــدك، فـــإن ضـــللت �ّصـــرك و�ن أ�صـــرت أ  لـــك مـــنولـــي أو عـــالم زمنـــك، فالبـــد 

نجـدك، فـإذا أفهمـت تلو�حاتنـا فلعلـك ترشـد �ـه، إلـى فـإن فشـلت قـواك، و�ن قو�ـت أمـدك وأ وآنسك،

نــك ضــ�ف اللــه ال غــرض لــك، ف�قــوم بواج�ــات إن الشــ�خ إذا تحقــق منــك ذلــك، �علــم أ:  ن قــالأ

مـا جـاءك علـى ید�ـه  الض�افة واإلكرام تعظ�ما �حق سـیدنا، فاسـكت �طلـب لـك مـا ال تعرفـه، فكـل

واشـــرب والـــ�س بر�ـــة ســـیدك هنیئـــا �مـــا ال  فاقبلـــه مـــن اللـــه ال منـــه ف�ـــه وال دس�ســـة وال مكـــر، فكـــل

نـت عل�ـه فـي لى الحظوظ في زعم المـنعم عل�ـه، فأنما یت�ع الحساب نعما مبن�ة ععده، و�حساب �

�ــاللهم اقتلنــي فــي حضــرتك وحضــرة خل�فتــك وحضــرة  ة القــدس وفــي الحضــرات �لهــا، والهــجحضــر 

ك وخل�فتــه �محبتــي علــى جــزاء ملكــك، وامــر خل�فتــفأنــت ســیدي فــي �لهــا وفعلــك ســار فــي أول�ــك، 

نـــت ر�ـــي قلبـــي وفـــي ســـائر حر�ـــاتي وســـكناتي، فأوجهـــك واســـكنها فـــي قلبـــي، وارســـم حقائقهـــا فـــي 

 .ور�هما آمین، انتهى
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 فال تغرنكم الحیاة الدنیا:  من كتاب اإلراءة

نَُّكم ِ�اللَّــــِه ﴿قــــال اللــــه ت�ــــارك وتعــــالى :  قــــال رضــــي اللــــه عنــــه ْنَ�ا َوَال َ�ُغــــرَّ نَُّكُم اْلَحَ�ــــاُة الــــدُّ َفــــَال َتُغــــرَّ

ْنَ�ا﴿وقال  ،1﴾اْلَغُرورُ  ْتُكُم اْلَحَ�اُة الدُّ ُكم ِ�اللَّـِه ﴿، بل 2﴾َوَغرَّ ْتُكُم اْألََماِنيُّ َحتَّى َجاء َأْمُر اللَِّه َوَغرَّ َوَغرَّ

ن اللــه غفــور أنــواع النــاس المغتــر�ن �ثیــرة، فمــنهم مــن اغتــر �ــأمــن الجهــل و  فهــو نــوع ،3﴾اْلَغــُرورُ 

نه غفور رح�م، ولكـن �تا�ـه دل علـى �رمـه ورحمتـه بتوف�قـه أرح�م وخاض في المعاصي وال شك 

ِإنَّـُه ﴿جداده وقـر�هم مـن اللـه تعـالى ولـم یتفكـروا أللخیرات، ومنهم من اغتر بتقوى آ�ائه و في الدن�ا 

ــــكَ  ــــْن أَْهِل ــــْ�َس ِم خطــــاب ألعــــز الصــــفوة نــــوح عل�ــــه الســــالم، ومــــنهم مــــن اغتــــر �مجــــرد زي  ،4﴾َل

ن التصـوف لـ�س الصـوف والمرقعـة فقـط، بـل التصـوف الصـفاء مــن أالصـالحین والصـوف�ة فظـن 

مــنهم مــن اغتــر �حفــظ �ــالم الســادات واصــطالحاتهم، ومــنهم �خلــع العــذار وتــرك كــدرات الــنفس، و 

أرادت األعمال، ومنهم من اغتر �ما عنده من العلم والمعرفة فوقف معه ظانا منه الوصول، فـإذا 

لطر�قــة األولــى مامــك، وال مطلــب فــي األهواتــف الر�ان�ــة الــذي تطل�ــه اتــه همــة ســالك الوقــوف ناد

مــع الســـید اعتمــادا علـــى مــا عنـــده وأراده  ســقاط المطالـــبإولـــى منطو�ــة علـــى وحق�قــة الطر�قــة األ

َفَمـن ﴿، 6﴾الَّـِذیَن ُهـْم َعـن َصـَالِتِهْم َسـاُهونَ ﴿ ،5﴾َفَوْ�ـٌل لِّْلُمَصـلِّینَ ﴿ مـا الر�ـاء فهـو حـرام،و�ت�ه، وأ

ــِه َفْلَ�ْعَمــْل َعَمــًال َصــاِلًحا َوَال ُ�ْشــِرْك ِ�ِعَ�ــادَ  ــِه َأَحــًداَكــاَن َیْرُجــو ِلَقــاء َر�ِّ قــال صــلى اللــه عل�ــه  ،7﴾ِة َر�ِّ

�قـول  (إن أخوف ما أخاف عل�كم الشرك األصغر، قالوا وما الشرك األصغر، قـال الر�ـاء(وسلم، 

إلــى الــذین �نــتم تــراءون فــي الــدن�ا فــانظروا هــل  اذهبــو االع�ــاد عــن أعمــالهم،  ى اللــه تعــالى إذا جــاز 

 5فاطر  1
 35ال�اثیة  2
 14ال�دید  3
 46هود  4
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له عند الناس منزلة وهو سـبب الر�ـاء، والعـارف �حب ن تكون  والمرائي 1)تجدون عندهم الجزاء)

ســ�اب أنــه مــن والر�اســة فإال یر�ــد منزلــة وال إســقاطا بــل مــراد اللــه حســ�ه و�نــزه، وأمــا حــب الجــاه 

ن �شــیر إل�ــه أ(حســب ابــن آدم مــن الشــر إال مـن عصــم اللــه ( القطـع، قــال صــلى اللــه عل�ــه وسـلم

ع تبــذل وال تشــتهر وال ترفــ:   وقــال علــي �ــرم اللــه وجهــه 2))و دن�ــاهأالنــاس �األصــا�ع فــي دینــه 

الشــهرة إن  حــبأبــن وتغــ�ظ الفجــار، وقیــل مــا صــدق مــن شخصــك واكــتم واصــمت تســلم وتســر اال

حببتهـا بنفسـك ه نفعـل للخالئـق فهـي محمـودة، و�ن انصـ�ك للداللـة عل�ـ شهرك اللـه قهـرا منـك �ـأن

فــي عملــك  عالمــة المحمــودة أن تكــون مكلفــا، و لنفســك تعظ�مــا لهــا واحتقــارا لغیــرك فهــي مذمومــة

أنـت وأت�اعـك مـن ظهره الله تفرح �كلیتك وتكـون أعلم منك �حیث أظهر من هو أكبر وأ  ا�حیث إذ

نــه مــن اللــه، فكبــره عل�ــك أن عرفــت عــه واالنق�ــاد لــه �عــد أ�ان اســتكبرت نفســك عــن اتّ خدامــه، و�

 .نك مت�ع هواك، انتهىلم �أالمعرفة لتأخذ عنه ما تحتاجه من أمر دینك فاع�العلم و 

 رواه ٔأحمد والبغوي في شرح الس�نة والطبراني في المعجم الكبير 1
بحسب المرء من الشر ٕاال من عصمه الله من السوء ٔأن �شير الناس ٕالیه �ٔ�صابع في دینه ودنیاه . ٕان الله ال ینظر ٕالى صوركم ولكن  2

.من �دیث ٔأبيي هر�رة رواه الطبراني في أ�وسط والبیهقي في الشعب. وروى الطبراني والبیهقي في الشعب ٔأوله ینظر ٕالى قلو�كم ؤأعمالكم 
 .كفى �لمرء ٕاثما"من �دیث عمران �ن حصين بلفظ " 
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 الحیاء

لـــه عل�ـــه وســـلم، هـــو ح�ـــاء رســـول اللـــه صـــلى ال الح�ـــاء الـــذي خاطـــب �ـــه:  قـــال رضـــي اللـــه عنـــه

طــراق الــروح مــن هی�ــة الجــالل، �مــا قــال �عــض إمــا الح�ــاء فــي حــق الصــد�قین، فهــو العامــة، وأ

 العارفین،

ــــــــــــــــــــــــدا * ــــــــــــــــــــــــإذا ب  أشــــــــــــــــــــــــتاقه ف

 ال خ�فـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــل هی�ـــــــــــــــــــــــة *

 وأصـــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــه تجلـــــــــــــــــــــــدا *

ــــــــــــــــــــــاره * ــــــــــــــــــــــي إد� ــــــــــــــــــــــالموت ف  ف

 

 * أطرقـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن إجاللــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــانة لجمالـــــــ  * وصیـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــف خ�ال  * وأروم ط�

 * والعـــــــــــــــــــــ�ش فـــــــــــــــــــــي إق�الـــــــــــــــــــــه
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ن الصـالة فـي إ:  یاقوتة المحتاج، ابن المشـري
 فضل من غیرهأالمسجد 

فضل من غیـره، لكـن إذا لـم �جـد المصـلي أن الصالة في المسجد ال شك أ:  قال رضي الله عنه

كثــر مســاجد المســلمین الیــوم مــن �ثــرة الكــالم أف�ــه منكــرا وال نــاهي لــه �مــا هــو معلــوم �ثیــرا فــي 

و فــي موضـــع آخــر غیــر المســجد �ســـبب أحســـن و�صــلي فــي بیتــه أالــدنیوي، فتــرك الصــالة ف�ــه 

ة �المســاجد إذا فعــل العبــد ن اللــه تعــالى و�ــل ثمان�ــة مــن الحفظــأنــه ورد أوجــود ذلــك المنكــر ف�ــه 

لــه  اخروهــا �مــا فــي غیــر المســاجد ومحــو لــه، و�ذا فعــل ســیئة �تبوهــا ولــم یؤ  هــاأثبتو حســنة �تبوهــا و 

مـور الـدن�ا أجم�ع ما فعل من الحسـنات مـن حـین دخولـه إلـى وقـت تلـك السـیئة مثـل الكـالم علـى 

سـجد إذا لـم ینهـوه عمـا لملعظم حرمة المساجد عند اللـه تعـالى، وعـم بالءهـا جم�ـع مـن معـه فـي ا

هـــل العلـــم ألجلـــه الصـــالة فـــي أ كـــابر أمروه بتر�ـــه وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي تـــرك صـــدر منـــه أو �ـــأ

 المسجد، �اإلمام مالك رضي الله عنه وغیره ممن فر من المناكر ألنه �ـان لـم �صـل جماعـة وال

 .عظمها ول�س �ه علة غیر هذا. انتهىجمعة وهو مجاور ألفضل المساجد وأ 

 



 132 من �تاب مقاصد األسرار : التداوي �المحرم
 

 بالمحرمالتداوي :  من كتاب مقاصد األسرار

خفــف ف�ــه ابــن الماجشــون، ه ابــن حبیــب و ز وّ فالتــداوي �ــالحرام إن أحــرق جــ:  رضــي اللــه عنــهقــال 

أن :  حـالال، روى مسـلمن النار مطهرة و�ن لم تحرق، وال یتـداوى بهـا ألن لهـا عوضـا بناء على أ

و�كــره ، 1قــال ل�ســت بــدواء ولكنهــا داءیتــداوى �ــه، النبــي صــلى اللــه عل�ــه وســلم ســئل عــن الخمــر أ

كراه�ة طب�ع�ة من الحیوان عشرة، الدم، والدبر، والخصـیتان، والمـرارة، والمثانـة، ونخـاع الصـلب، 

فالــدم رع�ــا، حرمــت علــ�كم المیتــة والــدم ومــا ســواه، فمــن الخ�ائــث ط�عــا، فلــم یثبــت أنــه صــلى اللــه 

مــا نالمنــي إ م �حرمهــا فاألفضــل التنــزه عنهــا، ألنعل�ــه وســلم، أكــل الطحــال، والكل�ــة، والثــوم، ولــ

ت لـم �ـأثم، ومـن أكـل هل النار، فمن امتنـع مـن التـداوي حتـى مـاینزل على الكل�ة الطحال طعام أ 

الج، أبو �كر الطبیب أمرضـني. ن هذا الدواء �شف�ه، لصحة البرء بال عالمیتة أثم ألنه ال �قین أ

مــا  ص ف�ــه، فكــله رخــوالعــذرة وأخبــره طبیــب مســلم بتعیینــ ن تعــین الــدواء �ــالبول عینــه الطبیــبفــإ

حرم على الظاهر المحرمات حرم على �اطن المراقب االلتفات لغیر الله، فحب الدن�ا للهـوى مـن 

�ه شـرع�ة، مر شرعي فهي علن طلبها ألعلى طاعة الله محبو�ة الش�طان، و�غیر االستعانة بها 

 .انتهى

 ٔأن �ره ٔأو فنهاه الخمر عن وسلم �لیه الله صلى النبيي سأٔل طارق �ن سوید الجعفي ٔأن الحضرمي وائل عن ٔأبیه �لقمة �ن وائل عن 1
 أ�شربة كتاب صحی�ه في مسلم .داء ولكنه بدواء ليس ٕانه فقال للدواء ٔأصنعها ٕانما فقال یصنعها
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 ل البیتآ

ن أهانــه فقــد اســتخف هــل البیــت فقــد أهانــه، ومــمــن تكبــر علــى واحــد مــن أ :  اللــه عنــه قــال رضــي

وسـلم، ونقـص حرمتـه، فـأي علـم لعـالم  ا لم یتب من فعله فقد أذاه صلى الله عل�ـه�حقه وأذله، و�ذ

ل حینئـذ أحسـن منـه ألنـه ر�مـا �قع في هـذه الورطـة ولـم ینت�ـه لمـا فیهـا مـن الوعیـد الشـدید، فالجاهـ

�جهلــه فــي �عــض األمــور، ولــذلك قــال �عضــهم و�ــل للجاهــل مــرة وو�ــل للعــالم مــرتین ألنــه  �عــدو

قـال صـلى اللـه عل�ـه وسـلم :  لـى أن قـالإ ،1﴾اِفِر�نَ َأَلْ�َس ِفي َجَهنََّم َمْثـًوى لِّْلَكـ﴿�سمع قوله تعالى 

، فــأي هــالك 2ذى اللــه یوشــك أن �أخــذهآذى اللــه ومــن آذانــي فكأنمــا آذاهــم فقــد أذانــي ومــن آمــن 

ذى أهــل بیــت نب�ــه أو عــاداهم آأعظــم عنــد اللــه وأقــ�ح مــن هــذا التهدیــد وهــو الوعیــد الشــدید لمــن 

والتكبــر علــى مـا صــنعوا وهــم عـالمون �مــا ذ�رنــا، ألن كالسـلف المــذ�ور الـذي قلنــا حملهــم الحسـد 

ذانـي آاشتد غضب الله علـى مـن ((:  الكبر �غطي الحق من صاح�ه، قال صلى الله عل�ه وسلم

رسـول اللـه صـلى اللـه عل�ـه وسـلم مـا یلقـون فغضـب  ح أن الع�اس شكى إلـى، وص3))في عترتي

ا �لـه ، الحـدیث، وهـذ4))�مـانرجل اإلي نفسي بیده ال یدخل قلب والذ((:  حتى احمر وجهه وقال

مـا غیـرهم فـال أظـن أن �سـلم مـن السـب والشـتم الذي ذ�رناه ال �قـدر عل�ـه إال أفـراد مـن الكمـل، وأ

ن �ـان إلیتـب منـه من النـاس، ولكـن مـن وقـع فـي هـذا ف والعداوة الشدیدة �ما هو مشاهد في �ثیر

عـــاقال، ولهـــذا �ـــان مالـــك رضـــي اللـــه عنـــه، لمـــا ضـــر�ه أمیـــر المدینـــة، وهـــو جعفـــر بـــن ســـل�مان 

ل البیـت فنزلـه منزلـة القضـاء هال وجعلته في حل منه ألنه من أ إطا و الع�اسي، قال ما ضر�ني س

 68العنكبوت  1
�ُه �َلَْیِه َوَسل�م 2 �ِه َصل�ى الل �ِه �ِْن ُمَغف�ٍل قَاَل قَاَل َرُسوُل الل �َه الل�َه :  َعْن َعْبِد الل �َه ِفي أ�ْصَ�اِبيي الل �َه الل ِفي أ�ْصَ�اِبيي َال تَت�ِ�ُذوُهْم غََرًضا بَْعِدي الل

بْغََضهُْم َوَمْن أَٓذاُهْم فََقْد أَٓذاِني َوَمْن  يي أ�َحب�هُْم َوَمْن أ�بَْغَضُهْم فَِبُبْغِضي أ� �َه یُوِشُك أ�ْن یَأ�ُ�َذهُ فََمْن أ�َحب�هُْم فَِبُحبِّ �َه َوَمْن أَٓذى الل رواه . أَٓذاِني فََقْد أَٓذى الل
 رمذيالت
 عن ٔأبيي سعید مرفو�اً رواه الدیلمي  3
ما ٔأغضبك قال � �ن عبد المطلب ٔأن العباس �ن عبد المطلب د�ل �لى رسول الله صلى الله �لیه وسلم مغضبا ؤأ� عنده فقال عن  4

بغير ذلك قال فغضب رسول الله صلى الله �لیه وسلم حتى  رسول الله ما لنا ولقر�ش ٕاذا تالقوا بينهم تالقوا بوجوه مبشرة وٕاذا لقو� لقو�
احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بیده ال ید�ل قلب ر�ل إالیمان حتى یحبكم لله ولرسوله ثم قال � ٔأیها الناس من أٓذى عمي فقد أٓذاني 

 . الترمذي في سننهفٕانما عم الر�ل صنو ٔأبیه
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النــازل مــن عنــد اللــه، ولــو یــراع مــا صــدر منـــه ألن مــن أهــل مــذهب أهــل الحــق قاط�ــة فــي هـــذا 

ذایـتهم قطعـا إذا قـام �قـابلهم وقـع فـي إألن ال�شر�ة في �ـل واحـد، فـ:  لى أن قالإعظ�م، الجانب ال

ذایـتهم أن إعنهـا، ومـن  إذایتـه صـلى اللـه عل�ـه وسـلم، المنهـيذا وقـع فیهـا وقـع فـي �قوال وفعـال، و 

مومــة، وممــا یؤ�ــد هــذا أن �عــض الفضــالء لــم علــیهم �علــم أو صــالح، أو ر�اســة مذ �ســتطیل أحــد

ه عل�ـه وسـلم فـي المنـام جنازة رجل من أهـل البیـت �ـان منهمكـا فـرأى النبـي صـلى اللـ�صل على 

نه مرتكب للك�ـائر فقـال نسـألك عـن مسـألة فقه�ـة إتصل على فالن، فقال له �ا سیدي  فقال له لم

وهي أن الولد العاق هل �خرج من نس�ه �سبب عقوقه فقال ال قال له �كفـي أنـه ولـدي، فتـاب للـه 

و�ــذلك وقــع لغیــره مثــل هــذا �عین�ــه، فقالــت ســیدتنا فاطمــة رضــي اللــه عنهــا أو مــا ذلــك الفاضــل، 

:  ن قـالألـى إنـه مـن أهـل التطهیـر، تر�ه السـیدة لفعلـه ألنهـا عالمـة فإ�سعه �رمنا، ومع ذلك لم ت

نهم حملـــة الشـــر�عة وال تصـــحبوهم فنفوســـهم عظمـــوا العلمـــاء فـــإ:  زروق فـــي وصـــیته �قـــول الفق�ـــه

وألن تصــحب جــاهال ال یرضــى عــن نفســه :  لــى هــذا صــاحب الحكــم �قولــهإار غال�ــة علــیهم، وأشــ

ن أهـل البیـت ال یـدخل أحـد مـنهم إ:  لـى أن قـالإخیر مـن أن تصـحب عالمـا یرضـى عـن نفسـه، 

ن ءال بیتــي إن أهــل بیتــي هــؤالء یــرون، وحــدیث إ:  النــار، و�ــل مــا ینافیهــا مــن األخ�ــار �حــدیث

ه عمله، الخ، فما تمسك �ه �ثیر ممن لم �عـرف قـدر مرت�ـة فالن، ل�سوا، الخ، وحدیث من أ�طأ �

أهل البیت الشر�ف ��عض علماء فاس المتقدمین عفا الله عنـا وعـنهم، واقتـدى بهـم أهـل عصـرنا 

خـرة، فمـا مفهومـه مـن األحادیـث المـذ�ورة وهـي منزلـة عنـد في تسو�تهم أهل البیت �غیـرهم فـي اآل

 .أهل الحق، انتهى
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 الحكمة من مشروعیة الصالة على الحبیب

فمن طلب القرب من الله تعالى من غیـر حضـرة الرسـول صـلى اللـه عل�ـه :  قال رضي الله عنه

وسلم غني بر�ه فال �حتاج إلى هد�ة مـن غیـر وسلم طرد وسلب وخسر فالرسول صلى الله عل�ه 

اللــه لكننــا أمرنــا �إهــداء ثــواب األعمــال تعظ�مــا لــه فقــط، فــال تشــرع الصــالة لالنتفــاع بهــا، و�نمــا 

شــرعت النتفــاع المصــلي، و�ن �ــان �كتــب ثــواب �ــل الخالئــق لــه صــلى اللــه عل�ــه وســلم، فحــدیث 

 ء، فهو أعظم ذخر لمن أكرم �ه.كعب بن عجرة رضي الله عنه أدل دلیل على جواز اإلهدا

ــــــــــــــــــــــى * ــــــــــــــــــــــه ال لحاجــــــــــــــــــــــة إل  أصــــــــــــــــــــــل عل�

 

 * صـــــــــــــــــــالتي ولكـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــالة لحـــــــــــــــــــاجتي

 

 وقال آخر

 وصــــــــــــــــــــــــــــــــــححوا �أنــــــــــــــــــــــــــــــــــه ینتفــــــــــــــــــــــــــــــــــع *

 

ــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــذي الصــــــــــــــــــــــالة شــــــــــــــــــــــأنه مرتف  * ب

 

 



 136 منزلة المؤمن عند الله تعالى
 

 من عند اللھ تعالىمنزلة المؤ

سـمع البـن تمورات، فـال للـه برسـوله و�خل�فتـه مـن أعظـم المـألـى اإفالتوسـل :  قال رضي اللـه عنـه

مـن ظن �صح عن مومن هـذ�ان وحمـق وخلـل فـي عقلـه وفـي عقـل أن صح عنه وال إت�م�ة، فانه 

مـــة اإلجا�ـــة ســـوس مـــن الحاســـدین للـــدین طهـــر اللـــه أنـــه مكـــذوب عل�ـــه ومدإال أظـــن أقلـــده، فـــال 

. فــذنو�ها تغفــر �التو�ــة والحســنات والن�ــات وأنــواع الخیــر، ))أمــة مذن�ــة ورب غفــور((المســلمة. 

ز�ـل الحجـاب لرأیـت یـد أفالمومن من حیث هو ولي الله، ید الله في یده على وجـه الم�ا�عـة، فلـو 

خرهـا اللـه عـن هـذه األمـة ازداد خیرهـا وآرضـي  ،1﴾َیـُد اللَّـِه َفـْوَق َأْیـِدیِهمْ ﴿ومن الله على ید �ـل مـ

 .خا، انتهىاأكثرها شمر 

 10الفتح  1
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 بعض أحادیث رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم

جـره علـى اللـه، فـال �قـوم أال فل�قم مـن �ـان ((أ:  قال صلى الله عل�ه وسلم:  قال رضي الله عنه

ثـالث ((:  قـال صـلى اللـه عل�ـه وسـلم ،2﴾َوْلَ�ْعُفـوا َوْلَ�ْصـَفُحوا﴿، ثـم قـال 1))عـن أخ�ـه إال من عفا

�مـان دخـل مـن أي �ـاب مـن أبـواب الجنـة شـاء، وزوج مـن الحـور العـین حیـث إمن جاء بهـن مـع 

، وعفـى عـن قاتلـه "قـل هـو اللـه أحـد" عشـر مـرات دینا خف�ا وقرأ في دبر �ل صالةمن أدى  شاء

 .3))قال أو أحدهن

، وصـلة الـرح�م، وحسـن الخلـق 4ن الله �حب الرفق في األمر �له((إ:  قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))5وحسن الحوار �عمرن الد�ار و�زدن في األعمار

 6))الله �أهل بیت خیرا أدخل علیهم الرفقذا أراد ((إ:  قال صلى الله عل�ه وسلم

 7))ن الله �عطي على الرفق ما ال �عطي على الخرق ((إ:  قال صلى الله عل�ه وسلم

یمانٔأخرج ا�ن ٔأبيي �اتم وا�ن مردویه 1
�
ٕاذا « عن ٔأ�س رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم :  والبیهقي في شعب اال

ذا الذي وقف العباد للحساب ینادي مناٍد لَیُقْم من ٔأجره �لى الله؛ فلید�ل الجنة ، ثم �دى الثانیة ، لیقم من ٔأجره �لى الله ، قالوا : ومن 
 الناس ، فقام كذا وكذا ٔألفًا ، فد�لوا الجنة بغير حساب ٔأجره �لى الله؟ قال : العافون عن

ینادي مناد من كان ٔأجره �لى الله فلید�ل الجنة « ؤأخرج البیهقي ، عن ٔأ�س رضي الله عنه ، عن النبيي صلى الله �لیه وسلم قال : 
 مرتين ، فيقوم من عفا عن ٔأخيه . قال الله { فمن عفا ؤأصلح فأٔجره �لى الله

ٕان ٔأول مناد من عند الله یقول : ٔأ�ن الذ�ن « مردویه ، عن الحسن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله �لیه وسلم : ؤأخرج ا�ن 
 ٔأجرهم �لى الله؟ فيقوم من عفا في الدنیا ، فيقول الله ٔأنتم الذ�ن عفوتم لي ، ثوا�كم الجنة

 22النور  2
 ٔأخر�ه الطبراني في أ�وسط من �دیث �ا�ر 3
هِ مَ  4 ِّ �َه یُِحب� الّرِفَْق ِفي اْ��ْمِر ُكل ن� الل �

 . الب�اري ومسلم عن �ا�شةهًْال َ� �َا�َِشُة، فَا
صلة الرحم، وحسن ال�لق، «ٔأخرج إالمام ٔأحمد في مس�نده والبیهقي عن �ا�شة رضي الله عنهما ٔأن النبيي صلى الله �لیه وسلم قال:  5

 أ�عماروحسن الجوار، یعمرن الد�ر، و�زدن في 
 التاریخ الكبير و البیهقي في " الشعب "ن هشام �ن عروة عن ٔأبیه عنها . ٔأخر�ه ٔأحمد و الب�اري في 6
�َم قَ ) 7 �ِه َصل�ى الل�هم �َلَْیِه َوَسل ن� ااَل: َعْن �َا�َِشَة َزْوجِ الن�ِبيّيِ َصل�ى الل�هم �َلَْیِه َوَسل�َم، أ�ن� َرُسوَل الل �

�َه َرِفيٌق یُِحب� الّرِفَْق، َویُْعِطي َ� �َا�َِشُة ا لل
 صحیح مسلم �َلَى الّرِْفِق َما ال یُْعِطي �َلَى الُْعْنِف، َوَما ال یُْعِطي �َلَى َما ِسَواه

 ال�دیث ٔأخر�ه الطبراني في الكبيرٕان الله لیعطي �لى الرفق ما ال یعطي �لى الخرق �دیث 
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ذا أراد �أهـل بیـت خیـرا أو �رامـة دلهـم إن اللـه ((�ـا عائشـة ارفقـي فـإ:  قال صـلى اللـه عل�ـه وسـلم

 1))على الرفق

 2))�حرم الخیر �لهمن �حرم الرفق ((:  قال صلى الله عل�ه وسلم

من ولي من أمتي شیئا فرفـق بهـم فـارفق �ـه. مـن رفـق �ـأمتي رفـق ((:  قال صلى الله عل�ه وسلم

 3له عل�ه))الله �ه، ومن شق على أمتي شق ال

أال أخبـــر�م، مـــن �حـــرم عل�ـــه النـــار علـــى �ـــل هـــین لـــین قر�ـــب ((:  قـــال صـــلى اللـــه عل�ـــه وســـلم

 4))سهل

ذا أردت أمـــرا فعل�ـــك إ. 5تـــأني مـــن اللـــه والعجلـــة مـــن الشـــ�طانال((:  قـــال صـــلى اللـــه عل�ـــه وســـلم

 ))6�الـتؤدة حتى یر�ك الله المخرج منه

ال إال زانـــه وال ینـــزع مـــن شـــيء إن الرفـــق ال �كـــون فـــي شـــيء ((إ:  قـــال صـــلى اللـــه عل�ـــه وســـلم

 ))8ال شانهإال زانه وال الخرق في شيء إ، ما �ان الرفق في شيء 7شانه

أال أعلمــك �لمــات ینفعــك اللــه بهــا، عل�ــك �ــالعلم فــان العلــم خلیــل ((:  وســلمقــال صــلى اللــه عل�ــه 

 ٔأخر�ه ٔأحمد 1
 ٔأخر�ه مسلم من �دیث جر�ر 2
ِتى َشيْئًا « یَُقوُل ِفى بَيِْتى َهَذا  -صلى الله �لیه وسلم  -عن �ا�شة رضي الله عنها قالت َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل الل�ِه  3 �هُم� َمْن َوِلَى ِمْن أ�ْمِر أ�م� الل

ِتى َشيْئًا فََرفََق بِ   رواه مسلم -. »هِْم فَاْرفُْق ِبِه فََشق� �َلَْیهِْم فَاْشُقْق �َلَْیِه َوَمْن َوِلَى ِمْن أ�ْمِر أ�م�
 ٔأخر�ه الترمذي عن �ن مسعود 4

�َم قَالَ  �ُه �َلَْیِه َوَسل  . ٔأخر�ه الطبراني في الكبير:"یَْحُرُم �َلَى الن�اِر ُكل� َهِيٍّن لَِيٍّن، َسهٍْل قَرِیٍب عْن أ�ِبيي ُهَرْ�َرَة، َعِن الن�ِبيِيّ َصل�ى الل
 �ن سعد أ��ة من الله والع�لة من الش�یطان رواه الترمذي من �دیث سهل 5
المخرج الب�ارى فى أ�دب المفرد ، وا�ن ٔأبيى الدنیا فى ذم الغضب ، والخرائطى فى ٕاذا ٔأردت ٔأمرا فعلیك �لتؤدة حتى �ریك الله منه  6

 مكارم أ��الق ، والبیهقى فى شعب إالیمان
ن�  7 �

ال  ا
�
ال َشانَهُ الّرِفَْق ال �َُكوُن ِفي َشْيٍء ا

�
 ، مسلم في صحی�ه عن �ا�شةَزانَُه ، َوال نُزَِع ِمْن َشْيٍء ا

ا كان الرفق في شيء ٕاال زانه ولكان الخرق قط م ورواه العسكري في أ�مثال من طریق عبد الرزاق عن معمر عن �بت عن ٔأ�س رفعه 8
 في شيء ٕاال شانه
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 1))المومن والحلم وز�ره، والعقل دلیله. والعمل ق�مته، والرفق أبوه، وأخوه، والصبر أمیر جنوده

 2))خواناإع�اد الله  او�ونو  اال تحاسدوا وال ت�اغضوا وال تدابرو ((:  قال صلى الله عل�ه وسلم

 3))ذا تطیرت فامض�ذا حسدت فال ت�غ و �قق و ظننت فال تحذا ((إ:  قال صلى الله عل�ه وسلم

  ني أعوذ �ك من الكفر والفقر، فقال رجـل و�عتـد ألن فقـالإاللهم ((:  قال صلى الله عل�ه وسـلم

 ))نعم: 

ــه ((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم ــى الل وال یــذ�قهم نع�مهــا،  ال یــدخلهم الجنــةأأر�عــة حــق عل

 ))ق لوالد�هاكل مال الیت�م. �غیر حق والعمدمن خمر، وآكل الر�ا، وآ

ال �كتسب العبد ماال حراما فی�ارك له ف�ه وال یتصـدق �ـه ف�قبـل ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

 ))لى النارإال �ان زاده إمنه وال یتر�ه خلف ظهره 

النــاس زمــان ال ی�ــالي المــرء �مــا أخــذ مــن الحــرام �ــأتي علــى ((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

 ))فهنالك ال تستجاب لهم دعوة

 )).اللحم النابت من حرام، النار أولى �ه((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

نُكْم ُنِذْقُه َعَذاً�ا َ�ِبیًرا{قال تعالى  ْم َوالظَّاِلِمیَن َأَعـدَّ َلُهـ{:   ) سورة الفرقان وقـال19} (َوَمن َ�ْظِلم مِّ

وقـال  ) سـورة طــه،111} (َوَقـْد َخـاَب َمـْن َحَمـَل ُظْلًمـا{:   ) سورة اإلنسان وقال31} (َعَذاً�ا َأِل�ًما

 ) سورة إبراه�م42} (َوَال َتْحَسَبنَّ الّلَه َغاِفًال َعمَّا َ�ْعَمُل الظَّاِلُمونَ {

العلم �لیل المؤمن، وال�لم وز�ره، والعقل دلیله، والعمل قيّمه، «�لیه وسلم: ن ٔأبيي هر�رة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله ع 1
 صدق رسول الله، رواه مسلم في صحی�ه »واللين ٔأخوه، والرفق والده، والصبر ٔأمير جنوده

 بعض بیع �لى بعضكم یبع وال تدا�روا وال تباغضوا وال تناجشوا وال ت�اسدوا ال وسلم �لیه الله صلى الله رسول قال قال هر�رة ٔأبيي عن 2
 من امرئ بحسب مرات ثالث صدره ٕالى و�شير هاهنا التقوى یحقره وال ی�ذله وال یظلمه ال المسلم ٔأخو المسلم ٕاخوا� الله عباد و�ونوا
 صحی�ه في مسلم . وعرضه وماله دمه حرام المسلم �لى المسلم كل المسلم ٔأ�اه یحقر ٔأن الشر

 الطبراني في الكبير 3
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 ))الظلم ظلمات قوم الق�امة((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))نها ل�ست بینها و�ین الله حجاباتق دعوة المظلوم فإ((:   ل�ه وسلمه عقال صلى الل

نـي حرمـت الظلـم علـى إ�ـا ع�ـادي ((ف�مـا یرو�ـه عـن ر�ـه عـز وجـل.  قال صلى الله عل�ـه وسـلم

 ))نفسي وجعلته بینكم محرما فال تظالموا

ن هـذا ال فـإا قالوا اللـه ورسـوله أعلـم، قـأتدرون أي یوم هذ(( ،�منى قال صلى الله عل�ه وسلم

علم، قال بلد حرام. أتدرون أي شهر هـذا، أیوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا. قالوا الله ورسوله 

ن اللــه حــرم علــ�كم دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم له أعلــم. قــال شــهر حــرام، فــإقــالوا اللــه ورســو 

 ))كحرمة یومكم هذا في شهر�م هذا في بلد�م هذا

الشـی�ة فـي اإلسـالم وذو ال منـافق، ذو إة ال �سـتخف بهـم ثالثـ((:   قال صلى اللـه عل�ـه وسـلم

جـالال حتـى تفـرغ إن دخلـت إال على وضوء، فارتعـد إفال تدخل بیت الله  ))مام المقسطالعلم واإل

نهانـا من الع�ادة واخرج. وقد نهانا الشارع من تشب�ك األصـا�ع وقلـب الحصـى فـي المسـجد، ولـم ی

داب في المسجد ولم تطلب بها خارجـه، وال تتـرك أحـدا �عظمـك فـي خارجه، فقد طولبت �أكثر اآل

لیهـا إذا عظم بین یدي السلطان یذوب ح�اء، المسجد حضرة الله، وال �سبق إالمسجد ألن الكبیر 

ال المقر�ــون الــذین ال خطیئــة علــیهم وال تدنســت جــوارحهم قــط �معصــ�ة أو وقعــوا وتــابوا نصــوحا إ

ة الله العظمى في عـدم العـدم، وأعلمـوا �الكشـف الصـح�ح أن اللـه ا�كاألول�اء الذین س�قت لهم عن

 .ل سیئاتهم حسنات، انتهىتعالى قبل تو�تهم و�دّ 

 ))نها اكرهت عمیتروحوا ساعة فساعة فإ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

على العاقل أن �كون له ثالث ساعات، ساعة ینـاجي فیهـا ر�ـه ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

ن فـي هـذه السـاعة عوضـا وساعة �خلو فیها لمطعمه ومشر�ه فإحاسب فیها نفسه، وساعة �

 .، حدیث صح�ح))على تلك الساعات

ال في ثالث تزود لمعاد أو مرقـة لمعـاش إال �كون العاقل طامعا ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم
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 ))أو لذة في غیر محرم

 ))ال أصحاب الهمومإالها ن في الجنة درجة ال ینإ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

حــدیث  ))ال لهــم �طلــب المع�شــةإمــن الــذنوب ذنــوب ال �كفرهــا ((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

  .صح�ح

منــة صــالحة ل�ــا شــاكرا ولســانا ذاكــرا وزوجــة مؤ لیتخــذ أحــد�م ق((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

 ))خرتهآتعینه على أمر 

 ))تملكهم امرأةال �فلح قوم ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

ن إ نهــا المشــی�ةالفــواقر وعــّد منهــا المــرأة الســوء فإثــالث مــن ((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

حسـنة سـترها،  رأىن إن غبـت عنهـا خانتـك، والثان�ـة، جـار فـي إقامـة �دخلت علیهـا سـبتك، و 

 ))ن أسأت قتلك�حسنت لم یرض عنك، و أن إمام إذاعها، والثالثة أن رأى سیئة �و 

. حــدیث ))هلكتــكأن أطعتهــا إنهــا ضــع�فة عــّودوا نســائكم ال فإ((:   لــه عل�ــه وســلمى القــال صــل

  .صح�ح

ــدعائهم وصــالتهم إ((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم ــا ینصــر اللــه هــذه األمــة �ضــعفائها. ب نم

 ))خالصهم�و 

 ))نما ترزقون وتنصرون �ضعفائكمأ�غوني ضعفائكم فإ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

سـراري اسـتودعته أاإلخالص سـر مـن ((:   قال الله ت�ارك وتعـالى:   الله عل�ه وسلمقال صلى 

 ))ت من ع�اديبحبأقلب من 

سـألت جبر�ـل عـن علـم ال�ـاطن، قـال سـألت اللـه ت�ـارك وتعـالى ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

قلـو�هم ال عن علم ال�اطن، قال �ا جبر�ل هـو سـر بینـي و�ـین أول�ـائي وأصـف�ائي أودعتـه فـي 

 ))�طلع عل�ه ملك مقرب وال نبي مرسل
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و أحـدهما فـي �ـل جمعـة فقـرأ عنـده (�ـس) أمن زار قبر والد�ـه ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))غفر الله له �عدد �ل حرف منها

 ))من زار قبري وجبت له شفاعتي((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

ینــة محتســ�ا �نـــت لــه شــف�عا وشــهیدا قـــوم مـــن زارنــي �المد((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

 )).الق�امة

�مــان، الكــف عمــن قــال ال إلــه اال اللــه وال ثــالث مــن أصــل اإل((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

خـر آتكفره بذنب وال تخرجه عن اإلسـالم �عمـل، والجهـاد مـاض منـذ �عثنـي اللـه الـى أن �قاتـل 

دل، واإل�مان �األقدار. أو قد وجدتموه قـالوا �طله جور جائر وال عدل عاهذه األمة الدجال، ال ی

 ))�ماننعم قال ذلك صح�ح اإل

ال اللـه �فـر �مـا �عبـد مـن دون اللـه حـرم اللـه إمـن قـال ال إلـه ((:   قال صلى اللـه عل�ـه وسـلم

 ))تعالى ماله ودمه وحسا�ه على الله تعالى

ذهـب ال�ـاس رب النـاس أ:   وتـي �ـه �قـولأو أتـى مر�ضـا أإذا ((:   قال صلى الله عل�ـه وسـلم

 )).ال شفاؤك شفاء ال �غادر سقماإنت الشافي ال شفاء أواشف 

متـي أنـاس �حـدثونكم �مـا لـم تسـمعوا أنـتم وال أ�كـون فـي آخـر ((:   قال صلى الله عل�ـه وسـلم

 )).ءا�اؤ�م، فإ�اكم و��اهم ال �ضلونكم وال �فتنونكم

اللهم ارحم خلفـائي الـذین �حبـون سـنتي و�علمونهـا ع�ـاد اللـه، ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 )).جر العامل بهاأحبني �ان معي في الجنة، فله أحبني ومن أح�ا سنتي فقد أمن 

 )).سلوا الصالحین واجعلوه شورة بینهم((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))جب لكمالدعاء مخ الع�ادة ثم قرأ ادعوني أست((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))ل�س شيء أكرم على الله من الدعاء((:   قال صلى الله عل�ه وسلم
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مـا ذنـب �غفـر لـه، إحدى ثالث، إن العبد ال �خطئه من الدعاء إ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

 ))ما خیر یدخر له�ما خیر �عجل له، و �و 

�سـأل وأفضـل الع�ـادة ن أنه تعـالى �حـب سلوا الله من فضله فإ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))انتظار الفرج

 ))من لم یدع غضب الله عل�ه((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))من وعماد الدین ونور السماوات واألرضالدعاء سالح المؤ ((:   الله عل�ه وسلمقال صلى 

الدعاء مفتاح الرحمة والوضـوء مفتـاح الصـالة والصـالة مفتـاح ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

 ))ن البر یز�د الرزق القضاء و� الجنة، الدعاء یرد البالء، الدعاء یرد

 ))ذان واإلقامة فادعواال یرد الدعاء بین اآل((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

كثروا ف�ــه مــن إلــى ر�ــه وهــو ســاجد فــأأقــرب مــا �كــون العبــد ((:   قــال صــلى اللــه عل�ــه وســلم

 ))الدعاء

لیهم قفیز وال درهم من قبل العجـم إ أال �جيءك أهل العراق یوش((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))�منعون ذلك

 ))ى المال حث�ا ال �عده عداآخر أمتي خل�فة �حث�كون في ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

، منعـت العـراق قفیزهـا ودرهمهـا. ومنعـت الشـام مـدیها ودینارهـا((:   قال صلى اللـه عل�ـه وسـلم

 ))تم من حیث بدأتم ثالث مراتها وعدومنعت مصر أردبها ودینار 

 ))من سل علینا الس�ف فل�س منا((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

من حمـل علینـا السـالح فلـ�س منـا مـن شـهر سـ�فه ثـم وضـعه ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم

 ))فدمه هدر

 ))رأس الكفر نحو المشرق ((:   قال صلى الله عل�ه وسلم
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س�كون في أمتي اختالف وفرقة، قوم �حسنون القیل و�سـیئون ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

ن ال �جاوز تر�اقهم. �مرقون من الدین �ما �مرق السهم من الرم�ـة ثـم ال لقرآالفعل، �قرءون ا

یرجعون حتى یرتد على فوقه هم شر الخلق، طو�ا لمن قـتلهم وقتلـوه، یـدعون إلـى �تـاب اللـه 

ولــى �اللــه مــنهم، ســماهم التحلیــق والتســیید، فــإذا ول�ســوا منــه فــي شــيء، مــن قــاتلهم �ــان أ

 ))رأیتموهم فأن�موهم

 ))ال تقوم الساعة حتى تنزل الروم �األعماق((:   قال صلى الله عل�ه وسلم 

لتقاتلن الیهود فلتقتلنهم حتى �قول الحجر �ا مسلم هذا یهودي ((:   قال صلى الله عل�ه وسـلم

 ))خلفي تعالى فاقتله

والذي نفسي بیده ال تقوم الساعة حتـى تقتلـوا إمـامكم وتجتلـدوا ((:   عل�ه وسلمقال صلى الله 

 ))�أس�افكم و�رث دن�اكم شرر�م

في �ـل قـرن خمـس مائـة، واألبـدال أر�عـون فـال  أمتيخ�ارا ((:   قال صلى الله الله عل�ه وسلم

مكانــه الخمــس مائــة ینقصــون وال األر�عــون، �ــل مــا مــات رجــل أبــدل اللــه مــن الخمــس مائــة 

عمــن ظلمهــم. و�حســنون إلــى مــن أســاء إلــیهم،  ل مــن األر�عــین مكــانهم، قــال �عفــون وأدخــ

بــدال الرســل أبــدلت ســیئاتهم حســنات، فــال یــرون إال أو�تواســون ف�مــا أتــاهم اللــه تعــالى، وهــم 

الحسنات، وال ینظرون السیئات لصـفاء نـورهم �ـالمحو والتبـدیل، فـدعاؤهم یرفـع أنـواع الـبالء، 

 ))ز عن أمة محمد صلى الله عل�ه وسلماللهم تجاو 
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رسالة مباركة من خـط مرسـلھا الخلیفـة األعظـم 
 السید الحاج األحسن بن محمد البعقیلي

  معلى سیدنا محمد وآله وصح�ه وسلّ  الحمد لله وصلّ 

لــي نصــها یرســالة م�ار�ــة مــن خــط مرســلها الخل�فــة األعظــم الســید الحــاج األحســن بــن محمــد ال�عق

�اب ش�خنا المـولى التجـاني جم�عـا فـي �ـل بلـد �عد الثناءین أعز الله س�ادة إخواننا قرة األعین أح

السالم عل�كم والبر�ة و�عد فالله �ف�ض علینا وعل�كم سر مـا جـاء �ـه نبینـا صـلى اللـه عل�ـه وسـلم 

وعلى آله وأن �ف�ض عل�كم سر جم�ع ما تلقاه ش�خنا من النبي صلى اللـه عل�ـه وسـلم وأن �علـق 

�عنـا ط ال مـرا ف�سـتلذعلـه فـال نجـد فـي فعلـه ضـرا و قلو�نا وقلو�كم �الرب الكر�م حتى نرضـى �ـه و�ف

نفسنا أي قدر حكـم �ـه فنت�ـع مـراده فـي فعلـه وأمـره فمـا أمـر �ـه أحببنـاه فعل ر�نا األكرم وال نكره أل

ظاهرا و�اطنا وما نهانا عنه �غضناه لذاته تعلى آمـین حتـى ال نرفـع حاجـة لغیـره أ�ـا �ـان األعلـى 

لى هــو اا �قلو�نــا لغیــره فنفــوض األمــر �لــه لــه ونشــهد أنــه تعــ�ســاط حكمــة ملكــه ال غیــر فــال تــأثیر 

غیر وعل�ه ف�جب على أح�ابنا علمهم �أن جم�ـع مـن  سواه مظهره ومفعوله ال الفاعل ال غیر وما

لقـــن مـــن الشـــ�خ رضـــي اللـــه عنـــه ولـــو بواســـطة مـــا وفقـــه اللـــه لـــه حتـــى �ـــان عنـــده مـــن المقـــر�ین 

�ــا �ــان صــغیرا أو �بیــرا أو شــر�فا أو امــرأة و�ن �ــل مــن نســب لــه أعلــى مرت�ــة مــن ج�ــع أالعــارفین 

مــن طلــب الوال�ــة فاخلصــوا أعــانكم اللــه فــإن اإلخــالص ســر اللــه ال �عملــه ملــك وال شــ�طان وفــي 

مقـــام اإلخـــالص ســـكنا وهـــو وطننـــا فـــأعني �ـــاإلخالص إخـــالص العـــارفین ال الصـــوف�ة فـــإخالص 

مـع مراعـاة العمـل ورجـاء ثـواب األعمـال و�خالصـنا أن تـرى اللـه أوجـدك  فراد العمل للهإالصوف�ة 

 ل�ــك رســوال فضــالإوأرســل  و ضــده �تــب إل�ــك �تا�ــا بیــده �قــرأبــال ســبب منــك وشــرفك �ــالوجود هــ

أهــال للتكل�ــف فضــال فوفقــك لــه فضــال فعلمــك ال إلــه إال اللــه فضــال وعلــق ثوا�ــا عظ�مــا  وصــیرك

وزواجــر فضــال و�ســط رداء التو�ــة فضــال فــال نــرى عل�ــه �كســب عملــك فضــال فأقــام ف�ــك أوامــر 
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فـي �سـاط المـدح ، 1﴾َوِعْنـَدُهْم َقاِصـَراُت الطَّـْرفِ ﴿أنفسنا أهال عن الثواب فقصـرنا طرفنـا عـن اللـه 

قـا فنظرنـا فلم �طمثنا إنس قبله وال ملك وال جان وال زمان وال مكان وال برزخ وال نعمـة الكـون إطال

صـمنا لف شـهر جمـال ر�نـا وجاللـه فأسـكرنا وأعمانـا عـن رؤ�ـة الكـون وأ�مائة ألف عین �اصرة �أ

عن سماعه فجلسنا في �سط جنة معرفته وأنخنـا واسـتوطنا دار جمالـه فـال نـرى فـي األشـ�اء غیـره 

فتبین أنه اللـه الظـاهر لسـره �شـدة �طونـه ال�ـاطن �قـوة ظهـوره األول واآلخـر الحـق المبـین فنشـاهد 

لــه وفــي حق�قــة �ــل شــيء محر�ــا ومســكنا فانصــ�غها �ح�ــه وحــب  مــایــده فــي فــم �ــل حیــوان ال ف

الشــراب وأز�لــت نقــب األغ�ــار و�قیــت ســ�حات   حــارا فهنــأ المســاغ وحلــيمظــاهره فــال نجــد مــرا وال

الجالل فاضمحل رؤ�ة الغیر فوقفنا �خط مستق�م مع نبینا معاینة ومـع شـ�خنا ع�انـا فعبـدناه علـى 

رجاء من األعمال بل منـه كل�ف من غیر اعتماد على غیر وال وجه المح�ة لذاته واالستحقاق والت

ار عمـا صـ�كم �اإلضـر أو ذا ع�ادة أصحاب سیدنا بـین یـدي ر�هـم جعلنـا اللـه مـنهم آمـین فتعالى فه

موا أمر الله في النبي والش�خ وفـي الفقـراء فاحمـدوا اللـه عل�ـه فببر�ـة سوى الله فإنه خ�ال فاستعظ

حتـى صـرتم ج�ـاال راسـ�ات ال �حـزنكم الفـزع األكبـر وأنـزلكم فـي ظـل  الش�خ انجذبتم وثبتـتم وقـو�تم

خــر�ن حتــى �نــتم قــرة أعــین النــاس مــع احتجــا�كم واآلعــرش الــرحمن وجمــع اللــه فــ�كم ســر األولــین 

عنهم �شدة القرب وشـدة النفـع لهـم �ال�صـر لهـم فـاعلموا واحمـدوا ر�كـم عل�ـه وهـو الفاعـل ال غیـر 

ه اللـه مـن المسـلمین حبوا مـن والن السخط �أقدار الله فإنه رجس وأاجتنبوا ما �ان عل�ه الناس مو 

�مـان وارتـدوا �ـال�قین واتـزروا �حلـل اإلحسـان راف وجم�ـع المـؤمنین وتحلـوا بل�ـاس اإلشـوالعلماء األ

و�لــوا ثمــار التوحیــد واقتطفــوا رمــان جنــة الوصــل وال تشــغلنكم الــدن�ا واآلخــرة وال هــم الــرزق وال هــم 

فإنه مفعول مقهـور ال تـأثیر لـه وتعلقـوا بـر�كم فـي الـورود والصـدور وهـو تعـالى  السعادة وال خوف

المقصود والصمد والمعبود ال رب سواه وعظموا من قدمه الش�خ عل�كم فإنه �اللـه مقـدم وهـو ذات 

كســـیر القلـــوب وقـــرة إالشـــ�خ الح�ـــة �اللـــه ال ســـ�ما أهـــل الخصوصـــ�ة �الســـید علـــي بـــن أحمـــد فإنـــه 
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لرجاء وعدة في البالء فهو �فیل �كم وضامن و�افل ودال على الله �كلیتـه فـال العیون وز�نة في ا

تغفلوا وسددوا وقار�وا واستعینوا �الغدوة والروحة فمن عرف الله اسـتراح ومـن عـرف النبـي اسـتراح 

ومـــن عـــرف الشـــ�خ اســـتراح فكونـــوا ع�ـــاد اللـــه إخوانـــا وال تنـــازعوا فتفشـــلوا وتـــذهب ر�حكـــم �ـــادة وال 

ال�اطــل فاللــه هــو الحــق ال غیــر فــافرحوا �اللــه إنــه ال �حــب الفــرحین �غیــره واجتنبــوا تخوضــوا فــي 

لـه أهـل الوقـت مـن التلـذذ �غیـر حـالل فـإن الحـرام  ابتلي معاصي الله فإنه مساخط الله فاتر�وا ما

لــ�س لــذة و�نمــا هــو ســفود النــار أعــاذ�م اللــه منــه آمــین واجتنبــوا المعــامالت ال�اطلــة �ــالر�ى فإنــه 

�طـال حـق وغیـر مـا صـدق عل�ـه إث�ـات �اطـل أو جـاه إل الله والرشوة وهي إعطاء مال أوغضب 

واســتعینوا  الحــد هد�ــة مــن اللــه مــن أحــل الحــالل وال تحلفــوا �غیــر اللــه �ــالنبي والشــ�خ فإنــه ضــالل

قسموا �الله فإنه �حب من �قسم �ه فـال تعتـادوا الحلـف فإنـه وصـف المنـافقین �الله وتو�لوا عل�ه وأ

 1))تمن خــان و�ذا وعــد أخلــف  و�ذا خاصــم فجــرمنــافق أر�عــة إذا حــدث �ــذب و�ذا ائــمــة العال((

حلـه اللـه فإنـه الم�ـاح واسـع عظـ�م واجتنبـوا أفاجتنبوا مثل الدخان فإنه ضالل واستعملوا جم�ـع مـا 

 الفقیر �صح�ه أبدا س�عون ألف ملك فعظموا أرواح المحرم والمكروه واجتنبوا الروائح الكر�هة فإنّ 

لم تضـر  الله وال تأكلوا ثوما وال �صال نیئیین فإنهما �ضران �المالئكة الكرام واستد�موا الطهارة ما

أبــدانكم فـــإن البـــدن وجــب حفظـــه فإنـــه محـــل دولــة األوامـــر اإلله�ـــة واجتمعــوا للصـــالة والـــذ�ر فـــي 

ب �ـالطرد فـي األوقات االخت�ار�ة حتما حتما فإ�اكم والتهاون بدین الله فمـن تهـاون �األوقـات عوقـ

اآلخرة أقرب إلینـا مـن شـراك نعلنـا  و��اكم من الملل فشدوا أود �عضكم �البن�ان فإنّ  طرق السعادة

األمــوات إال �خیــر وال تــذ�روا المــؤمنین إال �خیــر فــإن المــؤمن مغفــور لــه قبــل وجــوده فــال تــذ�روا 

د التعظــ�م ال األول�ــاء إال �قصــت�ــاعهم وال تــذ�روا طوائــف منین مــن األول�ــاء وأاللــه  اللــه فــي المــؤ 

َوَال ﴿، 2﴾ُقـوا َأنُفَسـُكْم َوأَْهِلـ�ُكْم َنـاًرا﴿هات �نصر الش�خ مثال فإنـه منصـور اللـه غیر و��اكم من التر 
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ُســوا َوَال َ�ْغَتــب �َّْعُضــُكم َ�ْعًضــا طعموا فــي اللــه فإنــه یــذهب جم�ــع األمــراض ، وال تنمــوا فــأ 1﴾َتَجسَّ

حـن خـدام حضـرة وساخ الظاهرة وال�اطنة وال تنسوا حـق اإلخـاء فإنمـا نالحس�ة والمعنو�ة و�ز�ل األ

 .سامحوا لنا للهمرات�كم العل�ة و 

 م انتهى 1359أمد الله في عمره عام  د ال�عقیليحسن بن محماأل

ه ناســـخه العبــد الضـــع�ف محمـــد بـــن الخجمـــولي مــن خطـــه الـــذي عرفنـــاه �الشــمس ضـــحاها و�ت�ـــ

 .لطلب الله �ه آمین

ه العبــد الضــع�ف الراجــي عفــو ر�ــه وخو�ــدم أعتــاب التجان�ــة فــي یــوم الجمعــة فــاتح ونســخها بــدور 

 .مینفالله �شمل الكاتب والقارئ بلطفه الخفي آ 20/11/1998الموافق  1419شع�ان عام 

 منه الله ورعاهأ أكر�اوة محمد بن أحمد

 12الحجرات  1
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ھذه نسخة رسالة سیدنا محمد بن سـیدنا البشـیر 
 سیدنا محمد الحبیب بن القطب المكتوم بن

 .الحمد لله وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصح�ه وسلم تسل�ما

نا محمــد بــن ســیدنا ال�شــیر بــن ســیدنا محمــد الحبیــب بــن القطــب المكتــوم هــذه نســخة رســالة ســید

 مــینآرضــاه وعنــا �ــه أني رضــي اللــه عنــه و امحمــد التجــ ختــوم وموالنــا أحمــد بــنخل�فــة النبــي الم

نصها الحمدلة والصالة علـى النبـي األعظـم بـن عبـد ر�ـه الراجـي بلـوغ األمـاني فـي الـدن�ا واآلخـرة 

محمود نجل سیدنا وموالنا ال�شیر التجاني إلى جم�ع مـن �قـف علـى هـذا مـن  ناودار التهاني سید

جم�ع الفقراء والمحبین والمنتسـبین �جـده القطـب المكتـوم سـیدنا وموالنـا أحمـد الحسـني رضـي اللـه 

عنــه وأرضــاه إنــي علــى بر�ــة اللــه أجــزت وأذنــت و�لفــت وأقمــت مقــامي الفق�ــه الخیــر النب�ــه الثقــة 

لـي السوسـي فـي تفقـد جم�ـع الزوا�ـا یالحسن بن محمد بـن أبـي جماعـة ال�عق الصدوق السید الحاج

ده رضـي جـ�القطر المغرب من أقصاه إلـى أدنـاه والنظـر لجم�ـع أحـوال الفقـراء والمنتسـبین للشـ�خ 

اللـــه عنـــه وهـــم ال �عرفونـــه وال �میلـــون لجان�ـــه فـــال بـــد عل�ـــه حاصـــل هـــذا أن ین�ـــه جم�ـــع الغـــافلین 

ن یرشـد أ مسـتق�م الـذي ف�ـه صـالحهم وممـدهم منـه وال یتـر�هم همـال أدنـاهو�رشدهم إلى الطر�ـق ال

ـــه �أخـــذ الجم�ـــع �جـــاه النبـــي الشـــف�ع و األح�ـــاب أینمـــا �ـــان ا وتعینـــوا إال و�نـــبههم إلـــى الطر�ـــق �الل

ن هذا الوقت الله حكم عل�ـه �الفسـاد وفسـاد أهلـه ولـم تبـق ف�ـه نصـ�حة وال عمـل للـه إال لتعلموا أو 

ح�ــة هــذا الخــتم المحمــدي ومح�ــة أوالده حفظهــم اللــه وهــذا أقمــت مقــامي حامــل الــذي رزقــه اللــه م

قوم طر�ـق توصـلهم وتصـلح أبنـاءهم إلـى ح�اب أینما �انوا و�رشدهم ألهذا ل�طوف على جم�ع األ

لقــاء اللــه إن شــاء اللــه وأن مــن بیــده شــيء مــن الز�ــارة أو الهد�ــة فل�مكنــه إل�ــه لیوصــله إلینــا فمــن 

أعطاه لنا مشافهة والمسؤول من الله الكر�م أن یوفق الجم�ع لكـل مـا �ح�ـه اللـه أعطاه شیئا فكأنه 

شــع�ان  23مــین عــن إذن ســیدنا أعــاله بتــار�خ آو�رضــاه و�بلــغ �ــل عبــد ممتثــل ألمــر ر�ــي منــاه 

 .ه1350األبرك سنة 

ن تقـوم علـى سـاق الجـد حتـى توصـل وقـد أذنـا لكـم وأمـرتكم أ:  ه الخل�فـة سـیدي الحسـن فقـاللـیّ وذ

لجم�ـــع الفقـــراء والمقـــدمین وقـــد ســـمعت �أنـــه قـــال فمـــن وصـــلته إجـــازة ســـیدنا الحســـن فقـــد وصـــلته ا
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ســـخها وقولـــه وال �عرفونـــه وال �میلـــون إل�ـــه معنـــاه أنـــه �جـــب أن نفـــي النســـخة  الطر�قـــة وال بـــد أراد

�حبــب إلــى الفقــراء جانــب الشــ�خ وجانــب أوالده وهــو عــین مــا قالــه لــي الشــ�خ رضــي اللــه عنــه ال 

لـك مـن ز�ـارة محمـود. فجم�ـع مـدد الفقـراء  بـدري اسمع أنا ش�خك ال أفارقـك وقـال لـي التعرف غی

 .حسن بن محمدمن ز�ارة محمود األ على ید�ك ال بد
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نسخة رسالة من خلیفة الشیخ التجاني بإذن حفید 
 الشیخ

 لحمد لله وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصح�ه وسلما

رسالة من خل�فة الش�خ التجاني �إذن حفید الشـ�خ سـیدنا وموالنـا محمـود ابـن سـیدنا وموالنـا  ةنسخ

بــن القطــب المكتــوم ســیدنا وموالنــا أحمــد بــن محمــد  ... ال�شــیر بــن ســیدنا وموالنــا محمــد الحبیــب

التجاني، رضي الله عنهم وأرضاهم وعنـا بهـم آمـین مطبوعـة �جان�ـه األعلـى �عـد الثنـاءین، نصـه 

بــن  يم النفــاع المرشــد إلــى اللــه ع�ــاده �ســنة نبو�ــة ســیدي علــاللــه جــالل المقــدم البر�ــة الهمــاأعــز 

وأح�ـا�كم إلـى لقـاء الجم�ـع اللـه  رحمة والبر�ة تعمكـم وتعـم أوالد�ـمأحمد األساكي السالم عل�كم وال

ل محلهــا ونزلــت محــل القبــول ودعــا معكــم �كــ ءالفقــرا فقــد وصــلت هــدیتكم وز�ــارتكم وهــد�ات و�عــد

ســعدتكم دعوتــه وأســعدت أح�ــا�كم وصــبته �مــراكش نهایتهــا مائــة خیــر وفــرح بهمــا و�أر�ابهــا �لــه فأ

بني منا�ـه فـي الكتـب بیده �إذن صحب الطا�ع أعاله وأناوخمسون ر�اال فوضعتها �اتب الحروف 

منـه ألـي یحسن بن محمد ابن أبـي جماعـة ال�عقخو�دم محبتكم وخو�دم أوالد�م األ لكم فالكاتب هو

بـن القطـب التجـاني رضـي اللـه  یدنا محمود بن السید محمود ال�شیرالله، ثم لتعلم س�ادتكم �أن س

بني منا�ــه ونزلنــي قبــول ممــا ال یــدخل تحــت الحصــر فأنــاق�ــال والأفــاض عنــه علــي �حــر اإلعنــه 

 .1340شع�ان عام  21نزلته �حضرة مراكش �عد صالة عشاء األر�عاء لیلة الخم�س م

كم المقبولة فقال لي مشافهة أنـت نـائبي فـي �ـل مـا یتصـرف ف�ـه الشـ�خ رضـي لما دفعت له هدیت

اللـــه عنـــه وأنـــت محجـــوب مـــن اللـــه فاللـــه أعطـــاك ولـــم �عطـــك غیـــره فقـــال للكاتـــب الســـید الصـــادق 

التونسـي أكتــب لــه الن�ا�ــة المطلقــة ف�مــا �ــان وتعــین ظــاهرا و�اطنــا فقــال ســتف�ض عل�ــك فیوضــات 

رشـاد وفـي أذنتـك فـي اإل�كثـرة فقـال  ومحبوب وأنت عز�ـز علـي وأنت مقبول لمستقبلا عظ�مة في

ف�ـه جم�ـع المقـدمین �جـد فا�حـث عـن إجـازاتهم یـد أن تعمل �ناشـا تق التقد�م وفي العزل فال بد لك

بــد أن فمــن لــم یــتمش علــى نهجــك فاعزلــه والبــد ثــم الجازتــه إلــه وقطــع فمــن قبلتــه فهــو و�ال فاعز 

رشدهم لله فأنت نائب الش�خ إطالقـا تـولي ى جم�ع الفقراء فأطوان والر�ف و�لتسافر إلى طنجة وت
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معـي بلسـان و�رجـل ور��ـة ورأس فسـ�حان مـن  دمـت ح�ـا و�ـدعو وتعزل فقلت السـمع والطاعـة مـا

متــه مقــامي حتــى رأیــت مــا رأیــت ا فــي حضــرة ر�ــه فقــال ألصــحا�ه مــا أقســخر لنــا مــع �ونــه مه�مــ

حســن ج األاصــحا�ه فالموضــع الــذي وصــله الحــدیــنكم عل�ــه فإنــه م�ــارك فقــال أل اوقــال لهــم خــذو 

ال فـال فقـال ألصـحا�ه هـو صـاحب الفیوضـات التجان�ـة و�ـه اإلعـالم لتفرحـوا  وصلته الطر�قة وما

�الله المعطي لكمال ح�كم فینا وقد أینعت عراجین صدقكم وعل�ه فقـد �لفتـك �ـأن تجمـع المقـدمین 

خــوان فانســخها وأرســلها للمقـــدمین لإللسوســیین �كنــاش مــع ب�ــان أســاندهم فتصــلك رســالة ســیدنا ا

حســن بــن ال وأرشــدهم للــه فللــه الحمــد األ كســیدي الطــاهر والســید المــدني وغیرهمــا فمــن عرفنــا أم

 .م �ت�ه محمد علي الخرازي 1340شع�ان  29منه الله یلي أمحمد ال�عق
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:   من الكوكب الوھاج لسیدي أحمد سكیرج الفاسـي
ویجب على الكل خصوصا وعمومـا أن یمثلـوا أمـر 

 أوالد سیدنا

 سكیرج الفاسي ما نصه:أحمد الوهاج لسیدي الحمد لله وفي الكو�ب 

و�جـب علـى الكـل خصوصـا وعمومـا أن �مثلـوا أمـر أوالد سـیدنا رضـي اللـه عـنهم وأرضـاهم وعنـا 

بهم وحشرنا في زمرتهم من غیر تراخ من إذعان النفس ألمـرهم ونهـیهم �فعـل شـيء أو تر�ـه فـإن 

للــه عــنهم بــدور أمــرهم أمــر ســیدنا رضــي اللــه عنــه ونهــیهم نه�ــه وطــاعتهم طــاعتهم فــإنهم رضــي ا

 نظرة بنضرة وصل وحاز من الف�ض اإللهي �ل أملاهتداء وشموس اقتداء من 

 

 هـــم ســـادتي هـــم راحتـــي هـــم منیتـــي *

ـــــد أحـــــبهم أو زارهـــــم *  حاشـــــا لمـــــن ق

 قـــد خصــــهم اللـــه �المقــــام المحمــــود *

 والفضــل، مــن أحــبهم نــال الســعادة *

 

 * أهــــــــل الصــــــــفا حــــــــازوا المعــــــــالم الفــــــــاخرة

 اآلخـــــــــــــــرة * أن یهملـــــــــــــــوه ســـــــــــــــادتي فـــــــــــــــي

ــــاد �محــــض الجــــود  * واصــــطفاهم مــــن الع�

ـــــــر �الحســـــــنى وز�ـــــــادة  * ومـــــــن أحـــــــبهم ظف

 

 .ذلك فضل الله یؤت�ه من �شاء �الله ذو الفضل العظ�م
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 على لسان الحق دعاء

اللهــم إنــا نســألك �أســمائك مــا علمنــا منهــا ومــا لــم نعلــم أن :  �ــا ع�ــادي قولــوا:  قــال ت�ــارك وتعــالى

تثبتنـــا علــــى ســـبیل الــــدوام مـــدة األبــــد علــــى طر�ـــق حضــــرتك القدســـ�ة المجــــردة مـــن لــــوازم الــــنفس 

المستق�مة من حضرة األسرار واألرواح والقبول والنفوس في األجساد إلى حضرة مرتبتـك الر�و��ـة 

�ــك دات، انــدراج النخلــة فــي النــواة، فــإن لــك �طونــا ولنــا اإلله�ــة التــي انــدرجت فیهــا حقــائق الموجــو 

طوننــا ذاتنــا �ف�طونــك ذاتــك �نــزا أبــدا فــال �علمهــا إال أنــت، و  ،�طــون و�ــك مرت�ــة ولنــا �ــك مرت�ــة

ومرتبتنـا �ـك االسـتمداد،  المتعینة فـي علمـك فـال �علمهـا إال أنـت، بـل ومرتبتـك الر�و��ـة واأللوه�ـة،

ولـوازم مرتبتنــا �ـك االســتمداد، فمرتبتنـا تحــب مـرتبتكم، وذاتنــا تحــب نـا تحــب مرتبتـك اإلمــداد تفمرتب

و�ل�ــك رجوعنــا  ،أنــت أولنــا وظاهرنــا و�اطننــا وآخرنــاذاتــك، ومعنانــا �حــب معنــاك، ف�ــك �نــا منــك، ف

ومنك �نا �ك. فال إعانة من غیرك على الصراط المستق�م، فنطلب الهدا�ة منك والتوفیق والث�ـات 

 .ر من سبق في علمك أنك تهد�هآمین. اللهم اهدنا معش
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 دعاء وتضرع

ل�ــك یــد الفاقــة واالفتقــار، وجئــت �حالــة الذلــة واالنكســار، ووقفــت �ال�ــاب، وتوســلت إلهــي �ســطت إ

مـالي، إلهـي جـودك مبـذول للسـائلین وفضـلك علـى العاصـین آ�األح�اب، فأجب سـؤالي وال تخیـب 

مــن الســؤال إلهــي أخجلتنــي الــذنوب وأحجمتنــي  ،والطــائعین، تعطــي بــال ســؤال، فك�ــف مــن طلــب

لنــي علــى الطلــب والح�ــاء ردنــي دومقــام االختصــاص، إلهــي �رمــك  ى لــي �ــالخالصالعیــوب، فــأنّ 

نظــرت العنا�ــة، ووفقنــي  الجــود وأدب الشــهود، إلهــي انظــر إلــيإلــى األدب، فحــرت بــین وصــف 

لسبل الهدا�ة، واخلع علي خلعة الوال�ة، واعصمني �عد من الغوا�ة، إلهي أذقنـي حـالوة الوصـال، 

جـــالل، وحققنـــي �حق�قـــة الكمـــال، إلهـــي أنـــت الـــذي وأحـــل لـــي حضـــرة الجمـــال، وامنعنـــي ســـطوة ال

نا إلــى ســواء طر�قــك، إلهــي ال تجعلنــا فقــت وهــدیت، فوفقنــا بتوف�قــك، واهــداصــطفیت وأنــت الــذي و 

من المغفلین الغافلین، وال تكتبنا من المهملین، واجعلنا من العـالمین العـاملین الكـاملین المكملـین، 

لســنتنا �الــدعاء، فأجــب أطلقــت ألــوال مــا شــئت العطــاء مــا نــا للســؤال، و تولــو لــم تــرد القبــول مــا وفق

اللهم الدعاء، وعجل اإلجا�ة وصوب هذا السهم لغرض اإلصا�ة، إلهي فـك سـرب النفـوس ونجنـا 

شـــهدنا مشـــهد اإلحســـان �اإلحســـان، أنـــا وجم�ـــع ادخلنـــا حضـــرة االمتنـــان �األمـــان، وأمـــن البـــؤس، و 

المــــدد، وســــالم علــــى المرســــلین، والحمــــد للــــه رب األح�ــــاب امــــین مــــع العاف�ــــة إلــــى األبــــد بــــدوام 

 .العالمین، وال حول وال قوة إال �الله العلي العظ�م

 

إبراه�م.أبو عقیل الحاج 
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الّلیـل والّنهـ ـه الهمـم  ه األعمـار، وصـرفت إل ار وهـو خدمـة مـا فإن خیر ما أنفقت ف
غ رسالته في األرض  لمة هللاّا ونشر دینه وتبل  ...یؤّد إلى إعالء 

ا ـة ممـن ضـروا بـذلك  ة لشـیوخ التر انـت الطـرق الصـوف لسـهم المصـیب هذا ولّمـا 
تـــوم ســـ انـــت طرقـــة شـــیخنا وموالنـــا القطـــب الم ید وحـــازوا منـــه أوفـــر نصـــیب، و

ــاد وال تــزال  ومــوال أحمــد بــن محمــد التجــاني رضــي هللا عنــه مّمــن أّدت دورهــا الّر
حـّثهم فضل ما یوّجه بها شیخنا وخلفاؤه المردین  ـه مـن تو ح الوجهـة إلـى عل صـح

ّ الــذ هـــو لــّب اإلحســـان الم ـــة علــى قـــدم الّتجرــد الحـــ ـــه الحضــرة الّرّان ؤّسســة عل
تــــبهم  ــــات طرقتــــه، انتخبــــُت مــــن أقــــوالهم وتوجیهــــاتهم المبثوثــــة فــــي  عــــض المنتخ
عـ رة لـي أّوًال فـي  ـون تـذ ول صـغیر ل شـ رة و ه مـذّ ض الموضـوعات وجعلتها شـ

ة ألنقــع التــي قرأتهــا فــي مختلــف المصــادر التــي اســتقیت منهــا هــذه القطــرات ال صــاف
ـة ـة الز أنفاسـها الطی ، وتنّقالتـي، وأنفـس  عـن نفسـي وأرجـع  بها غلتـي مـن أسـفار

 إلیها عند حاجتي
ـالم وقد انتقیُت هذه األطراف من موضـوعات مختلفـة وأخـذتها مـن بـین تضـ اعیف 
مـــا أر لـــه التـــأث ـــل الـــّدلیل فـــآثرت أن أكتفـــي منـــه  ـــون طو یر النفســـي ثیـــرا مـــا 

عــا ــه ضــرورا ومهّمــا لكونــه  ــه عل ا اإلیجــابي مــن قلبــي، أو أر التنب لج مــن القضــا
ثار حوله الجدال، بـین الفینـ ، والمسائل ما هو واقع ومشاهد في الحال، و ة واألخـر

ما سب ومضى ه األمر ف ان عل  ما 
مـــا اقتطفتـــه مـــن هـــذه المقتطفـــات، ومـــا جنیتـــه تـــبهم  وأرجـــو أن ینتفـــع غیـــر  فـــي 

انع الثمرات  وأوراقهم من 
أبو عقيل الحاج إبراهيم

ة، ـأنواره السـن اءه  واصـطفاهم  الحمد هلل الذ خـّص أصـف
ة، وتّوجهم بتاج العّز والّرض عد حضرته القدس ا والقبول، 

ـــة، وأمـــّدهم فـــي  ســـا أن خلـــع علـــیهم خلـــع محبتـــه األزل
ــــوهم مــــن مــــدد علومــــه  ــــه ال ط  حــــ مــــا ال  ــــرمــــه   ةالّلدن

أفعــالهم مســّددین، ونّصــب هم فــي مقــام فجعلهــم فــي أقــوالهم 
ه مرشدین ولدینه مجّددین  الدعوة إل
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