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  :ىالَعت اُهللا همحر ماظالن الَقَ مثُ

  ـلٌـــــصْفَ
  

ضنم فَا الْذَهلَص مةًلََأَس تتلَّعبِ قما ترجلَ مه ماللَّ نمِازِوذَ، ولقَ كلُوه" :وترغَ كرِيه ماَأل نوراد، ـ و عدم 
الترالَقَإخل فَ" ك رحماُهللا ه تىالَع:  

  ومــن يكُــن لمــا ســواه طَرحــا     

  

  

  َألجــــلِ وِردنَــــا فَــــذَا قَــــد أَفْلَحــــا      

  

  

 انــــــي ضَــــــمخَــــــلَ فد زَهــــــا فَــــــوي  

  

  

  ىالعـــــدنَانِالـــــورى نَبِينَـــــا  خَيـــــرِ 

  دـــدجو تَـــاب إن كْـــسالعو  فَقَـــد  

  

  

    شَــدفَــازَ بِالرى ودالــر ــنــا منَج  

  

  

ــلْ   لَك ــا فَعــ ــم يتُــــب ممــ ــه إِن لَــ   نَّــ

  

  

ــلْ      ــه عمــــ ــيس ينْجِيــــ ــم لَــــ ــر ثُــــ   خَســــ

  

  

   ــه ــيخُه لَـــــــــ ــيس شَـــــــــ ــافعِولَـــــــــ    بِنَـــــــــ

  

  

ــي     ــه فــــــ ــه يتيــــــ ــعِلَكنَّــــــ    البالَقــــــ

  

  

ــبالَءِ  ــا اُهللا مـــــــــــــن الـــــــــــ   أَعاذَنَـــــــــــ

  
ــران والشَّـــــــقَاءِ    ــرِ والخُســـــ   والكُفْـــــ

  
  

"ام "قَ منوله "لما سواه "واقةٌع ى وِلَعركَّراً دنم .و"سواه "فَصتأَ: هي ومن كُين وِلرد من نعته ـ و فَصته 
سواهو ،الضمري ي ف"سووِللْ "اهرالْ دمترلَ مِجهو ،هوِ وردنرِا الشأَيف ،داما اُهللان لَعيه في عافية تامبِ ةـ م نه .
ـ غَ ذَخأَا وندروِ حرطَ نم هبِ ادرأَ" سكْعالْ"و: هلُوقَو. ارِمضاِإل لِّحي مف ارهظْإِ" اندروِ لِجَأل"ه لُوقَفَ يره .
الْومرقَبِ ادوله و"جدد "تجديد قَالتيالْبِ دعهد ذْاِإلون ممن عندنُذْاِإل ه ي ذَفلك .الْومربـ  اد"الشخِي "ي ف
 الَو :ماظالن يدرِي. ىالَعت اِهللابِ اذاًيا، عذَه ذَبا نم دعب هدروِ ذَخي أَالذ خيالش" عٍافنبِ هلَ هخيش سيلَو" هلوقَ
ـ قالْو هامهمي الْف" التيه"كَنى بـ " عِقالَبي الْف يهتي هنكلَ" الَقَ كلذَلو ،انَكَ اًيأَ خِيالش كلذَ ريغَ ـ  ارِفَ عن 
ـ ، ومِظَعاَأل ابِبالْ نِع ضرعأَ هنِوكَل ٍءيشبِ دحأَ هلََ ردقْي الَ، وهديبِ ذُخأْي نم دجِي الَ هنِوكَ هو ـ ب ابه y ،
حسبمقَا تدم بطُسيباًرِقَ ه.  

ولُقُي رحماُهللا ه تىالَع :ومانَكَ ن عندوِ هرد مأَ نوراد مفَيقِرِالطَّ خِايِش ،تكَرَأل هأَ لِجخوِ ذرـ د ـ ن ا ذَا ه
واالنخراط فلْي سك ا الْذَهحبِز وإِ، فَيقِرِفَا الْذَهنالَ ه خوف لَعيه مذَ نلك الشخِي ـ الذ ي تروِ كرده الَو 
الَمَألم ،نقَ هلَفْأَ دح فا فَيملَعه ودلَخ في ضمان خاَأل رِيامِنال ،نحياشلَإِ هـ ى ب ـ عاَأل هابِ ـ لَع مِظَ يـ  ه ةُالَالص 
والَالسم .  

وا بِذَهالَخف مأَ انَكَ نذَخ وِا الْذَهرد رِالشثُيف ،م علَد عنى غَلَإِ هرِيبِ هنبذإِ هياه إِوعراضه عـ  ن ا ذَه
ـ الْ اةي مهـو ى فدرت دقَ، فَهترثْع نم ضهني ملَ، وهتلَّز نم بتي ملَ نْا إِذَه، فَيفنِمالْ زعاَأل ابِنجالْ الَهك 
الْوخسرانلَ، ويس يفَنعه شيخه الذي انرِى طَلَإِ لَقَتيقه غَ الَويرأَ هانَكَ اًيو ،نبِ وذُعاِهللا لِالَج تى الْالَعـ م لك 

الديانم ،لِّكُ ن ما يوقع ي الْفالَهك ويجى أَلَإِ رسالْ ابِبخسران.  

وقَعد رحماُهللا ه تالَعى في هذاَأل هبيات مي ا ف]جوالْ رِاهميانِع[ ونصه" :ولَاعنَّأَ م وِا الْذَهرد رِالشيف 
ـ لَإِ ودعي الَ نْى أَلَع هنع خلَسانو هكَرا تذَإِ الَّإِ  خِايِشمالْ ادروأَ نم دروِ هلَ انَكَ نمل نقَّلَي الَ يـ أَ ه داًب ،
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وعاهاَهللا د ى ذَلَعلفَك ،عنذَ دلك قِّلَينه ملَ نالْ نُذْاِإل هخاص من الشيِخ  فَ. الَفَ الَّإِويتـ ر  نَّ، َألووِرده هكُ
 وه لْ، باِهللا اذَعما واش، حخِايِشمى الْلَا عنم راًبكَت سيا لَذَهو. اِهللا نم ةنيبو ى هدىلَا عهلَّكُ خِايِشمالْ ادروأَ

شطٌر يقَرِي طَفتغَ ا الَنيفَ. رمأَ نراد الدولَخ فالَا فَيهبلَ ده من ذَها الشرط .الَو خوف لَعيه من صبِاحه الَو 
مغَ نرِِيأَ هانَكَ اًي في الدنيا واآلخرةو ،هو آمن ملِّكُ ن ضرٍر لْيقُحه في الداربِنِي ،وعد صالَ قٍاد لْخلَ فه .
ومأَ نرالْ اداَءقَب ى وِلَعرده ي بِالذيدفَ هيثُكُم لَعيقَ، فَهلْقُ دأَ: انورالْ ادملُّكُ خِايِشهلَا عى هـ  دى ماِهللا ن "

  .ارٍصتاخ ضِعبا بِنه هنم ضرغاهـ الْ

قُولُو النمِاظ رحماُهللا ه تأَ": ىالَعاِهللابِ وذُع مالْ نِءالَب إخل لَ"...رِفْكُالْولَّعلَ همبِ حـ إِ رِفْكُالْ رِكْذ ـ لَ ا ى م
 الَ: "يـزِ رِبي اِإلف هنع اهكَا حيمف  اغِبالد يزِزِعالْ دبي عديس بِطْقُالْ لِوى قَلَع  خيا الشنديس هركَذَ
يالْ الُنعبد ماِهللا ةَفَرِع حتى يرِعف بِالني yالَ، و يرِعف بِالني y حتى يرِعف شيخهالَ، و ـ ي رِعـ  ف شيخه 

حتى يمال وتناس فرِظَي نفَ هيلِّصلَي عهِيم الْ ةَالَصجنازة ويزِنع مبِلْقَ نه التشولَإِ فهِيم "اهـ، ونـ  ص ا م
ـ ، ودارِوم، ووداًدح، ووطاًرش خٍيش لِّكُل نَّإِ: "بِطْقُا الْذَه مِالَى كَلَع ا نديس هركَذَ ـ  ضـاً يأَ هلَ  ثُالَثَ
دوائر :بعةٌيدرِقَ، وةٌيبو ،متوا أَذَإِ. ةٌطَسلَدالْ خرِمف يدي دائرترِقَالْ هيبة لَ ولُقُينْإِ: "ه فْالَخنِتـ ي ب عـ الْ د يمِو 
تمكَ وتراًاف ."  

ـ  اهج، بِةيفخالْ افطَلْاَألو رِتالس ةيدرأَب افحتلِْإلالْ، وةَيافعالْ كلُأَسا ننإِ مهاللَّ صفيالْ كمـ ح وبِب y 
ولَعى آله آمني.  

لَوا أَمنالَكَى الْهم ي لَفوِالْ مِازِورد انلَإِ لَقَتى بيان قْوتالَقَفَ ه .  

دقْتُ الوِرو  
  

ـ جرالت هذي هى فالَعت اُهللا همحر نمضو. دروِالْ تقْو ثُحبا مذَه يأَ مة ـ قْو تـ  ي ـ هارِتخم: دروِالْ ا م
وضورِرهِيما، وما يتلَّعذَبِ قلالَقَ، فَك:  

   مخْتَـــار وِرد الصُّـــبحِ جـــا مصَـــححا 
  

  

  مــن بعــد مــا صَــالَته إِلَــى الضُّــحى   

  

  

ــا الضَّــرورِي فَمــ  إلَــى أَم ذَاك ن  

  

  

ــغالَ   مغْرِبِ  ــد شُــــ ــو لمــــــن قَــــ ــا وهــــ   نَــــ

  

  

  مخْتَــــار وِرد العصْــــرِ بعــــد العصــــرِ

  
ــرِ     إِلَـــــــــى العشَـــــــــا وغَيـــــــــره للْفَجـــــــ

ـ  اُءدأَو. امهِائرو نم اُءضقَالْ، واٍءدأَ تقْا ومهالَك" يورِرالض"و" ارتخمالْ"   ـ  نِيدروِالْ ي فقْوـ هِت 1ام 
ـ يورِِرى الضلَإِ لُقتنيفَ تقْوالْ كلي ذَف لٌغش هلَ انَكَ نمل الَّإِ لُضفْأَى ولَوأَ ارِتخمالْ ـ  نْإِ، فَ ـ يهِف اتفَ ا م
ـ الْو. حِبللص ريمالض، وهتالَص دعب نم ادرمالْ، وةٌدائإخل ز" امدعب" نم هلوقَ نم" ام"و. اُءضقَالْفَ مربــ   اد
"الضىح :"الضى اَألحىلَع .اِإلوشاذَبِ" ةُار "مقَ نولأَ" هما الضورِرفَ يمذَ نلَإخل إِ" اكى الضى اَألحـ ع . ىلَ
الْ"ومرِغالْ" بعىولَاُأل اُءش .قَولُوه و"هو لمقَ ند شأَ" الَغشار فلَإِ يهـ ى ب يان مـ ع ـ ن ى الضورِري .وِ"ورد 

                                                           
 وقتيهما: ـ يف تصيح املعطي بن حممد 1
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 ةُيانِالثَّ، وتقْوا الْهبِ ادرأَ: ىولَاُأل رصعالْ، فَرِصعالْ ةالَص يأَ" رِصعالْ دعب" هلُوقَو. اِءسمالْ دروِ يأَ" رِصعالْ
. يورِرالض: ريغالْو. رِصعالْ دروِ ارِتخمل ريمالض": هريغَ"و. ةُريخاَأل اُءشعالْ: "اُءشعالْ"و. ةَالَا الصهبِ ادرأَ
قَولُوفَللْ" هأَ" رِجي فَالْ وعِلُطُلرِج.  

أَوشبِ ارذَها الذي ضمنه ذَهاَأل هبيلَإِ اتى مالْ[ي ا فجورِاه[ غَورِيه موِالْ نَّأَ نرد رِي طَفيقا وِنردوِ: انرد 
الصاحِبوِ، ورالْ دماِءس .ولِّكُل واحد موِالْ نردنِي قْوت مختارو ،قْوت ضورِري.  

ـ  ةالَص دعب ن، مرذْع الَو لٌغش هلَ نكُي ملَ نمل وهو ،حِبالص دروِل ارتخمالْفَ - الصـ إِ حِب ـ لَ ى الضى ح
ـ  وبِرى غُلَى إِلَعى اَألحالض ن، ماحِبالص دروِل ي، أَهلَ يورِرالض تقْوالْو. ىلَعاَأل الشسِم .ـ و هأَ وي 

الضورِري لملَ انَكَ نه شفَ. لٌغما بعد الَصة الصى الْلَإِ حِبغلُّكُ وبِرأَ هاٌءد وِلرد الصاحِبـ قَالْ، و ـ  اُءض من 
وذَ اِءرلك.  

- أَوما مختوِ اررالْ دمفَ: اِءسمن بعد الَصالْ ةعى الْلَإِ رِصعاَأل اِءشخرية .وهأَ وضاًي لملَ نلْ مغشي ـ ع نه .
والضورِرلَ يه مالْ نعأَاِءش ،ي من ميبِغ فَالْ وعِلُى طُلَ، إِقِفَالشفَ. رِجما بعد الَصالْ ةعـ إِ رِص ـ ى انلَ اقِقَش 
  .كلذَ اِءرو نم اُءضقَالْ، واِءسمالْ دروِل اٌءدأَ هلُّكُ رِجفَالْ

ذَهلَا مخص ا أَمشلَإِ اريه الناظم رحماُهللا هو ،هالْ ومولُقُن نِِع الشخِي و ،لَعيه علُم جـ أَِ يعِم صابِحه 
  . داًاحو الًوقَ

ومقَا وع لصالْ[ بِاحجريِبِكَالْ شِي[ من عمِد قْالتيبِ يدالَالصة ي الْفقْوتفَ نِيو ذُهولٌه منه رحماُهللا ه تى الَع
اَأل نِعالْ رِمخيقَرِطَبِ اصتا الْنخاصالَ، فَة لْيفَتلَإِ تيهانَكَ نْإِ، و لَعيأَ هطُ لُهأُ قٍرخرى العتارِبهم ـ ي ذَف لك 
ـ أَا ى ملَي عارِجالْ هنَأل الُمكَالْ هنأَ ملع ا نخيش يقرِطَِ هيلَا عم لَمأَت نمو. داًرجم تقْوالْ شارـ لَإِ ت يه 

  .اٍءزج ريا خنع يهازِجي اُهللاو. نِيتقْوي الْف رِكْي الذِّف يبِغرالتبِ ةُدارِوالْ اربخاَأل

ـ ذ ميِدقْت نم وزجي ام رِكْذبِ هبقَّع يهورِرضو ارهتخم دروِالْ تقْى والَعت اُهللا همحر ماظالن نيا بملَ مثُ  هرِكْ
ى الْلَعقْوت وا الَم يجالَقَفَ، وز:  

 نمالَ تُقَـــــــــدـــــــــيوـــــــــارِ  ف1النَّه  

  

  

ــوِرد للْعــذْرِ علَــى المخْتَــارِ        ذَا ال

  

  

ــذْرِ    ــه للْعــــــــــــ ــائزٌ تَقْديمــــــــــــ   وجــــــــــــ

  

  

  مـــن بعـــد مـــا تَقْـــرأُ وِرد الفَجــــرِ      

  

  

  ، ثُـم لَـيس مـن إِشْـكَالِ     في اللَّيـلِ 

  

  

ــالي     ــي اللَّيـ ــرِ اِهللا فـ ــلِ ذكْـ   لفَضْـ

  

  

ــه علَــــــى   ــبحٍ إِن تُقَدمــــ   وورد صُــــ

  

  

 الع ــــــــدعب خْتَــــــــارِهــــــــالَ مشَــــــــاِء نُق  

  

  

    آنالقُـــــر ـــــنتْلَـــــى مـــــا يرِ مبِقَـــــد  

  
   انــو ــالَ تَــــــ ــزَابٍ بِــــــ ــةُ أَحــــــ   خَمســــــ

  

                                                           
  .ـ رسالة خبط الشيخ التجاين إىل سيدي عمر حفيد سيدي عبد العزيز الدباغ بشري فيها إىل أن الوجوب بعد صالة املغرب وقبلها وقت تقدمي 1
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"النهالْ": ارمربِ اده هنا ما بعد وِ رِكْذرد الصنْى أَلَإِ احِب تلِّصالْ يعصر .اِإلوشاذَبِ" ةُار "مقَ نـ و لا ذَ: "ه
 رِيغل ارِهي النف اِءسمالْ دروِ يأَ: دروِالْ ميدقْت نَّأَ ةادفَِإل هى بِتأَ" رِذْعللْ" :هلُوقَو. اِءسمالْ دروِل ةٌعاجِ، ر"دروِالْ
رٍذْع رأَحالْبِ ويمعِن.  

قَولُوه "ى الْلَعمخارِت" يعظَي بِطرِاهنَّأَ ه هنالقَ كالًو آخر موِراًي نِع الشخِي  الًابِقَم ـ ل ذَهـ ا، و  سيلَ
 قِرِطُ نِيب نم هيقرِي طَف  خيالش هارتا اخم ادرأَ هنأَ راهالظَّفَ. كلذَ نم ٌءيش  هنا عنغلُبي ملَفَ. كلذَكَ
  . ملَعأَ اُهللا، وذَه دعب نِيتيبي الْف هركُذْيا سم وه هلَ هارِيتاخ هجوو. نيعمجأَ  خِايِشمالْ

وظُانر مقَا وع في الراحِم هثَ نْإِا، فَنبلَ تأَ هفَ لٌصهقَ ولٌو قَللْ لٌابِقَمالْ لِومخارِتلَ، ولَّع الناظم رحماُهللا ه 
تلَى اطَّالَعع لَعى شٍءي ففَ يهذَللالَقَ ك" :ى الْلَعمخارِت ."والذي نظُفَحهو ،هالْ ومتواتر بيأَ نصابِح الشخِي 
ه ،و ا اقْمتصرنلَا عيهو ،وجهه بيناُهللا، و تى أَالَعلَعم.  

قَولُوه :و"جائأَ" زي وصحيح .والضميي ر ف"قْتدميه "وِلرالْ دماِءس .قَوـ و ـ للْ: "هلُ أَ" رِذْعالْ يمتـ و  عِقَّ
حولُصه فقْي وتالْ همخنْأَ، بِارِت يغلب ى الظَّلَعأَ ننه ونُكُي في مالْ اِءسيمِو الذي بعالْ ديمِو ـ الذ ي هو ف يـه 
مشوالًغ .قَولُووِ: "هرفَالْ دأَ"رِج ،وِ يرد الصاحِبرِ، يوِ يدرد صالْ احِبيمِو الذي هو فأَ يهفَ يقَيدمهمعـاً ا م 
لَعى التريبِت .قَولُوه" :ي اللَّفأَ"لِي ،ي قْالتدالْ ميكُذْمور ونُكُي ي اللَّفالَ لِي فـ ي الن ـ ، لَارِه كـ  ن ي وِفرد 

الصاحِب لَوالَبِ و رٍذْعو ،ي وِفرالْ دمللْ اِءسالْ رِذْعمتقَّعِو فقْي وتالْ همخارِت .قَولُوثُ: "هلَ ميس مـ إِ ن الٍكَش :"
ـ مل لِيي اللَّف هميدقْت ازِوج عم ارِهي النف اِءسمالْ دروِ ميِدقْع تنم ذئينيشكلُ ح الَ هناد أَرأَ ـ فَالْ انكَ أَ لِضي 
تضعاَأل يفعالِم ي اللَّفلِي لَعى النكَ ارِهما هو ملُعوم .قَولُووِ: "هرد صأَ" حٍبوِ يرـ  د الصاحِب .قَوـ و : هلُ
"لَعى مخارِتأَ" هي لَعقْى وتالْ همخارِت .قَولُوالَ: "هقن "منِبللْ يمفولِع والنائب فَالْ نِعلِاع مذُحللْ وفـ ع  مِلْ
ـ م: آنرقُالْ نم" بزحالْ"و. طرالش ابوج وه لَقن، فَ خِيالش نِع تهحصو ازهونقلَ ج يأَ: هبِ عروف .
قَولُوالَبِ: "ه توأَ" اني مغَ نرِي أْتريٍخ زائد لَعا ذُى مككَ را قَمد يتوهم.  

ولَمخص ا أَمشلَإِ اريه في هذاَأل هبيات ا ثَمبت متوراًات نِع الشخِي  موِ نَّأَ نرالْ دـ م الَ اِءس ـ ي  مدقَ
ناراًهي ،نِعي لمأَ نرنْأَ اد قَيدمه لَعقْى وتالْ همخارِتب ،عوِ درد الصاحِب، وسقَ اٌءولَب دولِخ قْوالْ تعأَرِص ،و 
بعد دخوله قَولَب الَصالْ ةعكَرِص ،مقَا تدم .ولَ انَا كَذَا إِذَهه ذْعر يتقَّوع حولَصه أَوحا لَذَى إِرم ـ ي ـ  نكُ  هلَ
ذْعر .  

نعم مأَ نرنْأَ اد قَيدملَ هلَفَ الًيذَ هللَ ككقَبِ نيقُّعِ دوالْ ترِذْع فقْي وتالْ همخارِتذَ، ولك بعنْأَ د ـ ي  دروِ مدقَ
الصاحِب لكَمان التريبِت.  

إِونما رخص الشيخ  فقْي التميِد ي اللَّفلِي ونَد النارِه لما اختبِ صاللَّ هلُي من تضعاَأل يفعالِم ف يـه 
أَبضعكَ افثرية .قَوذُ دكر الْ[ي فجورِاه[ عن سيدنا الشخِي  الَي كَفمه ى فَلَعلِض الَصـ الْ ة ـ ل حِاتفَ ا م
 يصِصخي تف الَكَشإِ الَا فَذَى هلَعو. فعض ةائَمِسمخبِ ارِهالن لِامعى أَلَع فاعضت لِياللَّ الَمعأَ نَّأَ: قلغْأَ

قْالتالْ ميِداللَّبِ ورِكُذْملِي ونَد النارِه.  
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أَوا وِمرد الصفَ احِبيصح قْتدميه لمأَ نراده لَوالَبِ و لَرٍذْع ،الًي .الْومراللَّبِ ادلِي هنا ما بعد الَصالْ ةـ ع اِءش 
ـ ذَهبِ. اسالن امنيو آنرقُالْ نم ابٍزحأَ ةَسمخ ئارِقَالْ أُرقْا يم رِدقَبِ ـ  ردا قَ سيدا ن ـ و ـ الت تقْ ضعيف 
  .رادبتي دا قَم، كَريِخاَأل لِياللَّ ثُلُثُ ي، أَرحالس الَو لِيف اللَّوج ادرمالْ سيلَ، فَورِكُذْمالْ

*تبِنيه: كَا ذَمره اجلَ[ي فورٍاه[ نِع الشخِي  من التضعيف يشهلَ ده ي اجلُفلَمة ما فـ ي الر ـ  اقِِقَ من 
]صاِإل يحِحامِم البيارِخ[ من حديث نِاب عباس رضاُهللا ي عنهإِلَـى   « :ام اتـنسح رشع اُهللا لَه بكَت

بسافعإِلَى أَض فعض ائَةمع ةريكَث« .وهو يرد لَعى مأَ نظَبِ ذَخاحلَ رِاهديث ةُ «: رِاآلخـنـرِ   احلَسشبِع
فعض ائَةمعبا إِلَى سهثَالأَم«ح ،ثُي زعنَّأَ م التضعالَ يف يتجاوز هذه الغةَاي .واِإل[ رِظُانراشد[ غَويره من 

الشوحِر يف" :ابِب حإِ نِسالْ مِالَسمِءر"مِالَي الكَ، ف لَعى حدبِأَ يثي سعاخلُ يدي رِد.  

  :ىالَعت اُهللا همحر ماظالن الَقَ مثُ

  ـلٌـصْفـــَ
  

وجكَ هون ا الفَذَهلِص من الترجمظَ ةاهالَ ر يحتلَإِ اجى بيالَقَ. ان رحماُهللا ه:  

  والمـــرِيضِ قَـــد  يـــر ذَات الحـــيضِتَخْيِ

  

  

ــيس ينْتَقَـــ     ــذِّكْرِ فَلَـ ــي الـ   د ثَبـــتَ فـ

  

  

  وقصَّةُ الـديك علَـى النَّـدبِ دليـلْ    

  
 و ــذ ــةٌ ل جــلْ  ح ــان علي   كْرِ مــن كَ

 دمتعمى الْلَع آنرالقُ ةاَءرق مِكْي حف يهِا كَهنَأل ضاًيأَ اسِفَالن اتذَ معا يم": ضِيحالْ اتذَ"ـ بِ ادرمالْ  
فذْي مبِهان .الْ"ورِمالْ": يضمربِ اده من ضفَعقُ تواه وقَوع انحراف ما في ماجِزو الْذُ الَ هماخلَ ضِرف يـف .
قَولُوثَ: "هبت :"ينِعنِي ع الشخِي  .قَولُوه" :رِكْالذِّي ف :"يتلَّعبِ قتريِيِخالْ، ومراد ي أَفالوِ اِءدرد وتركالَ ه 
ي القَفاِءض نْإِو ملَح لَعيه عند باَأل ضِعصابِح .و"قَدتنكَ": ينير .و"الدكَذَ": يكر  الـداجِجو ،ـ ق صته 
معةٌوفَرو ،سكُذْنرها هنْإِا ن اُهللا اَءش تىالَع.  

ولَمخص ا أَمشلَإِ اريه رحماُهللا ه تالَعا ثَى مبت عن سيدا ن مالْ نَّأَ نرِميض احلَوائض مـ خ يرـ  ان ي ف
الوِ رِكِْذرأَد ،أَ يدائأَ نْإِفَ. هتا بِيه فالْ الِي حمضِر والْ الِححذَفَ ضِياكـ  الَّإِ، و ـ  الَفَ شَءي لَعـ هِي مالَا، و 
قْيضانِيه بعد .ذَها هابِالثَّ وت عنه .  

ووجهأَه ،ي وجه تركه في حالْ قاَهللا نَّأَ: يضِرِم تفَى بِالَعضله يقيم من ينوب عنه فلَيه بكْتفَي ،ه علُمه 
  .ربخالْ كلذَبِ درو امكَ

أَومي الْا فحضِائ :ما هو ملُعوم مإِ نقَساط كْالتليف عنها فالَي الصة مـ الْ ةَد حضِي ـ و عمِد الَطَمبـ ت ا ه
  .ايهف اِءضقَالْبِ

ووجاِإل هتيبِ انه في حالْ قنَّأَ: يضِرِم كْذاِهللا ر مغَّرب فيه اَأل لِّى كُلَعحيانم ،ا داِإل امنانُس مناًكَّم من 
  .مهافْفَ. آنرالقُ ةاَءرى قلَع اسِيقالْبِفَ ضِائحي الْا فمأَو. انكَماِإل ةحسفُ
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قَود علأَم ابِالثَّ نَّتت نِِع الشخِي  ِإنما هو التيِخطُقَفَ ري .لَويس فيه ما يشى أَلَإِ ريرجحية ي الْففلِع 
الَو في الترك في حالْ قيضِرِم الَو في حالْ قحلَضِائ ،كن الناظم رحماُهللا ه تى أَالَعأَ ذَخرجحالْ ةَيفـ  لِع ي ف
حالْ قيضِرِم من قصة الديك .لظَّاواهذَ نَّأَ رلالَ ك يتلَ مهأَ اُهللا، ولَعم.  

ـ اِإل عم ةيفَظوالْ ورِضح نع فلَّخت الًجر نَّأَ: يا ههيلَإِ ارشي أَالت يكالد ةَصق نََّأل خوان ـ ع ـ ى علَ هد 
الشخِي  َلةًلَي ماللَّ نيلَي، فَالما حضر مالْ نغلَ الَقَ ده الشيخ " :مـ ا ب ـ لَّخت كالُ ـ ارِبالْ تفْ ـ  ةَح نِع 

ـ  نْأَ  خِيالش ةادع نم انَكَو". عجي وسأْربِ انََي كَديا سي: "الَقَفَ" ةيفَظوالْ يؤدـ أَ ب صحابـ  ه  رِكْذبِ
ـ فَ. نيِاللِّو ةاسيالس يقِرِى طَلَع ادشري اِإلف  هنم ةًغالَب، ممهِالوحَأل ةباسنمالْ اتايكَحالْ ـ   الَقَ حني 
اعذَتر الربِ لُجما اعذَتبِ رانَكَ: "ه لبعهِضم ديك يظُوقه صراخاللَّبِ هكَ، فَلِيفَتذَ هلَ اتلَيلَ، فَةم يصرلَفَ. خا م
 يهو. اهـ" كبر ركُذْت ملَفَ ةًلَيلَ اكنفْت، كَتنأَ يكالد سئْبِ: هلَ الَقَ، وههِجي وف قصبو يكالدا بِعد حبصأَ
  . نٍيع ةُيضقَ

وى أَلَعنها عفَ ةٌامالتيِخإِ رينما هو في حالْ قالَّ يضِرِمذي حلَ لَصالْ هعجز لضعفه نِع اسـ  اِءيفَت  الَّإِ دروِالْ
ـ ي بِف ركَذْا يمم ةَوركُذْمالْ ةَايكَحالْ هلجأَ نم  خيى الشكَي حذالَّ لِجالر ةُيضقَ تسيلَو. ةقَّشمالْبِ ساط 
ـ  ى الَالَعت اُهللا همحر ماظالن هركَا ذَم نَّأَ فاًا آنِنرهظْتاس كلذَلفَ. هفُصا وذَي هذالَّ يضِرِمى الْلَع مِالَكَالْ يتم 
  :هلَ

  .هتفَرا عمبسح رِيخمالْ يضِرِمالْ الِحل ةُايكَحالْ هلجأَ ني حكيت مذالَّ لِجالر الِح ةنايبمل، فَالًوا أَمأَ -

- أَوكْالذِّ نََّألفَ ياًانِا ثَمرأَ انَكَ نَإِ، ولَوي اَألى فحلِّكُ الِوها، وى اَأللَعحيان جميعقَا، فَهد ونُكُي اساُءيفَت 
ـ وأَ هقِّي حف ركْالذِّ ونُكُي الَ، فَيضِرِمالْر بِا يضمم هرِيغَو هددع طبض نمهِ وطرشبِ دروِالْ ـ حبِ الَّى إِلَ بِس 
  .مهافْفَ. هقِّي حف دروِلْل رِكْالذِّ ةُيحجرأَ رهظْت الَ، فَهتاقَطَ

ويبيلَ نك ا الْذَهوجأَ هنهكَ ما أَذَوا إِانركْوا الذِّادر فالْ الِي حملُ ضِردبونَي من الَصفَالْ ةا حِاتمـ غْأُ ل لق 
 مهريغَ ونَرمأْوا يانكَ هبِ، وملِّسو هآلو دمحا منديى سلَع لِّص مهاللَّ: وحن ةرصتخمالْ اتولَالص نم اهريغَ
ممأَ نركْالذِّ ادر ى الْلَعالَحالْ ةموفَوصة مالْ نمضِر .الْ اُهللاومستانُع.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  ـلٌـصْفـــَ
  

وجإِ هدالِخ ذَها في الترجمأَ ةضاًي بين:  

 ـــننِ ميدلْـــوِرالقَضَـــاُء ل لْــزَميو  
  

   ــزَّمن ــر الـــــ ــا مـــــ ــه وقْتُهمـــــ   يفُوتُـــــ

ـ  دروِ": نِيدروِلْل: "هلُوقَو. ضِائحالْو يضِرِمالْ نم ريخ نم رِيي غَف داًبي أَنِعي": اُءضقَالْ: "هلُوقَ   الصاحِب 
وِورالْ دماِءس .قَولُووقْ: "ههتي الْأَ": اممختار والضورِرإِ يقَالْ ذاُءض من ورهِائام.  
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أَوشبِ ارا الْذَهبيلَإِ تا ثَى مبت نِع الشخِي و ،هو ي ف]جوالْ رِاهميانِع[ غَورِيهم ،نَّأَ ن مفَ ناتوِ هرده 
لْيزمقَ هضاؤه لَعى ممر الدرِه.  

ووجهوِالْ نَّأَ هرد صار االلْبِ باًاجِوتكَ امِزرِذْالنو ،لَعيقَالْفَ هاُءض لَعابِى به .لَويالْ سمراد منه التدارك لا م
 دروِى الْلَع ةدائالز داروي اَألا فندني عرِجا يمنا إِذَها، وهيلَع ةَمزالَمالْ ادتعيا لهوعٍ بِاملُتطَ ةادبعالْ نم اتفَ

  . ملَعى أَالَعت اُهللا، ومهافْ، فَيقِرِي الطَّف ولِخللد مٍزِالَبِ سيا لَمم يلصاَأل

وفي خرِب مالَوتنا عائةَش رضاُهللا ي عنها تشدالْ يدوعيد في حق من ترك عبِهللا ةًاد ـ الَم ـ ، ذَةًلَ ـ  هركَ ي ف
  .تئْش نْإِ هعاجِرفَ ]اِءيحاِإل[

  .ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

قلْحا يمو وطُها شُربِه  
 

ـ  كلْي سف مِظتنمالْ يدمحمالْ دروِا الْذَهبِ قِلِّعتم، الْيقِرِي الطَّف لِاخالد مازِولَ ركَا ذَملَ يـقِ رِفَا الْذَه ،
أَوتبعبِ هذرِك قْووِالْ ترد وما يتلَّعبِ قأَه ،تبعبِ هرِكْذ شروط الصحوِللْ ةرد وبِ ام قلْحيالَقَا، فَه:  

   شُــروطُ ذَا الــوِرد طَهــارةُ الحــدثْ 
  

  

  مــي ــاٍء أَو تَــــــ ــع الخَبــــــــثْ  بِمــــــ   مٍ مــــــ

  

  

   ــان ــوبٍ أَو مكَـــ ــد أَو ثَـــ   مـــــن جســـ

  

  

  ــــــوع ــــــتْرســــــنِ وع ةر   ــــــانياَألع  

  

  

  وعــــــــــدم النُّطْــــــــــقِ لغَيــــــــــرِ عــــــــــذْرٍ  

  

  

ــالنَّزْرِ  ولْـــــــيكُنِ النُّ    طْـــــــق لَـــــــه بِـــــ

  

  

  ونيــــــــةٌ لَــــــــدى شُــــــــروعك وتــــــــي 

  
ــحة هــي ال    تــي تُــدعى شُــروطَ الصِّ

  .اهضعب ريِسفْت مدقَت، وةٌراها ظَهلُّكُ اتيباَأل اظُفَلْأَ  

أَوشبِ ارنَّى أَلَإِ ه شوطَر الصحوِللْ ةرد خمةٌس الن هدبِعيةَ شطاًر:  

  .كلي ذَف يعرالش دحى الْلَع هبِوجِمبِ مِميالتبِ و، أَاِءمالْا بِم، إِثدحالْ ةُارهطَ: لُواَأل •

• طَ: يانِالثَّوهالْ ةُارخبث مالْ نجسد الثَّوبِو الْوكَمان الْ ىلَعحالْ دمشوعِر ي ذَفلك الَللصة.  

• الثَّوثُال: ستالْ رعورة ى الْلَعحالْ دمحدود فيه فالَي الصة شأَ عاًرضاًي في حق الرلِج الْومأَرة.  

• وابِالرع :ترمِِالَكَالْ ك نِم ابتاِءد وِالْ رِكْذرلَإِ دى انتهائالَّإِ ه لالَ، فَرٍذْع يضرالَكَالْ هقَالْ مكَالْكَ يلُلـ ل مة 
كَالْولمتين.  

كَا ذَذَكَهر الناظم رحماُهللا ه تى، الَعوهو الذي عند صالْ بِاحجريِبِكَالْ شِي .وانَي كَالذ لَعيةُافَّكَ ه من 
ـ ذَ وِحن وأَ هدي وأَ هسأْربِ ريشي، فَرٍذٍْعل الَّإِ مِالَكَالْ كرت  خِيا الشنديس ابِحصأَ نم اهنكْردأَ لـ فَ ك . طْقَ
وينبنْي أَغ الْ ونَكُيعلُم لَعيالَّإِ ه حلَ ثُيم تفاِإل دشفَ ةُاريعلُم ـ لَع ـ ، فَرِى اآلخ أْيقَالْي بِتكَالْكَ يـلِ لـ ل مة 
كَالْولمتنِي.  
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ويسثْتىن من ذَهذَا إِا ماطَا خبه والهأَ دو والدهإِ، فَتنه جِييبهام مغَ نرِي تقُّوفل ،ما فكُي السوت عنـ ه ا م
مالْ نوقِقُع .قَود لعم ما فيه .الْوبرور ملَ نيقِرِالطَّ مِازِو .قَوانَكَ د سيدا ن ولُقُي" :ملَ نم رببِ يوالديالَ ه 
يتيسلَ ره لُسوك هذيقِرِالطَّ ه ."  

قَود أَريالْ تمعترِبين مالْ نقَمدما أَذَإِ نيتاهأَ محد لُطْيب منهم لْتقوِالْ نيرد يلُأَسونه" :ـ  لْه ـ و كلَ الد 
ووالفَ" ةٌديشونَطُرِت لَعيالْ هبرهِبِ وركَ نْا إِما أَانأَ وحدهام .كَوذَوا إِانا اشتطُروا ترمِالَكَالْ ك فوِالْ رِكْي ذرد 
يسثْتونَن منالْ هوالدنِي.  

ذَكَوا الزوذَإِ ةُجاطَا خبها زوجا أَهو نادقَا، فَاهكَ دانوا يسثْتنونه من ذَها الشرأَ طضـاً يالَ، و يبـ ط  ونَلُ
  .جِوا الزذَكَ، ونِيدالوالْ ةابجإِبِ دروِالْ

• الْوخامس :من شروط صحوِالْ ةرد :النةُيو ،قَي الْهصلَإِ درِكْى ذ ا الْمتزمه موِالْ نرفَد ،قْيصوِ درد 
الصأَ احِبوِ ورالْ دماِءسالَ، و كْيفقَالْ يهصلَإِ درِكْالذِّ قِلَطْى م .الَوبد مقَ عصدوِللْ هرد مقَ نصده مالْ عـ ف لِع 

ـ الع، وبِلْقَالْ ةُيودبع ةُيالن: "يلَق دقَو. بِلْقَالْ ةُيودبع لُصحت هبِو هانحبس بللر وباًلُطْم هنوكَ لُم عبـ ود ةُي 
  ". حِارِوجالْ

قَود علكَم ،ماِإل[ي ا فرشاد[ غَورِين الطَّ، أَهاعات ي أَفلِص صحتها وتضاعفها مربِ ةٌطَبِتالنياتـ بِ، و ا ه
ـ النو: "الَ، قَ"ةيالنبِ ةًادبع لُعفالْ ريصا يمنإِو: "]هاتقَبطَ[ي ي فكبالس الَقَ .اتيرِبالْ قِالى خلَترفَع إِ ةُي ـ ف ا يه

ا ذَه، ودصقَالْ نِع ئٌاشن كلذَ، والِثَتماال هجى ولَع عاًاقو لِعفالْ نُوي كَانِالثَّو.ياوِالن دصا قَمهدحأَ: انرمأَ
النئُاش كْرالَبِ ن شكو ،هو مالْ عفكَ لِعوحِالر مالْ عبداهـ الْ" نمراد منه.  

  : نِيرمأَ ةيي النف نَّأَ لَصحتفَ
  . ياوِالن اتذَبِ مائقَ وهو، لِعفى الْلَإِ دصقَالْ: امهدحأَ -
- هِِيانِِثَوأَ- ا ماَأل يمركَ: - نِيالْ نُوفلِع عاًقَاو لَعى وجه االمالِثَت .وانِا الثّذَهـ ي ن ـ  ئٌاش ماَأل نلِو ،

الَوبد منه اقاًفَات .الْوالَخف في جلِع ِالنية شطاًر أو فَ .1ناًكْرنِم اعتباَأل رماَأل رالَقَ لَو :هي شطٌرـ ، و نِم 
اعتبالَي قَانِالثَّ ر :هي كْرافْ، فَنهماُهللا، و تى أَالَعلَعم.  

ـ  مِاسا بِهصخو مِازِواللَّ نِا عهدرفْأَ هلجأَ ني مالذ هجوالْ ني، بةحالص وطَرش ركَا ذَملَ مثَ الشرـ بِ ط ا م
يترتب لَعيالَقَا، فَه رحماُهللا ه تىالَع:  

  وتــارِك لــبعضِ ذَا الَّــذي مضَــى 
  

  علَيه فـي الوقْـت وبعـده القَضَـا     

ـ دقَتمالْ ةسمخالْ ةحالص وطَري شنِع، يوطرالش نم مدقَا تم ضعب كرت نم نَّى أَالَعت اُهللا همحر ادرأَ   مة ،
  .اهلَّا كُهكَرا تذَى إِرحأَ، وداًبأَ اُءضقَالْ هيلَعفَ

إِونا لَمم اَأل سِقَتوراد لَعالَى الصة هنا لمِظَع رِطَخ الَالصنَّإِ، فَة ةَالَالص لأْتكأَ يدـ رِم ها وتحـ ت مـ  ه ي ف
الشكَ عِرانت تؤدي الْى فقْوبِ تا أَمكَمن لَوو مالْ ععزِج عن بضِع شروطبِ. اهالَخوِالْ فرـ إِفَ د نه ـ ل سعة 

                                                           

  ]...فمن اعترب". مبين عليهما" شرطا أو ركنا: [بن حممد زيادة املصحح املعطي -  1



  ستفيد املبغية 
 مشيخة الطريقة التجانيةنسخة 

9 

 

 هلَ مميتي هنإِ، فَمميالت هضرفَ انَكَ نم قي حف الَّ، إِوطرالش اِءيفَتى اسلَر عا قََدى متم هى بِوتي انَكَ يهف رِماَأل
وفْيلُعه الَو يؤخره عن قْوتافْفَ. ههم.  

ويحتنْأَ لُم أَ ونَكُيرالْبِ ادبياِإل تشلَإِ ةُارى مفْا يلُعه من ترك الشلَّكُ وطَرا أَهو بعضها عفَداًم ،ونُكُي من 
تتممِالَكَالْ ة ي الْفبيقَ تلَبأَ: هنِعي قَي فوله "ويت" :هي التي تدعى شوطَر الصحة وذَها االحتـ أَ الُم جود ،
واالحتالُم ابِالسفْأَ قيداُهللا، و تى أَالَعلَعم.  

  :الِمكَالْ وطرى شلَإِ رياًشى مالَعت اُهللا همحر الَقَ مثَ

  ومــن شُــروطه علَــى مــن قَــدرا  

  

  

 ا  عــر ــواه أَن يستَحضــــ ــه الَ ســــ   لَيــــ

  

  

  صُــــورةَ شَــــيخه وينْــــوِي المــــددا 

  
  وأَنَّـــــــــه بـــــــــين يديـــــــــه قَاعـــــــــدا  

  .يانِعمالْ ةُحاضو نِيتيبالْ اظُفَلْأَ  

أَوشهِبِ ارلَا إِمى مالْ[ي ا فجورِاه[ منَّأَ ن "من شروِالْ وطردل ،مقَ ندر لَعيهاس ،تحضار صورـ الْ ة ، ةودقُ
ينِعي سيدنا الشيخ أَ، ونه جالس بين يديه يستمد مناهـ " ه  

الْولُطْمنْأَ وب ذَ ونَكُيلك داماًو نِم ابتاِءد وِالْ رِكْذرلَإِ دى انتهائلَ نْإِفَ. هم قْيدلْفَ ركُين في ابتدائه عند 
  . هفعضو هاددعتاس ةوقُ بِسحبِ ةًرم ةًرم كلذَ ظُحالَي م، ثُوعِرالش ةادرإِ

واالستحضالْ اركُذْمور ونُكُي لصورذَ ةات الشخِي َأ ،نِعالظَّي ل هلْقَتخاهرة انَي كَالت لَعيانَكَ نْا، إِه 
ممن يفُرِعهلَا وبِ ولِقْالنفَ الَّإِ، ويستحضر صكَ ةًورمالةًي كْمسالْبِ ةًوهيبة الْوارِقَوو ،يستعلُم عنذَ دلك ا قَمدر 
لَعيه ماَأل نبِد اِإلولِالَج كْاِإلوارِباِهللابِ، و التوفيق.  

لَوا كَمانت رتةُب صبِاح ذَها االستحقَ ارِضاصبِ ةًرالنسبة لمن تقَّرى عنلَا إِهى استحـ  ارِض صورـ  ة سيد 
  :الَقَفَ كلى ذَلَإِ ارش، أyَ ودجوالْ

    تُ أَنْفَـعي ذَكَـرالَّـذ ـنم نلَك  

  

  

  ه أَرفَــــــــــع ومنْــــــــــه أَكْمــــــــــلُ ومنْــــــــــ  

  

  

ظَــــمأَعو:  النَّبِــــي ةصُــــور ضَــــارحتاس  

  

  

  ســــــــــاِء العــــــــــربِ أَفْضَــــــــــلِ أَبنَــــــــــاِء نِ 

  

  

ــوارا    ــه اَألنْـــــــــــــــ ــاً اقْتباســـــــــــــــ   نَاوِيـــــــــــــــ

  

  

  وأَنَّــــــــــــه بــــــــــــين يديــــــــــــه صَــــــــــــارا   

  

  

ــارِ   ــة والوقَـــــــــــــ   علَيـــــــــــــــك بِالهيبـــــــــــــ

  
  إِذْ ذَاك والتَّعظــــــيمِ واِإلكْبــــــارِ 

 ةاضفَتساالو هيلَإِ هجوالتى بِلَاعت اُهللا همركْأَ نملy  وه ذْ، إِاددمتسي االف ةًعفَنم مظَعأَ ي، أَ"عفَنأَ: "هلُوقَ  
من حيقَقتهم ،اِإل ةُادمداد الذي يستمد منلُّكُالْ هلَإِ، ويه يجِرلُّكُالْ ع ،y   

قَولُوكْأَ: "هلُم "ومفطا ع لَعيه رِينَّأَ يد درةَج صبِاح ذَها االستحكْأَ ارِضلُم أَوـ ر ـ عأَو عفَ ـ  مظَ من 
صبِاح االستحارِض قِابِالس .قَولُوه في وصفه y" :َفْأأَ لُضبنِ اِءنالْ اِءسعبِر :"ينِعغَي ورِيهن مـ  ن ابِب 
ي آدم، واختـار  إِنَّ اَهللا خلَق اخلَلْق فَاختار منهم بنِ« :يثدي حا فمكَ مي آدنِب لُضفْأَ برعالْ نَّى، َأللَوأَ

 ننِيمب برالع مالْ »آدحيثُد .وبفَلَي أْاقاَأل اظبيات وتريبِاكا ظَهاهةٌر.  
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أَوشبِ ارما تضمنتاَأل هبيلَإِ اتى مالْ[ي ا فجورِاه[ مفْاَأل نَّأَ نلَض كْاَألوـ  لَم ـ ف ي حـ ذَ ق ـ  رِاك  دروِالْ
استحضار صورة بِالني yأَ، ونه بين يديه يستمد مأَ نسارِرهو ،قْيبِتس مأَ ننارِوه .ويستعلُم ي ذَفلـ  ك ا م
قْيدر لَعيه من التعيمِظ التامو ،ما ينبغي من أْالتبِد ي الظَّفرِاه الْوبنِاط بين يدي سياَأل دامِن y .ومن ا ذَه

الشرط استخرج صاحالْ[ بمولَاُأل ةَيقَرِالطَّ ]ابِيزى مالطُّ نثَالَالثَّ قِرة التي جلَع لَعيها مدار التبِريـ  ة ي ف
كابِتالْ هورِكُذْم.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  ومــع ذَا استحضَــار معنَــى الــذِّكْرِ   

  

  في القَلْبِ من كَان لذَاك يدرِي  

   

  

  يســـتَمعومــن يكُــن لَـــم يــدرِه فَلْ   

   

  

  فْـــــــــــــظَ لســـــــــــــانِه لكَـــــــــــــيالَ ينْتَفـــــــــــــع لَ  

  

  

ــلُ اَألورادا     ومــــــــن يكُــــــــن يرتِّــــــ

  

  

  ينَــــــــــــلْ بِمــــــــــــا ذَكَرتُــــــــــــه المــــــــــــرادا      

  

  

 ادرــــــي اَألوف ــــــناللَّح نــــــذَرلْتَحو  

  

     ادــــــــــــرــةَ الم ــالَ غَايــــــــــ ــي تَنَــــــــــ   لكَــــــــــ

  "استحضار "هان :مصدر مضاف لفْمعوله وهو معرِكْى الذِّنو ،"نم "نقَ موله "مانَكَ ن اذَلـ  ك ييرِد "
هفَ ولُاعهالَ"، و "مقَ نوله "كَلالَي ينتفع "زائأَ: ةٌدي كَلي ينتفع .وبفَلْي أَاقاَأل اظبيات وتريبِكا ظَهاهر.  

أَوشبِ ارلَا إِذَهى مالْ[ي ا فجورِاه[ غَورِيه مأَ ننه يشتطُر في حذَ قوِالْ رِاكرد استحضار ا قَمدر لَعيه من 
مكَ نْإِ رِكْي الذِّانِعانلَ تقُ هدةٌر ى فَلَعمِه مانِعيهلْفَ الَّإِ، ون عمسفْيسرِكْالذِّ اظَفَلْأَ هو ،ينتصبِ تغاية  ـدهجه 
لما يبِ ظُفَّلَتهل ،يحلَ لَصه فْالنذَبِ علك .  

ومن تامِم ذَها الشرط تررِكْالذِّ يلُتو ،عدالْ مذِّه فيه .كَولَذك تجناللَّ ببِ نِحغاية جهدـ ه لَ مصحيل ،ن 
  .هدصى قَهتنمو هتيغب ةايى غَلَع رِكْالذِّ ةدائفَ

ـ  رِكْي الذِّانِعمل ارِضحتساالو الًثَم ةودقُالْ ةورص ارِضحتاس نيب عِمجى الْلَع ردقْي ملَ نم: يلَق نْإِفَ لْه 
يشتبِ لُغاالستحاَأل ارِضلِو ولْيغي اآلخالْ وِ، أَركْعس.   

 ردقْا يم لُمعتسي وعِرالش دعب م، ثُهنم دمتسي ةودقُالْ يدي نيب سالج هنأَ وعِرالش دنع رضحتسي: انلْقُ
لَعيه نِم استحارِض مرِكْي الذِّانِع دكَ نْإِ اماًوانلَ تقُ هدةٌر ى فَلَعالْ مِهمانِعالَّإِي، و استعلَم مقْا يدر لَعيه من 

االنتصفَلَْأل اترِكْالذِّ اظم ،الْ عالَمظَحة الستحقُالْ ارِضدوة مةًر مقَ نْإِ ةًردرفَ الَّإِ، وكْيفيه االستحضار عند 
الشوعِر.  

الْبِومداومة ى لَعذَها، وسريأَ اننفَلْأَ ارِورِكْالذِّ اظ ومانِعيهي ذَا فاتهي ،صري ـ ي ـ ى عوقْ ـ حالَمى الْلَ  ةظَ
الستحارِض صورقُالْ ةدوة مةًر مثُةًر ،م ى الْلَعجعِم بين االستحضارنِي ثُ. عاًمم يتقَّرنِى م استحارِض صورة 
ـ  ةورالص ةداهشم امِود نم كلذَ نى ملَعأَ وا هى ملَإِ م، ثyُ يبِالن ةورص ارِضحتى اسلَإِ ةودقُالْ يفَرِالشة 

y ِبعينبِلْقَ يثُه ،لَإِ مى ما هقْأَ ووى مذَ نلك.  
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وأَريت للشخِي ميِحينِي الد  ما يؤذُخ منالذَّ نَّأَ هاكالَ ر لَّكَيالْبِ فجعِم بين االستحضارنِيـ ذَ، و لك 
ـ ت هلوى قَلَع ]اتوحتفُالْ[ نم نيتالسو عِاسالت ابِبي الْف  الَقَ هنأَ ىالَع:      هِمصَـالَت ـنع ـمه ينالَّـذ

 ونـاه1س
 ما نصه :"لَاعالْ نَّأَ محق تى لَالَعم يالْ قِلِّعوعبِ الَّإِ يدمن سها عنا، الَه فايه .ذَولالْ نَّأَ كعبـ  د ي ف

الَصته بين ماجٍن ومشاهقَفَ ،دد يسهو عن مناجاتبِ هاستغراقه في مشاهدتهقَ، ود ـ ي سـ ه و عن ـ م شاهدته 
ـ الَدل مِالَكَي الْف رِاطخالْ الَح يدعوو دعوو اتايكَحو صٍصقو امٍكَحأَ نم هبر هبِ يهاجِنا ييمف هاقرغتاسبِ  ةلَ
ـ ركَا ذَم هنم ذُخؤي هنأَ تفْرع دقَو. اهـ" ةوالَي التف رِبدالتبِ ورمأْم وها، وهيلَع مِالَكَالْ ناهـ ، و  يـه ف سيلَ
مصادةٌم لا أَمشرلَا إِنيه من التلَي إِقِّرى درجالْ ةجعِم بين االستحضارَأل نِينه عامو ،ا أَمشرـ لَا إِن يـ  ه خاص 
  .كلذَ ملَاعفَ ،اِءفَالص لِهأَ نم ةاصخالْ ةجردبِ

*تبِنيه :يؤذُخ من جلِع الشخِي  االنتصفَلَْأل اترِكْالذِّ اظ شالْ نَّ، أَطاًرلُطْموب ـ إِ رِكْي الـذِّ ف سماع 
ـ غَ هنع هلَقَا نمبسح ]ارِكَذْاَأل[ي ي فوِوالن هيلَع، وطْقَفَ انساللِّ ةَكَرح الَ هسفْن ِءرمالْ ير ـ و احد .ـ و  اِهللابِ
التوفيق.  

ـ لِّكُ ةمدقَتمالْ وطري الشف دروِالْ عم كرِتشا، تنيقرِي طَف ةُوفَرعمالْ ةُيفَظوالْ تانا كَملَ مثُ ها، وـ ي ختص 
  :الَقَفَ ،ةوركُذْمالْ ةكَارشمى الْلَإِ ارشا، أَهرِيغا بِهنع دروِالْ

  يفَــــــــــهظلْووطُ لالشُّــــــــــر هــــــــــذهو  

  
   وفَــهرعنَــا مدــي وِرــي فالَّت ــيهو  

ـ  يه"و. هتردقَ: يفاًظوت لَمعالْ هيلَع تظَّفْو، وهرِيغَو لٍمع نم ردقَا يم": ةُيفَظوالْ"   ي وِفرـ د أَ": اني 
  .اهبِ قلَّعتا يموا هنم ةمائقَا الْهانِكَرأَ ركْذ يباًرِي قَتأْيسو". ةٌوفَرعم" انتيقَرِطَ

ومراد النمِاظ رحماُهللا ه تالَعى ها اِإلنخبنَّأَبِ ار الشالْ وطَرمقَتدوِللْ ةَمرد هي شأَ وطٌرللْ ضاًيويفَظـ ة  م، ثُ
يختلُّكُ ص واحد منهما من الشربِ وطا الَم يكُارِشه فيه اآلخر.  

  :هلوقَب هيلَإِ ارشا أَا مهنع دروِالْ هبِ صتا اخممفَ

  رضَــــــــــــرلَــــــــــــةَ إِالَّ لبــــــــــــتَقْبِلِ القاسو  

  
      ــفَر ــرِ الســ ــى ظَهــ ــافرٍ علَــ ــلَ مســ   مثْــ

  

  

 ــك   الجهــــــر علَيــــــه عمــــــلُ   وتَركُــــ

  

  

  أَصْــــحابِ شَــــيخنَا وذَاك اَألمثَــــلُ   

  

  

  كَـــــــذَا جلُوســــــــك إِذَا اســــــــتَطَعتَا  

  

  

  تَفْعلُـــــــــــه وعنْــــــــــــه مــــــــــــا شُــــــــــــغلْتَا   

  

  

  وعنْدي حسن من يـاتي : قُلْتُ

  
 ثْــــــــلِ  بِــــــــهكَم ئَــــــــةي2ه الصَّــــــــالَة  

ـ م ي، أَافضم فذْى حلَع وه": رٍافسم لَثْم: "هلُوقَو. ةقَّشي منِع، يةوررض يأَ": رٍرضل" الَّإِ: هلُوقَ    لُثْ
مقَّشة مسرٍاف .قَولُوه" :ظَ ىلَعرِه أَ": رِفَالسي ربٍاك لَعى دابة فرِفَي الس .وبفَلْي اَألاقاظ والترـ  يبِاك ي ف

  .نيب حاضو تايباَأل

أَوشار رحماُهللا ه تالَعى في هذاَأل هبيىلَإِ ات شركَالْ وطالِمو ،هةٌثَالَثَ ي:  
                                                           

  5: املاعون -  1
  جِلْسة :ـ يف تصحيح املعطي بن حممد 2
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 نى منثْتسيو. متخي نْى أَلَإِ رِكْي الذِّف وعِرالش نيِح ن، مةالَالصكَ هنِدب يعِمجبِ ةلَبقالْ الُبقْتاس: لُواَأل •
ا الْذَهمسافانَا كَذَإِ ر رباًاك لَعى دابإِ، فَةنه كُذْيره حثُيما توجهبِ ته دابتالْكَ همِكْح ففَ. لِفْي النـ ت شتطُر 
 طُرتشتو. يارِيتاخ لُفْالنو يرِبج هنَأل ضِرفَي الْف طُرتشي الَ كلذَ انَكَ نْإِو الًثَم" ةعبردالْو" جِالسر ةُارهطَ
ـ ذَ نكَمأَ نْإِ نك، لَةلَبقى الْلَا إِهعم ورديفَ ةينفالس فالَخبِ. را ممبسح ضاًيأَ ةابالد ةُارهطَ لكـ فَ الَّإِ، و ي هِ
ـ أَ راهالظَّو. الًوأَ لِفْى النلَع اساًيق رٍصقَ رفَس رِفَالس نُوكَ طُرتشي لْه رظُانو. ضاًيأَةِ ابالدكَ نالَ ه ـ ي شتطُر 
  .ملَعى أَالَعت اُهللا، وٌءيش يها فنلَ لْقَني ملَ، ولَقنل طَرِتاش ولَ ذْ، إِكلذَ

 ةوفَرعمالْ ةلَالقب امِسقْأَ نا منه ادرمالْ نَّأَ هنم رادبتي هنوزاً َألجت" رٍرضل الَّإِ" هلوقَب مِاظالن ريِبِعي تف نَّإِ مثُ
عنقَفُالْ داِءه قةُلَب الضرورةو ،هي قةُلَب منِِِ نمع من االسقْتالِب لشدالْ ةخوفلَ، ويس اذَه هالْ ومراد هنلِا، ب 
ا، م فلُّكَتبِ الَّإِ لُصحي الَ انَا كَذَإِ هكري تيترخص ف، والٍمكَ طُرش دروِي الْف ةلَبقالْ الَبقْتاس نَّأَ وه ادرمالْ
ومشقة ا ولَمو ففَ. سِفْي النالصوالْ نَّأَ ابمراد ها الْنقسالْ ممسمى عنقَفُالْ داِءه قةُلَب  ـرصِالتخ .وحـ ين ئذ 
ونُكُي دولُخ من نِمع من االسقْتالِب لشدالْ ةخووِأَ فرحافْ، فَاًيهم.  

ذَها، وي أَالذدكْرنلَا عيه علَم الصادقنيأَ، وجِالْ لَهد واالجتهاد مالْ نرِميدالْ ينمقِّحنيه ،و أْتكأَ يدرِم 
االسقْتالِب حأَى كَتنه شطُر صحة عندهم .الَو ينَّى أَفَخ علَمهم ي ذَفلك هلْاَأل ويق اَألونسـ ب ـ  لْ، ب هو 
ـ بقالْ لٌبِقْتسم وهو الَّإِ يلى ولَع اُهللا حتا فَم: "مهضعب الَقَ دقَو. كولُالسو ةيبِرالت اطسي بِف وبلُطْمالُ ". ةَلَ
ذُوكنَّأَ ر رالًج لَّعم لَودقُالْ نِيآنَر لَعى السأَ انَكَ، فَاِءوحدهمقْا يأُر وهو مسالْ لٌبِقْتقفَ ةَلَبحقُالْ ظَفقَ آنَرلَب 
صبِاحبِ هسنة .وي الْفخرِب "لِّكُل شزِ ٍءيةٌينزِ، والْ ةُينمجسِال اسقْتالْ الُِبقلَبة"و ،فنَّإِ" :يه ـ ل ـ  لِّكُ شٍءي 
شفاًر نَّإِو شرالْ فمجسِال ما اسبِ لَبِقْتالْ هقةَلَب"و ،فنَّإِ" يه لِّكُل شٍءي سداًينَّإِ، و سيالْ دمجسِال ةُالَقُب 
  ".ةلَبقالْ

ولَاعنَّأَ م مقَا تدم من التريبِغ في اسقْتالْ الِبقلَبة هو في حق مانَكَ ن ي غَفرِي مجِسد بِالني y .َـ ف  دقَ
نالْ صلَعاُءم نَّى أَلَع اسقْتقَالْ الَبال رِبرِشيف رِكْي الذِّف والداِءع لمانَكَ ن في مجِسده y َفْألَ لُضـ  ه نِم 

اسقْتالْ الِبقلَبة .ذَكَّروت مقَا تدلَ منا مقَ نإِ لِواَأل امِمئمة مالك  ْللخيفَلالْ ةعباسي" :أَوين ترِصف وجهك 
عنه وهو قلَبتك وقبِأَ ةُلَبيك آدم "yو ،لَعى جاَأل يعِمبِناِءي الْومرسلنيو ،لٍّكُ ى آلِلَع.  

• الشي انِالثّ طُرمن شركَالْ وطاِإل :الِمسرار فوِالْ رِكْي ذرد مأَ نوللَإِ هرِى آخهل ،انَا كَم لَعيه ـ ع لُم 
  .  خِيالش ابِحصأَ

إِونالَا قَم الناظم رحماُهللا ه تىالَع" :ذَواَأل اكنََّأل" لُثَم مآكَ ند الْ ابِآدرِميد عنأَ دنْأَ يقِرِالطَّ لِه كْيتم 
ـ الـذ  رِالس انمتك نم كلذَ نَوريو. هيقرِي طَف هلَ خاًأَ نكُي ملَ نم هتيقَقحبِ ربِخي الَ، فَهدروِ يدرِمالْ ي هو 
مكَرز لحولِص النتيجة .قَود أَريت لَالسف ماَأل نصابِح يتواصذَبِ نَولك فيما بينهم .الْبِوجلَمفَة ،هو من 
  .نيآم هنمبِ يعاًما جِاندى هلَّوتي اُهللا، وكلذَ مهافْفَ. يقِرِي الطَّف ورِماُأل مهأَ
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• الشالثَّ طُرثُال من شركَالْ وطالْ :الِملُجالَفَ :وس كُذْيره معاًجِطَض ا لَذَإِ الَّ، إِالًثَمم يستالْ عِطلُجوس ،
قَ الَوذَإِ الَّ، إِماًائا شلَغ الْ نِعنْأَّكَ وسِلُج ونَكُي مسراًاف جاداً في السرِي الًاجِر فكُذْيره حثُيما توجبِه ،شرط 
ـ  وهو. ىالَعت اُهللا همحر ماظالن ركَا ذَذَكَه. انكَماِإل عساً منجِِ سبِلْي الَ نْأَ، وةًاسجن أَطَي الَ نْأَ من ابِآد 
  .نيكالالس ينيدرِمالْ

ـ م هرِكْي ذف رماَأل نَّى أَلَع لُّدي  خِيالش ابِحصأَ لِمع نا مندنع وظُفُحمالْ نِكلَ أَ عاًجِطَضقَ ومـاً ائ 
  .امِيقي الْف هوِحنو مِوالن ني مادفَالت، واعِجطضي االف ةاحرتسالل وصاًصخ، وقاًلَطْم فخأَ

الَو شنَّأَ ك ما استحسنه الناظم رحماُهللا ه تالَعى من االتيبِ انه فلْجَِ لِثْي مسة الَالصأَ ةمر ـ ح سنالَ، و 
سيمي بِا فساط التبِرية ولُالسالْ وكخاص .الَو فْمهوم للْجسة الَالصةذَكَ لْ، بلك التربعو ،قْاالبِاُءع ،مـ ع ى ن
 ةيينِعبري اَألنِع، أَةولْخي الْف وسِلُجالْ ةيفيكَ انيي بِف مهِمالَي كَف هيلَوا عصا نمبس، حنِيبقَعى الْلَع وسلُجالْ
ونوِحاه.  

قَولُوه "عنيد :"يي بِِنِعما اسفَتاده مالْ نبِ الَ مِلْعمجرد التخنيِم سِالْودح مغَ نرِي استنـ إِ اد ـ ى أَلَ  الِوقْ
لَعيقِرِالطَّ اِءم وسرِيهفَم ،اعذَ رِفلكالْ اُهللا، ومستانُع.  

  :اُهللا همحر ماظالن الَقَ مثُ

 تُــــهيوــــا رــــلَ الــــذِّكْرِ ميأْ قُباقْــــرو  
  

  تُهحصَــح قَــد ذَاكنَا وخشَــي ــنع  

 يهو. يقِرِالطَّ لِهأَ دنع ةوفَرعمالْ دروِالْ داصقَم ةحالص يقِرِطَ نم  خِيالش نِع اهوي را الذذَهبِ ادرأَ  
ـ نم ىي بنِِِالت دروِالْ انُكَرأَ يي هالت ارِكَذْاَأل نم رٍكْذ لِّي كُف وعِرالش لَبقَ هبِلْى قَلَع أَرقْي نْأَ ـ ه ـ ا آي ةً من 
ا ى ملَ، عهلَ هركَذَو هنم ردص نمبِ هتفَرِعمبِ رِماَأل ةَبيه رعشتسي، لرِكْالذِّ كلذَبِ رِمَألل ةًنمضتم يمِظعالْ آنرقُالْ

  .ىالَعت اُهللا اَءش نْإِ تيبا الْذَه حِري شف يهف لِمعالْ ةُيفيكَ كسيتبين لَ

ـ قْمالْبِ رِمَألل ةنمضتم ةيآنِرقُ اتآي ةُاَءرا قهنَأل داصقَمى الْلَإِ هنم زمر" أْراقْو: "هلوقَبِ مِاظالن ريبِعتفَ صود ،
"قُوبرِكْالذِّ لَي "صغقَ رإِ لَبشلَّكُ نَّى أَلَإِ ةًار قْمصد قْيأُر متالْ رِكْالذِّبِ الًصقْمصود مغَ نفَ رِيلٍاص بينـ ه ام .
كْالذِّولْأَ"، ر" فللْ يهعهأَد ،ي كْذوِالْ ررالْ دممِلَّكَت فيه .وبانُي "ام "موِقَ نله "ما رويته "هو كَا ذَمرنـ  اه من 
قَماصوِالْ درد .الَو نَّأَ اَءفَخ عبارته  فا الْذَي هبيغَ تير مفِّويقَبِ ةصدالَّإِ ه ميقِرِطَ ن ـ الر زِم وـ لْالت يحِم ،
  :الَقَ ولَ، وهامرى محنمبِ فاًارِع انَكَ نم الَّ، إِهمالَي كَف هادرى ملَع رثُعي الَ ثُيحبِ

  وافْتَتحِ الذّكْر بِمـا قَـد عهِـدا   (
  

  1)من المقَاصد تَكُن مسددا 
  

ـ ف ركُذْي الَ هنأَ ومِلُعمالْ نم ذْ، إِ خِيالش نِع ةايوالربِ يحِرِصالت مدع هرضي الَو. ادرمالْى بِفَّولَ ا ذَي ه
مِظْالنو ،خوصاًص فيما يتلَّعبِ قالشروط ونوِحالَّا، إِه ا ثَمبتبِ ته الروةُاي عنه .  

قَود عفْرم تمقَا تدم ما هو لَعياَأل همر عندنا في هذالْ هقَماصدو ،ا أَمجبِ ابه الشيخ  من لَأَسه عن 
ـ ، ويمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ يمِجِالر انطَيالش نم اِهللابِ وذُعأَ :لْقُ: "هلَ هلوقَ نم كلذَ اشرـ  ع ي وِفردك ."
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 وطرالشبِ قِحلْمالْ اقيس هاقَس ثُيح ضاًيأَ مِاظالن يعنِص يهضتقْا يمبسح اتيلامكَالْ ابِاآلد نم هيلَع لُمعالْفَ
 هدشرم هبِ هرمأْا يم مِكْحبِ وه، فَهيلَإِ هاديق ملَسأَ دقَ هخيش نم خٍأَ وأَ خٍيش نم دشرم هلَ انَكَ نمو. ةيالمكَالْ
والُّده الْ يقِرِى طَلَعولَإِ ولِصى حضرة مفَرِعاِهللا ة تىالَع.  

كَويفالْ ةُيعلِم ى الْلَعقَماصد ي وِفردنْأَ: ان يتعاِهللابِ ذَو من الشطَيان ثُيمِجِالر ،م يو قَلُتلَوه تىالَع:   ـامو
يـــرا وأَعظَـــم أَجـــرا واســـتَغْفروا اَهللا إِن اَهللا غَفُـــور  تُقَـــدموا َألنْفُســـكُم مـــن خَيـــرٍ تَجِـــدوه عنْـــد اِهللا هـــو خَ  

 ـيمح1ر
. وليستعلْم الَح قاَءرتها مقْا يدر لَعيه مالْ نحورِض والتدرِبل ،يستشعلْقَ ربه ظَعالْ ةَممرِلَوى اآلم ،

وقَحالْ ةَارعبالْ دأْمورِم، حثُي فَتلَض سيده لَعيفَ هجلَعه محال لابِطَخه أَومربِ هما فطَ يههبِلْقَ ةُارـ  ه مأَ ندران 
مفَالَخته لسيده ومالَوه .الَو يفَخى ما ينجُِته ذَها االستشعارم ،الْ نحاِءي مالْ نمى الْلَوملالْ كقْمتالْ رِدحيمِل 
ـ ، يةوركُذْمالْ ةفَالص نم نكما يى ملَع ةاآلي ةوالَت نم اغِرفَالْ دعب مثُ. ارِفَّغالْ ـ بلَ: ولُقُ يـ اللَّ ك هم ـ ر يب 
وسعديكالْ، وخيلُّكُ ره في يديكو ،ا أَها ذَنا عبدك الضعالذَّ يفالْ يلُلحققَ ريائلَ مك بيـ  ن يديـ ، أَك  ولُقُ
مستبِ يناًعحولك قُووتكام ،َأل االًثَترِمكو ،تعيماًظ إِولَ الًالَجأَك ،ستغفإخل اَهللا ر.  

ـ وو قَلُتيو را ممكَ ذُوعتي يباًرِقَ هنيبنسا ى ملَع ارِفَغتسالل مِتخالْ دعب مثُ ـ ت هلَ ىالَع:  كَتَـهالَئماَهللا و إِن 
2يصَلُّون علَـى النَّبِـيءِ  
ةُاآلي لَعى نوِح ما سبثُق ،م لَ: ولُقُيبياللَّ كهم ريب وسعديى قَلَإِ ،كوله :وا أَها ا ذَن

عبدك الضعالذَّ يفالْ يلُلحققَ ريائلَ مك بين يديولُقُ، أَك مستبِ يناًعحولك قُووتكام ،َأل االًثَترِمكو ،تيماًظْع 
إِولَ الًالَجك ولرسولك y :َّاللهم لِّص لَعى سيدنا محمإخل د.  

وبعالْ دخمِت تتعثَ ذُوثَال مرةو ،تو قَلُتلَوه تىالَع:  كُمونِي أَذْكُـر3فَاذْكُر
 ثُةُاآلي ،م ولُقُت ـ م  لَثْ

ما سبى قَلَإِ قوله :وا أَها ذَنا عبدك الضعالذَّ يفالْ يلُلحققَ ريائم  لَكبين يديولُقُ، أَك ـ م ستبِ يناًعحـ و لك 
قُووتكم ،خلَ صاًلك مي بِبِلْقَ نلْا أَمهملَي إِنِتيبِ هفَ قِابِسضلك ومنتذَك ،لَ راًاككام ،َأل االًثَترِمكت ،عيمـاً ظ 
إِولَ الًالَجلَإِ ، الَكنْى أَلَإِ اُهللا الَّإَ ه يختم.  

ـ لْاَأل ضِِعب، وةولُتمالْ ي اآليٍف ةٌفَالَخم ابِحصاَأل نيب عقَا ومبرو. دروِالْ داصقَم هذهفَ . وةقْـر مالْ اظفَ
لُّكُالْو صحيحالْ، وطْخب فيه سلٌهالْ، ومدار لَعى مقَا تدم نِم استشالْ ارِعهيبة الْوحورِض رِكْي الذِّفاُهللا، و 
  .قفِّومالْ

   :ىالَعت اُهللا همحر ماظالن الَقَ مثُ

كَــــانُـهأَر  
  

  . يفرِالش دروِا الْذَه انكَرأَ انيب ثُحبا مذَه يأَ

                                                           

  20: املزمل -  1
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الْومراَألبِ ادكَركَذْاَأل انار ي قَالتام منها، وهي االستفَغالْ ارَأللَ يلُزِمدرانو ،ةُالَالص ـ لَع ى سيد ـ م عد 
وعدنانو ،التوحيد والتهيلُل لمالَوا الْنعلْالْ يمِظمك وطَلْالسالَقَ. ان رحماُهللا ه:  

 ــه ــتغْفَارك اَهللا مائَـــ ــه اســـ    أَركَانُـــ
  

  

    ــه ــرِ الفئَـــ ــا علَـــــى خَيـــ   وصَـــــلِّ مثْلَهـــ

  

  

  هبِالفَريـــد ي الصَّـــالَةذ نكَـــوو  

  

  

 م  هيــــــــــــــددتَــــــــــــــبٍ عفَضَّــــــــــــــلٌ بِر  

  

  

  ــــــبجالعو ــيهِم ــا يكْفــــ   وغَيرهــــ

  

  

   غَـبري نْهعأَى الفَضْلَ ور نمم  

  

  

ولْتَخْـــــــــــــــتائَـــــــــــــــةً وم لِّلَـــــــــــــــنمِه  

  
  للْمعظَّـــــــــــــمِ بِنِســـــــــــــبة اِإلرســـــــــــــالِ 

  الضمري أَ"ي فكَرانوِللْ" هرمِزِالالَّ د لِّكُل من دبِ ةَيقَرِالطَّ لَخحالَ ثُي يصح دولُخه فيهـ نِا، و سبتـ إِ ه ى لَ
ـ و اِهللا اتولَ، صنيلسرمالْو اِءيبِنةَ اَألاعما جنه هبِ ادرأَ، وةُاعمجالْ": ةُئَفالْ"و. هونِدا بِهلهأَ الَسمه ـ ع  مهِيلَ
ـ اهم، سقلغْا أَمل حِاتفَالْ ةُالَص يه": ةُيدرِفَالْ"وy . هبزحو هتئَف مه ذْ، إِنيعمجأَ ا سيدا ن "ْالـ اقُي ةَوت 
: انه" بغَري"وy . هيلَع اتولَالص غِيص نا مهريغَو يأَ: ةيدرِفَللْ" اهريغَ"و هلوي قَف ريمالضو". ةَيدرِفَالْ
من بغر نِع الشبِ ِءيمعنى تكَره وزهد فيه .و"التهقَ": يلُللَإِ الَ لُواُهللا الَّإِ ه .الْ"ومظَّعالْ": ممربِ ادبِه الني 

yَالَكَالْ، فم لَعقْى تيرِد موصأَ وفي للرالْ ولِسممِظَّع لَعى ساَأل رِائبِناِءي الْومرسلـ ني ى اُهللالَّ، ص ـ لَع يه 
ولَعهِيم ولَّسأَ مجمعني.  

أَوراد رحماُهللا ه تى بِالَعا أَمشلَإِ اريه في هذاَأل هبيات بانَي حيقَقة وِا الْذَهرد رِالشفَ. يفبين رـ ح ماُهللا ه 
تى أَالَعنه منِبي مثَالَثَ نأَ ةكَران.  

ـ لْقأَ :اهنعمو. طْقَفَ" اَهللا رفغتسأَ: "هذه يه يهف ةُمزِالالَّ هتيغص، وةرم ةَائَم ارفَغتسا االهلُوأَ - ـ نِ ا أُهللاي ي 
ـ عي ما لَمو ملا عمى لالَعت اِهللا نم ةرفغمالْ بلَطَ ادرمالْو. مهِضعب لِقْى نلَع اضٍيع نب لُيضفُالْ هالَاهـ قَ  ملَ

مالذُّ نريِبِ، كَوبِنها وصريِغها، جليها وخفياه.  

الَوشنَّأَ ك قْاالتصار فلِثْي م ا الْذَهامِقَم لَعى هذه يالصغأَ ةنسبِ بالْ الِحعبفَالْ دار مـ  ن ـ كَ وِءس بِسه ،
لَوذَ مِازِواته التابِريةو ،فَصاتالْ ههِبيميى اِهللالَ، إِة تالَعى، متبِ قاًلِّعه لَّج والَع ي الظَّفرِاه الْوبنِاطو ،معالًو لَعيه 
الَقَي إِفة ثْعرتهفْغُ، وران خيئَطتهغَ ونَ، درِيه سبحانأَ هانَكَ اًي .ذَولك الختارِصها حى الَت يتشعب كْفره ي ف
مانِعي موالَلُدفَلْأَ تاظذَه لُهغشا، فَيلك نِع االستغالالَّ اقِربِ قِئحاله فيمرا ذُك من التـ ع ـ  قِلُّ ـ ت اِهللابِ ىالَع .
والشتمالهلَا عى االاهللا" مِس "الذي هو جامللذَّ عات وفَالصات فْاَألوالِع ،مىفَينح مبِلْقَ نبِه ،استغراقه ي ف
تلُّعقلُّ، كُه ما سى اِهللاو تالَعى مالذَّ نوات وفَالصات فْاَألوالِع .قَوقَ ددمنَّا أَن الْ ظَّحعبد مـ  ن ذَهـ ا اال مِس 

ـ  نع يكنِغا ي، مةارشاِإل نم مهافْفَ. اهوا سم لِّكُ نع هبِ ىنغالْ، ونِاطبالْو رِاهي الظَّه فبِ قلُّعالت مِظَعاَأل تردد 
  .يملعالْ احتفَالْ هانحبس وه، ويمِهِفْالتو يقِفوالت يلو اُهللاو. ةاربعالْ تحى توطَا انيمف رِكْفالْ

ـ  ضـاً يأَ ةرم ةَائَمy  يبِى النلَع ةُالَالص يفرِالش دروِا الْذَا ههني مي ابتنِالت انكَراَأل ني مانِالثَّ -  يأَبِ
صيغة من صغِي لَالصولَات ،ككَ نوهالْا بِناقُيوترِفَالْ ةيدةو ،هي فَالْ ةُالَصحِات لغْا أَملفْ، أَقبِ لُضا الَم ـ ي  ادكَ
ينحصر من الرالْ بِتعديدة .وسأْيتي بانُي ما يشلَإِ ريى بفَ ضِعضلا الْهبنْإِ يباًرِقَ رِاه اُهللا اَءش تىالَع.  
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ولذَها تعجب الناظم رحماُهللا ه تالَعى ممن يغَرب عنى غَلَا إِهرِيها بعد لْعمذَبِ هلفَالْ كالْ لِضعيمِظ.  

ولا أَذَهضاًي صالْ ارملُأَتونَه للْتنيِق وِا الْذَهرد رِالشالَ يف يعر1ونَج لَعغَ رِكْى ذرِيها من لَالصوات لمن 
ـ ريغَ نَّأَ ونَدقتعي اسِالن نم رياًثك نَّى إِتح. اهيلَع هلَ ينرِصتقْ، مطُّقَفَ حِاتفَالْ ةَالَص هوننقِّلَي لْ، بوهنقَّلَ ا الَه 
يزِجئ عناه.  

لَويذَ سلك ممفْا يلُعه مالْ نقَمدمافْ نيتاتاًي ى لَعالشخِي إِ، ونما هو مكَ نـ اِإل الِم ميان وـ الت صيقِد 
ـ  نْإِو. نيِقلْالت الَح مهِالببِ رطُخي الَ ام زِيح نا مهريغَ ارص هلجأَ ني مالذ يمِظعا الْهلضفَبِ ـ حاَأل انَكَ س ن
تاَأليِب نيرِم لَعى ما هو لَعيه لَعى حبِس مي ا ف]جوالْ رِاهميانِع[ من التريبِت.  

ومن بكَرات الشخِي  َّالظاهرةأَ ارِآثَ، وسارِر همتالْ هباهرالَة ، جِتأَ دداًح من اآلخذوِللْ ينرد ـ ت سو خ
فْنسنْأَبِ ه يعوض منا غَهيرهلِّي كُا ف الٍح، لَوو فالْ الِي حمضِر وتزاَأل مِاحشالِغ .كَورياًث مكُذْا نر لبضِع 
ـ  مِظَّعمالْ ةيفَلخالْ طِّخبِ ا اآلنَينديأَبِ ةودجومالْ اتازجاِإل ضِعي با فم ينرِافسمالْى وضرمالْ سيـ ي أَد ي بِ
ـ  انيرس نم ةَالَحم الَ كلذَ، والٍحا بِهكُرتي الَ هنأَ هالح نم ملَعن، وكلذَ هعنِقْي الَفَ مازِرح يلع نِسحالْْ سر 

ـ ي انَكَ هنأَ ا نديس ابِحصأَ نم ةاصخالْ ضِعب نا عنمدقَ دقَو. هلَ ونذُأْمللْ ناآلذ نم نذْاِإل ـ ف ولُقُ ايه :
"هذه ةُالَالص فيها ساهـ" يقِرِالطَّ ر.  

بِوالتحإِيقِق ،نالَ ه يعلُد عنى غَلَا إِهرِيالَّا إِه في حق ملَ نم يظْفَحا، أَهو للٍ ضِارِعغش ونوِحه ملْجِا مئُي 
  . يففخى التلَإِ

ونص مي اِإلا فجازة قِابِالس كْذراه" :وفَالْ ةُالَصحِات لمن يظُفَحها، وملَ نم يلْفَ ظْفَحاللَّ: لْقُيهـ  م لِّص 
ولِّسم لَعى سيدنا محمَد ولَعى آله .وملَ انَكَ نه شلٌغ أَوراد التخفيف وِي الْفرلْفَ ديجلْع ـ م ـ  انَكَ الَصة 
ـ غْا أَمل حِاتفَالْ ةُالَصفَ الَّإِ، وهى آللَعو دمحا منديى سلَع ملِّسو لِّص مهاللَّ: قلغْا أُمل حِاتفَالْ لالَ ق ـ م علَد 
عنفْلَاهـ بِ". اهظه من طِّخ السيالْ دورِكُذْم مباشةًر.  

وي ف]جوالْ رِاهمذَ نَّأَ ]يانِعلبِ كاجتهالْ ادنِقِّلَمي ،ي أَنِعنه قِّلَيلَّكَ ن واحد ما يناسب استعداده من صغِي 
لَالصوفَ. اتاجِرظَفْلَ عه فيه .ومنأَ هذَخ صاح ب]مابِيز الرحمة الرانِبية[ ما اعتمده ي ذَفلـ  ك في كـ ت  هابِ

  .كالنه هادفَا أَى ملَع راًيخ اهزج، وكلي ذَف هيعس اُهللا ركَش ورِكُذَْمالْ

قَ انَكَ نْإِود نَّإِ الُقَي فَالْ ةَالَصحِات مناسةٌب لالْ الِحرِميد في سالْ رِائقَمامات الْوملِازِنقَ، وقَ ددملْا اِإلنمام 
  .ملَاع اُهللا، وةثَالالثَّ ةيقَرِي الطَّف كلذَ، وهسفْن ]ابِيزمالْ[ باحص ها أَلَم بِمبر، وكلذَ يدفا يمبِ

الْبِوجلَمالَفَ ة يعلُد عن هذه الَالصى غَلَإِ ةرِيها مالْ نمنبِِسترِطَ ىلَإِ نييقان هذهب ،عالْ دبِ مِلْعمـ ا ف الَّا، إِيه 
مانَكَ ن ناقالْ صغَلِقْع ،ير كْمرِتبِ ثينِالد فَالْولِضاُهللا، و هِلْيمنا رشدنا جبِ يعاًممنه كَورمه آمني.  

- كْالرالثّ نثُال :من هذاَأل هكَرانالت ،نِىتي اب لَعيهوِا الْذَا هرالْ دعظيم الشـ إِ الَ"، ان ـ م" اُهللا الَّإِ هلَ  ةَائَ
مرةولُقُ، ي ي الْفموفيللْ ةائَمة" :سيدنا محمد راِهللا ولُس y ولَعى آله"و ،هو معى قَنوله "لْويختِـ نِبِ م سبة 
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ـ الْ نم دبالَوy ." مِِظَّعمللْ الِسراِإل خـ بِِ مِت ذَهنْإِا، و زاد،   كَتَـهالَئماَهللا و لَـى النَّبِـيءِ    إِنع صَـلُّوني 
1
ةُاآليو ،ختبِ مالَالصة لَعيه y َفهأَ وحسن أَوحسنو ،لَعيه علُم لِّج من نفُرِعه ماَأل نصابِح.  

قَود نأَ صلُه التحيقِق ى أَلَعنه ينبي للْغمؤنِم لِّي كُف رٍكْذ ماِهللا ارِكَذْأَ ن تالَ نْى أَالَع يلَفُغ فيه عن رِكْذ 
بِِالني yِإ ،نْأَا بِم يلِّصي لَعيثْإِ هرأَه ،و يقرِبِ رالَسته مع الَالصة لَعيه yَأ ،و أْيتبِ ينذَ وِحلك مـ م ا يؤنُذ 
 يـق رِالطَّ أَطَخأَ دقَفَ هنع لَفَغَ نم، فَمركْاَأل يلُلالد، ومظَعاَأل اببالْ y وه ذْ، إِهاليذْأَب كسمالت، وهيمظعتبِ
  .ميوِقَالْ حاضوالْ جهالن، ويمقتسمالْ

الَوبد من التفُّحظ والتحزِر عما يرِجِسلْى أَلَي عنالْ ةعامة ماللَّ ننِح في هذكَالْ هلمالْ ةـ م شفَربِ ةـ غ اية 
ـ مالْ رِدقَالْ نِع كلذَ يف جرخي نْأَ رِيغَ ن، ميِفْى الننعا ميهف ققَّحتا يم رِدقَبِ) الَ(د م رهِيظْ، فَدجهالْ ضبوط 
ي ذَفلك عنالْ درِقْمئني .كَولَذك هِظْيأَ رضاًي همعِطْقَالْ ةَز ملَإِ( نه(ذَكَ، ولأَ كضاًي همةَز )ِالَّإ (وتشدمِالَ يد 

  .هانحبس قفِّومالْ اُهللا، ومِظَعاَأل ةلَالَجالْ مِاس يمخفْتا، وهنم فلاَأل

لَوا كَمانت هذاَأل هةُثَالَالثَّ انُكَر هوِالْ يراَأل دصلي رِي طَفيقا، بِنمعى أَنناَأل هـ  لُص ف ي الـدـ  ولِخ ي ف
ـ حر ماظى النت، أَهلَ ةٌعابِا تهرِيغَو ةمزِالالَّ ارِكَذْاَأل نم هريغَو، هونِدا بِيهف ولُخالد نكمي الَ، فَيقِرِالطَّ ماُهللا ه 

تى بِالَعما يفذَ يدلالَقَفَ ،ك:  

  ــان ــةُ اَألركَـــــ ــذه الثَّالَثَـــــ   فَهـــــ
  

  ــــــــانــــــــا اِإلنْسأَهقْري أَن ــــــــدالَب  

ـ ي ذَف اٌءوس، فَانَكَ اًيأَ دهعا الْذَهبِ ديقَت نم لُّا كُهتاَءرق مزِتلْي نْأَ دبالَ انَكَراَأل ةَثَالَالثَّ هذه نَّأَ ادفَأَفَ   لك 
ـ ، ودبعالْو رحالْى، وثَناُألو ركَالذَّ، ولُاهجالْو مالعالْ، وريغالصو ريبِكَالْ ذَللك ـ ع بر رـ ح ماُهللا ه ـ ت ى الَع
  ،"انسناِإلبِ"

ـ ني الَ دروِالْ ظُفْلَ قلطْا أُذَإِفَ. اندنع دروِالْبِ اةُمسمالْ يه ةُثَالَالثَّ انُكَرَألا هذهفَ رِصلَإِ الَّإِ فـ ي اه .ـ و هي 
ـ  نم مدقَا تا ميهف وطُرشمالْ يهو. يباًرِقَ هطبضو هيمِسقْي تف مالَكَالْ مدقَي تالذ تقْوالْبِ ةُتقَّؤمالْ الشروط .
لْب هالْ يموضوع فيهذَا هظْا النم.  

الَوبد في قائَرتها من تريبِتهلَا عى نوِح تريبِت النمِاظ لسرداه .انَكَو من قِّحه رـ ح ماُهللا ه ـ ت الَ نْى أَالَع 
يهلَم كْذر ما يفذَ يدلكالَ، و كْيتفبِ يالتررِكْالذِّ يبِتي ففَيه ،قَيدم االستفَغبِ ارالصيغة قِابِالس بيـ ان ـ ه  ما، ثُ

ةُالَالص لَعي بِى النy ِبالَصفَالْ ةحِات لغْا أُملق لَعى ما هاآلكَ ود فْاَألولُض كْاَألوالَّ، إِلُم في حق مـ  ن  ملَ
يظْفَحا، أَهو ملَ انَكَ نه شلٌغ أَوراد التخفيف في باَأل ضِعحيانالَفَ الَّإِ، و ـ م علَد عـ ن هـ ا ح سبمـ ا ت  مدقَ

التنصيص لَعيه فْي لَفاِإل ظجازة ثُ. قِابِالسكَالْ ملالْ ةُممشنْإِ، فَةُفَر كَعس في الترـ  يبِت ـ   نْأَب م كَّـسالًثَن 
  .اتيباَأل هذه دعب كلي ذَف هيلَا عم ماظالن ركُذْيسفَ

الْووجه فذَي ها التريبِت هو مناسةُب الِح السالك ذَولك:  
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ـ لحللت أَيهتي، لاتفَالَخمالْ رِائسي واصعمالْ انردأَ نم نِاطبالْ ريهِطْت ارِفَغتساال ميِدقْي تف نََّأل - يـ بِ ة ا م
ينتجلَ هغَ هير االستارِفَغو ،هو ةُالَالص لَعبِى الني yالْ، وهالْ ةُلَلَيمشةُفَر.  

- وفقْي تميِد الَالصة لَعبِى الني y استنالْ ةُاربنِاطكَ، ونس قَبا اَألايدرانو ،محلَظُ وما، لَهيتهأَي لحلِم 
مرِا يد لَعيه مأَ نسالْ ارِرقَحقِائ التوحيديةأَ، ونالْ ارِومارِعالْ ففَماضة لَعيه مالْ نحضرفَالْ ةردية الصمدية .  

الْبِوجلَمفَة ،قْتدمي االستثُارِفَغ ،إِِ مرافُدبِ هالَالصة لَعيه y ِإلغَ امِكَحالْ لِسبنِاط وتيرِوِنه ليتهأَي للتـ ح ي لِّ
  .ةينِسال ةمظَّعمالْ ةملكَللْ رِكْالذِّ الَح هيلَع ةاضفَم، الْةيسدقُالْ ارِوناَأل لِلَحبِ

ذَهقَا، ود عفْرت ممقَا تدم مِالَكَي الْف لَعى الشرنَّ، أَوط حولَص النتيجة ـ فَبِ ارِكَذْي اَألف مِه مـ انِع ا يه
مالَّ، إِوطٌن في حق ملَ نيسلَ تقُ هدةٌر ى إِلَعدرالْ اكمعى، فَنكْيتاِإلي بِفنتاصت لما يبِ ظُفَّلَتهو ،قْاالتاسِب ما م
لُيوح من الْ ورِنمبي،نلقنفي  ا آتَاهمم قنففَلْي رِزْقُه هلَيع رن قُدمو هتعن سم ةعهاللّذُو س1  

قَود قَتدم مكْا يفي في معى أَنستغفأَاَهللا ر ،نِعكْي الراَأل نلَو من هذاَأل هكَرثَالَالثَّ انة.  

أَوما معنالَى صفَالْ ةحِات لغْا أُملفَق ،كْيي فمما ينبنْي أَغ يستحضرالذَّ هاكر من مانِعـ اللَّ" نَّأَ: ايه هم" 
ـ  مهاللَّ لَصأَ نَّإِ يلَا قمل كلذَو ى،نسحالْ اُءمساَأل هي لَالذ ُهللاا أَي: ىنعمبِ ُهللاا أَيـ الْ نَّأَ، و مالْ يمفْمـ ت ةَوح 
ـ " اُهللا"  مظَعاَأل مساالفَ. اهِلِّك اِهللا اُءمسأَ يهف تعمتاج مظَعاَأل مسا االذَه نَّأَبِ رعشتل تيد، زِةَددشمالْ هو 
ـ ذَ ارِضحتاس الِمى كَلَع ةٌينعمو ةٌرعشم يممالْى، ولَعالْ اتفالصى، ونسحالْ اِءمساَأل يعِمجل قرِغتسمالْ لك 

االستغأَ ، الَاقِرنها هالْ يمستةُقَرِغ لجاَأل يعِمسافْ، فَاِءمهم.  

ومعىن "الَالصالْ "ةلُطْمةُوب مِهللا ن تزِ: ىالَعيةُاد رِكْتمة منه سبحانه وتالَعى ليبِبِحه yِأَ ذْ، إلُص رِكْالتمة 
حالَبِ لٌاص ربٍيالْ، ولُطْمزِ وبيذَ ةُادلك .  

والَيالذَّ ظُحاكر هنا عجزالذَّ هاتي عنْأَ ن يلِّصي لَعيه yم ،كَ عنِوه ي غَفاية الشرف وفْالرعـ  ة ي الَالت 
طْممع فيها لغرِيه من جالْ يعِمموقَلُخاتالْ، وعبالْ داجِعز ي غَفاية مونُكُا ي من االنطَحاط والضعة الْوـ ع بِي 
وصِقْالنأَ، ونه مأَ نذَ لِجلأُ كمأَ رابِ الًوالَلصة لَعيه yُث ،أُ ممانِثَ راًي لَعى وجه التعلَ يمِلكَ هيفةَي ـ م  ها أُمر بِ
ـ مو هيبِبِح رِدقَ يمِظعل ةًباسنم ونَكُى تتح الَعو لَّج هِسفْنبِ ةَالَى الصلَّوتي نْى أَالَعت اِهللا نم بلُطْي نْأَ فَطَصاه 
من لْخقالَ ذْ، إِه يلَعقَ مدره حغَ ةًيقَقيره سبحانه وتى كَالَعما ورد عنه لَعيه ةُالَالص والَالسالَ« :م يـ فُرِع ي نِ
حغَ ةًيقَقير ريب«.  

والَيظُح عند فُّلَتظبِ هالسيادة ي قَفوله "لَعى سيدأَ "اننه y سيالْ دموقَلُخلِّكُ اتها، وجـ الْ يعِم عومِال 
أَبرِسها، حسبمع ىكلَا حياِإل هجماعو ،اسنِثْتي مالْ نالَخف ففْي التلِيض بيالْ نو لَكالْمـ ب ـ فَ. رِش يدلُخ 

  .ةكَئالَمالْو لِسالرو اِءيبِناَأل نم اتوقَلُخمالْ يعما جنديس وني نف راكالذَّ

والَيظُح في االمِس رِالش1يف "محمد" y حمأَ دلِه السموات أَوـ  لِه ـ ، حهاَألرضني لَ ـ  داًم  رياًثكَ
مضبِ فاًاعتضعيف ما خصبِ هه مالَوه لَّج والَع مالْ نمحامكَالْ دثرية.  
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ومعفَالْ" ىنحِات لغْا أَملأَ "قنه y هو السبب في وجود جكَالْ يعِمائناتإِ، وبازِرها مـ الْ ن عـ إِ مِد ى لَ
، ودجوم دجِا ومy  هالَولَ ذْ، إِودجوم لِّى كُلَع ودجوالْ نم قاًلغنم انَا كَم هبِ اُهللا حتي فَالذ وهفَ. ودجوالْ
أُ الَورِخج من طُبالْ ونعى ظُلَإِ مِدالْ ورِهوجود .  

كَوا أَمنه y سبب في وجكَالْ ودائناته ،أَ وضاًي سبب فَي إِفاضة الرحمة لَعيلَفَ. اهالَو وجوده y ا م
حرم موجفَ. ودهو y ي فَالذتح هودجو إِ اَألغْالَقاداًجي إِوماداًد.  

ومعالْ" ىنخمِات لما سبأَ "قنه y خاتم النبوة والرالَسلَإِ، فَةيه انتهكَ تاالَمـ ت ها، ولَعـ ي ها انخـ ت مت 
  .كشالَبِ

وكْيفقَا الْذَي هدر ممالَا يظُحالذَّ هاكر في معى اِإلنسمالْ نِيمحميد2ن رِالشنيِيف .لَولَّعنا نتعرض للزيادة 
لَعذَى هي غَا فرِي نْا إِذَه اُهللا اَءش تىالَع.  

ومعىن "نالْ رِاصحق الْبحأَ "قنه y هقَالْ وائبِ مناِهللا رِص تاِهللاى بِالَعم ركْ، غَيرِتِسبِ ثواه .وهو الناصر 
لاِهللا ينِد تى الْالَعملالْ كعالْ، بِلِدحق جِالْوالْبِ الَ دبلِاط الْوهلِز.  

ومعالْ" ىنهلَي إِادى صراطالْ كمستأَ "يمِقنه y ْالهحِالَفَالْ يقِرِى طَلَي إِادالْ، ومرشـ إِ د ـ لَ يلِبِى س 
الناحِج.  

اآللُ"و" فامِقَي م الداِءع جمأُ يعمتلَه ،كالَ نبد ملَ نحظ آله y ِبزِميد تعيمٍظو ،ترِشيف وكَميٍرِكْت ،ا م
ـ ب يـه ف دبالَ، فَهاليذْأَبِ ثبشتوy  هبِ قٍلُّعت امقَم امقَمالْ ذإِ. يمِلالس لِقْعي الْى ذلَى عفَخي الَ عد التـ ع يمِم 
  .نيآم همركَو هنم، بِمهتمرا حنوبِلُي قُف مظَعأَ، ومهتبحم ا اُهللانقَزر. هآلل يصِصخالت نم هتمأُ يعِمجبِ

قَولُوه "حقَ قرِده وقْمارِدالْ هعيمِظ" :معنالْ نَّأَ: اهملِّصلَطَ يب ماِهللا ن تنْى أَالَع يلِّصي ـ ع ـ بِى حلَ  هيبِ
 فرِعي الَ ذْ، إِهيدلَ ارِدقْمالْو رِدقَالْ مِظَع نم هبِ اُهللا هصا خا مهقُّحتسي يالت ةَالَ، الصمِركْاَأل هيفَص، ومِظَعاَأل
 ددع: اتايوالر ضِعي با فمكَ وهفَ. هيلَع مِالَالسو ةالَالصبِ هلَ رماَأل هجوت نمم دحأَ ةًيقَقح هملَعي الَو كلذَ
  .اذَا وزِنةَ كَذَملَْء كَ اِهللا انَحبس: انلوي قَا فمكَا، وذَكَ

قَود علمقَ تأَ لَولِه التحيقِق فذَ لِثْي ملالالَّ نَّأَ كئفَالْبِ قلِض كَالْوالذَّ مِراتي هنْأَ و فاعضـ  ي ذَلرِاك 
لْتالثَّ ارِكَذْاَأل كواب لَعذَ قِفْى ولك .بِوه ترِعفَ نَّأَ فلَض هذه الَالصالَ ة بِي رقَدتقْمالَ ذْ، إِرٍاد ييطُح ماًلْع 
ـ  يهِفَ. ارتخيو اُءشا يم قلُخي يالذ ميرِكَى الْلَومالْ الَّ، إِارِتخمى الْفَطَصمالْ يبِا النذَه رِدقَبِ مـ ذْاَأل ن  ارِكَ
 ركُذْي هنإِفَ هرمع قَصر نم: "]وسِرعالْ اجِت[ي ف  اِهللا اِءطَع ناب الَقَ دقَو. ةعما الالَّهرِرغُ نم لْ، بةعامجالْ
 ابِوثَ نم مظَعأَ هلَ نَّأَ حص دقَ ذْ، إِكلذَ وحنإخل و" هقلْخ ددع هدمحبِو اِهللا انَحبس"لُ ثْم ةعامجالْ ارِكَذْاَألبِ
مفْأَ نردقَ انَكَ نْإِ، ود اختلف لْه كْيتلَ بالثَّ هوالْ ابكُذْمور وهاَأل وكَالْى بِلَوأَمِر ،إِ ونمكْا يتـ  ب  ونَد هلَ
تضعيف وهظْأَ وهر في االعتالَقَ". ارِب" :قَود ذَ نَّإِ: الُقَيلك يختلـ  ف ـ اَأل فالَتاخبِ حالِو ـ اَألو ش؛ اصِخ
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ـ للر رِثؤمالْكَ سيلَ كلذَ هعنمي يالذ، ولُمعالْو لُغالش هعنمي يالذكَ سيلَ ررالضو زجعالْ هعنمي يالذفَ احة 
لَعى نعالْ تلَفْغالْ ةمجرداهـ" ة.  

وظُانقَ رلَوه "وهظْأَ وهر في االعتارِب "مع الُا قَموه في حديث: »هلْقخ ددانَ اِهللا عحبـ  »س مـ أَ ن نالَ ه 
مةَالَح يلُّد نَّى أَلَع َللتبِ يحِبِسفْا اللَّذَهظ زِمةٌي زائةٌدلَ الَّإِ، وم كُتلَ نفَ هائةٌد.  

الَقَو بعضهم مؤقَللْ داًياَأل لِولِو الذيلَي ق فإِ يهناَأل هكَالْى بِلَومِر ما نصه" :ومما يشهثَِإل دابتـ بِ ه  رِدقَ
  .اهـ" ةُثَالَالثَّ اددعاَأل همزلْت هنإِفَ ثاًالَثَ قلَّطَ نم ددعالْ كلذَ

وى قَلَعوله "قَود ذَ نَّإِ الُقَيلك يختلبِ فاخالَتاَأل فحإخل" الِوولُقُ ن :الروِقَ اُءجـ  نْأَ ي امعلَن ـ ن حن 
وجإِِم يعخانِوذَا بِنلك مأَ نقُ لِجدوتنأُا وستاذنبِ ةًقَا، ثانَا كَم ولُقُيه  ِذَإشا بب رشٍءي مفَالْ نلِض" :وا ذَه
  .انُعتسمالْ اُهللا، وتئْش نْإِ هعاجِرفَ هلثْي مف هجوالْ انَيا بنفْلَسأَ دقَاهـ و". ىلجأَ نم مهلَ

ذَإِوا عفْرت معىن "حقَ قرِده وقْمارِدالْ هعيمِظ" عفْرت الَا قَمه سيدا ن ي الْفجابِو عـ  ن ـ  لِوقَ من 
ـ ، ولُضفْأَ مهِنِوكَ عم لِواَأل رِدالص لِهَأل ينيب ملَ، وانمزاَأل رِى آخلَإِ لُضفَا الْذَه ا أُخراذَمل: "الَقَ هنَّأَ و 

: يـلِ لقَالْ لِمعا الْذَه ةلَابقَي م، فيلِزِجالْ رِجا اَألذَهبِ مهِيلَع لَضفَت، فَانما الزذَه لِهأَ فضع ملى عالَعت اَهللا
لُالَ يفْعا يمئَلُ ع1س

 سبحانه،  ِـيمظاُهللا ذُو الفَضْلِ العشَآُء وي نم يهتؤفَضْلُ اِهللا ي ك2ذَل
 .  اهــ

  .اهنعمبِ
*تبِنيه :ي قَفوله: "حقَ قرِده وقْمارِدالْ هعإِ"يمِظ ،شعبِ ارمقَا تدأَ منه الَيالْ ظُحملِّصلَي عيه y مـ أَ ن نه 

ـ ي ذَفy  هلَ بجِا يم اِءيفَتاس نِع هزِجعبِ هملْعلy  هيبِى نلَى عالَعت اِهللا نم ةَالَالص بلَا طَمنإِ لالَ ذْ، إِك 
يلَعمه حغَ ةًيقَقير ربه لَّج والَعح ،سبما يفيده تعليملَ ها نy َكيف نلِّصلَي عيه.  

وا أَذَهحو دجوه التبِريالْ ةمنرِدجة في هذه الَالصهِفَ. ةي لمن أَتلَما بِهعنِي بصريته كْذر للرالْ بجيـلِ ل 
   مِوقْاَأل حِاضوالْ يقِرِللطَّ ادشرإِو ةٌيبِرت، ومِخفْاَأل زعاَأل هابِنجل حدم، ومِظَعاَأل هيبِبِى حلَع ةٌالَص، ومِركْاَأل

ـ فَبِ كنى علَّوتي نْأَ اتظَحاللَّو اسِفَناَأل عم هلْأَسا، وكالَوا ميهف كحنا ممبِ ناًير عقَفَ ضله كَوـ ر مأَ هاَءد 
رِكْالش لَعا أَى مالَوللَّا. كهلَ مالْ كحمد يا مالَوا الَن نحي ثَصاًءن لَعيكالَ، و يوي نِافعمك وكَيافزِي ميدك 

  .كيلَإِ كنم انَا كَم الَّإِ

أَوما معنالثَّ نِكْى الرالث وهكَالْ ولالْ ةُممشالَفَ ةُفَربنْأَ د نختبِ مما تيسر ممِالَكَالْ ن فقَالْ يهلَو في مي انِع
هذاَأل هكَرانر ،نْأَ اَءج يختلَ اُهللا ما بِنها ويهِبأَبِ جنارِوها وجوهنا في عرصالْ اتقيامة وظَحجِالْ رِائنانم ،ع 
جاَأل يعِمحابِب الْوعشرِائ اِإلوخوإِان ،نالْ همفَتالْ لُضمالْانُن ،واسالْ عجود اِإلوحسفَان ،ـ ن ـ عو ولُقُ  ى اِهللالَ
  :انُعتسمالْ وهو يلِبِالس دصقَ
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ى نعمل ربدي، التالوعالْ مِمهِالْ لُها أَهبِ قلَّعتي تي، التالوغالْ ةيالمكَالْ وطرالش نم نَّأَ مدقَا تمت مملع دقَ
ـ لكَالْ هذي هف رماَأل دكَّأَتي، وانديما الْذَي هف ةُودصقْمالْ ةُرمى الثَّنتجت كلذَبِ ذْ، إِانكَماِإل رِدقَبِ رِكْالذِّ مة 
يفَرِالشبِ ةخصوصثَكْا أَهر:  

ـ هنم ةَودصقْما الْهترمثَ نََّأل، فَونَقُدصمالْ ونَقُادالص ونَكُالالس مه، وةاصخالْ قي حا فمأَ - ـ ا ف ا ذَي ه
  ي،لِّخالتي ولِّحالت وه اطسبِالْ

- أَوما في حالْ قعامفَة ،لما نص لَعيالْ هلَعاُءم منَّأَ ن ملَ نم فْيهم معنا الَاه ينتفبِ عها فـ ي اإلن ـ  اذقَ من 
  .اهـ ارِي النف ودلُخالْ

ذَولأَك ،ي فَنِعهم معناها، متقِّوف ى فَلَعمِه معفَلْى أَنرِكْالذِّ اظو ،رسوخه ي الذِّفنِه وجعله نصب عنِي 
ـ  ةُانعتساال، ويمِهِفْالتو ةراكَذَمالْ يقِرِطَ نم هلهأَ نع هذخأَ، ويمِلعالت نم كلي ذَف دبالَو. رِكْفالْ ـ ي ذَف لك 
ـ ، الْميِرِكَى الْلَومالْ لِضى فَلَإِ يهف ارِرطضاالو كلي ذَف أجاللُّ ع، ميمِلسالت اديق هيلَى إِقَالْملْ خِيالش ةمهِبِ بر 

الرؤوف الريمِح.  
  :انكَلَسم يها فنلْفُ ةملكَالْ هذى هنعم ريِسفْا تمأَفَ

ـ ا عندنا عاهنعم لُاصحو . نيملِّكَتمي الْققِّحم نم ةنالس لُهأَ هيلَي عالذ وه: لُواَأل كلَسمالْ • ى لَ
ا الْذَهملَسثْإِ كبلُاُأل اتوهيةو ،استقَحالْ اقعبوديةل ،مالَونا عز ولَّجو ،فْنذَ يلك ـ ع مـ  ن سواه ـ ت بارك 
وتالْ الَا قَذَإِفَ. ىالَععبلَإِ الَ" دقَفَ" اُهللا الَّإِ هد لُاُأل ىفَنوهةَي واستقَحالْ اقعبودية عغَ ناِهللا رِي تالَعثْأَى وبتـ ه  ها لَ
وحده لَّج وأَكَفَ. الَعنالَ: الَقَ ه مستحللْ قعبوديلَ ةه موجأَود ،و ي الْفوجفَالْ اُهللا الَّ، إِودرد الذي هو خالق 
  .ىالَعتو كاربت مِالَعالْ

والَيالذَّ ظُحاكر ،بعد روخِس ا الْذَهمعنى في ذنِهلَاِإل نَّ، أَهالْ هحالْق ،مستحنَْأل ق عيبد ـ غَ ونَد رِيالَه ، 
الَّإِ ونُكُي مستنِغاًي علِّكُ ن ما سواهفْ، متلَإِ راًقيلُّكُ ه ما عداه .ومـ  انَكَ ن ـ ي الَ كلذَكَ ـ تم الَّإِ ونُكُ فاًص 
ـ قَعالْ يـع مج جرِدنا تنه نمو. يححالص رظَالن يهطعا يمبس، حالَكَشإِ الَو صِقْالن نِع هاًزن، مالِمكَالْبِ ائد 

ف ةينكَي الْالسلمالْ ةمشفَرة لَعى ما هو مبوطٌس في مالِّحه مكُ نأَ بِتلِوص ينِالد.  
 لِواَأل ريِِسفْالتبِ كلذَ ةظَحالَم نم راكالذَّ نكَّمتيو. ريغَ الَ يلجالْ كرالش الُطَبإِ ريِِسفْا التذَه نم ادرمالْفَ
الذي هو فْنلُاُأل يوهية واستقَحالْ اقعبودية عغَ ناِهللا رِي تالَعثْإِى وبذَ اتللَ كه وحده لَّج والَع .ـ  نْإِو  ردقَ

مذَ علك لَعالَى مظَحكَالْ ةاالَمالْ تفَملَصالْ ةمنرِدجة كَي الْفلمالْ ةمشفَرفَ ةهكَالْ والُم.  

ـ  هركَا ذَم ةبيالطَّ ةملكَالْ هذه ريِِسفْي تف  هوركَا ذَممو . نيفارِعالْ كلَسم: يانِالثَّ كلَسمالْ • ي ف
]منالْ اجِهصِالَخ[ ونصالَقَ: "ه ي ف]فْمكَذَ: ]حِالَفَالْ احِتالْ رونَفُارِع فلَإِ الَ ريِِسفْي تاُهللا الَّإِ ه ووهاًج:  

ـ  الَو عافن الَ: ااهنعم اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ: امهنع اُهللا يضر اسٍبع ناب الَقَ: اهدحأَ - ضارالَ، و ـ م عز الَو 
ملَّذالَ، و معطي الَو انِماُهللا الَّ، إِع تىالَع.  

ـ لُ أَنزِي، وقُهزلُ رِكَؤي، ون جورهمؤي، وابهقَع افيخ، وابهوى ثَجير هلَإِ الَ: ايهانِثَ - مهـ ر سلُ أَ، وي
فْعهوالَ، و حيرفَ مضاُهللا الَّإِ لُه.  
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ا ذَإِ. يدمحالْ كلم، للْيدجِمالتو دمحالْ انسل، بِيدحوالتو ةفَرِعمى الْلَإِ ةٌارشإِ اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ ضاًيأَو: الَقَ"
ـ ظَالع، واُءقَبالْي والعالت، واُءمعالنو ُءاآلالَ هلَ هلَإِ الَ اهنعم، فَاُهللا الَّإِ هلَإِ الَ: دبعالْ الَقَ ةُم ـ و الساُءنـ الْ، و عز 
الثَّواُءنو ،السطُخ والراُهللا الَّى، إِض الذي هو رالْ بالَعمنيو ،خالاَأل قولني ورِاآلخين، وانُدي يمِو  ينِالـد "

  .اهـ

الْوحالْ نَّ، أَلُاصملِّكَتم يعتقد كَي الْفلمالطَّ ةبِيأَ ةنهيقَا سثِْإل تبلُاُأل اتوهية ـ و استالْ اقِقَحعبـ ود يِهللا ة 
تالَعى، ولذَ يِفْنلك علِّكُ ن ما سواه سبحانه .ويعتقكَالْ داالَمالْ تفَملَصالْ ةمنرِدجة فبِ ايهحـ  بِس ا أَمداه 
  .لُالَدتساالو رظَالن هيلَإِ

أَوا الْمارِعفَ فهوم ،ع اعقَتاده ما مر فيها، ومع اعقَتاده لْتكَالْ كاالَمالْ تفَملَصأَ ةضاًيزِ، ييد ى ذَلَعلك 
، جٍارِخ نم هدقتعي هنأَ ي، الَلصا اَألاهنعم كلذَ لُجعيا، وهركُذْا يمدنع ةبيالطَّ ةملكَي الْف كلذَ قشنتسي نْأَبِ
ـ الن ةعس نم هبِ صا خملـ  فارِعي الْنِعأَ ـ،ةَرائالد عسوي مثُ. مِلِّكَتمالْكَ لُالَدتساال هيلَي إِدؤا يمبِ ، رِظَ
وانشاحِر الصرِدو ،زِمالْ يدحورِض الْوظَقَية .  

ـ  الَو ارض الَ، وقازِر الَو قالخ الَ، وةادبعللْ قحتسم الَ: ولُقُي وهفَ" اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ: "الَا قَذَإِفَ نافعالَ، و 
مثيب الَو معاقبالَ، و معني الَو هاداُهللا الَّ، إِي تىالَع .ذَبِولك يحلَ لُصه التوحالْ يدلَطْمقـ ، و ذْيهب ـ ع نه 

الشرالْ كخفي الْوجلَألي ،نه بِثْيبِ تالْ نَّا أَهمستحللْ قعبادة هاُهللا و تغَ ى الَالَعيرهأَ، ونالَ ه نافع ـ  الَو ضار ،
الَو ازِرق الَو معنيالَ، و ناصغَ رياِهللا ر تَأل. ىالَعنه يتقَّحنَّأَ ق ما يبرز من أَ عٍفْنو ضر كْي اَألفوالْكَ اناِءطَع 
والنصرةاِإل، وعانة من اسِالنو ،الري مالْ ناِءمعِِ، وبالش مالطَّ نامِعو ،التاللِّي بِفِّداسِبو ،سأَ رِائنالْ اعِومنعِاف 
ـ  كلذَ يعم، جمِاآلالَو ارضمالْ نم كلذَ لُابِقَا يم لُّكُ، وانوكْاَأل نم رِاهي الظَّف ةودجومالْ ماِهللا ن ـ ت ى، الَع
إِونملْا تاَأل كشالْ اُءيموجود منا ذَهلظُ كروف أَوسباب عادةٌي يرِباُهللا ز تالَعى ماَءا ش مذَ نلك ـ ع ندا الَه 
  .اطنما الْذَي هف وهررح، واطسبِا الْذَي هف وهررا قَم رِى آخلَإِ. اهبِ

قَ ذْإِوالَ دلَ حك ما إِمأْنملَا أَويه ي الْفمكَلَسنِي من كَالْ ريِِسفْتلمالطَّ ةيبة عنأَ دالْ لِهحق من لَعاِءم السنة 
الْوارِعفني ما يشلَإِ ريى معنالَا، فَاه يصعب لَعيك الَمظَحته بِ رِكْالذِّ لَاححاِهللا لِو تثُ .ىالَعنْإِ م عسر لَعيك 
ـ اودمالْا بِمهنم لٌّكُ ذْ، إِكنِهي ذف خسر امهيأَى لَع رصتاقْفَ نِيكَسلَمالْ ىنعم مضمنِ ةظَحالَم نيب عمجالْ مة 
ى الْلَععلِم لَعيه يوىلَإِ لُص الَبِ رِاآلخ شك.  

إِونإِم أْتملَا أَويك ي الْفمكَلَسلٍّكُ يقِرِى طَلَ، إِنِي ميقَرِفَالْ ننِيل ،ترِحـ  ص بعالْ دمِلْع الْ نَّأَبجميع ى لَع
هدى من رهِبـ  م نَّى أَلَع تحكَالْ لَصاالَمت التوحيدةُي عندك حولَص تصيقٍد ومٍلْع فْوق ـ م ا هـ  و الُح 
ـ ، للِواَأل ةُرمي ثَانِا الثَّذَه، ونيفارِعالْ الُح وا همكَ الٍحو قٍوذَ ولَصح كدنع لُصحت مثُ. نيملِّكَتمالْ  لِوقَ
ـ و امِقَما الْذَي هف مالَكَالْو". لُمعا الْهتيجتن ةٌمدقَم الُحالْ، والُحا الْهتيجتن ةٌمدقَم ملْعالْ: "يقِرِالطَّ لِهأَ اسع 

ـ ذَ نم قلَّعتي نْأَ يدرِمي الْفكْيو. ةبِيالطَّ ةملكَالْ هذى هنعى ملَع اُءميا اِإلنضرغَ، ولِِِيالذَّ لـ بِ ك ـ ا الْذَه ، رِدقَ
ليستحضر منه ا قَمدر لَعيه رِكْالذِّ الَح .ومذَ انَكَ نكَلَا مة ابِقَوليقَفَ ةفَ دتحا لَنالْ هبابو ،هبِ وـ كَلَم تنْ، إِه 
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قَفَّواُهللا ه تالَعى، يفَرع عن وجوه مخئَباتلْجِالْ هبابو ،يأَ لُصانِساَأل يدخارِب ،الَو لَ ونُكُيه مـ غَ ع الْ رِيعـ ن اية 
  .اررقَ

اُهللاو يلُسبِ كنا مسالك من سقَبلَ ته من ربالْ هعنةُايو ،يعفُرا الْنحق قاًح صرالَ ةًاح كنةًايو ،أْيذُخ أَبيدا ين
جأَ يعاًمالْ ذَخحنان الْوطْعف ولْيفُحني اَألا فحلِّكُ الِوا أَهردةَي السرِت الْوطْعف طْاللُّوبِف ،منه كَورمه آمني.  

  :ىالَعت اُهللا همحر ماظالن الَقَ مثُ

  ولْتَقْــــــــــــرأَن آخــــــــــــر اليقْطــــــــــــينِ 
  

  لِّ مائَـة فـي الحـينِ   من بعـد كُـ   

  "آخر سورالْ ةقْينيِط" هقَ ولُوه سبحانه وتىالَع:     لَـىع ـالَمسو ـفُونصا يمع زَّةالع بر كبر انحبس
ينالَمالع بِهللا ر دمالحو ينلسر1الم
.  

أَوشبِ ارلَا إِذَهى ملَا عيه علُم باَأل ضِعصابِحو ،هو ختلِّكُ م ائَمة مالْ نمئالَالثَّ نيبِ ثاآليـ رِكَالْ ة مية .
وذَهيقِرِى طَلَا ع النبِد كَالْوالِملَ، ويمٍزِالَبِ سانَكَ نْإِ، و لَعيه عأَ لُملِه الصحاِءر الشرقيلْ، فَةيس ـ لَع يه 
  . اهاالَا ومو اسِفَ لُهأَ

غَواَأل ةُايرِم فأَ يهنه عندا بِنملَزِنالْ ةقَماصكَفَ. دالْ نَّا أَمقَماصد فيها مقَا تدم من االستشذَكَ، فَارِعلك ا ذَه
فيه استشعقْاِإل ارفَبِ ارِراِهللا لِض تالَعإِى ونعامه لَعيه حثُي ارتضاه ِلا الْذَهعلِمو ،قَفَّوـ لَإِ ه يه أَوـ ع انه ـ ع ى لَ

  .كلذَ ملا عمكَ رٍكْش يقرِطَ يي هالت يقِرِالطَّ هذي هف وصاًصخ، ويها فى مفَخي الَو. هبِ انيتاِإل

  :اُهللا همحر الَقَ مثُ

  إِن شَـكَكْتَ  وابنِ علَى اليقينِ

   

  

  

ــةً إِن كَ   ــتَغْفرن مائَــــــ   ملْــــــــتَ واســــــ

  

  

ــلْ    ــذَلك الخَلَـــــــــ ــرِ لـــــــــ ــة الجبـــــــــ   بِنِيـــــــــ

  

  

  ويجبـــر الحضُـــور مـــن كُـــلِّ عمـــلْ   

  

  

  فــي الكَــون مــن جــوهرة الكَمــالِ  

  

  

  ثَــــــــــالَثُ مــــــــــرات لكُــــــــــلِّ تَــــــــــالِ  

  

  

  ومـــــن يــــــنَكِّس فيــــــه ســــــهوا جبــــــرا 

  
  كَمــــن يـــــزِد ســـــهوا وإِالَّ خَســـــرا  

ـ  ارِفَغتساِإل ددي عف كشي نْأَكَ اددعاَأل ضِعي بف لُاصحالْ كالش: انه" كالش"بـ  ادرمالْ   ـ  الًثَم لْه 
ـ وقَو. كلذَ وحنوأَ رثَكْأَ وأَ ةًداحو ادز وأَ انتناثْ وأَ ةٌداحو هلَ يقب وأَ ةَائَمالْ لَمكَ ـ مكَ نْإِ: "هلُ  يأَ" تلْ
ـ خالْ"بـ  ادرمالْو. نْرفغأَستبِ قلَّعتي": رِبجالْ ةينِبِ: "هلُوقَو. ةثَالَالثَّ انكَراَأل رِكْذ نم تغْرفَ ـ ": لِلَ الشك 
ـ وقَو. هلَّ بِأَخ نْإِ هربجا يم ادرمالْو: وفرع، م"ورضحالْ"و. وركُذْمالْ ـ عالْ": لٍمع لِّكُ نم: "هلُ لُم ـ ه ا ن
يشكْالذِّ لُمر غَويركَ هالَالصرِفَ ةأَ ةًيضو نةًلَاف .قَولُوه" :كَالْ يفون :"نعت لعأَ لٍمي ملِّكُ ن علٍم وعٍاق ي ف
ـ "بـ  ادرمالْو. ورضحالْ هولُعفْم، وربجي لُاعفَ وه" اترم ثُالَثَ"و. ودجوالْ": نُوكَالْ"و. نوكَالْ التيال "
ابِِالتع، الْومراد لِّكُل عٍابِت يقِرِطَل الشخِي َالَ، ف يدلُخ ها غَنيربِالْ نَّ، َألهبِ اطَساطُس اخـ ت اصٍصـ ، و هو 
مختالْبِ صخوافْ، فَاصهم.  
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أَوشار في هذاَأل هبيى أَلَإِ اترعِب مسلَائ:  

 ينِبي نْأَ هيلَع نَّى أَالَعت اُهللا همحر ربخأَ، فَالَ مأَ اهفَوتاس لِه اددعاَأل ضِعي بف كش نم ةُلَأَسم: ىولَاُأل •
ى الْلَعيثُنيِق ،م يستغفاَهللا ر تالَعى، يي بِنِعصيغوِالْ ةردةَائَ، م مرنِبِ ةيالْ ةجرِب ذَللكذَ، ولك ـ ب عـلَ   نْأَ دكَمي
  .اهتمربِ ثالَالثَّ نيئمي الْنِع، يدروِالْ

. الًفْن وأَ تانكَ ضاًرفَ اتاعالطَّ الِمعأَ نم هرِيغَ وأَ دروِي الْف ورضحالْ كرت نم ةُلَأَسم: ةُيانِالثَّ ةُلَأَسمالْ •
 لَّخا أَمل رِبجالْ ةينِبِ اترم ثَالَثَ الِمكَالْ ةَرهو، جهرِثْإِبِ ي، أَهدعب ركُذْي نْأَ هيلَع نَّى أَالَعت اُهللا همحر ربخأَفَ
ـ ذ ونُكُيي ونِعي. اهلِّكُ الِمعاَأل وحر وي هالذ ورِضحالْ الِمعتاس نِم هبِ ـ الْ ركْ جوهرالْبِ ةـ ح أَ: ورِضي 
يستعلُم فيه مقْا يدر عليه مالْ نحورِض .ذَكَهلَا بغننِا ع الشخِي  .  

وا اَألذَهمر الذي هو جبالْ رحالْبِ ورِضجوهرة خأَبِ اصلِه هذالَ ذْ، إِيقِرِالطَّ ه يوجنُذْاِإل د ي الْفجوهرة 
مغَ نأَ رِيهلها، وهو معى قَنوله "لِّكُل الٍت ."حسبما سبق.  

 ربجي هنأَ ربخأَفَ. الًثَمy  يبِى النلَع ةَالَالص مدقَي نْأَ، بِواًهس انكَري اَألف ينكِّس نم: ةُثَالالثَّ ةُلَأَسمالْ •
، y هيلَع ةالَالصبِ م، ثُارِفَغتساالي بِتأْي م، ثُالًثَمy  يبِى النلَع ةالَالص نم هى بِتا أَي مغلْي نْأَي بنِع، يكلذَ
  . ىولَاُأل ةلَأَسمي الْف را ممكَ كلذَل رِبجالْ ةينِبِ دروِالْ ةيغصبِ لَمكْي نْأَ دعب ةرم ةَائَم اَهللا رِفغتسيو. ملْكَي مثُ

  .دروِالْ هيلَع بطَلَ دقَفَ واًهس الَ داًمع سكَن انَكَ نْإِفَ

ـ ا عهَِلِّكُ وأَ انكَراَأل ضِعي بف يدزِي نْأَ، بِئاًيش دروِي الْف يدزِي نم ةُلَأَسم: ةُعابِالر ةُلَأَسمالْ • ـ مى الْلَ . ةائَ
ـ ا تمكَ ارِفَغتساال نم ةائَمي بِتأْي نْأَ، بِواًهس تانكَ نْ، إِةاديالزبِ عاقوالْ لَلَخالْ ربجي نْأَ هيلَع نَّأَ ربخأَفَ  مدقَ
  . كلذَل رِبجالْ ةينِبِ

  .دروِالْ هيلَع لَطَب دقَفَ داًمع ةُاديالز تانكَ نْإِفَ
ـ لَخ ربجا يمهنم داحو لَّكُ نَّإِفَ: ينِع، يواًهس نكَّس نمبِ مِكْحي الْف هبشم" واًهس دزِي نمكَ: "هلُوقَفَ  هلَ

  .ركا ذُمبِ
قَولُوه "الَّإِو ِسخار "اجِرلَإِ عهِيمأَفَ. عاًا ملف )ِسخأَ) ارلف نِثْتيأَ الَ ةنا أَهلقَالْ قِالَطِْإل فـ اف يـ  ة . مهافْفَ

ولعفَ مِدمِه بضِع النالْ اخِسمسالْ لَائمشلَإِ اريها في هذاَأل هبيات تصرف فا فَيهحفَهرا عقَ نصـ  د النمِاظ ،
أَ اُهللاولَعم.  

 مِالَكَالْبِ كلذَ عبت، أَدروِالْ مِازِولَ نم ةُيفَظوالْ تانكَ، ودروِالْبِ قلَّعتا يمم هدصا قَيمف مالَكَالْ لَمكْا أَملَ مثُ
فيما يتلَّعبِ قالَقَفَ ا،ه رحماُهللا ه.  

ــيــفَـةظقْتُ الوو  
  

ـ حر الَا، قَندنا عهتيقَقح انُيب يباًرِي قَتأْيس، وةيفَظوى الْنعم مدقَتو. ةيفَظوالْ تقْو ثُحبا مذَه يأَ ماُهللا ه 
تىالَع:  



  ستفيد املبغية 
 مشيخة الطريقة التجانيةنسخة 

25 

 

   رِيــــــدــــــا الملُهعف لْــــــزَمةً يــــــرمو  

  
  لٍ ونَهــارٍ الَ مزِيــد  مــن بــين لَيــ  

  

  

خُـــــصَّ وي ـــــنـــــا   مـــــرِ مبِغَي لَـــــهلَي  

  
ــى    ــذَاك للْحســـنِ انْتَمـ ــه فَـ   ليومـ

  .ةٌحاضو نِيتيبالْ اظُفَلْأَ  

قَولُوه" :ومن يخلَ صلَيبِ هغرِي ما ليومإخل أَ" هراد ومن يخص قاَءرتاللَّا بِهلِي ونَد النفَ ارِههو ـ ح سن .
الَو تلُخو عبارته فا الْذَي هبيت عكَ قٍلَقَ نما تىر.  

أَوشبِ ارالْ نَّى أَلَا إِذَهوالْ ةَيفَظملُعةَوم مقَّوأَ ةٌتوِالْكَ ضاًيردو ،قْوتنْا أَه كَذْتر مرتنِي :مةًر في النارِهو ،مةًر 
ي اللَّفنْإِفَ. لِي خبِ صا أَهحالْ دقْوتأَ نِيجأَزذَ هلك اِإل نِعتيبِ انهي الْا فقْوتنِي ـ . عاًم ـ  نْإِ مثُ خـ اللَّ ص لَ ي
 الَو. هرِمع رآخ هيلَع  خِيا الشنديس لِمع ارِرمتس، النسح وهفَ ةداحو ةرى ملَع رصتاقْ ثُيا حهتاَءرقبِ
الْ الَزعلُم ى ذَلَعلاسٍفَبِ ك وإِا بِمزائى اآلنَلَا إِه.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  والَزِم قَضَــــــــاؤها مثْــــــــلُ الَّــــــــذي

  
  سبق في الوِرد وغَير ذَا انْبـذي  

ـ الـذ  لُثْم داًبأَ رِهالد نم ةًرم ولَو هتاتفَ نى ملَا عهاؤضقَ مزِالَ ةَيفَظوالْ نَّى أَلَإِا ذَهبِ ارشأَ   ي سبـ  ق ي ف
 مِدعطْرح لا ينبذُ ويهائضقَ ومِزلُ مِدع نم اتازجاِإل ضِعبو ]رِاهوجالْ[ خِسن ضِعي بف دوجا يم نَّأَ، ودروِالْ

اسقْتارِر علِم الشخِي  وعأَ لِمصابِحه لَعيه .ذَها معالَى كَنمه.  

الَوشأَ نَّأَ كمالْ رويفَظانَكَ ة ي أَفاَأل لِورِم خثُيفاًف ،م أُكِّد لَعى عهد الشخِي  .َفمـ أَ ن ـ ذَ لِج لك 
 يحرِص وا ها ميهف ادز، وهديبِ تالَز الَ تاني كَالت ةخسالن نم لَّحما الْذَه ]يانِعمالْ رِاهوج[ فلِّؤم حلَصأَ
ي لُفقَالْ ومِزاِءض ي الْفويفَظوِالْكَ ةرد .وذَها الذي اعتمده الناظم رحماُهللا ه تىالَع .ومع لَ اذَهم يلْز ـ ب عض 
مأَ ندكْرناه من خاصأَ ةصابِح سيدا ن يصرأَ نَّأَبِ حمرا أَهخف موِالْ نردنَّأَ، و أْالتكَأل يدرِما إِهنما هو 

للتريبِغ في تحفَ يلِصضلا الْهعيمِظ ي الَالذ كَياد يحصرأَ اُهللا، ولَعم.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

ــي الْ   ــا فــــــ ــدم لَنَــــــ ــا تَقَــــــ ــرِومــــــ   جبــــــ
  

  في ذي الوظيفَة كَذَاك يجرِي 

ـ ظْا يمنا إِذَهو. دروِي الْف لُلَخالْ هبِ ربِجنا يمبِ ربِجني ةيفَظوالْ هذي هف لَلَخالْ نَّى أَلَا إِذَهبِ ارشأَ   هـ  ر ي ف
  .ملَعأَ اُهللا، وةالَي الصا فمكَ هنع لُمحي هاممإِ نَّإِفَ ةاعمجالْ عم ركَذَ نا ممأَ، ودرِفَنمالْ

  :اُهللا همحر الُقَ مثُ
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  ومــــــن يفُتْــــــه بعضُــــــها ويــــــاتي

  
     ــي الصَّــالَةــلُ ف فْعــا ي ــلْ كَمفْعي  

ى ضقَ ةُاعمجالْ لَما كَذَإِ، فَكردأَ ثُيح نم رِكْالذِّ اددعيحسب أَ ةيفَظوالْ رِكْذبِ وقبسمالْ نَّا أَذَهبِ ادرأَ  
ملَا عيأَه ،ي مبِا سبِ قه ماَأل نعدادح ،تى ينهِتلَإِ يى حثُي ابتأَد معهأَم ،ي حأَ ثُيدكَرهفَ. مفالْ لُعمسوقِب 
هلُّا كُنقَ هبِ الَ اًءضاَءن فَأليه ،نقْا أَهلُّكُ الٌوها، وذَها معى قَنوله "فْيكَ لْعمفْا يلُع فالَي الصة."  

وأَرينا بعاِإل ضخوبِذَإِ انقُا سفْوا يتتالْ ونَحوةَيفَظ مأَ نولا ثُهم يستمونَر لَعرِكْى ذ ا فَماتهم ـ م رِسعني 
فنْى أَلَإِ يه لْيوا بِقُحمن سقَبهملَ، وم نرِد مأَ نيلَ نهذَ ملك .وى فَلَعضِر وجالْ ودمستند فالَفَ يه يـ فَخ ا ى م
فيه من التيشِوِش والشالْ لِغمكَتالْ لَّفمني للْافحورِض .الُ اُهللاومستانُع.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

ما تَقَدلَى مع ةدا الزَّائهوطةُ شُريقب  
  

  . دروِالْ عم يهف تكَرتا اشى ملَع ةدائالز ةيفَظوالْ وطرش رِكْذ ثُحبا مذَه يأَ

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَفَ

 ــنمل ــعمالجو لُــوسالج ــكذَل ــنم  

   

  

      طَنـي الـوف يحأَخٌ صَـح لَـه كَان  

  

  

طُهشَـــركَـــذَا : و ـــرهالجو ،يـــقلالتَّح  

  
  المأْخَــــــذَا عــــــدم تَخْلــــــيط، فَــــــراعِ   

   :ةيفَظوالْ وطرش نم نَّى أَلَا إِذَهبِ ارشأَ  

ـ ذ دنع لُجرتي هنأَ الَّ، إِباًاكر وأَ الًاجِ، ررِِيي السف ادجالْ رِافسمالْكَ رٍذْعل الَّإِ سولُجالْ • ـ  رِكْ جوهرة 
  .يباًرِي قَتأَيا سمكَ الِمكَالْ

• ومن شروطا أَهالْ :ضاًيجمع لقائَرتها ماِإل عخوإِ انَكَ نْ، إِان ثَمخلَ انٌويلَ سهم ذْعر ـ ي منعهـ  م من 
االجتاعِم من مضٍر ونوِحه .  

  :وطٌرش هلَ ةيفَظوللْ عمجا الْذَه نَّإِ مثُ
- التحليق ،لَويالْ سمراد قْعد دائرالْكَ ةقَلْحة الْ لِبمراد التراص ي الْفجعِمو ،سجِ  دـ الفُـر س ،اٌءو 

ـ كَ عِبراَأل اتهجِالْ نم هتالَي قُبالذ فالص فص لُّكُ لَابِقَي نْى أَلَع وأَ ةَرائالد ةئَيى هلَع مهوسلُج انَكَ ا م
لَعيه عاسٍفَ لُم غَورِيها مالْ نحورِاض .  

ومن الْ ابِآدرِميد فذَي ها التحالَ نْأَ يقِل قْيصبِ دلُجوسأَ هى الْلَعمجسِل أَ الَولَفَسهل ،مي ذَا فلـ  ك من 
رؤية سِفْالن حسبما هظَ واهر ي قَفصاَأل دلَعإِ الَى والَكَش .أَوا قَمصاَأل دقَفَ لِفَسد ـ  ونُكُي من ـ د سسِائ 

سِفْالن حظْهِِ ثُيتأَ رنها اختاراَأل تدنى، وهأَ ولَعي الْى فحيقَقة من حيثيأُ ةخى كَرا الَم يى، َألفَخنهبِثْا تت 
  .لَفَسا اَألهدصقَبِ ةًيزِا مهِسفْنا لهالح انسلبِ

الْبِِوجلَمفَ ةحالْ بلُعظَ واهر قَي الْفصدنِي أَ الَّ، إِعاًمنه ي اَألفلِو جليو ،انِي الثَّفي خفي .وـ ل ـ ذَه الَا ت 
سيدا نب ،عد نيِهه قَالْ نِعصدنِي قَعاًم ،لَوه ـ ت ىالَع:        ونرِيـدالَ ي ينلَّـذـا للُهعةُ نَجـراالَخ ارالـد لْـكت
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1واً فـي االَرضِ والَ فَسـاداً  علُـ 
 فَةُاآلي ،لَ يلَقه " :َأذَهلُا عالَ، قَ"و " :أَوي لُع؟و ."قَود قَتدـ لَ م ا ن

زِميد بسط فا اَألذَي هبِد ي الْفقَمدملْ، فَةياجِرعه هنالك مأَ نراده.  
- ومن شرالْ وطجلْل عِمويفَظأَ ةالْ ضاًيجهالَ، فَر معنى لالجتاعِمو ،كْذلِّكُ ر واحد ـ لَع س هتدى حاًر 

الًثَم .فَوائذَ ةُدلك وجدواه هِشةٌري عنأَ ديقِرِالطَّ لِه حى كَتادنْأَ ت ونَكُت ماَأل نرِم الضورِري عندهم.  
واذَه في حق الرطُّقَفَ الِجأَ، وما النالَفَ اُءس يجهرِكْالذِّبِ نَر في ويفَظة الَو ي غَفرِيقَفَ. اهكَذَ دالْ رلَعاُءم 

ي الْفجالْ رِهوبِلُطْم في حالْ قمأَرنْأَ ة ن عمسفْتسها خةًاصذَكَ، ولالْ ككْحم فبِلْي تيـ ت ـ ه ـ ي الْا ف حج .
ووجهوه نَّأَب صوتها عوةٌرو ،ربا كَمانت فتةًنو ،ذَللالَ ك تنُذِّؤ اقاًفَات .كَحاه ي ف]شالْ حِرحنِص[ـ ، و  الَقَ
بعده ما نصه" :ولَعالَا فَذَى ه ونُكُي كْذرالَّا إِه راًس ي اَألفحالْ ابِزمرتبة الْوظَوائف غَوـ ذَ رِي لاهــ  " ك
اجِرع شرالْ ححنِص.  

- ومن شرذَ وطلأَ كضاًي عدم التخليط رِكْي الذِّف لمي ذَا فلك من اَأل وِءسالْ بِدمنافـ ي ل ـ م ا هو 
  .امِقَمي الْف وبلُطْمالْ

الَكَالْوم في هذه الشروط مبوطٌس ي كُفيقِرِالطَّ بِت.  

قَولُوفَ: "هالْ اعِرأْمأَ ":ذَخربِ ادفَ همكأَح ذَهه الشوطَر مراعاًي ي إِفـ كَح امـ لَ ك هـ ا م ذَآخهـ ا، و هي 
ـ الَ هنأَ فرِعا تهاتاعرمبِ كنإِ، فَةًاعمج رِكْالذِّبِ رِهجي الْف يبِغري التف ةُدارِوالْ يثُادحاَأل بـ  د مجِ نيـعِ م 

الشرالْ وطكُذْمورة .ذَولأَ نََّأل كحيثَاد التريبِغ ي الْفجرِكْللذِّ عِم يؤذُخ منا أَهنالَ هبد مالْ نـ ج رِهالَّإِ، و 
 الَّإِ، وةداحو ةيغص، وداحو انسلبِ مهرِكْذ نم دبالَ هنأَ راًهج رِكْالذِّو عِمجالْ نم ذُخؤيو. عِمجللْ ةَدائفَ الَفَ
ـ ي إِدؤي كلذَ، فَهدحو ركُذْي داحو لَّكُ نَّأَ ضرفَالْو رِكْالذِّبِ ونَرهجيو ونَعمتجوا يانكَ نْأَبِ ـ خى التلَ يلط 
  .مهافْفَ. اتاعالطَّ الِمعأَو ةادبعالْ تعنل افنم كلذَ، وضِعبى الْلَع ضِعبالْ يشِوِشت، وحِادفَالْ

*تبِنيه :لَاعي كَنِِّأَ مرياًث ا كُمنأَ ترى الناظم رحماُهللا ه تالَعى يعيب لَعى من كْيالْ لُمبيـ  ت من  مِظْالـن 
 لِثْم حرش عبتتي أَنِدجِت كلذَل، فَةًاههفَ كلذَ دعي، وةيافقَى الْلَإِ لُصوالت الَّا إِمهتحت ةَدائفَ الَ نِيظَفْلَ وأَ ظفْلَبِ
ـ  لَمكَ هنأَ ، الَهبِ اهنحرا شى ملَإِ ةَارشاِإل هبِ دصقَ هنإِ، فَ"اذَخأْمالْ اعِرفَ: "انه هلوقَ وحن همالَكَ نم كلذَ  هبِ
  .كلذَ لْمأَتفَ. طُّقَفَ تيبالْ

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  وتَركُــــه لغَيــــرِ عــــذْرٍ شَــــرعي   
  

  أَو كُــلَّ اَألوقَــات لَــه ذُو منْــعِ    

 رِذْعللْ اتقَواَأل لَّا كُهكُرا تذَكَ، وتقْوي الْف ضرِعي يعرش رٍذْع رِيغل ةيفظولل عِمجالْ كرت نَّا أَذَهبِ ادرأَ  
الشرعيم ،منوع عندنبِ. يقِرِي الطَّا فمعفَ نَّى أَنذَ لَاعلك ترك ما هزِالَ ولَ ملُ هماًوز مـ  داًكَّؤ يـقِ رِي الطَّف ،

  .ىالَعت اِهللابِ اذُيعالْو ناوِهتمالْ عِترم ةُامخى وفَخت الَا، وهبِ ناًاوِهتم دعيفَ
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 يعرالش رِذْعالْ ولِصحبِ رذَعا يمكَ هنَأل: ةٌفَقْو يهف يعرالش رِذْعللْ يأَ" هلَ اتقَواَأل لَّكُ وأَ" هلَوقَ نَّإِ مثُ
في باَأل ضِعقَواتي ،ذَعر لِّي كُفذَا إِها استمر ارِعالْ ضرِذْع الشرعي ي الَالذ يسطَتاع معالْ هفلُع .وـ و جه 
ي ا فمو. ]يانِعمالْ رِاهوج[ صن تيبا الْذَي هف دقَى عالَعت اُهللا همحر ماظالن نَّأَ وه ةفَقْوالْ هذه نم جِرخمالْ
ـ الن عِطْقَ عم بِالغى الْلَع يهف مالَكَالْ بنِيفَ. رِيخي الْف هيدكْأَتو يبِغرالت جرخم جرخ ]رِاهوجالْ[ ـ  رِظَ نِع 

النرِاد حأَى كَتنالَ ه وجلَ ودكَ هما هو نُأْالش فذَ لِثْي ملك .وبيانأَ: هنه قَلَّ مونُكُا ي ذْعر ـ ي رِعـ  ض سائر 
ـ  لِثْي مف ربتعي الَ رادالن، ورادن وهفَ دجِو نْإِا، فَهلَّكُ اتقَواَأل معت الَ ارذَعاَأل نَّأَ بالغالْ ذ، إِاتقَواَأل ا ذَه
  .مكَحأَو ملَعأَ اُهللا، وامِقَمالْ

  :اُهللا همحر الَقَ مثُ

  جِــــــبي ســي ــوبِ لَــــ ــرنَا للثَّــــ    ونَشْــــ

  

  

  بنْدلْ يا بهذْكُري يلَى الَّذع  

  

  

 ــرِه ــلَ ذَا بِمحضَـــــــ ــيخُنَا فُعـــــــ   وشَـــــــ

  
 ــــــرِهنْكــــــولٍ مهقَالَــــــةَ جم عفَــــــد  

ـ ي سيلَ: "هلُوقَو. ماًكْح ةًراهطَ ةُعقْبالْ تانكَ نْإِو ةارهالطَّ قِِقَّحمُالْ اشِرفللْ يأَ": بِوللثَّ" :هلُوقَ   جب "
ـ مالْ انَكَ نْإِو اهنرشا نذَإِ الَّإِ الِمكَالْ ةَرهوج أَرقْن نْا أَنلَ وغُسي الَ ثُيحا بِندنع مزلْي سيلَ يأَ ـ  لُح  راًاهطَ

ماًكْحالْ لِ، بكْحم فيه االستحبكَ ابما صربِ حه .والضمري ي ف"ذكُيرللْ" اهويفَظةو ،رِي يـد ـ ع نـ  د قاَءرة 
جوهركَالْ ةالْ لَّكُ الَ الِمويفَظة .قَولُوه "لْب يندأَ": بي ينبي للذَّغرِاك لجورِهكَلْا ةالِم نشره مالَبـ  ةًغ ي ف
تحالطَّ يقِقهارةر ،ياًع َأللالْ بِدوبِلُطْم فا الْذَي هالْبِ امِقَمخللْوصِص ،خاصية هِالشرية ـ ف ي هذـ  ه الَالصة 

يفَرِالشة لَعى ما سيبين .وبفَلْي أَاقالْ اظبيتنِي واضح.  

أَوشبِ ارنَّى أَلَا إِذَه ما استمر لَعيه عأَ لُمصابِح سيدنا الشخِي  من نثَ رِشبٍو مالطَّ قِقَّحهارة ـ ع ند 
قاَءرة جوهركَالْ ةالِم ي الْفويفَظة من عهد الشخِي  ِلَ ى اآلنَلَإيمٍزِالَبِ س بِ يقِرِي الطَّفحالَ ثُي ـ ي وغُس 
كْذرالَّا إِه معه الْ انَكَ نْإِومطَ لُّحراًاه لَماًكْح ،كنه مما ينبغي ويستحسن لكَمالْ انخاصية التي اخـ ت صت 
ـ لَخالْوy  يبِلنا ورضح يه، وارِكَذْاَأل نا مهرِيغَ نع ةُيفَرِالش ةُالَالص هذا ههبِ ـ براَأل اِءفَ عـ ة ع ـ لَ ا ى م

سيوصنْإِ يباًرِقَ ف اُهللا اَءش تغَ ى الَالَعير.  

اَألولُص فيه عندنا خوصاًص لَعى ما حي بِنِثَده السيالْ دجالْ يلُلحاَأل اجبفَ، الْرلُاض الناسكس ،يدي عبد 
ـ هارِونأَ ةثَرو، وهارِرسأَ خزنةو ،ا نديس ابِحصأَ ةاصخ دحي، أَداوالت نب ابِهوالْ ـ  اُهللا سد، قَ سره ،
أَوعاد لَعينا من بكَراتهو ،هأَ: ونهكَ مانقْوا يرالْ ونَؤوةَيفَظ ي أَفاَأل لِوقَرِم ،إِ لَباءِِنش اوِالزيـ ، بِاسٍفَبِ ة ابِب 
ارِد الشخِي  وهو حاضر معهم  كَوانالْ تقْبطَ ةُعاهةًر ماًكْح يي لِّص ِبها مع جماعة مأَ نصابِحه .
ـ  رما، أَهنم جِارِخالْو ارِللد لِاخللد راًمم، وةاريللز هيلَع اسِالن داروت لَّحم لُّحمالْ انَكَ ثُيح نكلَ سيدا ن
 ِبنثَ رِشبٍو يعالْ مقْبلَّكُ ةَعا، أَهنِعي والْ طَسقَلْحةو ،ونُكُي مقَّحالطَّ قهارغَة ،ير كْمتفي ف ـ الطَّبِ يـه هارة 

ـ ى ملَإِ انُصييطْوى و م، ثُالِمكَالْ ةرهوجل ابِحصاَأل ةاَءرق دنع الَّإِ رشني الَ ثُيحبِ. ةيمكْحالْ ـ ذَ لِثْ لك 
ـ عالْ كلى ذَلَع انُوخاِإل رمتاس ةياوِالز ِءشن دعب مثُ. تقْوالْ ـ بِ لِم مأَرى وـ م سـ  عٍم مـ  ن الشخِي  ،
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الستحهِانِسلَ مه لما فيه ماَأل نالْ بِدخاص مع ا الْذَهحالْ ورِضخاصَأل، ونه مشعبِ ره ومعني ى الْلَعحورِض 
وأَالتالْ بِدبِاجِو فثُ. يهم تتابع الناس في ساَأل ارِطَقْأَ رِائضِر لَعا الْذَى هعالَّإِ لِم النادر منهم مملَ نم يتبني 
  .ههجو هلَ

ومأَ نلِج ذَها تعسف بعض من ينِستللْ بالْبِ مِلْعبحث فيهفْأَ، وذَ غَرلك ي قَفوالب مفَلْاَأل نبَِ اظشيعة ،
تنياد لَعيه عنلِّكُ د مؤنٍم منصفَالْبِ فضيحفَالْ ةظيعةو ،ِستهذَ لِّكُبِ مميمة نِشيعلَّكُ نَّ، َألة مؤنٍم مـ ن صف 
 ودسحالْ، والَصواَألو اَءشحاَأل هنم دسحالْ عطَقَ نم الُقَم هنأَ يقاًقحت ملَع، يالِقَمالْ كلذَ عمسا يم درجمبِ

ـ ى مالَعت اِهللابِ اذُيعالْو. داًمكَ الَّإِ هيلَع لِاخالد مغالْ ةرثْكَ نم وتمي الَ، وداًبأَ ودسي الَ نه ـ و مـ  ن  اٍءد لِّكُ
عالٍضي ،عود لَعبِ نِى م ىلتاببِ هوخامالْ ةالِح والْ وِءسآلِم.  

ذَهقَا، ود رِعف الَا قَمالْ هلَعاُءمح ،سبمي ا ف]عدالْ ةحالْ نِصحنيِص[ وشرحهم ،أَ ننه ينبنْي أَغ ـ ي  ونَكُ
 ركْالذِّ حدا مذَهلوِ. ورِكُذْمالْو رِكْالذِّ امِرتي احف مظَعأَ هنإِفَ: "واالُقَ. اًيالخ يفاًظن يهف اُهللا ركَذْي يالذ انُكَمالْ
ي الْفماجِسد الْوموعِاض يفَرِالشة ."الَو معنافَظَى للنالْ الَّإِ ةمالَبةُغ فريِهِطْي التو ،تحقَالْ يلُصرِد الزائد ـ ع ى لَ

  . ىفَخي ا الَمكَ ةيمكْحالْ ةارهالطَّ

ـ ت اُهللا ركَذْي الَ: الَقَ  ةَرسيي مبِأَ يلِلجالْ امِماِإل نِع اَءجو" :]نِصحالْ حِرش[ي ف الَقَ ـ  الَّى إِالَع ي ف
كاَمطَ ناهـ" بٍي .ونلَق عن صبِاح تهارِكَذْاَأل يبِذ" :ينبغيِطْي تالْ يبمجبِ سِلالرائحالطَّ ةـ ي بـ َأل ة لِج 
ـ ، ا"رِكْي الذِّف هوعرش لَبقَ نكَما أَم لِّكُبِ رِكْفللْ ةشوشمالْ قِئالَعالْ عطْقَ، ونجِالْو ةكَئالَمالْ ـ قَو .ـه  عِطْ
ـ نه ادري نْي أَغبني يالذ ذ، إِ"اًيالخ": مهِلوى قَنعى ملَإِ ريشي. إخل ةشوشتمالُ قِئالَعالْ ا من ـ م ي الْانِعـ خ  ةولْ
عندهالْ: مبعد عما يشوالْ شالَب ويشتالْ تكْفرأَ اُهللا، ولَعم.  

ـ  دكَّأَ نى ملَع ركَني فيكَ، فَقِالَطْى اِإللَع رِكْالذِّ ابِي آدف  اُءملَعالْ هالَا قَى مرت تنأَفَ هذه ابِاآلد 
ـ عاَأل يبِبِحالْ رِكْذى، ولَعالْ هاتفَصى ونسحالْ هائمسأَى والَعت اِهللا رِكْى ذلَع لٍِمتشم رٍكْي ذا فهضعب وأَ  مِظَ

yو ،مدحهالثَّ، واِءن لَعيبِبِ هأَ ضِعوصافكَالْ هماليةو ،نعوتالْ هجمالية الْوالَجليةو ،خـ  وصاًص مع ـ و جود 
  . ضاًيي أَتأْيسو. را ممكَ يهى فمظْعالْ ةياصخالْ

ولْه لنالثَّ رِشالْ بِوورِكُذْم معالْ الَّإِ ىنمالَبةُغ فافَظَي النة التي نالْ صلَعاُءم ى أَلَعنهـ ا م ستحةٌبأَ، وـ ن ا ه
ـ  يـه ف اِءملَعالْ نِع ررقَا تم دع، بكلي ذَف ثحبالْبِ فسعتملْا لِهو. ورِكُذْمالْو رِكْالذِّ امِرتي احف مظَعأَ من 

االستحالَّ، إِابِب مكْأَ نالْ رِبجلَهغْاَأل ةارِمو ،ممن سلَج لَعيبِ هاِءقَالش لمحاربته مالَوه لَّج وبِ الَعـ م عاداة 
  .ارِرباَأل هائيلوأَ

*تبِنقَ: يهد قَوع لصالْ[ بِاحجريِبِكَالْ شِي[ في كابِته ذَهذَكَا، وي ا ف]رِسيتنَّ، أَ]ه الشيخ  َلم ـرِ يشن 
ـ م مدقَا تم ظْفَحي ملَ هنَأل كلذَو. هاتفَو دعب  ابهحصأَ هلَعف نسحتا اسمم هنأَ، وهاتيح ديي قَب فوالثَّ ا م
ـ ب نيا بم دعب، لكلي ذَف هيلَع وا هى ملَع رماَأل هغلُبي ملَ، و خِيالش نِع تبثَ ـ بو هدلَ ـ  دلَ الشخِي  .
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وذَللك احتاج الناظلَإِ مى التنيصِص ى ذَلَعلبِ كعنِيه ي قَفوله" :وشيخا فُنا بِذَ لَعمحرِضـ "ه  اُهللا، ومهافْ، فَ
تى أَالَعلَعم.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  ـهـافَـــــضْــلــــُ
 

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ. اهانِكَرأَ مظَعم يي هالت ةرهوجالْ لُضفَو يأَ: ةًلَمج ةيفَظوالْ لِضفَ ثُحبا مذَه يأَ

   رــا اشْــتَههقْتَيو نــيــا بــا مهيرتَكْف  
  

  شَـرالب ثا غَورالب ثنَا غَيخشَي نع  

  .نزوللْ همخرا فَايربالْ ثُيغَ ادرأَ: "اربالْ ثُيغَ" هلُوقَ  

أَوشبِ ارا الْذَهبيلَإِ تى ما اشتهر وتواتر عن شيخا ن مالْ نَّأَ نوةَيفَظ فِّكَتر عن صبِاحها جم ـ  يـع ا م
اركَتبه يومه .لْب صرح  أَبنه تحلَ لُصه فَشةٌاع خةٌاص من بِالني y في جيعِم ما اركَتبه عةَام يومه ما م
يستحبِ قالْ هقُعوبالْ اتعظيمة ي الظَّفرِاه الْوبنِاط .كَّأَوذَ دلك  ِأَبنه دعبِ وه مالْ نحضرالْ ةـ م وِفَطَصية 
لَعيأَ هكَزالَى الصة والتسيمِل.  

ويؤيده كَا ذَمره الشيخ لُالَج ينِالد السيي وط اِإل نِعأَ امِمحمد نِب حنلٍب  ي ف]كابِت ـ الز هد[ 
عابِثَ نت البانِنأَ نَّإِ: "الَقَ يلَه اِهللا رِكْذ تى لَالَعيجللَإِ ونَساِهللا رِكْى ذ نَّإِو لَعهِيم مأَ امِاآلثَ نجِالْ الُثَمالِب ،
إِونهلَ مقُيونَوم من اِهللا رِكْذ تالَعى وملَا عهِيم شاهـ" ٌءي.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  ومـــــن تَـــــالَ جـــــوهرةَ الكَمـــــالِ 

  

  

  دــي ــبعاً يكُـــــون ســـ ــالِ ســـ    اَألرســـ

  

  

 األر ونــد ــاُء الراشــــ ــه والخُلَفَــــ   بعــــ

  

  

     ــه عم ــدعــا ب ــراً لَهذَاك امــا دم  

  

  

ــذَّوات وذَ ــاَألرواحِ والــــ   اك بِــــ

  
  ــــــاةنَج ــــــنــــــرِ منْكلْمل سلَــــــيو  

  
  

 ةيفَظوالْ انكَرأَ نم ةُوفَرعمالْ ةُالَالص ي، هy الِجالر ديس حِدي مف "الِمكَالْ ةُرهوج"و. أَرقَ": تالَ"
لَعى ما سيتضقَ حنْإِ يباًر اء اُهللاش تىالَع .الْومرالذَّبِ ادوالْ اتصور التظْي تهر فا اَأليهرواح في الدنـ ا كَي ا م
هو ملُعوم من طَتاَأل رِوولأَاِءي ،و ي الْفبركَ خِزما هاَأل ومر هناُهللاا، و تى أَالَعلَعم.  

أَوراد رحماُهللا ه تى اِإلالَعخببِ ارا ثَمبت نِع الشخِي  حسبما هو ي ف]جوالْ رِاهميانِع[ غَورِيه منَّأَ ن 
هذه ةَالَالص الْةَيفَرِالش ،مسبِ اةَمجوهركَالْ ةالِمالت ،ي هأَ يحأَ دكَرالْ انويفَظا قَذَ، إِةأَرا الْهواحم دأَ نلِه 
هذيقَرِالطَّ هالْ ةمبكَارة مأَ داًرِفَنو في جماعكَ ـ،ةما هو نُأْالش ي الْفويفَظـ  ة سبع مرات يحضره ـ الن  يبِ

y .ويستمر حضوره معه هو الْواَأل اُءفَلَخربةُع  ما دام كُذْيرنْى أَلَا إِه فْيغَر مناه .وهكَ يما عـ فْر ته 
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قْتاثْ أُرنتي عشةَر مةًر ي الْفويفَظفَ. ةونُكُي حضوره y هو الْواَأل 1اُءفَلَخربةُع  من ابِالسعـ إِ ة ـ لَ ى خمِت 
  .كش الَبِ ةيفَظوالْ

قَود حنِثَدي بعالْ ضلَعفَاَأل اِءملِاض رحماُهللا ه تى أَالَعنكَذَ هر لشيخا ن استمرار ـ ح ورِضه y  ـ من 
ابِالسعنْى أَلَإِ ة فْيغَرأَكَ، ونأَ-  هنِعا الْذَي هعالم - يثَتبت في حيقَقة ا اَألذَهالَقَفَ: الَ، قَرِم ي ل مـ ؤ  داًكَّ

ـ  يـعِ مي جفy  كقَارا فَم ةرتفَ رِيغَ نم كرِمع ولَا طُهرِكْى ذلَع تمد كنأَ ولَ اِهللاو: "مِسقَالْبِ هلَوقَ مدة 
عرِماهـ" ك.  

قَولُواَألبِ: "هراحِو "إخل، في بضِع الروايات نِع الشخِي  الترِصالْ نَّأَبِ يحـ ح ضـ الْ ور كُذْمـ  ور هو 
ـ عو. ىالَعت اُهللا همحر ماظا النهدمتي اعالت يه، واتوالذَّو احِوراَألبِ: اهضعي بف عقَو، وطْقَفَ احِوراَألبِ ى لَ
لَا، فَذَهو كُشالْ فحجاب الذَّ نِعرِاكأَ ينو بعهِضلَ مشاهدوه y لَعى صورته ي قَالتبضاُهللا ه لَعيها، يي نِع
  . ةُعبراَأل اُءفَلَخا الْذَكَ، وةييققحالْ هاتذَبِ

ولُّا كُذَهه ما الَم يمتار فالَّإِ يه جأَ لٌاهو حسود متحلٌام:  

ـ  ينِالد لُالَج خيالش هصلَا حما منلَ مدقَا تملفَ y يبِالن قي حا فمأَ - السيوطي   ـ من مـ ج وعِم 
 ريِسيو فرصتي هنأَ، وهوحرو هدسجبِ يحy  هنأَ: وه، و2ابِبالْا ذَي ها فاهنبلَي جالت ولِقُالنو يثادحاَأل
حثُي اَءش اَأل ارِطَقْي أَفضِر وي الْفكُلَموت .وهبِ وهئَيته انَي كَالت لَعيا قَهلَب فَواتلَ هم يتبلْد منه شالَّ، إٌِءي 
 ابِجحالْ عفْى رالَعت اُهللا ادرا أَذَإِفَ. مهِامسجأَبِ اًءيحأَ مهِنِوكَ عم ةُكَئالَمالْ تبيا غُمكَ ارِصباَأل نِع غُيب هنأَ
عمأَ نركَ اُهللا ادرامتبِ هرؤيته رآه لَعى هئَيته التي هو لَعيا، الَه انِمع مذَ نلكالَ، و داعلَإِ يى التـ خ يصِص 
  .فصنأَ نِمل افش افكَ وهو .ي وطيالس ينِالد لُالَج خيالش هلَصا حاهـ م الِثَمالْ ةيؤربِ

- أَوما في حالْ قاَأل اِءفَلَخربعة َف ،لما صربِ حالْ همونَقُقِّح من صحة سالْ الِؤـ ح اجات ـ م نه y ،
ـ الْ ىلَي عديسل ابٍوي جفو". اُءيلواَألو اُءدهالش كلذَكَو ،هلَأَس نم الَؤس ملَعي يح هنَأل: "واالُقَ خاصِو 
حسبمي ا ف]الدرِر[ الترِصاَأل نَّأَبِ يحوللَ اَءيهالَطْاِإل مق والسراح ي الْفبرلْ، فَخِزيوا كَسغرِيهم .الَو مةَالَح 
 يض، ريحِرِالص صِالنبِ نيِلضفَمالْ اُءفَلَخلْا وصاًصخ، ومهتمئأَو اِءيلواَأل اتادس مه  امِركالْ ةَابحالص نَّأَ

  .نيآم مهِتبحما بِنعفَن، ومهِيعمج نِع اُهللا

الَو لُ عكشلَييك ذَها الذلْقَي نناه في هذالْ هملَأَسكَبِ ةوالْ نحالْ ورِضورِكُذْم ونُكُي في ساعة ـ و احدة ،
الْ ارِطَقْي اَألفمتباعدفَة ،تحتلَإِ اجكْى تيذَ يفلنَّإِفَ. ك ذَها من ابِب خالْ قِرعوائالَ، فَد يحتلُم يِكْالت يـف .
ـ ي مف هيلَع ملِّسي نى ملَعy  يبِيرد الن فيكَ لَئس نم نسحأَ دقَلَو: "]ةينداللَّ بِاهومالْ[ي ف الَقَ قِارِش 

  :ولُقُي أَشنأَْ، فَداحو ي آنا فهبِارِغمو ضِراَأل
  اهرونو اِءمالس طسي وف سِمالشكَ
  

 يى الْغالَبِشد ـ م قاًارِش ومـ ارِغ اب  
  

                                                           

  ."أصحابهو": 1886ويف النسخة املطبوعة سنة  -  1
  ."الكتاب: "1886ويف النسخة املطبوعة سنة  -  2
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. ةكَئالَمالْ الِح نم لُمكْأَو لُضفْأَ خِزربي الْفy  هالَح نَّأَ بير الَو: "بِاهومالْ باحي صنِعي: الَقَ مثُ
وذَها سيدنا عزريلُائ لَعيه الَالسم بِقْيض لْأَ ةَائَمف وحٍر فقْي وت واحالَ د لُهغشقَ يبض عقَ نضٍبو ،هو مع 
  .اهـ" ىلَوأَ yا نيبِنفَ. يسِدقْالتو يحِبِسى التلَع لٌبِقْ، مهبر ةادبعبِ ولٌغشم كلذَ

غَواَأل ةُاينَّأَ رِم ذَهي أَا الذشارلَإِ تيه هذاَأل هبيات هو مكَ نراماَأل اتولابِالثَّ اِءيتة الْالًقْن ،جائزة الًقْع ،
لَعى ملَا عيأَ هلُه السنة  حسبمقَا تدم .  

أَوضاًي هإِ وخببِ ارما هو جائز ي قُفدراِهللا ة تالَعى من عرِ لٍِدضى .ولَعإِا، فَذَى هكَنارإِ هكَنار كَلـ ر امات 
  .اِءيلواَأل

قَود لَقَن الشيخ زروق الْ نِعقْبانِعي رحمهُهللاا ام تنَّى أَالَع كْالتذكَبِ يبراماَأل اتوـ ل كَ اِءيـ الت  يبِذكْ
  . هعبي اتالذ هيبنل يقدصت يهِفَ يلول ةامركَ لَّكُ نَّ، َألاِءيبِناَأل اتزجِعمبِ

وهأَ وأَ ـ ضاًيي اِإلنِعكَنار لهذكَالْ هرامـ ات جقُبِ لٌهدرقَالْ ةرِاد لَّج والَعو ،تجِعلَ يزاه .  

ى بِفَكَوذَهاَأل نِيمرالْ نِيخطرينِي خسةًار وتعللْ ضاًراِءقَشالْ، وعاِهللابِ اذُي تىالَع .لَإِويأَ هشقُ ارـ  لُو النمِاظ 
رحماُهللا ه تى الَع"لَويللْ سمنرِك من نجلْفَ". اةيذَحذَ رلالْ كمؤمالْ نمشفق لَعينِى ده وِسفْنه .والْ[ي فـ ب رِح 
 اًصن ضارا عذَإِ الَّا إِنولُقُع هيلُحت ٍءيشا بِونربخا أَذَإِ نيحالالص بذِّكَن الَ نْأَ ودهعا الْنيلَع ذَخأُ: "]ودرومالْ
شرياًع .ذَولغَ نَّأَ كالْ ةَايواحد منهنْأَ م يبِخرنقُالْ نِا عدرهِلَاِإل ةيأَ ةنا فَهلَعت ممغَ الَ ناًكيراُهللا، و لِّى كُلَع 
شقَ ٍءيدير."  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  فَمن يكُن عجزَ عن تَطْهِيرِ ما

   

  

  يلْبســــــــــــه أَو حكْمــــــــــــه التَّيممــــــــــــا    

  

  

  أَو كَـــان قَـــد عجـــزَ عـــن تَطْهِيـــرِ     

  

  

ــرِ واليســـــــــــــــيرِ     ــه الكَثيـــــــــــــ   بدنِـــــــــــــ

  

  

   هــع ــان وســـ ــارة مكَـــ   أَو عـــــن طَهـــ

  

  

    ــه ــاِء اَألربعـــــ ــي والخُلَفَـــــ ــع النَّبِـــــ   مـــــ

  

  

ــدلْ    ــا بـــ ــه منْهـــ ــذَا جعلُـــ ــم هـــ   فَحكْـــ

  
 شْــرِينــا انْتَقَــلْ عكَم ةفَرِيــد ــنم  

ـ  زجع ننَّ مأَ ن، م خِيا الشنديس نع راتوا تى ملَإِ ةُعبراَأل اتيباَأل هذه هتنمضي تا الذذَهبِ ارشأَ   نِع 
 الِمكَالْ ةرهوج نع ضوعي هنإِ، فَمميالت هضرفَ انَكَ و، أَندبالْو انكَمالْو بِوي الثَّف عاًرش ةلَامكَالْ ةارهالطَّ

ي الْفويفَظة عرِشين من الَصفَالْ ةحِات لغْا أُملق.  

قَولُوأَ: "هو عطَ نهارة كَمان وسعلَإِ". هالْ رِى آخبيأَ تربِ اده تحدالْ يدقْبعال ةتلَطْي يب هِطْتريـ ه ي ا ف
حذَ قرِاك هذه الَالصة يفَرِالشأَة ،نِعي جوهكَالْ ةَرالِم.  

وما صربِ حه رحماُهللا ه من رِكْذ بِالني y الْواَأل اِءفَلَخربعة فذَي ها التحدالَ يد نظُفَحـ  ه ـ  نِع الشخِي 
 .الْوموظُفُح عندنا من الروايابِالثَّ ةتة قَالثِّ نِعثْاَأل اتبات عنه  فذَي ها التحدنْأَ يد يسالْ عـ م  انُكَ
الذلَطْي تطَ بهارته سةًت من اس اهـالن .وهكَ وما تى غَرير يحٍرِص فكَا ذَيمرهلَ، ولَّعه بِتع ففَ يههـ غَ م رِيه 
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مملَ نم يقَالْ قِقِّحضةَي .والصواب عنلَ نْي أَدو تجنب رـ ح ماُهللا ه ـ ت ـ الَع ى هذالْ هـ ع بإِةَار ،الْ ذـ ح ضور 
  .ةيسحالْ وديقُالْبِ ديقَتي الَ، فَدائوعالْ قِرخ ابِب نم وه وفصومالْ

الْوحق ا قَمدمناه من التريِبِع في تحدالْ يدقْبعة التلَطْي يب هِطْتريها هأَا بِننهانٌكُا م يسع سةًت من اسِالن .
الْومرالذَّ نَّأَ اداكانَا كَذَإِ ر فكَي مان معٍِست الًثَمأَ، وراد قالْ ةَاَءرجوهرة فإِ، فَيهنه يظُنـ  نْإِ، فَر ـ م انَكَ لَّح 
لُجوسطَ هراًاه وما اتبِ لَصذَكَ هلطَ كقَبِ راًاهرِد ما يسع سةَت رٍفَنى فَلَ، عضِر لُجهِوسم معإِ، فَهنـ  ه كُذْيرا ه
الَو لَعيه فيما زاد ى ذَلَعللَ نْإِ كم كُيطَ نراًاه .نْإِو قَنص مالطَّ لُّحهارة عذَ نلنْأَكَ ك الطَّ ونَكُياهـ  ر من 
ـ كَالْ ةرهوج انَكَم لُدبي، وةَيفَظوالْ ركُذْي، وهي بِلِّصي هنإِفَ الًثَم هودجسي للِّصمالْ عسا يم رِدقَبِ ةعقْبالْ الِم 
عرِشين من الَصفَالْ ةحِات لغْا أُملنَّ، َألق جوهكَالْ ةَرالِم مشوطٌر في قاَءرتا طَههالْ ةُاركَمالْ انـ م ـ بِ رِدقَ ا م
ـ قْبالْ اتذَل اسِالن نم ةًتس عسا يمبِ يردقْالتفَ. مهافْفَ اصٍخ اطسي بِف يبِدأَ طٌرش هنأَ افخ ريغَو. ركذُ عة 
التلَّطَي تطَ بهارتَأل ا الَهلِج من يحضبِ راه.  

قَالْوصد من قَا الْذَهرِد ي الْفقْبعة التباعد عن ملِّح النجاسأَة ،نِعي تباعأَ دالذَّ سِافَنرِاك نِع النجاسالَأَ. ة 
تنَّى أَر مانَكَ ن في بيت صالْكَ ريٍغبيالْ توبِلُطْم ي الْفلْخوبِ ةحالَ ثُي يسالَّإِ ع وداًاح لسجودـ فَ ه ، طُّقَ
فَالْوأَر ضنطَ هاهلَر ،نْأَ ه كُذْيالْ رجوهةَرلْ، ب هو الَطَمبِ بقاَءرتهي الْا فويفَظالَبِ ة شكلْا، وـ ح ضـ  ور من 
بِالني y الْواَأل اِءفُلَخربعة حلَ لٌاصعاًطْقَ هالَ، و بيثُح كَالْ نِعيفية ي ذَفلَألك ،نه من ابِب خالْ قِرعادة .  

لَوانَكَ و هِطْالتالْ ريمشَأل وطُرلِج وسِلُج من يحضلَ رما صذَ حلالْ كحضور في بيالْ تـ خ ـ  ةولْ الًثَم 
ي الَالذ يسالَّإِ ع رالًج وفَ. داًاحأَتذَ لْملك منواُهللافاًص ، يتلَّوى هدا جِانبِ يعاًممن1ه.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ

  ولْتَــذْكُرن هــذي الصَّــالَةَ راجــالً  

  

  

ــاً إِذَ    ا تَكُــــــون راحــــــالَ  الَ راكبــــ

  

  

  واشْـــتَرطُوا طَهـــارةَ اَألرضِ كَمـــا  

  

  

ــدما      تَفْهمـــــــــه مـــــــــن الَّـــــــــذي تَقَـــــــ

  

  

 ــــــــيليِ عدــي   هــــــــذَا الَّــــــــذي لســــــ

  
ـــ      نِيقُطْـــــــــــبِ زَمانِنَـــــــــــا التَّماســــــــ

ي الذ نم همهفْا تمكَ" هلُوقَو. رافسمالْ ":لُاحالر"و. الِمكَالْ ةرهوى جلَإِ" ةَالَي الصذه"بـ  ةُارشاِإل  
قَتدام "ينِعي قَي فولفَ: "همن كُين عجز عن هِطْتري لَإِ" اماَأل رِى آخبيقَ اتـ  لَب هذه .ـ "و سيدـ ي ع  "يلَ

التميينِاس  قَتدم بعض ما يتلَّعأَبِ قخارِبه في ترجمته.  

أَوشبِ ارالْ نَّى أَلَا إِذَهمسافلَ رنْأَ ه قْيالْ أَرووِالْكَ ةَيفَظرد ى ظَلَعرِه دابتذَإِ، فَها ولَإِ لَصى جوهركَالْ ةالِم 
ترلَج كَذَورهبِالًاجِا ر ،شرنْأَ ط اَأل ونَكُترض التطَي يؤا طَهاهةًرح ،سبما يعرذَ فلك من أْتكـ  يد الشخِي 

                                                           

  :الناظم رمحه اهللا تعاىل ولو قال". هدانا مجيعا مبنه: [زيادة املصحح املعطي بن حممد -  1
  أو عن طهـارة مكـان يسـع   

  
  من الرجـال سـتة إن مجـع     

  ".واهللا تعاىل أعلم )كلمة غري واضحة(االيد لك وسلم من لوافق املروي يف ذ  
  ]...ه اهللامث قال رمح
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 َأمالطَّ رهارة فيها، حى إِتنها تطُقُس قاَءرتها عملَ نم يمكنه كْتيلُم الطَّ وِأَ ريِهِطْالتهارالْ ةمائيانَكَ نْأَ، بِة 
  .را مى ملَع مميالت هضرفَ

قَولُوه "ذَها الذي لسيدلَي عي "إخل يي اَألنِعمبِ رالترلِج عند قاَءرة جوهركَالْ ةلْقُ. الِمت :وهو  ي الـذ
قَّلَتيناه عجِ نماعة مأَ نصابِح سيدا ن .لِب الذي نظُفَحه من اكَذَمرهِتم  َنَّأ هذـ  ه أَ ةَالَالصـ ع ي نِ

جوهكَالْ ةَرالَ الِم كَذْتر ى ظَلَعرِه دابة الَو لَعى سفينأَ ةضاًي.  

 وسمعت بعاَأل ضصابِح فَ الَ: "ولُقُيكَتيى مالْ نمسبِ رِافالترالْ لِجورِكُذْم لْب يترلُج وكُذْيرا ذَإِا، فَه
ولَص ابِالسةَع لَجس حتى يختالْ موةَيفَظ ."وذَها عندي حسالَّإِ ن لضرورة خوف ونوِحفَ، كَهوات ـ فْر  .1ةقَ
اُهللاو تى أَالَعلَعم.  

  .اُهللا همحر الَقَ مثُ

  أَركَـــانُــــهــا
 

  ، يبِترى التلَا عهنم تينِتي ابا التهاركَذْى أَنعمبِ، ةيفَظوالْ انكَرأَ ثُحبا مذَه يأَ

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ

ــا  ــتغْفَارأَركَانُهــ ــزَّة  اســ   رب العــ

  

  

     ــيغَة ــأَي صــــــــ ــرة بِــــــــ ــةَ مــــــــ   مائَــــــــ

  

  

  أَو زِد هنَـــــا العظـــــيم قَبـــــلَ نَفْـــــيِ  

  

  

 اهــــــــوس، ــــــــدعب ــــــــومالقَيو  ــــــــيالح  

  

  

ــين والَ   ــلُ ثَالَثــــــ ــرِد فَاتْــــــ   وإِن تُــــــ

  

  

ــالَ       ــد تَـ ــرِ قَـ ــذَا اَألخيـ ــن لـ ــد مـ   يزِيـ

  

  

 ــــنمو ــــينسحِ خَمصَــــلِّ بِالفَــــاتو  

  
   فَف ـــــــزِدـــــــا يهثْلمل   ـــــــنسح لُـــــــهع  

  

  

    ــــــــزِدي ــــــــنمائَــــــــةً وم لِّلَــــــــنهو  

  

  

  ـــــــــــــــدالَ تَنْتَق لَـــــــــــــــهعـــــــــــــــةً فَفثَانِي  

  

  

  وبعــــــــد ذَا جــــــــوهرةُ الكَمــــــــالِ   

  

  

   إِحــدى عشْــرةً فــي الحـــالِ    تُقْــرأُ  

  

  

  وفـــــي حيـــــاة شَـــــيخنَا قَـــــد زَادوا 

  
   ادــد ــدها ســـــــــــ ــدةً فَزَيـــــــــــ   واحـــــــــــ

ـ  ةيغصا بِهنأَ ةائَمي الْا فندنع وظُفُحمالْ، وهظُفَحن ا الَنه رييِخا التذَه": ةيغص يأَب" هلُوقَ   ـ عأَ دروِالْ ي نِ
ـ وقَ وه، ووميقَالْ يحالْ وه الَّإِ هلَإِ ي الَالذ يمظعالْ اَهللا رفُغتسا أَهنأَ نيثالَي الثَّف، وفَقَطْ اَهللا رفغتسأَ  نْإِو" :هلُ

رِدفَ تالَثَ لُاتثأَ" نيي نْإِو زِتالْ دعظإخل فَ يمالَثَ لُاتثني الَو زِتد لَعياه، وهقَ ولُوه: "الَو زِييد من ا اَألذَلريِخ 
ـ وقَو. ارِفَغتساال نم طْقَفَ نيثالَالثَّبِ انيتاِإل عي منِعي" نيِسمخ حِاتفَالْبِ لِّصو" :هلُوقَو". الَت دقَ ـ و" :هلُ من 
لثْملأَ" اهالْ يخِسمني، "زِيد "إخل ينِعي مالْ عائَمة من االستالَ ارِفَغ مالَالثَّ عثني .قَولُوه: "ولَلِّهن ةًائَم "يي نِع
مالَالثَّ عثني من االستارِفَغ الْوخِسمني من الَصفَالْ ةحِات .قَولُوه: "ومن زِيانِثَ دأَ" ةًيي انِثَ ةًائَمةًي من التهيلِل ،
ينِعي مالْ عائَمة من االستارِفَغ وثْملها من الَصفَالْ ةحِات .  

                                                           

واهللا تعـاىل  " عا وعشرينبفيبقى على ظهر دابته ويبدل مكاا صالة الفاتح عشرين مرة أو أر" كفوات رفقة: [زيادة املصحح املعطي بن حممد -  1
  ]...أعلم
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الَو يفَخى مالَي كَا فمه فذَي هفْا التيلِص مالْ قِلَقَالْ نفْملَي إِضى التخليط الْوحيرةو ،سكُذْنابِالثَّ رت ي ف
 يررِقْت ةداحوالْ هذه ةَاديزِ نَّى أَلَإِ ارشإخل أَ"... واادز دقَ انخيش اةيي حفو" :هلُوقَو . خِيالش نِع كلذَ
من الشخِي و ،ذَللفَ" الَقَ كزيدها سدأَ" ادغَ يير طَخأ.  

ولَمخص ا أَمشلَإِ اريه رحماُهللا ه تالُعلَى عا ثَى مبت نِع الشخِي  ي ذَفلك ـ ح سبـ م ـ [ي ا ف جورِاه 
 حِاتفَالْ ةُالَص م، ثُةرم ةَائَم طْقَفَ دروِالْ ةيغصار بِفَغتساال: اهنى منبي تالت ةيفَظوالْ انَكَرأَ نَّأَ: هرِيغَو ]يانِعمالْ
لغْا أُملق ةَائَم مرثُة ،الْ مهبِ ةُلَلَيصيغوِالْ ةرأَ دضاًي ائَمتي مربِة ،نِثْالتيثُة ،م جوهكَالْ ةُراثْ الِمنتي عشةَر مرة .
وا لَذَهم ع رقتسلَييه عاَأل لُمصالَّإِ ابِح في بالَبِ ضِعد الصحاِءر الشرقيقَفَ. ةد لَبنَّي أَنِغ عـ لَم هالَ م الَز 
لَعيى اآلنَلَإِ ه.  

والذلَي عيالْ هعلُم فالَبِالْ لِّي جالْ دمبِرِغية الْومرِشقية اَألومالْ ارِصكارِب هأَ: وستفْغالْ اَهللا رعظيم ي الَالذ 
ـ ةرم ةَائَم ةُلَلَيهالْ م، ثُةًرم نيِسمخ حِاتفَالْ ةُالَص م، ثُةًرم نيثالَثَ طْقَفَ وميقَالْ يحالْ وه الَّإِ هلَإِ ـ  م، ثُ جوهةُر 
  ، اهـ، ةرم ةَرشع يتناثْ الِمكَالْ

الَوبلَ دها من االسفْتلَ احِتا بِهقاَءرفَ ةاتحالْ ةكابِت بعد التعوذانَكَ، و من حق النـ  نْأَ مِاظ ينص ـ لَع يه ،
ذَكَولالْ كختللْ مهلَلَيقَبِ ةولا ن"محمد راِهللا ولُس لَعيه الَساِهللا م "مالَةًر ،بد منأَ هضاًي لا مقَتدلَ منمِالَكَي الْا ف 
وِي الْفرد.  

الظَّواهالْ نَّأَ رأْممبِ ورأَ هالًو ي الْفويفَظأَة ،نِعي في ابتاَأل اِءدرِم يقِرِي الطَّفه ،الْ ووجاَأل هثُلُو ،م فِّفخ 
ـ عي- ا هدروِ نوا مفُفِّخو: "هصا نم هلائسر ضِعي بف  خِيا الشنديس لِوقَل كلذَ ـ ظوي الْنِ ـ ثَ نْإِ - ةَيفَ  لَقُ
لَعكُيم واجلُعلَإِ" اوهرِى آخ ما اسقَتر لَعيالْ هعلُم ي الْفوجي، فَانِالثَّ هرِاعذَ فلك.  

*تبِنقَ :يهد علمنَّأَ ت صةَيغ االستارِفَغ يقَرِِلطَّي افانِالثَّ ةية ي الْفويفَظة قْيتصر فيهفْى اللَّلَا عظ ى لَإِ قِابِالس
  خِيالش اريتاخ لَّعلَوy . هنع ةُتابِالثَّ اربخاَأل هبِ تدرو نِيظَفْاللَّ الَكو. هيلَإِ وبتأَا ويهف سيلَ، وومِيقَالْ
َأللنََّأل لِو االستفَغا أَذَإِ ارى بِتالْ هعبالَ د كَ ونُكُيباًاذ فبِيه ،الَخف التوبإِ، فَةنالَا قَذَإِ ه :أَوتلَإِ وبيهلَ، ويس 
ـ  وناًرقْم ونَكُي نْأَ و، هارِفَغتساالبِ قئالالَّ انَكَ نْإِو. مدالنو وعجالر ةَبوالت نَّ، َألباذكَ وهفَ بٍائتبِ  ارِرقْاِإلبِ
 داًرجم هبِ انيتي اِإلف لِافغالْ ةَورص نكلَ. ةبوى التلَإِ هعجِرم؛ فَدوعالْ مِدى علَع مِزعالْ، وهيلَع مِدالن، وبِنالذَّبِ
عن رِكْذ التوبلَ ةيسكَ تصورته ي اِإلفتيبِ انه قْمبِ وناًرها لمانِي الثَّا فية مظُ نـ الْ ورِه ـ االو بِذكَ ستهاِءز ،
ـ قد يهف، وهريِِسفْي تف ي ازِالر رخفَالْ هركَذَ ،ـاه. ةرفغمالْ بلَا طَيها فمنإِى فَولَاُأل ةورالص فالَخبِ  ةٌيقَ

نِيكَ ةٌسا الَم يفَخاُهللاى، و تى أَالَعلَعم.  

  :ىالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ
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  تَســبِيحنَا مــن بعــد كُــلِّ ذكْــرِ   
  

ــرِي     ــوِرد يجـــــــ ــدم لـــــــ ــا تَقَـــــــ   بِمـــــــ

1ة عمـا يصـفُون  سبحان ربك رب العـزَّ  :ىالَعت هولقْا لنتاَءرق يأَ": انيحبِست: "هلُوقَ  
 ِلَإرِى آخ اآلية ،

قَولُوه" :من بعلِّكُ د رٍكْذ "ينِعي مارِكَذْاَأل ن التي ابنِتيت منا الْهوةُيفَظ .قَولُوبِ: "همـ ا ت ـ بِ يأَ": مدقَ اآلية 
يفَرِالشة لَعى حبِس ما جرلَى عيالْ هعلُم وِي الْفرد.  

أَورالذَّ نَّأَ اداكللْ رويفَظةم ،أَ انَكَ داًرِفَنو في جماعةي ،ختلَّكُ م رِكْذ مارِكَذْاَأل ن ي قَالتامت منقَا بِهوله 
تىالَع:    ـزَّةالع بر ـكبر انحـب2س

 لَإِ ةُاآليرِى آخ السورة .ولَعيالْ هعلُم في الصيارِح .أَوا أَماسٍفَ لُه 
وإِا بِمزائإِا فَهنهالَ م أْيبِ ونَته عقب االستارِفَغ الَو عقالْ بهلَلَيأَ ةضاًي .ووجهه عند من فْيلُعه كَا ذَمرناه ي ف

اختوِالْ ارِكَذْأَ امِتربِ دهو ،هو استشعالْ ارحمد لَعا أَى منعبِ اُهللا مه لَعيه لَأَوهلَ هه من ذَها التـ و جـ الْ ه خاص 
الذظَي حره ى كَلَعريٍث من اسٍالن .الَوشأَ كنه فلٌع حسنو ،وجه مستحسنو ،خوصاًص مالْ عحورِض ف يـه ،
الْ اُهللاومفِّوق.  

*تبِنقَ: يهد علمنَّأَ ت مأَ نكَرالْ انويفَظة فَالْ ةُالَصحِات لغْا أُملقأَ، ونالَ ه يزِجئ ي الْفويفَظغَ ةيرـ ه اِ من 
لَالصوات بلَداه .ولَعيفَه ،تالْ طُقُسوةُيفَظ عملَ نم يظْفَحها حسبما هو مصربِ حه ـ [ي ف جوالْ رِاهـ م يانِع[ .

انَكَو من حق النالَ نْأَ مِاظ يهلَمه .بِوه ترِعأَ نَّأَ فمالْ رويفَظأَ ةخف موِالْ نركَ دما مراُهللا، و تى أَالَعلَعم.  

ـ لَيهالْ ركْذو ةُيفَظوالْو دروِالْ يه، ويقِرِللطَّ ةمزِالالَّ ارِكَذْي اَألف مِالَكَلْا ماًمتى مالَعت اُهللا همحر الَقَ مثُ  ةلَ
بعد الَصالْ ةعرِص من يالْ مِوجمعغَ الَ ةير .  

اَألوأَلُو ،وِالْ يرزِ، الَدم ذَلاتبِه ،معى أَننالَ ه يمكن الدولُخ بِ الَّإِ يقِرِالطَّ يفه .اَألوخريزِالَ انمـ  ان ، هلَ
ا ى مالَعت اُهللا همحر ماظالن ركَا ذَما لَذَل، فَيقِرِي الطَّف ولِخالد دعي بنِع، أَهلَ ةيعبالتبِ انمزلْا يمنا إِمهنى أَنعمبِ
يتلَّعوِالْبِ قرد الْوويفَظأَ ةتبعبِ هالْ رِكْذهلَلَية بعد عرِص يالْ مِوجمعالَقَفَ ة:  

  يومِ الجمعة حضْرةُ
 

ـ ع دعب ةلَلَيهالْ رِكْي ذف وبلُطْمالْ نََّأل ةرضحالْبِ ربعو. ةعمجالْ مِوي ةرضح ثُحبا مذَه يأَ ـ  رِص يمِو 
ـ  رهظْا يمبس، حيهف وي هالذ دلَبي الْف انٌوخإِ نكُي ملَ ثُيح و، أَرٍذْعل الَّإِ ةاعمي جف ونَكُي نْأَ ةعمجالْ من 
  :الَقَ مثُ. ىالَعت اُهللا همحر مِاظالن مِالَكَ

  ــه ــومِ الجمعــ ــرِ يــ ــالَة عصْــ    بعــــد صَــ
  

  

 ي نم لْزَمي ـهعم ذَا الذِّكْر كُون  

  

  

ــرِبٍ والَ تُ  ــةٌ لمغْـــــــــــ ــهيلَلَـــــــــــ   دْ عـــــــــــ

  

  

     ــــدعتَمــا م ــاعِ فيهــ ــرطُ االجتمــ   وشَــ

  

  

ــالَ    ــه أَخٌ وإِالَّ فَعــــــــــــ   لمــــــــــــــن لَــــــــــــ

  

  

  منْفَـــرِداً، ومـــن يكُـــن قَـــد شُـــغالَ  

  

  

  وبـلِ الغُـرإِلَى قَب كالتَّر ازَ لَهج  

   

  

 و ةــاع ــوب  بِسـ ــأْتي الوجـ ــفها يـ   نِصْـ

   

  

  

  

  ومـــن يشَـــا الْتَـــزَم ذكْـــراً عـــددا  

  

  

  أَلْفـــــاً فَصَـــــاعدا بِـــــالَ حصْـــــرٍ بــــــدا      

  

  

                                                           

  180: الصافات -  1
  180 :الصافات -  2
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  وفعلُهــــــــا كَحضْــــــــرة الخَلُّــــــــوتي 

  
ــ  ــوت  تَحســـــ ــى الثُّبـــــ ــى إِلَـــــ   ينُه ينْمـــــ

ـ ل ذَاآلخ نَّأَ ن، مهرِيغَو ]يانِعمالْ رِاهوج[ي ف وه، و انديس نع تبا ثَى ملإِ اتيباَأل هذهبِ ارشأَ   ا ذَه
 الَّإِ هلَإِ الَ :ةَفرشمالْ ةَملكَالْ ةعمجالْ مِوي نم رِصعالْ ةالَص دعب ركُذْي نْأَ ماًتحم وماًزلُ همزلْي يفرِالش دروِالْ

  ".دعت الَو" :الَا قَمكَ راكالذَّ هيلَي إِهِتنا يهلَ ددع الَ، ووبِرغى الْلَا إِهتقْو يهِتني، واُهللا

وشطُر رِكْا الذِّذَه :االجتماعي ،نِعالْي وجهرو ،التحلللذَّ انَكَ نْ، إِيقإِ رِاكخانٌو ي الْفلَبد .فَ الَّإِوكُذْير 
وحدالْ ههةَلَلَي من الَصالْ ةعى الْلَإِ رِصغوبِر مغَ نرِي عدد .لَ انَكَ نْإِوه شأَ لٌغخى قُلَإِ رالْ بِرغبِ وبِرنوِح 
ساعة نِوصثُ فم كُذْيى الْلَإِ رغوبِر.  

نْإِو اَءش جلَع عداًد موماًلُع لْيزِتمه لِسفْنفَ فاًلْأَ ها فَموق مغَ نرِي حرٍصي ،نِعي في الزائد لْى اَأللَعف ى لَع
الَا قَمه الناظم رحماُهللا ه تىالَع .واعتمد فيهأَ اُهللا، ولَعقَم ،ولَ صالْ[ بِاحجعِام[ في تنيِيِع ا الْذَهعدد خمس 
عشةَر ائَمأَ ةثَكْأَ ور .قَووِ درع ين بأَ ضِعكَر1اًفلْأَ يقِرِالطَّ ان وستائَمة .وعن بعهِضمو ،هو الذي اعـ ت مده 
 رِي النصبِأَ نِِِب ا محمدنالَو، ميلِصاَأل داجِم، الْيلِلجالْ ديالس نِعو .ومائَتان 2أَلْفاً] صاحب الْجيشِ الْكَبِريِ[
ى لَع ةَاديالز نَّأَ الَّا، إِهلِّكُ اتايوالر هذه يعِمجل لٌامى شالَعت اُهللا همحر مِاظالن مالَكَو. طْقَفَ فلْأَ هرس سدقُ
ـ فَ ةلَلَيهالْ رِكْي ذف وا همنإِ هلُّا كُذَهو. دحأَ لُما عهيلَع نَّا أَنغلََب الَ، ودحأَ نع ظْفَحت ملَ ةائَمتسو فلْأَ  طْقَ
كَى الْلَعيفية التي الْي فويفَظة.  

وانِي[ي فعرِ الْماهوا ]جم هو رِصيح نَّي أَف مكَالْ نيفيات فالْ رِكْي ذهلَلَيكَ ةونهى قَلَا عاعدـ رِلطَّا ة  ةيقَ
ـ تلْوخالْ ةيقَرِالطَّ ةداعى قَلَع ةَيارِجي الْنِعأَ ـ  ةَيفيكَالْ هذه نَّأَ هنم ذُخؤا يم يهف لْ، بةيتلْوخالْ ـ  ةي قَمـ د ةٌم 
ى غَلَعرِيها حثُي اصطَلَح لَعيا أَهلُه لَبإِفَ. دنلَ هالَا قَم في هذالْ هحضرإِ: ةنهونُكُا ت ى قَلَعاعدـ رِالطَّ ة  ةيقَ
ـ تبِ رعشم وه، وهصا نذَه". ايهف وي هالت دلَبالْ هيلَع تحلَطَا اصم لِّكُ بِسحبِفَ الَّإِو: "الَقَ ةيتلَْوخالْ  ميِدقْ
  ". وتبى الثُّلَى إِمين هينِسحتَ: "اُهللا همحر ماظالن الَا قَذَهلو. اهيلَع حلَطَصا نِى مدلَ ةوركُذْمالْ ةيفيكَالْ

أَكَونه رحماُهللا ه تى لَالَعم يحلْم مي ا ف]جوالْ رِاهميانِع[ لَعى ما يف يـد ـ ت ـ فيكَالْ ميدقْ يـ الْ ة كُذْمورة 
وتينِِسحهكَا لنِوغَ هير يحٍرِص ي ذَفلكاَأل نََّأل، ولَص هو كْذالْ رهلَلَية سكَ داًرملَا عيالْ هعلُم ي الْفوـ ظ . ةيفَ
كَالْويفالْ ةُيكُذْمإِ ةُورنما هي لمن لَطَاصح لَعيها وعريقَرِطَ فها التلَي عيا أَهلُهاه .الْفَ الَّإِوعلُم لَعى السرد 
 الَو. نيعاشخالْ ينرِاكالذَّ الِحل ةيافنمالْ اتكَرحالْ نم هتيقَرِِطَل انقَتاِإل مِدع عم لُمعالْ هيلَي إِدؤا يمى، للَوأَِ
يوجد ا ذُمكر مالْ نمفَرِعة اِإلوقَتالَّإِ ان ي أَفالْ لِهحوارِاضهل3كَأَه ومن في معناهم .أَوا غَميرهم مـ أَ ن لِه 

الصارِحي ومن في معناهم مأَ نالْ لِهباديفَ ةتجنالْ بعلِم لَعلْى تيقَرِالطَّ كأَ ةلَوى فهِقِّي حم .الْ لِبحق منع 
ـ ا مهتينِسحأَو لْ، باسٍفَ لِهأَ لُما عهيلَي عالت ةيفيكَالْ ميِدقْى توعد معن. رِاضوحالْ لِهى أَلَع الَّإِ كلذَ لَّسةٌم 
عنلِّكُ د ي ذَذقٍو سالَبِ يمٍل شك حسبما يشهبِ دوِالْ هجانُدالذ ،ي هقْأَ ووى مالْ نعاين.  

                                                           
 "ألف"ـ يف نسخة بلمعطي  1
 "ألف"يف نسخة بلمعطي  ـ 2
 "كَأَهلِ فَاسٍ "ـ يف نسخة بلمعطي  3
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ا لَــذَإِوــ متــفَ لَالَهِــالْ رسلم  
  

ــُأل   ــباَألبِ هوأَر اسٍنـ   ارِصـ
  ا لَذَإِوم ذُتق اقَا ذَمت الناس ي الْفهىو  

  
ـ ي اِهللابِفَ   ا خالالْ يـ ح ا الَش تعـ فْن ان  

  ولَاعكْالذِّ نَّأَ مر كَى الْلَعيفيالْ ةمةقَ ذْكُورد تأَطَاو لَعيه عالْ لُممالْ خِايِشـ ك ـ ارِب ـ ، ف ي سـ الْ رِائ مدن 
اَألومارِصو ،قَواِإل عجماع لَعيه بعد االخالَتكَالْ ففَريِث ،جالْ ازيوم عند من عيتبِِ ده من لَعاَأل اِءممارِص من 
  .ريٍكن الَو فلْخ رِيغَ

قَولَّأَ دف في جازِوغَ هير واحد مالْ نلَعاَأل اِءممِالَع .منهم عالم عرِصهو ،حرِطْقُ ظُافـ ه الش ،يـ اِإل خ مام 
سيي أَدو الْبعأَ اسِبحمد بن الشريِبِكَالْ خِي بِطْقُالْو ريِهِالش سيي الْبِي أَدمحـ الفَّ نِاس اسـ  ي ارِشح رـ ائ ية 

الشريشي، رحاُهللا م جميعهم ورضي عنهم .قَوفَأَ داد فأْي تليفه ي ذَفلك أَوجادفَ، وقَالْ لَصلَو فيه فْتيالًص 
شاففْأَ اًيصح فيه الْ نِعحيقَقة وبيالْ نمراد .  

ذَكَوللَّأَ كف فأَ يهضاًي بعده بعض السادفَالْ اتاسيني أْتيفاًل حناًسلَ، سك فيه في تاَأل ريرِحـ د ـ بو ةلَّ يان 
وجوههرِا شةًيع ةًيقَرِطَو مكاًلَس وضاًاح مستحناًس .  

قَود ماُهللا ن تى بِالَعالَطَمعهِتماًعا م .وأَريت ى ظَلَعـ انِالثَّ رِاه  اِءملَعل وططُخ ةَدع ـ  هفلِّؤم طِّخبِ وهو ي 
ـ  هتازجإِ تيأَر نم ةلَمج نمو. هنِمضموا بِالُقَ، ووهرقَأَ، ووهازجأَ مهلُّ، كُتقْوالْ ـ بِ هلَ ـ  طِّخ يده خـ ات ةُم 
  . ي رِمعي الْلالَهِالْ اسِبعو الْبأَ خي، الشنيققِّدمالْ نينِنفَتمالْ اِءملَعالْ يسئر، ونيققِّحمالْ

وي ف]شالْ حِرحنِص[ للشاِإل خِيالْامِم ،مفَتالْ نِنمتالْ نِقهامِمس ،يدحي ممد نِب شاِإل خِيمِالَس سيي بِي أَد
حممد عالْب قَدفَالْ رِاداسي ما يوافق ما اشتلَم لَعيالْ همفَلَّؤالْ انكُذْموران .  

 نْأَ اهسع هيلَع وا هى ملَع رماَأل ققَّحتي وأَ لِّماًسم انَكَ نْإِ ةًرصبت اددزيل هادرأَ نم كلذَ يعمج عاجِِريلْفَ
ونَكُي سباًب لتسليمه ورجوعانَكَ نْإِ ه منأَ راًكو جالًاه متماًلِّع.  

وي أَفرِم سيدنا الشخِي  ِبهو ،فعلبِ هحضرتهفَ، كلَ ةٌاينا في جازِوه ثُوبيقَرِطَ وتته.  

وممجِا ينْأَ ب يلَعم هنَّا أَن سيدنا الشيخ  َانَك يحالْ بقَووف عنالْ دحدالْ ودمحدودة ف يـه ـ ع ند 
السادالْ ةخلْوتية:  

- من فْاالتبِ احِتيٍءش مقُالْ نرفَكَ آناتحالْ ةكابِتالْ، وخبِ مِتشٍءي منأَ هضاًي لَوكَ ورِآخ سورـ  ة . نيِطقْيالْ
وينبنْي أَغ قْيدالْ صفْمتِإلت حخانِوه في قاَءرتذَ هلك فْاالتبِت قُالْاحرالْ آنعيمِظ واالختتبِ امذَكَ هلك.  

- ومذَ نلالَ نْأَ ك يشلَغ عرِفَ نيضة حتى يخرج قْوتا الْهمختذَ نَّإِ، فَارلك الْوعاِهللابِ اذُي تالَعى من علِم 
  .نيِبِمالْ انرسخالْ إِلَى كش الَبِ مهآلُم، ونيئزِهتسمالْ نيبِعالَتمالْ نم ورِرغالْ لِهأَ

- ومذَ نلك اتحجِالْ ادالَ، فَسِن يختأَ طُلاللُّ لُهغات والنغمالْ اتمجعية مأَ عـ اللُّ لِه غات والنـ غ مات 
ـ ت الَو يطٌلخت عقَي ى الَتح داًاحو ساًنجِ ونَراكالذَّ ونَكُي نْأَ بجِي لْ، بالًثَم ةيبِرعالْ وِشيش ـ ي شـ  لُغ نِع 
ـ إِ الًثَم مِجعالْ نم داًاحو الُحالْ أَجلْا أَذَإِفَ. رِكْي الذِّف وبِلُطْمالْ اقِرغتساالو ورِضحالْ ـ  نْى أَلَ كُذْيـ  ر مع 
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ـ و هتكَرحبِ ةقَافَومالْ، ومهلَ ةعابتمالْ نم هيلَع ردقْا يم لَمعتسي نْأَ هيلَع بجِي هنإِ، فَسكْعالْ وِأَ بِرعالْ صوته 
لحكَرهِاتم أَوصوهِاتبِ ما أَمكَمن .وهفْأَ ولَ لُضه من تررِكْالذِّ ك جةًلَم .ذَكَوفْا يلُع مانَكَ ن مجِ نسِن بضِع 
 مهِتيقَرِى طَلَع مهعابِتي هنإِ، فَمهعم ولَخالد ادري أَالت ةاعمجالْ ةَيقَرِطَ رِكْي الذِّف هتيقَرِطَ تسيلَ نمم اِءرقَفُالْ
  .نكَما أَمبِ

ـ م نيملسما الْنانِوخي إِديي أَف نينِيلَ نينِيه ونَكُن نْأَ ودهعا الْنيلَع ذَخأُ: "]ودرومالْ رِحبالْ[ي ف الَقَ  ما لَ
يدعلَا إِونذْى مومٍم شعاًر .وي الْفحدالْ يثارِود في توِسية فُالصوف: »انِكُموي إِخدي أَيوا فينلو«.  

ولَاعم ا أَينَّي أَخ من جلَمأَ نيِاللِّ ةنذَإِ كا دلْخت لَعى جماعة كُذْياَهللا ونَر تالَعيقَرِى طَلَى عالْ ةمغـ ار  ةبِ
ـ ع شوشتفَ مهفْالخت الَ، وتوالصو ةمغي النف مهدحأَكَ ركُذْت نْأَ مهرِيغَ وأَ مِجعالْ وِأَ ـ ت الَ، ومهِيلَ كُس ت
  .اهـ" رِكْالذِّ رجأَ كوتفُيفَ

وذَها في حقَفُ قاَء لَرم كُين شيخهم يمنعهم من صحبة ملَ نيس يقَرِى طَلَعهِتمفَ الَّإِ، وجِيب لَعرِى ميده 
ـ عل الَ ةحلَصمل الَّإِ كلذَبِ هرمأْي ملَ هنأَبِ ماًلْ، عهبِ هرما أَمي لدعالت مدع، وهتارشإِ دنع وفقُوالْ ـ أُ ةلَّ خى، ر
  . ى وهالْو سِفْالن سِائسد نم نَؤربمالْ مهنَأل

قَود لَبغنا عن باَأل ضِعصأَ ابِحنه دلَخ مع جماعة مقَفُ نالْ اِءرقْوت فقَلْي حة بِ، فَرٍكْذمجرد دـ خ وله 
بثَاوافَ تفَنك حكُناَأل هلَعاَأل نِى عأَ، فَلِفَسىعي النع الَاسهذَ انَكَ، فَجلك سبب موتأَه ،ـ اذَع ـ  ا اُهللان من 

  .نيآم اهضرِو هنمبِ ةفَالَخمالْ

- ومذَ نلك عدم التمطيط بِ رِكْي الذِّفحثُي يخرج فلَإِ يهى حالْ دغالْ اِءنمنللْ يافخأَوعِش ،ى اللَّلَإِ ونِح 
ي الَالذ يوغُس .قَوأَ انَكَ دصحاب سيدا ن كُذْيونَر كَى الْلَعيفيالْ ةكُذْمورقُالْبِ ةبِر منفَه ،سمعهم مةًر 

ـ إِ الَ اُهللا الَّإِ هلَإِ الَ"ا، ذَه ٍءيش يا، أَذَه ِءيي شأَ: "هتوى صلَعأَى بِادن، ومهرجز، فَكلذَ نم ئاًيوا شلُعفَ  هلَ
  ".اُهللا الَّإِ

*تبِنكَ: يهرياًث مقَا يع مقَفُالْ ناِءر مه لَإِ الَ اِءدأَاُهللا الَّإِ ه ،ي الْنِعاُءه ملَإِ نه .كَورياًث منا يع ـ كَر ـ  مهِيلَ ي ف
ـ الْ ةوالَي تف اِءهالْ هذه دم نَّإِ: "هلُاصا حمبِ ابجأَفَ اِءملَعالْ ضعب كلذَ نع لَئس دقَو. كلذَ ـ وقَكَ آنرقُ له 
تىالَع:  ُإِالَّ اهللا الَ إِلَـه اَنَّه لَم1فَاع

 ونوِحالَ ه يالْ نَّ، ِإلوغُسقةَاَءر سةٌن متبةٌع .أَومي غَا فرِي الَالتواَألفَ ةمر 
واسع ي ذَفللَ نَّ، َألكه ووهاًج ي الْفعبِرية قْتتضيه :منالَ" نَّا أَه "تعلُم علَم لَإِإِنَّ وه اسما فَههو مـ ن صوب 
منفَنٌو ،يجإِ وزشباع هائه وإِ الًصللْ اًءطَعولِص ا للْمقْوف:  

وربا أُمعطالْ ظُفْلَ ىـ و ـ  لِص ام  
 

ـ ن فقْوللْ  ـ فَو راًثْ شا منتمـاً ظ  
 ظُانر شرلْاَأل وحفية .كَذَور ي الْفجابِو وأُ وهاًجخلُ الَ رطَوبِ ناه.  
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ـ و راًاكذَ د، عورِدالنو ةلَّقالْ هجى ولَع ولَ، وٍءيي شف بِرعالْ ةَغلُ قافَا ومهم راكالذَّو: "الَقَ مثُ أْموراًج ،
الَو عيرتع لَضيه فا أَيمى بِتالْ نَّ، َألهعرلُّكُ بهفُ مصاُءح لَباُءغ .وظُانقَ رلَوه y »ِباَم نم سلَييف اَ ر اميصم

  .ارٍصتاخاهـ بِ" نِحاللَّ نِع هزنمy  وهو 1»اَمسفَر

- ومذَ نلأَك ،نِعي مانَا كَم الشيخ  يحالْ بقُووف عنده من حدرِكْالذِّ ودع ،دم قْاَأل عِفْرـ  امِد من 
ي ف مهفَالَخ نمل فاًالَخ نيلُّوتخالْ اتادالس ةُيقَرِطَ يهو. رِكْي الذِّف امِيقالْ الَا حهبِ ضِراَأل ضكْرو ضِراَأل
. هنم ردص نمل رجالز ددشيا، وهبِ ضِراَأل ضكْرو امِدقْاَأل عفْي رنِع، يهلُبقْي الَ ا نديس انَكَ دقَو. كلذَ
وتابعه ى ذَلَعلك جمأَ يعصابِحفَه ،هو عندهم ماَأل نرِِ ميعِنِالش يقَرِي طَفتان .ولُثْمه التصفيق يينِع مِي الـذَّ ف 
والشناعة يقَرِي طَفتان.  

- ومذَ نلك فَتلُ شعٍءي مالْ نحكَرات طُالتقسالْ ي تعموِأَ ةَام الرأَ اَءدو نحذَ ولنْإِ، فَك قَوع شـ  ٌءي من 
  .ذنئيح هبِ سأْب الَفَ وجد ةبلَغَ نع كلذَ

- ومذَ نلك التحرز من و قَةعغَزرِيثْا أَهالَّإِ رِكْالذِّ اَءن علَغَ نبة وجأَ دضاًي .قَود ـ ن ـ  لَق ـرَِ  نِعالسي 
ـ ي الَ فيالسبِ ههجو برِض ولَ دى حلَإِ غَلُبي نْأَ هتقَعي زف داجِوالْ طُرش: "الَقَ هنأَ طي السقَ شعـ  ر " هبِ
ـ لَ، وةبيغالْ نم ةبترمالْ هذه دجوالْ غُلُبي الَ دقَو: "]فارِعمالْ فارِوع[ي ف الَقَ. اهـ كن ـ ت ـ قَعز ونُكُ ته 

  .اهـ" ارِرطَضاالبِ ةوجزمم ةادرإِ عِونبِ سِفَالنكَ
أَوا الْمقيثْأَ اماَءن هذالْ هحضرالَفَ ة أْببِ سه، إِ الَوكَنار ى فَلَعاعلهس ،بِ انَكَ اٌءواختأَ ارٍيالَ م .قَوـ  د سلَئ 

عنه الشيخ لُالَج ينِالد السيوطي رحماُهللا ه تأَى، فَالَعجقَبِ ابولإِ الَ: "هكَنار لَعيه ي ذَفلث2ُك ،ـ  الَقَ م ي ف
جابِوه" :قَود سلَئ ذَها السالَؤ شياِإل خلْالْ مِالَسبأَفَ. يينِقجبِ ابذَ لِثْملكو ،زـ  نَّإِ: "اد صاحـ الْ ب الِح 
ملُغوبالْ، ومنكم رحروما ذَ، مةَذَّلَ اق التواجدالَ، و ا لَفَصالْ همشرالَقَ نْى أَلَإِ: الَقَ. وب فرِي آخ جابِوه :
"الْبِوجلَمفَ ةالَالسةُم في تسيمِل قَالْ الِحثُ". مِوالَقَ م" :أَوجأَ اببِ ضاًيـ ذَ لِثْم لك ـ ب عأَ ضـ ئ مالْ ةحنـ ف ية 
الْومالكيلُّ، كُةهأَ مجالْوا بِابمقَافَوة مغَ نرِِي مفَالَخثُ. "ةولُقُأَ: "الَقَ م :كَويف نيقَكْالذِّ كَر رمـاً ائ الْوـ ق ي ام
3لـذين يـذْكُرون اَهللا قيامـا وقُعـودا    ا :ىالَعت اُهللا الَقَ دقَو راًاكذَ

 ةُاآلي .الَقَوت عائةُش رضاُهللا ي عناه :
 اركَنإِ الَفَ هوحن وأَ صقْر امِيقا الْذَى هلَإِ مضان نإِو: "الَقَ". هانِيحأَ لِّكُ يف اَهللا ركُذْيy  اِهللا ولُسر انَكَ"
لَعهِيم ي ذَفلَأل كنه مذَّلَ نة الشهود الْوماجِويد .قَود ورد حيثُد صِقْر جرٍفَع ي طَبِأَ نِبـ  بٍال بيـ  ن يدي 
راِهللا ولِس y َللَ الَا قَمأَ« :هشبهلْ تخقي ولُقيخ« ذَولك مذَّلَ نة ا الْذَهابِطَخ .لَوم ينكر لَعيه بِالني 

y َانَكَف ا أَذَهالًص فصِقْي ر وِالصفية لما يكُرِدونه مذَّلَ نالْ ةماجِوالَقَ". يد" :قَود صلْا حقيام و قْالـرص 
في مجرِكْالذِّ سِال واالستاعِم عن جماعة من كاَأل ارِبئمةم ،نهم شياِإل خمِالَس عز ينِالد بن عبـ  د مِالَالس "

  .ةُيلُّوتخالْ اتادالس هيلَي عالذ وه، واالًمشو يناًميِ لُايمالت صِقْالربِ ادرمالْو. هظفْلَاهـ بِ

                                                           

 »لـيس مـن الـرب الصـيام يف السـفر     « :التعريف، فيصبح احلديث" أل"بدل " أم"على لغة أهل اليمن الذين يستعملون  yقاله النيب  -  1
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 ". يعنِي الذَّاكر قَائماً، سواٌء بِاختيارٍ أَم الَ : "يف تصحيح املعطي بن حممد بزيادة ـ كذا 2

  191: آل عمران -  3



  ستفيد املبغية 
 مشيخة الطريقة التجانيةنسخة 

41 

 

ورِ[ يِفالَسفَلَّأَ ]ةها فاُأل رِكْالذِّ ابِي آدسالْ اذُتنِفْحأَي ،حأَ دكَريقَرِالطَّ انالْ ةخلُّوتية قَ، ود جى لَره 
كْذالْ رقامِي رِكْي الذِّف ما نصه" :ويبِني للذَّغنْأَ رِاك ونَكُي ي غَفايالْ ةخوعِش اَألوبِدالَ، مـ للْ ظـاً ح ورِكُذْم 
ـ  ضعب هبِ ركَنا أَمبِ ةَربع الَو: "الَقَ نْى أَلَإِ". االًمشو يناًمي لُايمالت هرضي الَ، وهيدي نيب فاقو هنأَكَ اسِالن 
قَى الْلَعمِو في التاملِي لَ: واالُقَوم رِيذَبِ دلك نصإِ، ونما ورالْ دثُّح لَعاِهللا رِكْى ذ مغَ نرِي تمـ "لٍاي : الَ، قَ
"الْوجوالْ نَّأَ: ابحأَ ظَافبا نعمٍي روالْ نِى علِفُضي نِب عأَ اضٍينـ أَ انَكَ: الَقَ ه صحاب ـ ر اِهللا ولِس y ِا ذَإ
ـ رت مثُ ى قُدامٍلَإِ فاصعالْ يحِي الرف ةُرجالش لُايمتا تمكَ االًمشو يناًموا يلُايمى تالَعت وا اَهللاركَذَ ـ إِ عجِ ى لَ
وثُ". اٍءراغْفَ: "الَقَ منِتم ا أَيي ذَخلك .كُ نْإِونت منراًكالَ، وبأَ، فَدنكر أَى لَعالْ لِهمحرمبِ اتالناهـ" ص .
كَذَور في هذه الرالَسة مفَ نوائد التمالْ لِايأَ ورِكُذْمنه زِييد في النشرِكْللذِّ اط.  

- وممجِا ينْأَ ب لْيحتاَألبِ قورِم التجِي يب التحرز منهرِكْي الذِّا ف ى لَعهذيقَرِالطَّ هة حضاَأل ورحداث 
يناًد وأَ. ناًسا الْمحثُد الْكَفَ يناًدمتزهد ذَ ي الَالذوق عندهو ،أْشننْأَ ه كنير الَ ام نيأَ. كَركَوصبِاح دـ ن ا ي
مسترِغلْقَ قبه وكْفره في حبها، ونُأْش نْا أَذَه وحغَي جيرى الْلَإِ همداركَالْ ةثريالْ ةارِخجلَإِ ةى حد لُّكَالتف .
  . ينرِاضحى الْلَع تقْوالْ شوشي نْأَ هنأَش، ودجوللْ فلِّكَتمكَ وأَ

وهاَأل ِءالَؤصنثَالَالثَّ افة في صحبهِتم عبِكَ اٌءنري ى أَلَعلِه الصقِد ي اِإلفرادة لَ امم تطَتهر فُنوسهم ما م
هانشم من الشؤالْ ونكُذْمورزِالالَّ ةملَ ةهم ما دوا أَامحاثاًد يقِرِي الطَّف .قَورِكََ دقَالْ هوم حضأَ ورثَمهِالم ي ف
 لِهأَ دنع ةٌطَرتشم ابِبا الْذَي هف ةَيِسنجِالْ نَّى أَلَإِ ةُارشاِإل تمدقَت دقَو. مهِِسنجِ ريغَ مهنَأل اعِمالسبِ رِكْالذِّ
  .كلذَ مهافْ، فَضاًيا أَذَهبِ، ومدقَا تمبِ مهدنع ةٌقَادص يه، ويقِرِالطَّ

أَوا الْمحاً فَ ثُدنَألسنه ظَمللْ ةٌنفتنةالَ، و سيذَ انَكَ نْا إِما واَءضة وصوت حنٍسو ،ذَ حخاتـ للْ ياًاد ، مِوقَ
 رِكْالـذِّ  سِالجي ما فميس الَ، وباجِو عٍمتجمو سٍلجم لِّي كُا فذَه لِثْم بنجتو. داًجِ خطر يهف رماَأل نَّإِفَ

التف ضرعتي ييها لمرِا يد بِلْقَى الْلَع مالفَ نحِت والسر.  
قَولُوَألفَ: اننه ظَمللْ ةٌنفتنالَ، قَة ابن لَ: "حِالَالصيالْ سمربِ ادوِخالْ ففتنلَغَ ةالظَّ ةُببِِ نقُووعهلْا، ب كْيي ف

  ".راًدان كلذَ ونَكُي نْأَ
ـ لَإِ رظَالن نَّإِ: "ي نِيالَجِالْ رِادقَالْ دبا عنالَوم خيالش الَقَ دقَو راًادن ونُكُي فيكَو: تلْقُ يأَ ـ  هـ ع ي نِ

ـ  نم ريثكو: "مهضعب الَقَو. اهـ" رٍيخ نم ةٌرذَ يها ف، مرش هلُّكُ ـ1 ثَدحالْ الَ اسِالن ـ ي ـ ع ونَمدقْ ى لَ
ـ يلَ، ومِثْاِإل نم ونَمالس مهنأَ ونَدقتعي، وةبحمالْو رِظَالن درجى ملَعونَ رصتقْي، وةشاحفَالْ ـ وا بِس سالمني "

  . اهـ
ذُوكر عن رلٍج من الصالحأَ نينه ظَنلَإِ ربِى صي حالْ نِسوجه الَقَو" :تبارأَ اُهللا كـ ح سـ الْ ن خالقني" ،

، امِنمي الْى فالَعتو هانحبس قحى الْأَر، فَكلذَ بِبِسبِ وممهم وهو ةَلَياللَّ كلْت اتبفَ. هنيع علَقَفَ مهس هاَءجفَ
وهو لَّج والَع يعاتببِ هبِبِس رِظَنالَقَ، فَه" :يا رإِ بنمظَا نرت بعنِي االعتارِب ورِكُّفَالت فلْي خقلَ الَقَ، فَ"كه 
ـ يمر ةوهالش نِيعبِ ترظَن ولَ، وبِداَأل مِهسبِ اكنيمرفَ ارِبتعاال نِيعت بِرظَن: "ىالَعتو كاربت قحالْ ناك 
  .اهوحرشو ]ةَالَسالر[ رِظُان. اهـ" انمرحالْ مِهسبِ
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- ومذَ نلأَ كضاًي حضور النقُالْبِ اِءسبِر من قِلَح بِرِكْالذ ،حثُي يسمعن نغالْ ةَمحادي، ويظُنـ إِ نَر ى لَ
الرالذَّ الِجرِاكينل ،مي ذَا فلك مالْ نفْمسدالْ ةمقَقَحة عنيبِبِلَ لِّكُ د يلٍبِنالَ، و سيـ م ـ ا ف ذَي هـ ا الز مان 
الريلِذالذ ،ي تاكَرمت فالْ يهفتنو ،ظُعمالْ تمحالَفَ. ن يقر لَعا الْذَى هفالَّإِ لِع ملَ نم يشفق لَعـ فْى ن  هِس
وينِده الْوعاِهللابِ اذُي تىالَع .  

وي الْفحدأَ« :يثالِ وجفَاسِ الرأَن نيوا بداعباِء اسِفَنسأَ »النكَ والَا قَم لَعيه ةُالَالص والَالسم .  
الَقَو بعالْ ضارِعفني" :يِا أَمس الشانُطَي مإِ ننسأَ الَّإِ طُّقَ انتاه من قا لِبلناِءس ."ـ  الُقَو فْسـ : "انُي  الَقَ

  ".اُءسالن :ئْطخأُ ملَ هبِ تيما رذَي إِي الذمهس: اُهللا هنعلَ يسلبإِ
الْوعجب ممن يقرهن ى الْلَعحبِ ورِضاوِالزيةو ،لُجهِوسبِ نحثُي يتوسمن وجوه الداخلني ـ لْاو جِارِخني 

منهبِا، وحثُي يسمعن صوالْ تحادي، وهو يلَعم مي ذَا فلك مالْ نفْمسدالْ ةمقَقَّحةم ،ع ما يلَعمه من سرية 
سيدنا الشخِي .  

لَولَ وم كُيالَّإِ ن ا ثَمبت عنه  مأَ ننأَ همقَالْ ريم لَعبِآرِى مه ي اللَّفلَية ـ الت ي توفي   ـ بِصيحتنْا أَه 
يدعلَ وثَ هانِمةَي رٍفَن من خاصأَ ةصابِحاَأل هتقاَأل اِءيرِباِءي يبِليتوا معثُ. هم بعنْأَ د خرج هِبِلَي طَفمد ،قَالْا بِعمِي 
ـ أَ ي الَنِِّأَ تملعا، فَنعم يتبِما للْنابِحصأَ مِالَعإِ نم هبِ كترمأَ تنا كُيمف تركَّي فَنإِ: "هلَ الَقَفَ ستـ نِغ نِي ع 
 الَقَ دقَو: "هلَ الَقَ  هنأَ نى الظَّلَع لُبغي، و"داحو انكَمبِ مهاعمتاج نكمي الَ اُءسالنو الُجالر، ومِدخالْ

y: »ِالجفَاسِ الرأَن نيوا بداعالْ »بحيثَد ابِالسكَ انَكَ، لَقياًاف.  
ذَها مع ما تواتر عنه  منَّأَ ن يدلَ هم تصافح يد امأَرطُّقَ ة عند لْالتوِللْ نيِقردإِ، ونـ  انَا كَم أْيمي وِذَ ر

مارِحهِمنْأَ ن قِّلَينهنو ،بَِّرقَّا لَمن بعضهطْقَفَ مِالَكَالْبِ ن .  
ومالْ نمتوأَ رِاتنالَ انَكَ ه يتكُرهنْأَ ن ياجِوهنه عنزِ ديارهِتلَ نه هِبِلَطَون الداَءع منهإِ، ونـ  انَا كَم أْيمرهن 

ـ ، بِارِرباَأل اِءيقت، اَألارِيخاَأل هابِحصأَ نم هيدي نيب مائقَالْ ه، فَيعلمبعد نم هفَلْخ نفْقي نْأَ ـ مبِو نهِ ، نهِبِِالطَ
ـ الت ةدسفْمالْ هذي هف ةعيرِللذَّ داًس، وةنللس ةًعابتم  هلُعفْي انَكَ كلذَ لُّكُ. نهو لَعديفَ ي هالَ ي مـ ح  ةَالَ
ـ تف مظَعأَ، وةيلب دشأَ نة.           ـذَابع مهـيبصي تْنَـةٌ أَوف مهـيبأَن تُص ـرِهآم ـنع فُونخَـالي ينلـذـذَرِ احفَلْي

يم1اَل
.  

وكَا ذَمرت أَ الَّا إِذَهاًءد للنصيحالْ ةاجِوبة فينِي الدو ،خِإل وصاًصخنِاونأَا وصابِحنأَا ورِطَ لِهيقنا الذين 
  . انيلَع ديكاأل قحالْ مهلَ

ظُأَ الَوأَ نَّأَ نداًح ممن يقف لَعيه ابِكَير فأَيه ،و تشرئب فْنسى الْلَإِ هبحث فيما تضمنه واشتلَم ـ لَع يه ،
  .ميِوِقَى الْدهالْو قحالْ يلِبِس نا عهعبِتمبِ قرفَتي تالت لِبالس ونَد هاعباتبِ ورمأْم، الْيمقتسمالْ اطُرالص هنَأل

ونهج بِسيلي واضح لمن اهتىد  
 

 لَوكناالَ 2امهاُءو عمأَفَ تـ ع مت  
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   تــتــمـةٌ
  

  تــزِيـد الْــمــســتــفــيــد فَـــائــدةً
   

ةمهالْم ازِلَةالن هذي هف  
  

أَريت ي ف]جابٍو[ لسيقَي الْبِي أَدمِاس نِاب وا فجخيما يتلَّعبِ قهذالْ هملَأَسالَقَ ة فيه ـ ب عـ  نْأَ د صدره 
1اَفَمن زُين لَه سوُء عمله فَرَءاه حسناً :ىالَعت الَقَ: "هلوقَبِ

 ما نصه" :ا الْذَهفلُعي ،نِعي مةُطَالَخ الناِءس 
 الَ اتيبِنجاَأل اِءسالن ةُطَالَخم ذْ، إِرِاآلخ مِويالْو اِهللابِ نمؤي انَكَ نمل وغُسي الَو لُّحي ، الَالِجللر اتيبِنجاَأل
يتاطَعـ اه ـ بني الَو: "يـه ف الَي قَالذ همالَكَ رِى آخلَإِ". يمٍلس لٍقْو عذُ ـ  ةولَخالْ نم ةمالَالس عم ا  نْي أَغ 

ذَ شختيالَّإِ خاًي سياًن عالْبِ ماًالالظَّ مِلْعرِاه الْوبنِاطع ،الْبِ الًامكابِت والسنإِوَِ ةجـ اُأل اعِم مةم ،تنـ  هـاً ز نِع 
ـ  نم هعارض نمي وطبهالْ اِهللا دبي عديس، كَةلَّضمالْ اِءوهاَأل، وسِفْى النوه، وعِمالطَّ الساداَأل اتـ خ ارِي ،
ـ ر ةنس ريى غَاطَعتيى، والَعت ى اِهللالَو إِعدي انَكَ نمو. ارِتخمالْ يبِالن ةنسل نيمزِالَمالْ اِهللا ولِس y .َـ ف هو 
محمود في دعائلَإِ هينِى الدذْ، مموم ولُموم في تعاطيه ما يخالف سةَن ـ ر اِهللا ولِس y َفينـ ب ـ  نْي أَغ يؤمر 
  ". اعِدتباالو ةفَالَخمالْ نِى عهني، واعِبتاالو ةبوالتبِ

ـ فَ: "الَقَ. نهِقِّي حف اتادبعالْ وهجو لُضفْي أَنِعي، "نهلَ لُضفْأَ وتيبي الْف اِءِسالن ةُولْخو: "الَقَ مثُ من 
ـ تيي بف هرزتلْفَ - نيحالالص نم ةًاعمج ركَذَو-  ناًالَي فُديس، وناًالَي فُديس ورزت نْأَ تادرأَ ـ ه ا تدـ ع  هو لَ
وتهي، فَدهفْأَ ولَ لُضها مالْ نخالْفَ .وجِرعةُلَاق ةُ تنيالدزور جماَأل يعبِناِءي الْوالَمكَئة اَألوولـ  اِءي في بيـ ت ا، ه
الْوحالْ اُءقَمجالْ ةُلَاهمستبِ ةُفَّخينِدهاوِطَا تع هواها، وأَيذُخ الشبِ انُطَيناصيتها، وقُيـ ود ـ ا إِه ـ همى الْلَ الك 
بِالْوالْ عِدمحرمة ."  

ـ تعت الَو نيجحت الَ مل: "اهنع اُهللا يضر - نينِمؤمالْ مأُ-  ةَدوسل يلَقو: "ابِوجالْ رِي آخف الَقَ مثُ رِمين" ،
ـ را خم اِهللاوفَ: ياوِالر الَقَ: "الَقَ" يتيي بف جحأَ نْأَ ي اُهللانِرم، أَترمتاعو تججح دقَ: "تالَقَفَ جـ  ت من 
ابِب حجرتها حتى خرجت جنازتها رضاُهللا ي عناهـ" اه .  

قَولُوأَ: "اهمي اُهللانِر تأَ نْى أَالَعحج في بيأَ" يتشاربِ ته رضاُهللا ي عنى قَلَا إِهوله تى لَالَعهن:   ـيف نقَرو
كُنوتي2ب
واُهللا ، تى أَالَعلَعم.  

وفقَا الْذَي هرِد مقَا ميدناه مِالَى كَلَع النمِاظ هنفَا كةٌاي عمنْإِ ةٌيم اُهللا اَءش تىالَع.  
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ـ  يي ه، التةعمجالْ ةَيفَظي ونِع، أَةيفَظوالْ هذهبِ قلَّعتا ييمف مالَكَى الْالَعت اُهللا همحر ماظالن ممت مثُ  آخر 
  :الَقَ، فَيقِرِي الطَّف ةمزِالَّال ارِكَذْاَأل

   ــه ــا الَ يلْزَمـــــــــــ ــه وقْتُهـــــــــــ   ومـــــــــــــن يفُتْـــــــــــ

  

  

   ـــــــــهلَمأَع ـــــــــالَفا بِـــــــــالَ خهقَضَـــــــــاؤ  

  

  

ــا    ــراً جمــــــــــ ــا يفيــــــــــــتُ خَيــــــــــ   وتَركُهــــــــــ

  

  

  إِالَّ لعـــــــــــــــــذْرٍ عـــــــــــــــــارِضٍ أَلَمـــــــــــــــــا      

  

  

  يكْفيك في الفَضْلِ حضُـور الْمصْـطَفَى  

  

ــلَّى علَيـــــــــــ    ــرفَا صَـــــــــ ــا وشَـــــــــ   ه ربنَـــــــــ

ـ ، وهتقْو اتا فَذَ، إِةعمجالْ مِوي رِصع دعب ةلَلَيهالْ ركْي ذنِع، أَرِكْا الذِّذَي ها فندنع اَءضقَ الَ هنأَ ادرأَ   هو 
  .سِمالش وبِرى غُلَإِ ةعمجالْ موي رِصعالْ ةالَص نم هتفْرا عمكَ

ا منإِ« ،ىالَعت اِهللا لِضفَبِ هرجأَ هلَ بتيكْ نْى أَجير، وسأْب الَفَ تقْوي الْف هلَ ضرع رٍذْعل هاتفَ انَكَ نْإِ مثُ
  . »هلمع نم ريخ نِمؤمالْ ةُينِ«، و»اتيالنبِ الُمعاَأل

نْإِو تكَره لغرِي قَفَ رٍذْعفَ دوت لَعِسفْى نه خكَ راًيرياًثو ،ضيع فْنسه ي فَفكَ لٍضريٍث .لَوـ  و ـ ي ملَ  الَّإِ نكُ
االستمداد مالْ نحضرالْ ةموِفَطَصية yو ،شرف كَورَأل. منثَ هبت عن سيدنا الشخِي  َنَّأ مـ فَ ن ضلِائ 
هذالْ هحضرة حالْض ورمى فَطَصy فايه .  

وذَهقَا الذي عد في هذاَأل هبيثَالَالثَّ اتة هغَ والفْلَ بظه الْ[ي فجعِام[ .إِفياه اعتمد فرِكْي ذالْ هحضور 
ـ  نم هعمس ]عِامجالْ[ فلِّؤم لَّعلَو. ]يانِعمالْ رِاهوج[ي ف هركُذْي ملَ ذْ، إِوركُذْمالْ الشخِي  ـ ب عد ـ و  اةفَ
ملِّؤالْ[ فجورِاه[ أَ اُهللاولَعم .ولِّى كُلَع فَ الٍحهو ما الَم ولُقُيأَ هحد من عنديتهو ،خوصاًص مانَكَ ن ـ م  لَثْ

اصالْ[ بِحجعِام[ من خاصأَ ةالْ لِهخرِي وحِالَالصر ،حماُهللا ه تالَعى وفَنعا بِنبكَراته آمني.  

*دقَ: ةٌيقَقد عفْرت تاطُوؤ لِّج مخِايِش التحيقِق في ماَأل قِارِشضِر ومبِارِغهلَا عى اختـ  ارِي يالْ مِوجـ م عة 
لهذالْ هحضرةقَ، ود علأَم الْ نَّتقْمصاَأل ودهم من هذالْ هحضرةو ،خوصاًص كَى الْلَعيـ ف يالْ ةمخـ ص وصة 
ـ  كالالس رمثْتسي نْوا أَادرأَ  مهنأَكَفَ. انفَرعالْ ارِونأَ نِامكَ ةُارثَإِ، واندجب الوِالَجت، اساعِمالسبِ  كلذَبِ
ـ ك وعِبسي اَألف هالوحأَ نم هالعفْأَو هالوقْأَ ةَرمي ثَيجنِ، فَوعِبساُأل كلي ذَف هالَعفْأَو هالَوقْأَو هالَوحأَ ـ  هلِّ يوم 
  . هاددعتاس رِدى قَلَع ةرضحي الْف هاقرغتاسبِ ةعمجالْ

ذَولنََّأل ك يوالْ مجمعة يوالْ مزِميد لِّكُل صقٍاد .قْوكَذَ دروا عن بعهِضأَ منانَكَ ه يجلُع مجِا يدـ  ه يوم 
ـ  هلَ ونُكُي ماًالس وعبساُأل انَا كَذَإِ هنإِفَ. ىضي مالذ وعِبساَأل رِائي سف هالَوحأَ هبِ ربِتعي كاحم ةعمجالْ يوم 
ـ  هدجِا يمفَ. كلذَ فالَخبِ رماَأل انَكَ سِكْعى الْلَع وعبساُأل انَا كَذَإِ، وارِوناَأل يدزِم ةعمجالْ السالـ  ك من 
 يوِقَ اُءجالرو. وعِبسي اُألف هعيا ضمم وه، فَةعمجالْ موي رِدالص احِرشان ةلَّق، وسِفْالن ةآمس، وبِلْقَالْ ةملْظُ
ـ يمف هالُح ربج، انورِضحالْ نم هنكَما أَم لَمعتاس، وةَرضحالْ لَخدا، وهتآمي سف هسفْن داها جذَإِ هنأَ ا ضيعه 
ي اُألفسبِ وعِببكَررِكْالذِّ ة الذَّورِاكين، وفَشاعة الشافعني .اُهللاو تى أَالَعلَعم أَوكَحم.  
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