ت
ار بد هر سما هء الذا ه
الحمد ه
لل ال هذي أضاء الوجود هبإهظه ه
ال السعاد هة إهلى من أرشده للا
المحم هدي هة ،فكان و ه
اسطة هفي إهيص ه
وع
وهداه .وجعل أف هئدة أولهيا هء ه هذ هه الم هة الخي هري هة ،نا ههلة همن ينب ه
ض هه الذا هف هق ونداه .فتفاوتوا هفي الذو هق والهم هتل هء والحس هبي هة،
في ه
والمراقب هة لهعظم هة جلله هه ونداه .ورفع بعضهم فوق بعض
ب واللدني هة ،ف همنهم من ليس فوقه هسوى
درجات فهي القر ه
الصحاب هة ال هكر هام الهدا هة .وأشهد أن ل إهله إهل للا شهادة حقي هة
آمل فهي ع هظ هيم كر هم هه أني هبها ألقاه .وأشهد أن سيدنا محمدا
آل عب هد مناف
عبده ورسوله ذو الخل هق المر ه
ضي هة همن ه
يح أف هق ال همل هة
ومجتباه .صلى للا علي هه وعلى آله هه وصح هب هه مص هاب ه
ور محياه .وقاموا
الهيما هني هة ،ال هذين فازوا هبالتمت هع هبمشاهد هة ن ه
ين بعده هبحس هن ط هوي هة ،ولم تاخذهم فهي للا لومة لئهم
لهنصر هة ال هد ه
ان
ان قا هئلهما الهوال الدن هيوية ،ويكون ه
وأذاه .صلة وسلما يقهي ه
له غدا سببا فهي الفو هز هبالمنجا هة.
وم مل هذنا الشيخ
وبعد فلما كانت مناقهب القط ه
ب المكت ه
ار الهل ههي هة أجل همن أن تحصر
سي هدي أحمد التجا هني هذي السر ه
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يس هبالقل هم والدوا هة ،لهعد هم مع هرف هة كن هه ما أو هتي همن
فهي القر ه
اط ه
ت ال هتي دونها كل منهيب أواه .و ههي
ت العلهي هة ،والمقاما ه
النفحا ه
همن أعظ هم ما هب هه تتنزل الرحمات ،حيث ما ذ هكرت صباحا
أوع هشية ،و هبيم هن إهيرا هدها على المسا همع يتجاوز للا ع هن
ض فرا هئ هدها الجوه هري هة ،لهيل
العصا هة .أحببت نظم هعقد همن بع ه
يع حله .والحا همل
س الحبا ه
تعطل أجياد مجاله ه
ب همن التحلي هبب هد ه
اص القل هبي هة ،فهول
ار تراكم وب هل الس هام على ال هعر ه
على الهخ هتص ه
للا الهعانة،
يخفى على متوس هم الوجو هه وال هجبا هه .وأطلب همن ه
لل.
فهو الم هثيب على قد هر الني هة وما توفهيقهي إهل هبا ه

اس سي هدي أحمد ذو الشما هئ هل
فأقول هو قدوتنا أبوالعب ه
الش هذي هة ،مستج همع الذو هق هب هحس هه ومعناه ،اب هن محمد الملقب هبأ هبي
اع هد ال هفق ههي هة،
ث والقو ه
ير والح هدي ه
عمرو المنف هر هد هب هعل هم التف هس ه
ار ب هن أحمد ب هن
والور هع والفهطن هة الوافهر هة والهن هتبا هه .اب هن المخت ه
ب هبالعلوا هني
محمد ب هن سالهم ب هن ال هعي هد ب هن سالهم ب هن أحمد الملق ه
اس
المحلى هبالشي هم النقهي هة .ب هن أحمد ب هن علهي ب هن عب هد ه
للا ب هن العب ه
ار ب هن إهد هريس ب هن إهسحاق ب هن زي هن الع هاب هدين
ب هن عب هد الجب ه
ف هبرب هه وعله .ب هن أحمد ب هن محمد هبن الحس هن المثنى ب هن
ار ه
الع ه
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ول
اس هبرس ه
الحس هن السب هط أجو هد من تهزه ال هري هحية ،وأشب هه الن ه
ول
ه
للا فهي قص هد هه وان هثناه .اب هن علهي ب هن أ هبي طالهب زوج البت ه
ب الرسال هة الخت همي هة .صلى للا علي هه وعلى آله هه
ح ه
ت صا ه
هبن ه
وصح هب هه ما حن مغت هرب لهمغناه.
نسب منه وجه ذا الكون طــرا

قد عله بل اشتباه ضياء

ألفت نظمه البديع بحــــــــــــق

قدرة للا حبذا الرتقـــــاء

كيف ل وابتداؤه ذو ارتفــــاع

بنبيء به أزيل العمــــــاء

وبذا القطب ذي المقام المفدى

غوثا قد سما له النتهـــاء

صاح إن جزت بالثناء عليـــه

غاية الحد ليس فيه اعتـــداء

ألل الرسول في الفضل حــد

ل ومن من نداه هاذا الحباء

رضي للا عنه ثم علينــــــــا

برضاه ينيلنا ما نشــــــــــاء

ت
س هباآليا ه
هذا هو النسب الش هريف المطهر همن الرج ه
القرآ هني هة ،وأين همنه الدر المنظوم فهي هسم هط هعق هد هه وصفاه.

ف همن
ضي للا عنه سنة خم هسين بعد ال همائ هة والل ه
ولهد ر ه
ال ههجر هة النب هوي هة ،ونشأ بين أبوي هه الطا ههري هن إهلى أن بلغ هب هه هسن
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ضي للا عنه لهمؤدب ،فح هفظ
يز مناه .فأسلمه والهده ر ه
التمي ه
وم الظا هه هر هب ههمة قوي هة .فبرع فهي
القرآن ثم تصدى لهتلقي عل ه
صباه .وأقوى دلهيل على جود هة
ال ه
ج همي هعها ،وكل ذلهك فهي ح ه
ضي للا
صير هت هه الجلهي هة قوله ر ه
ير ب ه
هحف هظ هه وذكا هء عقله هه وتن هو ه
ب
ض مختص هر خلهيل همن با ه
عنه " :سبقت الطلبة فهي هحف هظ بع ه
القضا هء إهلى آ هخ هر المختص هر همن غي هر أن أقرأه على أحد أو
أتلقاه .ولم أقرأ هعلم الكل هم أيضا على أحد " ،مع أن أهل
عص هر هه ،لم يست هطيعوا مجارا هت هه هفي هه هبكي هفي هة .قال م هريده سي هدي
محمد بلمش هري :هذا همما رأيناه.
اضي ال هتي شرفت هبموله هد هه
وكانت هولدته هبقري هة عي هن م ه
ول جد هه الر هاب هع فهيها
اع المغ هر هبي هة وحاز ه
ت السبق هبحل ه
على ال هبق ه
اش همي هة،
وسكناه ،إهذ هو أول من نزلها همن ه هذ هه ال هعصاب هة اله ه
وأقام فهيها إهلى أن لقهي للا هبما يرضاه .وكان عالهما و هرعا
اع السن هة الس هني هة ،و هب هتلك القري هة ولهد له ولده
مشددا هفي ا هتب ه
المسمى هباس هم شي هخنا البر ،فما أسماه .و هبها ولهد الجد الثا هني
لهلشي هخ من جمع للا له بين هنع هم الدنيا الوافهر هة والخر هوية،
ان أه هل قري هت هه والشبا هه .و هبها ولهد والهد الشي هخ
والفض هل على أعي ه
وصي هة ،منق هطعا
أيضا ،وكان هبها أوحد المدر هسين أولهي الخص ه
للا هبالمناجا هة .وكانت تا هتي هه أحيانا الروحا هنية
طول ليله هه إهلى ه
اودونه على قضا هء حوا هئ هج هه وما يتمناه ،فيقول لهم" :دعو هني
ير ه
بي هني وبين من تكفل هبالرز هق وتفرد هبالبقا هء والزلهي هة ،فإهنه من
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توكل على سي هد هه ل ي هكله إهلى هسواه" .وكان له بيت هذكر هفي
ار الربا هني هة كما حكاه شيخنا لهسي هدي
ار هه الم ه
ضي هء هبالنو ه
د ه
ازم ورواه.
حر ه

ضي للا عنه واطلع على بعض همن كل هم
ولما شب ر ه
ول
وس ال هبي هة ،ر هغبت نفسه فهي أحواله ههم والوص ه
القو هم أولهي النف ه
إهلى مرا هت هب ههم هوفق ما ألهمه من يعلم هسره ونجواه .فارتحل همن
ف إهلى م هدين هة
اضي عام نيف وسب هعين بعد ال همائ هة والل ه
عي هن م ه
ازها الب ههي هة ،با هحثا عما هب هه تعلقت ههمته الش هريفة
فاس وأحو ه
ال التقا هة .فأول من لقاه غوث زما هن هه مولنا
هبالملقا هة هبالرج ه
ت البد هري هة وأ هذن له فهي
ب هبالكراما ه
الطيب الش ههير فهي المغ هر ه
اس لهما رءا همنه ما رءاه .ثم
أورا هد هه والتق هد هيم فهي إهعطا هئها لهلن ه
اش هبتازة بعد تر هك هه وأخ هذ هه ط هريقة سيـــــــ هدي
تلقى مع الكو ه
عب هد القا هد هر وتر هكها بعد المواظب هة عليها مدة عد هدية .ثم أتى
ب من شاء للا له معه هبالملقا هة .ثم
تونس بعد أن لقى هبالمغ هر ه
توجه إهلى همصر فتلقى هبها هبالشي هخ محمود الكر هدي .ف هبمجر هد
للا فهي الدنيا واآل هخر هة " ،فيا
رؤي هت هه له قال له " :أنت محبوب ه
لها همن م هزية .وبعد أيام قال له" :ما مطلوبك؟ فقال له:
القطبا هنية .فقال له :لك أكثر همما تتمناه".
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ف إهلى مكة
ثم توجه سنة سبعة وثما هنين بعد ال همائ هة والل ه
المشرف هة المح همي هة ،فتلقى فهيها هبسي هدي أحمد ب هن عب هد للاه
وغ مق هام سي هدي أ هبي الحس هن
ال ههن هدي وأخبره أن لبد له همن بل ه
الشا هذلهي ،فكان فوق ما فاه .ثم ارتحل إهلى الم هدين هة المنور هة
ير
فتلقى هبها هبالشي هخ محمد ب هن عب هد الك هر هيم السم ه
ان الش هه ه
ازي هة .وبعد عو هد هه همن حج هه اجتمع هبالشي هخ ال هذي
هبالر ه
ض ال هحج ه
تقدم آ هنفا أنه هب همصر لقاه .فأ هذن له هفي التر هبي هة هبالط هريق هة
ض أمور وما وقع له فهي
الخلو هتي هة وأمره هبإهعطا هئها وأخبره هببع ه
سف هر هه همن مبداه إهلى أن وافاه .وفهي ع هام ثما هنية وثما هنين تلقى
از هم هبم هدين هة هتلهمسان وفاز هبرؤي هة
هب هه م هريده سي هدي علهي حر ه
يق الخلو هتي هة
ار هه الحقهيقهي هة ،وأ هذن له هبالسل ه
وك فهي الط هر ه
أنو ه
وأسرار همنها ما يذكر و همنها ما ل يذكر .هكذا سي هدي محمد
بالمش هري ذا القو هل حكاه .وقال " :ما كنت أع هرف تحقهيق
اط هني هة ،حتى تفضل للا
وم الب ه
مسا هئ هل هعل هم الظا هه هر فضل ع هن العل ه
لل".
علي هبمشاهد هت هه والحمد ه

ور ط هريق هت هه المقدس هة الحم هدي هة وتشعش هعها فهي
وأما أول ظه ه
ورها ال هذي مل كل فل هة ،فإهنه لما
ار هبكثر هة ن ه
القرى والمص ه
ارتحل همن هتلهمسان إهلى أ هبي سمغون والشلل هة همن ال هبل هد
ف أطلع للا
اوي هة عام هستة و هتس هعين بعد ال همائ هة والل ه
الصحر ه
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ض هع هه ال هذي هو هب هه فما أسناه .و هب ههما
شمس هعرفا هن هه عامه هبمو ه
التقى هب هه هتل هميذه سي هدي محمد بلمش هري بعد غيب هت هه عنه مدة
قد هرية ،فأخبره ليلة قدو هم هه هبما وقع له فهي هغيب هت هه عنه وما
اخ
عراه ،وأخبره أنه ترك ج هميع الطر هق ال هتي أخذها ع هن الشي ه
المتقد هم هذكرهم .فسأله عن أسب هاب هه الذا هتي هة ،فأجابه هبأن سيد
صل إهليك شيء إهل
الوجو هد صلى للا علي هه وسلم قال له " :ل ي ه
على ي هدي ،فاترك ج هميع الولهيا هء " فأسره هبما إهلي هه ألقاه ،وقال
له ":أعطا هني ط هريقة همن الورا هد وأمر هني هبملزم هتها همن غي هر
صل
خلوة يقظة ل رؤيا منا همية " .وقال لهي " هالزمها حتى ت ه
مقامك ال هذي و هعدته وأنت على حال هتك همن غي هر ضيق ول
حرج ول كثر هة مجاهدة "  ،فما أعظم هذا الجاه .ف ههي أفضل
وصي هة
الطر هق لهفض هل من انتسبت إهلي هه هذي الشفاع هة الخص ه
والعمو همي هة صلى للا علي هه وآله هه وصح هب هه ومن واله.
ت همن ال همن هن الحقي هة ما رواه سي هدي
ويشهد لهفضلهها الث هاب ه
ضي
اص سي هدنا ر ه
محمد بلمش هري أن بعض أه هل الفت هح همن خو ه
للا عنه أخبره أنه وافى بعض مشا هه هد هه فرءا فهي هه جمعا ع هظيما
همن الرس هل والمل هئك هة علي ههم السلم وأزكى الصل هة وبعضا همن
س .وقد تقدم صلى للا علي هه وسلم يصلي هب ههم
ال هجن والهن ه
الصلة الفج هرية ،فرءا فهي الصف الو هل سيدنا إهبرا ههيم وسيدنا
اعيل ومن سجدت له المل هئكة  ،إهل إهبلهيس أبى فكان ذلهك
إسم ه
سببا فهي شقاه .وفهي الصف الثا هني رءا الخلفاء الربعة وقدوتنا
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اس التجا هني هبذا هت هه النض هري هة ،وس همع سيد الوجو هد يقرأ
أبا العب ه
س ويذكر فهي
فهي الولى بعد الفا هتح هة سب هح ،وفهي الثا هني هة والشم ه
سجو هد هه الفا هت هح لهما أغلهق ال هتي فضلها أجل همن أن يذكر
ف نزل همن السما هء هبحاس هت هه
هبالفوا هه .ووعى كالرع هد القاص ه
السم هعي هة ،فإهذا سيدنا هجب هريل ينا هدي فهي المجم هع هبصو هت هه
وع أعله ،يقول " :ه هنيئا لهمن دخل ط هريق التجا هني"
المسم ه
وكلما غير ه هذ هه المقال هة المل هكي هة .ف هعند ذلهك رءا الخلق همن
ضي للا عنه وأرضاه.
س يزد هحمون على شي هخنا ر ه
ال هجن والهن ه

صح هبدو هن هه الهن هتساب إهلى أه هل
أم هوردها الل هزم ال هذي ل ي ه
صحة وأركان ووقت
الط هريق هة التجا هني هة ،فله فضل وشروط ه
وري تتعين مع هرفتها على الم هري هد الم هحق
مختار ووقت وضر ه
هفي دعواه .ف همن فضله هه ال هذي لم يسمع لهغي هر هه هفي الطر هق
الخر هوي هة أن ل يذكره أحد وهو صا هدق هفيما أبداه إهل ظهرت
للا كلها على قد هر قو هت هه وسي هر الم هطي هة
علي هه أحوال أه هل ه
صح هت هه الطهارة همن
واس هتعدا هد هه وضعفه هه وار هتقاه .وشروط ه
ب والني هة وستر العور هة و هبر
ث فهي الجس هد والثو ه
ث والخب ه
الحد ه
الوالهدي هن وترك الكل هم إهلى منتهاه.
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وأركانه ثلثة ،أولها الهس هتغفار همائة مرة تحقهيقهية،
صيغته الل هزمة فهي هه أستغفهر للا فقط لهمن تله .ومعناه طلب
و ه
ب قولهية وفهعلهية ،وفهي هه التع هويل على رب
للا لهلذنو ه
المغفهر هة همن ه
العال همين سبحانه دون من هسواه .ثا هنيها الصلة على الن هبي
صيغة صلة ز هكية.
صلى للا علي هه وسلم همائة مرة هبأي ه
وكونها هبالياقوت هة الف هريد هة ههي صلة الفا هت هح أفضل هبما ل يكاد
ب ،هفيا بشراه .ثالهثها ل إهله إهل للا همائة مرة
صر همن الرت ه
ينح ه
للا صلى
عد هدية ،يقول هفي الموفي هة لهل همائ هة سيدنا محمد رسول ه
ت الركان الطه هرية.
للا علي هه وسلم وعلى آله هه .وقد تم ه
ص
وعلى الم هري هد أن يتحفظ همن اللح هن فهي كلهم هة الهخل ه
ويتوقاه بأن يظ ههر مد لف هظ ل هبقد هر ما يتحقق فهيها معنى النفيه
وط هعند الروا هة.
ذو الس هجي هة همن غي هر خروج ع هن القد هر المضب ه
ف
ويظ ههر همزة القط هع همن لف هظ إهله وهمزة إهل وتش هديد ل هم الله ه
الجلهي هة وتف هخيم لف هظ الجلل هة العظ هم ،مرتبا الركان الثلثة كما
ذكرناه.
والوقت المختار له هور هد الصب هح همن بع هد صل هة الصب هح إهلى
وري
الضحى العلى ،فاض هبطه هبفهطنة ب هد ه
يهية .والوقت الضر ه
س والقضاء همن ورا هء ذلهك هبل
همن الضحى إهلى غرو ه
ب الشم ه
اش هتباه .والوقت المختار له هور هد المسا هء همن بع هد صل هة العص هر
وري همن ال هعشا هء إهلى
يري هة ،والوقت الضر ه
إهلى ال هعشا هء ال هخ ه
وع الفج هر ،والقضاء همن ورا هء ذلهك هكذا رويناه.
طل ه
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وأما الو هظيفة ال هتي ههي هعبارة ع هن العم هل المقد هر هفي
ضي للا عنه
ار عم هل الشي هخ ر ه
ط هريق هتنا الخت همي هة الموق ه
ت هباس هتمر ه
علي هه إهلى الوفا هة ،فلها أركان أربعة مرتبة خي هرية .أولها
استغ هفر للا الع هظيم ال هذي ل إهله إهل هو الحي القيوم فقط ثل هثين
ب هبالبسمل هة
اح هبفا هتح هة ال هكتا ه
مرة يا ذا الهن هتبا هه ،بعد الهس هتفت ه
ضية .ثانهيها صلة الفا هت هح خم هسين مرة ،فما
والهس هتعاذ هة خي هر ق ه
ب عليها
اظ ه
أعذب نظمها وما أحله ،وما أحق قلب المو ه
ت الغي هبي هة .ثالهثها ل إهله إهل للا همائة مرة يقول فهي
هبالفيوضا ه
للا .ر هابعها هتلوة
الموفي هة لهل همائ هة :محمد رسول للاه علي هه سلم ه
ال اثنتي عشرة مرة و ههي همن إهمل هء الحضر هة
جوهر هة الكم ه
ضي للا عنه يقظة ،فما أسما هذا السن هد
النب هوي هة على الشي هخ ر ه
وأعله.
وصية،
وشرا هئطها شرا هئط ال هور هد وت هزيد علي هه هبمسألة خص ه
ال هبالتيم هم ،بل تبدل هب هعش هرين
و ههي أن ل تقرأ فهيها جوهرة الكم ه
ئ ويتجافاه.
ار ه
مرة همن صل هة الفا هت هح إهلى أن يزول عذر الق ه
وه هذ هه الو هظيفة تقرأ فهي كل ليلة ،ويلزم قضاؤها من فاتته
ص الم هريد على هتلو هتها فهي
خيرات أدا هئها الجمي هة .فليح هر ه
ب لهيكون هممن خالف هواه.
جماع هة الحبا ه
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ار
ول ه
ف همن فضلهها المتوا هت هر ع هن الشي هخ عن رس ه
للا المخت ه
اش همي هة أنها تكفر عن صا هح هبها ج هميع ما ارتكبه
همن ال هعصاب هة اله ه
بين وقتيها همما يست هحق هب هه العقوبة .فكن هممن يعض هبالنوا هج هذ
ان هبها ويتوخاه .ويندب لهذا هك هرها نشر هرداء محق هق
على الهتي ه
يق
الطهار هة ال هحسي هة ،وإهن كان ه
ت البقعة طا ههرة مبالغة فهي تحقه ه
ب هفي مقا همها و هحماه.
ب المطلو ه
الطهار هة ،رعيا لهلد ه
وحضرة يو هم الجمع هة تلزم لزوما محتما ثبتت على الشي هخ
ضي للا عنه فهيها الكيفهية ،و ههي أن يذكر الم هريد بعد صل هة
ر ه
ب هبل عدد مخصوص ل
العص هر همن يو هم الجمع هة إهلى الغرو ه
إهله إهل للا .ويشترط فهي هذا الذك هر الهج هتماع والتحلهيق والجهر
وري هة ،وإهل يذكر وحده إهن لم يكن لهلذا هك هر فهي بل هد هه
هلولهي الذك ه
ب
أشباه .وإهن كان له شغل معتبر أخر الذكر إهلى قب هل الغرو ه
ب فير هجع
هبنح هو ساعة و هنصف فل هكية ،ثم لهيذك هر إهلى الغرو ه
هبالفو هز ال هذي ل يد هرك شأوه ومداه.

ضي للا عنه فل يحد هبإهلى الغا هئي هة ،فسبحان
وأما فضله ر ه
هذي ال همن هة الع هريض هة من هب هه حباه .فهو سيد المربين وقدوة
لل عله البر ،ما أوسع هحماه .فكم
الساله هكين فهي كل ق ه
ضية ،و ه
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ورها تراكم وب هل المزن هة الوس همي هة،
رقى هب ههم هت هه المز هري هة هبوف ه
از الخي هر ول سعاة كجفا هة العو هام ،من
أناسا ليسوا مظنة هلهحر ه
وع نظ هر هه
هم فهي البع هد البع هد عن تلقي السر ه
ار ال هحك همي هة .ف هبوق ه
ب المصفى بعد الهشاب هة هب هغش هه وصداه،
علي ههم صاروا كالذه ه
ف هب هتلو هة أورا هد هه المحم هدي هة فهي
لع هتكا ه
يهم ق هابلهية له ه
وأصبحت فه ه
أدنى مد هة نشئوا هفي هعباد هة رب ههم ال هذي كون الوجود وسواه،
ض الفا هني وربما نطق بعضهم هبال هحكم هة
وقلت رغبتهم فهي العر ه
اط هن هه .وقال سي هدي الثقة ابن هذي
ور ب ه
الب هدي هعي هة وأشرق ظا ههره هبن ه
ون وهذا قد شاهدناه.
الن ه
و همنه أن من دام على محب هت هه السع هدي هة لم يمت إهل ولهيا قد
ضي للا عنه " :أخبر هني سيد
عمه الجلل وعله .و همنه قوله ر ه
وم ،قال:
الوجو هد بأن هني القطب المكتوم" .فس هئل عن معنى المكت ه
يع خلقه هه هبالكلي هة" إهل سيد الوجو هد،
"هو ال هذي كتمه للا عن ج هم ه
فإهنه علهم هب هه و هبحاله هه وما ح هقيقته وأين مثواه .ول يستغ هرب هذا
اسد معا هند أو ذو عماوات جهلهية ،وإهل فل ين هكر فضل
إهل ح ه
وع ال هذي يكون الهذن له
الك هر هيم ال هذي يع هطي الت هابع هلج هل المتب ه
ب الت هاب هعي هة ،فمن شاء فليو همن ومن شاء فليكفر،
إهذنا لهصا هح ه
ومن كفر فما أغواه.
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ب الخفهي هة
و همن فضله هه ال هذي ل يعلم قدره إهل للا ذو الموا هه ه
ف نادى
ضي للا عنه :إهذا جمع للا خلقه فهي الموقه ه
قوله ر ه
ف ،هذا إهمامكم ال هذي كان مددكم همنه ،فل
منا هديا ،يا أهل الموقه ه
ب
صم إهل وكل س همع ما أبداه .واعلم أن أفراد القطا ه
ين ف ه
ت الصديقهي هة يعلمون أن مقام
ث الفا هئ هزين هبالمقاما ه
والغوا ه
ت أك هاب هر ههم السراة ،فإهنه هو سيدهم وم همدهم
خت هم ههم يفوق مقاما ه
ضي هة وإهن لم يعلموا عينه حتى ظن بعض الكم هل
همن ذا هت هه الفي ه
أنه إهياه.
ت
ضي للا عنه ذو النعو ه
ف همما يؤيد أن الختم هو شيخنا ر ه
يق ال هذي فاز من تمسك هبوا هث هق عراه ما قاله
الحم هدي هة والط هر ه
ف" :
ب الطرا هئ ه
لل الشيخ المختار الكن هتي كما فهي هكتا ه
ارف هبا ه
الع ه
أن القرن الثا هني عشر همن ههجر هة سي هد الرس هل أولهي التقد هم
والولهي هة" ،يع هني القرن ال هذي س هعد هبوجو هد شي هخنا ومرعاه،
يشا هكل قوله صلى للا علي هه وسلم همن وجوه أوج ههية أحدها أن
للا
هفي هه ختم الولهيا هء كما هفي القر هن الو هل ختم الن هبيا هء ح هبيب ه
ومصطفاه .الثا هني أن أتباع هذا الولهي الخت هم يدعون إهلى الخي هر
ال الب هذي هة
ويامرون هبالمعر ه
وف وينهون ع هن المنك هر والحو ه
ويجا ههدون النفس والهوى والشيطان ويجت هنبون الغواة .كما أن
أصحاب ذلهك الن هبي يجا ههدون المم الضالة والحزاب
ت للاه.
اك حرما ه
الشيطا هنية ويغضبون لهن هته ه
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وح النوار
وأما كراماته ال هتي همن دو هنها فهي الوض ه
الشم هسية ،ف همنها أن كل بلدة ين هزلها يكثر فهيها الخير وما واله.
ضع هباللس هن اللغ هوي هة ولههذا كل
وقد ش ههد على هذا أهل كل مو ه
ضي للا عنه فهي
ت ر هغب فهي نزوله هه ر ه
أحد همن أه هل ال هجها ه
ضي للا عنه أنه ل يسأل عن
وط هن هه وقراه .و همن كراما هت هه ر ه
شيء إهل أجاب هبالج هوب هة الطبقهي هة كأنما بين عيني هه لوح ينظر
فهي هه .وقد سلم له هبهذا كل من أتاه .و همنها ما حكاه سي هدي محمد
وم
بلمش هري قال" :أخبر هني هحين كنا فهي هبل هد الصحرا هء هبقد ه
وع هه
ب قرية قبل وق ه
ير الظاله هم هذي المرا هت هع الو هخيم هة و هبخرا ه
ال هم ه
ض خواص أصح هاب هه ،فكان ك هذلهك" .فما أحقه هبهذا
وم بع ه
و هبقد ه
المد هد وما أوله .و همن كراما هت هه إهجابة أد هعي هت هه العدلهي هة ،ف ههي
ار هم أوكالسه هم إهذا أحكم مرماه .و همنها هوقايته همن
كالعض ه
ب الص ه
ضي هة مع أنهم ك هثيرون،
وع لهم هبسو هء الخا هتم هة المق ه
أعدا هئ هه المقط ه
اس اللها هة.
وكم آبوا هبال هخذل هن وإهخر ه
وأما شما هئله الج هميلة الحس هنية ،فما أشبهها هبشما هئ هل جد هه
ض هر هه ومسراه .همنها خلقه الحسن
صلى للا علي هه وسلم فهي ح ه
والفعال الح هميدة القر هشية ،حتى أن كل وا هحد همن جلسا هئ هه
يعتقهد أنه أحب إهلي هه همن اآلخ هر لهما يرى همن إهقباله هه علي هه حيث
ألفاه .هو همنها زهده وحبه لهكل هذي خصاصة جه هرية واح هترام هه
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هله هل الفض هل وإهكرامه هله هل الشر ه
ف وم هن ال هعمل هبال هعل هم إهلى للاه
ضي للا عنه يل هبس المت هسع همن الل هبس هة الثي هابي هة
دعاه .وكان ر ه
ضي للا
اس ،والتميز نفسه تأباه .وكان ر ه
كما يل هبس عامة الن ه
عنه أبيض اللو هن مشربا هبحمرة معت هدل القام هة ذا شيبة نورا هنية
وصوت جهو هري وسمت ب ههي وم هن هطق عذب ولهسان يع هرب
عن مرا هد هه هبأبل هغ بيان يفوق البلهيغ إهنشاه .و همما أكرمه للا هب هه
وم ال هتي ههي أنفع ه هدية وإهحراز أصح هاب هه مرا هتب
إهدراك العل ه
الولهيا هء يوم يبسط للا له هعبا هد هه هسماط هقراه .و همنها شفاعته فهي
أه هل عص هر هه همن غي هر حص هر أنفس إهنسا هنية ودخول الجن هة هبغي هر
هحساب لهمن يوم الجمع هة أوالهثني هن رآه.

ير
وأما بركته ،ف هبها كم صار بعض أحب هاب هه همن مشا هه ه
الولهيا هء أولهي الفضلهي هة .وها أنا سأذكر اسم كل همنهم حسبما
يطي وأمله .هشعر:
حرره سي هدي أحمد التجا هني الشنقه ه
كحب طه المصطفى ابن العربي

من نال من موله كل الرب

وكخديمه الرضى علــــــــــــي

حرازم ذي المنصب العلــــي

وكالفقيه العالم ابن المشـــــري

صاحب شيخنا رفيع الذكـــر

والتونسي سيدي محمــــــــــود

صفي شيخنا الكثير الجـــود
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والعلوي وارث التجانــــــــــي

سيدنا الحافظ ذي العرفــــان

وكالشريف ذي المزايا الغالـي

والسيد المفضل المفضــــال

وغوث عصرنا التماسنـــــــي

قطب الورى سيدنا علــــــي

والغير ممن أدرك الوليــــــة

من صحبه وفاز بالعنايـــــة

وكم إمام عالم علمــــــــــــة

ن ّقادة دراكة فهامــــــــــــة

من ورد شيخنا المام قد ورد

حتى تضلع وفاز بالمــــــدد

كترجمان العلم والعرفــــــان

السالك العلمة الـــــــــودان

والعلوي حبر شنجيط العلــم

الطالب العلمة البحر الخضم

والتونسي العالم الرياحـــــي

ذي الجمع بين العلم والصلح

وغي هرهم همن علما هء السن هة أه هل الفضا هئ هل وال همن هة هممن ل
لل
يعلم همقدار ما بلغت هب ههم الكمية و هبأي هجهة كانوا إهل للا .و ه
ما أعظم همنحة منحه هبها جده العظم أكرم الخل هق على رب
ض أحب هاب هه ال هذين هم
الب هري هة المثبتة فهي قوله هه ر ه
ضي للا عنه لهبع ه
للا صلى للا علي هه وسلم
همن ثقا هة الروا هة " :أعطا هني رسول ه
اردها لسا هئغة
صلة تسمى جوهرة الكم ه
ال " ،فلعم هري إهن مو ه
ه هنية ،من ذكرها اثنتي عشرة مرة وقال ه هذ هه ه هدية همني إهليك
للا  ،فكأنما زاره فهي روض هت هه الش هريف هة ال هعط هري هة
يا رسول ه
للا همن أو هل الوجو هد إهلى وق هت هه ال هذي فهي هه
وكأنما زار أولهياء ه
العدد المذكور وفاه.
ار الفنا هء فهي ليل هة
وكان ان هتقال الشي هخ ر ه
ضي للا عنه عن د ه
الهثني هن لهخمس عشرة ليلة خلت همن شوال سنة  0321همائتي هن
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ف همن العدا هد الهسل همي هة .و هبفاس ض هريحه
وثل هثين بعد الل ه
المبارك ال هذي لم يقهف علي هه شقهي وقد طاب ثراه.

للا تعالى
وأما فضل المتعلقهين هب هه ال هذين سبقت لهم همن ه
لل ظن السو هء
ان الد هعي هة فما أبعده ع هن الظا هنين هبا ه
إهلى هذا ال هخو ه
وما أنفاه همنه أن أبوي آخ هذ هور هد هه وأزواجه وذريته يدخلون
الجنة هبغي هر هحساب ول هعقاب ول رؤي هة أحوال هولهية ،وإهن لم
ب اآلخ هذ المتمس هك
يكن لهم تعلق وإهنما نالوا هذا الفضل هبسب ه
وغ مناه.
هبما أوجب تمكنه همن بل ه
يهم همن عم هل كل عا همل تقبلت حسناته
و همنه أن للا يع هط ه
ضعف همما تفضل هب هه على
السري هة والجه هري هة أكثر همن همائ هة ه
ب ذلهك العم هل وأعطاه .و همنه أن كل وا هحد همنهم على
صا هح ه
رأ هس هه تاج همن نور مكتوب فهي هه الط هريقة التجا هنية منشأها
للا صلى
الحقهيقة المحم هدية .ومكتوب بين عيني هه محمد رسول ه
للا علي هه وسلم .وعلى قل هب هه همما يلهي ظهره محمد ب هن عب هد للاه.
و همنه أن كل من لم يحت هرمهم أوآذاهم طرده للا وسلبه همنحه
للا لطفا خاصا هب ههم ل مدخل
السرم هدي هة ،و همنه أن لهم همن ه
لهغي هر ههم فهي هه وإهن ادعاه .و همنه أنهم يجوزون الصراط على
كوا هه هل المل هئك هة فهي أسرع همن لمح هة طرفهية .و همنه أن يؤدي
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اس هع فضله هه وقضاه.
للا عنهم ت هبعا هت ههم ل همن حسنا هت ههم ،بل همن و ه
ش يكونون فهي هه وحدهم
و همنه أن لهم مو ه
ضعا فهي هظل العر ه
ت المحش هري هة .ول يرون همحنة همن
تم هييزا عن أه هل العرصا ه
ار فهي عليين .ول حرج على كر هم
تغ هم ه
يض أعي هن ههم إهلى الهس هتقر ه
من ل متصرف فهي مل هك هه حقيقة هسواه.
فعلي ههم هبتع هظ هيم سادا هتنا الولهيا هء واح هترا هم ههم أحياء وأمواتا.
صية .هلن
ضي للا عنه الو ه
ف هبهذا أثرت ع هن الشي هخ ر ه
لل.
ار أولهيا هء للاه همن أسبا ه
ب الطر هد والعياذ هبا ه
الهس هتخفاف هبأقد ه
لس هتمدا هد همنهم ممنوع هبه هذ هه
و هزيارة الولهيا هء هبمعنى قص هد ههم له ه
اع هبالشي هخ ونواياه،
الني هة لهما فهي هه همن الهل هتفا ه
ت الما هن هع همن الهن هتف ه
للا مشروط فهي حق الم هري هد هبرب هط
هلن الهن هتفاع هعند أه هل ه
ال العلق هة القل هبي هة .ول ي هتم لهلم هري هد ربط المحب هة إهل
المحب هة هبكم ه
ت عن غي هر من تبناه .وأما الزيارة
ت الهرادا ه
هبقط هع عقبا ه
ال اآل هخر هة الجزا هئي هة ،ف ههي
له ه
ار والتفك هر هفي أحو ه
لش هتغ ه
ال هبالهع هتب ه
ور مطلقا ،فافهم ما جاء هفي طي
مرغب فهيها .و همنها هزيارة القب ه
ال هعبار هة معناه.
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ضي للا
ب شي هخنا ر ه
اسبا هبمناقه ه
و همما رأيت إهلحاقه من ه
صيدة لول تضمنها
ار الهح هتمالهي هة ق ه
عنه المنزه هة عن الخب ه
ان التقا هة،
مدحه لما ساغ لهي إهيرادها على ذ هوي الذه ه
لنها عجالة وق هتية استمطرت هبها نواله ال هذي لم ي هخب من
رجاه ،ونصها:
أموقف الركب بالنشاد والنغـــــــــم

مهل أسلت عقيقا أعين النعــــــــــــم

ما بال جسمك محلول العرا وصبـا

أمن تقوى من استهواك بالشمــــــــم

أم لقتعادك متن الضعن معتسفـــــــا

عن ساكن الغور أم عن ساكن الحرم

إني بشكواك أقوى منك معرفـــة

أبا الجحود إذا استمسكت لم تلـــم

ذل الصبابة أهدى ما استدل بــــــــه

على ذويها ولوعزوا بوجدهـــــــم

ولست أول من بعد الوصال عفــــت

منه مشاهد مغنى جيرة العلــــــــــم

عذرا وقيت غرامي إن لي كبــــــدا

بقوس حاجب ذات الصولتين رمي

حوراء ل تستطيع الصبر عن دخل

وسلب مهجة ضرغام وسفـــك دم

إن سولمت لم تدع ح ّظا لجارحـــــة

في الحق أونوزلت تدعوا إلى الصمم

لها شبامان ما شدا بهامتهــــــــــــــا

إل بكت لوعتي من قلبها الشبــــــم

صحيح طلعتها الحسناء ورثنـــــــي

ضعف الفؤاد وضعف الرأي والكلم

أمست بحي سراة دون رائدهــــــــا

أسد تحوم وبالجام لم تجـــــــــم

صددت عنها فل حتف أراح بــــــه

ول قفول إلى ربع بذي سلـــــــم

ما للمعنف وجه في ملمتـــــــــــــه
ما للزمان ومالي ل يكلفنــــــــــــي

أيدفع الحذر ما باللوح والقلــــــم
إل تعرف من إياه لـــــــــــــم أرم

ولو تحقق نحوي العكس ما سمحت  19طباعه لي سوى بالمورد الوخــم
يا نفس دونك أفعال دلئلهـــــــــــــا

تبين عن سؤدد العراق والهمـم

ألم يزدك عن الفاني حقارتــــــــــه

ألم يرعك هجوم الموت في المـم

أما علمت بأن للا يعلم مــــــــــــــا

تخفي الصدور وما تبديه فاحتشم

إن العظام الولى قدما علو شرفــا

صاروا عظاما رفاة أوحش الرمـم

فلتخلعي حلة العجاب ولتــــردي

مناهل

والنـــدم

ولتسئلي للا إصلحا ومغفـــــــرة

بمن به ينقذ المحتار في الظلــــــم

خلصة الفيض مأوى كل صـادرة

من الهباة التي من أبدع الحكـــــم

حفيد أشرف رسل للا قاطبـــــــــة

قطب الخليقة مولى أوفر القســــم

رب المقام الذي عن نيل أقـــــربه

يؤخر السابق المبرور في القســم

ويهتدي لقوي الزلفى بنيــــــــره

ومن به سأل الرحمان لم يضـــــم

الملجأ الخص التجاني أحمد مـن

آيات أسراره تتلى بكل فـــــــــــــم

وذوالخوان الذي فيه التطفل لم

يقبح ولم يخش آتيه أذى التخــــــم

ففيه فليتنافس كل ذي ثقــــــــة

من العزيمة وليحذر من الســــــــأم

فراية الخلد في عدن محبتــــــــه

حباه بالفضل هذا بارئ النســــــــم

فقل لمنكر ما قامت أدلتـــــــــــه

ما ضر شمس الضحى إنكار كل عمي

فإن ترد كنه ما أوتي وغايتــــه

فالحجز أوضح برهان على العظـــم

طوبى لحبابه فازوا بأربح مـــا

إليه يحمد سير الينق الرســـــــــــــم

للا أكبر ما أسمى فضائلـــــــــه

بذكرها كم رآى نفعا أخو ألــــــــــــم

فسل محافل من يتلوا مناقبـــــــه

عن يمنها الفذ أوعن طيبها العمــــــم

واشهد وجوه مريديه بعين رضا

تخال نورا يكل الطرف من أمــــــــــم

حسبي من الفخر أني قد رضيت بأن

أكون من حزبه يا ترحتي انحسمـــي

فالحمد لل حمدا ل انتهاء لـــــــه

على عظائم ما خولت من نعــــــــــم

يا واحد القرب من عين الوجـــود

ويا من خص بالمدد المستكمل الوسم
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الذل

والخلص

لم يترك البين لي صبرا على نوب

يضيق ذرعا بما تبديه كل كمـــــــي

نادى عن الهل والتذكار قد شغل

قلبي وطرفي بإضرام ومنسجـــــم

لكن بهمتك العظمى انتميت إلــــى

علك فانجاب عني عارض السقـــم

لولك ما سيق هذا الخير أجمعـــه

إلى حيث ذنوبي فترت هممــــــــــي

وحيث كنت المسمى باسمك ارتفعت

عني مخاوف عقبى زلة القـــــــدم

هذا يقيني ولم تعرض له شبـــــــه

إل وصيرتها في حيز العـــــــــــدم

ثم الصلة على المحمود سيدنــــا

محمد عد نجم الفق والكـــــــــــم

والل والصحب سادات الورى و

على علك مولي في بدء ومختتم

اع ما هنعا له همن السب هق هفي
وهاهنا أخذت هب هعن ه
ان الير ه
ب التجا هني هة خوفا همن الهطال هة لهعد هم حص هر ما من
ار المناقه ه
همضم ه
خنا ومع هرف هة حد منتهاه .فلنرفع أكف الضراع هة
للا هب هه على شي ه
للا مستم هط هرين همن فضله هه رحمته الب هدية متوسلهين هبأعظ هم
إهلى ه
ب
الوسا هئ هل و هبهذا الستا هذ الكا هم هل هفي دف هع ما نخافه همن النوا هئ ه
ونخشاه.
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اللهم يا س هابغ النع هم الفضلهي هة ،يا دافهع النق هم عمن ل يعرف
ارج الغم هم الده همي هة ،يا من ل يعجل هبالعقوب هة على
إهل إهياه ،يا ف ه
ال حبة خرذلهي هة ،يا
من عصاه ،يا ح هسيب من ظلم ولو فهي همثق ه
من عطف على المولو هد أمه وأباه ،يا أول هبل هبداية قبلهية ،يا
اوي هة
ار كت هبك السم ه
آ هخر هبل هنهاية تغشاه ،نسألك اللهم هبأسر ه
والمنز هل على رسولهك ال هذي لم تخل هق الفلك لوله .و هبح هب هيبك
اسطة هعق هد السؤد هد
سي هد الوجو هد عي هن الرحم هة الربا هني هة وو ه
المنتقا هة .و هبنجله هه مل هذنا سي هدي أحمد التجا هني المحبو همنك هبأبد هع
اري هة ومن إهذا سألك هب هه سا هئل أنلته ما تمناه ،أن
الجما هئ هل الهخ هتي ه
اض
ت هنيلنا يقهين المتوكلهين عليك توكل منزها ع هن الغر ه
الشب ههي هة ،وتلطف هبنا فهي كل حا هدق هان أوشد هعداه ،وأن
تجعلنا خا هئفهين همنك خوف العاله همين هبك هعلما ل يغا هدر فهي
يز
القلو ه
ب وس ه
اوسا وه همية وتوفقنا لهما ت هحب همن العم هل الع هز ه
ذراه .وتجعل كيد من رامنا هبسوء فهي نح هر هه أومن بارزنا هبأ هذية
وتمنحنا ام هتثال ما أمرتنا هب هه واج هتناب ما عداه .وتعم جمعنا
ارك لنا
هذا هبالراح هة السرم هدي هة وت هديم عن غي هرك هغناه .وأن تب ه
فهي أرزاقهنا وأن تجعل أقواتنا ر هخية وتسقهينا غيثا يشمل مطره
ب
كل مغنى لهلمسله همين ورباه .وأن تغفهر لهجا هم هع أفرا هد ه هذ هه المناقه ه
للا أ هديب العا هج هز ع هن القهي هام هبما ي هجب
الدري هة أحمد ب هن عب هد ه
قواه ،ولواله هدينا ولهواله هدي هه وأن تسترعجزنا وعجزه وعيبه.
يع
وتمحوعنا وعنه كل ما اقترفه همن الذنو ه
ب واقترفناه ،ولهج هم ه
ت الحيا هء همنهم
ت والمسله همين والمسلهما ه
المو هم هنين والمو همنا ه
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وبنا من
ومن ضمتهم ال هبقاع الرم هسية ،وأن ل تسلط علينا هبذن ه
ت
ل يخافك ول يرحمنا هبسو هء ما قضاه .وأن ت همد تشوفا ه
ت شي هخنا الروحا هني هة
ت ظوا هه هرنا هبنفحا ه
سرا هئ هرنا وتطلعا ه
ولمحا هت هه ال هجسما هني هة .وأن تجعله نصب بصا هئ هرنا وأمام
اط هرنا يا غوثاه.
خو ه
ور أنف هسنا وخسا هئ هسها المعن هوي هة
ونعوذ هبك همن شر ه
وال هحسي هة ،و همن عمل يخ هزينا بين يديك ويدي رسولهك صلى للا
خنا الو هجي هه س هيد
علي هه وسلم يوم ل ينفع أخ أخاه ،وبين يدي شي ه
كل أستا هذية .وعم اللهم هب هرضوا هنك كافة مقد همي هه البا هذلهين فهي
مرضا هتك ومرضا هت هه دنياهم يا من ل راد لهما قضاه ،واحفظنا
ربنا همن العدا هء وسو هء القضا هء ودر هك الشقا هء والدوا هء
ب بعد العطا هء إهنك على كل شيء ق هدير يا
العضالهي هة و همن السل ه
رباه.
اللهم صل على سي هدنا محمد الفاته هح لهما أغلهق والخا هت هم لهما
اطك المستقه هيم
صر ه
اص هر الحق هبالحق والها هدي إهلى ه
سبق ن ه
ار هه الع هظ هيم..
وعلى آله هه حق قد هر هه و همقد ه
صفون وسلم على
سبحان ربك رب ال هعز هة عما ي ه
لل رب العال همين.
المرسلهين والحمد ه
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