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 بسم هللا الرحمن الرحيم
ه و مذ  الحمد هلل الذي  أوجذع علينذا الصذ ا و السذ   علذى سذيد اشنذا  و شذرفنا بذيلع فجمعنذا معذ

 وسذ   بسذ   لذه شذهادا نذدخل بهذا دار ال شذريع و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال الم ئكة الكرا 

ه وأحبابه و على آله و أصحابه و أتباع أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وخليله إما  كل إما  
 الكرا  .

كح ال( فيقول العبذد الققيذر الراجذح محذو الذاالت والمسذاو  أحمذد بذن محمذد الصذاو  المذ و بعد) 
 ومذذيابا الخلذذوتى طريقذذه الذذدردير  نسذذبة   يذذد أمرنذذح شذذية الويذذت و الطريقذذة و معذذدن السذذلوع 

اعح أن الحقيقة العارف الكامل والجهبي الواصل المتحقذ  بننذه هلل داعذح سذيد  الشذية صذال  السذب
أشرح صلوات يطع عصره على اإلطذ   ووحيذد الذدائرا فذح ا فذا  شذمه امانذه و بذدر أوانذه 

  لة و الدين من كذان وجذوده فذح النذاه نعمذة سذيد  وأسذتاي  وسذيد مشذايخح و أسذتاياشهاع الم
ا  ايا المق اإلما  أبو البركات أحمد بن محمد الدردير العدو  مالع الصغير فامتثلت أمره وإن كان

يو  لذلست من أاله موافقة لحسن ظنه و يوله فقذد يكذر  الطقيلذح مصذحوبغا بغيذره ثذ  إنذح أعتذير 
ن من خطن بلسان اليل و االنكسار فما كان من صواع فالمنة هلل ولرسوله ولمؤلقه وما كااشبصار 

بنصذله  فهو من نقسح و أرجوا  إيالة عثراتح و الصق  عن االتذح و أسذنل هللا النقذ  بذه كمذا نقذ 

 وعنا به . (  يال المؤلفإنه سمي  بصير و باإلجابة جدير) 
لمؤلذذف كتابذذه بهذا ايتذذداء بالكتذذاع العايذا و عمذذ  بقولذذه عليذذه ( افتذت  ا بسذ  هللا الذذرحمن الذذرحي ) 

الص ا والس   كل أمر ي  بال أ  شنن يهت  به شرعا ال يبدأ فيذه ببسذ  هللا الذرحمن الذرحي  فهذو 
أبتر و فح رواية أيط  و فح رواية أجي  واو من التشبيه البليغ و معنى الجمي  أنه نايص و يليذل 

ت  وكمل ِحسغا و الباء لإلستعانه متعلقة بمضذمر يحتمذل أن يكذون اسذما و  البركة أو معدومها و إن
ذا وأن  ا أو متذنخراغ و اشولذى أن يكذون فعذ غ و أن يكذون خاصغ ا  متقذدمغ ا أو خاصغ أن يكون فع غ عامغ
ا أما أولوية القعل فألن العمذل لألفعذال باشصذالة و أمذا أولويذة كونذه خاصذا فذألن كذل  يكون مؤخرغ

له و أما أولوية التنخير فألن المقصود اشا   مر يضمر فح نقسه ما جعلت البسملة مبدأشارع فح أ
اشرواح بإلهذا  النبذوا والرسذالة والسذين سذره مذ   الباء بذرهيال ابن عطاء هللا البداءا باسمه تعالى 

ة و يال أبو أال المعرفة بإلها  القدرا واشنه و المي  منته بدوا  النظر إليه  بعين الشققة و الرحم
بكر بن طاار الباء بره للعارفين والسين س مه عليه  و المي  محبته له   ويذال جعقذر بذن محمذد  
الباء بقاؤه و السين سناؤه و المي  ملكه و إضافته للج لة من إضافة العذا  للخذاص وهللا علذ  علذى 

تار أنه ليه بمشت  و اليات الواجع الوجود المستح  لجمي  المحامد واو أعرف المعارف و المخ
و تحلذذف اإلجابذذة مذذن عذذد  اسذذتيقاء الشذذروط والذذرحمن الذذرحي   اذذو االسذذ  اشعظذذ  عنذذد المحققذذين

صقتان مشتبهتان بنيتا للمبالغة وفعله رح  بالكسر واو متعد كرحمنا هللا لكنه نال منالة ال ا  أو 
فذح القلذع وانعطذاف يجعل الاما بنقله إلذى فعذل بالضذ  كظذرف وشذرف والرحمذة فذح اللغذة ريذة 

تقتضح التقضل واإلحسان وايا المعنى مجاا فح حقه تعالى فهح فح حقه بمعنى اإلنعا  أو إرادته 
فهح صقة فعل على اشول وصقة يات على الثانح وإنما يد  الرحمن شنه صار كالعل  ف  يوصف 

ا دنيذا و أخذر  والذرحي  به غيره بل ييل انه عل  و ليلع كان معناه المنع  بج ئذل الذنع  كمذا وكيقذ
وصذلى هللا علذى  المنع  بديائ  النع  كما وكيقا دنيا وأخذر  واذيا أفضذل مذا ييذا فذح تقسذيراما . )
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المسذبعات ( سذينتح الكذ   علذى معنذاه إن شذاء هللا تعذالى ) سيدنا محمد وعلذى الذه وصذحبه وسذل  
ه أاذدااا إلذى أبذى موسذى ( أ  العشرا أشياء المسبعة تذرو  عذن الخضذر عليذه السذ   فإنذالعشر 

إبرااي  بن ايد التيمح ووصاه أن يقولها يبل طلذوع الشذمه ويبذل الغذروع ويذال أعطانيهذا محمذد 

وسنله عن يلذع فقذال  صلى هللا عليه وسل  كيا فح اإلحياء ويكر فيه أيضا أن التيمح رأ  النبح 

عنذه غضذبه و ويرفذ  هللا  له جمي  الكبائر التح عملها صد  الخضر وسنله عن ثوابها فقال يغقر
مقته ويؤمر صذاحع الشذمال أن ال يكتذع شذيئا مذن السذيئات إلذى سذنة والذي  بعثنذح بذالح  نبيذا ال 
غ والخضذر بقذت  الخذاء المعجمذة  يعمل بهيا إال من خلقه هللا سعيداغ و ال يتركه إال من خلقه هللا شذقيا

تحهذا و إنمذا سذمح بذه شنذه جلذه وكسر الضاد المعجمة ويجوا إسكان الضاد م  كسر الخذاء أو ف
على فروا بيضاء فإيا اح تهتا من تحته خضراء والقذروا اذح وجذه اشرض وكنيتذه أبذو العبذاه 

بموحدا مقتوحة وال  ساكنة ومثناا تحتية ابن ملكان بقت  المي  و إسكان الذ   وبالكذاف بليا  واسمه
الجنذة واختلذف فيذه ييذل انذه  و سمعت من بعض العارفين من عرف اسمه واس  أبيذه وكنيتذه دخذل

نبح وييذل انذه ولذح وعلذى كذل حذال واذو يتعبذد بشذرع نبينذا مذن يذو  بعثذه هللا لقولذه عليذه الصذ ا 
والس   لو كان موسى حيا لما وسعه إال إتباعح ولناول عيسى فح آخر الامان ويعبد هللا بشريعة 

تقسيره أن الياه والخضر عليهمذا نبينا يال شية مشايخنا السيد مصطقى البكر  يال الع ئح فح  
الس   باييان إلى يو  القيامذة فالخضذر يذدور فذح البحذار يهذد  مذن ضذل فيهذا و اليذاه يذدور فذح 
الجبال يهد  من ضل فيها ايا دأبهما فح النهذار و فذح الليذل يجتمعذان عنذد سذد يذنجوو و مذنجوو 

كل عا  بمنى فيحل  كل رأه يحقظانه و عن ابن عباه رضح هللا عنهما يلتقح الخضر الياه فح 
بس  هللا ما شاء هللا ال يسو  الخير إال هللا بس  هللا ما شاء هللا صاحبه ويقتريان عن اؤالء الكلمات 

ال يصرف السوء إال هللا بس  هللا ما شاء هللا ما كان من نعمة فمن هللا بس  هللا مذا شذاء هللا ال حذول 
حين يصب  وحين يمسح أمن من الغر  والحذر  والسذر   فمن يال ايه الكلمات و ال يوا إال باهلل

والشيطان والحية والعقرع وأخذرو بذن عسذاكر أن الخضذر واليذاه يصذومان شذهر رمضذان فذح 
بيت المقده ويحجان فح كل سنة ويشربان من ماء اما  شربة تكقيهما إلى مثلها من يابل ويكذر 

ابذن يابيذل بذن آد  و ييذل سذبط اذارون  بعضه  أن الخضر ابن آد  من صلبه وييل ابن حلقيا وييل
واو ابن خالة اسكندر ي  القرنين ووايره أعجع ما ييل انه من الم ئكة واشصذ  أنذه نبذح واذو 
حح عند الجمهور ال يموت إال آخر الامان إيا ارتق  القرآن ويقتله الذدجال ثذ  يحييذه وإنمذا طالذت 

 ن المناو  وعلى الجام  الصغير.حياته شنه شرع من ماء الحياا وليكيع الدجال أ ه.م
( صاحع دالئل الخيرات واو اإلما  أبو عبد هللا وترو  عن سيد  محمد بن سليمان الجا ولح  )

محمد بن عبد الرحمن بن أبح بكر ابن سليمان الجا ولح نسبة لجاولذة يبيلذة مذن البربذر بالسذوه 
ا ألف الدالئل وسبع يلع انه حضره اشيصى ولد رحمه هللا تعالى بها وطلع العل  بمدينة فاه وبه

ويت ص ا فقا  يتوضن فل  يجد ما يخرو به الماء من البئر فبينما او كذيلع إي نظذرت إليذه صذبية 
له   من أنت فنخبراا فقالت   أنذت الرجذل الذي  يثنذح عليذع بذالخير وتتحيذر  من مكان عال فقالت

اا حتى سذاح علذى وجذه اشرض فقذال فيما تخرو به الماء من البئر و بصقت فح البئر فقاض ماؤ
الشية بعد أن فرغ من وضوءه أيسمت عليع ب  نلت ايه المرتبة. فقالت  بكثرا الصذ ا علذى مذن 

يـقر تعلقت الوحوش بنيياله فحلف يمينا أن يؤلف كتابذا فذح الصذ ا علذى كان إيا مشى فح البر اش

ة ولما تلقذى الطريقذة الشذايلية مكذث فذح واو حسبح و كان بارعا فح العلو  العقلية والنقلي النبح 
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الخلوا أربعة عشر عاما ث  خذرو ل نتقذاع بذه ودفذن بالسذوه اشيصذى عذا  ثمانمائذة وسذبعين فذح 
النصف الثانح من ربي  اشول ث  بعد سب  وسبعين سذنة مذن موتذه نقذل إلذى مذراكش فوجذد كهيئتذه 

( الن مثلذه ال  الخضذر عليذه السذ  وجاا أن يكون روااا عذن يو  دفنه رضح هللا عنه وعنا به ) 
( جمذ  اذول  واى من اشحااع المعذدا لذدف  أاذوال الذدنيا وا خذرايحجع عن خضر وال غيره )

واو كل أمر مخوف كاالحتياو للخل  والققر والعيلة وغلبة الذدين ويهذر الرجذال وشذماتة اشعذداء 
ة وجار السوء ويسوا القلع وغير وعضال الداء وخيبة الرجاء  وفتن الليل والنهار والاوجة السيئ

يلع من مصائع الدنيا والدين والعرض وايه أاوال الدنيا وأاوال ا خرا كحضور القتانذات عنذد 
الموت وميتة السوء وفتنة القبر وعيابه واذول المويذف ومذا يقذ  فيذه مذن الشذدائد والقضذائ  ويذت 

ال يحذد وال يحصذر واذح تطاير الصحف ووان اشعمال والمرور علذى الصذراط و تقصذيل يلذع 
اذح مذن منجية من يلع كله بقضل هللا فهح من جملة ما خصذت بذه اذيه اشمذة دون سذائر اشمذ  ) 

( جم  ورد كحمل وأحمال و اح الوظائف التح جعلوا لها أوياتا بعينهذا مذن يذراءا   أوراد الطري 
عة علذذى الوجذذه أو يكذذر أو صذذ ا علذذى النبذذح  أو غيذذر يلذذع والطريقذذة عبذذارا عذذن العمذذل بالشذذري

( أ  يبذذل طلذذوع الشذذمه ويبذذل  تقذذرأ صذذباحا ومسذذاءغ اشحذذوط بتذذرع كذذل ريبذذه وكذذل مذذا ال يغنذذح ) 

َواُذَو الذذِي  َجعَذَل  ( فح المساء أو الصباح لقوله تعذالى  أو كل يو  مراغروبها كما فح اإلحياء ) 

ا اللذْيَل َوالنذَهاَر ِخْلقَةغ ِلَمْن أََراَد أَْن يَيذكذَر أَوْ  جعل أحذداما خلقذا مذن ا خذر   يال الحسن  أََراَد ُشُكورغ
فان فات شحء من عبادا هللا فح أحداما أدركه فح ا خر فانظر إلى رحمة من أمهلع بطاعتذه مذن 

  اغتذن  خمسذا يبذل خمذه شذبابع يبذل ويت إلى ويت فاجعل ما بقح من عمرع خلقا لما فات يال
يياسذا علذى  ( أو كل جمعة مراوحياتع يبل موتع )  ارمع وصحتع يبل سقمع وغناع يبل فقرع

واو يو  المايد فح الجنة أ  يو  المشذاادا فمذن  فح ايا اليو  كثرا الص ا والس   على النبح 
 ( مرا أو كل سنةاعتنى بيو  الجمعة وليلتها فح الطاعة كان له حظ أوفر فح الجنة م  المشاادا ) 

( واذذو  ومذذن فوائذذداا اوال الحقذذده مطهذذرا مذذن الذذينوع ) يياسذذا علذذى ييذذا  رمضذذان كذذل عذذا  فإنذذ

( واو تنمح اوال نعمة  الحسد من القلع( اوال )و) االنطواء على العداوا والبغضاء لعباد هللا 
الغير عنه وايان الوصقان سع طرد إبليه عن رحمة هللا شنه يتسبع عنهما كل فاحشذة ظااريذة 

( وأحذع عبذاد هللا آلذح هللا أنقعهذ  لعيالذهنيا وا خذرا ) وباطنية فحيث ااال عن شخص سعد فح الذد

اشذتملت ( أ  المسذبعات ) وال شع أنهاعباد هللا انقعه  لعياله ) وأحع  الخل  عيال هللا  كما يال 
( ايه اح اشولى وتسمى القاتحة( أ  المسبعات )على الدعاء لعباد هللا المؤمنين دنيا وأخر  واى

  المثذانح وأ  القذرآن ويذدمها شنهذا أ  القذرآن وتعدلذه فذح الثذواع كمذا ورد بنسماء كثيرا منها السب
ويكر التيمح أن من الا  يراءا القاتحذة أاال هللا عنذه الكسذل والغذل والحسذد وجميذ  آفذات الذنقه 
وفح الحديث اح الشقاء من كل داء ورو  من يرأ بس  هللا الرحمن الرحي  ث  يرأ فاتحة الكتاع ث  

يال بينما نحن عند رسول  يب  ملع من السماء مقرع آال استغقر له وعن ابن عباه يال آمين ل 

( وإي أتاه ملع فقال ابشر بنورين أوتيتهما ل  يؤتهما نبح يبلع  فاتحة الكتاع وخواتي  البقرا ) هللا 
ِ النذذذاِه الثانيذذة ) عذذارفون ( ويذذدمها الن الوسذذواه أعظذذ  المصذذائع ولذذيلع يذذال اليُذذْل أَُعذذويُ بِذذَرعَّ

ِ ( الثالثذة )وَ الوسواه ال يعتر  إال من كان معذه خبذل فذح عقلذه أو شذع فذح دينذه ) يُذْل أَُعذويُ بِذَرعَّ

انه يال   لقد أنالت على سورتان ما أنال مثلهما وانه لن يقرأ أحذد  ( رو  عن رسول هللا القَلَ ِ 
مر يال   يال رسول هللا سورتين أحع وال أرضى عند هللا منهما يعنى المعويتين وعن عقبة بن عا
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  يا ابن عامر أال أخبرع بنفضل ما تعذوي بذه المتعذويون يلذت بلذى يذا رسذول هللا يذال يذل أعذوي  

يتعوي من عين الجان ومن  برع القل  ويل أعوي برع الناه . وعن أبح سعيد الخدر  يال كان 
 شن رت عذذن النذذاهعذذين اإلنذذه فلمذذا نالذذت سذذورتا المعذذويتين أخذذي بهمذذا وتذذرع مذذا سذذوااما وأخذذ

انسع لنا ربع  ( أ  سورا اإلخ ص يالت اليهود للنبح اإلخ ص( الرابعة )وع  )أتحصن بها ال
التوحيد وخالصه يدمت على ما بعداا وورد أنها  أصلفنال يل او هللا أحد إلى آخراا ولما كانت 

د  منذاد مذن يبذل هللا تعدل ثلث القرآن وان من يرأاا مئة آلذف مذرا فقذد اشذتر  نقسذه مذن هللا ونذا

فح سمواته وأرضه إال أن ف نا عتي  هللا تعالى فمذن كذان لذه يبلذه بضذاعة فلينخذياا مذن  تعالى 

لبعض أصحابه ايرأ يل اذو هللا أحذد والمعذويتين ث ثذا تكقيذع مذن كذل شذحء  هللا عا وجل ويال 
ه فذإيا يذبض يذبض وفح رواية مذن يذرأ يذل اذو هللا أحذد والمعذويتين ثذ ث مذرات إيا اخذي مضذجع

يُذذْل يَذذا أَي َهذذا ( الخامسذذة )ون عذذاش عذذاش مغقذذورا لذذه وورد فذذح يلذذع فوائذذد ال تحصذذر )إشذذهيدا و
( سبع ناولها أن راطاَ من يريش يالوا يا محمذد أعبذد آلهتنذا سذنة ونعبذد إلهذع سذنه فذإن اْلَكافُِرونَ 

  معاي هللا أن أشرع  قال كان الي  جئت به خيرا أشركناع وإن كان الي  بنيدينا خيرا أشركتنا ف
به غيره فنالت عليه ردا عليه  وفح الحديث أن من يرأاا فكننما يرأ رب  القرآن وفيه من يرأ يل 
يا أيها الكافرون ث  نا  على خاتمتها فإنها براءا من الشرع ويال العارفون من داو  علذى يراءتهذا 

الحذديث مذذن لقذذح هللا بسذذورتين فذذ  صذباحا ومسذذاءغ أمذذن مذذن الشذع والشذذرع وسذذوء االعتقذذاد وفذذح 
( يذال الشذية عبذد الذرحمن القاسذح رحمذه هللا   فذح نذوادر آيذة الكرسذح( السادسة )وحساع عليه )

من يال دبر كل اشصول   لقح جبريل موسى عليهما الص ا والس   فقال جبريل   إن ربع يقول 
ه ولمحذة وطرفذة يطذرف بهذا أاذل ص ا مكتوبة مرا واحدا الله  إنح ايد   إليع بين يد  كذل نقذ

السموات وأال اشرض وكل شحء او فح علمع كائن أو يد كان أيد  لع بين يد  يلع كلذه هللا ال 
اله إال او الحح القيو  إلذى آخراذا فذإن الليذل والنهذار أربذ  وعشذرون سذاعة لذيه منهذا سذاعة إال 

 شتغل الم ئكة اكيا.ويصعد إلح منه فيها سبعون ألف ألف حسنة حتى ينقة فح الصور وت
 يرأ آية الكرسح يبل خروجه من مناله لو تصبه مصذيبة ولذ  يمذت حتذى يعذود إلذىورو  أن من 

وجداا  من يرأاا عدد حروفها واح مائة وسبعون حرفا ال يطلع منالة إالومن فوائداا أن  مناله
لع ن أو غير يوال يطلع رايا أو سعة إال نالها, أو يضاء دين أو حصول فرو أو خروجا من سج

الخيذر  عدد الرسل ث ثمائة وث ثة عشر حصل لذه مذنومن يرأاا  من سائر الشدائد إال ويغاث بها
لمبطذون وان سذقح ا. يال النوو   وما جم  يو  ايا العدد فح حذرع فغلبذوا أبذدا  ما ال يقاه عليه

أدرع  حروفهذذا مقطعذذة أمسذذع بطنذذه عذذن الجريذذان ومذذن كتبهذذا عذذدد كلماتهذذا واذذى خمسذذون كلمذذة
غرضذه مذذن عذدوه وحاسذذده وان كذان للمحبذذة واشلقذة نذذال مقصذوده ومذذن داو  علذى يراءتهذذا عذذدد 

ن من فصولها واى أربعة عشر عقع الصلوات كان محبوبا للعال  العلو  والسقلح ول  يال فح أم
المذوت  من يرأ آية الكرسح دبر كل ص ا مكتوبة لذ  يمنعذه مذن دخذول الجنذة إالوفح الحديث  هللا
مكتوبذة من يرأ آية الكرسح فح دبر الص ا ال وعن الحسن ال يواظع عليها إال صدي  أو عابد. و

 كان فح يمة هللا إلى الص ا اشخر .
للذوارد وان كذان خذ ف وضذ   إتباعذا( علذى اذيا الترتيذع سب  مرات( من ايه السور )ك ويقرأ)

ه تقذدي  للتخليذة عذن التحليذة شن فذح التنايل وسئل شيخنا المؤلف عن حكمة التنكيه فقذال   إن فيذ
المعويتين تحصنا من كل ضار وايه تخلية بالخاء المعجمة وفح الصمدية وما بعداا يكر التوحيد 
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يقول سبحان هللا والحمد هلل وال إله  ( ينتح بالسابعة )ث وشغل القلع به وايه تحلية بالحاء المهملة )
( وايه الباييات الصالحات التح يال سبعا()باهلل العلح العظي أال هللا وهللا اكبر وال حول وال يوا إال 

هللا تعالى فح شننها والباييات الصالحات خير عند ربع ثوابا وخير أم َّ . على أحد التقاسير واح 

 عن كل نقص ومعنى الحمد هلل كل كمال ثابذت هلل  غراه الجنة فمعنى سبحان هللا تنايها هلل 

ومعنذذى هللا اكبذذر منقذذرد بذذالعظ  ومذذا سذذواه حقيذذر  ال معبذذود بحذذ  إال هللا  ومعنذذى ال إلذذه إال هللا
ومعنى ال حول ..إلة ال تحول عن معصية هللا إال بعصذمة هللا وال يذوا علذى طاعذة هللا إال بمعونذة 

أفضذل الكذذ   سذذبحان هللا  هللا. وعذن اإلمذذا  أحمذد بذذن حنبذل عذذن رجذل مذذن أصذحاع رسذذول هللا 
إال هللا وهللا اكبر وايا محمول على ك   ا دمح وآال فالقرآن أفضل من التسبي   والحمد هلل وال إله

ليلة    لقيت إبرااي   ويال  أفضلوالتهليل المطل  وأما المنثور فح ويت أو حال فاالشتغال به 
اسر  بح فقال يا محمد أيرئ أمتع منح الس   وأخبرا  أن الجنة طيبة التربذة عيبذة المذاء وإنهذا 

يعان وان غراسها سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا اكبر. ويكر ابن أبح الدنيا بسنده إلذى ي

انه يال   من يال فح كل يو  ال حول وال يوا إال باهلل العلح العظي  مائة مرا ل  يصبه  رسول هللا

  وجعلهذا أاذذل بصذ ا التسذابي عمذه العبذاه  فقذر أبذدا ومذن عظذي  فضذل اذيه أمذذر المصذطقى 
الله  صل على سيدنا محمذد وعلذى آل سذيدنا محمذد كمذا ( الثامنة )ث الطري  من أورادا  المهمة )

صليت على سيدنا إبرااي  وعلى آل سيدنا إبرااي  وبارع على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمذد 
غ كما باركت على سيدنا إبرااي  وعلى آل سيدنا إبرااي  فح العالمين انع حميد م ( فمعنذى جيذد سذبعا

الله  يا هللا الجام  لجمي  اشسماء والصقات والمي  عوض عن حذرف النذداء وال يجتمعذان إال فذح 
 الشعر شيوياغ يال ابن مالع  

 واشكثر الله  بالتعويض        وشي يا الله  فح القريض
بذذين أاذذل الذذدنيا  ويولذذه صذذلَِّ أ  اجعذذل رحمتذذع المقرونذذة بذذالتعظي  والتكذذري  والتقخذذي  دائمذذة عليذذه

وا خذذرا فذذح العذذال  العلذذو  والسذذقلح ناالذذة عليذذه مذذن سذذماء عذذ ع ولذذيا تعذذد  بعلذذى علذذى ألسذذنة 

لََها َما َكَسذبَْت  القصحاء ويوله  إن على للمضرا محله إيا ويعت فح محل يابل ل   كقوله تعالى 

ِ َوَما أُنِاَل َعلَْينَا لى وأما عنوان الص ا فهو نظير يوله تعا َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَْت  ولما  يُْل آَمنذا بِاّللَّ
أمر هللا عباده بالصذ ا عليذه وال يذدرا لهذ  علذى جلذع خيذر شنقسذه  فضذ  عذن غيذرا  كقذى فذح 
خروجه  من عهدا التكليف طلبه  من هللا أن يصلح عليه فليلع كانت الص ا من هللا إنعامذه ومذن 

يلع فح الدنيا وا خرا فض غ من هللا ونعمة علذى عبذاده ويولذه ويشرفون ب غيره الطلع من هللا 

وخذذص مذذن بذذين اشسذذماء شنذذه أشذذرفها وأعظمهذذا ولذذيلع يذذرن بكلمذذة  محمذذد اذذو علذذ  علذذى ياتذذه 
التوحيد واو منقول من اس  مقعول القعل المضعف واو أبلغ جمي  اشسماء التح اشذتقت مذن اذيه 

يحمد حمداغ بعد حمد شن الصيغة تقتضذح التكذرار فهذو اسذ  المادا شن المحمد فح اللغة واو الي  
غ  غ وأخ يذا مطاب  لياته ومعناه أن ياتذه محمذودا علذى ألسذنة العذال  مذن كذل الوجذوه حقيقذة وأوصذافا

غ فهو محمد فح اشرض والسماء والدنيا وا خرا فهو  غ وأحكاما خير مذن  وأعماالغ وأحواالغ وعلوما
لواء الحمد بيده واو صاحع المقا  المحمذود ويذد سذماه هللا بهذيا حمد وأفضل من حمد وكيف ال و

االس  يبل أن يخل  الخل  بنلقح عا  ويد سماه جده عبد المطلع بسبع رؤيذا كذان رآاذا فذح المنذا  
كذذنن سلسذذلة مذذن فضذذة خرجذذت مذذت ظهذذره لهذذا طذذرف فذذح السذذماء وطذذرف فذذح اشرض وطذذرف 

كذذل وريذة منهذا نذذور فذإيا أاذل المشذذر   بالمشذر  وطذرف بذذالمغرع ثذ  عذادت كننهذذا شذجرا علذى
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ذذها فعُبَِّذَرْت لذه بمولذود يكذون مذذن صذلبه يتعلذ  بذه أاذل السذذماء  والمغذرع كذننه  يتعلقذون بهذا. فقصذ
واشرض ويد سمعت أمه يائ غ يقول لها   إنع حملت بسيد ايه اشمة فإيا أوضعتيه فسميه محمذداغ. 

آل محمذد كذل تقذح  اشتقيذاء مذن أمتذه لقولذه ا  اليين حرمت علذيه  الاكذاا ويطلذ  علذى  وآله 
ويوله كما صليت الكذاف للتشذبيه ومذا مصذدرية فالمشذبه بذه الصذ ا بمعنذى المصذدر أو موصذولة 
فالمشبه به الص ا بمعنى المقعول وجملة صذليت صذلة الموصذول وإبذرااي  اذو خليذل هللا ومعنذاه 

أعلى بذل أدنذى أو مسذاوم ومذن المقذرر  اشع الرحي  واناع سؤال واو أن المشبه بالشحء ال يكون
أن الص ا على نبينا أفضل ويد أجابوا عن يلع بنجوبة كثيرا منها أن القاعدا أغلبية كما فح يولذه 

أ  كما تقدمت  ا ية ومنها إنما ييل يلع لتقد  الص ا على إبرااي    َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاام  تعالى 
ى محمد بطري  اشولى والتشبيه إنما او شصل الص ا بنصذل منع الص ا على إبرااي  فصل عل

 ويولذه تعذالى   إنذا أوحينذا إليذع كمذا أوحينذا إلذى نذوح  الص ا ال تقدر بالقدر فهو كقوله تعذالى

يَاُ  َكَما ُكتَِع َعلَى الذِييَن ِمذْن يَذْبِلُك ْ  ُ إِلَْيذعَ َوأَْحِسذْن َكَمذا أَْحَسذ ويولذه تعذالى  ُكتَِع َعلَْيُكُ  الصَِّ   َن َّللاذ
[ ومنها انه يال يلع تواضعاغ وشرعة المته ليكتسبوا بيلع القضذل والثذواع وغيذر ﴾77﴿]القصص 

يلع من اشجوبة التذح يكراذا شذراح الذدالئل والمذراد بذال إبذرااي  أتباعذه ويريذه المؤمنذون أنبيذاء 

ِ  ه تعذذالى إسذذرائيل واذذو معنذذى يولذذ بنذذحوغيذذرا  فيشذذمل أوالد صذذلبه وجميذذ  أنبيذذاء  َرْحَمذذةُ َّللاذ

[ ومعنى بارع أفض خيرات الدارين آد  ما ﴾73﴿]اود َوبََرَكاتُهُ َعلَْيُكْ  أَْاَل اْلبَْيِت إِنذهُ َحِميٌد َمِجيٌد 
أعطيته من التشريف والكرامة أد  يكره وشريعته الن البركة اح ايادا الخير فح الشذحء ومعنذى 

عليذه فذح جميذ  الخلذ  كمذا جعلتهذا علذى إبذرااي  وحميذد فعيذل  فح العالمين اجعل الص ا منتشذرا
بمعنى مقعول أ  محمود الن عباده حمدوه أو بمعنى فاعل أ  حامد شنه الحامد لنقسه وللمطيعين 
من عباده ومجيد من المجد واو الشذرف والرفعذة وكذر  الذيات والقعذال والمعنذى انذع أاذل الحمذد 

طنا سؤلنا وايه الصيغة أخرو حديثها مالع فح الموطن ومسل  والقعل الجميل والكر  واشفضل فنع

ونحذن  يال أتانا رسذول هللا  وأبو داود والترمي  والنسائح عن أبح مسعود اشنصار  البدر  
فح مجله سعد بن عبادا فقال بشير بن سعد أمرنا هللا إن نصلح عليع يا رسول هللا فكيذف نصذلح 

تمنينذا انذه لذ  يسذنله ثذ  يذال تلذع الصذيغة ويذد وردت بنوجذه حتذى  عليع يذال فسذكت رسذول هللا 
مختلقة كما يكراا صاحع الدالئل وتسمى اإلبراايمية وليه فيهذا لقذظ سذيادا فمذن أراد االيتصذار 

يال   مذن يذال  على الوارد تركها واو اشولى عند مالع وأصحابه ورو  البخار  فح كتبه انه 
له واو حديث حسذن ورجالذه رجذال الصذحي   الشهادا وشقعتايه الص ا شهدت له يو  القيامة ب

( التاسذعة مذن المسذبعات واذح ثذ  يقذول) ويكر بعضه  إن يراءتها ألف مرا توجع رؤية النبذح 
اللهذذ  اغقذذر لذذح ولوالذذد  وللمذذؤمنين والمؤمنذذات والمسذذلمين والمسذذلمات اشحيذذاء مذذنه  واشمذذوات )

غ  اية إلباه هللا العقو للمينبين ويال الحافظ بن رجذع فذح ( ايا دعاء بالمغقرا واح كما فح النهسبعا
شرح اشربعين النووية اح وياية شر الينوع م  ستراا وايا الذدعاء مسذتجاع ال سذيما إن خذرو 
غ والذدعاء إيا عذ  كذان لإلجابذة ايذرع فذإيا صذحبته توبذة كذان تامذاغ  من يلع منكسذر الن فيذه عمومذا

غ لما ورد عن ابن غ للمغقرا يطعا غ   التائع من الينع كمن ال ينذع موجبا  ويذال  .لذه عباه مرفوعا
فح حديث يدسح   ابن آد  لو بلغت ينوبع عنان السماء ث  اسذتغقرتنح غقذرت لذع. ويذد  نقسذه ثذ  

كذذان كثيذذراغ مذذا يقعذذل اكذذيا والمذذراد مذذن المسذذلمين والمذذؤمنين  والديذذه اعتنذذاءغ با كذذد شن النبذذح 
يكذر الشذية أبذو الحسذن الشذايلح انذه ( فائذداناية عذن التعمذي  )واحد ك شحءوالمسلمات والمؤمنات 
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الله  ارح   أمة محمد  أصل اجتم  بالخضر ويال له من يال عقع كل ص ا ث ث مرات الله  

( ثذذ  يقذذول. )كتذذع مذذن االبذذدال اللهذذ  اسذذتر أمذذة محمذذد  محمذذد  شمذذةاللهذذ  اغقذذر  أمذذة محمذذد 
بح وبه  عاج غ وآج غ فح الدين الدنيا وا خرا ما أنت لذه  الله  افعلالعاشرا من المسبعات واح )

غ فهذيه  أال وال تقعل بنا يا موالنا ما نحن له أاذل انذع غقذور حلذي  جذواد كذري  رؤوف رحذي  سذبعا
(العاجل فذذح الويذذت الحاضذذر وا جذذل ضذذده واذذو بالمذذد والذذدين مذذا يتذذدين بذذه واذذو اشحكذذا  عشذذر

وشرعية إلنهاء مشروعة فالث ثذة متحذدا بالذيات  على النبح الشرعية ويقال لها ملة شنها أمليت 
مختلقة باالعتبار والدنيا بض  الدال وبالقصر ييل ما على وجه اشرض من الهواء والجو وييل كل 
المخلويات من الجواار واإلعراض الموجودا يبل النقخذة الثانيذة ومبذدأ ا خذرا مذن النقخذة الثانيذة 

أسماء كثيرا منها الساعة لويوعها بغتة فح سذاعة فذح يذو  جمعذة فذح غيذر إلى ما ال نهاية له ولها 

 أو لسذرعة حسذابها يذال تعذالى   اَل تَذنْتِيُكْ  إاِلذ بَْغتَذةغ  شهر معروف وال سنة معروفذة يذال تعذالى 

خل  من يبورا  إليها أو لقيا  ومنها القيامة لقيا  ال َوَما أَْمُر السذاَعِة إاِلذ َكلَْم ِ اْلبََصِر أَْو اَُو أَْيَرُع 
الناه لرع العالمين ومنها القارعة شنها تقرع القلوع بناوالها ومنها الحاية أ  الثابتة شنها واجبة 
الحصول ومنها الوايعة لويوع اشمر فح يلع اليو  ومنها الخافضذة والرافعذة شنهذا تخقذض أيوامذا 

ومنهذذا الصذذامة أ  التذذح تصذذ  اشين فتذذورث وترفذذ  آخذذرين ومنهذذا الطامذذة أ  الغالبذذة لكذذل شذذحء 
الصم  ومنها الالالة لتالال القلوع واشيذدا  فيهذا ومنهذا يذو  القريذة لتقذريه  فذح الجنذة والسذعير 
غ باله ع ومنها يو  الحشذر لجمذ   ومنها اليو  الموعود الن هللا وعد فيه أيواما بالجنة وأوعد أيواما

عذرض لعذرض اشعمذال فيذه ومنهذا يذو  المقذر لقذول اإلنسذان الخ ئ  فيه بعذد فنذائه  ومنهذا يذو  ال
الكافر يومئيم أين المقر ومنهذا اليذو  العسذير لشذدا الحسذاع فيذه واحمذة بعضذه  علذى بعذض حتذى 
يكون ألف يد  على يد  وييل سبعون ألف يد  على يد  وتدنو الشمه مذن رؤوه الخ ئذ  مقذدار 

اا بض  وتسعون ضعقاغ وحرارا اشنقاه اد فح حرَِّ ميل واو المرود الي  يكتحل به فح العين ويا
وحرارا النار المحدية به  من كل جهة وحوله  سب  صقوف من الم ئكة وغيذر يلذع ممذا تقصذر 

اَُو  يال تعالى  عنه العبارا أجارنا هللا والمسلمين ويوله ما أنت له أال أ  مستح  له من اإلكرا 

إن    أال الثناء والمجد أح  مذا يذال لعبذد ويذال تعذالى  وفح دعائه  َراأَْاُل التذْقَو  َوأَْاُل اْلَمْغقِ 

غ  واذيه أوصذافه مذ    نبذ  عبذاد  أنذح أنذا الغقذور الذرحي  ويذال تعذالى   هللا يغقر الينوع جميعذا

ولو يؤاخي هللا الناه بما كسبوا مذا  المؤمنين سبحانه وتعالى ويوله وال تقعل بنا ...الة يال تعالى 

 يؤاخي هللا الناه يظلمه  ما تذرع عليهذا مذن دابذة  ولو ويال تعالى  على ظهراا من دابة ترع 
ويوله إنع بالكسر استئناف بيانح نحو إنه علي  بيات الصدور والغقور او الي  يغقر ينوع العباد 
 كبائر وصغائر والحلي  او الي  ال يعجذل بالعقوبذة علذى مذن عصذاه والجذواد بذالتخقيف يو الجذود
والمذذدد والعطذذاء الذذي  ال ينقذذد والكذذري  اذذو الموصذذوف بنعذذوت الجمذذال يو النذذوال يبذذل السذذؤال 
والرؤوف يو الرأفذة واذح شذدا الرحمذة والذرحي  يو الرحمذة واذو المذنع  بذديائ  الذنع  وفذح اذيه 
اشسماء من المناسبة للمطلوع ما ال يخقى وفيه تعلذي  لإلنسذان بننذه يخاطذع ربذه باالسذ  المناسذع 

إنذذح مسذذنح الضذذر وأنذذت أرحذذ  حيذذث يذذال  لوبذذه واذذو مذذن لطذذائف الذذدعاء كذذدعاء أيذذوع لمط

حيذث  ودعذاء سذليمان   سبحانع إنح كنت من الظذالمين حيث يال  ودعاء يونه  الراحمين

وبالجملذة فكذل مقذا  لذه  وأنذت خيذر الذوارثينحيذث يذال  ودعاء اكريا  إنع أنت الوااعيال 
ايه المسبعات من أوراد الطري  تقرأ يبل طلوع الشمه ويبل غروبها ولكن  تقد  أن (تنيبهمقال )
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شيخنا المؤلف يده هللا روحه جعلها مطلقة تقرأ م  الصلوات فح أ  ويت فإن كذان يبذل الشذمه 
كانت أداء وان كانت بعداا كانت يضاء وجعلها ليلة الجمعة تقرأ مذ  الصذلوات بعذد العشذاء عقذع 

اجتهذاد منذه فذح الطريذ  واذو مذن كبذار المجتهذدين وسذمعته  يقذول اذيه  ما تيسر مذن الذيكر واذيا
المسبعات كان أال الطري  يحصون بها الخواص من المريدين وإنح لما رأيت اشاوال يد كثرت 
والشرور يد تراكمت والنجيع من يموت على دينه وضعتها عامة يستعملها كل مسل  كان من أال 

( ال سذيما ثذ  يقذول ليلذة الجمعذة أو مطلقذاوعنا به ) وايا لرسوخه الطري  أو ال رحمة بعباد هللا 

فذح المنذا  فقلذت يذا    رأيذت النبذح  يال الققيه محمد بن الحسذين البجلذح بين يد  الشية الكامل 
رسول هللا أ  اشعمال أفضل ؟ يال ويوفع بين يد  ولح هلل كحلذع شذاا أو كشذح بيضذة خيذر لذع 

غ أمن أن تعبد هللا حتى تتقط غ كان أو ميتا غ فقال   حيا غ كان أو ميتا غ فقلت حيا غ إربا فمعنى يوله  ا.  إربا

غ أ  غير مقيدا بليلة الجمعة بل فح أ  ويت وكان الشية  يقرؤاا بالمسبعات كل ليلة جمعة  مطلقا
غ أولها الله  صل على سيدنا محمد عدد ما فح عل  هللا وآخراا صذ  غ ث ثا غ منها ث ثا ا ويكرر صيغا
أال السموات واشرضين عليه واجر يا رع لطقع الخقذح فذح أمذر  والمسذلمين ويقذرأ أولهذا ليلذة 
االثنين من غير المسبعات حتى ينتهح إلى حرف الثاء ث  يخت  باخر صيغة منها وفح ليلة الخميه 

يخاغ وعنا فالامه واتخي ش يبتدئ من حرف التاء بالمثناا فو  ويخت  اكيا كان ورده م  الجماعة 
على طريقته إي ال يسلع مريد من غير شية البتة ف  بذد مذن شذية عذارف تسذتند إليذه يذال بعضذه  

 الا  واحدا تقت  لع اشبواع واخض  لسيد واحد يخض  لع الرياع.
 

 (بس  هللا الرحمن الرحي )
غ ومعناه السيد أو المعبود َرعَِّ ) أو المولى أو ( أ  يا رع فحيف منه ياء النداء وياء اإلضافة تخقيقا

المصل  أو الناصذر وابتذدأ بهذيه ا يذة تبركذا ولمذا ورد أن رع اذو االسذ  اشعظذ  ولحذديث اجثذوا 
على الركع ويولوا يا رع يا رع ومن يكره خمه مرات ودعا استجيع له بدليل آخر آل عمران 

تحصذن واعتصذ  ( أ  أأَُعذويُ بِذعَ وفح الحديث ما من عبد يقول يا رع إال يال هللا لبيع يذا عبذد  )
( جمذ  شذيطان الشذذيَاِطينِ ( أ  وسذاوه )ِمذْن َاْمذَااتِ بجنابع الي  ال ملجن وال منجى منه إال إليه )

واو إبليه وجنوده من الجن واإلنه ال سيما عند الموت فقد رو  أن العبد عند الموت يقعذد عنذد 
ة أبيذه والذي  عذن رأسه شيطانان واحد عن يمينذه وا خذر عذن شذماله فالذي  عذن يمينذه علذى صذق

شماله على صقة أمه فبقول الي  على صقة اشع يا بنذح إنذح كنذت عليذع شذقيقا ولذع محبذا ولكذن 
مت على دين النصار  فهو خير اشديان والي  على شماله على صقة أمذه يقذول يذا بنذح انذه كذان 

شديذان ا بطنح لع وعاء وثديح لع سقاء وفخي  لع وطاء ولكن مت على دين اليهودية فهو خير ا

ِ أَْن ) يثبت هللا اليين آمنوا بالقول الثابذت فذح الحيذاا الذدنيا وفذح ا خذرا ه . ولكن َوأَُعذويُ بِذع َرعَّ
( أ  من أن يحضرون أ  من حضورا  عند  بنن تحول بينح وبيذنه  فذان حضذورا  يَْحَضُرون

جذن يذوالن واشصذ  سبع لقساد العبد فح الدنيا وا خرا وال الشياطين جنه مستقل أ  اذ  مذن ال

( واذو تويذ  المكذروه اللذُهذ ذ إِنَِّذح أَُعذويُ بِذَع ِمذَن اْلَهذ َِّ )  إال إبليه كان مذن الجذن الثانح يال تعالى 
( وعد  القذدرا علذى فعذل َوأَُعويُ بَِع ِمَن اْلعَْجاِ ( بقتحتين واو تحسر القلع على ما فات )َواْلَحَان)

( بضذ  فسذكون واذو َوأَُعويُ بِذَع ِمذَن اْلُجذْبنِ فح الخير م  القدرا ) ( واو يلة الرغبةَواْلَكَسلِ الخير )
( بقذت  فسذكون َوأَُعويُ بَِع ِمْن َغلَبَذِة الذدذْينِ ( واو ضد الكر  )َواْلبُْخلِ ضعف القلع وعد  الشجاعة )
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َجالِ  َويَْهرِ أ  من يهره أ  يهر أربابه حيث ال يدرا لح على وفاته ) وجور  ( أ  غلبة الظالمينالرَِّ
( أ  نقول يلذع ثذ ث مذرات ث ثاالمبتدعين وشماتة اشخسرين واالضافه للقاعل أ  يهرا  إيا  )

كما رواه النوو  فح اشيكار والسذيوطح فذح الجذام  الصذغير وغيرامذا ثذ  شذرع فذح لقذظ حذديث 
الذة ( بقذت  فسذكون واذح العوالعيلذة( أراد بذه فقذر القلذع )الله  إنح أعذوي بذع مذن الققذرآخر فقال )

أ  شذدا فقذر بذنن يصذير يليذل المذال فقيذر القلذع تلتقذت  وان خقت  عيلة  بمعنى القاية يال تعالى 
( والبلذو  والذب ء بمعنذى واحذد واذو االمتحذان وأعذوي بذع مذن كذل بليذةنقسه لما فح أيد  الناه )

 قر إال إليذعالله  إنح أعوي بع من القويطل  على ما يقتتن به المرء من أعراض الدنيا وشهواتها )
( بنن تقط  رجائح من سواع وتجعل التجائح إليذع واذو بمعنذى يذول أبذح الحسذن الشذايلح نسذنلع 

( أ  الهوان بين الناه وخسة ومن اليل إال لعالققر مما سواع والغنى بع حتى ال نشهد إال إياع )
كل عذا يمنذ  القدر فح غير مراضيع فإن اليل لع او العا واو بمعنى يول أبح الحسن الشايلح ف

( الن مذن خذاف هللا لذ  يخذف ومن الخوف إال منعدونع فنسنلع بدله يالغ تصحبه لطائف رحمتع )

( أ  كذيبا يذال وأعذوي بذع أن أيذول اوراغ ) إنما يخشى هللا من عباده العلمذاء من شحء يال تعالى

ا)  واليين ال يشهدون الاور  تعالى اأو أكون بع مغ( افعل فسقغا)أو أغشى فجورغ ( أ  مقتونغا رورغ
بشحء سواع فالغرور بالض  سكون النقه إلى ما يواف  اوااا والغرور بالقت  كرسول او ما بذه 

وال يغذرنك   أ  الباطل الاائل ويال تعالى وما الحياا الدنيا إال متاع الغرور الغرور يال تعالى 

 ) من مكر هللا إال القو  الخاسذرينف  ين ومن الغرور اشمن من مكر هللا يال تعالى باهلل الغرور
وعضذال ( أ  فذرحه  بالمصذيبة الناالذة بذح بذنن تقينذح مذا يشذمته  )وأعوي بع من شذماتة اشعذداء

( أ  عد  الظقر بالذي  أرجذوه وخيبة الرجاء( او الي  غلع اشطباء وأعجاا  من مداواته )الداء
أ  ياابهذا واذح كذل مذا لذ  تحمذد ( واوال النعمذةفيع من كل مذا رغبذت فيذه وأخذيت فذح أسذبابه )

عايبته  والمراد بها النع  الظاارية والباطنية الدنيويذة واشخرويذة فذإن مذن أكبذر المصذائع السذلع 
( أ  إتيانها بغتة وفجنا النقمةبعد العطاء يال أبو الحسن الشايلح   وال تعايبنا بالسلع بعد العطاء )

احذد والنقمذة بكسذر فسذكون أو بقذت  فكسذر العقوبذة والقجاء بالض  والمد وبالقت  والقصر بمعنى و

( أ  جمي  الخ ئ  الله  إنح أعوي بع من شر الخل أ  يعايبه ) فينتق  هللا منه ومنه يوله تعالى 
( شن يلع من الغقلة عن الراا  ويستلا  ضعف وا  الرا يال ل ستغرا  فيشمل البر والقاجر )
( واذو عذد  وسوء الخل ورد فيه أنه سواد الوجه فح الدارين ) اليقين واو الققر القلبح بعينه الي 

الصبر على اشي  واو ضد الحل  وفح الحديث   لما خل  هللا اإليمان يال الله  يونح فقواه بالكر  
وفذح الحقيقذة سذوء  هوحسن الخل  ولما خل  هللا الكقر يال الله  يونح فقواه بالبخل وسوء الخل  ا

ر على الضد من حسن الخل  وفح الحذديث   كذاد الحلذي  أن يكذون نبيغذا الخل  وصف جام  لكل ش
وأعذوي بذع مذن ( بذالقت  اإلعيذاء والتعذع )والنصذع( أ  الهذ ع ) الله  إنح أعوي بع من العطذع)

وسذوء ( أ  مشايه ومتاعبه وما يق  فيه من المضار شنه يطعة من العياع كما ورد )وعثاء السقر
( أ  الميذذل عذذن الحذذ  اللهذذ  إنذذح أعذذوي بذذع مذذن الايذذغمذذن أ  سذذقر ) ( أ  المرجذذ  السذذي المنقلذذع

( أ  اشمل فيما وأعوي بع من الطم  فح غير مطم ( أ  عد  الصبر عن حمل ما نال )والجاع)
( جم  فتنة واح ما يشغل عن هللا كالجاه والمال وغير  الله  إنح أعوي بع من القتنيبعد حصوله )

( أ  فذح مذا ظهذر منهذا) ونبلذوك  بالشذر والخيذر فتنذةهللا تعذالى يلع فإنها فتنة حيث أشغلت عذن 
( أ  بصذقاته القائمذة بياتذه وييذل  ث ثغذا أعذوي بكلمذات هللا( فح القلع )وما بطنالجوارح الظاارا )
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( أ  الخاليذذات عذذن الذذنقص أو التامذذاتأسذذماؤه الحسذذنى وكتبذذه المنالذذة وييذذل خصذذوص القذذرآن )
ا حقظ إلى المساء وبذالعكه النافعات للمتعوي بها بنن يح قظ بها من ا فات * رو  من يالها صباحغ

( أ  أوجذده مذن مذن شذر مذا خلذ ويوكل به سبعون ألف ملع يصلون عليه وإن مات مات شهيدغا )
( أ  أجور على أحد أو على نقسح بمعصية أن أظل ( من )ث ثا الله  إنح أعوي بعاشنا  والهوا  )

أو أبغذح أو جور على غير  ويطل  الظل  علذى الشذحء فذح غيذر محلذه )( أ  يأو اظل هللا تعالى )
( أ  اللهذذ  إنذذح أعذذوي بذذع مذذن الشذذع( كلهذذا بمعنذذى الظلذذ  ) يبغذذى علذذحَّ أو أطغذذى أو يطغذذى علذذحَّ 

( والخقذذح( واذذو الكقذذر )الظذذاار( أ  إثبذات الشذذريع هلل )والشذذرعااللتبذاه وعذذد  طمننينذذة القلذذع )
الله  اجعلنذح منذع فذح ( تقد  معناه )  والظل  والجور منح وعلحَّ )كالرياء واالعتماد على غير هللا 

( أ  مذان  مذن يصذل إلذى منيذ ( أ  حصن كائنغا منع فمنع متعل  بمحيوف حذال مذن عيذاي )عياي 
( فعيذل بمعنذى فاعذل أ  محصذن وحذافظ مذن لجذن إليذه حصذين( أ  حصن )وحرامن يحتمح به )

( أ  آخذر عمذر  اجلذح  إلى أن توصذلنح إلذى )( أحتى تبلغنح( أ  من شرا  )من جمي  خلقع)
ا )معافى) ( وبذدنح( كمصذائع الذدنيا )ودنيذا ( كالشواغل عذن هللا )من كل بلية فح دينح( أ  مسلمغ

يذا رع ( أ  أسنلع له  ما يكر كما سنلته لنقسح )وأالح وأصحابح وأحبابحكاشمراض واشسقا  )
سذنلع منذه ( يليذ  بنذا ) مذن كذل خيذرمذن بعذدا  )( أ  اشاذل و العالمين الله  إنح أسذنلع لذح ولهذ 

و أعذوي بذع مذن كذل شذر اسذتعايع منذه ( الخير ما فيه نقذ  عاجذل وآجذل ) محمد نبيع ورسولع 

( والشر ما فيه ضر عاجل أو آجل وايا من جوام  الدعوات التح ل  تب   محمد نبيع ورسولع 

ا فح الدنيا وال فح ا خرا إال استلامته وال شر فح ربنذا آتنذا  الدنيا وال فذح ا خذرا إال نقتذه ) خيرغ

ا وإيمانذا ومعرفذة  فح الدنيا حسنة ( يعنى صحة وعافية وكقافغا وتوفيقا واوجة صذالحة وولذدغا بذارغ

( اذح دخذول الجنذة وتوابعذه مذن النجذاا مذن  وفح ا خرا حسنة وغير يلع من كل خير عاجل )

( أ  جنبنذا وينذا عذياع النذار  وجهذه الكذري  )كل عقبات ا خذرا ورضذوان هللا اشعظذ  ورؤيذة 
عيابنا الي  استوجبناه بسوء أعمالنا ووفقنا الجتناع المحرمذات والشذهوات فذ  نقذ  فذح العذياع . 
وما تقد  من يوله الله  إنح أعوي بع من اله  ... إلة إلى انا كلها أحاديذث وردت عذن رسذول هللا 

  استحسن الشية   ( أ  ربنا ال تاغ يلوبنذاالص ا على النبح رجاء لقبولها )الدعاء بها بين يد
( مذن عنذدع ) مذن لذدنع)  أعطنذا( واذع لنذا( لإليمان ) بعد إي اديتناتملها عن الح  إلى الباطل ) 

( أ  واس  العطايا بغير حساع واختار تلذع الذدعوات مذن اشحاديذث ومذن رحمة إنع أنت الوااع
خص . ولنذيكر لذع مقدمذة تشذتمل علذى بعذض فضذائل الصذ ا ما يدعو به الش أفضلالقرآن شنها 

مذن أاذ  المهمذات لمذن  يال صاحع دالئل الخيرات  واى أ  الصذ ا علذى النبذح  على النبح 

فذح حذ  مذن يريذد  يريد القرع من رع اشرباع يال شارحها   وجه أاميذة الصذ ا علذى النبذح 

ويد يال هللا  إلى هللا تعالى بحبيبه ومصطقاه القرع من مواله من وجوه منها ما فيها من التوسل 

ومنهذا إن هللا تعذالى  وال وسذيلة ايذرع أتليذه مذن  رسذوله اشكذر   وابتغوا أتليذه الوسذيلة تعالى 
أمرنا بها وحضنا عليها تشريقا وتكريما وتقضي  لج له وتعظيما ووعد من استعملها حسن الماع 

اشيذوال وأاكذى اشحذوال وأحظذى القربذات  وأرجذ شعمذال والقوا بجايل الثواع فهح من انج  ا
وأعذذ  البركذذات بهذذا يتوصذذل ألذذح رضذذا الذذرحمن وتنذذال السذذعادا والرضذذوان وبهذذا تظهذذر البركذذات 
وتجذذاع الذذدعوات ويرتقذذى إلذذى أرفذذ  الذذدرجات ويجبذذر صذذدع القلذذوع ويعقذذى عذذن عظذذي  الذذينوع 

ليذذع مذذن ك مذذع إلذذى لسذذانع ومذذن   يذذا موسذذى أتريذذد أن أكذذون ايذذرع إ وأوحذذى هللا إلذذى موسذذى 
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وسواه يلبع إلى يلبع ومن روحع إلى بدنع ومن نور بصرع إلى عينع يال   نع  يا رع يذال   

عظي  القدر عنده ويد صلى عليذه اذو  محبوع هللا  ومنها انه  فنكثر من الص ا على محمد 
مذذه واالشذذتغال بحقذذه وم ئكتذذه فوجبذذت محبذذة المحبذذوع والتقذذرع إلذذى هللا تعذذالى بمحبتذذه وتعظي

والص ا عليه واإليتداء بص ته وص ا م ئكته عليه. ومنها ما ورد فح فضلها من جايذل اشجذر 

ويضاء حوائج آخرته ودنيذاه ومنهذا مذا فيهذا مذن شذكر  وعظي  اليكر وفوا مستعملها برضا هللا 
والحقذة مذن نعمذة اإليجذاد الواسطة فح نع  هللا علينا المنمور بشكره وما مذن نعمذة هلل علينذا سذابقة 

واإلمداد فح الدنيا وا خرا إال واو السبع فح وصولها إلينا وإجرائها علينا فنعمه علينا تابعة لنع  

فوجذع  وإن تعذدوا نعمذة هللا ال تحصذواا هللا ونع  هللا ال يحصراا عد كما يذال سذبحانه وتعذالى 
ص ا عليه م  دخول كل نقه وخروجه . حقه علينا ووجع علينا فح شكر نعمته أن ال نقتر عن ال

ومنها ما جرع من تنثيراا والنق  بها فح التنوير ورف  الهمة حتى ييذل إنهذا تكقذح عذن الشذية فذح 
الطري  وتقو  مقامه حسع مذا حكذاه الشذية السنوسذح فذح شذرح صذغر  صذغراه والشذية ارو  

مذا فيهذا مذذن سذر االعتذذدال  وأشذار أتليذه أبذذو العبذاه أحمذد بذذن موسذى اليمنذح فذذح جوابذه لذه ومنهذذا

ورسذوله وال كذيلع عكسذه  يكذر هللا  الجام  لكمال العبد وتكميله فقح الص ا على رسذول هللا 
فليلع كانت المثذابرا علذى اشيكذار والذدوا  عليهذا يحصذل بهذا االنحذراف وتكسذع نورانيذة تحذر  

ا وحراراغ فح الطباع والص ا على رسول هللا  ِ  ت اشوصاف وتثير واجغ ياع واج الطباع وتقوَّ
النقوه شنها كالماء فكانذت تقذو  مقذا  شذية التربيذة أيضذا مذن اذيا الوجذه وفذح كتذاع بذن فرحذون 

عشذذر كرامذات إحذذداان صذذ ا الملذع الجبذذار والثانيذذة  للقرطبذح   واعلذذ  أن الصذذ ا علذى النبذذح 
خالقذذذة المنذذذافقين والكقذذذار شذذذقاعة النبذذذح المختذذذار والثالثذذذة االيتذذذداء بالم ئكذذذة اشبذذذرار والرابعذذذة م

والخامسة محو الخطايا واشواار والسادسة العون على يضاء الحوائج واشوطار والسذابعة تنذوير 
الظذذواار واشسذذرار والثامنذذة النجذذاا مذذن دار البذذوار والتاسذذعة دخذذول دار القذذرار والعاشذذرا سذذ   

نذوار فذح الصذ ا والسذ   علذى الرحي  الغقار ث  فصلها كلها ويكر دالئلها . وفح كتاع حذدائ  اش

 الحديقذذة الخامسذذة فذذح الثمذذرات التذذح يجنيهذذا العبذذد بالصذذ ا علذذى رسذذول هللا   النبذذح المختذذار 

الثانيذة موافقتذه سذذبحانه  بالصذ ا عليذذه  والقوائذد التذح يكتسذذبها ويقتنيهذا اشولذى امتثذذال أمذر هللا

الرابعة حصول عشر صلوات من  ص ا عليه الثالثة موافقة الم ئكة بال وتعالى بالص ا عليه 

واحدا الخامسة انه يرف  اله عشر درجات السادسة يكتع له عشر  هللا تعالى على المصلح عليه 
حسنات السابعة يمحى عنه عشر سيئات الثامنة  ترجى له إجابة دعوته التاسعة إنها سبع لشقاعته 

 حاديذة عشذر إنهذا سذبع لكقايذة العبذد مذا أامذه العاشرا إنها سبع لغقذر الذينوع وسذتر العيذوع ال

الثالثذة عشذر إنهذا تقذو  مقذا  الصذدية الرابعذة عشذر إنهذا  الثانية عشر إنها سبٌع لقرع العبد منه 
سبع لقضاء الحوائج الخامسة عشر إنها سبع لصذ ا هللا وم ئكتذه علذى المصذلح السادسذة عشذر 

إنها سبع تبشير العبد بالجنة يبل موتذه الثامنذة  إنها سبع اكاا المصلح والطهارا له السابعة عشر

علذى المصذلى عليذه  عشر إنها سبع للنجاا من أاوال يو  القيامة التاسعة عشر إنهذا سذبع لذرده 

اإلحذد  وعشذرون إنهذا سذبع لطيذع  الموفية عشرون إنها سبع لتذيكر مذا نسذيه المصذلح عليذه 
لثانيذة والعشذرون إنهذا سذبع لنقذى الققذر عذن المجله وان ال يعذود علذى أالذه حسذرا يذو  القيامذة ا

 الثالثذة والعشذرون إنهذا تنقذح عذن العبذد اسذ  البخذل إيا صذلى عليذه عنذد يكذره  المصذلح عليذه 

الخامسذة والعشذرون  الرابعة والعشرون نجاته من دعائه عليذه بذرغ  أنقذه إيا تركهذا عنذد يكذره 
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ن طريقها السادسة والعشرون إنهذا تنجذح أنها تنتى بصاحبها على طري  الجنة وتخط  بتاركها ع

السذابعة والعشذرون إنهذا سذبع تمذا  الكذ    من نتن المجله الي  ال ييكر فيه اسذ  هللا ورسذوله 

الثامنة والعشرون إنها سبع لقوا العبذد بذالجواا  الي  ابتدئ بحمد هللا والص ا على رسوله هللا 

الموفيذة ث ثذين إنهذا  عن الجقاء بالص ا عليه  على الصراط التاسعة والعشرون انه يخرو العبد

بين السذماء واشرض اإلحذد  والث ثذين  بقاء هللا تعالى الثناء الحسن على المصلى عليه إلسبع 

الثانية والث ثون إنها سبع للبركة الثالثة والث ثون إنها سذبع لذدوا  محبتذه  أنها سبع رحمة هللا 

 مذذن عقذذود اإليمذذان ال يذذت  إال بذذه الرابعذذة والث ثذذون إنهذذا سذذبع  وايادتهذذا وتضذذاعقها ويلذذع عقذذد

الخامسة والث ثون إنها سبع لهدايذة العبذد وحيذاا يلبذه السادسذة  للمصلح عليه  لمحبة الرسول 

السذابعة والث ثذون إنهذا سذبع لتثبيذت  ويكره عنده  والث ثون إنها سبع لعرض المصلح عليه 

وشكر نعمة هللا التح انع  بها علينا التاسعة  نها تندية شيل القليل من حقه القد  الثامنة والث ثون إ
ة ليكر هللا وشكره ومعرفة إحسانه الموفية أربعين أن الص ا عليه من العبد نوالث ثون إنها متضم

وتارا لنقسه  وال يخقى مذا فذح اذيا مذن المايذة للعبذد  فتارا يدعو لنبيه  دعاء وسؤال من ربه 

انطبذاع صذورته  الثمرات واجل القوائد المكتسبات بالصذ ا عليذه  أعظ د  واشربعون من اإلح

يقو  مقا  الشذية المربذح  الكريمة فح النقه الثانية واشربعون إن اإلكثار من الص ا على النبح 

سذذبع اشاواو والقصذذور  ويذذنتح للمؤلذذف أ  صذذاحع دالئذذل الخيذذرات إن  الصذذ ا علذذى النبذذح 
. بحروفذه مذن شذرح شذيخنا العذارف بذاهلل هالحديث إنها تعدل عتذ  الريذاع وهللا اعلذ  ا ح فوينتح 

 وعنا به . الشية سليمان الجمل على الدالئل 
ن هللا وم ئكته يصلون على النبح يا أيها اليين آمنذوا صذلوا عليذه )إ هولنرج  إلى ك   المؤلف ا 

ا وأشذار إلذى أن إيقذاع الصذ ا بعذداا امتثذاالغ شمذر هللا أتى بهيه ا ية الكريمة تبركغ  (وسلموا تسليما

وإنها من أعظ  القربات واشحاديث  تعالى واى من أعظ  اشدلة على اشمر بالص ا على النبح 
الواردا فح فضلها واشمر بها غير محصورا والكتع المشحونة بها مشهورا وسويها انا يخرجنذا 

لمذا فيهذا  الصيغ بالصيغة المنسوبة لحجة اإلسالمم الغاالاليأول عن المقصود من االختصار وبدأ 

( جمذ  صذ ا واذح رحمتذه اللهذ  اجعذل أفضذل صذلواتعفقذال ) من جمي  شمائله وبيان فضذائله 
( سذرمدا( أ  أايذد خيراتذع ) وأنمذى بركاتذع( ظرف مستقبل ال نهايذة لذه )أبدغاالمقرونة بالتعظي  )

( جم  تحيذة واذى مذا يحيذذا بذه تحياتع( أ  أنمى )وأاكىأ  على طول بقائع الي  ال انقضاء له )
من س   وغيره أ  فحيه بك مع القدي  تحية الئقة بقضلع عليه فل  يهمل المصنف أعنح الغاالح 

على ( أ  بالقضل والعدد الكثير الي  ال يحصى )فض غ وعددغاالس   بل دخل تحت يوله تحياتع )
ا وإنما خص اإلنسذان شنذه أفضذل اشنذواع فذإيا فضذله  كذان ( أ  وغيراأشرف الخ ئ  اإلنسانية

( جم  حقيقة فنه تؤخي حقيقة اإليمان بجميذ  ومجم  الحقائ  اإليمانيةأفضل ممن سواا  باشولى )
( أ  اذذو موضذذ  اإلحسذذانية التجليذذات وطذذورمراتبهذذا مذذن علذذ  اليقذذين وعذذين اليقذذين وحذذ  اليقذذين )

رؤية ربذه  الطور مهبط تجلى الج ل عند سؤال موسىتناالت الرحمات ومهبطها كما أن جبل 

ا  فتجلى هللا على الطور بالج ل فصار دكا ورسول هللا  تجلى عليه باإلحسان فوس  العالمين علمغ
ُاا فصذذارت مقامذذذات اإلحسذذان مذذذن مرايبذذة ومشذذذاادا ال تؤخذذي إال منذذذه ) ومهذذبط اشسذذذرار وحلذذ غ

أسرار هللا الناشئة من رحمانيته سبحانه ف  تؤخي ( جم  سر واو ما يكت  أ  او موض  الرحمانية
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أ   ( أ  كمذا فذح بعذض الروايذات وليسذت فذح روايذة مؤلقنذا وعروه المملكذة الربانيذةإال منه )
المميذذا فذذح عذذوال  الملذذع والملكذذوت بذذالقخر والبهذذاء كذذالعروه فإنذذه الخليقذذة علذذى اإلطذذ   الذذي  

فه هللا  فذذح الملذذع والملكذذوت بسذذبع أنذذه خلذذ  عليذذه أسذذرار اشسذذماء والصذذقات ومكنذذه مذذن  صذذرَّ
التصذذريف فذذح البسذذائط والمركبذذات فكذذان بذذيلع المعنذذى عروسغذذا شن العذذروه نافذذي أمذذره والجميذذ  

( واسذطة العقذد جوارتذه الكبذر  واسذطة عقذد النبيذينخدمه ومعنى الربانية المنسذوع إلذى الذرع )
المشذذبه بذذه للمشذذبه ومعنذذاه خيذذار  ووسذذط الشذذحء خيذذاره وإضذذافة عقذذد للنبيذذين بيانيذذة أو مذذن إضذذافة

بكسر الدال وفتحها والجيش الطائقة وإضافة جيش لما بعده بيانيذة  ومقد  جيش المرسلين(النبيين )
ومعنذذاه علذذى كسذذر الذذدال الرافذذ  لذذرتبته  شنذذه الممذذد لهذذ  وعلذذى فتحهذذا أن هللا يدمذذه علذذيه  بذذالحه 

أن عذذدد اشنبيذذاء مائذذة ألذذف وأربعذذة ( جمذذ  نبذذح رو  ويائذذد ركذذع اشنبيذذاء المكذذرمينوالمعنذذى )
وعشرون ألقا وييل مائتان ألف وخمسة وعشرون ألقا وييا ألف ومئتا ألف وخمسة وعشذرون ألقذا 
الرسل منه  ث ثمائة وث ثة عشر وييل و أربعة عشر والميكور منه  فح القرآن خمسة وعشرون 

مذذد وآد  وصذذال  وشذذعيع واذذود فذذح اشنعذذا  والبذذايح مح  وتلذذع حجتنذذا....الة ثمانيذذة عشذذر فذذح 
 وإدريه ويو الكقل . أولو العا  منه  خمسة جمعها بعضه  فح بيت شعر بقوله  
 محمد إبرااي  موسى كليمه      فعيسى فنوح ا  أولو العا  فاعل  .
راء ن بقذت  الذوفضلها على ايا الترتيع والح  أن عدا اشنبياء والرسل ال يعلمها إال هللا والمكرمي

 وأفضذل )هللاومشددا أ  اليين أكرمه  هللا بالمعجاات الباارا ومعنى يائدا  الدال به  إلى مخققة 

أفضذل    أنا سيد ولد آد  وال فخر . ونوع ا دمح أفضل الخلذ  فيكذون  ( لقوله الخل  أجمعين
ل حامذ. )الخل  على اإلط   وفح خبر الترمي    وأنا أكر  اشولين وا خذرين علذى هللا وال فخذر

لمعنذى أن ( اللواء بالمد الرايذة والعذا ضذد الذيل اشعلذى أ  اششذرف واشرفذ  والواء العا اشعلى
ذةبيده عا الدارين لمن انتسع له )   الشذرف ( أالمجذد اشسذنى( بالتشذديد جمذ  امذا  ) ومالذع أِامة

ذا عذن عذا الذدارين لمذن اتبعذه . المقذا  مقذا  إطنذاع )   علذ  ال( أ  عذشذااداشرف  واذو كنايذة أيضغ
بضذ   (ومشااد( أ  القد  وييل اشال أع  من القد  )اشال( جم  سر ضد الجهر )أسرارمعاينة )

ب  وأول ( بض  الهماا وفت  الواو جمذ  سذاالسواب  اشول( جم  نور )أنوارالمي  بمعنى معاين ) 
ار اعتبذفهو وإن تنخر وجود جسمه على جمي  اششياء متقد  علذيه  بذل وعلذى جميذ  المخلويذات ب
د لهذيا حقيقته فننوار السواب  اشول ناشذئة منذه وعارضذة عليذه فكذان بهذيا المعنذى مشذااداا ويشذه

جمعذه  ( بقت  التاء أفصذ  مذن ضذمهاوترجمانالمعنى حديث جابر ا تح يكره إن شاء هللا تعالى )
نح عذا( بكسر القاف والترجمذان فذح اشصذل اسذ  لملقذن ملسان القد تراج  مثل اعقران واعافر )

ومنبذ  ى )الكلمات والمراد منه الملقذن كذل العلذو  الغيبيذة التذح نشذنت عذن ي  القذد  سذبحانه وتعذال

رين . يذال   تعلمذت علذ  اشولذين وا خذ ( أ  محل نب  علو  اشولين وا خذرين وصذ  انذه العل 
ا خرين و ( أ   محل حل  اشولينوالحل )’. ومن علومع عل  اللوح والقل ’وكقانا يول البوصير  

ا           وس  العال  بوصير          يال ال ا وحلمغ  كاءفهو البحر واشنا  ر مين علمغ
ا)والحك ) ( مقعل أو اس  فاعل من مظهر( جم  حكمة واح إتقان العل  والعمل أ  فهو منبعها أيضغ

( أ  حَّ الجائذح والكلذ( أ  لع وخذالص الجذود أ  جذود هللا )سر الجودأظهر أ  الي  به الظهور)
( أ  خيذار وإنسذان عذين الوجذودالديي  والجليل والمعنذى انذه ظهذرت بذه بركذات الذدنيا وا خذرا )

الموجذودات ونوراذا كمذا إن إنسذان العذين نوراذا فذالعين بدونذه ال تبصذر والموجذودات مذن العذال  
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د روح جسذ)’ لوالع ما خلقت سذماء وال أرض الذة´( بدونه عد  كما فح الحديث العلو  والسقلح)
( جم  كون بمعنى المكون اس  مقعول والمراد العالمان عال  الملع واو ما ظهر لنا وعال  الكونين

وعذين حيذاا سره سارم فح الكونين كسريان الروح فح الجسد ) الملكوت واو ما خقح عنا فالنبح 

المتحق   كعين الحياا للدارين التح من شرع منها ال يموت ) ( أ  حقيقة حياتهما أو او الدارين
( أ  غايذة التذيلل والخضذوع فتذيهلل وخضذوعه ال العبوديذة( جم  رتبة واذح المنالذة )بنعلى رتع

بنخ   ( أ  المتصف )المتخل يدانيه فيه أحد وليلع كانت العبودية أفضل أوصافه على الراج  ) 

 ال تعذالى( أ  المختارا فاالصطقاء االختيار ومنه المصطقى أ  المختذار يذالمقامات اإلصطقائية

وال يعلذذ  حقيقذذة العظذذ  الذذي  وصذذقه هللا بذذه إال خالقذذه ولذذيلع يذذال بعذذض  وإنذذع لعلذذى خلذذ م عظذذي 
 العارفين   

 إيا هللا أثنى بالي  او أاله       عليه فما مقدار ما تمدح الور 
ين ( أ  اشعظذ  مذن كذل عظذي  واشكذر  مذن كذل كذري  والقذر  بذالخليل اشعظ  والحبيع اشكر )

حبذه يع الي  أع والخليل كما يال النيسابور    أن الخليل او الي  امتحنه هللا ث  أحبه والحبالحبي
ه ولى مملكتذهللا ابتداءغ تقض غ أو الخليذل الذي  جعذل مذا يملكذه فذداء خليلذه والحبيذع الذي  جعذل المذ

واشذتهر  فداءه وبهيا المعنى يكون وصذف الحبيذع أفضذل مذن وصذف الخليذل ولذيلع اشذتهر بذه 

 بالخليل وإال فكل حبيع خليل يال البرعح    برااي  إ
 ىعليه هللا فح التــوراا أثن لخليل فـيا حبيع           إيا يكر ا                 

 ويال البوصير  فح الميته              
 لفافه  فما موض  المحبوع مجهو المراتع عند هللا رتبته        أعلى                 

ابذن عبذد ( اسذ  أبيذه )ابذن عبذد هللاكمذا تقذد  ) ( أشذرف أسذمائه محمد( معاشر المخلويين)اسيدن) 
( عطذذف )اشنبيذذاء والمرسذلين( أ  بذايح وعلذى سذذائر( واسذذمه شذيبة الحمذذد علذى اشصذذ  )المطلذع

( تنكيذذد أجمعذذين( أ  وعلذذى آل الجميذذ  وأصذذحابه  )وعلذذى آلهذذ  وصذذحبه خذذاص لمايذذد الشذذرف )
شنبياء ا( أ  غقل عن يكرا ( كلما )و( جم  ياكر ضد الغافل ))الياكرونهللا ( أ  يا كلما يكرع)

وهالذ  الصالم   ( جم  غافل والمعنذى صذل علذيه  كذل ويذت وكذل حذال .الغافلونوآله  وصحبه ) 
 رأها حجبنقلها حجة اإلسمم الغاالي عن القطب العيدروس وتسمى شمس الكنا األعظم ومن ق

ن منالي  وأل بعضهم أنها للقطب الربالاني ساليدي عبالد القالادر الجيعن قلبه وساوس الشيطان وقا

  الصاليغة بهالذ من قرأ بعد صم  العشاء اإلخالم  والمعالوذتين ثمثالا ثمثالا وصاللى علالى النبالي 

 في المنام .  رأى النبي 
( أ  ارحذ  اللهذ  صذلنقعنا هللا به فقال   ) صيغة قطب األقطاب سيدي أحمد البدويث  شرع فح  

( أ  اد فيذذه وبذذارع( أ  اجعذذل لذذه مايذذد تحيذذة وتذذنمين )وسذذل قرونذذة بتعظذذي  وتكذذري  )رحمذذة م
( محمذد شذجرا اشصذلا( أ  ناصذرنا )وموالنذ( أ  أشذرفنا )علذى سذيدنابخيراتذع التذح ال تتنذااى )

أصذل العذوال  علذى اإلطذ   وأسذاه شذرفها  اإلضافة للبيان أ  الشجرا التح اح اشصذل واذو 
( بض  النون نسبة إلى النور يحتمل أنه يذراد بذه الذرع سذبحانه وتعذالى فإنذه يذد النورانيةباالتقا  )

ورد تسميته تعالى بالنور فح الكتاع والسنَّة وحقيقة النور او الظاار بنقسه المظهر لغيره ونسذع 

نشن من حضذرا هللا بذدون واسذطة مذادا ويحتمذل انذه أراد بذالنور خذ ف الظلمذة  إليه تعالى شنه 

ا حتذى انذه ال يظهذر لذه ظذل فذح الشذمه وعذن  ار فقذد ورد أن يات النبذح وجمعه أنو كانذت نذورغ
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عائشة رضح هللا عنها أنها يالت  بينما أخيط ثوبا فح السحر فويعت اإلبرا منذى وانطقذن المصذباح 

فالتقطت اإلبرا من نور وجهه فقلت  يا رسول هللا ما أبهى وجهع وما أنذور  إي دخل رسول هللا 
ل  يا عائشة الويل كل الويل لمن ل  يرنح يو  القيامة فقلت   ومن يا الي  ال يذراع يذو  طلعتع فقا

القيامة فقال   البخيل الي  يكرت عنده فل  يصلَِّ علحَّ . فقيه نسبة الشحء لنقسه على سبيل المبالغة 
 الحالدي  الالوارد عالن جالابر بالن عبالد هللاوايادا اشلف والنون لايادا الشرف وعلذى كذل اذو معنذى 

عن أول شيء خلقه هللا فقال : هو نور نبيك يا جابر خلقه   قال سألت رسول هللا  األنصاري 
هللا ثم خلق منه كل خير وخلق بعد  كل شر وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب اثنالي عشالر 
ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة خانالة الكرسالي 

سم وأقام القسم الرابع مقام الحب اثني عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام فخلق القلم من من ق
قسم واللوح من قسم والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشالر ألالف سالنة 
ثم جعله أربعة أجااء فخلق الممئكة من جاء وخلق الشالمس مالن جالاء وخلالق القمالر والكواكالب 

الجاء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر ألف سنة ثم جعلاله أربعالة أجالااء فخلالق  من جاء وأقام
العقل من جاء والحلم والعلم من جاء والعصمة والتوفيق من جاء وأقام الجاء الرابع في مقام 
الحياء اثني عشر ألف سنة ثم نظر إليه فترشح النور عرقا فقطرت منه مائة ألف وعشرون ألفا 

  فخلق هللا تعالى من كل قطر  روح نبي أو رسول ثم تنفسالت أرواح األنبيالاء و أربعة آالف قطر
فخلق هللا من أنفاسهم نور أرواح األولياء والسعداء والشهداء والمطيعين من المؤمنين إلى يوم 
القيامة فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون و الروحانيون من الممئكة من نوري وممئكة 

نوري والجنة وما فيها من نعيم من نوري والشمس والقمر والكواكالب مالن  السموات السبع من
نالالالوري والعقالالالل والعلالالالم والتوفيالالالق مالالالن نالالالوري وأرواح األنبيالالالاء والرسالالالل مالالالن نالالالوري والشالالالهداء 
والسعداء والصالحون من نتائج نالوري ثالم خلالق هللا اثنالي عشالر حجابقالا فأقالام النالور وهالو الجالاء 

مالات العبوديالة وهالي حجالاب الكرامالة والسالعاد  والرؤيالة الرابع في كل حجاب ألف سنة وهي مقا
والرحمة والرأفة والحلم والعلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين فعبد هللاَ ذلالك النالور  
في كل حجاب ألف سنة فلما خالر  النالور مالن الحجالب ركهباَلفه هللا فالي األر  فكالان بالين المشالرق 

لق هللا آدم مالن األر  وركالب هالذا النالور فالي جبيناله ثالم والمغرب كالسرا  في الليل المظلم ثم خ
انتقل منه إلى شي  ولد  وكان ينتقل من طاهر إلالى طيالب أن وصالل إلالى صاللب عبالد هللا بالن عبالد 
المطلب ومنه إلى وجه أمي آمنة ثم أخرجنالي إلالى الالدنيا فجعلنالي ساليد المرساللين وخالاتم النبيالين 

. يكذره شذيخنا الشذية هبدء خلق نبيك يا جالابر ا  ورحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين هكذا كان
سليمان الجمل فح أول شرحه على الشمائل عن سعد الدين التقتااانح فذح شذرح بذردا المذدي  عنذد 

  يوله 
  ـــوكل آ  أتى الرسل الكرا  بها       فإنما اتصلت من نوره به

( وأفضل الخليقذة اإلنسذانيةدية )باعتبار الحقيقة المحم ( وصف ثانم له ولمعة القبضة الرحمانية)
( بكسذر الجذي  وضذمها نسذبة إلذى وأشرف الصورا الجسذمانيةوصف ثالث باعتبار عال  اشجساد )

الجسذذ  علذذى غيذذر ييذذاه واذذو الجسذذد أو الجسذذمان بضذذ  أولذذه وسذذكون السذذين بمعنذذى الجسذذ  واذذو 
المقعذول أ  وصف راب  باعتبار عال  اشجساد أيضذا والقبضذة فذح اشصذل مصذدر بمعنذى اسذمع 

النور المقبوض أاالغ وفح القبضة تجوا والمراد تعل  اإلرادا والقذدرا بذالبراا الن حقيقذة القذبض 
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ذذا وكيقغذذا شن  اشخذذي باليذذد واذذو مسذذتحيل علذذى هللا ونسذذبتها للذذرحمن إشذذارا إلذذى أنهذذا أجذذلَّ الذذنع  كمَّ
ذا وكيقغذا ومعنذى لمعتهذا نشذنتها التذح  ُجِعلَذت مذادا للعذوال  كلهذا الرحمن او المذنع  بج ئذل الذنع  كمَّ

وشذرف صورتها باعتبار مذا يذا  بهذا مذن كمذال الخلقذة وحسذن الطلعذة واعتذدال القامذة يذال شذيخنا 
. اعلذ   كنت كناا مخقيا فنحببت أن اعرف فخلقت الخل  فبح عرفونح"المؤلف فح معنى حديث "

ض يبضذة مذن نذوره أ  أن هللا كان فح أاله ل  يعرف لعد  وجود من يعرفه فنحع أن يعذرف فقذب
بياته فمن بمعنى الباء والنور بمعنى اليات واالضافه للبيان والمراد أبراه بقدرته من غير واسطة 
مادا وايا المقبوض او المسمى بالنور المحمذد  وبذروح اشرواح وبالسذر المحمذد  وبعذرش هللا 

 ن القارض              اشكبر وباد  اشول وباشع اشكبر وباإلنسان الكامل ومن يلع يول اب
 لوتحوإنح وإن كنت ابن آد  صورا               فلح فيه معنى شااد ب                    

وسذذر اشسذذرار وبإنسذذان عذذين الوجذذود وبشذذجرا اشصذذل وغيذذر يلذذع مذذن اشسذذماء المشذذهورا بذذين 
ي  وصذف الذرحالعارفين ث  أفذاض هللا علذى تلذع الحقيقذة ج ئذل الذنع  بوصذف الذرحمن وديائقهذا ب

سذر الذدال ( بقذت  المذي  وكومعذدنوأمد منها العوال  كلها كما يشهد لذه الحذديث المتقذد  عذن جذابر )
لذه أو (أ  مذا أطلعذه هللا عليذه وأمذره بكتمذه عذن غيذر أااشسذرارالمهملة ويجوا فتحهذا أ  محذل )

مبالغة النون للوا اشلف ( نسبة إلى الرع بايادالربانيةبكتمه شن له علو  ل  يطل  هللا عليها غيره )
 فح النسبة إشارا إلى أن علومه بغير معل  كما يال البوصير   

ِ معجاا          فح الجاالية والتنديع فح اليت   كقاع بالعل  فح اشمحَّ
طقذه ( أ  المختذارا وعاالصذطقائية( جمذ  علذ  )العلذو ( جم  خاانة بالكسر أ  أمذاكن )وخاائن)

( المتقذذد  يكراذذا صذذاحع القبضذذة اشصذذليةطذذف العذذا  علذذى الخذذاص )العلذذو  علذذى اشسذذرار مذذن ع
( أ  العلية) ( أ  المنالةوالرتبة( أ  الشريقة والرفيعة أو المضيئة )السنية( أ  الطلعة )والبهجة)

حذديث ( بالكسذر والمذد وفذح الالنبيون تحت لوائذهأ  دخلت ) من اندرجت(المرتقعة حسغا ومعنى )
لف سنة أآد  فمن دونه تحت لوائح واو لواء ينصع يو  القيامة طوله  الشريف   بيد  لواء الحمد

أ   (منذه( أ  النبيون )فه له ث ث يؤابات يؤابة بالمشر  وأخر  بالمغرع وأخر  فح الوسط )
وصذذلَِّ وسذذل  وبذذارع عليذذه وعلذذى آلذذه ( أ  راجعذذون ومنتسذذبون )واليذذهمسذذتمدون حسغذذا ومعنذذىغ )

 ( أ  خلقذذع بمعنذذىمذذا خلقذذتتنذذااع فيذذه اشفعذذال الث ثذذة )( بالنصذذع علذذى الظرفيذذة وصذذحبه عذذدد
  ( متعلذذإلذذى يذذو ( أ  اشمذذوات واشحيذذاء )وأمذذتذ وأحييذذتَ ( أ  مراوياتذذع )ورايذذتمخلوياتذذع )

تبعذث ) باالفعال الث ثة اعنى صل وسل  وبارع أو متعل  بمحيوف أ  اجعل يلع منتهيغذا إلذى يذو 
ا والحمذد هلل رع العذالمينوسذل  ت( أ  من أمتة ومذن تميذت )من أفنيت ا كثيذرغ  ا بالحمذد( ختمهذسذليمغ

ث ثذين وويكر بعضه  أنها تقرأ عقع كذل صذ ا سذبعغا وان المائذة منهذا بث ثذة إشارا لعظ  فضلها 
 .  مرا من دالئل الخيرات

بالباء الموحدا والمي  فقذال  صم  بحر الحقائق والعلوم سيدي عبد السمم بن بشيشث  شرع فح 

وأبهمذه  ( الموصذول عائذد علذى النبذح علذى مذن( أ  ارح  رحمة مقرونذة بذالتعظي  )لَِّ الله  ص)

فغشذيه  مذن  للعل  به وإشارا لمايد تعظيمه شن اإلبها  يد يؤد  به للتعظذي  كمذا فذح يولذه تعذالى 

( صذلة مذن أ  منذه انشذقت اشسذرار) القارعذة مذا القارعذة   الحاية ما الحايذة  الي  ما غشيه 
وانقلقذذت ت  بذذاع اشسذذرار واذذح جمذذ  سذذر ضذذد الجهذذر والمذذراد اتضذذ  بذذه كذذل مذذا كذذان خقيةذذا )انقذذ

( أ  انقت  باع اشنوار الحسذية والمعنويذة وال فذح اشسذرار واشنذوار ل سذتغرا  وتعبيذره اشنوار
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أوالغ بانشذقت وثانيذذا بانقلقذذت تقذذنن دفعغذذا للثقذذل واذذيا مذنخوي مذذن حذذديث جذذابر المتقذذد  فاششذذياء يبذذل 
وجوده كانت مغلوية أ  معدومة فقتحت أ  وجذدت بوجذوده فتكذون "مذن" ابتدائيذة أ  نشذنت مذن 

( أ  فح وفيه ارتقت الحقائ نوره أو تعليلية أ  انشقت اشسرار وانقلقت اشنوار من أجل وجوده )
وتنالذت علذو  المصطقى ظهرت حقائ  اششذياء فهذو بمنالذة السذماء والحقذائ  بمنالذة الكواكذع )

أ  وفيه نالت علو  آد  والمراد بعلو  آد  عل  جمي  اشسماء فصار ال ينظر شيئغا إال عذرف ( آد 

أنبئونح بنسماء اؤالء إن كنذت  اسمه فنعجا بيلع الم ئكة حيث أمرا  هللا تعالى بقوله جل يكره 

لذذى فجميذ  العلذذو  التذح نالذت علذذى آد  نالذت ع يذا آد  أنبذئه  بنسذذمائه فعجذاوا فقذذال  صذاديين

( أ  المخلويذذذات م ئكذذذة الخ ئذذذ ( جميذذذ  )فذذذنعجاوااد علذذذ  حقذذذائ  المسذذذميات ) المصذذذطقى 

أعجا اشولين وا خرين وإن يلذت يلذا   وغيرا  حتى آد  فعل  آد  ل  يعجا إال الم ئكة وعلمه 
 من عل  اشسماء عل  المسميات ف  فر  بين عل  آد  ونبينا فالجواع أن آد  عل  المسذميات إجمذاالغ 

انه يذال   رفعذت لذح الذدنيا فننذا انظذر  عل  اشسماء والمسميات تقصي غ فليلع ورد عنه  ونبينا 
( أ  تصاغرت أفها  الخ ئ  عن إدراع حقيقة وله تضاءلت القهو فيها كما أنظر إلى كقح ايه. )

                                                       ال يعلمنح حقيقة إال غير ربح . وايا معنى يول البوصير     وليلع يال  النبح 
 ر منقح للقرع والبعد فيه غي          أعيا الور  فه  معناه فليه ير                      
 إلى آخره ( أ  معشر المخلويين من أول الامان فل  يدركه منا ساب  وال الح فليلع علله بقوله )

لخ ئذ  الدنيا وأما فح ا خرا فتدرع حقيقته لكشذف الحجذاع عذن ا فل  يقف له أحد على حقيقة فح
 يال البوصير   
 و  الماءإنما مثلوا صقاتع للنـا       ه كما مثل النج                                 

 الحل يو  نيا  تسلوا عنه ب ع فح الدنيا حقيقته      وكيف يدر ردا       ويال فح البُ 
مشذبه ( إضافة الرياض إلى ما بعذده مذن إضذافة المشذبه بذه للباار جماله مونقةفرياض الملكوت )

والرياض جم  روضة بمعنى بساتين والملكوت ما غاع عنا كالجنذة والعذرش والكرسذح وإضذافة 
سذاتين اار للجمال من إضافة المشبه به للمشبه والاار فح اشصل اس  للنذور الذي  يكذون يذح الب

ع واذو مذا اين بجماله وحاصل ما فح المقا  أن العوال  أربعة عذال  الملذماينة بالاار فالملكوت م
ل  ظهر لنا وعال  الملكوت واو غاع عنا من المحسوسات كالجنة والنذار والعذرش والكرسذح وعذا

  ياتذه الجبروت واو عال  اشسرار والعلو  والمعارف وعال  العاا واو ما اختص هللا بذه مذن علذ
( جم  حوض واو فح اشصل محل صع الماء قيض أنواره متدفقةوحياض الجبروت بوصقاته )

ء فشذبه وتقد  أن الجبروت او عال  اشسرار والعلو  والباء فح بقيض بمعنذى مذن والتذدف  اإلمذت 
لذع ييلوع العارفين بالحيذاض وشذبه علومذه بذالبحر فتلذع الحيذاض أ  القلذوع متدفقذة ممتلئذة مذن 

إال  وال شذحء) أن علذو  االولذين وا خذرين مكتسذبه منذه  والمعنذى البحر الي  اذو علذ  النبذح 

إي ا )شنه أصل اششياء وأمهذ ( أ  معل  أ  ال موجود إال واو مستمد من وجوده واو به منوط
نذه ( اذيا علذة لقولذه وال شذحء إال واذو بذه منذوط ويلذع شلوال الواسذطة لذياع كمذا ييذل الموسذوط

لمراد ه المراد من يوله "ييل" صيغة التضعيف وإنما االواسطة العظمى فح وجود المخلويات ولي
 النسبة أ  كما يال العارفون يوالغ يويغا يعتمد عليه ومنه يول بعضه   

 وأنت باع هللا أ  امرئ         أتاه من غيرع ال يدخل
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يوله و( ص ا مقعول مطل  لقوله صل وما بينهما اعتراض ص ا تلي  بع منع إليه كما او أاله)
يذة أ  بع أ  بجنابع وإحسذانع ومنذع إليذه أ  واصذلة منذع إليذه ويولذه اذو أالذه الكذاف تعليل تلي 

أ   (سذذرع( أ  المصذذطقى )إنذذه( أ  بذذاهلل )اللهذذ شجذذل أنذذه أالذذه شنذذه ال يعذذرف يذذدره إال أنذذت ) 
رف ( أ  لجميذذ  مذذا تقذذر  فذذح غيذذره مذذن الكمذذاالت والعلذذو  والمعذذا الجذذام المسذذمى بهذذيا االسذذ  )

ه بواسطة ( أ  الي  يدل الخ ئ  ويوصله  إليع فمنه  من دلالدال  عليعوالمعجاات ) والبركات 
 اذ  مذن وجذدكاشم  السابقة شنه دله  بواسطة اشنبياء لكونه  نوابه ومنه  من دلذه بغيذر واسذطة و

 ن خلقه ف ( أ  المان  اشعظ  فهو حجاع بين هللا وبيوحجابع اشعظ فح امنه إلى يو  القيامة ) 
ن أمتذه عذيمكن أحدغا الوصول هلل إال بواسطته أو حجاع بمعنى مان  المضار الدنيويذة واشخرويذة 

ية واشعظ  صقة لحجاع ووصقه بالعظ  شن اشنبياء حجع ايضا شممه  فهو أعظمهذ  وكذيا الشذ
حجاع لتلمييه فتلع حجذع خاصذة والمصذطقى اذو الحجذاع الكلذح ويسذمى بذالبرال الكلذح لكونذه 

ا بين الخل  وربه  كما تقد  )حجابغا  يذع مذن غيذر ( أ  الذداعح الخلذ  إلالقائ  لع بذين يذديعوبراخغ
ر واسطة بينع وبينه والمراد أنه يذائ  بحضذرا القذرع المعنذو  منهمذع فذح طاعتذع ولمذا استحضذ

يذا  ( أ اللهذ عظمة المصطقى بتلع اشوصاف المتقدمة التح ل  تكن لمخلو  سواه تضذرع بقولذه )

( ح بحسبهوحققن  آل محمد كل تقح . ) ( او دين اإلس   وليا يال بنسبه( أوصلنح )قنحألحهللا )
ن الحسع المراد بالحسع انا التقو  أ  اراينا تقواع بطاعتع وطاعة رسولع فنكون محققغا بها فإ

 ير  فح ح ويال البوص إن أكرمك  عند هللا أتقاك  ما يقتخر به من مكار  اشخ   يال تعالى   
      آل بيت النبح  

 سدت  الناه بالتقى وسواك         سودته البيضاء والصقراء                       
( أ  بهذا أسذل ( مقعول مطل  لقولذه عرفنذح )معرفة( أ  يا هللا عرفنح يلع الحبيع )وعرفنح إياه)

والجهذل ضذد  ( الموارد جم  مذورد واذو مكذان ورود المذاءمن موارد الجهلبسبع تلع المعرفة )
العل  والمراد الجهل الضار فح الدين فشبه الجهل بماء من س  فكما أن الس  مهلذع لألبذدان الجهذل 

( ضذد الجهذل فقذد شذبه مذن مذوارد القضذل( أ  بتلذع المعرفذة )بها( أشرع )وأكرعمقسد لألديان )
واشرواح والمذاء فيذه  العل  الناف  بالماء الاالل بجام  أن ك  فيه حياا فذإن العلذ  فيذه حيذاا القلذوع

 تخييذذلحيذذاا اشجسذذاد واششذذباح فقذذح كذذلم مذذن الجهذذل والقضذذل اسذذتعارا بالكنايذذة وإثبذذات المذذوارد 
( الحمذذل فذذح اشصذذل اذذو الركذذوع واحملنذذح علذذى سذذبيله إلذذى حضذذرتع حمذذ غ محقوفغذذا بنصذذرتع)

رمذا لذه والسبيل الطري  فقد شذبه الطريذ  بدايذة تركذع إلذى دار الملذع وطذو  يكذر المشذبه بذه و
بشحء من لواامه واو الحمل والمعنى اسلع بح طريقته واجعلنح عام غ بشريعته محقوظغا من كل 

غ واييف بح على الباطذل فندمغذهعائ  حتى أصل إليع بعنايتع ) ( أ  اجعذل الحذ  معذح ومصذحوبا

اذو  والباطذل ه فإيا او ااا بل نقيف بالح  على الباطل فيدمغبح فنياع به الباطل يال تعالى 
واو بذذح فذذح بحذذار كذذل مشذذغل عذذن هللا تعذذالى والمعنذذى اجعلنذذح مهذذديغا فذذح نقسذذح مهذذديغا لغيذذر  )

( أ  أدخلنح فح توحيد اشحدية الشبيه بالبحر واو القناء عن سو  اليات العليذا فذ  يشذهد اشحدية
جريذد سوااا فح ظااره وباطنه ويقال لصاحبها او فح مقا  القناء وفح عين الجمذ  المعبذر عنذه بت

( إنمذا يذال يلذع عقذع يولذه التوحيذد( مخذاوف )مذن أوحذال( أ  خلصنح سريعغا )وانشلنحالتوحيد )
واو بح الة شن صاحع القناء إن ل  تدركه العناية أنكر ثبوت ا ثار ومنها الرسذل ومذا جذاؤا بذه 

سذماء والصذقات والعال  برمته كما يال الح َّو   ما فح الجبة إال هللا . شنه مشذااد للذيات بذدون اش
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( وأغرينذحوالعوال  نشنت بمظهراا ومعنى تخليصه من تلع اشوحال نقله لمقا  البقاء فلذيلع يذال )
( واذذو شذذهود الذذيات متصذذقة الوحذذدا( أ  توحيذذد )بحذذر( أ  يات )فذذح عذذينأ  اجعلنذذح مسذذتغريا )

ان  بالصذقات ويسذمى صذاحبه فذح مقذا  البقذاء وفذح مقذا  جمذ  الجمذ  فيسذتدل علذى الصذنعة بالصذذ
حتذى ال أر  وال أسذم  وال أجذد لكونه ال يشهد إال هللا وصقاته والصنعة آثذار صذقاته فلذيلع يذال )

( فيكون جامعغا بين مقا  القناء ومقا  البقاء كمن أحيح بعد الموت يذال أبذو الحسذن وال أحه إال بها
ا علذذى الكبذذائر . والمذذراد بذذه مذذن لذذ   يجمذذ  بذذين الشذذايلح   مذذن لذذ  يتغلغذذل فذذح علومنذذا مذذات مصذذرغ

  المقامين القناء ث  البقاء ويال العارف باهلل سيد  محمد بن وفا 
 فعلمع ال جهل وفعلع ال وار     كن كيقما تشا     وبعد القناء فح هللا

جذذوبين ( يذد علذ  ممذا تقذد  مذن يولذه واحملنذذح علذى سذبيله إلذى انذا ثذ ث مقامذات مقذا  المحتنبيذه)
ى حضذرتع الصنعة على الصان  أفاده بقولذه واحملنذح علذى سذبيله إلذالسائرين إلى هللا المستدلين ب

هللا  إلى آخره ومقا  أاذل القنذاء المحذض الذيين غريذوا فذح توحيذد اشحديذة فلذ  يشذهدوا سذو  يات
شذرية تعالى ويد أفاده بقوله واو بح فح بحار اشحدية ولما كان مقا  سذكر وخذروو عذن طذور الب

د صنعة بوجوة ومقا  أال البقاء بعد القناء وا  اليين يشاادون الوعن حد التكليف يال وانشلنح ال
ح فذح الصان  لكونه  شهدوا يبل كل شحء يات موالا  وصقاته وأسماءه ويذد أفذاده بقولذه وأغرينذ

يا فذإ أحبذهال يذاال عبذد  يتقذرع الذو  بالنوافذل حتذى عين بحر الوحدا الذة واذيا معنذى حذديث   
مشذح وبصره الي  يبصر به ويده التح يبطش بهذا ورجلذه التذح ي أحببته كنت سمعه الي  يسم  به

  ل والذى مقذافنشار فح الحديث إلى مقا  السائرين بقوله وال ياال عبد  يتقرع إلح بالنوافبها الة 
نذاه كنذت والذى مقذا  البقذاء بقولذه فذإيا أحببتذه كنذت سذمعه الذة ومع أحبذهالقناء المحض بقوله حتذى 

وبصره ومبصره ويده وبطشها ورجله ومشذيها لكونذه يشذهدنح يبذل  مشهوده يبل سمعه ومسموعه
كل شحء وايه آثار  ال تر  له إال بعذد شذهود  واذو معنذى يذول بعذض العذارفين عذن الحضذرا 

 العلية  
 تلع آثارنا تدل علينا             فانظروا بعدنا إلى ا ثار      

ناء   بعد القألى الصان  ويوله فانظروا بعدنا فقوله تلع آثارنا أمرنا بالسير لمن يستدل بالصنعة ع
و الذي  المعنذى اذ فينا بسيرك  إلينا إلى ا ثار أ  فاشهدوا آثارنا بعد شهودنا وايا مقا  البقاء وايا

 يال فيه سيد  عبد الغنح النابلسح  
 حلية الحسن المهيع       وار       كل شحء عقد ج

 والمعرفة ال يت  لصاحبه إال باالستقاء من يد المصذطقى  ولما كان كمال العبودية وكمال التوحيد

كمذا تقذد  انذه يسذمى  ( المراد بالحجاع او المصطقى واجعل الحجاع اشعظ  حياا روححيال )
الحجاع اشعظ  وبالبرال الكلى وبغير يلع والمعنى مد روحح من النبح كما تمد العود اشخضذر 

حيذاا اشرواح وروحهذذا فذذاشرواح التذذح ال  ن والنباتذذات اذذو مذن المذذاء فكمذذا أن الميذذاه حيذاا اشبذذدا
( أ  وروحذه سذر حقيقتذحتشااده وال تستقح منه كننها أموات واح أرواح أال الكقر والعصذيان )

اجعل روحه ياكرا إلنسانيتح فح المأل اشعلى وجد لح بكل خيذر شنذح إيا لذ  يتوجذه إلذح خسذرت 
جميذ  أجاائذح مشذغولة بذه ظذاارا وباطنذا وال أتعلذ   ( أ  اجعذلوحقيقتذه جذام  عذوالمحوندمت )

  لو غاع عنح  بغيره بل أكون تابعا له فح كل ما أمر به ونهى عنه كما يال أبو الحسن الشايلح 

( أ  العهذد اشول بتحقيذ  الحذ  اشولطرفة عين مذا عذددت نقسذح مذن المسذلمين . ) رسول هللا 
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لقس  والمعنى ايس  عليع يا رع بتحقي  الحذ  اشول أن يحتمل أن تكون الباء ل ألست بربك يو  
تستجيع لح ما دعوتع به ويحتمل أن الباء للمصاحبة متعلقة بالدعوات المتقدمة من يوله واو بح 
إلى انا فيصير المعنى واو بح فح بحار اشحدية اجة موافقة لتوحيد  اشول وانشلنح من أوحال 

أغرينح فح عين بحر الوحذدا غريذة موافقذة للتوحيذد اشول و التوحيد نشلة مصاحبة للتوحيد اشول
( الي  ليه يبلذه يا أولواجعل الحجاع اشعظ  حياا روحح جع  مصاحبا للتوحيد اشول واكيا )

يذا ( الذي  لذيه بعذده شذحء أو الذي  ال انقضذاء لوجذوده )يذا آخذرشحء أو الي  ال افتتاح لوجذوده )
( الذي  لذيه دونذه شذحء أو يذا بذاطنهذر بصذنعه وأفعالذه )( الي  ليه فويه شحء أو الي  ظظاار

( أ  بمثذل بما سمعت به نداء عبدع اكريا( سماع يبول وإجابة )اسم  ندائحالي  تحجع بج له )

 يذال تعذالى  رع ال تيرنح فردغا وأنت خير الذوارثين ما سمعت به نداء عبدع اكريا حيث يال 

لص ا والس   وإنمذا خذص اكريذا دون غيذره مذن اشنبيذاء عليهما ا  فاستجبنا له ووابنا له يحيى

ا واو يحيى  فورثه فح النبوا والعلو  والمعارف فطلذع الشذية مذن هللا أن  شنه طلع أمرا عظيمغ
يهبه خليقذة وارثذا لذه مثذل خليقذة اكريذا فنعطذاه هللا القطذع الكبيذر أبذا الحسذن الشذايلحَّ فورثذه فذح 

( أ  لوجهع ال شغراض لع( أ  يونح بحولع ويوتع )نح بعوانصرالطري  والعلو  والمعارف )
( أ  يسر من عندع ويوا وإيمان وصبر على الب ء بحيث تصير الب يذا عطايذا بع وأيدنحنقسح )

ا على السراء حامدغا على الضراء ) ( أ  أال واجم  بينح وبينذع( أ  لمرضاتع )لعفنصبر شاكرغ
وحذل بينذح وبذين حجبنح عذن مشذاادتع طرفذة عذين )حجاع الغقلة وكل شاغل يشغلنح عنع وال ت

( هللا هللا هللا( مذن كذل يذذاط  يقطعنذح عنذع فالجمذل اشربذذ  متقاربذة والذدعاء محذل إطنذذاع ) غيذرع
كرره ث ثا إشارا إلى أن المراتع ث ثة توحيد اشفعال والصقات واليات فإيا يال هللا شذااد أفعالذه 

فيشذااد أن هللا متصذف بكذل كمذال وإيا يالهذا ثالثذا ارتقذذى  فذح خلقذه وإيا يالهذا ثانيذا شذااد الصذقات
لمشذذاادا الذذيات فيشذذهداا بذذدون الصذذقات واذذح مرتبذذة أاذذل القنذذاء أو مذذ  الصذذقات واشفعذذال واذذح 

كان يلقن أصحابه اليكر ث ثا وييل الحكمة فذح  مرتبة أال البقاء وييل الحكمة فح يلع أن النبح 

كلمذا صذعد علذى درجذة يذال هللا. فايتذد  بذه وييذل  ان النبذح يلع أن درو المنبر النبو  ث ث فك
الحكمة فح يلع أن هللا وتر وييل أن الحكمة فح يلع أن النقوه ث ثة أمارا ولوامذة ومطمئنذة فذإيا 
يذذال هللا أوال خذذرو مذذن اشمذذارا وإيا يذذال هللا ثانيذذا خذذرو مذذن اللوامذذة وإيا يالهذذا ثالثذذا وصذذل إلذذى 

( الحكمة فح يكر ا يذة أن ا يذة ييلذت ض عليع القرآن لرادع إلى معادإن الي  فر المطمئنة ) 

ربنذا آتنذا مذن  للنبح فكنن المصنف يقول   أصديت وعد حبيبع فنصد  وعد  بذنن تلحقنذح بذه ) 

( أ  يسر لنا والرشاد ضد رشدا أمرناواي  لنا من  رحمة من عندع ) أعطنا( أ  لدنع رحمة

وم ئكتذذه يصذذلون علذذى النبذذح يذذا أيهذذا الذذيين آمنذذوا صذذلوا عليذذه وسذذلموا إن هللا  الضذذ ل والغذذح )

( خت  بهيه ا ية دلي  لص ته فكننه يقول إنما وضعت تلع الصيغة وصليت بها على النبح تسليما
ويكرته بتلع اشوصذاف شن هللا وم ئكتذه يصذلون علذى النبذح والمؤمنذون جميعذا مذنمورون بذيلع 

بحذذر  صالالم  سالاليدي إبالالراهيم الدسالالوقيالشذذرف . ثذذ  شذذرع المؤلذذف فذذح فايتذذديت وامتثلذذت شحذذوا 
( أ  المسذماا بهذيا االسذ  أاال الله  صل على اليات المحمديذةالحقيقة والشريعة نقعنا هللا به فقال )

( اللطيقذةالمخلذويين حامديذة ومحموديذة ) أكثذروفيه نسبة المسمى إلى االس  وسذميت بذيلع لكونهذا 
( أ  العديمة المثيل والنظير والشبيه فح اليات اشحديةلكونها نورانية )ضد الكثيقة ووصقت بيلع 

 والصقات من سائر المخلويين كما يال البوصير             
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 فجوار الحسن فيه غير منقس  ريع فح محاسنه           مناه عن ش              
شذقها شمسذها أ  نوراذا أ  كا( أ  اشسرار الشبيهة بالسماء فهو سماء اشسرار( أ  نور )شمه)

 ومظهذذركمذذا تكشذذف الشذذمه مذذا كذذان مخبذذن وإنمذذا شذذبهت اشسذذرار بالسذذماء لبعذذداا عذذن اإلدراع )
كسذر ( بومركذا( أ  محل ظهور اشنوار الحسية والمعنوية كما تقد  لع فح حذديث جذابر )اشنوار

  ( أمذداريتذل )الكاف كمسجد موض  الثبوت كما فذح المصذباح وينقذاه فيذه القذت  شنذه مذن بذاع 
ركاه م( عبارا عن العظمة والكبرياء فقد شبه تجلى الج ل بقلع يدور حول الج لمحل دوران )

 وطو  يكذر المشذبه بذه ورمذا لذه بشذحء مذن لواامذه واذو مذدار فإثباتذه تخييذل والمراكذا ترشذي 
ع لقطذ( مذن إضذافة المشذبه بذه للمشذبه وافلذع الجمذال( او ما يدور عليه غيذره كذالمركا )ويطع)

ن أترشي  له والجمذال عبذارا عذن تجلذح الحذ  بالرحمذة واللطذف واإلحسذان والمعنذى المذراد انذا 

لذه جعله هللا مهبطغا للتجلح الج لذح والجمذالح فكذل جذ ل فذح الخلذ  واصذل مذن ج  المصطقى 
ه ( أ  بروحذبسذره لذديع( أ  يذا هللا أيسذ  عليذع )اللهذ وكل جمذال فذح الخلذ  واصذل مذن جمالذه )

لدنيا ( أ  أعقع خوفح من اول اآمن خوفح( أ  توجهه ويصده لياتع العلية )وبسيره إليع) عندع

ء هللا ال أال إن أوليا وا خرا ومن كل سوء أمنا بحيث أكون من عبيدع الخواص اليين يلت فيه  

ح ( أ  سذامحنح واعذف عنذوأيل عثرتذح)  خوف عليه  وال ا  يحانون ال يحانه  القاع اشكبر
القت  بتح الشبيهة بالسقوط الحسح فالعثرا بالسكون السقوط فح الشحء ويجم  على عثرات فح اال

( أ  كذن معينذا ومغيثذا وكن( أ  رغبتح فيما سواع )وحرصح( او ضد السرور )وأياع حانح)
علنح ( أ  غيبنح بع عن حسح بحيث تجوخينح إليع منح( فح مهمات الدين والدنيا وا خرا )لح)

ر  أ( بحيذث ال واراينذح القنذاء عنذحع فنكون فانيا عن نقسح وغير  فلذيلع يذال )مشاادا شحديت
نذه إلذى وايا او مقا  السذكر لكذن لمذا كذان خطذره عظيمذا طلذع االنتقذال ع فع  وال صقة وال ياتاغ 

ير شهودع ( أ  بمشاادتها من غ وال تجعلنح مقتونا بنقسحمقا  البقاء حيث طلع ما يلامه بقوله )
يذال داود مقا  المحجوبين ويال بعض العارفين   رؤيتع نقسع ينع ال يقاه به ينع . ويبلها شنه 

 ( . أ  وال تجعلنذح محجوبذمحجوبغذا بحسذحكيف الوصول إليع يا رع يال خل نقسع وتعالى ) ا
بحواسح ومشاعر  من عقل وسم  وبصر وش  ويو  بحيث أشااداا من غير شهودع يبلها ومن 

لمذا كذان ويكمل العبد حتى ير  هللا فح كل شحء ويد تقد  أيضا إيضاح يلع انا يال العارفون  ال 
ار ( أ  مذن اشسذر واكشذف لذح عذن كذل سذر مكتذو بعد الكمال من العبد العطايا من الذرع يذال ) 

 شعظ  .اس  هللا ا إنهما( خص ايين االسمين لما ييل يا حح يا ييو التح تلي  بغير اشنبياء )

( يدمذه الله  صل وسل  وبارع على سيدنا محمد فقال ) أولي العامصيغة  فح ث  شرع المؤلف  
( يدمه على ما بعد لتقدمه فذح ونوح( يدمه على ما بعده لتقدمه فح الوجود )وآد شنه سيد الجمي  )
( يدمه لتقدمذه وموسى( يدمه على ما بعده لتقدمه فح الامان وفح القضل )وإبرااي الوجود ايضا )
ومذذا بيذذنه  مذذن النبيذذين ( خذذت  بذذه شنذذه خذذات  أنبيذذاء بنذذح إسذذرائيل )وعيسذذىضذذل )فذذح الامذذان والق

نقل صاحع الدالئل أن من يرأ ايه الصيغة ث ث  (والمرسلين صلوات هللا وس مه عليه  أجمعين
وخص اؤالء الخمسة من اشنبياء شنه  أولو العا   مرات فكننما خت  الكتاع يعنح دالئل الخيرات

الرسل ويكذر معهذ  آد  شنذه أبذو الجميذ  وسذمى بهذيا االسذ  شنذه مذنخوي مذن أديذ  وشنه  مشااير 
ا طينا وأربعين عاما حمذن مسذنونا أ  طينذا منتنغذ ا اشرض أ  من جمي  أجاائها ومكث أربعين عامغ

أ  فخار كننه حر  بالنار من حر الشمه والهواء وعاش بعد ناولذه مذن  وأربعين عاما صلصاالغ 
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ما مات حتى وجد من يريته مائة ألف نقه يتمشون فح اشرض بذننواع اشسذباع الجنة ألف عا  و
ث  توفح فح يو  الجمعة ودفنه ولده شيث بمكة بجبل أبح يبيه فلمذا جذاء الطوفذان حملذه نذوح فذح 
السقينة فلما ياع الطوفان رده لمكة ول  يعرف بعد يلع يبره وكيلع حواء معه وما ييل إن حذواء 

ثبت وولدت له أربعين بطنا فح كل بطن يكر وأنثى وكان ياوو يكر بطن شنثذى مدفونة بجدا ل  ي
بطن أخر  فكانت شريعته اكيا واليرية الميكورا كلها من شيث وبايح أوالد الصلع ل  يخلقذوا . 
وعظذ  فضذل اذيه الصذيغة لكونهذا جمعذت اشنبيذذاء إجمذاال وتقصذي  وكانذت يراءتهذا ثذ ث مذذرات 

 ا تقد .تعدل دالئل الخيرات كم
ل اللهذ  صذل وسذل  وبذارع علذى سذيدنا جبريذل وميكائيذفقذال ) صالم  الممئكالةث  شرع فذح صذيغة 

 واسذذرافيل وعارائيذذل وحملذذة العذذرش وعلذذى الم ئكذذة المقذذربين وعلذذى جميذذ  اشعظذذ  والمرسذذلين
لوجذود  ( تقدي  الم ئكذة انذا علذى اشعظذ  مراعذاا للترتيذع اصلوات هللا وس مه عليه  أجمعين 

 يكذذر شنهذذ  أشذذرف مذذن الم ئكذذة عنذذد أاذذل السذذنة وخذذص اشربعذذة أفضذذلال فاشنبيذذاء والرسذذل وإ
مذذين الم ئكذذة ورؤسذذاؤا  شن جبريذذل أمذذين الذذوحح وميكائيذذل أمذذين الميذذاه واشراا  واسذذرافيل أ

الصور وعارائيل موكل بقبض اشرواح وحملة العرش فذح الذدنيا أربعذة أشذخاص وييذل صذقوف 

لم ئكذة ويولذه وعلذى ا  ويحمذل عذرش ربذع فذويه  يومئذي ثمانيذة ة يال تعالى ويو  القيامة ثماني
المقذذربين مذذن عطذذف العذذا  علذذى الخذذاص والمقذذربين وصذذف كاشذذف شن الجميذذ  مقربذذون وإنمذذا 

بون وال يتقاوتون فح ايادا القرع وا  أجساد نورانية أو مخلويذون مذن النذور ال يذنكلون وال يشذر

مذذرا  أال يعصذذون هللا مذذا نكحذذون وال يوصذذقون بذذيكورا وال بننوثذذة وينذذامون وال يَنكحذذون وال يُ 

علذى  تحكذ  علذيه  الصذورا له  القدرا على التشك ت بالصذور الجميلذة وال ويقعلون ما يؤمرون
 ينالذون إالواشفعال العظيمذة كقلذ  الجبذال مذث  وال يموتذون إال بذالنقختين يسذكنون العذال  العلذو  

ة لهذذ  مناصذذبه  واذذ  أكثذذر المخلويذذات عذذددا فعذذوال  البذذر والبحذذر بالنسذذب لتذذدبير العذذال  علذذى حسذذع
 كشعرا بيضاء فح ثور أسود وما يعل  جنود ربع إال او.

يلع بوسميت  وجدت على حجر بخط القدر  وهي صم  نور القيامةفح صيغة  ث  شرع المؤلف 
أربعذة  ن أن يراءتهذا تعذدللكثرا ما يحصل لياكراا من اشنوار فح يلع اليو  ويكر بعض العذارفي

به أو ( من إضافة المشبه به للمشالله  صل على سيدنا محمد بحر أنوارعفقال )  عشر ألف ص ا
انذذوارع اشول اذذح كذذالبحر فجميذذ  الخ ئذذ  تقتذذبه مذذن اشنذذوار كمذذا يغترفذذون مذذن البحذذر يذذال 

 البوصير  
 ضواءأنت مصباح كل فضل فما تصــــــــــــــــــدر إال عن ضوئع اش

( فعطقذه علذى مذا يبلذه مذن عطذف الخذاص علذى أسذرارع( بقت  الدال وكسذراا أو مكذان )ومعدن)
( أو دليلذع فشذبه الذدليل بإنسذان وطذو  يكذر المشذبه بذه ورمذا لذه بشذحء مذن ولسان حجتعالعا  )

( مذن حضذرتع(أاذل )وإما ( أو ملكع دنيا وأخذر  )مملكتع( ماين )وعروهلواامه واو لسان )
( خذذاائن(مقذذاتي  )و( كمذذا يذذاين الطذذراا الثذذوع )ملكذذع( مذذاين ) وطراايذذاء وأوليذذاء)م ئكذذة وأنب

ذل )وطري ) ( انعاماتع دنيا وأخر  أو فمقاتيحها بيده رحمتعأماكن ) ( شن شذريعتع( أو الموصَِّ

( أو ما جعلذت ليتذه إال فذح يكذرع وشذكرع وشذهودع بتوحيدع المتليي) الشرع ما جاءنا إال منه 

إنسذان عذين  جعلت يرا عينذح فذح الصذ ا ولذح ويذت ال يسذعنح فيذه غيذر ربذح )  ومن انا يال 
( إنسان العين فح اشصل ناظراا فقح الك   استعارا بالكناية حيث شبه الوجود بإنسان ي  الوجود
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عين والنبح ناظر تلع العين وطو  يكذر المشذبه بذه ورمذا لذه ب امذة واذو عذين وإنسذان ترشذي  
واله التصف بالعمى والمراد به العد  لما فح الحديث   لوالع ما خلقت سماءغ والمعنى أن الوجود ل

ا وال إنسغا وال جنغا وال ملكغا الة يال البوصير    وال أرضغ
 ــا من العد لواله ل  تخرو الدنيــــ        ى الدنيا ضرورا من   وكيف تدعو إل

تقذد   د شنه  مخلويون مذن نذوره كمذا( أو او المادا لكل موجووالسبع فح كل موجودوليلع يال )
ه يوله ل( مخلوياتع أو فهو خيار الخيار ويشهد خلقع( أخيار )أعيان( خيار )عينفح حديث جابر )

 إن هللا اصطقى كنانة من ولد إسذماعيل واصذطقى يريشذا مذن كنانذة واصذطقى بنذح ااشذ  مذن   
مذن نذور ( فذح الوجذود )تقذد الميريش واصطقانح من بنذح ااشذ  فننذا خيذار مذن خيذار مذن خيذار )

ة ( أو مذذن نذذورع الذذي  خلقتذذه بذذ  واسذذطة والنذذور والضذذياء بمعنذذى واحذذد فاإلضذذافة بيانيذذضذذيائع
ال  ( أو مذ  دوامذع والمعنذى اللهذ  ارحمذه رحمذةتذدو  بذدوامعمقعول مطل  لقولذه صذلَِّ ) ص ا()

يذر علمذع  يحذيط بهذا غ( أو الال منتهذى لهذا دون علمذع( بمعنى ما يبله )وتبقى ببقائعانقضاء لها )
  لهذذا ( أو تجعلذذه يذذابوترضذيه( أو تحبهذذا لذذه لكونذه الئقذذة بجنابذذه )صذذ ا ترضذيعلعذد  انقضذذائها )
و إرادا ( ورضذا هللا اذو إنعامذه أعنذا يذا رع العذالمين( أو بسذببها )وترضذى بهذاوراضيا بها عنا )

 إنعامه.
 وتسذمى ألقذا لسذعادا الذدارينشرع فح صيغة اذح بسذتمائة ألذف صذ ا كمذا يذال بعضذه  وتقذال ث  

يذديمها  ( مذن الموجذوداتاللهذ  صذلَِّ علذى سذيدنا محمذد عذدد مذا فذح علذ  هللافقال )  صم  السعاد 
دوا  بذصذ ا دائمذة وحادثها أو ما أحاط بذه العلذ  مطلقذا مذن الواجبذات والجذائاات والمسذتحي ت )

يه أول ث ثذا واذ ( أو تكررااث ثايحول )( أو ال انقضاء لها أبدغا شن ملع هللا ال ياول وال ملع هللا
 الث ثيات.

ح يذال السذمهود  فذح جذواار العقذدين فذ وتفالريج الكالروب صم  النجالا ث  شرع فح صيغة تسمى 
ا ه  ألف مرفضل الشرفين   من أراد النجاا من الطاعون فليكثر منها ومن يالها فح ناالة أنبياء م

و هللا عنذذه وأدرع منمولذذه . ويذذال الق ية صذذال  اكهذذانح فذذح كتابذذه القخذذر المنيذذر   أخبرنذذح الشذذفذذرذ
فرأيذت  الضرير أنه ركع البحر يال فقامت علينا ري  يلذ مذن ينجذو منهذا فنخذيتنح سذنة مذن النذو 

رت واو يقول لح يل شال المركع يقولذون اللهذ  صذلَِّ علذى محمذد الذة فاسذتيقظت وأخبذ النبح 
مذرا  ا خمسذمائة عنا . ويال اإلما  الملذذو    مذن يالهذأال المركع فصلينا نحو الث ثمائة فقرو هللا

أو  (بها ا )( أو تخلصنالله  صل عل سيدنا محمد ص ا تنجينافقال ) نال ما يريد إن شاء هللا تعالى
 ( جمذ  آفذة واذح العااذةوا فذات( جم  اذول واذو مذا يقذاع الشذخص )من جمي  اشاوالبسببها )

قضذح وترا وإضافة جمي  لما بعده مذن إضذافة المؤكذد للمؤكذد )وكل مضر فح الدين والدنيا وا خ
الصذغائر ( الكبذائر ووتطهرنذا بهذا مذن جميذ  السذيئات( الدنيوية واشخروية )لنا بها جمي  الحاجات

بعذد أ( أو يصذىبها أ( أو توصلنا )وتبلغنا( أو التح تلي  بغير اشنبياء )وترفعنا بها أعلى الدرجات)
( الممذـات الحيذـاا وبعذد فذح( التذح تمكذن لغيذر اشنبيذاء )مذن جميذـ  الخيذرات)( النهايذات الغـايـات)

 ( أو تقولها ث ثا . ثـ ثاراجـ  لجميـ  ما تقد  )
فقذال )  يال بعضه  من يالهذا سذبعين مذرا اسذتجيع دعذاؤه بعذدااالصيغفة الرضفائيفة ث  شرع فح 

وارض لذة التذح ترضذيع وترضذيه ) ( أو الصذ ا الكام الله  صلَِّ على سيدنا محمد ص ا الرضذا
( أو الرضذا الكامذل والمعنذى صذلَِّ عليذه أعلذى الصذلوات وارض عذن عن أصحابه رضاء الرضذا
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أصحابه أعلذى الرضذات وعنذوان الرضذا وإن عظذ  ال يبلذغ أصذل الصذ ا ويذد طلذع للنبذح أعلذى 
 (  ثاثالصلوات وشصحابه أعلى الرضات ف  يقال أن رضاء الرضا أعلى من ص ا الرضا )

 اللهذ  صذلَِّ وسذل  وبذارع علذىواح من أشرف الصيغ فقذال ) الرءوف الرحيمث  شرع فح صيغة 

لمؤمنين با ( ايتباه من يوله تعالى الرحي (بالمد والقصر أ  شديد الرحمة )سيدنا محمد الرءوف

( أ  ي والرحمة فح ح  المصطقى اذح ريتذه شمتذه وإحسذانه لهذ  دنيذا وأخذر  ) رءوف رحي 

لعلى  وإنع ( الي  فا  كل اشخ   يال تعالى العظي ( بضمتين أو طبعه وجبلته )الخل ) صاحع

و ( جمذ  اوو واذح نسذاؤه أمهذات المذؤمنين بالنكذاح أوعلى آله وأصحابه وأاواجذه) خل  عظي 
اوو تذالملع ويد دخل رسول هللا باثنتح عشرا من النسذاء أولهذن خديجذة بنذت خويلذد وبعذد موتهذا 

 عن تس  جمعهن بعضه  بقوله         وفى باييهن وت
 توفى رسول هللا عن تس  نسوا           إليهن تعا  المكرمات وتنسع                

                         نع                                       واي تلوان اند  توحقصة   ميمونة      وصقيـة           فعائشــة                   
 مهيع ث ث   وست   نظمهن  سودا            جويريـة م    رملـة ث                  

حذادث مذا العدد كل حادث ويدي  ث ثذا( ( تنااعه كل من اشفعال الث ثة وكيا يوله )فح كل لحظة)
 سو  هللا تعالى والقدي  يات هللا تعالى وصقاته التح ال تتنااى .

تنسع لسيد  محمد البكذر  ويكذر أن مذن صذلى بهذا مذرا  صم  الفاتحى ث  شرع فح صيغة تسم
 وأن واحدا فح عمره ال يدخل النار يال بعض سادات المغرع أنها نالت عليه فح صحيقة من هللا

ن ص  إ. وايا القول  هأخبرنح بيلع ا من يرأاا مرا تعدل ثواع ست ختمات يرآنية وأن النبح 
ربعذين ا منها تعدل عشرا آالف وييل سذتمائة ألذف مذن داو  عليهذا أيجع تنويله ويال بعضه  المر

ا تاع هللا عليه من جمي  الينوع ومن ت اذا ألذف مذرا فذح ليلذة الخمذيه أو الجمعذة أ  و االثنذينيومغ

ا وفذح وتكون الذت وا بعذد صذ ا أربذ  ركعذات يقذرأ فذح اشولذى سذورا القذدر ث ثذ اجتم  بالنبح 
وا عنذد الذت  ح الثالثة الكافرون كيلع وفح الرابعة المعذويتين كذيلع ويبخذرالثانية الالالة كيلع وف

( بضذ  ِلذ الله  صلَِّ وسل   وبارع على سيدنا محمد القات  لما أُغفقال ) وإن شئت فجرع هبعود ا
مذا صذعع لالهماا وكسر ال   مبنيا للمقعول والغل  ضد القت  يقذال أغلذ  البذاع إي يقذل ويسذتعار 

رائ  شن فت  ما كان غير مقتوح من الشذ إليه من المعانح واشحكا  فالمعنى انه  وتعير الوصول
السذعادا  رسالته كانت بعد القتذرا امذن الجااليذة وفذت  هللا بذه علذى عبذاده أنذواع الخيذرات وأبذواع
اشرض الدنيوية واشخروية فكل اشراا  من كقه وفح الحديث   أوتيت مقاتي  خاائن السموات و

وفذذح  ه أ  مقاتيحهذذا فقذذد أعطذذاه لحبيبذذ لذذه مقاليذذد السذذموات واشرض تذذح يذذال هللا فيهذذا . أو ال
من  أول صادر الحديث أيضا   هللا المعطح وأنا القاس  . أو المعنى أن هللا فت  به باع الوجود فهو

بذذوا الن ( مذذنلمذذا سذذب ( بذذالقت  والكسذذر )والخذذات هللا تعذذالى ولذذواله لذذ  يخلذذ  شذذحء والتعمذذي  أولذذى )
ل مذن والرسالة فإنه ال نبذح بعذده وال رسذول يجذدد شذريعته وعيسذى عليذه الصذ ا والسذ   إيا نذا
دان هللا السماء يكون على شريعة نبينا ومن أمته كما أن الخضذر وإليذاه علذى القذول بحياتهمذا يعبذ

 ي  يال هللال( أ  الدين الثابت عند هللا االح ( وفح رواية بغير واو )والناصربشريعته ومن أمته )

منصذوع  والحذ  إمذا مجذرور باإلضذافة أو  ومن يبتغ غير اإلس   دينا فلن يقبذل منذهتعالى فيه 
 على المقعولية بالناصر شن إضافته لقظية يال ابن مالع   

 إن وصلت بالثان كالجعد الشعر      أل بيا المضاف مغتقر  ووصل
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بالحجج  ا  للح  ودائر معه ومقو  الدين الح م  ( أو باشمر الح  أو فح نصره لدينه بالح )

نذه اسذ  مذن ش الح  وبالقتال الح  المنمور به من حضرا هللا أنبياء المذراد بذالح  الثذانح اذو هللا 

( أو هذاد وال) ومذا النصذر إال مذن عنذد هللاأسذمائه فيكذون المعنذى المؤيذد الذدين بربذه يذال تعذالى 

 غ   ضذذرع هللا مذذث دين الحذذ  الذذي  ال اعوجذذاو فيذذه يذذال ( أو الذذإلذذى صذذراطع المسذذتقي الذذدال )
ا وعلذى جنبذح الصذراط سذوران فيهمذا أبذواع مقتحذة علذى اشبذواع سذتور مرخذاا  صراطا مستقيمغ

فذو   وال تتعرجذوا وداع مذن وعلى باع الصراط داع يقول يا أيهذا النذاه ادخلذوا الصذراط جميعغذا
ه فتحتذه تلجذ تلع اشبواع يال ويحع ال تقتحه فإنذع إنالصراط فإيا أراد اإلنسان أن يقت  شيئغا من 

أه رفالصذذراط اإلسذذ   والسذذوران حذذدود هللا واشبذذواع المقتحذذة محذذار  هللا ويلذذع الذذداعح علذذى 

لترمذي  فذح يلذع كذل مسذل  . رواه اإلمذا  احمذد ا الصراط كتاع هللا والداعح من فو  واعظ هللا 
و ( أصذلى هللا عليذه وعلذى آلذه وأصذحابه حذ معان )والنسائح والحاك  وغيرا  عن النواه بن سذ

ة ( وصذذف كاشذف وفذح روايذذالعظذي ( بمعنذى مذذا يبلذه )مقذداره( أ  رتبتذه ومقامذذه )ويذدرهمنتهذى )

 ( .ث ثاوفح رواية وعلى اله وصحبه وسل  ) اسقاط 

 ا ألذف صذ ونقعنا هللا به واح بمائة واح شبح الحسن الشايلح  صم  النور الذاتيث  شرع فح 
 ( أ لذياتحاالله  صلَِّ وسل  وبارع على سيدنا محمد النذور فقال ) وعدةتها خمسمائة لتقريج الكرع

 قذد  لذع فذحنور يات هللا أ  الي  خلقه هللا ب  مذادا شنذه مقتذاح الوجذود ومذادا لكذل موجذود كمذا ت
 ( أوماءاشسذ( أو جميذ  ) فذح سذائر ( أ  الجذار  ) السذار ( ضذد الجهذر ) والسذرحديث جذابر )

لخ ئذ  ( أو للخلذ  فيكذون المعنذى الممذد لجميذ  يوات اوالصذقاتأسماء الخل  باعتبار مسذمياتها )
ات فذ  وصقاته  ويحتمل أن المراد أسذماء هللا وصذقاته ومعنذاه انذه مهذبط التجلذح لألسذماء والصذق
حي  ين صذيستمد من اس  من أسمائه تعالى وال صقة من صقاته تعالى إال بواسطة فكل مذن المعنيذ

لتجلذح اواشولى التعمي  أو فهو ممد لجمي  يوات الخل  وصقاته  دنيا وأخر  بواسذطة انذه مهذبط 
 ( . ث ثاشسماء هللا تعالى وصقاته )

 وفضذلها عظذي  جذدغا واإلكثذار منهذا موجذع لمحبذة المصذطقى  كالرم األصالولث  شرع فح صيغة 
( أو اتا بذاء واشمهذ( أو شذريف )كذري  مذداللهذ  صذلَِّ وسذل  وبذارع علذى سذيدنا محللتالح فقال ) 

ن طذاار اشصول من آد  وحواء إلى عبد هللا وآمنة لقوله فح الحذديث الشذريف   فلذ  أال أتنقذل مذ
إلذى  إلى طيع إلى  أن وصلت إلى صلع عبد هللا بن عبد المطلع ومنه إلى أمح آمنه ث  أخرجنذح

 لعالمين ويائد الغر المحجلين.الدنيا وجعلنح سيد المرسلين وخات  النبيين ورحمة ل
 ويال البوصير     

 ر لع اشمهات وا باء فح ضمائر الكون تختا        ل  تال
واذح مذن أوراداذ  المهمذة  صيغة أهل الطريالق المشالهور  بالصالم  الكماليالة( .ث  شرع فح ث ثا)

يذة لذه شن الثذواع وثوابهذا ال نهاالتح تقال عقع كل ص ا عشر أنبياء تقذال فذح غيذره مائذة فذنكثر 
على حسع المطلوع وحيث تحق  المطلوع تحق  الثذواع ويكذر بعضذه  أنهذا بنربعذة عشذر ألذف 

( أو الله  صلَِّ وسل  وبارع علذى سذيدنا محمذد وعلذى آلذهفقال ) ص ا فليلع اختاراا أال الطري 
ها بعلمذه ( أو كذل كمذال لذه واذو ال يتنذااى ومعنذى عذداا أن هللا يحصذيعذدد كمذال هللاكل مذؤمن ) 

يليذ  ( أو وصذ ا مثذل الذي  )وكمذاويعل  أنها ال تتنااى وليه المراد عد الخل  لها فإنه مستحيل )

ال يتنذااى  فقد أفاض هللا عليه من كذل كمذال فصذار بهذيا المعنذى كمالذه  ( أو المصطقى بكماله



  

 

 

 

- 27 - 

وعلذى آلذه الذة  للخل  وان كان يتنااى فح علذ  هللا شن كذل حذادث دخذل الوجذود متنذاهم والمعنذى 
 ( .ث ثاص ا ال يحيط بقدراا غير علمع لكونها ال تنقضح وال تاول )

 ى لما علمتواح من أبواع نعي  الدنيا وا خرا لتاليها وثوابها ال يحص صيغة اإلنعامث  شرع فح 
حمد الله  صلَِّ وسل  وبارع على سيدنا مفقال ) من أن الثواع على حسع المطلوع من الصلوات

يدرته   أو تعل  (وإفضاله( أو تعل  يدرته تعالى بالنع  الدنيوية واشخروية )له عدد إنعا  هللاوعلى آ
 ( .ث ثابالقضائل الدنيوية واشخروية والمعنى صلَِّ عليه ص ا ال تتنااى )

ل ايضا من أشرف الصيغ يال بعضه  بسبعين ألف صذ ا وييذ بالكماليةث  شرع فح صيغة تسمى 
 نهايذة ( أ  صذ ا ال الله  صلَِّ وسل  وبارع على سيدنا محمد وعلى آله كمذا ال) بمائة ألف ص ا

بإدغذا  إحذد   ( أو المصطقى وعدذ كماله( فالمماثلة فح عد  النهاية )نهاية لكمالعلها مثل ما ال )
حصذور الدالين فح اشخر  م  القت  والكسر ومعنى عد كماله فح عل  هللا شن كمذال المصذطقى م

 بالنسبة لعل  الخ ئ  فإنه ال يحصر وال يعد. ومتناه
 يال ابن القـارض نقعنا هللا به                    

 يقنى الامان وفيه ما ل  يوصف  تقنن واصقيه بحسنه        وعلى                     
 المنىاو ووتسمى بيلع شن من داو  عليها أوصله هللا بحبيبه  صيغة الوصال(. ث  شرع فح ث ثا)

 يال السيد البكر  يده هللا سره                          
 فما فاتنح شحء وحقع يا سعد  وصل بعد الجقا دعد         إيا سمحت بال          

الباطنح ( الظاار  والله  صلَِّ وسل  وبارع على سيدنا محمد وعلى آله ص ا تلي  بجمالهفقال ) 

احتذو  علذى صذقات جماليذه  ( عطذف عذا  والمعنذى انذه الذهوكم( الظذاار  والبذاطنح )وج له)
 ظااريه وباطنيه ال تدخل تحت حصر وصقات ج ليذة كذيلع ويذد تبحذر فذح يلذع العذارفون يذديما
قينذا وحديثا كحسان وكعع من الصحابة والبوصير  والبرعح ول  يققوا له علذى حذد وبالجملذة فيك

وتقصيل  نوما أرسلناع إال رحمة للعالمي  عظي وانع لعلى خل    فح جماله وج له يول هللا 
 يلع تعجا القو  عن إدراكه كمــا تقد  لع فح يول البوصير   

 يو  نيا  تسلوا عنه بالحل    فح الدنيا حقيقته    وكيف يدرع
 فغاية ما نعل  أن نقول كما يال البوصير             

 نه خير خل  هللا كله أو   بشر      بلغ العل  فيه انهفم                         
ا يبلذه مذوالكمال كناية عن جمي  اشخ   ظااراا وباطنها جليلها وجميلها فليلع كان عطقذه علذى 

( أو اوصلَِّ وسل  وبارع على سيدنا محمد وعلى آله وأيينمن عطف العا  على الخاص كما نقد  )
وال ا( أو يربذه بسذبع لذيا وصذالهحبيذع )( أو علذى يلذع الالص ا عليه( سبع )عاجعلنا يائقين )

لحسذذن الحجذذع بيننذذا مبينذذه فذذإن شذذهود رسذذول هللا اذذو الغايذذة القصذذو  شاذذل هللا ولذذيلع يذذال أبذذو ا

   لو غاع عنح رسول هللا طرفة عين ما عددت نقسح من المسلمين الشايلح 
 ويال البوصير     

 ه الشقاءاال عن كل من يرا   ه            ــليته خصنح برؤية وج
 ويال ابن القارض نقعنا هللا به                  

 كر سكرنا بها من يبل أن يخل  ال         لى يكر الحبيع مدامةغ شربنا ع                
 ويال ابن الرفاعح يده هللا سره    
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 نائبتـحتقبـل اشرض   عنى واح          روحح كنت أرسلهافح حالة البعد              
 فامدد يمينع كح تحظى بها شقتح     ح  يد حضرت     اششباوايه   دولـة             

الشذريقة  ويد يال ايين البيتين واو وايف يبالة شباع المواجهة فح مأل من الناه فخرجت له اليذد

ع اإليمان ب من القو  فح من القبر الشريف ويبذـلَها . ورو  صاحع الدالئل أنه ييل لرسول هللا 
نذه ؟ فقال   من آمن بح ول  يرنح فإنه مؤمن بح على شو  منح وصد  فح محبتح وع مة يلع أ

محبتذح  يود رؤيتح بجمي  ما يملع . وفح رواية بملء إال يابغا يلع المؤمن بح حقا والمخلص فذح

أرأيذت صذ ا المصذلين عليذع ممذن غذاع عنذع وممذن يذنتح بعذدع مذا  صديا . وييل لرسول هللا 
ـ ندع ؟ فقال   أسم  ص ا أال محبتح وأعرفه  وتعرض علحذ ص ا غيذرا  عرضذا أ اذحالها ع

   ويال العارف باهلل تعالى سيد  علح وفـا 
 اششباحو       اشموال    بكرائـــ    حسع أن وصلع يشتر         يد كنت أ                
 اشرواح  ـائهنق      تقنى    عليـه        ــع اين  ـــــ  أن حبــوظننت جهــــــ             
 شمنـــاحا       أحببته      بلطــائف        ــن  حتى رأيتـع تجتبح وتخص مـــــــ            
 ح   جناحـحط ولويت رأسح تحت   فعلمت أنـع ال تنـــــال بحيـــــــــــــلة                    

 ورواحـح ــا ـــرا  إيـــــامتح         فيـه     غدو      دائمغ عـــش الغ ـت فحوجعل          
ومعلذذو  أن مذذن يا  لذذيا وصذذال المصذذطقى يا  لذذيا وصذذال ربذذه شن الحضذذرا واحذذدا ومذذن بلذذغ 

ا وإنما العذارفون تن افسذوا فذح الوسيلة شهد المقصود ومن فر  بين الوصالين ل  يي  للمعرفة طعمغ
ه  الوصال فذح التغذال فذح الوسذيلة كذالبرعح والبوصذير  ومذن محبة هللا ورسوله فمنه  من طلع

لى وفا من طلبه بالتغال فح المقصد كابن القارض وأمثاله ومنه  من تغال فح المقامين كسيد  ع
ا ومقصد الجمي  واحد ولما كان من أعظ  أسذباع الوصذل التعلذ  بصذقات الحبيذع وبكثذرا الصذ 

كذذان وضذذ  صذذاحع دالئذذل الخيذذرات صذذورا الروضذذة عليذذه حتذذى يصذذير خيالذذه بذذين عينيذذه أينمذذا 
ر ا فإيا كذرالشريقة لينظر فيها البعيد عنها عند ص ته على الحبيع فينتقل منها إلى تصور من فيه

 الص ا صار له المخيل محسوسغا واو المقصود وليلع أشار بعضه  بقوله    
                                 وروحح وراحتح        وفيها شقا يلبح   تح        فروضتع الحسنا منـا  وبغي        

                       ا                       ــورفتمثالها عند  بنحسن صـــ   نَِّح وشطذ مااُراا        فإن بَـعَُدْت ع        
 ــــتحــــأيبلها شويـا شطـق   غلـــ            واا أنا يا خـير النبيين    كله        

 ويال بعضه  فح يلع المعنى أيضـا        
 ـاــ  أظقــر بمطلوبح لديـهـا               ولأيلقنح إليهـــــ إيا ما الشو          

ا عليه           اــنقشت مثالها فح الكف نقشا               ويـلت لناظر  يْصرغ
يلذع  ل الثواع له  أو نقعذه بذيلع وإن كذانوليه مقصود العارفين بكثرا الص ا على النبح حصو

    حاص غ فح نقه اشمر يال العارف باهلل الدمـرداش 
ـا              غير أنح أريداـا شراع                 ليه يصد  من الجنان نعيمغ

 ويال سيد  عمر بن القارض نقعنا هللا به حين كشف له عن الجنة وما أعد له فيها  
 ما يد رأيت فقد ضيعت أيامح  فح الحع عندك       إن كان منالتح

 ول  يقل انا ث ثا إشارا لعظ  فضلها و أنها فريدا عديمة المثل .
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قى ألقذين علذى أ  مذريض وييذل أربعمائذة فيشذتقذرأ  الطب الظاهري والبالاطنيث  شرع فح صيغة 
( مذذن  القلذذوع ( أ  طبيذذع ومذذداو  )اللهذذ  صذذل علذذى سذذيدنا محمذذد طذذع فقذذال ) بذذإين هللا تعذذالى

( ئهاودوااشمراض الحسية والمعنوية كالكبر والعجع والحقد والحسد والشع والشرع وغير يلع )
معنويذة فذح ( من اشمراض الحسية والمعنويذة أيضذا فال اشبدان( معافِى )وعافيةمرادف لما يبله ) 

رادف مذ(  وشذقائها معاف شحبابه منهذا ) البدن كالمعاصح الظاارية التح تباشر باشعضاء فهو 
لمذا  ( مذرادفوضذيائها( الحسذية والمعنويذة أيضذا )اشبصار( منور ومايل غشاوا )ونورلما يبله )

دينيذذة دفذذ  المضذذار الظااريذذة والباطنيذذة ال يبلذذه ومعنذذى الجميذذ  أن هللا تعذذالى أجذذر  علذذى يذذده 
يولذه  أخر  علذى حذدوالدنيوية كما أجر  على يده المناف  كيلع واو معنى تصريف هللا له دنيا و

وعلى  )فما ثبت لعيسى فهو لنبينا وايادا  وتبرئ اشكمة واشبرص بإينح تعالى فح ح  عيسى 
 ( .آله وصحبه وسل  ث ثا

لحده فذح ث  شرع فح صيغة العالح القدر يال السيوطح من الا  عليها كل ليلة جمعة ولو مرا ل  ي

قرأ الخط وال ي( نسبة لأل  لكونه ال محمد النبح اشمحالله  صل على سيدنا فقال ) يبره إال النبح 
يا وصذف يكتع لبقائه على الحالة اشول نال عليها من بطن أمه ل  ينقله عنهذا معلذ  غيذر ربذه واذ

ائلين إنما وفح ح  غيره وصف نقص وإنما جعله هللا أميةا لدف  شبهة الكافرين الق كمال فح حقه 

    يعلمه بشر يال البوصير  
 فح الجاالية والتنديع فح اليت         بالعل  فح اشمح معجاا قاعك

ن الثنذح فيها فإنه ولذد فذح شذعع أبذح طالذع يذو  االثنذي وييل نسبة ش  القر  واح مكة شنه نشن 
ذا وييذل غيذر يلذع وبعذث بهذا علذى رأه  عشر خلت من ربيذ  اشول بعذد يذدو  القيذل بخمسذين يومغ

بها عشذر  ث ث عشر سنة ث  ااجر إلى المدينة المشرفة بننواره ومكثالربعين وأيا  بها بعد يلع 
مكذان سنين وتوفح واو ابن ث ث وستين سنة بعد النصر والقذت  المبذين ودفذن فذح بيذت عائشذة بال

ء كثيذرا أسذما الي  مات فيه وكانت وفاته يو  االثنذين ودفذن ليلذة اشربعذاء مذن ربيذ  اشول ولذه 
ى ( فعيذل بمعنذالحبيذعيكر صاحع دالئل الخيرات منها جملة مشذهورا )أنهااا بعضه  إلى ألف و

  ( الرفيذذالعذذالحفاعذذل أ  محذذع لربذذه وشوليائذذه أو بمعنذذى مقعذذول أ  محبذذوع لربذذه وشوليائذذه )
علذى آلذه و)توسلوا بجذااح فذإن جذااح عنذد هللا عظذي  ( فح الحديث   العظي  الجاه( الرتبة )القدر)

 ( .وصحبه وسل  ث ثا
ـه اللطف فح الدنيا وا خرا واح و صيغة اللطف الخفيفح  ث  شرع التح بعداا فمن أكثر منها عمذ

 لسيد  عبد الوااع الشعرانح 
ومذا  الله  صل على سيدنا محمد النبح اشمح وعلى آله وصحبه وسل  عدد ما فذح السذمواتفقال )

اشعظ   ييل أنه اس  هللا ( خصه لمايا رع( بهماا القط  أ  أوصل )فح اشرض وما بينهما وأجرِ 
قتذذه ( ييذل معنذاه الظذذاار فهذو مذن أسذماء اشضذذداد وييذل علذى حقيالخقذذح( إحسذانع العمذي  )لطقذع)

( معشذذر أمورنذذاومعنذذى خقائذذه حصذذوله بغتذذة مذذن غيذذر سذذبع مذذن الخلذذ  وال تهيذذ  مذذن العبذذد فذذح )
 ( .ث ثا( تنكيد )أجمعين( عا  )والمسلمينالحاضرين )

ى اللهذ  صذل علذفقذال ) يقظذة ويذد تلقااذا بعضذه  عذن النبذح  األخرى صيغة اللطفث  شرع فح 
)أاذل السذموات واشرضذين عليذه وأجذر يذا رع لطقذع الخقذح فذح  مثذل صذ اسيدنا محمد ص ا( 
 ( وانا انتهت الث ثيات .أمر  والمسلمين ث ثا
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ح فذ  ربذه يذال بعضذه  مذن يرأاذا ألقغذا رأ واردا عذن رسذول هللا  إبراهيميالةث  شرع فح صيغة 
ى آل الله  صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارع على سذيدنا محمذد وعلذفقال ) النو 

نع حميد إسيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبرااي  وعلى آل سيدنا إبرااي  فح العالمين 
 ( وتقد  الك   عليها فح نظيرتها اشول فح المسبعات ف  حاجة إلعادته .مجيد
 وفضذلها عظذي  جذدغا واإلكثذار منهذا فيذه وصذلة بالمصذطقى أمهالات المالؤمنينشذرع فذح صذيغة  ث 

( أ  اوجاتذذه اللهذذ  صذذل وسذذل  وبذذارع علذذى سذذيدنا محمذذد وأاواجذذهوأاواجذذه الطذذاارات فقذذال  )
ال فذذح  ( فذح التعظذي  واالحتذرا  وتحذري  النكذاحأمهذات المذؤمنينالطذاارات وتقذد  الكذ   علذيهن )

ولذى النبذح أ والنظر وعد  نقض الوضوء فإنهن فح يلع كاشجانذع يذال تعذالى  جواا الخلوا بهن

ا إن يلك  كان ال تنكحوا أاواجه من بعده أبدغ  ويال تعالى  بالمؤمنين من أنقسه  وأاواجه أمهاته 

َاا  ( .وعلى آله وأصحابه أجمعين) عند هللا عظي غ
سيدنا  الله  صل علىفقال )   بالطهارامن الا  يراءتها جواصيغة الطاهر المطهر ث  شرع فح 

لذذى ( أ  المنذذاه عذذن اشدنذذاه الحسذذية والمعنويذذة ويذذد نذذص العلمذذاء عمحمذذد النبذذح اشمذذح الطذذاار
أن  طهارا النطقة اشول تكون منها المصطقى وأخرجواا عن الخ ف الي  فح طهارا المنذح كمذا

ارا مسذتثنون مذن الخذ ف فذح طهذ جسده الشريف طاار بعد الموت باإلجماع كنجساد اشنبياء فه 
ت ا دمح بعد المذوت ونصذوا علذى طهذارا جميذ  فضذ ته  الخارجذة مذنه  فذح الحيذاا وبعذد الممذا

ا ويكذون المالمطهذر) عنذذى ( بمعنذى مذا يبلذذه إيا يذرئ اسذ  مقعذذول وإن يذرئ اسذ  فاعذل كذذان مغذايرغ
ا لغيره من كل ما انتسع له فهو كالماء المطل  طاار فح نقسذه مط ين شذهذر لغيذره مذن كذل مطهرغ

 ( .وعلى آله وصحبه وسل دنيو  أو أخرو  )
)  فقال ذات المناقب الفاخر ث  شرع فح صيغة احتوت على أرب  صلوات وفضلها عظي  وتسمى 

( جم  معجاا واح أمر خار  المعجاات( صاحع )الله  صل وسل  وبارع على سيدنا محمد ي 
و أ( أو الظذذاارا  البذذاارامعجذذوا عذذن معارضذذته ) للعذذادا مقذذرون بالتحذذد  علذذى يذذد مذذدعح النبذذوا

 القاطعة لحجج المعارضين .

                      يال صاحع الجوارا 
 منها ك   هللا معجا البشر     اته كثيرا غــرر ومعجا                

ل تعذالى أو ومنها انشقا  القمر له فلقتين فح السماء متباعدين بحيث كانت كل واحدا فو  جبذل يذا

 ايتربت الساعة وانش  القمر  ومنها تسبي  الجماد فح كقذه  لمذا ورد أنذه يذبض علذى حصذيات
فح كقذه فسذبحن حتذى سذم  لهذن حنذين كحنذين النحذل ثذ  نذاولهن أبذا بكذر فسذبحن ثذ  نذاولهن عمذر 
فسبحن ث  ناولهن عثمان فسبحن ث  وضعهن على اشرض فخرسن فقح يلع كرامة للصحابة أيضا 

نط  الحيوانات كالضع والظبية والبعير لما رو  عن أحمد والنسذائح مذن حذديث أنذه أنذه  ومنها

  دخل حائطا شنصار  وفيه جمل استصعع على أاله ومنعه  ظهره فمشى رسذول هللا  نحذوه

   فقال اشنصار    يا رسول هللا يد صار مثل الكلع و إنا نخاف عليع صولته فقال رسذول هللا 

 خذر سذاجدغا بذين يديذه فنخذي رسذول هللا  ه بذنه فلمذا نظذر الجمذل إلذى رسذول هللا ليه علذحذ منذ
بناصيته وأدخله فح العمل فقال له أصحابه   يا رسذول هللا اذيه بهيمذة ال تعقذل ونحذن نعقذل فذنحن 

  ال يص  لبشر أن يسجد لبشذر . الحذديث ورو  البيهقذح والقاضذح فذح  أح  بالسجود لع فقال 

كان فح محقل من أصحابه إي أعرابح من بنح سلي  يد صاد ضبغا جعله فح  هللا  الشقاء أن رسول
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كمه ويال وال ت والعا  ال آمنت بع أو يؤمن بع ايا الضع وطرحه بين يد  رسول هللا فناداه 

فنجابه بلسان يسمعه القو  جميعغا لبيع وسعديع يا اين من وافى القيامة يال مذن تعبذد يذال  النبح 
السماء عرشه وفح إال سلطانه وفح البحر سبيله وفح الجنة رحمته وفح النار عقابذه يذال الي  فح 

فمذذن أنذذا يذذال رسذذول رع العذذالمين وخذذات  النبيذذين ويذذد أفلذذ  مذذن صذذديع وخذذاع مذذن كذذيبع فنسذذل  

 اشعرابح . ورو  الحافظ عبد العظي  المنير  فذح كتابذه الترغيذع والترايذع بينمذا رسذول هللا 
بهذاتف يهتذف يذا رسذول هللا ثذذ ث مذرات فالتقذت فذإيا ظبيذة مشذدودا فذح وثذذا  و  فذح صذحراء إيا

أعرابح نائ  عنداا فقال لها ما حاجتع يالت صادنح ايا اشعرابح ولح خشقان أ  ولدان فح يلذع 
الجبذذل فذذنطلقنح حتذذى أياذذع فنرضذذعهما و آتذذح يذذال وتقعلذذين يالذذت عذذيبنح هللا عذذياع العُشـذذـذار أ  

فانتبه اشعرابح فقال يا رسول هللا أبع حاجة  عد فنطلقها فيابت ورجعت فنوثقها الُمكاه إن ل  أ
يال تطل  ايه الظبية فنطلقها فخرجت تعدو فح الصحراء وتضرع برجليها اشرض وتقول أشهد 

   أن ال اله إال هللا وأنع رسول هللا وتعداد معجااته ال تحيط بها الصحائف يال البوصير  
 اإلحصـاء   ـقع إي ال يحدهاتع العجا عن وصـــ  إن من معجا                   

 كيف يستوعع الك   سجايـا          ع وال تناح البحار الدالء
( اخراالق( جم  منقبة ضد المثلبة أ  الكماالت )وصل وسل  وبارع على سيدنا محمد ي  المنايع)

 إنذاالى ويذال تعذ وأما بنعمذة ربذع فحذدث  أ  العظيمة التح يقتخر بها دنيا وأـخر  لقوله تعالى

فخذر    أنذا سذيد ولذد آد  وال يال  ولسوف يعطيع ربع فترضى ويال تعالى  رأعطيناع الكوث
ا مغضبغا لربح بل تحدثا بنعمة ربح  ما أمرنح كأ  وال فخر أعظ  من ايا والمعنى و ال أيوله فخرغ

                                                                           ـر       اه واو غاية ال تدرع كما يال البوصيــوايه الكماالت ترج  إلى كمال صورته وكمال معن
 ءهــا و للقول غاية وانتهايه من غاية لوصقع أبغيل                          

 إنما فضلع الامان وآيـا          تع فيما تعده ا نـاء
 وصذل وسذل  وبذارع علذى( كنايذة عذن الذدوا  )على سذيدنا محمذد فذح الذدنيا وا خذرا وصل وسل )

ف كاشف ( وصالطاارا( أوصافه )بنخ يه( أ  اجعلنا متخلقين أ  متصقين )سيدنا محمد وخلَِّــقنا
 والتخل  بنخ يه او الوالية الكبر  هللا يحققنا بيلع .
لذى اللهذ  صذل و سذل  و بذارع عوات فقال ) ث  شرع فح صيغة الوسيلة والقضيلة وفيها ث ث صل

كذون ي( أ  القضذل الكامذل بذنن و القضذيلة( أعلذى منالذة فذح الجنذة )سيدنا محمد و أعطذه الوسذيلة
 اللة فإنها أفضل الخل  على اإلط   كما او الواي  فيه وفح الحديث الشريف   سلوا هللا لح الوسي

صذذل و سذذل  و بذذارع علذذى سذذيدنا محمذذد ي  و تكذذون إال لرجذذل واحذذد و أرجذذو أن يكذذون أنذذا اذذو )
نخ يذه و صل و سل  و بارع علذى سذيدنا محمذد وخلقنذا ب( أ  العظيمة )الجليلة( الرتع )المقامات
 ( تقد  تقسيره فح نظيره .الجميلة

الله  صل و سل  و بارع على سذيدنا محمذد فقال ) صيغة احتوت على خمس صلواتث  شرع فح 
و صذل و سذل  ( بنن يكون مصروفا فح مراضيع راضيا بنحكامع )رالنا يلبا شكو( صيَِّـر )و اع

ا( عملنا )سعينا( صير )و بارع على سيدنا محمد و اجعل و صل و سل  و بذارع ( مقبوال )مشكورغ
( أ  وسذذرورا( أ  بهجذة وحسذنا )نضذرا( أ  اجعلنذا متلقذين فذح القيامذذة )علذى سذيدنا محمذد ولقنذذا

و ) ولقذاا  نضذرا و سذرورا ة والمعنى اجعلنا ممن يلت فيه  فرحا تاما وفيه تلمي  لآلية الكريم
( متعلذ  بمحذيوف مذن يولذه )  علينذا منذع( انذال )  صل و سل  و بارع على سذيدنا محمذد و ألذ 
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ا يذال بعضذه    المحبذة حبذة   وألقيذت عليذع محبذة منذح ( و فيه تلمي  لقولذه تعذالى  محبة و نورغ
توبة من الينوع فننبتت سب  سنابل فذح كذل سذنبلة مئذة حبذة نبتت فح أرض القلوع وسقيت بماء ال

وأما المحع فهو يااع عن نقسه متصف بيكر ربه يائ  بنداء حقويه ناظر إليه بقلبذه أحريذت يلبذه 
نار ادايته فكشف له الجبار أستار غيبه فإن تكل  فعن هللا وإن تحرع فباهلل وإن سذكن فمذ  هللا فهذو 

ا لنا( صير )لَِّ وسل  وبارع على سيدنا محمد و اع و ص هلل وباهلل و م  هللا ) ا صذافية سرة ( روحغ
ا( متعل  بقوله )باشسرار) ا .مسرورغ  ( أ  فرحغ

( وسل  على سيدنا محمد الصذاد  الله  صلث  شرع فح صيغة احتوت على أرب  صلوات فقال ) 
 بذوا وبعذداااطنه يبذل الن( أ  المعصو  من الخيانة فح ظااره وب اشمينفح القول والقعل والنية ) 

(  وصذل وسذل  علذى سذيدنا محمذد الذي  جذاء وليلع كذان مسذمى بهذيين االسذمين مذن يبذل البعثذة )

رفونذه كمذا يع  ( أ  الظاار الواض  وليلع يذال هللا  المبين( ضد الباطل ) بالح أرسل متلبسغا )

ليلهذا ال نهاراذا ونهاراذا كوفذح الحذديث   تذركتك  علذى المحجذة البيضذاء ليلهذا ك  يعرفون أبنائه 
ذا   الحذ ل بذين والحذرا  بذين ... الحذديث فلذ  يبذ   عذير يضل عنها إال االذع . وفذح الحذديث أيضغ

 لمينرحمة للعذا( جعلت رسالته )  سل  على سيدنا محمد الي  أرسلته ) و صل ولقطن و ال لغبح 
 ا . يذال هللايث   أنذا رحمذة مهذدأ( حتى للكقار بتنخير العياع عنه  و للمنا فقين باشمان وفذح الحذد

ياع عذا  فنمنت الدنيا من الخسف و المسذة ومذن كذل عذ  وما كان هللا ليعيبه  وأنت فيه  تعالى 
عطذف  (و صل وسل  على سيدنا محمد وعلى جمي  اشنبيذاء  من أجل كونه فيها إلى يو  القيامة )

ؤمنغذا ( من اجتمذ  بكذلم م صحبه  و كلم ) أتباع(  آله  على و( عطف خاص )  و المرسلينعا  ) 
د الغافذل ( جمذ  ياكذر ضذ الذياكرون( أ  يذا هللا )  يكرع( أ  ويت )  كلما( تنكيد )  أجمعينبه ) 

ر ( أ  َمذْن يكذ يكذرا  عذن( أ  كذل ويذت غقذل )  وغقذلوا  ما عدا الكافر مذن الجذن واإلنذه ) 
فيذة وكذل إنما يدرنا ويذت شن مذا ظر( جم  غافل و الغافلوناشنبياء والمرسلين وآله  وصحبه  ) 

 بحسع ما تضاف إليه و المراد طلع صلوات غير متنااية شن عدد اشويات غير متناهم. 

ذدم وعلذى  ث  شرع فح صيغة احتوت على ص تين فقال ) ْ  َوبَاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ
دم وعلى م ئكتع أنبيائع و َصلَِّ وَ  ( بايح أو جمي  )سائر  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( جم  ملذع َسلَِّ

وأصله مالع على وان مقعل من اشلوع واو اإلرسال دخله القلع المكانح فنخرت الهماا فصار 
( جم  ولحَّ واو القائ  بحقو   وأوليائعوانه معل بإسقاط فاء الكلمة وتقد  الك   على الم ئكة ) 

ذا عذن نقسذه هللا وحقو  عب اده حسع اإلمكان سمح وليةـا شنه تولى خدمة ربه وانهمذع فيهذا معرضَّ
وشهواتها فقعيذل بمعنذى فاعذل أو شن هللا تعذالى تذواله فلذ  يكلذه لشذحء سذواه فقعيذل بمعنذى مقعذول 
ويال العارفون   معرفة الولح أصعع من معرفة هللا تعالى فذإن هللا معذروف بكمالذه وجمالذه ومذن 

  أن يعرف مخلويغـا مثله شن واليته متويقة على إخ صه فذح العمذل لربذه واإلخذ ص أين لمخلو
سر بين العبد وربه ال يطل  عليه ملع فيكتبه وال شيطان فيقسده فإيا علمت يلذع فذالخل  ال تعذرف 

مذن من بعضها إال الظاار ويجع عليه  تحسين الظذن حيذث حسذن الظذاار وهللا متذولح السذرائر) 
( بالمذد  ا بدين أبد مائع عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد ما او كائن فح عل  هللاأال أرضع وس

( بالمد أيضا أ  مدا مكث الجمي  فح الدنيا وا خرا فاشبد والدار بمعنى واحذد  الداارين ودار) 
( أ   علذيه  الصذ ا( سذبع )  بذـِاِ  واجعلنذاوا بدون ا  الداارون واو كناية عن تنبيد الصذ ا ) 

ْيِقينَ  ِمنَ ن يكر ) م ي   الِصدَِّ ي  واو البالغ الغاية فح الصد  م  هللا ومذ  عبيذده فالِصذدَِّ ( جم  ِصدَِّ
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 رع يذا( من خا  الذدنيا وعذياع ا خذرا )  ا منيناو الكامل فح الص ح فيشمل حتى اشنبياء ) 
 ( مالكه  ومربيه  . العـالمين

  يذره واذح ث ثذون صذيغة وإنمذا خصذها بذالجمويد انتهت الصيغ التح جمعها المؤلف مذن كذ   غ
ا صذارت كننهذشنها كانت ِوْرَدهُ تلقااا عن أشيال عارفين بالسند واإلجااا حتى تروح بها وتطبذ  ف
هذدغا يقلذد مجت تصنيقية فل  يضعها تقليذدغا شالهذا وإنمذا اذو موافقذة لهذ  فذح االجتهذاد شن المجتهذد ال

معذه جعلى حروف الهجاء وإيا تنملت ما صذنقه مذ  الذي   فليلع ض  لها ما أنشنه من نقسه ورتبه
لذذع  تجذد الذنقه فذح المعرفذة واحذذدا أو تصذنيقاته أعلذى يشذهد بهذيا أاذذل النذور والمعرفذة وسذيظهر

 بعض فضلها فح شرحها إن شاء هللا تعالى وبدأ بحرف الهماا وفيه سب  صلوات فقال  

 حرف الهما 
ْ  َوبَاِرْع عَ ) ذدم عذدداللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ ( مذن  اشرض فذح( وجذد )  مذا( أ  مثذل عذدد )  لَى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ

َوَصذلَِّ ( أ  وعدد ما وجد فح السذماء )  والسماءدواع وجمادات مما ال يعل  يدره إال هللا تعالى ) 
دم وعلى جمي  الم ئكة واشنبياء  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دمه  فح الوجود ال ( يد  الم ئكة لتقَوَسلَِّ
ذدم لقضله  على اشنبياء شن مياع اششعر  اشنبياء أفضل ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ َوَصلَِّ َوَسذلَِّ

( جمذ  عذال  ضذد الجااذل واذو المتصذف بذالعل  النذاف  ) وعلى سذائر العلمذاء)  أتباعه( وعلى آله 
دم وعلى آلذه َوصَ ( عطف خاص شن الولح عال  وايادا ) واشولياء ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ لَِّ َوَسلَِّ
( جمذ  يُطذر بالضذ  كققذل واذو  اشيطذار( جميذ  )  سذائر( علذى فذرض لذو جسذمت )  تمأل ص ا

الجانع والناحية وأما الِقطر بالكسر علذى وان ِحْمذل فيطلذ  علذى النحذاه أو الحديذد المذياع يذال 

ا آَتُونِح أُْفِرْغ َعلَ  تعالى  أ  نحاسغا ميابغا وأما القَطر بذالقت  فواحذدا يطذرا واذح النقطذة )  ْيِه يِْطرغ
ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا( مذذرادف لأليطار) واشرجذذاء ذذدم وَعلَذذَى آِلذذِه وحققنذذا َوَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ ( اجعلنذذا  ُمَحمذ
ه تعذالى ومعنذى ( أ  أسذمائ واشسذماء( جم  صقة أ  صقاته تعالى )  الصقات بحقائ متحققين ) 

تحق  العبد بيلع شهوده هللا فح أسمائه وصقاته فإيا كانت الصقات جمالية واشسذماء جماليذة اتسذ  
ا بشهوده  ا عليه بج ئل النع  ويصير كريمغ ا بشهوده الرحمن منعمغ صدره وارتق  يدره فصير رحيمغ

ا بشهوده الحلي  ويصير لطيقغا بشهوده اللطيف ويصي ر رؤوفغا بشهود الرؤوف الكري  ويصير حليمغ

  تخلقذوا بذنخ   هللا . وإيا شذهد الصذقات الج ليذة واشسذماء الج ليذة كجبذار  واو معنذى يولذه 
ومنتق  ويهار وشديد البطش تصاغر وتقانى ونسح نقسذه حتذى إن بعضذه  يذيوع جسذمه مذن يلذع 

ذا بذين المظهذرين فالعارف دا ويش  من جوفه رائحة الكبد المشو  كما وي  شبح بكر الصدي   ئمغ
تارا يشهد اشسماء والصقات الج لية فييوع وتضي  عليه اشرض بما رحبت ويقول كما يال أبو 

  ال آمذذن مكذذر هللا ولذذو كانذذت إحذذد  يذذدمح داخذذل الجنذذة . وتذذارا يشذذهد الصذذقات واشسذذماء  بكذذر 
سطون  فح السذير الجمالية فربما يال أشق  شال عصر  فالكاملون تجليه  ج لح وجمالح والمتو

إيا شذذهدوا الجمذذال يقذذال لتجلذذيه  أنذذه وإيا شذذهدوا الجذذ ل يقذذال لذذه ايبذذة فتجليذذة دائذذر بذذين اشنذذه 
والهيبذة والمبتذذدئ يذذبض وبسذذط فذإيا شذذهد الجذذ ل يُذذبَِض وإيا شذهد الجمذذال بُِسذذْط . ويقذذال للمبتذذدئ 

لرسذوخه فذح اذيا  والمتوسط أصحاع أحوال شنهذ  ال يذدو  لهذ  تجذِل ويقذال للكامذل صذاحع مقذا 
ذدم وَعلَذَى آِلذِه َواْجعَْلنَذا َمذَ  الذذِييَن أنعمذت المعنى نقعنا هللا به  ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ َوَصلَِّ َوَسذلَِّ

يِقيَن َوالش َهَداءِ  دَِّ مذن يطذ  هللا  ( فيه تلمي  لآليذة الكريمذة وعذح يولذه تعذالى َعلَْيِهْ  ِمَن النذبِيَّيَن َوالصَِّ
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يِقيَن َوالش ذَهَداءِ  ذدَِّ ا يذة  ومعنذى كونذه  ورسوله فنولئذع مذ  الذيين أنعذ  هللا علذيه  ِمذَن النذبِيَّذيَن َوالصَِّ
ذدم وَعلَذَى آِلذِه َصذ اغ معه  لحويه به  فذح دار السذ   بسذ   ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ  َوَصذلَِّ َوَسذلَِّ

( جم  حاسد والحسد تمنح اوال نعمة الغير باللسان أو باليد حسادال شر( بسببها )بها( تمنعنا )تَِقينَا
( جمذذ  عذذدو ضذد الحبيذذع واذذو واشعذداءأو بالقلذع فمنعذذه دفذذ  ضذره عنذذا أ  فذذ  يبلذغ فينذذا أملذذه )

الساعح لع فذح جلذع الضذرر الذدنيو  أو اشخذرو  فيشذمل نقسذع واوجذع وولذدع فقذح الحذديث 

 إن من أاواجك  وأوالدك  عدٌو لكذ  ع . ويال تعالى الشريف   أعد  عدوع نقسع التح بين جنبي

  ويطل  على من يقرح بمساءتع ويحانه مذا يسذرع يذال تعذالى  وإن  إن تمسسذك  حسذنة تسذؤا

 فالمراد أ  عدو . تصبك  سيئة يقرحوا بها
 حرف الباء

ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذثذذ  شذذرع فذذح حذذرف البذذاء الموحذذدا فقذذال ) ذذدم النذذذـَ ِدنَا مُ يَِّ اللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ اِطِ  َحمذ
د ِ  ْ   َوَسذلَِّ َوَصلَِّ ( ضد الخطن لعصمته من خ ف يلع )والصواع(واو مطابقة الخبر للواي  )بِالصَِّ

ذذدم وأفضذذل مذذن أوتذذح ا )وفصذذل أو النبذذو ( العلذذ  النذذاف الحكمذذة( أعطذذح ) َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ
ْ  َوبَاِرْع الح  والباطل ) الخطاع( أ  الخطاع القاصل والمميا بين ذلَذى َسذيَِّ عَ َوَصلَِّ َوَسلَِّ دم ِدنَا ُمَحمذ

ة وسذيلة ء والمشذاي( أ  وسيلة الوسائل فاشنبيذاء وسذائل شممهذ  والنبذح وسذيلة اشنبيذابَاِع اشَْبَواعِ 

ن مذخيذار مذن خيذار  ( الخذالص فهذو اللبذاع( خذالص )ولبذاعوسذيلة اششذيال ) اشتباع والنبذح 
يه ل بعض العارفون   لذع اللذع مذادا النذور اإللهذح الظذاارا فذح كذل شذحء وال توجذد اذخيار ويا

ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَاالمادا اكيا إال فح المقا  المحمد  ) دم  َوَصلَِّ َوَسلَِّ ( عقولنا يلُوبِنَا َوأِاْل َعنْ  ُمَحمذ
بع العقول بسذمعنويذة التذح تقذو  بذ( اإلضذافة بيانيذة والمذراد الظلمذة الُظلَمذِة الِحَجذاعبسبع نذوره )

 المعاصح ورؤية النقه وشهواتها يال بعضه      
ا  العقل مكسوف بطوع او غ        إنارا               وعقل عاصح الهو  ياداد تنويرغ

 ويال السيد البكر  يده هللا سره                
 لخل ومن جملة الحجع خوف ا    او غ أبـــــــــــــــدا    واخرو عن كل             

ل   اجتهادع فيما ضمن لذع وتقصذيرع فيمذا طلذع منذع جليذ وا َِّ الرا  كما يال صاحع الحك  
ا اعتماد العبد على عمله وانتظار ثوا ع عليه على انطماه البصيرا منع . ومن جملة الحجع أيضغ

يه ه . وإيا كانذت اذدنيو  أو أخرو  وفح الحديث الشريف   فاعمل لوجه واحد يكقذع كذل اشوجذ
ْ  َوبَذاشمور حجبغا فما بالع بالمعاصح فقاعلها محجوع من باع أولى )  لَذى َسذيَِِّدنَااِرْع عَ َوَصلَِّ َوَسلَِّ

دم َوألِهمنَا ْ  َوبَذارِ َصذلَِّ وَ وَ ( ضذد الخطذن )والصذواع( العل  الناف  )الحكمة( ال  فح يلوبنا )ُمَحمذ ْع َسذلَِّ
دم وا ( او راعالشالص )( خصافح( عندع )من لدنع( بهماا القط  والوصل )ْسِقنَاَعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

لى طريذ  نور اإليمان والمعرفة فشبه النور المعنو  بالمشروع واستعار اس  المشبه به للمشبه ع
رواح االسذذتعارا التصذذريحية بجذذام  الحيذذاا فذذح كذذل شن المذذاء حيذذاا النقذذوه وفذذح النذذور حيذذاا اش

هذا كمذال ا  بالخمرا والمشروع أنوار العل  والمعرفة والمحبة التذح ينشذن عنوالسقح ترشي  فمراد
                                        ا له     العارف باهلل صاحع الطريقة الحقنح نقعنا هللا به مخاطبغ  أتباعالعبودية كما يال بعض 

 ولى لها يعـانحي  اات لح خمرا المعـانح        م  كل م                    
 صـرفا على نغمة المثانح   ـها بجن  ليــــــــــل    ث  اسقني                    

 ويال العارف باهلل ابن القارض  
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 لكر اشربنا على يكر الحبيع مدامة      سكرنا بها من يبل أن يخل                        

 ن يذو  مذحبة والهدايذة التذح ثبتذت فذح اشرواح إلى آخر القصيدا فالمراد من تلع الخمرا نور الم

 بدليل يوله فح أثناء القصيـدا         بربك  ألست
                                              خبير أجل عند  بنوصافها عل     لح صقها فننت بوصقها       يقولون                 
 ونور وال نار وروح وال جس اوا          وال  صقاء وال ماء ولطف                 

 إلى أن يال فح آخر القصـــــيدا          
 وليه له منها نصيع وال سه     على نقسه فليبع من ضاع عمره                     

دم وفهمنا أسرار الكتاع) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ لصاد  عقر السنة يال جلقرآن واا( أ  َوَصلَِّ َوَسلَِّ

 رات للعذوا  كتاع هللا تعالى على أربعة أشياء العبارات واإلشارات واللطذائف والحقذائ  فالعبذا  
العوا  بذذواإلشذذارات للخذذواص واللطذذائف لألوليذذاء والحقذذائ  لألنبيذذاء ااذذـ فذذإيا علمذذت يلذذع فذذالمراد 

ح شذارية التذح اذعلماء الظاار فليه لهذ  خذوض فذح القذرآن إال بالمنصذوص وتكلمهذ  بذالعلو  اإل
لذوارد للخواص فضول منه  فالتكل  فح اللطائف بغير اشولياء فضول منه  ويذدخلون فذح الوعيذد ا

الذه ال ينكذر يذال ما ل  يمذن هللا عليذه بعلذ  لذدنحَّ فح فليتبوأ مقعده من النار من فسر القرآن برأيه 
 بعض العارفين  

 لعلياء اات يدعوال تمـدن للعليـاء منـع يـدغا     حتى تقول لع ا

دم واجعلنا) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ  نجاعمن اش) ( عليه الص ا) ( سبعبــ( صيرنا )َوَصلَِّ َوَسلَِّ
ء ( أ  الخواص وتطل  اشنجذاع فذح عذرف الصذوفية علذى طائقذة فذو  اشبذدال ويقذال لهذ  النجبذا

ح غاث بهذ  فذفذاء ثذ  اشيطذاع ثذ  الغذوث فيسذتفنول المراتع اشولياء ثذ  النجبذاء ثذ  النقبذاء ثذ  العر
قعنذا هللا ن المذاثر الشذايلية النواال على ايا الترتيع وإن أردت تعريف كل م وعدته  فعليع بكتاع 

ذدم وأدخلنذا حظيذرا القذدهبه  ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ  ى مكذان عذن يمذين( تطلذ  علذَوَصلَِّ َوَسلَِّ
 حظيرا من الحظر واو المن  لمنعه عن غير الخذواص واذو مكذان فذحالعرش من نور ويقال فيه 

اذو وأعلى الجنة يشااد المقربون فيه ربه  كما ورد ما يقتضح يلع وتطلذ  علذى عذال  الجبذروت 
ة النقسذاني عال  اشسرار وشهود الواحد القهار وايا ال ينالذه فذح الذدنيا إال مذن تخلذى عذن الشذهوات

ارا حتذذى يمذا  السذذبعين حجابذا الظلمانيذذة التذذح حجبذت الذذنقه اشمذذوخذرو عذذن الطبذائ  الحيوانيذذة 
بالسذذوء وبمعنذذى اذذيا يذذول السذذيد البكذذر  فذذح ورد السذذحر   اجعذذل أرواحنذذا سذذابحات فذذح عذذال  
ة الجبروت أ  عال  اشسرار كما علمت واكشف لنا عن حضائر ال اوت أ  عن الحضرا اإللهيذ

مقا  يول ابن ومن التحقي  بهيا ال او معك  أينما كنت و فيشهدون سر المعية التح فح يوله تعالى 

    القارض
 ألقه نحو باطنح ألقـــاكا             ومتى غبت ظاارا عن عيانح     

( ا  المقربون يال محمد بن الصبذاح فح فردوه العارفين   يؤتى بنال الطاعة فح جملة اشحباع)
هللا تعالى لكل واحد مايا عملذت مذن الطاعذات فيقذول أاذل يو  القيامة فينقسمون ث ثة أيسا  فيقول 

القس  اشول يا رع خلقت الجنة ونعيمها فنسهرت لها ليلح وأظمـنت لها نهار  فيقول له أنت إنمذا 
عملت للجنة فعلحذ أن أعتقع من النار ث  يقول شال القس  الثانح مايا عملت من الطاعات فيقول   

فنسهرت لها ليلح وأظمـنت لها نهار  فيقول له أنت إنما عملت خوفذا يا رع خلقت النار وعيابها 
من النار فعيت منها ث  يقول للقس  الثالث مايا عملت من الطاعات فيقول حبةا لع وشويا إلى لقائع 
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فيقول أنت عبد  حقا ارفعوا الحجاع عذن عبذد  فقذد كذان شذويه إلذحَّ وشذويح إليذه أشذد فيرفعذون 
تعالى يا وليح فها أنا أحببتع فوعاتح وج لح ما خلقت الجنة إال شجلع ولع الحجاع ث  يقول هللا 
دم وَعلَذى سذائر اشنبيذاء واشصذقياءاليو  ما شئت ااـ ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( عطذف َوَصلَِّ َوَسلَِّ

ا فــو  وفيه ( لكل منه  . ث  شرع فح حرف التاء المثناواشصحاع( لكل من اشنبياء )وا لعا  )
   أربــ  عشر ص ا فقـال

 حرف التفففففاء
دم الي  جاء) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( أ   يذاتباساد متلبسغا )ال  اشجع( ظهر فح اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ

قسها ( الواضحات فح نالبيناتالع مات الدالة على نبوته من إرااصات ومعجاات وأخبار كتع )
ذدم المؤيذدات لغيراا )الموضح ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ  ( عظذائ بج ئذل) المنصذور ( َوَصلَِّ َوَسذلَِّ

ْ  وَ َوَصذلَِّ َوَسذ( كالقرآن فإنه معجاا مستمرا إلى يو  القيامذة وغيذره كمذا تقذد  )المعجاات) بَذاِرْع لَِّ
دم القائل إنما اشعمال وجد عمذل واذيا يد نية ل  ( فإن ل  توجالنياتب( أ  الشرعية )َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذالحديث ركن فح الشريعة كما او مبين فح محله ) ذدم السذارمُ يَِِّدنَا َوَصلَِّ َوَسلَِّ   َحمذ
د  خلقت ( جم  كائنة واح اليات الحادثة فإن النور المحمالكائنات( جمي  )سائر فح( نوره )سره

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَ فح حديث جذابر )منه الدنيا وا خرا كما  ذَوَصذلَِّ َوَسذلَِّ ( بذـ) ( امذ دم وَكقَِّذرا ُمَحمذ
ا ( جمذ  سذيئة ضذد الحسذنة سذميت بذيلع شنهذالسذيئات( معشذر المصذلين والمحبذين )عنا ـهاسبع )

ْ  َوبَذتسوء صاحبها بسبع العياع وغضذع ربذه ونقصذه عذن مراتذع المطهذرين ) اِرْع َوَصذلَِّ َوَسذلَِّ
دم وأيدناعَ  لى اشمر عمة تطل  ( جم  كراالكرامات( سبع )بـ( انصرنا دنيا وأخر  )لَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

 لهيذة كانذتالخار  للعادا على يد ظاار الص ح لكن المراد انا مذا أكذر  بذه العبذد مذن العطايذا اإل
نهيذه ل أمذره وعة المتثذاخارية للعادا أ  ال معنوية كالمعرفة باهلل والخشية ودوا  المرايبة والمسذار

فيذه أبذو  والرسول فح اليقين ودوا  المتابعة هلل والقه  عنذه وغيذر يلذع مذن عذا الذدارين الذي  يذال

سذذذية   عذذذا الذذذدنيا باإليمذذذان والمعرفذذذة وعذذذا ا خذذذرا باللقذذذاء والمشذذذاادا أو ح الحسذذذن الشذذذايلح 
وا نذال والمركذع والقذكاشراا  الدنيوية من الح ل وصحة البدن والاوجة الصذالحة وحسذن الم

يلع من  بالجنة من غير سابقة حساع وال عياع والس مة من عياع القبر والتنع  بنعيمه إلى غير

ْ  َوبَذ) وإن تعدوا نعمذة هللا ال تحصذواا نع  هللا التح يال فيها  ذَوَصذلَِّ َوَسذلَِّ دم اِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ
لنَذا ثذذال ارنذذا بامت  بالصذذقات الجميلذذة ضذد القبيحذذة بذذنن يذذاين ظوا( أبجميذذل الصذذقات( َايَِّنذذـةا )وجمَِّ

َوَصذلَِّ اشوامر واجتناع النوااح وبواطننا باإلخ ص والمحبة واشسذرار ويصذونها عذن اشغيذار )
دم وأال من يلوبنا ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ  نه آخذر مذا يخذرو( خصه شةالرياس حع( عقولنا )َوَسلَِّ

رحمانيذة ديقين فهذو داء عضذال ال تنقذ  فيذه معالجذة إن لذ  تنتذه العنايذة والجذيبات المن يلوع الصذ
( جمذذ  شذهوا واذح ميذذل الذنقه إلذذى أغراضذها فذإن الذذنقه أخذت الشذذيطان وال  وجميذ  الشذهوات)

غرض لها إال فيما يغضع الرحمن ولو كانت أغراضذها فذح الطاعذات فتصذيراا س سذل للنيذران 
ويذال  أمتح عبادا شمه وال يمر وإنما أخاف علذيه  الشذهوا الخقيذة . وفح الحديث  ال أخاف على

صاحع الحك    رع معصية أورثت يالغ وانكسارا خيذر مذن طاعذة أورثذت عذاا واسذتكبارا ويذال 

  البوصير 
 وخالف النقه والشيطان واعصهما    وإن اما محضاع النص  فاته 
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رئ نقسح وما أب يوسف عليه الص ا والس    إلى آخر ما يال فيما يتعل  بالنقه والشيطان ويال

بعة. ويذال القطذذع البكذذر    الذنقه حيذذة تسذذعى وإن بلغذت مراتبهذذا السذذ إن الذنقه شمذذارا بالسذذوء
 اد اشصذغرفالكامل ال ينمن لنقسه شن جهاداا او الجهاد اشكبر كما فح الحديث   رجعنا من الجه

والشذيطان  وإنما كان أكبر شنهذا عذدو خقذح بذين جنبيذهجهاد النقه  إلى الجهاد اشكبر . أراد به 

يين والذ مقترن بها يجر  من ابن آد  مجر  الذد  فذالخ ص منهذا جهذاد أكبذر ولذيلع يذال تعذالى 

مذن خذاف  وأمذا يال المقسرون والمراد بذه جهذاد الذنقه ويذال تعذالى  جاادوا فينا لنهدينه  سبلنا

ظذي  ولذيلع كذان أاذل الطريذ  مقذامه  ع نة اح المذنو مقا  ربه ونهى النقه عن الهو  فإن الج

   يال السيد البكر  
 ايا طري  من سار فيه              ليه لــه يط شبيه

ْ  َوبَاِرْع َعلَى سَ )وايا باع واس  اشطراف وفح ايا القدر كقاية  دم وأنع يَِِّدنَا مُ َوَصلَِّ َوَسلَِّ ( علينا َحمذ
يمذة ( الحسذنا أ  بظهذور أسذمائع العظوالصذقات( الحسذنى )شسذماءا بتجلذحتقض غ وإحسانا منذع )

ماء وصذذقاتع الكريمذذة بحيذذث ال نشذذهد حادثذذا مذذن الحذذوادث وال كونذذا مذذن اشكذذوان إال بشذذهود اشسذذ
ل والصذقات يبلذذه لكذون اشكذذوان آثاراذا واذذو معنذذى يذوله    العذذارف يذر  هللا فذذح كذل شذذحء ويذذو

 له آية            تدل على إنه الواحدوفح كل شحء          بعض العارفين    
 ومعنى يول عبد الغنح النابلسح                    

 كل شحء عقد جوار         حلية الحسن المهيع                            
  يسذم  ومعنى حديث   ال ياال عبد  يتقرع إلحَّ بالنوافل حتى أحبه فإيا أحببتذه كنذت سذمعه الذي

عه يبصر به ويده التح يبطش بها ورجله التح يمشح بها الحذديث أ  كنذت مسذموبه وبصره الي  
عنذذد سذذمعه الحذذوادث , مبصذذوره عنذذد إبصذذاره الحذذوادث , وحولذذه ويوتذذه عنذذد بطشذذه ومشذذيه أ  

 يشهدنح كيلع شنها آثار  واح ظاارا بح على حد يول بعض العارفين  
 كمـال  لـوغ إن كنت مرتادا ب وجود وما حو       هللا يل وير ال

 الجمـعد  على التقصيل واإل   حــققته        هللا إن   فالكل دون                   
 حـالم   عيـن فـوجـوده لواله    ود لياتـه من ياتـه      من ال وج                   

لي  يال فيه وايا المقا  او المسمى بوحدا الوجود وال يدركه الشخص إال بعد القناء فح اشحدية ا
اشحدية ووحدا الوجود ايه يسمى صاحبها غريان فذح بحذر الوحذدا  ابن بشيش واو بح فح بحار

التح اح شهود المولى من حيث ييا  اشسماء والصقات به وليلع صرح به فح الصيغة التح تليهذا 
ذدم وأغرينذذا فذح عذذينفقذال ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ( الوحذذدا( توحيذذداا )بحذرات )( يَوَصذذلَِّ َوَسذلَِّ

( الحادثذذة شنهذذا آثذذار الذذيات المشذذهودا السذذارية فذذح جميذذ  الموجذذوداتالشذذبيه توحيذذداا بذذالبحر )
المتصقة بتلع الصقات فالعارف ير  هللا يبذل ا ثذار ويسذتدل بذاهلل علذى ثبذوت ا ثذار والمحجذوع 

فح صلواته أن يكذون مذن أاذل  ير  ا ثار يبل شهود هللا فيستدل با ثار على هللا والمصنف طلع
ويد علمت أن من غر  عذين بحذر الوحذدا  واو حقي  بيلع بل ومن تبعه حقي  بيلعالمقا  اشول 

يكون باييا باهلل وال بد, ال بنقسه وال بشحء سو  هللا ,شنه ير  اشكوان كظل الشاخص فليلع يال 
دم ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( أ  مشاادين لجمالذع وج لذع فذح كذل شذحء كمذا أبقنا بعَوَصلَِّ َوَسلَِّ

يال السيد البكر  فح ورد السحر إلهح ج  لنا ايا الظ   عن ج لع أستارا وأفص  الصب  عذن 
( أ  بشذهود أنقسذنا وحولنذا ويوتنذا وال بشذحء سذواع شنذه مقذا  ال بنذابدي  جمالع وبيلع اسذتنارا )
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بنبقنا واللحظات جم  لحظة بمعنى مقدار واو معنى يول ( متعل  فح جمي  اللحظاتالمحجوبين )

  وال تكلنا إلى أنقسنا طرفة عين وال أيل مذن يلذع . وحيذث شذهد العبذد كذل  أبح الحسن الشايلح 
 شحء من هللا يكون دائما عن هللا راض كما يال بعض العارفين 

 ويب  القب  من حيثح جميل    الكل منح ال يبي      وحيث

ليتذذه مقذذا  البقذذاء وال يكذذون صذذاحبه إال كامذذل اإليمذذان لتخليذذه عذذن اشغيذذار طلذذع تح ولمذذا يكذذر 
ذذدم وانشذذربالعطايذذا بقولذذه ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ة ( الكاملذذا نعمتذذععلينذذبغ )( أسذذَوَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ

 لى ( واذذ  الصذذديقون الذذيين أخذذيا  هللا لنقسذذه علذذى حذذد يولذذه تعذذاالمخصوصذذة بناذذل العنايذذات)

مجااذدا بذل وايا من التحلية بعد التخلية شنه طالع القت  اشكبذر وال يكذون بال واصطنعتع لنقسح
 اديَّذا واذوبالموااع الربانية بخ ف التخلية من اشغيار حتى يكون مذن أاذل البقذاء فذإن لذه سذببا ع

لواليذة المجاادا على يد شية عارف التذا  معذه الشذروط وا داع ومذن انذا حصذل الخذ ف اذل ا
لمؤلذف مكتسبة أو ال ؟ يال بعضه  الوالية مكتسبة ويذال بعضذه  كذالنبوا ليسذت مكتسذبة وشذيخنا ا
ر فإنذذه جعذذل الخذذ ف لقظيةذذا فمذذن يذذال مكتسذذبة أراد بهذذا التخلذذح عذذن اشغيذذار وشذذهود الواحذذد القهذذا
لعلو  كذامكتسع بالمجاادا كما علمت وأما الواليذة بمعنذى العطايذا التذح خصذت بهذا أاذل العنايذات 
د يكمذل اللدنية والكشف على المغيبات واالجتمذاع بسذيد العذالمين والكرامذات فليسذت مكتسذبة بذل يذ

الشذذخص وال يحصذذل لذذه شذذحء مذذن يلذذع ولمذذا كذذان التحلذذح الذذياتح أعظذذ  نعمذذة خصذذت بهذذا أاذذل 
ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمحَ العنايات طلبه استق ال بقوله ) ذدم وايَوَصلَِّ َوَسذلَِّ هذور ) ظ( ينذا لذيا تجلذى مذ

مت السموات دا ما)  ( معشر المصلين على الحبيع علينا( أ  تلع الليا )  و أدمها( العلية ) اليات

امذذت دخالذدين فيهذذا مذا  ( أ  مذدا دوامهذا واذذو كنايذة عذذن التنبيذد علذذى حذد يولذة تعذذالى  واشرض

ليل عامذذة معرفذذة هللا بالذذدواعلذذ  أن المعرفذذة علذذى يسذذمين خاصذذة وعامذذه فال  السذذماوات واشرض
والخاصذذة علذذى ث ثذذة أيسذذا   شذذهود أفعذذال واذذى لألبذذرار وشذذهود أسذذماء وصذذقات واذذى لألخيذذار 

درع وشهود يات واى لخيار الخيار والمراد شهود اليات من غير ويذوف علذى كنذه إي الكنذه ال يذ

لغير  ليات يكوناختلف ال تجلى ا للمصطقى الن الحادث ال يحيط بالقدي   ويال شيخنا المؤلف 
اء لذذى اشنبيذذاشنبيذذاء أو ال يكذذون إال لألنبيذذاء الصذذحي  انذذه يكذذون لغيذذر اشنبيذذاء أيضذذا ولكذذن ال كتج
نذه يكذون أوكيلع شهود اشنبياء يتقاوت فشهود نبينا أعلى ال يساويه شهود أحد ولما كان الصذحي  

  التح فح التصوف  لغير اشنبياء طلبه المؤلف فيما تقد  يال السيد البكر  فح ألقيته
 ك  ليا فايت على الليات        تجلى علينا فح تجلى اليات

 ناه يبقيـيات       لحـوفى تج قح تجلى وصقة يقنيــا       ف                      
واذى مذن  وكان شيخنا المؤلف يقول   ايه الليا معجلة لألوليذاء فذح الذدنيا أعظذ  مذن نعذي  الجنذان

ْ  َوبَذاِرْع َوَصلَِّ )  البشر  فح الحياا الدنيا وفى ا خرا له  ح يال هللا فيها جملة البشر  الت  َوَسذلَِّ
دم وعلى آله وصذحابته وعلذى كذل مذن صذد  برسذالته )  مذة وغيراذا( مذن اذيه اش َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

مين مسذذلوسذذائر ال) ( بكسذذر الذذدال جمذذ  والذذد وبوالذذدينا( معشذذر المصذذلين )  بنذذا( ارفذذ  )  والطذذف
مة الحسنى ( بالخات وبعد الممات( بحقظ الدين والدنيا والبدن من كل سوء ) والمسلمات فح الحياا 

  ودخول الجنة من غير سابقة اول ث  شرع فح حرف الثاء المثلثة وفيه أرب  صلوات فقال  
 حرف الثففففاء 
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ذذدم ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ عذذدد صذقاته ومعنذى الوات هللا ي( واذو عذدد كذل يذدي  اللُهذ ذ َصذلَِّ َوَسذلَِّ
( وحذادث) اإلحصاء بالنسبة علمذه تعذالى فإنذه اذو الذي  يحصذح ياتذه وصذقاته وال يعلذ  هللا إال هللا
 َوَصذلَِّ ها )واو ما سو  هللا فيشمل نعي  الجنان وعياع النيران فالمراد صل عليه ص ا ال نهاية ل

ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِّ  دم َص اَاغ َوَسلَِّ ا وبركةَ )ِدنَا ُمَحمذ راا ) ( بركتها وخياانورشمل )ي( يع ( أ  وس مغ
دم ( المخلويات )جمي  الحوادث ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ   وأصذحابه مذا صذد وعلى آلذه َوَصلَِّ َوَسلَِّ

يذة أو ( نذايض لألمذور المعنوناكذث( نقذض )ونكذث( أ  مدا صديه فح اشيذوال واشحذوال )صاد 

 قسذهنفمن نكث فإنمذا ينكذث علذى  الحسية يقال نكث العهد نقضه ونكث الكساء نقضه يال تعالى 

واذو   وال تكونوا كالتح نقضت غالها من بعذد يذوا أنكاثذا أ  نقض عهد رسول هللا ويال تعالى 
ذذدم واكقنذذا اصذذرف  ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ لحاضذذرين أو نذذا معشذذر اعمذذن بذذاع يتذذل )َوَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ

ن البذر مذالمؤمنين )شر الحوادث( أ  النواال والمصائع أو المراد كل حادث فإنه َوَرَد التحصذن 
 والقاجر ومن الغنى والققذر ومذن الصذحة والمذرض فذإن الشذر يذد يذنتح ممذا فذح ظذااره خيذر يذال

ى أن وعسذ تعذالى  ويد يذنتح الخيذر ممذا فذح ظذااره شذر يذال ونبلوك  الشر والخير فتنة تعالى 

 ا ية .   ث  شرع فح حرف الجي  وفيه ث ث صلوات فقال    تكراوا شيئا واو خير لك 
 حفرف الجيفففم

دم المخصوص) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( باإلسذراء( دون اشنبياء والخل  أجمعين )اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ
أ  اشبعد واو مسجد بيت المقده واو أول مسجد بعد  –من المسجد الحرا  إلى المسجد اشيصى 

ا يذة وكذان بجسذمه   بعبذده أسذر  الذي  سذبحان على البرا  لذي  يذال تعذالى  –المسجد الحرا  
( من بيت المقده بعد صذ ته باشنبيذاء والمعراووروحه ومن أنكره كقر وكان يبل الهجرا بسنة )

مذذن فضذذة ومريذذاا مذذن ياذذع منضذذد بذذاللؤلؤ عذذن يمينذذه والم ئكذذة نُِصذذَع علذذى الصذذخرا لذذه مريذذاا 
م ئكة وعن يساره م ئكة ومراييه عشر سب  للسماوات السب  والثامنذة لسذدرا المنتهذى والتاسذعة 
المسذتو  سذذم  فيذذه صذذريف اشيذ   والعاشذذرا للعذذرش والرفذذرف ورأ  ربذه بعينذذح رأسذذه وكلمذذه 

داء باييذة علذى أصذلها فذح الجذااء وفرض عليه خمسين ص ا وراجعه حتى صارت خمسغا فح اش
ا  وأعطاه ما ال عين رأت وال أين سمعت وال خطر على يلذع بشذر لنقسذه وشمتذه ورجذ  مسذرورغ

ا إلى مكة يبيل القجر فمن أنكر يلع فهو فاس  ال يبعد عنذه الكقذر يذال تعذالى  ومذا  مؤيدغا منصورغ

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا وتوجنذااللُهذ ذ َصذلَِّ ) جعلنا الرؤيا التح أريناع إال فتنذة للنذاه ( أ  اينذا  َوَسذلَِّ
( اينذة التذاو فذح اشصذل الذي  يوضذ  علذى تاو( أاين )أبهج(شعمالنا ورضاع علينا )القبول من)

رأه الملوع مكلل بالجواار فنطلقه وأراد الامه واو الاينة بسبع يبول هللا للعبد وفح الحذديث   
ل فقذال يذا جبريذل إنذح أحذع ف نذا فنحبذه فيحبذه جبريذل ثذ  يذنمره أن إيا أحع هللا عبدغا ناد  جبريذ

يناد  فح السماء إن هللا يحع ف ن بذن فذ ن فذنحبوه فيحبذه أاذل السذماء ثذ  يوضذ  لذه القبذول فذح 

( مما تنبيه* عبيد ولكن الملوع عبيدا * ) اشرض . فهيا او المراد بالتاو كما يال السيد البكر  
صوفية الي  يوض  على الرأه ويرصه صوف أبيض واو الخرية المعروفة يسمى بالتاو عند ال

إلذذى سذذلوع طريذذ   للسذذادا الخلوتيذذة التذذح اذذح شذذعارا  وفيذذه إشذذارا كمذذا يذذال أسذذتاينا المؤلذذف 
التصوف وبياض القلع واو مضذرع علذى وجذه محذيط بذه أربذ  جذ الت أ  فذح كذل وجهذة اثنذا 

إلذى شذهود إحاطذة الذرع بذه مذن جميذ  جهاتذه إحاطذة  عشر ضلعغا عدا حروف ال إله إال هللا أشار
ا إشذذارا للوحذذدا وبعضذذه   ييوميذذة معنويذذة ال حسذذية تنذذاه هللا عذذن يلذذع وبعضذذه  يجعذذل وسذذطه واوغ
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إشارا للهوية الدائرا بالعل  دوران عل  ه يجعله خاليا إشارا للقناء وبعضه  يجعل وسطه ااءغ اكيا 
خريذة عنذد القذو  شذرطه السذلوع واإلين مذن اششذيال ويدرا وييومية ال دوران حه ث  إن لبه ال

يال بعض العذارفين   إن خريذة القذو  شاذ  نذور واينذة ولغيذرا  سذماجة وظلمذة بذل ويذدخل فذح 

وال تحسبن اليين يقرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما ل  يقعلوا ف  تحسبنه   الوعيد فح يوله 

 يول بعض العارفين   وأما  بمقااا من العياع وله  عياع ألي 
 فتشبهوا إن ل  تكونوا مثله             إن التشبه بالرجال ف ح

    فإن المراد اإليتداء به  فح العمل ومجاادا النقه كما يال العارف باهلل السيد البكر
 لعل الحشا بالجد ينمو حبوره       ااد تشااد يا مريد تقرعفج       

     ويال سيد  عمر بن القارض    
ِ نَعَ  بنَْقِسِه         وإِْن َجا                        لبُُخلُ َد بالد ْنيَا إليِه انتَهى اومن ل  يَُجْد فِح ُحعَّ

ن ( اإلنحذذراف عذذاالعوجذذاو مذذن( بعنايذذة هللا )صذذلى هللا عليذذه وعلذذى آلذذه وأصذذحابه المحقذذوظين)

والحذذديث    بذذنيه  ايتذذديت  ااتذذديت  .  أصذحابح كذذالنجو االسذتقامة لكذذونه  عذذدوال يذذال رسذذول هللا 
يه  القدسح   يا محمد أصحابع عند  كالنجو  فح السماء بعضه  أضوأ من بعض فمن أخي بقول أ

 فهو على اد غ عند  .
 ث  شرع فح حرف الحاء المهملة وفيه ست صلوات فقال 

 حففرف الحففففاء   
ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا) ذدم ايذن المذ ح اللُه ذ َصلَِّ َوَسذلَِّ اه سذن المنظذر ومعنذحلذي  واذو ( جمذ  مُمَحمذ

 أصل لكل ملي  ويحتمل أن اين بمعنى أين أ  أحسن من كل ملي  على حد يول القائل  
 وأحسن منع ل  تر يط عينح       وأجمل منع ل  تلد النسـاء
 خلقت مبرأ من كل عـيع       كننع يد خلقت كما تشاء

ْ  َوبَ ) دم معدنَوَصلَِّ َوَسلَِّ  ن ( مذرادف , وكذاحوالسذما) ( الكر الجود( مكان )اِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ
 أجود بالخير من الري  المرسلة وكان يعطح عطاء من ال يخاف الققر وهلل در القائل  

 ل  من الدارِ وامته الصغر  أجـ   ا     ــــــــــلـه ام  ال منتــهى لكبارا                   
 له راحة لو صع معشار عشراا        على البركان البر أند  من البحر          

ذدم مذا تعايذع) ْ  َوبَاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ لذاوال ل النهذار إلذى ا( أوالغذدو)( تذوالى وتتذاب  َوَصلَِّ َوَسلَِّ
ول صل ننه يق( من الاوال إلى آخر النهار أ  مدا إتيان كل واحد منهما عقع صاحبه فكوالرواح)

دم إمذاعليه ما دامت الدنيا ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ اإلسذراء  ح الصذ ا كليلذة( مقذد  فذ َوَصلَِّ َوَسلَِّ
معناه و( من أسمائه تعالى  الكري  حضرا أالوفح الشقاعات وفح دخول الجنة بل وفح الوجود لـ)
عذالى ت( مذن أسذمائه القتذاحلطذائ  والعاصذح )المعطح النوال يبل السؤال أو معناه من عطذاؤه عذ  ا

ا ومعناه منشذ  القذت  لكذل  اء و وأاذل الحضذرا اذ  المقربذون مذن م ئكذة وأنبيذاء وأوليذ شذحءأيضغ

ا يال سيد  عمر بن ال    قارض سموا بيلع شنه  ال يشهدون غير هللا فه  حاضرون م  هللا دائمغ
 وما حكمت بردتحولو خطرت لح فح سواع إرادا         على خاطر  ي

دم واجعلنا) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ  الصذ ا( سذبع )بـ( صيرنا معشر المصلين عليه  )وَصلَِّ َوَسلَِّ
ْ  َوبَاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ( مرادف )والق ح( الظقر بالمقصود )القوا أال( جملة )من عليه وَصلَِّ َوَسلَِّ

دم وعلى آله وأصحابه أولح محمذد  ( الوارد فح الكتاع والسذنة يذال تعذالى القضلأصحاع )( ُمَحمذ
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( والرباحآخر السورا إلى غير يلع من ا يذات واشحاديذث الذواردا فذح فضذله ) رسول هللا ...إلى
بمعنى الرب  أ  الايادا فح القضل عذن غيذرا  يشذهد لذه حذديث هللا هللا فذح أصذحابح ال تتخذيوا  

ا من بعد  لو أنق  أحدك  مث خيرك  يرنذح  ل أُُحد يابغا ل  بلغ ُمدَّ أحدا  وال نصيقه. ويال غرضغ
 .. الحديث.

 ث  شرع فح حرف الخاء المعجمة وفيه أرب  صلوات فقال  
 حرف الخاء المعجمة 

َادم الذذي  بسذذره) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحذذ ذ  ( اسذذتقلت وثبتذذتتاسذذتقام)  روحذذه ( اللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ
لقيامذة اجم  برال يطل  على ما بين الدنيا وا خرا كحالة الشخص بعد موته إلى يذو   (البراال)

و ة لشحء فهفيقال فح البرال أ  فح العال  المتوسط بين الدنيا وا خرا والمراد منه انا كل واسط
ة بذذرال لذذه فالوسذذائط بذذراال توصذذل مذذن تعلذذ  بهذذا واذذيه ال تسذذتقي  إال برسذذول هللا شنذذه واسذذط

   بالبرال الكلــــح الرفي  محمد خير البرية  كما يال السيد البكر   الوسائط
  ام  القائوغيره من الوسائط براال جائية كما تقد  لع فح شرح الص ا المشيشية انه سر هللا الج

 ِدنَالَذى َسذيَِّ بَذاِرْع عَ وَصلَِّ َوَسلَِّْ  وَ بين يد  هللا والحجاع اشعظ  فهح ألقاظ مترادفة والمعنى واحد )
ذذدم عذذدد كذذل منسذذول وناسذذة  منسذذول ( أ  مذذن ا يذذات واشحاديذذث فذذإن القذذرآن فيذذه الناسذذة والُمَحمذ

ا ) ر يواشحاديث أيضغ دم وعمَِّ ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ لمعنذو  ا( بذالنورقولنذا  )( علوبنا وَصلَِّ َوَسلَِّ
 الذذنقه راضذية مرضذية شن رسذذول( أ  الثابذذت بذنن تكذون الراسذةواذو نذور اإليمذذان والمعرفذة )
الجبذال صلى هللا عليه وعلى آلذه وأصذحابه الذيين اذ  فذح محبتذه كالنور فح العقل دليل على يلع )

ل ( لكونها صارت له  طبعا والشخص ال يتحول عن طبعه وليلع اجروا فح محبته اشاذالرواسة

ْبتَغُذذوَن يَ أَْمذَواِلِهْ  وا ِمذْن ِديذاِرِاْ  وَ لذذِييَن أُْخِرُجذِلْلقُقَذَراِء اْلُمَهذاِجِريَن ا واشوطذان يذال هللا تعذالى فذيه  
َ َوَرُسذولَهُ أُولَئِذذَع اُذ ِ َوِرْضذَوانغا َويَْنُصذذُروَن َّللاذ ذذفَْضذ غ ِمذذَن َّللاذ ُءوا الذذدذاَر ﴾ وَ 8اِديُوَن ﴿ُ  الصذ الذذِييَن تَبَذذوذ

يَمانَ  * إلذى آخذر  جبال فسل عنه  مصذادمه الحشر[ ا ية . ويال البوصير    * ا  ال 8,9] َواإْلِ
 ما يال . ث  شرع فح حرف الدال المهملة وفيه عشر صلوات فقال  

 حرف الدال المهملة 
ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا محمد أشرف داعم ) ِ

عنى ( بمهللا وااد) ( طاعةإلى)( دال ومرشد اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَّ
 ال فح البردا  ما يبله فاشنبياء اداا والنبح أشرفه  ي

 لما دعا هللا داعينا لطاعته          بنشرف الرسل كنا أكر  اشم 
دم واسلع بنا) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( الرشذاد( طريذ  )سذبيل( أ  اجعلنا مسلوكغا بنذا )وَصلَِّ َوَسلَِّ

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذىأ  الصواع واو كناية عن طلع التوفي   ) ذدم واخلذ  وَصلَِّ َوَسلَِّ  ( أفذضَسذيَِِّدنَا ُمَحمذ
( اذذذو إنعذذذا  هللا تعذذذالى أو إرادا الرضذذذوان( آثذذذار )خل معشذذذر المصذذذلين علذذذى الحبيذذذع) (علينذذذا)

(مصذدر الذود بخلذ  تلذبه واسذتعارا اسذ  المشذبه بذه للمشذبه علذى طريذ  االسذذتعارا والودادإنعامه)
ذدم وَصذلَِّ وَ التصريحية وإضافة خل  للرضوان والذوداد يرينذة مانعذة ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ َسذلَِّ

ْ  َوبَذاِرْع ( فذح الذدنيا وا خذرا )العبذاد بذين( منع لنا )القبول( اينة )بتاو( اينا )وتوجنا وَصذلَِّ َوَسذلَِّ
دم وارأف ( معاشر بنا( بض  الهماا وفتحها من باع نصر وفت  واح شدا الرحمة )َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

( أ  يذو  التنذاد يذو ( محبوبذه )بحبيبذه( المحذع )الحبيع( أ  رأفة كرأفة )رأفةن )المصلين المحبي
القيامة وسمح بيلع شنه يكثر فيه النداء ويناِد  أصذحاع الجنذة أصذحاع النذار وبذالعكه بالسذعادا 
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والشقاوا ويقول خاان الجنة يا أال الجنة خلود ب  موت وخاان النار يا أال النار خلود ب  موت 
هذذا أسذذماء كثيذذرا تقذذد  التنبيذذه عليهذذا فذذح شذذرح المسذذبعات والظذذرف يحتمذذل تعلقذذه بقعذذل اشمذذر . ول

ويحتمل تعلقه برأفة واو أولى لشموله فالمعنى على اشول نسنلع الرأفة أ  ايادا الرحمة بنا يذو  
القيامة وخصه لكونه أشد وعلى الثانح نسنلع رأفذة أ  شذدا رحمذة بنذا فذح كذل حذال دنيذا وأخذر  

ثلة لرأفذة المحذع القذادر المالذع لمحبوبذه يذو  القيامذة وتقذد  أن المحبذوبين فذح حضذيرا القذده مما
دم وانشر) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ يعنالي المشالهور  بالخلوتيالة التالي ( طريقتنذا ( أشهر)وَصلَِّ َوَسلَِّ

سيدي مصطفى  وهو عن شمس الدين محمد بن سالم الحفناوي وهو عن تلقيناها عن المؤلف 
البكري صاحب ورد السحر وهو عن سيدي عبد اللطيف الحلبي وهو عن العارف باهلل مصطفى 
أفندي األدرنوي وهو عالن ساليدي علالي قراباشالا أفنالدي واشالتهرت الطريقالة باله وهالو عالن ساليدي 
إسماعيل الجرومي وهو عن سيدي عمر الفؤادي وهو عن سيدي محيي الدين القسطموني وهو 

ائي رن القسطموني وهو عن خير الدين التوقادي وهو عن جلبي ساللطان االقسالعن الشيخ شعبا
نجالالاني وهالالو عالالن سالاليدي يحيالالي ألراالشالالهير بجمالالال الخلالالوتي وهالالو عالالن محمالالد بالالن بهالالاء الالالدين ا

ي وهو عن سيدي الحا  عا الدين وهو عالن محمالد مبالرام والباكوبي وهو عن صدر الدين الخيا
انبلجالت الطريقالة علالى يدياله وهالو عالن أخياله محمالد الخلوتي وهو عن عمالر الخلالوتي وهالو الالذي 

الخلالالوتي وهالالو عالالن إبالالراهيم الااهالالد الثكمنالالي وهالالو عالالن سالاليدي جمالالال الالالدين التبريالالاي وهالالو عالالن 
شهاب الدين محمد الشيرااي وهو عن ركن الدين محمد النجاشي وهو عن قطب الدين األبهري 

الالدين القاضالي وهالو  وهو عن أبي النجيب السهروردي وهو عن عمالر البكالري وهالو عالن وجياله
عن محمد البكري وهو عن محمد الدينوري وهو عن ممشالاد الالدينوري وهالو عالن ساليد الطائفالة 
الجنيد بن محمد البغدادي وهو الذي انتهت إليه الطرق المشهور  وهو عن سري السقطي وهو 
عن معروف الكرخي وهو عن داود بن نصير الطائي وهو عن حبيب العجمي وهالو عالن الحسالن 

ي وهو عن اإلمام علي بن أبي طالب وهو عن سيد الكائنات عليه الصم  السمم ورضالي البصر
( لتكثر السالكون ويع  الهذد  لمذا فذح الب د( جمي  )سائر فح)هللا عنهم وألحقنا بنسبهم أجمعين. 

ومذن  الحديث الشذريف   شن يهذد  هللا بذع رجذ  واحذدا خيذر لذع مذن حمذر الذنع  ويولذه تعذالى 

  مذن سذن سذنة حسذنة    الدال على الخير كقاعله . ويذال  ويال   ممن دعا إلى هللايوال أحسن
فله أجراا وأجر من عمل بها إلى يو  القيامة وفذح الحذديث   أوحذى هللا إلذى داود يذا داود مذن رد 

ارع إلح ااربغا كتبته جهبيا ل  أعيبه أبدا. انتهى والجهبي بالكسر النقاد الخبير بغذوامض اشمذور البذ

ا العارف بطر  النقد ويال تعالى  فالذدال علذى هللا اذو الخبيذر ويذد يذال  الرحمن فاسنل بذه خبيذرغ
العارفون   ليه الرجل من كمل فح نقسه بل من كمل به غيره وال من اال عنه الخوف فح نقسه 

ح يولذه ولكن من اال به الخوف من غيره وفح الحقيقة الدال على هللا تعالى او الوارث الداخل فذ

    العلماء ورثة اشنبياء فإيا ل  يكن العال  داال فقد ورد فح وعيذد عظذي  منذه مذا يكذره الغاالذح  
أن هللا أوحى إلى داود عليه الس   يا داود إن أدنى ما اصن  بالعال  إيا آثر شهوته على محبتح أن 

ع عذن طريذ  محبتذح أولئذع أحرمه لييي مناجاتح يا داود ال تسنل عنح عالما أسكرته الذدنيا فيصذد
أما الشريعة فهح اشحكا  القر  بين الشريعة والطريقة والحقيقة (فائدايطاع الطري  على عباد  )

التح تعبدنا بها رسول هللا عذن هللا مذن كذل مذا دلنذا عليذه الكتذاع والسذنة مذن الواجبذات والجذائاات 
الواجبذذات والمنذذدوبات حسذذع والمنذذدوبات والمحرمذذات والمكرواذذات وأمذذا الطريقذذة فهذذح العمذذل ب
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اإلمكان وترع المنهيات والتخلح عن فضول المباحات ولها أركان وشروط وآداع تُطلع من كتع 
القو  وأما الحقيقة فهح ثمرا الطريقة مذن فهذ  حقذائ  اِششذياء كشذهود اشسذماء والصذقات وشذهود 

 تكتسذع مذن معلذ  وإنمذا تقهذ  اليات وأسرار القرآن وأسرار المن  والجواا والعلو  الغيبية التح ال

أ  فهما فح يلوبك  تنخيونه عن ربك  من  وإن تتقوا هللا يجعل لك  فريانا عن هللا كما يال تعالى 

  مذن  أ  بغيذر واسذطة معلذ  ومذن كذ   مالذع  واتقذوا هللا ويعلمكذ  هللا غير معل  ويذال تعذالى 
ى أفاد بهيه الكلمات الشريعة والطريقذة والحقيقذة عمل بما عل  أورثه هللا عل  ما ل  يكن يعل  . انته

أما الشريعة بقوله عل  والطريقة بقوله عمل والحقيقة بقوله أورثه هللا عل  ما ل  يكن يعل  ولما كان 
بحذذر الشذذريعة واسذذعا جذذدا تعذذدد طذذر  العذذاملين بهذذا وكلهذذا توصذذل للحقيقذذة حيذذث اسذذتوفى المريذذد 

   ى غايته مبدؤه يال السيد البكر  الشروط وا داع وإال كان كحمار الرح

 أحاديثـه بين المحـــبين ال تــــــرو     شو  التو  صاديا   ومن ل  يكن فح ال

ذذدم ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ذذرْ  َوَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ أ  بننواراذذا  (أنواراذذا بسذذواط ( ضذذد خذذرع )وَعمَِّ
لذى وجذه ( أ  بتلذع الطريقذة عكذل مذن اشذتغل بهذا) السواط  أ  معارفها العليذة وحقائقهذا الربانيذة

 ( الجار والمجذرور بيذان لمذنحاضر وباد( شخص )من كل) صحي  مواف  لما كان عليه القو  
يهذا فوالحاضر ساكن الحضر أ  المدن والقر  خ ف البدو  واو ساكن البادية أ  التح ال مدن 

ه الخذر  لوجه الصحي  وأما المشتبهون بلذبوال ير  والمراد تعمي  الدعاء للمشتغلين بهما على ا
ى الدنيا المنهمكون فح الشهوات وأنواع الجهاالت وال يعرفون طريقة شيخه إال اسمها وينكبون عل

ت انكباع اشسد علذى القريسذة ويخترعذون أمذورا ال تحذل فذح الشذرع كذالطبول والامذور والكاسذا
 وياعمذون أنهذا طريقذة الذرحمن كذ  خصوصا فح مساجد هللا ويكثرون من وييد الايت والشذموع

 وهللا بل طريقة الشيطان يال العارف باهلل سيد  مصطقى البكر  يده هللا سره      

 همن حاد عنها ربنـا أردا    شريعة أحمد خير الور        واتب                      

ا                                  ويال أيضــغ

اُ       يد                      دا ضرا ُ حتى سما فح الناه ج        نما فح ايا الامان شر 

 حنيقح ودُعوامن أجل يا الدين ال       انـا من يـــــــــردع     ول  يكن له                  

     ويال سيد  عمر بن القارض 

ض يـوٌ  لل                ـــــبه  َعـن ِص بجان     غـراِ  وأعرضـوا   تعـرذ   فيِه واعتل واــةم حذ

                                              وا                       ـار الحع دعو  فابتل  وخاضوا بحـ    رضوا باشمانح وابتلوا بحظوظـه                 

                               وا            كل     ويد  هعن السيرفح وما طعنوا   السر  ل  يبرحوا عن مكانه  فه  فح              

 ضل وا ــد  حسداغ من عند أنقسه عمى على الهــــــــوفح ميابح لما استحبوا ال            
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  ويال بعض العارفين رضح هللا تعالى عنه 

 والَخل ِ    الصوف  لبه  ليه التصوف

 وي       تختار أنت     فالبه من اللبه ما

 مشغـــله          الديباو     البه    فرع

 تحــسبه       للخيش         وك  فتى البه

 هملبســــ      يحجبه     ل       يلع    فإن

 بل التصوف حسن السمت والُخل ِ 

 فح الغس   جن  الظ   وأجر الدم 

 من عل  الي  خل  اإلنسان   حع 

 شقح   العارفين   نجـا ويلع عنـد

 يـقِ اِ   فل   منسـور لبه ويا م  ال

دم وينا شر الحساد ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( غذحوأاذل البا فيذه )د وتقذد  مذ( جم  حاسَوَصلَِّ َوَسلَِّ
ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذ( المعارضة فح الباطذل )والعنادالجور والظل  ) ذدم وأصذل مُ يَِِّدنَا َوَصذلَِّ َوَسذلَِّ (  َحمذ

الجذور  ( ضذدبالعذدل( الدنيوية والدينيذة )أمورنا( جم  وال أ  حاك  )والااد )اإلص ح ضد اإلفس
إن ظلمذوا ( الصواع فالدعاء شمراء المسلمين او السنة وأما الذدعاء علذيه  فلذيه منهذا ووالسداد)

ذدم وعلذى آلذه وأصذفاهلل حسبه  ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ  ( الكامذل )لقضذل احابه يو  وَصلَِّ َوَسلَِّ
 ( أ  اإلعانة و اإلغاثة لمن استجار به  دنيا وأخر  .واإلمداد

 حرف الذال المعجمة
دم أستاي كل أستاي) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ جمة او فح ا وآخره يال معض  الهما( باللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ

ماله فح اس  عربح واشتهر استعاشصل رئيه الصنعة واو أعجمح شن السين واليال ال يجتمعان 
ْ  لَِّ َوَسذوَصذفح الشية الكامل, وفح المصباح اشستاي الماار بالشحء العظي  ومعناه سيد كل سيد ) لَِّ

دم م ي كل م ي وَصذلَِّ ه )ويتحصذن بذ ( أ  ملجن محصن كذل مذن يلجذن إليذهَوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ
ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا دم وعلى آله وأصحابه وأعينا َوَسلَِّ نذاُمَحمذ صن تح (ا منه استعايممن كل ) ( حصَِّ

 واو شر الدارين .
 حرف الراء 

دم وفيه خمه صلوات ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ لَِّ اشسرار وَصذخي )أ( مكان دنمع اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ
دم  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ مذا تقذد  لذع مذن كالمعنويذة (الحسذية واشنوار( مكان ظهذور )مظهرَوَسلَِّ

دم عدد ما أظل  علحديث جابر ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ اار من كل حادث جو (يه الليلوَصلَِّ َوَسلَِّ
ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ( كيلع )وأضاء عليه النهارأو أعراض ) ذدم مُ وَصلَِّ َوَسلَِّ  (عذياع النذار ينذاوَحمذ

ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِّدِ جهذذن  وطبقاتهذذا واجعذذل بيننذذا وبينهذذا ويايذذة ) ذذدم وعلذذى آلذذهنَا ُمحَ وَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ  مذ
و  ( جمذذ  خيَِّذذر بالتشذذديد أ  ي  خيذذر دنيذذاشخيذذار ( جمذذ  سذذيد أ  الكذذاملين )وأصذذحابه السذذادا

 وأخرو  .
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 حرف الااي
ذدم اللُه ذ َصلَِّ َوَسذلَِّ وفيه أرب  صلوات ) ( بذه أرض الحجذاا لذي  تشذرفتاْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ

فت بكسر الحاء أ  اادت على غيراا فح الشرف لكونها وطنه ومرباه وإال فكل الموجودات تشذر
ذدم الذي  مذن اتبعذه فقذد فذاابه ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ال يذسذعادا الذدارين ب( أ  ظقذر وَصلَِّ َوَسلَِّ

ْ  ) من يط  الرسول فقد أطاع هللا و إن كنت  تحبون هللا فاتبعونح يحببك  هللا عالى ت وَصلَِّ َوَسذلَِّ
دم واكشف لنا   النهذح أ( المنذ  عن أسذرار( معشذر المصذلين علذى الحبيذع)َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

د لكذلم بذوع الذوارد منذه فذ  ( اإلين الصاد  بالوجوالجوااالصاد  بالكرااة الوارد عن الشارع )
ن مذمن حكمة يطل  عليها الخواص واح من جملذة علذ  الحقيقذة الذي  ال يكتسذع بمعلذ  وإنمذا اذو 

ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِّدِ ثمذذرات العمذذل بالشذذريعة كمذذا علمذذت ممذذا تقد ) ذذوَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ دم وعلذذى آلذذه نَا ُمَحمذ
 صود .( أ  القوا الي  او الظقر بالمققاابحسن الم( أ  اليين خصه  هللا )المختصين وأصحابه

 حرف السين المهملة
ذدم طوفيه أرب  صلوات) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ قتحتذين ( جمذ  نَقَذه بهيذع اشنقذااللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ

فذح شذحء  واو نسي  الهواء والمراد منه انا الصقات الحسذية والمعنويذة فإنهذا حميذدا فذ  شذبيه لذه
ن أا فلذيلع كذان بولذه أطيذع مذن رائحذة المسذع اشيفذر ودمعذه وسذائر فضذ ته كذيلع فقذد ورد منه

فصذار يقذوح فمذه مسذكغا وبقيذذت رائحتذه فذح فمذه إلذى أن مذات. وكذان عريذذه  الابيذر شذرع دمذه 
أطيع الطيع وكانوا يجعلونه فح طيبه  ومذن صذافحه وجذد ريذ  كقذه جميذ  يومذه ومذا خقذح كذان 

دم وابسط لنا الرا وَصلَِّ َوَسلَِّ أعظ  ) خذرا ا  الذدنيا وا س  لنذا رو( أ  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

 ايلح ( دنيا وأخر  بالثقة بع وخلو القلع مذن سذواع كمذا يذال أبذو الحسذن الشذوأغننا عن الناه)

ر الققذ  يهفنسنلع الققر مما سواع والغنى بع حتى ال نشهد إال إياع. فإن فقر القلع او الي  يال 
ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا مُ سواد الوجه فح الدارين ونعوي منه. ) دم وَصلَِّ َوَسلَِّ ( اهطهرنذا مذن اشدنذوَحمذ

مذن    إلهذح طهذر سذريرتح المعنوية كالمعاصح والحجع التح تبعد عنع كما يال السذيد البكذر  
ْ  وَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ ظذذاارا ) كذل شذذحءم يبعذذدنح عذذن حضذراتع ويقطعنذذح عذذن لييذذي مواصذ تع والحسذذية

دم وعلى آله وأصحابه اليين أالت    االشتباه لماأ( لتباهعنه  اإل( أبعدت )َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

أَو مذن  ى بقوله تعال ورد   اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور هللا. وضرع هللا مثله  

 صذذدره أفمذذن شذذرح هللا ويذذال تعذذالى  شذذح بذذه فذذح النذذاه كذذان ميتغذذا فنحيينذذاه وجعلنذذا لذذه نذذورا يم

 .ف  يجتم  التباه م  النور الي  او المعرفة الكاملة   لإلس   فهو على نور من ربه
 حرف الشين المعجمة 

دم الي  ل  يرضوفيه أرب  صلوات ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ بلين ( لنقسه الشريقة )اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ

كسذاء  ( م  كون جسمه ألين من الحرير ويؤثر فح جسذده القذراش فقذد ورد أنذه كذان لذه القراش
غ فلمذذا أصذذب  نهااذذا عذذن يلذذع ويذذال إن وْطنَتَذذهُ أ  لينذذه  يجعلذذه طبقتذذين فجعلتذذه السذذيدا عائشذذة أربعذذا

مذرا منالذة فوجذده مضذطجعغا علذى حصذير  منعتنح ييامح الليلة ودخذل عليذه عمذر بذن الخطذاع 
ابه يد أثر فح جسده الشريف فتعصع عمر لكونه ل  يجد عند النبذح فراشغذا لينذا ويذال يذا رسذول ي

هللا إن ملوع فاره يقرشون الحرير وأنت اكيا فغضع النبذح لذيلع فقذال أولذ  تذؤمن يذا عمذر أمذا 
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ذدم الذذترضذى أن لهذذ  الذدنيا ولنذذا ا خذرا ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ( ي  كذان مذذن خلقذذهوَصذذلَِّ َوَسذلَِّ
          ( أ  ط ية الوجه فكان يبتس  فح وجه اشعداء فح ويت القتال يال البوصير     البشاشالعظي  )

 ءُ هم          اال عن كل من يراه الشقاليته خصنح برؤية وجـــ                       

ا إيا أسَهــــيلتقح الكتيبة بَسذا              مسقر                         لُوُجوهَ اللقـَـاءُ اَ  مغ

ا ) ْ  َوبَاومن أوصافه فح الكتع القديمة أن الجهل ال يايده إال حلمغ دم ى َسيَِِّدنَا مُ ِرْع َعلَ وَصلَِّ َوَسلَِّ َحمذ

ان   مذذن غشذذنا فلذذيه منا.وفيذذه تخويذذف باعتبذذار ظذذااره وإن كذذ ( فقذذد يذذال الذذي  تبذذرأ مذذن الغذذاش
 َسذذلَِّ ْ وَ وَصذذلَِّ ى لذذيه علذذى طريقتنذذا الكاملذذة فذذ  ينذذافح أنذذه مذذؤمن عذذاص )العلمذذاء أولذذوه بذذنن المعنذذ

ذذدم واراينذذا بذذـ ذذدم َوَعلَذذى آِل َسذذيِِدنَا ُمَحمذ ( أ  كتذذه طيذذع المعذذاشبر( سذذبع )َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ
 المعيشة الطيبة المرضية فح الدنيا وا خرا فإن را  الدارين من  كقه وصل .

 حرف الصاد
ذذدم فيذذه ثذذ ث صذذلوات )و ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ذذدم  َسذذيِِدنَا مُ َعلَذذى آلِ وَ  اللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ  ا مذذر َحمذ

هللا  ( أ  كذون العمذل لوجذهواإلخذ ص( التح اذح امتثذال المذنمورات واجتنذاع المنهيذات )بالتقو 
َسذلَِّْ  وَصذلَِّ وَ أحاديذث ال تحصذى )الكري  فقد ورد اشمر بالتقو  واإلخ ص فح آيات ال تحصذر و
ذذدم واجعلنذذا بذذـ ذذدم َوَعلَذذى آِل َسذذيِِدنَا ُمَحمذ بذذادع صذذ ا عليذذه مذذن عال( سذذبع )َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ

  إنذع   اللهذ ويذال السذيد البكذر   إن عباد  ليه لع عليه  سلطان ( اليين يلت فيه  الخواص
خاصذذته  مذذن ييذذد اشيقذذاص ا اذذـ. والمذذراد بقيذذد اشيقذذاص فتحذذت أيقذذال يلذذوع أاذذل االختصذذاص و

اشحذرار  الشهوات الطبيعية التح طب  عليها الققص الي  او الجس  ويسمون عنذد أاذل هللا بالعبيذد
دم وعلى آله وأصذحابه أولح) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( المعنذو  مذن عالقذراع )(أصذحوَصلَِّ َوَسلَِّ

سذيئاته  و والسابقون السابقون أولئذع المقربذون بالحضرا اإللهية يال تعالى ( واالختصاصهللا )

كنذت   مشذافهة بقولذه  حسنات غيرا  وليلع ييل حسنات اشبرار سيئات المقربين وخاطبه  هللا 

ون فذح        ما لموسى وال لعيسى حواريــذـ       ـ ويال البوصير   خير أمة أخرجت للناه
 اء فضله  وال نقب

 حرف الضاد المعجمة
ذذدم وفيذذه خمذذه صذذلوات ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ذذدم َسذذيِِدنَا ُمحَ  َعلَذذى آلِ وَ  اللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ الذذي   مذ

ح ( جم  روضة واح البساتين فإن اشااار واشثمار فببركته الرياض( أخرجت ااراا )أاارت

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِّدِ ) الدنيا وفح الجنة ما وجدت إال ببركته  ذدم َوَعلَذىوَصذلَِّ َوَسذلَِّ آِل َسذيِِدنَا  نَا ُمَحمذ
دم صاحع المدد                                      ( السيال كثيرا لكونه كالبحر يال بعضه       القياض) ( العطاءُمَحمذ
 هحر أن يضااح نوالال تقسه بالبحر عند نوال         يعجا الب                       

              ويال البوصير  
 كالاار فح ترف والبدر فح شرف          والبحر فح كر  والدار فح ام              
دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا مُ ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دم وَصلَِّ َوَسلَِّ عمذا وظااره ) ( بباطنهلي  أعرضا َحمذ

ولذده ( فمن يو  مكل اإلعراضائر الموجودات دنيا وأخر  حتى الجنة وما فيها )( من سسو  هللا
 نال رافعا طرفه للسماء ليه يصده غير شهود ربه يال البوصير                   
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 رامقا طرفه إلى السماء ومرمى       عين من شننه العلو الع ء                     

فح الحديث ير ربح التخيت أبا بكرم خلي  ولكن أخوا اإلس  . و  لو اتخيت خلي  غ وليلع يال 
ا   يا  حتى تورمت يدماه الشريقتان فقالت له عائشة رضح هللا عنهذا أو لذيه أن هللا   يذد غقذرأيضغ

ي رمذى      ورمذت إ لع ما تقد  من ينبع وما تنخر يال أف  أكون عبدا شكورا. يال البوصذير 
 إلى هللا خوفه والرجاء          بها ظل  الليــــل      

دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا مُ ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دم ووَصلَِّ َوَسلَِّ من صل أ  أياع )( بهماا الواناعَحمذ
حجذع  ( المبعدا عن الحضرات اإللهية واحواشغراض( النقسانية )الشهوات حع( عقولنا )يلوبنا

ر ية طلع غيذانية فالظلمانية شهوات المعاصح الباطنية والظاارية والنورانالنقه الظلمانية والنور
هللا مذذن اشمذذور اشخرويذذة كالعبذذادا شجذذل حصذذول العلذذ  أو شجذذل حصذذول الكرامذذات كالكشذذف 

 قصد نقعه بوالطيران والجنة والخ ص من النار والقبر ونعيمه وعيابه وسعة الدنيا وإيبال الناه 
                                                  ين            عض العارفبجتماع بالنبح أو اشنبياء أو اشولياء والحاي  يقيه كما يال أو يصد الوالية أو اال
 م ومالح فح شحء سواع مطا   أحبع ال لح بل شنع أاله                                

    ويال سيد  عمر بن القارض 
 وراكا  بح تمل فقلت   يصـد         يال لح حسن كل شحء تجلى                              

 ر   اإلشراكا      شرع وال أ القلع    حـبه    فالتقاتح            لع وحـد                          

قذة ما أرادت امذة سذالع أن تقذف عنذدما كشذف لهذا إال ونادتذه اواتذف الحقي ويال صاحع الحك  

ولذيلع  ورأال إلذى هللا تصذير اشمذ   المنتهذى وأن إلذى ربذع الي  تطلع أمامع ااـ. يال تعالى 
انذا يذال  ورد أن من عبد هللا بهيا الوجه تافه الم ئكة إلى الجنة مسحوبا فح س سل الذياع ومذن

                                                             العارف باهلل أبــو العينين 
 دنيائحتركت للناه دنياا  ودينه          شغ  بحبع يا دينح و                           

                 ويال ابن القارض 
 ن جلواتعل  بنييال الهو  واخل  الحيا       وخل سبيل الناسكين وإ                       

ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِّدِ ) ذدم وعلذى آلذه وأصذحابه المطهذراوَصلَِّ َوَسلَِّ ( عقذوله  يلذوبه ( المنااذة )نَا ُمَحمذ
( التح اح الحجع المتقدمة ظلمانية أو نورانية واكيا وصف الكاملين مذن أاذل هللا من اشمراض)

وضذ  أاذل الطريقذة الخلوتيذة ولما كان الخ ص من تلذع الحجذع واجبذا عينيةذا علذى كذل مريذد هلل 
لنقه وخ صها من تلع الحجع ال يحصل إال بتجليات تلذع اشسذماء علذى أسماء سبعة شن كمال ا

الترتيذذع المعلذذو  عنذذدا  شنهذذ  يسذذموا الذذنقه إلذذى سذذبعة أيسذذا  أمذذارا ولوامذذة وملهمذذة ومطمئنذذة 

واذح نقذوه بالسذوء إن النقه شمذارا وراضية ومرضية وكاملة فنخيوا اشمارا من يوله تعالى 

واذذح تذذنمر  أيسذذ  بذذالنقه اللوامذذة وال للوامذذة مذذن يولذذه تعذذالى القسذذا  ال تذذنمر بخيذذر أصذذ  وا

واذح  فنلهمهذا فجوراذا وتقوااذابالمعاصح لكن تلو  صذاحبها وتتذوع والملهمذة مذن يولذه تعذالى 
التح ألهمت عيوبها ف  تر  لها تقو  وال عم  صالحا وصاحبها فان فح مقذا  السذكر والمطمئنذة 

 يا أيتها النقه المطمئنة ارجعح إلى ربع راضية مرضية ى والراضية والمرضية من يوله تعال

وسذميت مطمئنذة لرجوعهذا لمقذا  البقذاء بربهذا وسذكونها  وادخلح جنتح والكاملة من يوله تعالى 
للمقادير لشهوداا الح  فح ا ثذار فتذر  كذل شذحء جمذي  فلذيلع كذان أول يذد  يضذعه المريذد فذح 

ن أاذل الطريذ  فذإيا اسذتمرت تلذع الطمننينذة واسذتمر بالبذاع الطري  ويبله كان مريدا ول  يكذن مذ
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كانت راضية فتكون مرضيا عليها من هللا شن من رضح له الرضا فإيا اسذتمر علذى البذاع تجلذى 

 وادخلذح  عليه الح  بشهود اليات فض  منه وإحسانا واح الكاملة واذيا اذو إشذارا لقولذه تعذالى

تقد  لنذا أن مشذهود الذيات نعذي  معجذل لألوليذاء أعظذ  مذن  أ  جنة مشهود  فح الدنيا فإنه جنتح
لنقذح اشغيذار مذن كذل حجذاع ظلمذانح ووضذعوا ال إلاله إال هللا نعي  الجنذان فوضذعوا للمقذا  اشول 

 هالفو للخ ص من الذنقه اللوامذة فذإن تجليذه يقنيهذا ووضذعوا للمقذا  الثالذثهللا  االس  اشعظ  واو
  فذذيكره يناسذذع القذذانح فذذح يات هللا فذذإيا صذذحا مذذن سذذكره بالسذذكون والمذذد موضذذوع لحقيقذذة الحذذ

شن تجليه يحصل به دوا  الطمننينة لكون معنى الح  الثابت الي  ال يقبل الذاوال  حقوضعوا له 
لتجليذه عليذه  حيأاال وال أبدا فإيا استمر ثابتا بعد صحوه من القناء وضعوا له فح المقا  الخامه 

شن بذه يذوا   قيوموناسبه  ليه خلعته صارت نقسه مرضية للرع بالحياا السرمدية فإيا خلعت ع
العال  فتخل  عليه خلعة القيومية واو التصرف فح العال  فيصل  للخ فة فينتقل للكمال واو شهود 

ليخل  عليه خلعة يقهر بها المعاندين والمعارضذين شنذه صذار داعيذا مذن دعذاا  قهاراليات فيناسبه 
لع ال يؤخي إال عن سالع الطري  بالغ الكمال آخذيغا لهذا عذن الرجذال بالحذد  الح  وايا الي  أبديته

واالجتهاد فإن ل  تجد كام  فالا  الص ا على الحبيع المصطقى فإنها شية مذن ال شذية لذه واذيه 
 .الكلمات فضول منح ولكن منح ما يلي  بلؤمح ومن موالنا ما يلي  بكرمه 

 حرف الطففاء المهملة
دم ات)وفيه أرب  صلو ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دم الهذاد َسيِِدنَا ُمحَ  َعلَى آلِ وَ  اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ ( الذدال مذ
دين  ( أ  الصراط السو  أ  العدل الي  ال اعوجاو فيه فقد شبهإلى سواء الصراطأو الموصل )

ية على مشبه استعارا تصريحاإلس   بالصراط الي  او الطري  الحسح واستعار اس  المشبه به لل

ْ  َوبَذاِرْع وَصذلَِّ َوَسذوالجام  بينهما التوصل للمقصود ) اادنا الصراط المستقي  حد يوله تعالى  لَِّ
دم ا مر بالعذدل دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ نذااح عذن والنذا أو دنيذا )شمذور دي( فذح كذل اَعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

لحذد فذح ( التشذديد والخذروو عذن اواإلفذراطتقصذير فذح الذدين أو الذدنيا )( أ  التضذيي  والالتقذريط
يذر ا وحذديث خالدين أو الدنيا فقح الحديث   اكلقوا من العمل ما تطيقون فإن هللا ال يمل حتذى تملذو

ْ  َوبَاِرْع اشمور أوسطها وحديث خير العمل ما دوو  عليه وإن يل. ) ذلَى َسيَِّ عَ وَصلَِّ َوَسلَِّ  دم ِدنَا ُمَحمذ
دم وسلمنا ببركته من االنحطاط راتذع مالذنقص عذن و( أ  السقوط فح الذاالت َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ

ذدم وعلذى آلذه وأأال العنايات ) ْ  َوبَاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ (   ين ربطذوا يلذوبهصذحابه الذيوَصلَِّ َوَسلَِّ
ن لع يتلوا مأنقسه  وأوالدا  وأمواله  ولي( فكانوا يحبونه أكثر من بمحبته كل االرتباطأرواحه  )

ا سذبة يسذبه أجله آباءا  وأبناءا  وعشيرته  وكان الواحد منه  يعيبه اشعداء بننواع العياع شجل

 . فيختار العياع كما وي  لب ل وغيره  لرسول هللا 
 حرف الظاء المشالة

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذذى وفيذه ثذذ ث صذلوات) ذدم اللُه ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ ذدم  َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ عذذدد كذذل  َوَعلَذذى آِل َسذذيِِدنَا ُمَحمذ
ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ( مذن الخ ئذ  م ئكذة أو غيذرا  )وحذافظ( من الخ ئ  )محقوظ وَصذلَِّ َوَسذلَِّ

دم عدد كل موعوظ دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ ( وواعذظ( أ  كل شخص اتعظ بذنمر غيذره وامتثذل )ُمَحمذ
ذذدم وعلذذى آلذذه و ا مذذر بالطاعذذة المحذذير عذذن المعصذذية )واذذ ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ وَصذذلَِّ َوَسذذلَِّ

( أ  بذالمواعظ بمعنذى اشوامذر بجميل المذواعظ( أ  استقاموا شمره )وأصحابه اليين اتعظوا منه 

ن أنقذ  نذاال   طذوبى لمذن شذغله عيبذه عذن عيذوع النذاه طذوبى لمذ والوصايا الجميلة منها يوله 
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اكتسبه من غير معصية وجاله أال الققه والحكمة وخذالط أاذل اليلذة والمسذكنة طذوبى لمذن يلذت 
نقسه وحسنت خليقته وطابت سريرته وعذال عذن النذاه شذره طذوبى لمذن أنقذ  القضذل مذن مالذه 

ين   إن المؤمن بين مخافت وأمسع القضل من يوله ووسعته السنه ول  تستهوه البدعة ومنها يوله 
بين أجل يد مضى ال يدر  ما هللا صان  فيه وبين أجذل يذد بقذح ال يذدر  مذا هللا يذاض فيذه فلينخذي 
العبد من نقسه لنقسه ومن دنياه  خرته ومن الشبيـبة يبـل الكـبر ومـن الحياا يبـل المــوت فوالي  

 النـــــار. نقـه محمد بيده مـا بعد المـوت مـن مستعتع وال بعد الدنيا دار إال الجنة أو
 حرف العين المهملة

ذذدم الوفيذذه خمذذه صذذلوات) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ  ( أ  المرتقذذ   نذذور السذذاطاللُه ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ
ْ  َوبَاِرعْ والمنتشر لتقرع كل اشنوار منه كما علمت من حديث جابر )  دم يَِِّدنَا ُمَحمذ َعلَى سَ  وَصلَِّ َوَسلَِّ

سذول هللا ( أ  أصحابها من المؤمنين والمؤمنات يتلذييون بسذماع كذ   ره المسام الي  تلتي بحديث
 منه أو من غيره يال سيد  عمر بن القارض فح ايا المعنى  

 سن تتلوفإن حدثوا عنها فكلح مسام             وكلح إن حدثته  أل                         

ا يوله         ومن يلع أيضغ
 تلطف                     ب      أديتـها     برســالة  سعد من حبيع جئتنح         يا أخت                         

 رفحل  تنظر  وعرفت ما ل  تعا ل  تسمعح ونظرت ما       فسمعت م                       
ذذدم ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ االت اشولذذين جذام  لكمذذ فهذذو (الذي  اذذو لكذذل خيذر جذذام  وَصذلَِّ َوَسذذلَِّ

 وا خرين وليلع كان من أسمائه سر هللا الجام  يال بعضه       
 وليه على هللا بمستنكرم         أن يجم  العال  فح واحد                          

دم وأال عن يلوبنا البرايذ ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ رانيذة ظلمانيذة والنولا  الحجذع ( أوَصلَِّ َوَسلَِّ
ذدم وحتى نشااد اليات العلية ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ ن الذيين كذا أصذحابهعلذى آلذه ووَصلَِّ َوَسذلَِّ

.    ال تجتمذ  أمتذح علذى ضذ لة ( أ  الجماعذات ولذيلع يذال خير المجذام ( جماعته  )مجمعه 
 ال خارجح.وكان جماعه  حجة فح عل  الوصول يطيعة ومن خريه فهو ض

 حرف الغين المعجمة 
ذدم وفيه ص تان ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ ذى آِل َسذَوَعلَذ اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ صذاحع الرسذالة  دم يِِدنَا ُمَحمذ

ْ  َوبَاِرعْ لَِّ َوسَ وصَ ( أ  التبليغ أو الكقاية فهو الكافح شمته بل لجمي  الخل  شنه باع له  )والب غ  لَِّ
دم َعلَ  دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ كذائن فذح ( أ  الخلذو الغوات والقراص ا دائمة تمأل السم ى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

 العال  العلو  والسقلح والمعنى أنها لو جسمت لمألت يلع .
 حرف الفاء

دم ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَ  اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ ( عطذف ا مر بالعدل واإلنصاف ا ُمَحمذ
مرادف والعدل ضد الجور واو صذاد  بالعذدل فذح نقسذه وفذح غيذره فالعذدل فذح الذنقه اسذتقامته 

دم َوَعلَى آِل على الدين وفح الغير معاملة الخل  بما يحبه لنقسه) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ وَصلَِّ َوَسلَِّ
دم الن ( اذو اإلفسذاد فذح واإلسذراف ( واذو صذرف المذال فيمذا حذر  هللا )ااح عن التبذييرَسيِِدنَا ُمَحمذ
ذدم الدين أو الدنيا ) ذدم َوَعلَذى آِل َسذيِِدنَا ُمَحمذ ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ البحر ( الذي  اذو كذـ)وَصلَِّ َوَسلَِّ

كثيذذر المذذاء وااتذذان  ( بكسذذر الخذذاء المعجمذذة وتشذذديد المذذي  أو تخقيقهذذا مذذ  فذذت  الضذذاد أ الخضذذ 

واناع أربذ  لغذات أخذر كمذا فذح شذرح الذدالئل فذت  الخذاء  اللغتان اما المحقوظتان عن المؤلف 
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وطاء ساكنه أو ظاء أو طاء ممدودا وغير ممدودا من غيذر خذاء وترتيبهذا اكذيا خطذ  خظذ  طذا  
رف من النبح كما ( ايا او وجه الشبه فجمي  خيرات الدنيا و ا خرا تغتالي  منه االغترافط  ) 

ذدم وأسذعقنايغترف من البحر ) دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( أ  أعنذا وَصلَِّ َوَسلَِّ
( أ  عناية كاملة ف  يقوتنا شحء من خير  كل اإلسعاف( ) ـه(سبع)بـعلى مهمات الدين والدنيا )

ذدم شذر الذدنيا وا خذرا )الدنيا وا خرا وال يسوؤنا شذحء مذن  ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ وَصذلَِّ َوَسذلَِّ
( أ  مذذن نذذوره الكثيذذر الذذي  اذذو مذذن فذذيض نذذوره( ايتبسذذوا )وعلذذى آلذذه وأصذذحابه الذذيين ارتشذذقوا

(أ  أحسذن االيتبذاه فشذبه علومذه جميذل االرتشذافكالقيض أ  البحذر والمذراد علومذه ومعارفذه )

   يشرع منه بالق  بجام  الحياا فح كل .ببحر يرتشف أ ومعارفه 

 حرف القاف
دم وفيه أرب  صلوات ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ د مخيذر َسيِِدنَا مُ َعلَى آلِ وَ  اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ ( أفضذل َحمذ

ا جنغذنسغذا وإ( علذى اإلطذ  ( أ  مخلوياتذه )خلذ  هللاوأصله أَْخيَْر حيفت الهماا لكثرا االستعمال )

لى فذح واسذتدل بقولذه تعذا وملكغا ف الدنيا وا خرا إجماعذا خ فغذا للامخشذر  المقضذل لجبريذل 

 ﴾22ُكْ  بَِمْجنُذذونم ﴿َوَمذذا َصذذاِحبُ   إلذذى أن يذذال  ﴾19َرُسذذولم َكذذِري م ﴿ إِنذذذهُ لَقَذذْولُ  سذذورا التكذذوير 
 أ  بذي  جذن أ  لذيه فاشوصاف اشولى فح جبريل ويوله وما صاحبك  بمجنون فح سيدنا محمذد

 يول رسول كذري  الذة فذادعى أن اذيه ا يذة يؤخذي منهذا فضذل جبريذل علذى باخي عن الجن بل او
محمد شنه وصف جبريل بعدا أوصاف ووصذف محمذد بوصذف واحذد ورد عليذه أاذل السذنة بذنن 

ح نذه جنذكانوا يسبون الي  أخي عنه النبح ويقولون إ أنه ايا غلط من الامخشر  شن سبع ا ية 
يذوا  لذه رسذول كذري  يو فالمقصود من ا ية تعظي  جبريل ودف  النقص عنه والمعنى أن الواسطة

يه عند ي  العرش واو هللا مكذين يو رتبذة عاليذة ومذا صذاحبك  محمذد الذي  تعرفذون أمانتذه وصذد
 نهذا يولذهمباخي عن جنح فالمقا  انا لتعظي  الواسطة وأما التقاضل بينهما فمنخوي من أدلة أخذر  

اع والسذنة وأدلة يلع من الكت خل  عظي  إنع لعلى و  وما أرسلناع إال رحمة للعالمين تعالى 
 ال تحصر يال فح الجوارا  

 نبينا فَِمْل عن الشقا           خ ئ  على اإلط  وأفضل ال

دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( معشذر عنذا ـها( سببـ)ص ا تايل بـ دم وَصلَِّ َوَسلَِّ
( والنقذذا ( أ  ضذذعف اليقذذين يذذال صذذاحع الحكذذ    مذذا يذذادع شذذحء مثذذل الذذوا  )الذذوا المصذذلين )

القولح والقعلح أما القولح فهو الاندية بنن يخقح الكقذر ويظهذر اإلسذ   وأمذا القعلذح فهذو صذقات 
وخلذف الوعذد والمداانذة بذنن يصذان  النقه الميمومة كالريذاء والسذمعة والكبذر والعجذع والكذيع 

ْ  الناه بدينه لمصذلحة دنيذاه والخديعذة والغذش إلذى غيذر يلذع مذن الحجذع الظلمانيذة ) وَصذلَِّ َوَسذلَِّ
دم ص ا تدخلنا دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ ـها ( سببـ)ذبذـ( معشر المصذلين عليذه )َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

بيانيذة أ  حضذرا اذح اإلطذ   أ  مذن ييذد اشيقذاص أ  مذن الطبذاع ( اإلضذافة حضرا اإلطذ  
ا  الجسمانية بنن يخرو العبد من أسر الطبيعة ومن سائر الحجع الظلمانيذة والنورانيذة فيصذير حذرغ
لخروجه عن شوائع الريية وايا معنى يول صاحع ورد السحر الله  انع فتحت أيقال يلوع أال 

ص فخلص سذرائرنا مذن التعلذ  بم حظذة سذواع وأفننذا عذن االختصاص وخلصته  من ييد اشيقا
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شذذهود نقوسذذنا ال نشذذهد إال إيذذاع شن مذذراده باشيقذذاص اشجسذذا  وييذذداا طبائعهذذا واذذح الحجذذع 
ا إلهح نحن اشسار  فمن ييودنذا فنطلقنذا  النقسانية ظلمانية أو نورانية كما علمت ومعنى يوله أيضغ

بقولذه           ويذد أشذار لهذيا المعنذى سذيد  محمذد بذن وفذا ونحن العبيد فمن سذواع فخلصذنا واعتقنذا 
 وبعد الفنا في هللا كن كيفما تشا              فعلمك ال جهل وفعلك ال وار

نه فصاحع ايا الوصف يقال له فح اصط ح القو  فح حضرا اإلط   ويقال له من اشحرار لكو
  يشذهد إال عذ ه وتذارا تضذاف حضذرامطلويغا من طبائعذه ومذن كذل مذا سذو  مذواله بذا  بربذه ال

لمطلذذ  ااإلطذ   إلذذى هللا تعذذالى يقذذال حضذرا هللا حضذذرا اإلطذذ   معنذذاه القنذاء المطلذذ  والكمذذال 
ا يشهده العارفون فذإيا شذهده العذارف ياع مذن خشذية هللا وخذاف حتذى  والتعاا المطل  وايا أيضغ

 إنذح أخذاف أن تعذيبنح بنفضذل من أعماله الصالحة واو الي  يال فيه صذاحع ورد السذحر الهذح
كذر بأعمالح فكيف ال أخذاف مذن عقابذع بنسذوأ أحذوالح وينسذى المغقذور لذه الغقذران كمذا يذال أبذو 

المشو   ال آمن مكر هللا ولو كانت إحد  يدمح داخل الجنة وكان يش  منه رائحة الكبد الصدي  
د ايا الح وأكلونح ومن شهوويال عمر بن الخطاع ليت أ  عمر ل  تلد عمر ليتنح كبشا فسمننح أ

   المؤلذف شيبتنح اذود وأخواتهذا فكذ  المقا  جثو اشنبياء على الركع يو  القيامة ويول النبح 
ذدم يحتمل المعنيين وكل صحي  ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ أصذحابه الذيين علذى آلذه وووَصذلَِّ َوَسذلَِّ

لحذروع ا( أ  م يذاا اشعذداء فذح الذت  ويذت مكذان ) (عند( أ  العا والهمة )أولح البنه الشديد

                  يال البوصير  
 ءأرخصوا فح الوغى نقوه ملوع              حاربواا   أس بها أغ                    

 حرف الكففاف
ذذدم وفيذذه صذذ تان ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ذذآِل َسذذى َوَعلَذذ اللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ د مذذا تحركذذت يِِدنَا ُمَحمذ

ننذه يقذول ( أ  مدا دوا  حركتها بسير النجو  والشمه والقمذر واذيا يذدو  ليذو  القيامذة فكاشف ع
ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَاصل عليه ص ا دائمذة إلذى يذو  القيامذة ) ذدم  وَصذلَِّ َوَسذلَِّ يِِدنَا َسذ َوَعلَذى آِل ُمَحمذ

دم   . ة ال ينقضح( أ  مثل يلع العدد واو ال نهاية له شن تسبي  الم ئك ععدد تسبي  اشم ُمَحمذ
 حففرف الفمم

ذدم ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ خل  ن شنذه وان بذال( الشذجعالاشبطذا( شذجاع )بطذل اللُه ذ َصلَِّ َوَسذلَِّ
دم مأجمعين فرج  ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ( لوالنواي الكر  )  محل أخ( أعدن الجودوَصلَِّ َوَسلَِّ

دم َوَعلَىاإلعطاء واإلحسان ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دم آِل َسيِ  وَصلَِّ َوَسلَِّ ( أ  اجعلنا وأيينا ِدنَا ُمَحمذ
  فذح ( الي  او مشهود اليات بالعين من غير كيف كمذا تقذدليا الوصاليائقين بقضلع وإحسانع )

   بكر  يول السيد ال
 تجلى علينا فح تجلح اليات              ليا فايت على اللياتك

اشولذى ووتقد  الك   فح يوله وأيينا بالصذ ا عيذه لذيا وصذاله  ويحتمل أن مراده وصال النبح 
دم وعلى آله وأصحابهالتعمي  ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ الغ لبذ  كامذل و اذو ا( جمذكملة وَصلَِّ َوَسلَِّ

ا مذن هللا هللا فذح أصذحابح ال تتخذيوا  غرضذ ( ولذيلع يذال الرجذالالغاية فح الشرف والتقذو  )
 بعد  فلو أنق  أحدك  مثل أحد يابا ل  يبلغ مد أحدا  وال نصيقه .

 حرف الميم
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ذدم وفيه أربذ  صذلوات ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ عظذي    الملذع ال( أا لسذيد الهمذااللُهذ ذ َصذلَِّ َوَسذلَِّ

لته              كننه واو فـرد فح ج  نصرت بالرعع مسيرا شهر ويال البوصير   الهيبة وليلع يال 
 فح عسكر حين تلقاه وفح حش 

دم َوَعلَذى آِل َسذيِِدنَا مُ )  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ذدم وَصلَِّ َوَسلَِّ ( جمذ  كذري   الكذرا فضذل الرسذلأ َحمذ
شولى ا( أصله ممر حيفت المي  مر عليه وعليه  أفضل الص ا والس   علىلنقيه الكامل )واو ا

عند و(جم  ليلة واو عند الشرعيين من غروع الشمه إلى طلوع القجر الليالحتخقيقا أ  مرور )
لَذى عَ بَذاِرْع وَ وَصذلَِّ َوَسذلَِّْ  ( جمذ  يذو  واذو النهذار ضذد الليذل )واشيا القلكيين إلى طلذوع الشذمه)

دم ص ا تنجينا دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ ا مذن ـه( سببـ)ذـيذه )بذلمصذلين عل( تخلصنا معشذر اَسيَِِّدنَا ُمَحمذ
( جمذ  واذ  واذو الطذرف واشواذا ( جم  شذع واذو التذردد بذين شذيئين علذى حذد سذواء )الشكوع

سذة واذح ما باع الوسوالمرجوح وإنما طلع النجاا منهما شنهما مارعتان للشيطان فح ابن آد  فه
ربذه الذع بباع عظي  لقساد الدين شن العبد إيا تشكع فح دعواته من  من اإلجابة وإن أساء الظذن 

  لما فح الحديث الشريف أنا عند ظن عبد  بح ويول النذاه إن الوسذواه يعتذر  الصذالحين كذ 

ن ويشذهد لذبط  أنه يعتر  مذن كذان عنذده خبذل فذح عقلذه أو شذع فذح دينذه باطل يكر الشعرانح 

  أبذدا وبالجملة صاحع الشذكوع واشواذا  ال يقلذ سلطان إن عباد  ليه لع عليه  يوله  تعالى 
ذذدم وعلذى آلذذه وأصذمذا دا  بذذيلع ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ   ( جمذ  إمذذا  أمذذةحابه اشئوَصذلَِّ َوَسذذلَِّ

والظهذور    علذ  أ  كذاشع   فذح الرفعذة( جمذاشع  المقدمين على سائر الخل  ما عدا اشنبياء )
 والعل  فح الراية والجبل .

 حرف النون
ذدم وفيه أرب  صلوات ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ ذد َسذيِِدنَا مُ َعلَذى آلِ وَ  اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ ( أاذل سذيد َحمذ

وان كذل و المراد باشك( فح الدنيا وا خرا واشكوان جم  كون واح السموات واشرض أاشكوان)
دم مخلو  ف  حاجة لتقدير أال ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ دم صذ ا آِل َسيِِدنَا  َوَعلَىوَصلَِّ َوَسلَِّ ( ُمَحمذ

ن ( اشمكنذة جمذ  مكذان واذو الحيذا والامذان جمذ  امذاتمذأل اشمكنذة واشامذانبحيث لو جسمت )
كقولع  لمتكلمين على مقارنة متجدد معلو  لمتجدد مواو يطل  على الليل والنهار وفح اصط ح ا

ه وفذح عذا  القيذل إن كانذت الذوالدا مجهولذة والقيذل معلومذا عنذد المخاطذع أو بذالعك ولد النبذح 
ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمحَ اصط ح الحكماء على حركة اشف ع) دم وَ وَصلَِّ َوَسلَِّ دم َعلَى آِل َسيِ مذ ِدنَا ُمَحمذ

( اذو حسذانواإل( بذاهلل الكاملذة )المعرفة( وصف ) إلى مقا ( رييا معنويا )ـها(سببـ)بـ نرتقح اص 
ولى الجملة اشبأن تعبد هللا كننع تراه فإن ل  تكن تراه فإنه يراع وايا لقظ الحديث المشهور فنشار 

نَا َعلَذى َسذيَِّدِ  بَذاِرعْ ْ  وَ وَصذلَِّ َوَسذلَِّ إلى عبادا أال الشهود وبالجملة الثانية إلى عبذادا أاذل المرايبذة )
دم وعلى آله وأصحابه اشئمة اشعيان  ( أ  اششراف .ُمَحمذ

 حرف الهاء
ذذدم العذذاوفيذذه صذذ تان ) ْ  َوبَذذاِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ ة يذذال ( الرتبذذالقذذدر  )( الرفيذذلحاللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ

   البوصير  
 أحيا اسمه حين يدعى داره اشم      ماغ ظَ ناسبت يدره آياته عِ  لـــــــــو

( بمعنى ما يبله وفح الحديث الشريف توسلوا بجااح فإن جااح عنذد هللا عظذي  ويذد العظي  الجاه)
ورد أنه ال يجوا القس  على هللا تعالى إال بنسمائه العلية أو بسيدنا محمد كما فح الحديث الشريف 
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إنح أسنلع وأتوجذه إليذع بحبيبذع المصذطقى عنذدع يذا من كان له حاجة عند هللا فليقل الله   يال 
سيدنا محمد أتوسل بع إلى ربح فح يضاء حاجتح ايه لتقضذى لذح اللهذ  شذقعه فينذا بجااذه عنذدع 

ذدم َوَعلَذى آِل َسذيِِدنَا ومن معنى يلع رواية الدالئل المشهورا )  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ وَصلَِّ َوَسلَِّ
دم وأطلع ( أ  اذيه الجملذة فإنهذا مقتذاح الجنذة على أسذرار ال إلذه إال هللا( أ  اجعلنا مطلعين )ناُمَحمذ

لكذذل العلذذو   أصذذلمذذ  عذذديلتها واذذح محمذذد رسذذول هللا فذذإن أسذذراراا ال تذذدخل تحذذت حصذذر بذذل 
والمطلذذوع أسذذرار تليذذ  بغيذذر اشنبيذذاء وال تحصذذل تلذذع اشسذذرار غالبذذا إال لمذذن أكثذذر مذذن يكراذذا 

فعلى العايل أن يكثر من يكراا متصقا لما احتوت عليذه مذن  ل الشية السنوسح متصقا بادابها يا
المعانح حتى تمتاو م  معنااا بلحمه ودمه فير  لها من اشسرار والعجائذع مذـا ال يدخذـل تحذت 

فذح رسذالته  ولنيكر لع شيئا من آداع الطري  التح اذح بابهذا يذال شذيخنا المؤلذف حصر ا اـ . 
يذ  القذو  ولمذا رأ  أاذل هللا أن التمسذع بذالتقو  علذى الوجذه اشكمذل ال يتيسذر التح ألقهذا فذح طر

للنقه إال بنصول وآداع شذرطوا علذى مذن أراد أن يتمسذع بهذا تلذع اشصذول وا داع فاشصذول 
بنن ال يايد على ثلث البطن عند شدا الجوع ولكن المبتدئ ال يدرا له  الجوع االختياريستة أولها 

إال لضرورا من عل  العالة عن الخلق ليلا  الصو  حتى ترتاض النقه والثانح على يلع غالبا ف
للذيكر السالهر ظاارا وباطنا إال عن يكر هللا والرابذ   الصمتأو بي  أو شراء لمن احتاو والثالث 

الذي  لقنذه لذه شذيخه ال دوام الالذكر والقكر وأيله ثلذث الليذل اشخيذر إلذى طلذوع الشذمه والخذامه 
الي  سلع طريقته الشيخ ره إال بإينه واشوراد المخصوصة بطري  شيخه الساده يتجاوا إلى غي

وعل  ما فيها وأما ا داع فهح كثيرا جدا فنقتصر منهذا علذى المهمذات بعضذها يتعلذ  بحذ  الشذية 
وبعضها يتعل  بح  اإلخوان اليين معه فح الطري  وبعضها يتعل  بحذ  العامذة و بعضذها يتعلذ  

اا يتيسر له إن شذاء هللا مذا لذ  نذيكره فذا داع التذح تطلذع مذن المريذد فذح حذ  بنقسه وبالتح نيكر
الشذية أوجبهذذا تعظيمذه وتذذوييره ظذذاارا وباطنذا وعذذد  االعتذذراض عليذه فذذح شذذحء فعلذه ولذذو كذذان 
ظااره أنه حرا  ويؤول ما اْنبََهَ  عليه وال يلتج  لغيره من الصالحين وال ياور صذالحا إال بإينذه 

غيره وال يسم  من سواه حتى يت  سقيه مما سر شيخه وال يقعد وشيخه وايذف وال يحضر مجله 
وال ينا  بحضذرته إال بإينذه فذح محذل الضذرورات وال يكثذر الكذ   فذح حضذرته ولذو باسذطه وال 
يجله على سجادته وال يسب  بسبحته وال يجله فذح المكذان المعذد لذه وال يقعذل فعذ  مذن اشمذور 

ع يده للس   واح مشغولة بشحء بل يسذل  عليذه بلسذانه وال يمشذح أمامذه المهمة إال بإينه وال يمس
وال يساويه فح مشذيه إال بليذل مظلذ  ليكذون مشذيه أمامذه صذونا لذه وأن ال يذيكره عنذد أعدائذه وأن 
يحقظه فح غيبته كحقظه فح حضوره وأن ي حظه بقلبه فح جمي  أحواله وير  كل نعمة وصلت 

ن كذان الشذية يكراذه وان يصذير علذح جقوتذه وإعراضذه عنذه وأن له من بركته وأن ال يعاشذر مذ
يحمل ك   شيخه على ظااره فيمتثله إال لقرينة صارفة عن إرادا الظاار وأن ي ا  الِوْرَد الذي  
رتبه فإن مدد الشية فح ورده فمن تخلف عنه حر  المدد وأن يقد  محبته على محبة غيره ما عدا 

باليات ومحبة الشذية وسذيلة أمذا ا داع التذح فذح حذ  إخوانذه فيكذون هللا ورسوله فإنها المقصودا 
محبا له  وال يخصص نقسه بشحء دونه  ويحع له  ما يحع لنقسه ويعودا  إيا مرضذوا ويسذنل 
عنه  إيا غابوا ويبتذدرا  بالسذ   وط يذة الوجذه وأن يذراا  خيذرا منذه ويطلذع مذنه  الرضذا وال 

ه  ما فت  عليه بذه ويذوير كبيذرا  ويذرح  صذغيرا  ويتعذاون يااحمه  على أمر دنيو  بل يبيل ل
معه  على حع هللا وليجعل رأه ماله مسامحة إخوانه ويخدمه  ولو بتقدي  النعال له  وأما ا داع 
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 وأكثرالتح تتعل  بالعامة فالتواض  وبيل الطعا  وإفشاء الس   والصد  معه  فح جمي  اشحوال 
باإلخوان تجر  انذا وأمذا ا داع التذح تتعلذ  بذه فذح نقسذه فإنذه يكذون ما تقد  فح ا داع المتعلقة 

مشذغوال بذذاهلل اااذدا فيمذذا سذواه غاضذذا عذن المحذذار  لذيه للذذدنيا عنذده ييمذذة تاركذا فضذذول الحذذ ل 
كالتوسذذعة فذذح المنكذذل والمشذذرع والملذذبه والمذذنك  والمركذذع مقتصذذرا علذذى يذذدر الكقايذذة مذذدي  

قضذح بيذده إلذى عورتذه إال فذح ضذرورا وال يكشذف عورتذه ولذو الطهارا ال ينا  على جنابة وال ي
بخلوا وال يطم  فيمذا فذح أيذد  النذاه يحاسذع نقسذه فذح الذدوا  ال ينكذل إال حذ ال واذو مذا جهذل 
أصله يكابد نقسه عن النظر إلى الصور الجميلة من النساء واشحداث فإن تلع يواط  عن هللا تسد 

ويطذال  كتذع القذو  ككتذع سذيد  عبذد الواذاع الشذعرانح فإنهذا  باع القت  أجارنا هللا من ارتكابهذا
تعل  ا داع وحاصل ما انالع أن طري  القو  سدااا ايه ا داع ولحمتها اليكر ف  يت  نسجها إال 
بهما ويكون فح اليكر علح طهارا من حدث وخبث مستقبِ  إن كان وحده وإال تحلقوا ويستحضر 

هللا وييكر هللا حبا فح هللا ويغمض عينيذه شنذه أسذرع فذح تنذوير  شيخه ليكون رفيقه فح السير إلى
إال إلى جهة صدره وب إلهويرج  بـ  القلع ويميل برأسه فح يكر ال إله إال هللا إلى الجهة اليمنى ب

إلذذى جهذذة القلذذع ويتنعهذذا مذذن سذذرته إلذذى يلبذذه حتذذى تنذذال الج لذذة علذذى القلذذع فتحذذر  سذذائر هللا 
الهماا ويمد اشلف مدغا طبيعيا أو أكثر ويقت  الهاء من إلذه ويسذكن الهذاء  الخواطر الرديئة ويحق 

مذذن هللا وأمذذا بقيذذة اشسذذماء السذذبعة التذذح تقذذد  لذذع يكراذذا فينتعهذذا مذذن سذذرته وينذذال بهذذا علذذى يلبذذه 
ويصغح حال اليكر إلى يلبه مستحضرا للمعنى حتذى كذان يلبذه اذو الذياكر واذو يسذمعه وال يخذت  

ن االسذتغرا  وشذو  وايمذان ثذ  إيا خذت  سذكت وسذكن واستحضذر الذيكر حتى يحصل له نذوع مذ
بإجرائه على يلبه متريبا لوارد اليكر فلعله يرد عليه وارد فح لمحة فيعمره بما ل  تعمره المجاادا 
ث ثين سنة واذيا الذوارد إمذا وارد ااذد أو ورع أو تحمذل أي  أو كشذف محبذة أو غيذر يلذع فذإيا 

را دار الوارد فح جمي  عوالمه فيجع عليه التمهل حتذى يذتمكن ومذن سكت وسكن وكت  نقسه مرا
آدابذذه المؤكذذدا عذذذد  شذذرع المذذذاء عقبذذه أو أثنذذاءه شن للذذذيكر حذذرارا تجلذذذع اشنذذوار والتجليذذذات 
والواردات وبشرع الماء تطقن تلع الحرارا وأيله أن يصذبر نحذو نصذف سذاعة فلكيذة وكلمذا كثذر 

   ة الميكورا . كان أحسن انتهى باختصار من الرسال
 حرف الواو 

دم وفيه ست صلوات ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ د اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّ ( نط  ما الي  َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ

مذا ينطذ  عذن الهذو   ( أ  او  النقه وأغراضها يال تعالى الهو  عنوال فعل وال أير أحدا )

بالوحح حتى اجتهاده فالكل منمور به من حضرا الغيذع  أحواله  فجمي  إن او إال وحح يوحى
ذدم َوَعلَذى آِل وليا كانت أحواله دائرا بين الواجع والمندوع ) ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَا ُمَحمذ وَصلَِّ َوَسلَِّ

دم الي  ما ضل عن الح  يذ  ( أ  ما اال وال تحول عمدا وال خطذن وال نسذيانا عذن طرَسيِِدنَا ُمَحمذ
( مرادف لما يبله فالغح او الض ل والنبح معصو  من يلع بل وجمي  اشنبيذاء غو  وماالهد  )

ْ  يبل النبوا وبعداا وما ورد مما يذوا  يلذع مذؤول كمذا اذو مبذين فذح عقائذد التوحيذد ) وَصذلَِّ َوَسذلَِّ
ذدم وألبسذنا  دم َوَعلَى آِل َسذيِِدنَا ُمَحمذ ( واذح حقذظ بالصذ ا عليذه لبذاه التقذو َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

البواطن من اشغيار والظواار من مخالقة العايا القهار سئل الجنيد عن التقو  فقال أن ال يذراع 
حيث نهاع وأن ال يققدع حيث أمرع فشبه التاين بامتثذال المذنمورات واجتنذاع المنهيذات باللبذاه 

 ا التصذريحية اشصذلية نظيذر يولذه تعذالى واستعار اس  المشبه بذه للمشذبه علذى طريقذة االسذتعار
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واذذو معنذذى يذذول صذاحع ورد السذذحر إلهذذح ايذن ظذذاار  بامتثذذال مذذا  ولبذاه التقذذو  يلذذع خيذر
ْ  َوبَذاِرْع َعلَذى أمرتنح به ونهيتنذح عنذه وايذن سذر  باشسذرار وعذن اشغيذار فصذنه ) وَصذلَِّ َوَسذلَِّ

دم  دم َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ (الظاارية والباطنيذة لسذواع الشذكو  بهذا مذن( نظقنذا ) وطهرنذاَسيَِِّدنَا ُمَحمذ
( للص ح بنن ياع  أنه تقح أو أنه أفضل مذن غيذره فذإن اذيا مذن صذقات والدعو فإنه خسران )

 فذ  تاكذوا أنقسذك  اذو أعلذ  بمذن اتقذى إبليه طرد من رحمة هللا بقوله أنا خير منه يذال تعذالى 
 ويال بعضه   

 وبعيبها مشغولة            نقه التقح يليلة   
دم َوَعلَى آِل َسذيِِدنَا مُ )  ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ ذدم وَصلَِّ َوَسلَِّ ( بذـ عنذا) ( احجذع واصذرفكذفوَحمذ

ْ   َوَسلَِّ وَصلَِّ ( المصيبة والمحنة )والبلو ( ما يسوء الشخص فح الدنيا وا خرا )اشسو  ـهاسبع)
ذدم والطذفَوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَ  ذدم َوَعلَذى آِل َسذيِِدنَا ُمَحمذ ين ( معشذر المصذلبنذا)إحسذانع  ( أوصذلا ُمَحمذ

ر ( الجذذر والجذذاوالنجذذو ( ضذذد الجهذذر )السذذر فذذح( خيراتهذذا المتاايذذدا )بركتهذذا( سذذبع )بذذـعليذذه )
 والمجرور وما عطف عليه متعل  بنلطف.

 حففرف ال 
ْ  َوبَذذوفيذذه أربذذ  صذذلوات ) ذذدم اللُهذذ ذ َصذذلَِّ َوَسذذلَِّ ( اشعلذذى المقذذا ( صذذاحع ) ي اِرْع َعلَذذى َسذذيَِِّدنَا ُمَحمذ

            اشرف  من كل رفي  دنيا وأخر  يال البوصير  
 يا سماء   ما طاولتها سماء ى رييع اشنبياء       كيف تري                    

ت ممذا جذام  كمذا علمذ( أ  اشوض  المنكشذف فذح الذدنيا وا خذرا شنذه سذر هللا الاشجلى والسر) 
ذدم فذح الخذ تقد  ) ْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ هذو وأمذا بالقصذر ف اذو بالمذدو( أ  القضذاء وَصلَِّ َوَسلَِّ

ات ( أشراف القو  والجماعوالم الرطع من الحشيش وليه مرادا ولكن يقصره القارئ للسج  )
ذْ  َوبَذاِرْع َعلَذى َسذيَِِّدنَ وَصذلَِّ َوَسذلَِّ من الناه واذو مهمذوا ويقصذر للسذج  أيضذا )  أاذل سذيد دم ا ُمَحمذ

ْ  َوبَذاِرْع َعلَذ) ( جمذ  عليذا مثذل كبذر  وكبذر واذح الرتذع العاليذةالعذ  ذدم ى َسذيَِّدِ وَصذلَِّ َوَسذلَِّ نَا ُمَحمذ
دم واكشف القت  ( بذالذوالء( رتذع )مقامذات عن( معشر المصلين )لنا( أوض  )َوَعلَى آِل َسيِِدنَا ُمَحمذ

نسذذع سذذبة الحاصذذلة بذذين المعتِذذ  بالكسذذر ومعتويذذه وفذذح الحذذديث الذذوالء لحمذذة كلحمذذة الوالمذذد الن
ن سذجن والمراد انا عت  النقوه فكننه يال اكشف لنا عن مراتع وأحوال اليين أعتقذوا أنقسذه  مذ

 ( أ  االنكشذذافواإلسذذتج الطبيعذذة فصذذاروا أحذذرارا والمعنذذى عرفنذذا حقيقذذة يلذذع فنتصذذف بهذذا )
 باهلل بعد القناء عن اشغيار. والمراد به البقاء

 حرف اليفاء التحتية
وفيه أرب  صلوات فجملة ما يكره من الحروف مائة وتس  وث ثون ص ا ويبل الحروف إحد  

اللُه ذ َصلَِّ َوَسلَِّْ  َوبَاِرْع وخمسون وفح المسبعات واحدا فإيا نظرت للمكرر تبلغ مائتين وث ثين )
دم  وَصلَِّ َوَسلَِّْ  ( بالياء شجل السج  وإن كان يجوا فيه الهما )َعلَى كل نبح وَ  َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

دم وعلى كل ملع وولح وَصلَِّ َوَسلَِّْ  َوبَاِرْع ( وتقد  الك   على يلع كله )َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ
دم وعلى كل عال  وتقح احع العل  الخالح ( عطف خاص بحسع الصورا وإال فصَعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

وفح الحديث ال  إنما يخشى هللاَ من عباِدِه العلماءُ  من التقو  ال يقال له عال  شرعا يال تعالى 

العل   يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عام . انتهى وال تحصل التقو  إال بالعل  يال الجنيد 
ه ول  يتصوف فقد تقس  ومن ليا تعرف بها ربع وال تعدو يدرع. ومن يلع يوله    من تقق
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دم تصوف ول  يتققه فقد تاند  ومن تصوف وتققه فقد تحق   ) وَصلَِّ َوَسلَِّْ  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ
( من ايه اشمة المؤمنين والمؤمنات( بايح أو جمي  )وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى سائر

ن أراد أن يكثر ماله فليقل الله  َصلَِّ َوَسلَِّْ  ( فقح الحديث مواشموات اشحياء منه وغيراا )
دم وعلى آله وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يكره فح  َوبَاِرْع َعلَى َسيَِِّدنَا ُمَحمذ

( بالخيرات والبركات( من يكر )وبينه ( معشر المصلين )بيننا( واصل )وتاب الحصن الحصين )

وإيا سنلع  ( يربا معنويا يقال فيه مكانة ال مكان يال تعالى عإنع يريالدنيوية واشخروية )

( للسائل وإن عصاه الدعوات مجيعوفح ايا الدعاء تلمي  لهيه ا ية ) عباد  عنح فإنح يريع
( أ  يا ملع العالمين ورد ما من عبد يقول يا رع إال يال هللا لبيع يا عبد  . يا رع العالمين)

( خير( صير )اجعل( أ  يا هللا )الله د إجابة على سبيل االستمرار )انتهى أ  أجبتع إجابة بع
( شن العبرا بها والعبد يبعث يو  القيامة على الحالة خواتيمها( معشر المصلين )أعمالناأفضل )

( يا ربنا واو يو  ويوفنا بين يديع للحساع بنن تجعلنا وخير أيامنا يو  لقائعالتح مات عليها )

 نما من أوتح كتابه بيمينه فسوف يحاسع حسابا يسيرا وينقلع إلى أاله مسرورافممن يلت فيه  

 وجوه يومئيم مسقرا ضاحكة مستبشرا (فح الدنيا باإليمان أتم  لنا نورنا( أ  يا ربنا )ربنا )
( استر ينوبنا عن غيرع وال تؤاخينا بها واغقر لناوالمعرفة وفح ا خرا باللقاء والمشاادا )

( أ  شنع يدير على كل شحء سو  ياتع وصقاتع إنع على كل شحء يديرغيراا )كبيراا وص

ا ية وايه  يو  ال يخا  هللا النبح شن القدرا ال تتعل  إال بالممكن وفيه ايتباه من يوله تعالى 
الدعوات التح خت  بها ما بين يرآن وأحاديث واح أشرف الدعوات وايتبه أيضا ا ية التح اح 

ربنا لشرف الدعوات القرآنية كما علمت وليتحق  اإلجابة بها فقال ) يو  عيسى محكية عن 
( الرسول واتبعنا(ـه من جمي  الكتع السماوية )أنالتـ بما( صدينا بقلوبنا وانقدنا بظواارنا )آمنا

ويريد الداعح سيدنا محمداغ وإن كان المراد به فح ا ية سيدنا عيسى عليهما الص ا والس   
( لع بالوحدانية ولمحمد بالرسالة اكيا يقصد م  الشاادين( أ  أثبتنا فح أ  الكتاع )بنافاكت)

القارئ وإن كان أصلها فح عيسى كما علمت وفح الحقيقة يلا  من اإليمان بمحمد وبما أنال عليه 
نين اإليمان بعيسى وسائر اشنبياء لكونه سر هللا الجام  وليلع يال هللا تعالى فح حقه وح  المؤم

 ا ية. ويال تعالى  آمن الرسول بما أنال إليه من ريه والمؤمنون كٌل آمن باهلل وم ئكته به 
واليين آمنوا باهلل ورسله ول  يقريوا بين أحد منه  أولئع سوف نؤتيه  أجورا  وكان هللا غقورا 

مورات عن أوياتها ( من المنوما أخرنا( من المعاصح والتقصير )الله  اغقر لنا ما يدمنا) رحيما
( بين العباد )وما أنت أعل  به منا( من كل معصية وعيع أعلنا وما( بيننا وبينع )وما أسررنا)

( أصله أرئنا نقلت حركة الهماا للساكن يبلها فسقطت الله  أرناتعلمه منا وال نعلمه من أنقسنا )
نتبعه وأرنا بع عن يلع أن)(ـيتسفـ( فح أنقسنا )حقغا( فح نقه اشمر )الح الهماا أ  أعلمنا )

( وفح تقريره ما فح الح  واو كناية عن طلع العصمة فح الحركات الباطل باط  فنجتنبه
والسكنات والكلمات واإلرادات والخطرات من الشكوع والظنون واشواا  الساترا للقلوع عن 

خص ايا االس   (يا أرح  الراحمين( إنعامع وإحسانع ال وجوبا عليع )برحمتعمطالعة الغيوع )
الشريف لما ورد فح الحديث إيا يال العبد يا أرح  الراحمين يال له الرع إن أرح  الراحمين يد 

( بهماا الوصل وايا إلى يوله عمن سواع لقظ حديث ورد أن من دعا الله  اكقناأيبل عليع فسل )
( بقضلعلقط  )( بهماا احرامع وأغننا بح لع عنبه وعليه مثل أحد دينا يضاه هللا عنه )
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( من جمي  الخل  فالمقصود الغنى القلبح كما فح الحديث خير الغنى غنى عمن سواعإحسانع )

نسنلع الققر  النقه واو الوثو  باهلل والينه مما فح أيد  الناه كما يال أبو الحسن الشايلح 
جه فح الدارين مما سواع والغنى بع حتى ال نشهد إال إياع وتقد  أن الققر القلبح او سواد الو

( بحيث ال تكون مشغولة بغيرع م  الراحة لقلوبنا( الدينية والدنيوية )الله  يسر لنا أمورنا)

ا لتحققها بتقواع يال تعالى  َاِ  هللاَ يَْجعَْل لَهُ مَةْاَرجغ َو َمْن يَتَِّ  هللاَ  ا ية ويال تعالى  َوَمْن يتذ

ا ( بنن تجعلها مشغولة بخدمتع لما فح الحديث أوحى هللا إلى ناوأبدان) يجعَْل لَهُ ِمْن أَْمِرِه يُْسرغ
( بالجر عطف على والس مة والعافيةالدنيا يا دنيا من خدمنح فاخدميه ومن خدمع فاستخدميه )

( بحيث تكون محقوظة علينا من الح ل ودنيانا( بنن تكون العبادا منا كاملة )فح دينناالراحة )
ة القبر وعيابه و فتنة المويف وعيابه وندخل الجنة من غير سابقة ( بحيث ننمن من فتنوآخرتنا)

( االعتماد فح ظواارنا إنع على كل شحء يدير الله  اراينا حسن التوكلعياع وال حساع )
( بنن تجعلنا عليع واكقنا شر وساوه الشيطان( بالطاعة والمحبة )عليع ودوا  اإليبالوبواطننا )

( أصله أوينا حيفت الواو حم  على وينا) سلطان لع عليه  إن عباد  ليه ممن يلت فيه  
ا )شر اإلنهحيفها فح المضارع ث  استغنى عن اماا الوصل فسقطت ) ا وفاجرغ ا والجان( برغ ( برغ

ا ) ( واع لنا حقيقة اإليمان( تقد  الك   عليه فح حرف الدال )واخل  علينا خل  الرضوانوفاجرغ
( جم  روح وتولى يبض أرواحنانا من أنقسنا ومن الخل  أجمعين )بنن يكون هللا ورسوله أحع إلي

ويسنلونع عن  واختلف فيها على ث ثمائة يول والح  ال يعلمها غير هللا ورسوله يال تعالى 

( أ  يدرتع بحيث ال نشااد ملكغا يبدع اشجل( حضور )عند) من أمر ربح الروح يل الروح
م  شدا ء المحبة فقد ورد أن أرواحه  يقبضها الرحمن )يقبضها وإنما نشاادع فنكون من شهدا

ا نافعغا (من ايبتع ويلبغا خاشعغا( واو عل  الشريعة )الشو  إلى لقائع يا رحمن الله  إنح أسنلع علمغ

ا ساطعغا) مثل نوره كمشكاا  ( معنويغا فح القلع واو نور اإليمان والمعرفة الي  يال هللا فيه ونورغ

 وحسيغا فح القيامة بحيث نكون من اليين يلت فيه      هللا لنوره من يشاءيهدإلى  فيها مصباح

وشقاء من ( فح الدنيا وا خرا )ورايغا واسعغاا ية )  يو  تر  المؤمنين والمؤمنات يسعى نورا 
( دنيا وأخر  وايا الدعاء لقظ حديث ورد وأسنلع الغنى عن الناه( ظاار  وباطنح )كل داء

( يلبح من تسمية الحال باس  المحل لح صدر ( وس  )رع اشرحير وغيره )فح الجام  الصغ
( فح يولح( يقهموا )من لسانح يققهوا( لكنة )واحلل عقدا( الدنيو  واشخرو  )ويسر لح أمر )

ولكن الداعح يقصد  الح  وايا الدعاء مقتبه من ا ية الكريمة التح اح حكاية عن موسى 
علحذ وعلَى ( بها )أن أشكر نعمتع التح أنعمت( ألهمنح )أواعنح رعنقسه كما علمت مما تقد  )

أن ( ألهمنح )و( والمراد بالنعمة الجنه الصاد  بالنع  الدنيوية واشخروية التح ال تحصى )والد ذ 
ا ترضاه ( فح( إنعامع وإحسانع )رحمتع( سبع )وأدخلنح بـ( وترضى علحذ بسببه )أعمل صالحغ

وا  اليين أنعمت عليه  من النبيين والصديقين فإن الص ح مقول ( عبادع الصالحينامرا )

( رع اغقر) بالتشكيع فيشمل اشنبياء وغيرا  وايا مقتبه من ا ية التح كان يدعو بها سليمان 
( شنع راح  وأنت خير الراحمين( أنع  علينا بعد الغقران بنع  الدارين )وارح استر وال تؤاخي )

( كرر فح ايا الدعاء لقظ رع خمه مرات ايتداء با ية فائدافيه  )الجمي  وخال  الرحمة 

رجاء لإلجابة  فاستجاع له  ربه إلى يوله  إن فح خل  السموات واشرض الكريمة واح يوله 
ولما ييل أنه اس  هللا اشعظ  وأن من كرره خمسغا ودعا استجيع له كما يكره فح تلع ا يات ث  
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( الغلبة رع العاا( يا محمد )ربعلـ) تنـايها سبحان(سورا الصافات بقوله )خت  كتابه بما خت  هللا 
ا أن العاا حية  كما يال الج ل أو الهيبة التح خلقها فح الملوع وفح سائر الخل  ويد ورد أيضغ

( أ  عن أوصافه  فح هللا بثبوت الشريع والولد يصقون عماملتقة حول العرش رأسها عند ينبها )
( جم  مرسل كان من ا دميين على المرسلين( تحية الئقة من هللا )وس  يلع ) والصاحبة وغير

والحمد هلل رع العالمين الله  صل أو الم ئكة ويال الج ل المبلغين عن هللا التوحيد والشرائ  )
( أ  يخت  الدعاء بتلع الصيغة المشهورا عند وسل  وبارع على سيدنا محمد فح اشولين إلى آخره

وصل وسل  على سيدنا محمد فح ا خرين وصل وسل  على سيدنا محمد طري  وتمامها )أال ال
فح كل ويت وحين وصل وسل  على سيدنا محمد فح المأل اشعلى إلى يو  الدين وصل وسل  على 
جمي  اشنبياء والمرسلين وعلى الم ئكة المقربين وعلى عباد هللا الصالحين من أال السموات 

ضح هللا تبارع وتعالى عن ساداتنا يو  القدر الجلح أبح بكر وعمر وعثمان وأال اشرضين ور
وعلح وعن سائر أصحاع رسول هللا أجمعين والتابعين له  بإحسان إلى يو  الدين احشرنا 
وارحمنا معه  برحمتع يا أرح  الراحمين يا أهلل يا حح يا ييو  ال إله إال أنت يا أهلل يا ربنا يا 

وانا ت  ( أ  تيكراا مائة فنكثر )ال إله إال هللا مائة( . )أرح  الراحمين الله  آمينواس  المغقرا يا 

( الكقيل ونع  الوكيل) أليه هللا بكافم عبده ( يال تعالى هللا( كافينا )ما وف  به الجليل وحسبنا
( ال بـإ( لنا على طاعة هللا )وال يوا( ال تحول لنا عن معصية هللا إال بعصمة هللا )وال حول)

والحمد هلل رع العالمين ( المتصف بكل كمال )العظي ( المناه عن كل نقص )هللا العلحـمعونة )
( خت  بها لما ورد أن آمين خات  رع العالمين واح اس  فعل بمعنى استجع ت واتنا آمين

ا وصلواتنا ودعواتنا التح جمعت معارف كالبحار الااخرا ومحاسن كالدرر القاخرا وخطابع كننم
تُشاَاُد فح ا خرا فلله دره من عارفم جم  فيه الكماالت الباطنة والظاارا وخير  الدنيا وا خرا 
وما أبداه لك  فح ايا الكتاع فهو بعض صقاته الظاارا فما بالع بمقامه فح ا خرا فهنيئغا لتـاليها 

ضوان فح الدنيا الصاد  الراضح بعين البصيرا والباصرا ف  شـع أن هللا يخل  عليه خل  الر
وا خرا والحمد هلل على التما  والص ا والس   على سيد اشنا  وعلى آله وأصحابه بدور الظ   

وأشياخنا وأشياخه  إلى منتهى اإلسـ   ويــد تـمـت اـيه الكلمـــات الـماجــاا البــائرا 
 وبامتااجهـا بنصلهـا تكـون رابحـة فاخرا يو 

 يو  مضى من شهر رمضان سنةالخميه  المبارع  عاشر 
 تسعة   عشر  ومائتين    وألف   من    1219

 اجرا     من  له  العـا  والشرف فح 
 مشهـد  اإلمـــا  الحسين 

 رضــــح هللا عنه
 آمــــين 
 ت 
. 
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 المنظومة الدرديرية
 للعالم العممة والبحر الفهامة الجامع بين الشريعة 

 أبي  اإلرشففاد موالنا الشيخ والحقيقة 
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 أحمد الصففاوي نفعنا هللا سبحانه 

 وتعالى ببركفاته دنيا وأخرى 

 والمسلمين أجمعين بجفا 
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 بسم هللا الرحمن الرحفففففففففيم
لذذه  شذذريع الحمذد هلل الذذي  لذه اشسذذماء الحسذنى والصذذقات العلذذى وأشذهد أن ال إلذذه إال هللا وحذده ال
عذ  صذلى شهادا تبلغنا بها مقامات أال الوال وأشهد أن محمدا عبذده ورسذوله الذي  اصذطقاه هللا ف

 ن ربذه سذتر( فيقول العبد الققير الراجح مذوبعدهللا عليه وعلى آله وأصحابه فح ا خرا واشولى )
ى لحسذذنالمسذذاو  أحمذذد بذذن الصذذاو  المذذالكح الخلذذوتح الذذدردير  لمذذا كانذذت منظومذذة أسذذماء هللا ا

كذات لشيخنا وشية مشايخنا إمذا  العصذر ووحيذد الذدار القطذع الشذهير والشذهاع المنيذر أبذح البر
ومهذذبط الرحمذذات الذذي  عذذ  فضذذله الكبيذذر والصذذغير أحمذذد بذذن محمذذد الذذدردير المذذالكح العذذدو  

 الخلوتح عديمة النظير الحتوائها على الدعوات الجامعة واشسرار ال معة.

كل بيت منهذا حذاع مسذتقل جذام  لخيذر  الذدنيا وا خذرا صذارف لسذوئهما وليلع يال مؤلقها إن 
واح آخر العلو  اإللهية التح ظهرت على لسانه ويد ألقيذت عليذه فذح ليلذة واحذدا فقذا  مذن فراشذه 
وكتبهذذا ويذذال العذذارفون أنقذذ  علذذ  يؤخذذي عذذن أاذذل هللا آخذذر ك مهذذ  شنذذه ابذذدا معذذارفه  وجوامذذ  

فح اليو  والليلذة ثذ ث مذرات ويذد تعلذ  بهذا أتباعذه وشذاعت بيذنه   أسرارا  وأخبرنح أنه يقرؤاا
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وامتاجت بنرواحه  وسرت فيه  سريان الماء فذح العذود اشخضذر أمرنذح مذن ال تسذعنح مخالقتذه 
ا يحذل ظوااراذذا  خليقتذه ووارث حالذه أخونذا فذح هللا الشذية صذال  السذباعح أن أضذ  عليهذا شذرحغ

ا من هللا تحقي  ما يقول لعلمح بنن لسان العارف ترجمذان ويبين بعض خواصها فنجبته ليلع راجيغ 
عن ربه وايه المنظومة من البحذر الطويذل وأجذااؤه فعذولن مقذاعيلن فعذولن مقذاعيلن مذرتين ويذد 
بلغت الغاية فح حسن نظمهذا فنبياتهذا فرائذد ولذيلع شذرحنا كذل بيذت علذى حدتذه ويكرنذا لكذل بيذت 

يو  اشلباع أن ينظروا بعين الرضا والصواع فما كان خاصية منقردا وايا غاية فهمح وأعتير ل
من كمال فهو من فيض مؤلقها وما كان من نقص فليقيلونح منه واا أنا أيذول راجيغذا مذن ربذح لذح 

 وشحبابح بلوغ المنمول يال رضح هللا عنه 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وإنمذذا  ابتذذدئديره أؤلذذف أو البذذاء لإلسذذتبانة أو للمصذذاحبة علذذى وجذذه التبذذرع متعلقذذة بمحذذيوف تقذذ
افتتحت البسملة بالباء لما فيها من االنكسار والتواض  , فذح الحذديث   مذن تواضذ  هلل رفعذه ومذن 

فكان يقتت  ببس  هللا إلذى  بس  هللا مجرااايقتت  باسمع الله  إلى أن نالت  تكبر وضعه. وكان 

ببس  هللا الذرحمن إلذى أن نالذت آيذة النمذل فكان يقتت    يل ادعوا هللا أو ادعوا الرحمنأن نالت 
فكملها فح االفتتاح ويال العارفون لقظ الج لة او االسذ  الجذام  أال تذر  أن المذريض إيا يذال يذا 
هللا كان مراده يا شافح والتائع إيا يال يا هللا كان مراده يا تذواع واكذيا يذال بعضذه  لقذظ الج لذة 

واذاء فذاشِلف إشذارا إلذى ييذا  الحذ  بياتذه وانقذراده عذن أربعة أحرف حاصلها ث ثة أحذرف وال  
مصنوعاته فإن اشلف ال تعل  له بغيره وال   إشارا إلى أنه مالع جمي  المخلويات والهذاء إشذارا 

هللا نور السموات واشرض مثذل نذوره كمشذكاا  إلى أنه ااد  من فح السموات ومن فح اشرض 

لقادر الجي نح   هللا او االس  اشعظ  وإنمذا يسذتجاع لذع إن ا ية ويال سيد  عبد ا فيها مصباح
( أن مذن داو  علذى يكذره فذح منهذايلت يا هللا وليه فح يلبذع غيذره ولهذيا االسذ  خذواص عجيبذة )

خلوا مجردغا بنن يقول هللا هللا حتى يغلذع عليذه منذه حذال شذااد عجائذع الملكذوت ويقذول بذإين هللا 
بر مذن المذولهين وأربذاع المقامذات وأاذل الكشذف التذا  يذال هللا للشحء كن فيكذون واذو يكذر اشكذا

ويكذر بعذض العلمذاء أن  ث  يرا  فح خوضذه  يلعبذون يل هللا تعالى لنبيه عليه الص ا والس   
ا بحسع ما يس  اإلناء ورش به وجه المصروع أحر  شيطانه ومن يكذره  من كتبه فح إناء مكررغ

شصوات ال يسنل هللا تعالى شيئا إال أعطذاه إيذاه وإن واظذع سبعين ألف مرا فح موض  خال من ا
علذذى يلذذع كذذان مجذذاع الذذدعوا ومذذن دعذذا بذذه علذذى ظذذال  أُِخذذيَ لويتذذه ويكتذذع بعذذدد حروفذذه لسذذائر 
اشمذذراض ويشذذربه المذذريض يعذذافى بذذإين هللا ومذذن يذذال كذذل يذذو  بعذذد صذذ ا الصذذب  اذذو هللا سذذبعا 

اد فذح نقسذه أشذياء عجيبذة وغيذر يلذع , والذرحمن وسبعين مرا رأ  بركتها فذح دينذه ودنيذاه وشذا
الرحي  صقتان مشتقتان من الرحمة بمعنى اإلحسان أو إرادته والرحمن أبلغ من الرحي  شن معناه 
المنع  بج ئل النع  والرحي  المنع  بديائقها أو شن ايادا المبنى تدل على ايادا المعنذى غالبذا كمذا 

تشديد وشبلغيته يدذَمذهُ وشنذه صذار كذالعَلَْ  مذن حيذث أنذه ال يوصذف بذه فح يََطَ  بالتخقيف ويَطذَ  بال
غيره تعالى لكونذه المذنع  بج ئذل الذنع  وأصذولها ويلذع ال يكذون لغيذره ويكذر الذرحي  ليتنذاول مذا 
خرو من النع  فيكون كالتتمة والرديف له وييل فذح معناامذا غيذر يلذع ومذن خذواص الذرحمن أن 

ا لمن كان اسذمه عبذد الذرحمن ومذن واظذع علذى  من يكره نظر هللا إليه بعين الرحمة ويصل  يكرغ
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  أنه ما من عبد صلى عصر الجمعة  يكره كان ملطوفغا به فح جمي  أحواله ورو  عن الخضر 
واستقبل القبلة ويال يا هللا يا رحمن إلى أن تغيع الشمه وسنل هللا شيئا مذن أمذور الذدنيا وا خذرا 

كتبه إنسان بمسذع واعقذران خمسغذا وخمسذين مذرا وحملذه كذان مبذارع الطلعذة إال أعطاه إياه وإيا 
مهابا مقبوال عند كل أحد ومن خواص الرحي  أن من كتبه فح ورية إحد  وعشذرين مذرا وعلقهذا 
على صاحع الصداع برئ بإين هللا تعالى ومن كتبه فح كف مصروع ويكره فح أينه سب  مرات 

( أنذه إيا ت اذا شذخص عذدد حروفهذا منهذاة بتمامهذا فكثيذرا )أفا  من سذاعته وأمذا خذواص البسذمل
سبعمائة وستة وثمانين مرا سبعة أيا  على أ  شحء كان من جلذع نقذ  أو دفذ  ضذرر أو بضذاعة 
خاف عليها أن تكسد حصل المطلوع وربحت البضاعة وإيا ت اا ايا العدد على يدح ماء وسقى 

سذمعه بذإين هللا تعذالى وإيا تليذت فذح أين مصذروع للبليد اال ما بذه مذن الذب دا وحقذظ كذل شذحء 
إحد  وأربعين مرا أفا  من ساعته وإيا ت اا شذخص عنذد النذو  إحذد  وعشذرين مذرا أمذن تلذع 

 الليلة من الشيطان وبيته من السرية وأمن ميتة القجنا وغير يلذع مذن الب يذا ونقذل عذن الشذايلح 
لذف مذرا فذع ريبتذه مذن النذار واسذتجيبت دعوتذه أن من يرأ بس  هللا الذرحمن الذرحي  اثنذح عشذر أ

وعن بعضه  أن من كانت له حاجة إلى هللا تعالى فليقرأ بس  هللا الرحمن الذرحي  اثنذح عشذر ألذف 

ويسذنل هللا حاجتذه ويسذتمر اكذيا إلذى أن  مرا ويصلح بعد كل ألف ركعتين ويصلح علذى النبذح 

                يت  العدد يضيت حاجته كائنة ما كانت يال 

ا         ت يا هللا ربي لك الثناتبارك                  ا لموالنا وشكرق  لربنا فحمدق

سذبقه شذحء كتابذه بالبسذملة افتتاحذا حقيقيذا واذو مذا تقذد  أمذا  المقصذود ولذ  ي لما افتت  المصنف 
ما الة وإن تركتباافتت  بالحمد له افتتاحا إضافيا واو ما تقد  وأما  المقصود ولو سبقه شحء فقال 

ات يذذد  البسذذملة ايتذذداء بذذالقرآن ولقذذوا حذذديثها ومعنذذى تباركذذت تعاظمذذت فذذح البركذذات أ  الخيذذر
كح ال يذا مذاليذالمتاايدا دنيا وأخر  فإنها ناشئة منع يا هللا والرع المالع والمصل  والمربح كننذه 
  الوصذف بكذل ومصلحح ومربح والثناء الوصف بالجميل فيشمل كل كمال فكننه يال لع اسذتحقا

ا معطوف عليه تقديره فنْحِمُد حمدغا وأَشْ  فحمدغاكمال ويوله  ا ُكُر شكرغ منصوع بقعل محيوف وشكرغ
ا و لموالنا اه لغةغ الحمد معنمتعل  بحمدغا ومعناه مالكنا وولح نعمتنا دنيا وأخر  ولربنا متعل  بشكرغ

ينبذ  مذن  ال ومعنذاه اصذط حا فعذل الثناء بالجميل علح الجميل االختيار  كان فح مقابله نعمذة أ 
ط حا و تعظي  المنع  بسبع كونه منعما على الحامد أو غيره والشكر معناه لغة مرادف للحمد اص
د والشذكر اصط حا صرف العبد جمي  ما أنع  هللا عليه إلى ما ُخِلَ  شجله فمراد المصذنف بالحمذ

را براعذة اسذته ل وحسذن افتتذاح إشذاما او أع  من اللغو  واالصط حح فح كذلم , وفذح البيذت 

   إلى أنه طالع من ربه فح ايه القصيدا تاايد البركات والخيرات كما ال يخقى يال 

 أقمت بها األكوان من حضر  الغنى         الحسنى وأسرارها التي بأسمائك

ن الجار والمجرور متعل  بمحيوف حذال مذن يولذه نذدعوع فذح البيذت بعذده تقذدير فنذدعوع مقسذمي
عليع ومتوسلين إليع بنسمائع الة واشسماء جم  اس  واو اللقظ الدال على يات المسمى وأسماؤه 
تعالى كثيرا ييذل ث ثمائذة وييذل ألذف وواحذد وييذل مائذة ألذف وأربعذة وعشذرون ألقذا عذدد اشنبيذاء 

حققذه عليه  الص ا والس   شن كل نبح تمده حقيقذة اسذ  خذاص بذه مذ  إمذداد بذايح اشسذماء لذه لت
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بجميعها وييل ليه لها حد وال نهاية شنها على حسع شئونه فح خلقه واح ال نهاية لهذا والحسذنى 
إمذا مصذذدر ُوِصذذَف بذذه أو مؤنذذث أحسذن فذذنُْفِرَد شنذذه وصذذٌف جَمذذَ  مذا ال يعقذذل فيجذذوا فيذذه اإلفذذراد 

ن معنااذا يات والجم  َو ُحْسن أسمائه تعالى شنها لداللتها على معانم شريقة اح أحسن المعذانح ش
هللا وصقاته واح إما ياتية كاهلل والرحمن أو صذقاتية كذالحح والعلذي  أو فعاليذة كذالمحيح والمميذت 
والصقاتية على أيسا  أسماء صقات جمال كالرحي  والكري  وأسماء صقات ج ل كالكبير والعظي  

تغرا  وأن المذراد وأسماء صقات كمال كالسمي  والبصير واإلضافة فح أسمائع يحتمذل أنهذا ل سذ
ا عليع بكذل اسذ  مذن أسذمائع  كل اس  من أسمائه تعالى علمناه أو ل  نعلمه فطننه يال أدعوع مقسمغ

يل ويوله تعالى  وهلل اشسماء الحسنى فادعوه بها ومعلو  أنها كلها حسنى ويشهد له يوله تعالى 

التسعة والتسعين التح دعذا بهذا  ا ية يحتمل أن المراد بها خصوص  ادعوا هللا أو ادعوا الرحمن

ا  المصنف فح النظ  وإنما خصها لما ورد فيها من اشحاديث منها يوله  إن هلل تسعة وتسعين اسمغ

 مائة غير واحد إنه وتر يحع الوتر وما مذن عبذد يذدعو بهذا إال وجبذت لذه الجنذة . ومنهذا أن هلل 

إلذذى آخذذر الروايذذة    ال إلذذه إال اذذواذذو هللا الذذي تسذذعة وتسذذعين اسذذما مذذن أحصذذااا دخذذل الجنذذة 
المشهورا التح ايتصر عليها المؤلف فيما ينتح واح أص  الروايذات. ومنهذا أن هلل تسذعة وتسذعين 
اسما من أحصااا كلها دخل الجنذة أسذنل هللا الذرحمن الذرحي  اإللذه الذرع الذة. ومنهذا إن هلل تسذعة 

ا مائذة إال واحذد إنذه وتذر يحذع الذوتر مذن ح قظهذا دخذل الجنذة هللا الواحذد الصذمد الذة وتسعين اسمغ
ومنها أن هلل تعالى مائة اس  غير اس  من دعذا بهذا اسذتجاع هللا لذه وكلهذا فذح الجذام  الصذغير فذح 
حرف الهماا م  النون اشولى عذن علذح ومذا بقذح عذن أبذح اريذرا رضذح هللا عنهمذا واإلحصذاء 

ل هللا اذذو االتصذذاف بهذذا والظهذذور والحقذذظ عنذذد أاذذل الظذذاار معرفذذة ألقاظهذذا ومعانيهذذا وعنذذد أاذذ

فننذه مذا تذرج  لنذا فذح اذيا الكتذاع إال  بحقائقها والويوف علذى مذد ارو نتائجهذا كمقذا  المصذنف 
بنوصافه ويوله وأسراراا جم  سر واو ضد الجهر أ  نتائجها وعلومهذا الغيبيذة التذح يخذص هللا 

هللا وجهه   او بحر عمي  إلى آخذر  بها من يشاء . ومنها سر القدر الي  يال فيه اإلما  علح كر 
ما يال ويوله أيمت بها اشكوان أ  أوجدت بتلع اشسرار المكونات دنيا وأخر  ويوله من حضرا 
الغنى متعل  بمحيوف حال من اشكوان أ  حال كون المكونات صادرا من حضرا غناع المطل  

يعدمذه فإيجذاد الخلذ  وعذدمه   واو االسذتغناء عذن السذو  أاال وأبذدا فذ  يتكمذل بشذحء يوجذده أو
سذذواء وطذذاعته  وكقذذرا  سذذواء ولذذيلع كذذان منااذذا عذذن اشغذذراض فذذح اشفعذذال واشحكذذا  فذذالغنى 

إلهح غناع  بالغين المعجمة والقصر ضد الققر ويد علمت معناه فح حقه تعالى يال السيد البكر  

   مطل  وغنانا مقيد يال 

 ا يقينقا يقينا الهم والكرب والعن           يا هللا يا مبدع الورىفندعوك 

أ  فنسنلع بيل وانكسذار يذا هللا يدمذه شنذه االسذ  الجذام  كمذا علمذت فجميذ  اشسذماء مندرجذة فيذه 
والمبدع الموجد للشحء على غير مثال والور  الخل  ويوله يقينغا معمذول لنذدعوع لتضذمنه معنذى 

بالتوحيد بحيث ال يخالط يلبذه غيذر هللا ومذن نسنلع أ  ح  يقين أو عل  يقين فاشول امتااو القلع 
كذان كذيلع ال يشذذهداما وال غيذره والثذانح اذذو شذهود القلذع أن كذذل شذحء مذن هللا وصذذاحبه راض 
بنحكا  هللا والثالث او علمع بالذدليل أن كذل شذحء مذن هللا فذإيا جذر  علذى مقتضذى علمذه رضذح 

تيها فحيفت أ  يمنعنا ويصذرف عنذا الهذ  وذ بنحكا  هللا ويوله يقينا أصله يويينا ويعت الواو بين عدُ 
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واو ما يعتر  الشخص من مكروه الدنيا وا خرا والكرع شدا اله  والعناء التعذع مذن أ  شذحء 
فمعنى البيت فنسنلع بيل وانكسار يا واجع الوجود المستح  لجمي  المحامد يذا موجذد المخلويذات 

ن يمنعنذا ويصذرف عنذا الهذ  الذة وإسذناد على غير مثذال سذب  حذ  يقذين أو عذين يقذين أو علذ  يقذي
الوياية لليقين مجاا عقلح من اإلسناد للسبع والوايح اذو هللا تعذالى ويذد تقذد  بعذض خصوصذيات 

 ستقا وسالتين مالر  ايا االس  الشريف فح مبحث البسملة وأما خاصية ايا البيت فإنه يستعمل وردا 
البيذت وإنمذا خذص دعذوا االسذ  الجذام   ير  المطلوع من المدعو بذه إن شذاء هللا تعذالى فذح يلذع

بطلع اليقين شن تجلح االس  يكون بيلع واكيا وليعل  الوايف على ايا الكتاع أن اشصل فح نداء 
تلع اشسماء بناؤاا على الض  فح النذداء شنهذا أعذ   مقذردا أو نكذرات مقصذودا وكذلم يبنذى علذى 

نصوبة أو مضمومة على حد يذول الشذاعر  الض  فح النداء ولكن ضرورا النظ  ايتضت تنوينها م
* س   هللا يا مطٌر عليها * فاالس  المنون للضرورا يجوا نصبه وضمه كما او معلو  من يواعد 

 اللغة العربية لقول ابن مالع        

 يَِّنغابواضم  أو انصع ما اضطرار نونا                مما له استحقا  ض                   

  عنه                       يال رضح هللا

ا يعمناويا رب يا رحمففان هبنا معارفقا                 ولطفقا و                     إحسانا ونورق

ا وكيقغا دنيو ة يذة وأخرويذأ  يا مالكح ومصلحح ومربح كما تقد  والرحمن المنع  بج ئل النع  كمة
صذف عرفة بمعنى العلذ  ضذد الجهذل ولكذن ال يوظاارية وباطنية والهبة العطية والمعارف جم  م

نذى واحذد ييا شنها توا  سب  الجهل وييل شن أسماؤه توييقية واللطف واإلحسذان بمع بها الح  
معلذو   والنور ضد الظلمة  واو إما معنو  أو حسح فاشول كالعلو  والمعذارف واإليمذان والثذانح

ا يبذر  الله  اجعل لح نورا فذح يلبذح ونذور ه وكل منهما مطلوع وفح يوله يعمنا إشارا إلى يول
را ونورا من بين يد  و نورا من خلقح ونورا عن يمينح ونورا عن شمالح ونذورا مذن فذويح ونذو

من تحتح ونورا فح سمعح ونورا فح بصر  ونورا فح شعر  ونورا فح بشر  ونورا فح لحمح 
خذرا سح والمعنو  فذح الذدنيا وا ونورا فح دمح ونورا فح عظامح الحديث والمراد ما يشمل الح

لع فعطف بنن يكون مهتديا فح نقسه ااديا لغيره تسعى الناه فح أنواره دنيا وأخر  وإيا علمت ي
ا النور على المعذارف مذن عطذف العذا  علذى الخذاص ولمذا كذان الذرحمن المذنع  بج ئذل الذنع  كمذ

واص خروية وتقذد  لذ  بعذض خذعلمت دعا بمقتضى تجليه فإن أصول النعمة اشنوار الدنيوية واش
ه إن شذاء بيتحق  له المدعو  ثمثمائة غير واحداالس  الشريف وخاصية ايا البيت فح االستعمال 

   هللا تعالى يال 

 وسر يا رحيم العالمين بجمعنا         إلى حضر  القرب المقدس واهدنا

المسذارعة فذح خذدمتع مذ  أ  اجعلنا سائرين بحولع ويوتع سيرا معنويا واذو التمسذع بطاعتذع و
اجتناع كل منهح عنه والرحي  او المنع  بديائ  النع  كما وكيقا دنيوية وأخروية ظاارية وباطنية 
والديائ  ما تقرعت عن اشصول التح اح الج ئل كالايادا فح اإليمان والعل  والمعرفة والتوفيذ  

باعتبار أنواعها وغلع من يعقذل  والعافية والسم  والبصر والعالمين أ  الخ ئ  أجمعين وجمعت
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علذذى غيذذره فجمعذذه باليذذاء والنذذون ويولذذه بجمعنذذا أ  بجميعنذذا معشذذر اإلخذذوان ويولذذه إلذذى حضذذرا 
متعل  بسْر وإضافة حضرا للقرع على حيف مضاف أ  أال القرع من هللا تعذالى واذ  اشنبيذاء 

الحوادث والهداية تطل  والصديقون ويحتمل أن اإلضافة بيانية ومعنى المقده المناه عن صقات 
بمعنى الداللة على المقصود وصلت أ  ال وتطل  بمعنى الوصول للمقصود واذو المذراد انذا فهذو 
غ وعذذدا  بيذذان لقائذذدا السذذير فكننذذه يذذال وواصذذلنا بعذذد سذذيرنا وتقذذد  بعذذض خذذواص اذذيا االسذذ  أيضذذا

   يال  مائتان وثمانية وخمسوناستعمال ايا البيت لمن أراد الظقر بما فيه 

 ويا مالك مل ِّك جميع عوالمي          لروحي وخل  من سواك عقولنا

لقذه المالع باشلف وحيفها وبهما يذرئ فذح السذب  والذوان عليهمذا مسذتقي  ومعنذاه المتصذرف فذح خ
حذح أ  باإليجاد واإلعدا  وغير يلع وتسمية غيره تعالى بذه مجذاا ويولذه ملَِّذع جميذ  عذوالمح لرو

ف روحح فح جمي  عوا لمح وعوال  الشخص أحواله والمعنى أسنلع بح  اذيا االسذ  لروحذح صرَِّ
شذغلنح يحتى تكون صقاتح كلها روحانية ال نقسانية وال شيطانية ويكون يلبح فارغا من سواع فذ  

 يحصذل المذدعو بذه إن شذاء هللا البيالت تسالعون مالر عنع شاغل دنيو  وال أخرو  واسذتعمال اذيا 

            تعالى يال 

 م من الضناوقد ِّس أيا قدُّوس نفسي من الهوى         وسل ِّم جميعي يا سم                

ر ومناه عن صقات الحوادث والذنقه والقلذع والهذو  بالقصذر اذو ميذل ا ر يا ُمَطهَِّ لذنقه أ  طهَِّ
ن   يذا مذؤمإلى محبوبها والمراد انا الميمو  ويوله سلَِّ  جميعح الة أ  اجعلنح سذالما يذا سذ   أ

لمخاوف ومنجح من المهالع من الضنى أ  اذاال المذرض الظذاار  والبذاطنح وعدتذه فذح من ا

   يحصل المطلوع إن شاء هللا تعالى يال  مائة وسبعوناالستعمال 

ل جناني يا مهيمن بالمنى          من هب لي أمانا وبهجة ويا مؤ  وجم ِّ

بذح ننذه ال يطلذ  علذى اإلخذ ص المؤمن او المصد  لعباده المؤمنين على إيمانه  وإخ صذه  ش
ن ضذد مرسل وال ملع مقرع أو المصد  شنبيائه فح دعذواا  النبذوا بتنييذدا  بذالمعجاات واشمذا
الحاضذر  الخوف ، والبهجة اإلشرا  والحسن , والَجنان القلذع , والمهذيمن الُمطذلذ  علذى القلذوع

يتمنذاه  والمعنذى مذا  علمذه هللايل إن تخقوا مذا فذح صذدورك  أو تبذدوه ي م  الخواطر يال تعالى 

   الشخص ومن العارفين او شهود يلوبه  لربه  ورضاه عليه  كما يال ابن أبح الدنيا 

                                               

                                   فليتع تحلو والحياا  مريرا                 وليتع ترضى واشنا  غضـاع             

                                    خــراع       وبينح    وبين العالمين              وليت الي  بينح وبينع عامر     

 وكل الي  فو  التراع   تراع      إيا ص  منع الود فالكل اين            
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ور حتذى يذا وأخذر  والبهجذة والسذرومعنى البيت أسنلع يا مؤمن أن تتجلى علذحذ باشمذان التذا  دن

  وايذن يلبذح يذا حاضذرا مذ وجذوه يومئذيم ناضذرا إلذى ربهذا نذاظرا أكون مذن الذيين يلذت فذيه  
 مائالالة وخمسالالةالقلذذوع بشذذهود جمالذذع وج لذذع وعذذدا اسذذتعمال اذذيا البيذذت لحصذذول المطلذذوع 

   يال  وأربعون

ْد لي بعٍا يا عايا وقوٍ                  وبالجبر يا ج  ابار بدد عدونوج 

قات الجود او اإلحسان واإلعطاء والِعْا ضد اليل والعايا من عا بمعنى غلع ويهر فهو من ص
لضذعف االج ل أو من َعاذ بمعنى يَلذ فل  يوجد لذه مثيذل فهذو مذن صذقات السذلوع , والقذوا ضذد 

ون هار فيكق  القوالجبر يطل  بمعنى اإلغص ح وبمعنى القهر واو المراد انا والجبار بمعنى المنت
من صقات الج ل أو بمعنى المصل  للكسر يقال جبر الطبيع الكسر أصلحه فيكذون مذن صذقات 

سذذر  يُ الجمذال والتبديذد التقريذذ  يقذال جذذاءت الخيذل بذذدادا أ  مقريذة والعذدو ضذذد الحبيذع واذذو مذا 

 اإن تمسسذذك  حسذذنة تسذذؤا  وإن تصذذبك  سذذيئة يقرحذذوا بهذذ لحانذذع ويسذذاء لقرحذذع يذذال تعذذالى 
وا را وبذالقويطل  على الواحد والمتعدد والمعنى أسنلع يا عايا أن تتجلى علحذ بعا الذدنيا وا خذ
ا تعمال اذيالتامة فح طاعتع وتجل يا جبار بالقهر والتقري  شعدائح الظاارية والباطنية وعدا اس

   لبلوغ المقصود منه إن شاء هللا تعالى يال  مائتان وستةالبيت 

 يك يا متكبر        ويا خالق األكوان بالفي  عمنا وكبر شؤوني ف

متع أ  عظَِّ  أحوالح فح طاعتع ومحبتع بحيث تكون صقاتح الظاارية والباطنية منهمكة فح خد

عذاه ال عذا لمذن ت كما يذال السذيد البكذر  إلهذح كقانذا شذرفا أننذا خذدا  حضذرتع ويذال الشذافعح 
 التقو  يال بعض العارفين  

 تغنه           معرفة هللا فياع الشقح من عرف هللا فل 

 ما يصن  العبد بعا الِغنَى           فالعا كل العا للمتقح

إاار   والمتكبر من الكبرياء واح العظمذة وال تكذون إال مختصذة بذاهلل لمذا فذح الحذديث   العظمذة
ن مذان , والكبرياء ردائح فمذن نذااعنح فيهمذا يصذمته والخذال  موجذد المخلويذات التذح اذح اشكذو

جليذذع  العذد  , والقذذيض اذذو العطذذاء الواسذ  , أ  عمنذذا يذذا خذذال  المخلويذات بعطائذذع الواسذذ  بعذذد ت
وع لحصذول المطلذ سالبعمائة وإحالدى وثمثالونعلينا بتشريف أحوالنا فح طاعتع وعدا ايا البيذت 

   فيه إن شاء هللا تعالى يال 

 يا مصور كربنابفضلك واكشف           ا بارئ احفظنا من الخلق كلهم وي

البذذارئ الذذي  يخلذذ  الخلذذ  ويطهذذرا  مذذن العذذد  فيرجذذ  لمعنذذى الخذذال  والحقذذظ الصذذيانة والويايذذة 
والخل  المخلويات وكله  تنكيد والقضذل اإلحسذان أ  بإحسذانع ال وجوبذا عليذع والكشذف اإلاالذة 

وياتذع بذرا والمصور المبدع ششذكال اششذياء مذن العذد  والمعنذى الويايذة والصذيانة مذن جميذ  مخل
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وفاجرا دنيا وأخر  وأال يا مصور اششكال على حسع إرادتع ما نال بنا من ا  الدنيا وا خرا 

  لحصول المطلوع فيه إن شاء هللا تعالى يال  ثمثمائة وستة وثمثونوعدا استعماله 

 وبالقهر يا قهار أقهر عدونا        ر مح  ذنوبنا    وبالغفر يا غفا

عن  فح ا خراقار الستار أ  الي  يستر القبائ  فيحجبها فح الدنيا عن ا دميين والغقر الستر والغ
لة او الم ئكة ولو كانت موجودا فح الصحف أو من الغقر بمعنى المحو والتمحيص بالصاد المهم
 ف المحو والتخليص والينوع جم  ينع واو ما فيه مخالقة هلل تعذالى فيشذمل حتذى المكذروه وخذ

يئات سذذومذذن اذذيا القبيذذل يذذوله  حسذذنات اشبذذرار  بة شاذذل هللا المقذذربين كذذالمؤلف اشولذذى بالنسذذ
لكذ   االمقربين والقهر البطش والغلبة والقهذار يو الذبطش الشذديد فهذو مذن صذقات الجذ ل وتقذد  
لغقذار على العدو فالمعنى نسذنلع محذو ينوبنذا أو سذتراا وعذد  المؤاخذيا بهذا بظهذور آثذار اسذمع ا

 ثمالانونوإحالدى و ألف ومائتالاننا بظهور آثار اسمع القهار وعدا استعمال ايا البيت وغلبتنا لعدو

   لحصول المطلوع فيه إن شاء هللا تعالى يال 

ْد لَنَا       لي أيا وهاب علما وحكمة وهب ْع َوج   وللراق يا رااق وس ِّ

لحكمذة واإلدراع واالهبة العطية والوااع يو الهبات العظيمذة لغيذر غذرض وال علذة والعلذ  القهذ  
بذاده يذال العل  الناف  والرا  ما انتقذ  بذه مذن بركذات الذدنيا وا خذرا والذراا  معطذح اشراا  لع

 والسذذعة ضذذد الضذذي  والجذذود اإلعطذذاء ومذذا مذذن دابذذة فذذح اشرض إال علذذى هللا رايهذذا تعذذالى 
را يا وا خذ  فذح الذدنواإلحسان فالمعنى أعطنح يا يا الهبذات العظيمذة القهذ  واإلدراع والعلذ  النذاف

ا  عند ووس  لنا يا معطح اشراا  را  الدنيا وا خرا والمؤول او الرا  الح ل وإن كان الر
وعدا  يدا فاسداأال السنة ما انتق  به ولو كان حراما فالمعتالة القائلين إن الرا  ما ملع فإنها عق

    تعالى يال لحصول المطلوع فيه إن شاء هللا  ثمثمائة وثمانيةاستعماله 

 وبالعلم نور يا عليم قلوبنا       يا فتاح عجل تكرما    وبالفتح

قضل لتكر  التالقت  ضد الققل والقتاح يو القت  لما كان مغلويا حسيا أو معنويا والعجلة السرعة وا
 ة بذيات هللاواإلحسان والعل  تقد  معناه والنور ضد الظلمة والعلي  يو العلذ  واذو صذقة أاليذة يائمذ

المعنى تعالى تتعل  بالواجبات والجائاات والمستحي ت تعل  إحاطة وانكشاف والقلذوع العقذول فذ
 أظهذذر فينذذا سذذرعة آثذذار اسذذمع القتذذاح بتيسذذير كذذل عسذذير مذذن خيذذر  الذذدنيا وا خذذرا تقضذذ  منذذع

ر عقولنا يا يا العل  القدي  بخلعة العل  منع وعدا استعماله  ِ  مالانونوثتسالعة أربعمائة ووإحسانا ونوَّ

   لحصول المطلوع فيه يال 

 ويا باسط األرااق بسطقا لراقنا     بضنا على خير حالة    ويا قاب  اق

يابض لألراا  واشرواح وغير يلع ويوله ايبضنا أ  خي  القابض يو القبض ضد الباسط فهو 
التح مذات عليهذا أرواحنا عند اشجل ويوله على خير حالة أ  أحسنها شن العبد يبعث على الحالة 

باسط اشراا  فح الدنيا وا خرا وباسط القلوع وغير يلع  والباسط يو البسط ضد القابض فهو 
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واشول مذن صذقات الجذ ل والثذانح مذن صذقات الجمذال والبسذط  وهللا يقبض ويبسط يال تعالى 
مذذن القذذتن التوسذذعة والمعنذذى نسذذنلع عنذذد ظهذذور آثذذار اسذذمع القذذابض فينذذا خيذذر اشحذذوال بالنجذذاا 

والرضا بالقضاء أحياءغ وأمواتا وظهور آثار اسمع الباسط فينا بسذعة را  الذدنيا وا خذرا  وعذدا 

    لحصول المطلوع فيه يال  تسعمائة وثمثةاستعماله 

 اعل قدرنا ويا رافع ارفع ذكرنا و    اخف  لي القلوب تحببا      ويا خاف              

قذض خقض لكلمة الكقر وللظالمين ولكل متكبر وغير يلع ويولذه اخالخافض ضد الراف  أ  يو ال
وإنمذا  لح القلوع تحببا أ  اجعل القلوع مائلذة إلذحَّ عاطقذة علذحَّ مذن أجذل محبذته  لوجهذع الكذري 
إلسذ   طلع يلع شن محبة القلوع فح الشخص دليل على محبة هللا فيه والراف  يو الرفذ  شاذل ا

رفذ  ء والسذموات والجنذة وغيذر يلذع مذن الحسذح والمعنذو  ويولذه اوالعلماء والصذديقين واشوليذا
ضذاع يكرنا أ  أظهره فح المأل اشعلذى وبذين الصذالحين ويولذه واعذل يذدرنا أ  رتبتنذا عنذدع بر

او علينا والهماا فح وأعل اماا يط  وصلت للضرورا وايا البيت او معنى الحديث المشهور و
يلع ثذذ  بذنذذح أحذع ف نذذا فنحبذه ثذذ  يذنمره ينذذاد  فذح السذذماء   إن هللا إيا أحذع عبذدا نذذاد  جبريذل إ

 يوض  له القبول فح اشرض واالس  اشول من صذقات الجذ ل والثذانح مذن صذقات الجمذال وعذدا

    يال  ألف وأربعمائة وإحدى وثمانوناستعماله 

 سنا وبالاهد والتقوى معٌا أعانا                     وذلل بصفٍو يا مذل نفو 

لمعذا د او اإلعراض عن كل ما سو  هللا والتقذو  امتثذال المذنمورات واجتنذاع المنهيذات واالاا
خشَِّ  وخال  العا الي  او ضد اليل ويوله أعانا أ  أظهر فينا آثار عاع ويوله ويلل أ  اخقض 

ا والصذقو ضذد الكذدر واذو الخلذذو مذن اشغذراض القاسذدا والمذيل خذذال  الذيل والمعنذى تجلذى علينذذ
أجلع  الااد فيما سواع وامتثال أمرع واجتناع نهيع وخضَِّ  نقوسنا لع ولعبيدع من بعاع بسبع

ال لغرض وال لعلة بحيث تصير نقوسذنا كاملذة خالصذة مذن كذل عذائ  يحجذع عنذع وفذح الحذديث 

ن أكرمك  إ الشريف اااد فح الدنيا يحبع هللا واااد فيما فح أيد  الناه يحبع الناه ويال تعالى

مذذرا وفذذح الحذذديث أيضذذا اللهذذ  أحيينذذح مسذذكينا وأمتنذذح مسذذكينا واحشذذرنح فذذح ا ك عنذذد هللا أتقذذا

قوله باستعاي منه  بصقو احتراا من اليل لغرض من اشغراض فإن النبح  المساكين فقح يوله 

   يال  سبعمائة وسبعونومن اليل إال لع وعدا استعماله 

 بصير بعيبنا وبصر فؤادي يا            ونفذ بحق يا سميع مقالتي

تنقيي المقالة كناية عن يبول الكلمة عنذد هللا وعبذاده والحذ  ضذد الباطذل والسذمي  يو السذم  واذو 
صقة أالية تتعل  بجمي  الموجودات تعل  إحاطة وانكشاف والمقالة القذول ويولذه وبصذر فذؤاد  

صقة أاليذة أ  اجعل يلبح بصيرا فإن عمى القلع او الضار فح الدين والبصير يو البصر واو 
تتعل  بجمي  الموجودات تعل  إحاطة وانكشذاف فهذح مسذاوية فذح التعلذ  لصذقة السذم  وال يعلذ  
حقيقذذة اخت فهمذذا إال هللا تعذذالى والعيذذع ضذذد السذذ مة ومذذراده كذذل نقذذص يحجذذع عذذن هللا تعذذالى 

د  فالمعنى واجعلنح يا سمي  لكل موجود مقبول الكلمة الملتبسذة بذالح  عنذدع وعنذد عبذادع ليهتذ
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بح الضال فنكون آمرا بالمعروف ناايا عن المنكر واجعل يلبذح بصذيرا بنقائصذح يذا بصذير بكذل 
موجود فلما كان الك   يسم  با يان كان مظهر تجلح السمي  ولما كان العيع يُبصر كان مظهر 
تجلح البصير فكننه يال تجلى علح بسماع الكلمة يا سمي  وبإبصذار القلذع يذا بصذير واذيا البيذت 
معنى حديث واجعلنح فذح عينذح صذغيرا وفذح أعذين النذاه كبيذرا ورؤيذة عيذع الذنقه مذ  كونذه 

 ثمثمائالالة واثنالالانعظذذي  الشذذنن عنذذد النذذاه مذذن أكبذذر الذذنع  ومذذن كمذذال المعرفذذة وعذذدا اسذذتعماله 

   لحصول ما فيه يال 

 ويا حكم يا عدل حكم قلوبنا          بعدلك في األشيا وبالرشد قونا 

ة كذذذي  التوليذذذالُحْكذذذِ  التذذذا  والعذذذدل أ  يو العذذذدل أو العذذذادل فذذذ  يظلذذذ  مثقذذذال يرا والتحالَحَكذذذ  يو 
ف والتصريف والعدل ضد الجور والمراد باششياء الحوادث والرشد ضد الغح والقوا ضذد الضذع

و الهذد  والمعنى اجعل يلوبنا متصرفة فذح اششذياء الحادثذة ملتبسذة بالعذدل ويونذا بالرشذد الذي  اذ
ملكذوت ايا او معنى يول السيد البكر  يده هللا سره إلهذح صذرفنا فذح عذوال  الملذع والالكامل و

ذذل مذذن اشوليذذاء وا لمؤلذذف مذذن وايئنذذا لقبذذول أسذذرار الجبذذروت واذذيه الذذدعوا ال يتحقذذ  بهذذا إال الُكمذ

   لحصول المطلوع فيه يال  مائة وأربعةوعدا استعماله  كبارا  

 وجهمو بالنور كي يدركوا المنىوت  وحف بلطف يا لطيف أحبتي    

ء يوله ُحفذ أ  أتحذف واللطذف اإلحسذان واللطذف المعطذى فذح صذور االمتحذان واالبذت ء كإعطذا
كلذه مذن يوسف الصدي  الملع فح صورا االبت ء بالريية وآد  القوا اشكبذر فذح صذورا ابت ئذه بن

مكذة  ابت ئذه بإخراجذه مذن القذت  والنصذر المبذين فذح صذورا الشجرا وإخراجه من الجنة ونبينا 
حبيذع  واح سنة هللا فح عباده الصالحين ويطل  اللطيف على لعال  بخقيات اشمور واشحبذة جمذ 

ليليذذة بمعنذذى فاعذذل أو مقعذذول ويولذذه وتذذوجه  أ  ايذذنه  والمذذراد بذذالنور المعذذارف القلبيذذة وكذذح تع
تجلذح ف أحبتذح يذا لطيذف بوالمنى ما يتمناه الشخص من سعادا الذدنيا وا خذرا ومعنذى البيذت أتحذ

نذع واذو ماسمع اللطيف واينه  بالعلو  والمعارف والهداية الكاملة شجل وصوله  إلى ما يتمنذوه 
 شهود يلوبه  لياتع وصقاتع ورضاع عليه  فإن منى العذارفين شذهودع ورضذاع وعذدا اسذتعماله

    لحصول ما فيه يال  مائة وتسعة وعشرون

 وبالحلم خلق يا حليم نفوسنا      بيرا كاشفا لكروبناوكن يا خ 

ر يصال الخبذالخبير يو العل  التا  بخقيات اشمور ويطل  بمعنى المخبر أ  القادر على اإلخبار وإ

ف والكشذ لكل ما يريده والمعنى اشول يرج  لمعنى اللطف وكل المعنيين صال  لحضرا الحذ  
  يوله َخلَِّ والتننح فح اشمور وسعة الصدر اإلاالة والكروع شدا الهمو  والغمو  والحل  التؤدا و 

ل يمهذذل أ  اجعلذذه ُخلُقغذذا لنقوسذذنا وطبعغذذا لهذذا والحلذذي  الذذي  ال يعجذذل بالعقوبذذة علذذى مذذن عصذذاه بذذ
لذنع  يذال االعاصح ويسذتره ويمذده بذالرا  والعافيذة فذإيا تذاع يبلذه فِحلذ  هللا علذى عبذاده مذن أكبذر 

  حلذ  هللا فقول بعض العوا ا ترع على ظهراا من دابةولو يؤاخي هللا الناه بما كسبوا م تعالى 

   ه يال لحصول ما في ثمانمائة واثنا عشريقتت الكبود إساءا أدع وسخافة عقل وعدا استعماله 
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م ي  وفي مقعد الصدق األجل ِّ أحلنا ا عظيم شؤوننا        وبالعلم َعظ ِّ

ن سذبحا ال لعظي  يو العظمة والكبرياء يالعل  ضد الجهل والمراد به انا عل  الشريعة وآالتها وا

  مذا أ يذدره ومذا يذدروا هللا حذ من ال يعل  يدره غيذره وال يبلذغ الواصذقون صذقته ويذال تعذالى 
 عنوية واحعظموه ح  تعظيمه والشئون اشحوال والمقعد مكان القعود والمراد منه انا المنالة الم

سذذمى منذه انذا الصذد  الكامذل مذ  هللا الذي  ي القذرع مذن هللا تعذالى والصذد  ضذد الكذيع والمذذراد
يغا بدليل يوله اشجذل أ  اشعظذ  ويولذه أحلنذا أ  أنالنذا يقذال حذل فذح المكذ  ان نذال بذهصاحبه ِصدَِّ

خشذى إنمذا ي  والمعنى تجل على أحوالنا يا عظي  بعظمة العل  الناف  لنكون من اليين يال هللا فذيه 

وأنالنذا منالذة  ت الذيين آمنذوا مذنك  والذيين أوتذوا العلذ  درجذايرف  هللا و  هللاَ من عباده العلماءُ 

نذد عجنذات ونهذر فذح مقعذد صذد   إن المتقين فح أال الصد  الكامل فنكون من اليين يلت فيه  

   لحصول المطلوع فيه يال  ألف وعشرونوعدا استعماله  مليع مقتدر

 ن موالي خصنافبالشكر والغفرا ل متفضمق         غفور شكور لم تا

بة ال ريقة النسالغقور بمعنى الغقار وتقد  معناه وكيا الغافر بمعنااما شن المقصود من اشسماء الش
ا سذتحقه واذيالمبالغة شنها فح أسمائه ال تص  إيا أريد منها البيانية واح إعطاء الشذحء فذو  مذا ي

يجذاا   الكثذرا والشذكور الذي  المعنى مستحيل عليذه بذل المذراد النسذبة أو المبالغذة النحويذة واذح
ع سذنا لعبذادعباده المؤمنين الطائعين بالثناء الجميل والعطاء الجايل ويوله ل  تال متقض  أ  مح

ى الطذذائعين والعاصذذين ويولذذه فبالشذذكر أ  إحسذذانع للمطيعذذين والغقذذران سذذترع للعاصذذين والمذذول
ع ا مختصذين بشذكرع وغقرانذالملع أو المعت  أو مولى النع  وكل صحي  ويوله خصنا أ  اجعلنذ

             وعدا استعماله ألف ومائتان وستة وثمانون لحصول ما فيه يال 

 ن جنىمعلىٌّ كبيٌر جله عن وهم واهم        فسبحانك اللهم عن وصف                  

لذ وجذ العلى المرتق  الرتبذة المنذاه عمذا سذواه والكبيذر المتصذف بكذل كمذال فيرجذ  لمعنذى العظذي 
مذن  َعُظَ  وتناه ووا  الواا  ما يا  بخيال الشخص من صقات الحوادث فغن كذل مذا خطذر ببالذع
ويولذه  صقات الحوادث فهو االع وهللا تعالى بخ ف يلع ويوله فسذبحانع أ  فتنايهذا لذع يذا ربنذا

عن وصف من جنى أ  عن وصف الجانح لع واو الي  يصقع بشحء من صقات الحوادث فإنه 

   فح العقيدا يال بعض العارفين من َمثذلع يا إلهح يط ما دراع يال جنى وعصى 

 اوكن لي حفيظا يا حفيظ من البم                مقيت  أقتنا خير قوت وهنن

 حقظهما وس  كرسيه السموات واشرض وال يؤوده الحقيظ يو الحقظ لكل شحء خلقه يال تعالى 

والذب ء المحذن بذاشمراض واشسذقا  وكذل مذا تكراذه  إن ربح على كل شحء حقذيظ ويال تعالى 
النقه دنيا وأخر  والُمقيت أصذله المقذوت نقلذت حركذة الذواو إلذى السذاكن يبلهذا فقلبذت الذواو يذاء 
لمناسبة ما يبلها أ  خال  القوت لألجساد واشرواح دنيا وأخر  ويوت اشجساد الطعا  والشذراع 

اإليمان واشسرار والمعارف وانتقاعها بها والكافر ال يوت  ونقعها بيلع وتليياا به ويوت اشرواح
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ت بذه  ِ لروحه ويوله أيتنا أ  أعطنا يوت اشجساد واشرواح ويولذه خيذر يذوت أ  أفضذل يذوت يذوَّ
عبادع وألهمنا القذرح والسذرور فذالمعنى تجذل علينذا بذالحقظ يذا حقذيظ مذن كذل الب يذا وتجذل علينذا 

ت وفرحنذذا وُسذذرنا بذذيلع واذذيا اذذو العافيذذة فذذح الذذدارين وعذذدا بخيذذر اشيذذوات دنيذذا وأخذذر  يذذا ُمقيذذ

  استعماله تسعمائة وثمانية وتسعون لحصول ما فيه يال 

 وأنت ممذي يا جليل وحسبنا       حسيب من الردى    وانت غياثي يا

خل دالغياث المغيث أ  المجيع بسرعة والحسيع الكافح من توكل عليه أو الشريف الي  كل من 
لدنيا أو اتشرف أو المحاسع لعباده على النقير والقتيل والقطمير فح يدر نصف يو  من أيا  حماه 

لمعنذى  أيل والرد  اله ع والم ي الملجذن والجليذل العظذي  فذح الذيات والصذقات واشفعذال فيرجذ 

لذوا توفذإن   العظي  والكبير ويوله وحسبنا أ  كافينا عمن سواع فح الدنيا وا خرا يذال هللا تعذالى

ع سذريعا ومعنى البيت أنت مجير  مذن الهذ  أليه هللا بكافم عبده ويال تعالى  فقل حسبح هللا
د البكذر  يا حسيع وأنت ملجئح ألوي بع فح الدنيا وا خذرا يذا جليذل وكقايتنذا واذيا كمذا يذال السذي

عماله الهح لو أردنا اإلعراض عنع مذا وجذدنا لنذا سذواع فكيذف بعذد يلذع نعذرض عنذع وعذدا اسذت

   ثمانون لحصول ما فيه يال 

 وجد يا كريما منك بالعفو والعطا         وتاكية األخمق والجود والغنى

وال  الكري  المعطح من غير سؤال أو الي  ع  عطاؤه الطائ  والعاصح لكونه المعِطح ال لغذرض
رادا نعذا  أو إلعوض والعطاء الشحء الُمْعَطى ويوله منع أ  من فضلع وإحسانع والرضا اذو اإل

يله ماله باإلنعا  ويوله تاكية اشخ   أ  طهارتها والجود أ  واالتصاف بالجود وجود العبد او 
 وروحه فح طاعة ربه كما يال بعض العارفين  

 كيا اشوطان كح تدرع سناه         روح والدنيا خليلح وجد بال

العطذاء  لينا يا كري  بكرمذع وحقذ  لنذاوالغنى ضد الققر والمراد غنى القلع ومعنى البيت تجلى ع
لنذا فذح الواس  ورضاع علينا وطهر أخ ينا من الريائذل واجعلنذا متصذقين بذالجود بنرواحنذا وأموا

ن وسبعون طاعتع وامأل يلوبنا بالغنى بع فقح الحديث خير الغنى غنى النقه وعدا استعماله مائتا

   لحصول ما فيه يال 

 حكيما أنلنا حكمة منك تهدنا    لعطا     ا وسع لنا العلم واويا واسع

السعة فح حقه تعالى ترج  لنقح اشولية وا خرية واإلحاطة فهو من صقات السلوع أو يذراد منذه 
أن رحمتذه وسذذعت كذل شذذحء فتكذون مذذن صذقات الجمذذال وتقذد  معنذذى العلذ  والعطذذاء والحكذذي  يو 

ء والحكمة فح حقنا اح العل  النذاف  وإسذناد الحكمة واى العل  التا  والصن  المتقن واإلنالة اإلعطا
الهدايذذة لهذذا مجذذاا عقلذذح مذذن اإلسذذناد للسذذبع فالعبذذد يهتذذد  بهذذا فذذح ظلمذذات الجهذذل كمذذا يهتذذد  

أو مذن كذان ميتذا فنحيينذاه وجعلنذا لذه نذورا يمشذح بذه فذح  بالمصباح فح ظلمات الليذل يذال تعذالى 

راد بذالنور العلذ  النذاف  واإليمذان والظلمذات فالم الناه كمن مثله فح الظلمات وليه بخارو منها 



  

 

 

 

- 72 - 

الجهل والكقر والمعنى تجل علينا يا واس  بسعة العل  والعطايذا وتجذل علينذا يذا حكذي  بذالعل  النذاف  

            الي  يوصلنا إليع وعدا استعماله مائة وسبعة وث ثون لحصول ما فيه يال 

ف يا مجيد شودود فجد بالود منك ت                        ؤونناكرما       علينا وشر ِّ

إال  اذل جذااء اإلحسذان الودود أ  المحع لعباده الصذالحين المحبذين الراضذح عذنه  يذال تعذالى 

رادا إأو الذودود بمعنذى المحبذوع شنذه محذع ومحبذوع فمحبتذه لعبذاده إنعامذه علذيه  أو  اإلحسان
بذالود  يذه وشذغله  بذه عمذن سذواه ويولذه فجذدإنعامه فيرج  لمعنى الرضا ومحبة عباده لذه مذيله  إل

ا أ  فنفض المحبة علينذا إحسذانا منذع بذنن نصذير محبذين ومحبذوبين لذع يذال تعذالى فذح  منع تكرمغ

لشذريف ويال لسيد العذالمين فذح الحذديث ا وألقيت عليع محبة منح  مقا  االمتنان على موسى 

الصذالحات  إن الذيين آمنذوا وعملذوا تعذالى إن كنت اتخيت إبرااي  خلي  فقد اتخيتع حبيبغا ويذال 

ل والمجيذد الشذريف ومثلذه الماجذد و سيجعل له  الرحمن ودا ف أ  ارف  وكمَِّ المعنذى ويوله وشرَِّ
ف أحوالنا دنيا و ح أخر  بتجلتجل علينا يا ودود بالمودا لع و لعبادع الصالحين إحسانا منع وشرَِّ

   ول ما فيه يال اسمع المجيد وعدا استعماله سبعة وخمسون لحص

 شهيد فأشهدنا عمك بجمعنا    على خير حالة  ويا باع  ابعثنا

 الباعذذث الذذي  يبعذذث اشمذذوات أ  يحيذذيه  للحسذذاع ويبعذذث الرسذذل لعبذذاده إليامذذة الحجذذة علذذيه 
حذذوال واشراا  الدنيويذة واشخرويذة وغيذر يلذع ويولذه ابعثنذا أ  أحينذا بعذد المذوت علذى أكمذل ش

يذع وأمذا ض  فح القيامة والشهيد المطل  على الظاار والباطن فيرجذ  لمعنذى الريوأحسنها ف  نقت

ه ويولذه فنشذهدنا فتسميته غيبا بالنسبة لنا وإال فالكل شهادا عند عال  الغيع والشهادا يوله تعالى 
ح كذل شذحء الة أ  اجعل يلوبنا مشاادا لجمالع الباار ما دمنا فذح الذدنيا شن العذارف يذر  هللا فذ

وه وجذ اجعل ظواارنا وبواطننذا تشذااد جمالذع البذاار فذح ا خذرا فنكذون مذن الذيين يلذت فذيه  و

   ال وعدا استعماله خمسمائة وث ثة وسبعون لحصول ما فيه ي يومئيم ناضرا إلى ربها ناظرا

 وكيل توكلنا عليك بك اكفنا     ويا حق حققنا بسر مقدس 

 لذة اجعلنذاا وأبدا فيرج  لمعنى واجع الوجود ويولذه حققنذا الح  الثابت الي  ال يقبل الاوال أاال
محققين ومتصقين بسر أ  إخ ص كامل مقده أ  مناه عن الشكوع واشواا  وعذن كذل خذاطر 

فوضذنا  يمن  كمال اإلخ ص والوكيل المتولح أمور خلقه دنيا وأخر  ويوله توكلنا عليذع الذة أ 

 ومذن عالىتتكلنا لغيرع طرفة عين وال ايل من يلع يال  أمورنا كلها إليع فاجعلنا مكتقين بع وال

                                      أ  كافيه وعدا استعماله مائة وثمانية لحصول ما فيه يال  يتوكل على هللا فهو حسبه

 ولي حميد ليس إال لك الثنا      ي متين قوي عامي وهمتي قو                 

ا التامة التح يوجد بها كل شحء ويعدمه على طب  مذراده والمتذين عظذي  القذوا أ  القو  يو القدر
صاحع القوا التح ال تعارض وال يعتريها نقذص وال خلذل ويولذه يذو عامذح الذة أ  مذدنح بذالقوا 
والعا  التصمي  والهمة اإلرادا والولح الموالى والمتاب  اإلحسان لعبيذده أو المتذولح للخيذر والشذر 
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 هللا ولذى الذيين آمنذوا ر الكل منذه فيرجذ  لمعنذى الوكيذل ويشذهد لذألول يولذه تعذالى بمعنى صدو

وأمذذا الذذولح مذذن الخلذذ  فمعنذذاه  أ  اتخذذيوا مذذن دونذذه أوليذذاء فذذاهلل اذذو الذذولح والثذذانح يولذذه تعذذالى 
المذذوالى لطاعذذة ربذذه المذذداو  عليهذذا أو مذذن تذذولى هللا أمذذره فلذذ  يكلذذه لغيذذره والحميذذد المحمذذود أ  

ح  الحمذذد كلذذه أو الحامذذد لعبيذذده ولنقسذذه بنقسذذه ويولذذه لذذيه إال لذذع الثنذذا أ  لذذيه اسذذتحقا  مسذذت
الوصف بالجميل إال لع ال لغيرع والمعنى مد عامح وامتح بتجلذح اسذمع القذو  والمتذين بذنولى 

   اشمر ومستح  المحامد وعدا استعماله خمسمائة لحصول ما فيه يال 

 ا الهنرى                   تعطف علينا بالمسر  وويا محصي األشياء يا مبدئ الو

  واششذياء جمذ أحصى كل شذحء عذددا المحصح الضابط لعدد خلقه جليلها وحقيراا يال تعالى 
اه شحء واذو كذل موجذود والمبذدئ بذالهماا المنشذ  مذن العذد  إلذى الوجذود وأمذا بغيذر امذاا فمعنذ

 وإلهنذاإلحسذان والتقضذل والمسذرا السذرور المظهر ولذيه مذرادا انذا والذور  الخلذ  والتعطذف ا
مذذرادف لذذه والمعنذذى أسذذنلع يذذا محصذذح كذذل موجذذود ومنشذذ  الخلذذ  مذذن العذذد  أن تتقضذذل علينذذا 

  اليبالسرور وطيع المعاش دنيا وأخر  وعدا استعماله مائة وثمانية وأربعون لحصول ما فيه 

 ام من الفنا دين يا محيي األنأعدنا بنور يا معيد وأحينا               على ال            

نكذون فذح أ  أحينا بعد موتنا يو  القيامة مصذحوبين بنذور اإليمذان والمعرفذة واشعمذال الصذالحة ل

عيذد والم يسذعى نذورا  بذين أيذديه  وبنيمذانه  حالة النشر والحشر والمرور على الصذراط ممذن 

 ليذذهعلخلذذ  ثذذ  يعيذذده واذذو أاذذون واذذو الذذي  يبذذدأ ا الذذي  يعيذذد الخلذذ  بعذذد انعذذدامه  يذذال تعذذالى 
 واختلف أال السذنة فذح تلذع اإلعذادا ييذل عذن عذد  محذض وييذل عذن تقريذ  أجذااء يذال صذاحع

                      وييل يعاد الجس  بالتحقي         عن عد  وييل عن تقري          الجوارا           

   اشبذدانى الذدين الكامذل يذا محيذح أ  مقذوويوله وأحينا الذة أ  اجعذل حياتنذا فذح الذدنيا كائنذة علذ
اا وعذذدا بذذاشرواح للخ ئذذ  مذذن القنذذاء الذذي  اذذو العذذد  أ  النايذذل لهذذ  مذذن حالذذة العذذد  لحالذذة الحيذذ

   استعماله مائة وأربعة وعشرون لحصول ما فيه يال 

 وشرف بذا قدري كما أنت ربنا     مميت امتني مسلمفا وموحدا     

ويوله  ااخل  الموت والحي و عد  الحياا عما من شننه الحياا يال تعالى المميت خال  الموت وا
لكذاف اأمتنح الة ايبض روحح على اإلس   والتوحيد الكامل ويدر  رتبتح ويوله كمذا أنذت ربنذا 
ن لحقذذظ تعليليذة أ  شنذذع ربنذا موجذذدنا مذن العذذد  واليذع المرجذذ  والمذال والذذدعوا بهذيا البيذذت تكذو

    ل در دنيا وأخر  وعدا استعمـاله أربعمائة وتسعـون لحصــول ما فيه يااإليمان ورف  الق

 فففأغننافويا واجد أنت الغني       ويا حي يا قيوم قففففوم أمورنا 

الحح يو الحياا واح فذح حذ  موالنذا صذقة أاليذة تصذح  لمذن يامذت بذه العذوال  وسذائر الصذقات 
دا واح شرط فح جمي  الصقات يلا  من عدمها عد  الكمالية شن الميت ال تكون له صقة كمال أب
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لجمي  والقيو  القائ  بياته المستغنح عن غيره أو المقو  لغيره بقدرته وإرادته فهو المتصذرف فذح 
ِ  أ  اجعذل أمورنذا الدنيويذة واشخرويذة مسذتقيمة فذح غايذة االعتذدال  العال  دنيا وأخذر  ويولذه يذوَّ

واذو عذد  نقذاي الشذحء بمعنذذى انذه لذو أغنذى الخلذ  جميعذذا والصذ ح والواجذد الغنذح مذن الوجذذدان 
وأعطاا  سؤله  ل  ينقص من ملكذه ال كمذا يذنقص المخذيط إيا ادخذل البحذر ويولذه أنذت الغنذح أ  
المستغنى عن كل ما سواع فهو فح الحقيقة شرح للواجد وليه يصده يكر اسمه شنه سينتح ويوله 

لذي  اذو المغنذح فذ  نقتقذر لسذواع أبذدا واذيه الذدعوا فنغننذا أ  تجذل علينذا بتجلذح اسذمع الواجذد ا

   جمعت عا الدارين وعدا استعماله مائة وستة وخمسون لحصول ما فيه يال 

 ويا واحد فر  كروبي وغمنا            ماجد شرف بمجدك قدرناويا 

مع سذالماجد بمعنى المجيد المتقد  واذو الشذريف واسذ  الكذر  ويولذه شذرف الذة أ  تجذل علينذا با
 ته وال فحالماجد فنحوا الشرف والغنى دنيا وأخر  والواحد الي  ال ثانح له فح ياته وال فح صقا

 أفعالذذه فهذذ  مسذذتلا  لنقذذح الكمذذون الخمسذذة المتصذذل والمنقصذذل فذذح الذذيات والمتصذذل فذذح الصذذقات
ات لكائنذوالمنقصل فح اشفعال والمتصل فيهذا وال ينبغذح بذل اذو تعلذ  القذدرا واإلرادا فذح سذائر ا

ولمحة فح  أ  كل لحظة كل يو  او فح شنن إيجادا وإعداما ف  غاية له وال نهاية له يال تعالى 
يلذة بذل  شئون يبديها وال يبتديها والوحدا فح غيره نقص وفح حقه كمال كما ورد انه واحذد ال مذن

 رع والغ الك وحدا تعاا وانقراد وتكبر النعدا  الشبيه والنظير والمثيل ويوله فرو كروبح وغمنا
شحء واحد وتقد  تقسيره اصرف عنا ما يكر دنيذا وأخذر  وشنذه ال يصذرف السذوء غيذرع واذيا 

                                        البيت ايضا فيه عا الدارين وعدته ثمانية وأربعون لحصول ما فيه يال 

 ا رب سبلناي لنفسي واهدنويا صمد فوضت أمري إليك ال             تكلن                 

مت الصمد الي  يُصذمد أ  يُقصذد فذح الحذوائج فهذو كالذدليل للوحدانيذة ويولذه فوضذت الذة أ  سذل
لنذذا حذالح دنيذذا وأخذذر  فذ  تكلنذذح لنقسذذح طرفذة عذذين وال ايذذل مذن يلذذع ويولذذه وااذدنا الذذة أ  اجع

 سذولع ا على لسان رمهتدين واصلين إليع فح طرينا الشرعية الَمرضية التح أمرتنا بالتمسع به

   وعدا استعماله مائة وأربعة وث ثون لحصول ما فيه يال 

 ومقتدر خل  من الغير سرنا      رنا على صدمة العدا       ويا قادر أقد

القادر يو القدرا التامة واى صقة أالية يائمة بياتذه تعذالى تتعلذ  بالممكنذات إيجذادا وإعذداما علذى 
ا الذة بكسذر الذدال مذن الربذاعح كذنكر  والهمذاا فيذه امذاا يطذ  وصذلت وف  اإلرادا ويوله أيذدرن

للضذذرورا أ  اجعلنذذا يذذادرين علذذى صذذدمة العذذدا أ  إصذذابة اشعذذداء واذذايمته  ورداذذ  خاسذذئين 
والمقتدر أ  العظي  القدرا التح ال شبيه لها وال مثيل وال نظير فيرج  لمعنى القو  المتذين ويولذه 

ِ أرواحنا  من التعل  بم حظة سواع ولما كلن الخ ص الباطن عاياا وأعظ  خلص الة أ  َصفَّ
نعمذذة علذذى العبذذد طلذذع بهذذيا االسذذ  بعذذد مذذا طلذذع اإليذذدار علذذى اايمذذة العذذدو مذذن نقذذه وشذذيطان 

 وغيراما باالس  الي  يبله فهو تريح بالمطلوع به فمن تحق  بهيه الدعوا كان ممن يال هللا فيه  
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وعدا استعماله سبعمائة وأربعة وأربعون لحصول مذا فيذه يذال   إن عباد  ليه لع عليه  سلطان

   

 وأخر عدانا يا مؤخر بالعنا           وري يا مقدم  وقدم أم

ل لمذن أ  اجعل أحوالح الظاارية والباطنية متقدمة فح مراضذيع بتجلذح اسذمع المقذِد  بكسذر الذدا
ع ويوله الهيبة التح ُخِلعت على منأردته من عبادع ويوله ايبة منصوع على التمييا أ  من جهة 

المؤخر  وأخر عدانا أ  وتجل على عدانا بالتنخير عن كل ما أرادوه لنا من المساو  بتجلح اسمع

 مال فينا وعدا ا ية والعنا التعع وعد  بلوغ ا يل الله  مالع الملع لمن تريد تنخيره يال تعالى 

   يه يال استعماله ثمانمائة وستة وأربعون لحصول ما ف

 بغير انتهاء أنت في الكل حسبنا     وآخر    ويا أول من غير بدء 

له وجوده فقولاشول او الي  ال افتتاح لوجوده فقوله من غير بدء تقسير له وا خر الي  ال انتهاء 
فذح مذل نذا فذ  نؤبغير انتهاء تقسير له ويوله أنت أ  يا هللا فح كل أحوالنا الظاارية والباطنية كافي

يذال  الذيينسواع شيئا وايا او كمال التوحيد واإليمان يذال تعذالى مذدحا فذح أصذحاع رسذول هللا 

ح أسذذنلع ا يذذة ويذذال العذذارف بذذاهلل تعذذالى أبذذو الحسذذن الشذذايل لهذ  النذذاه إن النذذاه يذذد جمعذذوا لكذذ 
حذ  متاإليمان بحقظع إيمانا يسكن به يلبح من خوف الخل  وا  الرا  وايرع منح بقدرتع يربا 

 به عنح كذل حجذاع محقتذه عذن إبذرااي  خليلذع فلذ  يحذتج لجبريذل رسذولع وال لسذؤاله منذع واذيا

 المقذذا  عنذذد العذذارفين أعلذذى مقامذذات الطلذذع شن حضذذرا الشذذهود حضذذرا السذذكوت يذذال تعذذالى 

لح ومن اذيا المقذا  ايضذا يذول أبذح الحسذن الشذاي وخشعت اشصوات للرحمن ف  تسم  إال امسا

   سؤالنا منع وعـدا استعماله ثمانمائة وواحـد لحصول ما فيه يال فنغننا بع عن 

 ويا باطنا بالغيب ال الت محسنا       ي كل شيء شؤونه    ويا ظاهرا ف

ه فذح الظاار او الي  ليه فويه شحء وال يغلبه شحء أو الظذاار باثذاره وصذنعه ويشذهد لهذيا يولذ

ح فذكذل يذو  اذو  رنذا تذدل علينذا. يذال تعذالى كل شحء شؤونه أ  تصرفاته ومذن الحكذ    اذيه آثا

صار فح والباطن الي  ليه أيرع منه شحء أو الي  تحجع عنا بج له وايبته ف  تراه اشب شنن
نا  الت محسالدنيا وال تدرع حقيقته شحد دنيا وال أخر  ويشهد لهيا المعنى يوله بالغيع ويوله ال

   وله  يحول ويد جمعت ايه اششياء اشربعة فح يأ  أن إحسانع دائ  دنيا وأخر  ال ياول وال
ء الله  أنت اشول فليه يبلع شحء وانت ا خر فليه بعدع شحء وأنذت الظذاار فلذيه فويذع شذح

ئة وستة أغننا من الققر . وعدا استعماله ألف وماووانت الباطن فليه دونع شحء ايض عنا الدين 

   لحصول ما فيه يال 

 فبالنصر يا متعاليا كن معانا             ك ننتميواليا لسنا لغير ويا

الذذوالح المتذذوالح علذذى عبذذاده بالتصذذريف والقهذذر واإليجذذاد واإلعذذدا  فيرجذذ  لمعنذذى الملذذع ومعنذذى 
ننتمذذح ننتسذذع والنصذذر الظقذذر بالمقصذذود والمتعذذالح المنذذاه عذذن صذذقات الحذذوادث فيرجذذ  لمعنذذى 
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نا إال لذع لكونذع الموجذد والمعذد  والمتصذرف القدوه واإلعااا ضد اإليالل فالمعنى لذيه انتسذاب
فينا ظاارا وباطنا دنيا وأخر  فكن معاا لنا بنصرع على أعدائنا الظاارية والباطنيذة منااذا عذن 

   كل نقص وعدا استعماله خمسمائة  وواحد وخمسون لحصول ما فيه يال 

 منا جر عظائم ويا بر يا تواب جد لي بتوبة                         نصوح بها تمحو

تذابوا  وبته  إياالبر المحسن لعباده الطائعين والعاصين والتواع كثير التوبة لعباده المذينبين يقبذل تذ

و التذذواع اذثذ  تذذاع علذيه  ليتوبذذوا إن هللا أو الذي  يخلذ  التوبذذة فذح العبذذد فتظهذر فيذذه يذال تعذذالى 

الذة أ   ويولذه جذد لذح السذيئات واو الي  يقبل التوبة عن عباده ويعقو عن ويال تعالى الرحي 
ينع تجل علحَّ باثار اسمع البر والتذواع بتوبذة نصذوح واذح التذح ال تذنقض وال يعذود صذاحبها للذ
لصذقة أص  تايل بسببها عظائ  سيئاتنا فالجر  بمعنذى المعصذية و إضذافة عظذائ  لذه مذن إضذافة ا

هذا غائر الذينوع فمكقراتللموصوف وإنما خص العظائ  شنها التح تتويذف علذى التوبذة بخذ ف صذ
 كثيرا يال فح الجوارا  

 وباجتناع للكبائر تغقر        صغائر وجا الوضوء يكقر

ويذال  اإن تجتنبوا كبذائر مذا تنهذون عنذه نكقذر عذنك  سذيئاتك  ونذدخلك  مذدخ  كريمذ ويال تعالى 

سذذتعماله وعذدا ا الذذيين يجتنبذون كبذذائر اإلثذ  والقذذواحش إال اللمذ  إن ربذذع واسذ  المغقذذرا تعذالى 

    أربعمائة وتسعة لحصول ما فيه يال 

 بنا ومنتقم هاك انتقم من عدونا         عفو رؤوف عافنا وارأفن                 

د انا لمراالمنتق  مرسل النق  والعياع فهو من صقات الج ل كقهار وااع اس  فعل بمعنى خي وا
 نتقا  ,رعة االياع واله ع فمعناه تجل على عدونا بسالع إناالضد اإلنعا  فهو  واالنتقا العجلة 

اح شدا وأفة والعقوَّ الي  ال يؤاخي المينع بالينوع بل يمحواا ويبدلها بحسنات والرؤوف من الر
عافنا فلعَقُوَّ اسمع الرحمة ومعنااا فح حقه اإلنعا  أو إرادته ويوله عافنا الة أ  تجل علينا باثار ا

الدنيا  ة فحا وتجل علينا باثار اسمع الرؤوف فارأف علينا بتما  النعممن ب يا الدنيا وا خر

ة على التحلية فيه تقدي  التخلي واعف عنا واغقر لنا وارحمنا وا خرا فهو على حد يوله تعالى 

                            وعدا استعماله ستمائة وث ثون لحصول ما فيه يال 

 مورناأالطف بنا في  ك الملك العظيم بقهر            ويا ذا الجملويا مال                  

ال يذفلذيلع  يحكذ  ال معقذع لحكمذه مالع الملع المتصرف فيه على مذا يريذد ويختذار يذال تعذالى 
ن بقهذذره أ  بغلبتذذه وكبريائذذه ويا الجذذ ل أ  صذذاحع الهيبذذة والعظمذذة واللطذذف الرفذذ  واإلحسذذا

 الظااريذة دنيا وا خرا يا صاحع العظمة والهيبة بذالرف  فذح أمورنذاوالمعنى تجل علينا يا ملع ال

                                  والباطنية دنيا وأخر  وعدا استعماله سبعمائة وخمسة وتسعون لحصول ما فيه يال 

 ليك قلوبناويا مقسفط باالستقامة قونا            ويا جفامع فاجمع ع                  
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لعبذد واالسذتقامة اذح كذون ا قسط الي  يحك  باإلنصاف بين خلقه وضذده القاسذط بمعنذى الجذائرالم

الي  ال  أ  الدين اادنا الصراط المستقي  على حالة ترضح ربه ظاارا وباطنا ومنه يوله تعالى 

ام  معنذاه والجذ  وما توفيقح إال باهلل اعوجاو فيه ويوله يونا أ  اجعلنا فينا يوا عليها يال تعالى 

اذو أعذ   أو مذا يشذاء يذدير واذو علذى جمعهذ  إيا إما لكل كمال أو للخل  يو  القيامة يال تعذالى 
دا واو أولذى ويولذه فذاجم  عليذع يلوبنذا أ  تجذل بجمذ  يلوبنذا عليذع فذ  يشذغلها عنذع شذاغل وعذ

             استعماله مائتان وتسعون لحصول ما فيه يال 

 همنايي ومغٍن أغننا بك سيدي          ويا مانع امنع كل كرب غن                    

ح معطذح الغنح يو الغنى المطل  واو المستغنح عن كل ما سواه المقتقر إليذه كذل مذا عذداه والمغنذ

فذ  نقتقذر  فليلع يال أغننذا بذع أ  وأنه او أغنى وأينى الغنى لمن يشاء دنيا وأخر  يال تعالى 
 نافح جواايع واو السيد الحقيقح وفح الحديث السيد هللا أ  الحقيقح ف  لشحء سواع والسيد المال

 لغيره وليلع يال بعض العارفين   السيادا

 وإن تسامى       والمولى مولى وإن تنال العبد عبدٌ                             

 لذيين آمنذوااف  عذن اإن هللا يذد والمان  الداف  عن عبيده المضار الدنيوية واشخرويذة يذال تعذالى 

ولوال دف  هللا الناه بعضذه  بذبعض لقسذدت اشرض ا ويولذه امنذ  كذل كذرع الذة أ  تجذل علينذ

            بدف  الكروع التح تهمنا دنيا وأخر  وعدا استعماله ألف وتسعون لحصول ما فيه يال 

 أنوار ديننانقعنا بويا ضار ضر المعتدين بظلمهم         ويا نافع ا                     

  أ  الضار خال  الضر ضد النق  وه إيصال الشر لمن شاء من عباده ويوله ضر المعتدين بظلمه
ن تجل علذيه  بالضذر الذي  اذو الهذ ع بسذبع ظلمهذ  شنقسذه  ولعبذادع ويحمذل اذيا علذى المعتذدي

دين ما اذو د بالمعتأو يرا إن الشرع لظل  عظي  الكافرين فإن الظل  يطل  على الكقر يال تعالى 
حسذن وأع  ولكن يقصد القارئ الظالمين اليين تجااروا بالقسذ  وأمذا غيذرا  فيطلذع لذه الغقذران 

يولذه التوبة والناف  خال  النق  ضد الضر واو إيصذال الخيذر لمذن شذاء مذن عبذاده دنيذا وأخذر  و
عذذدا وفذذح يلوبنذذا انقعنذذا الذذة أ  تجذذل علينذذا بإيصذذال خيذذرع لنذذا بسذذبع أنذذوار ديننذذا التذذح أرسذذختها 

   استعماله ألف وواحد لحصول ما فيه يال 

 ويا نور نور ظاهري وسرائري          بحبك يا هادي وقوم طريقنا

ن أالنور الظاار فح نقسه المظهر لغيره ويولذه نذور ظذاار  الذة أ  اينهمذا بسذبع حبذع يحتمذل 
اينذة ح لذع وبينهمذا تذ ا  فيكون من إضافة المصدر لقاعله أو لمقعوله أ  بسبع حبع لذح أو حبذ

                                الظاار بامتثال اشمر واجتناع النهح والسرائر باإلخ ص الكامل يال بعضه           

 تعصى اإلله وأنت تظهر حبه           ايا لعمر  فح القعال بدي                    
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 حع لمن يحـع مطي كان حبع صاديا شطعتـه           إن الم لو

 ويال أيضا                                

 محع هللا ال تؤويه دار            وال ينو  مكان فيه جار                   

 فما فح خدمة الرحمن عار       د  وجد  يقول لنقسه ك                   

نن بذا مسذتقيمة علذى تقذد  رسذولع والهد  خال  الهد  واو الرشذاد ويولذه يذو  طريقنذا أ  اجعلهذ

 يال بعضه                      تجعل أعمالنا موافقة لشرعة 

 من حاد عنها  ربنا أرداه      د خير الور     واتب  شريعة أحم                 

   وعدته مائتان وستة وثمانون لحصول ما فيه يال 

 يا بك أبقنا فيك أفننابديففع فأتحفنا بدائفع حكمة            ويا باق

 عذالى تالبدي  أ  المبدع والمحك  كل شحء صنعه أو المخترع اششياء على غير سابقة مثال يال 

او  أ  محكمهما ومتقنهما ومخترع لهما على غير مثال ساب  واإلتحاف بدي  السموات واشرض
 ل  الناف ن الحكمة اح العإعطاء الشحء المستحسن وبدائ  الحكمة غرائبها أ  مستحسناتها وتقد  أ

ع بذد  ويولذه , والبايح الدائ  الي  ال ياول وال يحول شن معناه يو البقذاء والبقذاء نقذح طذروء العذ
فننا أ  أيوله فيع أبقنا أ  اجعلنا بايين بع ال بننقسنا بنن نشهدع فح ا ثار ف  تشغلنا ا ثار عنع و

بقذاء وعذن كذل مذا سذواع واذيا القنذاء مقدمذة ال اجعلنا فانين فح شهودع ومحبتع عن شهود نقوسنا
تعماله وإنما أخره لضرورا النظ  وإال فنول مراتع الوصول او القناء ث  يحصل البقذاء وعذدا اسذ

  مائة وث ثة عشر لحصول ما فيه يال 

 ويا وارثا ورثني علمفا وحكمة          رشيد فأرشدنا إلى طفرق الثنا

شرض ومن إنا نحن نرث ا كل شحء يال تعالى  أو الي  يرج  إليه البايح بعد فناء خلقه  الوارث

ح الة أ  ويوله ورثن كل شحء االع إال وجهه أال إلى هللا تصير اشمور  عليها وإلينا يرجعون
 مذا يورثذوناجعلنح وارثذا لنبيذع فذح العلذ  والحكمذة فذإن اشنبيذاء ال يورثذون درامذا وال دينذارا وإن

شيد صاحع العلماء ورثة اشنبياء والر ه يقول اجعلنح ممن صد  عليه  يوله العلو  والحك  فكنن
نرشذدنا الرشد واو الي  يض  الشحء فح محله أو خال  الرشد فح عبادع ويؤيد ايا الثانح يولذه ف

مذذأل الذة أ  أوصذلنا إلذى طذر  اشوصذاف الجميلذة التذح ترضذيع عنذا تكذون مثنيذا بهذا علينذا فذح ال
تذه ديث القدسح من يكرنح فح نقسه يكرته فح نقسح ومذن يكرنذح فذح مذأل يكراشعلى لما فح الح

   فح مأل خير منه وعدته سبعمائة وسبعة لحصول ما فيه يال 

 وأفرغ علينا الصبر بالشكر والرضا            وحسن يقين يفا صبور ووفنا
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   هللا بهجمي  ما أنع يوله أفرغ أ  أنال والصبر تحمل المكاره فح طاعة هللا والشكر صرف العبد
ح السذراء فقذعليه إلى ما خل  شجله والرضا يبول أحكا  هللا فيه بحيث يتليي بالضذراء كمذا يتلذيي ب

ر الجميل ك مه تر  شن مقا  الشاكرين الراضين أعلى من مقا  الصابرين فكننه يقول مدنا بالصب
ا ومراذا فذنكون ممذن ورد المصحوع بشكر النعمذة والرضذا بنحكامذع كلهذا خيراذا وشذراا حلواذ

با مذا فيه  أنه  الحامدون اليين يحمدون هللا فح السراء والضراء ويولذه وحسذن يقذين أ  ومصذحو
 عقوبذة علذىيكر بيقين حسن واو مقا  اإلحسان بنن يعبد هللا كننه يراه والصبور الي  ال يعجذل بال

خيذع منذه لكتاع إلى انا فذ  تمن عصاه فيرج  لمعنى الحلي  ويوله ووفنا أ  سؤالنا لع من أول ا
حصذول مذا لدعوا وفيه براعة اختتا  إشارا لتما  اشسماء وعدا استعماله مائتان وثمانية وتسذعون 

   فيه فال 

 نا لتقبل دعانا ربنا واستجب    مائك الحسنى دعوناك سيدي     بأس               

فيهذا  ليدعو بذدعوات جامعذة كذل دعذوا ولما فرغ من التوسل بها تقصي  شرع بالتوسل بها إجماال

علذ  فقذال بنسذمائع الذة الجذار والمجذرور مت من جوام  الكل  تذرج  فيهذا عذن أخ يذه وأوصذافه 
نذا بمحيوف حال من دعوناع وتقذد  الكذ   علذى يولذه أسذمائع الحسذنى والمعنذى سذنلناع حذال كون

ادف لمذا ه ويوله واستجع لنذا مذرمتوسلين إليع بنسمائع الة ويوله دعانا أ  فح ايا الكتاع وغير
راده يبله وضمير الجمي  فح ايا الكتاع يقصد به نقسه وأتباعذه مذن كذل مذن يتعذاطى طريقتذه وأو

   وتارا يقصد عمو  المسلمين وسيا  المقا  يدل عليه يال 

ر فؤادي وظاهري             وحقق بها روحي ألظ                فر بالمنى بأسرارها َعم ِّ

ر والضمير عائد على اشسماء الحسنى يوله  اشسرار وبنسراراا الجار والمجرور متعل  بقوله عمَِّ
ر فجم  سر والمراد منها تجلياتها الخقية  التح تقد  له الدعاء بها بلص  كل اس  , ويول ؤاد  ه عمَِّ

لح جأ  يلبح أ  اجعله مح  لتع التجليات ويوله وظاار  معطوف على فؤاد  أ  اجعل يلع الت
لمنى فح ظاار  أيضا ويوله وحق  بها روحح أ  اجعلها متحققة بتلع التجليذات ويولذه شظقذر بذا
مذا يذال كأ  شجل بلوغح ما أتمناه منع دنيا وأخذر  فمنذى العذارفين التحقذ  بتلذع التجليذات واذيا 
 لحسيد  عمر بن القارض                   أنت  فروضح ونقلح            أنت  حديثح وشغ

 ويبلتح فح صــ تح            إيا ويقت أصلـح

 جمالك  نصع عينح           إليه وجهت كـلـح

الذي   شن من تحق  بهيه المقامات كان من جملة من يال هللا فيذه فذح الحذديث القدسذح كنذت سذمعه
طيتذه يسم  به وبصره الي  يبصر به ويده التح يبطش بها ورجله التح  يمشذح بهذا وإن سذنلنح أع

   إن استعاي بح أعيته وليلع يال و

 ونور بها سمعي وشمي وناظري           وقو بها ذوقي ولمسي وعقلنا           
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عنى منور السم  كناية عن حقظه عن كل مشغل عن هللا وشهود هللا فح جمي  مسموعاته الي  او 

   ل يوله فح الحديث المتقد  كنت سمعه وما ييل فح السم  يقال فيما بعده يا

 روبنا ويسر بها أمري وقو عاائمي               واك بها نفسي وفر  ك              

ت تلذع ايا تعمي  للمطلوع من تلع التجليات أ  اجعل أمذور  الدنيويذة واشخرويذة ميسذرا بتجليذا
 اذا بذيلعاشسماء والعاائ  والهم  أ  اجعلها يويمة بتلع التجليذات ويولذه واع بهذا نقسذح أ  طهر

   ويوله وفرو كروبنا أ  معشر المسلمين يال 

ل قِّي            ع الهنام ووسع بها علمي وراقي وهمتي             وحسن بها َخْلقِّي وخ 

ول بقذت  أ  أفس  أ  فيها بتلع التجليات ويوله وحسن الة أ  اجعل َخلقح وُخلقح حسنين بها فاش
أ   م  الهنا ء وال   وسكونها السجية والطبيعة ويولهالخاء وسكون ال   الخلقة والثانح بض  الخا

   القرح والسرور دنيا وأخر  ويال 

 نا وهب لي بها حبا جليم مجمم             وادني بفرط الحب فيك تفن            

أ  وأعطنح من فضلع وإحسانع بواسطة تلع اشسرار حبا عظيما لذع وشحبابذع حتذى أكذون مذن 

ما وفذح أ  حبا عظي إن اليين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له  الرحمن ودا  اليين يلت فيه 
لمحبذة الحديث الشريف الله  إنح أسنلع حبع وحع من يحبع والعمل الي  يبلغنح حبع ااـ. فذإن ا

 تنذذان العظمذذى مذذن أعظذذ  المذذنن يذذال هللا تعذذالى لنبيذذه موسذذى عليذذه الصذذ ا والسذذ   فذذح مقذذا  االم

يت ويذال لسذيدنا محمذد ليلذة اإلسذراء فذح الحذديث القدسذح إن كنذت اتخذ حمحبذة منذوألقيت عليذع 
يا اوااح وفح إبرااي  خلي  فقد اتخيتع حبيبا ويوله مجم  أ  ماينا بامتثال اشوامر واجتناع الن

مذن القيد احتذراه مذن المحبذة التذح تخذرو العبذد عذن الحذدود الشذرعية كمحبذة الحذ و ونظذائره م
سذه  ويولذه به  وإن كانوا كذاملين فذح أنق يقتد سلوا أنقسه  بظواار الشرع فإنه  ال سكروا فل  يغ

غايذة وادنح بقرط الحع الة أ  الحع المقرط فهو من إضافة الصقة للموصوف والمقرط البالغ ال
  ن يذول سذيدمذفح الشدا والتقنن بمعنى القنون أ  العلو  الربانية والتجليات اإلحسانية وايا أبلذغ 

ن ابن القارض    * ادنح بقرط الحذع فيذع تحيذرا * شن الحيذرا ربمذا أدت إلذى الخذروو عذعمر 
لتذح توجذع اظواار الشرع بخ ف سعة القنون والعلو  فإنها الوراثة الكاملذة لسذيد اشنذا  فالمحبذة 

لتذح الحيرا صاحبها غائع عن الخل  مشغوف بالح  ال يضبط أحواله معهذ  فذ  تقتذد  بذه وأمذا ا
ال وال واشفعذبه  فذح اشيذ يقتد عبد تقننا فصاحبها جام  بين الخل  والح  من الهداا اليين تايد ال

فح    انه يالواشحوال والكل أحباع هللا وعليه  راض وال يعل  يدرا  إال هللا نقل عن السيد البدو
 ح  اؤالء السكار                 

 د العقل عايا  على أعتابه  يسج            مجانين إال أن سر جنونه                        

 يال رضح هللا عنه                      
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 اء مع الفناوهب لي أيا ربا  كشفقا مقدسقا           ألدري به سر البق                   

ورد فح  يا رباه أ  يا ربح يلبت الياء ألقا وأتى بهاء السكت ويد وإحسانعأ  وأعطنح من فضلع 

يذا  يذا ربذاه سنة نظير يلع فح سيا  ايادا التضرع ومن يلع يول سذيد  أبذح الحسذن الشذايلح ال
مذذواله يذذا مغيذذث مذذن عصذذاه أغثنذذا والكشذذف اوال الحجذذع عذذن عذذين القلذذع فيشذذااد علذذو  اشنذذوار 

عذض ومخبات اشسرار ويوله مقدسا أ  مطهرا ومنااا عن اللذبه شن الشذيطان يذد يُذدِخل علذى ب

واذيا   شقه  لبسا فربما تشكل له  باللوح المحقوظ اكيا سذمعته مذن شذيخنا المؤلذفاشولياء فح ك

          كما يال السيد البكر  

 خصنا  واع لح أيا وااع كشقا مقدسا          عن اللبه يا رحمن فح ياع                    

ح هللا ف والقناء شن البقاء باهللويوله شدر  به الة أ  شعل  به علما ضروريا حقيقة البقاء والقناء 

جااد تشااد يا ف    أخ   يويية ال تعل  إال باليو  والعبارا عنهما ال تقيد شيئا يال السيد البكر  
 مريد تقرع     لعل الحشا بالجد ينمو حبوره

 يال رضح هللا عنه              

 ضنا ل الوصل روحي من الوجد لي بجمع الجمع فضم ومنةق          وداوي بوص        

ة واعلذ  لما كان جم  الجم  ووصل الوصل أعلى من القنا والبقاء تريى إليهما بقوله وجذد لذح الذ 
مقاما وم  الجم  جأن له  مقاما يقال له القناء ومقاما يقال له البقاء والجم  والقر  ومقاما يقال له 

الذي   شولاالمقذا   فنمذاقال له وصذل الوصذل يقال له القر  الثانح ومقاما يقال له الوصل ومقاما ي
ريذ  فذح غاو القناء فهو استغرا  العبد فح هللا حتى ال يشهد شذيئا سذو  يات هللا ويقذال لصذاحبه 
ات ر بشذهود يبحار اشحدية وأما المقا  الثانح واو البقاء فهو الرجذوع بعذد القنذاء إلذى ثبذوت ا ثذا

ات ح عذين بحذر الوحذدا فمشذااد اشحديذة مشذااد للذيوصقات المؤثر فيها ويقال لصاحبها غري  فذ
 دون اشسذذماء والصذذقات وآثاراذذا واذذو القذذانح ومشذذااد الوحذذدا مشذذااد للذذيات متصذذقة باشسذذماء

ء د لكذل فنذابذوالصقات مثبتا لآلثار جامعا بين الح  والخل  وايا او الكمذال بعينذه فلذيلع يذالوا ال 
صذنعه والقذر  فجمعذه شذهوده لربذه وفريذه شذهوده ل من بقاء ومقا  البقاء ايا او المسذمى بذالجم 

ود ياتذه وأما جم  الجم  فهو مقا  أعلى من البقاء واو أن ينخيه الحذ  بعذد بقذاءه فيسذكره فذح شذه
د مذوت كالسذيتعالى فيصير مستهلكا بالكلية عما سو  هللا تعالى فمنه  من يبقى بهيه السكرا إلذى ال

صذحو عنذد جيبة استغريته إلى اشبد ومنه  من يرد إلى الوليلع يال العارفون انه جيع  البدو  

 باهلل هللفيكون رجوعا  الخل  كالسيد الدسويح وأضرابه والمؤلف  بنمورالقرائض والقيان  أويات
لحذ  بعذد االوصذل فهذو تلذيي القلذع بشذهود  وأمذاال للعبد بالعبد وايا الرجوع يسمى بالقر  الثذانح 

لكامذل انية فإن دا  له الشهود يقال لذه وصذل الوصذل أ  الوصذل ااوال الحجع الظلمانية و النور
ل كقوله  سر السر وعين العين مبالغة فح كمال الشحء والضنا اذو المذرض والهذاال الذي  يحصذ

 فعذالأث ثذة شذهود  أيسذا للعاش  عند حجبه عن محبوبه فإيا واصله بشهوده داواه والشذهود علذى 

    الرتع يال السيد البكر   علىأوصقات وشهود يات واو أسماء وشهود 
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 اتح تجلح اليفك  ليا فايت على الليات            تجلى علينا                                   

 ض نبيع واو السيد المتوا  رع بالخل الحبيع محمد         فيا     ويال ابن القارض   

 ولياء تسارعإليها يلوع اش   ؤيتع التح     رأنلنا م  اشحباع                                

          ـال ــــــــــــــــــويـــــ

 ابح لن تر فاسم  وال تجعل جو سنلتع أن أراع حقيقة         وإيا                             

            يـــــــــــــــــــــال 

 لناوفي حضر  القدس المنيع أح     وسر بي على النهج القويم موحدا                

لسذير ولما كان بلوغ جم  الجم  ووصل الوصل او مقذا  الكذاملين فذح الخ فذة المقتذد  بهذ  فذح ا
  بمذا وبعذد كمذال اشخذ  أ إلى هللا والوصول إليه رتع على يلع يوله وسر بح علذى الذنهج الذة 

يها حال التح ال اعوجاو ف لمصطقى تقد  اجعلنح سائرا على الطريقة القويمة التح على طريقة ا
 ح إلذى غيذركونح كام  فح التوحيد دائما أتريى فندل الذور  علذى هللا بالتوحيذد واشوامذر والنذواا

ح الموض  فح الجنة ف فنحلنافح الدنيا  إليعسيرنا  وبعد تما يلع ويوله وفح حضرا القده الة أ  
ا إال يرا وحظيذرا تسذمى بذيلع شنذه ال يذدخلهحض الي  يقال له حضيرا القده وفيه لغتان آخرتان

 فذح مقعذد إن المتقين فح جنذات ونهذر أال حضرا الرحمن وشنه محظور عن غيرا  يال تعالى 

   يال  صد  عند مليع مقتدر

نه علينا يفا ودود بجذبففة           بها نلحق            بلنا قمن سار  األقوامَوم 

لقنذاء وجمذ  بذة الجليلذة والكشذف المقذده الذي  يذدرع بذه حقيقذة البقذاء واالمح لما كان من ُخلُِقذِه 
 الجم  ووصل الوصل أفذرد الضذمير فيذه لنقسذه لمذا علمذت ممذا تقذد  أنذه لذ  يضذ  دعذوا فذح اذيه

مذ  وع السذنة القصيدا إال واو متخل  بها وإنما وضعها تعليما شتباعه ايتداء بالدعوات الواردا فح
الصذالحين  علينا من فضلع بنقحة من عندع نلح  بهذا وأحسن علينا الة أ  انا شتباعه فقال وُمنذ 
بهذا مبلغذا  نقحذة الحذ  لذو صذادفت عبذدا بلذغ إنوبلغوا المنى يال العارفون  إليعاليين ساروا يبلنا 

 ثقلين يال بعضه                 يعدل عبادا ال

 نقيت على ساداته أحكامه       صادفت عبد الِشرا  وإيا العناية                    

   دارك  نقحات فتعرضوا لها ويال سيد  عند الغنح النابلسح  أيا هلل فح  إنوفح الحديث 

 رع شخص تقوده اشيدار              للمعالح وما لياع اختيار               

 بيناا نحة          على المصطفى خير البرايفوصفل وسفلم  سيدي  كل لم       يال 
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 والرسل  كلهم          وآلهم والصحب جمعا  وعمنا األممكوصل على 

  ربي لك الثناقائل          تباركت يا هللا    قفال    وسلفم عليهم كلمفا               

جابذذة خذذت  كتابذذه بالصذذ ا والسذذ   علذذى سذذيد اشنذذا  شنذذه بذذاع اشبذذواع ووسذذيلة الطذذ ع رجذذاء إل
ا تعظي  وممذضله علينا فح جمي  الحاالت والص ا من هللا الرحمة المقرونة بالالدعوات ومكافنا لق

مان قه أو اشسواه تضرع ودعاء والس   من هللا تحية بنن يحييه بالك   القدي  كما يحيح أحدنا ضي
محذة لسذيد  ويولذه كذل  ومن العبيد الدعاء بيلع ويولذه سذيد  منذاد  حذيف منذه يذاء النذداء أ  يذا

 ل مذذن صذذلى وسذذل  واللمحذذة اللحظذذة واذذو كنايذذة عذذن دوا  الصذذ ا والسذذ   وتواليهمذذاتنااعذذه كذذ
وفيه  واستغرايهما جمي  اشامان ويوله على المصطقح تنااعه القع ن أيضا والمصطقى المختار

ى واصذطقى يريشذا مذن كنانذة واصذطق إسذماعيل هللا اصطقى كنانذة مذن ولذد إن إشارا إلى يوله 
 اصطقانح من بنح ااش  فننا خيار مذن خيذار مذن خيذار وخيذر أصذله أخيذرابنح ااش  من يريش و

مته أ  أفضل الخل  على اإلط   ونبينا بدل أو عطف بيان على المصطقى االضمير عائد على أ
 هذذ ْ وأَ ِامِ  اشنبيذذاءنذذه نبذذح ألضذذميرا  لكذذونه  خصذذه  برسذذالته مباشذذرا فذذ  ينذذافح  أضذذيف وإنمذذا

  ثذ  وأصله منلع من اشلوع واو اإلرسال أخذرت الهمذاا عذن الذ  واشم ع جم  ملع بقت  ال  
نذا  تحيفت فصار ملع واح أجسا  نورانية ال توصف بيكورا وال أنوثة وال تنكل وال تشرع وال 

ل تعالى عبيد مكرمون ال يعصون هللا ما أمرا  ويقعلون ما يؤمرون وا  أكثر المخلويات عددا يا

 وما يعل  جنود ربع اال او  فح ا خرا  رضا هللا والتنع  برؤية وجهه الكري  بنعماله ينتظرون
انة للجنة والنار على حد سواء فليا كان منه  خ ف يتنعمون بجنة وال يعيبون بنار فدخوله  الجنة

ا  يها رؤسذاؤوخانة للنار يسكنون العال  العلو  وينالون اشرض لتدبير اشمور التح أيامه  هللا ف
  ميكائيذل واسذذرافيل وعارائيذل فجبريذل موكذل بذذالوحح وميكائيذل موكذل بذذاشرااأربعذة جبريذل و

ر موكل بالصور وعارائيل موكل باشرواح ومن سع ملكذا مجمعذا علذى ملكيتذه فقذد كقذ واسرافيل
لرسذل يتشكلون بالصور الغير الدنية وال تحك  عليه  بخذ ف الجذن فذتحك  علذيه  الصذور ويولذه ا

 يكذر حذر إنسذانوكلهذ  تنكيذد والرسذول  واشنبيذاء أ  م  ما عطقذت جم  رسول وفيه حيف الواو
 لرسذل فقيذلوا اشنبيذاءأوحح اليغ بشرع وأُمر بتبليغه فإن ل  يؤمر به فنبح فقذط واختُِلذف فذح عذدا 

وأربعذة  وييل مائتذا ألذف وأربعذة وعشذرون مذنه  ث ثمائذة ألقاوعشرون  وأربعة ألفمائة  اشنبياء

 جمذاالإبهذ   اإليمذانيجذع  هللا  إالثة عشر والح  انه ال يعلذ  عذددا  ث  أوخمسة عشر  أوعشر 
  ثمانيذة عشذر فذح اشنعذا خمسذة وعشذرونتقصي  بمن يكر فذح القذرآن مذنه  واذ   اإليمانويجع 

كذذل  أيذارع أ ويو الكقذل واذود ويولذه وآلهذ  الذة  وإدريذهوبذاييه  محمذد وآد  وصذال  وشذعيع 
ن مذلكلم ييل جم  لصاحع وييل اس  جم  لذه والصذحابح  أ  حعاشتباع الكل والص أوالمرسلين 

واذ   اجتمذ  مذ  النبذح مؤمنذا ومذات علذى يلذع وأصذحاع رسذول هللا ال يعلذ  عذددا  إال هللا تعذالى
 أفضل القرون يال فح الجوارا  

 ــ  لمن    تبـ  فتابعح    فتـاب      صحبة خير القرون فاستم         و        

  فة ــــكالخ    الخــ فة          وأمرا  فح القضلمن ولح     وخيرا        
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 العشرات      تمــا       ـــعدته  سيـو  كــرا  بررا               يليه         

 ـوانوأال   أحد    فبيعة   الرضـ بـدر  العظيـ     الشنن         فنال          

ا اجعذل الصذ  عمنا أ كونه  جميعا فهح مؤكدا ويوله  ن ا ل واشصحاع أ ويوله جمعا حال م
عا كة إال تبوالم ئ اشنبياءشاملة لنا بطري  التب  لخيرتع من خلقع الن الص ا ال تجوا على غير 

ل يذاعلى من يكر من م ئكة ورسل وآل وصحع وعلينا معه  ويوله كلمذا  أ  ويوله وسل  عليه 

لذي  ابالشذكر  دعا داعم بقوله تباركت الذة ويذد ختمهذا  كلما يائل ظرف لصل وسل  اشخيرين أ 
 الختتامه ابتدأاا به على عادا الشعراء وتسمى القصيدا إي ياع محبوكة الطرفين وفيه حسن اختتا 
 اشولو بالثنذذاء علذذى هللا كمذذا بذذدأ بذذه رجذذوع هلل ولشذذكره لشذذهوده مذذن ربذذه انذذه المبذذدأ والمنتهذذى اذذ

 ى هللا تصير اشمور .والظاار والباطن أال إل وا خر

ويداا والحمد هلل رع العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آلذه وصذحبه وسذل  . ويذد تذ  تسذ
من له  من اجرا واشلفليلة اشربعاء المبارع آخر ليلة من رمضان سنة تس  عشرا بعد المائتين 

  أجمعين اعهوأشي وأحبابه وأتباعه وأصحابهالعا والشرف صلى هللا عليه وعلى آله 

 آمين.

 

 

 

 

 

 

  بع  رجال أسانيد الطريقة الخلوتية البحو  السنية عن

 
  نيةالكوثري وكيل المشيخة اإلسممية في الدولة العثما تأليف الشيخ محمد ااهد

 
 اـ 1371اـ وتوفح بالقاارا سنة  1296 ولد سنة
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  :يال الشية محمد اااد الكوثر  رحمه هللا

 
  بس  هللا الرحمن الرحي  :
 

توكلت  الحمد هلل وكقى، وس   على عباده اليين اصطقى ، وما توفيقح إال باهلل عليه
  وإليه أنيع، وبعد

 
 

الخلوتية ـ يده هللا أسرارا  العلية ـ  فهيه بحوث سنية عن بعض رجال أسانيد الطريقة
 الشية عبد الخال  الشبراو  ـ أطال هللا العارف باهلل أثبتَّها امتثاالغ إلشارا موالنا اشستاي

المسلمين بنقحاته القدسية ـ ولعل فح يلع بعض ما يكشف  بقاءه فح خير وعافية ونق 
  .التوفي  والتسديد الخقاء عن اشسانيد ومن هللا
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النجيع الُسهرَورد  يُِده سُره او العارف باهلل الشية عبد القاار بن عبد هللا  أبو(1)
  ن عبد هللا عموية بن سعد البكر محمد ب بن
 
 

اـ ودفن فح رباط  563وتوفح فح جماد  ا خرا سنة  اـ، 490، ولد فح صقر سنة 
كان آية فح العل  والورع واإلرشاد، وله  .إليها بناه فح خربة على دجلة كان ينو 

  :مؤلقات كثيرا منها
غ جيداغ )) فح آخر  بعد أن تصوفآداع المريدين (( ـ شرحه الشية علح القارئ شرحا

 عمره ـ ويتقرع منه كثير من طر  الصوفية، مثل الكبروية والمولية والخلوتية
 والجلوتية والسهروردية وغيراا كما يظهر من ))تبيان وسائل الحقائ  فح بيان س سل

اـ ـ واو مخطوط فح  1299الطرائ (( للشية كمال الدين الحرير  المتوفى سنة 
أبو النجيع التصوف عن عمه وجيه الدين أبح حقص عمر مجلدات ـ. أخي  ث ث

أحمد الغاالح. أما عمه فكان مقدَ  الصوفية فح الرباط المعروف  القاضح، وعن الشية
اـ، ودفن  532اـ، وتوفح فح ربي  اشول سنة  455ولد سنة  بسعادا الخاد  ببغداد،

والده نجيع الدين محمد رحمهما هللا تعالى. واو أخي عن  عند يبر ُرَوي  بالشونياية
اـ. واو أخي عن أبيه عبد هللا عموية بن سعد البكر ،  475ولعله توفح فح حدود سنة 

غ. واو أخي عن أحمد اشسود الدينور  الي  يكره  اـ 425وتكون وفاته سنة  تقريبا
يدماء الصوفية، فح طبقة من أدركه  وعاصرا  من  القشير  فح الرسالة بعد تراج 

 376اـ، وكان مي د القشير  سنة  412سنة  عبد الرحمن السلمح المتوفىأمثال أبح 
راغ عاش إلى اـ، شن شيخه ممشاد َعلُو  380حدود سنة  اـ فيكون أحمد اشسود معمذ

الطائقة الجنيد رضح هللا عنه  أجمعين.  اـ بعد وفاا سيد 299الدينور  توفح سنة 
عن أبح القاس  علح الكركانح عن أبح  ساووأما أحمد الغاالح فقد أخي عن أبح بكر الن

الرويبار  عن سيد الطائقة عن  عثمان المغربح عن أبح علح الكاتع عن أبح علح
حبيع العجمح عن  خاله سر  السقطح عن معروف الكرخح عن داود الطائح عن

وتراجمه   .الحسن البصر  عن علح كر  هللا وجهه عن النبح صلى هللا عليه وسل 
أخيه  نا هللا تعالى بمددا  أجمعين. ومشااير أصحاع أبح النجيع ا  ابنمعروفة أمد

صاحع العوارف شهاع الدين عمر السهرورد ، وعمار بن ياسر البتليسح، ويطع 
  .محمد بن محمد اشبهر  الدين
الطريقة( الكبروية المنسوبة إلى أبح الجناع نج  الدين أحمد بن عمر الطامة  )وأما

  .فإنه أخي عن عمار بن ياسر البتليسح عن أبح النجيع لخوارامح،الخيويح ا الكبر 
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فإنه أخي عن  المنسوبة إلى موالنا ج ل الدين البكر  الرومح وأما )الطريقة( المولوية

ن البكر  المحق  الترمي  عن سلطان العلماء محمد بهاء الدين بن الحسي براان الدين
أبح  الدين الكبر  عن عمار بن ياسر عنالج ل الرومح ـ عن نج   البلخح ـ والد

  .النجيع
فإنه  رامحالمنسوبة إلى الشية محمد بن نور الخلوتح الخوا وأما )الطريقة( الخلوتية

 لدين أبحإبرااي  الاااد الكي نح عن جمال الدين التبريا  عن ركن ا أخي عن الشية
بح النجيع القضل السنجانح عن يطع الدين اشبهر  عن أ الغنائ  محمد بن
  .السهرورد 

نه أخي عن فإ: بيرا  الجلوتح اشنقرو  وأما )الطريقة( الجلوتية المنسوبة إلى الحاو
ن ععن صقح الدين أبح إسح  اشردبيلح  حامد اشيسرائح عن إبرااي  اشردبيلح

الجلوتية  روح البيان" أخي الطريقة" إبرااي  الاااد الكي نح بسنده الساب . وصاحع
ع دادار ياكر اادا عن أحمد الخطي يد عثمان القضلح واو عن عبد هللا الواعظعن الس

ة خضر الدين أفتادا عن الشي اادا عن الشية محمود الهدائح الجلوتح عن محمد محح
  .لساب ابيرا  الولح بسنده  درا المقعد عن الشية نعمان اشنقرو  المعروف بالحاو

 ر طومنها تتقرع  الشهاع صاحع العوارف، الطريقة( الُسْهَرَوردية تنسع إلى )و
 "لياءكثيرا أسانيداا فح "السمط المجيد" و"تبيان وسائل الحقائ " و"حديقة اشو

را الشه و"السلسبيل المعين" وغيراا من كتع القو . وترجمة أبح النجيع فح غاية من
 كتع الطبقات والتراج  يده هللا سره." ااـ فح
أحمد كما يكره السنوسح فح  او محمد بن: سره الدين اشبهر  يده يطع (2)

ركن الدين محمد بن القضل  "السلسبيل المعين فح أسانيد الطر  اشربعين" ومنه تلقى
ووي  فح كثير من الكتع  السنجانح، ويد يقال الانجانح. وُسهَرَورد يرع ايا البلد،

انجان المعروفة.  بلد تحريقات غريبة فح ايه النسبة، والصواع كما يكرناه نسبة إلى
الدين الانجانح  اـ، ووفاا الشية ركن 590ووفاا يطع الدين اشبهر  فح حدود سنة 

التبريا  فح  اـ، ووفاا تلمييه الشية شهاع الدين محمد بن محمود 615فح حدود سنة 
  .اـ 629حدود سنة 

ن اميل اـ، وكا 653المتوفى فح حدود سنة  وعنه أخي الشية إبرااي  الاااد الكي نح
وبهيا تتعين طبقته كما يظهر من  الشمه التبريا  فح اشخي عن الجمال التبريا 
ونسبته إلى شيراا فح بعض  "ييل الشقائ " للعطائح، والشهاُع الساب  تبريا 

السبعة واشطوار السبعة كما  التسليع باشسماء اشسانيد خطن. وبإبرااي  الاااد ايا بدأ
الخلوتح المتوفى فح حدود سنة  تلقى الشية محمد بن نور فح ترجمة "النقحات" ومنه

665  
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كان يُسم  من أرب  فراسة كما فح ترجمة  يقال  إن صوته باليكر فح خوارا 
الطري  وكانت وفاته فح حدود سنة  "النقحات" وكان الشية عمر الخلوتح تلقى منه

اـ.  780د سنة توفح فح حدو اـ. وعنه أخي اشل محمد بيرا  الخلوتح ولعله 730
اـ، ويبره يرع  815وعنه أخي الحاو عا الدين الشروانح ووفاته فح حدود سنة 

 "دروااه مير علح" فح نواحح شماخح بالقوياه، وعلى يبره شجر بلوط مشهور
بالشقاء من الحمى يقصده المحمومون وينامون تحته ويمضغون من وريه وأغصانه 

  ."فح ترجمة" النقحاتالشقاء بإين هللا تعالى كما  فينالون
الدين عمر الخياو  ـ كما فح بغية الطالبين للنخلح ـ و"خياوا  ومنه تلقى الشية صدر
متقاربتين فح شروان بالقوياه وإليها يُنسع الشية صدر الدين  مشكى" اس  يريتين
حصلت تحريقات غريبة فح كثير من اشسانيد، وكان صدر الدين  ايا، وفح ايه النسبة

غ نس غ لكنه كانأميا صاحع كشف ومجاادات، حتى إن الحاو عا الدين كان يقول   اجا
او شجل صدر الدين. وفح ترجمة النقحات  أن الشية  مجيئنا إلى "خياوا مشكى" إنما
أفاضل الدار، وكان يُقرئ القصوص والنصوص،  الحاو محمداغ الحلوائح كان من

يد  الشية صدر الدين. وفح يو  بين مر وكان من أصحاع اشيوا  والمواجيد الصادية
الدين ما معناه باللغة القارسية  ال  أنشن يقول أثناء الوجد والسماع أما  شيخه صدر

عشقح. وبعد أن ادأ الحلوائح من  تغترر بحسنع الجياع ايا شن حسنع الجياع يايَّنه
غ لطقل يرفعه أبوه بيديه نه ع  فو  رأسه فيظن الطقل أ َوجده يال صدر الدين  واعجبا
الحلوائح إلى مكانه لكنه أصيع  على والده، فلو تركه والده من يديه لوي  وتقط . فعاد
صدر الدين كانت فح حدود  بإسهال شديد حتى مات بعد ث ثة أيا . ولعل وفاا الشية

الدين يرع  أن يبر الشية صدر 572اـ. وفح ترجمة النقحات ص  832سنة 
  سره ." ااـكنبدكبود فح نواحح شماخح يده هللا

بهاء الدين الشروانح الباكح يده  باهلل السيد يحيى ج ل الدين ابن السيد العارف(3)
الياع فح أخبار من ياع" فح وفيات سنة  يال ابن العماد الحنبلح فح "شيرات: سره
ابن السيد بهاء الدين الشروانح  [  وفيها توفح السيد يحيى308ـ  7اـ فح ] 868

النعمانية" فح صقحة ونصف  لوتح. ث  لخص ما فح "الشقائ الحنقح الصوفح الخ
البن خلكان  فح اامش وفيات اشعيان 304صقحة. ويال صاحع "الشقائ " فح ص 

الدين الشروانح  فح المجلد اشول  ولد الشية العارف باهلل السيد يحيى ابن السيد بهاء
وكان أبوه  القوياه، بمدينة شماخح واح أ  مداين والية شروان بالجنوع الشريح من

غ إي مر  من أرباع الثروا، وكان او صاحع جمال وكمال، وكان يلعع بالصولجان يوما
صدر  عليه الشية المعروف ببير ااده ابن الشية عا الدين الخلوتح، وكان مريداغ للشية

يحيى  فرأ  السيد الدين الخلوتح وتاوو ابنته، ولما رأ  أدبه وجماله دعا له بالقوا،
 لع الليلة رؤيا تغيرت بها أحواله فالتجن إلى خدمة الشية صدر الدين الخلوتحفح ت
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 الخياو  والا  خدمته، فكره والده يلع لدخوله الخلوا م  الصوفية م  ايا الجمال،
غ إلينه له فح يلع، ويد نص  البنه السيد يحيى  وأنكر على الشية صدر الدين أيضا

 ع الشية صدر الدين. واتق  أن السيد يحيى ل  فل  ينق ، حتى ييل  إنه يصد إا مرات
غ البقاء فح غرفة يحضر  الجماعة فح ص ا العشاء فح ليلة باردا من أيا  الشتاء مَرِجحا

 دافئة أما  مويد ولما أراد أن يقو  ل  يستط  القيا  حيث تعطلت رج ه )عقوبة معنوية
غ على تلع الحالة، ث  تسل   على عد  حضوره الجماعة( وحصل له وج ، وبقح أياما

ليلة ودخل بيته من كوا الدار فنخي بيده ويال  ي  يا ولد ، فقا  واالت العلة  الشية
واطلعت جاريته على ايه الحالة وأخبرت بها والده فااد إنكاره عليه، ويال  عنه،

  سبع دخل شيخع من الكوا ول  يدخل من الباع وأنت تعتقد أنه متشرع؟ لولده  ش 
يد يحيى  خاف من الشوع فح الطري . يال  وأ  شوع او؟ يال  إنكارع الس فقال
  .عليه

غ خدمة الشية الميكور. ويرو  أن الشية صدر  فعند يلع اال إنكاره والا  او أيضا
ليحصل له  الدين أمر السيد بهاء الدين أن يخد  نعل ولده )يحمله ويضعه أمامه( سنة

الشية صدر  ثر من يلع غاية التنثر إلى أن أمرهجهاُد النقه بيلع وكان السيد يحيى يتن
بين السيد  الدين أن يخد  نعل والده كيلع. ث  إن الشية صدر الدين لما مات وي  خ ف
وابن شيخه  يحيى وبين الشية ببير ااده شنه كان يدي  الصحبة م  الشية صدر الدين ـ

يحيى من  انتقل السيد ـ وم  يلع كثُر إيبال الناه على السيد يحيى. ولهيا الخ ف
فيها  شماخح إلى بلدا باكو ـ فح ساحل بحر الخار فح منتهى جبل القوياه حيث يكثر
ءاالف  ينابي  الغاا ـ من والية شروان وتوطن اناع. واجتم  عليه الناه مقدار عشرا
 نقه، ونشر الخلقاء وبعثه  إلى أطراف الممالع، واو أول من سن يلع فح ايه

 يقول  يجوا إكثار الخلقاء لتعلي  ا داع للناه وأما المرشد الي  يقو الطريقة. وكان 
غ فح   خر عمرهآمقا  اإلرشاد بعد شيخه ف  يكون إال واحداغ. ويحكى أنه ل  ينكل طعاما

غ سماه فنحضروه، ولما أخي منه لقمة غ فح تلع المدا طعاما  مقدار ستة أشهر واشتهى يوما
غ، وأكل الجماعة الطعا  وترع او اللقمة ول  ينكلهااشتغل بتقرير معارف إلهية امان  ا

 فقيل له فح يلع، فقال  إن لقمان الحكي  اكتقى عدا سنين فح التغي  برائحة بعض
كان  المعاجين ، وال بُعد )بمعنى وال استبعاد( أن أتغي  برائحة ايه اللقمة. ويرو  أنه

المقاطعة  ير خليل ـ أمير تلعيقول إيا ُدعح له بطول العمر  أدعوا بطول العمر لألم
وفاته إال  فح تلع اشيا  ـ شن عمر  فح مدا حياته. وكان كما يال حيث ل  يعش بعد
وثمانمائة،  مقدار تسعة أشهر، وتوفح يده سره فح باكو سنة سب  أو ثمان وستين
الستار له فح  واشولى اح الموافقة لما ييل فح تارية وفاته  ]جانشين جنت[. وِورد

اشسرار"  ية الشهرا بين أال الطري  وله من المؤلقات "أسرار الطالبين" و"شقاءغا
 "و"أسرار الوحح" و"كشف القلوع" و"مراتع أسرار القلع" و"أسرار الوضوء
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و"رموا اإلشارت" و"مناال العارفين" و"شرح اشسماء الثمانية" و"شرح سؤاالت 
يلع، وأغلع مؤلقاته باللغة  و"أطوار القلع" و"العل  اللدنح" وغير "كلشن راا

ِورد الستار شروح كثيرا. وفح باكو يبره يده هللا سره، ومن مشااير  القارسية، وعلى
بهاء الدين اشرانجانح والشية عمر ا يدينح الروَشنح المتوفى فح  خلقائه الشية محمد

 929شية الشية محمد دمرداش الخلوتح الجركسح المتوفى سنة ) اـ 892تبريا سنة 
اـ وشية الشية إبرااي   954الخلوتح الجركسح المتوفى سنة  اـ وشية الشية شااين
اـ(. ويد تصرفنا فيما نقلنا عن الشقائ  بعض التصرف  940الكلشنح المتوفى سنة 

وغيراا، وليراج  فح يلع الشقائ  وترجمة النقحات  لإليضاح من ترجمة النقحات
 وغير يلع." ااـالمؤلقين  وييل الشقائ  للعطائح وتراج 

 
ا السيد كان من أخص خلقاء موالن :محمد بهاء الدين اشرانجانح يده سره الشية( 4)

 أرانجان، بل معروف فح اشناضول يحيى الشروانح، ولد فح كثرليج من ملحقات
لقيصر  ، اوتاو الدين إبرااي   الشريح، ومن أجل خلقائه الجمال الخلوتح اشيسرائح،

ح أرانجان الشية اشرانجانح ف الطريقة الجراحية با ستانة. توفحومن الثانح تتقرع 
ؤلقات سره. وله من الم اـ ودفح فح مقبرا الجام  الكبير اناع يده هللا 879سنة 

مير كما مغنيسا بنا "مقامات العارفين ومعارف السالكين" محقوظ بمكتبة المرادية فح
تراج   ـمؤلقلر "  كتابه "عثمانلح يكره صديقنا المغقور له محمد طاار البروسو  فح

  [ 47ـ  1المؤلقين العثمانيين ـ فح يس  مشاية التصوف ] 
 
واو من نسل : المعروف بجلبح سلطان اشيسرائح يده سره محمد جمال الخلوتح( 5)

شارح الموجا واإليضاح من س لة القخر الراا  البكر ( ) جمال الدين اشيسرائح
تراجمه  فح القوائد البهية لعبد الحح اللكنو . وإيسرائح بلدا و كان تحنف ابنه وأحقاده

جده الع مة جمال الدين. وأما صاحع الترجمة فقد ولد فح أماسيا  معروفة إليها نسبة
الوسطى، ويد توس  فح ترجمته صاحع الشقائ  ويكر مبدأ أمره  من ب د اشناضول

لعل  أوالغ، وعند اشتغاله بالشرح يال اناع  إنه اشتغل با هاه ويكر شيوخه. ومماتومن
الب غة، غلع عليه محبة الصوفية، فاتصل بالشية عبد هللا  المختصر للتلخيص فح

الخلوتح ـ من خلقاء السيد يحيى الشروانح ـ وبعد وفاته  القرمانح، وشيخه ع ء الدين
التوياد  الخلوتح التركمانح، وبعد وفاته ياع إلى  اتصل بالشية موسى بن طاار
اشرانجانح وصحبه مدا ث  يصد التشرف بنعتاع السيد  خدمة الشية محمد بهاء الدين

الحياا إي ياع، فسافر من أرانجان ياصداغ نحوه ولما  يحيى الشروانح حيث كان فح ييد
يحيى فعاد إلى خدمة الشية اشرانجانح وصحبه إلى أن  يط  مرحلتين بلغته وفاا السيد

إلرشاد الققراء ـ وكان بناء الااوية المعروفة باس   رو استخلقه وبعثه إلى ب د ال
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شجل الجمال الخلوتح ـ ث  يكر ما ت  له م   )يوجه مصطقى باشا( فح ا ستانة
القات  ببسط إلى أن يكر أن السلطان بايايد  السلطان بايايد خان ابن السلطان محمد
دف  الطاعون من ب د أصحابه ليدعوا اناع ل بعثه إلى الحج ومعه أربعون رج غ من

الشية غلى الحج أخي الطاعون يخف بل  الرو  ومات فح طري  ياابه، وبعد أن توجه
  .الشقائ  وترجمة النقحات انقط  عدا سنين من يسطنطينية وما واالاا كما فح

اـ فح  912رواية اللحظات سنة  اـ وفح 899وكانت وفاا الجمال الخلوتح سنة 
وحمى تبوع وأوصى أن  (الحج من الشا  تسمى )ِحساء المرحلة التاسعة فح طري 

غ  يدفن فح ممر سبيل الحجاو وموط  أيدامه ، يده هللا سره. وله نحو عشرين مؤلقا
النووية،  خر القرءان، وشرح اشربعينآمنها تقسير القاتحة، وسورا الضحى إلى 

القلوع،  ارية الكرسح، وجواآوجامعة اشسرار والغرائع، وابدا اشسرار، وتقسير 
 وأسرار القلوع، وأسرار الوضوء، ورسالة اشطوار، والكوثرية، وغير يلع كما فح

 يده هللا سره. 51ـ  1تراج  المؤلقين العثمانيين 
ار اشولياء )الربانح ( و ) سلطان ( يستعمل فح كب و ) جلبح ( فح لغة اشتراع بمعنى 

 المعنى ." ااـ عندا  باعتبار أن له  التصرف فح
 
من أجلة خلقاء الجمال : يده سره ير الدين التوياد  ث  القونرابح ث  اشسكدار خ( 6)

اشناضول وسكن )يونرابا( ـ دواجه ـ وبه  الخلوتح، أصله من )توياد( بلد فح أواسط
شعبان القسطمونح. يال العطائح فح ييل  تخرو الشية مصل  الدين القونرابح والشية

الخلوتح الشية خير الدين القونرابح كان من  خلقاء الجمال[  ومن أجلة 1/62الشقائ  ]
ودفن بها، وبه تربى مصل  الدين  اشعاا أصحاع الكرامات مات فح أسكدار

غ فح [ عند ترجمة الشية 199ـ 1] القونرابح وشعبان القسطمونح. ويال العطائح أيضا
ظهر من يلع أن ااـ. ف .شعبان القسطمونح  تربى لد  الشية مصل  الدين القوانرابح

القونرابح ث  أت   الشية شعبان القسطمونح تربى فح مبدأ أمره عند الشية مصل  الدين
اشسكدار ، وتارية وفاا  السلوع عند شية شيخه خير الدين التوياد  ث  القونرابح ث 
شيخه الجمال الخلوتح  الشية خير الدين غير معلو  لنا لكن بالنظر إلى تارية وفاا

 940فح حدود سنة  يه الشية شعبان القسطمونح تكون وفاا الشية خير الدينووفاا تلمي
  .اـ

العليا( فح دواجة ـ بلدنا  وضري  الشية مصل  الدين القونرابح فح يرية )يراكو 
 1312الدين سنة  على خمه مراحل شريح اشستانة ـ ولما اُد  ضري  الشية مصل 

يُصبه البلى  رجُل أحد صغار ت مييه ل اـ شجل تجديده بمعرفة حاك  المركا برات 
أعيان  فداش الناه وعمروا الضري  بعناية بالغة ـ كما سمعت من شهود عيان من

  .القرية الميكورا ـ يده هللا سره
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و)يونرابا( اسمها الحالح )دواجة( وكان فات  تلع الجهات )يوكورآلع( القائد التركح 
كرابا( ـ باالختاال ـ من اس  القائد بالكاف )يو فح عهد السلطان أورخان فُسميت باس 
غ لنطقه  النونية المعروفة عند اشتراع فجعلنا غ تبعا   .فجعلنا الكاف نونا

 
ة من )طاش كبر ( ـ بلدا فح والي أصله: ( الشية شعبان القسطمونح يده سره7)

طرا ومعنى )طاش كبر ( ين يسطمونح ـ سُميت باس  ينطرا معمولة من الحجر اناع،
تنسع  الطريقة، وإليه ن حجر. وله كثير من الخلقاء انتشروا فح ب د هللا لنشرم

بوعة سنة منايبه المط الطريقة الشعبانية، وبعض كلماته القدسية وكراماته السنية فح
 كما سب ، اـ. أخي عن الشية مصل  الدين القونرابح المعروف بالتوياد  1293

اـ، وجدده محمود سر  باشا  976وضريحه فح يسطمونح، وكانت وفاته سنة 
اح كريمة الخديو  إسماعيل خديو  اوو البرنسه فاطمة المصرية ) الجركسح

نة عال وتوفح بعد يلع با ستانة س اـ حيث 1296اـ إلى سنة  1279مصر من سنة 
 اـ. (1312

فح  اح أنه كان فح مبدأ أمره فح يسطمونحاـ لكرامة ظهرت له ) 1312حوالح سنة 
 عبانشالمهربين فنصاع بعضه  إصابة تؤد  به إلى المحاكمة فالتجن إلى  تعقع بعض

 :ول له  يقه فح النوآالولح ونير أنه إيا أنجده فح إنقايه يخد  ضريحه بما يستطي  فر
لكة الما سر على بركة هللا إلى مصر واناع تسعد. فقعل فنصب  من أصهار العائلة

شلسن ـ اناع تتنايلها ا ( ـ واح مشهورا.ول  يكن يلع بالحسبان فوفى بنيره بمصر،
غ دائرا ، وتوفح الباشا الميكور أثناء عودته فح ضري   من الحج ودفن وويف له أويافا

  .رحمه هللا الشية اشكبر فح صالحية دمش  بنمر السلطان عبد الحميد الثانح
 
قة الشية او من كبار العارفين، واو خلي: الدين القسطمونح يده سره ( الشية محح8)

القائ  مقامه فح سجادا اإلرشاد بخانقااه فح يسطمونح، مات فح حدود سنة  شعبان
يال الشية الكوثر   كنت فح الضري  الشعبانح، يده هللا سره ) اـ، ودفن 1000

من المشاية فح يسطمونح لتحقي  وفاا الشية محح الدين،  كتبت إلى بعض أصديائح
وأتانح جوابه يقول فيه  إن الضري  مققول ل   سره، خليقة الشية شعبان يده هللا

فت  الضري  عل  أنه ليه على شااد يبره تارية  يتمكن من فتحه إال بصعوبة، وبعد
اـ(  977اـ أو سنة  976الشية شعبان )المتوفى سنة  وفاته إال أنه عل  أن القائ  مقا 
غ، ث  حل محله الشي او الشية عثمان ويد توفح بعده ة خير الدين وبقح فح بنربعين يوما

اـ واما فح الضري . وحل محله بعده  987سنة  المشيخة عشر سنوات، فتكون وفاته
الضري . ث  حل محله الشية محح الدين ـ وكله   الشية عبد البايح واو غير مدفون فح

وكان الشية عمر القؤاد  شية الخانقاه  من خلقاء الشية شعبان يده سره مباشرا ـ
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غ، واو  1000سنة  فيكون شيخه محح الدين توفح حوالحاـ،  1013سنة  اـ تقريبا
 (." ااـ .مدفون فح الضري  الشعبانح

 
ه محح الدين القسطمونح، وخلق أخي من الشية: عمر القؤاد  يده سره الشية(9)

  وله من المؤلقات اـ ودفن فح الضري  الشعبانح فح يسطمونح، 1046ومات سنة 
الطريقة"  اـ كما سب ، و"معيار 1293" طب  سنة "منايع الشية شعبان الولح

 يظهر و"الوايعات" و"رسالة التوحيد" و"مصل  النقه" و"ديوان شعر" وغير يلع كما
 .من ييل العطائح على الشقائ ، وتراج  المؤلقين العثمانيين، يده هللا سره

 
: رهسه بلٌد فح اشناضول ـ يد الشية إسماعيل الجورومح ـ نسبة إلى جورو ( 10) 

ية وإن سقط من السند فح تار تلقى التصوف من الشية عمر القؤاد  بقسطمونح، ـ
نة توفح فح حدود س الجبرتح عند ترجمة شية اإلس   محمد بن سال  الحقناو  ـ

،  بدمش  اـ ودفن يرع ب ل الحبشح رضح هللا عنه فح مقبرا الباع الصغير 1070
  . ، يده سرهويول الجبرتح )فح بيت المقده( سب  يل

 
الشية علح ع ء الدين اشطول  او: الشية علح يراباش الولح يده سره( 11)

المعروف بقراباش )أ   العربكير  ـ نسبة إلى عربكير بلد فح شر  اشناضول ـ
يسطمونح وأدرع  اشسود الرأه( الولح. حصل على العلو  فح ا ستانة ث  رحل إلى

ث  سكن  .ماعيل الجورومح، وأخي عنه الخ فةعمر القؤاد ، وتربى عند الشية إس
الشية  ا ستانة ونشر بها الطريقة واو رئيه فرع القراباشلية من الخلوتية. وفيه يقول
كثيرا  مصطقى البكر   وخيرا  طريقنا العلية = من يد ُدعوا بالقراباشلية وله مؤلقات

طريقة( منها )كاشف أسرار القصوص( و)جام  أسرار القصوص( و)معيار ال
الدين( و)تقسير سورا طه( و)اشصول اشربعين ( و)سماع الصوفية(  و)أساه

وأشير إلى ايا الولح الكامل فح )القتوحات الموصلية( للشية  .و)التعبير( وغير يلع
اشكبر ل  أراا  يال الشية الكوثر   والقتوحات الموصلية للشيةاشكبر ]ابن عربح[ )

مؤلقلر ( فح  انة؛ ونص ما نقله طاار بع فح )عثمانلحولعلها فح إحد  مكتبات ا ست
اشحس   ترجمة يراباش ولح او  "بعد النبح المصطقى اشعظ  العلح اشطول اشكر 

 غن  خت  واو يخت  الامان" وفيه إشارا إلى ظهور الشية علح اشطول الميكور
  ، تارية خ فته 1040و"خت " = 

 
  ، تارية نقيه 1090و"غن " = 
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  مدا عمره 77شطول" = و"ا
 

  عدد خلقائه 658و"اشكر " = 
 

يشرحه طاار بع وال أدر  إن كان رآاا فح الكتاع أ  نقلها من أحد الكتع. ااـ  اكيا
 الكوثر ." ااـ( ك  

 1097نة سكما بينه صاحع )تراج  المؤلقين العثمانيين(، توفح أثناء عودته من الحج 
  .عن سب  وسبعين سنة، يده سره اـ
 
او نجل الشية يراباش : سره مصطقى المعنو  اإلِدْرنو  الخلوتح يده الشية( 12)

واإلرشاد حتى رغع السلطان  الولح، تربى عند والده وياع صيته، واشتهر بالوعظ
السلطان يقي  اناع إلى أن  محمد الراب  فح م ياته، فنيا  الشية فح أِدرنه حيث كان

وكان يعظ فح )يكح  نتقل الشية إلى اصطنبولاـ. ث  ا 1104مات السلطان سنة 
غ على العلو  غ وايقا العربية، شاعراغ  جام ( ويرشد السالكين، وكان واس  العل  محدثا
المؤلقات )شرح  وكان له ـ كما يقول الجبرتح ـ نحو أربعمائة وأربعين خليقة. وله من

ودفن  طنبولاـ بإص 1114القصوص( و)ديوان شعر(. توفح فح جماد  الثانية سنة 
 فح تكية نصوحح فح )طوغا نجيلر( فح أسكدار، يده هللا سره، وترجمته فح السجل

  .العثمانح وتراج  المؤلقين العثمانيين
 
 
 

او الشية عبد اللطيف بن  .الشية عبد اللطيف الحلبح الخلوتح يده سره( 139) 
ف، وأخي عن منها وسافر وطا حسا  الدين الخلوتح، نايل دمش ، ولد فح حلع وخرو

به خلوات عديدا، ث   شيخه مصطقى اشدرنو  فح مصر القاارا، وأيا  عنده واختلى
اـ  1121سنة  نال دمش  وأيا  بها واشتهر وساد إلى أن توفح بدمش  فح أول رجع

مصطقى  ودفن بتربة مرو الدحداح يده سره. وتوس  تلمييه العارف باهلل الشية
كما  ألقه فح بيان أحواله وأطواره ومقامه العالحالبكر  فح ترجمته فح كتاع حافل 

 يكره المراد  فح )سلع الدرر فح أعيان القرن الثانح عشر(. وترجمة الشية مصطقى
اـ فح تارية الجبرتح، وفح )سلع الدرر( وعنه أخي شية 1162البكر  المتوفى سنة 

ية محمود اـ، وعنه أخي الش 1181محمد بن سال  الحقناو  المتوفى سنة  اإلس  
اـ، وعنه أخي الشية عبد هللا الشرياو  المتوفى سنة  1195سنة  الكرد  المتوفى

اـ. والحقناو   1246الشية أحمد الدمهوجح المتوفى سنة  اـ، وعنه أخي 1227
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مشيخة اشاار. وصلى هللا على سيدنا محمد وءاله  والشرياو  والدمهوجح ممن تولوا
الكوثر  كتابه )البحوث السنية عن بعض  اااد أجمعين ترجمة من ألف الشية محمد

من كتاع اشخبار التاريخية لاكح  رجال أسانيد الطريقة الخلوتية( من أجله منقولة
عمر جعقر الشبراو  ـ وينتهح  مجااد الشية عبد الخال  عبد الخال  عبد الس   بن

ياء الصالحين. ومن اشول نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاع ـ الشافعح المياع
والده وحقظ  ر فح شبراانجح وبها نشن وتربى فح منال1887اـ  1305ولد سنة 

الشريف وحضر  القرءان الكري  ومبادئ العلو  ث  سافر إلى القاارا والتح  باشاار
شية  العل  على مشااير علماء عصره كالشية طاار أبو فايد ومحمد سال  النجد 

يح العربح وعبد المعطح الشرشيمح وأبو عليان الشافعية وبسيونح عسل والدسو
بخيت ومحمد مخيمر غيث ومحمد علح أبو النجا وحسين نصار ، ونال إجااا  ومحمد

ر ث  اشتغل بالتدريه باشاار، وإما  وخطيع مسجد القت   1914 العالمية سنة
ف وأخي المشتغلين بالعل  ونشره ويعظ الناه بالعلو  الدينية والتصو بعابدين. وكان من
على عمه سيد  عثمان الشبراو  والشية منصور ايكل الشرياو   العهد فح الطري 

جده بنخي العهد على من يريد. ومن السيد محمد راغع  ويال  أجاته كما أجاانح
مطولة وأخي العهد على الطريقة الخلوتية والشايلية  السباعح ويد أجااه بإجااا ممتعة
النقشبندية عن العارف باهلل موالنا س مة العاامح  ريقةوالنقشبندية )ويد أخي عهد الط

النقشبند (. وانتسع إلى طريقته الشبراوية كثير من  خليقة موالنا محمد أمين الكرد 
غ بالشية لص حه  العلماء والعظماء والموظقين من جمي  الطبقات بمصر والخارو تبركا
. منه  الشية عبد هللا أبو النجا اإلس مح ومكار  أخ يه وتقواه وإرشاده لنشر الدين

باشاار ومحمود بع سامح وعبدالقو  باشا وعبد القادر أحمد  وكيل كلية اللغة العربية
المقصود ا ل من علماء اشاار وعلح حسن سيد العير  عطا والشية علح عبد

خلوا سنوية فح بيته ومجاله يكر فح كل أسبوع  موظف بالقصر العينح. وكانت له
الشرياو  فح يرافة المجاورين وكان كري   معة فح مسجد الشية عبدهللايو  الج

غ للققراء يحتر  شيوخه، واس  االط ع فح العلو  الدينية والتصوف،  اشخ   محسنا
واشدع والتارية وغيراا من العلو .  وجم  مكتبة كبيرا فح العلو  الدينية والتصوف
عليه وسل  من مال ح ل وأنق  كثيراغ  هللاوحج بيت هللا الحرا  واار يبر النبح صلى 

ر بالقاارا ودفن 1947اـ  1366 من الصديات على فقراء مكة والمدينة. توفح سنة
ويعمل به مجله يكر كل  فح مسجده المشهور بمسجد الشبراو  بقرافة المجاورين

  .أسبوع ومولد سنو 
 : مؤلقاته
 

  .وصيته أ( مراتع النقه وبهامشه
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  .و أال البدايات فح التصوفع( رسالة سرا
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