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أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم وإين أعيذىا بك وذريتها من الشيطاف الرجيم رب 
 أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أف حيضروف

وبارؾ علي من جعلتو وسيليت وواسطيت بسم اهلل الرزتاف الرحيم اللهم صل وسلم 
 ععاي سيدنا وموالنا ػتمد وآلو وصحبو واجعل ىذا الكتاب سرورا لو صلي اهلل

جزاء }مني يا رب العاظتني وسلم وبارؾ أبدا وصتميع أحبائك آ لو وصحبوعليو بآ
 ما فيو اف مريد وكفاين كلالشكور العطوؼ الذي كفاين كل جبار عنيد وشيط

أبدا يف جواب عبد اللطيف لطف اهلل عبارؾ وععاي بنا وبو يف الدنيا  أضررسوء 
اضتمد هلل جذاب  آمني يا رب العلمني  كداراآلفات  واألبال شيء من   واآلخرة

لق طرا لديو سيدنا ػتمدا عليو مؤلف ىذا الكتاب إليو بكتابو العزيز وبأكـر اطت
 لو وصحبو أزكي سالميو وعلي كل نيب ومرسل فاز بإكراميو،   بآ

 أما بعد
فهذا حتدث ببعض نعم رب العلمني، شكرا لو ععاي علي كوين خدمي اعتادي 

 لو وصحبو الصالة والسالـ أبدا آمنيآباألمني، عليو 
 مقدمة     

أين خرجت يـو  السبت اعلم أيها األخ الصاحل، كفانا اهلل ععاي ضرر كل طاحل، 
أعتين برباوة أمري  مهامن الدار اليت بنيتها يف أرض جلف بعد يسش رابع عاـ ج

يشو أندر، الذي جري بيين وبينو ما جري من القدر، ولقيت وزيره الذي رتع ج
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وؿ يإي علك الدار اظتبنية للتعلم والتعليم، عشية ذالك اليـو يف موضع يقاؿ لو ج
وعفارقنا بعيد لقائنا بإذف ععاي العليم، وبت ىنالك ليلة األحد، وارحتلت منو 
بعد صالة الصبح، وأنا يومئذ أعلو القرءاف وأصلي علي من الصالة عليو أجل 

الذي كاف يف زمنو  ،كك  دار الشيخ اظتختاروقلت يف القرية اظتسماة بان ،الربح
 أرض اهلل ععاي انكوور عليو يفسيد كل من كاف يف أمة سيدنا ػتمد اظتختار،  

ما من يكفيين كل من جيور، واشتغلت يف ذالك اليـو بنظم بآلو وصحبو سال
أشتاء بدر عليهم رضواف من هبم كفاين كل ذي غدر، وبالصالة والتسليم علي 

يف اضتروب،  نا ػتمد اظتفرج الكروب، من  م يزؿ رحر الندي وليااسيدنا وموال
من غنيت بو عن األرباب، كما غنيت بو صلي اهلل  مالو وصحبو سالعليو بآ

، مع كاري اب، وسريت من علك القرية اظتباركةععاي عليو وسلم وبارؾ عن األسب
رية اظتسماة بلكح  وكأين سريت بال مشاركو، ووصلنا قبيل الفور إي القمن الناس 

وأنا أعلو خري الذكر،  وحده ركح وقلنا فيهاوأنا يف علك الليلة ؽتن علي اهلل ععاي 
وأصلي علي من جباىو كفيت كل مكر، ورحت وصليت صالة العصر عند 
سفينة الرب، لوجو اهلل عبارؾ وععاي الذي جادي بالرب، ودخلت السفينة اليت 

 سبحت، فيها بقوي واضتب رحت،
 بحن من يف الرب والبحر معا س

 أجري اصتواري وكال رتعا
 سبحن من ي  جاد بالسفينة

 يف خدمة لصاحب اظتدينو



 سبحن من يوجل يف النهار
  جهارالليل واإلسرار يف اإل

ومكات  وخرجت من السفينة قبيل اظتغرب، ونزلت يف دار أدخلين فيها اظتغرب،
ذف من ىو اظتتوكل عليو واظتعوؿ إال يف علك الدار بقية صفر وشهر ربيع األوؿ بإ
الوىاب يف الشهرين ماي اختاره يومني يـو اطتميس ويـو اصتمعة ووىب ي 

ورتعو، وخرجت من علك اصتزيرة اليت نظمت فيها أشتاء أىل بدر األسود، 
عليهم رضواف من هبم كفاين كل منكر وحسود، وألفت فيها مقدمتني يف الصالة 

وصحبو سالما من كفاين كل من ساءه كونو أعلي لو و بآع، عليعلي النيب الشفي
رفيع والقيت يف علك اظتدة يف علك اصتزيرة ماال أذكره أبدا عأدبا مع خري مشكور 

، باظتميتمن كفاين أخذ السالح ، ديوتوذالك عربية اضتي الذي ال لوجو عبدا 
جوعي الكايف بعد ر  منها صبيحة يـو اطتميس الذي كفاين فيو اظتميتوخرجت 

ندكار، وبت فيها  السفينة ح ى وصلت إي اصتزيرة ااألمري واطتميس ودخلت يف
لليلة اصتمعة بأنفع األذكار، وخرجت منها إي السفينة البحر، اليت كفاين هبا 

ي الدحر، ح ى وصلنا إي اصتزيرة كبك الشهريه، وشقاوة أىلها اظتميت ذو  الكايف
، طويلة، ومكات فيها مدة غري مشهورة معا اهلل ععاي عند اهلل ععاي وعند أحباء

رؾ وععاي وال يطلب سبيلو وخرجت منها إي جزيرة او م أر فيها من يطلب اهلل عب
أخري  م يكن فيها من لو حاجة إي األخرى وبعد وصوي إي علك اصتزيرة 

وناجيت مكات فيها ستس سنني وأنا يف علك اظتدة متغرب غتاىد لنفسي وظنني 
، لكوهنا أسرارا رؾ وععاي يف علك السنني مبكاعيب   م جيز وال جيوز إبرازىاااهلل عب



اصتزيرة ألفت إعتية ال يزاؿ لديو ععاي ولدي من قيلت فيو إعزازىا، ويف علك 
من كفاين كل  لو وصحبو سالمالصالة علي النيب األمني عليو بآاظتقدمتني يف ا

والاانية ي بالكار،  الة علي من جادمها مقدمة النار يف الصمن ينكر وديني، إحدا
كل واحدة منهما فوؽ دالئل مقدمة النظم، يف الصالة علي من أمرين بالكظم، و 

وناجيت يف علك اصتزيرة اهلل  من جاد ي باظترياتلفها رضواف اطتريات، علي مؤ 
عصري علي كل من أنكر أو احملـر إي آخر ذي اضتوة مناجات عبارؾ وععاي من 

منها أبلغ حوو، لكوهنا من فيض من إمنا أمره إذا أراد شيئا أف  شك يف شيء
يقوؿ لو كن فيكوف وإين حينئذ ليس ي إي غريه ععاي ركوف ويف ساحر رحر علك 

 اصتزيرة وقفت مرجتال ويف ارجتاي ما أشركت وما نافقت
 ي اشهد بكوين عبد من يغفر الذنبا

 وكوين خدمي اظتصطفي رحر ماينبا
 أين ال أداىن مشركاوي اشهد ب

 خليال حبيبا للذي كـر اصتنبا
 وإين خليل للمقفى حبيبو 

 عليو سالما من كفاين بو الكذبا
 ين لوعليو سالما قائد قاد

 بو مع كتاب ػتكم طيب اصتذبا
 شكوري ورضواين لريب وللنيب

 علي عصميت من كيد طاغ بو انكبا



 مدحيك يا خري الربايا سعاديت
 م ى دبايقيين بو إبليس ريب 

 مدحتك مدحا قد كفاين العدى معا
 بذكر حكيم فيضو حنوي انصبا

 كفاين بك الكايف ذوي الكرب واعتوى
 ولست أالقي غري من حاز ي حبا

 عالث فربنا أيا رحر وحد ال
 ععاي عن التاليث أكـر بو ربا

 فكن ذا اضطراب مزبدا من ؼتافة
 من اهلل واشهد أنين عبده صبا

اين ريب عيوب نفسي كلها وطهرين منها ح ى صرت خادما ويف علك اصتزيرة أر 
وسلم بعد ما صرت عبدا خالصا لو لو وصحبو سوؿ اهلل صلي اهلل ععاي عليو بآلر 
ي بو ؽتا ال ينكره غري شقي مطرود عن  ي مبا جاد رؾ وععاي ح ى جاداعب

قلت اضتضرة اظتقدسو، من ذوي االغرتار والتكرب واضتسد والنفوس اظتدنسو، من 
فيهم ذابا كل نقصاف عن جانب العلي األعلى شكرا لو ععاي على كفايتو جنايب 

ف اف ريب العظيم ورحمده سبحامن ادعي أنو أعلي فقلت بعد عسبيحي بسبح
 ريب األعلى 

 من ارعاب يف كوف اظتقفى وسيليت
 إي من كفاين كل حاوي رذيلة



 فقد باف ي أف اظتقفى ػتمد
 ضيليتسالما اهلل أعلى فعليو 

 عبدا هلل ريب خدديوصرت بو 
 عليو سالما قائد ي جليليت

 فمن ساءه كوين خدمي النيب لدي
 غيايب فلم يعرؼ خفايا رتيليت
 يومرامي صحاح اظتصطفي بعد آ
 عليو سالما من حبا بالوسيلة

ويف علك السنني اطتميس اليت صرت هبا كالشمس، حزت اظتواىب اللدنياث جباه 
كما بلغو  نيات عليو بآلو وصحبو سالما منزؿ اآلياتؿ بالالقائل إمنا األعما

لو وصحبو سالماه أقصي الغايات وفيها ألفت كتابا  م يسبق إليو يف عليو بآ
اإلجابة والربكات بفيض من كفاين جوار اظتشركني واظتشركات ويف ذالك الكتاب 

ده اهلل والسكوت فإنو زا االزدجارمن العوائب اإلعتية ما يودي كل منكر إي 
رؾ وععاي صيانة من خزائن ذي اظتلك واظتلكوت وقد جعلت فيو جهاد اعب

اجملاىدين اظتدوخني ألعداء اهلل ععاي اصتاحدين ورتعت فيو ذكر الذاكرين 
اظتفحمني للمنكرين والكافرين وقد رتعت أيضا فيو شكر رتيع الشاكرين 

من أنواع البديع ؽتا  ، وفيو ما  م يسبق إليواظترضيني عند من جيزي الشاكرين
وفيو ما  م يسبق إليو من أمداح النيب يرضي اعتادي الوىاب الشكور البديع 

لو كل سوؿ، صلي اهلل ععاي عليو بآ  الرسوؿ، الذي خدمتو قادت إي ؼتول



ي صلي اهلل ععاي عليو وسلم مبا فيو  م يشارؾ  وصحبو وسلم وبارؾ، كما جاد
العريب الذي ال يسمع من غري من رضع من  من الوضعوفيو ما  م يسبق إليو 

ن يتوجو بو نساء العرب، وذالك كلو من بركات من يقضي بو اهلل عبارؾ وععاي ظت
لو وصحبو سالما من يفعل ما يريد، ويف ذالك الكتاب إليو كل أرب، عليو بآ

رؾ وععاي الكتاب، كما ػتا عين كل ما عقدـ يف ؽتا جير إي أذي اأعطاين اهلل عب
عتاب، ويف ذالك الكتاب صارت ي الشهور واألياـ كلها كاألشخاص  أو

بفضل من دين علي من يشاء من عباده باالختصاص، وبذالك الكتاب فارقت 
رؾ وععاي باطنا مع كوين معهم ظاىرا جبسدي بائنا عنهم بقليب اأعداء اهلل عب

 قاطنا، ويف مدح ذالك الكتاب قلت و م أكذب فيما نقلت،
 ي الصالح  اهلل قادمدح رسوؿ 

 كما كفاين كل شخص ذي طالح
 حويت بامتداحو صالة من

 قدمو عليو سبقا بأمن
 من شك يف ذالك فليورب

  ومن جيرب باء بالتغرب
 من أمين بالسوء باء بالضرر
 دنيا وأخري ال يفارؽ الشرر
 دوف رسوؿ اهلل جن وبشر

 وملك وي خيلد البشر



 ػتمد صلي عليو اهلل
 ب ومن واالهؿ والصحيف اآل

 حباين اهلل مبا يسر 
 جباىو والدىر ال أضر

 ػتمد صلي عليو بالسالـ
 من قادين جباىو خري الكالـ

 حي لو يف البحر ريب كليمد
 وسرمدا جعل كارا قلي

 دوف ابن عبد اهلل رتلة الورى
 عليو عسليما رتيع صورا

ػتمد وآلو خدديو بكلييت سيدنا وموالنا  اللهم صل وسلم وبارؾ علي من جعلتين
 فات شيء من اآل وصحبو وعقبل مين كتابك ىذا بقدر عظمة ذاعك بال

واألكدار آمني يا رب العاظتني وبعد خروجي من علك اصتزيرة بعت كاريا من 
اىا مين بامن باؽ يف الدنيا مبا عند اهلل ععاي لوجهو الكرمي، واشرت  اظتباحات 

 ك السلع اظتبيعات إال قليال، وببيعهاأذكر من عل خرة ال يفارقين وال يرمي، والواآل
ر لو وصحبو سالماه خليال ومنها أكل سكصرت هلل ععاي  ولرسولو عليو بآ
ا مين من غبت فيو مبا ي من ، وقد اشرتامهالنصارى وشراهبم اظتسمي بالقهوة

أحلي من كاري من اضتالوات علك اصتزيرة وىي عند شهوه ومنها ذترة كانت 
لو وصحبو بو سنة اظتصطفي الرسوؿ، عليو بآكنت أطلب   ، ومنها شيءالكارية



سالما من جيود ي يف الدارين خبري السوؿ، وغري وغري ؽتا ال يزاؿ سرا بيين وبني 
ريب وخلي وحيب، وبيين وبني وسيليت وخليلي وحبييب لوجو ريب، وبعد خروجي 

هلل عبارؾ من علك اصتزيرة اليت ألفت فيها ذالك الكتب اظتذكور، اظتبارؾ عند ا
وععاي اظتشكور، دخلت يف جزيرة بتعب  م يكن أثقل منو خري خروج الزوج، 

رج عن حبيبو ويريح، ومكات فيها ثالث سنني وجلست فيها مدة بفضل من يف
إال قليال مشتغال خبدمة رسوؿ اهلل، عليو بئالو وصحبو سالما من كفاين بو مكر  

 ي مبا كنت منو ععاي أرجو كل طاغ وجاف واله، ح ى جاد اهلل عربؾ وععاي
وأرـو جباه عبده ورسولو سيدنا وموالنا ػتمد اظتكـر الكرمي، وصرت عند رتيع 

وال بالفرض، مبوال ػترتما  أىل علك األرض، اليت ليس فيها من يعرؼ بالسنة
مكرما يف السر والعلن فباف ي حينئذ سر قولو عبارؾ وععاي يف سورة النساء ولن 

وباف ي سر قولو عبارؾ وععاي إمنا يويف  ،فرين علي اظتؤمنني سبيالجيعل اهلل للك
، فصرت يف مناجايت وخدميت ذا علذذ وذا الصابروف أجرىم بغري حساب

احتساب، وباف ي سر قولو عبارؾ وععاي عسي اهلل أف يكف بأس الذين كفروا 
ءي وكاف واهلل أشد بأسا وأشد عنكيال بعد فراغي من غتاىدة نفسي ورتيع أعدا

 ي وليا ونصريا وىاديا ووكيال 
 شروع

يف ذكر ما من اهلل ععاي يف غيبيت اظتباركة يف سين عغريب وىي ذتاين حوج إال 
قليال، الباب األوؿ يف ما جري يف السنة األوي وقع ي يف الليلة اصتمعة يف 

انفع األذكار اندكار، اليت ابتدأت فيها ما ال أفارقو إي اصتنة اليت وعد اظتتقوف من 



أف األمري دعاين من الدار اليت كنت أريد اظتبيت فيها السرتاحو، وأدخلين يف 
حينئذ وىو مظلم، متوكال    فدخلت فيو ،فيو من أرادوا لو راحوبيت ال يدخلوف 

، عصمين اهلل عربؾ  علي من قاؿ إال من ظلم، وأنا يف علك الليلة اظتباركة مظلـو
، وطفقت أصلي علي النيب اظتصطفي اظتختار بقدر عظمة ذاعو من كل ظلـو

صلي وسلم عليو بئالو وصحبو األستار، من كفاين بو وبأصحابو األبرار، عليهم 
رضوانو مكائد رتيع الشرار، وأعلو السور عني اظتباركتني اظتانعتني من النار والعار، 

ن ذالك ومها الزىر واف البقرة وآؿ عمراف من كفتاين ذوي االذعار، وأخرجتاين م
البيت اظتظلم اظتتنوس القبيح، بفضل من كاف ي يف كل ما ي يبح، ويف ذالك 

 البيت قلت 
  إذا ذكرت ذالك اظتبيتا
 وذالك األمري والابوعا

  طارت إي اصتهات باألرماح
 نفسي ولكن ذىب عين اظتاح

 إف امتداح اظتصطفي مع الصالة
 صلي عليو من حبا ين بصالة

 ناسي قاد ما فر إليو ال
 من اظتين بو انتفي اطتناس

  مدح النيب اظتصطفي ربا حي
 ما شئت من مباحي يقود ي



 مع الرضاء ما أريد يقود ي
 كل شيطاف مريدوقد كفاين  

 ما  م يكن مدح النيب قاد ي
 ألحد قط وي جاد بكن

 من ظنين غري خدمي اظتصطفي 
 صلي عليو من ىداه وأصطفي

 فغره الظن مع اللعني
 بنا اظتعنيفليستعذ بر 

 قد كنت بيتا وىو خري شاىد
 وليس من شتع كاظتشاىد
 غنيت باهلل عن األرباب

 ورحمد عن األسباب
 عليو أفضل الصالة والسالـ

 واالؿ والصحب اظتز حز حي الظالـ
 مدح النيب قاد ي ما  م يري

 شكلي ويف الدارين شكلي ال يري
 للمصطفي وجهت عند اظتزبد

 أبكار مدح ؼتوالت الزبد
 جو ي اظتختار عند الزبدو 



 أبكار فيض ؼتوالت اظتزبد
 مدحتو عند الذي  م يعبد
 مكابدا واظتدح كف كبدي

 مدحتو عند الذي  م يسود
 وجاد ي مبنييت وعسود

 عند الذي ال يعبدمدحتو 
 وساؽ ي نصرة قـو عبدوا

 نصرين بأىل بدر الفئاـ
 وصتنايب ال يوجو اللئاـ

 صلي عليو من كفاين كل من
 اظتبارزة يف كل زمنراـ 

 عليو عسليما حفيظ فد دفع
 من أـ دوري بسوء فاندفع

 عليو عسليما الذي لو األمور
 من قد كفاين الوزير كاألمري
 عليو عسليما الذي ي قادا
 ما سرين بال أذي فانقادا

 عليو عسليما كرمي سلبا
 ي بركات والعدى ي غلبا



ا ػتمد وآلو وصحبو  يدنا وموالناللهم يا قريب يا غتيب صل وسلم وبارؾ علي س
كما أخرجتين من بيت ذالك األمري، يا من لو السموات واألراضي وما فيهن 

ورتع األمور، واجعل ىذا الكتاب أحب إليك من كل ما ألف قبلو يف بابو وإليو 
صلي اهلل ععاي عليو بئالو وصحبو وسلم وبارؾ وبعيد ما خرجت من ذالك 

ىذا الكتب عند أىل الصوؼ، البيت اظتوصوؼ، بفضل من جادي جبميع 
دخلت يف سفينة صغرية يتوسل أىلها هبا إي السفينة الكربى ووىب ي اهلل 

عبارؾ وععاي يف ذالك اليـو عوكال عليو ععاي وصربا، ح ى وصلت مع متاعي إي 
السفينة عليي، وكلمة اهلل عربؾ وععاي ىي العليا علقتين أىلها بالوجوه السود، 

ربة عتيبة أىل بدر األسود، عليهم أبدا رضي من هبم دمر لكوف قلوهبم مضط
العدى،ح ى عاب كاري ؽتن طغي وأيب وعدي، و م ألتفت إليهم موقنا بأف معي 

ريب وىو ععاي ريب وخلي وحيب، وعوجهت إليو عربؾ وععاي بقصيده، أخذهتا من  
بالعباد، كتابو ععاي ذي االيات  اظتفيده، وأفوض أمري إي اهلل إف اهلل بصري 
 ووىب ي فيها إجابة عظيمة وسخر ي بعض أعدائو والبعض أباد، 

 ودادي لريب من ععاي عن العدد
 وزتدي لو إذا كاف ي وىو ذو مدد

 إي اهلل قد فوضت أمري موحدا
 خدديا ظتن ي ـر باهلل ما فسد
 فرحت بأف اهلل باؽ وساؽ ي

 رتيع اظتين والبيع يف اهلل ما كسد



  
  األذى باؽ كرمي وكاف يوقاين       

 بإكرامو اظتغين عن اللهو واألود
 وقاين سوى الرضواف باؽ مكـر

 وكلييت حق وي قاد ما أود
 ضيافتو عكفي جنايب  العدى معا
 وقد ـر ي قليب وقد ـر ي اصتسد
 إذا مدحت اظتصطفي فرذوالقلى 

 وي الف من أبدي العداوات واضتسد
 ملوؾ زماين ي ألينت قلوهبم

 وت الذي ما أـ ماواي إذ شردمب
 رضيت عن اظتختار والصحب كلهم

 هبم قد عوي كل من أـ إذ ورد
 يقيين صحاب اجملتيب كل حاسد

 كما قد كفاين يف عدي اهلل من رصد
 غين إذا ما مدحت اظتصطفي جر ي
 وي بالرضواف ما القلب قد قصد

 ي انقادت االماؿ باألمن والرضي
 البلدوي جاد ريب باعتد يات و 



 أعاين من الوىاب فضل ومنة
 كفاين الذي ينمي لو األىل والولد

 إذا مدحت اظتصطفي كف كلما
 جير إي الضر واليـو قد سعد

 لريب شكوري بعد زتدي مع الرضي
 علي خري ذكر للسموات قد صعد

 لريب شكور ي بالكتاب الذي كفي
 أذي قائدا ي ما دعاين للفظ قد

 ىداين إعتي بالذي قادين لو
 عليو سالما من كفي كلي الوقذ

 أعاين من العالـ علم مصحح
 ولست أالقي كل مفض إي نكد

 نويت شكور اهلل باطتط أزمنا
 مبدح الذي كلي بو فيو قد وكد
 نيب رسوؿ ليس يرضيو ما دح

 بأشعاره إال وأويف مبا وعد
 إي اظتصطفي وجهت مدحي مهاجرا

 لريب بو من ذي القرابات والبعد
 ر ىاجرت باطنالريب وللمختا



 وي ساؽ أسبابا كما سق ي الوعد
 ي انقاد ماي اختري من غري كلفة

 وعين ػتا ضري وي خيلد الرعد
 ىديات أمداحي ظتن جاد باظتين
 وباليـو ينسيين أموسي كذا بعد
 هبيج كرمي  م يكن قط يف الوري

 ؽتاثلو ي ساؽ ما طيب اطتلد
 صالة وعسليم مع اليمن سرمدا

 من دونو األصل والولد علي اظتصطفي
 يقيين رسوؿ اهلل ما ساء امنا

 وي قاد ما قاسي لو كل ذي جلد
 رسوؿ شفيع قد كفاين الذي قلي
 ومن أـ خفضي ال يفارقو الكمد

 بداي أف اهلل ريب ومالكي 
 ولست أالقي من حياربو الصمد
 إين أمين ضر أو احتوت أدعو

 ومن  م يكرمين فال شك قد كند
 والرضيمن والبشر ظتن جادي باأل

 مدحيي وعين قد نفي قبل قد عند



 علي اظتصطفي أمني سالمي مكـر
 بئاؿ وأصحاب كفوين الذي صفد

 مبدحي رسوؿ اهلل فارقت غربة
 مالو الدىر من نفدوي ساؽ رزقا 

 إذا ما ذكرت اظتصطفي سر باشتا
 عليو سالما من بو كف من جحد

 دعاين إي مدح اظتقفى ػتمد
 أف الف ذو العدد عليو سالما اهلل

الفلك اظتشحوف، ودوف امتحاين يومئذ فنت كل ؽتحوف،  ملكت يف ذالكوظتا 
لكوهنا خارجا من أىلي وإخواين و د يور، لوجو من جيود ي يف كل موضع 

فلما ، مكات فيو باطتيور، صار أىلها يدوروف حوي، ويتعوبوف من فعلي وقوي
األمري، أعاذين منو بقدر إليو  نظر صاحب السفينة يف الكتاب الذي بعث بو

عظمة ذاعو ومن كل ظا م ذو األمور، غضب غضبا شديدا وأنا حينئذ أقوؿ 
قوال، سديدا وبسبب ما رأي يف كتب ذالك األمري الذي كفانيو الكايف ذو 

األمور، أمر باخراج متاعي من البيت الذي كنت فيو، بعد ما وجدت فيو كل 
ع من ذالك البيت، إي موضع صرت فيو مال ىنالك أصطفيو، وأخرجوين واظتتا 

فراقي كل من كنت أعرؼ، وكل واحد يأعيين ويستهزئ  اظتيت، لغربيت ويف
وينصرؼ، وطفقت أفَّ بقرة وثبت إي، وكل واحد يضحك ويظن أنو ينكب 

ذكرت ة، بإذف من انتقم ي منو وفضحو، فعلي، وطارت البقرة كأفَّ عتا أجنح



رؾ وععاي علي ذلك، وظتا مكات ىنالك أياما وأصلي مث شكرعو عبااهلل ىنالك،
الصلوات اطتمس قياما، أعاين رئيس أىل السفينة، بروض واسطيت صاحِب 

اظتدينة، صلي اهلل ععاي عليو بآلو وصحبو وسلم وبارؾ، وعلي آلو وصحبو بال 
، مشارؾ،  ، وصار كل من لو عقل يهوو اظتتسبب ويلـو وقاؿ ي أنت مظلـو

وقاؿ ي أنا  هم اظتسمى بدُْكُتوْر وأنا حينئذ مقهور مظلـو مستور،وأعاين طبيب
أحبك وأعينك كل عوف، بتسخري اظتعني الذي جيود بالتصرؼ يف الكوف، 

وأدخلين اهلل عربؾ وععاي يف أفضل البيوت ىنالك لو اضتمد والشكر واظتنة علي 
 قلبو حب رتيع ذالك وبعيد ذالك أعاين شاب نصراين من أىل الفلك وأدخل يف

ذايت ذو اظتلك وصار خيدـ صتنايب خدمة اظتردين، وياعيين بكل ما احتوبت إليو 
بروض ملك يـو الدين فباف ي حينئذ سر قولو ععاي إف اهلل يرزؽ من يشاء بغري 

ليال وهنارا ح ى حساب فمكات يف ذالك البيت بالذكر والشكر واالحتساب  
ا إي علك اصتهات  م عركب، و م عزؿ خرجنا من السفينة اليت بعد خروجي منه

ح ى غرقت كلها يف اصتهات اليت عوجهت إليها عنكب، و م يكن خروجي منها 
خروج حرج، بفضل اهلل عربؾ وععاي الذي البحرين مرج، عتمة يف ذكر بعض ما 
وقع ي يف علك السفينو، اليت جاد هبا ي يف علك السنة صاحب اظتدينو، أوؿ ما 

جي من اندكار اليت خرجت من بيتها القبيح باألذكار، مالقايت وقع ي بعد خرو 
اظتسمي بكنا كر، واحدا ؽتن ال يتوب إي اهلل عربؾ وععاي وال يرتؾ عند اصتزيرة 

اظتناكر، ووجد يف يدي كتاب اهلل الكرمي الذي يهب اهلل عبارؾ وععاي ي فيو كل 
وىو منتصر ال يفارؽ ب، ما أرـو وقاؿ ي يا شيخ ناولين ما يف يدؾ من الكتا



العذاب وال العتاب، وجعلتو يف يده اطتاطئة ناظرا فيما يبدي حالو من الئاي 
اظتالئو، فأوؿ ما عاله ذالك العدو واظتتنصر، يف كتاب من من استعاف بو ينتصر 

من استعاف بو أعانو بشر اظتنفقني بأف عتم قولو عربؾ وععاي سبحانو، وىو الذي 
ن يتخذوف الكفرين أولياء من دوف اظتؤمنني أيبتغوف عندىم العزة عذابا أليما الذي

نزؿ عليكم يف الكتب أف ذا شتعتم آيات اهلل يكفر هبا  فإف العزة هلل رتيعا وقد
ويستهزأ هبا فال عقعدوا معهم ح ى خيوضوا يف حديث غريه إنكم إذا مالهم إف 

صوف بكم فإف كاف لكم اهلل جامع اظتنفقني والكفرين يف جهنم رتيعا الذين يرتب
فتح من اهلل قالوا أ م نكن معكم وإف كاف للكفرين نصيب قالوا أ م نستحوذ 

عليكم ومننعكم من اظتؤمنني فاهلل حيكم بينكم يـو القيمة ولن جيعل اهلل للكفرين 
علي اظتؤمنني سبيال وبعد ما وقف ذالك اظتتنصر علي ىذه الئايات اظتباركو، 

وحده يف ذالك اجمللس بال مشاركو، وبأف آخرىا يف أيقنت بأف بعضها عليو 
مث بعد  مالزما صتحدى،ذالك اجمللس ي وحدي، وىو حينئذ ذو استهزاء يب 

 انتقالنا من ذالك اجمللس اظتفشي ألسرارنا، أعاين واحد من مسلمي أخيارنا
وأبرارنا، وطلب مين ضتسن ظنو يب وصيو، بعد إكرامو إياي بأنواع اإلكرامات 

يو، فقلت لو العلـو النافعة كلها يف ال إلو إال اهلل ػتمد رسوؿ اهلل عليو بئالو اظترض
 وصحبو سالـ اهلل، وفسرعو بقوي، وىو جالس حوي،

  فكل ذي عوجو لغري من 
 يف الزمنلو األمور والربايا 

  فليس ذا عوجو لفا ئده



 ونفسو لباب نار قائده
 ومن عوجو لو بغري ما

 اأيت بو من اصطفي مكرم
 سيدنا ػتمد صلي عاله

 يف آلو والصحب من أبدي عاله
 فأبدا ال حيتوي غري الندـ

 يبوء بالنار وزلة القدـ
فلما بيت لو معين ال إلو إال اهلل ػتمد رسوؿ اهلل صلي اهلل ععاي عليو بئالو 

وصحبو وسلم وبارؾ، عبينا شافيا يف غتلس ساؽ ي فيو مواىبو من يف شيء ما 
 يف السفينة ذات  عبارؾ وععاي ورجع إي اصتزيره، وعركينلن يشارؾ زتد اهلل

 .االمتعة الكارية
  اضتمد هلل رب العاظتني اللهم صل علي ػتمد وآلو وصحبو وسلم

 
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرزتاف الرحيم وما عند اهلل ىو خري 

الاالثاء ويـو األربعاء وأبقى اللهم إين عبت إليك يـو األحد ويـو االثنني ويـو 
ويـو اطتميس ويـو اصتمعة ويـو السبت بقلبيي ولساين وقلمي يف احملـر وصفر 

وربيع األوؿ وربيع اآلخر ورتادى األوي ورتادى الاانية ورجب وشعباف ورمضاف 
ععظيما وجالال لك وخوفا منك وخشية وشواؿ وذي القعدة وذي اضتوة مرارا 

تغاء ظترضاعك فصل وسلم وبارؾ علي سيدنا لك واعقاء لسخطك وغضبك واب



وموالنا ػتمد وآلو وصحبو واجعل كل يـو وكل شهر خليال وحبيبا ي يف الدنيا 
يـو ال ينفع ماؿ وال بنوف إال من أعى اهلل  واآلخرة شاىدا ي بالتوية النصوح

بقلب سليم واجعل كل ما كتبتو قبل ىذا اليـو عبادة مقبولة زكية لديك بفضلك 
دؾ وكرمك كما ىو ظين بك يا أكـر األكرمني واجعل كل ما يصدر من وجو 

قليب وقلمي وجوارحي من ىذا اليـو إي يـو لقائك أكرب رضي عندؾ جباىو 
أبدا وارتع يا مغين بيين  ا يسوءينمن كل مواعصمين صلي اهلل ععاي عليو وسلم 

صمة واصتمع يف العين عوبيمك وىب ي كل ما يسرين أبدا مع كونك ي راضيا 
واعتبة آمني يا رب العاظتني وأغنين بك عن األرباب وبو صلي اهلل ععاي عليو 

وسلم عن األسباب يا مغين يف الدنيا واآلخرة اللهم إين اختذعك ربا ووليا ونصريا 
أبدا وسيدنا ػتمدا صلي اهلل ععاي عليو وسلم نبيا ورسوال ووسيلة إليك أبدا 

واظتؤمنني واظتؤمنات إخوة أبدا فصل وسلم فقة أبدا ر وأىَل بدر رضي اهلل عنهم 
وبارؾ علي سيدنا وموالنا ػتمد وآلو وصحبو صالة وسالما وبركة جتعل هبا 

 :قصيديت ىذه من أحب الشكر إليك يا بديع يا رب العاظتني
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 علي خػدمػة الػمػخػتػار وىػو أجػيػر* أجوري علػي الػوىاب جػل عػكػرمػا 

 خدديػا طتػيػر الػخػلػق وىػػو نػذيػر* نذوري كػوين عبد ذي العػرش وحده 
 ػل سػوء وىػو جػل مػوػيػػرومػن ك* جيريين الكافػي بػو من أذى العػدى 

 وأمػػر البػػرايػا لػػإللػػػو يػصػػيػػػػر* مصيػري كػوين عبػده خػادـ الػنػبػي 
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 بػنػظػػم ونػاػػػر وىػػو نػعػػم سػتػػور* ستػػوري يف الداريػن مػدحػي ػتمدا 

 هبا أحػتػػمػػي عػمػػا نػحػػاه بػػذور* كتػاب اللػو والسػنػػة الػتػي   بػذوري
 ظتػدح الػذي عنػػو الػمػديػػح قػصيػػر* قصػػوري خلت واألىػػل عين عفرقت 
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 لريب التفايت ال عتم عائبا لو
 ئافات وىو غفورمن الذنب وال

 لو عبت من غيب التفايت لغريه
 ومين لو عهد علي ضمري

 لو عبت ذا بيع وأرجو رضاءه
 ومين لو شكر يدـو كاري

 فوئت ببشر منو أبغي شكوره
 عليو صفاء واظتكوث حبور

 ومن القلب من رضوانو ما أكنو



 ضنينا بو أف الصدور قبور
 ظتوالي زتدي راضيا عنو شاكرا

 ري خبريعلي سر سري واطتب
 رضيت بو ريا يسخر ما يشا
 ظتن شاء بالتيسري وىو قدمي

 فأكـر بو ربا نفي عين العدى
 وساؽ اظتين ي واصتناب حقري
 غنيت بو ربا وي وليا يقود ي

 مرامي وإين شاكر وفقري
 أموري لو فوضت والقلب طيب

 غريبا لدي األعداء وىو بصري
 رفيقي كتاب اهلل واظتصطفي النيب

 البحر حني أدور وأصحابو يف
 أخاطبو باظتدح وىو بطيبة

 وإين لو جار ىناؾ يزور
 أخاطبو وىو الوسيلة سرمدا

 ويف القلب مين  من رضاه سرور
 وخاطبو يف البحر إذ سريي انتهي

 إي اهلل واظتختار وىو اظتنري



 نيب اعتدي طابت ي النفس ىاىنا 
 وأنت مبدحي كالصالة جدير

 مبافسل خالقي روض العدى ي معا 
 أءوب بو للرب أنت نذير

 فسل خالقي ععويل أويب مبنييت
 فذاؾ علي اظتوي الكرمي يسري

 مسلماعليك سالـ منك جل 
 مع الئاؿ واألصحاب نعم بدور

 ومنو صالة مع سالـ إليك يا
 مين كلكلي يا من نداه رحور

 أغاين أغاين يا شفيعي وسيليت
 ىنا وغدا يـو السماء دتور

 بحر غامناوقدين من الفوار وال
 إي الرب واألبرار أنت بسري

 فبشر ذوي اإلسالـ يب عاجال وكن
 منريا يب اإلسالـ أنت منري

 صالة وعسليم من اهلل سرمدا
 علي خري من عشكي إليو أمور
 علي خري خلق اهلل طرا ػتمدا



 شفيعي الذي كلي يقي وينري
 مع الئاؿ واألصحاب أسد العدى معا

 ذوي الذب عين كل من سيوور
 ي خلي الصديق رضواف ربوعل

 كما قارنا يف العار حني يسري
 علي سيفو الفاروؽ من ربو رضي

 كبري كما قد ذب وىو وزير
 ومنو لذي النورين أبغي رضاءه
 كما فاز بالنورين وىو صبور

 علي والد السبطني أسين رضا كما
 أباد العدى بالسيف وىو شهري

 علي رتلة األصحاب رضواف رهبم
 جار بيس كفوركما جاىدوا من 

 هبم أرجتي من مالكي نصره علي
 ذوي الشرؾ بالتاليث حني جتور

 ايب لديهم يظنونين وقت اغرت 
 أسريا عتم والكل مث جيور

 حيارى أساري للشياطني واعتوى
 وإين لرب العرش جل أسري



 أسري إي ذي الرب والبحر عابدا
 ولست إي الفوار عوض أسري
 مسريي إي الوىاب جل جاللو

  إي غري الكرمي مسريوماي
 دتسكت باضتبل اظتتني مرعال
 وبالعروة الوثقى اليت ىي نور
 بو سرت من ريب لريب موحدا
 وحوي النصارى والبحور دتور

 ىو الكنز والكربيت والزاد ي ىنا
 بو عنتفي نار غدا وثبور

 كتاب كرمي من كرمي مكـر
 لعبد كرمي للخدمي ديري

 كتاب غتيد من غتيد ؽتود
 غتيد للكفور يضريلعبد 

 علي من بو فد جاءنا منو منذرا
 أسريصالة عقيين السوء حيث 

 اضتمد هلل رب العلمني 
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