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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 وبه تستعني

 اؼبُت .اغبمد  رب الع

ة مَّ أخرجت للناس ، أُ  ةٍ مَّ ُب خَت أُ  أف كنانَّ علينا اغبمد  الذي مَ 
 . ، وؾبتباه ،  ومصطفاه، خلقو  كلحبيبو من  

، القطب اؼبكتـو ،  أوليائواالنتساب إىل ختم ر لنا اغبمد  الذي يسَّ 
العباس أضبد التجاين ، رضي ا  ، سيدي أيبواػبتم امدي اؼبعلـو 

قاؿ :  ، ، فال نعرؼ لنا شيخاً سواه ، فهو  .ا بو و وأرضاه ، وعنَّ عن
    .  ﴾من أرادني ؛ فليردني وحدي﴿

ُجُل ُُيِبُّ اْفَقْوَم  ،  ، َظْن َأِِب َذر   ُه َؿاَل : َيا َرُشوَل اهللِ افرَّ َٓ َيْستَطِوُع ، َأىَّ  َو
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َعَملِِهْم  ـَ : َؿاَل  .[ََحُحَبُبَتَََعَ ََعنَََُباََذرَ َياَحََََحُكَتَ]َ: َؿاَل ؟ . َأْن َيْعَمَل 

َكََعَ ََعُنََحُحَببَُتَ]: َؿاَل . َؾإِِّني ُأِحبُّ اهللَ َوَرُشوَفُه  افراوي : َؿاَل  .[ََؽنِك 

 ( .ٔ) ، َؾَيَظاَدَها َرُشوُل اهللِ ،  ، َؾَيَظاَدَها َأُبو َذر  

بحبو ؽبم ، فإنا نطمع أف نكوف ، فبن أحبهم ىذا السيد الكرًن ، ف
 { .ٗ٘:  اؼبائدة} [ہ    ہ ] : أحبوه

رضوا ظنه :  ، هذا افنسوب افؼيف ، ؾزضاه ظنهم وممن ريض ظنهم ،

  { .ٛ، البينة :  ٕٕ، اجملادلة :  ٓٓٔ، التوبة :  ٜٔٔ:  اؼبائدة} [مت  ىت  يت  جث  مث]

وقد رأينا أف قبمع ُب ىذا الكتاب الصغَت ُب حجمو ، العظيم ُب 
ضا من النفحات اليت وبتاجها مريد ىذه الطريقة ، ُب مبتدأ فائدتو ، بع

 أمره ، وبدايتو عندنا ىي هناية ؼبن عداه ! . 

   واغبارث والدارمي وابن حباف والبخاري ُب األدب والبزار . أبو داود وأضبد رواه -ٔ
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َ وبوبناه على ما يلي :
األولياء ، م وعلم اغبقيقة ، ختشيخ الطريقة ؛ ترصبة  اب األول :ــــــالب

 . التجاين ، أضبد سيدي أيب العباس 

، قامات ، وتتتمل عل  مقاـ اػبتمية والكتمية اؼب ي :ـــــالباب الثان
 واؼبقامات الوترية والتفعية .

 شروط الطريقة التجانية اؼبباركة . ث :ـــــــالباب الثال

 اآلداب . ع :ــــــــــالباب الراب

 .لالزمة للطريق ااألوراد  الباب الخامس :

 . التريفة الوراثات النبوية اب السادس :الب

  الضمانات النبوية التريفة . الباب السابــــــع :
 ؼباذا الطريقة التجانية ؟ الباب الثامــــــــن :
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 الباب األول 
 القطب املكتوم خامت األولياء ترمجة

 التجانيأمحد  العباس يبـأ سيدي
 وعها  به  عههرضي اهلل تعاىل 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ىو سيدي أبو العباس أضبد بن ؿبمد بن اؼبختار بن أضبد بن ؿبمد بن 
سامل بن العيد بن سامل بن أضبد بن أضبد بن علي بن عبد ا بن 
العباس بن عبد اعببار بن إدريس بن إدريس بن إسحاؽ بن علي زين 

ؿبمد بن اغبسن اؼبثٌت بن اغبسن السبط بن علي العابدين بن أضبد بن 
سيدة نساء ، من السيدة فاطمة الزىراء ، بن أيب طالب كـر ا وجهو 
 . أىل اعبنة ، ابنة رسوؿ ا 

صاحب الفتح األكرب ، واؼبقاـ األفخم ، ، فهو التريف األصل 
  . واإلماـ األعظم ، القطب اؼبكتـو 

 .عليك ؟  بُ كذَ يُ قيل لو : أَ 

فإن . فزنوه بميزان الشرع ؛ إذا سمعتم عني شيئا ، نعم ﴿قاؿ : 
 .  ﴾فاتركوه؛ وإن خالف . فاعملوا بو  ؛  وافق
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 وصل من وصل ، ومن ترؾ األصوؿ حـر الوصوؿ .فلوال إتباع الترع ما 

أصاًل . ألهنم دخلوا وخرجوا من  فهو الذي مل يتم لو األولياء رائحةً 
القدرة ال يرى من ىو ُب اؼبخدع ، باب دخل من ومن ، باب القدرة 

 يدخل وىبرج من باب السر .

ر هَّ ـ النـو ، وسَ وَّ ش العطش ، ونػَ طَّ ع اعبوع ، وعَ وَّ قد جَ  وإف كاف 
التفويض مع التربي من  ىيؼ اػبوؼ ، إال أف طريقتو وَّ السهر ، وخَ 
ف ُب موق، مع اغبضرة  وتوحيد التفريد، ، وذبريد التوحيد اغبوؿ والقوة 

، ال بتيء ، مستمد من غبظ كماؿ الربوبية ، لسر خاص ، العبودية 
 . وال لتيء

، كانت طريقتو التوحيد وصفًا ، وحكمًا ، وحااًل ، ربقيقًا للترع 
، ، وكوف غائب ، ومتاىدة رب خاص  فارغٍ  بقلبٍ ، ظاىرًا وباطنًا 

 وسر ال تنازعو األغيار . ، بسريرة ال ذباذهبا التكوؾ 
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والبيانُت ، وصاحب الربىانُت والسلطانُت ،  ذو اللسانُت ،  ، فهو
وذي السراجُت واؼبنهاجُت ، وإماـ الفريقُت والطريقُت ، لو ُب كل أرض 

الف ، وُب كل منصب سبق ، وُب كل جيش سلطاف ال ىبُ خيل ال تُ 
قدمًا إال وضع سيدي أضبد  عزؿ ، ما رفع اؼبصطف  خليفة ال يُ 
إال أف .  اؼبصطف   ضع الذي رفعو منوقدمو ُب اؼبو  التجاين 

 فإنو ال سبيل أف ينالو غَت نيب .، يكوف قدماً من أقداـ النبوة 

نس متايخ ، وللجن متايخ ، وللمالئكة متايخ ، وأما واعلم أف لإل
 سيدي أضبد التجاين فتيخ الكل .

 ىا ، شرقها وغرهبا ، قفرىا وعمراهنا ، برىا وحبر ، ا تعاىل األرض  وُ كَ ملَّ 

سهلها وجبلها ، إنسها وجنها ، تصريفًا وسبكينًا ، فًتكها واختار 
فينطق ،  اُ  وُ قُ طِ نْ اليت ليس فيها شائبة ربوبية ؛ يػُ ، العبودية اػبالصة 
بواطنهم  ، رؽ ، يأمره فيفعل ، الناس عنده كالقوارير ػيعطيو ا فيف
 كظواىرىم .
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 :جعل اهلل لو أربعة وجوه 

  . الدنيا وجو ينظر بو إىل -

 .ووجو ينظر بو إىل اآلخرة  -

 .ووجو ينظر بو إىل اػبلق  -

 . ووجو ينظر بو إىل اغبق -

وقاؿ لو : إنك لدينا ، تعاىل خليفة عل  أرضو وظبائو وعواؼبو ا  هُ رَ يػَّ وصَ 
 مكُت أمُت .

  .كانت اػبوارؽ تظهر أحياناً فيو ، وتارة منو 

 . تو رآه ىو ُب يقظ؛ ما رآه غَته ُب منامو 

 { .ٛ}النحل :  ﴾ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴿ : قد قاؿ -تعاىل  -وإف كاف 
 فبا ال علم لنا بو . -  -فهو 
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التيخ ؿبمد البتَت  -من غَت أىل طريقتو  - وفبن ترجم للتيخ 
اليواقيت الثمينة في أعيان مذىب عالم »: ظافر ُب كتػابو التػهَت 

تار بن أضبد بن بن اؼبخ فقاؿ : " سيدي أضبد التجاين « المدينة
العارؼ ، القدوة الكامل ، ؿبمد بن سامل التريف التجاين التهَت 

امة ، اعبامع بُت اكة الفهَّ الدرَّ مة وافعّلَّ جبل السنة والدين ، ، الراسخ 
 ." ومصباح األواف ، التريعة واغبقيقة ، نادرة الزماف 

مةقاؿ عنو التيخ  كاف  "التيخ الكتاين : ، حافظ اؼبغرب ،  افعّلَّ
فبن صبع بُت ، واألئمة اجملتهدين ، رضبو ا أحد العلماء العاملُت 

وشرؼ العلم والعمل واليقُت ، واألحواؿ ، شرؼ اعبرثومة والدين 
كامل ،  قوي الظاىر والباطن  ، واؼبقامات العلية اؼبنيفة، الربانية التريفة 

، اؽبيبة  عظيم، منور التيبة ، صبيل اؼبظهر ، هبي اؼبنظر  ، ااسن
شهَت الذكر ، ذو صيت بعيد ، وحاؿ مفيد ، وكلمػة ، جليل القدر 

نافذة ُب األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر ، اشتغل ُب بدايتو بطلب 
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ل فيها أسرار وحصَّ ، حىت رأس فيها ، العلـو األصولية والفرعية واألدبية 
ُت ومائة سنة ستة وتسع، ُب تلقُت اػبلق  أذف لو النيب  .معانيها 

وأحوالو كثَتة ، وتوُب صبيحة اػبميس السابع  وألف ، ومناقبو 
وحضر جنازتو من ال ، عتر من شواؿ سنة ثالثُت ومائتُت وألف 

ودفن ، ص  من علماء فاس وصلحائها ، وأعياهنا وفضالئها وأمرائها وبُ 
 ىػ .ا . " بزاويتو اؼبتهورة حبومة البليدة

 فال يكاد وبصيهم العاد .؛ و أما من ترجم لو من أىل طريقت

.  ىػٓ٘ٔٔعاـ طبسُت ومائة وألف   التجاينسيدي أضبد  دَ لِ وُ 
مقر أسالفو ، فجده الرابع  ماضي بالجزائر عينببلدة . ـ ٖٚٚٔ
وموطنها ، انتقل من قبيلة عبدة مع أسرتو ، ؿبمد بن سامل  يسيد

وأحفاده وصار أوالده  ، وتزوج منهم، اؼبغرب األقص  إىل بٍت ذبانة 
 عرفوف بالتجانيُت .يُ 
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مل يعر ؼبسألة  -األصيل  وىو التريف اغبسٍت - أضبد التجاين  سيديو 
: ال منامًا ، يقظة  - حىت قاؿ لو رسوؿ ا ، ىذا النسب أي اىتماـ 

 . ونسبك إلى الحسن بن علّي صحيح ﴾، أنت ولدي حقاً ﴿ 

ماء األشراؼ إذ قاـ العل، أنبية علمية كبَتة  يكانت لعُت ماض
الوافدين من اؼبغرب بفتح الزوايا والرباطات العلمية ، وكاف آلباء 

وتعاليمو ، نتر اإلسالـ  ُبباع طويل ،   ، وأجداد التيخ التجاين
ومنها إىل بالد مشاؿ إفريقيا ، ىذه البالد  ُبالروحية والعلمية 

 والصحراء ووسط إفريقيا .

ما ذكره التاريخ من ؛ واؼبعرفة  العلم ُب وفبا يؤكد علو كعب أسرتو 
رض  ا عنهما  التجاينأضبد  سيديأبا  -اؼبختار  أف السيد ؿبمد ابن

عُت ماضي ، وصفو سيدي علي  ُبكاف شيخًا كبَتًا لزاوية عظيمة  -
بأنو شيخ اإلسالـ ومالذ األناـ ، أما أمو رض  ا  حراـز برادة 

ليل سيدي ؿبمد السنوسي السيدة عائتة بنت الويل اعب هيف:  عنهما



ترجمة سيدي أحمد التجاني 

- ٔٛ - 
 

اؼباضوي ، يذكر ؽبا من الصالح والوالية واؼبكانة العالية واؼبرتبة  التجاين
 السنية .

 فكاف عاؼباً حافظاً للقرآف ،، بن عمر ا باؼبكٌتَّ  أما أخوه السيد ؿبمد 
 علـو التريعة ، متقناً لعلـو الفرائض . ُبمتاركاً 

، العالمة ، رض  ا عنهما ،  فهو أضبد بن ؿبمد؛ أما جده الثالث 
 ، والنور السٍت . يعامل العلماء ، وأمَت األمراء ، صاحب اغباؿ القو 

ذو النور ، اؼبكُت العلي ،  ويلالتيخ ال،  فهو ؿبمد بن سامل ؛ أما الرابع 
، حىت كاف إذا خرج من داره للمسجد يتربقع ، واعبذب الواضح ، الالئح 
ل اؼبسػجد ، ٍب إذا رجع إىل داره عاد إىل سًت رى وجهو إال إذا دخوال يُ 

، عن ذلك   التجاينأضبد  سيديئل وجهو حىت يدخل ػبلوتو ، وؼبا سُ 
ال  إنو بلغ مرتبة الوالية ، ومن بلغها يصَت كل من رأى وجهو : قاؿ 

 يقدر عل  مفارقتو طرفة عُت ، وإف فارقو واكبجب عنو مات غبينو .
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ونتأ بُت ، أوسط األبناء ألمو وأبيو  وكاف سيدي أضبد التجاين 
أعجوبة  وكاف  ، نتأة عفاؼ وصالح ، أبوين صاغبُت شريفُت

ال يريد أمراً ، شديد اغبـز  وكاف ، الزماف ُب الذكاء ورجاحة العقل 
 وال يبتدئ شيئا إال أسبو . ، إال بدأه

 كرًن األخالؽ واػبالؿ ، طيب النفس والفعاؿ ، كثَت اغبياء  وكاف 
معتاداً ، حسن السمت ، طويل الصمت ، كثَت القراءة ، األدب و 

يعلوه الوقار إذا سكت ، واؽبيبة إذا نطق ، حفظ القرآف وىو  ،للتالوة 
اؼبقريء سيدي ؿبمد بن  مةفعّلَّ اعل  يد ، ابن سبع سنُت برواية ورش 

تتلمذ عل  شيخو العارؼ با سيدي  الذيو ، ضبو التجاين اؼباضوي 
 كاز اؼباضوي التجاين .عيس  بو ع

كامل األنوار وااسن ، وقد ،  وكاف مع صغر سنو قوي الظاىر والباطن 
ودفنا بعُت ، رضي ا عنهم أصبعُت ، توُب أبوه وأمو ُب يـو واحد 

 ماضي ، وكاف سيدنا آنذاؾ مل يتجاوز اغبادية عتر .
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 ،  األنفأقٌت، معتدؿ القامػة ، مترباً حبمرة  اً فكاف أبيض  أما ىيئتو
، أزج اغباجب ، أجل  اعببهة ، منور التيبة ، ذو صوت جهوري 

 حلو البياف .، فصيح اللساف ، وظبت هبي 

 ُبيتعلم العلـو األصولية والفرعية واألدبية ، واستمر  ظل  -
تو للتدريس واإلفتاء ، قبل ، حىت بلغ مرتبة أىلطلب العلم ببالده 

 ماضيعين  ُبمالبث وىو  ، ٍبفاس أف يرحل رحلتو األوىل إىل 
 أف ماؿ إىل الزىد واإلنعزاؿ والتأمل ، وُحبِّب إليو التعبد وقياـ الليل ،

، وينصح عباده ، حىت إذا بلغ سن الرشد صار يدؿ عل  ا 
حىت لُقِّب دبحيي الدين .،  وينصر سنة رسوؿ ا 

إذ كاف ُب ، رغم صغر سنو ، ٍب صار خليفة لوالده عل  الزاوية  -
ُب ، س القرآف وعلـو السنة ، فأخذ يُدرِّ لسادسة عتر من عمره ا

 طبس سنوات .  ، زاوية والده 
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ـ ٛ٘ٚٔىػ / ٔٚٔٔؼبا بلغ من عمره اؼبديد إحدى وعترين سنة  -
، فأخذ وبضر ؾبالس أوؿ مرة رحل إىل فاس ) اؼبدينة اإلدريسية ( 

العلم من تفسَت وحديث وفقو ، وحصل فيها عل  إجازات ، 
مساجالت ومناظرات مع كبار علماء فاس ،  ُبيدخل وصار 

ودرس القراءات السبع اؼبتواترة ُب جبل العلم .

والتق  ُب مدينة وزَّاف بالعارؼ با موالي الطيب بن سيدي ؿبمد  -
ًا للطريقة ػاين ، وكاف شيخبراىيم العلمي الوزَّ إبن موالي عبد ا بن 

تلقُت طريقتو ، ولكنو امتنع .انية ، وأذف لو موالي الطيب ُب الوزَّ 

كما التق  ُب جبل الزبيب بالعارؼ با سيدي ؿبمد بن اغبسن  -
الوقبلي ، وأخربه بأنو سيدرؾ مقاـ القطب الكبَت أيب اغبسن 

وأشار إليو بالرجوع إىل بلده .،  التاذيل 

وَب مدينة فاس التق  بالويل الصاحل سيدي عبد ا بن سيدي العريب  -
ودعا لو دعاءاً كثَتاً .، ندلسي ، وتكلم معو ُب عدة أمور اؼبعٌت األ
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وُب تازة أخذ عن الويل الصاحل اؼبالميت سيدي أضبد الطواش ،  -
وطلب منو لزـو اػبلوة والوحدة والصرب حىت يفتح ا ، اظباً  وُ نَ قَّ ولَ 

عل  ىذه األوراد ٍب تركها . عليو ، فداـو سيدي أضبد التجاين 

ة القادرية بفاس ، ولكنو مالبث أف زبل  عنها .ٍب أخذ الطريق -

عند لقائو بالويل الصاحل ، تعرَّؼ عل  تعاليم الطريقة الناصرية  -
سيدي أضبد بن عبد ا التزاين ، ٍب تركها بعد حُت .

أخذ الطريقة الصديقية اؼبنسوبة للقطب التهَت سيدي أضبد  -
اغببيب بن ؿبمد الغماري السلجماسي الصديقي .

، ومرَّ ُب طريقو بالبلد األبيض ، عاد إىل بلدتو عُت ماضي ٍب  -
حيث التق  بالقطب التهَت سيدي ، وىي قريبة من عُت ماضي 

فاختارىا منزاًل وقرارًا ، وانقطع ، عبد القادر بن ؿبمد األبيض 
 فيها للعبادة والتدريس واإلفادة ؼبدة طبس سنوات ، وىو بُت زاوية
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بلدتو عُت ماضي .وبُت ، سيدي عبد القادر 

ـ وغادرىا ُب نفس السنة ٕٚٚٔ / ىػٍٙٛٔٔب رحل إىل تلمساف  -
، وزيارة نبيو عليو الصالة والسالـ ، قاصدًا زيارة بيت ا اغبراـ 
 وقد قارب عمره األربعُت .

فلما وصل إىل بالد زواوه وىو ُب طريقو من اعبزائر إىل تونس ،  -
ألزىري ، ذو الصيت التيخ سيدي ؿبمد بن عبد الرضبن ا زار

الواسع والزوايا الكبَتة واألتباع الكثَتين ، وأخذ عنو الطريقة 
 اػبلوتية .

تعرَّؼ عل  بعض األولياء ، ، نفس السنة  ُبوؼبا وصل إىل تونس  -
أحد مريدي قطب البلد الذي ، منهم سيدي عبد الصمد الرحوي 

عن  ال يسمح بأف يراه أحد ، وأبلغ سيدي أضبد التجاين 
 ريق رسوؿ خاص أنو ؿببوب . ومكث سيدي أضبد التجاين ط

وبعضها بتونس العاصمة ، ، بعضها دبدينة سوسة ، بتونس سنة 
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 «م ك  الح   »منها كتاب ، حيث قاـ باإلفتاء وتدريس عدة كتب 
، وبلغ خربه إىل أمَت البالد ،  فذاع صيتو،   البن عطاء ا

إال أف سيدي ، اإلفادة الذي طلب منو اإلقامة بتونس للتدريس و 
وغادر البالد .، اعتذر عن ذلك  أضبد التجاين 

شرع يبحث ؛ ٍب وصل إىل مصر القاىرة حبرًا ، ودبجرد وصولو  -
، سيدي ؿبمود الكردي ؛ عن شيخها األكرب ُب ذلك الوقت 

اؼبصري دارًا وقرارًا ، العراقي أصاًل ومنتًأ ، لرؤيا رآىا لو ُب 
قاؿ لو التيخ الكبَت والويل التهَت : أنت  تونس ، وعند لقائو بو

: من  ؿببوب عند ا ُب الدنيا وُب اآلخرة ، فقاؿ لو سيدنا 
الرؤيا  أين لك ىذا ؟ قاؿ لو : من ا ، ٍب قص عليو سيدنا 

اليت رآىا ُب تونس .

. إين كباس كل ذاٌب : وكاف يقوؿ فيها لسيدي ؿبمود الكردي  -
فلما قصها . وأنا أقلب كباسك ذىباً :  فقاؿ لو سيدي ؿبمود فيها
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 ؟ .فما مطلبك ، ىو كما رأيت : عليو قاؿ لو التيخ الكردي 
. ولك أكثر منها : قاؿ . : القطبانية العظم   فقاؿ لو سيدنا 

نعم .: قاؿ .  ؟ عليك: قاؿ لو 

ٍب توجو حبرًا إىل البلد اغبراـ ، وكاف وصولو إىل مكة اؼبترفة شهر  -
ـ ، فسمع ٖٚٚٔىػ/ٚٛٔٔع وشبانُت ومائة وألف شواؿ سنة سب

الذي مل يكن لو ، بالتيخ أيب العباس سيدي أضبد عبد ا اؽبندي 
اة أحد ، ورغم ذلك أخذ عنو سيدي أضبد التجاين ػأيضًا إذف دبالق

  علومًا وأسرارًا وأنوارًا بدوف مالقاة لو ، إمبا كاف يراسلو مع
أنت وارث : اؿ لو ُب رسائلو وىو الواسطة بينهما ، وق، خادمو 

ىذه مدة شبانية : علمي وسري ومواىيب وأنواري ، فقاؿ لو خادمو 
: تقوؿ ، ٍب يأٌب رجل من ناحية اؼبغرب ، عتر عامًا وأنا أخدمك 

{ ٗٚ:  آؿ عمراف} [گ   ک  گ   گ  گ] : فقاؿ لو! . ىو وارثي 

لنفعت بذلك ولدي قبلك .؛ لو كاف يل بذلك اختيار 
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عل  ساكنها أفضل الصالة ، إىل اؼبدينة اؼبنورة   وٍب توج -
؛ ، وبعد الزيارة التريفة  لزيارة جده اؼبصطف  ، والسالـ 

 سيديأيب عبد ا : تالق  مع القطب التهَت والعامل الكبَت 
، وأذف لو التيخ  ؿبمد عبد الكرًن التهَت بالسماف 

وأنو ، و حالو ليإالسماف ُب صبيع األظباء ، وأخربه دبا سيؤوؿ 
ىو القطب اعبامع .

رجع بسالمة ا تعاىل إىل ؛ وبعد أف أًب مناسك اغبج والزيارة  -
حيث نزؿ عند الويل الكبَت سيدي ؿبمود ، مصر القاىرة 

، وأراد التيخ الكردي أف يلقن سيدنا الطريقة اػبلوتية ، الكردي 
فقاؿ ،  فامتنع سيدنا ، والًتبية بأورادىا  ، وإرشاد العباد هبا

ٍب دعا  .نعم  : فقاؿ لو . عليلقِّن الناس والضماف : لو التيخ 
تونس . إىلوقفل سيدنا عائداً .  لو التيخ الكردي 
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ـ من ٗٚٚٔ / ىػٛٛٔٔعاـ  انتقل سيدي أضبد التجاين  -
مض  هبا ثالث سنوات ُب العبادة أتونس إىل تلمساف ، 

: اتبو وخازف أسراره بك سيدنا لتق اعاـ ىذا الواجملاىدات ، وُب 
، سيدي ؿبمد بن اؼبتري اغبسٍت السباعي السائحي التكرٌب 

ولقنو الطريقة اػبلوتية ، ومنذ التقائو بو صار يؤمو ُب الصالة 
 / ىػٕٛٓٔ، ويقـو مقامو ُب كتابة األجوبة ، حىت سنة  وبأىلو
يقـو  ـ وىي السنة اليت بدأ فيها سيدي أضبد التجاين ٜٗٚٔ

 .امتثااًل ألمر جده اؼبصطف  ، فسو باإلمامة بن

 ـ شد سيدي أضبد التجاين ٚٚٚٔ / ىػٜٔٔٔوُب سنة  -
حيث  -وىذه رحلتو الثانية إليها  - الرحاؿ من تلمساف إىل فاس

زيارة موالنا إدريس األزىر ، وُب الطريق التق  بسيدي سيدنا قصد 
، ة ولقنو الطريقة اػبلوتي، علي حراـز برادة الفاسي ألوؿ مرة 

حرسها ا من كل باس .، وتوجها معاً إىل مدينة فاس 
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 ودَّع سيدي أضبد التجاين ؛ وبعد زيارة ضريح سيدي إدريس  -
 / ىػٜٙٔٔوقفل ىو إىل تلمساف ، ٍب غادرىا سنة  ، خليفتو بفاس

توجو ، ـ إىل قصر التاللة ، وأقاـ ىناؾ ثالث سنوات ٔٛٚٔ
حيث ، قصر أيب ظبغوف واستقر ب، بعدىا لإلقامة بأيب ظبغوف 

ظبو ، وأقاـ بأيب ظبغوف ح الويل الكامل الذي ظبي القصر باضري
والوالية ،  َتحيث حصل فيها الفتح الكب، أربع عترة سنة 

اليت صرب وصابر من أجل اغبصوؿ عليها ، وُب خالؿ ، العظم  
لزيارة العارؼ ، توجو مرة إىل توات الغربية ؛ إقامتو ُب أيب ظبغوف 

 وتبادؿ معو بعض األسرار . ، سيدي ؿبمد بن الفضيلبا 

إىل مدينة تازة وهبا التق  بتلميذه وصاحبو  -للمرة الثانية  -وتوجو  -
 . العارؼ با سيدي ؿبمد بن العريب الدمراوي التازي

إلى أبي سمغون حصل الفتح  وفي السنة األولى من رحيلو  -
 د الوجود فأذن لو سي. ىـ ٜٙٔٔسنة  للشيخ التجاني 
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، في تلقين الخلق على العموم واإلطّلق ، ال منامًا ، يقظة 
في سنة ست وتسعين ومائة وألف ، لو الورد الذي يلقنو  ن  يَ وع  

ومائة من الصّلة ، عَين لو مائة من اإلستغفار  :ىـ ٜٙٔٔ
 . ىـٕٓٓٔ، وفي رأس المائة وىو عام  على رسول اهلل 

ال اهلل .لو إالكلمة المشرفة ال إ زاده 

سنة ست وتسعين ، ال منامًا  ، يقظة،  وأخبره سيد الوجود  -
وأنو ال يصلو ، ىو مربيو وكافلو  -  - بأنو، ومائة وألف 

َنة ال م   : وقال لو،  وبواسطتو ، يديو  علىشيء من اهلل إال 
، فأنا ممدك على التحقيق ، لمخلوق عليك من األشياخ 

من غير ، والزم ىذه الطريقة  ، فاترك جميع ما أخذت منهم
حتي تصل مقامك الذي ، وال اعتزال عن الناس ، خلوة 

وال ، من غير ضيق وال حرج ، وأنت على حالك ، دت بو ع  و  
كثرة مجاىدة .
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حيث أسس ، توجو إىل عُت ماضي ؛ من الوالية  وبعد سبكنو  -
وظل يتنقل بينها وبُت أيب ظبغوف وتوات .، الزاوية األـ هبا 

بأيب ظبغوف  -  - ولقد زار سيدي علي حراـز برادة شيخو -
. ـٜٛٚٔ / ىػٖٕٓٔعاـ 

وبدأ ، إقبااًل ال مثيل لو ، وؼبا زاد اإلقباؿ عل  الطريقة التجانية  -
منذ ، جعل من التجانية قوة حقيقية ، انتتار الطريقة انتتاراً كبَتاً 

أدى هبا بدأ يقلق اغبكومة الًتكية ، بل ، ـ ٖٛٚٔ/ ىػٜٛٔٔسنة 
إىل شن ضبالت عسكرية عل  عُت ماضي ، وفرض إتاوة عل  

ـ ، ٗٛٚٔىػ/ٜٜٔٔمرة سنة ، وأتباعو  التيخ التجاين 
ـ ، فبا سبب الضيق ٚٛٚٔىػ/ٕٕٓٔ-ٕٔٓٔوأخرى سنة 

ُب  ، وضبلو عل  الرحيل إىل فاس مرة أخرى،  لتيخ التجاين ل
 . ـٜٛٚٔىػ/ٖٕٔٔربيع األوؿ سنة  ٚٔ
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، وصبيع رجاؿ دولتو اهنا ؛ السلطاف سليماف حيث رحب بو سلط -
حيث وجد وكربائها ، والبرطوا صبيعا ُب سلك طريقتو اؼبباركة . 

السلطاف سليماف أف روح وتعاليم الطريقة التجانية متمتية سباماً 
 .والرافضة لكل أشكاؿ البدع ، مع تعاليم الكتاب والسنة 

حيث يبعث إليو ،  وانظر إىل تأدبو التديد مع التيخ التجاين 
 : ....بعد البسملة والصالة عل  النيب  رسالة فيقوؿ فيها

أبو  : سيدنا وشيخنا وقدوتنا امدي، .....عوض والدنا  »
. م عل  نبيو الكرًن وُأصلي وُأسلِّ ، العباس سيدي أضبد ، َأضبُد ا 

تعاىل عل  ما خصنا بو من وضبدنا ا ، بلغنا مسطوركم األبرؾ 
 «.....رض  

سنة ثالث عترة ومائتُت ، ُب يـو اإلثنُت السادس من ربيع الثاين 
إىل مدينة  وصل سيدي أضبد التجاين  .ـٜٛٚٔىػ/ٖٕٔٔوألف 
وازبذىا مقرًا إلقامتو مقرًا هنائيًا ، وكاف ، اليت أسس هبا زاويتو ، فاس 
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، حبيث أشرقت دبقدمو الكرًن بقاع  بصحبتو سيدي علي حراـز 
وعمت بركاتو القطر اؼبغريب بالطوؿ والعرض ، واستقر بو ، األرض 
حىت انته  إىل ، ويًتق  ُب الدرجات ، وأخذ يعرج ُب اؼبقامات ، اؼبقاـ 

إذ  ، ا تبارؾ وتعايل عنو ، فرضيوحصَّل الكتمية  ، مقاـ اػبتمية
عن أيب ىريرة فأصبح ىو ؾبدد القرف الثالث عتر اؽبجري بال مراء ، 

 أف رسوؿ ا   ، : قاؿ[َ ِة َاألُع  ِذِه ََيُبَعُثَِِلَ َاهللَ َطَذََرُحِسَ،َإِن 

َ ََسـٍَة َِعاَئِة َُؿلِّ َِديـََفا، ا ََِلَ ُد َُُيَدِّ  : وُب رواية أليب داود ( .ٔ) [َعُن
 .َ[ِتَقَُلَاـبََهَُاَحََـ َعََِدَُدَِّادَجَ]

مة وىناؾ البرط ُب طريقتو الكثَت من اؼبريدين من علماء وفقهاء ووزراء وعا
ليعم باقي أكباء ، الناس ، ومن مدينة فاس انطلق إشعاع الطريقة التجانية 
 . والسوداف الغريب، اؼبغرب من أقصاه إىل أقصاه ، وكذا تونس والصحراء 

رواه أبو داود واغباكم ُب اؼبستدرؾ والطرباين ُب الكبَت واألوسط والبيهقي ُب اؼبعرفة  -ٔ
 ساكر ُب تارىبو واػبطيب ُب تاريخ بغداد . والتربيزي ُب متكاة اؼبصابيح وابن ع
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، بدار آباء وأجداد سيدي علي  سيدي أضبد التجاين  -أواًل  -ونزؿ 
وكاف يلقي الدروس  ، ٕٓحبي درب الطويل رقم ،  حراـز 

يسطع ، ويذيع صيتو ، حىت  الديواف ، وبدأ قبمو العلمية دبسجد 
ُب حضرتو كل من وصل إىل حضرة السلطاف سليماف ، فأثٌت عليو 

علماء وقتو وقاضي قضاة  التيخ عبد القادر بن شقروف ، وكاف أجلّ 
أحد علماء اغبضرة ، العباس بن كَتاف والتيخ العالمة  عصره ،

وكاف قاضيًا دبكناس ، فقرر السلطاف سليماف دعوة التيخ ، السليمانية 
تثل والكالـ بُت يديو ، فام ، ليحضر ؾبالسو السلطانية ، التجاين 
وأظهر من العلـو العقلية والنقلية واللدنية ، ألمر السلطاف  التيخ 

 ما أهبر اغبضور ، وجعل اؼبنكرين عليو يًتاجعوف عما ىم فيو من الغرور .

وبلوغو ، وتبحره ُب علم الظاىر ،  دؿ عل  سعة علم سيدنا ي وفبا
روحو ُب قدس ا  -أف األمَت موالنا سليماف ؛ ىو درجة اإلجتهاد فيو 

للمذاكرة ، ة من فحوؿ عصره كاف هبتمع حبضرتو العلماء اعبلّ  -اعبناف 



ترجمة سيدي أحمد التجاني 

- ٖٗ - 
 

وكاف ُب صبلة من وبضر معو ، ُب العلـو وتدريسها وقراءة التفسَت 
التيخ ؛ الذين أخذ عنهم األمَت اؼبذكور ، لذلك من التيوخ الكبار 

والتيخ  ىػ . ٕٕٚٔفاتح عاـ  ُٗٔب  اؼبتوُب، الطيب بن كَتاف 
شعباف  ٔٔاؼبتوَب ،  بن شقروين ي عبد القادر بن أضبد بن العريبسيد
من صبلة الساردين  ػيالتراييب يوالتيخ السيد العباسىػ .  ٜٕٔٔعاـ 

وكاف ، معهم ؼبا قدـ غبضرة فاس  فاتفق أف حضر سيدنا ، اؼبقرئُت 
فترع التيخ ، ُب ذلك اليـو ؽبم نصاب ُب سورة الناس من التفسَت 

 ، اف يتكلم عل  عادتو حبضرة األمَت ُب ذلك اجملمع اغبفيلالطيب بن كَت 
وظن أنو دبا ، فأبدى وأعاد ، ؼبكانتو ُب العلم الظاىر وعلم اؼبعقوؿ 

ٍب التفت  ، وأذعن لو ُب ذلك اغباضرين، أبداه ليس لو ُب العلم مثيل 
؟  : ماذا يقوؿ التيخ ُب ىذه اآلية وقاؿ لو ، األمَت إىل التيخ 

ُب منقوؿ ، يتكلم ُب اآلية التريفة دبا أهبر العقوؿ  نا فترع سيد
، ُب مسألة أطنب فيها التيخ بن كَتاف  إىل أف قاؿ سيدنا ، ومعقوؿ 
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ما ذكره ) :  وظن أف شأنو فيها ال يلحق ما حصلو، وأرعد فيها وأبرؽ 
 (األلباب  يل عند ذو وليس عليو معوَ ، ىذا المفسر ليس بصواب 

وقائل ىذا فالف وفالف من ، أتعًتض علينا : ب فقاؿ التيخ الطي
 : بذلك اجمللس اغبفيل ، فقاؿ لو سيدنا  وأغلظ ُب القوؿ ؟ اؼبفسرين

لوك وحمَ ، وال تكن كمن يحمل األثقال ، الكّلم معك أنت ليس  )
 ( وإنما الكّلم مع ىؤالء المفسرين،  ما ال تحملو

إىل أف ، قليػػة والعقليػػة يبػػُت وجػػو الصػػواب باألدلػػة الن ٍب شػػرع سػػيدنا 
وأقػػػػػػر ، وحصػػػػػحص اغبػػػػػػق وزىػػػػػق الباطػػػػػل ، ظهػػػػػر اغبػػػػػق لكػػػػػػل مرتػػػػػاب 
: وا إف ىػػػذا ؽبػػػو  ، وقػػػاؿ كػػػل مػػػن بػػػاجمللس بػػػالتحقيق لػػػو كػػػل مناضػػػل

، ٍب انفػػض اجمللػػس ، وذلػػك كلػػو دبػػرأى مػػن األمػػَت ومسػػمع ، اغبػػق اؼببػػُت 
مػع  ٍب تكلم األمػَت، الىج  ولساف التكر من اؼبنصفُت عل  سيدنا 

: أنػػتم تعلمػػوف مقػػاـ سػػيدي أضبػػد  وقػػاؿ ؛ مػػن بقػػ  معػػو مػػن اغباضػػرين
فهػػػو أبػػػوه ؛ أمػػػا علػػػم البػػػاطن ، وجاللتػػػو ُب علػػػم الظػػػاىر ،   التجػػػاين
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، وا إف قولػػو الصػػواب : فقػػالوا ؟ فمػػاذا تقولػػوف ، بنهمػػا اوىػػو ، وأمػػو 
 .  وقد حصحص اغبق

 ،  يناعوقد قاؿ عالمة تونس سيدي التيخ ؿبمد بن سليماف اؼب
: فػػاؼبوفق الكامػػل يلػػتمس األعػػذار لرعػػاع  بعػػد اجتماعػػو بسػػيدنا 

فإنػو حبػر ُب علػـو التػرع الظػاىر ، فضاًل عػن إمػاـ مثػل ىػذا ، الناس 
  : ال مثيل لو فيما رأت عيٍت

  ـبتصػػر التػػيخ )و،  (ـبتصػػر ابػػن حاجػػب)وبفػػظ مػػن كتػػب الفقػػو
أنػػو  ، حكػػ  يل عػػن ظهػػر قلػػب ( ،يهتػػذيب الرباذعػػ)و،  (خليػػل

علػػ  مثػل ىػػذا يعػًتض مػػن . وبفػظ صبيػع مػػا ظبػع مػػن ظبػاع واحػد 
! . ال خربة لو بفرائض الوضوء 

  صػػػػػحيح )و ي(صػػػػػحيح البخػػػػػار )فػػػػػيحفظ ؛ وأمػػػػػا كتػػػػػب اغبػػػػػديث
 . عن ظهر قلبو (اؼبوطأ)و (مسلم



 ترجمة سيدي أحمد التجاني 

- ٖٚ - 
 

  والقلػوب . ُب ىػذا الوقػت  فهػو نظػَت الغػزايل؛ وأما كتب التوحيػد
 . فها كيف يتاءيصرِّ ، بيد ا 

،  عند أقارب التيخ علي حراـز  مل تطل إقامة التيخ التجاين و 
 ،وىي دار معتربة  -دار اؼبرايا ، موالي سليماف ، فقد أىدى أمَت اؼبؤمنُت 

،  أىداىا إىل التيخ التجاين  -أنفق عليها السلطاف نفقة عظيمة 
 ورتب لو ما يكفيو .، ليسكنها مع أسرتو 

مر حىت بُتَّ لو السلطاف أهنا ليست ُب باديء األ وامتنع التيخ 
ولكنها من مالو اػباص ، ولكنو مل يتعر بالراحة التامة ، للدولة  ملكاً 

شريطة أف يتصدؽ بقدر  ، عل  سكناىا  إال بعد أف وافقو الرسوؿ 
 كرائها عل  الضعفاء واؼبساكُت ، ففعل .

، لذكر الوظيفة ، هبتمع مع أصحابو  وظل سيدي أضبد التجاين 
ببناء  اب داره ، وتارة ُب بعض مساجد اؼبدينة ، إىل أف أمره ػبب

من مالو ، بفاس القديبة ، الزاوية ، فاشًتى قطعة أرض حبي البليدة 
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ال ، كانت ُمهابة   - قبل بناء الزاوية فيها -ىذه األرض و  اػباص ،
يدخلها وحده من اؽبيبة ، وكاف ُيسمع فيها ُب بعض يستطيع أحد أف 

 يقصده عدد كبَت من ؾباذيب فاس . ، كر صباعياألحياف ذ 

ليصبح ُب اإلمكاف ، ما جاورىا من األرض  كما اشًتى التيخ 
 الزيادة ُب مساحة الزاوية إف لـز األمر .

 رافضُت لبناء الزاوية . ووقف اغباسدوف واؼبنكروف أماـ التيخ 

سلطاف ُب مغادرة فاس والتوجو إىل التاـ ، وؼبا علم ال ففكر التيخ 
واعًتاضهم عل  بناء الزاوية ، أصدر ، سليماف دبوقف ىؤالء اؼبنكرين 

أوامره ببنائها رغم أنف اؼبنكرين ، كما بعث قدراً كبَتاً من اؼباؿ ليساعد 
وقاؿ : إف ، بلطف  ُب بناء الزاوية ، فردىا سيدي أضبد التجاين 

 ىا خالؿ سنةوًب بناء الزاوية وتتييد الزاوية أمرىا قائم بإذف ا .
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 :بأنبية ىذا اإلقباز وبركتو  وأخرب التيخ  ـ .ٓٓٛٔىػ/ٕ٘ٔٔ
) لو علم أكابر العارفين ما في الزاوية من الفضل لضربوا فقاؿ : 

 عليها خيامهم ( .

 ) الصّلة في الزاوية مقبولة قطعاً ( .:  وكاف يقوؿ 
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 اخلتنية والكتنيةمقام 

 :مقام الختم 

  : منهم، وقد تكلم عليو أناس كثَتوف ، ىو مقاـ معروؼ عند القـو 

  منتقص  علىالرد المتين  »سيدي عبدالغٍت النابلسي ُب كتابو
. «العارف محي الدين 

 تارىبو»ماـ الفاسي ُب إلوكذا ا» . 
  جواىر البحار»والتيخ يوسف النبهاين ُب» .
 عن سيدي علي وفا  «طبقاتو» والتعراين ُب.
  قفاؿألحل ا»وسيدي ؿبمد قنوف ُب كتاب» .
  عل  وقد أثٌت . «ولياءألخاًب ا»واغبكيم الًتمذي ُب كتابو 

ماـ إلواالسكندري ، ابن عطاء ا : م الًتمذي كل من كياغب
. يب نعيم ُب اغبلية أو ، ماـ القتَتي إلوا، السبكي 
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 ي ابن عريب اغباسب يضاً أ وذكره .
 رحلتو»أيضاً التيخ العياشي ُب  وذكره» .  

فهو جامع ، ىو من ذاؽ مترب كل نيب ورسوؿ  : نبياءألوخاتم ا
فنبوتو أصل عبميع . مع انفراده دبتربو ، نبياء والرسل ألمتارب اعبميع 
 وُب اغبديث عن العرباض بن سارية. والنبوات فرع من نبوتو  ،النبوات 
 قاؿ : ظبعت رسوؿ ا  َاـُؽَِتاِبَ] : يقوؿ َُحمِّ َِِف َاهللِ َِطـَُد إِِّنِّ

َصِقـَتِهَِ َِِف ََدُـَُجِدٌل َآَدَم ََوإِن  ،َ َ َاــ بِعِّ اَتُم  ؛نبياء أما باقي األ ( .ٔ) [ََلَ
 .ال قبل ذلك ، نبياء حُت بعثوا أفكانوا 

 ، اعبامع عبميع متارب األولياء، ىو الويل امدي  : وكذا خاتم األولياء
 وصبيع الواليات فرع من واليتو .، فواليتو أصل لكل والية . انفراده دبتربو  مع

رواه أضبد واغباكم وصححػو والبيهقي ُب التعب والدالئل والطرباين ُب الكبَت وابن أيب  -ٔ
حاًب ُب تفسَته وابن حباف ُب صحيحو وابن أيب عاصم ُب السنة وأبو نعيم ُب الدالئل 

 خاري ُب التاريخ وابن سعد ُب طبقاتو وابن عساكر ُب تارىبو .واآلجري ُب التريعة والب
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 أما األولياء : فإما ويل ؿبمدي جامع ، أو غَت جامع .

ُب صبعيتو عبميع متارب األنبياء ،  ىو من ورث النيب : فاعبامع 
،  ومل تفتو إال درجة النبوة ، وىؤالء استمدوا من روحانية رسوؿ ا 

 دي اعبامع : كابن عريب ، وسيدي عبدالقادر اعبيالين ،بواسطة اػبتم ام
، وىذا استمداد بوجو خاص ، دوف الوجو الذي استمد  وغَتىم 

 .  منو األنبياء من رسوؿ ا 

 من جهة أما الويل امدي غَت اعبامع ؛ فهو الذي ورث اؼبصطفي 
 انيةبواسطة روح مترب نيب من األنبياء ، أي استمد من رسوؿ ا 

أو موسوي ، أو نوحي ؿبمدي ، براىيمي ؿبمدي إ : فيقاؿ لو، نيب 
وىو خاًب الوالية ، وخاسبهم اؼبهدي اؼبنتظر ، وىؤالء ىم األفراد ، ؿبمدي 
  .ىو خاًب الوالية اػباصة  كما أف سيدي أضبد التجاين ،  اؼبطلقة 

ََيَزاُلَ] : قاؿ : قاؿ رسوؿ ا  ا بن مسعود  عن عبد ال

تِيَ َإُِبَراِهقمََ،ََحُرَبُعوَنََرُجالَِعُنَُحع  َِ ُمََطَذََؾُؾ ََيُدَؽُ َاهللَُُِبُِمَ،ََ،ََُؾُؾوُُبُ
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ُمَاألَُبَداُلََاألَُرضَََِطُنََحُهلَِ  ( .ٔ) [،َُيَؼاُلََِلُ

 يمقاـ اػبتم النوح : فيقاؿ، فلها أيضاً خاًب ، علم أف كل وراثة لنيب او 
وهناية ىذه اػبتميات ، ... ىيمي امدي برا، ومقاـ اػبتم اإلامدي 

؛ اػبتمية من األولياء   وكل من ادع. األولياء  مبا ىو بداية مقاـ خاًبإ
مبا ىي نسائم فضل سيدي أضبد إف؛ ف كانوا ؿبمديُت جامعُت إف

ف كانوا إو ، األعظم  وىبت عليهم من ربت عرش مقام،  التجاين 
أو ، عن اػبتم النوحي امدي  مبا يتكلموفإف؛ ؿبمديُت غَت جامعُت 

 .وغَته ، براىيمي امدي اػبتم اإل

 ،ٍب رجع عنو ،   ، دعاه سيدي علي وفا ألبيو ؿبمد وفاافمقاـ اػبتمية 
 ٍب تبُت لو،   دعاه سيدي عيدروس بن عمر اغببتي اليمٍتاوكذا 

أنو كاف يتكلم ُب اػبتم اإلبراىيمي ، وكذا سيدي ؿبمد عثماف اؼبرغٍت 
  وقد رجع عنو ، وسيدي مصطفي البكري ،  . وقد رجع عنو ،  

 رواه الطرباين ُب الكبَت وأبو نعيم ُب اغبلية وُب اؼبعرفة . -ٔ
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 « الفتوحات»  فقد قاؿ ُب،   ، ي الدين بن عريبيسيدي ؿب اأم
الخامس والستون الخاص بمعرفة الجنة ومنازلها باب في ال

ال موضع إ، م حائط الكعبة قد ًب يري النائرأيت فيما :  ودرجاتها
 :يقوؿ  دنتأو . وًب يب بناء اغبائط  ،ذا أنا ىاتاف اللبنتاف إو ، لبنتُت 

     ة فانتهتـبنا ختم اهلل الوالي
  ا فـاز بالختم الذي لمحمدوم

        إلينا فّل ختم يكون لهـا بعدي 
     ال أنا وحديإمن أمتـو والعلم 

مبا إ، ت وسبنيت نليس لك ما ظن: ناد يقوؿ ذا دبإ؛ وبينما ىو كذلك 
فعند ذلك ، ا منو   ليس ويل أكـر عل، خر الزماف آىو لويل ُب 
 ،ولطاؼبا جلت ببصَتٌب ُب الغيوب ، خالقها ومكوهنا  إىلسلمت األمور 

فما ، وكيف حالو ، واظبو ونسبو وبلده  ، طلع عليو وعل  مقاموأل
 .  الً ػمشمت لو رائحة أصوال ، منو  يءطلعٍت ا عل  شأ

 فقاؿ فيو : سألت  « عنقاء مغرب »اب ػكتف ألَّ ؛ وبعد ذلك بسنتُت 
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 روحانياً  واجتمعت بو اجتماعاً ، فأجابٍت  ، ا أف أجتمع خباًب األولياء
ورأيت العالمة اليت أخفاىا ا ، وكاف دبدينة فاس  ، عن الزماف منزىاً 

، ت خاًب الوالية امدية منو حىت رأي، فيو عن عباده وكتفها يل 
، بو ُب سره من العلـو اللدنية ؼبا يتحقق ، بتل  باإلنكار عليو ورأيتو مُ 

 ، سم عنهمالوإنو مكتـو ا، وكنيتو أبو العباس ،  ٜ٘٘وكاف ذلك سنة 
 .وانصرفت ، وسألتو الدعاء ، لت يده الكريبة ٍب قبَّ 

 ، ـمقامو أيضا مكتو و ،  ـاظبو مكتو : أي أف ، وىذا ىو مقاـ الكتم 
ىل إث عِ كما أف خاًب النبيُت بُ   ، يعرفو أحد من أكابر األقطاب واألولياءال 

  ، ونسخت شريعتو صبيع الترائع -حىت إىل األنبياء واؼبالئكة  -العامل كلو 
ـ ِذيَ]قاؿ :  أف رسوؿ ا  عن جابر  كما ُب اغبديث التريف َوا

َعَُ؛ََكُػِِسَبِقَِدِهَ ََحُنََيت بَِعـِي؛َوَسىََؿاَنََحقًّاَـَُوََحن   ( .ٔ) [َعاََوِسَعُهَإاِل 

وأورده ابن حجر ُب رواه أضبد ُب مسنده وابن أيب شيبة وأبو نعيم ُب الدالئل والبزار  -ٔ
 .اإلصابة 
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 وكذا والية خاًب األولياء ؛ نسخت صبيع الواليات ، وطريقتو نسخت
وف منو رائحة ؼبا وسعهم إال صبيع الطرؽ ، فلو كاف أكابر األولياء يتم

  ، وكذا يفعل آخرىم ، وىو اؼبهدي اؼبنتظر . اتباعو ، والدخوؿ ُب طريقتو 

: ) إن جميع األولياء يدخلون  فلقد قاؿ سيدي أضبد التجاين 
زمرتنا ، ويأخذون أورادنا ، ويتمسكون بطريقتنا ، حتى اإلمام 

ل زمرتنا بعد مماتنا المهدي إذا قام آخر الزمان ، يأخذ عنا ، ويدخ
 وانتقالنا إلى دار البقاء ( 

: ) طريقتنا تنسخ جميع الطرق وتبطلها ، وال تدخل  وقاؿ أيضاً 
 طريقة على طريقتنا (

يمد  والروح الشريف ؛ ) منذ خلق اهلل األرواح :  وقاؿ أيضاً 
  ولياء (، وروحي تمد األقطاب واألنبياء والرسل األ

، أني أنا القطب المكتوم   الوجود وأخبرني سيد) :  اؿ ػوق
 .(  يقظة ال مناماً ، منو إلي مشافهة 
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ىذا اؼبقاـ  عِ ومل يدَّ . أنو بفاس  ي الدين بن عريب يسيدي ؿب وأخرب
عل  كثرة ما كاف فيها من ،  أحد بفاس إال سيدي أبو العباس 

 .األولياء واألقطاب 

 .وكاف كذلك . بتل  باإلنكار عليو إنو مُ : وقاؿ 

 . وىو كذلك ، إف كنيتو أبو العباس : وقاؿ 

كما كان النبي ،  أنا سيد األولياء ) :  يدي أضبد التجاين ػوقاؿ س
  من ، إال من بحرنا  سقىوال ي  ، فّل يشرب ولي . سيد األنبياء

  نشأة العالم إلى النفخ في الصور(

في  ينادي مناد؛ ) أنا الذي إذا كان يوم القيامة  : وقاؿ أيضاً 
نو من نشأة مالذي مددكم ، الموقف : ياأىل الموقف ىذا إمامكم 

  ( آلنالعالم إلى ا
 حىت ، ىو مدد صبيع األولياء  -كما تقدـ  -وسيدي أضبد التجاين 
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 :والناس ُب ىذا عل  ثالثة متارب . الصحابة رضي ا عنهم أصبعُت 

  إذ، فمنهم من قاؿ : ال يقتضي ذلك أنو أفضل من الصحابة 
صح ،  فسيدنا أسيد بن حضَت . اؼبزية ال تقتضي األفضلية 
نا أيب بكر دومل يصح ذلك عن سي، عنو أنو كاف يرى اؼبالئكة 

  ، فليس معٌت ذلك أف سيدنا أسيد بن حضَت كاف أعل  منزلة
ك كلف وذلك مثلو كمثل ملِ ،  من سيدنا أيب بكر الصديق 

فليس معٌت ىذ أف ، ئو ويوصلها إىل وزرايعطيها ، حاجبو جبوائز 
كذلك ليس يلـز من كوف سيدي . اغباجب أفضل من الوزراء 

 ،  أف يكوف ىو أفضل منهم يبد الصحابة  أضبد التجاين 
أعمالنا مع أعمالهم  ) إنما:   تجاين لوقد قاؿ سيدي أضبد ا

وتبعة من ، زه ا هبا يَّ مَ يزة ولكنها مِ  كمثل النملة مع القطاة (
قاؿ سيدي وقد  ، فرضي ا عنهم أصبعُت، اـ اػبتمية تبعات مق

حتى  ،) ال مطمع ألحد في مراتب أصحابنا  : أضبد التجاين 
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 ) .ما عدا أصحاب رسول اهلل ، األقطاب األكابر 
 : إف سيدي أضبد التجاين  وأصحاب اؼبترب الثاين قالوا  قد

مرتبة ختم وقد ناؿ ، يقظة  برؤيتو رسوؿ ، مرتبة الصحبة ناؿ 
فاجتمعت لو ثالث مناقب مل ، ؿ البيت آٍب إنو من  ، الوالية

.ذبتمع لغَته 

  ًناؿ باألعماؿ يُ  وأىل اؼبترب الثالث قالوا : إف ىناؾ فضال ،
ألف ؽبم ، ألف أعمالنا ُب صحائفهم ، فالصحابة فيو مقدموف 
يعطيو ا ؼبن يتاء ، وىناؾ فضل ذاٌب ، الفضل ُب تعليمنا إياىا 

فال  { .ٗ:  اعبمعة} [ڌ    ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ] : ن عبادهم
خر آولكنو قد يعطيو لرجل ُب ، ىبص بو الصحابة دوف غَتىم 

 وىو ليس ؿبجوراً ، فيعلو بو حىت يصَت من أعايل الناس  ، الزماف
. عل  الصحابة رضواف ا عليهم 
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القطب و ، إال أننا قبـز أف ؾبموع الصحابة خَت من ؾبموع من بعدىم 
وىو برزخ عظيم قد حاز ، الواسطة بُت األنبياء واألولياء  واؼبكتـو ى

إال  -مكتـو متربو حىت عن األنبياء واؼبالئكة واألولياء ، صبيع الربازخ 
  وراثة أضبدية .، وطريقتو ورجاؽبا أيضا مكتومة مقاماهتم  - اؼبصطف  

أمره ُب و  ،ىػ ٜٙٔٔسنة  جتماع برسوؿ ا مقاـ اال وقد بلغ 
لو باؽبيللة  مٍب سب،  ستغفار والصالة عليو ىذه اؼبرة بتلقُت ورد اال

مرتبة  وقد بلغ ،  سنة  ٓ٘نذاؾ آوعمره ، ىػ ٕٓٓٔسنة 
، ىػ ٕٗٔٔ أوؿ اـر سنة -اليت ىي اػبتمية  -القطبانية العظم  

 . ىػٕٗٔٔصفر  ٛٔوبلغ الكتمية 

  . وباطنة، ظاىرة :   قسمُت أف الوالية من حيث ىي عل: القوؿ وؾبمع 

  وىذه ، وىي معروفة ، ألىل األمر والتصريف الظاىر  :فالظاىرة
 .الوالية زبتم عل  اإلماـ العدؿ اؼبسم  باؼبهدي اؼبنتظر 

  وتنقسم إىل عامة وخاصة ، ألىل التصريف الباطن  :والباطنة: 
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،  إىل سيدنا عيس   دـ آسيدنا من  :فالعامة  -
  .خر الزماف آحُت ينزؿ ُب  ،وعليو زبتم 

إىل اػبتم األكرب سيدي أيب  ىي من نبينا  :والخاصة  -
 . العباس أضبد التجاين 

 . عنو تعالى رضي اهلل، فالحمد هلل الذي جعلنا من مريديو ومحبيو 

ٍب  ، بعد أف صل  الصبح، من شواؿ  ٚٔصبيحة اػبميس  وتوُب 
 ، ٍب عاد إىل اضطجاعو ، بوفتر  وطلب ماءً ، اضطجع عل  جنبو األيبن 

.  ػىٖٕٓٔوذلك سنة ، فصعدت روحو الكريبة إىل ؿبلها األقدس 
 . ومدة عمره شبانوف سنة 
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 الوتزية والشفعية تـاامـقامل

 ،مبا ىي لواحد بعينو إو ، مة أليعٍت ال تتكرر ُب ا؛  وتريةإما : اؼبقامات 
 . خرآهبا  إذا مات واحد قاـ، يعٍت أهنا متكررة ؛  شفعيةوإما 

،  وقد قاـ فيها أبو بكر الصديق ،  ةـالقربمقاـ مثل  فالوترية :
وىي ،  الصديقيةومقاـ  .ا ػفهي لو خاصة دوف غَته من األمة كله

 ىيو ،  األمانةومقاـ  . للصديق األكرب اإلماـ علي كـر ا وجهو
سيد لوىو ل،  الختميةومقاـ  . ألمُت األمة أيب عبيدة بن اعبراح 

 . ضبد التجاين أ

إذا مات قطب قاـ ُب ،  كالقطبانيةفهي  : أما المقامات الشفعية
 ، خرآأبدلو ا ب األبدالوإذا مات أحد من ، خر آمقامو قطب 

 .وغَتىم  النجباءو األوتادوكذلك 

 ىي ، المقامات الوترية فجميع ؛ ستمداد أما من حيث اإلمداد واال
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، إال ما كاف من مقاـ اػبتمية ، دية ستمداد من اغبضرة امامقامات 
أما  .واإلمداد عبميع األولياء ،  ستمداد من رسوؿ ا اال هافحكم

وإمداد ، من مقاـ اػبتمية  ىافجميعها استمداد ؛ المقامات الشفعية
بواسطة مقاـ ،  يعٍت ىي استمداد من رسوؿ ا  . عبميع اػبلق

 .اػبتمية 

مثل أيب بكر ،  اؼبقاـ الوتري والتفعي قد هبمع ا تعاىل لرجل بُت
 ومع ذلك كاف . ىو مقاـ القربة : قاـ الوتري اؼب . الصديق 
 ، وكذلك أمَت اؼبؤمنُت عمر، والقطبانية مقاـ شفعي ،  عصره قطب

وعثماف ىو  ، فعمر ىو أشد الناس ُب دين ا؛ وعلي ، وعثماف 
  . الواحد تلو االخر، انية ومع ذلك فقد قاموا بالقطب، أصدؽ األمة حياء 

فهو يستمد من رسوؿ ا  -من حيث وتريتو  - فأبو بكر الصديق 
  فهو ؛ ومن حيث شفعيتو وقطبانيتو .  وال يبد أحداً ، مباشرة
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فاستمداده ؿبمدي ، ويبد صبيع أحبابو ، يستمد من مقاـ خاًب األولياء 
 .وإمداده ختمي ذباين  ، صرُب

 : فلهم أحكاـ ؛ ن األولياء واؼبريدين مستمداد أما أىل اال

فإنو  مثال ، كالقطب،  صحاب اؼبقامات التفعية أمن  من اتبع ولياً  -
 -خر مكانو آوقاـ قطب ، إذا مات ىذا القطب  -يتحتم عليو 

فالقطب الثاين ينسخ ما كاف من أحكاـ . أف يتبع القطب اعبديد 
ن أتباع القطب إال إف كاف القطب الثاين أصال م. القطب األوؿ 

 . فطريقهما واحد ، األوؿ

فال ينتقل إىل غَته ، من أصحاب اؼبقامات الوترية  أما من اتبع ولياً   -
وىو عل  رقبة  ، ألف اؼبقاـ الوتري ساري إىل يـو القيامة ، بانتقالو 

 . فال وبتاج ىذا اؼبريد إىل اإلنتقاؿ ، كل ويل إىل يـو القيامة 
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، إال أهنم ذبانيوف ُب الباطن ، رقهم ُب الظاىر صبيع األولياء ظاىرين بط
 .إمبا استمدوىا من مقاـ اػبتمية ؛ ألف صبيع مقاماهتم التفعية 
وأصحاب ،  خلفاء لرسوؿ ا : أصحاب اؼبقامات الوترية 

 فاإلماـ التاذيل  . اؼبقامات التفعية ىم خلفاء للسيد التجاين 
، من اغبضرة التجانية ُب الباطن  مستمد،  قائم بالطريق التاذيل ظاىراً 

 .وكذلك اإلماـ اعبيالين والرفاعي والبدوي وغَتىم 

، خر آنتقاؿ إىل شيخ ، هبب عليو اال ذا مقاـ شفعي من اتبع شيخاً 
وارث ىذا اؼبقاـ بعد  إىلفينتقل ، األعل  الرفيق  إىل وذا انتقل شيخإ

،  ال يبوت ابداً  وف شيخإف، ذا مقاـ وتري  اً من اتبع شيخ اأم و ،شيخ
 حد .   أفال يرثو فيو ، يـو القيامة  إىلرقبة كل ويل  عل  وف مقامأذ إ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ؾبموعة ُب طبسة ؛ شروط الطريقة األضبدية امدية التجانية اؼبباركة 
 ىي :، شروط 

   : نفراد بهذه الطريقة المباركة مدى الحياةاال – ٔ

فمن انقطع . وال أوراد طريقة أخرى ، فال هبمع معها طريقة أخرى 
 لتيء أتقنو .

وكما أف الطريقة التجانية ىي طريقة سيدنا وموالنا خاًب األولياء 
من كانت لو القطبانية العظم  عل  سائر األقطاب  -القطب اؼبكتـو 

ال مناًما ... ىي  يقظةً   اىا من رسوؿ ايت تلقَّ فكذلك طريقتو ال -
فلو قض  اؼبريد عمره كّلو وبمد ا عل  ، أفضل الطرؽ عل  اإلطالؽ 

النقض  ، بدخوؿ ىذه الطريقة واالنتسػاب إليها ، الفضل الذي حازه 
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ويستصغر ما مّن ، فكيف بو يلتفت إىل غَت شيخو  عمره وما ًب ضبده .
 ،أخذ ورًدا عل  ورد شػيخو ، فيسقط عنو اإلذف ُب اغباؿ في ، ا عليو بو

 فال ينتفع باألوؿ وال باآلخر .، وتنقطع الرابطة اليت بينو وبُت شيخو 

أن يقتصر من زيارة األولياء األحياء واألموات على من أذن لو  -ٕ
 : شيخو في زيارتو

 الالئقةوحبهم ابة  ،األولياء مع التعظيم التاـ عبميع ساداتنا وذلك 
فبن أذف التيخ ُب  ط عدـ االستمداد إالو تر فمن ال ،قدرىم  بعظيم
ٍب تذىب ، فال يصح أف يكوف شيخك ىو اػباًب امدّي  ، زيارهتم

 ، فاؼبريد التجاين لو زيارة صبيع مستمدًّا فبن ىو دونو ُب اإلمداد واألنوار
ؿ ا وكذا زيارة أصحاب رسو ، األنبياء صلوات ا عليهم وسالمو 

  وزيارة اإلخواف ُب الطريق .، الذين ثبتت صحبتهم 
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فيجوز زيارهتم الزيارة  -فبن ال استمداد منهم  - أما غَت األولياء
 وابُت .، وذوي األرحاـ ، كزيارة األقارب ؛  الترعية الواجبة 

 :، وعدم االنتقاد عليو  ودوام محبتو االعتقاد في الشيخ  – ٖ
ال سيما  ، صبيع من انتسب إىل جنابو الكرًن التأدب معكما هبب 

، فإف ظهر من التيخ شيء وبسبو اؼبريد أنو  أكابر أىل اػبصوصية
 ،فال بأس من أف يسأؿ شيخو ُب أدب واحًتاـ ؛ ؾبانب للترع التريف 

  . ليبُت لو وجو ما فعلو من الترع

 . كذب عليك ؟يُ أَ :  يدنا ُسِئَل س

فإن ، فزنوه بميزان الشرع ؛ ي شيًئا ، إذا سمعتم عن نعم: ) فقاؿ
 ( .فاتركوه؛ وإن خالف . فاعملوا بو  ؛ وافق

دبا لو من  ، ُب أصحابو  فالتيخ بُت مريديو قائم مقاـ رسوؿ ا
فمن شك ُب شيخو أو ارتاب ، . فالعلماء ورثة األنبياء  الوراثة امدية
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 ، ذف ُب اغباؿإلفع عنو ا، ورُ  فقد وقع ُب االنتقاد عليو، ُب أفعالو وأقوالو 
أف يتوب وهبدد  إالتصاؿ الروحاين إلتصاؿ بالتيخ االوال يعود إىل ا

 . ويصدؽ ُب ؿببتو واعتقاده ُب التيخ ، اإلذف 

 : مداومة الورد بّل انقطاع إلى الممات -ٗ

ؼبن التزمها طوؿ حياتو عل   إالفإف األوراد الالزمة للطريقة ال تعط  
وال شك أف ثواب الواجب ، ح عليو واجبة فتصب، سبيل النذر 

فضل كما ُب اغبديث عن ،  يضاعف عل  ثواب النفل سبعُت ضعًفا 
 : خطبنا رسوؿ ا  قاؿ سلماف الفارسي شهر رمضاف عن 

َؽَِ]:  فقاؿ َب ََتَؼر  َاَلَعُن َِخَصاِل َِعُن َبَِخُصَؾٍة ََحد ىَقِه ََؿَؿُن ََؿاَن ،َ ُرِ

َوَعُنََحد ىََؽِريَضًةَؽِقِهَ،ََؿاَنََؿَؿُنََحد ىََسبُِعَعََؽِريَضًةََؽِريَضًةَؽِقََمَِسَواُهَ،َ

هَِ  َ( .ٔ) [ِِفََؼُرِ

 رواه ابن خزيبة ُب صحيحو والبيهقي وابن شاىُت والتربيزي ُب متكاة اؼبصابيح . -ٔ
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وكاف بعض أىل الطريقة يقوؿ : من أسباب علو متربنا أننا نثاب عل  
ن مل يكن كذلك يثاب ثواب النوافل ، أعمالنا ثواب الواجبات ، وم

فمن ترؾ الورد حىت خرج وقتو فليسارع بقضائو ، أما من هتاوف ُب 
، إذ أف  واعتاد عل  التكاسل عنها ، فإنو يسقط عنو اإلذف، األوراد 

رسوؿ قاؿ . االستهانة بالورد ىي عُت االستهانة بصاحب ىذا الورد 
فكاف التعرب بعد اؽبجرة  ( .ٔ) [ةَِرََُجَاِلَََِدَعَُبََََبَرَ عَََتََاَلَ]:  ا 

والتعرب عند أىل التحقيق ىو الرجوع للعامة بعد ، زماهنا يعترب ردة 
فكذلك التقاعس عن سلوؾ الطريق بعد ، سلوؾ طريق اػباصة 

فمن ترؾ الطريق ، ومن لعب بالطريق لعبت بو الطريق ، الدخوؿ فيو 
وىي عتق ، رة نذر وتلزمو كفا، بعد الدخوؿ فيو فهو عل  خطر عظيم 

أما من مل . فمن مل هبد فإطعاـ عترة مساكُت أو كسوهتم ، رقبة 
فهو ،  ولكنو عل  ابة التامة للتيخ التجاين ؛ يأخذ الطريق أصال 

 وليس عليو ما علينا من األوراد .، لو ما لنا من الفضل ، ُب عداد ابُت 
 .  رواه الطيالسي وعبد الرزاؽ عن جابر بن عبد ا -ٔ
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، أو بُغًضا ألىلها ، أو شكًّا فيها ، أما من ترؾ الطريقة رغبة عنها 
َعُنََطاَدىَ]: كما ُب اغبديث القدسّي ،  فبّتره حبرب من ا ورسولو 

  ( .ٔ) [ُرِبَُدَآَذُكتُُهَبِاحلِِلََوـِقًّاََؽؼََ

  : ظاىًرا وباطًنا، المحافظة على األمور الشرعية علًما وعمًّل  -٘

إف مل ، ما ُب ذلك اافظة عل  الصلوات اػبمس ُب صباعة  وأىم
مع قراءة ، مع استكماؿ شروطها وأركاهنا ، يكن ىناؾ عذر شرعي 

وجهرًا ُب ، سًرا ُب السّر  ، البسملة متصلة باغبمد  ُب فاربة الكتاب
ثالث تسبيحات ُب ؛ وأقل ما هبزئ اؼبريد التجاين من الطمأنينة  . اعبهر
ََرَؿَ َ]:   ، غبديث رسوؿ ا وثالث ُب السجود ، الركوع إَِذا

اٍتَ؛ََحَحُدُؿُمَ ـَُعظِقِمَ:ََؽُؾقَُؼُلََثاَلَثََعر  َا َ َ.َُسبَُحاَنََرِّبِّ َوإَِذاَ.ََوَذـَِكََحُدَكاُه

َاأُلَُطَذَ:ََؽُؾَقُؼُلَ؛ََسَجَدَ َ  ( .ٕ) [َوَذـَِكََحُدَكاهَُ.ََثاَلًثاَ.َُسبَُحاَنََرِّبِّ
 .اري ُب صحيحو والبيهقي والاللكائي عن أيب ىريرة رواه البخ -ٔ
 .  رواه أبو داود وابن ماجة وابن أيب شيبة واآلجري ُب التريعة عن عبد ا بن مسعود  -ٕ
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 . لوجوب اتباع اؼبريد لتيخو، دوف غَته  ، وىذا أمر واجب عل  التجاين
عن رجل قاؿ ُب سجوده ،   ، ُسئل سيدي أضبد التجاينوقد 
 " . تبطل صّلتو : " ، فقاؿ حتاف فقطتسبي

، وعدـ اؼبقاطعة بينو  ، وصلة الرحم ومن أىم األمور الترعية بّر الوالدين
، كالكذب  ، وتطهَت اعبوارح من اآلفات وبُت اػبلق من غَت موجب شرعي

، وزبليتو من  ، وتطهَت القلب والغيبة والنميمة واللغو والنظر إىل ارمات
،  ، واألمن من مكر ا ، والكرب والغرور ، والسمعة الرياء، ك صبيع أمراضو

وكذا ، ، والتوكل عل  ا  وربليتو حبب ا والرجاء ُب ا والرضا عن ا
 غ .ػكاػبمر واغبتيش والتب؛  عدـ شرب اؼبسكرات واؼبفًتات 

،   فإنو ال يبوت عل  حسن اػباسبة، فمن واظب عل  شرب الدخاف 
 وكاف خادـ سيدنا : قاؿ «  األحمدية اإلفادة »كما ذكره ُب 

،  وؼبا احتضر صار يتكلم بكالـ متهور، حصل لو مرض شديد 
، فصار  ، إذا لقنوىا لو ولسانو ال يطاوعو عل  النطق بالتهادة
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: كيف يقع ىذا  ، وقاؿ بعضهم لبعض اإلخواف يستغربوف ؼبا رأوه منو
سلوا زوجتو عَما  ):  ، فقاؿ ؟ فأخربوا سيدنا  ػبدًن سيدنا 

، ووصفتو بأوصاؼ حسنة  : إنو كاف كذا وكذا فقالت . (كان يفعل
غَت أنو كاف يستعمل التبغ ، واغبـز التديد ُب طاعة ربو ، من الديانة 
من استعمال ىذه العشبة الخبيثة ):  فقاؿ ؽبم سيدنا  . والدخاف
تاب نطق  مافمجّرد  (، فاذىبوا إليو وقولوا لو يتوب إلى اهلل أصيب

 بالتهادة وخرجت روحو .

،  استعماؿ ىذه التبغة موكاف األكابر ال يعطوف الطريقة ؼبن كاف عادهت
إذا ظهر ؽبم أهنم سيقلعوف عنها بربكة أخذ الطريق كما فعلو سيدي  إال

أعطاىم الطريق  صباعة كانوا يتربوف الدخاف وؼبا الطيب السفياين مع
 . وكانوا يعدوف ذلك من كراماتو ،  أقلعوا عن ذلك ُب نفس اليـو

: وال تعِط ىذا الورد  لسيدي عبد الوىاب بنيس وُب إجازة سيدنا 
وذلك كاستعماؿ العتبة ،  اً بؼبن يستعمل القاذورات مشًّا وأكاًل وشر 
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، بل وتعطي شارب اػبمر وال تعطي  ، اغبتيش والتبغ واألفيوف اػببيثة
 ،خبالؼ ىؤالء  ، وترج  توبتو، ألف شارب اػبمر يعرؼ حرمتها ، ؽبم 

 فإهنم ُب الغالب ال يتوبوف عن تعاطيها لعدـ تيقنهم حبرمتها .

كالتطّهر ،  واجبة عل  التجاين دوف غَته  فبا مّر يتبُّت لك أف شبت أموراً 
  . لذكر األوراد وغَتىا

عل   وحّرـ أموراً ، عل  ناس دوف ناس  أموراً  وقد أوجب رسوؿ ا 
 : بذاهتا لناس  وأحّلها، ناس 

  َمافٍِك  ْبنِ  َظْوِف َظْن   ِنَّا ِظنَْد َرُشوِل اهلل ـُ َشْبَعًة َأْو َثََمىَِوًة  َؿاَل : 

نَّا َحِديَث [ ؟ .  َحاَلَُتَبايُِعوَنََرُسوَلَاهللِ: ]َؾَقاَل ، َأْو تِْسَعًة  ـُ َو

، َؾَبَسْطنَا َأْيِدَينَا . َثَّلًثا   َحتَّى َؿاََلَا. َؿْد َباَيْعنَاَك : ُؿْلنَا ، َظْهٍد بَِبْوَعٍة 

؟ . َؾَعَّلَم ُىَبايُِعَك ، َيا َرُشوَل اهللِ إِىَّا َؿْد َباَيْعنَاَك : َؾَباَيْعنَاُه َؾَقاَل َؿاِئٌل 

َ]: َؿاَل  ََشُقئًا َبِِه ُؿوا َُتُػِ ََواَل َاهللَ ََتُعُبُدوا ََحُن َؾَواِتَ، َاـص  َوُتَصؾ وا
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َاََلَ َُؿَس ،َ َمًة َخِفوًَّة  [َوُتطِقُعواَوَتُسَؿُعوا
لِ ـَ َواَلَ: ]َؿاَل ، َوَأََسَّ 

ـُواَاــ اَسََشُقًئا اَن َبْعُض ُأوَفئَِك افنََّفرِ  : َؿاَل  [ .َتُسَل ـَ َيْسُقُط  ؛ َؾَلَقْد 

اهُ ، َشْوُضُه   ( .ٔ) َؾََم َيْسَيُل َأَحًدا َأْن ُينَاِوَفُه إِيَّ

  اِمِت ْمِع  َباَيْعنَا َرُشوَل اهللِ :  َؿاَل   َظْن ُظَباَدَة ْبِن افصَّ َظَذ افسَّ

َٓ ُىنَاِزَع اْْلَْمَر َأْهَلُه ، َوافطَّاَظِة ِِف ادنَْشِط َوادْكَرِه  َوَأْن َىُقوَم َأْو ، َوَأْن 

نَّا  ـُ ِئمٍ ؛َىُقوَل بِاْْلَقي َحْوُثََم  َٓ  ( .ٕ) َٓ َىَخاُف ِِف اهللِ َفْوَمَة 

  ّوقد حرـ فاطمة رضي ا عنها ، دوف نسػاء  الذىب عل  ابنتو
، ظذ ؾاضمة  ؿال : دخل رشول اهلل  ؾعن ثوبان  اؼبسلمُت .

: ؾقافت ، ذهب  وأىا معه ، وؿد أخذت من ظنقها شلسلة من

 :ؾقال رشول اهلل  وافسلسلة ِف يدها ،، هذه أهداها إيّل أبو حسن 

زار والروياين وابن عساكر .والب رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن زقبويو -ٔ

رواه مالك ُب اؼبوطأ والبخاري ومسلم ُب صحيحيهما والنسائي وابن ماجة وأضبد وابن  -ٕ
أيب شيبة والبيهقي وأبو عوانة وابن حباف واغبميدي وأبو نعيم وابن زقبويو والتاشي .
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َُُمَؿَ ] َبِـُُت ََؽاصَِؿُة َاــ اُس ََيُؼوَل ََحُن َبِاـَُعُدِل ََؽاصَِؿُة ََيا ٍَد ََيِدِكَ، َوِِف

َؾَيَمَرْت ، ُثمَّ َخَرَج َوََلْ َيْقُعْد ، ُثمَّ َظَذَمَها َظْذًما َصِديًدا  [ِسُؾِسَؾٌةَِعُنََكارٍَ

ْلِسَلِة َؾبِوَعْت  ْت بَِثَمنَِها َظبًْدا َؾَيْظتََقتُْه  ، بِافسي َؾَلَمَّ َشِمَع بَِذفَِك ، َؾاْصَسَ

َ  افنَّبِيُّ  زَّ ـ ارَِحلا] : َوَؿاَل ، ـَ ىََؽاصَِؿَةَِعُنَاـ ـ ِذيََكج   ( .ٔ) [ُؿُدَهللَِِا
  وكاف  إذا أمر أحدًا من أصحابو أمرًا ُب خاصة ذاتو اعتربه

فصالة الضح  ُسّنة ، وكذا صياـ ثالثة ، فرضًا عليو دوف غَته 
 أياـ من كل شهر ُسنّػة ، وكذا أف يوتر اإلنساف قبل أف يناـ سّنة .

، ال يًتكهّن أبدًا ، فقد اعتربىا فرضًا أكيدًا ؛  أما أبو ىريرة 
ََحُوَصاِِّنََخؾِقظ] فقاؿ :، بذلك أمرًا خاصًّا  ألمر رسوؿ ا 

َ َبَِثاَلٍث ،َ ََحت ىََحُعوَت ََحَدُطُفن  َاَل :َ ََشُفٍر َُؿلِّ َِعُن اٍم ََحي  ََثاَلَثِة ،ََصُوِم

َحىَ ( .ٕ) [َوَكُوٍمََطَذَِوُترٍَ،ََوَصاَلِةَاـض 
 أضبد واغباكم وصححو عل  شرط التيخُت والروياين والطحاوي وابن سعد . رواه -ٔ
رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما وأبو داود والنسائي وأضبد والبيهقي والطرباين والدارمي  -ٕ

وأبو عوانة وأبو يعل  وابن حباف وابن خزيبة والطيالسي وابن راىويو وابن اؼبنذر .
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  ُعودٍ َظْن َظبِْد اهللِ ْبِن َمْس   : َظْن افنَّبِيي  َؿاَل : [َ  َ
َُُيِ َِوُتٌر َاهللَ إِن 

؟  َما َيُقوُل َرُشوُل اهلِل : َؾَقاَل َأْظَراِِبٌّ [ َحُوتُِرواََياََحُهَلَاـُُؼُرآنََِ،َاـُِوُتَرَ

ـََكَ: ]َؿاَل   ( .ٔ) [َواَلَأِلَُصَحابَِكَ،َـَقَُسَ
  َِظْمٍرو ْبنِ اهللِ  َظْن َظبْد   : اَل يِل َرُشوُل اهللِ ؿَ َؿاَل [ :ََياََطبَُدَاهللَُِبَن

قَُلَ َسِدَكَ،ََؽاَلََتُػَعُلَ،ََطُؿٍروََبَؾَغـِيََحك َكََتُصوُمَاــ َفاَرََوَتُؼوُمَاـؾ  َِِلَ َؽنِن 

َـَِزُوِجَكََطَؾقَُكََحظًّاَ،ََوـَِعقُـَِكََطَؾقَُكََحظًّاَ،ََطَؾقَُكََحظًّاَ ُصُمَ.ََوإِن 

ََشُفٍرََثاَلَثَةََحي امٍَ.ََوَحُؽطُِرَ ُهرََِ،َُصُمَِعُنَُؿلِّ َيا : ُؿْلُت  [ .َؽَذـَِكََصُوُمَاـد 

ةً  ََداُودََ: ]َؿاَل  . َرُشوَل اهللِ إِنَّ ِِب ُؿوَّ ََصُوَم َ  َؽُصُم ََيُوًعاَ، ُصُم

ْخَصةِ : َيُقوُل  َظبُْد اهللِ َؾَكانَ  [ .َوَحُؽطُِرََيُوًعا  ( .ٕ) َيا َفوْتَنِي َأَخْذُت بِافرُّ
 ؼبا قاؿ ذلك . -دوف غَته  -ا صارت واجًبا عليو فلوال أنو علم أهنَّ 

رواه ابن ماجة وابن أيب شيبة والبيهقي والطرباين وأبو يعل  وسباـ ُب فوائده وأبو نعيم ُب  -ٔ
اغبلية وابن عساكر ُب تارىبو واػبطيب البغدادي ُب تارىبو .

قاتو .وابن سعد ُب طبرواه مسلم ُب صحيحو وأضبد  -ٕ
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 مع الشيخ اآلداب املزعية للنزيدين

اعلم أف مقاـ الدعوة إىل ا تعاىل ىو مقاـ النبوة ، والوراثة الكاملة ، 
واصِّل لو يقاؿ لو )النيب( ُب زماف النبوة ، ويقاؿ لو )التيخ والوارث 

ن غَت أف يكونوا أنبياء ، وقاؿ أىل واألستاذ( ُب حق العلماء با ، م
 .  " من لم يكن لو شيخ ، فالشيطان شيخو "الطريق : 

بـيَ:  ، قاؿ  فا تعاىل ىو مريب النيب  َحد  ََوَجل  ََطز  َاهللَ ]إِن 

 وإف كانت  - ىو أستاذ النيب  ( . وإف جربيل ٔ)ؽلُحَسَنََحَدِّب[َ
ظن أِب ظَمرة ظن ظع ـرم اهلل وجهه ؿال : ؿدم  روى افعسكري ِف اْلمثال من جهة افسدي -ٔ

هتامة ، وذـر خطبتهم ، وما أجاهبم به  يؾقافوا : أتوناك من ؽور بنو هند بن زيد ظذ افنبي 

، ؿال : ؾقلنا يا ىبي اهلل ؟ ىحن بنو أب واحد ، وىشيىا ِف بلد واحد ، وإىك فتكلم  افنبي 

بـيَؽلُحَسَنََحَدِّبَ،َوكشلتَِفَ]:  افعرب بلسان ما ىفهم أـثره ، ؾقال  َحد  ََوَجل  ََطز  َاهللَ إِن 

وروى ابن ظساـر ِف تارخيه أن رجّل من بني شلول ؿال : يا رشول اهلل  بـيََسُعدَبَِبُؽر[َ.

ؾقال فه أبو بكر : يا رشول اهلل ما  ]كعمَ،َإذاَؿانَعؾػجًا[:  أيدافك افرجل امرأته ؟ ؿال 

 =]إكهَؾالَ:َحيَمصلَاـرجلَحهؾهَ؟َؽؼؾتَـهَ:َ:  ؿال رشول اهلل  ؿال فك ، وما ؿلت فه ؟ .
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وُب اغبديث أف ا تعاىل أنزؿ ملًكا عل  رسوؿ  -ة ال تقتضي األفضلية اؼبزيَّ 
ُد ، إِنَّ اهللَ َظزَّ َوَجلَّ فقاؿ لو اؼبلك :  وعنده جربيل  ا  َيا ُُمَمَّ

َك َبْغَ َأْن َتُكوَن َىبِوًّا  ُ يَل  َظبًْدا ، َأْو َىبِوًّا َملًِكا ، َؾاْفتََفَت َرُشوُل اهللِ خُيَري إَِػ ِجْزِ

ادْستَِشِر ، َؾيَْوَمَي إَِفوِْه أَْن َتَواَضْع ، َؾَقاَل َرُشوُل اهللِ  ََكبِقًّاََطبًُدا[:  ـَ ( . ٔ)]بَُل
؛ وكيف أنو اختار ما اختاره لو ،  لرسوؿ ا  انظر تعليم جربيل 

 مقاـ اؼبتعلم . ومقاـ سيدنا ؿبمد ، جربيل ىنا مقاـ التيخ اؼبعلم فقاـ 

 ، وىذه نبذة يسَتة من اآلداب الواجبة عل  اؼبريدين ُب حق التيوخ
 عليهم رضواف ا تعاىل :

ؾقال أبو بكر : يا رشول اهلل ، فقد ضفت ِف افعرب ، وشمعت .  كعمَ،َإذاَؿانَعػؾساً[= 

َرََؿال : . منك ، ؾمن أّدبك ؟  ؾصحاءهم ، ؾَم شمعت أؾصح َبـِي َِفَ]َحد  ََوَكَشلُُت ،َ ِّبِّ

 .يََسُعد[ََبـ

.  . والبيهقي عن طاووس  رواه أضبد وأبو يعل  وابن حباف عن أيب ىريرة  -ٔ
.  والبيهقي والنسائي ُب السنن الكربى والطرباين وابن عساكر عن ابن عباس 

 . والطرباين عن ابن عمر 
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و أكمل اؼبتايخ ، حىت ال يقع لو التفات إىل يعتقد أف شيخو ى -ٔ
  غَته ، وال يترؾ ُب حب شيخو أحًدا أبًدا ، فكما أف ا تعاىل :

فكذا اؼبتايخ ،  { .ٙٔٔ،  ٛٗ}النساء :  [ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ]
لتخلقهم بأخالؽ ا تعاىل ، فهم ال يغفروف للمريد أف 

 يتاركهم أحد ُب قلبو .

ا وغائًبا ، فإف حرمتو من حرمة ا مراعاة حرمة التيخ حاضرً  -ٕ
 تعاىل ، ورض  ا ُب رضاه ، وعقوقو ُب عقوقو .

 عدـ منازعة التيخ ُب مرتبتو . -ٖ

يقّبل يد شيخو باحًتاـ . -ٗ

هبلس بُت يديو جلسة اؼبستوفز إف أذف لو شيخو ، وإال يظّل قائًما . -٘

ح يلـز السكوت بُت يديو ، وال يتكلم إال بإذنو ، وينتظر ما يفت -ٙ
ا لو عل  لساف شيخو .
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ال يبدأ شيخو بالكالـ . -ٚ

ال يرفع صوتو عل  صوت شيخو . -ٛ

هبلس بُت يدي شيخو ُب حياء شديد ، لعلمو بأف التيخ مطلع  -ٜ
عل  صبيع مساوئو .

ال ينادي عل  شيخو ، وينتظر حىت ىبرج إليو من خلوتو . -ٓٔ

إحًتاـ كل ما ىو للتيخ من أىل وماؿ وولد ، أو منديل  -ٔٔ
وقلم . وكرسي

ال يبتي أمامو إال ُب أرض مظلمة . -ٕٔ

ال هبلس وشيخو قائم . -ٖٔ

ال تستوحش من زجر التيخ لك أماـ الناس ، بل واشكره عل   -ٗٔ
اعتنائو بك .
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ولكن ال تدعي صحبة التيخ ، فإمبا الصحبة لألقراف اؼبكافئُت ،  -٘ٔ
خدمتو ، فالصحبة مع اإلخواف ، أما مع اؼبتايخ فاػبدمة .

شيء من حاؿ التيخ فليذكر قصة موس  كلما أشكل عليو  -ٙٔ
  ، فللتيخ ُب كل شيء عذر بلساف العلم واغبكمة ،

بل ويؤوؿ أفعاؿ شيخو اليت قد تكوف ُب ظاىرىا ـبالفة 
للترع ، فال وبصر شيخو ُب سجن قيوده وحدوده . فالتيخ 

وأنت ال ربيط بو .، ؿبيط بك 

، من علمو ، وأثبت جهلو  أإذا جلس بُت يدي شيخو ترب  -ٚٔ
وجلس بُت يديو عل  أنو أجهل العاؼبُت ، وأف شيخو ىو 

أعلمهم .

هبعل الدعاء لتيخو ورًدا الزًما عليو . -ٛٔ

وتكوف بُت يديو كاؼبيت،  وحرمة ـبالفتو ُب أي أمر، تعظيم التيخ  -ٜٔ
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ]بُت يدي مغّسلو . قاؿ تعاىل : 

 : قاؿ ابن عباس . { ٜ٘النساء : } [ىئ  ىئ  ی   ی  یی  
(َ َاهلل َصاطة َوحهل ،َ َواـدين َاـػؼه َحهل :َ َيعـي َيَُ، َونََؿَُؾَِّعََاـذين

اــاسَععاِلَديـفمَ،َويلعروهنمَبادعروفَ،َويـفوهنمَطنَادـؽرَ،َ

( .ٔ)َ(ؽلوجََاهللَصاطتفم

ال تولّو ظهرؾ حىت وأنت منصرؼ أو ُب صالة . -ٕٓ

ال تأكل مع التيخ إال بإذنو . -ٕٔ

ال ربّد إليو النظر . -ٕٕ

، أف يأٌب اؼبريد لتيخو بزائر أو بضيف جديد  من سوء األدب -ٖٕ
بغَت استئذاف التيخ ُب اإلتياف بو أو إحضاره .

ىذا لفظ رواه اغباكم ُب اؼبستدرؾ . ورواه باختصار ابن جرير الطربي وابن كثَت والبغوي وابن  -ٔ
 .َأيب حاًب ُب تفسَتىم عن ابن عباس وجابر وؾباىد وعطاء واغبسن البصري وأبو العالية 
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 ، وتثبت فيو ، ٍب امض ؼبا أمرؾ، إذا أمرؾ بأمر فاستوثق منو األمر  -ٕٗ
كاف ُب الظاىر ىبالف شرًعا عندؾ ، وال تسألو مل أمرؾ ولو 

هبذا األمر .

ال تصحب التيخ لنيل مقاـ أو كرامة ، وال تستبطئ الفتح ،  -ٕ٘
واعتقد أف وصولك للتيخ اؼبريب ىو أعظم كرامة .

تعادي لو صديًقا ، واحبب كل من ال تصحب لو عدوًّا وال  -ٕٙ
]حوحىَأحب شيخك ، وعادي من يعادي ، ففي اغبديث : 

اهللَتعاغَإغَكبيَعنَاألكبقا َحنَؾلَـػالنَاـعابدَ:َحعاَزهدكَِفَ

َاكؼطاطكَإِلَؽتعززتَِّبَ،َ َوحعا َكػسكَ، َؽتعجؾتَراحة اـدكقا

ؽَمذاَطؿؾتَؽقَمَِلَطؾقكَ؟َؾالَ:َياَربَوعاـكَطظَ؟َؾالَ:َهلَ

( .ٔ)َاـقتَِلَوـقًاَ،َحوَطاديتَِلَطدوًاَ؟[و
. وروى أضبد ُب  رواه أبو نعيم ُب اغبلية واػبطيب ُب تاريخ بغداد عن ابن مسعود  -ٔ

 =َظْن َظْمِرو ْبِن  مسنده واغبكيم الًتمذي ُب نوادر األصوؿ وابن أيب الدنيا ُب األولياء
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ة شدة التوؽ إىل التيخ ؛ فمىت غاب اؼبريد عن شيخو ساع -ٕٚ
فهو كاذب ُب إرادتو .، ومل يتتق إىل رؤيتو  ، واحدة

، أو أكلو ، ومقدار نومو  ، ال تتتوؼ إىل معرفة حياتو اػباصة -ٕٛ
أو سائر عاداتو .

إذا طلق التيخ امرأة فال هبوز للمريد أف يتزوجها أدبًا ، ال شرًعا . -ٜٕ

ىي أفضل من عبادتو ؛ يعتقد أف كّل ذرّة من أعماؿ شيخو  -ٖٓ
وأف نـو شيخو أفضل من قيامو . طوؿ حياتو ،

إكراـ كل من يلوذ بو من ضيف وابن سبيل . -ٖٔ

ُه َشِمَع افنَّبِيَّ  اْْلَُموِح =  يََمِنَََيُقوُل  َأىَّ َاُْلِ يِح َََصِ ََحق  ـَُعُبُد َا ََُيِق  :َ]اَل

ََتَعاَغَ،ََحت ىَ َهللِِ  َ
ََتبَاَرَكَوََُُيِ َهللِِ  َ ََحَح َ.ََؽنَِذا َ،ََوَحُبَغَضَهللََِِوُيبُِغَضَهللِِ َتَعاَغ

.َ َاـَُواَلَ َِعُنَاهللِ ََحُوـَِقائِيَِعُنَِطَباِديََوَحِحب ائِيَََتبَاَرَكََوَتَعاَغَ،ََؽَؼُدَاُستََحق  َوإِن 

ـ ِذيَنَُيُذَؿُروَنَبِِذُؿِريََوُحُذَؿُرَبِِذُؿِرِهُم[َ. ِعُنََخُؾِؼيَا
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تصرؼ فيو .فال تبعو أو ت؛ تعظيم كل ما أعطاه لك شيخك  -ٕٖ

وزبرج عن اؽبيبة والوقار .، فال تتباسط  ؛ إذا باسطك التيخ -ٖٖ

فإمبا شاورؾ ليؤنسك ، سياسة منو ، ؛ إذا شاورؾ التيخ ُب أمر  -ٖٗ
ال عدـ دراية منو .

ال تلح عليو ُب أمر . -ٖ٘

ال تطلب منو أمرًا إال بقلبك ، فهو مطلع عل  قلبك . -ٖٙ

ال تقل مِلَ فعل بفالف كذا ومل يفعل يب . -ٖٚ

تعتقد أف شيخك ال يفارقك سفرًا ، وحضرًا ، صحيًحا ، أو  -ٖٛ
مريًضا .

هبب اتباع مذىب التيخ الظاىر ُب الفقو . -ٜٖ

ال تظهر للتيخ من اغبب فوؽ ما ُب قلبك ، فمعاملة التيخ  -ٓٗ
بالصدؽ واجبة .
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فبربكة رضاه عنك ، وأنو ؛ تعتقد أف كل ما أصابك من خَت  -ٔٗ
ترفع عنك اؼبصائب بربكة دعائو لك .

ال تقعد ُب مكانو ، وال تلبس ثوبو ، وال تستعمل قلمو ، وغَت  -ٕٗ
ذلك .

فال تنتظر منو التأويل .؛ إذا سألتو عن رؤيا  -ٖٗ

فال تنتظر منو اإلجابة .، فسألتو فيو ؛ إذا عرض لك أمر  -ٗٗ

ال تدخل خلوتو ، وال تبيت حيث يبيت . -٘ٗ

ال تقضي حاجة ألحد حىت تتاوره ، ولو لوالدؾ . -ٙٗ

خ من قلب اؼبريد تؤدي إىل طرده من حضرتو .سقوط حرمة التي -ٚٗ

إذا واعدؾ ُب مكاف ؛ فكن أنت فيو أوالً ، وال ذبعلو ينتظرؾ . -ٛٗ

 وإذا إذا دخلت ومل ذبده ؛ فسلم عل  اؼبوضع الذي هبلس فيو ، -ٜٗ
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سافر التيخ ؛ فلتأتو ُب اؼبوضع الذي كنت تأتيو فيو ، وُب نفس 
األياـ ، فهو حاضر دائًما فيو .

كالمو ، وقف عل  ظاىر ما تسمع .  ال تتأوؿ -ٓ٘

كل كالـ بينك وبُت التيخ ، إمبا ىو سر ال يذاع . -ٔ٘

إذا كنت تكلم شيخك ُب التليفوف ؛ فال تضع السماعة إالَّ بعد  -ٕ٘
أف تتحقق من أنو أغلق اػبط .

يعتقد أف التيخ مطلع عل  قلبو ، ومع ذلك هبب عل  اؼبريد  -ٖ٘
ُب نفسو ، فاؼبريد   أف يطلع شيخو عل  كل صغَتة وكبَتة تدور

لع عل  كل صحيفتو . فإف كتاب مفتوح أماـ شيخو ، وىو مط
دعا لو باؼبزيد ، وإف وجد شرًّا استغفر لو . اً وجد خَت 

عدـ التكدر من التيخ مهما كّلفك من األمور التاقّة . -ٗ٘

 البد للمريد الصادؽ من أف يتحكم ُب انفعاالتو ُب حلقة الذكر ، -٘٘
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عنها ، وأوىل إف كاف حاضرًا ، ألف التيخ  وإف كاف التيخ غائًبا
حاضر عند اؼبريد الصادؽ عل  الدواـ .

يرى أنو مفتقر دوًما إىل علم شيخو ، وأف علمو جبانب علم  -ٙ٘
شيخو كالنقطة ُب البحر ايط .

 إذا ىجره التيخ لسوء أدب وقع منو ، ومل يتأثر اؼبريد من ذلك ، -ٚ٘
طييب خاطره عليو ، فذلك ومل يتتق إىل شيخو ، ومل يبادر إىل ت

عالمة مقت ا لو ، ومكره بو . ومن مل يكن غضب شيخو 
عليو أشد من دخوؿ النار ؛ فليس لو ُب الصدؽ قدـ ، وإذا  
كاف العاؽ لوالده الطيٍت ال يرفع لو إىل السماء عمل فكيف 

بوالده الروحي !.

ال يرى أنو كافأ شيخو أبًدا ، ولو خدمو عمره كّلو ، وأنفق  -ٛ٘
ليو كل مالو ، ويكثر من شكر ا تعاىل عل  أف صبعو بتيخ ع
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يوصلو إليو ُب حاؿ حياتو .

ىبدـ كل من قدمو شيخو عليو ، ويرى أنو يقيًنا أفضل منو عند  -ٜ٘
ا تعاىل ، ولوال ذلك ما قدمو التيخ عليو .

ال يبتحن التيخ أبًدا ، وال يطلب منو كرامة أو ما شابو ذلك ،  -ٓٙ
عقلو عل  كالـ شيخو . وال يقيم ميزاف

ينترح صدره إذا منع عنو التيخ شيًئا كاف وببو أو يريده ، ويرى  -ٔٙ
أف اػبَت كل اػبَت ُب ىذا اؼبنع .

 عل  اؼبريد مالزمة التيخ وخدمتو مقيًما ، أو مسافرًا ، أو مريًضا ، -ٕٙ
أو صحيًحا ، والصالة معو ُب زاويتو إف أمكن ، فقد تكوف 

فره إىل مّكة واجملاورة ُب اغبـر .مالزمتو لتيخو أفضل من س

ال تدخل عل  التيخ إال وأنت عل  طهارة كاملة ظاىرة وباطنة . -ٖٙ

ال تدخل عل  التيخ إال وأنت عل  ذكر  تعاىل بقلبك . -ٗٙ
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إحتماؿ األذى من كل اؼبنتسبُت إىل التيخ مراعاة ؼبقاـ التيخ ،  -٘ٙ
بل  ال لتيء آخر ، واالنتصار من نفسو ؽبم ، والصفح عنهم ،

وال يكلفهم حىت متّقة االعتذار لو .

عدـ اّدعاء اؼبتيخة والتصدي لإلرشاد إال بعد إذف التيخ لو . -ٙٙ

ال يطلب اؼبريد التميز عن أحد من إخوانو عند التيخ . -ٚٙ

لزـو اإلطراؽ وقلة االلتفات واغبركات ُب حضرة التيخ . -ٛٙ

إيثار كل من ينتسب للتيخ عل  نفسو . -ٜٙ

نو عند التيخ ، بل يلتـز التواضع عدـ االىتماـ بظهور شأ -ٓٚ
والفقر والذؿ بُت يديو .

ال يرى سوى شيخو ، وال يراعي أحًدا من اػبلق ُب جناب شيخو . -ٔٚ

وىي كثَتة .، الصرب عل  امتحانات التيخ  -ٕٚ
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ال بالعقل والدليل .، الدخوؿ عل  التيخ بالقلب والروح  -ٖٚ

ال تتزوج أو تطلق إال بإذف التيخ . -ٗٚ

ند اؼبريد مدح الناس وذمهم ، وال يهّمو إال البد وأف يستوي ع -٘ٚ
قوؿ شيخو ، وال يرى سواه .

إحفظ منو كل ما تسمع ، وإف مل تفهم معناه ، فإنك ستفهمو  -ٙٚ
بعد حُت ، وال تفرط ُب كالـ شيخك ، فردبا مل يثمر إال بعد 

انتقاؿ  التيخ .

اؼبريد الصادؽ ال ىباؼ من أحد مع وجود شيخو ، وكذا ال  -ٚٚ
. اً ا فاتو ما داـ شيخو ساؼبف عل  موبز 

اؼبريد الصادؽ ال يطلب من التيخ أف يقبل عليو ، ويبش لو   -ٛٚ
 كلما أتاه ، فإف التيخ متغوؿ بربو عّز وجل ، وبالتخفيف

 وردبا يقع لو ُب بعض األوقات أنو العل  أىل البالء بالءىم ، 
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يعرؼ ولده فضاًل عن غَته .

طعاـ والتراب .اؼبريد الصادؽ تغنيو رؤية شيخو عن ال -ٜٚ

اؼبريد الصادؽ يستفيد من حاؿ التيخ قبل مقالو . -ٓٛ

ردبا أكثر من انتفاعو ، اؼبريد الصادؽ ينتفع بتيخو بعد انتقالو  -ٔٛ
بو حاؿ حياتو .

اؼبريد الصادؽ ال وبّدث نفسو دبفارقة شيخو إذا بلغ ىو مرتبة  -ٕٛ
معينة ُب العلم مثاًل ، ولكن ينوي خدمتو طوؿ عمره . فبعض 

قد يغًّت بظاىر علـو شيخو ، ويرى أنو قد يصل إليو أو ين اؼبريد
ولكن ىيهات فباطن علـو اؼبتايخ حبر ال يُدرؾ . يسبقو فيها ،

اؼبريد الصادؽ يعلم أف أقّل درجات التيخ أف يؤثره بالراحة ، ووبمل  -ٖٛ
عنو اؼبتقات ، وال يكاد يضيف إليو عيًبا وال نقًصا ، ويعاملو 

 ن أّمو وأبيو . فكيف بالدرجات األعل  ؟ باللطف واغبناف أكثر م
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اؼبريد الصادؽ ال ينظر إىل بترية شيخو بل إىل روحو وأنواره ،  -ٗٛ
ُب البداية كانوا يرونو بترًا مثلهم ؛ فخاطبهم  فرسوؿ ا 

َُعوَسى[بلساهنم وقاؿ ؽبم :  ََطَذ وِِّن ُ رِّ َُُتَ ( ، ٍب أنو ٔ) ]اَل
اؿ ػبواص أصحابو : عن قلوهبم ق بعد زواؿ حجاب بتريتو 

ََواَلََؽُخَر[ َآَدَم ـَِد ََو ََؿاَنَُعوَسىَ]( ، وقاؿ : ٕ) ]َحَكاََسقُِّد ـَُو

ََحُنََيت بَِعـِي[ َـَُهَإاِل  ََحُضُفِرُؿُمََعاََحل  ( .ٖ) َحقًّاََبُعَ

اؼبريد الصادؽ يعلم أف شيخو ىو العُت اليت ينظر اغبق هبا إليو  -٘ٛ
اه ، ويغضب لغضبو .باللطف والرضبة ؛ فَتض  عنو لرض

رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما وأبو داود وأضبد والنسائي ُب السنن الكربى  -ٔ
 . والبيهقي والطرباين عن أيب ىريرة 

. واغباكم وصححو والطرباين عن جابر بن عبد ا  رواه ابن ماجة عن أيب سعيد اػبدري  -ٕ
  والبيهقي وأبو يعل  والدارمي عن ابن عباس . .  وأبو يعل  عن أنس  وابن .

 .. وابن أيب عاصم ُب السنة عن عبد ا بن سالـ   حباف عن واثلة بن األسقع 
رواه أضبد وابن أيب شيبة والبيهقي وأبو يعل  والتربيزي ُب متكاة اؼبصابيح عن جابر بن  -ٖ

 .عبد ا 
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يها إذا باسطك التيخ فال تزدد لو إال ىيبة ووقاًرا ، فال تغًّت أ -ٙٛ
اؼبريد حبالوة كالـ شيخك لك ، وتظّن أنك صرت عنده ُب 
أعل  مقاـ . فهو يؤلف قلوب الضعفاء حبلو الكالـ ، 
واإلحساف ُب اػبطاب ، وزبفيف األوامر ، ٍب إذا رسخوا ُب 
الطريق فلردبا يقسو عليهم ، ويعاملهم بغلظة أحيانًا ، ولردبا 

و .زجرىم دبر الكالـ ، وردبا منعهم عن ؾبالست

حُت يرى اؼبعرضُت ، ال يستقل مقاـ شيخو ؛ اؼبريد الصادؽ  -ٚٛ
عن ا تعاىل ال يقيموف لو وزنًا ، فإف الويل ُب كل عصر مل 
تزؿ الناس ال يلقوف إليو بااًل ، ٍّب إذا مات ندموا عل  عدـ 
اعتقادىم فيو ، حُت يروف عدـ زبلق أحد بأخالقو التريفة ، 

كاف منسداًل عليهم حاؿ ويزوؿ عنهم حجاب اغبسد الذي  
حياتو .

اؼبريد الصادؽ من شّدة اغبب يتحد بتيخو ، فتسري بينهما  -ٛٛ
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قال : "  اؼبعارؼ واألنوار . قاؿ التيخ أبو العباس اؼبرسي 
يوما : يا أبا العباس ما   لي الشيخ أبو الحسن الشاذلي

" . صحبتك إال لتكون أنت أنا ، وأنا أنت

غرض فهو حظّو ، فمن أت  الزاوية كل من أت  زاوية التيخ ل -ٜٛ
لدنيا يصيبها أو لغرض آخر مل يكن حظّو إال ذلك .

اؼبريد الصادؽ إذا مرض شيخو منعو ذلك ردبا من الطعاـ  -ٜٓ
والتراب والضحك والنـو ، حىت يُعاَب شيخو ، وىبرج إىل 

الناس ، فيكوف خروجو عندىم أعظم من يـو العيد .

يخ إال خواطره اؼبستقرّة ، دوف اؼبريد الصادؽ ال يتكو إىل الت -ٜٔ
َجاَء ما ال يستقّر ، فإهنا مغفورة ، وتستغرؽ ردبا العمر كّلو . 

، َؾَسَيُفوُه : إِىَّا َىِجُد ِِف َأْىُفِسنَا َما  َىاٌس ِمْن َأْصَحاِب افنَّبِيي 

َم بِِه ؟ . َؿاَل  َ:  َيَتَعاَطُم َأَحُدَىا َأْن َيَتَكلَّ ََوَجُدُُتُوُه .  ![]َوَؾُد
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يََمِن[َؿاُفوا : َىَعْم . َؿاَل :  يُحَاُْلِ ( . والذي هبدونو ٔ) ]َذاَكَََصِ
 ، والتجليات الربانية، إمبا كاف من اؼبعارؼ اإلؽبية ؛ ُب نفوسهم 

اليت ىي من األسرار اليت ال هبوز النطق هبا .

اليوـ الذي يرى فيو اؼبريد الصادؽ شيخو ىو ليلة القدر .  -ٕٜ
فيو وشيخو عنو راٍض ؛ ىو عنده أفضل  واليوـ الذي يناـ

من قياـ ليلة القدر .

اؼبريد الصادؽ ؛ التيخ عنده كل شيء ، ويبأل كل حياتو ،  -ٖٜ
 ويسع عنده كل شيء .

 

 



رواه مسلم ُب صحيحو وأبو داود وأضبد ُب مسنده والنسائي والبيهقي وأبو يعل  عن  -ٔ
 .أيب ىريرة 
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 آداب املزيد يف حق نفسى

  مع شدة اغبياء من ، الغالب عليك قلة الكالـ وىو أف يكوف
واطلب قوة من ، ا إال ُب مكاف ال يراؾ فيو   فال تعص: ربك 

ه هبا .غَته تعصا

  وال تنتغل هِبَمِّ رزقك عن عبادة ربك. 

  فإف العلم القليل مع كثرة إخالص . واعمل دبا لديك من العلم
 .العمل منجاة 

 متوكاًل عليو ، عن موالؾ   راضياً وال تُػَري ُب صبيع أحوالك إال ،
 .راجياً رضبتو ، خائفاً منو 

  حىت ربصل لك الغيبة عن اغباضرين ؛ وال تقطع الذكر إذا افتتحتو
وأما من مل ربصل لو  . تعاىلوربضر مع اغبق ، وصبيع األكواف 

ال درجات وترقيات .، فذكره حسنات  ؛ غيبو
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 وال تنكح وال تنم إال عن  وال تأكل وال تترب وال تلبس وال تركب
إال إف أمرؾ ، ففعل اؼبباح ليس من شأف اؼبريدين ، ضرورة 

 .شيخك بغَته 

  فصاحب الدعوى ال يفلح أبداً ، وإياؾ والدعاوى. 

  عامل الغيب والقدس  حىت سبيل نفسك إىل، وعليك دبداومة الذكر، 
 ، اريهالقاء ب وتتتاؽ إىل، عامل التهادة واغبس  إىلأكثر من ميلها 

أكثر من اشتياقها ألمها وأبيها . 

  فإف االنتفاع ؿبصور ُب ، واتباع اإلصباع ، وعليك دبخالفة الطباع
.وضياع اؼبريد ُب االبتداع ، تباع الا

  اس ػوراقب اػبواطر واألنف، ٍب اجعل التقوى األساس .

 واعتمد الورع واجتنب الطمع .  ، وكن ُب الطلب كثَت األدب
والزىد واجب ُب ، وحرامها عقاب ، ؽبا حساب فالدنيا حال
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أما ُب اغبقيقة فهو واجب ُب ، ومندوب ُب اؼبباحات ، ارمات 
.وكن ُب اعبماعة كثَت القناعة ، اعبميع 

  وال تتواضع ، صاحب الفقراء ، وخالق اػبالئق ، ثق بالرازؽ
فما بالك ُب الغٍت ؛ ىذا للغٍت الصاحل . لألغنياء ألجل غناىم 

 فيذىب ثلثا دينك كما ُب اغبديث . ؛ احل الط
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 آداب املزيد مع اإلخوان

  فيحبهم أكثر من نفسو ، أنبها أف يعقد معهم ابة ُب ا وبا
لت أخاؾ ُب أويبذؿ ؽبم مالو . قاؿ بعض الصاغبُت : إذا س

فال يصلح لألخوة ؟ . كم تريد : فقاؿ لك ؛ الطريق مااًل 
وتأخذ ما تريد . ، لك يده بكل ما معو  ولكن يبد، والصحبة 

َاهللَُ]قاؿ :   وؿ اػف رسأ اذ ػوُب اغبديث عن مع َؾاَل

َ ََوَتَعاَغ ََتَباَرَك :َ َِِف  َـُِؾُؿتََحابَِّع ب تِي ََُمَ ََوَجَبُت ،َ َِِف  ،ََوادَتَجاـِِسَع

َ   ( .ٔ) [َوادَتَباِذـَِعَِِفَ ،ََوادَتَزاِوِريَنَِِف 

 كما ُب اغبديث عن أيب ىريرة ،  ويتفقد أحواؽبم ، ذا غابوا ويزورىم إ
  ، قاؿ رسوؿ ا قاؿ :  :[َادُسؾِِمََطَذَاد ََحق    [ُسؾِِمَِست 

أخرجو مالك وأضبد واغباكم وصححو والطرباين والبيهقي وابن حباف ُب صحيحو وعبد بن  -ٔ
لية وابن عساكر ُب تارىبو . ضبيد والتهاب القضاعي والطيالسي والبزار وأبو نعيم ُب اغب
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َ] : َؿاَل ؟ . ََما ُهنَّ َيا َرُشوَل اهللِ : ِؿوَل  ََطَؾقُِه ُم ََؽَسؾِّ ـَِؼقتَُه َ َإَِذا َوإَِذاَ،

َ َ،ََدَطاَكََؽَلِجُبُه ـَُه َاُسَتـَُصَحَكََؽاُكَصُحَ ََطَطَسََؽَحِؿَدَاهللَََوإَِ،ََوإَِذا َذا

ُتُهََشَؽََ بُِعهََُوإَِ،ََوإَِذاََعِرَضََؽُعُدُهَ،َؿِّ  ( .ٔ) [َذاََعاَتََؽات 

  َظْن ُظْقَبةَ يعفو عمن ظلمو ، ويعطي من حرمو ، كما ُب اغبديث 

 ، َؾَيَخْذُت بِوَِدهِ ، َيْوًما َؾبََدْرُتُه  : َفِقوُت َرُشوَل اهللِ  ، َؿاَل   َظاِمرٍ  بن

َكَبَِلُؽَضِلََحُخالِقَ،ََحالَُحُخِزَََُياَُطُؼَبةَُ] : ، َؾَقاَل  َأْو َبَدَرِِّن َؾَيَخَذ بَِوِدي

ُكَقا َاـد  َاآلِخَرةَََِحُهِل ََوَحُهِل ،ََ َ؟ ََؾطََعَكَ. ََعُن ََعُنَََتِصُل ََوُتُعطِي ،

ُنََضَؾَؿَكَََحَرَعَكَ  ( .ٕ)[ ،ََوَتُعُػوََطؿ 

  ُبل يُػْؤثِر حوائجهم عل  حاجتو ، ورضاىم عل  رضاه . فمن َكَسرَه  

وابن حباف والبخاري ُب األدب اؼبفرد  والبيهقي وأبو يعل أضبد مسلم ُب صحيحو و رواه  -ٔ
.اـ ُب فوائده وسبّ 

رواه أضبد )ووثق رجالو اؽبيثمي( واغباكم والطرباين والبيهقي وأبو نعيم ُب اؼبعرفة وابن  -ٕ
 وىب والروياين وابن أيب الدنيا .
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، التيخ  هُ رُ بػُ فال هبَْ : اإلخواف  هُ رَ سَ ومن كَ ، اإلخواف  هُ رَ بػَ جَ ؛ و شيخُ 
ووبفظ ؽبم حرمتهم . ، تهم يرد عنهم غيب

  لك  ىال تر . ُب اعتقادؾ أف الفضل ؽبم ، وأف تكوف خادمًا ؽبم
فتطلب ، دائمًا أنك ؿبقوؽ ؽبم  ىبل تر ، أحد منهم  عل حقًا 

.منهم اؼبساؿبة والرضا 

  حىت تري نومهم خَتًا من ، وأف تراىم خَتًا منك ُب كل شيء
.عبادتك 

  س مالك ُب أجاعاًل ر ، بهم وربب من وب، تعادي من يعاديهم
 ،وتتودد للصغَت ، وتتواضع للكبَت ، وال تفتي ؽبم سراً . مرضاهتم 

 الكبَت . تنل رضا اؼبوىل
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 آداب التلقني

 . {ٓٔ:  الفتح}  [ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ]قاؿ تعاىل : 

 .واػباص للخاص ، فالعاـ للعاـ : إما تلقُت عاـ وإما خاص  التلقين :
يعُّ  نِ بْ  َربِوَعة كالذي ورد عن  العاـفالتلقُت  ، َؿاَل : َرَأْيُت   َظبَّاٍد افدي

وَِّة بُِسوِق ِذي ادِِف ا َرُشوَل اهللِ 
َاَ]َجاِز ، َوُهَو َيُقوُل : ْْلَاِهلِ ََحُّي  َيا

ـََهَإاِلَاهللَُ ـُواَ:َالَإِ ُدَها ِمَراًرا .[َُتُػؾُِحوا،َاــ اُسَُؾو  ( .ٔ) َؾَلْم َيَزْل ُيَردي

هناؾ مسلسل التلقُت اؼبتهور اؼبوصوؿ باألئمة ف؛ أما التلقُت اػباص 
عن علي كـر ا وجهو قاؿ : قلت يا رسوؿ ؛ األعالـ واألولياء الكراـ 

وأفضلها عند ، وأسهلها عل  عباد ا ، ا أي الطرؽ أقرب إىل ا 
  : فقاؿ علي  .  [ياَطظَطؾقكَبؿداوعـةَذؿرَاهلل] : فقاؿ ؟ .ا تعاىل 

رواه أضبد والبيهقي واغباكم والطرباين وأبو نعيم ُب اؼبعرفة والاللكائي . -ٔ
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ياَطظَالَتؼومَاـساطةَحتىَالَ]:  فقاؿ . يذكروف ا كل الناس 

كيف أذكر يا   : فقاؿ لو علي [اهلل:َوجهَاألرضَعنَيؼولََطذَىيبؼ
َعـيَؼؿضَطقـكَوا]:  فقاؿ رسوؿ ا . رسوؿ ا ؟  سؿ 

َاسؿ  َوحكا َإالَاهلل]:  فقاؿ  [ثالثَعراتَثمَؾلَعثؾفا  [الَإـه
ٍب لقنها علي كـر ا وجهو ٍب قاؽبا علّي . ، ثالث مرات مغمضا عينيو 

 للحسن البصري ، ٍب اغبسن غببيب العجمي ، ٍب حبيب لداود الطائي ،
السقطي ، ٍب السري  ٍب داود ؼبعروؼ الكرخ  ، ٍب معروؼ للسري

 أرباب الًتبية . إىلعنهم أصبعُت ، ٍب من اعبنيد  تعاىلجنيد رضي ا لل
َف  ،َخوَْزَ  َدَا َؽَزا َرُشوُل اهللِ :  َؿاَل  َظْن َأِِب ُموَشى اْْلَْصَعِريي وَ  َأْذَ

َٓ  : َؾَرَؾُعوا َأْصَواهَتُْم بِافتَّْكبِرِ ، افنَّاُس َظَذ َواٍد  َزُ  ـْ َزُ اهللُ َأ ـْ َّٓ اهللُ َأ  إَِفَه إِ

َ،َاُرَبُعواََطَذََحُكُػِسُؽُمَ] : َؾَقاَل َرُشوُل اهللِ  . اهلُل إِك ُؽُمَاَلََتُدُطوَنََحَصم 
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َ ََ،َواَلََؼائِبًا ََؾِريًبا ََسِؿقًعا ََتُدُطوَن ُؽُم َإِك  ََعَعُؽمَُ، ِة  [ .َوُهَو َوَأَىا َخْلَف َدابَّ

َّٓ بِاهللِ : وُل َؾَسِمَعنِي َوَأَىا َأؿُ  . َرُشوِل اهللِ  َة إِ َٓ ُؿوَّ : َؾَقاَل يِل . َٓ َحْوَل َو

َُبَنََؾقُسٍَ] َحاَلََحُدـ َكَ: ]َؿاَل . َفبَّوَْك َيا َرُشوَل اهللِ : ُؿْلُت .  [َياََطُبَدَاهللِ

 َؾَداكَ ، َبَذ َيا َرُشوَل اهللِ : ُؿْلُت  [ ؟ .ـ ةَِِعُنََؿـٍُزَِعُنَُؿـُوِزَاِلََطَذََؿؾَِؿةٍَ

ي  َبِاهللِ] : َؿاَل . َأِِب َوُأمي َةَإاِل  فهذا تلقُت خاص  ( .ٔ) [اَلََحُوَلََواَلَُؾو 
وقد اجتمع لو التلقُت  ال حول وال قوة إال باهللُب  أليب موسي 

 َظْن َأِِب ُهَرْيَرةَ  ورد فقد األمة ىذا الذكر . العاـ ؼبا لقن رسوؿ ا 

  : ََّأنَّ افنَّبِي  َبِاهللَِ]: َؿاَل َةَإاِل  َاََؽنَِ،ََحُؿثُِرواَِعُنََؾُوِلَاَلََحُوَلََواَلَُؾو  هن 

 ( .ٕ)[ ـ ةَِِلَؿـٌُزَِعُنَُؿـُوِزَا
وأبو داود وأضبد والنسائي ُب السنن الكربى  رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما -ٔ

والبيهقي والبزار والاللكائي .

.  . والطرباين عن حاـز بن حرملة  ة عن أيب ىرير والطرباين ُب الدعاء رواه أضبد  -ٕ
والطرباين ُب  . عن عمر بن اػبطاب والطرباين ُب الدعاء وأبو نعيم ُب أخبار أصبهاف 

 . . وابن عساكر ُب تارىبو عن أيب بكر الصديق  الدعاء عن سعد بن أيب وقاص 
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 ،فم ب  وأبا موس مها عليًّاوعلّ ، لألمة صبيعاً بفم  فلما قاؿ رسوؿ ا 
يعدؿ مرة واحدة ، ، علي كـر ا وجهو ُب ال إلو إال ا  رُ كْ كاف ذِ 

 ، ال حوؿ وال قوة إال با   األمة كلها . وكاف ذكر أيب موس رَ كْ ذِ 
 يعدؿ ذكر األمة كلها ُب ىذه الكلمة . ، مرة واحدة 

؛ لتلقُت باإلذف اػباص ىذه اؼبزية العظيمة من اؼبضاعفة لفلما كاف 
، أصحاب اإلذف اػباص  إىلاالكبياش  إىللنجباء من ىذه األمة ا  سع

صاحب  إىلوبالسند اؼبتصل ، والتلقي عنهم أذكارىم هبذا اإلذف 
 .  التريعة 

 ، بنفسو إال أف يلقنهم رسوؿ ا  أما أُناس قد غار عليهم ا ، وأىب
مقاـ وىذا ، ولقنهم التلقُت اػباص ، يقظًة ال منامًا ، بغَت وسائط 

 : «كشف الحجاب  »ُب  حيث قاؿ،  سيدي أضبد التجاين 
فإن سند طريقتي أخذتها ؛ )ومن أراد منكم العلم بسند طريقتي 

 .   ال في المنام (، في اليقظة  عن رسول اهلل 
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  :إال بإذن وعهد  رب  ي م  وال يرب  

  حىت، ا إال بإذف  إىلفإنو ال هبوز ألحد أف يدعو ؛ فأما اإلذف 
ٿ   ٿ   ٿ  ٹ     ]:  صلوات ا وسالمو عليهم، األنبياء 

، وىذه من خصائص األنبياء قبلنا  { .ٙٗ:  }األحزاب [ٹ  ٹ
فيأٌب من ؛ توَب ألف األمم من قبلنا كاف النيب يُ ، والعلماء من أمتنا 
 فقد قاؿ رسوؿ ا    أما أمة اؼبصطف بعده مائة نيب .

َِعـِّيَ] : وجهوكـر ا لعلي بن أيب طالب  ََتُؽوَن ََتُرََضََحُن َحاَل

َِعُنَُعوَسىَ ََهاُروَن ََبُعِدي؟َبَِؿـُِزـَِة َـَقَُسََكبِي  ََحك ُه فعلماء  ( .ٔ) [إاِل 
 كأنبياء األمم السابقة . فالبد من اإلذف اؼبسلسل أمة اؼبصطفي 

بيهقي وعبد الرزاؽ وابن أيب شيبة والوأضبد رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما والًتمذي  -ٔ
عن جابر بن وأضبد . والًتمذي  عن سعد بن أيب وقاص والنسائي ُب السنن الكربى 

عن والنسائي ُب السنن الكربى . وأضبد  وأضبد عن أيب سعيد اػبدري  . عبد ا 
 .. وابن أيب شيبة عن زيد بن أرقم  فاطمة بنت علي عن أظباء بنت عميس 
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 . ذف ، وىو رسػوؿ ا الصحيح إىل صاحب اإل
  يـو ، فهو العهد والتلقُت الذي أُخذ عل  الناس كافة ؛ أما العهد

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ]ألست بربػكم : 

ڃ  چ  چ  چ   چ        ڃ  ڃ      ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ

َحَخَذَاهللَُ]وُب اغبديث : .  }ٕٚٔاألعراؼ : { [ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

َادُِقثَاَقَ َبِـَُعََمَن َآَدَم ٍةََ-َيْعنِي َظَرَؾَة  -ِعُنََضُفِر ي  َُذرِّ َُؿل  َؽلَُخَرَجَِعُنَُصُؾبِِه

َ ََذَرَحَها ،َ رِّ ََؿاـذ  ََيَدُيِه ََبُعَ ََؽـَثََرُهُم ،َ َؾِباًَل ََؿؾ َؿُفُم َُثم  ڄ  ] : َؾاَلَ،

ٍب  .( ٔ) [({ٖٚٔ – ٕٚٔاألعراؼ : ){  [گ:... تعاىل ....إىل قولوڄڄ
األجساد من  ُب كَِّبت األرواح ُب األجساد ، ؼباامة الناس ، ؼبا ُر نسيو ع

 ُت .ظلمة اعبهل ، وذكره األنبياء والصديقوف وأكابر األولياء والصاغب

أخرجو أضبد والنسائي وابن أيب حاًب وابن أيب عاصم واغباكم وصححو البيهقي والفريايب  -ٔ
 ُب القدر . 
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هنم بال و ذَكِّر يُ  -الناس العهد  عل إذ يأخذوف  -فالكمَّل من األولياء 
فة اليت عاىدوا ا عليها ُب عامل الذر تلك الكلمة اؼبترَّ ، إلو إال ا 

فهو ،  تعاىلليك ا إوحبب ، فمن ذَكَّرؾ هبذا العهد ، واألرواح اجملردة 
واالستمداد منو ، إذ أف ؿببتو ىي عُت ؿببة ا ، فتتبث بو  ، شيخك

 .  تعاىلداد من ا ػىو عُت االستم
ُه َؿاَل :  ، َظْن َرُشوِل اهللِ   َظْن َأَىِس ْبِن َمافٍِك  َبِِرَجاٍلَ]؛ أىَّ ـَُقُمَتَع 

َفَدا َُ ََواـش  َاألَُكبَِقاُ  ََيُغبُِطُفُم ،َ َُشَفَداَ  ََوالَ ،َ َبَِلُكبَِقاَ  ـَُقُسوا َ َاـِؼَقاَعِة ؛َََيُوَم

َاهللِ َِعَن ُم ََيُؽوُكوَدَِـَاِزِِلِ َُكورٍَ؛ َِعُن َطذََعـَابَِر ، َؿاُفوا : َوَمْن ُهْم ، َيا  [َن

بُِّبوَنَاــ اَسَ]َؿاَل : . ؟  َرُشوَل اهللِ  َإَغَاــ اِسَ،ََوُُيَ بُِّبوَنَاهللَ ـ ِذيَنَُُيَ ُهُمَا

 وىي نيابة ، وىي أعل  الرتب ، وتلك ىي رتبة اؼبتيخة  ( .ٔ) [إَغَاهللِ

 التعب وأبو التيخ وابن النجار والثعاليب ُب تفسَته . وبلفظ : هبذا اللفظ رواه البيهقي ُب -ٔ
ََحَحَََنَ إَِ] َـ ََاهللَِغَإََِادَِبََاـعَََِ  ََاهللََونََبَ ُُيََِينََذَِا رواه ابن أيب شيبة  [هَِادَِبَََطََِغَإََِاهللََونََبَُبَُُِّيََوََ،

ا ُب األولياء واغباكم وأضبد ُب الزىد ووكيع وابن اؼببارؾ وابن أيب الدنيوالبيهقي ُب السنن 
 . عن أيب الدرداء 
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فالتيخ يسلك باؼبريد طريق . والداللة عليو  ، النبوة ُب الطريق إىل ا
فإذا ويسلك بو طريق التزكية من الرذائل . ،  االقتداء برسوؿ ا 

بعد أف كاف كثيفاً ، الح فيها صباؿ التوحيد ، وصفا قلبو ، ت نفسو تزكَّ 
 .مظلماً 

ىو اؼبأخوذ باإلذف  -الذي يكوف بو الفتح والوصوؿ  -ر واعلم أف الذك
يتصل سنده ، مفتوح عليو ، خ وارث واصل يش عل ، والتلقُت اػباص 

  . برسوؿ ا 

، دائرة اإلسالـ  إىلفغايتو أف ينقلك من دائرة الكفر ؛ وأما التلقُت العاـ 
 . وؽ وواجبات ػمن حق، وعليك ما عليهم ، فيكوف لك ما للمسلمُت 

ُب أخذ العهد  ، شرط واحد من تلك التروط السابقة  فإذا انتف
ألف كل ورد من األوراد ، فهالؾ صاحبو أقرب من سالمتو  ، والتلقُت

 ،ما معو اختبار صدؽ آخذ ىذا الورد ، اػباصة ينزؿ معو من االبتالءات 
أما إذا ، فالتيخ اؼبريب يتحمل كل ىذه االبتالءات عن مريديو وؿببيو 
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ت عليو بَّ صُ ، ها من ليس لو شيخ يرفع عنو ىذه االبتالءات فعل
قرأ فاألوراد اػباصة ال تُ .  وال يستطيع ؽبا دفعاً ، ا بًّ اؼبصائب والباليا صَ 
 دوف غَته . ، صاحب اإلذف ُب التلقُت ، إال بإذف التيخ 

، از سر التيخ حفقد ، فمن أتقن ، واعلم أف سر كل شيخ ُب ورده 
وأما طريقة سيد أضبد التجاين . ال فتح لو وال وصوؿ ومن مل يتقنها ف

  فقد ضمنو ؛ فكل من أخذ وردىا بتروطو  ،وال يبوت إال وليًّا 
فكل أىل ىذه الطريق ؿببوبوف . ضمانًا ال يتخلف ، عليو  اً مفتوح

سوا حلة األماف بَ لْ ما مل يػَ ، أية حالة كانوا  عل هبم  عتٌتومُ ، ومرادوف 
 من مكر ا . 

 عل ، بكل أدب واحًتاـ ، ُب حالة التلقُت هبلس اؼبريد أماـ شيخو و 
 ،ٍب يصافحو شيخو ، فخذيو  عل واضعاً يديو ، ىيئة اعبالس ُب الصالة 

بعد أف يعقد اؼبريد التوبة النصوح عن كل ذنب أماـ ، ويلقنو الطريق 
 . شيخو ومربيو 
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فكانوا ، بو أصحا البيعة اليت بايع عليها رسوؿ ا ؛ صل ذلك أو 
وإما ، اؽبجرة  عل وإما ، اعبهاد  عل وإما ، اإلسالـ  عل يبايعونو إما 

 "باب البيعة"وكل ذلك ثابت باألحاديث الصحيحة ، اػبَت عامة  عل 
 عل كتب السنة إف أردت . فبيعة اؼبريد لتيخو ىي بيعة   إىلفارجع 

 .  داء برسوؿ ا ػقتاػبَت والصالح واال

ولكن ، فال يصافحها ؛ ريد الدخوؿ ُب الطريق امرأة أما إف كانت ت
وال ترفع صوهتا ، ويلقنها الطريقة بغَت مصافحة ، ذبلس بعيدة عنو 

 ،واألفضل أف تلقنها واحدة من النساء بالنيابة عن التيخ ، حالة التلقُت 
ليها ُب حالة إب نظره وِّ صَ وال يُ ، سبيل التقدًن اؼبقيد أو اؼبطلق  عل 

  .وىي كذلك ، بل يغض طرفو عنها  ،التلقُت 

فال يصح للمريد أف ىبفي  ؛ فإف عقد اؼبريد مع شيخو الصحبة الروحية
، ويقص عليو الرؤيا اليت يراىا . فإهنا من اػبيانة ، عن شيخو أحوالو 
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فإف فسرىا لو ، فهذا ىو عُت األدب ، وال ينتظر من شيخو تفسَتىا 
 ال يسألو تفسَتىا . وإف مل يفسرىا ف، التيخ فبها ونعمت 

فال إذف ؼبن ال ولكل مرتبة إذف ، ، ُب الطريق مرتبة  واعلم أف لكل إذف
إما للعامة فيصبحوا  فاإلذف يُعط ،  وال مرتبة ؼبن ال إذف لو، مرتبة لو 

 .ـ فيصبح خليفة دَّ قَ أو للمُ ، ماً دَّ قَ أو للمريد فيصبح مُ ، من أىل الطريقة 

  و .ػدرجتو ُب إذن عل ، رعية لكل من ىؤالء أما اؼبرتبة فهي اآلداب اؼب

ومن ال تصح إجازتو ، فمن ناؿ إجازة وىو دوف مرتبتها فال إجازة لو 
من دونو ُب  عل أحد منهم لنفسو فضاًل  ىوال ير ، فال مرتبة لو 

 ىبل ير .  العيال من محبطات األعمال" "المّن على :، إذ  اإلجازة
ماً دَ ستخْ ومُ ، نفسو خادمهم  ىوير ، نفسو دوف كل أىل الطريقة 

 فيوصل ؽبم ما قسمو ؽبم شيخهم ال غَت .  ، عندىم من قبل شيخو
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أو أنو فعل كذا ، يديو ُب بلد كذا  عل فال يقل إف الطريقة قد ظهرت 
، بعُت اؼبقت واالزدراء  فإف قاؿ ذلك نظر إليو التيخ ، وكذا 

اؼبريب  ويكفي التيخ. حضيض البعد  إىلوطرده من حضرة القدس 
 ،فبو يريب مريديو ، ب من اظبو الرَّ  اظباجل ذكره  فخراً أف اشتق لو اؼبوىل

 .  تعاىلا  إىلوبو يرقيهم 
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 آداب الذكز

 أو مًتبعاً . ، ندب اعبلوس لألوراد مثل اعبلوس ُب الصالة يُ  -ٔ

تبطل األوراد بدونو . ، هبب طهارة البدف والثوب واؼبكاف وجوباً الزماً  -ٕ

يسع ستة أشخاص . ، قرأ الوظيفة فالبد من اعبلوس ُب مكاف طاىر  اإذ -ٖ

اف أختع لقلبو . ػوال يغمض عينيو إال إف ك،  وفخذي عل يضع يديو  -ٗ

إذ ،  ورائحةً  ّلًّ حِ ولبس اللباس الطيبة ، يندب تطيب ؾبلس الذكر  -٘
،   تعاىلوغَتىم من خلق ا ، اؼبالئكة  هضر وبأف ؾبلس الذكر 

كما ُب األحاديث الصحيحة . 

مع عدـ ، وعدـ اإلسراع فيها ، ويستحب ترتيل األوراد ترتياًل  -ٙ
اللحن ُب ألفاظها . 

ستحب عدـ االلتفات أثناء الورد . يُ  -ٚ
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وكذا ، ستحب اعبهر باؽبيللة والوظيفة للرجاؿ دوف النساء يُ  -ٛ
ستحب عدـ اعبهر ُب األوراد .يُ 

 من ةبعاسالاؼبرة قبل وذلك  َت اعبلسة ُب الوظيفةيستحب تغيُ  -ٜ
احًتاماً ، لتكوف كجلسة اعبلوس ُب الصالة ،  جوىرة الكماؿ

،  وقد ورد عن سيدي أضبد التجاين . ؼبن وبضر الوظيفة 
واػبلفاء األربعة . أنو وبضرىا رسوؿ ا ، ا بو وعنَّ ، وأرضاه 

ستحب رفع اليدين ُب اؼبرة األخَتة من اعبوىرة . يُ  -ٓٔ

وىو ، ماع للهيللة والوظيفة إف كاف ىناؾ إخواف وهبب االجت -ٔٔ
ويستحب االنفراد ُب . فعلها وحده ؛ فإف مل هبد ، شرط فيها 

ورد الصباح واؼبساء . 

الورد  إىلف يصغي بقلبو أو ، ستحب استحضار معاين الذكر يُ  -ٕٔ
وألفاظو . 
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 ، وأنك جالس أمامو،  ستحب استحضار صورة رسوؿ ا يُ  -ٖٔ
ر واألسرار قبل الدخوؿ ُب الذكر وكذا حاؿ تستمد منو األنوا

 فإف مل تستطع استحضار صورة رسوؿ ا . الذكر 
فإف مل تستطع استحضار  .صورة صاحب الطريقة  رفلتستحض

مُت صورة التيخ فلتستحضر صورة من تعتربه شيخك من اؼبقدَّ 
إذا ، فالكل ُب سلسلة واحدة  .واػبلفاء الذين تعرفهم 

كأمبا استحضرت أخرىا . استحضرت أوؽبا ف

أو فاتو شيء من اػبتوع ُب ، من فاتو استحضار معاين الذكر  -ٗٔ
جربه بقراءة صالة الفاتح مرة أو اعبوىرة ؛ األوراد أو الوظيفة 

بعد تالوة األوراد أو الوظيفة .، ثالث مرات 

فالقليل منها ، ستحب عدـ األكل والترب أثناء األوراد ويُ  -٘ٔ
يبطل الوظيفة . والكثَت ، يبطل الورد 

 والسكوت ،  ستحب بعد الفراغ من األوراد أف يلتـز اؼبريد السكوفويُ  -ٙٔ
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وأف يكتم نَػَفسو ، قلبو من أنوار وواردات  ويتقبل ما يرد عل 
لتدور أنوار الذكر ُب صبيع عواؼبو . ، مراراً 

ستحب اعبلوس صفوفاً أو مربعاً أو حلقو . يُ  -ٚٔ

يفعل ، يتها ُب حلقة الذكر سج عل اؼبريد أف يًتؾ نفسو  عل  -ٛٔ
بو الذكر ما يفعل . 

فإنو مستجاب ال ؿبالة .  ، ستحب الدعاء بعد الذكريُ  -ٜٔ

قد التزمها أوائل أىل ىذه الطريقة ؛ واعلم أف صبيع ما مر من اآلداب 
، رفع اؼبقامات أأعلي الدرجات و  إىلفوصلوا هبا ، ومن اتبعهم بإحساف 

وأرضاه وعنا بو ىي أسرع الطرؽ  اين تجإذ أف طريقة سيدي أضبد ال
 من اعباه واغبب .  بفضل ما ؽبذا التيخ ،  تعاىلا  إىلوصوالً 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : ، ىي األوراد الّلزمة للطريقة 

 . وردـ. الٔ
 . . الوظيفـةٕ

 . . الهيللـةٖ
 ـوردالــ

 وتتعُت هبذه الصيغة ..  أستغفر ا (ٓٓٔ)

فإف كانت بصالة ، بأي صيغة  النيب  عل من الصالة  (ٓٓٔ)
 فإف بدأىا بصيغة فال يكملها بغَتىا . ، الفاتح فهو أفضل 

 وتتعُت بلفظها . . ال إلو إال ا  (ٓٓٔ)

 ة في المساء . ومرّ ، ة في الصباح مرّ الورد ي قرأ و 
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د صالة الصبح ) أي بعد أف بع؛ وقتو اؼبختار  :ورد الصباح  -ٔ
ووقتو الضروري من قبيل ، قبل الظهر  إىلتصلي أنت الصبح ( 

اؼبغرب .  إىلالظهر 

 ، العتاء إىلبعد صالة العصر ؛ وقتو اؼبختار : ورد المساء 
فإذا أوقعت الورد . الفجر  إىلمن العتاء ؛ الضروري وقتو و 

ختياري فهو أما الوقت اال،  خارج الوقت الضروري أصبح قضاءً 
والوقت الضروري ال هبوز تأخَت ، أحسن األوقات لقراءة الورد 

فمن مل يوقع الورد ، إال أف تكوف صاحب ضرورة  ، الورد إليو
ُب وقتو حىت خرج وقتو الضروري وجب عليو القضاء . 

، ستحب بل يُ ، ولو بال عذر ، يصح تقدًن ورد الصباح لياًل  -ٕ
ة لياًل يضاعف طبسمائة مرة ألف ثواب صالة الفاتح مرة واحد

 طبسة أحزاب ئمو بقدر ما يقرأ القار فيقدِّ ، عنها ُب الصباح 
صالة العتاء وقبل ُب الوقت ما بُت  وذلك، بعد صالة العتاء 
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 -ولو بقيت عليو ىيللة  -فإف طلع عليو الفجر قبل سبامو ، الفجر 
 :قيل و ، ويكوف األوؿ نفالً ، ٍب أعاده ُب وقتو ، أكملو ، واحدة 

قوالف متهوراف صحيحاف . . يكملو وال يعيده 

أواًل رأ فيق، ال يصح تقدًن ورد اؼبساء عن وقتو إال لعذر قهري  -ٖ
قدـ ورد اؼبساء بعده . ٍب يُ ، ورد الصباح قبلو 

إف  ، هبوز لو فعل الورد ُب مكانو ، إف كاف راكباً قطاراً أو سيارة  -ٗ
، فيخلعها ، رهتا أما إف مل يتحقق طها. كاف حذاؤه طاىرًا 
، وال وبركها بقدميو أثناء عمل الورد ، ويضع قدميو فوقها 

طهارة اؼبقعد الذي هبلس عليو .  تْ قَ وذلك إف ربقَ 

، فالبد من تيمم آخر غَت وأراد قراءة ورده ؛ إف تيمم للصالة  -٘
أما إف تيمم ، فإف قرأه بتيمم الصالة أعاد ، بو  الذي صل 

ما عدا الفاربة بنية ، أوراده االختيارية لورده فلو أف يقرأ صبيع 
الطهارة اؼبائية وكذا اعبوىرة . إىلفتفتقر  ،االسم األعظم 
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ٍب يبٍت  ، ميت أقيمت اعبماعة وىو يقرأ الورد لو أف يقـو ويصلي -ٙ
، وال يتتغل خبتم الصالة ، مباشرة  وما قرأ منو بعد سالمِ  عل 

أكثر من كلمتُت أو تكلم ب، م الصالة تَ فإف خَ . وال بكالـ 
ل ورده وأعاده . طُ بَ 

 .اؼبريض واغبائض والنفساء ـبَتوف ُب قراءة الورد  -ٚ

، األقل  عل يبٍت ؛ من شك ُب الورد بالزيادة أو النقصاف  -ٛ
. " أستغفر ا "  : ويستغفر ا مائة مرة بنية اعبرب هبذه الصيغة

االنتهاء وإف ربقق الزيادة بعد . وذلك قبل قراءة اؼبقصد األخَت 
أما من ربقق . فإنو يستغفر ا مائة مرة بنية اعبرب ؛ من الورد 

فإنو يأٌب دبا نقص بعد الورد ؛ النقص بعد االنتهاء من الورد 
.  ٍب يستغفر ا مائة مرة، وقبل اؼبقصد 

كمن ؛  بعض  عل ـ بعض األركاف بأف قدَّ ، ومن نكس سهوًا  -ٜ
فإنو ،  النيب  عل الصالة استغفر ٍب ذكر ال إلو إال ا قبل 
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ذلك فإنو  ، وعل ما ذكره صحيحاً  ، ويبٍت عل يلغي ما قدمو 
ٍب ، االستغفار  عل ويبٍت   النيب عل يلغي التهليل والصالة 
فإف تركو ، وىذا اعبرب باالستغفار واجب . هبرب دبائة أستغفر ا 

.  داً بطل وردهعم

أو ، وبنية الرفض ، ركاف تبطل األوراد بتعمد تقدًن وتأخَت األ -ٓٔ
اإلخالؿ بأي شرط من شروط الصحة . 

وال ، وأما تعمد الزيادة فسوء أدب . تبطل بتعمد النقص و  -ٔٔ
 . يبطلها

 . اؼبعٌت رُ يػِّ غَ وكذا تبطل بلحن يػُ  -ٕٔ

.وإف قل  ، بأكل وشربكذا تبطل و  -ٖٔ

للورد . لٌ طِ بْ مُ  ،ضحك بصوت ال -ٗٔ

ورده . بطل ، بغَتىا  وأكمل؛ بصالة الفاتح مثالً  الورد وإف بدأ -٘ٔ
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، يقطعو ؛ ومن قدـ الورد الصباحي ٍب تذكر أنو مل يقرأ ورد اؼبساء  -ٙٔ
 ، بعد قراءة ورد اؼبساء، ويعيده إف كاف أسبو ، وإف كاف ُب خاللو 
 ، ومن شرع ُب ورد اؼبساء بعد صالة العصر. ألف الوقت وقتو 

وال ،  ويأٌب بورد الصباح أوالً ، وتذكر ورد الصباح فإنو يقطعو 
ألف وقت ورد الصباح ما زاؿ باقياً . ، وإف كاف أسبو  ،هبزئو 

ٍب تذكر أف عليو ورد ، من شرع ُب ورد اؼبساء بعد اؼبغرب  -ٚٔ
ٍب يقضي ورد  ، ألف الوقت وقتو ، وهبزئو، فإنو يتممو  ، الصباح
وكذلك من تذكر أف عليو ورد اؼبساء بعد صالة . الصباح 
وال يتًتط الًتتيب بعد خروج ، باح ورد الص وىو يقرأ، الصبح 
الوقت . 

، اؽبيللة ُب الورد  إىلمن شك ُب عدد االستغفار بعد ما وصل  -ٛٔ
قبل قراءة اؼبقصد ، و ٍب يأٌب دبا شك فيو  ، كمل وردهفإنو يُ 

ار . ػاألخَت هبرب دبائة استغف
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، وىو يعمل عليها أوراده من مدة ، وإف وجد سبحتو ناقصة  -ٜٔ
فقط .  فإنو يعيد آخر ورد

فإف كاف ىناؾ صباعة ، ودخل وقت اؽبيللة ، وإف كاف ُب الورد  -ٕٓ
أما إف كانت ، تقرأ اؽبيللة فإنو يتمم ورده ٍب يدخل معهم 
 اعبماعة ال تتم إال بو قطع الورد ودخل معهم .

كمل فإنو يُ ، ووجد قومًا يعملوف الوظيفة ؛ وإف كاف ُب الورد  -ٕٔ
وإف مل ؛ ويكملو أيضًا  . ٍب يدخل معهم ُب الوظيفة، ورده 

يلحقها معهم . 

فإنو ، اؼبنرب يـو اعبمعة  عل وصعد اإلماـ ، فإذا كاف ُب الورد  -ٕٕ
يكمل ورده . 

فإنو يبٍت ، ومل يدر أين توقف ُب العدد ، من وقعت سبحتو  -ٖٕ
وإف شاء أعاده كلو .، ويكمل ورده ، غلبة الظن  عل 
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فإنو ال ، ثوبو قباسة  عل منو وجد   وبعد أف انته، ومن قرأ الورد  -ٕٗ
فإف كانت يابسة ، النجاسة عليو أثناء الورد  ىوأما من رأ. يعيده 

فإف كاف ال ، وأكمل الورد ، يسهل التخلص منها رماىا من عليو 
إال إف ضاؽ الوقت ، وأعاد الورد ، غسلها ، يسهل التخلص منها 

قت فإنو يكملو بالنجاسة ُب الو ، الضروري بقدر ما بقي من الورد 
من أف يقرأه بغَتىا ) أي : النجاسة ( خارج الوقت .  ىلأو 

وعدـ الكالـ من ، مع سًت العورة ، وهبب لألوراد ربديد النية  -ٕ٘
فهم إشارتو فإف مل تُ ، فيتَت ، هنايتو إال لضرورة  إىلابتداء الورد 

إال لألب واألـ واؼبرأة ، األكثر  عل تكلم بكلمة أو كلمتُت 
، ما قرأه   ٍب يبٍت عل ، أف يرضوا إىلهم فيتكلم مع، لزوجها 

.من البداية إال إذا تكلم معهم كالماً كثَتاً فيستأنف 

ستحب لو ويُ ، وهبب رد السالـ إما بالكالـ وإما باإلشارة  -ٕٙ
كل ذلك أثناء الورد .،  والًتديد وراء اؼبؤذف ، تتميت العاطس 
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قدر درىم وىي ، هبوز قراءة الورد ؼبن عليو قباسة معفوًا عنها  -ٕٚ
من دـ وقيح وصديد وال غَتىا . 

، ولكنو مل يكن يعرؼ التروط ، من كاف يقرأ األوراد زمناً طوياًل  -ٕٛ
ألف معرفة التروط واجب وشرط من شروط ، فإنو يعترب ؿببًا 

ـ يلقن الطريقة من غَت عرض للتروط فإف ُوِجَد مقدَّ ، الطريقة 
اؿ . ػفإنو يرتفع عنو اإلذف ُب اغب

 وىل كمل الركن أـ ال ؟.  ورده ذكره أـ ال ؟ أعاده ومن شك ُب -ٜٕ
األقل . عل فإنو يبٍت 

نزلت بو مصيبة حتمًا ُب مالو أو ؛ من هتاوف ُب قراءة أوراده  -ٖٓ
 . ، إال أف يتوب بدنو أو دينو ، عقوبة من ا تعاىل 
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 ــةـوظيفال

 . (يومأستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو الحَي الق) : نمِ   (ٖٓ)
 وتتعُت بلفظها . 

فإف قرأ بغَتىا . والبد من صالة الفاتح .  صّلة الفاتح: ن مِ   (ٓ٘)
 بطلت . 

 .  ال إلو إال اهلل : نمِ  (ٓٓٔ)

 . جوىرة الكمال: ن مِ  ( ٕٔ) 

********** 

وإما مرة واحدة ، إما مرة ُب الصباح وأخري ُب اؼبساء ؛ وقتها  -ٔ
نفسو ُب الصباح فوقتها وقت   علفإف رتبها ، ُب اليـو والليلة 
فإف ، وإف رتبها ُب اؼبساء فوقتها وقت ورد اؼبساء ، ورد الصباح 
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نفسو ُب الصباح ٍب أراد أف يغَت عادتو فيقرأىا ُب  عل رتبها 
مرة ؛ اؼبساء فإنو يستحب لو أف يقرأىا مرتُت ُب يـو التغيَت 

حدانبا إوإف قرأىا مرتُت ُب اليـو تكوف . صباحًا وأخري مساء 
 وقد جري العمل من التيخ  نفاًل واألخرى واجبة .

وأصحابو عل  أف الوظيفة الزمة للمريد مرة ُب اليـو وذكرىا 
بل للمريد أف  ، مرتُت أفضل . وليس ؽبا وقت باػبصوص

وهبوز ذكرىا ، لياًل أو هنارًا ، يذكرىا أيَّ وقت شاء ُب اليـو 
 . ويوماً ُب وسط النهار ،ويوماً ُب الصباح ، يوماً ُب اؼبساء 

سقطت  -عن عدـ استطاعة  -ومن مل وبفظ صالة الفاتح  -ٕ
عنو الوظيفة .

أو مل يستكمل  - عن عدـ استطاعة -ومن مل وبفظ اعبوىرة  -ٖ
أو كانت  ، شروطها بأف كاف اؼبكاف ال يسع ستة أشخاص

فيتلو مكاهنا ، ة حائضًا أو نفساء أأو كانت اؼبر ، طهارتو ترابية 
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واؼبقصود بالطهارة الًتابية ىو التيمم  .من صالة الفاتح عترين 
فيجوز قراءة اعبوىرة ، فمستثناة ؛ أما اػبلوة  .أو االستجمار 

اً واحداً . ػفيها وإف مل تسع إال شخص

  فإذا انتهوا أت، يبدأ معهم فيما ىم فيو ؛ واؼبسبوؽ ُب الوظيفة  -ٗ
اؼبرة اليت وجدىم وال ربسب ، دبا فاتو مرتبًا من أوؿ االستغفار 
وال يبتدئ باالستعاذة وال ، يقرأوهنا إف أدركهم ُب أثنائها 
ألف كل ىذا مقصد مستحب ، البسملة وال الفاربة وال الفاتح 

فقط ؼبن حضر استفتاح الوظيفة . 

ينزؿ عند ابتدائو ؛ ظهر دابة  عل ومن قرأ الوظيفة وىو مسافر  -٘
 إىلفإذا وصل ، مكانو ال يطأ قباسة مع إأويتحرى ، ُب اعبوىرة 
أسبها راجاًل ؛ فإف مل يبكنو اعبلوس ، جلس حىت ينتهي  السابعة
من صالة بعترين  ال أبدؽباإو ، ماشيًا بترط الطهارة اؼبكانية أو 
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فإنو يفعل الوظيفة ؛ أما إف كاف راكبًا قطارًا أو سيارة  . الفاتح
لع ومع خ، مكانو مع إبداؿ اعبوىرة بعترين من صالة الفاتح 

ووضع قدمو عليو . ، حذائو إف مل يتحقق طهارتو 

ومن تيمم . جاز لو قراءة الوظيفة هبذا التيمم ؛ فإف تيمم للصالة  -ٙ
فإف قرأىا بتيمم الورد أعادىا . ، وأراد قراءة الوظيفة تيمم ؽبا ؛ للورد 

ومن نكس سهوًا ، بأف قدَّـ بعض األركاف عل  بعض ؛ كمن  -ٚ
، فإنو   ا قبل الصالة عل  النيب استغفر ٍب ذكر ال إلو إال

يلغي ما قدمو ، ويبٍت عل  ما ذكره صحيحًا ، وعل  ذلك فإنو 
ويبٍت عل  االستغفار ، ٍب  يلغي التهليل والصالة عل  النيب 

 .ُب صباعة  الوظيفةإذا كانت بدوف جرب و . هبرب دبائة أستغفر ا 
.  ت الوظيفةبطل فإف تركو عمداً ، وىذا اعبرب باالستغفار واجب 

أتوا دبا نسوه ؛ إف سها أو نسي شيئاً من الوظيفة وىم ُب صباعة  -ٛ
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وليس عليهم جرب باالستغفار . ، بعد االنتهاء 

الطهارة اؼبائية واؼبكاف الطاىر الذي يسع ستة أشخاص شرط  -ٜ
فإف مل ، حىت لو أراد قراءهتا مرة واحدة ، صحة ُب اعبوىرة 

ترين من صالة الفاتح . يوجد شرط منها أبدؽبا بع

فإف ، وفاتو شيء ُب الوظيفة ، من حدث لو عطاس أو كحة  -ٓٔ
وإال أكمل معهم ، فعل ؛ استطاع تداركو واللحوؽ هبم فيها 

دبا فاتو بعد انتهائها .   وأت

فإنو ؛ فإف كاف الرعاؼ راشحًا فقط ؛ ومن رعف ُب الوظيفة  -ٔٔ
فإنو ؛ قاطرًا  فإف كاف سائاًل أو، ويكمل الوظيفة ، يسد أنفو 

أ قباسة ُب ومل يط؛ فإف كاف مكاف الغسل قريباً ؛ يذىب لغسلو 
ما فاتو بعد   فلو أف يبٍت عل؛ لم مع أحد ػومل يتك؛ طريقو 
 . وإال أعاد ، ل الدـػغس



 األوراد الالزمة للطريقة 

- ٖٖٔ - 
 

 فيها .ترب الكل و األبالوظيفة تبطل  -ٕٔ

فإف مل ، فإنو ينبو اإلخواف ؛ من تأكد من الزيادة ُب الوظيفة  -ٖٔ
ولكنو ينتظرىم فيختم ، فإنو ال يأٌب معهم الزيادة ؛ ينتبهوا 
معهم . 

فإنو يعيدىا ، فقرأ اعبوىرة مع اعبماعة ناسيًا ؛ من كاف متيممًا  -ٗٔ
عترين من صالة الفاتح . 

  إف انته؛ صاحب الطهارة الًتابية الذي يقرأ البدؿ ُب الوظيفة  -٘ٔ
 من قراءة صالة الفاتح عترين مرة قبل انتهاء اعبماعة من

فلو أف ينصرؼ ويًتكهم . ، اعبوىرة 

.  بدوف قراءهتا ساعة( ٕٗ)كامل مر يـو  هبب قضاء الوظيفة إف  -ٙٔ

وتذكر أف عليو وظيفة ، من قرأ وظيفة اعبمعة بعد العصر  -ٚٔ
. ٍب يعيد وظيفة اعبمعة  ، فإنو يأٌب بوظيفة اػبميس ، اػبميس
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اػبميس  فإنو يأٌب بوظيفة، أما من قرأ وظيفة اعبمعة بعد اؼبغرب 
وال يعيد وظيفة اعبمعة . ، فقط 

نقصاف  ىلٍب تبُت للجماعة األو  ؛ من كاف مسبوقًا ُب الوظيفة -ٛٔ
اؼبسبوؽ  عل فالواجب ، فرجعوا إلسبامو ، ركن من أركاهنا 
فإذا فرغوا ، النهاية  إىلذكر لويستمر معهم ُب ا، الرجوع معهم 

ما فاتو .   قض

جسمو أو كاف بو قروح أو  إما ُب؛ من كانت لو رائحة كريهة  -ٜٔ
فإنو يقرأ ، ومل هبد ما يزيلها بو ، أكل فجاًل أو بصاًل أو ثومًا 

وهبلس خلف الصف . ، من صالة الفاتح  عترينبدؿ اعبوىرة 

ُت يٍب ذىبت لزيارة أحد التجان ، إذا قرأت الوظيفة ُب صباعة -ٕٓ
فإف دخلت معهم وفاتك شيء فال ، فوجدهتم يقرؤهنا صباعة 

إَِذاََعَرُرُتُمَ]:  قولو من باب ، ألنك دخلت معهم  ، يُقضي
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. (ٔ) [َؽاُرَتُعوا،َـ ِةَبِِرَياِضَاَِلَ

ُب ثوبو أو بدنو قباسة معفوا  رأىٍب  ، من شرع ُب قراءة الوظيفة -ٕٔ
ويبدؿ مكاهنا عترين من صالة ، فإنو ال يقرأ اعبوىرة ، عنها 
مل هبد أو ، وذلك إف خاؼ خروج الوقت بغسلها ، الفاتح 

وإال غسلها ، ٍب يقرأ اعبوىرة ، ما مل يُِطْل ، وإال ابتدأ  . ماء
الوظيفة من أوؽبا . 

إذا تيقنت اعبماعة نقصاف الركن األوؿ مثاًل أو شكت فيو ،  -ٕٕ
وىم ُب الركن الثالث أو الرابع ، فإهنم يرجعوف إىل الركن 

 و شكاً ،اؼبنقوص وجوباً ، وقت تذكره ، فيأتوف بو ربقيقاً أو ظناً أ
ٍب يأتوف دبا بعده عل  الًتتيب حىت هناية الوظيفة ، وال يأتوف 

دبائة استغفر ا بنية اعبرب .

وحسنَّو وأضبد والبيهقي وأبو يعل  وأبو نعيم وابن عساكر ُب تارىبو عن  رواه الًتمذي -ٔ
 . . والطرباين ُب الكبَت عن ابن عباس  والًتمذي وحسنَّو عن أيب ىريرة  . أنس 

 .وأبو نعيم عن ابن عمر 
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ترؾ االجتماع  عل فإف سباأل اإلخواف . وهبب االجتماع للوظيفة  -ٖٕ
وألف إقامة ، حلت هبذا اإلقليم اؼبصائب لتهاوهنم ؛ ؽبا ُب إقليم 

 الوظيفة أماف لإلقليم والبلد . 
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 للـــةياهل

وقبل  ،بعد صالة العصر من يـو اعبمعة  " ال إلو إال اهلل "ىي ذكر 
وإف شاء التـز عدداً معلوماً من ألف . الغروب بساعة فلكية فما فوقها 

ولكن ُب كلتا اغبالتُت البد من . ألف وستمائة وإف شاء زاد  إىل
 اتصاؽبا بالغروب . 

  فاأللف رواية اػبليفة األعظم سيدي ؿبمد بن أيب النصر العلوي
 .عن التيخ 

 ييطرواية سيدي ؿبمد اغبافظ التنق ٕٓٓٔو   .

  رواية سيدي إبراىيم الرياحي  ٓٓ٘ٔو  ٕٓٓٔو .

 رواية السيد ؿبمد الغايل  ٓٓٙٔو .

  مرة ، وللجماعة  ٓٓٓٔللفرد  :الهيللة  أقل أن؛ وجماع القول
ثالشبائة مرة .
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 من أوؽبا ألخرىا .  يللةاؽب وبضر  ورسوؿ ا

 وقد اختص يـو اعبمعة باؽبيللة ، ألف :

  ُُب السماء بيـو اؼبزيد   مسيـو اعبمعة ي .

  وكذلك ورد ُب الصحيح أف اؼبسيخ الدجاؿ سيخرج يـو صبعة بعد
فال ، فيكوف صبيع األحباب ُب الزوايا يقرأوف اؽبيللة ، العصر 

. ط عليهم سلَّ يُ 

 أف ساعة  -منهم العبادلة  - من السلف الصاحل َتوقد ورد عن كث
َوَرَد عن  وقد .ة بالغروب اإلجابة ُب يـو اعبمعة ىي الساعة اؼبتصل

ـَتِيَ] َظزَّ َوَجلَّ : اهللِ  َظنِ   افنَّبِيي  ََعُسَل َِذُؿِريََطُن ََشَغَؾُه َعُن

ائِؾِعََ ( .ٔ) [َحُطَطُقتهََحُؽَضلََعاَُحُططِيَاـس 
رواه البخاري ُب التاريخ وُب خلق أفعاؿ العباد والبيهقي والبزار وأبو نعيم ُب اؼبعرفة والتهاب  -ٔ

  =اػبطاب  عن عمر بني والطرباين ُب الدعاء وابن شاىُت وابن عساكر ُب تارىبو القضاع
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  وألف األعماؿ تعرض عل  ا ُب ىذه الساعة من ذلك اليـو
" . ال إلو إال ا" ، وأوؽبا "ال إلو إال افيكوف آخر الصحيفة : "
 فُيغفر للعبد ما بينهما . 

 ؛ولكن من أراد حصوؿ ثواهبا  .  فإهنا ال تُقض؛ فإف فاتتو اؽبيللة  -ٔ
كما ورد عن بعض ،  فإنو يقرأ طبسمائة من صالة الفاتح 

  .األكابر من أصحاب التيخ 

ومن كاف لو عذر صحيح يبنع اتصاؽبا بالغروب ؛ فلو أف يقرأ  -ٕ
العدد اؼبعلـو بعد صالة العصر ، ٍب يبضي لعملو . فإف ضاؽ 

: ألف من الذكر اؼبفرد حبيث ال يتسع إال لقراءة  ، عليو الوقت
 ؛ قرأ بو اؽبيللة . " اهلل" 

والبيهقي وأضبد . وابن أيب شيبة  والبيهقي والتهاب القضاعي عن جابر بن عبد ا = 
. وأبو نعيم  . وابن أيب شيبة عن عمرو بن مرة  ُب الزىد عن مالك بن اغبارث 
ـَتِيََعُنََشغََ]. وبلفظ :   ُب اغبلية عن حذيفة بن اليماف  ََعُسَل ـُُؼُرآُنََوِذُؿِريََطُن َا َؾُه

ائِؾِعََ  رواه الًتمذي وحسنَّو . [َحُطَطُقُتُهََحُؽَضَلََعاَُحُططِيَاـس 
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نفس عدد  "اهلل  " : وهبوز قراءة اؽبيللة أو بعضها باللفظ اؼبفرد -ٖ
 حىت وبغَت عذر .، اؽبيللة 

صفوؼ ق أو اعبلوس ُب والتحل  ، ويتًتط ؽبا االجتماع واعبهر  -ٗ
 .أو مربع 

إال إف اجتمعن ، فال هبهرف ُب ىيللة وال وظيفة ؛ أما النساء  -٘
. اعبهر  فلهن أف هبهرف أدىن، وليس ىناؾ من يسمعهن 

فذلك ؛ ترؾ االجتماع رأساً للهيللة  عل وأي بلد اصطلح أىلها  -ٙ
 سقوط اإلذف عنهم صبيعاً والعياذ با . إىلهتاوف بالطريقة يؤدي 

يللة بالنسبة للتيمم كأحكاـ الورد .وأحكاـ اؽب -ٚ

ووجب عليو ، ومن اشتغل عن ىيللة يـو اعبمعة حىت زاضبو الوقت  -ٛ
الوضوء ، وخاؼ إف ىو توضأ أف ىبرج وقتها ، فإنو يذكرىا بدوف 

 وتبطل بعدمو .، إال إف اتسع الوقت فالبد من الوضوء ، وضوء 
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 املقاصد

ناء وبعد الورد والهيللة قرأ قبل وأثالنوافل التي ت  ىي  :المقاصد 
  والوظيفة .

مقاصد الورد : –أوال 

  سبحان ربك رب ): قبل الورد يقرأ الفاربة ٍب صالة الفاتح ٍب
المرسلين والحمد هلل رب  علىالعزة عما يصفون وسّلم 

.  (العالمين

 سبحان ربك رب العزة عما : )  رأبعد صالة الفاتح ُب الورد يق
ن والحمد هلل رب العالمين ( .يصفون وسّلم على المرسلي

  : ُب هناية الورد يقوؿ
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) سيدنا محمد رسـول اهلل ، عليو سّلم اهلل ، إن اهلل  -
ومّلئكتو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا 

. عليو وسلموا تسليما( 
ٍب يدعو دبا شاء .  -

. الفاتحةٍب يقرأ  -
م على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسّلٍب يقرأ : ) -

المرسلين والحمد هلل رب العالمين( .

إن اهلل ومّلئكتو يصلون على النبي يا أيها الذين ٍب يقرأ : ) -
آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما( 

مقاصد الهيللة  : –ثانيا 

 . قبل اؽبيللة يقرأ نفس مقصد قبل الورد

 نفس مقصد بعد الورد . بعد اؽبيللة يقرأ
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مقاصد الوظيفة : –ثالثا 

  الفاتحةقبل الوظيفة يقرأ .

  ( : سبحان ربك رب العزة بعد صالة الفاتح ُب الوظيفة يقرأ
عما يصفون وسّلم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين ( .

  : إن اهلل ومّلئكتو يصلون على النبي يا  )بعد هناية الوظيفة يقرأ
سبحان ربك . أيها الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تسليما 

ب العزة عما يصفون وسّلم على المرسلين والحمد هلل رب ر 
. ( العالمين
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 بعض املسائل املتفزقة

نيابة عن التيخ  يستحب إىداء صبيع األوراد غبضرة رسوؿ ا  -ٔ
  ، مع االعتقاد أف النيب  فقاؿ ، قد أغناه ا عن إىدائنا
وكل ما نعملو  { .٘}الضح  :  [ڌ  ڌ  ڎ     ڎ] : لو
... ،ألنو ىو أصلو ومعلمو ، بدوف إىداء   ا ىو ُب صحائفوإمب

وعمل اػباصة ىو إىداء صبيع . ولكن نفعلو زيادة ُب ابة ال غَت 
حيث ال يروف سعيهم إال ، فرضًا ونفاًل  ثواب أعماؽبم إليو 

  .نيابة عنو 

) وال تجوز الصّلة خلف  جاين تضبد الأقاؿ سيدي  -ٕ
فكيف يتخذ الرجل ، اإلمام شفيع ألن ، المبغضين للشيخ 

وىو أمر ، فهو من مواالة المبغضين ، شفيعًا مبغضًا لشيخو 
. ( تنفر عنو الطباع السليمة 
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يديو أف  عل يستحب ؼبن أخذوا الورد  وفإن؛ ـ إذا ارتد اؼبقدَّ  -ٖ
 ،فال شيء عليهم ؛ فإف مل هبددوا ، ـ أخر مقدَّ  عل هبددوا اإلذف 

ريق . ػوىم من أىل الط

ولكنو ، ال يسقط عنو  وإذا شرب الدخاف بعد أخذه للطريق فإن -ٗ
قلبو . إىليكوف مانعاً لو عن وصوؿ األنوار 

وال جذب ُب الطريق فإنو يكوف آخذًا فقط ال ، من ال سلوؾ لو  -٘
فالتجاين من سلك بالطريق أو حصل لو فيها جذب . ذبانيًا 
خاص .

، ارتفع عنو اإلذف ُب ل اؼبريد : أنت ذباين ؟ فقاؿ : ال ئِ إذا سُ  -ٙ
اغباؿ . 

، كانت زيارتو ُب ا التجاين زيارة صبيع األولياء إف   هبوز للمريد -ٚ
بل يزورىم الزيارة الترعية اؼبأمور ، ر ؾ بػَ ستمداد والتَ السبيل ا عل ال 
ويبدىم بقراءة اؼبأثور من الدعاء ، يدعو ؽبم فيسلم عليهم ، و  ، هبا
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ستمداد فإف اإلذف السبيل الترب ؾ وا  علأمَّا إف زارىم  ،والقرآف 
 تعاىلف كانوا من الصحابة رضي ا إإال ، يسقط عنو ُب اغباؿ 

عنهم أصبعُت .  

وقويت ،  واعلم أف اؼبريد إذا رسخت قدمو ُب ؿببة التيخ  -ٛ
حىت ربقق من نفسو أف ال وبصل لو أدىن ، رابطتو حببل الطريقة 
داد من غَته من األولياء وال طلب استم،  تعلق بغَت التيخ 
، قطب الوقت  ىحىت أنو لو رأ،  وأمواتاً  أحياءً ، قدس ا سرىم 

ؼبا ؛ الدالة عل  واليتو اػباصة ، وأظهر لو الكرامات اؼبتعددة 
فهذا اؼبريد ال ، دبا سبكن فيو من صدؽ ابة لتيخو  ، التفت إليو

، أضرحتهم وال يضره زيارة ، يضره االجتماع باألولياء مطلقًا 
، وغَت ذلك من مطالعة مناقبهم ، والسالـ عليهم ، واعبلوس هبا 

 واؼبؤلفات اؼبؤلفة ُب ذلك . 
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فقد ؛ استعماؿ األسرار واألوفاؽ واغبروؼ وما شابو ذلك أما  -ٜ
حىت ، ستعملو ُب بدايتو اأنو  نُقل عن سيدي أضبد التجاين 

أف وأمره ، فكفاه عن كل ذلك ، يقظة  رسوؿ ا  ىرأ
وكذا باالسم األعظم دبراتبو . ، دبراتبها يتتغل بصالة الفاتح 

يستعمل األوفاؽ طمعاً للوصوؿ   وكاف سيدي أضبد التجاين
أما ، ال طلبًا لألغراض الدنيوية ، مرتبتو اليت كاف ينتظرىا  إىل

استعماؽبا لألغراض الدنيوية فإنو مذمـو شرعاً . 

وأمره بذكر خصوصي ليقظة ، ، أو ُب االتيخ ُب اؼبناـ  ىمن رأ -ٓٔ
أو أِذنَُو ُب تلقُت ، أو بالورد أو بذكر من غَت أذكار الطريقة 

 إىلوال وبتاج ، عتمد عليو فإنو إذف صحيح يُ ، الورد ؼبن طلبو 
أف يلقن األذكار اليت أذنو فيها  وول، ـ أو غَته ذف فيو من مقدَّ إ

سواء كانت من األذكار العامة أو اػباصة . ، لغَته 
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قراءة آية الكرسي ُب الركعة األويل من  عل  واظب التيخ  -ٔٔ
 .أف توُب  إىلورة القدر ُب الركعة الثانية سو  ، صالة الصبح

، واغبمد  ، يذكر ُب السجدة األويل : سبحاف ا  وكاف  -ٕٔ
وال حوؿ وال قوة إال با ملء ما ، وا أكرب ، ال ا إوال إلو 
وُب رواية ، وزنة ما علم مرة واحدة ، وعدد ما علم ، علم 

. وُب السجدة الثانية صالة الفاتح مرة أو ثالث . ثالث مرات 
 أو اعبمع ُب كل سجود بُت الدعاء وصالة الفاتح . 
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 صالة الفاتح

 
 ا م حَمٍد ن  د  ي  اللهَم ص ل  على س  

 ا أ ْغل ق  م  ح  ل  ات  الف  

ات م  ل    ا س ب ق  م  والخ 
ر  الح    ق  ب الح ق  ن اص 

ر اط ك    لمْست ق يم  ا واله اد ي إ لى ص 
ار ه  الع ظ يمم  ى آل و  ح َق ق ْدر ه  و  ل  ع  و    ْقد 
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وتوجهت ،  ذلك أنّو ؼبا أمرنا ا تعاىل بالصالة عل  رسوؿ ا و 
إليو أرواح األقطاب والعارفُت ، فقالوا : يا ربنا نبيك أحسن إلينا سباـ 

، ، وكبن عبيدؾ ال مبلك أنفسنا فضاًل عن أعمالنا  اإلحساف وغايتو
َرَُيَؼََـَِؽََرََاَطََعََ] : يقوؿ لساف حالو و ، وقد وجبت علينا مكافأتو 

َرََ  { .ٙ٘:  األحزاب}[ چ  چ  ڇ  ڇ]:  وأنت تقوؿ . [ِّبِّ

ڭ  ڭ  ۇ  ]:  ا يكافئػلك مػد ال يبػوالعب، غاية ربَتنا فقد كمل 

فمن َعظَّم العبَد ، ضطرارنا إليك فقد كمل ا { .ٜٙ:  الصافات} [ۇ
فال ، فإمبا يكافئ عنو سيده ، ومن أىاف العبد فإمبا يدفع عنو سيده 

 وال مدافعة .، مكافئة لعبد 

ط عنا مكافأتو ، وتصلي أنت عليو سقِ ويُ ،  فأنت تعلم ما يناسبو 
صالة تستغرؽ صبيع ما عليو ، عن عجز عبوديتنا  اً ئبنا، حبضرة سيادتك 

 فأنت القادر عل  ذلك ألنو عبدؾ وـبلوقك .، لقدر والبهاء من ا 
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أظهر لنا ما صّل  عليو تعاىل بو ُب ؛ فلما علم منا الضعف واألدب 
ويّسرىا  - يعٍت أهنا اإلؽباـ اعبائز لألولياء -أزلو القدًن بصالة قديبة 
فما صل  أحد ُب عامل ، ، ووعتها عقولنا  علينا حىت نتلوىا بألسنتنا

 اح واألشباح دبثل صالة الفاتح .األرو 

ب رِ يُػْعَط لو من القبوؿ ما لو ضُ ؛ فمن تل  الصيغة بتروطها وآداهبا 
 العامل ُب مثلو ألف ألف مرة لكاف أكثر منو .

 في معناىا : قال سيدنا 
، وصف قائم بذاتو ؛ : الصالة ُب حّق ا عل  نبّيو ﴾  اللهم صل   ﴿

 :  فعندما تقوؿ، اللو عل  اغبد الذي يليق بعظمتو وج

 ، أف تنوب عٍّت فضاًل منك، توّسلت إليك بأظبائك  أي : ﴾ اللهم ﴿
درؾ من الصالة عل  من ال يُ ، فإنك قد كلفتٍت دبا ال طاقة يل بو 

 . ٍت ُب تالوة ىذه الصالةتَ بْ نػَ ، كما أَ  عقلي منته  كماالتو
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ـ دينو بدواـ دِ وأَ ، ـ خالفتو عل  سائر ذرات اػبلق دِ أَ  : أي﴾  صل   ﴿
 وال ربزنو بتعذيب أحد من أمتو .، درجتو  لِ عْ وأَ  ، الدنيا

يبد  ، اإلهباد واإلمداد يِ رَ : خليفة ا تعاىل ُب حبَْ  ﴾ على سيدنا ﴿
عليو  تَ نْ ن كُ ، فكل مَ  نيابة وخالفة عن ا تعاىل، الوجود بنور الوجود 

 إالاألكواف واألرواح ن ن ساد مِ فما ساد مَ ،  جعلتو سيداً  يا ا سيداً 
وإنسانيتو ،  نا، فروحو سبّد أرواح دبا ظهر فيو من سيادة الروح التريف

، ها ، و اغبمد عل  اعبنسية بيننا وبينو ُب اغبقائق كلّ  إنسانيتنا دسبّ 
،  شركتنا معو ُب أصل الفضلأ إال اً ولذلك ما أعطيت لو يا ا شيئ

حب  خب   ] : قلت فينا ؛ ؼبا صليت عليو -جّلت قدرتك  -فإنك 

  . {ٖٗ : حزاباأل}[ مب  ىب  يب

 ،فكيف ال نتيو عل  األكواف ! . فما أكـر مقاـ اإلنسانية عندؾ يا ريب 
{ . ٖٗ}األحزاب :  [حب  خب   مب  ىب] : وقد علتنا نتوة قولك
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 . {ٕٛٔ : التوبة} [ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ]وقولك : 
، ّمت األنبياء واؼبالئكة ٍب أف سيادتو ع . فقد أعليتنا وسودتنا وأكرمتنا

فصلِّ ، ، فسيادتو أصل لكل سيادة  نيابة عن سيادتو إالفما سادوا 
 يقظةً ، ُب ضباية روحو ، يدخالف بقدرتك روحي  اً عليو صالًة وسالم

 .. آمُت . ال مناماً 

ُب ، ُب اؼبواطن العظاـ ، : أي ربمده اػبالئق كلها  ﴾ محّمد ﴿
رافيل عليهما السالـ إال خدـ لوائو وإس فما جربيل، صبيع العوامل 

 عياؿ ُب حجره  ، وما ىم إال .  أما فزعو  حُت رأى
كاف   ذلك ألف رسوؿ ا ؛ بستمائة جناح  جربيل 

فلم وبدث ، بصورتو الروحية  وجربيل ، بصورتو اعبسمية 
عل  جربيل  ، أما إذا خرجت روحانية النيب  تناسب بينهما

  ًما ورد ُب اغبديث ، ودليل ذلك العصافَت من  لصار عصفورا
َبََِيََُسَِحََُةََؾََقَُـَََُتَرَُرََعََ] : قولو من  َََذَطَُاألَََ َِادالِّب يلَُزَِجَِوََ،
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 الذي الكساء ىواغبلس :  .( ٔ) [اهللَِةَِقََُشََخََنَُاِلَعَِـبََاَسَِؾَُاحلَِؿََ
 . القتب ربت البعَت ظهر ليي

، وأضبد  سماء، وؿبمود اظبو ُب ال عل  األرض  وؿبّمد ىو اظبو
 ، وأضبد باطن باطنو . ، وؿبّمد باطنو ، ؿبمود ظاىره اظبو ُب التوراة

فإهنا كانت مغلقة ، : أي من صور األكواف  ﴾ الفاتح لما أغلق ﴿
وخرجت من العدـ إىل ، ففتحت مغاليقها ، ُب حجاب البطوف 

 د معدوًما .جوال أو ، بفضل من لواله ما خلق ا موجوًدا ، الوجود 
ـَُواَلُهََعاَ]فقاؿ لو :  اغبديث حيث خاطب رب  العزّة آدـ  فيف َو

 ( . ٕ) [َخَؾُؼتُك

رواه الطرباين ُب األوسط بسند صحيح كذا رواه ابن أيب عاصم ُب السنة وابن أيب الدنيا  -ٔ
 .وابن عساكر ُب تارىبو عن جابر بن عبد ا 

ريعة واغباكم وصححو وأبو نعيم أخرجو الطرباين ُب األوسط والصغَت واآلجري ُب الت -ٕ
 . والبيهقي ُب الدالئل وابن عساكر عن عمر بن اػبطاب 
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 ک  ک  گ ]:  ما انفتحت عل  اػبلق مغاليق؛   ولواله

  . {ٚٓٔ :  األنبياء} [گ  گ

  . بعد أف كانت أغلقت عل  الترؾ ما انفتحت القلوب باإليباف؛   ولواله

 . فهو أوؿ من يفتحو، ألحد  ما انفتح باب اعبّنة؛   ولواله

فال ، فهو الذي ختمها ، من النبّوة والرسالة  : ﴾ والخاتم لما سبق ﴿
 . نيب بعده 

 : أي نصر ا با . ﴾ناصر الحّق بالحق ﴿ 

الذي يهدي  نو ىو أ أي : ﴾ والهادي إلى صراطك المستقيم﴿ 
 صبيع عباد ا تعاىل إىل دينو القوًن .

تعاىل أف اؼبصلي طلب من ا  أي : ﴾ اره العظيمحق قدره ومقد﴿ 
عل  قدر ما ،  أف يصّلي عل  رسولو ؛   الذي يعرؼ قدر نبّيو
 . يعرفو من قدر نبّيو 
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 : فضل صّلة الفاتح

 إال كّل أعمار الناس ذىبت مّجاناً : ) قاؿ سيدي أضبد التجاين 
، وال ى ، فإنها فازت بالربح دنيا وأخر  أصحاب الفاتح لما أغلق

ال مدخل ، ، وخاصية صّلة الفاتح أمر إلهيٌّ  سعيد يتصل بها إال
 ،في كل أمة مائة ألف قبيلة ، فلو قدرت مائة ألف أمة  . فيو للعقل

 ،وعاش كل رجل منهم مائة ألف سنة ، في كل قبيلة مائة ألف رجل 
من غير صّلة   يذكر كل واحد منهم مائة ألف صّلة على النبي

في  ، في ىذه السنين كلها، جمعت ثواب ىذه األمم كّلها و ، الفاتح 
 ( . ما لحقوا ثواب مّرة واحدة من صّلة الفاتح، ىذه األذكار كلها 

قد   يالصديق ير بكوقد كاف القطب الكبَت سيدي ؿبمد فتًحا ال
فيها ثواب  عل  النيب  كي يبنحو صالةً ،  توّجو إىل ا ستُت سنة 

مكتوبة ُب صحيفة من ، ك هبذه الصالة اؼبلَ فأتاه ، صبيع الصلوات 



 األوراد الالزمة للطريقة 

- ٔ٘ٚ - 
 

ولكّنو مل يطلع عل  باقي خصائصها اليت ُخّص هبا سيدي أضبد ، النور 
لإلماـ النظيفي  « الدرّة الخريدة »، واؼبذكورة ُب كتاب  التجاين 
 ؤذف لو بالًتبية هبا وتلقينها .وكذلك مل يُ ،  رضبو ا
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 جوهزة الكنال

 ة  يَ ان  بَ ة  الرَ م  حْ الرَ  ين  ى ع  ل  م ع  وسل   اللهَم ص ل  
 انيع  الم  وم  و  ه  ز  الف  ك  ْر م  ة  ب  ط  ائ  ق ق ة  الح  ح  ت  ة  الم  وت  اق  الي  و  
 ي ان  بَ ق  الرَ ب  الح  اح  ي ص  م  و نة  اآلد  ك  ت  ان  الم  و  كْ ور  األ  ن  و  

 ي ان  و  األ  ور  و  ح  ن الب  ٍض م  ر  ع  تـ  ل  م  ك  ة  ل  ئ  ال  اح  الم  ب  رْ ون  األ  م ز  ع  ب  ط  سْ األ   ق  رْ البـ  
 يان  ك  ة  الم  ن  ك  مْ أ  ط  ب  ائ  ون ك  الح  ك    و  ب   ت  ل  ع  الذي م  ونور ك  الّلم  

  ق  ائ  ق  وش  الح  ر  ا ع  ه  نْـ ى م  لَ ج  ت  ق  التي تـ  ين  الح  ى ع  ل  ع   مْ ل  س  و   اللهَم ص ل  
 م  و  قْـ ف  األ  ار  ع  ين  الم  ع  
 ْسق م  ام  األ  اط ك  التَ ر  ص  

 م  ظ  عْ ز  األ  نْ ق  الك  الح  ق  ب  ة  الح  ع  لْ ى ط  ل  ع   مْ ل  س  و   اللهَم ص ل  
 م  س  لْ ط  ور  الم  ة  الن  اط  ح  إ   يك  ل  إ   ك  نْ ت ك  م  اض  ف  إ  
 اه  يَ ا إ  ه  ا ب  ن  فْـ ر  ع  تـ   ةً ّل  ص   و  ى آل  ل  ع  و   يو  ل  ع   ّلى اهلل  ص  
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ىي من إمالء سيدنا ، الكماؿ  اعلم أف ىذه الصالة اؼبسّماه جبوىرة
عل  شيخنا القطب الربّاين موالنا أيب العّباس التجاين ،  رسوؿ ا 
  ، ًال مناماً  يقظة  . 

علم  اأم .مر بتبليغو من علمو ما أُ  فقط غبلَّ  وذلك أف رسوؿ ا 
، وال يطيقوهنا ، ليس ؽبا حدود يعرفها البتر ؛ فوأنواره  ا رسوؿ 

ََعاََحُطَؾُمَـََضِحُؽُتُمََؾؾِقاًلَ]:  رسوؿ ا ولقد قاؿ  ََتُعَؾُؿوَن ـَُو َ َواهللِ

ََؿثًِرا َ]وقاؿ :  .( ٔ) [َوـَبَؽُقُتُم فِّ ََواـص  َاــَِّداِ  َِِف ـ اُسََعا َاـ ََيُعَؾُم ـَُو

ِلَ ََحُنََيُستَِفُؿواََطَؾُقِهَ،َاأُلَو  َََلََُُيُِدواَإاِل  ـَوَُ.َاَلُستََفُؿواَ،َُثم  َََيُعَؾُؿوَنََعاَِِفَََو

ـ عن أوعبد الرزاؽ والبيهقي والنسائي واإلماـ أضبد مالك ُب اؼبوطأ رواه التيخاف و  -ٔ
والبيهقي وابن أيب شيبة اؼبؤمنُت السيدة عائتة رضي ا عنها . والًتمذي وابن ماجة 

ي والبيهقوابن أيب شيبة وأضبد والبخاري والًتمذي  .  يب ذرّ عن أواغباكم وصححو 
وابن أيب  . عن أنس وابن أيب شيبة وأضبد . والتيخاف وابن ماجة  عن أيب ىريرة 

 . شيبة عن أيب الدرداء  
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ََ،َاـت ُفِجرَِ ـَُقِه َإِ َاَلُسَتَبُؼوا .َ بُِح ََواـص  َاـَُعَتَؿِة َِِف ََعا ََيُعَؾُؿوَن ََوـَُو اَ، أَلََتُوُُهَ

ـَُوََحُبًوا  ( .ٔ) [َو

مل يبق إال  لعاـ للعاـ ، وبعد انتقالو غ اقد بلَّ ؛  ففي حياتو 
 للخاص . اػباص 

فإنو يعقد الصحبة الروحية مع أصحابو وأحبابو ، ؛  بعد انتقالو و 
فيطلعهم عل  بعض علومو وأسراره ، وال ربجَت عل  فضل ا 

 . ورسولو 
خواص ىذه ،  لسيدي أضبد التجاين ،  وقد ذكر رسوؿ ا 

 اماً .ال من يقظةً ، الصالة 

 

 . عن أيب ىريرة والبيهقي واإلماـ أضبد ُب اؼبسند والنسائي والتيخاف رواه مالك  -ٔ



 األوراد الالزمة للطريقة 

- ٔٙٔ - 
 

 : فمن خواّصها

 أّف اؼبرة الواحدة تعدؿ تسبيح العامل ثالث مرّات . -

واػبلفاء ،  ربضره روح النيب ، فأكثر ،  من قرأىا سبعاً  -
 ما داـ يذكرىا . ، األربعة

 أحّبو رسوؿ ا  ؛ ع مرّاتمن الزمها كل يـو أزيد من سب -
 حىت يكوف من األولياء . وال يبوت حتماً ، ؿبّبة خاصة 

ىذه ىديّة مٍّت إليك يا  : ٍب قاؿ ، مرّة ةمن قرأىا اثنيت عتر و  -
وصبيع ، ُب روضتو التريفة  فكأمبا زار النيب . رسوؿ ا 

 و .ػمن أوؿ الوجود إىل وقت، األنبياء واألولياء الصاغبُت 

، عل  فراش طاىر ، اـو عليها سبع مرّات قبل النـو ومن د -
 . يرى النيب ، ووضوء 

 ما فاتو من رْب بنّية جَ ، وقراءهتا بعد أي عبادة ثالث مرّات  -
 فإنّو هبرب ما فاتو من ذلك .، اػبتوع فيها 
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 : جوىرة الكمال انيمعبعض 

  ﴿اعلم أف ا  : ﴾ اللهم صل  وسلم على عين الرحمة الربانية
ا أراد أف يقسمو عبميع فوضع فيو كل م، من نوره  اىل أخذ نوراً تع

، ٍب صار يفيض  وأرزاؽ من أنوار وأسرار،  خلقو ، ُعلويو وسفليو
عل  خلقو ما أقرّه ُب ىذه اغبقيقة اّمدية من العلم والرضبة 

، فصار كل واحد من اػبلق يستقبل ىذه الرضبات عل   واألنوار
بذلك ىو  فرسوؿ ا  . تعداده الفطريقدر طاقتو الروحية واس

، للمياه اليت ذبتمع فيو  فذاتو الكريبة دبنػزلة اؼبقرِّ ، عُت الرضبة 
ولذلك قاؿ . وتفًتؽ من ذلك اؼبقّر إىل السواقي لالنتفاع هبا 

ََمََحَكاََؾاِسٌمََواهللَُُيُعطِي]:  رسوؿ ا   وقد أضيفت( . ٔ) [إِك 

 . ي ومسلم ُب صحيحيهما والطرباين والبيهقي عن معاوية هبذا اللفظ رواه البخار  -ٔ
لسنا دبعرض  اغبديث وىذا اغبديث لو ألفاظ كثَتة صحيحة موجودة ُب معظم كتب

 سردىا ىنا .
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وىي حضرة ، ألهنا منها نتأت اؼبوجودات ، الرضبة غبضرة الربوبية 
 وتربيتهم بصنوؼ نعمو .، نظر اغبق إىل خلقو 

 ﴿ ة بمركز الفهوم والمعانيطقة الحائوالياقوتة المتحق ﴾ : 
، وكل ما وضع ا ُب  ىو من التتبيو البليغ ُب الصفاء والترؼ

إذا ؛  ىذه اغبقيقة من الفهـو واؼبعارؼ واالستعدادات واألنوار
بل ىو ، ىو مركزىا وفبدىا  كاف رسوؿ ا ؛   ت صبيعاً عَ صبُِ 

 عينها ومنبعها .

 ﴿ أي أف رسوؿ ا  ﴾ : دميونور األكوان المتكونة اآل 
 تلك األكواف اليت تكونت وتتكوف شيئاً بعد شيء . ىو نور

 ﴿ ٱ  ]:  من األمر والنهي والتنفيذ : ﴾ صاحب الحق الرباني

  { .ٓٛ:  النساء} [پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
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 ﴿  البرق األسطع بمزون األرباح المالئة لكل متعرض من
؛ ؼبزف األمطار  ؽ مالزماً يعٍت ؼبا كاف الرب  : ﴾ البحور واألواني

ومزف األرباح ىي الرضبة الفائضة من ، فالربؽ ىو اغبقيقة امدية 
فاستقبلتها أرواحهم ،  حضرة اغبق عل  خلقو بواسطة نبّيو 

؛ فمنها حبور :  منو عل  قدر طاقاهتم وتوجههم واستعدادىم 
 ء .وىي قلوب األوليا؛ ومنها أواين . وىي قلوب أكابر العارفُت 

 ﴿ ونورك الّلمع الذي ملت بو كونك الحائط بأمكنة المكاني ﴾ : 
 : ىو اغبقيقة امدية اليت مألت أنوارىا الكوف كّلو . فالنور

 ﴿ أي أف رسوؿ ا  : ﴾ اللهم صل  وسّلم على عين الحق 
 ىو ميزاف العدؿ اإلؽبي الذي ىو عُت اغبق والعدؿ .

 ﴿ ما ظهر ُب ىذا  أف أي : ﴾ التي تتجلى منها عروش الحقائق 
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فإمبا ىي من خزائن تلك اغبقيقة  ؛ الكوف من معارؼ وحقائق
 وينبوعها .، امدية 

 ﴿ يعٍت أف كل  : ﴾ عين المعارف األقوم صراطك التام األسقم
إمبا ىي جارية ؾباري ؛ ىذه اغبقائق اؼبفاضة من الذات امديّة 

،  عن اعبادة اؼبستقيمة وال ىبرج،  ال يعوّج بوجو، العدؿ اإلؽبي 
وليست من َسِقم ،  ومعٌتً  اً نوىي من َسَقَم يْسِقم كعدؿ يعدؿ وز 

ألف َسِقَم يسَقم ال يأٌب منها أفعل ،  ومعٌتً  َيْسَقم كمرض وزناً 
عن طريق  إالفال مطمع ألحد ُب الوصوؿ إىل اعبّنة . تفضيل 

 . الذي ىو رسوؿ ا  ، مػالصراط اؼبستقي

 ﴿   وسلم على طلعة الحق بالحق الكنـز األعظماللهم صل ﴾ : 
، قد ذبّلت عليو الذات العلّية اؼبقّدسة ؛  أف رسوؿ ا  أي

: ذبّلت  ، أي ال شيء دونو، ت بذاهتا ذبلَّ ، وىي ذات ا تعاىل 
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والكنػز األعظم ىو الذي  . لو الذات بالذات حيث ال حجاب
ُب ، وضات والتجليات صبع كل األسرار واؼبعارؼ والفتوحات والفي

مع ،  فاستفاد من كنػزه اػبلق صبيعاً ، وأهب  مكانة ، أكمل صورة 
 غناه التاـ عنهم .

 ﴿ أنو جّل جاللو ؼبا ذبّل  بنفسو  أي : ﴾ إفاضتك منك إليك
، ، وسأؿ ذاتو بذاتو موارد األلطاؼ  لنفسو من ظباء األوصاؼ

فأوجد ،  فتلقت ذاتو من ذاتو ذلك السؤاؿ بالقبوؿ واإلسعاؼ
 .  اراً ػوأهن اً نفكانت عيو ، اغبقيقة اّمدية من حضرة علمو 

 ﴿ الذي ىو سّر األلوىية اؼبكتـو ﴾ : إحاطة النور المطلسم  ،
،  قسم استبد بعلمو سبحانو فال يطلع عليو أحد: وىو قسماف 

،  يو غَته من َخْلِقو من ذوي االختصاصلوقسم اختار أف يطلع ع



 األوراد الالزمة للطريقة 

- ٔٙٚ - 
 

،  اً قوذو  هبذا النوع األخَت صبيعو علماً   وقد أحاط رسوؿ ا
ٍب يفيض ما يتاء من ، وقد اجتمع ىذا السر ُب ذاتو التريفة 

 ىذا السر عل  أحبابو وأصفيائو .

 ﴿ أي ﴾ : صّلى اهلل عليو وعلى آلو صّلة تعّرفنا بها إياه  :
بالوصوؿ إىل ، عرفنا مراتب بطونو صل  ا عليو وآلو وسّلم 

 . اً أو سلوك اً بجذ حضرتو التريفة

 آمين .
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ]قاؿ تعاىل : 

  { .ٕ}اعبمعة :  [ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

ما  فقلَّ ، وف وال يكتبوف ال يقرأ، ُب أمة أمّية  بعث ا تعاىل رسولو 
  ! . كاتب بٍت فالف: فيقاؿ ، كاف ُب القبيلة كلها كاتب واحد 

چ  ]:  وُب أوؿ كلمة منو،  ولكن بنزوؿ الوحي عل  رسوؿ ا 

ربولت ىذه األّمة األمّية إىل أمة ذات   { .ٔ}العلق :  [چ  چ  ڇ  ڇ
؛ فلم تعد أمة  ةأمة تقود البترية كلها إىل العلم واؼبعرف، كتاب مقّدس 

 ، ىو اؼبعلم واإلماـ والقدوة لكل البتر ، وأصبح رسوؿ ا  أمّية
  : ، وتعليًما ، وتربيةً  ترقيةً 

  قاؿ  :[ََِحَََنَُعََِنَ إ  ،ََارََُجَاـت ََرََثَُؽَُيََ،َوَََاُلَادَََقَضَػَِيَََنَُحَََةَِاطََاـس ََاطَُِشَ
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 . : تكثر الكتابة يعٍت( . ٔ) [مَُؾََاـؼَََوََُشَػَُيََوََ

  [ٿ   ٹ  ٹ  ] : قية فهو قولو تعاىلأما الًت  

 [ٹ  ] : والًتبية قولو تعاىل  

 [ٹ  ڤ  ڤ  ] : والتعليم قولو تعاىل 

وىو يتلو عليهم آيات ا ،  ؾبرد جلوس اؼبسلمُت أماـ رسوؿ ا 
،   كيف ربولت مادتو  نظرا.  ىي ترقية ما بعدىا ترقية؛ تعاىل 

 باؼبفاىيم  وترق، وتنَت القلوب ، ح إىل طاقة زبًتؽ األروا  ، والنظر إليو

. ورواه البخاري ُب  هبذا اللفظ رواه أبو نعيم ُب أخبار أصبهاف عن عمرو بن تغلب  -ٔ
ََدَيَََعََ]بَََ: ، بلفظ األدب عن طارؽ بن شهاب  َتَََةَِاطََيَاـس  َاََلََقمَُؾَُِسَ: َوَََةَِاص  َوَ ُشَؽَُ،

ََةَِارَََجَاـتَِّ َتَُتَ َحَ، َوَََةَِارَََجََاـتََِّذَطَََافَََجَوَُزَََةَُحََُرَادَََعََعَِى ََامََِحَرَُاألَََ َُطَُؾََ، ـَُؼَؾِم[ َا ََوُؽُشو  ورواه  .،
 [مَُؾََاـؼَََُظفَرَيََوََ] النسائي ُب السنن الكربى وأبو نعيم ُب اؼبعرفة والطيالسي بلفظ :

ـَُؼَؾِم[ وبلفظ :  رواه أضبد . ]ُضُفوَرَا
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 اقبذابًا أقوى من  حىت تنجذب إليو، طاقة زبًتؽ كل ذرّة فيهم 
 ، وينطق فُيسمع . حىت يقوؿ فُيطاع، كل إرادة منهم 

َِعن]: ولو ق ، وأورد صاحب الربيقة امودية َ:ََََخٌُس َِطبَاَدٌة اــ ظَِر

َإَغَ ََواــ ظَُر ،َ َِطبَاَدٌة َادُصَحِف َِِف ََواــ ظَُر ،َ َِطبَاَدٌة َاأُلََبَوُيِن َإَغ اــ ظَُر

َِِفَ َ،ََواــ ظَُر َِطبَاَدٌة َإَغَاـَُؽُعبَِة َاَلطَاَياََحطًّاَ،ََواــ ظَُر ََُيُ ُّ  َِطبَاَدٌة ََزُعَزَم

َعاَِلَِِطبَاَدٌة[  .( ٔ) اـُ

ىذا اللفظ أورده صاحب الربيقة امودية كما أشار إليو الفاكهي ُب أخبار مكة ورواه  -ٔ
أبو داود ُب اؼبصاحف عن أـ اؼبؤمنُت السيدة عائتة رضي ا عنها . وروى البيهقي 

ََ،َةٌَادََبََطََِدَِاـََِاـوَََغَإََُِرَظََ]اــ َ، قاؿ :  بن مسعود  عبد افعي ُب أخبار قزوين عن والرا

ـََبًَُّحََقَكَِخََحَََغَإََُِرَظََاــ َ،َوَََةٌَادََبََطََِِفََحَِفَادُصََُرَظََاــ َ،َوَََةٌَادََبََطََِةَِبََعََُاـؽَََغَإََُِرَظََاــ َوََ َ  . [ةٌَادََبََطََِِفَاهللَِهَُا
ََغَإََُِرَظََ]اــ َ :: ورد ُب خرب أف قولو اغبكيم ن الًتمذي ونقل اؼبناوي ُب فيض القدير ع

ََةٌَادََبََطََِرَُِحَاـبََ ََةٌَادََبََطََِاَلََِاـعَََغَإََُِرَظََاــ َوََ، ََةٌَادََبََطََِةَِبََعََُاـؽَََغَإََُِرَظََاــ َوََ، َينَِوََبََاألَََهَُِجََوَََغَإََُِرَظََاــ َوََ،

،ََةٌَادََبََطََِِفََحَِفَادُصََُرَظََ]اــ َ ، قاؿ :  ابن عباسوأورد ابن بطة العكربي عن  [ةٌَادََبََطَِ

ََلَِهَُحَََنَُعََِلَُِجََاـر ََغَإََُِرَظََواــ َ َطَُُدَاـذيَيَََةَِـ َاـس   . [ةٌَادََبََطََِةَِطََُدَاـبََِنَِىَطََفََـَُيََوَََةَِـ َوَإغَاـس 



                                                                                                 الشريفة وراثات النبويةال 

- ٔٚٗ - 
 

َِطَباَدٌة[ كما ورد :  .( ٔ) ]اــ َظُرَإَِغََطِظ 

 تعاىل قاؿ، الذي وىو النور الساطع ،  فكيف بالنظر إىل رسوؿ ا 
 }اؼبائدة : [چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ] فيو :

ٿ   ٿ      ٿ  ]  : ، وقاؿ تعاىل : ىو رسوؿ ا  النور ىنا . {٘ٔ

 -وىو منَت  -والسراج ال ىبرج منو  { .ٙٗ}األحزاب :  [ٹ ٹ  ٹ
 .  إال النور والطاقة

عرفة عن عمراف رواه هبذا اللفظ اغباكم وصححو والطرباين ُب الكبَت وأبو نعيم ُب اؼب -ٔ
ورد . وأورده الكتاين ُب نظم اؼبتناثر من اغبديث اؼبتواتر وقاؿ عنو :  بن حصُت 

وتلػك عػدة : قاؿ السػيوطي ُب التعقبػات  ، من رواية أحد عتر صحابيا بعدة طرؽ
َِطبَاَدٌة[وبلفظ :  . التواتر ُب رأي صباعة َغََوُجِهََطِظ 

ُرَإِ  رواه اغباكم والطرباين ]اــ ظَ
. واػبطيػب البغػدادي ُب تارىبػو  وابن شاىُت وأبو نعيم عن عبد ا بػن مسػعود 

وعن أـ  وُب ذيل تاريخ بغداد وُب تاريخ دمتق عن أنس  عن معاذ بن جبل 
اؼبؤمنُت السيدة عائتة رضي ا عنها .
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  انظر إىل قولو  :[]ََحِخقَكََصَدَؾٌة ُؿَكَِفََوُجِه ( . ٔ) َتبَس 
حىت تكوف طاقة زبًتؽ ، من اؼبؤمن تنتقل من مادهتا  البسمة فهذه

 . فتؤثر فيو باإلهباب والقبوؿ واغبب ، روح ووجداف اؼبسلم

  وقولو  :]ََصَدَؾٌة َاـط قِّبَُة ـَُؽؾَِؿُة ،  فالكلمة مادة ( .ٕ) ]ا
  . ، أو اإلهباب ، إما بالسلب ولكن تأثَتىا لو طاقة عظيمة

  وقولو  :[َََص ََعُعُروٍف ، إمبا  ؽمب تصدَّ ( . ٖ) َدَؾٌة[ُؿل 
  . ؽ بطاقة عظيمة وإمداد كبَتتصدَّ 

. والطػػػرباين ُب األوسػػػط  رواه البيهقػػػي والبػػػزار وابػػػن حبػػػاف والبخػػػاري ُب األدب عػػػن أيب ذر  -ٔ
 .عن سامل 

رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما وأضبد والبيهقي وابن حباف ُب صحيحو وابن خزيبة  -ٕ
ن أيب عاصم ُب الزىد والطرباين ُب مكاـر األخالؽ والتربيزي ُب والتهاب القضاعي واب
 . اؼبتكاة عن أيب ىريرة 

رواه البخاري ُب صحيحو والًتمذي وأضبد وابن أيب شيبة والبيهقي واغباكم وصححو عن  -ٖ
 . . ومسلم وأبو داود وأضبد وابن أيب شيبة والبيهقي عن حذيفة  جابر بن عبد ا 
 . البيهقي والنسائي ُب السنن الكربى عن عبد ا بن مسعود وابن أيب شيبة و 
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  وقولو  :[ِف]َُبُضِ ََحَحِدُؿُمََصَدَؾٌة (ٔ ). 

، فكيف إذا نظرت  ؾبّرد النظر إليو ترقية؛  فالنظر إىل رسوؿ ا 
، وىي تنتقل من  فهذه ىي علـو الًتقية، ، وظبعتو يقرأ القرآف  إليو 

 فّية .روح إىل روح بطريقة خ

 فقد ورد عن،  فًتفع صاحبها رفعة ال يبلغها بكثرة صالة وال صياـ
ثٍِر  ـَ َثنَا ُموَشى ْبُن إِْبَراِهوَم ْبِن  وَى ْبِن َحبِوِب ْبِن َظَرِِب  َحدَّ َُيْ

َشِمْعُت َجابَِر ْبَن : َشِمْعُت َضْلَحَة ْبَن ِخَراٍش َيُقوُل : اْْلَْىَصاِريُّ َؿال 

َاــ اُرَ]: َيُقوُل  َشِمْعُت َرُشوَل اهللِ :  ُقوُل يَ   َظبِْد اهللِ ََُتَس  اَل

َ ََرآِِّن َُعُسؾًَِم ََرآِِّنَ، ََعُن ََرَحى ُو      َؾَقْد َرَأْيُت َجابَِر : َؿاَل َضْلَحُة  [حَ

وَى . َوَؿْد َرَأْيُت َضْلَحَة : وَؿاَل ُموَشى . ْبَن َظبِْداهللِ    َوَؿاَل يِلّ : َؿاَل َُيْ

ُب صحيحو وأضبد والبيهقي وأبو عوانة وابن حباف ُب صحيحو والبخاري ُب  رواه مسلم -ٔ
 .   األدب وابن أيب الدنيا عن أيب ذر 
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 ( .ٔ) َوَىْحُن َىْرُجو اهللَ، َوَؿْد َرَأْيُتنِي : ُموَشى 

 ىي وحدىا بطاقة لدخوؿ اعبنة . وكما ىو واضح فرؤية رسوؿ ا 

ي وقاؿ عنو حسن غريب . ورواه أبو نعيم األصبهاين ُب ىذا لفظ رواية اغبديث عند الًتمذ -ٔ
حدثنا ؿبمد بن أضبد بن ضبداف ، ثنا اغبسن بن سفياف ، ثنا عبد الرضبن بن :  قاؿاؼبعرفة 

إبراىيم ، دحيم ، ثنا موس  بن إبراىيم بن كثَت بن بتَت بن الفاكو ، قاؿ : ظبعت طلحة 
، يقوؿ : ظبعت رسوؿ ا  د ا بن خراش ابن عم جابر يقوؿ : ظبعت جابر بن عب

  : ـ اُرَُعُسؾًَِمََرآِِّنَ]يقوؿ َاـ ، فقاؿ : يا ابن أخي ، وقد رأى  [َحُوََرَحىََعُنََرآِِّنَ،َاَلََُتَس 
َظْن َظْلَقَمَة بن ِف افكبر . وروى الطرباين  ٍتوقد رأيتَ ،  جابراً  وقد رأيتُ ،  جابر رسوؿ ا 

.  [،ََوَعُنََرَحىََعُنََرآِِّنََثالًثاَُصوَبىَدَُِنََرآِِّنَ] : : َؿاَل َرُشوُل اهللِ  ، َؿاَل   ، َظْن َأبِوهِ  َوائِلٍ 

،َُصوَبىَدُنََرآِِّنَ]، بلفظ :  ـذا روى هذا اْلديث اْلاـم ِف مستدرـه ظن ظبد اهلل بن برس 

ورواه الطرباين ُب األوسط  . [ِّبََنَآعََآِّنَوََودنََرَحىََعُنََرَحىََعُنَرََ،ََرَحىََعُنََرآِِّنََوُصوَبىَدنَُ
، َرَحىََعُنََرآِِّنَََعنَُو، ُصوَبىَدُنََرآِِّنَ]:  قاؿ : قاؿ رسوؿ ا   عن أنس بن مالك

عن أيب ورواه عبد بن ضبيد والبخاري ُب التاريخ الكبَت  . ثّلثا [َرَحىََعُنََرآِِّنَََعنََُرَحىَََعنَُو
 ن بن جبَت بن نفَت ، عن أبيو ، عن جده نفَتعبد الرضبوأبو نعيم ُب اؼبعرفة ،   سعيد
  وسباـ ُب فوائده عن أيب أمامة ،  َّاـ عن أنس ، وسب  ، قاؿ : قاؿ رسوؿ ا  :
 [َ.آِّنودنََرَحىََعُنََرَحىََعُنَرََ،ََرَحىََعُنََرآِِّنََدنَُ، وُصوَبىَدُنََرآِِّنَ]
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يتػػػًتط فيهػػػا  مػػن اغبػػػديث أهنػػػا ليسػػت الزمػػػة ، ولكنهػػػا متعديػػة ، أي ال
نافػػذة لكػػل السلسػػلة الػػيت بينػػك  فقػػط ، بػػل إف أنػػوار رؤيتػػو  رؤيتػػو 
،  فػػػػإذا كنػػػػت أنػػػػت أو شػػػػيخك ، فبػػػػن يػػػػرى رسػػػػوؿ ا .  وبينػػػػو 
 ( ؛ فقد صحت ىذه البترى لك . ٔ) أو يقظةً  مناماً 

نبا ، أو عل  أقل تقدير ألف أحد إمبا قلنا : )مناما أو يقظة( ألهنما متساوياف ُب حقو  -ٔ
 سيؤدي حتما إىل اآلخر ، كما وردت بذلك األحاديث الصحيحة اليت نروي منها :

 : ـَاِمَ] بلفظ َاد ـُقََؼظَةَِ،ََعُنََرآِِّنَِِف َا اِِّنَِِف رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما وأبو  [َؽَسَرَ
رىبو وأضبد والبيهقي ُب الدالئل والطرباين ُب مسند التاميُت واػبطيب البغدادي ُب تاداود 

 . والطرباين ُب الكبَت عن مالك بن عبد ا اػبثعمي  . عن أيب ىريرة 
 : ـَاِمَ] بلفظ ـَُقَؼَظةَِ،ََعُنََرآِِّنَِِفَاد ََمََرآِِّنَِِفَا والطرباين ُب الكبَت رواه ابن ماجة  [َؽَؽَلك 

 .   عن أيب جحيفةوابن حباف ُب صحيحو والبخاري ُب التاريخ وسباـ ُب فوائده 
  . لطرباين ُب الكبَت واألوسط وابن عساكر ُب تارىبو عن عبد ا بن عمرو وا

 : بلفظ [َ َادـَاِم َِِف ََرآِِّن ََعُن ـَُقَؼَظةَِ، َا َِِف ََرآِِّن رواه ابن ماجة عن عبد ا بن  [َؽَؼُد
 والبزار عن أيب مالك األشجعي . . وأضبد والطيالسي عن أيب ىريرة  مسعود 
 . ساكر عن أيب بكرة وابن ع . عن أبيو 
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 ، مباشرة أو بالوسائط . إليو  وىذا إذا نظرت أنت

وال تصػػح ىػػذه البتػػرى لغػػَت اؼبسػػلمُت ، لقولػػو تعػػاىل ُب حػػق الكػػافرين : 
  .{ ٜٛٔ}األعراؼ :  [ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ]

؛ إهنا نظرة تفوؽ  نظرة رض  فكيف إذا نظر إليك رسوؿ ا 
. وأنت مأمور  يُت ُب غبظة واحدةوترفعك إىل أعل  عل، عملك كلو 

 إليك . ، إىل نظره ىو  برفع نبتك من نظرؾ أنت إليو 

  : ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ]قاؿ تعاىل

 { .ٗٓٔ}البقرة :  [ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۆ  ۈ

ىو أمر من ا تعاىل للمؤمنُت بطلب  [ۆ   ۆ] -
 ، ، والتملق بُت يديو ، والتقرب إليو النظرة من رسوؿ ا 

واغبب لو ، والفناء فيو ، وىو نتيجة لقولو تعاىل ُب حق 
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 ۋۅ ۋ ۈ  ۈ ٴۇ]:  رسولو 

ې  ې   ې   ې ۉ ۉ ۅ

 ({ .ٜ – ٛ}الفتح : ) [ى  ى   

، ألف السماع  ىو أمر للمؤمنُت بالسماع منو  [ۈ ۈ] -

 { .ٕ}اعبمعة :  [ٿ   ٹ  ٹ]ُب حد ذاتو ترقية :  منو 

ۋ] - ۋ  الكفر ىو السًت . : [ٴۇ
، وأنو  فروف ىنا ىم الذين سًتوا حقيقة ؿبمد والكا

ََرآِِّنَ]ُب اغبديث الصحيح :  اغبق ، كما قاؿ  َعُن

ََرَحىَ [َؽَؼُد . ومن مل يره اغبق ؛ فهو ُب عذاب ( ٔ) احلق 
 أعاذنا ا منو . اغبجاب األليم ،

ي ُب والاللكائي والتربيز  ئرواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما والبيهقي وابن اؼبقر  -ٔ
 .  . والبخاري ُب صحيحو عن أيب سعيد اػبدري  اؼبتكاة عن أيب قتادة 
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 : قاؿ زيد بن أرقم ، وضحك ُب وجهك ، إليك   وكيف إذا نظر
 ،مي اَلَ  َؿْد َخَفْقُت بَِرْأِد ِمن، ِِف َشَفٍر  َبوْنَا َأَىا َأِشُر َمَع َرُشوِل اهللِ ]

اَن ، ، َؾَعَرَك ُأُذِِّن  َوإَِذا َأَىا بَِرُشوِل اهللِ  ـَ َوَضِحَك ِِف َوْجِهي ، َؾََم 

ا الُ  ِِّن َأنَّ يِل هِبَ ْىوَا َيرُسُّ َقنِي ، َؾَقاَل : َما  .ْلَد ِِف افدُّ ُثمَّ إِنَّ َأَبا َبْكٍر َْلِ

ئًا  َؿاَل َفَك َرُشوُل اهللِ  إِٓ َأْن َظَرَك ُأُذِِّن ، ؟ َؾُقْلُت : َما َؿاَل يِل َصوْ

َقنِي ُظَمُر ، َؾُقْلُت َفُه ِمثَْل  .َؿاَل : َأْبِؼْ  .ِِف َوْجِهي  َوَضِحَك  ُثمَّ َْلِ

 ( .ٔ) [ُؿويِل ْلَِِب َبْكرٍ 

 : اعبمعة :  [ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ] قاؿ تعاىل{ٕ. }  

، فالتزكية معروفة عند أىل ا تعاىل  [ٹ] : أّما قولو تعاىل
والتحلي ، باطًنا ظاىرًا و ، حيث التخلي عن صبيع األخالؽ اؼبذمومة 

  . جبميع األخالؽ امودة ظاىًرا وباطًنا
رواه الًتمذي وصححو واغباكم وصححو والطرباين والبيهقي ُب الدالئل وابن أيب شيبة  -ٔ

 وابن عساكر ُب تارىبو .
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ىو علـو : فالكتاب  [ٹ  ڤ  ڤ  ] : أما قولو تعاىل
  ىي علـو السنة الترعية اؼبطهرة .: واغبكمة ، القرآف 

 ، حيث قاؿ :  فكانوا ىم ورثتو،  جاء العلماء بعد رسوؿ ا 
َاأُلَُكبِقَا َِ ََوَرَثُة َاـُُعَؾََمَ  ُثواَ،ََ]إِن  َُُيَورِّ َََل ُكبِقَاَ 

َاأُلَ اََوإِن  ُرَُهً
،َِديـَاًراََواَلَدِ

ـُِعُؾَمَََوإِك َم ُثواَا ََواؽٍِر[،ََور   ( .ٔ) َؽَؿُنََحَخَذُهََحَخَذَبَِحظ 

،  ، ومنهم من ورث منو التزكية نهم من ورث منو الًتقية للخلقفم
 .التعليم  منو ومنهم من ورث 

فإف  . صبيًعا ُب شيخ واحد، ، والتعليم  ، والتزكية وقلما ذبتمع الًتقية
 ، ووريثو، ُب أمتو  فهو خليفة رسوؿ ا ؛ اجتمعت ُب شيخ واحد 

 ور رح  األكواف .حولو تد، وىو قطب الزماف ،  وؿبل نظره 

رواه الًتمذي وأبو داود والدارمي وابن حباف ُب صحيحو والطرباين والتهاب القضاعي  -ٔ
 . والبيهقي وابن األعرايب وابن عساكر ُب تارىبو عن أيب الدرداء 
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  : شيخ التعليم -ٔ
، وعلـو  ، واللغة ، والقراءات ، والتفسَت واغبديث، م الناس الفقو يعلِّ 

، وىو ُب ذلك ال  ، وغَتىا ، وكيمياء ، وفيزياء ابالكوف من حس
 ىبرج عن الترع قيد أمبلة .

: اعلم رضبك ا تعاىل أف كل شيء لو ظاىر وباطن  توضيح الشرع
إذ  { .ٖ}اغبديد :  [ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ]:  لقولو تعاىل

  حىت الترع لو ظاىر وباطن .، ف األكواف مستندة ُب حقيقتها إىل اؼبكوِّ 

، صبيل يراه كل  ئًما ظاىر األشياء سهل كالنػََّفس يتنفسو اإلنسافدا
، وكذا ظاىر الترع البد  األشجارو ،  السماءو ،  البحركالناس صبياًل  

 . كما يعلمو العامِل ويعمل بو،  يعلمو األمي ويعمل بو ، أف يكوف سهاًل 
 صبالو باطن غَت، ولكنو معّقد شديد التعقيد ، أما الباطن فهو أصبل 

َّٓ ال ىبوض حبره ، ظاىر   األكابر . إ
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  . حكمو نافذ ُب عامل اغبقيقة والشرع

فما يتخيلو اإلنساف أو يراه  ، فال حكم للترع عليو؛ أما عامل اػبياؿ 
فًتى الناس يروف ُب نومهم ما يعده ، فال حكم للترع عليو ؛ ُب النـو 

ٍب يقاؿ لو ىذا  ، أنو هبامع أمو مثالً الرجل ؛ فَتى  الترع من الكبائر
 . وغَتىا كثَت، معناه أنك ستطأ البلد اغبراـ وربج 

، بل وباسبو عل  ما  وال وباسبو الترع عليو، ويتخيل اإلنساف ما يريد 
 أو يتلفظ بو .، يفعلو ُب اغبقيقة 

فإذا ذىب العقل دبسكر أو نـو ، والترع وبكم ما داـ العقل حاكًما 
، ولكنو إذا ذىب دبسكر حراـ  . فال حكم للترع إذف؛ أو غَته 

، وإذا ذىب دبسكر وبسبو شيًئا آخر ، حاسبو الترع عن كل ما يفعل 
 . فال حساب عليو

 ، وعامل  أما العوامل األخرى كعامل اؼبعٌت ، والترع وبكم عامل التهادة
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 ، وغَتىا فال حكم للترع عليو .  اإلطالؽ

ظاىر الترع أشد متمسك ب، بعد ذلك نقوؿ أف شيخ التعليم ىو قدوة 
ومع  - ، ولكنو ليس لو من باطن الترع نصيب التمسك ُب غالب أحوالو

َّٓ  -أنو قدوة  ، ولكنو يندـ  أنو قد يقع ُب بعض الذنوب كسائر البتر إ
فإف وقع ُب ، وال ُب األخذ عنو ، وال يقدح ذلك ُب عدالتو ، ويتوب 

چ    ڃ  چ  چ] : ، قاؿ تعاىل تاب وأناب؛ صغَتة أو كبَتة 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  

ومع ذلك مدحهم ، فهم يعملوف بعض السيئات  { .ٕٕ}الرعد :    [ڎ
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱ  ]: ُب حقهم تعاىل وقاؿ ، القرآف 

   [ہ  ھ  ھ  ھ         ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

فذلك ال ؛ نوب وف أحيانًا ببعض الذفكوهنم يلم   . {(ٕٖ – ٖٔ}النجم : )
 ىبرجهم عن دائرة اإلحساف .
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 :  شيخ التزكية )التربية( -ٕ
وال يتعداه إىل ، شيخ راسخ ُب علـو التريعة وبكم بظاىر الترع دائًما 

  . ، طاىر األخالؽ والصفات باطنو

ولكن سيئاتو ىي عند غالبا ، ،  ال يقع ُب صغَتة وال كبَتة، ؿبفوظ 
 . أىل الترع حسنات 

 . أعدىا من سيئاتو؛ عن ذكر ا تعاىل غبظة فلو غفل 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ]:  وىذا التيخ ىو الويل اؼبرشد ُب قولو تعاىل

   { .ٚٔ}الكهف :  [ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ
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  : شيخ الترقية -ٖ
حىت صار كاؼبرآة ، فهو رجل اجتباه ا تعاىل لقربو . متكلة اؼبتاكل 

، يظهر تارة بظاىر الترع  رع كما يرى ظاىرهيرى باطن الت، البيضاء 
، وتارة بباطن الترع فينكر عليو أىل الظاىر من شيوخ  فيجّلو اػبلق
َّٓ ، ليس لو نظر  الًتبية والتعليم  إىل ا تعاىل . إ

، نظرة منو  ، واإلنكار عليو ىلكة ، واتباعو ىدى النظر إليو عبادة
اػبلق بظاىر الترع كانوا منو  إذا عامل، إليك ترفعك إىل أعل  عليُت 

،  ، وبّدعوه ، وإذا عاملهم بباطنو ارتابوا فيو ُب جّنة وفهموا عنو
وال أدلة ، ألف باطن الترع ليست لو قوانُت تضبطو  . وكّفروه،  وفّسقوه

، فهو يهدي دبا  وخفاء ُب خفاء، إمبا ىو ذوؽ ُب ذوؽ  ، هتدي إليو
ں   ڻ      ڱ  ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ] : قاؿ تعاىل، بو يضل 

، وينعم دبا بو  يوصل دبا بو يقطع { .ٕٙ:  البقرة} [ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
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ربدؽ بو  ، بعيد القاع، ، حبر مًتامي األطراؼ  أضداد ُب أضداد،  يعذب
َّٓ وال ينجو منو  ، األخطار   . أىل التسليم واالنقياد إ

وغاب  ، المعاً  وجدتو سهاًل صبياًل مستوياً ؛ إذا نظرت إىل ظاىر البحر 
؛ فإذا كنت فبن ال هبيد السباحة  . عنك ما ُب باطنو من أىواؿ

  . فيكفيك من البحر النظر إليو والتمتع برؤيتو وصبالو

،  ىو خطر عظيم -عل  غَت أدب معهم  -فمصاحبة شيوخ الًتقية 
 اجلس على البساط وإياك واالنبساط .:  قالوا ، وقديباً  وىوؿ جسيم

 :ترى فيها نفسك ، لصافية وشيخ الًتقية كاؼبرآة ا

  فهي صورة عملك، فإف َصِحْبَتو فوجدتو كثَت اؼبعاصي ُب نظرؾ ، 
  . لًتى نفسك،  انطبعت فيو

  فاعلم أنك عل  خَت  ، وإف َصِحْبَتو فوجدتو كثَت الرّب والطاعة
 . كبَت



 الشريفة وراثات النبويةال 

- ٜٔٛ - 
 

؛ إنك إف دخلت عليو بعقلك ، وشيخ الًتقية ال تدخل عليو بعقلك 
 روحك وقلبك .ولكن ب . بت وخسرتخِ 

 ، ، وال عل  الوالدين ، وال عل  رسوؿ ا  فال تدخل عل  ا تعاىل
 . ، ولكن تدخل عليهم بروحك وحبك ية بعقلك أبًداقوال عل  شيخ الًت 

،  ، وال شيخ الًتقية كذلك وراثة نبوية بعقلك فال تزف رسوؿ ا 
،  وفاعًتض علي، عل  اػَبِضر بعقلو  انظر كيف دخل موس  
 . وانقطعت بينهما الصحبة
، ، ٍب رأيت منو ما ال يوافق الترع عندؾ  إف صحبت شيخ ترقية

وسألتو أف يبُت وجو ، ؛ فإف مل تصرب  فاصرب حىت يبُت ىو لك ذلك
، ومن استعجل شيًئا قبل أوانو  فقد استعجلت، ذلك من الترع 

 ويًتكك وسوء ظنك .، ، فلن يبُت لك شيًئا  عوقب حبرمانو

ڎ  ]  : كما ُب قولو تعاىل،  ويتًتط عليك إهناء ُصحبتو ، يبينو لك  أو

   { .ٛٚ}الكهف :  [ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک    ڎ  ڈ    ڈ
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  ثبت معك ما ، ، ٍب فارقتو  شيوخ التعليمإذا َصِحبت شيًخا من
وكثرت ، فاتسعت دائرتك ، ت عليك بركة ذلك وحلَّ ، تعلمتو منو 
والًتحم عليو إذا ، الدعاء لتيخك ُب كل يـو  بترط ، تالميذؾ
  . والثناء عليو كلما ذكر أمامك، وحسن الظن فيو ، انتقل 

استفدت ، فإف فارقتو معتقًدا ؛  شيخ التزكيةأما ما تعلمتو من 
، وإف فارقتو منتقًدا  . وكثر اؼبستفيد منك، وعظم مددؾ  ،وأفدت 

،  فتعود كما بدأت، لك إما أف يسلبك روح تزكيتو  ، فهو باػبيار
 عس  ا أف يهديك يوًما ما .، وإما أف يعذرؾ ويعاملك بلطفو 

، فلن تفارقو أبًدا ، فإف دخلت عليو بروحك ؛  شيخ الترقيةأما 
ونورىا  ،ألف مدد األرواح باٍؽ ، حىت لو انتقل إىل الدار اآلخرة 

تب ويًت ، فسرعاف ما تفارقو ، أما إف دخلت عليو بعقلك  . دائم
عل  ذلك أف تسلبك مرتبتو صبيع الًتقيات اليت استفدهتا منو ُب 
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،  ، ويبرض قلبك وَيْسَوّد وجهك، وتعود إىل أسوأ حاؿ ، اغباؿ 
 أعاذنا ا من ذلك .، اؼبغتابُت لو ، وتعود من أشد اؼبنكرين عليو 

 يعبد ا بالترع ،  وشيخ التربيةيعبد الترع ،  شيخ التعليم

 يعبد ا با . وشيخ الترقية

 ؿ النفس األمارة إىل نفس لوَّامة .وبوِّ  شيخ التعليم 

 ؽبا من لوَّامة إىل راضية .وبوِّ  وشيخ التربية

 يبيتها بالكلية . وشيخ الترقية

 كثَتوف جدا ، ومعروفوف .  شيوخ التعليم 

كثَتوف ، ولكنهم أقل بكثَت من شيوخ التعليم ،   وشيوخ التربية

 فوف .ولكنهم أيضا معرو 
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فقد يكوف واحدًا ، ومعرفتو متكلة اؼبتاكل ،  شيخ الترقيةأما 

فمجرد معرفتو فتح كبَت ، وىو ال يكاد يُعرؼ إال بأمر غيبػي ، 

وشيخ فإف دؿَّ ىو عل  نفسو فهو كـر منو عظيم وفضل جسيم . 
كثَت التخفي عن اػبلق ، إما بظاىره البسيط ، أو   الترقية

رؼ ، وإما دبخالفة بعض فروع الفقو ؛  باالشتغاؿ بالدينء من اغب

كأف تراه يتوضأ وضوءًا غَت مرتب ، حىت يوىم اػبلق بأنو ليس 

 بعامل ، فيعرضوا عنو ، فال يعرفو منهم إال أىل ا تعاىل .    
 . وال تَػَعم ل ؽبا ُب إيذاء أحد، ال ضرر منها ، ذات التيخ ذات لطيفة 

ُت غَتٍة شديدة عل  التيخ من ، وىي َذا فهي شيء آخر؛ أما مرتبتو 
دعا ، أو أساء معو األدب ، شيخ الًتقية بالعداوة  رَ اىَ ن ظَ فمَ ، أعدائو 

فإهنا تغار ؛ أما مرتبة التيخ  . وعاملو بلطف، لو التيخ بكل خَت 
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وتورده موارد ، وتذيقو العطب ، هلك ىذا اؼبعًتض فتُ ، عل  صاحبها 
،  فتكثر الدنيا ُب يده، الظاىر ، أو تنعم عليو ُب  اؽبالؾ ُب الظاىر

،  ولكنها تصيبو ُب قلبو بالنفاؽ ، وتزيد عبادتو من صالة وصياـ وحج
 .  ، وىذا أخفاىا واغبقد عل  أىل اإلسالـ

، ورزقنا وإياكم كماؿ االعتقاد ُب أىل ا  أعاذنا ا تعاىل من االنتقاد
 . آمُت. تعاىل 

 جناب شيخ اجتمعت فيو الًتقية فإف وفقك ا تعاىل ُب االكبياش إىل
فال ربزف عل  ما ، ا تعاىل نعمتو عليك  فقد أًبَّ ، والتزكية والتعليم 

فهذا التيخ ىو إماـ  . أو دنيا أو دين، فاتك بعدىا من علم أو عمل 
 . وقطب زمانو، وغوث عصره  ، وقتو

 . ؛ ترقية فاالنتساب إىل أىل الًتقية

 .أبدا ال شقاء بعدىا ، ؛ سعادة  واالكبياش إىل أىل السعادة
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ىذه الضمانات ما ىي إال وراثة ؿبمديّة ، فقد أعط  رسوؿ ا 
 : قاؿ : قاؿ رسوؿ ا  صكوًكا لدخوؿ اعبّنة ، فعن ابن عباس 

َعََ] َـأِلُكبَِقاِ  ََطَؾُقَفاُتوَضُ  ََُيُؾُِسوَن ٍَ ََذَه َِعُن َالََـَابُِر ي َِعـَُزِ ََوَيُبَؼى ،

تِيَالََحُؾُعُدََطَؾقُهَِ]َ: َأْو َؿاَل َ[َحُجؾُِسََطَؾقُهَِ َُعـَُتِصبًاَبُِلع  ََيَدُيََرِّبِّ ،ََ،ََؾائٌِمََبُعَ

تِيََبُعِديَـ ةََِؽَةََحُنَُيُبَعَثَِِّبَإَِغَاَِلَََمَا ََُؾوُلَ،ََؽلَََ،ََوَتُبَؼىَُحع  تِيََ:ََياََربِّ ،َُحع 

تِي ََتَعاَغََُحع  ُدََ،ََؽَقُؼوُلَاهللُ تَِكََ:ََياَُُمَؿ  :ََياََ؟ََؽَلُؾوُلََ،ََعاَُتِريُدََحُنََحُصـََ َبُِلع 

َ َِحَساَُبَمَََُربِّ َاُطِدُل َؽِقَُحاَسُبونَََ، َُِبُِم ََؽُقُدَطا َاَِلََ، ََيُدُخُل ََعُن ََؽِؿـُُفُم ـ َةَ،

ِةَاهللَِ ،ََؽََمََحَزاُلََحُشَػُ ََحت ىَُحُطَطىََـ َةَبَِشَػاَطتِي،ََوِعـُُفُمََعُنََيُدُخُلَاَِلََبَِرُْحَ

ـََقُؼوُلََِصَؽاٌكَبِِرَجاٍلََؾُدَُبِعَثَُِبُِمَإَِغَاــ ارَِ ََعاـًِؽاََخاِزَنَاــ اِرَ :ََ،ََحت ىَإِن 

ُدَََيا تَِكََُُمَؿ  ََربَِّكَِعُنَُحع  َِ  .( ٔ) ![َِعُنَكُِؼَؿةٍَ،ََعاََتَرُؿَتَـَِغَض
رواه اغباكم وصححو والطرباين وابن بتراف وابن خزيبة وابن أيب الدنيا وابن عساكر . -ٔ
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َ-َوَحُططَاِِّنََكُعَؾُقِهََ-]َياََحَباَُهَرُيَرَةَ:  أليب ىريرة  وقاؿ رسوؿ ا 

َ:ََؾاَلَ ََهاَتُعِ َبِـَُعَظ  َُ ـَِؼقَتَِعُنََوَراِ ََهَذَ،َاُذَه اَاحلائ ََُِِّيُشَفُدََحُنَاَلََؽَؿُنَ

َاهللَُ ـََهَإاِل  اََؾُؾُبُهَ،َإِ ُهَبِاِلـ ِة[،َُعُسَتُقِؼـًاَُِبَ ُ  ( .ٔ) َؽبَػِّ

، لسيدي أضبد  الضمانات اليت ضمنها رسوؿ ا نورد ىنا و 
 .، ومن سلك طريقو القوًن  التجاين 

باس حّلة وال تغرّنا ، وىي متروطة بعدـ ل، ىذه الضمانات تسرّنا و 
،  أبو بكر سيدنا األماف من مكر ا تعاىل ، فهذا الصديق األكرب 

ومع ذلك يقوؿ : والذي نفسي بيده لو ، باعبّنة  يبّتره رسوؿ ا 
 ما أمنت مكر ا .، واألخرى خارجها ، أف إحدى قدماي ُب اعبّنة 





قاد والتربيزي ُب رواه مسلم ُب صحيحو وابن حباف ُب صحيحو والبيهقي ُب االعت -ٔ
 .  متكاة اؼبصابيح عن أيب ىريرة 
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 ضمن ؽبم أف يبوتوا عل  اإليباف واإلسالـ . : أف جّده األولى 

 ال يروف ُب القبور إال ما يروقهم .:  الثانية

أف يؤمنهم ا تعاىل من صبيع أنواع عذابو وزبويفو وصبيع :  الثالثة
 ّنة .الترور ، من اؼبوت إىل اؼبستقّر ُب اعب

 : أهنم ال يذوقوف حرارة اؼبوت أصاًل ، فهم ينتقلوف بغَت موت . الرابعة

 : أف ؽبم برزخاً وحدىم . الخامسة

: أف ؽبم ُب اتر موضعًا ُب ظّل العرش ، يكونوف فيو  السادسة
 وحدىم .

أهنم ال وبضروف أىواؿ اؼبوقف ، وال يروف صواعقو وزالزلو ،  : ةبعاسال
ُب الزمرة  اب اعبّنة ، حىت يدخلوف مع اؼبصطف  مع اآلمنُت عند ب

ُب أعل  عليُت ،  األوىل من أصحابو ، ويكوف مستقّرىم ُب جواره 
 . ؾباورين أصحابو 
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 أف يغفر ا تعاىل ؽبم صبيع ذنوهبم ما تقدـ منها وما تأخر .:  ةثامنال

لو أف يؤدي ا عنهم صبيع تبعاهتم ومظاؼبهم من خزائن فض:  ةعاستلا
 ال من حسناهتم . -عّز وجّل  -

أف ال وباسبهم ا تعاىل وال يناقتهم ، وال يسأؽبم عن :  ةشر اعلا
  القليل والكثَت يـو القيامة .

أف يدخلهم ا اعبّنة بغَت حساب وال عقاب ، ُب :  الحادية عشر
 أوؿ الزمرة األوىل .

عُت ، عل    ةأف هبيزىم ا عل  الصراط أسرع من طرف:  الثانية عشر
 كواىل اؼبالئكة .

 يـو القيامة . أف يسقيهم ا تعاىل من حوضو :  الثالثة عشر

ُب عليُت من ، أف هبعلهم ا تعاىل مستقرّين ُب اعبّنة :  ة عشربعار ال
 جّنة الفردوس وجنة عدف .
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رضي ا  -وبب كل من كاف ؿببًّا لو  أف النيب :  ة عشرمساخال
 ؿببة خاصة . -ا بو عنو وأرضاه ، وعنّ 

، ىم تالميذ  : أف أصحاب سيدي أضبد التجاين  سة عشرداسال
 . للنيب 

 . ظباىم أصحابًا لو  : أف النيب  ة عشربعالسا

 . : أف كل ما يؤذيهم ؛ فإنو يؤذي النيب  ة عشرمناثال

أف ؿببو رضي ا عنو وأرضاه ، وعّنا بو ، ال يبوت :  ة عشرسعاتال
 ليّػا .حىت يكوف و 

 : أف اإلماـ اؼبهدي اؼبنتظر أخ ؽبم ُب الطريقة . العشرون

أف أىل طريقتو كلهم أعل  مرتبة من أكابر :  الحادية والعشرون
 األقطاب .

 : أف آحادىم آمنوف من السلب . ة والعشروننيالثا
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، وأزواجو وذريتو ،  أف أبوي آخذ ورده :  ونعشر الالثالثة و 
ب وال عقاب ، مع أف أحدًا منهم مل يكن لو يدخلوف اعبّنة بغَت حسا

تعلق بو بوجو من وجوه التعلقات ، وإمبا نالوا ىذا الفضل العظيم واػبَت 
ىو من و  اعبسيم بسبب ىذا اآلخذ اؼبتمسك بأذكاره ، اللَِّهج هبا .

َيُدُخُلَاَِلـ َةَبَِشَػاَطِةَ]:   َؿاَل َرُشوُل اهللِ ِؾقد  .باب قبوؿ التفاعات 

تِيََحُؿَثُرَِعُنََبـِيََُتِقمٍَََرُجلٍَ : َؿاَل  ؟ . ِشَواكَ   َِيا َرُشوَل اهللِ : ِؿوَل َ[ِعُنَُحع 

ـَقَُشَػُ َـُِؾِػئَامَِ] وقاؿ : . (ٔ)َ[ِسَوايََ] تِيَ ُجَلَِعُنَُحع  َاـر  َ-أي اْلَمظة  -َإِن 

ـ اِسََؽقَُدُخُؾوَنَ ـَقَُشَػُ َـِؾََُ،َـ ةََاَِلَِعُنَاـ ُجَلَ َاـر  ُجَلَـَقَُشَػُ َ،ََؼبِقَؾِةََوإِن  َاـر  َوإِن 

ُجَلَـَقَُشَػُ َـِؾث اَلَثِةَ،َـُِؾُعُصبَِةَ َاـر  َ،ََوإِن  ُجَؾُعِ ُجلَِ،ََوـِؾر   .( ٕ) [َوـِؾر 
واغباكم وصححو أيب عاصم رواه الًتمذي وصححو وابن ماجة وأضبد والبيهقي وابن  -ٔ

و نعيم وابن بتراف وابن خزيبة وابن أيب وأبو يعل  وابن حباف وأبوالطيالسي والدارمي 
ُب الكبَت وأبو نعيم ُب اغبلية واػبطيب  والطرباين .  ابن أيب اعبدعاءعن شيبة 

 .عن واثلة بن األسقع  البغدادي
    . عن أيب سعيد اػبدري وابن خزيبة أضبد الًتمذي وحسنو و رواه  -ٕ
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صيغة من صيغ  : أف ُب األذكار الالزمة للطريقة والعشرون بعةار ال
االسم األعظم ، وىذه الصيغة ليست بصيغة االسم األعظم الكبَت 

لو ؛ ، ومن أخذ ىذه الصيغة بسند متصل  اليت ىي خاصة بو 
 نصف ثواب الكبَت . 

: أف ُب أذكار ىذه الطريقة االسم األعظم الذي  ة والعشرونمساخال
 . ىو خاص بو 

ابو فردًا فردًا ؛ حظًّا أف لكل واحد من أصح: ة والعشرون دساسال
الذي ىو دائرة اإلحاطة ، ولو مل ، ثواب االسم األعظم الكبَت من 

 يعرؼ االسم ، فضاًل عن ذكره .

أهنم ينالوف من ثواب األذكار العالية من االسم :  ابعة والعشرونسال
 األعظم الكبَت وما دونو ؛ ما ال ينالو أكابر العارفُت واألقطاب .

أف ا تعاىل يعطيهم من عمل كل عامل تقبل ا :  نالثامنة والعشرو 
 تعاىل منو ، أكثر من مائة ألف ضعف فبا يعطي صاحب ذلك العمل .
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أف الذاكر منهم يذكر معو سبعوف ألف ملك ، :  التاسعة والعشرون
 يُكتب لو ثواب ذكرىم . 

ُب روضتو  أف أكثرىم وبصل لو ُب كل يـو فضل زيارتو :  الثّلثون
الوجود من أوؿ ، ريفة ، وزيارة صبيع أولياء ا تعاىل والصاغبُت التػ

    عترة مرة ، ٍب تقوؿ : اعبوىرة اثنتا وذلك عند قراءة  إىل وقتو .
  .ىذه ىدية مني إليك يا رسول اهلل 

واػبلفاء األربعة وبضروف مع أىل  أف النيب  : الحادية والثّلثون
اءة جوىرة الكماؿ ، ُب الوظيفة وذلك عند قر  ىذه الطريقة كل يـو .

إىل ويكوف حضورىم من اؼبرة السابعة ، ويظلوف معو  أو ُب غَتىا .
 أف ينتهي .

أف من آحادىم َمْن إذا رآه شخص يـو اإلثنُت أو :  الثانية والثّلثون
يـو اعبمعة ؛ فإف الرائي يدخل اعبّنة بغَت حساب وال عقاب ، وراثة 

 قرأ الذكر اؼبعروؼ بسر اليومُت .وذلك حُت ي أضبدية ذبانية .
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أف كل من مل وبًتمهم ، وكاف يؤذيهم ؛ طرده ا :  ونثّلثوالة ثالثال
 تعاىل عن قربو ، وسلبو ما منحو .

 أف ؽبم من ا تعاىل لطفاً خاصًّا هبم .:  ونثّلثة والبعار ال

أف ؽبم عالمة يتميزوف هبا عن غَتىم ، وىي أف  :  والثّلثون مسةاخال
. وعل  قلبو  ﴾ محّمد  : ﴿واحد منهم : مكتوب بُت عينيو كل 

﴾ . وعل  رأسو تاج من نور  محمد بن عبد اهلل : ﴿فبا يلي ظهره 
 . ﴿الطريقة التجانية منشؤىا الحقيقة المحمديّة ﴾مكتوب فيو : 

 

 ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء

 احلمد هلل رب العاملنيو
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

وإىل خَت ، ولكّن ا تعاىل قد نص عل  أنو ، كل اؼبسلمُت عل  خَت 
ُب الدين والعلم ؛ رفع الناس بعضهم فوؽ بعض درجات  -تعاىل  -

 والدنيا :

  فهي درجة ،، واجتناب ارمات ، فمن استغٌت بفعل الفرائض فقط 
 درجة .وىي أصل كّل 

  ومن زاد عل  ذلك فعل النوافل ، وتورّع عن بعض اؼبباح ختية أف
يقع ُب اغبراـ ، فهو أعل  وأعل  .

  ومن رأى أف كل ما يفعلو من فرض ونفل إمبا يفعلو بإذف عاـ
وبنية غَت خالصة ؛ فإنو يبحث عن أستاذ يصحح لو نّيتو ويبنحو 

وبقق لو نسبو اإلذف اػباص ، ويريب روحو ، ويذلل لو نفسو ، و 
الديٍت الروحي ، ويعرج بروحو إىل كمالو ، ويرتقي بغايتو : 
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فبعد أف كاف يعمل للحسنات واعبنات ، يرتقي فيعمل خالًصا  . -

وبعد أف كاف يعمل ويرى نفسو ُب األعماؿ وأنو ىو الفاعل ، يرى  -
أف ا تعاىل ىو الفاعل عل  اغبقيقة ، وأف العبد مفعوؿ بو قطًعا . 

 فكيف يدخل حضرة ربّو ؟؛ ف العبد ما داـ يرى نفسو فاعاًل فإ
واهلل ال يدخلها حتى يتبّرأ من كونو فاعًّل .

 ؟ينتسب خاصة الخاصة من المسلمين إلى الطريق التجاني  افلماذ
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  :أوالً 
إمبا ىي بإذف خاص ، وسند  ، والتلقُت فيها، أوراد الطريقة التجانية 

 واػباص للخاص : ، اإلذف العاـ للعاـ  ومن اؼبعلـو أف متصل .

ـُواَ:َالَإِـََهَإاِلَ:  كقوؿ رسوؿ ا ؛   فاإلذن العام اَاــ اُسَُؾو َ ]َياََحُّي 

َ]:  ( . وكقولو ٔ) اهللَُُتُػؾُِحوا[ َةَإاِل  َحُؿثُِرواَِعُنََؾُوِلَاَلََحُوَلََواَلَُؾو 

َاََؿـٌُزَِعُنَُؿـُوِزَاِلـ َ  ( .ٕ) [ةَِبِاهللَِ،ََؽنهِن 

كلمة التوحيد لإلماـ   فكما لّقن رسوؿ ا ؛  اإلذن الخاصأما 
 بالكيفية اؼبعروفة ، ،  كّرـ ا وجهو بن أيب طالب األكـر سيدنا عليّ 

يعُّ َظبَّا نِ َربِوَعة بْ ظن  -ٔ َوُهَو  ِِف اْْلَاِهلِوَِّة بُِسوِق ِذي ادَجاِز ، ، َؿاَل : َرَأْيُت َرُشوَل اهللِ   ٍد افدي

َُتُػؾُِحوا[ََيُقوُل :  َإاِلَاهللُ ـََه َ:َالَإِ ـُوا ـ اُسَُؾو َاـ ا َ ََحُّي  ُدَها ِمَراًرا ]َيا رواه أضبد  .. َؾَلْم َيَزْل ُيَردي
 والبيهقي واغباكم والطرباين وأبو نعيم ُب اؼبعرفة والاللكائي .

.  اـز بن حرملة . والطرباين عن ح رواه أضبد والطرباين ُب الدعاء عن أيب ىريرة  -ٕ
. والطرباين ُب  وأبو نعيم ُب أخبار أصبهاف والطرباين ُب الدعاء عن عمر بن اػبطاب 

 .. وابن عساكر ُب تارىبو عن أيب بكر الصديق  الدعاء عن سعد بن أيب وقاص 
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، وكاف خلفو عل   أليب موس  األشعري  رسوؿ ا  وكما قاؿ
َحاَلَ][ . ُؿْلُت : َفبَّوَْك َيا َرُشوَل اهللِ . َؿاَل : َؾقُسٍََنََياََطبَُدَاهللَِبَُ] الدابة :

ـ َكََطَذَ [ ؟ . ُؿْلُت : َبَذ َيا َرُشوَل اهللِ ، اِلـ ةَُِؿـُوِزَََؿؾَِؿٍةَِعُنََؿـٍُزَِعنَََُحُد

ي . َؿاَل : ] َبِاهللِ اَلََحُوَلََواَلََؾَداَك َأِِب َوُأمي َةَإاِل   ( .ٔ) [ُؾو 

األّمة كلها بلساف ، ٍب لّقن شخًصا بعينو  رسوؿ ا  فلقد لّقن
بنفس اللساف ، فيكوف ذكر ىذا التخص اؼبخصوص هبذا الذكر 

 اؼبخصوص يعدؿ ذكر األّمة كلها إذا ذكرت بنفس الذكر .

فصاحب التلقُت أو اإلذف اػباص ُب ذكر من األذكار إذا ذكر ىذا 
ر وبركات وحسنات كل األّمة الذكر مرّة واحدة ؛ أعطاه ا تعاىل أنوا

  إذا ذكرت نفس الذكر .

 إمبا نقلت باإلذف اػباص من رسوؿ ا؛ وصبيع أوراد الطريقة التجانية 

رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما وأبو داود وأضبد والنسائي ُب السنن الكربى  -ٔ
 والبيهقي والبزار والاللكائي .
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، ٍب انتقل ىذا التلقُت اػباص ال مناًما  يقظةً  إىل القطب التجاين 
 عن طريق السند اؼببارؾ من اػبلفاء واؼبقدمُت إىل اؼبريدين .
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 ثانًيا : 
كل من وُبتر ُب اتر يـو القيامة من اػبلق فإمبا ىم ُب عذاب 
شديد ، فإف اتر يـو القيامة كلو كرب وعذاب ، ولكن ا تعاىل 

ىم اؼبتحابوف عل  ىؤالء اؼبصطفُت ناًسا ربت ظل عرشو ، وأأاصطف  
يفزعوف إذ يفزع الناس . وىذا اغبب ُب ا تعاىل إمبا  ُب ا تعاىل ، ال

يتحقق ربقًقا كاماًل ُب أىل الطريق ، وما ينتأ بينهم من حب ُب ا ، 
حيث هبتمعوف عل  الذكر واػبَت ، ال ذبمعهم دنيا وال غرض .
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 :  ثالثًا

ن دائرة أىل اليمُت إىل دائرة اؼبقربُت بكثرة صالة وال ال ينتقل العبد م
صياـ ، ولكن ينتقل إما باإلذف اػباص الصحيح من أربابو ، وإما أف 
يبتليو ا تعاىل ببالء شديد ويصرّبه عليو الصرب اعبميل . وأىل الطريق  
كلهم ما دخلوىا إال بعد التلقُت اػباص ، فكّلهم ُب دائرة الفضل 

 ىي أوسع الدوائر . العظيم اليت
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 :  رابًعا

 عرض اػبالئق عل  ا يـو القيامة عرضُت :

  : إما عرض فردي كما ُب اغبديث[َ َإاِل  ََحَحٍد َِعُن َِعـُُؽُم َعا

ـَقَُسََبُقـَُهََوَبُقـَُهَُتُرُُجَاٌنَ،ََواَلَِحَجاٌبََُيُُجُبهَُ ُهَ،َ ُؿُهََرب   ( .ٔ) [َسُقَؽؾِّ
َالَتََ]وكما ُب اغبديث :  ـُِؼَقاَعِة َا ََيُوَم ََطبٍُد ََؾَدَعا  َحت ىَُيُسَلَلَ؛َُزوُل

 وىذا النوع من العرض فيو شّدة ، ( .ٕ)ََطُنَ:َُطُؿِرِهَؽِقََمََحُؽـَاُه.....[
   ومناقتة للحساب ، وتغلب عليو صفة العدؿ .

رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما والًتمذي وابن ماجة وأضبد والطرباين والبيهقي  -ٔ
ن حباف وابن منده وابن خزيبة والدارقطٍت والدارمي وابن أيب عاصم والاللكائي واب

 .عن عدي بن حاًب 
. وابن أيب شيبة والطرباين  رواه الًتمذي والدارمي وأبو يعل  عن أيب برزة  -ٕ

 . والدارمي والبزار وىناد ووكيع كالنبا ُب الزىد وسباـ ُب فوائده عن معاذ  والبيهقي
ُب البحار . والبزار  . والطرباين عن أيب الدرداء  عن ابن عباس والطرباين 
 . عن ابن مسعود الزخار 
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 : والنوع اآلخر ؛ وىو نوع تغلب عليو صفة الفضل ، وىو قولو تعاىل 
. {ٔٚاإلسراء : } [ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ]

فاألنبياء يـو القيامة متغولوف با تعاىل ، ولكن ىناؾ لكل قـو قائد ، 
 ؛لكل قائد راية وبتر ا تعاىل ربتها كل من أحّبو واتبع طريقو و 

  فإف كاف صاحب الراية فاسًقا ، كاف قائدىم إىل النار ، كما ُب
َإَِغَ:  حديث رسوؿ ا  َعَراِ  َاـش  َـَِواِ  َُ ـَُؼُقِسََصاِح َا ]اُعُرُؤ

( . ٔ) اــ اِر[

 تعاىل دبحض فضلو  أما إف كاف القائد وليًّا  تعاىل ؛ فإف ا
وكرمو يقبل كل من انتسب إليو ، بغَت مناقتة حساب ، وال سابق 

 عذاب ، وىذا يتحقق ُب الطريقة التجانية شرّفها ا تعاىل .
  


. والطرباين وابن أيب الدنيا  رواه أضبد وابن عساكر واػبطيب البغدادي عن أيب ىريرة  -ٔ
 .وابن عساكر عن عفيف بن معدي كرب 
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 ًسا : خام

إذا مل تكن ُب طريق ؛ فإف صبيع أعمالك سًتفع عل  قدرؾ عند ا 
 تعاىل ، أما إذا أحببت شيًخا لو قدر عند ا تعاىل ، واتبعت طريقتو ،
فإف صبيع أعمالك ترفع عل  قدر من أحببت ، وتأٌب يـو القيامة ُب 

[:  درجتو قاؿ   َ أعمالك ( . فتكوف صبيع ٔ) ]ادُرُ ََعَ ََعُنََحَح
 وكأنك تعملها نيابة عن ىذا التيخ .

 

 



. والبخاري ُب صحيحو عن  رواه البخاري ومسلم ُب صحيحيهما عن ابن مسعود  -ٔ
. والًتمذي عن صفواف بن  . وأبو داود والًتمذي عن أنس بن مالك  أيب موس  

 . عساؿ 
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 :  سادًسا

إنو يُكتب عند السالك ُب طريق ؛ إذا أدركو اؼبوت قبل بلوغ كمالو ، ف
ې  ى  ى  ائ  ]ا تعاىل من الواصلُت إىل حضرتو ، قاؿ تعاىل : 

 { .ٓٓٔالنساء : }َ[ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  
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 :  سابًعا
تيخ عن مقاـ إىل مقاـ أعل  ، صبيع اؼبريدين الصادقُت ؛ إذا ترق  ال

وذوقو ، وىي مقامات اؼبريدوف ىذا اؼبقاـ ، كل عل  قدر فتحو  ورث
 غاية ُب العلو ، ال زبطر عل  باؿ بتر .
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 :  ثامًنا

 -يقظًة ال مناًما  - لتيخنا التجاين  لقد ضمن رسوؿ ا 
ضمانات ال تتخلف أبًدا لكل من أخذ طريقتو أو أحّبو ، وىذه 
الضمانات منصوص عليها ُب كتب الطريقة ، وىي بتارات عظيمة 

ولو بابة ، وىي تسرنا وال ، سلك الطريقة التجانية  لكل من انتظم ُب
 تغرنا .

ولو مل يكن من فضيلة ُب ىذا الطريق ؛ سوى أف يدخل اؼبريد ُب 
 -لتيخنا سيدي أضبد التجاين  الضمانات اليت ضمنها رسوؿ ا 

 .لكف  هبا مزية  -رضي ا عنو وأرضاه وعنا بو 
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 تاسًعا : 

كانت من األمور النادرة قبل شيخنا التجاين   ظةً يق رؤية رسوؿ ا 
وف عل  ال يكادوف يعد  ؛  يقظةً  ه أو ومن ر  .رضي ا تعاىل عنو 

 األصابع من كّمل األولياء . 

ولكن ىذه الرؤية صارت مضطردة ومتكررة ُب اؼبنتسبُت إىل الطريقة 
هم فًتى الواحد من،  التجانية ، كرامة لتيخها سيدي أضبد التجاين 

طرفة عُت ، ومنهم من يراه ُب اليـو أربًعا  ال يغيب عنو رسوؿ ا 
 وعترين مرّة ، ومنهم من ال يفعل فعاًل إال إذا أمره رسوؿ ا 

 ال مناًما . يقظةً  بفعلو ،
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 عاشًرا :

اؼبريد التجاين تتضاعف لو اغبسنات ، فيأخذ عل  فعل األوراد ثواب 
و نذرًا واجًبا ، والفرض يضاعف أجره الفرض ، ألنو هبعلها عل  نفس

 سبعُت مرّة زيادة عل  النفل ، كما ىو معلـو من حديث رسوؿ ا 
ََحد ىََؽِريَضًةَ]ُب رمضاف :  ََؿَؿُن ََؿاَن َِعُنَاَلُرِ َبَِخُصَؾٍة َبَؽِقِه ََتَؼر  َعُن

ََسبُعَِ ََحد ى ََؿَؿُن ََؿاَن َؽِقِه ََؽِريَضًة ََحد ى ََوَعُن ،َ َِسَواُه َؽِقََمَؽِقََم ََؽِريَضًة َع

  ( .ٔ) ِسَواُه[

فينتج من ىذا اغبديث أف ثواب الفرض يضاعف سبعُت مرّة عن ثواب 
النفل . كما أف حلقات الذكر يرفع ثواهبا عل  أتق  رجل هبلس ُب 
ا ، أما ترى أف صالة اعبماعة ترفع  اغبلقة ، وىذه بتارة عظيمة جدًّ

 يث .عل  أتق  قلب رجل ُب اعبماعة بنص اغبد



 . رواه البيهقي وابن خزيبة ُب صحيحو وابن شاىُت عن سلماف الفارسي  -ٔ
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 : حادي عشر 

؛ فالتيخ  ألف الطريق التجاين أقرب الطرؽ سنًدا إىل رسوؿ ا 
يقظًة ال مناًما كما قاؿ سيادتو ،  رأى رسوؿ ا  التجاين 

ُب  ، وأذنو  ومعلـو ُب الدين بالضرورة أف األولياء ال يكذبوف أبًدا
أحد .  فليس بينو وبُت رسوؿ ا  الطريقو ، وعّينو لو ،تلقُت ورد 

 ىػ .  ٖٕٓٔىػ وانتقل سنة  ٓ٘ٔٔولد سنة  والتيخ التجاين 

 أما باقي الطرؽ فإف أسانيدىا تنتهي إما إىل سيدنا علي كـر ا وجهو ،
تيوخ ، وىي أسانيد طويلة ، ف وإما إىل سيدنا أيب بكر الصديق 

يلقنوف طرقهم من وراء حجاب سند طويل . أما ىذه الطرؽ اليـو 
مباشرة .  عن رسوؿ ا  فمن التيخ  سلسلة الطريقة التجانية ؛
 فيها أربعة رجاؿ فقط . فبيٍت وبُت رسوؿ ا 

يقظة ، ولكنو أقّرىم عل   نعم بعض األولياء قد رأى رسوؿ ا 
هم ، ومل يأمرىم بالًتبية ، ولكنها  أورادىم اليت أخذوىا عن متاىب



 لماذا الطريق التجاني ؟ 

- ٕٕ٘ - 
 

كانت منازالت لوقتها ، ال تزيد . فسند ىؤالء األولياء كما ىو عن 
 متاىبهم .
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 : ثاني عشر 

هبب عل  اؼبريد االنتقاؿ من الطريقة العالية ُب السند إىل الطريقة 
، وقل عدد متايخ  األعل  ، وكلما قرب السند من رسوؿ ا 

رت السلسلة ؛ كاف أعل  وأعل  . وؼبا كانت الطريقة السند ، وصغ
التجانية أعل  الطرؽ سنًدا ُب ىذا العصر ؛ كاف االنتظاـ ُب سلكها 

 أقرب للفتح .
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 : ثالث عشر 

الطريقة التجانية ىي طريقة برزت من حضرة الفضل العظيم ، فليس 
اىل . فيها كثَت عمل وعظيم متقو ، ولكنها طريقة شكر وفرح با تع

فكانت أنسب طريقة غباؿ أبناء ىذا الزماف ، حيث انتغل الناس ، 
وقل الفراغ ، فناسبهم العمل القليل مع األجر العظيم ، وما نالوا ذلك 

 . للتيخ التجاين  إال غبب رسوؿ ا 
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 :  رابع عشر

 الطريقة التجانية طريقة علم ، فجميع متاىبها ُب كل األمصار علماء ،
وف علـو التريعة من حديث وفقو وتفسَت وقراءات . فحفظها ا يتوارث

تبارؾ وتعاىل من أف تدخلها بدعة أو تدخلها ضاللة ، بل كل أعماؽبم 
 وأذكارىم وأقواؽبم إمبا ىي موزونة دبيزاف الترع . 

إذا سمعتم عني شيًئا فزنوه بميزان : ) قاؿ سيدي أضبد التجاين 
 ( . و ، وإن خالف فاتركوهالشرع . فإن وافق فاعملوا ب
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  خامس عشر :

قد أنعم ا تبارؾ وتعاىل عليو  أف شيخها سيدي أضبد التجاين 
)راجع  دبرتبة تناىت ُب العلو ، وىي مرتبة اػبتمية ، وىي مرتبة وترية

 باب الختمية والكتمية( .

إىل يـو  ، فهو شيخ حي ، ال وبتاج مريدوه إىل االنتقاؿ إىل شيخ آخر
 لقيامة .ا

 

 [وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ]

 { .ٖٗ:  األعراؼ}
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