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1ـ متوجها بضم الميم اسم فاعل نصب على الحال من التوجه ،وهو القصد إلى الشيء واإلقبال عليه.
2ـ عسى ربي يقول قال.
3ـ يهديني بفتح التحتية من هدى كرمى :أرشده ودله إلى سبيل الحق والرشد.
4ـ سواء كسماء :وسط الطريق.
5ـ فاهدنا بكسر الدال فعل أمر :أي فأرشدنا ودلنا.
6ـ أي إلى الصراط المستقيم.
7ـ هاد :أي مرشد ودال.
8ـ نجنا بفتح النون وكسر الجيم المشدد فعل أمر من نجاه مضعفا :أي خلصنا وأنقذنا.
9ـ الضالل كسحاب :ضد الهداية والرشاد.
10ـ اإلضالل بكسر الهمزة مصدر أضل غيره.
11ـ االنحراف :الميل عن طريق الحق.
12ـ والعدول :عطف تفسير.
13ـ سنن كسبب :الطريق الواضح.
14ـ خاتم النبوة :هو سيدنا وموالنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
15ـ اإلرسال بكسر الهمزة مصدر أرسل رسوال ،والمراد الرسالة.
16ـ تذيقنا بضم الفوقية وكسر المعجمة من أذاقه :أي تجعلنا ذائقين حالوة المناجاة.
17ـ لذة الوصال :هي المشاهدة العيانية يقظة ،وهي المرتبة العليا والغاية القصوى عند العارفين باهلل.
18ـ صفوة بتثليث أوله :أعلى كل شيء وأرفعه وأفضله وأحسنه.
19ـ الكمال بضم أوله كرمان جمع كامل :البالغ النهاية في الوالية.
20ـ الرسوخ بضم أوله كالثبوت وزنا معنى.
21ـ التمكين من مكنه من كذا :أعطاه وأناله إياه على وجه الدوام والثبوت.
22ـ صفاء كسماء :ضد الكدر :أي من كل ما يدنس أحوالنا وأفعالنا وأقوالنا من الرياء والسمعة والعجب والكبر وغير ذلك.
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1ـ اإلفضال بكسر الهمزة مصدر أفضل :زاد عليه في الفضل والخير.
2ـ األوتاد جمع وتد ككتف وسبب وفلس :الجبل والرئيس والسيد ،والمراد األربعة الذين هم على أركان الكعبة.
 3ـ األبدال جمع بدل كسبب ،سموا بذلك ألن من مات منهم أبدل هللا غيره مكانه.
فائدة :من قال صباح كل يوم ومساءه :اللهم أصلح أمة محمد ،اللهم فرج عن أمة محمد ،اللهم ارحم أمة محمد ،اللهم استر أمة محمد ،كتب من
األبدال ،واألحسن :اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهكذا في الحسن.
4ـ كمل بضم الكاف كسكر جمع كامل :الراسخ القدم في الوالية.
.
5ـ األقطاب جمع قطب قطب كقفل :من أدرك القطبانية والخالفة الربانية( ،ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير)
6ـ شوامخ جمع شامخ :الجبل العالي.
7ـ رواسي جمع راسية :الجبل الطويل المرتفع جدا.
8ـ أخفى :أكثر خفاء.
9ـ دبيب بالدال المهملة كرغيف :مشي النمل بسكينة وإمهال.
10ـ النمال ككتاب ،جميع أنملة كتمرة معروفة.
11ـ تدفننا بفتح الفوقية وكسر الفاء من دفن الميت كضرب :ستره وأخفاه بالتراب.
12ـ الخمول كقعود :ضد الظهور.
13ـ اإلخمال بكسر الهمزة مصدر أخمل هللا ذكره :أخفاه وستره عن غيره ،فإن هلل عبادا يظن بهم أن يعرفهم غيره لمكانتهم عنده.
14ـ تلبسنا بضم الفوقية من ألبسه بهمزة.
15ـ الجمال كسحاب :أي الجمال المحمدي واألحمدي ،وهو عبارة عن تجلي هللا على غيره باإلحسان واللطف والبر واإلنعام.
16ـ تحرسنا بفتح الفوقية وضم الراء من حرسه كنصر :حفظه وصانه من العدو.
17ـ بوارق :السيوف الصوارم.
18ـ الجالل كسحاب :ضد الخمول.
19ـ المصون بفتح الميم :المحفوظ.
20ـ صفاء كسماء :ضد الكدر :أي صفاءها من األنكاد واألغيار والموانع والعوائق والقواطع.
ألظوا بيا ذا الجالل واإلكرام ُّ
21ـ يا ذا الجالل إلخ ،وقيل :إنه اسم هللا األعظم ،وفي الحديثُّ " :
ألظوا بفتح الهمزة وكسر الالم فعل أمر من اإلالظ :أي
الزموا وأكثروا من الدعاء بهذا االسم.
22ـ تعرفنا بضم الفوقية وكسر الراء المشددة من التعريف ضد التجهيل.
23ـ نعمك جمع نعمة كسدرة :أي الحسية والمعنوية.
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تسوق لنا ِّبها خير الجال ِّس والشك ِّال  ،وت ِّعيذنا ِّبها ِّمن الوغـ ِّـاد والرذ ِّال ،
1ـ بفقدانها بضم الفاء :عدمها وذهابها ،فإن النعم إذا شكرت قرت ،وإذا كفرت فرت ،وإذا فرت قل أن تود (إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما
.
بأنفسهم)
2ـ تبلغنا بضم الفوقية وكسر الالم المشددة من التبليغ :توصلنا وتنيلنا.
3ـ المنى بضم الميم جمع منية كغرفة :ما يتمناه اإلنسان من الخير.
4ـ اآلمال جمع أمل كسبب :المأمول والمرجو والمطلوب.
5ـ تشفعنا بضم الفوقية وكسر الثاء المشددة من التشفيع :أي تجعلها شفيعا لنا وفينا.
6ـ اإلخوان :أي في الدين والنسب واألنثى كالذكر (إنما المؤمنون إخوة).
7ـ األحباب جمع حب كضرس :المحب والمحبوب.
8ـ اآلل ،أهل الرجل :قرابته وعشيرته.
9ـ الجيران بكسر الجيم جمع جار ،وفي الحديث" :حد الجوار أربعون دارا من كل جانب".
10ـ األصهار جمع صهر كضرس :من تزوجت منهم ومن تزوج منك.
11ـ أخوال جمع خال إخوة األم.
12ـ أطيب األقوال :أي األقوال الطيبة واألفعال الطيبة قال تعالى( :الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات).
13ـ الخالل بكسر الخاء ككتاب جمع خلة بفتحها :الخلصة والصفة.
14ـ تعيذنا بضم الفوقية.
15ـ الخصال ككتاب جمع خصلة كتمرة :الصفة.
.
16ـ خبث كقفل :ضد الطيب أي من األحوال الخبيثة القبيحة قال تعالى ( :الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات)
17ـ تسوق بفتح الفوقية من ساق الدابة :ضد قادها ،فالسوق من خلف ،والقود من أمام ،وهما بوزن فلس.
18ـ الجالس بضم الجيم كرمان جمع جالس.
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الشم ِّال ا ِّمين .اللهم ص ِّل
ين ،وت ِّعيذنا ِّبها ِّمن ذ ِّ
ات ِّ
وتسلك ِّبنا ِّببركـ ِّتها ذات الي ِّم ِّ
ْ
ْ
َع َلى َسيِّـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق ِّبال َح ِّق،
َواله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة
َ ْ َ ْ 14 َ َ َ ْ َ 13
َت ْح َف ُظ َناِّ 7ب َها ِّم ْن َغ َل َب ِّةَّ 8الد ْي ِّنَ 9و َق ْه ِّرِّ 10الر َج ِّالَ ،11و ُت َن ِّج َيناِّ 12ب َها ِّمن البغ ِّي والغواي ِّة
َ َّ َ ْ َ 19 َ ْ َ ْ 18 َ ْ ْ َ 17 16 َ َ ْ َ 15
اتَ 20و ِّم ْن ِّف ْتن ِّةَ
َ
َ
والضال ِّل  ،و ِّمن بو ِّار ال ِّي ِّم و ِّمن ِّفتن ِّة المحي ـ ـ ــا والمم ِّ
َّالدجَّــال 21ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّل َع َلى َسي ِّـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما
ِّ
س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّق ِّب ْال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه
َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها ُد ْن َيا َو ُا ْخ َرى ِّم َن َّ
الس َال ِّس ِّلَ 22وال ْغ َال ِّلَ ،23و ِّم َن
ال ْغ َوالَ 24و ْال ِّغ َيل ِّةَ 25وا ِّل ْغ ِّتي َــالَ ،26و ِّم ْن َشر ال ْر َذالَ 27وال ْن َذال 1ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّل
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
1ـ األشكال جمع شكل كفلس وضرس :الشبه والمثل ومن يوافقك ويساعدك ،فمن جالس أهل الخير فهو منهم ،ومن جالس أهل الشر فهو منهم ،وفي
الحديث" :إياك وقرين السوء فيه تعرف".
2ـ األوغاد جمع وغد كفلس :الدنيء األصل القبيح القول والفعل.
3ـ األرذال جمع رذل بذال معجمة كفلس :الرديء من كل شيء والسيء الخلق الخسيس الخبيث.
4ـ تسلك بفتح الفوقية وضم الالم من السلوك كتدخل ،من الدخول وزنا ومعنى.
5ـ ذات :أي ناحية وجهة ،قال تعالى( :وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود) إلخ.
6ـ ذات :أي جهة وناحية الشمال ،قال تعالى( :وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموع وحميم) إلخ.
7ـ تحفظنا بفتح الفوقية والفاء من حفظ كعلم.
8ـ غلبة بفتحات كقصبة :القهر والصولة.
9ـ الدين كفلس أي من قهر أربابه واستطالتهم ،وفي الحديث" :إياكم والدين فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار".
10ـ قهر كفلس :غلبة وصولة.
ًّ
ا
11ـ الرجال الذين ال يخافون هللا وال يرقبون في مؤمن إال وال ذمة.
12ـ تنجينا بضم الفوقية ،من أنجاه :أنقذه وخلصه.
13ـ البغي :الظلم واالستطالة على الناس ظلما وتعديا ،وفي الحديث" :احذروا البغي فإنه ليس من عقوبة هي أخصر من عقوبة البغي" :أي هي أسرع
وأعجل.
14ـ الغواية بفتح أوله ،كالضاللة وزنا ومعنى.
15ـ الضالل كسحاب :ضد الهداية والرشاد.
16ـ بوار كسحاب :كساد السوق.
17ـ األيِّم بفتح الهمزة وكسر الياء المشددة :من ال زوج لها ،ثيبا كانت أو بكرا ،وبوارها بقاؤها بال زواج.
18ـ فتنة كسدرة.
19ـ المحيا كمرمى :الحياة :أي ما يقع لإلنسان في حياته واالفتتان بالدنيا وشهواتها وبالنفس وهواها.
20ـ الممات كسحاب :ما يقع لإلنسان عند وفاته ،وهي أعظم وأفظع الفتن والباليا ( يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة).
21ـ الدجال ككذاب من دجل ككذب وزنا ومعنى ،وفتنته :إذالله وإغواؤه للعباد إال من عصمه هللا ورحمه.
22ـ السالسل جمع سلسلة :ما يوضع في العنق من الحديد.
23ـ األغالل جمع ُغ ٍّل بضم أوله :قيد يجعل في العنق واليدين.
24ـ األغوال جمع غول بضم أوله :الداهية والهلك وساحرة الجن والحية والشيطان.
25ـ الغيلة بكسر أوله :المكر والخديعة.
26ـ االغتيال مصدر اغتاله :خدعه وأهلكه من حيث ال يعلم.
27ـ األرذال جمع رذل كفلس كما مر.
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َ
َع َلى َسيِّـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر الح ِّق ِّبالح ِّق،
َواله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة
ْ
َ
َ
َ
ُت ِّتم 2ل َنا ِّب َها ال ْح َم َالَ ،3و ُت ْن ِّب ُت 4ل َنا ِّب َها َن َباتا َح َسنا الط َف َالَ ،5و ُت ْص ِّل ُح 6ل َنا ِّب َها
ْ
الر َج َالَ ،و ُت ْغ ِّن َينا 7ب َها َعن الس َؤال 8ب ِّل َسان ْال َحالَ 9و ْال َقال ،ب َم ْ
ض ال َف ْض ِّل
ح
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َوا ِّل ْف َضالَ ،وب َج ِّاه َخا ِّتم الن ُب َو ِّةَ 10وا ِّل ْر َسالَ ،11و َج ِّاه َخا ِّتم َم َرا ِّت ِّبْ 12الكـ َّـمـال 13ا ِّمينَ.
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َّالل ُه َم َص ِّل َع َلى َسي ِّـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق
ِّب ْال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـم،
ابَ 15ن ْش َر َّ
الش ْ
َص َال َة َت ْن ُش ُرِّ 14ب َها َه َذا ْال ِّكـ َت َ
س َع َلى َج ِّم ِّيع ال َف ِّاقَ 16وال ْج َي ِّال،17
م
ِّ
َو َت ْم ُال 18با ْس َراره َوا ْن َواره ُق ُ
وب ُكل َمن ْاش َت َغ َل ب ِّهِّ 19في ُالب َكـ ـ ــر 20وال َصال 21ا ِّم َ
َ
ين.
ل
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ

1ـ األنذال بذال معجمة جمع نذل كفلس :الخسيس الدنيء األصل واألفعال واألحوال.
2ـ تتم بضم الفوقية من أتمه بالهمزة :أكمله.
 3ـ األحمال جمع حمل كفلس :ما يكون في البطن من الولد.
فائدة :مما يحفظ المرأة من اإلسقاط أن تحمل عقربا ميتا في حزام أو غيره.
4ـ تنبت بضم الفوقية من أنبته بهمزة.
5ـ األطفال جمع طفل كضرس :الولد الصغير من كل شيء.
6ـ تصلح بضم الفوقية وكسر الالم من أصلحه :ضد أفسده.
7ـ تغنينا بضم الفوقية من أغناه :ضد أفقره وأحوجه.
8ـ عن السؤال :أي للناس والطمع فيما عندهم ،إذ من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح هللا عليه سبعين بابا من الفقر.
9ـ بلسان الحال ،فإنه أصدق من لسان المقال.
10ـ خاتم النبوة سيدنا وموالنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
11ـ اإلرسال بكسر الهمزة بمعنى الرسالة.
 12ـ خاتم مراتب إلخ ،هو سيدنا وموالنا أحمد بن محمد التجاني رضي هللا عنه وعنا به آمين.
13ـ الكمال بضم أوله وتشديد الميم كرمان جمع كامل :البالغ النهاية في الوالية.
14ـ تنشر بفتح الفوقية وضم الشين المعجمة من نشر الخبر كنصر :أفشاه وأذاعه.
15ـ هذا الكتاب الطيب الفائح :أي وغيره مما من هللا به علينا من التآليف بنية نفع المؤمنين والمؤمنات.
16ـ اآلفاق جمع أفق كقفل وعنق :األرجاء والنواحي.
17ـ األجيال جمع جيل بكسر الجيم كفيل :أصناف الناس.
18ـ تمأل بفتح الفوقية والالم من مأل اإلناء كمنع :غمره بالماء وغيره.
19ـ اشتغل به :أي بقراءته وتالوته.
20ـ البكر بضم أوله جمع بكرة كغرفة وغرف :أول النهار.
21ـ اآلصال جمع أصل كعنق جمع أصيل كرغيف فهو جمع الجمع :آخر النهار ،وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ،وهللا تعالى أعلم.

