
 رسالة أصول الطريق

 الشيخ أحمد زروق رحمه هللا

  

 -قال رضي هللا عنه: أصول طريقتنا خمسة أشياء :

 تقوى هللا في السر والعالنية.     .1

 إتباع السنة في األقوال واألفعال.      .2

 اإلعراض عن الخلق في اإلقبال واإلدبار.      .3

 ير. الرضا عن هللا تعالى في القليل والكث     .4

 الرجوع إلى هللا تعالى في السراء والضراء.      .5

فتحقيق التقوى بالورع واالستقامة، وتحقيق السنة بالتحفظ وحسنن الخلنق، وتحقينق 

اإلعنننراض عنننن الخلنننق بالكنننبر والتولننننل، وتحقينننق الرضنننا عنننن هللا بالقناعننننة 

يننف فنني والتفننو، ، وتحقيننق الرجننوع إلننى هللا بالحرنني والرننكر فنني السننراء والل نن  إل

 الضراء.

 -وأصول ذلك كله خمسة:

 علو الهرة.      .1



 حفظ الحرمة.     .2

 حسن الخيمة.     .3

 نفوذ العزمة.     .4

 تعظيم النعرة.      .5

فرن علت هرتف ارتفعت رتبتف، ومن حفظ حرمة هللا حفظ هللا حرمتف، ومن حسننت 

ظرنت النعرنة فني خيمتف وجبنت لرامتنف، ومنن ذنفنم عزمتنف دامنت هيا،تنف، ومنن ع

 الرز،ي من الرنعم بها حسبرا وعيه الكادق.  عينف شكرها، ومن شكرها استوجب

 -وأصول المعامالت خمسة :

 طلب العلم للقيام باألمر .     .1

 صحبة الررا،خ واألخوان للتبكر.     .2

 ترك الرخص والت و،الت للحفظ.     .3

 ضبط األوقات باألوراد للحضور.     .4

 إتهام النفس في لل شْي للخروج عن الهوى، والسالمة من العطب والغلط.     .5

فطلننب العلننم  فتننف صننحبف األحننياق سنننا ذو عقننال ذو د،نننا مرننن ال ،رجنن  ألصننل وال 

الرنفقة   قاعية، و فة الكحبة االغترار والفضول، و فة تنرك النرخص والتن و،الت

علنة ذ  الفضنا،ل، و فنة على النفس، و فنة ضنبط األوقنات اتسناع النظنر فني العلنم ل

اتهام النفس األنس بحسن ذحوالها واستقامتها، وقني قنال هللا تعنالى ا وان تعنيل لنل 



عننيل ال ،ذخننم منهننا ا وقننال الكننر،م ابننن الكننر،م ،وسننت ابننن ،عقننو  صننلوات هللا 

 وسالمف عليهرا اوما ذبرىء نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربيا.

 -النفس خمسة أشياء : وأصول ما تداوى به علل

 تخفيت الرعية من الطعام .     .1

 الل   إلى هللا مرا ،عرض عني عروضف.      .2

 الفرار من مواق  ما ،خرى وقوع األمر الرتوق  فيف.     .3

دوام االسننتغفار منن  الكننالة علننى رسننول هللا صننلى هللا عليننف وسننلم بخلننوة      .4

 واجتراع.

  ذو على ذمر هللا وهو معيوم . صحبة من ،يل على هللا     .5

وقي قال الريخ ذبو الحسن الراذلي رضي هللا عنف: ذوصناني حبيبني فقنال : ال تنقنل 

قيميك إال حيث ترجو ثوا  هللا، وال ت لنس إال حينث تن من غالبنا منن معكنية هللا، 

وال تكطحب إال من تستعين بف على طاعة هللا، وال تكطت لنفسك إال منن تنزداد 

ا وقليل ماهم، ذو لالم هما معناه، وقال ذ،ضا رضني هللا عننف: منن دلنك علنى بف ،قين

الينيا فقي غرك ومن دلنك علنى العرنل فقني ذتعبنك ومنن دلنك علنى هللا فقني نكنحك، 

هللا عننف: اجعنل التقنوى وطننك ثنم ال ،ضنرك منر  الننفس منالم   وقال ذ،ضا رضي

 بالغينب قلنت : وهنمه ترض بالعيب، ذو تكر على المنب، ذو تسقط مننك خرنية هللا

 الثالثة هي ذصول العلل والبال،ا و اآلفات.



 -وقد رأيت فقراء هذا العصر ابتلوا بخمسة أشياء:

 إ،ثار ال هل على العلم.     .1

 االغترار بكل ناعق.     .2

 التهاون في األمور.     .3

 التعزز بالطر،ق.     .4

 استع ال الفتح دون شرطف.     .5

 -:فابلتوا بخمسة

 إ،ثار البيعة على السنة.     .1

 إتباع ذهل الباطل دون الحق.     .2

 العرل بالهوى في لل ذمر ذو اجل األمور.      .3

 طلب الترهات دون الحقا،ق.     .4

 ظهور اليعاو  دون صيق.     .5

  -فظهروا بذلك بخمسة أشياء هي:

 الوسوسة في العبادات.     .1



 ادات.االسترسال م  الع     .2

 السراع واالجتراع في عروم األوقات.     .3

 استرالة الوجف بحسب االمكان.     .4

 صحبة ذبناء الينيا حتى النساء والكبيان.     .5

واغتروا بوقنا،  القنوم فني ذلنك وذلنروا ذحنوالهم، ولنو تحققنوا لعلرنوا ذن األسنبا  

،سترسنل معهنا إال  رخكة الضعفاء، والرقام بها بقير الحاجة منن غينر ز،نادة، فنال

بعيننيم مننن هللا، وان السننراع رخكننة الرغلننو  ذو راحننة الكامننل وهنني انحطنناط فنني 

بساط الحق إذا لان بررطف من ذهلف فني محلنف وذدبنف، وان الوسوسنة بيعنة ذصنلها 

جهل السنة ذو خبل في العقنل، وان التوجنف إلقبنال الخلنق إدبنار عنن الحنق، السنيرا 

صنننوفي جاهنننل، وان صنننحبة األحنننياق ظلرنننة قنننار ء منننياهن ذو جبنننار غافنننل ذو 

وعننارفي الننينيا والنني،ن، وقبننول ارفنناقهم ذعظننم وذعظننم، وقنني قننال الرننيخ ذبننو منني،ن 

رضنني هللا عنننف: الحننيق مننن لننم ،وافقننك علننى طر،قتننك وان لننان ابننن تسننعين سنننة، 

قلت: وهو الم  ال ،ثبث على حال و،قبنل للرنا ،لقنى إلينف فيولن  بنف، وذلثنر منا ت ني 

 ء الطوا،ت وطلبة الر الس فاحمرهم بغا،ة جهيك.هما في ذبنا

 -وكل من ادعى مع هللا حاال ثم ظهرت منه إحدى خمس فهو كذاب أو مسلوب:

 .إرسال ال وار  في معكية هللا.1

 . التكن  بطاعة هللا.2



 . الطر  في خلق هللا.3

 . الوقيعة في ذهل هللا.4

 . عيم احترام الرسلرين على الوجف الم  ذمر هللا.5

 وقلرا ،ختم لف على اإلسالم 

 -وشروط الشيخ الذي يلقي المريد إليه نفسه خمسة:

 ذوق صر،ح.     .1

 علم صحيح.     .2

 هرة عالية.     .3

 حالة مرضية.     .4

 بكيرة نافمة.     .5

 -ومن فيه خمسة ال تصح مشيخته:

 ال هل بالي،ن.     .1

 إسقاط حرمة الرسلرين.     .2

 اال ،عني.دخول م     .3



 إتباع الهوى في لل شي .     .4

 سوء الخلق من غير مباالة.     .5

 وآداب المريد مع الشيخ واإلخوان خمسة.

 إتباع األمر وان ظهر لف خالفف.     .1

 اجتنا  النهي وان لان فيف حتفف.     .2

 حفظ حرمتف ذن لان حاضرا ذو غا،با، حيا ذو ميتا.     .3

 ف حسب االمكان بال تقكير.القيام بحقوق     .4

 عزل عقلف وعرلف ور،استف إال ما ،وافق ذلك من شيخف.     .5

ويستغنى عن ذلك باإلنصاف والنصحية وهي معاملة اإلخوان وان لم يكن له 

شيخ مرشد أو وجد ناقصا عن شروطه الخمسة، اعتمد فيما كمل فيه، وعومل 

 باإلخوة في الباقي

  وعونه وحسن توفيقة.انتهت األصول الخمسة بحمد هللا

 قال رحمه هللا

ينبغي لك مطالعتها كل يوم مرة أو مرتين، وأال ففي كل جمعة، حتى تنطبع 

معانيها في النفس، ويقع تصرفك على مقتضاها، فان فيها غنية عن كثير من 



الكتب والوصايا فقد قيل إنما حرموا الوصول من تضييع األصول، ومن تأمل ما 

 م ال يزال يتعهدها قصدا للتذكر بها، وباهلل التوفيق.قلناه عرف ذلك ث

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 

 العالمين


