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ــــه يف كــــل  ــــذي كــــرَّم اإلنســــان، وأعلــــى شــــأنه علــــى مجيــــع خملوقات احلمــــد هللا ال
  .األكوان، وخص بالتكرمي األسىن أهل اإلميان

ــه اهللا  بــأعلى بيــان، وزاده فضــالً فجعلــه  والصــالة والســالم علــى مــن خصَّ
  إىل آخر الزمان  له وصحبه وأتباعهإمام أهل العيان سيدنا حممد وآ

  : وبعد

كتـــاب   مجعتهـــا مـــن مـــن نظـــم الشـــيخ إيب العبـــاس التجـــاين شـــذراتهـــذه 
ـــاهللا عـــارفلل التجـــاين العبـــاس أيب ســـيدي فـــيض يف األمـــاين وبلـــوغ املعـــاين جـــواهر  ب
اســـتخرجتها ليســـهل االطـــالع  ألمهيتهـــا ،، ونظـــراً بـــراده حـــرازم علـــي احلـــاج ســـيدي
ع قصــائد وأبيــات مــن نظــم الشــيخ إيب العبــاس نيــل األمــاين ىف مجــ(مسيتــه و  ،عليهــا 

  ) . التجاين 

) حضرة التداين من شرح أبيات اخلتم التجاين(كتاب وأضفت اليها شرح من  

بتحقيق ذ حممد الراضي كنون  ،  للعالمه أمحد بن احلاج العياشي سكريج

  : ورحم اهللا من قال ، اإلدريسي احلسين

  إن التشبه بالكرام رباح***  فتشبهوا إن مل تكونوا مثلهم       

جعله اهللا خالًصا لوجهه الكرمي، ونفع به النفع العميم جباه النيب العظيم، عليه 

  .وعلى آله أفضل الصالة وأزكى التسليم، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  

  أمحد مريغين أمحد التجاين                            
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   )١(   التجاينترمجة الشيخ سيدي أمحد 

  : وأزواجه وأوالده بداية سيدنا 

نشأ يف عفاف وصيانة وتقوى وديانة  واعلم أيضا أن سيدنا ، (...

حمروسا بالعناية حمفوفا بالرعاية مقبال على اجلد واالجتهاد مائال إىل الرشد 

                                                            .واالنفراد متطلبا للدين وسنن املهتدين، مشتغال بالقراءة، معتادا للتالوة

القرآن حفظا متقنا يف سبعة أعوام على األستاذ أيب عبد اهللا  حفظ 

  .سيدي حممد بن أمحد التجاين

مث اشتغل بقراءة العلم الشريف فقرأ على مجاعة من العلماء اجللة من 

  . علم الشريعةيف فحول هذه امللة بعني ماضي وغريها إىل أن تبحر 

إىل طريق الصوفية والبحث عن املعارف اإلهلية واألسرار اخلفية  مث مال 

وسافر يف طلب ذلك من بلد إىل بلد حىت بلغ غاية ما قصد بعد أن 

                                                  .تالقى مع مجع من العارفني واألولياء والصاحلني رضي اهللا عن اجلميع

من غري تراخ منهما يف  وقد كان زوجه والداه قبل مو�ما ملا بلغ احللم 

ذلك اعتناء بشأنه وحفظا له من الشيطان وحزبه وصونا ألمره مراعاة 

حيث  للسنة املطهرة باملبادرة بذلك، وكان تزوجيه سنة مث طلقها سيدنا 
****************************************************  

التجاين من األصحاب ، للعالمة  كشف احلجاب عمن تالقى مع الشيخ  كتاب  رتمجه يفالأنظر (١)

  . ٢٠اىل  ١٤ العارف باهللا احلاج أمحد سكريج ص
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د وحيث مل توافقه فيما رآها شغلته عن مقصوده األهم من اجلد واالجتها

                                   .رامه من العبادة وسلوك سبيل الرشاد

مقصوده وعلم أن التزويج مطلوب منه مبقتضى  وملا حصل سيدنا 

أمتني مباركتني وتزوج �ما بعد عتقهما ونالتا  االقتداء بالسنة اشرتى 

نالتا �ا من الفتح املبني واملقام احلظ الوافر من املودة التامة اليت  منه 

                                          .املكني يف الدين ما يبهر العقول وال يدركه األكابر من الفحول

فاألول هي الدرة املكنونة واللؤلؤة املصونة السيدة مربوكة ذات احلزم 

                                                 . الشديد والرأي السديد

سامعة له ومطيعة وكان حيبها  كانت رمحها اهللا شديدة الربور بسيدنا 

                                       . حمبة خاصة لشدة اعتنائها به

السيما حني رزقها اهللا منه اخلليفة الكبري والعارف الشهري سيدنا حممد 

 لى أحسن ما يكون إىل أن تويف سيدنا ، والزالت معه عالكبري 

                                              .وتوفيت بعده رمحها اهللا

والثانية هي السيدة الغالية املتصفة باهلمة العالية السيدة مباركة ذات القلب 

السليم والفضل العميم واملآثر الفاخرة والكرامات الظاهرة قد اختارها 

حمبة خاصة  سه، وطابت له �ا أوقات أنسه وكان حيبها لنف سيدنا 

السيما حني أكرمها اهللا منه خبليفته األعظم اجلامع بني مقامات العرفان 

                                      .الشائع فضله بالتواتر يف سائر البلدان سيدنا حممد احلبيب 

إىل أن تويف  يف كل ما جيلب السرور لسيدنا والزالت جمدة باإلسراع 



  

  إبي العباس التجانيإبي العباس التجانيلشيخ لشيخ اا  نظمنظممن من   نيل األماني فى مجع قصائد وأبيات نيل األماني فى مجع قصائد وأبيات 

٤  

وتوفيت بعده وكانت مع ضر�ا السيدة مربوكة يف أحسن عشرة  سيدنا 

ومع من انضم  مع اتصافهما معا حبسن املعاشرة مع أقارب سيدنا 

إليهما يف داره املباركة على طول االجتماع، وكذلك كل ما عنده من اخلدم 

باجلميع  د وذلك لشدة اعتناء سيدنا والعبيد كانوا على قلب واح

االعتناء الشديد مع سر تربيته الساري يف األحرار والعبيد وإذا رأى من ال 

يؤثر فيه األدب و ال يتخلق بأخالق ذوي احلسب خيرجه من داره و ال 

   .وينبه على أفعاله ملن يصحبه يقربه

الطيب كما يف إفادة املقدم الربكة سيدي   وقد قال مرة ألصحابه 

أنظروا يل أعطيه خادما ويكون يقدر على القيام �ا : السفياين رمحه اهللا

وقولوا له تتخاصم مع اخلدم وأنال البيع اليوم مل نبع والعتق مل نعتق ألمر 

فأتاه رجل أخرب بأمرها وقَِبلها فدفعها له بصندوق حوائجها وحليها وثيا�ا 

ده من األكسية واألطعمة أن يعطي لعبي وأوانيها وكانت عادة سيدنا 

                                                    .ما ال يعطيه لنفسه

ورأى يوما بعض خدم بعض الناس مفرطني يف كسو�م ضائعني يف أبدا�م 

مشوهني يف لباسهم يف زمن الشتاء فقال ألصحابه حاشا اهللا أرباب هؤالء 

  .املماليك أن يشموا رائحة اإلسالم

كان حيب أن يرتك حتت يده أو يد غريه من الناس خدما بال تزويج و 

ويقول ألصحابه من ميلك األمة من غري أن يتسرى �ا أو يزوجها لغريه أو 
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يبيعها �ذا الشرط فليحط سبحيت ما بيين وبينه شيء وإليه أشار يف املنية 

  :بقوله

  وصح عن هذا اإلمام ما من بعد ذا البيت أتى

   الضر من غري تزويج وال ترىفتارك إماءه يف

  أو بيعها بأحد الشرطني فليس شيء بينه وبيين

وهذه األبيات الثالثة سقطت من نسخة البغية املطبوعة مع بيتني قبلها 

  :ومها

  وسكر القالب شيخنا أمر برتكه وعن شرابه زجر                 

أو بيعها يقول من كانت لزوجته خادم فليأمرها بتزوجيها  وكان سيدنا 

  .بالشرط املذكور وإن أبت يقول هلا إن مل تفعلي طلقتك

كذلك ال حيب أن يرتك العبد بال تزويج وأهدى إليه بعض أصحابه عبدا 

بعض أصحابه أن يرده إليه معتذرا له ،قل له ال  سباعيا مجيال فأمر 

                                 .ميكنين تركه داخل الدار ويف خارجها يتضرر

إىل التحرر عن إدخال العبيد الدور لئال يقع فاعل ذلك يف  إشارة منه 

  :مهواة الشرور ومما قيل

  ال ترج من أسود خريا فإن بين حام إذا شبعت بطو�م فسقوا        

  وإن أنالتهم األيام خممصة ال يبارك اهللا يف أعماهلم سرقوا          
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  منه اخلصى أو ذوي من عودهما ساد منهم فىت إال إذا            

خيافهم وخيالف قول بعض الشيوخ اجلاري على  لكن كان سيدنا 

   : األلسنة الدار املباركة ليس فيها مبارك وال مباركة وحني يسمعه، يقول

                            .) الدار املباركة هي اليت فيها مبارك ومباركة( 

على أمها�م وقال يوما ألحد ولديه  وكان كثريا ما يوصي أوالد اإلماء

رضي اهللا عنهما قل أمي حني جاء يشتكي بأمه ومساها بامسها فقيل له إن 

  .ذلك عقوق أوالد اإلماء ال يقولون أمي ألمها�م فقال 

كثريا ما يشرتي العبيد ويعتقهم يف سبيل اهللا حىت إنه اشرتى يوما   وكان 

هم كما بلغين ذلك عن الثقات حنو اخلمس والعشرين نفسا وأعتقهم كل

                                 .ممن خالط أكابر أصحاب سيدنا 

وإذا جاءه عبد أو أمة يطلب منه الشراء والعتق يفعل ذلك به، وجاءته 

يوما أمة وقالت له اشرتين هللا ومل يكن حاضرا ما خيلصها به فدفع قطعا 

ألخلص بثمنهم خادما أتتين  لبعض أصحابه وقال له بعهم وشاورين فيهم

كله   وقالت يل اشرتين هللا وأنا ما عندي شيء نشرتيها به ألن ماله 

مصرفه معني فال يرتك عنده شيئا جمانا بل كل شيء بنية شيء وقصده كما 

                                                             .يف اإلفادة

ه و ال يتغافل عنهم فيما ال يضاه يقف بنفسه يف مهمات خدام وكان 

الشرع حىت أنه كان ال ينام حىت يسد البيوت على عبيده كلهم وجيعل 

مفاتيح البيوت عنده يف صندوق ويف الصبح يقوم نفسه حللها كل ذلك 
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  .حرصا على أداء حقوق اململوك على مالكه

كان يفعل بنجليه الكرميني رضي اهللا عنهما فكان يسد   وكذلك 

              .البيت الذي مها فيه عند نومهما إىل طلوع الفجر عليهما

 قال الربكة املقدم سيدي الطيب السفياين يف إفادته حني أراد سيدنا 

تزويج ولديه رضي اهللا عنهما أمر بإصالح بيتني من الدار واستعمال قفلني 

 عليهما جيدين وأمر باستعمال صندوق ليستعمل فيه مفاتيح البيتني حني

يسدمها على ولديه وأزواجهما من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر 

ويفتح عليهما كما هي عادته الكرمية مع خدامه كل يوم يسد عليهما مع 

اخلدم من بعد صالة العشاء إىل الفجر، ويقف إىل أن خيرجوا ليصلوا كل 

                                                     . ذلك حزم منه 

وبعد سبع سنني أو مثان أخرجهما من الدار وأمر أمها�ما إذا دخلوا الدار 

كل واحدة تقوم مع ابنها حىت خيرج من الدار وحني أخرجهما قام بأمرمها 

صاحبه الذي كان بالدار الصغرى وجعل هلما فرشني واحد من هذه 

رمحه اهللا  الناحية واآلخر من الناحية األخرى وجعل بيتا بينهما إىل أن تويف

                                                              .حىت زوجهما وقرب وفاته تزوجا معا يعين ما مات سيدنا 

اجتمع اإلخوان  أوالد سيدنا  سومن الغرائب أن اليوم اخلري من عر 

وطلبوا منه الفاحتة فلما فرغ منها سقطت خصة من خصات  عنده 

�ا حىت ذاع مائها فكان ذلك اجلمع آخر عهد بني سيدنا الدار عن مكا

  وبينهم، وملا عزم سيدنا  على تزويج أوالده  صار اآلخرون
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وعرضهن عليه فقال معتذرا هلم  يتسارعون يف إهداء بنا�م ألوالده 

أوالدي ال تليق هلم إال الصحراء ففيها يصلحون ويعيشون والبنت ال تليق 

                   .ما متت السنة حىت كانوا قاطنني �ا�ا إال احلاضرة ف

لبعض خاصة اخلاصة من أصحابه حني أراد تزويج ولديه رضي  وقال 

أحضر أصحابنا غدا إن شاء اهللا واعقد : اهللا عنهما كما يف اإلفادة ونصها

حملمد الكبري على فاطمة بنت أخي ونب عين من الطرفني وأحضر أمحد 

خته حسناء واعقد حملمد الصغري عليها وكانت يومئذ بن موسى يكمل أل

يف كفالته وأفرض هلما صداقا قدره لكل واحدة منهما مخسون رياال روميا 

وزوج قفاطن أحدمها حرير واآلخر ملف وزوج مناصر كتان وأربع حمارم 

                                                                           .انتهى. حرير كبارا وقطيفة وحايك كبري للغطاء

ولديه األكرمني �اتني الزوجتني املباركتني أزمع على االنتقال  وملا زوج 

عن فاس حفظها اهللا من كل باس وعزم على االرحتال إىل القطر الشامي 

جبميع ما معه من األهل والعيال بقصد االستيطان به ملا ورد يف فله من 

قد أخذ  كوان عليه الصالة والسالم فبينما هو األحاديث عن سيد األ

أهبة السفر ومل يبق له إال اخلروج هلذا الوطن وقد نزل بأصحابه بسبب هذا 

األمر من احلرية والنكد ما يذهل الوالد عن الولد حىت كادت أن تفتت 

أكبادهم وتنصرع أفئد�م وتذوب أجسادهم وصاروا يرتقبون توديعه الذي 

وديع أرواحهم وتشبيعه الذي هو تشبيع مادة حياة ت هو يف احلقيقة

أشباحهم إذ أشرق عليهم نور غرته وطلع عليهم �اء حمياه الكرمي وسنا 
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طلعته فبشرهم مبا هو الشفاء مما دهاهم والرتياق ملا عراهم وأخربهم مبا 

نفخ به يف رميم أحواهلم احلياة اهلنية يف حاهلم ومآهلم وذلك بأن قال هلم 

 إن أولياء الغرب أبو أن يفقدوا من بني ظهرانيهم نوره وسناه : وأرضاه

يف بقاء وجوده العيين  فطلبوا من حضرة سيد الوجود ورغبوا إليه 

مربيه  وشخصه املشهود بني األغوار من قطرهم املبارك والنجود ألنه 

يستند من أمره كثريه وقليله فأجا�م صلى اله عليه وسلم  وكفيله وإليه

يف املقام وعدم الرتحال فلم ميكنه  م، وأسعفهم مبرغبهم فأذن له ملطلبه

إال االنقياد واالمتثال فعند ذلك قرت به يف احلضرة الفاسية املباركة الدار 

وألقى من يده عصى التسيار وزال عن مجيع الكرام ما كان قد روعهم بني 

  .األنام

اضهم عن يقول حني يضيق خاطره من أمور اخللق ويرى إعر  وكان 

واهللا لوال خوف اهللا ندعو على أولياء املغرب أل�م تسببوا له يف : احلق

  .سكىن فاس بعد أن كان قصده أن يسكن الشام كما تقدم

                                                                 : وفاته 

يب مث بعد كمال العرس املبارك السعيد، وطرح عصى السفر بني القر 

بذاته وازدياد حرارته املالزمة له طول أواته من  والبعيد أحس سيدنا 

قال  السر الذي ناله يف املقام الذي ارتقى له ويف الليلة اليت تويف فيها 

          . لبعض اإلخوان انظر يل مخسة من أصحابنا يبيتون معي الليلة

غين عن اخلدم يف برتك ذلك كما يف اإلفادة، وقال أنا ال أست مث أمره 



  

  إبي العباس التجانيإبي العباس التجانيلشيخ لشيخ اا  نظمنظممن من   نيل األماني فى مجع قصائد وأبيات نيل األماني فى مجع قصائد وأبيات 

١٠  

الليل والرجال والنساء ال ميكن مجيعهم، وصبيحة تلك الليلة عند الفجر 

قبضه اهللا تعاىل إليه، وذلك صبيحة يوم اخلميس السابع عشر من شوال 

وحضر خروج  وألف وعدد سىن عمره مثانون سنة  عام ثالثني ومائتني

لى جنبه روحه مجاعة من اإلخوان وذل بعد أن صلى الصبح اضطجع ع

مث دعا مباء فشرب منه، مث عاد إىل اضطجاعه على حالته،  األمين 

  .فطلعت روحه الكرمية من ساعته، وصعدت إىل مقرها األقدس

وحضر جنازته املباركة ما ال يكاد حيصى من علماء فاس وصلحائها 

                                                  .وفضالءها وأعيا�ا وأمرائها

ولو مل يكن صاحبه أمري املؤمنني موالنا سليمان قدس اهللا سره باحلضرة 

املراكشية، حلضر بنفسه جنازته مع من حضر وصلى عليه إماما العالمة 

األوحد واملفيت املاهر األجمد أبو عبد اهللا سيدي حممد بن إبراهيم الدكايل، 

نعشه املبارك نسبة إىل اإلمام التونسي الشهري وازدحم الناس على محال 

امليمون وكسروه بأثر دفنه أعوادا صغارا ادخروها للتربك مبا حل فيه من 

السر املصون، مث وضع يف ضرحيه والقلوب منفطرة لفقده وكل حاضر 

                                                         .دموعه جارية على خده، وذلك مبوضعه املعلوم بزاويته املباركة 

فقد أمجع من حضر موته على أن  - كما يف البغية   –وباجلملة بعد هذا 

ذلك اليوم، يوم مشهود، تساوى به يف االزدحام على تشييع جنازته 

ومحلها وحضور الصالة عليه املعتقد واملنتقد، واملقر واجلحود، هنيئا لتلكم 

طهرة، مث احلضرات الشريفة املنورة مبا ضمته من أعظامه الطيبة الزاهرة امل
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هنيئا فهنيئا ال ينحصر تعداده وتكراره، ملن ضمه جواره وإن نزحت به يف 

املشاهد داره، ومشلته عنايته وأنواره، وإن شط به مزاره، جعلنا اهللا مبحض 

فضله يف جواره الذي ال يضام، يف هذه الدار ويف دار املقام، جباه ما له 

  .انتهى. آمنيوعظيم احلرم  عند ربه سبحانه من أكيد الذميم

أشار صاحب املنية جبمل حروف عجز هذا  وإىل تاريخ وفاة سيدنا 

  :البيت

  مات اإلمام العارف الرباين**وحني مات شيخنا ذو الشان 

دفن القطب املكتوم جال (وبقويل أيضا ) قطن اخلتم(ورمزت له بقويل 

ن  ويف هذا األخري اإلشارة إىل موضع دفنه وهو فاس حرصها اهللا م) بفاس

  .) كل باس
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 ٢(قصيدة هنا ولنذكر( لسّيدنا تائية  نظمها)من فيها طلب أمره ابتداء يف )٣ 

 . )٤(مواله عليه فتفّضل يتمّناه ما تعاىل اهللا

****************************************************  

الياقوت واملرجان فيما اتزن من : (  هامشعلى  حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (٢)

: بعضهم وقال. أبيات ثالث الشعر اسم عليه يطلق ما أقل أن إىل العروضيون بعض ذهب: ( )القرآن

  . مفرًدا: الواحد البيت مىويس

 بأبيات فليس ذلك عدا ما وكل قصيدة،: فصاعًدا والسبعة قطعة،: أبيات ستة إىل والثالثة نتفة،: والبيتان

  ) . شعرية

أنشأها حبال قوى يف تلهفه على احلصول ملا : ( سيدي العالمة أمحد سكريج حول القصيدة قال  (٣)

على  حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذوقال سيدي  ،) وصولأمهّه من الدخول حلضرة التداين و ال

 أ�ا القصيدة هذه عن املعروف: ( حيث قال ) حضرة التداين من شرح أبيات اخلتم التجاين: ( هامش

 وقد خريفا، األربعني يتجاوز ال فيها عمره كان فرتة يف  التجاين العباس أيب اخلتم الشيخ عن صدرت

 العظمى، القطبانية كمرتبة كبرية، عرفانية مبقامات عليه ينعم أن تعاىل اهللا فيه يسأل ةكثري  مطالب ضمنها

  .) ونفود وتصاريف ولطائف ومميزات خصائص من هلا ما مع

 مجاعة به َبشَّرَْتهُ  ما املقامات هذه لطلب له الدافع وكان: (... قال سيدي العالمة أمحد سكريج (٤)

 -م١١٨٧ عام املشرقية رحلته يف وأيضا املغرب، لبالد األوىل رحلته يف �م التقى ممن الشيوخ، كبار من

 سيضع وأنه القطبانية، مرتبة فوق مقاما سيدرك بأنه الكردي حممود سيدي شيخه له أسرَّ  حيث م،١٧٧٣

  .آخر صاحلٌ  ويلٌّ  ناهلا أن يسبق مل مجة خصوصيات على يده

 بني حصوهلا ويرتقب عينيه، َنْصبَ  يضعها بشارات،ال �ذه الوثوق شديد  الشيخ كان فقد وعموما

 للحضرة بالدعاء للتوجه دفعه ما وهو شيخوخته، فرتة حلول قبل مبطلوبه يظفر أن آمال وآخر، وقت كل

 ومواهب وعطايا مقامات من يأمله ما مجيع قـُْربٍ  عن ومتَنَحهُ  الفائقة، بعنايتها متدَّهُ  أن طالبا اإلالهية،

  .كرمية
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 مضاعفة أضعافا فضله من زاده كما يرجوها، كان اليت مطالبه كافة له وحقق دعاءه، اهللا باستجا وقد

  .اللدنية والفتوحات واملعارف العلية، املراتب من

 عليها احملمدية احلضرة لسان على بُشِّرَ  اخلتمية و القطبانية مبقام احلُلول و فتحه قبل  سيدنا كان قد و

 مبا املكاشفة و الفتح أهل بشره كان يقظة به اإلجتماع قبل و غريه، من مقاما أعال بكونه ُمشافهةً  السالم

 قبل إليهم اإلحنياش و �م تعلقه بعد له ويضمنون به، املنوط القدر جاللة من الغيب عامل يف يشاهدون

 تاما تيقنا يزيده كان ما عليه إقباهلم من يرى و نفسه، به وتطيب صدره، به يطمئن كان ما عليه الفتح

 من يرتقبه كان مبا مستقبله، يف كبريا شأنا بذلك له أن نفسه خاصة يف به ويسرتوح التامة، باخلصوصية

 صدره يف خيتلج عما الغطاء لكشف أمره أوائل يف انتظاره طال حني و به، يهتم ما فوق مطلبه نيل

انتهى ) . ..يطلبه، امب الظفر تعجيل طلب ضمنها يف استفهامية، أبيات هي و األبيات، هذه استعمل

  .)حضرة التداين من شرح أبيات اخلتم التجاين(املقصود ، انظر مقدمةكتاب 
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  : ونّصها

أال ليت شعري هل أفوز ِبَسْكرَة
)٥(

من احلّب ُحتْيي ِمينِّ كّل رميمة    
)٦(

  

****************************************************  

 هو الصوفية اصطالح يف السكر(  : نصه ما حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (٥)

 الصاحل الويل مةالعال قول الصدد هذا يف ويعجبين منها، وأمت الغيبة من أقوى وهو مفرح، قوي بوارد غيبة

 شراب بأي... ...  كلهم صحايب يشعر ومل سكرت:له قصيدة مطلع يف السائح، بن العريب حممد سيدي

  .أنظر املصدر السابق ) سكري دو�م من كان

 ضمن يف مبطلبه باإلسعاف للجواب  ترقب قد( : نصه ما العالمة أمحد سكريج الشيخ  قال (٦)

 املطلب، غاية لتحصيل وسائل هي اليت املطالب، هلذه التشوف شدة من باطنه دواخل يف عما استفهامه

 املفتاح و اخلريات، فاحتة رآه الذي باملطلب مطالبه عن استفهامه ابتداء يف فأتى مرغب، وراءه ما الذي

 من السكر فطلب يقدم، أن غريه على يستحق الذي األهم، األمر من هو و املعلقات، به تفتح الذي

 من عليها يفيض ما محل على نفسه تقوى و صدره، يشرح و قلبه، حييي و باطنه، به لينتعش احلب

 رواية على منه رميمة كل حياة السكرة بتلك له طلب شخصا نفسه من فجرد األسرار، من القدس حضرة

 النفس فناء هو و لطيف، ملعىن و للوزن املتكلم ياء حذف يتعني مين رواية على و مين، بعضها ويف منك،

 هي اليت املراتب يف الرتقي كمال يف حممدي كل يطلبه الذي التحري به يطلب كأنه و البقاء، معىن يف

  :عاشقها يقول احلضرة لسان على و حتريا، فيك زدين مبقتضى السر، إدراك يف السري �اية

ا فيك احلب بفرط زدين                      تسعَّرا هواك بلظى حشا واْرَحم *** َحتَريُّ

 احملب من كان إن فهو القرب، مدار عليه احلب بأن متحققا احملبوب من املطلوب التحري هو منه السكرف

 رغم على احملب شأن رفع يف أغال و أعال فهو احلبيب من كان إن و احلبيب، حلضرة يدنيه الصَّادق

 إليه التقرب من البُدَّ فَ  أحد، كل من مطالبه إلدراك املريد به يعتين ما أول احلب فإن هذا فعلى الرقيب،

 و القلب مستغرق يكون حبيث به سكر حىت احلب من األوفر باحلظ فاز فإذا حيب، من حبب و باحلب

 و متناه، ما فوق احملبوب من ينال أنه جرم فال للغري، الغري عن اإللتفات يف عليه مطبقا احملبوب يف القالب

  . ر السابقأنظر املصد )معناه و حسه من الرسم دارس به حيىي
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وهل ِلُذَرى اإلحسان
)٧(

وهل تتجّلي الذات فيها لفكرة    وامليترقى ع 
)٨(

  

****************************************************  

: التعريفات كتابه يف اجلرجاين قال( : نصه ما حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (٧)

 موصوفا احلق رؤية أي البصرية، بنور الربوبية مشاهدة على بالعبودية التحقق هو الشريعة يف اإلحسان

 اهللا تعبد أن: وسلم عليه اهللا صلى ولهق يف جاء كما حقيقة، يراه وال يقينا يراه فهو صفته، بعني بصفات

  .١٥- ١٤ التعريفات.. إهـ. يراك فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك

 وصفاته، احلق أمساء آلثار مالحظا السالك املتصوف فيه يكون مقام هو فاإلحسان القوم مصطلح يف أما

  . أنظر املصدر السابق ) والشهود الكشف مقام وهو تعاىل، اهللا يدي بني كأنه عبادته يف فيتصور

 و اإلحسان، لذرى عوامله ترقي عن استفهامه يف(  : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (٨)

 فيه املتقدم طلبه لكن و تقدم، ما وفق مبقصوده اإلسعاف طلب العيان، يف فكرته لعني حمبوبه جتلي

 و إلطباقه، مبذاقه يشعر فال القرب، بكمال احملب و احلبيب بني حيول رمبا باحلب السكر لكون إمجال،

 معناه عامل و حسه عامل ترقي عن هنا فاستفهم رميم، كل به حيىي ما عنه املسؤول ضمن يف كان إن

 يف السر عامل و القلب عامل و الروح عامل و النفس عامل و اجلوارح، به املراد و الذات، عامل هو الذي

 فتعمل احملضة، العبادة يف التمكن إىل اإلحسان لذرى ترقيها لبيط اليت العوامل هي و كلها، أطواره

 فيه ملا توفيقها بعد بإخالص، ذاته تعمل حبيث القبول، حيز يف هو ما الباطنة عوامله و الظاهرة جوارحه

 درجات بعد هو الذي اإلحسان، مدارج يف عليها عطف ما و النفس تستعمل و خالص، قيد كل من

  .اإلنسان أطوار يف تفاوته عم واإلميان، اإلسالم

 حىت عوامله مجيع يف له الذات بتجلي فطلب أوطاره، غاية هو الذي أطواره، أعال عن استفهم لذلك و

 يوصف ال امتزاجا به امتزج احملبوب يكون و يقظان، سكران البساط هذا يف فيكون فكرته، بعني ينظرها

 يف كان إن و اإلحتاد، عن احملبوب هذا ينزه يثحب الكمال، بعني اإلتصال ذلك بنفسه يرى و بانفصال،

 باحلضرة، يليق مبا املشاهدة يف االستغراق مقام على احلصول هو املطلوب أن غري املراد، هو القصد ظاهر

 يفوته املشاهدة يف اإلستغراق حالة حقها املرتبة هذه إعطاء فاته من فإن املخلوق، حق ملحظ يفوته ال و
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تـَُغيِّب كّلي عن مجيع اخلليقة    وهل يل بغيب الغيب باهللا غيبة
)٩(  

  

  

  

  

  

                                                                                                                            

 من احلامتي واستفاده العارفني، عامة و خاصة عند تقرر حسبما ذلك، من فاته ما دربق باهللا املعرفة من

  . أنظر املصدر السابق )مقاالته بعض يف شيخنا أفاده و العرفانية، وقائعه إحدى يف اهلارونية احلضرة

 والصح غاية هي اليت الغيبة بتمين استفهام فهو( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (٩)

 و املراقبة غاية هي غريه عن باهللا عوامله مجيع به تغيب الذي الغيب غيب فإن للحق، املشاهدة بكمال

 درجة عن نقًصا هنا املطلوبة الغيبة فليست به، األنس بساط يف احملض الود و التام القرب و املشاهدة

 و الكلي اإلستغراق طلب هنا هو بل العبد، و الرب حق بني املشاهد فيه جيمع الذي األول، املقام

 القدس حضرة يف يتقدم حبيث اخللق، مجيع عن مستورة عوامله مجيع و مقامه يكون حىت التام اإلصطالم

 املقام إعطاء يف هو قدمه رسوخ مع يـَُنْل، مل لغريه مقام إىل و الكمل، من غريه فيها يراه ال درجة إىل

  .استحقه ما عامل لكل و حقه،

 احلق يأخذه أنه مبعىن به، غيبة أي تفيد املطلوبة الغيبة تلك و األول، املقام من كنالتم يف زيادة هذا و

 كل عن القرب بكمال له ساترة الغيب غيب يف غيبته فتكون اخللق، سائر عن تغيبه كله من واحدة دفعة

 و اشرع يشني ما كل من النفس صفاء و باهللا املعرفة درجات يف الرتقي غاية ذلك يف و عيب، و نقص

 باجنالء األنس، بساط يف القدس، حلضرة التداين من درجة أكمل على عوامله فتصري حقيقة، و طريقة

  . أنظر املصدر السابق )النفس مقتضيات
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١٧  

وهل نفحات القرب
)١٠(

وقد هدمت مّين رسوم الطبيعة    فضال تعّمين 
)١١(  

  

  

  

  

****************************************************  

 وهو الدنو، هو اللغة يف القرب ( : نصه ما حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (١٠)

 ترى وأن اهللا، دون عما واإلنقطاع بالطاعة القيام عن به ربفيع القوم اصطالح يف أما البُـْعِد، خالف

 قال. بعبادته األوقات دوام يف واإلتصاف وجماهداتك، أفعالك رؤية عن فيه وتغيب عليك، ومننه صنائعه

  . أنظر املصدر السابق )واقرتب واسجد(: تعاىل

لول يف حضرة القرب، فهو استفهام لطلب احل( :ما نصه  الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (١١)

حبيث تعمه النفحات القدسية، حىت تستويل عليه استيالًء كليا، فيكون معدودا من نفس تلك النفحات، 

لزوال ما طبعت عليه البشرية من احلظوظ النفسانية، فيعمل لغري حظ، و يقبل من غري عمل، ألن من 

  :، كما قيلعمه الفضل ُعدَّ من أحسن احملسنني، ولو كان من أكرب املسيئني

  شفيع بألفِ  حماسنه جاءت *** واحدٍ  بذنب أتى احلبيب إذا و                 

 إال منه يصدر فال بالكلية، النفس حظوظ عن �ا ينقطع قدسية حضرة إىل الدخول بطلب أنه غري

 وية،ق عصمة به اهللا عناية من له فتكون عليه، احلفظ رواق بانسدال القرب عني يف هو و القرب، موجب

 احملمديني من اخلاصة خاصة لبعض يعطى لكن لألنبياء، إال تكون ال البشر بني العصمة كانت إن و

 يطلب و املخصوص، املقام هذا يتمىن  فالشيخ منها، مشرب اهللا حبفظ فله القطب، هو و منها، حظ

 اخلاصة من املبشرات و عنده، اليت البشارات حبسب أمره، ابتداء هو الذي اإلبان هذا يف القطبانية مقام

  . أنظر املصدر السابق )انتظاره طال ولكن قصده، سينان أنه من له
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١٨  

وهل جذباتٌ 
)١٢(

فتسلبين عن كّل كلِّي ومجليت    بالتجّلي تؤّمين  
)١٣(  

****************************************************  

 يف واجلذب جذبة، مجع: جذبات( : نصه ما حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (١٢)

 طي يف إليه حيتاج ما كل له املهيئة اإلالهية العناية مبقتضى العبد تقريب هو التصوف أهل اصطالح

  . أنظر املصدر السابق )منه وسعي كلفة بال احلق إىل املنازل

 من التجلي وقوع يتمىن استفهامه ضمن يف فهو( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (١٣)

 نعليه فيخلع طلبه، ما وفق املراقي ألعلى تطلعه و ملرتبة، مرتبة من لتجذبه القدسية، اجلذبات حضرات

 و عميق، حبر كل من العناية صدق يف املودعة اللطائف درر الستخراج غواصة نفوسٌ  بساحله وقفت بواد

 شواهق المع منها يلمع عندما يندك الذي النورانية، الصدمات طور إىل البلوغ عن حاجز غميق، فج

 العزم أهل سفن فيه غرقت الذي البحر هذا يف باخلوض عليها تستطلع عندما العالية، النفوس جبال

 ملا جهد بكل اإلنكباب يف أمره ابتداء يف اليقني مبقامات حتلى من إال منهم لعبوره يهتدي ال و القوي،

 تتجلى اليت للجذبات العزم �ذا يتشوف  فالشيخ احلضرة، تلك إىل للجذب التعلق حبل إىل يوصله

 ال اليت النفسية تالرعونا منه فتسلب مطلبه، غاية على للحصول لتجذبه اإلمتنانية، احلضرة هذه من عليه

 بقايا من األدران من يرق ما به فينجلي القدس، حضرة من ينصب رباين بتطهري إال بشر عنها ينفك

 ومجلته الكل كل عن يسلبه ما بطلب املقام هذا من أعال هو ما إىل ارتقى قد  فهو النفس حظوظ

 اخللق، سائر من حتفُّه احلق، نابج من عليه واردة املطلوبة اجلذبات تكون حبيث الباطنية، و الظاهرية

 يكون و اجلواذب، رابطة عن ينفك ال اإلالهية، باألخالق متحلًيا حممديا، وارثا حمضا، عبدا فيكون

 مينعه ال و اخللق، يف اهللا حق أداء عن املشاهدة حتجبه فال الطالب، هو هلا كان ما بعد للعناية مطلوبا

 ولنا قدسي، باجتباء إال تدرك ال اليت الروحية الكماالت من ذهوه احلق، حق أداء من اخللق حبق القيام

 كون جهة من أيضا، املعىن مستقيمة هي و التحلية، من نوع بالتحلي هي و بالتجلي،  قوله يف رواية

 يقرأ أن يصح كما سيده، حضرة دخول يف للعبد املناسب بالتحلي عليه واردة صمدانية جلذبات متنِّيه

 املكون، حضرة إىل الجنذابه الكون عن بالتخلية توافيه اجلذبات هذه تكون حبيث املعجمة، باخلاء بالتخلي
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١٩  

  

  

  

  

                                                                                                                            

 ليدرك له ذلك تعجيل طالب عنه، يشغله ما كل عن اهللا إىل لإلنقطاع متشوف فهو حال كل وعلى

  املطلب غاية ذلك يف و فيه،  الرسول حمبة كمال و عليه، احلق إقبال كمال

 اهلناء تباشري مع الوجهة، بصدق عليه ورودها املرجو العالية التجليات ضمن الوصل تعجيل يطلب فإنه

 من له ستربز اليت للعرائس التشوف لكمال فهو إليه، أشرنا ما وفق اخلاصَّة، لسان على به املخصوص

 ُوُجوهها، على لإلستطالع الشوق أزعجه املقامات، أعلى من حلضرته تُزف و التجليات، خدور حتت

 تفتح و العناية، يد جتذبه حني إليها ليصل العالية، الرتب مراقي يف لريتقي اجلذبات من عليه يرد ملا منتظرا

 له زفت إذا بأنه  يتحقق فإنه َمطلبه، كمال ذلك يف و بالرعاية، ملحوظا حلضر�ا الدخول باب له

 كل أن غري أهل، هلا هو نم إال فيها يصعد ال اليت العال على رتبة كل من به ترقى فإ�ا الوصل واردات

 قدره من قدرا أعال هي اليت للرتبة التشوف به حيمل ال و به، املخصوصة رتبته عند يقف أهلها من صاعد

 يطلب ال و جاللته، كرسي على املتصدر القطب رتبة الويل مطلق يطلب فال األدب، بواجب قياما

 بنبوة، املنفرد النيب رتبة الصحايب يطلب ال و صحابته، من  النيب عدَّه الذي الصحايب رتبة القطب

 عن عاله جلَّ  �ا احلق النفراد األلوهية رتبة الرسول و النيب يطلب ال و برسالته، ارتبطت إذا فأحرى

 الرجال من الكامل أن غري به الالئق األدب حدِّ  عند الكل فوقف إالهيته، و وحدانيته يف الشريك

 بعزم نيلها على أقبلت عليها استطلعت فإذا اهلمم، فيها ترقى اليت لرتبا على بالعناية مؤيدة �مة يستطلع

 تنبيهه و منه للدخول ودعاه إال لعبده منه التعرف من بابا احلق يفتح ما و بالوصل، منها فتظفر قوي،

  . أنظر املصدر السابق ) به بشر أو يراه ما طلب على
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٢٠  

وهل واردات
)١٤(

لكي أرتقي العلياء من كّل رتبة    الوصل مّنا تزّف يل 
)١٥(  

  

  

  

****************************************************  

 يف وهو وارد، مجع: الواردات ( : نصه ما ينحممد الراضي كنون اإلدريسي احلس/ ذقال الشيخ (١٤)

أنظر املصدر  )العبد من تعمُّلٍ  أو تـََعمُّدٍ  غري من الغيبية املعاين من القلب على يرد ما كل القوم اصطالح

  . السابق

 قبل التَّامة البشارة له العزم، قوي  الشيخ فإن( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (١٥)

 احلل، و العقد ذوي بني أعالها رتبة كل من لريقى الَوصل، واردات له حتمله الذي رادامل على احلصول

 بالتخصيص احلقيقة يف له مستحق فهو به، املخصوص احلق لتعجيل الشخص طلب باب من هلذا فطلبه

 عليه وجوب غري من وجاد عدله، اقتضاه ما إال األشياء من شيء سبحانه عليه جيب ال و له، واإلجتباء

 قدرها يعظم ال الرتب فإن الوفاة، قبل به بشر ما تعجيل يطلب كان  الشيخ أن احلاصل و فضله، به

  الرسول به خص ما إال ترق هلا يبقى ال املوت بعد و احلياة، يف احملصل بقدرها إال األخروي العامل يف

 عام مجادى ٨ بتاريخ يل تحصل واقعة بذكر بأس ال و معه الرتقي يف قدم وخلليفته الدائم، الرتقي من

 حضرة صاحب أن أغلب الثانية واحلالة اليقظة، و النوم بني يل ظهر فقد حلق، أ�ا يشهد اهللا و ،١٣٢٥

 و الرتقي، دائمة هي و احملمدية، احلضرة من مستمد ألنه حلظة، كل يف أخرى و دنيا مرتبته ترتقي القدس

 فكذلك أخرى، و دنيا ترتقي تزال ال بتكمرت أن أي َّ مم خم حم جم  ُّ  :تعاىل قوله إىل انظر

 ترقيه فينتهي صاحبها غري أما و التجاين، أمحد سيدي كالشيخ اخلالفة مبرتبة حللوله احلضرة هذه صاحب

 ليقدر للموفق الفالح داع اهللا حبمد فيها و الروحانية، الوقعة هذه يف مسعُته و رأيُته ما مبعىن.. إهـ مبوته،

  . أنظر املصدر السابق )حمبته على اهللا ثبتنا ، الشيخ قدر
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٢١  

  

غليلي بغوصي فيه يف كّل حملة    وهل أَرَِدنَّ حبر الشهود فيشتفي
)١٦(  

  

****************************************************  

 منتهى هي اليت املفازة، حتصيل طلب باب من فهو( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (١٦)

 الشهود، حبر من العارف ورد إذا فإنه الغري، مشاهدة قطع يف خري، كل منبع على للعثور السري، مفازات

 و معناه عامل يف جنسه، أبناء من غريه ينفع و نفسه، خاصة يف فينتفع اجلود، ينابيع الوجود على أفاض

  .حممديا وخلفا أمحديا، وارثا فيكون حسه، عامل

 يدهم على النفع ليجري األولياء، أكابر و األصفياء خاصة نظر مطمح هو الذي املقام �ذا ناهيك و

 الضعفاء، بيد لألخذ عليهم ملفاضا اخلري داعية فتدعوهم منه، األوفر احلظ على حيصلون ما عند اهللا لعباد

ورد و الوارد حبسب ينقسم املقام هذا و شفاء، و هًدى فيه ما الصفاء مَواردِ  من يسقو�م و
ُ
 و املورود و امل

 اآلن، فيه الكالم ليس مشروب، غري ملح أو عذب و وجمذوب، سالك بني ما أقسام إىل املريد و املراد

 بغوصه غليله فيشتفي الشهود، حبر من بالورود عليه الفتح عجيلت هو إمنا هنا  الشيخ مطلب أن حيث

 ذوقه، و لونه خمتلف شراب من أنفاسه من نفس كل يف سقيه املقصود و بصره، حملات من حملة كل يف فيه

 البحر هذا و مكني، قرار يف اإلحسان مقام من املتمكنة التامة املشاهدة و تعاىل، باهللا املعرفة معني من

 يناله ما غاية الذي األلوهية لبحر ينصب منها مث احملمدية، احلقيقة حبر يف ينصب الشهود حبر هو الذي

 من منصبه قدر على احملضة بالعبودية التحقق و اإلدراك عن العجز اخللق يف احلق من باحلق فيها اخلائض

 ال مبا لصاحبه يأيت طالبا كان إال و املطلب، هذا حيز من كان ما احلقي الشهود فإن املعرفة، يف التمكن

 يطلب و الباطل، يأتيه ال الذي احلقي الشهود يطلب سره قدس الشيخ و يُرديه فيما يوقعه و يرضيه،

 حاله لسان ينطق ممن فهو منه، اخلروج بعدم عليه يقضي غوصا فيه يغوص و حبره من يرده مبا فيه التمكن

 و الشهود دوام الشيخ فمطلب حال كل على و بساحله، األنبياء وقفت حبرا خضنا: قائال خوضه بعد

  . أنظر املصدر السابق ) به بالفتح عليه التعجيل
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٢٢  

  

وهل تطلعّن مشس املعارف
)١٧(

بباطن قليب واهلدى يل زّفت    جهرة 
)١٨(  

  

****************************************************  

 هي الصوفية اصطالح يف املعارف ( : نصه ما حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (١٧)

 العباس أبو الشيخ يقول املعرفة حقيقة وعن.. إهـ. عليه وما ماله وإدراك بعينه العبد إحاطة عن عبارة

 فيه تعقل وال سبًبا، وال فصال وال أصال له يعرف ال أخًذا العبد اهللا أخذ احلقيقية املعرفة:  التجاين

 إالهي جتل عن تقع بل وإرادته، ومشيئته وممحواته، وشواهده حبسه، شعور له يبقى وال خمصوصة، كيفية

  . أنظر املصدر السابق )...إخل. �اية وال حدّ  على له يوقف وال غاية، وال بداية له ليس

 اإلشتياق من يكون ما أشد يف كان قد  فإنه( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (١٨)

 فريى لديه، جهرة أنوارها إلشراق انتظاره طال و القدسية، احلضرة من قلبه مبنازل املعارف مشس طلوع إىل

 باطنه، من األسرار مطلع يف طلوعها عن فاستفهم ه،يدي بني نفسه ألقى الذي حمبوبه وجه اليقني بعني

 حممدية بأنوار استنار قلبٍ  يف أشرقت إذا اليت الشمس هذه بطلوع التعجيل متين استفهامه طي ويف

 فيه ملا باطنه يف أشرقت من فيهتدي بقية، النفس ظالم من تبقي ال إالهية، قدسية أنوار من مطلعها

 األنوار من عليه أشرق مبا النفسية، الدَّسائس مهاوي يف الوقوع من طمئنام �ا يسلك و األبدية، السعادة

 نورا صار و البشرية، احلجب خرق من إال إليها يبلغ ال اليت السرمدية، احلياة عني من يرد حىت املنرية،

 مل لذيا بوصلها ويفوز الرضى، خدور من اهلدى عروس له فتزف املرضية، بنفِسهِ  املعرفة نور بامتزاج حمضا

 املعرفة على باحلصول العني قرة له الذي الزفاف هلذا  فتشوف ارتضى، من إال الغيب عامل من ينله

 عندها، التام بالقرب العلية احلضرة من خص الذي صاحبها باطن يف مشسها لطلوع بعدها، جهل ال اليت

 أفراد اصطفاء احلق طفيهفيص باهللا، معرفته لتكمل به، له للتعجيل املتشوف  مطلبه ضمن من هذا و

أنظر  )الطرائق سلوك يف بالعناية حموطا احلقائق، معارج يف فريقى اخللق، بني بالكمال خصصوا حممديني

  . املصدر السابق
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إىل اهللا حمفوظا بكّل كرمية    وهل أرتقي عرش احلقائق واصال
)١٩(  

  

  

  

  

  

  

  

  

****************************************************  

 املقام هذا إىل الوصول اإلستفهام هذا طي يف متىن ( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (١٩)

 يف ا�دة اهلمم له ترقى ما غاية احلقائق عرش فإن احملض، الفناء إال باهللا املعرفة رتب يف بعده ما الذي

 للحصول اجتهاد كل اجتهد و نفسه جاهد من كل غايتها بلوغ عن انقطع اليت املسافات بقطع الرتقي

  .احملمديني األقطاب خاصة و الصادقني، كمل من أفذاذ إال العرش هلذا يصل فلم املراد، على فيها

 يف يقف مل و احلسي، املوت حائل بينه و بينه حيول أن قبل به ليظفر املقام هذا طلبي  فالشيخ

 تدخل حىت بيده آخذا كرمية، بكل حمفوفا اهللا إىل الوصول مقصوده بل الرتقي، من احلد هذا إىل الطلب

 من حقه املقام يعطي و األدب، بواجب حضرته يف فيقوم وربك، أنت ها: له فيقال مواله، حلضرة به

 الذي العبد على يتعّني  ما برتك العقول قدم فيه تزل الذي البساط هذا يف للحق التوحيد حبق القيام

  . أنظر املصدر السابق )الوصول بعد التداين حلضرة بالدخول العناية ساعدته
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متّكن سّري من بساط احلقيقة    لة التوحيد ألبسها وقدحوهل 
)٢٠(  

  

  

  

  

  

  

****************************************************  

 وصوله يكون و اهللا، إىل الوصول إىل يتشوف فإنه( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (٢٠)

 جهارا احلق شاهد ما بعد الضالل، حر �ا يقي اليت التوحيد حلة إلباسه يف به، العناية بكمال حوظامل

 توحيده يف حمفوظ حجبه، بكشف احلقيقة بساط يف متمكن هو و به، يليق ال عما فينزهه اختالل، بال

 إال �ا يظفر مل اليت الكماالت من املطلب هذا على فاحلصول اليقني، عني على الوقوف بعد املتني،

 متكن و احلقيقة، له جتلت من فإن تقليد، بدون التوحيد حبل على املاسكني التجديد، أهل من القليل

 ملقدارها، جيب مبا التعبري ميكنه ال لكن و أسرارها، من عليه يلوح مبا باح اخلليقة بني بساطها يف سره

 و شرحه، يعظم ما احلال من عليه فيكرب لعرفانية،ا حتقيقاته عندها فتتضاءل الشعشعانية، األنوار فتصادفه

  .�تكه يف احلد عليه فيقام شطحه، اخلاصة بني يشيع

 الشيخ و جهره، يف التوحيد حلة من التجلي حبكم متجردا بسره، يبح فلم احلد هذا إىل أحد وصل قلما و

 و فيه تفريط غري من ص،اخلا التوحيد حمفوظ ليكون البساط، هذا يف عليه التوحيد حلة إفراغ يطلب 

 )اخللق بتحققه يضله ال و احلق، بأدب خيل فال وخلقا، حقا فرقا، و مجعا حقه املنصب يعطي إفراط، ال

  .أنظر املصدر السابق
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يتوقد طلعت مشس الوصول بِقبل    وهل يل جبمع اجلمع باهللا وصلة
)٢١(  

****************************************************  

 حضرة يف باهللا الوصلة حتصيل عن استفهم قد فهو( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (٢١)

 حضرة من باالجتباء خمصوصون حممديون أفراد إال عليها حيصل ال ،القدر عالية مكانة هي و اجلمع، مجع

 يكون و �ا، ظهوره فيتم الغيب، غيب حضرة يف هلا املدرك مقام يتمكن بعدما الزلفى، حضرة إىل القدس

 مقامه حيجب فال حائل، بدون إليها الناظرين من أحد على ختفى فال املنرية، كالشمس عصره أولياء بني

 و منه اإلستمداد جهة من به يشفعون ما بقدر إال سره عن هلم ينكشف ال و منهم، أحد عن ظهوره بعد

 وفق بقبلته، الوصول مشس طلعت قد  الشيخ فإن حقه، يف تقصري غري من املراد نيل يف به التعلق

 هو ما عم ظهوره، عليه ما فوق قدره بأن الكل حتقق و نورُه، وقته ألولياء فظهر أمنيته، فوق بل رغبته،

 مبا عليه اخللق إقبال و اهللا، على إقباله يف ترقيا إال يزدد مل باطنا، و ظاهرا املرتبة يف الظهور كمال من عليه

 أهل وراءه و الوصول، حضرة من القرب حمراب يف تقدم الذي إمامهم فهو عنهم، به ويرضى اهللا يرضي

 نفس أضحى طلبه الذي املظهر هذا يف  فإنه احلضرة، تستحقه الذي األدب حبق قائمون االختصاص

 فهو العناية، أهل من السول بلوغ و املىن نيل رام من كل هلا فتوجه الوصول، مشس فيها طلعت اليت القبلة

 املعرفة أنوار و طالعة، حمرابه يف الوصول مشس اهللا، على القلوب جامع و باهللا، جمموع احلضرة هذه يف

 ما وفق على ذلك لنؤدي املنرية، طلعته برؤية باإلجتماع لنا الدهر يسمح مل إن و حنن و ساطعة، عليه

 يف منها ظهر ما على الشهود، إقامة عن أغنانا مبا للوجود، أنواره ظهرت فقد نرى، مبا فنشهد نراه،

 هلم اهللا كشف عمن و أصحابه، خاصة عن تلقوه ممن منليه و أمليناه، ما بعض تلقينا قد و الشهود

 بأحد بتونس اجتمع أنه  العبدالوي أمحد موالي و سيدي حدثين قد و الوالية، سعرائ عن احلجب

 و الطريق، شاذيل إين فالن، يا: له فقال بالفتح، له شهد ممن الشاذلية، الطريقة أهل من األولياء خاصة

 فكش من كل يقول هذا مبثل و.. إهـ.  التجاين القطب يد على هو إمنا يصلين الذي املدد أرى إين

 �ا خصت حممدية وراثة قربه، حلضرة اصطفاه ممن ربه، حضرة من عليه يفيض ما ورأى قلبه، عني عن

  .مّنة و اهللا من فضال األمحدية احلضرة
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 مباركة واقعة يف السر، عامل يف لألولياء  سيدنا إمداد سر مبعرفة احلمد له و عليَّ  تعاىل اهللا من قد و

 سيدي باهللا العارف و ميينه، عن  وسيدنا وإكرام، إجالل وسجل جالسا  املصطفى فيها شاهدتُ 

 اهللا رسول يا سيدي يا: يقول وفا ابن سيدي فسمعت مقابلته، يف الضعيف العبد و يساره، عن َوفَا ابن

 فعرفت سامل، ابن من هذا سل: قائال  سيدنا إىل وبنانه بيده مشريا بلسانه، فأجابه نراك، أن حنب

 حضوره يف باهللا اجلمع مجع حضرة يف الوصلة طلب بعدما ناهلا اليت الوساطة سر و ة،اخلصوصي سر بذلك

 )طلباته جلميع  الرسول ضمان من نفسه عن أخرب حسبما قبلته، يف الشمس تلك طلوع و غيبته، و

  . أنظر املصدر السابق
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وهل وابل العلم اللدينّ 
)٢٢(

إّيل ويبقى دائما كّل حلظة    هاطل 
)٢٣(

  

****************************************************  

 مصطلح يف اللدين مبالعل املقصود( : نصه ما حممد الراضي كنون اإلدريسي احلسين/ ذقال الشيخ (٢٢)

 جاء وقد.. إهـ. القلوب ببصائر وذوق مشاهدة من يقينا علما وصفاته تعاىل اهللا ذات معرفة: هو القوم

 وجاء.. إهـ. )علما لدنا من وعلمناه عندنا من رمحة آتيناه(: تعاىل قوله يف الكرمي القرآن يف) لدين( لفظ

 الكهف، سورة يف املذكورة واخلضر موسى بقصة اختصت املذكورة اآلية أن بيد أخرى، آيات يف أيضا

 العلم هذا موضوع وينصب العظيم، الباطين العلم �ذا اخلضر للسيد  اهللا اختصاص إىل تشري وهي

 بأعيان العلم حيتوي كما الوجود، مظاهر يف ظهورها وكيفية ولوازمها، اإلالهية األمساء أحكام حول

  . أنظر املصدر السابق )للحق مظاهر هي حيث من ةاخلارجي وأعيا�ا الثابتة، املوجودات

 هطل و اللدين، العلم نيل متين فيه استفهام هذا( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (٢٣)

 فكان الكالم، أول له أشرنا حسبما املقام �ذا حتقق قد و عليه، فائضا حلظة كل بقائه طلب و إليه، وابله

 بني لوح كأنه أراد، ما كل يف تأمل غري من له ميلي عنه يكتب أو يسأله أن أراد من كل زاخرا، حبرا 

 أن بعد مرة يل قال و: عقبه قال مث اجلامع، يف قاله كما العامة و للخاصة ُمَشاهد هذا و فيه، ينظر عينيه

 غري من يعين يفرغ، مل يكتب هو و عليه أملي أنا و سنني أربع أحد سألين لو: مسألة جواب عليه كتبت

  .تأمل

 كل: لهُ  قال  الوجود سيد ألن منه، هذا يستغرب ال و عنهم، اهللا رضي اللدين العلم أحوال وهذه قلتُ 

 عليه اللدين العلم سحائب هطلت  فهو ،..إهـ. معناه هذا كالما أو عين، مرتجم فأنت أمليت ما

 تنبع معارفه و علومه من رشحة بقيت و معاصروه، �ذا له أقرَّ  قد و األوائل، على به ميطر مل مبا بالوابل،

 جاء من كل: عنها العرب و إخوانه، و أحّبائه من البعض ألفه ما ضمن يف املودعة كماالته عيون من

 بني تظهر عصر، كل يف له كرامة أعظم ذلك يف و ببنانه، ويرمسها لسانه، على ميليها بتبيانه، بعده

 هلم التسليم و أمثاله معرفة و احلرمان، بطابع قلبه على طبع من إال هذا جيحد ال و مصر، كل يف أحبابه

 منها مطلب كل من واستوىل مطالبه، مجيع من القصوى الغاية  بلغ فقد الرمحن، بتأييد إال ينال ال

  . أنظر املصدر السابق ) مراتبه أعال على
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  يتفـََيا حّبذا أم ال بلوغ ملني    وهل أملي من هذه بالغ املدى

ونـَْيل مرادي أم أموت حبسريت    وهل جتمع األيّام مشلي ببغييت
)٢٤(  

****************************************************  

 قضاء تعجيل طلب عليه املبين اإلستفهام متام من( : نصه ما الشيخ العالمة أمحد سكريج قال (٢٤)

 أمنيته فوق بلغته و ببغيته، مشله األيام مجعت  فإنه املرام، وفق ناهلا قد و بإهلام، هلا وفق اليت مطالبه

  : جوابه يف يقال أن له حق و حبسرة، منها ميت ومل املسرة، له فكملت منيته، قبل
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                                              ة�ا فقت أهل اهللا يا خري صفو  ***بلغت املدى يا حّبذا من مزية 

                                            على وفق ما يرضاه منك بدعوة ***َحباك مبا �واه ربك بالرضى 

                               و حييي نفوس اخللق أنفس سكرة ***فنلت من احلب الذي يكشف العنا 

                                 و ذلك فضل اهللا طبق املشيئة ***صرت مَربزا  و فوق ذوي اإلحسان

                                          مع الكل و األكوان فيك جتلتِ  ***فأنت بغيب اهللا باهللا حاضر 

                                               بنفحة قرب فيه هدم الطبيعة ***قد انطبعت فيك احملاسن كلها 

                                    إىل حضرة يف ضمنها كل حضوةِ  ***و قد جذبتك بالتجلي جواذب 

                                         ترقيك يف العليا ألرفع رتبة ***و قد وردت بالوصل منها بشائر 

                                              ا كل غّلةفنلت شفاء كاشفً  ***وردت �ا حبر الشهود حقيقة 

                                         بقلبك و األنوار منك تبدَّتِ  ***و قد طلعت مشس املعارف و اهلدى 

                                             خبري كرامات و كل كرميةِ  ***وصلت إىل اهللا الكرمي مؤيدا 

                                   متكنت حقا يف بساط احلقيقة ***لبست من التوحيد خري حلى و قد 

                                        �ا صرت موصوال بكل مجيلةِ  ***و نلت جبمع اجلمع باهللا وصلة 

                              بِه منك قد فاضت ينابيع حكمة ***و أنت من العلم اللدين رويَت ما 

  بُلوغك للمطلوب قبل املنية ***ليهنيك يا موالي يا أمحد الرضى 

 الكالم جارينا اليت األبيات تلك يف نظمها و أمره، ابتداء يف كانت  عنها استفهم اليت املطالب هذه و

 قد و تنوعها، و بتفننها باملطال من عليه اشتملت ما استيفاء يف قصد ال و تتبعها يف تأنق غري من عليها

 فضال يتمىن كان ما وفق منها، املنتهى غاية على حصل حىت الدنيوية احلياة من ينتقل مل و له، ُضِمَنت

 الفاتح حممد سيدنا على اهللا وصلى العظيم الفضل ذو اهللا و يشاء من فضله يويت اهللا و امتنانا، و اهللا من

  . أنظر املصدر السابق )إهـ. العاملني رب هللا احلمد و الدين، ومي إىل أمجعني وأصحابه آله على و اخلامت
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 وهي ، الفضالء لبعض بيتْني  خّلل ، واحلزم التشمري يف أبيات وله : 

  لقد أطمعَت نفسك باحملال    تريد ا�د مثّ تنام ليال

  ومن طلب العال سهر الليايل    يغوص البحر من طلب الآللئ

 : قال سيدنا 

  لقد أطمعت نفسك باحملال    �د مثّ تنام ليالتريد ا

  يغوص البحر من طلب الآليل    لقد رمت احلصاد بغري حرث

  وِجد تنل مقامات الرجال    فدع عنك التعّلل باألماين

  وال باهلون ترقى للجبال    فليس يناهلا سعي اهلوينا

  ونفسك َجّرَعنَّ ُمرَّ النكال    أال خّل التكاسل والتواين

  ومشّر بعزم إن سوم الدُّرِّ غايل    الكّد واحتزمن وخذ يف

  تقاعس عن حماولة املعايل    فمن ركنت شجيته لعجز
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ونّصه ، عنهم تعاىل اهللا رضي الفضالء ولبعض : 

  كان من الطاعات أجنى له    كّل َمن قّلل أجناله 

  كان من الزّالت أقوى له    كّل َمن قّلل أقواله 

  أوشك أن ترجع أفعى له    هكّل َمن أمهل أفعال

 
 :، ونّصه  فأجابه سّيدنا 

  

  كان لدى اخلريات أحوى له    كّل َمن راقب أحواله 

  كان عن اإلرشاد أعمى له    كّل َمن مل يرَْع أعماله 

  كان عن اخلسران أعلى له    كّل َمن باَين أعالله 

  كان لرفع القدر أغلى له    كّل َمن باعد أغالله 

  َوارٌِد باخلري أوحى له    أوحالهكّل َمن فارق 
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  وِمن إمالئه  ونّصه ،: 

  

  ومن العجائب أن تراين فال تراين    أراك تراين حبيث ال تراين

  

معناه ، الكون كّله وجود من حيث أّن حقيقته وجود احلّق صفة وإمسا :  قال 

  .ال ذاتا 

ه ال وجود له ِمن هذه احليثّية ، والكون كّله عدم ِمن حيث صورة الغرييّة فيه ، فإنّ 

 َّ هئ مئ خئ حئ  جئ  ُّ : يشهد لذلك قوله تعاىل 
، فإّن عني األحديّة )٢٥(

فاضْت بالقهر املاحق جلميع صور األغيار فلم يبق إالّ كونه واحدا ال مشاركة فيه 

 .للوجود 

 
 
 

****************************************************  

 َّ جب هئ مئ خئ حئ  ييجئ ىي ني مي زي ري 7 8 ُّ (٢٥)

  .  ٤٨ :إبراھیم



  

  إبي العباس التجانيإبي العباس التجانيلشيخ لشيخ اا  نظمنظممن من   نيل األماني فى مجع قصائد وأبيات نيل األماني فى مجع قصائد وأبيات 

٣٣  

  

  حبمد اهللا تعاىلحبمد اهللا تعاىلمت مت 




