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 ونفعنا به  للشيخ أحمد الخديم رضي اهلل عنه{ سلك الجواهر}محتويات كتاب  
 الباب األول في أحوال الدنيا

 فصل ُب التحذير علي حب الدنيا
 فصل ُب السبلمة من الوالة

 فصل فيما يستعمل للسبلمة من العمى
 ك٩با يستعمل ُب عبلج ا٤برض
 ك٩با جرب للحفظ من ا١بن

 اديث مأثورة عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلمباب ُب ذكر أح
 فصل ُب ذكر فضل ذكر اهلل كالصبلة علي النيب صلي اهلل عليو كسلم كاالستغفار

 الباب الثاني في أخبار الموت وأحوال اآلخرة وما يتعلق بهما
 فصل ُب أحواؿ ا١بنة
 فصل ُب أشجار ا١بنة
 فصل ُب ا٢بور العْب

 ند ا٤بوت كالصرب عليهافصل ُب ذكر ا٤بصيبة ع
 فصل ُب خركج الركح من البدف

  فوائد ُب ذكر ا٢بيل ا٤بخلصة من مواقف اآلخرة
 فصل ُب ذكر ما يلقى ا٤بؤمن عند قبض ركحو

 فصل ُب ذكر فتنة القرب كذكر ا٤بلك الذم يدخل القرب قبل منكر كنكّب
 فصل ُب ذكر أىل العلم

 فصل ُب ذكر األركاح
 اكن األركاح بعد ما قبضتفصل ُب ذكر مس

 ٦بمع النورين ُب فوائد الدارين
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 فائدة اإلٲباف بالقدر ثبلثة أشياء
 فائدة أخرل مذىب أىل السنة

 فائدة أخرل إف ليـو القيامة مائة ألف ىوؿ
 فائدة من أراد أف يرل النيب

 فائدة أخرل تقرأ ُب ليلة النصف من شعباف
 افائدة ُب تبلُب بر الوالدين نظم

 فائدة أخرل قاؿ النيب صلي اهلل عليو كسلم لعلي
 فائدة أخرل كتكتب إذا زلزلت األرض إْب

 فائدة ُب ذكر معُب الفاٙبة
 فائدة كذكر أف اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو رمء ُب ا٤بناـ

 فائدة حجاب مارس
 فائدة حجاب ا٢بمل

 كيفية زيارة القبور كالدعاء للميت كالفداء لو
 ينجي أيضا من عذاب القربك٩با 

 فائدة نفيسة ُب يـو عاشوراء
 فائدة الرياء عند الغزإب

 فائدة كركم أف الصحابة أكلوا يوما اْب
 فائدة كعن موسى بن يزيد عن أكيس القر٘ب اْب

 خواص البسملة
 نكتة تكتب للمرأة الناشزة كالعبد اآلبق

 فائدة أخرل لكل ضالة اْب
 فائدة لدكاء الرأس

 ك٩با يكتب للماشية إذا كقع فيها ا٤برض
 عبلمة ا٤بنافقْب أربعة

 كقاؿ بعض أكابر السلف القلوب ثبلثة



 كصية أكصى علي بن أيب طالب اْب
 فائدة كاعلم أف ا٣بوؼ علي ثبلث درجات

 كالبواعث علي التقول عشرة أشياء
 كأما الكفر أعاذنا اهلل منو فعلي أربعة أضرب

 صلوات األسبوعيةسفينة األماف لل
 سفينة األماف لؤلعداء

 حصن األبرار ا٥بداة عن مكائد الفجار البغاة
 الدعاء الكبّب

 كصية أكصى ّٔا أٞبد بنب بن ٧بمد البكي حْب أراد أف يسافر إٕب البحر
 الصبلة علي النيب صلي اهلل عليو كسلم

 الدعاء
 الدعاء

 الصبلة علي النيب صلي اهلل عليو كسلم 
 مد هلل الذم أبدل ما يسرنا كينفعنا اْبا٢ب

 فا١بواب ُب سؤالك علي أم مفتاح يفتح فيو باب ا٤بغفرة اْب
 فهذه نصيحة للمتعلم كالعآب ُب جواب عبد اهلل السآب

 ىذا جواب شاؼ من قائلو إٕب السائل
 ىذا ضيافة القدكس كال تشم رائحتها ضيف إبليس

 كا٤بعركؼ كاجعل ىذه ا٢بركؼ من أبواب الرب
 {اهلل من كل كرٙب أكـر}شرح 

 فا١بواب ُب سؤالك عن معُب قولو تبارؾ كتعإب فلوال إف كنتم غّب اآلية
 نصيحة نافعة

 أما قولك ُب السؤاؿ عن صفة العرش كالكرسي فجوابو
 أما بعد فبل يغررؾ يا بِبىَّ قيلي الناس يا سيدنا كابن سيدنا

 خواصّْ األ٠باء ا٢بسُب الٍب ُب الكتب دكف التلقيجواب قولك ىل ٯبوز للشخص أخذ 



 ضيافة لبعض األصبياء ُب إجابة عن ثبلثة أشياء
 ىل للمريد إف أخذ طريقة اْب فا١بواب

 ٤بن لو التكبّب كالتقديس
ه اهلل أضحوكة ١بميع ا٤بؤمنْب  من تسبب ُب إخراج كاتب ىذه ا٢بركؼ قبل صّبَّ

 طريقة ا١بنة الواجب كا٤بندكب كا٤بباح ا٤بصلح
 كتفتح ا١بناف با٤بأمور

 الناس علي ثبلثة أقساـ
 أزكى سبلمي ا٤بزايا يرفع كٙبية اْب
 أما بعد فإٕب من ٓب ينس كال ينس
 ىذه النصيحة إٕب عبد اهلل ا٢بسِب

 صبلة كاملة كسبلما تاما علي نيب اْب
 كن بإذف اهلل تبارؾ كتعإب

 ىاكم كصية تدـك نافعة
 الفعل ما اختار الكرٙبكالزموا ُب 

 كمن بغّب طاعة راـ ا١بناف
 يا أيها ا٤بريد الـز ذكر من

 ٝبع ا٤بقامات الٍب فر إليها القـو ُب شرح قصيدة ال تأخذه سنة كال نـو
 فصل ُب الرباىْب القاطعة
 ذكر اإللو للقلوب قوت

 كصية نافعة مباركة
 يا سائبل عن موضع قد تسرع

 تنبيو كتتمة
 كل ما دخل ُب القلوبإخراج  

 كأما التنبيو األكؿ
 جواب قولك ىل ٯبوز للشخص اْب



 عاـ شهدنا بكـر أم بكسش
 يا من يريد الفوز قدـ نيةٍ 

 جواىر نفيسة
 ياقوتتْب خالصتْب

 يواقيت نفيسة
 دكنك يا من يطلب ا٤بزيَّةٍ 

 فتح ا٤بناف ُب جواب عبد الرٞباف
 مكتوب إٕب الشيخ إبراىيم

 ريدم الصادؽ إبراىيمكعلم م
 سبلـ تاـ كإكراـ عاـ إٕب إخوانو

 أما بعد فابعث إٕب ٗبريد اْب
 فتح الوىاب الكرٙب ُب بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 الفصل األكؿ ُب شيء من الكبلـ
 الفصل الثا٘ب ُب ذكر شيء من فضائلها

 الفصل الثالث ُب تفسّبىا
 الفصل الرابع ُب بعض فوائدىا

 لق بكشف بعض أسرارىاخاٛبة تتع
 فصل كندب لئلماـ أف يعرؼ ب اْب

 حقيقة التقول
 جواب أٞبد انكيوًف ًجكٍ 

 جواب سرٍج كىٍج ًجكٍ 
 ىذا مفتاح الغيوب ُب جواب خلنا عمر جوب

 أما سؤالك عما ٯبب علي الزكج للزكجة
 فصل ُب كيفية خركج الركح

 فصل ُب بياف من يسأؿ كمن ال يسأؿ



 سباب ا٤بنجية من سؤاؿ القربفائدة كمن األ
 تتمة ُب زيارة القبور

 فصل ُب الصراط
 فصل ُب أبواب النّباف أعاذنا اهلل اْب

 فصل ُب أبواب ا١بناف أدخلنا اهلل فيها
 جزاء الشكور العطوؼ

 قاؿ ا٣بدٙب العبد كىو أٞبد
 أيها ا٤بريد الصادؽ إبراىيم

 هنج قضاء ا٢باج
 طعاـ السوؽ اْبقولك أف تبْب ٕب عن أكل 

 ٍب ليكن ُب كرٙب علمك يا إبراىيم اْب
 ىذا هنج ا٢بقيقة ُب ىتك سَب العقيقة

 فتح الكاُب ا٤بميت
 ىذا جواب عبد اللطيف

 الدنيا سجن ا٤بؤمن
 األكلياء طلبوا من رّٔم اْب

 أال أيها اإلخواف ال هتملوا الدىرا
 أكصيك بالتقول كبالتوكل

 دأدـ جهاد النفس يا مري
 السبلمة كالعافية اْب

 تربية
 اجتنبوا الغيبة كىي أقبح

 ىذا إ٥باـ السبلـ ُب الذنب عن دين اإلسبلـ
 إ٥باـ الودكد ُب جواب ٧بمود

 ىذا تيسّب الرٞباف ُب جواب خلنا عمر جاف



 قاؿ شيخنا نفعنا اهلل تعإب بو
 تيسّب الغافر ُب جواب عبد القادر

 ا٢بمد هلل علي التوادد
 بتم اليـو ببل كفرافأن

 باسم اإللو كىو الرٞباف
 اجتنبوا الغيبة كىي أقبح

 جواب الشيخ حسن جىامٍ 
 دكنك يا ٧بمود ما إف شآ ا١بليل

 دكنك ما بو تفوز أبدا
 ىاكم جوابا يدفع ا٤ببلمةٍ 

 ُب معُب التسليم كالتوكل كالتفويض
 ٞبدا ٤بن قد أكجب السؤاال
 جواب أخينا ٧بمد جيوبٍ  طريق الفوز ك٧بو ا٢بيوب ُب

 يا طالب النجاة كالفبلح
 يا طالبا رضي اإللو كرضي

 ٘بريب ا٤بداد كالقلم
 يا صاح كن ذا اشتغاؿ كل أحياف

 يا قـو ال تركنوا للحرص كاألمل
 أبيات نافعة اْب

 يا طالب النجاة جانب ما هنا
 أبيات زكد ّٔا قائلها زكاره

 كن كاٛبا للضر كالبؤسى تنل
  توثرف يا صاحيب ىواكاال

 ٛبهّب
 تطهّب



 ترشيد
 الـز أكامر ا١بميل كاترؾ

 لينتبو كل مريد سالك
 مِب سبلـ إٕب من نوره ظهرا

 ٘بريب القلم كا٤بداد لوجو من جاد بالوداد
 فهذه نصيحة إٕب ٝبيع ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات اْب

 ٘بريب القلم كا٤بداد لوجو من جاد بسداد
 ليك بتقول اهلل العظيمكأما الوصية فع

 فهذه كصية يوصي ّٔا أٞبد بن ٧بمد ٗبريده عبد اهلل
 كصية مريدتو زكجة عمو بًٍندى جيوبٍ 

 عليك بالعلم كبالعمل مع
 عليكم بالعلم كالتأدب
 عليك يا ٨بتار با٤بتاب
 عليك يا ٨بتار باجتهاد

 أبيات ٨برجة من الضّبات كجالبة إٕب أحسن ا٣بّبات
 معشر اإلخوافعليكم يا 

 عذ باإللو من أذل الشيطاف
 مٌب تكن متكبل علي اإللو

 عليك يا مىبىابي بامتثاؿ
 

 
 
 
 



بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما ا٢بمد هلل الذم علم 
 اإلنساف ما ٓب يعلم ٍب الصبلة كالسبلـ علي نبيو صفيو العيلم كعلي آلو كصحبو ما أيعمل

غفر اهلل  أحمد بمبفوؽ األلواح كاألكراؽ القلم أما بعد فيقوؿ ا٤بذنب الراجي غفراف ربو 
سلك لو كلوالديو ك١بميع األمة الذنب ىذا كتاب نفيس ألنو ٤بن الزمو أنيس ٠بيتو 

 .كجعلتو أبوابا الجواىر في أخبار السرائر
 

 الباب األول في أحوال الدنيا في ذكر حكايات وفوائد
يها األخ ُب اهلل أف راحة الدنيا قبلئل كأكثرىا منغص بالتعب كمشوب بالنصب كاعلم أ

كبسببها تفوت راحة اآلخرة الٍب ىي الدائمة الباقية كا٤بلك الذم ال فناء لو كال هناية فسهل 
علي العاقل أف يصرب ُب ىذه األياـ القبلئل ليناؿ راحة دائمة ببل انقضاء كقد أكضح 

 عنو حاؿ الدنيا علي أمثلة منها أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو رضي اهلل شيخنا الغزالي
كأكؿ سحرىا إهنا { احذركا الدنيا فإهنا أسحر من ىاركت كماركت}كسلم قاؿ ُب سحرىا 

تريك كأهنا ساكنة عندؾ مستقرة معك كإذا تأملتها خلتها ساكنة كىي ىاربة منك نافرة 
الدنيا كمثل الظل إذا رأيتو حسبتو ساكنا عنك علي الدكاـ كإ٭با تسلسل ذرة ذرة، كمثل 

كىو ٲبر دائما فكذلك عمر اإلنساف ٲبر بالتدريج علي الدكاـ كينقض كل ٢بظة ككذلك 
الدنيا تودعك كهترب منك كأنت غافل ال ٚبرب كذاىل ال تشعر، كمنها أف من سحرىا أهنا 

دؾ إٕب غّبؾ ٍب تعود من عن تنتقلتظهر لك ٧ببة لتعشقها كتريك أهنا لك مساعدة كأهنا ال 
عىديكَّةن لك علي غفلة، كمثلها كمثل امرأة فاجرة خادعة للرجاؿ حٌب إذا عشقوىا دعتهم إٕب 

عليو السبلـ الدنيا ُب مكاشفاتو كىي علي صورة  عيسىبيتها فاغتالتهم كىلكتهم كرأم 
عنك  عجوز ىرمة فقاؿ ٥با كم كاف لك من األزكاج فقالت ال ٰبصوف لكثرهتم فقاؿ ماتوا
كطلقوؾ فقالت بل أنا قتلتهم كأفنيتهم فقاؿ كا عجبا ٥بؤالء ا٢بمقاء اآلخرين الذين 

يشاىدكف ما بسواىم  صنعت كىم فيك راغبوف، كمنها أف من سحرىا أهنا تزين ظاىرىا 
ٗبحاسنها كٚبفي ٧ًبىنىها كقبائحها ُب باطنها لتػىغيرَّ ا١باىل ٗبا يراه من ظاىرىا كمثلها عجوزة 



٤بنظر ٚبفي كجهها كتلبس أحسن الثياب كتتزين لتفًب ا٣بلق من بعيد كإذا  كشفوا قبيحة ا
عنها غطاءىا أك ٟبارىا كألقوا عنها إزارىا ندموا علي ٧ببتها ٗبا شاىدكا من قبائحها كعاينوا 

أف الدنيا يؤتى ّٔا يـو القيامة ُب صفة عجوزة قبيحة }من فضائحها كقد جاء ُب ا٣برب 
ْب كخشة الوجو قد فتحت فاىا ككشرت عن أنيأّا فإذا رآىا ا٣ببلئق قالوا شوىاء زرقاء الع

نعوذ باهلل منها ما ىذه القبيحة الشوىاء فيقاؿ ٥بم ىذه الٍب كنتم عليها تتحاسدكف 
كألجلها كنتم تتشاجركف كتسفكوف الدماء بغّب حق كتقطعوف أرحامكم كتغَبكف بزخرفها ٍب 

ي أين أحبائي كأتباعي كأشياعي فيؤمر ّٔا إٕب النار معها، يؤمر ّٔا إٕب النار فتقوؿ يا إ٥ب
يا أبا }رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم قاؿ  أبو ىريرةكمنها أهنا ركم 

ىريرة أتريد أف أيرًيىك الدنيا فقلت نعم يا رسوؿ اهلل فأخذ بيدم كانطلق حٌب كقف يب علي 
كبقايا عظاـ ٬برة كقد ٛبزقت كتلوثت بنجاسة اآلدميْب مزبلة فيها رءكس من اآلدميْب ملقاة 

فقاؿ يا أبا ىريرة ىذه رءكس الناس الٍب تراىا كانت مثل رءكسكم ٩بتؤلة من ا٢برص 
كاالجتهاد علي ٝبع الدنيا ككانوا يرجوف من طوؿ األعمار ما ترجوف ككانوا ٯبدكف ُب ٝبع 

ة الدنيا فاليـو ٬برة عظامهم كتلوثت ا٤باؿ كعمارة الدنيا كما ٘بدكف ُب ٝبع ا٤باؿ كعمار 
أجسامهم كما ترل كىذه ا٣برؽ كانت ثيأّم الٍب كانوا يتزينوف ّٔا عند التجمل كقت 

الدعوة كالتزين فاليـو قد ألقتها الريح ُب النجاسات كىذه دكأّم الٍب كانوا يطوفوف عليها 
ٰبتالوف ُب ٙبصيلها أقطار األرض كىذه النجاسات كانت أطعمتهم اللذيذة الٍب كانوا 

كينهبها بعضهم من بعض قد ألقوا ّٔا قبيحة منتنة ال يقدر أحد علي قرّٔا من شدة نتنها 
فهذه ٝبلة أحواؿ الدنيا كما تشهد كترم فمن أراد أف يبكي علي الدنيا فليبك فإهنا موضع 

، كمنها أنو ك أبو ىريرةقاؿ { البكاء اف ُب رضي اهلل عنو فبكي من كاف حاضرا من القـو
عليو السبلـ  ثبلثة سائرين ُب طريق فوجدكا كنزا فقالوا فليمش كاحد منا  عيسيزمن 

يشَبم لنا طعاما فمضي أحدىم ليشَبم ٥بم طعاما فقاؿ ُب نفسو الصواب أف أجعل ٥بما 
٠با ُب الطعاـ ليأكبل فيموتا كأنفرد أنا بالكنز دكهنما ففعل كجعل ٥بما ٠با ُب الطعاـ كاتفق 

أنو إذا كصل إليهما قتبله كانفردا بالكنز دكنو قاؿ فلما كصل ٥بما بالطعاـ ا٤بسمـو الرجبلف 



عليو السبلـ بذلك ا٤بواضع مع ا٢بواريْب فقص عليهم القصص  عيسيقتبله فماتا فاجتاز 
 .ٍب قل كيل ٤بن طلب الدنيا كأمثلتها أكثر من أف تذكر ُب ىذه الورقات

 
 فصل في التحذير علي حب الدنيا

عبلمة ٧ببتها حب الوالية كالقضاء ك٨بالطة األمراء كالوزراء كقاؿ النيب صلي اهلل عليو  كمن
كمن أراد النجاة من ا٤بعصية فبل ٱبالط أىلها، كقيل { حب الدنيا رأس كل خطيئة}كسلم 

ُب قلبك ما ٓب يكن، كقاؿ  عليو السبلـ ال ٘بالس أىل األىواء فيحدثوا موسيأكحي إٕب 
كما ٯبب ٘بنب أىل   اإلبريز لليداليالسنن كُب  دعا سلبو اهلل حبلكةمن داىن مبت سهل

البدع كاألىواء كذلك ٯبب ٘بنب ٨بالطة األمراء كالسبلطْب ٤با فيها من فساد الذين كىا أنا 
سيكوف بعدم }أكرد ىنا من األحاديث كاآلثار ما يوجب ا٢بذر كالنفور منهم ففي حديث 

{ اإلبل ال يعطوف أحدا شيئا إال أخذكا من دينو مثلو سبلطْب الفًب علي أبوأّم كمبارؾ
يدخل الرجل علي السلطاف كمعو دينو فيخرج كما معو شيء، كقاؿ  بن مسعودكقاؿ 

إذا رأيتم  الثوريكنا نتعلم اجتناب السلطاف كما نتعلم سورة من القرآف، كقاؿ   الفضيل
نا تستعيذ منو جهنم كل القارئ يلوذ بالسلطاف فاعلموا أنو لص، كقاؿ إف ُب جهنم سج

يـو سبعْب مرة أعده اهلل للقراء الزائرين للسبلطْب قاؿ كإياؾ أف ٚبدع فيقاؿ لك ترد مظلمة 
أك تدفع عن مظلـو فإف ىذه خدعة إبليس اٚبذىا للقراء سلما كذىب ٝبهور من السلف 

ـ ال كصلحاء ا٣بلف إال أف ىذه األحاديث جارية علي إطبلقها سواء دعوة إٕب آّيء أ
سيكوف ُب آخر الزماف علماء يرغبوف }كسواء دعوه ٤بصلحة دينية أـ لغّبىا كُب ا٢بديث 

، {الناس ُب اآلخرة كال يرغبوف كيزىدكف كال يزىدكف كينهوف عن غشياف األمراء كال ينتهوف
إف اهلل ٰبب األمراء إذا خالطوا العلماء ألف ذلك يرغبهم ُب اآلخرة كٲبقت العلماء }كفيو 
خّب األمراء من أحب  أبو حازمكقاؿ { الطوا األمراء ألف ذلك يرغبهم ُب الدنياإذا خ

العلماء كشر العلماء من أحب األمراء كقاؿ كل األمراء ٧بتاج إٕب العلماء ككانت العلماء 
 تفر بدينها يطلبوهنم كىم يفركف منهم فاليـو أٌب العلماء بعلمهم أبواب السبلطْب



ـو كىم يطلبوهنم فخربت العلماء علي األمراء كخربت األمراء كالسبلطْب يفركف منهم الي
علي العلماء كإذا كاف األمراء ىم الذين يأتوف العلماء كاف ُب ذلك صبلح الفريقْب، كقاؿ 

كلو صاف أىل العلم العلمى كأعزكه كأنزلوه حيث أنزلو اهلل كشحوا علي دينهم  الفضيل
اس كعز اإلسبلـ كأىلو كلكنهم استنزلوا أنفسهم ٣بضعت ٥بم رقاب ا١ببابرة كانقادت ٥بم الن

كٓب يبالوا ٗبا نقص من دينهم إذا سلمت ٥بم دنياىم كبذلوا علمهم ألبناء الدنيا ليصيبوا ما 
 بالموطأليأتيو  اإلمام مالكإٕب  ىرون الرشيدُب أيديهم فزالوا كىانوا علي الناس كبعث 

ار كال يزكر كال تكن يا أمّب ا٤بؤمنْب أكؿ من أف العلم يز  اإلمام مالكليسمعو منو فبعث إليو 
 بصحيحو في الحديثليأتيو  البخاريإٕب  سلطان بخارييضع العلم فيضعك اهلل، كبعث 

أ٘ب ال أذؿ العلم كال آٌب أبواب السبلطْب فإف  كانت لك  البخاريليسمعو منو فبعث إليو 
كقد أتاه كتاب من  وريللثحاجة إٕب شيء منو فلتحضر٘ب ُب مسجدم أك ُب دارم، كقيل 

عند عيالو يشكوف الفاقة لو مررت بنا إٕب السلطاف فقاؿ كاهلل ال أسأؿ الدنيا من ٲبلكها 
فكيف من ال ٲبلكها، كفيو أيضا كالداخل علي السلطاف متعرض للمعصية إما بفعلو كإما 

ضع للظآب بسكوتو كإما بقولو فاألكؿ كالدخوؿ عليو ُب دار مغصوبة بغّب إذف مالكها كالتوا
 كتقبيل يده كا١بلوس علي بساطو

كالثا٘ب كسكوتو عن منكر رآه ىنالك كعن ٠باع فحش ككذب كشتم كإيذاء كال يقدر أف 
يغّب ذلك كمن علم فسادا ُب موضع كعلم أنو ال يقدر علي إزالتو فإنو ال ٯبوز لو حضوره، 

كالبشاشة كسيًئل  كالثالث كالدعاء للظآب كمدحو كتصديقو ُب كذبو كإظهاره لو ا٢بب
ىل يسقي للظآب ماء إذا أشرؼ علي ا٥ببلؾ فقاؿ ال دعوه حٌب ٲبوت فإف ذلك  الثوري

إعانة لو كُب الدخوؿ علي الظآب مفاسد من اقتداء غّبه كتكثّب سواد الظلمة كغّب ذلك 
 ، كأما القضاء فكفاؾ فيو ما قاؿ بعضهم ُب ذمواليداليقالو 

 أال فاعترب يـو القضاء كفضلو
 إذا حشر اهلل ا٣ببلئق أفذاذا
 تذكر حديثا ُب القضاء ركاتو



 صحاح فعذ باهلل أفلح من عاذا
 كدع حظة األحكاـ كٰبك ال تلي

 كلو أف مصرا قد كليت كبغداذا
 كلو قيل ٕب من أٞبق الناس كلهم
 أشرت إٕب القاضي فقلت ٥بم ىذا

فقضاؤه من  عبد العزيز يزكعمر بن عبد العز كىذا فيمن ٯبوز ُب قضائو كأما من  ال ٯبور 
أفضل الطاعات كلكن قل من يكوف كذلك ُب القضاء بل أكثرىم ُب زماننا ىذا ما 

ا٤بعركؼ ك٩با قيل ُب جوره أف رجبل كاف راكبا مع زكجتو علي ٞبار  بقاضي َسُدومَ أشبههم 
 فمرا بقـو فضربوا ا٢بمار كقطعوا أذنيو فخبط كسقطت ا٤برأة  علي ا٢بمار فأسقطت جنينا

فقاؿ للزكج ادفع امرأتك إليهم يطئوهنا حٌب ٙبمل كيردكهنا إليك  قاضي سدومفَبافعا إٕب 
كأعطهم ا٢بمار يستخدمونو حٌب ينبت ذنبو كأذناه كيردكنو إليك فقيل إف الرجل دعا عليهم 

لعن اهلل الراشي }أحد، ك٩با ٰبـر أخذ الرشوة ٢بديث  سدومفخسف ّٔم كٓب يبق من أىل 
رياش كىو الذم يدخل بينهما كيتوسط  كالرشوة أخذ ماؿ إلبطاؿ حق كال{ كا٤برتشي

كٙبقيق باطل كأما دفع ا٤باؿ إلبطاؿ ظلم أك ٙبقيق حق فجائز للدافع حراـ علي اآلخذ 
إف كانت الرشوة ٜبنا  بن العربيعلي القضاء كالفتيا من أحد ا٣بصمْب أك منهما كقاؿ 

ركىة ٍب قاؿ ما كاف من فركض الكفاية للحكم فهي سحت كإف كانت ٜبنا للجاه فهي مك
فالقائم بو ٯبوز لو أخذ األجرة عليها كمن ذلك اإلمامة كا٤بصلح بْب الناس كعن األستاذ 

٧بل ا٣ببلؼ فيما يؤخذ من غّب بيت ا٤باؿ كأما منو فبل خبلؼ ُب جوازه للغِب  أبي بكر
 جواز أخذ ذىب ا١بمهور إٕب الطبريقاؿ  شرح البخاريُب  بن حجركالفقّب كقاؿ 

القاضي األجرة علي ا٢بكم لكونو يشغلو ا٢بكم علي القياـ ٗبصلحتو غّب أف طائفة من 
 السلف كرىتو كٓب ٰبرموه مع ذلك

ٯبوز للقاضي أخذ الرزؽ علي القضاء عند أىل العلم قاطبة من  أبو بكر الكراسيكقاؿ 
كقد ذكر ذلك قـو الصحابة كمن بعدىم كىو قوؿ فقهاء األمصار كال أعلم بينهم خبلفا 



كجو الكراىة أنو ُب األصل ٧بموؿ  الَهَلبُ كال أعلم أحدا منهم حرمو كقاؿ  مسروقمنهم 
فأرادكا { قل ال أسألكم عليو أجرا}علي االحتساب لقولو تعإب لنبيو صلي اهلل عليو كسلم 

أف ٯبرم األمر فيو علي األصل الذم كضحو اهلل لنبيو كلئبل يدخل فيو من ال يستحقو 
فيتحيل علي أمواؿ الناس إٕب أف قاؿ كُب جواز األخذ من ا٤بتحاكمْب خبلؼ، كقاؿ 

قلت كىذا كلو إ٭با ىو ُب أخذ األجر علي القضاء با٢بق كأما أخذ األجر من أحد  اليدالي
ا٣بصمْب علي أنو يقضي علي خصمو كيغلبو لو بغّب ا٢بق فبل قائل ٔبوازه كما يفعلو بعض 

منشدا كقد التـز  سيد عمر الحراق الشريف الحسنيباهلل ػ كما قاؿ حكاـ بلدنا ػ كالعياذ 
 ما ال يلـز من الوافر

 قضاة زماننا أمسوا لصوصا
 عموما ُب ا٢بقيقة ال خصوصا

 يركف بأكل أمواؿ اليتامى
 كأهنم يركف بو نصوصا

 كحسبك أهنم لوصافحونا
 لسلوا من خواٛبنا فصوصا

 كقاؿ غّبه
 بارأينا كقد أبدم الزماف عجائ

 قضاة بغّب ا٢بق ٙبكم با١بهل
 قضاة طغاة بل بغاة فدأّٔم

 تعقب أحكاـ القضاة ذكم العدؿ
قدس اهلل  الفضيل ابن عياضكاعلم أف حب الدنيا مفتاح كل شر كما قاؿ  اإلرشادكُب 

ركحو جيًعل الشر كلو ُب بيت كاحد كجعل مفتاحو حب الدنيا كجيعل ا٣بّب كلو ُب بيت 
 زىد ُب الدنيا انتهي،كاحد كجيعل مفتاحو ال



رضي اهلل عنو صحب رجل بعض الرىباف سبعة أياـ ليستفيد منو شيئا  َوْىُب بن ُمْنَبوٍ كقاؿ 
فوجده مشغوال عنو بذكر اهلل كالفكر ال يفَبي ٍب التفت ُب اليـو فقاؿ يا ىذا قد علمت ما 

اح كل بػىرٍّ تريد حب الدنيا رأس كل خطيئة كالزىد ُب الدنيا رأس كل خّب كالتوفيق ٪ب
من أصبح كالدنيا أكرب ٮبو يلـز اهلل قلبو ثبلث خصاؿ ىىمّّ ال ينقطع }انتهي، كُب ا٢بديث 

من أشرب قلبو }كركم { عنو أبدا كشغل ال يتفرغ منو أبدا منو كفقر ال يبلغ منتهاه أبدا
حب الدنيا التاط قلبو منها بثبلث شغلو ال ينفك عناؤه كأىل ال يبلغ منتهاه كحرص ال 

يدرؾ غناه كالدنيا طالبة كمطلوبة فمن طلب اآلخرة طلبتو الدنيا حٌب يستوُب منها رزقىو كمن 
كقولو ُب ا٢بديث من أشرب أم { طلب الدنيا طلبتو اآلخرة حٌب يأتيو ا٤بوت فيأخذ بعنقو

رٞبو اهلل  يحيي ابن معاذ الرَّاِزيّ خالط كغلب كقولو التاط التـز كقيل اتصل كاشتد، كعن 
ؿ ا٢بكمة هتوم من السماء إٕب القلوب فبل تسكن ُب قلب فيو أربع خصاؿ الركوف أنو قا

كغّبه ٯبلسوف  مالك بن دينارإٕب الدنيا كىم غد كحسد أخ كحب شرؼ كقد كاف 
كيقولوف ألصحأّم تعالوا بنا نتوب من الذنب الذم ال يعده أكثر الناس ذنبا كىو ٧بىىبَّتينا 

رٞبو اهلل يقوؿ إذا كاف السحر إ٭با حـر لكونو يفرؽ بْب  نالشيخ أفضل الديللدنيا، ككاف 
ا٤برء كزكجو فكيف بالدنيا الٍب تسحر القلوب كتفرؽ بينها كبْب حضرة رّٔا، كاعلم أف أركاف 

٧ببة الدنيا أربعة ا٤باؿ كالطعاـ كالكبلـ كا٤بناـ فمن أحب كاحدا منها بغّب غرض صحيح 
يػيقىسّْي كالكبلـ ييلًهي كا٤بناـ ينسي كٓب تزؿ الدنيا  فقد أحب الدنيا فا٤باؿ ييطغي كالطعاـ

مذمومة ُب األمم السالفة عند العقبلء كما قاـ داع ُب األمة إال كقد حذر متابعة الدنيا 
كٝبعها كا٢بب ٥با كا٢بكايات كاآلثار ُب أحواؿ الدنيا كغركرىا كشركرىا أكثر من أف ٙبصي 

إ٭با ا٢بياة الدنيا لعب ك٥بو إٕب قولو كُب }صفتها كال شيء أبْب ُب ذلك من قولو تعإب ُب 
 كهلل در القائل من ٕبر السرير{ اآلخرة عذاب شديد

 صرؼ بقايا العمر ُب طاعة
 كال يغرنك كيد الغركر

 كارحل إٕب األخرل بزاد التقي



 فإ٭با الدنيا متاع الغركر
فإهنا ستة أشياء  ال ٙبزف علي شيء من الدنيا لعمار بن يساركرمو اهلل كجهو   عليكقاؿ 

مطعـو كمشركب كملبوس كمشمـو كمركوب كمنكوح فأفخر طعامها العسل كىي بصاؽ 
ذبابة كأفخر شرأّا ا٤باء كيستوم فيو ٝبيع ا٢بيوانات كأفخر ملبوسها الديباج كىي نسج 
دكد كأفخر مشمومها ا٤بسك كىو من دـ الغزاؿ كأفخر مركؤّا ا٣بّب كعلي ظهركىا تقتل 

 .ر منكوحها النساء كىي مىبىاؿ ُب مباؿالرجاؿ كأفخ
لولده أكصيك بست ىن ٛباـ العقل ال تنازع من فوقك ما ال تعلم كال  حكيمكقاؿ  حكمة

تتعاط ما ال تناؿ كال ٚبالف بلسانك ما ُب قلبك كال ٱبالف قولك فعلك كال تدع األمر إذا 
 .دامةأقبل كال تطلبو إذا أدبر كاحذر العجلة فإف العرب تسمها أـ الن

سبعة يظلهم اهلل يـو ال ظل إال ظلة إماـ }قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  فائدة
عادؿ كرجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حٌب ال يعلم مشالو ما أنفقت ٲبينو كرجل دعتو امرأة 
ذات حسن كٝباؿ فقاؿ إ٘ب أخاؼ اهلل كرجل قلبو متعلق با٤بساجد إذا خرج  منها حٌب 

شأ ُب عبادة اهلل كرجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه بالدموع كرجبلف يعود إليها كشاب ن
 {ٙبابا ُب اهلل ٍب افَبقا عليو

كتبع رجل حكيما سبعمائة فرسخ ُب سبع كلمات فقاؿ لو أسألك عن السماء كما  حكمة
أثقل منها كعن األرض كما أكسع منها كعن البحر كما أغِب منو كعن ا٢بجر كما أقسي منو 

ر كما أحر منها كعن الثلج ك ما أدبر منو كعن اليتيم كما أذؿ منو قاؿ لو البهتاف كعن النا
علي الربمء أثقل من السموات السبع كا٢بق أكسع من األرض كقلب القانع أغِب من البحر 

كقلب الكافر أقسي من ا٢بجر كصدر الواثق باهلل أبرد من الثلج كالنَّمَّاـ إذا انكشف أمره 
 .يتيمللناس أذؿ من ال

ال خّب ُب سبع إال بسبع ال خّب ُب قوؿ إال بفعل كال خّب ُب منظر إال ٗبخرب كال  حكمة
ُب ًمٍلكو إال ٔبود كال ُب صداقة إال بوفاء كال ُب فقو إال بورع كال ُب صدقة إال بنية كال ُب 

 .حياة إال بصحة كأمن



ُب باطل كال  كقيل من كماؿ العبد أف تكوف فيو سبع خصاؿ ال يدخلو الرضي حكمة
ٱبرجو الغضب عن حق كال ٙبملو القدرة علي تناكؿ ما ليس لو كٰبسن تدبّبه ُب معيشتو 

 كيكوف ذا فقو ٝبيل كخلق حسن أف يكوف لو سخاء نفس
ُب الصمت ٟبسة آالؼ خّب ٝبعت ُب سبع كلمات عبادة من غّب تعب كزينة من  فائدة

كاستغناء عن االعتذار كراحة  غّب حلي كىيبة من غّب سلطانية كحصن من غّب حائط
 .الكراـ الكاتبْب كسَب العورة

كقاؿ ا٢بكيم أربعة أشياء مذمومة يعمل ّٔا الناس كٯبازكف ّٔا ُب الدنيا كاآلخرة  حكمة
إحداىا الغيبة فقد قيل إف الغيبة فارس يلحق سريعا كالثانية احتقار العلماء ألف من احتقر 

مة اهلل كالرابعة قتل النفس بغّب ا٢بق، كلؤلكابر كالعلماء العلماء عاد حقّبا كالثالثة كفر نع
 .مثل قدٙب كىو قو٥بم كل قاتل مقتوؿ كلو بعد حْب

عليو السبلـ يناجي ربو علي  موسيكاف   حكايةرضي اهلل عنو  التبر المسبوك للغزاليكُب 
ء الطور فقاؿ ُب مناجاتو يا رب أر٘ب عدلك كإنصافك فقاؿ يا موسي أنت رجل جار جرم
ال تقدر علي الصرب فقاؿ يا رب إ٘ب قادر علي الصرب بتوفيقك فقاؿ اقصد العْب الفبلنية 
كاختف بإزائها كانظر إٕب قدرٌب كعلمي بالغيوب فمضي موسي عليو السبلـ كصعد علي 

تلك العْب الفبلنية بإزائها كقعد ٨بتفيا كإذا بفارس قد أٌب فنزؿ علي فرسو كتوضأ من العْب 
ل من كسطو كيسا فيو ألف دينار فأخذه ككضعو إٕب جانبو كصلي ٍب ركب كشرب منها كح

كنسي الكيس فجاء صيب صغّب فشرب من العْب فوجد الكيس فجاء بعد الصيب رجل 
شيخ أعمي فشرب من ا٤باء فوقف ُب الصبلة ٍب إف الفارس تذكر الكيس فعاد من طريقو 

كيسا فيو ألف دينار ُب ىذا ا٤بوضع إٕب العْب ككجد الشيخ األعمى فلزمو فقاؿ إ٘ب نسيت  
ا٤بكاف أحد سواؾ فقاؿ أنا رجل أعمي كيف أنظر   ىذاُب ىذه الساعة كما جاء إٕب 

كيسك فغضب الفارس من ذلك كجرد سيفو كضرب األعمى فقتلو كفتشو فلم ٯبد معو 
شيئا كتركو كقاؿ موسي عليو السبلـ إ٥بي قد نفد صربم كأنت عادؿ ككيف ىذه األحواؿ 

عليو السبلـ كقاؿ يا موسي البارئ جلت قدرتو يقوؿ لك أنا عآب  جبريلط عليو فهب



األسرار أعلم ما ال تعلم أما الصغّب الذم أخذ الكيس فإنو أخذ حقو ككاف أبو ذلك  
الصيب أجّبا لذلك الفارس كاجتمع لو أجرة بقدر ما ُب الكيس فاآلف كصل الصيب إٕب حقو 

أف يعمي قتل أبا ذلك الفارس فقد اقتص منو ككصل كل ذم كأما الشيخ األعمى فإنو قبل 
حق حقو فعدلنا كإنصافنا دقيق كما ترل فلما علم ذلك ٙبّب كاستغفر كمن تدبر كتأمل 

علم أف اهلل ال ٱبفي عليو شيء كأنو ينصف ا٤بظلـو ُب الدنيا كلكن ٫بن  الحكايةىذه 
 .غافلوف إذا جاء الببلء ال نعلم من أين جاء

 آدمرضي اهلل عنو عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ ٤با ىبط  عمرن كع فائدة
عملك كعمل ذريتك ُب  ـعليو السبلـ إٕب األرض أكحي اهلل إليو أربع كلمات كقاؿ يا آد

ىذه الكلمات األربع كىي كلمة ٕب ككلمة لك ككلمة بينك كبْب الناس ككلمة بيِب كبينك 
عبد٘ب كال تشرؾ يب شيئا كأما الكلمة الٍب لك فهو عملك فأنا فأما الكلمة الٍب ٕب ىي أف ت

أجازيك بعملك كأما الكلمة الٍب بيِب كبينك فمنك الدعاء كمِب اإلجابة كأما الكلمة الٍب 
 .بينك كبْب الناس أف تعدؿ فيهم

٘بنب أربعة أشياء ٚبلص من أربعة أشياء ٘بنب ا٢بسد ٚبلص من ا٢بزف كال ٘بالس  حكمة
ء ٚبلص من ا٤ببلمة كال ترتكب ا٤بعاصي ٚبلص ٩بن النار كال ٘بمع ا٤باؿ تسَبح جليس السو 

 .من عداكة ا٣بلق
ثبلثة تذىب ا٥بم كالغم عن القلب صحبة العآب كقضاء الدين كمشاىدة ا٢ببيب  حكمة

 .كشيئاف ٯبلباف ا٢بزف إٕب القلب الطمع ُب جود البخبلء كا٤بزاح مع الوضعاء
دين ال يتكلم ُب الستة إال يوما كاحدا فأتاه رجل ُب اليـو الذم حكمة كاف رجل من ا٤بتعب

يتكلم فيو فقاؿ لو أكصِب قاؿ لعلك أذنبت قاؿ نعم قاؿ أفعلمت أف اهلل قد كتبو عليك 
قاؿ نعم قاؿ فاعمل حٌب تعلم أف اهلل قد ٧باه، كقيل لبعضهم ما أعجب األشياء قاؿ شيء 

أعظم للناس قدرا من ال يبإب بالدنيا ُب يد من   كاحد كىو قلب عرؼ اهلل  ٍب عصاه، كقيل
كانت، كأجود الناس  رجل كاحد كىو من جاد من قلة، كأسوأ الناس رجل كاحد كىو 

 .الذم ال يثق بأحد لسوء ظنو كال يثق بو أحد لسوء فعلو كأعز األشياء أخ موافق



ال أغش لك لتلميذه اعلم أنو ال أنفع لك من صديق كاحد كىو عقلك ك   الحكيمكقاؿ 
من عدك كاحد كىو جهلك كال أكذب لك من عدك كاحد كىو أملك كاحفظ من دنياؾ 
شيئا كاحدا كىو العفاؼ كاغلب طوارؽ النوائب بشيء كاحد كىو الصرب كتزين بْب الناس 

كـر اهلل   عليبشيء كاحد كىو الكـر كتودد بْب الناس بشي كاحد كىو ترؾ ا٢بسد، ككاف 
قبل الشيئْب عن الرفيق قبل الطريق كعن ا١بار قبل الدار، كقاؿ كجهو يسأؿ عن الشيئْب 

البنو يا بِب شيئاف ال تذكرٮبا إحسانك إٕب الناس كإساءهتم إليك كشيئاف ال تنسهما  لقمان
ثبلثة ليست غيبتهم بغيبة }ذكر اهلل كا٤بوت، كعن رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم 

ثبلثة ال يضر }كعنو صلي اهلل عليو كسلم { علن بفسقواإلماـ ا١بائر كالشارب للخمر كا٤ب
كعنو عليو { معهم شيء الدعاء عند الكرب كاالستغفار عند  الذنب كالشكر عند النعمة

كقاؿ بعض { ثبلثة ال يبلموف علي سوء ا٣بلق ا٤بريض كالصائم كا٤بسافر}الصبلة كالسبلـ 
كالعآب كالوالد، كقيل ثبلثة ال ا٢بكماء ثبلثة من تعزز عليهم عادت عزتو ذال السلطاف 

ييستىخىفُّ ّٔم عامل السلطاف كالعآب كالصديق من استخف بالسلطاف أفسد دنياه كمن 
استخف بالعآب أفسد دينو كمن استخف بالصديق أفسد مركءتو، كقيل ثبلثة ال يستخف 

طلب العلم  تدؿ علي أقدار صاحبها ا٥بدية كالرسوؿ كالكتابة، كقيل ثبلثة ال ييستحيىي فيها
كترفيع العآب كمشاكرة العاقل، كقيل ثبلثة تدؿ علي ا٤بركءة نظافة ا٤بلبس كطيب الرائحة 

كسبلمة الباطن، كقيل ثبلثة تدؿ علي ا٢بسب توفية ا٢بقوؽ كشكر النعم كعدـ الشره إٕب 
بلثة الطعاـ، كقيل ثبلثة ينسْب ا٤بصائب مر الليإب كا٤برأة ا٢بسناء ك٧بادثو اإلخواف، كقيل ث

ال راحة معهم إال با٤بفارقة العبد ا٤بفسد كا٤برأة السوأل كالضرس ا٤بتأ٤بة، كقيل ثبلثة تػيوىىّْن 
 .البدف ا١بماع علي االمتبلء كدخوؿ ا٢بماـ علي الشبع كا٤بداكمة علي أكل القديد اليابس

يها ٜبانية أشياء ٘بلب الذؿ إٕب أصحأّا كىي جلوس الرجل علي مائدة ٓب ييدٍعى إل حكمة
كالتأمر علي صاحب ا٤بنزؿ كالطمع ُب إحساف األعداء كاإلصغاء إٕب حديث اثنْب ٓب 

يدخبله بينهما كاحتقار السلطاف كا١بلوس فوؽ ا٤برتبة كالتكلم عند من ال يستمع كبلمك 
 .كمصادقة من لبس بأىل ٥با



علي ٟبسة يفرحوف ٖبمسة ٍب يندموف بعدىا الكسبلف إذا فاتتو األمور ا٤بنقطع  حكمة
إخوانو إذا نالتو شدة كمن أمكنتو فرصة علي أعدائو ٍب فاتو انتهازىا كمن ابتلي بامرأة سيئة 

 .ٍب تذكر ا٤برأة الصا٢بة قبلها كالرجل الصاّب الذم يندـ علي ارتكاب بالذنوب
حكمة رضي اهلل عنو ثبلثة تنبت لك احملبة ُب صدر أخيك أف تبدأه بالسبلـ  عمركقاؿ  ٍٍ

 .لس كتدعوه بأحب أ٠بائو إليوكتوسع لو ُب آّ
كقيل ثبلثة ال تكوف إال ُب ثبلثة الغِب ُب النفس كالشرؼ ُب التواضع كالكـر ُب  حكمة
 .التقول
كقيل ثبلثة ال يعرفوف إال ُب ثبلثة ذك البأس ال يعرؼ إال عند اللقاء كذك األمانة ال   حكمة

 .ند النوائبيعرؼ إال عند األخذ كالعطاء كاإلخواف ال يعرفوف إال ع
ثبلثة أخبلؽ كانت ُب ا١باىلية فا٤بسلموف أكٕب ّٔا كانوا إذا نزؿ ّٔم  بن عباسقاؿ  حكمة

ضيف اجتهدكا ُب بره كإذا تزكجوا بامرأة فكربت عندىم فبل يطلقوهنا ٨بالفة أف تضيع كإذا 
 .٢بق جارىم دين أك أصابتو شدة اجتهدكا ُب ٚبليصو

 .ألدب كالتواضعثبلثة تورث احملبة الدين كا حكمة
 .ثبلثة ال تػينػىهَّأي صاحبها عيش ا٢بقد كعيش ا٢بسد كسوء ا٣بلق حكمة
ثبلثة من حسرات يـو القيامة ٩بلوؾ يدخل ا١بنة دكف مواله كرجل ٝبع ماال كمنع  حكمة

فيو حق اهلل كأنفقو كرثتو ُب طاعة اهلل فنجوا بو كدخل صاحبو النار كعآب ينجو بو الناس 
 .كيصّب إٕب النار

 .ا١بوع يورث ثبلثة أشياء صفاء الفؤاد كموت ا٥بول كالعلم الرقيق حكمة
ليكوف حظ ا٤بؤمن منك ثبلث خصاؿ تكن من احملسنْب إف  يحيي بن معاذكقاؿ  حكمة

 .ٓب تنفعو فبل تضره كإف ٓب تسره فبل تغمو كإف ٓب ٛبدحو فبل تذمو
البغي كا٤بكر كالنكث لقولو رضي اهلل عنو ثبلثة من كن فيو كن عليو  أبو بكرقاؿ  حكمة
كقولو { كال ٰبيق ا٤بكر السيئ إال بأىلو}كقولو تعإب { إ٭با بغيكم علي أنفسكم}تعإب 

 .{فمن نكث فإ٭با ينكث علي نفسو}



كقيل خّب األشياء للمرء ثبلثة عقل يعيش بو كماؿ ٯبتنب بو عن سؤاؿ الناس  حكمة
 .كإخواف يرشدكنو إٕب الصواب

أربعة من سنن ا٤برسلْب ا٣بتاف كالتعطر } صلي اهلل عليو كسلم كعن رسوؿ اهلل حكمة
 .{كالنكاح كالسواؾ

أربعة ال يشبعن من أربعة غّب من النظر كأرض من ا٤بطر كأنثي من الذكر كعآب من  حكمة
 .العلم
أيضا أربع يىذىنبً ضياعا األكل مع الشبع كالسراج ُب القمر كالزرع ُب السبخة  وعنو

 .ّب أىلهاكالصنيعة إٕب غ
أربع لو سدت إليهن الرجاؿ لكاف قليبل ُب حقها ال يرجو عبد إال ربو كال ٱباؼ  حكمة

إال ذنبو كال يستحي ا١باىل أف يتعلم كال يستحي العآب إذا سيًئل عما ال يعلم أف يقوؿ ال 
 .أدرم

 رضي اهلل عنو أحب األشياء إٕب اهلل أربعة الفضل عند عمر بن عبد العزيزكقاؿ  حكمة
 .ا١بدة كالعفو عند القدرة كا٢بلم عند الغضب كالرفق بالعباد

 .أربعة ٙبتاج إٕب أربعة ا٢بسب لؤلدب كالسركر لؤلمن كالقرابة للمودة كالعقل للتجربة حكمة
كقيل أربعة ال تقـو الدنيا إال ّٔا علم العلماء كعدؿ األمراء كعبادة البدالء كسخاكة  حكمة
 .األغنياء
 . ييستقل قليلها الدٍَّين كالنار كالعداكة كا٤برضكقيل أربعة ال حكمة
أربعة تضِب رسوؿ بطيء كسراج ال يضيء كقلم ال  أبو بكر رضي الجوازميكقاؿ  حكمة

 .ٯبرم كانتظار من ال ٯبيء
رضي اهلل عنو أربعة ال أقدر علي مكافأهتم رجل بو بدأ٘ب بالسبلـ كرجل  ابن عباسكقاؿ 

ماه ُب حاجٍب كأما الرابع فبل يكافئو إال اهلل قيل من ىو كسع ٕب ُب ٦بلس كرجل اغربت قد
 .قاؿ رجل نزؿ بو أمر فبات متفكر ليلتو من بنزلو بو ٍب رآ٘ب أىبل ٢باجتو فأنز٥با يب



يا بِب أحفظ أعِب أربعة قاؿ كما ىي يا أبت قاؿ  الحسنكـر اهلل كجهو لولده   عليكقاؿ 
مق كأكحش الوحش العجب كأحسن ا٢بسن اعلم أف أغِب الًغِب العقل كأكرب الفقر ا٢ب

 .ا٣بلق
رضي اهلل عنو ينبغي للمؤمن أف يكوف لو أربعة أشياء دابة فارىة كدار  الحسينكقاؿ  حكمة

كاسعة كثياب ٝبيلة كسراج منّب فالدابة الفارىة العقل كالدار الواسعة الصرب كالثياب ا١بميلة 
 .ا٢بياء كالسراج ا٤بنّب العلم

اجتمعت حكمة ا٢بكماء علي أربعة كلمات كىي ال ٙبمل علي قلبك  العتبىكقاؿ  حكمة
 .ما ال تطيق كال تعمل علي ما ليست فيو منفعة كال تثق بامرأة كال تغر ٗباؿ كإف كثر

إذا أردت أف تكوف عزيزا ُب الدنيا كاآلخرة فاجتنب أربعة ال ٙبدث كال تشهد كال  حكمة
 .تصل بالناس كال تأكل طعاـ أحد

البنو يا بِب أحذر أربعة الكرٙب إذا أىنتو كالعاقل إذا ىجرتو كاألٞبق إذا  حكيمكقاؿ  حكمة
 .أمزجتو كالفاجر إذا صحبتو

أربعة ال يعرفها إال أربعة الشباب ال يعرفها إال الشيوخ كالعافية ال يعرفها  حاتمكقاؿ  حكمة
 .٤بوتىإال أىل الببلء كالصحة ال يعرفها إال ا٤برضي كا٢بياة ال يعرفها إال ا

كقيل أربعة ال تنفك من أربعة ا١باىل من السقط كالغافل من الغلط كالعجوؿ من  حكمة
 .الزلل كا٤بلوؾ من العلل

لئن شكرًب }من أعطي أربعا ٓب ٰبـر أربعا من أعطي الشكر ٓب ٰبـر ا٤بزيد قاؿ تعإب  حكمة
ا ربكم إنو كاف استغفرك }كمن أعطي االستغفار ٓب ٰبـر ا٤بغفرة لقولو تعإب { ألزيدنكم

{ كىو الذم يقبل التوبة عن عباده}كمن أعطي التوبة ٓب ٰبـر القبوؿ لقولو تعإب { غفارا
 .{ادعو٘ب استجب لكم}كمن أعطي الدعاء ٓب ٰبـر اإلجابة لقولو تعإب 

أربعة أسطار األكؿ الفقر ىو ا٤بوت  كسري ابن أنو شروانككتب ُب كرقة  الشعبيقاؿ 
عمى ميت كإف ٓب يقرب، كالثالث من ٓب ٱبلف كلد ذكرا ٓب يذكر، كالرابع األٞبر، كالثا٘ب األ

 .الظلم ال يدـك كإف داـ دمر



خىرٍَّجتي أربعة آالؼ حديث ٍب خرجت منها أربعة آالؼ كلمة ٍب  شقيق البَ ْلِخىّ كقاؿ 
خرجت منها أربعة أحاديث أك٥با ال تعقد قلبك مع ا٤برأة فإهنا اليـو لك كغدا لغّبؾ كإف 

عتها أدخلتك النار، كالثا٘ب ال تعقد قلبك مع ا٤باؿ فإف ا٤باؿ عارية اليـو لك كغدا لغّبؾ أط
كمٌب عقدت قلبك ٗباؿ منعت منو حق اهلل تعإب كمٌب منعت حق اهلل أطعت الشيطاف، 

الثالث اترؾ ما حاؾ ُب صدرؾ فإف قلب ا٤بؤمن ٗبنزلة الشاىد يضطرب عند الشبهة كيهرب 
 .ند ا٢ببلؿ، الرابع ال تقل شيئا حٌب ٙبكم ا١بوابمن ا٢براـ كيسكن ع

كقيل الزىد ُب الدنيا علي أربعة أشياء الثقة باهلل فيما كعد من أمر اآلخرة كأف يكوف  حكمة
 .مدح ا٣بلق كذمهم عنده سواء كاإلخبلص ُب العمل كالتجاكز عمن ظلمو

ـى أسستى عبادتك قاؿ علي أربعة علم حكمة ت أف ٕب رزقا ال كقيل لبعض ا٢بكماء علي 
يفوتِب فلم أشغل قليب بو كأف ٕب أجبل يبادر٘ب فأنا أبادره كأف علي فرضا ال ييقيمو غّبم فأنا 

 .مشتغل بو كأ٘ب ال أغيب عن نظر ريب فأنا مستحي منو
ال ٘بلسوا إال عند عآب }قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  جابر بن عبد اهللكعن 

س من الشك إٕب اليقْب كمن الرياء إٕب اإلخبلص كمن الرغبة إٕب يدعوكم من ٟبس إٕب ٟب
لعبد اهلل بن كقاؿ عليو السبلـ { الزىد كمن الكرب إٕب التواضع كمن العداكة إٕب النصيحة

أغتتم ٟبسا قبل ٟبس شبابك قبل ىرمك كصحتك قبل سقمك كغناءؾ قبل فقرؾ } عمر
 .كفراغك قبل شغلك كحياتك قبل موتك

كماء ٟبسة ال ييستحيي من خدمتهم السلطاف كالعآب كالوالد كالضيف كقاؿ بعض ا٢ب
 .كالفرس

كقيل ال ينبغي للعاقل سكِب بلد ليس فيها ٟبسة سلطاف قاىر كقاض عادؿ كطبيب ما ىر 
 .كسوؽ قائمة كهنر جار

كـر اهلل كجهو ٟبسة ُب ٟبسة العز ُب الطاعة كالذؿ ُب ا٤بعصية كا٢بكمة ُب   عليكقاؿ 
 .الية كا٥بيبة ُب قياـ الليل كالغِب ُب القناعةالبطن ا٣ب



عبلمة ا٤بستيقظ ٟبسة إذا ذكر نفسو افتقر كإذا ذكر ذنبو استغفر كإذا ذكر  أبو يزيدكقاؿ 
 .الدنيا اعترب كإذا ذكر اآلخرة استبشر كإذا ذكر ا٤بوت افتخر

وا استبشركا رضي اهلل عنهما خّب العباد الذين فيهم ٟبس خصاؿ إذا أحسن ابن عباسكقاؿ 
 .كإذا أساءكا استغفركا كإذا أعطوا شكركا كإذا ميًنعوا صربكا كإذا غيًضبوا غىفركا

احفظوا عِب ٟبسا من كذب ذىب ٝبالو كمن ساء  محمد بن عبد اهلل الَهَرِوي  كقاؿ 
خلقو كثر ٮبييوميو كمن تظاىرت عليو النعم فليكثر من الشكر كمن كثر ٮبومو فليكثر من ال 

 .العظيم كمن أٓب بو الفقر فليكثر من االستغفار العليقوة إال باهلل حوؿ كال 
يصل إٕب ا٢باسد ٟبس عقوبات غم ال ينقطع كمصيبة ال  أبو الليث السََّمْر قَ ْنِدي  كقاؿ 

 .يؤجر عليها كسخط الرب كفوات األجر كغلق باب التوفيق
كقراء القرآف كإٟباص  دكاء القلب ُب ٟبسة ٦بالسة الصا٢بْب عبد اهلل األنطاكيكقاؿ 

 .البطن كقياـ الليل كالتضرع كقت السحر
كقيل ُب ذكر اهلل ٟبس خصاؿ رضي اهلل عنو تعإب كالتحفظ من الشيطاف كرقة القلب 

 .كا٢برص علي الطاعات كا٤بنع من ا٤بعاصي
رضي اهلل عنو ٟبس من عبلمات السعادة اليقْب ُب القلب كالورع  الُفَضْيُل بن ِعَياضكقاؿ 

  الدين كالزىد ُب الدنيا كا٢بياء ُب العينْب كا٣بشية ُب البدف،ُب
كٟبس من عبلمات الشقاكة ػ أعاذنا اهلل منها ػ القسوة ُب القلب كا١بمود ُب العينْب كقلة 

 .ا٢بياء كالرغبة ُب الدنيا كطوؿ األمل
الشبع ٟبسة من جواىر النفس فقّب يظهر الغِب كجائع يظهر  ُسَهْيُل بن عبد اهللكقاؿ 

ك٧بزكف يظهر الفرح كرجل بينو كبْب رجل عداكة كيظهر لو احملبة كرجل صائم يصـو النهار 
 .كيقـو الليل ال يظهر ضعفا

كعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ دخلت علي رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فقلت 
اشتغل يا أبا ىريرة أكصيك بست كلمات فيهن ستمائة فائدة إذا }أكصِب كأكجز فقاؿ 

الناس بالفضائل فاشتغل أنت بالفرائض كإذا اشتغل الناس با٣بلق فاشتغل أنت با٣بالق كإذا 



اشتغل الناس بالعلم فاشتغل أنت بالعمل كإذا اشتغل الناس بالظاىر فاشتغل أنت بالباطن 
كإذا اشتغل الناس بالدنيا فاشتغل أنت بعمارة اآلخرة كإذا اشتغل الناس بالعيوب فاشتغل 

 .بعيوب نفسكأنت 
ٙبصن ٜباف بثماف بالعدؿ ُب ا٤بنطق من مبلمة ا١بلساء كبالرؤية ُب القوؿ من ا٣بطأ  حكمة

كٕبسن اللفظ من األذل كباإلنصاؼ من االعتداء كبلْب الكف من ا١بفاء كبالتودد من 
 .صغائر األعداء كبا٤بقاربة من االستطالة كبالتوسط ُب األمور من الغلو

إذا حدثت تسعة أشياء كاف معها تسعة أشياء }هلل عليو كسلم قاؿ كعن رسوؿ اهلل صلي ا
إذا كثر الزٗب كثر ا٤بوت الفجأة كإذا طففوا ا٤بكياؿ أخذىم اهلل بالسنْب كالنقص كإذا منعوا 

الزكاة منعتهم األرض زكاهتا كإذا ارتكبوا احملاـر طرقتهم اآلفات كإذا جاركا ُب األحكاـ 
نقضوا العهد سلط اهلل عليهم عدكىم كإذا قطعوا األرحاـ شلمهم الظلم كالعدكاف كإذا 

جعلت األمور بيد األشرار كإذا ٓب ينتهوا عن ا٤بنكر ملكهم شرارىم فحينئذ يدعوا خيارىم 
 .فبل يستجاب ٥بم

كـر اهلل كجهو بتسع كلمات من جواىر ا٢بكمة ثبلث ُب ا٤بناجاة كفى   عليكافتخر  حكمة
 فخرا أف أكوف لك عبدا كأنت ٕب كما أحب فوفقِب ٤با يب عزا أف تكوف ٕب ربا ككفى يب

ٙبب كثبلث ُب العلم ا٤برء ٨ببوء ٙبت كبلمو تكلموا تيعرفوا قيمة كل امرئ ما ٰبسنو، 
كثبلث ُب األدب أنعم علي من شئت تكن أمّبه كاستغن عمن شئت تكن نظّبه كاسأؿ 

 .من شئت تكن أسّبه
ن رسلو فامتحنوا أنفسكم فيهن فإف كانت تسعة خصاؿ خص اهلل ّٔ جعفر الصادقكقاؿ 

فيكم فاٞبدكا اهلل عليها كإال فسألوه إياىا كىي اليقْب كالقناعة كالصرب كالشكر كا٢بلم 
 .كحسن ا٣بلق كالسخاء كالغّبة كالشجاعة

عشر من أمٍب يسخط اهلل عليهم يـو }كركم عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 
ي إٕب النار كقيل يا رسوؿ اهلل من ىؤالء قاؿ الشيخ الزا٘ب كاإلماـ القيامة كيأمرىم بالسع



الضاؿ كمدمن ا٣بمر كا٤باشي بالنميمة كشاىد الزكر كالذم ينظر لوالديو بعْب الغضب 
 .{كالذم يطلق كٲبسك كالذم ٰبكم با١بور كتارؾ الصبلة

ال علم لو كال  كقيل ال تسعة ٤بن ال تسعة لو ال فضل ٤بن ال عقل لو كال شرؼ ٤بن حكمة
ثواب ٤بن ال عمل لو كال أجر ٤بن ال نية لو كال دين ٤بن ال عفاؼ لو كال صديق ٤بن ال خلق 

 .لو كال رأم ٤بن ال ثبات لو كال رياسة ٤بن ال حلم لو كال خّب ٤بن ال كـر لو
َـّ ا٢بكماء شيئا كذمهم لتسع الكذب كالعجب كا١بزع  حكيمكقاؿ  لولده يا بِب ما ذى

 .ا٣بيانة كالبخل كالعجلة كسوء ا٣بلقكا٢بسد ك 
عشرة من ا١بفاء رجل يدعو لنفسو كال يدعو ألبويو كلسائر ا٤بؤمنْب  ُسفيان الث َّْوِريّ كقاؿ 

كرجل يقرأ القرآف كال يقرأه ُب كل يـو كرجل يدخل ا٤بسجد ٱبرج ك ال يصلي كرجل مر 
بلد فيو ا١بمعة كال يصلي علي ا٤بقابر كال يسلم كال يدعو ٥بم كرجل دخل يـو ا١بمعة علي 

فيو كرجل أك امرأة نزؿ عآب ٧بلهما كال يذىبوف إليو كال يتعلموف منو كال يكرمونو كرجبلف 
يَبافقا كال يسأؿ كل منهما لصاحبو ا٠بو كرجل ال ٯبيب الدعوة إذا دعي كشاب يضيع 

ئا من شبابو كىو فارغ كٓب يطلب العلم كاألدب كرجل شبعاف كجاره جائع كال يطعمو شي
 .طعامو
اثنٍب عشرة كلمة ككتبتها ُب كرقة كعلقتها ُب عنقي كأنا  التوريةاستخرجت من  َكْعبٌ كقاؿ 

أنظر إليها كل يـو مرتْب األكٕب يا ابن آدـ ال ٚبف من سلطاف ما داـ ملكي باقيا الثانية يا 
 .ْبابن آدـ ال ٚبف فوات الرزؽ ما دامت خزائِب ٩بلوة كخزائِب ال تنفد الثالثة إ

رضي اهلل عنو بعض الصا٢بْب كقاؿ ىل رأيت من أحوإب  عمر بن الخطابسأؿ  نكتة
شيئا تكرىو قاؿ ٠بعت أنك كضعت رغيفتْب علي مائدتك كأف لك قميصْب أحدٮبا لليل 

 .كاألخر للنهار فقاؿ ىل رأيت غّب ىذا قاؿ ال قاؿ كاهلل إف ىذين أيضا ال يكوناف
كاف عظيم الصدقة شديد االجتهاد ُب الطاعة   ةعلقمإف شاب ا٠بو  أنسكعن  حكاية

فمرض كاشتد مرضو فبعث زكجتو إٕب النيب صلي اهلل عليو كسلم فقالت إف زكجي ُب النزكع 
فقاؿ ٥بم انظركا ُب حالو  بالال وسلمان وعليا وعمارافبعث النيب صلي اهلل عليو كسلم 



و ىالك فأخربكا النيب صلي اهلل عليو فقالوا لو قل ال إلو إال اهلل فلم ينطق لسانو فأيقنوا أن
كسلم ٕبالو فقاؿ صلي اهلل عليو كسلم ىل لو أبواف قالوا مات أبوه كأمو كبّبة السن فأرسل 

إليها النيب صلي اهلل عليو كسلم فأخذت العصا كجاءت إٕب النيب صلي اهلل عليو كسلم فقاؿ 
نك كبينو قالت أنا عليو قالت كاف صلي كيتصدؽ كقاؿ كيف حالو بي علقمة٥با كيف حاؿ 

ساخطة مرة كاحدة إذ كاف يوثر زكجتو كيطيعها ُب أشياء كيعصيِب فقاؿ صلي اهلل عليو 
فاٝبع ا٢بطب ٫برقو فقالت كيف ٙبركوف كلدم  باللكسلم سخط أمو حجب لسانو يا 
بأمر النيب صلي اهلل عليو كسلم إٕب  باللفرجع  علقمةبْب يدم ٍب قالت أنا رضيت علي 

فسمعو يقوؿ ال إلو إال اهلل فمات ُب مرضو فصلي عليو النيب صلي اهلل  علقمةار باب د
عليو كسلم كأصحابو ٍب قاـ علي شفّب القرب كقاؿ يا معشر ا٤بهاجرين كاألنصار من فىضَّلى 

انتهي من { زكجتو علي أمو فعليو لعنة اهلل كال يقبل منو صرفا كال عدال أم فرضا نفبل
فيو أيضا كيركم أف موسي عليو السبلـ كاف يناجي ربو ُب الطور  ، كقاؿمنظوم األخبار

فسمع بالنداء اىبط إٕب ظل ا١ببل تر عجبا فهبط إٕب غار ىناؾ فدخلو فإذنا فيو غبلـ يركع 
كيسجد هلل تعإب فسلم عليو فرده ٍب قاؿ مرحبا بك يا موسي قاؿ كمن عرفك با٠بي قاؿ 

ْب سنة قاؿ كما طعامك كشرابك كلباسك قاؿ  عبلـ الغيوب الذم كنت أعبده ىاىنا سبع
كل ذلك من عند من ال تراه العيوف كال ٚبالطو الظنوف كحاجٍب إليك يا موسي أف تدعو 
اهلل تعإب أف ٯبعلِب من أىل ا١بنة كخرج من الغار كأراد أف يفعل فسمع بالنداء ال تدع لو 

ا حٌب بكي الغبلـ لبكائو ألنو من أىل النار فرجع موسي عليو السبلـ يبكي بكاء شديد
قاؿ ما صنعتك يا غبلـ قاؿ ما آتيت معصية كال تركت كاجبا كلكِب عصيت الوالدين قاؿ 

إنك من أىل النار قاؿ إذا كاف ال بد فادع اهلل أف ٲبؤل جهنم ٔبسمي لئبل يدخلها أحد من 
لك فإذا بالنداء ا٤بسلمْب إال أنا فرجع عليو السبلـ طرفو إٕب السماء كأراد أف يدعو اهلل بذ

 .ال تدع لو بذلك فإ٘ب قد جعلتو من أىل السعادة كالرضي بصربه
قاؿ إنو كاف ُب بِب إسرائيل راىب يعبد اهلل ُب صومعة  َمِغيٍب بن أسماءكركم عن  حكاية

ستْب سنة كٓب ينظر إٕب السماء كال إٕب األرض فنظر يوما إٕب السماء فعجبو السماء فقاؿ 



كمشيت فيها كنظرت إليها كنزؿ معو رغيف كقد جاء سائل حْب نزؿ لو نزلت إٕب األرض 
فدفعها إليو مع جوعو كشدة احتياجو إٕب الرغيف ٍب مشي ُب األرض فعرضت لو امرأة 

فافتًب ّٔا كٓب ٲبلك نفسو حٌب كاقعها فأدركو ا٤بوت كىو علي تلك ا٢بالة كجاءنا األخبار أنو 
و ُب تلك الستْب فيوضع ُب كفة ا٤بيزاف كيؤتى بتلك يؤٌب بو يـو القيامة مع عملو الذم عمل

ا٣بطيئة فيوضع ُب كفة أخرل فتَبجح علي عمل الستْب ٍب يؤتى بأجر الرغيف فيوضع ُب  
 .كفة ا٤بيزاف فيَبجح ذلك علي ا٣بطيئة فينطلق بو إٕب ا١بنة

 كركم أف رجبل من األغنياء أكصى بعض أكالده كىو ٰببو قاؿ لو إف مت ال ترث حكاية
من مإب مع إخوانك كمات كٓب يرث من مالو شيئا مع إخوانو فلما كاف بعد أياـ قبلئل أتاه 
أبوه ُب ا٤بناـ فقاؿ لو اذىب إٕب موضع كذا فيو ألفاف درٮبا كقاؿ لو االبن أفيو بركة قاؿ لو 
ال فقاؿ ال أرغب فيما ليست فيو بركة فحدثو لزكجتو فرغبت فيها فأيب ىو ٍب رآه أيضا ُب 

ناـ فقاؿ لو اذىب إٕب موضع كذا فيو ألف درىم فسألو االبن كاألكؿ فأجابو األب  ا٤ب
كاألكؿ فأيب االبن أيضا ٍب رآه ُب ا٤بناـ أيضا فقاؿ اذىب إٕب موضع كذا فيو درٮباف فقاؿ 

لو أفيو بركة فقاؿ لو األب نعم فأخذٮبا كذىب ّٔما إٕب زكجتو فقالت لو أبيت كثّبا 
ا رغبت فيو الربكة ٍب ذىب ّٔما إٕب السوؽ فوجد ٠بكة يتؤلأل بطنها كأخذت قليبل فقاؿ ٥ب

كاشَباه ّٔما كأعطاىا لزكجتو لتصنعها فلما بقرت بطنها أم خرقتها كجدت فيها لؤلؤتْب 
فجاءت ّٔما إٕب زكجها فوضعهما ُب البيت كقيل إف مىًلكنا زين ابنتو بأنواع ا٢بلي ليذىب 

عدىا فوؽ سريرة كقاؿ لقومو أنظركىا أم شيء ٙبتاج ّٔا إٕب زكجها كىو ملك أيضا كأق
إليها من ا٢بلي فقالوا ما نرم شيئا ٙبتاج من ا٢بلي فقاؿ بعضهم لو كاف لؤلؤة علي جبهتها 
لكاف أحسن فأمر ا٤بلك بطلب اللؤلؤ فويجد اللؤلؤ عند الرجل الذم أبرزه من بطن ا٢بوت 

لي جبهتها ٍب قاؿ لقولو أنظركىا أيضا فاشَبم منو ٕبمل ثبلثْب بغبل من الذىب كعلقها ع
فقالوا لو كانت كاحدة علي قفاىا لكاف أحسن فأمر ا٤بلك بطلب اللؤلؤ أيضا فوجد اللؤلؤ 

عند ذلك الرجل فرفع ٜبنها حٌب اشَبيت منو ًٕبمل ستْب بغبل من الذىب بدال من ا٤باؿ 
 .الذم تركو إلخوانو من مّباث أبيو



ذات يـو ٲبشي ُب زقاؽ ا٤بدينة فوجد طبيبا يطب الناس كـر اهلل كجهو   عليكاف   حكمة
كـر اهلل كجهو يا طبيب ىل عندؾ دكاء للذنوب فقاؿ لو نعم يا سيدم قاؿ   عليفقاؿ لو 

كـر اهلل كجهو كما ىو يا طبيب قاؿ لو أقدـ إٕب كادم اإلٲباف كاحفر منو عركؽ   عليلو 
قشور التواضع كاسحىٍقها ُب مهراس التوبة النية كأكراؽ الندامة كأنوار العلم كٜبرة ا٣بشوع ك 

كاخلطها ٗباء ا٢بياء كاجعلها ُب قدر رجاء كأكقد ٙبتها نار ا٣بوؼ كاشرّٔا بكاس الصرب قاؿ 
 .صدقت يا طبيب عليلو 

رٞبو اهلل خدـ أربعمائة أستاذ كقاؿ قرأت أربعة  السبكيحكي أف  الغزاليقاؿ  حكمة
بو كخليت ما سواه أل٘ب تأملتو فوجدت  آالؼ حديث ٍب أخذت حديثا كاحدا فعملت

خبلصي ك٪باٌب فيو ككجدت علم األكلْب كاآلخرين كلو مندرجا فيو فاكتفيت بك كذلك أف 
أعمل لدنياؾ بقدر ميقامك فيها }رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم قاؿ لبعض أصحابو 

بقدر صربؾ كاعمل آلخرتك بقدر بقائك فيها كاعمل هلل بقدر حاجتك إليو كاعمل للنار 
 .أيها الولد إذا عملت ّٔذا ا٢بديث ال حاجة لك بالعلم الكثّب{ عليها

كُب ا٣برب أف اهلل تعإب ٤با كصف العرش بالتعظيم بقولو ال إلو إال ىو رب العرش  حكاية
العظيم كسوس ُب نفس العرش الًعظىمي كعجب بأف اهلل تعإب ٓب ٱبلق مثلو ُب العظيم فخلق 

فأحاطت بالعرش سبع مرات كقيل ألف مرة كبقيت صيبػٍرىةه  عظيمة  ْيَحانُ ت َ اهلل حية ا٠بها 
كما اليـو إال كالعرش يعوذ ّٔا أربعْب مرة ٨بافة منها أف يػىثٍػلىغىهىا كقيل ٥با ست مائة ألف كجو 

كُب كل كجو مثل طباؽ الدنيا كىي ٧بيطة بالعرش أربعة آالؼ مرة فما اليـو إال كالعرش 
ا أف يثلغها كرأسها من الدرة البيضاء كجسدىا من الذىب ال يعلم تلك يعوذ ّٔا ٨بافة منه

ا٢بية إال اهلل تعإب ك٥با أربعة ألف جناح من أنواع ا١بواىر يسبحوف اهلل عز كجل كعلي كل 
ريش من أجنحتها ملك قائم بيده حربة أم رمح من ا١بوىر يسبحوف اهلل تعإب كيقدسونو 

حها ا٤ببلئكة فإذا فتحت ىذه ا٢بية فاىا التقمت فإذا سبحت ىذه ا٢بية يغلب تسبي
السماكات كفيها من العجائب غّب ما ذكرت فسكن العرش عند ذلك فوسوست ُب نفسها 
العظمة أيضا إف ٓب ٱبلق مثلها ُب العظم قاؿ تعإب فمشت ذات يـو فإذا ٕبية أخرم كىي 



لما استيقظت نائمة فدخلت ُب أنفها كخرجت من فمها كىي ال تشعر من عظمتها ف
فلما أخّبهتا ا٤ببلئكة تبعتها مسّبة  َلْمَلمُ أخربهتا ا٤ببلئكة بذلك كاسم ا٢بية الٍب أتتها نائمة 

ٟبسمائة عاـ ألجل أف تدركها ك٘بعلها لقمة كاحدة فلم تدركها فرجعت إٕب مكاهنا فقالت 
 ٕبر يقاؿ ُب نفسها ما ظننت خلقا من خلق اهلل أعظم مِب فألقاىا اهلل العطش كسارت إٕب

ىٍجبيوب لتشرب منو فإذا بضفدع خرج من البحر قلما رآىا ٞبلها إٕب البحر فبلعها 
لو ا٤ب

فوسوس ُب نفسو { مىٍرىيوهـ}فقاؿ ا٢بمد هلل الذم رزقِب بقمة من اإلداـ اسم ىذه الضفدعة 
العظم فقاؿ لو البحر اسكن يا مرىـو أنت كما ُب بطنك كلو ُب عمقي كإف كاف ذالك 

ف يقاؿ جاز ٕب أف أقولو فأمر اهلل ملكا أف ٱبلق رأسو فقاؿ ا٤بلك يا رب  أين ا٤باء  ٯبوز أ
فأتاه فأدخل يديو فيو فجعلو   المجبوبالذم أغسل بو رأسي قاؿ اهلل تعإب اذىب إٕب ٕبر 

كلو ُب يديو فمسح بو رأسو فلم ٯباكز نصفو فبقي نصفيو يابسا فوسوس ُب نفسو الًعظم 
لق مثليو فلما رجع ا٤بلىكي كجد ملكا قائما ييقاؿ لو  َصْلَفْحَياِيلْ كاسم ذلك ا٤بلىك  أف ٓب ٱبي

فقاؿ أين أقبلتى يا ىذا؟ فقاؿ أمر٘ب ريب أف أحلقى رأسي كغسلتي رأسي ُب ٕبر  َعْبَديَاِيلُ 
ىل ٙبتاج إٕب ا٤باء تغتسل بو  عبديايلاحملبوب كٓب ٯباكز نصفىو من مائو كلّْو فقاؿ لو 

فصب ريقىو علي رأسو فجعلت عليو ٕبرا عظيما حٌب غمس فيو كالذم  رأسك؟ فقاؿ نعم
فقاؿ  عبديايلُ بقي من ا٤باء من فوؽ رأسو إٕب منتهى ا٤باء مسّبةي ٟبًسمائة عاـو فسبَّح 

سبحاف من صغير عند عظمتو أعظمي العظمة كسبحاف من قهر ا٤بخلوقْب با٤بوت كىو حي 
ٓب يلد كٓب يولد كٓب يكن لو كفؤا أحد فقاؿ  ال ٲبوت أبدا سبحاف من ىو كاحد فرده صمده 

أنَّا كذلك فقاؿ عليو قىسىمي  عبديايلىكذا ربك ال ىكذا غّبيه قاؿ تعإب صدؽ  عبديايل
قاؿ اهلل }النوافل ُب ذكر حيل الدنيا كاآلخرة معا، كقاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

سو ذكرتيو ُب نفسي كإف ذكر٘ب ُب مؤل تعإب أنا عند ظن عبدم يب كأنا معو إذا ذكر٘ب ُب نف
أال أخربكم ٖبّب أعمالكم كأزكاىا عند مليككم كأرفًعها }كُب ا٣برب { ذكرتو ُب مؤل خّب منو

ُب درجاتكم كخّب لكم من إنفاؽ الذىب كالورؽ كخّبو لكم من أف تيلقوا عدككم فتضربوا 
مثل الذم }كفيو أيضا { هللأعناقهم كيضربوا أعناقكم؟ قالوا بلي يا رسوؿ اهلل قاؿ ذكر ا



ك٩با يسهل  الحصن الحصينانتهى من كتاب { يذكر اهلل كالذم ال يذكر مثل ا٢بي كا٤بيّْت
أمور الدنيا كاآلخرة كا٢بيل ُب طلب الرزؽ كالنجاة من غمرات ا٤بوت كمن شدائد يـو 

 صلي اهلل قاؿ رسوؿ اهلل{ كمن يتق اهلل ٯبعل لو ٨برجا}القيامة تقول اهلل قاؿ اهلل تعإب 
عليو كسلم أم من شبهات الدنيا كمن غمرات ا٤بوت كمن شدائد يـو القيامة قالو ُب 

أم سهل { كمن يتق اهلل ٯبعل لو من أمره يسرا}كفيو أيضا قاؿ اهلل تعإب  كتاب النورين
كمن يتق اهلل ٯبعل لو ٨برجا كيرزقو من حث ال }الو عليو أمر الدنيا كاآلخرة كقاؿ تعإب 

يعِب ييبارؾ لو ُب رزقو، كمن ذلك كثرة االستغفار آناء الليل كأطراؼ النهار قاؿ  {ٰبتسب
من الـز االستغفار جعل اهلل لو من كل ضىٍيق ٨برجا كمن  }رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

، كمنو الوضوء لكل حىدث {كل ىم فرجا كمن كل عسر ييسرا كرىزىقو من حيث ال ٰبتسب
عنو كجدتي ُب بعض ما أنزؿ اهلل تعإب أنو من توضأ لكل حدث رضي اهلل  ابن سالمقاؿ 

كٓب يكن دخَّاال علي النساء ُب البيوت كٓب يكتسب ماال بغّب حق ريزؽ من الدنيا بغّب 
حساب، كالصلوات ا٣بمسي إذا أقيمت ُب ٝباعة ٕبضور قلب كخشوع كتعديل أركاف قاؿ 

{ نسألك رزقا ٫بن نرزقك كالعاقبة للتقولكأمر أىلك بالصبلة كاصطرب عليها ال }اهلل تعإب 
إذا صليتهن كلهن يعِب ا٣بمس حلَّت  عنك ىذه }كقاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

عقدةن كأطلقت عنك ىذه عيهدةن كصرفت عنك ىذه بليةن عظيمةن ككضعت عنك ىذه كبّبة 
فقد مؤل كغسلت عنك ىذه موبقة ٍب نوافلك زلفى كمن صلي الصلوات ا٣بمس ُب ٝباعة 

 .الرب كالبحر عبادة
كا٢بيلة ٢بضور القلب ُب الصبلة أف يدخل فيها كقد قضى أشغالو كأف يكوف مأموما ال 

إماما كأف ال ينظر إٕب ما يلهيو كأف ال يكوف ُب موضع يسمع ما يؤذيو كأف صلي ُب موضع 
فاهلل سبحانو مظلم فهو أٝبع للقلب كأحسن للمناجاة فا٤بصلي يناجي ربَّو فإف ٓب يكن يراه 

يراه كييقبل إليو كليذكر ا٤بصلي ا١بحيمى كىولىو كيـو القيامة كطولىو كا٤بوتى ككىٍربىو كلعلها آخري 
صبلة }صبلة يصليها، كمنو أيضا صبلة الضحى كقاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

أبا يا  قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم{ الضحى ٘بر الرزؽ كتنفي الفقر كصبلة التطوع



فإف اهلل تعإب يأتيك بالرزؽ من حيث ال ٙبتسب، كمن { كأمر أىلك بالصبلة} ىريرة
{ الصدقة  تنمي الرزؽ كتزيد ُب العمر}ذلك الصدقة قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

كقاؿ صلوات اهلل كسبلمو { من أملق فليتاجر إٕب اهلل بالصدقة}كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم 
توبوا إٕب اهلل كتاجركا إليو }كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم { األمواؿ الصدقةبركة }عليو 

، كمنو التوسعة يـو عاشوراء كُب األياـ الفاضلة قاؿ رسوؿ {بالصدقة ٙبمدكا كتنصركا كترزقوا
من كسع علي عيالو يـو عاشوراء كسع اهلل عليو رزقو السنة  }اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

كسع }عة للجليس ُب آّلس قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ، كمنو أيضا التوس{كلها
، كمنو أيضا قراءة الفاٙبة كاإلخبلص كآية الكرسي كسورة {١بليسك يوسع اهلل رزقك عليك

القارعة كسورة إنا أنزلنو عند دخوؿ ا٤بنزؿ كالسبلـ  علي نفسو كأىلو عند دخوؿ ا٤بنزؿ أيضا 
ُب  الغزالي، كقاؿ كتاب النورينتصبو فاقة قالو ُب كمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة ٓب 

فاعلم بأ٘ب سألت بعض مشاٱبنا عما يعتاده أكلياؤنا من قراءة سورة الواقعة ُب أياـ  المنهج
العسرة أليس مراد بذلك أف يدفع اهلل تعإب الشدة عنهم كيوسع عليهم بشيء من الدنيا ما 

رٞبو اهلل معناه  جوابوبعمل اآلخرة فقاؿ ُب جرت بو العادة فكيف تصح إرادة متاع الدنيا 
أف ا٤براد منهم أف يرزقهم اهلل قناعة أك قوة يكوف ٥بم عدة علي عبادة اهلل تعإب كقوة علي 
درس العلم كىذه من ٝبلة ا٣بّب دكف الدنيا، كاعلم أف ىذه السّبة أعِب قراءة ىذه السورة 

ردت بو األخبار ا٤بأثورة عن النيب صلي عند الشدة ُب أمر الرزؽ كا٣بصاصة إ٭با ىو شيء ك 
رضي اهلل عنو حْب عوتب ُب أمر كلده  ابن مسعوداهلل عليو كسلم كعن الصحابة حٌب أف 

 النورينإذ ٓب يَبؾ ٥بم شيئا من الدنيا فقاؿ لقد خلَّفتي ٥بم سورة الواقعة انتهى، كُب كتاب 
آلخرة، ك٩با ٯبر الرزؽ أيضا كثرة أف من قرأ سورة ا٤بزمل دفع اهلل عنو العسر ُب الدنيا كا

سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل العظيم فإهنا تسبيح ا٣ببلئق كّٔا يرزقوف كيركل أهنا ما 
أف ُب كل شاة }حصدت شجرة إال بَبكها التسبيحى، كمنو اٚباذ الغنم فقد كرد ُب ا٢بديث 

ا أك أٞبدى انتهى، كفيو أيضا كا٢بي{بركة لة ُب السبلمة من اآلفات ، كمنو تسمية الولد ٧بمدن
من صلي صبلة الصبح ُب ٝباعة ٍب يذكر الو تعإب }قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 



حٌب تطلع الشمس ٍب صلي أربع ركعات ال يضره شيء من خلق اهلل تعإب من ساعتو تلك 
ابن آدـ  يقوؿ اهلل تعإب يا}قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم { إٕب مثلها من الغد

اذكر٘ب من بعد صبلة الفجر ساعة كمن بعد صبلة العصر ساعة أكفك ما بينهما، كُب 
من صلي الفجر ُب ٝباعة ٍب قعد يذكر اهلل تعإب حٌب تطلع  للدمشقي الحصن الحصين

ما من آدمي }الشمس ٍب صلي ركعتْب كانت لو كأجر حجة كعمرة تامة تامة تامة، كفيو 
ٮبا ا٤بلك كُب اآلخر الشيطاف كإذا ذكر اهلل تعإب خنس كإذا ٓب يذكر إال لقلبو بيتاف ُب أحد

كقاؿ صلي اهلل  كتاب النورين لليمني، كُب {اهلل كضع الشيطاف منقاره ُب قلبو ككسوس لو
من أخذ }، كقاؿ {من بات علي طهر بات معو ملك ٰبفظو من كل آفة}عليو كسلم 

هلل بو ملكا ٰبفظو كٰبرسو من كل شيء مضجعو فقرأ سورة من كتاب اهلل عز كجل ككل ا
ما من رجل يتصدؽ يوما كال ليلة }، كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم {يؤذيو حٌب ينتبو من نومو

، كُب االعتزاؿ عن الناس سبلمة {إال كحفظ من أف ٲبوت من لدغة أك ىدمة أك ٲبوت بغتة
 ٯبب عليو األمر با٤بعركؼ ُب الدين كالدنيا ألف ا٤بنعزؿ إذا ٓب ير ا٤بعاصي كٓب يعلم ّٔا ٓب

كالنهي عن ا٤بنكر كٓب يؤاخذ ّٔا كا٤بعاصي كلها بْب اثنْب الوحدة منها أسلم كُب الصمت 
جل السبلمة كالعاقل ىو الفطن ا٤بتغافل كالصرب ضياء كعقباه الفرج كليحفظ أسرار الناس  

ن كل فعل أك كلها كيسَب عيؤّم كيغفر ذنؤّم كال تنقل من أحد إٕب أحد شيئا يسوءه م
قوؿ تسَب كتستحيي من ظهوره أك ٙبتاج إٕب االعتذار منو يوما فلتجتنبو فبل خّب فيو، 

كا٢بلم التأ٘ب داعياف للصواب كالعجلة كالغضب يورثاف الندـ، األشياء الدافعة للمصائب 
ا٤بهونة ٥با كىي الصدقة كالصبلة كعمارة ا٤بساجد كاالعتكاؼ فيها كأف يقوؿ ما سنذكره إف 

، كقاؿ {الصدقة ترد القضاء ا٤بنرـب}اء اهلل تعإب كقاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ش
، {أٲبا مسلم كسا مسلما ثوبا كاف ُب حفظ اهلل ما بقيت منو رقعة}صلي اهلل عليو  كسلم 

الصدقة ُب السر تطفئ غضب الرب كالصدقة ُب العبلنية تذىب عن صاحبها }كقاؿ 
باكركا بالصدقة فإف الببلء ال يتخطي }قاؿ صلي اهلل عليو كسلم ، ك {سبعْب ميتة من السوء

، كقاؿ عليو {داككا مرضاكم بالصدقة كأعدكا الببلء بالدعاء}، كقاؿ عليو السبلـ {الصدقة



، كقاؿ عليو {إذا أذنبت ذنبا فعجل ُب أثره صدقة قبل أف تػىنػىزَّؿى عليك عقوبة}السبلـ 
، كقاؿ عليو {ماء صرفت عن عمارة ا٤بساجدإذا نزلت إليكم عاىة من الس}السبلـ 
ست ٦بالس ما كاف ا٤بسلم ُب ٦بلس منها إال كاف ضامنا علي اهلل تعإب أم ىو }السبلـ 

ُب رعاية اهلل كضمانو أك٥با الغازم ُب سبيل اهلل أك ُب مسجد ٝباعة أك عند مريض أك تابع 
معة كىو ثاف رجليو قبل أف ، كمن قرأ بعد صبلة ا١ب{جنازة أك ُب بيتو أك عند إماـ مقسط

يتكلم الفاٙبة كاإلخبلص كا٤بعوذتْب سبعا سبعا أعاذه اهلل من السوء من ا١بمعة إٕب ا١بمعة 
األخرل ُب نفسو كمالو ككلده، كليقل إذا أصبح كأمسي حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو 

ا٠بو شيء  ، كليقل بسم اهلل الذم ال يضر مع(سبع مرات)توكلت كىو رب العرش العظيم 
، كليقرأ اإلخبلص كا٤بعوذتْب (ثبلث مرات)ُب األرض كال ُب السماء كىو السميع العليم 

 كل مساء كصباح،( ثبلث مرات)
رضي اهلل عنو أكؿ النهار كآخره كىو سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل  أبي ذركليأت بدعاء 

أنت رب العرش العظيم ال إلو العظيم ريب اهلل اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت عليك توكلت ك 
إال اهلل العلي العظيم ما شاء اهلل كاف كما يشأ ٓب يكن كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي 

العظيم أعلم أف اهلل علي كل شيء قدير كأف اهلل يبعث من ُب القبور كأف اهلل قد أحاط 
آخذ بكل شيء علما اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر نفسي كمن شر كل دابة رب أنت 

كىو بسم ( ثبلثا)بناصيتها إف ريب علي صراط مستقيم، كليدع بدعاء أنس رضي اهلل عنو 
اهلل علي نفسي كديِب بسم اهلل علي أىلي ككلدم كمإب بسم اهلل علي كل شيء أعطانيو 

ريب اهلل اهلل ريب ال أشرؾ بو شيئا اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب كأعز كأجل ٩با أخاؼ كأحذر 
كجل ثناؤؾ كال إلو غّبؾ اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر نفسي كمن شر كل شيطاف  عز جارؾ

مريد كمن شر كل جبار عنيد فإف تولوا فقل حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلت كىو رب 
، كليدع بدعاء {إف كليي اهلل الذم نزؿ الكتاب كىو يتوٕب الصا٢بْب}العرش العظيم 

ُب كل مساء كصباح كىو بسم اهلل ما شاء اهلل ال ( ثاثبل)عليهما السبلـ  الخضر وإلياس
قوة إال باهلل ما شاء اهلل كل نعمة فمن اهلل ما شاء اهلل ا٣بّب كلو بيده اهلل ما شاء اهلل ال 



يصرؼ السوء إال اهلل سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل العظيم كال حوؿ كال قوة إال باهلل 
ورة الدخاف كأكؿ حم ا٤بؤمن إٕب قولو ا٤بصّب صباحا العلي العظيم، كليقرا آية الكرسي كس

كمساء، كليقرأ عند ابتداء كل قوؿ كعمل بسم اهلل الرٞباف الرحيم كعند فراغو ا٢بمد هلل رب 
العا٤بْب كإذ قاؿ أفعل كذا أك أقوؿ كذا فليقل إف شاء اهلل كإذا أستحسن شيئا كخاؼ عليو 

بارؾ ٕب فيو حصنتو با٢بي القيـو الذم ال ٲبوت فيقل ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل اللهم 
كدفعت عنو السوء ببل حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كليقل إذا مشي أك نزؿ منزال 

، كليقل عند الوقاع بسم اهلل (ثبلث مرات)أعوذ بكلمات اهلل من التامات من شر خلق 
زقو اهلل منو كلدا ال يضره الشيطاف اللهم جنبنا الشيطاف كجنب الشيطاف ما رزقتنا فإنو إف ر 

أبدا، كإذا كلد لو كلد فأذف ُب أذنو اليمِب كأقاـ ُب أذنو اليسرل ال تضره أـ الصبياف، كإذا 
أراد النـو فليقل آية الكرسي كآخر البقرة كثبلث آيات من األعراؼ إف ربكم اهلل إٕب 

ٙبة كاإلخبلص كا٤بعوذتْب، ك٩با احملسنْب كلقد جاءكم رسوؿ إٕب آخر التوبة كآخر ا٢بشر الفا
يدفع ا٥بم كا٢بزف نظافة الثياب كنظافة ا٤بنزؿ كقلم األظفار يـو ا١بمعة كالنظر إٕب ا٤بصحف 
كإٕب كجوه الصا٢بْب كأف يقوؿ إذا أصبح كأمسي اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٥بم كا٢بزف كأعوذ 

بة الدين كقهر بك من العجز كالكسل كأعوذ بك من ا١بنب كالبخل كأعوذ بك من غل
اهلل ريب كال أشرؾ بو شيئا كيكثر من قوؿ بسم اهلل الرٞباف ( سبع مرات)الرجاؿ كأف يقوؿ 

الرحيم كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كال ملجأ من اهلل إال إليو كحسبنا اهلل كنعم 
ة كٝباال الوكيل كيكثر من االستغفار كيكرره كالفكر فيمن ىو أقل منو ماال كأخشن زين

كأعظم ببلء كال يػيٍنًبع نظره إٕب ا٤بتنعّْمْب كما متعوا من زينة ا٢بياة الدنيا الفانية، كليقل كل 
يـو اللهم أنا عبدؾ كابن عبدؾ كابن أمتك ُب قبضتك ناصيٍب بيدؾ ماض ُب حكمك 

عدؿ ُب قضاؤؾ أسألك بكل اسم ىو لك ٠بيت بو نفسك أك أنزلتو ُب كتابك أك علمتو 
خلقك أك استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ أف ٘بعل القرآف العظيم نور صدرم  أحدا من

 .كربيع قليب كجبلء حز٘ب كذىاب ٮبي كغمي
 



 {فصل في السالمة من الوالة وغيرىم}
 رٞبو اهلل كنفعنا بربكاتو  شذور األذكار الماحية  لألوزار لشيخنا سيديكُب 

 كإياكم من شرىم ػ ا٤بواظبة علي قراءة آيات ك٩با يستعمل للسبلمة من األعداء ػ أعاذنا اهلل
سبعا )النجاة السبع صباحا كمساء ككذاؾ من قاؿ مساء كصباحا حسيب اهلل ا٢بسيب 

ُب سبعة أياـ يبدأ بيـو ا٣بميس فإنو يأمن من شر أعدائو كحساده، كُب ( كسبعْب مرة
ال يضره كىي قولو  من قرأ ىذه اآلية ُب كجو من ٱباؼ شره من سبع أك ظآب كتاب الفؤاد

، كعنو أيضا نفعنا {اهلل ربنا كربكم لنا أعمالنا كلكم أعمالكم ال حجة بيننا كبينكم}تعإب 
اهلل بو يقاؿ ُب كجو العدك كالظآب تعززت بذم العزة كا١بربكت كتوكلت علي ا٢بي الذم ال 

( اتثبلث مر )ٲبوت شاىت الوجوه كعنت األبصار كتوكلت علي الواحد القهار كينفث 
فإنو ال يتكلم إال ٗبا ٙبب كمن دخل علي من ٱباؼ شره فقاؿ ُب كجهو أطفأت غضبك 

ببل إلو إال اهلل أمن من شره كقضيت حوائجو، كإذا رأيت من ٚباؼ شره كأردت أف ينجيك 
اهلل منو فقل إف اهلل ىو الذم ليس كمثلو شيء كىو الواحد القهار، كفيو أيضا كُب كتاب 

رضي اهلل عنو كنفعنا كٝبيع  أىل السنة لشيخنا الكبير سيدي المختار الِمنَّة في اعتقاد
ا٤بسلمْب بربكتو كعلومو ما لفظو كإذا رأم عدكا فليقل ُب كجهو اهلل أكرب من ٝبيع ما 

اللهم إ٘ب أدرأ بك ُب ٫بورىم كأعوذ بك من شركرىم كحسيب اهلل ( ثبلثا)أخاؼ كأحذر 
 العلي العظيم، كإذا بلغو أف عدكا ٰباكؿ مضرتىو فليقل كنعم الوكيل كال حوؿ كال قوة إال باهلل

اللهم اكفِب مؤنة فبلف كأتباعو كأشياعو من ا١بن كاإلنس أٝبعْب أف يفريطى علي أحد منهم 
أك يىبغى علي عزَّ جاريؾ كجل ثناؤؾ كال إلو غّبيؾ، كإذا جاىد عدكا مشركا كاف أك غّبه 

منا كانصرنا علي القـو الكافرين فإنك قد قلت فليقل اللهم أفرغ علينا صربا كثبت أقدا
كقولك ا٢بق ككعدؾ الصدؽ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثّبة بإذف اهلل كاهلل مع الصابرين 

إنا لننصر رسلنا كالذين آمنوا، ككاف حقا علينا }كقلتى أيضا كقولك ا٢بق ككعدؾ الصدؽ 
ال تيظفّْر بنا كآثرنا كال تؤثر علينا اللهم انصرنا كال تنصر علينا كأظفرنا ك { نصر ا٤بؤمنْب

انتهى، كُب كتاب . كبا٠بك الكاُب اكفنا كاعف عنا كعافنا إنك علي كل شيء قدير



ما لفظو كا٢بيلة من الوالة كغّبىم تكوف بكثرة دعاء ٥بم ُب غيبتهم با٣بّب  لليمني النورين
كبصدؽ التوبة إٕب اهلل كالرشد فإف من دعا ٥بم ريزًؽى بٌرىم كمن دعا عليهم حـر عد٥بىم، 

أنا }تعإب من ٝبيع الذنوب قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم حاكيا عن ربو عز كجل 
ا٤بلك قلوب ا٤بلوؾ بيدم فأم قـو أطاعو٘ب جعلت قلوب ا٤بلوؾ عليهم رٞبة كأم قـو 
عصو٘ب جعلت قلوب ا٤بلوؾ عليهم نقمة فإذا رأيتم منهم ما تكرىوف فبل ٛبيلوا عليهم 

كما تكونوف }، كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم {عصية كتوبوا إٕب اهلل أعطف قلؤّم إليكمبا٤ب
، كمن ذلك أف يعينهم علي الظلم كقد قاؿ صلي {يوٕب عليكم كيقاؿ أعمالكم عمالكم

من أعاف ظا٤با سلطو اهلل عليو كمن طلب رضاىم بسخط اهلل سخط اهلل }اهلل عليو كسلم 
 .كليفرغ إٕب الوضوء كالصبلة{ ا٤بكر السيئ إال بأىلو عليو كأسخطهم عليو كال ٰبيق

عليو السبلـ إذا ٚبوفت سلطانا فتوضأ كأمر أىلك بالصبلة  لموسيكيرم أف اهلل تعإب قاؿ 
فإف من توضأ كاف ُب أماف اهلل ٩با ٱباؼ منو كيكثر من قوؿ اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر 

أف يطغي عز جارؾ كجل ثناؤؾ كال إلو  فبلف كأحزابو كأعوانو أف يفرط علي أحد منهم أك
غّبؾ ال إلو إال اهلل العظيم ا٢بليم ال إلو إال اهلل رب العرش العظيم سبحانك تبارؾ اهلل رب 
العرش العظيم ال إلو إال اهلل العظيم ا٢بليم ال إلو إال اهلل رب العرش العظيم سبحانك تبارؾ 

رب العرش العظيم يا حي يا قيـو اهلل رب العرش العظيم سبحاف رب السموات السبع ك 
برٞبتك أستغيث اللهم رٞبتك أرجو فبل تكلِب إٕب نفسي طرفة عْب كأصلح ٕب شأ٘ب كلو 
ال إلو إال أنت سبحانك إ٘ب كنت من الظا٤بْب حسبنا اهلل كنعم الوكيل ما شاء اهلل ال قوة 

السوء عنا ببل حوؿ كال  إال باهلل ٙبصنا كلنا أٝبعوف با٢بي القيـو الذم ال ٲبوت أبدا كدفعنا
قوة إال باهلل العلي العظيم كال ملجأ من اهلل إال إليو اللهم إنا ٪بعلك ُب ٫بورىم كنعوذ بك 
من شركرىم إنك أعلي منهم شانا كأعز منهم سلطانا كأنت آخذ بناصيتهم فاكفنيهم ٗبا 

أنت يا مالك شئت ككيف شئت اللهم إنك ربنا كرّٔم كقلوبنا كقلؤّم بيدؾ كإ٭با تقلبهم 
يـو الدين إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب اللهم أنت عضدم كناصرم كبك أحاكؿ كبك أقاتل 
كبك أصوؿ اللهم أعوذ بك أف أضل أك أضل أك أظلم أك أظلم أك أجهل أك ٯبهل علي 



ٙبصنت باهلل العظيم كاستعنت با٢بي القيـو الذم ال ٲبوت اللهم احرسنا بعينك الٍب ال تناـ 
ك الذم ال يراـ كارٞبنا بقدرتك علينا كال هتلكنا كأنت ثقتنا كرجاؤنا اللهم كاكفنا بكنف

أعطف علينا قلوب عبادؾ كإمائك برأفة كرٞبة منك إنك أنت أرحم الراٞبْب كأنت علي  
كل شيء قدير، كفيو أيضا كيقرأ ا٣بائف من ظآب أك سباع عند ا٣بركج من منزلو فاٙبة 

ه كإليبلؼ قريش كاإلخبلص كا٤بعوذتْب كيكثر ذكر اهلل بقلبو الكتاب كآية الكرسي كإنا أنزلنا
 .كلسانو

 
 فصل فيما يستعمل للسالمة من العمى والبالء والرعد والبرق

فمما يستعمل للسبلمة من العمى ػ أعاذنا اهلل كإياكم منو ػ كما ذكره  شذور األذكاركُب 
ور السموات كاألرض مثل نوره  اهلل ن}بعض أرباب ا٣بواص ا٤بواظبة علي قراءة قولو تعإب 

كمشكوة فيها مصباح ا٤بصباح ُب زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب درم يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة ال شرقية كال غربية يكاد زيتها يضيء كلو ٓب ٛبسسو نار نور علي نور يهدم 

كل ( ٟبس مرات){ اهلل لنوره من يشاء كيضرب اهلل األمثاؿ للناس كاهلل بكل شيء عليم
صباح ككل مساء فمن فعل ذلك ازداد بصره، ككذلك ا٤بواظبة علي قراءة ىذا التسبيح بعد  

كىو سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل العظيم كٕبمده ال ( ثبلث مرات)كل صبلة الصبح 
فمن فعل ذلك أمن من العمى كا١بذاـ كالربص كالفاًلج  . حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم

لَقِبيَصَة بِن أبي رٞبو اهلل عن النيب صلي اهلل عليو كسلم فيما علَّمو  اليالغز كما ذكره 
 .رضي اهلل عنو الَمَخاِرقِ 

عثماف بن عفاف، عبد الرٞباف بن عوؼ، : كذكر بعضهم أف من كتب ىذه األ٠باء كىي
. نيبُّ الزبّب ابن العواـ، معاذ بني جبل، زيد بن ثابت، أيبىُّ بن كعب، ٛبيم الدارم، ا٤بسيح، ال

 .ُب إناء طاىر ك٧باىا ٗباء طاىر كغسل بو كجهو كعينيو ال يعمى أبدا
من قص أظفاره متخالفا } قاؿركم عن النيب صلي اهلل عليو كسلم أنو  األحكام النبويةكُب 

 .ٓب ير ُب عينيو رمدا كفيسّْر ذلك بأف يبدأ باإلّٔاـ ٍب الوسطى ٍب ا٣بنصر



لي اهلل عليو كسلم عينيو فقاؿ لو انظر ُب ا٤بصحف كشكي بعض الصحابة إٕب رسوؿ اهلل ص
 .فإ٘ب اشتكيت عيِب إٕب رب العزة فقاؿ ٕب انظر ُب ا٤بصحف

أف من قرأ علي ظيفرٍم إّٔاميو : بالد الهندا٤بشهور ُب  الشيخ فريد الدين الوليكيركل عن 
هلل كىو يصلي علي النيب صلي ا( سبع مرات){ فكشفنا عنك غطاءؾ فبصرؾ اليـو حديد}

عليو كسلم عند كل مرة ٍب يتفل علي إّٔاميو كٲبسح ّٔما علي عينيو فإف ذلك ينفع لنور 
 .شذور األذكارانتهى من  الفوائدالعْب كزكاؿ الضرر عنها إف شاء اهلل تعإب قالو ُب كتاب 

كا٢بيلة ُب السبلمة من الببلء أف يقوؿ عند رؤية ا٤ببتىلى ٗبرض : ما لفظو كتاب النورينكُب 
ا٢بمد هلل الذم عافانا ٩با ابتبلؾ بو كفضلنا علي كثّب من خلقو تفضيبل : ك جذاـ أك غّبٮباأ

كيسجد شكرا هلل يقوؿ ذلك سرا فمن فعل ذلك ال يصيبو ذلك الببلء كائنا ما كاف ما 
 .عاش

كييقاؿ للسبلمة من الرعد كالربؽ سبحاف من يسبح الرعد ٕبمده كا٤ببلئكة من خيفتو كىو 
إذا ٠بعتم الرعد فاذكركا اهلل فإنو }، كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم (ثبلثا)قدير  علي كل شيء

كمن قاؿ عند كل عطسة يسمعها ا٢بمد هلل رب العا٤بْب علي كل حاؿ { ال يصيب الذاكر
، كالتكبّب عند ا٢بريق ييطفئو، كعند الريح ييسكنها، كمن قضى  ٓب يصبو كجع ًضٍرسو كال أيٍذفو

من يقضي حوائجو، كمن رحم ريحم، كمن قدـ ا٣بّب غىًنمى، كمن أراد أف  ا٢بوائج يسر اهلل لو
ال تظًهر الشماتةى }ال ييشمىت بو فبل ييظهر الشماتىةى ألحد، كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم 

، كمن عّبَّ أخاه بذنب ٓب ٲبت حٌب يعمىلىو، كمن فضح مسلما {ألخيك فّبٞبو اهلل كيبتليك
افي فضحو اهلل، كمن غفر الذنب كس  .َب العيب فعل اهلل بو ذلك، ككما تىًديني تيدى

بسم : كأما ا٢بيلة ٤بن كثرت ديونو كتعسَّرت عليو معيشتيو فهي أف يقوؿ كلما خرج من بيتو
اهلل الرٞبن الرحيم علي نفسي كديِب بسم اهلل علي أىلي ككلدم كمإب اللهم أرضِب 

ما أخَّرتى كال تأخّبى من عجَّلتى يا بقضائك كبارؾ ٕب فيما قدَّرتى ٕب حٌب ال أحب تعجيل 
أرحم الراٞبْب، كيدـك علي قوؿ اللهم يا غِب يا ٞبيد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا كدكد 

بعد صبلة  . أغنِب ٕببللك عن حرامك كبطاعتك عن معصيتك كأغنِب بفضلك عمن سواؾ



وذ بك من كل ٝبعة، كيقوؿ إذا أصبح كأمسى اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٥بم كا٢بزف كأع
العجز كالكسل كأعوذ بك من ا١بنب كالبخل كأعوذ بك من غلبة الدين كقهر الرجاؿ كيكثر 
من قوؿ بسم اهلل الرٞبن الرحيم كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ال ملجأ من اهلل إال 

 ا٤بلك إليو ما شاء اهلل كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن، كيقوؿ ُب كل يـو مائة مرة ال إلو إال اهلل
العدؿ ا٤ببْب كيصلي علي النيب صلي اهلل عليو كسلم كعلي آلو ُب كل يـو مائة مرة كيقوؿ 
اللهم أغنِب ٕببللك عن حرامك كبطاعتك عن معصيتك كأغنِب بفضلك عن من سواؾ 
كيستغفر اهلل ُب كل يـو مائة مرة فأكثر لنفسو كلولديو ك١بميع ا٤بسلمْب كييكثر ُب طلب 

رج نفقتو مقدَّرةن مىكيلة كٯبتمعوف علي الطعاـ حوائجو تاليا م ا سبق ُب ا٣بركج من ا٤بنزؿ كٱبي
كال يفَبقوف كيبدأ باألكل أفضلهم مسمّْْب اهلل ُب أكلو حامدين اهلل ُب آخره، كييطهر بيتو 
من نسج العنكبوت كمن ا٣ببث، كالصبيحةي ٛبنع الرزؽ كىي نـو الغدكة، كغىسل اإلناء، 

لتحصن عن الربا كلو يورث الغُب، كالسواؾ ٯبلب الرزؽ، كتسريح اللحية كطهارة الفناء، كا
با٤بشط عقب الوضوء ينفي الفقر كمن امتشط قائما ركبو الدين، كىىبُّ الريح ييورث الفقر، 
كاليمْب الفاجرة تورث الفقر، كمنع ا٢بصّب كمنع النار يورث العداكة، كصلة الرحم تزيد ُب 

٘بر الرزؽ، كا٣بيانة ٘بر الفقر، كالربا كإف كثر فمصّبه إٕب قل، كالدعاء  العمر كا٤باًؿ، كاألمانةي 
علي الوالد أك الولد بالسوء ينقص الرزؽ كيزيد ُب العقوؽ كقتل الذر ينقص الرزؽ، كفعل ما 

كقاؿ صلي اهلل عليو . ال ينبغي كالتكلم فيما ال يعِب ينقص الرزؽ كا٢بسدي ينقص الرزؽ
، كسؤاؿ الناس كلُّو فقره كقاؿ صلي اهلل عليو {الرزؽ بالذنب ييصيبوإف الرجل لييحـر }كسلم 
ما فتح عبده علي نفسو باب مسألة إال فتح اهلل عليو سبعْب بابا من الفقر، كمن ٓب }كسلم 

 .ٰبسن ُب جوار نعمة اهلل تغّبت عليو إف اهلل ال يغّب ما بقـو حٌب يغّبكا ما بأنفسهم
حصنوا }ة فاستقصاء الزكاة كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم كأما حيلة حفظ األمواؿ بالزكا

ما ضاع ماؿ ُب بر كال ُب ٕبر إال ٗبنع }كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم { أموالكم بالزكاة
 .{من منع مالو الفقراء سلط اهلل عليو األمراء}كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم { الزكاة



الطرؼ عن احملاـر ككثرة كىقاع كأما حيلة دفع شر الفرٍج فقلة األكل ككثرة الصـو كغض 
 .األىل ا٢ببلؿ

كأما ا٢بيلة ُب طلب صحة البدف فقلة ا١بماع كقلة األكل كقلة شرب ا٤باء كأف يعود كل 
جسد ٗبا اعتاد كأف ٯبتنب من األطعمة ما ال يعافو كما ال يوافقو، كيركل أف من أكل 

إال علي ا١بوع كأف يرفع يده  طعاما ٕبتا أم ببل إداـ ٓب يعتل إال علة ا٤بوت كأف ال يأكل
 .قبل الشبع

إف ا٤برض يػيتىحىصَّني منو كمن   شذور األذكاركأما ا٢بيلة ُب ا٤برض كما ينبت ُب ا١بلد ففي 
كل ما ييكره  ُب الدنيا كاآلخرة بالتعوذ باهلل من شره كبسؤاؿ العافية من اهلل تعإب من ٝبيع 

كيذ كاألدعية ا٤بأثورة فهو أفضل كأنفع كأكثر ا٤بكاره دنيا كأخرل، كما كرد ُب ذلك من التعا
اللهم عافِب ُب بد٘ب اللهم عافِب ُب }بركة مثل ا٤بعوذتْب كمثل قولو عليو الصبلة كالسبلـ 

اللهم إ٘ب }، كقولو عليو الصبلة كالسبلـ {٠بعي اللهم عافِب ُب بصرم ال إلو إال أنت
أعوذ }، كقولو عليو السبلـ {كالدنيا كاآلخرةأسألك العفو كالعافية كا٤بعافاة الدائمةى ُب الدين 

بسم اهلل الذم ال يضر مع }كقولو عليو السبلـ { بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق
صباحا كمساء ( ثبلثا)يقاؿ { ا٠بو شيء ُب األرض كال ُب السماء كىو السميع العليم

من أراد أف : و أنو قاؿكـر اهلل كجه  علي بن أبي طالبكعن . ككذلك التعوذ الذم يليو قبلو
إٕب آخر { لو أنزلنا ىذا القرآف}يعافيو اهلل من ٝبيع األكجاع كاألسقاـ فليكتب قولو تعإب 

كلو أف قرآنا سّبت بو ا١بباؿ أك قطعت بو األرض أك كلم بو ا٤بوتى بل هلل األمر }السورة 
ب علي آيات كيعلقو عليو فإف اهلل تعإب ييعافيو من كل كجع، ككذلك من كاظ{ ٝبيعا

كـر اهلل كجهو من آفات الزماف   عليالنجاة السبع صباحا كمساء فإنو يأمن كما قاؿ 
كطوارؽ ا٢بدثاف كٰبفظو اهلل من كيد األعداء كأنواع الشر كالببلء بفضلو تعإب ككرمو كىي 

ف قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا ىو موالنا كعلي اهلل فليتوكل ا٤بؤمنوف، كإ}قولو تعإب 
ٲبسسك اهلل بضر فبل كاشف لو إال ىو كإف يردؾ ٖبّب فبل راد لفضلو يصيب بو من يشاء 

من عباده كىو الغفور الرحيم، كما من دابة ُب األرض إال علي اهلل رزقها كيعلم مستقرىا 



كمستودعها كل ُب كتاب مبْب، إ٘ب توكلت علي اهلل ريب كربكم ما من دابة إال ىو آخذ 
علي صراط مستقيم، ككأين من دابة ال ٙبمل رزقها اهلل يرزقها كإياكم كىو بناصيتها إف ريب 

السميع العليم، ما يفتح اهلل للناس من رٞبة فبل ٩بسك ٥با كما ٲبسك فبل مرسل لو من 
بعده كىو العزيز ا٢بكيم، كلئن سألتهم من خلق السماكات كاألرض ليقولن اهلل قل أفرأيتم 

د٘ب اهلل بضر ىل ىن كاشفات ضره أك أراد٘ب برٞبة ىل ىن ما تدعوف من دكف اهلل إف أرا
 .٩بسكات رٞبتو قل حسيب اهلل عليو يتوكل ا٤بتوكلوف

 
أيا كاف قراءة الفاٙبة عليو ألهنا شفاء من كل داء كما ُب  ومما يستعمل في عالج المرض

 ككذلك كتابتها مقطَّعة ا٢بركؼ ب س ـ ا ؿ ؿ ق ا ؿ ر ح ـ ا ف ا ؿ ر ح م. ا٢بديث
ـ ا ؿ ح ـ د ؿ ؿ ق ر ب ا ؿ ع ا ؿ ـ م ف ا ؿ ر ح ـ ا ف ا ؿ ر ح م ـ ـ ؿ ؾ م 
ك ـ ا ؿ د م ف إ م ا ؾ ف ع ب د ك إ م ا ؾ ف س ت ع م ف إ ق د ف ا ا ؿ ص ر 
ا ط ا ؿ ـ س ت ؽ م ـ ص ر ا ط ا ؿ ذ م ف أ ف ع ـ ت ع ؿ م ق ـ غ م ر ا ؿ 

ٍب ٛبيحى ٗباء طاىر . م ف ـ غ ض ك ب ع ؿ م ق ـ ك ؿ ا ا ؿ ض ا ؿ م ف ء ا ـ
وىىا، ككذلك قراءة ا٠بو تعإب  مائة مرة كإحدل عشرين علي ( السبلـ)كيشرب العليلي ٧بى

ا٤بريض فإنو يربأ بإذف اهلل تعإب ككذلك كتابة الفاٙبة كتعليقها كإف كتب معها مثلث الغزإب 
 : رٞبو اهلل تعإب كاف أبلغ كصورتو كهذا

 د ط ب
 ج ىػ ز
 ح ا ك

حى ٗباء كيرشُّ عليو فإنو يربأ بإذف اهلل تعإب بسم اهلل الرٞبن الرحيم براءة من اهلل كرسولو كٲب
إٕب كل علة ال تقيح كال تريح أبدا إف شاء اهلل حبةه طلعت ُب صخرة صماء ال أصل ٥با 

ثابت كال فرع ٥با نابت بسم اهلل أرقيك من كل داء يؤذيك كاهلل يشفيك كيعافيك 
١بباؿ فقل ينسفها ريب نسفا فيذرىا قاعا صفصفا ال ترل فيها عوجا كال كيسألونك عن ا



أمتا أيها النابت ُب ا١بسم الذم ٲبوت ميٍت بقدرة ا٢بي الذم ال ٲبوت كصلي اهلل علي 
 .سيدنا ٧بمد كسلم قالو بعض أرباب ا٣بواص

سلوؿ بدؿ كقاؿ بعضهم ك٩با ينفع لعرؽ النسإ كالدمل كالثُّؤلوؿ كالسلعة كبعضهم يعرب باأل
* الثؤلوؿ أف يقرأ عليو ثبلثة أياـ الفاٙبة كترل ا١بباؿ ٙبسبها جامدة كىي ٛبر مر السحاب 

* كيسألونك عن ا١بباؿ فقل ينسفها ريب نسفا فيذرىا قاعا صفصفا فيها عوجا كال أمتا 
أٓب تر إٕب الذين * كمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوؽ األرض ما٥با من قرار 

أك كالذم مر علي قرية * وا من ديرىم كىم ألوؼ حذر ا٤بوت فقاؿ ٥بم اهلل موتوا خرج
كىي خاكية علي عركشها قاؿ أ٘ب ٰبيي ىذه اهلل بعد موهتا فأماتو اهلل مائة عاـ مت أيها 

 العرؽ كالدُّمَّل كالثؤلوؿ أك األسلوؿ كالسلعة بإذف اهلل
أىٍت ىذه اآليات علي علة عند طلوع ما قيرً }كعن النيب صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 

الشمس كعند غركّٔا إال زالت كىي قولو تعإب كلو أف قرآنا سّبت ا١بباؿ أك قطعت بو 
األرض أك كلم بو ا٤بوتى بل اهلل األمر ٝبيعا كيف أنت أيتها العلة كيسألونك عن ا١بباؿ 

نت أيتها العلة لو فقل ينسفها بو نفسا فيذرىا قاعا صفصفا ال ترم عوجا كال أمتا كيف أ
أنزلنا ىذا القرآف علي جبل لرأيتو خشعا متصدقا من خشية اهلل كتلك األمثاؿ نضرّٔا للناس 
لعلهم يتفكركف كيف أنت أيتها العلة، كفيو أيضا ما لفظو كأما العْب أعاذنا اهلل كإياكم من 

كبْب الذين ال  شرىا فمما يكتب ٥با أك ترقي بو قولو تعإب كإذا قرأت القرآف جعلنا بينك
يؤمنوف باآلخرة حجابا مستورا كقولو تعإب كإف يكاد الذين كفركا ليزلقونك بأبصارىم ٤با 

٠بعوا الذكر كيقولوف إنو ّٓنوف كما ىو إال ذكر للعا٤بْب كأكؿ سورة يس إٕب يبصركف، ك٩با 
كلفظو   الحسنترقي بو ما علمو جربيل عليو السبلـ للنيب صلي اهلل عليو كسلم ليعوذ بو 

اللهم ذا السلطاف العظيم كا٤بن القدٙب ذا الوجو الكرٙب كٕب الكلمات  المناىجكما ُب 
من لبس كعْب اإلنس فػىعىوَّذٮبا  الحسن والحسينالتامات كالدعوات ا٤بستجابات عاؼ 

فقاما يلعباف بْب يديو فقاؿ عوذكا أنفسكم كنساءكم كأكالدكم ّٔذا التعوذ فما تعوذ 
، كرقي جربيل النيب عليهما السبلـ من العْب فقاؿ بسم اهلل أرقيك من كل ا٤بتعوذكف ٗبثلو



شيء يؤذيك كمن كل نفس كعْب حاسد اهلل يشفيك بسم اهلل أرقيك، كقاؿ بعض أراب 
الحسن ا٣بواص من أحسن ما يكتب للعْب كٰبملو ا٤بعيوف ا٢برز ا٤بركم عند بعضهم عن 

عند الناس ٕبرز الناقة كأكلو بسم اهلل الرٞبن رضي اهلل عنهما كىو ا٢برز ا٤بشهور  بن علي
الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما ال إلو إال اهلل إٲبانا كإسبلما 

كاهلل أكرب إكبارا كإعظاما كا٢بمد هلل إجبلال كإكراما كسبحاف اهلل أفضاال إنعاما اْب، كفيو 
مة كبالتعوذ باهلل تعإب كبكلمات اهلل التامات أيضا يتحصن من إصابة ا١بن كضررىم بالبسل

من شرىم كبقراءة آية الكرسي عقب كل صبلة مكتوبة كعند النـو كعند ا٣بركج من البيت، 
كُب ا٢بديث من قاؿ إذا اخرج من بيتو بسم اهلل توكلت علي اهلل ال حوؿ كال قوة إال باهلل 

 .يقاؿ لو حسبك ىديت ككفيت ككقيت كينجي عنو الشيطاف
 

كتابو الربكج كتػيعىلَّق أك ُب إناء كٛبحى كيشرب ماؤىا، كفيو   ومما جرب للحفظ من الجن
أيضا كأما ا٢بسد أعاذنا اهلل كإياكم منو فييتحصَّن من شر ا٤بتصف بو بالتعوذ باهلل تعإب كٗبا 

 .تقدـ آنفا ٩با ييتحصَّن بو من إصابة العْب
و ما كاف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ييعوّْذ بو كفيو أيضا كأما ما ييعوَّذي بو الصبياف فمن

ننا كىو يػٍ أعيذكما بكلمات اهلل التامة من كل شيطاف كىامة كمن كل عْب المة : حىسىننا كحيسى
كا٥بامة إحدل ا٥بواـ ذكات  إسماعيل وإسحاقيعوذ  إبراىيم الخليلكيقوؿ ىكذا كاف أيب 

ذات لىمىم أم إصابة ٤با نظرت إليو بالسوء السمـو كا٢بية كالعقرب ك٫بوٮبا كعْب المة أم 
( سبع مرات)كمن قرأ ا٠بو تعإب الرقيب . األحكام النبويةرٞبو اهلل ُب  إمام السيوطيقالو 

( سبعا)علي كلده كأىلو أك حوؿ مالو فإهنم يأمنوف من اآلفات، كمن قرأ ا٠بو تعإب الرب 
لبلوغ فإذا بلغ قرأه ىو قالو بعض علي ناصية طفل ككدَّعو هلل تعإب ٓب يصبو ضرر إٕب ا

 شيخنا سيدي المختارالعلماء ا٤بتكلمْب ُب خواص األ٠باء، ك٩با يتعوذ بو الصيب ما ذكره 
رضي اهلل عنو كأرضاه عنا كجعلنا بو ٩بن تواله كارتضاه ُب بعض تصانيفو كىو بسم اهلل 



ك اهلل نباتا حسنا أرقيك من كل داء يؤذيك كاهلل يشفيك كينجيك كٯبعل الربكة فيك أنبت
 .انتهى( ثبلثا)

: رضي اهلل عنهما قاؿ ابن عباسكفيو أيضا كأما تسهيل النفاس فمما يستعمل ما ركم عن 
إذا عسير علي ا٤برأة كالدهتا أخذ إناء نظيف فيكتب }قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

أىنػَّهيٍم يػىٍوـى يػىرىٍكنػىهىا ٓبىٍ يػىٍلبىثيوا ًإالَّ عىشً فيو   لىقىٍد كىافى ًُب قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه أليٍكٕب *  يَّةن أىٍك ضيحىاىىاكى
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلّْ شىٍيءو كىىيدنل  ًديثان يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍْبى يىدى األىٍلبىاًب مىا كىافى حى

، كعنو {سفل بطنها كفرجهاٍب يغسل كتسقى ا٤برأةي منو كتىنضىح منو أ كىرىٍٞبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 
عليو السبلـ ببقرة كقد اعَبض كلديىا ُب بطنها فقالت يا كلمة اهلل  عيسىأيضا أنو قاؿ مر 

ادع اهلل أف ٱبلصِب ٩با أنا فيو فقاؿ يا خالق النفس من النفس كيا ٨برج النفس من النفس 
شيمُّو قاؿ فإذا كيا ٨بلّْص النفس من النفس خلّْصها قاؿ فرمت بولدىا فإذا ىي قائمة ت

ا فاكتبو ٥با، كمن ا٣بواص إذا علق زبد البحر علي فخذ ا٤برأة اليمُب  عسر علي ا٤برأة كالدهتي
أسرعت الوالدة كإذا سحق الزعفراف كعيجن كاًٚبذى منو قدر لوزة كعيلّْقت علي ا٤برأة طرحت 

ثبلثي كعيلّْق ا٤بشيمةى، ككذالك إذا علق علي إناث ا٣بيل، كقاؿ بعضهم إذا كتبت الوفق ال
علي ا٤برأة من حيث ال تصيبو ٪باسة كضعت سريعا بإذف اهلل تعإب كتكتب قبلو البسملة 

 كبعده الصبلة علي رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كىو ىكذا 
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رٞبو اهلل  اإلمام الجزوليبسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم كذكر 
بعض مصنفاتو إنو قاؿ إذا أتت صبية دكف البلوغ إٕب امرأة ُب حاؿ الوالدة كقالت يا  ُب

 .فبلنة أنا صغّبة كلدت كأنا دكف البلوغ كأنت ٓب تلدم كضعت سريعا بإذف اهلل تعإب انتهى
كفيو أيضا ما لفظو أما ما ييقرأ للضالة فمنو سورة يس ككذلك سورة قريش كما ذكره أىل 

يىا بػيِبىَّ ًإنػَّهىا }أك تقرأ ( مائة مرة كتسع عشرة مرة)كمنو أف تقوؿ يا حفيظ . هما٣بواص ُب كتب



أىٍك ُب األىٍرًض يىٍأًت ًّٔىا  ًإٍف تىكي ًمثٍػقىاؿى حىبَّةو ًمٍن خىٍردىؿو فػىتىكيٍن ُب صىٍخرىةو أىٍك ًُب السَّمىوىاتً 
ذا ضاع منك شيء أك إ منهج السالكين، كُب كتاب الفوائدذلك العدد كما ُب { اللَّوي 

النَّاًس لًيػىٍوـو ال رىٍيبى ًفيًو ًإفَّ اللَّوى ال ٱبيًٍلفي  جىاًمعى أردت أف ٯبمع اهلل بينك كبْب إنساف فقل يا 
اٝبع بيِب كبْب كذا فإف اهلل تعإب ٯبمع بينك كبْب ذلك الشيء أك ذلك اإلنساف،  اٍلًميعىادى 
اللهم يا عليَّ الشرؼ، كيا كاسع : الضالة رضي اهلل عنو يقوؿ ُب حجاب الُكْنِتي  ككاف 

 .الكنف، ريدَّ علينا ما تلف، ٕبرمة السلف، كصا٢بي ا٣بلف
 

 {باب في ذكر أحاديث مأثورة عن رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم}
ما لفظو ففي الصحيحْب عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل  النورينكُب كتاب 

ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو لو ا٤بلك كلو ا٢بمد : ن قاؿم}صلي اهلل عليو كسلم قاؿ 
كانت لو كعدؿ عشر رقاب ككتبت لو مائة ( مائة مرة)كىو علي كل شيء قدير ُب يـو 

حسنة ك٧بيت عنو مائة سيئة ككانت لو حرزا من الشيطاف ُب يومو ذلك حٌب ٲبىسى كٓب 
كفيهما أيضا عن النيب صلي اهلل ، {يأت أحد بأفضل ٩با جاء بو إال رجل عمل أكثر منو

يوما حطت عنو خطاياه كإف  ( مائة مرة)من قاؿ سبحاف اهلل كٕبمده }عليو كسلم أنو قاؿ 
رضي اهلل عنو أنو قاؿ قاؿ  أبي موسى األشعري، كفيهما عن {كانت مثل زبد البحر

سوؿ اهلل أال أدلكم علي كنز من كنوز ا١بنة قلت بلى يا ر }رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 
، كفيهما عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ {قاؿ قل ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم

كلمتاف خفيفتاف علي اللساف ثقيلتاف ُب ا٤بيزاف }قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 
عن  صحيح مسلم، كُب {سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل العظيم: كحبيبتاف إٕب الرٞباف

ألف أقوؿ سبحاف اهلل }رة رضي اهلل عنو أنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أيب ىري
، كفيو عن أيب {كا٢بمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب أحب إٕب ٩با طلعت عليو الشمس

أحب الكبلـ أربع سبحاف اهلل }قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  ُسْمَرَة بِن ُجْنَدبٍ 
عن  صحيح البخاري، كُب {كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب كال يضرؾ بأيهن بدأت كا٢بمد هلل



سيد االستغفار }رضي اهلل عنهما قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  ِشَداِد بِن أوسٍ 
اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت خلقتِب كأنا عبدؾ كأنا علي عهدؾ ككعدؾ ما استطعت 

فإنو ال يغفر  وء لك بنعمتك علي كأبوء بذنيب فاغفر ٕبكأعوذ بك من شر ما صنعت أب
الذنوب إال أنت من قا٥با من النهار موقنا ّٔا فمات فهو من أىل ا١بنة كمن قا٥با من الليل 

رضي اهلل عنو إف الفقراء من  أبي ىريرةعن  الصحيحين، كُب {موقنا ّٔا فهو من أىل ا١بنة
كسلم فقالوا يا رسوؿ اهلل ذىب أىل الدُّثور  ا٤بهاجرين أتوا رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو

باألجور كالدرجات العيلى كالنعيم يصلوف كما نصلي كيصوموف كما نصـو ك٥بم فضوؿ من 
أال أعلّْميكم شيئا تيدركوف بو من }أموا٥بم ٰبجوف ّٔا كيعتمركف كٯباىدكف كيتصدقوف فقاؿ 

من صنع مثل ما صنعتم  سبقكم كتسبقوف بو من بعدكم كال يكوف أحد أفضل منكم إال
قالوا بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ تسبحوف كٙبمدكف كتكربكف اهلل خلف كل صبلة ثبلثا 

رضي اهلل عنو أيضا عن رسوؿ اهلل صلي اهلل  أبي ىريرةعن  صحيح مسلم، كُب {كثبلثْب
 من سبح دبر كل صبلة ثبلثا كثبلثْب كٞبد اهلل ثبلثا كثبلثْب ككرب اهلل}عليو كسلم أنو قاؿ 

ثبلثا كثبلثْب كأًب ا٤بائة بػ ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو لو ا٤بلك كلو ا٢بمد كىو علي كل 
 أبي بكر الصديقعن  فيهما، ك{شيء قدير غفرت لو خطاياه كلو كانت مثل زبد البحر

رضي اهلل عنو قاؿ قلت لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم علّْمِب دعاء أدعو بو ُب صبلٌب 
اللهم إ٘ب ظلمت نفسي ظلما كثّبا كال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر ٕب مغفرة قل }فقاؿ 

فينبغي اإلكثار من ىذا الدعاء ُب كل حْب { من عندؾ كارٞبِب إنك أنت الغفور الرحيم
رضي اهلل عنو أف  جابر بن عبد اهللعن  صحيح البخاريكُب آخر الصلوات آكد، كُب 

من قاؿ حْب يسمع النداء اللهم رب ىذه الدعوة }رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم قاؿ 
التامة الكاملة كالصبلة القائمة آت ٧بمدا الوسيلة كالفضيلة كالدرجة الرفيعة كابعثو مقاما 

عمر بن عن  صحيح مسلم، كُب {٧بمودا الذم كعدتو حلت لو شفاعٍب يـو القيامة
من توضأ فقاؿ أشهد }رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  الخطاب

أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو فتحت لو أبواب ا١بنة 



رضي اهلل عنو عن  سعيد بن أبي وقاصأيضا عن  فيهما، ك{الثمانية يدخل من أيهن شاء
 من قاؿ حْب يسمع األذاف أشهد أف ال إلو إال اهلل}النيب صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 

كحده ال شريك لو كأشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو رضيت باهلل ربا كباإلسبلـ دينا كٗبحمد 
كـر اهلل كجهو أف   عليعن  الصحيحين، كُب {صلي اهلل عليو كسلم نبيا غفرت لو ذنوبو

إذا أكيتما إٕب فراشكما أك }رضي اهلل عنهما  لفاطمةالنيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿ لو ك
{ فكربا ثبلثا كثبلثْب كسبحا ثبلثا كثبلثْب كأٞبدا اهلل ثبلثا كثبلثْبأخذٛبا مضجعكما 

رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  أبي سعيد األنصاريأيضا عن 
التعىارُّ السهر كالتقلب عن الفراش ليبل ػ فقاؿ  القاموسمن تعىارَّ من الليل ػ يعِب استيقظ }

كُب { شريك لو كقرأ آيتْب من آخر البقرة كفتو من عبادة تلك الليلةال إلو إال اهلل كحده ال 
من تعارَّ من الليل فقاؿ ال }رضي اهلل عنو قاؿ  عبادة بِن الصامتعن  صحيح البخاري

إلو إال اهلل كحده ال شريك لو لو ا٤بلك كلو ا٢بمد كىو علي كل شيء قدير كا٢بمد هلل 
كرب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ٍب قاؿ اللهم كسبحاف اهلل كال إلو إال اهلل كاهلل أ

 أبي قتادة، كفيهما عن {اغفر ٕب أك دعا أستجيب لو فإف توضأ ٍب صلي قبلت صبلتو
الرؤيا ا٢بسنة من اهلل كا٢بلم من }رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

عن مشالو ثبلثا كليتعوذ باهلل من الشيطاف الشيطاف فمن رأم ُب منامو شيئا يكرىو فلينفث 
رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلي اهلل  ابن عباسأيضا عن  وفيهما، {الرجيم فإنو ال يضر

عليو كسلم كاف يقوؿ عند الكرب ال إلو إال اهلل العزيز العليم ال إلو إال اهلل رب العرش 
 أنسأيضا عن  وفيهماالكرٙب، العظيم ال إلو إال اهلل رب السماكات كاألرض كرب العرش 

رضي اهلل عنو قاؿ أكثر دعاء رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ربنا آتنا ُب الدنيا حسنة كُب 
اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار فينبغي اإلكثار منو ُب كل كقت كعلي كل حاؿ، كُب 

قوؿ رضي اهلل عنو قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ي جابرعن  صحيح مسلم
إذا دخل الرجل بيتو فذكر اهلل عند دخولو كعند طعامو قاؿ الشيطاف ألصحابو ال مبيت }

، {لكم كال عشاء كإذا دخل كٓب يذكر اهلل عند دخولو قاؿ الشيطاف أدركتم ا٤ببيت كالعشاء



قاؿ أرسلِب أيب إٕب أيب حارثة كمعي غبلـ لنا  سهل بن أبي صالحعن  صحيح مسلمكُب 
حائط با٠بو كأشرؼ الذم معي علي ا٢بائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك أليب فناداه مناد من 

كقاؿ لو شعرتي أنك تلقى ىذا ٓب أرسلك كلكن إذا ٠بعتى صوتا فناد بالصبلة فإ٘ب ٠بعت 
إف الشيطاف إذا نودم }رضي اهلل عنو ٰبدث أف النيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿ  أبا ىريرة

اؿ من الشيطاف أك غيوؿو أك جاف أف ينادم باألذاف فينبغي ٤بن أحس ٖبي{ بالصبلة أدبر
غالو أىلكو كإغتالو كأخذه من حيث ٓب يدرج أغواؿه  القاموسكأف يقرأ آية الكرسي 

رضي  أبي ىريرةعن  صحيح البخاريكساحر كساحرة ا١بن كالشيطاف يأكل الناس، كُب 
مضاف فأتا٘ب آت فجعل اهلل عنو قاؿ ككَّلِب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ٕبفظ زكاة ر 

ٰبثو من الطعاـ فأخذتو كقلت لو ألرفعنَّك إٕب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فقاؿ ٕب إ٘ب 
٧بتاج كٕب عياؿ كيب حاجة شديدة قاؿ خليت سبيلو فأصبحتي فقاؿ النيب صلي اهلل عليو 

و فخليتي كسلم ما فعل أسّبؾ البارحة قلت يا رسوؿ اهلل شكي حاجةن شديدةن كًعياال فرٞبتي 
سبيلو فقاؿ صلي اهلل عليو كسلم أما أنو قد كذَّبك كسيعود فعرفت أنو سيعود لقوؿ النيب 

صلي اهلل عليو كسلم إنو سيعود فرصدتو فجاء ٰبثو من الطعاـ فأخذتو فقلتي ألرفعنَّك إٕب 
رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فقاؿ ما قاؿ أكال فخليت سبيلو فأصبحت فقاؿ النيب صلي 

هلل عليو كسلم ما فعل أسّبؾ البارحة فقلت لو قاؿ كذا ككذا فرٞبتو فخليتي سبيلو فقاؿ ا
صلي اهلل عليو كسلم أما أنو قد كذَّبك ٍب فعل ذلك ثالثا فقلت لو ألرفعنك إٕب رسوؿ اهلل 
صلي اهلل عليو كسلم ألنك جئتِب ثبلث مرات كأخذتك كتزعم أنك ال تعود ٍب تعود فقاؿ 

مات ينفعك اهلل ّٔن فقلت ما ىي قاؿ إذا أكيتى إٕب فراشك فاقرأ آية دعِب أعلمك كل
الكرسي اهلل ال إلو إال ىو ا٢بي القيـو حٌب ٚبتم اآلية فإنك لن يزكؿ عنك من اهلل حافظ 

كال يقربك شيطافه حٌب تصبح فخليتي سبيلو فأصبحت فقاؿ ٕب رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو 
لو صلي اهلل عليو كسلم زعم أنو يعلمِب كلمات ينفعِب كسلم ما فعل أسّبؾ البارحة فقلت 

اهلل ّٔن فخليت سبيلو فقاؿ ما ىي قلت لو قاؿ ٕب إذا أكيتى إٕب فراشك فاقرأ آية الكرسي 
ا٢بديث فقاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم أما أنو قد ... من أك٥با حٌب ٚبتم اآلية



أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  رضي اهلل عنو أبي ىريرةعن  الصحيحينصدقك، كُب 
ييعقد علي قافية أحدكم إذ ىو نائم ثبلث عيقداتو يىضرب علي كل عقدة مكاهنا }قاؿ 

عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ كذكر اهلل ا٫بلت عقدة فإف توضأ ا٫بلت عقدة فإف 
، {فصلي ا٫بلت العيقد كلها فيصبح نشيطا طيبى النفس كإال أصبح خبيثى النفس كسبل

رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  أبي ىريرةعن  صحيح مسلمكُب 
ينزؿ اهلل عز كجل إٕب ٠باء الدنيا كل ليلة حْب ٲبىضي ثيلثا الليل األكالف فيقوؿ أنا ا٤بلك }

من ذا الذم يدعو٘ب فأستجيب لو من ذا الذم يسألِب فأعطيىو من ذا الذم يستغفر ٕب 
، كفيو أيضا عن أيب ذر رضي اهلل عنو أف أناسا {يزاؿ كذلك حٌب يضيء الفجري فأغفر فبل 

من أصحاب رسوؿ اهلل صلي اهلل قالوا لو يا رسوؿ اهلل ذىب أىل الدثور باألجور يصلوف  
كما نصلي كيصوموف كما نصـو كيتصدقوف بفضوؿ أموا٥بم قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو 

ا تتصدقوف بو أف يكوف بكل تسبيحة صدقة كبكل أك ليس قد جعل اهلل لكم م}كسلم 
تكبّب صدقة كبكل ٙبميدة صدقة كبكل هتليلة صدقة كباألمر با٤بعركؼ صدقة كبالنهي عن 

 .ا٤باؿ الكثّب: الدثٍػري  القاموس، {ا٤بنكر صدقة
 

 {فصل في ذكر فضل ذكر اهلل والصالة علي النبي صلي اهلل عليو وسلم واالستغفار}

قاؿ }اؾ فيو ما تقدـ ذكره أكؿ الباب من أنو صلي اهلل عليو كسلم قاؿ أما ذكر اهلل فكف
اهلل تعإب أنا عند ظن عبدم يب كأنا معو إذا ذكر٘ب ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي كإف ذكر٘ب ُب 

، كقاؿ فيو أيضا كُب ا٢بديث ما الحصن الحصين، قالو ُب {مؤل ذكرتو ُب مؤل خّب منو
أال أخربكم ٖبّب أعمالكم كأزكاىا عند مليككم }ُب صدقة أفضل من ذكر اهلل تعإب، ك 

كأرفعها ُب درجاتكم كخّب لكم من إنفاؽ الذىب كالفضة كخّب لكم من أف تلقوا عدككم 
مثل الذم }، كفيو {فتضربوا أعناقهم كيضربوا أعناقكم قالوا بلي يا رسوؿ اهلل قاؿ ذكر اهلل

ال يقعد قـو يذكركف اهلل تعإب }، كفيو {يذكر اهلل ربو كالذم ال يذكر ربو مثل ا٢بي كا٤بيت
، كفيو {إال حفتهم ا٤ببلئكة كغشيتهم الرٞبة كنزلت عليهم السكينة كذكرىم اهلل فيمن عنده



لو أف رجبل ُب حجره }، كفيو {ما عمل آدمي عمبل أ٪بى لو من عذاب اهلل من ذكر اهلل}
مررًب برياض ا١بنة فارتعوا  إذا}، كفيو {دراىم يقسمها كآخر يذكر اهلل لكاف الذاكر أفضل

ما من آدمي إال لقلبو بيتاف }، كفيو {قالوا يا رسوؿ اهلل كما رياض ا١بنة؟ قاؿ ًحلىقي الذاكر
ىلىك كُب اآلخر الشيطاف فإذا ذكر اهلل تعإب خن

كإذا ٓب يذكر اهلل كضع  سُب أحدٮبا ا٤ب
 ٝباعة ٍب قعد يذكر من صلي صبلة الفجر ُب}، كفيو {الشيطاف منقاره ُب قلبو ككسوس لو

{ اهلل تعإب حٌب تطلع الشمس ٍب صلي ركعتْب كانت لو كأجر حجة كعمرة تامة تامة تامة
ذاكر اهلل ُب الغافلْب ٗبنزلة الصابر ُب }، كفيو {انقلب بأجر حجة كعمرة}كُب ركاية 

صلوا علي ما من قـو جلسوا ٦بلسا كتفرقوا منو كٓب يذكركا اهلل فيو كٓب ي}، كفيو {الفارّْينى 
، {النيب صلي اهلل عليو كسلم إال كأ٭با تفرقوا عن جيفة ٞبار ككاف عليهم حسرة يـو القيامة

، {إف خيار عباد اهلل الذين يراعوف الشمس كالقمر كالنجـو كاألدلة لذكر اهلل تعإب}كفيو 
ذكر  أكثركا}، كفيو {ليس يتحسر أىل ا١بنة إال ساعة مرت ّٔم كٓب يذكركا اهلل فيها}كفيو 

ألف أقعد مع قـو يذكركف اهلل من صبلة الغدكة حٌب }، كفيو {اهلل تعإب حٌب يقولوا ٦بنوف
تطلع الشمس أحب إٕب من أف أعتق أربعة من كلد إ٠باعيل كألف أقعد مع قـو يذكركف اهلل 

من بعد صبلة العصر حٌب تغرب الشمس  أحب إٕب من أف أعتق أربعة  من كلد 
عليو السبلـ أف يأمر بِب إسرائيل ٖبمس كلمات  يحيي تعإب أمر إف اهلل}، كفيو {إ٠باعيل

منها ذكر اهلل تعإب فإف مثل ذلك كمثل رجل خرج العديكُّ ُب أثىره سراعا حٌب إذا أتوا علي 
، {حصن حصْب فأحرز نفسو منهم كذلك ال ٰبرز نفسو من الشيطاف إال بذكر اهلل تعإب

 .الحصن الحصينُب  الدمشقيقالو 
االستغفار فكفاؾ ُب فضلو ما قدمناه من أف تكثّبه كتكراره يدفع ا٥بم كا٢بزف كما ذكره  أما

ما لفظو قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو  الحصن الحصينكُب . كتاب النورينُب  األشعري
كالذم نفسي بيده لو ٓب تذنبوا لذىب اهلل بكم ك١باء بقـو يذنبوف فيستغفركف اهلل }كسلم 

م نفسي بيده لو ٓب ٚبطئوا ١باء اهلل بقـو ٱبطئوف ٍب يستغفركف اهلل فيغفر ٥بم فيغفر ٥بم كالذ
كالذم نفسي بيده لو أخطأًب حٌب ٛبؤل خطاياكم ما بْب السماء كاألرض ٍب استغفرًب اهلل 



، كفيو {من أحب أف تىسيرَّه صحيفتيو فليكثر من االستغفار}، كُب ا٢بديث {لغفر لكم
ما من مسلم يعمل ذنبا إال كقف ا٤بلىك ا٤بوىكَّل }، كفيو {لو من استغفر اهلل غفر اهلل}

بإحصاء ذنوبو ثبلث ساعات فإف استغفر اهلل ُب ذنوبو ذلك ُب شيء من تلك الساعات 
إف إبليس لعنو اهلل قاؿ لربو عز كجل كعزتك كجبللك ال }، كفيو {ٓب يوقفو عليو يـو القيامة

فقاؿ لو فبعزٌب كجبلٕب ال أبرح أغفر ٥بم ما  أبرح أغوم بِب آدـ ما دامت األركاح فيهم
ما من حافظْب يرفعاف إٕب اهلل ُب يـو صحيفة فّبم ُب أكؿ الصحيفة }، كفيو {استغفرك٘ب

كُب آخرىا استغفارا إال قاؿ اهلل تبارؾ كتعإب قد غفرت لعبدم ما بْب طرُب الصحيفة طوىب 
ر للمؤمنْب كا٤بؤمنات كتب اهلل لو من استغف}، كفيو {٤بن كجد ُب صحيفتو استغفارا كثّبا

أنو عليو السبلـ جاءه رجل فقاؿ يا رسوؿ اهلل أحدينا }، كفيو {بكل مؤمن كمؤمنة حسنة
ييذًنبي فقاؿ ييكتب عليو قاؿ ٍب يستغفر منو كيتوب قاؿ ييغفر لو كييتاب عليو قاؿ فيعود 

عليو كال ٲبىىلُّ اهلل حٌب  كييذنب قاؿ ييكتب عليو ٍب يستغفر منو كيتوب قاؿ ييغفر لو كييتاب
يا بن آدـ إنك ما دعوتِب كرجوتِب غفرت لك علي ما كاف }، كفيو يقوؿ اهلل تعإب {ٛبلُّوا

منك كال أبإب يا ابن آدـ لو بلغت ذنوبك عناف السماء ٍب استغفرتِب غفرت لك علي ما  
 .{كاف منك كال أبإب

و صلي اهلل عليو كسلم قاؿ أيضا من أن الحصن الحصينأما الدعاء ففضلو كما ُب 
كىقىاؿى رىبُّكيٍم اٍدعيو٘ب أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن }الدعاء ىو العبادة ٍب تبل }

، كفيو {من فتح لو ُب الدعاء منكم فتح لو أبواب اإلجابة}، كُب ا٢بديث {اآلية{ ًعبىادىٌب 
يربـى إال الدعاء ك }

ال ييغِب حىذىره من قدىرو }، كفيو {ال يزيد ُب العمر إال الربُّ ال يرد القضاء ا٤ب
، {كالدعاء ٲبنع ٩با نزؿ ك٩با ٓب يىنزًؿ كأف الببلء ليىنزًؿي فيتلقاه الدعاء فيعتلجاف إٕب يـو القيامة

، كُب {من ٓب يسأؿ اهلل يغضىب عليو}، كفيو {ليس شيء أكـر علي اهلل من الدعاء}كفيو 
ال تعجزكا ُب الدعاء فإنو لن يهلك مع الدعاء }، كفيو {اهلل غًضب عليومن ٓب يدع }ركاية 
من سىرَّه أف يىستجاب اهلل لو دعاءه عند الشدائد كالكٍرب فليكثر الدعاء ُب }، كفيو {أحده 



ما من مؤمن }، كفيو {الدعاء سبلح ا٤بؤمن كنور السماكات كاألرض}، كفيو {الرخاء
 .{طاىا إياه إما أف ييعجّْلىها لو كإما أف يؤخّْرىا لويىنًصب كجهو هلل ُب مسألة إال أع

 
 {الباب الثاني في أخبار الموت وأحوال اآلخرة وما يتعلق بهما}
الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى  *تػىبىارىؾى الًَّذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره }قاؿ اهلل تعإب 

قاؿ العلماء ا٤بوت ليس بعدـ ٧بض { يُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن كىىيوى اٍلعىزًيزي اٍلغىفيوري كىا٢بٍىيىاةى لًيىبػٍليوىكيٍم أى 
كال فناء ًصرؼ كإ٭با ىو انقطاع تعلق الركح بالبدف كمفارقةه كحيلولةه بينهما كانتقاؿ من دار 
و إٕب دار كتبدُّؿ حاؿ إٕب حاؿ كىو أعظم ا٤بصائب كأعظم منو الغفلة عنو كىو أشد ٩با قبل

عليو السبلـ  موسىكما بعده أشد منو، كقيل إف ملك ا٤بوت كاف يأٌب جهرا حٌب لطمو 
 بشرى الكئيب بلقاء المولى الحبيبُب  السيوطيكفقأ عينو فصار يأٌب خفية، كقاؿ 

أنو قاؿ لن ٚبلقوا للفناء كإ٭با خلقتم لؤلبد كا٣بلود كلكنكم  بالل بن سعيدكأخرج عن 
للنفس أربع دكر كل دار أعظم من الٍب قبلها  ابن القيمقاؿ تنتقلوف من دار إٕب دار ك 

األكٔب بطني األـ كذلك ٧بل ا٢بصر كالضيق كالغم كالظلمة، الثانية ىذه الدار الٍب نيشأتى 
منها كألفتها كاكتسبت فيها ا٣بّب كالشر، الثالثة دار الربزخ كىي أكسع من ىذه الدار كنسبة 

ٕب ىذه الدار، الرابعة دار القرار كىي ا١بنة كالنار أدخلنا ىذه الدار منها كنسبة بطن األـ إ
اهلل ُب األكٔب كأعاذنا من الثانية ك٥با ُب كل دار من ىذه الدكر حكم كشأف غّب شأف 

أف }مرفوعا  عامرعن  ُمْرَسلعن  ابن أبي الدنياأيضا كأخرج  ُبشرى الكئيباألكٔب، كُب 
أمو إذا أخرج من بطنها بكى ككذلك ا٤بؤمن ٱبرج  مثل ا٤بؤمن ُب الدنيا كمثل ا١بنْب ُب بطن

من الدنيا فإذا أفضى إٕب ربو ٓب ٰبب أف يرجع إٕب الدنيا كما ال ٰبب ا١بنْب أف يرجع إٕب 
أف رجبل مات فقاؿ رسوؿ اهلل  َعمِرو بن دينارعن  ُمرَسل، كفيو أخرج عن {بطن أمو

كاف قد رضي اهلل عنو فبل يسره أف أصبح ىذا ميرٙببل من الدنيا فإف  }صلي اهلل عليو كسلم 
، كفيو أيضا أخرج ا٢بكيم {يرجع إٕب الدنيا كما ال يسر أحدكم أف يرجع إٕب بطن أمو

ما شيبّْوى }قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  أنسعن  نوادر األصولُب  الترمذي



الظلمة إٕب رىٍكح خركجي ا٤بؤمن من الدنيا إال كمثل خركج الصيب من بطن أمو من ذلك الغم ك 
 .{الدنيا

، كقاؿ أيضا {ٙبفة ا٤بؤمن ا٤بوت}كأما فضائل ا٤بوت فكفاؾ فيو قولو عليو الصبلة كالسبلـ 
يكره ابن آدـ }، كُب ا٢بديث أيضا {ا٤بوت غنيمة ا٤بؤمن}، كقاؿ أيضا {رٰبانة ا٤بؤمن}

و فإذا فارؽ الدنيا الدنيا سجن ا٤بؤمن كسنتي }، كفيو أيضا {ا٤بوتى كا٤بوتي خّبه لو من ا٢بياة
الدنيا جنة الكافر كسجن ا٤بؤمن كإ٭با مثل ا٤بؤمن ُب }، كفيو أيضا {فارؽ السجن كالسنة

الدنيا ٚبرج نفسو كمثل رجل كاف ُب السجن فأخرج منو فجعل يتقلب كيفتخر ُب األرض 
، كفيو {ا٤بوت كفارة لكل مسلم}، كفيو {ا٤بوت ٙبفة لكل مسلم}، كفيو {حيث شاء فيها

قاؿ بلغِب أف أكؿى  مالك بن َمُقولٍ ، كعن {ا من غائب ينتظره ا٤بؤمن خّب لو من ا٤بوتم}
قاؿ  ابن مسعودسركر يدخل علي ا٤بؤمن ا٤بوتي ٤با يرل من كرامة اهلل تعإب كثوابو، كعن 

قاؿ ما من مؤمن إال كا٤بوت خّب لو  أبي الدرداءليس للمؤمن راحة دكف لقاء اهلل، كعن 
 كا٤بوت خّب لو فمن ٓب يصدقِب فإف اهلل تعإب يقوؿ كما عند اهلل خّب كما من كافر إال

قاؿ ما من نٍفس بػىرَّةو  ابن مسعودكال ٰبسنب الذين كفركا أ٭با ٭بلي ٥بم اآلية، كعن * لؤلبرار 
كال فاجرة إال كا٤بوت خّب ٥با من ا٢بياة إف كاف بىرا فقد قاؿ اهلل تعإب كما عند اهلل خّب 

ابن مالك كاف فاجرا فقد قاؿ كال ٰبسنب الذين كفركا أ٭با ٭بلي اآلية، كعن لؤلبرار كإف  
اللهم حبب ا٤بوت ٤بن ٓب يعلم أ٘ب }قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  األشعري
أنو قاؿ ما  أبي الدرداءأنو قيل لو ما ٙبب قاؿ ا٤بوت، كعن  أبي الدرداء، كعن {رسولك

السبلـ كال بلغِب عنو خرب أعجب إٕب من موتو، كعن أىدل ٕب أخي ىدية أحب إٕب من 
ما  للتميميرضي اهلل عنو قاؿ أٛبُب ٢ببييب أف يعجَّل موتيو، كقد قيل  ُعبَّادة بن الصامت

أٙبب ا١بنة؟ قاؿ نعم  لمكحولإنو قاؿ  عبد ربوتشتهي لنفسك كألىلك قاؿ ا٤بوت، كعن 
أنو قاؿ ا٤بوت  ُعُيون ابِن األسود قاؿ فأحبب ا٤بوت فإنك لن ترل ا١بنة حٌب ٛبوت، كعن

قاؿ أنعىمي الناس جسىده ُب  أبي عطيةعن  ابن المباركجسر موصل ا٢ببيب إٕب حبيبو، كعن 
أنو قاؿ ا٤بوت راحة  سفيان الثوريعن  أبي الدنيااللحد قد أمن من عذاب اهلل، ريكم عن 



٤بوت كقد هنى عنو صلي ٓب تتمُب ا لسفيان الثوريقاؿ قيل  ربيعة بن زىيرللعابدين، كعن 
اهلل عليو كسلم فقاؿ لو سألِب لقلت يا رب ثقٍب بك كخوُب من الناس، كلبعضهم ُب ىذا 

 :ا٤بعُب من ٕبر الكامل
 قد قلت إذ مدحوا ا٢بياة فأكثركا
 ُب ا٤بوت ألفي فضيلة ال تيعرىؼ

 منهن أف لقاءىا بلقائو
 .كفراؽي كل معاًشر ال يىنًصفي 

 
 {فصل في أحوال الجنة}

كركم أف أكٔب ا١بناف من لؤلؤ أبيض كييقاؿ ٥با داري السبلـ كثانيتها من ياقوتة أٞبر كيقاؿ ٥با 
دار ا١ببلؿ كثالثتها من زبرجد أخضر كيقاؿ ٥با جنة ا٤بأكل كرابعتها من مرجاف أصفر كيقاؿ 

٥با جنة ا٣بلد كخامستها من فضة بيضاء كيقاؿ ٥با جنة النعيم كسادستها من ذىب أٞبر 
ؿ ٥با جنة الفردكس كسابعتها من درة بيضاء كيقاؿ ٥با جنة عدف كثامنتها من فضة كيقا

بيضاء كيقاؿ ٥با دار القرار كىي ميشرفة علي ا١بناف كلها ك٥با باباف كمصراعاف ًمصراعه من 
ذىب كًمصراع من فضة ككل مصراع بينو كبْب األخرل كما بْب السماء كاألرض كأما بناؤىا 

بنة من فضة كطينها كترأّا العنرب كحشيشها الزعفراف كقصورىا اللؤلؤ فلىٍبنة من ذىب كل
كغرفها الياقوت كأبوأّا ا١بواىر كٙبتها أهنار كىي ٘برم ُب ٝبيع ا١بناف كٞبأهتا اللؤلؤ كأشد 
بياضا من اللنب كأحلى من العسل كفيها هنر الكوثر كىي حوض نبينا ٧بمد صلي اهلل عليو 

نيم كفيها هنر السلسبيل كأشجاره الدر كالياقوت كفيها هنر الرحيق كسلم فيها هنر عْب التس
ا فػىٍليػىٍعمىٍل }* { ًختىاميوي ًمٍسكه كىُب ذىًلكى فػىٍليىتػىنىافىٍس اٍلميتػىنىاًفسيوفى }ا٤بختـو قاؿ تعإب  ًلًمٍثًل ىىذى

 عن رسوؿ كمن كراء ذلك من األهنار ما ال ٰبصي عددىا إال اهلل تعإب كُب ا٣برب{ اٍلعىاًمليوفى 
ليلةى أيسرًلى يب إٕب السماء عيرض عليَّ ٝبيعي ا١بناف فرأيت }اهلل صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 

فيها أربعة أهنار هنر من ماء غّب آسن كأهنار من لنب ٓب يتغّب طعمو كأهنار من ٟبر لذة 



ن ٘بيء للشاربْب كأهنار من عسل مصفى قاؿ النيب صلي اهلل عليو كسلم قلت ١بربيل من أي
تذىب إٕب حوض الكوثر  محمدعليو السبلـ يا  جبريلىذه األهنار كإٕب أين تذىب قاؿ 

كأما أنا فبل أدرم من أين ٘بيء فسأؿ ربك يعلمك كيرؾ ذلك فدعا ربو فجاء ملك فسلم 
علي النيب صلي اهلل عليو كسلم كقاؿ يا ٧بمد أغمض عينيك قاؿ فغمضت عيِبَّ ٍب قاؿ ٕب 

فتحت فإذا أنا عند الشجرة كرأيت قبة من درة بيضاء ك٥با باباف من افتح عينيك قاؿ ف
ياقوت أٞبر كقفل البابْب من ذىب ٞبراء كلو أف ٝبيع ما ُب الدنيا من ا١بن كاإلنس كضعوا 
علي تلك القبة لكانوا مثل طائر جالس فوؽ جبل فرأيت ىذه األهنار األربع ٘برم من ٙبت 

ٕب ا٤بلك ٓب ال تدخل ُب القبة قلت لو ككيف أدخل  ىذه القبة فلما أردت أف أرجع قاؿ
كعلي بأّا قفل فقاؿ ٕب افتح قلت لو كيف افتحو كليس ٕب مفتاح قاؿ ٕب ُب يدؾ مفتاحو 

قاؿ فلما دنوت من القفل  بسم اهلل الرحمان الرحيمقلت لو أين مفتاحو قاؿ مفتاحو 
قاؿ ٕب ذلك ا٤بلك ىل رأيت يا كقلت بسم اهلل الرٞباف الرحيم افتتح القفل كدخلت القبة 

قلت نعم قاؿ ٕب انطلق ثانيا إٕب أمامك فلما انطلقت رأيت مكتوبا علي أربعة  محمد
أركاف القبة بسم اهلل الرٞباف الرحيم كرأيت هنرا ا٤باء ٱبرج من ميم بسم اهلل الرٞباف الرحيم 

العسل ٱبرج من ميم  كهنر اللنب ٱبرج من ىاء اهلل كهنر ا٣بمر ٱبرج من ميم الرٞباف كهنر
من  محمدالرحيم فعلمت أف أصل ىذه األهنار األربعة من البسملة قاؿ اهلل تعإب يا 

يذكر٘ب ّٔذه األ٠باء من أمتك بقلب خالص كىو قولك بسم اهلل الرٞباف الرحيم سقيتو من 
 .ىذه األهنار األربعة

 
 {فصل في أشجار الجنة}

ؿ صلي اهلل عليو كسلم عن أشجار ا١بنة قاؿ رضي اهلل عنو سألت رسو  كعب األحبارقاؿ 
ال تيبس أغصاهنا كال تسقط أكراقها كال يفِب رطبها، كأف أكرب أشجار ا١بنة شجرة طويب 
أصلها من درة كأغصاهنا من زبرجد كأكراقها من سندس كليس ُب ا١بنة غرفة كال قبة ُب 

تهي األنفس كتلذ األعْب مواضعها إال كفيها غصن يظل عليها منها كفيها من الثمار ما تش



كنظّبىا ُب ذلك الدنيا الشمس فإف أصلها ُب السماء كقد يصل ضوءىا ُب كل مكاف ُب 
أف أشجار ا١بنة من فضة كأكراقها }رضي اهلل عنو ثبت ُب بعض األخبار  علياألرض قاؿ 

بعضها من فضة كبعضها من ذىب كأشجار الدنيا أصلها ُب األرض كفرعها ُب ا٥بواء ألهنا 
دار فناء كليس كذلك أشجار ا١بنة فإف أصلها ُب ا٥بواء كفرعها ُب األرض كما قاؿ 

أم ٜبرىا قريب كتراب أرضها مسك كعنرب ككافور كأهنارىا ماء كلنب { قطوفها دانية}
صوت ما ٠بع مثلو ُب  كعسل كٟبر كإذا ىب الريح يضرب الورؽ بعضو بعضا فيسمع منو

 كجهو قاؿ رسوؿ اهلل صلي عليو كسلم أف ُب ا٢بنة كـر اهلل  عليا٢بسن، كُب ا٣برب عن 
شجرة ٱبرج من أعبلىا الظل كمن أسفلها خيل ذات أجنحة مسركجة ملجومة بالدر 

كالياقوت كال تركث كال تبوؿ فّبكب عليها أكلياء اهلل فتطّب ّٔم ُب ا١بنة فيقوؿ الذين أسفل 
إنكم كنتم تناموف كىم يصلوف منهم يا رب كما بلغ عبادؾ ىؤالء ىذه الكرامة قاؿ اهلل 

ككنتم تأكلوف كىم يصوموف ككانوا ٯباىدكف كأنتم كنتم ٘بلسوف ككانوا ينفقوف أموا٥بم كأنتم 
رضي اهلل عنو أف ُب ا١بنة شجرة يسّب الراكب ُب ظلها مائة عاـ  أبي ىريرةتبخلوف، كعن 

ة كال ٩بنوعة كظل ٩بدكد كماء مسكوب كفكهة كثّبة ال مقطوع}كما يقطعها قاؿ تعإب 
أنا أنبئكم بساعة ىي أشبو }، كركم عن النيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿ {كفرش مرفوعة

 .ساعة ُب ا١بنة ىي الساعة الٍب قبل طلوع الشمس ظلها دائم كراحتها باسط كبركتها كثّبة
 

 {فصل في الحور العين}
ا٢بور من أربعة ألواف  خلق اهلل تعإب كجوه}كُب ا٣برب عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم 

أبيض كأصفر كأخضر كأٞبر كخلق بدهنن من الزعفراف كا٤بسك كالعنرب كالكافور كشعرىا من 
القرنفل كلو بصقت كاحدة ُب الدنيا صارت مسكا إٕب يـو القيامة كال يبقي ٕبر إال كصار 

ٕب كما عذبا كالعسل ككل كاحدة منهن كيتب اسم زكجها ُب صدرىا كاسم من أ٠باء اهلل تعا
بْب منكبيها فرسخ كُب كلتا يديها عشر أساركة من ذىب كُب أصابعها عشرة خواًب كُب 

رضي اهلل عنهما قاؿ قاؿ رسوؿ  ابن عباسرجليها عشرة خبلخل من ا١بوىر كاللؤلؤ، كعن 



إف ُب ا١بنة حىٍوراىءى يقاؿ ٥با لىًعيبىةي خلقت من أربعة أشياء من }اهلل صلي اهلل عليو كسلم 
كالكافور كالعنرب كالزعفراف عجن طينها ٗباء ا٢بيواف كٝبيع ا٢بور ٥با عشاؽ كلو  ا٤بسك

بصقت ُب البحر بصقة كاحدة لصارت عذبا من ريقها مكتوب علي ظهرىا من أحب أف 
 ،{يكوف لو مثلي فليعمل بطاعة ربو

ت خلق اهلل جنا}رضي اهلل عنو قاؿ رسوؿ صلي اهلل عليو كسلم  ابن مسعودكُب ا٣برب عن 
عليو السبلـ كقاؿ لو انطلق كانظر إٕب ما خلقت لعبادم األكلياء  جبريلعدف فدعا اهلل 

فذىب جربيل عليو السبلـ فطاؼ ُب تلك ا١بنة فأشرفت عليو جارية من ا٢بور العْب من 
بعض تلك القصور فتبسمت إٕب جربيل فضاءت جنات عدف من ضوء ثناياىا فخر جربيل 

العزيز فنادتو ا١بارية ارفع رأسك يا جربيل فرفع رأسو فنظرىا ساجدا فظن أنو من نور ربو 
جربيل فقاؿ سبحاف من خلقك قالت لو ا١بارية يا أمْب اهلل أتدرم ٤بن خلقت لو قاؿ ال 

كلو أف }، كُب ا٣برب {قالت إف اهلل تعإب خلقِب ٤بن آثر رضاء اهلل علي ىول نفسو كعليَّ 
 األرض ألضاءت ألىل األرض ٝبيعا كأف شعرة من شعرات نساء أىل ا١بنة سقطت إٕب

، كللجنة سبع {أىل ا١بنة ال نـو ٥بم ألف النـو أخو ا٤بوت كال مشس فيها كال ليل فيها
حوائط ٧بيطة با١بناف كلها األكؿ من فضة كالثا٘ب من ذىب كالثالث من ذىب أيضا كالرابع 

أل ما بْب كل حائط من لؤلؤ كا٣بامس من درة كالسادس من زبرجد كالسابع من نور يتؤل
فوجوىهم ٝبيلة سا٤بوف من  وأما أىل الجنة، {منها كبْب صاحبو مسّبة ٟبسمائة عاـ

العيوب كلها مكحولوف كال يتكحلوف كال يكوف ٥بم شعر إال ا٢باجبْب كشعر الرأس 
رضي اهلل عنو كالذم أنزؿ الكتاب علي نبيو أف أىل ا١بنة  أبي ىريرةكالعينْب، كعن 
ـو حسنا كٝباال كما تنقصوف، كُب ا٣برب عن النيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿ ليزدادكف كل ي

٤با خلق اهلل ا٤بوت حجبو عن ا٣ببلئق بألف ألف حجاب كعظمتو أكرب من السماكات }
كاألرض كقد شيدَّ من ا٤بوت بسبعْب ألف سلسلة كل سلسلة طو٥با مسّبة ألف عاـ ال تقربو 

، قاؿ عليو {م يسمعوف صوتو ُب كل يـو ككقت كساعةا٤ببلئكة كال يعلموف مكانو إال أهن
فلما خلق اهلل تعإب آدـ فسلط اهلل عليو ملك ا٤بوت قاؿ ا٤بلك يا رب كما ا٤بوت؟ }السبلـ 



فأمر اهلل ا٢بجاب بانكشاؼ فانكشفت كارتفعت حٌب رآه ا٤ببلئكة كلهم أٝبعوف قاؿ اهلل 
اؿ اهلل تعإب للموت طر عليهم كانشر تعإب للمبلئكة انظركا ىذا ا٤بوتي فنظركه كلهم ق

أجنحتك كافتح عينيك فلما طار عليهم ا٤بوت نظر ا٤ببلئكة إليو كٙبّبكا ككقعوا مىغًشيِّا 
عليهم ألف عاـ فلما أفاقوا قالوا يا ربنا ما خلقت أعظم من ىذا ا٣بلق قاؿ اهلل تعإب أنا 

نو يا عزرائيل خذه فقد سلطناؾ خلقتو كأنا أعظم منو كسيذكقو كل ٨بلوؽ ٍب قاؿ اهلل سبحا
عليو فقاؿ عزرائيل يا إ٥بي بأم قوة آخذه فإنو أعظم مِب فأعطاه اهلل تعإب قوة السموات 
كاألرضْب ٍب أخذه ملك ا٤بوت فسكن ُب يده فقاؿ ا٤بوت يا رب أذف ٕب حٌب أنادم مرة 

كج كالزكجة أنا فأذف لو ربو فنادم ا٤بوت بأعلى صوتو كقاؿ أنا ا٤بوت الذم أفرؽ بْب الز 
ا٤بوت الذم أفرؽ بْب األمهات كالبنات ا٤بوت الذم أفرؽ بْب األبناء كاآلباء أنا ا٤بوت 

الذم أفرؽ بْب كل حبيب كحبيبو أنا ا٤بوت الذم أفرؽ بْب األخ كاألخت أنا ا٤بوت الذم 
ر أقهر القوم من بِب إسرائيل أنا ا٤بوت الذم أعمر القبور كأنا ا٤بوت الذم أخرب الديو 

كالقصور أنا ا٤بوت الذم أطلبكم كلو كنتم ُب بركج مشيدة كال يبقي ٨بلوؽ إال يذكقِب فإذا 
نزؿ ا٤بوت علي باب أحد قاـ بْب يديو علي صورتو ٍب تقوؿ النفس من أنت كما تريد 
فيقوؿ أنا ا٤بوت الذم أخرجك من الدنيا كأجعل أكالدؾ يتامى كزكجتك أرملة كمالك 

ين ال ٙببهم ُب حاؿ حياتك فإنك لو ٓب تقدـ إال خّبا لنفسك لكاف موركثا بْب كرثتك الذ
خّبا لك فإذا ٠بع النفس ذلك حوَّؿ كجهو إٕب ا٢بائط فّبم ا٤بوت قائما بْب يديو فحوؿ 

كجهو إٕب جانب أخرل فّبم ا٤بوت قائما بْب يديو فيقوؿ ا٤بوت أٓب تعرفِب أنا ا٤بوت الذم 
كإذا أخذت ركحك ٓب ينفعك اليـو أحد من  قبضت ركح أكالدؾ ككالدؾ كأنت تنظر

أقاربك كإخوانك كأكالدؾ أنا ا٤بوت الذم أفنيت القركف ا٤باضية قرنا بعد قرف أكثر منك 
ماال كأكالدا كقوة ٍب يقوؿ لو ملك ا٤بوت كيف رأيت الدنيا فيقوؿ لو رأيتها مكارة كغدارة ٍب 

تحي أنت حْب أذنبت كٓب ٛبنع من يقوؿ اهلل للدنيا كليمو فتقوؿ الدنيا يا عاصي أما تس
ا٤بعاصي إنك طلبتِب كٓب تفرؽ حبلال من حراـ إف كنت تظن أنك ال ٚبرج من الدنيا 

ىيهات فأنا برمء منك كمن عملك كترم مالك قد كقع ُب يد غّبؾ فيقوؿ ا٤باؿ يا عاصي  



غّبؾ كسبتِب بغّب حق كٓب تتصدؽ يب علي الفقراء كا٤بساكْب اليـو قد كقعت أنا ُب يد 
فيقوؿ ا٤بيت { يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف إال من أٌب اهلل بقلب سليم}فذلك قولو تعإب 

كبل إهنا كلمة ىو }فيقوؿ اهلل تعإب { رب ارجعوف لعلي أعمل صا٢با فيما تركت}
ٍب يأخذ ركحو فإف  { إذا جاء أجلهم ال يستأخركف ساعة كال يستقدموف}كبل { قائلها

كبل إف األبرار لفي }كإف كاف منافقا فعلي الشقاكة قاؿ اهلل تعإب  كاف مؤمنا فعلي السعادة
 شجرة اليقينانتهي من { كبل عن كتاب الفجار لفي سجْب}كُب اآلية { عليْب

رضي اهلل عنو، كفيو أيضا ُب ذكر ملك ا٤بوت عليو السبلـ ككيف يأخذ األركاح  لألشعري
رٞبو اهلل تعإب أف ملك ا٤بوت كاف لو سرير  ُمَقاِتل بن سليمانعن  كتاب الملوككذيًكرى ُب 

ُب السماء السابعة كيقاؿ ُب السماء الرابعة خلقو اهلل تعإب من نوره لو سبعوف ألف قائمة 
كلو أربعة آالؼ جناح ٩بلوء ٝبيع جسده بالعيوف كاأللسنة كليس أحد من خلق اهلل تعإب 

كعْب كيد بعددىم فيأخذ بتلك  من اآلدميْب كالطيور ككل ذم ركح إال كلو ُب جسده كجو
األيدم األركاح كينظر بالوجو الذم ٰباذيو كلذلك يقبض أركاح ا٤بخلوقْب ُب كل مكاف فإذا 

مات ابن آدـ ذىبت عينو من جسده كيقاؿ إف لو أربعة أكجو كجو علي رأسو ككجو علي 
و الذم علي ظهره ككجو أمامو ككجو ٙبت قدميو فيأخذ أركاح األنبياء كا٤ببلئكة علي الوج

رأسو كأركاح ا٤بؤمنْب أمامو كأركاح الكفرين من كراء ظهره كأركاح ا١بن من ٙبت قدميو كأحد 
رجليو علي جسر جهنم كاألخرل علي سرير ا١بنة كيقاؿ من عظمتو لو صب ماء ٝبيع 

البحار كاألهنار علي رأسو ما كقعت قطرة علي األرض كيقاؿ إف الدنيا بأسرىا ُب عْب ملك 
كحبة خردؿ ُب يد أحدكم ككذلك ا٣ببلئق فإنو يقلب ا٣ببلئق كما يقلب أحدكم ا٤بوت  

كقيل إف اهلل تعإب إذا أفِب خلقو كلهم من الناس كغّبىم يطفئ العيوف  كالدراىمالدنانّب 
ُب  الطبرانيكأخرج  تحقيق المبانيكُب  األشعريالٍب ُب جسد ملك ا٤بوت كلها، قاؿ 

 صلي اهلل عليو كسلم نظر إٕب ملك ا٤بوت يوما عند رأس أف رسوؿ اهلل وأبو نعيم الكبير
رجل من األنصار فقاؿ يا ملك ا٤بوت أرفق بصاحيب فإنو مؤمن فقاؿ ا٤بلك طب نفسا كقر 

أ٘ب ألقبض ركح ابن آدـ فإذا صرخ صارخ  محمدعينا كأعلم بأ٘ب بكل مؤمن رفيق كاعلم يا 



كاهلل ما ظلمنا كال أسبقنا أجلو كال  من أىل الدار قمت كمعي ركحو فقلت ما ىذا الصراخ
استعجلنا قدره كمالنا ُب قبضو من ذنب فإف ترضوا ٗبا صنع تؤجركا كإف تسخطوا تأٜبوا 

 شجرة اليقينكتوزركا كإف لنا عندكم عودة بعد عورة فا٢بذر ا٢بذر انتهي منو، كُب 
ت العرش رضي اهلل عنو إف اهلل تعإب خلق شجرة ٙب كعب األحباركرم عن  لألشعري

عليها أكراؽ بعدد ا٣ببلئق كلها فإذا انتهي أجل العبد كبقي منو أربعوف يوما سقطت كرقتو 
عليو السبلـ فيوقن بذلك بأف اهلل أمر بقبض ركح صاحبو كبعد يسمونو  عزرائيلُب حجر 

ميتا ُب السماء كىو حي ُب األرض أربعْب يوما، كأما معرفة ا٤بواضع الٍب ٲبوت فيها فقيل 
هلل تعإب خلق ملكا موكبل بكل مولود يقاؿ لو ملك األرحاـ فإذا كلدت أـ ا٤بولود أمر إف ا

اهلل أف يدخل ُب سرتو كقيل ُب النطفة الٍب ُب رحم أمو شيئا من تراب األرض الٍب ٲبوت 
 .فيها ٍب يدكر العبد ما يريد حٌب يعود إٕب موضع ترابو فيموت فيها

 سليمان بن داوودُب الزمن األكؿ فدخل يوما علي ركم أف ملك ا٤بوت كاف يظهر  حكاية
 عليهما السبلـ فجعل ينظر إٕب شاب كاف عنده فارتعد

الشاب منو فلما غاب عنو ملك ا٤بوت قاؿ الشاب يا نيب اهلل لو رأيت ما رأيت ألنقذتِب  
عليو  سليمانفأمر  الصينمنو فقاؿ لو فكيف أنقذؾ منو قاؿ أف تأمر الريح فتحملِب إٕب 

فسألو عن سبب  سليمانفعاد ملك ا٤بوت إٕب  الصينسبلـ الريح بذلك فحلمو إٕب ال
فرأيتو عندؾ فتعجبت  الصيننظرتو إٕب الشاب فقاؿ لو إ٘ب أيًمٍرتي أف أقبض ركحو ُب بلد 

كُب ا٣برب عن رسوؿ اهلل  الصينبقبض ركحو ُب ذلك اليـو ُب  سليمانمن ذلك فأخرب 
أجل البهائم كلها ُب ذكر اهلل تعإب فإذا تركوا ذكر اهلل }صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 

أف ملك ا٤بوت إذا أٌب ركح }كُب ا٣برب  يشجرة اليقين لألشعر أقبض اهلل أركاحهم، كُب 
العبد ليقبضو يقوؿ لو للركح ال أطيعك ما ٓب يأمر٘ب ريب بذلك فيقوؿ لو ا٤بلك أمر٘ب ربك 

 يقوؿ إف ريب خلقِب كأمر٘ب بالدخوؿ ُب ىذا بذلك كيطلب الركح منو العبلمة كالربىاف ٍب
ا١بسد أم أدخلِب فيو كٓب تكن عند ذلك فهل تريد أف تأخذ٘ب فّبجع ملك ا٤بوت إٕب اهلل 
فيقوؿ أالىي عبدؾ يقوؿ كذا ككذا كيطلب مِب العبلمة فيقوؿ اهلل تعإب صدؽ عبدم يا 



ركح عبدم فيذىب ملك  ملك ا٤بوت أذىب إٕب ا١بنة كخذ ٕب تفاحة عليها عبلمٍب كأرىا
ا٤بوت فيأخذىا كعليها مكتوب بسم اهلل الرٞباف الرحيم كٯبيء فيعرفو الركح كٱبرج مسرعة 

إذا أراد اهلل أف يقبض ركح مسلم ٯبيء ملك ا٤بوت }، كفيو أيضا كُب ا٣برب {مع النشاط
أل٘ب من قبل فمو ليقبض ركحو فيخرج ذكر اهلل من فمو فيقوؿ ال سبيل لك إٕب ىذه ا١بهة 

أجرت فيها فّبجع ملك ا٤بوت إٕب اهلل فيقوؿ لو كيت ككيت يا رب فيقوؿ لو أقبض ركحو 
ُب جهة أخرل فيجيء من جهة اليدين ليقبض الركح فتقوالف لو ال سبيل لك إلينا ألنو قد 

تصدؽ بنا كثّبا كمسح بنا رأس اليتيم ككتب العلم بنا كضرب بالسيف ُب ا١بهاد علي 
ٍب ٯبيء إٕب جهة الرجلْب فتقوالف ال سبيل لك إٕب قبلنا ألنو كاف ٲبشي أعناؽ الكفار بنا 

بنا إٕب صبلة ا١بماعة كإعادة ا٤برضي ك٦بالس العلم ٍب ٯبيء إٕب األذنْب فتقوالف لو ال سبيل 
 لك إلينا أم ًقبػىلىنا ألنو كاف يستمع ذكر اهلل كالقرآف 
نو قد نظر بنا ُب ا٤بصحف ككجوه فيجيء إٕب العينْب فتقوالف ال سبيل لك إٕب قبلنا أل

العلماء فيصرؼ ملك ا٤بوت إٕب اهلل تعإب فيقوؿ يا رب عبدؾ يقوؿ كذا ككذا فيقوؿ اهلل 
جبللو يا ملك ا٤بوت علق ا٠بي ُب كفك كيراه ركح عبدم ا٤بؤمن كيطيعك قاؿ فيكتب 

من بربكة اهلل ملك ا٤بوت اسم اهلل تعإب ُب كفو فّباه ركح ا٤بؤمن كٯبيبو فيخرج ركح ا٤بؤ 
أكلئك كتب ُب قلؤّم }فينصرؼ عنو مرارة النزع كالقطيعة برٞبة اهلل تعإب كذلك قولو تعإب 

فكيف ال { أفمن شرح اهلل صدره إٕب اإلسبلـ فهو علي نور من ربو}كقولو { اإلٲباف ػ اآلية
سة أخرل ٟبسة أشياء سيمّّ قاتل كٟب}ينصرؼ عنهم العذاب كأىواؿ يـو القيامة، كُب ا٣برب 

ترياقها الدنيا سم قاتل كالزىد ترياقو كا٤باؿ سم قاتل كالزكاة ترياقو كالكبلـ سم قاتل كذكر 
، {اهلل ترياقو كالعمر كلو سم قاتل كالطاعة ترياقو كٝبيع السنة سم قاتل كشهر رمضاف ترياقو

كبتاف كالسرَّةي إذا كقع العبد ُب نزع الركح ينادم مناد دعو حٌب يسَبيح ككذلك الر }كُب ا٣برب 
فإذا بلغ ا٢بلقوـى جاءه نداء دعو ييودّْع األعضاء بعضها بعضا فييودّْع العْب فيقوؿ السبلـ 

عليكم إٕب يـو القيامة ككذلك األذناف كاليداف كالرجبلف فيودع الركح النفس ػ فنعوذ باهلل من 
رجبلف ببل حركة كالعيناف كداع اإلٲباف باللساف كا٤بعرفة با١بناف ػ فبقيت اليداف ببل حركة كال



أنو ٯبيء الشيطاف حينئذ إليو }، كُب ا٣برب {ببل نظر كاألذناف ببل ٠بع كالبدف ببل ركح
كإف كاف { فيجلس عند رأسو كيقوؿ لو أترؾ ىذا الدين لكي تنجو ٩با أنت عليو من الشدة
السجود األمر كذلك كا٣بطر شديد فعليك بالتضرع كالبكاء كإحياء الليل بكثرة الركوع ك 

رٞبو اهلل تعإب عن أم  أبو حنيفةكتبلكة القرآف حٌب تنجو إف شاء اهلل من النار كسيًئلى 
ذنب يسلب اإلٲباف قاؿ الشرؾ باهلل كترؾ الشكر علي اإلٲباف كترؾ ا٣بوؼ علي ا٣باٛبة 

كظلم العباد قاؿ من كانت ُب ىذه ا٣بصاؿ األربع فاألغلب أنو ٱبرج من الدنيا كافرا إال 
دركتو السعادة، كقيل حاؿ ا٤بوت حاؿ شديد ألنو حاؿ عطش كاحَباؽ ُب الكبد ففي من أ

ذلك الوقت ٱبرج من الشيطاف لفرحة لنزع اإلٲباف من ا٤بؤمن ألف ا٤بؤمن يعطش ُب ذلك 
الوقت فيجيء الشيطاف عند رأسو كمعو قدح من ا٤باء فيحركو لو فيقوؿ ا٤بؤمن أعطِب منو 

سوؿ حٌب أعطيك منو فمن سبقت لو الشقاكة ٯبيب إٕب ذلك فيقوؿ لو الشيطاف أكذب الر 
ألنو يصّب إٕب العطش فيخرج من الدنيا كافرا كمن أدركو السعادة يرد كبلمو كيتفكر أمامو، 

٤با حضرتو الوفاة أتاه صديقو كىو ُب سكرات ا٤بوت كلقنو ال  أبا زكرياء الزاىدأف  وحكي
يو كسلم فأعرض الزاىد عنو كٓب يقل فقاؿ لو ثانيا إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل عل

فأعرض عنو فقاؿ لو ثالثا فقاؿ لو الزاىد ال أقوؿ فغًشيى علي صديقو فلما كاف بعد ساعة 
ًخفَّةن ففتح عينيو فقاؿ ٥بم ىل فلتم ٕب شيئا؟ قالوا نعم عرضنا عليك  أبو زكرياءكجد 

أتا٘ب  الزاىدالثالثة ال أقوؿ قاؿ  كأعرضتى ُب ا٤برتْب كقلت ُب( ثبلث مرات)الشهادة 
الشيطاف ػ عليو لعنة اهلل كا٣بزم ػ كمعو ًقدىحه من ا٤باء ككقف عن ٲبيِب فحرَّؾ ا٤باء كقاؿ ٕب 

أٙبتاج إليو فقلت بلى فقاؿ ٕب قل عيسى ابن اهلل فأبيتي عنو ٍب أتا٘ب من قبل الرٍّْجل فقاؿ 
أقوؿ فضرب القدح علي األرض ككٕب ٕب كذلك فأبيت عنو أيضا كُب الثالثة قلت لو ال 

ىاربا فاعلم بأ٘ب رددت علي إبليس ال عليك بل أقوؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا 
إذا }قاؿ  منصور بن عثمانرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كعلي ىذا جاء، كُب ا٣برب عن 

٤بلك ا٤بوت كاللحم  دنا موتي العبد قسم اهلل حالو علي ٟبسة أقساـ ا٤باؿ للورثة كالركح
إذا }للدكد كالعظم للَباب كا٢بسنات للخصماء كالشيطاف يأتيو لسلب اإلٲباف، كُب ا٣برب 



فارؽ الركح البدف نودم من جهة السماء ثبلث صيحات يا ابن آدـ أتركت الدنيا أـ الدنيا 
دنيا ٝبعتك، تركتك يا ابن آدـ أقتلت الدنيا أـ الدنيا قتلتك يا ابن آدـ أٝبعت الدنيا أـ ال

كإذا كقع ا٤بٍيت ُب ا٤بغتسل نودم ثبلث صيحات يا ابن آدـ أين بدنك القول فما أضعفك 
، كإذا كيضع ُب  اليـو كأين لسانك الفصيح فما أسكتك اليـو أين أحباؤؾ فما أكحشك اليـو

الكفن نودم ثبلث صيحات أيضا يا ابن آدـ تذىب إٕب سفر بعيد بغّب زاد كٚبرج من 
ترجع إليو أبدا كتَبؾ فراشا فتصّب إٕب بيت أىواؿ، كإذا ٞبل إٕب ا١بنازة نودم منزلك كال 

ثبلث صيحات يا ابن آدـ طوىب لك إف كنت تائبا ككيل لك إف كنت أصبحت بسخط 
اهلل، كإذا كضع للصبلة نودم ثبلث صيحات يا ابن آدـ كل عمل عملتو تراه ُب ىذه 

ا فَباه شرا، كإذا كضع علي شفّب القرب نودم الساعة إف كاف خّبا تراه خّبا كإف كاف شر 
ثبلث صيحات يا ابن آدـ ما تزكدت من العمر ٥بذا ا٣براب كما عملت من الغناء ٥بذا 

الفقر كما عملت من النور ٥بذه الظلمات، كإذا كضع ُب اللحد نودم ثبلث صيحات يا 
قا فصرت ابن آدـ كنت علي ظهرم ضاحكا فصرت ُب بطِب باكيا ككنت علي ظهرم ناط

ُب بطِب ساكتا، كإذا أدبر الناس يقوؿ اهلل تعإب لو يا عبدم بقيت فريدا كحيدا فَبكوؾ ُب 
ظلمة القرب كقد عصيتِب ألجلهم كإنا أرٞبك اليـو رٞبة يتعجب منو ا٣ببلئق كأنا أشفق 

أف األرض تنادم كل }رضي اهلل عنو  أنسعليك اليـو من الوالدة بولدىا، كُب ا٣برب عن 
بعشر كلمات يا ابن آدـ تسعي علي ظهرم كيأكلك الدكد ُب ( عشر مرات)ليلة يـو ك 

بطِب كتفرح علي ظهرم كٙبزف ُب بطِب ك٘بمع ا٢براـ علي ظهرم كتندـ ُب بطِب كٚبتاؿ 
علي ظهرم كتذؿ ُب بطِب كٛبشي ُب النور علي ظهرم كتقع ُب الظلمات ُب بطِب كٛبشي 

إف القرب ينادم كل يـو }، كُب ا٣برب {طِبُب ٝباعات علي ظهرم كتبقي كحيدا ُب ب
{ تقوؿ أنا بيت الوحشة ما ذا ادخرت ٕب أنا بيت الدكد ما ذا أعدت ٕب( ثبلث مرات)

كقيل إف القرب ينادم كل يـو ٟبس مرات أنا بيت الوحشة فاجعل ٕب مؤنسا كأنا بيت سؤاؿ 
وؿ اهلل صلي اهلل عليو منكر كنكّب فأكثر علي مؤنسا ُب القرآف كال إلو إال اهلل ٧بمد رس

كسلم كأنا بيت الظلمة فنور٘ب بصبلة الليل كأنا بيت الوحدة فاجعل ٕب فراشا كىو العمل 



الصاّب كأنا بيت األفاعي فاعمل ٕب الَبياؽ كىو بسم اهلل الرٞباف الرحيم كإىراؽ الدموع، 
َباب كيرجع إف أشد ا٢باؿ علي ا٤بيت أكؿ ما يوضع ُب ٢بده كٰبث عليو ُب ال}كُب ا٣برب 

يا أـ } لعائشةعنو أقاربو كأكالده كأحباؤه كيسلمونو إٕب ربو مع ربو، قاؿ عليو السبلـ 
أف أشد ا٢باؿ علي ا٤بيت حْب يدخل عليو  عائشةا٤بؤمنْب إف ىذا لشديد ٍب قاؿ أعلمي يا 

الغاسل ليغسلو فيخرج خاًب الشاب من أصبعو كينزع قميص العركش من يده كيرفع عمامة 
يخ كالفقهاء من رءكسهم فينادم ركحو بْب رأسو بصوت يسمعو كل ا٣ببلئق إال ا١بن ا٤بشا

كاإلنس كينادم فيقوؿ يا غاسل باهلل عليك أف تنزع ثيايب برفق فإف ىذه الساعة قد فرغت 
أرجع من حرب ملك ا٤بوت كإذا صب عليو ا٤باء صاح كذلك يقوؿ باهلل عليكم يا غساؿ 

اردا فإف جسدم ٦بركح ٖبركج الركح فإف غسلوه يقوؿ باهلل ال ٘بعلوا ماءكم حارا كال ب
عليكم يا غساؿ ال ٛبسو٘ب مسا قويا فإف جسدم ٦بركح فإذا فرغوا من غسلو ككضعوه ُب 

الكفن فإذا شد موضع قدميو نادم فيقوؿ باهلل عليكم يا غساؿ ال تشدكا الكفن علي 
ف ىذا اليـو آخر رؤيٍب ٥بم فإف ُب رأسي حٌب يرم كجعي أىلي كمإب كأكالدم كقػيرىبىاًءم فإ

ىذا اليـو أفارقهم فبل أراىم إٕب يـو القيامة فإذا خرج ا٤بيت من دارة نادم أيضا فيقوؿ باهلل 
عليكم يا ٝباعٍب تركت زكجاٌب أرامل فبل تؤذكىن كأكالدم أيتاما ال تؤذكىم فإ٘ب خرجت 

ر يقوؿ باهلل عليكم يا ٝباعٍب أف ال اليـو من دارم كال أرجع إليها أبدا كإذا ٞبلوا علي السري
٘بعلو٘ب ُب قربم حٌب أستمع أصوات أكالدم كأقربائي فإ٘ب اليـو أفارقهم إٕب يـو القيامة 
كإذا كضع علي السرير كمشوا ثبلث خطوات نادم بصوت يسمعو كل شيء إال الثقلْب 

يا كال يغرنكم باهلل ال تغرنكم ا٢بياة الدن}يقوؿ يا أحبائي كيا إخوا٘ب كيا أكالدم أكصيكم 
فإ٘ب تركت ما ٝبعت  كما غرت يب كال يلعنب بكم الزماف كما لعب يب اعتربك٘ب{ الغركر

لورثٍب كال ٰبملوف من خطيئٍب شيئا كالدنيا ٙباسبِب كأنتم تتبعوف ا١بنازة ٍب تَبكو٘ب كإذا صلوا 
عوا ُب ىذه علي جنازتو كيرجع بعض أىلو كأصدقائو من ا٤بصلْب يقوؿ يا إخوا٘ب ال ترج

الساعة حٌب تدفنو٘ب كإذا كضع ُب القرب يقوؿ يا إخوا٘ب علمت أنكم تَبكو٘ب ُب القرب 
كحيدا فريدا كلكن ال تَبكو٘ب بدعوة صا٢بة كإذا كضع ُب اللحد كدفن يقوؿ يا كرثٍب ما 



ٝبعتو من ا٤باؿ تركتو لكم فبل تنسو٘ب بالدعاء كالصدقة كإ٘ب أحتاج إليكم اليـو كقد 
أنو رأم مقربة ُب ا٤بناـ كاف  ُقاَلبَةَ ركم عن أيب  حكايةاألدب كالقرآف فبل تنسو٘ب، علمتكم 

قبورىا قد انشقت كأمواهتا قد خرجوا منها كقعدكا علي شفّب قبورىم كبْب يدم كل كاحد 
منهم طبق من نور كرأم بينهم رجبل من جّباهنم كٓب ير شيئا بْب يديو من نور فسألو فقاؿ 

يديك شيئا من النور قاؿ لو ا٤بيت إف ىؤالء أكالدىم كأصدقاؤىم يدعوف ٥بم لو ال أرم بْب 
كيتصدقوف ألجلهم كىذا النور ٩با يبعث إليهم كأف ٕب كلدا صا٢با ال يدعو٘ب كال يتصدؽ 

كذىب إٕب  أبو قالبةألجلي ك٥بذا ٓب يكن ٕب نور كما ترم كأنا ُب ا٣بجل بْب جّبا٘ب فانتبو 
آه من حاؿ كالده فقاؿ الولد إ٘ب تبت علي يديك فبل أعود إٕب ما  ابن ا٤بيت كأخربه ٗبا ر 

 أبي قالبةكنت عليو أبدا فشرع يدعوا للوالد دبر كل صبلة كيتصدؽ لو فلما أتت علي 
مدة رأل أيضا ُب ا٤بناـ تلك ا٤بقربة علي حا٥با األكؿ كرأم الرجل ا٤بذكور أكال ينور قربه 

جزاؾ اهلل  أبا قالبةكثر من نور أصحابو فقاؿ يا كٱبرج من نوره نور أضوأ من الشمس كأ
 .عِب خّبا بقولك ٪بوت من النار كمن خجلي بْب جّبا٘ب

 
 {فصل في ذكر المصيبة عند الموت والصبر عليها}

أف من أصيب ٗبصيبة فخرؽ ثوبا كضرب صدرا فكأ٭با أخذ ر٧با كحارب بو }كُب ا٣برب 
النائحة كمن حو٥با من مستمعها عليها }قاؿ  كركم عن النيب صلي اهلل عليو كسلم أنو{ ربو

رضي اهلل عنو اعتكفت  الحسينأنو ٤با مات }كركم { لعنة اهلل كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب
امرأتو علي قربه سنة فلما ٛبت السنة رجعت مع من مكثوا معها ك٠بعوا بصوت من جانب 

{ بل يئسوا فانصرفواالقرب ىل كجدكا ما فقدكا ك٠بعوا أيضا صوتا آخر من جانب أخرل 
كركم عن النيب صلي اهلل عليو كسلم أنو قاؿ من سود بابا من ا٤بصيبة أك خرؽ ثوبا أك حلق 
شعرا بِب لو بكل شعرة بيت ُب النار فكأ٭با اشَبؾ ُب دـ سبعْب نبيا كال يقبل اهلل لو ًصٍرفنا 

إب عليو قربه كشدد كال عدال أم فرضا كال نفبل ما داـ ذلك السواد علي بابو كضيق اهلل تع
عليو حسابو كلعنو كل يـو مبلئكة السموات كاألرض ككتب اهلل عليو ألف ألف خطيئة 



كقاـ يـو القيامة من قربه عريانا كمن خرؽ جيبو خرؽ اهلل دينو كمن لطم خديو حـر اهلل 
بنو ٤با مات ا}، كُب ا٣برب أف النيب صلي اهلل عليو كسلم قاؿ {عليو النظر إٕب كجهو الكرٙب

رضي اهلل عنو يا رسوؿ اهلل ألست  عبد الرحمان بن عوففدمعت عيناه فقاؿ لو إبراىيم 
قد هنيتنا عن البكاء فقاؿ إ٭با هنيتكم عن النوح كالًغنىا كعن شق الوجو كشق ا١بيوب فذلك 
فعل الكفرة كالفجرة كأما ىذا فرٞبة جعلها اهلل ُب قلوب ا٣ببلئق الرٞباء ٍب قاؿ صلي اهلل 

رٞبو  أبو حنيفة، كقاؿ {كسلم القلب ٰبزف كالعْب تدمع كال نقوؿ إال ما يرضي الربعليو 
اهلل تعإب النوح حراـ كال باس بالبكاء علي ا٤بيت بالدموع كلكن الصرب أفضل ألف اهلل قاؿ 

، كركم عن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم  أنو {إ٭با يوُب الصابركف أجرىم بغّب حساب}
القلم ُب اللوح احملفوظ بأمر اهلل أنا اهلل ال إلو إال أنا ٧بمد عبدم  أكؿ ما كتب}قاؿ 

كرسوٕب كخّبٌب من خلقي من استسلم لقضائي كصرب علي ببلئي كشكر لنعمائي كتبتو 
صديقا كأبعثو مع الصديقْب يـو القيامة كمن ٓب يستسلم لقضائي كٓب يصرب علي ببلئي كٓب 

رٞبو اهلل الصرب  الفقيو، كقاؿ {يطلب ربا ًسوىاًءميشكر نعمائي فليخرج من ٙبت ٠بائي كل
علي الببلء كذكر اهلل عند ا٤بصيبة ٩با كجب علي اإلنساف ٢بب الثواب ألنو إف ذكر اهلل 

كـر اهلل كجهو   عليتعإب ُب ذلك الوقت كاف رضاء بقضاء اهلل كترغيما للشيطاف، كقاؿ 
ا٤بعصية كصرب علي الببلء كعن الصرب علي ثبلثة أقساـ صرب علي طاعة اهلل كصرب عن 

ا٤بعصية أعطاه اهلل تعإب يـو القيامة ثبلث مائة درجة كل درجة كما بْب السماء كاألرض 
كمن صرب علي الطاعة أعطاه اهلل مثل األكؿ كمن صرب علي الببلء أعطاء اهلل تسع مائة 

 .درجة كل درجة كما بْب العرش كالثرم
 

 {فصل في خروج الروح من البدن}
 ا٣برب إذا كقع العبد ُب النزكع حبس لسانو كيدخل عليو أربع مبلئكة فيقوؿ لو األكؿ كُب

السبلـ عليك أنا موكل بأرزاقك كطفت األرض شرقا كمغربا فما كجدت لك ُب األرض 
لقمة ٍب يدخل الثا٘ب فيقوؿ السبلـ عليك أنا موكل بشرابك فطفت األرض شرقا كمغربا كما 



خل الثالث فيقوؿ السبلـ عليك أنا موكل بأنفاسك طفت كجدت لك شربة ماء ٍب يد
األرض شرقا كمغربا كما كجدت لك نػىفىسا كاحدا من أنفاسك ٍب يدخل الرابع فيقوؿ 

السبلـ عليك أنا موكَّله بأجىلك كطفت األرض شرفا كمغربا كما كجدت لك ساعة من 
ينو كاآلخر عن مشالو عمرؾ ٍب يدخل عليو ملىكاف كٮبا الكرٲباف الكاتباف أحدٮبا عن ٲب

فيقوؿ لو ا٤بلك الذم عن ٲبينو أنا موكَّل ٕبسناتك كيقوؿ لو اآلخر أنا موكل بسيئاتك 
فيخرج صاحب ا٢بسنات صحيفة بيضاء فيعرضو عليو فيقوؿ اينظر فعند ذالك يفرح كٱبرج 
صاحب الشماؿ صحيفة سوداء فيقوؿ لو انظر فعند ذالك يسيل عرقو ٍب ينظر ٲبينا كمشاال 

خوفا من قراءة الصحيفة ٍب ينصرفاف ٍب يدخل عليو ملك ا٤بوت كقيل إف ملك ا٤بوت إذا 
أتى ا٤بريض لنزع الركح يكوف عن ٲبينو مبلئكة الرٞبة كعن يساره مبلئكة العذاب فمنهم من 
ذب منو الركح جذبا كمنهم من يينزع منو نزعا  كمنهم من يينشىط منو نشطا فإذا بلغ الركح  ٯبي

حينئذ يأخذه ملك ا٤بوت كإف كاف من أىل السعادة نودم إٔب مبلئكة الرٞبة كإف  ا٢بلقـو ف
كاف من أىل الشقاكة نودم إٔب مبلئكة العذاب فيأخذ ا٤ببلئكة الركح فيعرجوف بو إٔب 

حضرة رب العا٤بْب كإف كاف من أىل السعادة يقوؿ اهلل سبحانو ارجعوه إٔب بيتو حٌب يرل 
٤ببلئكة كالركح معهم فيضعوهنا ُب كسط الدار فينظر من ما يكوف من جسده ٍب يهبط ا

ٰبزيف كمن ال ٰبزىف عليو كىو ميت ال ينطق بكبلـ ٍب فيما بعد ىذا اختلف الركاة قاؿ 
لىس كييسأؿ، كقاؿ  بعضهم يدخل الركح ُب جسده كىو ُب القرب كما كاف ُب الدنيا كٯبي

ل الركح ُب جسده إٔب صدره، بعضهم يكوف السؤاؿ للركح دكف ا١بسد، كقاؿ بعضهم يدخ
رٞبو اهلل  الفقيو، قاؿ شجرة اليقينُب  األشعريكقاؿ آخركف الركح بْب جسده ككفنو قالو 

كمن أراد أف ينجو من عذاب القرب فعليو أف يبلـز أربعة أشياء كٯبتنب أربعة أشياء فأما 
ككثرة التسبيح فإف  األربعة الٍب ٰبافظها فخمس الصلوات كالصَّدىقة كقراءة القرءاف العظيم

ىذه األشياء تضيء القرب، كأما األربعة الٍب ٯبتنبها فهي الكذب كا٣بيانة كالنميمة كالبوؿ 
 .{أٌف عدـ اإلسترباء من البوؿ يوجب عذاب القرب}على البدف، كُب ا٣برب 

 



 {فوائد في ذكر الحيل المخلصة من مواقف اآلخرة}
ا٢بيلة من سكرات ا٤بوت فقراءة سورة آّيد كأما ما لفظو أما  كتاب النورين للّتميميّ كُب 

ا٢بيلة ُب السبلمة من عذاب القرب فكثرة التسبيح كالقراءة ُب الوضوء كالصدقة كالصبلة أٍم 
الصلوات ا٣بمس فهذه تضيء القرب كتوسعو مٌد البصر كمن أخذ من تراب القرب بيده كقرأ 

ب صاحب القرب كالبلٌب من سبب عذاب القرب كتركو ُب القرب ٓب يعىذٌ ( سبعا)عليو إنا أنزلنو 
ـي اإلسترباء من البوؿ كالكذب كا٣بيانة كالنميمة فمن ترؾ ذالك فإف قربه يكوف ركضة  عد
من رياض ا١بنة كتكوف الضمة كضمة األـ لولدىا، كأما ا٢بيلة ُب جواب ا٤بلكْب فقراءة 

عند العلماء كخدمتهم ك٧ببتهم  سورة ا٤بلك، كا٢بيلة ُب النجاة من العرؽ يـو القيامة ا١بلوس
إف الرجل ليعرؽ إٔب }كعمارة ا٤بساجد كحفر اآلبار قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

كقاؿ من نظرت من { شحمة أيذينو فيل فما النجاة قاؿ جيثيوا على ركوبكم بْب يدم العلماء
قتو كمن كسا عريانا  النساء إٔب كجو زكجها ٧ببة لو ٓب تعرؽ يومئذ كالرجل يومئذ ُب ظل صىدى 

كسي يومئذ ديباجا كمن أطعم جائعا أيطًعم من ٜبار ا١بنة كمن سقى عطشانا سيقوى يومئذ 
زًئو عن كل ذالك كمن قرأ سورة  من الرحيق ا٤بختـو كمن ا٢بوض كمن ٓب ٯبد فإف الصبلة ٘بي

من التكوير ٓب تفضحو صحيفتو كمن قرأ سورة االنشقاؽ ٓب يؤت صحيفتو من كراء ظهره ك 
خاؼ من اهلل ٓب ييؤتى صحيفتو بشمالو كمن قرأ سورة القارعة ثٌقل اهلل موازينو كمن قرأ سورة 

الغاشية يٌسر اهلل عليو ا٢بساب، كا٢بيلة ُب ا١بواز على الصراط تكوف ٕبسن الظن باهلل 
تعأب كأف ييكًثر الصبلة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأف يكوف جيلوسيو مستقبل 

لة إال ُب ا٣ببلء كأف يقوؿ أشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو إ٥با كاحدا كربا القب
خلف الفرائض فمن فعل ذالك جعل اهلل لو الصراط ( أربع مرات)شاىدا ك٫بن لو مسلموف 

مسلما ٧بتًسبا تائبا فإنو  اأربعة أىٍذريع، كا٢بيلة ُب السبلمة من طوؿ القيامة أف يكوف مؤمن
كساعة، كا٢بيلة ُب العطش يـو القيامة كثرة الصبلة على النيب صلى اهلل عليو   تكوف عليو

كسلم، كا٢بيلة ُب ا٣بىبلص من النار ليزـك الفرائض كاجتناب احملاـر كالبكاء من خشية اهلل 
فةي قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ٍرىةو }كالصَّدى كأف يقوؿ عند { اتقوا النار كلو بشىقّْ ٛبى



كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ( سبعا)اؼ من الصبح كا٤بغرب اللهم أًجٍرنا من النار االنصر 
من قاؿ ال إلو إال اهلل اهلل أكرب ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ال إلو إال اهلل لو }كسلم 

ا٤بلك كلو ا٢بمد ال إلو إال اهلل ال حوؿ كال قوة إال باهلل ُب مرضو ٍب مات فيو ٓب تيطًعمو 
كمن قاؿ  ال إلو إال اهلل سبعْب ألف مرة كانت لو فداءن من النار كمن ٪با من النار { النار

دخل ا١بنة إال أف يكوف من أىل األعراؼ كمن آمن باهلل من أكالد الزٗب كمن غزا بغّب إذف 
كمن قرأ قل ىو اهلل أحد ُب }أبويو كمن علم كٓب يعمل بعلمو كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم 

ذم ٲبوت فيو ٓب ييفًبى ُب قربه كأًمن ًمن ضىٍغطتو كٙبملو ا٤ببلئكة بأىكيفّْها يـو القيامة مرضو ال
يزىه على الصراط إٔب ا١بنة كأما من أراد أف يامن من سلب اإلٲباف أٍم نزعو عند { حٌب ٘بي

ك إنا { مرة}ا٤بوت فلييصلّْ ركعتْب بْب ا٤بغرب كالعشاء كيقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب 
( ثبلث مرات)ٍب إذا سلم يقوؿ ( مرة)كا٤بعوذتْب ( سبع مرات)كاإلخبلص ( مرة)لنو أنز 

اللهم إ٘ب أستودعك ديِب فاحفظو علٌى ُب حياٌب كعند كفاٌب كبعد ٩باٌب كأكثري ما يينزىع بو 
اإلٲباف من العبد أربعةي أشياء ترؾ الشكر على اإلسبلـ كترؾ ا٣بوؼ على ًذىاًب اإلسبلـ ك 

من ايبتيًلىى بشيءو من ىذه البنات فأحسىنى }اإلسبلـ كعقوؽ الوالدين كُب ا٢بديث ظيلمي أىًل 
من كانت لو ثبلث بنات فأنفق عليهن كأٌدّٔن }كفيو أيضا { إليهٌن كنَّ لو ًسَبنا من النار

أكجب اهلل لو ا١بنة إال أف يعمل عمبل ال ييغفر فإنو ييغفر لو مع التوبة ككلي ذنب فإنو ال 
ًلد صاح بىو ُب النار إال أف كاف من كفر أك بدعة كأما من ظلم العباد فإنو يوجب النار ك ٱبي

كإذا رضي اهلل عن العبد أرضا خصماءه عنو يـو { لكن ال ٱبلد فيها إذا ندـ كتاب إٔب اهلل
رضي اهلل عنو قاؿ بينما أنا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أنسالقيامة كما ركل عن 

ما أضحكك يا رسوؿ اهلل  عمرإذ رأيتو يضحك حٌب بدت ثناياه كقاؿ جالسه ذات يـو 
ثىيا بْب يدم رب العزة عز كجل فقاؿ أحدٮبا يا }بأيب أنت كأمي قاؿ  رجيبلف من أمٍب جى

رب خذ ٕب مظلمٍب من أخي فقاؿ اهلل لو أعط أخاؾ مظلمتو قاؿ يا رب ٓب يبق من 
يبق من حسناتو شيء  قاؿ يا رب حسناٌب شيء قاؿ اهلل للطالب كيف تصنع إليو ٓب 

لًيىحمل من أكزارم عِب ففاضت عينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍب قاؿ إف ذالك اليـو 



مىل عنهم أكزارىم فقاؿ اهلل للطالب ارفع رأسك فانظر  يـو عظيم ٰبتاج الناس إٔب أف ٙبي
ىب مكٌللة باللؤلؤ ا١بناف فرفع رأسو فقاؿ يا رب أرل مدائن من فضة مرتفعة كقصورا من ذ

ٍب قاؿ ألم نيب ىذه أك ألم صٌديق ىذه أك ألم شهيد ىذه قاؿ ٤بن أعطى الثمن قاؿ يا 
رب من ٲبلك ٜبنو قاؿ أنت ٛبلك ٜبنو قاؿ ما ىو قاؿ عفويؾ عن أخيك قاؿ يا رب إ٘ب قد 

عفوت عنو قاؿ عز كجل خذ بيد أخيك فادخبل ا١بنة ٍب قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
اتقوا اهلل كأصلحوا ذات بينكم فإف اهلل يصلح بْب ا٤بؤمنْب ففي اإلصبلح بْب الناس كسلم 

من كاف ُب بيتو يتيم }قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم { كالعفو عنهم يرجى عفو اهلل
 .{رٞبو اهلل كأعانو كالبيت الذم فيو البنات ينزؿ اهلل عليو كٌل ليلة اثنٍب عشرة رٞبة

 
 {يلقى المؤمن عند قبض روحو فصل في ذكر ما}

أحمد وأبو داوود والحاكم و ما لفظو أخرج  بشرى الكئيب لإلمام الّسيوطيكُب 
رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ  البَ َراِء بن َعاِزبٍ كغّبىم عن  البيهقيّ 

ليو مبلئكة بيض إٌف العبد ا٤بؤمن إذا كاف ُب انقطاع من الدنيا كإقباؿ إٔب اآلخرة نزلت ع
الوجوه كأف كجوىىهم مشوس كمعهم أكفاف من أكفاف ا١بنة ك حىنوط من حنوط ا١بىنة 
فيجلسوف منو مٌد البصر ٍب ٯبيءي ملك ا٤بوت فيجلس عند رأسو فيقوؿ يا أيتها النفس 
الطٌيبة اخرجي إٔب مغفرة من اهلل كرضواف فتخرج كتسيل من نٍفسو كما ٱبرج القطر من 

نتم تركف غّب ذالك فيأخذىا فإذا أخذىا ٓب يدعها طرفة عْب ُب يده حٌب السماء كإف ك
يأخذكىا فيجعلوىا ُب تلك األكفاف كُب تلك ا٢بنوط  كٱبرج منها ريح ا٤بسك فيصعدكف 

كف إٔب مؤل من ا٤ببلئك إال كقالوا ما ر بو إٔب السماء قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم كال ٲب
ركح فبلف ابن فبلف بأحسن أ٠بائو الذم كانوا ييسٌمونو ُب  ىذا الركح الطيب فيقولوف ىذا

الدنيا حٌب ينتهوا ّٔا إٔب السماء الدنيا فيستفتحوف لو فييفتح ٥بم فيشٌيعو من كٌل ٠باء 
مقرٌبوىا إٔب السماء الٍب تليها حٌب ينتهوا بو إٔب السماء السابعة فينادم مناد من ًقبىل اهلل 

منها خلقناكم ك فيها }ٌلٌيْب كريٌدكه إٔب األرض قاؿ تعأب تعأب اكتبوا كتاب عبدم ُب ع



فّبٌدكف ركحو إٔب جسده فيأتيو ملكاف مهيباف { نعيدكم ك منها ٬برجكم تارة أخرل
فيجلسانو فيقوالف لو من ربك فيقوؿ ريب اهلل فيقوالف لو ما دينك فيقوؿ ديِب اإلسبلـ 

فيقوؿ ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  الرجل الذم بيعث فيكم ىذافيقوالف لو ما تقوؿ ُب 
كسلم فيقوالف لو ما عملك قاؿ قرأت كتاب اهلل ك آمنت بو ك صٌدقت بو فينادم الرب من 

السماء أف صدىؽ عبدم فافرشوا لو فراشا من ا١بنة كألبسوه لباسا من ا١بنة كافتحوا لو بابا 
بصرًه ك يأتيو رجل حسن  من ا١بنة فيأتيو رٰبها كطيبها كيفتح لو ُب قربه مٌد البصر أمٍ 

الوجو كحسىني الثياب طٌيب الريح فيقوؿ بٌشرؾ ربك ّٔذا يومك الذم كنت توعد فيقوؿ لو 
من أنت يرٞبك اهلل ما رأيت ُب الدنيا أحسن منك كجها فيقوؿ أنا عملك الصاّب فيقوؿ 

بشرى الكئيب بلقاء المولى يا رب أقم الساعة حٌب أرجع إٔب أىلي كدارم ىكذا ُب 
ما لفظو قاؿ عليو السبلـ كإف كاف كافرا إذا أحضره ا٤بوت  شجرة اليقينكزاد ُب  الحبيب

نزلت عليو مبلئكة كىو ُب انقطاع من الدنيا كإقباؿ إٔب اآلخرة كمعهم لباس من العذاب 
فيجلسوف بعيدا منو حٌب ٯبيء ملك ا٤بوت فيجلس عند رأسو فيقوؿ أيتها النفس ا٣ببيثة 

 قاؿ فتفٌرؽ ركحيو ُب جسده فييخرىج ركحو من جسده كما ييستخرىج أخرجي إٔب سخط اهلل
شيء ٌما بْب السماء كاألرض  الوسخ من الٌصوؼ ا٤ببلوؿ فإذا خرج ركحو لعنو اهلل ككٌل ي

كيسمعو كٌل شيء إالٌ الثقلْب أٍم اإلنس ك ا١بنُّ فيصعدكف إٔب الٌسماء الٌدنيا فييغلىق الٌسماءي 
اهلل تعأب ريٌدكه إٔب مضجعو فّبٌدكه إٔب قربه فيأتيو منكر كنكّب  فينادم ا٤بنادم من قبىلً 

بأىواؿ ٌما يكوف من األىواؿ مثليو كأصواهتما كالرعد القاصًف ك أبصارٮبا كالربؽ القاطف 
رًقاف األرض بأنيأّما فييجًلسانو فيقوالف لو من ربك فيقوؿ ال أدرم فينادم منادو من  ٱبي

رىقىة فيضربونو ٗبطرقة من حديد لو اجتمع ا٣ببلئق كلهم ٓب ينقلوىا جانب القرب اضربوه با٤بًطٍ 
حٌب ٱبتلف أضبلعو ٍب يأتيو رجل قبيح أٍم قبيح ا٤بنظر مينًًب الريح فيقوؿ لو أٍم الرجل 

جزاؾ اهلل شرٌا كاهلل أعلم ٗبا عملت كنتى بطيئا ُب طاعة اهلل سريعا إٔب معصية اهلل فيقوؿ لو 
ُب الدنيا أٍسوىأى منك فيقوؿ أنا عملك ا٣ببيث ٍب ييفتح لو بابا من ا٤بيت من أنت ما رأيت 

النار فينظر مقعدىه إٔب النار فيقوؿ رٌب ال تقم الساعة حٌب أرل أىلي ك أقرًبائي كأكالدم 



ال ييقبض ا٤بؤمن حٌب يرل البشرل  بشرى الكئيبفبل يزاؿ كذالك إٔب يـو القيامة، كُب 
دابٌة صغّبة كال كبّبة إالٌ كىى تسمع صوتىو إال الثقلْب أٍم  فإذا قيبض نادم كليس ُب األرض

اإلنًس ك ا١بٌن تعٌجلوا يبى إٔب أرحم الرٌاٞبْب فإذا كيًضع على سريره قاؿ ما أبطأىكم أٍم ما 
أبطا ما ٛبشوف فإذا أيدًخل ُب ٢بده أيقًعد فرأل مقعده من ا١بنة كما أعٌد اهلل لو كعلى قربه 

وؿ يا رٌب قدّْمِب فيقاؿى أٓب ياف لك أٌف لك إخوة كأخوات ٓب ركح كرٰباف كمسكه فيق
رضي  لعائشةَ يلحقوا كلكن ٖبىٍ قرير العْب، كفيو أيضا قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

إذا عاين ا٤بؤمن من ا٤ببلئكة قالوا نرجعك إٔب دار الدنيا فيقوؿ إٔب دار ا٥بمـو }اهلل عنهما 
قاؿ ٓب يكن أحد من ا٤بقرَّبْب يفارؽ  أبي العاليةكفيو ركل عن { كاألحزاف قدّْمو٘ب إٔب اهلل

الدنيا حٌب ييؤتى بغصن من أغصاف ا١بنة فيىشيمُّو ٍبٌ يىفيض، كفيو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
أكؿ ما ييبشَّر بو ا٤بؤمن ُب قربه أف يُّقاؿ أبشر برضي اهلل كا١بنة قًدمت خّب }عليو كسلم 

ن شيعك إٔب قربؾ كصدؽ من شهد لك كاستجاب ٤بن استغفر لك من مىٍقدىـو قد غفر اهلل ٤ب
إذا أراد اهلل قبض ركح ا٤بؤمن أكحى إٔب ملك ا٤بوت اقرأه  ابن مسعود، كفيو عن {ا٤بؤمنْب

 أبي شيبةمِب السبلـ فإذا جاء ملك ا٤بوت يقبض ركحو قاؿ ربك يقرؤؾ السبلـ، كفيو عن 
قاؿ يـو يلقوف ملك ا٤بوت ليس من مؤمن يقبض  {ٙبيتهم يـو يلقونو سبلـ}ُب قولو تعأب 

إذا انقضت نفس العبد ا٤بؤمن جاءه ملك ا٤بوت  ابن المباركركحو إال سٌلم عليو، كفيو عن 
الذين تتوفيهم ا٤ببلئكة }فقاؿ السبلـ عليك يا كٕب اهلل اهلل يقرأؾ السبلـ ٍب قرأ ىذه اآلية 

إف الذين قالوا ربنا اهلل ٍب }قولو تعأب  ُب البيهقي، كفيو عن {طيبْب يقولوف سبلـ عليكم
قالوا { استقاموا تتنزؿ عليهم ا٤ببلئكة أال ٚبافوا كال ٙبزنوا كأبشركا با١بنة الٍب كنتم توعدكف

٩با تقدىموف عليو من { أال ٚبافوا}ُب اآلية  مجاىدعن  أبي حاتمذالك عند ا٤بوت، كعن 
من أمر دنياكم من كلد كأىل أك دين فأنا  على ما خٌلفتم{ كال ٙبزنوا}ا٤بوت كأمر اآلخرة 

قاؿ يؤتى ا٤بؤمن عند ا٤بوت فيقاؿ ال ٚبف ٩با أنت  أبي حاتمأستخلفكم فيو، كفيو عن 
قادـ عليو كال ٙبزف على الدنيا كال على أىلها كأبشر با١بنة فيموت كقد أقر اهلل عينو، كفيو 



اآلية فقاؿ إف { النفس ا٤بطمئنةيا أيتها }عن قولو تعأب  الحسنأنو سيًئل  أبي حاتمعن 
 .اهلل تعأب إذا أراد قبض ركح عبده ا٤بؤمن اطمأنت النفس إٔب اهلل كاطمأف اهلل إليها

 
 {فصل في ذكر فتنة القبر وذكر الملك الذي يدخل القبر قبل منكر ونكير}

ليو السبلـ كُب ا٣بربى أف ا٤بؤمن ييفًبى ُب قربه سبعة أياـ كالكافر أربعْب يوما كقاؿ النيب ع
إ٭با }، كُب ا٢بديث {من مات يـو ا١بمعة أك ليلة ا١بمعة أمَّنىو اهلل تعأب من فتنة القرب}

 أبي أمامة الباىليكُب ا٣برب عن { القرب ركضة من رياض ا١بنة أك حفرة من حفىر النار
 إذا تػيويُب الرجل ككضع ُب قربه فيجيء ملك ا٤بوت عند رأسو كمنكر كنكّب}رضي اهلل عنو 

كيقعدانو كيضربانو ضربة كاحدة ٗبطرقة من حديد كٓب يبق عضو إال قطعتو كتلهب ُب قربه 
نار فيقاؿ لو قم بإذف اهلل فإذا ىو يقعد مستويا فيصيح صيحة يسمعو ما بْب ا٣بافقْب أم 

ا٤بشرؽ كا٤بغرب إال ا١بن كاإلنس ٍب يقوؿ ًٓبى فعلتم ىذا ك ًٓبى ضربتمو٘ب كأنا كنت أقيم 
ٌب الزكاة ك أصـو رمضاف قالوا نعوذ باهلل منك فإنك مررت يوما ٗبظلـو كىو الصبلة كآ

يستغيث بك فلم تغثو كصليت يوما فلم تستربأ من بولك فتبْب ّٔذا أٌف نصرة ا٤بظلـو 
بو كٓب يغثو  فاستغاثمن رأل مظلوما }كاجب كما ريًكمى عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 

رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل  عبد اهلل ابن عمرن ، كركم ع{ضرب مائة سوط ُب النار
أربعة نفر ٰبشرىم اهلل تعأب إٔب يـو القيمة على منابر من نور }عليو كسلم إنو قاؿ 

فيدخلهم ُب رٞبتو قيل من أكلئك يا رسوؿ اهلل قاؿ من أشبع جائعا كمن جهز غازيا ُب 
كأما . شجرة اليقينانتهى من { ظلـوسبيل اهلل كمن أعاف ضعيفا أك ملهوفا أم ٧بزكنا من م

عبد اهلل أيضا أنو ركل عن  شجرة اليقينا٤بلك الذم يدخل القرب قبل منكر كنكّب ففي 
رضي اهلل عنو قاؿ سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم عن أكؿ ملك  بن عبد السالم

أل نورا  يدخل على ا٤بيت قبل منكر كنكّب ملك كجهو يتؤل}يدخل القرب على ا٤بيت قاؿ 
كيقعد ا٤بيت ٍب يقوؿ لو اكتب ما عملت من ا٢بسنات كالسيئات   َرْوَمانُ كالشمس كا٠بو 

فيقوؿ لو بأم شيء أكتب أين قلمي كمدادم فيقوؿ لو قلمك إصبعك كمدادؾ ريقك 



فيقوؿ بأم شيء أكتب فيو كليس معي صحيفة فيقطع من كفنو قطعة فيناكلو لو فيقوؿ 
ا عمل ُب الدنيا من خّب كشر فإذا بلغ سيئة فيستحيي ىذه صحيفتك فاكتب فيكتب م

منو قاؿ لو ا٤بلك يا خاطئ أما تستحيي من خالقك حيث عملتها ُب الدنيا كتستحيي مِب 
اآلف فّبفع العمود فيضربو فيقوؿ العبد ارفع عِب العمود حٌب أكتبها فّبفعو فيكتب فيها 

قوؿ بأم شيء أختمها كليس معي خاًب ٝبيع حسناتو كسيئاتو ٍب يأمره أف يطويو كٱبتمو في
فيقوؿ لو اختمها بظفرؾ كٱبتمها بظفره كيعلقها بعنقو أم فيو إٕب يـو القيامة كما قاؿ تعأب 

ككل إنساف ألزمنو طائره ُب عنقو ك٬برج لو يـو القيامة كتابا يلقاه منشورا ٍب يدخل عليو 
ُب  و القاسم األْلَكاِني  الحافظ أبما لفظو كأخرج  بشرى الكئيب، كُب {منكر كنكّب

كاف أيب مولعا بالصبلة على ا١بنائز   ُعَمِر ْبِن محمد ْبِن َنْصٍر الصانعالسنة بسنده عن 
فقاؿ ٕب يا ابِب حضرت يوما جنازة فلما دفنوىا نزؿ إٔب القرب نفساف ٍب خرج كاحد كبقي 

ثىا الناس الَباب فقلت يا قـو أيدفن حي مع ميت فقالوا مىا ٍبىَّ أحد فقلت ٥بم  اآلخر كحى
شيبّْوى ٕب ٍب رجعت فقلت ما رأيت إال اثنْب خرج كاحد كبقي اآلخر ال أبرح حٌب يكشف 

ٕب اهلل عما رأيت فإ٘ب خائف على عقلي كديِب فانشق القرب كخرج منو شخص فتؤب مدبرا 
لثة فقلت يا ىذا ٗبعهودؾ إال كقفتى حٌب أسألك فما التػىفىتى إٕب فقلت لو الثانية كالثا

قلت نعم ما تعرفِب قلت ال قاؿ ٫بن ملكاف من  ابن نصر الصانعفالتفت كقاؿ أنت 
مبلئكة الرٞبة موكبلف بأىل السنة إذا كضعوا ُب قبورىم نزلنا لنلقن ٍب غاب عِب، كحيًكيى 

قاؿ طلبنا ضياء القبور فوجدناه ُب صبلة الليل كطلبنا جواب منكر  َشِقيٍق البَ ْلِخي  عن 
اه ُب قراءة القرءاف كطلبنا عبور الصراط فوجدناه ُب الصـو كطلبنا ظل العرش كنكّب فوجدن

أف ا٤بؤمن إذا كضع ُب قربه أتاه ملكاف أسودا الوجو  شجرة اليقينفوجدناه ُب ا٣بلوة، كُب 
العينْب صوهتما كالرعد القاصف كبصرٮبا كالربؽ ا٣باطف ٱبرقاف األرض بأنيأّما  أزرقا

فتقوؿ صبلتو ال سبيل لكما إٔب قبلي فقد كانت صبلتو بالليل  فيأتيانو من قبل رأسو
كالنهار حذرا من ىذا ا٤بضجع فيأتيانو من قبل ٲبينو فتقوؿ صدقتو ال سبيل لكما إٔب قبلي 

فقد كاف يتصدؽ حذرا من ىذا ا٤بضجع فيأتيانو من قبل الشماؿ فيقوؿ صومو ال سبيل 



ىذا ا٤بضجع فيوقظانو كما ييوقىظ النائم لكما إٔب قبلي فقد كاف ٯبوع كيعطش حذرا من 
فيقوالف لو ما تقوؿ ُب ىذا الرجل الذم بعث فيكم فيقوؿ أشهدكم أنو رسوؿ اهلل صلى اهلل 

. عليو كسلم أنزؿ عليو القرءاف كآمنت بو كصدقتو فيقوالف لو عشت مؤمنا كمت مؤمنا
يقوؿ }هلل عليو كسلم رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى ا أبي ىريرةكركم عن  فائدة

اهلل تعأب ال ٱبرج عبد من عباده ُب الدنيا كأنا أريد أف أغفر لو إال كأقتص منو بكل سيئة 
عملها بسقم أك مرض أك جدب أك ضيق ُب معيشتو أك ٗبا يصيبو من غم كإف بقي شيء 

ٕب ال من سيئاتو شيدّْدى عليو عند ا٤بوت حٌب يلقا٘ب كال سيئة عليو من سيئاتو كعزٌب كجبل
أخرج عبدا من عبادم من الدنيا كأنا أريد أف ال أغفر لو إال فتنتو بكل حسنة عملها 

بصحة ُب جسده أك فرح يصيبو أك سعة ُب رزقو فإف بقي من حسناتو شيء ىىوٍَّنتي عليو 
ما من مؤمن يشاؾ بشوكة إال رفع اهلل لو  }، كُب ا٢بديث {ا٤بوت حٌب يلقا٘ب كال حسنة لو

كقد قيل ال خّب ُب بدف ال يصيبو األسقاـ كال ماؿ ال { ط ّٔا عنو سيئةّٔا حسنة كح
 .شجرة اليقينيصيبو النوائب انتهى من 

 
 {فصل في ذكر أىل العلم}

إذا مات العآب صور اهلل علمو ُب قربه على صورة }قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
أكحى اهلل إٔب موسى }كُب ا٣برب  {الرجل يؤنسو إٔب يـو القيامة كيدرأ عنها ىواـ األرض

عليو السبلـ تعلم ا٣بّب كعلمو الناس فإ٘ب منور ٤بعلمي العلم كمتعلميو قبورىم حٌب ال 
من كف أذاه عن الناس كاف على اهلل أف يكف عنو }كُب ا٢بديث { يستوحشوا ُب مكاهنم

قامات أىل عن بعض األكلياء قاؿ سألت اهلل أف يريِب م اليافعي، كحكي عن {أذل القرب
ا٤بقابر فرأيت ُب ليلة من الليإب القبور قد انقشعت كإذا منهم نائم على سندس كمنهم نائم 
على حرير كديباج كمنهم نائم على رٰباف كمنهم نائم على سرير كمنهم ضاحك كمنهم باؾ 

فقلت يا رب لو شئت ساكيت بينهم ُب الكرامة فنادم مناد من أىل القبور يا فبلف أما 
السندس فهم أىل ا٣بلق ا٢بسن كأما أصحاب ا٢برير كالديباج فهم الشهداء كأما  أصحاب



أصحاب الرٰباف فهم الصائموف كأما أصحاب السرير فهم ا٤بتحابوف ُب اهلل كأما أصحاب 
بشرى ُب  السيوطيالبكاء فهم ا٤بذنبوف كأما أصحاب الضحك فهم أىل التوبة قالو 

ة ا٤بوتى ُب خّب أك شر نوع من الكشف يظهره اهلل رؤي اليافعي، كفيو أيضا قاؿ الكئيب
تبشّبا أك موعظة أك ٤بصلحة للميت أك إىداء خّب لو أك قضاء دين أك غّب ذالك ٍب إف 

ىذه الرؤية تكوف ُب النـو كىو الغالب كقد تكوف ُب اليقظة كذالك من كرامات األكلياء أك 
قرب كالده ُب بعض األكقات أصحاب األحواؿ، كحكي عن بعض الصا٢بْب أنو كاف يأٌب 

قاؿ قاؿ حىفَّار أعجب ما رأيت  يحيى ابن معينعن  األلكانيكٰبدث معو، كفيو كأخرج 
من ىذه ا٤بقابر إ٘ب ٠بعت من قرب أنينا كأنْب ا٤بريض ك٠بعت من قرب ا٤بؤذف يؤذف كىو 

ال ىو أدخلت قاؿ أنا كاهلل الذم ال إلو إ َسِعيد بن ُجبَ ْيرٍ عن  أبو نعيمٯبيبو، كفيو أخرج 
فلما سوينا عليو اللنب سقطت اللبنة فإذا أنا بو يصلي ُب  َحِميدُب ٢بده كمعي  ثابتا البناني

قربه ككاف يقوؿ ُب دعائو اللهم إف كنت أعطيت أحدا الصبلة ُب قربه من خلقك فأعطنيها 
رضي اهلل عنهما قاؿ ضرب بعض أصحاب  ابن عباسفما كاف اهلل لّبد دعاءه، كفيو عن 

لنيب صلى اهلل عليو كسلم خباءه على قرب كىو ال ٰبسب أنو  قرب فإذا فيو إنساف يقرأ سورة ا
ا٤بلك حٌب ختمها فأتى النيب صلى اهلل عليو كسلم  فأخربه فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

ىذا تصديق من  السعدي، كقاؿ {ىي ا٤بانعة ىي ا٤بنجية تنجيو من عذاب القرب}كسلم 
أخربه بذالك كصدقو  عبد اهللاهلل عليو كسلم بأف ا٤بيت يقرأ ُب قربه فإف رسوؿ اهلل صلى 

دخلت يـو ا١بمعة ا٤بقربة نصف النهار فما مررت بقرب إال  أبو حامد الَحفَّارفيو كقاؿ 
 َمْنَدهْ أخرج ابن  بشرى الكئيبكُب . ٠بعت منو قراءة القرءاف ككاف ثقة كرعا قالو فيو أيضا

فنفذ ُب قربه قرب فنظرت فإذا أنا بشيخ ُب القرب  ببَ َلخاؿ حفرنا قربا ق عاصم الس ْقِطيمن 
أبى النَّْضِر متوجو إٔب القبلة كعليو إزار أخضر كُب حجره مصحف يقرأ فيو، كفيو عن 

ككاف صا٢با كرعا قاؿ حفرت قربا فانفتح ُب القرب قرب آخر فنظرت فإذا  الن َّْيَسابُوِري الَحفَّار
حسن الثياب طيب الريح جالسا مَببعا كُب حجره كتاب مكتوب  أنا بشاب حسن الوجو

ٖبضرة أحسن ما رأيت من ا٣بطوط كىو يقرا القرءاف فنظر إٕب كقاؿ أقامت القيامة قلت ال 



 روضة الرياحينُب  اليافعيقاؿ أعد ا٤بدرة إٔب موضعها فأعدهتا إٔب موضعها، كفيو كحكي 
بَّاد كأ٢بدتو فبينما أنا أسوم اللحد إذنا عن بعض الصا٢بْب قاؿ حفرت قرب رجل من العي 

سقطت لبنة من ٢بد قرب يليو فنظرت فإذا أنا بشيخ جالس ُب القرب عليو ثياب بيض تقعقع 
كُب حجره مصحف من ذىب مكتوب بالذىب كىو يقرأ فيو فرفع رأسو إٕب كقاؿ ٕب 

 .فرددهتا أقامت القيامة رٞبك اهلل قلت ال قاؿ رد اللبنة إٔب موضعها عفاؾ اهلل
 

 {فصل في ذكر األرواح}
إذا خرج الركح من بدف ابن آدـ فإذا }قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم  شجرة اليقينكُب 

مضت ثبلثة أياـ يقوؿ الركح يا رب أذف ٕب حٌب أنظر إٔب جسدم الذم كنت فيو فيأذف 
يبكي بكاء طويبل اهلل تعأب لو فيجيء إٔب قربه كينظر من بعيد كقد ساؿ ماء منخريو كفمو ف

ٍب يقوؿ يا جسدم ا٤بسكْب أما تذكر أياـ حياتك كىذا ا٤بنزؿ منزؿ الوحشة كالببلء كالغم 
كالكرب كا٢بزف كالندامة ٍب ٲبضي فإذا مضت ٟبسة أياـ يقوؿ يا رب أذف ٕب حٌب أنظر إٔب 

كمن جسدم فيأذف اهلل تعأب لو فيأٌب إٔب قربه كينظر من بعيد كقد ساؿ الدـ من منخريو 
فمو كرأسو كأذنيو ماءه صديد كقيح فيبكي بكاء طويبل كيقوؿ يا جسدم ا٤بسكْب أما تذكر 

أياـ حياتك كىذا ا٤بنزؿ منزؿ ا٥بم كالغم كاحملنة كالديداف كالعقارب أكلت الدكد ٢بمك 
كمزؽ جلدؾ كعظمك ٍب ٲبضي فإذا مضت سبعة أياـ يقوؿ يا رب أذف ٕب حٌب أنظر إٔب 

تعأب لو فيأٌب إٔب قربه كينظر إٔب بعيد كقد كقع ُب فمو دكد فيبكي جسدم  فيأذف اهلل 
بكاء طويبل فيقوؿ أنت أما تذكر أياـ حياتك أين أكالدؾ كأقرباؤؾ أين أصدقاؤؾ الذين  

رضي اهلل عنو  أبي ىريرةكانوا يرضونك ُب جوارؾ اليـو يبكوف عليك إٔب يـو القيامة، كعن 
حو حوؿ داره شهرا فينظر إٔب خلفو عن عيالو كيف يقسم إذا مات ا٤بؤمن طار رك }أنو قاؿ 

مالو ككيف يودل ديونو فإذا أًب شهرا رد إٔب قربه فيدكر حوؿ قربه سنة ينظر من يدعو لو 
، كعن {كمن ٰبزف عليو كإذا ٛبت سنة رفع ركحو إٔب حيث ٘بمع األركاح إٔب يـو القيامة

وات إذا كاف يـو عيد كعاشوراء كليلة أف األم}عن النيب صلى اهلل عليو كسلم  ابن عباس



ا١بمعة أك رجب كليلة نصف شعباف ٱبرجوف من قبورىم فيقفوف على باب بيوهتم كيقولوف 
ارٞبونا ُب ىذا اليـو ا٤ببارؾ بصدقة كلو بلقمة فأنا ٧بتاجوف إليها إف ٓب تعطونا فاذكركنا 

يا من سكن دارنا كيا من بركعتْب ُب ىذه الليلة ا٤بباركة ىل من أحد منكم يذكر غربتنا 
نكح نساءنا كيا من أقاـ كاسع قصورنا ك٫بن اآلف ُب ضيق قبورنا ىل منكم من أحد يتفكر 

غربتنا كفقرنا كتبنا مطوية ككتبكم منشورة كليس للميت ثواب فبل تنسونا من خّبكم 
 كدعائكم فأنا ٧بتاجوف إليكم أبدا فإف كجدكا الصدقة أك الدعاء فمنهم من يرجع فرحا

قاؿ رسوؿ  بشرى الكئيب، كُب {مسركرا كمنهم من ٓب ٯبد شيئا كيرجع ٧بركما ٧بزكنا يائسا
إف نفس ا٤بؤمن إذا قيًبضىت تلقاىا أىل الرٞبة من عباد اهلل كما }اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

تلقوف البشّب من أىل الدنيا كيقولوف اتركوا صاحبكم حٌب تسَبيح فإنو كاف ُب كرب شديد 
أف ا٤بؤمن يصعد }، كفيو {ونو ما فعل فبلف كفبلنة كىل تزكجت فبلنة ك٫بو ذالكٍب يسأل

كفيو أنو { ؤمنْب فيستخربكنو عن معارفو من أىل الدنياا٤بركحو إٔب السماء فتأتيو أركاح 
إف ركحىًي ا٤بؤمنػىٍْبً ليلتقياف على مسّبة يـو كما رأل أحدٮبا }صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

 بشر ابن البراء٤با مات  أبي لبانةعن  ابن أبي الدنيالفظو أخرج  كفيو ما{ صاحبو قط
ىل  بني سلمةكىًجدىت عليو أمو كجدا شديدا فقالت يا رسوؿ اهلل ال يزاؿ ا٥بالك يهلك من 

السبلـ قاؿ نعم كالذم نفسي بيده إهنم يتعارفوف كما  بشرتتعارؼ ا٤بوتى فأرسل إٔب 
يهلك ىالك من بِب سلمة إال جاءتو أـ بشر يتعارؼ الطّب ُب رءكس الشجر ككاف ال 

فقالت يا فبلف عليك السبلـ فيقوؿ عليك السبلـ فتقوؿ اقرأ مِب السبلـ بشرا، كفيو أخرج 
قاؿ إذا مات ا٤بيت استقبلو كلده كما يستقبل الغائب،   سعيد بن ُجبَ ْيرعن  ابن أبي الدنيا

إف ا٤بيت إذا مات استوحشتو أىلو  قاؿ بلغنا ثابت البنانيعن  ابن أبي الدنياكفيو أخرج 
كأقاربو الذين قد قدموا من ا٤بوتى فهو أفرح ّٔم كىم فرحوا بو كا٤بسافر إذا قدـ إٔب أىلو، 

إف ا٤بيت يعرؼ من يغسلو كمن يكفنو كمن ٰبملو }كفيو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
قاؿ ما من ميت  ن دينارعمرو بعن  الحليةُب  أبو نعيمكفيو أخرج { كمن يدليو ُب قربه

ٲبوت إال ركحو ُب يد ملك ا٤بوت ينظر جسده كيف يغسل ككيف يكفن ككيف ٲبشى بو 



 سفيانعن  ابن أبي الدنياكيقاؿ لو كىو على سريرة ا٠بع ثناء الناس عليك، كفيو أخرج 
قاؿ إف ا٤بيت ليعرؼ كل شيء حٌب إنو ليناشد غاسلو باهلل إال خففت غسلي، كفيو أخرج 

قاؿ حدثت إف ا٤بيت يستبشر بتعجيلو إٔب ا٤بقابر، كفيو إف  بكر المزنيعن  بي الدنياابن أ
ا٤بؤمن إذا مات بكي عليو مصبله من األرض كمصعد عملو ُب السماء، كفيو أخرج 

عن أنس رضي اهلل عنهم أف النيب صلى اهلل عليو  الترمذي وأبو يعلى وابن أبي الدنيا
باباف ُب السماء باب يصعد عملو فيو كباب ينزؿ رزقو ما من مؤمن إال كلو }كسلم قاؿ 

قاؿ ما من عبد  عطاء الخراسانيعن  أبو نعيممنو فإذا مات بكيا عليو، كفيو أخرج 
يسجد هلل سجدة ُب بقعة من بقاع األرض إال كشهدت لو يـو القيامة كبكت عليو حْب 

 ابن عمرعن  تاريخو ُب وابن عساكر مندةكأيب  الكاملُب  أبو عديٲبوت،  كفيو أخرج 
إف ا٤بؤمن إذا مات ٙبلت ا٤بقابر ٗبوتو فليس منها بقعة }عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

أف أصوات منكر كنكّب ُب أ٠باع ا٤بؤمنْب كاإلٜبد ُب }، كفيو {إال كىي تتمُب أف يدفن فيها
داع فتغمز رأسو العْب كإف ضغطة القرب على ا٤بؤمن كاألـ الشفيقة يشكوا إليها ابنها الص

كيل للمشركْب ُب القرب يضغطوف ُب قبورىم كضغطة الصخرة  عائشةغمزا رفيقا كلكن يا 
قاؿ كاف يقوؿ إف ضمة القرب  محمد الت َّْيِمي  عن  ابن أبي الدنيا، كفيو أخرج {على البيضة

ىا ضمتهم إ٭با أصلها إهنا أمهم كمنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما رد إليها أكالد
ضمة الوالدة كلدىا بعد ما غاب عنها ٍب قدـ عليها فمن كاف مطيعا هلل ضمتو برأفة كرفق 

ؤمن قاؿ ا٤بإذا دفن العبد }كمن كاف عاصيا هلل ضمتو بعنف كسخط منها عليو لرّٔا، كفيو 
 األوسطُب  والطَّبَ َراني  ابن أبي شيبةأخرج  بشرى الكئيب، كُب {لو القرب مرحبا كأىبل

رضي اهلل عنهم قاؿ قاؿ رسوؿ  أبي ىريرةعن  الحاكم والبيهقيك صحيحوُب  ن حبانابك
كالذم نفسي بيده إف ا٤بيت إذا كضع ُب قربه ليسمع خفق }اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

نعا٥بم حٌب يتولوف عنو فإذا كاف مؤمنا كانت الصبلة عند رأسو كالزكاة عند ٲبينو كالصـو 
ا٤بعركؼ كاإلحساف إٔب الناس عند رجليو فيؤتى من قبل رأسو عند مشالو كفعل ا٣بّبات ك 

فتقوؿ الصبلة ليس من قبلي مدخل فيؤتى من ٲبينو فيقوؿ الزكاة ليس من قبلي مدخل 



فيؤتى من قبل مشالو فيقوؿ الصـو ليس من قبلي مدخل ٍب يؤتى من قبل رجليو فيقوؿ فعل 
س فيجلس كقد مثلت الشمس قد ا٣بّبات كا٤بعركؼ ليس من قبلنا مدخل فيقاؿ لو اجل

قربت للغركب فيقاؿ لو أخربنا عن ما نسألك فيقوؿ دعو٘ب أيصىلّْ فيقاؿ إنك ستفعل 
فأخربنا عما نسألك فيقوؿ عم تسألونِب فيقاؿ لو ما تقوؿ ُب ىذا الرجل الذم بعث فيكم 

ا فصدقنا فيقوؿ أشهد أنو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جاء بالبينات كا٥بدل من عند ربن
كاتبعنا فيقاؿ لو صدقت على ىذا حييت كعلى ىذا مت كعليو تبعث إف شاء اهلل كيفتح لو 

إٔب النار فيقاؿ لو ىذا ا٤بقعد كاف منزلك لو عصيت اهلل  يفتح لو بابُب قربه مد بصره ٍب 
 فيزاد غبطة كسركرا ٍب يفتح لو باب ا١بنة فيقاؿ لو ىذا منزلك كما أعد اهلل لك فيزاد غبطة

كسركرا فيعاد ا١بسد إٔب ما بدئ منو من الَباب كٯبعل ركحو ُب النسيم كىو طّب أخضر ُب 
 .شجرة ا١بنة

 
 {فصل في ذكر مساكن األرواح بعد ما قبضت}

كسئل بعض ا٢بكماء عن معدف األركاح بعد ا٤بوت قاؿ إف أركاح األنبياء  األشعريقاؿ 
اء ُب الفردكس كسط ا١بنة ُب حواصل عليهم الصبلة كالسبلـ ُب جنات عدف كأركاح الشهد

طيور خيضيرو تطّب ُب ا١بنة إٔب حيث شاءت ٍب تأٌب إٔب قناديل معلقة بالعرش كأركاح أكالد 
ا٤بسلمْب ُب حواصل عصافّب ا١بنة عند جبل ا٤بسك إٔب يـو القيامة كأركاح أكالد ا٤بشركْب 

الذين عليهم ديوف كمظآب معلقة بدكف ا١بنة ليس ٥با مأكل إٔب يـو القيامة كأركاح ا٤بؤمنوف 
با٥بول ال تصل إٔب ا١بنة كال إٔب السماء حٌب تػيؤىدَّل الديوف عنهم كا٤بظآب كأركاح الكفار 

كا٤بنافقْب ُب سجْب نار جهنم تعذب غدكا كعشيا كقيل إف أركاح ا٤بؤمنْب ُب حواصل طيور 
، كأما معرفة حقيقتو خضر ُب عليْب كأف أركاح الكافرين ُب حواصل طيور سود ُب النار

كماىيتو فقد ركم أف اليهود أتوا إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم فسألوه عن الركح فنزؿ فيو 
قيل معناه من علم ريب، كأما { كيسألونك عن الركح قل الركح من أمر ريب}قولو تعأب 

من أجزائو موضعو ُب ا١بسم كقت ا٢بياة فقيل ٦بموع ُب ا٢بياة ال ُب ٝبيع البدف لكنو جزء 



غّب معْب ك٩با يدلك على ذالك إنك ترل شخصا ٯبرح ٔبراجات كثّبة فبل ٲبوت كٯبرح 
لُّ ُب ٝبيع البدف كأما  جرحة كاحدة فيموت فيها ألنو أصاب ا٤بكاف الذم فيو الركح كقيل ٰبًى

ح ُب الفرؽ بْب الركح كالرَّكىاًف فقيل إف الرَّكىاف يذىب كٯبئ كالركح ال يتحرؾ كأف موضع الرك 
ا١بسد غّب معْب كموضع الرَّكىاف بْب ا٢باجبْب فإذا زاؿ الركح مات العبد ببل ٧بالة كالرَّكىاف 

إف ا٤بوتى يتزاكركف ُب قبورىم  بشرى الكئيبكُب . إذا زاؿ ناـ العبد فقط كال ٲبوت انتهى
كركف أحسنوا أكفاف موتاكم فإهنم يتباىوف كيتزا}كفيو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

إف رجبل توفيت امرأتو فرأل  كتاب المناماتُب  ابن أبي الدنياكفيو أخرج { ُب قبورىم
النساء ُب ا٤بناـ كٓب ير امرأتو معهن فسأ٥بن عنها فقلن لو إنكم قد قصرًب ُب كفنها فهي 
تستحيي أف ٚبرج معنا قاؿ فأتى الرجل النيب صلى اهلل عليو كسلم فأخربه بذالك فقاؿ 

هلل عليو كسلم انظر ىل إٔب ثقة من سبيل فأتى رجبل من األنصار قد حضرتو النيب صلى ا
الوفاة فأخربه بذالك فقاؿ األنصارم إف كاف أحد يبلغ ا٤بوتى بلغتو فتوَب األنصارم فجاء 

بثوبْب فجعلهما ُب كفن األنصارم فلما كاف الليل رأل النسوة كمعهن امرأتو كعليها الثوباف 
يت إذا كضع ُب ٢بده أتاه أىلو ككلده فسألوه عن خلف بعده كيف األصفراف، كفيو إف ا٤ب

قاؿ إف الرجل ليبشر بصبلح كلده ُب قربه،  مجاىدفبلف كما فعل فبلنة كفبلف، كفيو عن 
األركاح قسماف منعمة كمعذبة فأما ا٤بعذبة فهي ُب شغل عن التزاكر  ابن القيمكفيو قاؿ 

بوسة فتتلقى كتتزاكر كتذاكر ما كاف منها ُب الدنيا كما كالتبلقي كأما ا٤بنعمة ا٤برسلة غّب احمل
كتاب ُب  ابن أبي الدنيايكوف من أىل الدنيا فيكوف كل ركح معو رفيق، كفيو أخرج 

ما من رجل }رضي اهلل عنها قالت قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  عائشةعن  القبور
إذا }قاؿ  أبي ىريرةكفيو عن { السبلـ يزكر قرب أخيو كٯبلس عليو إال كاستأنس بو كرد عليو

مر الرجل بقرب يعرفو أم يعرؼ صاحبو فسلم عليو رد عليو السبلـ كعرفو كإذا مر بقرب ٓب 
قاؿ بلغِب أف ا٤بوتى  محمد بن واسع، كفيو عن {يعرؼ صاحبو فسلم عليو رد عليو السبلـ

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  يعلموف بزكارىم يـو ا١بمعة كيوما قبلو كيوما بعده، كفيو ركم عن
كفيو قاؿ { أحسن ما يكوف للميت ُب قربه إذا زاره من ٰببو ُب دار الدنيا}كسلم أنو قاؿ 



األحاديث كاآلثار تدؿ على أف الزائر مٌب جاء علم بو ا٤بزكر ك٠بع كبلمو كأنس  ابن القيم
ذالك كىو أصح بو كرد عليو السبلـ كىذا عاـ ُب حق الشهداء كغّبىم كأنو ال توقيت ُب 

من أثر الضحاؾ الداؿ على التوقيت قاؿ كقد شرع صلى اهلل عليو كسلم ألمتو أف يسلموا 
على أىل القبور سبلـ من ٱباطبونو ٩بن يسمع كيعقل، كفيو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

أركاح الشهداء عند اهلل ُب حواصل طّب خضر تسرح ُب أهنار ا١بنة حيث شاءت }كسلم 
رضي اهلل عنهما أف النيب صلى اهلل  ابن عباس، كفيو عن {إٔب قناديل ٙبت العرشٍب تأكم 

جعل اهلل أركاحهم ُب أجواؼ طّب خضر ترد  بُأُحدٍ ٤با أيصيبت أصحابكم }عليو كسلم قاؿ 
بشرى أهنار ا١بنة كتأكل من أٜبارىا كتأكم إٔب قناديل من ذىب معلقة ُب ظل العرش كُب 

كل مولود ُب اإلسبلـ أم يولد ُب اإلسبلـ }ى اهلل عليو كسلم قاؿ رسوؿ اهلل صل الكئيب
 .فهو ُب ا١بنة شبعافي رىيَّاف يقوؿ يا رب أكرد علي أبوام

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

كبك  بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما عونك يا معْب
ككل ما فيو صحيح منقوؿ  مجمع النورين في فوائد الداريننستعْب ىذا كتاب يسمى 

 .عن ثقات ال ضعيف فيو
بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما عونك يا معْب كبك 
و نستعْب ا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ على ٧بمد خاًب النيئْب كعلى آلو كصحب

ا٤ببايعْب أما بعد فإ٘ب ٤با رأيت الناس يرغبوف ُب طاعة اهلل كرسولو مع جهلهم ككسلهم مثلي 
ٝبعت ُب ىذا الكتاب ما يفيدنا ُب الدنيا كاآلخرة رجاء أف يكوف سببا لنجاتنا من العذاب 

 بمجمع النورين في فوائد الدارينكالنقمة ككسيلة لنا إٔب حوز الرضواف كالنعمة ك٠بيتو 
 .ؿ مستعينا بريب الذم ال حوؿ كال قوة إال بو كبو أستعْب ُب أم حاؿفأقو 

األكؿ أف تؤمن كتصدؽ كٙبقق أف كل ما كقع ُب الوجود  فائدة اإليمان بالقدر ثالثة أشياء
٦بىيوس ىذه األمة القائلْب بأف األمر  للَقَدرِيَّةِ كما سيقع سابق ُب علمو تعأب كإرادتو خبلفا 



تأنف العلم حادث ٓب يتقدـ لو قدر كال علم باألمور قبل كجودىا أينيف بضمتْب أم مس
كإ٭با يتأنفها علما حاؿ كقوعها فهؤالء ال خبلؼ ُب كفرىم ألهنم نفوا العلم القدٙب كقد 

إف مرضوا فبل }كقد ليعنوا على لساف سبعْب نبيا كُب ا٢بديث  الشافعيانقرضوا قبل ظهور 
ثا٘ب أف تؤمن كتصدؽ أنو تعأب خلق العباد كأفعا٥بم ، ال{تعودكىم كإف ماتوا فبل تشهدكىم

القائلْب بأف اهلل تعأب خلق العبد كالعبد ٱبلق أفعالو فهؤالء ُب كفرىم  للمعتزلةخبلفا 
كاهلل خلقكم كما }خبلؼ كقد نطق القرءاف بتكذيبهم ُب عدة مواضع كقولو تعأب 

ن كتصدؽ أف ا٣بّب كالشر كغّب ذالك، الثالث أف تؤم{ كاهلل خلق كل شيء{ }تعملوف
الكذَّاب القائلْب بأف فاعل الشر الظلمة  َمأِني  أصحاب   للَمْأنَوِيَّة٨بلوقاف هلل تعأب خبلفا 

فمن أفرد اهلل تعأب ّٔذه { كجعل الظلمات كالنور}كقد نطق القرءاف بتكذيبهم ُب قولو 
ق أف كل ما كقع كما سيقع األشياء كٓب ٯبعل لغّبه فيها نصيبا فهو مؤمن بالقدر أم من ٙبق

من خّب كشر سابق ُب علمو تعأب كأنو كتب ذالك عنده كأحصاه كأف صدكر الكائنات 
بعد ذالك ٯبرم على ما سبق ُب علمو تعأب ككتابو كأنو خلق عباده كأفعا٥بم كأنو ىو خالق 

ا يعلمها ا٣بّب كالشر كمن زعم أنو تعأب ٓب يسبق لو قدر كال علم باألشياء قبل كوهنا كإ٭ب
بعد كقوعها أك نسب إٔب نفسو أك إٔب ٨بلوؽ ما قدرة على شيء كإف قل أك دىؽَّ أك أنو قدر 

 .ا٣بّب كالشر كالكفر كا٤بعصية فليس ٗبؤمن بالقدر
إثبات القدر كما تقدـ كاعلم أف التقدير أنواع منو التقدير  فائدة أخرى مذىب أىل السنة
يوفك }الية كالسوابق قبل اللواحق كمبنية عليها قاؿ تعأب ُب العلم ك٥بذا قيل العناية قبل الو 

أم يصرؼ عن اإلٲباف بالقرآف ُب الدنيا من صيًرؼى عنو ُب القدـ كُب { عنو من أفك
أم إال من علم أنو ىالك، كمنو التقدير ُب اللوح { ال يهلك على اهلل إال ىالك}ا٢بديث 

{ ٲبحوا اهلل ما يشاء كيثبت كعنده أـ الكتاب}احملفوظ فلهذا ٲبكن أف يتغّب قاؿ اهلل تعأب 
أنو كاف يقوؿ ُب دعائو اللهم إف كنت كتبتِب شقيا فا٧بِب كاكتبِب  عبد اهلل بن عمركعن 

سعيدا، الثالث التقدير ُب الرحم كذالك أف ا٤بلك يؤمر بكتب رزقو كأجلو كشقاكتو 



كاهلل تعأب خلق ا٣بّب كالشر كقدر  كسعادتو، الرابع التقدير ٗبعُب سىٍوؽ ا٤بقادير إٔب ا٤بواقيت
 .رضي اهلل تعأب عنو اإلبريز لليدالي٦بيئو إٔب العبد ُب أكقات معلومة انتهى من 

كل كاحد منها أشد من مرارة ا٤بوت ألف مرة   فائدة أخرى أن ليوم القيامة مائة ألف ىول
مساءن كصباحا فمن أراد أف يقيو اهلل من تلك األىواؿ فليدـ على ىذه الكلمات العشر 

كلكل ىم كغم ما شاء اهلل كلكل ضيق حسيب اهلل كلكل ببلء استعنت باهلل كلكل أعجوبة 
سبحاف اهلل كلكل شدة كرخاء الشكر هلل كلكل نعمة ا٢بمد هلل كلكل قضاء كقدر توكلت 

على اهلل كلكل ذنب أستغفر اهلل كلكل مصيبة إنا هلل كإنا إليو راجعوف كلكل طاعة كمعصية 
 .ؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيمال حو 

صلى اهلل عليو كسلم فليقل ُب ليلة ا١بمعة بعد صبلة العشاء  فائدة من أراد أن يرى النبي
عند مرقده اللهم إ٘ب أسألك بقوة الربوبية كعظمة الصمدانية كسطوة األلوىية كعزة ا١بربكتية 

٧بمد كآلو كأف تريِب كجو نبيك  كقدرة األزلية أف تصلي كتسلم على سيدنا ةكقدٙب الفرداني
 .٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم

ألمن ا٣بوؼ تقرأ سورة إليبلؼ قريش سبع مرات ٍب تقوؿ اللهم إنك آًمنه من   فائدة أخرى
كل شيء ككل شيء خائف منك فبأمنك من كل شيء كخوؼ كل شيء منك أمِبّْ ٩با 

 .أخاؼ إنك على كل شيء قدير فإنو يأمن من كل شيء
بثبلث نيات األكٔب بنية ( ثبلثا)سورة يس  ائدة أخرى تقرأ في ليلة النصف من شعبانف

طوؿ العمر كالثانية بنية دفع الببلء كالثالثة بنية االستغناء عن ا٣بلق ٍب تقرأ ىذا الدعاء اللهم 
ر يا ذا ا٤بن كال ٲبن عليو كيا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ كيا ذا الطوؿ كاإلنعاـ ال إلو إال أنت ظه

البلجئْب كجلد ا٤بستأجرين كمأمن ا٣بائفْب أسألك اللهم إف كنت كتبتِب ُب أـ الكتاب 
شقيا أك مطركدا أك ٧بركما أك ميقتػىرِّا عليَّ ُب الرزؽ فامح بفضلك شقاكٌب كحرما٘ب كإقتار 

رزقي كأثبتِب ُب أـ الكتاب سعيدا مرزكقا موفقا للخّبات فإنك قلت ُب كتابك ا٤بنزؿ على 
 {ٲبحوا اهلل ما يشاء كيثبت كعنده أـ الكتاب}رسل نبيك ا٤ب

 



 {فائدة في تالفي بر الوالدين نظما}
 ُب ليلة ا٣بميس صل ركعٍب

يٍعًوذىٌبىٍ 
 بالكرس كاإلخبلص كا٤ب

 ٟبس لكل سورة على التماـ
 بعد السبلـ( يىوو )كاستغفر اهلل 

 كذاؾ مثلها من الصبلة
 على نيب الرٞبة ا٤بهداة

 ديكاكاجعل ثواب ذا لوال
 تربرٮبا بكل ما عليكا

 آخر
 صل بكل ٝبعة لك أتت

 لركعتْب فيهما بزلزلت
 من بعد أـ الذكر ٟبسة عشر
 تأمن من ضيق كضغطة القىربى 

 كمع ذا تكوف مثل من قرآ
 كل القراف ٟبسة كعشرا

كـر اهلل كجهو يا   لعلي بن أبي طالبقاؿ النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم  فائدة أخرى
لت عركسا دارؾ فاخلع نعليها كاغسل رجليها كرش بو أركاف البيت فإف اهلل إذا أدخ علي

ينزؿ عليكما سبعْب بركة من الرٞبة يا علٌي فامنع العركس أف تأكل ُب أسبوعها ثبلثة أشياء 
اللنب ا٢بامض كا٣بل كالتفاح فإهنن يفسدف األرحاـ كٲبنعن الوالدة يا علٌي اجعل يدؾ على 

كقل اللهم أنت ريب ( ثبلث مرات)ي كسورة يس كقل ىو اهلل أحد رأسها كاتل آية الكرس
كرّٔا كفق بيِب كبينها إنك على كل شيء قدير كارزقِب منها رزقا كاسعا إنك على كل شيء 

قدير كأرنا مناسكنا كتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي 



بسم اهلل الرٞباف الرحيم فإف ٓب تفعل ذالك كاف  العظيم يا علي ال تأت زكجتك حٌب تقوؿ
الشيطاف شريكك ُب األمواؿ كاألكالد يا علي ال تنظر فرج زكجتك عند ا١بماع فإف قدر اهلل 

بينكما كلدا يكوف أعمى كال تتكلم معها عند ا١بماع فإف قدر اهلل بينكما كلدا يكوف 
 .من أفعاؿ ا٢بمّبأخرس يا علي ال ٘بامع امرأتك على أربعة قوائم فإنو 

زلزا٥با إْب للمرأة ذات طلق كيكتب قبلها إذا  فائدة أخرى وتكتب إذا زلزلت األرض
السماء انشقت إٔب قولو كألقت ما فيها كٚبلت كبعدٮبا كلدت حنة مرٙب ككلدت مرٙب 

عيسى اخرج يا كلد أدعوؾ يا كلد تكتب ُب قدح كيرش ّٔا بطن ا٤برأة ككجهها فإهنا تضع 
 .مةعاجبل بسبل

{ كلقد آتيناؾ سبعا من ا٤بثا٘ب كالقراف العظيم}قاؿ اهلل تعأب  فائدة في ذكر معنى الفاتحة
٠بيت ا٤بثا٘ب ألهنا تػيثػىُبَّ ُب كل صبلة، كاعلم أف الفاٙبة مشتملة على سبع آيات نافيات 

م بأىلها نفت ا٥باكية ٠بيت ا٥باكيةي ىاكيةن ألهنا تػىٍهوً { ا٢بمد هلل رب العا٤بْب}ألبواب جهنم 
إياؾ نعبد }نفت السعّب { ملك يـو الدين}نفت ا١بحيم { الرٞباف الرحيم}سبعْب خريفا 
صراط الذين أنعمت }نفت ا٢بطمة { اىدنا الصراط ا٤بستقيم}نفت سقر { كإياؾ نستعْب

نفت جهنم ا٤بعدة ألىل الكبائر { غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب}نفت لظى { عليهم
 تعأب عليو كسلم الذين آمنوا كٓب يتوبوا، كاعلم أف الفاٙبة مشتملة من أمة ٧بمد صلى اهلل

ا٢بمد هلل }على سبع آيات أربع منها ثناء على اهلل تعأب بآّد كثبلث منها دعاء أكؿ ثناء 
ا٢بمد ىو ا٤بدح بكل كماؿ كال يستحقو على ا٢بقيقة غّب اهلل رب العا٤بْب { رب العا٤بْب

كخالقهم كرازقهم كمصلح أحوا٥بم حاال كمآال فضبل منو ال  ىو رّٔم كسيدىم كمالكهم
أعم متعلقا كأخص لفظا معُب أعم متعلقا موالنا رٞبتو عامة على { الرٞباف}كجوبا عليو 

ا٤بؤمنْب كالكافرين ُب الدنيا كمعُب أخص لفظا خاصة با٠بو إذ ال يسمى الرٞباف إال ىو 
ظا عامة على ا٠بو كاسم الرٞباء من عباده أعم لفظا كأخص متعلقا معُب أعم لف{ الرحيم}

ملك يـو }معُب أخص متعلقا موالنا رٞبتو خاصة بعباده ا٤بؤمنْب ُب اآلخرة دكف الكافرين 
أم { إياؾ نعبد}أنت ا٤بالك لليـو الذم ال ينفع فيو إال الدين كىو يـو اآلخرة { الدين



ة على الطاعة كالعصمة أم نطلب منك العوف كىو خلق القدر { كإياؾ نستعْب}لك نعبد 
من ا٤بعصية كااللتحاؼ بالنعمة كالرفق ُب ا٢بياة كبعد ا٤بمات كا٥بداية لئلٲباف كالتوفيق 

أم كفقنا مع الصراط ا٤بستقيم الذم العوج فيو كال { اىدنا الصراط ا٤بستقيم}للطاعة 
مستقيما  كأف ىذا صراطي}ا٫براؼ كطريق العلم كا٥بدل ال طريق ا١بهل كا٥بول لقولو تعأب 

كىي الَبىات بامتثاؿ { كال تتبعوا السبل}بامتثاؿ األكامر كاجتناب النواىي { فاتبعوه
األكامر كاجتناب النواىي أم الطرؽ الشاذة كا٢باصل أنك إذا سلكت الفج العميق 

كاجتنبت عما سواه ٩با كاف من ترىات الطريق تلقى ربك كأنت ناج من عذاب ا٢بريق كإف 
ُب تلك الَبىات كقعت ُب ا٥ببلؾ ألف كل طريق عليها شيطاف ضاؿ  خالفت األمر كقعت

ألىل  ا٤بوضوعمضل كطريق أىل ا٥بول كالبدع، الصراطي صراطاف حسي كمعنوم ا٢بسي ىو 
صراط }ألىل اآلخرة كمن سلك ا٢بسي سلم من ا٤بعنوم  ا٤بوضوعالدنيا كا٤بعنوم ىو 

غّب ا٤بغضوب }كما لؤلنبياء كاألكلياء أم كفقنا معها بكماؿ اإلٲباف  { الذين أنعمت عليهم
أم كال { كال الضالْب}أم ال صراط الذين غضبت عليهم كاليهود كالنصارل { عليهم

الذاىلْب كىم قـو أضلهم اهلل عن طريق ا٥بداية إٔب طريق الضبللة كا٤بعتزلة كا١بربية كالقدرية، 
منقولة كىي ا١بيم كاعلم أف الفاٙبة مشتملة على سائر ا٢بركؼ ما عدل سبعة أحرؼ 

كا٣باء كالزام كالثاء كالفاء كالشْب كإ٭با منع من إتياهنا فيها ألهنم نزلوا بالوعيد كىو الشر 
كنذر }كمعُب ا١بيم مأخوذ من التَّجىثّْي كىو السقوط على الركبتْب ُب النار لقولو تعأب 

عانيها ال يسقط أم ساقطْب على ركبهم ُب النار كضابط الفاٙبة كم{ الظا٤بْب فيها جثيا
{ كقد خاب من دساىا}على ركبتيو ُب النار كمعُب ا٣باء مأخوذ من ا٣بيبة لقولو تعأب 

خابت كخسرت نفس أفضحها اهلل كضابط الفاٙبة كمعانيها ال تصيبو خيبة ُب اآلخرة 
أم ٙبركوا ٙبريكا { كزلزلوا زلزاال شديدا}كمعُب الزام مأخوذ من زلزلة القلب لقولو تعأب 

دا كضابط الفاٙبة كمعانيها ال تصيبو زلزلة القلب ُب اآلخرة كمعُب الثاء مأخوذ من شدي
الثبور كىو الويل ألف أىل النار إذا عاينوا العذاب رفعوا أصواهتم بالويل ينادكف يا كيبلىم 

كضابط الفاٙبة كمعانيها ال { ال تدعوا اليـو ثبورا كاحدا كادعوا ثبورا كثّبا}لقولو تعأب 



{ كال تزد الظا٤بْب إال تبارا}ثبور ُب اآلخرة كمعُب الظاء مأخوذ من الظلم لقولو تعأب  يصيبو
أم ىبلكا كضابط الفاٙبة كمعانيها ال يصيبو ىبلؾ ُب اآلخرة كمعُب ا٣باء مأخوذ من 

أم إف الكافر لفي { كالعصر إف اإلنساف لفي خسر}ا٣بوض ُب ا٣بسراف لقولو تعأب 
ٙبة كمعانيها ال يصيبو خسراف ُب اآلخرة كمعُب الشْب مأخوذ من خسراف عظيم كضابط الفا

كضابط الفاٙبة كمعانيها ال يصيبو شرر ُب { ترمي بشرر كالقصر}شرر النار لقولو تعأب 
 .اآلخرة

فقيل لو ما فعل اهلل بك  فائدة وذكر أن اإلمام الشافعي رضي اهلل عنو ريء في المنام
ٖبمس كلمات كنت أصلي ّٔن على النيب صلى اهلل تعأب  فقاؿ غفر ٕب فقيل لو ٗبا ذا قاؿ

عليو كسلم فقيل لو كما ىن قاؿ كنت أقوؿ اللهم صل على ٧بمد بعدد من صلى عليو 
كصل على ٧بمد بعدد من ٓب يصل عليو كصل على ٧بمد كما أمرتنا بالصبلة عليو كصل 

عليو، كُب ا٣برب  على ٧بمد كما ٙبب أف يصلي عليو كصل على ٧بمد كما تنبغي الصبلة
من كاف على كرد من صبلة أك صـو فمنعو منو مرض أك ىـر أك سفر كاف لو األجر }

 .ابن حبانكصححو  والحاكم أبي ذرمن حديث  الكبيرُب  الطبرانيأخرجو { تاما
كال ٛبدف عينيك إال ما متعنا بو أزكاجا منهم زىرة ا٢بياة الدنيا لنفتنهم }قولو تعأب  فائدة

ربك خّب كأبقى كأمر أىلك بالصبلة كاصطرب عليها ال نسألك رزقا ٫بن نرزقك فيو كرزؽ 
خاصية ىذه اآلية أف من كتبها كعلقها عليو إف كاف عازبا  الحكيمقاؿ { كالعاقبة للتقول

 .تزكج كإف كاف كثّب النسياف فإنو ال ينسى كإف كاف مريضا برأ كإف كاف فقّبا استغُب
كسبحاف اهلل العظيم ( مائة مرة)قوؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم كىو أف ت فائدة حجاب َماِرسٍ 

مائة )بسم اهلل الذم ال يضر مع ا٠بو شيء ُب األرض كال ُب السماء كىو السميع العليم 
كإنا أنزلناه ( سبع مرات)كالفاٙبة ( مائة مرة)كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ( مرة
مرة كالباقيات الصا٢بات ( مائة)نا ٧بمد النيب األمي اللهم صل على سيد( إحدل كعشرين)
 (.أربع مرات)



إذا بلغ ا٢بمل ثبلثة أشهر فاقرأ على بطن أمو عبد اهلل بن عمر عبد  فائدٌة حجاُب الحمل
اهلل بن مسعود عبد اهلل بن الزبّب عبد اهلل بن السبلـ عبد اهلل بن زيد عبد اهلل بن أـ مكتـو 

كن ذالك الولد ذكرا كيكن عا٤با كال ٛبسو النار بإذف اهلل تعأب كُب رضي اهلل عنهم أٝبعْب ي
ما لفظو ك٩با يستعمل إلصبلح ا٢بمل إذا بلغ  جواب شيخنا الكبير سيدي بن المختار

كالٍب أحصنت فرجها فنفخنا فيها من }شهرين أك أقل بيسّب أك أكثر بيسّب قولو تعأب 
ىذه أمتكم أمة كاحدة كأنا ربكم فاعبدكف كتقطعوا ركحنا كجعلناىا كابنها آية للعا٤بْب إف 

فإذا كتبت ىذه اآلية كعلقت على ا٢بامل ُب أكؿ مدة { أمرىم بينهم كل إلينا راجعوف
ا٢بمل مدة أربعْب يوما ٍب تعلق على الصيب إذا كلد فإف ذالك يكوف حفظا للحامل كعونا 

يو أيضا ٩با ٰبفظ ا٢بامل من على كالدهتا كحفظا للولد كعونا على ٪باتو بإذف اهلل، كف
كلبثوا ُب كهفهم ثبلث مائة سنْب كازدادكا تسعا قل اهلل أعلم ٗبا }إسقاط ا١بنْب قولو تعأب 

تكتب ىذه اآليات كتعلق عليها ٙبفظ من اإلسقاط { لبثوا لو غيب السماكات كاألرض
ريق التكسّب ُب إذا كتب ُب مربع حرُب على ط الشديدبإذف اهلل، كفيو أيضا أف ا٠بو تعأب 

سقف كعلق على ا٤برأة الٍب تسقط أكالدىا فإهنا ال تسقط جنينها ماداـ معها بإذف اهلل 
 كصورة ا٤بربع ا٤بذكور  ىكذا

 د م د ش
 ش د م د

 د ش د م
 م د ش د

كفيو أيضا من كتب سورة يوسف من غّب أف يطمس منها حرفا كعلقها على ا٤برأة ا٢بامل 
كرا ٝبيل الصورة سعيدا كيكوف معصوما ٩با ال يرضى اهلل تعأب كُب فإهنا تلد كلدا يكوف ذ 

من أراد أف يكوف الولد ذكرا فليأمر ا٤برأة بالنـو  روض اليانع في أحكام التزويج وآدابو
على شقها األٲبن بعد فراغو من ا١بماع، كفيو أيضا كيقاؿ من أراد أف يولد لو الذكر ٠بى 

 .صلى اهلل عليو كسلم ٞبل امرأتو إذا ٞبلت باسم ٧بمد



رضي اهلل عنو ما  شذور األذكار لشيخنا الكبير سيدي بن المختاركأما النفاس ففي 
رضي اهلل عنهما قاؿ  بن عباسلفظو كأما تسهيل النفاس فمما يستعمل لو ما ركم عن 

إذا عسر على ا٤برأة ًكٍلديىا أيًخذى إناء نظيف فيكتب }قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
لقد كاف ُب قصصهم عربة ألكٕب * كأهنم يـو يركهنا ٓب يلبثوا إال عشية أك ضحاىا }فيو 

األلباب ما كاف حديثا يفَبل كلكن تصديق الذم بْب يديو كتفصيل كل شيء كىدل 
كعنو { ٍب ييغسىل كتيسقىى ا٤برأة منو كتينضىح منو أسفل بطنها كفرجها{ كرٞبة لقـو يؤمنوف

السبلـ ببقرة كقد اعَبض كلدىا ُب بطنها فقالت يا كلمة اهلل ادع  عليو عيسىأيضا أنو مر 
اهلل أف ٱبلصِب ٩با أنا فيو فقاؿ يا خالق النفس من النفس كيا ٨برج النفس من النفس كيا 
٨بلص النفس من النفس خلصها قاؿ فرمت بولدىا فإذا ىي قائمة تشمو قاؿ فإذا عسر 

 .كفاية  على ا٤برأة كالدهتا فاكتبو ٥با كُب ىذه
كمن السنة أف يقوؿ من بشر ٗبولود اللهم لك ا٢بمد على ما أعطيت كأكليت  تتمة

كأسديت اللهم زدنا كال تنقصنا كأكرمنا كال هتنا كآثرنا كال توثر علينا كبا٠بك الكاُب اكفنا 
اللهم اجعلو برا تقيا كال ٘بعلو فاجرا شقيا ٍب يؤذف ُب أذنو اليمُب كيقيم ُب اليسرل كٯبعل 

بسم اهلل أرقيك من كل داء يوذيك كاهلل يشفيك ( سبعا)ده على يافوخو قائبل الرب ي
كىذه كانت سنة النيب صلى اهلل ( ثبلثا)كينجيك كٯبعل الربكة فيك أنبتك اهلل نباتا حسنا 

كأما ما يعوذ بو الصبياف فمنو ما   شذور األذكارعليو كسلم كسنة إبراىيم عليو السبلـ، كُب 
صلى اهلل عليو كسلم يعوذ بو حسنا كحسينا كىو أعيذكما بكلمات اهلل  كاف رسوؿ اهلل

التامة من كل شيطاف كىامة كمن كل عْب المة كيقوؿ كاف إبراىيم ا٣بليل يعوذ ّٔا إ٠باعيل 
كإسحاؽ كا٥بامة إحدل ا٥بواـ ذكات السمـو كا٢بية كالعقرب ك٫بوٮبا كعْب المة أم ذات 

ء، كمن قرأ ا٠بو تعأب الرقيب سبع مرات على كلده كأىلو ٤بم أم صائبة ٤با نظرت إليو بسو 
أك حوؿ مالو فإهنم يامنوف من اآلفات، كمن قرأ ا٠بو الرب سبعا على ناصية طفل ككدعو هلل 

 .ٓب يصبو ضرر إٔب البلوغ فإذا بلغ قرأه ىو



م كركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل كيفية زيارة القبور والدعاء للميت والفداء لو
يدعو ا٤بيت ألف دعوة يقولوف يا أكالدنا كقرباءنا كأصدقاءنا تصدقوا علينا كلو }أنو قاؿ 

بلقمة أك ٖبرقة أك بدعاء لعل اهلل أف يرٞبنا بو كنا ُب حفرة عميق كسجن كضيق ا٠بعوا  
كبلمنا قبل أف تسّبكا إلينا اعلموا أف الفضل الذم ُب أيديكم كاف ُب أيدينا فضيعنا ا٢بق 

رضي اهلل عنو اعلم أف  خاتمة التصوف لليدالير ببلء علينا كمنفعة لغّبنا كُب فيو فصا
أحب األشياء إٔب ا٤بوتى أف يردكا إٔب الدنيا كلو ساعة ليعملوا صا٢با فاغتنم بقية عمر ضيع 
أكلو قبل فوهتا كال تغفل عن مرا عات الباطن كضبط ا٢بواس كحفظ األنفاس ألف كل نفس 

ل ّٔا كنزه ال يتناىى نعيمو أبدا فإخبلء نفس من الطاعات أك  جوىرة نفيسة ٲبكن أف ييشَبى
ُب معصية حسرة كخسراف كأعمر أكقاتك بعد أداء الفرائض بالنوافل كالصدقة كالصـو 

كالسيما ُب الليل كعلى األقارب كاألياـ الفاضلة كبكثرة األكراد كأنواع الذكر كالفكر كبالعلم 
كإيصاؿ ا٣بّب أك السركر إٔب مسلم كاجعل لك خبيئة كرد كإف النافع كاالكتساب بنية ا٣بّب 

قل لينفعك غدا كاجتهد ُب اإلخبلص كُب إخفائو عن الناس إذ ما ظهر ٥بم رٗبا كاف قليل 
عبد رضي اهلل عنو كأرضاه عنا كقاؿ  التبر المسبوك لشيخنا الغزاليكُب . النفع ُب اآلخرة

عمر بن َى ُب ا٤بناـ أم عمرندعو اهلل أف يرينا  كٝباعة من أىل بيتو إنا كنا اهلل بن عمر
رضي اهلل عنو بعد اثنٍب عشر سنة فلما رآه كأنو اغتسل كىو ميتػىلىفّْعه بإزار فقلت  الخطاب

كم ٕب منذ   عبد اهلليا أمّب ا٤بؤمنْب كيف كجدت ربك كبأم حسنة جازاؾ فقاؿ يا 
ساب كخفت أف أىلك إال فارقتكم فقلت اثنٍب عشر سنة فقاؿ منذ فارقتكم كنت ُب ا٢ب

رضي اهلل عنو كٓب يكن لو ُب دنياه شيء من  عمرأف اهلل غفور رحيم جواد كرٙب فهذا حاؿ 
 .أسباب الوالية سول درتو

فلنرجع إٔب ما ٫بن فيو من بياف كيفية زيارة القبور كما يتعلق ّٔا فإذا أردت زيارة القبور 
بلـ عليكم ديار قـو مؤمنْب كإنا إف شاء اهلل فقف قبالة كجو ا٤بزكر قريبا من رجليو كقل الس

بكم الحقوف يرحم اهلل ا٤بستقدمْب منكم كا٤بستأخرين منا أنتم لنا فػىرىط ك٫بن لكم تػىبىع أنس 
اهلل كحشتكم كأمن ركحتكم كجعل ا١بنة ميعادا بيننا كبينكم اللهم رب ىذه األجساد البالية 



مؤمنة أدخل عليها ركحا منك كسبلما مِب كالعظاـ النخرة الٍب خرجت من الدنيا كىي بك 
اللهم إنك تعلم عددىم كرٞبتك أكسع منهم فاغفر لنا ك٥بم اللهم اغفر ٥بم كارٞبهم كاعف 

عنهم ٍب تقرأ قل ىو اهلل أحد إحدل عشر مرة كإنا أعطيناؾ كذالك كآية الكرسي مرة 
متوسبل بو إٔب اهلل كاحدة كتنوم أجر ذالك ٥بم ٍب تقف عند ظهر ا٤بزكر مستقببل كتدعوا 

تعأب إف كاف صا٢با ُب إصبلح ٝبيع أمورؾ كقضاء ٝبيع حوائجك كتدعو لو ىو بالرٞبة 
كا٤بغفرة كالرضواف كمن قاؿ عند زيارة قبور الصا٢بْب اللهم إ٘ب أسألك ٔباه نبيك ٧بمد 

حيصىٍْب صلى اهلل عليو كسلم كأنبيائك كأصفيائك كصيهىٍيبو كعىمَّار بن يىاًسر كًعٍمرىاف بن 
بن عيسى كعبد اهلل بن ا٤ببارؾ كٕبق كٕب ىذا الضريح أف تصلي على سيدنا ٧بمد  رى كطىيػٍفيو 

كعلى آلو كصحبو كتسلم كأف تفعل ٕب كذا ككذا استيًجيبى لو قالو غّب كاحد من العلماء، 
جداث كينبغي لزائر القبور أف ٰبضر قلبو ُب إتياهنا كال يكوف حىظَّو منها التَّطىوُّؼي على األ

فقط كيقوؿ إذا دخل األجداث اللهم رب ىذه األركاح كاألجساد البالية كالعظاـ النخرة 
الٍب خرجت من الدنيا كىي بك مؤمنة أدخل عليها رىٍكحنا منك كسبلما مِب لييكتىب لو 

بعددىم حسنات، كُب ركاية اٍستػىٍغفىرى لو كل مؤمن منذ خلق اهلل آدـ كُب أخرل كتب  لو 
 .من كلد آدـ إٔب أف تقـو الساعة حسناتبعدد من مات 

كأما الفداء فمما ينفع ا٤بيت أيضا بفعلو لنفسو ُب حياتو  أك يفعل لو بعد ٩باتو كىو أنواع 
منها ا٥بيللة سبعْب ألفا كال يقوؿ صلى اهلل عليو كسلم إال ُب ا٤برة األكٔب كإف سكت 

ا كرد أف قرأىا ألفا فقد اشَبل نفسو فليبتدئ بو، كمنها البسملة اثنا عشر ألفا بعد التعوذ ٤ب
كنادم مناد من قبل اهلل تعأب ُب ٠باكاتو كُب أرضو أال إف فبلنا عتيق اهلل فمن لو تًبىاعىةه عليو 

رضي اهلل عنو أف كليا هلل تعأب كبّبا  أحمد بن الحسينفليأخذىا من اهلل، كذكر الشيخ 
 .عتق نفسو كل يـو قاؿ نعمكاف ذالك كرده كل يـو فقلت لو أراد أف ي  بالمغرب

كثرة الصبلة على النيب صلى اهلل عليو كسلم قيل   ومما ينجي أيضا من عذاب القبر
رًمءىٍت امرأة ُب ا٤بناـ كعليها القطراف كالغل ُب عنقها كالقيد ُب رجليها فأخرب بذالك 

ر كعليها بعد ذالك ُب ا٤بناـ كىي ُب ا١بنة على سري البصريرضي اهلل عنو ٍب رءاىا  الحسن



تاج قاؿ فما سبب أمرؾ قالت مر ٗبقربتنا رجل فصلى على النيب صلى اهلل عليو كسلم ككاف 
ُب ا٤بقربة ٟبسمائة كستوف ألفا ُب العذاب فرفع عنهم العذاب بربكة صبلة ىذا الرجل، 

كرًمءى رجل ُب ا٤بناـ فقاؿ ٤با ىم يب ا٤بلكاف حاؿ بيِب كبينهما رجل طيب الرائحة فذكر٘ب 
 فذكرهتا فقاؿ ٕب أنا شخص خلقت بكثرة صبلتك على ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم حجٍب

كأمرت أف أنصرؾ ُب كل كرب، كرمء كثّب من الصا٢بْب ُب النـو ككاف يقوؿ غفر ٕب بكثرة 
الصبلة على النيب صلى اهلل عليو كسلم أك بكتابتها، كقاؿ بعضهم حيوًسٍبتي فحسبت 

وجدكىا أكثر فدخلت ا١بنة، كمن الفداء أيضا قل ىو اهلل ا٤ببلئكة ذنويب كحسبوا صبلٌب ف
أحد أربعْب مرة، كمنو اللهم صل على سيدنا ٧بمد صبلة الهناية ٥با كما ال هناية لكمالك 

 .حبيبك ألفا للحي كا٤بيت كماؿكعد  
 كفيها قاؿ الناظم رٞبو اهلل تعأب فوائد نفيسة في يوم عاشوراء

 ُب يـو عاشوراء عشر تتصل
 ثنتاف ك٥با فضل نقلّٔا ا

 صيٍم صىلّْ ًصٍل زيٍر عىاًلمنا عيٍد كاكتحل
 رأسى اليتيم اٍمسىٍح تىصىدٍَّؽ كاغتسل

 كىسٍّْع على العياؿ قػىلٍّْم ظيٍفرىا
 كسورة اإلخبلص ألفا تػىٍقرىا

كمن قرأ ىذا الدعاء ُب أكؿ السنة كىي الليلة األكٔب من شهر احملـر ٓب يقربو شيطاف ُب تلك 
اللهم أنت األبدم القدٙب ا٢بي القيـو الكرٙب ا٢بناف ا٤بناف كىذه السنة ا١بديدة السنة كىو 

أسألك فيها العصمة من الشيطاف الرجيم كأعوانو كالعوف على ىذه النفس األمارة بالسوء 
كاالشتغاؿ فيها ٗبا يقربِب إليك كيرضيك عِب يا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ اللهم إ٘ب أسألك خّبىا 

 .ىا كأستكفيك مؤنتها كشغلهاكأعوذ بك من شر 



األدب ثبلثة األدب مع اهلل كاألدب مع الناس كاألدب مع النفس فاألدب مع اهلل  نكتة
طلب رضاه كلو بسخط خلقو كاألدب مع الناس أف تعاملهم ٗبا ٙبب أف يعاملوؾ بو 

 .كاألدب مع النفس حسبها على الطاعة كصوهنا عن ا٤بعصية
قىمه كحياة كموت صحتها با٢بكمة كسقمها با١بهل النفس ٥با صحة كسى  نكتة أخرى

 .كحياهتا بأف تعرؼ خالقها بالدليل كالربىاف كموهتا بأف ٘بهل خالقها
علم اليقْب كىو ا٤بستفاد من التواتر كعلمنا ٗباء البحر كعْب اليقْب كىو ا٤بستفاد  العلم ثالثة

اشرة كالدخوؿ ُب البحر من نظر العْب كنظرنا للبحر كحق اليقْب كىو ا٤بستفاد من ا٤بب
 .مباشرة

رضي اهلل عنو إرادة نفع الدنيا بعمل اآلخرة سواء إرادتو من اهلل  الغزاليعند  فائدة الرياء
تعأب أك من الناس إال إذا قصد بالدنيا العوف على طاعة اهلل أك ما يتصل بأمر اآلخرة 

قصد الناس فخرج غّب القربة  إيقاع القربة ل الَقَراِفيّ كأسبأّا فبل يكوف رياء، كىو عند 
كالتجمل باللباس ككقراءة الواقعة ٣بوؼ الفقر كما كرد ُب ا٢بديث ككحجو ليتجر كغزكتو 

اختيًلفى ُب عمل شىابىوي رياء أك غّبه ىل  القرافيليغنم ماال لنفسو كقربتو بذالك كقاؿ 
إف غلب اآلخر يقتضي عقابا أك ال لو كال عليو كالوجو أنو إف تساكل باعث الدين أثيب ك 

 الطبرانيعوقب كىكذا من قصد بوضوئو الفرض كالتربد كمن سافر للهجرة كالزكاج كقاؿ 
يعترب االبتداء إف أخلص فيو ٓب يضره ما عرض لو كقيل إف ابتدأ العمل هلل كأحب أف ٰبمد 

ألف ٦برد ميل { كٰببوف أف ٰبمدكا ٗبا ٓب يفعلوا}عليو بقلبو فبل يضره ذالك لقولو تعأب 
ميل طبيعي ال  االطبلع الناسإلنساف إٔب أف يطلع إٔب عملو ال يضر ألف ٦برد حب ا

كإ٭با عليو أف يدفعو بقلبو، كمن  ؽمعصية كلو بطل بذالك لكاف فيو تكليف ما ال يطا
الرياء فعل الطاعات استحبلء ٥با كأف يقصد ّٔا التقرب من ا٢بضرة اإل٥بية كالوصوؿ إٔب اهلل 

ّٔا امتثاؿ األكامر كاستدعاء التعظيم من الناس كاستدعاء الكرامات تعأب ألنو ٓب يقصد 
كا٣بوارؽ من اهلل تعأب، كمنو حب شعور الناس بعلمو كىو الرياء ا٣بفي كاإلطراؽ كا٣بشوع 



لئن شكرًب }عند مبلقاة الناس كترؾ العمل ألجلهم كالشكر هلل طلبا للزيادة لقولو تعأب 
 .{ألزيدنكم

حابة أكلوا يوما ريطىبنا كشربوا عليو ماء فقاؿ ٥بم عليو السبلـ ىذا من كركم أف الص فائدة
النعيم الذم تيسألوف عنو فكىربي ذالك على أصحابو كقاؿ ٥بم إذا أصبتم مثل ىذا كضربتم 

عليو بأيديكم فقولوا بسم اهلل الرٞباف الرحيم كعلى بركاتو كإذا شبعتم فقولوا ا٢بمد هلل الذم 
نعمتاف مغبوف فيهما كثّب }عم علينا كأفضل فإف ىذا كىفىافيو، كُب ا٢بديث أشبعنا كأركانا كأن

 .{من الناس الصحة كالفراغ
 علي بن أبي طالبك عمر بن الخطابعن  ُأَوْيٍس الَقَرِني  عن  موسى بن يزيدكعن  فائدة

من دعا ّٔذه األ٠باء كىي }رضي اهلل عنهما قاال قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
هم إنك حي ال ٛبوت كغالب ال تغلب كبصّب ال ترتاب ك٠بيع ال تشك كقهار ال تقهر الل

كأبدم ال تنفد كقريب ال تبعد كشاىد ال تغيب كإلو ال تيضىادُّ كقاىر ال تظلم كصمد ال 
تطعىم كقيـو ال تناـ ك٧بتجب ال ترل كجبار ال تضاـ كعظيم ال تراـ كعليم ال تعلم كقوم ال 

صف ككُب ال ٚبالف كعدؿ ال ٙبيف كغِب ال تفتقر ككنز ال تنفد تضاعف كجبار ال تو 
كحكم ال ٘بور كمانع ال تقهر كمعركؼ ال تنكر كككيل ال ٚباؼ كفرد ال تستشّب ككىاب ال 
ترد كسريع ال تذىىل كجواد ال تبخل كعزيز ال تيذؿ كعليم ال ٘بهل كحفيظ ال تغفيل ك٦بيب 

ككاحد ال تيشىبَّو كمقتدر ال تنازع استجاب اهلل دعاءه ال تىسئىم كدائم ال تفُب كباؽ ال تبلى 
 .{كلو دعا ّٔا على ماء جار لسكن بإذف اهلل كفائدتو أكثر من أف ٙبصى

تلك الليلة من  أىًمنى ( إحدل كعشرين مرة)كإذا تليت البسملة عند النـو  خواص البسملة
ا قرأت البسملة ُب كجو الشيطاف الرجيم كمن السراؽ كالطوارؽ كموت الفجأة ككل ببلء كإذ

ذؿ ذالك الظآب لتاليها كألقى اهلل تعأب ىيبة ُب قلبو كأمن شره كإذا ( ٟبسْب مرة)ظآب 
على مريض ثبلثة أياـ أزاؿ اهلل عنو ذالك ا٤برض كإذا تبلىا عند ( مائة مرة)قرأت البسملة 
رزقو اهلل ( مرة مائة)كصلى على النيب صلى اهلل عليو كسلم ( ثبلث مائة مرة)طلوع الشمس 

من حيث ال ٰبتسب كال ٰبل عليو ا٢بوؿ إال كقد أغناه اهلل تعأب من فضلو كإذا تليت 



بنية االستشفاء من مرض بو شفاه اهلل تعأب ( إحدل كستْب مرة)البسملة عند نزكؿ ا٤بطر 
، كقد ركم كصح أف من كاظب على البسملة مساء كصباحا  تسع عشرة )ُب ذالك اليـو

كن للفتاف إليو سبيل كعصمو اهلل من الفًب كالزلزاؿ كالعاىات كعظائم الببليا كرزقو ٓب ي( مرة
كعلقت ُب البيت فإنو ال ( ٟبسة كثبلثْب مرة)ا٥بيبة كألقى عليو  احملبة كإذا كتبت البسملة 

يدخلو شيطاف كال جاف ككثرت بركاتو كتوفرت خّباتو كإذا كتبت ُب أكؿ يـو من احملـر ُب 
كٞبلها إنساف معو ٓب ينلو سوء كال مكركه ىو كأىل بيتو ( ة عشر مرة كمائة مرةثبلث)كرقة 

كٞبلها معو قضيت ( مائة مرة كأربعة عشر مرة)من كتبها  ابن الحاجمدة عمره، كُب كتاب 
حاجتو كرزؽ ا٥بيبة ُب قلوب ا١ببابرة كا٤بلوؾ كٓب يضره خلق من خلق اهلل مادامت معو 

بعزٌب كجبلٕب كجودم ككرمي حلفت على من }قاؿ اهلل تعأب  كحفظ ُب أىلو كمالو ككلده
قرأ بسم اهلل الرٞباف الرحيم متصلة بفاٙبة الكتاب مرة كاحدة ألغفرف لو كلو بلغت ذنوبو 

عناف السماء كألقبلن منو ا٢بسنات كال أحرؽ لسانو بنارم كأجّبه من عذاب القرب كعذاب 
ءم مع الذين أنعمت عليهم من األنبياء كاألكلياء، النار كمن الفزع األكرب كأليسرف عليو لقا

كمن كتبها مقطعة األحرؼ كٞبلها معو كاف لو فضل عظيم كإذا كتبت باء البسملة ىكذا 
ككضعها ُب مالو ( مائة مرة)إحدل كعشرين مرة كتليت عليها البسملة بنية صادقة ( ب)

اتبها ناؿ خّبا كثّبا ككقي من  كٞبلها ك( ٟبسْب مرة)زادت بركاتو ك٭بى كإذا كتبت الرٞباف 
أف من كاظب على قراءهتا دبر كل صبلة ألف مرة أربعة عشر يوما }كل مكركه كُب ركاية 

فإنو يكاشف ٖبفيات األمور حٌب ينظر إٔب ا٤ببلئكة الركحانيْب كلهم كيكلمهم كيكلمونو 
( عة كتسعْب مرةمائتْب كتس)، كإذا كتبت الرحيم {كٱبدمونو كيكونوف لو عونا ُب ٝبيع أموره

كعلقت ذالك الكتاب فإنو ال يعمل فيك السبلح كال ٰبصل لك منو ضرر ككل من القاؾ 
 .من األعداء فإنو يهرب من بْب يديك بإذف اهلل تعأب انتهت ا٣بواص

ىذه األ٠باء ك٘بعلها ٙبت الفراش فإنو يزكؿ  نكتة تكتب للمرأة الناشزة والعبد اآلبق
كجرب لكل ضالة ( قضية ما زركح ارؾ الش ُب ركاح ـ ةالؾ )عنهما ذالك كىي ىذه 

اآلبق كالدابة كصح كىو أف يقوؿ اإلنساف ال إلو إال اهلل ّٔا فاىت السماكات كاألرض ال 



إلو إال اهلل ّٔا تكشف البليات ال إلو إال اهلل ّٔا ترد ما جاءت فاهلل خّب حفظا كىو أرحم 
فيو اردد علي ضالٍب إنك على كل شيء قدير يا  الراٞبْب اللهم يا جامع الناس ليـو ال ريب

بِب إهنا إف تك مثقاؿ حبة من خردؿ فتكن ُب صخرة أك ُب السماكات أك ُب األرض يأت 
 .ّٔا اهلل إف اهلل لطيف خبّب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم

خبلص كاآلبق كالدابة تقرأ ُب طرؼ ثوبك الفاٙبة كسورة اإل فائدة أخرى لكل ضالة
كسورة كالضحى ( مرة)ٍب تقرأ سورة الطارؽ ( ثبلث مرات)كا٤بعوذتْب كالكافركف كل ذالك 

ٍب تقرأ كالسماء كالطارؽ ٍب تعقد الثوب فإنو ال يفوت منو شيء بإذف اهلل ( ثبلث مرات)
تعأب، ك٩با جرب للعبد الذم يهرب أك ا١بارية إذا قرئ على قطعة ٢بم أك لنب كشرّٔا العبد 

 يهرب بإذف اهلل تعأب كىو آمن موسى بربو فاىتدل ككفر فرعوف بربو فغول لو أنزلنا فإنو ال
ىذا القرءاف على جبل لرأيتو خاشعا متصدعا من خشية اهلل كتلك األمثاؿ نضرّٔا للناس 

لعلهم يتفكركف ىو اهلل الذم ال إلو إال ىو عآب الغيب كالشهادة ىو الرٞباف الرحيم ىو اهلل 
إال ىو ا٤بلك القدكس السبلـ ا٤بؤمن ا٤بهيمن العزيز ا١ببار ا٤بتكرب سبحاف اهلل  الذم ال إلو

عما يشركوف ىو اهلل ا٣بالق البارئ ا٤بصور لو األ٠باء ا٢بسُب يسبح لو ما ُب السماكات 
 .كاألرض كىو العزيز ا٢بكيم

 ط طاكتب إليبلؼ قريش مع الطبلسيم كاغسل الرأس بو كىي ىذه  فائدة لدواء الرأس
 .اا ال ـ اا اا ط ط ط

فيكتب ُب ثبلث كرقات حي قيـو دائم دىيُّوـي  ومما يكتب للماشية إذا وقع فيها المرض
طاىر أشقر عىٍنبػيييوش ٛبليح ٛبليخ ككلبهم قطمّب ككهفهم أٍلوىاٍر كجبلهم قىٍمقىم قػىٍربيوشه توكل 

كاحدة ُب ا٤باء كترش بارتفاع االستمراض على ىذا ا٤باؿ كا٤باشية ٕبق ىذه األ٠باء فتغسل 
ّٔا ا٢بيواف كلو حْب ٦بيئو من مرتعو، كالثانية كذالك حْب الصباح كالثالثة على فحل ا٢بيواف 

 .انتهى
العلم لو قميص كسركاؿ كعمامة فقميصو ا٢بياء كسركالو الصمت كعمامتو  ىنا حكم

رتفع تورع التواضع كالعلم كلو مأخوذ من ىذه الكلمات الست اتبع كال تبتدع اتضع كال ت



كال تتسع، كُب الصمت سبع خصاؿ أك٥با أف الصمت عبادة من غّب عناء الثا٘ب زينة من 
غّب حلي الثالث ىيبة من غّب سلطاف الرابع حصن من غّب حائط ا٣بامس االستغناء عن 

االعتذار إٔب الناس السادس راحة الكراـ الكاتبْب السابع سَب العيوب كفيو خّب الدنيا 
 .كاآلخرة

بغض أىل العلم كبغض ٦بالسة العلماء كترؾ الصبلة ُب ا٤بساجد  مة المنافقين أربعةعال
إذا جعل تارؾ الصبلة يده ُب طعاـ يقطر }ك٨بالطة النساء قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

بْب أظفاره سم ٯبوؿ ُب القصعة فكل من أكل منو احَبؽ قلبو كمن احَبؽ قلبو قسي كمن 
إذا }اآلية قاؿ عليو السبلـ { و قاؿ اهلل تعأب فويل للقاسية قلؤّمقسي قلبو فالنار مسكن

كركم عنو عليو { أقبل تارؾ الصبلة على طعاـ ارتعد الطعاـ فيقوؿ اللهم انزع مِب الربكة
من تبسم ُب كجو تارؾ الصبلة فكأ٭با ىدـ أركاف الكعبة كمن نكح بنت تارؾ }السبلـ 

أحسن بعض الوصايا كاصحب ا٢بق سبحانو  كمن{ الصبلة قطع ما بينو كبْب اهلل
باإلخبلص ُب عبوديتو كالرضي عنو ُب أحكامو كحسن األدب معو بأف ال ٙبرؾ جارحة من 
جوارحك ُب غّب رضاه فأدب اللساف أف ال يزاؿ رطبا بذكر اهلل أبدا كبذكر اإلخواف با٣بّب 

كرىوف كال تغتب كال كالدعاء ٥بم كبذؿ النصيحة كالوعظ مع اإلمساؾ عن مواجهتهم ٗبا ي
تىًنمَّ كال تشتم كال ٚبض فيما ال يعنيك، قيل خلق اهلل اللسافى ترٝبافى القلب كمفتاح ا٣بّب 
كالشر، كقيل إذا طلبت صبلح قلبك فاستعن عليو ٕبفظ لسانك كالتـز الصمت فإنو سَب 

نميمة بل للجاىل كزين للعاقل، كأدب السمع أف ال تستمع إٔب الفحشاء كا٣بُب كالغيبة كال
استمع إٔب الذكر كالوعظ كا٢بكمة كما يعود إليك بفائدة أخركية أك دنيوية كأحسن اإلصغاء 

إٔب مكلمك ك٨باطبك متلذذا بذالك، كأدب البصر أف تغضو عن احملاـر كعن عيوب 
{ يعلم خائنة األعْب كما ٚبفي الصدكر}اإلخواف كعن ا٤بنكرات كاحملرمات فإف اهلل تعأب 

دامت حسراتو،  ٢باظتوع طرفو تابع حتفو كمن غض طرفو ًب ظرفو كمن كثرت كقيل من تاب
كليكن نظرؾ باالعتبار كاالستدالؿ على قدرة اهلل تعأب كعظمتو كٝبيل صنعو عاريا عن 

حظوظ النفس كشهواهتا، كأدب القلب أف تراعي األحواؿ السنية احملمودة كتنفي ا٣بواطر 



تػىفىكُّر ساعة }اهلل كنعمائو كعجائب خلقو ففي ا٢بديث الرديئة ا٤بذمومة كتتفكر ُب آالء 
كُب ا٢بكم ما نفع القلب شيء مثل خلوة يدخل ّٔا ميداف فكرة، . {خّب من عبادة سنة

كمن آدابو أف ٙبسن الظن باهلل تعأب كٔبميع ا٤بسلمْب كتطهره من الغل كالغش كا٢بسد 
إف السمع كالبصر كالفؤاد كل } تعأب كا٣بيانة كسوء العقيدة فإهنا من خيانة القلب قاؿ اهلل

أال إف ُب ا١بسد مضغة إذا }قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم { أكلئك كاف عنو مسئوال
 .{صلحت صلح ا١بسد كلو كإذا فسدت فسد ا١بسد كلو أال كىي القلب

قلب كا١ببل ال ٰبركو شيء كقلب كالنخلة أصلها  وقال بعض أكابر السلف القلوب ثالثة
فرعها ُب السماء كالريح ٛبيل ّٔا ٲبينا كمشاال كقلب كالريشة يذىب مع كل ريح كال ثابت ك 

يثبت على شيء، كأدب اليدين أف تبسطهما للرب كاإلحساف كخدمة اإلخواف كأف ال 
تستعْب ّٔما على ا٣بطايا كالعصياف، كأدب الرجلْب أف تسعى ّٔما ُب صبلح نفسك 

اختياال كال زىوا فإنو ٩با يبغضو اهلل تعأب كال تستعن كإخوانك كال ٛبش ُب األرض مرحا كال 
 .ّٔما على معصية كال رذيلة

رضي اهلل عنهما قاؿ لو  الحسنكـر اهلل كجهو كلده   وصية أوصى بها علي ابن أبي طالب
يا بِب أكصيك بتقول اهلل تعأب ُب الغُب كالفقر كالعدؿ ُب الصديق كالعدك كالعمل ُب 

ي عن اهلل عز كجل ُب الشدة كالرخاء يا بِب ما شر بعده ا١بنة ًبشىرٍّ النشاط كالكسل كالرض
كال خّب بعده النار ٖبّب ككل نعيم دكف ا١بنة زائل جلل ككل ببلء دكف النار فهو ٧بقور 

مسَبذؿ يا بِب اعلم أنو من أبصر عيب نفسو شغلو عن عيوب غّبه كمن رضي بقسمة اهلل 
سيف البغي قتل بو كمن حفر ألخيو بئرا كقع فيها كمن  تعأب ٓب ٰبزف على ما فاتو كمن سل

ىتك حجاب أخيو انكشف عورتو كمن نسي خطيئتو استعظم خطيئة غّبه كمن كابد 
األمور عطب كمن غلب القدر غلب كمن اقتحم البحر غرؽ كمن أعجب برأيو ضل كمن 

خل السوء استغُب بعقلو زؿ كمن تكرب على الناس مل كمن سفو عليهم شتم كمن دخل مدا
اهتم كمن خالط األرذاؿ حقر كمن جالس العلماء كقر كمن مزح استخف بو كمن أكثر من 

شيء عرؼ بو كمن كىثير لغطو كثر سقطو كمن كثر سقطو قل حياؤه كمن قل حياؤه قل 



كرعو كمن قل كرعو مات قلبو كمن مات قلبو دخل النار يا بِب من تفطن اعترب كمن اعترب 
م كمن ترؾ الشهوات  كاف حرا كمن ترؾ ا٢بسد كاف لو احملبة من اعتزؿ كمن اعتزؿ سل

الناس يا بِب عز ا٤برء غناؤه عن الناس كالقناعة ماؿ ال ينفد كمن علم أف كبلمو من علمو 
قل كبلمو إال فيما يعنيو فهذه كصيٍب إليك كالسبلـ، كركم عنو أيضا كـر اهلل كجهو أنو ٤با 

رضي اهلل  الحسن والحسيننو اهلل ٍب أفاؽ كدعا ابنيو لع بن َمْلَجمغشي عليو من ضربة 
عنهما فقاؿ ٥بما أكصيكما بتقول اهلل تعأب كالرغبة ُب اآلخرة كالزىد ُب الدنيا كال تأسفا 

على شيء فاتكما منها كاعمبل ا٣بّب ككونا للظآب خصما كللمظلـو عونا ٍب دعا كلده 
ؿ بلى فقاؿ إ٘ب أكصيك بو كعليك بر فقاؿ لو أما ٠بعت ما أكصيت بو أخويك قا محمدا

أخويك كتوقّبٮبا كمعرفة فضلهما كال تقطع أمرا دكهنما ٍب أقبل عليهما كقاؿ أكصيكما بو 
خّبا فإنو سيفكما كأنتما تعلماف إ٘ب أحبو فأحباه ٍب أملى عليهما كصيتو ا٤بتقدمة إٔب أف 

ا بِب العافية عشرة أجزاء يا بِب األدب خّب مّباث كحسن ا٣بلق خّب قرين ي اقاؿ ُب آخرى
تسعة منها ُب الصمت إال عن ذكر اهلل ككاحد ُب ترؾ ٦بالسة السفهاء كال كـر أعز من 

التقول كال معقل أعز من الورع كال شفيع أ٪بح من التوبة كال لباس أٝبل من العافية 
للمعاد كا٢برص مفتاح التعب كمطية النصب كالتدبّب قبل العمل يؤمنك من الندـ بيس الزاد 

العدكاف على العباد طوىب ٤بن أخلص هلل عملو كحبو كبغضو كأخذه كتركو ككبلمو كصمتو 
 حاتم األصمدخل  نزىة األريبكقولو كفعلو فأصلح اهلل بذالك حالو كأكـر نزلو كمآلو كُب 

أنت رجل أعجمي ألكن كليس  أبا عبد الرحمانفاجتمع عليو أىلها فقالوا لو يا  بغداد
 قطعتو قاؿ معي ثبلث خصاؿ ّٔن أظهر على خصمي أفرح إذا أصاب يكلمك أحد إال

رٞبو  أحمد بن حنبلكأسخط إذا أخطأ كأحفظ نفسي أف ال ٘بهل عليو قاؿ فبلغ ذالك 
ما  أبا عبد الرحماناهلل فقاؿ سبحاف اهلل ما أعقلو قوموا بنا إليو فلما دخل عليو قاؿ يا 

ال تسلم من الدنيا حٌب تكوف فيك أربع خصاؿ  أبا عبد اهللالسبلمة من الدنيا فقاؿ يا 
تغفر للقـو جهلهم كٛبنع منهم جهلك كتبذؿ ٥بم نىشىبىك كتكوف من نشبهم آيسا فإذا 

 .فعلت ىكذا سلمت



األكٔب أف يكوف ضعيفا ٱبطر على القلب  فائدة واعلم أن الخوف على ثالث درجات
لثانية أف يكوف قويا فيوقظ العبد من كال يوثر ُب الباطن كال ُب الظاىر فوجود ىذا كالعدـ ا

الغفلة كٰبملو على االستقامة الثالثة أف يشتد حٌب يبلغ إٔب القنوط كىذا ال ٯبوز كخّب 
األمور أكسطها كالرجاء على ثبلث درجات األكٔب رجاء رٞبة اهلل مع التسبب فيها بفعل 

فريط كالعصياف فهذا غركر طاعتو كترؾ معصيتو فهذا الرجاء احملمود كالثانية الرجاء مع الت
كالثالثة أف يقوم الرجاء حٌب يبلغ إٔب األمن كىذا حراـ كالناس ُب الرجاء على ثبلث 

مقامات فمقاـ العامة رجاء ثواب اهلل كمقاـ ا٣باصة رجاء رضواف اهلل كمقاـ خاصة ا٣باصة 
توقي عن العذاب رجاء لقاء اهلل حبا فيو كشوقا إليو، كأما التقول على ثبلث مراتب األكٔب ال

كالثانية التجنب عن كل { كألزمهم كلمة التقول}ا٤بخلد بالتربء من الشرؾ كعليو قولو تعأب 
كلواف }ما يؤٍب من قوؿ أك فعل حٌب الصغائر عند قـو كىو التقول شرعا كما ُب قولو تعأب 

و بشراشره أم كالثالثة أف يتنزه عما يشغل سره عن ا٢بق كيتبتل إلي{ أىل القرل آمنوا كاتقوا
 .{اتقوا اهلل حق تقاتو}بنفسو كىو التقول ا٢بقيقي ا٤بطلوب بقولو تعأب 

خوؼ العقاب الدنيوم الثا٘ب رجاء الثواب األخركم  والبواعث على التقوى عشرة أشياء
الثالث خوؼ ا٢بساب الرابع ا٢بياء من نظر اهلل تعأب كىو مقاـ ا٤براقبة ا٣بامس الشكر 

السابع { إ٭با ٱبشى اهلل من عباده العلماء}لسادس العلم لقولو تعأب على نعمو بطاعتو ا
 تعظيم جبلؿ اهلل كىو مقاـ ا٥بيبة الثامن صدؽ احملبة فيو لقوؿ القائل

 تعصي اإللو كأنت تظهر حبو
 ىذا لعمرم ُب القياس بديع
 لو كاف حبك صادقا ألطعتو

 إف احملب ٤بن ٰبب مطيع
 كقاؿ آخر 

 ؿ عاشقهاقالت كقد سألت عن حا
 باهلل صفو كال تنقص كال تزد



 فقلت خلفتو لو مات من ظمأ
 كقلت قف عن كركد ا٤باء ٓب يرد

 قالت صدقت ا٥بول فا٢بب شيمتو
 يا برد ذاؾ الذم قالت على كبد

 .فكفى ّٔذا ذكرا كعددا كليقس ما ٓب يقل فليس ىنا ٧بلو
إنكار كىو أف ال يعرؼ اهلل ػ أعاذنا اهلل منو ػ فعلى أربعة أضرب األكؿ كفر  وأما الكفر

ككفر جحود { ما علمت لكم من إلو غّبم}كىو قولو  فرعونبقلبو كال يقر بلسانو ككفر 
ككفر عناد كىو أف يعرؼ اهلل بقلبو  إبليسكىو أف يعرؼ اهلل بقلبو كال يقر بلسانو ككفر 

مدا حيث يقوؿ حْب رىىبَّ ٧ب وأبي طالب أمية بن الصلتكيقر بلسانو كال يدين ككفر 
صلى اهلل عليو كسلم حٌب كرب كدعاه صلى اهلل عليو كسلم إٔب اإلٲباف فقاؿ لو ال تػيعىيػّْري٘ب 

 قريشه ألقررت ّٔا عينيك كلكن أذيبُّ عنك ما حييت من الكامل
 كاهلل لن يصلوا إليك ٔبمعهم
 حٌب أكىسَّدى ُب الَباب دفينا 

 فاصدع بأمرؾ ما عليك غضاضة
 كابشر كقر بذاؾ منك عيونا

 كدعوتِب كعرفت أنك ناصحي
 كلقد صدقت ككنت ٍب أمينا
 كعرضت دينا قد علمت بأنو

 من خّب أدياف الربية دينا 
 لوال ا٤ببلمة أك خذار مىسىبَّة

 لوجدتِب ٠با بذاؾ مبينا
ككفر نفاؽ كىو أف يقر بلسانو كال يعتقد صحة ذالك بقلبو كا٢باصل أف من جحد اهلل 

على رسلو أك أنكر النبوءة أك نبوءتو صلى اهلل عليو كسلم أك  تعأب أك أنكر شيئا  ٩با أنزؿ



الشيخ كاحدا من الرسل فهو كافر ٨بلد ُب النار إف مات على ذالك كال يغفر لو كقاؿ 
الكافر إف أظهر اإلٲباف فمنافق أك سبقو إٲباف فمرتد كإف آؿ معتقده إٔب تعدد  الصََّفاَقِسيّ 

فكتايب أك اعتقد إسناد ا٢بوادث إٔب الزماف فدىرم اإل٥بة فمشرؾ أك تدين بكتاب ٠باكم 
 . أك نفى الصانع فمعطل أك أبطن عقائد ىي كفر كفاقا فزنديق  انتهى

 
 سفينة األمان للصلوات األسبوعية

بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم 
 عونك يا معْب كبك نستعْب يالجيلكرضي اهلل تعأب عنو كعن غوثنا 

 ٞبدا ٤بن بالصلوات أمرا
 مصليا على النيب خّب الورل 
 ٧بمد كاآلؿ كالصحب كمن
 تبعهم على اجتهاد ُب سنن

 كبعد فا علموا أيا إخواف
 أعاننا على ا٥بدل الرٞباف

 بأف ركعٍب مطيع ذم اتباع 
 خّب منى ألفي ركعات ذم ابتداع 

 فاالتباع مذىب ا١بناف
 ع  مسلك النّبافك االبتدا 

 من أجل ذا هنضت كي أبينا
 بعض الذم قد سنو نبينا
 من النوافل بليل كالنهار

 دكنكم نظامو باالختصار 
 غرفتو من فيض ٕبر ا١بيل



 إمامنا ال زاؿ ذا تبجيل
 فصولو يد على تقدٙب

 ليل على النهار ُب ا٤بنظـو
 ٠بيتو سفينة األماف

 للخائفْب ١بج النّباف
 كر صالة ليلة األحدالفصل األول في ذ 

 قم يا أخي كصل عد كاؼ
 ُب ليلة األحد ببل خبلؼ
 كلتقرأف ُب الكل بعد األـ

 نونا من اإلخبلص يا ذا الفهم
 كسورة الفلق مرة فقط 

 كسورة الناس كذا ببل غلط
 كاستغفر اهلل العلي سبحانو
 قافا لكي ما ٙبتوم غفرانو
 ٍب لنفسك ككالديك قاؼ

 أستغفر اهلل كصل عد قاؼ
 على النيب كقل برأت ٍب قل
 أشهد أف إٔب التماـ يا رجل

 يكتب لك اإللو عد من أتاب
 كعد من أىب منى أجر كثواب

 كتك يـو ا٣بوؼ آمنا إٔب
 أف تدخل ا١بنة كن ٩بتثبل 



َية لشيخنا الجيليكلفظو ُب  رضي اهلل  أنس بن مالكرضي اهلل عنو كأرضاه عنا كعن  الغُن ْ
من صلى ليلة األحد عشرين ركعة }ى اهلل عليو كسلم يقوؿ عنو قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل صل

يقرأ ُب كل ركعة ا٢بمد هلل مرة كقل ىو اهلل أحد ٟبسْب مرة كا٤بعوذتْب مرة مرة كاستغفر اهلل 
سبحانو مائة مرة كاستغفر اهلل لنفسو كلوالديو مائة مرة كصلى على النيب صلى اهلل عليو 

كالتجأ إٔب حوؿ اهلل كقوتو ٍب قاؿ أشهد أف ال إلو إال كسلم مائة مرة كتربأ من حولو كقوتو 
اهلل كأشهد أف آدـ صفوة اهلل كفطرتو كإبراىيم خليل اهلل عز كجل كموسى كليم اهلل تعأب 
كعيسى ركح اهلل سبحانو ك٧بمد حبيب اهلل عز كجل كاف لو من األجر كالثواب بعدد من 

اهلل تعأب يـو القيامة مع اآلمنْب ككاف حقا  دعا هلل عز كجل كلدا كمن ٓب يدع لو كلدا كبعثو
 على اهلل تعأب أف يدخلو ا١بنة مع اآلمنْب كأما صبلة يومو فقد أشرت إليها بقوٕب

 فصل في فضل صالة يوم األحد
 قم صل يـو األحد داؿ ركعات
 كلتقرأف ُب الكل منها بالثبات

 فاٙبة الكتاب آمن الرسوؿ 
 كسل ّٔا عند اإللو خّب سوؿ

 ب لك اإللو جل ذك ا٥بباتيكت
 عدد ٝبلة النصارل حسنات

 كتعط بعده مثوبة النيب
 كلك أجر حجتْب يكتب

 كيكتب اإللو بعد ذم الصبلةٍ 
 لك بكل ركعة ألف صبلةٍ 
 كتعط ُب ا١بنة قصر مسك

 أذفر با٢بركؼ دكف شك



صلى من }كلفظو فيها عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 
يـو األحد أربع ركعات يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب كآمن الرسوؿ مرة كتب اهلل لو بعدد  

كل نصرا٘ب كنصرانية حسنات كأعطاه اهلل تعأب ُب ا١بنة بكل ثواب النيب ككتب حجة 
كعمرة ككتب لو بكل ركعة ألف صبلة ٍب أعطاه اهلل ُب ا١بنة بكل حرؼ مدينة من مسك 

 خرل كإٔب ذكرىا أشرت بقوٕب   كفيو صبلة أ{ أذفر
 ككحدكا اهلل تعأب قد كرد

 بكثرة الصبلة ُب يـو األحد
 كصل فيو بعد فرض الظهر

 كسنة ٥با كقبل العصر
 أربع ركعات كاألكليْب

 با٤بلك كالسجدة با٤بثا٘ب
 كلتقرأف ُب األكليْب الفاٙبوٍ 

 كسورة ا١بمعة كاسأؿ صا٢بوٍ 
 تقض لك ا٢باج كُب غد تكوف

 لنصارل ا٤بلحدينمربء من ا
كـر اهلل كجهو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ   علي بن أبي طالبكلفظو فيها عن 

كحدكا اهلل تعأب بكثرة الصبلة ُب يـو األحد فإنو كاحد ال شريك لو فمن صلى يـو }
اب األحد بعد صبلة الظهر أربع ركعات بعد الفريضة كالسنة يقرأ ُب الركعة األكٔب فاٙبة الكت
مرة كسورة السجدة كُب الثانية فاٙبة الكتاب مرة كسورة ا٤بلك ٍب يتشهد كيسلم ٍب يقـو 

يقرأ فيهما فاٙبة الكتاب مرة كسورة ا١بمعة مرة كيسأؿ اهلل حاجتو   ركعتْب األخريْبفيصلي 
 كاف حقا على اهلل تعأب أف يقضي حاجتو كيربأه ٩با كانت النصارل عليو

 الثنينفصل في ذكر صالة ليلة ا
 ُب ليلة االثنْب صل أربعا



 كلتقرأف األـ ُب األكٔب ا٠بعا
 قد كفت يَاءً كسورة اإلخبلص 

 كالكاؼ بعد األـ منها قد تلت
 ٜبت ُب الثالثة اقرأف الـ

 منها بعيد البلـ كات يا غبلـ
 باألـ ُب رابعة الركعات

 تأٌب ِميًماكسورة اإلخبلص 
 َىعُ كعن سبلمك اتل قل ىو 

 َىعُ لنفسك كاستغفر اهلل 
 ككالديك ٍب صلْب على

 كحاجك اسأال َىعٌ نبينا 
 تعط سؤالك كىذه الصبلة

 تدعى صبلة حاجة عند الركاة
رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى  أنس بن مالكعن  األْعَمشِ كلفظو فيها ركم عن 

لكتاب مرة من صلى ليلة االثنْب أربع ركعات يقرأ ُب الركعة األكٔب فاٙبة ا}اهلل عليو كسلم 
كسورة قل ىو اهلل أحد عشر مرات كُب الركعة الثانية فاٙبة الكتاب مرة كسورة قل ىو اهلل 

أحد عشرين مرة كُب الثالثة فاٙبة الكتاب مرة كسورة قل ىو اهلل أحد ثبلثْب مرة كُب الرابعة 
هلل أحد فاٙبة الكتاب مرة كسورة قل ىو اهلل أحد أربعْب مرة ٍب يتشهد كيسلم كقرأ قل ىو ا

ٟبسا كسبعْب مرة كاستغفر اهلل لنفسو كلوالديو ٟبسا كسبعْب مرة كصلى على النيب صلى 
اهلل عليو كسلم ٟبسا كسبعْب مرة ٍب سأؿ اهلل حاجتو كاف حقا على اهلل تعأب أف يعطيو 

رضي اهلل عنو  أبي أمامة، كفيها صبلة أخرل مركية عن صالة الحاجةسؤلو كىي تسمى 
 كىي كما أقوؿ

 كلتثبًب صبلة الركعتْب



 أيضا أخي ُب ليلة االثنْب
 ىيكلتقرأف األـ كاإلخبلص 

 ُب الكل منهما كصل يا أيخىيٌ 
 من آية الكرسي َىيْ كجئ ب

 َىي  كاستغفر اهلل بًعىدّْ 
 ٘بعل إذا من ساكن ا١بناف

 كلو جعلت من ذكم النّباف
 كٙبو غفرانا مع ا٤بسرةٍ 

 كلك تكتب حجة كعمرةٍ 
 كإف بكل آية قرأهتا

 بينهما مت شهيدا ٓب أمن
من }رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  أبي أمامةكلفظو فيها عن 

صلى ليلة االثنْب ركعتْب يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب مرة كسورة قل ىو اهلل أحد ٟبس 
كتعأب ٟبس عشر كيقرأ بعد التسليم ٟبس عشر مرة من آية الكرسي كيستغفر اهلل سبحانو 

عشر مرة جعل اهلل تبارؾ كتعأب ا٠بو ُب أصحاب ا١بنة كإف كاف من أىل النار كغفر لو 
ذنوب العبلنية ككتب اهلل تبارؾ كتعأب لو بكل آية قرأهتا حجة كعمرة كإف مات ما بْب 

 االثنْب إٔب االثنْب مات شهيدا
 فصل في ذكر فضل صالة يوم االثنين

 كاظب على صبلة ركعتْب
 عة النهار ُب االثنْبلرف

 باألـ كالكرسي كاإلخبلص
 كالناس كالفلق باختصاص

 كالكل منها مرة كسلّْما



 كاستغفرفَّ عشر مرات كما
 على نبينا تصلي عشرا
 تفز بغفراف كنيل بشرل

رضي اهلل عنهما أنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  جابر بن عبد اهللعن  أبى الزبيركلفظو فيها عن 
من صلى يـو االثنْب عند ارتفاع النهار ركعتْب يقرأ ُب كل ركعة }صلى اهلل عليو كسلم 

فاٙبة الكتاب مرة كآية الكرسي مرة كسورة قل ىو اهلل أحد مرة كا٤بعوذتْب مرة مرة فإذا سلم 
استغفر اهلل عشر مرات كيصلي على النيب صلى اهلل عليو كسلم عشر مرات غفر اهلل لو 

 ما أقوؿذنوبو كلها، كفيها صبلة أخرل كىي ك
 َبيْ كصل فيو ركعات عد 

 كالكل باألـ كبالكرسي أيخىيٌ 
 اإلخبلص َبيِ مسلما كاتل 

 ٙبظ باختصاص َبيْ كاستغفرف 
 بأف ينادم مناد ُب غد
 بك مبشرا بإذف األحد

 أين فبلف ابن فبلف ليقم
 كليأخذف ثوابو ٩بن عظم

 أكؿ ما يعطيك مىن عز كجل
 من الثواب ألف ًحلَّةو أجل

 متوَّجا ٍب تكوف بعده
 إٔب ا١بناف مسرعا مبتهجا

 ٍب ٘بئ مائة ألف ملىك
 يشيعونك بإذف ا٤بًلك

ًديَّة لكا  مع كل كاحد ىى



 ٍب تدكركف على مسكنكا
 كىو أمُّ ا٤بسكني ألف قصر
 من أحس النور بقوؿ ا٢برب

رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى  أنس ابن مالكعن  ثابت البنانيكلفظو فيها كعن 
من صلى يـو االثنْب اثِب عشر ركعة يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب مرة }كسلم  اهلل عليو

كآية الكرسي مرة فإذا فرغ من صبلتو قرأ اثنٍب عشرة مرة من قل ىو اهلل أحد كاستغفر اهلل 
اثِب عشر مرة ينادم مناد بو يـو القيامة أين فبلف ابن فبلف ليقم فليأخذ ثوابو من اهلل تعأب 

طى من الثواب ألف حلة كييتوَّج كيقاؿ لو ادخل ا١بنة فتستقبلو مائة ألف ملك فأكؿ ما يع
 مع كل كاحد منهم ىدية كيشيعونو حٌب يدكر على ألف قصر من نور يتؤلأل

 فصل في ذكر فضل صالة ليلة الثالثاء
 لليلة تنسب للثبلثآ

 ركعة حكاه من أباثا َبيْ 
 ُب الكل منهن اتل ياذا الفهم

 بعد األـٖبمس نصر اهلل 
 يػىنٍبً لك اإللو ُب ا١بناف
 بيتا عجيبا عإب البنياف

 كعرضو كطولو الدنيا يسع
 بسبع مرات على قوؿ الورع

من صلى ليلة الثبلثاء اثنٍب عشرة ركعة يقرأ }كلفظو فيها عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
تعأب لو ُب ا١بنة بيتا ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب مرة كإذا جاء نصر اهلل ٟبس مرات بِب اهلل 

 عرضو كطولو كسع الدنيا سبع مرات
 فصل في ذكر فضل صالة يوم الثالثاء

 كصل ُب يـو الثبلثآ إف ٯبئ



 نصف النهار عشر ركعات كجئ
 باألـ مرة كبالكرسي

 كجيم قل ىو لدل ا١بيلي
 فكلما صليتىها فأنت ال

 عليك تكتب خطيئة إٔب
 سبعْب يوما ٍب إف ٛبت إٔب

 شهيدا ٔبيّْبلمدهتا ٛبت 
 كلك يغفر ا١بليل عن ًسنىو

 من بعد ذم ذنوب سبعْب سىنىو
رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى   أنس ابن مالكعن  يزيد الر قَاِسيّ كلفظو فيها عن 
من صلى يـو الثبلثاء عشر ركعات عند انتصاؼ النهار كُب حديث آخر }اهلل عليو كسلم 

ركعة فاٙبة الكتاب مرة كآية الكرسي مرة كقل ىو اهلل أحد عند ارتفاع النهار يقرأ ُب كل 
ثبلث مرات ٓب تكتب عليو خطيئة إٔب سبعْب يوما فإف مات إٔب سبعْب مات شهيدا كغفر 

 لو ذنوب سبعْب سنة
 فصل في ذكر فضل صالة ليلة األربعاء

 أخي أدـ صبلة ركعتْب ُب
 ليلة األربعاء كالوصف يفي

 أكالٮبا فاٙبة الكتاب
 زَابة الفلق عىدَّ كسور 

 ٜبت ُب الثانية اتل الفاٙبة
 كسورة الناس أبوا مسا٧بو

 ينزؿ إذا سبعوف ألف ملك
 من كل ما ٠بآ بإذف ا٤بلك



 ليكتبوا لك ثوابك إٔب
 يـو القيامة على ما نقبل

من صلى ليلة األربعاء ركعتْب يقرأ ُب }كلفظو فيها عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 
اٙبة الكتاب كقل أعوذ برب الفلق عشر مرات كُب الركعة الثانية  فاٙبة الكتاب أكؿ ركعة ف

كقل أعوذ برب الناس عشر مرات ينزؿ من كل ٠باء سبعوف ألف ملك يكتبوف لو الثواب 
 إٔب يـو القيامة

 فصل في ذكر فضل صالة يوم األربعاء
 ليـو األربعاء من ركعات

 كلتأت َبيْ ُب أكؿ النهار 
 ع الكرسيباألـ مرة م

 قل كقل كقل أخي جيمك
 بك ينادم ملك للعرش يا

 عبد اإللو العمل استأنف عيا
 فلك قد غفر ما تقدما

 من ذنبك الذم لديك عظما
 كيرفع اهلل عذاب القرب مع
 ضيقتو عنك كظلمة تقع

 كعنك يرفع غدا يـو القياـ
 كل الشدائد على قوؿ اإلماـ
 كلك من يومك يرفع ا١بليل

 يا خليل عمل ذم نبوءة خذ
رضي اهلل عنهم قاؿ قاؿ رسوؿ  معاذ بن جبلعن  إدريس الَخْواَلِنيّ كلفظو فيها عن أيب 

من صلى يـو األربعاء اثنٍب عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ ُب }اهلل صلى اهلل عليو كسلم 



كل ركعة فاٙبة الكتاب كآية الكرسي مرة كقل ىو اهلل أحد ثبلث مرات كا٤بعوذتْب ثبلث 
رات نادم بو ملك عند العرش يا عبد اهلل استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدـ من م

ذنبك كرفع اهلل عنو عذاب القرب كضيقتو كظلمتو كرفع عنو شدائد القيامة كرفع لو من يومو 
 عمل نيب

 فصل في ذكر فضل صالة ليلة الخميس
 ُب ليلة ا٣بميس بعد ا٤بغرب

 قبل العشآ اركع ركعتْب كادأب
 ا فاٙبة الكتاب قطكلتاٮب

 كآية الكرسي ٟبسا ال غلط
 كسورة اإلخبلص ٟبسا ٍب قل

 ٟبسا كقل ٟبسا كذاؾ يا رجل
 كاستغفر اهلل تعأب ٟبسا
 كعشرة بعدٮبا ال تنسا

 ٍب الثواب اجعل لوالديكا
 تػيوىدّْ كل ما ٥بم عليكا

 من ا٢بقوؽ كتنل ما يعطي
 الشهدآ كالصا٢بْب ا٤بعطي

رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  أبي ىريرةعن  أبي صالحكلفظو فيها عن 
من صلى ليلة ا٣بميس ما بْب ا٤بغرب كالعشاء ركعتْب يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة }كسلم 

الكتاب مرة كآية الكرسي ٟبس مرات كقل ىو اهلل أحد ٟبس مرات كا٤بعوذتْب ٟبس مرات 
مرة كجعل ثوابو لوالديو فقد أٌدل حقهما فإذا فرغ من صبلتو استغفر اهلل تعأب ٟبس عشرة 

 كإف كاف عاقا ٥بما كأعطاه اهلل سبحانو كتعأب ما يعطى الصديقْب كالشهداء
 فصل في ذكر فضل صالة يوم الخميس



 كُب ا٣بميس صل بْب الظهر
 كالعصر ركعتْب كل دىر

 أكالٮبا فاٙبة الكتاب
 كمائة الكرسي ببل ارتياب

 اكُب سول األكٔب اقرأف األيمَّ 
 كمائة اإلخبلص كاحذر كىٮٍبىا

 كصلْب بعد سبلمك على
 نبينا مائة مرة كآل

 يعطك ربك تعأب ال رىيىبٍ 
 بفضلو ثواب من صاـ رجب
 كصاـ شعباف كصاـ رمضاف

 كمن ثواب ٙبو ما كا٢بج باف
 كلك يكتٍب حسنات بعدد
 ٝبيع من آمن باهلل الصمد

 كعد كل من عليو اتكبل
 كما ركاه شيخنا الذم اعتبل

 رضي عنو ذك ا١ببلؿ كل حْب
 كعن ٝبيع األكلياء ا٤بفلحْب

 كقادنا ّٔم إٔب الفبلح
 ٔباه خّب العا٤بْب ا٤باحي

رضي اهلل عنهما قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ابن عباسعن  عكرمةكلفظو فيها عن 
ة من صلى يـو ا٣بميس ما بْب الظهر كالعصر ركعتْب يقرأ ُب الركعة األكٔب فاٙب}كسلم 

الكتاب مرة كآية الكرسي مائة مرة كُب الركعة الثانية ا٢بمد هلل كقل ىو اهلل أحد مائة مرة 



كبعد الفراغ يصلي علي مائة مرة أعطاه اهلل تعأب ثواب من صاـ رجب كشعباف كرمضاف 
ككاف لو من الثواب مثل حاٌج البيت ككتب لو بعدد كل من آمن باهلل تعأب كتوكل عليو 

 حسنات
 ي ذكر فضل صالة ليلة الجمعةفصل ف

 بْب عشآ ا١بمعة كا٤بغرب قم
 كصل ركعتْب كالكل بأـ

 َىي  كسورة الزلزاؿ عد 
 تكف عذاب القرب يا أخيٌ 

 شيخنا السنوسيركيتو عن 
 عليو سرمدا رضي القدكس

 فصل في ذكر فضل صالة ليلة الجمعة
 ُب ليلة ا١بمعة بعد ا٤بغرب

 كاحتسب َبيْ قبل العشآ اركع عد 
 قرأف فاٙبة الكتابكلت

 كسورة اإلخبلص عد زىابً 
 تكن كمن عبد ذا األناـ

 سنة بالصـو كالقياـ َبيْ 
رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ  جابر بن عبد اهللكلفظو فيها عن 

من صلى ليلة ا١بمعة بْب ا٤بغرب كالعشاء اثنٍب عشرة ركعة يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب }
ىو اهلل أحد عشر مرات فكأ٭با عبد اهلل تعأب اثنٍب عشرة سنة صياـ هنارىا كقياـ ليلها،  كقل

 رضي اهلل عنو كىي ما أشرتي إليو بقوٕب َكِثيٍر بن َسَلَمةَ كفيو صبلة أخرل عن 
 كصل فيها عشر ركعات تفي

 بعد عشآ ٝباعة فيها اصطفي 



 ُب الكل منهن اقرأف الفاٙبو 
 وكقل كقل كقل تنل مسا٧ب

 كأكتًرٌف بثبلث ٖب على
 جنبك األٲبن إذا كاستقببل

 تكن كمحيي ليلة القدر إذا
 بالذكر كالصبلة فيما أخذا

رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل  أنس ابن مالكعن  كثير بن سلمةكلفظو فيها عن 
ُب ا١بماعة كصلى  األخّبةمن صلى ليلة ا١بمعة صبلة العشاء }صلى اهلل عليو كسلم 

كعٍب السنة ٍب صلى بعدىا عشر ركعات يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب مرة كقل ىو بعدىا ر 
اهلل أحد مرة كا٤بعوذتْب مرة مرة ٍب أكتر بثبلث كناـ على جنبو األٲبن ككجهو إٔب القبلة 

 فكأ٭با أحيا ليلة القدر
 كأمر ا٤بختار باإلكثار ُب
 ليلتها كيومها مهما يفي
 من الصبلة سرمدا عليو

 لم العلي عليوصلى كس
أكثركا بالصبلة علي ُب الليلة الغراء كاليـو }كلفظو فيها قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

 {األزىر ليلة ا١بمعة كيـو ا١بمعة
 فصل في ذكر فضل صالة يوم الجمعة

 كُب ضحى ا١بمعة قم كصليا
 يآك باء٧بتسبا كمؤمنا 

 يكتب لك اإللو ألف حسنةٍ 
 كمائٍب حسنةو مستحسنو

 عنك مثلها من سيئات كٲبح



 كلك يرفع مثلها من درجات
 كإف تكن مصليا فيو ٜباف

 يرفع لك اإللو جل ُب ا١بناف
 درجات كلكا قافٜباف 

 يغفر ذنوبك كال ٱبذلكا
 كإف تصل فيو داؿ ركعات

 درجات قافيرفع تعأب داؿ 
 لك غدا ُب كسط ا١بناف

 الجيالنيفيما ركل سيدنا 
 جزاه عنا ربنا خّبا كما

 عنا بدعة مع العمىزحزح 
عن أبيو عن جده رضواف اهلل عليهم قاؿ ٠بعت النيب  علي بن الحسينكلفظو فيها عن 

ما من عبد مؤمن قاـ إذا طلعت الشمس }صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ ُب يـو ا١بمعة 
كارتفعت قدر رمح أك أكثر من ذالك فتوضأ فأسبغ للوضوء كصلى سبحة الضحى ركعتْب 

إال كتب اهلل تعأب لو مائٍب حسنة ك٧با عنو مائٍب سيئة كمن صلى أربع إٲبانا كاحتسابا 
ركعات رفع اهلل تعأب لو ُب ا١بنة أربع مائة درجة كمن صلى ٜباف ركعات رفع اهلل تعأب لو 

ُب ا١بناف ٜباف مائة درجة كمن صلى اثنٍب عشرة ركعة كتب اهلل تعأب لو ألفا كمائٍب حسنة 
 {سيئة كرفع لو ُب ا١بنة ألفا كمائٍب درجةك٧با عنو ألفا كمائٍب 

 كإف تصل الصبح ُب ا١بماعةٍ 
 ُب يومها كبعد ٘بلس ساعةٍ 
 تذكر ُب ا٤بسجد حٌب تطلعا
 الشمس كاف لك فيما ٠بعا

 ُب جنة الفردكس سبعوف تفي



 درجة ُب قوؿ شيخنا الوُب 
 كإف تصل الظهر ُب ٝباعةٍ 

 ُب يومها أيضا لقصد الطاعةٍ 
 خليليلك تكن ٟبسوف يا 

 درجة غدا لدل ا١بليل
 كإف تصل العصر فيها مع ٝبا

 عة فأنت ال امَبآ كأ٭با 
 حآأعتقت من كلد إ٠باعيل 

 ككل كاحد رقيق كيًدحىا
 كإف تصل يا أخي ا٤بغرب ُب

 ٝباعة فيها لكي ما تقتفي
 تك كمن ٕبجة مكملوٍ 

 جاء كجآ بعمرة مستقبلوٍ 
من }ؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم رضي اهلل عنو قاؿ قا أبي ىريرةكلفظو فيها عن 

صلى الصبح ُب يـو ا١بمعة ُب ٝباعة ٍب جلس ُب ا٤بسجد يذكر اهلل حٌب تطلع الشمس  
كاف لو ُب الفردكس حىٍضرى الفىرىس ا٤بضمر سبعوف سنة كمن صلى صبلة ا١بمعة ُب ا١بماعة  

لعصر ُب كاف لو ُب الفردكس ٟبسوف درجة حضر الفرس ا١بواد ٟبسْب سنة كمن صلى ا
ٝباعة فكأ٭با أعتق ٜبانية من كلد إ٠باعيل كلهم رقيق كمن صلي ا٤بغرب ُب ٝباعة فكأ٭با 

 حٌج حجة مربكرة كعمرة مستقبىلة، ك٥با صبلة معينة كىي ما أشرتي إليو بقوٕب
 كصل ركعتْب بْب الظهر
 كعصر يومها بأـ الذكر
 كآية الكرسي مرة فقط

 ببل غلط َىكْ كسورة الفلق 



 ألكٔب كأما الثانيوٍ عنيت ُب ا
 فقل ىو اهلل بعيد الواقيوٍ 

 كافكلتاٮبا ٗبرة كعد 
 من سورة الفلق دكف ما خبلؼ

 نونكسلمن ٍب قل ال حوؿ 
 تكن قريبا من إلو العا٤بْب
 ٜبت ال ٚبرج من دنياكا

 أك ُب منامك ترل موالكا
 ٍب ترل دارؾ ُب ا١بنة أك

 لك ترل نظمتيو فيما رككا
رضي اهلل عنهما قاال قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ابن عباسن ع مجاىدكلفظو فيها عن 

من صلى يـو ا١بمعة بْب الظهر كالعصر ركعتْب يقرأ ُب كل ُب كل ركعة فاٙبة }كسلم 
الكتاب كآية الكرسي مرة كقل أعوذ برب الفلق ٟبسا كعشرين مرة كُب الركعة الثانية فاٙبة 

ب الفلق عشرين مرة فإذا سلم قاؿ ال حوؿ كال الكتاب كقل ىو اهلل أحد مرة كقل أعوذ بر 
قوة إال باهلل العلي العظيم ٟبسْب مرة فبل ٱبرج من الدنيا حٌب يرل ربو عز كجل ُب ا٤بناـ أك 

 يرل مكانو ُب ا١بنة أك يػيرىل لو، ك٥با صبلة معينة أيضا كىي ما أشرت بقوٕب
 يا أيها الصائد خّب منفعةٍ 
 فحيثما القيت يـو ا١بمعةٍ 

 ركعتْب عند ما ارتفعفصل 
 هنارىا كاجتننب كل بدع
 أكالٮبا الفلق بعد الواقيةٍ 

 كالناس بعدىا اقرأف ُب الثانيةٍ 
 كلتتشهد كلتسلم كاجلس



 كلتقرأ الكرسي سبعا تنفس
 كقم كصلْب ٜباف ركعات

 تفي مربعات  من بعد ىاتْب
 كلتقرأف ُب كل ركعة تفي

 فاٙبة الكتاب لكن قد تفي
 َكوْ كسورة نصر اهلل مرة 

 بعد من اإلخبلص أم مشَبكو
 ٍب إذا فرغت منها فاتل ال

 حوؿ إٔب العظيم عينا مهمبل
 يضمن لك ا١بنة خّب البشر
 صلى عليو اهلل طوؿ األعصر
 كبعد يغفر لك فاطر السمآ

 ٍب لوالديك أم أف أسلما
 ٍب يػينىادى بك ٙبت العرش يا

 عبد اإللو العمل استأنف عيا
 فلك قد غفر ما تقد ما

 تأخر بفضل ذم السمآ كما
كلفظو فيها كركم أف أعرابيا قاـ على النيب صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ يا رسوؿ اهلل إنا نكوف 

اء من ا٤بدينة كال نقدر أف نأتيك ُب كل ٝبعة فدلِب على عمل إذا رجعت  ُب البادية بػيعىدى
أيا أعرايب إذا  }لم إٔب قومي أخربىم ُب سىبىًب ا١بمعة فقاؿ النيب صلى اهلل تعأب عليو كس

كاف يـو ا١بمعة فصل ركعتْب عند ارتفاع النهار فاقرأ ُب أكؿ ركعة فاٙبة الكتاب كقل أعوذ 
برب الفلق مرة كُب الثانية فاٙبة الكتاب كقل أعوذ برب الناس مرة ٍب تتشهد كتسلم كاقرأ 

ة فاٙبة سبع مرات آية الكرسي جالسا ٍب صل ٜباف ركعات أربعا أربعا كاقرأ ُب كل ركع



الكتاب كإذا جاء نصر اهلل مرة كقل ىو اهلل أحد ٟبسا كعشرين مرة فإذا فرغت من 
صبلتك فقل سبعْب مرة ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم  فوا الذم نفس ٧بمد بيده 
ما من مؤمن كال مؤمنة صلى يـو ا١بمعة ىذه الصبلة كما أقوؿ إال كأنا ضامن لو ا١بنة كال 

قامو حٌب يغفر اهلل لو كلوالديو إف كانا مسلمْب كينادم مناد من ٙبت العرش يا يقـو من م
عبد اهلل استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر كذكر ٥با فضائل كثّبة 

 يطوؿ شرحها
 فصل في ذكر فضل صالة ليلة السبت

 َبيْ بْب العشآ كا٤بغرب اركعنَّ 
 ُب ليلة السبت لرب كل شي

 ن أعطى ٝبيع ا٤بسلمْبتكن كم
 صدقة جارية ُب كل حْب

 كتتربأ ُب غد من اليهود
 كٙبو غفراف إ٥بك آّيد

 كيػينٍبى قصره لك ُب ا١بناف
 ككنت ذا بعد من النّباف

من }رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ  أنس ابن مالككلفظو فيها عن 
عشرة ركعة بِب اهلل تعأب لو قصرا ُب ا١بنة  صلى ليلة السبت بْب ا٤بغرب كالعشاء اثنٍب

{ كل مؤمن كمؤمنة كتربأ من اليهودية ككاف حقا على اهلل أف يغفر لوعلى  فكأ٭با تصدؽ 
 ٓب يذكر الشيخ رضي اهلل عنو السور الٍب تقرأ ُب ركعات ىذه الليلة كاهلل أعلم تنبيو

 فصل في ذكر فضل صالة يوم  السبت
 العدد ُب داالقم صل يـو السبت 
 كلتقرأف األـ مرة فقد

 فسبلـ جيمكالكافركف عد 



 كلتقرأ الكرسي من بعد السبلـ
 يكتب لك اإللو أجر عمرةٍ 

 كحجة بكل حرؼ مرةٍ 
 كبعد يرفع لك مالك األناـ

 بكل حرؼ يا أخي ثواب عاـ
 صيامو قيامو ٍب بكل

 حرؼ ثوابا لشهيد يا رجل
 ٙبو كٙبت عرشو أيضا غدا

 آمع النبيْب تكن كالشهد
رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  أبي ىريرةعن  سعيدكلفظو فيها عن 

من صلى يـو السبت أربع ركعات يقرأ ُب كل ركعة فاٙبة الكتاب كقل يا أيها }كسلم 
الكافركف ثبلث مرات فإذا فرغ من صبلتو كسلم قرأ آية الكرسي مرة كتب اهلل تعأب لو 

لو بكل حرؼ أجر سنة صياـ هنارىا كقياـ ليلها كأعطاه اهلل بكل حرؼ حجة كعمرة كرفع 
 بكل حرؼ ثواب شهيد ككاف ٙبت عرشو مع النبيْب كالشهداء

 سفينة األمانقد كملت 
 مصنوعة من غنية الجيالني

 رضي عنو كل حْب ربنا
 كللخيار ا٤بفلحْب ضىمَّنىا

 ٍب جزاء اهلل عنا خّبا
 كما أزاؿ بدعة كضّبا

 العملكأسأؿ اهلل قبوؿ 
 تفضبل ٔباه خّب ا٤برسل
 سيدنا ٧بمد ٕبر الندل



 غيظ العدل جلب ا٥بدل دفع الردل 
 صلى عليو اهلل ما أحيوا سنن
 كما أمات بدعا ذكك الفطن

 كآلو كصحبو العدكؿ
 ا٢بافظ األلسن من فضوؿ

 قد قلت للَبغيب ُب ذا النظم
 ٨باطبا لكل حاكم فهم

 فمن ٱبف من ١بج النّباف
 ألماففلّبكنب سفينة ا

 فكل ٨بلص عليها ركبا
 فيحتوم إف شاء ريب الرغبا
 فلّبكبوىا ٨بلصْب ٕبضور

 كباحتساب كخشوع ُب الدىور
 الجيالنيألهنا جاء بو 

 من جده ا٤باحي من الرٞباف
 جعلها مثل ا٠بها الرب الصمد

 لكل من راـ ركؤّا أبد
 ٔباه سيد الورل ٧بمد

 صلى عليو اهلل طوؿ األبد
 الجيلي اإلمامكجاه شيخنا 

 رضي عنو اهلل بالتبجيل
 

 سفينة األمان للدعاء



 بسم اهلل الرٞباف الرحيم
إف كليي اهلل الذم نزؿ الكتاب كىو يتؤب الصا٢بْب حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلت 

اللهم ال مانع ٤با أعطيت كال معطي ٤با منعت كال ينفع ذا ( سبعا)كىو رب العرش العظيم 
للهم ال مضل ٤بن ىديتو كال ىادم ٤بن أضللتو كال مشقي ٤بن أسعدتو كال ا١بد منك ا١بدُّ ا

مسعد ٤بن أشقيتو كال معز ٤بن أذللتو كال مذؿ ٤بن أعززتو كال رافع ٤بن خفضتو كال خافض 
٤بن رفعتو اللهم اىدنا ٤با أمرتنا كأكلنا يا موالنا ٗبا ضمنت من خّبم الدنيا كاآلخرة كقد 

ٍيتػىنى  ا كانصرنا على أعدائنا ُب الظاىر كالباطن كأسألك اللهم ٗبا سألك بو بقيتىنا فيما رىجى
خليلك إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ من النور كاليقْب كٗبا سألك بو سيدنا كموالنا ٧بمد 
صلى اهلل تعأب عليو كسلم من النصر كالتوفيق إنك على كل شيء قدير كصلى اهلل على 

حبو كسلم تسليما كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي سيدنا كموالنا ٧بمد كعلى آلو كص
العظيم كآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب اللهم إ٘ب أسألك يا رٞباف يا رحيم كيا جار 

ا٤بستجّبين كيا أماف ا٣بائفْب كيا عماد من ال عماد لو كيا سند من ال سند لو كيا ذخر من 
اء كيا منقذ ا٥بيلىكىاء كيا منجي الغرقى كيا ٧بسن ال ذخر لو كيا حرز الضعفاء كيا عظيم الرج

كضوء النهار  لكيا ٦بمل كيا منعم كيا مفضل كيا عزيز أنت الذم سجد لك سواد اللي
كشعاع الشمس كىفيف الشجر كدكم النحل كنور القمر يا اهلل يا اهلل يا اهلل ال شريك 

ايام كما ينقى الثوب أسألك أف تصلي على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كطهر٘ب من ذنويب كخط
األبيض من الدنس كاغفر ٕب ما قدمت كما أخرت كما أسررت كما أعلنت كما أنت أعلم 

بو مِب كآتِب ُب الدنيا حسنة كُب اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار كأعذ٘ب من الشيطاف 
م كحزبو كقِب من ا٤بكر كاالستدراج كارزقِب السبلمة كالعفو كالعافية الدائمة كأجر٘ب من خز 

الدنيا كعذاب اآلخرة كاكفِب أذل نفسي كأذل ىوام كأذل الدنيا كأذل الشيطاف كأذل 
ا٣بلق ك٪بِب من الوباء كا١بنوف كالربص كا١بذاـ كالنقصاف كالًغيلة كالسرقة كالرعد كالربؽ كنار 

الدنيا كنار اآلخرة كا٢بية كالعقرب كاألسد كاألسود كاللص كالكاىن كالساحر كالعائن 
ا٤بنافق كالزنديق كا١باحد كالطائر كا٤باشي كا٤باء كأسبل علي كنف سَبؾ كاضرب كالكافر ك 



علي سرادقات حفظك كأدخلِب ُب مكنوف غيبك كاحجبِب عن شرار خلقك كحل بيِب 
كبْب الرزايا كالببليا يا أرحم الراٞبْب اللهم أعذ٘ب من الفًب ما ظهر منها كما بطن اللهم 

أك أبغى أك يبغى علي أك أطغى أك يطغى علي أك أًذؿ أك أذؿ  أعذ٘ب من أف أىظًلم أك أيظلىم
أك أضل أك أضل اللهم أعذ٘ب من الشك كالشرؾ الظاىر كا٣بفي كا١بور مِب كعلي اللهم 

اجعلِب منك ُب عياذ مًَّنيعو كحرز حصْب من ٝبيع خلقك حٌب تبلغِب أجلي معاَبن من كل 
ايب يا رب العا٤بْب اللهم إ٘ب أسألك ٕب بلية ُب ديِب كدنيام كبد٘ب كأىلي كصحايب كأحب

ك٥بم من كل خّب سألك منو سيدنا ٧بمد نبيك كرسولك صلى اهلل عليو كسلم كأعوذ بك 
من كل شر استعاذ منو نبيك كرسولك صلى اهلل تعأب عليو كسلم ربنا آتنا ُب الدنيا حسنة 

ديتنا كىب لنا من لدنك ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ى* كُب اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار 
اللهم إذ ىديتِب لئلٲباف فبل تنزعنو مِب كال تنزعِب منو حٌب * رٞبة إنك أنت الوىاب 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك كطاعتك ربنا أٛبم ( ثبلثا)تقبضِب كأنا عليو 
ذ بك لنا نورنا كاغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب أعوذ بك من ٮبزات الشياطْب كأعو 

رب أف ٰبضركف اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٥بم كا٢بزف كأعوذ بك من العجز كالكسل كأعوذ 
اللهم إ٘ب أعوذ بك ( ثبلثا)بك من ا١بنب كالبخل كأعوذ بك من غلبة الدين كقهر الرجاؿ 

لىة كأعوذ بك من كل بلية اللهم إ٘ب أعوذ بك من الفقر إال إليك كمن الذؿ  من الفقر كالعىيػٍ
ن ا٣بوؼ إال منك كأعوذ بك أف أقوؿ زكرا كأغشى فجورا أك أكوف بك مغركرا إال لك كم

كأعوذ بك من مشاتة األعداء كعضاؿ الداء كخيبة الرجاء كزكاؿ النعمًة كفجاءًة النقمًة اللهم 
إ٘ب أعوذ بك من شر ا٣بىلق كىمّْ الرزؽ كسوء ا٣بيلق اللهم إ٘ب أعوذ بك من الزيغ كا١بزع 

ُب غّب مىطمع اللهم إف ٕب ذنوبا فيما بيِب كبينك كذنوبا فيما بيِب كأعوذ بك من الطمع 
كبْب خلقك اللهم ما كاف لك منها فاغفره كما كاف منها ٣بلقك فتحملو عِب كأغنِب 

بفضلك إنك كاسع ا٤بغفرة اللهم من لو حق علي فاغفره لو كلوالديو اللهم أجرنا من النار 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم ا٢بمد هلل ( ثبلثا)ك الفردكس اللهم ارزقنا دار النعيم ٔبنت( سبعا)

اىدنا الصراط * إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب * ملك يـو الدين * الرٞباف الرحيم * رب العا٤بْب 



آمْب  اهلل ال * غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب * صراط الذين أنعمت عليهم * ا٤بستقيم 
ال نـو لو ما ُب السماكات كما ُب األرض من ذا إلو إال ىو ا٢بي القيـو ال تأخذه سنة ك 

الذم يشفع عنده إال بإذنو يعلم ما بْب أيديهم كما خلفهم كال ٰبيطوف بشيء من علمو إال 
آمن * ٗبا شاء كسع كرسيو السموات كاألرض كال يئوده حفظهما كىو العلي العظيم 

تو ككتبو كرسلو ال نفرؽ بْب أحد الرسوؿ ٗبا أنزؿ إليو من ربو كا٤بؤمنوف كل آمن باهلل كمبلئك
ال يكلف اهلل نفسا إال كسعها ٥با * من رسلو كقالوا ٠بعنا كأطعنا غفرانك ربنا كإليك ا٤بصّب 

ما كسبت كعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أك أخطأنا ربنا كال ٙبمل علينا إصرا  
قة لنا بو كاعف عنا كاغفر لنا كارٞبنا كما ٞبلتو على الذين من قبلنا ربنا كال ٙبملنا ما ال طا

شهد اهلل أنو ال إلو إال ىو كا٤ببلئكة كأكلوا العلم * أنت موالنا فانصرنا على القـو الكافرين 
قل اللهم مالك * إف الدين عند اهلل اإلسبلـ * قائما بالقسط ال إلو إال ىو العزيز ا٢بكيم 

ء كتعز من تشاء كتذؿ من تشاء بيدؾ ا٣بّب ا٤بلك تؤٌب ا٤بلك من تشاء كتنزع ا٤بلك ٩بن تشا
إنك على كل شيء قدير توِب الليل ُب النهار كتوِب النهار ُب الليل كٚبرج ا٢بي من ا٤بيت 

ٓب * اهلل الصمد * قل ىو اهلل أحد * كٚبرج ا٤بيت من ا٢بي كترزؽ من تشاء بغّب حساب 
كمن شر * من شر ما خلق * قل أعوذ برب الفلق * يلد كٓب يولد كٓب يكن لو كفؤا أحد 

قل أعوذ برب * كمن شر النفاثات ُب العقد كمن شر حاسد إذا حسد * غاسق إذا كقب 
الذم يوسوس ُب صدكر * من شر الوسواس ا٣بناس * إلو الناس * ملك الناس * الناس 
اللهم إنك سلطٌت الشيطاف علينا عدكا من أعدائنا بصّبا * من ا١بنة كالناس * الناس 
مطلعا على عوراتنا يرانا ىو كقبيلو من حيث ال نراىم اللهم ءىاًيٍسوي منا كما ءىايىٍستىو بعيوبنا 

من رٞبتك كقنٍّْطو منا كما قنطتو من عفوؾ كباعد بيننا كبينو كما باعدت بينو كبْب جنتك 
كمغفرتك إنك على كل شيء قدير اللهم ال ٘بعل صدرم للشيطاف مىرىاغنا كال ٘بعل قليب لو 

بىائًلو مينىجّْينا ٦باال ك  ال ٘بعلِب ٩بن استفزه بصوتو كأجلب عليو ٖبيلو كرىٍجًلو ككن  ٕب من حى
ا اللهم إنو كسوس ُب القلب ما ال يطيق اللساف ذكره  كمن مصائده منقيا كمن غوائلو ميبػىعّْدن

كال تستطيع النفس نشره ٩با نٌزىك عنو علوُّ عزَّتك ك٠بوُّ ٦بدؾ فأزؿ يا سيدم ما سيًطر 



مح ما زيكّْر بوابل من سحائب عظمتك كطيوفىافو من ٕبار نصرتك كاسلل عليو سيف كا
إبعادؾ كارشقو بسهاـ إقصائك كأحرقو بنار انتقامك كاجعل خبلصي منو زائدا ُب حزنو 
كمؤىكدا ألسىفو اللهم إ٘ب أصبحت ال أملك لنفسي نفعا كال ضرا كال موتا كال حياة كال 

 ما أعطيتِب كال أتقيَّ إال ما كقيتِب اللهم كفقنا ٤با ٙبب نشورا كال أستطيع أف آخذ إال
كترضى من القوؿ كالعمل ُب عافية ببل ٧بنة يا أرحم الراٞبْب اللهم ما قضيت بو من قضاء 
أك قدرت بو من قدر فاجعل عاقبتهما خّبا كسلم فيهما الفعل كالدين اللهم متعنا بأ٠باعنا 

ما ٙبب ككرّْىنا فيما تكره إنك على كل شيء قدير اللهم كأبصارنا أبدا ما أحييتنا كحينا في
إ٘ب أعوذ بك من السخط كالغضب كا٤بكر كا٤بقت اللهم إف كنت كتبتِب شقيا فا٧بِب 

كاكتبِب سعيدا اللهم إ٘ب أستغفرؾ من الذنوب الٍب ّٔا تيزًيلي النعم كأستغفرؾ من الذنوب 
لُّ النقم كأستغفرؾ من الذنوب الٍب ّٔا تيًثّب األعداء كأستغفرؾ من الذنوب الٍب ّٔا  الٍب ّٔا ٙبًي

ٙببس غيث السماء اللهم اكفنا أعداءنا ٗبا شئت اللهم إنا نعوذ بك من شركرىم كندرأ بك 
ُب ٫بورىم اهلل أكرب اهلل أعز من خلقو ٝبيعا اهلل أعز ٩با أخاؼ كأحذر أعوذ باهلل الذم ال 

إال بإذنو من شر الشيطاف كالنفس كا٥بول  إلو إال ىو ا٤بمسك السماء أف تقع على األرض
كا٣بلق كاليهود كالنصارل كآّوس كجنودىم كأتباعهم كأشياعهم من ا١بن كاإلنس اللهم كن 
ٕب جارا من شرىم عز جارؾ كجل ثناؤؾ كال إلو غّبؾ كال إلو غّبؾ كال إلو غّبؾ اللهم إ٘ب 

أك ضعيفا من خلقك أك أعوذ بك من أف تسلط علي شيطانا مريدا أك إنسانا حسودا 
شديدا أك بارا أك فاجرا أك عبيدا أك عنيدا اللهم إنا نعوذ بك من ٝبلة أعدائنا فإف قلؤّم 

بيدؾ كنواصيهم ُب قبضتك فنعوذ بك من أف يفرط علينا أحد منهم أك أف يطغى اللهم إلو 
أحدا من عافِب كال تسلطنَّ  إبراىيم وإسماعيل وإسحاقكإلو  جبريل وميكائيل وإسرافيل

خلقك علي بشيء ال طاقة ٕب بو فإف عافيتك أكسع رضيت باهلل ربا كباإلسبلـ دينا 
نبيا كبالقرآف حكما كإماما كأعوذ بوجو اهلل الكرٙب كبكلمات اهلل التامات الٍب ال  بمحمدك

ٯباكزىن بر كال فاجر كمن شر ما خلق كذرأ كبرأ كمن شر ما ينزؿ من السماء كمن شر ما 
كمن شر ما ذرأ ُب األرض كمن شر ما ٱبرج منها كمن شر فًب الليل كالنهار كمن يعرج فيها 



شر كل طارؽ إال طارقا يطرؽ ٖبّب يا رٞباف ارٞبنا برٞبتك الٍب كسعت كل شيء بسم اهلل 
آب اهلل ال إلو إال ىو ا٢بي * الرٞباف الرحيم كإ٥بكم إلو كاحد ال إلو إال ىو الرٞباف الرحيم 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم حم تنزيل الكتاب من اهلل * الوجوه للحي القيـو كعنت * القيـو 
غافر الذنب كقابل التوب شديد العقاب ذم الطوؿ ال إلو إال ىو إليو * العزيز العليم 

( ثبلثا)اللهم إ٘ب أعوذ بك أف أشرؾ بك شيئا كأنا أعلم كأستغفرؾ ٩با ال أعلم * ا٤بصّب 
( ثبلثا)كالفقر كأعوذ بك من عذاب القرب ال إلو إال أنت  اللهم إ٘ب أعوذ بك من الكفر

اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت عليك توكلت كأنت رب العرش العظيم كال حوؿ كال قوة إال 
باهلل العلي العظيم ما شاء اهلل كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف اهلل على كل شيء قدير 

شيء عددا اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر كأف اهلل قد أحاط بكل شيء علما كأحصى كل 
نفسي كمن شر غّبم كمن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إف ريب على صراط مستقيم 

اللهم يا حي يا قيـو برٞبتك أستغيث فأصلح ٕب شأ٘ب كلو كال تكلِب إٔب نفسي طرفة عْب 
 اللهم اىد٘ب عندؾ كأفض علي من فضلك كانشر علي من رٞبتك كأنزؿ علي من بركتك

ٍب الذين كفركا برّٔم * ا٢بمد هلل الذم خلق السماكات كاألرض كجعل الظلمات كالنور 
* ىو الذم خلقكم من طْب ٍب قضى أجبل كأجل مسمى عنده ٍب أنتم ٛبَبكف * يعدلوف 

اللهم عافِب ُب * كىو اهلل ُب السماكات كُب األرض يعلم سركم كجهركم كيعلم ما تكسبوف 
اللهم مغفرتك ( ثبلثا)عي اللهم عافِب ُب بصرم ال إلو إال أنت بد٘ب اللهم عافِب ُب ٠ب

اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت ( ثبلثا)أكسع من ذنويب كرٞبتك أرجى عندم من عملي 
خلقتِب كأنا عبدؾ كأنا على عهدؾ ككعدؾ ما استطعت كأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 

اللهم إ٘ب ( ثبلثا)ر الذنوب إال أنت لك بنعمتك علي كأبوء بذنيب فاغفر ٕب فإنو ال يغف
أصبحتي منك ُب نعمة كعافية كسَب فأٛبم نعمتك علي كعافيتك كسَبؾ ُب الدنيا كاآلخرة 

اللهم أحسن عاقبتنا ُب األمور كلها كأجرنا من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة يا رب ( ثبلثا)
ات اهلل التامات أعوذ بكلم( ثبلثا)لك ا٢بمد كما ينبغي ١ببلؿ كجهك كعظيم سلطانك 

من شر ما خلق أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات اهلل التامات 



من شر ما خلق سبلـ على نوح ُب العا٤بْب عقدتُّ لساف ا٢بيَّة كزبَّاف العقرب كيد السَّارؽ 
لى سيدنا كبقوؿ ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل سبلـ على نوح ُب العا٤بْب كصلى اهلل ع

٧بمد ُب ا٤برسلْب من حامبلت السم أٝبعْب ال دابة بْب السماء كاألرض إال ريب آخذ 
بناصيتها كذالك ٯبزم عبادة احملسنْب إف ريب على صراط مستقيم نوح نوح نوح قاؿ لكم 
من ذكر٘ب ال تلدغوه إف ريب بكل شيء عليم بسم اهلل ما شاء اهلل ال يسوؽ ا٣بّب إال اهلل 

ما شاء اهلل ال يصرؼ السوء إال اهلل بسم اهلل ما شاء اهلل كما بكم من نعمة فمن بسم اهلل 
اهلل بسم اهلل ما شاء اهلل ال حوؿ كقوة إال باهلل العلي العظيم اللهم احشرنا بعينك الٍب ال 

تناـ كاحفظنا بركنك الذم ال يراـ كارٞبنا بقدرتك علينا ال هنلك كأنت رجاؤنا سبحاف اهلل 
سبحاف ذم ا٤بلك ( ثبلثا)دد خلقو كرضي نفسو كزنة عرشو كمداد كلماتو كٕبمده ع

كا٤بلكوت سبحاف ذم العزة كا١بربكت سبحاف ا٢بي الذم ال ٲبوت سبوح قدكس رب 
ا٤ببلئكة كالركح ا٢بمد هلل الذم تواضع كل شيء لعظمتو ا٢بمد هلل الذم ذؿ كل شيء 

 الذم استسلم كل شيء لقدرتو اللهم لعزتو ا٢بمد هلل الذم خضع كل شيء ٤بلكو ا٢بمد هلل
لك ا٢بمد ٞبدا خالدا مع خلودؾ كلك ا٢بمد ٞبدا ال منتهى لو دكف علمك كلك ا٢بمد 
ٞبدا ال منتهى لو دكف مشيئتك كلك ا٢بمد ٞبدا ال جزاء لقائلو إال رضاؾ كعند طرفة كل 

علم على ٝبيع عْب كتنىفس كل نفس ا٢بمد هلل ٔبميع ٧بامده كلها ما علمت منها كما ٓب أ
نعمو كلها ما علمت منها كما ٓب أعلم عدد خلقو كلهم ما علمت منهم كما ٓب أعلم ا٢بمد 
هلل الذم ىدانا ٥بذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل ا٢بمد هلل على نعمة اإلٲباف كاإلسبلـ 

ا أثنيت كاإلحساف ا٢بمد هلل ٞبدا يواُب نعىمو كيكاُب مزيده ال أحصي ثناء عليك أنت كم
على نفسك ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ٞبدا كثّبا طيبا مباركا فيو على كل حاؿ ٞبدا يواُب نعمو 

سبحاف اهلل عدد ما خلق ُب السماء سبحاف اهلل عدد ما خلق ُب ( ثبلثا)كيكاُب مزيده 
األرض سبحاف اهلل عدد ما بْب ذالك سبحاف اهلل عدد ما ىو خالق كاهلل أكرب مثل ذالك 

هلل مثل ذالك كال إلو إال اهلل مثل ذالك كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم مثل  كا٢بمد
ذالك سبحاف اهلل عدد ما خلق سبحاف اهلل ملء ما ُب األرض كالسماء سبحاف اهلل عدد 



ما أحصى كتابو كا٢بمد هلل عدد كل شيء كا٢بمد هلل ملء كل شيء سبحاف اهلل عدد ما 
 اهلل كحده ال شريك لو كاحدا صمدا ٓب يلد كٓب يولد كٓب يتخذ خلق من شيء ال إلو إال

صاحبة كال كلدا كٓب يكن لو كفؤا أحد أستغفر اهلل للمؤمنْب كا٤بؤمنات جزم اهلل عنا سيدنا 
٧بمدا صلى اهلل تعأب عليو كسلم ما ىو أىلو أستغفر اهلل عدد ا٤بستغفرين كما يستغفره بو 

استغفارا يفضل كيفوؽ فوؽ الفضل كفضل اهلل  ألرضْبٝبيع خلقو من أىل السماكات كا
على ٝبيع خلقو سبحاف اهلل عدد ا٤بسبحْب كما يسبحو بو ٝبيع خلقو من أىل السماكات 

كأىل األرضْب تسبيحا يفضل كيفوؽ فوؽ الفضل كفضل اهلل على ٝبيع خلقو ا٢بمد هلل 
األرضْب ٞبدا يفضل عدد ا٢بامدين كما ٰبمده بو ٝبيع خلقو من أىل السماكات كأىل 

كيفوؽ فوؽ الفضل كفضل اهلل على ٝبيع خلقو ال إلو إال اهلل عدد ا٤بهللْب كما يهللو بو 
ٝبيع خلقو من أىل السموات كأىل األرضْب هتليبل يفضل كيفوؽ فوؽ الفضل كفضل اهلل 

ّبا على ٝبيع خلقو اهلل أكرب عدد ا٤بتكربين كما يكربه بو أىل السماكات كأىل األرضْب تكب
يفضل كيفوؽ فوؽ الفضل كفضل اهلل على ٝبيع خلقو أيقىدّْس اهلل عدد ا٤بقدسْب كما 

يقدسو بو ٝبيع خلقو من أىل السماكات كأىل األرضْب تقديسا يفضل كيفوؽ فوؽ الفضل  
كفضل اهلل على ٝبيع خلقو سبحاف اهلل كا٢بمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب كأستغفر اهلل 

وة إال باهلل العلي العظيم عدد ما خلق كعدد ما ىو خالق كزنة ما خلق كزنة كال حوؿ كال ق
ما ىو خالق كملء ما خلق كملء ما ىو خالق كملء ٠باكاتو كملء أرضو كملء ما شاء من 
شيء بعد كمبلغ رضاه حٌب يرضى كعدد ما ذكره بو ٝبيع خلقو ُب ٝبيع ما مضى كعدد ما 

كشهر كٝبعة كيـو كليلة كساعة من الساعات كشم ىم ذاكركه بو فيما بقي ُب كل سنة 
كنفس أبد األبد كأبد الدنيا كاآلخرة كأكثر من ذالك ال ينقطع أكلو كال ينفد آخره اللهم إ٘ب 

أسألك من ا٣بّب كلو عاجلو كآجلو ما علمت منو كما ٓب أعلم كأسألك ا١بنة كما يقرب 
عبدؾ كنبيك ٧بمد صلى اهلل  إليها من قوؿ كعمل كنية كاعتقاد كأسألك ما سألك منو

ٕب من أمرم فاجعل عاقبتو رشدا بسم اهلل الذم ال تعأب عليو كسلم اللهم كما قضيت 
أعوذ باهلل السميع ( ثبلثا)يضر مع ا٠بو شيء ُب األرض كال ُب السماء كىو السميع العليم 



ا اٍلقيٍرآفى عىلى ( ثبلثا)العليم من الشيطاف الرجيم  ى جىبىلو لىرىأىيٍػتىوي خىاًشعان ميتىصىدّْعان لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى
ىيوى اللَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى  * ًمٍن خىٍشيىًة اللًَّو كىتًٍلكى األىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى 

الًَّذم ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي  ىيوى اللَّوي  * عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة ىيوى الرٍَّٞبىني الرًَّحيمي 
بػّْري سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى  ىيوى اللَّوي ا٣بٍىاًلقي  *السَّبلـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهىٍيًمني اٍلعىزًيزي ا١بٍىبَّاري اٍلميتىكى

* كىاألىٍرًض كىىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي  مىا ًُب السَّمىوىاتً  اٍلبىارًئي اٍلميصىوّْري لىوي األى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى ييسىبّْحي لىوي 
ٙبصنت بذم العزة كا١بربكت كاعتصمت برب ا٤بلكوت كتوكلت علي ا٢بي الذم ال ٲبوت 

إًليبلًؼ قػيرىٍيشو بسم اهلل الرٞبن الرحيم ( ثبلثا)اصرؼ عِب األذل إنك علي كل شيء قدير 
ا اٍلبػىٍيًت  *كىالصٍَّيًف  ًإيبلًفًهٍم رًٍحلىةى الشّْتىاءً  * الًَّذم أىٍطعىمىهيٍم ًمٍن جيوعو  *فػىٍليػىٍعبيديكا رىبَّ ىىذى

اللهم كما أطعمتهم فأطعمنا ككما آمنتهم فآمنا كاجعلنا من الشاكرين  كىآمىنػىهيٍم ًمٍن خىٍوؼو 
أستغفر اهلل ( ثبلثا)سبحانك اللهم كٕبمدؾ أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب إليك 

العظيم الذم ال إلو إال ىو ا٢بي القيـو كأتوب إليو اللهم إ٘ب أعوذ بك أف أشرؾ بك شيئا 
آمْب ( ثبلثا)يا عآب السر منا ال تكشف سَبؾ عنا ( ثبلثا)كأنا أعلم كأستغفرؾ ٩با ال أعلم 

آمْب آمْب يا رب العا٤بْب سبحاف القائم الدائم سبحاف الباعث الوارث سبحاف ا٢بي القيـو 
ف اهلل كٕبمده سبحاف ا٤بلك القدكس سبحاف رب ا٤ببلئكة كالركح سبحاف العلي سبحا

األعلى سبحانو كتعإب اللهم أصلح ٕب ديِب الذم ىو عصمة أمرم كأصلح ٕب دنيام الٍب 
فيها معاشي كأصلح ٕب آخرٌب الٍب ىي معادم كاجعل ا٢بياة زيادة ُب كل خّب كاجعل 

يم اللهم يا أرحم الراٞبْب يا رب العا٤بْب يا ذا ا٤بوت راحة ٕب من كل شر بفضلك العظ
ا١ببلؿ كاإلكراـ اللهم آت نفسي تقواىا كزكها أنت خّب من زكاىا أنت كليها كموالىا اللهم 
إ٘ب أعوذ بك من علم ال ينفع كقلب ال ٱبشع كمن نفس ال تشبع كمن دعوة ال يستجاب 

أنت ا٢بي الذم ال ٲبوت كا١بنُّ كاإلنس ٥با اللهم إ٘ب أعوذ بعزتك ال إلو إال أنت أف تيضلِب 
ٲبوتوف اللهم إنا نعوذ بك من جهد الببلء كدىرىؾ الشقاء كسوء القضاء كمشاتة األعداء اللهم 
إ٘ب أعوذ بك من شر ما علمت كمن شر ما ٓب أعلم اللهم إ٘ب أعوذ بك من زكاؿ نعمتك 

ذ بك من شر ٠بعي كمن شر كٙبىوًُّؿ عافيتك كفيجاءىًة نقمتك كٝبيع سخطك اللهم إ٘ب أعو 



بصرم كمن شر لسا٘ب كمن شر قليب كمن شر نيٍب اللهم إ٘ب أعوذ بك من الفقر كالفاقة 
كالذلة كأعوذ بك من ا٥بدـ كأعوذ بك من الَبدم كأعوذ بك من ا٣برؽ كا٢بٍرًؽ كا٥بـر كأعوذ 

را كأعوذ بك من أف يتخىبَّطىِب الشيطاف عند ا٤بوت كأعوذ بك من أف أموت ُب سبيلك ميدبً 
بك من أف أموت لديغا اللهم إ٘ب أعوذ بك من منكىرات األخبلؽ كاألعماؿ كاألىواء 

كاألدكاء اللهم إنا نسألك من خّب ما سألك منو نبيك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم 
كنعوذ بك من شر ما استعاذ منو نبيك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأنت ا٤بستعاف 

ال حوؿ كال قوة إال باهلل اللهم إ٘ب أعوذ بك من جار السوء ُب دار ا٤بقامة كعليك الببلغ ك 
فإف جار البادية يتحوَّؿ اللهم إ٘ب أعوذ بك من غلبة الدين كغلبة العدك كغلبة العباد كمشاتة 

األعداء اللهم إ٘ب أعوذ بك من علم ال ينفع كقلب ال ٱبشع كدعاء ال ييسمىع كنفس ال 
بًئسى الضجيع كمن ا٣بيانة فبئست البطانة كمن الكسل كالبخل  تشبع كمن ا١بوع فإنو

كا١بنب كمن ا٥بـر كمن أف أيرىدَّ إٕب أرذؿ العمر كمن فتنة الدجاؿ كعذاب القرب كفتنة احمليا 
كا٤بمات اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك كمنجيات أمرؾ كالسبلمة من كل إٍب كالغنيمة من  

النار اللهم إنا نعوذ بك أف نرجع علي أعقابنا ربنا ال تزغ  كل بر كالفوز با١بنة كالنجاة من
قلوبنا بعد إذ ىديتنا أك نيفًبى عن ديننا اللهم اغفر ٕب ذنويب كخطأم كعمدم اللهم إ٘ب 

أعوذ بك من الشقاؽ كالنفاؽ كسوء األخبلؽ اللهم اغفر ٕب خطيئٍب كجهلي كإسراُب ُب 
زىٕب كًجدّْم كخطأم كعمدم ككل ذلك عندم أمرم كما أنت أعلم بو مِب اللهم اغفر ٕب ىى 

اللهم مصىرّْؼى القلوب صرّْؼ قلوبنا علي طاعتك اللهم اىد٘ب كسدٍّْد٘ب اللهم إ٘ب أسألك 
ا٥بدل كالسداد اللهم إ٘ب أسألك ا٥بدل كالتقى كالعىفاؼ كالغُب رب أًعِبّْ كال تيًعٍن علي 

ٕب كال ٛبكر علي كاىد٘ب كيسر  كانصر٘ب كال تنصر علي كانصر٘ب علي من بغى علي كامكر
ًبتنا إليك أكَّاىنا  ا٥بدل ٕب رب اجعلِب لك ذىكَّارنا لك شىكَّارنا لك رىَّابنا لك ًمطواعا لك ٨بي
منيبا رب تقبل توبٍب كاغسل حوبٍب كأجب دعوٌب كثبّْت حيجٍَّب كسدّْد لسا٘ب كاىد قليب 

بل منا كأدخلنا ا١بنة ك٪بنا من كاسلل سخيمة صدرم اللهم اغفر لنا كارٞبنا كارض عنا كتق
النار كأصلح لنا شأننا كلَّو اللهم ألّْف بْب قلوبنا كأصلح ذات بيننا كاىدنا سبل السبلـ ك٪بنا 



من الظلمات كالنور كجنبنا الفواحش ما ظهر منها كما بطن كبارؾ لنا ُب أ٠باعنا كأبصارنا 
لرحيم كاجعلنا شاكرين لنعمتك اللهم كقلوبنا كأزكاجنا كذرياتنا كتب علينا إنك أنت التواب ا

إ٘ب أسألك الثبات ُب األمر كأسألك شكر نعمتك كحسن عبادتك كأسألك لسانا صادقا 
كقلبا سليما كخلقا مستقيما كأعوذ بك من شر ما تعلم كأسألك من خّب ما تعلم كأستغفرؾ 

ننا كبْب ٩با تعلم إنك أنت عبلـ الغيوب اللهم أقسم لنا من خشيتك ما ٙبىيوؿ بو بي
معاصيك كمن طاعتك ما تػيبػىلّْغنا بو جنتك كمن اليقْب ما تػيهىوّْف بو علينا مصائب الدنيا 

كمتعنا بأ٠باعنا كأبصارنا كقوتنا كاجعلو الوارث منا كاجعل ثأرنا علي من ظلمنا كانصرنا علي 
كال غاية  من عادانا كال ٘بعل مصيبتنا ُب ديننا كال ٘بعل الدنيا أكرب ٮبنا كال مبلغ علمنا

رغبتنا كال تسلّْط علينا من ال يرٞبنا اللهم زدنا كال تنقصنا كأكرمنا كال هتنا كأعطنا كال ٙبرمنا 
كآثرنا كال تؤثر علينا كأرضنا كارض عنا يا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ كصل كسلم علي سيدنا ٧بمد 

 .كعلي آلو كصحبو
 مد هلل رب العا٤بْبسبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢ب

 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كصلي اهلل علي نبيو الكرٙب ٧بمد أفضل 

 الصبلة كالتسليم
 

 {حصن األبرار الهداة عن مكائد الفجار البغاة}
بسم اهلل الرٞبن الرحيم اللهم بتؤلأل ّٔاء حجب عرشك من أعدائك احتجبت كبسطوة 

 استَبت كبطوؿ حوؿ شديد قوتك من كل سلطاف ٙبصنت كبدٲبـو ا١بربكت ٩بن يكيد٘ب
قيـو دكاـ أبديتك من كل شيطاف استعذت كٗبكنوف السر من سر سرؾ من كل ىم كغم 
ٚبلصت يا حامل العرش عن ٞبلة العرش يا شديد البطش يا حابس الوحش احبس عِب 

َّ أىنىا من ظلمِب كاغلب من غلبِب   صباحا ) كىريسيًلي ًإفَّ اللَّوى قىًومّّ عىزًيزه كىتىبى اللَّوي ألىٍغًلنبى
بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما بسم اهلل الرٞبن ( كمساء



عي  *ا٢بٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمْبى الرحيم  وا كىًإٍف يىكىادي الًَّذينى كىفىريكا لىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى
كىًإٍف يىكىادي الًَّذينى   *الرٍَّٞبىًن الرًَّحيًم * كىمىا ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٍلعىالىًمْبى  *الذٍّْكرى كىيػىقيوليوفى ًإنَّوي لىمىٍجنيوفه 

عيوا الذٍّْكرى كىيػىقيوليوفى ًإنَّوي لىمىٍجنيوفه   ذًٍكره كىمىا ىيوى ًإالَّ  *كىفىريكا لىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى
عيوا الذٍّْكرى * ًك يػىٍوـً الدّْيًن لً مى  *لًٍلعىالىًمْبى  كىًإٍف يىكىادي الًَّذينى كىفىريكا لىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى

كىًإٍف يىكىادي  *ًعْبي ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستى  *كىمىا ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٍلعىالىًمْبى  *كىيػىقيوليوفى إًنَّوي لىمىٍجنيوفه 
عيوا الذٍّْكرى كىيػىقيوليوفى إًنَّوي لىمىٍجنيوفه  كىمىا ىيوى ًإالَّ ذًٍكره  *الًَّذينى كىفىريكا لىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى

عيوا كىًإٍف يىكىادي الًَّذينى كىفىريكا لىيػيٍزلً * اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى  *لًٍلعىالىًمْبى  قيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى
* ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم  *كىمىا ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٍلعىالىًمْبى  *الذٍّْكرى كىيػىقيوليوفى ًإنَّوي لىمىٍجنيوفه 

عيوا الذّْ  كىمىا ىيوى  *ٍكرى كىيػىقيوليوفى ًإنَّوي لىمىٍجنيوفه كىًإٍف يىكىادي الًَّذينى كىفىريكا لىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى
كىًإٍف يىكىادي الًَّذينى كىفىريكا * آمْب * غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالّْْبى * ًإالَّ ذًٍكره لًٍلعىالىًمْبى 

عيوا الذٍّْكرى كىيػىقيوليوفى ًإنَّوي لى   بسم كىمىا ىيوى ًإالَّ ذًٍكره لًٍلعىالىًمْبى  *مىٍجنيوفه لىيػيٍزلًقيونىكى بًأىٍبصىارًًىٍم لىمَّا ٠بًى

ًر ًإذىا تىبلىىا  * كىالشٍَّمًس كىضيحىاىىا  الرحيم الرٞبن اهلل كىاللٍَّيًل ًإذىا  *كىالنػَّهىاًر ًإذىا جىبلَّىىا  *كىاٍلقىمى
فىأى٥ٍبىمىهىا فيجيورىىىا  *كىمىا سىوَّاىىا  كىنػىٍفسو  *كىاألىٍرًض كىمىا طىحىاىىا  *كىالسَّمىاًء كىمىا بػىنىاىىا  *يػىٍغشىاىىا 
ًإٍذ انٍػبػىعىثى  *كىذَّبىٍت ٜبىيودي ًبطىٍغوىاىىا   *كىقىٍد خىابى مىٍن دىسَّاىىا  *قىٍد أىفٍػلىحى مىٍن زىكَّاىىا  *كىتػىٍقوىاىىا 
ـى عىلىٍيًهٍم رىبػُّهيٍم  فىكىذَّبيوهي  *فػىقىاؿى ٥بىيٍم رىسيوؿي اللًَّو نىاقىةى اللًَّو كىسيٍقيىاىىا  *أىٍشقىاىىا  فػىعىقىريكىىا فىدىٍمدى

نًٍبًهٍم فىسىوَّاىىا  كىالنػَّهىاًر ًإذىا * كىاللٍَّيًل ًإذىا يػىٍغشىى  الرحيم الرٞبن اهلل بسم بل ٱبىىاؼي عيٍقبىاىىافى  *ًبذى
كىصىدَّؽى  *أىٍعطىى كىاتػَّقىى  فىأىمَّا مىنٍ * ًإفَّ سىٍعيىكيٍم لىشىٌبَّ  * كىمىا خىلىقى الذَّكىرى كىاألينٍػثىى  *٘بىىلَّى 

نػييىسّْريهي لًٍلييٍسرىل  *بًا٢بٍيٍسُبى  لى كىاٍستػىٍغُبى  *فىسى نػييىسّْريهي  *كىكىذَّبى بًا٢بٍيٍسُبى  *كىأىمَّا مىٍن ٖبًى فىسى
نىا لىٍلهيدىل  *كىمىا يػيٍغًِب عىٍنوي مىاليوي ًإذىا تػىرىدَّل  *لًٍلعيٍسرىل   *لىآلًخرىةى كىاأليكٔبى كىًإفَّ لىنىا  *ًإفَّ عىلىيػٍ

ٍرتيكيٍم نىاران تػىلىظَّى  نَّبػيهىا األىتٍػقىى  *الًَّذم كىذَّبى كىتػىوىٔبَّ  *ال يىٍصبلىىا ًإالَّ األىٍشقىى * فىأىٍنذى  *كىسىييجى
 *رىبًّْو األىٍعلىى  ًإالَّ ابًٍتغىاءى كىٍجوً  *كىمىا ألىحىدو ًعٍندىهي ًمٍن نًٍعمىةو ٘بيٍزىل  *الًَّذم يػيٍؤٌب مىالىوي يػىتػىزىكَّى 

كىًمٍن  *ًمٍن شىرّْ مىا خىلىقى  *قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ اٍلفىلىًق  الرحيم الرٞبن اهلل بسم* كىلىسىٍوؼى يػىٍرضىى 
 اهلل بسم* كىًمٍن شىرّْ حىاًسدو ًإذىا حىسىدى  *كىًمٍن شىرّْ النػَّفَّاثىاًت ُب اٍلعيقىًد  *شىرّْ غىاًسقو ًإذىا كىقىبى 



 *ًمٍن شىرّْ اٍلوىٍسوىاًس ا٣بٍىنَّاًس  *ًإلىًو النَّاًس  *مىًلًك النَّاًس  *قيٍل أىعيوذي بًرىبّْ النَّاًس  لرحيما الرٞبن
اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ بسم اهلل الرٞبن الرحيم * ًمٍن ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس  *الًَّذم يػيوىٍسًوسي ًُب صيديكًر النَّاًس 

كىمىا ُب األىٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم  ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا ُب السَّمىوىاتً  ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي 
يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو إً  هي ًإالَّ بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍْبى أىٍيًديًهٍم كىمىا خىٍلفىهيٍم كىال ٰبًي الَّ ٗبىا يىٍشفىعي ًعٍندى

ال ًإٍكرىاهى ُب *  كىاألىٍرضى كىال يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي  السَّمىوىاتً  شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي 
ى الرٍُّشدي ًمٍن الغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىٍد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيرٍ  يًن قىٍد تػىبػىْبَّ كىًة الدّْ

ـى  يعه عىًليمه اٍلويثٍػقىى ال انًفصىا اللَّوي كىٕبُّ الًَّذينى آمىنيوا ٱبيٍرًجيهيٍم ًمٍن الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّوًر  *٥بىىا كىاللَّوي ٠بًى
ًر ىيٍم كىالًَّذينى كىفىريكا أىٍكلًيىاؤيىيٍم الطَّاغيوتي ٱبيٍرًجيونػىهيٍم ًمٍن النُّوًر ًإٔبى الظُّليمىاًت أيٍكلىًئكى أىٍصحىابي النَّا

كىاألىٍرضى ًُب ًستًَّة  ًإفَّ رىبَّكيٍم اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاتً بسم اهلل الرٞبن الرحيم *  اًلديكفى ًفيهىا خى 
ًثيثان كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كىالنُّجيوـى   أىيَّاـو ٍبيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػيٍغًشي اللٍَّيلى النػَّهىارى يىٍطليبيوي حى

اٍدعيوا رىبَّكيٍم تىضىرُّعان كىخيٍفيىةن ًإنَّوي  *ًه أىال لىوي ا٣بٍىٍلقي كىاألىٍمري تػىبىارىؾى اللَّوي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى ميسىخَّرىاتو بًأىٍمرً 
بُّ اٍلميٍعتىًدينى  ٍوفان كىطىمىعان ًإفَّ رىٍٞبىةى اللًَّو  *ال ٰبًي كىال تػيٍفًسديكا ًُب األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلًحهىا كىاٍدعيوهي خى

 *فىالزَّاًجرىاًت زىٍجران  * كىالصَّافَّاًت صىٌفان  الرحيم الرٞبن اهلل بسم*  ًمٍن اٍلميٍحًسًنْبى  قىرًيبه 
نػىهيمىا كىرىبُّ اٍلمىشىارًًؽ  رىبُّ السَّمىوىاتً  *ًإفَّ ًإ٥بىىكيٍم لىوىاًحده  *فىالتَّالًيىاًت ذًٍكران   *كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

ال يىسمعيوفى ًإٔبى  *كىًحٍفظان ًمٍن كيلّْ شىٍيطىافو مىارًدو  *نٍػيىا ًبزًينىةو اٍلكىوىاًكًب ًإنَّا زىيػَّنَّا السَّمىاءى الدُّ 
ًإالَّ مىٍن خىًطفى  *ديحيوران كى٥بىيٍم عىذىابه كىاًصبه  *اٍلمىئلو األىٍعلىى كىيػيٍقذىفيوفى ًمٍن كيلّْ جىاًنبو 

يىا مىٍعشىرى ا١بًٍنّْ كىاإًلنًس ًإٍف اٍستىطىٍعتيٍم ن الرحيم بسم اهلل الرٞب* ا٣بٍىٍطفىةى فىأىتٍػبػىعىوي ًشهىابه ثىاًقبه 
فىًبأىمّْ آالًء رىبّْكيمىا  *كىاألىٍرًض فىانفيذيكا ال تىنفيذيكفى ًإالَّ ًبسيٍلطىافو  أىٍف تىنفيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَّمىوىاتً 

بىاًف  ىيوى اللَّوي بسم اهلل الرٞبن الرحيم   تىنتىًصرىافً يػيٍرسىلي عىلىٍيكيمىا شيوىاظه ًمٍن نىارو كى٫بيىاسه فىبل *تيكىذّْ
ىيوى اللَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى  *الًَّذم ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة ىيوى الرٍَّٞبىني الرًَّحيمي 

ٍيًمني اٍلعىزًيزي  بػّْري سيٍبحىافى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي السَّبلـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهى  *ا١بٍىبَّاري اٍلميتىكى
كىاألىٍرًض كىىيوى  ىيوى اللَّوي ا٣بٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصىوّْري لىوي األى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى ييسىبّْحي لىوي مىا ُب السَّمىوىاتً 

الًَّذينى  *ًكتىابي ال رىٍيبى ًفيًو ىيدنل لًٍلميتًَّقْبى آب  ذىًلكى الٍ بسم اهلل الرٞبن الرحيم  اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي 



كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى ٗبىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيكى كىمىا  *يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلغىٍيًب كىييًقيميوفى الصَّبلة كى٩بَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى 
ٍم كىأيٍكلىًئكى ىيٍم اٍلميٍفًلحيوفى  أيٍكلىًئكى  *أيٍنزًؿى ًمٍن قػىٍبًلكى كىبًاآلخرىًة ىيٍم ييوًقنيوفى   عىلىى ىيدنل ًمٍن رىًّّْٔ

اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا ُب بسم اهلل الرٞبن الرحيم 
بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍْبى أىٍيًديًهٍم كىمىا كىمىا ُب األىٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندىهي ًإالَّ  السَّمىوىاتً 

يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ ٗبىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىوىاتً  ٍلفىهيٍم كىال ٰبًي كىاألىٍرضى كىال يػىئيوديهي  خى
ى *  ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي  يًن قىٍد تػىبػىْبَّ  الرٍُّشدي ًمٍن الغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر ال ًإٍكرىاهى ًُب الدّْ

يعه عىًليمه  ـى ٥بىىا كىاللَّوي ٠بًى اللَّوي  *بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىٍد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى ال انًفصىا
ينى كىفىريكا أىٍكلًيىاؤيىيٍم الطَّاغيوتي ٱبيٍرًجيونػىهيٍم كىٕبُّ الًَّذينى آمىنيوا ٱبيٍرًجيهيٍم ًمٍن الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّوًر كىالَّذً 

كىمىا  لًلًَّو مىا ُب السَّمىوىاتً *  ًمٍن النُّوًر ًإٔبى الظُّليمىاًت أيٍكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 
ٍم بًًو اللَّوي فػىيػىٍغًفري ًلمىٍن يىشىاءي كىيػيعىذّْبي ُب األىٍرًض كىًإٍف تػيٍبديكا مىا ُب أىنفيًسكيٍم أىٍك ٚبيٍفيوهي ٰبيىاًسٍبكي 

آمىنى الرَّسيوؿي ٗبىا أينزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آمىنى  *مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو ال نػيفىرّْؽي بػىٍْبى أى  ٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا بًاللًَّو كىمىبلًئكى حىدو ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوا ٠بًى

ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا ٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػَّنىا ال  *كىًإلىٍيكى اٍلمىًصّبي 
نىا ًإٍصران كىمىا ٞبىىٍلتىوي عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػَّنىا كى  ال ٙبىًٍمٍل عىلىيػٍ

ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٞبىٍنىا أىٍنتى مىٍوالنىا فىانصيٍرنىا عىلىى الٍ  قىٍوـً كىال ٙبيىمّْ
سيوؿه ًمٍن أىنفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم بًاٍلميٍؤًمًنْبى لىقىٍد جىاءىكيٍم رى *  اٍلكىاًفرًينى 

فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيٍل حىٍسيب اللَّوي ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىىيوى رىبُّ اٍلعىٍرًش * رىءيكؼه رىًحيمه 
أقدامهم كأستعْب باهلل عليهم كال حوؿ كال قوة خّبىم بْب أعينهم كشرىم من ٙبت  اٍلعىًظيمً 

إال باهلل العلي العظيم يا عمادم عند كربٍب كيا كليي عند نعمٍب يا إ٥بي كإلو آبائي إبراىيم 
كإسحاؽ كيعقوب كيا كهيعص كحم عسق كيا رب طو كيس اكفِب شر كل أحد كمضرهتم 

هلل العليم بسم اهلل ا٤بعْب بسم ككيدىم كعداكهتم يا أرحم الراٞبْب بسم اهلل السميع بسم ا
اهلل الربىاف بسم اهلل ا٢بناف بسم اهلل ا٤بناف بسم اهلل الستار بسم اهلل القهار بسم اهلل الغفار 
كأسألك يا دياف يا فرد يا قدٙب ٕبق خاًب سليماف بن داككد صلوات اهلل علي نبينا كعليهما 



عن موسى ابن عمراف صلوات  أف تعقد ألسنة ٝبيع الناس عِب كما عقدت لساف فرعوف
اهلل علي نبينا كعليو صم بكم عمي فهم ال يرجعوف ال إلو إال اهلل ال أحد يقدر علي كل 

شيء إال اهلل ال إلو إال اهلل ال أحد يعبد إال اهلل كال حوؿ كال قوة إال باهلل ال إلو إال اهلل 
ق أال لو ا٢بكم كىو أسرع ٍب ردكا إٕب اهلل موليهم ا٢ب* كحده ال شريك لو ا٢بكيم الكرٙب 

ىو اهلل الواحد األحد الفرد الصمد ٓب يلد كٓب يولد كٓب * أال إٕب اهلل تصّب األمور * ا٢باسبْب 
يكن لو كفؤا أحد عآب الغيوب ستار العيوب يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيـو يا حناف 

السماء إٕب العرش ال إلو إال  يا مناف ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم من
اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم من العرش إٕب الكرسي عقدت ألسنة الفجرة 
كا٢بساد ٕبق ا٢بق كٕبق ىذه األ٠باء ا١بليلة العظيمة كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كآلو 

األرض كال  كصحبو كسلم كحسبنا اهلل كنعم الوكيل بسم اهلل الذم ال يضر مع ا٠بو شيء ُب
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞبن ( ثبلثا)ُب السماء كىو السميع العليم 

حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو * الرحيم إف كليي اهلل الذم نزؿ الكتاب كىو يتؤب الصا٢بْب 
سم اهلل بسم اهلل ما شاء اهلل ال يسوؽ ا٣بّب إال اهلل ب( سبعا)توكلت كىو رب العرش العظيم 

ما شاء اهلل ال يصرؼ السوء إال اهلل بسم اهلل ما شاء اهلل كما بكم من نعمة فمن اهلل بسم 
سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل العظيم ( ثبلثا)اهلل ما شاء اهلل ال حوؿ كال قوة إال باهلل 

هلل  اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت عليك توكلت كأنت رب العرش العظيم ما شاء ا( ثبلثا)
كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف اهلل علي كل شيء قدير كأف اهلل قد أحاط بكل شيء 

علما كأحصى كل شيء عددا كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كأشهد أف ال إلو إال 
اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ٧بمدا عبده كرسولو كأعوذ باهلل الذم ٲبسك السماكات 

من شر نفسي كمن شر غّبم كمن شر كل ذم شر كمن شر كل دابة  كاألرض أف تزكال
يا حي يا قيـو برٞبتك ( مرة كاحدة)أنت آخذ بناصيتها إف ريب علي صراط مستقيم 

اللهم إ٘ب أعوذ ( مرة كاحدة)أستغيث فأصلح ٕب شأ٘ب كلو كال تكلِب إٕب نفسي طرفة عْب 
اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٥بم ( ثبلثا)م بك أف أشرؾ بك شيئا كأنا أعلم كأستغفرؾ ٩با ال أعل



كا٢بزف كأعوذ بك من العجز كالكسل كأعوذ بك من البخل كا١بنب كأعوذ بك من غلبة 
اللهم إ٘ب أعوذ بك من الكفر كالفقر كأعوذ بك من عذاب القرب ( ثبلثا)الدين كقهر الرجاؿ 

اللهم عافِب ُب بصرم ال اللهم عافِب ُب بد٘ب اللهم عافِب ُب ٠بعي ( ثبلثا)ال إلو إال أنت 
اللهم ( ثبلثا)اللهم إ٘ب أسألك علما نافعا كعمبل متقببل كرزقا طيبا ( ثبلثا)إلو إال أنت 

اللهم أنت ريب ال إلو إال ( ثبلثا)مغفرتك أكسع من ذنويب كرٞبتك أرجى عندم من عملي 
أنت خلقتِب كأنا عبدؾ كأنا علي عهدؾ ككعدؾ ما استطعت كأعوذ بك من شر ما 
مرة )صنعت أبوء لك بنعمتك علي كأبوء بذنيب فاغفر ٕب فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت 

ال أىٍعبيدي * قيٍل يىا أىيػُّهىا اٍلكىاًفريكفى  الرحيم الرٞبن اهلل بسم( مائة)سبحاف اهلل كٕبمده ( كاحدة
كىال أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي  *مىا عىبىدًبٍُّ كىال أىنىا عىاًبده  *كىال أىنٍػتيٍم عىاًبديكفى مىا أىٍعبيدي  *مىا تػىٍعبيديكفى 

كىرىأىٍيتى النَّاسى  *ًإذىا جىاءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي  الرحيم لرٞبنبسم اهلل ا*لىكيٍم ًدينيكيٍم كىٕبى ًديًن  *
 الرٞبن اهلل بسم* ًإنَّوي كىافى تػىوَّابان  فىسىبٍّْح ًٕبىٍمًد رىبّْكى كىاٍستػىٍغًفٍرهي  *يىٍدخيليوفى ُب ًديًن اللًَّو أىفٍػوىاجان 

( ثبلثا* )كىٓبىٍ يىكيٍن لىوي كيفيوان أىحىده  * ٓبىٍ يىًلٍد كىٓبٍى ييولىدٍ  *اللَّوي الصَّمىدي  *قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده  الرحيم
كىًمٍن  *ا خىلىقى ًمٍن شىرّْ مى  *قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ اٍلفىلىًق  الرحيم الرٞبن اهلل بسممع تكرار البسملة 

( ثبلثا* )كىًمٍن شىرّْ حىاًسدو ًإذىا حىسىدى  *كىًمٍن شىرّْ النػَّفَّاثىاًت ُب اٍلعيقىًد  *شىرّْ غىاًسقو ًإذىا كىقىبى 
 *ًإلىًو النَّاًس  *مىًلًك النَّاًس  *قيٍل أىعيوذي ًبرىبّْ النَّاًس  الرحيم الرٞبن اهلل بسم مع تكرار البسملة

مع ( ثبلثا* )ًمٍن ا١ٍبًنًَّة كىالنَّاًس  *الًَّذم يػيوىٍسًوسي ُب صيديكًر النَّاًس  *ٍلوىٍسوىاًس ا٣بٍىنَّاًس ًمٍن شىرّْ ا
تكرار البسملة اللهم إ٘ب أصبحت منك ُب نعمة كعافية فأٛبم نعمتك علي كعافيتك ُب 

ؾ ال اللهم ما أصبح يب من نعمة أك بأحد من خلقك فمنك كحد( ثبلثا)الدنيا كاآلخرة 
يا رب لك ا٢بمد كما ينبغي ١ببلؿ كجهك ( ثبلثا)شريك لك فلك ا٢بمد كلك الشكر 

رضيت باهلل ربا كباإلسبلـ دينا كبسيدنا ٧بمد صلي اهلل عليو ( ثبلثا)كعظيم سلطانك 
سبحاف اهلل كٕبمده عدد خلقو كرضاء نفسو كزنة عرشو كمداد  ( ثبلثا)كسلم نبيا كرسوال 

رب من ا٤بربوبْب حسيب ا٣بالق من ا٤بخلوقْب حسيب الرازؽ من حسيب ال( ثبلثا)كلماتو 
ا٤برزكقْب حسيب ا٤بانع من ا٤بمنوعْب حسيب من ىو حسيب حسيبى من ٓب يزؿ حسيب حسبنا 



اهلل كنغم الوكيل يا اهلل يا رٞباف يا رحيم يا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ يا كرٙب إ٘ب أسألك ا١بنة ببل 
 ذنب تركتو كأسألك بسَبؾ الذم ال تزيلو الرياح كال عمل عملتو كأعوذ بك من النار ببل

ٚبرقو الرماح أف تسَب٘ب ُب الدارين كأف ٙبفظِب فيهما ٔباه سيدنا ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو 
يًن  *الرٍَّٞبىًن الرًَّحيًم  *ا٢بٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمْبى كسلم بسم اهلل الرٞبن الرحيم   *مىًلًك يػىٍوـً الدّْ

ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍّبً  *اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى  *يَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعْبي إً 
اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال * آمْب * اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالّْْبى 

هي ًإالَّ بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍْبى  ٍوـه لىوي مىا ُب السَّمىوىاتً نػى  كىمىا ُب األىٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى
يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ ٗبىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىوىاتً  ٍلفىهيٍم كىال ٰبًي كىاألىٍرضى  أىٍيًديًهٍم كىمىا خى

أىٍك كىالًَّذم مىرَّ عىلىى قػىٍريىةو كىًىيى خىاًكيىةه عىلىى عيريكًشهىا *   يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي كىال
ٍثتي يػىٍومان ؿى لىبً قىاؿى أىٗبَّ ٰبيًٍيي ىىًذًه اللَّوي بػىٍعدى مىٍوهًتىا فىأىمىاتىوي اللَّوي ًمائىةى عىاـو ٍبيَّ بػىعىثىوي قىاؿى كىٍم لىًبٍثتى قىا

ارًؾى أىٍك بػىٍعضى يػىٍوـو قىاؿى بىٍل لىًبٍثتى ًمائىةى عىاـو فىانظيٍر ًإٔبى طىعىاًمكى كىشىرىاًبكى ٓبىٍ يػىتىسىنٍَّو كىانظيٍر ًإٔبى ًٞبى 
مان فػىلىمَّا تػى ري كىلًنىٍجعىلىكى آيىةن لًلنَّاًس كىانظيٍر ًإٔبى اٍلًعظىاـً كىٍيفى نينشً  ى لىوي قىاؿى ىىا ٍبيَّ نىٍكسيوىىا ٢بٍى بػىْبَّ

آمىنى الرَّسيوؿي ٗبىا أينزًؿى ًإلىٍيًو ًمٍن رىبًّْو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آمىنى *  أىٍعلىمي أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو ال نػيفىرّْؽي بػىٍْبى أىحىدو ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوا ٠بىً  ٍعنىا كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا بًاللًَّو كىمىبلًئكى

ال ييكىلّْفي اللَّوي نػىٍفسان ًإالَّ كيٍسعىهىا ٥بىىا مىا كىسىبىٍت كىعىلىيػٍهىا مىا اٍكتىسىبىٍت رىبػَّنىا ال  *كىًإلىٍيكى اٍلمىًصّبي 
نىا ًإٍصران كىمى  ا ٞبىىٍلتىوي عىلىى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلنىا رىبػَّنىا تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رىبػَّنىا كىال ٙبىًٍمٍل عىلىيػٍ

ٍلنىا مىا ال طىاقىةى لىنىا بًًو كىاٍعفي عىنَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرٞبىٍنىا أىٍنتى مىٍوالنىا فىانصيٍرنىا عىلىى الٍ  قىٍوـً كىال ٙبيىمّْ
ًئكىةي كىأيٍكليوا اٍلًعٍلًم قىاًئمان بًاٍلًقٍسًط ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى شىًهدى اللَّوي أىنَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى كىاٍلمىبل*  اٍلكىاًفرًينى 

قيٍل اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤٌب اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي *  ًإفَّ الدّْينى ًعٍندى اللًَّو اإًلٍسبلـي  *اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي 
تىشىاءي كىتيًذؿُّ مىٍن تىشىاءي بًيىًدؾى ا٣بٍىيػٍري ًإنَّكى عىلىى كيلّْ شىٍيءو كىتػىٍنزًعي اٍلميٍلكى ٩بٍَّن تىشىاءي كىتيًعزُّ مىٍن 

ًمٍن  تيوًلجي اللٍَّيلى ُب النػَّهىاًر كىتيوًلجي النػَّهىارى ًُب اللٍَّيًل كىٚبيٍرًجي ا٢بٍىيَّ ًمٍن اٍلمىيًّْت كىٚبيٍرًجي اٍلمىيّْتى  *قىًديره 
قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإالَّ مىا كىتىبى اللَّوي لىنىا ىيوى مىٍوالنىا كىعىلىى *   ًحسىابو ا٢بٍىيّْ كىتػىٍرزيؽي مىٍن تىشىاءي بًغىٍّبً 

لىقىٍد جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًمٍن أىنفيًسكيٍم عىزًيزه عىلىٍيًو مىا عىًنتٍُّم حىرًيصه عىلىٍيكيٍم *  اللًَّو فػىٍليىتػىوىكٍَّل اٍلميٍؤًمنيوفى 



فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيٍل حىٍسيب اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي كىىيوى رىبُّ * بًاٍلميٍؤًمًنْبى رىءيكؼه رىًحيمه 
قيٍل اٍدعيوا اللَّوى أىٍك اٍدعيوا الرٍَّٞبىنى أىيٌان مىا تىٍدعيوا فػىلىوي األى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى كىال ٘بىٍهىٍر *  اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً 

كىقيٍل ا٢بٍىٍمدي لًلًَّو الًَّذم ٓبىٍ يػىتًَّخٍذ كىلىدان كىٓبىٍ  *ًّٔىا كىابٍػتىًغ بػىٍْبى ذىًلكى سىًبيبلن  ًبصىبلًتكى كىال ٚبيىاًفتٍ 
بػٍّْرهي تىٍكًبّبان  ا اٍلقيٍرآفى عىلىى *  يىكيٍن لىوي شىرًيكه ُب اٍلميٍلًك كىٓبٍى يىكيٍن لىوي كىٕبّّ ًمٍن الذُّؿّْ كىكى لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى

 * أىيٍػتىوي خىاًشعان ميتىصىدّْعان ًمٍن خىٍشيىًة اللًَّو كىتًٍلكى األىٍمثىاؿي نىٍضرًبػيهىا لًلنَّاًس لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى جىبىلو لىرى 
ًإلىوى ىيوى اللَّوي الًَّذم ال  *ىيوى اللَّوي الًَّذم ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة ىيوى الرٍَّٞبىني الرًَّحيمي 

عىمَّا  ًإالَّ ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي السَّبلـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهىٍيًمني اٍلعىزًيزي ا١بٍىبَّاري اٍلميتىكىبػّْري سيٍبحىافى اللَّوً 
 مىوىاتً ىيوى اللَّوي ا٣بٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصىوّْري لىوي األى٠ٍبىاءي ا٢بٍيٍسُبى ييسىبّْحي لىوي مىا ًُب السَّ  *ييٍشرًكيوفى 

أىٓبىٍ تػىرى ًإٔبى اٍلمىئلو ًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًيلى ًمٍن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوا لًنىيبٍّ * كىاألىٍرًض كىىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي 
ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى عىلىٍيكيٍم اٍلًقتى  ًبيًل اللًَّو قىاؿى ىىٍل عىسى اؿي أىالَّ تػيقىاتًليوا ٥بىيٍم ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكان نػيقىاًتٍل ُب سى

ًبيًل اللًَّو كىقىٍد أيٍخرًٍجنىا ًمٍن ًديىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا فػىلىمَّا كيًتبى عى  لىٍيًهٍم اٍلًقتىاؿي قىاليوا كىمىا لىنىا أىالَّ نػيقىاًتلى ًُب سى
عى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّذينى *  قدير علي ما يريد*  تػىوىلٍَّوا ًإالَّ قىًليبلن ًمنػٍهيٍم كىاللَّوي عىًليمه بًالظَّاًلًمْبى  لىقىٍد ٠بًى

لىهيٍم األىنًٍبيىاءى بًغىٍّبً حىقٍّ كىنػىقيوؿي  ذيكقيوا  قىاليوا ًإفَّ اللَّوى فىًقّبه كى٫بىٍني أىٍغًنيىاءي سىنىٍكتيبي مىا قىاليوا كىقػىتػٍ
ٍم كيفُّوا أىٍيًديىكيٍم كىأىًقيميوا أىٓبٍى تػىرى ًإٔبى الًَّذينى ًقيلى ٥بىي * قوم ال ٰبتاج إٕب معْب *  عىذىابى ا٢بٍىرًيقً 

ًو أىٍك الصَّبلةى كىآتيوا الزَّكىاةى فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهٍم اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه ًمنػٍهيٍم ٱبىٍشىٍوفى النَّاسى كىخىٍشيىًة اللَّ 
نىا اٍلًقتىاؿى لىٍوال أىخَّ  نٍػيىا قىًليله أىشىدَّ خىٍشيىةن كىقىاليوا رىبػَّنىا ًٓبى كىتىٍبتى عىلىيػٍ ٍرتػىنىا ًإٔبى أىجىلو قىرًيبو قيٍل مىتىاعي الدُّ

يػٍره ًلمىٍن اتػَّقىى كىال تيٍظلىميوفى فىًتيبلن  كىاٍتلي عىلىٍيًهٍم نػىبىأى ابٍػِبىٍ * قهار ٤بن طغى كعصى *  كىاآلًخرىةي خى
ًدٮًبىا كىٓبٍى يػي  ـى بًا٢بٍىقّْ ًإٍذ قػىرَّبىا قػيٍربىانان فػىتػيقيبّْلى ًمٍن أىحى تػىقىبٍَّل ًمٍن اآلخىًر قىاؿى ألىقٍػتػيلىنَّكى قىاؿى ًإ٭بَّىا يػىتػىقىبَّلي آدى

كىاألىٍرًض قيٍل اللَّوي قيٍل  قيٍل مىٍن رىبُّ السَّمىوىاتً * قدكس يهدم من يشاء *  اللَّوي ًمٍن اٍلميتًَّقْبى 
ًٍلكيوفى ألىنفيًسًهٍم نػىٍفعان  كىال ضىرٌان قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم األىٍعمىى كىاٍلبىًصّبي  أىفىاٚبَّىٍذًبيٍ ًمٍن ديكنًًو أىٍكلًيىاءى ال ٲبى

ٍلًقًو فػىتىشىابىوى ا٣بٍىٍلقي عىلىٍيهً  ٍم قيٍل أىـٍ ىىٍل تىٍستىًوم الظُّليمىاتي كىالنُّوري أىـٍ جىعىليوا لًلًَّو شيرىكىاءى خىلىقيوا كىخى
قيٍل لىٍن ييًصيبػىنىا ًإالَّ مىا  * يرزؽ من يشاء القوة قيـو *  اللَّوي خىاًلقي كيلّْ شىٍيءو كىىيوى اٍلوىاًحدي اٍلقىهَّاري 

كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى اللَّوي ًبضيرٍّ فىبل كىاًشفى *  كىتىبى اللَّوي لىنىا ىيوى مىٍوالنىا كىعىلىى اللًَّو فػىٍليىتػىوىكٍَّل اٍلميٍؤًمنيوفى 



*  بًًو مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدًه كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  لىوي ًإالَّ ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٖبىٍّبو فىبل رىادَّ لًفىٍضًلًو ييًصيبي 
 ميًبْبو  كىمىا ًمٍن دىابَّةو ُب األىٍرًض ًإالَّ عىلىى اللًَّو رًٍزقػيهىا كىيػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَّىىا كىميٍستػىٍودىعىهىا كيلّّ ًُب ًكتىابو 

ا ًمٍن دىابَّةو ًإالَّ ىيوى آًخذه بًنىاًصيىًتهىا ًإفَّ رىيبّْ عىلىى ًصرىاطو ًإ٘بّْ تػىوىكٍَّلتي عىلىى اللًَّو رىيبّْ كىرىبّْكيٍم مى * 
مىا يػىٍفتىٍح *  كىكىأىيّْن ًمٍن دىابَّةو ال ٙبىًٍملي رًٍزقػىهىا اللَّوي يػىٍرزيقػيهىا كىًإيَّاكيٍم كىىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي *  ميٍستىًقيمو 

*  كى ٥بىىا كىمىا ٲبيًٍسٍك فىبل ميٍرًسلى لىوي ًمٍن بػىٍعًدًه كىىيوى اٍلعىزًيزي ا٢بٍىًكيمي اللَّوي لًلنَّاًس ًمٍن رىٍٞبىةو فىبل ٩بيٍسً 
كىاألىٍرضى لىيػىقيولينَّ اللَّوي قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍم مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف  كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىوىاتً 

ىينَّ كىاًشفىاتي ضيرًّْه أىٍك أىرىادى٘ب ًبرىٍٞبىةو ىىٍل ىينَّ ٩بيًٍسكىاتي رىٍٞبىًتًو قيٍل حىٍسيًب  أىرىادى٘ب اللَّوي ًبضيرٍّ ىىلٍ 
 كىال يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي بسم اهلل الرٞبن الرحيم *  اللَّوي عىلىٍيًو يػىتػىوىكَّلي اٍلميتػىوىكّْليوفى 

يػٍره حىاًفظنا*  ٍلًفًو ٰبىٍفىظيونىوي ًمٍن *  كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًٞبًْبى  فىاللَّوي خى ٍيًو كىًمٍن خى لىوي ميعىقّْبىاته ًمٍن بػىٍْبً يىدى
ًفٍظنىاىىا ًمٍن كيلّْ شىٍيطىافو رىًجيمو *  ًإنَّا ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍّْكرى كىًإنَّا لىوي ٢بىىاًفظيوفى *  أىٍمًر اللَّوً  كىًحٍفظان *  كىحى

*  ًإٍف كيلُّ نػىٍفسو لىمَّا عىلىيػٍهىا حىاًفظه *  كىًحٍفظان ذىًلكى تػىٍقًديري اٍلعىزًيًز اٍلعىًليمً *  ٍيطىافو مىارًدو ًمٍن كيلّْ شى 
 *ذيك اٍلعىٍرًش اٍلمىًجيدي  *كىىيوى اٍلغىفيوري اٍلوىديكدي  *ًإنَّوي ىيوى يػيٍبًدئي كىييًعيدي  *ًإفَّ بىٍطشى رىبّْكى لىشىًديده 

 *بىٍل الًَّذينى كىفىريكا ًُب تىٍكًذيبو  *ًفٍرعىٍوفى كىٜبىيودى  *ىىٍل أىتىاؾى حىًديثي ا١بٍينيوًد  *رًيدي فػىعَّاؿه ًلمىا يي 
يطه  يده  *كىاللَّوي ًمٍن كىرىائًًهٍم ٧بًي *  حىٍسبػينىا اللَّوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي *  ُب لىٍوحو ٧بىٍفيوظو  *بىٍل ىيوى قػيٍرآفه ٦بًى

كىرىدَّ اللَّوي الًَّذينى كىفىريكا بًغىٍيًظًهٍم ٓبٍى يػىنىاليوا خىٍّبان كىكىفىى *  اران لًٍلحىٍرًب أىٍطفىأىىىا اللَّوي كيلَّمىا أىٍكقىديكا نى 
ال *  كىأيفػىوّْضي أىٍمرًم ًإٔبى اللًَّو ًإفَّ اللَّوى بىًصّبه بًاٍلًعبىادً *  اللَّوي اٍلميٍؤًمًنْبى اٍلًقتىاؿى كىكىافى اللَّوي قىوًيٌان عىزًيزان 

ًإ٘بّْ عيٍذتي ًبرىيبّْ كىرىبّْكيٍم ًمٍن كيلّْ ميتىكىربّْو ال *  ًإلىوى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحىانىكى ًإ٘بّْ كينتي ًمٍن الظَّاًلًمْبى 
فىاٍستىًقٍم كىمىا أيًمٍرتى كىمىٍن تىابى مىعىكى كىال *  ًإٍف اٍلكىاًفريكفى ًإالَّ ُب غيريكرو *  يػيٍؤًمني بًيػىٍوـً ا٢بًٍسىابً 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى *  كىال تػىرٍكىنيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيٍم النَّاري *  تىٍطغىٍوا ًإنَّوي ٗبىا تػىٍعمىليوفى بىًصّبه 
ًإنَّوي ًمنػٍهيٍم آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فى 

*  ًإفَّ كىلًيّْي اللَّوي الًَّذم نػىزَّؿى اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىٔبَّ الصَّا٢ًبًْبى *  ًإفَّ اللَّوى ال يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمْبى 
اللَّوي كىرىسيوليوي كىالًَّذينى آمىنيوا ًإ٭بَّىا كىلًيُّكيٍم *  اللَّوي كىٕبُّ الًَّذينى آمىنيوا ٱبيٍرًجيهيٍم ًمٍن الظُّليمىاًت ًإٔبى النُّورً 

بُّونىوي *  الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّبلةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كىىيٍم رىاًكعيوفى  بػُّهيٍم كىٰبًي فىسىٍوؼى يىٍأٌب اللَّوي بًقىٍوـو ٰبًي



يىكيفَّ بىٍأسى الًَّذينى كىفىريكا كىاللَّوي أىشىدُّ  عىسىى اللَّوي أىفٍ *  أىًذلَّةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى أىًعزَّةو عىلىى اٍلكىاًفرًينى 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػىتًَّخذيكا اٍلكىاًفرًينى *  كىاللَّوي يػىٍعًصميكى ًمٍن النَّاسً *  بىٍأسان كىأىشىدُّ تىنًكيبلن 

ٍيدى الشٍَّيطىاًف كىافى *  لىٍيكيٍم سيٍلطىانان ميًبينان أىتيرًيديكفى أىٍف ٘بىٍعىليوا لًلًَّو عى  أىٍكلًيىاءى ًمٍن ديكًف اٍلميٍؤًمًنْبى  ًإفَّ كى
ال *  كىًإذىا قػىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى جىعىٍلنىا بػىيػٍنىكى كىبػىٍْبى الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى بًاآلًخرىًة ًحجىابان مىٍستيوران *  ضىًعيفان 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم  *  ٍف ًإنَّكى ًمٍن اآلًمًنْبى أىٍقًبٍل كىال ٚبىى *  ٚبىىٍف ٪بىىٍوتى ًمٍن اٍلقىٍوـً الظَّاًلًمْبى 
 *كىرىفػىٍعنىا لىكى ذًٍكرىؾى  *الًَّذم أىنقىضى ظىٍهرىؾى  *كىكىضىٍعنىا عىنكى ًكٍزرىؾى  *أىٓبٍى نىٍشرىٍح لىكى صىٍدرىؾى 
* كىًإٔبى رىبّْكى فىاٍرغىٍب  *صىٍب فىًإذىا فػىرىٍغتى فىان *ًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران  *فىًإفَّ مىعى اٍلعيٍسًر ييٍسران 

أىٓبٍى ٯبىٍعىٍل كىٍيدىىيٍم ًُب  *كىٍيفى فػىعىلى رىبُّكى بًأىٍصحىاًب اٍلًفيًل   أىٓبٍى تػىرى بسم اهلل الرٞبن الرحيم 
عىٍصفو فىجىعىلىهيٍم كى  *تػىٍرًميًهٍم ًٕبًجىارىةو ًمٍن ًسجّْيلو  *كىأىٍرسىلى عىلىٍيًهٍم طىٍّبان أىبىابًيلى  *تىٍضًليلو 
ٍوثػىرى بسم اهلل الرٞبن الرحيم * مىٍأكيوؿو  نىاؾى اٍلكى ًإفَّ شىانًئىكى ىيوى  *فىصىلّْ لًرىبّْكى كىا٫ٍبىٍر  *ًإنَّا أىٍعطىيػٍ
حسيب اهلل من كل شيء اهلل يغلب كل شيء كال يقف ألمر اهلل شيء كال حوؿ * األىبٍػتػىري 

فىأىمَّا الزَّبىدي فػىيىٍذىىبي *  ٍم اللَّوي كىىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي فىسىيىٍكًفيكىهي * كال قوة إال باهلل العلي العظيم 
*  نىٍصره ًمنى اللًَّو كىفػىٍتحه قىرًيبه كىبىشٍّْر اٍلميٍؤًمًنْبى *  جيفىاءن كىأىمَّا مىا يىنفىعي النَّاسى فػىيىٍمكيثي ُب األىٍرضً 

مىا قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرٙبىى لًٍلحىوىارًيّْْبى مىٍن أىنصىارًم ًإٔبى اللًَّو هلًل كى  ايىا أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا كيونوا أىنصىارن 
الًَّذينى  قىاؿى ا٢بٍىوىارًيُّوفى ٫بىٍني أىنصىاري اللًَّو فىآىمىنىٍت طىائًفىةه ًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًيلى كىكىفىرىٍت طىائًفىةه فىأىيٍَّدنىا

كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي ال  *كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان *  اًىرًينى آىمىنيوا عىلىى عىديكًّْىٍم فىأىٍصبىحيوا ظى 
*  قىٍد جىعىلى اللَّوي ًلكيلّْ شىٍيءو قىٍدران  هي أىٍمرى  ٰبىٍتىًسبي كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو فػىهيوى حىٍسبيوي ًإفَّ اللَّوى بىاًلغه 

ذىًلكى أىٍمري اللًَّو أىنزىلىوي ًإلىٍيكيٍم كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى ييكىفٍّْر عىٍنوي  *لىوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسران  كىمىٍن يػىتًَّق اللَّوى ٯبىٍعىلٍ 
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال تػيٍلًهكيٍم أىٍموىاليكيٍم كىال أىٍكالديكيٍم عىٍن ذًٍكًر اللًَّو *  سىيّْئىاتًًو كىيػيٍعًظٍم لىوي أىٍجران 

يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا عىلىٍيكيٍم أىنفيسىكيٍم ال يىضيرُّكيٍم مىٍن *  يػىٍفعىٍل ذىًلكى فىأيٍكلىًئكى ىيٍم ا٣بٍىاًسريكفى كىمىٍن 
يعان فػىيػينىبّْئيكيٍم ٗبىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى  يٍػتيٍم ًإٔبى اللًَّو مىٍرًجعيكيٍم ٝبًى دي قػىٍومان يػيٍؤًمني *  ضىلَّ ًإذىا اٍىتىدى وفى ال ٘بًى

ٍخوىانػىهيٍم أىٍك بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي كىلىٍو كىانيوا آبىاءىىيٍم أىٍك أىبٍػنىاءىىيٍم أىٍك إً 
نَّا تو ٘بىٍرًم ًمٍن ٙبىًٍتهىا عىًشّبىتػىهيٍم أيٍكلىًئكى كىتىبى ُب قػيليؤًًٍّم اإًلٲبىافى كىأىيَّدىىيٍم ًبريكحو ًمٍنوي كىييٍدًخليهيٍم جى



اًلًدينى ًفيهىا رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي أيٍكلىًئكى ًحٍزبي اللًَّو أىال ًإفَّ ًحٍزبى اللًَّو ىيمٍ   األىنٍػهىاري خى
سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب  اٍلميٍفًلحيوفى 

مد رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما طيبا ال إلو إال اهلل ٧ب
مباركا إٕب يـو الدين كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اللهم صل كسلم علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو 
كصحبو صبلة كتسليما تغفر ٕب ّٔما كلوالدم كلكل من علمِب حرفا كلكل من حق عليَّ 

لعا٤بْب اللهم صل كسلم علي سيدنا ٧بمد كعلي كلكل من طلب مِب دعاء آمْب يا رب ا
آلو كصحبو صبلة كتسليما ترزقِب ّٔما حبك كرضاؾ كحب رسولك كرضاه اللهم صل 

كسلم علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو صبلة كتسليما ٙبوؿ ّٔما بيِب كبْب كل شقي 
ا ُب ك٧برـك اللهم صل كسلم علي سيدنا كعلي آلو كصحبو صبلة كتسليما تدخلِب ّٔم

قلب رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم كُب قلوب ا٣بلفاء األربعة كُب قلوب بقية العشرة 
ا٤ببشرة با١بنة كُب قلوب ٝبيع الصحابة كُب قلوب آؿ البيت ٝبيعا كُب قلوب األكلياء 

كالعلماء كالشهداء كالصا٢بْب كُب قلوب ا٤ببلئكة كاألنبياء كا٤برسلْب كتصرفِب ّٔما عن كل 
ال يليق كعن كل ما ال ينفع ك٘بعلِب ّٔما مشتغبل ٗبا يعنيِب إٕب كفاٌب آمْب ٔباىو العظيم  ما

 .كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اللهم صل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما
 

 {الدعاء الكبير}
كىًإذىا سىأىلىكى بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما 

ًدم عىِبّْ فىًإ٘بّْ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًعي ًإذىا دىعىا٘ب فػىٍليىٍستىًجيبيوا ٕب كىٍليػيٍؤًمنيوا يب لىعىلَّهيٍم ًعبىا
يبي اٍلميضطىرَّ ًإذىا دىعىاهي كىيىٍكًشفي السُّوءى كىٯبىٍعىليكيٍم خيلىفىاءى األىٍرًض أىئًلىوه مىعى أمَّن *  يػىٍرشيديكفى  ٯبًي

لبيك ريب كسعديك كا٣بّب كلو *  كىقىاؿى رىبُّكيٍم اٍدعيو٘ب أىٍستىًجٍب لىكيمٍ *  يبلن مىا تىذىكَّريكفى اللًَّو قىلً 
بيديك عبدؾ ا٤بستجيب لك ا٤بؤمن بك ا٤بسَبشد ا٤بضطر ا٤بقهور بْب يديك يدعوؾ يا 

لًلًَّو  ا٢بٍىٍمدي قريب يا ٦بيب كيقوؿ كيوقن باإلجابة كالرضي كالقبوؿ بسم اهلل الرٞبن الرحيم 
يًن  *الرٍَّٞبىًن الرًَّحيًم  *رىبّْ اٍلعىالىًمْبى  اٍىًدنىا  *ًإيَّاؾى نػىٍعبيدي كىًإيَّاؾى نىٍستىًعْبي  *مىًلًك يػىٍوـً الدّْ



 آمْب* ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىٍّبً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالّْْبى  *الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى 
كىٓبٍى يىكيٍن لىوي   * ٓبٍى يىًلٍد كىٓبىٍ ييولىدٍ  *اللَّوي الصَّمىدي  *قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده بسم اهلل الرٞبن الرحيم * 

اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم * كيفيوان أىحىده 
هي ًإالَّ بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍْبى  مىا ًُب السَّمىوىاتً كىال نػىٍوـه لىوي  كىمىا ًُب األىٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى

يطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ ٗبىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىوىاتً  ٍلفىهيٍم كىال ٰبًي كىاألىٍرضى  أىٍيًديًهٍم كىمىا خى
لىًة اٍلقىٍدًر  الرحيم الرٞبن اهلل بسم*  ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي  كىال يػىئيوديهي   *ًإنَّا أىنزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ

لىةي اٍلقىٍدًر  يػٍره ًمٍن أىٍلًف شىٍهرو  *كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ لىةي اٍلقىٍدًر خى تػىنػىزَّؿي اٍلمىبلًئكىةي كىالرُّكحي ًفيهىا  *لىيػٍ
اللهم صل علي سيدنا ٧بمد * سىبلـه ًىيى حىٌبَّ مىٍطلىًع اٍلفىٍجًر  *ٍم ًمٍن كيلّْ أىٍمرو بًًإٍذًف رىًّّْٔ 

الفاتح ٤با أغلق كا٣باًب ٤با سبق ناصر ا٢بق با٢بق كا٥بادم إٕب صراطك ا٤بستقيم كعلي آلو 
حق قدره كمقداره العظيم اللهم يا رٞباف يا رحيم يا رب العا٤بْب يا ملك يـو الدين 

فرؾ كأتوب إليك من كل ما علمت كمن كل ما ٓب أعلم من العيوب الظاىرة كالباطنة أستغ
فاغفر ٕب كتب علي فإنك الغفور كإنك أنت التواب الرحيم كأسألك السبلمة كالعافية ُب 
الدنيا كاآلخرة فسلمِب كعافِب ُب الدنيا كاآلخرة فإنك السبلـ ا٢بفيظ ا٤بعاَب اللهم إنك 

ض الٍب اخَبهتا كبنيت فيها الدارين ألعبدؾ فيهما باإلٲباف كاإلسبلـ قيدت زمامي إٕب األر 
تربكا ّٔما فاجعلهما بفضلك كٔباه كسيلٍب إليك  دار السالم وطوبيكاإلحساف ك٠بيتها 

صلي اهلل عليو كسلم سا٤بتْب طيبتْب آمْب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إ٘ب 
سلم كتبارؾ كتيشىرّْؼ كتيكـر علي سيدنا ٧بمد كآلو أسألك بفضلك كجودؾ أف تصلي كت

كصحبو اللهم إ٘ب أسألك خّب ا٤بسألة كخّب الدعاء كخّب النجاح كخّب العمل كخّب الثواب 
كخّب ا٢بياة كخّب ا٤بمات كثبتِب كثقّْل موازيِب كحقق إٲبا٘ب كارفع درجٍب كتقبل صبلٌب كاغفر 

آمْب اللهم إ٘ب أسألك فواتح ا٣بّب كخواٛبو  ٕب خطيئٍب كأسألك الدرجات العلي من ا١بنة
كجوامعو كأكلو كآخره كظاىره كباطنو كالدرجات العلي من ا١بنة آمْب اللهم إ٘ب أسألك خّب 

ما آٌب كخّب ما أفعل كخّب ما أعمل كخّب ما أيبًطن كخّب ما أظهر كالدرجات العلي من 
صّْنى ا١بنة آمْب اللهم إ٘ب أسألك أف ترفع ذكرم كتضع كزرم كتي  صلح أمرم كتيطىهّْرى قليب كٙبي



فرجي كتينور قليب كتىغفرى ٕب ذنيب كأسألك الدرجات العلي من ا١بنة آمْب اللهم إ٘ب أسألك 
يامى كُب  أف تبارؾ ٕب ُب ٠بعي كُب بصرم كُب ركحي كُب خىٍلقي كُب خيليقي كُب أىلي كُب ٧بى

ا١بنة آمْب اللهم يا من أظهر  ٩باٌب كُب عملي كتقبل حسناٌب كأسألك الدرجات العلي من
ا١بميل كسَب القبيح يا من ال يؤاخذ با١بريرة كال يهًتك السَب يا حسن التجاكز يا كاسع 

ا٤بغفرة يا باسط اليدين بالرٞبة يا صاحب كل ٪بول يا منتهى كل شكول يا كرٙب الصفح يا 
والنا كيا غاية رغبتنا عظيم ا٤بن يا مبتدءن بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا كيا سيدنا كيا م

أسألك أف ال تشوّْه خلقي بالنار نعوذ باهلل من عذاب النار كنعوذ باهلل من الفًب ما ظهر 
منها كما بطن كنعوذ باهلل من فتنة الدجاؿ اللهم اغفر لنا كارٞبنا كارض عنا كتقبل منا 

كشكرؾ كحسن  كأدخلنا ا١بنة ك٪بنا من النار كأصلح لنا شأننا كلو اللهم أعنا علي ذكرؾ
عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا ُب األمور كلها كأجرنا من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة اللهم 
ال تدع لنا ذنبا إال غفرتو كال ٮبا إال فرجتو كال دينا إال قضيتو كال حاجة من حوائج الدنيا 

كقنا عذاب  كاآلخرة إال قضيتو يا أرحم الراٞبْب ربنا آتنا ُب الدنيا حسنة كُب اآلخرة حسنة
النار اللهم إ٘ب أسألك من خّب ما سالك منو ٧بمد نبيك صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأعوذ 

بك من ما استعاذؾ منو نبيك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأنت ا٤بستعاف كعليك 
الببلغ كال حوؿ كال قوة إال باهلل اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت عليك توكلت كأنت رب 

العظيم ما شاء اهلل كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف اهلل علي كل شيء قدير كأف اهلل العرش 
قد أحاط بكل شيء علما كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو كأشهد أف ٧بمدا 
عبده كرسولو اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر نفسي كمن شر غّبم كمن شر كل دابة أنت 

مستقيم اللهم إ٘ب أسألك من ا٣بّب كلو عاجلو كآجلو ما  آخذ بناصيتها إف ريب علي صراط
علمت منو كما ٓب أعلم كأعوذ بك من الشر كلو عاجلو كآجلو ما علمت منو كما ٓب أعلم 
كأسألك ا١بنة كما يقرب إليها من قوؿ كعمل كنية كأعوذ بك من النار كما يقرب إليها من 

ؾ كرسولك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو قوؿ كعمل كنية كأسألك من ا٣بّب ما سألك منو عبد
كسلم كأستعيذؾ ٩با استعاذؾ منو عبدؾ كرسولك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأسألك 



ما قضيت ٕب من أمرؾ أف ٘بعل عاقبتو رشدا برٞبتك يا أرحم الراٞبْب اللهم إف ىذا خلق 
حسنة تقبلها مِب جديد فافتحو عليَّ بطاعتك كأختمو ٕب ٗبغفرتك كرضوانك كارزقِب فيو 

كزكّْها كضعّْفها ٕب كما علمت فيو من سيئة فاغفرىا ٕب إنك غفور رحيم كدكد كرٙب اللهم 
إ٘ب أعوذ بك من زكاؿ نعمتك كٙبوُّؿ عافيتك كٝبيع سخطك اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر 
٠بعي كمن شر بصرم كمن شر نفسي كمن شر قليب كمن شر لسا٘ب كمن شر مىًنيّْي اللهم 

وذ بك من الكفر كالفقر كالفاقة كالذلة كأعوذ بك من أف أظلم أك أيظلم اللهم إ٘ب إ٘ب أع
أعوذ بك من ا٥بدـ كأعوذ بك من الَبدم كأعوذ بك من الغرؽ كا٢برؽ كا٥بـر كأعوذ بك من 
أف يتخبطِب الشيطاف عند ا٤بوت كأعوذ بك من أف أموت ُب سبيلك مدبرا كأعوذ بك من 

ًؾ الشقاء كسوء القضاء كمشاتة دىرى أعوذ بك من جهد الببلء ك أف أموت لديغا اللهم إ٘ب 
األعداء اللهم اغسل خطايامى با٤باء كالثلج كالربىد كنقّْ قليب من ا٣بطايا كما يينقي الثوب 

األبيض من الدنس كباعد بيِب كبْب ا٣بطايا كما باعدت بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب اللهم أصلح 
ٕب دنيام الٍب فيها معاشي كأصلح ٕب آخرٌب الٍب ٕب ديِب الذم فيو عصمة أمرم كأصلح 

فيها معادم كاجعل ا٢بياة زيادة ٕب ُب كل خّب كاجعل ا٤بوت راحة ٕب من كل شر اللهم 
اغفر ٕب كارٞبِب كعافِب كارزقِب كاىد٘ب رب أًعِبّْ كال تيعن علي كانصر علي من بغى علي 

كيسر ا٥بدل ٕب اللهم اغفر ٕب ما كانصر٘ب كال تنصر علي كامكر ٕب كال ٛبكر علي كاىد٘ب 
قدمت كما أخرت كما أسررت كما أعلنت كما أنت أعلم بو مِب ال إلو إال أنت اللهم اقسم 

لنا من خشيتك ما ٙبوؿ بو بيننا كبْب معاصيك كمن طاعتك ما تيبلّْغنا بو جنتك كمن 
وتنا ما أحييتنا كاجعلو اليقْب ما تػيهىوّْف بو علينا مصائب الدنيا كمتعنا بأ٠باعنا كأبصارنا كق

الوارث منا اللهم إنك تعلم سرم كعبلنيٍب فاقبل معذرٌب كتعلم حاجٍب فأعطِب سؤٕب كتعلم 
ما ُب نفسي فاغفر ٕب ذنويب اللهم حيلَّ ىذه العيٍقدىة كأزؿ ىذه العيسرة كلقِّْب حسن ا٤بيسور 

 حاجٍب كعيدٌَّب كقِب سوء ا٤بقدكر كارزقِب حسن الطلب كاكفِب شر ا٤بنقلب اللهم حجٍب
فاقٍب كسبيلي انقطاع حيلٍب كشفيعي دموعي كرأس مإب عدـ احتيإب ككنزم عجزم إ٥بي 
قطرة من ٕبار جودؾ تغنيِب كذرَّةه من نػىثىار عفوؾ تكفيِب فاغفر ٕب كارٞبِب كعافِب كاعف 



علي عِب كاقض حاجٍب كنػىفٍّْس كربٍب كفرج ٮبي كغمي برٞبتك يا أرحم الراٞبْب كصلي اهلل 
سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم اللهم يـو االثنْب خاٛبةى رجبو عاـ تسعة عشر بعد 
ثبلٜبائة كألف من ىجرة جينٍب كجىنٍب صلي اهلل عليو كسلم ُب بعض ا١بزائر ما مننتى بو 

عليَّ فتمٍّْمو كما أنعمتى بو عليَّ فبل تسلبو كما علمتو فاغفره ٕب برٞبتك يا أرحم الراٞبْب 
م إ٘ب أعوذ بك من العجز كالكسل كا١بنب كالبخل كا٥بـر كالقسوة كالغفلة كالقلة كالذلة الله

كا٤بسكنة كأعوذ بك من الفقر كالكفر كالفسوؽ كالشقاؽ كالنفاؽ كالسمعة كالرياء كأعوذ 
بك من الصمم كالعمى كالبكم اللهم إ٘ب أعوذ بك من الكسل كا٥بـر كا٤بأٍب كا٤بغـر كمن فتنة 

جاؿ اللهم إ٘ب أعوذ بك من عذاب القرب ككسوسة الصدر كشتَّات األمر اللهم ا٤بسيح الد
إ٘ب أعوذ بك من شر األعميْب السيل كالبعّب الصئيوؿ اللهم إ٘ب أعوذ بك من يـو السوء 

كمن ليلة السوء كمن ساعة السوء كمن صاحب السوء كمن جار السوء ُب دار ا٤بقامة اللهم 
ٗبعافاتك من عقوبتك كأعوذ بك منك ال أحصي ثناء إ٘ب أعوذ بك برضاؾ من سخطك ك 

عليك أنت كما أثنيت علي نفسك اللهم إ٘ب أعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريا٘ب كقلبو 
يرعا٘ب إف رأل حسنة دفنها كإف رأل سيئة أذاعها اللهم إ٘ب أعوذ بك من غلبة العدك كمن 

عطنا كال ٙبرمنا كآثرنا كال تؤثر علينا بوار األٙب اللهم زدنا كال تنقصنا كأكرمنا كال هتنا كأ
كأرضنا كارض عنا اللهم ارزقِب حبك كحب من ينفعِب حبو عندؾ اللهم ما رزقتِب ٩با أحب 

فاجعلو ٕب قوة فيما ٙبب اللهم ما زكيت عِب ٩با أحب فاجعلو ٕب فراغا فيما ٙبب اللهم 
ابتبلئك كأعوذ بك إ٘ب أعوذ بك من عذابك يـو تبعث عبادؾ كأعوذ بك من ببلئك عند 

من نقمتك عند قضاءؾ كأعوذ بك من عاجل العذاب ُب ا٤برجع كا٤بآب كأعوذ بك من 
سوء ا٢بساب فإنك شديد العقاب كإنك غفور رحيم فآمِب يا كرٙب رب إ٘ب ظلمت نفسي 
ظلما كثّبا كإنو ال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر ٕب مغفرة من عندؾ كتب علي كسا٧بِب من 

كحسيب اهلل كنعم الوكيل نعم ا٤بوٕب  وى ًإالَّ أىٍنتى سيٍبحىانىكى ًإ٘بّْ كينتي ًمٍن الظَّاًلًمْبى ال ًإلى فضلك 
كنعم النصّب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو 

ا٢بمد هلل كصحبو أٝبعْب كسلم تسليما كثّبا دائما أبدا إٕب يـو الدين كسبلـ علي ا٤برسلْب ك 



رب العا٤بْب سبحاف اهلل كٕبمده سبحاف اهلل العظيم ال إلو إال اهلل ا٢بليم الكرٙب ٧بمد رسوؿ 
اهلل السيد السند العظيم ذك القلب الرحيم كا١باه العميم اللهم ثبّْت ًعٍلمىها ُب قليب كأدـ 

ْب كا٤بسلمات قو٥با ُب فمي كعلي لسا٘ب كاغفر ٕب ذنيب كاغفر للمؤمنْب كا٤بؤمنات كا٤بسلم
األحياء منهم كاألموات كتابع بيننا كبينو با٣بّبات كالربكات إنك ٠بيع قريب ٦بيب الدعوات 

كا٢بمد هلل كسبلـ علي عباده الذين اصطفى آمْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب يا من لو األمر  
 كلو أسألك ا٣بّب كلو كأعوذ بك من الشر كلو فإنك أنت اهلل ال إلو إال أنت كحدؾ ال
شريك لك الغِب الكرٙب الغفور الرحيم أسألك بالنيب ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم 

ا٥بادم إٕب صراط مستقيم صراط اهلل الذم لو ما ُب السماكات كما ُب األرض أال إٕب اهلل 
تصّب األمور أف هتب ٕب مغفرة من عندؾ تشرح ٕب ّٔا صدرم كتيسّْر ٕب ّٔا أمرم كتضع 

فع ّٔا ذكرم كٚبلّْص ّٔا فكرم كتيقدّْسي ّٔا سرم كتكشف ّٔا ضرم عِب ّٔا كزرم كتر 
كتيعلي ّٔا قدرم كي أسبحك كثّبا كأذكرؾ كثّبا إنك كنت بنا بصّبا يا اهلل يا عليم يا خبّب 

إنك علي كل شيء قدير اللهم إ٘ب أسألك من كل خّب أحاط بو علمك كأعوذ بك من  
ا رب يا مالك الدنيا كاآلخرة ا٢بمد هلل الذم كل شر أحاط بو علمك ُب الدنيا كاآلخرة ي

منو بدئ ا٢بمد كإليو يعود ككل شيء كذلك كإليو مردكد ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل 
اللهم اغفر ٕب شركي كظلمي كما جنيت علي نفسي من عظيم جرمي كتقصّبم كإٜبي 

بسم اهلل رب ميكائيل  كاغفر للمؤمنْب كا٤بؤمنات كا٤بسلمْب كا٤بسلمات بسم اهلل رب جربيل
بسم اهلل رب إسرافيل بسم اهلل رب عزرائيل بسم اهلل رب ٧بمد بسم اهلل رب إبراىيم بسم 

اهلل رب موسى بسم اهلل رب عيسي بسم اهلل رب كل شيء كخالق كل شيء كىو علي كل 
شيء ككيل لو مقاليد السماكات كاألرض يبسط الرزؽ ٤بن يشاء كيقدر إنو بكل شيء عليم 

كاسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم أنت ريب كعلمك حسيب إف ٛبسسِب بضر فبل كاشف يا 
لو إال أنت كإف ترد٘ب ٖبّب فبل راد لفضلو تصيب بو من تشاء من عبادؾ كأنت الغفور 

الرحيم اللهم إ٘ب عبدؾ كابن عبدؾ كابن أمتك ناصيٍب بيدؾ ماض ُبَّ حكمك عدؿ ُبَّ 
يتى بو نفسك أك أنزلتو ُب كتابك أك علَّمتىو أحدا من قضاؤؾ أسألك بكل اسم ىو لك ٠ب



خلقك أك استأثرت بو ُب علم الغيب عندؾ أف ٘بعل القرآف العظيم ربيع قليب كنور بصرم 
كجبلء حز٘ب كذىاب ٮبي ال إلو إال اهلل ا٢بكيم الكرٙب ال إلو إال اهلل رب العرش العظيم اهلل 

ا أخاؼ كأحذر أعوذ باهلل الذم ال إلو إال ىو أكرب اهلل أعز من خلقو ٝبيعا اهلل أعز ٩ب
ا٤بمسك السماء أف تقع علي األرض إال بإذنو من شر إبليس كالسبلطْب كاألمراء كجنودىم 

كأتباعهم كأشياعهم من ا١بن كاإلنس اللهم كن ٕب جارا من شرىم عز جارؾ كجل ثناؤؾ 
عذت بريب كربكم من كل اللهم اكفناىم ٗبا شئت ككيف شئت إ٘ب ( ثبلثا)كال إلو غّبؾ 

متكرب ال يؤمن بيـو ا٢بساب رب ىب ٕب خّب كل شيء كقِب شر كل شيء كسخر كل 
 .عدك ٕب آمْب

 .اللهم صل علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما
 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما ا٢بمد هلل رب العا٤بْب 
فهذه وصية ي خاًب النبيْب ٧بمد كعلي آلو كصحبو كالتابعْب أما بعد كالصبلة كالسبلـ عل

يا أيها التبلميذ كال خوؼ : أوصى بها أحمد بنب بن محمد البكي حين أراد أن يسافر
رضي اهلل عنها إهنا قالت ما أعجب  عائشةعليكم كأكصيكم بتقول اهلل العظيم كركم عن 

أنو  قتادةدنيا كال أعجبو أحد إال ذك تقي كعن رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم بشيء من ال
قاؿ مكتوب ُب التورية يا آدـ اتق اهلل كٖب حيث شئت، كذكر عن بعض الصا٢بْب أنو قاؿ 

كىلىقىٍد }لبعض أشياخو أكصِب قاؿ لو أكصيك بوصية اهلل رب العا٤بْب لؤلكلْب كاآلخرين 
نىا الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكي  ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم }قاؿ اهلل تعإب { ٍم كىًإيَّاكيٍم أىٍف اتػَّقيوا اللَّوى كىصَّيػٍ

فمن أراد شرؼ الدارين فليتق اهلل فأعلي مراتب التقول اجتناب كل ما { ًعٍندى اللًَّو أىتٍػقىاكيمٍ 
فيو ضرر ألمر الدين كىو ا٤بعصية كالفضوؿ، كأكصيكم بطلب العلم ألنو الطريق الذم 

إٕب التقول كمن أراد أف يسلك طريق اآلخرة فليتعلم العلم الذم يصحّْح طاعتو ييتوصَّل ّٔا 
نظرة إٕب العآب }، كفيو أيضا {أف فضل العآب علي العابد كفضلي علي أمٍب}كُب ا٢بديث 

، كأكصيكم بالعمل بعد العلم كال تعملوا ببل علم {أحب إٕبَّ من عباد سنة صيامها كقيامها



 الحسن البصريفإف العلم ٗبنزلة الشجرة كالعبادة ٗبنزلة ٜبرهتا كقاؿ كال تتعلموا ببل عمل 
رٞبو اهلل اطلبوا ىذا العلم طلبا ال يضر بالعبادة كاطلبوا ىذا العبادة طلبا ال يضر بالعلم ٍب 
اعلموا أف العلم إماـ العمل كالعمل تابعو كأكثركا تكرار عقائد اإلٲباف نظرا كحفظا كعلموا 

اهلل علي كل مكلف كىو ست كستوف عقيدة كىي ٙبت قولك ال إلو إال  ما أكجبو ذماركم
اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم ألف معناه ال مستغنيا عن كل ما سواه 

الوجود كالقدـ كالبقاء كا٤بخالفة كالقياـ بنفسو  إال فتحت االستغناءكمفتقرا إليو كل ما عداه 
و تعإب ٠بيعا كبصّبا كمتكلما كنفي الغرض كنفي كجوب كالسمع كالبصر كالكبلـ ككون

الفعل كنفي التأثّب بقوة كأضدادىا العدـ كا٢بدكث كالفناء كا٤بماثلة كاالفتقار كالصم كالعمى 
كالبكم ككونو تعإب أصم كأعمى كأبكم كثبوت الغرض كثبوت كجوب الفعل كثبوت التأثّب 

القدرة كاإلرادة كالعلم كا٢بياة ككونو تعإب قادرا  بقوة كا٤بعدكد ثانية كعشركف كٙبت االفتقار
كمريدا كعا٤با كحيا كالوحدانية كحدكث العآب كنفي التأثّب بطبع كأضدادىا العجز كالكراىة 
كا١بهل كا٤بوت ككونو تعإب عاجزا ككارىا كجاىبل أك ميتا كطيٍرؤا العدـ كقدـ العآب كثبوت 

اثناف كعشركف عقيدة فإف ضيمَّت إٕب ما ٙبت  التأثّب بطبع كا٤بعدكد كٙبت االفتقار
االستغناء صارت ٟبسْب عقيدة كأما ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم فتحتو الصدؽ 

كاألمانة كالتبليغ كجواز األعراض البشرية كالتصديق بسائر األنبياء كا٤ببلئكة كالكتب 
كعدـ جواز األعراض البشرية السماكية كاليـو اآلخر كأضدادىا الكذب كا٣بيانة كالكتماف 

كعدـ التصديق بسائر األنبياء كا٤ببلئكة كالكتب السماكية كاليـو اآلخر كا٤بعدكد ٙبت ٧بمد 
ما ٙبت ال إلو إال اهلل صارت  إٕبرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ست عشرة فإف ضممتها 

كر كاف أك ستا كستْب عقيدة فمعرفتها كحفظها كٛبييزىا كضبطها فرض علي كل مكلف ذ 
أنثى حرا أك عبدا مسلما أك كافرا إنسا أك جنا ال شك ُب ذلك فمن فعل ما أكجبو اهلل 

عليو ٨بلصا ٪با من النار كدخل ا١بنة بفضل اهلل كرٞبتو ككعده كمن ٓب يفعلو عامدا جحدا 
 لوجوبو ىلك كدخل النار بعدؿ اهلل كغضبو كإيعاده فيا قومي خافوا اهلل كأطيعوه فيما يأمركم

بو كال ٚبالفوا أكامره كاجتنبوا هنيو ال يراكم حيث هناكم كال يفقدكم حيث أمركم كعلّْموا 



أبناءكم كأزكاجكم ككل من تعلق بأذيالكم ما أكجبو اهلل عليهم كإال فسوؼ تسألوف يـو 
القيامة كدكموا علي التوبة ُب كل كقت كحْب ليحصل لكم توفيق الطاعة فإف شـؤ الذنب 

كيعىقّْد ا٣بذالف كقيد الذنوب ينع من ا٤بشي إٕب طاعة اهلل كا٤بسارعة إٕب يورث ا٢برماف 
خدمتو كهنيتكم عن اإلصرار فإنو ييسوّْد القلب فتجده ُب ظلمة كقساكة ال خلوص فيو كال 
صفاكة كال لذات كال حبلكة فيجر صاحبو إٕب الكفر كالشقاكة كآمركم بدفع العوائق األربعة 

لتجرد عنها كالزىد فيها فمثل الدنيا كاآلخرة كمثل الضرتْب فإف أك٥با الدنيا كدفعها با
أرضيتى إحداٮبا أسخطت األخرل كإهنما كا٤بشرؽ كا٤بغرب بقدر ما ٛبيل إٕب أحدٮبا 

من أحب دنياه أضر بآخرتو فمن أحب }تيعرض عن أخرل قاؿ النيب صلي اهلل عليو كسلم 
كالثا٘ب من العوائق ا٣بلق فاحذركا ا٣بلق { آخرتو أضر بدنياه فآثركا ما يبقى علي ما يفُب

كفركا بدينكم كال ٚبالطوىم فمن خالطهم شغلوه عن طاعة اهلل عز كجل فيا قـو ألزموا 
بيوتكم كأمسكوا ألسنتكم كخذكا ما تعرفوف كدعوا ما تينًكركف إف أردًب النجاة يـو ال ينفع 

ىذا الزماف زماف  فيان الث َّْوِري  سماؿ كال بنوف كعليكم بأمر ا٣باصة كدعوا أمر العامة كعن 
رٞبو اهلل  داوود الطَّاِئيّ السكوت كلزـك البيوت كالرضي بدكفو من القوت إٕب أف ٛبوت كعن 

صم عن الدنيا كاجعل فطرؾ اآلخرة كفر من الناس كفرارؾ من األسد، كالثالث الشيطاف 
فل إنساف افَبسو فإف فاحذركه ككابدكه كحاربوه جهد طاقتكم ألنو عدك ال ييصاّب فمٌب غ

أردًب النجاة منو فدكموا علي مكابدتو ك٧باربتو كالتعوذ باهلل من شره كذكر اهلل تعإب ُب كل 
كقت، كالرابع من العوائق النفس فعليكم با٢بذر من النفس فإهنا أضر األعداء كببلؤىا 

ة ا٢بيلة أصعب كعبلجها أعسر األشياء ألهنا عدك من داخل كاللص إذا كاف ُب البيت عز 
فيو كعظيم الضرر كأهنا عدك ٧ببوب كاإلنساف عىمو عن عيب نفسو كال يكاد يبصر عيبىو 
فكثّب أف يستحًسنى اإلنساف من نفسو كل قبيح كال يكاد يطلع علي عيب ٥با كىي ُب 

عداكهتا كإضرارىا فمن ٓب ٰبذّْرىا توًقعيو ُب ىبلؾ كفضيحةو كىو ال يشعر كحذرىا كحيلتها 
ل صعبةه إذ ال ٲبيكن قهرىا ٗبرة كسائر األعداء إذ ىي ا٤بطية كاآللة كال ييقهىر إال غّب يسّب ب

بثبلثة أشياء أحدىا منع الشهوات فإف الدابة ا٢بىريكفى تلْب إذا نيًقصى من علفها كالثا٘ب ٞبل 



 أثقاؿ العباد عليها فإف ا٢بمار إذا زيد ُب ٞبلو مع النقصاف من علفو تذلَّلى كانقاد كالثالث
االستعاذة باهلل كالتضرع بأف يعينك، كأكصيكم يا قومي ٗبراعاة األعضاء ا٣بمسة ألف من 

اع األعضاء ا٣بمسة أما العْب فسبب كل فتنة كآفة كلذلك أمر اهلل بغىضّْ  أراد أف يتق اهلل فلّبي
ٕب حراـ البصر فمن ٓب يػىغيضَّ بصره كأرخىى عىنىانىو نظر إٕب ما ال يعنيو فبل ٱبلو إما أـ ينظر إ

أف العبد لينظر نظرة ينغل ّٔا }فإف تعمَّده فذنب كبّب كرٗبا تعلق قلبيو بذلك فييهلك كريكم 
كأما إف كاف مباحا فرٗبا يشغىل قلبك بو { قلبو كما ينغل األدٙب ُب الدباغ ال يينتىفع بو أبدا

هوة ككفى عليو السبلـ إياكم كالنظرة فإهنا تزرع ُب القلب الش عيسيفجاءؾ الوسواس قاؿ 
ّٔا لصاحبها فتنةن ك٥بذا قيل حاجب الشهوة غىضُّ األبصار، أما األذف فعليكم أيضا بصيانتو 
عن ا٣بىُب كالفضوؿ ألف ا٤بستمع شريك ا٤بتكلم ٍب اعلموا أف الكبلـ الذم يقع ُب قلب ابن 

مُّ آدـ ٗبنزلة الطعاـ الذم يقع ُب جوفو فمنو الضار كمنو النافع كمنو الغذاء كمنو السُّ 
فاحفظوا ٠بعكم عما ال يعنيكم تكونوا مسَبحْب عن ا٤بؤنات، أما اللساف فعليكم أيضا 
ٕبفظو كضبطو كقيده فإنو أشد األعضاء ًٝباحا كطغيانا كأكثرىا فسادا كعدكانا كقد قاؿ 

بعض الصا٢بْب لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم يا رسوؿ اهلل ما أكرب ما ٚباؼ عليَّ فأخذ 
ـ بلساف نفسو ٍب قاؿ ىذا كريًكمى أف ابن آدـ إذا أصبح بكىرىت األعضاء كلُّها إٕب عليو السبل

اللساف كقلن ننشدؾ اهلل أف تستقيم فإنك إف استقٍمتى استقمنا كإف اعوججت اعوججنا، 
أما القلب فعليكم أيضا ٕبفظو كإصبلحو فإنو أعظم ىذه األعضاء خطرا كأكثرىا أثرا قاؿ 

إٔب صوركم كأبصاركم كإ٭با ينظر إٔب إف اهلل تعإب ال ينظر }ليو كسلم رسوؿ اهلل صلي اهلل ع
فالقلب إذا موضع نظر رب العا٤بْب فبل هتتمو يا أيها اإلخواف بأكجهكم { قلوبكم

كأبدانكم فتغسلوهنا كتنظفوهنا من األقذار كاألدناس ليبل يطلع ٨بلوؽ عليو على عيب 
العا٤بْب كطهركه من األدناس كالرذائل قاؿ  كاىتموا بإصبلح القلب لكونو موضع نظر رب

إف ُب ا١بسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كإذا فسدت }النيب صلى اهلل عليو كسلم 
كإذا كاف صبلح الكل ُب ذالك كجب صرؼ العناية إليو { فسد ا١بسد كىي القلب

ظوا فاعتربكا، أما البطن فعليكم ٕبفظو أيضا كإصبلحو فإنو أشق األعداء إصبلحا فاحف



بطونكم عن ا٢براـ كالشبهة أكال ٍب عن الفضوؿ ثانيا إف كانت لكم ٮبة ُب طاعة اهلل 
كآكل { كل ٢بم نبت من سحت فالنار أكٔب بو}كعبادتو قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 

ما مؤل ابن آدـ كعاء }ا٢براـ كالشبهة مطركد ال يوفق للعبادة قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 
كَب البطن عشر آفات األكٔب إف ُب كثرة األكل قساكة القلب كذىاب نوره { شر من بطنو

كالثانية أف فيها فتنة األعضاء كىيجها كانبعاثها للفضوؿ كالفساد كالثالثة أف فيها قلة الفهم 
كالعلم فإف البطنة تذىب الفطنة كالرابعة قلة العبادة فإذا كثر األكل ثقل البدف كا٣بامسة 

رضي اهلل عنو شبعت منذ أسلمت ألجد حبلكة  أبو بكر الصديقادة كقاؿ فقد حبلكة العب
عبادة ريب كالسادسة آفات خطر الوقوع ُب الشبهة كا٢براـ كالسابعة شغل البدف كالقلب 
بتحصيلو كأكلو كإفراغو كالثامنة شدة سكرات ا٤بوت كركم أف شدة سكرات ا٤بوت على 

ُب تلك كالتاسعة نقصاف الثواب ُب العقىب قدر لذة ا٢بياة فمن أكثر من ىذه أكثر لو 
كالعاشرة ا٢ببس كا٢بساب كالتعبّب كاللـو ُب ترؾ األدب ُب أخذ الفضوؿ كطلب شهواهتا 
فإف الدنيا حبل٥با حساب كحرامها عقاب كزينتها إٔب تباب فهذه ٝبلة العشر فانتبهوا من 

مناقب أما األربع الٍب نومكم يا قومي فاعلموا بأ٘ب أحذركم أربع آفات كآمركم بأربع 
أحذركم إياىا فطوؿ األمل كاالستعجاؿ كالكرب كا٢بسد كأما الٍب آمركم ّٔا فقصر األمل 

كالتأ٘ب ُب األمور كالنصيحة للخلق كالتواضع كا٣بشوع فأما طوؿ األمل فإنو عائق عن كل 
األمل خّب كطاعة كجالب لكل شر كفتنة كلذا قيل أف من طاؿ أملو ساء عملو كُب كبلمهم 

قاطع لكل خّب كالطمع مانع من كل حق كالصرب صائر إٔب كل ذم ظفر كالنفس داعية إٔب  
كل شر كأما االستعجاؿ فإنو ا٣بصلة ا٤بفوتة للمقاصد ا٤بوقعة ُب ا٤بعاصي كُب ا٤بثل السائر 

 إف ٓب تستعجل تصل قاؿ الشاعر من البسيط
 قد يدرؾ ا٤بتأ٘ب بعض حاجتو
 للكقد يكوف مع ا٤بستعجل الز 

كأما الكرب فإنو ا٣بصلة ا٤بهلكة كليست ىي ٗبنزلة سائر ا٣بصاؿ الٍب تقدح ُب عمل كتضر 
بفرع كإ٭با تضر باألصل كتقدح ُب الدين كاالعتقاد كإذا قويت كغلبت ال تتدارؾ ػ كالعياذ 



باهلل تعأب ػ، كأما ا٢بسد فإنو ا٤بفسد للطاعات الباعث على ا٣بطيئات كإنو الداء الذم 
و الكثّب من القركف كالعلماء فضبل عن العامة كا١بهاؿ حٌب أىلكهم كأكردىم النار ٍب يبتلى ب

ا٢بسد يأكل }اعلموا أف ا٢بسد يهيج ٟبسة أشياء األكؿ إفساد الطاعات قاؿ عليو السبلـ 
كالثا٘ب فعل ا٤بعاصي كالشركر كحسبك أف اهلل تعأب أمر { ا٢بسنات كما تأكل النار ا٢بطب

ر الشيطاف كالساحر فانظر كما لو من الشر كالفتنة حٌب أنزلو منزلة باالستعاذة من ش
وىب ابن الشيطاف كالساحر حٌب أف ال مستعاف عليو كال مستعاذ إال رب العا٤بْب كقاؿ 

رٞبو اهلل للحساد ثبلث عبلمات يتملق إذا شهد كيغتاب إذا غاب كيشمت با٤بصيبة  منبو
ع كل كزر كمعصية كالرابع عمى القلب حٌب ال كالثالث التعب كا٥بم من غّب فائدة بل م

يكاد يفهم حكما من أحكاـ اهلل عز كجل فلقد قاؿ بعض العلماء عليك بطوؿ الصمت 
ٛبلك الورع كال تكن حريصا تكن حافظا كال تكن طعانا تنج من ألسن الناس كال تكن 

فر ٕباجة كال حاسدا تكن سريع الفهم كا٣بامس ا٢برماف كا٣بذالف فإف ا٢بسود ال يكاد يظ
غّب ذم دين كالعائب غّب عابد كالنماـ غّب مأموف  حاتم الطعانينصر على عدك قاؿ 

رٞبو اهلل ا٢بسود كيف يظفر ٗبراده كمراده زكاؿ  الغزاليكا٢بسود غّب منصور كقاؿ شيخنا 
نعم اهلل تعأب على عباده ا٤بسلمْب ككيف ينصر على أعدائو كىم عباد اهلل ا٤بؤمنْب كُب  

يقوؿ ُب بعض أدعيتو اللهم صربنا على ٛباـ  ابن يعقوبهم ا٢بسود ال يسود ككاف كبلم
النعم على عبادؾ كحسن أحوا٥بم يا قومي استعملوا كبلمي ككصيٍب كأخرجوا حب الدنيا ُب 

فبل تغرنكم ا٢بياة الدنيا كال }قلوبكم تسَبٰبوا ُب الدارين كاجتنبوا الرياء كالشح كالبخل 
كاكتموا حسناتكم كما تكتموف سيئاتكم ككلما شغلكم عن طاعة { كريغرنكم باهلل الغر 

موالكم فاتركوه ككلما جركم إٔب طاعتو فاطلبوه كال تبغضوا أحدا إال هلل كال ٙببو أحدا إال هلل 
فإف فعلتم ذالك كنتم قوما مرضيْب ٧ببوبْب عند اهلل تعأب كال يبعثكم شواغل الدنيا على 

ككلما علمتم من األمور أك ظننتم أنو يودم إٔب معصية فذركه ككلما ٨بالطة األمراء كالوزراء 
ظننتم موجبا لرضواف اهلل تعأب فافعلوا ما استطعتم كال تكثركا الكسل ُب أعماؿ الرب كاعلموا 
أف مؤنة الدنيا كأكدارىا كلذاهتا كسركرىا كبل شيء بالنسبة إٔب نعيم ا١بنة كعذاب النار كال 



عندكم شيء كأنفقوا عيالكم ٍب ا٤بساكْب ٩با رزقكم اهلل كأكثركا الصدقة تردكا سائبل إف كاف 
كالدعاء كإف أتاكم األخ ا٤بسلم ٢باجة فابذلوا جهدكم ُب إعانتو فإف خّب الناس من يعْب 

ا٤بسلمْب كينفعهم كأكثركا النوافل ُب البيوت كأكثركا قراءة القرآف ُب كل يـو كال ٲبنعكم 
من قراءة القرآف كلو ثبلثة أحزاب كل يـو كال هتجره كما يفعلو  طلب العيش أك طلب العلم

كبعض ا٤بتصوفة زاعمْب أهنم قد  الذىبُب  شيخنا اليدالي الديمانيطلبة العلم كقاؿ 
اشتغلوا ٗبا ىو أىم من ذالك كىو كذب كزكر فإف القرءاف مادة كل علم ُب الدنيا فبل تكن 

ا شئت من العلـو كما عليو آّتهدكف كانظر ُب ٩بن يهجره بل اتلو دائما كاستنبط منو م
تبلكتك إٔب كل صفة مدح اهلل ّٔا عباده كافعلها كأعـز على فعلها ككل صفة هنا عنو فاتركها 

كأعـز على تركها فإنو تعأب ما ذكرىا إال لتعمل ّٔا ٍب اعلموا بأف قلة القراءة مع الفهم 
ن ختمة من غّب تدبر كقيل أف غّب ا٤بتدبر ال أفضل من كثرهتا فقراءة آية بتفكر كفهم خّب م

أف ركعتْب  ابن عباسأجر لو ُب قراءتو كقيل لو أجر كىذا ا٣ببلؼ ُب غّب ا٤بتعلم كعن 
مقتصدتْب ُب تفكر خّب من قياـ الليل كلو كالقلب ساه يا قـو اجتهدكا ُب إصبلح 

لكم كال تامنوا كيد أعمالكم كل اجتهاد كاٝبعوا بْب ا٣بوؼ كالرجاء كال تعتمدكا بأعما
إنو قاؿ بينما أنا عند رسوؿ اهلل صلى  معاذ ابن جبلإبليس ما عشتم كُب ا٣برب ا٤بأثور عن 

اهلل تعأب عليو كسلم إذا ركب كأردفِب ٍب سرنا ٍب رفع بصره إٔب السماء كقاؿ ا٢بمد هلل 
ٕبديث إف  قلت لبيك يا سيد ا٤برسلْب قاؿ أحدّْثك معاذالذم يقضي ُب خلقو ما يشاء يا 

إف اهلل خلق  معاذأنت حفظتو نفعك كإف ضيعتو انقطعت حجتك عند اهلل عز كجل يا 
سبع أمبلؾ قبل أف ٱبلق السماكات لكل ٠باء ملك كجعل على كل باب من أبواب 

السماء ملكا بوابا على قدر الباب كجبللتو فتصعد ا٢بفظة بعمل العبد كلو نور كشعاع  
الدنيا كا٢بفظة تستكثر عملو كتزكيو فإذا انتهى إٔب باب كالشمس حٌب إذا بلغ السماء 

السماء قاؿ ا٤بلك للحفظة قفوا كاضربوا ّٔذا العمل كجو صاحبو أنا صاحب الغيبة أمر٘ب 
ريب أف ال أدع عمل من يغتاب الناس يتجاكز٘ب إٔب غّبم قاؿ ٍب ٘بيء ا٢بفظة من الغد 

 إذا انتهت بو إٔب السماء الثانية قاؿ معهم عمل صاّب لو نور تستكثره ا٢بفظة كتزكيو حٌب



ا٤بلك للحفظة قفوا كاضربوا ّٔذا العمل كجو صاحبو فإنو أراد بو عرض الدنيا كأمر٘ب ريب عز 
كجل أف ال أدع عملو ٯباكز٘ب إٔب غّبم فتلعنو ا٤ببلئكة حٌب ٲبشي كتصعد ا٢بفظة بعمل 

ره ا٢بفظة كتزكيو فإذا انتهوا إٔب العبد مبتهجا فيو صدقة كصياـ كقياـ كثّب من الليل فتستكث
باب السماء الثبلثة قاؿ ا٤بلك البواب قفوا كاضربوا ّٔذا العمل كجو صاحبو أنا صاحب 

الكرب أمر٘ب ريب أف ال أدع عملو يتجاكز٘ب إٔب غّبم أنو كاف يتكرب على الناس ُب ٦بالسهم 
من تسبيح كصـو  كتصعد ا٢بفظة بعمل يزىر كما تزىر النجـو كالكوكب الدرم لو دكمّّ 

كصبلة كحج كعمرة فإذا انتهوا إٔب السماء الرابعة قاؿ ا٤بلك ا٤بوكل ّٔا قفوا كاضربوا ّٔذا 
العمل كجو صاحبو أنا ا٤بلك صاحب اإلعجاب أمر٘ب ريب أف ال أدع عملو يتجاكز٘ب إٔب 

غّبم إنو كاف إذا عمل عمبل أدخل فيو العجب كتصعد ا٢بفظة بعمل العبد يزؼ كما تزؼ 
العركس على أىلها حٌب إذا انتهوا إٔب السماء ا٣بامسة بذالك العمل ا٢بسن من جهاد 

كحج لو ضوء كضوء الشمس فيقوؿ ا٤بلك البواب أنا صاحب ا٢بسد إنو كاف ٰبسد الناس 
على ما آتاىم اهلل من فضلو فقد سخط ما رضي اهلل العظيم أمر٘ب ريب أف ال أدع عملو 

فظة بعمل العبد بضوء تاـ كصبلة كثّبة كصياـ كحج كعمرة يتجاكز٘ب إٔب غّبم كتصعد ا٢ب
يتجاكزكف بو إٔب السماء السادسة فيقوؿ ا٤بلك البواب أنا صاحب الرٞبة قفوا كاضربوا ّٔذا 
العمل كجو صاحبو إنو كاف ٓب يرحم قط إنسانا كإف أصيب عبد ٗبصيبة مشت بو أمر٘ب ريب 

٢بفظة بعمل العبد بنفقة كثّبة كصـو كصبلة أف ال أدع عملو يتجاكز٘ب إٔب غّبم كتصعد ا
كجهاد ككرع لو صوت كصوت الرعد كضوء كضوء الربؽ فإذا انتهوا بو إٔب السماء السابعة 
يقوؿ ا٤بلك ا٤بوكل بالسماء أنا صاحب الذكر ىذا العمل أراد بو الذكر ُب آّالس كالرفعة 

لو يتجاكز٘ب إٔب غّبم ككل عمل ٓب عند القيراء كا١باه عند الكرباء أمر٘ب ريب أف ال أدع عم
يكن هلل تعأب فهو رياء كال يقبل اهلل عز كجل للمراء عمبل كتصعد ا٢بفظة بعمل العبد من 

صبلة كزكاة كصياـ كعمرة كخلق حسن كصمت كذكر اهلل تعأب كتشيعو ا٤ببلئكة السبع 
كيشهدكف لو  حٌب يقطعوا ا٢بجب كلها إٔب اهلل سبحانو فيقفوف بْب يدم اهلل جل جبللو

فيقوؿ اهلل تبارؾ كتعأب أنتم ا٢بفظة على عمل عبدم كأنا الرقيب  ا٤بخلصبالعمل الصاّب 



على ما ُب نفسو أنو ٓب يرد٘ب ّٔذا العمل كال أخلصو ٕب كأنا أعلم ما أراد بعملو عليو لعنٍب 
ٚبفى علي غر اآلدميْب كغركم ٓب يػىغيرَّ٘ب كأنا عبلـ الغيوب ا٤بطلع على ما ُب القلوب ال 

خافية كال تعزب عِب عازبة علمي ٗبا كاف كعلمي ٗبا ٓب يكن كعلمي ٗبا مضى كعلمي ٗبا 
بقي كعلمي باألكلْب كعلمي باآلخرين أعلم السر كأخفى فكيف يغر٘ب عبدم بعملو كإ٭با 

يغر ا٤بخلوقْب الذين ال يعلموف كأنا عبلـ الغيوب عليو لعنٍب كتقوؿ ا٤ببلئكة السبعة 
ا ربنا عليو لعنتك كلعنتنا فتقوؿ أىل السماء عليو لعنة اهلل كلعنة البلعنْب ٍب بكى ا٤بشيعوف ي

معاذ بكاء شديدا ٍب قاؿ يا رسوؿ اهلل كيف النجاة ٩با ذكرت قاؿ يا معاذ اقتد بنبيك ُب 
اليقْب كسألتو ذالك ثبلث مرات فأجابِب با١بواب األكؿ ثبلث مرات ٍب قاؿ يا معاذ إف  

ّب فاقطع لسانك عن الوقيعة ُب الناس كإخوانك من ٞبلة القرءاف كاف ُب عملك تقص
خاصة كلّبدؾ عن الواقعة ُب الناس ما تعلمو من عيب نفسك كال تزد نفسك بذـ إخوانك 

كال ترفع نفسك بوضع إخوانك كال تراء بعملك كي تعرؼ ُب الناس كال تدخل ُب أمر 
خر كال تتعظم على الناس فتقطع عنك الدنيا ينسيك أمر اآلخرة كال تناجي رجبل كعندؾ آ

خّبات الدنيا كاآلخرة كال تفحش ُب ٦بلسك حٌب ٰبذركؾ من سوء خلقك كال ٛبزؽ الناس 
إ٭با يكفيك لذالك أف }بلسانك فتمزقك كبلب جهنم حٌب قاؿ صلى اهلل عليو كسلم 

 َمَعاذُ كاف   خالد بن َمْعَدانكقاؿ { ٙبب للناس ما ٙبب لنفسك كتكره ٥بم ما تكره لنفسك
رضي اهلل عنو فيا  معاذال يكثر من التبلكة كما يكثر من تبلكة ىذا ا٢بديث انتهى حديث 

لو القلوب  تطّبقومي إف ٠بعتم ىذا ا٢بديث العظيم بناؤه الكثّب خطره األليم أثره الذم 
كٙبّب لو العقوؿ كتضيق عن ٞبلو الصدكر ك٘بزع من ىولو النفوس فاعتصموا ٗبوالكم رب 

 كألزموا الباب بالتضرع كاالبتهاؿ كالبكاء آناء الليل كأطراؼ النهار مع ا٤بتضرعْب العا٤بْب
ا٤ببتهلْب فإنو ال ٪باة من ىذا األمر إال برٞبتو كال سبلمة من ىذا البحر إال بنصره كعنايتو 

فانتبهوا من رقدتكم أيها الغافلوف كأعطوا األمر حقو كجاىدكا أنفسكم ُب ىذه العقبة 
علكم ال هتلكوف مع ا٥بالكْب كاستعينوا باهلل تعأب على كل حاؿ فإنو خّب معْب ا٤بخوفة ل

كقولوا عند ابتداء كل عمل عونك يا معْب كبك نستعْب ألنو تعأب أرحم الراٞبْب كال حوؿ 



كال قوة إال باهلل العلي العظيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كالتابعْب عدد 
 ف كغفل عن ذكره الغافلوف ما ذكره الذاكرك 

 انتهت كصية أٞبد لقومو
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما ربنا تقبل منا إنك أنت 

كلنبلونكم بشيء من ا٣بوؼ }السميع العليم اللهم إنك قلت كقولك ا٢بق ككعدؾ الصدؽ 
لتبلوف ُب }كقلت أيضا { رينكا١بوع كنقص من األمواؿ كاألنفس كالثمرات كبشر الصاب

أموالكم كأنفسكم كلتسمعن من الذين أكتوا الكتاب من قبلكم كمن الذين أشركوا أذل  
كثّبا كإف تصربكا كتتقوا فإف ذالك من عـز األمور اللهم بفضلك كجودؾ ككرمك كٔباه 
 سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم كأسألك أف ٙبوؿ من ىذه السنة إٔب األبد بيِب

كبْب إبليس كما كااله ك٘بمع بيِب كبْب سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم إٔب األبد 
اللهم إ٘ب فررت إليك الئذا بك حْب فر الناس ٝبيعا مِب لسطوة ا١ببابرة الذين نواصيهم ُب 

قبضتك كقلؤّم بيدؾ تصرفهم حيث شئت اللهم ٕبق سيدنا ٧بمد كجاىو أسألك أف 
و كصحبو عِب أبدا صبلة كسبلما تغفر ّٔما ٕب كلوالدم كألشياخي تصلي عليو كعلى آل

كلكل من لو حق علي كتصلح ّٔما أمة ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم كتفرج ّٔما عن 
أمة ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم كترحم ّٔما أمة ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم 

كسلم صل على سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب  اللهم ٔباه سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو
عليو كسلَّم كسلّْم عليو كعلى آلو كصحبو صبلة كسبلما ترزقِب ّٔما حبك كرضاؾ كحب 
رسولك كرضاه صلى اهلل تعأب عليو كسلم اللهم ٔباه سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو 

يع األعداء من كسلم صل عليو كعلى آلو كصحبو صبلة كسبلما ٙبوؿ ّٔما بيِب كبْب ٝب
اللهم صل على سيدنا ٧بمد كسلم كأدخلِب ٔباىو ُب قلبو كُب  اآلبادىذه الساعة إٔب أبد 

قلوب ا٣بلفاء األربعة كُب قلوب بقية العشرة ا٤ببشرة با١بنة كُب قلوب أىل بدر كانصر٘ب ّٔم 
 على ٝبيع أعداءم عاجبل كاجعلِب منخرطا ُب سلكهم آجبل اللهم صل على سيدنا ٧بمد
كسلم كأدخلِب ُب قلوب أىل بيتو كُب قلوب ٝبيع ا٤ببلئكة كاألنبياء كا٤برسلْب كالصديقْب 



كالشهداء كالصا٢بْب كاألكلياء كالعلماء كُب قلوب ٝبيع ا٤بسلمْب كا٤بسلمات اللهم صل 
ٙبٍب ببل مشقة  يكونواحٌب  معلى سيدنا كموالنا ٧بمد كسلم كسخر ٕب ٔباىو ٝبيع أعداء

ما ال يليق يب من ىذا العاـ إٔب كفاٌب كعن كل ما ال ينفع أبدا كاشغلِب  كاصرفِب عن كل
ٔباىو صلى اهلل تعأب عليو كسلم ٗبا ٙبب كترضى من ىذا العاـ إٔب كفاٌب كحل ٔباىو صلى 

اهلل تعأب عليو كسلم بيِب كبْب كل ما ال ٙببو كال ترضاه ٕب أبدا من ىذا العاـ إٔب كفاٌب 
٧بمد كآلو كصحبو كسلم اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما اللهم صل على سيدنا 

صليت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم كبارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على 
إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم ُب العا٤بْب إنك ٞبيد ٦بيد كالسبلـ عليك كرٞبة اهلل كبركاتو اللهم 

ى إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد اللهم صل علينا صل على ٧بمد كعلى أىل بيتو كما صليت عل
معهم اللهم بارؾ على ٧بمد كعلى أىل بيتو كما باركت على إبراىيم إنك ٞبيد ٦بيد اللهم 
بارؾ علينا معهم صلوات اهلل كصلوات ا٤بؤمنْب على ٧بمد النيب األمٌي السبلـ عليكم كرٞبة 

ما ذكره الٌذاكركف ككٌلما سها عنو اهلل تعلى كبركاتو اللهم صل على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كلٌ 
الغافلوف اللهم إٌ٘ب أسألك رٞبة من عندؾ هتدم ّٔا قليب ك٘بمع ّٔا مشلي كتلم ّٔا شعثي 
كترٌد ّٔا الفًب عِب كتصلح ّٔا ديِب كٙبفظ ّٔا غائيب كترفع ّٔا شاىدم كتزٌكي ّٔا عملي 

م أعطِب إٲبانا صادقا كتبيض ّٔا كجهي كتلهمِب ّٔا رشدم كتعصمِب ّٔا من كل سوء الله
كيقينا ليس بعده كفر كرٞبةن أناؿ ّٔا شرؼ كرامتك ُب الدنيا كاآلخرة اللهم إ٘ب أسالك 

الفوز عند القضاء كمنازؿ الشهداء كعيش السعداء كالنصر على األعداء كمرافقة األنبياء 
تك اللهم إ٘ب أنزؿ بك حاجٍب كإف ضعف رأيي كقلت حيلٍب كقصر عملي كافتقرت إٔب رٞب

فأسألك يا كاُب األمور كيا شاُب الصدكر كما ٘بّب بْب البحور أف ٘بّب٘ب من عذاب السعّب 
كمن دعوة الثبور كمن فتنة القبور اللهم ما قصر عنو رأيي كضعف عنو عملي كٓب تبلغو نيٍب 
كأمنيٍب من خّب كعدتو أحدا من عبادؾ أك خّب أنت معطيو أحدا من خلقك فإ٘ب أرغب 

ألكو يا رب العا٤بْب اللهم اجعلنا ىادين مهتدين غّب ضالْب كال مضلْب حربا إليك فيو كأس
ألعدائك كسلما ألكليائك ٫بب ٕببك مىن أطاعك من خلقك كنعادم بعداكتك من 



خالفك من خلقك اللهم ىذا الدعاء كعليك اإلجابة كىذا ا١بهد كعليك التكبلف كإنا هلل 
اهلل العلي العظيم ذم ا٢ببل الشديد كاألمر الرشيد كإنا إليو راجعوف كال حوؿ كال قوة إال ب

أسألك األمن يـو الوعيد كا١بنة يـو ا٣بلود مع ا٤بقربْب الشهود كالركع السجود ا٤بوفْب 
بالعهود إنك رءكؼ رحيم كدكد كأنت تفعل ما تريد سبحاف الذم لبس العز كقاؿ بو 

التسبيح إالٌ لو سبحاف ذم سبحاف الذم تعطف بآّد كتكرـٌ بو سبحاف الذم ال ينبغي 
الفضل كالنعم سبحاف ذم العزة كالكـر كسبحاف الذم أحصى كٌل شيء بعلمو اللهم 

اجعل ٕب نورا ُب قليب كنورا ُب ٠بعي كنورا ُب بصرم كنورا ُب بشرم كنورا ُب ٢بمي كنورا ُب 
مشإب  دمي كنورا ُب عظامي كنورا من بْب يدم كنورا من خلفي كنورا عن ٲبيِب كنورا عن

كنورا من فوقي كنورا من ٙبٍب  اللهم زد٘ب نورا كأعطِب نورا كاجعل ٕب نورا اللهم إ٘ب أسألك 
من ا٣بّب كٌلو عاجلو كآجلو علمت منو كما ٓب أعلم كأعوذ بك من الشر كلو عاجلو كآجلو 

ما علمت منو كما ٓب أعلم كأسألك ا١بنة كما قرب إليها من قوؿ كعمل كنية كأعوذ بك من 
نار كما قرب إليها من قوؿ كعمل كنية كأسألك من ا٣بّب ما سألك منو عبدؾ كرسولك ال

٧بمد صلٌى اهلل تعأب عليو كسٌلم كأستعيذؾ ٩با أستعاذؾ منو عبدؾ كرسولك ٧بمد صلى 
اهلل تعأب عليو كسلم كأسألك ما قضيت ٕب من أمرؾ أف ٘بعل عاقبتو رشدا برٞبتك يا أرحم 

يف فقٌو ُب رضاؾ ضعفي كخذ على ا٣بّب بناصيٍب كاجعل اإلسبلـ الراٞبْب اللهم إ٘ب ضع
منتهى رضام اللهم إ٘ب ضعيف فقٌو٘ب كإ٘ب ذليل فأعز٘ب كإ٘ب فقّب فأغنِب يا أرحم الراٞبْب 
سبحاف اهلل ٕبمده سبحاف اهلل العظيم ال حوؿ كال قوة إالٌ باهلل العلي العظيم اللهم اىدنا 

شر علٌي من رٞبتك كأنزؿ علٌي من بركاتك اللهم إٌف من عندؾ كأفض علٌي من فضلك كان
ىذا خلق جديد فافتحو علٌي بطاعتك كاختمو ٕب ٗبغفرتك كرضوانك كارزقِب فيو حسنة 
تقبلها مِب كزكها كضٌعفها ٕب كما عملت فيو من سيئة فاغفرىا ٕب إنك غفور رحيم كدكد  

لعرش العظيم ما شاء اهلل كاف كرٙب اللهم أنت ريب ال إلو إال أنت عليك توكلت كأنت رب ا
كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف اهلل على كل شيء قدير كأف اهلل قد أحاط بكل شيء علما 
كأحصى كل شيء عددا اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر نفسي كمن شر كل دابة أنت آخذ 



بناصيتها إف ريب على صراط مستقيم اللهم طهر قليب من النفاؽ كعملي من الرياء كلسا٘ب 
ن الكذب كعيِب من ا٣بيانة فإنك تعلم خائنة األعْب كما ٚبفي الصدكر اللهم اجعل م

سريرٌب خّبا من عبلنيٍب كاجعل عبلنيٍب صا٢بة اللهم إ٘ب أسألك من صاّب ما تؤتىى الناس 
من األىل كا٤باؿ كالولد غّب الضاؿ كا٤بضل اللهم اىد٘ب كسدد٘ب اللهم رب السماكات 

رب كل شيء فالق ا٢بب كالنول كمنزؿ التوراة كاإل٪بيل كالفرقاف السبع كرب العرش ربنا ك 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت األكؿ فليس قبلك شيء كأنت 
اآلخر فليس بعدؾ شيء كأنت الظاىر فليس فوقك شيء كأنت الباطن فليس دكنك شيء 

هم رب جربيل كميكاءيل كإسرافيل اقض عنا الدَّين كأغننا من الفقر يا أرحم الراٞبْب الل
فاطر السماكات كاألرض عآب الغيب كالشهادة أنت ٙبكم بْب عبادؾ فيما كانوا فيو 

ٱبتلفوف اىد٘ب ٤با اختيلف فيو من ا٢بق بإذنك إنك هتدم من تشاء إٔب صراط مستقيم 
اللهم بك أصبحنا كبك أمسينا كبك ٫بيا كبك ٭بوت كإليك ا٤بصّب فسبحاف اهلل حْب 

سوف كحْب تصبحوف كلو ا٢بمد ُب السماكات كاألرض كعشيا كحْب تظهركف ٱبرج ا٢بي ٛب
من ا٤بيت كٱبرج ا٤بيت من ا٢بي كٰبي األرض بعد موهتا ككذالك ٚبرجوف اللهم إ٘ب أسالك 

علما نافعا كرزقا طيبا كعمبل متقببل اللهم إ٘ب أسألك من كل خّب أحاط بو علمك ُب 
لك الدنيا كاآلخرة اللهم ما مننت بو علي فتممو كما أنعمت بو الدنيا كاآلخرة يا رب يا م

علي فبل تسلبو كما علمتو ٕب فاغفره ٕب برٞبتك يا أرحم الراٞبْب اللهم إ٘ب أسألك إٲبانا 
يباشر قليب كيقينا صادقا حٌب أعلم أنو لن يصيبِب إال ما كتبتو على كالرضي ٗبا قسمتو ٕب يا 

ك أنت اهلل ال إلو إال أنت إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت رب ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ اللهم إن
العا٤بْب إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت ا٢بي القيـو إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت العلي العظيم 
إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت ٓب تلد كٓب تولد إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت العفو الغفور إنك 

أنت مبدئ كل شيء كإليك يعود العزيز الكرٙب الرٞباف الرحيم ملك يـو أنت اهلل ال إلو إال 
الدين خالق ا٣بّب كالشر خالق ا١بنة كالنار الواحد األحد الفرد الصمد الذم ٓب يتخذ 

صاحبة كال كلدا الفرد الوتر عآب الغيب كالشهادة ا٤بلك القدكس السبلـ ا٤بؤمن ا٤بهيمن 



ا٢بليم الكرٙب أىل  بارئ ا٤بصور الكبّب ا٤بتعإب ا٤بقتدر القهارالعزيز ا١ببار ا٤بتكرب ا٣بالق ال
الثناء كآّد تعلم السر كأخفي القادر الرزاؽ فوؽ ا٣بلق كا٣بليقة سبحاف اهلل كا٢بمد هلل كال 

إلو إال اهلل كاهلل أكرب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم عدد ما خلق كعدد ما ىو 
ما ىو خالق كملء ما خلق كملء ما ىو خالق كملء ٠باكاتو كملء  خالق كزنة ما خلق كزنة

أرضو كمثل ذالك كأضعاؼ ذالك كعدد خلقو كزنة عرشو كمنتهي رٞبتو كمداد كلماتو 
كمبلغ رضاه حٌب يرضي كإذا رضي كعدد ما ذكره بو خلقو ُب ٝبيع ما مضي كعدد ما ىم 

ساعة من الساعات كشىمٍّ كنفىس من ذاكركه فيما بقي ُب كل سنة كشهر كٝبعة كيـو كليلة ك 
األنفاس كأبدا من األباد من أبد إٕب أبد أبد الدنيا كأبد اآلخرة كأكثر من ذالك ال ينقطع 
أكلو كال ينفد آخره اللهم يا من ال تراه العيوف كال ٚبالطو الظنوف كال يصفو الواصفوف كال 

ار كعدد قطر األمطار ككرؽ تغّبه ا٢بوادث كالدىور يعلم مثاقيل ا١بباؿ كمكاييل البح
كيشرؽ عليو النهار كال يوارل عنو ٠باء كال أرض كال جبل  لاألشجار كما يظلم عليو اللي

كال ٕبر إال يعلم ما ُب قعره اللهم إ٘ب أسألك أف ٘بعل خّب عملي خواٛبو كخّب أيامي يـو 
كمن بغي علي  ألقاؾ إنك علي كل شيء قدير اللهم من عادا٘ب فعىاًده كمن كادا٘ب فًكٍده

ّٔلكة فأىلكو كمن هنب ٕب ماال فخذه كأطفأ نار من شب ٕب ناره كاكفِب ىم من أدخل 
علي ٮبو كأدخلِب ُب ًدرعك ا٢بصْب كاسَب٘ب  ُب سَبؾ الواقي يا من كفا٘ب كل شيء اكفِب 
٤با أٮبِب من أمر الدنيا كاآلخرة كصدؽ قوٕب كعملي يا شفيق يا رفيق يا قوم األركاف يا من 

ٞبتو ُب كل مكاف كُب ىذا ا٤بكاف كال ٱبلو منو مكاف فرج عِب ا٥بم كالغم كالضيق كال ر 
ٙبملِب ما ال أطيق أنت إ٥بي ا٢بق ا٢بقيق يا مشرؼ الربىاف احريسِب بعينك الٍب ال تناـ 
كاكنفِب بكنفك الذم ال يراـ اللهم إ٘ب قد تيقن قليب إ٘ب ال أىلك كأنت معي يا رجائي 

يا عظيما يرجي لكل عظيم يا حليم يا عليم أنت ٕباجٍب عليم كعلي  فارٞبِب يا اهلل
خبلصها قدير كىو عليك يسّب إ٭با أنا فقّب فامنن علي بقضائها يا أكـر األكرمْب كيا 

أرحم الراٞبْب كرد٘ب بنفحة من نفحاتك كاجعلِب كىادِّا لك يا رب العا٤بْب كصلي اهلل علي 
سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي  سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو أٝبعْب



ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اللهم خذ بزماـ قليب إليك كاٝبعو بك عليك علي ما 
يرضيك عِب كاقطع عبلئق قليب من سواؾ كحباؿ آمإب من غّبؾ كخلصِب من لوث األغيار 

ي سامعة مطيعة ٖبالص توحيدؾ كاجعل لسا٘ب ٥بجا بذكرؾ كجوارحي قائمة بشكرؾ كنفس
ألمرؾ كاجعلِب من خواص عبادؾ الذين ليس ألحد عليهم سلطاف كاجعل حركاٌب بك 

كسكو٘ب إليك كاعتمادم ُب كل األمور عليك كاكؤل٘ب بعْب حراسة ٛبنعِب من كل يد ٛبتد 
إٕب بسوء كاجعل حظي منك حصوؿ كل مطلوب كزين ظاىرم با٥بيبة كباطِب بالرٞبة كىب 

ل مقاـ كاجعلِب علي بصّبة منك ُب أمرم برٞبتك يا أرحم الراٞبْب ٕب ملكة الغلبة لك
كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب كحسبنا اهلل كنعم الوكيل اللهم إ٘ب أعوذ 
بك من شر ما علمت كمن شر ما ٓب أعلم اللهم إ٘ب أعوذ بك من زكاؿ نعمتك كٙبوؿ 

أعوذ بك من شر ٠بعي كمن شر بصرم عافيتك كفجأة نقمتك كٝبيع سخطك اللهم إ٘ب 
كمن شر لسا٘ب كمن شر قليب كمن شر عيِب اللهم إ٘ب أعوذ بك من الفقر كالفاقة كالذلة 
كا٤بسكنة كأعوذ بك من أف أظلم أك أظلم اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٥بدـ كأعوذ بك من 

ا٤بوت  الَبدم كأعوذ من الغرؽ  كا٢برؽ كا٥بـر أعوذ بك من أف يتخبطِب الشيطاف عند
كأعوذ بك من أف أموت ُب سبيلك مدبرا كأعوذ بك من أف أموت لديغا اللهم إ٘ب أعوذ 

بك من الكسل كا١بنب كا٥بـر كا٤بغـر كا٤بأٍب اللهم إ٘ب أعوذ بك من عذاب النار كفتنة القرب 
كعذاب القرب كشر فتنة الغِب كشر فتنة الفقر كشر فتنة ا٤بسيح الدجاؿ اغسل خطايام ٗباء 

كالربد كنق قليب من ا٣بطايا كما ينقي الثوب األبيض من الدنس كباعد بيِب كبْب  الثلج
ا٣بطايا كما باعدت بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب اللهم إ٘ب أعوذ بك من العجز كالكسل كا١بنب 

كا٥بـر كأعوذ بك من عذاب القرب كأعوذ بك من  فتنة احمليا كا٤بمات كأعوذ بك من الفقر 
كالسمعة كالرياء كأعوذ بك من الصمم كالبكم كا١بنوف كا١بذاـ  كالكفر كالفسوؽ كالشقاؽ

اللهم آت نفسي تقواىا كزكها أنت خّب من زكاىا أنت كليها كموالىا اللهم إ٘ب أعوذ بك 
من جهد الببلء كدرؾ الشقاء كسوء القضاء كمشاتة األعداء اللهم إ٘ب أسألك ا١بنة ببل عمل 

تو اللهم إ٘ب أسألك خوؼ العا٤بْب بك كعلم عملتو كأعوذ بك من النار ببل ذنب ترك



ا٣بائفْب منك كيقْب ا٤بتوكلْب عليك كرجاء الراغبْب فيك كزىد الطالبْب إليك ككرع احملبْب 
لك كتقوم ا٤بتشوقْب إليك اللهم بك أصبحنا كبك أمسينا كبك ٫بيا كبك ٭بوت كإليك 

 كحده ال شريك لو لو ا٤بلك كلو النشور أصبحنا كأصبح ا٤بلك هلل كا٢بمد هلل كال إلو إال اهلل
ا٢بمد كىو على كل شيء قدير رب أسألك خّب ما ُب ىذا اليـو كخّب ما بعده كأعوذ بك 
من شر ىذا اليـو كشر ما بعده كأعوذ بك من الكسل كسوء الكرب رب أعوذ بك من النار 

يكو كعذاب القرب اللهم فاطر السموات كاألرض عآب الغيب كالشهادة رب كل شيء كمل
كأشهد أف ال إلو إال أنت أعوذ بك من شر نفسي كمن شر الشيطاف كًشرٍكو كأف أقَبؼ 

على نفسي سوءا كأىجيرَّه إٔب مسلم بسم اهلل الذم ال يضر مع ا٠بو شيء ُب األرض كال ُب 
رضيت باهلل ربا كباإلسبلـ دينا كٗبحمد صلى اهلل تعأب ( ثبلثا)السماء كىو السميع العليم 

أمسيت أشهدؾ كأشهد ٞبلة عرشك  اللهم إ٘ب أصبحت أك( ثبلثا)نبيا  عليو كسلم
شريك لك كأف ٧بمدا  إلو إال أنت كحدؾ ال كمبلئكتك كٝبيع خلقك إنك أنت اهلل ال

 بأحد من خلقك فمنك كحدؾ ال أصبح يب من نعمة أك اللهم ما( أربعا)عبدؾ كرسولك 

فو كالعافية ُب ديِب كدنيام كأىلي شريك لك فلك ا٢بمد كلك الشكر اللهم إ٘ب أسألك الع
كمإب اللهم اسَب عوراٌب كأمن ركعاٌب  اللهم احفظِب من بْب يدم كمن خلفي كعن ٲبيِب 

كعن مشإب كمن فوقي كأعوذ بعظمتك أف أيغتاؿ من ٙبٍب أصبحنا كأصبح ا٤بلك هلل رب 
ه كأعوذ بك من شر العا٤بْب اللهم إ٘ب أسألك خّب ىذا اليـو فتحو كنصره كنوره كبركتو كىدا

ما فيو كشر ما بعده اللهم إ٘ب أسألك العافية ُب الدنيا كاآلخرة سبحاف اهلل كٕبمده ال قوة 
إال باهلل ما شاء اهلل كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف اهلل علي كل شيء قدير كأف اهلل قد 

كالكسل  أحاط بكل شيء علما اللهم إ٘ب أعوذ بك من ا٥بم كا٢بزف كأعوذ بك من العجز
كأعوذ بك من ا١بنب كالبخل كأعوذ بك من غلبة الدين كقهر الرجاؿ اللهم إ٘ب أصبحت 

منك ُب نعمة كعافية كسَب فأٛبم نعمتك علي كعافيتك كسَبؾ بسم اهلل علي نفسي كأىلي 
يا حي يا قيـو برٞبتك أستغيث فأصلح ٕب شأ٘ب كلو كال تكلِب إٕب نفسي طرفة عْب حسيب 

اللهم أنت ريب ال إلو إال ( سبعا)ىو عليو توكلت كىو رب العرش العظيم  اهلل ال إلو إال



أنت خلقتِب كأنا عبدؾ كأنا علي عهدؾ ككعدؾ ما استطعت كأعوذ بك من شر ما 
صنعت أبوء لك بنعمتك علي ك أبوء بذنيب فاغفر ٕب فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت اللهم 

اللهم أنت ريب ال إلو إال ( ثبلثا)عملي  مغفرتك أكسع من ذنويب كرٞبتك أرجي عندم من
أنت عليك توكلت كأنت رب العرش العظيم ما شاء اهلل كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف 

اهلل علي كل شيء قدير كأف اهلل قد أحاط بكل شيء علما اللهم إ٘ب أعوذ بك من شر 
مستقيم  نفسي كمن شر غّبم كمن شر كل دآبة أنت آخذ بناصيتها إف ريب علي صراط

اللهم فاطر السماكات كاألرض عآب الغيب كالشهادة ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ فإ٘ب علي عهدؾ 
ُب ىذه ا٢بياة الدنيا كأشهد ككفي بك شهيدا بأنِب أشهد أف ال إلو إال أنت كأشهد أف 

٧بمدا عبدؾ كرسولك كأشهد أف كعدؾ حق كلقاؤؾ حق كالساعة حق آتية ال ريب فيها 
القبور كإنك إف تكلِب إٕب نفسي تكلِب إٕب ضعف كعورة كخطيئة كإ٘ب كإنك تبعث من ُب 

ال أثق إال برٞبتك فاغفر ٕب ذنويب كلها فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت كتب علي إنك أنت 
التواب اللهم إ٘ب أصبحت ال أستطيع دفع ما أكره كال أملك نفع ما أرجو كأصبح األمر 

قّب أفقر مِب اللهم ال تشمت يب عدكل كال تسئ بيد غّبم كأصبحت مرهتنا بعملي فبل ف
يب صديقي كال ٘بعل مصيبٍب ُب ديِب كال ٘بعل الدنيا أكرب ٮبي كال مبلغ علمي كال تسلط 
علي من ال يرٞبِب يا حي يا قيـو بسم اهلل ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل بسم اهلل ما شاء اهلل  

كلو بيد اهلل ما شاء اهلل ال يصرؼ السوء إال   كل نعمة من اهلل بسم اهلل ما شاء اهلل ا٣بّب
باهلل حسيب اهلل لديِب حسيب اهلل لدنيام حسيب اهلل الكرٙب ٤با أٮبِب حسيب اهلل ا٢بليم القوم 
٤بن بغي علي حسيب اهلل الشديد ٤بن كاد٘ب بسوء حسيب اهلل عند ا٤بوت حسيب اهلل الرءكؼ 

ا٢بساب حسيب اهلل اللطيف عند ا٤بيزاف حسيب عند ا٤بسألة ُب القرب حسيب اهلل الكرٙب عند 
اهلل القدير عند الصراط حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلت كىو رب العرش العظيم اللهم 

يا ىادل ا٤بضلْب كيا أرحم ا٤بذنبْب كيا مقيل عثرات العاثرين ارحم ذا ا٣بطر العظيم 
لذين أنعمت عليهم من النبيْب كا٤بسلمْب كلهم أٝبعْب كاجعلنا مع األخيار ا٤برزكقْب ا

كالصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب آمْب يا رب العا٤بْب اللهم إنك تعلم سرل كعبلنيٍب فاقبل 



معذرٌب كتعلم حاجٍب فأعطِب سؤٕب كتعلم ما ُب نفسي فاغفر ٕب ذنويب اللهم حل ىذه 
الطلب  العقدة كأزؿ ىذه العسرة كلقِب حسن ا٤بيسور كقِب سوء ا٤بقدكر كارزقِب حسن

كاكفِب شر ا٤بنقلب اللهم حجٍب حاجٍب كعدٌب فاقٍب كسبيلي انقطاع حيلٍب كشفيعي 
دموعي كرأس مإب عدـ احتيإب ككنزم عجزم إ٥بي قطرة من ٕبار جودؾ تغنيِب كذرة من 
نثار عفوؾ تكفيِب فاغفر ٕب كارٞبِب كعافِب كاعف عِب كاقض حاجٍب كنفس كربٍب كفرج 

حم الراٞبْب كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم ٮبي كغمي برٞبتك يا أر 
اللهم من علي بإقبإب إليك كإغضائي عن غّبؾ كإنصاٌب إليك كالفهم عنك كبصّبة ُب 
أمرؾ كنفاذ ُب خدمتك كحسن األدب ُب معاملتك اللهم أحسن عاقبتنا ُب األمور كلها 

الدنيا حسنة كُب اآلخرة حسنة كقنا كأجرنا من خزم الدنيا كعذاب اآلخرة ربنا آتنا ُب 
عذاب النار كىب لنا سعادة ال شقاكة بعدىا كاحفظ ٕب ىذه التوسبلت كتقبلها مِب 

كاكفِب ما استكفيتكو ّٔا كسق ٕب ما رمت منك ّٔا كىب ٕب كألحبائي حسن ا٣باٛبة آمْب 
 يا رب العا٤بْب ٔباىو العظيم كصل كسلم عليو كعلي آلو كصحبو أبدا

 
 الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما اللهم بسم اهلل

فامتثلت أمرؾ عبادة لك { ادعو٘ب استجب لكم}إنك قلت كقولك ا٢بق ككعدؾ الصدؽ 
كابتغاء ٤برضاتك كافتقارا أليك اللهم إ٘ب أسألك رٞبة من عندؾ هتدم ّٔا قليب ك٘بمع ّٔا 

ا الفًب عِب كتصلح ّٔا ديِب كٙبفظ ّٔا غائيب كترفع ّٔا مشلي كتلم ّٔا شعثي كترد ّٔ
شاىدم كتزكي ّٔا عملي كتبيض ّٔا كجهي كتلهمِب ّٔا رشدم كتعصمِب ّٔا من كل سوء 

اللهم أعطِب إٲبانا صادقا كيقينا ليس بعده كفر كرٞبة أناؿ ّٔا شرؼ كرامتك ُب الدنيا 
الشهداء كعيش السعداء كالنصر علي  كاآلخرة اللهم إ٘ب أسألك الفوز عند القضاء كمنازؿ

األعداء كمرافقة األنبياء اللهم إ٘ب أنزؿ بك حاجٍب كإف ضعف رأيي كقلت حيلٍب كقصر 
عملي كافتقرت إٕب رٞبتك فأسألك يا كاُب األمور كيا شاُب الصدكر كما ٘بّب بْب البحور 

ما قصر عنو رأيي أف ٘بّب٘ب من عذاب السعّب  كمن دعوة الثبور كمن فتنة القبور اللهم 



كضعف عنو عملي كٓب تبلغو نيٍب كأمنيٍب من خّب كعدتو أحدا من عبادؾ أك خّب أنت 
معطيو أحدا من خلقك فإ٘ب أرغب إليك فيو كأسألكو يا رب العا٤بْب اللهم اجعلنا ىادين 

مهتدين غّب ضالْب كال مضلْب حربا ألعدائك كسلما ألكليائك ٫بب ٕببك من أطاعك من 
دل بعداكتك  من خالفك من خلفك اللهم ىذا الدعاء كعليك اإلجابة كىذا خلقك كنعا

ا١بهد كعليك التكبلف كإنا هلل كإنا إليو راجعوف كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ذم 
ا٢ببل الشديد كاألمر الرشيد أسألك األمن يـو الوعيد كا١بنة يـو ا٣بلود مع ا٤بقربْب الشهود 

وفْب بالعهود إنك رحيم كدكد كأنت تفعل ما تريد سبحاف الذم لبس كالركع السجود ا٤ب
العزة كقاؿ بو سبحاف الذم تعطف بآّد كتكـر بو سبحاف الذم ال ينبغي التسبيح إال لو 

سبحاف ذم الفضل كالنعم سبحاف ذم العزة كالكـر سبحاف الذم أحصي كل شيء بعلمو 
كنورا ُب ٠بعي كنورا ُب بصرم كنورا ُب شعرم  اللهم اجعل ٕب نورا ُب قليب كنورا ُب قربم 

كنورا ُب بشرم كنورا ُب ٢بمي  كنورا ُب دمى ك نورا ُب عظامي كنورا من بْب يدم كنورا من 
خلفي كنورا عن ٲبيِب كنورا عن مشإب كنورا من فوُب كنورا من ٙبٍب اللهم زد٘ب نورا أعطِب 

لو عاجلو  كآجلو ما علمت منو كما ٓب أعلم نورا كجعل ٕب نورا اللهم إ٘ب أسألك من ا٣بّب ك
كأعوذ بك من الشر كلو عاجلو كآجلو ما علمت منو كما ٓب أعلم كأسألك ا١بنة كما قرب 

إليها من قوؿ كعمل كأعوذ بك من النار كما يقرب إليها من قوؿ كعمل كأسألك من ا٣بّب 
ٗبا استعاذؾ منو ما سألك عبدؾ كرسولك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأستعيذؾ 

عبدؾ كرسولك ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأسألك ما قضيت ٕب من أمرؾ أف ٘بعل 
عاقبتو رشدا برٞبتك يا أرحم الراٞبْب يا حي يا قيـو برٞبتك أستغيث ال تكلِب إٕب نفسي 

طرفة عْب كأصلح ٕب شأ٘ب كلو اللهم إ٘ب أسألك ٗبحمد نبيك كإبراىيم خليلك كموسي 
يسي كلمتك كركحك كبتورية موسي كإ٪بيل عيسي كزبور داككد كفرقاف ٧بمد صلي ٪بيك كع

اهلل تعإب عليو كسلم كعليهم أٝبعْب كبكل كحي أكحيتو أك قضاء قضيتو أك سائل أعطيتو 
أك غِب أفقرتو أك فقّب أغنيتو أك ضاؿ ىديتو كأسألك با٠بك الذم أنزلتو علي موسي صلي 

با٠بك بثثت بو أرزاؽ العباد كأسألك با٠بك الذم كضعتو اهلل تعإب عليو كسلم أسألك 



علي األرض فاستقرت كأسألك با٠بك الذم كضعتو علي السماكات فاستقلت كأسألك 
با٠بك الذم كضعتو علي ا١بباؿ فرست كأسألك با٠بك الذم استقل بو عرشك كأسألك 

النور ا٤ببْب  با٠بك الطهر الطاىر األحد الصمد الوتر ا٤بنزؿ ُب كتابك من لدنك من
فاظلم كبعظمتك ككربيائك  لكأسألك با٠بك الذم كضعتو علي النهار فاستنار كعلي اللي

كبنور كجهك الكرٙب أف ترزقِب القرءاف كالعلم بو كٚبلطو بلحمي كدمي ك٠بعي كبصرم 
كتستعمل بو جسدم ٕبولك كقوتك فإنو ال حوؿ كال قوة إال بك يا أرحم الراٞبْب اللهم 

وّْ ُب رضاؾ ضعفي كخذ إٕب ا٣بّب بناصيٍب كاجعل اإلسبلـ منتهي رضائي إ٘ب ضعيف فقى 
اللهم إ٘ب ضعيف فقو٘ب  كإ٘ب ذليل فأعز٘ب فإ٘ب فقّب فأغنِب يا أرحم الراٞبْب سبحاف اهلل 
كٕبمده سبحاف اهلل العظيم ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلى العظيم اللهم اىد٘ب من عندؾ 

علي من رٞبتك كأنزؿ علي من بركاتك اللهم أنت ريب ال إلو كأفض علي من فضلك كانشر 
إال أنت عليك توكلت كأنت رب العرش العظيم ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم ما 
شاء اهلل كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن أعلم أف اهلل علي كل شيء قدير كأف اهلل قد أحاط بكل 

ذ بك من شر نفسي كمن شر كل دآبة شيء علما كأحصي كل شيء عددا اللهم إ٘ب أعو 
أنت آخذ بناصيتها إف ريب علي صراط مستقيم اللهم إف ىذا خلق جديد فافتحو علي 

بطاعتك كاختمو ٕب ٗبغفرتك كرضوانك كارزقِب فيو حسنة تقبلها مِب كزكها كضعفها ٕب كما 
أستطيع عملت فيو من سيئة فاغفرىا ٕب إنك غفور رحيم كدكد كرٙب اللهم إ٘ب أصبحت ال 

دفع ما أكره كال أملك نفع ما أرجو كأصبح األمر بيد غّبم  كأصبحت مرهتنا بعملي فبل 
فقّب أفقر مِب اللهم ال تشمت يب عدكل كتسئ يب صديقي كال ٘بعل مصيبٍب ُب ديِب كال 
٘بعل الدنيا أكرب ٮبي كال تسلط علي من ال يرٞبِب يا حي يا قيـو بسم اهلل ما شاء اهلل ال 

باهلل ما شاء اهلل  كل نعمة من اهلل ما شاء اهلل ا٣بّب كلو بيد اهلل ما شاء اهلل ال  قوة إال
حسيب اهلل لديِب حسيب اهلل لدنيام حسيب اهلل الكر ٙب ٤با ( ثبلثا)يصرؼ السوء إال اهلل 

أٮبِب حسيب اهلل ا٢بليم القوم ٤بن بغي على حسيب اهلل الشديد ٤بن كاد٘ب بسوء حسيب اهلل 
ند ا٤بوت حسيب اهلل رءكؼ عند ا٤بسألة ُب القرب حسيب اهلل الكرٙب عند ا٢بساب الرحيم ع



حسيب اهلل اللطيف عند ا٤بيزاف حسيب اهلل القدير عند الصراط حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو 
توكلت كىو رب العرش العظيم اللهم يا ىادم ا٤بضلْب كيا راحم ا٤بذنبْب كيا مقيل عثرات 

ا٣بطر العظيم كا٤بسلمْب كلهم أٝبعْب كجعلنا مع األخيار ا٤برزكقْب الذين  العاثرين ارحم ذا
أنعمت عليهم من النبيْب كالصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب آمْب يا رب العا٤بْب اللهم إنك 
تعلم سرم كعبل نيٍب فقبل معذرٌب كتعلم حاجٍب فأعطِب سؤٕب كتعلم ما ُب نفسي فاغفر 

ٲبانا يباشر قليب كيقينا صادقا حٌب أعلم أنو لن يصيبِب إال ما  ٕب ذنويب اللهم إ٘ب أسألك إ
كتبتو على كالرضا ٗبا قسمتو ٕب يا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ اللهم إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت 
رب العا٤بْب إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت ا٢بي القيـو إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت العلي 

لو إال أنت ٓب تلد كٓب تولد كٓب يكن لو كفؤا أحد إنك أنت اهلل ال العظيم إنك أنت اهلل ال إ
إلو إال أنت العفو الغفور إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت مبدئ كل شيء كإليك يعود العزيز 
الكرٙب الرٞباف الرحيم ملك يـو الدين خالق ا٣بّب كالشر خالق ا١بنة كالنار الواحد األحد 

احبة كال كلدا الفرد الوتر عآب الغيب كالشهادة ا٤بلك الفرد الصمد الذم ٓب يتخذ ص
القدكس السبلـ ا٤بؤمن ا٤بهيمن العزيز ا١ببار ا٤بتكرب ا٣بالق البارئ ا٤بصور الكبّب ا٤بتعاؿ 

ا٤بقتدر القهار ا٢بليم الكرٙب أىل الثناء كآّد تعلم السر كأخفي القادر الرزاؽ فوؽ ا٣بلق 
كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي  كا٣بليقة سبحاف اهلل كا٢بمد هلل

العظيم عدد ما خلق كعدد ما ىو خالق كزنة ما خلق كزنة ما ىو خالق كملء ما خلق 
كملء ما ىو خالق كملء ٠باكاتو كملء أرضو كمثل ذالك كأضعاؼ ذالك كعدد خلقو كزنة 

 يرضي كإذا رضي كعدد ما ذكره بو عرشو كمنتهي رٞبتو كمداد كلماتو كمبلغ رضائي حٌب
خلقو ُب ٝبيع ما مضي كعدد ما ىم ذاكركه فيما بقي ُب كل سنة كشهر كٝبعة كيـو كليلة 

كساعة من الساعات كشم كنفس من األنفاس كأبد من األباد من أبد إٕب أبد أبد الدنيا 
 تراه العيوف كال كأبد اآلخرة كأكثر من ذالك ال ينقطع أكلو كال ينفد آخره اللهم يا من ال

ٚبالطو الظنوف كال يصفو الواصفوف كال تغّبه ا٢بوادث كالدىور يعلم مثاقيل ا١بباؿ كمكاييل 
كيشرؽ عليو النهار كال  لالبحار كعدد قطر األمطار ككرؽ األشجار كما يظلم عليو اللي



أف ٘بعل  يوارم عنو ٠باء كال أرض كال جبل كال ٕبر إال يعلم ما ُب قعره اللهم إ٘ب أسألك
خّب عملي خواٛبو كخّب أيامي يـو ألقاؾ إنك علي كل قدير اللهم من عاد٘ب فعاده كمن  

كاد٘ب فكده كمن بغي علي ّٔلكة فأىلكو كمن هنب ٕب ماال فخذه كأطفأ نار من شب ٕب 
ناره كاكفِب ىم من أدخل علي ٮبو كأدخلِب ُب درعك ا٢بصْب كاسَب٘ب ُب سَبؾ الواقي يا 

يء اكفِب ما أٮبِب من أمر الدنيا كاآلخرة كصدؽ قوٕب كعملي يا شفيق يا من كفا٘ب كل ش
رفيق يا قوم  األركاف يا من رٞبتو ُب كل مكاف كُب ىذا ا٤بكاف كال ٱبلو منو مكاف فرج 
عِب ا٥بم كالغم كالضيق كال ٙبملِب ما ال أطيق أنت إ٥بي ا٢بق ا٢بقيق يا مشرؼ الربىاف 

اكفِب بكنفك الذم ال يراـ اللهم إ٘ب قد تيقن قليب أ٘ب ال احرسِب بعينك الٍب ال تناـ ك 
أىلك كأنت معي يا رجائي فارٞبِب يا اهلل يا عظيما يرجي لكل عظيم يا حليم يا عليم 

أنت ٕباجٍب عليم كعلي خبلصها قدير كىو عليك يسّب كإ٭با أنا فقّب فامنن علي بقضائها 
فحة من نفحاتك كاجعلِب كىادِّا لك يا رب يا أكـر األكرمْب كيا أرحم الراٞبْب كرد٘ب بن

العا٤بْب كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو أٝبعْب سبحاف ربك رب العزة عما 
يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اللهم خذ بزماـ قليب إليك كاٝبعِب بك 

مإب من غّبؾ كخلصِب عليك علي ما يرضيك عِب كاقطع عبلئق قليب من سواؾ كحباؿ آ
من لوث األغيار ٖبالص توحيدؾ كاجعل لسا٘ب ٥بجا بذكرؾ كجوارحي قآئمة بشكرؾ 

كنفسي سامعة مطيعة ألمرؾ كاجعلِب من خواص عبادؾ الذين ليس ألحد عليهم سلطاف 
كاجعل حركاٌب بك كسكو٘ب إليك كاعتمادم ُب كل األمور عليك كاكؤل٘ب بعْب حراسة 

تد إٕب بسوء كاجعل حظي بك حصوؿ كل مطلوب كزين ظاىرم با٥بيبة ٛبنعِب من كل يد ٛب
كباطِب بالرٞبة كىب ٕب ملكة الغلبة لكل مقاـ كاجعلِب علي بصّبة منك ُب أمرم برٞبتك 
يا أرحم الراٞبْب كصلي اهلل تعإب علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب كحسبنا اهلل كنعم 

هلل كمبلئكتو يصلوف علي النيب يأيها الذين آمنوا صلوا الوكيل بسم اهلل الرٞباف الرحيم إف ا
عليو كسلموا تسليما لبيك ريب كسعديك كا٣بّب كلو بيديك عبدؾ العاصي بْب يديك تائبا 

إليك من ٝبلة ا٤بعاصي مستشفعا إليك بأحب ا٣بلق إليك سيدنا ٧بمد صلي اهلل تعإب 



كسلم علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا  عليو كسلم كيقوؿ مر٘بيا منك الرضي كالقبوؿ اللهم صل
إليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم صبلة كتسليما ترزقِب ّٔما ثباٌب فيما ٙببو 

كٚبتاره كترضاه ٕب من ىذا اليـو إٕب ٩باٌب اللهم صل كسلم علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا 
ما ٙبوؿ ّٔما بيِب كبْب كل إليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم صبلة كتسلي

ما يضر٘ب ُب الدنيا كُب اآلخرة كُب ما بينهما كقِب أىواؿ الساعات اللهم صل كسلم علي 
سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم صبلة كتسليما 

لعا٤بْب اللهم ٛبحو ّٔما ٝبيع ما صدر مِب منذ كلدت إٕب اآلف كٓب ترضو ٕب آمْب يا رب ا
صل كسلم علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم 

صبلة كتسليما ٙبفظ ّٔما علي ما لو حفظو غّبؾ لضاع كتسَب ّٔما علي ما لو سَبه غّبؾ 
لشاع آمْب يا رب العا٤بْب اللهم يا قدٙب اإلحساف يا من إحسانو فوؽ كل إحساف يا مالك 

دنيا كاآلخرة صل علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا أليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو ال
كسلم كىب ٕب خّبٮبا كقِب ضّبٮبا آمْب يا رب العا٤بْب اللهم ٕبق سيدنا كموالنا ككسيلتنا 
إليك ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد ا٤بطلب صلي اهلل تعإب عليو كسلم أدخل ا٢بب بيِب كبْب 

 بكر الصديق كارض عنو مع بقية الصحابة ٝبيعا كارض عن ا١بميع اللهم ٕبق سيدنا أيب
سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك من ىذا اليـو ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم عبدؾ كنبيك 
كرسولك النيب األمي أدخلِب ُب حزبك ا٤بفلحْب الذين سبقت ٥بم ا٢بسِب كاجعلِب ٧ببوبا 

ند سيدنا ميكائيل كعند سيدنا إسرافيل كعند سيدنا عزرائيل مودكدا عند سيدنا جربيل كع
عليهم السبلـ  آمْب ٔباه رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم كاجعلِب عنده كصحبو 

كأكالده كخاصتو ُب احملبة كالوداد كاالعتناء آمْب ٔباىو العظيم عندؾ كاختم ٕب ٔباىو 
مْب سبحاف ربك رب  العزة عما يصفوف بالسعادة ُب الدارين مع كفاية ٮبيهما آمْب آ

كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب حسبنا اهلل كنعم الوكيل ما شاء اهلل ال قوة  إال 
باهلل  ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم كآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل 

 رب العا٤بْب



 
٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم  كإ

من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف كقد أعذتِب من الشيطاف الرجيم كمن كل 
ما ٓب ٙببو ٕب كمن كل ما ٓب ترضو ٕب كمن كل ما ٓب ٚبَبه ٕب فلك ا٢بمد كلك الشكر يا 

بيِب كبْب كل ما ٓب ٙببو ٕب ككل ما حفيظ أبدا بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم يا من حاؿ 
ٓب ٚبَبه ٕب ككل ما ٓب ترضو ٕب حيلولة ٓب تكن لغّبم كال تكوف لغّبم كىديتِب بقولك يا 

نافع من يهد اهلل فهو ا٤بهتدم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو ك 
آمْب يا رٞباف يا كدكد يا اىد٘ب ىداية يغبطِب ّٔا غّبم أبدا كأيس الزبانية من رؤيٍب أبدا 

حامي كليٍب عن كل ما ٓب ٙببو ٕب يا ٝبيل يا حفيظ يا أكـر يا صمد يا جامع يا ماحي 
اآلفات كاألكدار يا متعإب يا طيب الذات كالصفات كاأل٠باء يا متفضل يا مالك ا٤بلك يا 

م كال يكوف خّب من ناجاه ا٣بليل ا٢ببيب يا حكيم يا سبلـ يا من نفعِب نفعا ٓب يكن لغّب 
لغّبم يا من ٝبع بيِب كبْب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف ٝبعا ٓب يكن لغّبم كال يكوف لغّبم يا 
ماحي قصدم األذل إٕب كارض عِب ككد٘ب كاحم كليٍب عن مكاره الدنيا كاآلخرة كجد ٕب 
 ٗبا يسر٘ب كينفعِب كال يضر٘ب ُب شيء ما أبدا كحطِب ٗبا يسر٘ب كينفعِب كال يضر٘ب ُب شيء
ما أبدا كأكرمِب كصن جهاٌب الست عن ا٤بضرات كلها كاٝبع بيِب كبْب ما يسر٘ب كينفعِب 

كال يضر٘ب ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ كامح توجو الكدر إٕب كىب ٕب التنافس فيما يرضيك عِب 
كطيبِب كتفضل علي كملكِب كانفعِب ٗبا ملكتِب كحكمِب كسلمِب كناجِب ٗبا يبشر٘ب أبدا 

مات ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف كامنحِب كليٍب آمْب يا رب العا٤بْب سبحاف كاٝبع بيِب كبْب مقد
 .ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
اللهم يا ىادم ا٤بضلْب كيا راحم ا٤بذنبْب كيا مقيل عثرات العاثرين ارحم  ذا ا٣بطر العظيم 

خيار ا٤برزكقْب الذين أنعمت عليهم من النبيْب كا٤بسلمْب كلهم أٝبعْب كاجعلنا مع األ
كالصديقْب كالشهداء كالصا٢بْب آمْب يا رب العا٤بْب اللهم إنك تعلم سرم كعبلنيٍب فاقبل 



معذرٌب كتعلم حاجٍب فأعطِب سؤٕب كتعلم ما نفسي فاغفر ٕب ذنويب اللهم إ٘ب أسألك إٲبانا 
إال ما كتبتو علي كالرضي ٗبا قسمتو ٕب يا  يباشر قليب كيقينا صادقا حٌب أعلم أنو لن يصيبِب

ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ اللهم إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت ا٢بي القيـو إنك أنت اهلل ال إلو إال 
أنت العلي العظيم إنك أنت اهلل ال إلو إال أنت ٓب تلد كٓب تولد إنك أنت اهلل ال إلو إال 

أنت مبدئ كل شيء كإليك يعود العزيز ا٢بكيم أنت العفو الغفور إنك أنت اهلل ال إلو إال 
الرٞباف الرحيم ملك يـو الدين خالق ا٣بّب كالشر خالق ا١بنة كالنار الواحد األحد الفرد 
الصمد الذم ٓب يتخذ صاحبة كال كلدا الفرد الوتر عآب الغيب كالشهادة ا٤بلك القدكس 

بارئ ا٤بصور الكبّب ا٤بتعاؿ ا٤بقتدر القهار السبلـ ا٤بؤمن ا٤بهيمن العزيز ا١ببار ا٤بتكرب ا٣بالق ال
ا٢بليم الكرٙب أىل الثناء كآّد تعلم السر كأخفي القادر الرزاؽ فوؽ ا٣بلق كا٣بليقة سبحاف 

اهلل كا٢بمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم عدد ما 
ما ىو خالق كملء ما خلق كملء ما ىو خالق خلق كعدد ما ىو خالق كزنة ما خلق كزنة 

كملء ٠باكاتو كملء أرضو كمثل ذالك كأضعاؼ ذالك كعدد خلقو كزنة عرشو كمنتهي رٞبتو 
كمداد كلماتو كمبلغ رضاه حٌب يرضي كإذا رضي كعدد ما ذكره بو خلقو ُب ٝبيع ما مضي 

اعة من الساعات كعدد ما ىم ذاكركه فيما بقي ُب كل سنة كشهر كٝبعة كيـو كليلة كس
كشم كنفس من األنفاس  كأبد من األباد من أبد إٕب أبد أبد الدنيا كأبد اآلخرة كأكثر من 
ذالك ال ينقطع أكلو كال ينفد آخره اللهم يا من ال تراه العيوف كال ٚبالطو الظنوف كال يصفو 

دد قطر الواصفوف كال تغّبه ا٢بوادث كالدىور يعلم مثاقيل ا١بباؿ كمكاييل البحار كع
كيشرؽ عليو النهار كال يوارم عنو ٠باء كال  لاألمطار ككرؽ األشجار كما يظلم عليو اللي

أرض كال جبل كال ٕبر إال يعلم ما ُب قعره اللهم إ٘ب أسألك أف ٘بعل خّب عملي خواٛبو 
كخّب أيامي يـو ألقاؾ إنك علي كل شيء قدير اللهم من عادا٘ب فعاده كمن كاد٘ب فكده 

لي ّٔلكة فأىلكو كمن هنب ٕب ماال فخذه كأطفأ نار من شب ٕب ناره كاكفِب كمن بغي ع
ىم من أدخل علي ٮبو كأدخلِب ُب درعك ا٢بصْب كاسَب ٘ب ُب سَبؾ الواقي يا من كفا ٘ب  
كل شيء اكفِب ما أٮبِب من أمر الدنيا كاآلخرة كصدؽ قوٕب كعملي يا شفيق يا رفيق يا 



مكاف كُب ىذا ا٤بكاف كال ٱبلوا منو مكاف فرج عِب ا٥بم قول األركاف يا من رٞبتو ُب كل 
الرب ىاف احرسِب  مشرؽكالغم كالضيق كال ٙبيىمّْليِب ما ال أطيق أنت إ٥بي ا٢بق ا٢بقيق يا 

بعينك الٍب ال تناـ كاكفِب بكنفك الذم ال يراـ اللهم إ٘ب قد تيقن قليب أ٘ب ال أىلك كأنت 
يرجى لكل عظيم يا حليم يا عليم أنت ٕباجٍب عليم  معي رجاءم فارٞبِب يا اهلل يا عظيما

كعلى خبلصها قدير كىو عليك يسّب كإ٭با أنا فقّب فامنن علي بقضائها يا أكـر األكرمْب 
يا أرحم الراٞبْب كرد٘ب بنفحة من نفحاتك كاجعلِب كىادِّا لك يا رب العا٤بْب سبحاف ربك 

هلل رب العا٤بْب اللهم خذ بزماـ قليب رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد 
إليك كاٝبعِب بك عليك علي ما يرضيك عِب كاقطع عبلئق فليب من سواؾ كحباؿ آمإب 

من غّبؾ كخلصِب من لوث األغيار ٖبالص توحيدؾ كاجعل لسا٘ب ٥ًبجا بذكرؾ كجوارحي 
حد قائمة بشكرؾ كنفسي سامعة مطيعة ألمرؾ كاجعلِب من خواص عبادؾ الذين ليس أل

عليهم سلطاف كاجعل حركاٌب بك كسكو٘ب إليك كاعتمادم ُب كل األمور عليك كاكؤل٘ب 
بعْب حراسة ٛبنعِب من كل يد  ٛبتد إٕب بسوء كاجعل حظي منك حصوؿ كل مطلوب كزين 
ظاىرم با٥بيبة كباطِب بالرٞبة كىب ٕب ملكة الغلبة لكل مقاـ كاجعلِب علي بصّبة منك ُب 

لراٞبْب كصلي اهلل تعإب علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب أمرم برٞبتك يا أرحم ا
كحسبنا اهلل كنعم الوكيل اللهم صل علي سيدنا ٧بمد كسلم بسم اهلل الرٞباف الرحيم إف اهلل 

كمبلئكتو يصلوف علي النيب يأيها الذين آمنوا صلوا عليو كسلموا تسليما لبيك ريب 
 يديك تائبا إليك من ٝبلة ا٤بعاصي كسعديك كا٣بّب كلو بيديك عبدؾ العاصي بْب

مستشفعا إليك بأحب ا٣بلق إليك سيدنا ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم كيقوؿ مر٘بيا 
منك الرضي كالقبوؿ اللهم صل كسلم علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك ٧بمد رسوؿ اهلل 

كٚبتاره كترضاه ٕب من  صلي اهلل تعإب عليو كسلم صبلة كتسليما ترزقِب ّٔما ثباٌب فيما ٙببو
ىذا اليـو إٕب ٩باٌب اللهم صل كسلم علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك ٧بمد صلي اهلل 

تعإب عليو كسلم صبلة كتسليما ٙبوؿ ّٔما بيِب كبْب كلما يضر٘ب ُب الدنيا كُب اآلخرة كُب 
إليك ٧بمد ما بينهما كقِب أىواؿ الساعة اللهم صل كسلم علي سيدنا كموالنا ككسيلتنا 



رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم صبلة كتسليما ٛبحوا ّٔما ٝبيع ما صدر مِب منذ 
كلدت إٕب اآلف كٓب ترضو ٕب آمْب يا رب العا٤بْب اللهم صل كسلم علي سيدنا كموالنا 

ككسيلتنا إليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم صبلة كتسليما ٙبفظ ّٔما علي 
ظو غّبؾ لضاع كتسَب ّٔما علي ما لو سَبه غّبؾ لشاع  آمْب يا رب العا٤بْب ما لو حف

اللهم يا قدٙب اإلحساف يا من إحسانو فوؽ كل إحساف يا مالك الدنيا كاآلخرة صل علي 
سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم كىب ٕب خّبٮبا 

ا٤بْب اللهم ٕبق سيدنا ككسيلتنا إليك ٧بمد بن عبد اهلل بن عبد كقِب ضّبٮبا آمْب يا رب الع
ا٤بطلب صلي اهلل تعإب عليو كسلم أدخل ا٢بب بيِب كبْب سيدنا أيب بكر الصديق كارض 

عنو مع بقية الصحابة ٝبيعا كارض عن ا١بميع اللهم ٕبق سيدنا كموالنا ككسيلتنا إليك من 
سلم عبدؾ كنبيك كرسولك النيب األمي أدخلِب ُب ىذا اليـو ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو ك 

حزبك ا٤بفلحْب الذين سبقت ٥بم ا٢بسِب كاجعلِب ٧ببوبا مودكدا عند سيدنا جربيل كعند 
سيدنا ميكائيل كعند سيدنا إسرافيل كعند سيدنا عزرائيل عليهم السبلـ آمْب ٔباه رسوؿ 

ده كخاصتو ُب احملبة كالوداد اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم كاجعلِب عنده كصحبو كأكال
كاالعتناء آمْب ٔباىو العظيم عندؾ كاختم ٕب ٔباىو بالسعادة ُب الدارين مع كفاية ٮبيهما 
آمْب آمْب آمْب سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب 

و إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل العا٤بْب حسبنا اهلل كنعم الوكيل ما شاء اهلل ال قوة إال باهلل ال إل
 عوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب،صلي اهلل تعإب عليو كسلم كآخر د

 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم اللهم صل علي سيدنا ٧بمد الفاتح ٤با أغلق كا٣باًب ٤با سبق ناصر 

ا٢بق با٢بق كا٥بادم إٕب صراطك ا٤بستقيم كعلي آلو حق قدره كمقداره العظيم كاعصم كليٍب 
 .٩با ٓب ٙببو ٕب أبدا آمْب

 



بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم أما بعد 
ُب سؤالك علي أم مفتاح يفتح فيو باب ا٤بغفرة فالتوبة من ٝبيع الذنوب بالندـ  فالجواب

لذم يفتح بو باب علي ما فات كنية عدـ العود إٕب ذنب ما ُب بقية العمر، كأما ا٤بفتاح ا
ترؾ ا٤بعاصي كلها ظاىرا كباطنا فَبؾ ٦بالسة أىلها، كأما مفتاح ٧ببة التلميذ لشيخو فامتثاؿ 

أمره كاجتناب هنيو كحسن الظن بو، كأما مفتاح ٧ببة شيخو لو فرؤيتو متعلقا بو لطلب 
ؽ عكس الوصوؿ بو إٕب مطلوبو مع ا٤ببادرة إٕب أمره ببل اعَباض ظاىرا كباطنا، كأما مغبل

ىذه األشياء فاإلصرار علي الذنوب كالتسويف عن العمل الصاّب ك٧ببة العاصْب كعدـ 
امتثاؿ األمر كترؾ اجتناب النهي كسوء الظن كترؾ التعلق بو هلل تعإب، كأما ما يستعاف بو 

 .علي ا١بميع فااللتجاء إٕب اهلل تعإب بواسطة ا٤بريب
 

تو كلقد كصيتك بتقول اهلل تعإب العظيم ٗبراعاتك كعليكم السبلـ كرٞبة اهلل تعإب كبركا
ا٤بأمورات بالفعل كٗبراعاتك ا٤بنهيات باالجتناب كبالتأدب ما استطعت فإف األدب يكفي 
ما ٓب ٰبصل من القبائح كيسَب ما حصل منها حٌب يكوف كا٢بسنات، كأما الربكة فتتولد 

ظاىرا أك باطنا أك ٮبا معا كاصرب عن من التقول مع التأدب فمن اتقى كتأدب بيورًؾى فيو إما 
ظاىرا كباطنا فاعمل ّٔا بقوة  وصية نافعةا٤بذمومات كاصرب عن احملمودات فهذه الكلمات 

 .يا بِب كالسبلـ
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل ا٤بتعإب ذم ا١ببلؿ كصلواتو 
و كصحبو الكاشف الضبلؿ كعلي سائر من اقتفى علي صاُب الظبلؿ سيدنا ٧بمد كعلي آل

آثارىم من السائلْب كمن إليهم السؤاؿ، ىذا كإنو إليك أيها الشيخ كا٣بل كا٣باؿ من ابنك 
ا٤بقر بقصر الباع ككدر الباؿ أحسن ٙبية مشيعة ٗبا ال ٰبصى كال يكاد يوصف من االحَباـ 

ة كا٤بقاؿ مبلغ إليو أم تبليغ كاإلجبلؿ، كاإلعبلـ بأف مكتوبك الذم من أحسن ا٤بكافأ
، حٌب ال يكاد ٲبيز بْب النهار كاللياؿ، كلكنو االستغاؿكإيصاؿ، بيد أنو كجده ُب أشد 



قولكم ػ عفا اهلل عنا كعنكم ػ ما علة تقدٙب  جوابملتقى بًيىدىًم االىتماـ كاإلقباؿ أما 
د عامة ا٤بسلمْب التعوذ عليها أم علي البسملة فإف االستعاذة مقدمة علي القراءة عن

من { كل أمر ذم باؿ}كا٢بكمة ُب تأخرىا عنها أم عن االستعاذة كإف كاف حديث 
أصح األحاديث تقدٙب التخلية ا٤بعجمة عن ٝبيع العيوب كالرذائل عن التحلية با٤بهملة 
باألدب كالفضائل كتقدٙب اإلعراض عن كل ما سول اهلل سبحانو كتعإب علي اإلقباؿ 

إذا أردت أف ٙبقق ذلك أف ا٢بكمة ُب التعوذ االستئذاف كقرع بابو ألف من كالتوجو إليو، ك 
أتى باب ملك من ا٤بلوؾ ال يدخل إال بإذنو كما ال ٱبفى كذلك من أراد قراءة القرآف إ٭با 

يريد الدخوؿ ُب ا٤بناجاة مع ا٢ببيب فيحتاج إٕب طهارة اللساف ألنو قد تنجس بفضوؿ 
عوذ باهلل تعإب ألنو دافع عمن الذ بو كل سوء كضّب من الكبلـ كالبهتاف فييطهره بالت

الشيطاف اللعْب ألنو جالب إٕب كل من ٓب يفر منو باالستعاذة كل خسر كضر كلذلك قاؿ 
أىل ا٤بعرفة ىذه الكلمة كسيلة ا٤بتقربْب كاعتصاـ ا٣بائفْب كعيتيب آّرمْب كريجعى ا٥بالكْب 

فإذا قرأت القرآف فاستعذ }٤بْب ُب سورة النحل كمباسطة احملبْب كىو امتثاؿ قوؿ رب العا
ا١بزاء متأخر عن الشرط فيلـز بو تأخّب االستعاذة : كأما قو٥بم{ باهلل من الشيطاف الرجيم

أف ا٤بعُب إذا أردت القراءة كىو تأكيل شائع جرل ٦برل ا٢بقيقة العرفية ٍب ا٤بختار  فالجواب
ىكذا }يم كىو أثبت ركاية كُب ا٢بديث قوؿ ا١بمهور كىو أعوذ باهلل من الشيطاف الرج

عن القلم عن اللوح احملفوظ كإف كاف أستعيذ باهلل أكفق دراية ٤بطابقة ا٤بأمور  جبريلأقرانيو 
عليو السبلـ علي سيدنا ٧بمد صلي اهلل تعإب  جبريلبو ُب قولو فاستعذ كأكؿ ما نزَّؿ بو 

ىذه ا٤بسألة كهلل  جوابنتهى ىنا عليو كسلم االستعاذة كالبسملة كقولو اقرأ باسم ربك ا
أيها ا٣بل ا٣باؿ، كاف ٕب كلك ذك  قولكا٢بمد كالشكر علي ما ظهر كما استَب، كأما 

ا١ببلؿ، ىل ٯبوز للمتنفل بالسور أف يتعوذ كيبسمل عند افتتاح الصبلة كعند أكؿ كل ركعة 
يوتًري 

يبسمل ُب أكؿ أك ُب أكؿ كل سورة يبسمل فقط دكف التعوذ كما ُب ا٤بصحف حٌب ا٤ب
كاهلل  فالجواباإلخبلص كأكؿ الفلق كالناس أك يكفي أف يبسمل أكؿ اإلخبلص فقط 

تعميم جواز التعوذ كالبسملة قبل الفاٙبة أك بعدىا كقبل  المدونةتعإب أعلم أف ظاىر 



رٞبو اهلل تعإب بقولو كجازت كتعوذ بنفل، كُب  الشيخ خليلالسورة جهرا أك سرا كإليو أشار 
ترجيحو انتهى كالسبلـ  الشَّْبرِيِخيِتي  كراىة ا١بهر بو أم بالتعوذ ُب النفل كمفاد   ِبيَّةالَعتَ 

 .عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيدىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
حيم كصلي اهلل تعإب من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞبن الر 

علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم كبارؾ صبلة كسبلما كبركة ال تنقطع أبدا بسم 
اهلل الرٞبن الرحيم اللهم ٕبق كجو اهلل تعإب الكرٙب صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا 

 الجواب٧بمد كآلو كصحبو يا من جعل ٔباىو صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم ىذا 
جزاء منك كمنو عليو الصبلة كالسبلـ بآلو كصحبو إٕب ىذا آّيب كجعلتي ٝبيع ما فيو من 

آياتك كمعجزاتو ا٤بتأخرة يا كىاب ا٢بمد للذم يهب ٤بن يشاء ما ٰبب كيرضي كالصبلة 
كالسبلـ علي خليلو كحبيبو األرضي سيدنا كموالنا ٧بمد الذم قاد اهلل تبارؾ كتعإب 

خدٲبو ىذا ما أعبله كأرضي كعلي آلو كصحبو من حبُّهم ٕب كحييب ٥بم أخرجِب بواسطتو إٕب 
 من ٝبلة ا٤برضي أما بعد

 فهذه نصيحة للمتعلم والعالم في جواب عبد اهلل السالم
أيها اإلخواف أكصيكم بأف تتأدبوا مع أبناء اآلخرة بالعلم كاألعماؿ فإهنم ال يركف إال ىذين 

لم الظاىر كال ُب األعماؿ الظاىرة ذموه كجعلوه من الغافلْب كمن كمن ٓب يركه ٦بتهدا ُب الع
رأكا ذينك األمرين فيو كلو كاف غافبل عن اهلل تبارؾ كتعإب ُب الباطن اعتقدكه فلذلك كجب 
عليكم أف ال تظهركا ٥بم غّب ما ىو ا٤بعلـو ا٤بعوؿ عليو عندىم مع إرادتكم بذلك اإلظهار 

ع بْب قلوب مؤمنيو كالتأليف بينهما فإف الدين النصيحة فمن ال كجو اهلل تعإب الكرٙب با١بم
يعتقد إال برؤية الظاىر فينبغي أف ينصح لو بالظواىر لئبل يعصي ربو بسوء الظن بعباده 

الذين أكدعهم كجعلهم أمناءه سرا كعبلنية فإف قاؿ قائل ىذه الكيفية تشابو الرياء ك٫بوه 
 تعإب ُب شيء ما أما إف أريد بو كجو اهلل تعإب كنول فيو قيل لو إف الرياء إرادة غّب كجو اهلل



شيء آخر موافق المتثاؿ أمره تعإب كتأليف بْب قلوب مؤمنيو كمؤمناتو فذالك إخبلصاف 
مرضياف ٧بموداف عند من يعلم خائنة األعْب كما ٚبفي الصدكر، كأكصيكم بأف تتأدبوا مع 

لق ٗبا ال تكوف فيو معصية ا٣بالق كأما إرضاؤىم ٗبا كىي أف ترضي ا٣ب: أبناء الدنيا با٤بدارات
يسخط الرب الكرٙب فيوجب ػ كالعياذ باهلل تعإب ػ سلب اإلٲباف علي ا٤بؤمنْب قبل ا٤بوت 

كخسراف الدنيا كاآلخرة علي غّب ا٤بؤمنْب ألف من أرضى ا٣ببلئق ٗبا ٓب يكن فيو عصياف اهلل 
ٕب كمع خبلئقو تعإب فبذلك يرضي عنو اهلل تعإب تبارؾ كتعإب فقد تأدب مع اهلل تبارؾ كتعا

كيرضي خبلئقيو عنو، كأما من أرضي ا٣ببلئق ٗبعصية اهلل تعإب فقد أساء األدب مع اهلل 
كأسخطو تبارؾ كتعإب فبذلك يسخيط اهلل تعإب عليو كييسًخط خبلئقو عليو، كمن كبلـ 

صلي اهلل تعإب { ية ا٣بالقال طاعة ٤بخلوؽ ُب معص}أفضل من مضي كمن يأٌب كمن حاف 
عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ، كأكصيكم بأف تتأدبوا مع العارفْب باهلل تعإب باالعتقاد التاـ 

االعَباض فإف العارؼ باهلل تبارؾ كتعإب ال يلتفت إٕب غّب اهلل فإف  كحسن الظن كعدـ
اجتهد ٦بتهد عنده ال يريو شيئا ٯبره إٕب العجب ك٫بوه ٩با يفسد األعماؿ كإف غفل غافل 
عنده ال يريو ما ٯبره إٕب القنوط من رٞبة اهلل تعإب ألف اهلل تبارؾ كتعإب ال ينفعو طاعات 

ره معاصي ٝبيع العباد لو عبدكا معا أك عصوا معا كإ٭با منفعة الطاعة ٝبيع العباد كما ال يض
 .للعابد كالعابدة كما أف ضرر ا٤بعصية علي العاصي كعلي العاصية

كمن شواىد ا٤بسألة األكٔب أف من األكلياء الفانْب ُب اهلل تبارؾ كتعإب من ٓب يعتقد  تَِتمَّةٌ 
ىم فيو من األعماؿ الظاىرة كلعدـ رؤيتهم فيهم أحد من العلماء لعدـ رؤيتهم فيهم ما 

٦بتهدين ُب التعلم كالتعليم مع أف اهلل تعإب ما سَبىم إال لكوهنم علي شيء عظيم عنده 
كعلم أنو لوال سَبه إياىم لكشفوا عورات كجب سَبىا لعدـ التفاهتم إٕب غّب اهلل تعإب، 

مداريا ألبناء الدنيا ٔبعلو ما ُب  بالجواكمن شواىد الثانية أف آّيب كاف قبل كتابتو ٥بذا 
يل القلب إما  أيديهم ما ال حاجة لو إليو من بعض ا٤باؿ حٌب مالوا إليو بذلك ألف ا٤باؿ ٲبي
إٕب اهلل تعإب كإما إٔب غّبه تعإب فالذم ٲبيل القلب إٕب اهلل تعإب ما تصدؽ بو صاحبو أك 

ُب طاعة اهلل تعأب أك أنفق بو هلل تعأب  أىدل بو أك أعطاه أحدا لوجو اهلل تعأب أك انتفع بو



يل القلب إٔب غّب اهلل  تعأب ما عصى بو صاحبو ربو الرزاؽ كالرزاؽ اآلمر بأف  كالذم ٲبي
 .يشكر بو

قوما لو  الجوابأف ىذا آّيب خالط قبل كتابتو ٥بذا  ومن شواىد المسألة الثالثة
حبت كتركهم على حا٥بم مع خالطهم غّبه من أىل عصره لضاقت عليهم األرض ٗبا ر 

النصيحة ٥بم باطنا حٌب زاؿ ما كاف ّٔم من جالبات اإلنكار، كأكصيكم بأف ٙببوا من أحبو 
اهلل تعأب فإف من أحبو اهلل تعأب يفعل لو ما شاء ٩با يسره كينفعو كال يضره كمن احملبْب 

ا ألطنبت ىنا كَب احملبوبْب من يكوف موتو كعدـ ا٤بوت كلوال كوف كتم السر ا٤بصوف كاجب
الذم ذكرت كفاية، كأما قوٕب رب داع يظن أنو يدعو ٕب كىو يدعو علىَّ فإف اهلل تبارؾ 

 .كتعأب كىب ٕب ما ال أذكره ُب الدنيا بل أشكره عليو
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
أب على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تع

كإٔب ٝبيع أمثالو ٩بن يطلبوف اهلل تبارؾ  ىذا جواب شاف من قائلو إلى السائلتسليما 
كتعأب اعلم أيها ا٤بريد أٗب آمرؾ بستة أشياء كأهناؾ بستة أشياء كما طلبت فالستة الٍب 

ف كالرابع التمسك بالقرآف كا٣بامس آمرؾ ّٔا فهي اإلٲباف كالثا٘ب اإلسبلـ كالثالث اإلحسا
التقول كالسادس طلب العلم مع العمل كاألدب فمن ٓب يؤمن بقلبو فهو كافر كمن ٓب يسلم 

ٔبوارحو فهو فاسق كمن ٓب ٰبسن بكليتو فهو مشرؾ كمراء كمن ٓب يتمسك بالقرآف فقد 
ؿ األكامر كاجتناب ضل ضبلال ٯبره إٔب ما يبكيو أبدا كمن ٓب يتق اهلل تبارؾ كتعأب بامتثا

النواىي كٓب يرٞبو اهلل تبارؾ كتعأب بالتوبة النصوح إٔب موتو فقد خسر خسرانا مبينا كمن 
 .جهل كٓب يطلب العلم مع العمل كاألدب إٔب موتو فقد ضيع عمره ػ كالعياذ باهلل تعأب ػ

أك مسلمة  كأما الستة الٍب أهناؾ عنها فاألكؿ ا٢بسد ال تتمىنَّ أف ينسلب خّب عن مسلم
فإف ا٢بسود ال يسود كالثا٘ب التكرب فإف اهلل تبارؾ كتعأب يعذب ا٤بتكربين بناره إف ماتوا عليو 
كالثالث ا٢برص فإف ا٢برص ٯبر صاحبو إٔب ندامة عظيمة كالرابع اإلصرار على ا٤بعاصي فإف 



ا١بنة اإلصرار من عبلمة الشقاكة كا٣بامس البخل فإف البخل يقرب إٔب النار كيبعد من 
كالسادس التسويف فإف التسويف يػيفىوّْت ا٣بّبات كمن فاتتو ا٣بّبات كٓب يدركها شقي شقاكة 

 .ال سعادة بعدىا أبدا ػ كالعياذ باهلل تعأب ػ
ك٩با يعينك على فعل كل ما أمرتك بو كترؾ ما هنيتك عنو التفكر كالفرار من الكسل  تتمة

كة كأكل ا٢ببلؿ كاجتناب ٦بالسة الضالْب كترؾ االلتفات إٔب ا٣بلق ُب عبادتك كالتبل
ا٤بضلْب كاإليقاف بأف كل ما نويتىو ألخيك من ا٣بّب فإنك تنالو من اهلل تبارؾ كتعأب 

كالتواضع كاالكتفاء ٗبا رزقك اهلل تعأب من ا٢ببلؿ كتعجيل التوبة مٌب أذنبت كإعانتك أخاؾ 
يكوف إال بتوفيق اهلل تعأب كاهلل ا٤بوفق احملتاج على ما يعبد بو ربو ٗبا ال يضرؾ كىذا كلو ال 

 كالسبلـ اىػ الجوابللصواب كينتفع كل موفق ّٔذا 
 

 ىذه ضيافة القدوس وال تشم رائحتها ضيف إبليس
بسم اهلل الرٞباف الرحيم ا٢بمد هلل الواحد الرزاؽ، كالصبلة كالسبلـ على ا٤بستغُب بالرزاؽ 

لى كوف رزؽ األركاح أشرؼ من رزؽ األبداف عن األرزاؽ، أما بعد فاٞبد ربك الذم نبو ع
إذ األكؿ يكوف با٤بعارؼ كٜبرة ا٤بعارؼ حياة األبد، كأما الثا٘ب فيكوف بقوة ا١بسد إٔب مدة 

قريبة األمد، كعلى أف األكؿ أمر عباده بأف يطلبوه كعلى أف الثا٘ب ضمنو ٥بم فاألكياس 
يأتيهم نفع ما ضمن ٥بم، كأما األغبياء  يطلبوف ما أمركا بطلبو كَب اشتغا٥بم بامتثاؿ األكامر

فيَبكوف طلب ما أمركا بطلبو الشتغا٥بم بطلب ما ضمن ٥بم كيفوهتم نفعو كعْب ما كاف 
{ كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف}نفعو متوجها إليهم كذالك ىو ا٣بسراف ا٤ببْب 

افع، فحينئذ تنتفع ككن أيها األخ عبد الن{ كما من دآبة ُب األرض إال على اهلل رزقها}
بكل ما اختار لك من ا٤بنافع، باألخذ كتنتفع بَبؾ كل ما ٓب يرضو لك من األشياء مع 

الفرار من مكائد النفس األمارة بالسوء باهلل تعأب إليو سبحانو كمن غّبه تعأب إليو تبارؾ 
م النفس كما كاالىا ُب كل شيء كأحسن الظن باهلل تعأب كبرسولو صلى اهلل  كتعأب كاهتًَّ

تعأب عليو كسلم كٔبميع أحبائو فحينئذ ينفعك النافع تعأب بكل ما اختار لك نفعو ببل 



شيء من الضرر ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ كشاىدت ُب ىذا الباب ما زاد٘ب إٲبانا كإسبلما كإحسانا 
كمن ذالك أٗب ما تركت شيئا كقت ٦باىدٌب لنفسي لوجو اهلل تعأب إال كأتا٘ب ٗبا ينسيِب 

لك ا٤بَبكؾ كٗبا ٱبجلو بكن فيكوف كما أخذت شيئا من ا٤بباحات لوجو اهلل تعأب إال ذا
كجعل انتفاعي بو عبادة ككذكره تعأب باسم من أ٠بائو ا٢بسُب كما ذالك على اهلل بعزيز 

ككن أيها األخ متأنسا با١بميل النافع الكرٙب قبل أف تبلقيو فإنك إف تأنَّست بو اسَبحت بو 
ن غّبه فافهم كال تنس كل طرفة عْب ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل اجعل عبادة عند لقائو م

اهلل تعأب بسنة سيدنا ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ كسيلة إٔب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف كانتفع 
بفعل كل ما ينفعك عند اهلل تعأب كبَبؾ كل ما يضرؾ عنده تعأب فإنو ىو الذم ينفع 

ذؿ عدكه با٤بعصية كالـز التوبة من كل ما ٓب يكن رضاه تعأب كنية كل عبده بالعبادة كٱب
خّب ُب كل صباح كمساء كَب كل ليل كهنار فبهذه الكيفية تغر الدنيا أنت كال تغرؾ ىي 

ًلى كا٢بوقلة تػيثىبّْت  كالـز التعوذ كالبسملة كا٢بوقلة على قدر طاقتك فالتعوذ يطرد كالبسملة ٙبي
 .عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػسبحاف ربك رب العزة 

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو 

ٔباىو صلى اهلل  تعأب عليو كسلم من أبواب الرب كا٤بعركؼ آمْب يا  واجعل ىذه الحروف
 رب العا٤بْب،

مد هلل الذم بالقرآف كبا٢بديث خلَّى صدكر حزبو ٚبلية، كما بسم اهلل الرٞباف الرحيم ا٢ب
ّٔما حلَّى صدكرىم ٙبلية، كالصبلة كالسبلـ على من بالكتاب كالسنة طهر ٧ببيو من ٝبلة 
الرذائل، كما ّٔما ٝبلهم ٔبملة الفضائل، كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم بإحساف إٔب اليـو 

. فيو كل شقي مطركد عن الفبلح أما بعدالذم فيو ييرفع كل سعيد ذم صبلح، كٱبفض 
من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليقل خّبا أك }فإف اهلل تبارؾ كتعأب عند لساف كل قائل 

{ يأيها الذين آمنوا اركعوا كاسجدكا كاعبدكا ربكم كافعلوا ا٣بّب لعلكم تفلحوف{ }ليصمت
كما }كإياكم منو ػ فليفر إٔب من قاؿ فمن أراد السبلمة من ا٤بستعاذ منو ػ أعاذنا اهلل تعأب 



ٗبا تيسر لو من أنواع العبادات كاعلم أف الليل كالنهار { خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف
ظرفاف فامؤل كليهما خّبا ٙبب أف ٚبلوا بو مع ربك كأف ا٣بلق مشيعوف فاجتهد فيما ييرضى 

ف بو قبل لقائو كعند لقائو من يَبكونك بْب يديو كاطلب أف ٯبعلك اهلل تعأب ٩بن يتأنسو 
كيفرحوف بلقائو بو كىو تعأب رب العا٤بْب ٔباه سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم 

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ
 

 شرح اهلل من كل كريم أكرم
يتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذر 

من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب 
على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما ا٢بمد هلل الذم ٯبعل ما يشاء فيما يشاء 

ا ٧بمد عز العرب كالصبلة كالسبلـ على من ال يبلغ مدحو إنشاده كال إنشاء، سيدنا كموالن
كزينة العجم، كعلى آلو كصحبو الفائزين بالكتاب الذم كل كافر كجاحد أ١بم، ىذا كقد 

أشرت بأبيات ثبلثة إٔب بعض أسرار، يفوز ّٔا من اعتُب ّٔا من األبرار، كىى قوٕب ا٤بأخوذة 
ياء،  من قولو تبارؾ كتعأب أٓب ذالك الكتاب، إ٭با السبيل على الذين يستأذنونك كىم أغن

 :كال ٘بادلوا أىل الكتاب
 اهلل من كل كرٙب أكـر

 من أمو انقاد لو التكـر
 أسلم لو كلك عن إٲباف
 كالـز اإلحساف للرٞباف

 كاجهو بالشكر ببل كفراف
 تكف حسابو مع النّباف

كتفسّب البيت األكؿ إف اهلل تبارؾ كتعأب أكـر من كل كرٙب ألف كـر كل كرٙب من كرمو كأف  
إليو تبارؾ كتعأب توجو إليو تكـر ال ينتهي أبدا ألنو باؽ كأف توجو ذالك كل من توجو 



التكـر ال ٰبصل بكلفة بل بانقياد كفيو إشارة إٔب أف اهلل تبارؾ كتعأب ال ٱبيب رجاء راج 
كال يرد سؤاؿ سائل بل ٰبقق الرجاء كيستجيب لذم الدعاء كإٔب أف التوجو إليو تعأب 

إليو تعأب كأنفعها، كتفسّب البيت الثا٘ب اعلم أيها الطالب أٗب  بالقرآف من أجل التوجهات
آمرؾ بأف تؤمن باهلل تعأب كأف تسلم كلك إليو تبارؾ كتعأب بالطاعات ا٤بوافقة لسنة نبيو 

عليو الصبلة كالسبلـ كأف تبلـز اإلحساف إٔب ربك باإلخبلص كفيو إشارة إٔب أف الواجبات 
تفعل قبل فواهتا كأف ا٤بندكبات تفعل باالستئذاف كأف احملـر  ال ٰبتاج فعلها لبلستئذاف بل

كا٤بكركه ال ٰبتاج تركهما إٔب االستئذاف بل يَبكاف فورا كأما ا٤بباحات فإف نول فيها التوسل 
إٔب الواجبات أك ا٤بندكبات فكها كإال فإضاعة عمر كأف العصية من الكفر ال تكوف إال 

 تكوف إال بالعمل با١بوارح كىو اإلسبلـ كأف العصية من باإلٲباف كأف العصية من الفسوؽ ال
الرياء ال تكوف إال باإلخبلص كىو اإلحساف، كتفسّب البيت الثالث كاجو ربك الكرٙب 

األكـر الذم كجو إليك نعمو بشكرىا ال بكفراهنا فإف النعمة إف شكرت قرت أم ثبتت 
م بفتح العْب بتثبيت ا٤بنعم للمنعم بفتح العْب  كإف كفرت فرت أم انصرفت عن ا٤بنع

على أف الشكر يعصم من ا٢بساب ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ كمن  فيو تنبيوبكسر العْب كبنفيها ك
النّباف فافهم كترتيبها إشارة إٔب أف ختم القرآف بتلك الكيفية الٍب ىي االبتداء من أٓب إٔب 

ناس ٥با فضل عظيم كأجر  ما ينفقوف كمن إ٭با السبيل إٔب ما تصنعوف كمن كال ٘بادلوا إٔب كال
كبّب كإف كاف غّبىا كذالك كمدمنها يبلـز حفظ القرآف إف حفظو كيبلـز اليقْب ُب ا٢باؿ 
كا٤بآؿ كالعصمة من ا٤بنازعة كآّادلة كالتحاسد كمن ٓب ٱبتمو كذالك كنول ُب ختمتو كجو 

 ثراىػاهلل تعأب الكرٙب ناؿ ٝبيع ذالك بكـر اهلل تبارؾ كتعأب كىذا قيلّّ من ك
 

فالجواب في سؤالك عن بسم اهلل الرٞباف الرحيم كعليكم السبلـ كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو 
إف اهلل { فلوال إف كنتم غّب مدينْب ترجعوهنا إف كنتم صادقْب} معنى قولو تبارك وتعالى

بة تبارؾ كتعأب خاطب الذين ٓب يؤمنوا با١بزاء كال بيومو ّٔذه اآلية الشريفة العزيزة العجي
كا٤بعُب إف كاف األمر كما تزعموف أنو ال بعث كال حساب كال إلو ٯبازل فهبل تردكف النفس 



ُب سؤالك عن قولو عليو بآلو كصحبو  الجوابمن يعز عليكم إذا بلغت ا٢بلقـو إليو كأما 
اللهم ال يدركِب زماف كال تدركوا زمانا ال يتبع فيو العليم كال يستحٓب فيو }الصبلة كالسبلـ 

إنو عليو بآلو كصحبو الصبلة كالسبلـ { ا٢بليم قلؤّم األعاجم كألسنتهم ألسنة العرب من
خاطب ربو تبارؾ كتعأب كخاطب صحابتو عليهم رضواف اهلل تبارؾ كتعأب ٔباىو صلى اهلل 

تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ ّٔذا الدعاء ا٤ببارؾ آّعوؿ ٥بذا الزماف الذم طلب 
و الصبلة كالسبلـ العصية بو منو كما طلبها ٥بم عليهم رضواف اهلل تبارؾ عليو بآلو كصحب

كتعأب كقولو صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ كال تدركوا زمانا أم أسأؿ اهلل 
 تبارؾ كتعأب أف ال تدركوا أيها الصحابة اْب 

                                                                       السبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو                      
 

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم
 نصيحة نافعة
شهر رمضاف كعن بعض العلماء إف  اعلموا أف ا٤بعاصي منهية ُب كل شهر كىكيكّْد النهى ُب

عليو كسلم فيقوؿ ماذا يـو القيامة يؤتى فيو بعبد كا٤ببلئكة يضربونو فيتعلق بالنيب صلى اهلل 
ذنبو فيقولوف أدرؾ شهر رمضاف فعصى اهلل فيو فّبيد النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم أف 
يشفع فيو فقيل لو يا ٧بمد إف خصمو رمضاف فيقوؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم أنا برمء 

أف ٦بوسيا رأل ابنا لو يأكل ُب رمضاف ٕبضرة ا٤بسلمْب  وحكي٩بن خصمو رمضاف، 
ربو كقاؿ ٓب ال حىًفٍظتى حرمة ا٤بسلمْب ُب رمضاف فمات ُب ذالك األسبوع فرآه عآب فض

البلد ُب نـو كىو ُب ا١بنة كقاؿ ألست كنت ٦بوسيا قاؿ بلى كلكن ٤با حضرت كفاٌب 
أكرمِب اهلل باإلسبلـ الحَبامي شهر رمضاف، كقد قاؿ سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم 

اب ا١بنة لتفتح ألكؿ ليلة من رمضاف فبل تغلق إٔب آخر ليلة منو أبواب السماء كأبو }كبارؾ 
كليس عبد يصلى ُب ليلة منو إال كتب لو بكل سجدة ألف كسبع مائة حسنة كبِب لو بيت 

ُب ا١بنة من ياقوتو ٞبراء لو سبعوف ألف باب لكل باب مصراعاف من ذىب موشح من 



كل ذنب إٔب آخر يـو من الشهر ككاف ياقوتة ٞبراء فإذا صاـ أكؿ يـو من رمضاف غفر لو  
كفارة لو كجعل اهلل بكل يـو يصومو قصرا من ا١بنة لو ألف باب من ذىب كاستغفر لو 

سبعوف ألف ملك من غدكة النهار إٔب أف تتوارل با٢بجاب ككاف لو بكل سجدة سجدىا 
آلو كعنو عليو ب{ من الليل كالنهار شجرة يسّب الراكب ُب ظلها مائة عاـ ال يقطعها

إذا استيقظ ا٤بؤمن ُب شهر رمضاف كتقلب من جنب إٔب جنب }كصحبو الصبلة كالسبلـ 
كذكر اهلل تعأب يقوؿ ا٤بلك قم يرٞبك اهلل فإذا قاـ يدعوا لو الفراش اللهم أعطو الفيريشى 

ا٤برفوعة ُب ا١بنة كإذا لبس ثوبو يدعوا لو اللهم أعطو حلل ا١بنة كإذا لبس نعلو يدعوا لو 
بت قدمو على الصراط كإذا تناكؿ اإلناء يدعوا لو اللهم أعطو أكواب ا١بنة كإذا اللهم ث

توضأ يدعوا لو ا٤باء اللهم طهره من الذنوب كا٣بطايا كإف قاـ بْب يدم اهلل تعأب يدعوا لو 
البيت اللهم نور ٢بده ككسع عليو قربه كينظر اهلل تعأب إليو كيقوؿ عبدم منك الدعاء كمنا 

إف نـو الصائم عبادة كإف نفىسو تسبيح }ن سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كع{ اإلجابة
ك٩با يتأكد ُب رمضاف الَباكيح { كإف دعاءه مستجاب كإف ذنبو مغفور كإف عملو مضاعف

كمن أحسن الَباكيح اثنتا عشرة ركعة بعدىا الوتر على قدر الطاقة فمن حفظ القرآف كليس 
 ُب ىذا العدد ا٤ببارؾ كإف أتى ّٔذا العدد فليأت ٗبا شاء لو عذر فليقرأ ما تيسر لو داخبل

من النوافل بعده إٔب طلوع الفجر كليتل ما تيسر لو من القرآف ليبل كهنارا فإف فيها خّبا  
كثّبا، كيتأكد ُب شهر رمضاف احملافظة على صبلة ا١بماعة كحضور ٦بلس الذكر كبر 

ء ٥بما إف ماتا إذ كل من حضر ٦بلسا من الوالدين با٣بدمة ٥بما إف كانا حيْب كبالدعا
٦بالس الذكر ُب شهر رمضاف كتب اهلل تبارؾ كتعأب لو بكل قدـ عبادة سنة كيكوف يـو 

القيامة ٙبت ظل العرش مع سيدنا كموالنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم كبارؾ ككل من 
دينة من نور كمن بر داـك على ا١بماعة ُب رمضاف أعطاه اهلل تبارؾ كتعأب بكل ركعة م

كالديو ٗبا تناؿ يده نظر اهلل تعأب إليو بالرأفة كالرٞبة كيكوف رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو 
كسلم كفيلو، ك٩با يتأكد ُب شهر رمضاف طلب ا٤برأة رضي زكجها ُب رمضاف فإف ٥با ثواب 

من احملسنات،  السيدتْب مرٙب كآسية عليهما رضواف اهلل تعأب كعلى كل من جرت ٦براٮبا



ك٩با يتأكد ُب شهر رمضاف االجتهاد ُب قضاء ا٢باج بقدر االستطاعة فمن قضى فيو 
حاجة مسلم كتب اهلل تبارؾ كتعأب لو بكل خطوة سبعْب حسنة ك٧با منو سبعْب سيئة كَب 

أف هلل خلقا خلقهم ٢بوائج الناس يفزع الناس إليهم ُب حوائجهم أكالئك اآلمنوف }ا٢بديث 
ككل فريضة أديت ُب رمضاف تكوف ٗبنزلة عتاؽ رقبة كأداء سبعْب فريضة ٗبا { اهلل من عذاب

سواه كىو شهر يزاد فيو ُب رزؽ ا٤بؤمن كمن أفطر فيو صائما فكأ٭با أعتق رقبة كأكؿ شهر 
رمضاف رٞبة ككسطو مغفرة كآخره عتق من النار ككل من أفطر صائما ُب رمضاف من كسبو 

ليإب شهر رمضاف كلها كصلى عليو السيد جربيل كيصافحو حبلؿ صلت عليو ا٤ببلئكة 
عليو السبلـ ك٩با ينبغي للصائم حفظ ٝبيع جوارحو عن الشهوات كا٤بعاصي من الفجر إٔب 
ا٤بغرب أما الشهوات فتحل لو بعد الغركب كأما ا٤بعاصي فبل ٙبل لو ُب رمضاف كال ُب غّبه 

ا دخل رمضاف اللهم سلمِب لرمضاف كسلم كال بعده كقد كاف صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ إذ
رمضاف قلب السنة }ٕب رمضاف كسلمو مُب كسلمِب منو كاجعلو متقببل كقاؿ عليو السبلـ 

ككل من قرأ سورة الفتح أكؿ ليلة من رمضاف حفظ ُب ذالك { إذا سلم سلمت السنة كلها
تأخّب السحور مع العاـ كلو كليجتهد الصائم ُب تعجيل الفطر بعد التحقق من الغركب كَب 

بقاء جزء من الليل كَب اجتناب امتبلء بطنو طعاما كشرابا كَب إمساؾ لسانو عن الفضوؿ 
كغض بصره كَب الدعاء عند الفطر اللهم لك صمت كبك آمنت كعليك توكلت كعلى 
رزقك أفطرت ذىب الظمأ كابتلت العركؽ كثبت األجر إف شاء اهلل تعأب كَب االبتداء 

بركة عظيمة إف تيسر كإال فا٤باء الطهور كمن أفطر على ٛبر زيد ُب صبلتو بالتمر فإف لو 
أربع مائة صبلة كمن ٓب ٯبد ٛبرا فليفطر على حلو إف تيسر فاجتهدكا ُب السنة احملمدية 

سعدكا سعادة ال شقاكة كاجتنبوا البدع الشيطانية ىدانا اهلل تعأب كإياكم صراط الذين 
 ٤بْب اىػبعدىا أبدا آمْب يا رب العا

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما ا٢بمد هلل 

الذم جعل السؤاؿ عن العلم من أحسن السؤاؿ كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٧بمد ا٤بفتاح 



الذم فتح بو األقفاؿ، كعلى آلو كصحبو كالتابعْب كمن تبعهم بإحساف إٔب يـو األكجاؿ، 
كاف اهلل تعأب لو كألحبائو   عبد اهلل تعالى محمد بن محمد بن حبيب اهللعد فمن أما ب

ّّ كإكراـ عاـ يشيعهما  كإعبلـ إٔب أخيو ُب اهلل تعأب الناصح  جوابككفقو كتواله، سبلـ تا
، كقانا اهلل كإياه البأس كالبؤسى، موجبو إعبلمك أيها األخ احملب إ٘ب أحمد بن موسى

ذم بعثت بو إٔبَّ كتأملتو فإذا فيو أسئلة كثّبة فأجبتك ُب البعض دكف نظرت ُب كتابك ال
البعض راجيا من اهلل تعأب كىو النافع أف ينفعِب كإياؾ ٗبا أجبتك بو كغّبنا من كل من 

مستعينا بو أما  جوابككقف عليو من ا٤بسلمْب كا٤بسلمات فإنو القريب آّيب للدعوات ُب 
ش كالكرسي زادٮبا اهلل عظمة أنا أحب أف تنظر ٕب ُب صفة قولك ُب السؤاؿ عن صفة العر 

 أنوػ كاهلل تعأب أعلم ػ أف العرش ال قطع لنا ٕبقيقتو كلكن قاؿ العلماء  فجوابوالعرش اْب 
٨بلوؽ عظيم كىو من جوىرة خضراء فوؽ السماكات السبع كفوؽ الكرسي لو ألف ألف 

للوجو الواحد ألف ألف لساف رأس ُب كل رأس ألف ألف كجو كست مائة ألف كجو ك 
كست مائة ألف لساف كل لساف يسبح اهلل تعأب بألف ألف لغة ٱبلق اهلل تعأب بكل لغة 

من لغاتو خلقا ُب ملكوتو يسبحونو كيقدسونو بتلك اللغات، كأما الكرسي فهو كالعرش ُب  
العرش ملتصق جسم عظيم نورا٘ب بْب يدم  أنوكونو ال قطع لنا ٕبقيقتو كلكن العلماء قالوا 

بو كقاؿ بعضهم أنو جسم عظيم ٙبت العرش فوؽ السماء السابعة كعن بعضهم أنو لؤلؤة 
كل قائمة من العرش طو٥با مثل السماكات السبع كاألرضْب السبع كأما اللوح   أفكقالوا 

احملفوظ علمنا اهلل كإياؾ بربكاتو من لدنو علما فهو من ا٥بواء الذم فوؽ السماء السابعة 
ما كيًتب فيو بالقلم بأمر اهلل تعأب إنِب أنا اهلل ال إلو إال أنا ٧بمد عبدم كرسوٕب كأكؿ 

كخّبٌب من استسلم لقضائي كصرب على ببلءم كشكر لنعمائي أكتبو صديقا كأبعثو من 
الصديقْب يـو القيامة كأدخلو ا١بنة كمن ٓب يستسلم لقضائي كٓب يصرب على ببلءم كٓب 

من ٙبت ٠بائي كليطلب ربا سواءم، كأما طولو فما بْب  يشكر على نعمائي فليخرج
السماء كاألرض سبع مرات كىو متعلق بالعرش ككتب فيو ما ىو كائنه إٔب يـو القيامة 

كاعلم يا أخي أف سؤالك ىذا من أحب األشياء إٔبَّ أل٘ب رجوت فيو لنفسي كلك كلكل 



رمو فلنحمد اهلل تعأب على من كقف عليو من اإلخواف ثواب اهلل تعأب بفضلو كجوده كك
التحابب فيو كطلب الوصايا كقبوؿ ا٤بواعظ فإف ذالك ٩با منَّ بو علينا كأذكر لك ىنا نبذة 

من كصايا الصا٢بْب كمواعظهم رضي اهلل تعأب عنهم كنفعنا بربكاهتم إف شاء اهلل، كأما 
ا٣برب الصحيح كاهلل تعأب أعلم أنو قد جاء ُب  فجوابوعن أكؿ شيء خلقو اهلل  سؤالك

إف اهلل تعأب خلق شجرة ٥با أربعة أغصاف فسماىا شجرة اليقْب ٍب خلق نور سيدنا ٧بمد }
على ىيئة كىو طائر  الطاككسصلى اهلل تعأب عليو كسلم ُب حجاب من درة بيضاء كمثل 

معركؼ كما ُب كرٙب علمك ككضعو على تلك الشجرة فيسبح اهلل عليها أم على تلك 
سبعْب ألف سنة ٍب خلق اهلل تعأب مرآة ا٢بياء ككضعها باستقباؿ ذالك الشجرة مقدار 

رأم صورتو كىازَّيَّنى ىيئة فاستحٓب من اهلل تعأب  الطاككسفلما نظر إليها ذالك  الطاككس
فسجد ٟبس مرات فكتب اهلل تعأب ٟبس صلوات على سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو 

إٔب ذالك النور فعرؽ حياء من اهلل تعأب فخلق من عرؽ  كسلم كأمتو ٍب أف اهلل تعأب نظر
رأسو ا٤ببلئكة كمن عرؽ كجهو العرش كالكرسي كاللوح كالقلم كالشمس كالقمر كالكواكب 
كما كاف ُب السماء كخلق من عرؽ صدره األنبياء كا٤برسلْب كالعلماء كالشهداء كالصا٢بْب 

ا٤بقدس كمساجد األنبياء كخلق من عرؽ كخلق من عرؽ ظهره البيت ا٤بعمور كالكعبة كبيت 
حاجبيو ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كا٤بسلمْب كا٤بسلمات كخلق من عرؽ أذنيو اليهود كالنصارل 

كآّوس كخلق من عرؽ رجليو األرض كما فيها من ا٤بشرؽ كا٤بغرب ٍب قاؿ اهلل تعأب لذالك 
أمامو فرأل  الطاككسذالك  النور أنظر أمامك يا نور ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم فنظر

نورا كىو نور الصحابة األربعة سادتنا أىب بكر كعمر كعثماف كعلى رضواف اهلل عنهم 
سبح اهلل تعأب سبعْب ألف سنة ٍب إف اهلل تعأب نظر إٔب  الطاككسأٝبعْب ٍب إف ذالك 

 عليو كسلم األنوار فخلق أركاحهم فعند ذالك قالوا ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلى اهلل
على صورة سيدنا ٧بمد  الطاككسٍب خلق اهلل تعأب قنديبل من العقيق األٞبر ٍب فعل ذالك 

صلى اهلل تعأب عليو كسلم ُب الدنيا ٍب كضعها اهلل تعأب ُب ذالك القنديل ٍب خلق اهلل 
وا تعأب أركاح ا٣بلق ٝبيعا فطافت حوؿ نور سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم كسبح



 كىللوا مقدار مائة ألف سنة ٍب أف اهلل أمر تلك األركاح أف ينظركا إٔب تلك الصورة الٍب
داخل القنديل، فنظركا كلهم فمنهم من رأل رأسو فصار خليفة سلطانا كمنهم من رأل 

جبهتو فصار أمّبا عادال كمنهم من رأل عينو فصار حافظا كبلـ اهلل تعأب كمنهم من رأل 
اشا كمنهم من رأل أذنيو فصار مستمعا كمنهم من رأل خديو فصار حاجبيو فصار نق

٧بسنا عاقبل كمنهم من رأل أنفو فصار حكيما كعادال كطبيبا كعطَّارا كمنهم من رأل 
شفتيو فصار كزيرا كمنهم من رأل فمو فصار صائما كمنهم من رأل ًسنَّو فصار حسن 

كاعظا ناصحا كمؤذنا كمنهم من رأل الوجو من الرجاؿ كالنساء كمنهم من رأل حلقو فصار 
٢بيتو فصار ٦باىدا ُب سبيل اهلل كمنهم من رأل لسانو فصار رسوال كمنهم من رأل منكبو 

األٲبن فصار سيَّافنا بْب ا٣ببلئق كمنهم من رأل عضديو فصار فارسا كمنهم من رأل عضده 
ن رأل بطن كف األٲبن فصار حجَّاما كمنهم من رأل عضده األيسر فصار جاىبل كمنهم م

يده األٲبن فصار صرَّافنا كطرَّازنا كمنهم من رأل بطن كف يده األيسر فصار كيَّاال كمنهم من 
رأل يديو فصار سخيا ككيّْسا كمنهم من رأل ظهر كف يده األٲبن فصار طبَّاخا كمنهم من 

 رأل ظهر كف يده األيسر فصار ٖبيبل كمنهم من رأل أصابع يده اليمُب فصار خيَّاطا
كمنهم من رأل أصابع يده اليسرل فصار حدَّدا كمنهم من رأل ظهره فصار متواضعا كمنهم 
من رأل جنبيو فصار مغازينا كمنهم من رأل بطنو فصار غانيا كزاىدا كمنهم من رأل ركبتيو 
فصار راكعا ساجدا كمنهم من رأل رجليو فصار صيَّادا كمنهم من رأل ٙبت رجليو فصار 

ل ظلو فصار مغنيا كصاحب طيٍنبيور كمنهم من ٓب ير منو شيئا فصار ماشيا كمنهم من رأ
يهوديا أك نصرانيا أك ٦بوسيا أك كافرا كمنهم من ٓب ينظر منو شيئا فصار مدَّعينا للربوبية  

آمْب يا { ربنا اهلل ٍب استقاموا}كالفراعنة كغّبىم من الكفَّارة جعلنا اهلل كإياؾ ٩بن قالوا 
كاهلل  فجوابوطلبت منو من ا٤بواعظ ككعدتك آنفا بذكر شيء منها  رب العا٤بْب، كأما ما

تعأب أعلم ىو ا٤بوفق للصواب كإليو ا٤برجع كا٤بآب اعلم يا أخي إف الصرب من أفضل 
كلنبلونكم بشيء من ا٣بوؼ كا١بوع كنقص من }الفضائل بعد ٦بيء الببليا قاؿ اهلل تعأب 

{ إف اهلل مع الصابرين}كقاؿ جل من قائل  {األمواؿ كاألنفس كالثمرات كبشر الصابرين



إٔب غّب ذالك من اآليات ا٤بثنية على الصرب كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم 
كقاؿ بعض السلف رضي اهلل عنو ال يوصف بالصرب إال من { الصرب عند الصدمة األكٔب}

حٌب بالدعاء عليهم صرب على أذل الناس لو كٓب يقابلهم بنظره يعُب ال سرا كال جهرا 
كالتوجو فيهم إٔب اهلل تعأب كأعظم الصرب أيضا صرب العبد عما هنى اهلل عنو كعلى ما أمره 
اهلل بفعلو كقاؿ بعض األكابر رضي اهلل عنو إف اهلل ليواصل الببلء بعبده ا٤بؤمن فيػينػىزّْؿي عليو 

يوما برجل قد  ببلءن حٌب ٲبشى كليس عليو خطيئة، كقد مر سيدنا موسى عليو السبلـ
خرقت السباع بطنو كهنشت ٢بمو فعرفو موسى عليو السبلـ فوقف عليو كقاؿ يا رب إف 

ىذا كاف مطيعا لك فما ذا الذم فأكحى اهلل تعأب إليو كقاؿ لو يا موسى أنو سألِب درجة 
ٓب يبلغها عملو فابتليتو ألبلغو تلك الدرجة كقد اجتمعوا على أف من اشتكى مصيبة نزلت 

ٔب غّب اهلل تعأب ٓب ٯبد للعبادة بعد ذالك حبلكة حٌب يتوب اهلل عليو كقد جاء أف اهلل بو إ
تعأب أكحى إٔب النيب عزيز عليو السبلـ إذا نزلت بك بليةه فاحذر أف تشكو٘ب إٔب خلقي 

كعاملِب كما أعاملك فكما ال أشكوؾ إٔب مبلئكٍب إذا صعد إٔبَّ عملك القبيح كذالك ال 
و٘ب إٔب خلقي إذا نزؿ بك ببلء، كقاؿ بعض العارفْب إف اهلل ٤با أىلك ٝبيع ينبغي أف تشك

عليو السبلـ دخل بيتو كنزع ثيابو كقاؿ ىكذا خرجت إٔب الدنيا ككذالك أخرج  أيوبماؿ 
يٍؤنىة تأتيك من اهلل  داوودعليو السبلـ يا  داوودمنها كقد أكحى اهلل تعأب إٔب 

اصرب على ا٤ب
ليو أيضا يا داككد إف أسلمت ٕب ما أريد كفيتك ما تريد إف ٓب تسلم ٕب ا٤بعونة كقد أكحى إ

ما أريد أتعبتك فيما تريد ٍب ال يكوف إال ما أريد كقد أكحى اهلل بعض أنبيائو حْب شكي ما 
نالو من ا٤بكركه إليو تعأب إٔب كم تشكو٘ب كلست بأىل ذـ كال شكول ىكذا بدا شأنك ُب 

حسن قضائي عليك أفَبيد أف أغّب الدنيا من أجلك كأبدؿ  عآب الغيب فًلمى تسخط على
اللوح احملفوظ بسببك كأقضى لك ٗبا تريد دكف ما أريد كيكوف ما ٙبب دكف ما أحب 

فبغزم حلفت لئن تلجلج ىذا ُب صدرؾ مرة أخرل ألسلبنك ثوب النبوة كألكردنك النار 
ا ما تيسر ٕب ُب حاؿ كٍتًبو اآلف كال أبأب كىذا تأديب من اهلل تعأب إليو عليو السبلـ ىذ

لكثرة شواغلي كاهلل تعأب أسأؿ أف ٯبعلو عمبل صا٢با متقببل كأف ينفعِب كإياؾ كمن اىتم بو 



من اإلخواف ٔباه سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم اعلم يا أخي بأف كثرة االشتغاؿ 
نْب ُب الدنيا كاآلخرة عاجبل فلعل اهلل يطيب نفوسنا كنفوس ا٤بؤم الجوابمنعتِب من إطالة 

فإنو على كل شيء قدير كباإلجابة جدير كنعم ا٤بؤب كنعم النصّب، كالسبلـ عليكم كرٞبة 
 اهلل تعأب كبركاتو

 
فإف  فال يغررك يا بني قيُل الناس يا سيدنا وابن سيدنابسم اهلل الرٞباف الرحيم أما بعد 

ا لك آباء كجدكد كأف الفخر ُب األفعاؿ أفضل السيادة ما اكتسبتها لنفسك ال ما اكتسبه
كاألقواؿ ال ُب األعماـ كاألخواؿ كأف الشرؼ ُب ا٥بمم العالية، ال ُب الرمم البالية، ألف 

شرؼ األعراؼ ٰبتاج إٔب شرؼ األخبلؽ كلذالك قالوا ال ٞبد ٤بن شريؼ نسبو كسخف 
 :ىو القائل عصاماأدبو كقالوا كن عصاميِّا كالتك عظاميِّا فإف 

 فس عصاـ سودت عصامان
 كعلمتو الكرَّ كاإلقداما

 كصّبتو ملكا ٮباما
 كقاؿ آخر

 فما ا٢بسب ا٤بوركث ال درَّ درُّه
 يفيد الفٌب إال بآخىر مكتسب

 فبل تتكل إال على ما فعلتو
 كال ٙبسنب آّد يورث بالنسب

 كليس يسود ا٤برء إال بنفسو
 كإف عىدَّ آباء كراما ذكل حسب

 كإف كاف شعبةإذا الغصن ٓب يثمر 
 من ا٤بثمرات اعتدَّه الناس ُب ا٢بطب

 .اللهم اىدنا الصراط ا٤بستقيم فإياؾ نعبد كإياؾ نستعْب كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم



 
جواب قولك ىل يجوز بسم اهلل الرٞباف الرحيم كعليكم السبلـ كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو 

اْب إف  تب دون التلقي من شيخللشخص أخذ خواص  األسماء الحسنى التي في الك
األخذ باإلذف من ا٤بأذكف لو ىو الذم ينفع نفعا يتولد منو الظاىر كالباطن كأما األخذ بغّبه 

كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف، كأما }فهو ٦برد عبادةو كىى مأمور ّٔا ُب كل شيء 
لتعلق بالشيخ بأخذ قولك ىل يأخذ ا٤بريد كردين أك أكثر من شيخْب أك أكثر كىل ٰبصل ا

إف ا٤بريد ال يأخذ إال ما أريد لو فمٌب أخذ ما ٓب يرد لو  فالجوابالورد دكف ا٣بدمة أـ ال؟ 
فإنو يرجع من حيث جاء أما التعلق فيحصل بأخذ الورد سواء صاحب ا٣بدمة أكٓب يصاحبو 

تّب لو من فإف القلب ٧بل نظر الرب ٍب إف ا٤بريد إف ٓب يكن ٦بذكبا فبل ينتفع إال ٗبن اخ
 .ا٤بشايخ عند فعَّاؿ ٤با يريد كمٌب القى من اختّب لو انتفع بأقوالو كأفعالو ك٫بوىا

 
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب 

 سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما كثّباعلى 
 ضيافة لبعض األصبياء في إجابة عن ثالثة أشياء

بسم اهلل الرٞباف الرحيم ا٢بمد هلل الذم جعل الوحي لؤلنبياء مع العصمة، كجعل اإل٥باـ 
لؤلكلياء مع ا٢بفظ ببل كصمة، كالصبلة كالسبلـ على الصادؽ األمْب، الذم فجأه با٢بق 

كْب األمْب، سيدنا كموالنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كالتابعْب، إٔب يـو الدين أما بعد ا٤ب
قولك ىل للمريد أف يستغُب ٗبربيو اْب إف ا٤بريد كالشيخ كبلٮبا ال يستغُب عن اهلل  فجواب

 يا أيها الناس أنتم الفقراء إٔب اهلل كاهلل ىو الغُب}تبارؾ كتعأب أبدا كغّبٮبا من ٝبيع العا٤بْب 
فكل من ادَّعى أنو غُب عن اهلل تبارؾ كتعأب فهو مغركر كمستدرج ػ كالعياذ باهلل { ا٢بميد

أيقظو اهلل تبارؾ كتعأب { أنا ربكم األعلى}حْب قاؿ  فرعونتعأب ػ أما ترل أف عدك اهلل 
من نـو الكفر { ال إلو إال الذم آمنت بو بنوا إسرائيل كأنا من ا٤بسلمْب}بالبحر ٍب قاؿ 



ذم جرَّه إٔب ما حكي اهلل تعأب ُب شأنو ا٤باضي ا١بارم بينو كبْب الكليم عليو كعلى ٝبيع ال
كأما ما { لئن اٚبذت إ٥با غّبم ألجعلنك من ا٤بسجونْب}األنبياء الصبلة كالسبلـ كىو 

تقولو ا٤بشايخ فيما بْب ا٤بريد كالشيخ من كجوب اتباع ا٤بريد أمر شيخو ُب كل شيء إٔب 
ا ُب كتب القـو عليهم رضواف اهلل تعأب فإ٭با ىو من باب الَببية ألف الشيخ غّب ذالك ٩ب

 :ا٤برىب ال يدؿ مريده إال على ربو كما قلت
 فمن على سول اإللو دلكا

 ففرمنو إنو أضلكا
كإ٭با قاد اهلل تبارؾ كتعأب ا٤بريدين إٔب ا٤بشايخ ليكونوا كسائط بينو تبارؾ كتعأب كبينهم ال 

كما خلقت ا١بن كاإلنس إال }ا العبادة حيث حصلت هلل تبارؾ كتعأب كحده ليعبدكىم كإ٭ب
قولك ىل ٯبوز للمريد احملب أف يهدل لشيخو الكامل األكمل ٝبيع  جوابليعبدكف، كأما 

حسناتو اْب فإف ا٤بشايخ العارفْب يعطيهم اهلل تبارؾ كتعأب ما تكوف بو سيئات ٧ببيهم 
ق بو بل يعرؼ كيشكر اهلل تبارؾ كتعأب عليو كحيث حسنات كىنا ما ال يكتب كال ينط

ٛبكَّنت احملبة ُب قلب ا٤بريد لشيخو فإف اهلل تبارؾ كتعأب ٰببو ألنو ٓب ٰببو إال ٢بب اهلل 
تبارؾ كتعأب كرٞبت اهلل تبارؾ كتعأب كسعت كل شيء، كأما طلبك مُب  ُب السؤاؿ الثا٘ب 

دعاءن ٕب كال يكوف دعاء علىَّ كاعلم بأف أف أعلمك ما يدعوا ٕب بو داع كيكوف ذالك 
ذالك من األسرار ا٤بخزكنة فمن أراد أف يدعوى ٕب فليطلب ٕب ما اختاره اهلل تبارؾ كتعأب ُب 

ا٢باؿ كا٤بآؿ بأف يقوؿ اللهم ٕبق كجو اهلل تعأب الكرٙب صل كسلم كبارؾ على سيدنا 
ا٤بؤمنات األحياء منهم كاألموات كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كاغفر ٕب كلوالدم كللمؤمنْب ك 

كىب لعبدؾ كخليلك كحبيبك كخدٙب رسولك صلى اهلل تعأب عليو كسلم كعلى آلو 
كصحبو كسلم كبارؾ كخليًلو كحبيبو عليو الصبلة كالسبلـ بآلو كصحبو ما أحببتىو كاخَبتو 

ا أبدا آمْب كرضيتو لو ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ ببل آفة كال كدر قبل ا٥ببة كعند حصو٥با كبعد حصو٥ب
يا رب العا٤بْب، كأما سؤالك عن حقيقة طريق اإلرادة اختصارا فا٤بتابعة ببل اعَباضو كحسن 
الظن ُب كل شيء كامتثاؿ األكامر سرا كعبلنية كاجتناب النواىي سرا كعبلنية مع التأدب 



ك رب ظاىرا كباطنا بَبؾ كل ما ال يعُب قوال كفعبل إٔب غّب ذالك ٩با يطوؿ ذكره سبحاف رب
 العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما ا٢بمد هلل كحده كالصبلة 

كالسبلـ على رسوؿ اهلل أما بعد فعليكم السبلـ كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو ليكن ُب كرٙب 
همت خطابك فجزاؾ اهلل تعأب عنا خّبا ككفاؾ ضّبا ُب علمك أٗب رأيت كتابك كف

الدارين، ٔباه سيد الكونْب، صلى اهلل تعأب عليو كسلم أما قولك أيها األخ الصاّب ، 
بعد  ىل للمريد إن أخذ طريقة من شيخ ورأىكاحملب الناصح، أيدؾ اهلل تعأب كنصرؾ 

كاهلل ا٤بوفق  فالجوابأـ ال؟  ذالك من ىو أحب إليو فلو أف يَبؾ األكؿ كيأخذ من ىذا
للصواب إف سؤالك ىذا يقتضى بياف صفة الشيخ قبل الكبلـ عليو كبياف الشيخ ا٤بعترب 

شيخ تعليم كشيخ تربية ( ثبلثة)كغّب ا٤بعترب عند القـو ٝبلة كتفصيبل فا٤بشايخ ُب ا١بملة 
يث يكوف مبنيا كشيخ ترقية، فأما شيخ التعليم ٰبتاج إٔب ثبلثة أمور أحدىا علم صحيح ٕب

على الكتاب كالسنة مأيدا بالقضايا العقلية كالوجوه الفهمية ا٤بسلمة باألدلة الصحيحة 
ا٤بقومة الثا٘ب لساف فصيح ٕبيث يبْب بو عن ا٤بقاصد من غّب احتماؿ كال تصور ألف العبارة 

و عن كل ىي الٍب تفيد ا٤بقاصد كترفعها الثالث عقل راجح ٲبيز بو مواقع العلم كيقي بو نفس
كصف منغّْصو ُب دينو كدنياه فيكوف تقيا نقيا كعبلمتو ُب ذالك كجود اإلنصاؼ حيث 

يكوف ا٢بق مع غّبه كالوقوؼ مع ا٢بق حيث ال أجر يقابلو بلزـك ال أدرل فيما ال يدرل 
كالتربأ من مواضع التهم قوال كفعبل كاعتقادا كأما شيخ الَببية فيحتاج فيو إٔب ثبلثة أمور 

عرفة النفوس كأحوا٥با الظاىرة كالباطنة ك٩با يكتسب بو كما٥با كنقصها كأسباب أحدىا م
دكاـ ذالك كزكالو على كجوو من العلم كالتجربة ال ينقص كال ٱبتل َب أصولو كغالب فركعو 

الثا٘ب معرفة الوجود كتقلباتو كحكم الشرع كالعادة فيما ٯبرياف فيو نصا ك٘بربة كمشاىدة 
ساـ الكثيفة كاألركاح اللطيفة حٌب يعامل كبل ٗبا يليق بو الثالث معرفة كٙبقيقا كذكقا لؤلج

التصريف ُب ذالك كتصريفو بأف يضع كل شيء ُب ٧بلو على قدر كجهو من غّب ىول كال 



ميل ٢بظ كال يتم لو ذالك إال بورع صادؽ ُب تصريفو يينًتجيو عدـ رضاه عن نفسو كزىد  
ؾ ما سول ا٢بق سبحانو كتأدب كامل ٗبن صح أدبو كامل نشأ عن حقيقة إٲبانية يهديو لَب 

رضي اهلل تعأب عنو لو أف رجبل ٝبع العلـو كلها كصًحب  أبو على الثقفيفقد قاؿ 
رضي اهلل تعأب  الجنيدطوائف الناس فبل يقتدم بو حٌب يأخذ أدبو عن شيخ كإماـ قاؿ 
لس الفقهاء كيأخذ أدبو عنو علمنا ىذا مقيد بالكتاب كالسنة فمن ٓب يستمع ا٢بديث كٯبا

ال تصحب  الحكمرضي اهلل تعأب عنو ُب  ابن عطاء اهللمن ا٤بتأدبْب أفسد من اتبعو كقاؿ 
من ال ينهضك حالو كال يدلك على اهلل مقالو اْب كأما شيخ الَبقية فعبلمتو ثبلثة أشياء 

فعملنا عليو  ِسعْ محمد بن وُ أك٥با أف رؤيتو تزيد ُب العمل كمنو قو٥بم إذا أفَبنا نظرنا إٔب 
أبو محمد عبد السالم بن أسبوعا الثا٘ب أف خطابو تنمية للحاؿ كإليو أشار الشيخ 

رضي اهلل عنو حيث يقوؿ ال تصحب من يؤثر نفسو عليك فإنو لئيم كال من يؤثرؾ  َمشيش
على نفسو فإنو قلَّ ما يدـك كاصحب من إذا ذيًكرى ذيكر اهلل فاهلل يغُب بو إذا شهد كينوب 

نو إذا فيًقدى ذًٍكريه نور للقلوب كمشاىدتو مفتاح للغيوب الثالث أف ٨بالطتو متحرؾ مثّبة ع
شيخة فشيخ التعليم مسنده كاضح ألنو ال علم إال 

ى
لؤلنوار ُب بساط الكماؿ أما مسند ا٤ب

بتعليم كال تعليم إال من علم كقد تكفى دكنو الكتب للحاذؽ الفهم مع نقصو ُب إدراكو 
المنهاج اآلية كَب { بل ىو آيات بينات ُب صدكر الذين أكتوا العلم}تعأب  كحطّْو كقاؿ

رضي اهلل تعأب عنو ما معناه أف الكتب كافية كلكن الشيخ فاتح كاهلل تعأب أعلم،  للغزالي
ككاف صلى اهلل تعأب عليو { كاتبع سبيل من أناب إٔب}كأما شيخ الَببية فدليلو قولو تعأب 

ُب دينهم كدنياىم على حسب ما يراه ٥بم فأباح لقـو سرد الصـو كمنع  كسلم يرىب أصحابو
رضي اهلل تعأب عنهما يوما لقياـ الليل كسيدتنا  علياكسيدنا  فاطمةقوما منو كتفقد سيدتنا 

رضي اهلل عنها تعَبض بْب يديو اعَباض ا١بنازة كأسىرَّ إٔب بعض أصحابو أذكارا  عائشة
ّب ذالك من تربيتو صلى اهلل تعأب عليو كسلم ٥بم رضي اهلل كأطلق بعضا ُب العمـو إٔب غ

رضي اهلل تعأب عنو  أنستعأب عنهم كنفعنا بربكاهتم، كأما شيخ الَبقية فمسنده قوؿ سيدنا 
ما نفٍضنا الَباب على أيدينا من دفنو صلى اهلل تعأب عليو كسلم حٌب كجدنا النقص ُب 



ف مفيدا ٥بم ُب حصوؿ األنوار فذالك من لو نسبة قلوبنا فأفاد أف رؤية شخصو الكرٙب كا
أف هلل عبادا }منو بطريق الوراثة العلمية كمن ٍبى كاف النظرة إٔب العآب عبادة كجاء ُب ا٣برب 

فإف فهمت ىذا فٍلتػىيػىقَّن بأف من لو { من نظر ٥بم نظرة سعد سعادة ال شقاكة بعدىا أبدا
عليو كال يَبكو كيأخذ من غّبه ألنو إف فعل  شيخ ٝبع ىذه الشركط ٝبيعا فعليو أف يقتصر

ذالك ال ينتفع بواحد منهما كما اتفق عليو القـو كأما إذا ٓب يكن األكؿ جامعا للشركط  
كما ىو الغالب ُب كل زمن السيما اآلف فواجب عليو أف يَبكو كيأخذ من غّبه، كأما 

ق بو ىل يَبؾ األكؿ كىل إف مات شيخو أك فصىل عليو فاصل كأخذ من غّبه كيتعل قولك
إنو يتعلق باألكؿ كيستمد من الثا٘ب ُب ا٤بوت كأما ُب الفصل فإنو يكتفي  فالجوابأـ ال؟ 

كىل إف أخذ من ىذا  قولككأما . بو بشرط أف يكوف كما كصف ُب شيخ الَببية كالَبقية
 فيو ما ُب فالجوابكمات أكٓب ٲبت كيعطيو غّبه تقدٲبا ىل يتعلق باألكؿ أـ بالثا٘ب؟ 

ا١بواب األكؿ من اعتبار كوف األكؿ جامعا للشركط كمات قبل تقدٲبو فإنو يتعلق بو كال 
يَبكو بل يعطى كل ذم حق حقو كأما عبلمة الوصوؿ عندنا فهو ٙبقق العلم ٔببللو بوجوو 

ىل ماء زمـز يصب ُب البئر للتربؾ بو أـ ال كىل  قولككأما . ال ينفكُّ كما عند ٝبيع القـو
 فالجوابمكة أكمن ا٤بدينة إٔب الببلد جائز أجيبوا لنا جزاكم اهلل عنا خّبا؟  نقل أرض من

كٰبذرىم  مدخلوُب  ابن الحاجاعلم أف التربؾ إ٭با يكوف باتباعو عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ 
من تلك البدع الٍب أحدثت ىناؾ فَبل من ال علم عنده يطوؼ بالقرب الشريف كما 

بو كيقبّْلو كيلقوف عليو مناديلهم كثيأّم يقصدكف بو التربؾ  يطوؼ بالكعبة ا٢براـ كيتمسح
كذالك كلو من البدع ألف التربؾ إ٭با يكوف باإلتباع لو عليو الصبلة كالسبلـ كما كاف سبب 

عبادة ا١باىلية لؤلصناـ إال من ىذا الباب كلذالك كره علماؤنا رٞبة اهلل عليهم التمسُّح 
د إٔب غّب ذالك ٩با ييتربؾ بو سدا ٥بذا الباب ك٤بخالفة السنة ٔبدراف الكعبة أك ٔبدراف ا٤بسج

ألف صفة التعظيم موقوفة عليو صلى اهلل تعأب عليو كسلم فكلما عظمو رسوؿ اهلل صلى 
اهلل تعأب عليو كسلم نعظمو كنتبعو فيو فتعظيم ا٤بصحف قراءتو كالعمل ٗبا فيو ال تقبيلو كال 

ذا الزماف ككذالك ا٤بسجد الصبلة فيو ال التمسح ٔبدرانو القياـ إليو كما يفعل بعضهم ُب ى



ككذالك الورقة ٯبدىا اإلنساف ُب الطريق كفيها اسم من أ٠باء اهلل تعأب أك اسم نيب من 
األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ تعظيمو إزالة الورقة من موضع ا٤بهنة إٔب موضع ترفع فيو ال 

لقى بْب األرجل تعظيمو أكلو ال تقبيلو ككذالك الوٕب اإلنساف مي  ٯبدهتقبيلها ككذالك ا٣ببز 
لعن }تعظيمو اتباعو ال تقبيل يده كقدمو كال التمسح بو فيو كقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ 

كالتربؾ ٰبصل با٤بشي ُب ترأّما كبرؤية ركضتو { اهلل اليهود اٚبذكا قبور أنبيائهم مساجد
ئ قدميو كالعمود الذم كاف يسند إليو جربيل عليو كمنربه كقربه ك٦بلسو كمبلمس يديو كمواط

السبلـ بالوحي فيو عليو كٗبن عاصره كقد قصده من الصحابة كأئمة ا٤بسلمْب كاالعتبار 
بذالك كلو، كأما نقل ترأّما إٔب موضع آخر فلم أقف على جوازه كأما تراب غّبٮبا من 

لتربؾ بو كما علمت شيٍربيو أك الغسل قبور الصا٢بْب فبعضهم جوزكا تربكا بو كأما ماء زمـز فا
 .بو كأما صبو ُب البئر للتربؾ فالظاىر أنو ال بأس بو كاهلل تعأب أعلم

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ
 

 ٤بن لو التكبّب كالتقديس
 كلى كما نازعِب إبليس
 ٤بن لو التقدٙب كالتمليك

 نازعِب ا٤بلوؾكلى كما 
 ٤بن لو ا٤بصّب كاألمور

 كلى كما نازعِب األمّب
 ٤بن إٔبَّ قاد من يزكر

 كلى كما نازعِب الوزير
 كن فيكوف قوؿ رىب ا٤بليك

 ساؽ لغّبم مشقات السلوؾ
 علمت األعداء أٗب عندكا



 ال عندىم بشارة ١بندكا
 ال ينتحي العدـ هلل كٓب

 ينح لو العدـ عٍش ببل أٓب
 

 اف الرحيم كعليكم السبلـبسم اهلل الرٞب
ه اهلل تبارؾ  كتب اهلل تبارؾ كتعأب أف من تسبب ُب إخراج كاتب ىذه ا٢بركؼ قبلي صىّبَّ

كتعأب أضحوكة ١بميع العا٤بْب كأنو ُب الدرؾ األسفل من النار كَب النار الٍب كقودىا الناس 
يس ا٤بستعاذ منو من  كا٢بجارة كتب اهلل تبارؾ كتعأب أف ذالك العدك صار سببا ٣بوؼ إبل

كاتب ىذه ا٢بركؼ كتب اهلل تبارؾ كتعأب أف كاتب ىذه ا٢بركؼ صار الشيطاف الرجيم 
يستعيذ منو كتب اهلل تبارؾ كتعأب أف كاتب ىذه ا٢بركؼ ال ينازعو منازع ما أبدا كتب اهلل 

بقدر  تبارؾ كتعأب أف كاتب ىذه ا٢بركؼ حاؿ اهلل تبارؾ كتعأب بينو كبْب ذالك ا٤بنادل
عظمة ذاتو يا كارث ٭بركذ يا كارث فرعوف يا عدك اهلل جل كعز يا عدك رسوؿ اهلل صلى اهلل 
تعأب عليو كسلم يا عدك أمْب كحى اهلل تبارؾ كتعأب يا عدك أىل بدر عليهم ما اختار اهلل 

 .تبارؾ كتعأب ٥بم من الصلوات كالتسليمات كالرضواف ما على احملسنْب من سبيل
 رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ سبحاف ربك

  
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب الواجب 

كا٤بندكب كا٤بباح ا٤بصلح طريقة ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف كإف جلبت الواجب كا٤بندكب با٤بباح 
ا٢براـ كا٤بكركه كا٤بباح ا٤بفسد طريقة النار الٍب كقودىا الناس كا٢بجارة  ا٤بصلح ا٪بلبا إليك،

كإف دفعت ا٢براـ كا٤بكركه با٤بباح ا٤بصلح اندفعا عنك ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلى العظيم 
الذين يؤمنوف بالغيب }كمن امتثل أكامر اهلل أمَّره كمن ترؾ مناىي اهلل ال يكوف معزكال، 

اإلٲباف بالغيب كقرية كإقامة الصلوات ا٣بمس { ة ك٩با رزقناىم ينفقوفكيقيموف الصبل
إعطاء ا٤بؤمن { لن تنالوا الرب حٌب تنفقوا}فكسّب إليها كاإلنفاؽ ُب سبيل اهلل يصلح كيعْب 



يضعّْف لك ا٣بّبات كإعطاء الفاجر يكفيك ا٢براـ كإعطاء ا٤بشتغل باللغو كاللعب يكفيك 
 فيك كل ما ٚباؼ كما يضر كما ٲبيرضي اىػا٤بكركه كإعطاء غّبٮبا يك

 
 كتفتح ا١بناف با٤بأمور

 كىى ضيافة لذم األمور
 إف ا٤بناىي مفاتح بدت

 للنار كىى باألناس اتقدت
 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم الناس على ثبلثة أقساـ ٧بسن الظن كمسيء الظن كمتبع الظن 
ة ُب االجتناب كالثا٘ب ىو الذم األكؿ ىو الذم يعتقد أف االنتفاع ُب االمتثاؿ كالعصم

يعتقد أنو ال ٯبد ُب امتثاؿ األكامر إال التعب كال ٯبد ُب االجتناب إال ا٢برماف كا٣بسراف بل 
يظن أنو ٧بسود كاألفضل ُب ىذا أف يَبؾ كالثالث ىو الذم يعتقد أنو ينتفع بغّب االمتثاؿ 

يا أيها اإلنساف ما غرؾ }ا كينجو بغّب االجتناب كىذا يَبؾ أيضا ألنو اتبع ظنو ُب ىذ
 اىػ{ بربك الكرٙب

 
أسباب دخوؿ ا١بنة عسّبة كأسباب النجاة من النار عسّبة ال ييدخلكم ُب ا١بنة إال امتثاؿ 

أكامر ربكم ا١بليل، كال يينجيكم من النار إال اجتناب نواىي ربكم ا١بليل، كلكن توجهوا 
 إٔب ميسر كل عسّب فكل ما يسره اهلل تيسر اىػ

 
اهلل الرٞباف الرحيم ٩بن ٓب يينس كٓب يينس إٔب من ٓب يىنس كٓب يينس كعليكم السبلـ  بسم

 كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو
 أزكى سبلمي ا٤بزايا يرفع

 كٙبية كل ا٤بزايا تدفع



 مُب إٔب خل كَب صادؽ
مع  فيو ا٤بنافع كا٤بكاـر ٘بي

 يا من يراعى العهد حبا بعد ما
 خانت ٝبوع خزيهم يتوقع

 هبل مرحبا دكف انتهآأىبل كس
 الزاؿ صدرؾ ظرؼ علم ينفع
 الزلت نفعا للذم يبغى ا٥بدل

 الزالت األسواء عنكم تيدفع
عسى اهلل أف يأتيِب ّٔم }أنتم غّب يائسْب من ركح اهلل تعأب كغّب ناسْب ك٫بن كذالكم 

تعأب كاعلموا بأنا على خّب كعافية كأحسن سبلمة ٫بمد اهلل { ٝبيعا إنو ىو العليم ا٢بكيم
جزاكم اهلل تعأب خّبا كإننا ال  قولكمعليو كنشكره كنستزيده من نعمو الظاىرة كالباطنة كأما 

زادكم اهلل  قولكمننساكم فبل شك فيو عند ا٣باص كالعاـ فكيف يينسى من ال يىنسى، كأما 
ككذالك جعلنا لكل نىبء }تعأب ٩با عنده كقد طرأٍت بعدكم أموره من فئة اْب فمن باب 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا }ىدانا اهلل تعأب كنصرنا { كا من آّرمْب ككفى بربك ىاديا كنصّباعد
السبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب { كإسرافنا ُب أمرنا كثبت أقدامنا كانصرنا على القـو الكافرين

شاءىه اعلموا أف خط ٲبينكم عند بعض السَّمَّاًعْب ٥بم ميطًَّلعه عُب طالبا إف لِحقٌ كبركاتو 
 أتتِب ُب شوَّاؿ عاـ عشر كثبلث مائة كألف ٖبط آخر اىػ البراوةبينهم ليناؿ العزة كأف 

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا ٧بمد الرءكؼ الرحيم أما بعد فإٔب من 

ٓب يىنس كال يينس ما ال يكاد ينحصر ٩با يليق بو من التحيات مشيَّعات ٗبا يليق بو من 
٤بكافات كالنيات الزكيات فا٤بوجب أف االبن أتانا من جنابكم راضيا مرضيا فتبارؾ اهلل ا

كأف ما جرل بيِب كبينهم  عثمان فَاطِ أحسن ا٣بالقْب كأف الكيتيب ٓب يتيسر منها إال ما عند 



ٓب يبق لو أثر كهلل ا٢بمد كا٤بنة فلنحمد اهلل تبارؾ كتعأب على ا٧باء ا٤بفاسد كلها كلنشكره 
 لى ذالك كعلى غّبه من ٝبيع ما ىنالك كلساف ا٢باؿ ينشد ىذاع

 قد أكصل اهلل ما قد ذب إرىابا
 نعم الكرٙب الذم مازاؿ كىابا

 ا٢بمد هلل رب العا٤بْب على
 بشارة أذىبت ما ساء إذىابا

 ا٤بسلموف على خّب كعافية
 ماداـ فيهم ذكك الدفع الذم عابا

 يبلزموف ا٤بُب ُب كل أزمنة
 م سوأم أك اتعاباببل مبلقاهت

 ٥بم لدل اهلل ما راموا ببل ضرر
 كليس ينحو ٥بم ضر مٌب نابا
 فليس ينحو ٥بم ضر كال ندـ

 ٓب ال كقد أطنبوا ُب ا٣بّب إطنابا
 ال أخرج اهلل منهم من يدـك على

 ما سر من قاد للبيضاء أقطابا
 كىو الشفيع الذم عمت شفاعتو

 صلى عليو الذم أغُب ٗبا طابا
 صحب كا٤بستمسكْب ٗباُب اآلؿ كال

 قد جآ بو كاىب مازاؿ كىابا
 اهلل أسأؿ نفعا خالصا أبدا
 لنا كللخلق ٩بن سر أك ىابا

 كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو



 
كما آتاكم الرسوؿ فخذكه كما هناكم عنو }بسم اهلل الرٞباف الرحيم ا٢بمد هلل الذم قاؿ 

سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو { عليكم بسنٍب}كالصبلة كالسبلـ على من قاؿ { فانتهوا
 عبد اهلل الحسنيكمن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين ىذا كإنو إليك أيها األخ الناصح 

نصيحة تقودؾ إٔب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف عليك ٗببلزمة الصمت عن كل ما ال يكتب بو 
الصمت من أقول أسباب لك ثواب عند اهلل تبارؾ كتعأب كٗببلزمة الذكر حيث كنت فإف 

النجاة من كل ما ٱباؼ كيتقى كأف الذكر من أقول أسباب الربح فاستعمل ّٔذين األمرين 
كهنيتك عن االشتغاؿ بعيب غّبؾ كعن كشف كل ما ينبغي أف يسَب كعن حب كبغض ُب 

غّب اهلل تبارؾ كتعأب كاجتنب ىذه ا٤بذكورات كتب إٔب ربك من كل ما صدر منك من 
 ناكيا أف ال تعود إٔب شيء منها كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو اىػ عيوب النفس

 
أعوذ باهلل، بسم اهلل، إف كليي اهلل، اللهم صل صبلة كاملة كسلم سبلما تاما على نيب 
تنحل بو العقد كتنفرج بو الكرب كتقضى بو ا٢بوائج كتناؿ بو الرغائب كحسن ا٣بواًب 

ٙب كعلى آلو كصحبو ُب كل حملة كنفس بعدد كل معلـو لك ، كيستقى الغماـ بوجهو الكر 
اللهم صل على سيدنا ٧بمد النيب األمي كعلى آلو كصحبو كسلم تسليما كاجعل بقية 

مكثي ُب الدنيا مقبولة مرضية ٧بمودة كيسر ٕب ُب بقية مكثي ُب الدنيا كل ما يبشر٘ب ُب 
ذائل كيسر ٕب أسباب ا٣بّبات الدنيا كَب اآلخرة كاعصمِب من جالبات العيوب كالر 

 ا٤بختارات ٕب كالفضائل آمْب يا رب العا٤بْب اىػ
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كن بإذف اهلل تبارؾ كتعأب، ىذه 
ا٢بركؼ كشفا يفوؽ ظِب كظن غّبم كأف ٘بعل ىذه األبيات الٍب أخذهتا منها مع شرحها 

أبدا كلو كلكل من كتبها أك اشَباىا أك قرأىا أك استعارىا أك استمع إٔب علما نافعا مباركا ٕب 



قراءهتا أك سعى ُب شيء منها يا نافع ٔباه ا٤بصطفى صلى اهلل تعأب عليو كسلم فهب ٕب 
 ذالك إنك أنت الوىاب

 ىب ٕب يا كىاب يا خّب معْب
 كو٘ب عبدا ناجيا من اللعْب

منو ّٔذا ا٢برؼ الذم ىو ا٥باء إٔب أنو يطلب من اهلل  أشار الناظم عفا اهلل تعأب عنو كتقبل
تبارؾ كتعأب أف يهديو الصراط ا٤بستقيم كأف يعيذه من الشيطاف الرجيم كأف يعينو على 

العبادة الٍب طلبها منو بفضلو كأف يهب لو خّب العبودية بربكات ا٠بو الوىاب حٌب يصّب 
من إغواء الشيطاف كمن كسوتو كمن ٝبيع  عبدا هلل تعأب كحده ال لغّبه ُب كل شيء ناجيا

مكائده فإنو تعأب قادر على أف يهب لو ذالك بكن فيكوف ببل سلب أبدا كمن شأف من 
يعلم أف اهلل تبارؾ كتعأب ىو الوىاب ا٤بعْب ا٤بعبود ٕبق أف يسألو اإلعانة على العبادة الٍب 

ا١بوع ٲبنع من الفضوؿ كاللغو، كلفو ّٔا كا١بوع احملمود كالسهر كالصمت كالذكر كالعزلة ف
كمن كبلـ العلماء العاملْب رضي اهلل عنهم من أدخل ُب بطنو فضوؿ الطعاـ أخرج من 

لسانو فضوؿ الكبلـ، كقاؿ بعضهم رضي اهلل تعأب عنو الكلمة كالسهم إف خرجت منك 
 ملكتك كٓب ٛبلكها، كقاؿ بعض الصحابة رضي اهلل تعأب عنهم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل

ما أكثر ما ٚباؼ علىَّ فقاؿ ىذا كأشار إٔب لسانو صلى اهلل تعأب }تعأب عليو كسلم بقولو 
، كقاؿ بعض العلماء رٞبو اهلل تعأب من تأمل كجد أشرؼ كل ٦بلس كأكثرىم {عليو كسلم

ىيبة من كاف أكثرىم سكوتا ألف السكوت زين للعآب كسَب للجاىل، كقاؿ بعض العلماء 
العافية عشرة أجزاء تسعة منها ُب الصمت ككاحد ُب ا٥برب من الناس، كقيل  رٞبو اهلل تعأب

رضي اهلل تعأب عنو مكث أربعْب سنة ال يتكلم بعد العشاء بلغو،  منصور بن الُمْعَتِمرأف 
كقاؿ بعض الصا٢بْب رضي اهلل تعأب عنو كا عجبا البن آدـ ملكاه على نابيو كلسانو 

تكلم فيما بْب ذالك فيما ال يعنيو، كنص العلماء العاملوف قلمهما كريقو مدادٮبا كىو ي
رضي اهلل تعأب عنهم بأف أفعاؿ الرجل كأقوالو على حسب طعامو كشرابو إف دخل حراما 

خرج حراما كإف دخل فضوال خرج فضوال كأف الطعاـ بذر األفعاؿ كاألفعاؿ نبت تبدك منو، 



فضوؿ ا٢ببلؿ فإنو آفة العباد كبلية  رضي اهلل تعأب عنو كأما حجة اإلسالمكقد قاؿ 
أف ُب كثرة األكل قسوة القلوب  األولى: فوجدت فيها عشر آفات االجتهاد فإ٘ب تأملت

ال ٛبيتوا القلوب بكثرة }كذىاب نوره، ركل عن النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم أنو قاؿ 
بو ذالك بعض كقد ش{ الطعاـ كالشراب فإف القلب ٲبوت كالزرع إذا كثر عليو ا٤باء

الصا٢بْب بأف ا٤بعدة كالقدر ٙبت القلب تغلي كالبخار يرتفع إليو فكثرة البخار تدركو 
أف ُب كثرة األكل فتنة األعضاء ككىجها كانبعاثها للفضوؿ كالفساد فإف  الثانية. كتيٍسًخمو

ف الرجل إذا كاف شبعاف بطرا اشتهت عينو للنظر إٔب ما ال يعنيو من حراـ أك فضوؿ كاألذ
لبلستماع إليو كاللساف للتكلم كالفرج للشهوة كالرجل للمشي إليو، كإف كاف جائعا تكوف 
األعضاء كلها ساكنة ىادئة ال تطمح إٔب شيء من ىذا كال تنشط لو، كقد قاؿ األستاذ 

رٞبة اهلل تعأب عليو أف البطن عضو إف جاع ىو شبع ٝبيع األعضاء يعُب تشكر  أبو جعفر
أف ُب كثرة األكل قلة الفهم  الثالثة. كإف شبع ىو جاع سائر األعضاءفبل تطالبك بشيء 

رٞبو اهلل تعأب قاؿ إذا أردت حاجة  الدَّارَانيكالعلم فإف الًبٍطنىة تذىب الًفٍطنىةى كلقد صدؽ 
من حوائج الدنيا كاآلخرة فبل تأكل حٌب تقضيها فإف األكل يغّب العقل كىذا أمر ظاىر 

أف ُب كثرة األكل قلة العبادة فإف اإلنساف إذا كثَّر األكل ثقل  لرابعةا. عىًلمىو مىن اختربه
بدنو كغلبتو عيناه كفَبت أعضاؤه فبل ٯبيء منو شيء كإف اجتهد إال النـو كا١بيفة ا٤بلقاة، 

عليو السبلـ أف إبليس بدا  يحيىكلقد قيل إذا كنت بطينا فعيدَّ نفسك زمينا كلقد ذيكر عن 
ؿ لو ٰبٓب ما ىذه فقاؿ ىذه الشهوات الٍب أصيد ّٔا بِب آدـ فقاؿ لو لو كعليو معاليق فقا

ال  يحيىىل ٘بد ٕب فيها شيئا قاؿ ال إال أنك شبعت ذات ليلة فشغلناؾ عن الصبلة قاؿ 
جـر أٗب ال أشبع بعدىا أبدا قاؿ إبليس ال جـر أٗب ال أنصح بعدىا أحدا أبدا فهذه فيمن 

 سفيانن ال ٯبوع ُب عمره ليلة ٍب يطمع ُب العبادة كقاؿ ال شبع ُب عمره إال ليلة فكيف ٗب
إف ُب كثرة األكل فقدي  الخامسة. رٞبو اهلل تعأب العبادة حرفة كحانوهتا ا٣بلوة كآالهتا آّاعة

رضي اهلل تعأب عنو ما شبعت منذ أسلمت  أبو بكر الصديقحبلكة العبادة فقد قاؿ 
مت اشتياقا إٔب لقاء رىب، كىذه صفات ألجد حبلكة عبادة رىب كما ركيت منذ أسل



رضي اهلل تعأب عنو مكاشفا كإليو أشار صلى اهلل تعأب عليو  أبو بكرا٤بكاشىفْب فكاف 
{ بفضل صـو كال صبلة كإ٭با ىو بشيء كيقّْر ُب نفسو أبو بكرما فضَّلكم }كسلم بقولو 

إف فيها خطر  دسةالسا. أحلى ما تكوف العبادة إذا التزؽ بطِب بظهرم الدارانىكقاؿ 
الوقوع ُب الشبهة كا٢براـ ألف ا٢ببلؿ ال يأتيك إال قوتا كلقد ركينا عن النيب صلى اهلل تعأب 

أف  السابعة. إف ا٢ببلؿ ال يأتيك إال قوتا كا٢براـ يأتيك جزافا جزافا}عليو كسلم أنو قاؿ 
ا ٍب بالفراغ منو كالتخلًص فيها شغل القلب كالبدف بتحصيلو أكال ٍب بتهيّْئو ثانيا ٍب بأكلو ثالث

منو رابعا ٍب بالسبلمة منو خامسا بأف تبدك منو آفات ُب البدف بل آفات كًعلىله ُب الدارين 
أصل كل داء الربدة يعُب التخمة كأصل كل دكاء }كلقد قاؿ صلى اهلل تعأب عليو كسلم 

اف يقوؿ يا ىؤالء لقد رٞبو اهلل تعأب أنو ك مالك بن ديناريعُب ا١بوع كا٢بمية كعن { األزمة
اختلفت إٔب ا٣ببلء حٌب استحييت من رىب بسبب كثرة األكل فيا ليت أف اهلل جعل رزقي 

ُب حصاة أميصُّها حٌب أموت ٍب البيدَّ ُب ىذه ا١بملة من طلب الدنيا كالطمع إٔب الناس 
ة ما ينالو من أمور اآلخرة كشد الثامنة. كتضييع الوقوت بسب كثرة األكل ما ٓب ٱبف

سكرات ا٤بوت ركل ُب األخبار سكرات ا٤بوت على قدر لذة الدنيا فمن أكثر ىذه أكثر لو 
أذىبتم طيباتكم ُب حياتكم }نقصاف الثواب ُب العقىب قاؿ اهلل تعأب  التاسعة. من تلك

الدنيا كاستمتعتم ّٔا فاليـو ٘بزكف عذاب ا٥بوف ٗبا كنتم تستكربكف ُب األرض بغّب ا٢بق كٗبا  
فإنو بقدر ما تأخذ من لذات الدنيا ينقص لك من لذات اآلخرة ك٥بذا { قوفكنتم تفس

ال }ا٤بعُب أف اهلل تبارؾ كتعأب ٤با عرض الدنيا على نبينا صلى اهلل تعأب عليو كسلم قاؿ لو 
خصو بذالك فدؿ على أف لغّبه النقصاف إال أف يتفضل اهلل { أنقصك من آخرتك شيئا

رضي اهلل عنهما  عمر بن الخطابأضاؼ  لد بن الوليدخاعليو بذالك، كلقد ركل أف 
كىيأ لو طعاما فقاؿ لو عمر ىذا لنا فما للفقراء ا٤بهاجرين الذين ماتوا كٓب يشبعوا من خبز 
السعّب قاؿ خالد ٥بم ا١بنة يا أمّب ا٤بؤمنْب قاؿ لئن فازكا با١بنة ككاف ىذا حظنا من الدنيا 

رضي اهلل تعأب عنو عطش يوما فدعا ٗباء فأعطاه  عمرفقد بانوا منا بوننا مبينا، كركل أف 
الرجل أداةن فيها ماء فيو ٛبرات فلما قربو عمر من فيو كجد ا٤باء حلوا باردا فأمسك كقاؿ 



أىكَّاه، كاهلل ما أىلىٍوتيوي حبلكة يا أمّب ا٤بؤمنْب فقاؿ عمر رضي اهلل تعأب عنو فذالك منعِب منو 
ا٢ببس كا٢بساب كاللـو كالتعيّب ُب ترؾ  العاشرة. ُب عيشكمكٰبك لوال اآلخرة لشاركناكم 

األدب كأخذ الفضوؿ كطلب الشهوات فإف الدنيا حبل٥با حساب كحرامها عقاب كزينتها 
كقد نظمت أبياتا قبل ىذا الكتاب كذكرت أسباب التقى  العشرةفهذه ٝبلة . إٔب تباب

 :كالعبادة فقلت
 الـز عبادة اإللو بتقي

 َـب منو ارتقآإٔب الوفاة كل
 كاعلم بأف للعلي أسبابا

 فبلزمنها إف قصدت البابا
 أسبأّا ا١بوع ككثرة السهر
 كالذكر كالعزلة قوال اشتهر
 إذ كثرة األكل ككثرة الرقاد

 مفسدة تفضي إٔب ذات اتقاد
 كخلطة ككثرة الكبلـ

 من موجبات ا٣بسر كا٤ببلـ
 أخًلط ككل كٖب ككلم قاصدا
 داكجو ا١بليل كاحذرف الراص

 فا٣بّب ُب التقى كَب اجتناب
 ذكل الشقاكة اغتنم أطنايب

كاعلم يا أخي بأ٘ب جاىدت نفسي مدة طويلة فغلبتِب كأ٥بمِب رىب أف أسلمها إليو فسلمتها 
إليو تعأب ببل نزاع كقهرىا ٕب كأعانِب عليها كأرجو منو تعأب أف ال يسلطها علىَّ أبدا كأف ال 

يظ الكرٙب الودكد ك٤با فرغت من جهاد نفسي أجبتك ّٔذا ا٣بطاب يبتليِب بعىديكٍّ ما كىو ا٢بف
أكصيك يا أخي بتقول اهلل كبتجنب ذكل ا٤ببلىي أشار الناظم غفر اهلل تعأب لو كللوالدين 



كللمؤمنْب كا٤بؤمنات كا٤بسلمْب كا٤بسلمات األحياء منهم كاألموات إنو ٦بيب الدعوات ّٔذا 
اإلجابة من اهلل الكرٙب األكـر الودكد الوىاب فيما كاف  ا٢برؼ الذم ىو األلف إٔب أنو ناؿ

يطلبو منو جل كعز فبذالك خاطب ىذا األخ كغّبه من كل شخص مسلم ُب عصره 
بالوصية راجيا من اهلل تبارؾ كتعأب أف يزيده علما كعمبل كأدبا كسبلمة كعافية كزىدا ُب كل 

 كالسبلـ اىػ لو كرغبة ُب كل ما رضيو لو من التقول ما ٓب يرضو  
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم 

 ىذه الوصيةكبارؾ على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو صبلة كسبلما كبركة ٘بعل ّٔا 
لقلوب من تعلقوا بناظمها كتوصلهم ّٔا إليك يا عليم يا حكيم يا خبّب آمْب يا رب  منورة

 العا٤بْب
 ىاكم كصية تدـك نافعةٍ 
 كل شقاء كغركر دافعةٍ 

ال تزاؿ نافعة لكل من أطاعها كدافعة كل شقاء كغركر عن التوجو إٔب مطالعها  ىذه وصية
 لكوهنا من العلـو الربانية كا٤بواىب الرٞبانية

 تنبوا أكل ا٢براـ يا مبلاج
 فلم يزؿ عن ا٥بدل مكببل

اجتنبوا أيها ا٤ببل أكل ا٢براـ كىو ما ٓب يكن كسب ٲبينك كٓب يأتك ىدية أك صدقة أك 
اشَباء أك ٫بوىا كالسرًقة كالغصب كالسؤاؿ ببل حاجة شديدة فسبب هنيو إياكم عن أكل 

كل حراما أك شبهات فإف من ا٢براـ أف األمور األخركية ا٣باصة ال تقع على يدم من أ
أكل حراما نشأ عنو فعل ا٢براـ كمن أكل شبها نشأ عنو فعل شبهة حٌب أف آكل ا٢براـ لو 
أراد أف يطيع اهلل تبارؾ كتعأب ٤با قدر على ذالك كاهلل تبارؾ كتعأب أسأؿ أف يوفقنا كإياكم 

 ٤با اختاره لنا



 فلتمسوا ا٢ببلؿ كل ساعةٍ 
 عةٍ بأكلو يبدكا ا٥بدل كالطا

التماس ا٢ببلؿ طاعة هلل تعأب ألف ا٥بدل كالطاعة ال يبدكاف  إال بأكل ا٢ببلؿ كقد كجب 
تقدٙب كسب ا٢ببلؿ عن ٝبيع ا٤بهمات ككجب عدـ اإلسراؼ فيو إف كجد ألنو غريب ُب 

 ىذا الزماف
 كالزموا رفض الذم ال ينفع

 كبادركا للنفع حيث يقع
 عن كل مريد ألف ما ال ينفع كاللغى إٔب ما رفض كل ما ال ينفع كا٤بعاصي كاللغى متعْب

يضر ٯبر مبلزمو كا٤ببادرة إٔب الذم ينفع متعينة على كل من يطلب الوصوؿ إٔب اهلل تعأب 
ك٩با ال ينفع الكبلـ ُب غّب ذكر اهلل تعأب كَب غّب ما كااله كمنو النظر بغّب حاجة كمنو 

رؾ بغّب مصلحة، ك٩با ينفع الصلوات األكل بغّب جوع كمنو السفر ببل مصلحة كمنو كل ٙب
ا٣بمس كالنوافل بالصبلة كالصـو كغّبىا من كل كاجب كمندكب، ك٩با ال ينفع حب الدنيا 
٦بردة عن اهلل تعأب ككل من ادعى أنو ٰبب اهلل تعأب كىو ٰبب الدنيا فهو كاذب ألف من 

كحبلؿ يطيع بو ربو   شرط احملب أف يكره ما يكرىو ٧ببوبو كأما طلب الدنيا كحبها ٤بصلحة
فليس من حب الدنيا كال من طلبها بل ذالك من حب اهلل تعأب كحب رسولو ألف حب 

 ما يتوصل بو إٔب ا٤براد حب ا٤براد
 كالزموا العلم كالزموا العمل

 ببل اغَبار كلتفارقوا ا٤بلل
طنة فاألكٔب فالعلم ٩با البد منو لكل من أراد العبادة كالعبادة نوعاف عبادة ظاىرة كعبادة با

ىي األعماؿ كالثانية ىي العقائد ا٤بانعة من الغركر كا٤بلل ال ٯبيء غالبا إال من أكل ا٢براـ 
ا٤بتقدـ ذكره أك من إكثار العبادة الٍب ال تطيق بو، كمن االغَبار االكتفاء ٗبجرد العلم عن 

عن االجتهاد فهذا  العمل كٗبجرد االتعاظ كرًقَّة القلب عن العبادة كسبل كاالكتفاء بالبكاء 
 .كلو ٩با يغر بو الشيطاف الرجيم ػ كالعياذ باهلل تبارؾ تعأب ػ



 كال تباغضوا كال ٙباسدكا
 كَب الذم ينمى ا٥بدل تعاضدكا

 كال تنازعوا فإف الدنيا
 طالبها ليس يرُـّ سعيا

التباغض كالتحاسد كعدـ التعاكف كالتعاضد ٩با يوجب ا٢بجاب بْب اهلل تعأب كبْب عبده 
ا٤بنازعةي ُب أمر الدنيا ٩با يفسد عمل اآلخرة كمن أفسد ُب الدنيا أعمالو النافعة فليس ينتفع ك 

 ُب اآلخرة أبدا كاهلل ا٤بوفق للصواب
 كالزموا تبلكة القرآف

 لوجو من ناجى ببل ميزاف
تبلكة القرآف لوجو اهلل تعأب الباقي الذم يناجى عبده كخليلو كحبيبو كيعطيو ما شاء من 

بغّب حساب ٩با أمرًب بأف تبلزموه فإف تبلكة القرآف ٩با ٯبعل حجابا بْب التإب كبْب  األجر
 أعداء اهلل تعأب ا٤بوفق للصواب

 كالزموا ُب الفعل ما اختار الكرٙب
 لكم ففي ما اختاره خّب يدـك

 ككل من ماؿ ٤با ٓب ٱبَبا
 لو لدل الباقي الذم ما كدَّرا
 صاحبو الشيطاف ُب كل لياد

 ا أمر مرب ذم اجتهادفاتبعو 
 فكل من فطم نفسو ببل

 إذف من الشيخ ا٤برىب خجبل
 كالزموا الشيوخ ُب القرب كَب

 البٍعد بامتثاؿ ما منهم يفي
 فالشيخ ال ٱبالف ا٤بشفعا



 فمن ٫با رضي ا٤برىب انتفعا
 صبلة من جعل خّب مرسل

 شفيعنا على إماـ الرسل
 

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم
 ا١بنافكمن بغّب طاعة راـ 

 مر٘بى الظفر فمحجوب ا١بىناف
 ألف كل راغب إٔب حصاد
 زرع فبلبد لو من اجتهاد

 فكل من عن طاعة اهلل شغل
 فَبكو أٍليىقي حيثما حصل

 فكل من طلب رضواف الورل
 بسخط ربو فغمر ذك كرل

 فليس يغنيك رضي ا٣بلق إذا
 ٓب ترض موالؾ فحد عن ذا لذا

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم

 تار بالتقول معاعليك يا ٨ب
 إكثار طاعات ٙبز منافعا

 كقدـ األخرل على الدنيا تنل
 الفوز كاألماف ُب يـو الوجل
 كاعلم بأف ا٣بلد ُب ا١بناف

 ينسيك ما مضى من ا٥بواف



 كال تبإب بسوم ما ينفعك
 عند إ٥بك كدع ما يردعك

 
يدنا كموالنا بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ على خّب من أجاب كدعا س

٧بمد كآلو كصحبو كتقبل ىذه األبيات الستة من قائلها آمْب يا رب العا٤بْب كانفع ّٔا يا 
 نافع

 يا أيها ا٤بريد الـز ذكر من
 يذكر من ذكره ٙبو األمن

أمرؾ الناظم أيها ا٤بريد بدكاـ ذكر اهلل تبارؾ كتعأب كىو الذم يذكر كل من ذكره فمٌب 
جابة كمٌب ذكرتو بالشكر ذكرؾ بالزيادة كمٌب ذكرتو باالستغاثة ذكرتو بالدعاء ذكرؾ باإل

ذكرؾ باإلغاثة كمٌب ذكرتو باالجتداء ذكرؾ باإلعطاء كمٌب ذكرتو بالشكاية ذكرؾ باإلشكاء 
كمٌب ذكرتو لدفع ا٤بخوؼ ذكرؾ بدفعو إٔب غّبؾ كمٌب ذكرتو ٔبلب ا٤برغوب ذكرؾ ٔبذب 

ؾ كالطهارة كالسكينة كغّبٮبا كُب ا٢بديث ا٤برغوب لك إليك، كمن آداب الذكر السوا
 {ذكر اهلل ُب الغافلْب مثل الذين يقاتل ُب الفارّْين}

 سارع إٔب ٠بع األذاف باجتهاد
 إٔب الصبلة يرضى عنك خّب ىاد

أمرؾ الناظم تقبل اهلل منو كبارؾ ُب األخذ عنو با٤بسارعة إٔب الصبلة بعد ٠بع األذاف كبعد 
ا١بفاء كل }ُب ذالك مرضات اهلل تبارؾ كتعأب كَب ا٢بديث إيقانك بدخوؿ الوقت فإف 

أم { ا١بفاء كالكفر كالنفاؽ من ٠بع منادل اهلل ينادل بالصبلة كيدعوا إٔب الفبلح فبل ٯبيبو
أف البعد كل البعد كالكفر كالنفاؽ من ٠بع األذاف للصبلة ا٤بكتوبة فلم ٯبب بالسعي إٔب 

اعة ألف ا٤بختلف عن ا١بماعة يصّب كافرا أك منافقا ػ ا١بماعة كا٤براد ا٢بث على حضور ا١بم
 كالعياذ باهلل ػ

 انو لدل الوضوء توبة إٔب



 ربك ٙبو عفوه مع اإلٔب
أمر الناظم تقبل اهلل منو كبارؾ ُب النقل عنو بأف تنول توبة نصوحا لدل كل كضوء، كَب 

ئتو من كفيو مع أٲبا رجل قاـ إٔب كضوئو يريد الصبلة ٍب غسل كفيو نزلت خطي}ا٢بديث 
أكؿ قطرة قطر منو فإذا غسل كجهو نزلت خطيئتو من ٠بعو كبصره مع أكؿ قطرة تقطر منو 
فإذا غسل يديو إٔب ا٤برفقْب كرجليو إٔب الكعبْب سلم من كل ذنب ىيوى لو كمن كل خطيئة  
عد كهيئتو يـو كلدتو أمو فإذا قاـ إٔب الصبلة رفعو اهلل عز كجل درجة كإف قعد عن الصبلة ق

أم ٦بدد الوضوء دكف الصبلة ينيلو غفرانا كأما الصبلة فَبفع لو درجات فمن قاـ إٔب { سا٤با
الوضوء أك إٔب غسل ا١بنابة فلينو عند غسل كل عضو التوبة ٩با جِب فإف الذنب ٱبرج 

حينئذ مع ا٤باء ا٤بستعمل كلينو ُب ا٣بركج إٔب الصبلة الصبلةى ٦بردة فإف ذالك ينيلو أعلى 
 عند اهلل تبارؾ كتعأبدرجات 

 الـز دكاما حب حسن ا٣بيلق
 كاجتننب الدىر سوء ا٣بلق

أمرؾ الناظم تقبل اهلل تعأب منو كبارؾ ُب األخذ عنو حسن ا٣بلق كباجتناب سوء ا٣بلق ألف 
حسن ا٣بلق زماـ من }حسن ا٣بلق سبيل ا٣بّب كأف سوء ا٣بلق سبيل الضّب كُب ا٢بديث 

لزماـ بيد ا٤بلىك كا٤بلىك ٯبره إٔب ا٣بّب كا٣بّب ٯبره إٔب ا١بنة كسوء رٞبة اهلل ُب أنف صاحبو كا
ا٣بلق زماـ من عذاب اهلل كالزماـ بيد الشيطاف كالشيطاف ٯبره إٔب الشر كالشر ٯبره إٔب 

إف }ػ كالعياذ باهلل تعأب ػ  كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم { النار
تضيتو لنفسي كال يصلحو إال خصلتاف السخاء كحسن ا٣بلق ىذا الدين ىو الذم ار 

 {فأكرموه ّٔما ما صحبتموه
 يا أيها ا٤بريد الـز الورع

 ٘بمع فوائد الذم ا٥بادم شرع
أمرؾ الناظم تقبل اهلل تبارؾ كتعأب منو كبارؾ ُب كل ما عنده كَب ا٤بأخوذ عنو ٗببلزمة الورع 

ف كاف ىنا رجبلف أحدٮبا أكثر صوما كصبلة فإف ٯبمع ٝبيع فوائد الشريعة ا٤بطهرة فإ



كصدقة كاآلخر ليس لو من تلك العبادة إال الفرائض مع شدة الورع فإنو يكوف أكثر منو 
ثوابا كمن جواىر سيدنا كموالنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ  الدين 

 الورع
 راع تو األبيات يا مريد
 ريدكىاكنا كَب ٌب السّْت ما ت

أمرؾ الناظم ٗبراعاة ما ُب ىذه األبيات الستة ٍب نبهك على أف ستا يذكرىا فيها كل ما تريد 
كىى اجتناب الكذب كا٣بلف ُب الوعد كا٣بيانة كإطبلؽ البصر إٔب ا٢براـ كالزٗب كإطبلؽ 

 .األيد كاألرجل إٔب ا٢براـ كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلى العظيم
 

ف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك أعوذ باهلل من الشيطا
من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب 

 على سيدنا كمبلنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما
 

 جمع المقامات التي فر إليها القوم في شرح قصيدة ال تأخذه سنة وال نوم

 
عوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك أ

من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم ٕبق كجهك 
الكرٙب صل كسلم كبارؾ على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو يا من أذنت ٕب ُب شرح 

الٍب قلت فيها شاكرا لك حو٥با على ا٤بسلمْب  بِيِر الخيرهتا عند ىذه القصيدة الٍب أنشأ
 كا٤بسلمات بعد فراقي ا٤بشركْب كا٤بشركات

 قد جاء٘ب السؤؿ من رىب بتكرار
 جرَّار بِيِر الَخْيرِ ال سيما عند 

 اْب



كىب ٕب ُب ىذا الشرح كونو تعليما نافعا مباركا ببل آفة كال كدر بيِب كبْب أحد ُب شيء ما 
ا آمْب ا٢بمد هلل الذم جاد باإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف كالصبلة كالسبلـ على من أبد

بعث بالتعليم ببل ّٔتاف، سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو ذكل الرضواف، أما بعد فلوجو 
 :اهلل تعأب الكرٙب قلت
 ٕب باف كوف سنة كنـو

 لغّب باؽ قد أطاب نومي
الوجود : كتعأب ثبتت لو عشركف صفة من العقائد كىىىذا البيت إشارة إٔب أف اهلل تبارؾ 

كالقدـ كالبقاء ك٨بالفتو تعأب للحوادث كقيامو تعأب بنفسو كالوحدانية كالقدرة كاإلرادة 
كالعلم كا٢بياة كالسمع كالبصر كالكبلـ ككونو تعأب قادرا كمريدا كعا٤با كحيا ك٠بيعا كبصّبا 

 كمتكلما كقد نظمتها قبل بقوٕب
  الوجود كالقدـكجب هلل

 بقاؤه كخلفو ا٣بلق ا٫بتم
 قيامو بنفسو كالوحدةٍ 
 قاد إٔب ما ييبْب رشده
 كجبت القدرة كاإلرادةٍ 
 لواحد يفعل ما أرادهٍ 

 كالعلم كا٢بياة مثل السمع
 ُب كوهنا ٤بن حبا بالقمع

 كمثلها البصر كالكبلـ
 يبدكا لكم بشرحها ا٤براـ

إٔب ٧بل ألف االفتقار إٔب احملل يوجب كونو صفة كىو  كمعُب قيامو بنفسو أنو تعأب ال يفتقر
تعأب ذات ال صفة كإنو تعأب ال يفتقر إٔب فاعل ٱبرجو من العدـ إٔب الوجود، كمعُب 



الوحدانية أنو تبارؾ كتعأب ال ثا٘ب لو ُب ذاتو كال ُب صفاتو كال ُب أفعالو فهذه ست صفات 
 :يَّة كبعدىا ا٤بعا٘ب كا٤بعنوية ٍب قلتاألكٔب نفسية كىى الوجود كا٣بمسة بعدىا سلب

 ٓب يتوجو إل٥بنا العدـ
 كال ا٢بدكث كالفنآ نعم ا٢بكم

 كال التماثل كذاؾ االفتقار
 كال التعدد كجاد باشتهار

 ال ينتحي العجز كال الكراىة
 لو تعأب كىو ذك نزاىةٍ 

 كا١بهل كا٤بوت استحاال كالصمم
 كمثلو العمى كذالك البكم

 كارىا أكككونو عاجزا أك  
 جاىبل أك ميتا ٧باال قد رأكا
 ككونو أصم أك أعمى أحيل

 ككونو أبكم كصف مستحيل
ٍب إف القدرة كاإلرادة تعلقتا ٔبميع ا٤بمكنات كالعلم تعلق ٔبميع الواجبات كا١بائزات 

كا٤بستحيبلت كا٢بياة ال تتعلق بشيء كالسمع كالبصر تعلقا ٔبميع ا٤بوجودات كالكبلـ تعلق 
و العلم كىى الواجبات كا١بائزات كا٤بستحيبلت ككبلمو الذم ال يفارقو ليس ٗبا تعلق ب

ٕبرؼ كال صوت كىذه الصفات السبع ىي ا٤بعا٘ب فكل كاحد منها معُب قائم بذاتو 
ا٤بقدسة كا٤بعنوية مبلزمة ٥با كىى كونو تعأب قادرا كمريدا كعا٤با كحيا ك٠بيعا كبصّبا كمتكلما 

تصفا بشيء من ىذه األكجو العشرة ا٤بذكورة بأف يكوف جرما أم كمعُب ا٤بماثلة أف يكوف م
أف تأخذ ذاتو العلية قدرا من الفراغ أك يكوف عرضا يقـو با١بـر أك يكوف ُب جهة للجـر أك 

تكوف لو ىو جهة أك يتقيد ٗبكاف أك يتقيد بزماف أك يتصف ذاتو العلية با٢بوادث أك 
عراض ُب األفعاؿ أك يتصف باألعراض ُب يتصف بالصغر أك يتصف بالكرب أك يتصف باأل



األحكاـ فكل كجو من ىذه األكجو العشرة من أكصاؼ ا٣بلق كىو تبارؾ كتعأب ٨بالف 
٣بلقو ُب كل شيء ما كأما ما يشبو ٩باثلتو ُب ا٣بلق من بقائهم ُب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف 

ب كالنظر إٔب كجهو الكرٙب فذالك عْب ا٤بخالفة ألهنم خالدكف متنعّْموف أبدا باألكل كالشر 
كىو تبارؾ كتعأب كما كاف قبل ا٣ببلئق كذالك عند كجودىم كعند بقائهم كال يزاؿ كذالك 

أبدا ككل من ظن أف أىل ا١بنة ٱبرجوف منها أك ينعدموف فغره الشيطاف الرجيم قاؿ اهلل 
ال ٲبسهم }كقاؿ تبارؾ كتعأب { خالدين فيها}إٕب قولو { قل أك أنبئكم}تبارؾ كتعأب 

 :كقلت{ فيها نصب كما ىم منها ٗبخرجْب
 كجاز فعل ٩بكن كالَبؾ

 ُب حق باؽ ما إليو شرؾ
 ففضلو قاد لنا اإلعانةٍ 

 كالعدؿ ساؽ للعدل إىانةٍ 
 قد قادنا الفضل إٔب ا١بناف

 كالعدؿ غّبنا إٔب النّباف
 طاعتنا مع ا١بزاء فضل

 كعكسو على سوانا عدؿ
 فصل في البراىين القاطعة

 برىانو حدكث من كجوده
 خلقهم كحّْد يطب لك الزمن

 قدمو برىانو كوف الوجود
 من كاجبات ال ٘باكر ذا جحود

 كىو على البقاء أيضا دالَّ 
 سبحاف من كثَّر فضبل قبلَّ 
 خبلفو برىانو ىو كجوب



 قدًمو مع البقاء يا لبيب
 قيامو برىانو اتصاؼ

 بكونو القدٙب ذا إٙباؼ
ا قد ظهرا  كيحدتو برىاهني

 نو القادر كا٤بقتدرابكو 
 أما اتصافو بقدرة معا
 إرادة علم حياة فا٠بعا

 لو انتفى من ىذه شيء لَّما
 كيجد شيء من كرم رب السمآ

 كيجوب ٠بع بصر كبلـ
 برىانو باف ببل انبهاـ

 بالذكر كالسنة كاإلٝباع
 فذم الثبلثة ا٤بُب لواع
 كأنو لو ٓب يكن متصفا
 ّٔا معا ٢بَّىق أف يتصفا

 عي إٔب النقصافبضدىا الدا
 كالنقص ال ينحو إٔب ا٤بناف

 برىاف كوف فعل كل ٩بكنات
 كتركها ُب حقو من جائزات

 لو أنو عليو شيء منها
 كجب أك أحيل شيء كنها

 ال انقلب ا٤بمكن كاجبا يرل
 أك مستحيبل ذاؾ قطعا ال يرل



فاعل أخرجو  يعُب أف حدكث ا٣بلق برىاف لوجود اهلل تبارؾ كتعأب ألف ا٤بفعوؿ ال بد لو من
.من عدمو السابق إٔب كجوده  

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ
 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم 
ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف  تسليما كجعل ىذه األبيات كشرحها مربية كمرقية ٤بن قبلها كقاده إٔب

 آمْب يا رب العا٤بْب
 ذكر اإللو للقلوب قوت

 ٙبٓب بو الساعات كالوقوت

 فمن ٚبلى عنو فهو ذك اغَبار
 كمنو ال ٱبلو سول القـو الشرار

يعُب أف ذكر اهلل تبارؾ كتعأب عند الكراـ ٗبنزلة القوت ُب البدف فكما ال يتأتَّى فعل شيء 
ى الدخوؿ ُب حضرة اهلل تبارؾ كتعأب بغّب تقدٙب الذكر كتكثّبه ببل قوت فكذالك ال يتأتَّ 

ما من قـو يذكركف اهلل إال حفت ّٔم ا٤ببلئكة كغشيتهم الرٞبة }كقد كرد ُب ا٢بديث 
أنا عند ظن عبدم يب كأنا }كَب ا٢بديث { كنزلت عليهم السكينة كذكرىم اهلل فيمن عنده

 نفسي كإف ذكر٘ب ُب مؤل ذكرتو ُب مؤل خّب معو إذا ذكر٘ب فإف ذكر٘ب ُب نفسو ذكرتو ُب
يا أيها الناس إف هلل سرايا من ا٤ببلئكة ٙبيل كتًقف على ٦بالس الذكر }كَب ا٢بديث { منو

قلت كأفضل الذكر تبلكة القرآف فمن الزمها مع الورع باتقاء { فاغدكا كركحوا ُب ذكر اهلل
ّبىا من األعماؿ الصا٢بات مع الشبهات رأل نتيجتها كمفهـو ىذا إف تبلكة القرآف كغ

أكل ا٢براـ أك الشبهات ال ينفع ُب الدنيا كال ُب اآلخرة بل رٗبا جر إٔب النفاؽ الذم قاؿ 
أعاذنا اهلل كإياكم من كل ما ٰبجب { إف ا٤بنافقْب ُب الدرؾ األسفل من النار}فيو تعأب 

رؾ كتعأب عن كل ما الناس عن اهلل تبارؾ كتعأب كمن كل شيء ٰبجب القلب عن اهلل تبا



يودل إٔب دخوؿ النار الٍب كقودىا الناس كا٢بجارة الٍب عليها مبلئكة غبلظ شداد ال 
 يعصوف اهلل ما أمرىم كيفعلوف ما يؤمركف، كجعلنا من أىل ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف 

 خّب العبادات الٍب ما خرجت
 عن الٍب من النيب أخرجت

 صلى عليو بسبلـ من جعل
  ىداه فا٪بعلما جآ بو خّب

عمل قليل ُب سنة خّب من }كقد كرد عنو صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 
خّب }كعنو عليو بآلو كصحبو خّب صبلة اهلل تعأب كأزكى سبلمو { عمل كثّب ُب بدعة

ا٢بديث كتاب اهلل تعأب كخّب ا٥بدل ىدل ٧بمد كشر األمور ٧بدثاهتا ككل ٧بدثة بدعة 
كعنو صلى اهلل تعأب عليو كسلم كبارؾ { بللة ػ كزيد فيو ػ ككل ضبللة ُب النارككل بدعة ض

كعنو عليو بآلو كصحبو { من مشى إٔب صاحب بدعة فقد أعاف على ىدـ اإلسبلـ}
 بالنواجذعليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب عضوا عليها }الصبلة كالسبلـ 

كعنو صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم { كإياكم كاحملدثات فإف كل ٧بدثة بدعة
 {بيًدأ اإلسبلـ غريبا كسيعود غريبا فطوىب للغرباء من أمٍب}كبارؾ 

 كخّب ما اعتُب بو ذك عقل
 علم ٯبي بعقل أك بنقل

لىبىابه يتعلمو الرجل أحب إٔبَّ من ألف ركعة }كعنو عليو الصبلة كالسبلـ بآلو كصحبو 
 {تطوعا

 عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب سبحاف ربك رب العزة
 

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما
 

 وصية نافعة مباركة



 ينفع من قبلها من ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كا٤بسلمْب كا٤بسلمات بإذف اهلل تبارؾ كتعأب 
 تب إل٥بك ببل تواف

 عدكاف ببل ٙباسد كال
كىذا البيت فيو أمر بأشياء امتثاؿ كل شيء منها من موجبات دخوؿ ا١بنة الٍب كعد 

ا٤بتقوف كىى التوبة النصوح كىى الندـ على ما فات من الذنوب كسوء األدب كتعجيلها 
كىو ا٣بركج من ا٤بذمومات فورا بغّب تأخّب كعدـ التحاسد كا٢بسد ٛبُب زكؿ نعمة عن 

ك مسلمة كأما حب مثلها دكف زكا٥با عن ا٤بنعىم عليو فليس ٕبسد كعدـ ا٤بنعىم عليو مسلما أ
 العدكاف كىو الظلم فامتثل أيها ا٤بريد ىذه األكامر كلها هتتد إف شاء اهلل تعأب

 كالـز الذكر ببل إصرار
 كال غفوؿ تعل باألسرار

 كاعلم بأف الذكر قوت القلب
 أما الغفوؿ فهو باب السلب

األمر بذكر اهلل تبارؾ كتعأب كبَبؾ اإلصرار على الذنب كىو ا٤بقاـ فيو كىذاف البيتاف فيهما 
ببل إقبلع كبَبؾ الغفوؿ كَب البيت الثا٘ب تعليم بأف مبلزمة الذكر ببل إصرار على الذنوب 
كببل غفوؿ تعطى كثّبا من العلى كمن األسرار كَب البيت الثالث تعليم بأف ذكر اهلل تبارؾ 

نعم اهلل تبارؾ كتعأب عن العبد الغافل  االنسبلبالغفوؿ فهو باب  كتعأب قوت القلب كأف
ػ كالعياذ باهلل تعأب ػ اللهم ٕبق كجهك الكرٙب صل كسلم كبارؾ على سيدنا كموالنا ٧بمد 

 كآلو كصحبو كاكفنا كل ما ٓب ٙببو لنا قبل توجهنا إليو كقبل توجهو إلينا آمْب يا رب العا٤بْب
 كالـز العلـو كاألعماال
 كالـز اآلداب كالكماال

كىذا البيت فيو األمر بتعلم العلم النافع كبتعليمو كبالعمل ا٤بعلـو كباألمر بو كباآلداب 
 كالكماؿ كاألمر كلو بيد اهلل تعأب

 كلئللو فوضن أمركا



 مع التقى بو تيصىفّْ عمركا
ف ىذين من موجبات كُب البيت ىذا األمر بتفويض األمر إٔب اهلل تعأب مع التقى كالتٍعليم بأ

النجاة ُب الدارين كصفاء العمر فيهما كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلى العظيم سبحاف ربك 
 رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ

 
 ا٤بشتغل باألكامر ال يأتيو إال اإلكراـ، كا٤بشتغل با٤بناىي ال يأتيو إال االنتقاـ اىػ

 
 اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليمابسم 

 يا سائبل عن موضع قد تشرع
 بسملة فيو ككيف تقع

 ىاؾ نظاما ذكره قد رتبا
 ندبا كسنة كفرضا كتبا

 قد شرع الشارع صلى اهلل
 عليو كالصحب كمن تبله
 تسمية ُب الغسل كالتيمم

 ندبا كَب الوضوء أيضا افهم
 االقتصار على بسم اهلل المدونةبل زيادة شيء ظاىره كما ُب ب

 ُب األكل كالشراب أيضا مطلقا
 مسنونة مع دعاء حققا

سواء كاف ماء أك لبنا يعُب أف البسملة مسنونة ُب األكل كالشراب مع زيادة دعاء بعدٮبا 
زدنا حبلال منو،  كيزيد ُب األكل اللهم بارؾ لنا ُب ما رزقتنا كزدنا خّبا، كَب اللنب اللهم

كيقوؿ بعد الفراغ من ا٤باء ا٢بمد هلل الذم جعلو عذبا فراتا كٓب ٯبعلو ملحا أجاجا بعدلو كَب 
الركاية عذبا فراتا كٓب ٯبعلو ملحا أجاجا بذنوبنا، كندب جهرا بالتسمية ليتذكر الغافل كيعلم 



اية بسم اهلل ُب أكلو كُب ا١باىل كإف نسى ُب أكلو قاؿ ُب إثنائو بسم اهلل أكال كآخرا كَب رك 
ما أكلو منو كٓب تشرع  يتقيأآخره، فإف ٓب يتذكر حٌب فرغ قرأ سورة اإلخبلص فإف الشيطاف 

 كاجبة إال ُب الذكاة فإهنا فيها كاجبة كإليو أشار بقولو
 أما كجؤّا ففي الذكاة
 نقل ال غّب عن القضاة
 كلركوب دابة أيضا أتت

 ندبا كذا سفينة فيما ثبت
ُب ركوب الدابة ا٢بمد هلل الذم سخر لنا ىذا كما كنا لو مقرنْب، كَب السفينة بسم كيزاد 

 .اهلل ٦بريها، كَب النزكؿ بسم اهلل مرسيها
كإف قاؿ الراكب سبحاف الذم سخر لنا ىذا اآلية قالت الدابة أطعت يا مؤمن  تنبيو وتتمة

 :عُب قاؿ القائلكخيفٍّْفتى عن ظهرم بارؾ اهلل فيك كأ٪بح حاجتك، كَب ىذا ا٤ب
 فبسملن كٞبدلن إف تركب
 فاعلة من لفظ دبَّ تكتب
 لك ا٤ببلئك من ا٢بسنات

 عدد ما ٚبطو من ا٣بطوات
كا٤براد بفاعلة من لفظ دب دابة ألف كزهنا فاعلة ألهنا اسم فاعل من دب يىًدب دبيبا فهو 

 :قاؿ ُب الوافرمضعف كأما ٚبفيفنا إياىا ُب قولنا آنفا كلركوب دآبة البيت فضركرة كما 
 جزم اهلل دكاب جزاء سوء
 كألبسهن من جرب قميصا

 كلدخوؿ كخركج ندبت
 أيضا ٤بنزؿ كمسجد ثبت



كيزداد ُب ا٤بنزؿ دخوال اللهم إ٘ب أسألك حسن ا٤بوِب، كَب ا٣بركج اللهم إ٘ب أسألك حسن 
نا ا٤بخرج، كَب ا٤بسجد دخوال اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، كَب ا٣بركج اللهم افتح ل

 أبواب نعمتك
 كلبس ملبوس كغلق باب
 كالنزع كالفتح ببل ارتياب

كيزاد عند اللبس ا٢بمد هلل الذم كسا٘ب ما أكارل بو عورٌب كأ٘بمل بو ُب حياٌب من غّب 
أف من لبس ثوبا }حوؿ مُب كال قوة اللهم إ٘ب أسألك خّبه كخّب ما صنع لو، كا٣برب 

كأما النزع إف نزع الثوب أك فتح الباب فبل { نبو،جديدا ٍب قا٥با غفر اهلل لو ما تقدـ من ذ
 يزاد فيهما شيئا

 كعند إطفاء ٤بصباح ّٔر
 أيضا كَب كىًقيدىةو فيما ظهر

 كعند كطأ ٤بباح ال الٍب
 قد حرمت أك كرىت ُب ا٤بلة

يعُب أف البسملة مشركعة لدل كطأ مع زيادة اللهم جنبنا الشيطاف كجنب الشيطاف ما 
رل ُب قل بو عند اإلنزاؿ ا٢بمد هلل الذم خلق من ا٤باء إٔب اآلية ال ٧بـر كال مكركه رزقتنا كٯبي

كفيها تكره أك ٙبـر ُب احملـر كتكره ُب ا٤بكركه أقواؿ كمن أمثلة الوطأ ا٤بكركه كطأ ا١بنب ثانيا 
 الشيخ خليلقبل أف يغسل فرجو كمنها نقض الوضوء إٔب انتقالو للتيمم على ما ُب قوؿ 

 .تقبيل متوضٍّ كٝباع مغتسل أف ا٤بنع أرادبو الكراىة تأمل كمنع مع عدـ ماء
 كلصعود منرب إماـ
 ٣بطبة كضده يراـ

 كعند تغميض لشخص ميت
 كعند ٢بده بقوؿ ا٤بثبت
 كَب تبلكة كَب نـو كَب



 بدء صبلة النفل كالتطوؼ
ذا ببل زيادة فيهما كيزاد عند تغميض ىذا ما كعدنا اهلل كرسولو اآلية كعند اللحد ٤بثل ى

فليعمل العاملوف اللهم إف صاحبنا قد نزؿ بك كخلف الدنيا كراء ظهره كأنت خّب منزكؿ بو 
 فقّب إٔب رٞبتك كأنت غُب عن عذابو

 كَب خركج من خبلء كدخوؿ
 كذا سواؾ قد حكوا عن الرسوؿ

 صلى عليو اهلل ما عبد عبد
 ٦بتهدا ُب طاعة ا٤بؤب الصمد

 كآلو كصحبو آّتهدين
 تاىم اليقْبُب دينهم حٌب أ

 
من سوء ظن كإدخاؿ عكسو  إخراج كل ما دخل في القلوببسم اهلل الرٞباف الرحيم 

تعليم  أول التعليماتفيها مع تعليم ينفع كل عاقل ككل عاقلة، كينبو كل ناقل كناقلة، 
ذكل العقوؿ كذكل األذىاف با٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ عن كل ذم دليل كبرىاف، بأف الناس على 

لبصّب كاألعمى كا٤بتحّب فحق البصّب التقدـ كاالنقياد كالقود إٔب ا٣بّب، كحق ثبلثة أقساـ ا
األعمى أف ينقاد إٔب ما قاده إليو البصّب، كحق ا٤بتحّب أف يطلب ا٥بداية بالسؤاؿ، كأف 

الناس بالنسبة إٔب توجههم إٔب مرادىم على ٟبسة أقساـ متوجو إٔب مراده ٗبا يتوجو بو إليو  
 شيء ييشَبل إٔب السوؽ بثمنو، كتوجو احملتاج إٕب شيء ييشَبل إٕب كتوجو احملتاج إٔب

السوؽ بو ٗبا ال يشَبل بو، كتوجو احملتاج إٔب شيء يشَبل إٔب السوؽ بنية السرقة، كتوجو 
احملتاج إٔب شيء يشَبل إٔب السوؽ بنية كسب ٲبينو با٣بدمة، كتوجو احملتاج إٔب شيء 

كؿ كالرابع رإباف كالثا٘ب كالثالث خاسراف كا٣بامس إف يشَبل إٔب السوؽ بنية التكفف، فاأل
 .لقي السخي فبل ٱبيب كإال فخائب



كأما الثبلثة الذين تقدـ ذكرىم فالبصّب ىو الذم يرل األشياء كٲبيز بْب حسنها كقبيحها 
فينبغي لو أف ال ٲبيل عن ا٢بسن إٔب القبيح فحينئذ ينتفع بنفسو كينفع غّبه، كأما األعمى 

ذم ال يرل بعينو ا٢بسن كالقبيح كلكن حيث قىًبلى االنقياد فإنو يأخذ ا٢بسن كيَبؾ فهو ال
والتعليم القبيح، كأما ا٤بتحّب فحيث اىتدل بالسؤاؿ عن ا٢بسن كالقبيح فإنو ٲبيز بينهما، 

تعليم ا٤بنتسبْب إٔب الرؤساء أف االنتساب إٔب رئيس يوجب اتباع أمره كاجتناب هنيو  الثاني
نتسابا إٔب رئيس من الرؤساء فواجب عليو أف يفعل ما أمر بو كيَبؾ ما هناه عنو فمن ادعى ا

كينبغي للرؤساء توجيو األمر كالنهى إٔب األتباع فإف فعلوا فالنفع ٥بم أٝبعْب كإال فلو النفع 
تعليم ا١بميع أف األمر با٤بعركؼ كالنهى عن ا٤بنكر يتولد  والتعليم الثالثكعليهم الضر، 

كل خّب كما يتولد من تركهما كل شر، كتعليم الرؤساء أف رٞبتهم لؤلتباع خّب من فعلهما  
تعليم ا١بميع أف الذم ينبغي لو أف يأمر كأف ينهى ىو  والتعليم الخامس٥بم من عكسو، 

الذم يعلم قبلهما ما فيو ا٤بصاّب كيأمر بو كيرل ما فيو ا٤بفاسد كينهى عنو، أما الذم ٓب 
تعليم ا١بميع أف  والتعليم السادساسد فأمره كهنيو فيهما ما فيهما، ٲبيز بْب ا٤بصاّب كا٤بف

الذم علم ا٤بصاّب كأمر ّٔا كالذم علم ا٤بفاسد كهنى عنها قبل كقوعها فييطىيّْبىاف نفسىًي 
ا٤بمتثل كآّتنب كما يطيباف ٮبا نفسيهما فبهذا كجب على اآلمر كالناىي االجتهاد ُب 

س ا١بميع كٲبنع الناس الدخوؿ فيما يودل إٔب آفة أك كدر أك إٔب األمر كالنهى لييطىيّْبى نفو 
ف يػىتػىنىبَّوى كل عاقل كعاقلو أف من ُب يده فهو أ وأما التنبيو األول، غّبٮبا من ا٤بفاسد كالتزلزؿ

أمر الناس ال ينبغي أف ينازع فكل من نازع من لو األمر فظآب كالظلم يودل إٔب الندامة، 
الراعي إذا كاف ناصحا لرعايتو فقبلوا نصيحتو فإف ذالك يتولد منو اسَباح أف  والتنبيو الثاني

أف من كجو نصيحة إٔب رعايتو فينبغي للراعية أف  والتنبيو الثالثا١بميع ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ، 
ٰبسنوا الظن بو ألف الناصح الذم ال ٱبوف كال يغش إال إٔب ٧بمود العاقبة فاتباع إشارتو 

أف ا٣بّب ىو الذم ينبغي أف يوجو طالبو إٔب غّبه ألف توجيو  بيو الرابعوالتنسبلمة كعافية، 
ا٣بّب إٔب غّبؾ فبل يتولد منو إال ا٣بّب فبلزموا فعل ا٣بّب ككاجهوا بو أىلو كعكسهم تظفركا 
با٣بّب كتعصموا من الشر كال تنازعوا ذكل األمور ُب أمر ما ألف ترؾ ا٤بنازعة راحة كسبلمة 



شيئا يوديكم إٔب الندامة كالبكاء فالعاقل يعقل نفسو عن كل ما يودل إٔب كعافية ال تفعلوا 
 اىػالسركر الدائم  آفة أك كدر كيعقلها ُب الفوائد الٍب تؤدل إٔب

 
قولك ىل ٯبوز  جواببسم اهلل الرٞباف الرحيم كعليكم السبلـ كرٞبت اهلل تعأب كبركاتو 

دكف التلقي من شيخ اْب إف األخذ للشخص أخذ خواص األ٠باء ا٢بسُب الٍب ُب الكتب 
باإلذف من ا٤بأذكف لو ىو الذم ينفع نفعا يتولد منو الظاىر كالباطن كأما األخذ بغّبه فهو 

كأما { كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف}٦برد عبادة كىى مأمور ّٔا ُب كل شيء 
ق بالشيخ بأخذ قولك ىل يأخذ ا٤بريد كردين أك أكثر من شيخْب أك أكثر فهل ٰبصل التعل

إف ا٤بريد ال يأخذ إال ما أريد لو فمٌب أخذ ما ٓب يرد لو  فالجوابالورد دكف ا٣بدمة أـ ال؟ 
فإنو يرجع من حيث جاء، أما التعلق فيحصل بأخذ الورد سواء صاحب ا٣بدمة أكٓب 

 يصاحبو فإف القلب ٧بل نظر الرب ٍب إف ا٤بريد إف ٓب يكن ٦بذكبا فبل ينتفع إال ٗبن اختّب
 لو من ا٤بشايخ عند فعاؿ ٤با يريد كمٌب القى من اختّب لو انتفع بأقوالو كأفعالو ك٫بوىا اىػ

 
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب 

دنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو صبلة كسبلما كبركة يتقبل ّٔا ىذه ا٢بركؼ ٩بن على سي
 بكسشأم  عام شهدنا بكرمشكره ّٔا 

 عوذكا بربكم من اللعْب
 فاهلل خّب حافظ معْب

ىذا البيت نصيحة من ناظمها إٔب كل من سيقف عليو من أىل اإلسبلـ معناه أف من أراد 
يطاف الرجيم فليدـ على التعوذ بو منو فإف اهلل تبارؾ أف يعصمو اهلل تبارؾ كتعأب من الش

كتعأب خّب حافظ ٰبفظ عبده ٩با ٱباؼ منو ك٩با يدؿ على ذالك أف ىذا الناظم أداـ التعوذ 



باهلل تعأب من الشيطاف الرجيم حٌب أيسو اهلل تعأب منو كذبو عنو ذبا منعو من الركوف إليو 
 رٞبتو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم كإٔب ما اختاره لو أبدا كاهلل ٱبتص ب

 إٔب اإللو التجئوا بالتوبةٍ 
 ييأس عداكم منكم ٖبيبةٍ 

ىذا البيت نصيحة أيضا من ناظمو إٔب كل من سيقف عليو من أىل اإلسبلـ معناه ففركا 
إٔب اهلل تبارؾ كتعأب بااللتجاء إليو بالتوبة النصوح فمن التجأ إليو بالتوبة النصوح غفر اهلل 

 ا تقدـ من ذنبو كما تأخر كييأس أعداؤه من ضرهم
 من داف باإلٲباف كاإلسبلـ
 ككاف باإلحساف ذا إٛباـ

 شىًفيى من كفر كمن تفسق
 كالشرؾ عبدا للجناف يرتقى

ىذاف البيتاف نصيحة من قائلهما إٔب كل من سيقف عليهما من أىل اإلسبلـ معناٮبا أف 
اإلسبلـ كاإلحساف انفصل من الكفر إف كاف كافرا من فر إٔب اهلل تبارؾ كتعأب باإلٲباف ك 

قبل كانفصل من الفسوؽ إف كاف فاسقا قبل كانفصل من الشرؾ إف كاف مشركا قبل كأنو 
يرتقى إٔب ا١بناف عبدا هلل تبارؾ كتعأب كيكوف ُب ا١بنة مع السابقْب األكلْب من ا٤بهاجرين 

ف ىذا الناظم أخرجو اهلل تبارؾ كتعأب كاألنصار عليهم رضواف اهلل تعأب كمن دالئل ذالك أ
من الشرؾ ا١بلي كا٣بفي بسبب تديُّنو باإلٲباف كاإلسبلـ فلما حقق اهلل تعأب إٲبانو بالتوحيد 

كحقق إسبلمو بالفقو صّبه ٧بسنا لوجهو الكرٙب حٌب ال ٱبرج منو قوؿ كال عمل إال بنية 
 يشاء كاهلل ذك الفضل العظيمكاهلل ٱبتص برٞبتو من  خالصة لوجو اهلل تعأب الكرٙب

 ىدل اإللو ُب ذه األشياء
 من حازىا عيًصمى من شقاء

يعُب أف ىدل اهلل تبارؾ كتعأب ُب ىذه األشياء الثبلثة الٍب ىي اإلٲباف بالتوحيد كاإلسبلـ 
بالفقو كاإلحساف بالتصوؼ فمن ٓب يكن موحدا فبل يكوف مؤمنا كمن ٓب يكن مسلما 



كمن ٓب يكن ٧بسنا بالتصوؼ فبل يكوف ٧بسنا كمن ٓب يكن مؤمنا  بالفقو فبل يكوف مسلما
 كال مسلما كال ٧بسنا كٓب يطلب كاحدا منها فإنو ُب عبلمة الشقاء

ـي ذم الثبلثة السعادةٍ   دىكىا
 جامعها يناؿ خرؽ العادةٍ 

يعُب أف إدامة اإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف ببل عكسها سعادة الدارين مع كفاية ٮبيهما كأف 
ن ٝبعها كٓب يَبكها فإنو يكوف بفضل اهلل تعأب ٩بن ٱبرؽ ٥بم العوائد كتكوف كليتهم خّب م

 فوائد 
 نفع العقائد خركج القلب
 من كل كفر مؤمن بالرب

يعُب أف األكؿ الذم ىو التوحيد فائدتو أف تؤمن بربك كال تكفر بو فمن من اهلل تبارؾ 
 كتعأب عليو بذالك فليحمده تعأب

 صبلح السعي الفقو نفعو
 ُب ظاىر ببل خطا كغىيّْ 

يعُب أف فوائدة الفقو إصبلح األعماؿ ظاىرا كالطهر كالصبلة كالصـو كا٢بج كا١بهاد ك٫بوىا 
 كا٤بتفقّْو ال ٱبطئ ُب شيء من ذالك كال يكوف جاىبل

 بركة اإلحساف إصبلح ا١بميع
 بو يفوز بقبوؿ ا٤بطيع

سبلـ كاإلحساف كأف باإلحساف يفوز ا٤بطيع يعُب أف بركة اإلحساف ىي إصبلح اإلٲباف كاإل
بقبوؿ سعيو فكل من عمل عمبل ببل إخبلص فإف ذالك العمل مردكد عليو قطعا كلذالك 
 يظن كثّب من الناس أهنم على شيء فإذا ىم ٩بن ٓب يكونوا على شيء ػ كالعياذ باهلل تعأب ػ

 كرامة الوٕب أف ال يعصيا
 ُب ظاىر كباطن إف عيًصيىا



الكرامة الٍب ينبغي أف يطلبها كل كٔب ترؾ ا٤بعصية ظاىرا كباطنا كذالك أجل  يعُب أف
الكرامات كلها كمن أراد أف يناؿ ثوب من أمره كذالك كٓب يكن كذالك فليكثر االستعاذة 
من الشيطاف الرجيم كالتوبة إٔب اهلل تبارؾ كتعأب كما أمر ُب أكائل ا٢بركؼ ُب قولو عوذكا 

 تص برٞبتو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيمبربكم اْب كاهلل ٱب
 رضواف من ليس يزاؿ األكرما

 فجأ من أراحو ككرما
يعُب أف رضواف اهلل تبارؾ كتعأب أتى عبده الذم تعب مدة طويلة كأراحو من ذالك التعب 

 كأكرمو بأف ال يعصيو ُب السر كالعبلنية بعصمتو كىو ذك الفضل العظيم
 ميلوا ٗبا ذكرت لئللو

 بو جاء رسوؿ اهللكما 
ىذا ا٣بطاب متوجو ألىل اإلسبلـ أٝبعْب فإف ىذه األبيات أكؿ ما نظمو الناظم للتعليم 
كىى منظومة بإذف اهلل تبارؾ كتعأب كإذف رسولو عليو الصبلة كالسبلـ بآلو كصحبو كأمرى 

أراد رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ الناظمى بأف ٰبفظو ككل من 
 .السعادة ُب الدنيا كاآلخرة

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب اىػ
 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم 
 كبارؾ

مد الذم أصلحت بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ على سيدنا كموالنا ٧ب
خدٲبو ٔباىو  صلى اهلل تعأب عليو كعلي آلو كصحبو كسلم كبارؾ كنظم ىذه األبيات 

 مصلحا ّٔا كل من قبلها من مريديو كإخوانو ُب اهلل تعأب كَب اإلسبلـ
 يا من يريد الفوز قدـ نيةٍ 

 من قبل سعى ُب العلى ا٤برضيةٍ 



اآلخرة فقدـ النية قبل السعي ُب الصا٢بات يعُب أنك إذا أردت أف تفوز ٗبرادؾ ُب الدنيا ك 
إ٭با األعماؿ بالنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول فمن كانت ىجرتو إٔب اهلل }كَب ا٢بديث 

كرسولو فهجرتو إٔب اهلل كرسولو كمن كانت ىجرتو إٔب دنيا يصيبها أك امرأة ينكحها فهجرتو 
و بآلو كصحبو كسلم كبارؾ نبو قلت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب علي{ إٔب ما ىاجر إليو

ُب ىذا ا٢بديث الشريف على أف الشخص إذا نول ا٣بّب ُب عملو فإنو يكتب لو ثواب  
كامل ٗبجرد نيتو كإف أًب العمل فبلبد لو من ثوابْب ثواب النية كثواب العمل كمن نول 
كأما الشر من ا٤بسلمْب فبل يكتب عليو ذنب ما ٓب يعمل الشر، كمٌب تاب منهما غفر لو 

ا٣بّب فبمجرد النية يكتب لو الثواب كعلى أف من أراد شيئا ُب شيء فبل يعطى فيو إال 
ذالك الشيء كأف من نول فيو أشياء قيدت إليو ٝبلة تلك األشياء بفضل اهلل تبارؾ كتعأب 

كمن شواىد لذالك أف ىذا الناظم ٤با دخل فيما أخرجو اهلل تبارؾ كتعأب منو قبل ىذه 
يو أداء ٝبيع الواجبات كا٤بندكبات كترؾ ٝبيع احملرمات كا٤بكركىات كالشبهات السنة نول ف

كطىهَّرىه اهلل تبارؾ كتعأب من ٝبيع ما كاف ٯبتنبو ككىب لو كل ما كاف يطلبو ُب عشرة أعواـ 
 كاهلل ٱبتص برٞبتو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم

 كاجتنب اآلفات كا٤بفاسدا
 يكفيك ربك األذل كا٢باسدا

 كال تنازع العصاة كارغب
 ُب ما لدل ربك معطى الرغب

 فكل من صرب عن معاصي
 ماؿ إٔب سواه كل عاص

يعُب أف من اجتنب اآلفات الٍب ىي ا٤بفاسد كفاه اهلل كل أذل ُب الدنيا كاآلخرة ككفاه كل 
من حسده كمن اآلفات ما أذكره منقوال عن رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كعلى آلو 

كسلم كىى ُب الكيس كالرباعة الزيادة على ا٤بقدار مع تكرب كَب الشجاعة التعدّْم كصحبو 
كاإلفساد كَب السماحة إيذاء من أعطيتو با٤بن كَب ا١بماؿ ا٣بيبلء كىى الكرب كالعجب كَب 



العبادة الفَبة كىى التوا٘ب كالتكاسل، كَب ا٢بديث الكذب كىو اإلخبار بشيء ٖببلؼ ما 
النسياف كَب ا٢بلم السفو كُب ا٢بسب الذم ىو الشرؼ باآلباء الفخر  ىو عليو كُب العلم

كَب ا١بود السرؼ قلت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم كبارؾ نبو على أف ىذه 
األشياء آفات تفسد ما ذكرت معها ككذالك كل آفة مع ما تكوف فيو فليحذر ا٤بريد كل ما 

ليسأؿ عما ال يعلم كقوٕب كال تنازع العصاة اْب أعُب علم من اآلفات قبل تلبسو ٗبا يعمل ك 
أف من نازع العصاة فيما ُب أيديهم فإنو ال ٰبب ما عند اهلل تعأب كىو الباقي العاقل ٱبتار 

الباقي على الفا٘ب كأف كل من صرب عن ا٤بعاصي فإف اهلل تبارؾ كتعأب يوجو العصاة إٔب 
 يبع مبيعاتو الٍب اشَباىا اهلل تبارؾ كتعأب ببل غّبه كمن الشواىد لذالك أف ىذا الناظم ٓب

َبى لو  إقالة أبدا إال بعد أف نبهو اهلل تعأب على أف ما عنده خّب كأبقى كأف بيعو ما ٓب ٱبي
 حاؿ اهلل تبارؾ كتعأب بو بينو كبْب كل من ٓب ٱبَب لو لقاءىه حيلولة دائمة باقية ببقائو تعأب

 كالـز الذم يقرب إٔب
 با٤براـ ذا إٔبربك ٙبظ 

 مفوضا أمرؾ هلل معا
 سنة من كل ا٤بزايا ٝبعا
 سيدنا ٧بمد صلى عبله
 ُب آلو كصحبو كمن تبله

 
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا كموالنا 

 ٧بمد كآلو كصحبو كسلم كبارؾ صبلة كسبلما كبركة تدـك أبدا
 جواىر نفيسة

 سائلي عن عمل ال ينقطع يا
 إٔب ا١بناف خذ نظامي كلتطع

 تعليم علم كدعاء كلد



 كغرس ٬بل بيت ذكر األحد
 صدقة ٘برل كذاؾ مصحف

 إجراء هنر حفر بئر فاعرفوا
 بيت غريب كرباط ثغر

 مثلهما تعليم خّب الذكر
يما كمعُب ىذه األبيات أف رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كعلى آلو كصحبو كسلم قاؿ ف

{ إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث}ركاه مسلم كغّبه عنو عليو الصبلة كالسبلـ 
ٍب أف العلماء عليهم رٞبة اهلل تعأب شرحوا ا٢بديث حٌب صار العدد ىكذا كىى صدقة 

جارية كعلم يينتفع بو ككلد صاّب يدعو لو كغرس النخل ككراثة ا٤بصحف كرباط الثغر كحفر 
النهر كبناء البيت للغريب كبناء مسجدا هلل تعأب كتعليم القرآف كقد ٝبعها البئر كإجراء 

 :عليو رضواف اهلل تعأب ُب قولو الحافظ السيوطي
 إذا مات ابن آدـ ليس ٯبرل

 عليو من فعاؿ غّب عشر
 علـو بثها كدعاء ٪بل

 كغرس النخل كالصدقات ٘برل
 كراثة مصحف كرباط ثغر
 كحفر البئر أك إجراء هنر

 ت للغريب بناه يٍأكمكبي
 إليو أك بناء ٧بل ذكر

 كتعليم لقرآف كرٙب
 فخذىا من أحاديث ٕبصر

 
 ياقوتتين خالصتين



 االشتغاؿ بالفرائض معا
 قبل سواىا كاجبا قد كقعا
 بعد الفرائض ٘بيء السنن
 مع النوافل لذالك اٍفطينيوا

مؤمن أف يشتغل أكال عليو رضواف اهلل تعأب ينبغي لل عبد القادر الجيليكقد قاؿ الشيخ 
بالفرائض فإذا فرغ منها اشتغل بالسنن ٍب يشتغل بالنوافل كالفضائل فمن ٓب يفرغ من 

الفرائض فاالشتغاؿ بالسنن ٞبق كرعونة فإف اشتغل بالسنن كالنوافل قبل الفرائض ٓب يقبل 
 منو، قلت فأكؿ كاجب على من أراد الوصوؿ مفارقة اختيار ٗبا اختّب لو

 
 ةيواقيت نفيس

 توٌجهوا هلل بالتخٌلي
 يوصٍلكم إليو بالتحٌلي

 كُب التخلي عن سوم ما اختّب لكٍ 
 تصل للباقي ٖبّب ًخّبى لكٍ 

 من سار هلل ٗبا اختّب لو
 أكصلو لو ٗبا قيد لو

كمعِب ىذه األبيات أٌف من توجو إٕب اهلل تبارؾ كتعإب بالتخلي عن كل ما ٰبجبو عنو فإف 
ليو بفضائل تكوف كلُّ فضيلة منها مكاف ا٢بجاب الذم  اهلل تبارؾ كتعإب ييوصليو إ ليو كٰبي

كاف من حجبو، كمن شواىد لذالك أف ىذا الناظم كاف ٰبجبو كثّب من العوائق قبل غيبتو 
ا٤بباركة فلما توٌجو إٕب اهلل تعإب علي نية نبذ تلك العوائق كلها لًتػىنىبًُّهًو علي أهنا تعوقو عن 

تعإب إليو كحبلٌه ٙبلية أنستو كل تعطيل القاه قبل ٙبليو، كمن مراده أكصلو اهلل تبارؾ ك 
العوائق طلب شيء لغّب كجو اهلل تعإب كسوء الظن باهلل أك برسولو عليو الصبلة كالسبلـ 

بأف تظن أف اهلل تبارؾ كتعإب عاجز عن شيء ما من ا٤بمكنات أك تظن أف رسوؿ اهلل صلي 



من تعلق بو أك عن متعلق ٗبن تعلق بو كإف طالت  اهلل تعإب عليو كسلم كبارؾ غافل عن
السلسلة فكل من تعلق بو صلي اهلل تعإب عليو كسلم كبارؾ ببل كاسطة كهذا الناظم بعد 
فراقو من كل ما كاف يعوقو عنو فإنو ال تأخذه ُب اهلل تعإب لومةي الئم كال يلتفتي إٕب غّبه 

يلتفت إليهم بعْب األخوة ا٤بأخوذة من قولو  من ٝبيع العا٤بْب التفات ا٤بتحٌّب ا٤بذبذب بل
كمن تعلق ٗبن تعلق بو ظاىرا كباطنا كلو طالت السلسلة بالتواتر { إ٭با ا٤بؤمنوف إخوة}تعإب 

الصحيح فقد استمسك بالعركة الوثقى، كمعِب البيت الثا٘ب أف ُب ٚبليك أيها ا٤بريد عن كل 
خّب اختاره لك كغّبي ما اختّب لك ال تعرفو  شيء ٓب ٱبَبه اهلل تعإب لك تصل إليو تعإب مع

إال بتعريف ربا٘ب أك بتعريفو شىٍيًخيٍّ فمن ٓب يعرؼ ما اختّب لو من العقائد كاألقواؿ 
ى تقدٙب درء ا٤بفسد  كاألفعاؿ كاألخبلؽ فكيف يبلزمو أك كيف يَبؾ عكسو فمن ٍب تػىعىْبَّ

هلل تعإب مع الذم اختاره اهلل علي جلب ا٤بصاّب، كمعِب البيت الثالث أف من سار إٕب ا
تبارؾ كتعإب لو أف يسّب معو إليو ناؿ الوصوؿ إٕب اهلل تعإب أيضا مع الذم قاده اهلل تعإب 

 .إليو من ا٤بختارات لو كذالك قضاء ا٢بوائج كلها ببل مكر كال غركر كال استدراج
البتداء ميموف االنتهاء صلي أعوذ باهلل بسم اهلل إف كليي اهلل بسم اهلل الرٞبن الرحيم مبارؾ ا

اهلل تعإب علي نبيو الكرٙب كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما ىذا كإنو من طالب اهلل كالرسوؿ 
 :كاف اهلل تعإب بنا كبو رحيم  إبراىيمالراجي الرضي كالقبوؿ إٕب األخ الناصح 

 دكنك يا من يطلب ا٤بزيةٍ 
 كصية ما فوقها مزيةٍ 

 عليك بامتثاؿ ما قد أيًمرا
 و كباجتناب ما قد حظراب

 كبإدامة تأدب معا
 رب الورل كخلقو تنتفعا
 فعامل ا٣بالق بالتعظيم
 كا٣بلق بالرٞبة كالتكرٙب



 فكل من عظمو مواله
 فأكلو التعظيم إذ تلقاه

 إذ كوف تعظيم ذكم العلـو
 تبجيل رّٔم من ا٤بعلـو

 ككل من خذلو كاستدرجو
رجو  فادع الكرٙب من شقآ أف ٱبي

 كا٢بليما لكونو الغفور
 كالرب كالعفو كالرحيما

 رٞبتو من الذنوب أكسع
 كعفوه من كل عفو أرفع

 فدـ على ٙبسْب ظن بالورل
 تكن عظيم الشأف عند من برا

 كلتصرؼ ا٥بمة القتفاء
 ٗبا بو قد جاء ذك اللواء

 ككل ما تعمل فلتدخلو ُب
 سنتو الغراء حيث تقتفى

 فا٤بصطفي باب النجاة كا٥بدم
 باع أٞبدافما لنا إالٌ ات

 صلي عليو ربو كسلما
 كآلو كصحبو كعٌظما

 ما اٚبذ ا٤بريد شيخا جينَّةٍ 
 عن العوائق فيحوم ا١بنةٍ 

 .اللهم صل علي سيدنا ٧بمد كسلم ا٢بمد هلل رب العا٤بْب



 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما كال حوؿ كال قوة إال باهلل 

باهلل ربا كباإلسبلـ دينا كٗبحمد نبيِّا كرسوال صلى اهلل عليو كعلى آلو العلى العظيم رضيت 
كصحبو كسلم تسليما، ا٢بمد هلل الذم نبو أىل السعادة من نـو الغفلة كا١بهل كالعصياف، 

كأغراىم بطلب الثواب كا٤برضاة كالغفراف، ٍب الصبلة كالسبلـ أبدا على من أنقذنا من 
نا مهيعا يدخلنا ا١بناف، كينجينا من النّباف، كعلى آلو ا٣بسراف كا٢برماف، حٌب سلك ب

 .كصحبو الفرساف، كمن تبعهم بإحساف، إٔب يـو الدين، من اإلنس كا١باف
أما بعد فإنك أيها التلميذ سألتِب أف أكتب لك كصية تنتفع ّٔا ُب السر كا١بهر كتدفع ّٔا 

ضعت لك نبذة تغُب عن عنك مكائد الشيطاف، فأجبتك إٔب ذالك بعد االستخارة حٌب ك 
األستاذ كاألنيس كتنفعك إف شاء اهلل أنت ُب الدنيا كاآلخرة ككل من رغب فيها من 

كاهلل تعأب أسأؿ أف ٯبعلها عمبل  بفتح المنان، في جواب عبد الرحمانأمثالك ك٠بيتها 
ن صا٢با خالصا متقببل كأف ٯبعلها سببا لنجاتنا ٫بن كأنت من شركر الدنيا كاآلخرة ككل م

رغب فيها ٔباه سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم كباهلل تعأب أستعْب كإياه أرجو كأخاؼ 
 شذ ور األذكارفقلت أكصيك كنفسي بتقول اهلل العظيم ألنو أفضل من كل شيء كَب 

لشيخنا سيدم بن ا٤بختار ػ رضي اهلل عنو كعنا بو ػ أف الفوائد ُب العقائد كأف التقول رأس  
ل خّب كنعمة فمن أراد العلم فليتق اهلل كمن أراد الرزؽ فليتق اهلل كمن كل حكمة كٝباع ك

فإف قلت فبْب لنا . أراد النجاة فليتق اهلل كمن أراد أف يكوف أكـر الناس فليتق اهلل انتهى
اعلم أف التقول عبارة عن امتثاؿ األكامر كاجتناب النواىي ال : التقول حٌب نعلمو قلت

ع اإلصرار على الذنب كما يظنو بعض السفهاء الذين غرىم خوؼ ببلء اهلل كعذابو م
إبليس اللعْب ترل بعضهم يقوؿ إ٘ب خائف من ظلمة القرب كضيقو كعذاب النار كفتنتها 
كأٓب ا٤بوت كسكرتو مع اإلصرار على الكبائر كالنظر إٔب األجنبية كالكذب كالغيبة ككثرة 

أحد أف يَبكو ألف ٝبيع الناس  الفضوؿ فإف قلت لو ىذا حراـ قاؿ لك ىذا ال يقدر
يفعلونو مع أنو لو حشر الناس إٔب النار ال يسره أف ٯبتمع معهم ُب العذاب بل يسوءه 



ذالك كل تػيٍرحىةو كٓب يدرأف ا٤بعصية ٩بنوعة حراـ قلَّت أكجلَّت كال ٯباكزىا ازدحاـ ا٣بلق عليها 
كؿ كذالك كاف إٔب اآلف كلكن كال اجتماعهم فيها بل كما كانت ثقيلة عند اهلل ُب الزمن األ

ا٤بصيبة إذا ٮبت ىانت كدَّت الزانية أف لو تكوف النساء كلهن يزنْب ليخفْب فضيحتها 
ككذالك العآب ا١بائر ال ٰبب العلماء العاملْب فلو ٓب يكن فضل ا٤بتقْب إال قولو تعأب ىدل 

ػ رضي اهلل عنو  دالى  اإلبريز لليللمتقْب لكاف كافيا، ٍب أف للتقول ثبلث مراتب كما ُب 
كنفعنا بو ػ األكٔب التوقي عن العذاب ا٤بخلد بالتربم من الشرؾ كالثانية التجنب عن كل ما 
يػيؤىٍبّْ من قوؿ أك فعل حٌب الصغائر كىو التقول شرعا كالثالثة أف يتنزه عما يشغل سره عن 

و تعأب كألزمهم كلمة ا٢بق كيتبتل إليو بشرا شره كىو التقول ا٢بقيقي ا٤بطلوب فاألكٔب قول
كَب ا٢بديث . التقول كالثانية قولو تعأب يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاتو انتهى

كفسره بعض العلماء فقاؿ معناه أف الكـر ال ٰبصل ُب ا٤برء إال إذا كاف { الكـر التقول}
بلؽ السنية تقيا ٯبتنب الشبهات كيفر من احملظورات كيكوف فيو ا٤بكاـر الدينية كاألخ

عليك بتقول اهلل فإنو }كالشيم ا٢بسنة كقد أكصى النيب صلى اهلل عليو كسلم رجبل فقاؿ لو 
ٝباع كل خّب كعليك بذكر اهلل كتبلكة القرآف فإنو نور لك ُب األرض كذكر لك ُب السماء 

 .{كاحفظ لسانك إال من خّب فإنك بو تغلب الشيطاف
تناب النواىي قلت فاعلم أف ذالك ال ٲبكن لعبد إال فإف قلت ما كيفية امتثاؿ األكامر كاج

بعد معرفتو ما أمر ربو بو كما هناه عنو كا٤بعرفة ال تناؿ إال بعد التعلم غالبا كلذالك كجب 
ػ رضي اهلل  المنهج لشيخنا وقدوتنا الغزاليعلى العبد أف يقدـ التعلم على العبادة كَب 

علم كالعبادة جوىراف ألجلهما كاف كل ما ترل كاعلم أف ال: عنو كعنا بو آمْب ػ ما لفظو
كتسمع من تصنيف ا٤بصنفْب كتعليم ا٤بعلمْب ككعظ الواعظْب كنظر الناظرين بل ألجلهما 

أنزلت الكتب كأرسلت الرسل بل ألجلهما خلقت السماكات كاألرض كما فيهما من ا٣بلق 
خلق سبع ٠باكات كمن الذم }عز كجل إحداٮبا قولو جل ذكره  كتاب اهللفتأمل آيتْب َب 

األرض مثلهن يتنزؿ األمر بينهن لتعلموا أف اهلل على كل شيء قدير كأف اهلل قد أحاط بكل 
ككفى ّٔذه اآلية دليبل على شرؼ العلم السيما علم التوحيد كاآلية الثانية { شيء علما



ليبل ككفى ّٔذه اآلية د{ كما خلقت ا١بن كاإلنس إال ليعبدكف}قولو جل جبللو من قائل 
على شرؼ العبادة كلزـك اإلقباؿ عليهما فأعظم بأمرين ٮبا ا٤بقصود من خلق الدارين فحق 
على العبد أف ال يشتغل إال ّٔما كال يتعب إال ّٔما كال ينظر إال فيهما فاعلم أف ما سواٮبا 

من األمر باطل ال خّب فيو كلغو ال حاصل لو فإذا علمت ذالك فاعلم أف العلم أشرؼ 
إف فضل العآب على العابد  }ن كأفضلهما كلذالك قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ا١بوىري

نظرة إٔب العآب أحب إٔب من عبادة }كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم { كفضلى على أمٍب
أال أدلكم على أشرؼ أىل ا١بنة قالوا }كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم { سنة صيامها كقيامها

فباف لك أف العلم أشرؼ جوىرا من العبادة كلكن { علماء أمٍب بلى يا رسوؿ اهلل قاؿ ىم
البد للعبد من العبادة مع العلم كإال كاف علمو ىباء منثورا فإف العلم ٗبنزلة الشجرة كالعبادة 

ٗبنزلة ٜبرة من ٜبراهتا فالشرؼ للشجرة إذ ىي األصل لكن االنتفاع بثمرهتا فإذا البد للعبد أف 
أطلبوا : ػ رٞبو اهلل تعأب ػ الحسن البصرىن حظ كنصيب ك٥بذا قاؿ يكوف لو من كل األمري

 .ىذا العلم طلبا ال يضر بالعبادة كاطلبوا ىذه العبادة طلبا ال يضر بالعلم
كفيو أيضا فإنك أكال ٯبب عليك أف تعرؼ ا٤بعبود ٍب تعبده ككيف تعبد من ال تعرفو بأ٠بائو 

و فرٗبا تعتقد شيئا كالعياذ باهلل ٩با ٱبالف ا٢بق كصفات ذاتو كما ٯبب لو كما يستحيل ُب نعت
 .فتكوف عبادتك ىباء منثورا

كفيو أيضا ٍب ٯبب أف تعلم ما يلزمك فعلو من الواجبات الشرعية على أمرت بو لتفعل 
ذالك كما يلزمك تركو من ا٤بناىى لتَبؾ ذالك فكيف تقـو بطاعة من ال تعرؼ ما ىي 

ف ٘بتنب ا٤بعاصي ال تعلم أهنا معاص حٌب ال توقع ككيف ىي فكيف ٯبب أف تفعل أك كي
 .فيها

علم التوحيد كعلم الشريعة : ٍب اعلم أف العلم الذم طلبو ُب ا١بملة فريضة ثبلثة أقساـ
كعلم التصوؼ كعليك بأف ترعى جوارحك السبعة كىى اللساف كالبطن كالفرج كالرجبلف 

نصيحة البتَّ للساف عن الغيبة كَب كاليداف كالعيناف كاألذناف ككيفية رعيها أف ٙبفظ ا
لشيخنا الكرٙب الشيخ سيدم ا٤بختار رضي اهلل عنو كأرضاه عنا كجعلنا ٩بن  لجميع كنت



تواله ما لفظو أكصيكم بتقول اهلل العظيم كإمساؾ ألسنتكم فإف اللساف أعدل األعداء 
قاء ٣برب كأصدؽ الصدقاء فإف أمسكتو أك ذكرتو بو ٪بوت كإف أطعت بو فهو أصدؽ الصد

فإف أمسكتو ٪بوت منو كإف أطلقتو أكلك كقولو صلى اهلل عليو كسلم { لسانك أسدؾ}
أشد الناس عذابا يـو القيامة ثبلثة عآب ٓب ينفعو اهلل بعلمو كمكثر القوؿ ُب الباطل كعاؽ }

كقاؿ عمر لشاب مر بو ذات يـو يا شاب إذا كقيت شر ثبلث فقد كقيت الشر  { الوالدين
أم لسانك كقبقبك أم بطنك كذبذبك أم فرجك قلت بل كرد مثلو عن النيب كلو لقلقك 

كقاؿ صلى اهلل عليو  الجامع الصغير للحافظ السيوطيصلى اهلل عليو كآلو كسلم كما َب 
كسلم ٤بن اختصر لو ُب الوصية اتق اهلل كأمسك لسانك فيكرر السؤاؿ ثبلثا كىو يكرر 

من صمت ٪با كفسره بعضهم فقاؿ معناه من الوصية قلت كقد جاء ُب ا٢بديث الصحيح 
كاظب على الصمت ٪با من الفًب كمن كقوع اآلفات كاحملن كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم 

إذآ أصبح العبد }كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم { كبلـ بن آدـ كلو عليو إال أمر ٗبعركؼ}
قمنا كإف عوجت فإف األعضاء تشتكى إٔب اللساف فتقوؿ اتق اهلل فينا فإف استقمت است

كقاؿ بعض السلف { أكثر خطايا ابن آدـ ُب لسانو}كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم { عوجنا
 .ألف أحفظ ُب ا٤بنطق أحب إٔب من كثّب الصبلة كالصـو

إذا }كمن آفات اللساف أف عدـ إمساكو يفسد الديػن كيقسي القلب كيقلل الرزؽ ٣برب  
حرمانا ُب رزقك فاعلم أنك تكلمت ٗبا ٓب رأيت كىنا على دينك أك قساكة ُب قلبك أك 

رضي اهلل عنو ػ فكلما ػ  الهالليمن عد كبلمو من عملو أقلو كقاؿ  مالككقاؿ { يعنيك
حفظ اللساف ثبلثة شغلو  حصده اللساف ٯبده يـو ا١بزآ اإلنساف، ك٩با يستعاف بو على
كب الناس ُب النار ىل ي}بذكر القائم كا٣بلوة عن ا٣بلق كقلة ا٤بطعم كقاؿ عليو السبلـ 

من حسن إسبلـ ا٤برء تركو }كقاؿ { على كجوىهم أك على مناخرىم إال حصائد ألسنتهم
كركل عن بعضهم أف ثبلثة إذاكن ُب موضع فالرٞبة مصركفة عنو ذكر الدنيا { ما ال يعنيو

كالضحك كالوقيعة ُب الناس فاحفظ لسانك يا أخي تسلم، ك٩با يستعاف أيضا بو على 
كمن أراد السبلمة من آفات لسانو فليكثر من : كفيو شرح المرشدف ما ُب حفظ اللسا



قراءة سورة الناس كسورة القدر، كأما البطن فيجب عليك أف ٙبفظو من ا٢براـ كالشُّبىًو كال 
ما جاءؾ من غّب مسألة كال }تأكل إال حبلال كىو ما جهل أصلو أك علم كَب ا٢بديث 

من أكل ا٢ببلؿ }كَب ا٢بديث أيضا { ساقو اهلل إليكاستشراؼ نفس فخذه فإ٭با ىو رزؽ 
كقاؿ بعضهم كل ما { أطاع اهلل أحب أـ كره كمن أكل ا٢براـ عصى اهلل أحب أـ كره

شئت فمثلو تفعل كاصحب من شئت فأنت على دينو فيتعْب على ا٤بؤمن طلب ا٢ببلؿ كُب 
دـ أميل إٔب كفسره بعضهم فقاؿ معناه إف نفس بِب آ{ طلب ا٢ببلؿ جهاد}ا٢بديث 

ا٢براـ التساعو ككثرتو فإذا خالفها ُب ٙبصيل ا٢ببلؿ مع عزتو كقلتو فكأنو جاىد ُب سبيل 
اهلل مع أعدائو فجعل اهلل اىتماـ العبد ُب طلب ا٢ببلؿ مكفرا لبعض ذنوبو كما قاؿ صلى 

سيدي كقاؿ { إف من الذنوب ذنوبا ال يكفرىا إال ا٥بم ُب طلب ا٢ببلؿ}اهلل عليو كسلم 
 :رضي اهلل عنو ُب أرجوزتو حمد الهالليأ

 ككل ٢بم من حراـ قد نبت
 فالنار قل أكٔب بو كما ثبت

 كٔب أنا
 ثبلثة دعوهتم ال تقبل

 قطعا كما عن النيب نقلوا
 مكاثر الغيبة آكل ا٢براـ

 ذك الغل كا٢بسد أيضا لؤلناـ
 يوما، فاجتهد يا كمن أدخل لقمة الريب أك ا٢براـ ُب بطنو فبل يقبل اهلل عملو مدة أربعْب

 .مريد ػ أعاننا اهلل كإياؾ على رعاية كدائعو كحفظ ما أكدعنا ػ
كأما الفرج فيجب حفظو من الز٘ب ك٫بوه ككذالك سَبه عن العيوف كعن الَباب كا٢بيواف ك٩با 
يعْب على حفظ الفرج كثرة قراءة سورة الفلق كالدكاـ على قوؿ سبحاف ا٤بلك القدكس ككثرة 

كأما الرجبلف فيجب حفظهما من . كالطارؽ فاغتنم أيدنا اهلل كإياؾ بنصره قراءة كالسماء
السعي إٔب ا٤بمنوع كا٤بشي إٔب السرقة أك إٔب اللهو غّب ا٤بباح أك إٔب النميمة أك إٔب 



من شارؾ السلطاف ُب عز الدنيا شاركو ُب ذؿ  بعض الحكماءالسبلطْب ببل ضركرة قاؿ 
سيكوف بعدل أمراء يظلموف كيكذبوف فمن } عليو كسلم اآلخرة، كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل

عن رسوؿ  أبو ىريرةكركل { صدقهم ُب كذّٔم أك أعاهنم ُب ظلمهم فليس مُب كلست منو
كُب ا٣برب { أبغض القيرَّاء إٔب اهلل الذين يزكركف األمراء}اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

ما ٓب ٱبالطوا السبلطْب فإذا فعلوا ذالك  العلماء أمناء اهلل كأمناء الرسل على عباد اهلل}
ما من شيء أبغض إٔب اهلل من عآب يزكر : األوزاعي، كقاؿ {خانوا الرسل فاحذركىم

الذباب على العذرة أحسن من قارئ على أبواب ىؤالء،  محمد بن مسلمةاألمراء، قاؿ 
، كقاؿ رسوؿ اهلل ُب جهنم كاد ال يسكنو إال القراء الزائركف للملوؾ السفيان الثوريقاؿ 

ما ازداد رجل قربا من السلطاف إال ازداد من اهلل بعدا كال كثرت }صلى اهلل عليو كسلم 
كقاؿ ابن مسعود رضي اهلل عنو أف { أتباعو إال كثرت شياطينو كال كثر مالو إال كثر عقابو

ه الرجل يدخل على السلطاف كمعو دينو كٱبرج كما معو شيء قيل لو كيف ذالك قاؿ أرضا
ٗبا أسخط اهلل تعأب فلو ٓب ٭بسك عناف القلم ألتينا ُب ىذا ا٤بوضع بأحاديث كثّبة كلكنك 

مبتدأ ال ٙبمل الثقيل ُب ىذا الوقت كلكن أشدد يديك ّٔذه الورقات كاجعلها نصب 
 .عينيك ػ كفقنا اهلل كإياؾ للتحقيق ػ

جنبية أك ماؿ ا٤بسلم بغّب كأما اليداف فبل ٛبىسَّ ّٔما ما ال ٰبل لك مسو من األشياء كاأل
 .إذنو كال تكتب ّٔما ما ال ٯبوز النطق بو

كأما العيناف فغيضَّهما عن ما ال ٰبل لك النظر إليو من احملاـر كىى كثّبة منها النظر للمرأة  
أك للصيب بشهوة نفس كمنها النظر ُب كتاب الرجل بغّب إذنو فكأ٭با ينظر ُب ٝبرة جهنم 

َب عنك من حاجة كغّبىا كمنها إجالة النظر ُب ما أذف لك ُب كمنها التطلع على ما س
دخولو من بيت ك٫بوه من غّب إذف كمنها التطلع على عورة إال أف يكونا زكجْب كقد قيل ال 
ينبغي ألنو يورث العمى كيذىب با٢بياء كرٗبا يرل ما يكره فيودل إٔب البغضاء كمنها النظر 

ٙبرٲبو ككراىتو قوالف كقيل إف فاعلو يبتلى بالزٗب ك٫بوه  الرجل إٔب عورة نفسو لغّب ضركرة كَب
كقد جرب فصح كمنها النظر إٔب ا١ببابرة بعْب التعظيم كالرضي بأحوا٥بم كأتباعهم البصر 



تعظيما كمنها النظرة بعْب االحتقار ألحد من ا٣بلق ككيف ٙبتقر من ال تقطع بأنك خّب 
و لقصد ذالك كىذا كلو ُب غّب النظرة األكٔب كَب منو كمنها النظر فيما ال ٰبل كتبو كال تعلم

قل للمؤمنْب يغضوا من }كليس ُب النظرة األكٔب بغّب تعمد حرج قاؿ تعأب  الرسالة
اآلية كالعْب سبب ا٢ًبًّب كىو قوس إبليس الذم إذا ضرب بو ٓب ٱبطأ كما حفظ { أبصارىم

 .أحد بصره إال حفظ اهلل قلبو
ما يأًٍب بسماعو كغيبة كحقيقة الغيبة ذكرؾ أخاؾ ٗبا فيو ٗبا كأما األذناف فيجب حفظهما ع
كَب القرآف { إف الغيبة أشد من ثبلثْب زىنٍػيىةن ُب اإلسبلـ}يكره أف لو ٠بعو كَب ا٢بديث 

لشيخنا ا٤بختار ػ رضي اهلل  نصيحة البت لجميع كنتذمها كتشبيهها بأكل ٢بم ا٤بيتة كَب 
كحقيقتها ذكر الرجل أخاه ٗبا يكره خلفو ٩با ىو فيو : عنو كأرضاه عنا كجعلنا ٩بن تواله ػ

كإال فهو ّٔتاف ككذالك لو ذكرت دابتو أك ثوبو أك داره أك شيئا ٩با يتعلق بو ٩با يكره كمنو 
قيء قيء ٤با قالت يا رسوؿ اهلل إف ىذه ا٤برأة لطويلة  لعائشةقولو صلى اهلل عليو كسلم 

الذم نفسي بيده لومت كىى ُب بطنك الذيل فاستقاءت فقاءت مضغة ٢بم فقاؿ ك 
لدخلت النار كال أغُب عنك من اهلل شيئا، ككنميمة كىى نقل الكبلـ للغّب على جهة 

يعُب ٭باـ أم ال يدخلها ُب أكؿ { ال يدخل ا١بنة قػىتَّاته }اإلفساد كقد قاؿ عليو السبلـ 
، ككذبو كالكذب {من شهد زكرا علق من لسانو يـو القيامة}السابقْب، كزكرو كَب ا٢بديث 

من أكرب الكبائر كحقيقتو نطقك ٗبا ال تشهده عيناؾ كٓب تسمعو أذناؾ أكٓب تنقلو عن موثق 
إذا كنت متكلما بكل ما ٠بعت فأنت كذاب كا٢باصل أف كلما ال ٯبوز  مالكبو كقاؿ 

كقاؿ { ا٤بستمع شريك القائل}النطق بو ال ٯبوز ٠باعو فقد قاؿ صلى اهلل عليو كسلم 
كأما دكاء القلوب { ع حديث قـو بغّب إذهنم صب ُب أذنيو األنك يـو القيامةمن تسم}

فخمسة قراءة القرآف بالتدبر كإخبلء البطن كقياـ الليل كالتضرع عند السحر ك٦بالسة 
 :الصا٢بْب كقد ٝبعها بعض العلماء بقولو

 دكاء قلبك ٟبس عند قسوتو
 فدـ عليها تفز با٣بّب كالظفر



 رهخبلء بطن كقرآف تدب
 كذا التضرع لكن ساعة السحر
 كذا قيامك جنح الليل أكسطو

 كأف ٘بالس أىل ا٣بّب كا٣برب
صحبت أكثر رجاؿ اهلل تعأب ُب جباؿ األيبٍػنىاف فكانوا  إبراىيم بن أدىمقاؿ  المنهجكَب 

يوصونِب إذا رجعت إٔب أبناء الدنيا فعظهم فقل ٥بم من يكثر األكل ٓب ٯبد لذة العبادة 
ّبا ال ٯبد ُب عمره بركة كمن طلب رضي الناس فبل ينظر رضي اهلل تعأب، كعن كمن ينم كث

رٞبو اهلل إنو قاؿ ٝباع ا٣بّب كلو ُب ىذه ا٣بصاؿ األربعة كّٔا صارت األبداؿ أبداال  سهل
كىى إٟباص البطن كالصمت كاالعتزاؿ عن ا٣بلق كسهر الليل ٍب اعلم أيها ا٤بريد ػ كاف اهلل 

ا ػ أف العبادة شطراف شطر االكتساب كشطر االجتناب فاالكتساب لنا كلك كليا كنصّب 
فعل الطاعات كاالجتناب االمتناع عن ا٤بعاصي كالسيئات كىو التقول كأف شطر االجتناب 

على كل حاؿ أسلم كأصلح كأفضل كأشرؼ للعبد من شطر االكتساب كلذالك يشتغل 
جتهاد بشطر االكتساب جل ٮبتهم ا٤ببتدءكف من أىل العبادة الذين ىم ُب أكؿ درجة اال

أف يصوموا هنارىم فيقوموا ليلهم ك٫بو ذالك كيشتغل ا٤بنتهوف أكلوا البصائر من العباد بشطر 
االجتناب إ٭با ٮبتهم أف ٰبفظوا قلؤّم عن ا٤بيل إٔب غّب اهلل كبطوهنم عن الفضوؿ كألسنتهم 

د أحبب لكل مؤمن ما ٙبب عن اللغو كأعينهم عن النظر إٔب ماال يعنيهم يا أيها ا٤بري
لنفسك تدخل ا١بنة ببل حساب كأكـر الضيف كإف كاف فاسقا كادع لوالديك بعد كل 

فريضة كال ٙبسد أحدا من ا٤بؤمنْب فإف ا٢بسود ال يسود كإف ظلمك أحد من الناس فاعف 
عنو كال تنتصر كال تدع عليو يا أيها ا٤بريد كل من كاف فوقك فأكرمو كٔبلو ككل من كاف 

نك فارٞبو كالطف بو ككل من كاف مثلك فافعل لو مثل ما تفعل لنفسك ىذا آخر دك 
الوصية فإف استعملت ّٔا تنج ُب الدارين كتنل ٝبيع ما تطلب ُب الدنيا كاآلخرة ػ رزقنا اهلل 

 كإياؾ حسن ا٣باٛبة ػ آمْب ٔباه ا٤بصطفى صلى اهلل عليو 
 



٩بن تركوا الدنيا قبل أف تَبكهم كالصبلة بسم اهلل الرٞباف الرحيم ا٢بمد هلل الذم جعلِب 
فسبلـ : كالسبلـ على سيدنا كموالنا ٧بمد كعلى آلو كصحبو كمن سلك مسلكهم أما بعد

تاـ كإكراـ عاـ مُب إٔب إبراىيم يشيعو إرشاد كتعليم كتفهيم من موجباتو أف تعْب أخانا سيد 
توب فبشره ٗبا استطعت ٧بمد على حاجتو ما استطعت فإنو مضطر جدا فمٌب تر ىذا ا٤بك

كاهلل أسأؿ أف ال تغرنا الدنيا كما غرت كثّبا ٩بن ال يتفطنوف كنبو ا٤بتعلقْب على أٗب مشتغل 
 بدفع ا٤بفاسد كلها عنهم إف شاء اهلل تعأب كالسبلـ اىػ

 
وعلم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل تعأب على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

بأنو مرضى عنو رضي ال سخط بعده كبأنو صرفت عنو مكاره   ق إبراىيممريدي الصاد
كادت تقع كبأف كاتب ىذه ا٢بركؼ دافع باهلل تعأب كبرسولو صلى اهلل تعأب عليو بآلو 
كصحبو كسلم كبارؾ عنو مدافعة كثّبة كبأنو مأمور باالجتهاد ُب أمر األضياؼ كما ىو 

 التواليف ا٤بنتظرة ا٤بباركةدأبو كعادتو قبل اليـو حٌب فرغ من بعض 
 كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب كبركا تو اىػ

 
سالم تام وإكرام عام إلى إخوانو بسم اهلل الرٞباف الرحيم من عبد ربو ٧بمد بن ٧بمد 

شيء استعجاؿ ىذه  كتبى كخصوصا موجبو أف تعلموا بأ٘ب رأيت جوابكم كمنعِب   عموما
 .ركم عاجبل إف شاء اهلل تعأب كالسبلـشيء يس كفجاهتا كسيأتيكمالسفينة 

 
 فابعث إلى بمريد: أما بعدبسم اهلل الرٞباف الرحيم السبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو 

صغّب ٰبفظ  القرآف مع مثليو ليعلموا الصبياف الذين معي كأرسل إٔب ثبلثة أتقنوا العلم 
ذا ا٣بط ا٤ببارؾ لك أيها ا٤بذبوح ٕببنا ليعلموا الشباف الذين معي كليأتوا معا بعيد رؤيتك ى

 .الذم ال يذبح بو إال سعيد ال يشقى أبدا كالسبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعأب كبركاتو
 



بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما عونك يا معْب كبك 
ا٢بمد هلل كحده : هللنستعْب قاؿ أفقر الفقراء إٔب ما عند اهلل أٞبد بن ٧بمد بن حبيب ا

فإف البسملة قد احتوت أسرارا قد عجز عن . كصلى اهلل تعأب على من ال نيب بعده أما بعد
دركها أكابر العارفْب األخيار، كمنها كوف حركفها على عدد ا٤ببلئكة ا٤بتوكلْب بالنار، 

ر ُب شأهنا كقالت ا٤ببلئكة إف من قرأىا ال يدخل النار، بفضل اهلل الواحد القهار، كسأذك
بفتح الوىاب الكريم في بسم اهلل ما يفوز بو األبرار، إف شاء اهلل العزيز ا١ببار، ك٠بيتو 

جوابا للمريد الصادؽ إبراىيم، ػ كاف اهلل تعأب بنا كبو لطيفا كرحيما ػ ٔباه  الرحمان الرحيم
انصرفت  ذم ا١باه العظيم، عليو أفضل صبلة كأزكى تسليم، كآلو كصحبو ذكل التسليم، ما

ٮبم السالكْب إٔب الصراط ا٤بستقيم، ىذا أكاف الشركع ُب ا٤بقصود ا٤بهم، كاهلل تعأب أرجوا 
 .أف يتقبلو مُب كأف يتم

ُب شيء من الكبلـ على ألفاظها فإف الكبلـ عليها كإف كاف شهّبا فبلبد  الفصل األول
 الرٞباف الرحيم من التعريض لشيء ما نسب ا٤بشركع فيو فأقوؿ معُب الباء ُب بسم اهلل

كمعُب اهلل كمعُب الرٞباف كمعُب الرحيم عند العلماء أف الباء لبلستعانة على كجو التربؾ 
كإضافة اسم إٔب لفظ ا١ببللة من إضافة العاـ للخاص كما سيأٌب بيانو ُب آخر الكتاب إف 

 كاف داال شاء اهلل تعأب مفصبل ُب ا٣باٛبة كمعُب أبتدئ متربكا بأم اسم من أ٠بائو تعأب
على الذات فقط كلفظ اهلل أكعليها كعلى الصفات كلفظ  الرٞباف ففيو إشارة إٔب عقيدة 
أف هلل أ٠باء كالراجح أهنا توقيفية كاهلل علم شخص على الذات فقط ا٤بعينة بكوهنا كاجبة 
إف الوجود ا٤بستحقة ١بميع احملامد ففيو إشارة إٔب كجوب الوجود كما سيأٌب أيضا ُب ا٣باٛبة 

شاء اهلل تعأب كقو٥بم ُب بياف لفظ ا١ببللة إنو اسم للذات الواجب الوجود إْب ذكر كاجب 
الوجود كما بعده إ٭با ىو لتعيْب ا٤بسمى ألنو من ٝبلة ا٤بوضوع لو كإال كاف لفظ ا١ببللة كليا 

رٞبة فبل يكوف ال إلو إال اهلل مفيد التوحيد كقد اجتمعوا على إفادهتا كالرٞباف مأخوذ من ال
كىى رقة القلب كانعطاؼ تقتضى التفضل كاإلحساف كىى ّٔذا ا٤بعُب مستحيلة ُب حقو 

تعأب فتعترب ُب حقو باعتبار مسببها القريب كىو إرادة اإلحساف كالبعيد كىو اإلحساف فهي 



على األكؿ صفة ذات كعلى الثا٘ب صفة فعل كصفة الفعل حادثة ٗبعُب أهنا متجددة بعد 
اعتباريا كا٤بؤب سبحانو كتعأب يتصف بو ال ٗبعُب أنو موجودة بعد عدـ عدـ فتكوف أمرا 

 الستحالة اتصاؼ ا٤بؤب بو ككذا يقاؿ ُب الرحيم كالرٞباف الرحيم ُب حقو
ٗبعُب احملسن أك مريد اإلحساف لكن األكؿ ٗبعُب احملسن ٔببلؿ النعم أم بالنعم ا١بليلة 

لنعم الدقيقة ألف زيادة ا٤ببُبّْ تدؿ على زيادة ا٤بعُب كالثا٘ب ٗبعُب احملسن بدقائق النعم أم با
غالبا كإ٭با ٝبع بينهما إشارة إٔب أنو ينبغي أف يطلب منو تعأب النعم ا٢بقّبة كما ينبغي أف 

يطلب منو النعم العظيمة ألف الكل منو كحده سبحانو كتعأب كقيل أف الببلء للمصاحبة ال 
إساءة أدب ألف ببلء االستعانة تدخل على اآللة فيلـز  لبلستعانة ألف جعلها لبلستعانة فيو

عليها جعل اسم اهلل مقصودا لغّب ال لذاتو إال أف يقاؿ أف من جعلها لبلستعانة نظر إٔب 
جهة األخرل كىى أف الفعل ا٤بشركع فيو ال يتم على الوجو األكمل  إال با٠بو تعأب لكن 

اإلشارم يب كاف ما كاف كيب يكوف ما  قد يقاؿ مظنة اإلساءة مازالت موجودة كمعناىا
يكوف كحينئذ يكوف ُب الباء إشارة إٔب ٝبيع العقائد ألف ا٤براد ىب كجد ما كجد كيب يوجد 

ما يوجد كال يكوف كذالك إال من اتصف بصفات الكماؿ كتنزع عن صفات النقصاف 
ها للمصاحبة ٤با ُب كقالوا ال مانع من االستعانة با٠بو تعأب كما يستعاف بذاتو كاألكٔب جعل

جعلها لبلستعانة ما فيو من إساءة األدب ا٤بذكورة آنفا كَب ا٢بديث الصحيح أف رسوؿ اهلل 
إذا قاؿ ا٤بعلم للصيب قل بسم اهلل الرٞباف الرحيم كتب اهلل تعأب }صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 

أشار القائل ػ رٞبو اهلل كإٔب ذكر فضائلها { براءة للصيب كبراءة ألبويو كبراءة للمعلم من النار
 :تعأب ػ بقولو من الكامل

 اسم إذا قرع القلوب ٛبايلت
 طربا كٛبت بالتقي أسرارىا

 كإذا حد ا٢بادم بطيب حديثو
 طابت كفاحت بالرضي أزىارىا

 ترتاح إف ذكر ا٠بو كيهزىا



 طربا إذا حفت بو أككارىا
 كإذا ابتدأت بذكره ُب حضرة

 حضر السركر ّٔا كطاب مزارىا
 :يها يقوؿ آخركف

 كرر علىَّ الذكر من أ٠بائو
 كاجل القلوب بنوره كضيائو

 اسم بو الكوف استفاد ضياءه
 ُب أرضو كفضائو ك٠بائو

 ال ٰبصر الوصاؼ بعض صفاتو
 كبل كال يدركف كنو سنائو

 حارت عقوؿ القـو عند صفاتو
 ضاءت قلوب ا٣بلق من ألالئو

ُب الشرب اتفاقا كَب األكل على الراجح كتندب البسملة ُب الغسل كالتيمم كتسن  تنبيو
كلفظو بسم اهلل فقط كَب الزيادة الرٞباف الرحيم قوالف مرجحاف كىى سنة عْب ُب الشرب 
كاألكل كقيل سنة كفاية كندب زيادة ىذه الدعاء كىو اللهم بارؾ لنا فيما رزقتنا كزدنا منو 

خّبا منو كإف كاف سيد الطعاـ  إف كاف ا٤بأكوؿ كا٤بشركب لبنا كإف كاف غّبه كلو ٢بما قاؿ
لكن ُب اللنب مزية اإلشباع كاإلركاء كتوجب ُب الذكاة شرطا ُب صحتها إف ذكر كقدر 

سبحاف الذم سخر لنا ىذا كما كنا لو مقرنْب }كتندب ُب ركوب دابة مع زيادة قولو تعأب 
 عنهما أنو كَب ركوب سفينة كركل عن ابن عباس رضي اهلل تعأب{ كإنا إٔب ربنا ٤بنقلبوف

كقاؿ اركبوا فيها بسم اهلل ٦بريها }قاؿ من قاؿ عند ركوب السفينة بسم اهلل الرٞباف الرحيم 
كما قدركا اهلل حق قدره كاألرض ٝبيعا قبضتو يـو القيامة * كمرسيها إف رىب  لغفور رحيم 

ؿ أمن من الغرؽ كتندب ُب دخو { كالسماكات مطويات بيمينو سبحانو كتعأب عما يشركوف
منزؿ كضده مع زيادة ىذا ُب الدخوؿ اللهم إٗب أسألك خّب ا٤بخرج كخّب ا٤بوِب كسورة 



اإلخبلص كالفاٙبة كآية الكرسي كيزيد ُب ا٣بركج توكلت على اهلل كال حوؿ كال قوة إال باهلل 
العلى العظيم بسم اهلل على نفسي كعلى ديِب كعلى أكالدم اللهم رضِب ٗبا قضيت ٕب 

رزقتِب حٌب ال أحب تعجيل ما أخرت كال تأخّب ما عجلت اللهم إ٘ب أعوذ كبارؾ ٕب فيما 
بك أف أضل أك أضل أك أذؿ أك أذؿ أك أظلم أك أظلم أك أبغى أك يبغى علىَّ عز جارؾ 
كجل ثناؤؾ كآية الكرسي مرة كتندب ُب دخوؿ مسجد مع زيادة ىذا كىو اللهم افتح ٕب 

ا٢بوقلة كاالستغفار اللهم افتح ٕب أبواب أبواب رٞبتك كَب خركجو منو عقب التوكل ك 
فضلك كتندب ُب لبس لكثوب كنزعو كغلق باب كفتحو كإطفاء مصباح كإيقاده ككطأ مباح 

كصعوده خطيب منربا كتغميض ميت بعد ٙبقق موتو ك٢بده كابتداء تبلكة إال سورة التوبة 
 .كشركحو المختصرَب  كابتداء طواؼ كاألكٔب إٛبامها ُب الكل األكًل كالشرب كالذكاة كما

ُب ذكر شيء من فضائلها اعلم كفقك اهلل تعأب أف أكؿ ما جاء بو سيدنا  الفصل الثاني
جربيل عليو السبلـ إٔب سيدنا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم بسم اهلل الرٞباف الرحيم 

و كسلم كركل أف سيدنا عثماف بن عفاف رضي اهلل تعأب عنو سأؿ النيب صلى اهلل تعأب علي
عن بسم اهلل الرٞباف الرحيم فقاؿ ىو اسم من أ٠باء اهلل تعأب كما بينو كبْب اسم األكرب  

رضي اهلل تعأب عنو قاؿ اسم اهلل  الشعبى  كما بْب سواد العْب كبياضها من القرب كعن 
 األعظم يا اهلل كعن جابر رضي اهلل تعأب عنو قاؿ اسم اهلل األعظم ىو اهلل أال ترل أنو ُب

ٝبيع القرآف يبدأ بو قبل كل اسم كعنو صلى اهلل تعأب عليو كسلم ٤با نزلت بسم اهلل الرٞباف 
الرحيم فرج أىل السماكات من ا٤ببلئكة كاىتز العرش لنزك٥با كنزؿ معها ألف ملك كزادت 
ا٤ببلئكة إٲبانا كخرت ا١باف على كجوىهم كٙبركت األفبلؾ كذلت لعظمتها األمبلؾ كعن 

ئشة رضي اهلل عنها أهنا قالت ٤با نزلت بسم اهلل الرٞباف الرحيم سبحت ا١بباؿ السيدة عا
معها فقالوا سحر ٧بمد ا١بباؿ فبعث اهلل تعأب دخانا حٌب أظل  عنحٌب ٠بع أىل مكة ك 

من قرأ بسم اهلل الرٞباف الرحيم }على أىل مكة فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم 
، كعن السيد على رضي اهلل تعأب عنو أنو {إال أنو ال يسمع منها موقنا سبحت معو ا١بباؿ

قاؿ إذا كقعت ُب كرطة فقل بسم اهلل الرٞباف الرحيم ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلى العظيم 



فإف اهلل يصرؼ ّٔا ما يشاء من أنواع الببليا كعن ابن عباس رضي اهلل تعأب عنهما أنو قاؿ 
من قاؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم ال حوؿ كال }تعأب عليو كسلم قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

{ قوة إال باهلل العلى العظيم صرؼ اهلل تعأب عنو سبعْب بابا من أنواع الببليا كا٥بم كالغم
ليلة أسرل يب إٔب السماء عرض }كَب ا٣برب عن النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم أنو قاؿ 

أربعة أهنر هنر من ماء كهنر من لنب كهنر من ٟبر كهنر من علىَّ ٝبيع ا١بناف فرأيت فيها 
عسل كما قاؿ اهلل تعأب ُب سورة القتاؿ قلت ١بربيل من أين ٘بيء ىذه األهنار كإٔب أين 

تذىب قاؿ جربيل عليو السبلـ تذىب إٔب حوض الكوثر لكن ال تدرل من أين ٘بيء 
سلم على النيب صلى اهلل تعأب عليو فسأؿ اهلل تعأب تعلمك أك يريك فدعا ربو فجاء ملك ف

كسلم كقاؿ يا ٧بمد أغمض عينيك فغمضت عيِب ٍب قاؿ افتح عينيك ففتحت فإذا أنا 
عند شجرة كرأيت قبة من درة بيضاء ك٥با باب من ياقوت أخضر كقفل من ذىب أٞبر لو 

س على أف ٝبيع ما ُب الدنيا من اإلنس كا١بن كضعوا عن تلك القبة لكانوا مثل طائر جال
ا١ببل أك لوزة ألقيت ُب البحر فرأيت ىذه األهنار األربعة ٘برل من ٙبت ىذه القبة فلما 
أردت أف أرجع قاؿ ٔب ذالك ا٤بلك ٓب تدخل ُب القبة قلت كيف أدخل كعلى بأّا قفل 

ككيف أفتحو قاؿ ٕب افتح قلت كيف أفتحو كليس ٕب مفتاح قاؿ ٕب ُب يدؾ مفتاحو قلت 
فتاحو بسم اهلل الرٞباف الرحيم فلما دنوت من القفل فقلت بسم اهلل أين مفتاحو قاؿ م

الرٞباف الرحيم انفتح القفل فدخلت ُب القبة فرأيت ىذه األهنار األربعة ٘برل من أربعة 
أركاف القبة فلما أردت ا٣بركج من القبة قاؿ ٔب ذالك ا٤بلك ىل نظرت قلت نعم قاؿ أنظر 

ى أربعة أركاف القبة بسم اهلل الرٞباف الرحيم رأيت هنر ا٤باء ثانيا فلما نظرت رأيت مكتوبا عل
ٱبرج من ميم بسم اهلل كهنر اللنب ٱبرج من ىاء اهلل كهنر ا٣بمر ٱبرج من ميم الرٞباف كهنر 
العسل ٱبرج من ميم الرحيم فعلمت أف أصل ىذه األهنار األربعة من البسملة فقاؿ اهلل 

اء من أمتك كقاؿ بقلب خالص بسم اهلل الرٞباف تعأب يا ٧بمد من ذكر٘ب ّٔذه األ٠ب
الرحيم سقيتو من ىذه األهنار األربعة، كمن دالئل فضلها أكؿ ما نزؿ على سيدنا آدـ عليو 
السبلـ فجعل يكثر تبلكهتا فتاب اهلل تعأب عليو كغفر ذنوبو ٍب رفعت بعده ٍب أنزلت على 



توت على ا١بودم ٍب رفعت بعده ٍب سيدنا نوح عليو السبلـ فتبلىا كىو ُب السفينة فاس
أنزلت على سيدنا إبراىيم عليو السبلـ فتبلىا كىو ُب كفَّة ا٤بنجنيق فجعل اهلل تعأب عليو 

النار بردا كسبلما ٍب رفعت بعده ٍب أنزلت على سيدنا موسى عليو السبلـ فقهر فرعوف 
اف عليو السبلـ فأطاع كجنوده ّٔا كفلق البحر لو ٍب رفعت بعده ٍب أنزلت على سيدنا سليم

اهلل تعأب لو ٝبيع اإلنس كا١بن كالطّب ال يقرأىا على شيء إال أطاع اهلل تعأب لو ُب الوقت 
ٍب رفعت بعده ٍب أنزلت على سيدنا عيسى عليو السبلـ فكاف ّٔا يربأ األكمو كاألبرص 

كنبينا ٧بمد صلى ككاف ّٔا ٰبيي ا٤بوتى بإذف اهلل تعأب ٍب رفعت بعده ٍب أنزلت على سيدنا 
اهلل تعأب عليو كسلم فكانت لو فتحا عظيما كأقسم اهلل تعأب أنو ال يسمى ّٔا مؤمن على 
شيء إال بورؾ لو فيو كال يقرأىا أحد من أمة ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم كىو يطلب 

أنو  حاجة إال قضى اهلل حاجتو كائنة ما كانت كركل عن النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم
إف ُب ا١بنة جببل يقاؿ لو جبل الرٞبة كعليو قصر يقاؿ لو قصر اإلسبلـ كُب القصر }قاؿ 

بيت يقاؿ لو بيت ا١ببلؿ كللقصر اثنا عشر ألف مصراع من أيٍسكيفًَّة الباب إٔب األخرل 
ذكره بعض { مسّبة ٟبس مائة عاـ ال تفتح تلك األبواب إال لقائل بسم اهلل الرٞباف الرحيم

 .ْبالعارف
ُب تفسّبىا ككشف بعض أسرارىا كذكر بعض ما احتوت من ا٣بواص كعن  الفصل الثالث

بسم اهلل }أىب ىريرة رضي اهلل تعأب عنو أنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب كسلم 
كذالك الستما٥با على كليات ا٤بعا٘ب الٍب ُب { الرٞباف الرحيم ىي أـ القرآف كسبع ا٤بثا٘ب

عاد كما بينهما من دار التكليف القرآف إذ الغر 
ى
ض األصلي منو اإلرشاد إٔب معرفة ا٤ببدأ كا٤ب

مع ما فيها من الثناء كالنداء على كماؿ ذاتو كعظمتو كصفاتو كٝبيل نعمائو كجزيل آالئو 
الٍب تقاصرت النفوس عن كصفها كتضاءلت العقوؿ دكف بياهنا ٩با كصل إٔب العبد ُب الدنيا 

ن النعم الٍب ال عْب رأت كال أذف ٠بعت كال خطر على قلب بشر كما أعد ُب العقىب م
كأجلها النظر إٔب كجهو الكرٙب كركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم أنو قاؿ 

إف عيسى عليو السبلـ أسلمتو أمو إٔب الكتَّاب ليعلمو فقاؿ لو ا٤بعلم قل بسم اهلل الرٞباف }



ما بسم اهلل الرٞباف الرحيم قاؿ ا٤بعلم ال أدرل قاؿ لو الرحيم قاؿ لو عيسى عليو السبلـ ك 
عيسى الباء ّٔاء اهلل تعأب كالسْب سناؤه كا٤بيم ملكو كاهلل إلو اإل٥بة كالرٞباف رٞباف الدنيا 

كقاؿ بعض ا٤بعرفة أف ٝبيع ما ُب الكتب ا٤بقدمة ُب القرآف الكرٙب { كالرحيم رحيم اآلخرة
البسملة كٝبيعها ٙبت نقط الباء ا٤بنطوية كىى على كل  كٝبيعىو ُب الفاٙبة كٝبيعها ُب

ا٢بقائق كالدقائق ٧بتوية كلعلو أشار إٔب نقطة التوحيد الٍب عليها مدار سلوؾ أىل التفريد 
كقيل ٝبيعها ٙبت الباء ككجهو بأف ا٤بقصود من كل العآب كصوؿ العبد إٔب الرب تعأب 

 .نب الرب كذالك كماؿ ا٤بقصودكىذه الباء باء اإللصاؽ فهي تلصق العبد ٔبا
كقد ذكر بعضهم أف كالده كاف عنده صندكؽ ملفوؼ ُب ا٢برير ككاف كالده كلما دخل 
قػىبػَّلىو ككلما خرج قػىبَّلو كال يفَب على تىقًبيًلو فقاؿ الولد كاهلل ألسرقن مفتاح ىذه الصندكؽ 

ة كاحدة مكتوبة كأنظر ما فيو فلما فتحو كجد فيو قطعة من ا٢برير األبيض كفيها نقط
بالذىب فلما جاء كالده قاؿ أراؾ تقبل ىذا كما كجدت فيو إال كذا ككذا فقاؿ لو يا كلدل 
ىذه النقطة الٍب ٙبت الباء من بسم اهلل الرٞباف الرحيم فإنا ُب بركتها فا نظر ىذا االعتقاد 

 .السليم
كيـو األحد من هنر كركل أهنم يشربوف يـو السبت من هنر ا٤باء ا١بارم من ميم بسم اهلل 

العسل ا١بارم من ميم الرحيم كيـو االثنْب من هنر اللنب ا١بارم من ىاء اهلل كيـو الثبلثاء 
من هنر ا٣بمر ا١بارم من ميم الرٞباف كإذا شربوا سىكىركا كطاركا ألف عاـ حٌب ينتهوا إٔب 

عاء ٍب جبل عظيم من مسك أذفر ٯبرل السلسبيل من ٙبتو فيشربوف من ذالك يـو األرب
يطّبكف ألف عاـ حٌب ينتهوا إٔب قصر عظيم كفيو سرير مرفوعة فيجلس كل كاحد منهم 
على سرير فينزؿ عليهم شراب الز٪ببيل فيشربوف منو كذالك يـو ا٣بميس ٍب ٲبطر عليهم 
الغيم األبيض الذم خلق من عْب الباقي ألف عاـ حيلىبلن كألف عاـ جوىرا فيتعلق بكل 

ألف عاـ حٌب انتهوا إٔب مقعد صدؽ ذالك يـو ا١بمعة فيقعدكف  جوىر حور ٍب يطّبكف
على مائدة ا٣بلد فينزؿ عليهم منو رحيق ٨بتـو ختامو مسك فيشربونو كىذه الكرامة ٤بن قرأ 

 .البسملة باإلخبلص كيعملوف الصا٢بات كٯبتنبوف ا٤بعاصي



الزبانية تسعة عشر كمن أسرارىا أف حركفها تسعة عشر حرفا كَب ذالك فائدتاف إحداٮبا أف 
فاهلل تعأب يدفع بأسهم ّٔذه ا٢بركؼ التسعة عشر، كالثانية خلق اهلل تعأب اليـو كالليلة أربعا 
كعشرين ساعة ٍب فرض ٟبس صلوات َب ٟبس ساعات فهذه ا٢بركؼ تقع كفارة للذنوب 

كة ُب تلك الساعات التسعة عشر، كمنها أف هلل تعأب ثبلث آالؼ اسم ألف عرفها ا٤ببلئ
ال غّب كألف عرفها األنبياء ال غّب كثبلث مائة ُب التورية كثبلث مائة ُب اإل٪بيل كثبلث 
مائة ُب الزبور كتسع كتسعوف ُب الفرقاف ككاحد استأثر اهلل تعأب بو ٍب ىذه الثبلثة آالؼ 

 اسم ُب ىذه األ٠باء الثبلثة ُب بسم اهلل الرٞباف الرحيم فمن علمها كقا٥با فإ٭با ذكر اهلل
 .تعأب بكل أ٠بائو

كمن أسرارىا أيضا أف شجرة الوجود تفرعت عن بسم اهلل الرٞباف الرحيم كأف العوآب ّٔا 
قائمة ّٔا ٝبلة كتفصيبل فلذالك من أكثر من ذكرىا رزقو اهلل تعأب ا٥بيبة عند العآب العلوم 

 .كالسفلى كمن علم ما أكدع فػيها من األسرار ككتبها ٓب ٰبَبؽ بالنار
ما خواصها فمنها أف من ذكرىا كثّبا ُب أم حاجة كانت خصوصا ُب جلب األرزاؽ كأ

رزقو اهلل تعأب باليسرل من حيث ال ٰبتسب كيرزقو ا٥بيبة ُب قلوب الناس كعند العآب 
العلوم كالسفلي، كمنها أف من قرأىا عند النـو إحدل كعشرين مرة أمن ُب تلك الليلة من 

نس كا١بن كالسرقة كا٢بريق كمن موت الفجأة كيدفع عنو كل الشيطاف الرجيم كمن شر اإل
ببلء كآفة، كمنها أف من قرأىا إحدل كأربعْب على أذف ٦بنوف أك مصركع رد إليو عقلو ُب 

ساعتو، كمنها أف من قرأىا ُب كجو ظآب كحاكم جائر ٟبسْب مرة ذؿ لو كخشع لو كدخل 
كرىم، كمنها لبلستسقاء تقرأ إحدل رعب ُب قلبو كألقى على القارئ ىيبة كأمن من شر 

كسبعْب مرة بنية خالصة ُب أم موضع كاف، كمنها أف من قرأىا مائة مرة على كجع من 
األكجاع أك على ا٤بسحور سبعة أياـ متواليات أك زيادة أزاؿ اهلل تعأب ذالك السحر كالوجع 

٤بنرب كيدعو مع عنو، كمنها أف من قرأىا مائة كثبلث عشرة يـو ا١بمعة كا٣بطيب على ا
ا٣بطيب كيسأؿ حاجتو ٰبصل مطلوبو، كمنها أف من قرأىا عند طلوع الشمس ُب هنار 
األحد كىو مستقبل القبلة بعدد ا٤برسلْب ثبلث مائة كثبلث عشرة مرة ككذا يصلى على 



النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم مائة مرة يرزقو اهلل تعأب من حيث ال ٰبتسب بفضلو ككرمو 
يو، كأف من داـ على قراءهتا بعددىا على حسب أٔبد كىى سبع مائة كسبع كٜبانوف بْب يد

مرة بنية خالصة ُب أمر مهم ُب رضاء اهلل تعأب كقضاء حاجتو أك لدفع الضرر من األعداء 
كالظا٤بْب أك لطاعة أك ١بلب أك لطلب الربح فإنو يربح بإذف اهلل تعأب كٰبصل لو ا٤بطلوب 

رٞباف الرحيم، كمنها أف من داـ على قراءهتا بعد صبل ة الصبح أربعْب بربكة بسم اهلل ال
صباحا ألفْب كٟبس مائة مرة باعتقاد صحيح كمبلحظة الفضائل كا٣بصائص فيها فتح اهلل 
تعأب َب قلبو فتوحا من الغيب كالعلـو اللدنية كاألسرار من الغرائب، كمن داـك على قراءهتا  

أب حاجتو باليسر ُب الدنيا كاآلخرة، كمنها أف احملبوس أك كل يـو ألف مرة قضى اهلل تع
ا٤بسجوف أك ا٤بكركب إذا قرأىا فرَّح اهلل تعأب كربو كخلص من سجنو كإف كجب عليو القتل 

كىو يقرأ كل يـو ألف مرة ليبل كهنارا، ككذا يقرأ العدد ا٤بذكور ُب جلب احملبة كا٤بودة بْب 
كسقاه ٤بن يريد يتحابب خصوصا إذا سقى البليد من ا٣ببلئق على قدح فيو ماء ا٤بطر 

ذالك ا٤باء كل يـو سبعة أياـ عند طلوع الشمس زالت عليو الببلدة كٰبفظ ما ٠بعو بإذف 
اهلل تعأب، كمنها أف من كتبها ُب كرقة إحدل كعشرين مرة كعلقت على الصغّب الذم يفزع 

فظ األكالد عن ٝبيع اآلفات، كمن  أك علقت ٢ب.  ُب منامو زاؿ عنو ذالك بإذف اهلل تعأب
كتبها ُب كرقة ٟبسا كثبلثْب مرة كعلقها ُب البيت ٓب يدخلو الشيطاف كال ا١باف كتكثر فيو 
الربكة كَب مالو ككسبو كال ٯبيء بو الضرر، كإف علقها ُب دكاف يزيد رٕبو كأعمى اهلل تعأب 

ا ُب أكؿ يـو من احملـر ُب كرقة عنو أعْب ا٢باسدين كالظا٤بْب كينفع عنو كل ذالك كمن كتبه
مائة كثبلث عشر مرة كٞبلها ال ينالو سوء كال مكركه ىو كأىل بيتو مدة عمره، كمن كتبها 
مائة كعشر كأربعا كٞبلها معو قضيت حاجتو كرزؽ ا٥بيبة ُب قلوب ا١ببابرة كا٤بلوؾ كٓب يضره 

كتبها إحدل كمائة مرة خلق من خلق اهلل ما دامت معو كحفظ ُب أىلو كمالو ككلده، كمن  
ُب كرقة بيضاء كدفنت ُب البستاف حسن زرعو كًب أكانو كأمن من اآلفات كحصلت الربكة 
بإذف اهلل تعأب، كمن كتبها ُب كرقة بيضاء ألف مرة كٞبلها على نفسو يكوف مهابا عند 

ىو ُب األعداء ك٧ببوبا عند األحباب كمعززا كمكرما بْب الناس كفتح اهلل أبواب ا٣بّبات ك 



أمن كعافية دائما كىذه أسرار عجيبة كخواص غريبة، كمن كتبها سبعْب مرة ٍب كضعها ُب  
كفن ا٤بيت حفظو اهلل تعأب من عذاب القرب كسهل عليو ا١بواب بسؤاؿ منكر كنكّب، كمن  

كتبها على الرصاص ثبلث مرة ٍب ٱبيطو لصيد السمك كيرمى ُب البحر توجهت ا٢بيتاف 
شباؾ حٌب ٛبتؤل كٰبصل لو فوؽ ما أراده من السمك كليا، كمن أراد أف من األطراؼ إٔب ال

يكوف ٧ببوبا كمرغوبا كمعززا كمكرما عند السبلطْب كالقضاة كعند سائر الناس أك أراد 
الدخوؿ عليهم ألجل ا٤بصلحة فليصم يـو ا٣بميس كيفطر بالتمر كالسكر كيقرأ بسم اهلل 

ة بعد صبل ة ا٤بغرب كيدـك على قراءهتا إٔب كقت الرٞباف الرحيم مائة كإحدل كعشرين مر 
النـو كيـو  ا١بمعة بعد صبلة الصبح يقرأ البسملة  إحدل كعشرين كمائة مرة ٍب يكتب 

بزعفراف كمسك كماء كرد على كرؽ با٢بركؼ ا٤بقطعة إحدل كعشرين بسملة مثا٥با ب س 
ٰبملها على نفسو فكل ـ اؿ ؿ ق اؿ رح ـ اف اؿ رح م ـ ٍب يبخر ىذا الورؽ بالعود ٍب 

من رآه أحبو حبا شديدا، كمنها أف باء البسملة إذا كتبت ىكذا ب إحدل كعشرين مرة 
كتليت عليها البسملة بنية صادقة مائة مرة ككضعها ُب مالو زادت بركاتو ك٭با، كمنها أف من  

كتب لفظ ا١ببللة أم اسم اهلل ُب إناء نظيف مكررا ٕبسب ما يسع اإلناء كرش بو 
صركع احَبؽ شيطانو كمن لدغتو عقرب أك حية يكتب البسملة مقطعة ٍب يكتب اآلية ا٤ب

سبلـ على نوح ُب العا٤بْب مقطعة ٍب يشرب ا٤باء ذالك اللديغي شفاه اهلل تعأب، كمنها أف 
من كتب الرٞباف ٍب يقوؿ مائة كٟبسْب مرة يا رٞباف كينفخ عليو كٰبملو إذا دخل على 

جائر ٓب يضره أبدا، كمنها أف من كتب الرحيم مقطعة مائتْب كٜبانْب السلطاف أك على ظآب 
مرة ٍب ٰبملو ٓب توثر آلة ا٢برب فيو كال تقطع السكْب كالسيف فيو فليكتب على أحسن 

الَبتيب كحسن الظن، كمن كاف بو كجع الرأس يكتب الرحيم مقطعة إحدل كعشرين مرة 
قيصر ملك الرـك كتب إٔب سيدنا عمر بن  ٍب ٰبملو شفاه اهلل تعأب، كمنها ما ركل أف

ا٣بطاب رضي اهلل تعأب عنو أف يب صداعا ال يسكن فابعث ٕب دكاء إف كاف عندؾ فإف 
األطباء عجزكا عن ا٤بعا١بة فبعث سيدنا عمر رضي اهلل تعأب عنو قلنسوة فكاف إذا كضعها 

تش ُب القلنسوة على رأسو سكن صداعو كإذا رفعها على رأسو عاد صداعو فتعجب منو فف



فإذا فيها كاغد مكتوب عليو بسم اهلل الرٞباف الرحيم، كركل أف سيدنا عمر بن ا٣بطاب 
رضي اهلل تعأب عنو ٤با بعث سيدنا عمر بن العاصي أمّبا إٔب مصر فوجد ٕبر النيل ال 

يفيض فسأؿ أىل مصر عن ذالك قالوا إف من عادة ىذا ا٤باء ُب كل سنة نلقى جارية ٝبيلة 
ا بإرضاء كليها فإذا ألقيناىا فاض فأىب عمر كقاؿ إهنا عادة ا١باىلية فكتب إٔب سيدنا بكر 

عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل تعأب عنو بذالك فكتب سيدنا عمر ا١بواب بسم اهلل الرٞباف 
الرحيم يا نيل إف كنت ٘برل بغّب أمر فبل حاجة لنا فيك كإال فأجر بإذف اهلل تعأب فلما 

ب فاض بإذف اهلل تعأب فبطلت تلك العادة القبيحة إٔب يومنا ىذا بربكة ألقى فيو الكتا
البسملة، كركل أف فرعوف قبل إدّْعاء األلوىية بنا قصرا كأمر أف يكتب عليو بسم اهلل 

الرٞباف الرحيم على بابو ا٣بارج فلما دعا الربوبية أرسل اهلل تعأب إليو سيدنا موسى عليو 
ٍلتىو ال أدرل بو خّبا فقاؿ اهلل تعأب يا السبلـ يدعوا إٔب اإلٲبا ف كٓب يقبل فقاؿ إ٥بي ًٓبى أىمهى

موسى أنت تنظر إٔب كفره كتريد إىبلكو كأنا أنظر إٔب ما كتبو على بابو كفيو إشارة إٔب أف 
من كتب ىذه الكلمة على باب داره ا٣بارج صار آمنا من ا٥ببلؾ كإف كاف كافرا فالذم  

أكؿ عمره إٔب آخره كيف ال يكوف آمنا من ىبلؾ الدنيا  كتب على سويداء قلبو من
٤با خلق اهلل }كاآلخرة ،كمن أسرارىا ما ركل عن النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم أنو قاؿ 

تعأب القلم جعل لو مائة أنبوبة أم عقدة ما بْب كل أنبوبة مسّبة ٟبس مائة سنة فنظر اهلل 
اهلل تعأب أكتب على األلواح ٗبا ىو كائن إٔب يـو تعأب إليو با٥بيبة فانشق القلم فقاؿ 

أي فقاؿ اهلل تعأب ابدأ بسم اهلل الرٞباف الرحيم فكتب القلم ُب  القيامة فقاؿ بأم شيء أىٍبدى
مدة سبع مائة سنة فقاؿ اهلل عز كجل فوعزٌب كجبلٕب أٲبا عبد من أمة ٧بمد صلى اهلل تعأب 

يم مرة كاحدة أكتب لو عبادة سبع مائة سنة كَب ركاية عليو كسلم قاؿ بسم اهلل الرٞباف الرح
أخرل أنو عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ ٤باخلق اهلل القلم ٍب اللوح أمره أف ٯبيء فقاؿ لو يا قلم 

فقاؿ القلم لبيك يا رب قاؿ لو أكتب أكال بسم اهلل الرٞباف الرحيم قاؿ فلما كتب الباء 
ن العرش إٔب ٙبت الثرل فقاؿ يا رب ما ىذا خرج منو نور فنور كل شيء ُب ا٤بلكوت م

الباء فقاؿ اهلل تعأب ىذا برمء ألمة ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم ٍب أمر أف يكتب 



السْب فلما كتبو خرج من أضراس منو أنوار كاحد طار إٔب العرش ككاحد إٔب الكرسي 
ما ىذه األنوار فقاؿ اهلل تعأب ككاحد إٔب ا١بنة فلما رأل القلم ىذه األنوار الثبلثة قاؿ إ٥بي 

ىذا أنوار ٧بمد عليو السبلـ أما النور الٍب طار إٔب العرش فهو نور السابقْب كأما النور الٍب 
طار إٔب الكرسي فهو نور ا٤بقتصدين كأما النور الٍب طار إٔب ا١بنة فهو نور العاصْب 

أضوء كأنور من نور الباء كالظا٤بْب منهم ٍب أمر أف يكتب ا٤بيم فلما كتب خرج منو نور 
كالسْب فنور كل شيء من العرش إٔب الكرسي فبقي القلم ُب التعجب ألف سنة من بعد 
ذالك قاؿ القلم يا رب ما ىذا النور فقاؿ اهلل تعأب ىذا نور ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو 
 كسلم كىو حبييب كصفيي كرسوٕب ىذا سيد األنبياء كا٤برسلْب كما خلقت كل شيء إال

ألجلو فلما ٠بع القلم ٛبُب أف يسلم على نور ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم فاستأذف 
ذالك قاؿ السبلـ عليك يا رسوؿ اهلل كيا حبيب اهلل كيا نور اهلل فقاؿ اهلل تعأب يا قلم أنت 
سلمت على حبييب كرسوٕب كىو ُب ىذه الساعة غائب كلو كاف حاضرا لسىلَّمى عليك يعُب 

ـ عليك أنا أرده عليك ألجلو فقاؿ عليك مُب السبلـ يا قلم ٍب أمره أف يكتب يرد السبل
اهلل الرٞباف الرحيم فقاؿ القلم يا رب ما ىذه األ٠باء فقاؿ اهلل تعأب أنا اهلل تعأب للسابقْب 
كأنا الرٞباف للمقتصدين كأنا الرحيم للعاصْب كالظا٤بْب كَب ركاية أخرل أنو قاؿ إف اهلل تعأب 

القلم بأف يكتب بسم اهلل الرٞباف الرحيم قاؿ فلما كتب خرج من ضرس السْب نور  أمر
كخلق من ذالك النور مبلئكة كلكل ملك أربعة مائة  ألف رأس كَب كل رأس أربع مائة 

ألف كجو كَب كل كجو أربع مائة فم كَب كل فم أربع مائة ألف لساف كعلى جبهة كل ملك 
م كتقوؿ ىؤالء ا٤ببلئكة بكل لساف بسم اهلل الرٞباف الرحيم مكتوب بسم اهلل الرٞباف الرحي

كجعل مع كل ملك ألف صف من ا٤ببلئكة ينظركف إٔب جبهتهم كيقولوف بسم اهلل الرٞباف 
الرحيم ٍب يقولوف اللهم اغفر كارحم من قاؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم ُب ابتداء عملو من أمة 

مبلئكٍب اشهدكا أٗب قد غفرت ٥بم كباركت ٥بم ُب  ٧بمد عليو السبلـ فيقوؿ الرب تعأب يا
أعما٥بم كتقبلت منهم حسناهتم ك٘باكزت عن سيئاهتم، كمن األسرار العظيمة أف من رفع 
اسم اهلل تعأب من األرض رفع اهلل تعأب ا٠بو بالذكر ا١بميل كما ركل عن النيب صلى اهلل 



من أ٠باء اهلل تعأب أك كلمة من  ما من كتاب يلقى ٗبوضع فيو اسم}عليو كسلم أنو قاؿ 
الكلمات القرآنية إال بعث اهلل تعأب إليو مبلئكة ٰبفظونو بأجنحتهم حٌب يبعث اهلل عليو 
كليا من أكليائو يرفعو من األرض كمن رفع كتابا من األرض فيو اسم من أ٠باء اهلل تعأب أك  

لنيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم كركل عن ا{ كلمة من القرآف رفعو اهلل تعأب ُب أعلى عليْب
من رفع قرطاسا من األرض فيو بسم اهلل الرٞباف الرحيم إجبلال هلل تعأب خوؼ }أنو قاؿ 

، {أف يداس ا٠بو كتب عند اهلل من الصديقْب كخفف عن كالديو العذاب كإف كانا مشركْب
هلل الرٞباف الرحيم رٞبو اهلل تعأب أنو كجد رفعة ُب الطريق مكتوبا فيها بسم ا منصوركحكي 

فأخذىا فلم ٯبد ٥با موضعا فأكلها فرأل ُب ا٤بناـ أف قائبل قاؿ لو قد فتح اهلل لك باب 
 .ا٢بكمة كا٤بوعظة كىذا من خواصها الٍب ال ٙبصى كأسرارىا الٍب ال تستقصى

يا }ُب بعض فوائدىا كركل عن رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم قاؿ  الفصل الرابع
تكتب لك رة إذا توضأت فقل بسم اهلل الرٞباف الرحيم فإف حفظتك ال تسَبيح أف أبا ىري

حٌب تفوؽ كإذا غشيت أىلك فقل بسم اهلل الرٞباف الرحيم فإف حفظتك يكتبوف  ا٢بسنات
لك ا٢بسنات حٌب تغتسل من ا١بنابة فإف حصل لك من تلك ا٤بواقعة كلد كتب لك 

قابو أم ذريتو إف كاف لو عقب حٌب ال يبقى ا٢بسنات بعد أنفاس ذالك الولد كبعدد أع
منهم أحد، كعن أىب ىريرة رضي اهلل تعأب عنو عن النيب صلى اهلل تعأب عليو كسلم ما من 
أحد يقصد دخوؿ بيت إال كيتبعو الشيطاف فإف دخل البيت فقاؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم 

طعاـ فقاؿ بسم اهلل الرٞباف يقوؿ الشيطاف ال مدخل ٕب ُب ىذا البيت كإذا قدـ إليو ال
الرحيم يقوؿ الشيطاف ال طعاـ ٕب ىاىنا كإذا قدـ الشراب كقاؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم 

يقوؿ الشيطاف ال شراب ٕب ىاىنا كإذا اضطجع كقاؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم يقوؿ 
ا تركها الشيطاف ال مضجع ٕب ىاىنا كإذا ترؾ التسمية عند الدخوؿ دخل معو الشيطاف كإذ

عند األكل يأكل معو الشيطاف كيكوف بعض ا٤بولود بسبب اختبلط مائو زنيما كبعضو 
أعمى كبعضو أعور كبعضو أعرج كبعضو فاسقا كبعضو كافرا كغّب ذالك ففي مثل ىذا قاؿ 

رٞبو اهلل تعأب  جعفر بن محمداآلية، كعن { كشاركهم ُب األمواؿ كاألكالد}اهلل تعأب 



ذكر الرجل فإذا ٓب يقل بسم اهلل جامع معو امرأتو كأنزؿ ُب فرجها كما  ٯبلس الشيطاف على
ينزؿ الرجل، كركل أف رجبل قاؿ البن عباس رضي اهلل تعأب عنهما إف امرأٌب استيقظت 

كَب فرجها شعلة نار قاؿ ذالك من كطء الشيطاف إذا أردت ٝباعها فقل بسم اهلل، كركل 
سَب ما بينكم كبْب ا١بن أف تقولوا بسم }كسلم أنو قاؿ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو 

سَب ما بْب أعْب ا١بن كعورات }كعنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ { اهلل الرٞباف الرحيم
كمن أكل ا٤بضر كا٤بؤذل { بِب آدـ إذا كضعوا ثيأّم أف يقولوا بسم اهلل الرٞباف الرحيم

رضي اهلل تعأب  عمر بن الخطابما أف سيدنا بالبسملة ال ييؤثًر فيو ضرر بذكر البسملة ك
عنو شرب السم بالبسملة حْب أرسلو النصارل إليو فقاؿ بسم اهلل الرٞباف الرحيم فلم ييوثًر 

جارية تبغضو فكانت تسقيو السم فبل  ألبى ُمْسِلم الخوالنيفيو السم، كحكي أنو كاف 
زمانا طويبل كىو ال يوثر فيك يوثر فيو فلما طاؿ عليها ذالك قالت لو إ٘ب سقيتك السم 

فقاؿ ٥با ٤با ذا قالت ألنك صرت شيخا كبّبا فقاؿ ٥با أل٘ب أقوؿ عند األكل كالشرب بسم 
اهلل الرٞباف الرحيم ٍب أعتقها، كعن سيدنا بن عباس رضي اهلل تعأب عنهما أنو قاؿ يكوف 

الرحيم فإذا  لكل شيء أساس كأساس القرآف الفاٙبة كأساس الفاٙبة بسم اهلل الرٞباف
 .اشتكيتى من العلل فعليك بأساس تيشفى بإذف اهلل تعأب

 
 {خاتمة تتعلق بكشف بعض أسرارىا الدقيقة، المعروفة عند أىل الحقيقة}

اعلم كفقِب اهلل تعأب كإياؾ أف معُب قو٥بم الباء ّٔاء اهلل تعأب حسنةه كٝبالو ككمالو فيدخل 
تعأب كىى الوجود كالقدـ كالبقاء كا٤بخالفة للحوادث ُب الكبلـ عشركف صفة ٤بوالنا تبارؾ ك 

كالقياـ بالنفس كالوحدانية كالقدرة كاإلرادة كالعلم كا٢بياة كالسمع كالبصر كالكبلـ ككونو 
قادرا كمريدا كعا٤با كحيا ك٠بيعا كبصّبا كمتكلما كثبوت ىذه يستلـز ُب نفي مقابلها من 

دـ كا٢بدكث كالفناء كا٤بماثلة كاالفتقار كالتعدد ا٤بستحيبلت الستحالة ٝبع الضدين كىى الع
كالعجز كالكراىة كا١بهل كا٤بوت كالصمم كالعمى كالبكم ككونو تعأب عاجزا أككارىا أك 

جاىبل أك ميتا أك أصم أك أعمى أك أبكم كدخل ُب الكبلـ ا١بائز كىو فعل كل ٩بكن أك 



لعصاة يـو القيامة كقيل الباء براءة تركو ألف الكبلـ ال يتم  إال بذالك كقيل الباء بكاء ا
ا٤بؤمنْب من ا٣بلود ُب النار كقيل الباء براءة اهلل تعأب كرسولو صلى اهلل تعأب عليو كسلم من 

ا٤بشركْب كقيل الباء بابو ا٤بفتاح للطالبْب كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ إف اهلل تعأب يقوؿ 
علـو أف سر البسملة كلو ُب الباء كزاد بعضهم كبا١بملة أف من ا٤ب{ بايب مفتاح ٤بن دعا٘ب}

أف سر الباء ُب النقطة الٍب ٙبتها عند العارفْب كسر ىذه ا٢بركؼ ظاىر عند من كشف اهلل 
تعأب عنو الغطاء كال ينبغي أف يزاد على ما ذكرناه كمعُب السناء ُب قو٥بم كالسْب سناؤه 

هة كال استقرار فإ٭با ا٤براد بعلوه تعأب منزه علوه كرفعتو إال أف علو اهلل تعأب منزه ال علو ج
عن ا١بهة كا٤بكاف ألنو تعأب قبل أف ٱبلق ا٤بكاف كا١بهات كاآلف على مكاف عليو كإ٭با 
قيدنا السناء با٤بد لنحَبز من السنا بالقصر الذم ىو نور الربؽ ا٤بعلـو كقيل السْب ٠بع 

كال ٰبيطوف بشيء من علمو إال ٗبا } الدعاء كقيل السْب سره ا٤بكتـو كما ُب قولو تعأب
كقيل السْب ٠بع األصوات كغّبىا كقيل السْب سَبه عن العصاة كما ُب ا٢بديث { شاء

إف اهلل تعأب يقوؿ سَبل مسبوؿ على من عاصا٘ب كقيل السْب سريع ا٢بساب كأسناف }
سنة ٍب تكوف ا٣ببلفة بعدل ثبلثوف }السْب ثبلثة تشّب إٔب قولو صلى اهلل تعأب عليو كسلم 

ميٍلكنا عىضيوضنا كإف ضمت الباء إٔب أسناف السْب تصّب أربعة فتشّب إٔب ا٣بلفاء األربعة 
رضي اهلل عنهم أٝبعْب فيجب تعظيمهم كتوقّبىم  أبى بكر وعمر وعثمان وعلىساداتنا 

اط ك٧ببتهم كأهنم أفضل خلق اهلل تعأب بعد النبيْب كا١برة من السْب إٔب ا٤بيم إشارة إٔب صر 
ُب غّبه من ا٤بلل  االعوجاجا٤بستقيم أم إٔب كوف دين اإلسبلـ مستقيما ال عوج فيو كإ٭با 

كا٤بيم إشارة إٔب ملك اهلل أك إٔب ٦بده أك إٔب منّْو للمؤمنْب أك إٔب مغفرتو للمفرطْب، كركل 
ـ أف ا٤بيم إشارة إٔب ٮبة رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب كسلم، كقيل إشارة إٔب إحاطة اإلسبل

ٔبميع ا٤بكلفْب كالضوء الذم ُب كسط ا٤بيم إٔب أف اإلسبلـ نور كالكفر ظلمة كإضافة اسم 
إٔب ا١ببللة الكرٲبة ٰبتمل أف تكوف من إضافة العاـ إٔب العاـ كذالك أنو عاـ ُب ٝبيع 

األ٠باء كا١ببللة عامة أيضا باعتبار مشو٥با ٤با ٯبب كما يستحيل كما ٯبوز ألنو على الذات 
ة الواجبة الوجود كا٤بعبودة با٢بق ا٤بنزىة عن النقائص كٰبتمل اإلضافة أف تكوف من العظيم



إضافة ا٣باص إٔب ا٣باص كبيانو االسم ا٤بقصود ىنا إ٭با ىو اسم اهلل تعأب خاصة ال بقية 
األ٠باء فلهذا كاف ا٠با خاصا كأف لفظ ا١ببللة أيضا خاص باهلل تعأب ٕبيث ال يسمى بو 

وف من إضافة ا٣باص إٔب ا٣باص كٰبتمل أف يكوف من إضافة ا٣باص إٔب غّبه فصح أف يك
العاـ فيجعل األكؿ الذم ىو اسم خاص با٠بو تعأب ألنو ا٤بقصود كالثا٘ب ىي ا١ببللة عامة 

باعتبار مشو٥با السابق كٰبتمل أف تكوف من إضافة العاـ إٔب ا٣باص كخاًب فضة كىو أحسن 
عوضا عن األلف احملذكؼ  طيوّْلىًت الباءُب الفتح كإ٭با  االحتماالت كأظهر ُب ا٤بعُب كما

كإ٭با حذفت األلف لكثرة االستعماؿ كقيل إ٭با طولت الباء ُب البسملة ليكوف افتتاح كتاب 
اهلل تعأب ٕبرؼ معظم كقيل إف األلف إشارة إٔب الوحدانية اهلل تعأب ككونو مستطيبل إشارة 

ا قيل إف الرأس األلف يدؿ على قدمو تعأب فكأنو ينادل إٔب استمرار كجوده أزال كأبدا ك٥بذ
ُب لساف حالو كيقوؿ اهلل قدٙب ال أكؿ لو كآخره يدؿ على بقاء اهلل تعأب فكأنو ينادل ُب 

لساف حالو كيقوؿ اهلل باؽ ال آخر لو ككسطو يدؿ على دكاـ كجود اهلل تعأب فكأنو ينادل 
جوؼ لو إشارة إٔب أنو صمد ال يطعم أم ال ُب لساف حالو اهلل موجود دائم ككونو ال 

يأكل كىو أحد األقواؿ ُب تفسّبىم للصمد بأنو الذم ال يأكل كال يشرب ككوف ا٢بركؼ 
تطلب االتصاؿ بو كىو ال يطلب االتصاؿ ّٔا إشارة إٔب أنو تعأب غِب عن كل ما سواه 

ؤه عن كل ما سواه ككل ما سواه مفتقر إليو فدخل ُب ىذين ا٤بعنيْب الذٍين ٮبا استغنا
كافتقار كل ما سواه إليو ٝبيع الواجبات كا٤بستحيبلت كا١بائزات كما ىو معلـو مبْب ُب  

رضي  سيدى محمد بن يوسفكتب العقائد كقد كضحو شيخنا السيد العارؼ باهلل تعأب 
اهلل تعأب عنو كنفعنا بو فإذا علمت ىذا ظهر لك أف حرؼ األلف ىو أعظم ا٢بركؼ 

٥بذا ٘بد ٝبيع ا٢بركؼ ا٥بجائية ىي حرؼ األلف بعينو كإ٭با خالفتو ُب التجويف ا٥بجائية ك 
لو كانت األشجار أقبلما كالبحر مدادا كاجتمعت اإلنس كا١بن كا٤ببلئكة  }كَب ا٢بديث 

. كتَّابا ككتبوا معُب بسم اهلل الرٞباف الرحيم ألفى ألف سنة ٤با قدركا على كتب عشر عشره
ا٢باؿ كساعدتو كثرة االشتغاؿ، ٕبمد ذم ا٤بنة كا١ببلؿ، كصلواتو  انتهى ىنا ما تيسر ُب

 .على ذم الرتب كا١بماؿ، كعلى آلو كصحبو ذكل النواؿ، انتهى



كندب لئلماـ أف يعرؼ بعدد حركفها يعلم اإلماـ أف تقدـ إياىا كىى مائة كثبلثة  {فصل}
ليو كسلم تسليما كمن كعشركف حرفا ا٢بمد هلل كحسن عونو ٕبرمة ٧بمد صلى اهلل تعأب ع

ٓب يعرؼ معُب الفاٙبة ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ال ٯبوز نكاحو كال يصلح عملو كمفسد صبلتو 
كمفسد صومو كمفسد نكاحو كجاىل ُب اجتماع العلماء كال ٯبوز أكل ذٕبتو كال شهادتو 

ا كال إمامتو كمن صلى خلفو يعيد أبدا ما صلى كمن شك ُب ىذا الكبلـ يدخل النار أبد
إف شاء اهلل ا٢بمد هلل معناه الكماؿ كلو هلل كالفضل كلو من اهلل رب العا٤بْب معناه ملك 

ا٣ببلئق أٝبعْب الرٞباف الرحيم ذك رٞبة كاسعة ُب الدنيا كاآلخرة ملك يـو الدين معناه يـو 
غّبؾ ال ينفع ماؿ كال بنوف يـو ال ينفع إال دين اهلل إياؾ نعبد معناه يا ربنا نعبدؾ ال نعبد 

نستعينك كال نستعْب غّبؾ يا ربنا اىدنا الصراط ا٤بستقيم معناه يا ربنا  معناهكإياؾ نستعْب 
أدخلنا ُب الطريق الذم العوج فيها صراط الذين أنعمت عليهم معناه أدخلنا ُب طريق النيب 

صلى اهلل تعأب عليو كسلم غّب ا٤بغضوب عليهم كال الضالْب معناه أدخلنا غّب طريق 
ودم كالنصرا٘ب كمن ٓب يعرؼ معُب ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ليس لو ُب اآلخرة نصيب ًب اليه

ا٢بركؼ ككل خليل دكف اهلل فهو فاف ككل نعيم دكف ا١بنة فهو ٧باؿ ككل عذاب دكف النار 
 فهو عافية اىػ

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم ا٢بمد هلل الذم 

العلم كالعمل كسيلتا السعادة، كالصبلة كالسبلـ على من ال يلحقو عآب كال عابد ُب  جعل
العلم كالعبادة، سيدنا كموالنا كحبيبنا كقرة أعيننا ٧بمد صلى اهلل تعأب عليو كسلم، كعلى 

 .آلو كأصحابو كأزكاجو كذريتو كأمتو من كل من تعبد أك تعلم
ب، كا٤بريد الصادؽ اللبيب، سألتِب أف أكتب لك أما بعد فإنك أيها األخ الناصح األدي

كصية تنفع فأجبتك إٔب ذالك طلبا ٤برضاة اهلل تعأب كرغبة ُب ثواب من علم دين اهلل أكدعا 
إليو فقلت كمن ا٢بوؿ كالقوة برأت أكؿ ما أكصيك بو أيها األخ الصاّب تقول اهلل العظيم، 

ؼ عند األمر كالنهى بأف ال يراؾ موالؾ الوقو  وحقيقة التقوىكاقتفاء سنة نبيو الكرٙب، 



رضي اهلل تعأب عنو  ُجنَ ْيدُ حيث هناؾ كال يفقد حيث أمرؾ كقد كاف سيد الطائفة الصوفية 
يقوؿ ألصحابو لو رأيتم رجبل قد تربع ُب ا٥بواء فبل تقتدكا بو حٌب تركا صنعو عند األمر 

ا ١بميع ا٤بناىي فاعتقدكه كاقتدكا بو كإف كالنهى فإف رأيتموه ٩بتثبل ١بميع األكامر اإل٥بية ٦بتنب
كأكصيك بأف تتوقف عن كل فعل . رأيتموه ٱبل باألكامر كال ٯبتنب ا٤بناىي فاجتنبوه انتهى

أك قوؿ حٌب تعرؼ ميزانو على الكتاب كالسنة أك العرؼ ألف العرؼ من ٝبلة الشريعة قاؿ 
أفعالك ٗبجرد عمل الناس ّٔا فبل تكتف ُب أقوالك ك { خذ العفو كأمر بالعرؼ}اهلل تعأب 

الحتماؿ أف يكوف ذالك الفعل كالقوؿ من ٝبلة البدع الٍب ال يشهد ٥با كتاب كال سنة كَب 
ال تقـو الساعة حٌب تصّب السنة بدعة كإذا تركت البدعة يقوؿ الناس تركت }ا٢بديث 

لناس أهنا كذالك لتوارث فركع البدع عن أصو٥بم فلما طاؿ زمن العمل بالبدع ظن ا{ السنة
سنة ٩با سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم كقد كاف السلف الصاّب رضواف اهلل 

تعأب عليهم ٰبثوف الناس السيما أصحأّم على التقيد بالكتاب كالسنة كاجتناب البدع 
كيشددكف ُب ذالك حٌب أف أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل تعأب عنو رٗبا كاف 

ر كيعـز عليو فيقوؿ لو بعض الناس إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٓب يفعل يهم باألم
ذالك كٓب يأمر بو فّبجع عما كاف عـز عليو فعليك أيها األخ الناصح باتباع السنة احملمدية 

ُب ٝبيع أفعالك كأقوالك كعقائدؾ كال تقدـ على فعل شيء حٌب تعلم موافقتو الكتاب 
رٞبو اهلل  وىب بن منبوكىو إخراج ا٣بلق من العمل، ككاف  كالسنة، كأكصيك باإلخبلص

تعأب يقوؿ من طلب الدنيا بعمل اآلخرة نكس اهلل قلبو ككتب ا٠بو ُب ديواف أىل النار، 
ككاف سيدنا عيسى عليو السبلـ يقوؿ من عمل ٗبا علم كاف كليا هلل حقا ككانت كالدة 

 ال تتعلم العلم إال إذا نويت العمل بو رضي اهلل تعأب عنهما تقوؿ يا بِب سفيان الثوري
رضي اهلل تعأب عنو مٌب يكوف العبد  ليحيى بن معاذكإال فهو كباؿ عليك يـو القيامة كقيل 

عبد اهلل ٨بلصا فقاؿ إذا صار خلقو كخلق الرضيع ال يبأب من مدحو أك ذمو كقاؿ 
أب للمراء خذ ثواب عملك رضي اهلل تعأب عنو إذا كاف يـو القيامة قاؿ اهلل تع األنطاكي

٩بن كنت ترائيو كَب ركاية يقوؿ لو أٓب توسع لك الناس ُب آّالس ألجل عملك كعلمك أٓب 



الفضيل بن تكن رئيسا ُب دنياؾ أٓب ترخص لك الناس بيعك كشراءؾ أٓب يكرموؾ كقاؿ 
 نطاكىاألرٞبو اهلل تعأب ما داـ العبد يستأنس بالناس فبل يسلم من الرياء كقاؿ  عياض

رضي اهلل تعأب عنو ا٤بتزينوف ثبلثة متزين بالعلم كمتزين بالعمل كمتزين بَبؾ التزين فهو 
أغمضها كأحبها إٔب الشيطاف، كأكصيك بالتوكل كال تتهم ربك ُب الرزؽ كاعلم بأف مثاؿ 

العبد مع اهلل تعأب كشجرة غرسها غارس طالبا ٭بوىا كنتاجها فقد علمت الشجرة إف يكن 
م أك أعلمنا ذالك فيها أنو ما كاف ليغرسها كٲبنعها السقي كيف كىو حريص على ٥با عل

نػتاجها مريد لنمائها كذالك أنت أيها العبد شجرة اهلل غارسك كىو ساقيك ُب كل كقت 
قائم لك بوجود التغذية فبل تتهمو أف يغرس شجرة كجودؾ ٍب ٲبنعك من السقيا بعد الغرس 

جتهاد ُب ذكر اهلل تعأب كَب الصبلة على النيب صلى اهلل فإنو ليس بغافل، كأكصيك باال
ال ٯبلس قـو ٦بلسا }تعأب عليو كسلم كال تغفل عنهما ُب كل ٦بلس جلستو كَب ا٢بديث 

ٓب يذكركا اهلل فيو كٓب يصلوا على نبيهم ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم إال كاف عليهم ترة أم 
يتحسر أىل ا١بنة إال  على ساعة مرت ّٔم ٓب ليس }كفيو أيضا { تبعة كنقصا يـو القيامة

رضي اهلل تعأب عنو إذا ذكر ًب ا٣بلق ُب  الفضيل ابن عياضكقاؿ { يذكركا اهلل فيها
رضي  إبراىيم بن أدىم٦بالسكم فاذكركا اهلل تعأب فإف ذكره دكاء لداء ذكر ا٣بلق كقد كاف 

عطاء ن ذكر اهلل تعأب ككاف اهلل تعأب عنو يشَبط على من يريد ٦بالستو أف ال يغفل ع
رٞبو اهلل تعأب يقوؿ ال ينبغي ٤بن ظلم نفسو أف يذكر اهلل تعأب إال بعد التوبة  السلمي

ن الظآب إذا ذكره ماداـ مصرا، كأكصيك بأف ترحم ٝبيع ا٣بلق كاالستغفار فإف اهلل تعأب يلع
أكصيك بطلب ا٢ببلؿ حٌب العصاة كاعلم بأف الشفقة على العاصي أفضل من دعاء عليو، ك 

فبل تكن مسرفا فيو كقد كاف السلف يقدموف كسب الدراىم ا٢ببلؿ على سائر كإف كجدتو 
مهماهتم كذالك ألهنم من أبناء اآلخرة بيقْب كاألعماؿ األخركية ا٣بالصة ال تقع على يد 
من أكل حراما أك شبهات فإف من أكل حراما نشأ عنو فعل ا٢براـ كمن أكل شبهة نشأ 

فعل الشبهة حٌب لو أراد من أكل ا٢براـ أف يطيع اهلل ٤با قدر على ذالك ككاف ابن عنو 
عباس رضي اهلل تعأب عنهما يقوؿ كسب ا٢ببلؿ على ا٤بؤمن أشد من نقل جبل إٔب جبل 



رضي اهلل تعأب عنو يقوؿ رأيت عابدا يقـو إٔب الصبلة بثقل فنظرت  إبراىيم بن أدىمككاف 
ا أكلو كلو أنو أكل حبلال ٓب ٰبصل لو ثقل، كأكصيك باجتناب فإذا ىو من عدـ صفاء م

الشبع ا٤بوجب لقساكة القلب كقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو كسلم يطول األياـ 
كالليإب كيشد على بطنو الشريف ا٢بجر من ا١بوع كركل عنو صلى اهلل تعأب عليو كسلم 

الشراب فإف القلب ٲبوت كالزرع إذا كثر عليو ال ٛبيتوا القلوب بكثرة الطعاـ ك }أنو قاؿ 
إف البطن عضو إف جاع ىو شىًبعى ٝبيع األعضاء : رٞبو اهلل تعأب أبو جعفركقاؿ { ا٤باء

يعُب تسكن فبل تطالبك بشيء كإف شبع ىو جاع سائر األعضاء كٝبلة األمر أف أفعاؿ 
ـ كإف دخل الفضوؿ الرجل كأقوالو على حسب طعامو كشرابو إف دخل ا٢براـ خرج ا٢برا

خرج الفضوؿ كأف الطعاـ بىذىر األفعاؿ كاألفعاؿ نبت تبدك منو، كأكصيك بأربعة خصاؿ 
إٟباص البطن ككثرة الصمت ككثرة العزلة على الناس ككثرة السهر ُب الليل فإف ٝباع ا٣بّب  

 رضي اهلل تعأب عنو كّٔا المنهاج لشيخنا الغزاليكلو ُب ىذه ا٣بصاؿ األربع كما ُب 
صارت األبداؿ أبداال أعاننا اهلل تعأب كإياؾ على رعاية كدائعو كحفظ ما أكدعنا من شرائعو 

 .كسبلـ على ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب كال قوة إال باهلل العلى العظيم اىػ
 

 {جواب أحمد انُكوِن ِجكْ }بسم اهلل الرٞباف الرحيم 
ا ٓب ٱبَبه اهلل تعأب لك كدخولك ُب كل ما إذا أردت تتلوا القرآف فانو خركجك من كل م 

اختاره اهلل تعأب كانو عند قراءة قصيدة ما من قصائدم ما شئت فإنك ٘بده إف شاء اهلل 
أك قلتو ُب تلك السنة قبل ا٣بركج كأما  ُجُلفْ تعأب إف كاف ٩با قلتو بعد خركجي من 

هلل تعأب ُب الدنيا كاآلخرة ببل ضرر القصائد الٍب قبلها فبل كانو عند ابتداء الورد أف ينفعك ا
فيهما مع القرب منو تعأب كمن رسولو عليو الصبلة كالسبلـ قربانا ينفعك كال يضرؾ كانو 

عند الركاتب إحياء سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كاقرأ ما شئت من 
 .السور القصار اىػ

 



 جواب سرْج َوْج ِجكْ 
حيم كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما عونك يا معْب كبك بسم اهلل الرٞباف الر 

نستعْب ا٢بمد هلل كحده، كصلى اهلل على من ال نيب بعده، أما بعد فاعلم أيها األخ 
الصاّب، كا٢ببيب الناصح، سلك اهلل بنا كبك منهج ا٤بهتدين كجنبنا كإياؾ سلوؾ منهج 

بأف ٧ببة األكلياء األخيار كنز عظيم من  ا٤بعتدين ٔباه سيدنا ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم
رضي اهلل تعأب  الَكْرَماِنىّ الكنوز إذ ال ٰببهم إال من أراد اهلل تعأب أف يفوز، كلذالك قاؿ 

عنو ما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إٔب أكلياء اهلل تعأب ألف ٧ببة أكلياء اهلل تعأب دليل 
أال إف أكلياء اهلل ال خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف }على ٧ببة اهلل عز كجل كقاؿ اهلل تعأب 

الذين آمنوا ككانوا يتقوف ٥بم البشرل ُب ا٢بياة الدنيا كَب اآلخرة لتبديل لكلمات اهلل ذالك 
كقاؿ سبحانو { إف عبادم ليس لك عليهم سلطاف}كقاؿ سبحانو { ىو الفوز العظيم

يهم ا٤ببلئكة أال ٚبافوا كال ٙبزنوا كأبشركا إف الذين قالوا ربنا اهلل ٍب استقاموا تتنزؿ عل}أيضا 
با١بنة الٍب كنتم توعدكف ٫بن أكلياؤكم ُب ا٢بياة الدنيا كُب اآلخرة كلكم فيها ما تشتهي 

كغّب كغّب من اآليات البينات كقاؿ { أنفسكم كلكم فيها ما تدعوف نزال من غفور رحيم
ة رضي اهلل عنو إف اهلل تعأب قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب شأهنم فيما ركل أبو ىرير 

أم أعلمتو بأ٘ب ٧بارب لو، كقاؿ بعض الشيوخ { من عادل ٔب كليا فقد آذنتو با٢برب}
 العارفْب باهلل تعأب

 من اعتز با٤بؤب فذاؾ جليل
 كمن راـ عزا من سواه ذليل

 كلو أف نفسي مذ براىا مليكها
 مضى عمرىا ُب سجدة لقليل

 أحب مناجاة ا٢ببيب بأكجو
 كلكن لساف ا٤بذنبْب كليل



ا٤بتحابوف }كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم فيما ركل الَبمذم رضي اهلل عنو قاؿ عز كجل 
ىذا أكاف شركعي ُب ا٤بقصد { ُب جبلٕب ٥بم منابر من نور تغبطهم النبيئوف كالشهداء

ـ كإذا رضي اهلل عنو أنو قاؿ خرجت حاجا إٔب بيت اهلل ا٢برا مالك بن دينارحكاية عن 
بشاب ٲبشى ُب الطريق ببل زاد كال ماء كال راحلة فسلمت عليو فرد على السبلـ فقلت أيها 
الشاب من أين؟ قاؿ من عنده قلت كإٔب أين؟ قاؿ إليو قلت كأين الزاد؟ قاؿ عليو قلت إف 
الطريق ال يقطع إال با٤باء كالزاد فهل معك شيء؟ قاؿ نعم قد تزكدت عند خركجي ٖبمسة 

قاؿ أما الكاؼ فهو { كهيعص}ت كما ىذه ا٣بمسة األحرؼ؟ قاؿ قولو تعأب أحرؼ قل
الكاُب كأما ا٥باء فهو ا٥بادم كأما الياء فهو ا٤بؤكل كأما العْب فهو العآب كأما الصاد فهو 

الصادؽ فمن كاف مصاحبا كافيا كىاديا كمؤكيا كعا٤با كصادقا ال يضيع كال ٱبشى كال ٰبتاج 
ء قاؿ مالك فلما ٠بعت كبلـ ىذا الشاب نزعت قميصي على أف البسو إٔب ٞبل الزاد كا٤با

إياه فأىب أف يقبلو كقاؿ أيها الشيخ العرل خّب من قميص الدنيا حبل٥با حساب كحرامها 
عقاب ككاف إذا جنتو الليل رفع كجهو إٔب السماء كقاؿ يا من تسره الطاعات كال تضره 

ضرؾ فلما أحـر الناس كلبوا قلت كٓب ال تلىب ا٤بعاصي ىب ٕب ما يسرؾ كاغفر ٕب ما ال ي
فقاؿ أيا الشيخ أخشى أف أقوؿ لبيك فيقوؿ ال لبيك كال سعديك كال أ٠بع كبلمك كال 

 :أنظر إليك ٍب مضى فما رأيتو إال ُب مُب كىو يقوؿ
 إف ا٢ببيب الذم يرضيك سفك دمى

 دمى حبلؿ لو ُب ا٢بل كا٢بـر
 كاهلل لو علمت ركحي ٗبن علقت

 لى رأسها فضبل عن القدـقامت ع
 يا الئمي ال تلمِب ُب ىواه فلو

 عاينت منو الذم عاينتي ٓب تلم
 يطوؼ بالبيت قـو لو ٔبارحة
 باهلل طافوا ألقناىم عن ا٢بىرىـً 



 ضىحَّى ا٢ببيب بنفسي يـو عيدىم
 كالناس ضحوا ٗبثل الشاء كالنعم
 للنا س حج كٔب حج إٔب سكُب

دىل األضاحي كأىدل مهجٍب كدم  ىهتي
ٍب قاؿ اللهم إف الناس ذٕبوا كتقربوا إليك كليس ٕب شيء أتقرب بو إليك سول نفسي كقد 

أىديتها إليك فتقبلها مُب ٍب شهق شهقة فخر ميتا رٞبو اهلل تعأب كإذا بقائل يقوؿ ىذا 
حبيب اهلل ىذا قتيل اهلل قتل بسيف اهلل فجهزتو ككاريتو كبت تلك الليلة مفكرا ُب أمره 

منامي فقلت لو ما فعل اهلل بك؟ قاؿ فعل يب كما فعل بشهداء بدر كزاد٘ب فقلت فرأيتو ُب 
ٓب زادؾ؟ فقاؿ ألهنم قتلوا بسيوؼ الكفار، كأنا قتلت ٗبحبة ا١ببار، رضى اهلل عنو كنفعنا بو 

رضي اهلل عنو قاؿ ٠بعت بامرأة  الشيخ أبى الربيع الَماِلِقيّ كفيو عن  روض الرياحينمن 
بعض القرل اشتهر أمرىا ككاف من دأبنا أف ال نزكر امرأة فدعت ا٢باجة من الصا٢بات ُب 

إٔب زيارهتا لئلطبلع على كرامة قد اشتهر أمرىا ككانت تدعى بالفضة فنزلنا القرية الٍب ىي 
ّٔا فذكر لنا أف عندىا شاة ٙبلب لبنا كعسبل فاشَبينا قدحا جديدا ٓب يوضع فيو شيء 

قلنا ٥با نريد أف نرل ىذه الربكة الٍب ذكرت لنا عن ىذه  فمضينا إليها كسلمنا عليها ٍب
الشاة الٍب عندكم فأعطتنا فحلبناىا ُب القدح فشربنا لبنا كعسبل فلما رأينا ذالك سألناىا 

عن قصة الشاة فقالت نعم كانت لنا شويهة ك٫بن قـو فقراء كٓب يكن لنا شيء فحضر العيد 
ُب ىذا اليـو فقلت لو ال تفعل فإنو قد رخص  فقاؿ ٕب زكجي ككاف رجبل نذبح ىذه الشاة

لنا ُب الَبؾ كاهلل تعأب يعلم حاجتنا إليها فا تفق أنو استضاؼ بنا ُب ذالك اليـو ضيف كٓب 
يكن عندنا قراه فقلت لو يا رجل ىذا ضيف كقد أمرنا اهلل بإكرامو فخذ تلك الشاة فاذٕبها 

ها من البيت إٔب كراء ا١بدر فاذٕبها قالت فخفنا أف تبكى عليها صغارنا فقلت لو أخرج
فلما أراؽ دمها فمرت شاة على ا١بدار فنزلت إٔب البيت فخشيت أف تكوف قد انفلتت منو 
فخرجت ألنظرىا فإذا ىو يسلخ الشاة فقلت لو يا رجل عجبا كذكرت لو القصة فقاؿ لعل 

ٙبلب اللنب كالعسل اهلل تعأب أف يكوف قد أبدلنا خّبا منها فكانت تلك ٙبلب اللنب كىذه 



بربكة إكرامنا الضيف ٍب قالت يا أكالدم إف شويهتىنا ترعى ُب قلوب ا٤بريدين فإذا طابت 
قلؤّم طاب لبنها كإف تغّبت تغّب لبنها فطيبوا قلوبكم يطب لكم كل شيء طلبتموه منو 

كاهلل  رضي اهلل عنو قلت كقد سألِب بعض أىل العلم كاألحبار ماذا تعُب با٤بريدين فظهر ٕب
أعلم أهنا تعُب با٤بريدين نفسها كزكجها كلكن أطلقت لفظا ظاىره العمـو مع إرادة 

التخصيص تسَبا كٙبريضا للمريدين على تطييب قلؤّم إذا بطيب القلوب ٰبصل كل طيب 
٧ببوب من األنوار كاألسرار كلذة العيش ٗبنادمة ا٤بلك الغفار كا٤بعُب ٤با طاب قلوبنا طاب ما 

بوا قلوبكم يطب لكم ما عندكم كلو ٓب يكن األمر كذالك بل ا٤براد عمـو عندنا فطي
ا٤بريدين لكاف يطيب اللنب من سائر الغنم كلو خبث قلبهما ٤با نفعهما طيب قلوب ا٤بريدين 

 الس ر يعن بعض أصحاب . كإذا طاب ٮبا ٓب يضرٮبا خبث قلوب ا٤بريدين  كاهلل أعلم منو
رضي اهلل عنو تلميذة ك٥با عند ا٤بعلم فبعث بو ا٤بعلم إٔب رضي اهلل عنو قاؿ كاف لسرم 

قوموا بنا إٔب أمو  الَسِريّ بذالك فقاؿ  َسرِيًّافنزؿ الصيب ُب ا٤باء فغرؽ فأعلم ا٤بعلم  الرََّحا
عليها ُب علم الصرب ٍب تكلم ُب علم الرضاء فقالت يا أستاذ  السريفمضوا إليها كتكلم 

إف ابنك غرؽ فقالت ابِب فقاؿ نعم فقالت إف اهلل عز كجل كأم شيء تريد ّٔذا فقاؿ ٥با 
ما فعل ىذا ٍب عاد السرم ُب كبلمو ُب الصرب كالرضا فقلت قوموا بنا فقاموا معها حٌب 

انتهوا إٔب النهر فقالت أين غرؽ فقالوا ىاىنا فصاحت بو ابِب ٧بمد فأجأّا لبيك يا أيمَّاٍه 
كقاؿ أم شيء ىذا  الجنيدإٔب  السريفالتفت  فنزلت كأخذت بيده فمضت بو إٔب منز٥با

رضي اهلل عنو أقوؿ قاؿ قل قاؿ إف ا٤برأة مراعية ٤با هلل عز كجل عليها كحكم  الجنيدقاؿ 
من كاف مراعيا ٤با هلل عز كجل عليو أف ال ٰبدث عليو حادثة حٌب يعلمو بذالك فلما ٓب 

ما فعل ىذا رضي اهلل عنها  تكن حادثة ٓب يعلمها بذالك فأنكرت فقالت إف رىب عز كجل
رٞبو اهلل  برجل ملقى على  السَِّري  الس ْقِطيّ ما نصو مر  روض الفائقكنفعنا بو منو كَب 

طرفو إٔب السماء  السرياألرض كىو سكراف كا٣بمر يطفح من فيو كىو يقوؿ اهلل اهلل فرفع 
و كمضى فلما أفاؽ كقاؿ إ٥بي إنساف يذكرؾ ال يكوف ىكذا ٍب دعا ٗباء فغسل فمو ٍب ترك

قد رآؾ كفعل معك خّبا كغسل فمك فخجل كاستحٓب كالـ  الشيخ السَِّريَّ الرجل قالوا إف 



نفسو ككٖبها كقاؿ كٰبك يا نفس إف ٓب تستحى من اهلل كمن أكليائو فمن تستحيي؟ ٍب ندـ 
فرأم ُب منامو قائبل يقوؿ لو يا سرم أنت طهرت فمو  السريكتاب ٩با كاف فيو كبات 

لنا ك٫بن طهرنا قلبو من أجلك فلما أصبح سأؿ عن ذالك الرجل فوجده ُب بعض ألج
ا٤بساجد كىو قائم يصلى فلما فرغ قاؿ لو السرل يا أخي كيف فقاؿ يا سيدم كيف تسأؿ 

عن حإب كقد أخربؾ الكرٙب أنو طهر قليب من أجلك كأصلح بأب قاؿ كمن أعلمك ّٔذا 
رٞبة اهلل  ابن ظََفرٍ كفيو عن . بعفوه كرضاه منو قاؿ الذم طهر قليب من سواه كجاد على

رضي اهلل عنو ا٤بكتب كىو صغّب فلما كصل إٔب  أبو يزيد الُبْسطَاِمي  عليو أنو قاؿ دخل 
قاؿ ألبيو يا أبت من ذا الذم يقوؿ لو ا٢بق { يا أيها ا٤بزمل قم الليل إال قليبل}قولو تعأب 

اؾ ٧بمده صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ يا بِب سبحانو كتعأب ىذا ا٣بطاب فقاؿ يا بِب ذ
أمرخص بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ٍب خفف عنو ُب سورة طو فلما كصل إٔب قولو 

{ إف ربك يعلم أنك تقـو أدٗب من ثلثي الليل كنصفو كثلثو كطائفة من الذين معك}تعأب 
ه نعم أكلئك أصحابو صلى قاؿ يا أبت إ٘ب أ٠بع أف طائفة كانوا يقوموف من الليل قاؿ أبو 

اهلل عليو كسلم قاؿ يا أبت فأم خّب ُب ترؾ شيء فعلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
كأصحابو قاؿ فكاف أبوه بعد يقـو الليل كلو فانتبو أبو يزيد ليلة فقاؿ يا أبت علمِب أصلى 

أشتاتا لّبكا معك قاؿ يا بِب ارقد فإنك صغّب بعد فقاؿ يا أبت إذا كاف يـو يصدر الناس 
أعما٥بم كقاؿ ٕب رىب ما فعلت أقوؿ لرىب قلت ألىب علمِب أصلى معك فقاؿ ٕب ارقد فإنك 
صغّب بعد فقاؿ ال كاهلل ما أريد أف تقوؿ ذالك ٍب علمو يصلى فكاف بعد ذالك يقـو الليل 

نو رضي اهلل عنو أ سهل بن عبد اهللكفيو عن . كيصلى غالبو رضى اهلل عنو انتهى ا٤براد منو
قاؿ مرض رجل من أكلياء اهلل تعأب مرضا شديدا فكاف الناس إذارأكه قالوا بو ٦بنوف فأكثركا 
عليو فلما عظم كبلـ ُب أمره قالوا لو نعا١بك فقاؿ ٥بم يا قـو اعلموا أف ٕب طبيبا إذا سألتو 

يو قاؿ دكا٘ب لكنِب ال أسألو أف يداكيُب فقيل لو إف عندنا ٦بنونا فاسأؿ طبيبك ىذا أف يداك 
نعم ائتو٘ب بو فأتوه برجل ُب عنقو غل عظيم كيداه مشدكدتاف إٔب عنقو ُب قيد ثقيل قد 

استمكنت منو العلة فقاؿ ٥بم خلوا بيِب كبينو فنهض جهاؿ القـو فخلوٮبا كأدخلوه معو ُب 



البيت الذم كاف فيو كأغلقوا عليهما الباب كىم يظنوف أنو سيفضى إليو ٗبكركه فلما كاف 
عة صاحوا بو فأجأّم كخرج إليهم كسلم عليهم ككلمهم بكبلـ عاقل كىو يبكى بعد سا

بكاء شديدا فقالوا لو أخربنا بقصتك كما كاف منك كمنو قاؿ فلما دخلت على ىذا الرجل 
كأنا على ما قد علمتم ال أعقل شيئا كما رأيتمو٘ب فقربِب منو كأدنا٘ب كجعل يده على 

بالعافية كزاؿ ما يب فقالوا لو أدخل معنا إليو لنسألو صدرم كاألخرل على رأسي فأحسست 
أف يدعو اهلل عز كجل لنا فدخل مع القـو إليو فلم ٯبدكه ُب البيت كسَبه اهلل عز كجل عن 

رضي اهلل  إدريُس بن أبى َخْوَلةَ كىذا رجل من البيت ا٤بقدس يقاؿ لو  سهلأعينهم فقاؿ 
 .عنو اىػ

 
 على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما مبارؾ االبتداء، ميموف بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلى اهلل

 االنتهاء
 

 {في جواب خلنا عمر ُجوبْ * ىذا مفتاح الغيوب }
بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلى اهلل على سيدنا ٧بمد كسلم تسليما ا٢بمد هلل الذم كجب أف 

ؿ، كعلى آلو نعبده ك٬بافو ُب كل حاؿ ٍب الصبلة كالسبلـ على من اتباعي غًّب سنتو ضبل
كصحبو كسائر من قفاىم إٔب يـو السؤاؿ، أمابعد فإنك أيها ا٤بريد الصادؽ الناصح لنفسو 

ا٢باذؽ سألتِب أف أبْب لك ما أمر الشرع فيما بْب الزكج كالزكجة كأف أبْب لك كيفية أحواؿ 
اهلل ا٤بيت َب قربه كأف أبْب لك كيفية الصراط ككيفية ا١بواز فأجبتك إٔب ذالك مستعينا ب

سؤالك عما يجب على الزوج للزوجة تعأب على ا١بواب، ألنو ا٤بوفق للصواب، أما 
كفيو ما لفظو قاؿ  روض اليانعُب  سيدي عبد اهلل بن مسعودما قالو العبلمة  فجوابو

العلماء رضي اهلل عنهم كينبغي للزكج أف يعلم زكجتو ما ٙبتاج إليو من أمر دينها من فرائض 
ائلو كموجباتو كالغسل كفرائضو كسننو كفضائلو كموجباتو كالتيمم كما الوضوء كسننو كفض

يوجبو من ا٤برض أك خوؼ زيادتو ٩با ىو مبسوط ُب موضعو كأحكاـ ا٢بيض كالنفاس كما 



ٲبنع كل منهما كالصبلة كفرائضها كسننها كفضائلها كمبطبلهتا كالصـو كذالك بعد تصحيح 
ابو كترغيبها فيما أعد اهلل تعأب ٤بن أطاعو ليقع عقيدهتا كٚبويفها عقاب اهلل تعأب كعذ

ذالك بفضل اهلل تعأب منها موقعا كىو راع ُب بيتو قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
إذ ٯبب عليهن ذالك قاؿ صلى اهلل عليو كسلم { كالرجل راع ُب أىلو كمسئوؿ عن رعيتو}

النواىي فيؤخذ بَبؾ التعليم قيل أف  النساء شقائق الرجل يعُب ُب امتثاؿ األكامر كاجتناب
أكؿ من يتعلق بالرجاؿ ُب القيامة أىلو ككلده فيوقفونو بْب يدم رب العا٤بْب فيقولوف يا ربنا 
خذ لنا ٕبقنا منو فإنو ما علمنا ما ٪بهل ككاف يطعمنا ا٢براـ ك٫بن ال نعلم فيقتص ٥بم كإف 

 المدخل ألبى عبد اهلل بن الحاج أشد الناس عذابا يـو القيامة من جهل أىلو كَب كتاب
رضي اهلل عنو ما معناه ينبغي للعآب فيما ٰبتاجوف إليو كىم أحق من غّبىم بتعليمو ألهنم 

{ كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو}خاصتو من رعيتو كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم 
نفعها كأعظمها فيعطيهم نصيبهم كيبادر إٔب تعليمهم اآلكد األشياء ُب الدين أكال كأ

فيعلمهم اإلٲباف كاإلسبلـ كٯبدد ٥بم علم ذالك إف كانوا قد علموه كيعلمهم اإلحساف 
كيعلمهم الوضوء كاالغتساؿ كصفتها كالتيمم كالصبلة كما ُب ذالك كلو من الفرائض 

كالسنن كالفضائل ككل ما ٰبتاجوف إليو من أمر دينهم األىم فاألىم كمن أٮبو القراءة كىى 
أقساـ كاجبة كسنة كفضيلة فالواجبة قراءة أـ القرآف لكل مصل ٔبميع حركفها ثبلثة 

كحركاهتا كشداهتا ألف من ٓب ٰبكم ذالك فصبلتو باطلة إال أف يكوف مأموما كالسنة سورة 
معها ُب الفريضة كالفضيلة غّب ذالك من القراءة كيتعْب عليو أف يعلم ٩باليكو الصبلة 

من أمر دينهم كما ٯبب عليو ذالك ُب زكجتو ككلده إذ ال فرؽ  كالقراءة كما ٰبتاجوف إليو
بينهم ألهنم راعيتو كمن ال يقدر على القراءة منهم لعجمتو فليأمره أف يقوؿ ُب صبلتو 

سبحاف اهلل كا٢بمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلى العظيم كما 
ا١بهل ُب الناس حٌب كاف بعضهم يرل إف األرقاء ال حظ  كرد ذالك ُب ا٢بديث كقد كثر

٥بم ُب تعليم ذالك بل ٰبكى عن بعضهم أنو يقوؿ ثواب صبل ة العبد كصومو كسائر 
عبادتو إ٭با ىو لسيده كليس لو من ذالك شيء كىذا ال قائل بو من ا٤بسلمْب كاعتقاده كفر 



عليم أىلو كغّبىن ٩بن يتعْب عليو كالقوؿ بو دكف اعتقاد جهل كبدعة كمن أىم ذالك أيضا ت
تعليمهن ما ٰبصنهن ُب أنفسهن من أحكاـ فيعرفهن أف ا٢بيض على ست مراتب أكلو 

أسود ٍب ٞبرة ٍب صفرة ٍب غربة ٍب كدرة ٍب قصة ٍب ينقطع فتصّب جافة فا٣بمس األكؿ حيض 
ت كالقصة كا١بفوؼ نقاء كيعرفهن أكثر مدة ا٢بيض كأقلها كيعلمهن حكم ما إذا رأ

إحداىن الطهر قبل غركب الشمس بقدر ٟبس ركعات إٔب ركعة أك رأتو قبل طلوع الشمس 
بقدر أربع ركعات إٔب ركعة أك رأتو قبل طلوع الشمس بقدر ركعة فأكثر كحكم ما إذا 

حاضت إحداىن ٥بذا التقدير قبل أف تصلى شيئا ٩با حاضت ُب كقتو كيعلمهن ما يكوف 
مهن موانع ا٢بيض كالنفاس كأهنا ٟبسة عشر خصلة منها بو الطهر من جفوؼ أك قصة كيعل

متفق عليها كىى رفع حدثها من حيضتها ككجوب الصبلة كصحة فعل الصـو دكف كجوبو 
كمس ا٤بصحف كدخوؿ ا٤بسجد كاالعتكاؼ كالطواؼ بالبيت كالطبلؽ كالوطء ُب الفرج 

بعد النقاء كقبل  كٟبس منها ٨بتلف فيها كىى منع كطئها فيما ٙبت اإلزار كمنع كطئها
الغسل كا٤بشهور ُب ىاتْب ا٤بنع كالثالثة منع رفع حدثها من غّب حيضتها كالرابعة منع فضل 
مائها كا٣بامسة منع قراءهتا القرآف ظاىرا كا٤بشهور ُب ىذه الثبلث ا١بواز ككذالك ينبههن 

كٓب ينقطع على حكم ما إذا ٛبادل بإحداىن الدـ كزاد على عادهتا كانقطع كما إذا ٛبادل 
كىى ا٤بستحاضة كينبههن أيضا على أف السنة ُب حقها أف تغتسل الفرج كما تغسلو البكر 

سواء ال تزيد على ذالك كأما ما يعتقده بعض الشرار للنساء من إف إحداىن ال يصح 
طهرىا حٌب تدخل يدىا ُب فرجها كتغسل داخلو فإف ٓب تفعل ذالك فبل غسل ٥با عندىن 

اإلحياء لشيخنا كينبههن على ما ذكر ٩با يتعْب عليهن ُب الشرع كَب فإنو بدعة ٧برمة 
رضي اهلل عنو ُب عد األشياء الٍب يطالب ّٔا ا٤بتزكج ما لفظو السابع أف يتعلم  الغزالي

ا٤بتزكج من علم ا٢بيض كأحكامو ما ٰبَبز بو االحَباز الواجب كيعلم زكجتو أحكاـ الصبلة 
قوا أنفسكم }تقضى فإنو أمر بأف يقيها النار بقولو تعأب  كما تقضى منها ُب ا٢بيض كما ال

فعليو أف يلقنها اعتقاد أىل السنة كيزيل عن قلبها البدعة ٍب قاؿ رٞبو اهلل { كأىليكم نارا
فإف كاف الرجل قائما بتعليمها فليس ٥با ا٣بركج لسؤاؿ العلماء كإف قصر علم الرجل كلكن 



ا٤بفٌب فليس ٥با ا٣بركج للسؤاؿ ك٥بذا أكجب تقدٙب  ناب عليها ُب السؤاؿ كأخربىا ٔبواب
المشارق كأما سؤالك عن كيفية أىل ا٤بيت ُب قربه فا١بواب ما ُب . التعلم على كل شيء

رضي اهلل عنو كفيو ما لفظو اعلم أف القرب  للشيخ العدوى، واألنوار في فوز أىل االعتبار
كىو أكؿ منازؿ  الحافظ الجاللؿ إما ركضة من رياض ا١بنة أك حفرة من حفر النار قا

إف ا٤بؤمن ُب قربه ُب ركضة }اآلخرة كفيو عن أىب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
كفيو عن { خضراء كيرحب أم يوسع لو ُب قربه سبعوف ذراعا كينور لو كالقمر ليلة البدر

قربه كبعده عن يفسح للغريب ُب }ابن مسعود قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
إذا كضع العبد الصاّب ُب قربه  كعب األحبارقاؿ  اإلمام القرطبيكفيو قاؿ { أىلو

استوحشتو أعمالو الصا٢بة فتجيء مبلئكة العذاب من قبل رجليو فتقوؿ الصبلة إليكم عنو 
فيأتوف من قبل رأسو فيقوؿ الصياـ ال سبيل لكم عليو قد أطاؿ ظمأه هلل عز كجل ُب دار 

فيأتوف من قبل جسمو فيقوؿ ا٢بج كا١بهاد إليكم عنو فقد أتعب نفسو كأتعب بدنو الدنيا 
كحج كجاىد هلل عز كجل ال سبيل لكم عليو فيأتوف من قبل يديو فتقوؿ الصدقة كفوا عن 

صاحيب فكم من صدقة خرجت من ىاتْب اليدين حٌب كقفت بْب يدم اهلل تعأب ابتغاء 
ؿ ىنيئا طبت حيا كميتا كقاؿ بعض العارفْب ىذا ٤بن كجهو كال سبيل لكم عليو قاؿ فيقو 

أخلص هلل ُب عملو كصدؽ اهلل ُب قولو كفعلو كأحسن نيتو ُب سره كجهره فهو الذم تكوف 
فؤلنفسهم }أعمالو حجة لو كدافعة عنو كمن نعيم القرب أيضا فػىرىشيو كفسر قولو تعأب 

قربه ففي عذاب كركل أف النيب صلى اهلل  ييسىوُّكفى ا٤بضاجع كأما الكافر ُب{ ٲبهدكف ُب اآلية
عليو كسلم قاؿ إف الكافر ليسلط عليو ُب قربه تسعةه كتسعوف تىًنيننا أم تسعة كتسعوف حية 

لكل حية تسعة أرؤس تنفخ ُب جسمو كٚبدشو إٔب القيامة كٰبشر من قربه إٔب ا٤بواقف 
ّب ٔبيبىانىة بىٍدرو إذ خرج فبينما ٫بن نس}أعمى كركل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أنو قاؿ 

رجل من األرض ُب عنقو سلسلة ٲبسك طرفها أسود فقاؿ يا عبد اهلل اسقِب فقاؿ ابن عمر 
ال أدرل من أعرفك ا٠بي أك كما يقوؿ اإلنساف ألخيو يا عبد اهلل فقاؿ ٕب بعض من معي 

لى اهلل ال تسقو فإنو كافر ٍب اجتذبو فدخل بو األرض قاؿ ابن عمر فأتيت رسوؿ اهلل ص



عليو كسلم فأخربتو فقاؿ أك قد رأيتو ذاؾ عدك اهلل أبو جهل بن ىشاـ كىو عذابو إٔب يـو 
القيامة كفيو أف النعيم ال يكوف إال دائما، كأما العذاب فقسماف إما دائم كىو للكفار 

كبعض العصاة أك منقطع كىو لبعض العصاة ٩بن خفت جرائمو كانقطاعو إما بسب  
ببل سبب بل ٗبجرد العفو ٍب إف التعذيب للركح مع البدف كلو ٓب يقرب  كصدقة أك دعاء أك

فالتعبّب بالقرب جرل على الغالب إذ ال مانع من أف ٱبلق اهلل تعأب ُب ٝبيع األجزاء أك 
بعضها نوعا من ا٢بياة قدر ما يدرؾ أٓب العذاب كلذة النعيم كىذا ال يستلـز أف يتحرؾ أك 

ليو حٌب من أكلتو السباع أك صلب ُب ا٥بواء يعذب كإف ٓب يضطرب أك يرل أثر العذاب ع
 .نطلع على ذالك

 
 {فصل في كيفية خروج الروح وكيفية السؤال}

 
كفيو أف العبد ا٤بؤمن إذا كاف ُب انقطاع من الدنيا كإقباؿ إٔب اآلخرة نزؿ إليو مبلئكة من 

ن ا١بنة حٌب السماء بيض الوجوه كأف كجوىهم الشمس مع أكفاف من ا١بنة كحنوط م
ٯبلسوا منو مد البصر ٍب ٘بيء ملك ا٤بوت حٌب ٯبلس عند رأسو فيقوؿ أيتها النفس اخرجي 

إٔب مغفرة من اهلل كرضواف فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء كإف كنتم تركف غّب 
ذالك فإذا أخذىا ٓب يدعوىا ُب يده طرفة عْب حٌب يأخذكىا فيجعلوىا ُب ذالك الكفن 

لك ا٢بنوط كٱبرج منو كأطيب نفحة مسك كيًجدت على كجو األرض فيصعدكف ّٔا كَب ذا
فبل ٲبركف ّٔا على مؤل من ا٤ببلئكة إال قالوا ما ىذا الركح الطيبة فيقولوف فبلف بن فبلف 
بأحب أ٠بائو الٍب كانوا يسمونو ّٔا حٌب ينتهوا ّٔا إٔب ٠باء الدنيا فيستفتحوف ليفتح ٥بم 

مقربوىا إٔب السماء الٍب تليها حٌب تنتهي ّٔا إٔب السماء السابعة فيشيعو من كل ٠باء 
فيقوؿ اهلل أكتبوا كتاب عبدم ُب عليْب كأعيدكه إٔب األرض فإ٘ب خلقتهم كفيها أعيدىم 

كمنها أخرجهم تارة أخرل فيعاد ركحو إٔب جسده فيجلسانو فيقوالف لو من ربك فيقوؿ رىب 
إلسبلـ فيقوالف من ىذا الذم بعث فيكم فيقوؿ رسوؿ اهلل فيقوالف ما دينك فيقوؿ ديِب ا



اهلل ٧بمد صلى اهلل عليو كسلم فيقوالف لو ما عملك فيقوؿ قرأت كتاب اهلل فآمنت بو 
كصدقت فينادل مناد من السماء أف صىدَّؽ عبدم فافرشوا لو ُب ا١بنة كألبسوه من ا١بنة 

سح لو ُب قربه مد البصر كيأتيو رجل كافتحوا لو بابا من ا١بنة فيأتيو من ركحها كطيبها كيف
حسن الوجو حسن الثياب طيب الريح فيقوؿ لو أبشر بالذم يسرؾ ىذا يومك الذم كنت 

توعد أم تقوؿ ا٤ببلئكة ذالك فيقوؿ لو من أنت؟ فوجهك الذم ٯبيء با٣بّب فيقوؿ أنا 
ا٢بديث كأما صفة ا٤بلكْب السائلٍْب ففي . عملك الصاّب كالكافر على عكس ذالك انتهى

إف أبصارٮبا كالربؽ ا٣باطف كأصواهتما كالرعد القاصف كأنيأّما كالصياصي أم قركف 
البقر كأنفسهما كاللهب يطئاف ُب أشعارٮبا يعُب أهنما ٯبرانو ُب األرض بْب منكيب كل 

كاحد مسّبة كذا ككذا قد نزعت منهما الرأفة كالرٞبة إال با٤بؤمنْب يقاؿ ٥بما منكر كنكّب ُب 
ل كاحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها الثقبلف ٓب ينقلوىا ك٠بيا منكرا كنكّبا ألهنما ال يد كػ

يشبهاف خلق اآلدميْب كال خلق ا٤بآلئكة كال خلق الطّب كال خلق البهائم كال خلق ا٥بوائم 
بل ٮبا خلق بديع جعلهما اهلل تذكرة للمؤمن كىتكا لسَب ا٤بنافق كاختلف ُب كوهنما للكافر 

 .أك ٮبا للكافر فقط كأما أىل اإلٲباف فلهم مبشر كنذير كا٤بؤمن
 

 {فصل في بيان من يسأل ومن ال يسأل}
كفيو اعلم أنو قد استثُب ٩بن ٲبوت طائفة ال يسألوف إال أف قاؿ منهم الشهداء كالصديقوف 

كا٤برابطوف ككذا األطفاؿ ُب أرجح القولْب ٍب اعلم أنو اتفق ٝبهور أىل السنة على عدـ 
شهيد ا٢برب كالسر ُب ذالك كوهنم أحياء كلذالك ال يغسلوف ككذالك الرسل  سؤاؿ

كاألنبياء ال يسألوف أيضا على التحقيق كقيل يسأؿ الرسل على التبليغ كيلحق ّٔم مطعوف 
كمبطوف كغريق كميت ا١بمعة كا٤بواظب على قراءة سورة ا٤بلك أك السجدة كل ليلة كما كرد 

ا٣بميس كلو ٓب يدفن إٔب يـو السبت كاألصل ُب ذالك قولو ُب ميت ا١بمعة فتدخل بزكاؿ 
ما من مسلم أك مسلمة ٲبوت ليلة ا١بمعة أك يـو ا١بمعة إال كيًقيى }صلى اهلل عليو كسلم 

{ عذاب القرب كفتنة القرب كلقيى اهلل كىو راض عنو كجاء يـو القيامة كمعو شهود يشهدكف لو



رضي اهلل  مختصر الشعرانييها عدة أحاديث كَب كأما األصل ُب قراءة سورة ا٤بلك فورد ف
عنو قراءة سورة ا٤بلك مواظبها ال يسأؿ لوركد ذالك ُب عدة أحاديث صحيحة ككذالك 
قراءة اإلخبلص ُب مرض ا٤بوت، ك٩بن يلحق بالشهيد ُب األجر أيضا صاحب ا١بىٍنًب 

دكف حرٲبو كأما كبلـ كصاحب ا٥بىٍدـً كالطٍَّلق كا٢بريق كمن قتل دكف مالو أك دكف دمو أك 
رضي اهلل عنو كركل أف القرب ليكلم العبد إذا كضع فيو  العارف الشعرانيالقرب للعبد فقاؿ 

فيقوؿ يا ابن آدـ ما غرؾ يب أما علمت أٗب بيت الظلمة أما تعلم أٗب بيت ا٢بق فإف كاف 
ا٤بنكر  مفلحا أجاب عنو ٦بيب القرب فيقوؿ أرأيت إف كاف ٩بن يأمر با٤بعركؼ كينهى عن

قاؿ فيقوؿ القرب فإ٘ب أعود عليو خضراء كيعود جسده نورا كتصعد ركحو إٔب رب العا٤بْب 
رضي اهلل عنو  ُعبَ ْيد بن َعِميررٞبو اهلل قاؿ العارؼ أيضا ككاف  أحمد الحاكمركاه أبو 

يقوؿ ٯبعل اهلل للقرب لسانا ينطق بو فيقوؿ يا ابن آدـ كيف نسيتِب أما علمت أٗب بيت 
رضي اهلل عنو يقوؿ إف  أحمدة كبيت الدكد كبيت الوحدة كبيت الوحشة قاؿ ككاف األكل

األرض لتتعجب ٩بن ٲبهد مضجعو للنـو كتقوؿ يا ابن آدـ أال تذكر طوؿ رقادؾ ُب جوُب 
 .كما بْب كبينك فراش

سعد كأما ضمة القرب فاألصل فيها ما ركل النسائي أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ ُب 
لقد ٙبرؾ لو العرش كفتحت لو أبواب السماء كشهده سبعوف }رضي اهلل عنهما  اذبن مع

رضي اهلل عنها قالت  عائشةكَب ركاية عن { ألفا من ا٤ببلئكة كلقد ضيمَّ ضىمَّة ٍب فػيرّْجى عنو
سعد بن للقرب ضغطة لو ٪با منها أحد لنجا منها }قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

ما كطئوا  سعدالقد نزؿ سبعوف ألف ملك شهدكا } عليو كسلم كعنو صلى اهلل{ معاذ
 .{األرض إال يومهم ىذا

التلقْب كىو قسماف تلقْب قبيل الوفاة  ومن األسباب المنجية من سؤال القبر {فائدة}
سعيد عن أىب  مسلمأم عند ا٤بوت كتلقْب بعد الدفن فأما الذم عند ا٤بوت فأصلو ما ُب 

لقنوا موتاكم ال إلو إال }ؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رضي اهلل عنو قا الخدري
من كاف آخر كبلمو من الدنيا ال إلو إال }أم مع شهادة األخرل كَب ا٢بديث أيضا { اهلل



كـر اهلل كجهو قاؿ   سيدنا على بن أبى طالبأم مع السابقْب كعن { اهلل دخل ا١بنة
ال إلو }ت من قا٥با عند كفاتو دخل ا١بنة ٠بعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كلما

تبارؾ الذم بيده ( ثبلث مرات)ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ( ثبلث مرات)إال اهلل ا٢بكيم الكرٙب 
 الذم يكوف، كأما التلقْب شفاء الصدورمن ( مرة كاحدة)ا٤بلك كىو على كل شيء قدير 

أبا اهلل عنو قاؿ شهدت  رضي سعيد بن عبد اهلل األسديبعد الدفن فدليلو ركاه سيدنا 
رضي اهلل عنو ُب النزع فقاؿ يا أبا سعيد إذا مت فاصنعوا يب كما أمر النيب  أمامة الباىلي

إذا مات أحدكم فسىوَّيٍػتيم عليو الَباب فليقف أحدكم عند رأس }صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
ن فبلنة يستوم قاعدا قربه ٍب يقوؿ يا فبلف بن فبلنة فإنو يسمع كال ٯبيب ٍب ليقل يا فبلف ب

ٍب ليقل يا فبلف بن فبلنة فإنو يقوؿ عند الثبلثة أرشدنا يرٞبك اهلل كلكن ال تسمعوف فيقوؿ 
أذكر ما خرجت عليو من الدنيا شهادة أف ال إلو إال اهلل كأف ٧بمدا رسوؿ اهلل صلى اهلل 

لم نبيا كبالقرآف عليو كسلم كأنك رضيت باهلل ربا كباإلسبلـ دينا كٗبحمد صلى اهلل عليو كس
إماما فإف منكرا كنكّب يتأخر كل كاحد عنو فيقوؿ انطلق بنا ال نقعد عنده كقد لقن 

فقاؿ رجل يا رسوؿ اهلل فإف ٓب يعرؼ اسم أمو قاؿ فلينسبو إٔب حواء، كقاؿ { حجتو
بعضهم كيفية التلقْب أف يقوؿ ا٤بلقن بعد الفراغ من ٘بهيزه كبعد انصراؼ الناس عنو يا 

بن فبلف كفبلنة إذا جاءؾ ا٤بلكاف األكرماف األرزقاف فبل تنس ما أنت عليو من فبلف ا
شهادة أف ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كيندب أف يكوف ا٤بلقن من 

رضي اهلل عنو أف من جلس عند رأس  سيدنا عمر بن الخطابيظن بو ا٣بّب، كركل عن 
قبل طرح الَباب عليو كقرأ الفاٙبة كا٤بعوذتْب كاإلخبلص رفع ا٤بيت بعد أف يوضع ُب قربه ك 

اهلل عنو عذاب القرب كضيقو كأدخل فيو ألف نور كأعطى القارئ ثواب ألف شهيد كبنيت 
لو مدينة ُب جنة الفردكس ككتب لو ثواب عبادة ستْب سنة ك٩با يوجب عذاب القرب أعاذنا 

لبوؿ كالكذب كالبخل كالكرب كسوء الظن كَب اهلل كإياؾ منو النميمة كعدـ االسترباء من ا
رٞبو اهلل تعأب أف من رأل جنازة فكرب ثبلثا بأف يقوؿ اهلل أكرب اهلل أكرب  شرح عبد الباقي

اهلل أكرب كقاؿ ىذا ما كعدنا اهلل كرسولو كصدؽ اهلل كرسولو اللهم زدنا إٲبانا كتسليما كتب 



القيامة كال فرؽ بْب أف أيقوؿ ذالك جالسا  اهلل لو ّٔا عشر حسنات من يـو قا٥با إٔب يـو
 سيدي محمد السنوسيك٩با يكوف سببا للتثبيت كٚبويف األىواؿ ما نقل عن . أك قائما

رضي اهلل عنو كىو ركعتاف ليلة ا١بمعة بعد ا٤بغرب يقرأ الفاٙبة كسورة الزلزلة ُب كل ركعة 
با للتثبيت كدفع الفتنات، ٟبس عشرة مرة من غّب تكرار الفاٙبة قاؿ فإف ذالك يكوف سب

ك٩با يوجب ضياء القرب رزقنا اهلل كإياؾ إياه صبلة الليل، ك٩با يوجب التثبيت أيضا قراءة 
القرآف كمن قرأ قل ىو اهلل أحد ُب مرضو الذم ٲبوت فيو ٓب يفًب ُب قربه كما مر كيامن من 

 .اطضمة القرب كٙبملو ا٤ببلئكة يـو القيامة بأكفها حٌب ٘بيزه على الصر 
اعلم أف ابن آدـ إذا مات انقطع عملو إال من ثبلث كلد صاّب يدعو لو با٣بّب  {تنبيو}

السيد كصدقة جارية كعلم بثو ُب صدكر الرجاؿ كما كرد ُب ا٢بديث الصحيح كقد ٝبع 
رضي اهلل عنو عدة خصاؿ كرد ا٢بث من الشارع صلى اهلل عليو كسلم  اإلمام السيوطي

إذا مات العبد ختم على عملو إال عشرة }صلى اهلل عليو كسلم  عليها ُب صورة قرب بقولو
 :خصاؿ ناظما ٥با بقولو

 إذا مات ابن آدـ ليس ٯبرل
 عليو من خصاؿ غّب عشر

 علـو بثها كدعاء ٪بل
 كغرس النخل كالصدقات ٘برل

 كإرثة مصحف كرباط ثغر
 كحفر البئر أك إجراء هنر
 كبيت للغريب بناه يأكم

 ذكرإليو أك بناء ٧بل ال
 كتعليم لقرآف كرٙب

 فخذىا من أحاديث ٕبصر



إذا }رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  ابن عباسكركل عن سيدنا 
كركل { مات العآب صور اهلل علمو ُب قربه يؤنسو إٔب يـو القيامة كيدرأ عنها ىواـ األرض

موسى عليو السبلـ تػىعىلَّم العلم رضي اهلل عنو قاؿ أكحى اهلل إٔب  كعب األحبارعن سيدنا 
كعىلٍّْمو الناس فإ٘ب منور ٤بعلم العلم كمتعلمو قبورىم حٌب ال يستوحشوا ٤بكاهنم كركل عن 

من كف أذاه عن الناس كاف حقا على اهلل أف يكف }رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ 
 .{عنو أذل القرب

ابن بورىم فمن ذالك ما حكي عن سيدنا كرد أف ا٤بوتى يقرءكف القرآف ُب ق {تنبيو أيضا}
رضي اهلل عنهما قاؿ ضرب بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم خباؤه على  عباس

قربه كىو ال ٰبسب أنو قرب فإذا فيو إنساف يقرأ سورة ا٤بلك حٌب ختمها فأتى النيب صلى اهلل 
ة ىي ا٤بنجية تنجى من عليو كسلم فأخربه بذالك فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم ىي ا٤بانع

ىذا تصديق من النيب  كتاب اإليضاحُب  سيدي أبو القاسم السعديعذاب القرب قاؿ 
صلى اهلل عليو كسلم بأف ا٤بيت يقرأ ُب قربه فإف عبد اهلل أخربه بذالك كصدقو رسوؿ اهلل 

ة رضي اهلل عنو قاؿ أردت مإب بالغاب طلحة بن عبيد اهللصلى اهلل عليو كسلم كعن سيدم 
رضي اهلل عنو فسمعت قراءة من  عبد اهلل بن َعْمر بن ِحَزامٍ فأدركِب الليل فأكيت إٔب قرب 

القرب ما ٠بعت قراءة أحسن منها فجئت إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فذكرت ذالك 
لو فقاؿ ذالك عبد اهلل أٓب تعلم أف اهلل قبض أركاحهم  فجعلها ُب قناديل من زبرجد 

قها كسط ا١بناف فإذا كاف الليل ردت إليهم أركاحهم فبل تزاؿ كذالك حٌب كياقوت ٍب عل
 القطب الشعرانيكعن . إذا طلع الفجر ردت أركاحهم إٔب مكاهنا الذم كانت فيو انتهى

الشيخ محمد قاؿ كقد كقع لشيخنا  الجوىر المكنونرضي اهلل عنو ُب كتابو ا٤بسمى ب
حملركسة رضي اهلل عنو إنو ٠بع صياح إنساف يعذب ا٤بدفوف بباب البحر من مصر ا بن َعَنان

ُب قربه فجمع أصحابو كقرأ على قربه سورة تبارؾ فرفع اهلل عنو العذاب فلم يسمع لو صياح 
بعد ذالك قاؿ كأخربنا الشيخ ا٤بذكور أف ذالك ا٤بعذب كاف كياال يكتاؿ للناس ػ نسأؿ اهلل 

 العفو كالعافية ػ



 
 {تتمة في زيارة القبور}

م أف العلماء اتفقوا على أنو ليس شيء أنفع للقلوب من زيارة القبور كالسيما إف كانت اعل
اإلمام قاسية كذالك ٤با فيها من مزيد االعتبار كالتأمل فيما صار إليو أمرىم كما قاؿ 

كما زاؿ على ذالك أىل الفضل كاليقْب كقد كاف  كنز األسراررضي اهلل عنو كَب  القرطبي
عليو كسلم هنى عن زيارة القبور ٍب نسخ النهى كأمر بعد ذالك بالزيارة لقولو النيب صلى اهلل 

كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا  فإهنا تزىدكم ُب الدنيا }صلى اهلل عليو كسلم 
رضي اهلل  زيد بن ثابترضي اهلل عنو  ُب التفسّب عن  الطبرانيكَب ركاية { كتذكركم اآلخرة

أم قوال باطبل ككبلما ال يعُب بل ا٤بقصود االشتغاؿ { تقولوا ىجرا زكركا القبور كال}عنو 
باالعتبار كالتأمل كالتدبر ُب أحواؿ اآلخرة كال ينبغي االشتغاؿ بغّب ذالك من أكل كخبلفو  

ما من أحد ٲبر }كالضحك ٩با يناَب  التدبر ا٤بطلوب كعنو صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ 
كعن سيدنا {  الدنيا فيسلم عليو إال عرفو كرد عليو السبلـبقرب أخيو ا٤بؤمن كاف يعرفو ُب

السبلـ }رضي اهلل عنو أنو قاؿ خرج النيب صلى اهلل عليو كسلم إٔب ا٤بقربة كقاؿ  أبى ىريرة
، كعن {عليكم دار قـو مؤمنْب كإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف نسأؿ اهلل لنا كلكم العافية

قاؿ مر النيب صلى اهلل عليو كسلم بقبور ا٤بدينة فاقبل  رضي اهلل عنهما أنو ابن عباسسيدنا 
السبلـ عليكم يا أىل القبور يغفر اهلل لنا كلكم أنتم لنا سلف ك٫بن لكم تػيبَّع }عليها كقاؿ 

 .{نسأؿ اهلل لنا كلكم العافية أنتم سلفنا ك٫بن باألثر
 

 {أعاننا اهلل على جوازه فصل في الصراط}
على مًب جهنم بْب ا٤بوقف كا١بنة أرؽ من الشعرة كأحد من  أما الصراط  فهو جسر ٩بدكد

رضي اهلل عنو، كقاؿ أيضا كاألظهر أنو ٨بتلف ُب الضيق  شرح الدرديرالسيف كما ُب 
كاالتساع باختبلؼ األعماؿ كقيل إف الكفار ال ٲبركف عليو بل ييومر ّٔم إٔب النار من أكؿ 

ا٤بارين ٨بتلفوف فمنهم سآب بعلمو ناج من األمر كقيل بعضهم ٲبركف بعضهم ال ٲبر ٍب إف 



نار جهنم كىم على أقساـ فمنهم من ٯبوزه كلمحة البصر كمنهم كالطّب كمنهم كا١بواد 
السابق كمنهم من يسعى سعيا كمنهم من ٲبشى كمنهم من ٲبر عليو حبوا على قدر تفاكهتم 

ا عن ا٤بعاصي إذا ُب األعماؿ الصا٢بة كاإلعراض عن ا٤بعاصي فكل من كاف أسرع إعراض
مرت على خاطره كاف أسرع مركرا كمنهم من ٚبدشو كبلليب النار فيسقط كلكن تتعلق ّٔا 
فيعتدؿ كٲبر كٯباكزه بعد أعواـ فمنهم من ٯبوزه على مائة عاـ كمنهم من ٯبوزه على ألف 

كطولو ثبلثة آالؼ سنة ألف صعود كألف : الشيخ سيدي عبد السالمعاـ أطولو فقاؿ 
لف استواء كسيدنا جربيل ُب أكلو كسيدنا ميكائيل ُب كسطو يسأالف الناس عن ىبوط كأ

عمرىم فيما أفنوه كعن شبأّم فيما أبلوه كعن عملهم فيما عملوا بو أما قناطّبه ففي 
رضي اهلل عنو قاؿ بعض أىل العلم كلن ٯبوز أحد الصراط حٌب  التذكرة لسيد الَقْرطَِبي

رة األكٔب فيسأؿ عن اإلٲباف باهلل تعأب كىو شهادة أف ال إلو يسأؿ ُب سبع قناطر أما القنط
إال اهلل فإذا جاء بو ٨بلصا جاكز كأما الثانية فيسأؿ فيها عن الصبلة فإف جاء ّٔا تامة جاكز 

كأما الثالثة فيسأؿ فيها عن صـو شهر رمضاف فإذا جاء ّٔا تامة جاكز كأما الرابعة فيسأؿ 
ا تامة جاكز كأما ا٣بامسة فيسأؿ فيها عن ا٢بج كالعمرة فإذا جاء فيها عن الزكاة فإذا جاء ّٔ

ّٔما تامْب جاكز كأما السادسة فيسأؿ فيها عن الغسل كالوضوء فإف جاء ّٔما تامْب جاكز 
كأما السابعة كىى أصعب القناطر فيسأؿ فيها ُب أمر ظلمات الناس فاعترب أيها األخ ىذه 

 .القناطر
 

 {أعاذنا اهلل تعأب منها ٝبيعا ػ ػ فصل في أبواب النيران}
كاعلم أف أبواب النّباف ػ أعاذنا اهلل منها ػ سبعة كبْب الباب كالباب ٟبسة ألف عاـ فالباب 
األكٔب يسمى جهنم ألنو ينجهم ُب كجوه الرجاؿ كالنساء فيأكل ٢بومهم كىو أىوف عذابا 

١بحيم كإ٭با ٠بى ا١بحيم ألنو من غّبه كالثا٘ب لظى كالثالث سقر كالرابع ا٢بطمة كا٣بامسة ا
عظيم ا١بمرة فا١بمرة الواحدة منها أعظم من الدنيا كالسادس السعّب ك٠بى السعّب ألنو 

يسعر ٓب يطفأ منذ خلقو اهلل فيو ثبلث مائة قصر ُب كل قصر ثبلث مائة بيت ُب كل بيت 



ؿ كاألنكاؿ ثبلث مائة لوف من العذاب كفيو ا٢بيات كالعقارب كالقيود كالسبلسل كاألغبل
كفيو جب ا٢بزف ليس ُب النار أشد منو إذا فتح حزف أىل النار حزنا شديدا كالسابع ا٥باكية 
من كقع فيو ال ٱبرج أبدا كفيو بئر ا٥بباب إذا فتح ٚبرج منو نار تستعيذ منها النار فيو صعوده 

لة أيديهم إٔب ا٤بذكورة ُب سورة ا٤بدثر كىو جبل من النار يوضع كجوه أعداء اهلل تعأب مغلو 
أعناقهم ٦بموعة أعناقهم إٔب أقدامهم كالزبانية كاقفوف على رءكسهم بأيديهم مقامع من 

حديد إذا ضرب أحدىم با٤بقمعة ضربة يسمع ضرّٔا الثقبلف كأبواب النار حديد كغشاؤىا 
الظلمة أرضها ٫باس كرصاص كزجاجه النار من فوقهم كالنار من ٙبتهم ٥بم من فوقهم ظلل 

 .نار كمن ٙبتهم ظلل قد مزجت بغضب ػ نسأؿ اهلل العفو كالعافية ػمن ال
 

 {ػ أدخلنا اهلل فيها ػ فصل في ذكر أبواب الجنان}
اعلم أف ُب ا١بنة  ٜبانية أبواب كفيها باب يقاؿ لو باب الرياف كال يدخلو إال الصائموف كَب 

كمن كاف من أىل  من أنفق زكجْب من مالو ُب سبيل اهلل دعي من باب الرياف}ا٢بديث 
كَب { الصدقة دعي من باب الصدقة كمن كاف من أىل ا١بهاد دعي من باب ا١بهاد

أف ُب ا١بنة بابا يقاؿ لو باب الضحى فإذا كاف يـو القيامة نادم مناد أين الذين  }ا٢بديث 
أف مابْب ا٤بصراعْب ُب ا١بنة مسّبة }كفيو { كانوا يدكموف على صبلة الضحى ىذا بابكم

عاما كقيل أف أبواب ا١بنة أكثر من ٜبانية ألف عددىا انتهى إٔب ثبلثة عشر بابا أربعْب 
 .كالسبلـ. فلنقتصر ىنا ليبل يودل إٔب اإلكثار ا٤بمل

 
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 

الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل 
كبارؾ على من جعلتو كسيلٍب ككاسطٍب سيدنا كموالنا ٧بمدا كآلو كصحبو كاجعل ىذا 

الكتاب سركرا لو صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ أبدا ك١بميع أحبائك آمْب 
ككفا٘ب   ، الذم كفا٘ب كل جبار عنيد كشيطاف مريدجزاء الشكور العطوفيا رب العا٤بْب 



، لطف اهلل تبارؾ كتعأب بنا كبو ُب في جواب عبد اللطيفكل ما فيو سوء أك ضرر أبدا 
 .الدنيا كاآلخرة ببل شيء من اآلفات كاألكدار آمْب يا رب العا٤بْب

ا٢بمد هلل الذم جذب مؤلف ىذا الكتاب إليو، بكتابو العزيز كبأكـر ا٣بلق طرا لديو، 
كصحبو أزكى سبلميو، كعلى كل نيب كمرسل فاز بإكراميو،  سيدنا كموالنا ٧بمد عليو بآلو

فهذا ٙبدث ببعض نعم رب العا٤بْب، شكرا لو تعأب على كو٘ب خدٙب ا٥بادم . أما بعد
 األمْب، عليو بآلو كصحبو الصبلة كالسبلـ أبدا آمْب،

اعلم أيها األخ الصاّب، كفانا اهلل تعأب ضرر كل طاّب، أٗب خرجت يـو السبت  مقدمة
ٍر،  جلفرابع صفر عاـ جيسش من الدار الٍب بنيتها ُب أرض  بعد ما أتتِب براكة أمّب اندى

الذم جرل بيِب كبينو ما جرل من القدر، كلقيت كزيره الذم ٝبع جيشو إٔب تلك الدار 
كتفارقنا بعيد لقائنا بإذف  جيولا٤ببنية للتعلم كالتعليم، عشية ذالك اليـو ُب موضع يقاؿ لو 

 العليم، كبت ىنالك ليلة األحد، بإذف من ىو تعأب األحد، كارٙبلت منو بعد اهلل تعأب
صبل ة الصبح، كأنا يومئذ أتلوا القرآف كأصلى على من الصبلة عليو أجل الربح، كقلت ُب 

دار الشيخ ا٤بختار، الذم كاف ُب زمنو سيد كل من كاف ُب أمة  ُكك  القرية ا٤بسماة ب
عليو بآلو كصحبو سبلما من يكفيِب كل  َكُجورْ رض اهلل تعأب سيدنا ٧بمد ا٤بختار، ُب أ

، عليهم رضواف من ّٔم كفا٘ب كل أسماء أىل بدرمن ٯبور، كاشتغلت ُب ذالك اليـو بنظم 
ذم غدر، كبالصبلة كالتسليم على سيدنا كموالنا ٧بمد ا٤بفرج الكركب، من ٓب يزؿ ٕبر 

ما من غنيت بو عن األرباب، كما غنيت بو الندل كليثا ُب ا٢بركب، عليو بآلو كصحبو سبل
صلى اهلل تعأب عليو كسلم كبارؾ عن األسباب، كسريت من تلك القرية ا٤بباركٍة، مع كثّب 

كأنا ُب  بُلَكحْ من الناس ككأ٘ب سريت ببل مشاركٍة، ككصلنا قبيل الفجر إٔب القرية ا٤بسماة 
كأنا أتلوا خّب الذكر، كأصلى على من  تلك الليلة ٩بن على اهلل تعأب كحده ركح، كقلنا فيها

ٔباىو كفيت كل مكر، كرحت منها كصليت بعد صبلة العصر عند سفينة الرب، لوجو اهلل 
 تبارؾ كتعأب الذم جاد ٕب بالرب، كدخلت السفينة الٍب سبحت، فيها بقوٕب كبا٢بب ٕبت

 سبحاف من ُب الرب كالبحر معا



 أجرل ا١بوارم ككبل ٝبعا
 د بالسفينةٍ سبحاف من ٕب جا

 ُب خدمٍب لصاحب ا٤بدينةٍ 
 سبحاف من يوِب ُب النهار
 الليل كاإلسرار ُب اإلجهار

كخرجت من السفينة قبيل ا٤بغرب، كنزلت ُب دار أدخلِب فيها ا٤بغرّْب، كمكثت ُب تلك 
الدار بقية صفر كشهر ربيع األكؿ، بإذف من ىو ا٤بتوكل عليو كا٤بعوؿ، إال يومْب يـو 

١بمعة ككىب ٕب الوىاب ُب الشهرين ما ٕب اختاره كٝبعو، كخرجت من تلك ا٣بميس كيـو ا
األسود، عليهم رضواف من ّٔم كفا٘ب كل منكر  أسماء أىل بدرا١بزيرة الٍب نظمت فيها 

كحسود، كألفت فيها مقدمتْب ُب الصبلة على النيب الشفيع، عليو بآلو كصحبو سبلما من  
القيت ُب تلك ا٤بدة ُب تلك ا١بزيرة ما ال أذكره أبدا كفا٘ب كل ما ساءه كونو أعلى رفيع، ك 

تأدبا مع خّب مشكور لوجهو عبدا كذالك تربية ا٢بي الذم ال ٲبوت، من كفا٘ب أخذ 
السبلح با٤بميت، كخرجت منها صبيحة يـو ا٣بميس، الذم كفا٘ب فيو ا٤بميت الكاُب بعد 

كبت فيها ليلة  اندََكارُ ا١بزيرة رجوعي األمّبى كا٣بميس، كدخلت ُب السفينة حٌب كصلت إٔب 
ا١بمعة بأنفع األذكار، كخرجت منها إٔب سفينة البحر، الٍب كفا٘ب ّٔا الكاُب ا٤بميت ذكل 

الشهّبة، كشقاكة أىلها عند اهلل تعأب كعند أحباء اهلل  َكُبكْ الدحر، حٌب كصلنا إٔب ا١بزيرة 
فيها من يطلب اهلل تبارؾ كتعأب  تعأب معا مشهورٍة، كمكثت فيها مدة غّب طويلٍة، كٓب أر

كال من يطلب سبيلو، كخرجت منها إٔب جزيرة أخرل، ٓب يكن فيها من لو حاجة إٔب 
األخرل، كبعد كصوٕب إٔب تلك ا١بزيرة مكثت فيها ٟبس سنْب، كأنا ُب تلك ا٤بدة متغرب 

ز كال ٯبوز ٦باىد لنفسي كظنْب، كناجيت اهلل تبارؾ كتعأب ُب تلك السَّنْب ٗبكاتيب ٓب ٯب
إبرازىا، لكوهنا أسرارا إ٥بية ال يزاؿ لديو تعأب كلدل من قيلت فيو إعزازىا، ُب تلك ا١بزيرة 
ألفت ا٤بقدمتْب ُب الصبلة على النيب األمْب، عليو بآلو كصحبو سبلما من كفا٘ب كل من 

قدمة م، كالثانية مقدمة النثر، في الصالة على من جاد لي بالكثرينكر كٲبْب، إحداٮبا 



، دالئل الخيرات، ككل كاحدة منهما فوؽ النظم، في الصالة على من أمرني بالكظم
على مؤلفها رضواف من جاد ٕب با٤بّبات، كناجيت ُب تلك ا١بزيرة اهلل تبارؾ كتعأب من 
احملـر إٔب آخر ذم ا٢بجة، مناجاة تصّب على كل من أنكر أك شك ُب شيء منها أبلغ 

كإ٘ب حينئذ { إ٭با أمره إذا أراد شيئا أف يقوؿ لو كن فيكوف}حجٍة، لكوهنا من فيض من 
ليس ٕب إٔب غّبه تعأب ركوف، كَب ساحل ٕبر تلك ا١بزيرة كقفت مر٘ببل كَب ار٘بإب ما 

 :أشركت كما نافقت
 ٕب اشهد بكو٘ب عبد من يغفر الذنبا

 َمايُ ْنَباككو٘ب خدٙب ا٤بصطفى ٕبر 
 كٔب اشهد بأ٘ب ال أداىن مشركا

 حبيبا للذم كـر ا١بنباخليبل 
 كإ٘ب خليل للمقفى حبيبو

 عليو سبلما من كفا٘ب بو الكذبا
 عليو سبلما قائد قاد٘ب لو

 بو مع كتاب ٧بكم طيب ا١بذبا
 شكورم كرضوا٘ب لرىب كللنيب

 على عصمٍب من كيد طاغ بو انكبا
 مدٰبك يا خّب الربايا سعادٌب

 يقيِب بو إبليس رىب مٌب دبا
  العدل معامدحتك مدحا قد كفا٘ب

 بذكر حكيم فيضو ٫بول انصبا
 كفا٘ب بو الكاُب ذكل الكرب كا٥بول
 كلست أالقى غّب من حاز ٕب حبا

 أيا ٕبر كحد ال تثلث فربنا



 تعأب عن التثليث أكـر بو ربا
 فكن ذا اضطراب مزبدا من ٨بافة

 من اهلل كاشهد أنِب عبده صبا
ر٘ب منها حٌب صرت خادما لرسوؿ اهلل كَب تلك ا١بزيرة أرا٘ب رىب عيوب نفسي كلها كطه

صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم بعد ما صرت عبدا خالصا لو تبارؾ كتعأب حٌب 
جاد ٕب ٗبا جاد ٕب بو ٩با ال ينكره غّب شقي مطركد عن ا٢بضرة ا٤بقدسٍة، من ذكل االغَبار 

ن جانب العلى األعلى، كالتكرب كا٢بسد كالنفوس ا٤بدنسٍة، من قلت فيهم ذابا كل نقصاف ع
شكرا لو تعأب على كفايتو جنايب من ادعى أنو أعلى، فقلت بعد تسبيحي بسبحاف رىب 

 العظيم كٕبمده سبحاف رىب األعلى،
 من ارتاب ُب كوف ا٤بقفى كسيلٍب

 إٔب من كفا٘ب كل حاكم رذيلة
 فقد باف ٕب أف ا٤بقفى ٧بمدا
 عليو سبلما اهلل أعلى فضيلٍب

 رىب خدٲبو بو صرت عبد اهلل
 عليو سبلما قائد ٕب جليلٍب

 فمن ساءه كو٘ب خدٙب النيب لدل
 غيايب فلم يعرؼ خفايا ٝبيلٍب

 مرامي صحاح ا٤بصطفى بعد آيو
 عليو سبلما من حبا بالوسيلة

كَب تلك السنْب ا٣بمس، الٍب صرت ّٔا كالشمس، حزت ا٤بواىب اللدنيات، ٔباه القائل 
و كصحبو سبلما منزؿ اآليات، كما بلغو عليو بآلو كصحبو عليو بآل{ إ٭با األعماؿ بالنيات}

سبلماه أقصى الغايات، كفيها ألفت كتابا ٓب يسبق إليو ُب اإلجابة كالربكات، بفيض من  
كفا٘ب جوار ا٤بشركْب كا٤بشركات، كَب ذالك الكتاب من العجائب اإل٥بية ما يودل كل 



كتعأب صيانة من خزائن ذم ا٤بلك  منكر إٔب االزدجار كالسكوت، فإنو زاده اهلل تبارؾ
كا٤بلكوت، كقد جعلت فيو جهاد آّاىدين، ا٤بدكخْب ألعداء اهلل تعأب ا١باحدين، كٝبعت 

فيو ذكر الذاكرين، ا٤بفحمْب للمنكرين كالكافرين، كقد ٝبعت أيضا فيو شكر ٝبيع 
اع البديع، ٩با الشاكرين، ا٤برضيْب عند من ٯبزل الشاكرين، كفيو ما ٓب يسبق إليو من أنو 

يرضى ا٥بادم الوىاب الشكور البديع، كفيو ما ٓب يسبق إليو من أمداح النيب الرسوؿ، الذم 
خدمتو قادت إٔب ٨بجل كل سوؿ، صلى اهلل تعأب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ، كما 

جاد ٕب صلى اهلل تعأب عليو كسلم ٗبا فيو ٓب يشارؾ، كفيو ما ٓب يسبق إليو من الوضع 
من نساء العرب، كذالك كلو من بركات من  كضعريب الذم ال يسمع من غّب من الع

يقضى بو اهلل تبارؾ كتعأب ٤بن يتوجو بو إليو كل أرب عليو بآلو كصحبو سبلما من يفعل ما 
يريد، كىو الذم كاف ٕب كما كفا٘ب كل شيطاف مريد، كَب ذالك الكتاب أعطا٘ب اهلل تبارؾ 

ُب كل ما تقدـ ُبَّ ٩با ٯبر إٔبَّ أذل أك عتاب، كَب ذالك الكتاب كتعأب الكتاب كما ٧با ع
صارت ٕب الشهور كاألياـ كلها كاألشخاص، بفضل من ٲبن على من يشاء من عباده 
باالختصاص، كَب ذالك الكتاب فارقت أعداء اهلل تبارؾ كتعأب باطنا، مع كو٘ب معهم 

لك الكتاب قلت، كٓب أكذب فيما ظاىرا ٔبسدم بائنا عنهم بقليب قاطنا، كَب مدح ذا
 :نقلت

 مدح رسوؿ اهلل قاد ٕب الصبلح
 كما كفا٘ب كل شخص ذم طبلح

 حويت بامتداحو صبلة من
 قدمو عليو سبقا بأمن

 من شك ُب ذالك فليجرب
 كمن ٯبرب باء بالتغرب

 من أمُب بالسوء باء بالضرر
 دنيا كأخرل ال يفارؽ الشرر



 دكف رسوؿ اهلل جن كبشر
 لد البشركملك كٔب ٱب

 ٧بمد صلى عليو اهلل
 ُب اآلؿ كالصحب كمن كااله

 حبا٘ب اهلل ٗبا يسر
 ٔباىو كالدىر ال أضر

 ٧بمد صلى عليو بالسبلـ
 من قاد ٕب ٔباىو خّب الكبلـ
 مدحي لو ُب البحر رىب كلى

 كسرمدا جعل كثرا قلى
 دكف ابن عبد اهلل ٝبلة الورل

 عليو تسليما ٝبيل صورا
على من جعلتِب خدٲبو بكليٍب سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو  اللهم صل كسلم كبارؾ

كتقبل مُب كتايب ىذا بقدر عظمة ذاتك ببل شيء من اآلفات كاألكدار آمْب يا رب 
العا٤بْب كبعد خركجي من تلك ا١بزيرة بعت كثّبا من ا٤بباحات ٗبا عند اهلل تعأب لوجهو 

خرة ال يفارقِب كال يرٙب كال أذكر من تلك الكرٙب، كاشَباىا مُب بثمن باؽ ُب الدنيا كاآل
السلع ا٤ببيعات إال قليبل كبيعها صرت هلل تعأب كلرسولو  عليو بآلو كصحبو سبلماه خليبل، 
كمنها أكل سكر النصارل كشرأّم ا٤بسمى بالقهوٍة، كقد اشَباٮبا مُب من غبت فيو ٗبا ٕب 

أحلى من كثّب من ا٢ببلكات الكثّبٍة، من شهوٍة، كمنها ٜبرة كانت عند تلك ا١بزيرٍة، كىى 
كمنها شيء كنت أطلب بو سنة ا٤بصطفى الرسوؿ، عليو بآلو كصحبو سبلما من ٯبود ٕب 
ُب الدارين ٖبّب سوؿ، كغّب كغّب كغّب ٩با ال يزاؿ سرا بيِب كبْب رىب كخلى كحيب، كبيِب 

لٍب ألفت فيها ذالك كبْب كسيلٍب كخليلي كحبييب لوجو رىب، كبعد خركجي من تلك ا١بزيرة ا
الكتاب ا٤بذكور، ا٤ببارؾ عند اهلل تبارؾ كتعأب ا٤بشكور، دخلت ُب جزيرة بتعب ٓب يكن 



أثقل منو غّب خركج الركح، كجلست فيها مدة بفضل من يفرج عن حبيبو كيريح، كمكثت 
و فيها ثبلث سنْب إال قليبل مشتغبل ٖبدمة رسوؿ اهلل، عليو بآلو كصحبو سبلما من كفا٘ب ب
مكر كل طاغ كجاف كاله، حٌب جاد اهلل تبارؾ كتعأب ٕب ٗبا كنت منو تعأب أرجو كأرـك 

ٔباه عبده كرسولو سيدنا كموالنا ٧بمد ا٤بكـر الكرٙب، كصرت عند ٝبيع أىل تلك األرض، 
الٍب ليس فيها من يعرؼ بالسنة كال بالفرض، مبجبل ٧بَبما مكرما ُب السر كالعلن فباف ٕب 

{ كلن ٯبعل اهلل للكفرين على ا٤بؤمنْب سبيبل}لو تبارؾ كتعأب ُب سورة النساء حينئذ سر قو 
فصرت ُب { إ٭با يوَب الصابركف أجرىم بغّب حساب}كباف ٕب سر قولو تبارؾ تعأب 

عسى اهلل أف }مناجاٌب كخدمٍب ذا تلذذ كذا احتساب، كباف ٕب سر قولو تبارؾ كتعأب 
بعد فراغي من ٦باىدة نفسي كٝبيع { سا كأشد تنكيبليكف بأس الذين كفركا كاهلل أشد بأ

 أعداءم ككاف ٕب كليا كنصّبا كىاديا كككيبل،
ُب ذكر بعض ما من اهلل تعأب ُب غيبٍب ا٤بباركٍة، ُب سِب تغريب كىى ٜبا٘ب حجج  {شروع}

 .إال قليبل
 ُب ما جرل ُب السنة األكٔب الباب األول

ٍب ابتدأت فيها ما ال أفارقو إٔب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف ال اندََكاركقع ٕب ُب ليلة ا١بمعة ُب 
من أنفع األذكار، أف األمّب دعا٘ب من الدار الٍب كنت أريد ا٤ببيت فيها االسَباحٍة، كأدخلِب 

راحو، فدخلت فيو حينئذ كىو مظلم، متوكبل علي من  ُب بيت ال يدخلوف فيو من أرادكا لو
، عصمِب اهلل تعإب بقدرة عظمة ذاتو من  قاؿ إال من ظلم، كأنا ُب تلك الليل ة ا٤بباركة مظلـو

، كطفقت أصلي علي النيب ا٤بصطفي ا٤بختار، صلي كسلم عليو بآلو كصحبو  كل ظلـو
األستار، من كفا٘ب بو كبأصحابو األبرار، ػ عليهم رضوانو ػ مكائدى ٝبيع الشرار، كأتلو 

ٮبا الزىر كاف البقرة كآؿ عمراف من كفتا٘ب السورتْب ا٤بباركتْب ا٤بانعتْب من النار كالعار، ك 
ذكم األذعار، كأخرجتا٘ب من ذلك البيت ا٤بظلم ا٤بتنجس القبيح، بفضل من كاف ٕب ُب  

 :كل ما ٕبى ييبيح، كُب ذالك البيت قلت
 إذا ذكرت ذلك ا٤ببيتا



 كذلك األمّب كالثثبيتا
 طارت إٕب ا١بهاد باألرماح

 نفسي كلكن ذب عِب ا٤باحي
 ا٤بصطفي مع الصبلة إف امتداح

 صلي عليو من حبا٘ب بًصبلت
 ٕب قاد ما فر إليو الناس

 من ا٤بِب بو انتفي ا٣بناس
 مدح النيب ا٤بصطفي رباحي

 يقود ٕب ما شئت من مباحي
 يقود ٕب مع الرضاء ما أريد
 كقد كفا٘ب كل شيطاف مريد
 مدح النيب قاد ٕب ما ٓب يكن

 ألحد قط كٕب جاد بكن
 ٤بصطفيمن ظنِب غّب خدٙب ا

 صلي عليو من ىداه كاصطفي
 فغره الظن مع اللعْب
 فليستعذ بربنا ا٤بعْب

 قد قلت بيتا كىو خّب شاىد
 كليس من ٠بع كا٤بشاىد

 غنيت باهلل عن األرباب}
 {كٗبحمد عن األسباب

 عليو أفضل الصبلة كالسبلـ
 كاآلؿ كالصحب ا٤بزحزحي الظبلـ



 مدح النيب قاد ٕب ما ٓب يىرم
 ين شكلي ال ييرمشكلي كُب الدار 

زًبدً 
ي
 للمصطفي كجهت عند ا٤ب
 أبكار مدح ٨بجبلت الزبد
 كىجَّو ٕب ا٤بختاري عند الزَّبىد

ٍزبد
ي
 أبكار فيض ٨بجبلت ا٤ب

 مدحتو عند الذم ٓب يعبد
 مكابدا كا٤بدح كف كبدم

 مدحتو عند الذم ٓب يسجد
 كجاد ٕب ٗبنيٍب كعسجد

 مدحتو عند الذم ال يىعبيدي 
 عبدكاكساؽ ٕب نصرة قـو 

 نصر٘ب بأىل بدر الفئاـ
 ك١بنايب ال يوجو اللئاـ

 صلي عليو من كفا٘ب كل من
 راـ ا٤ببارزة ُب كل زمن

 عليو تسليما حفيظ قد دفع
 من أـ دكرم بسوء فاندفع

 عليو تسليما الذم لو األمور
 من قد كفا٘ب الوزير كاألمّب
 عليو تسليما الذم ٕب قادا
 ما سر٘ب ببل أذم فانقادا

 يما كرٙب سلباعليو تسل



 ٕب بركات كالعدل ٕب غلبا
اللهم يا قريب يا ٦بيب صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كما 

أخرجتِب من بيت ذالك األمّب، يا من لو السماكات كاألراضي كما فيهن كٝبيع األمور، 
تعإب عليو بآلو  كاجعل ىذا الكتاب أحب إليك من كل ما ألف قبلو ُب بابو كإليو صلي اهلل

كصحبو كسلم كبارؾ كبعيد ما خرجت من ذلك البيت ا٤بوصوؼ بفضل من جاد ٕب ٔبمع 
ىذا الكتاب عند أىل الصوؼ دخلت ُب سفينة صغّبة يتوسل أىلها ّٔا إٕب السفينة 

الكربل ككىب ٕب اهلل تبارؾ كتعإب ُب ذلك اليـو توكبل عليو تعإب كصربا حٌب كصلت مع 
نة عليي ككلمة اهلل تبارؾ كتعإب ىي العليا تلقتِب أىلها بالوجوه السود لكوف متاعي إٕب سفي

قلؤّم مضطربة ٥بيبة أىل بدر األسود عليهم أبدا رضي من ّٔم دمر العدل حٌب تاب كثّب 
٩بن طغي كأيب كعدم كٓب ألتفت إليهم موقنا بأف معي ريب كىو تعإب ريب كخلي كحيب 

قصيده أخذهتا من كتابو تعإب ذم اآليات ا٤بفيدة، كأفوض كتوجهت إليو تبارؾ كتعإب ب
أمرم إٕب اهلل إف اهلل بصّب بالعباد ككىب ٕب فيها إجابة عظيمة كسخر ٕب بعض أعدائو 

 كالبعض أباد 
 كدادم لريب من تعإب عن العدد

 كٞبدم لو إذ كاف ٕب كىو ذك مدد
 إٕب اهلل قد فوضت أمرم موحدا

 فسد خدٲبا ٤بن ٕب ـر باهلل ما
 فرحت بأف اهلل باؽ كساؽ ٕب

 ٝبيع ا٤بِب كالبيع ُب اهلل ما كسد
 كقاد٘ب األذل باؽ كرٙب ككاف ٕب
 بإكرامو ا٤بغِب عن اللهو كاألكد
 كقا٘ب سول الرضواف باؽ مكـر

 ككليٍب حق كٕب قاد ما أكد



 ضيافتو تكفي جنايب العدل معا
 كقد ـر ٕب قليب كقد ـر ٕب ا١بسد

 فر ذك القليإذا ما مدحت ا٤بصطفي 
 كٕب الف من أبدم العداكات كا٢بسد

 ملوؾ زما٘ب ٕب ألينت قلؤّم
 ٗبوت الذم ما أـ مثوام إذ شرد

 رضيت عن ا٤بختار كالصحب كلهم
 ّٔم قد توٕب كل من أـ إذ كرد

 يقيِب صحاب آّتيب كل حاسد
 كما قد كفا٘ب ُب عدم اهلل من رصد
 إذا ما مدحت ا٤بصطفي جر ٕب غِب

 رضواف ما القلب قد قصدكٕب قاد بال
 ٕب انقادت اآلماؿ باألمن كالرضي

 كٕب جاد ريب با٥بديات كالبلد
 أتا٘ب من الوىاب فضل كمنة

 كفا٘ب الذم ينمي لو األىل كالولد
 إذا ما مدحت ا٤بصطفي كف كلها

 ٯبر إٕب الضر كاليـو قد سعد
 لريب شكورم بالكتاب الذم كفي 

 أذم قائدا ٕب ما دعا٘ب للفظ قد
  من العبلـ علم مصححأتا٘ب

 كلست أالقي كل مفض إٕب نكد
 نويت شكور اهلل با٣بط أزمنا



 ٗبدح الذم كلي بو فيو قد ككد
 نيب رسوؿ ليس يرضيو مادح

 بأشعاره إال كأكُب ٗبا كعد
 إٕب ا٤بصطفي كجهت مدحي مهاجرا 

 لريب بو من ذم القرابات كالبعد
 لريب كللمختار ىاجرت باطنا

 ساؽ ٕب الوتد كٕب ساؽ أسيافا كما
 ٕب انقاد ما ٕب اختّب من غّب كلفة

 كعِب ٧با ضرم كٕب ٱبلد الرغد
 ىديات أمداحي ٤بن جاد با٤بِب
 كباليـو ينسيِب أموسي كذا بغد
 ّٔيج كرٙب ٓب يكن قط ُب الورل

 ٩باثلو ٕب ساؽ ما طيب ا٣بلد
 صبلة كتسليم مع اليمن سرمدا

 علي ا٤بصطفي من دكنو األصل كالولد
 وؿ اهلل ما ساء آمنايقيِب رس

 كٕب قاد ما قاسي لو كل ذم جلد
 رسوؿ شفيع قد كفا٘ب الذم قلي
 كمن أـ خفضي ال يفارقو الكمد

 بدا ٕب أف اهلل ريب كمالكي
 كلست أالقي من ٰباربو الصمد
 إذا أمِب ضر أك احتجت أدعو

 كمن ٓب يكرمِب فبل شك قد كند



 ٤بن جاد ٕب باألمن كالبشر كالرضي
 د نفي قبل من نكدمدٰبي كعِب ق

 علي ا٤بصطفي أ٭بي سبلمي مكـر
 بآؿ كأصحاب كفو٘ب الذم صفد

 ٗبدحي رسوؿ اهلل فارقت قربة
 كٕب ساؽ رزقا مالو الدىر من نفد
 إذا ما ذكرت ا٤بصطفي سر با٠با

 عليو سبلما من بو كف من جحد
 دعا٘ب إٕب مدح ا٤بقفى ٧بمد

 عليو سبلما اهلل أف الف ذك العدد
ذلك الفلك ا٤بشحوف، دكف امتحا٘ب يومئذ فًب كل ٩بحوف، لكو٘ب خارجا ك٤با مكثت ُب 

من أىلي كإخوا٘ب كديور، لوجو من ٯبود ٕب ُب كل موضع مكثت فيو با٣بيور، صار أىلها 
يدكركف حوٕب كيتعجبوف من فعلي كقوٕب فلما نظر صاحب السفينة ُب الكتاب الذم بعث 

اتو كمن كل ظآب ذك األمور، غضب شديدا، كأنا بو إليو األمّب، أعاذ٘ب منو بقدر عظمتو ذ
كبسبب ما رأم ُب كتب ذلك األمّب، الذم كفانيو الكاُب ذك  سديداحينئذ أقوؿ قوال 

األمور، أمر بإخراج متاعي من البيت الذم كنت فيو، بعد ما كجدت فيو  كل ما ىنالك 
ا٤بيت، لغربٍب كُب اصطفيو، كأخرجو٘ب كا٤بتاع من ذلك البيت، إٕب موضع صرت فيو مثل 

فراقي كل ما كنت أعرؼ، ككل كاحد يأتيِب كيستهزئ كينصرؼ، كطفقت أف بقرة كثبت 
إٕب، ككل كاحد يضحك كيظن أنو ينكب على، كطارت البقرة كاف ٥با أجنحة، بإذف من 

انتقم ٕب منو كفضحو، فذكرت اهلل ىنالك، ٍب شكرتو تبارؾ كتعإب علي ذلك، ك٤با مكثت 
كأصلي الصلوات ا٣بمس قياما، أتا٘ب رئيس أىل السفينة، بركض كاسطٍب  ىنالك أياما،

صاحب ا٤بدينة، صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ، كعلي آلو كصحبو ببل 
، كأتا٘ب طبيبهم  ، كصار كل من لو عقل يهجو ا٤بتسبب كيلـو مشارؾ، كقاؿ إ٘ب أنت مظلـو



ظلـو مستور، كقاؿ إ٘ب أنا أحبك كأعينك كل عوف، ا٤بسمي بديٍكتيوٍر، كأنا حينئذ مقهور م
بتسخّب ا٤بعْب الذم ٯبود بالتصرؼ ُب الكوف، ك أدخلِب اهلل تبارؾ كتعإب ُب أفضل البيوت 

ىنالك، لو ا٢بمد كالشكر كا٤بنة علي ٝبيع ذلك، كبعيد ذلك أتا٘ب شاب نصرا٘ب من أىل 
١بنايب خدمة ا٤بريدين، كيأتيِب الفلك، كأدخل ُب قلبو حب ذاٌب ذك ا٤بلك، كصار ٱبدـ 

إف اهلل يرزؽ }فباف ٕب حينئذ سر قولو تعإب  ملك يـو الدين،بكل ما احتجت إليو بركض 
، فمكثت ُب ذلك البيت بالذكر كالشكر كاالحتساب، ليبل كهنارا {من يشاء بغّب حساب

زؿ حٌب حٌب خرجنا من السفينة الٍب بعد خركجي منها إٕب تلك ا١بهات ٓب تركب، كٓب ت
غرقت كلها ُب ا١بهات الٍب توجهت إليها تنكب، كٓب يكن خركجي منها خركج حرج، 

 .بفضل اهلل تبارؾ كتعإب الذم البحرين مرج
ُب ذكر البعض ما كقع ُب تلك السفينة، الٍب جاد ّٔا ٕب ُب تلك السنة صاحب  {تتمة}

بيتها القبيح باألذكار، ، الٍب خرجت من اندََكارا٤بدينة، أكؿ ما كقع ٕب بعد خركجي من 
، كاحدا ٩بن ال يتوب إٕب اهلل تبارؾ كتعإب كال يَبؾ ُكَناِكرمبلقاٌب عند ا١بزيرة ا٤بسمي ب

 ، ا٤بناكر، ككاجد ُب يدم كتاب اهلل الكرٙب، الذم يهب اهلل تبارؾ كتعإب ٕب فيو كل ما أرـك
رؽ العذاب كال العتاب، ناكلِب ما ُب يدؾ من الكتاب، كىو منتصر ال يفا شيخكقاؿ إ٘ب يا 

كجعلتو ُب يده ا٣باطئة، ناظرا فيما ييبدم حالو من اآلم ا٤بالئة، فأكؿ ما تبله ذلك العدك 
قولو تبارؾ كتعإب سبحانو، كىو الذم من  انتصر،ا٤بتنصر، ُب كتاب مىٍن من استعاف بو 

فرين أكلياء من كبشر ا٤بنافقْب بأف ٥بم عذابا أليما الذين يتخذكف الك}استعاف بو أعانو، 
دكف ا٤بؤمنْب أيبتغوف عندىم العزة فإف العزة هلل ٝبيعا كقد نزؿ عليكم ُب الكتاب أف إذا 

٠بعتم آيات اهلل يكفر ّٔا كيستهزأ ّٔا فبل تقعدكا معهم حٌب ٱبوضوا ُب حديث غّبه إنكم 
فإف كاف إذا مثلهم إف اهلل جامع ا٤بنافقْب كالكافرين ُب جهنم ٝبيعا الذين يَببصوف بكم 

لكم فتح من اهلل قالوا أٓب نكن معكم كإف كاف للكفرين نصيب قالوا أٓب نستحوذ عليكم 
ك٭بنعكم من ا٤بؤمنْب فاهلل ٰبكم بينكم يـو القيامة كلن ٯبعل اهلل للكافرين علي ا٤بؤمنْب 

كبعد ما كقف ذلك ا٤بتنصر على ىذه اآليات ا٤بباركة، أيقنت بأف بعضها عليو { سبيبل



ذلك آّلس ببل مشاركة، كبأف آخرىا ُب ذلك آّلس ٕب كحدم، كىو حينئذ ذك  كحده ُب
استهزاء يب مبلزما ١بحدم، ٍب بعد انتقالنا، من ذلك آّلس ا٤بفشي ألسرارنا أتا٘ب احد من 

 تمسلمي أخيارنا كأبرارنا، طلب مِب ٢بسن ظنو يب كصية، بعد إكرامو إيام بأنواع اإلكراما
العلـو النافعة كلها ُب ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل عليو بآلو كصحبو ا٤برضية، فقلت لو 

 سبلما اهلل كفسرتو بقوٕب كىو جالس حوٕب
 فكل ذم توجو لغّب من

 لو األمور كالربايا ُب الزمن
 فليس ذا توجو لفائده

 كنفسو لباب نار قائده
 كمن توجو لو بغّب ما

 أٌب بو من اصطفي مكرما
 هسيدنا ٧بمد صلي عبل

 ُب آلو كالصحب من أبدم عبله
 فأبدا ال ٰبتوم غّب الندـ

 يبوء بالنار كزلة القدـ
فلما بينت لو معِب ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم 
كبارؾ، تبينا شافيا ُب آّلس ساؽ ٕب فيو مواىبو من ُب شيء ما لن يشارؾ ٞبد اهلل تبارؾ 

 .جع إٕب ا١بزيرة، كتركِب ُب السفينة ذات األمتعة الكثّبةكتعإب كر 
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي تعإب علي 

مبارؾ االبتداء ميموف االنتهاء بسم اهلل  سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسليما
الرٞبن الرحيم اللهم يا من اشَبم من مؤلف ىذا الكتاب ستة أشياء ككىبت لو ُب ٜبنو ما 



يرغب فيو ٝبيع عباد اهلل تعإب الصا٢بْب كٝبيع إماء اهلل تعإب الصا٢بات ُب الدنيا كُب ا١بنة 
د ُب شيء ما أبدا صل كسلم كبارؾ علي الٍب كعد ا٤بتقوف ببل سلب كال آفة بيِب كبْب أح

سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو ٕبق كجهك الكرٙب كاجعل ىذه التأليف تأليفا مباركا يا 
من جعلو أنفع تعليم من مؤلفو إٕب غّبه كخّب لغّبه كتقبلتىو من مؤلفو بقدر عظمة ذاتك 

 العا٤بْبكجعلتو ٙبدثا بنعمك منو فيما مضي فيو قبل كضعو لو آمْب يا رب 
 قاؿ ا٣بدٙب العبد كىو أٞبد

 لوجو ريب إ٥بي أٞبد
 ا٢بمد هلل علي اإلٲباف
 كأخويو كعلي األماف

كمعِب ىذين بيتْب أف الذم عبد اهلل تبارؾ كتعإب ٖبدمة رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو 
اؿ بآلو كصحبو كسلم كبارؾ ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب اهلل عصمو اهلل تعإب ككفقو كأعبله ق

أٞبد إ٥بي لوجهو الكرٙب قلت ا٢بمد رب العا٤بْب علي اإلٲباف الصحيح كعلي أخوم اإلٲباف 
الناظم ُب ىذين البيتْب دينو الذم أرضي بو ربو ُب الدنيا  {تنبيو}الذين ٮبا الفقو كالتصوؼ 

 كيدخلو بو ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف كىو اإلسبلـ ىو الدين عند اهلل تبارؾ كتعإب
 صبلة كالسبلـكأفضل ال

 علي الذم لو بو كبلمي
 شفيعنا حبيبنا ٧بمد

 كاآلؿ كالصحب رجاؿ الصمد
كمعِب ىذين البيتْب أف الناظم يطلب من اهلل تبارؾ كتعإب الصبلةى كالسبلـ لرسوؿ اهلل صلي 
اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ كآللو كصحبو رجاؿ اهلل الذم ىو الصمد الذم ٓب 

 د كٓب يكن لو كفؤا أحديلد كٓب يول
 كبعد فا٤بقصود نظم يبدم
 بعض مواىب ا٣بدٙب العبد



كمعِب ىذا البيت أف القصد ُب ىذا النظم إظهار بعض مواىب اهلل تبارؾ كتعإب الذم جاد 
 ّٔا للخدٙب رسوؿ اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ الذم ىو عبده

 أكؿ ما ابتدا بو ا٣بدٙب
 ٙبتعلق ٗبن لو التقد

 كأظهر ا٣بدمة عاـ جيسش
 كقلبو أضمرىا من أسش

كمعِب ىذين البيتْب أف أكؿ ابتداء ىذا ا٣بدٙب تعلقو باهلل تعإب ا٤بقدـ الذم يقدـ من أراد 
تقدٲبو كأنو أظهر كونو خدٙب رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ عاـ 

الصبلة كالسبلـ كأنو كاف مضمرا ذلك ُب  ثبلثة عشر بعد ثبلٜبائة كألف من ىجرتو عليو
 قلبو من عاـ كاحد كثبلث مائة كألف من ىجرتو عليو الصبلة كالسبلـ

 منسلخا ُب جيسش من غّب
 رب الورل خدٙب أذف خّب

كمعِب ىذا البيت أف الناظم انسلخ من كل ما كاف فيو من العلـو كاألكراد كغّبىا من 
 ا لرسولو عليو الصبلة كالسبلـ بكليتوالعبادات كالعادات متعلقا باهلل خدٲب

 كأدخل اإللو ُب قلوب من
 تسببوا ُب نقلو ذاؾ الزمن
 إخراجو إٕب الببلد النائيةٍ 

 كناؿ فيها فوؽ ٠بع الساريةٍ 
 قد ابتدا ا٣بدمة قبل ُب صفر
 كاليـو يـو األربعآ قبل السفر
 كجاءه شخص أٌب من األمّب
 قبل ابتدائو بإذف ذم األمور

 ج يـو السبت كبعد ذا خر 



 ميوادعا مىٍن للعدل ذك كبت
 أم بعد ما خرج القاه الشفيع

 سيدنا ٧بمد نعم الرفيع
 قبل مبلقاة الذم األمّب 

 أرسلو ٗبن لو األمور
 كجعل ا٤بختار صلي اهلل
 عليو ُب اآلؿ كمن كااله

 لو حجابا مانعا من الضرر
 ٍب لو قاؿ امش ال ٚبش الغرر

 كبعد ذا القاه  ترٝباف
 مّب كٞبي الرٞبنذاؾ األ

 خدٙب عبده عن اإلشراؾ
 كما لو قد جاد باإلدراؾ
 كمعو سار رجاؿ مؤمنوف
 فمن داره كالكل ٩بن يامنو 

 كبعد ما القوا الذين خرجوا
 لداره كُب صدر حرج

 ساركا معا ٫بو الوزير مسرعْب
 كعند كقت العصر صلوا خاشعْب

 كبعدىا القاه ذلك الوزير 
 كحولو ا١بيش كفيهم من يزكر

 كجو كجهو إٕب اهلل الكرٙب
 دكف الوزير ليناؿ ما يرـك



 مبسمبل ٟبسْب ذا تضرع
 ٤بن مٍب يىكيٌب عدكا ييٍصرىع

 كخرج الوزير مسرعا إٕب
 حاجتو كبات ٍب ذا إٕب
 كبعده خرج منو كخرج

 من معو كُب صدكرىم حرج
 كحْب ما قالوا مقيبل دخبل
 ُب نظم ما بو أنيل مدخبل

 ينكارٙبلوا من ا٤بقيل سائر 
 بعد العشاء مع ضيق صابرين

 ككصلوا قبل صبلة الفجر
 كبات يسرم منشدا ذا زجر

 لقرية فيها مقيل ٜبا
 كىو مصل بسبلـ عما

 كخرجوا بعد صبلة العصر
 بشدة كحرج كحصر
 كركبوا سفينة الرب معا

 ٫بو األمّب كاإللو قمعا
 كمكثوا معا لدم ا١بزيرةٍ 

 بشدة كالرقبآ كثّبةٍ 
 نيبآلخر الربيع مولد ال

 سيد كل أقرب كأجنيب
 صلي عليو اهلل بالتسليم



 كما بو قد جاد بالعلـو
 كركبوا يـو ا٣بميس منها

 ٍب غابوا عنها اندََكارُ إٕب 
 كدخل ا٣بدٙب يـو ا١بمعة
 سفينة البحر ٗبا قد ٝبعو
 كجاءه ُب فلكو ا٤بشحوف

 مريده أم فٍب ٩بحوف
 ككادع ا٤بريد ٍب رجعا

 إٕب ا١بزيرة بقلب كجعا
يٍمتىؤًلىةٍ كقالت 

 السفينة ا٤ب
 قيلولة مع مبيت بالفئةٍ 

 كأمر الذم األمّب أرسبل
 مع ا٣بدٙب ناصحا أف يرسبل

 براكة إٕب أمّب قدما
 من أرضهم كماؿ ٍب ندما
 ٍب ٧با ا٣بدٙب ما قد كتبا
 ٍب لو خوطب ٍب باٍكتيبىا 
 ككتب القصيدة ا٤بقبولةٍ 

 من ذكر من يرم بو سبيلو
 {اهلل بصير بالعبادوأفوض أمري إلي اهلل إن }

  
 كجهت كلي إٕب ا٤بليك

 ذم األرض كالسماء كا٤بلوؾ



 إليو زنت ا٢بمد بعد الشكر
 من ذكره كىو أجل الذكر

 فرحِب كوف إلو الواحد
 ككف عن قصد أذامى ا١باحد

 كجهت للمشكي شكايٍب كٓب 
 أشك ٤بن ٫با فؤاده الوٓب
 كاجهِب الواسع بالتوسعة
 كصرت ذا مرٞبة كسعة

 ض العدل ُب أكؿضيقِب بع
 دخوٕب الفلك ككاف ٕب الوٕب

 أيس مِب العدل ُب أبد
 من ستٍب اشَبم كأنسي كىبىًدم

 ٧بمد صلي عليو اهلل
 ُب اآلؿ  كالصحب كمن كااله

 رد بو الستة ريب سرمدا
 إٕب سوام كىو كلي ٞبدا
 يقود ٕب اهلل ٔباه ا٤بنتقي

 عليو تسليماه خّبا ينتقي
 إٕب سرمدا يقود بالنيب

 ٜبا٘ب كصار جنيبريب أ
 هلل قد كجهت خطي حامدا

 لو كقد ٧با أذام خامدا
 أمنِب تأمْب من ال يصدر



 من غّبه الدىر القضآ كالقدر
 اهلل ريب أحد كاهلل

 الصمد الذم ىو اإللو
 ليس بوالد كليس كلدا

 ككاف ٕب كٕب أطاب ا٣بلدا
 لو خطايب ككفا٘ب من جحد
 قطعا كٓب يكن لو كفؤا أحد

 ط ا٤بستقيمىديتِب بك الصرا
 مصححا كلي كيب تشفي السقيم

 أذىبت سلعٍب لغّبم يا كرٙب
 كمنك غّبىا من ا٣بّب أرـك
 نبهتِب تنبيو من ال ٱبفي

 عليو شيء جدت ٕب باألخفي
 نفعتِب نفع الذم ال ينفد

 ما عنده كفيتِب من صفدكا
 أبقا٘ب الباقي ببل إماتةٍ 
 كلسوام كجو الشماتةٍ 

 لو صيامي عن سوم الكتاب
 ستٍب ٧با عتايب كبيع

 لو خطايب كاشَباىا مِب
 ٗبا يقود ٕب خّب من

 ىب ٕبى توجيهك تلك الستةٍ 
 إٕب سوامى كاكفنيها بتةٍ 



 بديع يا خبّب يا مكـر
 لك شكورم بنعم األكـر

 صل بتسليم علي خّب الورل
 كٕب ىب إٕب ا١بناف السورا

 يقود ٕب منك رسوؿ اهلل
 ما شئت منك أبدا إ٥بي

 اليوما رجاء عبدؾ ا٣بدٙب
 حىقٍَّقتىوي كلك قاد الصوما
 بصرؾ الذم بو يستغِب

 عن غّب ما اخَبت لو يا مغِب
 إليو قاد الكـر ا٤بخلدا

 دنيا كأخرم كأطاب ا٣بلدا
 لوجهك الكرٙب ليس يرجع

 ٕب ما اشَبيت لسواه ا٤برجع
 عنو علي ا٤بختار صل أبدا
 بقدر ذات خّب باؽ عبدا
 بآلو كصحبو يا من أراح

 ا٣بدٙب فاسَبح من كل كد ذا
 أرحتو من غربة كدكراف

 فلك شكره لو قدت القيرىاف
 دكاـ تسًليمىٍي مليكو ذم ملوؾ
 علي الذم أغِب بو عن السلوؾ



اللهم لوجو اهلل تعإب الكرٙب ال أكتب شيئا ُب ٦باىدة األعداء كال أكتب ُب بقية عاـ 
عإب عليو بآلو كصحبو شهدنا بكـر إال فيما يرضيك كيدخل السركر علي رسوؿ اهلل صلي ت

كسلم كبارؾ سبحاف ربك رب العزة عما  يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب 
 العا٤بْب

 ٍب ارٙبلنا ُب السفينة إٕب
 جزيرة أنلت حو٥با إٕب

 كعندىا القيت من جارا٘ب
 لطالب ا٤بِب من النصراف
 كاهلل ٕب كشف أمره ببل
 تردد كبعده القي البآل

 جزيرةٍ  ٍب مضوا حٌب إٕب
 رئيسها إبليس ذك ا١بريرةٍ 

 قد كصلوا ُب الصبح يـو األبعآ
 بعد ببلء كأذل تتبعا

 سبحن ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

أما  أيها المريد الصادق إبراىيمبسم اهلل الرٞبن الرحيم السبلـ عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو 
ا كعدت لكم من التواليف الٍب تطيب نفوسكم ٝبيعا إف شاء اهلل بعد فقد شرعت ُب م

تعإب كالسبلـ كأمرت حاملي ا٣بط بالرجوع إليك منتظرين ٝبيعا، كأما الوصية الٍب ُب 
أيديهم فما كتبتها إال لتعلموا بأ٘ب شرعت كبأ٘ب أشفيكم إف شاء اهلل تعإب من أمراض 

نت آمر ٗبجيئها إٕب ا٤بنزؿ ا٤ببارؾ فاتركوىا الظاىر كأمراض الباطن، كأما الكتب الٍب ك
 .عندكم اآلف كالسبلـ

 



بسم اهلل الرٞبن الرحيم ليكن من معلوماتك اليقينيات بعد فوزؾ ٖبّب التسليمات كحسن 
التحيات إننا شرعنا فيما تصلح بو األمور بإذف من ٰبفظ كيعلم كٲبّب فطب نفسا كقر عينا 

 .عليكم كلكم كبشر ا٤بريدين كا٤بريدات كالسبلـ
 

بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم كبارؾ 
صبلة كسبلما كبركة ال تنقطع أبدا أما بعد فستدخلوف عاجبل ُب راحة التعليم كالتعلم إف 

ّبا شاء اهلل تعإب فاجتهدكا ُب إصبلح مواضع للتواليف جزاكم اهلل تعإب عن أنفسكم خ
كأغناكم بو تعإب مع التواليف ا٤بنويات علي غّبىا من ٝبيع ا٤بؤلفات قبلها كجعل لكم فيها 

 .بركات ا١بميع كىو القريب آّيب العليم ا٣ببّب السميع كالسبلـ
 

 إبراىيمبسم اهلل الرٞبن الرحيم السبلـ عليكم كرٞبة اهلل تعإب كبركاتو أيها ا٤بريد الصادؽ 
ُب ما كعدت لكم من التواليف الٍب تطيب نفوسكم ٝبيعا إف شاء اهلل أما بعد فقد شرعت 

 .تعإب كأمرت حاملي ا٣بط بالرجوع  إليك منتظرين ٝبيعا
 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما 
كُب ا٢بكم من طلب  حسبنا اهلل كنعم الوكيل إ٭با األعماؿ بالنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول

، كفيها من أمسك عن الفضوؿ عد من أرباب  ِبى َى األمر كجىدَّ كىجىد، كمن قرع الباب كِبَّ كى
العقوؿ، كفيها من ال يسخط نفسو ال يرضي ربو، كفيها من فعل ما شاء لقي ما ساء، 

كفيها من الـز ٦باىدة نفسو فاز عند حلوؿ رمسو، كفيها من تابع الرسوؿ ناؿ خّب سوؿ، 
 :كقاؿ جامع ىذه ا٢بكم بيتا كاحدا ُب ىذا ا٤بعِب كىو

 ككل صاـ عن الرذائل
 فإنو يفطر بالفضائل



مبارؾ االبتداء ميموف االنتهاء، كلو أيضا، زيد فيضا، بيت آخر ُب ىذا ا٤بعِب ينظم معِب 
 قوؿ شيخو رضي اهلل تعإب عنو كىو دكلة الباطل ساعة، كدكلة ا٢بق إٕب الساعة،

 ما الباطلا٢بق ثابت كأ
 كإف عبل فزاىق كسافل

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم تسيلما

 قاؿ ابن شيخو الذم ال ٰبمد
 ُب نفسو سوم ا٠بو ٧بمد

 ا٢بمد هلل الذم قد سَبا
 معائيب ككاف ٕب كنصرا
 سبحانو ربا كرٲبا جادا

 ٕب ٗبا لشكره قد قادا 
 حسن األدب كىو الذم جعل

 ٱبفي جهالة كقبح نسب
 كخص أىل العلم كاآلداب
 بالفوز بالصواب كالثواب

 ٍب الصبلة بسبلـ راؽ
 علي الذم ارتقي علي الرباؽ

 سيدنا الداعي إٕب ا٣ببلؽ
 بأحسن اآلداب ُب األخبلؽ

 ٧بمد كآلو السباؽ
 كصحبو ا٢باكين فضل الباقي

 فأثبتوا النصح ببل شقاؽ
 قاؽإذ ملكوا النفوس باسَب  



 فأتلفوا األمواؿ باإلنفاؽ
 ببل رئاء الناس كالنفاؽ

 ككثقوا بالنافع الرزاؽ
 توكبل عليو ُب األرزاؽ

 كانوا إٕب األخرل ذكم انطبلؽ

 إذ كاجهوا الضرة بالطبلؽ
 ٓب يَبكوا لذعر أك إمبلؽ 

 أمرا من ا٤بدبر ا٣ببلؽ
 بل ثبتوا ُب األمر باألشواؽ
 ٓب يلههم عنو غِب األسواؽ

 جنة اآلفاؽ ككشفوا د
 بالعلم كالعمل كالوفاؽ

 أكـر ّٔم من سادة حذاؽ
 حازكا ا٢ببلكة من ا٤بذاؽ

 عليهم رضي بو أالقي
 من احتوم سيادة اإلطبلؽ

 ٧بمد صلي عليو الباقي
 كآلو كصحبو األطباؽ

 ىذا كإ٘ب اليـو ذك إجابةٍ 
 بعض ا٤بريدين ذكم اإلنابةٍ 
 قد طلبوا نظما حوم تأدبا

 ليتأدبوا كذاؾ كجبا

 إذ كل من بغّبه راـ اتّْباعٍ 



 فإنو ٰبـر فوزا كانتفاع
 كىو ُب الدارين خّب كنز

 كخّب ما اعتز بو ذك عز
 ألنو ا٤بنور ا١بناف

 كما يقرب إٕب ا١بناف
 كيوجب ا٤بدح لدم ا١بّباف

 كما يبعد عن النّباف
 فقمت مسرعا إٕب ا١بواب
 كأر٘بي الرضي مع الثواب
 مضمونو نثر الوٕب ا٢باجي

 و قضاء ا٢باجكأر٘بي ب
 ١بمعو مع اختصار جل ما

 فرقو ا٤بصنفوف القدمآ
 ككل ما قل باالكتفاء  

 خّب من الكثّب ذم العناء

 نظمتو نظما حوم ا٤بنافعا
 بفضل من كعد أف يدافعا

 لعلِب أحوم بو الرضوانا
 كاألمن يـو ا٣بوؼ كالغفرانا

 عليكم يا معشر الطبلب
 ٍب عليكم بذا ا١بواب

 آلدابفيو من األخبلؽ كا
 ما سيقودكم إٕب الصواب



 كاإلفادةٍ  من اإلرشادفيو 
 ما ال ٲبل منو ذك إرادةٍ 

 كيستوم مبتدأ كمنتو
 ُب نفعو كخّبه ال ينتهي

 كيفية الوصوؿ  إذ قد حوم

 ألحسن األخبلؽ كا٤بأموؿ
 نهج قضاء الحاج٠بيتو 

 في قصد زرع شيخنا الدلحاجي
 كاهلل ريب أسأؿ التقببل
 بفضلو كأف يتم العمبل

 كأف يكوف كا٠بو فيصلح
 أحواؿ من يقرأه فيفلح
 كأف يعيذ٘ب من الرياء

 كالعجب با٤بختار ذم اللواء
 كمن سواٮبا من الرذائل
 كأف ٯبود ٕب بالفضائل
 كأف يعيذ٘ب تعإب أبدا

 من شر إبليس الذم ٛبردا
 كشر ما خلق ُب األرض كما

 خلق ُب السمآ كما بينهما
 كأف ٯبود ٕب باتباع

 ٤بشفع  ا٤بطاعخّب الورل  ا
 بعد صبلتو عليو بالسبلـ



 كآلو كصحبو ببل انفصاـ
 ىنا انتهت ترٝبة الكتاب

 فاآلف أنصرؼ لآلداب
 أقوؿ كي أنظم ما قد نثرا

 الذم تبحرا الشيخ أحمد
 يا معشر الطبلب مِب ا٠بعوا

 نصيحة عنكم شقاء تدفع
 نصيحة لكم لوجو اهلل
 تنبيو كل غافل كساه

 طريقة األدب رٞبة الصغّب
 كاألدب كاألـ كتوقّب الكبّب
 كجعل مثلك كنفسك سوآ

 لوجو خالق علي العرش استوم
األدب أف ترحم الصغّب كتكوف لو كاألدب الشفيق كاألـ الرحيمة  أف طريقةيعِب 

 كتوقر الكبّب كإف كاف عبدا حبشيا كأف ٘بعل مثلك  

علم كحلية العاقل كا٤بت كنفسك سواء لوجو اهلل الكرٙب، كاعلم بأف األدب زينة العآب
كا٤بتحلم كىو رأس األخبلؽ كمن خبل منو فقد تعطل كتبطل كصار بغيضا إٕب ا٣بلق 

كا٣بالق كلما رآه أحد مقتو كأبغضو ككلما جالس أحدا ملو كسئمو، كمن األدب 
النصيحة لكل أحد ٩با ترم فيو رشده كأف ال ترم لنفسك علي أحد حقا كإنك 

 :ا أشار إليو بقولولست لشيء من التعظيم مستحقا كم

 فارحم صغّبا ال تكن مدخرا
 عنو ليادا من نصيحة ترم
 فيها لو رشدا ككقر الكبّب



 كلو رأيتو ضعيفا كحقّب
 كمن تأدبك أف ال تنظرا

 حقا لنفسك علي شخص ترم
 كأف ترم أنك لست مستحق
 شيئا من التعظيم ٩بن قد ٲبق
 بل اعترب من نفسك اآلدابا

 كال تطالنب بو األصحابا
 كن مع الناس ٝبيعا دىركاك 

 كما ٙبب أف يكونوا معكا
يعِب أف من حسن األدب أف تعترب ما ىو األدب من نفسك كال تطالب بو غّبؾ 

 كأف تكوف مع ٝبيع الناس كما ٙبب أف يكونوا معك

 كراع حق ذم ا١ببلؿ القادر
 فيهم لوجهو كقوؿ الشاعر

جل كعبل بأف تكوف  يعِب أف من حسن األدب أف تراعي ُب ا٣بلق حق خالقهم
 :معهم كما قاؿ الشاعر من ٕبر البسيط

 ارحم أخي ٝبيع ا٣بلق كلهم
 كانظر إليهم بعْب اللطف كالشفقةٍ 

 كقر كبّبىم كاحم صغّبىم
 كراع ُب كل خلق حق من خلقوٍ 

{ ال تزاؿ أمٍب ٖبّب ماداـ صغّبىا يوقر كبّبىا ككبّبىا يرحم صغّبىا}كُب ا٢بديث 
 .ئمة رضي اهلل تعإب عنهم فتهتدمكن ذا ائتساء ّٔدم األ

 فبل ٘بالس من يكوف أكربا
 منك ببل ضركرة كما ترم



 مثل تعلم كسكِب أك معاش
 كال ٘بالس معو فوؽ الفراش

 فحيثما جالستو  فبوقار
 جالسو ذا سكينة مع احتقار

 كبرزانة كال ٘بلس مبلصقا لو أك عند كجهو كال
 ٛبد ٫بوه أخي رجلكا

 كاإف ٘بلسا كغض عنو طرف
يعِب أمن حسن األدب أف ال ٘بالس من ىو أكرب منك إال لضركرة من تعلم أك 

معاش أك سكِب ك٫بو ذالك كإذا جالستو فجالسو بسكينة ككقار كرزانة، كال ٘بلس 
عند كجهو أك مبلصقا لو أك ٛبد رجلك ٫بوه، كغض طرفك عنو، كال تكثر االلتفات 

قل للمؤمنْب يغضوا من }: هلل تعإبمن غّب حاجة فإنو من عبلمة ا١بهل كقد قاؿ ا
 :كإليو أشار بقولو{ أبصرىم

 كال تكن مكثر التفات
 من غّب حاجة إٕب ا١بهات

 فإنو عبلمة ا١بهل يبْب
 {قل للمؤمنْب}كُب كتاب اهلل 

 فكن ألمر ذم الورل ٩بتثبل
 {أف الرجبل}إذ جاء ُب ا٢بديث 

 {كإنكا}: كقاؿ قدما شاعر
 فبل تكن دىرا ٦بيبل طرفكا

عِب أنك كاجب عليك أف ٛبتثل ما أمرؾ بو ربك من غض البصر ألف ُب ا٢بديث ي
إف الرجل لينظر النظرة ينغل ّٔا قلبو كما }كسلم قاؿ أف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو 

 كقاؿ الشاعر{ ينغل األدٙب ُب الدباغ ال ينتفع بو أبدا



 كإنك إف أرسلت طرفك رائدا
 لقلبك يوما اتبعتك ا٤بناظر

 م ال كلو أنت قادررأيت الذ
 عليو كال عن بعضو أنت صابر

 كقاؿ آخر
 ليس الشجاع الذم ٰبمي فوارسو
 يـو الطعاف إذا ما ا٢برب تشتعل

 ال كن من عض طرفا أك ثِب قدما
 عن ا٤بعاصي فذاؾ الفارس البطل

 كال تكثر حيث كنت اللهوا
 كالضحك مع ٙبرؾ كاللغوا
 كاالضطراب كالتطاكؿ كإٕب

 جبلتطلع علي خفي مس 
 فإنو عبلمة الطيش بدا
 كخفة العقل ٤بن تعودا

 ككن لدم آّلس ساكن ا١بسد
 كالـز الصمت بإعراض تفد

 كاصرب علي السب كال ٘بب أحد
 ككن كما قاؿ األديب كلقد

 إذ التسابب مع التكاذب
 من أقبح ا٣بصاؿ كالتضارب

 ككثرة الضحك ٛبيت القلبا
 فقللن الضحك ترض الربا



ضي أف ال تكثر اللهو كالضحك كاللغو كاالضطراب كالتحرؾ يعِب أف األدب ا٤بر 
كالتطاكؿ لتطلع علي ما خفي فإنو من عبلمة الطيش كخفة العقل ككن ساكنا ما 

دمت ُب آّلس مبلـز الصمت إال أف تيٍسأىؿى عن شيء فتجيب عنو ٖبفض صوت 
تضطر إليو أك ٙبتاج إٕب السؤاؿ أك طلبو فتتكلم علي قدر ا٢باجة كال تزيد علي ما 

 من ذالك فإف ُب الصمت سَبا كراحة كما قيل
 اسَب العيب ما استطعت بصمت

 إف ُب الصمت راحة للصموت
 كاجعل الصمت إف عييت جوابا

 رب قوؿ جوابو ُب السكوت
كُب ا٢بكمة لو كاف الكبلـ فضة لكاف السكوت ذىبا كإذا جاىلك أحد فأعرض 

كإذا خاطبهم * ض عن ا١باىلْب كأعر }عنو كالـز الصمت كما قاؿ اهلل تعإب 
 { ا١باىلوف قالوا سبلما

 كما قاؿ الشاعر
 كلقد أمر علي اللئيم يسبِب

 كأعف ٍب أقوؿ ال يعنيِب
الضحك ٛبيت  كأف التسابب كالتكاذب من أقبح ا٣بصاؿ كأقبح األحواؿ كأف كثرة

فليضحكوا }القلب فإف أردت أف تفوز برضي ربك فقلل الضحك قاؿ اهلل تعإب 
 .{بلقلي

 كإف ٘بالس من يكوف أعظما
 منك فبل تضحك عدا تبسما

 كُب الكبلـ معو ال تكن
 مسَبسبل فإنو ٓب ٰبسن

 كن ساكتا حٌب ٰباكؿ كبلـ



 منك فخاطبو إذا قدر ا٤براـ
 فإنو األدب فاستعمل بو

 ُب حقو حينئذ كانتبو
 كإف جفاؾ فاحتمل جفوتو

 كإف ىفا فلتسَبف ىفوتو
 كال تزؿ معتذرا إليو

 كن ذا غضب عليوكال ت
 كال تواجهنو بالنظر

 ُب كل كقت رامقا بالبصر
يعِب من األدب ا٢بسن أف ال تضحك أبدا ٕبضرة من ىو أكرب منك إال تبسما كأف 
ال تسَبسل ُب الكبلـ معو إال أف يطلب ذالك منك فتتكلم معو علي قدر ما طلب 

 فإنو األدب ُب حقو حينئذ كإذا جفاؾ

و كال تواجهو ببصرؾ كال تكثر النظر إليو فذالك ليس فاحتمل جفوتو كاعتذر إلي
 بأدب

 كإف من آّلس حاكلت قياـ
 فقم علي لباقة كقت القياـ

 كال تكن من ٍب ذارم الَباب
 علي كجوىهم ٣بلفو الصواب

 كإف قدرت ال تكن ذا نـو
 بْب ذكم يقظة ُب القـو
 فإنو ليس من اآلداب

 إذ فيو ما فيو من العتاب



دب ا٢بسن  أف ٙبَبز من أف تذرم الَباب علي كجوب ا١ببلس إذا يعِب أف من األ
أردت القياـ من آّلس فإف أردت ذالك فقم بلباقة كاللباقة كا٢بذاقة كزنا كمعِب كال 
ٛبر علي كجوه ا١ببلس، كمن األدب أف ال تناـ بْب ا٤بتيقظْب إف استطعت فإنو ليس 

 :العْب ككاء الدبرمن األدب إذ قد ٚبرج منك ريح كال تشعر بو ألف 

 كاعلم بأف ا٢برص للطعاـ
 من موجبات العار كا٤ببلـ
 كمن يعلق بالطعاـ ا٥بمةٍ 
 كالفرج فهو ا١بامع ا٤بذمةٍ 

 حسبك منو ما يقيم الصلبا
 تقويا لكي تطيع الربا

 كاحذر من الشره كل دىر
 فإنو مبدأ كل شر

فإف ذالك من يعِب أف من األدب عدـ الشره إٕب الطعاـ كعدـ تعليق ا٥بمة بو 
 الدناءة كموجبات ا٤بذمة

 :كما قاؿ الشاعر
 كإنك مهما تعط بطنك سؤلو
 كفرجك ناال منتهي الذـ أٝبعا

 كيدؾ اضبط ال تكثر أبدا
 ٥بوا ّٔا فإنو عيب بدا

 كال تناكؿ أبدا ما ٓب ٰبز
 فائدة ّٔا بتقريب تفز

 فائدة فيو ّٔا يعِب أف من األدب ضبط اليد كترؾ تكثّب العبث ّٔا كترؾ تناكؿ ما ال
 .فإنو يعاب علي ذكم األحبلـ كىذا ٩با عمت بو البلول



 كإف ٠بعت من يكوف أكربا
 منك ٰباكؿ زمانا كطرا

 كأف يرـك مرسبل ٢باجةٍ 
 فاقض لو هلل تلك ا٢باجةٍ 

 كال يـر منك ليادا أـر
 إال فعلتو بذاؾ تكـر

 ألحد كذبتا تقلكال 
 أك قلت غّب ا٢بق أك أخطأتا

 ل شيء يسخطأك غّبىا من ك
 كلو صبيا كاف فهو غلط

 كإف تكلم ٗبا ٓب تعلم
 ففيو صدقو تكن ذا كـر

 فقل لو لست كذا أك كنت
 معتقدا أك إنِب جهلت

 ك٫بو ىذا من عبارات تسر
 مستحسنات ال تسئ كال تضر

 كعود اللساف قوؿ ا٣بّب
 تفز بو كتكف كل ضّب

 {من كانا}لقوؿ سيد الورل 
 صلي عليو ربو إدمانا

يعِب أف من األدب ا٢بسنة أف { اهلل كاليـو األخر فليقل خّبا أك ليصمتيؤمن ب}
تدٙب قضاء حاجة من ىو أكرب منك إذ ٠بعتو يطلبو كأف يطلب من يرسل ُب 

منك أحد شيئا إال فعلتو، كأف ال تقوؿ ألحد كذبت كال  أف ال يطلبحاجة، كمنها 



ا ٓب تعلم فصدقو قلت غّب حق كال كلمة تسخطو كإف كاف أصغر منك كإف قاؿ م
فيو فقل لست كذالك كنت أعتقد كال أعلم ذالك ك٫بو ىذا من العبارات ا٢بسنة، 

من كاف يؤمن باهلل كاليـو }كعود لسانك أف تقوؿ خّبا فقاؿ صلي اهلل عليو كسلم 
 :كقاؿ بعض الشعراء{ األخر فليقل خّبا أك ليصمت
 عود لسانك قوؿ ا٣بّب ٙبظ بو

 دإف اللساف ٤با عودت يعتا
 ُب كل شيء تعاطي ما سننت لو
 ُب ا٣بّب كالشر فانظر كيف تزداد
 كامش ألجل حاجة دكف اختياؿ

 فاالختياؿ جالب إٕب نكاؿ
 ال تضحكن الدىر من غّب عجب

 كال ٛبل للمشي من غّب أرب
 كال تكن ملتفتا ببل طلب

 فكل ذم ٞباقة نافت أدب
 كعن سراكيلك ال تكشف أبد

 فإنو من ترؾ آداب يعد
 رم من شيم األشراركىو ي

 فساؽ حساف ذكم اإلدبار
 كاحذر من الكشف عن البطن كذا

 ما بْب سرة كركبة لذا
 فإنو للحمق كا١بهل ٠بةٍ 

 كقلة ا٤بركءة ا٤بعظمةٍ 
 إذ ىي أخت الذين حيث فقدت



 ال يوجد الدين كما عنهم ثبت
 كسلمن علي الذم قدمتا

 عليو إف تأدبا طلبتا
 كإف يكن منو ابتدآ السبلـ

 عليو بالكبلـ فرده
 كحيثما صافحتو فمكن 

 ٲبناؾ من ٲبناه با٤بستحسن
 كال تكن نازعها حٌب يكوف
 ىو الذم بدا بنزع قد يبْب

 إذ كرىوا اختطاؼ األيدم ُب السبلـ
 بسرعة كمثلو ترؾ الكبلـ

 ٍب ا٤بصافحة باليدين
 من ٝبلة اآلداب مثل ذين
 كادع لو عنك ٖبّب يا لبيب

 فإنو ٩با يكفر الذنوب
 ترد دخوؿ بيت الغّب كإف

 فأىلو استأذف تفز ٖبّب
 فإف ىم قد أذنوا ُب ذاكا

 فادخل كإال فارجعن ىناكا
 كال ٘بل ُب بيت غّبؾ البصر
 خوؼ اطبلع عورة فيو سَب

يعِب أف من األدب أف ال ٛبشي إال ٢باجة فإف من ا٢بماقة أف تضحك من غّب 
كمنها أف ٙبَبز من أف عجب، كأف ٛبشي من غّب أرب، كأف تلتفت من غّب حاجة، 



تكشف عن سراكيلك فإف ذلك من شيم فساؽ حساف كأف ال تكشف عن بطنك 
أك شيء ٩با بْب سرتك كركبتك فإنو من ا١بهل كقلة ا٤بركءة كىي أخت الدين حيث 
فقدت فقد الدين معها، كمنو أف تسلم علي كل أحد قدمت عليو كأف ترد السبلـ 

و كأف ٛبكن يدؾ من يده كأف ال تنزعها حٌب عليو إذا سلم عليك أكال كأف تصافح
يكوف ىو البادم بذلك فإف اختطاؼ األيدم بسرعة مكركه، كمنها أف تصافحو 

، كمنها أف تستأذف إذا  بيديك ٝبيعا كادع لو كلنفسك با٣بّب فإنو ٩با ييكفّْر الذنوبى
أردت دخوؿ بيتو فإف أذنوا لك دخلت كإال رجعت كال تـر ببصرؾ ُب بيت ال 

 .لكو لئبل تطلع فيو علي عورةٛب

 كال تصاحب إف أردت صحبوٍ 
 ذا سفو أك حسد أك رغبوٍ 
الس غّب من بو تيزاد  كال ٘بي
 دينا كعقبل أبدا تنل ميراد

 فأخربكا بأ٭با ا٤برء علي
 دين خليلو حديثا نيقبل

يعِب أنو ييوصيك بأف ال تصاحب السفهاء كبأف ال ٘بالس إال من تزداد بو عقبل 
سيدنا }ُب ذلك تناؿ ما تريد ُب الدارين فإف ا٤برء علي دين خليلو قاؿ كدينا فإف 

 :كـر اهلل كجهو{ علي

 فبل تصحب أخا جهل كإياؾ كإياه
 فكم من جاىل أردل حليما حْب كاخاه

 يقاس ا٤برء با٤برء إذا ما ا٤برء ماشاه
 كحذك النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه

 كللشيء علي الشيء مقاييس كأشباه
 قلب علي القلب دليل حْب يلقاهكلل



 :كلبعضهم
 إذا كنت ُب قـو فصاحب خيارىم

 كال تصحب األردم فَبدم مع الرًَّدم
 عن ا٤برء ال تسأؿ كسل عن قرينو

 فكل قرين با٤بقارىف يقتدم
 

 كال تكن ملتمسا للعثرات
 كال تباحث أبدا عن عورات

تباحث أبدا عن العورات   يعِب أف من اآلداب ا٢بسنة أف ال تكوف طالبا للعثرات كال
 :كما قيل

 ال تلتمس من عيوب الناس ما سَبكا
 فيهتك اهلل سَبا عن مساكيكا

 كاذكر ٧باسن ما فيهم إذا ذيكركا
 كال تعب أحدا منهم ٗبا فيكا

 :ككن كما قاؿ الشاعر
 أحب مكاـر األخبلؽ جهدم

 كأكره أف أعيبى كأف أيعابا
 كأصفح عن سباب الناس حلما

 يهول السّْباباكشر الناس من 

 كمن ىاب الرجاؿ هتيبوه
 كمن حقر الرجاؿ فلن يهابا

 :كلقد أحسن من قاؿ
 إذا شئت أف ٰبيي كدينك سآب



 كحظك موفور كعرضك صْب
 لسانك ال تذكر بو عورة امرئ
 فعندؾ عورات كللناس ألسن

 ٥باكإف أبصرت عيناؾ عيبا فقل 
 فبل تبصرم يا عْب للناس أعْب

 
 كذبكاعلم بأف خلف كعد ك 

 من آفة ا٢بديث عنهما اجتنب
 كُب حديث من ندٙب الصلوات

 عليو باآلؿ كصحبو الثقات
 ا٢بديث كن صدكقا{ عليكم}

 كالكذب اجتنب لكي تفوقا
يعِب أنو يوصيك بأف ال تكذب كبأف ال ٚبلف الوعد كينهاؾ عنهما فإهنا آفة 

دؽ فإف عليكم بالص}ا٢بديث كقد قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم 
الصدؽ يهدم إٕب الرب كأف الرب يهدم إٕب ا١بنة كما يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحرم 

الصدؽ حٌب يكتب عند اهلل صديقا كإياكم كالكذب فإف الكذب يهدم إٕب 
الفجور كإف الفجور يهدم إٕب النار كما يزاؿ الرجل يكذب كيتحرم الكذب حٌب 

 {يكتب عند اهلل كذابا

 كبر كالديك كارفق ّٔما
 ن مبادرا إٕب أمرٮباكك

 كانتو عن ٝبلة ما قد هنياؾ
 عنو لربك فيزداد عبلؾ

 منك أكربا ككل من يكوف



 من األقارب فكن موقرا
 كغّبىم ككن مع الناس ٝبيع
 با٣بلق ا٢بسن ٰبببك البديع

 كحسن ا٣بلق بالَبحب
 كبالتودد إليهم ٙببب

 كلْب القوؿ لكل الناس
 فإنو من شيم األكياس

 العقل فأخربكا بأف نصف
 عن ذم الفضل للناستودد 

 كمن سعادة الفٍب حيث قصد
 أال يرده فؤاد ذم الرشد

يعِب أنو يأمرؾ برب كالديك كأف ترفق ّٔما كأف تبادر إٕب أمرٮبا كأف تنتهي عما هنياؾ 
إٕب غّب ذالك من اآلم { ككصينا اإلنساف بوالديو حسنا}عنو فقد قاؿ اهلل تعإب 

اربك كغّبىم كٙبسن ا٣بلق كترحب ّٔم كتودد إليهم كأف ترب من ىو أكرب من أق
كتتحبب فإف التودد إٕب الناس نصف العقل كمن سعادة ا٤برء أف ال يرده قلب مؤمن 

 .كأف تلْب القوؿ ١بميع الناس فإنو من شيم األكياس

 كزر خيار العلمآ كالصا٢بْب
 كاخدمهم هلل جل كل حْب
 كاطلب دعاءىم كمنهم أبدا

 د ا٥بدمكن ذا تربؾ فتزدا
 فإ٭با إجبلؿ عآب عمل

 إجبلؿ رب العرش فيما قد نقل
 كحيثما صاحبت شخصا أكربا



 منك فبل تزؿ لو موقرا
 ُب سفر أك غّبه فآثرا
 ٗبجلس كبفراش صابرا

 كاجلس علي األرض كال تكن معو
 علي الفراش إف دعا لتوسعو
 إال لضر كمٌب جاء الطعاـ
 إليكما أك الشراب يا غبلـ

 لو أبد فبل تكن سابقو
 بل أمره فيو انتظر ذاؾ الرشد

 ككن ٔبيد من الطعاـ
 مؤثره دأبا لبلحَباـ

 كاخدمو ُب ٝبيع ما ٰبتاج
 إليو تقض لك بعد ا٢باج

 كحيثما صاحبت قوما ُب سفر
 فكن معينهم علي كل كطر

 كاخدمهم كارع ركاحلهم
 كحاضنى أمتعتهم بعدىم

 كانصر ٝبيعهم ٗبا استطعتا
 ك٥بم اعتذر إذا غفلتا
 فدعة كراحة لن يوثرا

 أراد أف يكوف موسرا شخص
 إذ منهما ليس ٯبيء خّب
 بل منهما يأٌب ا٤بريد ضّب



 كاعلم بأف آّد ال يناؿ

 إال بقدر الكد فيما قالوا

 كحيث راـ منك ذك استحقاؽ
 فابذلو ما راـ ببل شقاؽ

 كال تكن عوض ٖبيبل با٢بطاـ
 ُب ىذه الدنيا فتخزم ُب القياـ

 ن اهلل كمنفإف ذا البخل م
 ٝبيع خلقو بعيد إذ يعن

 كصاحب البخل إٕب النّباف
 يقاد مطركدا عن ا١بناف

 كعكسو السخي فيما قيبل
 فكن سخيا ال تكن ٖبيبل

يعِب أنو يأمرؾ بأف تزكر العلماء كالصا٢بْب كٚبدمهم كتتربؾ منهم كتسأ٥بم الدعاء 
و أكرب منك ُب فإف إجبلؿ العآب من إجبلؿ اهلل تعإب كأنك إذا صاحبت من ى

سفر أك غّبه فآثره بالفراش كاجلس أنت علي األرض كال تضاجعو إال لضركرة كإذا 
قدـ إليكما شراب أك  طعاـ فبل تسبقو إليو أبدا كانتظر ما يأمرؾ فيو كآثره با١بيد 

من الطعاـ كاخدمو ُب كل ما ٰبتاج إليو كأنك إذا صاحبت قوما ُب سفر فكن 
ضن أمتعتهم ما استطعت كال توثر الدعة كالراحة أبدا خادمهم كراع ركاحلهم كحا

 :فإهنما ال يأتياف ٖبّب كال يبلغ آّد إال بالكد كما قيل

 بقدر الكد تكتسب ا٤بعإب
 كمن طلب العلي سهر الليإب

 ترـك آّد ٍب تناـ ليبل
 لقد أطمعت نفسك ُب احملاؿ



اهلل بعيد من الناس بعيد  كيأمرؾ بأف ال تبخل بشيء من الدنيا فإف البخيل بعيد من
 :من ا١بنة قريب من النار كبعكسو السخي كقد قاؿ الشاعر

 إذا كانت األمواؿ للَبؾ ٝبعها
 فما باؿ مَبكؾ بو ا٤برء يبخل

 
 كأكـر األضياؼ بالَبحيب
 كبالقرل كالبشر كالتقريب 

 للضيف منك الكلكل تستضقال 
 فإنو عما قريب يرحل

 كُب حديث ا٤بصطفي صلي اإللو
 ليو باآلؿ ككل من تبلهع

 :كقاؿ القائل يؤمن من كان
 ببحر الكامل والضيف أكرمو

بو فإنو مرٙبل ال ٧بالة  ال تستضيقيعِب أنو يأمرؾ بإكراـ الضيف كالَبحيب بو كبأف 
من كاف يؤمن باهلل كاليـو األخر فليكـر }كقد قاؿ صلي اهلل تعإب عليو كسلم 

 : كقاؿ الشاعر من ٕبر الكامل{ ضيفو
 كالضيف أكرمو فإف مبيتو

 حق كال تك لعنة للنزؿ
 كاعلم بأف الضيف ٨برب أىلو

 ٗببيتو أبدا كإف ٓب تسأؿ
 :كالقو بالبشاشة كطبلقة الوجو فقد قيل إهنما خّب من القرل كعليو قوؿ الشاعر

 بشاشة كجو ا٤برء خّب من القرل
 فكيف ٗبن يأٌب بو كىو ضاحك



 أضاحك ضيفي قبل إنزاؿ رحلو
 دم كاحملل جديبكٱبصب عن

 إذا الضيف حل يب بقواؿكلست 
 ترحل فإف ا٢بي منك قريب

 
 منزلنا رحب ٤بن زاره

 ٫بن سواء فيو كالطارؽ
 ككل ما فيو حبلؿ لو

 إال الذم حرمو ا٣بالق
 

 كال تكن ُب كل يـو تاركا
 تعلما ٍب بو اعمل ناسكا

 فالعلم ٰبيي قلب من تعلما
 ينور القلب كما ٯبلو العمى

 ا تفاكت الورلكاعلم بأ٭ب

 بالعلم كالدين يكوف فاصربا
 كّٔما يفضل من قد فضبل
 ال بانتسابو ٤بن قد اعتلى

 من جهة األنساب أـ كأب
 ففيهما اجتهد مع التأدب
 كإف تعلمت فباهلل استعن

 ٍب بإخبلص بقلب مطمئن
 كٗببلزمة درس ككرع



 كقلة النـو كقلة الشبع
 مع التكرارالدرس فدـ علي 

 إدبار ُب ما قرأتو ببل
 كخالف النفس فإف النفسا

 أمارة ٗبا ٯبر حبسا
 كقلل الرقاد فارؽ الكسل
 كقلل الراحة قصر األمل

 كاعلم بأف من أيب التعلما
 كقت صباه سيبلقي ندما
 إذ كل من ٓب يتبادر للعلـو

 مع تفرغ ٥با قبل ا٥بمـو
 فبل يناؿ غالبا مطلوبو

 منو كليس ٰبتوم مرغوبو
 إذ مدحوا تعلم الصغار

 ونو كالنفش ُب األحجاربك
 كشبهوا تعلم الكبار

 بالكتب فوؽ ا٤باء ُب اآلثار
كجبلء القلب يعِب أنو يأمرؾ بأف ال تَبؾ التعلم يوما من األياـ فإف العلم حياة 

 :العمى كنور النفس كما قيل
 العلم فيو حياة للقلوب كما

 ٙبيي الببلد إذا ما مسها ا٤بطر
 كالعلم ٯبلو العمى عن قلب صاحبو

 كما ٯبلي سواد الظلمة القمر



 
 بالعلم ٙبٓب قلوب قط ما عرفت
 من قبل ما الفرؽ بْب ا٢بق كا٤بْب

 كالعلم للنفس نور تستدؿ بو
 علي ا٢بقائق مثل نور للعْب

كأنو يعلمك بأف الناس إ٭با يتفاكتوف بالعلم كالدين كبو يفضل من فضل ال من جهة 
 :هواألنساب ألب كأـ كما قاؿ علي كرمو اهلل كج

 الناس من جهة التمثيل أكفاء
 أبوىم آدـ كاألـ حواء

 فإف أتيت بفخر من ذكم حسب
 يفاخركف بو فالطْب كا٤باء

 ما الفخر إال ألىل العلم إهنم
 علي ا٥بدل ٤بن استهدل أدالء
 كقدر كل امرئ ما كاف ٰبسنو
 فا١باىلوف ألىل العلم أعداء
 ففز بعلم تعش حيا بو أبدا

 م أحياءالناس موتى كأىل العل
كأنو يعلمك بأف ٩با يعْب علي التعلم كيسهل سبيلو أف تتورع ُب علمك كتطلبو هلل 

 :كقلة النـو كقلة الشبع كمبلزمة الدرس كما قيل
 يا طالب العلم بادر الورعا

 النـو كاىجر الشبعا كباين
 كاقبل علي الدرس ال تفارقو
 فالعلم بالدرس قاـ كارتفعا



 :ثرة التكرار كخالف النفس ُب ذالك كما قيلكبأنك البد لك من الدرس كك
 خليلي ال تكسل كال هتمل الدرسا  

 كال تعط طوعا ُب بطالتها النفسا
 كال تَبؾ التكرار فيما حفظتو

 كمن ترؾ التكرار البد أف ينسا
كبأف من ٓب يبادر التعلم كيتفرغ لو ُب صباه قل أف يناؿ مطلوبو منو كٰبصل منو 

الصغر كالنقش ُب ا٢بجر كالتعلم ُب الكرب كالكتب علي ا٤باء مرغوبو ألف التعلم ُب 
 :قاؿ بعض الشعراء

 أرا٘ب أنسي ما تعلمت ُب الكرب
 كلست بناس ما تعلمت ُب الصغر

 كما العلم إال بالتعلم ُب الصيب
 ُب الكرب إال بالتحلمكما ا٢بلم 

 كلو فلق القلب ا٤بعلم ُب الصيب
 أللفي فيو العلم كالنقش ُب ا٢بجر

 ا العلم بعد الشيب إال تعسفاكم
 إذا كل قلب ا٤برء كالسمع كالبصر

 كما ا٤برء إال اثناف عقل كمنطق
 فمن فاتو ىذا كىذا فقد دمر

 
 كاعلم بأف العلم صعب ال يناؿ
 إال ٕببس النفس عن قيل كقاؿ

 كال ينيل بعضو الدىر أحد
 ما ٓب يهب لو ا١بميع فاجتهد



 فأعطو ببل نزاع كلكا
 جوع بطنكافليلك اسهر كلت

 كاظمأ هنارؾ بو كلتتعب
 كل ا١بوارح مع التأدب

 من ٓب يرمو ىكذا ال يظفر
 منو بطائل كذاؾ أخربكا
 كأخربكا أيضا بأنو نفور

 فبل ينالو سول فٍب صبور
 كدـ علي تواضع باالمتهاف
 كقت التعلم تنل نور ا١بناف

 فا٤بتعلم إذا تكربا
 فبل يناؿ با٤براد الظفرا

 أبد دع الَبفو كال ٘بلس
 علي فراش كقتو ببل نكد

 كلتجمع ا٥بمة فيما تطلب
 ببل التفات لسوم ما ٯبب
 كال تكن للناس ذا استماع

 كللذم ىم فيو من نزاع
 كال تؤخر التعلم كال

 تكن مسوفا بو دىرا إٕب
 تفرغ من ٝبلة األشغاؿ

 إف رمت أف تلحق بالرجاؿ
 فإف للدنيا ٮبوما ٛبنع



 من ا٥بدم كىي ال تنقطع
 أٌب بغتة كرٗباكا٤بوت ي

 يكوف ذا شواغل ٨بَبما
إال ٕببس النفس عن مبلقاة كأنو ال يعطيك  ال ييناؿيعِب أف العلم صعب عزيز  

كيظمأ هناره كيتعب ليلىو  بعضو حٌب تعطيو كلك كمن ٓب ٯبوع فيو بطنو كيسهرٍ 
 :جوارحو ٓب يظفر منو بطائل ألف العلم نفور ال ينالو إال صبور قاؿ الشاعر

  تضجر من مطلباطلب كال
 فآفة الطالب أف يضجرا

 أما ترم ا٢ببل لتكراره
 ُب الصخرة الصماء قد أثرا

كأف ا٤بتعلم البد لو من التواضع كاالمتهاف ُب التعلم كإال ٓب يظفر منو ٗبراده فعليو أف 
يَبؾ الَبفو كال ٯبلس علي فراش أبدا كقت تعلمو إال لضركرة فادحة كاٝبع ٮبتك 

تقرأ كال تلتفت إٕب سواه كال تستمع إٕب الناس كما ىم فيو كأنو كقت قراءتك فيما 
يوصيك بأف ال تؤخر  التعلم كتسوؼ فيو إٕب الفراغ من األشغاؿ فإف ٮبـو الدنيا ال 

 :تنقطع أبدا قاؿ
 فلما قضي أحد منها لبانتو
 كال انتهي أرب إال إٕب أرب

ال يأٌب إال بغتة، ٍب أشار ا٤بنية قبل ذالك فإف ا٤بوت أقرب غائب ك  كأنك قد ٚبَبمك
 : إٕب كيفية التأدب مع الشيخ ا٤بريب كا٤بعلم كاألخ حقا كالصاحب صدقا فقاؿ

 كغاية التوقّب كقر شيخكا
 كاجعلو سيدا لو ىب خّبكا
 كاقض ا٢بوائج لو ما عشتا
 بالبذؿ كا٣بدمة ما استطعتا



 يعِب أنو يأمرؾ بأف توقر شيخك كأف تقضي حوائجو ما استطعت
  ضحكا كمزحا كصخبكاجتننب

 أماـ شيخك إذا رمت األدب
 كال تكن لديو ذا التفات

 كذا ٙبرؾ إٕب ا١بهات
 كال تكثر الكبلـ عنده

 بل كن صموتا لتحوز رشده
 كال تصاحبو ببل تبجيل

 ُب زمن كدأب ىذا ا١بيل
 ال ٘بعلنو مثل صاحب حضر
 إال الذم ال بد منو من ضرر

 كاستمع الذم عليو دلكا
 تو نفسكامبادرا كلو أب

 كانظر إٕب ما عنو قد هناكا
 كمنو فر كاجتنب ىواكا

يعِب أنو ينهاؾ عن الضحك ككثرة ا٤بزح كالصخب ٕبضرتو ككثرة االلتفات معو كعن 
أف ٘بعلو كالصاحب إال ما البد منو من الضركرات كأف تستمع ٝبيع ما يأمرؾ بو 

 منو كال تقربو أبدا كتبادره كإف كرىتو نفسك كأف تنظر إٕب ما ينهاؾ عنو كٙبَبز
 كال تزؿ إليو ذا اىتداء

 لو ٗبا استطعت من عطاء
 كلو قليبل المتثاؿ ما كرد

 من أهنا تزيد حب من يود
 كما رأيتو لو ُب أمر



 ٲبيل كن لذاؾ ذا ٙبر
 عد ُب إيصالوكاجتهدفَّ ب

 فإف حسن الفعل ُب إكمالو
 ككن لكل من بو تعلقا

 أىبل عبيدا كسواىم مطلقا
 لك ٯبود ٧بَبما لعلو

 بنظرة ّٔا تناؿ ما تريد
 بنظرة يغنيك موالؾ ّٔا

 عن كثرة الكد فكن منتبها
 فنظرة ا٢بب من الشيخ إٕب

 مريده ىي ا٤بزايا كالعلي
 ككن لدم الشيخ كميت كضعا

 بْب عدم غاسلة تنتفعا
 كإف تكن للعلم ذا تعلم

 فابتغ هلل رضي ا٤بعلم
 ككن لدم شيخك كا٤بملوؾ

 تبلغ بو درجة ا٤بلوؾ
 كاعلم بأف النفع ال يناؿ
 إال بإجبلؿ علي ما قالوا

 بقدر إجبللك شيخك تفوز
 ٗبا تريد كبو اليمن ٙبوز

 فكل من ٓب يرض شيخو فبل
 يناؿ ُب تلميذه ما أمبل



 بل رب شخص بالعلـو يعلن
 كال يناؿ من إليو يركن 
 أعاذنا اهلل كإياكم معا

 من كل علم عا٤با ٓب ينفعا
م إٕب شيخك ٗبا استطعت كإف قل كأف تتحرم ما رأيتو ٲبيل يعِب أنو يأمرؾ بأف هتد

إليو ُب كل أمر كأف ٘بتهد ُب إيصالو كأف ٙبَـب ٝبيع متعلقاتو من أىل كعبيد كغّبىم 
لعلو أف تنظر إليك نظرة ٧ببة يعنيك ّٔا موالؾ فإف بقدر إجبلؿ العآب يكوف انتفاع 

 :ا٤بتعلم كقد قيل
 أرم أكجب األشياء حق معلم

 ه حقا علي كل مسلمكآكد
 فقد حق أف يهدم إليو كرامة

 بتعليم حرؼ كاحد ألف درىم
 :حٌب لقد قيل إنو مقدـ علي حق الوالد كما قاؿ بعضهم

 أقدـ أستاذم علي حق كالد
 كإف كاف ٕب ُب الوالد الرب كاللطف

 فهذا مريب الركح كالركح جوىر
 كىذا مريب ا١بسم كىو لو صدؼ

دم غاسلو أك األعمى ُب طريق كسط البحر مع قائده  فكن بْب يديو كا٤بيت بْب ي
 :كما قيل

 كإف ساعد ا٤بقدكر أك ساقك ا٤بِب
 إٕب شيخ حق ُب ا٢بقيقة بارع

 ُب ىواه كاتبع ٤برادهفقم 
 كدع كلما من قبل كنت تصانع



 ككن عنده كا٤بيت عند مغسل
 يقلبو ما شاء كىو مطاكع

 
 كاألخ حقا كا٣بليل صدقا

 أندر من كل قليل حقا
 فهو الذم كقوؿ من جبل ا٢بلك
 إف أخاؾ ا٢بق من يسعي معك

 كمن يضر نفسو لينفعك
 كمن إذا ريب الزماف صدعك

 شتت فيك مشلو ليجمعك
 قلت كمن ٱبفي ا٣بىِبى لّبفعك
 فقد ذكرت ٝبلة من األدب
 تقضي ٤بن الزمها كل أرب

 كافية ٤بن ٥با تأمبل
 شافية ٤بن ّٔا قد عمبل

 دليلة لذم ا٢بجي علي فركع
 ذا الباب إف ّٔا اقتدم مع ا٣بشوع

 حٌب يكمل فنوف األدب
 ٜبت من طرائق التأدب

 فعلك ما نظرت باستحاف
 كترؾ ما نظرت باستهجاف
 كبعضهم قيل لو من أدبك

 أم من بو اقتديت حٌب ىذبك



 فقاؿ كنت الدىر أنظر إٕب
 جهل الذم ضبللو قد ا٪بلي

 ٍب أكوف عنو ذا اجتناب
 ىنا انتهت خاٛبو ا١بواب

يعِب أنو إف ٓب ٘بد الشيخ كذالك فبل أقل من أف يكوف أخا حقا كصاحبا كاألخ 
األبيات كأف ىذه أيها { إف أخاؾ ا٢بق}: ا٢بق كىو الذم أشار عليو القائل

٤بن تأملها شافية ٤بن استعملها يستدؿ ّٔا اللبيب  من األدب كافيةا٤بريدكف ٝبلة 
فنوف األدب كأف من طريق التأدب علي ما كراءىا من فركع ىذا الباب حٌب يكمل 

كسبيل التهذب أف تنظر إٕب ما تستحسنو من غّبؾ فتفعلو كإٕب ما تستقبحو 
 :فتجتنبو كما قيل

 إذا أعجبتك خصاؿ امرئ
 فكنو يكن منك ما يعجبك
 فليس علي آّد كا٤بكرمات
 إذا جئتها حاجب ٰبجبك

جتنبو كاهلل ا٤بوفق كقيل لبعضهم من أدبك فقاؿ كنت أنظر إٕب جهل ا١باىلْب فأ
للصواب كإليو ا٤برجع كا٤بآب نسألو أف يوفقنا كأحبتنا ٤با يرضيو عنا كيستعملنا فيما 

يرضاه منا كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كعلي 
 آلو كصحبو كسلم تسليما حسبنا اهلل كنعم الوكيل 

 قد انتهي نهج قضاء الحاج
 رع شيخنا الدلحاجي في حصد ز 

 ا٢بمد هلل ا٤بعْب الراجي
 علي الذم أعطي من استخراج

 شكرتو جل علي اإلخراج



 من الشقاكة كاالستدراج
 ٍب الصبلة كسبلمو معا

 علي الذم كل ا٤بزايا ٝبعا
 سيدنا ا٥بادم الذم قد نفعا

 ٧بمد شفيع كل الشفعا
 سيدنا ا٤بمدكح ُب القرءاف
 با٣بلق العظيم كاإلحساف

 كصحبو اإلخوافكآلو 

 ذكم التحابب ببل أضغاف 
 كأسأؿ اهلل بو ٍب ّٔم
 مغفرة ٘بر٘ب لقرّٔم
 كأف يزيد٘ب بو كّٔم

 علما يقود٘ب إٕب حبهم
 كأف يكوف النظم ٕب كسيلةٍ 

 كللمريدين إٕب الفضيلةٍ 
 كأف يكوف حاكيا للربكةٍ 

 كأف يكوف كاقيا للمهلكةٍ 
 كأف يكوف شافيا للداء
 كأف يكوف دافع الشقاء

 ف يكوف سبب الوصوؿكأ
 لنا معا هلل كالرسوؿ

 كأف يكوف جالبا للجنةٍ 
 كأف يكوف عن عذاب جنةٍ 



 كأف يكوف سبب السعادةٍ 
 كالعلم كالعمل كالعبادةٍ 
 كأف ٯبرنا ٢بسن ا٣باٛبةٍ 
 ٔباه كالد البتوؿ فاطمةٍ 

 صلي اإللو ا٤بالك ألرباب
 عليو كاآلؿ مع األصحاب

 ما داـ ذك ٚبلق باألدب
 رين خّب مطلبيناؿ ُب الدا

 كاستوطنت أنوار ذم ا١ببلؿ
 قلوب أىل الصرب كالكماؿ

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب 
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كقد أعاذ٘ب اهلل تبارؾ كتعإب من سوء النفس كإضبلؿ 
لرٞبن الرحيم أما ا١بواب ُب سؤاؿ من ا٥بول كإغواء الشيطاف كغركر الدنيا بسم اهلل ا

قاؿ إنا ٝبيعنا نطلب منك أف تبْب لنا حقيقة السلوؾ كالطريق دكف الظنوف إٕب آخر 
ما قاؿ فكاف األحسن أف تسأؿ عن حقيقة اإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف فإف معرفة 

ئحتها ا٤بكلف ٕبقائق ىذه ا٤بذكورة أىم من ٦باكزهتا إٕب ىذه األشياء الٍب ٓب يشم را
مكلف ُب ىذه األزمنة إال نادرا، أما ا١بواب ُب قولو أكؿ سؤالنا اْب فإ٘ب علي 

الشريعة ا٤بطهرة كعلي ا٢بقيقة ا٤بنورة كالشريعة ا٤بطهرة ما ُب الكتب ا٤بنزلة كا٢بقيقة 
ا٤بنورة ما ثبت ُب اللوح احملفوظ سواء نزؿ بو الكتاب أك ٓب ينزؿ بو فالذم أمركم 

و رسولو صلي اهلل تعإب عليو كسلم كأمرتكم بو التمسك بظاىر ربكم لو كأمركم ب
ثبلثة  فاألكامر. الشريعة كىي السنة الغراء فمن امتثل منكم فلو كمن ٓب ٲبتثل فعليو

أمر من اهلل تبارؾ كتعإب ببل كاسطة كأمر من عارؼ بو سبحانو كأمر ٩بن ٓب : أقساـ



رؾ لينفعك كهناؾ لينجيك ال االنتفاع يعرؼ كٓب يطلب ا٤بعرفة فاهلل تبارؾ كتعإب أم
كال النجاة متوجهْب إليو سبحانو كالعارؼ أمرؾ لتنتفعا معا كهناؾ لتنجوا معا كغّب 
العارؼ الذم ٓب يطلب ا٤بعرفة أمرؾ لينتفع ىو كهناؾ لينجو، كالناس علي قسمْب 

ٮبا ألف مقتد كمقلد فا٤بقتدم ال ٱبالف ما أمره بو قدكتو لكوهنما علي بصّبة من أمر 
يشاىد كيعاين بعْب بصره ظاىرا كبعْب بصّبتو باطنا، كأما الذم يأمر  القدكة

ٗبقتضي النفس كا٥بول فبل عربة بو، كا٤بقلد إف قلد معصوما فإنو يلقي ربو سا٤با، 
كالشريعة ا٤بطهرة من البدع معصومة، كا٢بقيقة ا٤بنورة بنقل من اللوح احملفوظ 

ك٧بل اإلٲباف . اـ ذلك سواء ىذا حاصل األجوبةمعصومة، كليس كل الناس ُب أحك
القلب، ك٧بل اإلسبلـ ا١بوارح، ك٧بل اإلحساف ا١بميع، فالبلئق كالواجب عليكم 

ٝبيعا مراعات ما ُب كتب التوحيد الصحيحة ككتب الفقو الصحيحة ككتب 
التصوؼ الصحيحة ببل ٦باكزهتا إٕب خصائص من اختصهم اهلل تبارؾ كتعإب ٩با هني 

م عنو ػ كاهلل ا٤بوفق للصواب ػ سبحن ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي غّبى
 .ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
 {إن وليي اهلل}

بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل علي التحابب فيو، ٍب الصبلة كالسبلـ علي 
إٕب  مصطفاه كمقتفيو، أما بعد فإنك أيها األخ الناصح، كاحملب ا٤بسامح، كتبت

سائبل عن بعض ما أشكل عليك من ا٤بسائل فاهلل تعإب يهدينا كإياؾ إٕب الصراط 
كىي قولك أف تبْب ٕب عن أكل أطعاـ السوؽ جاز أـ  أما المسألة األوليا٤بستقيم 

كاهلل تعإب أعلم أف ذلك جائز غّب أف من الورع الكامل التحرز منو  فالجوابال 
بعد عن ذكر اهلل تعإب كأقرب إٕب الغفلة كألف أبصار لكونو أقرب للنجاسة كا٣بيانة كأ

الفقراء تقع عليو كال يقدركف علي الشراء منو فيتأذكف بذلك فتذىب بركتو كما ُب  
رٞبة اهلل تعإب كفيو ما لفظو حكي أف الشيخ  تعليم المتعلم للزَّرْنُوِجيكتاب 



ؿ تعلمو ال يأكل من رٞبو اهلل تعإب كاف ُب حا محمَد بن الَفْضلاإلماـ ا١بليل 
طعاـ السوؽ ككاف أبوه يسكن ُب الرٍُّستىاؽ كيهيئ إليو طعامو كيدخل إليو يـو ا١بمعة 

فرأم ُب بيت ابنو خبز السوؽ يوما فلم يكلمو ساخطا عليو فاعتذر ابنو كقاؿ ما 
اشَبيتو كٓب أرض بو كلكن احضره شريكي فقاؿ لو أبوه لو كنت ٙبتاط كتتورع عن 

ئ شريكك علي ذلك كىكذا كانوا يتورعوف فلذلك كيفػّْقيوا للعلم كالنثر مثلو ٓب ٯبَب 
رضي  الغزاليلشيخنا الشهّب  اإلحياءحٌب بقي ا٠بهم إٕب يـو القيامة بلفظو كُب 

أنو قاؿ األكل ُب  إبراىيم النََّخِعيّ اهلل تعإب عنو كأرضاه عنا ما لفظو حكي عن 
 عليو كسلم كإسناده غريب كقد نقل السوؽ دناءة كأسنده إٕب رسوؿ اهلل صلي اهلل

رضي اهلل تعإب عنهما أنو قاؿ كنا نأكل علي عهد رسوؿ اهلل  ابن عمرضده عن 
صلي اهلل عليو كسلم ك٫بن ٭بشي كنشرب ك٫بن قياـ كرًمءى بعض ا٤بشايخ من 

ا٤بتصوفة  ا٤بعركفْب يأكل ُب السوؽ فقيل لو ُب ذلك فقاؿ كٰبك أجوع ُب السوؽ 
يت فقيل تدخل ا٤بسجد قاؿ استحيي أف أدخل بيتو لؤلكل فيو ككجو كآكل ُب الب

ا١بمع أف األكل ُب السوؽ تواضع كترؾ تكلف من بعض الناس فهو حىسىن كخىٍرؽ 
مركءة من بعضهم فهو مكركه كىو ٨بتلف بعادات الببلد كأحواؿ األشخاص فمن ال 

كيقدح ذلك ُب  يليق ذلك بسائر أعمالو ٞبل ذلك علي قلة ا٤بركءة كفرط الشره
الشهادة كمن يليق ذلك ٔبميع أحوالو كأعمالو ُب ترؾ التكلف كاف ذلك منو 

تواضعا، كفيو أيضا ال ينبغي أف ٰبضر طعاـ ظآب فإف أكره فيقلل األكل كال يقصد 
الطعاـ األطيب رد بعض ا٤بزكّْْب شهادةى من حضر طعاـ سلطاف فقاؿ كنت مكرىا 

ربّْ اللقمة كما كنت مكرىا عليو كأجرب السلطاف ىذا فقاؿ رأيتك تقصد األطيب كتيكى 
ا٤بزكي علي األكل فقاؿ ما أف آكل كأخلي التزكية أك أزكي كال آكل فلم ٯبدكا بدا 

رٞبو اهلل تعإب حبس  ذا النون المصريمن تنكيتو فَبكوه، كفيو أيضا كحكي أف 
ما من مغز٥با فلم يأكل أياما ُب السجن فكانت لو أخت ُب اهلل فبعثت إليو طعا



علي السَّجَّاف فامتنع فلم يأكل فعاتبتو ا٤برأة بعد ذلك فقاؿ كاف حبلال كلكن 
 .جاء٘ب علي طبق ظآب كأشار بو إٕب يد السجاف كىذا غاية الورع

اعلم أف الدخاف  فالجوابكىي قولك أف تبْب ٕب بيع الدخاف للضركرة  وأما الثانية
ليفا بْب ٧بلل ك٧بـر كأنا ال أذمو كال أمدحو تبغ ٨بتلف فيو كقد ألف فيو ثبلثْب تأ

 .{كال تقف ما ليس لك بو علم}كقاؿ تعإب 
أف  فالجوابكىي قولك أف تبْب ٕب نكاح الزانية بغّب الزا٘ب جاز أـ ال  وأما الثالثة

بقولو  الشيخ خليلالزانية إف كانت مشتهرة بالزنا فتزكٯبها مكركه كما صره بو 
ال أحب للرجل أف  مالكشارح أم مشتهرة بالزنا كقد قاؿ كقاؿ ال( كتزكيج زانية)

يتزكج ا٤بعلنة بالسوء كال أراه حراما، كُب النوادر أنو يتقي إرضاع الفاجرة فكيف 
بنكاحها كأما من زنت مرة فيجوز نكاحها بعد االسترباء للزا٘ب ّٔا كلغّبه كما ُب 

ل كاحد كإال ٓب ٯبز إف تابت جاز نكاحها لك قتادة وأحمدكغّبه كقاؿ  التلقين
كُب  الُمَيسَّرانتهي من  اللخميال ٯبوز نكاح ا٤بتجاىرة ذكره  ابن حبيبكقاؿ 

الزا٘ب ال ينكح إال زانية أك }بعض كتب التفسّب ُب سورة النور عند قولو تعإب 
أف معِب اآلية { مشركة كالزانية ال ينكحها إال زاف أك مشرؾ كحـر ذلك علي ا٤بؤمنْب

لذم من شأنو الزنا ال يرغب ُب نكاح الصواّب من النساء كإ٭با يرغب أ ف ا٣ببيث ا
ُب خبيثة من شكلو أك مشركة كا٣ببيثة ا٤بسافحة كذلك ال يرغب ُب نكاحها 

الصلحاء من الرجاؿ كإ٭با يرغب فيها من ىو من شكلها من الفسقة أك ا٤بشركْب 
قبح كاإلٲباف قرين العفاؼ فاآلية تزىيد ُب نكاح البغايا إذا الزنا عديل الشرؾ ُب ال

كقيل كاف نكاح الزانية ٧برما ُب أكؿ { ا٣ببيثات للخبيثْب}كالتحصن كىو نظّب قولو 
كقيل ا٤براد بالنكاح الوطء ألف { كأنكحوا األيامى منكم}اإلسبلـ ٍب نسخ بقولو 

غّب الزا٘ب يستقذر الزانية كال يشتهيها كىو صحيح لكنو يقتضي إذنا قولك الزا٘ب ال 
٘ب إال بزانية كالزانية ال يز٘ب ّٔا إال زاف كسيًئلى رسوؿي اهلل صلي اهلل عليو كسلم عمن يز 

 .{أكلو سفاح كآخره نكاح}ز٘ب بامرأة ٍب تزكجها فقاؿ 



كىي قولك كأف تنب ٕب نظر الزكجْب فرج صاحبو كمسها جاز أـ ال  وأما الرابعة
ما رأيت ذلك }تعإب  رضي اهلل عائشةأف ذلك جائز غّب األكٕب لقوؿ  فالجواب

رضي  سيدي َزروقكقاؿ { من رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كال رأم ذلك مِب
اهلل عنو إهنم كرىوا ذلك للطب ألنو يؤذم البصر كيورث قلة ا٢بياء ُب الولد كاهلل 

كيكره نظر أحد الزكجْب إٕب فرج صاحبو ألنو يؤذم البصر  النصيحةكقاؿ ُب . أعلم
رضي اهلل عنها  عائشةد يرم ما يكره فيودم إٕب البغضاء كقالت كيذىب با٢بياء كق

ما رأيت ذلك من رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كال رأم مِب كإف كنا لنغتسل }
كحل ٥بما )رٞبو اهلل  الشيخ خليلكقالوا عند قوؿ { من إناء كاحد ٚبتلف أيدينا فيو

 .م القبل ال الدبرأم فلكل من الزكجْب نظر فرج األخر أ( حٌب نظر الفرج
 {تتمة وتنبيو}

اعلم أف العلماء ذكركا أنو يكره للرجل أف يطأ زكجتو أك أمتو كمعو ُب البيت أحد  
فإف كاف ُب إخراج غّبه  اللخميكبّب أك صغّب يقظاف أك نائم كقيل ٲبنع كىي مفاد 

مشقة لكونو ليس لو إال مسكن كاحد فليجعل بينو كبينو حائبل كليتحفظ من 
كذكر أنو ينبغي أف ال يأتيها علي غفلة بل حٌب  َعَرُضونُب ذلك ذكره ابن الصوت 

ٲبازحها كيبلعبها ٗبا يباح مثل ا١بسة كالقبلة حٌب يرم أهنا قد انبعثت ٤با يريده منها 
كأقبلت عليو ألنو ينبغي لو أف يراعي حقها ُب الوطء ألهنا ٙبب منو ما ٰبب منها 

قبلها كتبقي ىي كقد يشوشها ذلك لغّبه كينبغي فإذا أتاىا علي غفلة قضي حاجتو 
لو أف ال يغفل عن النية الصا٢بة بأف ينوم القياـ ٕبقها كإدخاؿ السركر عليها 

كقضاء حاجتها كيستعيذ من الشيطاف كيستعْب باهلل عليو فإذا فعلت السنة 
 كحصلت ا٤ببلعبة كطابت ا٤بوافقة خرج الولد بإذف اهلل عاقبل صا٢با حسنا فالعقل

رٞبو  الُمَيسَّر للديمانيكا٢بسن من بركة السنة كا١بهل كالقبح من عقوبة البدعة من 
رضي اهلل تعإب عنو كأرضاه عنا ُب  الغزاليلشيخنا الشهّب  اإلحياءاهلل تعإب كُب 

آداب ا١بماع ما لفظو كيستحب أف يبدأ باسم اهلل تعإب كيقرأ قل ىو اهلل أحد أكال 



اهلل الرٞبن الرحيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إف كنت قدٍَّرتى  كيكرب كيهبل كيقوؿ بسم
لو أف أحدكم إذا أٌب أىلو كقاؿ اللهم }أف ٚبرج ذلك من صليب كقاؿ عليو السبلـ 

كإذا قربٍت من { جنبِب الشيطاف ما رزقتنا فإف كاف بينهما كلد ٓب يضره الشيطاف
خلق من ا٤باء بشرا اآلية ٍب  اإلنزاؿ فقل ُب نفسك كال ٙبرؾ شفتيك ا٢بمد هلل الذم

ينحرؼ عن القبلة كال يستقبل القبلة بالوقاع إكراما للقبلة كٍليػيغىظ نفسو كأىلو بثوب  
كاف صلي اهلل عليو كسلم يغطي رأسو كيغض صوتو كيقوؿ للمرأة عليك بالسكينة 

أم ا٢بمارين كليقدـ { ٘برد العّبين يتجردافإذا جامع أحدكم أىلو فبل }كُب ا٣برب 
  مرأتوال يقعن أحدكم علي }لتلطف بالكبلـ كالتقبيل قاؿ صلي اهلل عليو كسلم ا

القبلة }قيل كما الرسوؿ يا رسوؿ اهلل قاؿ { كما تقع البهيمة كليكن بينهما رسوؿ
ثبلث من العجز ُب الرجل أف يلقي من }كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم { كالكبلـ

كالثا٘ب أف يكرمو أحد فّبد عليو كرامتو ٰبب معرفتو فيفارقو قبل أف يعلم ا٠بو كنسبو 
كالثالث أف يقارب الرجل جاريتو أك زكجتو فيصيبها قبل أف ٰبدثها كيوانسها 

كيكره لو ا١بماع ُب { كيضاجعها فيقضي حاجتو منها قبل أف تقضي حاجتها منو
ثبلث لياؿ من الشهر األكؿ كاآلخر كالنصف يقاؿ إف الشيطاف ٰبضر ا١بماع ُب 

ٕب كيقاؿ إف الشياطْب ٯبامعوف فيها كركم كراىة ذلك عن علي كمعاكية ىذه الليا
كأيب ىريرة رضي اهلل تعإب عنهم كمن العلماء من استحب ا١بماع يـو ا١بمعة كليلتها 

{ رحم اهلل من غسل كاغتسل}ٙبقيقا ألحد التأكيلْب من قولو صلي اهلل عليو كسلم 
بعد أخرم فليغسل فرجو أكال كإف احتلم  ا٢بديث كفيو أيضا كإف أراد أف ٯبامع ثانيا

فبل ٯبامع حٌب يغسل فرجو كيبوؿ كيكره ا١بماع ُب أكؿ الليل حٌب ال يناـ علي غّب 
 ابن عمرطهارة فإف أراد النـو أك األكل فليتوضأ أكال كضوء الصبلة فذلك سنة قاؿ 

نعم إذا رضي الو عنهما قلت للنيب صلي اهلل عليو كسلم أيناـ أحدنا كىو جنب قاؿ 
رضي اهلل عنها كاف النيب صلي اهلل  عائشةتوضأ كلكن قد كرد فيو رخصة قالت 



عليو كسلم يناـ جنبا ٓب ٲبس ماء كمهما عاد إٕب فراشو فليمسح كجو فراشو أك 
 .لينفضو فإنو ال يدرم ما حدث عليو بعده

نفسو جزءن  كال ينبغي أف ٰبلق أك يقلم أك يستًحدَّ أك ٱبرج الدـ أك يبْب من {تنبيو}
كىو جنب إذ ترد إليو سائر أجزائو ُب اآلخرة فيعود جنبا كيقاؿ إف كل شعرة تطالبو 

رضي  مكارم األخالق للطبرسئبنابتها ذكره الشيخ الشهر عليو رضواف ا٣ببّب كُب 
اهلل عنو كأكصي بعض ا٢بكماء رجبل فقاؿ لو يا ىذا ال ٘بامع امرأتك ُب أكؿ الشهر 

نوف كا١بذاـ كا٣ببل يسرع إليها كإٕب كلدىا كال ٘بامعها بعد ككسطو كآخره فإف ا١ب
الظهر فإنو إف قضي بينكما كلد ُب ذلك الوقت يكوف أحوؿ كالشيطاف يفرح 

با٢بوؿ ُب اإلنساف كال تتكلم عند ا١بماع فإنو إف قضي بينكما كلد ال يؤمن أف 
لنظر إٕب يكوف أخرس كال تنظر إٕب فرج امرأتك كغض بصرؾ عند ا١بماع فإف ا

الفرج يورث العمى ُب الولد يا ىذا ال ٘بامع أىلك إال معك خرقة كمعها خرقة كال 
 .ٛبسحا ُب خرقة كاحدة فإنو يورث البغض كالعداكة انتهي

 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ علي من ال نيب بعده إما 

 ثم ليكن في كريم علمك يا إبراىيم بعد فعليكم السبلـ كرٞبة اهلل تعإب كبركاتو
بأف الناس جلهم ذئاب ُب ثياب فا٢بذر ا٢بذر من جلهم كاعلم بأ٘ب صرت ال 
أكتب إال إليك أك إٕب من ينبغي أف يكتب إليو كىذا الكتاب إليك كإٕب األخ 

الصاّب ابن ا٣باؿ كالعمة كإٕب ا٣بل الوُب الصادؽ ٧بمد عبد اهلل فاعلموا ٝبيعا بأ٘ب 
ٔبعل الكتب اآلتية ا١بديدة ُب دار ا٤بناف الذم ذىبت ٔبميع آفاهتا  أمرتكم

كأكدارىا نازلوىا ا٤بمسكوف عن الضرر حٌب أرجع إليكم ٝبيعا ببل شيء من اآلفات 
عاجبل إف شاء من لو ا٣بلق كاألمر ٔباه من بو طاب كصفا لنا العمر عليو  ركاألكدا

ا عاجبل آت كليكن ُب كرٙب علومكم بآلو كصحبو سبلماه أبدا كأما ا٣بيمة فليأت ّٔ
أف ما كقع ُب ىذه السنة الٍب عاـ شهدنا كرما مقدمات جزاء اهلل تعإب كجزاء رسولو 



صلي كسلم عليو بآلو كصحبو كجاد لو بسؤلو ال غّب ٍب آمرؾ يا إبراىيم ٗبا أمرتك بو 
عمل ُب الرباكتْب معا أم ا٤بتقدمتْب مع األخ حبيب كرسوؿ صهر الشيخ سيدم فا
ٗبا كتبت فيهما تظفر كطبيب نفوس ٝبيع ا٤بتعلقْب الصادقْب أٝبعْب كالسبلـ 

 .عليكم كرٞبة اهلل كبركاتو
 

أعوذ باهلل بسم اهلل إف كليي اهلل بسم اهلل الرٞبن الرحيم صلي اهلل علي سيدنا ٧بمد 
 .كسلم تسليما عونك يا معْب كبك نستعْب

 {في ىتك ستر العقيقة* ىذا نهج الحقيقة }
 ا٢بمد الذم كاف فرد

 كٓب يلد كال ٗبولود أحد
 كصلواتو علي من قد ندب

 عقيقة لوالد لو انتسب
 كآلو كصحبو األتباع

 كمن قفوىم ّٔدل اتباع
 كبعد فا٤بقصود نظم يصف
 عقيقة ا٤بولود عمن سلفوا

 يا سائلي عن صفة العقيقةٍ 
 إف كنت قاصدا ٥با حقيقةٍ 

شعر ا٤بولود ألهنا تذبح يـو حلقو  كأصلهاالدة ا٤بولود كالعقيقة ما تذبح من النعم ُب سابع ك 
ٍب أطلقت شرعا علي الشاة ا٤بذبوحة كىي ُب األصل فىًعيلىةه ٗبعُب فػىعيولىةه من العىقّْ كىو القطع 

 .كال ٱبفى كجوديه ُب كل من الشعر كالذبيحًة لقطع أكداجها كحلقها
 فلتذٕبٍن كاحدة ٘بزئ ُب
 ضحيةو كذبح شاتْب قفي



 لنهار سابع الوالدةكقت ا
 ضيحنى إٕب الغركب للعباده

 كحكمها سنية كقيل بل
 مندكبة كالراجح الثا٘ب أجل

أعِب إنك إذا أردت أف تأٌب بكيفية العقيقة فلتيذًبح شاة كاحدة من الضأف أك ا٤بعز ٘بزئ ُب 
الضحية من جذع ضأف كىو ابن سنة أك ثِب معز كىو ابن سنة كدخل ُب الثانية ليست 

كإنك إذا كجدتى سعة فلك أف  الرسالةكال مريضة كال عرجاء بْب ظلعيها كما ُب  بعوراء
رضي اهلل عنو عققتي عن كلدم فذٕبتي بالليل ما  مالكتذبح شاتْب ٤با ريكم عن إمامنا 

أريد أف أدعو إليو إخوا٘ب كغّبىم ٍب ذٕبت شاة العقيقة فأىديت منها للجّباف فأكلوا 
مثل ذلك كإنك تذبح الشاة ُب النهار ُب يـو سابع الوالدة  كأكلنا فمن كجد سعة فليفعل

بشرط حياتو إليو كلكن ال يػيعىقُّ إليو إف مات قبل العق مع سبلمة إٕب السابع كما نقل عن 
كأف االستحباب أف يكوف ضحوة إٕب  المدونةرضي اهلل تعإب عنو كىو ظاىر  إمامنا مالك

مع الكراىة كإنك تفعلها لعبادة ربك عز كجل زكاؿ الشمس كٯبوز من الزكاؿ إٕب الغركب 
بإحياء ما أتى بو حبيبيو صلي اهلل عليو كسلم كأما حكمها فقد اختلف فيو فقيل إهنا سنة 

أبو غّب مؤكدة كقيل كاجبة كقيل مندكبة كقيل مباحة كالراجح أهنا مندكبة كما صرح بو 
كأكؿ بعض الشراح قولو فقاؿ إ٭با قاؿ أهنا مستحبة  الرسالةرضي اهلل تعإب عنو كُب  الَمَودَّة

خبلفا ٤بن يقوؿ  أحمد الفاضلسنة خبلفا ٤بن يقوؿ إهنا كاجبة كقاؿ مستحبة كمصححة 
إهنا مباحة أم أف كبلـ ا٤بصنف علي حذؼ العاطف أم سنة أك مستحبة فيكوف حاكيا 

مشركعيتها ما لقولْب أك أنو أراد بالسنة الطريقة فبل يناُب الوصف ٗبستحبة كأما األصل ُب 
كل }رضي اهلل تعإب عنو بسند جيد أنو صلي اهلل تعإب عليو كسلم قاؿ  سيدنا أحمدركاه 

ٍب قاؿ معِب ا٢بديث أف الولد ٧ببوس عن أف يشفع لوالديو ما ٓب { غبلـ مرىوف بعقيقتو
يؤديا عنو العقيقة كقاؿ بعضهم ىو ٩بنوع ٧ببوس عن ا٣بّبات كالزيادات ما ٓب يودكا عنو 

 عقيقة كقاؿ بعضهم معِب كل غبلـ مرىوف بعقيقتو أم ٧ببوسة سبلمتو من اآلفات بعقيقتوال



 كبالغركب تسقط العقيقةٍ 
 كتتعدد بو حقيقةٍ 

كحاصل البيت أف كقت العقيقة ثبلثة أقساـ مستحبا كىو من الضحوة للزكاؿ كمكركىا كىو 
عد الفجر لطلوع الشمس بعد الزكاؿ للغركب كىذاف القسماف تقدـ ذكرٮبا كمثاؿ الثا٘ب ب

ٯبزئ ذٕبها قبل طلوع  ابن الَماِجُشونْ ك٩بنوعا كىو الليل فبل ٯبزئ إذا أذٕبت فيو كقاؿ 
أف ا٤بستحب ٰبصل ٗبجرد الطلوع ك إف ٓب  الزَّْرقَانيالشمس ىو ا٤بعتمد عند بعضهم كُب 

و كأهنا ٙبل النافلة كاهلل تعإب اعلم كحيث حصل الغركب سقطت كلو كاف األب مؤثرا في
تتعدد بتعدد ا٤بولود فلكل مولود ذكرا أك أنثي عقيقةه كاحدة خبلفا ٤بن قاؿ يعق عن األنثى 
بواحدة كعن الذكر باثنتْب فلو كلد توأمْب ُب بطن كاحد عق عن كل كاحد منهما بواحدة 

 كإٕب ذكر كيفية أدائها أشرت بقوٕب
 فلتبتدئ ٕبلقها ٍب اذٕبا

ٍدىحا  ندبا كبالوزف تصدؽ ٛبي
 من ذىب كفضة كبعد ذم

 أك معها أك قبلها االسم احتذم
 إف عنو قد عق كإال قبل ذاؾ
 كإف ٲبت قبل العقيقة ىناؾ
 ففيو قوالف كبعض القضآل

 رىجَّحى تسميتو كعىلَّبل
 كالسٍّْقطي حيث ٓب ٰبز ركحا فبل

 يدعي كإال فاختبلفهم جبل
 كتركها ا٤بشهور ٍب إف ٲبت

 بعيدىا كقبلها فلم تفت



ألبيات أنو يندب حلق شعر ا٤بولود يـو سابع الوالدة كيستحب أف يكوف ىذا كحاصل ا
ا٢بلق قبل ذبح العقيقة كيندب أف يتصدؽ بوزنو من ذىب أك فضة ٤با ُب الَبمذم من 
حديث سيدنا علي رضي اهلل تعإب عنو ككـر كجهو أف رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو 

قي رأسو كتصدقي بزنة شعره فضة قاؿ فوزناه كسلم عق ا٢بسن بكبش كقاؿ يا فاطمة أحل
فكاف درٮبا أك بعض درىم كيلـز من استحباب كوف ا٢بلق قبل الذبح كأف يكوف التصدؽ 

قبل ذبح العققة أيضا ككذا يستحب أف تكوف التسمية يـو سابعة إف أريد العق عنو كإف ٓب 
ف كالراجح القوؿ يرد العق عنو ٠بي قبل ذلك كإف مات قبل العقيقة ففي تسميتو قوال

بتسميتو كما يفيده عج معلبل ذلك بقولو ألنو كلد ترجي شفاعتو كأنو إف مات بعد العقيقة 
كقبل التسمية يسمي قوال كاحدا كأف السقط مثلت السْب ال يسمي علي ا٤بشهور ك٧بل 

 ا٣ببلؼ ُب الذم نزلت فيو الركح كإال فبل يسمي اتفاقا
 كٝبع إطعاـ كأكل صدقو

 كتو صدقومثل ضحية ر 
 فمن يكن مقتصرا عن ا١بميع

 فعندنا خبلؼ مندكب الشفيع
 ككرىوا عملها كليمو
 ٣بلفو سنتو القوٲبو

 الفاكهانيكمعِب األبيات أنو يستحب لو أف يأكل كيطعم منها أىل البيت كا١بّباف كقاؿ 
كاإلطعاـ فيها كهو ُب األضحية أم كال حد لئلطعاـ فيها بل يأكل منها كمن الضحية ما 
شاء كيتصدؽ ٗبا شاء كيطعم ما شاء فا١بمع بْب الثبلثة مستحب كإف اقتصر علي كاحد 

أك اثنْب خالف ا٤بستحب كاإلطعاـ يكوف منو طريا كمطبوخا ككذا الصدقة كأهنا يكره عملها  
كلها أك بعضها كليمة ٤بخالفة السلف كخوؼ ا٤بباىاة كالتفاخر بل يطبخ كيأكل منها أىل 

غِب كالفقّب كال باس باإلطعاـ من ٢بمها نًيِّا كال باالدخار منها كاألضحية البيت كا١بّباف كال



كأما جعل غّبىا كليمة كذٕبها أك ٫برىا كيصنع ّٔا صنع العقيقة فليس ٗبكركه للركاية 
 رضي تعإب عنو  إمامنا مالكا٤بتقدمة عن 

 ٍب معاكضتنا ّٔا كما
 ُب سائر القيرىًب ٩با حرما

 يادفبل يباع جلدىا كال ل
 من ٢بمها أك غّب ذين ع الرشاد

أعِب أنو ٙبـر ا٤بعاكضة ّٔا كسائر القرب فبل يباع جلدىا كال شيء من ٢بمها كال يعطي 
 المدخلا١بزار منها ُب نظّب جزارتو كال مقابلة للقابلة كالدة ا٤برأة بل علي كجو الصدقة كُب 

ُب ىذا الزماف كىو أف يأٌب كمن ىذا الباب أم ما ينبغي ا٢بذر منو ما يفعلو بعض الناس 
ٗبا يذٕبو ُب العقيقة فيعطي جلدىا كرأسها كأطرافها للصانع للذم ٰبملها كذلك ٧بـر ال 
ٯبوز ىذا إف عملها سليخا كفيو كينبغي أف ال يعمل ّٔا كليمة كيدعوا الناس إليها ألنو ٓب 

عاـ كٯبمع رضي اهلل عنو أف يصنع منها ط إمامنا مالكيكن من فعل من مضي كقد سئل 
 .عليو اإلخواف فأنكر ذلك كقاؿ تشبو بالوالئم كقاؿ إ٭با تطبخ كتوكل كيطعم ا١بّباف

 ُب ذكر بعض فوائدىا {تتمة}
 كللعقيقة فوائد تيرل

 كثّبة عديدة عمن درم
 منها امتثاؿ سنة ا٤باحي األمْب

 كذلك إٟباد لبدعة اللعْب
 منها يرم حرز من العاىات

 لكل مولود كمن آفات
أف ُب فعل العقيقة من الفوائد أشياء كثّبة منها امتثاؿ السنة كإٟباد البدعة كلو ٓب أعِب 

يكن فيها من الربكة إال أهنا حرز للمولود من العاىات كاآلفات كما كرد فالسنة مهما 
فعلت كانت سببا لكل خّب كبركة كالبدعة بضد ذلك كقد حكي عن بعضهم أنو دخل 



ب كالفضة منثورين ُب بيتو كأكالده ذاىبوف كراجعوف عليها عليو بعض أصحابو فوجدكا الذى
فقالوا يا سيدنا أما ىذا إضاعة ماؿ قاؿ بل ىي ُب حرز قالوا لو كأين ا٢برز قاؿ ٥بم ىي 

مزكاة كذلك حرزىا فكذلك من عق فهو ُب حرز العاىات كاآلفات كأقل آفات تقع با٤بولود 
ية كأكثر منها فمن كاف لو لب فليبذؿ جهده ٰبتاج كليو أف ينفق عليو قدر العقيقة الشرع

علي فعلها ألهنا ٝبعت بْب حرز ا٤باؿ كالبدف فسبلمة ا٤بولود سيما من اآلفات كالعاىات  
كما تقدـ كأما كوهنا حرز ا٤باؿ فإف النفقة ُب العقيقة نزر يسّب بالنسبة إٕب ما يتكلفونو من 

ي ا٤بولود من توقع العاىات كاآلفات كفيها العوائد البدعية كغّبىا من النفقات فيما يتوقع عل
كثرة الثواب ا١بزيل االمتثاؿ السنة ُب فعلها كتفريقها سيما ُب ىذا الزماف فإف فيها األجر 

من أحيا سنة من سنٍب قد أميتت }الكثّب لقلة فاعلها لقولو صلي اهلل تعإب عليو كسلم 
مد اهلل كحسن عونو كصلي اهلل انتهي ٕب{ فكأ٭با أحيا٘ب كمن أحيا٘ب كاف معي ُب ا١بنة

 .تعإب علي خّب خلقو كآلو كصحبو أٝبعْب
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞبن الرحيم اللهم صل كسلم 

آلو كصحبو كسلم كلما اخَبت ٕب من اآلفات كاألكدار كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد ك 
 كاألسواء كا٤بضرات آمْب يا رب العا٤بْب

 في صرف توجو كل مبارز يموت* فتح الكافي الباقي المميت 
بسم اهلل الرٞبن الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا ٧بمد كصل كسلم كبارؾ علي 

 بقدر عظمة ذاتك آمْب يا رب العا٤بْبآؿ سيدنا ٧بمد كصحبو كتقبل مِب ىذا الكتب 
 ا٢بمد هلل الذم أمر من
 علم بالعمل ُب كل زمن

العلم ٗبنزلة الشجرة كالعمل ٗبنزلة ٜبرهتا فالشرؼ للشجرة إذ ىي األصل لكن االنتفاع بثمرهتا 
رضي الو تعإب عنو  أبو الحسنفبل بد للعبد الذم يريد سعادة الدارين منهما معا قاؿ 



العلم طلبا ال يضر بالعبادة كاطلبوا العبادة طلبا ال يضر بالعلم كقد قاؿ رسوؿ اطلبوا ىذا 
العلم إماـ العمل كالعمل تابعو فمن }اهلل صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

فمقصود { تعلم العلم كٓب يعمل بو فهو كمن تطهر كٯبدد الطهارة كٓب يصل صبلة كاحدة
ا٤بقصود ُب الطهارة كجود الصبلة جعلنا اهلل تبارؾ كتعإب من العلم العمل بو كما أف 

 العلماء العاملْب ببل سوء كال ضرر أبدا
 فقلة العمل بالعلم تفوؽ

 كثّبة با١بهل فالعلم رفيق
أف نوما علي علم خّب من صبلة }قاؿ رسوؿ اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

إف العامل بغّب علم يفسد أكثر ٩با } عليهم كقاؿ العلماء رٞبة اهلل تعإب{ علي جهل
 {يصلح

 كأفضل الصبلة كالسبلـ
 علي الذم لو بو كبلمي

 سيدنا حبيبنا ٧بمد
 كآلو كصحبو كا٢بمد

 ما نفع العلم الذم تعبدا
 بو إ٥بو رضي مأبدا

أم مدة كوف العلم ينفع الشخص الذم عبد ربو ا٤بستحق للعبادة بو مدٲبا ٤با يرضيو تعإب 
لسلف الصاّب رضي اهلل تعإب عنهم يشتغلوف بالعلم فإذا بلغ أحدىم أربعْب سنة ككاف ا

طوم بساط العلم كاشتغل بالعبادة كىم رضي اهلل تعإب عنهم كانوا يقرءكف العلم ليعلموا بو 
ما يلزمهم من معرفة رّٔم كالقياـ بالعبودية كالتأدب ُب خدمتو فذا حصلت ٥بم ىذه الوسيلة 

 صود بورجعوا إٕب ا٤بق
 كجاء ٩با ينفع الشخص ببل

 هناية تعليم علم قببل 



كالعلم نوعاف تدريس كتصنيف كأفيدٮبا التصنيف لطوؿ بقائو فكل من تأىل للتصنيف 
كجعل اهلل تبارؾ كتعإب ُب تصنيفو بركة بأف تتوجو إليو رغبة العا٤بْب كينتفعوف بو فواجب 

دريسو بكوف كل من تعلم عليو منتفعا عليو أف ال يَبكو ككل من يدرس كظهرت بركة ُب ت
تابعا للسنة احملمدية علي صاحبها الصبلة كالسبلـ فواجب عليو أف ال يَبكو رب رجل فتح 

 لو ُب كذا كٓب يفتح ُب كذا
 فباف أف أفضل األعماؿ
 علم مع السعي ببل ٩باؿ

بو   العلم الذم ال يعمل}قد قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 
كقاؿ صلي اهلل تعإب { كالكنز الذم ال ينفق أتعب صاحبو نفسو ُب ٝبعو ٍب ٓب يصل إليو

{ أشد الناس عذابا يـو القيامة عآب ٓب ينفعو اهلل بعلمو}عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 
يكوف ُب آخر الزماف عباد جهاؿ }كقاؿ صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

قلت ك٥بذا ا٢بديث الشريف علي قائلو الصبلة كالسبلـ بآلو كصحبو { كعلماء فساؽ
صرفت بعض مكاتييب إٕب العلـو الشرعية كإٕب العلـو ا٢بقيقة كإف كانت كليٍب ُب خدمة 

رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ جعلنا اهلل تبارؾ كتعإب من أىل 
ا٢بياة الصافية آمْب يا رب العا٤بْب ٔباىو عليو بآلو السبلمة كالعافية كمن أىل الربكات ك 

 كصحبو سبلماؾ 
 كصحة العمل كالعلم معا

 تكوف بإتباع غاز قمعا
 سيدنا ٧بمد صلي عبله

 ُب آلو كالصحب من أعلي عبله
 سنتو البيضاء هنج الشهدآ

 ٔباىو ىدم اإللو من ىدم



كقاؿ رسوؿ اهلل { م عنو فانتهواكما آتيكم الرسوؿ فخذكه كما هنيك}قاؿ اهلل تبارؾ كتعإب 
عليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين }صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

رضي اهلل تعإب عنو كما ىداه كجعلو خّب مرزكؽ األجر  السيد َزر وقكقد قاؿ { ا٤بهديْب
 عنو ٩با شاىدتو علي قدر اإلتباع ال علي قدر ا٤بشقة قلت ككبلـ ىذا السيد رضي اهلل تعإب

عيانا فقد كقع ٕب يوما أف كاحدا من أعداء اهلل تعإب أحبِب حبا شديدا كأبغضتو ُب اهلل 
كعاملتو ٗبعاداة { كال تركنوا إٕب الذين ظلموا فتمسكم النار}تعإب امتثاال لقولو تعإب 

ا٤بكابدة، كقد شديدة كٓب يزؿ يعاملِب ٗبعاملة احملب حٌب تفارقنا كذلك بربكات اإلتباع ال ب
أتا٘ب يوما كاحد من أعداء اهلل تعإب كقت غربٍب ُب احملل الذم كنت فيو كىو كزير كمعو 

إ٭با }أتباعو كأنا حينئذ ليس معي إال ريب كمد إٕب يده ليصافحِب فذكرت قولو تبارؾ كتعإب 
فصرفت يده صرفا شديدا كبعد ذلك أعطيتو شيئا من خبز النصارل { ا٤بشركوف ٪بس

لوط بالسكر الذم تركتو كقت ٦باىدٌب لنفسي كبدؿ اهلل تعإب ٕب حبلكة أعلي منها ا٤بخ
كأحلي فلما أخذه انصرؼ عِب كدعا كاحدا من أتباعو كخبل بو مدة طويلة ٍب أتا٘ب ذلك 

ا٤بدعو ا٤بخلو بو بكتاب كتبو ذلك العدك كظننت حينئذ أف فيو قبائح ككعيدا فإذا فيو 
أذلة علي ا٤بؤمنْب أعزة }ات اتباع أمر اهلل تبارؾ كتعإب ُب قولو مدائح ككعد كذلك كلو بربك

جعلنا اهلل تعإب ٩بن ٰببوف فيو تعإب كيبغضوف فيو تعإب كيرضوف لو تعإب { علي الكافرين
 ال لغّبه آمْب 

 فبلـز ا٢بضور كاإلخبلصا
 ُب كل شيء إف ترد خبلصا

٣بلق نفسك قاؿ اهلل تبارؾ كتعإب حقيقة اإلخبلص إخراج ٝبيع ا٣بلق من أعمالك كأكؿ ا
قلت اإلخبلص ال { أال هلل الدين ا٣بالص{ }كما أمركا إال ليعبدكا اهلل ٨بلصْب لو الدين}

القدير  ريكوف ُب الشخص إال بعد ٟبود بشريتو حٌب يرم ا٤بدح كالذـ كغّبٮبا قدرا من أقدا
من كسب بل يكوف القادر ا٤بقتدر الذم بيده ملكوت كل شيء كذلك ا٣بمود ال يكوف 



جعلنا اهلل تعإب من { إ٭با أمرنا إذا أراد شيئا أف يقوؿ لو كن فيكوف}بتكوين ا٤بكوف الذم 
 عباده ا٤بخلصْب اآلمنْب من كل سوء كضرر آمْب

 فمن أراد أف يفوز باألمل
 فليشتغل بالفكر من قبل العمل

كجاؿ قلبو حٌب ىذا البيت جواب لبعض اإلخواف ُب سؤالو إيام عمن دخل ُب الصبلة 
منو حٌب يربأ كدكاؤه أف ال يشرع ُب  مسها فا١بواب إف ىذا األمر داء غفلة كجب التداك 

الصبلة حٌب يقدـ تفكرا ُب شأف اآلخرة بْب ذكر ا٤بوت كعذاب القرب كسؤاؿ ا٤بلكْب 
كغّبىا من أحواؿ اآلخرة كأف يَبؾ االشتغاؿ بأمر الدنيا قبل الشركع ُب الصبلة كلو سويعة 

ف من صبلتو ىكذا كإف ٓب تبطل ُب ظاىر الشريعة فكالعدـ عند احملققْب فينبغي أف فإ
 يفطن ٥بذا كثّب من اإلخواف
 ككل بدعة خلت عن اتباع

 سنة من فاؽ الورل بطوؿ باع
 فإهنا جالبة للضّب

 كعكسها كسيلة للخّب
لم أف إنكار ما ىذا البيت تفريقة بْب البدعة ا٤بستهجنة كبْب البدعة ا٤بستحسنة كمن ىذا يع

ابتدعتو ا٤بسلموف علي كجو القربة ٩با ٓب ٱبالف الشرع من ا١بهل كمن البدع ا٤بستحسنة 
ٝبع القرآف ُب ا٤بصاحف كشكلو كنقطو كمنها النحو الذم يتوسل بو إٕب معرفة كبلـ العرب 

ّبىا ٩با الذم ال ييعرؼ القرآف كاألحاديث إال ٗبعرفتو كمنها ا١بهر بذكر اهلل تبارؾ كتعإب كغ
 ال ينكره إال ذك اغَبار جعلنا اهلل تبارؾ كتعإب من األبرار آمْب 

 فاحذر من ا٣بوؼ من ا٣بلق معا
 كطمع فيهم كُب اهلل اطمعا

كاعلم بأف ا٣بوؼ من ا٣بلق يسلب من القلب حبلكة اإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف كأف 
ب ا٣بوؼ من اهلل تبارؾ الطمع فيهم يوجب الغم كا١بزع كأف عدـ  ا٣بوؼ من ا٣بلق يوج



كتعإب ألنو يزيد ا٤بعرفة بأف ال ضرر كال نفع إال منو تعإب كأف قلة الطمع توجب الورع كقد 
{ إياكم كالطمع فإنو فقر حاضر}قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

بارؾ عن كل اللهم يا مغِب صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم ك 
 ما ٓب ترض لنا أبدا آمْب يا رب العا٤بْب إنك أنت الوىاب 

 فبلـز العلم الذم ينفعكا
 دنيا كأخرل ال الذم يدفعكا

كأفضل العلم ما ٯبر صاحبو إٕب العمل الصاّب كالتوكل كالتفرغ إٕب العبادة كقطع العبلئق 
 وء كالضرر آمْبجعلنا اهلل تعإب ٩بن علموا كانتفعوا بعلمهم ببل شيء من الس

 كقابل اإلحساف باإلحساف
 يا من يريد الفوز با٢بساف

قلت كمن ا٤بركءة كاألدب كمكاـر { ىل جزء اإلحساف إال اإلحساف}قاؿ اهلل تبارؾ كتعإب 
ليك كأحرل من أحسن إليك كمن اإلحساف السبلمة األخبلؽ أف ال تسيء إٕب من أساء إ

كالعش ضد النصيحة كمن اإلحساف  {من غشنا فليس منا}من الغش كُب ا٢بديث 
السبلمة من ا٢بقد كىو بغضة ثابتة ٯبدىا العبد ُب نفسو ألحد من ا٤بسلمْب أك ا٤بسلمات 
بغّب موجب شرعي فمن أراد إدامة اإلحساف ببل آفة من ىذه اآلفات كغّبىا فليحب كل 

فكل من أحب  من ٰببو لكونو ُب ما أحبو اهلل تعإب كليبغضو لكونو ُب ما ٓب ٰببو تعإب
شخصا لكونو سا٤با من الركوف إٕب ما هنى اهلل تبارؾ كتعإب عنو فهو احملسن عند اهلل تعإب 

كعند رسولو عليو بآلو كصحبو الصبلة كالسبلـ كأما حبك الشخص لتوجيهو إليك ما يسرؾ 
ا٤بكاره   كٓب يكن ُب ما أحبو اهلل تبارؾ كتعإب كإحسانك إليو فذلك رياء أعاذنا اهلل تعإب من

 كلها
 كفرم من سوم اإللو باإللو
 يكفك كل ذم عداكة كاله



كمن فوائد الفرار إٕب اهلل تبارؾ كتعإب العصمة من أعدائو تبارؾ كتعإب كمن كل من ٰبوؿ 
بينك كبينو تعإب كعكسو طلب الدنيا ٦بردة عن قصد كجو اهلل تبارؾ كتعإب فينبغي لعاقل 

اهلل تبارؾ كتعإب كمن رسولو صلي اهلل تعإب عليو بآلو أف ال يطلب الدنيا ببل إذف من 
كاف ٕبيث  لبَ ْلَعاَم بن بَاُعورَاءكصحبو كسلم كبارؾ كمن شـؤ طلب الدنيا ببل إذف ما كقع 

كاتل عليهم نبأ الذم آتينو }إذا نظر إٕب السماء يرم العرش كىو ا٤بعِب بقولو تبارؾ كتعإب 
و ماؿ إٕب الدنيا كأىلها ميلة كاحدة كترؾ لوٕب من أكليائو كٓب يكن منو إال أن{ آيتنا فانسلخ

تعإب حرمة كاحدة فسلب اهلل تعإب معرفتو كجعلو ٗبنزلة الكلب ا٤بطركد فقاؿ تبارؾ كتعإب 
فأكقعو ميلو إٕب الدنيا كأىلها { فمثلو كمثل الكلب إف ٙبمل عليو يلهث أك تَبكو يلهث}

د أعاذنا اهلل تبارؾ كتعإب ٔباه رسوؿ اهلل صلي اهلل ُب ٕبر الضبلؿ كا٥ببلؾ إٕب آخر األب
تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ من الشقاكة أبدا كمن كل ما ٯبر إليها ُب شيء ما أبدا 

 آمْب يا رب العا٤بْب
 من باع ُب اهلل ُب الرسوؿ

 فاز ببل شقا ٖبّب سوؿ
 الدنيا كاآلخرة ببل آفة كال كدر اعلم أف اهلل تبارؾ كتعإب إذا أحب عبده أك أمتو ٝبعهما ُب

 ك٩با كقع لبعض الصا٢بْب أنو رمء ُب النـو فقيل لو كيف حالك فأشأ 
 يقوؿ

 نظرت إٕب ريب عيانا فقاؿ ٕب
 ىنيئا رضائي عنك يا ابن سعيد

 لقد كنت قواما إذا الليل قد دجا
 كقلب عميد بعربة مشتاؽ

 دكنك فاخَب أم قصر تريدهف
 دزر٘ب فإ٘ب عنك غّب بعيك 



قلت مثل ىذا يقع لؤلموات كلؤلحياء من أكلياء اهلل تبارؾ كتعإب كقد كقع لكاتب ىذه 
ا٢بركؼ جعلو اهلل تبارؾ كتعإب باب السعادة كا٤بعركؼ أنو باع شيئا ُب رسوا اهلل صلي اهلل 

تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ كاشَباه اهلل تبارؾ كتعإب ٗبا ٓب ٱبطر بباؿ بشر ُب 
كاآلخرة ككجد ُب ٜبنو ما ٓب يسبق إليو من البشارات مقدمات لو إٕب ا١بنة الٍب كعد  الدنيا

ا٤بتقوف كقد باع أيضا ُب اهلل تبارؾ كتعإب شيئا كاشَباه اهلل تبارؾ كتعإب منو بإعتاؽ كإطبلؽ 
اهلل تبارؾ  أبدا ٓب يسبق إليهما كال يسبق إليهما إف شاء اهلل تعإب كقد باع أيضا شيئا ُب

كتعإب كُب رسولو عليو بآلو كصحبو الصبلة كالسبلـ  كاشَباه اهلل تبارؾ كتعإب كرسولو صلي 
اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو بكوف غّب ذلك حبلال طيبا لو ُب الدنيا كاآلخرة إال ميستىثٍػِبن منو 

ما  فقد جعلنا اهلل تبارؾ كتعإب ٩بن كاف ٥بم ٔبوده ككرمو كمنو كفضلو العظيم ُب كل شيء
 أبدا إنو تعإب ذك الفضل العظيم آمْب

 من طلب العصمة من كل كدر
 فليك ذا توجو لذم القدر
 من كاف هلل الكرٙب بالفرار

 لو كفاه ضر كل ذم اغَبار
 من ماؿ للخلق ٖبوؼ أك طمع

 أذىلَّو اهلل الذم الورل قمع 
 إ٘ب للكرٙب كا١بميل

 قصدم كٕب يكوف بالتجميل
 ْبكىو الودكد نعم رب العا٤ب

 كٕب يكوف  باألمْب كاألمْب
 من قصد اهلل تعإب كحده

 مع الوسيلة كراـ رًفده
 كاف لو ٔبوده كالكـر



 فلم يزؿ بباسط مكـر
 من كاف خادما ألفضل الورل

 لوجو من إٕب ساؽ السورا
 صلي بتسليم عليو اهلل
 ما ال يرل لغّبه أكاله

 من كاف مبغضا ألعداء الكرٙب
 ساؽ لو منو ٝبيع ما يرـك

 كاهلل لن ٯبعل للعدل علي
 مؤمنو أم سبيل ـر عبل

 كن لعدم اهلل الكرٙب مبغضا
 أبغضا يا منلوجهو الكرٙب 

 كال تكن ٧بب من ال يعبد
 إف رمت رضواف كرٙب يعبد
 ـر الرضي كا٣بّب كالسبلموٍ 

 من خّب باؽ ساؽ ٕب كبلموٍ 
 فحيثما حرمك اإلنعاما

 بَ ْلَعاَمافلتتذكر طرده 
 دفإنو ٢ببو العدل طر 

 فسرمدا إٕب ا١بناف لن يرد
 فعد بربك الكرٙب الباقي

 ذم األرضْب السبع كالطباؽ
 من ا٤بداىنة كا٤بماؿ

 إٕب ذكم الكفر ٢بب ا٤باؿ



 فكن ٤بن هلل نعم سكنوا
 {ال تركنوا}كلتحذر النّباف ُب 

 كن ذا استتار بامتداح ا٤باحي
 عن ذم ا٤بدافع كذم األرماح
 فغزكات ا٤بصطفي ليًث العدل

 الندل تطرد كيد من عدلٕبًر 
 كاستغن با٤بميت ُب األعداء
 عن القتاؿ دع ذكم اعتداء
 من بارز ا٤بميت مات فورا
 فاحذر جوارا للعدل كزكرا

 فلتحمد اهلل الذم ٲبيت من
 بارز من لو يفر ُب زمن

 كاشكره بامتداح ليث من جحد
 سيدنا كىو الشفيع ا٤بلتحد
 ٧بمد صلي عليو ذك الزمن

 كجاد باألمنُب اآلؿ كالصحب 
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
 {ىذا جواب عبد اللطيف}

ىذا احملو إشارة إٕب أف كل من أتاه لوجو اهلل تعإب الكرٙب فإنو ٯبتهد ُب شانو كإف ظن ذلك 
فلة كنسيانا لكونو أنو منسي أك مغفوؿ عنو كلكن اجتهاد أىل اهلل تعإب ٰبسبو ا١باىل غ

كترم ا١بباؿ ٙبسبها جامدة كىي ٛبر مر }سرا بينهم كبْب رّٔم فنىبَّة عليو ّٔذه اآلية الكرٲبة 
 .انتهي{ السحاب



عبد بسم اهلل الرٞباف الرحيم كعليكم السبلـ كرٞبت اهلل كبركاتو أما بعد فأما قولك يا 
د من دخوؿ الوقت الصبلة ىل الورد فعلو ُب سدس الليل األخّب أفضل أـ الب اللطيف

أف كقتو ا٤بختار من السحر إٕب طلوع الشمس، كأما قولك كىل يغتفر ُب أثنائو  فالجواب
أف الكبلـ ُب أثنائو ال ييفعل إال ٤بهم جدا،  فالجوابقليل الكبلـ أـ ال كما قيل ٕب بذلك 

من آدابو   أف االستقباؿ فالجوابكأما قولك كىل االستقباؿ مع اإلمكاف شرط فيو أـ ال 
كجميع األذكار، كأما قولك كىل يلـز ترتيبو علي ما سطر لنا أـ يصح مع التنكيس سهوا 

 .أف ترتيبو علي الكيفية ا٤بسطورة لكم مطلوب فإف كقع التنكيس فليعد اىػ فالجوابأـ ال 
 

رب }بسم اهلل الرٞبن الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو 
رب * صدؽ كأخرجِب ٨برج صدؽ كاجعل ٕب من لدنك سلطانا نصّبا  أدخلِب مدخل

رب زد٘ب علما آمْب آمْب آمْب اللهم إ٘ب نويت ا٣بركج * اشرح ٕب صدرم كيسر ٕب أمرم 
اليـو من كل منهي عنو مطلقا بك كنويت الدخوؿ غدا ُب كل ما اخَبت من ا٤بأمورات 

ا ٧بمد كآلو كصحبو كاغفر ٕب بعفوؾ بكلمٍب الشهادة فصل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالن
ٝبيع ما مضي كأصلح ٝبيع ما بقي اللهم أنت األبدم القدٙب كىذه سنة جديدة أسألك 
فيها العصمة من الشيطاف كأكليائو كالعوف علي ىذه النفس األمارة بالسوء كاالشتغاؿ ٗبا 

ىا كأعوذ بك يقربِب إليك يا كرٙب اللهم أنت ريب قدٙب كىذه سنة جديدة فأسألك من خّب 
 من شرىا كأستكفيك مؤهنا كشغلها يا ذا ا١ببلؿ كاإلكراـ

 بسم اإللو الذم ما شاءه كانا
 كىو الرحيم الذم ما زاؿ رٞبانا

 خرجت من كل ما عنو هني أبدا
 بتوبة زحزحت شكا كعصيانا
 كما دخلت بو ُب أمره كلو
 أمرم أفوض إسرارا كإعبلنا



 ذكرم كشكرم لو دنيا كآخرة
 ٙب الذم قد جل منانافهو الكر 

 قد جاد ٕب بكتاب منو أنزلو
 كبا٢بديث الذم من عبده بانا

 صلي بتسليم ببل عدد
 باآلؿ كالصحب من دانوا ٗبا دانا

 ك١بت ُب حصنو الواقي كأعبده
 ٕبولو كبو قد رمت إحسانا

 إياه أعبده أبغي بو بدال
 من ساعٍب لوفاٌب نعم موالنا

 إياه أسأؿ كو٘ب عبده أبدا
 ن منو بالقرآف قد جاناخدٙب م

 صلي عليو بتسليم ٗبن معو
 كساؽ ٕب كلما أىوم كٕب كانا

اللهم صل علي ٧بمد كسلم كبارؾ اللهم صل علي سيدنا ٧بمد كسلم ربنا تقبل منا إنك 
 أنت السميع العليم

 أكصيكم من بعد نفسي بالتقي
 كالعلم كالعمل ٙبظوا بارتقآ
 كاجتنبوا الوقوع ُب األعراض

 األدناس كاألمراضتنجوا من 
 كاهتموا أنفسكم كحسنوا
 بربكم ظنا فهو احملسن

 كلتحقركا الدنيا مع الزخارؼ



 كمشركا للفوز با٤بعارؼ
 كلَبفعوا ٮبمكم لنيل ما

 ناؿ الكراـ من رضاء ذم السمآ
 كفقتم للخّب ُب ٝبيع

 أعمالكم ٕبرمة الشفيع
 كحىفَّكم بالنصر كالتأييد
 ريب مع الرشاد كالتشديد

 با٢بفظ كالرعايةٍ كحاطكم 
 ُب حصنو ا٢بصْب كالعنايةٍ 

 ىذم كصية لكم مباركو
 سعادة بينكم مشاركو
 ٢بق من إليو كىجَّهىكيمي 

ٍبتيمي   حْب ًندىآ ديعاًءه أجى
 عليو رضواف اإللو دائما

 ما آب ٦بتدم الكراـ غا٭با
 صلي كسلم علي ٧بمد

 كآلو مع الصحاب ا٢بمد
 .لي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْبسبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ ع

 
الدنيا سجن }بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا ٧بمد القائل 

كعلي آلو كصحبو كانفع ّٔذه األبيات نفعا يكوف من الباقيات الصا٢بات الناميات { ا٤بؤمن
 آمْب

 اسجن جوارحك بالشريعة



 كالقلب با٢بقيقة الرفيعة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ

 نظف فؤادؾ عن الرذائل
 كحلو بأحسن الفضائل

 كانصح لكل أحد بالنفع
 لوجو من كتر لو عن شفع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  

بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو 
 الناظم  أف ينتفع ّٔا آمْب كانفع ّٔذه األبيات كل من أراد 

 يا رب العا٤بْب
 األكلياء طلبوا من رّٔم

 رضي عنهم ٟبسة ٢ببهم
 بركة القوت من اهلل ابتغوا
 كعلموا كعملوا كما بغوا

 كُب صبلهتم لدم الضحى بدا
 اليمن ُب القوت ٥بم مأبدا

 كطلبوا ضيآ القبور خوفا
 من الدجى مفارقْب سىٍوفىا

 ككجدكه ُب قياـ الليل
 فيو مع مزيد نيل كىو

 كطلبوا جواب منكرين
 من خالق الدارين كا٣بّبين



 ككجدكه ُب تبلكة الكتاب
 كىو فيها  دكف زجر كعتاب

 كطلبوا منو العبور للصراط
 مع صحابة النيب با٬براط

 كُب الصياـ كجدكا كالصدقوٍ 
 جوازه كالربؽ عمن صدَّقوٍ 
 كطلبوا من خوؼ حىرٍّ ًظبلَّ 

 العرًش ٩بن يومو ٘ببل
 وجدكه ال امَبآ ُب ا٣بلوهٍ ف

 خذ النظاـ كتبلـز قفوهٍ 
 

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم 
 أيا أيها اإلخواف ال هتملوا الدىرا
 كال تنسوا الدياف سرا كال جهرا

 كال هتملوا األكقاتى باألكل كالكرل
 كتكثًّب مىزًٍح القوؿ بل كىثػّْريكا الذٍّْكرا

 األكقات ُب غّب طاعةكمن أٮبل 
 فسوؼ يبلقي اهلل فاستعملوا فكرا

 كمن لقي الرٞباف جل جبللو
 بغّب ا٥بدل يهلك ىبلكا كال ظفرا

 كمن لقي موٕب بكرب مع الريآ
 يػيعىذٍَّب بعدؿ اهلل فاستبعدكا الًكبػٍرىا
 كمن ساءه أف يدخل النار ُب غد



 فبل يعص موالنا كال يىٍكفيرىٍف كيٍفرىا
 ما٘ب ٔبىنَّةو كمن سره نيل األ

 فبل يلتفت للناس ُب سعيو طرا
 كمن كاف يسعي للربايا فخائب

 ألف الورل ٓب ٲبلكوا نفعا أك ضرا
 كمن كاف ذا ماؿ كثّب كٓب يكن

 ميعينا لذم فقر فأعجب بو غيٍمرىا
 كمن كاف معوانا لذم الضعف كا١بوم

 كٓب يك ذا عجب فأكـر بو بػىرَّا
 كمن كاف مكثارا لذنب كٓب يكن 

 اهلل أكابا فقد ناـ كاٍغتػىرَّاإٕب 
 أيا قـو دكموا كل كقت كساعة

 علي طاعة الرٞباف كي ٙبريزيكا األٍجرا
 كال تغفلوا ال تنسوا ا٤بوت حملة

 كدكموا علي تذكاره كادأبوا الربَّا
 كآالتيو ٟبيٍصه كصيٍمته كفكرة
 كتقليل نـو كاعتزاؿ كال نكرا

 كال تتبعوا إبليس كالنفس كا٥بول
 ورل قد خاب من كاف مغَباكربّْ ال

 سيد الورل مقتفيككونوا ٝبيعا 
 عليو سبلما اهلل ما فاقنا الدىرا

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 



 بسم اهلل الرٞباف الرحيم 
 أكصيك بالتقول كبالتوكل

 كالصرب كالرضي كقصر األمل
 فإف أتتك نقمة فلتصربا

 أتتك نعمة فلتشكرا كإف
 أحمدكاحفظ جوارحك طرا 

 عن كل ما هناؾ عنو الصمد
 ال تركنن عوض إٕب ا٢براـ

 كُب اللبس كاألكل كبالكبلـ
 ككابد الشيطاف ذك العداكةٍ 

 بالذكر كالعزلة كالتبلكةٍ 
 ك أكثركا األفكار ُب ا٣ببلئق
 سرا كجهرا دكف ذات ا٣بالق

 فحيثما كافاؾ ذك اجتداء 
 ذا غناءفأعطو إف كنت 

 كال ٚبيب سائبل يرجوكا
 فأكلو الذم لو يأتيكا

 جواب ىات غّب ىاؾ ال ٘بعلن
 كالبخل باعد عوض حيثما اعَباؾ 

 كال ٛبل ٢بقد أك ٢بسد
 بل انو خّبات لكل مهتد

 كابذؿ نصيحتك كل مسلم
 تنل لدم الرٞباف خّب النعم



 أحمدطاكؿ أمبل يا كال ت
 ُب كثرة ا٢بطاـ حيث تقصد

 ف طوؿ األملبأفلتعلموا  
 عابدا لسوء العمل ٯبر

 كاستغن با٤بوٕب كال ٛبىىلَّقىا
 للفقر أك للجوع ٙبو االرتقآ

 كإف توكلت علي موالكا
 يرزقك بغتة فحاكؿ ذاكا

 أما إذا فوضت أمرا للورل
 فستبلقي ندما كضررا

 ألهنم ٓب يقدركا أف يدفعوا
 ضرر نفسهم إذا ما يقع

 فكيف يدفعوف ضر العّب
 موإب ا٣بّب فاقنع ٗبوالؾ

 كال ٚباصم إف جفاؾ ذك ا٢بفا
 كإف تعد فف ففاز من كُب
 كال ٚبن من كاف ذا ائتماف
 كاعف عن الظآب للرٞباف

 كالـز الطاعات كاترؾ البدع
 كمل ٢بلم كلزىد ككرع

 فبل تناؿ نور عرفاف أبد
 إف ٓب تكن تارؾ عصياف األحد

 كال تناؿ العلم إف ٓب تَبع



 بَبؾ ٩بنوع كرعي ما شرع
 كليس يأٌب حضرة الرٞباف
 بغّب آداب مدم األزماف
 كاترؾ من األشياء كل أمر

 ٓب تر فيو النفع كل دىر
 كال تصاحب خّب من يهديكا
 لذم الورل كللهدل ييفضيكا

 فحيثما كنت من ا٤بواضع
 ففيو حاكؿ أفضل ا٤بنافع
 ككل ما تطلبو فاقصد بو
 كجو الذم أبداؾ كلتنتبو
 كال ٙباكؿ غّب ما ينفعكا

 نا كىنا ناء ما ييهلككاى
 فحيثما كلمت بالفضوؿ
 فمل لذكر ربك ا١بليل

 كال تضيع أبدا عمرؾ ُب
 تكثر ما ٓب ٰبو نفعا قد يفي

 كبْب سعي كتعلم العلـو
 اٝبع كال تعكس إذا رشدا ترـك

 ال تتعلم دكف طاعة كال
 تعمل ببل علم فنصحي كمبل

 



كسلم تسليما ا٣بّب فيما اختّب لك ال  بسم الو الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد
 ُب اخَبت لنفسك

 أدـ جهادا النفس يا مريد
 فإنو سبيل ما تريد

 من ٓب تكن لنفسو ٦باىدا 
 فإنو ال ٰبتوم فوائدا
 ككل ما هلل جل تيرًكا
 فإنو هنج حراـ سلكا

 ككل ما لوجهو قد أخذا
 فإنو كواجب قد ٰبتذم

 
افية ُب الدنيا كاآلخرة تتولد من نية ا٣بّب كقوؿ ا٣بّب بسم اهلل الرٞباف الرحيم السبلمة كالع

 كفعل ا٣بّب كمبلزمة ا٣بّب كقد ٝبعت ُب بيت كاحد
 أنو كقل كافعل كالـز تسلم

 مكرما ـر العلي بكلمي
 

 {تربية}
 امثلوا األمر مع التسارع
 كاجتنبوا النهي ببل تنازع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 دراكحسنوا الظن مٌب ما ص

 أمر من ا٤بتبوع ٙبوكا الظفرا
تار  كالزموا الذم لكم ٱبي



 من ربكم تأتكم األسرار
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مىد  ال تركنوا إٕب الذم ال ٰبي
 مىن جىانىبى العيب أتاه ا٤بدد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كونوا معا ُب العلم راغبينا

 لوجو من بو يقيم الدينا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كال تفارقوا دكاما العمل
 مع التأدب كفارقوا الكسل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
 اجتنبوا الغيبة كىي أقبح

 من كل جيفة كذا متضح
 كاجتنبوا ا٢بسد كىو يذىب

 بالربكات كلها فتذىب
 اجتنبوا الكرب فإف الكرباك 

 ٯبر خفضا كأذل كشرا
 كالزموا حب ذكم اإلٲباف

 كبعض أىل الكفر ُب الزماف
 كالزموا التقول بسنة األمْب

 صلي عليو بسبلمو ا٤بعْب



 ُب آلو كصحبو كمن دعا
 عباده لو ٗبا قد شرعا

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم فلي أيضا زيادة اهلل تبارؾ كتعإب
 أكصيك يا من يطلب الوصوال

 ٢بضرة اهلل كلن ٰبوال
 بتوبة كنية كصدؽ

 كحسن ظن با١بميل ا٢بق
 أربعةن ٘بود باتصاؿ

 كعكسها يطرد بانفصاؿ
 فكل من أخذ ىذه ا٢بركؼ

 ٩بتثبل ينل ّٔا خّب ظركؼ
 

 دين اإلسالمىذا إلهام السالم في الذنب عن 
كاف لو لدعوتو   أحمد بن محمد بن الحبيبألفقر الفقراء إٕب مواله الغِب عن كل ما سواه 

 ٦بيب
 ا٢بمد هلل علي اإلٲباف

 ٍب علي اإلسبلـ كاإلحساف
 كأفضل الصبلة كالسبلـ

 علي الشفيع سبب األناـ
 ٧بمد الواجب أف يتبعا

 ُب كل ما أتى كما قد شرعا



 كآلو كصحبو ا٤بتابعْب
 تىو بإذف رب العا٤بْبسن

 ما صيّبّْ األبراري للنعيم
 كصييػّْرى الفجار للجحيم

 كفاز من ذب عن اإلسبلـ
 بنيل رضواف من السبلـ
 كبعد فآّوس كالنصارل

 صاركا إلبليس الغوم أسارم 
 حٌب غدكا كأهنم سكارل
 كرأيهم ُب حتفهم قد دارا

 كللعنا قائدىم قد سارا
 كرىفٍػعيهيم إٕب ا٬بفاض صارا

 سعوف ُب الليل كُب النهاري
 ١بالب لغضب ا١ببار

 كبّبىم ال يرحم  الصغّبا
 صغّبىم ال يتبع الكبّبا
 كضيعوا أعمارىم ٝبيعا

 ُب كل فعل يسخط البديعا
 كجرىم إبليس للعصياف

 كللتجرأ كللخسراف
 كغرىم بكيده حٌب طغوا
 ُب كل بلداف ٝبيعا كبغوا

 كظنهم أىل ا٥بول كا١بهل



 كالفضللشأهنم أىل العلى 
 كظنهم كل سفيو غمر

 سادات أىل ذم ا١ببلؿ الغر
 كظن من ٓب يعقلوا كاغَبكا

 أهنمي ىيمي الكراـ الغر
 كطاكعوىم بالز٘ب كالسرقةٍ 

 كغّب ذين من فعاؿ الفسقةٍ 
 كبعضهم قد نسي ا١بليبل

 ٣بوفهم كنسي الرسوال
 كمنهمي من أٮبل الطاعات
 كفوَّض األمر إٕب العصاة

 ١بهلو أف ٝبيع األمر
 للخالق الرٞباف رب القدر

 كمنهم ا٤بخل بالصبلة
 بسرعة بكل ما أكقات

 تراه حيثما الصبلة ٙبضر
 مستعجبل كمثل ديك ينقر

 كقلبو ٯبوؿ ُب البلداف
 كا١بسم قائم ببل عرفاف

 يوجلو احتياؿ أكل كشراب
 مضطرب القلب ١بينٍبو كاسَباب
 كيل ٤بن ال ٰبيًٍضر القلب لدم

 صبلتو ألجل رزؽ فػىقىدا



 نو أفسد فعل ما ٯببأل
 عليو من طلب ما لو كيًتب
 كمنهم من جره ا١بهل إٕب
 تعجيل كقت لغيريكر حىصىبل
 يأمر ذا اإل٢باح بالتعجيل
 ٢بب سرعة إٕب الفضوؿ
 كرٗبا صلي قبيل الوقت
 فباء بالذنب ككل مقت

 كالبعض للتأخّب لؤلكقات
 قد جره إبليس ذك اآلفات

 تراه يشتغل با٢بطاـ
 تي بالتماـحٌب يفوت الوق

نىع  ٍب يصلي بعده كٲبي
 من رٞبة اهلل كال ينتفع

 كجاىلوا بأف من قد فػىرَّطا
 ال ٰبتوم نفعا كمن قد أفرطا

 كمنهم من غره النصارل
 بوصفهم حٌب الفؤادي حارم
 كيينًسب الصنع الذم أجراه

 فيهم إلو ا٣بلق إذ دىاه
 ٥بم كيعتقد أف ا٢بوال

 كقوة الفعل ٥بم كالطوال
 وة كا٢بوؿ ا١بميعبل إ٭با الق



 بفاطر السماء ربنا البديع
 لكنما ا٢برص مع الغفوؿ
 طردىم للجنب كالتضليل

 فإ٭با العزة للرٞباف
 ٝبيعها كلذكم اإلٲباف

 كمن تعزز بغّب اهلل
 فهو ذك ذؿ سفيو اله

 ال ٙبسبوا من غّب ربنا ا١بليل
 النفع كالضر أيا ذكم الفضوؿ

 فكل ما أراد ذك السماء
 مراءفذاؾ كاقع ببل 

 أما الذم ليس يريده الصمد
 فذاؾ ال ييوًجديه غّبه أبد
 فآمنوا بربكم كاعتصموا
 ٕببلو كأخلصوا تغتنموا

 كمنهم من ٰبسب التأثّبا
 ٥بم كينسي ا٣بالق القديرا

 كمنهم من إف رأم نصرا٘ب
 ٰبسٍبو من مبلئك الرٞباف
 كمنهم من ظن كوف األمر

 كالنفع كالضر ٥بم ُب األمر
 يا قومي قلت منبها ٥بم

 انتبهوا من سكرات النـو



 ال ٘بعلوا منتفخا قد كرما
ننا فذاؾ جهل علما  ميٍستىٍسمى

 كال تظنوا أهنم قد فازكا
 بكل خارؽ كخّبا حازكا

 ال تطلبوا من غّب ذم ا١ببلؿ
 العز كالرفعة للضبلؿ

 فإ٭با العزة للرٞباف
 ٝبيعها كلذم اإلٲباف

 كمن تعزز بعّب اهلل
 فهو ذك ذؿ سفيو اله

  ٙبسبوا آّوس كالنصارل ال
 سوم أسارم ا٢برص كا٢بىيىارل

 ألف ما عندىم استدراج
 من حيث ال يدركه ال إدراج

 كال تظنوا أهنم ملوؾ
 بل إ٭با كلهم صعلوؾ
 ألف من ٓب يتبع ٧بمدا

 عليو خّب الصلوات سرمدا
 فإ٭با مصّبه إٕب الردل

 إذ قولو كفعلو لن ٰبيٍمىدىا
 أما الذم أحبو ٍب اقتدم

 ففائز ك٧بمود غدا بو
 لكنَّ ذائو بفضل اهلل



 كذاؾ  بالعدؿ ببل اشتباه
 عاملنا اهلل بوصف الفضل

 مىنِّا كلطفا ال بوصف العدؿ
 كأثبت الصبلة كالسبلما

 علي الذم دين ا٥بدل أقاما
 كآلو كصحبو ما ناؿ من

 ذب عن اإلسبلـ قصده زىمىنٍ 
 .ا٢بمد هلل رب العا٤بْبسبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب ك 

اللهم ارحم أمة سيدنا كموالنا ٧بمد صلى اهلل تعإب عليو كسلم اللهم فرج عن أمة غاية 
رغبتنا ٧بمد صلي اهلل تعإب عليو كسلم اللهم أصلح أمة سيد كلد آدـ ٧بمد صلي اهلل عليو 

 كسلم
 

رؾ االبتداء ميموف بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما مبا
 االنتهاء

 في جواب محمود* الهام الودود 
 ا٢بمد هلل الذم عبادهٍ 
 أمر باإلٲباف كالعبادهٍ 
 ٍب صبلة اهلل كالسبلـ

 علي الذم بو ا٪بلي الظبلـ
 ٧بمد كآلو األخيار

 كصحبو الناجْب من أغيار
 كبعد فاعلم يا أخي أف ا٢بياةٍ 

 قليلة جدا فراقب الوفاةٍ 



 مامافكل أمر تكره ا٢ب
 فيو فبل تصرؼ لو ا٤براما

 ككل ما ٙبب أف ٛبوتا
 فيو افعلنو قبل أف يفوتا

 كقصر األمل إذ طوؿ األمل
 يفضي ا٤بطيعْب إٕب سوء العمل
 فدـ علي صيد ا٥بدم كالطاعوٍ 

 بالزىد كالورع كالقناعوٍ 
 ال تطلنب من غّب ربك النعم

 كال تـر من غّب تقواه الكـر
 فحيثما ٛبل لغّب ربكا

 أك ٤بخاؼ هتلكالطمع 
 فليس من غّب إ٥بك اضطرار

 كال انتفاع يا أخي كن ذا اصطبار
 كال تكن ملتفتا للخلق
 بل كن فقّبا أبدا للحق
 كال تكثر الكبلـ كا٤بناـ

 كاألكل كا٢برص ٔبمعك ا٢بطاـ 
 إذ ا٢بطاـ ال يفيدؾ غدا
 عند سؤاؿ ا٤بلكْب أبدا
 ككثرة األكل تؤىدّْيكى إٕب

 إضاعة العمر حيث حصبل
 فتوجب الكسل كالبطالو



 ككثرة الغائط كالضبللو
منا ما أكبل  كال يفيد هنًى

 أمس كثّبا يـو ًٟبٍصيوي جبل
 أما ا٤بناـ فيػيقىسّْي القلبا

 إف كاف مكثرا كينسي الربا
 فبل تكن كمثل ميت قربا

 فوؽ الفراش فتحوز الضررا
 بل قم إذا القـو ٝبيعا ىجعوا

 كناج موالؾ بقلب ٱبشع
 ياـ ُب األسحارإف تيًدـ الق

 تكن عظيم الشأف عند البارم
 أما الكبلـ فهو إف كاف كثّب

 أ٥بي الفٍب عن ذكر ربو القدير
 فبل تكن مكثر الكبلـ
 بغّب ذكر ربك السبلـ
 فكل ما ٓب تر فيو أجرا

 من الكبلـ ال تقلو الدىرا
 إذ كل ما نطقت باللساف

 يكتبو مبلئك الرٞباف
 كاخزف لسانك ككن صموتا

 الدىر ٙبو صيتا حيث تكوف
 كإف ترد أف ٘بمع الفضائبل

 فبلـز التقول كدع رذائبل



 كالكرب كا٢بسد كالرياء
 كا٢بقد كالبخل ككالبغضاء

 كغّبىا من الغيوب كالنفاؽ
 ككالتصنع بقلب كشقاؽ

 ككن صبورا عن معاص كعلي
 طاعتو جل فتيعطىي األمبل

 حّب خصاؿ ا٤بؤمنْب الصرب
 كالصدؽ كالتسليم ٍب الشكر

 ىد كاإلخبلص كالسخاءكالز 
 كالصمت كالورع كا٢بياء

 كالنصح كاألدب كالقناعةٍ 
 بربنا ا١بليل كل ساعةٍ 

 فحيثما أتيت قوما فاتًَّئدٍ 
د  كال تكن مستعجبل كال ٙبًى
 كال ٚبالطهم سريعا قبل أف

 تعرؼ شأهنم ٝبيعا ُب العلن
 إذ رب عبد شأنو حقّب
 ُب ظاىر كضمنو كبّب
 كرب عبد شأنو عظيم

 كضمنو ذميم ُب ظاىر
 كبعد االختبار عاشرىم علي

 شريعة ال بدعة فلتعقبل
 فجالس الذم علي اإللو



 يىديؿُّ عبدا ال تكن ببله
 كجالس الذم يدلك علي

 موالؾ قيليو فتزداد العلي
 كال تكن ملتفتا لكل من

 رأيتو يشبو صا٢با زمن
 فإ٭با ا٤بدح أك الذـ يكوف

 من بعد ٘بريب فجرب يا فطْب
 كل ماء  فبل تكن شارب

 كجدتىو ُب كأسو أك إناء
 كال ٘بالس غّب زاىد كرع
 قد كاف ذا نصيحة فتنتع
 أما إذا أردت فتح الغيب
 فلتك ذا تطهر من عيب
 فرار سالك من العيوب

 أكٕب بو من طلب الغيوب
 كلوـي نفسك بسوء األدب

 أكٕب من استبطاء نيل ا٤بطلب
 كال تسئ ظنك باهلل ا١بميل

 وم ا١بميلإذا ا١بميل ال ييرًم س
 فكل من أريت ذا استبطاء

 جزاء ربو فذك رياء
 أما عبلمة الرياء فأٌب

 بعدىا بعض الشيوخ ميثًبتا



 أك ٥با الكسل مع تقليل
 سعي لدم الوحدة يا خليلي

 تكثّب مع النشاط فكالثا
 ُب السعي بْب الناس كاإلفراط

 ثالثها زيد ألجل ا٤بدح
 ُب عمل كنقصو للقدح
 الكال تزد سعيك للمدح ك 
 تنقصو للذـ كلو من ا٤ببل

 فبل تضرؾ ا٤بذمة كال
 ينفعك ا٤بدح لديهم فاعقبل

 كال يسرؾ سوم الرضواف
 كال يسوءؾ سوم العصياف
 فإف ترد عرفاف قدرؾ لدم

 ربك فانظر ُب الذم منك بدا
 من طاعة أك عكسها فإف تكن

 مرضيو فأنت ذك قدر فطن
 كلتعلمن بأف قدرؾ عظيم
 عند اإللو كمقامك كرٙب

 ما إذا كانت إقامتك ُبأ
 منهيو جل فخسراف يفي
 ألف قدرؾ حقّب كذميم
 كاف سعيك د٘ب ككخيم

 فتب إليو عاجبل من ذنبكا



 ا٤بوجب الردل كسوء كسبكا
 كبادرف ٤با يودم األجرا

 كٯبزؿ الذخر كيعلي القدرا
 كىو الذم يرضي بو ا١بليل

 من عمل جاء بو الرسوؿ
 صلي كسلم الذم يشفع

 عم ا٤بفزعفينا غدا عليو ن
 المحمودٍب عليك أيها 

 بأدب إذا ا٥بدم تريد
 فإف ترد كشف ا٢بجاب كالوصوؿ

 فبل تفارؽ أدبا حيث ٛبيل
 كن متأدبا مع الرٞباف
 كمن خلقو بكل شاف

 فمن تأدبك مع رب البشر
 ترؾ اعَباضك عليو ُب القدر
 كأف تقوؿ حْب خفت ا٥بوال

 لعلو كليلتو كلوال
 كارض بكل ما اإللو أجرم

 قدر فتسَبيح الدىرامن 
 فبل تكن غضباف كرهى القدر

 فتيٍتًعب النفس أخي ُب الدىر
 فكل ما أراده اهلل السبلـ

 فبل يرده إباء كغراـ



 فإف تكن ترضي بكل ما قدر
 فأنت ذك بصّبة كذك بصر
 كمنو يا أخي ا٢بيآ كالصرب

 كما تقدـ كمنو الشكر
 كمنو االستقباؿ ُب آّالس

 فىسً كمنو االستغفار فلتػىنىا
 كمنو أيضا ييعرؼ الدعاء

 كا٣بوؼ كاإلطراؽ كالرجاء
 كالصمت كالعزلة كالتوكل

 كالزىد كالورع كالتبتل
 أما التأدب مع ا٣بلق فاف

 تػيبىجّْلى الشخص الكبّب حيث عن
 كترحم الشخص الصغّب كالولد

 كمثلك اجعلن كنفسك تػيفىد
 إف حىرىقػىٍتك ٥بىبي ا٤براء

 فاشف ٗباء الصمت كاإلغضاء
 دغتك عقربي ا٣ًبصاـإف ل

 فرىقّْها بالعفو كالسبلـ
 إف سىاكىرىٍتك حيةي العداكه
 فرقها بالنصح كالسخاكه

 إف أسكرتك ٟبر غىٍيظو كحسد
 فاشرب مياه الصرًب كالزىًد تػيفىد

 إف أبًت النفسي ببل رجوع



 فكن ٧باربا ٥با با١بوع
 كاالعتزاًؿ ٍب باتباع

 تكن مطيعة ببل نزاع
 ببلفبل تكن ٦باىد النفس 

 جوع كذيؿٍّ حيث ضيرّْىا جبل
 إذ ال يناؿ النفع فيها أبدا

 إال بتجويع كتذليل بدا
 فا١بوع رأس ماؿ أىل اهلل

 االنتباهكما حكي صاحب 
 تضييقك النفس يودم النورا

 كما يودم عكسو الثبورا
 من أجل ذا كاف الصياـ أفضبل

 لشره من غّبه فيما جبل
 ألف بطن الشخص إف جاع شبع

 ضاء كما قاؿ الورعٝبيع األع
 كذاؾ إف شبع جاعت كلذا

 يؤمر با١بوع فراع ا٤بأخذ
 كا٥بمم اصرفن الرٞباف

 عن الورل ُب كل ما أحياف
 كربك اسأؿ كل ما تريد
 محمودىذا الذم أكصيك يا 

 فإف تكن مستعمبل بو تفز
 ىينىا كىىنَّا كمرامىك ٙبىيز



 كدـ على تقول اإللو البارم
 كال ٚبالف سنة ا٤بختار

 د صلي كسلم الصمد٧بم
 عليو كاآلؿ كصحبو أبد
 أهنيتو بعوف رب الشأف
 نصيحة لك كلئلخواف

 جعلو لقارئيو مرشدا
 ٗبن عليو قد أصلي أبدا

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

 مبارؾ االبتداء ميموف االنتهاء
 جانىذا تيسير الرحمان في جواب خلنا عمر 
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما 

 ا٢بمد هلل ا٤بيسر العسّب
 الصمد ا٤بفضل الرب القدير 

 ٍب السبلماف ببل انتهاء
 علي شفيع صاحب اللواء
 ٧بمد كاآلؿ كاألصحاب

 ما فاز ذك السؤاؿ با١بواب
 أحمدكبعد فاعلم يا أخي يا 

 حفظنا من الببلء الصمد
 خّب ما بو العبد اشتغلبأف 

 ُب مدة ا٢بياة تقول اهلل جل



 كىو رأس ا٤باؿ كىو ا٤بنفع
 كىو الذم ينجي الفٍب كيشفع

 كىو كسيلة العلي كالكـر
 كىو كسيلة ا٥بدم كالنعم

 كىو الذم يقي لدم ا٤بمات
 كالقرب كا٢بشر من اآلفات

 كىو الذم يفضي إٕب ا١بناف
 كيبعد العبد عن النّباف

 ُب التقول فكن أخي ٦بتهدا
 كاستحي من موالؾ ٙبو الصفوا
 ال تلتمس نفعا كال ٚبش الضرر

 إال من الرٞباف فاطر البشر
 فليس يأٌب نفع أك ضر أبد

 من غّبه سبحانو فهو الصمد
 فكن شكورا عند نيل النعم
 ككن صبورا ُب اشتداد النقم
 كإف يفتك نيل أجر الشكر

 فاجتهدف ُب نيل أجر الصرب
 يليكجاىدف نفسك يا خل

 إف كنت طالبا رضي ا١بليل
 ككلما أحسن ذك اإلحساف

 إليك فاٞبده ببل تواف
 أما إذا أساء ذك السوء أبد



 إليك فاعف عنو يرضك األحد
 علما بأف ٝبلة الربايا

 ُب قبضة ا١ببار ذم العطايا
 كال تكثر يا أخي ا٤بناما

 ُب غّب ما ينفع كالكبلما
 كدـ علي الفكر كذكر ا٤بوت

 كخوؼ الفوت كدـ علي ا٢بزف
 كبادرف أداء كل فرض

 كأقرض اإللو خّب القرض
 كلتجعلن سعيك نفع ا٤بسلمْب
 كاجتننب ضررىم ُب كل حْب
 كدـ علي نظر عيب نفسكا
 دكف عيوب الغّب ترض ربكا

 كال تصاحب غّب من ٯبذبكا
 من  الورل إٕب رضاء ربكا
 فكل خل للخليل يقتدم

 فبل ٚبالل غّب خل يهتدم
 غيوبأما إذا شغفت بال

 فطهر القلب من العيوب
 إذا العيوب للغيوب دافعو

 كذا ا٣بطايا من مزايا مانعو
 فدـ علي السنة كالكتاب

 كاستعملن مضموف ذا ا١بواب



 كأسأؿ الكرٙب أف ٱبتم ٕب
 كلكمي با٣بّب با٤ببجل

 ٧بمد صلي كسلم أبد
 عليو كاآلؿ ككل ذم رشد

 
 قال الشيخ نفعنا اهلل تعالي بو

ا٤بندكبات كتوسل با٤بباح إليهما سعادة ا٤بفلحْب كمبلزمة ا٢براـ كا٤بكركه مبلـز الواجبات ك 
كتوسل با٤بباح إليهما شقاكة ا٣باسرين كترؾ النية با٤بباح ندامة الغافلْب كعليكم السبلـ 

كرٞبة اهلل تعإب كبركاتو كلقد كصيتك بتقول اهلل العظيم ٗبراعاتك ا٤بأمورات بالفعل كٗبراعات 
جتناب كبالتأدب ما استطعت فإف األدب يكفي ما ٓب ٰبصل من القبائح ا٤بنهيات باال

كيسَب ما حصل منها حٌب يكوف كا٢بسنات، كأما الربكة فتتولد من التقول كالتأدب فمن 
اتقي كتأدب بورؾ فيو إما ظاىر أك باطنا أك ٮبا معا كاصرب عن ا٤بذمومات كاصرب علي 

 ا كباطنا فاعمل ّٔا بقوة بػيِبىَّ احملمودات فهذه الكلمات كصية نافعة ظاىر 
 كالسبلـ

 
 في جواب عبد القادر* تيسير الغافر 

 ا٢بمد للمصور العليم
 الغافر ا٤بهيمن ا٢بليم

 من أمر ا١باىل بالسؤاؿ
 عن كل أمر كاف ذا إشكاؿ

 ٍب صبلة كسبلـ اهلل
 علي الشفيع ا٣باشع األكاه

 ٧بمد كاآلؿ كاألصحاب



 ما انتفع السائل با١بواب
 اعلمن يا مريدكبعد ف

 بأف غّب اهلل ال يفيد
 فليس يأٌب من سواه أبد

 ضر كال نفع ىنا قل كغدا
 ٓب ال فكل ما سواه فلو

 صنع علي اإلطبلؽ فابغ فضلو 
 كال تكن ما عشت ذا اعتماد

 طمعا أك خوفا علي العباد
 ألف من علي العباد يعتمد 

 فليس ُب حقيقة ٗبتعمد
 إذ كل شيء غّب خالق العباد

 فكن عليو ذا اعتمادفهالك 
 فإف ٚبف أك ترج غّب اهلل

 فأنت ذك سفاىة كاله
 كاٚبذ اإللو جل صاحبا

 ٍب اترؾ الورل ٝبيعا جانبا
 فاهلل ال يغيب ال يناـ

 كال يبيد بل ىو العبلـ
 كليس يعجز كال ٱبلف عن

 موعده كعد للخلق زمن
 كليس يغفل كال ينسي أحد

 من ا٣ببلئق تعإب كانفرد



 رضوانوبعكس خلقو فـر 
 كالـز التقول كذىٍر عصيانو
 كاعلم بأف الفوز ال يناؿ

 إال من التقول علي ما قالوا
 إذ التقي مفتاح كل خّب

 فاعلم كمغبلؽ لكل ضّب
نىا  فاجعلو زادؾ ىينىا إٕب ىى
 تبلؽ رشدا كتيكىفَّ الوىىىنا
 فبل تـر علما كال شيئا ببل
 تقول إلو الناس جل كعبل

 فكل ما أعطاكو ببله
 االستدراج إذ تراهفذاؾ 

 ففر منو إنو ببلء
 كنكبة ترديك ال ٭باء

 كاعلم بأف الفتح كاألنوارا
 كالزىد كالعرفاف كاألسرارا

 تناؿ بالتقول كإكثار الورع
 ال بتسوؼ كإكثار الطمع

 فدـ علي تقليل أكل كمناـ
 كقلة ا٢برص كقلة الكبلـ

 فإف تكن مقلبل ذم األربعو
 ٙبوم ا٤بقاصد ككل منفعو

 ينا عابدا منتفعاكما در 



 بغّب ىذه علي ما ٠بعا
 فدـ علي السهر كُب األذكار
 كالصمت ُب الليل كُب النهار

 ككن أخي كاٛبا للحسنات
 كما تكوف كاٛبا للسيئات

 كاعلم بأف كثرة الكبلـ
 من أقبح اآلفات يا غبلمي

 كمثلو نـو كحرص كطعاـ
 كما كضعتو بنثر كنظاـ

 كدـ علي السنة كالكتاب
 بل فذا جوايبما دمت عاق

 ا٢بمد هلل علي التيسّب
 ٍب السبلماف علي النذير

 ٧بمد كاآلؿ كالصحب ٝبيع
 ما فاز با١بنة ٨بلص مطيع

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

 بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلي اهلل علي سيدنا ٧بمد نبيو كآلو كصحبو كسلم تسليما كال
 حوؿ كال قوة إال باهلل
 ا٢بمد هلل علي التوادد

 ُب دينو الواقي ببل ٙباسد
 ٍب سبلما ذم ا١ببلؿ األكـر

 علي رئيسنا األجل األقـو



 ٧بمد كاآلؿ كاألصحاب
 ما رغب السائل ُب ا١بواب

 المختاركبعد فاعلم أيها 
 رزقت ُب الدارين ما ٚبتار

 بأنِب بلغِب طلبكا
 كصية مِب لكي تنفىعيكا

 لت با٤بعْب مستعينافق
 الدينا لتحوكاإٕب جوابك 

 فجاء٘ب منو تعإب العوف
 فهاؾ مِب ما تقر عْب

 كإف ترد فضل قياـ الليل 
 كأنت نائم فراع قوٕب

 كن تارؾ العصياف ُب النهار
 لوجو  لربك باالختيار

 كاحفظ لسانك إذا أردتا
 ثواب صـو الدىر إذ أفطرتا
 كإف أردت نيل فضل العلمآ

 ُب كأرض كالسمآفلتتدبر 
 كإف ترد فضل تصدؽ جرل
 فبا٥بدم ميٍر كىاٍنوى عما أنكرا
 كإف ترد فضل الزكاة للعلي

 فالنفس كف عن ٝبيع مشكل
 كإف أردت فضل حج فلتبلـز ا١بماعة كما قد نقبل



 كإف أردت نيل فضل العابدين
 فلَبحم الدىر ٝبيع ا٤بسلمْب

 كإف أردت فضل األكلياء
 ءفلتػيٍرًض أيضا أٲبا رضا

 للمؤمنْب ما لنفسك أبد
 ٪بانا الصمد مختارترضاه يا 

 نظاما حسنا جوابكٍب 
 ٕبسن عوف ربنا ما أحسنا
 فخذه كاحفظٍنو كاعملٍن بو
 ٙبىٍتىًو ُب الدارين قصدؾ بو

 جعلنا اهلل كإياؾ غدا
 من الذين يأمركف من ردم

 ٔباه أفضبل الورل ٧بمد
 صلي عليو اهلل طوؿ األبد
 كآلو كصحبو كمن ىدم

 ّٔم إٕب يـو النجاة كالردل
 ما دخل الوقت قلوب األتقيآ

 كفاز األذكياء دكف األغبيآ
 

ليعلم كل من كقف علي ىذا الكبلـ أنو صادر من ناصح لو اتركوا الغيبة كليكن االشتغاؿ 
بالتحرز كالفرار من العيوب بدال من ذكر عيوب ا٤بسلمْب كا٤بسلمات كليسلم ا٤بسلموف 

سنتكم كما سلموا كسلمن من أذم أيديكم اجتنبوا إجابة دعوة كا٤بسلمات من أذم أل
الشيطاف الرجيم فإنو ال يدعوكم إال ٤با يودم إٕب النار كالعار ككيفية معرفة ما دعا إليو 



اللعْب النظر كالتأمل قبيل الشركع فيما خطر ببالك فإف كجدتو ُب اإلٲباف كاإلسبلـ 
رحيم كإف كجدتو خارجا من ىذه الثبلثة فذلك كاإلحساف فأيقن بأف ذلك دعوة الرٞباف ال

دعوة الشيطاف الرجيم كالعياذ باهلل تعإب كاجتنبوا أكل ا٢براـ كالشبهات فإف آكل ا٢براـ 
٩بنوع من ا٣بّبات كاكتفوا ٗبا علم اهلل تبارؾ كتعإب فيكم من علم غّبه عند إرادة ا٤براء 

فإف كنتم علي ا٢بق فبل ٘بيبوه كإف ٓب كا١بداؿ فإف توجو إليكم من يطلب ا٤براء كا١بداؿ 
تكونوا علي ا٢بق فتوبوا إٕب عآب الغيب كالشهادة يتب عليكم كيسَب عوراتكم كافعلوا ا٣بّب 

 لعلكم تفلحوف
 

 أنبتم اليـو ببل كفراف
 فلَبجعوا لؤلىل بالغفراف

 أرضيتم ا٤بكـر الزكار
 أنلتم الغفراف لؤلنوار

 رؽ العادهكجو من يقود خ
 عا لكم سعاده٤بن يشآ م

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم 

 تسليما
 بسم اإللو كىو الرٞباف

 نعم الرحيم كلو األماف   
 ا٢بمد هلل الذم لو جذب

 قلب الذم فاز ٖبّب فا٪بذب
 كأفضل الصبلة كالتسليم

 علي النيب مدينة العلـو



 آكآلو كصحبو كالعلم
 ككل من راـ ا٥بدم كعلما

 كبعد فالغرض أف أجيبا
 سؤاؿ من ساؿ مستجيبا

 يا أيها اإلخواف ىاكم نفعا
 بغّب ضر جلبا كدفعا

 ىاكم نصيحة من احملب
 كجهها  لكم ألجل ا٢بب

 ركموا معا تقول اإللو باتباع
 سنة من ٕب قاد نفعا طوؿ باع

 كجددكا اإلٲباف باإللو
 يكفيكم إيذآ ذكم ا٤ببلىي

 ؤمنوا بوعد من لكم ضمنكلت
 رزقا كمن آمن بالغيب أمن

 كاجتهدكا ُب الصلوات ا٣بمس
 تكن لكم نورا كنور الشمس
 كالزموا اإلنفاؽ ُب سبيل من

 لو القلوب كالفعاؿ كالزمن
 كالزموا حب ٝبيع األنبيآ
 كاألكلياء كمن يطيع ربيا
 كالزموا اليقْب كل حْب

 بوعد من عصم من ٘بحْب
 ا٤بعاصيكلتصربكا عن ٝبلة 



 يكفكم الرٞباف ضر العاصي
 كلتصربكا معا علي العباده

 لوجو من كف األذل عباده
 فكل من علي العبادة صرب

 حاز لدم ا٤بغِب ميِبن تػيٍعًيي الًعبػىرٍ 
 كالزموا الشكور عند النعم
 لوجو من مازاؿ خّب ا٤بنعم
 كالزموا ُب كل حْب األدب
 فإنو يكفي الوباء كالودب

 العلمكاجتهدكا ُب عمل ب
 ٦بتنبْب موجبات الظلم

 كلَبٞبوا ا٣بلق لوجو اهلل جل
 يكفكم الكاُب الرزايا كالوجل

 كالزموا توسطا ُب العمل
 يأتكم ا٤بغِب بأجر عمل
 فإ٭با التأخّب كالتعجيل

 ُب عدـ الثواب كالتخجيل
 كال تؤخركا الصبلة عمدا
 لوجو باؽ ال يبلقي ٮبدا

 كال تصلوا الفرض قبل الوقت
 موجبات ا٤بقتفإف ذا من 

 كلتمسكوا األلسن عن فضوؿ
 ّٔضم ذم تأخّب أك تفضيل



 كٔبلوا الشيوخ باحَباـ
 كلَبٞبوا الصغار ُب ا٤براـ
 كال ٛبيلوا لذكم العصياف
 من خلقوا للنار كا٣بزياف
 كالزموا سنة خّب مرسل

 عليو خّب صلوات ا٤برسل
 مع سبلمو بكل ا٤بؤمنْب

 كا٤بؤمنات ما لعباد يامنوف
 .رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العامْب سبحاف ربك

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم
 اجتنبوا الغيبة كىي أقبح

 من أكل جيفة كذا متضح
 كاجتنبوا ا٢بسد كىو يذىب 

 بالربكات كلها فتذىب
 كاجتنبوا الكرب فإف الكربا

 ٯبر خفضا كأذل كشرا
 كالزموا حب ذكم اإلٲباف

 كفر ُب األزمافكبعض أىل ال
 كالزموا التقول بسنة األمْب

 صلي عليو بسبلمو ا٤بعْب
 ُب آلو كصحبو كمن دعا

 عباده لو ٗبا قد شرعا



 
 

 جزاؤكم ٔبزاء ا٣بّب ذك القدـ
 كقادكم ٤براد الرب ذم القدـ

 كمنو أطلب ُب الدارين فوزكم
 بغبطة اليـو جل الناس ُب ندـ
 طيبوا نفوسا ّٔذا كافرحوا جزال

 خّب من ٯبزم ذكم ا٣بدـٯبزيكم 
 
 

 جواب الشيخ حسن َجايْ 
 حسنجزاؾ ربك ُب الدارين يا 

 خّبا ٔباه الذم من ٪بلو ا٢بسن
 حٌب ٙبوز الذم ترجوا كتأملو
 ٩بن لو قد بدا الكتماف كالعلن
 فاعلم بأ٘ب راض عنك ميطًَّلبه 

 أف جاءؾ الفوز من موالؾ كا٤بًكىني 
 فبل تزؿ ُب التقي كالرشد ٦بتهدا

ي كي ال   ييبلقيىك العصياف كالًفًبى
 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم تسليما عونك يا معْب كبك 
 نستعْب

 دكنك يا ٧بمود ما إف شآ ا١بليل



 يشفي ميريدا كميرادا من غليل
 إف كنت سائبل عن التصوؼ

 لكي تعد من ذكم التعرؼ
 فللتصوؼ أصوؿ تعرؼ

 تسعة أشياء لدل من يعرؼ
 أك٥با تبلـز الكتاب

 كسنة ا٤بختار ذم الصواب
 كترؾ األىواء كترؾ البدع

 كذاؾ تبجيل الشيوخ ا٣بشع
 رؤية أعذار لكل خلق
 إدامة الورد لوجو ا٢بق

 كعد منها ترؾ ٝبلة الرخص
 نص َزر وقُ كترؾ تأكيل فذا 

 كقاؿ إف ىذه أصوؿ
 يفوت من ضيعها الوصوؿ
 كقاؿ بعض العارفْب أيضا

 و فيضارزقنا بو اإلل
 إف أصوؿ القـو سبعة ترل

 أٙبفنا بكلها رب الورل
 االعتصاـ بكتاب اهلل
 كاإلقتداء برسوؿ اهلل

 أكل ا٢ببلؿ كاجتناب ا٤بعصيوٍ 
 خامسها كف األذل فلتكفيوٍ 



 سادسها األداء للحقوؽ
 كتوبة من ٝبلة العيقوؽ

 سيدنا الشعرانينص ّٔا 
 العارؼ احملقق الربا٘ب

 يشيخنا اإلمام الجيلكقاؿ 
 ال زاؿ ذا رضي كذا تبجيل

 إف التصوؼ علي بنياف
 أركاف مبناه علي ٜباف

 إسحاقاكرضي  الخليلسخػا 
 الذم قد فاقا أيوبكصرب 
 كذا  لزكرياءإشارة 
 فخذا موسىصوؼي  يحييغربة 

 كفقر  ابن مريمسياحة 
 نعم الرب سيدنا المحمود

 التيجانيكقاؿ شيخنا الرضي 
 ال زاؿ بْب القـو كا٤برجاف

 التصوؼ ىو امتثاؿإف 
 أمر الذم داـ لو ا١ببلؿ

 مع اجتناب كل ما عنو هنى
 ُب ظاىر كباطن أىلي النُّهى

 من حيث يرضى ىو جل كعبل
 ال حيث ترضى أنت فافهم كاعقبل

 فصل



 كلعمى بصّبة أسباب
 ثبلثة ككلها حجاب

 قل كثرة العصياف كالتصنع
 بطاعة كُب الربايا الطمع

 روح البيانفلتنظركا ذلك ُب 
 العوانُب { فهم ال يرجعوف}بعد 

 فصل
 قد أخربكا أف مبلئك ا١بليل

 تبكي علي ا٤بريد إف كاف أكوؿ
 لرٞبة عليو فانظر ذاؾ ُب

 عوارف المعارفتأليف ذم 
 فصل

 كللحجاب ستة من األصوؿ
 كقطعها حيقَّ ٤بن راـ الوصوؿ
 قل كثرة األكل ككثرة الشراب
 ٍب مبلقاة الربايا باصطحاب

 كثرة ا٤بناـككثرة الكبلـ  
 كغفلة عن ذكر ربنا السبلـ

 جواىر المعانيفانظره ُب 
 الِتجَّانيلشيخنا ا٤بعظم 

 فصل
 فصادؽ ا٤بريد من ينقلب

 ٕبكم كقتو كال يرتقب



 أمامو كقتا فإف ذاكا
 ٲبنع من إصبلح ما ىناكا

 ُجنة المريدفلتنظركا ُب 
 ذم التمجيد لشيخنا الُكْنِتي  

 فصل
 رصفات صادؽ ا٤بريد باختصا

 أربعة نظمتها خوؼ اغَبار
 الصدؽ ُب ٧ببة الشيخ أبد

 ٍب امتثاؿ أمره حيث كرد
 كترؾ االعَباض مطلقا كلو
 بباطن عليو فيما قد رككا

 كمعو سلب االختيار
 ٢بسن ظنو ببل إنكار

 فكل من ٝبع ىذه الصفات
 من ا٤بريدين فيدرؾ الثقات

 لطائف الشعرانيفانظره ُب 
 ٘بده كالياقوت كا٤برجاف

 جاءنا عن أفضل الرباياقد 
 صلى عليو كاىب ا٤بزايا

 أف اشتغاال بعيوب ا٣بلق
 كقسوة القلب برد ا٢بق
 كا٢بب للدنيا كقلة ا٢بيآ

 كالظلم حيث ٓب يكن منتهيا



 ٟبس خصاؿ ٧ببطات عمل
 كسادس ٥بن طوؿ األمل

 جالل الدينأخرجو الشيخ 
 بالتبيْب الجامع الصغيرُب 

 فصل
 قد خلقت ثبلثة األشياء

 الثبلثة ببل امَباءلذم 
 القلب للفكرة كاللساف

 خلقو لذكره الرٞباف
 كخلق البدف حينما فطر

 لكثرة ا٣بدمة فيما قد أمر
 كجاء أف ا٢بصن من شيطاف

 ثبلثة جاد ّٔا بيا٘ب
 أك٥با ا٤بسجد ٍب الثا٘ب

 دكاـ ذكر اهلل ُب األزماف
 ثالثها تبلكة القرآف

 بالطهر مع تدبر ا٤بعا٘ب
 قنديالشيخ السمر ذكرىا 

رضي
ى
 العآب ا٤بقدَّـ ا٤ب

 فصل
 ثبت عند القـو أف العلمآ

 قد أٝبعوا إٝباع كل ا٢بكمآ
 أف ال طريق للسعادة غدا



 يـو القيامة إذا ا٥بوؿ بدا
 إال بنهي النفس عن كل ىول

 كعن ٝبيع الشهوات بارعوآ
 الدر الثمينفلتنظركا ذلك ُب 

 ا٢ًبرب الفطْب لشيخنا َمَيارَةَ 
 فصل

 ياء الواصلْبكصح أف األكل
 ما كصلوا إٕب إلو العا٤بْب
 بكثرة األعماؿ كالصبلة

 كحج بيت اهلل كالزكاة
 بل كصلوا إليو بالرعايوٍ 
 ١بملة اآلداب بالعنايوٍ 

 كبا٤براعاة ٥با سادكا الورل
 ال بإدامة ا١بداؿ كا٤برآ

 أم نجل أنسلذاؾ قالت 
ينىفس إمام دار الهجرة

 ا٤ب
 لىمىا إٕب ربيعةو قد كجهت

 عنو كٖبّب أمرت لؤلخذ
 بػيِبىَّ من أدبو خذ قبل ما
 عملو بذاؾ ساد الكرمآ
 كٝبلة اآلداب عند القـو
 ا٫بصرت ُب ٟبسة يا قـو

 حفظ ٢برمة علو ٮبة



 كحسن خدمة كشكر نعمة
 خامسها النفوذ للعزٲبوٍ 
 فمن يراعها ينل غنيموٍ 

 فا٢برمة احفظٍن مع اهلل كمن
 لو إليو ًنسبىة حيث علن

 كاليةٍ من ذم نبوة كذم 
 كعآب ككل ذم ىدايةٍ 

 كغّبىم حٌب ذكم العمـو
 كالكل بالنسبة ُب ا٤بعلـو

 فأعل ٮبتك ُب أمور
ظ باألجور  دنيا كأخرل ٙبي
 كال تعلقها بشيء ُب زمن
 من النقائص بسر كعلن

 كحسن ا٣بدمة أيضا باتباع
 علي الدكاـ كبَبؾ االبتداع

 كبالتربم ُب أقل أمر
 من كل حوؿ كقول ُب دىر

 لنفوذ للعزٲبة فأفأما ا
 تدٙب ترؾ السمع للنفس زمن

 ُب حلها عزٲبة فيما تريد
 فبل تصغ ٤با دعتك يا مريد

 كال تراخ موضع التشمّب
 كاجتنب الركوف للتقصّب



 كلتشكر النعمة بالشهود
 بكوهنا منة ذم العبيد

 للكل منها عارض كقادح
 ييدعىى بسوء أدب يا صاّب

 ٍب لكل النوع من سوء أدب
 يعرفها أىل األدب عيقوبة ه 

 فكل من أساء القاه عقاب
 بو يليق سرمدا دكف ارتياب

 كمنو ما ٯبلب للعذاب
 كمنو ما ٯبلب للعتاب

 كمنو ما ٯبلب للحجاب
 كالصرؼ عن مواقف األحباب
 فهذه ا٣بمسة موضع ا٫بصار

 آدأّم منظومة باالختصار
 الطرائفذكر ىذا كلو 

 نعم العارؼ لشيخنا الُكْنِتي  
 اعة ا١بليلكصح أف ط

 ٥با ثبلثة من األصوؿ
 أك٥با ا٣بوؼ كثانيها الرجآ

 كا٢بب ثالثا لذم األصوؿ جآ
 عبلمة ا٣بوؼ من الرٞباف

 ترؾ احملاـر ببل تواف
 عبلمة الرجاء رغبتك ُب



 طاعة ربك بنهج ا٤بقتفي
 عبلمة ا٢بب لذم ا١ببلؿ

 شوؽ إنابة علي تواؿ
 كجاء عنهم أف عصياف ا١بليل

 ألصوؿأيضا لو ثبلثة من ا
 الكرب كا٢برص معا كا٢بسد
 فمن خبل منها أتاه الرشد

 فالكرب قد أىلك إبليس اللعْب
 كا٢برص قد أخرج آدـ األمْب

 كٞبل ا٢بسد ٪بلو علي
 قتل أخيو إذ حوم تقببل
رًضيُّ 

ى
 ذكر ىذا شيخنا ا٤ب

 السمرقنديالعآب العدؿ 
 كجاء عنهم أف ٟبسا من خصاؿ

 تفضي ا٤بريد لوصوؿ ككصاؿ
 ـز الصبلة ُبأك٥با تبل

 ٝباعة إذ ىو حصن ا٤بقتفي
 كالثاف االجتناب من ذكم العناد

 ُب السر كا١بهر كمن ذكم الفساد
 إال لنصحة ٥بم برفق

 أك لشفاعة لغصب رزؽ
 ثالثها تقدٲبو الدعاءا

 حيث اقتضى ٢باجة قضاءا



 قبل التوجو إليها لتكوف
 باهلل ال بنفسو حيث تبْب

 رابعها القياـ با٢بقوؽ
 ٣بلق علي التحقيق١بملة ا

 لوجو رّٔم برٞبة الصغّب
 كالنصح للعاصي كحرمة الكبّب

 كبالتواضع كباإلحساف
 لصاّب ك٤بسيء جاف

 كا٣بامس العمل باإلقساط
 بَبؾ تفريط مع اإلفراط
 فقبل ظهر أربعا كعصر

 ال بعدىا كنصفها عن ظهر
 كمغرب كست ركعات الضحى

 علي ما اتضحا َبيٍ كالوتر عن 
 الوصيوْ ُب  َزر وقُ نص ّٔا 

 ال زاؿ ذا رضي كذا مزيو
 سر ٔبواىرو عن األئمةٍ 
 نظمتها نصيحة لؤلمةٍ 
 قبلو ا٤بؤب كصلي أبدا

 مسلما علي الشفيع أٞبدا
 كآلو كصحبو كمن تبع

 آثارىم من نافع كمنتفع
 



أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف الرجيم رب أعوذ بك 
لشياطْب كأعوذ بك أف ٰبضركف بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي من ٮبزات ا

 الجوابسيدف كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم كبارؾ صبلة كسبلما كبركة ٯبعل ّٔا ىذا 
شفاء للمجاب كلغّبه من ٝبيع أمثالو ظاىرا كباطنا كخدمة زكية مرضية مقبولة من ناظمو 

 آمْب يا رب العا٤بْب
 بو تفوز أبد دكنك ما

 بقفوه عند كرٙب عبدا
يعِب أنو يوصيك أيها ا٤بريد كصية تفوز ّٔا إف عملت ٗبا فيها من األكامر عند رب كرٙب عيًبد 

 كىو تعإب خّب معبود
 فقدـ التوبة من عيوب

 نفسك ٙبو أفضل الغيوب
أمرؾ شيخك بأف تقدـ التوبة النصوح إٕب ربك الكرٙب من عيوب نفسك كالكرب كالعجب 

كا٢بسد ك٫بوىا فإنك إف فعلت ذلك غفر اهلل تعإب لك كجاد لك بعلم الغيوب الٍب ال 
 يعلمها إال اهلل

 فسبح اهلل العظيم األعظما
 تىٍطهيٍر كتػىٍعلي كل من تعظما

دلك شيخك أيها ا٤بريد علي كيفية التوبة بعد ما أمرؾ ّٔا كقاؿ لك إف كثرة التسبيح 
بينك كبْب ربك كتكوف سببا لقهرؾ ٝبيع  عجبات تيطىهّْرؾ من عيوب نفسك الٍب صار 

أعداء اهلل تعإب كىو ا٤براد بقولو كل من تعظم قاؿ رسوؿ صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو 
أف سبحاف اهلل كا٢بمد هلل كال إلو إال اهلل كاهلل أكرب تنفض ا٣بطايا كما تنفض }كسلم كبارؾ 

 {الشجرة كرزقها
 عليك يا مريد بالتعلم

 مطهر من ظيلىمً فإنو 



عآب ينتفع بعلمو خّب من }قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 
كمعِب ىذا ا٢بديث أف من أخذ الورد كٓب ٲبيز بْب ا٤بأمورات كا٤بنهيات كٓب { إلف عابد

يتعلمها كيشتغل باألكراد فإف الذم أخذ الورد كاشتغل بالعلم مع الورد خّب منو ما ٓب 
 يشتغل بالعلم الذم يصلح العبادة 

 كال تزؿ مشتغبل باهلل
 بك تفر بعضي ذكل مبله

أفضلكم من إذا ريءيكا ذيًكر اهلل تعإب }قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو بآلو كصحبو 
كا٤بعِب أف ا٤بؤمن إذا كاف مشتغبل باهلل تعإب فإنو أفضل من ا٤بؤمن الذم ال يشغل { لرؤيتهم

ف ا٤بشتغل باهلل تعإب ٯبر عباده الذين كتبت سعادهتم ُب األزؿ إٕب التوبة بو تعإب أل
 النصوح ألهنم إذا رأكه ذىكَّرىىيم اهلل تعإب

 يا أيها ا٤بريد كن متبعا
 كاجتننب ىذا ا٣بصاؿ األربعا

 فإهنا تكوف ُب ا٤بنافقْب
 فلتعبد الكرٙب خّب الرازقْب

اجتنبها قدر طاقتك قاؿ رسوؿ اهلل صلي اهلل هناؾ شيخك أيها ا٤بريد علي أربع ا٣بصاؿ ف
أربع من كن فيو كاف منافقا خالصا كمن كانت فيو } قاؿعليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ 

خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حٌب يدعها إذا حدَّث كذب كإذا كعد أخلف 
 {كإذا عاىد غدر كإذا خاصم فجر

ًيتى عن إذىاب أخراؾ إٕب  هني
 فاعبدفَّ ذا اإلٕبدنيا سواؾ 

هناؾ شيخك أيها ا٤بريد عما هني رسوؿ اهلل صلي اهلل صلي تعإب عليو كسلم كبارؾ بآلو 
إف ًمن شر الناس منزلة عند اهلل عبد أذىب }كصحبو عنو ُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ 

 {آخرتو بدنيا غّبه



 
فاستقم كما }ولك بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي من خاطبتو بق

سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كاجعل ٔباىو صلي اهلل تعإب { أمرت كمن تاب معك
عليو كسلم كليٍب مستقيمة ٗبا ٙبب كترضي كما جعلت ما مضي ُب قبل ىذه السنة طاكيا 
عِب بيعد كل سّب كبػيٍعد كل ٦باؿ كبعد كل مقاـ ٔباىو صلي اهلل تعإب عليو كسلم كاجعل 

لغّبم آمْب يا رب  كتعلمابيات الٍب جعلتها لبعض ا٤بتعلقْب تعليما مِب إٕب غّبم ىذه األ
 العا٤بْب

 ىاكم جوابا يدفع ا٤ببلموٍ 
 كيكشف الغطاء بالسبلموٍ 
 إف التحصن عن األعداء

 كاالستقامة بربء الداء
 مع انشراح الصدر ٩با كجبا

 طلبو ٩بن أرا٘ب العىجىبىا
 كمن يرمها فلّباع ذا النظاـ

 ّٔا كبسواىا من عظاـ يفز
 صحح مقاـ األدب ا٤برضي

 ُب السر كا١بهر مع العلي
 كابن مقامو علي أصلْب
 بناء مرتق إٕب الفضلْب

 أك٥با معرفة بعظموٍ 
 ذات ا١بليل ذاتو معظمو
 كالثاف علمك بأف النفسا

 خسيسة بالعاب تبغي عفسا



 كإف علي طاعة ربك ا٧بت
 عيؤّا فهي إذا قد رٕبت

 تلك النعم فاشكر إ٥بك علي
 فإنو خّب ٦بيب بنعم

 كافرح ٗبنة العلي عليكا
 أتت ببل كاسطة إليكا

 بل منو جاءتك ببل استحقاؽ
 تكرما فاشكر ببل شقاؽ

 إذ رب من أحبها كعسيرت
 عليو كىي لك قد تيسرت

 كاستعملن حينئذ كحسن األدب 
 فيها بتحسْب كإخبلص ندب
 كنفيك اآلفات عنها كاشهدا  

 لغي ازىدافيها قصورؾ كُب ال
 فهي إذنا فاؽ العبادات معا
 سوم بػيريكر ما حواه ٝبعا

 كإف تفز بنعمة كنيل
 صحة أك رزؽ بغّب حوؿ
 فافرح ّٔا فرح شكر علما

 بأنو ٩بن كفاؾ ظلما
 كلتحسن األدب باستعانوٍ 
 ّٔا علي الطاعة كاإلعانوٍ 
 كاجتننب صرفها ٤بعصيوٍ 



 فذاؾ كفراف كفيت ا٤بعصيوٍ 
 مرضإذ رب مبتلي بفقر أك 

 كيتمِب ذا كٓب ٰبو الغرض
 كمىٍن بضيرّْ فػىٍقرو أك ٗبرض

 ببله مغن ٕب يقود غىرىًضي
 ببل ببلء أك عدم أك غرر
 أك فًب أك مرض أك ضرر

 فليحسن األدب باصطبار
 كبرضني ٰبو رضاء البارم
 كليسَب ا١بزعي كالشكايو

 عن غّب من يغِب ببل نكايو
 كليشكر اهلل علي كوف البآل

 اف حْب أقببلٓب يسلب اإلٲب
 كليشكر اهلل الذم قد سلكا
 مسلك من أحبهم فانسلكا

 االبتبلء مسلك السبلموٍ 
 كمذىب العيوب كا٤ببلموٍ 

 كاألجري من بعد مصائبى يكوف
 ببل حساب عند من لو الركوف

 بعد ا٤بصائب يدـك األجري 
 كلسوم الصابر ينحو الزٍَّجري 

 كلتحسن األدب عند البسط
 طً للرزؽ منو منفقا ذا ًقسٍ 



 كلتىدٍعي هلل بو كلتكًشفً 
 ضرا بو عن فقرآ ينكشف

 كلتسألٍن عافية الدارين
 كبا١بميل عيٍذ من العارين

 كبالذم لك اعتمي تىسىبَّبً 
 فإنو األدب كالتطيب

 كلتشكر اهلل علي التمكْب
 منو كفيو اإلذف كالتسكْب
 أشكره علي فراقي البآل
 قبلي كرمتي بالنيب تقببل
 ةأٞبده بالشكر ذا صبل

 علي الذم ساؽ بو قبلٌب
 إٕب سوام كسوم ما اختّب ٕب

 ُب أبد كقد ٫با التبشّب ٕب
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
 ولو أيضا زيد فيضا في معني التسليم والتوكل والتفويض

 حقيقة التسليم االكتفاء
 بعلم من يفعل ما يشاء

 ص للسبلموٍ كىو يودم الشخ
 كيىًقًو ا٢بىرىجى كالنداموٍ 

 كعكسو يدعي باالعَباض
 كىو جالب لبلنقراض



 أما التوكل فأف تنقادا
 لوعد من ال ٱبلف ا٤بيعادا
 كىو لنيل حب ذم اآلالء
 كلقضاء ا٢باج ذك إفضاء

 كعكسو ا٢برص مع اضطراب
 ككثرة الطمع بارتياب

 كذلك للطرد كللحجاب
 يكوف جالبا مدم األحقاب

 ضنا ىو الرضي ٕبكم منتفوي
 لو ٝبيع األمر سرا كعلن

 فمن يسؤه ما قضاه ذك القدر
 فبل يزاؿ ُب غراـ ككدر

 كارض ٕبكم من ٝبيع األمر
 ُب يده تفز بشرح الصدر
 ككلما فيو أقامك ا٢بكيم
 فبل تكن تاركو كلو أليم

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم 

 ٞبدا ٤بن قد أكجب السؤاال
 عن الذين كرىوا الضبلال
 مصليا علي الرسوؿ أٞبد
 كآلو كصحبو ذكم ا٥بدم

 يا مريد آدمىذا كيا 



 إف كنت نورا ربنا تريد
 فدـ علي عبادة الرٞباف

 كال تكن من عابدم النسواف
 بربك العجيب اكن متأنس

يبٍ   كٍلتىًمسىٍن رضوانو تكن ٪بًى
 كدـ علي اإلخبلص كآّاىدهٍ 

 بالنفس دىرا فتناؿ الفائدهٍ 
 إال ٤باكال تكن ملتفتا 

 ٯبًذبي قلبك إٕب رب السمآ
 ككل ما ٰبوؿ بْب ربكا
 كبينو فاترؾ تفوؽ غّبكا

 كلذ بربك كمل إليو
 كاتًَّقًو كاتًَّكلىٍن عليو

 كالسبلـ
 

 مبارؾ االبتداء ميموف االنتهاء
 في جواب أخينا محمد جوب* طريق الفوز ومحو الُحوِب 

 د كسلم تسليمابسم اهلل الرٞباف الرحيم صلي اهلل علي سيدنا ٧بم
 ٞبدا ٤بن جعل أمر الدين
 أفضل ما سيًئلى كل حْب

 مصليا علي الذم كجب أف
 يتبعو ا٤بؤمن ُب كل زمن

 ٧بمد كصحبو األتباع



 ما فاز من يسأؿ بانتفاع
 محمدىذا كيا أخي يا  

 إف كنت ُب الدارين فوزا تقصد
 فاتق موالؾ بفعل ما أمر
 بو كترؾ ما هناؾ با٢بذر

 اترؾ البدعكدـ علي السنة ك 
 كالشبو اجتنب كالـز الورع
 كال تكن مقتديا ـً العلمآ

 إال بعامل ٗبا قد علما
 إف الذم ٓب ٱبش رب العا٤بْب

 ليس بعآب كلو أفِب الفنوف
 فبل ٚبالل غّب خل خاشع

 بك ٲبيل للقدير النافع
 إذ كل خل للخليل يتبع

 فبل ٚباللن سوم من ينفع
 ال تركنوا}كُب كتاب ربنا 

 يا ٧بسن{ ين ظلمواإٕب الذ
دي }كفيو أيضا يا أخي   ال ٘بًى

 فخالًل الذم ٯبتهد{ قوما
 ال تلتفت إٕب الورل إذ الورل

 ٓب ٲبلكوا نفعا كال ضرا طىرىا
 ال تغضب الرب القدير أبدا

 ٣بوؼ خلقو فتندـ غدا



 فكل من يسخط ذم ا١ببلؿ
 يرضي ا٣ببلئق فذك ضبلؿ
 إذ ليس ينفع رضي ا٣ببلئق

 القإذا تلبس بسخط ا٣ب
 فكل ما فيو رضي اهلل جرم
 فبل ٚبف فيو مبلمة الورل
 كمل إٕب التوبة كل كقت
 مع شركطها قبيل ا٤بقت

ـٍ كأىٍقًلٍع كاترؾ اإلصرارا  اٍندى
ارىكىٍن كأكثر استغفارا  تىدى

 فإف ذم آالت تقوم اهلل
 ُب ظاىر كباطن كاهلل

 فإف طلبت فعل ما اهلل أمر
 كما أمرتك كترؾ ما حظر

 ذه اآلالتفاستعملن ّٔ
 فدـ عليها مدة ا٢بياة

 فإهنا لسالك سبل ا٥بدم
 كما حكوا كعكسها سبل الردل

 أقم صبلة الفرض بالتنفل
 كصم كزؾ بػىٍعدى ًعٍلمو ميٍكًملً 

 كغّب ذم من كل ما أٌب الرسوؿ
 افعل تنل غدا بذاؾ كل سوؿ

 كغيضَّ طرفك ككف ٠بعكا



 عن كل ما هناؾ عنو ربكا
 كغّب ىاتْب من ا١بوارح

 فظن عوض عن القبائحفحا
 محمديا  الجوابٍب ىنا 

 فسر بو إذا الصواب تقصد
 كل حْب  بالجوابإف تك 

 مستعمبل تصر فٍب ذا دين
٧بمد كآلو كصحبو كمن تبعهم إٕب  النبيْبا٢بمد هلل رب العا٤بْب كالصبلة كالسبلـ علي خاًب 

 .يـو الدين كالسبلـ
 

اف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا ٧بمد أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞب
 كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما

 النجاة كالفبلح يا طالب
 كطالب الرباح كالصبلح

 كن مؤمنا كمسلما ك٧بسنا
 كال ٚبالل غّب أمر حسنا

 كامح الذم مضي من العيوب
 بتوبة لعآب الغيوب

 كعجل اإلقبلع من معاصي
 بتوبة لغافر للعاص

 عود إٕب كامنع جوارحك من
 معصية ُب العمر ٙبتوم اإلٕب

 كبإ٥بك استعن فهو ا٤بعْب



 كمن بو استعاف خافو اللعْب
 كصحح اإلٲباف بالتوحيد
 مع الدالئل ببل جحود
 فكل من كحد ربو ٕبق

 فإنو ٔبنة ا٣بلد أحق
 كصحح اإلسبلـ بالفركع
 أم التفقًو لدم الشركع
 فكل من ُب دينو تفقها

 فاز لدم الذم ٯبازم الفقهآ
 كصحح اإلحساف بالتصوؼ
 فهو الذم ٖبّب إكماؿ يفي

 كصحح احملو مع ا٤بتاب
 با٣بوؼ من عار كمن عتاب

 كصحح اإلقبلع بالفرار
 ٤بكـر األخيار كاألبرار
يرىاقػىبىوٍ 

ىنىعى با٤ب
 كصحح ا٤ب

 فاهلل ٰبمي كل عبد رىاقػىبىوٍ 
 كصحح استعانة باهلل

 بذكره مع اجتناب اله
 وف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْبسبحاف ربك رب العزة عما يصف

 



بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كرؽ 
ّٔذه األبيات كل من قبلها كاجعلها جينَّةن عن ا٤بفاسد لو كجىنَّة إٕب ا١بنة الٍب كغد ا٤بتقوف 

 آمْب يا قدير يا رب العا٤بْب
 ضي اإللو كرضييا طالبا ر 

 رسولو كما ينيل الغرضا
 خذ ىذه األبيات كلتعمل ّٔا

 لوجو ربك ككن منتبها
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مٌب علمت ُب سواؾ عيبا
 فاتق من يعلم فيك العيبا

 فاشكره إف ٓب يك فيك بدال
 من داء عجب تغد بشر البدآل

 كتب لو إف كاف فيك ًعوىضا
 من كشفو ألمره مفوضا

 
الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو بسم اهلل 

 كانفع ّٔذه األبيات كل من أحبك يا خّب ٦بيب
 يا من يريد عصمة من الودب

 الـز تقي كال تفارؽ األدب
 كن شاكرا لنعم ا١بميل

 فالشكر باب الزيد كا٤بأموؿ
 كاصرب علي عبادة الكرٙب

 فالصرب باب األجر كالتكرٙب



 كأعظم الذم اإللو عظما
 كبا١بميل كف من تعظما
 كاجتنب ا٢براـ كا٤بكركىا

 ككرىن إليهما تكريها
 كلتنو ُب ا٤بباح كاجبا كما

 ندب تيؤجىٍر كتبلؽ األقوما
 

 لوجو من محا عني قبل األلم* تجريد المداد والقلم 
 قم للعبادة مٌب ٙبزف علي

 فقداهنا تكف غركرا ذا علي
 كأخلص نيةٍ يا ذا الرجاء اعمل 

 كفارؽ الطمع كاألمنيةٍ 
 طلب منك ربك العبادهٍ 
 كمنو ريٍمها كأحبنب عباده

 كجود ربنا تعإب أظهر
 من اإلشارات الٍب ٛبهر

 فكل من عرؼ باهلل الكرٙب
 فِب فيو بشهود ال يرٙب

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم

 يا صاح كن ذا اشتغاؿ كل أحياف
 بطاعة اهلل ال تركن لعصياف

 تغاؿ بعلم الدين ذا عملكن ذا اش



 ال هتمل الدرس ُب ٥بو كطغياف
 إف تفن عمرؾ ُب ٝبع ا٢بطاـ كُب
 لذات نفسك ٚبسر أم خسراف
 كقلل النـو كاطلب طوؿ ٨بمصة

 كاتق موالؾ ُب سر كإعبلف
 ال تكثرف كبلـ ا٤بزح كاحَبزف
 من كل جالب إنساف ٣بزياف

 مثل النميمة بْب الناس كا٣بيآل
 قصافذم عيب كن تهكمكذا 

 كالـز ا٢بلم كاصرب كاجتنب حسدا
 ألنو قيل يػيٍثًأم كل إحساف

 كن ذا ا٤بركءة ال تنفك ذا أدب
 كارحم صغّبا ككقر كهل اإلخواف

 ككن حريصا علي اإلخبلص ُب عمل
 كاخش ا٤برائْب طرا خوؼ نّباف

 كلتك عند مبلقاة ٥بم أبدا
 كمن يبلقي أسودا بىٍطنى كيداف
 وكم عامل عمبل يرجو ا١بزاء ب

 يوما بو اهلل ٯبزم كل إنساف
 كليس ٯبزل لو شيئا سول ندـ
 سعي الرياء كترؾ السعي سياف

 ال ٙبج أنك ُب شيء إذا عجزت
 يا صاح نفسيك عن سعي بكتماف



 كراع سبعة أعضاء ككن كرعا
 كتب إٕب اهلل كاندـ كل أزماف

 إف ٙبج أنك ذك فضل علي أحد
 قبل النجاة غدا من أم إنساف

 جهل كذك سفوفاعلم بأنك ذك 
 كجاءؾ العجب كاستدراج شيطاف

 إنا برب الورل منو نعوذ كمن
 شر ا٢بسود كشر اإلنس كا١باف
 كن مستعدا ٤بوت كاخش بغتتو
 كقهر نفسك أدمن كل إدماف
 كُب فؤادؾ أسكن ذكر آخرة

 كضمنها كل كقت أم إسكاف
 ال تغَبر ٕبطاـ أنت تَبكو
 للوارثْب كإخواف ككلداف

  سول عمليـو القيامة ال يغِب
 عملتو دكف إخواف كأخداف

 ال ترج أك ٚبش غّب اهلل فهو الذم
 ينجي كيهلك شخصا ما لو ثاف

 كن ذا اجتهاد كال تغفل ككن فطنا
 ككن قنوعا كذا زىد كتكبلف

 كم غافل كا٤بنايا فوؽ ٝبجمو
 لو يعلم الغيب حزنا طاح من اآلف
 لو كنت توقن ما يأٌب أمامك من



 ىوؿ كمن سكرات كل إيقاف
 ٤با اشتغلت بدنيا ال بقاء ٥با

 ٔبمعك ا٤باؿ من قاص كمن داف
 ال ٛبسك ا٤باؿ بل أنفق بو الفقرآ
 من بعد أىلك ٙبرز كل رضواف
 إف الذم ٲبسك األمواؿ ٧بتكرا

 ٓب ينتظر غّب ٚبسّب كحرماف
 ككن بسنة غّب ا٣بلق معتصما

 كدـ عليها ببل زيد كنقصاف
 صلي كسلم رب العرش مكرمو

 طرا كل أحيافعليو كالصحب 
 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم صلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كسلم

 للحرص كاألمليا قـو ال تركنوا 
 كحب الدنيا عن اإلخبلص ُب العمل

 كيل ٤بن كاف باآلماؿ مشتغبل
  حٌب أتتو ا٤بنايا كىو ُب ا٢بيل

 ال تطلبوا غّب ما ُب ا٢باؿ ينفعكم
 أك ُب ا٤بآؿ ككونوا مقتدم الرسل
 طوىب ٤بن كاف بالطاعات ذا ٮبم

 كٓب يكن صاحب الطغياف كالكسل
 كمن يكن ذا اىتماـ بشواغلها



 عن دينو فهو ذك جهل كذك علل
 ىذه الدنيا كإف عظمت فإ٭با

 لذاهتا فهي ُب استدراجها كظل
 ايا من تغرر بالدنيا كّٔجته

 ىبل ارعويت عن الطغياف كا٣بطل
 ىبل طلبت رضاء اهلل مبتغيا

 غفرانو جل قبل ا٤بوت كاألجل
 ألف من جاءه موت مفاجأة

 فليس يرجي لو فوز غدا أجل
 ال تنس موتا كال سكراتو أبدا

 فكن ٣بوؼ عقاب اهلل ذا كجل
 ال تفرحن لنيل ا٤باؿ مفرحة

 بل كن لنيل رضي الرٞباف ذا جذؿ
 يا كزينتهافكيف تفرح للدن

 كأنت يا صاح ُب حرز كُب كبل
 كاخش موالؾ ا١بليل ككن نزجزكبل ا

 ذا توبة كل ما حْبو ببل مهل
 ٍب اطلب العلم كاحرص ُب تعلمو

 كاعمل بو ٍب أخلص أٲبا عمل
 ال خّب ُب عآب ٓب يك مَبعا

 أجل كلو كاف منسوبا إٕب الرسل
 فعآب جائز مثل ا٢بمار كما

 تيًلي ُب نص قرآف رب العرش جل



 يا طالب العلم ال تركن لو أبدا
 ألف تعليمو يفضي إٕب ا٣بجل
 بل منو فر كأسد خفت ضارية

 لقاؤه كلقاء الرٍُّقش ُب السبل
 كعاشر الناس ُب دين كدارىم
 كإف ىم شغلوؾ عنو فاعتزؿ
 لقوؿ خّب ٝبيع العا٤بْب معا

 ال طوع للخلق ُب العصياف فامتثل
 ككن علي اهلل رب العرش متكبل

 السر كا١بهر تكف الكد مع زلل ُب
 ـر التواضع ناء الكرب كاعص ىواؾ تعط ما رمت ُب الدارين من أمل

 كال تكن لذكم العصياف ذا مقة
 كال تلج ُب سبيل كاف ذا مىيىًل 

 كال تصاحب من اإلخواف غّب فٍب
 نىٍدبو نبيو ذاكي العقل معتدؿ

 ألف كل خليل يقتدم أبدا
 ٖبلو ُب سجايا إف ٲبل ٲبل

 رب مرء يظن ا٣ًبلَّ ميؤٛبىىننا يا
 ٨بيىادًعه من كراء الغيب بالبدؿ
 كرب من كاف ذا قبح بظاىره

 كُب العهود كرٙب القوؿ كالعمل
 فبل تذـ كال ٛبدح فٍب أبدا

 قبل امتحاف كما قد جاء ُب ا٤بثل



 إف الرجاء صناديق مقفلة
 مفتاحها بامتحاف فامتحن كىًصلً 

 
حفظو اهلل ككفقو كتواله خليلو  محمد بن حبيب اهللأحمد بن يوصي ّٔا  أبيات نافعة

 كالسبلـ علي اتبع ا٥بدم أحمد ُجوْب ْبَن ِسِر َبل
 يا أيها ا٤بريد إف رجعتا

 فاتق خالقك حيث كنتا
 كال تكثر ا٢بديث كالكرم

 كاألكل كالشرب كحاذر الورل
 كحيثما جذبت للفضوؿ
 فمل لذكر ربك ا١بليل

 ال ترج أك ٚبف سوم موالكا
 ره حْب للهدم ىداكافاشك

 كإف ٛبل لغّبه من الوطر
 فأنت سرمدا تبلـز الضرر

 كال تسر لوطر لؤلمرآ
 ا١بائرين أبدا كالوزرآ

 إذ كل من شاركهم ُب عزىم
 شاركهم يـو ا١بزآ ُب ذ٥بم

 
بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم 

 ىذا بفضلك كجودؾ كاعصمِب ُب عقائد كأقوإب كأفعإب من كل تسليما يا رب تقبل مِب
 آفة آمْب يا رب العا٤بْب



 يا طالب النجاة جالب ما نػىهىى
 رب الورل ٛبدح لدم ذك النهي

 كالـز ا٤بأمور كل كقت
 تفز برضواف بكل كقت

 هناؾ ربك عن ا٢براـ
 فاتركو ٙبو أفضل ا٤براـ
 أمر ربك بكل ما قدر
 ابتدرمن كاجبات فلفعلها 

 كاجتنب الغيبة كاذكر ربكا
 تفز بعصمة كيعل حبكا
 إف ا٤بناىي مفاتح بدت

 للنار كىي باألناس اتقدت 
 كتفتح ا١بناف با٤بأمور

 كىي ضيافة لذم األمور
 كن عابدا لربك الكرٙب
 تفز بعصمة كبالتكرٙب

 كانو العبادة لدم العبادهٍ 
 ٙبو رضي ىاد ىدم عبادهٍ 

 كراقب القريب بالتعظيم
 العجائب من العظيمترم 

 كلتنو ُب الواجب كا٤بندكب
 إرضاء ذم اإلنزاؿ ُب العركب

 كلتنو فعل ذين ُب ا٤بباح



 أجرٮبا ٙبوى مع الرباح
 كاجتنب الغيبة كاجعل ذكرا

 ربك منو بدال كشكرا
 كأمر ٗبعركؼ مع الشركط
 كاجتنب اإلفراط كالتفريط

 كاجتنب البخل كسوء الظن
 باهلل ربك العظيم ا٤بن

 العلم الذم ينفعكا كالـز
 ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ يبق نفعكا
 كرا األمور كلها ذم األمور
 فإنو ا٤بغِب الذم الرزؽ ٲبّب

 كالـز التوبة كل يـو
 تكف البليات ككل لـو

 كاستغن عن عيوب غّبؾ ٗبا
 فيك من العيوب تيٍسقى شىًبمىا

 كلتعبد الذم العباد خلقا
 ٥با تكن لديو حبا مطلقا

 ألكصاؿكاشكره بالقلب كبا
 لدم الغدك كلدم اآلصاؿ
 كال تفارؽ الذم اختّب لكا
 فإف تبلزمو ينب تفضيلكا

 فا٣بّب فيما اختاره ا٤بختار
 ال ُب الذم نفوسكم ٚبتار



 
أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا كموالنا 

تقبل اهلل تعإب زيارهتم كغّبىا من ٝبيع  ا زوارهأبيات زود بها قائله٧بمد كآلو كسلم كبارؾ 
 أعما٥بم بقبوؿ حسن كتقبل ىذه األبيات بقدر عظمة ذاتك آمْب

 يا أيها الزكار مِب اقبلوا 
 نصيحة نافعة من يقبل

 فلتكن األعماؿ ُب العيوف
 قليلة يا قـو كل حْب

ْب فإف حق هلل تبارؾ كصاكم الناظم بأف تقللوا أعمالكم ُب عيونكم كلو كنتم أعبد العا٤ب
كتعإب أجل كأكرب كأعظم من ذلك كلذلك أجاب رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم 
كبارؾ من قالوا لو حْب تورمت قدماه كقىطىرى منهما الدـ تفعل ذلك يا رسوؿ اهلل كقد غفر 

قلت كلذلك أطنب { أفبل أكوف عبدا شكورا}اهلل لك ما تقدـ من ذنبك كما تأخر ب
م ُب شكر اهلل تعإب ٖبدمة رسوؿ اهلل صلي اهلل تعإب عليو كسلم بقصائده البحريات الناظ

ك٩با من اهلل تعإب بو علي ىذا الناظم أف قصائد البحريات تضمنت مقامات عباد اهلل تعإب 
 الصا٢بْب كاهلل ٱبتص برٞبتو من يشاء كاهلل ذك الفضل العظيم

 كالزموا تواضعا مع احتقار
 ليل كهنار نفوسكم ُب كل

كصاكم الناظم بأف تبلزموا تواضعا مع احتقار نفوسكم كإف ٚبافوا من دخوؿ اآلفات ُب 
أعمالكم كعلومكم ُب الليل كالنهار فإف ٓب يطهره اهلل من أدراف نفسو فبل يفعل شيئا إال 

كأفسده بالعجب كالكرب كالسمعة كلذلك ترؾ الناظم كل ما ألفو قبل غيبتو لكونو قبل الغيبة 
 كغّبة من ا٤بؤمنْب ُب االكتفاء بالظاىر دكف ٚبليص الباطن

 ال تفعلوا شيئا بغّب إذف
 فاإلذف شرط قبوؿ شأف



كصاكم الناظم بأف ال تفعلوا شيئا بغّب إذف من شيخكم إف كنتم معو ُب ٧بل كاحد كأما إف 
كاف    ٓب تكونوا معو ُب موضع كاحد فافعلوا علي نية كونو معكم ُب ذلك األمر فالشيخ إف

 كامبل فإنو ٱبرج مريده من كل ما ٓب ٱبَب لو حيث دخل فيو كلو كاف بعيدا
 كونوا ٧ببْب لوجو اهلل

 شيخا يقودكم عن ا٤بناىي
كصاكم الناظم بأف تكوف ٧ببتكم للشيخ ٧ببة خالصة لوجو اهلل تعإب فإف من أحب شيخو  

وف كمن أحب شيخو  لغّب كتعإب يقوده بو إٕب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتق كذلك فإف اهلل تبارؾ
 .كجو اهلل تعإب فبل ينتفع بو كال بغّبه من ٝبيع ا٤بشايخ

سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب أعوذ باهلل 
من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم ال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم قصيدة 

 ػػػػ علي الطلب من الكامل  ٰبث فيها علي طلب العلم  للبكي أحمد
 كن كاٛبا للضر كالبؤسى تنل

 ا١بيل يا متعلم  كتعلقصدا 
 ال تكثر الشكول فكن متجلدا

 الناس أنك منعم تظنحٌب 
 فالعلم ال يعطى ٤بن ٱبشى طوم

 بل ربنا عبدا صبورا يلهم
 داـك علي درس العلـو مطالعا

 يا كيح طمس للطوم يتجمجم
 تشتغل بالرزؽ إذ رب الورل ال

 متكفل رزؽ الذم يتعلم
 كاخش اإللو لدينو متحافظا
 إذ ال يناؿ العلم عاص ٦بـر



 ناء الكواعب كالغوا٘ب كاعتزؿ
 إف تدف منها من ردل ال تسلم

 بأخرل يا فٌب تىٍشَبىً الدنيا ال
 من باع نورا بالدجى فسيندـ

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم

  ىواكاال تيوثًرىٍف يا صاحيب
 كالنفس كالدنيا علي موالكا

 فقدمن أمر اإللو الصمد
 علي سواه لتفوز ُب غد

 كمن يقدـ أمر دنياه علي
 أمر إ٥بو فػىنػىوٍكيوي جبل

 {َتْمِهيرٌ }
 ال تنس نية لدم كل لياد

 فإهنا ٘بلب أفضل أياد
 أدـ قياـ الليل دكف كسل

 كبالتبلكة فضوال أغسل
 كفر من ٦بالس الغفوؿ

 سب األفوؿإف الغفوؿ مك
 كدنس الغيبة نق بشكور   

 كذكر ربك ا٤بكـر الشكور
 كانو لنفسك ا٣بيور ك٤بن

 رأيتو يطلبها كل زمن



 كُب الذم ييرضي إ٥بىك ارغب
 كعن سوم ما ليس يرضيو ارغىبً 

 {َتْطِهيرٌ }
 تب للذم ليبس عليو ٱبفي

 شيء من الذم ا٪بلي كاألخفى
 كحاسب النفس بتعجيل ا٤بتاب

 كعتاب ككاجهنها باهتاـ
 من تاب هلل عليو تابا
 كبا٤بتاب تقرأ الكتابا

 فكل من يتطهر من عيوب
 فأبدا ليس يفوز بالغيوب
 كبا٤بعاصي ال تطع ٨بلوقا

 فإنو كفقت لن يليقا
 كاجعل مكاف الضر نفعا أبدا

 كباألكامر إ٥بك أعبدا
 {تَ ْرِشيدٌ }

 الـز ٨بالطة من ال يغفل
 كاجتنب الذم الفؤاد يغفل

 من قياـ الليلخذ ما استطعت 
 فإنو عادة أىل النيل

 كحيثما دعاؾ داع فانظر
 قبل اإلجابة تفز بالنظر

 أجب لداعي ا٣بّب كاتركن سواه



 كال ٛبل ٤بن ٲبيل ٥بواه
 كانصح لكل من رأيت بعد أف

 تراعي الشرع بقلب اطمأف
 كتب متابا صادقا للهادم
 ُب السر كالعلن ذا اجتهاد

 
اهلل  علي سيدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي 

 لكاتب ىذه ا٢بركؼ جعلو اهلل تبارؾ كتعإب باب ا٤بعركؼ آمْب يا رب العا٤بْب
 الـز أكامر ا١بميل كاترؾ
 مناىي ا١بليل خّبا تىٍدريؾً 

 ككجهو اقصدف ُب كل لياد
 أخذا كتركا لرضاه ذا انقياد

 أٍعبيٍدهي باإلٲباف كاإلسبلـ
 إلحساف ذا استسبلـكأحسن ا

 كاجتننب الكفر كالفسوقا
 كالشرؾ ال تكن ٥با مسوقا
 ىذم نصيحة إليك كإٕب

 من ماثلوؾ فاطلبوا ّٔا اإلٕب
 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد رب العا٤بْب

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم 

 لينتبو كل مريد سالك
 راـ الوصوؿ للبديع ا٤بالك



 أمور فعلها بركرعلي 
 كتركها من ا٥بول غيريكري 
 كىي سبعة ببل زيادٍة  

 كمن يبلزمها ٰبز سيادةٍ 
 أك٥با ا٣بدمة للشيخ النصيح

 لوجو باؽ قد أٌب منو الفصيح
 كالثاف ترؾ االعَباض ظاىرا

 كباطنا بأف يكوف طاىرا
 ثالثها تعلم الفركض

 ا٤بتعينة بالتفريض
 رابعها استسبلمكم ٕبسن

 ن مردم الغيٍسنً ظن فسوء الظ
 خامسها تعلق ببل مرض

 قلب بشك أك تذبذب عرض
عىاؿ  سادسها حب يقود اًل٪بًٍ

 مراده فوؽ مناؾ بانفعاؿ
 سابعها أف ال ترـك فائدةٍ 

 بغّبه ٩بن أٌب با٤بائدةٍ 
 فهذه أتت مقدَّماٌب

 لطالب العصمة من غيمَّات
 

 مِب سبلـ يكف البأس كالضررا
 كيكشف السوء كالبأساء كالغررا



 إٕب حبيب خليل لست أذكره
 إال بذكر ٝبيل غاب أك حضرا

 ىذا كإ٘ب ٗبا كجهتى ٕب فىرًجه 
 جزاؾ ربّّ ىدم با٤بصطفي ميضىرىا

 ال زاؿ صدرؾ مسركرا كمنشرحا
 ٔباه ميٍنجو ٰبوط البدك كا٢بضرا

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم

 مِب سبلـ إٕب من نوره ظهرا
 حٌب غدا البتغاء الدين مطهرا

 من قد قيل أف لو يِنيّ الَكنِ خلي 
 جذبا إٕب اهلل حٌب قلبو ّٔرا

 ىذا كيا خل كن لؤلمر ٩بتثبل
 كال تزؿ عن نواىي اهلل منزجرا

 فإف كل مقاـ فوقو رتب
 أعلي فنفسىك جاًىدىفَّ كاصطربا

 كال تكن لكبلـ الناس ملتفتا
 بل سر إٕب اهلل ال تصرؼ ٥بم نظر

 فإف أتتك من الرٞباف رٞبتو
 ل كالبؤس مصطربافاشكر ككن لؤلذ

 كاعلم بأف التفاتا للورل حيجيبه 
 بْب ا٤بريد كبْب اهلل فافتكرا

 كاعلم بأ٘ب ال أنساؾ ُب طليب



 لك الصبلح من الوىاب كالبيشىرىا
 

 أعوذ باهلل من الرٞباف الرحيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم 
 من ٓب يكن ييؤنسو القرآف

 فإ٭با يؤنسو الشيطاف
 اكمن أمات الفقو كا٢بديث

 فإنو قد عىمَّرى ا٣ببيثا
 ككل من قد ترؾ التصوفا

 فإنو عن ا٥بدم تىسىوَّفىا
 

 لوجو من جاد بالوداد* تجريب القلم والمداد 
 من راـ أف يناؿ كل خّب

 ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ دكف ضّب
 فليأخذ األبيات ٌب كليعمبل

 ٗبا بو يأمره من نقبل
 الـز شكور اهلل بالنعماء
 كال ٛبل ّٔا إٕب األىواء

 ككن علي اإللو ذا توكل
 معتمدا عليو دكف كسل
 كاتقو ُب كل شيء صابرا

 علي العبادات بذكر شاكرا
 كالـز الكتاب كالغراءا
 كفارؽ البدع كاألىواءا



 معىظّْمنا ٢برمات العارفْب
 قابل أعذار الربايا كل حْب

 مدٙب أكراد بَبؾ رخص
 ككل تأكيل بضعف قصص

 .ـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْبسبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبل
 

بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم 
من كاف }إٕب ٝبيع ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كا٤بسلمْب كا٤بسلمات  فهذه نصيحةتسليما أما بعد 

ب تقبل اهلل منو ككثَّر االنتفاع قاؿ الكات{ يؤمن باهلل كاليـو األخر فليقل خّبا أك ليصمت
ٗبكاتيبو منو فيًهمى من ىذا ا٢بديث ا٤ببارؾ النافع، الذم صدر من ا٤بفضل الشافع، صلي اهلل 

تعإب عليو بآلو كصحبو كسلم كبارؾ أف اإلٲباف باهلل تعإب كبيومو العظيم الذم ٯبعل 
يكثر ا٣بّب كٓب ينتو عن الشر الولداف شيبا يورث إكثار ا٣بّب، كاالنتهاء عن الشر،  فمن ٓب 

فليس ٗبؤمن باهلل تعإب كبيومو الذم يبلقي فيو ا٤برء كا٤برءة جزاءٮبا ألف اإلٲباف باهلل تبارؾ 
كاجتناب هنيو عز كجل كأما اإلٲباف باليـو اآلخر  ػػػػػػػ كتعإب يدعوا إٕب امتثاؿ أمره تعإب

باب ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف فكل من  فيدعوا العبد إٕب إدامة ا٣بّب كل كقت كساعة فا٣بّب
علم أف الذم ىو عليو خّب فليعلم بأنو علي طريق ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف ما ٓب يَبكو فكل 
من علم أف الذم ىو فيو ليس ٖبّب فلييوًقٍن بأنو ُب طريق نار اهلل ا٤بوقدة الٍب علي األفئدة 

 كقد قلت ُب ىذه أبياتا
 من ارتاب ُب كوف ا٤بقفى ٧بمد

 رسوؿ كعبدا للكرٙب ا٤بكـر
 فبل شك أف ا٤بصطفي مرسل إٕب

 ٝبيع الورل عبدا رسوال ٤بكـر
 فمن يأب دين ا٤بصطفي يلق نار من



 لو ا٣بلق ربا كاحدا خّب منًعم
 فمن شك ُب كوف ا٤بقفى رسولو

 فبل شك ُب إخراجو من تنعم
ارتكم كإال فأنتم  ٩بن قيل يأيها الناس اعبدكا  ربكم ببلزمة ا٣بّب كٗبفارقة الشر ترٕبوا ُب ٘ب

جعلنا اهلل تعإب من ا٥بادين كمن ا٤بهتدين { فما رٕبت ٘بارهتم كما كانوا مهتدين}فيهم 
 .ٔباىو صلي اهلل تعإب عليو كعلي آلو كصحبو كسلم كبارؾ

 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم

 لوجو من جاد بسداد* تجريب القلم والمداد 
 صبلة ريب مع السبلـ

 سره أقبلميعلي الذم ت
 فائدة تنفع كل مستفيد
 بفضل نافع عباده يفيد

 أبواب جنات الكرٙب الباقي
 ذم األرضْب السبع كالطباؽ

 إٕب األكامر تػيوىصّْل الرياح
 مبشرات للذم لو فبلح
 فتغسل الكسل كالكبائرا
 ذاىبة كتغسل الصغائرا

 كتورث النشاط كا٢ببلكةٍ 
 ُب الذكر كالصبلة كالتبلكةٍ 

 األكامر كُب سواىن من
 بفضل من ٯبود بالذخائر



 كعكسها أبواب نّباف نعوذ
 منها بو معا كإنو ا٤بعيذ

 ٘بيء من عذأّا ريح عذاب
 أك مشىَّها العاصي الذم يعصي لىذىابٍ 

 إٕب ا٤بناىي كلذاؾ ينصرؼ
نيب كٱبوض ا٤بنحرؼ

ي
 عنها ا٤ب

 كحيثما للذنب ماؿ من ييًنيبٍ 
ٍتوي رٰبيها كهلل يػىتيوبٍ   صىدَّ

 حبلكة لذم الفبلحفذم ٥با 
 كتلك مع مرارة لذم الطبلح

 كىي عمن ٓب يتب ٧بجوبةٍ 
 بعدؿ مىٍن ًحكىميها عجيبةٍ 
 فهذه من الغوامض الٍب 

 كشفها ٕب من ىدم با٤بلة
 ٞبد كشكر كرضاء كثنآ
 ٤بن كفا٘ب األذل كالوىثػىنىا

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

فعليك بتقول اهلل العظيم كاتباع سنة نبيو الكرٙب كعليك ٕبفظ ٝبيع جوارحك  الوصيةكأما 
كأكثر من تبلكة القرآف كالصبلة علي النيب صلي اهلل تعإب عليو كسلم كعليك بإعانة الفقراء 
كاليتامى كا٤بساكْب كبكثرة الصمت كاالجتهاد كالسبلـ عليك كعلي كل من تعلق بك من 

 .ّبىم كالسبلـالتبلميذ كغ
 



 باإلقباؿ محمودعليك يا 
 ُب السر كا١بهر لذم ا١ببلؿ
 فهو الذم يأتيك نفع كضرر
 منو تعإب جل ال من البشر
 فكل ما فيو رضي اهلل جرل
 فبل ٚبف فيو مبلمة الورل

 فليس يغنيك رضي ا٣بلق إذا
 ٓب ترض موالؾ فحد عن ذا لذا

 كال يضرؾ إذا أرضيتا
 موالؾ سخط من لو عصيتا

 
 

 عبد اهللٗبريده  أحمد بن محمديوصي ّٔا  ىذه وصية
 عبد اهللعليك يا مريد 

 ُب كل ساعة بتقول اهلل
 كإف أردت أف تكوف ناجيا

 يـو القيمة كفوزا حاكيا
 فسلم القلب كفارؽ البدع

 كالـز السنة كابتغ الورع
 كال تفارقن ذكم الفضائل
 كال تصاحنب ذكم الرذائل

 كال تزؿ مداكيا لعيبكا
 تطالعن عيوب غّبكا كال



َّ ما هناؾ ربكا  كاجتننبى
 يػىٍيًسٍر عليك فعل ما أمركا

 فهذه قليلة ال كنها
 نافعة جدا فراع ضمنها

اللهم يا من كاف قبل كل شيء ا٤بكوّْف لكل شيء الكائن بعد كل شيء اجعل لنا ٨برجا 
 اللهم صل علي سيدنا ٧بمد كسلم

 
 

كالرسوؿ الراجي منهما الرضي كالقبوؿ يوصي  بسم اهلل الرٞباف الرحيم قاؿ طالب اهلل 
 غفر اهلل لنا ك٥با ك٧با عنا كعنها كل ذنب كحيوبٍ  بِْنَد ُجوبْ مريدتو زكجة عمو 

 عليك بالصرب كالتقول ربكً 
 ُب السر كا١بهر فيغفرى لكً 
 دكمي علي التوبة باجتهاد

 كال ٛبيلي لسوم رشاد
 دكمي علي ا٣بيميوؿ كالتىسىَبُّ 

 ىرا تيٍسَبىًمكلتخفضي صوتك د
 ال تنظرم ما دمت حية إٕب 
 غّب الذم ٙبليلو قد ا٪بلي   

 كاجتنيب الغيبة كالتكربا
 كأثبٍب السكوت كالتصربا

 كاجتنيب الكذب كالرياءا 
 كالعجب كالسمعة كالبغضاءا
 كأثبٍب الصدؽ مع اإلخبلص



 كالنصح تظفرم باالختصاص
 كال تركمي طاعة اهلل ببل

 ليطاعة زكجك التقي ذم الع
 كلتعملي أف جهاد النسوة
 ُب طاعة األزكاج دكف مرية

 كحيثما زكج رضي عن زكجتو
 رضي عنها رّٔا بنعمتو

 أما إذا ٓب يرض عنها أبدا
 فليس يرضي اهلل عنها سرمدا

 كلتعلمي بأف كل ما صدر
 لغّب كجو ذم ا١ببلؿ فهدر

 
الرجيم رب أعوذ بك  أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم كإ٘ب أعيذىا بك كذريتها من الشيطاف

 من ٮبزات الشياطْب كأعوذ بك رب أف ٰبضركف
بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم ٕبق كجو اهلل تعإب الكرٙب صل كسلم كبارؾ علي سيدنا 

الٍب جعلت نصيحة للمتعلقْب ىدية إٕب  ىذه الوصيةكموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كاجعل 
 الصراط ا٤بستقيم

 عليك بالعلم كبالعمل مع
 دب مرافقا شيخا ٝبعتأ

 فالعلم خّب ما بو ازداف الفٌب
 ألنو يكرمو حيث أٌب

 كالعمل الصاّب خّب زاد
 فالعلم دكنو غركر باد



 كاألدب ا٤برضي أفضل ٝباؿ
 فذاف دكنو ٛباثبل الضبلؿ

 عليك بالثبلثة ا٤بذكورةٍ 
 فهي لدم رب الورل مشكورةٍ 

 كالـز الصرب علي الطاعات
 كعن سوم ا٣بّب ببل التفات

 كال تفارؽ ُب التعلم سوم
 كُب ذم الثبلثة حوم خل

 كفارؽ التسويف كالتوانيا
 ٙبو ٦بدا حاليا ا٣بيور علي

 كفارؽ الشخص الذم ال تقتدم
 بو لدم تعلم كلتهتدم

 بو تفوؽ فهذه وصية 
 جيلك إف قبلتها نصحا يفوؽ

ب سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل ر 
 العا٤بْب 

 
 

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كآلو 
كتبتها ألكالد إخوا٘ب بارؾ اهلل تعإب فيهم ُب ٝبيع أكالد   وصية نافعةكصحبو كسلم تسليما 

 أحباء اهلل تعإب
 عليكم بالعلم كالتأدب

 كالعمل الصاّب دكف لعب



 يسر العلم قائد ٤با
 كا١بهل قائد ٤با يضر

 كعدـ األدب قائد إٕب
 بعد من اهلل القريب ذم اإلٕب

 كعدـ العمل با٤بأمور
 بو من القائد للتدمّب

 ككثرة اللعب ٙبـر ا٣بيور
 فاجتهدكا عند ا٣ببلء كالديور

 بارؾ اهلل فينا كفيكم آمْب يا رب العا٤بْب
 

سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو بسم اهلل الرٞباف الرحيم اللهم صل كسلم كبارؾ علي 
 مباركة بربكاتو صلي اهلل تعإب عليو كسلم كانفع ّٔا ُب الدارين آمْب ىذه الوصيةكاجعل 

 با٤بتاب مختارعليك يا 
 من كل جالب إٕب عتاب
 كالـز التقول مع التعلم 
 لوجو ربك العليم األعلم

 كاصرب علي فعل الذم يرضيو
 كارض بو كارض ٗبا يقضيو

 هد ُب ا٣بّب ُب ا٢بياةإف ٘بت
 تفز لدم أخراؾ بالنيات
 كلتشكر الذم نفي الرزايا

 إٕب سول ٫بوؾ با٤بزايا
 صربا ٝبيبل ال تكن مفرّْطا



 فيما يينيلك الرضي أك مفرطا
 كن نشطا كال تكن كسوال

 كلتجب اإللو كالرسوال
 كال تصاحب غّب من يرشدكا

 إٕب الذم رضاءه يسعدكا
 إذ رب غمر قد غدا نبيها

 صحبة الذم ييرم تنبيهاب
 كرب عاقل ييرم كا١باىل

 عند مصاحبة شخص ذاىل
 كن متوكبل مع ا٤بتاب

 علي اإللو ا٤بنزؿ الكتاب
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
لم بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل تعإب علي سيدنا كموالنا ٧بمد كآلو كصحبو كس

 تسليما
 باجتهاد مختارعليك يا 

 ُب كل ساعة علي الرشاد
 كالـز التقول كـر تعلما

 كال تكثر لعبا فتندما
 كاصرب علي الببلء كالتخىدُّدً 

 كدـ علي  السكوت كالتجلد
 إف ٘بتهد ُب العلم كقت صغرؾ

 تنل مقاصدؾ كقت كربؾ



 كلست ٙبتوم أخي ا٤بزايا
 ما ٓب تدـ صربا علي الرزايا

 بل ال تكن كسوالصربا ٝبي
 إف الكسوؿ ال يسود ا١بيبل

 كناء كل ما هني ا١بليل
 كًثٍق ٗبا جاء بو الرسوؿ

 كال تصاحب غّب من يرشدكا
 كناء كل صاحب يهلككا
 إذ رب غمر قد غدا نبيبل

 بصحبة الصاّب ال ٛبيبل
 كرب صاّب غدا ذليبل

 بصحبة األٞبق ذر جهوال
 كن متوكبل علي الرٞباف

 الديمانفتي ُب كل كقت يا 
 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 
 أبيات مخرجة من الضيرات وجالبة إلي أحسن الخيرات

بسم اهلل الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سيدنا ٧بمد كآلو كصحبو كسلم كبارؾ صبلة 
اف كال سخط كال شكاية إٕب كسبلما كبركة يشهد ٕب ّٔا بأ٘ب حامد كشاكر كراض كال كفر 

ا١بنة الٍب كعد ا٤بتقوف من عاـ ىكسش ُب ربيع األكؿ ك٧با كل ما ٓب يرضو ٕب ّٔا ٧بوا ال 
 يبقي بو أثر أبدا آمْب يا رب العا٤بْب

 عليكم يا معشر اإلخواف
 بطاعة اهلل ببل عدكاف



 ٙباببوا ُب اهلل ذم ا١ببلؿ
 ببل تنازع كال إضبلؿ

 إف التحابب ىو اإلٲباف
 ألىلو السركر كاألماف
 أما التحاسد فللشقاكةٍ 
 يقود أىلو ببل حبلكةٍ 

 كأفضل ا٣بصاؿ حب ُب ا١بميل
 كُب الرسوؿ حبو نعم ا٣بليل

 صلي سلم عليو اهلل
 ُب اآلؿ كالصحب كمن كااله
 من كاف ُب القرآف ذا اجتهاد

 مع العلـو فهو خّب ىاد
 اجتنبوا الكرب مع التنازع
 كالزموا النصح ببل تنازع

 اجتنبوا العصياف كاإلصرار
 فيو ٙبوزكا النور كاألسرار

 تبلزموا تبلكة الكتاب
 كالزموا النصح مع ا٤بتاب

 كالزموا التعليم كالتعلما
 فلم يزاال للجناف سلما

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 



 فائدةدنا ٧بمد كعلي آلو كصحبو كسلم تسليما بسم الو الرٞباف الرحيم كصلي اهلل علي سي
رضي اهلل تعإب عنو كعن ٝبيع الصحابة  السيد عمر بن الخطابنظمها كاتبها من كبلـ 

كىي قولو رضي اهلل تعإب عنو ٨باطبا لشاب يا شاب إف كيًقيتى شر ثبلثة فقد كقيت شر 
 الشيطاف إف كقيت لقلقك كقبقبك كذبذبك كالنظم ىكذا 

 من أذم الشيطاف عذ باإللو
 يطب لك ا٤بمر كاألكطاف
 عذ باإللو من أذم لقلقكا
 أم من لسانك تفز برزقكا

 كعذ بو منو كمن قبقبكا
 تفسّبه البطن تفز ٕببكا
 كعذ بو منو كمن ذبذبكا
 تفسّبه الفرج تفز بقربكا

 فعل ا٢براـ بًذًه شقاكةٍ 
 كٲبنع القبوؿ كا٢ببلكةٍ 

 فاحفظ ٝبيعها من ا٢براـ
 ببل انصراـٙبو سعادة 

 سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب
 

 تجريب القلم والمداد لشكر معطي األمداد
 علي العلي اتكل كإياه اتق

 كثق ٗبا لديو فضبل ترتق



من سره }ىذا البيت أشار بو ناظمو إٕب ما أشار إليو ٨بدكمو عليو الصبلة كالسبلـ بقولو 
وف أقول الناس فليتوكل علي اهلل كمن سره أف يكوف أكـر الناس فليتق اهلل كمن سره أف يك

 {أف يكوف أغِب الناس فليكن ٗبا ُب يد اهلل أك ثق منو ٗبا ُب يده
 مٌب تكن متكبل علي اإللو
 تكن قويا كٱبفك كل اله

 مٌب امتثلت أمره ٦بتنبا
 منهيو تكـر بقرب مطنبا
 كإف تثق ٗبا لديو أغِب 

ٍغِبى  كلك
ى
 فائزا بصفو ا٤ب

 كن ذا اشتغاؿ بالذم منك طلب
 يقد لك الرزؽ كيولك الغلب

 طلب من عباده العبادهٍ 
 من بالضماف مكـر عبادهٍ 

 سألت ريب كوف ذم ا٢بركؼ 
 جالبة األماف كا٤بعركؼ

 كأف ٯبود للذم يعي ا٤بِب
 كأف يدـك فرحة لؤلمنآ
 كأف يصلي مع التسليم
 علي النيب مدينة العلـو

 كسلم عليو الصمد صلي
 علي الذم ٠باتو ٧بمد

 كآلو كصحبو كجعبل
 ىذا بفضلو رضي فا٪بعبل



 
 بسم اهلل الرٞباف الرحيم إف كليي اهلل

 بامتثاؿ َمَبابُ عليك يا 
 أكامر الرٞباف ذم ا١ببلؿ

 كباجتناب ما هني عنو أبد
 إف كنت مشتاقا إٕب نيل الرشد

 كاعلم بأف ّٔما يناؿ
 وامنافع الدارين فيما قال

 كال تكن ٨بالطا ذكم الغفوؿ
 بل كن مصاحبا أخي ذكم العقوؿ

 كال تكثر الكبلـ كا٤بناـ
 كال تكثر الشراب كالكبلـ
 كال تكن مستعمبل إال ٗبا

 يوافق السنة ٩با علما
 كاعلم إف كل فعل يقع
 ٖبلف سنة فليس ينفع

 فدـ علي العلم مع السؤاؿ
 عن كل شيء كاف  ذا اشتكاؿ

 عما يصفوف كسبلـ علي ا٤برسلْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب  سبحاف ربك رب العزة
 
 

بعوف اهلل تعإب كحسن توفيقو كٕبقبة تزيد علي سنة كنصف كجهودو مضنية من الكتابة 
الذم ألفو العآب العبلمة كالبحر الفهامة موالنا  النفيس كا٤براجعة انتهت كتابة ىذا ا٤بؤلف



اهلل تعإب عليو كسلم كقد قاـ كاعتُب بنقلو من الشيخ أٞبد عبد اهلل كخدٙب رسولو صلي 
خطو العثما٘ب ا٤بغريب القدٙب إٕب ىذه النسخة العصرية ا٢بديثة أخوكم ا٤بريد عبد القادر شيخ 

ميمونة الكربل ٗبعاكنة كل من األخ شيخنا البكي ك٧بمد الفاضل البكي كىنَّار كشعيب 
ىذه إٛباـ الشكر ا١بزيل علي ما يسركا لنا من البكي انديؾُّ كاألخ األستاذ صاّب ا٪بىاٍم فلهم 

العشرين من شهر رجب الفرد عاـ لتش السابع ك االثنْب  ككافق التماـ صباح باركةا٣بدمة ا٤ب
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كالقارئ كالناظر كلكل من حصَّلها كأعاف علي كالناشر ناسخ جامع كالاللهم اغفر لل
شيء ك١بميع ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات كأدخلنا ٝبيعا برٞبتك الٍب كسعت كل شيء ٙبصيلها ب

النيب األمي كعلي آلو كصحبو كخدٲبو آمْب يا رب العا٤بْب اللهم صل علي سيدنا ٧بمد 
 كسلمكأمتو 
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