الزاوية التجانية
متاسني يف  01 :فيفري 2102

تسى اهلل انشحًٍ انشحٛى
ٔانصالج ٔانسالو عهٗ اششف انًشسه ٍٛسٛذَا ٔيٕالَا يحًذ ٔعهٗ آنّ ٔصحثّ
أجًٛعٔ ٍٛيٍ ذثعٓى تئحساٌ إنٗ ٕٚو انذ.ٍٚ
انحًذ هلل انٕاحذ األحذ ٔ,انًهك هلل انفشد انصًذٔ ,انعضج هلل انح ٙانمٕٛو
انز٘ ال ًٕٚخ.
األسشج انكشًٚح انًٕلشج عائهح فمٛذَا األسرار عثذ انعضٚض تٍ عثذ اهلل
طٛة اهلل ثشاِ ٔكافح األحثح ف ٙيغشتُا انشمٛك .
ذحٛح يٍ اهلل يثاسكح طٛثح...
ذهمٛد َثأ إَرمال فمٛذَا سٛذ٘ عثذ انعضٚض تٍ عثذ اهلل انز٘ ذفٛأ جٕاس ستّ
إنٗ سحًرّ ٔعفِٕ ,طٛة اهلل ثشاِ ٔأنحمّ تذٔحح انخهذ يع انصانحٍٛ
انسانك ٍٛانًرثره.ٍٛ
ٔإَ ٙألشاطشكى تخاصر , ٙأصانح عٍ َفسَٛٔ ٙاتح عٍ األسشج انرجاَٛح
ف ٙيا أصاتكى ٔأصاتُا ,يٍ أنى ٔأسٗٔ ,نٕعح فشاق ٔ,حشلح لهٕب ,عهٗ
فمذاٌ يٍ ٚعشفّ عانى انزكش ٔانفكش ,أدٚثا يفكشا ٔأسرارا يصهحا يششذا
ٔفمٓٛا أسٚثا يمرذسا  .خضاَح انعهى ٔيؤٔل انعشفاٌ ٔٔذذ يٍ سعٛم انزاكشٍٚ
انصانح ,ٍٛأخا يشتٛا ف ٙانطشٚمحٔ ,عاليح ال ٚجٕد انذْش تأيثانٓا إال ف ٙيا
َذس.

ٔفمٛذَا ْٕ انًٕسٕع ٙانز٘ جًع تحك ت ٍٛيع ٍٛانفكش األصٛم ٔإششالح
انعصش انًرُٕس ,نًا ذشكّ يٍ آثاس جهٛهح سرشٓذ نّ أتذ انذْش ف ٙأسٔلح
انمشٔٔ ٍٛٚستاط انخٛش ٔجايعح انجضائش ,تم يٕاطٍ انفكش ف ٙيخرهف أسجاء
انًعًٕسج.
ٔأسرارَا انجهٛم ْايح شايخح نٍ ٚثشح طٛفٓا سحاتا صٔاٚاَا انرجاَٛح ٔيجانس
انزكش ٔيجايع انفضالء يٍ انمٕو ,نًا سرزكشِ نّ يٍ ذًسك تأْذاب
انذ ٍٚانحُٛف ٔغٛشج عهٗ سُح َث ّٛانطاْش األئًْ ٍٛح سايمح عهٗ خذيح
انطشٚمح األحًذٚح انرجاَٛح عهًا ٔعًال ٔعضًٚح نى ذعشف انٍْٕ ف ٙانذفاع
عٍ نغح انمشءاٌ ْٕٔ ,يع رنك انضاْذ انٕسع انز٘ ال ذثطهّ َعًح انذَٛا
انفاَٛح عهٗ تش ال ٚضٔل ٔعهى ال ٚحٕل .
غٛش أٌ انًؤيٍ تمضاء اهلل ٔلذسِ ال ٚهثث إال أٌ ٚعٕد إنٗ َفسّ يرزكشا
يحرسثا تصثش ٔثثاخ يع يا ٔعذ تّ جم جالنّ عثادِ انصاتش .ٍٚفٛرعضٖ
تشحًرّ ٔعفِٕ ( ٔتشش انصاتش ٍٚانز ٍٚإرا إصاترٓى يصٛثح لانٕا إَا هلل ٔإَا
هلل ساجعٌٕ ).
ٔإَا انز٘ ٚرأسٗ تّ انًؤيٍ ْٕ دٔاو انحال يٍ انًحال عهٗ لٕل انشاعش:

ألٕل نٓا ٔلذ طاسخ شعاعا

يٍ األْٕال ٔٚحك نٍ ذشاع

فصثشا ف ٙيجال انًٕخ صثشا

فًا َٛم انخهٕد تًسرطاع

ٔنٕ أَك سأند تماء ٕٚو

عٍ األجم انز٘ نك فهٍ ذطاع

ٔال ًَهك أياو ْزا انًصاب انجهم إال أٌ َرٕجّ إنٗ انًٕنٗ جهد لذسذّ
ٔٔسعد سحًرّ كم شٙء أٌ ٚرغًذ انفمٛذ تشحًرّ انٕاسعحٚٔ ,حفّ تانًغفشج
ٔانشضٕأٌ ,أٌ ٚهحمّ تذٔحح انحثٛة سسٕل اهلل صهٗ اهلل عهٔ ّٛسهىٔ ,نهفمٛذ
تشائش انمثٕل ف ٙرنك .كٛف ال ٔنمذ فاضد سٔحّ انطاْشج إنٗ تاسئٓا
ٕٚو يٕنذِ صهٗ اهلل عهٔ ّٛسهى.
ٔإَا نُسأل اهلل انعضٚض انكشٚى أٌ ٚجضل ثٕاتّ يع انًؤثش ٍٚانًحسُٔ ٍٛانشٓذاء
ٔانصانح ٍٛإَّ سًٛع يجٛة

( إَا هلل ٔإَا إن ّٛساجعٌٕ )

الزاوية التجانية 01013 ،تماسين (الجمهىرية الجزائرية) Zaouïa Tijaniya, 30003 Témacine (ALGERIE) 
Tél. : (213.29) 63 45 93 - Fax : (213.29) 63 40 03 - e-mail : mltidjani@yahoo.fr

