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  سم اهللا الرمحن الرحيمب

ني، إمام وقته، ووحيد عصره، تاج الدين أبو الفضل قال الشيخ العارف القدوة احملقق، تاج العارفني، ولسان املتكلم
 عنه ونفعنا به، آمني:تعاىل اهللا السكندري رضي اهللا  الكرمي بن عطاء أمحد بن حممد بن عبد

الذي ال خيرج  امللكاحلمد هللا املنفرد باخللق والتدبري، الواحد يف احلكم والتقدير، امللك الذي ليس له يف ملكه وزير، 
  .ري وال كبري، املتقدس يف كمال وصفه عن الشبيه والنظريعن ملكه صغ

أالَ يعلَم من خلَق وهو اللَّطيف  [املرتَّه يف كمال ذاته عن التمثيل والتصوير، العليم الذي ال خيفى عليه ما يف الضمري،  
ئ األمو ،)14 اآلية (سورة امللك:] اخلَبِريبادلمه مبم الذي أحاط عالا، السميع الذي العايافضل يف مسعه بني ظاهر ال ر و

القيوم املتكفل ا يف مجيع حاالا، الوهاب وهو الذي  ،ا، الرازق وهو املُنعم على اخلليقة بإيصال أقواااألصوات وخفايا
هلا يوم قدومها عليه حبسناا  ىاحلسيب وهو املُجاز ،وفااوجود من على النفوس بوجود حياا، القدير وهو املعيد هلا بعد 

حاالم من إقرار وجحود، ومد  ، فسبحانه من إله من على العباد باجلُود قبل الوجود، وقام م بأرزاقهم على كليتائاوسي
  ه يف مسائه.تكل موجود بوجود عطائه، وحفظ وجود العامل بإمداد بقائه، وظهر حبكمته يف أرضه وقدر

كمه وإمضائه، وأشهد أن مسلِّمٍ له يف ح ،لقضائه إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة عبد مفوضٍ وأشهد أن ال
ل على مجيع أنبيائه، املخصوص جبزيل فضله وعطائه، الفاتح اخلامت وليس ذلك لسوا احممده، الشافع ئعبده ورسوله املفَض

  .اكثري ااهللا عليه وعلى آله وأصحابه املستمسكني بوالئه، وسلم تسليم صلى، لكل العباد حني جيمعهم احلق لفصلِ قضائه

، وأحتفك بوجود قربه، وأذاقك من شراب أهل وده، وأمنك بدوام وصلته من حبهعلم يا أخي جعلك اهللا من أهل ا
ا علموا أنه ال تدركه األبصار لنور جتلياته، إعراضه وصده، ووصلك بعباده الذين خصهم مبراسالته، وجبر كسر قلوم مل

وفتح هلم رياض القرب وهب منها على قلوم واردات نفحاته، أشهدهم سابق تدبريِه فيهم فسلموا إليه القياد وكشف عن 
  خفي لطفه يف منعه فتركوا املنازعة والعناد، فهم مستسلمون إليه ومتوكلون عليه.

  ،،،أما بعد
 فإذا ،)i)1 يحشر املَرُء عِلى دينِ خليله فلينظُر أحدكم من يخالل p: سلموآله اهللا صلى اهللا عليه و فقد قال رسول

وى، علمت أيها األخ الشقيق، فال تد عن السوذلك هو الفقري املتجر ،لك على اهللا مقالهدوي ،خالل إال من ينهضك حاله
ومصاحبته، فلذلك قال الشيخ العارف املتمكن أبو مدين  خدمتهذة إال خماللته، وال السعادة إال املقبل على املوىل، فليست اللِّ

  رضي اهللا تعاىل عنه.

                                                           
 دينِ علَى لْمرُءا pه فيما منتلك من مصادر، واللفظ املخرج عند أيب داود والترمذي وأمحد وغريهم هو فظبلحلديث هلذا اعلى ختريجٍ  مل نقف) 1( 

هيللخ ظُرنفَلْي كُمدأَح نلْ مالخي i.  
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الئق، والفقراء مجع فقري، والفقري هو املتجرد عن اخل ،الفقراك يف طريق مواله إال صحبة الأي ما لذة عيشِ الس
ه قبلة وال مقصد إال اهللا تعاىل، وقد أعرض عن كل شيء سواه، وحتقق حبقيقة ال إله إال اهللا لاملعرض عن العوائق،مل يبق 

عرفك مجيع فؤادك من شراب القوم أهىن رحيق، وي فمثل هذا مصاحبته تذيقك لذة الطريق، وتريق يف ،حممد رسول اهللا
الدرجات، ومن كان كذلك فهو  ىأعلويزيل عن قلبك التعويق، وينهضك مته ويرفعك إىل  ،ابتالطريق، ويقطع لك الع

  السلطان على احلقيقة، والسيد على أهل الطريقة، واألمري على أهل البصرية. 

ب يف جمالسه، ويزيل صحبه وتأداد أيها السالك املُجِد يف حتصيل هذا الرفيق، واجتهففال ختالف أيها السالك طريقه، 
  عنه:تعاىل كما قال رضي اهللا  ،عنك بربكة صحبته كل تعويق

 

  

    

هم يف جمالستهم فإن الصحبة شبح، واألدب روحها، فإذا اجتمع لك بني الشبح أي اصحب الفقراء، وتأدب مع
  والروح حزت فائدة صحبته، وإال كانت صحبتك ميتة فأي فائدة ترجوها من امليت.

فعند ذلك يشكر  ،أوامرهم المتثالوال تكن مهتك مصروفة إال  ،دب الصحبة أن ختلف حظوظك وراكأومن أهم 
كما قال رضي  ،والقصورذلك فبادر واستغنم احلضور وأخلص يف ذلك ترفع درجتك وتعلو مهتك مسعاك، فإذا ختلقت ب

  :اهللا عنه
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  1  

م بقلبك وقالبك تسري إليك زوائدهم، وتغمرك فوائدهم، معه اواحضر دائم ،صحبة الفقراء أي واستغنم وقت
فإن من جالس جانس، فإن جلست مع احملزون  بآدام، ويشرق باطنك بالتحلي بأنوارهم، وينصح ظاهرك بالتأدب

وإن جلست مع الذاكرين انتبهت  حزنت، وإن جلست مع املسرور سرِرت، وإن جلست مع الغافلني سرت إليك الغفلة
، فإم القوم ال يشقى جليسهم، فكيف يشقى خادمهم وحمبهم وأنيسهم وما أحسن ما وسرت إليك اليقظة من غفلتك

  قيل:

  هممـــن عـــز يل ســـادةٌ
    

  أقــدامهم فــوق اجلبــاه  
ــي       ــهم فل ــن من   إن مل أك

    
ـــزوجـــاه يف حبـــهم ع  

، فاخرج واالنكسارة ذلوحتلى بال من حضر معهم بالتأدب، وخرج عن نفسه، ذا الرضا، وهذا املقام خيصواعلم أن ه    
فعند ذلك تذوق لذة احلضور، واستعن على ذلك  ،بناديهم عنك إذا حضرت بني أيديهم، وانطرح وانكِسر إذا حللت
  عنه:تعاىل كما قال رضي اهللا ، مبالزمة الصمت، تشرق لك أنوار الفرح، ويغمرك السرور

 

  

    

الصمت عند أهل الطريقة من الزمه ارتفع بنيانه، ومتَّ غراسه، وهو نوعان: صمت باللسان وصمت باجلَنان وكالمها 
ى له سره، وكلمه لجتكمة، ومن صمت لسانه وصمت قلبه ال بد منه يف الطريق فمن صمت قلبه ونطق لسانه نطق باحل

أصلك لت فارجع إىل ئفإن س ،لتئالصمت أيها السالك إال إن س وكالم الشيخ قابل لذلك فالزم ،ربه، وهذا غاية الصمت
، فإنك مهما اعترفت جبهلك ورجعت إىل أصلك ينِّتشرق لك أنوار العلم اللدلتتر باجلهل ووصلك وقل ال علم عندي واس

                                                           
   .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف  بلفظ (خيص) تجاء )1( 
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، وكل )i)1 من عرف نفسه عرف ربهp  :فإذا عرفتها عرفت ربك، كما روي يف احلديثالحت لك معرفة نفسك، 
  وتأدب والزم الباب تكن من أحبابه، وما أحسن ما قيل: تذلك من فوائد الصمت ولزوم آدابه، فاصم

  ال أبرح البـاب حـىت تصـلحوا عـوجي    
    

  وتقبلــوين علــى عــييب ونقصــاين   
ــا      ــا عــزي وي ــإن رضــيتم في   شــريفف

    
ــياين    ــو لعص ــن أرج ــتم فم   وإن أبي

فاض أيها األخ إىل باب موالك مة علية، وحتقق بعبوديتك تشرق عليك أنواره السنية، كما أشار إىل ذلك الشيخ     
    عنه بقوله: تعاىل رضي اهللا

 

  

    

لكنها  اوعجزك وذلتك، فإذا حتققت بأوصافك وشهِدت لنفسك عيوب وضعفكحتقق بأوصافك من فقرك : أي
اخلصوصية يف ظهور البشرية وظهر سبحانَ من ستر سر " :كما قيل ور أوصاف موالك فيك،مستترة، فعند ذلك حتظى بظه

  اإلسراء من سورة (]سبحانَ الذي أسرى بِعبده  [ :سر معىن قوله تعاىل فهم من هناا، و"العبودية بعظمة الربوبية يف إظهار

  ومل يقل برسوله وال بنبيه، أشار إىل ذلك املعىن الرفيع الذي ال ينال إال من العبودية لذلك قيل: ،)1 اآلية:
  

  ال تــدعين إال بيــا عبــدها
    

ــائي  ــرف أمس ــه أش   فإن
يزل عنك كل تعويق، واستغفر من كل ما خيطر  وال مقاالً لك حاالً ىوال تر ،بالطريق وانطرحأيها األخ  كِسرفان    

كما قال  ،ىن بشريتكفدرجات املنازل وت ىأعلنصف من نفسك تبلغ او ،وقُم على قدمِ االعتراف ،بقلبك يف عبوديتك
  :عنهتعاىل رضي اهللا 

                                                           
من عرف نفسه : حديثالقول األشبه يف ا (اهمسأفيه رسالة  رمحه اهللا تعاىل منا هو من كالم حيىي بن معاذ الرازي، ولإلمام السيوطيإليس حبديث،  )1(

  .)فقد عرف ربه
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  1  

وز مقام القرب، لتح ؛أشرف ما عندك، وهو رأسك يف أخفض ما يكون وهي األرض وحطَّتواضع وانكسر،  :أي
، ألن قُرب العبد، بتواضعه سلم وغريه)م(رواه  iأقرب ما يكُونُ العبد إىل اِهللا تعاىل وهو ساجِد p :كما ورد يف احلديث

اوانكساره وخروجه عن أوصاف بشريته، وأشهد نفسك دائم ذنبولو مل يظهر عليك سبب الذنب، فإن العبد ال خيلو ام ،
من سيئاتك وعيوبك، فإن من عامل املخلوق هذه املعاملة أحبه ومل  من تقصري، وقف على قدمِ اإلنصاف من ذنوبك خجالً

عنده حماسن، فكيف إذا عامل ذه املعاملة صاحبه احلقيقي الذي إذا حتققه ليس له صاحب  هءمساووكانت  اد له ذنبيشه
  .)i)2ولَد والْ والْمالِ هلِاَأل في والْخليفَةُ السفَرِ في الصاحب أَنت اللَّهمp  :سواه، كما ورد يف احلديث

تتوصل ا إىل معاملة رب السماء، وتكون  الة مع إخوانك الفقراء، لتصري لك معراجفتأهب أيها األخ هلذه املعام
  عنه: تعاىلقال رضي اهللا  ،مقبوالً عند اخللق واخلالق وتصفو لك املعاملة، وتشرق عليك أنوار احلقائق

 
3  

    

45 


1 



                                                           
   .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف  بلفظ (قُم) تجاء )1(
 في الصاحب أَنت هماللَّ pهو  اوغريمه والنسائيعلى ختريجٍ هلذا احلديث بلفظه فيما منتلك من مصادر، واللفظ املخرج عند أيب داود  مل نقف) 2(

  .i والْمالِ هلِاَأل في والْخليفَةُ السفَرِ
  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف جاءت بلفظ (فاعترف)  )3(
  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف عبيدكم) (جاءت  )4(
  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف اءت بلفظ (بصفحكم) ج )5(
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، سواء وقع منك ذنب أو مل يقع، وإن بدا منك رواالستغفاوطلب املعذرة  واالنكسارالتواضع  اليكن شأنك دائم :أي
 رأو ذنب فاعترف واستغفر، فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له، وليس الشأن أن ال تذنب، إمنا الشأن أن ال تص عيب

رمبا فتح " :)احلكَم(ك قلت يف ولذل "،اوافتخار اأنِني املُذنِبني عند اهللا خري من زجلُ املُسبحني عجب" :على الذنب كما ورد
ذالً الك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وقضى عليك بالذنب وكان سبب أورثت يةلوصول معص ارسخري من  ،اوانك

زأورثت ع اطاعة اراواستكب ؛م وجه اعتذارك عما جرى منكومع اعترافك واستغفارك أق حمللذنب  ىفيكون ذلك م
وما أحسن ما  ،"ألن العبد ليس له إال باب مواله ؛وذُلَّ وتواضع وانكِسر وقل عبيدكم أوىل بصفحكُم،  القبولدخل يفاو

  قيل: 

ــاين  ــابكم عن ــت يف ب   ألقي
    

ــاين ــا عنـ ــال مبـ   ومل أبـ
  فــزال قبضــي وزاد بســطي    

    
ــاين ــوف باألم ــب اخل   وانقل

ال يصلحين إال املعاملة بالرفق والفضل، وال  فقري فإين عبد فساحموا عبيدكم يا فقرا، وخذوا بالرفق وعاملوين به،    
  اعتماد يل إال على الفضل ال حبويل وال قويت، مذهيب العجز والسالم.

مث قال رضي اهللا تعاىل عنه إم أوىل ذا الشيء، وهو شيمتهم ومل يزلوا متفضلني، وهذه معاملتهم مع أصحام وهي 
  .)i )2ختَلقوا بأخالقِ اهللا p :هم وهم متخلقون بأخالق موالهم، كما وردوكيف ال تكون سجيت ،سجيتهم

اهلم افال ختف منهم ضررك بأذيم القوم ال يشقى جليسهم ؛أيها السالك املصاحب هلم ومتسفإذا عرفت ذلك فإ ،
من أوصافهم  اتكن آخذً الطرف عن عثرم خوان، وغضاإل لى عفيتأيها السالك فتخلق بأخالقهم الكرمية، وجد بالت

  عنه: تعاىلقال رضي اهللا  ،أحسن هيئة

 
  

  
د عليهم أبدم على إخوانك، وجذلإ، اأي: وتكرفبب سعىن فبصرف مهَّة األحوال، وال وال، وأما يف املاألم ما يف احل

  تبخل عليهم بشيء ميكنك إيصاله إليهم، فإن السماحة لب الطريق، ومن ختلق ا فقد زال عن قلبه كل تعويق.

علم، ما وصلت إىل اهللا تعاىل بقيام ليل، وال صيام ار، وال دراسة  :إخواين"قال الشيخ عبد القادر رضي اهللا عنه:   
  ."ولكن وصلت إىل اهللا بالكرم والتواضع وسالمة الصدر

                                                                                                                                                                                                    
  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف  جاءت بلفظ (سيمتهم) )1(
  على ختريجٍ هلذا احلديث فيما منتلك من مصادر. مل نقف )2(
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األمران له هذان  متَّ واضع يتم للسالك به الغراس، فإذافدلَّ كالم الشيخ رضي اهللا عنه أن الكرم هو األساس، وأن الت
، يرى ظاهرها من اإنَّ يف اجلنة لغرفpً  :سلم صدره من العالئق، وزال عن طريقه كل عائق، ولذلك ورد يف احلديث
 i موصلى بالليل والناس نِيا ،الصياموتابع  ،باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا تعاىل لمن أالنَ الكَالم، وأطعم الطعام

سلم بإالنة الكالم وهو إشارة إىل التواضع، مث آله وفتأمل هذا احلديث يا أخي حيث بدأ صلى اهللا عليه و، (رواه اإلمام أمحد)
ثىن بإطعام الطعام وهو إشارة إىل الكرم، مث أتى بعد ذلك بالصالة والصيام كما أشار إليه الشيخ عبدالقادر، فاض أخي إىل 

وال  ،على عثرة اإلخوان إن وقفت منهم يءمساوم األخالق، وغُض الطرف عن هذه املآثر وبادر وامجع معها حسن مكار
ذلك شيء  همئاومسرؤية حماسن العبيد والغيبة عن " :عنه يف حكمه الفتوحية تعاىلتشهد إال حماسنهم، كما قال رضي اهللا 

    كما قيل:، "من كمال التوحيد
  إذا ما رأيـت اهللا يف الكـل فـاعالً   

    
ــا  ــات مالح ــع الكائن ــت مجي   رأي

ة منيفة، ض إىل عتبة بابه، وراقبه مفا ،فقد تأهلت لإلقبال على الشيخ فإذا ختلقت أيها األخ ذه اخلصال الشريفة،    
  عنه بقوله: تعاىلكما أشار إىل ذلك الشيخ رضي اهللا 

 



م من اآلداب، ووصلت بافتقارك وانكسارك إىل الشيخ، ومتسكت بأثر تلك األعتاب فراقب أي: إذا ختلقت مبا تقد

أحواله، واجتهد يف حصول مراضيه، وانكِسر واخضع له يف كل حني، فإنه الترياق والشفاء، وإن قلوب املشايخ ترياق 
فعسى يرى  ،خ يف مشاهدة هذا املعىنالطريق، ومن سعد بذلك متَّ له املطلوب وختلص من كل تعويق، واجتهد أيها األ

رزق القبول منهم، وما  ،اعليك من استحسانه حلالك أثرقال بعضهم: من أشد احلرمان أن جتتمع مع أولياء اهللا تعاىل وال ت
ما الشأن وجود " :)احلكَم(كما قلت  ،ذلك إال لسوء األدب منك، وإال فال بخل من جانبهم وال نقص من جهتهم

  ."إمنا الشأن أن تورث حسن األدبالطلب، 

فأشري إىل شيخ  ،"ممن اجتمع بأيب يزيد؟ هل هنا أحد" :وقال ،عنه تعاىلزار بعض السالطني ضريح أيب يزيد رضي اهللا 
ن كان حاضرمن زارين ال حترقه النار :نعم، قال"قال:  ،"ا من كالمه؟هل مسعت شيئً"هناك، فقال له:  اكبري يف الس" ،

و سلم، وهآله وكيف يقول أبو يزيد ذلك وأبو جهل رأى النيب صلى اهللا عليه و"فقال:  ،السلطان ذلك الكالم فاستغرب
سلم، إمنا رأى يتيم أيب طالب، ولو رآه آله وأبو جهل مل ير النيب صلى اهللا عليه و: "نللسلطافقال ذلك الشيخ  ،"حترقه النار

إنه مل يره بالتعظيم واإلكرام  :أي ،طان كالمه وأعجبه هذا اجلواب منهفهم السلف "،مل حترقه النار سلمآله وصلى اهللا عليه و
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واعتقاد أنه رسول اهللا، ولو رآه ذا املعىن مل حترقه النار، ولكنه رآه باحتقار واعتقاد أنه يتيم أيب طالب، فلم تنفعه تلك 
  ؤية.الر

ها عليك أكثر من ك الرؤية، بل كانت مضرتمل تنفعك تل  تتأدبملطبِ الوقت ووأنت يا أخي، لو اجتمعت بق
د لك أحسن املسالك، وخذ ما عرفت جبفتأدب بني يدي الشيخ، واجتهد أن تسإذا فهمت ذلك أيها السالك  ،منفعتها

  واجتهاد، واض يف خدمته، واخلص يف ذلك لتسود مع من ساد، كما قال:

 
  

  1  

 

23
 ،فعساك حتوز رضاه فتسود مع من ساد، واحذر أن تضجر، ففي الضجر الفساد اض يف خدمة الشيخ باجلدوأي 

  وما أحسن ما قيل: ،زم أعتاب بابه يف الصباح واملساء لتحوز منه الودادوال

ــى مضــض اإلدالج يف الســحر   اصــرب عل
    

  وللنــذور علــى الطاعــات بــالبكر   
  وقــل مــن جــد يف أمــر يؤملــه        

    
ــالظفر ــاز ب ــا استصــحب الصــرب إال ف   م

شيخك وطاعته  رِضايف أيها األخ  فاستقم ،فإن ظفرت أيها السالك برضاه رضي اهللا تعاىل عنك ونلت فوق ما متنيت    
ول إليه، صوبالنواجذ على خدمة الشيخ إن ظفرت بال أيها األخعض ف ،تظفر بطاعة موالك ورضاه، وتفوز جبزيل كرامته

هذه ال سيما يف  فإن الظفر به ،فك اهللا تعاىل به، وأطلعك تعاىل عليهواعلم أن السعادة قد مشلتك من مجيع جهاتك، إذا عر
لكن إذا ساعدتك  ،وحال من يدعيها كما ترى دارسةعلم أن طريق القوم او ،من الكربيت األمحر األيام أعز العناية ظفرت

  ما يفوق املسك األذفر، ولذلك قال رضي اهللا تعاىل عنه وعنا به، آمني: هطيبومشَمت من نفحة 

  
  

  
                                                           

  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  هاب الدين بن عالن رضي اهللاسيدي ششرح يف  بلفظ (ترى) تجاء) (1
  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف ت بلفظ (وكن) جاء) (2
  .قصيدةعلى ال عنهتعاىل  سيدي شهاب الدين بن عالن رضي اهللاشرح يف ت بلفظ (تركها) جاء) (3
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1




إىل طريق أهله، وخيربهم أن طريقهم دارسة، وحال من يدعيها اليوم  نيشرع الشيخ رضي اهللا تعاىل عنه يشوق السالك
عصر كل ريق القوم لعزا، كأا يف تكون من الطلب آيسة، وهكذا شأن طأن كما ترى يف الفترة حىت كادت اهلمم 

ا إال الفرد بعد الفرد، وهذه س مفقودة، وال يظفرة معهودة، وذلك أن اجلوهر النفيس ال يزال عزيز الوجود، يكاد لعزته ن
 ؛ومهاوجود، والطريق أهلها خمفية يف العامل خفاء ليلة القدر يف شهر رمضان، وخفاء ساعة اجلمعة يف يمبيحكَم بأنه ليس 

.لَجو ومن قرع الباب ولَج ،دجو دحىت جيتهد الطالب يف طلبه بقدر اإلمكان، فإن من ج  

:بعد أن ذكر ال بد من الشيخ يف الطريق على سبيل السؤال واجلواب، كيف تأمرنا بذلك وقد قيل إن وجود  قلت
تأمرين بتحصيلِ من هذا شأنه، فقال: لو صدقت الشيخ كالكربيت األمحر وكالعنقاء، من ذا الذي بوجودها يظفر، كيف 

يف الطلب وكنت يف طلبه كالطفل والظمآن ال يقر هلم قرار وال تسكن لوعتهم حىت يظفروا مبقصودهم، فأشار الشيخ 
وا إمنا هي وعمارة العامل ارضي اهللا عنه إىل أن الشيخ موجود، وكيف ال يكون موجود شخص ألولياء بأمثاله، فإن العالَم

م. اروحه، فما دام العالَم موجودم بفقداة خفائهم وعدم ظهورهم حكمن وجودهم، لكن لشد ال بد  

واصدق يف الطلب جتد املطلوب، واستعن على ذلك الطلب مبدد عالم الغيوب، فإن الظفر ال حيصل أيها األخ فاجتهد 
سبحان من مل جيعل الدليل على أوليائه إال : ")احلكَم(كما قلت  ،إليهد أوصلك وإذا أوصلك إىل الشيخ فق ،إال مبجرد فضله

من حيث الدليل عليه، ومل يليهم إال من أراد أن يوصله إليهل إوص".  
م ويتمناه، ويستبعد  االجتماعشرع يتأسف على  ،وفقدان أهلها يقة الطرزذكر ع املمث إن الشيخ رضي اهللا عنه، 

ى من يل وأن" :ولذا قال بعد ذلك ،النفسه واحتقار اوهضم ،اا منه وانكساروالتشرف بلقائه تواضعمن نفسه حصول ذلك، 
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 ألنه ال يرى ؛قدسهه، املتحلي بواردات وهذا شأن العارف لنفسه بنفسه، املمتلىء من معرفة رب، "خلإملثلي أن يزامحهم ... 
  هو النظر التام، كما قيل: ذاوه ،شيء من كل بل يرى نفسه أقلَّ ،وال مقاالً لنفسه حاالً

ــعا  ــرء زاد تواض ــم امل   إذا زاد عل
    

ــا  ــرء زاد ترفع ــل امل   وإن زاد جه
  ن محـل الثمـار منالـه   مويف الغصن     

    
  فإن يعـر مـن محـل الثمـار متنعـا     

إىل هذا الترتل منه عشر ألف مريد، وانظر  اثنافانظر إىل الشيخ أيب مدين ورفعته يف الطريق مع أنه وصل من تربيته     
لالجتماع بأهل هذه الطريقة،  حىت أنه مل ير نفسه أهالً ،والتديل بأغصان شجرة معرفته إىل أرض اخلضوع واالنكسار

  يف رأسها. األن الشجرة ال يزيدها اخنفاضها يف عروقها إال ارتفاع ؛ويزيده هذا االخنفاض من االرتفاع

  األصل العظيم من هذا العارف املتمكن يزل عنك كل تعويق.يف الطريق، وخذ هذا أيها األخ فتواضع 

فهو  اوإن مل أكن أنا منهم فإين أحبهم، ومن أحب قوم :، أي"إىل آخره... أحبهم ": مث قال رضي اهللا عنه بعد ذلك
  كما قيل: ،iاملَرُء مع من أحبp  منهم، كما ورد يف احلديث 

ــبأُ ــت  ح ــاحلني ولس ــهم الص   من
    

  ن أنـــال ـــم شـــفاعةلعلــي أ 
  وأكره من كانـت بضـاعته املعاصـي       

    
ــوإن  ــاعةكنـ ــواء يف البضـ   ا سـ

وهلذا تواضع الذي مل يلحق جواد شرفه  ،اوتتميم ا أيضا منه رضي اهللا تعاىل عنه من متام الترتل السابق وتكميالًوهذ    
خصال القوم وصفام، ولذلك ارتفعت رتبهم،  هذهألن  ؛نفعنا اهللا تعاىل بربكاته ووفقنا من معامالته ،حقاليف ميدانه 

  وجزلت عطيتهم كما وصفهم رضي اهللا عنه بقوله:

 
1

  

2  
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ما  جلسوا تبقى آثار نفحات عطرهم يف املكان ظاهرة، وأينما أي قوم سجاياهم كرمية ومهتهم عظيمة، حيث 
ن أخالقهم مشس معارفهم فتشرق القلوب، وتصلح م الدنيا واآلخرة، يهدي التصوف للسالك املشتاق م تسطعوا توجه
دوا يف وج ،حىت راق كل ناظر ة محيدة، فلذلك مجعوا أحسن تأليفتدل على الطريق ويسري يف سلوكه سري ،ا جميدةطرقً
  دهم أنوار البصائر.ل معىن لطيف حىت اكتحلت بكحل إمثأكم

إال  خص ال حيب، فإن الش"إىل آخره ... هم أهل ودي وأحبايب: "عنه بعد ذلكتعاىل ذلك قال الشيخ رضي اهللا لو
  وال يود إال من كان بينه وبينه مؤانسة. ،من جانسه

 واالنكسارم منه يف التواضع وطينته من طينتهم، وما تقد ،ويف هذا الكالم إشارة إىل أنه رضي اهللا عنه من مجلتهم
ك بنا أحسن وتعاىل أن يسلُ على التحقيق يف هذا اد والفخار كما تقدمت اإلشارة إىل ذلك، فنسأل اهللا تبارك دليلٌ

  .املسالك

إمتام الصالة والسالم على  ا، وحنن نسأله أيضام يف اهللا تعاىل، وذنبه مغفور اجمتمعمث دعا وسأل أنه ال يزال مشله 
 سانوالتابعني وتابعيهم بإح ،وعلى آله وصحبه السادة األبرار ،سيدنا حممد املختار خري من أوىف ومن نذر ومن أكرم اجلار

، وهذا الرقم ملن تعطش ليله يف معاين هذه األبيات، وإال فنحن معترفون بالعجز والتقصري عن معانيها وإمنا القرارإىل يوم 
  األعمال بالنيات، واهللا تبارك وتعاىل أعلم.

 
   العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر

  لى آل بيته وصحبه الطيبني الطاهرينعلى سيدنا وموالنا حممد وع وسلم وزد وبارك وصلِّ اللهم
  
  

  إعداد:
  فلسطني - واحة آل البيت إلحياء التراث والعلوم 
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http://www.alalbait.ps

