ردود السادة التّجانيّني
على افرتاءات املنكرين
إعداد د .أبوعركي الشيخ عبد القادر
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الرحيم
الرمحن ّ
بسم هللا ّ
الصالة
ين آ ََمنُوا} ،و ّ
احلمد هلل ّ
رب العاملني القائل{ :إن اَّللَ يُ َداف ُع َعن الذ َ
والسالم على نبيِّه ِّ ِّ
فق
َخ َ
ص ْر أ َ
الفاتح اخلاِت القائل" :اُنْ ُ
وما"( .متّ ٌ
اك ظَال ًما أ َْو َمظْلُ ً
ّ
ّ ُ
احلق وأهله سنّةٌ جارية وعادة ماضية منذ أن
عليه)ّ .أما بعد ،فإ ّن اإلنكار على ِّّ
خلق هللا – تعاىل – اخلليقة؛ فقد أ ِّ
ُنكر على املوىل تعاىل ،وعلى رسلِّه عليهم
ِّ
الصاحلني  -رضي هللا عنهم  ،-فكان لسيِّّ ِّدان ِّ
ختم األولياء
السالم ،وعلى عباده ّ
ّ
جانّ – رضي هللا عنه – و ِّ
موالان الشيخ أمحد بن حممد التِّّ ِّ
نصيب وافر
أهل طريقته
ٌ
ِّ
يرددون مسائل بعينها
من هذا اإلنكار من جهة اخلصوم واألعداء ،فصاروا ّ
ينسبوهنا إىل الطريقة ابعتبارها أموراً منكرة ،فبدأ اإلنكار منذ زمن الشيخ  -رضي
استمر إىل وقتنا هذا ،اترًة يف شكل كتيّبات ،واترةً يف شكل
هللا عنه  ،-مثّ
ّ
بعضها من
مقاالت صحفيّة ،واترة من خالل وسائل التواصل احلديثة وغريهاُ ،
ختل
قبيل احلسد ،وبعضها من قبيل املكابرة ،وأخرى من نوع اجلهل املرّكب ،ومل ُ
مجيعها من الكذب أو البهتان أو التدليس ،مع أ ّن أهل الطريقة مل يسكتوا على
لكن الغرض والكيد واحلقد ظل يدفع ِّ
الردودِّ ،
املعتدين لرتديد
ذلك بل ُّ
ُ
ردوا أحسن ّ
ّ
تلك املسائل واهلجوم على أهل الطريقة ،وأىب هللا إال أن يزداد انتشار الطريقة كلما
ازداد اإلنكار.
الرد على املسائل،
لست هنا بصدد ذكر مجيع املسائل اليت أوردوها ،وال بصدد ّ
وْ
ٍ
َّ
الرجوع إليها
الردود ميكن ّ
السادة التّجانيّني يف ّ
لكنّين أُورد أمساء كثري من مؤلفات ّ
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الساحة ،بل هناك
كل الردود املوجودة يف ّ
عند احلاجة ففيها الغنية ،وليست هي ّ
غريها مما مل أثبته هنا ،أو مل ير النّور بعد ،أو مل أقف عليه ،ويف البال استخر ٍ
رد
اج ّ
ْ
ُ
ِّ ٍ
أئمة الطريق إن شاء هللا  -تعاىل .،-
جام ٍع معتمد على هذه الردود اليت صنّفها ّ
الشكر والدعاء ابخلري لألخ الشريف حممد الراضي كنون الذي
وأسوق هنا ّ
وفّقه هللا تعاىل خلدمة الطريقة يف هذا العصر إبيداع كثري من مؤلّفاهتا على شبكة
السكريجيّة التجانيّة) فقد بلغ عدد الكتب اليت ذكرها مما ألّفه
اإلنرتنت (املكتبة ّ

التّجانيّون  748كتاابً ،وابلطّبع هناك غريها من املطبوعات واملخطوطات ،كما
أعيد له الثناء والعرفان ملا بذله من جهد يف حتقيق كتاب (جواهر املعان) من
ُ
خالل رجوعه ألكثر من عشر نُ َسخ  -جزاه هللا خرياً .-

ُُْم َم ُل اعرتاضات املنكرين
َّبني علماء الطريقة أ ّن االعرت ِّ
اضات منحصرةٌ يف أمور ،منها:
ِّ
ب وافرتاءٌ على الشيخ  -رضي هللا عنه – كمسألة ِّّادخار الورد له،
 -1كذ ٌ
و ِّ
كون صالة الفاتح من القرآن.
ص املنقول عن الشيخ  -رضي هللا عنه – كما
 -2تزوير وتدليس بعدم إمتام النّ ّ
الصالة" ويتـرك قوله" :وأنتم ُسكارى" .مثل ما نقلوه
يفعل من يقول" :ال تقربوا ّ
عن الشيخ  -رضي هللا عنه " :-صاحيب ال أتكله النّار ولو قتل سبعني نفساً"،
وتركوا متام القول وهو" :إذا اتب بعدها".
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كالم محلوه على ما ينكره مجيع أهل الطريقة.
ٌ
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التصوف عموماً ،أو
 -4أمور ال ّ
ختص التّجانيّني وحدهم ،بل هي من مسائل ّ
السنّة واجلماعة ،أو مسائل االجتهاد واخلالف بني الفقهاء.
أهل ّ
املبشرات اليت مل حتتملها عقول ونفوس املنكرين انسني أ ّن الفضل
 -5أمور من ِّّ
بيد هللا يؤتيه من يشاء ،وهللا ذو الفضل العظيم.
ختصهم هم وتنسب إليهم ال إىل
 -6مسائل وردت يف بعض كتب التّجانيّني ّ
الشريعة ،وتعاليم الطريقة ،وما ال فال.
عتَب منها ما تقبلُه ُ
أصول ّ
الطريقة ،يُ َ
الردود على املنكرين
ُمموعة من كتب ّ

السادة املؤلّفني
مرتّبة على حروف معجم ّ

 إبراهيم انياس الكوخلي.
السطَّع شرح املرهفات ال ُقطَّع.
 )1البدور ُّ

الرايحي.
 إبراهيم ّ
ِّ
ِّ
الرد على من أخرج الشيخ التجان عن دائرة أهل
ِّ )1م ْ ََبد َّ
الصوارم واألَسنَّة يف ّ
السنة.
احلسين.
 إبراهيم صاحل
ّ
 )1التكفري أخطر بدعة هت ِّّدد اإلسالم واملسلمني يف نيجراي.
 )2كشف الغموض وإزالة اإللباس يف اإلجابة على أسئلة الشيخ إلياس.
 )3املغري على شبهات أهل األهواء وأكاذيب املنكر على كتاب التكفري.
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 ابن أنبوجة:
الشيخ التّجانّ.
 )1رحلة التّهان يف حلية ّ
بسام التجاين التماسين:
 ابن ّ
 )1رد على ابن ابديس( .ذكره األستاذ أمحد األزمي).
 ابن املطماطية ،حممود بن أمحد القسنطين:

حرف اجلوهرة.
 )1أنياب القسورة ،لكسر عظام من َّ
 )2دالئل احلق املتينة ،يف الرد على من أنكر طريقنا بقسنطينة.
األول؟).
 )3قنبلة الشاب ،يف حنر من َّ
حر َ
ف جوهرة سيد األقطاب( .هل هو ّ
 أبو طاهر املغريب التجاين:
 )1إفحام اخلصم الْملِّ ّد ابلدفاع عن الشيخ ِّ
املم ّد.
ُ
 أبوعركي الشيخ عبد القادر:

الزعاف.
الس ّم ّ
ّ )1
الصارم اخلطّاف على راقم ّ
 )2ردود السادة التجانيني على افرتاءات املنكرين.
 أبوي أمحد بن الشريف املختار:
 )1الفتح الرَّابن ،يف براءة الشيخ التجان.
 األحسن البعقيلي:

 )1إجلام اجلهال ،أبلسنة السنة الكمال (رد به على ابن املوقت املراكشي).
 )2ترايق القلوب( .ذكره األستاذ أمحد األزمي).
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 أمحد البشري الطيب السوداين:

حمب الدين.
 )1الرد املستبني ،يف دحض افرتاءات ِّّ
 )4أمحد بن إمساعيل الويل:

ّ )1قرة عني من هو مطالب ابلرد عن هؤالء الذين يتهجمون على العارف ابهلل
التجان.
لرد املعرتض على العارف التّجانّ.
 )2كفاية العان ّ
 أمحد بن األمني الشنقيطي:

َ )1د ْرءُ اجلان ،عن محى الشيخ سيدي أمحد التجان.
 )2الرد احملكم ،على منكر األسقم.
 أمحد بن محاد الداودي الواليت:

الرد على مشتهى
 )1بلوغ األمان ،يف نصرة موالان أمحد بن حممد التجان ،و ّ
اخلارف اجلان.
 أمحد بن حممد بن عبد هللا العلوي الشنقيطي:
 )1ال ِّّدرع واملغفر ،يف الرد عن الشيخ عمر.
 )2العضب اليمان.

 أمحد بن اهلادي العلوي الشنقيطي:

 )1منتهى السيل اجلارف.
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 أمحد سامل كرمي القحطاينّ:
صوف اي عباد هللا.
الرد على صاحب كتاب :إىل التّ ّ
 )1احلُ َّجة املؤاتة يف ّ
 أمحد سكريج األنصاري اخلزرجي( :وهو من أكثر خلفاء الشيخ – رضي
رداً على املنكرين).
هللا عنه – ّ
 )1إحقاق احلق.
 )2اإلميان الصحيح ،يف الرد على مؤلف اجلواب الصريح.
 )3جتريد أسئلة الشيخ سيدي حممد الكتان( .ذكره األزمي).
 )4جناية املنتسب العان مبا نسبه ابلكذب للشيخ التجان.
 )5احلق املبني يف انتصار التجانيني على علماء القرويني.
 )6زوال احلرية بقاطع الَبهان ،ابجلواب عما نشرته جريدة الزهرة حتت عنوان
أين محاة القرآن.
 )7سبيل الرشاد ،يف احملاورة بني ذوي االعتقاد واالنتقاد.
 )8السر الرابن ،يف رد ترهات ابن ماايىب العان ،اليت تبجح هبا يف أتليفه
الكراسان الثان والثالث غري مكتوبني).
مشتهى اخلارف اجلان (ال يزال َّ
 )9الصراط املستقيم ،يف الرد على مؤلف املنهج القومي.
الفيوضات العرفانية ،يف الرد على اإلفريقي مؤلف األنوار الرمحانية.
)10
قافية الآليل ،يف الرد على املدعو تقي الدين اهلاليل.
)11
الرد على أسئلة مؤلف خبيئة الكون( .األزمي).
)12
ّقرة العني يف ّ
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القطوف ال ّدانية بشرح اجلامعة العرفانية( .األزمي).
)13
القول املصيب يف بيان ما خفي على حمب الدين اخلطيب.
)14
كشف البلوى ،يف رد الفتوى املنشورة مبجلة التقوى.
)15
نصيحة اإلخوان يف سائر البلدان( .أرجوزة ،تعرض فيها لكل
)16
املواضيع اليت تش ِّّكل نقاط خالف مع اخلصوم)( .األزمي).

 أمحد الصابوين:

 )1املدد الرابن ،يف نصرة الشيخ سيدي أمحد التجان.
 ألفا هاشم:
 )1األجوبة البهيّة يف املسائل اجلليّة.
 )2األجوبة اهلامشية ،عن األسئلة املدنية.
 )3سالح التجانيني ،يف الرد على املعرتضني(.هل هي كتاب واحد تع ّددت
مرًة يف السودان ابسم سالح
أمساؤه؟ فقد ُ
وقفت عل األجوبة البهيّة ،ونُشر ّ
التّجانيّني ،واألجوبة املدنيّة مذكورة يف عدد من املؤلّفات).
 بكري العوين:

الرد على املنكرين.
ّ )1

 بنعمر بن سيدي حممد الكبري التجاين:
 )1اجلواب الواضح.
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 مجاعة من األساتذة:
الزمزمي.
 )1تُـَّرهات َّ
 احلاج احلسني اإلفراين:
 )1قمع املعارض املفرتي الفتان ،فيمن نسب ما ال ينبغي ألهل الفضل من
البهتان.
 )2كشف الغطا ،فيمن تكلم يف الشيخ التجان ابخلطا.
 احلاج مالك بن عثمان سي:

 )1أتليف يف الرد على منكر لفظ األسقم.
 )2أتليف يف الرد على بعض املنكرين على الطريقة التجانية.
 حسني حسن الطماوي املصري:

 )1أقوى األدلّة والَباهني( .أضواء على الشيخ التجان ودعوته).
 )2السيف الصقيل الرابىن ،ىف نقض مشتهى اخلارف اجلاىن.
الرمحان يف رد حصول األمان( .ذكره األزمي).
 )3املورد ّ
 خدجية بنت الشيخ أمحد فال الشنقيطي:
 )1السيف اليمان ،يف َّ
ب عن سيدي أمحد التجان.
الذ ِّّ

 )2هدم مشتهى اخلارف اجلان من األساس ،وقطع دابره من أيدي الناس ،ما
وفاقد اإلحساس.
عدا
احلسود َ
َ
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 راشد بن إبراهيم املرخيي:
 )1إعالم النبيل.
 صالح الدين حسن التجاين:
 )1جالء القتام وكشف الظالم.

الرمحن:
 طالب عبد ّ
الشريعة اإلسالميّة.
 )1الطريقة التّجانيّة يف ضوء ّ
 عبد الباقي مفتاح:
(ضمنه ذكر االنتقادات على
 )1أضواء على الشيخ التجان وأتباعه.
َّ
الطريقة).
 عبد احلفيظ العلوي (موالي السلطان عبد احلفيظ العلوي):

 )1إعالم األكياس ،مبا وقع من التخليط وااللتباس.
 )2زجر املعتدي على اجلناب األمحدي( .ذكره األزمي).
 )3حنر اجلَزور( .ذكره األزمي).
 )4نفثة مصدور.
 عبد هللا بن حممد املشري الشنقيطي:

 )1إنذار وإفادة إىل ابئع دينه بشهادة.
 عبد هللا التجاين اإلبراهيمي:

 )1الردود حول افرتاءات حممد بن األنصاري على الطريقة التجانية.
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 عبد الواحد بن عبد هللا:
 )1احلجة الواضحة الَبهان ،يف أن العارف التجان مل يفضل الفاتح على
القرآن.
 عبيدة الشنقيطي:

 )1سيف النجاة والفدا ،يف قطع أعناق البغاة والعدا.
 العروسي بن عبد هللا:

 )1تقييد يف الدفاع عن الطريقة التجانية ونصرة الفقيه سيدي حممد فتحا
النظيفي.
ائري:
 عمر بن قدور اجلز ّ
السعادة.
 )1اإلبداء واإلعادة يف مسلك طريق ّ
 عمر بن حممد احلوصي:

 )1تقييد يف الرد على أمحد البكاي.
 عمر بن املدين:

 )1النصر الواضح يف َّ ِّ
ب عن مؤلف ال ِّطّيب الفائح.
الذ ّ
 عمر الفويت:

 )1جواب على أسئلة حممد الكامني( .ذكره األزمي).
 )2رماح حزب الرحيم على حنور حزب الرجيم.
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 )3سيوف السعيد ِّ
املعتقد ،يف أهل هللا كالتجان ،على رقبة الشقي الطريد،
املنتقد اجلان.
 عمر مسعود:

 )1حبوث املستشرقني يف الطريقة التجانية ما هلا وما عليها.
 )2دفاع عن التجانيني.
 )3الرد على اإلفريقي.
 )4رد املعتدي.
 )5الرد على الطنطاوي.
 القاضي السنغايل:

 )1األجوبة احلسينيّة.
 حممد اعمر:
 )1دفاع املستميت املتفان ،عن حرم ختم األولياء التجان.
 حممد أكنسوس:

 )1اجلواب املسكت ،يف الرد على من تكلم يف طريقة اإلمام التجان بال
تثبت.
 )2احللل الزجنفورية ،يف اجلواب عن األسئلة الطيفورية.
 حممد األمني بن أمحد العلوي الشنقيطي:

 )1اجلواب املقنع ،يف شرح املرهفات القطع.
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 حممد بن عبد هللا بن حسن الشافعي الطصفاوي:
 )1الفتح الرّابن يف ما حيتاج إليه املريد التجان(.تعرض فيه يف الباب الثان
للرد على بعض املعرتضني)( .األزمي).
 حممد بن عبد هللا التناين التفكغيت:

 )1السيف املسلول ،على من أنكر يف اليقظة رؤية الرسول صلى هللا عليه
وسلم.
 حممد بن عبد هللا الرابطي:

 )1الصراط املستقيم( .ذكره األزمي يف كتابه الطريقة التجانّ يف املغرب
والسودان الغريب).
 حممد بن حممد بن عبد السالم كنون:

 )1ال ّد ّر املنظوم يف نصرة القطب املكتوم.
 )2رفع العتاب عن من منع الزايرة من األحباب( .ذكره األزمي).
 )3النطق املفهوم يف حل مشكالت الدر املنظوم( .ذكره األزمي).
 حممد بن املشري:

 )1نصرة الشرفاء ،يف الرد على أهل اجلفاء.
 حممد احلافظ التجاين:

 )1االنتصاف (الرسالة الثالثة).
احلجة على أعداء الطريقة التجانية(.الرسالة اخلامسة).
 )2إعالن ّ
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 )3براءة الطريقة التجانية.
 )4تعليقات على كتاب اإلفادة األمحديّة.
 )5رد أكاذيب املفرتين على أهل اليقني.

 حممد اخلليفة انياس الكوخلي:
 )1املرهفات ال ُقطَّع ،إىل حممد اخلضر أخي التنطُّع.
 )2اجليوش الطُّلَّع بشرح املرهفات ال ُقطَّع.
 حممد الصغري التشييت الشنقيطي:

 )1اجليش الكفيل أبخذ الثار ،ممن سل على الشيخ التجان سيف اإلنكار.
 )2سرية احلق واالنتصار ،و َّ
ب عن أولياء هللا األخيار.
الذ ُّ
 حممد فال أابه بن عبد هللا العلوي:

 )1رشق السهام ،يف ما يف كالم املنكر على الشيخ التجان من األغالط
واألوهام.
 حممد العريب بن إدريس العلمي اللحياين:

 )1األخذ ابلثار ،ممن جتاسر على هتك احلمى وهو محار.
 )2رسالة الرتغيب والرتهيب( .ذكره األزمي).
 حممد العريب بن السائح:

 )1اجلواب الكايف.
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 حممد املختار بن حممد حيىي الواليت الشنقيطي:
 )1مسرة اإلخوان ،يف َّ
ب عن أولياء الرمحن.
الذ ِّّ
 حممد املختار الداودي الواليت الشنقيطي:

 )1سرية كتائب الردود ،على هدم أكاذيب اخلَ ِّ
ض ِّر املطرود.
 حممد مناشو:

 )1قمع التعصب (فتح األبصار).
 حممود الفرطوي:

املرسل.
السهم َ
ّ )1

 املختار بن وديعة هللا املاسن:

 )1أتييدات رابنيّة للجماعة التجانية.
 )2تباكيات الب ّكاي.
 مرزوق بن احلسن األمدرماين:

 )1البائيَّة( .ذكره األزمي).
 مرمي الساملة:

 )1ردع اجلان.

شادي:
 م ّكي عبد هللا التّجاين التّ ّ

الصوفيّة الكرام.
السالم يف ال ّدفاع عن طريق السادة ّ
 )1سبل ّ
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 امليموين:
 )1صالة الفاتح بني املعتقد واملنتقد.
ص ْامبَا السوداين:
 يوسف وديعة هللا َ

 )1ضياء النهار ،إلبطال شبه األنوار.

 رسائل ومقاالت صحفيّة ودواوين كثرية اشتملت على ردود على
املنكرين.
فهذه أكثر من َّ َ 118
تبني
احلق ،فقد ّ
الردود كانت كافية ملن أراد ّ
مؤلفاً كلُّها يف ّ
كل ما
لكل منصف أ ّن ّ
الشيخ  -رضي هللا عنه – وأتباعه بعيدون عن ّ
من خالهلا ّ
ألصقه هبم هؤالء من هتم مغرضة.
الر ّد عليهم
ّ

من خالل كالم الشيخ رضي هللا عنه
معلوم من سرية الشيخ – رضي هللا عنه – اليت أوردها أهل عصره من أتباعه
ٌ
ِّ
املؤرخني واملنصفني أنّه كان آيةً يف العلوم كلّها ،حافظاً للقرآن ،عارفاً
وغريهم من ّ
بسنّة أكمل إنسان ،فقيهاً أصوليّاً جمتهداً ،مشاركاً يف العلوم العقليّة والنّقليّة ،عارفاً
الروحيّة يف السلوك إىل هللا تعاىل ،كساه هللا تعاىل
كل األمور ّ
بدروب الرتبية والرتقية و ِّّ
كل ذلك كان جيب أن
لباس التّقوى منذ نشأته حمفوظاً َّ
مكرماً ،عدمي النَّظري ،و ُّ
يكون كافياً ملن أراد انتقاده ،بل كان يلزمه أن يتوقف ألف مرة قبل أن يتكلّم بِّبِّْن ِّ
ت
َ
ّ
َش َفة يف ح ّقه رضي هللا عنه ،كما أنّه قد ورد ضمن الكتب اليت نقلوا من خالهلا
16

اعرتاضاهتم ما يكفي يف ردعهم وتبيني مقاصده الشريفة ،لكن ماذا تقول يف َمن
ويل هلل تعاىل مثل الشيخ  -رضي هللا عنه  !-وأسوق
أراد هللا تعاىل خذالنه مبعاداة ٍّ
هنا أمثلة من كالمه – رضي هللا عنه – فيها ردود لبعض النقاط اليت أاثرها هؤالء
العداة ،معظمها منقول من كتاب جواهر املعان (النسخة اليت ضبطها عبد
الرمحن ،الطبعة األوىل 1997م دار الكتب العلميّة بريوت).
اللطيف عبد ّ
رد هبتاهنم  -أخزاهم هللا تعا -
ّ

أبنّه فَضل صالة الفاتح على القرآن الكرمي
قال  -رضي هللا عنه " :-القرآن هو أفضل ِّّ
الذ ْك ِّر".اهـ صـ 132

التقرب إىل هللا تعاىل
وقال  -رضي هللا عنه " :-القرآن هو أفضل الدرجات يف ّ
ِّ
ت أعمالُه وأحوالُه مع هللا تعاىل ،فيكون اتليه حينئذ من أكَب
ص َف ْ
لكن ل َم ْن َ
السابقني وأعظم الفائرين برضا هللا تعاىل" .اهـ صـ 133
يب صلّى
وقال  -رضي هللا عنه  -يف معرض كالمه عن فضل ّ
الصالة على النّ ّ
هللا عليه وعلى آله وسلّم" :رَّمبا يُطْلِّ ُع هللا بعض القاصرين ومن ال علم له بسعة
ذكرِت فينبغي االشتغال به ْأوىل
الفضل والكرم على هذا فيقول :إذا كان هذا كما ُ
من ِّ
حّت القرآن! قلنا له :بل تالوة القرآن ْأوىل أل ّهنا مطلوبة شرعاً ألجل
كل ذ ْك ٍر ّ
ّ
ِّ
الفضل الذي َوَرَد فيه ،ولكونه أساس الشريعة وبساط املعاملة اإلهلية ،ولما َوَرَد يف
ِّ ِّ
حيل لقارئه ْترُك تالوته ،و ّأما فضل الصالة اليت
ْتركه من الوعيد الشديد ،فلهذا ال ّ
فإهنا من ابب التخيري ال شيء على َمن تَـَرَك َها .واثنياً :إ ّن هذا الباب
حنن بصددها ّ
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ليس موضوعاً للبحث واجلدال بل هو من فضائل األعمال وأنت خبري مبا قاله
عدم املناقشة فيها" .اهـ 103
العلماء يف فضائل األعمال ِّمن َ
حق الفاسق
وقال أيضاً رضي هللا عنه" :الصالة عليه صلّى هللا عليه وسلّم يف ّ
الرب وحمقها لذنوبه
أفضل له من تالوة القرآنّ ،
ألهنا شافعة له يف إفاضة رضا ّ
وإدخاله يف زمرة أهل السعادة األخرويّة ،وال كذلك القرآن ،فإنّه ،وإن كان أفضل
حل فيها أن ال يتجاسر بشيء من
حمل القرب واحلضرةُ اإلهليّة ّ
حيق ملن ّ
منها ،فإنّه ّ

استحق من هللا اللعن والطرد والغضب
سوء األدب ،ومن جتاسر فيها بسوء األدب
ّ
أهل هللا ّ
الذر ،إالّ
أبقل من مثاقيل ّ
فإهنم يؤاخذون أكثر من غريهم ّ
أل ّن محلةَ القرآن ُ
أن تكون له من هللا عنايةٌ سابقة مبحض الفضل فتكون له عاصمةً من ذلك .فبان
حق الفاسق أنفع له من
لك أ ّن الصالة على رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يف ّ
النبوة تقتضي الطّهارة والصفاء وتوفية اآلداب
تالوة القرآن ،فإ ّن القرآن مرتبته مرتبة ّ

العامة بتالوته لبعدهم عن ذلك.
يتضرر ّ
املرضيّة والتخلّق ابألخالق الروحانيّة ،فلذا ّ
و ّأما الصالة عليه صلّى هللا عليه وسلّم فليس فيها إالّ التل ّفظ هبا ابستصحاب
احلسيّة ثوابً وجسداً
النيب صلّى هللا عليه وسلّم حبالة تليق بتاليها من الطهارة ّ
تعظيم ّ
ِّ
وتالوهتا ابللفظ املعهود يف الشرع من غري حلن ،فإ ّن هللا سبحانه وتعاىل
ومكاانً
مرة ال يع ّذبه ،وال وسيلة عند هللا
ضمن لتاليها أن يصلّي عليه ،ومن صلّى هللا عليه ّ
العامة أكَبُ من
الرب عن العبد يف ّ
أعظم نفعاً وأرجى يف استجالب رضا ّ
حق ّ
النيب صلّى هللا عليه وسلّم وإن تدافعت العلماء يف القطع بقبوهلا،
الصالة على ّ
ِّ
قطعي ،ومن قائل بعدم القطع بقبوهلا كسائر األعمال .والذي
فمن قائل أب ّن قبوهلا ّ
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للنيب صلّى هللا
نقول ،إ ّهنا مقبولة قطعاً ،و ّ
احلجة لنا يف ذلك أ ّن هللا تعاىل يقول ّ
عليه وسلّم" :من صلّى عليك صلّيت عليه ومن سلّم عليك سلّمت عليه" .وهذا
الوعد صادق ال ُيلف ،وهو ال من حيث حيثيّة العبد بل من حيثيّة ش ّدة العناية
منه سبحانه وتعاىل بنبيه صلّى هللا عليه وسلّم ِّ
وقيامه عنه سبحانه وتعاىل ابملكافأة
ّ
ملن صلّى عليه صلّى هللا عليه وسلّم ال يرتك صالة العبد تذهب دون شيء ،وهو
معىن قبول الصالة من العبد" .اهـ اجلواهر صـ 438
وقال  -رضي هللا عنه  -عن ثواب االسم األعظم" :وله ثواب صالة الفاتح ملا
مرة منه ،وله ثواب سورة الفاحتة ،وله ثواب َم ْن
لكل ّ
أغلق بتمامها ستّة آالف ّ
مرة ّ
مرة أجر ختمة" .اهـ .اجلواهر صـ 53
بكل ّ
قرأ القرآن كلّه ،أعين ّ
وقال رضي هللا عنه" :أفضل األذكار ذكر هللا عند أمره وهنيه".اهـ صـ 59
اجلواهر.
النيب صلّى
وقال – رضي هللا عنه " :-الكالم على التفضيل بني الصالة على ّ
هللا عليه وسلّم وبني تالوة القرآنّ ،أما تفضيل القرآن على مجيع الكالم ِّم َن األذكار
ض ُح من الشمس
فأمٌر ْأو َ
النيب صلّى هللا عليه وسلّم وغريه من الكالم ْ
والصالة على ّ
شهدت به اآلاثر الصحيحة.
معلوم يف استقراءات الشرع وأصوله،
كما هو
ْ
ٌ
وتفضيله من حيثيتني :احليثية األوىل :كونه كالم الذات املق ّدسة املتّصفة ابلعظمة
دل عليه من العلوم
واجلالل ،فهو يف هذه املرتبة ال يوازيه كالم ،واحليثية الثانية :ما ّ
واملعارف وحماسن اآلداب وطرق اهلدى ومكارم األخالق واألحكام اإلهليّة
واألوصاف العليّة اليت ال يتّصف هبا إالّ الرّابنيّون ،فهو يف هذه املرتبة أيضاً ال يوازيه
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كالم يف الداللة على هذه األمور ،مثّ إ ّن هاتني احليثيتني ال يبلغ فضل القرآن
فيهما إالّ عارف ابهلل انكشفت له حبار احلقائق فهو أبداً يسبح يف ُجلَ ِّج َها،
أفضل من مجيع األذكار
فصاحب هذه املرتبة هو الذي يكون القرآن يف ح ّقه
َ
ِّ ِّ ِِّّ
كل
والكالم حلَْوزه الفضيلتني لكونه يسمعه من الذات املق ّدسة مساعاً صرحياً ال يف ّ
وقت وإّمنا ذلك يف استغراقه وفنائه يف هللا تعاىل.
واملرتبة الثانية يف القرآن دون هذه ،وهي َم ْن عرف معانَ القرآن ظاهراً وألقى

يقصه عليه ويتلوه عليه مع وفائه
مسَْ َعهُ عند تالوته كأنّه يسمعه من هللا تعاىل ّ
ابحلدود ،فهذا أيضا الَ ِّح ٌق يف الفضيلة ابملرتبة األوىل إالّ أنّه دوهنا.
رجل ال يعلم شيئاً من معانيه ،ليس له إالّ َس ْرُد
واملرتبة الثالثة يف تالوة القرآن ٌ
تدل عليه من العلوم واملعارف ،فهذا إ ْن كان مهتدايً ،كسائر
حروفه ،وال يعلم ماذا ّ
األعاجم الذين ال يعلمون معان العربيّة إالّ أنّه يعتقد أنّه كالم هللا ويـُْل ِّقي مسَْ َعهُ عند
تالوته معتقداً أ ّن هللا يتلو عليه تالوةً ال يعلم معناها ،فهذا ِّ
الح ٌق يف الفضل بني
ط عنهما بكثري بشرط أن يكون مهتدايً موفياً ابحلدود
املرتبتني إالّ أنّه منح ّ
غري ُُِّم ٍّل بشيء منها.
والواجبات َ
ِّ
متجرئ على
رجل يتلو القرآن سواءً َعل َم معانيه أو مل ْ
يعلم إالّ أنّه ّ
واملرتبة الرابعة ٌ
أفضل بل
معصية هللا غريُ متوقّف عن شيء منها ،فهذا ال يكون القرآن يف ح ّقه
َ
كلّما ازداد تالوة ازداد ذنْباً وتعاظم عليه اهلالك ،يشهد له قولُه سبحانه وتعاىل:
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ت يَ َداهُ إِّ َّان َج َع ْلنَا
َّم ْ
{ َوَم ْن أَظْلَ ُم مم َّْن ذُ ّكَر ِِّبَ َايت َربِّّه فَأ َْعَر َ
ض َعْنـ َها َونَس َي َما قَد َ
علَى قُـلُ ِّ
وهبِّ ْم أَكِّنَّةً أَ ْن يَـ ْف َق ُهوهُ َوِّيف آَ َذ ِّاهنِّ ْم َوقْـًرا َوإِّ ْن تَ ْدعُ ُه ْم إِّ َىل ا ْهلَُدى فَـلَ ْن يَـ ْهتَ ُدوا إِّ ًذا
َ
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اك أَثِّي ٍم ( )7يسمع آَاي ِّ
أَب ًدا} ،وقوله سبحانه وتعاىل{ :ويل لِّ ُك ِّل أَفَّ ٍ
اَّللِّ تُـْتـلَى
ت َّ
ََُْ َ
َ
َْ ٌ ّ
ِّ
ِّ
صُّر مستَكَِّْبا َكأَ ْن َمل يسم ْعها فَـب ِّّشره بِّع َذ ٍ
اب أَلِّي ٍم (َ )8وإِّ َذا َعلِّ َم ِّم ْن آَ َايتِّنَا
ْ َ ْ َ َ َ ُْ َ
َعلَْيه ُمثَّ يُ ُ ْ ً
ني (ِّ )9م ْن َوَرائِّ ِّه ْم َج َهن َُّم َوَال يـُ ْغ ِّين َعْنـ ُه ْم َما
َشْيـئًا َّاختَ َذ َها ُه ُزًوا أُولَئِّ َ
اب ُم ِّه ٌ
ك َهلُْم َع َذ ٌ
ون َِّّ ِّ
َكسبوا َشيـئًا وَال ما َّاختَ ُذوا ِّمن د ِّ
اب َع ِّظ ٌيم ( })10وقولُه
ْ ُ
اَّلل أ َْوليَاءَ َوَهلُْم َع َذ ٌ
َُ ْ َ َ
ٍ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يل َوَما أُنْ ِّزَل
تعاىل{ :قُ ْل َاي أ َْه َل الْكتَاب لَ ْستُ ْم َعلَى َش ْيء َح َّّت تُق ُ
يموا التـ َّْوَرا َة َو ْاإل ْجن َ
س
ك طُ ْغيَ ً
إِّلَْي ُك ْم ِّم ْن َربِّّ ُك ْم َولَيَ ِّز َ
ك ِّم ْن َربِّّ َ
يد َّن َكثِّ ًريا ِّمْنـ ُه ْم َما أُنْ ِّزَل إِّلَْي َ
اان َوُك ْفًرا فَ َال َأتْ َ
ِّ
ِّ ِّ
هزؤا .قال
ين} ،و ُّ
كل من حيفظ القرآن ومل يُق ْم حدوده فقد ّاختذه ً
َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِّر َ
هللا تعاىل{ :وإِّ َذا طَلَّ ْقتم النِّّساء فَـبـلَ ْغن أَجلَه َّن فَأَم ِّس ُك ِّ ٍ
وه َّن
وه َّن مبَْع ُروف أ َْو َسِّّر ُح ُ
ُُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
ك فَـ َق ْد ظَلَم نَـ ْفسه وَال تَـت ِّ
ِّ
َّخ ُذوا
وه َّن ِّضَر ًارا لتَـ ْعتَ ُدوا َوَم ْن يَـ ْف َع ْل َذل َ
مبَْع ُروف َوَال متُْس ُك ُ
َ َُ َ
آَاي ِّ
اَّللِّ ُه ُزًوا ..اآلية} ...،فأصحاب املراتب الثالثة األوىل القرآن يف ح ّقهم
ت َّ
َ
النيب صلّى هللا عليه وسلّم ،وصاحب املرتبة الرابعة الصالة
أفضل من الصالة على ّ
النيب صلّى هللا عليه وسلّم يف ح ّقه أفضل من القرآن ،وبيان ذلك أنّه يزداد من
على ّ
هللا تعاىل بتالوة القرآن طَْرًدا ولَ ْعنًا وبـُ ْع ًدا" .اهـ صـ 130
َردُّه رضي هللا عنه على

من اّتّمه ابالبتداع وعدم االتّباع
عين شيئاً فزنوه مبيزان الشرع فإن وافق
قال  -رضي هللا عنه " :-إذا مسعتم ِّّ
فاعملوا به وإن خالف فاتركوه".اهـ اإلفادة األمحديّة 13
ِّ
الشر كلّه يف ُمالفتها" .اهـ من اجلواهر.
وقال" :اخلريُ كلُّه يف اتّباع السنّة و ّ
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ْم إالّ هلل ورسولِّه وال عَبة يف احلكم إالّ بقول هللا تعاىل وقول
وقال" :ال ُحك َ
رسوله صلّى هللا عليه وسلّم ،وإ ّن أقاويل العلماء كلّها ابطلة إالّ ما كان مستنِّداً
كل قول لعامل ال مستنَد له
لقول هللا تعاىل أو قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ،و ُّ
كل قولة لعامل
من القرآن وال من قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم فهو ابطل ،و ّ
جاءت ُمالفةً لصريح القرآن احملكم ولصريح قول رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم
فحر ٌام الفتوى هبا" .اهـ من اجلواهر.
ِّ
فعل ح ّقاً يالف
ومن وصاايه ألصحابه قوله" :وصونوا قلوبكم إذا رأيتم أحداً َ
هدم ابطالً يالف هواكم أ ْن تُبغضوه أو تؤذوه فإ ّن ذلك معدود من
هواكم أو َ
عمن فعل ابطالً أو هدم ح ّقاً يطابق
الشرك عند هللا تعاىل ...،وكذا صونوا قلوبكم ّ
هواكم أ ْن حتبّوه أو تثنوا عليه فإنّه أيضاً معدود من الشرك عند هللا تعاىل ،فإ ّن
احلق ويُعمل به ،ويبغض الباطل
وحيب أن يُقام ّ
حيب ّ
وحيب أهله ّ
احلق ّ
املؤمن ّ
ويبغض أهله ويبغض أن يُقام الباطل ويُعمل به" .اهـ من اجلواهر صـ 353
وقال رضي هللا عنه" :إ ّن التشريع إبحداث حكم مل يكن سابقاً طلباً للفعل أو
نقض حكم سابق يف الشريعة َّ
فتبدل حبكم آخر،
طلباً للرتك أو تعبّداً أو إابحةً أو َ
النبوة فقط" .اهـ صـ 312
فهذا ال سبيل لألولياء إليه ،إ ْذ هذا متوقّف على ّ
يتوصل إىل
وقال رضي هللا عنه أثناء كالمه عن شرائع َمن قبلنا" :فمن أراد أن ّ
فضويل ُم ْد ِّخ ٌل نفسه يف ما ال
معرفة أحكامها ِّمن غري خَب صحيح يف شريعتنا فهو
ّ
إسالم ِّ
يعنيه ،وال يرتكب هذا إالّ من إسالمه غري حس ٍن ِّخلَََِّبِّ " :من حس ِّن ِّ
املرء
َ
ْ ُْ
ُ ُ ََ
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السنن) اهـ اجلواهر صـ -161
ْترُكه ما ال يعنيه"( .مالك يف املوطّأ و
ّ
الرتمذي يف ّ
162
النيب صلّى
وفيه أيضاً قولُه رضي هللا عنه" :و ّأما الوصول إىل هللا تعاىل من ابب ّ
هللا عليه وسلّم بكونه ابابً يف الوصول إىل هللا تعاىل ،وال مطمع ألحد يف الوصول
إىل هللا بدونه ،فإّمنا معىن ذلك مبتابعة شرعه واقتفاء سبيله والتخلّق أبخالقه
تأدب ِبدابه ،مع إخالص الوجهة يف ذلك كلّه إىل هللا تعاىل ،فبهذا املقدار
وال ّ

يصل العبد إىل هللا تعاىل ،وبغري هذا املقدار ال سبيل للوصول إىل هللا تعاىل،
فالواصل إىل هللا تعاىل إذا كان يريد أن ينزاح عنه احلجاب مطلقاً ويصل إىل هللا
حمضاً بال حجاب ،أو يتخطّي احلجاب إىل ما وراءه ،فهذا أمر ال سبيل إليه وال
مطمع ألحد يف دركه" .اهـ صـ 255
وقال رضي هللا عنه" :وأما السبب امل ِّ
وجب لسجود املالئكة آلدم فالكالم فيه
ّ
ُ
نص ،فال جمال يف
ابلنص
درك إالّ
القطعي ،وال ّ
ّ
من وجه التحقيق أنّه ٌ
غيب ال يُ َ
ّ
ِّ
َِّّ
ش َما ظَ َهَر ِّمْنـ َها َوَما
يب الْ َف َواح َ
هذا امليدان ،يقول سبحانه وتعاىل{ :قُ ْل إمنَا َحَّرَم َرَِّّ
بَطَن و ِّْ
اان َوأَ ْن تَـ ُقولُوا َعلَى
اإل ْمثَ َوالْبَـ ْغ َي بِّغَ ِّْري ْ
احلَ ِّّق َوأَ ْن تُ ْش ِّرُكوا ِّاب ََّّللِّ َما َملْ يـُنَـِّّزْل بِِّّه ُس ْلطَ ً
ََ
اَّللِّ َما َال تَـ ْعلَ ُمو َن} فإ ّن هللا مل يـُ ْعلِّ ْمنَا ابلسبب الذي وقع السجود به آلدم ،وذلك
َّ
حمجور عنده سبحانه وتعاىل ال جمال فيه للعقول .ال نقول ألجل اخلالفة وال لغريها
بل نسكت حيث مل يُذ َكر شيء يف سببه" .اهـ صـ 186
"التصوف هو امتثال أمر هللا واجتناب النهي يف الظاهر
وقال رضي هللا عنه:
ّ
والباطن من حيث يرضى ال من حيث ترضى" .اهـ اجلواهر صـ 286
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ردُّه على من نسب إليه زوراً وهبتانً
أنّه يَعترب طريقته مبطلة لبقيّة الطّرق

وأنّه يتعا على ساداتنا املشايخ
قال رضي هللا عنه" :أوراد املشائخ رضي هللا عنهم كلُّها على هدى وبيّ ٍنة من هللا،
وكلُّها مسلِّ َكة وم ِّ
وصلَة إىل هللا تعاىل".اهـ .من اجلواهر صـ 92
ُ
ُْ
"أوراد السادات رضي هللا عنهم كلّها على هدى من هللا" .اهـ .من اجلواهر
صـ92
رده على من نسب إليه أ ّن أهل طريقته
ُّ
مبشرون بدخول اجلنّة بال قيد أو شرط

املبشرات  -وطرح نفسه
"من مسع ذلك  -أي ما ذكره من ّ
قال رضي هللا عنهَ :
يف معاصي هللا ألجل ما مسع و ّاختذ ذلك حبالة إىل األمان من عقوبة هللا يف
معاصيه ألْبس هللا قلبه بغضنا حّت يسبَّـنَا ...،فاحذروا ِّمن معاصي هللا ِّ
ومن
َ ّ َُ
ومن قضى هللا عليه ٍ
بذنب منكم  -والعبد غري معصوم  -فال يقربنّه إالّ
عقوبتهَ ،
وهو ابكي القلب خائفا من عقوبة هللا ،والسالم".اهـ .جواهر املعان صـ 99
وفيه" :ال أمان من مكر هللا تعاىل وإ ْن بلغ العبد من هللا ما بلغ يف االصطفاء
واالجتباء" .اهـ صـ 207
وفيه أيضاً قوله" :وشرط الورد احملافظة على الصلوات يف اجلماعات واألمور
فإهنا عني اهلالك" .اهـ
لباس حلّة األمان من مكر هللا يف الذنوب ّ
الشرعيّةّ ،
وإايكم و َ
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ردُّه على اّتّامه
ابلقول بكتمان صاحب التشريع لبعض األمور

ط
ي بسا ُ
قال  -رضي هللا عنه " :-األمر ّ
عاماً ّ
العام الذي كان أيتيه ّ
لألمة طُ ِّو َ
خاص
ذلك بعد موته صلّى هللا عليه وسلّم ،وبقي األمر
اخلاص الذي كان يُلقيه لل ّ
ّ
فإ ّن ذلك يف حياته وبعد مماته دائماً ال ينقطع" .اهـ صـ 103
ِّ
للعامة يف حياته،
العامة ّ
وقال أيضاً" :كان صلّى هللا عليه وسلّم يُلقي األحكام ّ
حرم شيئا حرمه على اجلميع وإذا افرتض شيئا افرتضه على اجلميع،
يعين إذا ّ
وهكذا سائر األحكام الشرعية الظاهرة ،ومع ذلك كان صلّى هللا عليه وسلّم يُ ِّلقي
يص ببعض األمور بعض الصحابة دون بعض
األحكام
ّ
اخلاصة للخاصة ،وكان ّ
فلما انتقل إىل الدار اآلخرة ،وهو
وهو شائع ذائع يف أخباره صلّى هللا عليه وسلّمّ ،
كحياته صلّى هللا عليه وسلّم يف الدنيا سواء بسواء ،صار يُ ِّلقي إىل ّأمته األمر
العام فإنّه انقطع مبوته صلّى هللا عليه وسلّم وبقي
اخلاص
للخاص وال مدخل لألمر ّ
ّ
ّ
توهم أنّهُ صلّى هللا عليه وسلّم انقطع مجيع مدده
اخلاص
فيضه لألمر
وم ْن ّ
ّ
ّ
للخاصَ .
النيب صلّى هللا
عن ّأمته مبوته صلّى هللا عليه وسلّم كسائر األموات فقد جهل رتبة ّ
ب عن هذا
عليه وسلّم وأساء األدب معه ُ
ويشى عليه أ ْن ميوت كافراً إ ْن ملْ يَـتُ ْ
االعتقاد" .اهـ .صـ 104
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رده على من هبتَه
ّ
ضل أوراده على الفرائض
أبنّه ف ّ
قال رضي هللا عنه" :وهذا الفضل املذكور فيما دون الفرائض ،و ّأما هي فَال،
"أي األعمال أفضل اي رسول هللا؟ قال صلّى هللا عليه وسلّم :الصالة
حلديثّ :
فق عليه) .اهـ اجلواهر صـ 104
لوقتها"( .متّ ٌ
ردُّه على من اّتّمه

الصحابة رضي هللا عنهم
بتفضيل نفسه على ّ

بعدهم" .اهـ اجلواهر صـ
قال رضي هللا عنه" :فضل الصحابة ال مطمع فيه ملن َ
105
"ع َملُنَا
وفيه أيضاً :ضرب مثالً رضي هللا عنه لعمل الصحابة مع غريهم ،قالَ :
ِّمن َع َملِّ ِّهم َك َم ْش ِّي النملة مع سرعة طريان القطاة" .اهـ من اجلواهر صـ 105
الصحايب الذي مل يُفتح عليه على القطب من
وفيه" :اختلف الناس يف تفضيل
ّ
الصحايب وذهبت طائفة إىل تفضيل
غري الصحابة ،فذهبت طائفة إىل تفضيل
ّ
الصحايب على القطب بشاهد قوله صلّى هللا عليه وسلّم:
القطب ،والراجح تفضيل
ّ
َن أَح َد ُكم أَنْـ َفق ِّمثْل أُح ٍد َذهبا ما بـلَغ م َّد أ ِّ ِّ
ِّ
فق عليه)،
َحده ْم َوَال نَصي َفهُ"( .متّ ٌ
"لَ ْو أ َّ َ ْ َ َ ُ َ ً َ َ َ ُ َ
وبقوله صلّى هللا عليه وسلّم" :خريكم قرن مثّ الذين يلونه مثّ الذين يلونه"...
ٍ
ت
ُخ ِّر َج ْ
فق عليه) ،وبقوله سبحانه وتعاىلُ { :كْنـتُ ْم َخ ْ َري أ َُّمة أ ْ
احلديث (متّ ٌ
لِّلن ِّ
َّاس}اآلية" .اهـ صـ 345
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ِّ
ِّ
ني ،ما عدا املالئكةَ والنبيّني واملرسلني
وفيه" :لو ُمج َعت عبادة مجيع العامل َ
عادلت من عبادات قطب
والصحابةَِّ ،من منشأ العامل إىل النفخ يف الصور ما
ْ
األقطاب يف هذه املرتبة مقدار طرفة عني من عمره" .اهـ صـ 176
رده على دعوى األفّاكني – خذهلم هللا تعا –
ّ

أبنّه يدعو أتباعه ليعبدوه
قال رضي هللا عنه" :اِّعلم أيّدك هللا َبروحه َّ
عرف
أن املريد الصادق هو الذي َ
كل ُملوق ،و ّأهنا مستوجبة
جالل الربوبيّة وما هلا من احلقوق يف مرتبة األلوهية على ّ
من مجيع عبيده دوام الدُّؤو ِّ
ب ابخلضوع والتذلّل إليه والعكوف على حمبّته وتعظيمه
ِّ
كل ما سواه ُحبًّا وإرادةً ،فال
ودوام اإلحنياز إليه وعكوف القلب عليه ُم ْعرضاً عن ّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
أن كل ما سواه َكسر ٍ
اب بقيعة حيسبه
ََ
غرض له وال إرادة يف شيء سواه لع ْلمه َّ ّ
حّت إذا جاءه مل جيده شيئا".اهـ صـ 113
الظمآن ماء ّ
ِّ
ب َمن أحسن إليها،
ويف اجلواهر :قال رضي هللا عنهُ " :جبلَت القلوب على ُح ّ
سخر لك قلوب عباده ،فلو شاء
وما أحسن إليك يف احلقيقة إالّ ربّك وهو الذي ّ
يدل بذلك كلّه على شهود النعمة من هللا ويرقِّّي من
لع َكس فلم ينفعوك بشيء"ّ .
شهود الواسطة إىل املنعم سبحانه وأنّه ال ُمنعم إالّ هو ،وال ُحمسن وال انفع سواه،
ضراً وال نفعاً وال جلباً وال دفعاً ،وكل من
وأ ّن غريه ال ميلك لنفسه فضالً عن غريه ّ
حّت العارف إذا أخذ بيدك ورمحك
يعاملك وأيخذ بيدك فإّمنا ذلك لعلّة وغرضّ ،
إّمنا فَـ َع َل معك ذلك ألجل موالك ،فإّمنا راعاك لوجهه فذلك لعلّ ٍة ،إالّ هللا سبحانه
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وتعاىل إّمنا يعاملك ويرمحك فضالً وإحساانً وكرماً وامتناانً ال ألمر سابق وال لشيء
الحق إّمنا هو حمض جود من واجب الوجود ،فال ينبغي للعبد أ ْن يعرف إالّ مواله
وأن ال يرى إالّ إحسانه ورمحاه ،فهو الذي أحسن إليه وأجرى مننه عليه ."...اهـ
صـ 86
وجل ال لشيء،
ب وال يـُ ْعَر ُ
وقال رضي هللا عنه" :الشيخ ال يُ ْ
ف إالّ هلل ّ
ص َح ُ
عز ّ
ويل هلل وأان
وهي يف أمرين ،يعين الصحبةَّ :
فإما أ ْن يواليَه هلل تعاىل أب ْن يقول :هذا ّ
ِّ
ِّ ِّ
عادى يل وليّاً
أ َُواليه هلل ،وسُّر ذلك يف قوله صلّى هللا عليه وسلّم ُمَباً عن هللاَ " :من َ
ِّ ِّ
ويل
ف َقد آذنتُه ابحلرب"( .أخرجه
ّ
البخاري) .ويف طَيّهَ " :من وا َىل يل وليّاً ألجل أنّهُ ّ
السر األكَب اجلاذب للمريد إىل حضرة هللا تعاىل.
اصطفيته و ّاختذته وليا" .وهذا هو ّ
لم أ ّن الشيخ ِّمن عبيد احلضرة ويعلم ما جيب للحضرة من األدب
واألمر الثان :يَع ُ
ِّ
ص َحبُهُ لِّيَ ُدلَّهُ على هللا
وما يُفسد املرء فيه من األوطار واأل ََرب ،فإذا َعل َم هذا يَ ْ
يقربه إليه ،والصحبة يف هذين األمرين ال غري" .اهـ اجلواهر صـ 114
وعلى ما ّ
شيخ التعليم الذي يَـ ْعلَ ُم كيفية األمور الشرعية
وقال" :وال شيخ جيب طلبه إالّ ُ
ِّ
كل
وتركاً ،فهذا الشيخ جيب طلبُه على ّ
اليت يُطلب ف ْعلُها من العبد ْأمراً وهنياً ْ
ٍ
أحدا ْترُكه ،وما وراء ذلك من الشيوخ ال يلزم طلبه ِّمن طريق
جاهل ،ال يَ َس ُع ً
الشرع لكن جيب طلبه من طريق النظر مبنزلة املريض الذي أعضلته العِّلّة وعجز عن
الصحة يف ح ّقه ،فنقول إ ْن شاء البقاء على هذا
كل َو ْج ٍه وانعدمت
ّ
ال ّدواء من ّ
ِّ
الصحة قلنا له جيب عليك طلب
املرض بَق َى كذلك وإ ْن طلب اخلروج إىل كمال ّ
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كما
الطبيب املاهر الذي له معرفة ابلْعِّلّة وأصلها وابلدواء امل ِّز ِّيل هلا وكيفية تناولِِّّه ًّ
ُ
وكي ًفا ووقتًا وحاالً ،والسالم" .اهـ اجلواهر صـ 120
وقال رضي هللا عنه" :الشيخ يف الطريق مبنزلة الدليل يعرف الطريق وُموفها،
يستحق من الراحلة والزاد ،وهو لألرواح والقلوب مبنزلة الطبيب
حمل ما
ّ
لكل ّ
ويع ّد ّ
كماً وكيفاً
املاهر يف معرفة األمراض العارضة ،ومن أين ّ
ماد ُهتا وكيفية معاجلتها ّ
ِّ
حّت تعود القلوب واألرواح إىل
ومعرفة األدوية اليت يلقيها على تلك األمراض ّ

صحتها ،فهذا غاية ما عند الشيخ .و ّأما ما وراء ذلك من الفيوض
كمال ّ
والتجلّيات واألنوار واألسرار واألحوال والعلوم واملعارف والتوحيد والتفريد والرتقّي
يف املنازل واملقامات ،فإّمنا هو بيد اخلالّق الواحد سبحانه وتعاىل ،يعطي منه ما
يشاء ومينع منه ما يشاء ،والشيخ سبب يف ذلك" .اهـ اجلواهر صـ 282
دال ِّ
ني ال خالق وال فاعل ،إذ اخللق
ومع ٌ
وقال أيضاً" :والشيخ يف هذه األمور ٌّ ُ

والفعل هلل والداللة للشيوخ " .اهـ اجلواهر صـ 365
وقال رضي هللا عنه" :هلل نفحات وتوقّعات من الغيب يهبها ملن يشاء ،لكنّه
متصورةً
سبحانه وتعاىل يبعث تلك النفحات على أيدي صور الغيب ،يُظهرها هللا ّ
يف صور بعض األولياء األحياء أو األموات تُلقي تلك الصور بعض األسرار اليت
يقع عنها الفعل واالنفعال ،أو بعض النفحات ملن أراد هللا يف النوم أو اليقظة
ويل يعرفه ،فيقول َمن
فينتفع هبا من ألقيت إليه ويراهاّ -
أي الصورة  -يف صورة ّ
الويل بشيء ممّا ذكر ،مثّ إ ّن
انل ذلك :أعطان سيّدي فالن ّ
السر ،وال علم لذلك ّ
ويل الذي وقعت
َمن وقع له ذلك شرط انتفاعه أن يدوم اعتقاده وتعظيمه لذلك ال ّ
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الويل الذي جاءته الصورة على
الصورة على صورته ،فإ ْن ساء اعتقاده يف ذلك ّ
وحتولت عنه تلك الصورة فال أتتيه
سره ّ
صورته أو نقص تعظيمه من قلبه سلَبه هللا ّ
ذل وإهانة" .اهـ اجلواهر صـ 373
سراً أبداً وبقي يف ّ
أبداً وال ينال ّ
ِّ
موجهاً" :ال تفعل فعالً من املأمورات التكليفيّة شرعاً إالّ
وقال رضي هللا عنه ّ
احلق أمامك وحميطاً بك وانظراً إليك ،وأنّك يف قبضته ويف حضرته،
وأنت تشاهد ّ
احملركة لك واملس ّكنة ،وهذا الشهود ليس اعتقاداً بل عينيّاً حقيقيّاً
وقدرتُه هي ّ

وإدراكاً يقينيّاً يثمره صفاء األحوال ،ويعطيه كمال التح ّقق يف مقامات اإلنزال ،وال
إدراك فيه للمقال" .اهـ اجلواهر صـ 270
ويظل ويبيت
سي ويصبح َّ
وقال رضي هللا عنه" :الواجب يف ّ
حق السالك أن ُمي َ
وجل اختياراً له من مجيع املوجودات،
األول :هو هللا ّ
وليس له مراد إالّ شيئانّ ،
عز ّ
وجل
واستغناءً به عنها ،وأنفة من حلظها حملة ،وغرية أن يتار سواه ،وليكن هللا ّ
عز ّ
ِّ
وآخره ومفتتَحه وختمه ،ومستغرقاً ل َقصر مراده
هو مبدأَ مراده ومنتهاه ،و ّأوَل مراده َ
حّت ال تبقى حملة يريد فيها غريه أل ّن إرادة الغري ّإما طمع أو
عنه فيما بني ذلك كلّه ّ
وجل خالصاً من
عبث كما تق ّدم .والثان من مرادات السالك أن يكون كلّه هلل ّ
عز ّ
ِّ
حّت ال تكون
سراً وروحاً وعقالً ونفساً وقلباً وقالَباً ّ
رقيَّة غريه ،كامل التعلّق به تعلّقاً ّ
وجل ،منسلخاً عن مجيع
ذرةٌ متخلّفةً عن هللا تعاىل ،واقفاً مع مراده ّ
منه ّ
عز ّ
اإلرادات واالختيارات والتدبريات ،واحلظوظ والشهوات واألغراض ،واقفاً يف ذلك
هلل ابهلل مع هللا ،ال شيء منه لنفسه وال بنفسه وال مع نفسه ،وليكن ذلك عبوديّة
حلق ربوبيّته ال ليعود عليه منه شيء ،وال
وجل من أجله وإراد ًة لوجهه وأداءً ّ
هلل ّ
عز ّ
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وجل ال قنوطاً
يكمل مراده بل لتخلُص عبوديّته لربّه ّ
يرت على هللا ّ
وجل أن ُ
عز ّ
عز ّ
ِّ
وحيسن ظنه به ملا هو عليه من كمال الصفات اإلهليّة" .اهـ
من خريه لئالّ يكفرّ ،
اجلواهر صـ 324
"زبدة األعمال الشرعيّة وغاية ارتفاعها هو التعلّق ابهلل
وقال رضي هللا عنهُ :
تعاىل بال انفصام وال تزلزل ولو دمهته دامهات الفنت الصعبة اليت ال ينجو منها إالّ
ابخنالع يده من سوى هللا تعاىل وانفصامه عنه ،فهذا غاية العمل ومنتهاه ،وهذا
هو الفقه يف الدين" .اهـ اجلواهر صـ 327
وقال رضي هللا عنه" :حقيقة العافية هي القيام مع هللا تعاىل يف مطابقة مراده
التَبي
بكمال الرضا والتسليم والتفويض واالستسالم وسقوط التدبري واحليل ودوام ّ
حّت ال يكون َمثّ غري هللا
من مجيع املالحظات واملساكنات واملصاحبات واملرادات ّ
وصحة ذلك ومصداقه أن ال يطر غريُ هللا على
كل ن َفس أبداً دائماً سرمداًّ .
يف ّ
قلبه دائماً .فهذه هي العافية .وإذا سألت العافية من هللا فاسأله العافية من حيث
يعلمها لك عافية ال فيما تريده وختتاره" .اهـ صـ 328
رده على حتريفهم
ُّ

ملا يعنيه ابلرمحة املنسوبة للك ّفار

قال رضي هللا عنه" :أجسام الك ّفار ليس فيها جهل ابهلل تعاىل وإّمنا هلا إدراك
وحدها خالف إدراك الروح وبذلك اإلدراك صارت عارفة ابهلل تعاىل فتسجد له
وتسبِّّحه وال علم هلا مبا الروح فيه من الشرك ابهلل ،قال سبحانه وتعاىلَ { :وإِّ ْن ِّمن
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َش ْي ٍء إَِّّال يُ َسبِّّ ُح ِّحبَ ْم ِّدهِّ} ،فهي من مجلة األشياء اليت تسبّح هللا تعاىل وتسجد له
خاصة ابلروح وليست هي األصل فيها بل هي مصيبة
وإّمنا مصيبة الشرك واجلهل ّ
أت عليها ".اهـ صـ 135
طر ْ
ظ هلم يف متابعته صلّى هللا عليه وسلّم وال
وقال أيضاً" :و ّأما الك ّفار ،فال ح ّ
اَّللُ َويَـ ْغ ِّف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم}...
يتوجه هلم اخلطاب ،يعين قوله{ :فَاتَّبِّعُ ِّون ُْحيبِّْب ُك ُم َّ
ّ
أي الك ّفار ...إىل آخر
"وُه ْم داخلون يف عموم هذه احملبّةّ ،
وقولنا فيما تق ّدم َ

النص عليه يف كتاب هللا أ ّهنم أعداء هللا تعاىل
العبارة" ،يعارض هذا الذي َوقَ َع ّ
َّخ ُذوا ع ُد ِّوي وع ُد َّوُكم أَولِّياء} ،وقولهَ { :ذلِّك جزاء أَع َد ِّاء َِّّ
بقولهَ{ :ال تَـت ِّ
َّار
َ ََ ُ ْ
اَّلل الن ُ
َ ّ ََ ْ َْ َ
اخلُْل ِّد} .واجلواب عن هذا :أ ّن اخللق كلّهم مجلة وتفصيالً على املشيئة
َهلُْم فِّ َيها َد ُار ْ
ذرة عن هذا املنوال ،وليست حمبّة هللا يف
وزُه ْم ،ما
ْ
اإلهليّة كان بـُُر ُ
خرجت منهم ّ
حق
تفصيل مشيئته
الوجود إالّ
وختصيصها ،وقد كنّا ق ّدمنا أ ّن احملبّة املعهودة يف ّ
َ
َ
امليل إىل االتّصال ابملطلوب
اخللق ِّمن ش ّدة الولوع ابلشيء وش ّدة ّ
التعشق وش ّدة ْ
ِّ
كل ذلك مستحيل على ذات هللا
وما يتبع ذلك م َن الشغف واالحرتاق ابلشوقّ ،
حيل فيها هذا األمر لقيام الَباهني القطعية على نزاهة ذاته املق ّدسة على
تعاىل أن ّ
أمور:
ب تلك الَباهني ،واملانع يف ذاته املق ّدسة عن هذا ٌ
هذا املنوال ،ويطول َج ْل ُ
األول ِّم ْن ش ّدة الولوع ابلشيء وش ّدة الشغف به وطلب االتصال به أ ّن الداعي
ّ
املضرة به،
لذلك هو االفتقار إىل ذلك الشيء احملبوب
وحتصيل املنفعة به أو َدفْ ُع ّ
ُ
ِّ
حيل به شيء من هذا.
و ُ
الغين عن العاملني فال ّ
الذات املق ّدسة غنيّة عن هذا إ ْذ هو ّ
كل
العلو ،و ُّ
واألمر الثان ما عليه ذاته املق ّدسة من العظمة والكَبايء و ّ
العز واجلالل و ّ
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كل هذه الصفات اقتضت لذاته العليّة أن ال يوجد شيء
هذه الصفات ذاتيّة ،و ّ
معها فضالً على أن حتتاج إىل شيء .واألمر الثالث نزاهة ذاته العليّة عن تعاقب
ٍ
وصف
التغري يف حلظة من اللحظات بل هي على
األحوال عليها فال يطرأ عليها ّ
تتغري عنه حبال ،ولذا يقول صلّى هللا عليه وسلّم يف
قائ ٍم هبا ال ّ
تنفك عنه وال ّ
احلديث" :أعوذ برضاك من سخطك" وأراد صلّى هللا عليه وسلّم ابلرضا ما عليه
ذاته املق ّدسة من الصفات الذاتيّة املتق ّدمة وكمال الغِّ َىن فيها عن مجيع العاملني فإنّه
ف ذايتٌّ هلا وهو مستحيل االنتقال والزوال ،ولذا استعاذ به صلّى هللا عليه
صٌ
َو ْ
يصح انتقاله وزواله لَ ُكنَّا نقول يف بعض األوقات يوافق زوال ذلك
وسلّم إذ لو كان ّ
مستحيل
فلما كان
الشيء منها فال تكون مقيّدة له لعدم وجود ما استعاذ به فيهاّ ،
َ
الزوال واالنتقال استعاذ به صلّى هللا عليه وسلّم ،وملا كان السخط من هللا ال وجود
له يف ذاته إّمنا هو من صفات الفعل فقط استعاذ منه صلّى هللا عليه وسلّم ألنّه

صحيح االنتقال والزوال لكونه من صفات الفعل ال من صفة الذات ،فإ ّن الذات
حق املؤمن والكافر.
يف غاية الرضا على أبد األبد يف ّ
لعل املعارض يف هذا يقول" :فما وقع يف األخبار من ِّذ ْك ِّر َس َخ ِّط هللا تعاىل
و ّ
ِّ
اَّللُ َعلَْي ِّه َولَ َعنَهُ}
ب َّ
وغضبه يف اآلايت البيّنات كقوله تعاىل يف قاتل النفسَ { :و َغض َ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
َع َّد
حق الكافرين{ :إِّ َّن َّ
ين َوأ َ
حق ،وكقوله يف ّ
يعين ل َقْتله النفس بغري ّ
اَّللَ لَ َع َن الْ َكاف ِّر َ
ِّ ِّ ِّ
ين فِّ َيها أَبَ ًدا} ،وأمثال هذه اآلية كثرية ،واجلواب عن هذا أ ّن تلك
َهلُْم َسع ًريا َخالد َ
العقوابت منه سبحانه وتعاىل مل تكن إلشفاء َغي ٍظ وال لِّلُح ِّ
وق ِّح ْق ٍد يف ذاته أو
ْ
ُ
ِّغ ٍل ،فإ ّن الذات املق ّدسة منزهة عن هذا وإّمنا تلك كماالت أُلُ ِّ
وهيَّته ،فاأللوهيّة هلا
ُ
ّ
ّ
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احلق والنور والسعادة ،والوصف الثان ُجْن ُد الظالم
صٌ
وصفانَ ،و ْ
ْ
ف هو جلنود ّ
والباطل والشقاوة ،فكلّها كماالت ألُ ِّ
وهيَّتِّ ِّه سبحانه وتعاىل وتعلّقات مشيئته ال
ُ
يرج شيء عن هذا املنوال .وما أُطْلِّ َق يف الك ّفار ِّم َن العداوة والغضب والسخط
أمور قائمةٌ بذاته،
فإّمنا هي أحو ٌال اقتضْتـ َها
ُ
كماالت األلوهيّة تتعاقب عليهم ال أ ّهنا ٌ
ِّ
صفات الفعل فقط".اهـ ابختصار من اجلواهر صـ138
فإّمنا هي من
استدل شيخنا رضي هللا عنه فيما ذَ َكَرهُ يف َش ْرِّح هذه اآلية
وفيه أيضاً" :وقد
ّ
املتق ّدمة ِّم ْن أ ّن الك ّفار داخلون حتت حيطة حمبّة هللا تعاىل ورمحته بقوله سبحانه
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ين يَـتَّـ ُقو َن} اآلية .قال رضي هللا
وتعاىلَ { :وَر ْمحَِّيت َوس َع ْ
ت ُك َّل َش ْيء فَ َسأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
عنه معناه :فسأكتبها خالصة من العذاب للذين يتّقون ،دلّت اآلية على أ ّن َخ ْل َق
ان هنا وهناك ،قِّسم مع َّذب مرح ِّ
هللا قِّسم ِّ
عذاب عليهّ .أما
وم فقط ال
وم وق ْس ٌم َم ْر ُح ٌ
ْ ٌ ُ َ ٌ َْ ُ ٌ
َ
َْ
ِّ
َّ
َشاءُ َوَر ْمحَِّيت
يب بِِّّه َم ْن أ َ
القسم املرحوم املَُعذب قال سبحانه وتعاىلَ { :ع َذ ِّايب أُص ُ
ِّ
ت ُك َّل َش ْي ٍء} ،و ّأما الصنف الثان الذي هو مرحوم بال عذاب فقال سبحانه
َوس َع ْ
ِّ ِّ
ين يَـتَّـ ُقو َن}اآلية .وما ورد يف قوله تعاىل ممّا
وتعاىل يف ح ّقهم{ :فَ َسأَ ْكتُـبُـ َها للَّذ َ
ِّ
ض عموم الرمحة يف قوله سبحانه وتعاىل{ :والذين كفروا ِبايت هللا ولقائه
يـُنَاق ُ
أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم عذاب أليم} فالرمحة يف هذه اآلية اليت يئسوا
كل كافر ،وليست اجلنّة هي غاية رمحة هللا
منها هي اجلنّة فقطّ ،
فإهنا ُحمّرَمة على ّ
تعاىل ،فإ ّن رمحة هللا تعاىل ال حتيط هبا العقول".اهـ منه صـ140
َّ ِّ
ين َش ُقوا فَِّفي
ويف اجلواهر أيضاً" :وسئل رضي هللا عنه عن قوله تعاىل{ :فَأ ََّما الذ َ
َّار َهلم فِّيها َزفِّري و َش ِّهيق ،خالِّ ِّدين فِّيها ما دام ِّ
ض...اآلية}
ت َّ
الس َم َوا ُ
ت َو ْاأل َْر ُ
الن ِّ ُْ َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َ َ
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تمل ما دامت مسوات اآلخرة وأرضها وهي
فأجاب رضي هللا عنه بقوله :معناه ُحي َ
ابقية إىل األبد كأنّه يقول خالدين فيها أبداً ،وقال بعض املفسرين هي صيغة
تستعملها العرب إذا أرادت الدوام الذي ال غاية له قالوا :ما دامت السموات
ك} ،فمعىن االستثناء يف اآليتني ُه ْم عُصاة
واألرض .وقوله{ :إَِّّال َما َشاءَ َربُّ َ
املؤمنني الذين ينفذ فيهم الوعيد فإ ّن هلم حظّاً من الشقاوة لكثرة جرائمهم
ومعاصيهم يدخلون النار مع الكفار مثّ إ ّهنم يرجون منها إبمياهنم ،فهو االستثناء

ط االستثناء يف أهل السعادة".
ظ من السعادة إبمياهنم ،وهو حم ّ
يف أهل النار وهلم ح ّ
اهـ صـ 149
قول
ردُّه افرتاءهم عليه ال َ
ابحللول ّ
واالحتاد أو وحدة الوجود الفلسفيّة

ظن عبدي يب" .قال" :العندية
قال – رضي هللا عنه  -يف شرح" :أان عند ّ
مستكن ،وذلك مستحيل
اقتضت احللول معه يف املكان ،أل ّن العبد يف املكان
ّ
على هللا تعاىل ،إذ يستحيل عليه احللول يف األمكنة واخلروج عنها .معىن العنديّة
ظن به فيه" .اهـ من اجلواهر صـ 227
هنا إسعافه للعبد مبطلبه فيما ّ
كل شيء،
وقال أيضاً" :فاملعيّة يف قوله تعاىلَ { :وُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكْنـتُ ْم} مع ّ
ال حبلول وال اتّصال وال انفصال وال مسافة وال قرب وال بعد" .اهـ اجلواهر صـ
229
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وقال رضي هللا عنه" :حقائق الصفات اإلهليّة ال تكشف العبارة عنها شيئا ،إّمنا
تعرف حقائقها ابلذوق واحلال" .اهـ اجلواهر صـ 332
استَـ َوى َعلَى الْ َع ْر ِّش} على ما أراد وعلم" .اهـ صـ 306
وفيه{" :مثَّ ْ
وفيه أيضاً" :قوله( :فإذا أحببته كنت مسعه ...اخل) يشهد العبد من نفسه ّقوة
إهليّة كأنّه هو الذات املق ّدسة جبميع صفاهتا وأمسائها ،كأنّه هو وليس هو ،ولكنَّه
لعلو مقامه" .اهـ اجلواهر صـ
سبحانه وتعاىل أفاض عليه من أنوار صفاته وأمسائه ّ

236
السنّة
املصرح به يف الكتاب و ُّ
وفيه" :هذا القرب الذي اجتمعت عليه الطائفةّ ،
قرب املسافة وال قرب االتصال ،وإّمنا هو قرب النسبة
يف غري ما موضع ،ليس هو َ
فقط ،فإ ّن العبد ُو ِّضع ّأوال يف غاية البعد عن نسبة احلضرة االهليّة ،فإ ّن نسبة
احلضرة اإلهليّة تقتضي أن ال وجود لشيء مع هللا تعاىل ،وال حكم لغري هللا تعاىل،
وال التفات لغري هللا تعاىل ،وال تعويل على غري هللا تعاىلُّ ،
وحدها أن ال يكون يف
األول حيث خرج من بطن ّأمه
قلب َّ
املقرب إالّ هللا ال غري .والعبد ُوضع يف وضعه ّ
وحيث أفاق من غيبته ،وهو يف غاية البعد عن هللا تعاىل لكونه مشغوال حبظوظه
وشهواته ،دائم العكوف على حتصيل أوطاره من حال دنياه ،ال يلتفت إىل هللا وال
يُلِّ ّم به .فهذا هو البعد عن نسبته إىل هللا تعاىل ،وليس البعد ههنا بعد املسافة ،فإ ّن
الذات العليّة جلّت وتق ّدست أن يكون بينها وبني شيء خلقته مسافة تقتضي
االنفصال .وكذا جلّت وتق ّدست أن يكون هلا اتّصال بشيء ،بل الوجود كلّه يف
كل واحد من اخللق،
قبضته بني يديه سبحانه وتعاىل ،من نشأته األوىل إىل األبد ،و ّ
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فَـ ُه ْم يف مجيع تقلّباهتم بني يدي اخلالق سبحانه وتعاىلَ ،من مشى منهم مشى بني
احلق حيثما مشى ،ومن سعى منهم كذلك ،ومن جلس منهم كذلك جلس
يدي ّ
احلق كيفما رقد،
احلق حيثما جلس ،ومن رقد منهم رقد بني يدي ّ
بني يدي ّ
احلق ،ومن سكن منهم سكن بني
حترك بني يدي ّ
حترك ّ
واحلاصل منهم أ ّن من ّ
احلق ،وإّمنا ُه ْم َع ُمون عن هذا ،ويعين به أهل البعد عن هللا تعاىل املشغولني
يدي ّ
بشهواهتم وأغراضهم ." ،اهـ منه صـ 237
وقال رضي هللا عنه" :األستار اليت جتلَّى من ورائها ال شيء فيها إّمنا هي
كسر ٍ
اب بقيعة ،وصورُهتا يف ذلك صورة اهلباء يف اهلواء أنت تراه صوراً مرئية فإذا
قبضته بيدك مل تر شيئا ،هكذا صورة الكون عند املوقنني" .اهـ من اجلواهر صـ
220
العلو،
وقال رضي هللا عنه" :املتعلّقون بصفات الكَبايء والعظمة و ّ
العز واجلالل و ّ
صفات الذات األصلية فال
حمبّةً وخدمةً معهم رشحةٌ ِّم ْن حمبّة الذات فإ ّن هذه
ُ
ِّ
يضا خل ْلقه هي اللطف واخللق
حّ
ظ فيها ملخلوق إّمنا الصفات اليت يكون هبا ُمف ً
ِّ
ِّ
ومنِّّ ِّه،
والرزق واهلبَ ُ
ات والعفو والكرم وأمثاهلا ،فاملتعلّقون هبا ُمطالبون بعطائه َ
العز واجلالل
واملتعلّقون ابلصفات الذاتيّة مل يريدوا منه شيئا مثل العظمة والكَبايء و ّ
ِّ
املشاهد حتتها للقهر الذي
العلو أل ّن هذه الصفات مّت برزت للعِّيان امتحق
و ّ
ِّ
وعزه،
وعلوه وكَبايئه ّ
يلزمه ،فإنّه ال يُط ُ
يق أح ٌد من اخللق مطالعة عظمته وجالله ّ
ولذا يُسحق وُميحق املشاهد حتتها ،فلو ُسئِّ َل املتعلّق هبا مثال :ملاذا ختدم ربّك
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وتنقطع إليه؟ لقال :لِّ َما هو عليه من العظمة والكَبايء ال لينالين منه شيء ،فإ ّن
معهم رشحة من حمبّة الذات".اهـ اجلواهر صـ 141
اَّللِّ إِِّّّن لَ ُك ْم
ويف اجلواهر" :وسألته رضي هللا عنه عن قوله تعاىل{ :فَِّفُّروا إِّ َىل َّ
ِّ ِّ
نصه :معناه ّفروا إليه بعبادته دون غريه،
مْنهُ نَذ ٌير ُمبِّ ٌ
ني} ،فأجاب رضي هللا عنه مبا ّ
اختيارا له من مجيع خلقه ،ويف التعويل عليه
استنادا و ً
عباد ًة و ً
اعتمادا والْ َ
تجاءً و ً
والَباءة من مجيع غريه مساكنة ومالحظة واعتبارا ،فهذا هو الفرار إىل هللا" .اهـ صـ
145
ابرز عن املشيئة ،فما َّ
شذ منه شيء قَ َّل أو َج َّل
كل الكون أبسره ٌ
وفيه أيضاً" :و ّ
املكوانت إّمنا برز عن
عن املشيئة اإلهلية أل ّن التكوين من حيث ما هو هو يف مجيع َّ
الكلمة اإلهلية بقول { ُك ْن} ،والكلمة اإلهلية مشروطة بتقدم املشيئة اإلهلية ،ما قال
جل جالله{ :إَِّّمنَا قَـ ْولُنَا لِّ َش ْي ٍء إِّ َذا
لشيء ُك ْن إالّ بتقدمي مشيئته على تكوينه ،قال ّ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن} ،وقوله سبحانه وتعاىل{ :إَِّّمنَا أ َْم ُرهُ إِّ َذا أ ََر َاد َشْيـئًا أَ ْن
أ ََرْد َانهُ أَ ْن نَـ ُق َ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن} ،فما ختلّفت املشيئة عن احلكمة اإلهلية" .اهـ صـ 146
يَـ ُق َ
وفيه" :والنور هنا ليس هو كما يُفهم أنّه الضياء املنبسط ،بل النور املراد به هو
يتم به الوجود من هللا تعاىل بال واسطة .والنور يف احلقيقة هو الوجود املطلق،
الذي ّ
والوجود املطلق ال يطلق إالّ على الذات املق ّدسة جلّت وتق ّدست ،وكونه مطلقاً ال
يطرأ عليه التغيري بوجه من الوجوه أل ّن وجوده من ذاته لذاته عن ذاته يف ذاته ليس
اجب الوجود سبحانه
عن ّ
مادة وال عن كيفيّة وال عن صورة ،ومن هنا كان و َ
وتعاىل ،كما أ ّن الظلمة حقيقتها هي العدم احملض ،فالوجود كلّه ظلمة من حيث
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إنّه عدم حمض ال نوريّة فيه ،وإّمنا وجوده استُم ّد من نوره صلّى هللا عليه وسلّم وعنه
ِّ
تصور وبه كان .و ّأما نوريّته صلّى هللا عليه وسلّم فال يقال فيها نور
ُوجد ومنه ّ
ألهنا مستم ّدة من نوره سبحانه وتعاىل ألنّه هو الوجود املطلق ،ومعىن
مطلق ّ
استمداده هو أنّه ُخلِّق من أجل الذات املق ّدسة ال ألجل شيء دوهنا جلّت
ِّ
احلق ال غري".
احلق تعاىلُ ،خلق من أجل ّ
وتق ّدست ،فال علّة وال واسطة بينه وبني ّ
اهـ صـ 420
وفيه" :وسألته رضي هللا عنه عن قوله تعاىل{ :أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُمثَّ
َه َدى} ،فأجاب رضي هللا عنه بقوله :اخللق ههنا ما ظهرت به عني ذات الوجود
اجلمليّة يف اجلَ َمل،
وهي الصورة املرئيّة :احلماريّة يف احلمار ،واآلدميّة يف اآلدمي ،و َ
والشجرية يف الشجر ،واجلمادية يف اجلمادات ،واحليوانية يف احليواانتِّ ،
وس ْر مع
ّ
ّ
ّ
ذرًة ،هذا معىن {أ َْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ}ُ { .مثَّ َه َدى} ،املراد
ذرًة ّ
تفاصيل الوجود ّ
تعم احليواانت واجلمادات واملؤمن والكافر ،وهي
ابهلداية هنا اهلداية ّ
العامة وهي ّ
احلق فيه سبحانه وتعاىل من حيث إنّه آخذ جبميع
َّ
السري يف املسار الذي أقامه ّ
نواصي املوجودات يقودها ملا يريده إطالقاً وعموماً ما يش ّذ موجود عن هذا املسار
لقول املعصوم سيدان هود عليه السالم{ :ما ِّمن دابٍَّة إَِّّال هو آَ ِّخ ٌذ بِّنَ ِّ
اصيَتِّ َها إِّ َّن َرِّّيب
َ ْ َ
ّ
َُ
علَى ِّصر ٍ
اط ُم ْستَ ِّقي ٍم} ،يف هذا امليدان ال يش ّذ عن هذا املسار شيء من
َ
َ
كل ما يف املوجودات جامدةً ومتحركةً ،فاجلمادات ألبسها سبحانه
املوجودات ،و ّ
ختر ساجدة هلل تعاىل لعموم اآلية
وتعاىل أرواح احلياة هبا تسبّح هللا وتق ّدسه وهبا ّ
السماو ِّ
ِّ
ات َوَم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ
{أََملْ تَـَر أ َّ
س
َن َّ
ض َوالش ْ
اَّللَ يَ ْس ُج ُد لَهُ َم ْن يف َّ َ َ
َّم ُ
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َوالْ َق َم ُر}اآلية ،وأبرواح هذه احلياة فيها صارت عارفة ابهلل أل ّهنا ال تسجد وال
تسبّح إالّ لكوهنا عارفة ابهلل تعاىل إالّ أ ّن معرفتها وسجودها وتسبيحها له من
حيث ال ندركه ،قال سبحانه وتعاىلَ { :وإِّ ْن ِّم ْن َش ْي ٍء إَِّّال يُ َسبِّّ ُح ِّحبَ ْم ِّدهِّ َولَ ِّك ْن َال
تَـ ْف َقهو َن تَسبِّيحهم} ومعىن قوله تعاىل{ :إِّ َّن رِّيب علَى ِّصر ٍ
اط ُم ْستَ ِّقي ٍم} ،سريه يف
َّ َ
ُ
ْ َُْ
َ
هذه اجلادة ال يتل نظامه وال ِّ
يقدر شيء من املوجودات أن يستعصي عن أمره.
ّ
ِّ
داعي إميانِّك فقد أجاب
قال الشاذيل رضي هللا عنه" :إ ّن الكافر وإن مل ُجي ْ
ب َ
فالكل ممتثلون ألمرك" ،ويشهد هلذا قوله تعاىل{ :اِّئْتِّيَا طَْو ًعا أ َْو
داعي سلطانِّك
ّ
َ
ِّ
ِّ
ني} ،ال يستعصي عليه شيء من املوجودات ،وقوله تعاىل:
َك ْرًها قَالَتَا أَتَـْيـنَا طَائع َ
ٍ َِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
غري الكافر فإنّه
فكل موجود يسبّح هللا تعاىل َ
{ َوإ ْن م ْن َش ْيء إال يُ َسبّ ُح حبَ ْمده} ّ
ال يسبّحه لكن أعضاؤه تسبّح هللا من غري شعور منه" .اهـ صـ 150
ذرة يف الكون
وقال رضي هللا عنه" :حبر اخلليقة حبر األمساء والصفات ،فما ترى ّ

اسم أو صفةٌ من صفات هللا ،وحبر األلوهيّة هو حبر الذات املطلقة اليت
إالّ وعليها ٌ
ف وال تَـ َق ُع العبارةُ عنها ...وال يتلطان ،ال ختتلط األلوهيّة ابخلليقة وال
ال تُ َكيَّ ُ
اخلليقة ابأللوهيّة" .اهـ من اجلواهر صـ 153
ِّ
ِّ
لكل شيء من الوجود
وقال رضي هللا عنه" :اعلم أ ّن َمعيَّةَ هللا سبحانه وتعاىل ّ
لكل شيء من الوجود صفتان نفسيتان ويتبعان ماهيَّة ذاته .كما ال تُع َقل
وقُـ ْربَهُ ّ
شم شيء من روائح الوقوف على حقيقتها
ماهية الذات وال سبيل للعقل إىل ّ
ِّ
ِّ
لكل شيء ،فهو
كذلك ال سبيل للعقل إلدراك حقيقة معيّة ّ
لكل شيء وقربه ّ
احلق ّ
أقرب إىل كل شيء بذاته من َو ْج ٍه ال يدركه
كل شيء بذاته و ُ
سبحانه وتعاىل مع ّ
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جل جالله متعالية مق ّدسة عن مجيع حدود اجلرم
هاتني
ْ
العقل يف ْ
احلقيقتني ،فذاته ّ
واجلسم ولوازمه ومقتضياته ،من دخول وخروج وقرب وبعد واتّصال وانفصال وحتيّز
واختصاص ِِّّجب َه ٍة أو إحاطة ابلظرفية أو صورة أو ْلوانً أو كِّ ََباً أو ِّصغَراً ،إىل ما يتبعه
ِّ
جزء منه
متحركاً أو ساكناً أو م ْلءَ العامل أو يف ْ
ذلك من كونه جامداً أوسيّاالً أو ّ
إىل غاية حدود اجلسم وهي كثرية ال نطيل بذكرها ،ولذا ال يقع عليه الوهم والعقل
أل ّهنما يف وقت الفكر ال يرجان عن قيود اجلسم ولوازمه ،فتعيّنت ماهية الذات

احلس والفكر ،كما قال بعض األكابر يف هذا احل ّد:
العليّة من وراء ْ
طور العقل و ّ
تصور يف الوهم ،وال يتكيف
"ال يتمثّل يف النفس ،وال
ّ
يتخصص يف الذهن ،وال يَ ّ
يف العقل ال تلحقه العقول وال األفكار ،وال حتيط به اجلهات وال األقطار" .اهـ صـ
183
كل
وفيه أيضاً" :هللا سبحانه وتعاىل هو ّ
احملرُك جلميع الوجود و ُ
القائم عليهم يف ّ
ٍ ِّ
كل حركة وسكون ،ال ميلكون من دونه شيئاً وما ميلكون من
ْأمر واملُق ُيم هلم يف ّ
كم وال تقدمي وال أتخري ،بل ُه ْم يف قبضته سبحانه
قطمري ،وال حركةَ هلم وال ُح َ
ِّ
يصرفهم كيف يشاء ويقلّبهم كيف يريد فيما يشاء من
وتعاىل وحتت ُحكْم مشيئته ّ
ضر ،أو طاعة أو معصية ،أو إقبال أو إدابر ،مثّ إنّه من
شر ،أو ن ْفع أو ّ
خري أو ّ
وراء هذه احلقيقة جتلّى سبحانه وتعاىل فجعل تلك احلكمة والشريعة منوطة
ابلشروط واألسباب والضوابط واللوازم واملقتضيات ال انفكاك لشيء يف تلك
كل ذلك جيري على قانون املشيئة ،مثّ رتّب يف
احلكمة ّ
عما أراد سبحانه وتعاىل ،و ّ
صورة هذه احلكمة ،على وجوه تلك الضوابط والروابط ،أحكاماً إهليّة مسّاها حدوداً
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وعقوابت وثواابً وعقاابً وخوفاً ورجاء ال خروج ألحد عن تلك الضوابط والقيود،
نازع وال يُقال
فعل يف صورة احلقيقة والشريعة ال يُ َ
كل ما َ
وله احلكم واالختيار يف ّ
ِّ
العني وخضوع
ألي شيء؟ وال على ماذا؟ فليس إالّ َم ُّد العُنُ ِّق وتغميض ْ
له :ملَ؟ والَ ّ
القلب حتت سلطان األلوهيّة واجلالل" .اهـ صـ 188
ويف اجلواهر" :حضرة األلوهيّة شاملة جلميع األمساء والصفات واحلضرات
توجه املوجودات إليه ابلعبادة واخلضوع والتذلّل والفقر
اإلهليّة ،وحقيقة األلوهيّة هو ّ

والتعظيم واإلجالل واحملبّة .و ّأما معىن األلوهيّة يشار هبا إىل الذات العليّة موجودة
كل شيء عياان
كل شيء متباعدة عن ّ
كل شيء شهوداً ورؤية عارية عن ّ
يف ّ
وحقيقة ،فإ ّن الشخص الظاهر يف املرآة تُرى ذاته طالعة يف املرآة وما هو ٌّ
حال فيها
ٍ
بكل اعتبار ،وتُرى ذاته
وال ُم ٌ
كل َو ْجه ومغاير هلا ّ
قارب هلا ،بل هو مفارق هلا يف ّ
يف املرآة وما هي فيها ،واملثال يغين عن بسط املقال" .اهـ صـ 293
أخذاً ال يعرف له أصالً وال فصالً
أخ ُذ هللا للعبد ْ
وفيه أيضاً" :املعرفة احلقيقيّة ْ
حبسه وشواهده
وال سبباً ،وال يتع ّقل فيه كيفيّة ُمصوصة ،وال يبقى له شعور ّ
ف
إهلي ليس له بداية وال غاية ،وال يوقَ ُ
ّ
وممحواته ومشيئته وإرادته ،بل تقع عن ٍّ
جتل ّ
له على ح ٍّد وال هناية ،وحمق العبد حمقاً ال يبقى له شعور بشيء وال بعدم شعوره
احلق
عكسه ،بل ال يعقل إالّ من حيث ّ
وال مبحقه ،وال مييّز أصالً من فرعه وال َ
احلق .فهذه املعرفة احلقيقيّة .مثّ يفيض عليه من أنوار قدسه
احلق عن ّ
ابحلق يف ّ
ّ
اصها ،وما تعطيه حقائقها
فيضاً ،فيعطيه كمال التمييز والتفضيل بني املراتب وخو ّ
ِّ
الصفات واألمساء ومراتب آاثرها
يف مجيع أحكامها ومقتضياهتا ولوازمها ،وتفصيل ّ
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التام والصحو الكامل ،واألصل
يسمى ابلبقاء ّ
ومعارفها وعلومها ،وهذا التمييز ّ
األول على أصله
َّ
يسمى ابلفناء ّ
التام ،وال قيام هلذا البقاء إالّ بفناء الفناء ّ
األول ّ
األول اهندم الثان".اهـ صـ 294
وقاعدته ،ومّت اهندم ّ
وجل ،ابلنظر إىل ذاهتا،
وفيه أيضاً" :األكوان عند العارفني ابلنسبة إىل هللا ّ
عز ّ
على ح ّد سواء ،ال تفضيل هلا من ذاهتا وال تشريف هلا وال تفاوت إالّ من حيث
فضلَها خال ُقها ،فالعارفون قطعوا عن األكوان من حيث ذاهتا ،مل يـُ َعِّّر ُجوا عليها
ّ
عز
كل ما سوى هللا ّ
بوجه وال حال ،وال حيبّون شيئاً منها لذاهتا كائنة ما كانت ،و ّ
شرفوه فإّمنا
وجل فهو منها ،وال حيبّون منها إالّ ما ّ
أحب هللا ،فَـ ُهم حببّه حيبّون ،وما ّ
ّ
وجل ،وما عظّمه عظّموه ،وما ح ّقره ح ّقروه ،وما وضعه وضعوه،
بتشريف هللا ّ
عز ّ
ذموه ،وما أبغضه أبغضوه ،فَـ ُهم مع هللا هلل ابهلل ال
ذمه ّ
وما مدحه مدحوه ،وما ّ
ِّ
ت إرادهتم حتت إرادة هللا واختيارهم
ألنفسهم وال أبنفسهم وال مع أنفسهم ،فقد فَنيَ ْ

حتت اختيار هللا ونظرهم حتت نظر هللا".اهـ صـ 319
وفيه أيضاً" :واعلم أ ّن الذي حجب اخللق عن هللا تعاىل هو سكوهنم إىل غريه،
ولوال ذلك لرأوه كلّهم ببصائرهم عياان ،ولكن بعضهم يف احلجاب أش ّد من بعض،
الكل يف االحنجاب عنه على ح ّد سواء الستحالة املسافة واألمكنة واجلهات عنه
و ّ
جل وعال ،وإّمنا ذلك بنسبة ما ُحجب العبد عن شهوده سبحانه .فطائفة حجبهم
ّ
عز
حب الدنيا واالنكباب عليها ،وهذا أعظم احلجب ،وطائفة حجبهم عن هللا ّ
ّ
ِّ
األول ،وطائفة حجبتهم
وجل شهواهتم وأغراضهم وهواهم ونفوسهم ،وهذا أدىن من ّ
ّ
اآلخرة من أنواع نعيمها وحورها وقصورها وأليم عذاهبا واخلوف من دركات جهنّم،
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وجل سكوهنم إىل العلوم واملعارف واألسرار واألنوار
وطائفةٌ حجبهم عن هللا ّ
عز ّ
مقصودهم من هللا تعاىل وطلبَهم منه ،فَـ ُه ْم
واألحوال واملقامات لكوهنا هي
َ
يسكنون لوجودها ويضطربون لفقدها ،والعارفون خرقوا هذه احلجب كلّها وجلسوا
التَبي عن رؤية األحوال واملقامات وإرادهتا
مع هللا ّ
وجل على بساط شهوده و ّ
عز ّ
األولون أعظم ممّن بعدهم يف
أل ّهنا من مجلة األكوان اليت خرجوا عنها .وإّمنا كان ّ
األول بعد الثان .وأهل احلجاب الثان خرقوا
احلجاب أل ّهنم ُحجبوا ابحلجاب ّ
فحجبوا .وأهل
األول ابلزهد فقطع عليهم الطريق دواعي النفس واهلوى ُ
احلجاب ّ
فحجبوا.
احلجاب الثالث خرقوا احلجابَني فقطَ َع عليهم الطر َ
يق ل ّذةُ النعيم الدائم ُ
وأهل احلجاب الرابع خرقوا الثالثة وقطع الطريق عليهم إرادة الرفعة واملنزلة حبصول
ِّ
عز
األولني حجبوا ابلظلمات ،واآلخرين حجبوا عن هللا ّ
املقامات .إالّ أ ّن الثالثة ّ
ومن خرق احلجب
وجل ابألنوار ،وكلّها مستوية ،حيث مل ينظروا إىل هللا تعاىلَ .
ّ

كلّها نظر إىل هللا تعاىل بعني البصرية" .اهـ صـ 323
وفيه" :ومن كالمه رضي هللا عنه يف إيضاح وحدة الوجود وبياهنا على مذهب
القوم رضي هللا عنهم ،وإبطال ما قال أهل الظاهر من إحالة الوحدة وبطالن ما
وجهني:
ألزموه ملن قال هبا ،قال رضي هللا عنه :بياهنا من ْ
الوجه األول :أ ّن العا َمل الكبري َك َذ ِّ
ات اإلنسان يف التمثيل ،فإنّك إذا نظرت
ّ
اخلاصية ِّمن َش ْعر
إليها
َ
وجدهتا متّحدة مع اختالف ما ترّك ْ
بت منه يف الصورة و ّ
ومخ ،وكذلك اختالف جوارحه وطبائعه اليت رّكبت فيه
وجلد وحلم وعظم وعصب ّ
وهبا قيام بنيانه ،فإذا فهمت هذا ظهر لك بطالن ما ألزموه من نفي الوحدة
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املتنافيني والض ّديْن إىل آخر ما قالوه،
الستلزام تساوي الشريف والوضيع ،واجتماع
ْ
اص متباعدة فاألصل اجلامع هلا
قلنا :ال يلزم ما ذكروه هنا ألنّه وإن كانت اخلو ّ
ذات واحدةٌ كذات اإلنسان سواء بسواء.
ٌ
الوجه الثانّ :احتاد ذات العامل يف كونه ُملوقاً كلّه للخالق الواحد سبحانه
اختلفت
وتعاىل ،وأثراً ألمسائه ،فال يرج فرد من أفراد العامل عن هذا احلكم وإن
ْ
أنواعه ،فاألصل الذي برز منه واحد ،فبهذا النظر هو متساو فيلزم ّاحتاده وإن
ِّ
فصلته
اختلفت أجزاؤه كما ذكر يف ذات اإلنسان ،وإّمنا ختتلف ن َسبُه حبسب ما ّ
مشيئة احلق فيه من بني شريف ووضيعٍ ،
وعال وسافل ،وذليل وعزيز ،وعظيم
ّ
الشأن وحقريه ،إىل آخر النِّّس ِّ
ب فيه ،ومل خترجه تفرقة النسب عن وحدة ذاته ،كما
َ
ِّ
كل
أ ّن ذات اإلنسان واحدة ،ووحدهتا ال تنايف اختالف ن َسب أجزائها واختصاص ّ
خاصية العني،
جزء خباصيّته ،فإ ّن خاصيّة اليد غري خاصيّة الرجل،
وخاصيتها غري ّ
ّ
اص واألعضاء واألجزاء ،وأ ّن ارتفاع وجهه يف غاية الشرف،
وهكذا سائر اخلو ّ
واخنفاض حملّه يف غاية الضعة واإلهانة ،مل يرجه عن كون ذاته واحدة مع اختالف
اص ،مثل ما قلنا يف ذات اإلنسان.
اخلو ّ
مثّ قال رضي هللا عنه :وزيد وجه اثلث يف إيضاحه ،وهو ّاحتاد وجوده من حيث
اصه وأجزاؤه
فيضان الوجود عليه من حضرة ّ
احلق فيضا متّحداً ،مثّ ختتلف خو ّ
تفصل ذلك الوجود .فإنّه يتّحد يف عني اجلملة ويفرتق يف حال
حبسب ما ّ
ِّ
املتفرقة يف املداد ،والكلمات
التفصيل ،مثاله يف الشاهد مثال امل َداد ،فإ ّن احلروف ّ
املتنوعة ،واملعان املختلفة اليت دلّت عليه صورة املداد مل خترجه عن وحدة مداديّته،
ّ
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تصور يف أشكاله الدالّة على املعان املختلفة ،واحلروف
فإنّه ما َمثَّ إالّ املداد ّ
نظرت إىل عني تلك
املتنوعة غري املؤتلفة وال املتماثلة .فإنّك إذا َ
املتفرقة ،واخلو ّ
اص ّ
ّ
اختلفت حروفُها وكلما ُهتا مل تر إالّ املداد جتلّى يف أشكاهلا مبا هو عني
الصور اليت
ْ
املداد ،فتتّحد ابملداديّة وختتلف ابلصور واألشكال والكلمات واملعان .فكما أ ّن
املداد يف تلك احلروف عني تلك احلروف ،واحلروف يف ذلك املداد عني ذلك
اص واملعان إىل غري ذلك ،كذلك هناية
املداد ،وهي ُمتلفة األشكال واألسرار واخلو ّ

الوجود يف ذوات الوجود عني تلك الذوات ،وتلك الذوات يف ذلك الوجود عني
ص ،فوحدهتا يف عني
ذلك الوجود ،وهي أيضا ُمتلفة األشكال واألسرار واخلوا ّ
اصها ،وال
ذلك الوجود مل خترجها عن اختالف أشكاهلا وأسرارها ومعانيها وخو ّ
اص واملعان يرجها عن وحدهتا بذلك الوجود ،مثل ما
افرتاقُها بتلك األسرار واخلو ّ
يف احلروف واملداد ،كما أ ّن وحدة املداد مل خترجها عن اختالف أشكاهلا وأسرارها
اصها ،وال افرتاقها يف هذه األمور يرجها عن ّاحتادها يف ذلك املداد.
ومعانيها وخو ّ
احلق وهو
احلق ملن فَ ِّه َم ،وهللا يقول ّ
سره العزيز :وقد اتّضح ّ
مثّ قال ق ّدس هللا ّ
يهدي السبيل" .اهـ اجلواهر صـ 297
ر ّده على إنكارهم عظيم الفضل اإلهلي
وما يتبعه من اجتباء وتبشري

ِّ ِّ
يف اجلواهر" :وسألته رضي هللا عنه عن قوله تعاىلَّ { :
اَّللُ َْجيتَِّيب إلَْيه َم ْن يَ َشاءُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
يب} فأجاب رضي هللا عنه بقوله :معىن االجتباء هو جذب
َويَـ ْهدي إلَْيه َم ْن يُن ُ
46

هللا تعاىل العبد إىل حضرة قدسه حبُكْم الفضل واجلود والعناية بال تَـ َقدُِّّم ٍ
سبب من
عتىن به ،فهذه األمساء كلها أمساء
العبد ،واجملتي  يُ َس َّمى حمبوابً
وم ً
ومصطفى ومراداً ُ
ً
للمجتي  ،وهذا االجتباء سبق به احلكم اإلهلي يف األزل بال علّة وال سبب ،ولذا
قيلَ " :ك ْم من ص ّديق يف الغَبا وكم من ٍّ
عدو يف العِّبا" ،والغبا هو اجلهل والضالل
تضر أل ّن العناية كافلة وشاملة له  -والعَبة
والكفر واملخالفة ،فهذه األمور كلّها ال ّ
ابخلواتيم  ،-ويف هذا يقول صلّى هللا عليه وسلّم يف هند بنت عتبة ،وكانت يف
أعظم العداوة هلل ورسوله وأكلت كبد محزة رضي هللا عنه غيظاً وحقداً ،قال" :ال
جيتمع كبد محزة والنار يف جوفها أبدا"( .يف ذخائر العقي  ألمحد بن عبد هللا
الطَبي :لو دخلت بطنها مل تدخل النار صـ  ،)182أخَب صلّى هللا عليه وسلّم
ِّ
التقرب
ّ
يضرها ما ْ
فعلت .والعبا هي العبادة و ّ
أبهنا سعيدة أبرابح العناية األزليّة ومل ّ
ِّ
عدو ويعين يف الغيب أنّه ميوت كافراً ،وكذلك ما
إىل هللا تعاىل ،فَ َك ْم فيها هلل م ْن ّ

وقع لعمري بن وهب حني كان قاصداً قَـْت َل النيب صلّى هللا عليه وسلّم وكان من
فلما رآه عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على
صناديد قريش ومن شياطينهمّ ،
الباب والسيف يف عنقه اغتاظ ودخل على النيب صلّى هللا عليه وسلّم وقال له:
هذا عمري بن وهب دعين أقتله فإنّه ما جاء خلري وهو الذي حزران للقوم يوم بدر،
قال صلّى هللا عليه وسلّمَ :د ْعهُ مثّ أدخلَه عليه ،قال صلّى هللا عليه وسلّم :ما جاء
إيل يف هذا األسري ،وكان ابنه أسرياً ،فقال صلّى هللا
بك؟ قال له :جئتكم لتحسنوا ّ
جلست أنت وصفوا ُن بن أمية يف احلِّجر وليس معكما غريكما،
عليه وسلّم :بل
َ
وجئت لتقتلين ،فقال له عمري :لو كان
وذَ َكَر له مجيع ما حت ّداث به ،إىل أ ْن قال له:
َ
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حق فأشهد أن ال إله
لقلت أ ْ
معنا اثلث ُ
َخ َََب َك بذلك ،وأان اآلن أيقنت أ ّن خَبك ّ
وح ُس َن إسالمه ،مثّ رجع إىل م ّكة وصار يدعو الناس إىل
إالّ هللا وأنّك ُ
رسول هللاَ ،
فانظر هذا
اإلسالم ّ
حّت أسلم معه َخ ْل ٌق كثريٌ ،مثّ دام على إسالمه رضي هللا عنهْ .
االجتباء الذي اجتباه ربّه فما أثَّر فيه ِّعظَ ُم َذنْبِّ ِّه وال ما اقرتفه من ُحوبة بل مت ّكن
ِّ
س ُحلَّةَ القرب وصار عبداً خالصا هلل تعاىل .قوله
من صفاء صفوة النور اإلهلي وأُلْب َ
تعاىلَ { :م ْن يَ َشاءُ}أي بال سبب وال علّة ،بل مبحض الفضل واجلود .قوله تعاىل:
{ويـه ِّدي إِّلَي ِّه من ينِّيب} ،أي من أانب إىل هللا بِّ ِّ
ص ْدق تَـ ْق َواهُ ومعاملته هلل تعاىل
ََ ْ
َْ
ْ َْ ُ ُ
حق
حّت يوصله إىل حضرة قدسه .ومل يذكر هللا تعاىل يف ّ
ابلصفاء هداه إليه ّ
األنبياء عليهم الصالة والسالم إالّ االجتباء" .اهـ صـ 147
ادعائهم عليه
ردُّه على ّ
تفضيل غري األنبياء عليهم

قال رضي هللا عنه ..." :يف العلم ابهلل وصفاته وأمسائه وجتلّياته وما تشتمل
النيب يف هذا
النيب أن يزيد على ّ
عليه من املنح واملواهب والفيوض فال مطمع لغري ّ
النبوة أكَب علماً وأوسع دائرة وأعظم إدراكاً فيما ذكران ،إذ لو كان
امليدان ،فإ ّن ّ
النيب أو يزيد عليها لساواه يف الفضل أو كان
النيب يف هذا امليدان يلحق درجة ّ
غري ّ
أفضل منه .و ّأما فيما دون تلك املرتبة من العلم مبراتب الكون وما يقع فيه مجلة
َ
وتفصيالً وتقلّبات أطواره وانكشاف ما سيقع فيه يف املستقبل قبل وقته ،وهو
النيب يف هذا امليدان ،وهي
النيب قد يزيد على ّ
ك ْشف الغيوب الكونيّة ،فإ ّن غري ّ
48

أبدا تنظر إىل جناب
قضيّة اخلضر بعينها .وحقيقة ذلك أ ّن بصائر النبيّني واملرسلني ً
ِّ
ُّؤو ِّ
ات هلا إىل
ب عليه ،فقلوهبم ً
احلق شديدة العكوف والد ُ
أبدا تنظر إىل هللا ال الْت َف َ
ّ
أبدا مشتغلةً بتجلّياته ال تلمح بطرفها لغريه،
األكوان ،وكان ش ّدة نظرها إىل هللا ً
ِّ
كل حني
فكل واحد منهم ال مهّة له وال عناية إال مبا يَبز من احلضرة اإلهليّة يف ّ
ّ
كل شيء ممّا ذَ َك ْرَان ح ّقها
وأوان من التجلّيات واملنح واملواهب والواردات لتعطي ّ
حّت حلظة واحدة .فألجل هذا
من اآلداب ووظائف اخلدمة ال تفرت عن ذلك ّ
االستغراق ال يَـ ْلتَ ِّفتُو َن إىل األكوان وال يعلمون ما وقع فيها .وأعظم من ذلك
شك أ ّن َمن ذاق ذلك مل يقدر
قدسه .فال ّ
احلق هلم يف حضرة ُ
االشتغال مبحادثة ّ
حّت حلظة واحدة .فألجل هذا ال يعلمون ما وقع يف
أن يلتفت إىل غري هللا تعاىل ّ
الكون وال ما تقلّب فيه الشتغاهلم عنه ابهلل تعاىل .وغري األنبياء ال طاقة هلم على
الداوم على هذا احلال ،إّمنا هلُْم فيه أحوال ،اترة واترة ،فألجل ذلك يكثُر ك ْش ُفهم
للكون و ِّ
عرفت هذا
أموره إذ ال قدرة هلم على االستغراق على ما فيه األنبياء ،فإذا َ
عرفت وجه اختصاص اخلضر بكشف الغيوب دون موسى عليه الصالة والسالم
َ
غيوب كونيّةٌ فال ينتفي زايدة اخلضر فيها على موسى أل ّن موسى َشغَلَهُ عنها
ّ
ألهنا ٌ
القدس.
أي على استغراق موسى يف حضرة ُ
ما ذكران واخلضر ال يقدر على ذلك ّ
ِّ
النيب يف العلم
ومع هذا فال ْ
حجر على هللا يف ُم ْلكه وال يف ُحكمه أن يزيد غري ّ
ب ما يشاء ملن يشاء كيف يشاء،
النيب فإنّه ال حتجري عليه يف هذا ،يَـ َه ُ
على درجة ّ
التام واملشيئة النافذة ،ال أتخذه القيود وال الضوابط وال حييط بعلمه
وله االختيار ّ
حميط " .اهـ صـ 197
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رده على افرتائهم عليه
ّ

عاء تل ّقي الوحي مكافحة
وعلى إخوانه من األولياء ّ
اد َ

قال رضي هللا عنه" :و ّأما السؤال عن املكاملة للعارفني يف هذا املقام ،ليس
يسمعون كالم الذات املق ّدسة الذي هو املعىن القائم هبا ،فإ ّن ذلك مستحيل
اَّللُ} ،ما عدا سيّ َدان موسى
بصريح اآلية لقوله تعاىلَ { :وَما َكا َن لِّبَ َش ٍر أَ ْن يُ َكلِّّ َمهُ َّ
حممداً عليهما الصالة والسالم مسعا املعىن القائم بذات هللا تعاىل ،و ّأما
ّ
وسيدان ّ
املكاملة املعلومة للعارفني فإنّه يلق فيهم كالمه يف الروح إذا صارت خفاء أو أخفى
سراً أو غري ذلك من املراتب ،يلق يف ذلك املعىن كالماً يعين يف الروح ،ال
أو ّ
شك أنّه من هللا تعاىل .فنسبة ذلك الكالم إىل هللا تعاىل نسبة احلادث إىل
يُ ّ
ِّ
احملدث ،ونسبة املخلوق إىل اخلالق ،ال نسبةُ الكالم إىل املتكلّم .ويُنسب الكالم
يتطرق إليه غلط وال
احملل يف ذلك الوقت ال ّ
احملل لكون ذلك ّ
إىل هللا تعاىل يف هذا ّ
يسمى البيت
ختمني وال ٌ
احملل ّ
فساد وال غريُه من وجوه اخلطأ أل ّن الروح يف هذا ّ
احلق دخوله .مثّ إ ّن ذلك الكالم عند وروده على العبد
حرم على غري ّ
ّ
احملرم لكونه ُ
ابحلق،
حسه وشهوده وعلمه ومسعه وبصره ،فال يعقل َّإال ّ
فهو ُمتطَف عن دائرة ّ
يتدىل له يف هذا التجلّي من نور
ممحواً وممحوقاً عن غريهّ .
وال ُحيَ ُّ
س إالّ بوجود ّ
احلق ّ
السرمدي من الكالم ما يكون واسطةً بينه وبني املعىن القائم
السر
ّ
القدس و ّ
ابلذاتِّ ،
ويدرك له من اللَّ َّذات ما يدركه عند مساع املعىن القائم ابلذات العليّة،
ِّ
النائم
فيطلق عليه أنّه مسع كالم هللا .مثاله يف الشاهد مثال النائم ،أبن َ
يَب َ
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ابلغيوب ويوحيَها إليه ال بعني التصريح ولكن بواسطة مثال يلقيه إليه يف النوم،
تدل على كذا وكذا من الغيب أو
املعَب يف الرؤاي العامل هبا :إ ّن رؤايك ّ
فيقول له ّ
اخلَب ،فالعلم بذلك الغيب يف النوم مل يكن للنائم ابلتصريح وإّمنا جاء بواسطة مثال
احلق إليه ،وألقى إليه من العلم ابلغيب بواسطة ذلك املثال ما ألقى ،فهكذا
ألقاه ّ
تلك املكاملة ،إّمنا هي واسطة بني املكلَّم وبني املعىن القائم بذات هللا تعاىل ،وهذا
املعَب عنه عند العلماء ابإلهلام .فقد اتّضح اجلواب أِتّ اإليضاح وانكشف الغطاء،
ّ
حمض
وليس يف طاقة البشر أن يكلّمه هللا بال واسطة إذ لو كلّمه بغري واسطة لصار َ
احلق له واسطة بينه وبني املعىن القائم ابلذات العليّة يدرك منه معان
العدم ،فجعل ّ
األزيل ،ومن هذا الباب أُطلق عليه كالم هللا تعاىل" .اهـ اجلواهر صـ 273
الكالم ّ
رده على من نسب إليه
ُّ

النهي عن ال ّذكر ابألمساء احلسىن

وجه ابألمساء) وليس (ال ّذكر ابألمساء)
الذي ورد عن الشيخ رضي هللا عنه (التّ ّ
يبني أنّه ليس
معروف عند أهله،
مصطلح
وجه
ٌ
وعمل الشيخ وأهل طريقته ّ
وكلمة التّ ّ
ٌ
ُ
ِّ
كل ذلك.
املقصود ال ّذكر ،و ّ
لكن املفرتين مل ينتهوا بعد أن بُّني هلم ّ
وممَّا أوصى به رضي هللا عنه ذكر امسه تعاىل اللطيف حني قال" :ومالزمة اي
لطيف ألفاً خلف كل صالة إ ْن قدرَّ ،
وإال ألفاً يف الصباح وألفاً يف املساء ،فإنّه
ّ
بذلك يسرع خالصه من مصيبته" .اهـ اجلواهر صـ 352
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وقال رضي هللا عنه" :إ ّن األذكار اليت هبا زوال احلجاب منها كلّيات وهي اليت
أي ْأمر كان ،ومنها تفصيالت ال تقطع إال
كل حجاب عن الروح من ّ
تقطع ّ
حجاابً من نوع واحد .و ّأما الكلّيّات فهي ال إله إالّ هللا ،أو الصالة عليه صلّى هللا
عليه وسلّم ،أو سبحان هللا ،أو احلمد هلل ،أو هللا أكَب ،أو بسم هللا الرمحن الرحيم،
احلي القيّوم .و ّأما التفصيالت فهي سائر األمساء
أو هللا هللا هللا ،وهللا ال إله إالّ هو ّ

احلسىن" .اهـ من اجلواهر.

ردُّه على من خطأه
يف مسألة داللة القرآن على كالم هللا تعا
ِّ
قال رضي هللا عنه" :قال سبحانه وتعاىل{ :وإِّ ْن أ ِّ
استَ َج َارَك
َح ٌد م َن الْ ُم ْش ِّرك َ
ني ْ
َ َ
اَّللِّ} واملراد به القرآن .والقرآن يف نفسه قال العلماء ،هو
فَأ َِّج ْرهُ َح َّّت يَ ْس َم َع َك َال َم َّ
دال
دال على كالم هللا القائم بذاته ،يريدون به القرآن املقروء أبلسنتنا ،يقولون هو ّ
ّ
على املعىن القائم ابلذات املق ّدسة وهو كالم هللا ،قلنا :هذا إطالق تسامح وإال
دال على مدلول كالم هللا ال
فعني احلقيقة تعطي أ ّن القرآن املقروء أبلسنتنا ّ
عني كالم هللا ،فإ ّن كالم هللا يف ماهيّته هو املعىن القائم ابلذات منطمس مضمر ال
ِّ
نعَب عنه؟ وحقيقته اتبعة
عبارة عنه وال تدرك له حقيقة وال تعرف له كيفيّة ،فكيف ّ
حلقيقة وجوده املطلق ،وهي الذات املطلقة املق ّدسة ،فكما ال تعرف حقيقة الذات
األزيل من حيث ما هو هو
من حيث ما هي هي كذلك ال تعرف حقيقة الكالم ّ
يف عني الذات العليّة ،فال تدرك حقيقته ما مل تدرك حقيقتها ،فال مطمع يف درك
52

حقيقتها بوجه وال حال ال يف الدنيا وال يف اآلخرة .قال سبحانه وتعاىلَ { :وَال
ِّ ِّ
ِّ
درُك حقيقة ذاته العليّة كذلك بعُد درك حقيقة
ُحييطُو َن بِّه ع ْل ًما} فكما بَـعُ َد ْ
األزيل كسائر الصفات العليّة من القدرة واإلرادة والعلم إىل آخر صفات
الكالم ّ
املعان كلّها ،حقائقها اتبعة حلقيقة وجود ذاته ،فما مل تُعلم حقيقة ذاته ال تُعرف
دال على مدلوالت كالم هللا القائم بذاته .قال
حقائقها .فالقرآن الذي أبيدينا ّ
اَّلل الَّ ِّذي خلَق سبع َمسو ٍ
ات َوِّم َن ْاأل َْر ِّ
ض ِّمثْـلَ ُه َّن} ،أي،
سبحانه وتعاىلَُّ { :
َ َ َ ْ َ ََ
دل
مدلوالت هذا الكالم :هللا هو العلم على الذات العليّة الواجبة الوجود ،وخلق ّ
دل على العدد املعلوم،
على إنشاء ما بعدها من العدم إىل الوجود ،وسبع ّ
دل على
هن ّ
والسموات ّ
دل على القباب املرتفعة فوقنا سبعاً ،ومن األرض مثلَ ّ
السبع املنبسطة حتتنا وهي معلومة .فالكالم القائم بذاته تعاىل {هللا الذي خلق
اخل} ،ومدلوالته هي اليت ذكرت فيه .ومعلوم يف عني التحقيق أ ّن املدلول غري ما

يصح أن يكون عني أجرام
ّ
دل عليه أل ّن الكالم يف نفسه معىن قائم ابلذات ال ّ
السموات واألرضني ،فهي مدلوالت فيه ،ونُطْ ُقنا هبذه اآلية{ :هللا الذي خلق اخل}
ٌّ
فدل هبذا
األزيل ،وهي أجرام السموات واألرضنيّ ،
فنطقنا دال على مدلول الكالم ّ
األزيل" .اهـ من
األزيل ال على عني الكالم
أ ّن قراءتنا دالّة على مدلول الكالم
ّ
ّ
اجلواهر صـ 416
احلق يف األزل بال ّأوليّة وال
وقال رضي هللا عنه" :إ ّن كلمة {كن} برزت من ّ
اقرتان بزمان أو مكان ،إّمنا هي كلمة قدمية بقدم ذاته ،والوجود الذي نشأ عنها
قال لهُ { :كن} يريد يف الوقت الذي أردتُك فيه و ِّ
املكان الذي أردتك فيه ،فإ ّن
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األمكنة واألزمنة ُمتلفة املبان متغايرة املعان ،وهبذا فارق الوجود عني الكلمة ،فال
يقال قدمي بقدمها وال حادث حبدوثها أل ّن الزمان واملكان مضمران يف قوله هلا:
{ ُكن} يريد يف الوقت الذي أردتك فيه ويف املكان الذي نشأ عنها .فالكلمة
قدمية بقدم ذاته ،والوجود الذي نشأ عنها ليس له يف ِّ
القدم مرتبة إالّ تعيّـنُه يف
األزيل من حيث إ ّن له أحكاماً سبعة كما ق ّدمناها يف حقيقة الوجود،
حقيقة العلم ّ
وهي الصورة والصبغ واللون واملقدار والزمان واملكان واألرزاق ،فمن حيث متيّزه يف

حقيقة العلم هبذه األمور السبعة نقول :له ضرب من مرتبة القدم من حيث إنّه
متصور يف العلم أبحكامه السبعة ،فهو قدمي بقدم العِّلم ،أردان أ ّن العلم به قدمي،
ّ
مصور يف
كل الوجود َّ
فإ ّن علم هللا ال يتأتّى حدوثه ،بل هو قدمي بقدم ذاته ،و ّ
تصوره يف العلم ،وحمال قطعاً أن يقع يف
حقيقة علمه ،فال يقع يف الوجود َّإال ما ّ
ص ِّّور يف العلم .فاحلاصل لنا من هذا أ ّن الكلمة اإلهليّة ،اليت
الوجود غري ما تُ ُ

هي{ ُكن} قدمية بقدم ذاته ،والوجود البارز عنها حادث حبدوث زمانه ومكانه .مثّ
إ ّن حدوث الزمان يطلق عليه احلدوث من حيث إضافته للموجودات ال من حيث
للحق" .اهـ اجلواهر صـ 417
إضافته ّ
وقال رضي هللا عنه" :ال يتأتّى يف شيء واحد أن يقال قدمي حادث َّ
صح
وإال ّ
القول بقلب احلقائق ،وهو حمال" .اهـ اجلواهر صـ 418
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ردُّه على تفسريهم لكلمة "األس َقم"
مبا خيالف قوله رضي هللا عنه

قال رضي هللا عنه يف شرحه جلوهرة الكمال(" :األسقم) ،مبعىن الكامل يف
االستقامة بال اعوجاج" .اهـ اجلواهر صـ 436
ردُّه على افرتائهم عليه

احملمديّة هي ال ّذات العليّة
أ ّن احلقيقة ّ
صل وسلّم على عني
للصالة الغيبيّة:
قال رضي هللا عنه خالل شرحه ّ
ّ
"(اللهم ّ
احلق سبحانه وتعاىل جتلّى بكمال ذاته الذاتيّة يف احلقيقة
ذاتك العليّة) ،يعين أ ّن ّ
أي للذات العليّة ،كاملرآة ترتاءى فيها ،فبهذه احليثيّة وهبذه النسبة
ّ
احملمديّة ،فهو هلا ّ
كأهنا عني الذات ،ومل يكن هذا التجلّي يف الوجود ألحد
احملمديّة ّ
كانت احلقيقة ّ
من خلقه َّإال له صلّى هللا عليه وسلّم ،فبهذه النسبة كان صلّى هللا عليه وسلّم عني
عني الذات لَعُبِّ َد،
الذات ال أنّه حقيقتها ،لكن ابلنسبة اليت ذكرانها ،ولو كان هو َ
سجل عليه سبحانه وتعاىل ابلعبوديّة حيث
وهذا ال يتأتّى ،بل هو ُملوق ،وقد ّ
وجل{ :تَـبَ َارَك الَّ ِّذي نَـَّزَل الْ ُف ْرقَا َن َعلَى َعْب ِّدهِّ} ،وبقولهَ { :وإِّ ْن ُكْنـتُ ْم ِّيف
قال ّ
عز ّ
ريْ ٍ
ب ِّممَّا نَـَّزلْنَا َعلَى َعْب ِّد َان}" .اهـ من اجلواهر صـ 440
َ
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سب إليه أنّه
ّ
رده على من نَ َ
أمر أهل طريقته مبقاطعة املسلمني
وفعل أصحابه ،واشرت ِّ
املشاهد من فعلِّه رضي هللا عنه ِّ
اط احملافظة على األمور
َ
ال ّشرعيّة يُبطل هذا اال ّهتام اجلائر.
ِّ
وآكد ذلك
وترُك
املقاطعة مع مجيع اخللقُ ،
قال رضي هللا عنه يف الوصاايْ ..." :
بينكم وبني اإلخوان ،وزوروا يف هللا وواصلوا يف هللا وأطعموا يف هللا ما استطعتم يف
غري تعسري وال ك ّد" .اهـ من اجلواهر.
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براءة الطريقة التجانية
من كل ما خيالف الشريعة
(خطاب العارف ابهلل
الشيخ حممد احلافظ التجاين رضي هللا عنه)
احلسيين
الشريف إبراهيم صاحل
شيخنا ّ
ُ
وقصدت إثباته هنا ألنّه – كما ذكر ُ
ّ
رضي هللا عنه – يرتجم عن مجيع التّجانيِّني ومكتوب على ِّ
لساهنم وفيه الَباءة من
ٌ
ّ

تلك االفرتاءات اليت يسوقها هؤالء األفّاكون.
وقد نشرته جملة الفتح الصادرة يف القاهرة العدد  418بتاريخ :اخلميس 16
رجب 1353ه قال رضي هللا عنه وأرضاه" :بعد احلمد والصالة والسالم على
رسول هللا إن أعلن أننا ال نعتقد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتم شيئاً مما
أُِّمر بتبليغه ،ومستحيل أن يؤمر بتبليغ ورد أو صالة الفاتح أو غريها أو ِّ
بيان
َُ
َ
فيكتم شيئاً من ذلك ،ومن اعتقد ذلك فهو كافر ابهلل ورسوله ال يُقبل منه
فضلها َ
صرف وال عدل ،وال أدري كيف يُعقل أن يكون قد كتم الورد وهو االستغفار
والصالة عليه صلى هللا عليه وسلم أبي صيغة وال إله إال هللا.
وصالة الفاتح موجودة قبل الشيخ رضي هللا عنه مشهورة فال يصح ٍ
حبال كونـُها
ُّاد ِّخَرت له ،ومل يثبت ذلك عنه.
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وال نعتقد أن هنالك بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تشريعاً أبي وجه من
نسخ شيء منه أو يُز َاد
الوجوه ،وما جاء به صلى هللا عليه وسلم مستحيل أن يُ َ
شيء عليه ،ومن زعم ذلك فهو كافر خارج عن اإلسالم.
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اليقظة إال
الويل َ
وإننا وإن قلنا جبواز أن يرى ُّ
أننا نعتَب حكمها حكم ِّ
يعول فيها إال على
رؤية النوم الصحيحة سواءً بسواء ،وال َّ
َ
َ
احلجة
شرعه صلى هللا عليه وسلم ،وليست
حبجة وإمنا َّ
مشاهد األولياء َّ
ُ
ما وافق َ
فمبشرات مقيَّدة بشرعه الشريف ما قبـِّله منها قبلناه
هي الشريعة احملمديةَّ .أما تلك ِّّ
نشك
املؤولة ،وال ُّ
وما مل يقبله فمذهبنا فيه حسن الظن فنحكم عليها حكم الرؤاي َّ
رجحنا حسن الظن ألن املؤمن الذي
أن معظم الرؤاي حيتاج إىل التأويل ،وإمنا َّ
يشهد أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو شحيح
يتعمد الكذب على رسول هللا صلى
بدينه حريص على متابعته نستبعد عليه أن َّ

هللا عليه وسلم - ،واليقظةُ يف ذلك كالنوم  -وهو يقرأ قولَه عليه الصالة والسالم:
ِّ
خنص واحداً من الصاحلني
مقعده من النار" .وال ُّ
متعمداً فليتبوأ َ
"من كذب َّ
علي ّ
بذلك بل هو عندان عامٌّ يف كل ما ينقل عنهم ،وكم نُِّق َل عن الشيوخ من املومهات
الشيخ عبد القادر وغريها ،وقد اعتذر هلم
والشطحات سواء يف ذلك طريقةُ موالان ِّ
وردوا الوجهَ املخالف.
العلماء ُّ
 ...وال نعتقد أن جمرد رؤية أحد من الصاحلني كافيةٌ يف جناة املرء وإمنا ينجيه
ِّ
سعى}.
ليس لإلنسان إال ما َ
اإلميان والعمل الصاحل {وأن َ
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ونرى أن االجتماع ابلصاحلني مع صدق احملبة جير إىل الصالح غالباً ولذلك
وبني أهنا من أسباب التوبة ،وحديث الذي قتل تسعاً
حث الشرع على صحبتهم ّ
وتسعني نفساً مث طلب التوبة فدلَّه حَبٌ على بعض الصاحلني ليصحبهم فأدركه
اثبت يف الصحيح .وحديث اجلليس
املوت قبل أن يصل إليهم فرمحه هللا وقبـِّلهٌ ،
الصاحل كذلك.
ونعتقد أن من أعظم الكفر أن يعتقد أحد َّ
غريها من
أن صالة الفاتح أو َ
الصلوات عليه صلى هللا عليه وسلم تعادل يف الفضل أيَّة ٍ
ءاية من القرءان ،فكيف

تفضلها؟! فكيف بسورة؟! فكيف به كله؟! وال نعتقد أهنا من القرءان كما زعم
من زعم ،وال من احلديث القدسي وال من أي قسم من وحي النبوة ،فإن ذلك قد
انقطع بلحوقه صلى هللا عليه وسلم ابلرفيق األعلى .واملذكور عندان أهنا من اإلهلام
الثابت لألولياء ،وال نعتقد أهنا تساوي الكلمة الشريفة "ال إله إال هللا".
وحاشا الشيخ أن يقول بنسخ الذكر ابألمساء فذلك ابطل ،فنحن وهلل احلمد
نذكر هللا عز وجل أبمسائه وحنافظ على التسبيح والتحميد وقيام الليل وسائر
النوافل واألذكار الواردة يف الشريعة وحنث عليها.
ٍ
حبساب أو بغري حساب فإن
دخل أحداً اجلنة
وال نعتقد أن جمرد أخذ الورد يُ ُ
شرطَه احملافظة على األوامر الشرعية كلِّّها علماً وعمالً .وما هو الورد :استغفار
وصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم وال إله إال هللا بعد القيام ابلواجبات اليت
أوجبها هللا تبارك وتعاىل.
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وال نعتقد أن الشيخ التجان وال أحداً من غري أصحاب رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يبلغ مرتبة أصحابه صلى هللا عليه وسلم ،فكيف ابألنبياء عليهم السالم
فكيف بسيد اخللق صلى هللا عليه وسلم؟ والويل مهما مست رتبته مستحيل أن
ضال م ِّ
ضل.
يبلغ يف العلوم اإلهلية َ
نيب ،ومن زعم ذلك فهو ٌّ ُ
مبلغ ِّّ
أي ٍّ
ونعتقد َّ
أن من الضالل أن أيمن العبد مكر هللا تبارك وتعاىل مهما توالت عليه
املبشرات ،ومن اتَّكل على عمله أو نسبته إىل أي شخص وترك العمل فذلك ءاية
ِّّ
اخلسران املبني والعياذ ابهلل تعاىل.
أن ِّمن أشنع الشرك أن يعتقد أحد أن ألي ٍ
ونعتقد َّ
أحد كان مع هللا تصرفاً ،أو
ِّمن دونِّه سبحانه وتعاىل .وإمنا نقول إن العبد قد يصل إىل مكانة من احملبوبية لدى
ربه عز وجل حبيث يتصرف احل ُّق فيه فريبط على قلبه فال يسأله إال ما سبقت به
إرادته األزلية سبحانه ،وهذا الذي نفهمه يف قوله صلى هللا عليه وسلم" :إن من

ألبره" ويف احلديث القدسي" :وإن سألين ألعطينَّه"
عباد هللا َمن لو أقسم على هللا ّ
وهذا غالباً ،وإال فقد يسأل ربَّه عز وجل وال يعطيه ألن ما شاء هللا كان ال ما شاء
غريه.
ونعتقد أن هللا سبحانه ال أيمر ابلفحشاء وال الظلم وال الكفر وإن كان ال يقع
حيب
يف ملكه إال ما يريد ،وأن الكفار أعداء هللا كما قال سبحانه {إن هللا ال ُّ
وعذاهبم مراداً له سبحانه ،وحاشا أن يكون عذاهبم
وجودهم
ُ
الكافرين} وإن كان ُ
عبثاً إمنا هو عني العدل واحلكمة ،وأهنم قد حق عليهم قوله عز وجل {أولئك
يئسوا من رمحيت} {خالدين فيها أبداً ال َّ
يفف عنهم من عذاهبا} فعذاب الكفر
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ِّ
يفف ،قال تعاىلَّ { :
ال َّ
ويغفر ما دو َن ذلك ملن
شرَك به ُ
إن هللا ال يغف ُر أن يُ َ
يشاء}.
وال جتب العصمة إال لنيب ،أما األولياء فتجوز عليهم املعاصي كلُّها ،وقد َحيفظ
هللا من شاء ِّمن املعصية منهم ،وال جيب ذلك يف حق غري األنبياء عليهم الصالة
والسالم.
و َّ
أن من اعتقد يف هللا عز وجل حلوالً أو احتاداً أو اعتقد أن ُملوقاً هو ذات هللا
أو فيه صفة من صفاته أو شبَّهه خبلقه أو شبّه خلقه به أو أنكر أمراً معلوماً من
الدين ابلضرورة أو ّأوله إىل صورة ختالفه كمن يقول بتناسخ األرواح ويزعم أنه
ضال ِّ
البعث ،أو اتَّبع رأايً ِّمن آراء املبتدعة فهو ٌّ
مضل.
وخالصة عقيدتنا يف األصول ما عليه السلف الصاحل واخللف من أهل السنة
واجلماعة من الفقهاء واحمل ِّّدثني والصوفية وما عليه األئمة األربعة مالك والشافعي
وأبو حنيفة وأمحد بن حنبل وأصحاهبم يف الفروع .ونسلِّّم للسادة الصوفية قاطبة
مع وزن أقواهلم وأعماهلم وأحواهلم ابلشريعة ،فما وافقها أقررانه وما كان َحيتمل
حسنـّا ِّّ
للظن فيهم ومحلنا حاهلم على الوجه املوافق ووكلنا أمرهم
املوافقة واملخالفة ّ
إىل هللا العليم مبا يف القلوب ،وقد نُقلت عنهم شطحات ال يُتابَعون عليها وال
قتدى هبم فيها .وما ال حيتمل رددانه فإنه ال نبوة بعد رسول هللا صلى هللا عليه
يُ َ
وسلم وال تشريع ،ومن أوجب العصمة ألحد بعده فهو من املبتدعة الضالِّّني ،وال
نصنع كما يصنع أهل البدع واألهواء ِّّ
يؤولون كالم هللا َعَّز وجل وكالم رسوله صلى
الكتاب
ويردون إليه
هللا عليه وسلم لكالم زعمائهم فيجعلون كالمهم أصالً ُّ
َ
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والسنةَّ ،
وإمنا األصل عندان الكتاب والسنة ،وكل ما أوهم خالفهما من كالم
س على
العارفني وإن ُوجد يف كتبنا فهو َّ
مؤول ال َحيمل الوجه املخالف هلما .وقد ُد َّ
ِّ
فهم كالمهم - ،حّت ِّمن
األنبياء والصاحلني وُكذ َ
ب عليهم أو أساء الناس َ
حمرفاً وقد َّ
حذروا من ذلك .وقد رأينا السلف الصاحل من العلماء
أصحاهبم -فنقلوه َّ
يتثبتون وال يسارعون ابلتكفري والتضليل ،وقد سئل الشيخ التجان :هل يُك َذب
عليك ؟ قال" :نعم ،إذا مسعتم عين شيئاً فزنوه مبيزان الشرع فما وافق فاعملوا به
وما خالف فاتركوه".
وإن لعلَى يقني َّ
كل ٍ
جتانّ يَبأ إىل هللا عز وجل من مجيع تلك العقائد الزائغة
أن َّ
وأمثاهلا ،ولوال األغراض الشخصية واخلصومات ملا ُّاهتم أحد من أهل الطريقة
بذلك فقد َّبرأهم هللا منها حّت عو ّامهم .فكيف مبثل الرجل الفاضل الذي له اليد
الطوىل يف خدمة اإلسالم خدمةً يشهد هلا خصومه؟

وما من فرد يف هذه الطريقة كبرياً كان أو صغرياً إال وهو يعلن براءته من تلك
األابطيل.
وقد تلقينا عن مشايخ هذه الطريق  -وهو املنصوص عليه عن صاحبها
نفسه -أن كل ما ينسب إىل الشيخ بفرض صحة نسبته إليه سواءٌ ُوجد يف كتبه أو
األمة احملمدية فهو
لنص الكتاب أو السنة أو إمجاع َّ
مل يوجد وكان ظاهره ُمالفاً ِّّ
وحي ُرم األخذ بظاهره ،وجيب محله على وجه يلتئم مع الشريعة ،وقد قام
َّ
مؤول َ
علماء الطريق ببيان أتويله املوافق للشريعة حّت ال ِّ
يض َّل أحد حبمله على الوجه
املخالف .وما مل تصح نسبته إليه فال يـُ َع َّول على شيء منه حبال.
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وقد بلَغَنا أن بعض خلفاء الطريق أحرق بعض ما ينسب للشيخ من الفضائل
املختلَقة اليت تتناىف مع السنة احملمدية ،وأمر إبحراقها حيثما وجدت .وهل من
منصف يستطيع أن يبني لنا معىن لتتبع تلك املومهات  -حّت كأنه ليس يف الطريق
ِّ
البني من
غريُها مع أنه ال خالف بني أهل الطريق يف أهنا مؤولة  -وترك الصريح ّ
الدعوة إىل هللا عز وجل والعمل ابلكتاب والسنة والتمسك الشديد هبما وهو الذي
وحده عند كل فرد من أهل الطريقة؟ وحيث إن تلك العقائد املخالفة
عليه العمل َ
حبذافريها ال خالف بيننا يف بطالهنا وحنن متفقون على الَباءة من كل من يعتقدها
كلها أو بعضها ،فلم تبق إال اخلالفات الشخصية وليست خالفاً جوهرايً؛ فإن
كان هذا النكري غريًة على ال ِّّدين حقيقة فال يوجد أحد  -فيما نعلم  -يعتقد تلك
ومن نسب إىل الطريقة التجانية أية
العقائد من التجانيني فهو جهاد يف غري عدوَ .
عقيدة من تلك العقائد أو غريها مما ينايف العقيدة اإلسالمية فهو كاذب .وصح

أحدمها هبا إن كان كافراً
رجل رجالً إال ابء ُ
عنه صلى هللا عليه وسلم" :ما أكفر ٌ
حرمها هللا عز وجل فال ريب
وإال يك ُفر بتكفريه" .أما مواالة أعداء اإلسالم فقد َّ
أن كل داع إىل هللا ح ّقاً يَبأ منها ،وإن صح أن أحداً من أهل الطريق واالهم
والعياذ ابهلل فالتبعة ملقاة على عاتقه وهو إذ ذاك ُمالف للشيخ صاحب الطريق
وألصول الصوفية وأهل ال ِّّدين كلِّّهم ،ومن أقر مواالته هلم فهو شريك له.
وإننا ندعو املسلمني قاطبة إىل التمسك ابحلق والسعي لتقوية الرابطة الدينية
ومن مل يستطع ِّمنا أن يعلن عداءه ألعداء هللا
وإزالة أسباب اخلالف بينهم ابحلسىن َ
عز وجل فال أقل من أن يتقي هللا فال يعينهم على إذالل املسلمني.
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وإن أختم كلميت أبن أسأل هللا سبحانه وتعاىل أن يوفِّّق من العلماء أهل الدين
ِّ
ويوجهها إىل سبيل التضحية هلل
من يكون رسول سالم بني َّ
األمة فيجمع كلمتها ّ
ولدينه فنعمل حتت راية احلق مجيعاً جنباً جلنب.
وتفضل أيها السيد بقبول حتيايت والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
الزاوية التجانية ـ مصر
حممد احلافظ التجان
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معاشر اإلخوة من مقدمني ومريدين
هل حنن
َ

ملتزمون بوصااي الشيخ رضي هللا عنه؟
ٍ
ملتزم بوصااي
نفسه ويراجعها هل هو ٌ
كل واحد منّا أن يسائل َ
جيب على ِّّ
الشيخ رضي هللا عنه؟ ففي فهم وصاايه وااللتزام هبا حلٌّ جلميع املشاكل املتعلِّّقة
ِّ
مثني لكل من أراد
بسريان وطريقتنا ووحدتنا ،وال ب ّد من االطّالع عليها فهي كنز ٌ
اخلري لنفسه وإخوته .وقد اخرتت منها هذه الوصية اجلامعة ليدرسها كل و ٍ
احد منا
ُ
ّ
ّ
هزل فيه ولن ينجح فيه إال
فأم ُر الشيخ كلُّه ِّج ٌّد ال َ
وينصح نفسه من خالهلاْ ،
ادق يف العبوديّة وااللتزام واالتّباع ،وإليك الوصيّة:
الص ُ
ّ
كل ابس -
جاء يف اجلواهر :وممّا كتب به إىل فقراء فاس  -صاهنم هللا من ّ
حممد وآله وصحبه وسلَّم،
ّ
ونصه" :بسم هللا الرمحن الرحيم ،وصلّى هللا على سيّدان ّ
بعد محد هللا جل ثناؤه وتق ّدست صفاته وأمساؤه ،ي ِّ
ص ُل الكتاب إىل كافّة إخواننا
َ
ّ
ِّ
مجيعكم من مجيع احملن ومن معضالت الفنت
فقراء فاس وما إبزائها ،حفظ هللا َ
وتعم أحوالَكم ِّم ْن ُِّحمبِّّكم أمحد
آمني .السالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته ُّ
تعمكم ّ
حممد التجان ،وبعد :أوصيكم  -ونفسي  -مبا أوصاكم هللا به وأمركم به من
بن ّ
حفظ احلدود ومراعاة األمر اإلهلي على حسب ِّ
جهدكم واستطاعتكم ،فإ ّن هذا
ّ
يضرهم
اإلهلي مجلة وتفصيالً ،واهنمك الناس يف ما ّ
زما ٌن اهندمت فيه قواعد األمر ّ
دنيا وأخرى حبيث أ ْن ال رجوع وال ي َقظَة لِّما يـرُّد القلوب إىل هللا و ِّ
الوقوف عند
َ
َ
َُ
كل وجه يف هذا الوقت إالّ
حدود هللا أمراً وهنياً ،وال طاقة ألحد بتوفية أمر هللا من ّ
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لِّمن لبس ُحلّة املعرفة ابهلل تعاىل أو قارهبا .ولكن حيث كان األمر كما ذُكر ،ومل
جيد العبد ِّ
عما أقامه هللا فيه ،فاألبقع خري من األسود كلِّّه ،فاتركوا ُمالفة
مصرفاً ّ
أمر هللا ما استطعتم وقوموا أبمره على حسب الطاقة واجعلوا ألنفسكم ِّع ّدةً من
كل يوم وليلة ،وهي أمور كثرية ،كتبنا لكم منها يف الوصيّة
مك ّفرات الذنوب يف ّ
األوىل نبذة كافية  ...وأدميوا الصلوات املفروضة يف اجلماعات ابحملافظة فإ ّهنا
متك ّفلة ابلعصمة من مجيع املهلكات إالّ يف نبذ قليلة توجب العقوابت ،وأ ّن هلل

سبحانه وتعاىل للمدوام عليها عنايةً عظيمة ،ف َك ْم جيَب له من َكسرة ،وكم يسرت له
كل كبوة .وعليكم ابحملافظة
من عورة ،وكم يعفو له عن زلّة ،وكم أيخذ له بيديه يف ّ
على ذكر هللا والصالة على نبيّه صلّى هللا عليه وسلّم ليالً وهناراً على حسب
االستطاعة وعلى قدر ما يعطيه الوقت والطاقة من غري إفراط وال تفريط ،و ِّ
اقصدوا
بذلك التعظيم واإلجالل هلل سبحانه وتعاىل ولرسوله صلّى هللا عليه وسلّم ،طلباً
ظ ،فإ ّن للعامل بذلك عنايةً من هللا عظيمة جيد بركتها يف
ملرضاة هللا ال لطلب ح ّ
اص واألسرار
العاجل واآلجل ،وجيد حالوة يف لذهتا فيما هو له آمل ،وهي يف اخلو ّ
كاحملافظة على الصلوات يف اجلماعات سواء بسواء.
س حناس
وعليكم ابحملافظة على الصدقات يف ّ
كل يوم وليلة إن استطعتم ولو فَـ ْل َ
أو لقمة واحدة بعد احملافظة على أداء املفروضات املاليّة ،فإ ّن عناية هللا تعاىل
ابلعامل يف ذلك قريب من حمافظة املفروضات يف اجلماعات .وليكن من مجلة
السيفي
أورادكم اليت حتافظون عليها ،بعد الورد الذي هو الزم الطريقة ،احلزب
ّ
فإهنما يغنيان عن مجيع األوراد ،ويبلغان بفضل هللا غاية
وصالة الفاتح ملا أغلقّ ،
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ِّ ِّ ِّ
كل ما يُطيِّّب القلب
املراد ،وال يفي بقدرمها عمل .وعليكم بصلَة األرحام من ّ
ويوجب احملبّة ولو بتف ّقد احلال وإلقاء السالم ،وجتنّبوا معاداة األرحام وعقوق
كل ما يوجب الضغينة يف قلوب اإلخوان ،وجتنّبوا البحث عن عورات
الوالدين و ّ
املسلمني ،فإ ّن َمن تتبّع ذلك فضح هللا عورته وهتك عورة بَنِّ ِّيه ِّمن بعده ،وأكثروا
لكل مؤمن ،وآكد ذلك لِّ َمن آخاكم يف
العفو عن الزلل والصفح عن اخللل ّ
ٍ
ومن وقع فيكم بزلّة مثّ
الطريقة ،فإ ّن َمن عفا عن زلّة عفا هللا له عن زالّت كثريةَ ،

جاءكم معتذراً فاقبلوا عذره وساحموه لكي يقبل هللا أعذاركم ويساحمكم يف زالّتكم،
وأتملوا قوله سبحانه
أشر اإلخوان عند هللا َمن ال يقبل عذراً وال يُقيل عثرةّ .
فإ ّن ّ
ٍ
ِّ ِّ
وتعاىل{ :و َس ِّ
َّت
ض َها َّ
ض أ ُِّعد ْ
ارعُوا إِّ َىل َم ْغفَرةٍ م ْن َربِّّ ُك ْم َو َجنَّة َع ْر ُ
الس َم َو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّ
ني َع ِّن
ني الْغَْي َ
ين يـُْنف ُقو َن ِّيف َّ
ظ َوالْ َعاف َ
السَّراء َوالضََّّراء َوالْ َكاظم َ
ل ْل ُمتَّق َ
ني ( )133الذ َ
ِّ ِّ
الن ِّ
شر الناس
َّاس َو َّ
اَّللُ ُِّحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن َ
ني ((})134آل عمران) وعليكم ابلغفلة عن ّ

وعدم املباالة مبا جيري منهم من شرور ،وعليكم ابلصفح والتجاوز عنهم ،فإ ّن
وعدم العفو عنهم يوجب للعبد عند هللا البوار يف
عما يبدو منهم َ
مناقشة الناس ّ
ايدت الشرور وتنكسر ابلعبد قوائمه
شر مبثله تز َ
الدنيا واآلخرة .وكلّما َ
دنوت مبقابلة ّ
للشر إالّ الغفلةُ والعفو واملساحمة .وعليكم بعدم
يف مجيع األمور ،فال مقابلة ّ
االعرتاض على الناس فيما أقامهم هللا فيه ممّا ليس مبحمود شرعاً وال طبعاً ،فإ ّن
أمورهم جتري على املشيئة اإلهليّة ،فَـ ُه ْم مقبوضون يف قبضة هللا ال حميد هلم عن
حكمه ،ومجيع أمورهم تصدر عن قضائه وقدره ،إالّ ما أوجب الشرع القيام به
كل األزمان،
عليكم أمراً وزجراً حبسب العوارض والنائبات يف بعض األزمان ال ّ
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ِّ
ِّ
اه ْوا َع ْن الْ ُمْن َك ِّر َح َّّت
وقفوا عند قوله صلّى هللا عليه وسلّم" :ائْـتَم ُروا ِّابلْ َم ْع ُروف َوتَـنَ َ
ِّ
ِّ
ت
ت ُش ًّحا ُمطَ ً
اب ُك ِّّل ذي َرأْ ٍي بَِّرأْيِّه َوَرأَيْ َ
إِّ َذا َرأَيْ َ
اعا َوَه ًوى ُمتَّـبَـ ًعا َوُدنْـيَا ُم ْؤثـََرًة َوإِّ ْع َج َ
ك"( .أبو داود والرتمذي وابن ماجه وهذا
صةَ نـَ ْف ِّس َ
ك بِِّّه فَـ َعلَْي َ
أ َْمًرا َال يَ َد ِّان لَ َ
ك ُخ َويْ َ
لفظه) ،وقولِّه صلّى هللا عليه وسلّمِّ " :من ُح ْس ِّن إسالم املرء ْترُكه ما ال يعنيه".
وعليكم مبناصحة إخوانكم يف الطريقة برفق ولني وسياسة من غري ضغينة وال حقد.
عدد الورد
كل واحد منكم وقتاً يذكر هللا تعاىل فيه يف خلوةُّ ،
أقل ذلك ُ
وليجعل ّ

وتصرفاته.
الذي هو الزم الطريقة ،فإ ّن العامل بذلك جيد بركته يف مجيع مآربه ّ
وعليكم بطاعة املق ّدم يف إعطاء الورد مهما أمركم مبعروف أو هناكم عن منكر أو
سعى يف إصالح ذات بينكم ،وعليكم مبالزمة الوظيفة املعلومة ملن استطاع صباحاً
فإهنا تكفي ... ،وأوصي من كان
مرةً واحدة يف الصباح أو املساء ّ
ومساء وإالّ ّ
مق ّدما على إعطاء الورد أ ْن يعفو لإلخوان عن الزلل ،وأ ْن يبسط رداء عفوه على

كل خلل ،وأ ْن جيتنب ما يوجب يف قلوهبم ضغينة أو شيناً أو حقداً ،وأ ْن يسعى
ّ
يف إصالح ذات بينهم  ،...وإن اشتعلت انر بينهم سارع يف إطفائها ،وليكن
ظ زائد على ذلك ،وأ ْن ينهى من رآه يسعى يف
سعيه يف ذلك يف مرضاة هللا ال ِّحلَ ٍّ
النميمة بينهم ،وأ ْن يزجره برفق وكالم ّلني ،وعليه أن يعاملهم ابلرفق والتيسري والبعد
كل ما أيمرهم به وينهاهم عنه من حقوق هللا وحقوق
عن التنفري والتعسري يف ّ
وبشروا وال
تعسروا ّ
يسروا وال ّ
اإلخوان ،ويراعي يف ذلك قوله صلّى هللا عليه وسلّمّ " :
َّفق عليه) .وعليه أ ْن يتباعد عن تغرمي دنياهم وأ ْن ال يلتفت لِّما يف
تن ّفروا"( .مت ٌ
أيديهم ،معتقداً أ ّن هللا تعاىل هو املعطي واملانع ،واخلافض والرافع ،وليجعل مهّته يف
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حترير دنياهم فيما يف أيديهم من التشتيت والتبذير وأ ْن ال يطلبهم إبعطاء شيء ال
من القليل وال من الكثري إالّ ما مسحت أنفسهم ببذله من غري طلب ،فإ ّن عقول
الناس حول هذا املطاف تدور وعلى هذا املقدار جتري هبم مجيع األمور .وسلّموا
تعرض ملنافرة أو تبغيض أو تنكري فإ ّن
ّ
للعامة ووالّة األمر ما أقامهم هللا فيه من غري ّ
عما أقامهم هللا
هللا هو الذي أقام خلقه يف ما أراد وال قدرة ألحد أن ُيرج اخللق ّ
مقر
التعرض للرايسة وأسباهبا فإ ّهنا كعبة تطوف هبا مجيع الشرور ،وهي ّ
فيه ،واتركوا ّ
ومن ابتُلِّ َي منكم مبصيبة ،أو نزلت به من الشرور انئبة
اهلالك يف الدنيا واآلخرةَ .
كل كرب ال ب ّد له
كل ش ّدة ال ب ّد هلا من غاية و َّ
فليصَب ابنتظار الفرج من هللا فإ ّن ّ
حّت يبلغ ابلفرج من هللا
من فَـَرج ،وإ ْن ضاق به احلال فعليه
ابلتضرع واالبتهال ّ
ّ
غاية اآلمال ،وال جتزعوا من املصائب والبليّات فإ ّن هللا سبحانه وتعاىل ما أنزل
العباد يف دار الدنيا إالّ لتصاريف األحكام اإلهليّة واألقدار الرّابنيّة ممّا تضيق به
النفوس من أجل البالء والبؤس ومل جيد العباد مصرفاً عن هذا وال إمكان للعبد من
كل بالء يف الدنيا ،بل على العاقل أن يعلم أ ّن أحوال
التم ّكن من دوام الراحة من ّ
الدنيا أبداً متعاقبة بني ساعات انقباض وانبساط ،وخريات وشرور ،وأفراح وأحزان،
ال يرج أحد ممّن سكن الدنيا عن هذا املقدار ،فإن نزلت مصيبة أو ضاقت انئبة
فليعلم أ ّن هلا وقتاً تنتهي إليه مث ي ِّ
عقبُها الفرح والسرور ،فإ ّن َمن َع َق َل هذا عن هللا
ُّ
التام على
كل مصيبة ابلصَب والرضا ابلقضاء والشكر ّ
يف تصريف دنياه تل ّقى ّ
صرف.
النعماء ،و ُ
السالم عليكم ورمحة هللا" .اهـ من اجلواهر مع يسري من التّ ّ
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احملتوايت
الصفحة

املوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
تقدمي
جممل اعرتاضات املنكرين
جمموعة من كتب الردود على املنكرين مرتبة على معجم
السادة املؤلفني
الرد عليهم من خالل كالم الشيخ رضى هللا عنه
رده على هبتاهنم بتفضيله صالة الفاتح على القرآن الكرمي
رده على من ّاهتمه ابالبتداع وعدم االتّباع
رده على على من افرتى عليه أبنّه يعتَب طريقته مبطلة لبقيّة
الطّرق وأنّه يتعاىل على ساداتنا املشايخ
رده على من نسب إليه أ ّن أهل طريقته مبَ ّشرون بدخول
اجلنّة بال قيد أو شرط
رده على اهتامه ابلقول بكتمان صاحب الشريعة لبعض
األمور
رده على من يتهمه بتفضيل ورده على الفرائض
رده على من يتهمه بتفضيل نفسه على الصحابة رضي هللا
عنهم

2
3
4
16
17
21
24
24
25
26
26
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رده على دعوى األفّاكني أبنّه يدعو أتباعه لعبادته
ابلرمحة املنسوبة للك ّفار
رده على حتريفهم ملا يعنيه ّ
االحتاد أو وحدة الوجود
رده افرتاءهم عليه القول ابحللول و ّ
رده على إنكارهم عظيم الفضل اإلهلي وما يتبعه من اجتباء
ّ
وتبشري
رده على ّادعائهم عليه بتفضيل غري األنبياء عليهم
رده على افرتائهم عليه وعلى إخوانه من األولياء تلقي
الوحي مكافحة
رده على من نسب إليه النّهي عن ال ّذكر ابألمساء احلسىن
رده على من خطَّأه يف مسألة داللة القرآن على مدلول
الكالم القدمي
رده على تفسريهم كلمة (األسقم) مبا يالف قوله
احملمديّة هي ال ّذات العليّة
رده على افرتائهم عليه أ ّن احلقيقة ّ
رده على من نسب إليه أنّه أمر أهل طريقته مبقاطعة
املسلمني
الشريعة) للشيخ
رسالة (براءة التّجانيّة من كل ما يالف ّ
حممد احلافظ التّجانّ رضي هللا عنه
ّ
الشيخ رضي هللا عنه؟
هل حنن ملتزمون بوصااي ّ
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