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 إهـــــداء
أ�جو�ة دهره ح�� األمة إ�� روح سندنا وقدوتنا 

ا�جهل إ�� حق اليق�ن من ظلمات المجدد الدين ما�� 

من كتبھ �غ�ي عن هو ومحيي القلوب المو�ى والغافل�ن 

�ل تراجم المؤلف�ن سيدنا ا�حاج األحسن بن أ�ي جماعة 

 البعقي�� السو��ي ر��ي اللھ عنھ وأرضاه.

ذي انكب قرابة نصف إ�� روح خليفتھ األول الثم 

المنتسب�ن ر حياتھ �خدمة المسلم�ن عامة و قرن و�خ

رشاد و�ال��بية شاء العلم النافع و�اإل فالتجاني�ن خاصة بإ

الرشيقة والذي اعتمد كتب والده وموّرثھ تمام االعتماد، 

قطب أك�� من أولياء الدنيا، عارف مر�ي ال يدل إال ع�� 

اللھ �عا�� سيدنا محمد ا�حبيب البعقي�� ر��ي اللھ عنھ 

 ونفعنا بھ آم�ن. وأرضاه
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ثم إ�� روح تلميذه األبر النا�ح القدوة الهمام 

المعّمر الظاهر �� الظواهر والمنام من �ان سببا �� �شر 

علوم وأسرار شيخھ البعقي�� �� ر�وع تو�س ا�خضراء 

أع�ي شيخنا ومر�ينا وسندنا القطب الر�ا�ي والعارف 

الصمدا�ي سيدي ا�حاج محمد بن إبراهيم القماري 

 .بعقي��ال

إ�� روح شيخنا �عد شيخنا قّرة أعيننا ا�جاهد ثم 

�� سبيل اللھ �عا�� با�حال الصادق والمقال الوا�ح من 

اكتملت فيھ صفات العالم الذي أمرنا رسول اللھ ص�� 

ّلِ َعاِلٍم ناللھ عليھ وسلم أن 
ُ
ْجِلُسوا َمَع �

َ
تبعھ بقولھ " ال ت

ْم ِمْن 
ُ

ْمٍس :، ِإال َمَع َعاِلٍم َيْدُعوك
َ

� خ
َ
ْمٍس ِإ�

َ
ّكِ  خ ِمَن الشَّ

َيِق�ِن 
ْ
� ال

َ
ِصيَحِة َوِمَن  ،ِإ� � النَّ

َ
َعَداَوِة ِإ�

ْ
� ، َومِ ال

َ
ِكْ�ِ� ِإ�

ْ
َن ال

َواُضِع  الِص ، َومِ التَّ
ْ

� اِإلخ
َ
َ�اِء ِإ� �  ، َوِمَن َن الّرِ

َ
َبِة ِإ�

ْ
غ الرَّ

ْهَبِة  سيدنا ا�حاج محمد الكب�� البعقي�� أع�ي بھ  "الرَّ

 ر��ي اللھ عنھ وأرضاهلذي يجاز�ھ بما هو أهلھ فاللھ هو ا
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نزلنا ب�ن أهلھ وعش��تھ من�لة األوالد والحظتنا عيون 

  وتكرما.محبتھ بالتبجيل واإلكرام فضال منھ 

اللهم بارك لنا �� علومهم وأسرارهم ح�ى نلقاك ال 

بأحسن  مبدل�ن وال مغ��ين بل مقبل�ن ثابت�ن مقتدين

 .رب العالم�ن وا�حمد للھوأصدق االقتداء 

 الحاج الحبیب بن حامد

 مقّدم الزاو�ة التجان�ة �اب الخضراء تونس

لطف الله �ه في الدار�ن آمین
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 ن الرح�م�سم الله الرحم

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصح�ه وزوجه وعلى 

 كل مؤمن

الرسول المصطفى، هذا  أمةالحمد لله الذي اختار 

 ةٍ مَّ أُ  رَ یْ خَ  مْ تُ نْ كُ ﴿مبینة له لتمام االقتفا، والسنة ال الكتاب وأورثها

، ﴾1رِ نكَ المُ  نِ عَ  نَ وْ هَ نْ تَ وَ  وفِ رُ عْ المَ �ِ  ونَ رُ مُ اتَ  اسِ للنَّ  ْت جَ رِ خْ ا

 اتُ نَّ جَ ﴿ ﴾2انَ ادِ �َ عِ  نْ ا مِ نَ یْ فَ طَ ْص اَ  ینَ الذِ  ابَ تَ ا الكِ نَ ثْ رَ وْ أَ  مَّ ثُ ﴿

 بَ ذَّ ي �َ ى الذِّ قَ شْ اال الَّ ا إِ هَ الَ ْص �َ  الَ ﴿ ﴾3اهَ ونَ لُ خُ دْ یَ  نٍ دْ عَ 

 1         

          

      آل عمران 

 2          

         

    فاطر 

 3          

     فاطر 
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 ومُ كُ �ْ لَ عَ  يلِّ َص ي �ُ الذِّ  وَ هُ ﴿ )iأمة مذن�ة ورب غفور( ﴾4ىلَّ وَ تَ وَ 

ي فِ  انَ دُ ِص تَ قْ مُ ( ﴾5ورِ النُّ  ىلَ إِ  اِت مَ لُ الظُ  نَ مِ  مْ كُ جَ رِ خْ �ُ لِ  وهُ تُ كَ ئِ آلمَ وَ 

الله  إنما �عذب( )iiهُ لَ  ورٌ فُ غْ ا مَ نَ مُ الِ ظَ وَ  ةِ نَّ لجَ ي اا فِ نَ قُ ا�ِ سَ وَ  ةِ نَّ الجَ 

 والسالم . والصالة)ه إال اللهن �قول ال إللنار من استنكف أ�ا

 جماعطالق، في معتقد أهل اإلله على اإلعلى أفضل خلق ال

 ط�اق�اإل

 فقد ندبني من ال تسعني مخالفته حامل لواء ،ما �عدأ

 محمدبرك السید األوعلما وتقوى المقدم  وورعا نایدالمسلمین 

�ة ناشئة بفة ضع�فة شبطائ رد غي إلى iiiوالتيبن علي التزر 

 ما إلىلمیلهم  �حاث �ما لم �ستعدوا له وط�ا وال آلةلقاء األإ في

 غترار واستنشاق روائح قرائح العاجز�ن عنهو عین اال

 خالق مناف�ة لما عل�ه سیدأخالص المتخلقین �عمال واإلاأل

 لقاء الشبهات �ألسنة نائ�ة عن ساحلإعلى  برار فتحز�وااأل

 4          اللیل 
5         

      األحزاب 
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 وفق ما ندب فالله هو فقط لبعفته لما طداب فأس�حر اآلأ

 مةاأل ذرات هذه صالح �المي �ل ذرة فاسدة منإول في ئالمس

كشعرات فیها  ةذات واحدة وهذه الطائفة الشرذم مةالمختارة فاأل

 التوفیق صالحها فأقول و�اللهمرض �جب على الطبیب إ

 الستعانة على سواء الطر�ق، سمیتهوا

 جهتر�اقا لمن فسد قل�ه ومزا

 و�الله االعتصام مما �صام

كالم  ن الطر�قة التجان�ة طر�قة مبن�ة علىأفل�علم �ل موفق 

 خالقه وتقر�راته وأن اعتقادأعل�ه وسلم و  الرسول صلى الله

 نْ مَ وَ ﴿ سالم�ه على أتم ذروة اإل ومهتدت�ع له مؤسسها �كل م

 نهم اكتسبواأوهو  ﴾6هُ نْ مِ  لَ بَ قْ �ُ  نْ لَ فَ  اینً دِ  مِ الَ سْ االِ  رَ یْ غَ  غِ تَ بْ یَ 

 وفق علمه د من شهادة الله بنفسه لنفسه على�التوحی �ماناإل

 ه إال هو ال من جنس معبودال إل وأشهد خاصة مالئكته �أنه

ق ا و�در�ه العقل المكتحل �إثمد ال�قین والتوفی�حق �قبل شرع

 6             

  آل عمران 
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 تعالىإله وضعه الله ــــف 7تعالىال هو إمن الش�ه ال�اطلة  السل�م

فتصدق �التعدد  العامة وهو للماه�ة بود �حقعلى �ل مع

 السعادة واإلسعاد فأدرك ي لجةاللفظي فأغرق الله عقل عبده ف

 ن فرض التعددإ شهادة ر�ه أنه إلىنور عقله جه لما و  نساناإل

 ما أن یتفقوا على خلق المفعول األول المسمىإالمحال یلزم 

أثیر القدر ت�الجوهر الفرد المسمى �الحق�قة المحمد�ة فیلزم 

و�ما أن �ختلفوا  تعالىغیر معقول ومراد الله  المتعددة ف�ه وهو

ماثل المؤثر  فإنوال�اقي عاجز  �الفعلأن یؤثر واحد فیلزم 

 مْ لَ ﴿الصمد الذي  حداألالعاجز صار عاجزا و�ال فهو الواحد 

 ةفأوصلت المالئك ﴾8دٌ حَ اَ ا ؤً فُ �ُ  وهُ لَّ  نْ كُ �َ  مْ لَ وَ  دْ ولَ یُ  مْ لَ وَ  دْ لِ یَ 

 �مقتضاها وهو علم ر�هم وشهادة ر�هم لمن �عمل األنب�اء

7           

       مرانآل ع 

 8            اإلخالص 
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 بتعل�م المالئكة بتعل�م الله وشهدوا األنب�اء فعلم ﴾9ةُ كَ ئِ آلالمَ وَ ﴿

 ه إال الله وهو هولنفسه أنه ال إل شهاد اللهإ�شهادة المالئكة �

 م اللهالمالئكة بتعل� بتعل�م األنب�اءبتعل�م  األنب�اء أممفعلمت 

لمن �عمل  شهاد اللهإشهاد المالئكة �إ� األنب�اءدة وشهدوا �شها

وال  ﴾10دٌ احِ وَ  هٌ ـاـلَ إِ  ومُ كُ هُ ـاـلَ إِ  آمَّ نَ أَ  يَّ لَ إِ ى وحَ ا یُ مَ نَّ اِ  لِ قُ ﴿�مقتضاها 

 وهو تعالىال من الله إوالحكم �التوحید  العلم والشهادة �طلب

 هٌ ـاـلَ إِ  ومُ كُ هُ ـاـلَ �ِ وَ ﴿غني عن الخالئق أجمعین  واحد أحد صمد فرد

 ثالثةن في التوحید أو  ﴾12ینِ نَ اثْ  نِ یْ هَ ـاـلَ إِ  آو ذُ خِ تَّ تَ  الَ ﴿ ﴾11دٌ احِ وَ 

و�كالمه وال  �أن الله واحد یدرك من �الم اللهالعلم  علوم

ال المولى وهو إال �الله وال �طلب من المولى إالله  �عرف

9           

       آل عمران 
10           

  الكهف 
11           ال�قرة 
12            

  النحل 
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الكمال  تعالىنس�ة المولى  والفصل الثاني ﴾13دٌ حَ أَ  اللهُ ﴿

نصیب ف�ه لغیره البتة فما یوجد عند  وال هوالذاتي من حیث 

أراده والخلق من من  كمال مخلوق لله في نما هوإغیر الله 

له  والملك تعالىله  ونما هإنشاء بداع واإلاإل حیث هو �معنى

 للتأثیر لكن لم یبق مه�أةلسبب شيء فقدرة ا خالق �ل تعالى

 لتعلق قدرة الله �السبب محل تتعلق �ه وال �مكن وجود

ث هي فالمفعول من حیث والداع�ة من حی واالرت�اط والمسبب

له�ة ضافة اإلال من حیث اإلإا حق�قة أبد فاعال هو ال �كون 

الغني عن �ل مفعول  ﴾14دُ مَ الصَّ  اللهُ ﴿ �الشرع ال غیر وهو

ل�ه �ل شيء إ�حتاج  حد أحد صمدوا من حیث هو فالفاعل

بد أفعول م والداع�ة واالرت�اط فالكل المسببمن السبب و 

 ز�ه الله عما ال ین�غي لجالله منتن والفصل الثالثاآلبدین 

هم وأفحش النقص الحدوث فالله  صفة الحادثین من حیث

ا ؤً فُ �ُ  هُ لَ  نْ كُ �َ  مْ لَ وَ  دْ ولَ یُ  مْ لَ وَ  دْ لِ یَ  مْ لَ ﴿المحدثات  غني عن سمات

 13     اإلخالص 

 14   اإلخالص 
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ل�س شيء مثل صفته وذاته  ﴾16ءٌ يْ شَ  ىهِ لِ ثْ مِ �َ  َس �ْ لَ ﴿ ﴾15دٌ حَ اَ 

التي نسبها لنفسه  تعالى الوحدة للهنس�ة  ومعنى التوحیدوفعله 

على وفق ما  الذاتي للهالشرعي نس�ة الكمال  فالتقد�س تعالى

من  ح الشرعي هو العلم بتنز�ه �ل نقصوالتسب� نس�ه لنفسه

فالتخل�ة مقدمة في غیر  تعالىولوازمه عن ذات الله  حدوث

 فإنذات الله ود ما �خلي منه �خالف ل�ة لوجحالت الله على

لعدم ما �خلى منه  ﴾17دُ مَ الصَّ  اللهُ ﴿الله  قد�ممقدمة بت ةل�حالت

والصفات المنزه  سماء�األ فالمعبود الذات الموصوف تعالى

 كَ �ِّ رَ  مَ اسْ  حِ �ِّ سَ ﴿ ﴾18ونَ فُ ِص ا �َ مَّ عَ  ةِ زَّ العِ  بِّ رَ  كَ �ِّ رَ  انَ حَ �ْ سُ ﴿

 15            اإلخالص 

 16         

         

    الشورى 

 17   اإلخالص 
18          

       الصافات 
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الز�ادة شرقت �أشراقه �فالقرآن الكر�م صفة الله و  ﴾19ىلَ عْ االَ 

�اطن فمن شرح الله و�اطن ا حق�قة ظاهرا و�اطن في �ل حق�قة

 ا وأوجده على ما علمه زاد لهمنؤ م �حیث علمه �مانلإل صدره

له القرآن ضالال على  ا �ه زادا وما علمه ممكور إ�مان القرآن

فالدلیل  من حیث دلیله الإفال �عرف الله  االستعداد ضالل

 ز�ل عنه حجابأدات فمن اعلى حسب االستعد عل�ه أل�اس

 لهي وهو الذي انفرد �هاإل �ه وهو الكشف والشرح لیل اهتدىالد

الشرعي ران قل�ه وغین عل�ه ومن حجب عن الدلیل  السعداء

 نْ اَ  دَ رِ یُ  نْ مَ وَ ﴿وهام المناف�ة للعلم الشكوك والظنون واأل �غیوم

 إلىالصعود ف لّ � ﴾20امَ نَّ َأا �َ جً رِ ا حَ قً �ِّ َض  هُ رَ دْ َص  لْ عَ جْ �َ  هُ لَّ ِض �ُ 

فذات  ا�ع علیهمكنة والغلف والطواأل عنده وهو الران السماء

 وجه واعت�ار فال مناس�ة وال ر الحقائق من �لمخالفة لسائ الله

19      األعلى 

 20            

         

        األنعام 
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سواه مقبوض  بل �ل ما مشابهة وال مماثلة وال ضد وال ند

 نْ أَ  َض رْ االَ وَ  اِت وَ ـاـمَ السَّ  كُ ِس مْ �ُ  اللهَ  نَّ إِ ﴿�ق�ضة القهر 

كل ذات ما سواه ف ﴾22هِ ینِ مِ �َ بِ  اتٌ �َّ وِ طْ مَ  اتُ وَ ـاـمَ السَّ وَ ﴿ ﴾21والَ زُ تَ 

من �ل وجه  تعالىوعوارضها مخالف لله  وصفاتها ولوازمها

حاطة لما هو وال ال�صائر على اإل األ�صار تدر�ه واعت�ار فال

فقد أعجز  تعالىهو  الإاآلبدین وال �علم ما هو عل�ه  بدعل�ه أ

 من �سمع همترواحهم وحقائق ذات صفاالعقول والعقالء �أ الله

 وال �ك�ف�ة سمعه�ط ب�صره وال و�صر فال �مكن ألحد أن �ح�

 رِ مْ اَ  نَ مِ  وحُ الرُّ  لِ قُ ﴿دراك بها وال �حقائق روحه أبد اآلبدین اإل

 ول�ست الروح طفق من عالم األمر ال من عالم الخلق ﴾23ي�ِّ رَ 

 21           

          فاطر 

 22          

       

  الزمر 

 23 

 اإلسراء 
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 ر�وطفالعقل معقول �الشرع وهو مفعول م متحیزة �العقول

 تعالىعلیها اسم من أسمائه  �األوامر اإلله�ة فكل حق�قة

الحقائق من �ل  خاص �ه وال �مكن تكرر الحقائق وال اتفاق

أو  في أقل األوصاف وجه واعت�ار و�نما �ش�ه �عضها �عضا

ال لكانت ��ماثله في جل الصفات وال �مكن االتفاق أبدا و 

قد واحد على سبیل معتذاتا واحدة وال �جتمع اثنان في  الذوات

و�نما  ﴾24مْ هُ قَ لَ خَ  كَ لِ ذَ لِ وَ ﴿له�ة اإل سماءأنوار األ الذوق لتلون 

�عض ف�عبد  إلىیر�ن �عضهم  تجلى فیهم �االختالف لئال

وا جعل لكل نبي عد له�ة فلذلكوهو س�اسة إ ال�عَض  ال�عُض 

في  من المجرمین فكالم الله صفته فكالمه ال �طمع مخلوق 

ت�عه في المؤسس للطر�قة التجان�ة �كل من مساواته البتة وعلم 

بذاته القیوم �خلقه ن الله وحده ال شر�ك له بل هو القائم أ ذوقه

�صفة رحمانیته و��جاده على �ل حق�قة حق�قة فهو  ي المستو 

 24          

         

        هود 
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واه س مفعول من حیث هو و�ه وجد ما العلي الكبیر على �ل

ل و و�طن �طونه وهو األ و�ه قام نظامه و�ه ظهر ظهوره

تفصیال علما  ات الخلقر خر الظاهر ال�اطن المح�ط بذاآل

وغیره  تعالىإال من الله  رادة وقدرة وحكما فال �طلب الحكمو�

ه الله في قخل من العقول وغیرهم محكوم عل�ه فالعقل نور

درك النفس مراد خطاب خطاب الله فت إلىتوجهه النفس  ال�الغ

ن وجد إرك فقط نور العقل فالعقل مدرك �ه ال مد الله بوساطة

ك�صر بال وجود م�صر وعلم أن سیدنا  ال صار�الخطاب و 

ا وأنه جماعإخلق الله  محمدا صلى الله عل�ه وسلم أفضل

ف�ه الحقائق  ه ذلك وأنه انطوترادة اللإبب في �ل موجود �الس

 الخالئق �افة وهو الخل�فة المطلق له إلىالملك�ة وأنه أرسل 

جماع . وأجمع أهل اإل﴾25ةً رَ هَّ طَ ا مُ فً حُ صُ  ولُ تْ یَ  اللهِ  نَ مِ  ولٌ سُ رَ ﴿

مدادا ونبوة �و وجودا أحد  إلىأنه ال �صل شيء  الشرعي على
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مخلوق لله إال على ید�ه �كل �تب قبله  �ل آخر إلىورسالة 

تنتسخ أبد  امت والدو  رسالته فقط عمت وأمامه فهو الذي

وعلم أو نور أو حكمة  آلبدین البتة فكل من �ان عنده سرا

نقطة الوجود  آخر العطا�ا اإلله�ة قبله و�عده فمنه فقط فهو إلى

والعلماء  قبله و�الؤه قبله األنب�اءمظله فمامه وسیده و �و وممده 

�ل موجود من �عثته  إلى�عده و�الؤه في التبل�غ وهو أرسل 

ق�ام الساعة أمته  إلىالساعة فكل موجود من �عثته  ق�ام إلى

ال إفرقة فكلها في النار خلودا  وس�عین ثالث إلىوهي المتفرقة 

القبلة وأهل القرآن وهم �لهم في  واحدة وهي المجی�ة من أهل

 مْ هُ تْ عَ �َ اتَّ وا وَ نُ آمَ  ینَ الذِّ وَ ﴿ ﴾26اهَ ونَ لُ خُ دْ یَ  نٍ دْ عَ  اتُ نَّ جَ ﴿الجنة 

 نماإو�ق�ة الطوائف  ﴾27مْ هِ تِ ـاـ�َّ رِّ ذُ  مْ هِ ا بِ نَ قْ حَ لْ اَ  انٍ �مَ إِ �ِ  مْ هُ تُ �َ رِّ ذُ 

نبي �عده وال یتصور  م تجب نبیها قطعا وأنه الهي التي ل

 26          
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الله الكر�م لم یرده والذي أراد  فإن�ه ال على یدإ نزول من الله

سیدنا محمد بن  ید الخیر �له على هو عین ما علمه وهو أن

مت�ع للطر�قة  عبد الله صلى الله عل�ه وسلم ونعلم �كل

 ل�ه وسلمالتجان�ة وغیرهم أن أفضل الخلق رسولنا صلى الله ع

قاط�ة �حیث ال �مكن أن  صحابثم األ األنب�اءثم الرسل ثم 

إن الله (في ذرة واحدة من رتبهم العل�ة �النص  �طمع أحد

فضل أصحابي على سائر العالمین ما عدى النبیئین 

من خواص  ثم المالئكة فخواص المالئكة أفضل )ivوالمرسلین

المالئكة ال�شر �عد الصحا�ة وعوام ال�شر أفضل من عوام 

م �الم الله وأن الكال كل تجاني �كل مؤمن أن أفضل وعلم

�حر أكالم الله �الم رسوله النتشائه عن  أفضل الكالم �عد

في مقابلة �الم الله البتة �أن  المعاینة لر�ه فال �الم �كون 

لكل �الم و�المه  أو فوقه أو تحته فالله خالق�كون مساو�ا 

وال  صلى الله عل�ه وسلم البتة نبوة �عد سیدنا محمد الصفته ف

عما بینه في ح�اته صلى الله �أتي وحي �عده بتجدید حكم زائد 

یتخیل في خ�ال موفق أبدا فالعالم یبین ما  وسلم البتة وال عل�ه
18 
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جدیدة  األدلة الشرع�ة والولي ال �أتي �شر�عة بینه وأظهره من

له في ى ما أن یلقإجدید من الشر�عة  �فهم أتينما ��كالمجتهد و 

رب مبلغ (علم ر�ه  في هروعه على حسب صفاء استعداد

 له�ة الإفهام منح ق�ام الساعة فاأل إلى) vأوعى من سامع

تعمل فیها للعقول والعقالء فلم �مت صلى الله عل�ه وسلم حتى 

یتخیل في  الو قط الله �ه فال یتصور منه الكتمان  بین ما �لفه

 كَ �ْ لَ إِ  لَ زِ نْ ا أُ مَ  غْ لِّ بَ  ولُ سُ ا الرَّ هَ یُّ ا أَ �َ ﴿ مةألذهن أحد من هذه ا

یدع أحد أنه  فلما تفرق العلم في أوعیته ولم ﴾28كَ �ِّ رَ  نْ مِ 

 في صحابلتفرق األاجتمع ف�ه ما بلغه صلى الله عل�ه وسلم 

من حبل البالد أظهر العلماء ما أداله صلى الله عل�ه وسلم 

ر رتب ذواق وسائخالق واألوالعمل واأل في العلم االجتهاد

شف عن ودخلها االجتهاد والق�اس �ا الإفما من رت�ة  سالماإل

 هُ مَ لِ عَ لَ ﴿ة فهو علم أهل السن الدلیل مصیب قطعا على مذهب
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االجتهاد  ولم �قل لظنه فال یدخل ﴾29مْ هُ نْ مِ  هُ ونَ طُ �ِ نْ تَ سْ �َ  ینَ الذِّ 

ا علما دلیال شرع�ا وعلم �ل سال مظنونا فإذا دخله �ان ق�اإ

تحد �مق�اس ن علوم القرآن �ثیرة ال أهاد شرع و ن االجتأ مؤمن

لف علم وستة وستین أحرف منه على مائة  فقد اشتمل �ل

�الدلیل الشرعي  يالمهتد ال الموفقإلف علم فال �ح�ط بها أ

فلو �ان  فكار فالدین ثابت �الشرع ال �الفكرالنابذ ش�ه األ

 شرع�ةل القرآن الكر�م فالبدعة ال�الفكر القتنصه المشر�ون قب

صول الشر�عة الغراء للعارفین ال أصل من أما لم �قبله 

ق�سة األو األفكار واألوهام والمحسوسات  للنابذین لها المت�عین

الم الشرع حد مع �وال رأي ألفكري  الفكر�ة فالق�اس شرعي ال

مام إعلى مذهب  يالتجاني سن وعلم �ل موفق أن القطب

األشعري �كل من  مام المتكلمینإ�مة مالك وعلى مذهب األ
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من  ن �ان الولي ال یتقید �مذهب�یوم الدین و  إلىت�عه 

 ل حق ومع �ل ذي حق وهوالمذاهب لدورانه مع �

مام�ه وجب هجره وهو إفكل ما �خالف اعتقاد  االستصواب

دا والصغائر ذات خسة وغیرها قص من الك�ائر األنب�اءعصمة 

ن أر�ان فذاتهم مر��ة م أو غیر قصد قبل النبوة و�عدها

هم صفات الله فإن ر�فة منه�ا البتةالعصمة فال تقبل ذواتهم الش

فلم  رضیین وسمائیین فهم خاصة ر�نا قطعاأكالمالئكة قاط�ة 

ة فال شهوة لهم ال في الر�اسة وال في لذات عقل� ى�خلقوا إال عل

ال �ه إاستعلموا ر�هم في �ل ما ال �علمونه  و�نما غیرها

 ﴾30�مُ كِ الحَ  �مُ لِ العَ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ ا نَ تَ مْ لَّ عَ  امَ  الَّ ا إِ نَ لَ  مَ لْ عِ  الَ  كَ انَ حَ �ْ سُ ﴿

المجتهدین على  نأو  ﴾31كَ لَ  ُس دِّ قَ نُ وَ  كَ دِ مْ حَ �ِ  حُ �ِّ سَ نُ  نُ حْ نَ وَ ﴿
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والرحمات  سننا شرع�ة توسعة لدائرة العلوم صواب �ستن�طون 

 ن ما اختلفتأمم و سیدنا محمد أفضل األ أمةونشهد أن  مةلأل

نهم غیر وأن مذاهب المسلمین على حق ألرحمة ال  مةف�ه األ

خطأ تعلم عند من هو أحقا فمن جهل علم ومن  الإما طلبوا 

التجان�ة سنیون مت�عون متعلمون  منه فأهل هذه الطر�قة أعلم

تائبون مستق�مون متقون  مون عاملون مخلصون مستسلمون معل

معاینون  مطمئنون راضون مرضیون مراقبون مشاهدون 

 سالممقدمة صغرى واإل �مانمحسنون فاإل مؤمنون ن مسلمو 

ذ هذه خأالمعاینة و�ر �ل من فنت�جة  حسانمقدمة �برى واإل

مون مهتدون �السنة متجردون من وهم مستسل الطر�قة

الكشوفات الكون�ة  إلىومن الر�ون  غراض والش�ه العقل�ةاأل

ا الوال�ة و�ن �انوا محالته دعوى قطابها ال یدعون أو�ن �انوا 

ن للعلم تا�عو  أن ینتسبوا لغیر الله بل عابدون  وال �حبون 

وال  الله ط�عا وذوقافصارت لهم � تهراكبون متنه شار�ون حق�ق

عل�ه وسلم في �قظاتهم ومنامهم  �فارقهم رسول الله صلى الله

ه سر الله فإنأ�صارهم وقوة أرواحهم وخالصة أبدانهم  ه نورفإن
22 
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م أكرمهم �ما ال یتمناه غیرهم الظن بر�ه حسنواأفي خلقه فلما 

مام عدل إفالقطب التجاني  للحجاب �سوء الظنون �الله و�ع�اده

من شذ (�الشاذ  شهدت له شهادة التواتر شرقا وغر�ا وال عبرة

 و�فاه الحرمان من �حر التصدیق فمقام الفق�ه )viشذ للنار

التثبت ومقام الفقیر التصدیق فهو عالم شر�ف عارف ش�خ 

فكل من نزل عل�ه طا�عه تخلص �مجرده مما  حال�الهمة وال

ال�اطلة والخ�االت الوهم�ة فهم  ى ابتلي �ه غیرهم من الدعاو 

عنه �ل ذي  بو �كر رضي اللهأالذین رئسهم  32ة�المالمت

 الحقائق أمراءسوق في سوقه و�ل ذي حرفة في حرفته وهم 

بتهم ذا نس�عبود�ة ان�سطوا و ذا نسبتهم للإورؤساء المراتب �الله ف

انق�ضوا فشرط علیهم  الوال�ة وفخر العلم وصنم الدعوى  لعزة

�ة حتى سالموالطرق اإل األول�اءالعلماء �الله و  ش�خهم تعظ�م

ومن تكلم بلسان االعتراض على  ن من طعن في عالم طردناهأ

الیوم �ذا وقصد النقص  قضاةطردناه فكل من �قول  مراءاأل

شتغل �ما � قیر ابن وقتهتبرأنا من معرفته ومن مجالسته فالف

 وردت في الطبعة األولى بدرب غلف بصیغة "المالمتة" 32
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 بوص�ة ي�عن�ه فأول�اء الله معظمون محترمون عند �ل تجان

ئه وأمرائه معظمون عندهم و�ال إلىمن خل�فة  مراءش�خهم واأل

مرهم ما لم �كن أتوقیر واحترام وفي عین امتثال  في عین

 دْ قَ لَ ﴿بها فلله الحمد فالفقهاء دائما �موسى  �أمرون معص�ة وال 

رحم الله أخي موسى ( �الخضر األول�اءو  ﴾33ارً كُ ا نُ ئً یْ شَ  تَ ئْ جِ 

ینكر عن  ذعن الفق�ه و�تبرك وال تجد صوف�اثم ی )viiلو صبر

 )دعني �ا رسول الله أضرب عنقه(العلماء و�نما وجد العكس 

حملته الحدة اإلسالم�ة رضي الله  viiiالحجوي كوز�ر المعارف 

العارف  فعذره العرفان�ةانحجب عن الحقائق  عنه �غیره ممن

 الحجوي  فإن )ixیدر�ك لعل الله اطلع على أهل بدر ما(بـ

انتخاب  المسكین رضي الله عنه فني ف�ما هو �صدده من

 ن متهاون مرها على صدق و�نما تنقل مأالجرائد التي لم ینبن 

ئمة الدین و�ؤ�د أع�ادة ر�ه وهجر القرآن والحدیث ونبذ �أوقات 

لك استبدلت  ور مال الغیالجرائد ف�ا أیها الرجل الكام ئمةأ
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م�طلین راج�ف الأ�الكتاب والسنة وت�عت  االجتهاد �العمل

الذین عكفوا على ما علمت من  المائلین عن سنن االعتدال

جعلت من ال یتقي  هواء مضلة وزي مخالف وط�ع مخالفأ 

سید  مام نصبت للحق في حضرةإنت أو  يأدلة على من یتق

 بن السلطان الكامل المكمل لسلطانمام العلو�ین ا�السالطین و 

سیدنا خالفة المحمد�ة الذي اجتمعت ف�ه النسخة النبو�ة وال

عزه �عین حراسته وحفظه أ أیده الله بنصره و  محمد ناوموال 

د ن لك أن تعرف مراألم �أوال�ا  علكوأعلى �ه الدین وأهله ج

خذ عنه القرون أ سلطانك فك�ف تستصغر ش�خا عظ�ما

انتسب  تجاني و�ل من ناأ[وهو قال  موالنا سل�مانورئ�سهم 

ن علماء أوقد تقدمتك العلماء ومعلوم  يأفال تستحی ]تجاني ليّ إ

رضى أال أمنك و  أعلم موالنا سل�مانن أمنك و  أعلم عصره

الملك السید محمد بن رب الملوك و ن �فتك �كأتخاف 

ن یتعرض لما أ �التهإالذي ال یرتضي لمن �ان � یوسف

 الله قبل إلىن تتوب أیها النبیل أ�ك تعرضت إل�ه ف�جب عل

نت رئ�س المعارف أنفوذ الوعید ف�من �اء �حلة الخذالن و 
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ول صلى الله عل�ه وسلم امتأل ق�ة الرس المغر��ة والمغرب

شراف طهار األوالملوك األ دارسة والعلو�ینأشراف من �األ

داهم الله فمن عا ول�اءأ ين تعادأحسن منك أیها الرئ�س �أف

 الله واترك الجرائد والمجالت إلىفتب  تعالىى الله فقد عاد

الحق وال  إلىیهم دلناشر�ن للبهتان فالله الكر�م یهوالش�ان ا

فال تغتر بر�ك ) ضع�فة أمة(المرحومة  مةاأل تشوش على

خذه الله وال محالة فعقیدة أ األول�اءعادى من  فإنظ�م الع

ه إال ال إل أن ه صح�حة ثابتة �القرآن فنشهدأصحا�التجاني و 

وهو  له له الملك وله الحمد �حي و�میتالله وحده ال شر�ك 

 نأن سیدنا محمدا عبده ورسوله و أعلى �ل شيء قدیر ونشهد 

 نَ مَ اَ  كلٌّ ﴿ ئكةحق والمال األنب�اءن أجم�ع ما أتى �ه حق و 

ىهِ لِ سُ رُ وَ  ىهِ �ِ تُ �ُ وَ  ىهِ تِ كَ ئِ آلمَ وَ  اللهِ �ِ 
فك�ف والیوم اآلخر  ﴾34

بدین الله علما وعمال وأد�ا  ة عظ�مة قائمینتطعن في طائف
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تقان إوشروطها وفي  تقان الصالةإو�خالصا فال تجد مثلهم في 

المحافظة على  ید وفصوله وقد اشترط علیهم ش�خهمالتوح

 ذانواألالصالة  ىجرة علاألأخذ وترك  �اإلتقانالجماعة 

�ع الحقائق الشرع�ة فال والخطط الدین�ة ل�خلصوا من ر�قة ب

رهما في زواو�ه تطهیرا لهم فك�ف �مكن لك د خذأ� جد منت

 عَ شَ خْ تَ  نْ أَ وا نُ آمَ  ینَ ذِ لَّ لِ  انِ �َ  مْ لَ أَ ﴿منك  انصدرصدور ما 

غائب حینه عن مقام  نكأفال شك  ﴾35اللهِ  رِ �ْ ذِ لِ  مْ هُ و�ُ لُ قُ 

البالء  لهي جاه الله �ا أخانا في الله فتب قبل حلولالتوفیق اإل

 لم نحب لك الخیر واترك أهل القرى اك عفإنفي دینك ودن�اك 

ما هو عین الحق فالطر�قة  إلىرشدهم أال ف�وما هم عل�ه و 

ه ال شك فإنالله من جواب صر�ح  إلىوتب  التجان�ة خیر �لها

 فإن�عدم االشتغال �ما �عن�ك  نه جواب صر�ح مصرح ضمناأ

تع�ش بها  مخزان�ة نما نص�ك لخدمة حرفةإالمخزن الشر�ف 
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ولي و�یل فال ك على التجر�ح والتفسیق والتكفیرؤمنومنها ولم ی

صالح واإل �یل معزول عن غیر السداد والصالحن والو ز المخ

 هو وال من أي أناسمن الذي لم تدر ر��شطي براه�م إلت�عا 

الذین لعنوا على  اإلسرائیل�ة مةاألهو وقد أكرى إبراه�م من 

لله ا ىع�سى بن مر�م وعن لسان رسولنا صلو  لسان داوود

قتل روح الله و�لمة الله ع�سى بن  على واوتمالؤ عل�ه وسلم 

ل�ه إالله منهم ورفعه  ر�م عل�ه صالة الله وسالمه فسلمهم

 ءٍ يبِ نَّ  نْ مِ  نْ یِّ َأ�َ وَ ﴿ ﴾36مْ هُ لَ  هَ �ِّ شُ  نْ كِ لَ وَ  وهُ بُ لَ ا َص مَ وَ  وهُ لُ تَ ا قَ مَ وَ ﴿

على أیدیهم وجعلوا دینهم مبن�ا على �غض داوود  ﴾37لَ تِ قُ 

 األنب�اءضروا �أف�ا عج�ا لمن استخدموه وقد  مان وع�سىوسل�
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إلى كغیره من ش�ان فالنفس تمیل  إبراه�ممن أوقتلوهم فك�ف �

براه�م �ش�ان و  إلىالیهود  حسنت تجارألیها وقد إحسن أمن 

د فال �فلح من الفسا رضیرهم ممن �فسد الدین و�ر�د في األكغ

ض غ� على يمبن دینهم في �نائسهم فإن اتخذ الیهود نق�اء

 ةً اوَ دَ عَ  اسِ النَّ  دَّ شَ أَ  نَّ دَ جِ تَ لَ ﴿قاط�ة  األنب�اءو جبرائیل وعزرائیل 

لم تعلم �ا أیها الوز�ر أ ﴾38واكُ رَ شْ أَ  ینَ الذِّ وَ  ودَ هُ وا الیَ نُ آمَ  ینَ ذِ لَّ لِ 

ن الش�ان الذین قاموا لنشر صحفك ال�اطلة أالمغر��ة  للمعارف

ن أ لك أنيفال �أالعجل ر�ا واتخذوا  األنب�اء ارتضعوا ممن قتلوا

الش�ان الحالقین لحاهم �ما حلقوا الح�اء  تنیب وتترك اللعب مع

 xالدسوقي مةل�ف �العالآالت عن وجوههم فالذي �جب عل�ك

من الجرائد فتالله  ن تترك الترهاتأو  xiالسیوطيو الصعیديو

هي  نماإفساد عقول الناس فالجرائد إال إالعظ�م ما في الجرائد 
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ر�ان دولته لس�اسة الملك فتالله أهل أ فقط ل�خبر بها للمخزن 

تقدما قوله في  صح علم منأالبهتان �ما �ان  نها لمنإ

أفضل من ن صالة الفاتح أالمنتسبون  يتلخ�ص السؤال یدع

فك وزور و�ذب و�هتان إمن  له تالوة القرآن ستة آالف مرة ف�ا

 مْ تُ نْ كُ  نْ اِ ا دً بَ أَ  ىهِ لِ ثْ مِ وا لِ ودُ عُ تَ  نْ أَ  اللهَ  مُ كُ ظُ عِ �َ ﴿عظ�م 

ن أفك�ف �خطر في قلب متدین بدین الحق  ﴾39ینَ نِ مِ و مُ 

ذ بوجه الفاتح وغیرها على القرآن العظ�م فنعو  �فضل صالة

 ى�ه �جهالته جلة الطر�قة الفضل الله العظ�م مما جناه وسب

كل صالة عل�ه صلى  ئقةفصالة الفاتح ��ف�ة من الصلوات الفا

سمائه صلى الله عل�ه وسلم أالها على الله عل�ه وسلم الشتم

والثالث عشر وحقائقه الثالثة ورت�ه الس�ع والثمان�ة والثالثة 

ید جبر�ل عل�ه السالم  ىفالقرآن حكم شرعي نزل عل ر�عواأل

وهو حكم عام قصد �ه العموم نزل للسلوك  تعالىذن من الله إ�

 xiiالقطب ال�كري الفاتح تلقاها  وصالة تعالىوهو صفة الرب 
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نها منزلة عل�ه أ عوان النبي صلى الله عل�ه وسلم وظنأ من 

ر�ه  صلى الله عل�ه وسلم من حضرة ذات وهي تلقاها الرسول

رسلها له لما صدق طل�ه ل�صلي بها أدرجت في ماهیته و أو 

 إلىوقد علم أنه ال �صل صلى الله عل�ه وسلم  على الرسول

يء ل�ست وهي شالله عل�ه وسلم  ال على یده صلىإحد شيء أ

وال من قبیل الحدیث  جبرائیله بواسطة فإن من قبیل القرآن

ه فإن يالقدس وال من قبیل الحدیث لیم�كائه على ید فإنالمطلق 

تشترط  هفإنسرافیل عل�ه السالم ول�ست حكما شرع�ا إید  ىعل

في الحكم الوساطة فما تلقاه صلى الله عل�ه وسلم بال واسطة 

سرار من ى روا�ة بل یتلقاه األال یتوقف علنما �سمى سرا إ

لة سرار ول�ست في مقابمن أهل األ سرارسرار وأهل األاأل

فضل�ة �ة له أو فائقة فاألمساو  القرآن حتى �قال أنها دونه أو

الع�ارة فالقرآن الكر�م  ائقة ف�عوذ �ل مسلم �الله من هذههي الف

ا هَ یُّ أَ ا �َ ﴿العمل �ه  ة وللعمل �ما أمر �ه وروح النزولنزل للتالو 

 فالصالة عل�ه �امتثال القرآن ﴾40هِ �ْ لَ وا عَ لُّ وا َص نُ آمَ  ینَ الذِّ 
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 ﴾41والُّ َص ﴿ـما أمر �ه القرآن العظ�م فول�ست خارجة عنه بل م

لتكر�م وقوله صلى التعظ�م والتشر�ف وا نواعأجم�ع  م �شملاع

نما أمرهم �أنه ال �عرف قدره إال الله إ )xiiiقولوا( الله عل�ه وسلم

داء أساحل العجز عن  إلىوالقوة  التبري من الحول ىإلفأرشد 

ما رأیتم منه إال ( )ما عرفني غیر ر�ي(ما �جب له على أمته 

 قال وال ابن أبي قحافةعمر قال س �في حق أو  )خ�اله

الله �أن  إلىالرجوع  إلىرشد أف )وال ابن أبي قحافة( xivس�أو 

دنا ت سینأفعلمت عجزنا عن الصالة عل�ه  نكإنقول اللهم 

عنا حقوقه  دأعندك و أهله  فنب عنا في الصالة عل�ه �ما هو

األلفاظ  رحص ت خالقنا القادر على مكافأته ول�س قصدنفأ

 سراءفصالة الفاتح تلقاها الرسول صلى الله عل�ه وسلم لیلة اإل

سرار ذاته وحقائقه التي اشتملت أمن غیر واسطة من جملة 

�ه صلى الله عل�ه وسلم ولم مة �العلوم الثالثة ف�كر ذاته ال عل�ه

     األحزاب 
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�ه  يهي سر �صلها ل�ست حكما و�نما فإن �كلف بتبل�غها للعام

مر أاشتملت عل�ه ذاته ما كل  طائفة عینت في علم الله ول�س

على وجه  ال خذت على وجه اللقاء والتلقيأبتبل�غه فهذه 

ه فإن مر والنهي مسدود على �ل أحدلقاء والنزول ف�اب األاإل

الفاتح �ما یتلقاه  نهي �قي �عد موت الرسول فصالةال أمر وال 

أو أول�اء التصر�ف ید مالئكة التصر�ف  ىإنما هو عل األول�اء

د أ�ا حالله عل�ه وسلم فال �مكن أل ىصل النبي الذین هم أیدي

نه لم یرده وما إال على ید خل�فته أل كان أن یتلقى من الله شیئا

صلى  هبوساطة ذات كنلهام من الله صح لإظنه الظانون أنه 

 xvال�ان قضیبو ي ر ال�كـهل الفتح �أ نما قال �الله عل�ه وسلم و 

ما �بنى األمیر المدینة إنزل علینا أوغیرهم  xviبن مخلد ي�قو

ون في نافنهم ق�قة ألفهو فاعل في الح ﴾42ءٍ يْ شَ  لَّ �ُ  قَ طَ نْ أَ ﴿

نما هو إالبناء عادة وسب�ا  الحق�قة ال غیر مع العلم قطعا �أن
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ضاف�ا شرع�ا هو العبد ال غیر وقد إمیر والناطق فعال من األ

علم أنه صلى الله عل�ه وسلم هو السبب في �ل موجود 

سبب فیها استن�طت من الفاتح �غیرها موجودة وهو ال فصالة

بها �ل من عل�ه  ينه �صلأ�كل ��ف�ة علم الله  القرآن صلوا

كة والمالئ األنب�اءسعید من  منؤ سبق في علم الله أنه م

جزاء السفل�ات أو  جزاء العلو�اتأهو�ة و حجار والرمال واألواأل

بها  فما من لسان من حیث هو إال وله ��ف�ة خاصة �ه �صلي

على وجه استعداده فصالة موسى معلومة وصالة �ل نبي 

ال وله إم غال�ا وصالة �ل عالم معلومة فما من عال معلومة

في  ول�اءاألالتصدیق �كرامات  �صلي بها وقد علمصالة 

نكار الكرامات إوسبب  نكر القرآنأنكرها أالقرآن العظ�م فمن 

التأثیر أن  مام الحرمین فيإوالمعجزات التصمم على مذهب 

 الرت�اط عقلي فأخذ من �المه عقليعند وجود السبب عادي وا

أنه ال �مكن وجود سبب بال مسبب وال مسبب بال وجود سبب 

أ�طله عدم وهو �اطل  تدل عقال على النت�جة المقدماتك

وجود آدم بال أب وأم النار وهي سبب و  براه�م في وسطإحراقه إ
34 

 



35 
 

نب�اء فلو �ان أب و�خرق عوائد لأل بال م وع�سىأوحواء بال 

الحق في هذه النازلة  عقل�ا ما انخرقت عادة واحدة والمذهب

تتخلف  أن االرت�اط عادي فقط فالعادة قد ي شعر مذهب األ

أهل الله النبي صلى الله عل�ه وسلم  ةمالقاومن الكرامات 

شيء والولي  يفالنبح�اء عند ر�هم یرزقون أهم فإنومناما  �قظة

 ءٍ يْ شَ  لِّ ى �ُ لَ عَ  اللهُ  انَ �َ وَ ﴿بینهما شيء  شيء واالجتماع

فالقطب التجاني عدل قطعا �التواتر من أهل عصره  ﴾43ارً دِ تَ قْ مُ 

ة العلماء جل خذون عنه منلینا والمؤلفون في طر�قته واآلإ

السید العر�ي بن و xviiiالكنسوسيو xviiالر�احيـشهداء له �

السید الحاج الحسین و xxمحمد الحافظوالسید  xixالسائح

 العر�ي العلميوالسید  xxiiجنون  محمدوالسید الحاج  xxiال�فرني

والسید  xxivسل�مان والسید المولى xxiiiالطیب السف�انيوالسید 
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 44دحمحمد بن مموالسید  xxviعبیدةوالسید  xxvيعمر الفوت

ن ما ال نها�ة له في علمنا م إلىصاحب الج�ش  xxviiالصغیر

علمت أیها النحر�ر الوز�ر  ذاإالمؤلفین الحافظین لدین الله ف

المالین على  ن جماعة ال تحدهاأف المغر��ة أنه عدل و للمعار 

عبد  والمولى ن ش�خنا جنون أمواتا وعلمت أح�اء و أوجه الدن�ا 

عبد المالك ي والمولى حمد العلو أوالمولى  ي سالم العلو ال

م وأنهم أقدم آخر أش�اخك وعلمت أنك حسناته إلى xxviiiالضر�ر

من عجاجهم علمت قطعا �أن القطب  منك وأنك إنما ن�غت

الله عل�ه وسلم مناما  رسول الله صلى أىخبر �أنه ر أالتجاني 

حا�ة الص طر�قة إلىو�قظة وجرده مما �ان عل�ه أوال ورده 

 ال �التقدمإه في ح�اته من غیر فرق أصحا�ور�اه بیده �ما ر�ى 

ملنا مع عمل الصحا�ة مثل ع[والتفضیل وهو الذي قد قال 

نه أهم منه عقله واعتقاده و افف xxix]ةمع سیر القطا كدبیب النمل

أنھ أحمد الصغیر صاحب الجیش  في الطبعة األولى بدرب غلف ذكر 44
بن  الصغیر محمدھو سیدي  الجیش الكفیل بأخذ الثأرولكن صاحب 

  الشنقیطي. (أنظر التراجم في آخر ھذ الكتاب) محمد الصغیر بن انبوجة

                                                             



منة لمخلوق  ال[البتة وقال له  مقام الصحا�ة دأح يال یدع

نا ش�خك ومر��ك أمن المشائخ عل�ك  حدمنة أل عل�ك ال

 مقامك الذي وعدت إلىهذه الطر�قة حتى تصل  و�افلك الزم

الثان�ة وتخلق حوال الطر�قة أفتجرد من  xxx]�ه في علم ر�ك

وغ علم نبالتي سلكها الصحا�ة قبل  �أحوال الطر�قة األولى

تهذیب النفوس �العالجات الناشئة  الكالم وعلم الر�اضة وعلم

ا ه وتجردو أصحا�فجرد  مخالفات النفوس �التقشف والتزهد من

فتخلقوا �أحوال  مما �انوا عل�ه من طلب الوال�ات والكشوفات

 سرار العبود�ةأام تمالعبود�ة وجلسوا على منصتها وشر�وا 

ات الكون راضین �ما ر عن ذ حتى ال �طمعوا في نیل الس�ادة

ل�ه من النبي صلى الله إمن ثدي ش�خهم الذي سرى  ارتضعوه

لله وال سبب صاحون في مقام حب ا ون نافعل�ه وسلم وهم 

 تعالىال حب ذاته إالنوافل  نواع الطاعات منأ إلى�حر�هم 

النها�ة ال أنهم  إلىنه وصل فعال مقامهم حتى ال �عرف أل

 �جعلون نفوسهم في مقام المفاخرة مع غیرهم تالله ما قصدوا

نفسه  رأىاالستعالء على ذرة واحدة من حقائق ملك الله فمن 
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منزلة فرعون فقد  كابرل عند األمنافع لخلق الله نز  ف�هقامت 

ومن  ﴾45ءٌ يْ شَ  رِ مْ االَ  نَ مِ  كَ لَ  َس �ْ لَ ﴿ـالفاسدة ب قطعت تلك المدة

حقائق مفاعیل الله فقد  ادعى شفوف رتبته على ذرة من

 نْ مِ ﴿ ﴾46ینٍ هِ مَ  ءٍ آمَّ ﴿نه خلق من أاستكبر وتجبر فلینظر 

وال یتعزز  ﴾47ِب ئِ آرَ التَ وَ  ِب لْ الصُّ  نِ یْ بَ  منْ مِ  جُ رُ خْ �َ  قٍ افِ دَ  ءٍ آمَ 

ذي هو السبب في نما قلنا عال مقامهم ال�إال �أصله و  نساناإل

سمائه أوهو مح�ة ذات الله وصفاته و  حر�اتهم وسكناتهم

هل في ملكه والتسل�م أل فعاله مع الرضى �ما یر�ده اللهأو 

�كثر من الصالة  والأمملكته و�ان الش�خ القطب التجاني 

فضلها فلما  في األول�اءذ�ر  �ك�ف�ة ظهر له فضلها لكثرة ما

 وسلم وهو ولده حسا ومعنى وأرضعه الله عل�ه ىاحتضنه صل

خالفته أمره �الرجوع  إلىدب وأرقاه من ثدي المجد والعلم واأل
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 الفاتح لما ذ�ر له فیها صلى الله عل�ه وسلم من صالة إلى

 xxxiصاحب الجواهرما ذ�ره  الفضائل فسأله عن فضلها فبین له

جمعا لهمته  دقه �ل األصحاب وتلقوه �القبولوص xxxiiالجامعو

ه على التعلق �أذ�اله صلى الله عل�ه وسلم أصحا�ولهمة 

ه مما ال أصحا�ما ضمنه مما علم في �ت�ه و�تب  وضمن له

ینكره إال محروم جاهل فالفضل �التوق�ف وهذا توق�ف منه 

الله عل�ه وسلم  عل�ه وسلم مما أدرج في ذاته صلىصلى الله 

في  فضل �ما وردصول الأفكل ما ذ�ره فیها داخل تحت و�ینه 

ه مأمور �ه من فإنذ�ار ه إال الله وفي غیرها من األفضل ال إل

عمال �التقد�س والتسب�ح �أسمائه فلو مر �األأ الله فالقرآن

ن المسم�ات مظاهر أالهمام  یها النحر�ر البر�ةأعلمت 

الرب  إلىوهو  الرحمان االسم إلىراجعة  سماءوأن األ سماءاأل

ن الكون �له من حیث هو إنما هو مظهر أالله و  إلىوهو 

نسان ن اإلأاالسم الله وأن العرش مظهر االسم الرحمان و 

السم الله الله عل�ه وسلم �خلفائه مظهر وعرش ا الكامل صلى

ظاهرها و�اطنها و�اطن �اطنها من  فالحقائق الملك�ة �لها
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تجلى فیها  ة كنوا  ة تعقالالحق�قة المحمد�ة فالحق�قة المحمد�

من النخیل  الكامن فتكون شیئا فشیئا فتكون  لخین�الاالسم الله 

 آخر النخیل في علم ر�نا و�صورة إلىنواة ومن النوى نخیل 

رادها الله أآخر صورة  إلىآدم أدمجت ف�ه الصور من بن�ه 

ه�ة إلضاءة حكمة شمس خلق الله منها اإل ضاءةإمنه و�

 حب العالمفإذا علمته أیها الوامق األ ك�ةوس�اس�ة ملك�ة ومل

كفاها على االسم الله ف الكامل رأیت صالة الفاتح اشتملت

واندرجت ف�ه  له�ة في اللهفضال حیث اندرجت العلوم اإل

 األكبرعظم الكبیر على االسم األ لسنة �لها واشتملتاأل

اشتمال الحلیب على الز�دة واشتمال العالم على سید الوسائل 

على القطب والفرد  نسانوسلم واشتمال اإل الله عل�هصلى 

ید�م الله ووفقكم آمین فمن أمثلكم  علماشتماال �عرفه األ والنبي

له�ة �لها فالعلوم اإل تهقسرار الله في خل�أراده فل�طل�ه من أ

 مراتب أسماء يعنأ وهي بتمامها  سماءإنما نأخذها من األ

في االسم الله وز�دت  الحق الجمال�ة والجالل�ة منطو�ة �الله

ل�ك �مراتب إتوسلت اندراجها ف�ه فكأنك قلت  الم�م لتدل على
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ن �ل اسم تسمیت �ه م أعلموما لم  سمائك �لها ما علمتأ

 الحقائق الملك�ة �لها في أزلك وأبدك أن تصلي لنا على سید

 رُ خِ االَ وَ  لُ وَّ االَ  وَ هُ ﴿العظمة فاالسم الله ولذا جمع بنون 

ل الله فهو الموجد فالكون �له نور فع ﴾48نُ اطِ ال�َ وَ  رُ اهِ الظَّ وَ 

ن الرحمان یوجد فقط والرح�م �ختص مو �مد  والمعدم فالرب

ونتائجه واشتملت على �ونه  �مان�اإل من سعیدؤ علمه أنه م

نور  إلىعدام من �طون اإل مدا و�ونه فاتحا للحقائق الملك�ةمح

صور الشمس وال شراق من�جاد سب�ا �ظهور اإلظهور اإل

ما خلقت  نه السبب في �ل موجود لوالكاآلدم�ة من آدم أل

 له�ةإفالك لوال وجود الشجرة ما ظهر ظلها سب�ا وحكمة األ

ولم ینزل قبله  ورت�ة ر�ان�ة ومن بر�ة فاتحیته نزل لنا القرآن

جود فال یوجد الله خاتما للنبوة والرسالة والوال�ة والو  وعلى �ونه

ث جابر ه لم یرد �حدیفإنحمد�ة الم تهحق�ق شیئا زائدا عن

ا �َ نْ الدُّ  جِ رَ خْ تُ  مْ لَ  هُ الَ وْ لَ منزلة المتواتر  حادیث حتى نزلالمؤ�د �األ
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ود حب األیها األأ ش�اخكأوهو مجمع عل�ه عند  49مِ دَ العَ  نَ مِ 

القرآن  الوز�ر الجلیل النبیل وعلى �ونه ناصرا لدین الله �أنوار

ق�ام الساعة فالكبیر �عظم  إلى و�المؤمنین هبنصر  اللهیده أوقد 

ه الذین هم أصحا�عند المولى على حسب رت�ه ورتب  هأمر 

حضرة الله  إلىوعلى �ونه هاد�ا  جم�ع أت�اعه لغة ال عرفا

عند ر�ه وعظ�م المقدار  رآن العظ�م وعلى �ونه عظ�م القدرالق

اندرج ف�ه القرآن  ین �ه وقد علمت أن لفظ الله قرآنعند العارف

علمنا  ومع هذا �لهسمائه ف�ه أ�اندراج  تعالىسمه نه اكله أل

شرع�ا و�نما هي ��ف�ة  وعلمناك أن صالة الفاتح ل�ست حكما

الصلوات ارتضاها صلى الله عل�ه وسلم لنفسه لما  من

ن أالش�خ خاصة  مرا أومرات�ه و�ه سمائهأاشتملت عل�ه من 

ا عل�ه وسلم لمن آمن به سرار ذاته صلى اللهأیلقنها سرا من 

قصر الهمة  عل�ه وسلم منوأحبها وقبل شروطه صلى الله 

 و�نما �حب أن دحأعلى القطب التجاني فقط ولم �كلف بها 

 من میمیة اإلمام شرف الدین محمد البوصیري المسماة البردة وأصل البیت: 49
 الدنیا من العدم وكیف تدعو إلى الدنیا ضرورةُ من *** لواله لم تُخَرج
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�سمعها ممن صفت محبته صلى الله عل�ه وسلم في ذوات 

فمن لم خاصة وعلى هیئات ون�ات خاصة  خاصة ونغمات

ن تالها تالها بال ن�ة خاصة �و  �كن من أهلها لم تطلب منه

�له �الم الله والكالم  ه�معزل عن سرها فالخلق خلق اللفهو 

مما ارتضعه  �جاد فنظم صالة الفاتح فاض�اعت�ار الخلق واإل

 سرارها سر من األفإنفال تقاس على شيء الله بال واسطة من 

 براه�مإنجیال �ما ذ�ره وتفوه �ه إحكام ول�ست حكم من األ ال

�قوم في مقام أن  ياستخدمه الش�طان والیهود فرض الذي

 عالما �الش�ان الجزائر�ة براه�مإالیهود فلو �ان  بل�س وأح�ارإ

 ونَ الُ كَّ أَ ﴿من سحت الیهود  كل مما أكلواما رضوا �األ

ونحن لنا  قصد التشو�ش فنعوذ �الله من شرهم� ﴾50تِ حْ لسُّ لِ 

 افظا لنظام المغرب أیده الله فالسلطان عظ�م القدر والمقدار ح
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�الته إیتر�ك أیها الرئ�س تطعن في  أظنه رضي الله عنه

 فإنل�ك سهامه إفتب قبل توتیر السلطان  لبهتان�شقاشق ا

الظالم عن المظلوم وال ظلم أعظم من  السلطان هو الذي �كف

وآمنوا بر�هم ونبیهم وعاهدوا  تكفیر لطائفة نصروا السلطانال

ر�هم فال  في طاعة له على أن تكون حر�اتهم وسكناتهمال

العال�ة  نهم تر�وا على أیدي أهل الرتباسهم البتة ألتض�ع أنف

ن �غفل عن الله نفسا أفال �جوزون لمن أخذ هذه الطر�قة 

ن ییئسوا من رحمة الله أفضال أن �عصوا ر�هم فضال  واحدا

ب مما تن لم تإنك إف�الله  تعالىمكر الله  منوا منأن �أفضال 

 ألعلىا جنیت عند الحاكم فكته وجنیته حتى تدفع في ماأ

 فإنو�هتان وفر�ة  زور�ذب ومحض  )ولم �علمها لغیره قوله(

ولم  ي ال�كر  تح ظهرت قبل مؤسس الطر�قة على یدصالة الفا

 مرني صلى الله عل�ه وسلم �الرجوععلي و�نما قال أنزلت أ�قل 

مختصر ها الحاج محمد جنون صالة الفاتح وقد ذ�ر  إلى

ة �ما في ألف صالمختصره �أنها تعدل ستمائة  في xxxiiiيالرهون

من ذ�رها مرة واحدة ودخل [ ي فقال ال�كر  xxxivوردة الجیوب
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نبو�ة أن من  ن له ضمانةأ�عني  ]النار فل�أخذ من أعمالي

 ذ�رها مح�ة في النبي صلى الله عل�ه وسلم نجاه الله من النار

من صلى على النبي صلى الله عل�ه  فإنال غرا�ة في ذلك ف

شرا فلو قیل للعاقل ما األحب الله عل�ه ع صلى وسلم �غیرها

الخالئق أجمعین مائة ألف مرة  إل�ك هل أن �عط�ك الله ثواب

ة ر صالة الله عل�ه م و أن �صلي عل�ك مرة واحدة الختارأ

و�خلق  فك�ف �عشر فك�ف �عشر مضرو�ة في ستمائة ألف

 ذ�ر في الحدیث الكر�م مائر على وصف فیها ستمائة ألف طا

على ید  ي لى الله عل�ه وسلم لل�كر ل الله صوقد علمها رسو 

ه صلى الله عل�ه وسلم هو الخل�فة المطلق فإنالتصر�ف  أعوان

التصر�ف نوا�ه �ما �ان الذي عنده علم من  والمالئكة وأول�اء

ت�ان �عرش والسالم في اإل الكتاب یدا لسل�مان عل�ه الصالة

ت�ان الشخص الضع�ف �العرش �بلق�س أسرع من طرفة عین و 

ال�اطني  مع �قائه في موضعه أدل دلیل على التصر�ف العظ�م

حق  فسه و�ذلك قتل الغالم فيفل�عذر الجاهل �القرآن ن

یره یوشع  مال هو وموسى ولإنما هو تصر�ف فلم یره إ الخضر
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ر�ة ما أهل القفلو رأوه الجتمعوا عل�ه وقتلوه ف هل القر�ةأ  و�ذا

اجر و وقع التش�موت �ملك الموت فل رأوا إال الغالم میتا �ما

�فرق بین الصدق  ن هذا لمألوصلنا على ید الله ونب�ه فك

من  ) نعم ما قاله حتى سمعهاألول�اءفضل أقوله والكذب (

نا فقد أوأما [قال  يالنبي صلى الله عل�ه وسلم وهو عدل رض

كتوم فقلت ما نت القطب المأصلى الله عل�ه وسلم  قال لي

 ولله عل�ه وسلم هقال له صلى ا معنى القطب المكتوم

لعلمه وشرفه  وهو حجة ]األول�اءو  األنب�اءالواسطة بین 

وورعه ومحبته لرسوله صلى الله عل�ه وسلم فلم �سمع في 

آل البیت [د قال النبي صلى الله عل�ه وسلم مثله ولق مح�ة

لنبي صلى الله عل�ه سمع ا[وقال  ]بدر �سلك بهم مسلك آل

�عذب الله واحدا من  الأة سراء من الله ضمانوسلم لیلة اإل

أفضل من  الشر�ف الذي ل�س �قطب[وقال  ]النارآل بیته �

 ي سو ال أ[نس أمام مالك بن قال اإل ]القطب الغیر الشر�ف

صنت فرجها ففطم حأفاطمة ( .]ا�ضعة رسول الله �أحد أبد

عالم عامل  يفهو شر�ف حسن )xxxvمن النار الله أوالدها
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ن إخصال الفضل ثم ف�ه  مخلص ولي قطب خاتم اجتمعت

ال تفضلوني (حق�قة �حق�قة من جنسها ممنوع شرعا  مقابلة

 أنا(نسها وارد شرعا جومقابلة حق�قة � )xxxviىعلى یونس بن متّ 

جماعا من �ل وجه إفلذلك ال تجد  )xxxviiسید ولد آدم وال فخر

حق�قة لعدم النص ومقابلة حق�قة  في تفضیل حق�قة على

أفضل من الحجر  �ز�د�حق�قة من غیر جنسها ممنوع ط�عا 

ولذلك  ومنه تفضیل جنس الملك على جنس ال�شر �العكس

ى لَ عَ  مْ هُ َض عْ ا �َ نَ لْ ضَّ فَ ﴿حوط الوقف والتفضیل وارد قالوا األ

وقد قال موالنا عبد ذور ف�ه وال مح ىفقوله مرض ﴾51ضٍ عْ �َ 

شارة إ ]تعالىهذه على رق�ة �ل ولي لله  يقدم[القادر قبله 

رض خل�فة �التنكیر األ لله إنا جعلنا فيا ينه خل�فة نبأ إلى

ولى أعلى نفسه  ق�ام الساعة فشهادة الرجل إلىل�عم الخلفاء 

 مره صلى الله عل�ه وسلمأظهر ما أمن شهادة الغیر له و�نما 
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سید ولد آدم وال  أنا( ﴾52ثْ دِّ حَ فَ  كَ �ِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ مَّ أَ وَ ﴿هاره إظ�

وما حمله  ﴾53�مٌ لِ عَ  �ظٌ فِ ي حَ نِّ إِ ﴿مته أل تعل�ما وجو�ا )xxxviiiفخر

) xxxixرب مبلغ أوعى من سامعسوء الظن �الرجال ( الإعل�ه 

أن یدخر ما غاب  له�ة فال �ستغربإذا �انت العلوم منحا �و 

یدع رت�ة  من المتقدمین لمن تأخر فكل من لمفهمه عن �ثیر 

 فإن التفضیلالنبوة والصح�ة فقد ادعى جائزا فال یتعرض له 

فما یتلقاه الخاصة من الخاصة أو من  إنما �كون �أمر الله

 اه عل�ه وسلم جائز إن لم �خالف نصالل حضرة الرسول صلى

�طن في فهو تبیین لما أ ال�جل�ا أو أصال من أصول الشرع و 

قاله وله نظیر  ) نعمقوله بال حساب وال عقابیر (القرآن ال غ

بید  لف �ل واحد �أخذأس�عمائة لفا أو أس�عون وهم (

س�عة ( ،)xlالجنة بال حساب وال عقاب ن ف یدخلولأس�عمائة 

 ستة إلى) وقد أنهوهم xli�ظلهم الله في ظله یوم ال ظل إال ظله

ظل عرش الرحمان ال  وتسعین صنفا وجنسا عظ�ما یدخلون 

52     الضحى 
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هو الحساب   من أهوال اآلخرة فأهوال اآلخرةالیرون هو 

من  ال�عث على أر�عة أقسام قوم ة عندوالعقاب فأهل اآلخر 

 خذأفة تقود لهم المالئكة النجائب و�قصورهم. وطائ إلىم قبوره

المحشر. وطائفة �مشون مش�ا  إلىالمالئكة بر�ابهم ولجامهم 

 نما أعد�المحشر و  إلى�سحبون على وجوههم  متفاوتا. وطائفة

راد أن یدخل الجنة �عمله ومن أ الله مواقف اآلخرة الثنین من

جانیین فردا فردا الت راد أن ینتصف من الناس فنحن معشرأ

ال  علمنا ش�خنا رضي الله عنه أن الجنة إنما تدخل �الفضل

هل السنة ال تستلزم أ عمال عند األ فإنعمال غیر ثم تقسم �األ

الثواب وحده مخلوق لله فالعمل وحده فضل مخلوق لله و  ثوا�ا

خف الله �ما تخاف من جرة (أالعبد ال تستلزم  فضل �خدمة

) xliiكما تستحي من �بیر قومك للهكبیر قومك واستحي من ا

وعلمنا  مثال یتضح المقاموتقدس ف�األ تعالىالله  تعالى

فراد خلق الله أالمسامحة فنحن التجانیین سامحنا �ل فرد من 

نشاهد لغیره أثرا لله محبو�نا معبودنا المحسن إلینا فال ا لوجه

جمال ر�نا وجالله فإذا تجلى في خلقه  و�نما نتقلب بین یدي
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تجلى فینا �الجالل في وجهه  �الجمال حمدناه وشكرناه و�ذا فینا

ول�س لنا إال هذا  الذي هو وجه فعله استغفرنا ر�نا أبد اآلبدین

 �قلبنا بین حمد واستغفار فال نأكل حتى نستحضر الدلیل

فنأكل له وال نشرب حتى نستحضر الدلیل  ﴾54والُ �ُ وَ ﴿

ضر الدلیل وال نسكن حتى نستح  نتحركوال ﴾55وا�ُ رَ اشْ وَ ﴿

 فكانت ﴾56اللهِ  لِ ْض فَ  نْ وا مِ غُ تَ ابْ وَ  ضِ رْ ي االَ فِ  وارُ ِش تَ انْ فَ ﴿

ر�نا  ننا ذقنا أن ال تأثیر لغیرحر�اتنا وسكناتنا بر�نا لر�نا أل

ه عرفناه و�ه عبدناه و�ه نصول ونفوز فأهل طر�قته �ــــــالبتة ف

على مقام ش�خهم الذي هو مقام حب الذات  فردا فردا قاط�ة

 تعالىمراده فال نر�د إال مراده فلو فرضنا أنه  س وحبدالمق

بدیهة أنت ونحن مع مرادك اللهم ال  جبناسألنا ما تحبون أل
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 اكَ �َّ إِ ﴿ وعل�ك تو�لنا منا مرادا غیر مرادك تخلق فینا وال

 نَّ إِ ﴿ لط علینا إبراه�م وش�طانه وش�انهبنا فال تسر﴾ 57دُ بُ عْ نَ 

و�فرنا وقد آمنا �ما أنزلت  ﴾58آو نُ مَ ءا ینَ الذِ  نِ عَ  عُ افِ دَ یُ  اللهَ 

ل�ك و إال لوجهك العظ�م وما �ا�عنا ل األنب�اءفما أطعنا  �ما سواه 

ال غیر عالمین �أن ما سواك مفعول ال  إال لوجهك العظ�م

 اكَ �َّ اِ وَ ﴿برزاق و�نما هو دال  �فعل أبدا. فالش�خ ل�س �خالق وال

و�ذ�ر وهو في  طائفة عظ�مةفادفع عنا من �كفر ﴾ 59ینُ عِ تَ سْ نَ 

مما  مضادة للدین فنعوذ �الّله طاعة السلطان بال ح�اء طر�قة

قاله وله دلیل �قاس عل�ه إن  ) نعموقوله حتى الت�عاتأفكه (

عرفات  ألهلإن الله قد غفر م أصال (�الق�اس عند كان

ول�س ب�عید وقد علم من له ذوق في  )xliiiوضمن لهم الت�عات

كالكرس في العرف  بها �ا تجلىرت تعالىالعلوم اللدن�ة أن لله 
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الوضوء في  س�غأمن در�ها أعطاه ما تفضل �ه (فكل من أ

) في روا�ة عثمان xlivما تقدم وما تأخرغفر الله له لیلة �اردة 

ومذهب أبي الحسن لفاظ العموم أالله عنه وما من  رضي

من مثله دخل ف�ه الصغائر والك�ائر  شعري أن �ل ما ورداأل

لف والالم جنس�ة فال فاأل ﴾60اتِ ئَ یِّ السَّ  نَ بْ هِ ذْ یُ  ِت ـاـنَ سَ الحَ  نَّ إِ ﴿

ال تذهب  ال الكفر وطي اآل�ة إن السیئاتإی�طل الحسنة 

 أیها المؤمن ي�عن ﴾61كَ لُ مَ عَ  نَّ طَ �َ حْ �َ لَ  تَ كْ رَ شْ اَ  نَ ئِ لَ ﴿�الحسنات 

تشرك ال �ح�طن عملك وهو من حیث أنت وطیها لئن لم 

عبده أدى عنه الحقوق  راد الله إكرامأ فإنالسنة  مذهب أهل

حتى ضمنه له صلى الله عل�ه  من فضله وجوده وما قاله

 كَ لِ ذَ  ونَ ا دُ مَ  رُ فِ غْ �َ وَ ﴿وسلم ول�س محاال شرعا بل ورد مثله 
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 صُّ تَ خْ �َ ﴿ ،﴾63ءُ آشَ ن �َّ مَ لِ  فُ اعِ َض �ُ  اللهُ �َ ﴿، ﴾62ءُ آشَ ن �َّ مَ لِ 

ید الجلیل وز�ر لم �شأ الس ولو ﴾64ءُ آشَ �َ  نْ مَ  ىهِ تِ مَ حْ رَ بِ 

من البهتان  و�حك تب )xlvعو�مرٍ  أنف رغم علىالمعارف (

المتشبهین  ك تندم عن قر�ب من صح�ة الش�ان المتخنثینفإن

س�حان من ز�ن الرجال �اللحى وز�ن �النساء في ز�هن (

نفسه وهو أشیب هل یتخذ �طانة ) فمن �مرد النساء �الذوائب

 إقل�مناوجوههم أي ش�ان إقل�م غیر  �ر المعارف فترى لوز 

ف�الله  إسالموال زي  كجذوع النخل المحترقة ال ملح لها وال سر

�جوز عقال  أنه ي شعر ومذهب األ بذهم نبذا �ل�ا تسعد أبد�ةناف

 اللهُ  لُ عَ فْ ا �َ مَّ ﴿المختارة النار  مةن ال یدخل واحد من هذه األأ
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ه الجواب القرآن �الم الله قول ﴾65مْ تُ نْ آمَ وَ  مْ تُ رْ كَ شَ  نْ إِ  ومُ كُ ا�ِ ذَ عَ �ِ 

قرآن �الم الله وهو الفاتح �الم المخلوق فأما �ون ال وصالة

فال �شك ف�ه مؤمن روى الخطیب عن ابن  أفضل �ل �الم

عطي أفضل مما أعطي أأحدا  أى أنمن قرأ القرآن فر عمر (

صلى  ) قالxlviفقد عظم ما صغره الله وصغر ما عظمه الله

شف�عا  مةاه �جيُء یوم الق�فإنوا القرآن ؤ اقر الله عل�ه وسلم (

لو أن القرآن في ( عل�ه وسلم وقال صلى الله .)xlviiلصاح�ه

 تالوة يُأمَّت ِع�ادة أفضل(، )xlviiiإهاب لما مسته النار

إن الله عز وجل قرأ طه و�س قبل أن �خلق (، )xlixالُقْرآن

لقوم ینزل علیهم هذا  ىفقالت المالئكة طو� الخلق �ألفي عام

 خیر�م( )lذابهلسنة تنطق أل  ىوطو� هذا جواف تحملأل ىطو�

قراءة القرآن عن دعائي  من شغله( ،)liوعّلمه الُقْرآن تعّلم من

 أهل القْرآن (أهل، )liiلتي أعطیته أفضل ثواب الشاكر�نأومس

�ا  الحدید، فقیل �صدأ�ما  تصدأن القلوب إ(، )liiiوخاصته الله
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له ل(، )وذ�ر الموت نها فقال تالوة القرآؤ له وما جالرسول ال

). livقینته إلىالقرآن من صاحب القینة  ئ قار  إلى أشد أذنا

لخ ما ورد  ]ثروا القرآننافالعلم  أردتم إذا[وقال ابن مسعود 

�الم ر�نا واألحادیث واآلثار فهو  من القرآن ألقلهمما ال نها�ة 

وال تفكر وال حفظ ال في علم  فال یواز�ه غیره تعالىوصفة ذاته 

ه نزل للسلوك فإن جماعي لكن �أدب ووقارإ رمأوال في ع�ادة ف

الله  ىصل من لم یتأدب عنده نزل �ه ما ذ�رهوهو �الم الرب ف

أكثر منافقي أمَّتي ( :الله عل�ه وسلم ىلقوله صل(عل�ه وسلم 

ال نفاق  تعالى[قلت] �عني الوقوف مع غیر الله  ))lvهاقراؤ 

 الُقرآن �اْقر وقال صلى الله عل�ه وسلم ( الشرك بل نفاق الر�اء.

). وقال صلى الله عل�ه lviتقرؤه فلست ینهك لم فإن نهاك َما

[قلت] �من  )lviiما أنس �القرآن من استحل محارمهوسلم (

 وزار�اء على وجهه واشتغل �الخمور واألزال الحأ�حلق لحیته و 

براه�م وشرذمته المارقة من �ل من ال یواظب على الصلوات إك

عمال وعلوم السلف واشتغل �علوم ال و�نبذ األ في الجماعات

المكرمة التي  مةواشتغل بتنق�ص األ وال تنفع عند الله جعتن
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وشرذمته صحاب�ا وال  براه�مإشهد لها ر�ها �الخیرة فلم یترك 

أكالین للسحت  حتمن س تا�ع�ا وال مجتهدا وال عابدا لما أكله

ش�طن تال دخول معنا في حضرة المسلمین بتركال إلىأنا�ه الله 

ن العبد ل�فتتح سورة إوالهمز واللمز. وقال �عض السلف 

 ن العبد ل�فتتح سورة�عل�ه المالئكة حتى �فرغ منها و  فتصلي

ذا أحل حاللها وحرم حرامها صلت إ نه حتى �فرغ منهاعفتل

 ةُ نَ عْ لَ  الَ أَ ﴿فیلعن نفسه  ن العبد لیتلو القرآنإ ال لعنته�عل�ه و 

وما  ﴾67ینَ بِ اذِ ى الكَ لَ عَ  اللهِ  ةُ نَ عْ لَ  الَ أَ ﴿، ﴾66ینَ مِ الِ ى الظَّ لَ عَ  اللهِ 

الرسول صلى الله عل�ه وسلم  أمةكذب ممن �كفر أظلم و أسمع 

رسائل من ر�هم  ن من �ان قبلكم رأوا القرآنإ[الحسن  وقال
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أي �مضون العمل �ما  ]و�نفذونها �النهار فیتدبرونها �اللیل

من رأى القرآن رسائل  ما رأیت ذا أص�حوا [قلت]إفیها 

 همفإني الله عنه سیدنا القطب التجاني رض أصحابك

برونه و�ستن�طون منه ما یز�د �حفظون القرآن و�قرؤونه و�تد

لف علم في �ل حرف وقد أعطینا ولله الحمد أمائة  على

یث �مكن لنا أن نستن�ط العلوم �ح مفات�ح القرآن والحدیث

بل برؤ�ة  تأملهجائه بال  حرف من حروف له�ة في �لاإل

و�قوة مشخصات  احنا ونفوسنارو أسرارنا و أا و نافا وخنافخأعیون 

حكم  قد أفاض الله علینا على ید ش�خناأجسامنا فلله الحمد ف

 ذوقا �شف�ا ر�ان�ا فنشاهد في �ل القرآن وحكمه وأسراره ونتائجه

حرف الحقائق �لها �عیون العلم القلبي والعقلي والنفسي 

مائة ألف عین  نآوالسري فلنا في معاینة القر  والشخصي

من مائة ألف عین �ل عین نورها أضوأ  ن ألفوأر�عة وعشرو 

من الله و�سمعه منه ال  واحد ممن �عاینه ذا قرأإشمس وأكثر ف

ر�ه مع قطع  ث �عاین نفسه آلة له ومجرى لكالم�حیمن نفسه 

األول  فاعل في المفعولالنظر عن أصواته وحر�اته معاینا ال
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ي مقدرا في سره اضمحالل ما سوى الله و�ن �ان له وجود ف

ذا زال في القلب خ�ال �اطل مرسوم في إاألع�ان ف خارج

نما افتتن �كون لم �خلق في القلب و ال فإنه�اكل القلوب 

صفات الله القرآن الكر�م رأى  �خ�االت وهم�ة حاج�ة عن رؤ�ة

ف�سمعه من  ﴾68ضِ رْ االَ وَ  اِت اوَ مَ السَّ  ورُ نُ  اللهُ ﴿القرآن مشرقا 

لم  lviiiدح�ةصورة  ر�ل فيفتشكل جب �سمعوا �الم اللهحتى ر�ه 

وتطور  �صیره دح�ة فال دح�ة فیها البتة رجه عن ذاته ولمخ�

 �خرجه عن �ونه ملكا فز�د في حلتهملك في أثواب متعددة ال 

رآن من األحرف واألصوات هو عینه في حلة أخرى فظهور الق

وب تعن قرآنیته فهو المسموع والمنطوق �ه والمك ال �خرجه

الجهل وهو  �ل وغیره رأى دح�ة وهوجبر  نما رأىإفالعارف 
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على خالف ما هو عل�ه �اعتقاد  مرالغرور وهو اعتقاد األ

هذه الصنوج �لها  استجمع العارف فإنالجاهل السم عسال 

أوجد الحق�قة  للخالئق �لهم من یوم ىعطاه الله مثل ما أعطأ 

 إل�ه وز�ادة ستمائة ألف وز�ادة في �ل حرف من لمحمد�ةا

معاینة األفعال من الله  نه في مقامأل تعالىه حروف �تاب الل

القرآن إن لم �عرف مدلوالته وأخلص له مائة حسنة  فمن قرأ

والت �ل حسنة فیها لومائتان إن عرف المد لكل حرف هجائ�ة

لو �ان ذه�ا وتصدق في سبیل  حدأمثل جبل  ان �ل دانقدانق

ن التائب م(جرم أن إ وتاب 69حرامهالله إن أحل حالله وحرم 

 ال فال حسنة له بل �عد متهاونا�و  )lixالذنب �من ال ذنب له

لله عل�ه وسلم تنور ا الله و�كتا�ه فالصالة على النبي صلى�

�قرأ  نألذا تنور صلح إلة �انت فعلى أ�ة حا القلب وتقبل

حیث تعین والصالة مأمور بها فقوله  كتاب الله فلفظ الله قرآن

 وردت في الطبعة األولى بدرب غلف بصیغة إحرامھ 69
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فالمقصود التالوة  ﴾70اةَ كَ وا الزَّ تُ آوَ  ةَ الَ وا الصَّ �مُ قِ أَ وَ ﴿ تعالى

أوقاتها  قام الصالة �شروطها فيإوالفهم والعمل �مقتضاه من 

 مائة ألف ﴾71ةَ الَ وا الصَّ �مُ قِ أَ ﴿فلو تر�ت الصالة واشتغل بلفظ 

مرة في أوقات الصالة من غیرها ال �سمى ع�ادة البتة وهو 

منا ر أمرنا �طاعته و�طاعة رسوله وأولي األم ظاهر فالقرآن

هو عین المطلوب لله فینا وتعظ�م  فتعمیر األوقات �طاعة الله

تعینوا هو الذي أمر �ه  من السالطین ونوابهم حیث مراءاأل

والز�اة  القرآن والشقاق عین ما نهى الله عنه وترك الصالة

الصالة على الرسول صلى الله  إلىعنه فالقرآن یرشد  منهي

 ﴾72مْ كُ رْ كُ ذْ ي أَ ونِ رُ كُ اذْ فَ ﴿الذ�ر  إلىوسلم وأرشد  عل�ه
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وراد هي الدالة على األ دلةاأل فهذه ﴾73وا اللهَ رُ فِ غْ تَ اسْ وَ ﴿

دل �ه وعل�ه  �القرآن و�ما لالتجان�ة فكلها من الله والذ�ر أفض

ن آقر  ﴾74اللهُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ ﴿ـفن آالله �لها قر  أسماءالقرآن ف

سم تعالى ن أمر الله بتسب�ح االآقر  ﴾75اللهِ  ولُ سُ رَ  دٌ مَّ حَ مُ ﴿و

حد فمن أ إلى فصالة الفاتح لم تتوجه ﴾76كَ �ِّ رَ  مَ اسْ  حِ �ِّ سَ ﴿

فهي ل�ست حكما شرع�ا  ومن �رهها تر�هاحبها ذ�رها أ

أهل الحل  لفاظها بینت العلماءأفسدت  فإنموضوعا لل�حث 

 ة الذین لم �میزوا بین حسن وقب�حوالعقد ال الش�ان الضعف

تغلوا �ما �عنیهم �هم واشهل الطر�قة التجان�ة استسلموا لر أف

في طاعة ر�هم وفي حسن الظن �الله و�حسن  وأفنوا أعمارهم

 73           

         المزمل 

 74          

      محمد 

 75          

  الفتح 

 76       األعلى 

                                                             



نفوسهم فوق ذرة واحدة من خلق الله  الظن �ع�اد الله فال یرون 

 أ�ا �انوا
 وال تر�ن في الناس دونك مومنا

 lxمر عنك مغیبفإن ختام األ

 هنَّ حد �الجَ ال تحكمن أل

 

* 

* 

* 

 روال �افرا حتى تغیب في القب

 

 هنَّ ردت السُ أوال بنار إن 

 

أحد من أهل القبلة بذنب و�حبون �ل ولي لله و�ل  روال �كف

ونصروا السلطان الجلیل المولى الذي جمعت ف�ه قوة  منؤ م

وسلم ظاهرا و�اطنا وفرحوا �ه و�نوهون  الرسول صلى الله عل�ه

وأشرف المنازل  في المجالس �أن مقامه أعلى المقامات

 مر منا وعمروااأل يولأالله و�لى  إلى مرو�فوضون األ

 ناء اللیل وأطراف النهار و�عمرون ما بین الص�حآالمساجد 

ن أوالتذ�یر و�علمون أبدا و�ین مغرب �الذ�ر  الضحى إلى

الصلوات مأمور بها ولم ینص الله  صالة الفاتح �غیرها من

وتقد�سه وتعظ�م  على لفظ یت�ع وحجر غیره بل بتسب�حه

ر�هم ولم  مرأوالمالئكة والعلماء فامتثلوا  نب�اءاألخاصته من 
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من  لفاتح قرآن أو حدیث فال �قدر أحدن صالة اإحد أ�قل 

ن یر�ز في خزانته و�نما قالوا أالتجانیین أن �سمعه فضال 

الغیب ل�ست من تأل�ف ال�شر فك�ف �جوز للعارف  برزت من

�علم وهو الكبیر العاقل الذي  للخرفان الكبیر أن �جلف ت�عا

ا ق�ة عزنا ن�أ�اه وسلطان اللوازم فالله ال یر�د له ذلك والرسول

مة ام�ا�عة ت ومظلنا وأمیرنا وخل�فة الرسول علینا الذي �ا�عنا له

كله  ظاهرا و�اطنا مدة عمره الم�ارك ال یر�د لك ذلك والمخزن 

ثار الفتن الطرد والعزل من حضرة أ�ح�ه وقد استوجب من  ال

فنحب من س�ادة الوز�ر أن یتوب إلى الله وأن وأمرائنا  كبرائنا

و�دافع عنها فإنهم أول�اء الله جاه الله جاه  �عین أمة الرسول

أن تتوب إلى الله وال تفتن  الله ودخلنا عل�ك �جاللة سلطاننا

واستخفتك ضعفة العقول  ح�اب استهوتكالمسلمین فإنك من األ

ة العلو�ة �الاإل من جملة نتفأوأنت لست من أهل میدانهم 

 شراف العلو�ین فمن نسب لد�ارلألالشر�فة فالمغرب نسب 

شراف عظم وشرف فال تثر في المغرب فتنا فالجرائد وأهلها األ

ال للسالطین ف�ما بینهم ف�حرم التجاسر على أسرار إ فتنة و�ل�ة
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ونحن فقراء مستسلمون لألمراء فهم  الملوك وفضح مراداتهم

أكون شاكرا. قیل إذا  اس متىظل الله في أرضه قال �عض الن

ل�ه مثلك خلقت األنب�اء لتهتدي بهم إلم تر أحدا أحسن الله 

من  قولهمل بهم وخلقت العلماء لتقتدي بهم (تأوخلقت الملوك ل

حد إال في �ال أ) نعم فصالة الفاتح لم �خطر في �ال اعتقد

نها مساو�ة للقرآن بل وال أن تكون دونه أالعورات  ال�احثین عن

أفضل منه وال أشرف وال أفضل من صفات  ن تكون أ فضال

الله تعالى فهو معلوم �الضرورة فال �حتاج إلى تنب�ه و�نما 

األمة �غیر ما  قصد المتنطعون ال�حث عن العورات و�لقبون 

 �ل أخ في الطر�قة من خطور ما أإلى الله و�بر  أاكتسبت فنبر 

ا ورد في قصده الملحدون فالمعتقد فیها أنها ��ف�ة أفضل مم

عظم الظاهر سم األاال ىوثوا�ا الشتمالها عل ك�ف�اتها نظما

صلى الله عل�ه وسلم فنظمها  وال�اطن وجمعها أسماء مرات�ه

فالقرآن ال  على هذا الترتیب أمر غیبي ال مجال ف�ه للعقول

 رأیت النبي صلى :قال الش�خ رضي الله عنه�قرأ في السجود [

] وهي سر من اتح في السجودالله عل�ه وسلم �قرأ صالة الف
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مر والنهي �كلف بها أحد وال توجهت أمرا ونه�ا فاأل سرار لماأل

واستن�اط الطرق من القرآن مستمر ب�قاء األمة  فرغ من أمرهما

 ونَ لُّ َص �ُ  وهُ تَ كَ ئِ آلمَ وَ  اللهَ  نَّ إِ ﴿تعالى  هقول وهي مستن�طة من

�ع قوله على جم( فهو المخبر والسید ﴾77ءِ يبِ ى النَّ لَ عَ 

خاص  ) نعم قال الش�خ مرتضى إال ما ورد ف�ه نصذ�اراأل

 ما أفضلوسلم ( �هفي وقت مخصوص: قال صلى الله عل

) lxiله شر�ك ال وحده الله إالّ  إله ال يَقْبل من والنَِّبّیون  أنا قلت

) لخ فافهمه قلت ما أفضل(القرآن �له فقال ف�ه  وهذا ل�س نظم

 إله إال الله وحده ال من قال الوسلم ( الله عل�ه ىوقال صل

على �ل شيء قدیر �ل  شر�ك له له الملك وله الحمد وهو

له مائة حسنة  یوم مائة مرة �انت له عدل عشر رقاب و�تبت

ت أ� و�انت له حرزا من الش�طان یومه ذلك حتى �مسي ولم

نظر ا) فlxiiأحد �أفضل مما جاء �ه إال أحد عمل أكثر من ذلك

إله  لو جاء قائل العل�ه وسلم ( ) وقال صلى الله�أفضل( قوله
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نظر ا) فlxiiiرض ذنو�ا لغفر الله ذلك�قراب األ  إال الله صادقا

فما من واحد من أصحاب التجاني إال  یها المتعنت إلى �المهأ

مائة وأنت ترد �الم  و�قولها في �ل یوم ما یز�د على خمس

لقن  �ا أ�ا هر�رةالله و�الم رسوله صلى الله عل�ه وسلم (

) شهادة أن ال إله إال الله فإنها تهدم الذنوب هدماالموتى 

. قال صلى الله لألح�اء�ا رسول الله هذا للموتى فك�ف  قلت

(ال إله  ﴾انِ سَ حْ االِ  ءُ آزَ جَ  لْ هَ ﴿فـ )lxivأهدم وأهدم هي(عل�ه وسلم 

إلى آخر ما ورد ول�س هذا  (الجنة) ﴾78انُ سَ حْ الِ ا الَّ إِ ﴿إال الله) 

الجرائدیین السابین  یناسب عقولنما ما هنا ما �محال له و 

عین  ) فل�س ما قصده الملحدون هوlxvاب المسلم فسوق �س(

ناء آما قصده فالقرآن الكر�م �عظم و�تلى و�عمل �ه فلو انكببنا 

وأطراف النهار وتر�نا المأمورات من الصالة عل�ه صلى  اللیل

الصالحات  �األعمالوتحل�ة الظاهر وال�اطن  الله عل�ه وسلم

ولعنا فما من واحد من أصحاب سیدنا  لك جرحة وطردالكان ذ

المسلمین واشترطت  ال واشترط عل�ه الصالة جماعة معإ
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بال صالة  جماعة أهله فال تجد تجان�ا یترك زوجته أو أوالده

 تقانإمكان فال تجد من �حافظ على في جماعة على حسب اإل

ترتیله  الطهارة والصالة ترتیال وال من یتقن القرآن العظ�م وال

الطر�قة على شرط المحافظة على الشر�عة  خذواأمثلهم فإنهم 

الز�ارة لغیرهم لقصر الطرف عن ش�خهم مع شرط  نما تر�وا�و 

وشر�ف وعامل ومؤمن فمن لم تتوفر  تعظ�م �ل ولي لله وأمیر

فمن یذ�ر عالما بنقص نفیناه  ف�ه الشروط طردناه عن حضرتنا

الناقلون لط�ش  ما �ظنه مر علىحتى یتوب فنقبله ول�س األ

أي  مام العدل الوز�ر فالوز�ر من یوازر السلطان في عملهاإل

�عینه على السداد والصواب و�ال عزل عن رتبته إلى س�اسة 

فل�ست الوزارة إال �العمل الصالح أیده الله ولطف �ه  الدواب

مر �ه القرآن مفضل أمفضلة والذ�ر �ما  آمین فتالوة القرآن

جوزه صاحب الطر�قة للحافظ  شرعا فأقل ماوالكل مطالب 

�ه فك�ف �كلف من لم  ال ض�ع حقه وعذب�ختمتان في شهر و 

ذ�ر ر�ه �ما  ال��حفظ القرآن بتالوته فمن حفظه تعین عل�ه و 

 سمائه والصالة على الرسول صلى الله عل�ه وسلمأمر �ه من أ
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 ) هذا ما یناسبها وجهاد من الlxviجهاد المرأة حسن الت�عل(

فكل واحد �ما یناس�ه فالتجانیون أكثر الناس  ة له الحجقدر 

) بل عین الحق الذي قوله زعم �اطلو�ر�ة ( تالوة وذ�را وخیرا

هذه ي أكثر منافق(حادیث األ ال مصرف عنه لما تقدم من

 ام القرآن اْقَر�(وقال صلى الله عل�ه وسلم  )lxviiهااألمة قّراؤ 

 وه �إبراه�مؤ م �قر فالش�ان ل )lxviiiنهاك فإن لم ینهك فلست تقرؤه

ه و�نما تعلموا ؤو ن �قر أن �عملوا �ه ولم �حفظوه فضال أفضال 

ید تجار من لعن على لسان داوود أ�ه على  ما یتمعشون 

فإنهم اآلن رضوا �ما فعلته  وع�سى بن مر�م عبدة العجل

ن أ ي الجرائد الحجو  أسالفهم فاشتر�وا معهم فك�ف �مكن لرئ�س

فتالّله  السلطان من المستخدمین�ساعدهم و�خامرهم فهو عند 

ن أن �كون مع المجذمین فضال أال �صلح من �سب األمة 

نزل القرآن ل�عملوا �ه أ[مع الرؤساء وقال ابن مسعود  �كون 

حدا ل�قرأ القرآن من فاتحته إلى أن أعمال  ]فاتخذوه دراسة

بن عمر اسقط العمل �ه قال أ خاتمته ما �سقط منه حرفا وقد

قبل القرآن فتنزل  تى اإل�مانؤ حدنا یأا طو�ال و لقد عشنا دهر [
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 السورة على محمد صلى الله عل�ه وسلم فیتعلم حاللها

ن �قف عنده منها ثم أ يمرها وزاجرها وما ین�غآوحرامها و 

حدهم القرآن قبل اإل�مان ف�قرأ ما بین أ ىتؤ رجاال ی لقد رأیت

ال ما مره وال زاجره و آما  ي خاتمته ال یدر  فاتحة الكتاب إلى

في  يخرجها البیهقأ ]نثر الدقل ن �قف عنده ینثرهأ يین�غ

ول�س حفظ حروفه  تمارئذ العبد �عاقب على ترك االإسننه 

 نَ مِ  رَ سَّ �َ ا تَ وا مَ ءُ رَ اقْ فَ ﴿ن حفظ الفاتحة والسورة إفرضا 

فال �عاقب على ترك حفظه وفي سورة الحنین من  ﴾79نَ َءارْ القُ 

یها أثار الهت�الكم الحدیث واآل لم �كفكم ما ورد من نإالتور�ة 

قل�منا الذین �حكم إوال�ان�ة فالّله �حرس ش�ان  الش�ان الجزائر�ة

شد العذاب وفطمهم من أ�النكال و  علیهم سلطاننا فإنه ر�اهم

صلحهم وأقام أوطبهم و  االرتضاع في ش�ان ال�انیین فكواهم

رادوا أن أو  حن�فة حیث قاموا يقام أبو �كر في بنأفیهم ما 
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وقالوا  در�س قطب المغرب وفاتحه متعبد الیهودإیتخذوا موالنا 

 عنهم وتكلموا في نس�ه ي در�س �ما رو إالیهود خیر من موالنا 

رادوا ترك العمل في أوفي نسب الحسنین رضي الله عنهما و 

 ةُ الَ الصَّ  ِت یَ ِض ا قُ ذَ إِ فَ ﴿مناقضین لقوله تعالى  یوم الجمعة

إلى آخر ما  ﴾80اللهِ  لِ ْض فَ  نْ مِ  واغُ تَ بْ اوَ  ضِ رْ ي االَ وا فِ رُ شْ تَ نْ افَ 

ومنع دخول �تب  اهتموا �ه فألجمهم سلطاننا وحكم فیهم النكال

�ا الحق  براه�م ودی�ج �غیره من الكتب ال�اطلة المنحرفة عنإ

 نتأخوانك و إت�ك �تاب من �عض أ� يمن یيستحتأما  يعبد

ه ؤ جله وتقر فتعدل عن الطر�ق فتقعد أل يفي الطر�ق تمش

ل�ك إنزلته أحرفا حتى ال �فوتك شيء وهذا �تابي  دبره حرفاوت

ف�ه من القول و�م �ررت عل�ك ف�ه  كم فصلت لك نظرا

هون عل�ك أعنه أفكنت  لتتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض

إلى حدیثه  يوتصغ خوانك فتقبل عل�ه �كل وجهكإمن �عض 

ومأت أحدیثه  �كل قل�ك فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن
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معرض  نتأن �ف وها أنا ذا مقبل عل�ك ومحدثك و أ�ه لإ

 ـ.اه هون عندك من �عض اخوانكأ�قل�ك عني أفجعلتني 

كمل الحاالت أن �كون على أآداب القارئ عشرة ومنها  فشروط

حسن ث�ا�ه وتطیب �أطیب ما �جده أوطهارة ول�س  من غسل

لجام لرئ�س المغرب لینكف عما إالموضع  إلى آخره و�نما هذا

عنه منصف نظنه فالتجانیون  تلي �ه ال غیر فهو رضي اللهاب

إال �عد وضوء  فاضل األمة ال �قرءون القرآنأالذین هم من 

 مر الله و�عد االستغفارفجعلوا الندب له �الواجب تعظ�ما أل

أستغفر الله العظ�م الذي ال إله إال هو الحي القیوم ثالثین ـب

قرآن خمسین مرة و�عد نزل عل�ه الأالصالة على من  مرة و�عد

حصن الله من عذا�ه و�عد االختتام  ذ�ر الهیللة التي هي

صلى الله عل�ه وسلم على  مالهاأأ�ضا �أكمل الصلوات التي 

وأمره �أصحا�ه  مؤسس هذه الطر�قة التي هي سر الدین ول�ا�ه

ما  ن �عظموه بها في حضرة ر�ه فذ�ر من صفات نفسهأفقط 

د بها وهي الجوهرة الكمال�ة ن �مجأعلمه من نفسه فأحب 

صاحب الطر�قة ل�كون المر�د تائ�ا لما ر�ما �قع في  �شرط من
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ذا تطهروا وتنظفوا وزال إجسام فرض األأو  سحاب العقول

قبلوا على �الم ر�هم وعانقوه أ ض�اب الهوى عن ساحاتهم

ف�سمعون الكالم الر�اني  ن�ة �حب اللها�ألسنة خاضعة وقلوب ف

صفاتا �صفات  نینان اطالع الرب علیهم فمن مصدره معتقدی

فلنفس  سرارهم جمال ر�هم وجالل ر�همأر�هم معاینین �عیون 

 ون ؤ واحد منهم حینئذ خیر من ختمات غیرهم فهم الذین �قر 

القرآن و�ذ�رون ر�هم فتالله �ا أمة رسول الله فاعرفوهم فمن 

 )قوله والترهیب�كون فراشا لهم أو خادما فل�فعل ( استطاع أن

ا دالتجاني حد للحافظین من أصحا�ه ح قد علمت أن القطب

حزاب في زواو�ه على عادة األ هر وقد رتبتشقله ختمتان في أ

�االتعاظ مع التالوة ال تالوته  قل�منا الكر�م فجالء القلوبإهل أ 

القرآن تعلما  حد اآلن التجانیین في مح�ةأ ري فقط فال �جا

بهم  ین حفاظ وهم الذین قامهله فجل التجانیوتعل�ما و�حسانا أل

مصار والبوادي �ختمون في رمضان خمس أود الدین في األ

أو أقل أو أكثر جماعة و�ختمون القرآن في الزواوي  ختمات

�المصاح�ف التي نص صاحب االعتصام  صب�حة الجمعة
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آمین إنه جواد �ر�م فكل  �أنه بدعة نعوذ �الله من فتنة �تا�ه

الخیر سنة ال  سالطیننا من أنواع ما أحدثته األمة على أعین

 لف لغة وس�عةأبدعة علم الله آدم ولقن من حروف المعجم 

لف حرفة فإلى اآلن لم تستكمل لغاته وال حرفه وال تقوم أعشر 

 )سماعیلإوعلمت لسان (حتى �عمل بلغاته وحرفه  الساعة

سماعیل�ة المتفرقة من ق�ائل العرب إ فالقرآن أنزل على لغة

وهي  ﴾اللهِ  ةَ مَ عْ وا نِ دُّ عُ تَ  نْ �ِ وَ ﴿القرآن ال نها�ة له فالخیر من 

درجت في أ فینا�ع الحكم القرآن�ة التي ﴾81اوهَ صُ حْ تُ  الَ ﴿القرآن 

الله  ماه�ة النبي صلى الله عل�ه وسلم الزالت تبرز �فهم یلهمه

وا لُّ َص ﴿ح�ا�ه فجم�ع الصلوات التي ألفها العلماء داخلة في أل

 مة صدور�م �حیثاجعلوه في سال ﴾82َتْسِل�َما َوَسلُِّموا هِ �ْ لَ عَ 

تعظ�م األنب�اء والمالئكة والعلماء  تقبلون ما جاء �ه من

لسر النبوة فكل حزب  المبلغین لألمة �عده واألول�اء الحاملین
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واحد من  مام الشاذلي ولكلحزاب اإلأحدث للتعبد �ه �أ

 سرا أو جهرا مجتمعین ﴾83يونِ رُ كُ اذْ فَ ﴿الصحا�ة منطو في 

 ﴾84ااتً تَ شْ اَ  َاوَ ا �عً مِ وا جَ لُ كُ اتَ  نْ اَ  مْ كُ �ْ لَ عَ  احَ نَ جُ ﴿ فال ومفترقین

مر وق�س عل�ه غیره من �ل األ جمل في مادةأتفصیال لما 

�طالها إفي اعتصامه  عمومات القرآن التي قصد الشاطبي

 85ش�اءأعلمت شیئا وغابت عنك �فعل من لم �حط �فعله 

التجانیین شر�نا القرآن فالعلم �له في القرآن ونحن معشر 

ق�ام الله  ﴾86ُقْل ُهوَ ﴿ذوقا فنعاین من القاف في  فصار لنا

ى لَ عَ  نُ ـاـمَ حْ الرَّ ﴿�غیره  و�قیومیته ﴾87دُ مَ الصَّ  اللهُ ﴿بنفسه 

�حقائق  وهو استواؤه وق�امه وقیومیته تعالى ﴾88ى وَ تَ اسْ  شِ رْ العَ 
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 م بهاملكه فهو ظاهرها و�اطنها وأولها وآخرها علم الحقائق وقا

قیل لسیدنا علي �رم الله وجهه ��ف [في �ل نفس تفصیال 

الله الخالئق في نفس واحد قال �ما رزقهم اآلن في  �حاسب

منه ق�ام الروح �الجسد وق�ام الجسد �النفس  ونعاین ]نفس واحد

وق�ام اإلنسان �الروح والجسد وقیومیته صلى الله عل�ه وسلم 

مداد �ل ما إ� ل�ه وسلم�أمته والقطب نائب عنه صلى الله ع

 كان الله ف�ه إلها في یومه وحینه فمن القیوم�ة نعاین القائم

والقیوم والقائم �ه الذي هو عین شر�عته والمقوم ف�ه الذي هو 

الملك�ة س�حان من حجب من حجب وألهم من  عین الحقائق

في دینه فالفقهاء هم �السید محمد جنون  رشده وفقههأجب و أ

نفسك واعذرها فإنك غر�ق في  رائحة فاعرفالذي لم تشم له 

وتنسب لنفسك الفقه  أ�حر الضاللة والجهالة من حیث ال تشعر

علم لمن  ول�س لك ف�ه من خالق إذ حرمت التوفیق وأي

یرضى عن نفسه وأي جهل لمن ال یرضى عنها ونحن لنا 

ه ببر�ة حسن ظننا في الله وفي لالعظ�م في الفقه عن ال ال�اع

تجار�نا لكنت معنا �زمن مع سرعة البرق  ردت أنأع�اده ولو 
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سعد �الشمس الضاح�ة وعلمك األ فعلمك مع علمنا أیها الوز�ر

ونشفت فتیلته فأرح نفسك فقد  كالقندیل الذي انقطعت مدة ز�ته

وال تنتفع منه مدة القرآن  �ضركرحناك و�فیناك فإنك أرمد أ

 صح�ة ال�طالین

 89* قر�نه ل فسل عنأعن المرء ال تس* 

 الَ  مَ وْ یَ ﴿جاه الله �ا أخانا فتب وتعلم قبل ق�ام ق�امتك �الموت 

 ) نعم وهو صادققوله قول الزور( ﴾90ونٌ نُ بَ  الَ وَ  الٌ مَ  عُ فَ نْ یَ 

له فظن أنهم ینفعونه عند الله  على إبراه�م وجیوشه الفاتنة

من حضرة الطهارة  معناه خرج )قوله القدسي(وعند المخزن 

�معناه  ر الله الملك أن یوصل هذا اللفظمما سوى الله فإذا أم

 من غیر تجو�ز تبدیل علم الملك الكر�م أنه قرآن قصد التعبد

ه لفظه �بتالوته ُأنزل على ظاهره صلى الله عل�ه وسلم وقل
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على معناه وأعلم الرسول صلى الله عل�ه  على ذاته ومعناه

ه في خزائن الوحي و�ذا أمر  وسلم أنه القرآن فأمر �كت�ه فدون 

الملك أنه حدیث  الله أن یوصل هذا المعنى فقط �أي حلة علم

 نه لم �قصد لفظه وهوأفیلقى في معناه هذا المعنى وعلم 

مطلق الحدیث و�ن خیر الله الملك بین اللفظ مع المعنى أو 

فقط فتارة یوصله الملك وهو الكثیر بلفظه وتارة  بین المعنى

فسقط  م الأالله  تكون الحلة حلة نأ�معناه فاحتمل عندنا 

الحلة ما احتمل واحتمل  التعبد �ه على القطع الحتمال حدوث

یتعبد بلفظ الحدیث  سقط �ه االستدالل وهو سبب الخالف هل

�الشاذ  صح �ما ال �صلىم ال فال �صلى �ه على األأالقدسي 

حد �صلى أفصالة الفاتح لم �قل  ابن مسعودو�طلت �كروا�ة 

 ي ال�كر ا �القرآن و�نما هي ��ف�ة أخذها نها یتعبد بلفظهأوال  بها

المرسلین وقد بینت مقصوده فإنني أذنت في الب�ان  من سید

ن�ا�ة عن لسان الختم�ة الكتم�ة ورجع  شكلتألكل حق�قة 

عنه إلیها وهي متقررة  صلى الله عل�ه وسلم الش�خ رضي الله

الله عل�ه  قبله �أزمنة طو�لة و�نما روى فضلها عن النبي صلى
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لم �قظة ال مناما وهو موافق لما جاء �ه في ح�اته صلى وس

وسلم فال تغلطوا �الحدة فإن الحدة لها حد یوقف  الله عل�ه

فكالم الله عند المتكلمین هو معنى  )قوله من �الم اللهعنده (

شارة ع�ارة عن حكم إ قائم بذاته تعالى فالصالة على رسوله

أفضل األمم  ن أمتهالله �أنه نبي رسول أفضل الخلق قاط�ة وأ

أعظم  ن رتبتهأن حجته أبلغ الحجج و أوأن دینه أكمل األد�ان و 

زلي قبل نفوذ أنه قد�م أالرتب عنده فال شك في الحكم �ه 

عل�ه  ىبد اآلبدین ف�صلأالمقدور وحكم �ازد�اد رتبته  القدرة في

جزاء أوقته وهكذا في جم�ع  ىأوجده إل في �ل نفس �أز�د مما

 تهاألمة �تب في صح�ف �ة لرت�ه و�لما فعلتهبد فال نهااأل

أكثر شمراخا  و�لما ز�د له زاده ألمته إلى ق�ام الساعة وآخرها

نتم أصحابي أ( )lxixولها وآخرها وفي وسطها الكدرأخیر األمة (

فأح�ابي الذین �أتون من �عدي یودون رؤ�تي �ما �ملكون 

ن منهم �خمسین ألنكم تجدون على الدی س�أتي زمان الواحد

و�لما �تب لألمة �تب في صح�فة  )lxxعوانا وهم ال �جدون أ

خد�جة رضي الله عنها �اكورة  ش�اخ إلى أبي �كر إلىاأل
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العز لجم�ع النساء فال  اإلسالم وفاتحة التصدیق و�ها حصل

وعمال وأد�ا  ال و�خلفه رجل في رتبته علماإ�موت رجل صالح 

 91* العصورتت�اهى �ك *  وحاال و�زاد له عشرون مقاما وهو

نفضنا أیدینا من تراب قبر  ما[فما �قوله الصحا�ة �غیرهم 

�سلك  lxxi]حتى أنكرنا قلو�نا َوَسلَّمَ  َعَلْ�هِ  اللَّهُ  َصلَّىرسول الله 

�ه مسلك التأسف �انص�اب وانهال أمواج المعارف فلما سأله 

 ال أنكم ال تسوون إأهل المدینة هل تنكر علینا شیئا قال ال 

م �جد ما ینكر علیهم غیره فالكمال من �ل وجه صفوفكم فإنه ل

 )قوله لن نضل( )lxxiiولن �شاد أحد هذا الدین إال غل�ه(لله 

عظم من األمة وهو والتكفیر للسواد األ نعم لكن ضل �التضلیل

أعظم وأفحش ممن �ضلل األمة فإنه  ممارق للقرآن والسنة فال

ومن (وطعن في أول�اء الله  مراأل يولأطعن في الرسول وفي 

حسنت  . فالولي من)lxxiiiعادى لي ول�ا فقد آذنته �المحار�ة

بیت من همز�ة البوصیري محمد شرف الدین والمسماة �القصیدة الهمز�ة في  91
َك العصوُر وتسمو * �َك َعْل�اُء �عدها تت�اهى �مدح خیر البر�ة وأصل البیت: 

 َعْل�اءُ 
 

                                                             



عقیدته فعقیدة التجانیین على عقیدة الصحا�ة والتا�عین إلى 

عمال وأد�ا فقتل األمة ظلما أسهل من و إ�مانا وعلما  یوم الدین

المسلمین نعوذ �الّله من سوء ما  جزاء ذاتأتكفیر واحد من 

صلى الله عل�ه  النبي )لمهاقوله ع(ابتلي �ه إبراه�م وحشمه 

ال إزالة  مر والنهيوسلم وقد علم أن الذي ختم هو تجدید األ

ل�اس عن األدلة الشرع�ة فهذا مستمر إلى نها�ة ما لم تعلم اال

بد اآلخرة فالعلم في ترق أبدا لكن ال یزاد أنهایته من  له عندا

 القرآن خزائن ومفات�ح فالرجال مفات�ح الخیر على القرآن ففي

فصالة الفاتح ل�ست  )lxxivللخیر تاحاً مف الله جعله ِلمن ىو�طف(

صلى  نه�ا و�نما هي ��ف�ة �صلى بها على الرسول أمرا وال

الله عل�ه وسلم فمن صدقها صلى بها ومن ال حرمها ال غیر 

علیها ألن الثواب منوط �الن�ات فنیته �اطلة عاطلة  فال یثاب

إن الله ( .�الميك عفال ینف ياستصغرتن مضمحلة في سوقها

الله وحكم عل�ه �ظالم  فقد أعجز .)lxxvینزل عبده حیث أنزله

ال �قظة وال  عقله أال یلقن رسول الله صلى الله عل�ه وسلم

 مته بنور نبوته وقوة صولةمداد أإمناما وال �مد أمته فهذا من 
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سرار والعلوم اللدن�ة ال ینكره إال رتبته فالتلقي من الرسول األ

ه وأخرجه عن حضرة السعادة فنعوذ �الله فل�ست الل عماهأ من 

فتب أیها الرجل فإنك غاو منهو في نار  طموضع االستن�ا

جهل المناط بل بلغ صلى  )قوله ولم یبلغ(الجهالة والبالدة 

 آم غْ لِّ بَ  أیها الرسولُ  آ�﴿الله عل�ه وسلم جم�ع ما أمر بتبل�غه 

شامل ح�ا ومیتا فال زالت  ﴾93اسِ لنَّ لِ  نَ یِّ بَ تُ لِ ﴿ ،﴾92كَ �ْ لَ إِ  ُأنزلَ 

فالعلم بال ورع وسیلة بال فائدة �وضوء بال صالة  هلالعلماء �ال

ون و�غسلون ؤ الجرائد �ص�حون وال یتوض ومثله هو علم أهل

�ه ال�غا�ا  يوجوههم �ما تطل وجوههم �الصابون و�طلون 

الشوارب واللحى  وجوههن لینصع ما في وجوههم من حلق

 منهم لجاهل. ن من طلب العلمافتالله 
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 94يُّ كِ ا ذَ �َ  �غِ لِ بْ التَّ  مِ دَ عَ كَ *  يُّ هِ نْ المَ وَ  بُ ذِ الكَ  الٌ حَ مُ 

مر فمن ادعى أنه ترك حق�قة واحدة ولو حرفا واحدا من األ

دلى حبل االجتهاد في �ل رت�ة فما أفقد افترى وقد  والنهي

نعم  )براه�م�ةقوله اإل(خزائن القرآن  یدر�ه المجتهد هو من

عن غیر لفظها فال تغلط  يهن له لكنه لم یردنقله � صح ما

منها  lxxviالدالئل فألفاظ الصلوات عل�ه مق�سة وقد جمع صاحب

جملة صالحة وفي فضلها فما من عالم من الصحا�ة إلى اآلن 

حمدا �ثیرا م�ار�ا (و�قاس على  هلفظوله ��ف�ة مر��ة من  إال

لم �قصد مأكال خاصا  ﴾95فكلوا﴿تعالى  فقوله )lxxviiف�ه

قصد �ل ما حل ولم  لم �قصد ماء خاصا بل ﴾96وا�ُ رَ اشْ وَ ﴿

بیت من منظومة المرشد المعین على الضروري من علوم الدین المسماة �متن  94
ابن عاشر في الفقه المالكي لصاح�ه عبد الواحد بن عاشر األندلسي رحمه الله 

 هـ1040تـ
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یدل  �أي لفظ ي﴾ �عن97والُّ َص ﴿�ضر بنفسه وال �غیره فقوله 

الله عل�ه وسلم إلى طلبها من  ىعلى تعظ�مه و�نما أرشد صل

فتعین ألنه هو العالم �قدره و�ما یناس�ه ال أنه حجر  ر�نا الكر�م

أجلف ولقب  )قوله فقد ضل(االجماع  لفاظ فإنه خالفاأل

حد أفلم یدع  )بدلیل شرعي قوله(األمة �ألقاب الكافر�ن 

حوال السلوك أمن  مر �ل واحد �ما یناس�هؤ فضل�ة و�نما یاأل

حرف  دو�ة �ل واحد وما یناس�ه فقد ظهرتذ�ار �األفاأل

شرع�ة لم تعهد في زمن الصحا�ة رضوان الله علیهم وأنبت 

ت أحزاب الشاذل�ة لم �كن في جز�رة العرب وظهر  الله طعاما

نظر دعاء عائشة امضادة للقرآن ف ولم �قصد أن تكون 

فاطمة بدعاء  اختصها �ه صلى الله عل�ه وسلم واختص

واختص  بردة اإلسالم�ة بدعاءواختص أ�ا �كر بدعاء واختص 

�ا الدرداء بدعاء من غیر قب�صة بن مخارق بدعاء واختص أ

قوله تعالى �فرضه على أمته و�ل ذلك مما استن�ط من  أن
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فال تبرأ األمة من خطاب عمومات  ﴾98ومُ كُ لَ  بْ جِ تَ سْ أي ونِ عُ ادْ ﴿

 يبتكال�ف العمومات فال تنقض القرآن حتى تقوم طوائف

 معروف lxxviiiمة الساعة وانظر دعاءاالعمومات إال �إق

بي طالب أودعاء علي بن  lxxxعت�ة الغالمودعاء  lxxixيالكرخ

إلى آخر  lxxxiiهمإبراه�م بن أدودعاء  lxxxiبن المعتمرانظر دعاء 

الطعام سبب  كثیر ال �حصى فالدعاء سبب لرد البالء �ما أن

ب�ان  lxxxivح�اءاإلنظر في اف )lxxxiiiالع�ادة الدعاء مخّ (فـللش�ع 

ما �قنعك و�ن  في اللیل والنهار وترتیبها تر ورادأعداد األ

فكلهم على صواب فأقرب  اختلفت الناس في طرق الع�ادة

أعبدهم فمن عرفه لم  أن �كون الخلق إلى الله أعرفهم �ه وال بد 

فمن  ذهب جماعة من الصحا�ة[ lxxxvي السخاو �عبد غیره قال 

ن هذا ال�اب ال یوقف ف�ه مع المنصوص وأن أ�عدهم إلى 

الله ب�انا فأ�ان عن المعاني �األلفاظ الفص�حة  من رزقه

�عرب عن �مال شرفه صلى  الم�اني الصر�حة المعاني مما
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قال ابن  ]ان ذلك واسعاالله عل�ه وسلم وعظم حرمته �

 أحسنوا الصالة على نب�كم فإنكم ال تدرون لعل ذلك[ مسعود

فالصالة توق�ف ال على سبیل المروي بتوارد  ]�عرض عل�ه

أكثرها في تنو�ع الك�ف�ات ومن صلى عل�ه �ما  واختالف ة الروا 

قامه وال�اقي یو�ل إلى ذوقه في م لواجباروي مرة فقد أدى 

التخییر واستحب  جماع علىفوقع اإل صلى الله عل�ه وسلم

 ل و�ن لم یرد فیهمالعلماء الصالة على الصحب ت�عا لآل

فألفاظ الصلوات ال [رضي الله عنه  الصاوي حدیث. قال 

ما ذ�ر ف�ه لفظ اآلل والصحب فمن تمسك  تحصى وأفضلها

في  ىحصأوقد  ]الخیر العظ�م �أي ص�غة منها حصل له

أن  lxxxviiالب�ان روحثالثین وفي مائة ��ف�ة و  lxxxviسعادة الدار�ن

 الصلوات متنوعة إلى أر�عة آالف أو اثني عشر ألفا �ما نقل

فالمعتبر صدق اسم الصالة علیها  ي سعد الدین الحمو عن 

نما إن وجده بل أفكه فالتفضیل أیمن  )لإلجماعقوله خرق (

وال شك أن من  ﴾99مُ اكُ قَ تْ أَ  اللهِ  دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ  نَّ إِ ﴿�كون �الشرع 
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دب والقطب�ة واأل ف�ه الشرف والحسب والعلم والعمل اجتمع

أر�عة  الختم�ة والكتم�ة واالجتماع �النبي صلى الله عل�ه وسلم

من رآني في وعشر�ن مرة في �ل یوم �قظة ال مناما أفضل (

 رغمر فأ) والرؤ�ة في ال�قظة lxxxviiiالمنام فسیراني في ال�قظة

مر أظة سر الشر�عة العلماء منه �ق يالعلماء منه وسلموه وتلق

 لِّ ى �ُ لَ عَ  اللهُ  انَ �َ ﴿وَ جماعه إجمع على جوازه من �عتد �أ

وما قال ما قاله في �ت�ه إال عن رسول الله  ﴾100ارً دِ تَ قْ مُ  ءٍ يْ شَ 

و الشارع ولم �مكن التفضیل أي وه صلى الله عل�ه وسلم

قوله ال منه (إ مرأنه مفضل عند ر�ه في عالم األخ�ار �اإل

 ) قد تقدم لنا أننا عندصاحب الطر�قة التجان�ةاعتقاد أفضل�ة 

جماع وهو أن الصحا�ة أفضل وأفضلهم أبو �كر ثم من یل�ه اإل

شهد الله له  مةوأن �ل فرد من أفراد هذه األ في الخالفة

         

   الحجرات 
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 ینَ الذِ  ابَ تَ ا الكِ نَ ثْ رَ وْ أَ  مَّ ثُ ﴿ ،﴾101ةٍ مَّ أُ  رَ یْ خَ  مْ تُ نْ كُ ﴿�الخیرة 

ال (عنه  يمنه فرادوالتفضیل بین األ ﴾102انَ ادِ �َ عِ  نْ ا مِ نَ یْ فَ طَ اْص 

 ن �قولأحد فال �حل أل )lxxxixتفضلوني على یونس بن مّتى

فضل الناس واذ�ر �تاب أفضل من فالن و�قال من أفالن 

كال فضله رسول الله صلى الله عل�ه  في الحدیث تر المناقب

الحقائق على ما هي عل�ه فال تعلم  وسلم �شيء اختص �ه

وأفضل اتصف  لقطب التجاني فاضلال �الله فاإعند الله 

على  والعلم والعمل والتقوى والداللة �صفة فضل وهي الشرف

ال �حصى وهو مبلغ عن الرسول  الله وقد ر�ح على ید�ه ما

لم �جوز ألحد من  عل�ه وسلم معلق القلوب بر�هم صلى الله

ازق ل�س �خالق وال بر  وقال الش�خعن الله ( أح�ا�ه أن �غفل
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) ول�س لي من الهدا�ة شيء �عثت داع�ا( )و�نما هو دال

ى تَّ حَ  اَس النَّ  هُ رِ كْ تُ  تَ نْ َأفَ أَ ﴿، ﴾103ءٌ يْ شَ  رِ مْ االَ  نَ مِ  كَ لَ  َس �ْ لَ ﴿

، ﴾105غُ الَ البَ  الَّ إِ  ولِ سُ ى الرَّ لَ ا عَ مَّ ﴿، ﴾104ینَ نِ مِ و وا مُ ونُ كُ �َ 

 ﴾107تَ بْ بَ حْ اَ  نَ مَ  يدِ هْ تَ  الَ  كَ نَّ إِ ﴿، ﴾106رٍ طِ �ْ َص مُ �ِ  مْ هِ یْ لَ عَ  تَ سْ لَ ﴿

جمعین وهو مجمع عل�ه فمن أذلك هو سید الخالئق ومع 

أخبره صلى الله عل�ه وسلم �فضیلة سلمت له في ح�اته و�عد 

�المطر ال یدرى  مةاأل( )xcاولها وآخرهأخیر األمة (مماته 

ازداد خیرها فكافة  مةفكلما ازدادت األ )أم آخرها أولها خیر
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الله  وأجمعوا على أن القطب التجاني رضي ه اعتقدواأصحا�

وفضائلها عن النبي صلى الله  عنه أخذ هذه الطر�قة �سرها

هلها ما زاد ما نس�ه لنفسه ولطر�قته وألعل�ه وسلم �قظة وأن 

ف�ه حرفا واحدا عن النبي صلى الله عل�ه وسلم وهو عدل 

ممن  األول�اءجائز عقال وواقع وشهد له بذلك العلماء و  رضي

وقد  ض �حره في ازد�اداآلن وف� إلىمن زمنه  م الأخذ عنه أ

التقد�م في الداللة على الله  يال�فرن لقن السید الحاج الحسین

الثني عشر مائة  وسلم رسول الله صلى الله عل�ه أمراءوهم 

 ذنه �لهمإلعلماء ولقنا نحن ما یز�د عل�ه �ممن �لهم جلة ا

ال علماء حلماء حنفاء راشدون مرشدون هادون مهدیون فقال [

النفخ  إلىال من �حرنا من نشأة العالم إ�سقى ولي وال  �شرب

 األنب�اءصلى الله عل�ه وسلم تمد  في الصور روح النبي

النفخ في  إلىمن نشأة العالم  األول�اءتمد  يوالرسل وروح

فال  وهذا منه ال غیر ﴾108ثْ دِّ حَ فَ  كَ �ِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ مَّ أَ وَ ﴿] الصور

 108     الضحى 

                                                             



هم قد فإنعلیهم  نفسهم فتق�س نفسكأیز�ون  األول�اءن أتفهم 

للقطب  األول�اءم�ا�عة الله قبل وجودهم انظر �تاب  ز�اهم

رضه ألحجة الله في  xciالرماحیهمك وانظر  ما المكتوم تر

جمع أالعر�ي بن السائح الذي  لسیدي xciiال�غ�ةلفوتي وانظر ل

�تابنا  وانظر xciiiجواهر المعانيالمسلمون على فضله وانظر 

وانظر  xcviiالج�شو xcviزابالمیو xcvالخر�دةوانظر  xcivراءةاإل 

تر عج�ا  لف في الطر�قةأو�ل �تاب  xcviiiالمسكت جوابال

الله عل�ه وسلم ضمن له ما ذ�ره  فنقول إن رسول الله صلى

�الصدق  للها�كرمه ه وال �حل لنا غیره فمن لم صحا�أل

�الله  ) �ذب وافترى قوله موجب للتبد�ع( والتصدیق فل�سكت

فال �سامحون له وال  الشرع ألسنة أهل ىإنه تعمد الكذب عل

خسارة إال إن تاب له من  له أهل الطر�قة التجان�ة ف�ا �سامح

س�عة �ظلهم الله في () �ذب �الله فقد �فر قوله بال حساب(

سیدنا اتصفوا  أصحابلفا و ألخ ما تقدم س�عون  )xcixظله

الحمیدة التي توجب عدم الحساب والعقاب وقد  �األوصاف

صلى الله عل�ه وسلم �شفع  كثر الصالة عل�هأن من أعلمت 
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اه من �كثرها مثلهم ف�ه صلى الله عل�ه وسلم ولم یبق مما علمن

قوله ضال م (و�ال فصدق وال تكن م�غضا فتند فاخدمهم تسعد

 )cس�اب المسلم فسوق (عل�ه وهو ساب  ) فما قاله راجعكافر

هذا المسكین �سراحة  وهذا ساب المسلمین قاط�ة فلو اشتغل

من زنادقة  له مما تفقهه فال شك أنه التقاه خیراالخناز�ر لكان 

 الذین ط�عوا على �غض الخیرلعنوا على لسان داوود  الذین

نبوة ع�سى وداوود  وا�غض المالئكة وأنكر  علىوأهله و 

أمة رسول الله صلى الله جاه الله �ا مسكین فاخدم  وسل�مان

ر الذین جعلهم الله قردة وخناز�من خدمة  عل�ه وسلم خیر لك

أمرنا لحرموا عل�ك المجامع  �مةلجر�مة ألافلو وصلت هذه 

ان ب�طامر وه�ان بن  ك بذي زن�م طر�د طامر بنفإنوالمساجد 

منك الح�اء و�لك  أزال ىنك لب�ك الش�طان وأغواك حتأفال شك 

) القرآن قوله تزهید الناس في( مةتب فأحسن الظن بهذه األ

 نكبوا علىاهم الذین ه أصحا�كذب وافتراٌء فالقطب التجاني و 

عل�ما حتى حفظته البنات القرآن حفظا وتجو�دا وتفهما وت

وهم الذین بنوا المساجد لله وأنفقوا أموالهم على  والصب�ان
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مین تجد �ل معلم �تاب الله والمتعل المعلمین إلىظر نافالقرآن 

علیها إال األفاضل من  في البوادي أخذ الطر�قة ولم ینكب

ما ل�سته من  وحفاظ القرآن غال�ا فال �عج�ك افشر العلماء واأل

 سالنا نفتضل الناس وسبب هذه الفتنة أ أجرة خدمة الیهود

نحن أوالد فالن  مةاقبل ظهور القطب التجاني �ستخدمون الع

جداد فكل نا و�ال أهلكناكم �السر ودعوة األز�ارة أجداد فأعطونا

من وترك سفلة �ضحكون على الناس �السلطة  من صلح أبوه

غیر ذ�ر دین البتة و�نما یر�دون األموال للت�اهي بها وللتوصل 

كوان بتش�طن ال غیر من األ لهم فانقادتالفواحش  إلىبها 

التجاني �أنوار  غیر حق�قة �إبراه�م هذا فلما ظهر القطب

 �اإلخالصه أصحا�حد لغیر الله وأمر أالحق وحرم أن �ستعبد 

 ده ال�طلة مما الن ما اعتقأوالتوحید وأنه ال فاعل إال الله و 

جرة على أ�مته ومؤذن�ه ومقدم�ه وحرم على معنى له فحرم األ

فق ن ینأراد أبرسوم المش�خة وأن من  والتظاهر مقدم�ه الدعوى 

لوجه الله العظ�م فلما منع  تقان الوجهةإماله فلینفقه مع 

حیث منع  لة ذلك شرعوا �سبون صاحب الطر�قةجادجال
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�طالة والضاللة فقام لذلك أهل ال إلىت ه عن االلتفاأصحا�

عالم فللقرآن األ �األفاضلنكار لكن الطر�قة محشوة سوق اإل

قرآن ذ�ر وتذ�یر حقوق فال یهمل حق لحق فال قوق وللذ�رح

إطالة  إلىفال نحتاج  ﴾109رُ بَ كْ أَ  اللهِ  رُ �ْ ذِ لَ وَ ﴿ فالذ�ر مأمور �ه

ر�ق وهذه ظر الرماح و�تب الطناف ذ�ارالكالم بنقل فضائل األ

�النص الصر�ح والنص الواحد  نما هي لقم �لب عقورإالعجالة 

قوله موضوعة لهدم ( ه ذلول زن�م فالله �صلحه آمینفإنكفى 

البذي بل هذه  ي�ذب اللعین المطرود الزن�م الدع )سالماإل

المدعین  بل�اب السنة المطهرة وأوضحت �ذب الطر�قة ظهرت

الراسخین المجتهدین في الناهق واشتملت على العلماء كهذا 

الله شهدوا  إلىفراد الوجهة إطاعة ر�هم فلم یوجد مثلهم في 

الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عل�ه  جم�عا أن ال إله إال

مستغرقة أنفاس  مةاشاملة ع مةاوسلم و�ا�عوا الله م�ا�عة ت
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وسكناتهم في  نفاس اآلخرة على أن تكون حر�اتهمالدن�ا وأ

 طاعة رسولهم صلى الله عل�ه وسلم حذو نعلطاعة ر�هم و 

ل صلى الله عل�ه وسلم و بنعل و�ا�عوا ش�خهم على سنة الرس

وتبروا قاط�ة مما لم �أت �ه صلى الله عل�ه  بنعل حذو نعل

فقد وزناه فوجدناه موافقا حذو  ]فزنوا قولي �میزان الشرع[وسلم 

ولم عندنا ولله الحمد  عل بنعل مع استعمال صنوج الشر�عةن

لنفسك  كن �قظانا وارتدنكن من المغتر�ن بل من المت�قظین. 

نا الله في صغرنا حتى حزنا جم�ع ما اشتملت ظفقد �ق ciاإخوان

و�ین  زال لنا حجا�ا بینناأصف�اء و واأل األول�اءسرار أعل�ه 

مرنا من حضرته �قظة أعل�ه وسلم ف رسول الله صلى الله

حتى انخرقت حجب  هاومناما �الدخول في طر�قته فما دخلنا

 حجرنا ولم نرد ك تحتفإنالنفس والهوى ف�الله فتب وال تشوش 

ما  فهذه الطر�قة تهدم مةحك �الكالم فاعتقد في األصالإإال 

عنده  سالمواإل سالمنكار على اإل�عرفه هذا الزع�م دینا وهو اإل

الرسول صلى الله  هو الس�اب فالطر�قة تنكر غیر ما جاء �ه

ه بل�س فاللإعوان أ نه ش�طان من أال شك  ذاعل�ه وسلم فه
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�م اللعین جهذا الش�طان الر  یلجمه عنا آمین فنعوذ �الله من

نه استحل عرض المسلمین أه لما لم �ستحي علمنا فإنالمطرود 

فالمستحل ما حرمه الله �افر فعرض المؤمن حرام ولما تحققت 

جانیین أني مسلم في نفس األمر فلله الحمد وتحققت اعتقاد الت

عل�ه الصحا�ة والتا�عون وعل�ه قاطعة �أنهم مسلمون على ما 

شعري والماتر�د�ة وعلى ما عرف من الدین ر�عة واأل�مة األاأل

ن من نشر هذا البهتان والزور الفاحش أحب أالقو�م علمت 

نا وق�ائلمنه فأصولنا  من الكفر ونفر كفرهم وفرح �ه ونحن برآء

ن أمهتدون علمت  ساؤنا مسلمون وحواشینا وفروعنا ونمسلمون 

فقد استحل  سالمحظ له في اإل عراض الهذا الممزق لأل

د رج�م فالله یهد�ه �ه ش�طان مر فإنعوذ �الله منه تعراض فاأل

ذا �فر الرجل إ: قال صلى الله عل�ه وسلم (طر�ق مستق�م إلى

ُأكفره لكن ظهر منه حیث نا لم أو  )ciiحدهماأخاه فقد �اء بها أ

 َت مْ عَ نْ أَ  ینَ الذِ  اطَ رَ ِص ﴿التي هي  سالماإلكفر طر�قة 

 اكَ �َّ اِ وَ  دُ بُ عْ نَ  اكَ �َّ إِ ﴿فهي طر�قتنا أبد اآلبدین  ﴾110مْ هِ یْ لَ عَ 
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�أننا  أعلمإن �ان �ما قال و�ال رجعت عل�ه فالله  ﴾111ینُ عِ تَ سْ نَ 

قوله في برآء مما قال ظاهرا و�اطنا فهي ال محالة عل�ه (

ي قام �ه ملكه ما في ) �ذب ورب العزة ف�الله الذعهادب

ل�اب سنة رسول الله صلى الله عل�ه وسلم  الإالطر�قة التجان�ة 

والطر�قة لكل صوفي فوجدناها  كتب الطر�قة التجان�ة فقد تفقهنا

ظاهر �الشر�عة القرآن العظ�م من تحل�ة ال مر �هأما  عین

یتهم �الحق�قة إنسانخالق النبو�ة واتصاف وتحل�ة ال�اطن �األ

معصومة �عصمة نبیها من الخذالن والكفر  مةفاأل حساناإل

و�حترفون  ون الرامقون الذین �أكلون بدینهمجلف المجلفأو�نما 

التي  ر واجب تبل�غه بال أجرة فالطر�قة�خطة العلم الذي هو أم

ا نَ دِ اهْ ﴿ذن من ر�نا إنعطي العهود على ات�اعها هي ما طلبناه �

العلماء رضي الله عنهم جاب أوقد  ﴾112�مَ قِ تَ سْ المُ  اطَ رَ الصِّ 

عما انبهم عمن تصمم على الظواهر ولم �عط للحقائق حق�قته 

والكنسوسي والفوتي  ا عن الجواب السید محمد الصغیرنافو�

 111     الفاتحة 

 112     الفاتحة 

                                                             



) بل نسبتهمب أعلمقوله �الله كغیرهم من حواري الطر�قة (

 �أتم صنوج فوجدنا جم�ع ما اشتمل ث�ات فوزناعن األصح 

الله عنه و�تب �خط  الش�خ رضيعل�ه الجواهر الذي نقحه 

جاز ف�ه �عد التنق�ح بیده لمؤلفه الذي أوله وآخره و أ یده الم�ار�ة

حد على ما منواله فكل حرف أعجو�ة الزمان ولم ینسج أ هو 

جاز أه فإنالكتاب له ال لمؤلفه  نقحه الش�خ فصار في الجواهر

له في  دینما هو نائب عنه خالفا لما یزعمه من ال �له ف�ه و 

 ولم �میز شهادة زور من شهادة صدقالعلوم الرسم�ة والنقل�ة 

من الیهود لما رأوا الطر�قة �طال الكتاب �مال أخذه إه قصد فإن

نجاد ر�حت األأوشبت وراجت وفاضت وأسدلت وأینعت و  قو�ت

ت سحت�ة لمن أدخل والجبل حسدوا فرتبوا علیها مرت�ا والسهل

ابتة �علمائها وقوة لكن الطر�قة معصومة ث فیها س�ا وفتنة

ورقة (ن قال أ إلى) قوله الحجوي أنوارها وضمانات نبو�ة (

ن إهذا الكالم  إلىظر ناف )حمائ�ة من دولة لها سلطة عال�ة

ن شرب إمام الجلیل فال أظن ینسب له إال من هذا اإلثبت 

الخمر وانقلبت السماء عنده أرضا وأرضا سماء و�قول للكالب 
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نه نه �شر�ها ألألمندیل ولكن ال أظن �ارك الله ف�ك ال فضح ا

ننا نما قلنا أل�فات و ب الله فالله الكر�م �حم�ه من اآلحافظ لكتا

أنه ال �شر�ها وال �قول هذا إال السكران أعیذه بوجه الله  نااعتقد

ن �قوله أ سبل�إ یرد�ه فلهذا الكالم وقع لم �قدر ن �فوه �ماأ

 فلعل الناقل ﴾113اورً دُ قْ ا مَّ رً دَ قَ  اللهِ  رُ مْ أَ  انَ �َ وَ ﴿فالله �حفظه 

شراف من �ان تحت ق�ة األغلط أو �ذب فك�ف �مكن ل

الذین جعلهم الله رحمة وأمنا ودافعین عن ب�ضة  العلو�ین

) رارضقوله ال�الته هذا الزور والبهتان (إ ن �قول فيأ سالماإل

�ه طائفة مخلصین معانقین  لقبت ما إلىیدك الله أظر ناف

 اكَ �َّ اِ وَ  دُ بُ عْ نَ  اكَ �َّ إِ ﴿والعمل و�قولون  حسانواإل ن�ماسالم واإلاإل

هذا الوز�ر فال  مما انصدر من ءآننا بر إاللهم  ﴾114ینُ عِ تَ سْ نَ 

ن �شتمل مغر�نا �ا ر�ي عن من �صدر منه مثل هذا أ نحب

ن أفنطلب من الله  نه سكرانأن صح عنه فال �شك إفهذا 
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 إلىشیر ) �قوله دولةولسانه ( �صلحه و��طل جاهه وعروقه

رجال الدولة  ما یتفوهه الناس �أن الطر�قة التجان�ة �حبها

المخزن�ة نعم صح �أن المخزن الشر�ف �حب �ل مسكین 

�ما �عن�ه فالطر�قة التجان�ة مساكین قال سیدنا وموالنا  مشتغل

�عني لم  ]نحن مساكین ل�س لنا إال الله ورسوله[الش�خ 

 اللهِ  ىلَ إِ  هُ هَ جْ وَ  مْ لِ سْ �ُّ  نْ مَ وَ ﴿علق قلو�نا إال �الله و�رسوله تت

 عُ جَ رْ یُ  هِ �ْ لَ �ِ وَ ﴿ ﴾115ىقَ ثْ الوُ  ةِ وَ رْ العُ �ِ  كَ سَ مْ تَ اسْ  دْ قَ فَ  نٌ ِس حْ مُ  وَ هُ وَ 

فقد �ا�عنا جم�عا السلطان وفوضنا له أمورنا  ﴾116هُ لُّ �ُ  رُ مْ األَ 

حن له �كل خیر ون خالدة ظاهرا و�اطنا وندعو مةام�ا�عة ت

ع�شنا ونحن المكلفون نر�ي  دتحت طاعته فر�حنا وسعدنا ورغ

ح�اب على طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة السلطان و�ینا األ

في رسائلنا �أن سیدنا السلطان قام على ساق الجد في حفظنا 

 115          

      لقمان 

 116         

        هود 

                                                             



100 
 

ه شر�ف فإننا فهو سورنا وق�ة عزنا فر�حنا �ه إ�مانوفي حفظ 

حد من العز مثل ما وقع خالق مؤ�د منصور لم �قع ألألا كر�م

للفقراء الدرهم الذي �أخذه السلطان من أحل الحالل  له فنقول

ه السلطان وخدمه رواحنا فقالب سكر �شر�أعلى  نفقناأوأعز ما 

سدل علینا ظله أه فإنألمهاتنا مما نشر�ه  لینا وأطیبإأحب 

�امه أوقد وصلنا من الراحة في  حد أوالدناأوأمانه فال �ظلم 

دم تسفك الدماء وفي تق مان ما لم �صله من تقدمنا ففي ماواأل

ذا أحبنا المخزن إ�امه انقطعت الظلمات والظلم فال عیب أ

 لملوك فقدلدعوى وال نتعرض  ينا مساكین ال ندعفإنكرم األ

 ف�ما أقامهم الله ف�ه ةو��اكم والتعرض للوالش�خنا عنه  نهانا

 رُ مْ االَ  للهِ ﴿ن �سلم الحكم لر�ه أأن �قبل على ر�ه و  یرشد الفقیر

ن صح عنك أنك فهت إف�ا أیها الوز�ر  ﴾117دُ عْ �َ  منْ مِ وَ  لُ بْ قَ  نْ مِ 

الله عل�ه وسلم  ىقال صل �ه أال تخاف من عزل السلطان فقد

تهو�ه في  حد�م �لمة ال یلقي لها �اال وهيأ�قول  ور�ما(

فنحن مسلمون مستسلمون لر�نا طر�قتنا  )النار س�عین خر�فا
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ا نَ دِ اهْ ﴿من ر�نا هي الطر�ق المستق�م التي �نا نطلبها أبدا 

 ﴾ینَ لِ وَّ االَ  نَ مِ  ةٌ لَّ ثُ ﴿فقد اهتدینا بها  ﴾118�مَ قِ تَ سْ المُ  اطَ رَ الصِّ 

نیته وأفسدته صولة  وحرمها من قلت ﴾119�نَ رِ خِ االَ  نَ مِ  ةٌ لَّ ثُ وَ ﴿

 نهم �حلقون لحاهم حتىمجالسة الش�ان وهم شیوخ غیر أ

ن یها الوز�ر مأفالله �حفظك  يالرأ صاروا مردا �البنات ب�ادئ

ن یوجد ذلك في أمثله فالكالم مع من �ذب عل�ك و�نما خفت 

 ه بهتانفإنالله  إلىصح�فتك فتب 

 طالق وحدود بل ما جنى عتق*  قرار عقودإال یلزم السكران 

الطر�قة التجان�ة فلم  فالعبد في ما جنى وقد مرت القرون على

 حتى جئت أنت واستكملت العلم فال یوجد العلم البتة یتبین لهم

رته و�نما ال أجإاألجیر ما قصد  فإنجرة أعل�ه  �أخذند من ع

من تزعمه جاهال  إلىدفعت نفسك  یوجد عند أهل الله فلو

خالص لمن إخالصه فال إلشفاك من حینك بتنفسه ف�ك �سر 

كان غیر وال  الخطط الدین�ة و�عمل المنازه فلوالد�ار � يیبن
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نظر أهل  فيقوله �ل طحینا ( ي ا �جد ما �شتر �أكل �علمه لم

 وهو االستهزاء �المسلمین والتهكمالمائل عن الحق  ي�عن )العلم

جلساء الله فال  والذاكرون  )ciiiاللهِ  هلُ أ القرآنِ  حملةُ (�أهل الله 

أیها  ﴾كَ ئَ انِ شَ  نَّ إِ ﴿�كون ف�ه لمن �فوه �مثله  علم البتة وال

فتب و�حك  ﴾120رُ تَ بْ االَ  ُهوَ ﴿ت مؤمن أنالمؤمن من حیث 

 التوب غافر الذنبفالله قابل 

 وقال على الله إفكا وزورا*  ن فرعون لما طغىأفلو 

 ال غفوراإلما وجد الله *  اب إلى الله مستغفراـــأن

ال حصائد إتر�ت یداك وهل �كب الناس على مناخرهم (

مام حصد لسانك أیها الكاذب عن هذا اإلفقد  )civلسنتهمأ

 لله ورسولهن لم تتب فقد حار�ت اإ رالجلیل ما یهو�ك في سق

نفسه وشهادة الرجل لنفسه  ) نعم هو قاله فيقوله هو الختم(

 ال الّنبيّ  أناولى من شهادة الغیر قال صلى الله عل�ه وسلم (أ

 ﴾121�مٌ لِ عَ  �ظٌ فِ ي حَ نِّ إِ ﴿ )cviفخر َوال آدم ولد سّید أنا( ،)cvكذب
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لنعرف  ﴾122ثْ دِّ حَ فَ  كَ �ِّ رَ  ةِ مَ عْ نِ ا بِ مَّ أَ وَ ﴿فاللسان أحد الشاكر�ن 

لبتة بل افال تحجیر  )قوله فحجروا( تعالىلر�نا  قامه فیوصلنام

 كَ لِ هْ یَ لِ ﴿عل�ه وسلم �ه وأمره أن �صرح �ه  أخبره جده صلى الله

فالمحجر  ﴾123ةٍ نَ یِّ بَ  نْ عَ  يَ یِ حَ  نْ ى مَ یَ حْ �َ وَ  ةٍ نَ یِّ بَ  نْ عَ  كَ لَ هَ  نْ مَ 

�ظهر فضله  ن الأنت الذي أردت أفي زعمه ال�اطل هو 

والد آدم ما أدر�وا استعداد أفاعتبر فلو اجتمع  ووالیته في عبده

ن یلد الذ�ر على أفال یتصور  ﴾124ینٍ كِ مَّ  ارٍ رَ ي قَ فِ ﴿ة أ رحم امر 

ن قدر على ما هو أعظم �الله لم یرده و  فإنك�ف�ة الرحم أبدا 

ه عل�ه وسلم �أنه هو القطب المكتوم والختم لوأخبره صلى ال

قوله وشاعر (نف حاسد وفاغر وشاغر أالمحمدي على رغم 

الله  ) �ذب وافتراء فنور النبي صلىمديوقطعوا المدد المح

و نور �صائرنا وأجسامنا اآلبدین فه بدأعل�ه وسلم في ازد�اد 

 122     الضحى 
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حد �عظم رسول الله وآل بیته �التجاني أولم یوجد  وأرواحنا

ة ظر ما ذ�ره في شرح جوهرة الكمال و�اقوتنافه أصحا�و 

سر ذاته صلى الله عل�ه  حدأ الحقائق تطلع على أنه لم �شرب

حسا ومعنى  وسلم غیره فهو الذي �ملت النسخة النبو�ة ف�ه

تقطع  حقائقه في شرح اآل�ات واألحادیث ظرنافظاهرا و�اطنا 

ت منهم غیر الحق وارتضعت منهم ش�اخك الذین تعلمأ�أنك و 

الطاغي  براه�مإل�ان الش�اطین األحناش فالكالم �له مع  سم

ش�اطین واستحوذ عن الحق الذي استهوته ال المنحرف الدجال

ما ما اشتملت عل�ه ق�ة سلطاننا فال �مكن أو  عل�ه أ�مة الیهود

الش�ان رأوا فعله حیث أسكن  فإنن �صدر منهم مثله أ

 براه�مإو�ؤ�ده فلما أ�س  ینصرهسجان �من لم یتق الله فالله األ

الله  رؤساء المغرب فقال إلىاء نسب ذلك غو من اإل

) قوله على رق�ة �ل ولي(ام الناقل هو النمّ  فإن ﴾125وانُ یَّ بَ تَ فَ ﴿

�مال والیته  إلىشارة إوقد قاله قبله موالنا عبد القادر  م قالهعن
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�اء ما ولصلى الله عل�ه وسلم فهو الممد لأل وخالفته عن جده

وأخبره �ه صلى الله عل�ه وسلم  قسم لهم �ما علم عند أهله

ال دخل له مع  فالصائت هو جائز واقع لول�س �محال ب

ما  ينما هو فضولي ظلوم غشوم یدع�و  األول�اءالعلماء وال 

نما �راد ونحن ال نتشفى و أل�س له فالله �غفر له و�صلحه �ما 

المؤدب ذن في مثله �اإلأعطینا  ألنناف�ه  غلظنا مح�ةأ 

صالح ال للضرر وال للضرار وال للصب�ان فنحن المؤدبون لإل

 مةفاأل لذنو�ه بت رجال فاجعله له �فارةن سبإاللهم للتشفي 

 ن الولي في عرفهمأل  :الناعق هقول(نا �منزلة رجل واحد عند

ا اختص �من ینبُئ عن �ذب محض فالنبي عرف )�شمل النبي

عمل �سنة نب�ه فكل من صحت عرفا �ختص �من  الله والولي

عقیدته فهو ولي عاما فالخاص من توالت طاعته وصفت 

له�ة فال إالوال�ة منحة  نإسرائره وتحلى �مقامات ال�قین ثم 

وفي ورطة  ةالطر�ق هلأ ن یدخل أتكتسب ومقصود الكذوب 

من حفر ألخ�ه حفرة سقط فیها وقد علم �ل مسلم �أننا نصرح 

حد أ�ة ال �شم له احد واحد من الصلصراحة �أن مقام فر تمام ا
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ن إ�عدهم رائحة وهو مذهب الجمهور وال عبرة �من قال  ممن

رضي الله نما �قول الش�خ ��ع و مي الج فال ذلك في المجموع

قوله من ] (النفخ في الصور ىلإمن عصر الصحا�ة عنه [

زال الح�اء عن نفسه وأظهر الكذب أ) فهذا الكذوب بي �كرأ

 فهذا )cvii�كذب حتى �كتب عند الله �ذا�ا فال یزال أحد�م(

ه اسما علما عل�ه ولقد قال أشر جرت وصارت عل�كذاب 

مثل عملنا مع عمل رضي الله عنه �ما في �ت�ه [ الش�خ

] واستشهد على أفضل�ة ةالصحا�ة �دبیب النمل مع سیر القطا

ي أصحابن الله فضل إالصحا�ة �قوله صلى الله عل�ه وسلم (

) فهذا الظالم ین ما عدى النبیئین والمرسلینعلى سائر العالم

 لعقالء فصار دومة وعل�ه فال �المخرج عن جنس الرجال وا

نما حملني عل�ه الشفقة على من یتعاطى الجرائد �معه البتة و 

ما من دخل معنا فقد أالزور�ة البهتان�ة ممن لم یدخل معنا و 

 ي القرآنوأمرناهم �التفهم ف نهیناهم عن رجس الجرائد و�هتانها

أهل الجرائد في  �مة فكل ما أخرجتهوفي �تب األوالحدیث 

كذب  ذن السلطانإجرائدهم من أهل حزب الضالین من غیر 
106 

 



107 
 

 نأفلوال  )cviiiن �حدث �كل ما سمعأثما إكفى �المرء (ونجس 

�ل ما خرج منها  فإن ألحرفهانظرت  ح�اب ندبني ما�عض األ

�صومون وهم أهل  نما ینبني عن الفساق الذین ال �صلون والإ

 ) تعر�ض �أنقوله العقابوال�اطنة ( الفواحش الظاهرة

القطب التجاني لما ضمن لهم النبي صلى الله عل�ه  أصحاب

�اكم إ[وسلم ما ضمن أمنوا من مكر الله ألم یر ولم �سمع 

طا من شروط الدخول فجعل شر  ]من من مكر اللهاأل ةوحل

من سمع ما ضمنه ما أو [ من مكر اللهأأال � معه في طر�قته

ذلك سب�ا للمعاصي  لي النبي صلى الله عل�ه وسلم وجعل

 الَ فَ ﴿ ]كافرا حتى ی�غضني وال ی�غضني حتى �موت فال �موت

وال ییئس من رحمة  ﴾126ونَ رُ اِس الخَ  مُ وْ القَ  الَّ إِ  اللهِ  رَ كْ مَ  نُ مَ ا�َ 

 بظر �تب أهل الطر�قة �المیزاال القوم الكافرون انإ الله

ة في مقامات النفوس راءلنا فهل تجد �تا�ا �اإل ءةراوال�غ�ة واإل

 إلىخروج منه  )قوله حكى لي �عض القضاة( ومراتب الدین
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في شاطئ ال�حر لیال وهذا  السمر في القمر لیال �الصب�ان

مما یدل على سوء الظن �الله و�ع�اده فال �الم مع مثل هذا 

ران السك ني أتوب إل�ك حیث جعلت هذا الثملال�غ�ض اللهم إ

لهدم  قولهحظ له في التمییز ( أهال للجواب فهذا �قطع �أنه ال

 ي م الدعوى والتش�طن والتكلف والتز فهذه الطر�قة تهد )سالماإل

فالتجانیون في  راد أن یتمعش �ال�اطلأبزي غیره من �ل من 

فالتجاني �ما  وأسواقهم ومساجدهم وع�ادة ر�هم أبدا حرفهم

في ثالث ال إن یرى أال ین�غي  أح�ابنا إلى نكتب �ه الرساالت

 نفسه وحقوق ع�اله أو في سوقه مواضع في بیته یؤدي حقوق 

 ر�ه فما زاد على ذلك ال وحرفته أو في المساجد یؤدي حقوق 

أو شر�ف أو  عل�ه فمن یتكلم في أمیر أو عالم نح�ه وال نقر

فمن  هزاء تبرأنا منه وطردناهمؤمن من حیث هو �قصد االست

 تنا ومنأمما جناه وتطهیرها وتز�یتها فل� نفسه�شتغل بتهذیب 

ال�عد من طر�قتنا فطر�قتنا د تمام ع�قول طر�قة فالن �ذا فلی�

د�ار ق�ال على الله �الكل�ة واإلجد واجتهاد وطر�قة اإل طر�قة

إد�ارا �ل�ا ولسنا مجانبین �أهل هذه المجالت  عما سوى الله
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هم �فسدون تر� لمخزن الشر�ف الذيلوالجرائد ف�ا عج�ا 

 رُ مْ أَ  انَ �َ وَ ﴿ولكن  ائد أدمغة الناس فالقرآن شاف �اف�الجر 

یذ�ر مثله  ) فالكائد هو الذيقوله �اد( ﴾127اورً دُ قْ ا مَّ رً دَ قَ  اللهِ 

للمؤمن فقد �اد هذا اللعین الدین �شقشقة لسانه  آة فالمؤمن مر 

طب المكر والخذالن وأزال الح�اء عن وجهه فنرفع أمره و وأدلى 

حول بیننا و�ینه و�ین معرفته فهذا اللعین إبراه�م من � الله إلى

ن �قف نا �ل مأعلم ددتهم ومن مادتهم وقلجنس الیهود ومن ج

 األنب�اءممن ارتضع �غض  عل�ه أنه ال �صدر مثله إال

وا الُ قَ ﴿ ،﴾128ودَ هُ وا الیَ نُ آمَ  ینَ ذِ لَّ لِ  ةً اوَ دَ عَ  اسِ النَّ  دَّ شَ أَ  نَّ دَ جِ تَ لَ ﴿
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تأتینا �كتاب نقرُؤه ونلمسه فال نؤمن حتى  ﴾129ةً رَ هْ جَ  ا اللهَ نَ رِ أَ 

 آل﴿بلوه إكراها جاءهم �ه أبوه حتى رفع الجبل علیهم فق فلما

حدثت �ذ�ا عن رئ�س أبراه�م إف�ا  ﴾130ینِ ي الدِّ فِ  اهَ رَ كْ إِ 

ما هو فبريء من أو  ارف المغر��ة فالناقل هو الش�طانالمع

لو�ة تشتمل الع لة الشر�فةا�ن من ضمته اإلأظن أفككم فال إ

علماء المغرب صانهم الله من  فإنعلى مثل هذا الناعق 

فال تجد  وألول�ائه وألنب�ائهالوصم منكبون على تعظ�م الله 

فلم  �األشاعرةول�اء الله أعقیدته فالمالك�ة �لهم  مالك�ا فسدت

نه اعتزل وقد �ذب عن الحفید بن أ حد من المالك�ةأیرو عن 

له من  المجتهدین ف�ا ومن أعاظم األول�اءرشد فهو من أكابر 

 ر�عة�مة األفخار لمن تمسك �مذهب الصحا�ة واألعظ�م ال
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 معشر التجانیین تمسكنا �مذهب أننافنشهد الله ومالئكته 

مام أبي على عقیدة اإل األر�عة�مة ه واألأصحا�الرسول و 

ن العقیدة السنوس�ة أفي �ل ما استحسنه و  الحسن االشعري 

الرسول  أمةن أوتبرأنا مما �خالف الحق و شر�ناها وحفظناها 

مكرمون منعم علیهم  أمةنهم أصلى الله عل�ه وسلم على حق و 

ثالث المهاجرون  سالمفاإل )cixّمة مذن�ة ورّب غفورأ(

ا نَ لَ  رْ فِ ا اغْ نَ �َّ رَ  ونَ ولُ قُ �َ  مْ هِ دِ عْ �َ  منْ وا مِ ءُ آجَ  ینَ الذِ وَ ﴿ واألنصار

 ال� ا غِ نَ و�ِ لُ ي قُ فِ  لْ عَ جْ تَ  الَ وَ  انِ �مَ �االِ ا ونَ قُ �َ سَ  ینَ الذِّ  انَ انِ وَ خْ ِإلِ وَ 

 األول�اءمن یتكلم �الطعن في  نأونشهد  ﴾131وانُ آمَ  ینَ ذِ لَّ لِ 

احفظنا ممن نوانا  لم یتمسك �سنة وال �طر�قة اللهم قاط�ة

بناء أ بناء عبیدك وضعفاؤكأ�السوء اللهم إنما نحن عبیدك 

 بلجام �قطع لجمهأمرحومة و  أمةضعفائك فدمر عنا من �كفر 

نت التواب أنك إو تب عل�ه أردت ألسانه عنا على نحو ما 
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ن محمدا عبده ورسوله وآخر وأال الله إله إن ال أفنشهد  الرح�م

 أن الحمد لله رب العالمین. دعوانا

وائل صفر عام أو�ان الفراغ منه �عد العشاء لیلة السبت في 

 هـ 1358

 نمنه الله آمیأحسن بن محمد ال�عقیلي األ

وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصح�ه وأمته 

نه مؤمن سعید آمین آمین أوعلى جم�ع من سبق في علم الله 

 آمین
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i  )) ِة َمْكُتو�ًا َثَالَثُة أْسُطٍر �الذََّهِب َة َفَرأْیُت في عاِرَضِتي الَجنَّ َدَخْلُت الَجنَّ
ْمنا َوَجْدنا وما  طُر الثَّاِني ما َقدَّ ٌد َرسُوُل الله والسَّ ل َال إلَه إال الله محمَّ ْطُر األوَّ السَّ

ٌة ُمْذِنَ�ٌة َوَربٌّ َغُفورٌ أَكْلنا َرِ�ْحنا وما َخلَّْفنا َخِسْرنا والسَّ  )) تخر�ج ْطُر الثَّاِلُث ُأمَّ
 السیوطي في الجامع الصغیر (الرافعي وابن النجار) عن أنس.

ii  )) ُتخر�ج السیوطي في َساِ�ُقنا َساِبٌق َوُمْقَتِصُدنا َناٍج، َوَظاِلُمَنا َمْغُفوٌر َله ((
 ابن عمر.الجامع الصغیر (ابن مردو�ه والبیهقي في الشعب) عن 

iii   الفق�ه العالمة سیدي محمد بن علي بن الحسین التزروالتي السوسي
ولد بتزروالت، وفیها حفظ  .المجاطي. مقدم الزاو�ة التجان�ة �مدینة الدار الب�ضاء

القرآن الكر�م. ثم أخذ العلم عن عدة فقهاء ثم انتقل لمدرسة أدوز في قبیلة �عقیلة، 
هـ. ثم انتقل لمدینة الدار الب�ضاء عام 1308ثم استقر �مدینة مراكش عام 

هـ، و�ان من أخص أصدقاء العارف 1316هـ. ودخل في خطة العدالة سنة 1314
بر�ه العالمة القاضي الحاج أحمد سكیرج. و�ینهما رسائل وأجو�ة �ثیرة حول شؤون 

(نقال عن موقع الطر�قة التجان�ة �إشراف سیدي   .الط�ع وتوز�ع الكتب وغیر ذلك
 د الكبیر التجاني رضي الله عنه)محم

iv  ))والمرسلین، النبیین سوى  العالمین جم�ع على أصحابي اختار الله إن 
 أبو: خیر أصحابي كل وفي أصحابي خیر فجعلهم أر�عة أصحابي من لي واختار

 ثم قرن  خیر في ف�عثني األمم سائر على أمتي واختار. وعلي وعثمان وعمر �كر
 غر�ب وقال والخطیب النع�م أبو أخرجه ))فرادى الرا�ع ثم تترى  الثالث ثم الثاني
 بن عبد الله جابر عن عساكر وابن

v  )) ا َشْیئًا َفَبلََّغُه �ما َسِمَعُه َفُربَّ ُمَبلٍَّغ َأْوعى ِمْن َر الله اْمَرأ َسِمَع ِمنَّ َنضَّ
ابن )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد والترمذي و�ن ح�ان) عن َساِمعٍ 

 مسعود.
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vi  )) إّن الله تعالى ال َ�ْجَمُع ُأمَِّتي على َضالَلٍة وَ�ُد الله على الَجماَعِة َمْن
 )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (الترمذي) عن ابن عمر.َشذَّ َشذَّ إلى النار

vii  حدیث من سنن أبي داوود الراوي أبي بن �عب 
viii  م). 1956/  هـ 1376- م 1874/  هـ 1291( ،الثعالبي الحجوي  محمد 

 أبي بن محمد بن العر�ي بن الحسن بن محمد هو .فاس أهل من وفق�ه عالمة
 رمضان را�ع یوم ولد الفاسي، الجعفري  الثعالبي الحجوي  ابن السالم عبد بن �عزى 
 المرحلة في الحجوي  تلقى فاس. �مدینة الجمعة، صالة نداء عند هـ 1291 سنة

 إلى دخل المرحلة، تلك لطالب الضرور�ة العلوم من موعةمج واإلعداد�ة االبتدائ�ة
 الحجوي  أتم الك�ار لما والزم أساتذتها فیها، تدرس التي العلوم فتلقى القرو�ین، جامع

 الناس في فشاع القرو�ین، �جامع الدروس إلقاء في وشرع للتدر�س أجیز تحصیله
 الجزائر في مغربال سفارة: منها نذ�ر وظائف عدة الحجوي  تقلد. وفضله ذ�ره

 الفرنس�ة) الحما�ة( عهد المعارف في فوزارة العدل وولي وزارة) 1323- 1321(
 وهجر. �فاس ودفن �الر�اط، توفي ثم. عنه، وعزل وابتعدوا مواطن�ه ك�ار منه ونفر
 إلى) االستقالل عهد في( المغرب حكومة فنقلته لتر�ته، المجاور المسجد أهلها
  عن موسوعة و�كیبید�ا وعن األعالم للزر�لي)(نقال .�فاس مجهول، مكان

ix  )) َوَما ُیْدِر�َك َلَعلَّ الله َقِد اطََّلَع َعَلى َأْهِل َبْدر َفَقاَل اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد
)) تخر�ج السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر (أحمد ال�خاري ومسلم َغَفْرُت َلُكمْ 

داوود) عن أبي هر�رة، (أحمد) عن ابن ع�اس،  أبو داوود الترمذي) عن علّي، (أبو
 وعن جابر.

x  رجل). م 1815/  هـ 1230( المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد 
 والنحو والكالم الفقه في مشارك عالم المالك�ة، فقهاء من مصري، سني دین

 وقدم مصر، قرى  من بدسوق  ولد. والتوقیت والهندسة والهیئة والمنطق والبالغة
 حاش�ة: «تصان�فه من. الثاني ر��ع 21 في �القاهرة وتوفي �األزهر، ودرس لقاهرةا

 محمد شرح على حاش�ة« النحو، في األنصاري  هشام البن »اللبیب مغني على
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 لمختصر الدردیر شرح على حاش�ة« العقائد، في »البراهین أم مقدمة على السنوسي
 على التفتازاني الدین سعد شرح على حاش�ة« المالكي، الفقه فروع في »خلیل

المحلي (نقال  الدین لجالل »البردة شرح على حاش�ة«و البالغة، في »التلخ�ص
 عن األعالم للزر�لي)

xi   عبد الرحمن بن الكمال أبي �كر بن محمد سابق الدین خن الخضیري
 - م 1445 هـ 849 القاهرة( األسیوطي المشهور �اسم جالل الدین السیوطي،

�ان السیوطي من أبرز معالم الحر�ة العلم�ة والدین�ة م) 1505 ه 911القاهرة 
واألدب�ة في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، حیث مأل نشاطه العلمي في 

وط�قات  وتار�خ وفقهالتأل�ف مختلف الفروع في ذلك الزمان من تفسیر وحدیث 
 مؤلفات زادت .وغیرها، فقد �ان موسوعي الثقافة واالطالع وأدبولغة  ونحو

 له وأحصى مؤلفا،) 415( برو�لمان له عدّ  ورسالة، كتاب الثالثمائة على السیوطي
 ال�عض بها لووص مؤلفا،) 576( حوالي" الظنون  كشف" كتا�ه في" خل�فة حاجي"

 في االتقان: "والتفسیر القرآن علوم في مؤلفاته من. مؤلف) 600( إلى إ�اس كابن
 الغیب مفاتح"و ،"التنز�ل استن�اط في اإلكلیل" و ،"القرآن متشا�ه"و ،"التفسیر علوم
] 1[ (نقال عن ".العشر القراءات في األلف�ة"و ،"المفسر�ن ط�قات"و ،"التفسیر في

 ،1996 سنة �غداد، االقالم، مجلة السیوطي، االمام �ةعرو  ناجي، معروف،
 والقاهرةـ مصر تار�خ في المحاضرة حسن- السیوطي الدین جالل ]2[ .76ص

 ]3[ .م1967/هـ 1387 األولى الط�عة ـ القاهرة- إبراه�م الفضل أبو محمد تحقیق
 ]4[ .م1981 هـ،1401 الحلبي مط�عة ـ السیوطي الدین جالل: الشكعة مصطفى

 العرب أعالم سلسلة ـ السیوطي الدین جالل الحفاظ: القرني فرغلي الحف�ظ بدع
: عنان الله عبد محمد ]5[ .1990 ـ القاهرة ـ للكتاب العامة المصر�ة الهیئة ـ) 37(

 )".األسرة مكت�ة سلسلة" ـ للكتاب العامة الهیئة ـ اإلسالم�ة مصر مؤرخو
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xii  هـ1099(الرحالة  الحنفي المقدسي مصطفى ال�كري الصد�قي الدمشقي -
هـ وتوفي والده و�ان عمره 1099ولد بدمشق سنة  )م1748- م 1687ه ـ1162

ستة أشهر، فنشأ یت�مًا في حجر ابن عمه، واشتغل �طلب العلم على شیوخ الشام 
وأخذ الطر�قة الخلوت�ة ثم سكن �عد ذلك إیوان المدرسة ال�اذرائ�ة وأخذ یدرس فیها 

عرف �كثرة رحالته و�تا�اته من �تب وأشعار ورسائل  .فكثر طال�ه ومر�دوه
توفي سنة  كتا�ه ورد السحر المعروف (�الفتح القدسي والكشف اإلنسي)ومقامات �

/مصطفى 785. (نقال عن مجلة الرسالة/العدد هـ �عد عودته من الحج1162
ال�كري الصد�قي)

xiii  )) ِّيِّ وعلى آِل إذا َصلَّْیُتْم َعَليَّ َفُقوُلوا اللَُّهمَّ َصل ٍد النَِّبيِّ اُألمِّ على ُمَحمَّ
يِّ  ٍد النَِّبيِّ اُألمِّ ٍد �ما َصلَّْیَت على إْبراِه�َم وعلى آِل إْبراِه�َم و�اِرْك على ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد �ما �اَرْكَت على إْبَراِه�َم وعلى آِل إْبراِه�َم إنََّك َحِمیٌد َمِجیدٌ  )) تخر�ج وعلى آِل ُمَحمَّ
 أحمد بن ح�ان الدارقطني البیهقي) عن أبي مسعود.السیوطي (

xiv  )) ُِّة ُأَوْ�ٌس الَقَرِني )) تخر�ج السیوطي في الجامع َخِلیِلي ِمْن َهِذِه اُألمَّ
 الصغیر (ابن سعد) عن رجل مرسًال.

َتُه َسَ�ُكوُن ِفي ُأمَِّتي َرُجٌل ُ�َقاَل َلُه ُأَوْ�ُس ْبُن َعْبِد الله اْلَقرني َوِ�نَّ َشَفاعَ ((
)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (ابن عدي) ِفي ُأمَِّتي ِمْثُل َرِ��َعَة َوُمَضرَ 

 عن عبد الله بن ع�اس رضي الله عنهما.
xv  المعروف الحسني، علي بن �حیى بن ع�سى بن الحسین الله عبد أبو 

 أهل من متصوف هو) م 1177- 1079/  هـ 573- 471( ال�ان �قضیب
 573 سنة توفي الگیالنی القادر عبد مع أخ�ار وله المذهب بليحن كان. الموصل

 �اسین و�قول. وغیره الكیالني القادر عبد الش�خ بنات احدى من تزوج وقد هـ
: ال�ان قضیب أن الموصل وأضرحة مراقد �اب في ،»األد�اء من�ة« في العمري 
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 لموصلا سور خارج وهو األبدال، من عنه الله رضي و�ان الحسن، أوالد من«
 سنجار. �اب منطقة في مسجد، �قع وعنده

xvi  هـ 276- 201(القرطبي  األندلسي یز�د بن مخلد بن �قي الرحمن عبد أبو 
: القرطبي األندلسي الرحمن، عبد أبو یز�د، بن مخلد بن �قي )م 889- 817= 

 مثله یؤلف لم: �شكوال ابن قال) تفسیر( له .األندلس أهل من محقق، مفسر حافظ
 فتاوى ( في ومصنف الصحا�ة، أسماء على رت�ه) الحدیث( في و�تاب سالم،اإل في

 القراء وتداولها كت�ه انتشرت مجتهدا إماما و�ان) دونهم ومن والتا�عین الصحا�ة
 ح�اته. أ�ام في والدارسون 

xvii  إبراه�م سیدي بن القادر عبد بن إبراه�م : هوسیدي إبراه�م الر�احي 
 التونسي، الر�احي القاسم أبي بن سالم بن علي بن حصال بن المحمودي الطرابلسي

 وفقهاء علماء جماعة عن والمعرفة العلم وأخذ هـ، 1180 عام بتونس بتستور ولد
 قاسم بن وعمر الفاسي، �محمد الكواش، وصالح الج�اص، حمزة منهم: تونس

 لعارفا عن بتونس أوال أخذها فقد التجان�ة األحمد�ة الطر�قة أما .وغیرهم المحجوب
 27 في وفاته و�انت. هـ 1216 عام الفاسي برادة حرازم علي الحاج سیدي �الله

 التونس�ة �البالد و�وجد ضر�حه. بها ودفن تونس �حاضرة هـ 1266 عام رمضان
 الر�احي إبراه�م سیدي نهج في الموجود بیته في العاصمة بتونس ال�اشا نهج في

التجاني السین�ة والتي  أحمد لسیدي همد�ح من �ه اشتهر �اسمه. ومما سمي والذي
األعالم، خیر الدین  [1]تعد أفضل ما ُمدح �ه الش�خ رضي الله عنه. (نقال عن 

شجرة  [2] 48/1م، 2007، 17الزر�لي، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط
النور الز��ة، محمد بن محمد مخلوف، تحقیق: علي عمر، مكت�ة الثقافة الدین�ة، 

كشف الحجاب عمن تالقى مع  ]3[ 400/2 م،2007-ھ1428، 1، طالقاهرة
 ]4[ .42/2الش�خ التجاني من األصحاب، أحمد بن الحاج الع�اشي سكیرج، د.ط، 

�غ�ة المستفید لشرح من�ة المر�د، محمد العر�ي بن السائح، تحقیق: سعید محمود 

117 
 

                                                                                                                                 



 م،2005-ھ1426، 2عقیل، دار الجیل للنشر والط�اعة والتوز�ع، القاهرة، ط
 ).311:ص

xviii   العالمة هـ)1211/1294((أو أكنسوس)  الكنسوسيأحمد سیدي محمد 
 الدار مراكشي األصل سوسي وال�اطن، الظاهر في علوم المتفن الفق�ه الوز�ر

 خطط في علمه وسعة ه،مكانت لعظ�م العلو�ة الدولة ملوك استوزره والمدفن،
 وهو أب�ه من تنمرت وتیتم �قبیلة 1797- 1211/1796 عام والقلم. ولد الترسیل
 حیث الناصر�ة الزاو�ة إلى رأسه مسقط غادر حتى ومیز أدرك أن وما صغیر،
 اتخذ وفیها 1229 عام علم طالب فاس إلى الرحلة شد ثم القرآن، فحفظ أخواله،
 سیدي العلوي  السلطان: عنه أخذ من صدارة في يو�أت الصفار�ن، �مدرسة مسكنه
. السائح بن العر�ي وسیدي ال�ماني، بن الطیب بن إدر�س وسیدي الرا�ع، محمد
 من 29 الثالثاء یوم اإلفراني. توفي أحمد بن الحسین الحاج سیدي عنه أخذ كما

 الجواب�مراكش. من أهم مؤلفاته  ،1877 سنة فبرایر 1294/14 عام المحرم
 بن أحمد الع�اس أبي الش�خ على وردا التجان�ة الطر�قة عن دفاعا كت�ه ،تالمسك
 التونس�ة �المط�عة ط�ع. ش�خها وشأن �شأنها قاله ف�ما ال�كاي المختار بن محمد

 ثان�ة ط�ع ثم الوسط قطع من صفحة 40 زهاء في ،ھ1307 عام الرسم�ة
مع الش�خ  الحجاب عمن تالقى �شف [1](نقال عن  .م1913 سنة �الجزائر

 م،1961-ھ1381التجاني من األصحاب، أحمد بن الحاج الع�اشي سكیرج، ط: 
 ).2/632معلمة المغرب،  [2]. 4/38

xix  العمري  الشرقي السا�ح محمد بن محمد بن العر�ي سیدي المواهب أبو هو 
 ابن عمر حفص أبي سیدنا الثاني الراشد الخل�فة إلى نس�ه و�نتهي الفاروقي،
 سنة األضحى عید یوم فجر في عنه الله رضي عنه، ولد للها رضي الخطاب
مكناس، ووالده  �مدینة الكبیر المسجد ق�الة كانت التي بدارهم م1813/  هـ1229
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 الله حفظ �تاب حتى التمییز سن بلغ إن والس�عین، ماسن الخامسة قد بلغ حینها 
 التحق ذلك �عد مآنذاك، ث المتداولة العلم�ة المتون  �عده حفظ متقنا، �ما حفظا

 و�الغة وعروض وفقه نحو من اإلسالم�ة العلوم لدراسة �مكناس العلم�ة �الحلق
 مدینة إلى رحل ثم .إل�ه ألقي ما كل في و�رع عوده اشتد أن إلى ومنطق، وأصول

 مسقط إلى رجع تخرج أن العلماء و�عد أكابر من جماعة عن هناك أخذ حیث فاس
 الوقت، طل�ة جل عنه فأخذ واإلفادة والتعل�م ر�سالتد على أقبل حیث مكناس رأسه

 هـ تمسك 1256 سنة الزمن، وفي من مدة) العدالة( االشهاد خطة وتعاطى
 خطة عن سنة، ثم تخلى وعشر�ن س�عة العمر من بلغ وقد التجان�ة �الطر�قة

 المؤلفة الكتب وخواصها وعلى مطالعة الطر�قة علماء مجالسة على االشهاد وانكب
 كل في للمعارف دائرة جعله ما المعلومات من لد�ه تقاییدها الخاصة فاجتمعو  فیها
 �ه �ستشهد �عده أتى من كل صار حتى و�صاحبها و�رجالها �الطر�قة یتعلق ما

 :ورسائله. من مصنفاته إجازاته " وعلىالمستفید �غ�ة" كتا�ه وعلى عل�ه و�ستند
ختم صح�ح ال�خاري،  .)1304/1886�غ�ة المستفید لشرح من�ة المر�د (ط. القاهرة 

 وفاته كانت .د) 1746(مخطوط  السلوي قیده تلمیذه أحمد بن محمد بن موسى 
�شف م (نقال عن 1891/ هـ 1309 عام رجب 29 األحد لیلة عنه الله رضي

الحجاب عمن تالقى مع الش�خ التجاني من األصحاب، أحمد بن الحاج الع�اشي 
 ).4/24 م،1961-ھ1381سكیرج، ط: 

xx  )1315 التجاني سالم بن اللط�ف عبد بن الحافظ هـ) محمد 1398- هـ 
 جهة من عنه الله رضي الحسن �سیدنا نس�ه حیث یتصل الحسیني الشر�ف طر�قة
 في الهجرة من وألف وثالثمائة عشر خمسة عام الثاني ر��ع في ولد .ألب�ه جدته
 من قسما حقق .صر�ةالم �الد�ار المنوف�ة محافظة أشمون  مر�ز قورص كفر بلدة

�ط�ع.  ولم الترمذي سنن في الضع�فة األحادیث للسیوطي وحقق الكبیر الجامع
هـ و�دأ  1370الله سنة  الى الدعوة في حاله لسان تكون  اسالم�ة مجلة أصدر
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إلى أن انتقل  هجر�ة 1394 في معه المرض الكر�م. ابتدأ القرآن فیها �فسر
 ودفن م1978یونیو  الموافق 1398رة اآلخ جمادى 29 االثنین لیلة منتصف

بزاو�ته �عطفة الدالي �القاهرة. تعد مكت�ة زاو�ته من أكبر المكت�ات الخاصة في 
 الشرق األوسط.

xxi   ،هو أبو علي الحاج الحسین اإلفراني نس�ا، السوسي أصال، المغر�ي وطنا
 صاحب قول حد على الحسین، الحاج . ولدالمالكي مذه�ا والتجاني مشر�ا

 سنة السوقن. وفي �قر�ة 1250 أخرى  روا�ة وفي هجر�ة،1248 سنة لمعسول،ا
فانتقل إلى  الحواضر شیوخ عند دراسته استكمال على الحسین الحاج عزم 1271

وقد ذ�ر محمد ، عالما مدرسا ومفت�ا 1277سنة  إفران بلده الى ثم رجعمراكش 
علماء سوس �كون الحاج  فتاوي  " �ثیرا منالمجموعة الفقه�ةفي " السوسي المختار

على  �االطالعغیره  فتاوي  المَترجم على فتاوي  الحسین أحدهم فیها. وقد تمیزت
. لم �كن معهودا عند فقهاء مصره أمر وهو �الحدیث واالستدالل المصادر العال�ة

 عالمها �الله العارف التجان�ة عن الطر�قة ألخذ مراكش إلى 1282 سنة سافر
 أجازه ثم ذلك في له فأذن عنه الله رضي الكنسوسي أحمد بن محمد سیدي ولسانها

الر�اط من  الى 1304سافر الحاج الحسین سنة ثم  .1292 سنة عامة مطلقة إجازة
رضي الله عنه فأجازه في  السا�ح أجل لقاء القطب الكامل سیدي محمد العر�ي بن

شوال  4سبت یوم ال ة الحاج الحسینكانت وفا. الطر�قة وفي صح�ح اإلمام ال�خاري 
  .هـ 1328عام 

xxii  أبو عبد الله محمد (فتحا) بن محمد بن عبد  :كنون  محمد العالمة سیدي
ولد رحمه الله تعالى �عد الس�عین ومائتین وألف، ) م1908/ھ1326تـ( السالم �نون 

وحفظ القرآن الكر�م في مدة �سیرة مع صغر سنه، وذلك لقوة حافظته وشدة 
 .ظ الشيء إال المرور عل�ه مرة أو مرتین أو نحو ذلكعارضته، ل�س بینه و�ین حف

كان أكثر أخذه وتخرجه �الفق�ه محمد بن الع�اس العراقي، �ما أخذ عن أحمد بناني 
كال، �اإلضافة إلى أبي المواهب سیدي العر�ي بن السا�ح الذي �ان �أت�ه إلى ر�اط 
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ا أجازه عدة مشارقة الفتح حیث استفاد منه �ثیرا وأجازه في صح�ح ال�خاري...، �م
في وجهته للحج، وقد ذ�ره الحجوي في الفهرسة و�ینه و�ین ال�خاري من �عض 

تصدى مترجمنا للتدر�س . الطرق أحد عشر ش�خا، و�ینه و�ین مالك أر�عة عشر
�القرو�ین، وأخذ عنه نج�اء الطل�ة، بل �ان �حضر درسه أع�ان علماء العصر من 

الضر�ر، وسیدي محمد بن قاسم القادري، و�ان  شیوخه وغیرهم �سیدي عبد المالك
 ،ھ1326توفي رحمه الله تعالى سنة . من تالمذته الش�خ محمد بن الحسن الحجوي 

الذ�ور رحمه  من عق�ه وانقرض فاس، من القل�عة برأس غالب أبي �ضر�ح ودفن
غیر ذلك. (نقال عن . له عدید المؤلفات في الطر�قة التجان�ة وفي الله تعالى

، 17األعالم، خیر الدین الزر�لي، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط [1]
د بن عبد علماء الطر�قة التجان�ة �المغرب األقصى، أحم [2] .77/7م، 2007

الفكر السامي في تار�خ الفقه اإلسالمي،  [3] .24عبد الله، د.ط، ص:  العز�ز بن
، 1محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، المكت�ة العصر�ة، صیدا، بیروت، ط

فهرسة محمد بن الحسن  [4] .819، الترجمة رقم: 642م، ص: 2006-ھ1427
الحجوي المسماة: "مختصر العروة الوثقى في مش�خة أهل العلم والتقى، محمد بن 
الحسن الحجوي، تحقیق: محمد بن عزوز، مر�ز التراث الثقافي المغر�ي، الدار 

 )76-75: ص م،2003-ھ1424، 1الب�ضاء، ط
xxiii  هو الطیب بن محمد بن أحمد الحسني السقفي : سیدي الطیب السفیاني

 الجلیل السید الشهیر �السف�اني �عود نس�ه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وهذا
 مؤلف وهو عنه، الله رضي التجاني أحمد سیدنا أصحاب من الخاصة خاصة من

 ورتبها عنه، الله رضي سیدنا كالم عض� فیها جمع التي" األحمد�ة اإلفادة" كتاب
 .المعجم حروف من جمعه له ت�سر ما على

xxiv  سنة . ولدالله العلوي  عبد سلطان المغرب األقصى سل�مان بن محمد بن 
 هـ1206 سنة المغرب عرش على ملكا م وأص�ح 1766 لسنة الموافقة هـ 1180
 13 الخم�س یوم ش�مدینة مراك سنة وتوفي وعشر�ن خمس نحو إذ ذلك عمره و�ان
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م. �ان من أكابر أصحاب الش�خ  1822 لسنة هـ الموافقة 1238 عام األول ر��ع
سیدي أحمد التجاني الذین أخذوا عنه طر�قته �إذن من رسول الله صلى الله عل�ه 

 وسلم. له عدید الكتا�ات والرسائل المحفوظة �خزانة المكت�ة الملك�ة المغر��ة.
xxv  سنة الفوتي، سعید بن عمر الحاج سیدي ُولد: يسیدي الحاج عمر الفوت 

 القرآن تورو في السنغال. حفظ فوتا منطقة في بودور، قرب هلوار، في هـ،1212
 الشر�عة دراسة على عكف ثم. سنة عشرة اثنتي آنذاك عمره و�ان والده ید على

ي والفقه. أخذ الطر�قة التجان�ة عن صاحب الش�خ التجاني الخل�فة سید اإلسالم�ة
 الرح�م حزب رماحمحمد الغالي. له عدید المؤلفات في الطر�قة التجان�ة من أهمها "

هـ حیث 1261 رمضان 3: تأل�فه من الفراغ و�ان تار�خ "الرج�م حزب نحور على
 السعید سیوف�عتبر من أهم الحواشي على �تاب جواهر المعاني وله �ذلك "

". �تب عنه سیدي الجاني المنتقد دالطر� رق�ة على كالتجاني الله أهل في المعتقد
الحاج عمر الفوتي سلطان الدولة التجان�ة محمد الحافظ المصري �تا�ا سماه "

 عام عنه الله رضي ". استشهد�غرب أفر�ق�ا: شيء من جهاده وتار�خ ح�اته
مجاهدا في سبیل الله مساهما في فتح غرب أفر�ق�ا محررا لها من  1280/1864

 دین اإلسالم والطر�قة التجان�ة معا. الوثنیین ومدخال لها
xxvi   (مختصرا من �تاب روض شمائل أهل الحق�قة) هو سیدي عبیدة ابن سیدي

محمد الصغیر ابن انبوجة الشنق�طي الت�شیتي صاحب �تاب میزاب الرحمة 
 الر�ان�ة، قال ف�ه الفق�ه سیدي محمد بن أحمد الكنوسوسي:

 یران لألنوار طال�ا�ا آل أنبوجا الزالت بدور�م *** تنیر ح
 و�ــــــــــــــا عبیدة نعــــــــــــــــــــــــــــم الرأي قمت �ه *** قد أعجب الناس ذاك الرأي إعجا�ا

الحمد و�ان أخوه سیدي محمد بن محمد الصغیر صاحب الج�ش �قول:   
�عني سیدي عبیدة. وقد لله الذي لم �متني حتى أراني ول�ا عارفا من آل أنبوجا 

نوه �ه سیدي العر�ي بن السائح ووصفه �العالم الكبیر العارف �الله تعالى. توفي 
 هـ.1284سیدي عبیدة في جمادى اآلخرة سنة 
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xxvii   هو سیدي محمد بن محمد بن الصغیر بن انبوجا الت�شیتي الشنق�طي مؤلف
" اإلنكار س�ف التجاني الش�خ على سل ممن الثأر �أخذ الكفیل الج�شكتاب "

" توفي رحمه األخ�ار الله أول�اء عن والذب واالنتصار الحق سر�ةتاب "و�ذلك �
 هـ.1274الله سنة 

xxviii   بن الضر�ر المالك عبد(نقال عن �تاب �شف الحجاب للعالمة سكیرج) هو 
 جماعة عن العلم أخذ فاس، علماء خیرة من الحسني، العلوي  الله عبد بن محمد
 وأحمد العلوي، الهادي عبد �فاس عةالجما وقاضي العلوي، الصادق موالي منهم
 الصالح الولي عن التجان�ة األحمد�ة الطر�قة الله رحمه وأخذ وغیرهم، كال بناني
الفاسي. و�ان رضي الله عنه من الرجال  األحمر بن الوهاب عبد سیدي البر�ة

الكمل المشهود لهم �الفتح الكبیر و�ان �ثیر االجتماع �النبي صلى الله عل�ه وسلم 
المنام ولش�خنا المذ�ور خطب وأحزاب وقصائد تسحر األل�اب جمعها �عض  في

". الروض النضیر بترجمة الشر�ف موالي عبد المالك الضر�رتالمیذه في �تاب "
 هـ،1318 عام الثان�ة جمادى 16 الجمعة یوم صب�حة عنه ورضي الله رحمه توفي
 أ�ام. أر�عة نحو بها مرض خف�فة حمى �سبب

xxix  جواهر المعاني و�لوغ األماني في فضل سیدي أبي الع�اس  راجع �تاب
وصفة  ِلَتاِل�ِه،ي فضل ورده وما أعّد الله ال�اب الرا�ع الفصل الثاني ف التجاني،

، حیث �قول الش�خ سیدي الحاج علي حرازم: المر�د وحاله وما �قطعه عن أستاذه
 الصحا�ة ) لعملي�عني الش�خ سیدي أحمد التجان( عنه الله رضي مثال ضرب ثمّ "

 ا.هـالقطاة".  طیران سرعة مع النملة َكَمْشيِ  َعَمِلِهم ِمن َعَمُلَنا" قال: غیرهم، مع
xxx  أخذ جواهر المعاني و�لوغ األماني لسیدي الحاج علي حرازم، فصل في 

 األحمد�ة، الطر�قة هذه في وسّلم عل�ه الله صّلى له أذن وهدایته: ولّما رشده طر�ق
 أّنه وأخبره وسّلم عل�ه الله صّلى ید�ه على له الله وفتح النبو�ة، فو�ةالمصط والسیرة

 الله صّلى و�واسطته ید�ه على إالّ  الله من شيء �صله ال وأّنه و�افله، مرّ��ه هو
 واسطتك فأنا الطر�ق أش�اخ من عل�ك لمخلوق  ِمنَّة ال" له: وقال وسّلم، عل�ه
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 له: وقال ".الطرق  جم�ع من أخذت ما جم�ع عنك فاترك التحقیق على وُمِمّدك
 الذي مقامك تصل حّتى الناس عن اعتزال وال خلوة غیر من الطر�قة هذه الزم"

 عنك واترك مجاهدة كثرة وال حرج وال ضیق غیر من حالك على وأنت �ه وعدت
 جم�ع ترك القولة هذه وسّلم عل�ه الله صّلى له قال حین فمن "،األول�اء جم�ع
 األول�اء. جم�ع من الطلب وترك الطرق 

xxxi  عتبر من خاصة  )ھ1214برادة الفاسي (تبن العر�ي  الش�خ علي حرازم�
 �ان من العلماء األجالء العارفین �الله تعالى،و أصحاب الش�خ أحمد التجاني، 

حفظ �تاب الله، ونال الحظ األوفر من تحسین الخط، وأخذ نصی�ا من علوم الدین، 
التجارة في عز ش�ا�ه وخالل تنقله بین مختلف ثم انتقل �عد ذلك إلى تعاطي 

أحمد التجاني رضي الله عنه في مدینة وجدة، والزمه  يسیدش�خ البلدان، اجتمع �ال
في  .لقنه الطر�قة المحمد�ة التجان�ةحیث منذ ذلك الحین، وتوجه معه لحضرة فاس 

أشار  األماني" الذي و�لوغ المعاني جواهر: "كتا�ه تأل�ف في شرع ،ھ1213عام 
إل�ه ش�خه �جمعه وترتیب فصوله، وتهذیب مسائله، وتأس�س قواعده، ومعظم ما 

أحمد التجاني حول المفاه�م سیدي انطوى عل�ه الكتاب من إمالءات الش�خ 
الصح�حة آل�ات قرآن�ة، وأحادیث نبو�ة، و�لغ من ثقة الش�خ بتلمیذه أنه قال عنه: 

ال �صل إلى أحد مني شيء إال على ى: . وفي روا�ة أخر كل ما قاله عني فأنا قلته
الش�خ إبراه�م  ، من أبرز الشخص�ات التي تتلمذت عل�هید سیدي الحاج علي حرازم

سنة  أحمد التجاني، يتوفي صاحب الترجمة في ح�اة سید .الر�احي التونسي
أحمد التجاني بذلك �طر�ق المكاشفة، فقال  يسیدش�خ وقد ُأخبر ال هـ1214

ي الحاج علي حرازم برادة وقعت له غی�ة فتخیله أصحا�ه أنه ألصحا�ه: "إن سید
توفي فدفنوه ح�ا، ف�قي في قبره ح�ا س�عة أ�ام، ولو لم یدفنوه لسمعوا منه علوما 

ت�جان  ]1[(نقال عن  ."ومعارفا وأسرارا مما ال �خطر ب�ال وال �جدونه في دیوان
محمد الراضي  تحقیق:، الغواني في شرح جواهر المعاني، أحمد بن الع�اشي سكیرج
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رفع النقاب �عد �شف  ]2[ .38كنون اإلدر�سي الحسني، د.ط، د.ت، ص: 
الحجاب عمن تالقى مع الش�خ التجاني من األصحاب، أحمد بن الع�اشي سكیرج، 

 ]3[ .3/63 م،1971-ھ1390، 1مط�عة األمن�ة، الر�اط (المغرب األقصى)، ط
د بو�اري، منشورات وزارة األوقاف اإلح�اء والتجدید الصوفي في المغرب، أحم

 ).2/61 م،2006-ھ1427، 1والشؤون اإلسالم�ة، ط

xxxii   الحسني السائحي الس�اعي أصًال التقرتي  محمد بن المشري أبو عبد الله
أحمد  أصحاب الش�خ سیدي من الخاصة خاصة من الله رحمه �انالموطن 

وثمانین  ثمان�ة ه عامالل رضي �سیدنا اجتماعه أول عنه. �ان الله التجاني رضي
�قي في صحبته من ذلك الوقت إلى أن توفي رحمه الله سنة هـ و 1180ومئة وألف 

 افترق  لما الجامع" كتاب ألف هـ. وهو الذي1224وعشر�ن ومائتین وألف أر�عة 
 على الرد في الشرفاء نصرةو�تاب "" العلوم الفائضة من �حار القطب المكتوم من
 .149كشف الحجاب للعالمة سكیرج، ص:  ]1[ته فينظر ترجما( "الجفاء أهل

فتح الملك العالم للفق�ه  ]3[ 191ص:  3رفع النقاب لنفس المؤلف، ج.  ]2[
�غ�ة المستفید لسیدي محمد العر�ي بن السائح،  ]4[ .25الحجوجي، رقم الترجمة: 

روض شمائل أهل الحق�قة البن محمد العلوي الشنج�طي، رقم  ]5[ .256ص: 
 .1إتحاف أهل المراتب العرفان�ة للعالمة الحجوجي، ج.  ]6[ .11: الترجمة

المطلع البدري في خصصه العالمة سیدي محمود بن المطمط�ة بتأل�ف سماه: و 
 ).التعر�ف �ابن المشري 

xxxiii  السول المسمى �مختصر  منتهى مختصر شرح في المسؤول هو �تاب تحفة
 .ز�ر�ا �حیى بن موسى الرهوني يبالرهوني أل

xxxiv  بن الش�خ: محمد الحبیب تأل�ف على الصالة الجیوب في هو �تاب وردة 
 مختصرة صلوات عن ع�ارة تعالى وهو الله الرسمو�ي رحمه الجزولي العز�ز عبد
 األسرار ور�اض الخیرات كتابي دالئل من
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xxxv  )) َّمها َفْرَجها أْحَصَنتْ  فاِطَمةَ  إن ّ�َتها الله َفَحرَّ  تخر�ج ))النَّار على وُذرِّ
 راني في الكبیر الحاكم فيطبال لىعأبو � (البزارالسیوطي في الجامع الصغیر 

 مسعود. ابن عن )على الصح�حین كالمستدر 

xxxvi  ))قاَل الله تعالى: َال َیْنِ�ِغي ِلَعْبٍد ِلي َأْن َ�ُقوَل َأَنا َخْیٌر ِمْن ُیوُنَس ِبْن َمتَّى ((
 هر�رة رضي الله عنه.تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (مسلم) عن أبي 

)) تخر�ج السیوطي في َمْن َقاَل َأَنا َخْیٌر ِمْن ُیوُنَس ْبِن َمتَّى َفَقْد َ�َذبَ ((
 الجامع الصغیر (ال�خاري الترمذي ابن ماجه) عن أبي هر�رة

xxxvii  ))ُد َوَلِد آَدَم َیْوَم القَ�اَمِة وال َفخَر َوِ�َیِدي ِلَواُء الَحْمِد وال َفْخَر وم ا مْن أنا َسیِّ
ٍع وال َفْخرَ  ُل ُمَشفَّ ُل شاِفٍع وأوَّ )) َنِبَي َیْوَمِئٍذ آَدُم َفَمْن ِسَواُه إّال َتْحت ِلَواِئي وأنا أوَّ

تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد الترمذي ابن ماجه) عن أبي سعید 
 الخدري رضي الله عنه.

xxxviii  )) َُد َوَلِد آَدَم َیْوَم القَ�اَمِة وال ف خَر َوِ�َیِدي ِلَواُء الَحْمِد وال َفْخَر وما مْن أنا َسیِّ
ٍع وال َفْخرَ  ُل ُمَشفَّ ُل شاِفٍع وأوَّ )) َنِبَي َیْوَمِئٍذ آَدُم َفَمْن ِسَواُه إّال َتْحت ِلَواِئي وأنا أوَّ

تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد الترمذي ابن ماجه) عن أبي سعید 
 الخدري رضي الله عنه.

xxxix  )) َّا َشْیئًا َفَبلََّغُه �ما َسِمَعُه َفُربَّ ُمَبلٍَّغ َأْوعى ِمْن َنض َر الله اْمَرأ َسِمَع ِمنَّ
)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد الترمذي ابن ح�ان) عن ابن َساِمعٍ 
 مسعود

xl  ))،َوَال َعَذاَب َمَع ُ�لِّ  َلَیْدُخَلنَّ الَجنََّة ِمْن ُأمَِّتي َسْ�ُعوَن َأْلفًا َال ِحَساَب َعَلْیِهْم
 )) تخر�ج السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر (أحمد) عن ثو�انَأْلٍف َسْ�ُعوَن َأْلفاً 

xli  )) ،َسْ�َعٌة ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش َیْوَم َال ِظلَّ إالَّ ِظلُُّه: َرُجٌل َذَكَر الله َفَفاَضْت َعْیَناُه
ُه إالَّ  ِة ُح�ِِّه ِإ�َّاَها،  َوَرُجٌل ُ�ِحبُّ َعْبدًا َال ُ�ِح�ُّ لله، َوَرُجٌل َقْلُ�ُه َمَعلٌَّق ِ�الَمَساِجِد ِمْن ِشدَّ

ِتِه،  َدَقَة ِبَ�ِمیِنِه َفَ�كاُد ُ�ْخِفیَها َعْن ِشَماِلِه، َو�َماٌم ُمْقِسٌط ِفي َرِعیَّ َوَرُجٌل ُ�ْعِطي الصَّ
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َجَماٍل َفَترَ�َها ِلَجَالِل الله، َوَرُجٌل َوَرُجٌل َعَرَضْت َعَلْ�ِه اْمَرَأٌة َنْفَسَها َذاُت َمْنِصٍب وَ 
ٍة َمْع َقْوٍم َفَلُقوا اْلَعُدوَّ َفاْنَكَشُفوا َفَحَمى آَثاَرُهْم َحتَّى َنَجا َوَنَجْوا َأِو  َكاَن ِفي َسِر�َّ

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (ابن زنجو�ه) عن الحسن مرسًال. اْسَتْشَهدَ 
 ة(ابن عساكر) عن أبي هر�ر 

َسْ�َعٌة ُ�ِظلُُّهُم الله َتْحَت ِظلِّ َعْرِشِه َیْوَم َال ِظلَّ إالَّ ِظلُُّه: َرُجٌل َقْلُ�ُه َمَعلٌَّق ((
ِ�الَمَساِجِد، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف الله، َوَرُجَالِن َتَحا�َّا ِفي 

ْن َمَحاِرِم الله، َوَعْیٌن َحَرسْت ِفي َسِبیِل الله َوَعْیٌن َ�َكْت الله، َوَرُجٌل َغضَّ َعْیَنْ�ِه عَ 
)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (البیهقي في األسماء) عن ِمْن َخْشَ�ِة الله

 أبي هر�رة.
َشَأ َسْ�َعٌة ُ�ِظلُُّهم الله في ِظلِِّه َیْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: ِإَماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ نَ ((

ِفي ِعَ�اَدِة الله َوَرُجٌل َقْلُ�ُه ُمَعلٌَّق ِ�الَمْسِجِد ِإَذا َخَرَج ِمْنُه َحتَّى َ�ُعوَد ِإَلْ�ِه، َوَرُجَالِن 
َتَحا�َّا ِفي اللَِّه َفاْجَتَمَعا َعَلى ذِلَك َواْفَتَرَقا َعَلْ�ِه، َوَرُجٌل َذَكَر الله َخال�ًا َفَفاَضْت 

ُه اْمَرِ�ٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَمال َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف الله َربَّ اْلَعاَلِمیَن، َعْیَناُه، َوَرُجٌل َدَعتْ 
َق ِ�َصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى َال َتْعَلَم ِشَماُلُه َما ُتْنِفُق َ�ِمیُنهُ  )) تخر�ج َوَرُجٌل َتَصدَّ

حمد السیوطي في الجامع الصغیر (مالك الترمذي) عن أبي هر�رة وأبي سعید (أ
 ال�خاري النسائي) عن أبي هر�رة (مسلم) عن أبي هر�رة وأبي سعید معا

 
xlii  )) اِلِح ِمْن ُجِل الصَّ أوِص�َك أن َتْسَتِحَي ِمَن الله َتعالى �ما َتسَتِحیي ِمَن الرَّ

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (الحسن بن سف�ان الطبراني في َقْوِمكَ 
 سعید بن یز�د بن األزورالكبیر البیهقي في الشعب) عن 

xliii   عنه، الله رضي مالك بن أنس عن �سنده في تمهیده، البر عبد ابن روى 
ْمُس  َكاَدتِ  َوَقدْ  ِ�َعَرَفاٍت، َوَسلَّمَ  َعَلْ�هِ  اللهُ  َصّلى الَنِبيُّ  َوَقفَ : قال  :َفَقالَ  َتُؤوَب، َأنْ  الشَّ
 َعَلْ�هِ  اللهُ  َصّلى اللهِ  ِلَرُسولِ  َأْنِصُتوا: َفَقالَ  لٌ ِبالَ  َفَقامَ  ).النَّاَس) ِليَ  َأْنِصْت  ِبَالُل، ((َ�ا

 آِنًفا الّسالم عل�ه ِجْبَراِئیلُ  َأَتاِني النَّاِس، َمَعاِشرَ (( :َفَقالَ  النَّاُس، َفَأْنَصتَ  َوَسلََّم،
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َالَم، َر�ِّي ِمنْ  َفَأْقَرَأِني  الَمْشَعِر، َوَأْهلِ  اٍت َعَرفَ  ِألًْهلِ  َغَفرَ  وجلّ  عزّ  اللهَ  ِإنَّ : َوَقالَ  السَّ
 َرُسولَ  َ�ا: َفَقالَ  عنه الله رضي الَخطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفَقامَ  ).)التَِّ�َعاتِ  َعْنُهمُ  َوَضِمنَ 

ًة؟ َلَنا َهَذا اللِه!  َفَقالَ  ).الِقَ�اَمِة) َیْومِ  ِإَلى َ�ْعِدُ�مْ  ِمنْ  َأَتى َوِلَمنْ  َلُكْم، ((َهَذا :َقالَ  َخاصَّ
 .َوَطابَ  اللهِ  َخْیرُ  َكُثرَ : عنه الله رضي لَخطَّابِ ا ْبنُ  ُعَمرُ 

xliv  )) ِِدیِد �اَن َلُه ِمَن اَألْجِر ِ�ْفَالن )) تخر�ج َمْن َأْسَ�َغ اْلُوُضوَء في اْلَبْرِد الشَّ
السیوطي في الجامع الصغیر (الطبراني في المعجم األوسط) عن علّي �رم الله 

 وجهه
xlv  ِجدِ  اللَّهَ  َ�ْسَتْغِفرِ  ُثمَّ  َنْفَسهُ  َ�ْظِلمْ  َأوْ  ُسوًءا َ�ْعَملْ  َمنْ : فقالَ  ر�ِّي من آتٍ  أتاني�َ 
: فقالَ  ثلَّثتُ  ثمَّ  نَعم: قالَ  سَرقَ  و�ن زنى و�ن اللَّهِ  رسولَ  �ا: فقلتُ  َرِح�ًما َغُفوًرا اللَّهَ 

َدها عو�مرٍ  أنفِ  ُرغِم على رداءِ  أ�ا رأیتُ  فأنا: قالَ  فردَّ  هِ �إص�عِ  أنَفهُ  �ضربُ  الدَّ
 البن ال�اري  فتح المصدر:|  العسقالني حجر ابن المحدث:|  الدرداء أبو الراوي:

 جید إسناده المحدث: حكم خالصة|  11/272: الرقم أو حجر | الصفحة
xlvi  )) إّن عَدَد َدَرِج الَجّنِة َعدُد آِي الْقْرآِن َفَمْن َدَخَل الَجّنَة ِممَّْن َقَرَأ الُقْرآن لْم

 )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (ابن مردو�ه) عن عائشة.أَحدٌ  َ�ُكْن َفْوَقهُ 
xlvii )) إْقَرُؤوا الُقْرآَن فإّنُه َ�ْأِتي َیْوَم القَ�اَمِة َشِف�عًا َألْصحاِ�ِه اْقَرُؤوا الزَّْهَراَوْ�ِن الَ�َقَرَة

�اَیتاِن أْو �َأّنُهما وآَل ِعْمراَن فإّنُهما �ْأِت�اِن َیْوَم القَ�اَمِة �أنُِّهما َغماَمتاِن أْو غَ 
َفرقاِن ِمْن َطْیٍر َصوافَّ ُ�حاّجاِن عْن أْصحاِبِهما ِاْقَرُؤوا ُسَوَرَة الَ�َقَرِة فإّن أْخَذها َبَرَكٌة 

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد َوَتْرَكها َحْسَرٌة وال َتْسِط�عها الَ�َطَلةُ 
 مسلم) عن أبي أمامة

 
xlviii  )) ُتخر�ج السیوطي في الجامع ْرآُن في ِإَهاٍب َما َأَكَلْتُه النَّارُ َلْو �اَن اْلق ((

 الصغیر (الطبراني) عن عق�ة بن عامر، وعن عصمة بن مالك
)) تخر�ج السیوطي في َلْو ُجِمَع اْلُقْرآُن في ِإَهاٍب َما َأْحَرَقُه الله ِ�النَّارِ ((

 مالكز�ادات الجامع الصغیر (البیهقي في الشعب) عن عصمة بن 
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xlix  )) ِتخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر أفضُل ِع�اَدِة ُأمَِّتي تالَوُة الُقْرآن ((
 (البیهقي في الشعب) عن النعمان بن �شیر

l  أخرجه �ذلك ابن خز�مة في التوحید والعقیلي في الضعفاء والطبراني في األوسط
ن �خلق وابن عدي في الكامل وابن مردو�ه والبیهقي في الشعب بلفظ قبل أ

 .السماوات واألرض �ألفي عام وتتكلم بدل تنطق وال�اقي سواء
li  )) ُتخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر َخْیُرُكْم َمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َوَعلََّمه ((

(ال�خاري الترمذي) عن علي بن أبي طالب (أحمد أبو داوود الترمذي ابن ماجه) 
 عن عثمان بن عثمان

lii  )) َّبُّ َتَ�اَرَك َوَتَعالى َمْن َشَغلُه اْلُقْرآُن َوِذْ�ِري َعْن َمْسَأَلِتي َأْعَطْیُتُه َ�ُقوُل الر
اِئِلیَن َوَفْضُل �َالِم الله َعَلى َساِئِر اْلَكَالِم َ�َفْضِل الله َعَلى  َأْفَضَل َما ُأْعِطي السَّ

 )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (الترمذي) عن أبي سعیدَخْلِقهِ 
liii  )) ُُته )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر أهُل القْرآِن أهُل الله وخاصَّ

 (أبو القاسم بن حیدر في مش�خته) عن علي
ُتهُ (( )) تخر�ج إّن لله تعالى أْهِلیَن ِمَن النَّاِس أْهُل الُقْرآِن ُهْم أْهُل الله وَخاصَّ

 ن أنسالسیوطي في الجامع الصغیر (أحمد النسائي ابن ماجه الحاكم) ع
liv  )) ْوِت ِ�اْلُقْرآِن َ�ْجَهُر ِ�ِه ِمْن َصاِحِب ُجِل الَحَسِن الصَّ لله َأَشدُّ َأَذنًا ِإلى الرَّ

)) تخر�ج السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر (ابن ماجه بن اْلَقْیَنِة ِإلى َقْیَنِتهِ 
 ح�ان الحاكم البیهقي في الشعب) عن فضالة بن عبید

lv  )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد ُأمَِّتي ُقرَّاُؤهاأْكَثُر ُمناِفِقي ((
الطبراني البیهقي في الشعب) عن ابن عمرو (أحمد الطبراني) عن عق�ة بن عامر 

 (الطبراني ابن عدي) عن عصمة بن مالك
lvi  )) .اْقَر� الُقْرآَن ُربَّ حاِمِل ِفْقٍه َغْیُر َفِق�ٍه، َوَمْن َلْم َیْنَفْعُه ِعْلُمُه َضرَُّة َجْهُلُه

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر َما َنَهاَك فِإْن َلْم َیْنَهَك َفَلْسَت َتْقَرؤهُ 
 (الطبراني) عن ابن عمرو
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lvii  )) ُتخر�ج السیوطي في الجامع َما آَمَن ِ�اْلُقْرآِن َمِن اْسَتَحلَّ َمَحاِرَمه ((
 الصغیر (الترمذي) عن صهیب

lviii )) َُه ِجْبِر�َل وُعْرَوُة بن َمْسُعوٍد الثََّقِفيُّ ُ�ْشِ�ُه ِع�َسى اْبَن َمْرَ�َم ِدْحَ�ة الَكْلِبي ُ�ش�ِ
الَ  جَّ )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (ابن سعد) عن وَعْبُد الُعزَّى ُ�َشِ�ُه الدَّ

 الشعبي مرسالً 
ْنِبَ�اُء َفِإَذا موسى ضرب من الرجال �أنه من رجال شنوء(( ة ُعِرَض َعَليَّ اَأل

ورأیت ع�سى ابن مر�م فإذا َأْقَرُب َمْن َرَأْیُت ِ�ِه َشَبهًا ُعْرَوُة ْبُن َمْسُعوٍد، َوَرَأْیُت 
ِإْبَراِه�َم َفِإَذا َأْقَرُب َمْن َرَأْیُت ِ�ِه َشَبهًا َصاِحُ�ُكْم َ�ْعِني َنْفَسُه َوَرَأْیُت ِجْبِر�َل َفِإَذا َأْقَرُب 

)) تخر�ج السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر (مسلم ةُ َمْن َرَأْیُت ِ�ِه َشَبهًا ِدْح�َ 
 الترمذي) عن جابر

lix  )) ُتخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب �من ال َذْنَب َله ((
 (ابن ماجه) عن ابن مسعود (الحك�م) عن أبي سعید 

)) الله َعْبدًا َلْم َ�ُضرَُّه َذْنبٌ  التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َ�َمْن ال َذْنَب َلُه و�ذا أَحبَّ ((
 تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (الُقَشْیِري في الرسالة وابن النجار) عن أنس

ْنِب َوُهَو ُمِق�ٌم عل�ه (( التَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َ�َمْن ال َذْنَب َلُه والُمْسَتْغِفُر ِمَن الذَّ
ْخلِ كالُمْسَتْهِزئ ِبَر�ِِّه وَمْن آَذى ُمْسلِ  )) مًا �اَن عَل�ه ِمَن الذُُّنوِب ِمْثُل َمناِبِت النَّ

تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (البیهقي في الشعب) وابن عساكر عن ابن 
 ع�اس

lx   إذا ما بدا من �اطن حالة الزجربیت من قصیدة اإلمام الشر�شي 

lxi  )) ُعاِء ُدعاُء َیْوِم َعَرَفَة وأْفَضُل ما ُقْلت أنا والنَِّبیُّوَن ِمْن َقْبِلي ال  أْفَضُل الدُّ
)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (مالك) عن إله إالَّ الله َوْحَدُه ال َشِر�َك َلهُ 
 َطْلَحة بن عبید بن �ر�ز مرسالً 
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lxii  )) َمْن قاَل َال إله ِإالَّ الله َوْحَدُه َال َشِر�َك َلُه، َلُه اْلُمْلُك، َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو
ى ُ�لِّ َشْيٍء َقِدیٌر في َیْوٍم ِماَئَة َمرٍَّة َ�اَنْت َلُه َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُ�ِتَبْت َلُه ِماَئُة َعلَ 

ْ�َطاِن َیْوَمُه ذِلَك َحتَّى  َئٍة، َوَ�اَنْت َلُه ِحْرزًا ِمَن الشَّ َحَسَنٍة، َوُمِحَیْت َعْنُه ِماَئُة َسیِّ
)) (أحمد َضَل ِممَّا َجاَء ِ�ِه ِإالَّ َأَحٌد َعِمَل َعَمًال َأْكَثَر ِمْن ذِلكَ ُ�ْمِسَي َوَلْم َ�ْأِت َأَحٌد ِ�َأفْ 

 ال�خاري ومسلم الترمذي بن ماجه) عن أبي هر�رة
lxiii  الله لغفر ذنو�اً  األرض �قراب صادقاً  الله إال إله ال حامل جاء لو حدیث 
 أتیتني لو إنك آدم �ابن الله �قول ألنس حدیث في وللترمذي اللفظ بهذا غر�ب له

 مغفرة �قرابها ألتیتك شیئا بي تشرك ال لقیتني ثم خطا�ا األرض �قراب
lxiv  من المقري  ابن طر�ق من الفردوس مسند في الدیلمي منصور أبو أخرجه 

 في الدن�ا أبي ابن ورواه  أنس حدیث من �على أبو ورواه  هر�رة أبي حدیث
 مرسال الحسن حدیث من المختصر�ن

lxv  )) ُتخر�ج ْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُ�ْفٌر َوُحْرَمُة َماِلِه َ�ُحْرَمِة َدِمهِ ِس�اُب الم ((
 السیوطي في الجامع الصغیر (الطبراني في المعجم الكبیر) عن ابن مسعود

lxvi  ))تخر�ج ِمْهَنُة ِإْحَداُكنَّ في َبْیِتَها ُتْدِرُك ِجَهاَد الُمَجاِهِدیَن ِإْن َشاَء الله ((
 مع الصغیر (أبو �على) عن أنس بن مالكالسیوطي في الجا

lxvii  ))تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد أْكَثُر ُمناِفِقي ُأمَِّتي ُقرَّاُؤها ((
الطبراني البیهقي في الشعب) عن ابن عمرو (أحمد الطبراني) عن عق�ة بن عامر 

 (الطبراني ابن عدي) عن عصمة بن مالك
lxviii  )) َفِق�ٍه، َوَمْن َلْم َیْنَفْعُه ِعْلُمُه َضرَُّة َجْهُلُه. اْقَر� الُقْرآَن ُربَّ حاِمِل ِفْقٍه َغْیُر

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر َما َنَهاَك فِإْن َلْم َیْنَهَك َفَلْسَت َتْقَرؤهُ 
 (الطبراني) عن ابن عمرو

lxix  )) ُُلها وآِخُرها وفي َوَسِطها الَكَدر وطي في )) تخر�ج السیَخْیُر ُأمَِّتي أوَّ
 الجامع الصغیر (الحك�م) عن أبي الدرداء
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lxx  )) ِْك ِف�ِه أْجُر َخْمسیَن َشِهیدًا ِمْنكم )) إّن ِمْن َوَراِئكْم َزماَن َصْبٍر ِلْلُمَتَمسِّ
 تخر�ج السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر (الطبراني) عن ابن مسعود

َكِر َحتَّى ِإذا رأیَت ُشّحًا ُمطاعًا َوَهًوى َبِل اْئَتِمُروا �الَمْعُروِف َوَتَناَهوا َعِن الُمنْ ((
ِة َنْفِسَك َوَدْع َعْنَك أْمَر  ُمتََّ�عًا َوُدْن�ا ُمؤَثَرًة َوِ�ْعجاَب ُ�لِّ ِذي َرْأٍي ِبَرْأِ�ِه َفَعَلْ�َك ِ�خاصَّ

ْبُر ِفیِهنَّ ِمْثُل َقْ�ٍض على ْبِر الصَّ الَجْمِر ِللعاِمِل  الَعَوامِّ َوِ�نَّ ِمْن َوَراِئُكْم أ�َّاَم الصَّ
ِفیِهنَّ ِمْثُل أْجِر َخْمِسیَن َرُجًال َ�ْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلُكْم قاُلوا �ا َرُسوَل الله أْجُر َخْمِسیَن 

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر ( أبو ِمْنُهْم قاَل ال َبْل أْجُر َخْمِسیَن ِمْنُكمْ 
 ل�ة الخشنيداوود الترمذي بن ماجه بن ح�ان) عْن أبي ثع

lxxi  الله صلى الله رسول ف�ه قدم الذي الیوم كان لما: "أنس عن أحمد لإلمام 
 ف�ه مات الذي الیوم كان فلما شيء، كل منها أضاء المدینة وسلم وآله عل�ه
 وسلم عل�ه الله صلى الله رسول عن نفضنا وما: "قال "،شيء كل منها أظلم

 هذا: الترمذي وقال .ماجه وابن لترمذي،ا رواه  وهكذا". قلو�نا أنكرنا حتى األیدي
 .الصح�حین شرط على صح�ح و�سناده: كثیر ابن قال غر�ب، صح�ح حدیث

lxxii  )) ُدوا وقاِرُ�وا وأ�ِشُروا یَن أحٌد إّال َغَلَ�ُه َفَسدِّ یَن ُ�ْسٌر وال ُ�شادُّ الدِّ إّن الدِّ
ْلَجةِ  ْوَحِة وَشْيٍء مَن الدُّ )) تخر�ج السیوطي في الجامع واْسَتِعینوا �الُغْدَوِة والرَّ

 الصغیر (ال�خاري النسائي) عن أبي هر�رة

lxxiii  )) َّإّن َ�ِسیَر الرِّ�ا ِشْرك و�ّن َمْن عاَدى َوِلّ�ًا لله فقد �ازَر الله �الُمَحاَرَ�ِة إن
وا لْم الله ُ�ِحبُّ اَألْبراَر اَألْتِق�اَء اَألْخِف�اَء الِذیَن إذا غابوا لْم ُ�ْفَتَقُدوا و�ْن َحَضرُ 

)) تخر�ج ُیْدَعْوا ولْم ُ�ْعَرُفوا َمصاِب�َح الهَدى َ�ْخُرجوَن ِمْن �لِّ َغْبراَء ُمْظِلَمةٍ 
 السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر (ابن ماجه) عن معاذ

َب إليَّ (( إنَّ اللََّه تعالى قاَل َمْن عاَدى ِلي َوِلّ�ًا فقد آَذْنُتُه �الَحْرب وما تقرَّ
َواِفِل  َعْبِدي ِ�َشْيءٍ  ُب إَليَّ �النَّ أَحبَّ إليَّ ِممَّا اْفَتَرْضُتُه عل�ِه وما یزاُل َعْبِدي َیَتَقرَّ

َحتَّى ُأِح�َّه فإذا أْحَبْبُتُه ُ�ْنُت َسْمَعُه الَِّذي َ�ْسَمُع ِ�ِه َوَ�َصَرُه الَِّذي ُیْ�ِصُر ِ�ِه َوَ�َدُه 
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�ْن سَأَلِني ُألْعِطیّنُه و�ن اْسَتعاَذِني اّلتي َیْ�ِطُش ِبها َورْجَلُه اّلتي َ�ْمِشي ِبها و 
ِدي عْن َقْ�ِض َنْفِس اْلُمْؤِمِن �ْكَرُه  ْدُت عْن َشْيٍء أنا فاِعُلُه َتَردُّ ُألِعیَذّنُه وما َتَردَّ

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (ال�خاري) عن أبي الَمْوَت وأنا أْكرُه َمساَءَتهُ 
 هر�رة
lxxiv   َزاِئُن ِلِتْلَك الخزاِئِن مفاِت�ُح َفمفاِت�ُحُه الرِّجال َفُطوَ�ى ِلَعْبٍد ((إّن هذا الَخْیَر خ

رِّ ِمْغالقًا ِلْلَخْیِر))  رِّ وَوْ�ٌل ِلَعْبٍد َجَعَلُه ِمْفتاحًا ِللشَّ َجَعَلُه الله ِمْفتاحًا ِلْلَخْیِر ِمْغالقًا ِللشَّ
عن  في الحل�ة) (ابن ماجه أبو نع�م تخر�ج السیوطي في ز�ادات الجامع الصغیر

 سهل بن سعد

lxxv  ))َمَجاِلسِ  َعَلى َوَتِقفُ  َتِحلُّ  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنَ  َسَراَ�ا ِللَّهِ  ِإنَّ  النَّاُس، َأیَُّها َ�ا 
ْكرِ  ِة؟ ِرَ�اُض  َوَأْینَ : َقاُلوا". اْلَجنَّةِ  ِرَ�اضِ  ِفي َفاْرَتُعوا اْألَْرِض، ِفي الذِّ : َقالَ  اْلَجنَّ

ْكرِ  َمَجاِلُس "  َأنْ  ُ�ِحبُّ  َكانَ  َمنْ  َأْنُفَسُكمْ  َوَذكُِّروهُ  اللَِّه، ِذْ�رِ  ِفي َوُروُحوا َفاْغُدوا ،الذِّ
 َحْیثُ  ِمْنهُ  اْلَعْبدَ  ُیْنِزلُ  اللَّهَ  َفِإنَّ  ِعْنَدُه، اللَّهِ  َمْنِزَلةُ  َكْ�فَ  َفْلَیْنُظْر  اللَّهِ  ِعْندَ  َمْنِزَلَتهُ  َ�ْعَلمَ 
الن�سابوري في  الحاكم الله عبد بن محمد الله عبد (أبو .))َنْفِسهِ  ِمنْ  َأْنَزَلهُ 

 َعْنُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن الصح�حین) عن َجاِبر على المستدرك
lxxvi  النبي على الصالة ذ�ر في األنوار وشوارق  الخیرات دالئل هو �تاب 

 ف�ه عجم هـ، 870 سنة المتوفى الجزولي سل�مان بن محمد تأل�ف من المختار،
 الكتب أشهر من �عدّ  وهو ،صلى الله عل�ه وسلم الرسول على الصالة في اص�غ

 وحدیثًا. قد�ماً  العلماء من كثیر اهتمام محط جعله مما المجال هذا في
lxxvii  )) ًا ُمَ�اَركًا ِف�ِه الَحْمُد� َكاَن ِإَذا ُرِفَعْت َماِئَدُتُه قاَل: الَحْمُد لله َحْمدًا �ِثیرًا َطیِّ

َنالله الَّ  ٍع َوَال ُمْسَتْغًنى َعْنُه َر�ُّ )) ِذي َ�َفاَنا َوآَواَنا َغْیُر َمْكِفّي َوَال َمْكُفوٍر َوَال ُمَودَّ
تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (أحمد ال�خاري أبو داوود الترمذي بن ماجه) 

 عن أبي أمامة
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lxxviii   :لدیني. حسبي الله لدن�اي. حسبي الله حسبي"دعاء معروف الكرخي 
 الله علي. حسبي �غى لمن القوي  الحك�م الله أهمني. حسبي لما الكر�م الله

 الرؤوف الله الموت. حسبي عند الرح�م الله �سوء. حسبي كادني لمن الشدید
 عند اللط�ف الله الحساب. حسبي عند الكر�م الله القبر. حسبي في المسألة عند

 تو�لت عل�ه هو إال إله ال الله الصراط. حسبي عند القدیر الله المیزان. حسبي
 ."العظ�م العرش رب وهو
lxxix   أهل السنة والجماعةأبو محفوظ معروف بن فیروز الكرخي، أحد علماء هو 

، ومن جملة المشا�خ �غدادفي القرن الثاني الهجري في  السني التصوفومن أعالم 
توفي ". بر�ة العصر ،دعلم الزهابـ " المشهور�ن �الزهد والورع والتقوى، وصفه الذهبي

أو  الشونیز�ةودفن فیها، في مقبرة  م815الموافق  هـ 200سنة  �غدادمعروف في 
 ط�قات ]1[(نقال عن  .�غدادمن  الكرخمقبرة �اب الدیر العت�قة على جانب 

 العلم�ة، الكتب دار ،85-80ص السلمي، الرحمن عبد أبو: تأل�ف الصوف�ة،
 ابن: تأل�ف األول�اء، ط�قات ]3[الذهبي : تأل�ف النبالء، أعالم سیر ]2[ .2003ط

 ).412ص ،8ج نع�م، أبو: تأل�ف األول�اء، حل�ة ]4[ .216ص الملقن،
lxxx  مقیل و�ا المذنبین راحم و�ا المضلین هادي �ا همالل" :دعاء عت�ة الغالم 

 واجعلنا أجمعین، كلهم والمسلمین العظ�م الخطر ذا عبدك ارحم العاثر�ن عثرات
 والشهداء والصد�قین النبیین من علیهم أنعمت الذین المرزوقین األخ�ار مع

 ."العالمین رب �ا آمین والصالحین
lxxxi  التَّْقَوى  َواْجَعلِ  َأْمَرَنا اْلُهَدى َعَلى اْجَمعْ  اللَُّهمَّ " دعاء منصور بن المعتمر 
 َمَعاِص�كَ  َعنْ  َ�ْحُجُزَنا َوَوَرًعا َعنَّا ُیْرِض�كَ  ُشْكًرا َواْرُزْقَنا َمآَبَنا اْلَجنَّةَ  َواْجَعلِ  زَاَدَنا

 "ِ�هِ  َتْنَفُعَنا َوَعْقًال  النَّاسِ  ِفي ِ�هِ  َنِع�ُش  َوُخُلًقا
lxxxii  المحبوب معاملة في القلوب قوت راجع �تاب نظرا لطول هذا الدعاء 

 علي بن محمد طالب أبي الش�خ تصن�ف التوحید، مقام إلى المر�د طر�ق ووصف
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 هیئاتها الجمعة وذ�ر والعشرون: �تاب الحادي المكي، الفصل الحارثي عط�ة بن
 ولیلتها. الجمعة یوم في للمر�د �ستحب ما وذ�ر وآدابها

lxxxiii  )) ِعاُء ُمخُّ الع  )) (الترمذي) عن أنس بن مالك�اَدةِ الدُّ
lxxxiv  هو �تاب إح�اء علوم الدین لحجة اإلسالم أب] حامد الغزالي 
lxxxv  بن �كر أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخیر أبو الدین هو شمس 

 هـ 831( الشافعي –مصر شمال سخا إلى نس�ة– السخاوي  محمد بن عثمان
 من شهیر وأدب وتفسیر حدیث وعالم كبیر مؤرخ هو) هـ 902- 1428 الموافق
 سافر المنورة �المدینة ومات القاهرة، في وعاش ولد. الممال�ك عصر مؤرخي أعالم

 في الالمع الضوء أشهرها كتاب مائتي من أكثر وصنف طو�الً  سفراً  البلدان في
 .صفحة بثالثین ف�ه نفسه ترجم التاسع القرن  أع�ان
lxxxvi  یوسف تأل�ف من الكونین، سید على ةالصال في الدار�ن هو �تاب سعادة 

 س�عین على یز�د ما جمع ثم رسول الله، على الصالة فضائل ف�ه جمع النبهاني،
 النبي على للصالة ص�غة
lxxxvii  اإلستانبولي مصطفى بن حقي القرآن إلسماعیل تفسیر في الب�ان روح 

 )هـ1127: المتوفى( الفداء أبو المولى الخلوتي، الحنفي
lxxxviii  )) َْطانُ  َیَتَمثَّلُ  َوالَ  اْلَ�َقَظةِ  في َفَسَیَراِني الَمَناِم في يَرآنِ  َمن�ْ تخر�ج  ))ِبي الشَّ

 .هر�رة أبي عن )اووددال�خاري ومسلم وأبو (الجامع الصغیر ز�ادات السیوطي في 
lxxxix  :قاَل الله تعالى: َال َیْنِ�ِغي ِلَعْبٍد ِلي َأْن َ�ُقوَل َأَنا (( قال صلى الله عل�ه وسلم

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (مسلم) عن أبي ٌر ِمْن ُیوُنَس ِبْن َمتَّىَخیْ 
 هر�رة رضي الله عنه.

)) تخر�ج السیوطي َمْن َقاَل َأَنا َخْیٌر ِمْن ُیوُنَس ْبِن َمتَّى َفَقْد َ�َذبَ ((
 (ال�خاري الترمذي ابن ماجه) عن أبي هر�رة

xc  )) ُلها وآِخُرها و )) تخر�ج السیوطي في في َوَسِطها الَكَدرُ َخْیُر ُأمَِّتي أوَّ
 الجامع الصغیر (الحك�م) عن أبي الدرداء
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xci   رماح حزب الرح�م على نحور حزب الرج�م لسیدي عمر الفوتي وهو حاش�ة
على �تاب جواهر المعاني و�لوغ األماني في ف�ض سیدي أبي الع�اس التجاني 

 لسیدي الحاج علي حرازم براده الفاسي
xcii  لمستفید لشرح من�ة المر�د لسیدي العر�ي بن السائح الشرقي العمري �غ�ة ا

 الشنق�طي �ا�ا بن على نظم من�ة المر�د لسیدي التجاني
xciii   جواهر المعاني و�لوغ األماني في ف�ض سیدي أبي الع�اس التجاني لسیدي

 الحاج علي حرازم براده الفاسي
xciv  ع حق ماه�ة التر��ة في إراءة عرائس شموس فلك الحقائق العرفان�ة �أصا�

 الطر�قة التجان�ة لسیدي الحاج األحسن بن أبي جماعة ال�عقیلي
xcv  لسیدي محمد فتحا بن عبد الواحد  الفر�دة ال�اقوتة شرح الخر�دة الدرة

 النظ�في السوسي
xcvi   میزاب الرحمة الر�ان�ة في التر��ة �الطر�قة التجان�ة لسیدي عبیدة بن محمد

 لشنق�طيالصغیر بن انبوجا ا
xcvii  اإلنكار س�ف التجاني الش�خ على سل ممن الثأر �أخذ الكفیل الج�ش 

 بن انبوجا الشنق�طي الصغیر محمد بن لمحمد
xcviii  تثبت  بال التجاني اإلمام طر�ق في تكلم من على الرد في المسكت الجواب

 لسیدي محمد أحمد الكنسوسي
xcix  )) َّإالَّ ِظلُُّه: َرُجٌل َذَكَر الله َفَفاَضْت َعْیَناُه،  َسْ�َعٌة ِفي ِظلِّ اْلَعْرِش َیْوَم َال ِظل

ِة ُح�ِِّه ِإ�َّاَها،  ُه إالَّ لله، َوَرُجٌل َقْلُ�ُه َمَعلٌَّق ِ�الَمَساِجِد ِمْن ِشدَّ َوَرُجٌل ُ�ِحبُّ َعْبدًا َال ُ�ِح�ُّ
َدَقَة ِبَ�ِمیِنِه َفَ�كاُد ُ�ْخِفیَها َعْن ِشَماِلِه، ِتِه،  َوَرُجٌل ُ�ْعِطي الصَّ َو�َماٌم ُمْقِسٌط ِفي َرِعیَّ

َوَرُجٌل َعَرَضْت َعَلْ�ِه اْمَرَأٌة َنْفَسَها َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍل َفَترَ�َها ِلَجَالِل الله، َوَرُجٌل 
ٍة َمْع َقْوٍم َفَلُقوا اْلَعُدوَّ َفاْنَكَشُفوا َفَحَمى آَثاَرُهْم َحتَّى َنَجا َوَنَجْوا َأوِ   َكاَن ِفي َسِر�َّ

)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (ابن زنجو�ه) عن الحسن مرسًال. اْسَتْشَهدَ 
 (ابن عساكر) عن أبي هر�رة
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َسْ�َعٌة ُ�ِظلُُّهُم الله َتْحَت ِظلِّ َعْرِشِه َیْوَم َال ِظلَّ إالَّ ِظلُُّه: َرُجٌل َقْلُ�ُه َمَعلٌَّق ((
َمْنِصٍب َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف الله، َوَرُجَالِن َتَحا�َّا ِفي  ِ�الَمَساِجِد، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاتُ 

الله، َوَرُجٌل َغضَّ َعْیَنْ�ِه َعْن َمَحاِرِم الله، َوَعْیٌن َحَرسْت ِفي َسِبیِل الله َوَعْیٌن َ�َكْت 
)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (البیهقي في األسماء) عن ِمْن َخْشَ�ِة الله

 أبي هر�رة.
َسْ�َعٌة ُ�ِظلُُّهم الله في ِظلِِّه َیْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه: ِإَماٌم َعاِدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ ((

ِفي ِعَ�اَدِة الله َوَرُجٌل َقْلُ�ُه ُمَعلٌَّق ِ�الَمْسِجِد ِإَذا َخَرَج ِمْنُه َحتَّى َ�ُعوَد ِإَلْ�ِه، َوَرُجَالِن 
َعَلى ذِلَك َواْفَتَرَقا َعَلْ�ِه، َوَرُجٌل َذَكَر الله َخال�ًا َفَفاَضْت َتَحا�َّا ِفي اللَِّه َفاْجَتَمَعا 

َعْیَناُه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرِ�ٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَجَمال َفَقاَل ِإنِّي َأَخاُف الله َربَّ اْلَعاَلِمیَن، 
َق ِ�َصَدَقٍة َفَأْخَفاَها َحتَّى َال َتْعَلَم ِشَمالُ  )) (مالك ُه َما ُتْنِفُق َ�ِمیُنهُ َوَرُجٌل َتَصدَّ

الترمذي) عن أبي هر�رة وأبي سعید (أحمد ال�خاري النسائي) عن أبي هر�رة (مسلم) 
 عن أبي هر�رة وأبي سعید معا

 
c  )) ِتخر�ج ِس�اُب الُمْسِلِم ُفُسوٌق َوِقَتاُلُه ُ�ْفٌر َوُحْرَمُة َماِلِه َ�ُحْرَمِة َدِمه ((

 (الطبراني في المعجم الكبیر) عن ابن مسعود السیوطي في الجامع الصغیر
ci  160الصفحة  2في الجزء  أورده الغزالي في إح�اء علوم الدین حیث قال: 

 ابن �ا" عل�ه السالم: وروي في األخ�ار السالفة إن الله عز وجل أوحى إلى موسى
 مسرتي على یوازرك ال وصاحب خدن و�ل إخواناً  لنفسك وارتد �قظاناً  كن عمران

 ".عدو لك هوف
cii  ))ُجُل َألِخ�ِه �ا �اِفُر َفَقْد �اَء ِبها أَحُدُهما )) تخر�ج السیوطي في إذا قاَل الرَّ

 ز�ادات الجامع الصغیر (ال�خاري) عن أبي هر�رة (أحمد ال�خاري) عن ابن عمر
 أ�ُّما أمرئ قاَل ِألِخ�ِه �اِفٌر َفَقْد �اَء ِبها أحُدُهما إْن �اَن �ما قاَل و�الَّ (( 

 )) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (مسلم الترمذي) عن ابن عمرَرِجَعْت إلْ�هِ 
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ُجُل أخاُه فقد �اَء ِبها أَحُدُهما((  )) تخر�ج السیوطي في الجامع إذا أْكَفَر الرَّ
 الصغیر (مسلم) عن ابن عمر

�ج السیوطي في الجامع تخر )) َما َأْكَفَر َرُجٌل َرُجًال َقطُّ ِإالَّ َ�اَء ِبَها َأَحُدُهَما(( 
 (ابن ح�ان) عن أبي سعید الصغیر

ciii  )) َحَمَلُة الُقْرآِن أْوِل�اُء الله َفَمْن عاَداُهْم عاَدى الله َوَمْن واالُهْم َفَقْد واَلى
)) تخر�ج السیوطي في الجامع الصغیر (الدیلمي في مسند الفردوس وابن الله

 النجار) عن ابن عمر
civ  ))على أو وجوههم، على النار في الناس �كب وهل ٍذ،ُمعا �ا أمك ثكلتك 

|  الترمذي المحدث:|  جبل بن معاذ الراوي:)) ألسنتهم حصائد إال مناخرهم،
 حسن المحدث: حكم خالصة|  2616: الرقم أو الصفحة|  الترمذي سنن المصدر:

 صح�ح

cv  )) ْسیوطي في الجامع )) تخر�ج الأنا النَِّبيُّ ال َ�ِذْب أنا ابُن َعْبِد الُمطَِّلب
 الصغیر (أحمد ال�خاري مسلم النسائي) عن البراء

cvi  )) ُد َوَلِد آَدَم َیْوَم القَ�اَمِة وال َفخَر َوِ�َیِدي ِلَواُء الَحْمِد وال َفْخَر وما مْن أنا َسیِّ
ُل ُمَشفَّ  ُل شاِفٍع وأوَّ )) ٍع وال َفْخرَ َنِبَي َیْوَمِئٍذ آَدُم َفَمْن ِسَواُه إّال َتْحت ِلَواِئي وأنا أوَّ

 (أحمد الترمذي ابن ماجه) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه.
cvii  )) ُجَل َلَ�ْصُدُق ِة و�نَّ الرَّ ْدَق َیْهِدي إلى البِّر و�ن الِبرَّ َیْهِدي إلى الَجنَّ إنَّ الصِّ

�قًا و�نَّ الَكِذَب َیْهِدي إلى الُفُجوِر و�ن الُفُجوَر َیْهِدي إلى  َحتَّى ُ�ْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َصدِّ
ُجَل لَ�ْكِذُب َحتَّى ُ�ْكَتَب ِعْنَد اللَِّه َ�ذا�اً  )) تخر�ج السیوطي في الجامع النَّاِر و�نَّ الرَّ

 الصغیر (ال�خاري مسلم) عن ابن مسعود
cviii  )) ََث ِ�ُكلِّ َما َسِمع )) تخر�ج السیوطي (مسلم) عن َكَفى ِ�اْلَمْرِء َ�ِذ�ًا َأْن ُ�َحدِّ

 �رةَأبي هر 
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cix  )) ِة َمْكُتو�ًا َثَالَثُة أْسُطٍر �الذََّهِب َة َفَرأْیُت في عاِرَضِتي الَجنَّ َدَخْلُت الَجنَّ
ْمنا َوَجْدنا وما  طُر الثَّاِني ما َقدَّ ٌد َرسُوُل الله والسَّ ل َال إلَه إال الله محمَّ ْطُر األوَّ السَّ

ْطُر ا ٌة ُمْذِنَ�ٌة َوَربٌّ َغُفورٌ أَكْلنا َرِ�ْحنا وما َخلَّْفنا َخِسْرنا والسَّ )) (تخر�ج لثَّاِلُث ُأمَّ
 السیوطي في الجامع الصغیر: الرافعي وابن النجار) عن أنس.
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