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  ترجمة المؤلف
 بسم الله الرحمان الرحيم

  
  نسبه

بـن عبـد  2دي محمـدبـن ٔاحمـد بيـب بـن عثمـان بـن سـي 1هو العلامة الأديب التجاني بـن بـاب
الرحمــان بــن الطالــب محــم العلــوي الشــنقيطي، نســبة للســادة العلــويين، المنتســبين لســيدي 

 علمـاءمحمد بن الحنفية نجل مولانـا علـي كـرم اللـه وجهـه، وهـو مـا يجمـع عليـه كثيـر مـن 
  .قبيلته ومؤرخيها

لاتنـا فاطمـة خواص ٔانهم شرفاء حسنيون من ٔابناء موالأعلام الوالذي عليه العمل عند بعض 
، ٔاما نسبتهم للعلـويين فهـي إلـى ٔاحـد الأجـداد المتفـرعين مـن الزهراء رضي الله تعالى عنها

هذا النسب الكريم، لـا إلـى جـدهم الـأعلى مولانـا علـي كـرم اللـه وجهـه، وقـد نبـه إلـى هـذا 
  :قائلا  العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح في مطلع كتابه بغية المستفيد

ٔاحـد  يq ِلـؤان النسبة المذكورة هـي إلـى عَ  ،وكان والده يسر إليه ٔانهم من ٔاولاد مولانا الحسن
حتـى رٔاى  ،وكان الناظم رحمه الله لا ينفك عـن التـردد فـي ذلـك فـي باطنـه ،ٔاجدادهم لا غير

 tجانـب وإذا إلـى  ،يجـري اءٍ َمـ رُ ْهـوإذا فيـه نَ  ،كٔانـه دخـل إلـى بسـتانٍ  مُ ائِ ذات ليلة فيما يرى الن
عن  حاسرةً  ،اهَ يْ اقَ عن سَ  كاشفةً  تتوضٔا من ذلك الحوضِ  وامرٔاةٌ  ،اءُ فيه المَ  عُ يجتمِ  ٌض وْ النهر حَ 

فوقـع فـي . ا هَ يْ لَ إِ  انِ رَ ظُ نْ يَ  انِ فَ اقِ وَ  انِ ابt ا شَ هَ بِ نْ وإلى جَ  ِئ،ض} وَ تَ المُ  ةُ الَ حَ  يَ كما هِ  ،بعض ٔاعضائها
 تْ فٔاشارَ  ،اهَ نْ عَ  فَ رِ حَ نْ فٔاراد ٔان يَ  ،إليها ٔان ينظرَ  هُ لَ  ل� حِ فلا يَ  ،منه محرمٍ  اتِ بذَ  تْ ٔانها ليسَ  هِ الِ بَ 

 tمحرمٍ  اتِ بذَ  تْ ا ليسَ هَ نُ وْ عنه كَ  الَ فزَ  ،مْ إليه ٔان تقد،  tا منها ثم استيقظَ نَ دَ  نْ إلى ٔاَ  مَ فتقد.  

                                                 
ا ٔانـه كـان وكلما في البغية مـن نقلـه صـحيح، إلـ: ــ قال صاحب كتاب الوسيط في تراجم ٔادباء شنقيط  1

باب بـن ٔاحمـد بيـب، : يكتب بابا بٔالف مقرون بالباء الأخيرة، وقد رٔايت خط صاحب الترجمة مرارا هكذا 
  34انظر الوسيط ص 

وقد سقط من نسخة البغيـة اسـم سـيدي محمـد : ــ قال صاحب كتاب الوسيط في تراجم ٔادباء شنقيط   2
ي بـن بـاب علـى صـاحب البغيـة، لأنـه هـو جـده بن عبد الرحمان، ويبعد ٔان يكون سقط من إملاء التجـان

  34انظر الوسيط ص.. إلخ. الثالث، وكان من ٔاعلم وقته
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ا ذَ َهـلِ  لt َعـلَ : فقـال فـي تعبيرهـا  ،ببلـدهم يرِ بِ عْ بـالتt  مـن كـان مشـهوراً  علـى بعـضِ  اهُ رؤيَ  صt فقَ  
 رْ تِ تَ ْسـتَ  مْ َلـ ثُ ْيـا حَ هَ قُ ق} حَ ا تُ يَ ؤْ وهذه الر�  ،إلى مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ةً َب سْ الرائي نِ 

  .رُ ب} عَ المُ  هِ بِ  رَ بt ا عَ مَ  ُص هذا ملخt  ،امَ هُ نْ مِ  و} نُ إلى الد�  هُ تْ عَ وقد دَ  ،نُ يْ سَ الحُ وَ  نُ سَ الحَ  انِ ابt والشt  ،هُ نْ مِ 
فـي الظـاهر  يَ ِقـلكنـه بَ  ،هُ دُ اِلـوَ  هِ ْيـلَ إِ  هُ ر� ُسـفيما كان يَ  دُ د� رَ وزال عنه ذلك التt  ،بذلك مُ اظِ النt  رt سُ فَ  

 التظـاهرِ  مِ دَ فـي َعـ و الـدينِ  الفضـلِ  ٔاهـلِ  ةُ ادَ كمـا هـي َعـ ،الناس فـي ذلـك ةُ عامt  على ما عليهِ 
 اءِ عن ٔابنَ  زِ ي� مَ من عدم التt  لحِ الصا السلفِ  ارُ عَ منهم إلى ما هو شِ  ميلاً  ،اهَ بِ  و التفاخرِ  ابِ بالأنسَ 

. رضي الله تعالى عنهم و ٔارضاهم آمـين ،ما يشير إلى الرضا عن النفس ل} كُ  و تركِ  ،سِ نْ الجِ 
  ..إهـ

ذا المحل ٔان نشـير علـى ٔان  بعـض العلمـاء الشـناقطة وضـع سـؤالا فـي هـذا ولا ننسى في ه
الجـواب الـذي نعتمـده : وله ، فٔاجابه بقالموضوع على العلامة القاضي سيدي ٔاحمد سكيرج

في النسب العلوي الشنجيطي هو رفعه للخليفـة المحمـدي سـيدنا علـي بـن ٔابـي طالـب كـرم 
الله وجهه من زوجته غير فاطمة رضي الله عنهـا، وهنـاك ٔاقـوال ٔاخـرى علـى ٔان المرجـع فـي 
ا هذا كله لأهل قطركم، وبالأخص ٔاهل بيتكم، فٕان ٔاهل مكة ٔادرى بشعابها، ولنقتصر علـى مـ

  ..إهـ.اعتمدناه في ذلك، فهو الذي بلغنا عمن تلقاه عن ٔاربابه
بعــض العلمــاء المحققــين مــن ٔاهــل هــذه الأســرة يرفعــون نســبهم لســيدي محمــد بــن :  قلــتقلــتقلــتقلــت    

سليمان بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنـى بـن الحسـن السـبط بـن علـي بـن ٔابـي طالـب 
فاضـل سـيدي ٔاحمــد ولـد ٔابـاه مقــدم رضـي اللـه تعـالى عنــه، وقـد سـلمني العلامــة الأديـب ال

ــا تويلفــا مفيــدا فــي مجــال نســب هــذه الأســرة للســلالة  الزاويــة التجانيــة بالنباغيــة بموريتاني
  .الحسنية الشريفة

  

  
  التعريف بوالديه الكريمين

  
ٔاما والده فهو العلامة الكبير سيدي باب بن ٔاحمد بيب، فقـد كـان مـن مشـاهير فقهـاء وقتـه، 

كتاب الوسيط، في ترجم ٔادباء شـنقيط، كمـا لـه مؤلفـات كثيـرة وتقاييـد  وله ترجمة حافلة في
ولا يفوتنا التنبيه على ٔانه من جلة مريدي الطريقة التجانية، ؤانه ٔاخذها مباشرة عـن  ؤاشعار،
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ــم يكــن  حينهــا يتجــاوز عشــر  عمــرهالعلامــة الشــيخ محمــد الحــافظ العلــوي الشــنقيطي، ول
  .سنوات

بن عـالم إلـى غايـة جـده السـادس، وقـد ٔاشـار إلـى ذلـك العلامـة ولا ننسى ٔانه عالم بن عالم 
  .سيدي محمد العربي بن السائح في مطلع كتابه بغية المستفيد، فلينظره من ٔاراد

ٔاما والدته فهي العالمة الفقيهة السيدة خديجة بنـت محمـد بـن المختـار بـن عثمـان العلويـة، 
، مـن جلـة مريـدات قوامـة صـوامة اكرة،وهي بنت عم ٔابيه، كانت امرٔاة صالحة، تقية نقية، ذ

لها محبة خارقـة فـي جنـاب مولانـا الشـيخ رضـي اللـه عنـه، كمـا لهـا فيـه الطريقة التجانية، 
  .قصائد ؤاشعار كثيرة

وممــا هــو جــدير بالملاحظــة فللعلامــة الأديــب التجــاني ابــن بــاب إخــوان كثيــرون، قــال عــنهم 
و اسـم النـاظم رحمـه اللـه : ابـه البغيـة العلامة سيدي محمد العربي بن السائح فـي مطلـع كت

سماه به والده على ما ٔاخبرني به عن نفسه تبركا باسم سيدنا الشيخ رضي  ،التجاني: تعالى 
قصـد  ،اسـم ٔاحـدهما الشـيخ و اسـم الـآخر ٔاحمـد ،وذكر لي رحمه الله ٔان لـه ٔاخـوين ،الله عنه

  .والدهم حصول بركة التسمية باسم الشيخ رضي الله عنه لجميعهم
بلـامينو  الأديـب وفي النطـاق ذاتـه ذكـر العلامـة سـكيرج فـي كتابـه الـدر الثمـين، مـن فوائـد

التجـاني بـن بابـا لـه  : الأمين، ناقلا عن العلامة سيدي محمـد العربـي بـن السـائح ٔانـه قـال 
إخوان، اسم ٔاحدهما الشيخ، والثاني ٔاحمد، فٕان ٔاباهم كان من ٔاهل المحبة الخاصة في الشيخ 

نه، لذلك سمى كـل واحـد مـن ٔاولـاده بكلمـة واحـدة مـن اسـم سـيدنا رضـي اللـه رضي الله ع
  .ولو زادت ٔاولاده لظهر له ما يزيد من هذا المنحى في التسمية ،عنه

  

  
  مولده ونشٔاته

  
وقفت في بعض وثائق العلامة سكيرج علـى ٔان العلامـة الأديـب التجـاني كـان يصـغر مولانـا 

وبنـاء علـى هـذه المعلومـة يكـون  سـنوات، خمـسح بالخليفة سيدي محمد العربي بـن السـائ
  .......هـ ـــ 1234مولده في خضم عام 
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وعموما فقد ترعرع وشب فـي ٔاحضـان والديـه المـذكورين، فٔاخـذ العلـم عـن جماعـة مـن جلـة 
فقهاء قبيلته، لعل من ٔابرزهم والده باب بن ٔاحمد بيب، الـذي كـان فـي طليعـة ٔاعلـام القبيلـة 

  .وفا وغيرهعلما وفقها ؤادبا وتص
  

  
  سفره لشمال المغرب

  
اب لبلاد المغـرب، بغيـة الٕانطلـاق توجه الأديب التجاني بن ب...... هـ ــ 1357وبحلول عام 

فنـزل مـدة بمدينـة مـراكش،  عشرون سنة،ثلاث ووكان عمره إذ ذاك  منه بحراً لبلاد الحجاز،
اتجـاه مدينـة طنجـة، التـي ثم انتقل منها لمدينة الجديدة، ومن هذه الـأخيرة ركـب البحـر فـي 

 هحال دون ئامفاج كان من المفروض ٔان يمتطي بها الباخرة صوب الديار المقدسة، لكن مرضاً 
  هذا المسعى، فقرر ٔان يسافر عن طريق البر، بدل طريق البحر التي كان يتَواَخاَها ِمْن قَْبُل،و
المدينـة ليلـة ٔاو ليلتـين  نحو مدينة مكناس، وكانت نيته ٔان يبيت بهذه في هذا الٕاطار فتوجه 

ولـم يكـن  لا غير، ثم ئاخذ طريقه لزيارة ضريح مولانا الشيخ التجاني رضي اللـه عنـه بفـاس،
يعلــم مــن قبــل ٔان ســائق الســعادة هــو الــذي ســاقه إلــى هــذه المدينــة المباركــة، التــي شــكلت 

  جل ٔاحداثه التي جاءت فيما بعد، منعرجا هاما في حياته وتطورات
التي كان ينوي ٔان يبيت بها ليلة ٔاو ليلتـين، ٔاقـام الأديـب التجـاني ابـن بـاب وبمدينة مكناس 

برفيقه العلامـة الـولي الصـالح سـيدي محمـد مدة ثلاثة ٔاشهر كاملة، وكيف لا وقد التقى بها 
العربي بن السائح رحمه الله ورضي عنه، وحصلت بـين الطـرفين محبـة عظيمـة لـا توصـف، 

فقيه المقدم سيدي محمد بلقاسم بصـري، وسـيدي العبـاس بـن كما التقى بها بعلماء كبار كال
  .كيران، وسيدي محمد بن فقيرة، وسيدي الهادي بادو، ؤاخيه سيدي المكي بادو، وآخرين

ذكر العلامة ٔاحمد بن الأمين الشنقيطي عند ترجمته له في كتابه الوسيط، فـي تـراجم ٔادبـاء و
تـون حرسـها اللـه، ٔانـه دخـل علـيهم فـي وقد ٔاخبرني بعض شيوخ مكناسـة الزي: شنقيط، قال 

زاوية سيدنا الشيخ ٔاحمد التجاني رضي الله عنه، وبات معهم، فسٔالوه عن طريقـه، فـٔاخبرهم 
ٔانه رافق رجلا ودخل مكناسة، وترك عنده كتبه، وفيها ٔاربعون ريالا، وهو لا يعرف اسمه ولا 

لـا يكـون ذلـك، فـٕاني : قـال إن الكتب والدراهم مضت لسـبيلها، ف: فقلنا له : ٔاين نزل، قال 
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فبينما نحن وقوف علـى بـاب الزاويـة مـن الغـد، إذا بالرجـل : قد حصنتها بآية الكرسي، قال 
  ..إلخ.فتعجبنا من ذلك: ها هو رفيقي، فوجد عنده الكتب بحالها، قال : مارا، فقال 

 الأديـب فـي كتابـه الـدر الثمـين، مـن فوائـد العلامة سـكيرجوقريب من هذه الكرامة ما ذكره 
كـان التجـاني :  بلامينو الأمين، ناقلا عن العلامة سيدي محمد العربي بـن السـائح ٔانـه قـال 

بن بابا رضي الله عنه يحصن جميع ٔاموره بآية لقد جاءكم، فسـٔالته عـن ذلـك؟ فقـال إن ٔابـي ا
وذلـك  ،فرٔايـت لهـا كرامـة ،وتركتها في بعـض البلـاد ،فكنت لا ٔاتركها ،ٔامرني بها، ؤاذن لي

فلما استقبلت الفيـافي الحـارة رٔايـت ٔافعـى مـن الأفـاعي التـي تٔاكـل  ،كنت ببعض البلادٔاني 
  .تدخله في جوفها وتطرحه كالمدهون بالصابون بسمها ،الآدمي في مرة

فٕاذا برجـل حـال بينـي وبينهـا  ،فلما رٔايتها ٔايقنت بالهلاك، وقلت قضي الأجل، ونسيت الآية 
يـا سـيدي باللـه الـذي :  حتى قبضت فيه، فقلت لـه فصرعها، فلما رٔايته صرعها هرولت إليه

فعلمت ٔان الٕاذن الساري من  ،ٔانا لقد جاءكم، ثم غاب عني: امتن بك علّي، َمن تكون؟ فقال
ٔابي هو الذي منعني منها، وما وقع لي من الخوف برؤيتها ووصولها لقربي ٔادبا حتى لا نترك 

  .. إهـ.مرة: فقال قراءتها، فها ٔانا لا ٔاتركها، ثم سٔالته كم تذكرها؟
وحـدثني : كناشـه قـال  ومما ذكره عنه الفقيـه سـيدي محمـد بـن يحيـى بلـامينو الربـاطي فـي

إن الجن يتراءى في بلادهم كثيرا، ولمـا دخلـت : ٔانه قال  المريد سيدي العربي عن ناظم منية
إذ تعمـر كنت بالمدرسة ليلـا فبينمـا ٔانـا فـي البيـت  ،لم ٔاره إلا مرة ]يعني المغرب[ إلى التل

إن كنـتم  : فقلـت لهـم. علي البيت حتى سمعت صوت السـقف وضـغطته، فعرفـت ٔانـه الجـن
وإن كنـتم كـافرين فهـا ٔانـا ٔاقـرٔا علـيكم ذكـرا  ،مومنين بالله والرسـول فلـا حاجـة لكـم بـٕاذايتي

والـذكر الـذي كنـت :  قـال. فطار شيء بصحن المدرسة كالنـار نحـو السـماء:  قال. يحرقكم
 ،حسبنا الله ونعم الوكيل مـا شـاء اللـه كـان ومـا لـم يشـٔا لـم يكـن: هو يهم ٔاردت ٔان ٔاقرٔاه عل

  .. إهـ. وهو غاية في حرق الجن
وذكر العلامة سيدي محمد الحجوجي في الجـزء الخـامس مـن كتابـه، إتحـاف ٔاهـل المراتـب 

وكـان يخبـر مولانـا السـيد : العرفانية، بذكر بعض رجال الطريقـة التجانيـة، عنـد ترجمتـه لـه 
رضـي اللـه عنـه وهـو معـه بمكناسـة الزيتـون بالصـبيان ] دي محمـد العربـي بـن السـائحسـي[

. وهـذا والـده غيـر فقيـر. هـذا والـده فقيـر : فيقول فـيهم مـن غيـر تقـدم معرفـة بهـم. المارين
  .فيبحث السيد عن ذلك فيجده كما قال
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  تعلقه العظيم بالطريقة التجانية

  
قة صغيرا دون الرابعة عشر مـن عمـره، وقـد سـاعدته لعلامة التجاني ابن باب بالطريتمسك ا

الظروف للٕاجتماع بنخبة من كبار ٔاعلام الطريقة التجانية، سـواء ببلـده شـنقيط، ٔاو بـالمغرب 
  والجزائر وتونس وغيرها من الدول التي زارها ٔاو ٔاقام بها رحمه الله ورضي عنه

ي مولـود فـال اليعقـوبي، برجالـات كبـار مـن حجـم العلامـة سـيدوعموما فقد اجتمع بشنقيط 
حسـان [وسيدي بانمو بـن حـم ختـار الـواداني، وسـيدي محمـد بـن عبـد اللـه المعـروف ببـدي 

وآخرين، ٔاما بالمغرب فقد اجتمع بلسان الطريقـة العلامـة الفقيـه سـيدي محمـد بـن ] الطريقة
ٔاحمــد ٔاكنســوس بمدينــة مــراكش مــرارا، واجتمــع بمــدينتي فــاس ومكنــاس بعشــرات الأعلــام 

  ر من ٔاهل الطريقة، الكبا
سين بالخليفة الشهير سيدي الحاج علـي التماسـيني، وذلـك االجزائر فاجتمع بتمثم انتقل إلى 

إبان السنتين الأخيرتين من عمر الخليفة المذكور، وقـد تـٔاثر بـه كثيـرا، وكـان ينعتـه بصـفات 
منهـا  ، وقـد مدحـه بثلـاث قصـائد،عظيمة، ويجله ويحترمه، ويعتقد فيه الخصوصية الكبرى

  :قوله فيه 

  

  
  

  َمـْعـَشرِ  َخـْيـرِ  الـنtـِبي}  َمـْعـَشرِ  ِفـــي    ****    الـَمـْحَشرِ  يَــْومَ  نَـكُـونُ  ِبــهِ  َحـْمـداً 
 tــلاَةُ  ثُـــــم tــلاَمُ  الــص tــامُ  َوالــسtُسـولِ  َعــلَــى    ****    الــت tالأَنَـــامِ  ٔاَْشـــَرفِ  الــر  

ــَحــابَـهْ  َوُجـــْمـــلَــةِ  َوآِلــــــــهِ  tَسـَحـابَهْ  ٔاَْمـَطـَرتْ  َمــا تَـــلاَ  َوَمـــنْ     ****    الــص  
 tكَـالـَمـَطرْ  َســـلاَمٌ  الأَْوِلــَيـا َجـِمـيـعِ     ****     ِبـالَوَطرْ  ِمـْنـهُ  فَــازَ  َمــنْ  َعـلَـى ثُــم  

  َوَجـــــانِ  َخـــاِئـــفٍ  كُــــــل}  َمــــــلاَذِ     ****     اِنيالـت}ـَجـ ٔاَْحــَمـدَ  الـبَـَرايَـا َغـــْوثِ 
  فَــاِئـَقـا ِلـلـَجـِمـيعِ  كَـــــانَ  ِلـــــَذاكَ     ****    الـَخـلاَِئـَقـا ٔاَْرَشــــدَ  َوِلـــــيq  َخـــْيــرِ 

َلــــى بَـْيـنَـُهـمُ  َواِســَطــةٍ  ُسـولْ  إِ tُسولِ  ِمـنَ  نَـالُوا اَمـ  َلـْولاَهُ      ****    الــر tُسولْ  الر  
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ِهــمْ  ِعــْنــدَ  ِلــــَذاكَ  َوَوقَـــُفــوا بـــاً     ****    َحــد} ِهـمْ  ِحـــَمــى َمــــــعَ  تَـــٔاَد�   ُمــِمــد}
  ـكْـتُـومُ َمـ كُــل}ـِهـمْ  َعـــــنْ  َوقَـــــْدُرهُ     ****    َمـــْحــتُــومُ  َعــلَــْيــِهـمُ  تَــْفــِضـيـلُـهُ 

 tاهِ  َشـــْيـــِخــنَــا قَـــــــــــْدرَ  ِلأَن tـمٌ     ****     الأَو tالأَْفــــَواهِ  َمــْنـِطـقِ  َعــــنْ  ُمــَعــظ  
ُسولُ  اْختَصt  ِبـِعْلِمهِ  tَمنْ  كُل}  َعنْ     ****    الُمْصَطَفى الر  tَلهُ  َخص   َواْصَطَفى الٕاِ
ـنَـاءُ  ـْدحُ الـــَمـ يُـــنَـــالُ   ِبــــــهِ  tتَــَشـاءُ  َمـــا ِفــيــهِ  قُــــلْ  فَــَمـْدُحـهُ     ****     َوالــثـ  

 tلا ـاَها بَـْعـِدهِ  ِمـــنْ  َغــْيـِرهِ  َعـــنْ     ****    َطـــــــــــــهَ  ِلأَنt  الـــــن�ـــــُبــــوَءة إِ tَغـط  
  الأَنْــِبــَيـاءِ   َمــــــعَ  َطــــــهَ  كَــِمــْثــلِ     ****     الأَْوِلـَيـاءِ  ِفــي الـُقـْطبِ  َذا فَـِمـْثـلُ 
  يـسـتمدْ  ِمـْنـهُ  يَـكُـونُ  َمــنْ  َوبَــْيـنَ     ****    الـَمَددْ  ِمـْنهُ  الtـِذي بَـْينَ  َمـا َشـتtـانَ 

نَــا tلاَُهـــنَــا ٔاََمـــد   ُزْمـَرِتهْ  ِفـي نَاَحـْشـرُ  يَـكُـونَ  َحـتtـى    ****    َحــْضـَرِتـهْ  ِمــــنْ  إِ
  الـَخـلَْف  َذِلــكَ  َوِنـْعـمَ  بَـْعـِدهِ  ِمـــنْ      ****    َخــلَـْف  َلـــهُ  َمـــنْ  َوَجـــاهِ  ِبــَجـاِهـهِ 
َمــانِ  قُــْطــبِ  tــِدي الــز   الَعِلي}  الَمْنِصبِ  ِذي الت�َقى ُمْحي}ي    ****    َعــِلـي}   َســي}
اِنــي بَـِعـيـُدَهـا ِبــــهِ  َعـــلَــتْ     ****     الـبُـْلـَدانِ  َعــلَـى تَـَمـاِسـينُ  َوَمــــنْ  tَوالــد  

ذْ  ٔاَْفــَعــاُلـهُ      ****    َوُشـــِكــَرتْ  ٔاَْخـــلاَقُــهْ  َوَحــُســنَـتْ    َوكَـــثُــَرتْ  َعــُظــَمـتْ  إِ
َوى ـَفـاتِ  َحــَسـنُ  لـَعـَطـايَاا جــــم�      ****    الـُعـَفاتِ  َمــعَ   الـَمـَساِكينِ  َمـــٔاْ   الـص}
َلــــــى     ****    الـَغـِبـي}  الـَجـاِهـلِ  الـَبـِلـيدِ  َهـــاِدي   الــنtــِبــي}  ُســـنtـــةِ  ات}ـــَبـــاعِ  إِ

ـــحٌ    َوالـَمـَعاِني الـكُـتُبِ  َغـاِمـضِ  ِمــنْ     ****     الــَمـَعـاِنـي ِلــُمـْشـكَـلِ  ُمـــَوض}
بُ يُــ   ُمـْنـَجـزْ   ِبــَوْعـدٍ  الــبَــْذلَ  َويُــْبـِسـطُ     ****    ُمـوَجـزْ  ِبـلَـْفـظٍ  الأَْقــَصـى َقـر}

َلــُفــهُ  ــِعـيـفُ   يَـــٔاْ tَوالــَمــِريــدُ  الــَجــُهــولُ  يَـــَخــافُــهُ     ****    َوالــُمــِريــدُ  الــض  
  كَـــَرَمـــهُ  نَـــاَوَلـــهُ  َمــــــا َوَطـــــــالَ     ****    ـَرَمـهُ ٔاَجْ  َمــا الـُمـْجِرمِ  َعــنِ  يَـْعـُفـو

ــِعــيــدُ  يُـــِحـــب�ــهُ  tــِقــي�  الــسtــِقـي�  الــَخــِبـيـثُ  يُــْبــِغـُضـهُ     ****     َوالـــت tَوالــش  
ِوي َلـــــى يَــــــٔاْ   نَــِقـيـرُ  َلــــهُ  َلــْيــَس  َمــــنْ  ـــــل� َوكُ      ****     الــَفـِقـيـرُ  ِديَـــــاِرهِ  إِ

  الــســنـي الــنtــَسـبِ  ُذو  َوَعـــْبـــُدهُ     ****     الـــَغـــِنــي�   يَـــْغــِبــُطــهُ  فَـــَغـــْيـــُرهُ 
َلــــْيـــ ِلــلاْســِتــَفـاَدةِ     ****    َوالـَحـاِضَرهْ  كُـلtـَها الـَبـَواِدي تَــَرى   َحـــاِضـــَرهْ  هِ إِ

ــــِذي    ****     ِبــالــَوِعــيــدِ  الأَنَــــــــامَ  يُـــــَذك}ــــرُ  tَوِبــــال  tــِعـيـدِ  ٔاََعــــــــد tِلــلــس  
ـُهـمْ  ُســـولِ  َوُســــنtـــةِ     ****     الـِكـتَـابِ  َعــلَــى ُطــــّراً  يَـُحـظ� tَوالــَمــثَــابِ  الــــر  

دُ يُــشَ    ابْــتَـَدعْ  َمـــنِ  ُمــَقـاِربـاً  يَــــَرى َولاَ      ****     الـِبـَدعْ  َعــنِ  َلـُهـمْ  الـنtـْهيَ  ـد}
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َذا    ****    الـُمـِبـيدَ  الـَجـاِئـرَ  الـَمـِلـيكَ  تَــــَرى   الــَعــِبــيــدَ  يُـــْشـــِبــهُ  ٔاَتَـــــــــاهُ  إِ
  كَـاْسـتَـِقمْ  ُمــِفـيـدٌ  َلــْفــظٌ  كَــلاَُمــهُ     ****    يَـْنـتَـِقـمْ  لاَ  هِ َغــْيــرِ  ِمــــنْ  ِلـنَـْفـِسـهِ 
  َوُمــْفـِطـرُ  َصــاِئــمٌ  الــنtــِبـي�  كَـــــَذا    ****    َويُــْفـِطـرُ  تَــــاَرةً  َطـــــْوراً  يَـــُصــومُ 
ـــْومُ  كَــَصــْوِمــهِ  فَــِفــْطــُرهُ  tـــْومُ  َوكَــالــِقــَيـامِ   كَـــِفـــْطــِرهِ     ****    َوالـــصtالــــن  

  َونَــْوُمــهُ  ِقــَيــاُمـهُ  َمـــعــاً  َضـــاَهــا     ****     َوَصـــــْوُمــــهُ  ِفـــــْطـــــُرهُ  الآنَ  َوَذا
َلــــهِ  َمــــعَ  الــلtــهِ  ـــيِفـ ِبــالـلtـهِ     ****    ِلـــــلtـــــهِ  يَـــْفـــَعــلُــهُ   ِلــــكَــــْوِنـــهِ    الٕاِ

نَـا ِبــنَـا اْعـــِرفْ     ****    َمـنَـحْ  َمــنْ  ُشـكْـرُ  ِلـْلـُمـِريدِ  يَــُقـولُ  tنـ   الـِمـنَـحْ  ِنـْلـنَـا فَـٕاِ
  فُ الـتtـْصِري َلــهُ  كُـل}ـهِ  الـَخـْلقِ  ِفــي    ****    َشــِريــفُ  َعــــاِرفٌ  تَــِقــي�  َغــــْوثٌ 

ـبَ  لاَ  َمـــنْ    فَـَعلْ  يَـَشا َوَمـا الـَخـْلقَ  يَــِدهِ  ِفــي    ****    َجـَعـلْ  ِلـُحـكْـِمهِ  ُمـَعـق}
ــــةَ  فَــــــــلاَ  tَولاَ     ****    ُســْلــَطــانَـا َولاَ  َرِعــــي  tَشـــْيـــَطــانَــا َولاَ   لاَ  َوِلــــــــــي  

 tلا َمـــــــامُ  َوَذا إِ ْذنِ     ****    ٔاَقَـــاَمـــهُ  قَــــــدْ  الٕاِ ــنَـــا ِبــــــٕاِ   َمــَقــاُمــهُ  َعــــــلاَ  َربـ}
ـْمُس  تَـِسـيرُ  كَـَمـا tَوُشـــكْـــُرهُ  َوَحــــْمـــُدهُ  َوَمــــْجـــُدهُ     ****    ِذْكـُرهُ  َســارَ  الـش  

فَهْ  الـَمـِديـنَةِ  ِمــــنَ  ٔاَتَــــتْ  tاُرهُ     ****    الـُمـَشـر tَعــَرفَــهْ  ِمــــنْ  ٔاَتَــــتْ  كَــَمــا ُزو  
ِتـيـهِ     ****    َوالــَمــَشــاِرقْ  الــَمــَغـاِربَـةُ  كَــــــَذا   َطـــاِرقْ  يَـــْومٍ  كُـــلّ  ِمـْنـُهـمْ  يَــٔاْ

ـــوَدانُ  الــبَــْربَــرُ  كَــــَذِلـــكَ    َدانُ  الأَنَــــــامِ  َلــــــَدى ِبــــَزْوِرِهـــمْ     ****    َوالـــس�
  الأَنْــَفــاسِ  َطــِبـيـبِ  ِلــــَزْورِ  ٔاَتَــــْوا    ****    فَــــاسِ  َؤاَْهــــلُ  ِشـْنـِقـيـطٍ  َؤاَْهــــلُ 
تُــونَــهُ     ****    الــَجـِريـدِ  َمـــــعَ  تُـــوِنــَس  َؤاَْهـــــلُ  ــْيـخِ  يَـــٔاْ tــدِ َوالـــُمــِري ِبــالــش  

ـهِ  َمــــنْ  فَـــــْوزَ  يَـــــا بَـا ِلــُحـب} tبَـا ٔاَْهــِلــهِ   َعــــنْ  َلــــهُ  َوَمــــنْ     ****     تَــَقـر tتَــَغـر  
ـِخـي�  ُهــــوَ  tَمــــامُ   الــَعـاِلـمُ   الــس   الــُهـَمـامُ  الــَحــاِزمُ  الــتtـِقـي�  ُهـــــوَ     ****    الٕاِ

  َمــْعــُروفِ  َحــَســنٍ  َخـــْيــرٍ  ِبـــكُــل}      ****    الــَمـْعـُروفِ  َحــَســنٍ  بَــــاأَ  ٔاَْعــِنــي
اِئلِ  َعلَى  فَـكَمْ  tَمنْ  َغـْيرِ  ِمـنْ  َسـٔاََلهُ  َمـنْ  َغـْيرِ  ِمـنْ     ****    َمنْ  ِبالَمْعُروفِ  الس  

  الـــلtــهِ  نُـــــورَ  يُــْطــِفــأَ  ٔاَنْ  ــِريـــدُ يُـ    ****    لاَِهــــــي ِلــَجــُهــولٍ  تَــْعــَجـَبـنt  لاَ 
  ِفــيـهِ  َلــْيـَس  يَــُقــولُ  َمــــا َجــِمـيـعُ     ****    َســِفـيـهُ  َجــاِهــلٌ   ٔاَْعـــَمــى ٔاََصـــــم� 

  انْـتَـَسبْ  َلــهُ  َمــنْ  َوَســبt  َلــهُ  تَـّبـاً     ****    َوَســــبْ  ِبـــــهِ  ِلــَجـْهـِلـهِ  ٔاَبْــَغــَضـهُ 
ــَمــا tنـ   ِقــــــَرانُ   َلــــــهُ  َمـــعـــاً  ِكـــلاَُهــَمــا    ****    َوالـــن}ــيــَرانُ  الـــِجــنَــانُ  فَـــٕاِ
ـِديـقِ  الأَْعــــــَداءِ  َوكَــــْثـــَرةُ  tـــهُ  َعـــــلاََمــــةٌ      ****    ِلــلــص tنـ يـــِقــ ِبــــٔاَ   يِصـــد}
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َلــــهُ  َحـــبtــهُ  َمـــــنْ     ****    ٔاُوَلـِئـكْ  ِمــنْ  بُـْغـٌض  يَـُضـر�  كَــْيـَف    َوالــَمـلاِئـكْ  الٕاِ
ـــــهُ  tــــهُ     ****     َوالانْـــِبـــَيـــاءُ  َطـــــــــهَ  َوَحـــــب tــْيــخُ  َوَحــــب tَوالاْوِلــــَيـــاءُ  الـــش  

نْ  َحـْسـِبيَ  ي}َدا َهــَذا ـتُ َمـَدحْ  إِ tَدا  َلـــهُ  كَـــانَ  َوَمــــنْ  فَــْخــراً      ****     الـس   ُمــَؤيـ}
ـــِذي ٔاَنَـــا َوَمــــنْ  tوالـجَملاَ   الـرَدا َحـَمى َمـنْ  ِلـَمـْدحِ     ****    أَْهـــلاَ  ٔاَِصــيـرُ   ال  
َدى ِمــــنَ  ـْنـِقـَذنَـامُ      ****     الــَعــبtـاسِ  ٔاَِبـــــي َخــِلــيـَفـةَ  ٔاَيَــــــا tَوالــَبـاسِ  الـــر  
كَــنَـا ُحـــب�ــهُ  َمـــــنْ  tَلـْيـهِ  ٔاَْشـكُـوا    ****    الأَْوَطـــانَــا تَــر ْيَطانَا  الـنtـْفَس  إِ tَوالـش  

  الأََمــلْ  ــولِ طُ  َمــعَ   الآِخــَرهْ  ِلـــَدارِ     ****    الـَعـَمـلْ  َوِقــلtـةَ  الـَقـْلـبِ  َوقَــْســَوةَ 
  حبيب لذي  يزل لم مرضى طـبيب    ****    َطـِبـيبْ  ِلــي  َؤاَنْــتَ  َمـِريـُضكَ  ٔاَنَــا
 tن ـَجـرْ  َوكَـالـت�ـَرابِ  َوكَـالـَحـَصا    ****    َوالــَحـَجـرْ   كَـالـِجـَبـالِ  ُذنُــوِبــي إِ tَوالـش  

ُلـــــَهـــــا    ****     رِ َزاِخــ بَـْحـرٍ  َزبْــدِ  ِمـْثـلُ  ُهـــوَ  بَـــلْ  tِبـــــالآِخــــرِ  ٔاَتْــــَبـــَعـــهُ  ٔاَو  
ـَفرِ  ِفــي ِلــي  َوَلـْيـَس  tِويلِ  الـس tـْعـِويـلِ  الــُبـكَـاءِ  ِســـــَوى َزادٌ     ****    الـطtَوالـت  

ـِتـكْ  ِفـــي كَــَرمـاً  فَـْلـتَـْجـَعلَن}ي tكَــيْ     ****    ِهـم  tبَـَركَـِتكْ  ِحـَمـى ِفــي ٔاَْدُخـلَـن  
ــِذي َحـتtـى    ****    َوالــُمــْخــتَــارِ  َوَواِلــــــــَديَ   ٔاَنَــــــــا tاْخـِتيَاِري َغـْيِرهِ  َعـنْ  ال  

  ــل�ـَقـاتَــعَ   َلــــــهُ  ُمـــْؤِمـــنٍ   َوكُـــــــل�      ****    تَــَعــلtـَقـا ِبــــــهِ  َوَمــــــنْ  َؤاَْهـــلُــنَــا
ـي}ئَاتُ  تَـكُـونَ  َحـتtـى tنَـا فَـــــلَا    ****    َحـَسـنَاتْ  الـس   الــهـنَـاتْ   ِلــَذِلــكَ  تَــُضـر�

 tَلــن ـــــــكَ  َوْلــتَــْســٔاَ tــانَ  َربـtالـــِجــنَــانَ  َؤاَْهـــلـــنَــا ُدُخـــوَلـــنَــا    ****    الـــَمــن  
  ُمــْرتَـجِ  كُـــل}  فَــْتـح الـُعـلُـومِ  ِمــــنَ     ****    نَـْرتَـِجي  َمــا  قَـْصـِرهِ   ـــيفِ  َونَـْيـلَـنَا

ــَدنَـا    ****    الـَعـاِلـمْ  ِلــــَواءِ  تَــْحــتَ   َوَحــْشـَرنَـا   َســـاِلــمْ  نَـــْجــلَ   ٔاَْحـــَمــدَ  َســي}
ــَيــانِ  َوَواِلـــــــَدايَ  tِلـنَـْدُخـلَـنْ     ****    ــاهْ ِبــِســمَ  َســـم  tِحــَمـاهْ  ِفـــي َويَــْدُخـلَـن  

ـقْ  لاَِهـــي َحــق}   َرَصـْدتُهُ  َوَمـا أَْشـيَاِخي َمـْدحِ  ِمــنْ      ****     قَـَصـْدتُهُ  َمــا ِبـــيَ  إِ
  َرَزْقــتَ   َوَمــا َرىالــوَ  ِمـــنَ  َشـْيـئـاً      ****     َخـَلـْقـتَ  َمـــا َلـــْولاَهُ  َمـــنْ  ِبــَجــاهِ 
لاَمْ  ِبـهِ  انْـَجلَى قَـدِ  َمـنْ  َعـلَْيهِ  tلاَةُ  ٔاَْزكَـى ِبـهِ  َوَمـنْ      ****    الـظ tلاَمْ  الـص tَوالـس  
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بـين  ولا يفوتنا التنبيه على ٔان العلامة التجاني بن باب كان خلال مقامه بالجزائر كثير التـردد
ين القطب سيدي الحاج علي التماسيني ونجـل الشـيخ تماسين وعين ماضي، و بعبارة ٔاصح ب

  سيدي محمد الحبيب التجاني،
وقد طلب منه الشريف سيدي محمد الحبيب ٔان يستعمل ٔابياتا للٕاستغاتة وطلب الفرج، لتقـرٔا 
بعد الحزب الراتـب والوظيفـة، خصوصـا فـي ظـروف قـاهرة كـان يعيشـها الـٕاخوان التجـانيون 

ــك ، لعــل منهــا مإذ ذاك ماضــي بعــين ــى ذل بعــض ضــايقات الٕاســتعمار الفرنســي، ٔاضــف إل
النزاعات التي طغت على السطح حينها بين الشريف سيدي محمد الحبيب من جهـة والـأمير 

  عبد القادر الجزائري من جهة ثانية، الشيء الذي ٔادى إلى مناوشات وصراعات جمة، 
قصـيدة رائيـة جميلـة،  وبناء على الطلب المذكور نظم العلامة التجاني ابن باب لهذا الغرض

  :ونصها 
  

  
  

ْكـرِ  ُمـْنـِزلَ  يَــا ٔاَلـلtـهُ  يَـــا الـَحـْمـدُ  َلـــكَ    ِفـْهـرِ  بَـِنـي َخـْيـرِ  الـُمـْختَارِ  َعـْبـِدكَ  َعــلَـى    ****    الـذ}
ــْهـرِ  قَــاِصــَمـةُ  َوِلـــلأَْعــَداءِ  َؤاَْمـــنـــاً      ****     َوَرْحـــَمـــةً  ِلـلـُمـتtـِقـيـنَ  َوُهـــــــًدى َســــنـــاً  tالــظ  

  َدْهــرِ  َمــا كُــل}  ِفـــي الــُعـْربِ  بُـلَـَغـاءُ  َلـــهُ     ****    َؤاَْذَعــنَـتْ  الأََلــــدt  الــَخـْصـمَ  ٔاَْفــَحــمَ  ِبــــهِ 
ـُئـنَـا ِتـي َمـــا َؤاَنْــبَـاءَ     ****    ـنَـاقَــْبــلَ  كَــــــانَ  َمـــــــا ٔاَنْــــَبـــاءَ  يُــنَــب} ـر}  الـَخـْيـرِ   ِمـــنَ   يَــٔاْ tَوالــش  

لاَِهــــنَـــا ِديـــــــنِ   ٔاَْحــــكَـــامَ  َوَعــلtــَمــنَــا ـَمــا تَــــلاَ  َمـــــنْ  ِمـــنtــا َويُـــْؤِجــرُ     ****    إِ tٔاَْجــــرِ  ٔاَيـ  
  الأَْمـــرِ  َعـاِقـَبـةَ  الــَيــْومَ  نَــَخــافُ  فَـلَـْسـنَـا     ****     ِعــْنــَدنَــا آيَـــــــهُ  ــــلtـــهِ ال ِبـــِحــْفــظِ  َوَدامَ 

  الـَمـكْرِ  ٔاََذى ِمــنْ  ِبــهِ  بَــاُؤوا ِبـَمـا فَـَبـاُؤوا     ****    َمـَضى َوَمــنْ  َوالـَيـُهودِ  الـنtـَصاَرى كَـِمـثْلِ 
ـــدٍ  َحــــْمـــدَ  الـــلtــُهــمt  َونَـــْحــَمــُدكَ    َوالـَحـْصرِ  الـَعـد}  َعــنِ   َجـلtـتْ  ِنــَعـمٍ  َعــلَـى    ****    ُمـــَوح}

  الــَقـْطـرِ  َعــــَددَ  كَــْثــَرةً  ِعــْنــِدي يُــَشـاِبـهُ     ****    َمـــا يُــَعــد�  َوكَــْيــَف  ِبـُمـْحـِصـيَها فَـلَـْسـنَـا
مـاً   الــَبــَرايَــا َؤاَْرَزْقــــــتَ  ــْقــتَ َخــلَ    بَــــر}  َخــاِلــقٍ  ِمـــــنْ  الــلtــُهـمt  فَـُسـْبـَحـانَـكَ      ****     تَــكَــر�

فٌ  ِفــيـهِ  ِلـلـَغـْيـرِ  لاَ  الــُمـْلـكُ  َلــــكَ    الـبَْحرِ وَ  الـبَر}  ِفــي الـتtـْصِريفُ  َلــكَ  َؤاَنْــتَ     ****    تَــَصـر�
ــِذي َوالـنtـارُ  الـَجـنtـاتُ  ُمـْلـِكـكَ  َوِمـــنْ  tُخـْسـرِ  َوِذي َسـِعـيدٍ  ِمــنْ  َوَهـــِذي ِلــَهـِذي    ****    َوال  

ـنْ  tِتـي َمــنْ  َوَســي}ـدَ     ****    َلــنَـا ُمـْخـتَـاَرُهمْ  اْخــتَـْرتَ   بَـَعـثْـتَ  َوِمــم َلــى يَـٔاْ   لـَحـْشرِ ا َمـْوِقـفِ  إِ
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  فَـْخـرِ  ِمــنْ  َلــهُ  يَـــا َلـــْولَاهُ  ُرِحــُمـوا َوَمـــا    ****    الــَوَرى  ُخــِلـقَ  َمـــا َلـــْولَاهُ  َمـــنْ  َحـِبـيـِبكَ 
ـــةٍ  َخــْيــرِ  ِمــــنْ  الــلtــهِ  ِبــَحـْمـدِ  فَــكُـنtـا tةِ  يَذوِ   ٔاَْعـِنـي  َخـْيـِرَهـا َوِمـــنْ     ****    ٔاُمtـن   الـغـر}  الـس�
  الَفْخرِ  َصاِحبِ  الُمْصَطَفى ُحبt  اْختَْرتَ  َلنَا    ****    ُهـــًدى َلــَهــا الأَوِلــَيــاءَ  َجــَعـْلـتَ  َوِحــيــنَ 

  نُــكْــرِ  ــــلَابِ  الـَهـاِشـِمـي}  الــنtـِبـي}  َســِلـيـلِ     ****     َعــاِرفٍ  كُــل}  َعــنْ  الـَمـكْتُومُ  قُـْطـُبـكَ  َوَذا

  1َوالـنtْشرِ  َحْشرِ ال ِفـي  الـلtهِ  ُعـَصـاةِ  ـيعَ َشـفِ     ****    َوَرْحـَمـةً  ِحـْلـمـاً  الـت}ـَجـاِني ٔاَْحــَمـدَ  ٔاَْعــِنـي
  ِبـالـنtـْهـرِ  ـَطمَ الـَغـَطـمْ  الــَبـْحـرَ  تَـــِقــسِ  َولَا     ****     ٔاَنْـُهـرٌ  َوالـَغـْوثُ  َوالأَْقــَطـابُ  الـَبـْحـرُ  ُهـــوَ 

  ِســر}  ِمــنْ  يَـكْـتُـمُ  كَـــانَ  قَـــدْ  َمـــا ِلـُيـْظـِهرَ     ****    ِمـْنـَبًرا  الـن�ـورِ  ِمــنَ  يَــْرقَـى َشـْيـُخـنَا َغـــداً 
كُــمُ     ****     ِلـتَـْنُظُروا قُـوُمـوا الـَحـْشـرِ   ٔاَْهـــلَ  يُــنَـاُدونَ  tيَـــــْدِري ٔاََحـــــدٌ  ــْنــكُـمُ مِ  َمـــــا ُمــِمــد  
  ُشـكْرِ  َعـلَى ُشـكْـراً  الـتtـْسِليمِ  ُذو َويُـْشـكَرُ     ****    نَــاِدمـاً  يُـْنـِكـرُ  كَـــانَ  َمـــنْ  تَــــَرى ُهــنَــاكَ 

ـنَا َعـــنْ  ٔاَتَـــتْ  َضــَمـانَـاتٌ  ِلـَشـْيـِخـي ـي ـْشـِريـفِ تَ  َعــلَـى تَـــُدل�      ****    نَـِبـي}   الـَحـْبرِ  ِلــَذا َربـ}
هِ  يَــدِ  َعـلَـى  يُـْعـَطـى َمـــا َذاكَ  َوِمـــنْ  ـر}  الـَفـْتحِ  ِمــنَ  َشـْيـِخي بَـِنـي َجـِمـيع    ****    َجــد}   َوالـس}
ــِذي ِمــنَ  فَــْردٍ  كُــل}  ٔاَْلــفِ  ٔاَْلــفِ  َوِفـــي tالـَفْقرِ   ِمـنَ  ِذي ِفــي أَْمــنُ َوال َشـاِفـعٌ  نَـَمـا     ****    ال  
َلــى    ****    ِوْرِدهِ  ِلآِخــــذِ  يُــْعــَطـى َمـــــا َذاكَ  َوِمـــــنْ  ـا َذا َغـْيـرِ  إِ tِشـْعـِري َعـلَـى يَـُطـولُ  ِمـم  
ــْفــهُ  َرب}  فَــــيَـــا ــلاً  َعــلَــْيـنَـا َعــط} ارِ  ِبـِذي     ****     تَــَفــض� tر}  َوِفـي الأُْخـَرىوَ  الـد   َوالَجْهرِ  الس}

ـــْدنَــــا َونَــــــــج}      ****    َلــنَـا كُـــنْ  وَ  َســـلاَمُ  يَـــا َوَســل}ـمْ  َوَعــاِفــي كَ  َؤاَيـ}   َوالـــنtــْصــرِ  ِبــــِعـــز}
ــــــرْ  ــــــلْ  َوَدم} نَــا  ُمــــــِذل�  يَــــــا َوَذل} tــارُ  يَـــــا َوَعــاِجــْلـهُ     ****    َعـــُدو tل}  قَــه   َوالــَقـْهـرِ  ِبــالــذ�

ْلــنَـاكَ  نَـا َمــــا كَــــيْ  الــلtــهُ  يَــــا َســٔاَ tَوالـُعـْسرِ  الـُيـْسرِ  َمـاِلـكَ  يَــا نَـْرتَـِجي ِبــَمـا    ****     تُــِمـد  
ـــم}  الـــلtـــهِ  نَـــِبـــي}   ِبــــَجـــاهِ  ْهرِ  َوأَْصـَحاِبهِ   َوالـتtْقَوى  الـَفـْضلِ  َذِوي     ****     آِلــــــهِ  َوالـــش�   الـز�

ـْبـَطْينِ  ٔاَِبـــي َعــِلـيq     ****    الـنtَدى ِذي ُعـْثَمانَ  الـَفاُروقِ  َحـْفصٍ  ٔاَِبــي   بَـكْـرِ  ٔاَِبــي بَـْعـدَ  الـس}
َضـا لـتtـِحـيtةِ ا ٔاَْزكَــــى قَــْبــِرهِ  َعــلَــى َلـــى َحـنَـنtـا َمـــا َصـــلاَةٍ  َؤاَْزكَـــى    ****    َوالــر}   الـَقـْبـرِ  إِ
ْكـرِ  ُمـْنـِزلَ  يَــا ٔاَلـلtـهُ  يَـــا الـُمـْلـكُ  َلـــكَ     ****    َذنْـــُبــهُ  ِلــيُـْغـَفـرَ  َذنْـــــبٍ   ُذو قَـــــالَ  َوَمـــــا   الـذ}

  
                                                 

ــ قال العلامة سكيرج عند ذكره لهذه القصيدة في كتابه الفتح الرباني، فيما مدح بـه القطـب التجـاني   1
ن سـيدنا رضـي الحبيـب ابـ محمـد هذا البيت ما هو من نظم صاحب القصيدة ، بل هو من نظـم سـيدي:  

وذكرتـه فـي الموضـع الـذي ٔالحقـه   ،كما ٔاخبرني بذلك سيدي ٔاحمد العبدلاوي رضي الله عنه ،الله عنه
 .وإن كان فيه من جهة العروض شيء ،بها تبركا بكلامه رضي الله عنه
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لنفس  رجزاً   بالزاوية التجانية بتماسين نه رحمه الله كان قد نظم قبل هذا التاريخولا ننسى أ 
  :، كان يقرٔا بعد الحزب الراتب بانتظام هناك الغرض

  

  
  

ـلاَةُ  ثُـــمt     ****     الـلtهِ  ِبـَحْمدِ  الـِحْزبُ  انْـتَـَهى قَــدِ  tـلاَمُ  الــص tالـَبـاِهي َوالــس  
ُسولِ  َعـلَى tاهِ   ـُمْصَطَفىال الـر tــدٍ     ****    الأَو tمِ  ُمـــَحــم   الــَمــلاَِهــي  ُمـــَحـــر}
 tِانـي َحــِبـيـِبـهِ  َعـــلَــى ثُـــــم tبـ tالـت}ـَجاِني ٔاَْحـَمـدَ  الأَنَـــامِ  َغـــْوثِ      ****    الــر  

ْطــلاَقِ  الأَْوِلـــَيــاءِ  ٔاَْفـــَضــلِ  لِ  ِمــــنْ     ****     ِبــالٕاِ tْهـرِ  ٔاَو tَلـــى الــد   الــتtـلاَقِ  إِ
 tَوَطـنْ  كُـل}  ِفـي الـت}ـَجاِني َخـِلـيَفةِ     ****    الـَحـَسنْ  ٔاَِبــي َواِرِثــهِ  َعـلَـى ثُـــم  

  الَمْرِضي}  الُخلُقِ  ِذي الَوَرى َشْيخِ     ****    َعــِلـي}  َســي}ـِدي الأَنَــــامِ  َغــــْوثِ 
ــِدنَــا    ****    ُعــْمــَدِتــنَـا َمــــلاَِذنَـــا ــاَســـنَــِدنَ    قُـــْدَوِتــنَــا َمــْلــَجـِئـنَـا َســـي}

ـحْ  َرب}  يَـــا   الــَعـَذابِ  ِمــــنَ  الـِقـَيـاَمـةِ  يَــــْومَ     ****     الأَْحـَبـابِ  ُجـْمـلَةَ  نَــج}
ِجـيمِ  ِمــنَ     ****    ـنَاَواْحـمِ  ِبـِرَضـاكَ  َعـلَـْينَا َواْمـنُـنْ  tِبـنَـا َواْهــدِ  َواْهـِدنَـا الـر  
ـانِ  َعـِظـيـمِ  الـتtـَمـاِسِني ثُـــمt     ****    َوالـت}ـَجاِني الـَخـْلـقِ  َخــْيـرِ   ِبــَجـاهِ  tالــش  

  

  
  

ومما يذكر للناظم التجاني ابـن بـاب ٔانـه ٔاثنـاء مقامـه بتماسـين توسـط فـي اسـتجازة الخليفـة 
لقطب سيدي الحاج علي التماسيني لثلاثة من جلة ٔاعلام الطريقة التجانية بالمغرب إذ ذاك، ا

وهــم العلامــة ســيدي محمــد ٔاكنســوس، والعلامــة ســيدي محمــد بلقاســم بصــري المكناســي، 
  .والعلامة سيدي محمد العربي بن السائح، رضي الله عنهم جميعا

هـذه الٕاجـازات الثلـاث إلـى المغـرب عـام وخلاصة القول فقد جاء الأديب التجـاني بـن بـاب ب
ؤاعطــى لكــل واحــد مــن هؤلــاء الثلــاث نــص إجازتــه، وترجــع قيمــة هــذه .......هـــ ــــ1259

الٕاجازات لعلو سندها مـن جهـة، ولكـون باعثهـا مـن جلـة ٔاهـل الفـتح فـي الطريقـة الأحمديـة 
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بـٕاذن مـن التجانية مـن جهـة ثانيـة، وكـان رضـي اللـه عنـه لـا يجيـز ٔاحـدا ممـن يسـتجيزه إلـا 
بـٕاذن مـن : الحضرة النبوية الكريمة، وكان يكتب على صدر كل إجازة مـن إجازاتـه مـا نصـه 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقـد وقفـت والحمـد للـه علـى نـص إحـدى هـذه الٕاجـازات 
  .الثلاث وتبركت بها

  

  
  

رقيـة بنـت للـا   ؤاثناء تواجده بعين ماضي حضـر العلامـة التجـاني بـن بـاب زفـاف الشـريفة 
سيدي محمد الكبير بن القطب المكتوم ٔابي العباس سيدي ٔاحمد التجاني رضـي اللـه تعـالى 

وذلك لابن عمها سيدي ٔاحمد بن سـيدي محمـد الحبيـب المعـروف بـابن السـيدة زهـراء  عنه،
  :الحبشية، فقال مهنئا لهما بهذا العرس الميمون 

  

  
  

ـَواِئـبِ  َدْهـــرِ     ****     َعـلَى رt كَـ الأَْفـَراحِ  َزَمــنُ  َلـنَـا بُـْشـَرى tنَـفِ  َوالأَْحــَزانِ  الـش tَوالـد  
ذْ  َوَذاكَ  بْـــِريـــزُ  نَـــكَـــحَ  إِ ــتَـهُ  الٕاِ tَصَدفِ  ِفي الَمكْنُونُ  الل�ْؤُلؤُ  َوالـَجْوَهرُ      ****     ِفــض  
ـى    ****     يَـكْـُفـُؤهُ  َلــْيـَس  َوِســَواَهـا َلـــهُ  ُزفtـــتْ  tال  َجـِديدُ  يُـَساَوى ٔاَنـ t1ِبـالَحَشفِ  ْمرِ ت  

  الَخلَفِ  ِفي ِللَبْعضِ  بَْعِضِهَما َغْيرِ  ِمنْ      ****     َوَلــهُ  َلـَهـا َمـْعـُدومٌ  الـكُـْفؤُ  الـَحـاِصلُ 
نْ  َمان َهَذا َذا كَـانَ  َمـا قُـْلتَ  إِ tلَفِ  َصاِلحِ  ِفي نََعمْ  قُْلتُ  كَـانَ  قَـدْ     ****    َوَهلْ  الز tالس  

ْهرُ  فَـٔاَْصبَحَ  tَشَغفِ  َذا ٔاَْصـَبْحتُ  َلـهُ   بُـْغِضي َوبَـْعدَ     ****    ِخَصبٍ  َذا الَمْحلِ  بَْعدَ  الـد  
  

  

                                                 
وهل : ، للعلامة الحجوجي بذكر بعض رجال الطريقة التجانية ،إتحاف ٔاهل المراتب العرفانيةــ في   1
  باع ثمين الدر بالخزفي
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وبعين ماضي ٔايضا كان العلامة التجاني ابن بـاب دائـم التـردد علـى المقـدم الجليـل العـارف 
ء فترة مرضه، وظل ملازما له بربه سيدي محمد بن الهاشمي السرغيني، وهو الذي قابله ٔاثنا

إلــى حــين وفاتــه رحمــه اللــه، وللتــذكير فــٕان العــارف باللــه المــذكور ٔابــى ٔان لــا يشــرف علــى 
  من روابط قوية ومثينةتمريضه إلا صاحب الترجمة، نظرا لما كان يجمع بينهما 

  

  
  بعض قصائد ؤاشعاره في جناب
  مولانا الشيخ رضي الله عنه

  
ذكور هذه القصيدة التي كان دائم الترديـد لهـا فـي سـائر ٔاوقاتـه، فمن قصائده في الجناب الم

  :ونصها 
  ُمــْتـنَـا َصــْبـُرنَـا َوَلــــْولاَ     ****     تـْهـنَا قَــدْ  الـَعـبtاسِ  ٔاَبَـــا
  الأَْسـنَى َوْجـِهـكَ  ُمـَحـيtا    ****     َشْوقٍ  ِمنْ  الَقْلبِ  ِفي ٔاََما

  ُجـنtـا قَــدْ  الـنtـاسُ  َلــَقـالَ     ****    تُ بُـحْ  قَـدْ  ِبـالـُحب}  َوَلــوْ 
  َمـنtا َمــنْ  ُشـكْـر َوَلـِكـنْ     ****    َشكَْوى ِلـِذي قُـْلتُ  َوَمـا

ـــْمــنَــا    ****    ِفـــيــهِ  ِحـــيــَرةً  َوِزْدنَــــــا ــْمــنَــا  َوتَـــي}   َوَهـــي}
ْيخِ  ِبـُحب}     ****    ٔاَْمـَسى الtـِذي فَــْوزَ  فَـَيـا tيـْفنَى قَـدْ  الـش  
  ِعـْشنَا َمــا الـلtـهِ  َوَعـْهـدِ     ****    َوْعـَدا َلـكُمْ  يَـْخِلْف  َوَلــمْ 

  َوطــلtــْقــنَـا َعــَرْفــنَــاكُــمْ     ****    ُمــذْ  ِسـَواكُـمْ  َمــا  تَـَرْكـنَـا
  ُلـْبـنَـى َولاَ  ـَدىُســعْ  َولاَ     ****     جــمــلُ  َولاَ  نــعــم فَــــلاَ 
  ُمْضنَى ِبكُمْ  َعْبداً  َوِصلْ     ****    تـفـضلْ  لاَ  الــلtـهِ  ِبــَحـق} 
  ِنـْمنَا َمـا بَـْعدِ  ِمــنْ  َوَلــوْ     ****    َمـْرآكُـمْ  الــَوْصـلِ  َوَخــْيـرُ 

َذا    ****     نَــْهـَوى  ِبــَمـا فَــَداِرْكـنَـا   ـــاُســـْدنَ  ٔاَْدَرْكـــتَــنَــا إِ
َذا    ****    البُْشَرى  َلـكِ  نَـْفِسي ٔاَيَـا   َعـنtا  َرُضــوا ُهــمْ  َمــا إِ
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  :ومن غرر قصائده في هذا الجانب أيضا قوله 
  

 tــا َوَذاكَ     ****    َوانْـَصـَرَمـا الــَيـْومَ  ُســَعــادَ  بَــْيــنُ  انْــَبــت tـاَرَمــ ِحــيـنَ  الـَبـْيـنُ  َرَمــاِنـي َلــم  
  َوانْـَخـَرَما انْـَجـابَ  الـعـتَاقِ   الـَمـَطايَا ٔاَيْــدِ     ****    تَــَجـْلـُجـلُـهُ  َشــــــدt  بَــْعــَدَمــا فَــَحــْبـلُـَهـا
  اانْـَبـَرمَ  الـنtـاِكثِ  َونَـكْـثُ  نَــكْـثٌ  والــبـْرمُ     ****    ُمـتtـِصـلٌ  َوالـَفـْصـلُ  ُمـْنـَفـِصلٌ  فَـالـَوْصـلُ 

ُفَها يُـْغـِني َوَمــا نَـْفـِسـي َلــْهـَف  يَـــا   اْضـَطـَرَما  ِبـالـَجَوى َوالـَجـْلـَجلاَنُ  َعــن}ـيَ     ****    تَـلَـه�
  كَــَرَمـا  َمـْقـُبـوَلةٌ  ِبــَهـا يُــَصـل}ـي َمــــنْ  تُ      ****    َصـلَـَوا الtـِتـي َوْهـــيَ  َلــَهـا ِفـــَراقٍ  َعــلَـى

ــِتـي ـــيَ َوهْ  tـِتـنَـا ٔاَْقــَطـابُ  َدَرتْ  َلـــوْ  ال tـُموا ُذَراَهـــا ِفـــي تَـْفـِضـيلََها    ****    ٔاُمtالـِخـَيَما َخـي  
ـتْ  tـِبـي بَــْعـدَ     ****    قَـَدمٍ  َعـلَى يَـْمِشي َمـنْ  ٔاَْفـَضلَ  َوَضـمtالـكُـَرَمـا ٔاَْصـَحـاِبـهِ  َوكَـــَذا الـن  

  َســَمــا ِبــالـنtـِبـي}   َونَـــْجــلٌ  الــنtــِبـيءِ  ِرثُ     ****    َوَوا الــنtـِبـيءِ  َوِتـْلـِمـيـذُ  الــنtــِبـيءِ  ِحـــــب� 
ِخـــيــِرهِ     ****     َعــلَـى الـَعـاِرِفـينَ  َجـِمـيـعَ  الـُمـِمـد�  َوْهـــوَ    ـَمــاكُـــِتـ  َلـــِكـــنtــهُ  َعـــْنـــُهــم تَـــٔاْ

ذْ  َذا كَـــْيــفَ  تَـــُقــلْ  َولاَ    ُمْنكَِتَما كَـانَ  ِعـيَسى َوْقـتَ  فَـالُمْصَطَفى    ****    آِخــَرُهــمْ  كَــــانَ  إِ
ذْ     ****    ِبـَفـْضـِلـِهمُ  يَـــْومــاً  فَــْضــلَـهُ  تَـــِقــْس  َولاَ    انَـَمـ الـَعـاِرِفينَ  فَــْضـلُ  ِمــْنـهُ  فَـْضـلُـهُ  إِ

  َهـَمـا ِحـيـنَ  ِلـلـطtل}  لاَ  ِلـلـَوبْـلِ  َوالـَفـْضـلُ     ****    مـبـتـدراً  الــَوبْـلِ  ٔاََمـــامَ  يَــْبــُدوا فَــالـطtـل� 
يـنِ      ****    ُمــكْــتَـِرثٍ  َغـــْيــرِ  ِلــثــقـف تَــْعـَجـَبـنْ  لاَ    ـَماالـُعـلَ  ٔاَْفــَضـلِ  ُلـْقـَيـا يُــْنـِكـرُ  ِبــالـد}
  فَــِهــَمــا كَــــْونـــهُ  َظــــّنـــاً  يُـــْنــِكــرُ  َوَرامَ      ****     يَـْعـِرفُـهُ  َلــْيـَس  َجــُهـولٍ  قَـــْومٍ  ِنــكْـُس  ٔاَوْ 

  ُمــتtـِسـَمـا ِبــالــَحـق}  كَـــْونَـــهُ  َؤاَنْـــكَـــَرتْ     ****    تَـْعـِرفُـهُ   الــَيـُهـودُ  كَــانَــتِ  فَـالـُمـْصـَطَفى
 tبَــهُ  الأَْعــــَرابِ  ِمـــــنَ  ِجـــْلــفٍ  َوُرب tابُ  الــَفـاِجـرُ  وصــــدقَ     ****    كَــذ tذْ  الــكَــذ   نَـَجـَمـا إِ

  اْجـتَـَرَمـا اَمـــ َجـــَزاءَ   كَــاِفـراً  َمــْوِتـهِ  ِمـــنْ     ****    ِلـَشـاِنـِئهِ  يُــْعـَطـى ِبــَمــا تَــَسـلtـى  َلــِكــنْ 
ذْ  الــَمـَحـبtـةَ  َواْجـــــنِ  َهـا     ****     ُرْؤيَـــتُــهُ  فَــاتَــْتـكَ  إِ tنـ   اْعـتَـَصـَما ِبــَهـا ِلــَمــنْ   ِعــْصـَمـةٌ  فَــٕاِ

 tــهَ   اْحــَمــدِ  ثُــــمtذْ  الــل ـــاكَ     ****    ِزيَــاَرتَــهُ  ٔاَْعــَطــى إِ tيـ ـِبـَما ِوْرَدهُ  ْعــَطـىَوأَ  فَــْضــلاً  إِ tالـش  
يََما يُـْخـِجلُ   َمــنْ  ابْـِنـهِ  ِبـكَـف}  َصــبq      ****     َعـلَى يَـُمنt  ٔاَنْ  الأَيَــاِدي ُمـِفـيُض  َعـَسـى   الـد}
ـنْ  َوالـِحـْلـمُ     ****    َدَرَســتْ  آثَـاُرَهـا بَـْعـَدَما الـت�ـَقـى ُمـْحـي}ـي tَوالـكَـَرَما ِعـْلـمَ َوالـ َجــنَـا َعــم  

  َضـَرَمـا َولاَ  ُجـوعـاً   َضـْيـُفـهُ  يَـْشـتَـِكي لاَ     ****    يُـَجـاِلـُسـهُ  َمــــنْ  َهــَفــَواتٍ  يَـْشـتَـِكـي لاَ 
َمـا بَــلْ  tـاُس   يَـْشـتَِكي ُربـtنْ     ****     ضـيقٍ  ِفـي َوالـن   َبـَشـَماالـ ٔاَْكــِلـهِ  ِمـــنْ  َشـــَرهٍ  َذا كَــــانَ  إِ

ن}ــــــي الــــــَوَرى َرب}  َوَحـــــــق}  ُهـــهُ  إِ   َوالَعَجَما الُعْربَ  فَاقَ  الُقْطبِ  َذا قَْولِ  َعنْ     ****    ٔاُنَـــز}
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ــِذي َوْهــوَ  tهُ  ال ــــى    ****     ُمـَضـرٍ  ِمــنْ  الـُمـْختَارُ  َجــد� tَفـِهـَمـاالـ الــَعـاِلـمَ  ٔاَبَــــاهُ  َعــلَـْيـهِ  َوص  
ـــِذي َوْهـــوَ  tالـِحـكَـَمـا يَــْعــِرفَ  ٔاَنْ  َضـَمـانَـِتـهِ  بَـــْعــدَ      ****    فَـَحـرٍ  َلــهُ  الـُهـَدى ُضــِمـنَ  ال  

  ُمـْنـكَـِتـَما َجــــاءَ  َوِلـــــيq   َخـــْيــرِ  َونَـــْجــلَ      ****     ُمـْرتَـِسـلاً  َجـــاءَ  نَــِبـيq  َخــْيــرِ  نَــْجــلَ  يَــــا
  حـرَما َمـا ِفـْعلِ  ِمـنْ  ٔاَوْ   َواِجـبٍ  تَـْركِ  ِمــنْ     ****    بَــَطـراً  يَـــِدي ٔاَتَــــتْ  ِلــَمــا تُـْسـِلـَمـن}ي لاَ 

ِنـي tنـ نْ  ٔاَبَــَويْــكَ  ٔاَوْ  ِســــَواكَ      ****    ِبـــهِ  ٔاَُلـــوذُ  َمـــنْ  ِعــْنـِدي  َلــْيـَس  فَـٕاِ   الـُخـَصـَما ـىٔاَتَــ إِ
ـْعرَ  َهــَذا قَـُبـوَلـكَ  َواْجــَعـلْ    ِنــَعـَمـا َولاَ  ِتــْبــراً  ِبــــهِ  ٔاَبْــِغــي فَــلَـْسـتُ     ****    َجـاِئـَزِتي الـش}

 tلا َذا إِ   َوالـن}ـَقـَمـا نَ الأَْحــــَزا تَــكْـِشـُف  ِبـــَدْعــَوةٍ     ****    َطـْبـُعـكُمُ  َوالــُجـودُ  ِلــــي ُجــــْدتَ  إِ
 tـلاَةُ  ثُــم tكَ  الـُمـْختَارِ  َعـلَـى الـص ْرَســــالُ  الــن�ـُبـوَءةُ  ِبـــــهِ     ****    َمـنْ  َجــد}   ُخــِتـَمـا قَــــدْ  َوالٕاِ

  

  
  
  :ومن قصائده في الجناب الأحمدي ٔايضا قوله 

ــنْ  َلـْيـتَـِنـي فَـــَيــا    ****    َمـْطـلَِبي َوَغـايَـةُ  قَـْلـِبي ِمـن}ـي ِرَضــاكُـمْ  tِرَضــاكُــمُ  يَــنَــالُ  ِمــم  
ـنْ  َلـْيـتَـِني فَــَيـا     ****    َجــنَــابُـهُ  يُـــَضــامُ  لاَ  َمــِنــيــعٌ  ِحــَمــاكُــمْ  tِحـَمـاكُمُ  ِفــي َغــَدا ِمــم  
َدى ِمــنَ  ِلـلـَعاَلِمينَ  ُهــًدى ُهــَداكُـمْ  tِبـُهـَداكُمُ  اْهـتَـَدى الـَعـْبدِ  َذا َلــْيـتَ  فَــَيـا    ****    الــر  
لاt  َغــــداً  ِلــــي َوَمــــا    ****    ُمْسَدلٌ   النtاسِ  ِمنَ  المهدي َعلَى َجَداكُمْ    َجــَداكُـمُ  َمـِشـيـدُ  إِ

نْـَيـا ِمـــنَ  ُعــلاَكُـمْ  ــنْ  َلــْيـتَـِنـي فَـــَيــا    ****    َعـــلاَ  َوَسـاِكـِنـَها الـد� tِبــُعـلاَكُـمُ  َعــــلاَ  ِمــم  
اَريْـنِ  ِفــي ِلـــيَ  َوَمـــا    ****    َوبُـْغـَيـِتي َمــَراِمـي َشـــكq  ِبـــلاَ  َهــَواكُــمْ  tَهـَواكُـمُ  َغـْيـرُ  الـد  
نْـيَا ِبـــهِ  َسـنَـاكُـمْ    َســنَـاكُـمُ  َرٔاَيْــــتُ  َمــــا َســنَـاكُـمْ  ــْولاَ َوَلــ    ****     َؤاَْهـلُـَها اْسـتَـنَاَرتْ  الـد�

  ِسـَواكُـمُ  ِفــي  َمـْطـلَبٌ  ِلــي َمــا َوَوالــلtـهِ      ****     َوِلـــِوْرِدكُــمْ  َلـــكُــمْ  تَــَرْكــنَـاهُ  ِســـَواكُـــمْ 

  
  :ومن ٔابياته ذات الصلة بالموضوع نفسه قوله 

َذا   قَــــْدَرا َعــاِلـيـاً  َمــَقــامـاً     ****    ـْعَطىتُ  ٔاَنْ   ِشـْئتَ  َمــا إِ
ارِ  ِبِذي    ****    َوالـَمـْجدِ  الـَحـْمدِ  َونَـْيـلَ  tالأُْخَرى َوِفي الد  
  بَْدَرا  َغـَدا َمـنْ  الـت}َجاِني    ****     الأَْرَضـى ِبـالَعاِرفِ  فَـلُذْ 
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  :ومنها ٔايضا قوله 

  َجْهَرا  َسـَرتْ  َمـَقاَماتٍ     ****    ِفي تََرقtى قُْطب  فَـكَمْ 
  خـْبـَرا ِبــهِ  يَـْعـلَمْ  َوَلـــمْ     ****     قَـط�  ِبــهِ  يَـْسـَمعْ  َوَلــمْ 

  َصْبَرا َلهُ  يَْسِطعْ  َلمْ  كَ     ****    َذا َمـنْ  قَـاِئلاً  َونَــاَدى
ـا    ****    َهَذا فََدعْ  اْرَجعْ  فَـِقيلَ  tا َذا  ِقــيـلَ  فَــلَـم tكَـــر  

  
  :نها ٔايضا قوله وم

  ِلـَبـاِبكُمُ  ٔاَتَـــى ِبــكُـمُ  ُمـْسـتَـْشِفعاً     ****     ُمـِريـُدكُمُ  َذا الأَْوِلــَيـاءِ  ٔاَْكـــَرمَ  يَـــا
نْ  وا ٔاَنْ   َحـاَشـاكُـمُ     ****    َلهُ  يَكُونُ  َذا َمنْ  َلهُ  تَكُونُوا َلمْ  إِ   ِبـكُـمُ  لاَِئــذاً  تَــُرد�

  
  :ومنها ٔايضا قوله 

  الُقْطبِ  الَعاِرفِ  َعبtاِسنَا ٔاَِبـي َجـَمالِ     ****    ُحب}  ِفي ٔاَْفَرْطتَ  الأَْحَبابُ  ِليَ  ُقولُ تَ 
ُطوا َوالـَقْومُ  ٔاَْفـَرْطتُ   َمـا فَـَواللtهِ  tي     ****    فَـر نـ} يْدَ  ٔاُِريـدُ  َوإِ tالُحب}  َذِلـكَ  ِمـنْ  الـز  

  
  :ومنها ٔايضا وقد ٔاجاد قوله 

ْيخُ  ِبــهِ  َهــَذا tَرا الـكَِبيرُ  الـشtالـَوَرى َسـي}دِ  َعـنْ  ِبــهِ  َحـِقـيَقةً     ****    َخـب  
ـِريـَقهْ  َهـــِذهِ  ٔاَْهـــلُ   فَــَقــالَ  tُهـمْ     ****    الـط tنـ   الـَخـِليَقهْ  ٔاَْفـَضـلُ  ُهـــمْ  ِبـٔاَ

ُسولِ  بَْعدَ  tَحابِ  الر   الأَُمــمْ  َخــْيـرُ  ــُهـمُ فَ  َوالأَنْـِبـَيـاءِ     ****    فَاْعلَمْ  َوالص}
َمــاُمــنَـا   يُــِشــيـُروا ِلــَفـْضـِلـهِ   َوكُــل�ــُهـمْ      ****     الــكَـِبـيـرُ  َوَشــْيـُخـنَـا إِ

لاt  يَـنَـاُلـوا َوَلـــمْ  ْمــَداِدهْ  ِمــنْ  إِ   اْسِتنَاِدهْ  الَوَرى َخـْيرِ  َعـنْ  َوُهـوَ     ****    إِ
  الـلtهِ  ِعـْندِ  ِمـنْ  َجـاءَ  َمـا ِبـكُـل}     ****     اللtهِ  َرُسولِ  َعـنْ   الـُمتَْرِجمْ   َوْهـوَ 
لِ  ِمــنْ  tْهـرِ  ٔاَو tَلــى الـد   الـِولاَيَـهْ  َخـْتـِمـيtةُ  انْـتَـَهـتْ  ِبـــهِ     ****    الـن}َهايَهْ  إِ
َسالَهْ  َخـْتـِميtةُ  انْـتَـَهتْ  كَـَمـا لَالَهْ  ِمــنَ  َخـْلقِ الـ ِلـُمـْنِقذِ     ****    الـر} tالـض  
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ـدٍ  tالأَْوِلـَيـا َخـْتـمِ  َخــاِتـمِ  َوَشـْيـِخـنَا    ****    الأَنْـِبـَيـا َخــْتـمِ  َخــاِتـمِ  ُمــَحـم  
َما َسـاِبقٍ  ِمـنْ  الأَْوِلـيَا ِفـي    ****    َمـا َجـِميعَ  َلـهُ  الـلtـهُ   َجـَمـعَ  قَــدْ  tتَـَقد  

َمـانُ  َحـتtـى َولاَِحــقٍ  tُمـْنتَِبَها ٔاَِخــي  يَــا ِلـَهـَذا فَـكُـنْ     ****    يُـْنتََهى الـز  
بِ  ِلــَهــِذهِ  تَـــكُــنْ  َولاَ     ****     الأََدبِ   ِبـَحق}  ُحـُقـوقَهُ  َواْرَعــى   ُمــكَــذ}

 tن بَـهُ  َمـــنْ  فَـــٕاِ tرُ  ـهُ َوْجـهُ  الـَجـِحيمِ  َوِفـــي    ****    يَـكْـُفرُ  قَــدْ  كَـذ tيُـَعـف  
ـِريـَعهْ  ُمــَواِفـقُ  فَـَشـْيـُخـنَا tذاً  َوِلــْلــَحــِقـيـَقـةِ     ****    الـش   َجــِمــيــَعــهْ  إِ

هٌ  tبٌ  ُمــنَــز tالـَغْيبِ  َرب}  ِعـْندِ  ِمـنْ  َوِعـْلُمهُ     ****    َعــْيـبِ  َعـــنْ  ُمــَهــذ  
ــنtـةَ   َويَــْفــَهـمُ  ِويـلِ ِبــالـتt  الــس�   التtْنِزيلِ  ِفي َجاءَ  قَدْ  َمـا كَـَذاكَ     ****     ـٔاْ
َلـــهِ  ِمــــنَ  َوِعــْلـُمـهُ    كَـْسبُ  َهـَذا ِلـِمثْلِ  يَـكُـنْ  َوَلــمْ     ****    وْهـــبُ  الٕاِ

  ِبَصْدِرهِ  الtـِذي الـِعْلمُ  يَـْفَرغِ  َلـمْ      ****     ُعـْمِرهِ  ِبـُطولِ  َسـاِئلٌ  َســالَ   َلــوْ 
نْ وَ  َلــى فَـانْـُظرْ     ****    الـت}ـَجـاِني فَـَضـاِئـلَ  تُــــِردْ  إِ   الـَمَعاِني َجـَواِهـرِ  إِ

  

  
  مؤلفاته

  :للعلامة التجاني ابن باب العلوي مؤلفات كثيرة منها 
  نظمه المسمى بمنية المريد ـــ 1 
، وما لبناته من السلامنظم ذكر فيه ٔازواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبنيهن منه عليه  ـــ 2

، وله عليه شرح في مجلد ٔابدع فيه غاية، وللعلامة سيدي محمـد العربـي  بنين و بنات ٔايضا
قرٔانـاه عليـه، : عليه، وقد ٔاشار إليه في كتابه بغية المستفيد حيـث قـال  بن السائح شرح آخر

شـه كـذلك وكتبنا عليه من إملائه في مواضع منه، وكتب لنا بخط يده فـي مواضـع مـن هوام
  .ٔايضا، ؤاذن لنا في شرحه، وقد قيدنا عليه بحسب ما تيسر لنا في الوقت

  ٔارجوزة نظم فيها الورقات للشيخ إمام الحرمين ٔابي المعالي الجويني ــ 3
وابتـدٔا بٔاشـياخه . رحلة التزم فيها ذكر من لقيه من الأعلام في وجهتـه لبيـت اللـه الحـرام ــ 4

، قال عنها العلامة سيدي محمد العربي بن السـائح ته وغيرهماالذين قرٔا عليهم كوالده ووالد
رٔايتها عنده، وقد كمل منها مجلد، وذلك قبل ٔان يجتاز ببلاد الواسطة و الجريد و تونس و : 

  .البلاد المشرقية
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  انتقال صاحب الترجمة لتونس

  
قـل العلامـة انت.......هـ ـــ1260لدى وفاة القطب الشهير سيدي الحاج علي التماسيني عام 

ابـن عمـه العلامـة الـولي الصـالح سـيدي الشاب ابـن بـاب العلـوي إلـى تـونس، وذلـك رفقـة 
] ابـن ٔاخـت العلامـة العـارف باللـه سـيدي مولـود فـال اليعقـوبي[ المختار بن محمدن تكـرور

في كل موضع عن تراض وتحاب، ومما يـذكر وكانا معا في قمة تحاببهما يجتمعان ويفترقان 
كور ٔانه كان من خاصة تلامذة الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني، وقد حاز عن رفيقه المذ

  عظيمةعلى يد هذا الأخير علوما وفهوما ؤاسرارا وكشوفات 
وخلاصة القول فقد كان العلامة الشاب التجاني ابن باب نازلا بمدينة تونس العاصمة، بينما 

يرة على مقربة من مدينة تونس، كان نازلا بالعالية، وهي قرية صغ كان رفيقه سيدي المختار
نازلا بالزاوية التجانية بها عند المقدم السيد الحاج محمد البليدي، وقليلا ما كـان يقـدم إلـى 
مدينــة تــونس، وإذا قــدم لــا يمكــث بهــا إلــا ٔايامــا قليلــة ثــم يعــود مــن حيــث ٔاتــى، ٔاي للقريــة 

  .المذكورة
  

  
  

  :المذكور في طالعة رسالة بعث بها إليه  ومما خاطب به العلامة التجاني ابن باب رفيقه
ْخَوانِ  ِمنَ  اْختَرْ  ِلي ِقيلَ  َلوْ    َوالـَعاَرا الـنtارَ  يَـَخافُ  َصـِديقاً  ِخـلا      ****     كُل}ِهمُ  الٕاِ

  ُمْختَاَرا ُمْختَارُ  يَا َغْيَركَ  اْختَْرتُ  َما    ****    اْجـتََمَعتْ  الـَعالمِ  ثَـنَاءِ  ِخـَصالُ  ِفـيـهِ 
  

  
والغالب فيد بعض المصادر ٔان صاحب الترجمة كان قد تزوج بتونس بابنة قاضي البلد، وت

 ين، ثم حصل بعد ذلك الٕانفصال بينعلى ظني ٔان هذا الزواج لم يستمر ٔاكثر من سنت
  الطرفين، 



 22www.cheikh-skiredj.com  -   

انتقل العلامة التجاني ابن باب العلوي صـوب بلـاد الحجـاز  .......هـ ــ1262وبحلول عام 
سـيدي بـن  الشـريف الجليـل، صـاحب الـأحوال العظيمـة،  ذلـك رفقـةكان وعن طريق البحر، 

سالم نجل الخليفة سيدي الحاج علي التماسيني، وصاحبه المذكور سابقا سيدي المختـار بـن 
  .وآخرون محمدن تكرور،

  
في التعريف  ،روض شمائل ٔاهل الحقيقة صاحب كتابوعن طريقة انتقاله لبلاد الحجاز يقول 

َومـن إخوتـه : قـال ] لدى ترجمته للخليفة سيدي محمد العيد التماسـيني[ طريقةبٔاكابر ٔاهل ال
من جاء إلى تونس وطلب من قائدها سفينة يحج فيها، ؤاجابه القائد بٔانها غير موجودة، فقال 

إن لم تعطني سفينة ٔاحج عليها آمر البحـر ٔان يبتلـع تـونس، فٔارسـل القائـد إلـى ولـّي : للقائد 
اُف مـن َخـوسـٔاله هـل يَ  ،ه بما جرى بينه وبين ابن الحاج علي التماسينيكبير في تونس ؤاخبر

، فٔارسـل هُ تَ ينَ فِ لـا محالـة إن لـم تعطـه َسـ عٌ اِقـذلك ٔام لا يخاف منه؟ فٔاجابه الـولي� بـٔان ذلـك وَ 
 هُ لتـونس، فجـاء اللtـ سـفينةٍ  بالـدعاء علـى مجـيءِ  هُ القائد إلى ابن الخليفة وطلب منه ٔان يعينَ 

 وركب فيهـا مـع التجـاني بـن بـاب وسـّيدي محّمـد بلعيـد ،ها القائد ؤاعطاها لهفٔاخذ ،بسفينةٍ 
  ..إهـ] يعني إلى الحجاز[

ــي  ــة ســيدي الحــاج عل ــن الخليف ــة الشــريف ســيدي بنســالم ب ــة ٔادركــت المني وبمكــة المكرم
فيـه  تَ مَ ، وقـد َشـ، فتٔاثر لموته العلامة ابن باب العلـوي ٔايمـا تـٔاثيررضي الله عنه التماسيني
صـوفية من ٔاهل شنقيط، كانـا قـد التقـى بهمـا هنـاك فـي مكـة، وكانـا علـى طريقـة  شخصان

يان بغضهما لها، ويخف بشدة، الطريقة التجانية يانآخرى لا داعي لذكر اسمها، كما كانا يعاد
ويظهران خلاف ما في باطنهم من حقد وحسد وضغينة، ولهذا شـمتوا فـي وفـاة ابـن الخليفـة 

د ٔاجابهم العلامة التجاني ابن باب العلوي بقصيدة نونية قال في المذكور رضي الله عنه، وق
  :مطلعها 

  
ْهــرُ  tِتــي الــد   فَانِ  الَبَرى َظـْهرِ  َعـلَى َشـْيءٍ  َوكُـل�      ****     َؤاَْحــــَزانِ  ِبــٔاَْفــَراحٍ   يَــٔاْ

نْـَسانِ  كُــل�  يَـْمـِشي يـهِ ِفـ َولاَحــبٌ      ****    َواِرُدهُ  الـنtاسِ  َجـِميعُ  ِبـْئـرٌ  َوالـَمـْوتُ    إِ
انِ  الَقْدرِ  َعاِلي ٔاَْحَمدُ  َماتَ  َما     ****    َوَمْنَقَصةٍ  َعارٍ  ِمنْ  ِبالَمْوتِ  كَـانَ  َلـوْ  tَوالش  
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  فُـلاَنَانِ  يَـْوماً  بَـْعِدهِ  ِمـنْ  َعـاَش  َمــا    ****    َوَمـْنـَقَبةٌ  ِعــز�  َغـْيـِرهِ  ِفـــي كَـــانَ  ٔاَوْ 
  َعـْدنَانِ  َخـْيرِ  ِلـَطهَ  َجـاراً  َمــاتَ   قَــدْ     ****    َشـِمـتَا ِبـَمـْوِتـهِ  ُهــَمـا ِلـلtـِذيـنَ  قُـــلْ 

  

  
  انتقاله للمدينة المنورة ووفاته بها

  
، كاملـة ثم انتقل العلامة ابن باب العلوي بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وجاور بها مدة سـنة

هــ متـٔاثرا بـداء الجـدري الـذي 1263وتوفي رحمه الله سـنة  نصار،تزوج خلالها بامرٔاة من الأ 
كان قد انتشر بين الناس إذ ذاك بشكل خطير، وقد توفي هو ورفيقـه العلامـة الـولي الصـالح 
سيدي المختار بن محمدن التكرور في ليلة واحدة، وكان كـل منهمـا يسـٔال عـن صـاحبه وهـو 

  الله ؤاسكنهما فسيح جناته،في حال النزع، ودفنا معا في البقيع رحمهما 
 29العلامة التجاني ابن بـاب العلـوي لـدى وفاتـه كـان فـي حـدود ولا يفوتنا التذكير ٔان عمر 

  سنة 
  

  
  منية المريدمعلومات حول نظم 

  
اعلم ٔان هذا النظم المبارك قد نال عناية عظيمة من طـرف كثيـر مـن ٔاعلـام الطريقـة التجانيـة 

شـرح والتقييـد، ومـن ٔابـرز مـا صـنف حولهـا كتـاب بغيـة ومؤرخيها، وقد خصصـه بعضـهم بال
المستفيد لشرح منية المريد، للعلامة القطب الشهير سيدي محمد العربي بـن السـائح، وكـل 

ولـا داعـي للتنويـه بهـذا التـٔاليف فهـو ٔاشـهر ما كتب حولها بعد هذا الكتاب فهو عالة عليه، 
رح المـذكور ٔاجمعـوا علـى تسـميته من ٔان يعرف به، ويكفي ٔان كبار معاصـري العلامـة الشـا

  ببخاري الطريقة
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، وذلـك التماسيني التجاني، من علماء الجزائر،  وشرحها ٔايضا العلامة سيدي محمد بن فرج
هــ ــــ  1341رجـب سـنة  14الشـرح المفيـد علــى منيـة المريـد، فـرغ منـه فــي : تحـت عنـوان 

  صفحة 229م، يقع في 1923
توفيـة : بـن المطماطيـة تحليـة عليهـا تحـت عنـوان  وللعلامة المقـدم الشـهير سـيدي محمـود

  العمل الرشيد، بتحلية منية المريد،
  

  
  بعض من ٔاشاد بنظم منية المريد من معاصري الناظم

  
ٔاشاد بهذا الـنظم المبـارك جماعـة مـن كبـار العلمـاء والأدبـاء المعاصـرين للنـاظم، لعـل مـن  

السـائح رحمـه اللـه ورضـي عنـه، فقـد  ٔابرزهم العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن
خصص لها بابا في مطلع كتابه البغية، ٔافرده للتعريف بهذا النظم وخصائصـه ومزايـاه وحسـن 

  سبكه وإيجازه
كما ٔاشاد بـه ٔايضـا العلامـة ٔاحمـد بـن محـم بـن العبـاس العلـوي الشـنجيطي، صـاحب كتـاب 

ال عند ترجمته للنـاظم ضـمن روض شمائل ٔاهل الحقيقة، في التعريف بٔاكابر ٔاهل الطريقة، فق
  :كتابه المذكور 

الأولى . يوم لا ينفع مال ولا بنون هُ ا وحاجتَ نَ قضى الله حاجتَ . اتٍ حاجَ  ثَ وقد قضى لي بها ثلاَ 
فيهـا  ، لـأن مـنهم مـن لـا يـرى الجلـوَس ةِ رَ هَ وْ ي الَجـالذي كان بين ٔاشياخنا ِفـ فَ لاَ ٔانه رفع الخِ 

ود ُلـوْ كسـيدي مَ  فيها عند السابعةِ  الجلوَس  بُ وجِ يُ  ومنهم من. ، كشيخنا محمد الحافظٔاصلاً 
. الفـوتي ا إلى آخرهـا كشـيخنا عمـر بـن سـعيدهَ لِ وt فيها من ٔاَ  الجلوَس  طُ ومنهم من يشترِ . الْ فَ 

  :بقوله . ٔاو بعيدٍ  ، قريبٍ في سفرٍ  ماشياً  هُ الذي يفعل وظيفتَ  دِ رِ فَ نْ وهذا كله في المُ 

  
لاةَ  َهِذي ْلـتَْذكَُرنْ  وَ  tَذا َراِكــبًــا لا    ****    َراِجلا الص   َراِحـــلا تَــكُــونُ  إِ
ـــِذي ِمـــنَ  تَـْفـَهـُمـهُ     ****    كََما الأَْرضِ  َطَهاَرةَ  اْشتََرُطوا وَ  tَمـا ال tتَـَقـد  

  الـتtـَمـاِسِني}  َشـْيـِخـنَا َصــاِحــبِ     ****    َعـِلي}  َسـي}ِدي  ِمــنْ  َذا َسـِمـْعتُ 
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ا مt لَ وَ . لما علمت من رسوخ الأشياخ المذكورين ءٌ هذا البيت الأخير لبقي في النفس شيْ  ولولا
  .بالجالس شبيهٌ  لَ اجِ الرt  نt لأَ  قَ دَ صَ  : قال لي ،عمر لشيخِ لحكيت هذا 

 والثانية ٔانهم اختلفوا ٔايضا في عدد ما يفعله المنفرد في ذكر عشية يوم الجمعة، فبعض قـال
مـن ٔالـف إلـى سـتة عشـر  : خمسـة عشـر مائـة، وبعـض قـال : عـض قـالاثنا عشر مائة، وب :

وهذه ٔاعضل من الأولى لمن تٔاّمل، فرفـع الخلـاف . لا بّد من اتصاله بالغروب : وقالوا. مائة
  : بقوله

  
  ٔاَْلًفا فََصاِعًدا ِبلا َحْصٍر بََدا    ****    َعَدَدا اَمْن يََشٔاْ اْلتََزَم ِذْكرً  وَ 

  
في تحصيل فضائل صـلاة الفـاتح لمـا ٔاغلـق، ؤانهـا لـا ينـال  وا شروطاً والثالثة ٔانهم قد اشترط

ما فيها إلا بتحصـيل تلـك الشـروط، وعـدوا مـن تلـك الشـروط الـٕاذن مـن القـدوة فيهـا،  ٔاحدٌ 
. قراءتهــا مـرة واحــدة فـي كـل يــوم يمـوت علــى حسـن الخاتمــة مَ زَ لـاَ  نْ وعـدوا مـن فضــائلها إِ 

 tكـان تجانيـاً  الها كل من لازم قراءتها مرة في كـل يـوم سـواءً ين ةَ العظيمَ  ةَ فٔافادنا ٔان هذه المزي 
  :الٕاذن فيها ٔام لم يجده بقوله لا فض الله فاه  دَ جَ تجاني، سواء وَ  رَ ٔاو غيْ 

  

  
  

ةً  يُـلاِزمْ  َمـنْ  وَ  tَلْومْ  َغْيرِ  ِمنْ  ُمْسِلًما يَُموتُ  ِمْنَها    ****    يَـْومْ  كُـل}  ِفـي َمـر  
َما َمــا ـَراطِ اْشــتِ  ِبـــلا َذا وَ  tـلََها َمــنْ   ُسـْبـَحانَ      ****    تَـَقـد tـَما وَ  فَـض tَعـظ  

ـــِدي ٔاَفَـــاَدِنـــيــهِ    الـتtـَمـاِسـِني�  الــَمـَشـاِيـخِ  َشـــْيــخُ     ****    َعــــِلـــي�   َســــي}
  

التعارض الواقع وطلبت منهم . وسٔالت عنها من الرجال عدة. وكنت مهتما بهذه المسائل مدة
ٔاما التعارض الواقع في الجوهرة والتعارض الواقع فـي ذكـر عشـية يـوم . في كل مسٔالة منها

ؤامـا التعـارض الواقـع فـي صـلاة الفـاتح لمـا ٔاغلـق فمـن حيـث حصـول . لك انَ الجمعة فقد بَ 
مـن ظهـرت صـلاة الفـاتح لمـا  لُ وt وذلـك ٔان الشـيخ البكـري الـذي هـو ٔاَ . مزيتها المذكورة آنفا
. ولم يدخل الجنـة فلئاخـذني بيـدي يـوم القيامـة واحدةً  ةً إن من ذكرها مرt : ٔاغلق على يده قال 
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بمنيـة المريـد، فـزال ذلـك التعـارض  هذا ما ذكرهُ ٔاشياخنا من شروطها إلى ٔان ظفرتُ  َض ارَ عَ فَ 
  عني، والحمد لله رب العالمين،

اللـه عنـا صـاحبها ٔاحسـن فـي الطريـق ٔاحسـن عنـدي مـن منيـة المريـد، جـزى  وما رٔايت نظماً 
وكان في نيتي ذلك حتـى سـمعت بـٔان . وقد طلب مني بعض الٕاخوان ٔان ٔاشرحها لهم. الجزاء

. ٔاخانا سيدي العربي بن السائح جزاه الله عنا خيرا شرحها فتركت ذلك، وقلت المكفي سعيد
  ..إهـ. وكيف يحفر من وجد الماء على وجه الأرض في الموضع الشديد

  

  
  

ما قاله العلامة سيدي محمد بن ٔاحمد التريكـي، فـي تقييـده  ي هذا الصدد ٔايضاومما يذكر ف
سـمعت : العربـي بـن السـائح  محمـد المسمى بالزهر الفائح، في ترجمة ٔابي المواهب سـيدي

منه رحمه الله ٔانه تذاكر مع العلامة ابن باب التجاني، ناظم المنية، في شٔان جواهر المعـاني 
له ناظم المنية ٔانـه يقـدم ويـرجح كلـام ابـن المشـري لمكـان علمـه وجامع ابن المشري، فذكر 

  .ٔامياعلى ما في الجواهر، لأن صاحب الجواهر كان 
كٔان سيدنا الشيخ رضـي اللـه  هالعربي رحمه الله لذلك، فرٔاى في مناممحمد فاغتاظ سيدي 

ٔان  يحض عليه، حتى ذكر ٔان مـن اسـتطاع المعاني جواهر كتاب عنه جالس مع جماعة، وبيده
  عليكم بهذا الكتاب،: ينام ولو على قراءة سطر منه فليفعل، وقال 

ٔانت تقول فـي كتـابي كلمـة : ورٔاى ناظم المنية رحمه الله كٔان صاحب الجواهر نبهه بقوله له 
فاسـدة، ورٔاى صــاحب الجـواهر عليــه سـلهام، وهــو طويــل اللحيـة، مربــوع القـد للطــول، قــال 

بعد المنافرة تبسم النـاظم وتـذاكرنا مـا رٔاينـا، قـال سـيدي فلما تلاقينا : العربي محمد سيدي 
  :فلذلك قال حين نظم المنية : العربي 

  
  ما عشتم الدهر بذا الكتاب    ****    عليكم معاشر الأحباب
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        ُمْنيَُة الُمِريدِ ُمْنيَُة الُمِريدِ ُمْنيَُة الُمِريدِ ُمْنيَُة الُمِريدِ 
        
        

        لعلامة الأديبلعلامة الأديبلعلامة الأديبلعلامة الأديبلللل
        بابا العلوي الشنجيطيبابا العلوي الشنجيطيبابا العلوي الشنجيطيبابا العلوي الشنجيطيسيدي ٔاحمد بن سيدي ٔاحمد بن سيدي ٔاحمد بن سيدي ٔاحمد بن 

        عنهعنهعنهعنهالله الله الله الله رضي رضي رضي رضي 
        
        
        
        
        

        دراسة وتحقيقدراسة وتحقيقدراسة وتحقيقدراسة وتحقيق
  راضي كنون الحسني الٕادريسيراضي كنون الحسني الٕادريسيراضي كنون الحسني الٕادريسيراضي كنون الحسني الٕادريسيمحمد المحمد المحمد المحمد ال: : : : ذ ذ ذ ذ 
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ٍد و آلِه و َصْحِبِه َوَسلtَم تَْسِليما tى اللُه َعلَى َسي}ِدنَا ُمَحمtِحيِم َوَصل tْحَمِن الر tِبْسِم اللِه الر  
  

  َمـــْذَهـــُبــهْ   ــي� اُْلــَمــاِلــكِ  اَْلــَمــْغــِرِبــي�     ****     نَــَسـُبـهْ  الــَعـلَـِوي�  بَـــابَــا ابْـــــنُ  قَـــــالَ 
ـــلِ  َوَرثَـــــــــــةَ      ****     الْأَْوِلـــــَيــــاءِ   ِلـــْلــَجــاِعــلِ  اَْلـــَحـــْمـــدُ  tالْأَنْــــِبــــَيـــاءِ  اَْلــــكُــــم  
  الأَْوِلـــَيــاءْ  َخـــْيــرَ  ٔاَْحـــَمــدَ  َوَشــْيــَخـنَـا    ****    الْأَنْــِبـَيـاءْ  َخـــْيــرَ  الــنtــِبـيt  َوالــَجــاِعـلِ 

  ُمــْســِلــمِ  َوكُــــــل}  اْلــَخــلاِئــقِ  َعـــلَـــى     ****    الـــن}ــَعــمِ  ِبـــــــَدَوامِ  يَـــــــُدومُ  َحــــْمـــًدا
 tَســَبـَقـا قَــــدْ  َمــــنْ  ُخــِتــمَ  ِبــــهِ  َوَمــــنْ     ****     ٔاُْغـِلـَقـا قَـــدْ  َمـــا الـَفـاِتـحِ  َعــلَــى ثُــــم  

  الـــُعـــلَــى َذِوي َوآِلــــــــهِ   ٔاَْصـــَحـــاِبــهِ      ****     َوَعـــلَــى َســـــلامٍ  وَ  َصـــــلاةٍ   ٔاَْزكَــــــى
ــَجــاِنــيِ   فَــَشــْيــُخـنَـا َذا َوبَــــْعــــدَ    ِلــــْلــــَجــــاِنـــيِ  ـــــْنـــــِقـــــَذةٌ ُمـ  ٔاَْوَراُدهُ     ****     الــت}
ــِريـَقـهْ   الــــــــلاِزمِ  ِوْرِدهِ  ِفـــــــــي    ****    الـَحـِقـيـَقهْ  يَــكْـِشـفُ  نَــْظــًمـا َوَهـــــاكَ  tِلــلــط  

لاُهــــنَــــا َجــَعــلَــنَــا   فَــْضـِلـَهـا َوَجـــــاهِ  ُمــْنـِشـيـَهـا ــاهِ ِبـــَجـ    ****    ٔاَْهـــِلــَهــا ِمـــــــنْ  إِ
ــا tـْحـِقـيقِ  َمــْســلَـكَ  َســلَــكْـتُ  َلـــمtــِريـقِ  ُدَجـــــى َوأَْســـَرْجــتُ  ِفـــيـــهِ     ****     الـت tالــط  

ـــْيـــتُـــهُ  tـــِديــدِ  َشـــْيــِخــنَــا ِوْردِ  ــــذِ آِخـــــ     ****     الــــُمــــِريـــدِ  ِبـــُمـــْنـــَيــةِ  َســـم tالـــس  
ِلــيــلِ  ِلـــْلــَمــْذكُــورِ  َلـــِجـــْئـــتُ     ****    الــتtـْطـِويـلِ  إَلـــــى َمــَخـافَـِتـيِ  َلــــــْولاَ  tِبـــالــد  

  َحـــَســنِ  ِلــلـن}ـَظـامِ  َشــــــْرحٍ  ــِهـيـلَ تَــسْ     ****    الـُمـَهـْيـِمـنِ  ِمــــــنَ  ٔاَْرُجــــــو َلــِكــنtـِنـيِ 
  ِبـالـتtـْحـِقـيـقِ  َلــــــكَ  َذكَـــــــْرتُ  ِلــــَمـــا    ****     ِبــالــتtــْصــِديـقِ  تُـــــِقـــــر�  َذا  فَــــِعـــْنـــدَ 

ــِنـــي ِلــــــَذا ٔاَْهــــــلا    ****    َلـــْســتُ  ِبـــٔاَن}ــي  الــِعــْلـمِ  َمـــــعَ  َهـــــَذا tاْســتَــْهـَدْفـتُ  َؤاَنـ  
  َوالـتtـْصـِحيفِ  الــَخـَطـأِ  ِمــــنَ  ِحــْفـِظـي     ****     الــلtــِطـيـفِ  ِمــــــنَ  ٔاَْرُجــــــو َلــِكــنtــِنـيِ 

لَ     ****    َســـَبـــَبــا الـــن}ـــَظــامُ   َذا يَــــكُــــونَ  َؤانْ    الــن�ـَجـبَـا َدَرَجــــــاتِ  اْرِتـــَقـــاءِ  ــــــىإِ
َمـــــامِ   َشــْيـِخـنَـا َوُحــــــب}     ****    الــنtـِبـي ِديـــــنِ  َعـــلَــى يُـِمـيـتَـِنـي َؤاَنْ  ــي}ـبِ  الٕاِ tالــط  

ُســـولِ   ِحــــــب}     ****    َوالــُجـودِ  الـت�ـَقـى ِذي الأَنَــــامِ  قُــْطــبِ  tـــدِ  الـــر   اْلـــُوُجـــودِ  َســـي}
ب}  َصـــلَـــَواتِ  ٔاْزكَــــــى َعــلَــْيــهِ  tَرى ُشــــــم}  َوآِلــــــهِ      ****     الـــــر ــْحـبِ  الــــــذ� tَوالــص  

َلــــى ُمــوِمــنٌ  اْشــتَــاقَ  َمـــــا ـــ     ****    َطـْيـَبـِتـهِ  إِ   بَــــْيــــِتـــهِ  آلِ  ُحـــــــــــب}  وَ   ـــهِ َوُحــــــب}
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ْيِخ َرِضي اللُه َعْنهُ  tْعِريُف ِبالشtاَلت  
 

َمـانِ  ِمـــنَ  َمــَضـى َمـــا كُـــل}  ِفـــي     ****    اْلــَغـَواِنـي ِمــــنَ  َخــــْودٌ  ٔاَنْــَجـبَـتْ   َمــــا tالــز  
ــاِنـــي نَــاَشـــْيــِخــ ٔاُم}  كَـــِمـــثْـــلِ  tبـ tـــاِهــَرةِ  َعـــاِئـــَشـــةَ      ****    الـــر tاْلـــَحـــَصــانِ  الـــط  

اِئــيtــةٍ  فَــــَمــــا tَمـــــــامِ   ِبــَشــْيـِخـنَـا َلــــَهـــا    ****    كَــــَمـــا فَــــْخــــرٌ  ِلــَحــو   اْلــُعــلَــَمـا إِ
  الأَْخـــــَيــــارِ  َوَصـــْحـــِبـــهِ  َوِحـــــْزِبـــــهِ      ****     ِبـالـُمـْخـتَارِ  ِجــْئــنَ  ِتـيالــلtــوا ِســـــَوى

ذْ  َدا ِرضــــــاً  ِبــــــهِ   ٔاَنْــَجــَبــتْ  إِ tبًـــا    ****    ُمـــَســد tـــًداُمــــمَ  ُمــــَهــــذ tَدا ـــج tُمـــــَســـــو  
ــَرفِ  ِذي بَـْعـِلـَهـا ِمــــنْ  tـيـِني}  الــش ــــَرفِ     ****    الـط} tيــِنــي}  الــِعــْلــِمــي}  َوالــــش   َوالـــد}

َضــى نَــْجــلِ     ****    اْلــُمـْخـتَـارِ  اْلــَفــتَـى نَـــْجــلِ   َمــَحــّمــدٍ    اْلـَفـَخـارِ  ِذي ـَمـدَ ٔاَْحـ الــر}
ـمِ  نَـــْجـــلِ  tَمـــــامِ  الــُمــَفـخ ـــِدنَــا    ****    الــَعــاِلـمِ  الٕاِ ــدِ  َســـي} tَســــاِلـــمِ  بْـــــــنِ  َمـــَحـــم  
  ُشــِهــدْ   ْضـِلـَهاِبـَفـ َذا َمـــــاضٍ  ِبــَعــْيـنِ     ****    ُوِلـــدْ  ِحــيــنَ  الــُعــلا َمــْفـَخـرُ  َحــَصــلَ 

  َســنَـى َؤاَنْـــَورِ  اْلـَعـْيـشِ  ٔاَْرَغــــدِ  ِفــــي    ****     َحــــَســــنًـــا نَــــبَــــاتًـــا اللهُ  ٔاَنْــــَبــــتَـــهُ 
ـــــــنَ  tُخــلُــَقــهْ  وَ   َخـــْلــَقــهُ  الأَنَـــــــامِ  بَــــْيـــنَ     ****    َخـــلَــَقــهْ  وَ  ٔاَنْــــَشـــٔاَهُ  َمـــــــنْ  َزيـ  

  َمــْخــبَـِرهْ  َعـــــنْ  لاِمـــَحـــهُ  ِلــُحــْسـِنـهِ     ****    َمــْنــَظــِرهْ  بَـــَهـــاءُ  يُــْنــِبــىءُ  فَــــكَـــانَ 
ــــدِ  ِلـــِشـــْبـــِهـــهِ    بَـــــــادِ  وَ  َحــــاِضـــرٍ   ـــــــل} كُ  ٔاَْحــــَســـنِ     ****     اْلــــِعــــَبـــادِ  ِبــــَســــي}

ينِ  ِذي اْلـَعاِلمِ  َشـْيِخهِ  َعـنْ     ****    ِسـِنـيـنْ  َســْبـعِ  ِفـــي الــُقــْرآنَ  َوَحــِفــظَ    اْلـَمِتينْ  الـد}
  كَــالــَمـْفـُهـومِ  اِمــَض اْلـــَغــ فَـــَجـــَعــلَ      ****    ِبـــالــُعــلُــومِ  اْشـــتَـــَغـــلَ   َذا َوبَـــــْعــــدَ 

ـَبـقْ  قَــْصـبَ  ِصــَغـِرهِ  ِفـــي َوَحـــازَ  tــَفــقْ  َذاكَ  َعــلَــى قُـــْطــُرهُ  وَ  ِفــيــَهـا    ****    الـسtات  
َس  وَ  ٔاَْفــــتَــــى tنَـــــــاَزلاَ   وَ  نَــــَعـــمْ  ِســــن}ــــهِ  ِصــــَغــــرِ     ****    َعــــلَـــى َذِلـــــــكَ  وَ  َدر  

 tــتُــهُ  اْرتَــــَقــــتْ  ثُــــــــم tـهْ  ِهـــمtَلــــــى    ****    الــَعــِلــي ــاَدةِ  ات}ـــَبـــاعِ  إِ tـهْ  الـــسtـوِفـي   الــص�
اهِ  َعــــــاِبـــــدٍ  ـــل} كُـــــــــ َعــــــــــــاَدةُ      ****    اللهِ  ٔاَْهــــــلِ  َطـــلَـــبِ  ِفــــــي فَــــَجـــالَ  tٔاو  
ْحــــَدى َوُعـــْمــُرهُ  ــــــــهِ  َدر�  ِلــــلtــــهِ      ****     َســنَــهْ  ِعــْشــُرونَ  وَ  إِ   ٔاَْحـــَســـنَــهْ  َمــــــــا ٔاُم}
اهُ  َعـــــْصــــِرهِ  ـــــَيــــاءِ أَْولِ  ِمـــــــــنْ     ****    ٔاَتَـــــاهُ  َمـــــنْ  ُجــْمــلَـةِ  ِمـــــنْ  فَـــكَـــانَ  tالأَو  
ــُدنَـا ــي}ـبُ  َســي} tـَقـلْ  ٔاَْحــَمــدُ  الـَحـْلـَبـةِ  َوفَـــــاِرُس     ****    اْلــُفــَضـلْ  ِخــْلــَفـةُ  الــط tالــص  
ـدٍ ُمـ كَــَســي}ـِدي     ****     الـِمـنَـنْ  ٔاَْهـــلِ  ِمــــنْ  َهــَذيْـِنـكَ  َوَغــْيــرُ  tاْلــَحـَسـنْ  نَــْجــلِ  ـَحـم  
ــــِذي َوْهــــوَ  tلا تُــــــْدِركُ     ****    الـكَـاِمـلِ  ِلــَهــَذا قَــــالَ  ال  tــاِذِلـي َمـــَقــامَ  بُـــــد tالــش  
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ــَحــاِري َرَجـــــــــعَ   َذا َوبَـــــْعــــدَ  tِلــلــص    ****     tاْلــــِجــــَدارِ  َمـــِديـــنَــةَ  أَتَــــــــى ثُــــــــم  
َس  tـْفـِسـيـرَ  َوَدرtَمدْ  الَمْوَلى الـَمِلكِ  بَـابِ  قَـْرعِ  ِفـي    ****    َجــــــدّْ  وَ  َوالــِعــْلــمَ  اَلــت tالص  

فَــــــاَدهْ  وَ  ـِمـيـرِ الــتtـشْ  وَ   َوالــــَحـــْزمِ     ****    الــِعـَبـاَدهْ  ِمــــنَ  اْحــتَــازَ  َمــــا فَــاْحـتَـازَ    الٕاِ
  َلـــَديْــهِ  الـــِعـــز}  َخــــــَواِرقُ  َوَظـــَهـــَرتْ     ****    َعــلَــْيــهِ  الــَفــْتــحِ  بَــــــَواِرقُ  فَــَبــَرقَــتْ 
  َرآهُ  َمــــــــــنْ  َجــــِمـــيـــعُ  ِلـــُحـــْســـِنــهِ     ****     َمـــــــْرآهُ  ِمــــــــنْ  يَــْفــتَــِتــنُ  فَــــكَــــانَ 
ْقــَبــلَ  دَ     ****    َوَزَجــــــرْ  َعــلَــْيــهِ  الـــنtـــاُس  فَـــٔاَ tنَـــَفـــرْ  وَ  َعــْنــُهــمْ   الـــِفـــَرارَ  َوَشـــــــر  

 tــِبــي}  ِزيَــــــــاَرةِ  َمــــــــعْ  ــَحــج} ِلـــْلـ    ****    اْلــــَقــــِوي}  ِبـــَعـــْزِمــهِ  َســــَمــــا ثُــــــــمtالـــن  
َلـــى ِتـِلـْمـَسانَ  فَــِمـنْ    اْرتَـــَحـــلْ  َوثَــَمــاِنـيـنَ  ِســــــتq  َســـنَـــةَ     ****    الأََجــلْ  الـَبـْيتِ  إِ

 tـنَهْ  ِسـْجـنِ  ِمــنْ  اْلـُقـلُوبَ  َقـظَ فَـٔاَيْـ     ****    َســـنَـــهْ  َوُســـوَســـةَ  تُـــونُـــَس  فَـــَحـــل   الـس}
ذْ  تُــونُــَس  ِفـــــي َوكَـــــانَ  ـــرَ     ****     َوِلــــيْ  َذاكَ  إِ tــهِ  َشــْيــَخــنَـا بَــــش   الــَعــِلــيْ  ِبــُحــب}
ــــَرهُ  ِبـــــــــَذا كَـــــــــَذا tاْلـــــكُــــْرِدي�  َمـــْحـــُمـــودٌ  ـــُدنَـــاَســــي}     ****    اْلــــَوِلــــي�  بَــــش  

ــــِذي َوْهــــوَ  tــــِذي  ِمــــنَ     ****    ٔاََجـــلْ  َلـــكَ  َلــــهُ  قَــــالَ  ال tٔاََمـــلْ  َلـــهُ  يَـــا ِلـْلـُقـْطبِ  ال  
الٍ  ِفــــي َوَجــــاءَ  tتَـــَوق�ـــفِ  َمــــــا ُدونَ  َســــْبـــعٍ  ـــةِ َســــنَ      ****    ِفــــي اْلـكَـْعـَبـةَ  َشــــو  

ذْ  َوكَـــــــــانَ    ٔاَْســــــَرارِ  َذا  َوكَــــــانَ  ِبـــَهـــا بَــــْعـــٌض     ****    الـــِكـــبَــارِ  ِمـــــــــنَ  َذاكَ  إِ
ــْيــخُ  فَــانْــتَــَفـعَ  tُمــَخــاَطـَبـهْ  بَــْيــنَـُهـَمـا تَــــَقـــعْ  ـــــــمْ َولَ     ****    ُمــكَــاتَـَبـهْ  ِبــــــهِ  الــش  
ــْيــخَ  فَـــٔاَْخــَبــرَ  tــِذي ٔاَنْــتَ     ****    فَـــَقـــالْ  ِبــَمــْوِتــهِ  الــش tكَـَمالْ  ِمـنْ  ِلـي َمــا تَــِرثُ  ال  
ــَرهْ  وَ  َلـــــهُ  قَـــــالَ  َمـــــا فَـــكَـــانَ  tِبـيـِبـي�  ِبـــَمـــا    ****    بَـــش tٔاَْخـــَبــَرهْ  قَـــــدْ  ِبـــــهِ  الــز  
ـــهِ  ِفــــْعـــلِ  َوبَــــْعـــدَ    الــَمــْشــكُــورِ  ُهـــنَـــاِلـــكَ  َوَســـْعـــِيـــهِ     ****    الــَمــْبــُرورِ  َحـــج}

ْوَضــةَ   يَـــــُزورَ  ِلـــكَــيْ     ****    ــهْ الــُمــِنــيــفَ  ِلــْلــَمــِديــنَــةِ  َرَحـــــــــــلَ  tـِريـَفـهْ  الـــر tالـش  
ـــلَـــتْ  ِجــيــَبــتْ     ****     الــَمــَراِحـلْ  َلـــــهُ  َمـــــنْ  َخـــْيــرَ  فَـــــَزارَ  َواِحـــلْ  َلــــــهُ  َوُذل} tالـــر  

 tَضـى َمـــعَ  اْلــتَـَقـى ثُــــم ـمt  الــر} tَمــانِ  قُــْطــبِ     ****    ـانِ الـس tالــِعـْرفَـانِ  اْلــكَـاِمـلِ  الــز  
ــْيــخَ  فَـــٔاَْخــَبــرَ  tَمـــآِلــهِ  ِفـــــي ِمـــْنــهُ  يَـــكُـــونُ  َوَمــــــا    ****     َحـــاِلـــهِ  ِبـــكُــْنــهِ  الـــش  
ــْيـخِ  َوقَـــــــالَ  tـْيـخُ  فَــاْعـتَـَذرَ     ****    ـْصـَبـَغـاِلــتَ  ٔاَِقــــــمْ  ِلــلــش tَصــَغــا َلــــهُ  َوَمــــا الــش  

  َرِغـــبْ   ِفــيـهِ  َمـــا َوكُـــل}  ِعــْنـِدهِ  ِمــــنْ      ****     َطـــلَــبْ  ِفــيــَمـا َلـــــهُ  اْلــُقــْطــبُ  َؤاَِذنَ 
ــْيــخُ  َوَســـافَـــرَ  tـاجِ الــُحــ َمــــــعَ  الــش tـاجِ  الــل}ـَوا َصــاِحــبِ  قَــْبــرِ   َعــــنْ     ****    جtَوالــت  
  ِبــالــتtــلاِقـي َهـــــــمt  َجـــــــاءَ  َوِحــــيــــنَ     ****    الـــِعــَراِقــي َشـــْيـــِخــهِ  َدارِ  ِلـــِمـــْصــرَ 
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ــبَ  َهـــــَذا َشــْيــِخـهِ  َمــــــعْ  tِبــُقــْرِبــهِ  ٔاَْجـــلَــَســهُ  َجـــــــاءْ  َوِحــــيـــنَ     ****     ــــهِ ِبـ فَـــَرح  
َمــاِمــنَــا َعـــلَـــى     ****     يَـْسـتَـْشـِكـلُهْ  كُــلtــَمـا يُــْلــِقـي َوكَـــــانَ    يَــْســٔاَُلــهْ  َعـــْنـــهُ  وَ  إِ

  كَـــِثـــيــَرهْ  َســــــــاَدةٌ  ٔاَتَــــْتــــهُ  َحــــتtــــى    ****    ــِزيـــَرهْ اْلـــَغـ ُعـــلُـــوُمـــهُ  فَـــَظـــَهـــَرتْ 
فَـــاَدهْ  ِمـــْصـــرَ  ُعـــلَــَمــاءِ  ِمـــــــنْ  َلــــهُ  َمـــــــــنْ  َوكُـــــــــل�      ****     ِلـــْلٕاِ   ٔاَفَــــــــاَدهْ  َســــٔاَ

ـــهِ  ِمــــــنْ      ****     اْلــَقــاِبــلْ  ِفــــــي ٔاَتَــــــى َوِلــِتـِلـْمـَسـانَ    كَـــاِمـــلْ   َخـــْيـــرِ  َوَزْورِ   َحـــج}
 tةً  ِفــــيـــَهـــا فَـــــَحـــــل tْدِريـــــَس  ِبـــَفــاسٍ     ****    َزاَرا وَ  ُمــــــــــد َضــى إِ   ِمــــَراَرا الـــر}

  الـَوِفـي الـِخـل}  ِخـل}ـهِ  َمــعْ  اْلـتَـَقى َهــَذا    ****     َوِفـــي ـْسـِعـينَ تِ   وَ  َواِحـــدٍ  َعــــامِ  ِفــــي
هِ  َصـــاِحـــبِ     ****    َحــــــــــَراِزمْ  َصــــاِحـــِبـــهِ  ِتـــْلـــِمـــيــِذهِ  َمـــــامِ  ِســـــر}   الـــَحــاِزمْ  الٕاِ

  اْلــَفــْضــلِ  ِذي ِبــَشـْيـِخـنَـا َلـــــــهُ  َذاكَ      ****    قَــْبــلِ  ــــنْ مِ  َمــْعــِرفَـةٌ   تَـــكُــنْ  َلـــــمْ  وَ 
فَ  َحــــتtـــى tُمــكَـاَشـَفـهْ  َســلَــَفـتْ   ِبـــُرْؤيَــا يَـــْومـــاً     ****    فَــكَــاَشـَفـهْ  َلـــــــهُ  تَــــَعـــر  
ــــــتْ  tــــــَرهْ وَ  ُصــْحــَبـِتـهِ  َعـــلَـــى َدلtــَرهْ  َوِبـالـَمـَعـاِلـي نَـــِســي قَـــــدْ  وَ      ****     َذك tبَــش  

َلــــــى    ****    انْــِتـَقـاَلـهْ  نَـــــَوى ِتــِلــْمـَسـانَ  ِمــــــنْ  و   َوالــشــلtاَلـهْ  َســْمــُغـونَ  ٔاَِبــــــي إِ
َلــْيــِهــَمـا َعـــْنــَهــا    ****     ــَحـلْ اْرتَ  َوِتـْسـِعـينَ  ِســتtـةٍ  َعـــامِ  ِفــــي ْهــِلــهِ  إِ   َوَحـــــــلْ   ِبـــٔاَ

ــْيــخُ  َســــافَـــرَ  وَ  tَلــــــى الــش   ُمــــَواِتـــي َلـــــــهُ  َعـــــــاِرفٍ  ِلأَْجــــــــلِ     ****     تَــــــَواتِ  إِ
َلــــى َســافَــرَ  كَــــَذاكَ  ِفـيـعِ  اْلــِحــب}   ِتـْلـِمـيـِذهِ     ****     ـَعـَرِبـيال ابْــــنِ  إِ tالـَمـْنـِصبِ  الــر  

ــِذي َوْهــوَ  tــى ال tـى    ****    الـُمْصَطَفى َعـلَْيهِ   َوصtاْصـَطـَفى  َلــهُ  َمــنْ  اللهُ  َعـلَـْيهِ  َصــل  
َمــــامِ  اْلــكَـاِمـلِ  ِلـَشـْيـِخـي فَــْتــًحـا    ****    الـــــَعـــــامِ  ِبــــــَهـــــَذا اللهُ  َوفَــــــتَـــــحَ    الٕاِ

ْحـَمـةِ  َعــْيــنَ  ِبـالـَعـْيـنِ  َرٔاَى بَـــــٔاَنْ  tـــــــةِ  َعــــْيـــنَ  فَــــَصـــارَ  يَـــَقــَظــةً      ****     الــر tالْأُم  
ـيــكَ  ٔاَنَـــــــا    ****    َوَذرْ  ُشـــُيــوِخــكَ  كُــــــــلt  َدعْ  َوقَــــــــالَ    الأَبَــــــرْ  َوَشــْيــُخــكَ  ُمــَربـ}
ـــا َوَوَلــــــــِدي     ****    َوَحــْســِبــي َواِرِثــــــي ٔاَنْــــــتَ  َوقَــــــالَ    َعــــْتـــبِ   ِبـــَغــْيــرِ  َحــــق 
يــنِ  ِذي َشــْيـِخـنَـا فَـــْتــحُ  َوكَـــــانَ  ْســـَعــادِ  ِبــَقــْصـرِ     ****    الــد}   َســْمــُغـونِ  ٔاَِبـــــي الٕاِ

ــْيــخِ  الــــنtـــِبـــي�  َؤاَِذنَ  tــنَ     ****    ِبـــــــــٔاَنْ  ِلـــلـــش   اْلـــَحـــَســنْ  ِوْرَدهُ  الأَنَــــــــامَ  يُـــلَـــق}
  الاْســِتــْغـَفـارِ  َمــــــعَ  الأَنَــــــامِ  َخــــْيـــرِ     ****    الــُمـْخـتَـارِ  َعـــلَــى َصــلاتُــنَــا َوُهــــــوَ 

 tــَمـهُ  اْلـــَقــْرنِ  ِبــــــَرٔاْسِ  ثُــــــم tالـَهـْيـلَـلَـهْ  ِبـــِذْكـــرِ  تَــْتــِمـيـمٍ  ٔاَْحـــَســـنَ     ****     َلـــــهْ  تَــم  
َضـــا ٔاَْســــــَرارُ  َوبَــــانَـــتْ      ****    ــْيـهِ َعــلَ  الـــُهـــَدى ٔاَنْــــــَوارُ  فَـــلاَحـــتْ    َلـــَديْـــهِ  الـــر}

  اْلــَمــَعــاِرفِ  َمــْنــَبــعِ   ِمــــــنْ  ِلــَغــْرِفــهِ     ****    َعـــاِرفٍ  كُـــلt  الـَخـْيـَراتِ  ِفـــي َوفَـــاقَ 
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ذْ  قُـــنtـــةٍ  ِلـــِشــْعــبِ  ٔاَتَـــــــى    ****    لاَ  وَ  الـــلtــُدن}ــي}  ِبــالــِعــْلــمِ  َوفَــــــــاَض    َهـــَمـــلاَ  إِ
ــَرَهــا آيَــــــةٍ  كَــــــمْ  tوُ  َعـــْنــهُ  قَـــُصــرَ     ****     ِبـــَمــا يَـــْوًمـــا فَــس َمـا َمـــــنْ  َشـــــٔاْ tتَــَقـد  

ـــنَـــهُ     ****    ــْعــنَــاهُ مَ  َغـــاِمـــضٍ  َحـــِديـــثٍ   َوكَــــــمْ  tــــى بَـــيtَســـــنَــــاهُ   بَـــــــــَدا َحـــــت  
ـْيـخِ  ِلــَهــَذا َوكَـــــمْ  tِعــَبــاَرهْ  ِمــــنْ  الــش     ****      tَشـــــاَرهْ   ُمـْسـتَـْشـِكـلَ  ِبـــَهــا َحــــــل   الٕاِ

تُــــونَـــهُ     ****    الأَْقـــَطــارِ  ِمــــــنَ  الـــنtـــاُس  فَــَجــَعــلَ  ـــةَ  يَــــٔاْ tالأَْســــــــــَرارِ  َمــــَحــــب  
ــن}ــيtـهْ  َطـــِريــَقــهُ  آِخـــــــذٍ  ِمــــــــنْ  ـــِنـــيtــهْ  بَـــْهـــَجـــتَــهُ  َونَــــــاِظـــــرِ     ****     الــس� tالـــس  
فَـهْ  اْلــكَـْعـَبـةِ  ِمـــْثـــلَ  تَــــــَراهُ  tــَوافِ  يَـــــْومَ     ****    الــُمـَشـر tَعـــَرفَــهْ  كَــِمــْثـلِ  ٔاَوْ  الـــط  

َلــــــى يَــْعــُشــو ــِعـيـدُ  ٔاَنْــــــَواِرهِ  إِ tالــَمــِريـدُ  الــَجــاِهـلُ  يَــْعــُشـو َوَعـــْنــهُ     ****    الــس  
ــبِ   يَـــــِجـــــُدهُ      ****    َحــــــــاجٍ  ِحــــــــب�  ـــــــــاهُ ٔاَتَ  َوكُـــلtـــَمـــا ــي} tـــاجِ  كَـــالـــص tـــجtالـــث  
ْحــَســانٍ  َخـــاِلــُص  ـــنَـــا  ٔاَْكــــــــَرمَ     ****    َرْحــَمــهْ  َوَمــْحــَض  إِ ـــــــهْ   ِذي ِبـــــــهِ  َربـ� tالأُم  

 tَلـ ثُـــــم   َعــَشــرْ  ثَـــلاثَــةَ  َعـــــامِ  ِفـــــي َظـــَعــنَ     ****    الــَفـَخـرْ  َمــِديـنَـةِ  فَـــــاسٍ  ــــىإِ
ــــنَـــــتْ  ــَجــاِنــي ِبـــَبـــْهــَجــةِ  َوُزيـ}   الـثtـاِنـي َرِبــيـعِ  َســـاِدسِ   اْلــَعــامِ  ِفــــي    ****     الـــت}

َضـــى ِتــْلــِمـيـَذهُ     ****    ٔاََمـــــرْ  َشــْهــَريْــنِ  ِبــنَــْحــوِ  َذا َوبَـــْعـــدَ    الأَبَــــــرّْ  َعــِلــي ــا الـــر}
ْذنِ  َعــــــنْ     ****    الـــَمــَعــاِنــي َجـــــَواِهـــــرَ  ِبـــَجـــْمــِعــهِ  ـــدِ  إِ   َعـــْدنَـــانِ   بَـــِنـــي َســـي}

ــْحـبِ  وَ  َوالآلِ     ****    اْلـــُقـــْرآنِ   ُمـــْنـــِزلُ  َعـــلَــْيــهِ  ـىَصــــلtــ tالأَْزَمــــانِ  َمــــَدى الــص  
ْهــرَ  ِعــْشـتُـمُ   َمــــا    ****    الأَْحـــــَبــــابِ  َمـــَعـــاِشـــرَ  َعـــلَـــْيــكُــمْ  tاْلـِكـتَـابِ  ِبــــَذا الــد  

ْذنِ  َعــــــنْ  رِ     ****    ٔاَْمـــــِرهِ  وَ  َجــْمــُعــهُ  َطــــــهَ  إِ َمــــــــامَ  َوقَــــــــد}   قَـــــــْدِرهِ  َحـــــــقt  الٕاِ
نْــَصـافٍ  يُــَطــاِلـْعـهُ  َوَمــــــنْ  ـْيخِ  ِخــلالَ  ٔاَنt     ****    يَـــــَرى ِبــٕاِ tاْلـَوَرى ِفـي َلـْيـَستْ  الـش  
ـك�  ِعــْنـِدي َذِلـــكَ  ِفـــي َوَلــْيــَس  tْفــــــكُ  ِفــــيـــهِ  َوَلــــْيـــَس  َوَخـــاِلــِقــي    ****    الــش   إِ
مِ  َوِفــــي tالـَمـِجـيـدْ  اْلـُمـَهـْيـِمـنِ  َعـــــنِ  َخــِلـيـَفـةً     ****    َرِشــيـدْ  َغــْوثًـا َغـــَدا الـُمـَحـر  

ــَقــهُ  َمـــــــنْ  َحــــكَـــاهُ      ****    ِبـــَعـــَرفَــهْ  ــنَــاَشــْيــخُ  َذاكَ  ٔاُْعــــِطــــيَ  tَعـــَرفَـــهْ   وَ  َحــق  
َلــــــى    ****    ِاْرتَــــَقـــى َوَلــــَيـــالٍ  َشــــْهـــرٍ  َوبَــــْعـــدَ    الـُمـْنـتَـَقـى الــَعــِزيـزِ  َمــَقــاِمــهِ  إِ
  َوَرا َوَراَءهُ  َمــــــــا الـــنtـــِبــي}  ِســــــــَوى    ****    الــَوَرى كُــل}  َعـــنْ  الـَمـكْـتُومِ  َمـَقـاِمـهِ 

ـْيـخُ  َوَســـافَــرَ  tَلــــى الــش ـَحـاَرى إِ tِمــــــَراَرا َذا بَـــْعـــدِ  ِمـــــــنْ  ِبــنَــْفــِسـهِ     ****    الــص  
  كَـــْهـــلَا بَـــَهـــاءً  َحــــــَوى َمــْنــِصـبًـا وَ     ****    فَـــْضــلاَ  َعــِلـي} الــ َشــْيــِخـنَـا َوُعـــْمـــرُ 
َمـــــامُ  َمـــــاتَ     ****     الــت}ـَجـاِنـي َشــْيـُخـنَـا َمـــــاتَ  َوِحـــيــنَ  اِنـي اْلـــَعــاِرفُ  الٕاِ tبـ tالــر  
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ـــْيــخُ  َوتَـــــــــَركَ  tالـــِعــَبــادِ  ِلـــَرْحــَمــةِ  بَــــْعـــِدهِ  ِمــــــــنْ      ****     الأَْولادِ  ــــنَ ِمــــ الـــش  
ادِ  َمــْنــَهــلَــْيــنِ  نَـــْجـــلَـــْيــنِ  tــــادِ  كَــالــكَــْوكَــبِ   ِكـــلاُهـــَمـــا     ****    ِلـــــْلـــــُورtالــــَوق  
  فَـــاِئـــقٍ  كُــــــلt  ِبــالـتtـْحـِقـيـقِ  َوفَـــــــاقَ     ****    بَــــاِســـقٍ  كُـــــــلt  بَــــَســـقَ  ِكـــلاُهـــَمــا

ـْبـقِ     ****    ِرَهـــــــــــانِ  كَــــَفــــَرَســـيْ  تَــــَراُهــــَمـــا tيَــْجـِريَـانِ  اْلـِمـْضـَمـارِ  ِفـــــي ِلــلـس  
ــهِ     ****    اْلــَمـْعـِرفَـهْ  َطـــــهَ  َضـــِمـــنَ  ِكــلاُهــَمــا   ِصـــَفـــهْ  َلـــَهـــا فَـــَيـــا  َلـــــــهُ  ِبــــَربـ}
ـــا َخــــْيـــًرا َضــــِمــــنَ  َوَلـــُهـــَمــا tـــــا ٔاَتَــاُهــَمـا َمـــــنْ  َخــــــابَ  َمــــــا    ****    َجــــم tَؤاَم  

ــِتـــهْ  ِمــــــنْ  ٔاَْدَركَ  ـــنْ َمـــ َوكُــــــل�  tيـ   كَـُبـْغـَيـِتـهْ  َســاِمــيًـا َمــَقــاًمـا يُــْعــَطــى     ****     ُذر}
ُســولِ  يَــــدِ  َعــلَــى tَســَبـبْ  َولاَ  يُـــَرى َشـــْرطٍ  ِبـــلا َجــْذبـاً     ****    اْلــَعـَربْ  َســي}ـدِ  الــر  
  َلــــهْ  ِبـالـن}ـْسـبَةِ  اْلــَعـاَلـمِ  كَــــْوَرةِ  ِفــــي    ****    َخـــْرَدَلـــهْ  الــكُــنُــوزِ  ِتـحِ ِلــَمــَفـا َمـــــــا

ارِ  ِبــــَهـــِذي ِغـــنَــاُهــمُ  َلــــُهــــمْ     ****    الــُمـْخـتَـارِ  ٔاَْحـــَمــدَ  َضـــَمـــانِ  َوِمــــــنْ  tالـــــــد  
ـــحُ   ـــمْ َخــــاِدُمــــهُ    الأَْشــَجــارُ  كَـــــَذا ِفــيــَهـا  َوَمـــــا َلـــــهُ     ****    الــــِبـــَحـــارُ  تُــــَســــب}
  اْلـُمـْنـتَـَقى َذا بَــِنــي ِخـــْدَمــةِ  ِلأَْجـــــلِ      ****    انْـتَـَقـى َحــْيـثُ   ِمـــنْ   اْلـَجـنtـةَ  َويَــْدُخـلُ 

  الــَوِلـي َذا ٔاَِبــيـهِ  بَــِنــي ِمــــنْ   يَــْشـَفـعُ     ****     َوَرُجــــلِ   اْمــــَرأَةٍ  ٔاَْلـــــفِ  ــفِ ٔاَْلـــ ِفـــــي
ـْيـخِ  ِلــَهــَذا َوكَـــــمْ  tَعـــلاَمــهْ  ِرْفــَعــِتــهِ  َعـــلَـــى َعــــــاَدتْ      ****    كَــَراَمــهْ  ِمــــنْ  اَلــش  
نْ  ـــيt َعـــلَ  فَــــَمـــا   َعــْنـَهـا يَــْوًمــا اْلــَغـاِفـلَ  يُــْنـِبـىءُ  َمــــا    ****    ِمــْنــَهــا َذكَــــــْرتُ  إِ

ــــحُ  ِبــــــــهِ  َمــــــــا وَ    َواْلـــــَمـــــِريــــَدا الــــُمــــْنـــِكـــرَ  َؤاَْرَدعُ     ****    اْلـــُمــِريــَدا ٔاُبَــــج}
نْـــَســـانُ  َحــْصــَرَهــا يُـــِطــيــقُ  ـلافَــــــ   الــل}ــَســانُ  يَــْعــِجــزُ  َوَعــــْنـــهُ  يَــــْوًمـــا     ****    إِ

دُ  َوَهــــــلْ  tــَمـاءِ  ٔاَنْـــُجـــمُ  تُـــكَـــت�  َهــــــلْ  ٔاَوْ     ****    الــَبـْطـَحـاءِ  َحـــَصــى يُـــَعـــد tالــس  
ــنtـهْ  ات}ـــَبــاُعــهُ  َذِلـــــــكَ  ــنَ ِمــــــ َجــالِ  َلـــــَدى َوْهـــــيَ     ****    ِلــلــس�   ِمــنtــهْ  َخــْيــرُ  الــر}

  يُــــــَبــــــاَرى َولا لا يُــــَضــــاَهــــى َولا    ****    يُـــَجـــاَرى لا َذِلــــــكَ  ِفــــــي َوكَــــــانَ 
  َمــْشــُهــوَرا ِبــــــهِ  َزالَ  َمــــــا وَ  َعـــْنـــهُ     ****    َمـــْذكُـــوَرا ِصـــَغـــِرهِ  ِفــــــي نَ َوكَـــــــا

  الـــُمـــَرادِ  َغـــايَـــةُ  َلــَديْــِهــمْ  ْهـــــــيَ   وَ      ****    اْلـــَهـــاِدي الــنtــِبــي}  ُرْؤيَــــــةُ  َوِمــــْنـــهُ 
  َمــْنــَظــرِ   ِمــــــنْ  َلــــــهُ  فَـــَيـــا يَــْقــَظــةً     ****    بَـــَصـــرِ  َلـــْمـــحَ  يَــِغــيــبُ  لا ـــهُ َوَعــــنْ 
ثْــنَــْيـنِ  يَـــــْومِ  ِفــــــي   الــَجـنtـةِ  ِفــــي َغــــًدا يَــْدُخــلُ  َراِئـــيــهِ     ****    الــُجـُمـَعـةِ  ٔاَوِ  الٕاِ

  الـــَعــَذابِ   ِمـــــنَ  آِمـــــنٌ  ُهــــــوَ  بَــــــلْ      ****    ِعــــَقــــابِ  َولا لا ِحــــَســــابٍ  ـــــلاِبــــ
  ِمــــــــَرا ِبــــــــلا ِبــلَــْفــِظــهِ  ُمـــتَـــْرَجــمٌ     ****     الــَوَرى َخـْيـرِ  فَـَعـنْ  يُـْمـِلي َمـــا َوكُـــل� 
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ــــــهُ  ٔاَنt  ـهُ َوِمــــْنـــ tــَعــهْ  قَـــــــدْ   َربـ tَمَعهْ  الَعْصرِ  ِفي كَانَ  قَـدْ  َمـنْ  كُـل}  ِفـي    ****    َشـــف  
ـِنـيـنَ  ِمــــــنَ  ِعـــْشـــُرونَ   َوِزيــــــدَ  ــًحــا ِلــَشــْيــِخــنَــا    ****    الــس} tيَـــِقــيــنَــا ُمـــَصـــح  

َســـاَلـــهْ  َخـــــاِتـــــمَ  ٔاَنt  َوِمــــــْنـــــهُ    قَـــاَلـــهْ   ِلـــِبـــلالٍ  َمـــــــا َلـــــــهُ  قَـــــــالَ     ****     الــــر}
ـْيـخِ  َوِقــــيـــلَ  tْكـــرِ  َرِفـــيـــعِ  ِلــلــش ْكـرِ  ِفــــي ٔاَتَــــى َداُودَ  لابْــــنِ  َمــــا    ****    الـــذ}   الــذ}

َلـــى  } َعـَطـاُؤنَـا َهـــَذا { قَــْوِلـهِ  نْ ِمــــ   يُــْحــَظـلَا َلــــــنْ  َذا َوِمـــْثـــلُ  آِخـــِرَهـــا    ****    إِ
  الــَمــَعـاِرفِ  َوِمـــــنَ  الـــِخـــلالِ  ِمــــــنَ      ****     َعـــــاِرفٍ  كُـــــل�   يَـــنَــالُ  َمــــــا َوكُــــــل� 

هُ  ـنَـافَــَشــْيـخُ  tــِبــي ِمـــــــنَ  ٔاُِمـــــــدtتَـــبِ  ِبـــنَـــْيـــِلـــهِ  ِحــــــْزِبــــــهِ  وَ     ****    الــن   ِلــــلــــر�
  اْمـــِتـــَراءِ  ِبــــــلا َشــْيــِخــي ِلــَقــَدَمــيْ     ****    الأَْوِلــــيَــــاءِ  ِرقَــــــــابُ  فَـــَخــَضــَعــتْ 

  ُســـْؤَدَدا وَ  َســنًـى الــكُـلt  ِبـــهِ  يَـْسـُمـو    ****    َغــــًدا  الــن�ــورِ  ِمــــنَ  ِمــْنـَبـًرا ْصــَعـدُ يَــ
 tـاِدي َوَهـــَذا الـَحـْشـرِ  َذا ٔاَْهـــلَ  يَـــا    ****    ُمـــنَـــاِدي َذا ِعــــْنـــدَ  يُــــنَـــاِدي ثُـــــــمtالــن  
َمـــاُمـــكُـــمْ  ـَذاَهــــــــ كُـــمْ  َوَذا إِ   ِعــْلـِمـكُـمْ  ِبــَغــْيـرِ  ُدنْــَيــاكُـمْ  َدارِ  ِفـــــي    ****    ُمـــِمـــد�

ــــــةِ  ٔاَْقــــَطـــابُ     ****    اْجــتَـَمـعْ  َلــــوِ  َصــْحـِبـهِ  ِمــــنْ  َطــاِئـَفـةٌ  tــِبــي}  ٔاُمtـبَـعْ  الــنtالــُمــت  
َمـــامِ  فَــكَــْيــفَ  ِمــْنــَهــا    ****    فَـــــْردٍ  ِمـــــنْ  َشـــَعـــَرةً  َوَزنُــــــوا َمــــــا   اْلـــَفــْردِ   ِبـــالٕاِ

ـهْ  َخــــلَــــقَ  َمــــــــنْ  َجــَعــلَــنَــا tــاِئــَفـةِ  َهـــــــِذهِ  ِمـــــــنْ     ****    الـــبَـــِريـ tـهْ اْلـ الــطtـَعــِلــي  
  ِسـّتـِمـائَهْ  ِمــــنْ  ٔاَْكــثَــرُ  َصــْحـِبـهِ  ِمــــنْ      ****    الــِفـَئـهْ   َهـــــِذهِ  َعـــــَددِ  ِفـــــي َوَعـــْنــهُ 

  ٔاَْهــــــلا ـُبـولِ ِلــْلــقَ  يَــــكُـــونُ  قَـــْطــًعــا     ****    يُــــَصــــلtــــى ِبــــَزاِويَــــِتــــهِ  َوَمـــــــــــــا
َضــى َشـْيـِخـنَـا ِلــَغـْيـرِ      ****     الأَْعــَظــمِ  ِلــلِاْســمِ  َخــَصــاِئـَص  َوكَـــــمْ    تُـْعـلَـمِ  َلــــمْ  الــر}
  تَــكَــلtـَمـتْ  ـهُ َلـــــ َجــــَمـــاَداتٍ  َوكَـــــــمْ     ****    ُطـــِويَــتْ  قَـــــدْ  َلـــــهُ  فَـــَداِفــدَ   َوكَــــــمْ 
ــا ِبـــَهــا يُــكَــاَشـفُ  َوكَـــــمْ  tٔاَْخـــبَــَرا  قَـــــدْ  ِبــــــهِ  ِلـــَمـــا ُمــَطــاِبـًقـا     ****     يُــــَرى ِمــم  

فٍ  َوكَــــــــمْ  ـْفـِلـي}  وَ  ـِوي} الــُعـلْ  الــَعـاَلـمِ  ِفـــــي     ****     الــــَوِلـــي}  ِلـــــــَذا  تَــــَصــــر�   الـس�
بْـــــَراءِ  ِمـــــنْ  َلــــــهُ  َعــِلــْمـنَـا  َوكَــــــمْ    َدواءِ  ِبـــــــــلا ٔاَْمـــــــــَراضٍ  َحــــِلـــيـــفِ     ****     إِ
  َصــــاِئـــلِ  َوَرْدعِ  مٍ َمـــْظــلُــو َونَــــْصــــرِ     ****    َهــاِئـلِ  َخــْطـبٍ  َدْفـــعِ  ِمـــنْ  َلـــهُ  َوكَــــمْ 

َغــــاثَــــةٍ  َوكَــــــــمْ  ـْنكِ  ِفــي    ****    ٔاَْســــَفـــارِ  ِلـــــــِذي إِ tَوالـبَـَراِري الـِبـَحارِ   ِفــي الـض  
ـــِتـــهْ  ـــهُ َعــــــَزَلـــ  ِلـــُظـــْلـــِمـــهِ      ****     َمـْرتَـَبـِتـهْ  َعــــنْ  الــــُولاةِ  ِمـــــنَ  َوكَـــــمْ  tِبـــِهـــم  
  يَــُمـنّْ  َحــتtـى َواِلــيــاً   َذاكَ  قَــْبــلِ  ِمــــنْ     ****    يَـكُـنْ  َلـــمْ  َوالٍ  نَــْصـرِ  ِمـــنْ  َلـــهُ  َوكَـــمْ 

َغــــاثَــــةٍ  َوكَــــــــمْ    َمــاِحــلْ  َجــــْدبٍ  ـــامِ َعـ ِفــــي ِلـَغـْوِثـنَـا    ****    َواِبـــــــلْ  ِبـــَغــْيــثٍ  إِ
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 tـــْزرِ  َطــــَعـــامِ  تَــكْــِثــيـرُ  َوُعــــــــدtالــَحــْبـرِ  ِلـــَهـــَذا اْلــكَــَراَمــاتِ  ِمــــــنَ     ****    الــــن  
ـــبٍ  َمــــــــــــَدُدهُ     ****    بَــــــتtــــــارِ  كَــــــَصــــــاِرمٍ  ُدَعــــــــــــاُؤهُ    ِمـــــــــــْدَرارِ  كَــــَصــــي}

نْ  نْ  فَـالـُخـْسـرُ  َعــلَـْيـكَ  َدَعـــــا  فَـــــٕاِ   قَــِمــنْ  ِبـالـَخـْيـرِ  فَــٔاَنْــتَ  َدَعـــــا َلـــــكَ     ****    َوإِ
  الأَبَـــدْ  ُطـــولِ  َعــلَـى لاِئـقِ الــَخـ ِمــــنَ     ****    ٔاََحــــــدْ  ِبــَمــكْــُروهٍ  يُـــَواِجــْهــهُ  َوَلـــــــمْ 

  ِمـــــَراءِ   َمـــــا َغـــْيــرِ  ِمـــــنْ  َجـِمـيـِعـَهـا    ****     الأَْعـــــَداءِ   ِمـــــنَ  َمــْحـُفـوظًـا َوكَــــــانَ 
  ُصــْحـَبـِتـهْ  لأَْجــــــلِ  ـــةِ الـــِولايَ   ِمــــــنَ     ****    ُمــْنـَيـِتـهْ  فَـــــْوقَ   نَـــــالَ  ُمـــِريــدٍ  َوكَـــــمْ 
تَـبِ   ٔاَْعـلَـى َمــْولاهُ  ِمــنْ  نَـــالَ  َمـــنْ     ****    الـَعَرِبي ابْــنِ  الـُمـْصَطَفى َطــهَ  كَـُحـب}    الـر�

َضــــي َوكَـــَخـــِديــِمــهِ    الـــَعــِلــي}  بِ الــَمــْنــِصـ ِذي َحــــــــَراِزمٍ      ****    َعـــــِلــــي}  الـــــر}
ْكــرِ   َرِفـــيــعِ  َشــْيـِخـنَـا َصـــاِحـــبِ     ****     الــَمـْشـِري ابْــــنِ  الــَعـاِلـمِ  َوكَـالـَفـِقـيـهِ    الـــذ}

ــــِدي َوالــت�ــونُــِســي}    ــُجـــودِ الـ كَــِثــيــرِ  َشــْيــِخـنَـا َصـــِفـــي}      ****    َمـــْحـــُمــودِ  َســــي}
ــاِنــي الــــــــَواِرثِ  َوالـــَعـــلَـــِوي}  tبـ tــِدنَــا    ****     الـــر   الــِعــْرفَــانِ  ِذي الـــَحــاِفــظِ  َســـي}
ـِريـفِ  tـــي}ــدِ     ****    الــَغــاِلـي الــَمــَزايَـا ِذي َوكَــالـش tـلِ  َوالـــس tلِ الــِمــْفــَضـا الــُمــَفــض  

ــِدنَــا الــــــَوَرى قُــــْطـــبِ     ****    الــتtــَمــاِسـِنـي}  َعـــْصـــِرنَــا َوَغـــــــــْوثِ    َعـــِلـــي}  َســي}
ــــنْ  َوالـــَغـــْيــرِ  tَوفَــــــازَ  َصــْحــِبــهِ  ِمـــــــنْ     ****    الــــِولايَـــهْ  ٔاَْدَركَ  ِمــــم  َ   ـهْ ِبــالـِعـنَـاي

َمــــــــامٍ  َوكَــــــــمْ  ــــــاَدةٍ      ****    َعــــلاtَمـــهْ  َعــــاِلــــمٍ  إِ tاكَــــــــــــةٍ  نَــــــق tــــاَمــــهْ  َدر tفَــــه  
َمــــامِ  َشـْيـِخـنَـا ِوْردِ  ِمــــنْ    ِبــالــَمــَددْ  ازَ َوفَـــــــ تَـــَضــلtــعَ  َحــــتtـــى    ****    َوَردْ  قَـــدْ  الٕاِ

ـــاِلـــكِ     ****    الـــــُقــــَرآنِ  وَ  الـــِعـــْلـــمِ  كَـــتُــْرُجــَمــانِ  tَمــةِ  الـــسtاِنــــي الـــَعـــلا tالــــُود  
ــدِ  َوالـــُعـــَمـــِريّ  ـــي} tـــلا الــِعــْلــمِ  ِذي    ****    الــَحــْفــَيــانِ  الـــس tَوالــِعــْرفَـانِ  حِ َوالـــص  

ـاِلـبِ      ****     الــَعـلَـمْ  َشــْنـِجـيـطِ  َحـــْبــرِ  َوالــَعــلَـِوي}  tالـِخـَضـمّْ  الــَبـْحـرِ   الــَعـلاَمـةِ  الــط  
يَـــاِحــي الـــَعـــاِلــمِ  َوالــت�ــونُــِســي}  ــلاحِ  وَ  الــِعــْلـمِ  بَـــْيـــنَ  َجـــاِمـــعِ      ****     الـــر} tالـــص  

ــنtــهْ  ُعــلَــَمــاءِ  ِمــــــنْ   َوَغــْيــِرِهــمْ    الــِمــنtـهْ  َؤاَْهــــــلِ  الــَفــَضـاِئـلِ  ٔاَْهــــــلِ     ****    الــس�
ــَجــاِنـي َشــْيــَخــنَـا ٔاَنt  َشــــــــكt  لا   َصــْمــَداِنــي َعــــــاِرفٍ  كُــــــل}  ُمـــِمـــد�     ****     الــت}

َمـنْ  َذا ِفـــي الـــَوَرى ِمـــنَ  كَـِمـْثـِلهِ     ****    فَــَمــنْ  يَــْسـلُـبُ  وَ  يَــْمــنَـعُ  وَ  يُــْعــِطـي tالـز  
  ـقِ الـَفـائِ  الٕاَمـــامِ  َهــــَذا يَــــَديْ  َعــلَــى    ****    الــَخــَواِرقِ  ِمــــنَ  تَــــَرى َمـــــا َمـــــعَ  وَ 
ــُقـوطِ  َمــَخــافَــةَ     ****    َدْعـَواَهـا ِمــنْ  الــنtـاسَ  يَـْنـَهـى كَـــانَ  وَ    بَــْلــَواَهـا ِفـــــي  الــس�
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ِعــيَ  يُـــْبـــِغــُض  وَ      ****     َغـــايَــهْ  َخـــَفــاءً  الـــَخــَواِرقَ  يُــْخــِفــي tالــــِولايَــــهْ  الـــُمـــد  
  

  اْلِوْرِد َوبَْعِض فََضاِئِلهَسنَُد 
  

َمـــامْ  َشـْيـُخـنَا الــــِوْردَ  َهــــَذا ٔاََخــــذَ  ُسـولِ  َعــن    ****    الٕاِ tالأَنَـامْ  َخـْيرِ  الـُمـْصَطَفى الـر  
  يُـــْنــَشــرُ  ـــَعـــْنــهُ فَ  الـــَمـــآِثــرِ   ِمــــــــنَ     ****    َســـُيـــْذكَــرُ  َمــــــــا َوكُــــــــل�  يَـــَقـــَظــةً 
ــدِ  ِجــــــَوارِ     ****    ِفــــــي ِعـــل}ــي�ــونَ  ُســـكْــنَــاهُ  آِخـــــــُذهُ  فِ  اْلـــــَوَرى َســـي} tالــُمــَشـر  

ـَغـاِئـَرا يَــْغــِفــرُ  وَ  َذْنـــِبـــهِ  ِمــــــنْ     ****    الـــكَـــَبــاِئــَرا َلــــــــــهُ  اللهُ  َويَــــْغـــِفـــرُ  tالــص  
  الــُمــِريــدْ  َذا َحــَســنَــاتُ  لا ٔاََداُؤَهـــــــا    ****     الـَمـِجـيـدْ  َخــَزاِئــنِ  ِمـــــنْ  َوالــتtـِبـَعـاتِ 

  اْلــَقـْبـرِ  َعــــَذابِ  َوِمــــنْ  َهــْوِلــهِ  ِمــــنْ     ****     الــَحـْشـرِ  ِفــــي آِمــنًــا كَـــــانَ  ِلـــــَذاكَ 
  َوَلــَدهْ  قَــدْ  َمــنْ  كَــَذاكَ  َمــَضـى ِفـيـَمـا    ****    الـــَحـــَفــَدهْ  لا َونَـــْجـــلُــهُ  َوَزْوُجـــــــــهُ 

ـْيخِ  ِمـْنـُهـمُ  يَــكُـنْ  َلـــمْ  إنْ  tبُـــْغــٌض     ****     َصـــَدرْ  ِلـلـش  tلا   َغــَبــرْ  َوَمــــا َلــُهــمْ  َمـــــا َوإِ
لtا     ****    َشـْيـَخـنَا يُــِحـب�  َمــــنْ  يَــُمــوتَ  َوَلــــنْ  َذا إِ   الـــُمـــنَـــى ِولايَـــــــــةَ  نَــــــــــالَ  إِ
  الـــُعــلا وذُ  الٕاَلــــــهُ  ٔاََعـــاَذنَـــا كُـــْفـــرٍ     ****    َعـلَى َمـاتَ  بُـْغِضهِ  ِمـنْ  يَـتُبْ  َلــمْ  َمــنْ 

  َطــابُــوا قَـــــدْ  ِطــيــِبـهِ  ِمـــــنْ   ُرتَــَبــُهـمْ      ****     الأَْقـــَطـــابُ  تُـــــــْدِركُ  لا َوَصـــْحــُبــهُ 
  ـــَصــلْ حَ  َوقَــبُــوُلـهُ   َونَـــْفـــلا فَـــْرًضـــا    ****    َعـــَمــلْ  ِلـــلtــهِ  َعـــِمــلَ  َمـــــنْ  َوكُــــــل� 

  الــِفـْعـلِ  َذاكَ  َوْقـــــتَ  ُرقُـــــودٌ  ُهـــــمْ  وَ     ****    الـَفـْضـلِ  ُمــْعـِطـي َعــلَـْيـهِ  يُـْعـِطـيـِهُمو
  ُخــْلــفِ  ُدونَ  اْلــَعــاِمـلُ  ٔاُْعـــِطــيَ  َمـــــا    ****    ِضــْعــفِ  ٔاَْلــــفِ  ِمـــائَــةِ  ِمـــــنْ  ٔاَْكـــثَــرَ 

ــَؤالِ  الــَمـَمـاتِ  ــَدىَلــ ـــنَـــا    ****    يَــْحـُضـرُ  َوالــس�   ُمـــْفـــتَـــَخــرُ  َوَذا  َلــــــُهـــــمْ   نَـــِبـــي�
ـُهـمُ  قَــــدْ  الأَنَــــامِ  َعــــنِ  ُلـــْطــٌف     ****    َوَلــــُهـــمُ  َســــاَءُهـــمْ   َمـــــــا يَــــُســــوُءهُ  tَخــص  

ـَراطِ  َعــلَـى ـِجـيـُزُهمْ يُ    َعـْيـنْ  َطـْرفَـةِ   ِمــنْ  ٔاَْســَرعَ  اْلــَوَرى َرب�     ****    َمـْيـنْ  ُدونَ  الــص}
  َواِقـــُفــونَ  اْلـــَعــْرشِ  ِظـــــل}  َوتَـــْحـــتَ      ****     يَـْشـَربُونَ  الــنtـاسِ  َخــْيـرِ  َحـــْوضِ  ِمـــنْ 

َمــا اْلـــــــَوَرى َخــــاِلـــقُ  ٔاََعـــــــدt      ****    َمـــــا الأَْقـــَطــابِ  ـــاِبــرُ ٔاَكَ  َرٔاَتْ  َوَلـــــوْ    تَــكَــر�
َلـــْيـــهِ  َركَـــنُـــوا َمــــــا َواْســتَـْنـَقـُصـوا     ****    َعــــلَــــْيــــهِ  َلــــَبــــكَــــْوا ِلــــــَهــــــُؤلاءِ    إِ

  َوقَـــعْ  قَـــدْ  َشـــكq  َغــْيـرِ  ِمـــنْ  َذاِكــِرنَـا    ****     َمــــعْ  تَــْذكُــرُ  َمــلَــكٍ  ٔاَْلــــفَ  ونَ َســْبــُعـ
ـــهِ  َذاكَ  َؤاَْجـــــــرُ    الأَبَــــرّْ  الــنtــْدبِ  قُــْطـِبـنَـا لأَْجـــــلِ   َوَذا     ****    َذكَــــــرْ  ِلــــَمـــنْ  كُــــل}
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ـــــدَ  ـــاِلــُســونَ يُـــجَ  ــنَـا    ****    الأَبْــــــــــَرارِ  َســـــي} tــْيــلِ  ِفـــــــي نَــِبــيtــَهــارِ  وَ  الـــلtالـــن  
  ـمْ اْلــِخـضَ  ِلـْلـَبـْحـرِ  الـن�ـْقـَطـةِ  كَــِنـْسـبَـةِ     ****    انْــكَـتَـمْ  ِلــلtــِذي الــَمــْذكُـورِ  َوِنــْســَبـةُ 
َلــــــهُ  َجــَعــلَـنَـا   الــَعــبtــاسِ  ٔاَِبــــــي َشــْيــِخـنَـا ِبــــَجـــاهِ     ****    الـــنtــاسِ  ِذي ِمـــــنْ  الٕاِ

  اَ ُحــِظــل قَـــــدْ  ِلـــَمــا فَـــاِعــلاً  َعــلَــْيـهِ      ****     اتtــكَــلاَ  ثُــــمt  الــَفـْضـلَ  َذا َرٔاَىَ  َوَمــــنْ 
ـُيـوخِ  َشــْيــخَ     ****     الــت}ـَجـاِنـي الــَعــاَلـمِ  َغـــــْوثَ  يَـــُســب�  اِنـي الــَعــاِرفَ  الــش� tبـ tالــر  

َذا    ****    إلاt  يَـــــــُمـــــــوتُ  لا َذاكَ   فَـــــِعـــــْنــــدَ  ـــَقـــا ِبـــِحـــْلــَيــةِ  إِ tـــى الــــشtتَـــَحـــل  
  الـت}ـَجاِني اْلـَعـاَلمِ   قُــْطـبِ  فَــْيـضِ  ِفـــي    ****    الــَمــَعـاِنـي َجـــَواِهـــرِ  ِفــــــي انْـــُظـــْرهُ 
ــنَـــا اللهِ  ِلــَمــكْــرِ  َوَمـــــــنْ  ــْردِ  ِبـالـُخـْسـَرانِ  فَــــَذاكَ     ****    ٔاَِمــــــنْ  َربـ} tقَــِمــنْ  َوالــط  

  الـــُخـــْســَرانِ  ِمــــــــنَ  اللهُ  ٔاََعـــــاَذنَــــا    ****     الـــُقــْرآنِ  ِفـــــي اْلــَوِعــيـدُ  َذا ــــاءَ َوَجــ
ـِهــمْ  َمــكْــرَ  ِبـــــَذاكَ  يَــاَمــنُـوا َلـــــمْ     ****    ُرتَــِبــِهـمْ  ُعـــلَـــى َعـــلَـــى فَــالأنْــِبـَيـاءُ    َربـ}

  
مِ ِصفَ  tُة اْلُمَقد  

  
َمــهُ  َمـــــنْ  يُــْعـِطـيـهِ  tـْيـخُ  قَـــد tمُ     ****    َولا  الــش   َحــَصـلاَ  َمــــنْ  ِســــَوى اْلــَغـْيـرَ  يُــَقــد}

مِ  ِفــــــي َذا    ****    َويَـــْجــِري َشــْيــِخـهِ  ِمــــــنْ  َلــــــهُ  َذاكَ  tالــُمــَقــد  tْهـــرِ الـ َمـــَمـــر tــد  
ْهــرُ  يَــْخـلُـو َوَلــْيــَس  tمِ  ِمـــنْ  الــد tـــنٍ     ****    ُمــَقـد   اْلــــَعـــلَـــمِ  َهــــــــــَذا ٔاَْوَرادَ  ُمــــلَــــق}

  
  َما يَْلَزُم َمْن ٔاََراَد ٔاَْخذَ 

  الِوْرِد َوَما يَْلَزُمُه بَْعَد ٔاَْخِذهِ 
  

ــلا ـْســِلــمٍ ُمـ ِلـــكُـــل}  يُــْعــَطــى tُمـــْســَجــلا الأَْوِلــــَيــــاءِ  َزْورِ  َعــــــــَدمَ     ****    تَــَحــم  
ـــْحــبُ  َوتَــــْخــــُرجُ      ****    الأَْحــــَيــــاءُ  وَ  الأَْمــــــــَواتُ  َســـــــــَواءٌ  tَوالأَنْـــِبــيَــاءُ  الـــص  

َذا َحــــَســـنٌ   َوَذاكَ  بَـــْعــًضــا    ****    الـُفـَقـَراءْ  ــْعــُض بَ  يَــــُزورَ  ٔاَنْ  بَــــٔاَْس  لا   َجــــــَرى إِ
  الــُمـَزارْ  لا وَ  ِبــــهِ  يَــْنـَفـعْ  َلــــمْ  ِســــَواهُ     ****    َزارْ  وَ  َشــْيـخٍ  َعـــنْ  ٔاََخـــذَ  َمــــنْ  َوكُــــل� 

  فَـــَرْض  َمـــنْ  َخــْيـرُ   َعــْنـهُ  نَـَهـانَـا ِلــَمـا     ****     َغــــَرْض  ِهــمْ ِبــَزْورِ  َلــنَــا َمــــا َونَــْحــنُ 
ْســنَـادِ  َصـِحـيـحُ     ****    ِعـــــَوْض  ِمـــْنــهُ  َلـــنَــا َذِلـــــكَ  َوَمـــــعَ    َعــَرْض  َشــكq  ِبــلا الٕاِ
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  الــتtــاِلــي َذا نَــاِويَــَهــا َعــــــَددٍ  ِفــــــي    ****    ــالِ الــكَــمَ  َجــــْوَهـــَرةَ  تَـــــــلا فَــــَمـــنْ 
ـــدِ  ِزيَـــــــــــاَرةً     ****    الــَمــَعــاِلـي ِذي  الـــنtــِبــي}  ِلـــَحــْضــَرةِ    الأَْرَســـــــــــالِ  ِلــــَســــي}

ْســلِ الــ َزْورَ  تَـــْعــِدلُ  َلــــــهُ   كَـــانَـــتْ    َوِلـــــي وَ  قُـــْطــبٍ  َوكُـــــل}  َوالأَنْــِبــيَـاءْ      ****     ـر�
ــــــــــــهُ  tـــــهُ  ِلأَنـ tنـ ــنَــا     ****     َزاَرا قَــــــــــــدْ  كَـــــــٔاَ tفَـــــَخــــاَرا  َلـــــــــهُ  فَـــــَيـــــا نَـــِبـــي  

ــــي وَ  ٔاَِبــــي ــكَ َلــ ِفـــــًدا فَــاْفــَعـلْ    َجـــــم}  ِبــَخــْيــرٍ  تَــْظــَفــرْ  قُــْلــتُــهُ  َمــــــا     ****    ٔاُم}
  الـــُعـــلا  وَ  الــَمــَزايَــا َذِوي َســـاَداِتــنَــا    ****    َعـــلَـــى تَــكَــب�ــًرا ِمـــنtـــا َذا َوَلــــْيـــَس 

  َوالـكَـَرمْ  الـَمـَعاِلي ٔاَْهـــلُ  َوُهـــمْ  لا ِلـــمْ     ****    ُمــْحــتَــَرمْ  َلــَديْــنَــا  ــُهـمْ َجــنَــابُ  كَـــــــلtا
َلــــــى الـــتtـــْركِ  َعـــــــَدمُ  وَ      ****    الأَْوَرادِ  ِمـــــــــنَ  َغـــــْيــــِرهِ  َوتَــــــــــْركُ    الــَمــَعــادِ  إِ

مَ  َمـــــا ــْعـضِ ِلــبَ  َوَمـــــنْ  tاَريْـنِ  ِفـــي يَـْخـَسـرُ     ****    نَـــَبــذْ  تَـــَقــد tنْ  الــد   ٔاََخــذْ  كَــانَ  إِ
  ِمـــــــَرا ِبــــــــلا يَـــَقـــَظــةً  ِلــَشــْيــِخـنَـا    ****    اْلـــــَوَرى َخـــْيــرُ  قَـــاَلــهُ  الــَوِعــيـدُ  َوَذا

دُ  ثُــــــــمt     ****    يَــْنــَدمُ  وَ  ِفــْعـِلـهِ  ِمــــنْ  تُــبْ يَــ َوَمـــــنْ  ــريــقَ  يُــــَجــــد} tيَـــْســلَــمُ  الـــط  
  َزَجــــرْ  وَ  نَــَهـانَـا َعـــْنــهُ  َمـــــا َوتَـــــْركُ     ****    ٔاََمــرْ  الــَهـاِدي ِبـــهِ  َمـــا ِفــْعـلُ  كَـــَذاكَ 
  الــَجــِلــيtـهْ  ِمـــــــنَ  ٔاَْكــــثَـــرَ  ِلـــلـــنtــاسِ     ****     اْلــَقـْلـِبـيtـهْ  ِمـــــــنَ  كَـــــــانَ  يــُرهُ تَـــْحــذِ 

  َمـْعـِصـيtهْ  َمـــا كُـــل}  َعـــنْ  َزْجـــِره  َمـــعْ      ****     َخــِفــيtــهْ  ِفــْعــِلـِهـمْ  ِمـــــــنْ  ِلــكَــْوِنــَهـا
دَ  tـْحـِذيرَ  َوَشـــدtــِذي ِفـــي الـت tـِبـي َعــــنِ     ****    انْـتَـَقلْ  الtالـَعـَمـلْ  يُـْحـِبـطُ  كَــْونُـهُ  الـن  

يـــنِ  ٔاََســــــاسُ  ِهــــــيَ  ِلــكَــْوِنـَهـا    ****    الــَعــْيـنِ  ِبـــُفــُروضِ  يُـــْغــِري َوكَــــــانَ    الـــد}
ْكــرِ  ِفــــي ٔاَوْ  الــنtـِبـي}  َعــــنِ  ٔاَتَــــى    ****     ٔاَْمـــــرِ  ِبـــكُــل}  يُـــْغــِري كَـــْوِنــهِ  َمـــــعْ    الــذ}

ـــَراتِ  نُـــــوبِ   َوِبــــالـــُمـــكَـــف} ـــَراتِ  وَ     ****    ِلـــــلـــــذ�   ِلــــْلــــُقــــلُـــوبِ  ِبـــالـــُمـــَطـــه}
  الــتtــْجـِديـدُ  َلــــــهُ  لاِزًمـــــــا فَـــلَــْيــَس     ****    الــَمــِجـيـدُ  كَــــتَـــبَ  َعـــلَــْيــهِ  ـــــــنْ َومَ 

ــلاةُ  كَــــــَذا tـــِتــي ِبــُشـُروِطـَهـا الـــص tَرتْ   قَـــدْ     ****     ال ـنtةِ  ٔاَْهــلِ  كُـْتـبِ  ِفــي قُـــر}   الـس�

tيـ ـــــاكَ  ـــــاكَ إِ tيـ يـــكِ  َونَـــْقـــرَ  إِ ــلاةَ   ِلــكَــْوِنـهِ  تَــْفــَعـلْ     ****    لاَ  الـــد} tُمــْبــِطـلا الـــص  
ـــــــاكَ     ****     ُســـن}ــيtــهْ  َجـــَمــاَعــةٍ  َمـــــــعْ  َوَصـــــــل}  tيـ ـــــــاكَ  إِ tيـ   يtـهْ اْلــِبــْدِعــ َمـــــــعَ  إِ

نْـــكَــاُرهُ     ****    ُمــْنـِكـرِ  َخــْلــَف  قَـــــالَ  تُـــَصــل}   فَـــــلا   ُمــْنـكَـرِ  ِمــــنْ  ِبــــهِ  ٔاَْعـــِظــمْ   إِ
ـْيخِ  ُمـْبـِغَض  يُـَجـاِلْس  َوَمــنْ  tَهـلَكْ  الـش    ****      tَحــلَــكْ  َوِفــــي َمــَهـاِمـهَ  ِفــــي َوَظـــــل  
دَ َوَشـ tــْهــيَ  ــــــدtُســـولُ  َلـــنَـــا الـــن tيَـــُقــولُ  ِبـــَمــا فَــْلـتَـْعـَمـلْ  َذاكَ  ِفــــــي    ****    الـــر  

ــــــِذي ِلــنَــْفـِسـكَ  ِاْخـــتَـــرْ  tٔاََطـــاَعـــا ال    ****     tن ـــَبـــاعَ   إِ ـــبَــاعَ  تَـــــْســــِرقُ  الـــط}   الـــط}
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ــْيـخُ  tُخـــْســرِ  ِفـــــي فَــَعــلَـهُ  َمـــــنْ  يَـــُحـــل�     ****     يَــْســِري ُســــم�  ُهــــوَ  قَـــــالَ  َوالــش  
ـاِدِقـينَ  ِعــْنـدَ  َوُهــــوَ  tبَ  َوقَـــــدْ  نَـــَعــمْ     ****    َوَضـــحْ  قَـــدْ  الـص   فَــَصــحّْ  َذِلــــكَ  ُجـــــر}

ـا الــَهـَربَ  لـَهـَربَ فَــا tَوَلــــــَدكْ  يَـــكُـــونُ  َوَلــــــوْ  نَــِصــيــَحـةً     ****    َلـــكْ   قُــْلـتُ  َعــم  
ـِريـَقةِ  ِفـــي ٔاََخـــاكَ   كَـــانَ     ****    َمــــنْ  تُــــْؤِذيَ  ٔاَنْ  الـــَحــَذرَ  َوالـــَحــَذرَ  tاْحـــَذَرنْ  الـط  

ــَهـــا tَذايَـــــــــةٌ      ****    الــت}ـَجـاِنـي َشــْيــِخـنَـا ــــــنْ عَ  ِلأَنـ   الـــَعـــْدنَــانِ  ِلــْلــُمـْصـَطـَفـى إِ
ــدُ  وَ  َدا َذا ِفـــــي الـــُوُجــودِ  َســـي} tًحـــا    ****    َشـــــد   ُمـــــَؤك}ـــــَدا ِبـــنَــْهــِيــنَــا ُمــــَصــــر}

نt  َوقَــــــالَ    َعــَمـلُـهْ  َهــــَواءٍ  ِفـــــي َهـــَبــاءً  َصـــــارَ     ****    يَــْفــَعـلُـهْ  يَـــكُـــونُ  َمــــــنْ  إِ
ـــــدِ  ِلـــــُحـــــب}  َوَذا ـــهِ  َحـــِبــيــبَ     ****     الـــــُوُجـــــودِ  َســـــي}   الـــُجـــودِ  الــكَــِثـيـرِ  ِحـــب}

رِ  ــــوذُ ٔاَُعـــــــ ــــا     ****     الــــَعـــِلـــيّ  ِبـــالـــُمــَصــو} tَذايَــــــــةَ   َغــــــــَدا ِمـــــم   الـــنtـــِبــي}  إِ
ــِفــيــهِ  الـــنtـــاِهــقِ  َمـــــَقــــالَ  َوَدعْ     ****     ِفـــيــهِ  َحـــاِبــبْ  وَ  بَـــاِغــْض  َحــاِصــلُـهُ  tالــس  

ـَحـت  َمـــا َجـِمـيـعَ      ****    َواتtـــــِبــــعْ  ِمـــــْنــــهُ  َواْســـتَـــِمـــدt  هُ َوُزرْ  tَوُســِمـعْ  َعــْنـهُ   َصـح  
ـــــــهُ  tــِبـي قَــــْفـــوٌ  وَ  ِحــــــــب�  لأَنـtُحــِبـي ِبـــهِ   َمـــنْ   فَـــْوزَ  يَــــا َوَصــْحـِبـهِ      ****     ِلــلــن  

َلـــْيـــهِ  ــتَـْنـُسـَبـنْ َولْ    كَـــِرهْ  َوَمـــنْ  ٔاََحــبtـهُ   َمـــنْ   َوْجــــهِ  ِفــــي    ****    ُمــْنــِكـِرهْ  َرْغــــــمَ  إِ
ــْبــَحــةَ   َواتtـــــِخـــــذِ  َمــــــــامِ  َوَعــــَمــــلِ      ****    ِلـــلٕاَعـــانَـــهْ  الـــس� يَـــانَ  ِذي الٕاِ   ــهْ الـــد}

  
  فَْصلٌ 
  

  ٔافــلَـَحـا قَــــدْ  فَـــــَذا ِوْرِدنـــــا ِلأَْجـــــلِ     ****    َطــَرَحــا ِســــَواهُ  ِلـــمــا يَـــكــنْ  وَمـــــن
ـنَـا الـــــــَورى َخــــيـــرِ     ****     َضـــَمــانِ  فـــــي َدخـــــلَ  فَـــــوَزه  يــــــا   انِ الــَعــْدنَــ نَــِبــي}

نْ  َوالــَعــكْـُس  دْ  تـــــابَ  إِ tَدى ِمــــنَ  نَــَجــا    ****    فَــَقــدْ  َوَجــــد tَشـدْ  وفــــازَ  الــــر tبـالـر  
ــا  يَـــتُــبْ  َلـــــمْ  إنْ  لــِكــنtـه tَعــَمــلْ  يُـْنـجـيـهِ  َلـــْيــَس  ثُـــــمَ  َخـــِســرَ     ****    فَــعــلْ  ِمــم  

  الـــَبــلاقــعِ  ِفـــــــي يَـــِتـــيــهِ  َلـــكـــنtــه     ****    بـــنَــاِفــعِ  لـــــــهُ  َشـــْيـــُخــهُ  ــْيــــَس َوَلــ
ــَقــاءِ   َوالـــُخــْســَرانِ  والـــكُــفــرِ      ****     الـــــبَـــــلاءِ  ِمــــــــــنَ  اللهُ  ٔاََعــــــاَذنَـــــا tَوالــش  
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  ُت الِوْردِ َوقْ 
  

ـْبـحِ  ِوْردِ  ُمــْخـتَـارُ  ـَحا َجـــا الـص� tَلــى َصــلاِتـهِ  بَـْعـِدَمـا ِمـــنْ     ****    ُمـَصـح ـَحى إِ   الـض�
ـــــا tــُروِري�  ٔاَم َلــــى َذاكَ  فَــِمــنْ  الـــض�   ُشــِغــلَا قَــــدْ  ِلـــَمــنْ  َوْهـــــوَ  َمــْغـِرِبـنَـا    ****    إِ

َلـــــــى    ****    الـَعـْصـرِ  بَــْعـدَ  الــَعـْصـرِ  ِوْردِ  ُمــْخـتَـارُ    ِلــْلــَفـْجـرِ  َوَغـــْيـــُرهُ  الـــِعــَشــا  إِ
َمـــنt  َولاَ    الـُمـْخـتَـارِ   َعــلَــى ِلــْلـُعـْذرِ   الـــــِوْردَ  َذا     ****    الــــنtـــَهـــارِ  ِفــــــــــي  تُــــَقــــد}

  الــَفـْجـرِ  ِوْردَ  تَــْقــَرأ  َمــــا بَــْعــدِ  ِمـــــنْ     ****     ِلــــْلــــُعـــْذرِ  تَـــْقـــِديـــُمــهُ  َوَجــــــاِئـــــزٌ 
ْشـكَـالِ  ِمــنْ  َلــْيـَس  ثُـــمt  الـلtـْيـلِ  ِفـــي   ِلـيالــلtـَيـا ِفـــــي اللهِ  ِذْكـــــرِ  ِلــَفــْضـلِ      ****    إِ
نْ  ُصــــْبـــحٍ  َوِوْردُ  ْمــهُ  إِ   نُـــِقـــلا الــِعــَشــاءِ  بَـــْعـــدَ   ُمـــْخــتَــاِرهِ     ****    َعــــلَـــى تُـــَقــد}

  ـَوانِ تَــــــ ِبـــــــلا ٔاَْحـــــــَزابٍ  َخـــْمــَســةُ     ****     الـــُقــْرآنِ  ِمـــــنَ  يُــْتــلَـى َمـــــا ِبـــَقــْدرِ 
  

  فَْصلٌ 
  

ْكــرِ  ِفــــي ثَــَبــتَ     ****    قَــدْ  َوالـَمـِريضِ  الـَحـْيضِ  َذاتِ  تَـْخـيـيرُ    يُـْنـتَـَقـدْ  فَــلَـْيـَس  الــذ}
ـةُ  وَ  tيـكِ  ِقـص ــةٌ     ****    َدِلـيـلْ  الـنtـْدبِ  َعـلَـى الـد} tَعــِلـيـلْ  كَــــانَ  َمــــنْ  ِلــِذْكــرِ  َوُحـــج  

  
  فَْصلٌ 
  

َمـــنْ   َمـــــــرt  َوقــتُــُهــَمـا يَـــُفــوتُــهُ      ****     َمـــــنْ  ِلــْلــِوْرَديْـنِ  الــَقــَضـاءُ  يَـــْلــَزمُ  وَ  tالـــز  
  

  ُشُروُطُه َوَما يُْلَحقُ 
  

ــمٍ تَـــ ٔاَوْ  ِبــــَمـــاءٍ     ****    الــَحـَدثْ  َطــَهـاَرةُ  الـــِوْردِ  َذا ُشــــُروطُ    الــَخــَبــثْ  َمـــــــعَ  َيــم�
  الأَْعـــَيـــانِ  َعــــــنِ  َعــــــْوَرةٍ  َســـْتـــرُ  وَ     ****    َمـــكَــانِ  أَوْ  ثَـــــْوبٍ  ٔاَوْ  َجـــَســدٍ  ِمــــــنْ 

  ِبــالــنtــْذرِ  َلـــــــهُ  ـــن�ــْطــقُ ال َوْلـــَيــكُــنِ      ****     ُعـــــــْذرِ  ِلـــَغــْيــرِ   الـــن�ــْطــقِ  َوَعـــــــَدمُ 
ــِتـي ِهـــيَ      ****     َوِتــــــي ُشــــُروِعـــكَ  َلـــــــَدى َوِنــــيtـــةٌ  tـةِ  ُشـــُروطَ  تُــْدَعـى ال tِصــح  
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ــــِذي َذا ِلــَبـْعـضِ  َوتَـــــاِركٌ  tاْلـَقـَضا بَـْعـَدهُ  وَ  الــَوْقـتِ  ِفـــي َعـلَـْيـهِ     ****    َمــَضــى ال  
  يَــْسـتَـْحـِضـَرا ٔاَنْ  ِســــــَواهُ  لا َعـــلَــْيــهِ     ****     قَـــَدَرا َمــــنْ  َعــلَــى ُشــُروِطــهِ  َوِمــــنْ 

ــــــــهُ     ****     اْلــَمــَدَدا يَــْنــِوي وَ  َشــْيــِخـهِ  ُصـــــوَرةَ  tقَــــاِعــــَدا ــــهِ يَــــَديْ  بَــــْيــــنَ   َؤاَنـ  
ــــِذي ِمــــنَ  َلـــِكــنْ  tٔاَْرفَـــــــعُ  ِمــــْنـــهُ  وَ  ٔاَْكــــَمـــلُ  َوِمــــْنـــهُ     ****     ٔاَنْــَفــعُ  َذكَــــْرتُ  ال  

  الـــَعـــَربِ  َســـاءِ ِنـــ ٔاَبْـــنَـــاءِ  ٔاَْفــــَضـــلِ     ****    الـنtـِبـي ُصـــوَرةِ   اْسـِتـْحـَضـارُ  َؤاَْعــَظــمُ 
ــــــــهُ     ****    الأَنْــــــــــَواَرا اْقـــِتـــَبــاَســهُ  نَــــــاِويًـــــا tَصــــــــاَرا يَــــَديْــــهِ  بَـــــْيــــنَ  َؤاَنـ  
ذْ     ****    َوالـــــَوقَـــــارِ  ِبــالــَهــْيــَبــةِ  َعــــلَـــْيـــكَ  ْكــــــَبـــــارِ  ـــْعــِظــيــمِ َوالـــتt  َذاكَ  إِ   َوالٕاِ

ْكـرِ  َمـْعـنَـى اْسـِتـْحـَضـارُ  َذا  َوَمــــعَ    يَــْدِري ِلــَذاكَ  كَــانَ  َمــنْ  الـَقـْلبِ  ِفــي    ****    الــذ}
  يَــْنــتَـِفـعْ  ِلــكَــْيــلا ــهِ ِلـــَســانِ  َلــــْفـــظَ     ****    فَـْلـَيـْستَِمعْ  يَــــْدِرهِ  َلــــمْ  يَــكُــنْ  َوَمــــنْ 

  الــــُمـــَراَدا َذكَــــْرتُـــهُ  ِبــــَمــــا يَــــنَــــلْ     ****    الأَْوَراَدا يُــــَرت}ــــلُ  يَـــــكُــــنْ  َوَمـــــــــنْ 
 tالــــُمـــَرادِ  َغــــايَـــةَ  ــنَــــالَ تَــ ِلــــكَــــي    ****    الأْوَرادِ  فــــــي الــلَــْحــنَ  َوْلــتَــْحــَذَرن  

ــــروطُ  َوَهـــــــــذهِ    َمـعـروفـةِ  ورِدنـــا فـــي الــتــي وْهــــي     ****     لــلــوظــيــَفـةِ  الـــــش�
لاt  الــِقــْبــلَــةَ  َواْســتَــْقــِبــلِ  ـفـرْ  َظــْهـرِ  َعــلَـى ُمــَسـاِفـرٍ   ِمــثــلُ      ****     ِلــــَضـــررْ  إِ tالـس  

  الأْمـــثــلُ  َوَذاكَ  َشــْيـِخـنَـا ٔاَْصـــَحـــابِ     ****    َعـــَمـــلُ  َعــلــيــهِ  الــَجــهــرَ  َوتَـــْركُـــكَ 
َذا ُجـــلـــوُســك كَــــــــَذا   ــِغــْلــتَـاشُ  َمــــــــا َوَعــــْنــــهُ  تَــْفــَعــلُــهُ      ****    اْســتَــَطــْعـتَـا إِ
ـــلاةِ  َهــــْيــــٔاَةِ  كَـــِمـــْثــلِ  ِبــــــــهِ     ****    يَــاِتـي َمـــنْ  َحــَســنٌ  َوِعــْنــِدي قُــْلــتُ  tالــــص  

ْكــرِ  قُــَبــْيـلَ  َواْقـــــَرأْ  ـْحـتُهُ صَ  قَــــدْ  َوَذاكَ  َشـْيـِخـنَـا َعــــنْ     ****     َرَويْــتُــهُ  َمــــا الــذ} tـح  
  

  ٔاَْركَانُهُ 
  

  الـِفـَئـهْ  َخــْيــرِ   َعــلَــى ِمـْثـلَـهـا َوَصــــل}      ****    ِمــــْائَــــهْ  اللهَ  ٔاَْســـتَــْغــِفــرُ  ٔاَْركَـــــانُــــهُ 
ـــلاةِ  ِذي َوكَـــــــْونُ  tـــلٌ     ****    ِبــالــَفــِريـَدهْ  الــــص tَعــــــِديـــــَدهْ  تَـــــبٍ ِبــــــرُ  ُمــــَفــــض  

ــنْ      ****    َوالـــَعـــَجــبُ  يَــكْــِفــيـِهـمُ  َوَغـــْيـــُرَهـــا tيَــْرَغـبُ  َوَعــْنـهُ  الــَفـْضـلَ  َرٔاَى ِمــم  
ـمِ  ْرَســـــــــالِ الإِ  ِبـــِنـــْســبَــةِ     ****    َوْلـــتَـــْخـــِتــمِ  ِمــــــْائَــــــةً  َوَهــــل}ــــلَــــنْ  tِلــْلــُمــَعــظ  
نْــــَســــانُ   يَـــْقـــَرٔاََهـــا ٔاَنْ  بُـــــــــدt  لا    ****    الأَْركَــــــــــانُ  الــــثtــــلاثَـــةُ  فَــــــَهـــــِذهِ    الٕاِ

 tالـِحـيـنِ  ِفـــي ِمــْائَـةٍ  كُـــل}  بَــْعـدِ  ـنْ ِمــ    ****    الــيَــْقــِطــيــنِ  آِخـــــــــــرَ  َوْلــــتَــــْقـــَرأَن  



 42www.cheikh-skiredj.com  -   

نْ  الـَيـِقـيـنِ  َعــلَــى َوابْــــنِ  نْ  ِمــــائَــــةً  َواْســتَــْغــِفــَرنْ      ****     َشــكَـكْـتَ  إِ ـــْلــتَ  إِ tكَـــم  
  َعــَمـلْ  كُـــل}  ِمـــنْ  الـُحـُضـورَ  ْجـبُـرُ ويَــ    ****    اْلــَخــلَــلْ  ِلــــَذِلـــكَ  الـــَجــْبــرِ  ِبـــِنــيtــةِ 

اتٍ  ثَــــــــلاَثَ     ****    اْلـكَـَمـالِ  َجــْوَهـَرةِ  ِمـــنْ  الــكَـْونِ  ِفـــي tتَـــــــالِ  ِلــــكُــــل}  َمــــــــر  
لtا َســـْهــواً  ــــــِزدْ يَ  كَـــَمـــنْ      ****    َجــَبــَرا َســْهــواً  ِفــيــهِ  يُــنَـك}ـْس  َوَمــــنْ    َخـــِســَرا َوإِ

  
  َوْقُت الَوِظيَفةِ 

  
ةً  tَمــِزيــدْ  لا َونَــَهــارِ  َلــْيــلٍ  بَــْيــنِ  ِمـــــنْ     ****    الــُمــِريــدْ   ِفــْعــلُــَهـا يَــــْلـــَزمُ  َوَمـــــــر  
  انْــتَــَمـى ِلــْلـُحـْسـنِ  فَـــــَذاكَ  ِلــَيــْوِمـهِ     ****     َمـــــا ِبــَغــْيـرِ  َلــْيــلَـهُ  يَـــُخــص�  َوَمــــــنْ 
ــــــــِذي ِمــــْثــــلَ  قَـــَضـــاُؤَهــا َولاِزمٌ  tانْـُبـِذي َذا َوَغــْيـرَ  الـــِوْردِ  ِفـــي َســَبـقَ     ****    ال  

مَ  َوَمــــــا tيَــْجـِري كَــــَذاكَ  الـَوِظـيـَفـةِ  ِذي ِفــــي    ****    ْبـرِ الــَجــ ِفـــــي َلـــنَـــا تَـــَقـــد  
ـلاةِ  ِفــــي يَــْفـَعـلُ  كَــَمــا يَــْفـَعـلْ     ****    َويَـــاِتـــي بَــْعــُضـَهـا يَـــُفــْتــهُ  َوَمـــــــنْ  tالــص  

  
مَ  tاِئَدِة َعلَى َما تََقد tُة ُشُروِطَها الزtبَِقي  

  
  الــَوَطـنْ  ِفـــي َصـِحـيـحٌ  ٔاَخٌ  َلـــهُ  كَــــانَ      ****    ِلـَمـنْ  َوالـَجـْمعُ  الـُجـلُوُس  ِلـــكَ ذَ  ِمـــنْ 

َخـَذا فَـــــَراعِ  تَــْخــِلـيـطٍ  َعــــــَدمُ     ****    كَــــَذا َوالــَجـْهـرُ  الـتtـْحـِلـيـقُ   َوَشـــْرُطــهُ    الــَمــٔاْ
  َمـــْنــعِ  ُذو  َلـــــهُ  الأَْوقَــــــاتِ  كُــــــلّ  ٔاَوْ     ****    َشـــْرِعـــي ُعــــــْذرٍ  ـْيــرِ ِلـــَغـ َوتَــــْركُـــهُ 
ــــِذي َعــلَــى    ****    يَـــِجــبُ  َلـــْيـــَس  ِلــلــثtــْوبِ  َونَــْشــُرنَــا tيُــْنـَدبُ  بَـــلْ  يَــْذكُـُرَهـا ال  

  ُمــْنــِكــِرهْ  َجـــُهـــولٍ  َمــَقــاَلــةَ  فَـــــــَدعْ     ****    ِبــَمــْحــَضـِرهْ  َذا ــــلَ فُــــعِ   َوَشــْيــُخــنَــا
  

  فَْضلَُها
  

  الـَبَشرْ  َغـْوثِ  الـبََرا َغـْيثِ  َشـْيِخنَا َعـنْ     ****     اْشـتَـَهـرْ  َوْقـتَـْيـَها بَــْيـنَ  َمـــا تَـكْـِفـيُرَها
ـــدُ  يَـــكُـــونُ  َســْبــًعــا    ****    الــكَــَمــالِ  َجــــْوَهـــَرةَ  ـلاتَــــــ َوَمـــــــنْ    الأَْرَســـــالِ  َســـي}

اِشـــُدونَ  َوالــُخــلَــَفـاءُ  tَمــَعــهْ  بَــْعــدُ  َلـــَهــا َذاِكـــــًرا َدامَ  َمـــــا    ****    الأَْربَـــَعـــهْ  الـــر  
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َواتِ  ــالأَْرَواحِ ِبـــــــــــ َوَذاكَ  tنَـــَجـــاةِ  ِمـــــــنْ  ِلــْلــُمـْنـِكـرِ  َوَلــــْيـــَس     ****    َوالـــــــــــــذ  
ــَمـا ُحـــكْـــُمـــهُ  ٔاَوْ  يَـــْلــَبــُســهُ      ****    َمــا تَـْطـِهيرِ  َعــنْ   َعــَجـزَ  يَــكُـنْ  فَــَمـنْ    الــتtــَيــم�

  َوالـــَيـــِســـيــرِ  اْلـــكَـــِثـــيــرِ  بَــــــَدِنـــــهِ      ****    تَـْطـِهـيـرِ  َعــــنْ  َعــَجــزَ  ــــدْ قَ  كَــــانَ  ٔاَوْ 
  الأَْربَـــَعــهْ  َوالــُخـلَـَفـاءِ  الــنtــِبـي َمـــــعَ     ****    َوِســـَعــهْ  َمـــكَــانِ  َطـــَهــاَرةِ  َعــــــنْ  ٔاَوْ 

  انْـتَـَقـلْ  كَــَمـا فَــِريـَدةٍ  ِمــــنْ  ِعــْشـِريـنَ     ****     بَــــَدلْ  ِمــْنـَهـا َجــْعـلُـهُ  ــــَذاهَ  فَــُحــكْـمُ 
ــلاةَ  َهــــِذي َوْلــتَــْذكُـَرنْ  tَذا َراِكـــــبًــــا لا    ****    َراِجــــلا  الــص   َراِحــــــــلاَ  تَـــــكُــــونُ  إِ

ـــــــِذي ِمـــــــنَ  تَــْفــَهــُمـهُ     ****     كَـــَمــا الأَْرضِ  َطـــَهــاَرةَ   َواْشــتَــَرُطــوا tَمــا ال tتَـــَقــد  
ـــــــِذي َهـــــــَذا tــِدي ال   الــتtــَمــاِســِنـي}  َزَمــــاِنـــنَـــا قُـــــْطـــــبِ     ****    َعـــِلـــيّ  ِلـــَســي}

  
  ٔاَْركَانَُها
  

ةِ  َرب}  اْســِتــْغــَفـارُ  ـــانُــَهــأاَْركَ  tةٍ  ِمـــــْائَــــةَ     ****    الــــِعـــز tِصـــيـــَغــةِ  ِبــــــــٔاَي}   َمــــــــر  
  ـَحـــي} اْلــ بَـــْعـــدَ  َوالـــَقــي�ــومُ  ِســـــــَواهُ     ****    نَـــْفــيِ  قَـــْبــلَ  الـتtـْعـِظـيـمَ  ُهـــنَــا ِزدْ  ٔاَوْ 

نْ    تَـــلاَ  قَـــدْ  الأَِخــيـرِ  ِلــــَذا َمــــنْ  يَــِزيــدُ     ****    َولاَ  ثَـــلاِثـــيــنَ  فَــــاتْــــلُ  تُـــــــــِردْ  َوإِ
  ـــنْ َحـــسَ  فــِفــعــلُـه  يَـــــــِزدْ  لــِمــثـِلـهـا    ****    َوَمـــــنْ  خــَمـسـيـنَ  ِبــالـَفـاِتـحِ  وَصـــــل} 

  تَـــْنـــتَـــِقــدْ  لاَ  فَـــِفـــْعـــلُــهُ  ثَــــاِنــــَيـــةً      ****     يَــــــــِزدْ  وَمــــــــنْ  ِمــــائَــــةً  َوَهـــل}ـــلَــنْ 
ْحــــَدى تُــْقــَرأُ     ****    الـــكَـــَمـــالِ  َجـــــْوَهــــَرةُ  َذا وبَـــــْعـــــدَ    الــَحـالِ  ـــيفِ  َعــْشــَرةً  إِ

  َســـــــــــَدادُ  فَــــَزيْــــُدَهـــا َواِحــــــــــــَدةً     ****    َزاُدوا قَـــــدْ  َشــْيـِخـنَـا َحـــَيـــاة َوِفــــــي
مَ  ِبــــمــــا     ****     ِذكــــرِ  كُــــل}  بَـــْعــدِ  ِمـــــنْ  تَـْسـبـيـُحـنَا tيَــــْجــــري ْردِلــــــــو تَــــَقــــد  

  
  َحْضَرةُ يَْوِم الُجُمَعةْ 

  
كْـرُ  َذا يَــكُـونُ  َمــــنْ  يَــْلــَزمُ     ****    الـُجـُمـَعهْ  يَـــْومِ  َعــْصـرِ  َصـــلاةِ  بَــْعــدَ    َمــَعـهْ   الــذ}

ْجــِتـَمـاع َوَشـــــْرطُ      ****     تُـــــَعـــــدّْ  َولا ِلــــَمـــْغـــِربٍ  َهـــْيـــلَــلَــةٌ    ُمـْعـتَـَمـدْ  ِفــيـَهـا الٕاِ
  ُشــِغــلاَ  قَــــدْ  يَــكُــنْ  َوَمــــن ُمــْنـَفـِرًدا    ****    فَـــــَعـــــلاَ  َوإلاt  ٔاَخٌ  َلـــــــــــهُ  ِلــــــَمـــــنْ 

َلــى الـتtـْركُ  َلــهُ  َجـــازَ    اْلــُوُجـوبْ   يَــاِتــي ِنـْصـِفـَهـاوَ  ِبــَسـاَعـةٍ     ****    الـُغـُروبْ  قَـْبـلِ  إِ
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  بَــــَدا َحــْصــرٍ  ِبــــلا  فَــَصــاِعـًدا ٔاَْلـــًفــا    ****    َعــــَدَدا ِذْكــــًرا اْلــتَــَزمَ  يَـــَشــأْ  َوَمـــــنْ 
َلـــــى  ــْنــَمــىيُ  تَــْحـِسـيـنُـهُ     ****    الــَخــلَــْوِتــي كَـــَحـــْضــَرةِ  َوِفــْعــلُــَهــا   الــث�ــُبـوتِ   إِ

  ٔاَْعــلَــُمــهْ  ِخــــــلاَفٍ  ِبــــــلا قَــَضــاُؤَهــا     ****    يَــْلــَزُمــهْ  لا َوْقــتُــَهــا يَــُفــْتــهُ  َوَمــــــنْ 
ـــا َخــــْيـــًرا يُـــِفــيــتُ  َوتَـــْركُـــَهــا لا    ****    َجــــم  ـــــا َعـــــــــــاِرضٍ  ـــــْذرٍ ِلــــــعُ  إِ tٔاََلـــــم  

ـــنَـــا َعـــلَــْيــهِ  َصــــلtـــى    ****    الُمْصَطَفى  ُحُضورُ  الَفْضلِ   ِفي يَكِْفيكَ  فَـــا َربـ� tَوَشــــر  
  

  َخاِتَمٌة ِفي فَْضِل اْليَاقُوتَِة اْلَفِريَدةِ 
َجالِ َوَجْوَهَرِة اْلكََماِل ِفي َمْدِح َسي}ِد    الر}

  
ـــا tـِتـي الـُحـْسنَى الـَفـاِتـحِ  َصـــلاةُ  ٔاَم tالـــَفـــِريــَدةِ  ِبــالــَيــاقُـوتَـةِ  يَـــــْدُعــــونَ     ****    ال  

  تَـمْ انْــكَــ الــَخــلاِئــقِ  َعــــــنِ  َوُجــل�ــَهــا    ****    انْــَقـَسـمْ  َمـــَراِتــبَ  َعـــلَــى فَـَفـْضـلُـَهـا
ـلاةِ  هـــِذهِ  ِمــــنْ      ****    تَــلا َمــنْ  ٔاَنt  الـَمـكْـتُومِ  ِســـَوى َوِمـــن tـلا َعــْشـًرا الــص tَحــص  
ـْلـهُ  َلــــــمْ  َمــــــا   َعــــامِ  ٔاَْلــــفِ  ٔاَْلــــفَ  َوَعــــاشَ  قَـــــْدًرا    ****    َســـــامِ  َوِلـــــي�  يُــَحــص}
ْحـــَبـــاطِ  ــَدمُ َوَعــــ   الـَعـَملْ  يُـْحـِبطُ  ِسـَواَهـا ِفــي ُهـــوَ  َمـــا    ****    فَـــَعــلْ  ِلـــلtــِذي الٕاِ

ةً  tــرُ  َهـــــــَذا    ****    ِمــــــــنْ  تُــــْقــــَرأُ  َواِحــــــــَدةً  َوَمـــــــــر نُـــوبَ   تُـــكَــف}   َوتَــــــِزنْ  الــــذ�
  ُدَعــــــا كُــــــل}  َوِمـــــــنْ  آلافٍ  ِســــتtـــةَ     ****    َوقَــَعــا َوِذْكــــرٍ  تَــْسـِبـيـحٍ  كُـــــل}  ــنْ ِمـــ

ةً  tــِمــْائَــةِ  ِمــــْنــــَهــــا َوَمــــــــــــر   ـةِ الــبَـِريt  ِفــــي الـــَواِقــعِ   ِمـــــنَ  ٔاَْلـــــفٍ     ****     ِبـــِســت}
ْكــرِ  ِلـــَوْقـــتِ  َصــلَــَواِتـِهـمْ  ِمــــــنْ    اْلـــَقــْدرِ  ِبـــَهـــَذا تُــَضــاَعــفُ  َوْهــــــيَ     ****    الـــذ}

اَريْــــنِ  َســـــَعــــاَدةُ  tةً  اْلــــَيـــْومِ  ِفـــــــي    ****    َضــاِمــنَــتُـَهـا الــــد tـتُـَهـاُمــَداَوَمـ َمـــــــر  
ةً  يُــــلاِزمْ  َوَمــــنْ  tَلــْومْ  َغـْيـرِ  ِمــنْ  ُمـْسـِلًما يَـُمـوتُ  ِمـْنـَها    ****    يَـــْومْ  كُـــل}  ِفـــي َمـــر  

ْذنُ  َذاكَ  ِمــــــنْ     ****     َشــْرَطـْيـنِ  َمـــــعْ  يَــْحــُصـلُ  َوفَــْضـلُـَهـا ــْيـخِ  إِ tَمـــْيــنِ   ُدونَ  الــش  
 tــَهــا اْعــِتــَقـادُ  ثُــــــم tَســَرتْ  َلــهُ  ِلـَمـنْ  اْلـَغـْيبِ  َحـْضـَرةِ  ِمــنْ     ****    بَـــــَرَزتْ  قَـــــدْ  ٔاَنـ  

ةً  tْريَـــهْ ِمــــ ِبـــَغــْيــرِ  الــِقــَيــاَمــةِ  يَــــــــْومَ     ****    ِفــــْديَـــهْ  الــَجــِحــيـمِ  ِمـــــــنَ  َوَمـــــــر  
َمــا َمــــــا اْشـــِتـــَراطِ  ِبــــــلا َوَذا tـلَـَهـا َمـــــنْ  ُســْبــَحــانَ     ****    تَــَقــد tــَمـا فَــض tَوَعــظ  

  ـــــــدُ الأَْوَحـ َذا َذا َســــِمــــعَ  ِبــِمــْثــِلـَهـا    ****    ٔاََحــــدٌ  َصــلtــى الــنtـِبـي}  َعـــلَــى َوَمـــــا
ْمــــــلاءِ  ِمــــــنْ  اْلــكَــَمــالِ  َجــــْوَهـــَرةُ  َمــــــــــامِ     ****    إِ   َوالأَنْـــِبـــَيـــاءِ  الأَْرَســــــــــالِ  إِ
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  َســاِلـمِ  نَــْجـلِ  ٔاَْحــَمـدَ  الـــَوَرى قُــْطــبِ      ****    الــَعــاِلــمِ  الـــَوِلـــي}  َحــِبــيــِبـهِ  َعــــلَـــى
مَ  فَــْضــِلـَهـا بَـــْعـــُض  وَ  tقَـــَمـــنْ  فَــٔاَْكــثَــرَ  َســـْبــًعــا لاَزَمــــَهـــا    ****    َوَمـــــنْ  تَـــَقــد  

ــــهُ      ****     الأَنْـــِبــَيــاءِ  َخــــْيـــرُ  يَــــكُـــونَ  ِبــــــــٔاَنْ    الأَْوِلــــــيَــــــاءِ  َوِمــــــــــــنَ  يُــــِحــــب�
ةً  tاتٍ  ثَـــــلاثَ     ****    الــــــَوَرى تَــْســِبـيـحَ   تَـــْعـــِدلُ  َوَمــــــر tــَرا َمــــا َعــلَــى َمــــر   ُســط}
  ٔاَْحـــَمـــَدا ــيt الـــنtــبِ  يَـــــــَرى َمـــنَــاِمــهِ      ****    َلـــَدى َسـْبـًعـا لاَزَمــَهـا يَــكُــنْ  َوَمــــنْ 

َلــــى ُمـــوِمــنٌ  اْشـــتَــاقَ  َمـــــا    ****    اللهُ   َعــــلَـــْيـــهِ  َوَســـــلtـــــمَ  َصـــــلtـــــى   ُلــْقـَيـاهُ  إِ
ـــــم}  َوآِلـــــــــــهِ  ــِريــنَ  الــــــش� tـِلـيـنَ  ــر} الـــــُغــ َوَصـــْحـــِبـــهِ     ****    الـــُمــَطــه tاْلــُمــَحـج  

َمــاِمــنَــا َرٔاْسِ     ****    َمـْسـِقـطِ  َمـــاضٍ  ِبـَعـْيـنِ  انْـتَـَهـى قَــــدِ  ــِريـفِ  إِ tالأَْوَســـــطِ  الــش  
لاُهــــــنَــــــا َجـــَعـــلَـــنَـــا ِحــــيـــمُ  إِ tاْلــــكَـــِريـــمُ  تَــِدرُ الـــُمـــْقــ الـــــَقـــــاِدرُ     ****    الــــر  

ـــرَ  تَـــاِريـــُخــهُ  ِلـــكَـــْوِنــهِ      ****     بهْ  نَْشَربُ  الـُمْصَطَفى َطـهَ  َحـْوضِ  ِمـنْ  tِبـــــــهْ  بَــــش  
ُلــــهُ  َوالـــَحـــْشــرَ  ـْيـخِ  ُزْمــــَرةِ  ِفــــي    ****    الــــنtـــاسِ  َربt  ٔاَْســــٔاَ tـاسِ  ــئاَِبـ الـشtاْلـَعـب  

  الــِحــَسـابِ  ِمــــــنَ  يُــِجــيـَرنَـا ِلـــكَـــيْ     ****    الأَْحـــَبـــابِ  َمـــــــعَ  َوَواِلـــــــِدي ٔاَنَـــــــا
َجــَزا َذا تَـــــلا َمــــــنْ  يُــِنــيــلَ  َؤاَنْ  tَضى ِفـيهِ  َسـَعى َمـنْ  ٔاوْ     ****     الـــر   اْلَجَزا يَـْومَ  الـر}
َســاَلـةَ  ِبـــــهِ     ****    َخــتَــَمـا َمــــــنْ  َعـــلَـــى يُــَصــل}ــي َؤاَنْ    انْــتَـَمـى َلــــهُ  َوَمـــــنْ  الــر}

  
  َركُ اَب تَمt َهَذا النtْظُم المُ 

 
 


