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  هنع هللا ىضر  أمحد بن عطاء هللا السكندري
 .احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان دمحم وآله وصحبه ومن وااله - الرَِّحيمِبْسِم هللا الرَّْْحَِن 

يطالعوه  والصاحلني أنيف احلقيقة كتاب احلكم العطائية عهدان لكل السالكني والعارفني 
 .سالك يف طريق هللا حيتاج إىل هذا الكتابوينفذوه، ألن أي 

كان شيخ الطريقة الشاذلية، وكان تلميذه ووريثه سيدي أبو   هنع هللا يضر سيدان أبو احلسن الشاذيل
كتيب : ؟ فقالأين كتبك: هنع هللا يضرسألوا سيدي أبو احلسن ، فرتكا كتبالعباس املرسي، واإلثنان مل ي

، وكان معه علوم تبارك وتعاىلته من هللا هي اليت حتمل علمي وسري الذي تلقيقلوب أصحايب، ف
 .إهلية كثرية جدا  

من مخسة حبور أرضية، : من أين تلقيت العلوم؟ قال :هنع هللا يضرسألوا سيدي أبو مدين الغوث 
 .مساوية ومخسة حبور

ومثانني  لقد زدُت عن أخي أيب مدين بواحد: وأرضاه قال هنع هللا يضروسيدي أبو احلسن الشاذيل 
 (.البقرة282)" َوات َُّقوا هللا َويُ َعلِ ُمُكُم هللا "  :كلها علوم إهلية من ابب  ابلطبععلما ، و 

أُولَِئَك َكَتَب يف قُ ُلوِِبُِم " : دقنيمل يكتبها يف كتب ورقية، وإمنا كتبها يف أفئدة أصحابه الصا
 (.اجملادلة22" ) االميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ 

أبو العباس  :، وكان يقول عنه شيخه أبو احلسن الشاذيلهنع هللا يضرومثله سيدي أبو العباس املرسي 
ر إال وأبو العباس أو سيظه ما من ويلٍ  ظهر: اء منكم بطرق األرض، وكان يقولأعلم بطرق السم

 .يعلمه
وهذا نظام هللا مع الصاحلني ، سبحانه وتعاىلأطلعه هللا على ذلك، وال حرج على فضل هللا 

وجيعلها تدور كما حيبون وكما يرغبون وكما يريدون، ألهنم ال إرادة  ،من عباد هللا، يُيسر هلم األمور
 .تبارك وتعاىلهلم إال مراد هللا 

هلم سيدي أْحد بن عطاء هللا  تبارك وتعاىلسخَّر هللا وم؟ َمن الذي سجل هذه العل
وبعض أقوال أيب  ،رتجم للطريقة الشاذلية، وهو الذي ذكر بعض أقوال أيب احلسنفالسكندري 

لطائف املنن يف مناقب سيدي )كتاب مساه   أحزاِبم وأورادهم ومناهجهم ووضعها يفذكر و ، العباس
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والكتاب موجود وحققه الدكتور عبد احلليم حممود، ومطبوع  (احلسنو العباس املرسي وشيخه أبو أب
 .طبعة دار املعارف، وهي طبعة عظيمة وراقية

تبارك م اليت ختتصر منازل الطريق إىل هللا كَ الشيخ أْحد بن عطاء هللا السكندري صاحب احلِ 
 حها، وهلا شروح  صوفية بشر تم السادة الوالعارفني والواصلني واملتمكنني، ولذلك اهللسالكني  وتعاىل

 .ال تُعد وال حُتصر
 شروح احِلَكم

من كبار أولياء املغرب، وكان صاحب إمداد و شرحها الشيخ أْحد بن عجيبة، وه مكَ هذه احلِ 
شرح موجود  وما زال يعترب أفضل (إيقاظ اهلمم يف شرح احِلَكم)رابين، ومسَّى شرحه  وإهلام ،إهلي

 .ألنه سُيحدث معكم فارق كبري تقرأوههو متوفر، وليتكم هلذا الكتاب إىل اآلن، و 
ن متيَّم ِبا، حىت أنه ل العارفني وكامَّ وكان أيضا  من كُ  ،شرحها أيضا  الشيخ أْحد بن زروق

 ،تبارك وتعاىلوكلها إهلامات من هللا مرة، وكل شرح غري ما قبله وغري ما بعده،  ةعشر  شرحها سبع
 .حقق واحد منها ونشرهوالدكتور عبد احلليم حممود 

وشرحه أيضا   ،بن عباداوشرحها إمام من أئمة املغرب وكان شيخ اإلسالم وامسه الشيخ 
 .متداول ومطبوع

 .احلملة الفرنسية وكان شيخ األزهر أايم ،وشرحها شيخ اإلسالم الشيخ عبد هللا الشرقاوي
 .وشرحها سيدي علي البيومي صاحب املقام

خ دمحم خليل اخلطيب القطب الذي بشر بنصر املسلمني يف معركة وشرحها شيخ اإلسالم الشي
 .وبعد ذلك شرحها أوال   يف شعر فنظم احِلَكم وكان شاعرا ،ثالث وسبعون، أكتوبر سنة 

رضي ومن ضمن من شرحوها اإلمام أبو العزائم س كثري ال أستطيع أن أمجعهم، وشرحها أان
السودان يف اخلرطوم يف املسجد الكبري ِبا، ولكن شرحه ، وذُكر أنه شرحها عندما كان يف هللا عنه

 .اع وال نعلم أين هوض
وشرحها الشيخ  علي مجعة،وشرحها يف العصر احلديث عدد كبري من املعاصرين كالدكتور 

 .دمحم مهناالدكتور يسري جرب، وشرحها 
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 ، بالد الشاميف وأرضاه هنع هللا يضروأكرب شرح من هذه الشروح مُجع كان شرح الشيخ البوطي 
 .شرح مطول وكبرييف حوايل مخس جملدات ألنه  شرحها

ا لتعظم ومراجعة شرح من شروحه احِلَكم العطائية، ملراجعة كتابيف حاجة كلنا حنن  
 .اِب ، ونكون على علم كافِبا اإلستفادة

 ة،يف حتصيل علوم الشريعة يف اإلسكندري ا  كان إمام  هنع هللا يضراإلمام أْحد بن عطاء هللا السكندري 
عة، يف الفقه والتفسري واحلديث وغريها من علوم الشريعة، حىت بذَّ وبرز وصار إماما  يف علوم الشري

 .يف اإلسكندريةوكان واراث  هذا أاب  عن جد، فجده كان من كبار علماء الفقه 
ع سيدي أبو العباس املرسي أنه جلس مع بعض أتبا : وحكى عن نفسه يف كتابه املنن يقول

فهامجهم، وكال هلم ابملكيال األوىف يف  ،وكان أايمها متأثرا  أبقوال املعارضني للصوفيةيف حياته،  هنع هللا يضر
 . السخرية واإلستهزاء كعادة أهل اإلعرتاض واإلنتقاد
ل أنت رج: يقلت لنفسبعدها : ، يقولداخلهوانظر إىل فضل هللا عندما يوقظ العبد من 

فاذهب أوال  واجلس معه ! ؟عاقل ملَ وقعت يف هذا الرجل وأنت مل جتالسه ومل تسمع منه ومل تدارسه
 .مث حتكمدث معه وحتوتسمع منه 

 معرفته أبيب العباس املرسي
: فوجد سيدي أبو العباس املرسي يشرح يف قوله تعاىل ،فذهب إىل سيدي أيب العباس املرسي

َك  " كَ نَ ْعُبُد ِإايَّ إايك نعبد شريعة وإايك نستعني حقيقة، إايك نعبد : ويقول (الفاحتة5" ) َنْسَتِعنيُ  وِإايَّ
ليس  ن هذا الرجل يغرف من حبروأخذ يعد حىت قلت أ: الم وإميان وإايك نستعني إحسان، قالإس

 .له قرار
يقول هذا الكالم  وسيدي أبو العباس ،مل يقرأ هذا الكالم قبل ذلك، وال مسعه قبل ذلكألنه 

 .هذه علوم اإلهلامو قبل نطق الكالم، بكل سالسة، وال يفكر 
يف ، و وغري مسرتيحمن القبض  ، فوجد نفسه يف شيءبعد أن عاد إىل بيته حدث له حال
يف هذه املرة وقف الشيخ وتلقاين، وهو قبل ذلك : قالو اليوم الثاين ذهب إىل الشيخ أبو العباس، 

بتلي ببلية يصرب، وإذا ، إذا اأحوال العبد أربعة ال خامس هلا:  قال يلسلم عليه وهو جالس، مث
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موم واألحزان اليت كانت يف فذهبت عين كل اهل: جاءته نعمة يشكر، وأخذ يشرح حىت قال
 .صدري

ذات : بن عطاء هللا السكندري سيدي أبو العباس املرسي، حىت أنه يقولبعدها الشيخ اوالَزَم 
فذهبت إليه : يقولرغ ملصاحبة الشيخ، وأتف ،رك العلم الظاهر، وأترك الدنياحدثت نفسي أن أت مرة

نرتك ما حنن فيه ومنشي : من التجار واقوص قال بعض األحباب وكانمدينة وأان يف : فإذا به يقول
ال ترتكوا ما أنتم فيه، وما كان لكم عندان فسيصلكم وأنتم يف : معك ونصحبك، فقلت هلم

 .مكانكم
جتمَّع حوله األنصار واملهاجرين،  صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا : وبعد ذلك قال يل

عته، ولكن ترك  فلم أيمر اتجرا  أن يرتك جتارته، وال زارعا  أن يرتك زراعته، وال صانعا  أن يرتك صنا
 . يف صنعته كل واحد

سيفتح هللا لزم و ا: ال لهفظل كما هو إىل أن قكن كما أنت، : فهمت أنه يقول يل: فيقول
 .وعلم الباطن، وقد كانعليك يف العلمني، علم الظاهر،  تبارك وتعاىل

 انتقاله إىل القاهرة
وبعد ذلك جاءه سيدان رسول هللا  ،نتقل سيدي أبو العباس إىل الرفيق األعلىظل إىل أن ا

 .املشرقني واملغربني؟ال تزور قطب  اي أْحد ملَِ : يف املنام، فقال صلى هللا عليه وسلَّم
وهو لون عنه قطب املشرقني واملغربني ابلقاهرة، وكان يعرف أنه يوجد أحد الصاحلني يقو 

يف أربع ث من أحاديث البخاري وكان قد شرح حوايل ثالمثائة حدي عبد هللا بن أيب مجرة،سيدي 
اليت رآها حلضرة ى تب حوايل سبعني رؤية من الرؤ ويف آخر جملد ك، (ِبجة النفوس)ومساه  ،جملدات

كأن يذهب ألحد املرضى ، واليت كان يوصيه فيها بوصااي ينفذها،  صلى هللا عليه وسلَّمالنيب 
كتب له كذا، وُمره أن أيكل كذا ويصنع كذا ويعمل كذا، فسجَّل هذه ا : حضرة النيب يقول لهو 

 .السبعني اليت رآها حلضرة النيب الرؤايت
ستحب املكان امل تُزر سلطان املشرقني واملغربني، فجاء إىل مصر و  ملَِ : النيب يف املنام فقال له

جبواره خلوة السيدة نفيسة اليت كانت ختتلي فيها عندما ألن الذي فيه سيدي عبد هللا بن أيب مجرة، 
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 .حتب أن ختتلي ابهلل وتتلو كتاب هللا
املكان كله فبعضهم، من أربعني ويل مدفونني مع  وهؤالء أكثر ،لك السادة الوفائيةوجبواره كذ

 .مبارك
أشار سيدي الشيخ  ،وأوصى أن يُدفن فيه بعد وفاته، وُدفن فيه ،فجاء واستوطن هذا املكان

لح، فجدده ألن املسجد مل يكن يص ،ليجدد املسجدمن الصاحلني  على رجلعبد احلليم حممود 
 .موجود يف جانب من جوانب املسجد ومقامهوأصبح مسجدا  له رونق وِباء 

مام مال الدين بن اهلُ امسه الشيخ كنفي وكان إماما  يف املذهب احل ،العلماء الفقهاء أحد
وكان فقيها  ولكنه كان وليا ، ولذلك كان عندما يزور األولياء حيدث له حال، وأحياان   األمخيمي،

م ذكرت لكم قبل ذلك عندما كان يزور سيدي عبد الرحي وقدحتدث حمادثة بينه وبني األولياء، 
اي بين ال تغفل عن ذكر هللا طرفة عني، فأان كما : اي سيدي أوصين، قال: ، قاليف مقامه القنائي

 (.الزمر55" ) اَي َحْسَراَت َعَلى َما فَ رَّْطُت يف َجْنِب هللاِ " : ى يف روضات عالني، ومع ذلك أقولتر 
تبارك يه يوم يلقى هللا ٍس مير على اإلنسان يف الدنيا ال يذكر فيه هللا سيتحسَّر علفَ فكل ن َ 

 .وتعاىل
، بعد موته يف ضرحيهفالشيخ كمال الدين األمخيمي زار سيدي أْحد بن عطاء هللا السكندري 

، فكان من مجلة ما قرأ سورة هود، فلما بصوت مرتفع وجلس يف مواجهته يقرأ ما تيسر من القرآن
ُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيد  "  :وصل إىل قول هللا تعاىل إذا بسيدي أْحد بن عطاء هللا ( هود505)" َفِمن ْ

 .ليس فينا شقيٌّ اي كمال: خياطبه من الضريح ويقول له
 ابلفعل مقامهبعد أن ميوت، و فيه بن عطاء هللا، وأوصى أن يدفنوه فبىن لنفسه قربا  جبوار ا

 .وأرضاه هنع هللا يضرموجود خلف مقام سيدي أْحد بن عطاء هللا السكندري 
 هتميف بداايالصاحلني منهج 

هذه النبذة البسيطة تعرفنا أن الصاحلني واألولياء كان هلم مع هللا حال حيتاج أن نطالعه ومنشي 
 .تبارك وتعاىلعليه وحناول أن نتلمسه لننال فضل هللا 

الفقه كفسيدي أبو احلسن الشاذيل قبل أن يفتح هللا عليه درس علوم الشريعة يف بداية األمر،  
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شبع هنمه سافر إىل تونس فلما مل تُ  ،ومعها علوم اللغة العربية النحو والصرف واألدب ،واحلديث
 .لُيكمل تعليمه الشرعي

فبدأ يبحث عن شيخ أيخذ بيده ليفتح عليه  ،جته إىل العلم الوهيباوبعد التعليم الشرعي 
 .تبارك وتعاىلالفتاح من علوم حضرة الكرمي الفتاح 

بن عطاء هللا السكندري، كما قلنا برز يف الفقه، ، ومثله متاما  ااملرسيومثله متاما  أبو العباس 
بد أن منشي مجيعا  عليه  وبرز يف علوم الشريعة، مث بدأ يف علوم احلقيقة، ألن هذا هو املنهج، وال

 .، البداية شرعية والنهاية صوفيةين  أو مقام  هَ  لي  ملن أراد أن يكون له عند هللا حال  عَ 
بد أن أعلم الطريقة الصحيحة أو لغريي، ال  أفعله إن كان لنفسي قبل أن عملي أ ألن

ُتْم حتُِبُّوَن " : تبعهالشرعية ألداء هذا العمل، وأنظر إىل أداء احلضرة احملمدية هلذا العمل أل ُقْل ِإْن ُكن ْ
 .آل عمران15)" هللا َفاتَِّبُعوين 

 مهة املريد الصادق
أحد ابلعصا وال ابلتوبيخ وال بد أن تكون البداية شرعية، وال ينفع للمريد أن يسوقه  ال

 .تبارك وتعاىلل ما يرجوه عند مواله هو الذي يسوق نفسه حىت ينال أمله وحيص ِ بل جر، ابلز 
اقرأ كذا أو : وأرضاه مل يُقل يل هنع هللا يضردمحم علي سالمة الشيخ  شيخي يف طوال عمري معأان و 

على املذاهب نفسي يف الفقه بد أن أكمل  ال ألين لنفسي برانجما ، جعلتين ولك مل كذا،عا
 .األربعة حىت إذا تعرضت ألي سؤال من أي سائل أجيب عنه بيقني

حياسبه عليه هللا  لكن هذا خطأ بدون يقني منها، حاليا  خيتلق إجابةيف املساجد بعض األئمة 
 .ال خيتلق اإلجابة يسأل من هو أعلم منه حىت جييب، لكنإذا مل يعرف لكن حسااب  شديدا ، 

ومن حيب للحضرة احملمدية قرأت كل ما وصلت إليه يدي ووقعت عليه عيين من الكتب اليت 
 . عنه ظاهرا  وابطنا   د أن أقرأ كل شيءب حتكي عن احلضرة احملمدية، ألن اإلمام الذي أتبعه ال

ى األوامر والنواهي والتوجيهات اليت جاءت لنا ومن حيب لكتاب هللا أحببت أن أعرف فحو 
بد أن أقرأ تفسري مستنري من صاحب بصرية وسريرة، حىت أكون قد  يف هذا الكتاب من هللا، فال

 .مجعت الناحيتني يف دراسة كتاب هللا
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وأعرف   ،بد أن أدرس حياهتم وأحب الصاحلني وأمتىن أن أكون معهم أو أكون منهم، فال
ا وصلوا إليه، كيف وصل هذا؟ وكيف وصل هذا؟ وكيف وصل هذا؟ حىت كيف وصلوا إىل م

 :أكون مثلهم
 تشبهوا إن مل تكونوا مثلهمف
 

 إن التشبه ابلرجال فالح
وجدت الفقه يف الدراسة ال يسعف يف الفتاوى العصرية يف األمور املستحدثه الفقهية اليت  
آبالف املسائل الفقهية وليست يف  مليئقدمية، والعصر ليست هلا إجابة يف الكتب الفقهية ال

رجال جالوا يف هذا اجملال وأتوا بفتاوى، فأملمت بكل الفتاوى العصرية لكل  لكن هناكالكتب، 
لشيخ جاد احلق والشيخ عطية الدكتور علي مجعة و ي واو كالشيخ يوسف القرضارجال العصر،  

فال جيوز  أن أرد،عرف كيف ، حىت أالرأي الفقهي فيهابد أن أعرف  وال ،صقر، ألهنا أمور عصرية
 .بد أن يكون عندي دليل وبرهان، ومن قال ال أدري فقد أجاب أجيب بدون يقني، وال أن

 احلاجة إىل الصاحلني
وأرضاه، وكان يتابعين  هنع هللا يضرمن ُكمَّل أهل التحقيق  ذلك مشينا يف الطريق على يد رجل وبعد
 .س ويف القراءةيف الدرو 

الشيخ عمله وهو كتاب كبري  للشيخ الشعراين،( امليزان الكربى)ذات مرة يف كتاب كنت أقرأ 
 أخذ هذا هذا احلكم؟ وملَِ  وملَِ  ؟هذا أخذ هذا احلكم ملَِ : الشعراين ميزان بني املذاهب األربعة، فيقول

هب للعراق عندما ذ هنع هللا يضرأخذ هذا هذا احلكم؟ فكنت أقرأ يف ابب أن سيدان عبد هللا بن الزبري 
ن جلهة اليمني، كانوا يلتفتو يف املدينة  اإلمام يلتفت بعد الصالة إىل جهة اليسار، وهم أن وجد 
 .إال إىل جهة اليمنييلتفت  صلى هللا عليه وسلَّمرأينا رسول ما : فقال

! نتهاء الصالة؟بعد احنو املصلني ماذا قرأت يف التفات اإلمام : بلت الشيخ فسألينبعد فرتة قا
إال يف : قرأت فيها كذا، فقال يل: بعين حىت يف القراءة ويصححها يل، فقلت لهايتوهذا معناه أنه 

 .فأكمل يل املعلومة ،املسجد النبوي حىت ال يكون اإلمام ظهره حلضرة النيب
لكنه مل أيمرين مباذا أفعل؟ الذي أمرين نفسي امللكوتية الراغبة يف هذه  ف ماذا أفعل،يعر  هو

 .ت العليةاملقاما
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من نفسه يسعى يف تكميل بد  لو أن كل إنسان يكون له آمال يريد حتقيقها عند مواله، فال
 .نفسه

رضي والكتاب الذي أنصح به األحباب مجيعا  أن يبدأوا به شرح احلكم العطائية البن عجيبة 
 .وأرضاه هللا عنه

أيضا  البن  (الكتاب اجمليد البحر املديد يف تفسري)والكتاب الذي أنصح به يف التفسري كتاب 
عجيبة، ألنه ُيظهر فيه التفسري اللغوي لأللفاظ، ومجلة املعىن العام، وبعد ذلك أييت إبشارات 

 .توفراآلايت اليت ذكرها، فيعطيك اإلثنني معا، وهو موجود وميف هذه العارفني 
 العلم ائدة طلبف

 ال أظن أن هناك من قرأ ألين بق على نفسه حىت يعرف أين مكانته،يطواإلنسان يقرأ، مث 
ة للكرب، أو عنده ركون  إىل الُعجب، أو عنده ركون  أو نزع ،عنده نزعة للرايسةبقي شرحا  للحكم و 

 .يصحح األحوال، والتفات  إىل غري مواله، ألنه إىل دنياه طرفة عنييف 
رجال  ،وهذا األمر لنا كلنا (العلق5" )اقْ َرْأ  ": هو ان به هللاوأول أمر أمر  ال بد أن نقرأ،

 .لب العلم فريضةطفطلب العلم،  به هوصغار وكبار، فأول أمر أنت مكلف  ،ونساء
أن يعرف كيف ُيصلي؟ وما الذي يصحح الصالة؟ وما الذي يُبطل منا ال بد كل واحد 

 د أن حيج ماذا يفعل طوالإذا أرامعه مال فيعرف كيف يزكي؟ و وإذا كان الصالة؟ وكيف يصوم؟ 
 .الذي يصحح احلج؟ وهكذاا احلج؟ وم

ين أرى ألجر والثواب عند هللا، ولكإىل العلم، والعلم يعترب أكرب عبادة نفلية يف ا فنحتاج كلنا
كما قال هللا يف   زهد حىت يف العامل الذي يُؤَتى العلم،و عندهم زهد يف العلم،  كثرييف هذه األايم  

 :لكن العلم هو األساس كله( يوسف20)" َن الزَّاِهِديَن وََكانُوا ِفيِه مِ " : مجاعة سيدان يوسف
 العلم يهتف ابلعمل

 
 فاعمل تنل كل األمل

 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دم وعلى آله وصحبه وسلَّم 


