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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

ا إىل من بوعده ينجز قائال  للسيد أيب بكر  سه   :زاده اهللا فيضا يف حبر الرجز يتقرب 
َدا ُه ِبأَْحَم ا أَْعَدَم لَّ َم  ُك

 
ُد   َِّ الَحْم ذِ  ِ َداالَّ ْد أَْوَج  ي َق

 
أَلُونَ  اُس ُيْس ا فَ  َوالنَّ واَعمَّ  َعلُ

ذْ  اَءهُ الَت ٍد َج لِّ َعْب  ِھيلُ لُِك
بُ لِ  ا ُمَقلِّ َباٍب َوَي لِّ أَْس  ُك
َماءِ وَ  َن األَْس الي ِم ا َع  األَْرِض َي

دِّ  لِّ  ُمِم َنِدياألَوْ  لُِك ا َوَس  لَي
ي َعَرَض ِق َربِّ ِري اَن لِلطَّ  اَوَك

وءِ َوالَ ُتؤَ  َذْن ِبُس  يَعَملِ اِخ
ي الْ  نِّ فِ عَ  ِج اِس َم نَ  والنَّ ْس  اسِ النَّ

ا ا أَْعَلْمَت َر َم ُت َغي ا َعلِْم  َوَم
الِ  مُ ِبَع ا َيْعَل لُُه َم  ٍم َفضَّ

َرا اطٍن ُمْقَتِص اِھٍر وَب ي َظ  فِ
ْي◌َ  بُ أَِجَ◌ْب ُعَب ا َرقِي  َدَك أََي

َرةَ  الَ  َمْغفِ ااالِْط  ِق َفاِئِزيَن
ِه َص هِ ٍة بَ بَ احِ َوأُم  ِني

َك اللَّ ْفَراغُ  هِ  مَّ ُھُن ْد َيلِي  َق
َرارِ ِبِس تْ  كَ ِر أَْس ْد َتَحَل  َق

ِد الْ  الِمَك الَمِجي َع َس اِئقِ َم  َف
اَربِّ  ا َي اْلَمَرامِ  َوأَعِطَن  ِب

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُلَربَّ ا َيْفَع أَُل َعمَّ الَ ُيْس  ي َف
لُ  ا َدلِي واِب ي اِتَح األَْب ا ف  َي

بِّ َي ا ُمَس َم األَْرَزاِق َي  بُ ا َقاِس
ذِ  تَ أَْن  اءِ مَ ي السَّفِ تَ ْقي َخلَ الَّ

ا ذّ  ُجَ◌َ◌ْد َلَن يِِّديريَعَف  ًة لَِس
ا ْد َقَبَض ِه َق ْن ِب ْن َم ْن َع  الَ َتْقَطَع

لِّ  َ◌ا ِبُك نَّ َتْكَفَحْن َع  لِ َطبَ  َفْل
اسِ  َن األَْنَف َرى ِم ا َج ُم َم  َتْعَل

ا َعلِ  ُت َم ا َعلِْم َت َم اَعلِْم  ْمَت
مُ بَّ ورُ  ا َتْعَل ُر فيَم ا َتْزُج  َم

َك َعلِ ي أََتْيُت ِذَراإِنِّ  ي ُمْعَت
ا إِ  َت َي بُ  هُ الَ َفأَْن ا ُمِجي  َي

ي َوالِ ي َربِّ اْغفِْر إِلِھ  يَنادِ َف
هِ  ْن أَِخي ْرُء ِم رُّ الَم وَم َيفِ  َي

مَّ  أْنُ أَبِ  ُث ِه َش هِ ي  ُه ُيْغِين
مَّ  الَُتَك الَِّت ُث تْ َص  ي َتَجلَّ

يِّ  ِب ى النَّ قِ  َعَل َرِف الَخالَِئ  أَْش
َرامِ  َحاِبِه اْلِك ِه أَْص  وآل
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  :انتهـت، وله أيضاً هذه األبيات أعين أبا بكر  سـه 
الَّ  ابِ  َك اِھرَ  وأَْرَب وِل الَم  هْ الُعقُ

ُه لآِْل  وقُِن أَنَّ اَن ُي ْد َك َرهْ َق  َخ
هُ  ِه أََعمالُ ي َرْمِس اِبَرهْ  فِ  اْلُمَتَج

 

  

  

  
  

هُ  ْيَس َيفُوُت اْلَمْوُت َل اُبَل◌ُ  َف  َداُوَن
ْكَرةُ  ُه َس ْرُء إْن َجاَءْت هِ َواْلَم  َمْوِت

هُ  َتَلْجلٌِج َوأَِنيُس اُنُه ُم  َولَِس
 

  انتهـت
برزخ * والربزخ املختوم * عن عرفان روضة القطب املكتوم * أو تنبيه النيامى * نفحة اخلزامي وحتفة الندامي 

الربازخ وأمشخ الشوامخ خامت األولياء كما ختم جده األنبياء صلى اهللا عليه وسلم سيدنا وقدوتنا وموالنا 
ابن الفيض الصمداين رضى اهللا عنه لعبيد ربه الفقري رمحه مواله  ينسيلتنا إىل ربنا أمحد بن حممد التجاوو 

  :أيب بكر  سـه بن املقدم األكرب املنيف األفخم احلاج مالك بن عثمان توىل أمرمها الرمحان* القدير 
رُ  ِب َتْفَتِخ اِض اْلقُْط اِض ِرَي َي َن الرِّ  ِم

َما ا َوَس قْ أَْكَماُمَھ رُ ُمْنھَ  يِ ُء السَّ  ِم
ِر َيرْ  األَْنُجِم الُزْھ َب ُنِب رُ و اْلَعَج  اْلَبَص

اُر َفْض رُ  لٍ أَْثَم اُر َتْنَحِص ا األَْثَم  َفَم
َورْ  ا اْل ُت فِيَھ ُل اْلَيَواقِي رُ أَْص  ُد َيْنَعِط

دْ لِلْ  ِديَن َوَق أْ  َوافِ رُ َي ا اْلَبَش  ِتي َلَھ
وُطَيعْ  رَ وا اْلقُُط اَدةٌ ُغ اً َس  رُ َف َنِعيم

ٌة  عَّ تْ أَِش رُ  َطَلَع اِس َتْنَتش  لِلنَّ
َتِترُ  َف َتْس اٍص َكْي لَّ َداٍن َوَق  لُِك
اْلَفْيِض َذا َوَزرُ  اِئَلُھْم ِب ِ َح ِل هللاَّ  ـ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُة الَتأَرَّ ْت َنْفَح ُر انِ ْضُ◌وَ رِّ َج  َتْنَتِش
َع ال ى َم ْزِري اْلَخَزاَم ِرينِ َت تْ  نِّْس  َواْنَفَتَح

َك ا اِھرةٌ ِتْل َواُر َب ا األَْن اُض ِبَھ َي  لرِّ
ا ى َوِبَھ َض ُل الرِّ ا َوْب اُض ِبَھ َي َك الرِّ  ِتْل
لْ  َواِھر َب ُل اْلَج ا أَْص اُض ِبَھ َي َك الرِّ  ِتْل

ِد َمنْ  اُن اْلُخْل اُض ِجَن َي َك الرِّ  ةً َلزِ ِتْل
ذِّ َمُحوَط َواِر ال َمةٌ ٌة ِبِس  ْكِر َعاِص

دَ  اً لِ َوْت َشْمس اُض َح َي َك الرِّ  اَرِتَھاِتْل
َرةٌ  اُر َباِص اِئَر َواألْبَص  إِنَّ اْلَبَص
ـ اِتَم أَْھ اِن َخ َج َد التِّ ا أََحَم ي ِبَھ  أَْعِن
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رُ  ِ َيْنَتِص َي هللاَّ ُل َوَح اهُ ِجْبِري  أََت

اَت األَ  رُ َف اِس َذا َقَم انِى النَّ يُن اََم  ِم
نْ  َف يُ  ِم اٍم َكْي ٍة الَ َمَن َب◌ِ َيْقَظ  رُ ْعَت

اً َوَس ي قَِياس اِب يُ َتْنفِ  رُ ْحَتَظدُّ اْلَب
ِر  اِمعُ َخْي َوَرى َج رُ  اْل َراِر َتْنَفِج  األَْس

َواِطَن لأِْلَ  وا اْلَب رُ َتْعلُ ا َخَب اِب َج  ْقَط
ْيَخ يُ  َذا الشَّ َرَم َھ ُ أَْك َتھَ َوهللاَّ  رُ ْش

رَ  ُ أَْش ْرَم ذا َخفَِوهللاَّ َذا الَق  رُ َف َھ
لَ  َذاُدوا َوَحْب ْن ُت لْ  َفَل دَّ َذُروال  اِو الَ َت

رُ  ْرَعاِء َتْعَتِك دَّ اِبَط ال اِئراً َخ  َدْع َح
َررُ  وَداُن َواْلُغ َلَك السُّ ٍة َس  ِعَناَي

َدرُ َمحُ  ُه اْلَق ْن َل ا َم ٌة ِبَعَطاَي  وَط
ُروا ا َتَظ اِر َم ُبْغِض َواإلِْنَك ي اْل وُل فِ  َمْكُب

ُبْطالَُن إِنْ  هُ اْل زَّ ْم َع ُروا َوَجْمِعِھ  َحَض
اُب هللاَِّ َج دٍ  ْم ِكَت رُ  اَء َذاُك  َواألََث

لِّ  َت ُك ي وِ  ِخرِّ َررُ  يٍّ َغ ا َض ا َلَن  َھ
ْظ عِ  ْيِخي الَِح اَك َش رُ ِحَم َدَنا َوَط  ْن

ا َوَزرُ  ُف َي ا َكْھ ا َي َت ُمْفَتاُحَھ  َفأَْن
رُ  الَِم َيْنَھِم ن األَْق وِد َع ى اْلُوُج  َعَل
رُ  اِحٌل َعِس ي َس اِة َفَيْكفِ ُك اْلُعَف  فُْل

وْ  يَلُة لِْلَم َت اْلَوِس  ِدرُ َتَلى َفَتقْ أَْن
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ْن وَم َواِرَث َم ْرَزَخ اْلَمْكُت ا اْلَب ي ِبَھ  أَْعِن
ا اِني َكَم اَت األََم ُه َف ا َنْجَل ي ِبَھ  أَْعِن

لَ  لِّ َلقَّ  َنْج دِّ اْلُك ول ُمِم ُس هُ الرَّ  َن
ِذي َدرَّ  َو الَّ ا مَ َوْھ هُ َك اْلُعْلَي  َداِرُك
َبطَ  ِذي َض َو الَّ َديْ  َوْھ ْيَن َي اَر َب  ااْلَذْك

َواِھُرهُ  ْل َظ ٌي َب يِّ َخفِ ٌب َحفِ  قُْط
ُ َبجَّ وَ  ُه َوهللاَّ َم ُ َعظَّ هُ هللاَّ  َل

َمهُ  ُ َطْلَس ُه َوهللاَّ ُ أَْلَھَم  َوهللاَّ
ادَ  لِهِ  ُورَّ ِه ِرُدوا ِبَسْلَس  َمْنَھلِ

 َ أ ْن َيْن ً  َم ا أِْن ُمْزَدِحم ْم َي ْن ِوْرِدِه َل  َع
ِت السُّ ْو َكاَن الَ َل يِل ِب َعى لِْلَوِس  ْبُل َتْس

ِريَ  الَّ َلَعْم َذا السُّ َك  َرَدةٌ ْبُل ُمْفَھ
عِ  ْم َيْنَف رَّ  َل الِيَن َغ ي اْلَغ ُبْغُض فِ ـاْل  ُھُم اْل

ْرِكھم وِحى ِبَت ْم ُي ِريَن ِبِھ  إِنَّ اْلَق
أَْبى ْرُك َي ُع َوالَّت ا اْلَجْم و َم َض ُعُھ ُ َنْق  هللاَّ
َع اْلبَ  ْيَخَنا َمْجَم ا َش َدَناَي َرْيِن َقاِئ  ْح

ى ُخوَل َعَل دُّ يَن ال اَك َراِج ا أََتْيَن  إِنَّ
ةً  َواِب ُمْغَلَق ى االْب ي إِل َف َنْمِض  َفَكْي

ٌب َوَج اَك َرْح ُكُبهُ اْلُج دُ وْ ِحَم  وِد َتْس
رٌ  َت َبْح هِ  َفأَْن وُم ِب ٌم الَ َتُع  ِخَض

ِدُكمُ  ْن ُمِري ِذي ِم َيدَة َھ اَك اْلَقِص  َھ
 

الٍَم َوَم ع َس رُ ا َنًة َم َبا اْلَعِط  مَّ الصَّ
َتَطرُ  ى َوُتْس ٌة ُتْتَل ا ِھَجاِئَي  َوَم

 

  

  

الَ فِيِع َص اِدي الشَّ اَربِّ َياْلَھ لُّ َي  َفَص
هِ  ِب َواألَْزَواِج ِعْتَرِت حَّ  َواآلِل َوالصَّ

 

  . انتھـت
  :ل متوسًال إىل من له نائل قال القائ 

داً  رٌ  َعْب ِه أَْم اهُ َلَدّي اِھظُ  أََت َب
ـــِتي ِعــــْنِدي لَِســــــانٌ ِبُيـ   ظْ ــــالَفِ  ـَديَّ

ُظ ِريُع االَِّح َذا السَّ ْيِمٍن َوَك َوُمَھ

 

 

اِفظُ  َتٍك َوُيَح ُث ِبُمْش ْن ُيِغي ا َم َي
ً ـْيَك َربِّي بَ ــــأُْت إِلــجَ ــى اْلتَ ـــنِّ إِ    اِسطا

طٍ  يِن َوَباِس ي اْلُمِع ِمَك اْلُمْعِط َوِباْس
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ظ ِريِع االح َذا السَّ ْيِمٍن َوَك َوُمَھ
َواِعظُ  َي َم ي َوْھ َواِقي اآْلِت َذا اْلَب َوَك
َتالَِظظُ  ِرِه ُم ْن ِذْك ٌر ِم ا َذاِك َم

اَن َيْرَض َد َك اِفظُ اھُ َق ي اْلَح ْم إَِلِھ
 

 

 

 

 

طٍ  ُبوِر َوُمْقِس اِقي الصَّ ِمَك اْلَب َوِباْس
لُِكمْ  ُر ِبَفْض ا ُمِجي ي َي ي أَِجْرِن َربِّ

الَةُ َك ْم الصَّ يُث ِب ى النَّ الَُم َعَل َذا السَّ
َدى ِل اْلُھ ْحِبِه أَْھ ِه َوِبَص َوِبآلِ

 

هذا تقريظ عبد ربه أيب بكر  سـه يف خالص الدهب يف سرية خري العرب لوالده وشيخه ومربيه : انتهـت 
  :السيد احلاج مالك عليه رضى املالك 

ا ُيعْ  َت َم ْد جْئ َرَراَق وَداَن َواْلُغ ُب السُّ ِج
ْد أَْن َوَراَق ِه السُّ ي أََمَداِح ُ ِف َزل هللاَّ

ا  اقُوتَ َم ْوَھَر اْلَي ُل اْلَج َرَرا ُيْخِج دُّ َوال
ِه اعْ الْ  َدرُّ  َدى أََرَجاِئ يِم َل َذَراَيِت َت

ْم أَفْ  َراِئح َك ُل الَق َعراأَْھ ْن ُش َت ِم َحْم
ْزِري لُ نُ  ى َوَت اَر َمْعًن رالُؤْ َض ؤاً َنَظ

 

 

 

 

 

ا َم الٍصَي ى ِبَخ اِئٍق دَرًر ْن أََت اَف
َت مَ  ْن ةِ َزيَّ ِر اْلَبِريَّ ى َخْي اً َعَل نْ  ْزن َم
ْد ُص يَرةِ َق ي ِس اِفِعنَ  ْغَت ِف اِر ش ااْلُمْخَت

الِصُ  ى َخ ا أََت ه َوَم ز َمْجلَِس اإلِْبِرِي
ْدعاً َوُتْعِي َت ِب ْم ِجْئ هِ َك ي َمَداِئِح ى ِف

ِدَما وَ َرصَّ ْن َبْع ْحَت َمْدحَ ْعَت ِم هُ شَّ َت
 

تَ  َرا َوأَْن َواَر واألَث ِبُس األَن َتْقَت
ةُ  رَّ ا قُ اِر إذْ  ِكَتاُبَن رَ  األَْبَص اَعَث

نَّ  تَ ْئجِ  ثُ ْيى حَ دَ النَّ رَ ْحبَ  ارَ رَ طُّالوَ  مَ ظْ ال
ارَ َضحَ  دْ َق يخُ ارِ ي التَِّبلَ حَ الْ وَ  حُ رْ الشَّوَ 
َواِئجَ تَ  َق الَح رَ  ْب ُث َج وَب َحْي ي َيْعقُ اِف

ي اآلدَ  اِدَك ِف دُّ اْعِتَم رَ اِب والنُّ َع اَظ
ى اللِّ عَ  َذا الْ َل اِن َك ارَ َصتَ ا اقْ َم اُموسُ َقَس
رالطَّ رَ شَّنَ وَ  َر اْلَبَش ا َحيَّ ايَّ ِممَّ

ِعْطَ◌َفْينِ  َيٍر وَ  ـ ْن ِس َرا لِّ َحالْ ِم ُدوَن ِم
َيَرا اِت َوالسِّ َث واآلَي ِه األََحاِدي ِفي
ِريَن والِعَط ْس اِحيَن والنِّ َي ْزِري الرَّ َراَت

 

 

 

 

 

 

 

ْي مَّ َناِفَل َتأَدَّ ِديٍح ُث ْرَض َم ةٍ َف
ْرَت ُمحْ  يِ اأَْبَص َم َرْم ھِ َك ْھِم ُيْش ُد َذالسَّ

رٌ ثِ كَ  ادُ َمتِ عْ اإْلِ وَ  اَملَ عُ الْ  مَ لَ يْ َع ي
أْ  َب َت َواِھِبُكمْ إِنَّ الَمَواِھ ْن َم ِتي ِم

َفاٌء لِلصُّ َفاَء ِش مْ إِنَّ الشَّ ُدوِر َفَل
ةٍ  ُر َباِقَي اٍم َغِي ِن ِھَش ْيرةُ اب َوِس

دً  َت ُمْجَتِھ ْد ُكْن ي َق داً ِحالْ ا ِف لِّ ُمْعَتِم
ُروشِ  اُج اْلَع اِح ِجْئ َت َن اإلِيَض هِ ِم َت ِب

رَ  ْد ذَ  َوَغْي ا َق َك ِممَّ ْرتُ َذلِ نَ  َك ـ ِم اْل
ا َت َلَن ْد َجَمْع ٌس َق اٌب َنِف َذا ِكَت َھ

اٌب َعجِ  َذا ِكَت ايَھ اِمٌع ِحَكَم ٌب َج
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ْن ُمقْ  َداِح إِْذ ظَ ِم ي األْم اِل ِف ى الَح ارَ َھَتَض
َجاعُ ـ َن األْش ا أَْحَس َرا إْفالَُح َم َواْلِفَق

ْت◌َ  َت َت لَّ أَْو َكُثرُ َوَلْس اً َق َراُك َلْبس
اِم ي ُكلَُّھ َداِئِح َيْجِن َرا َن اْلَم َثَم

َرا ياً وَط داً َقاِض ا ُمِفي َت ِمْنَھ أَْخَرْج
ْن َتْيِسأَ  َق ِم ا َتْل ِق اْلَعَص َراْل ا َعُس يِر َم

َرا ى اْنَتَش ا َكَف ٍل ِعْلمَّ ْن َعَم َت ِم أَْنَكْح
ٌد َش ٌب َباِع ه َقِري َياِن ِفي َرامَ ِس
الَِّب واألُ  َمَ◌ِة َوالطُّ ْيَن األَِئ َراَب َم

َرى َق اِنَك النَّ ي اْحَس ُم ِف َت َتْعَل َوَلْس
 

 

 

 

 

 

 

 

هِ  ُل ِب ِبي أِْتي النَّ ا َي ِه ِبَم َق ِفي ْم َيْب َل
ْظُم والنَّ  نَّ ـَوال َدَك َواْل ُھوَراِن ِعْن ُر َمْش ْث

ُف َعنَّ َت َتْكِش ْد ُكْن اِفيَق ْبَس َش َناا لُ
اٍن ُتَھصِّأَدْ  َة أَْغَص َت ُجْمَل ُرَھاَنْي

مْ  ومِ  َك اَق الُعلُ ُرَك آَف مْ  َداَر ِفْك َوَك
لُّ  مْ  َوُك اَل َلُك اِل َق اِن اْلَح نَّ لَِس َف

َع  َت اْلَجِمي َت أَْكَمْل َت أَْتَقْن دْ أَْمَعْن َوَق
اِحلُهُ  اَس َس ي النَّ َك َيْكِف ُر ِعْلِم َوَبْح

َدكَ  ى  َوِعْن ُم َواْلَمْعَن ُرهُ شِّنَ تُ اْلِعْل
َك اْلَجفَ  اٍن َدْأُب لَّ َجَن َرْدَت ُك ىَلأَْب

 
اِمالً وَ  اً َش راً َعِميم َت َخْي ارَ َفُجِزي

رَ  ي الِحْج َت إَِلِھ َت َبْي َرا َوُطْف واْلَحَج
َك ِبمَ أَ  َت ِمْن يِّ ْفَتَنْي اِة اْلَعلِ َرااْلُعَم ْرَض

ماً لِلسُّ ُه إِْس ُه َل مَّ اإلَِل َراَض َما َوَس
الَعُ  َرا إِْق اَل َواْنَھَم ٍث َس ٍث ُمِغِي َغْي

َرا ْد َذَك ِر َق َد األَْج وِن َبْع وَرِة النُّ ي ُس ِف
َن الْ  َراِم ُه ِفَك ْد أَْلَزْمَت ِديِح َلَق َم

َبَحاَن  الََق َوالسُِّس َن األَْخ ْن َزيَّ َيَراَم
ِرمْ  ُه الصُّبِ  أَْك اِري َل َق اْلَب ْن َخَل َوَراَم

ْوَلى ِك اْلَم َة اْلَمالِ ا ُتْحَف َدرا َي ِذي اْقَت الَّ
ا َخَب ْد َفَش ٌح َق دَّ ِ َم َن هللاَّ ّنّ◌ً◌ا ِم َراَم

را ْن َفَت َراعاً ُدوَن َم ِه ِس وا إَِلْي قُوُم
َراِت َواْلفَ ِوي الْ َيْح َة َواْلَخْي رَّ َراَمَس َخ

 َِّ ا َراَت ِن اْعَتَب اً َم ِرُف َذا َحق  َيْع
ْن َي را ُدلُّ َفَم َرى َفَق ْوِف اْلَف ى َج َعَل

ٍر   ْن ُمَض اِر ِم ِر َواْلُمخَت اِدَح الَخْي ا َم َي
َتهُ  ُه َوُزْرَت َرْوَض ْنَت َمْدَحَت أَْحَس
داً  ِ ُمْجَتِھ َّ ِ ِه  ي َحقِّ َت ِف َوقُْم

َدْحَت َم ُه طِ  نْ َم بُ ِطيُب نْ اأْلَ  ي وِل َوَم ُص
هُ  ُ َدْعَوَت اَب هللاَّ ْد أََج ْن َق َدْحَت َم َم

وْ  َم الَم ْن َعظَّ َدْحَت َم ُه ُخلُ َم ً َلى َل ا ق
هِ  ُق ِب ْد َيلِي ا َق ِرُف ِممَّ َت َتْع َوأَْن
ا ُ َخالِقَُن لَّ هللاَّ ُر َج ُ أَْكَب َّ ا َف

اِدي َوَھدِ  ْدَي لِْلَھ َن اْلَھ ا أَْحَس هِ َم َيِت
َذا ِكَت اِم الْ َھ ااُب اإلَِم ِر َمالِِكَن ِحْب

َواُن  ا اإلِْخ َھ وا أَيُّ اَءُكمُ  َتَناَفُس َج
َجرٍ َوَحصِّ ى َض وا إَِل لُوهُ َوالَ َتْنُح

ٍن إِنَّ  اِبلُُوهُ ِبُحْس هُ  َوَق َقاِبَل
ِه الْ  ُة َوالنُّ ِفي اِئِزهِ َغِنيم ى لَِح ْعَم

لٌ  َرى َمَث ْوِف اْلَف َدى َج ْيٍد َل لُّ َص َوُك
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لُّ  َراَوُك ُس اْحَتَض َتِھيِه األْنفُ ا َتْش َم
َرَرا ْنُكُم َض ي َع َو َيْنِف وا َوْھ َتَوَجُھ

َخْيَراِت  ْل ـ َراَب ِد َذا أََم ْن َبْع اِبقُوا ِم َس
ا َل َب وَ َفَي ُل اْلَقْل َرىَراِح ُيِمي َو َع ْھ

َرا ِه َنَظ ي أَْوَقاِت َوازِم ِف َن اللَّ ِم
ِه اْلفُ  ي َنْفِع ا ِف َتِوي األَْغِنَي َراَوَيْس َق

 

ِه المَ  َرٍةِفي ْنَيا َوآِخ دُّ ي ال اِفُع ِف َن
ةً  وا َدَع ي َواْتُرُك ا أَُناِس وا َي ُھ َتَنبَّ
ـ َتِبقُوا اْل ُ َفاْس لَّ هللاَّ ي َج اَل َربِّ ْد َق َق

َرى ْدٍح َب ْن َم ِ ِم َّ ِ  ِ َّ داً  ِ َكِب
هُ  اَن الََزَم ْد َك ْن َق َعاَدَة َم ا َس َفَي

مُّ  اً عَ  َيُع مُ َنْفع اِب ُكلِِّھ ى األَْحَب َل
 

رُ  ًة َخْي َودَّ َتَھَرا َم ِد اْش ُدوٍح َق َمْم
ٍد ِمَتَوُمھْ  رَ ْن حُ ٍد ُمْقَت ِه أََث ابِّ

ي البُ  ِة ِف َراْلَربُّ اْلَبريَّ َداِن لِْلَبَص
وُرهُ  َرا ُحُض ْد َظَھ ِق َق ِر اْلَخل َد َخْي ِعْن

َك الَ  ال َوَربِّ َه◌َ  َف ْن َم ِه َم َراَيأِْتِي
دِّ  ِذي الَِّج وَبى لِ َراإْن أَْمَس ُط  ى أَِو اْبَتَك

ِذي اْلَعطِ  ى َوَزَراَيَھ ْيٍخ َكَف ْن َش ِة ِم
َق واليُ إخْ ـ ْوِفي اربَّ َوالتَّ َراالََص َي َس

ُمْخَتاَر  َبٍة ْن ِم ـ َراِنْس ُه ُمَض أَْوَلْيَت
ْحبِ  ِه َص َراَوآلِ اِر َواألَُم ِه األَْقَم

 

ُدُھْم   ِق َزاِئ ِل اْلِعْش وِب ألْھ وُت اْلقُلُ قُ
وبَ  ِ ُمْقَتِصى لُِمجْ ُط َّ ِ ٍد  دٍ َتِھ

رَ  َواِن َنشَّ ْض َن الرَّ وٌد ِم ُه َبُن َھاَل
ى مَّ ِرَض َواِن ُث ْض َن الرِّ وٌل ِم ِه َقُب ِب
ْن َعَجبٍ  ِه ِم ا َيْحِوي ُر َم ى َحْص َما لِْلِحَج

َر الَ  هُ  إِنَّ الَمَزاِب ْت ُتَماِرُس َزاَل
ى اَلِميَن َعَل ِ َربَّ اْلَع َّ ِ ُد  اْلَحْم

الخِ  ـ الَِص َوِب ا ال ِط َلَن ُدوِح أْع َوِباْلَمْم
َر ال َر َخْي ِه اْلَخْي ي ِب ـأَْعِن اِفَعَنا اْل ِق َش َخْل

اِدي ى اْلَھ لِّ َعَل اَربِّ َص هِ  َي َوِعتَّرِت
 

  انتهـت
  :تقريظ أليب بكر  سـه يف تأليف يركي طلف معناه وديعة اهللا ىف حبر الطويل قائًال   

ـــــــْيِخ َقـــــــْد َأْبَكـــــــى َوِللَّـــــــ   ِه َمـــــــا َرَداِمـــــــَن الشَّ
  َمــــــــــــَدى الــــــــــــدَّْهِر َالُبــــــــــــدُّ َفَالُبــــــــــــَد َالُبــــــــــــَدا
ـــــــــــداً  ـــــــــــاَء ُمْرَت ـــــــــــٍر َج ـــــــــــًق ُمْنِك ـــــــــــِد َح   ِلَجاِح
  َعَلــــــى ُحَجــــــٍج تعِيــــــي ِلَمــــــْن َجــــــَد َأَو َعــــــَدا

ــــــَديَّ    ــــــَدَم النَّ ــــــْوَل الَّــــــِذي اْنَع ــــــن اْلَق ــــــا َأْحَس   َفَم
ـــــــــاً  ـــــــــٌط َباِكي ـــــــــَزْل َق ـــــــــْم َي ـــــــــا َل ـــــــــى َبَكاَي   َوَأَبْك
ــــــــــراً  ــــــــــُق َمْنَح ــــــــــْيِخ َتْرِش ــــــــــذا الشَّ ــــــــــُة َه   َمَقال
  َيــــــــــــَرى َيَرَكــــــــــــى َمــــــــــــا َال َيــــــــــــَراُه َبَكاُيــــــــــــةُ 
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ــــــــــــَذا ــــــــــــِه ِج ــــــــــــى َنْفِي ــــــــــــَوى َعَل ــــــــــــه َأْق   واْثَباُت
ــــــْيَخ ِباْلَبــــــاِب َقــــــْد َســــــدَّا   َوَلــــــْم َيــــــُك ِإنَّ الشَّ

ـــــــــــــى َرْأِس َكـــــــــــــَذاِب ُيعَ  ـــــــــــــَذاَعَل ـــــــــــــُد َأْو ِل   اِن
 

  َوَأْثَبــــــــَت َمـــــــــا َيْنِفــــــــي َعَلـــــــــى َرْغــــــــِم َأْنِفـــــــــهِ 
  َمــــــــــــا َقــــــــــــْد َيُقــــــــــــوُل َبَكاُيــــــــــــةُ َكــــــــــــاَن َلــــــــــــْم 

  َوغــــــــــاَدَر َفــــــــــْأَس اْلَحــــــــــقُّ َيُغــــــــــوُر َشــــــــــُجةُ 
 

  َوَال اْلـــَوْقُص ِمـــْن َقـــْوِل اْلَبَكـــاِي ِســـَوى ِإَذى
ـــــــــُه ِضـــــــــَدا   َوَأفَحـــــــــَم ِمَمـــــــــْن َقـــــــــْد َيُكـــــــــوُن َل
ـــــــْد َرَدا ـــــــِه َق ـــــــْن ُيَغاِلي ـــــــي َم ـــــــَو ُيْعِل ـــــــا ُه   َوَم
  َوآٍل َوَصـــــــــــْحٍب َمـــــــــــا َنـــــــــــَرى َلُهـــــــــــَم ِنـــــــــــَدا

  

ــــــــى نِ    ــــــــهِ َوَزَك ــــــــيَن َجَواِب ــــــــْوِل ِح   َصــــــــاُب اْلَق
ـــــــــَرةُ  ـــــــــكَُّت َأْســـــــــَكَت َغْي   َوَلَمـــــــــا َيُكـــــــــوَن السَّ
  َعِلْمَنـــــــــــا ِبـــــــــــَأنَّ اْلَحـــــــــــقَّ َيْعُلـــــــــــوا ِبَباِطـــــــــــلٍ 
  َوَصـــلَّ َعَلـــى اْلُمْختَـــاِر َيـــاَربَّ ِذي اْلهُـــَدى

  
  انتهـت

  : ))هللا شني سني بالل عند ا ((ولـه أيضاً زاده اهللا فيضاً يف تذليل عليه الصالة والسالم   
ينُ  ولَُنا األِم ُه َرُس ْد َقاَل َق

انِ أَذَّ  ي اإلِيَم ِبالَُل ِف ُه اْل َن
أدَّ  اِجٍز ت بُ ْن َلبِ بَ ِبَع ي

ا ِذي اللُّ  َن ِه َربِّ َن اإلَِل فِ ِم ّط
ْع َتَفھُّ ُروِف َم ارَج اْلُح مِ َمَخ

ابِ  ْرِض ِباْلِخَط َت أَداِء اْلَف َوْق
ا ي اْلَح ا ِف ِتالَِف الَعَلَم ِن اْخ لِ ِم

ا وِن َي ِن اللَُّح َدْن َع لُ  َفَباِع فُ
ْبحَ  وْ ُس يِم الَح ْوِل َعِظ لِ اَن ِذي الطَّ

يِّ  اِحَب اْلُكْرِس ْرش َياَص ا َذا اْلَف َي
َد الصَّ َياَنهْ لَِنِج َواَب َوالَص

ينُ    ِه ِس ي ااْلَل الٍَل ِف ينُ ِب ِش
ي األََذانِ  َرُب ِف ِحَك اْلَع ْد َض َق
بُ  اِحٍك َتأِْدي ِه لَض ي َقْولِ ِف

إِنَّ  ْدرَ  َف ْرفِ  ةً قُ ِذَكِر اْلَح ِب
ْن َتَعلُّ دَّ ِم ا الَُب ن مِ َلِكنَّ

ابِ  َة اْلِكَت لُِحَھا َفاِتَح ُنْص
َتةُ  ا س َوالِ  َوإنَّ ِفيَھ األَْق

ا ِب لُ  هِ َوَلْحُنَھ الَةُ َتْبُط الصَّ
بَ  ْولِ  ْعضُ َوال َذا اْلَق الِف َھ ي ِخ ِف

ْدرةٌ  َك قُ ْرشِ  َفِمْن ِه اْلَع إَِل
هْ  َق َواالَعاَن ْوِفي ا التَّ فأْعِطَن
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ٍض  ْن َبْع ُرَك ِم اَداتِ  َنْت َن اْلَع ِم
بٌ ُمجْ  رُ ألَنَّ َذاَك أَطْ  َتَن َھ
 

اَداِت َن السَّ ِذي ِم ُن َنْحَت َوَنْح
رُ َوُكلُّ  ِه َيْظَھ اُد ِفي ا اْلَفَس َم

 
ْو ِبقَ َطبَّتُ  اعِ ُع َوَل ِر اْلَب ْص
يسْ ِعْل وِّ َوُھ َم اْلَفَراْنِس ُدونْ ْم ُيَج
ُم َتَعلَّ َوُيفْ  وَن إِْن ُھ واِھُم ُم

مْ  وا األَُم ا َراُم اِت َكَم َن اْلَعويَص ِم
الَ  اَلهْ َف اَط َواْلَبَس َش ِزِم النَّ

الَ  لَّ َع ْن َج ْبَحان َم َوَرى ُس َربِّ ال
ِز اْلفُرَص ُھورِ واْنَتِھ دُّ ي ال َة ِف

الَحُ  ِ َواْلَف ْوِن هللاَّ ُكْر ِبَع َفاْش
ى األََن اَد َعَل ْن َس اِه َم امِ ِبَج

وَّ  ُه ِبقُ ْد ِنْلَت اَق ٍة َوِخْلَت
ِفيِّ  ّي َوالصَّ ِب ى النَّ َدا َعَل أَْحَم

َفاةِ  ا الصُّ َرِميَن االْتِقَي الَمْك
 

وُن َكالطِّ    ا َيُك َم اعِ َوُربَّ َب
ْم  َرُءونْ َوَك ِذيَن َيْق َن الَّ َرى ِم َت

مُ  وَن إِْن ُھ وا الَ ُيْلِحُن َتَكلَُّم
دُ  ٍم َق وا ِھَم ُر أُولُ مْ َر  َيِطي ِھَم

هْ إِيَّ ي اْلَبَطاَل اَك أَِخ اَك إِيَّ
ى ْوَكَلْن َعَل َت َفَت إِْن َعَزْم َف
ورِ  ي األُم ِويَف ِف ْس ِل التَّ الَ َتْجَع

الَ ثُ  َك الصَّ َدى َل َت إْن َب حُ مَّ
اْلَمَرامِ  ُل ِب ِه َتِص ِبَعْوِن

نَّ ُكلَّ  الَ َتُظ اَف ْد ِنْلَت ا َق َم
ْرَمدَ  الَُم َس الَةُ َوالسَّ مَّ الصَّ اَث
َداةِ  ْحِبِه اْلُھ ْع َص ِه َم َوآلِ

 
  انتهــت

وله أيضًا زاده اهللا فيضًا يف حبر الكمال ميدح القطب الرباين الكامل إىل اهللا الواصل العارف باهللا   
  :الصمداين أبا العباس وسيد الناس الشيخ أمحد بن حممد التجاين رضي اهللا تعاىل عنه 

دُِّشكُ  َدىَف ال ِن اْھَت َجى لِم
َمرْ  َدىـ َغ اْلَم ْد َبَل َمى َوَق

َدىُل  ِن اْقَت ْدوةٌ لَِم َوقُ
َدا َة أَْحَم ي اْلَخلِيَف أَْعِن

 

َدى   ْمُس اْلُھ ا َش ْت َلَن َطَلَع
اَم اْلُمبْ  ي اْلَھَم ـ دَ َعأَْعن اْل

ا ُه الَجَم اُل َل ُه اْلَكَم َوَل
ْوزُ  ى َف ْدُر اْلُعَل ى َب اْلُمَن

 
َدى ْتم اْلَج اِجِھْم َخ َن َوَت ـ ـ   اِر فِي ِب اْلَع ِرْم ِبقُْط أَْك
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ا رِ َھ ٍد َبْح َدىالنَّ ِمي َي
َدى ا َب اً َلمَّ اً َمْغِرب ق
َدى ْن َع وا َم اَن َيْعُن ِر َك ِئ
َدى رَّ ا ال ى َعنَّ ْد َنَف ِة َوَق
َدا ا َفْرَق َرَي َت الثُّ ِجْئ

َداصِّ خُ  ْر َي َت الَ َتْحِق ْص
َدا ْن أَْوَج اُرهُ َم َوَيَغ
َدا الََق الَج اَل اْع لَِتَن

احِ  وَز َص ْرَمَدىلَِتفُ ي َس
إِ  َدىَد الْ ُعْد بَ َق ْدَراكُ ـ َم

َدى َرَق اْلُم ْيِخَنا َع ي َش ِف
َدا ْن َتْبُع ِه َل ي َحقِّ ِف

ْن تُ  َرى َل ْوَف اْلَف َداَج ْنَك
اَس لَِتْحَم ْد لَف َداَفاْقِص

تِ  اً لُِحرَّ َداَدْرب ا اْقُص ِھ
ْيخٌ  َك َش َدى ُيْقِري ُيْقَت

ُب َذا النَّ اَك َتْطلُ َدىَفُھَن
تْ ِد◌َ  َراَدامُ  ْرَداِس ُخصَّ ْف

ْم أَُخ َعَدا يَّ َزْرُھ لَِتْس
 َ َت الْ دِّ ُمَتأ اً ِنْل َداب ِف
 

أَْوى اْلوُ  وِدهِ َم وِد لُِج ُج
ُه األَ  ْت َل رْ ُرِفَع الَُم َش ْع

ا َي اْلَبَص ا ُعْم ْت ِبَھ ُحِرَم
ا فُ  ْد َجاَءَن اْلَق َج ُك النَّ

ا َطالًِب هُ َي أْواً َل ا َش
اْرِجعْ  ِذي َف اِع الَّ ى اْلَب إَِل

ةٌ  اُم ِعَناَي َذا اْلَمَق َھ
اْلزْم ِظلَّ ْئَت َف هُ إْن ش

ِدهِ  يَحَة َعْب َمْع َنِص َفاْس
ـ ك اْل زَّ ْد َع َنْن َق َفَتَيمَّ

َباَبةٌ َفْلَتْعرَ  َك َص َقْن
بٍ  اَن َذاَك ِبَواِج ْد َك َق

اِئالً  كَ َرْت َيِميُنَظِف َن
ى َعزَّ  َت ِبَوَمَت ِرهِ وْ زَ ْم

 َ أ ذْ َفاْس ِديَنَتَھا اتَِّخ ْل َم
اَرةٍ إِْن ِج◌ُ  ا لِِبَش ْزَتَھ

َدةٍ َوالرَّ  َد ُبَلْي ْوُض ِعْن ض
دَّ ُت َن ال ا ِم ْدَعي ِبَحْوَمِتَھ

َت ُب إَِذا أََتْي َھاُدورَ َف
 ً لِّما يُّ ُمَس ْل أَُخ َفاْدُخ

 
َدا ي النَّ ْدُرَك ِف لَّ َق ْد َج َق
َدى اِب اْلُھ اَة أَْرَب َن َحَي ـ

ذْ  أَْسَراِر ُخ َدا ـ دي َغ ِبَي
َدا ي َي ْذ لِ داً خ ي َي ْذ لِ ُخ

َدا ةٍ  ي اْلِع ِدَك ِف ِن َعبَّ ِحْص

َرُد اْلعَ    ا ُمْف ي مُ َلَي اْلَعلِ
و ـ تُ قُ وِب لَِعاِشِقي اْلقُلُ

ـ َواِر َواْل َل االْن ا َكاِم َي
ذْ  داً  ُخ ي َي ْذ لِ داً ُخ ي َي لِ

ا ي َنَج ْم أُك ِف ْوالََك َل َل
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ؤْ  ِوي السُّ َمْقُصوُد َتْح َدَداـ
ُرُوح أَِو اغْ  ْن َي َدىالَ َم َت

دِّ  ْن َج َدىِم اِمي اْلَج َك السَّ
َدىلِحِ  ٍر َب ْع َوَط اَك َم َم

َدى ُه َل ْيَت َمْطَلَب َوَقَض
ْن َيْنَف ُوِد َذا َل ُر اْلَج َداـ

ِر اآل ي َمْيَس يَن َداِف ِس
دَ آ  ْن ُتْع ا َل َداَياُتَھ

ُه إْن يُ  َداْنَجَك َيُؤمُّ
َذا الطِّ َدى الَبُ َوك ا َع ا َوَم

َدى ْن َن آِرِب ِم َذِوي اْلَم لِ
ي األََدا ْن ُيْحِص ْم َيُك َر َفَل
ْرَمَدى ى َوَتَس ْد َحَب ي َق ـ
َدى يَّ اْلُمْقَت ِب ى النَّ ِم َعَل

دَّ  اَوَب ال ا َج َدىَم اِعي َص
 

ـ أَْمُن اْل الَُذ اْلَم َت اْلَم أْن
ا َب ُكلََّھ َت اْلَمَطالِ ِنْل
ةٍ  ا ِبِعَناَي ْد ِنْلَتَھ َق

لٌ َولَ  ى ُمَتَطفِّ ْد أََت َق
ي اَك َوَيْقَتِض ْم أََت َفَلَك
ـ َدْيَك َبح َت َل َم الَ َوأَْن لِ

َت اْلُمَعلَّ َدهُ  ىأَْن ِعْن
بٌ  َدْيَك َمَطالِ ُه َل َوَل
َوا أَْبى ِس ُه َي َلِكنَّ
ِدهِ  َت ِبَقْص ْد َعلِْم َوَلَق

ْن لًُھ ْم ِم َدْيَتَھاَك ى أَْس
ا ي اْلِبَح ْن ُيْحِص ْم َيُك ْن َل َم
ـ لَّ ربِّ ُر َج ُ أَْكَب هللاَّ
الَ  َع السَّ الَةُ َم مَّ الصَّ ُث
َحاِبهِ  ْع أَْص َواآلِل َم

 
هذه قصيدة كاملية قاهلا عبد ربه الناظم أبو بكر  سـه أكرم باملكارم ميدح شيخه ووالده ومربيه سيدنا احلاج 

ما املالك رضي اهللا تعاىل عنه مع تعريف أعجوبة روضته املالك   :ية الرفيعة العلية قائًال مالك لطف 
دَيارِ  ٍة ِب ْن ِحْكَم َقْت ِم َوَتالََص

ْرُزٍذ◌ٍ  ِطُف َواِرٌد ِبَطَب ارِ  ـ لِِثَم
َدارِ  َداِر ب ي َب ِق أَِخ ِفي ْل لِلرَّ قُ
ارِ  ِة َج ِريَعِة َواْلَحِقيَق ِر الشَّ َبْح
ارِ  َرُم َج اِج أَْك اُر لِْلُمْحَت َواْلَج

رَ  ِع ِض ْن َجِمي ُرُج ِم اَك َتْخ ارِ َفَعَس
رُ ُھ ِث َغْي ُت اللَّْي ارِ  َو َذاَك َبْي ِوَج

يَلةُ  ْن َفِض َوارِ  َلِك ا ِبِس َن ُدرِّ

اُء َذاُت   ٌة َغنَّ َراِرِذي َرْوَض َق
رُ  وُح َنْش ـ َوَيفُ اِق َيْق ي اآلَف ْوِض ِف رَّ ال

قٍ  اَل َعَواِئ ِرْم ِحَب ا َواْص ْج َنْحَوَھ ُع
ةَ  ُت َرْوَض ا َوَعَنْي ٍك وإَِماِمَن َمالِ

َكاَيةٍ  لِّ ِش َد ُك ُة ِعْن َو اْلَفَتاَح َوُھ
ةً  اً إْن أََرْدَت َكَراَم ْل َكِريم َواِص

َت ِبَروْ  ِريَم إَذا َعَزْم هِ إنَّ اْلَك ِم
اِرَناإنَّ النُّ  ِبٌه ِبِنَض اَس َلُمْش َح
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َنا لُِن◌ِ أَل دُّ ي ال َك ِف َت َنْفَس ارِ ِرْح َض
َذارِ  َذاِر َح ْحَمُتَنا َح ذاَك َش وك

ارِ َوُي َت ُتَم ُب َلْس ي َك الرَّ َزاُل َعْن
َك الَ َي ي َوَتالِ ي ِت َغارِ ِف َرى ِبَص

ِوي اْلَمَكيَ  ا ِبجِ ْح ارِ اِرَم ُكلََّھ َھ
َغارِ  اِر ِص ُف ِباْلِكَب َت َتْعِط ْد ُكْن َق
َرارِ  ٍة َوَق ْن َحاَج ا ِم ا ِبَھ ِرُف َم ـ
ارِ  ْمِس َنَھ اِب َش ِة األَْحَب ِد ِبُجْمَل

ةَ  اُع َبْيَع ارِ  َوُتَب َدٍة َوِخَي َعْھ
ى دَ  َحتَّ َوَرى َك َدى اْل يَر َل َرارِ َتِص

 

اِفٍع يَن َمَن اَواهُ ِح ُه َس ْو أَنَّ َل
َرةٌ  َي َتْم ي ِھ ْوَدا الَِّت ا السَّ ْز ِبَم ِميَّ
 ً ا َد َمالِك ِه لَِتْحَم َذاُق ِب ا ُي ُذْق َم

نْ  ى َم َوى اْلُمَن إٍ  َوَح ِه ِبَمْلَج َيْكَتِفي
ى ِبُم َد إَِذا اْكَتَف ِدهِ َراإِنَّ اْلُمِري

دٌ  َك َلَقاِص ي إَِلْي ْيَخَنا إِنِّ ا َش َي
ْت ى َعرَّ ـَوَمَت اِب َتْع َماِئُر األَْحَب َك َض

مْ  ِب اْلُمِمالَ َوأَ  لِ ُة اْلقُْط َت َخلِيَف دْ ْن
ةٍ  ي ُغَرَب ٍد ِف ُة أَْحَم ْت ِدَياَن َكاَن
ةٍ  َن ِمْنَح ا ِبأَْحَس َت َماِنَحَھ َوأََتْي

 
نْ  ِل  َع ِن اْلَجلِي َل َع ارِ تُ َجْبَرِئي َس

ارٍ  َماَحٍة َوأََب اَحٍة َوَس ْن َس َع
اِري آِرِب َق اِب اْلَم فَُقَرا َوأَْرَب ـ
َوارِ  داً ِبِج و َغ اً أَْرُج ف ُمَتَعطِّ
ارِ  َماِء َوَس ى السَّ َراِق إَِل ي اْلُب َراِق

لُ  وِد ِمْث ي الُج ْم ِف ُھ ي إِنَّ ارِ  ِج ِبَح
 

ٍد   ْن أَْحَم ٍد َع ُة أَْحَم َذا َطِريَق َوَك
ا ُمْنتَ  اِوزاً َي ُت ُمَج اِل َلْس ى اآلَم َھ

ـ وِح لِْل َك اْلَمْفُت ُت ِبَباِب ي َوَقْف إِنِّ
 ً ا م اً ُمَتَرحِّ ب ُه ُمَتأَدِّ َوَقرْعُت
دٍ  يِّ ُمَحمَّ ِب ى النَّ ُه َعَل لَّى اإلَِل َص
َيا دَّ ُرُج ال ْم ُس َحاِب ُھ ِه األَْص َوِبآلِ

 
يخنا وسيدنا وسندنا وعمدتنا ووسيلتنا هذه قصيدة بسيطية قاهلا عبيد ربه أبو بكر  سـه يف مدح ش  

إىل ربنا سيدنا أيب العباس موالنا أمحد بن حممد التجاين فتحا أيب الفيض الصمداين والقطب العارف الرباين 
  :رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه وعنا به آمني سقانا اهللا من حبره بأعظم األواين وأحلنا وإياه دار التهاين آمني 

ودِ  ُر اْلُوُج ْوالَهُ  َخْي الَهُ َم ِذي أَْع الَّ
 َِّ َ ا  َتَقاُموا َفَي ى اْس اهُ َحتَّ  َمْنَح

ِربُّ  ي ُم َم اْلُمَربِّ اهُ  ِنْع قِّ َيْرَض اْلَح
أَْواهُ  اَن َم ْد َك ِذي َق َراِد الَّ ِو اْلُم َنْح

اهُ   ْيُخ َربَّ َذا الشَّ ِ َھ َّ ِ ُد  اْلَحْم
الَ خَ  ى ِب َوٍة َربَّ َحابَ ْل ً أَْص ا ُه َعَلن

اَز َترْ ِبھِ  اٍل َح ٍة أَْو ِبَح ةً مَّ ِبَي
ِقي ى َيْس وِل إَِل أِْس اْلُوُص ْن َك ِديَن ِم اْلُمِري
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ْتمٌ  اهُ َخ اهُ  أََت اِن َواْلَج ْحَم َن الرَّ ِم
ا َيْرَض يَعٍة َحاَزَھ َعاهُ ِبِش ى ِبَمْس

اِح  وْ َص َخاَياهُ ُد َحًقَّوالَ اْلَج ْن َس ا ِم
ٌر ألَوْ  َب ُدرًّ َبْح اهُ َع ن َعَطاَي ا ِم

َدَواهُ أَلَ  ِه َج ى ِفي اُس َغْرَق َبَح النَّ ْص
 

هُ  اَعْت ِوَراَثُت ْد َش َة َق اَل اْلِخالَف َن
َما ُه َض َتِمالً َل اِر ُمْش َن اْلُمْخَت ٌن ِم

َددٌ  ُه َم ٌر َل ُه َبْح الَ ُيَماِثلُ َف
بٍ  ي َطَل وَد ِف وَدهُ اْلَمْعُھ َوى ُج ْو َح َوَل

َبَه الْ  اِق ُمْنَھِمأَْو أَْش ي اآلَف َل ِف َراَوْي
 

اهُ  وُر َيْغَش ْم َوالنُّ ُد ِبِھ َو اْلُمِم َوْھ
َدْعَواهُ  ي ِب ِعي ُحبِّ دَّ ُح اْلُم الَ ُيْفلِ
الَهُ  بَّ أَْع رَّ ِب إنَّ ال َرِة اْلَغْي ْن َحْض ِم

رٍ  لِّ أَْم ي ُك اهُ  ِف اهُ ُطوَب َدى ُطوَب َب
اهُ  تْ مَّعَ  لَّ َداَرْت َزَواي اهُ َب َمَزاي

َب اْلَم ا َعِجي َن اْلَبَراي َواهُ ِم ْدِح أَْف
اهُ  ي ُمَحيَّ ْدٍق ِف ُة ِص ُه َمَھاَب َل

ِه األَحِ  َواهُ ِب َداُن َمْن ُة َواألَْخ بَّ
اهُ  ْن َمَزاَي ي ِم َل َتھَِّم إِنَّ اْلَمَناِھ
اهُ  ِه َمْعَن ا َيْحِوي زَّ إِْدَراُك َم ْد َع َق
َواهُ  اَن َيْھ ْو َك ى َل ْوِر اْلِحَج َوَراَء َط

نْ  دُّ ي ال اِفِع ِف َن اْلَمَن َراهُ ِم َيا َوأُْخ
بِ  ْن ِطي ا ِم ْيَلَم اْلُعَلَم ا َع اهُ َمعْ  َي َن

اهُ  َت َمْنَح ُم إاِلَّ أَْن ْيَس َيْعَل َوَل
اهُ ًم ِه َوأَْفَش َدٌر ِب ا َق ا َجاَءَن

اهُ  ْع َتَحاَي اً َم ِة َحق ِر اْلَبِرَي َخْي
لُّ َيغْ  ى َواْلُك ى َواللَُّھ ِل الُنَھ اهُ أَْھ َش

 

اَذا   اِلَم ْن ِرَج َرى ِم ِ ُكلِّ َت مُ هللاَّ ھ
ا يُن َلَن قُّ اْلُمِب َر اْلَح ْد َظَھ ِ َق َّ ِ

قِّ ُك ْوُل اْلَح ُيوِخ َفَق رداً  لُّ الشُّ ُمَتَف
ِفهِ  رُّ ي َتَص ي ِف اَن َيْمِض اُؤهُ َك إْمَض
ْھَرُتهُ  اِر ُش َن األَْقَط ٍر ِم لِّ قُْط ي ُك ِف

َنَح األَْغ ِذي َم َذا الَّ هُ َھ الََق َتْمَدُح
يِّ  يٌِّن َل قٍ خَ  نٌ َفَھ ي ُخلُ اً َوِف ْلق

ُرَفتْ  ِذي َش ْرِم الَّ َنَن اْلَق الِكاً ُس ا َس َي
ْذَب ال َداً  ِرْد ِوْرَدهُ اْلَع َذا أَب َجْر ِب َتْض

نْ  ْل لَِم ًدا َفقُ ْيخ ُمْجَتِھ اِس الَش ي ِقَي ِف
ا ْدِرُك َم ُل ُي ْيَس اْلَعَق ٌر َفَل اهُ َبْح َمْعَن

ي لَِطالِبِ الَزِ  ُه َتْكِف اْم َلَواِزَم َھ
رِ أ َرَم الكُ ْك ا أْك اً َي ِه َكَرم اْم ِب َرَم

هُ  اِب َيْقَرُع َد اْلَب ُدَك ِعْن َذا ُعَبْي َھ
ِر ِقْسى َإنَّ اْلُمَعلَّ ي اْلَمَياِس ى ِف ـألَْعَل

مَّ  ىالَ الصَّ ُث ِه َعَل لِيُم اإلَِل ةُ َوَتْس
َحاِبِه اْلفُ  ى أَْص ِه َوَعَل الَ َوآلِ َض
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  انتهـت
ها أسري ذنوبه وهواه وعيوبه أبو بكر  سـه بواسطة الالئق باملدح بأداء هذه قصيدة حائبة بسيطية نظم  

وجوبه السيد الكرمي واهلمام الصميم الفقيه األعظم واملنبع األفخم احلاج مالك بن السيد الفقيه عثمان تاب 
  :عليهما وعلى اجلميع الرمحان جباه سيد بين عدنان ما تعاقب امللوان 

َفاتِ بِ  ن ِص ْوقِ  َما َحَوْت ِم الَحِ وَ  الشَّ إِْص
ْيخاً ُيرِ  اِحيَش ِل لِْلَم اَر اْلَوْص ي ِثَم يِن
ئاِل الطَّ  يـ ِل أَْفَراِح ْن َدلِي ِق ِم َراِئ

ِدي لِيَ  احِ ْھ دَّ اِفِع ال دَّ َرٍم َوال يِذي َك
ْيخٍ  َراِح◌ِ  َش يٍن ُدوَن أَْت ٍن َحِص َوِحْص

أَْوى اْلمَ  احِ َم مَّ اِم َس اِكيِن َواألَْيَت َس
ٍم غَ  َرٍم َخَض يَّاحِ ـ ْوِج َس ِر اْلَم ِزي

أَْرواحٍ  يٍن ِب ْيٍخ ُمِع َباحِ  َش وأَْش
رُ  َدوَّ ى ُي َداحِ  َحتَّ الَِك أَْم ي أَْف ِف

وبٍ  ِب قُلُ ْيٍخ َطِبي احِ  َش اَق َجْحَج َف
جَّ  ًرا َح ْن َم َوَزاِئ َراحِ زْ َع ٍح َوأَْم

ِدلَ  اَر ُمْعَت اِحيرْ اأْلَ  َوَص ا َص اِن َي َك
ْوٍض وَ يِف ي َح ُة ِف احِ َضحْ َم اإلَقاَم َض

ي إِ  ِل ِف ِة اْلَجْھ ْن َوْحَل اِذ أَْرَواحِ َع ْنَق
ْم يَ  ا َل عُ َم َداحِ  َق ٍر ُدوَن أَْك َت َحْص َتْح

كَّ  ا َتَس ى الْ َوَم ي َرَض اِحيَن إاِلَّ ِف َم
ى ِم ُؤوَس اْلُمَن ِوي ُك احِ َتْح رَّ َمِح ال ْن أْس

ْم َتأْ  أَْكَواحِ َل يَزى ِب َمٌة ِض ا ِقْس ِتَن
َھمَ  َرى لَِمْس احِ  ةٍ ُبْش ِل َفتَّ ْن َفْض ِم

 

َداِحي   وُص أَْم ُه َمْخُص ْن َدَرى أَنَّ ا َم َي
وَ جُ  ُت اْلَم بٍ اِمي ُجْل ي َطَل اَل ِف ْدُت اْلَم

َع َتْس َما َم ْد َس وٍل َق لَّ َتلُ ْوُت ُك ـَعَل
ى َعَل أِْوي إَِل ٍم َي ي َعْل اَدْفُت ِف مِ َص

َربٍّ  َربٍّ ِب ْيٍخ ُم مٍ  َش ٍد َرِح َوالِ
ٍن مُ  ْيٌخ َرزي َرمٍ َش ٍق َك ٍف َراِئ ِني

اِن َوخِ  َم ي الزَّ ٍح ِف يٍن َوِض ْيٍخ أَِم ـَش ْض
اٍء َنَفاِئَس يٍس َوِمْعَط ْيٍخ َنِف هُ َش

ْيخٍ  اَل َج َش ٍن َوَع ُرهُ ِبأَْلُس َرى ِذْك
ِدي َرى َكِب ْيٍخ َب ي َش ى أََملِ ا ُمْنَتَھ َي

ُھوَر َمالِكِ  َد اْلَمْش ا أَْحَم اُكْم أََب اَھ َن
َينُ  دَّ دِ  َوال اُمْنَھ اِن َيْرَفُعَھ ُم األْرَك

اِدي َوِش َنَن اْلَھ اِئالً ُس ا َس هُ ْرَعتِ َي
 ُ َدَناَك َدأْ يرِ أ ِر َقاِئ َذا اْلَعْص اَء َھ َم

هُ  ِريِم َل ْوَلى اْلَك ِ َواْلَم َن هللاَّ ى ِم أََت
كَ  رَّ ا َتَح ي رِ  َوَم كٍ إاِلَّ ِف ى َملِ َض

رْ  ُذَرى أَْبِش َلٍة لِ ْن َوْص ي ِم ا َتْرَتِج ِبَم
ْن قِ  هللاََّ  دِ ْحِمنَ َفلْ  صُّ ِم ٍم ُنَخ هِ  ْس ِب

هُ  اَل َمْطَلَب ا َن ي اْلَبَراَي اَزهُ ِف ْن َح َم
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حُ  ُزهُ الَ َطْم هُ َعْج ُردُّ احِ  َي َطمَّ

 َ ِعيِم ِبأ زَّ َذا ال َباحِ َھ اٍء َوأْص ْمَس
يُر وُ  ي تَ دِّ أَِس الَحِ َك ِف الَِب أَْف ْط

ْيِخي ُدوَن إِ إِ  ْنَجُح َش احِ الَّ َوَي ْلَح
ْندِ  أَْتَراحِ ِص ِدي ب ا ِعْن ِرُف َم يُد َتْع

رُّ  ُه َتَص أَْلَواحِ َل َواٍح ِب ُف أْل
َزاحِ  ْزٍل َوأَْم ْن َھ ْوِل َع ِل اْلَق زِّ ُمَن

لُّ  اٍد وإِ أََت ُك َع إْرَش الَحِ ى َم صَّ
 

رَ    ُه َش ْن َقاَس َِم ةَ  فاً َوهللاَّ َمْرَتَب
ى اَلِميَن َعَل ِه اْلَع ِظ إَِل وُط ِحْف َمُح

َك  ِ َدرُّ َّ ا مِ ِ َنِديَي ا َس َواُن َي ْع
ا مُ  ُروَرتَ َم يُكْم َض ِمٌع ِف ِمٌع ُمْس هُ ْس
الِ  دَ َح وَراِن ِعْن ي َمْحُض رِّ اي َوِس َك َي

هِ  ْن َمَناِئِح ي ِم ِ َربِّ َّ ِ ُد  اْلَحْم
ى ِه َعَل لِيُم اإلَِل الَةُ َوَتْس مَّ الصَّ ُث

َدىآلِل َوالصََّواْ  َدى َوَن اِب اْلُھ ْحِب أَْرَب
 

  انتهـت
يدة نونبية كاملية يف تقريظ عبد املالك ولد السيد الفقيه احلاج مالك سلك اللهب مها أقوم قص  

املسالك عن طرف املهالك أيب بكر  سـه أبلغه اهللا أمله بنفسه تأليف والده وشيخه ذي الفضل الراجح 
لفخيم بن السيد الفقيه والسعي الناجح والصيت املشهور والذكر ىف األفواه املذكور واملريب احلكيم واهلمام ا

العليم الشهري بني القاصي والداين العلم عثمان توىل أمورمها الرمحان جباه سيد بين عدنان صّلى اهللا عليه 
  :وقال» كفاية الراغبني فيما يهدي إىل حضرة رب العاملني « وسلم وشّرف وعظم كّرم املسمى 

انِ  َر اْلَعْيَن ْم َت ُب َل ا َغَراِئ ِفيَھ
تَ  ْد َتْش انِ َق ْفُس ِباألَْفَن نَّ ِھيِه ال

ٍل َوَتَنوَّ  ي أَْلَي يِف اِن ْت لِلرَّ َع
 

اءُ    ٌة َغنَّ ْل َرْوَض اِنيمْ ِش َھ ُت َعَي
لُّ  وُر َوُك ُھ ُه َوالزُّ ا اْلَفَواك اِفيَھ َم

ا  لُ أَْزَھاُرَھ َما ِمْث ي السَّ ِب ِف اْلَكَواِك
 

اِن َتعَ  َل اْلُجَم انِ ِمْث ْت ِبلَُب لََّق
تِّ اْ  انِ طْ ألَ َوَتَغنَّ لَّ َزَم اُر ُك َي

َح الرِّ  ِفيَن َرَواِئ َوانِ ْضُمْسَتْنِش

ى أَْكَمامَ    َب ِد الرُّ ى َكِب َرى َعَل اَوَت َھ
دٌ  رَّ اِئُم ُغ ا َحَم اَجَلْت ِفيَھ َوَتَس

َبا أَرَ  ِدي الصَّ اُتْھ ا ِفيَھ َب ا جُّ الرُّ َلَن
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ى َت ا أََت انِ َلمَّ وَد ُجَم ْزِري ُعقُ
انِ  راِء َوالُمْرَج ِة اْلَحمَّ َياقُوَت

يَويَ  ْبِق ِف َب السَّ وُز َقْص َدانِ اْلِمي ُح
اِني ي التَِّج اِت ِف اَي ُل الرَّ َو َحاِم ُھ

َن السُّ اِئي ِم ا النَّ ي قُْطِرَن يوَدانِ ِف
  رآنِ ــاْلقُ  مَ ـْحكَ ـَث َومُ ـِديـحـىَء الْ ــلْ ـــمُ 
ائِ مَ  تِ الَ كِ ْشي مُ ِف انِ َفرْ عِ الْ  لِ َس

انِ  ْحَم َرِة الرَّ اغِبيَن لَِحْض رَّ لِل
انِ  َرُف األَْدَي َي أَْش ٍة ِھ ي ِملَّ ِف
انِ  ِه َوَبَي ِرِه َوَبِديِع َس ِبَنْش ـ

نْ  انِ  ِممَّ ْيِض َمَع ِھيُر َف اهُ َش أََت
وَ  َدانِ  ُھ ي الُبْل اَء ِف ُب اْلُعَلَم ُيْعِج

اِھِض  ٍف ُمَتَن انِ  أَْو ُمْنَت ْكَب الرُّ
الََلِة لِْلُھ ِج الضَّ انِ َدى َوأََمَنْھ

ِه الرِّ  دُّ ِب ا ُيَش انِ ِممَّ اُل لَِف َح
ُع غُ  ِوْردُ  آنِ ُيَنقَّ ْم َة الظَّ لَّ
َف ِباْلوُ يْ َب وِق َفَكْي َدانِ ُض األُن ْج

ْذَھبً  الِِكيُّ َم َو َم َواِني اُھ إِْخ
أْ  ٍك ِذي الشَّ ْذَھِب َمالِ ِه َم ي ِفْق نِ ِف

 

َدٌف تُ ْم َقْ◌أَ َدى َص َوَرىاَِوُرعد َب هُ اْل
َھِب الَّ ذَّ الُِص ال نْ أَْم َخ يَك ِم ِذي ُيْنِس

رٍ  ْيَلِم أَْبُح أْلِيُف َع ُه َت ْل إنَّ َب
كٍ  ْيِخي َمالِ أْلِيُف َش ُه ت ْل إنَّ َب
ا ْدِح َزَماِنَن أْلِيُف َم ُه َت ْل إنَّ َب

  ةٍ ــمَ ــكــِع حِ ـبَ ــنْ ـــُف مَ ـأْلِيــُه تَ ــْل إنَّ ــبَ 
ا ُر َغَي ا ُيِني ا َم ْد أََتاَن اًبھِ  َوَلَق

ْن َخْي اهُ ِم مَّ ةٍ َس َما ِبِكَفاَي ِر السُّ
اَن إِ  هِ أَْو َك َدِث َقْولِ اً لُِمْح ْقَماع

اٌب ُيْخِج َذا ِكَت رَّ َھ دُّ ـ ُل ال ِفي النَّ
ُرهُ  َل َفْخ ْد َتَكاَم اٌب َق َذا ِكَت َھ
مٍ  ْن ُمْفِھ ٌم ِم اٌب ُمْفِح َذا ِكَت َھ
فٍ  ْن ُمْكَت ى ِم ْد َكَف اٌب َق َذا ِكَت َھ

الَ  ُذ اْلُجھَّ اٌب ُيْنِق َذا ِكَت نْ  َھ ِم
اِفعٍ  ُع َمَن ِه َجْم اٌب ِفي َذا ِكَت َھ

ُه أَْريٌ  هِ  َفَكأَنَّ ا ِب َذاِئِق َم لِ
اِئرِ  هُ  َوَذُوو اْلَبَص وَن ِبأنَّ َيْعِرفُ

ةِ  اُكْم ِبُتْحَف كٍ  َھ ْن َمالِ ٍك ِم َمالِ
َؤلِّ◌ِ  اِء ُم ُذوراً ِباإلِخ ى ُش فٌ أَْغَل

  
اْلَعْبَقِريِّ  رِّ  َك ي السِّ الَنِ  ِف َواإلِْع

ْوالَ  ْن أَْبُحَم َوانِ ْضِر الّرّ◌◌ِ َي ِزْدهُ ِم
وزُ  انِ َحّقً َوَيُح ْحَم َة الرَّ ا ِمْنَح

َوانِ  ِر َت ْن ِبَغْي ِه َيِھَم ِبقَياِس
ْن ُكلِّ  ُه ِم انِ بَّا إِ َمَوأَِنيَس

انِ  ٍل َوَبَن ْيَن أََناِم الَم َب أَْق

ْد َراَق َمْعًن   ُنُه ُمَتَزاِيَق يدِ ى ُحْس
َذا الرِّ  ِضى َھ َذا الرِّ ِضى َھ ىَھَذا الرِّ ِض

ؤْ  ْن ُي َة َربِّ  تَ َم ىِحْكَم َق اْلُمَن ا َيْل َن
اِئلٍ  اِء َفَض ي َفَض ي ِف اَن َيْرِم ْن َك َم
هُ  اَب َرِفيَق َل اْلِكَت ْن َجَع ْعَد َم ا َس َي

الُِع َرا َوُيَط ـاْلَعَب ِن ال َدَرْت َع ْد َص ِت َق
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َدانِ  ُه َي ا َحَوْت ُرُك َم ٍم َوَيْت ِھَم
ةِ  ٍة َوِعَناَي انِ الَمنَّ َوِكَفاَي

انِ  ْن ِكْتَم ْتِح َع َماِء اْلَف ي َس ِرِف ِف
ُب النِّ  َك َعَناِك َجْت َعَلْي َيانِ َنَس ْس

ةُ  بَّانِ  َوِبَداَي اِن َوالشُّ اْلِفْتَي
َوَرى مِ رَ  ي اْل َرَك ِف اُن ُعْم َواِنيْحَم ْع

اِني اِرٍق َوَيَم ا َكَمَط ْلَتَھ َذيَّ
ْبَيانِ  ُب الصَّ َواِمَض َمْلَع إنَّ الَغ

َت َكبَّ نَ  َنانِ َت ِباْلوُ ْم أَْيَقْظْھ ْس
انِ  ْيَس لإِِلْنَس ُه أْن َل َوَقُبوَل
َوانِ  َرى اْلَمْل ا َع َطُر َم ى َوُيْس ُيْتَل
انِ  ي الِبيَب ِق ِف ْت اُق الرَّ ِه اْنِفَت َوِب

ْن جُ  أََوانِ ْلُجَع ِه ِب الَِن أَلِيِف
ِد اْ  اُب لَِعاِب ِه اْلمَت انِ َوِب ألَْوَث

َرى اْلُھ َمعُ ُيْغ انِ ألُ اْ  َدى أَْو َتْس ُذَن
 

ِدَما ْن َبْع ْت ِم ٍم َعَل ْن ِھَم ْزَداُد ِم َي
ةٍ  َن ِمْنَح ِه ِم ا ِب اِھَد َم ى ُيَش َحتَّ

ْمسُ َي ُه َش ْت َل ْدَوًة َطَلَع ا ا قُ اْلَمَع
ا الِيِف َم اِحَب التَّ َك َص ِ َدرُّ َّ ِ

ْم يَ  ابِ َل اَدةٌ ألَِك ِه ِزَي َق ِفي رٍ ْب
اَم اْلفُ َوفَّ رْ ْرَت أَْقَس َر ال وِن َوَوفَّ ُن

ِد اْرَت َل الرِّ َوَق ِجَھا ُحَل ىَدْيَت ِبَنْس َض
َيا َيَم الضِّ اِتَھا ِخ ي َعَرَص ْبَت ِف َوَنَص

لُّ  ُل ُك ةِ َب َوُتِحي الََدٍة ِبَخَذاَف
اَءهُ  اِب ِرَض ي اْلِكَت ُل ِف ُ َيْجَع َّ ا َف

ْق َل النَّ ِديُم أَْھ راً َوُي ِه َمَزاِب ِل ِفي
ي التَّ ِ ِف َّ بٍ ِ ْوُز َمَطالِ ألِيِف َح

َدى ِب الصَّ ي َجالَِبي اٌف ِف ِه اْنِكَش َوِب
َعاَدةُ  ِه َس وَدهُ  َوِب ٍد َمْعُب َعاِب

هِ  ي َكلَِماِت اهُ ِف اَھَدْت َعْيَن ْن َش َم
 

اَرُعوا لِْلَعْف َرانِ  وِ َفَتَس َواْلُغْف
انِ َفَفالْ  ِه ِبِعَي ي َبَرَكاِت كُّ ِف

اِد َوثِ مَ َزاَد الْ  َة اْلمِ َع َزانِ ْقَل ي
نْ  ِدَما جَ  ِم ِه اْ َلَبَبع اِنيألَ ْت إَِلي َم

ارئِ  يَّ ِبَب ِمي َعَل َوانِ ألَ اْ  قَس ْك
انِ أَ  ْغَي َه الطُّ َك َمْھَم ْن ِبَطْرِف ْمِع
اِء لِلتِّ ِم ِل اْلُخَلَف اِنيْن أَْكَم َج

مُّ  َكاِفي َيُع عَ َداَع ـ َدانِ أَ  َك َم ْخ
َبَرانِ  دَّ ِب ال ا ِبَنَواِئ وا ِبَھ َنْنُج

ُش ا َرةُ ْلُوُصَعْط ْوَرانِ وِل َوَكْث دَّ ال

اِزٌج   وِّ ُمَم ُو اْلَعفُ هُ اُظأَْلفَ  َعْف
اَن ُمْرَتھِ  ْن َك هِ َم َدى َتِبَعاِت اً َل ن

دَّ  ُرٌؤ َوأََع َذَر اْم اهُ أَْن َي هُ َحاَش
اهُ أَْن ُيْلَف ةٍ َحاَش ى ِبَنَداَم ي اْلَفَت

ي الَ أُحَ  ِ َربِّ َّ ا ىنِِّب ا َفَت ُث َي
ةً إنَّ الْ  اُل َحِقيَق َج ُم الرِّ َداَة ُھ ُھ

َو َخلُِيَف ْيِخ َوْھ َذا الشَّ ِرْم ِبَھ ةٌ أَْك
ـ وِدَك اْل وِد ِبُج َل اْلُوُج ا أََم َت َي َفُجِزي

ْعدَ َطَلَع ا َس ا ْت َلَن ُعوِد َزَماَنَن السُّ
ودُ  ْوالَ ُوُج اَل اِن أََماَتَن َم ي الزَّ َك ِف
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انِ َوُي ْع َغَرَث آُن َم ْم ا الظَّ َرى ِبَن
َدانِ  َھاَدِة اْلُبْل ُه ِبَش َوَرَفْعَت

َو غِ  ِه ُھ انِ ِبِبَناِئ ُة اْلُبْنَي ْبَط
ْم إِ  انِ َوُھ ْن َھَيَم ْيِر َع ي السَّ َدْوا ِف ْھت

َرَيانِ  اِن َوالسَّ ِن اْلَجَرَي ي أَْحَس ِف
ُدَنا ِحكَ  انِ َوُتِفي ْيَح ا الرَّ اً َكَم م

لَ  ُرو ِمِث انِ ِري َحاِوًيالضَّ ا ِبَمَع
انِ  لِّ َمَك َرٍص ِبُك ْن فُ َت ِم َوَحَوْي

َد رِ َوَس اِن ِعْن انِ َبْقَت ِباْلفُْرَس َھ
ا اْ  ْوالَنِ ألُ ِبلَِقاِئَن ْن َج َتاَذ َع ْس

َداِني َو ُي ْوالَهُ َوْھ ِه َم َرى ِب أَْس
 

ي الظُّ ُنلْ  ةٍ ِج ْن َدْوَح َرى ِم وَر َوالَ َن ُھ
ْبعَ  ْذَت َض ي َوأََخ دِّ ةٍ ال َرَع ُغْرَب ِن َمْص

ا ِه اْلَمع َدْت ِفي دَّ ً َوَتَج نا لُِم ُمْحِس
الِِكيَن ِبُس ِدي السَّ َت َتْھ ْبلِهِ َوأََتْي

َك فُُي يُض ِمْن َرتْ َوَتِف اٍن َج وُض ِعْرَف
َرةً  ِة ِفْك ِر اْلَحِقيَق ي َبْح َوأََدْرَت ِف

ِريِّ  ْن َنَظ ُل ِم مٍ  َوُتِحي ى ِعْل لِْلَفَت
َرى ْوَف اْلَف ِه َج ي َفَلَواِت ْبَت ِف َوأََص

اِرداً  ا َش َت ِفيَھ داً  َوَجَمْع َوأََواِب
هِ  ِه َوَحِكيِم ِك ُمْلِك داً لَِمالِ َحْم

ى اْلمُ  نْ َوَعَل اَداِت َم ِد السَّ يِّ ى َس َقفَّ
 

انِ  ِبيَلُھْم لَِجَن ِديَن َس لِْلُمْقَت
 َوانِ ـــلَ ــَ الَُك َواْلمــفْ ألَ ا َداَرِت اْ ـــمَ 

ٌم   ْم أَْنُج َحاِبِه ُھ ِه أَْص َوِبآلِ
الَم َتَواُصالً عـــالَِة مَ ــى الصَّ ــــأَْزكَ  السَّ

  انتهـت
  
  
  
  

هذه وسيلة واستغاثة إىل سيدنا ووسيلتنا إىل ربنا أمحد بن حممد التجاين عليه الرضى الرمحاين سقانا   
  .اهللا من حبره بأعظم األواين وأحله دار التهاين وهي رائية بسيطية أليب بكر  سـه أبلغه اهللا مأموله بنفسه 

ي ِب ى أََملِ ا َمْنَتَھ رُ َي ا َقَم ِ َي َّ ا
َررُ  َي الضَّ أِْتي لِ الَ َي َداِد َف ى السَّ إَِل

ا   ْوالََي َي ا َم ْوُث َي ا َغ ُب َي ا َوَزُر قُْط َي
الِي ُمحَ  ي َح ْلح ِف َي الصُّ ا َوالِ هُ وِّ َي َل
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ُؤمُ  ْن َي ا َم رُ  َي ِه اْلَبَش ى أَْكَناِف إَِل
رُ  ثَ اَيغِ  َدهُ َوَط اٍد ِعْن لِّ ُمَن ُك

رُ  ا َفَخ َواَي َي ا َمْن اُن َوَي ا أََم َوَي
ومُ  وُم َمْكُت وُم تُ  َمْخُت ا َمْعلُ َتھَ َي رُ ْش

َد َم ا أَْحَم انِ ْوالََي َي ا َوَزرُ  التََّج َي
اجِّ  َة اْلَح رُ  ِذي َكْعب ا َحَج اِج َي لِْلُمْحَت

اً َربَّ  َك ِحسَّ ُطَواِف َحْوَل َكُرواـ ْم َش ُھ
يمَ  رُ  َتْعِظ ا َقَم ِ َي َد هللاَّ ْدِرَك ِعْن َق

رُ  ٌر َوال َمَط ِبُھُه َبْح ْيَس ُيْش َفَل
رِّ  َررُ االَّ َوفُ مُّ َوالضَّ ُه اْلَغ َج َعْن
َت اْلَمَع رُ أَْن َواُل َتْنَتِش اُذ إَِذا األْھ

َوَك الزُّ  و َنْح َتَعاُن َوَيْنُح رُ َت اْلُمْس َم
 

َلهُ  وَلى ُمَوصِّ ِد لِْلَم ِرَب اْلَعْب ا ُمْق َي
ْرِف النَّ ي َح اِل ِف ى اْلَح ا ُمْقَتَض اَي َداِء َوَي

ا رُّ َي ا ِس أَْوايَ  َي ا َم ُن َي لِّ أًَذا أَْم ُك
زَ  ا َكْن ُر َي ا ُيْس ُر َي ا ُذْخ ا َي اِة َوَي اْلُعَف
ْيِض اإْلِ  ا اْلَف دُّ أََب ا ُمِم يَوَي ا الَِھ َوَي

الَ  َوِتي َوَم اِمي َحْظ ا إَِم ْدَوِتي َي ا قُ َي
َك َمْعًن وُف َحْوَل طْ َنُط َن ال دَّ ِم ْي ُنَع ى َك

ِرُعَھاْاإلِ  إِنَّ  ُد ُيْس َك الُبْع َة ِفي َغاَث
وِدُكمُ  ى لُِج َك اْلُمْثَل ْيُض َراَحِت َوَف

اكٍ  ِك َب ْم َيْب اُكمْ  َل ً  أََت ا َتٍك أََرَب َمْش
ْن جُ  َتدَّ ِم ا اْش الَُذ إَِذا َم َت اْلَم لٍ أَْن َل

ـ َتَغاُث َوأَْن َت اْلُمْس يُن َوأَْن َت اْلُمِع أَْن
 

َرا     ى َثَم أِْوي إَِل رُ َت يِن َتْحَتِج دِّ ِت ال
وَدَك الَ َيْفَن َذرُ ألنَّ ُج ي َوالَ َي

ِدرُ  اَج َتْقَت اْقِض اْلَح اِج َف َي اْلَح ا َقاِض َي
َدى اْفَتَخ اِب اْلُھ ْحِب أَْرَب وارُ َواآلِل َوالصَّ

اِكرُ  ذَّ َرهُ ال ا ِذْك ُرواَم ْد َذَك َ َق وَن هللاَّ
 

ْم تُ    ى ِبَرْوَضَفَل ٌس َتْرَع ْع أَْنفُ مْ ِتكُ ِض
ي لِعِ  الَ  ْكَوةٌ ِمنِّ ي َش مُ َتْنَتِھ ْطِفُك

َراٌم عِ  ِتَكاِئي َح ْرُك اْش داً ْنَت َدُكْم أََب
ِدَنا يِّ ِ َس ِفيِ هللاَّ ي َص ى النَِّب َعَل
ا ِ َخالِِقَن الَُم هللاَّ ي َس الَةُ َربِّ َص

 
  انتهـت

يخه وسنده ووالده ومربيه قال الناظم أكرم باملكارم أبو بكر  سـه أبلغه اهللا ما يتمناه بنفسه ميدح ش  
وسيده الشيخ احلاج مالك قضى اهللا له احلاج قصيدة نونية يف حبر الوافر وفرها اهللا الفاطر سبحانه وتعاىل 

  :القادر 
ــــــــــــــــــــــــــــْن ِإَهلِــــــــــــــــــــــــــــي    تَـــــــــــــــــــــــــُدُوم لَـــــــــــــــــــــــــُه َعَلـــــــــــــــــــــــــى أْمـــــــــــــــــــــــــٍن أََمـــــــــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــــــــــــُب ِم ــــــــــــــــــــــــــــْت َمَواِه   َفَالزَاَل
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  َن َكْعبَـــــــــــــــــــــــــــَة ِعْلِمـــــــــــــــــــــــــــِه الـــــــــــــــــــــــــــرُّْكِن اْلَيَمـــــــــــــــــــــــــــاِين 
ـــــــــــــــــــــــــــــَوانِ    يُـــــــــــــــــــــــــــــَداِوي بِـــــــــــــــــــــــــــــاْلُقُلوِب بِـــــــــــــــــــــــــــــَال تـَ

  اْلَكــــــــــــــــــــــــــــرِِمي ِبُكــــــــــــــــــــــــــــلَّ آنِ لَــــــــــــــــــــــــــــَدى بـَـــــــــــــــــــــــــــاِب 
ـــــــــــــــــــــــــــِديَن التَّـــــــــــــــــــــــــــَداِين  ـــــــــــــــــــــــــــْوا َســـــــــــــــــــــــــــَنِدي ُمرِِي   أَتـَ
ـــــــــــــــــــــــــى ِلَســـــــــــــــــــــــــانِ    َوَأْصـــــــــــــــــــــــــَناَف اللََّغـــــــــــــــــــــــــاِت َعَل
  ُصـــــــــــــــــــــــــَفاٌة َحـــــــــــــــــــــــــاِذِقَني لَـــــــــــــــــــــــــَدى اْمِتَحـــــــــــــــــــــــــانِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــْر جيَِيئُــــــــــــــــــــــــــــــَك َكاْلَعَيــــــــــــــــــــــــــــــانِ    َوَمــــــــــــــــــــــــــــــا َخبَـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيُم ُذو اْمِتَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُُكُم اْلُمتَـ   ُمرِي
  قِـــــــــــــــــــــــــــــَرى َضـــــــــــــــــــــــــــــْيٍف َأملَّ لَـــــــــــــــــــــــــــــُه اَألَمـــــــــــــــــــــــــــــاِين 

  َمـــــــــــــــــــــــــــا أَُروَم بِـــــــــــــــــــــــــــَذا الزََّمـــــــــــــــــــــــــــاِين  َوتـََعـــــــــــــــــــــــــــِرفُ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َيطُوفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو   َوَالَزَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َحمَاِفُل
  َوُيْســـــــــــــــــــــــــِقيُهْم ُكـــــــــــــــــــــــــُؤوُس اْلـــــــــــــــــــــــــَوْعِظ َحقـــــــــــــــــــــــــاً 
  فـََتْكِفيـــــــــــــــــــــــــــَك الرََّكـــــــــــــــــــــــــــاُب تـََنـــــــــــــــــــــــــــاْخ رِفُـــــــــــــــــــــــــــداً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَاُهْم يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َلَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــْومٍ    َوُوفَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌد تـَ
  َوَأْصــــــــــــــــــــــــــــَواٌت تـُــــــــــــــــــــــــــــَزنًَّ◌ُم ُكــــــــــــــــــــــــــــلَّ ِحــــــــــــــــــــــــــــنيٍ 

َــــــــــــــــــــــــــــــــْل ُهــــــــــــــــــــــــــــــــَداةٌ َوَأْشــــــــــــــــــــــــــــــــيَ    اٌخ ُســــــــــــــــــــــــــــــــرُاٌة ب
  ُتَشـــــــــــــــــــــــاِهُد َمـــــــــــــــــــــــا يـَُقـــــــــــــــــــــــاُل ِبُكـــــــــــــــــــــــلِّ أَْمـــــــــــــــــــــــرٍ 
ـــــــــــــــــــــي َـــــــــــــــــــــا ُمِغيِث َـــــــــــــــــــــِة ي ـــــــــــــــــــــُب اِإلَغاث ـــــــــــــــــــــى طََل   أََت
ــــــــــــــــــــــــــــْل يَــــــــــــــــــــــــــــا َمــــــــــــــــــــــــــــَالُذ َجــــــــــــــــــــــــــــزَاَك َريبِّ    فـََعجِّ
ـــــــــــــــــــــــــــينِّ  ـــــــــــــــــــــــــــَك احلَْـــــــــــــــــــــــــــاُل ِم ـــــــــــــــــــــــــــى َعَلْي   َوَال َخيَْف

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِنَيُة َتشْســــــــــــــــــــــــــــــــــــِفَياِين    َوطَْلَعتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك السَّ
  َوُحتَْفتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك الصَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِميَمُة تـُْغِنَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِين 
  َوَخْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلُتَك احلَِْميــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدُة تـُْنِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذاِين 
  ِعَنايـَتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك اْجلَِليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة َحتِْميَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِين 
ــــــــــــــــــــــرَْح َأُكــــــــــــــــــــــوُن َعَلــــــــــــــــــــــى تـََفــــــــــــــــــــــانِ    فـََلــــــــــــــــــــــْم أَبـْ
ــــــــــــــــــــــْبُع اْلَمثَــــــــــــــــــــــاِين    ِحبُْرَمــــــــــــــــــــــِة َمــــــــــــــــــــــْن لَــــــــــــــــــــــُه السَّ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِين    َرَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءي ِفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك َريبِّ َجيْرِي
ـــــــــــــــــــــــــــــــانِ  َـــــــــــــــــــــــــــــــِة َداِئَم ـــــــــــــــــــــــــــــــى َخـــــــــــــــــــــــــــــــْريِ اْلَربِي   َعَل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍب ِإَىل َداِر التَـَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   اِين َوَأْحَب

ـــــــــــــــــــــــــــرِيَعُة يَـــــــــــــــــــــــــــا َمشَـــــــــــــــــــــــــــاِيل    ـــــــــــــــــــــــــــَك السَّ   َوحلَْتظَُت
ُــــــــــــــــــــــــــكَ  ــــــــــــــــــــــــــاِمي َوَدْعَوات َــــــــــــــــــــــــــا ِإَم ــــــــــــــــــــــــــُة ي   اْلَعِميَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِهريَُة ِيف اْلبَـرَايَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َوأَثـَْرتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك الشَّ
  َوَرتْـَبتُــــــــــــــــــــــــــــــــَك اْلَعِليَــــــــــــــــــــــــــــــــُة ِمــــــــــــــــــــــــــــــــن ِإَهلِــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــاِب قـَْرمــــــــــــــــــــــــــي   َفَمــــــــــــــــــــــــــازَاَل اْلُوقُــــــــــــــــــــــــــوُف بَِب
نَـــــــــــــــــــــــــــــــــا َربِّ ِيف ُأْســـــــــــــــــــــــــــــــــُلوِب َشـــــــــــــــــــــــــــــــــْيِخي   أَِمتـْ
ِـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــِيب ِإَهل ـــــــــــــــــــــــــــَك ِيف قـَْل   َرَجـــــــــــــــــــــــــــاءي ِمْن
  َســــــــــــــــــــــــــــالَمَنا اللَّــــــــــــــــــــــــــــِه َربَّ ُكــــــــــــــــــــــــــــلِّ ِحــــــــــــــــــــــــــــنيٍ 

يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَ    ا آٍل َوَأْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحاٍب مجَِ
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ـــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــَك َف َـــــــــــــــــــــــــا َواللَّـــــــــــــــــــــــــِه َحقـــــــــــــــــــــــــا ِفي   أَن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرُمتْ بِتَـْعِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري اْجلَِن   اْن اْختَـ
ــــــــــــــــــــــــَبانَِة يَــــــــــــــــــــــــا َلَعــــــــــــــــــــــــانِ    َعَلــــــــــــــــــــــــى تِيــــــــــــــــــــــــِه الصَّ
  َســـــــــــــــــــــــَباِين َمـــــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــــَباِين َمـــــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــــَباِين 
ــــــــــــــــــا َشــــــــــــــــــَفاِين  ــــــــــــــــــْن َهــــــــــــــــــَواِجِس َم   ِشــــــــــــــــــَفاُؤَك ِم
  فَــــــــــــــــــــــــــــــإينِّ اْليَـــــــــــــــــــــــــــــــْوَم ُمْشــــــــــــــــــــــــــــــَتِغٌل َوَحــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
ـــــــــــــــــــــــا َمسِْعـــــــــــــــــــــــي بَِلْوَمـــــــــــــــــــــــِة َمـــــــــــــــــــــــْن َحلَـــــــــــــــــــــــ   اِين نـََب

ــــــــــــــــــــــــُر لَــــــــــــــــــــــــْوٍم اَألَمــــــــــــــــــــــــاِين    َفَمــــــــــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــــــــَك َغيـْ
ــــــــــــــــــــِد اْلَعْصــــــــــــــــــــُر ِمــــــــــــــــــــْن ُحتَــــــــــــــــــــِف الزََّمــــــــــــــــــــانِ    َفرِي
ــــــــــــــــــــــــــِج الّتَجــــــــــــــــــــــــــاِين    َخِليفــــــــــــــــــــــــــُة َشــــــــــــــــــــــــــْيِخَنا نـَْه
  إَذا اَألْمــــــــــــــــــــــــَواُج فَاَضــــــــــــــــــــــــْت ِمــــــــــــــــــــــــْن َمَعــــــــــــــــــــــــاِين 
  ِإَذا رُِفَعــــــــــــــــــــــــــْت َعلَــــــــــــــــــــــــــى اْجلُــــــــــــــــــــــــــوِد اْليَّــــــــــــــــــــــــــدانِ 

 

  َوقـَلُــــــــــــــــــــــــــــِي ِيف اْلَعَالقَــــــــــــــــــــــــــــِة قَــــــــــــــــــــــــــــْد َكَفــــــــــــــــــــــــــــاِين 
ـــــــــــــــــــــــر َعـــــــــــــــــــــــْن َبطَـــــــــــــــــــــــاءٍ    فـََعْشـــــــــــــــــــــــًر يَـــــــــــــــــــــــا ُمَعشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــِليِم يَِتيـــــــــــــــــــــــــــــُه َشـــــــــــــــــــــــــــــْوقاً    فَـــــــــــــــــــــــــــــَداُرَك بِالسَّ
  َدَعـــــــــــــــــــــــــاِين ِمــــــــــــــــــــــــــْن َدَواِعــــــــــــــــــــــــــي َشــــــــــــــــــــــــــْوِق َداعٍ 
ـــــــــــــــــــــــــــــْن َشـــــــــــــــــــــــــــــَفاءٍ    َوتَـــــــــــــــــــــــــــــأُمُرِين َعـــــــــــــــــــــــــــــُذوِيل ِم
ـَــــــــــــــــــــــــــَذا   أَتـَْعـــــــــــــــــــــــــــِذُلِين َأِخـــــــــــــــــــــــــــي َفأْنِصـــــــــــــــــــــــــــْف ِ

ــــــــــــــــــــــــــــُردَّ    اللَّــــــــــــــــــــــــــــْوَم َال َتْطنَــــــــــــــــــــــــــــْب َحِســــــــــــــــــــــــــــرياً  فـَ
  فَـــــــــــــــــــَال تـُْغـــــــــــــــــــِط األَمـــــــــــــــــــاِين َوْهـــــــــــــــــــَي َحْســـــــــــــــــــَرى
ْـــــــــــــــــــــد بِنَـْيـــــــــــــــــــــِل َشـــــــــــــــــــــْيخٍ    فضأَْبِشـــــــــــــــــــــْر يَـــــــــــــــــــــا ُمرِي
ـــــــــــــــــــــــمٍ  ـــــــــــــــــــــــُه ِعْل ـــــــــــــــــــــــُه نَزِي ـــــــــــــــــــــــُم اْلَفِقي ـــــــــــــــــــــــَو اْلَعَل   ُه
  ُهــــــــــــــــــــَو اْلَبْحــــــــــــــــــــُر اخلَِْضــــــــــــــــــــُم فَــــــــــــــــــــَال يُطَــــــــــــــــــــاَمى
  ُهـــــــــــــــــــَو اْلَكـــــــــــــــــــَرُم اْلَمِثيـــــــــــــــــــُل فَـــــــــــــــــــَال ُيَســـــــــــــــــــاَخى

 
ـــــــــــــــــــــــــدَّ  ـــــــــــــــــــــــــْيُخ ال ـــــــــــــــــــــــــَو الشَّ ـــــــــــــــــــــــــانِ ُه   لِيُل ِإَىل اْجلَِن

ــــــــــــــــــِث َجــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــــــــى ُســــــــــــــــــَنِن الرَُّســــــــــــــــــوِل ُمِغي   َعَل
  َوقَــــــــــــــــــــــــــاٍص َواْلُقطُــــــــــــــــــــــــــوُف ِلُكــــــــــــــــــــــــــلَّ َجــــــــــــــــــــــــــانِ 
  َعلَـــــــــــــــــــــــــــــى قـُْفـــــــــــــــــــــــــــــِو احلََْقـــــــــــــــــــــــــــــاِئق بِاْمِتنَـــــــــــــــــــــــــــــانِ 
  فَأْكَرَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه اْلُمنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَُّل ُذو اْلبَـَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
  فـََهــــــــــــــــــــــــــــــَذاَك اْلَكــــــــــــــــــــــــــــــرُِمي َرِفيــــــــــــــــــــــــــــــُع َشــــــــــــــــــــــــــــــانِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    َوَميَدُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه اَألَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِفُل بِاْفِتَي

  ُهــــــــــــــــــَو اْلَكْهــــــــــــــــــُف اْلَمِنيــــــــــــــــــُع بِــــــــــــــــــَال اْرتِيَــــــــــــــــــابٍ   
ــــــــــــــــــــــــــَنُد الرَِّفيــــــــــــــــــــــــــُع َوُذو اْقِتَفــــــــــــــــــــــــــاءٍ    ُهــــــــــــــــــــــــــَو السَّ
ــــــــــــــــــــــــــــْيُخ اْلُمــــــــــــــــــــــــــــَريبِّ ُكــــــــــــــــــــــــــــلَّ َدانٍ    ُهــــــــــــــــــــــــــــَو الشَّ
  لَــــــــــــــــــــــــــــــُه ِمهُــــــــــــــــــــــــــــــٌم َتَســــــــــــــــــــــــــــــاَمْت َعالِيَــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ 

  اِديَـــــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ لَـــــــــــــــــــــــــــــــــُه َرتَـــــــــــــــــــــــــــــــــٌب بِـــــــــــــــــــــــــــــــــِديٍن بَ 
  تـََعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِورُُه اْلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداِئُح لِْلَمزَايَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  َوَميَْدُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه اْلَغطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِرُف َواَألَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِيل 
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ـــــــــــــــــــــــــَال تـَُفـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــَالنِ َف ـــــــــــــــــــــــــُب ِيف انَِّع   َىن اْلَمَناِق
  َوقـَْلـــــــــــــــــــــــــــِيب ِيف اْلَعَالقَـــــــــــــــــــــــــــِة قَـــــــــــــــــــــــــــْد َكَفـــــــــــــــــــــــــــاِين 

 

  َفَشــــــــــــــــــــــْيِخي اْحلَــــــــــــــــــــــاُج َمْقِصــــــــــــــــــــــُدنَا ِمبـَـــــــــــــــــــــْدِحي
ـــــــــــــــــــــــْرءٌ  ـــــــــــــــــــــــاَل ُم ـــــــــــــــــــــــاُم َوَق َـــــــــــــــــــــــاَح احلََْم ـــــــــــــــــــــــا ن   َوَم

 
  انتهـت،

  
  
  
  

ئه اجلزيل أليب بكر  سرتنا اهللا بسرته اجلميل وأعطانا بعطا" يا من أظهر اجلميل " هذه وسيلة ىف دعاء   
  :سـه زاده اهللا فيضاً 

يحَ  ا اْلَقِب اِفراً َلَن َترا َوَغ َس
ِرَيرهْ  ي السَّ ْتَر َولِ ِك السِّ ْم َيْھِت َل
يمِ  اُوِز اْلَعِم َج َن التَّ ا َحَس َي
ْحم ا َذا الرَّ َدْيِن َي َط اْلَي ا َباِس هْ َي

لِّ  ا يُ  ِبُك ُه َم ْكَوى َوَل َتھَ َش ىْش
نِّ  يَم اْلَم ا َعِظ ا َوَي ا َرِحيَم َي
ِنَعٍم َوِم ِدئاً ِب اتْ ُمْبَت ْن ِھَب

لَّ ِم ِتْحَقاِقَھا َج ِل ِباْس الَ  ْن َقْب َع
 

َرا   َل أَْظَھ ا اْلَجِمي اً َلَن ا َعالِم َي
ا الْ  َذاْن َلَن ْم ُيَؤاخ رهْ َوَل َجِرَي

يمِ  ِو لأِلَِث يَم اْلَعْف ا َعِظ َوَي
ا وَ  هْ َي َرِة اْلَعِميَم َع اْلَمْغِف اِس

امِ  ا َس َوى ُمْنَتَھَي َل َنْج ىعاً ِبُك
ا ا َحلِيَم ْفِح َي ِريَم الصَّ ا َك َوَي
َواتْ  راِت َھَف َل اْلَعَث ا ُمِقي َوَي
الَ  اِن َربَّ َفَع ِل َواإلِْحَس ِبالَفْض

 
ةَ  ي أَِط َغاَي اْب َمْحَياَيَرْغَبِت

وِّ  الَ ُتَش انُ َف ي َمنَّ ْه ِخْلَقِت
اةَ  ا َنَج ْب َلَن ارِ  َفھ دَّ َك ال ِتْل

ارَ    اَي ا َمْوالََي يِِّدي َوَي بَّ َس
انُ  ا َرْحَم مَّ َي أَلَُك اللَُّھ أَْس

َذاَب ْنَيا َع دُّ الَ ال ى َب اِر َعَل النَّ
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  انتھـت

  

هذا تقريظ عبد ربه أيب بكر  سـه أبلغه اهللا مأموله بنفسه يف تأليف شيخه ومربيه جعله اهللا من حمبيه يعين به 
لك املسمى افحام املنكر اجلاين على طريق الشيخ التجاين رضي اهللا والده السيد احلاج مالك عليه رضى املا

  .تعاىل عنه وأرضاه وعنا به آمني
تى احلكم وفاتح األبواب ؤ احلمد هللا بارئ النسم املنعم جبالل النعم سبحانه وتعاىل واسع الكرم ومن ي  

 ضاف لنفسه املساجد والزوايا ومعطيوأوميسر األسباب ألوىل األلباب وخمرج اخلبايا من العلوم النافعة للربايا 
األرواح جنود جمندة فما تعارف منها " وصالته وسالمه على خري السلف واخللف القائل . املآثر واملزايا 

  . وعلى آله وأصحابه األخيار والسلف أهل الفضل والشرف " ائتلف وما تناكر منها اختلف 
إفحام املنكر اجلاين على طريف سيدنا ووسيلتنا إىل وأما بعد ، فإين قد وقفت على التأليف املسمى   

لباس عن عوام طريف القطب أيب العباس للسيد اجلليل ذي الذكر أمحد بن حممد التجاين أو زوال اإلربنا 
اجلميل ساللة األفاضل األعالم املعروف جباللة القدر بني األنام من مساه مسا وذكره منى بل دار صيته يف 

حرير صاحب التنقيح مناقبه بني الورى دون االقتصار الشيخ الفقيه العامل العالمة النّ األقطار واشتهرت 
ا الوارث الداعي إىل اهللا اوالتحرير حبر الشريعة واحلقيقة وعلم الطريقة وجامع إشار  ا ورافع منارا ا وعبارا

ة ومالذ الورى زمانه والكهف ئممآثره الغزيرة ورباين أهل أوانه إمام األعلى بصرية وأطرب السامعني ذكر 
املنيع والقمقام الرفيع والسميدغ االحوذي النصيع شيخ املشائخ يف اإلميان واإلسالم وحجة اهللا على األنام 
جة احملافل أرباب الفضائل وبستان  عليم العلماء املتقني وتاج احلكماء املتقنني احملققني روض الشمائل و

ال وهو يد املستفيدين ومرشد املسرتشدين أانعة والقطوف الدانية النافعة ومفاملعارف والدالئل ذي الثمار الي
ال هو ن الفهوم أندرس من الرسوم وحتتاز أفكاره ما حسن وراق مهد ما عفا من العلوم واجملدد ما ااجملت

السحر أن  بابليام املفيت املالكي الذي عال املقتصد بل السابق باخلريات بإذن اهللا اخلاشع املنيب األواه واإلم
قام لسحر البيان والفتوى ولـه اليد الطوىل يف كل فن من فنون والغاية القصوى وهو امللجأ واملأوى ومالك 
زمام الفحوى سيدنا وشيخنا ومربينا وقدوتنا ووالدنا احلاج مالك بن الشيخ الفقيه عثمان توىل أمورمها الرمحان 
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ئد القالئد على حنور اخلرائد أو عقود اجلمان أو طوق املرجان فوجدته كالدار أو ما ظهر من الشذور أو فرا
ناء ذات األفنان وتساجلت األطيار نون يف صدف البحر اخلضم أو روضة غكأو اجلوهر املنظم أو اللؤلؤ امل

للراىن كالكواكب سبحان مالك الدهور بل أنه لتأليف عظيم القدر املتنوعة على األغصان أو بدائع الزهور 
خوان ومسرة به العيون وهو حتفة لألصحاب واإل اجملد والفخر فيا هللا من كتاب مجع الفنون وقرت نري فلك

اهللا لقد كلمت  لألحباب واخللصان وعربة ألويل األلباب واألذهان وفيه كل نادرة عجيبة وحكاية غريبة فو
ورمبا مما مثله ال يسمع به وال يرى معانيه وبديعة وبيانه ومبانيه وجليل مقداره وشأنه وعزيز يف األقطار وجدانه 

إال نادرًا فوق الثرى وقد استحسن به العلماء الكمالء واحلكماء النبالء وهو مقتضى احلال عند القوم 
ال أن يكون عرق احلسد متحركًا يف قلب إوالرجال وأمره ال خيتلف فيه اثنان وال ينتطح فيه كبشان اللهم 

ن وبدع كل مكان وأعجب املطالعني وحري املستمعني والسامعني فيا حاسد جاحد وهو أيضًا أعجوبة الزما
ذا الكتاب املبارك وليحوز مين الدارين  سعادة من دعاه داعي الفالح ولىب مسرعًا إىل األفراح لتظفر ميينه 
 جباه سيد اخلافقني عليه الصالة والسالم ما رسخ السالم ومل ال أن مصنفه بعيد املدارك وهو صعب أن يرى

ق يف أنامل ذي الشوق وْ له يف شأوه املشارك كال وحاش ولكل حمب جاش لتحصيله إياه برباعة الصدق والتـَّ 
وتشوقت إليه املسامع واألبصار واشتاقت إليه اخلواطر واألفكار فناهيك به جالًال ومجاًال وعجباً وكماًال إبداء 

العظام والكمالء الفخام أعيان الطريقة التجانية مؤلفه بالسادة الربرة الكرام واإلجالء اإلعالم والغضاريف 
ذات املواهب الربانية واألسرار العرفانية مسلسًال بسالسله الفائقة ومظهرًا بدالئله الرائقة متصلة إىل القطب 
الرباين املكتوم واهليكل الرمحاين املختوم والكوكب األسعد النوراين املعلوم أيب الفيض الصمداين املعصوم 

الفرد اجلامع األكرب واألستاذ األوحد األبر والوارث اخلتم األشهر والكربيت األمحر عالمة الزهاد  والغوث
والعباد ورمحة للعباد وبركة البالد صاحب املقامات اليت مل يعرف هلا املنتهى إال خالقه وجده املسرى الذى 

سكننا اهللا وإياه جوار وال تعاىل عنه أ مدخل ألهل النهى جاوز سدرة املنتهى وأن إىل ربك املنتهى وليس فيها
نبينا يف دار التهاين سقانا من حبره بأعظم األواين جباه النيب العدناين وألصقنا اهللا برضاه ورزقنا املمات حتت 

ه ومحاه فال زالت عالمات الرضى والقبول على التأليف تلوح وأرج الرضوان يستنشق منه ويفوح ومادامت ظلِّ 
ذا النثر قائًال ويف ميدان احملبة جائًال  وحٌ لسماء يُ تطلع وتغرب ىف ا   : وأتبعت هذه القصيدة امليمية 
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دَ  أمِ  ُد َب مِ  ى أَمْ اْلَفِري ْوَھُر اْلَكلِ َج
يَ  ي اْلِق َراُء ِف ٌة َحْم مِ أَْم َذاَك َياقُوت

ِنمِ  راً َوُمْغَت ٍف َزْھ وَبى لُِمْقَتِط ُط
ُة اْ  قُُطوِف َجاِمَع ْن ِنَعـ َواِع ِم مِ ألْن

مِ  ِم َواْلِحَك ِل اْلِعْل َد أَْھ ٌن ِعْن ُمْسَتْحَس
َقمِ  لَّ ِذي َس ِفي ُك َل َوَيْش ْرِوي اْلَغلِي َي
مِ  اِمِع اْلَعلِ ِرِه َواْلَج ي َعْص ْرِد ِف لِلَف
مِ  َة اْلِحَك ا ِمْنَح ْم َي وِم َنَع اُن اْلُعلُ َت

يٍء َعَلأَْقَوالِ ْن ُمْنِش ُه ِم ا َل مِ ِه َي
َماٍء َغفِ  َرْت ـ ٍر َج ِه اْلَعَمي ْن َفْيِض مِ ِم

ْيِخيَ  أْلِيُف َش رِ  َت رى لُِمْحَت ا ُبْش مِ َي
ِرِه ا اِم ُمْنِك اِني أِخ االاْفَح مِ ْلَج َض

مِ  وِم ِذي اْلِعَظ ِدَنا اْلَمْكُت يِّ َعَباِس َس ـ
َرمِ  وِد َواْلَك ِة َذاِت اْلُج وَّ ُب ُد النُّ َي

اَب أَ◌َ  مِ ْقَط ِ ُكلِِّھ ِل هللاَّ اِتِم أَْھ َخ
ي َدْرِكَھ مِ ِف ْوِق َواْلِھَم ذَّ ُل ال مَّ أَْھ ا ُث

َن اْ  ا َحَس َمْنُصوِر َي َيمِ ـ الَِق َوالشَّ ألَْخ
اِد لِ نَ  َع اْلِعَب مِ ْف ِ َواْلَقَل ِه هللاَّ وْج

ِر اْلُع َة َخْي نَّ َت ُس مِ أَْحَيْي ْرِب َواْلَعَج
ِبمِ  ا الشَّ ْن ِوْرِدَھ َوَرى ِم ا اْل َقْيَت ِفيَھ َس

ـَدِم اْلُمخْ  ى َق َداٍم َعَل َدمِ ـ اِر ِذي اْلَق َت
 

ى الظُّ    ي ُدَج مٍّ ِف ْدُر ِت َدى َب ْل َب ِمَفھ َل
َؤةٌ  ةٍ  أَْم َذاَك لُْؤلُ ِد َغاِنَي ي ِجي ِف

َب تْ أَْم َذاَك َرْوُض الرُّ ا اْنَفَتَق َى أَْكَماُمَھ
ةُ  ْوُض َياِنَع رَّ ـ َوال ُة اْل اِر َداِني األَْثَم

راً  ٌب َبَش اٌب ُمْعِج ُه َلِكَت ْل إِنَّ َب
ْل  ِرٌد َكِبَب اٌب ُمْب ُه َلِكَت داً إِنَّ

ِرداً  اَء ُمْنَف اٌب َج ُه َلِكَت ْل إِنَّ َب
ُر اْلمَ  اِرفِ َبْح ـ َع وِن َوُبْس ْل َرْوُض اْلفُُن َب

ّرّ◌◌َ  ِظيَم َعَلى َكْم َصاَغ َما أَْحَسَن الدُّ النَّ
اَداتِ  اَد إَف ْم أََف ـ َوَك وِم لَِجْم اْلُعلُ

يكُ  أاَلَّ  َوِتي َيْكِف وا اْخ ً اْعَجُب ا ُم َعَجب
فٌ  نْ  ُمَؤَل ِمَي ِم ْيِخ ُس ِق الشَّ ي َطِري ِف

ي اْل ْلِك أَِب َواِم ِس ْن َع اِس َع ـَزَواُل االْلَب
قِّ  ُة اْلَح َھا َطريَق َس ْرع أَسَّ ْتُن الشَّ َم

ُة اْلخَ  ـَطِريَق ى اْل دِّ َعَل ِب اْلُمِم ِر لِْلقُْط ْي
ُل الْ  ْد َطمِ أَْھ اِب َق اِئر َواألَْلَب واَبَص ُع

 َِّ ـ ِ ا اْل َرِميَن أََب َن األَْك ا اْب َك َي َدرُّ
اِنيفٍ  ا ِبَتَص ْم ِجْئَتَن ةٍ  َك َق ُمْنمَّ

مْ  مْ  َوَك ِريَعِة َك اَراِت الشَّ َت َمَن َرَفْع
اَراِت  َت َمَن ْم َرَفْع ةِ َوَك ِريَق مْ  الطَّ َك

ـ َع أَْق َت َواِض ا ُكْن َك َلَم ْيَت َربَّ أَْرَض
 

ي  ي ِت ْوالََي مُ ِف ا َم َك َي يمِ ْعَتَصَوَتالِ
ا  َن ْن َربَّ نِّ ِم وِد ِذي ال ِك اْلَمْعُب َعمِ اْلَملِ

مِ  اِفِع األَُم اِه َش وَر ِبَج َف األُُج َع
وَل ِس ْعداً َواْلَقُب مَّ َس ًة ُث م َوَرْحَم

ا   ْرَت ُمْلَجأََن ا ِص ِ َلمَّ َّ ِ ُد  اْلَحْم
ِ َھ ِد هللاَّ ً َفْلَنْحَم ا ى ِنَعم ْد َكَف َذا َق

اِس ثُ  ـُه النَّ ا إِل َزاَك َعنَّ اَج َت َض مَّ
ةً أَ  َواناً َوَمْكُرَم ْوالََك ِرْض ْوالََك َم
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َرمِ  ْحِبِه اْلُك ِه َوَص َوَرى آلِ ِر اْل َخْي
 

ى ِه َعَل لِيُم اإلَِل الَةُ َوَتْس مَّ الصَّ ُث
 

  انتهـت
  
  
  
  

والغطريف املنيف  أبيات قاهلا الناظم أكرم باملكارم أبو بكر  سـه أبلغه اهللا أمله بنفسه ىف ولده السيد الفقيه
العفيف الظريف النبيه على بن حممد األمني جعلنا اهللا وإياه من اآلمنني جماوباً بولده املذكور األَبر واألحوذي 
األرحيي اَألغر قصيدته الكاملية الالمية املطنطنة املزخرفة املرصعة جبواهر الكلم ودرر املعاين املوشحة املرشحة 

تز  بأنواع البالغة والرباعة من ا آذان القلوب من السرور والفخر و أكمل البيان والبديع واملعاين الَّيت تتحلى 
  :ا أصالد الصخر وهللا احلمد والشكر 

ا َتْخيِ  ا َلَن ِن َمْعَناَھ لُ َوِبُحْس ي
يلُ  ا َتْفِض اِرِم َبْيَنَھ ُبِل اْلَمَك ُس

ابِ  لُ  َب ْدِقِه َتْكِمي وِم ِبِص اْلُعلُ
َن  َد ِم اَل اْلَحِمي اِل َتُعَن ولُ اْلِخَص

ِل دَ  ْن أَْھ الِ وْ ِم يلُ  َف َراِم أَِص اْلِك
لُ  َو َرِجي اَض َوْھ وٍر َخ ْن ُبُح ْم ِم َك
ِغيلُ  َوَرى َتْش أَْفَواِه اْل ا ِب َوَلَھ
ولُ  ِه َقُب َن اإلَِل وَن ِم ْن أَْن َيُك ِم

 

يدةُ    ِذي الَقِص ُل َھ ا َتْفِعي َھ َعمَّ
تَّ ِل الرُّ ْن َكاِم اِم ْد َج ِذي َق يِب الَّ َل ِف

ِمَي َس ي َس عٍ َميْ أَْعِن ْل َمْنَب َدٍع َب
َواِرَث اْ  َي اْل ي اْلَعلِ نْ أَْعِن َداِد َم ألْج

َل اْ  ِه َنْج ي ِب دِ أَْعِن يِن ُمَحمَّ ألَِم
ا اِرُس ُمْدِرًس ْم ُيَم ْن ُم َفَلَك سٍ ْدرِ ِم

يَدةً  َت َقِص ْد أََتْي َك َق ِ َدرُّ َّ ِ
ُت الزِّ نِّإِ  ْل ً ي َتَقبَّ ا اَرَة َداِعي َي

 
ـوِد َتْقفُ لُ ـَمْعُھ اِب َتِمي وا لِْلَجَن ـ   اِنَك اْل ْع إِْحَس ُھوِد َم َلَك اْلَمْش َوِبَفْض
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َھَداُؤُھْم  ا ُش ُم ِبَھ يلُواإِرْ َوَلُھ ِس
ِر اْ  يُم َتْعِمي ولُ َوَنِس اِء َيُج إلَخ

ُث َتقْ  ْن َحْي ُد َيْقُصِم أُْمولُ ُص ُد اْلم
ا اْلَمْعقُبَّحُ  ْزِعُج ِفيِھَم ولُ ْيِن ُي

عُ  لُ  َجْم ُه َلَجِمي َراٍق إِنَّ اْفِت
َذا السَّ ُمولُ َوَك ُه َمْش الُم َكأَنَّ

ٌة َوأُفُ ِب َطْلَع ا لِْلَكَواِك ولُ َم
 

اَدةٌ أِلَم اِرٍما َذاَك إالَّ َع َك
ا أََرجَ  ُق َبْيَنَن اَزاَل َيْنِش اإلِ اْ  َم َخ

َراَم إَِلھُ الَزَ  َك اْلَم ااَل ُيْبلُِغ َن
ي أَُوادِ  وِ إِنِّ َك اْل ـُع اِھَد اْل َداَع الشَّ

ا الََءَة أَْو َيَش ا َك ُ َيْكَلُؤَن ا َف
ى ِفيِع اْلُمْرَتَض ى الشَّ ُه َعَل لَّى اإلَِل َص

َجىَواْ  دُّ ُرُج ال ْم ُس َحاِب ُھ آلِل َواألَْص
 

ما أقوم    قصيدة ميمة كاملية لعبد املالك أىب بكر  سـه بن السيد الفقيه احلاج مالك سلك اهللا 
دحًا بشيخه والقطب األعظم األكرب واهلمام األفخماألفخر الشيخ أمحد بن حممد التجاين أيب املسالك ما

  :الفيض اإلهلي احلمدي األمحدي الصمداين رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه وعّنا به آمني 
َوفِّ  ٌظ ُي ِه َح ْن ُودِّ اِئمِ ِم ُر َق

ا َقِض ْيآِن َم مِ َش ِة َراِئ َيا ِبَحاَج
َذا اْ  يُس َھ ْجعُ ْلإلِ َوأَِن اِئمِ  ِف َس َحَم

الَهُ أَْخ ِه أَْش ْن ُحبِّ َراِئمِ  ذَ ِم َك
ولَ  يُبُه ُي ةِ  ىَوَنِص اِئمِ  لِِحصَّ َن

َواِزمِ  َق َل َذاُل ِوْف ا ُع ِه َي َيْنِوي
يَّ الَ الَ َعَلْي ةُ  ِه أَُخ مِ  َلْوَم الَِئ

ـُه اْ الَح  اِئمِ َل ْيَس ِبَص اُح َل إلْلَح
 

اً أَ لَِھ   ُروَن َحَباِئب ا َعاِش اِئمٍ َي
لُّ يُ  َؤادُ ُد َقْلُبَتفْ َوَيَظ هُ ُه َوفُ

ْمُع َيْقنَ  دَّ لٍ َوال وٍت َطاِئ ُه ِبقُ ُع
 َ ُه َمَتأ اِل َيُطوفُ ُف اْلَخَي ً وِّ َطْي ا ب

أَْس الشُّ َقاهُ َك َرىَوَس ْن َذْوِق اْلَك ْھِد َع
بِ َخلُّ يَّمٍ وا َس ا يَل ُمَت ِتمَّ َم لُِي
وهُ َوتَ الْ  ةٍ ْھَحْحُتُم َذُروَن ِبَلْوِم
اِت َمالَ  َف اْلَكلَِم َغَينَّ َسَفاِس نْ َتْص
 

ةِ  اُر َرْوَض ا ُزوَّ ِ َي َّ ا الِمِ  ِب َس
يَمَتَيمِّ  اِم زَ ِم َع اْزِدَح اِزمِ َن َم َم
َباَبةِ  هُ ِتي َراِئمِ  الصَّ اً ِبَغ َعاِني

اَءْت َفَيْنكُ  اِكمِ َج اِدُر َح ا َمَق ُثَھ
م  ي َوَھاِش َل النَِّب ي َنْج ْيَض اْلَعلِ َف

ا   اُر َع ا ُزوَّ ِه َي ْم نٍ ِبللَّ َخْلَفُك
ُتُم ُمَتَعفِّ ُدوَدُكمْ إْن ِجْئ ِريَن ُخ

اِئالً  وِني َج ُه أَْبَقْيُتُم وا َل قُولُ
ى َفتَ  اَل زَ َوَمتَّ ُت ِحَب ً وْ ْل ا ٍر ُمْحِكم

اِطِميَّ ِريَف اْلَف ي الشَّ َراَفةً  أَْعِن َش

Ndiaga 
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ِري َس َوالِمِ َتْس ِع َع َراِئُرهُ لَِنْف
زُ وَ  وُم َكْن ْرَزُخ اْلَمْعلُ الَِزمُ  اْلَب ُم

اِرمِ  َوى ِبَمَك ْد َح ا َق ْع َم ْوالَهُ َم َم
ْن ِمْثلُ الِِميَم ُت َمَظ يَن اْعَتَرْف ُه ِح

مِ  َماَنَة َقاِس ا َض َوى ِمْنَھ ا َح َلمَّ
اتِ  نْ َيِھَم ِد َوَخ أَْكِرْم ِباْلَولِي مِ َف

ا َح ا َيَش عِ  قُّ َوَكَم زَّ الِمِ  يمِ ال وَع
يُض اْ  وِق ِطالَ ألَ ِب اِرمِ  هُ ُبُن وَمَح

لِّ ُبَل ي ُك ورَ ِف الِمِ  َداٍن َظُھ َمَع
 َ أ اِزمِ ـ ِريِف َوَح ِرْم ِبالشَّ ْقَطاِر أْك

اسٍ  ْدُر َف َو َب اِرمِ  ُھ ا ِبَمك َھ َعمَّ
اِه َوْصِبمِ  ِل وَ  لٍ َي اِئمِ َقلِْلَجلِي

الََلِة َھاِدًي َل الضَّ ِئمِ اوَ ا ِبَھَلْي
ٍة َومَ  ُه ِبِجَناَي اِثمِ َئأْنَقْذَت

 َ وفِ َفأ ْث ِبَمْلُھ دِ  ِغ اِدمِ  اْلَعِبي وَخ
َدْين يُ  ْيَض اْلَي مِ َف َة راِئ يُم َحاَج ِھ

 

وِد وُ  ُب اْلُوُج َدفٌِّققُْط وُدهُ ُمَت ُج
ْيَلمٌ  اِرِف َع ِة ُذو اْلَمَع ُر اْلَحِقيَق َبْح

ْدُرهُ َم ْيَن اْ  ْن َق اِم أََنافَُب هُ ألََن
ْن ِمْثلُ دُّ َم ِة َج َد اْلِوَراَث هُ ُه َبْع

هُ  ْن ِمْثلُ َب ُكلِّ وْ َح َم اَز اْلَمَطالِ َھ
ْن َق ُه َم ْن ِمْثلُ آَم ِه َم ِثراً اَس ِفي

َرفَ  هُ َمْنُعوَت هُ َنْعَت وهللاُ أَْش
هِ َتْميِ◌ِ  َواهُ ِبَحالِ ا َح ُزهُ َوَكَم ي

َرةٍ  ْمِس َظِھي ُه َكَش اَءْت َمَناِقُب َج
ي اْل يُت ِف اَر الصِّ َذاَك َط َى وَك ـُه اْلُكن ـَوَل

ا الَعبَّ ي أََب ىأَْعِن َد َذا اْلُعَل اِس أَْحَم
ا رِ  اِت َي َدى اْلَحاَج ْن َص ا َم َدى يَّ َي الصَّ

انِ  َد التَِّج ا أَْحَم دَ  َي َر اْلُھ ا َقَم ىَي
َك آوِ  ِرٍق لَِعْطِف ٍف َف ْم آِس ً َك ا ي

ُوّدّ◌◌ِ  ُف اْل ي أَلي ي آلِ  إِنِّ رَ ِفِف ىي َس
ي َك َن إِنِّ لِّ َوْبلِ ُت ِبَط اِئالاْكَتَفْي

 
  

نَّ َج اِرمِ َد اوْ َلِك ْيَس ِبَص وِد َل ْلُج
ِدي الَ  ْيَس ِعْن ا َل َداِئمِ  َم وُل ِب َتقُ

ِر◌ِ  َو َخْي ي َنْح ُت َوْجِھ ْھ اِرمِ  َوجَّ أَك
َعادَ  َماَنِتي َوَس يالَ ِتي ومَ َوَض ِزِم

دَ  اَيِتي لَِمَظاَيِتي وحِ َوِھ الِمِ َم
اِغمي يُن َغم ا أَِم ِغي َي َت ُتْص إن ُكْن

ِبٍط لِزَ  ِر َمْھ َدخِّ َكْنِز اْلُم اِزمـ َم
َزاِحم  اِزم ُمَت ْن َح ْل ِم وُل َھ َوَيقُ

اَرًة   ُع َت وُن َيْقَل َماء َيُك ُر السَّ َمَط
َذا أَ  تَ َھ رَّ  َواٌن ُبْح ِه َمَض ةً ِفي

ِدَما ن َبْع ى ِم زَّ إِْدَراُك اْلُمَن ا َع َم
مْ  َت مَ وَ  الَ  لِ اَنِتيأَْن اَدِتي َوَمَك َج

اَيِتي اَنِتي وِكَف اَثِتي وإَع َواَغ
اَلِني اُن َوَھ َم ُدِني الزَّ ن ُيوِع ْن أَْي ِم

ْطُت يُ  ْد َبَس ـَديََّوَلَق اِج لِْل َة اْلُمْحَت
ھِ  اِل ُيْش اُن اْلَح ٌز لَِس ً َكْن ا ُد َنادي



1.doc 

  27

اِنمِ  ُل َبَمَغ ُه َيَن اَء َيْدُخلُ ْن َش َم
دٌ  َك أْبُح َوَمَحاِم مِ ِب ٌر َوَرواِك

دِ  َع اْلُمِري َرازمِ  َجَم َرَت َح ا َحْض ِبَم
ْيَس ِبَك َو َل ي َوْھ رِّ َمْصُدوُر ِس اِتمِ ـ

اِع◌َ  ْن َس امَ ِم اِھمِ  َف اإلْلَھ ْيَس ِبَف َل
اٍن  َراِحمِ ُورِّ َث َك اْلُمَت دِّ َت ِبَج ْث

اً واْ  وِث َحق اِم َوَخَمْبُع َتمِ اإلَم
اِئمِ  ِھْم َوَعَم وِه َوِبيِض يِض الُوُج ِب

 

ٍق ْيَس ِبُمْغَل اِح َل اٍب َص وُح َب َمْفُت
ٌب وَ نِّإِ  دُّ َمَناِق نٌ ى ُتَع َمَحاِس

َھادةٍ  لِّ َش ُھوِد ُك َك اْلمْش ْن َفْيِض ِم
ْم أُوِف َحقَّ ًة لَ َل ِنَك َمْدَح ـِكنَّ ي اْل

ُرهُ  اَوُم َقْع ٌر الَ ُيَق اَك َبْح َمْعَن
َوَرى ي ال ْصَت َما َلَك ِف ْصَت َما ُخصِّ ُخصِّ

الَةُ  مَّ الصَّ دَ  ُث الَُم ألَْحَم َذا السَّ ـ َك ال
ِه اْ  َحاِب أَ ألَ َوِبآلِ ْرِعهِ ْنُجْص ِم َش

 
ا الشيخ    قصيدة قاهلا وليد السيد احلاج مالك لطف به املالك أبو بكر  سـه يف حبر املتقارب ميدح 

  :احلاج مالك شيخه ومربيه 
َوى َراُم اْنَط ِه اْلَغ ُب ِفي ِه الَقْل ِب

 
رَ    ُف َمَس وىِخا أََي نْ ى َطْي ْد َھ ي َق

 
ْزِعُجُ◌هُ  ْوقُُه َوالْ  َوُي َوىَش َج

ا لِ َوىَفَم ي َح َداٍو َدَواِئ ي ُم
َوى ْد َث ِذي َق رُّ الَّ أَْيَن اْلَمَق َف

ٍف جَ  ْذَكاِر َطْي َوىلِِت اِني اْكَت َن
بِ  ِوَداِد َووِ  يلِ َس رٍ اْل َوى ْع َن

ِه أََوىِت َمالَّ ِبِع ْرٍء إَِلْي
وٍ  ُل لَِبْھ ِفيٍّ َرَوىَص أَِمي
لِّ اْم ِه لُِك َوىرِ َلَدْي ا َن ٍء َم

َد َم اَر ُمْرِش ِه َص َوى نْ ِب ْد َغ َق
َوى ِديِد اْلقُ ِك َش اِب اْلَملِي َجَن
َوى ا َھ َدى َم اِع اْلُھ َب ي اتِّ ـُه ِف َل

وَ ُمالَ  دَّ اَك ال ْوٍل َكَف اةُ َق اَق

ؤَ الْ  نَّ إِ َف   ةٍ  ادَ فُ ي َلْوَع َلِف
دِ  َداِئي َق ْن طِ  َف َتدَّ َع هِ اْش بِّ

دْ  ْم أَِج رُّ إَِذا َل أَْيَن اْلَمَف َف
نً  ٍب َض ُغوُف َقْل إِنَِّي َمْش ىَف

ى اَرى َعَل ِفيُع األَس أَْيَن الشَّ َف
ِذي يُ  ِريُم الَّ أَْيَن اْلَك َتِكيَف ْش
ِري َيُض اَن َدْھ إْن َك َذا نُّ َف ِب

ُل اْ َفنَ  َرىألََمْي ْوُف اْلَف اِني َوَج
ْم جَ  ٍل ُمْجِھاَفَك ْد َھِھ ىدَ ٍل َق

ى اٍل إَِل ْن ِوَص ٍب ِم ْم َطالِ َفَك
ا ى َواْلَھَن وُز اْلُمَن اهُ َيُح أََت

اِن َتْميِ◌ اَك ِبِعْرَف ِزِهَكَف ي
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َوى ْن َت ِه َم ي أَْرِض ُل ِف ـِه اْلَجْھ ِب
َدى واْلتَّ َردِّي مِ  ِر اْلِع َوىِبُنْك

َتَوى ْرِش اْس ُه ُذو اْلَع اهُ اإلَِل َحَب
ٍت لِمَ  َوىِبَنْع ِه واْحَت ْنُعوِت

وَ  ِه َوَث اُء لَِمْفُعولِ ىَيَش
ُه الِّ  ُع َعْن وَ َفيْرَف وَ ل ىا َوَق

ِه أََوى ٌل إَِلْي زُّ ُك ُل َواْلِع
َوى َداَك النَّ يُح َع اهُ اْلَفِس ِحَم
َوى ْد َط َما َق ُه والسَّ َرى َلْيَل َس

 

ى ا َدَح ى َم وَّ ُه َوَل َدا ِعْلُم َب
ا اَع اْلَمَق ي اْرِتَف اهُ َربِّ َفأَْعَط

دْ  َن َت ْن أَْي ـهُ َفِم ٍل َل ِري ِبِمْث
ي ا اْلَعلِ َف َربُّ اْلَبَراي رَّ َفَش

اَوفَ  ُل َم اَء َيْفَع ا َش ُل َم اِع
ى ِل الُمَن ٌن ِبَنْي زَّ ِدي ِد اْھَت َق

ـُه وَ  ُروِر َل اُل السُّ اَكَم اْلَجَم
ي ا أَِخ ُه َي َك إِْن ِجْئَت َفَناِھي

الَمٌ  الَةٌ َس َما َص ْن َس ى َم َعَل
 

ْدٍق َرَوى لٍّ ِبِص ُع ُك َتَواِب
 

َذا   اً َك ْحٍب َجِميع وآٍل َوص
 

  :زاده اهللا فيضاً  بيتان أليب بكر  سـه  
نْ  ا ص ايُ  بَ َم دٍّ  َج اِئِز اْلحَ  ِبَم مِ َح َك

ا  بٌّ ِح َوى َم ُ  سَ رْ ِيُم الطَِّقيُ َح ْن أ مِ ِم َم
 

ى اْ ِمنِّ   يِّ أل ي إَِل َرِماْلَف ْرَيِح اِئِق اْلَك
يُِّعهُ  ْرسٌ ِط ْن ُيَش اِمي َم وم َمَق َيقُ
 

  انتهـت
يف * واملدخرة للمقتين * وغنية املستغين * عتين وشفوق امل* بسم اهللا الرمحن الرحيم قطوف اجملتين   

* وذلك من مواهب الوهاب * وممدهم مبدده الكامل بال اكتساب * مدح قطب العارفني واألقطاب 
واألسرار * منبع املعارف * الرافع الكميل * والغوث النبيل واجلزيل اجلزيل * سبحانه وتعاىل وإليه املآب 

* سيدنا ووسيلتنا إىل ربنا أمحد بن حممد التجاين * والكربيت األمحر * ألكرب اخلليفة األعظم ا* واملغارف 
املرضي يف * وجممع البحرين * الزاخر املططم * أيب الفيض الصمداين رضي اهللا تعاىل عنه والبحر املطلسم 

* ربه اجلاين  لعبد* صلى اهللا تعاىل عليه وسلم * وجده سيد الكونني * من صيته طار بني األفقني * الدارين 
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واسلكهما ومجيع * الراجي مغفرة الغفر احلاين أيب بكر  سـه بن احلاج مالك السيد الفقيه توىل أمرمها املالك 
* وجعل القصيدة هدية ووسيلة إليه ملا تعذر حضوره لديه ونظمها ىف حبر الطويل * املسلمني أقوم املسالك 

ا يطيل  * وتوكل على اهللا الوكيل * ميادين معرفة حقيقة الكميل لقصر باعه عن طول عدوه يف * وما هو 
  :وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 

  
  
  

اللَّْھِف وَ  ا أَ◌َ اْ َوب َراِر َھ اِمعُ ْنالْض َت َج
 

ْت لِ   ِد اْنَقَطَع اِمُعأْل َق َك اْلَمَج ْرِض َعْن
 

مَّتْ ِطالَ اراً وَص َك أْخَب اِمعُ  ِب َمَس
اِيعُ َماٍم َضِط◌ِ اْص اءَ َدوَ  َك اْلَمَھ لَّ َعْن

ى َط ُروُم َعَل اِفعُ ٍل َفَموْ َت َو َن ا ُھ
ارِ تُ  امَ َب يَ اْ  ي َحَم ِك َوْھ اِجعُ  الْي ُتَس

َداِمعُ ِبغُ  َك َم وُت ِفي ٍة واْلقُ ْمِرَي
كَ لْ َوقَ  عُ  ُب وُتَك َراِف ْوٍم َوَص ي َح ِف

واِمعُ  اِمٌع َوَص ْز َج ْم َيَتَميَّ َفَل
كَ حَ َوَتْس ْحِق َعْن لَّ السَّ اِجعُ مَ الْ  ُق ُك َھ

وُ  ٌض إِِذ اْل ي َنْح َق لِ ْم َيْب عُ نَ  دُّ َفَل اِص
الِعُ  َو َخ َوى َوُھ ُكوا النَّ ا َيْش اَن َم ن َك َفم
اِمعُ  َو َس ا ُھ ٍز َوَم ي َفْي َق ِف َتَعلَّ

ْم  ْبحِ أََل ى الشَّ ي َعَل ْن أَنِّ اِئعُ  َتْعَلَم َب
ذْ  الَ لُِع اِنعُ الْ ِب ٍر َت ا هللاُ َص َحقِّ َم

َراٌم ِبِعْل رِّ َم اِئعُ  م السِّ َو َش ا ُھ َم

ْنأَ أاَلَّ   وُل ِم اُد َتُغ اً َتَك ْن َنْفس ِرَح
ةٍ  َد ِرْحَل ْن َدَرى َبْع ْدِري َم َن َت ْن أَْي َفِم

َك  ا َل ةً َفَم اِئِش ِنْحَل ِب اْلَمَع ْن ِطي ِم
ِبَرْن الَ  أاَلَّ  اَتْبُع فاْص َم اِح إِنَّ َدْن َص
ِزي ُدمُ َوتُ  ً ْغ ا اِء ُمَجاوب اً ِباْلُبَك وع
زَ و َت ِبَمْع واٌق َوأَْن َنْتَك أَْش لٍ اْض

اٍج أَ  ُت ِبَس اِكرٍ ْلَيَتبي ٍل ُمَتَع
َك َل َدُھمْ َكأَنَّ َد َبْع ِرْف َمَعاِھ ْم َتْع

ْل َزارَ  دھِ أََج اِل ِبُبْع ُف اْلَخي ي َطْي مْ ِن
ُكوا الْ  ا َيْش اَن َم ْن َك َوىَفَم َدَما َھ َوى َبْع َج

ا الَ أ هُ َي لِيَم وَعْقلُ َت السَّ ي لُْم ِئِم
َن َيأْ  ْن أَْي َك اْلَعَفِم دٌ ِتي ُزوُل َوُمْنِج
 ُ ِه أ َتأِتي ِب ةٍ ُع◌ْ َس َل َلْوِم ٌة َقْب ُجوَب

اِني ُملِّحً اَر َيْلَح ْو َص هُ ا لَ َفَل َفاَت
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دَ  الُ الْ  اكَ دَ َع اكَ َع عُ اِساُل وَ اْلَحوَ  َح
دَ  َوا َكب بِّ  اَف ُب الَ الْ وَ  ِمْلُح ِذعُ َقْل

اِزعُ  ٌق َوَف ي َغِري ذاً إِنِّ ا ُمْنِق أَي
اُب وَ  وَ  يِّ لَِجَن عُ  ِهللا َوُھ اْلَمَراِت

الَ  اِمعُ  ِب ا َط ا أََن اِح َھ ا َص ٍة َي ُمْھَل
َداِف َبْح اَر َوِھِ◌ألْص عُ  يَ ٍر َف َلواِم

عُ  ُه ُمَتَواِض ْبٌر إِنَّ ٌم َوَص َوِحْل
 

ْوِم اَ اللَّ ْن ُذلٍّ أَخ َك ِم ا َل ْب َفَي ال ُتْطِن
غْ  ْد ِض َفا َق َوا أََس ً َف ا ةٍ لِلَ  ُت َذْرع ْوَع

رُ  تِ  َفَبْح دْ اْش ُرهُ  َياِقي َق َج َقْع وَّ َتَم
ي اُد ُيزيُغِن ِري أَْو َيَك نَّ َدْھ اْن َض َف

ابُ  ي َجَن ُذ ُمْھَجِت يِ ِهللا ُمْنِق َولِ
اِرمَ  الَ  َمَك ْزوِ أَْخ َبةٍ ٍق َوَت ي ِبِنْس

َخاٌء أَ  ْل َس اٌء َب اٌء َوَف هُ اُتنَ َذَك
 

عْ  اٌن واْحِتَمَوَس اٌي َحَن ِبعُ اٌل ُيَت
ا عُ فُُتوَّ  ُه حّقً الُُت عُ ُيرَ  ّوً اِف

ـُه ُش اِبعُ َل ٌة َوَمَن ْل ِھمَّ ْفَقٌة َب
هُ ِب◌َ  زَّ ْن َع وَ ألَ ُض اْ ْيَفَم اِنعُ اُن ِق ُيَم

عُ  َو َراِض آراٍء إَِذا ُھ يٌم ِب ُمِھ
اأْل َوَج يٌن ِب اِئعُ ْزٌم َمِت َواِمِر َط

َو َس ٌر َوُھ ِنٌي َنيَّ وٌر َس اِطعُ وُن
َذاكَ  امِ ِخ◌ِ الْ بِ  اثٌ ِورَ  َف اِنعُ ُمَق َت

ِد اسْ  ا إِذِ تَ َق َلُموا َحّقً ُم وَ  ْس عُ اْلُحْك اِض
اِزعُ  َو ُمَن ِب َوْھ َذا اْلقُْط ِة َھ لُِرْتَب

الِ  ي َح َك ِف َولِيِّ  ِقَياُس اِطعُ َوُھ اْل َو َق
ازِ الْ  هِ ْيلَ ي إِ ِييَئُتُه ُتعْ َمِش عُ َمَف

الَموْ  َك ب اِنعُ َفَجْمُع ر َش َع اْلَغْي َلى َم
 َ أ َع اْ جْ تَ  نْ ِب يِن َفألُ َم اِئعُ ْخَت اْلُحْكُم َش

َك وَ  ْيٌن َوَعْيُن ْت َع ِد اْنَخَرَط اِزعُ َق
ارْينِ  دَّ َن ال ْعٍد ِم اِجعُ  ِبَس َو َض ْو ُھ َل
َراِف الْ  ْذييُل أَْط عُ َوَت اِرِف َواِس َمَط

اِرعُ  َو َب َتَمى َوْھ َق اْلُمس وا فَُوْي َوَيْعلُ

َياَنةٌ    اٌف ِص اٌر َعَف ٌو وإِيَث َوَعْف
ـُه أَ  َدةٌ َوُشَل ْل َنْج َجاَعةٌ َدٌب َب

َد رأْ  ٌة َبْع ْل ِفطَن ٌة َب ـُه َرْحَم ةٌ َل َف
اهُ وُ َمنِ  ِد ِهللا َمْرَم ٌع ِبَحْم َلةٌ ي ْص
ةٍ جِ عَ  لِّ َحال ي ُك ِر ِهللا ِف ٌب ِبَنْص ي

ْيلمٌ  َو َع الٌم ُھ ٌل َع ٌل َحِفي َجلِي
دً  ْل ُھ ِويٌّ َرِويٌّ َب يَّنٌ َق ى ُمَتَب

ْتَم وِ  اُن َخ ْحَم ُه الرَّ ْد َخصَّ ةٍ الَ َلَق َي
ى اْ  الَ َوَعَل اِب ذَ َع ِدهِ ألْقط ْرَوةُ َمْج

اِتِميُّ  نُّ اْلَح َك َظ هُ َيُظنُّ أََيْكِفي
أَهُ َوأَ  َئةً  ْنَش اَء َنْش ا َش اُن َم ْحَم الرَّ

ُل ِهللا ُيؤْ  َذلَِك َفْض اَف ْن َيَش ِه َم ِتي
َدنْ  رَّ ْيِخي َتَف لُوَب َش الِكاً أُْس ا َس أََي
 ً ا َك َتَناُكح ْوَلى َعلْي َم اْلَم رَّ ْد َح َلق

َك َفاَك إِيََّفإِيَّ اْغَتِبطْ اَك اْنِخَراَم
أْ  ِذي َي ْن َذا الَّ مْ ْيِوي إِلَ َفَم لْ َيَن ِه َوَل

ه اْ  لُّ ِب لُوِكهِ الَ ألَْغَتِك يَن ُس ُق ِح
داً ِة خالِ َب اْلَمِعيَش ُه َرْج َوَتْرِفيلُ
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عُ  ي َمَراِب ي ِت ُه ال َتْنَقِض َمَناِھلُ
دً  وٌل ُھ اِفعُ بِ  رِ اْلَحْشى بِ َرُس لِّ َش اْلُك

َذاَك الْ َعَياًن ُل وَ فَ ا َف عُ ْض ُل َراِف اْلَفْض
 

ْن َذ هُ رْ أَ اَق َفَم اُد َيُمجُّ اً الَ َيَك ي
ْم الَ  َطَفى  َولِ َذاَك اْلُمْص هُ◌ٌ َف دُّ بُّ َج اْلِح

ْن َيقْ  أْ َفِم ٍة َي هِ َظ ْن َمَناِم ـُه َع ِتي َل
 

اً أَ  ُه َجْمع اِمعُ َوُھ الَّ َوأوَرَث َو َج
ٌل َوُھ ٌد َكاِم َرٍب َوَج اِبعُ  وَ ُم َت

ِددْ  عُ َوُيْم لُّ َناِص اْلَفْيِض َفاْلُك ُھْم ِب
ْوَزھِ  ى َج اِرعُ  يرٍ َعَل قِّ ُيَق ْوُل َح َق

عُ  اْلِفْكِر َداِف ِر ِب اِحٌل لِْلَبْح ى َس َكَف
قَّ َعجَ  ُه َح َداِئعُ  اِئُب اِس َب اْلِقَي

لَ  َو رَ  قَُبْي ي َوْھ وٍع لِْلَعلِ عُ ُرُج اِج
ْل ُھ ُبْطالَُن َب هُ اْل زَّ ْد َع الِعُ َوَق َو َھ

الِعُ  َو َض ا ُھ اُن َم ْحَم َزَل الرَّ ا أَْن َكَم
اَع اْ  ى َض ا اْنَتَھ اِني َفَلمَّ اِئعُ وَ ألَم اْلَوَق

ِه لَِتْبتِ  اِفعُ إَِلْي ُه اْلَمَن ٍل أََتْت ي
الَ  َج اهُ الرِّ ِه َتَمنَّ عُ  إَِلْي َواِئ الرَّ

ْخِصَوأَ  ا التَّ الِعُ ْوَرَثَن ْدُر َط يَص َواْلَب
اِمعُ  ا اْلَمَج وٍد أََتْتَھ َة َمْحُم َطِريَق
عُ  اِب ُتَراِج َف اْلِحَج َرى َكْش ٍب َت ِبُكْت

اِطعُ أَ  وُر َس قِّ َوالنَّ وَر اْلَح يُء ُن ُتْطِف
ُر اْ  ي َثَم اِنعُ إلِ أَِخ ْرِم َي اِل لِْلَق ْفَض

اِفعُ  َو َي َبى َوْھ ي الصِّ ٍر ِف ْزَداِد َعْص ِبِت
ا ِخ اِص◌ِ اْ  يَّمُ ِبَھ لُّ َم اِم َواْلُك عُ إلِْلَھ

اِئعُ  ْيُض َم ُر َواْلَف ٌر الَ َغْي ِه َبَش ِب
اِني ألَِ◌◌َ عِ  ُ وْ َن يِم أ اِن اْلَحلِ ارعُ َط َھ
 

ْدِقهِ    يَن ِص اْلَوْرِد َتْلِق ُه ب َفَلقََّن
َرَك اْلكُ  ْد َت دَ َلَق ا َب اَل َلمَّ ـهُ َم ى َل

َطُة اْ  اِئطِ َفواِس َد َوَس اِب َبْع ألْقَط
قِّ الْ َلَق ْن َح اَل ِم ةً ْد َق يِن ِعَناَي َيِق

الَ  ْد َح اَلُھمْ  َفَق اُل َھ اَل واْلَح ْد َح ا َق َم
َل َحِميلِ  اِن ِمْث ا رأِت اْلَعْيَن اَفَم َن

ةٍ  قَّ ِحَماَي ْكِر َح ُه ِبالُش ى أْھَل َحَم
رَ  يُس اْ  َتَحيَّ ةً إِْبل الِيِس َخْيَب ألََب

ْبِعهِ  يِن َس ى ِح زيالً َعَل ُس َتْن َدرِّ ُي
راً  ٍر َزواِخ َد ِذك وراً َبْع اَض ُبُح َفَخ

ْوالهُ رَ  يِه إِْذ أََوىاٍض َوُھَوَم َو ُيْرِض
هُ  اْلَحقِّ ُحبَّ اُر ب َح اْلُمْخت ْد أْرَج َلَق

ْد َعمَّ ا َوَق ُه ُحّبً َد َخصَّ َرىوَ َم اْلَلَق
وَدةٌ لِ  َماَنُتُه َمْحُم َوالِكٍ َض َس

َرنْ  ال َتْقُص لِهِ  َف اً ِبَفْض اِح َبْحث ا َص َي
ْت غُ  قِّ دُ صََّفُم َر اْلَح ا ُمْنِك ةً ًة َي ْھَم

دَ  َبةً  َتَخلَّ قَّ ِحْس َدَق اْلَح ْد أْص ْن َق َم
ـُه رُ  َندٍ تََّل لِّ ُمْس ْن ُك ْزداُد ِم ٌب َت

اتٍ  ْم َعَرَص دَ  َفَك دَّ وٍم َتَع ْن ُعلُ تْ ِم
ا قُّ َحّقً ا اْلَح ْدِرهِ ًغلِ ُمبْ  َفَم قَّ َق ا ح

ِجيتُ  دَ أِلَ  ُش يِم وَ اِر الْ ْق دَ َحِك ْم َت عْ َل
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تُ  افِ ِبنَ  َيِئْس ْزُن َن ْوِض واْلُح رَّ ِر ال عُ ْظ

عُ  وُب َقَواِط وٍب َواْلقُلُ ُب قُلُ َطِبي
اءَ  اِط  ِرَض قِّ ِبَس اِنعُ اْلَح اَء َص ا َش َم

اِمعُ  َو َھ ى َوْھ ْد َطَم ٍر َق ٍر َغِزي لَِبْح
الِعُ  َو اْلُمَط وِد َوْھ ٍد اْلَمْحُم ُمَحمَّ

اِجدٌ  ْن َس اً لِ َوَم عُ َطْوع ْرِش َراِك ِذي اْلَع
 

َدَما   اُل َبْع ُر واْلَح ُب الُعْم َف َيِطي َفكْي
اكَ  يُر  ُھَن اءِ َبِص دَّ يَرِتيَبِص اءِ دَ  ال

اَك َكِم ٌل مُ ُھَن فٌ رِّ َصتَ يٌن َكاِم
ى ْد َطَم ٌم َق اَك ِخض ى ُھَن َدَما اْنَتَم َبْع

َوَرى اِفِع اْل ى َش لِيٌم َعَل الةٌ َوَتْس َص
َع اْ  حَ ألَ اْ آلِل وَ َم اُرهُ اِب أَ ْص َذا ْنَص َك

 
  انتهـت

  :وله أيضاً زاده اهللا فيضاً بيتان   
َى َدارِ  ْن َداٍر إل اِئَل ِم إِنَّ اْلَفَض
ارِ  َوَرى َج ي اْل يٌم ِف ٌف َعِم َذاَك لُْط َك

 

اِري   ْم َس ى َلُھ ْيِخي الَ ُيْحَص ُل َش َوأَْھ
ْد يُ  مْ َلُھ ٌف َق َن لُْط مْ َخِم صُّ ِبِھ
 

  انتهـت
  
  
  

القائل روضة االخدان وتبشرية االخوان من منحة املنان يف مدح السيد احلاج مالك بن أيضًا قال   
عثمان توىل أمرمها الرمحان لوليده العطشان أيب بكر  سـه أبلغه اهللا أمله بنفسه حبرمة من ساد عامل جنه 

بذل والندى ومن وإنسه صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا املدى يف الدين واهلدى وال
  :بآثارهم اقتدى 
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رٍب ُمَتَخلَِّومُ  قِ ٍق ُمَتَعلِّْغ
قِ  دِّ لَّ ُمَص ِل ُك اِء اْلَوْص َقي ِبَم ُيْس

يَم◌ُ  وا اْلَحلِ لِّ أَ  َيْقفُ ٍر َرمِِّبُك قِ ْم
اٍف َس لِّ َج ْن ُك قِ اِمٍد ُمَتَرتِِّم

 

ْدُتْم لِمُ َراُع   ا َعاَھ ِرِقوا ِبَم ْش
ُروقِ  ُر الشُّ ِه ِحْب ى ِب ةً َجلِيَّ ُتْكَس

يُم لَِنفْ  اَر اْلَعلِ ا اْخَت اُر َم هِ َيْخَت ِس
ْبرٌ نَ  ْبٍر إَِذا َص ْن َص َك ِم َدى اِھي َب

 
ٍف َوَتَرفُّ قِ ِبَتَوقُّ ٍق َذا َحقَّ

ْن ُكلِّ الَلَ ِم ُحوا َض قِ  ُة ِه َتْص أَْحَم
ي اْلُمْغَل ْيِھْم أَْرُض َربِّ اَقْت َعَل قِ َض

أَرِّ  لُّ َذالٍَل َف ُه ِظ َفا َل قِ َفَض
ِفقِ َض ِر اْلُمْش ْدِر اْلُمِني ْبَعْيِه لِْلَب

اْلُمَتَعمِّقِ  وَن ِب َذاُكُم َتِرُث َفِب
ِل َجھْ  ي ِبُموِح ِرقِ َلُيْنِج ٍة َواْلُمْغ

رْ  َياِن َش قِ وَ  قٌ ِس رِّ ِرٌب لُِمَط َمْغ
ْدٌر ُمِني لَ َب اِن اْلُمْس َم ي الزَّ قِ ٌر ِف
ْوثٌ  اْلُموِبقِ  َغ ٌث ِب ٌع َغاِئ َرِبي

أُْل  ْم َي رَّ َل ْم َيَتَخ ي َرْأٍب َوَل قِ ِف
لِّ ُمَلفِّ ي لُِك ُه ُتْغِن قِ َوَنَوالُ

بُ  اْلُموِثقِ  َرْي وا ِب قُ وِن َتَوثَّ اْلَمُن
رِّ  الِِكيٌّ َف َو َم ٍك ُھ قِ ِبَمَمالِ

يَلةُ َلمَّ َتقٍ  ا اْلَوِس ارَّ ا َف َو َحقَّ ُھ
ْدرَ  اَن َذا َق ْد َك قِ  َق يِم اْلُمْعِت اْلَحِك

ى وُ  اْرُدْد َعَل قِ  دِّ َف ِرىٍء ُمَتَملِّ اْم
َر اْ  امُ أََم َن اْ  إلَِم اِم اْ ِم َدقِ إلَِم ألْص

رِّ وَ اٍد َغ ٍق ُمَتَش ُروُح َوَعاِس قِ َي
ةَ  وُف َكْعَب ِه اْلَمَتَوفِّ َوَيْط قِ ِعْلِم

فِّ  ِه اْلُمَتَش ْن َوْعِظ َزم ِم قِ َوِبَزْم

غِ    هِ الَ ُيْش ْن أَْوَطاِن ْھُر َع دَّ َلْنَك ال
اعَ  َدى َفَحَم َض ْن ُكلِّاْلُھ ِه َع هِ ى ِب

وا وُ  يَن ِبدِ َتْكُب وهُ اْلُمْبِغِض هِ ُج يِن
خَ  اَن َذا َس ْن َك َفاَم الِي َص ا اْلَع ٍط َقَض

ْوالَهُ  َدى َوَيُم َل َطَخَد اْلُھ ا اْص نْ َم دُّ ِم
عَ ھَ  اِعُدوِني َتْس ِه َفَس وا إَِلْي وادُ مُّ

ى ي َيْرَض ى اْلَعلِ ا ُيْرِض ى ِبَم هِ  َيْرَض ِب
رِّ  نْ إِ  ْئَت َش نْ بَ رِّ َغإاِلَّ  نَّ ْق إِ ِش

اِح إْن ُكِش ا َص َتِكي َي ا َتْش َجىَم دُّ َف ال
آِربِ  اِض َم ْن ِرَي ٌع ِم ٌث ُمِري َغْي
داً  اقاً َقاِص اَق َس ْد َس ْن َق ْعَد َم ا َس َي
هِ  ْن ِمْنَوالِ َك ِم ا ُيْغِني َك َم ُيْغِني

ْن َزلَّ َداُكُم َع ِه َفَع وُذوا ِب ةٍ لُ
ٌك ِم ٌك ُمَتَمالِ َو َمالِ كٍ ُھ نَّ َمالِ

ى ا اْلُمَن ى ِنْلَن ا اْلُمَن ى ِنْلَن ا اْلُمَن ِنْلَن
ا َرى َلَن ا ُبْش رى َلَن ا ُبْش َرى َلَن ُبْش
دٌ  َردُّ ِعيِم َت الزَّ َد ِب َودُّ إنَّ التَّ

َن اْ َوِرَث اْ  اُم ِم اإلَِم لِّ َم اِم ِبُك إلَِم
َدلٍِّج َوم ْدلٍِج َوُم ْم ُم رِّ َك سٍ َع

َولِيِّ  اَن اْل ةٍ  هُ ِميَقاُت َك لِلَُباَن
وِد ِل أَْس ْن َتْقِبي وُل ِم هِ  َوَيُج َنْيلِ
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قِ لَ  ْيَس ِبُمْغَل ِه َوَل ى ِبَدْعَوِت بَّ

الً  اً َفْلَتْلِحَجْھ اً َخاِبط قِ  َوِحْرص
اَك فُ  ي َمْرَس ْيُت ِف قِ َلَك اْلُمغْ ْلأَْرَس

ِرقِ  ْرٍع ُمْع قِّ َش ْن َح ٍة ِم رَّ ِبَمَض
ٍة َحقِّ ِب َطاَع قِ َك اْلُمَتَحقَِّتْرِتي

يَن الرُّ ِبالتَّ ِب يِّ ِق◌ِ اِئبيَن الطَّ َف
ا َمْبرَ َووُ  َوَرى َي ْيَن اْل وُدُكْم َب يُج ِق

ألَّقِ  َواِفِر اْلُمَت الَِم اْل َع السَّ َوَم
ذَ  أَفِّ َوِب ِرِه اْلُمَت ْن ِذْك قِ اِكٍر ِم

 

ٍع َوَترمُّ   رُّ ٍبِبَتَض ٍل َوَتخبُّ
رُ  ُكَكْن الَ َتْخ َرنْ الَ َتْش َمْن الَ َتْقُص

ْيخَ َي فُ ا َش ا َوَص وَحَناَنا َوِغَياَثَن
اَحًة َمأْ  َة َس ِريَع وا الذَّ ةً أَْرُج ُموَن

ي اْ  َز ِف ُت اْلَعْج ا َعلِْم نْ َلمَّ اِس ِم ألُنَف
اَدْرُت  ةٍ َب ي َتْوَب ْوِب ُمْلِق اَب التَّ َب

تُ  ٍد َوَيْثُب ي َمْج َت ِف وُدُكمْ  الَِزْل ُج
لَّى  هُ َص ِفيِع اْلُمْرَتَض ْاإلَِل ى الشَّ ىَعَل

َحابُ َواْ  َواآللُ  هِ  ألْص ِم ِديِن أْنُج
 

  انتهـت
حسيب اهللا وكفى الذي وعد ووفر وأوعد وغفر قال القائل أكرم بالنائل احاطة الوظيفة وإىل اهللا املصري   

والنشور ملتبساً مشتمًال ثوب التوسل إىل اهللا آخذاً بزيل الواسطة اآلخذ باهللا رضي اهللا عنه قائًال ويف امليدان 
  :ًال جائ

  َوْســــــــــــَط اإلَحاطَــــــــــــِة ِمــــــــــــْن َوِظيفــــــــــــَة َمــــــــــــْن َصــــــــــــَفا
  َســـــــــــــــــــــــــْريَاَن مـــــــــــــــــــــــــاٍء ِيف اْلِبطَـــــــــــــــــــــــــاِح ُمَكتَـَفـــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــا ـُــــــــــــــــــــْم َوأَْربَـــــــــــــــــــــاَب اْلَوَف ـــــــــــــــــــــا َهل   نـَْفِســـــــــــــــــــــي فـََي
ــــــــــــــــــــــرْح اْخلََفــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــِه َصــــــــــــــــــــــَبابٌة بـُ ــــــــــــــــــــــْزَداُد ِفي   تـَ
  ُأْخـــــــــــــــــــــــــَرى اللَّيَـــــــــــــــــــــــــاِيل بـَيّـنَـنَـــــــــــــــــــــــــا َريبِّ َكَفـــــــــــــــــــــــــى

  َفــــــــــــــــــىِء اْلَقــــــــــــــــــْوِم َريبِّ يـَـــــــــــــــــا ِمــــــــــــــــــن اْلَمثــــــــــــــــــُل انـْتَـ 
ُهـــــــــــــــــوِد َوْهـــــــــــــــــَو تـََلطَّفـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَدى اْلَمبـْ   َحصـــــــــــــــــٌر َل

ً◌ْوَب اْلَكــــــــــــــرَِمي ُمَشــــــــــــــرَّفَا     َمــــــــــــــا َأْعَجــــــــــــــَب الــــــــــــــثَّ
ـــــــــــــــــــَت ِبَســـــــــــــــــــاِطهِ  ـــــــــــــــــــِه الـــــــــــــــــــرِّيُح َوْق   َجتْـــــــــــــــــــرِي َعَلْي
  َوَعـــــــــــــــــــــــَالُه َســـــــــــــــــــــــاَداٌت فَـــــــــــــــــــــــَدْيُت ِجبَْمِعِهـــــــــــــــــــــــمْ 
  قَــــــــــــــــــــــْد َكــــــــــــــــــــــَي قـَْلــــــــــــــــــــــِيب ُحــــــــــــــــــــــبـُُّهْم َوَهياُمــــــــــــــــــــــهُ 
  ةِ َالزِلْـــــــــــــــــــــُت أُبْـــــــــــــــــــــرُِم ِمـــــــــــــــــــــْن ِحبَـــــــــــــــــــــاِل َمـــــــــــــــــــــْودَّ 

  أَْمتِــــــــــــــــــــــــْم لَنَــــــــــــــــــــــــا أََمـــــــــــــــــــــــــًال ِبرُتْـبَــــــــــــــــــــــــِة َهـــــــــــــــــــــــــاُوالَ 
  فـَْقـــــــــــــــــــــــــــِض الالَّنـــــــــــــــــــــــــــاِت اْلَغزِيـــــــــــــــــــــــــــَرة َماَهلـَــــــــــــــــــــــــــا
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  َوأقِــــــــــــْل بِــــــــــــِه اْلَعثـَــــــــــــرَاِت ِمــــــــــــْن ُكــــــــــــلِّ َمــــــــــــا َهَفــــــــــــى
فا ـــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــا َجـــــــــــــــــــــاِئًال ُمتَـَه ـــــــــــــــــــــْد َكـــــــــــــــــــــاَن ِفيَه   َق
  َوجمُِيبُـــــــــــــــــــــــــــــــُه ِممَّـــــــــــــــــــــــــــــــا َيَســـــــــــــــــــــــــــــــاُل َوأْنَصـــــــــــــــــــــــــــــــَفا
ـــــــــــــــــــــــُرَك َمْأَلَفـــــــــــــــــــــــا   إْن َملْ َيُكـــــــــــــــــــــــْن يَـــــــــــــــــــــــْدُعوَك يـَتـْ
ــــــــــــــــــــــْدنَِفا ــــــــــــــــــــــاِن اْلُم ــــــــــــــــــــــَذا الزََّم ــــــــــــــــــــــَمْحُزوَن ِيف َه   ـ
  لَِيُكــــــــــــــــــــــــوَن َداِخلَــــــــــــــــــــــــُه ِحبُْرَمــــــــــــــــــــــــِة ُمْصــــــــــــــــــــــــَطَفى
  أَزَْكـــــــــــــــى َصـــــــــــــــَالٍة بَـــــــــــــــْل َســـــــــــــــَالٌم قَـــــــــــــــْد َصـــــــــــــــَفى
ــــــــــــــــــــــــــَماِء ُمَوزَّقَــــــــــــــــــــــــــا   بـَــــــــــــــــــــــــــْرٌق تـََرقْـــــــــــــــــــــــــــَرَق ِيف السَّ

 

ـــــــــــــــــــِه ِحْفظـــــــــــــــــــاً َعِميمـــــــــــــــــــاً َداِئمـــــــــــــــــــاً      َوأِحـــــــــــــــــــْط ِب
  َوأَزِلْـــــــــــــــــــُه ِمـــــــــــــــــــْن أَيْـــــــــــــــــــِدي النَّوائِـــــــــــــــــــب َســـــــــــــــــــاِلماً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوَخِليُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    ِملَ َال َوأنْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت ُمِعيُن
  إْن َملْ َيُكــــــــــــــــــــــــْن يـَْرُجــــــــــــــــــــــــوَك أَيْــــــــــــــــــــــــَن َرَجــــــــــــــــــــــــاُؤهُ 
  أدخـــــــــــــــــْل ِبَرْمحَِتـــــــــــــــــك اْلَعِميَمـــــــــــــــــِة َعْبـــــــــــــــــَدَك اْلــــــــــــــــــ
  َويـَُعــــــــــــــــجُّ يـَْقــــــــــــــــرَُع بَابَــــــــــــــــَك اْفَ◌تَــــــــــــــــْح لِْلَفــــــــــــــــَىت 
ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــِفيِع اْلُمْرَتَضـــــــــــــــــــى َواْلُمْقتَـَف ـــــــــــــــــــى الشَّ   َوَعَل
يـــــــــــــــــــــِع اآلِل َواألْصـــــــــــــــــــــَحاِب َمـــــــــــــــــــــ   اَوَعلَـــــــــــــــــــــى مجَِ

 
  انتهـت

قصيدة طويلة قاهلا السيد أبو بكر  سـه أبلغه اهللا ما يتمناه لنفسه يف مدح الشيخ التجاين رضي اهللا   
  :تعاىل عنه وأرضاه وعنا به آمني 

بِ  َوَرى َواْلَغراِئ اِدي اْل َنِن اْلَھ ْن ُس َوِم
ب َت اْلَحاَباِئ َي َتْح َواِمي َوْھ ُوب اْلَم َتَج

َوانُ  ـُه أَْع اٌل َل بِ  َخَي ْوٍق َوَجالِ َش
بِ مَ  َباِس ِع السَّ ْوِن ِهللا َقْط يحاً ِبَع ِش

بِ  ي الَنَواِئ رِش الَِھ َمِة َربَّ اْلَع ِبِعْص
ِه اْ  ْت ِب بِ أََحاَط لِّ َجاِن ْن ُك َداُر ِم ألْق

بِ يُ  ِويُف ُدوَن اْلَمَطالِ ا التَّس َعاِوُنَھ
ورٌ  اِتَي َمْحُظ َذاِھِبي َثَب اَقْت َم َوَض

ْيَخ نَ    أِْت الشَّ اَء َي ْن َش ِبْيَفَم َغاِئ َل الرَّ
الَ  َة اْلَف يُس َطاِوَي ِه اْلِع َداَعى إِلْي َت

ْدآَب السُّ اِذُب ت َرىُتَج ا َس َرى َحْيُثَم
الً  ِة َراِج اِءي اْلَمَحلَّ الً َن َرى َراِح َت
هِ  ُه ِبأَِنيِس ا َلْيَل َرَي اهُ الثُّ َكَف

د َرى َقاِع َوىَت ُة النَّ ـُه َدْھَش ى َل اً َيْبَق
ِه  لُّ ِب تْ َتُح ْزِم أُْحِكَم ِة اْلَع ْن ِرْبَق ِم

ُدلُِّنيأَ  ْن َي ي الَ أََرى َم ا لِ ي َفَم َلْھِف
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ي دٍّ َوِس بِ بِ  ٍل ُمِم اِئِل َناِئ اْلَوَس
 

ي اْلِبي دَّ لِ الَ ُس اَف ٍل نَب ِر َواِص ْن َخْي َع
 

بِ  ْن َمَكاِس َرْت َع ا َس َراِئُرهُ اْلُعْلَي َس
يمٌ حَ  ا َوالْ  ِك يِم اْلِحَب بِ ِبَتْقِس َمَواِھ

لُ  ى ِمْث بِ  َبَل ْيَن اْلَكَواِك اَن َب ْدٍر َك َب
اِربِ كَ يُ  اِفي اْلَمَش اِس َص ا اْلَعَب ى أََب نَّ

اِحِبي اْلَعَواِطِف َص ٍف ِب ْرُف َعْط ا َح َفَم
بِ  ٌس ِباْلَمَثالِ اٍن الَِب مَّ َج إَِذا اْنَض

َوُر اْ  ـُه ُس ْيَن اْلَكَتاِئَل اِر َب بِ ألْذَك
اُجلَ  اِر  َتَس بِ أَْطَي اِض اْلَعَجاِئ َي الرِّ

بِ  اِه اْلَحواِج ْيَن اْلِجَب يَماُھُم َب َوِس
ْم َقْص ُھ ى أَمَّ َحاِئبِ َفًت ا َكالسَّ َد اْلَعَط

رَ  ِيِه اْلِق اُھْم َوُيْنِس اِربِ ى ِباْ َنَح ألََق
َواِكبِ  ِل السَّ اًء َكِمْث ُبُه َم َوَيْحِس

ْدَيانً  ُع َص بِ َوَيْرِج ِديَم اْلَمَراِغ ا َع
ُب َواْلَمكْ  َو اْلقُْط بِ ُھ الِي اْلَمَراِت وُم َع ُت

نْ  اً ِم اَت َيِقين بِ  َوَف َواِص اِني النَّ أََم
بِ ُمَمَكارِ  َد َحاِس ي ِعْن ُه الَ َتْنَتِھ

دُّ  ْذَر َع ِه اْلُع بِ  َوَردَّ إَِلْي اْلَمَناِق
اِل الرَّ  َج ي الرِّ ي ِف ُة َربِّ بِ وَ ِعَناَي اِس

اَدْت ِج◌َ  َدى َق رَّ وُد ال اِئبِ َيُجُن اَد اْلَمَص
ٍس◌ٍ  اِئبِ َوَمْعًن ِبِح اِم اْلَعَص ي اْزِدَح ى ِف

اِذبِ  َزاِع اْلَمَج ي ِن ي ِف ِل َقْرِم ِذي اْلَفْض لِ
 

ةٍ    ِه ِوَراَث ِق َوْج ِر اْلَخْل ِة َخْي َخلِيف
لُ  َل َربِّ اْلَمَزا أَِثي ٌل أَْھ ا َحاِئ اَي َن

ا َواَزَن اْ  ابُ َفَم هِ  ألْقَط يِن َوْزِن ْن ِح ِم
ى  ارُ َتَبنَّ ِه اْلُمْخَت ةٍ  ِب وَّ ُر ُبُن َخْي

ُرهُ  اَع َفْخ ِذي َش ْيِض الَّ ا اْلَف ى أََب ُيَكنَّ
ْن َذَراهُ وِ  ى ِم يُء أَْوَق ا الشَّ ةً َفَم َقاَي

ةٍ  لِّ َحاَل ي ُك ِظ ِهللا ِف وٌط ِبِحْف َمُح
ُب اْ  ْم َعَج اَجلُواِبِھ يَن َتَس َواِت ِح ألْص

ْم ُغ الَ َوحُ َوُھ ُل اْلُع لٌ َرٌر أَْھ اِلِح
فٍّ  َواُل أَُك أَكُ  ِط ْب ِب ْم َيِخ ِھمْ فِّ َل

ّيٍف مُ  فٍ ٍف ُمَتَعطَِّت◌َ عأاَلَّ ُربَّ َض
ُم اْ  دَ ُھ هِ آلُل الَ آُل الصَّ ي ِبَفالَِت

َراَدهُ  ْدهُ ُم ْم َيِج اَءهُ َذا َل إَِذا َج
الَُذهُ  ِريُف َم َذا الشَّ ْن َھ وَبى لِِم َفُط
َن ِل َربَّ ْن َفْض وُن ِم رُّ َواْلَمْكُن َو السِّ اُھ

الَ  ِذي اْلُع اَرى ِب اَرى الَ ُيَب َف ُيَب َوَكْي
هِ َفَك ٌر ِبآِي وَب َحْص َم اْلَحْيُس ْم أَْفَح
اَز وِ َوَتْس ْيَخ َح ي الشَّ ةً ِويُد َربِّ الََي

ـُه أَْدَواءَ  ْض َل رَّ ِد اْنتَ  َتَع ٍل َق تْ َخَجْھ
ًراَتَعفَّ ى َتَعفُ ّداً َتَمَن ـُه َخ ْر َل

َرَحْن َذا ِغي الَ َتْب لٍ بِ  رةٍ َف َمَناِھ
 

ى أيِّ  آِربِ  َعَل ُرْم ِباْلَم اٍل َفْلَت َح
بَ  ْھُر َجْن دَّ َك ال الَ َيْغُرَرّن بِ  َف اْلَمَعاِط

ْق   هِ  َتَحَق اً ِبلَِقاِئ اًء َعاِزم َرَج
 ً ا اً َوَباِقي َت َحّي ي َماُدْم ْد أَِخ َفَباِع
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رَ  ٍر َغْي إيالَِء أَْم اِوبِ  هُ ِب الَ ُتَج
اَرْيِن ُس دَّ َة ال ْل ُمْنَي بِ َيَن ْحقاً لَِعاِت

ِه  ْيٌخ َواِسَفَيْكِفي بِ َش ْن َنَواِئ ٌع َع
ا قُْطبَ  َزى هللاُ َعنَّ بِ َج ا َذا اْلَمَواِھ َن

َع اْ  اِربِ آلِل َواْ َم ْيِن اْلَمَش َحاِب َع ألَْص
 

دَّ اِدٌرإَِذا َح َك َق ْفُس أَنَّ نَّ َثْتَك ال
ْيِخَنا ْلِك َش ى ِس وباً إَِل اَن َمْنُس ْن َك َفَم

انَ  َن َك ا َفَم يَلةٍ  َحّقً اِء َوِس ي اْبِتَغ ِف
ا اْ  ى قُطِبَن ً َعَل ا ى ِهللا َداِئم ى ِرَض ألَْعَل

لِيمٌ  الَةٌ َوَتْس َوَرى َص اِفِع اْل ى َش َعَل
 

هذه القصيدة قاهلا السيد أبو بكر  سـه مبدح والده الكرمي وشيخه الفخيم ومربيه احلكيم احلاج مالك   
  :لطف به املالك يف حبر الكامل 

دَّ  كٍ َكال رَّ ِبَمالِ كِ  ْھِر َم لِْلَمالِ
مِّ  كِ َش ْنِع اْلَھاِت َنْع ِبُص ْر َوالَ َتْص

الَّ أَرِ  اِبكِ َھ اِبٍح َوِبَس َت ِبَس ْح
نَ  َدّرّ◌◌َ  وِل ِم كِ  اْلَحُم ا النَّاِس اْلَبَراَي

ةً  َواِمُض ُجْمَل ِدي اْلَغ اِركِ  ُيْب ي التَّ ِف
َداِركِ  ٍل ُمَت وُل لَِكاِم اَذا َتقُ َم

ي َنِفيَس كِ ُيْعِط َمْت َوَعَواِت اٍت َس
كِ  ْوِرُد َوارٍد َوالنَّاِس ْنْعَم َم َفَل

ْعدَ  ا َس الُوا َفَي الِكِ  َم ِد السَّ اْلُمِري
ْوزٌ  كِ  َف ٍد َمَتَمالِ ْن َقاِئ ا ِم َلَن

 

الِِكي   ٍك َوَكَم اَد ِبَمالِ ْھُر َج دَّ ا ال َم
هِ  ًة لَِجَناِب ُد َذِريَع ْن ُيِري ا َم َي

ِر بَ  وُم ِبَقْع ْن َيُع ا َم عٍ َي ٍر َواِس ْح
ِ َدرُّ  َّ ا دَ  ِ ِف َي َولِيِّ اْلَكْھ رَّ اْل

َدى ْمٌت َب ُه َص ٌل َنْعُت ْمٌت َجِمي َس
هِ  اِع َحِبيِب َوى اَتَب ِه ِس َب ِفي الَ َعْي
ةٍ  ٍة َوَمَكاَن َواِفِر ِمْنَح اً لِ ِعَجب

وُ  وَبى لِ ِل ِوْرِدهِ ُط اِد َمَناِھ رَّ
هِ ُن ْن َوْعِظ ِه ِم ِل َماِئ َدَماُء َسْلَس
ُعوِدهِ َف ا ِبُص ُوْثَقى َلَن اْلُعْرَوَة اْل
 

كِ  وٍد َمَھالِ ْن ُجُن ِة ِم رُّ اْلَجَھاَل َش
كِ َوُھ اِع َحَباِئ َب ي اتِّ ُة ِف َعاَم َو النَّ

ْرداً إَِذا فُ  ُد بِ ِقَف اركِ مُ َد اْلَولِي َش
كِ َولِ  ُة َمالِ اً َفِمْنح اُؤهُ َيْوم َق

ْھُل الضَّ اِديَس بُّ اْلَھ َو ُح الَلِة َوْھ
كِ َو اْلَھدِ َوْھ يَلُة َراِت ْل َوِس ُة َب َي

َدى   ا َب َدْھِرَنا َلمَّ ُر لِ َو اْلَخِفي َوُھ
وَ  ا َوُھ ُب قُلُوِبَن ْل َطِبي ُة َب اْلَخلِيَف

دٍ  ُد ِبَوالِ رَث اْلَولِي ْرَو أْن َي الَ ُغ
هِ  ى ِبلَقاِئ وي اْلُمَن ِرىٍء َيْح لُّ اْم ُك

رِّ َفَھ ٌد ُمَتَم رَّ ِه ُمَتَم غٌ َدي ِب
ا ِك َدْھرَن ُدوح َمالِ ْدُح لِْلَمْم َفاْلَم
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كِ أَ ْدِح النَّاِس اِري ِبَم ُت أَْفَك ْلَزْم
كِ  راً ِبَمالَِئ اِدي َمْعَش لَّ اْلُمَن َج
كِ  وَد َحالِ ُزوُر أَْس اُر َي َھ ا النَّ ِم َوَم

َعاعَ  اِبعيَن ُش كِ  َوالتَّ ْمِس َحَباِئ َش
 

اِدحٌ  ا َم هِ الَ الَ أَُم أََن لُّ ِبَمْدِح
زَ  هِ ِديَح إاَِل ى اْلَمَفَج ا ِبَنِعيِم ُھَن

الَ  َع السَّ الَةُ َم اِدي الّص َطَفى اْلَھ ِباْلُمْص
ـِه اْ  َجىَوِبآلِ دُّ اِر ال َحاِب أَْقَم ألَْص

 
  انتهـت

قصيدة نونية يف حبر الكامل قاهلا اخلدمي أبو بكر  سـه أبلغه اهللا ما يتمناه لنفسه مادحاً باملمد والبحر   
يض اإلله العلي وارث سر الصفي صلى اهللا عليه وسلم منبع احلكم الشيخ الكامل واخلليفة الواصل وف

التجاين صاحب الفتح والقطب الرباين بيت الوالية فاتح البيبان الصمداين موالنا ووسيلتنا إىل ربنا أمحد بن 
ني ومساها حممد التجاين رضي اهللا تعاىل عنه سقانا اهللا من حبره بأعظم األواين وأسكننا يف دار التهاين آم

ملا عز عنه املذاهب إىل من بكل عظائم حاجز ومن الذ به فهو فائز رضي اهللا تعاىل عنه " وسيلة العاجز "
  :وأرضاه وعنا به آمني 

  
  
  
  

انِ  ْيَح ْوِح َوالرَّ رَّ اِن ال َو اْلِجَن َنْح
َة اْ  دَّ َواِجِس ُم ي اْلَھ انِ َقاِس ألَْزَم

 

اِن   ْكَب اِبَق الرُّ الً ُمَتَس ا َراِح َي
ةٍ ألُ اْ  أَدِّ  يِر َعالََق ْن أَِس َة ِم لُوَك
 

انِ  كَّ ِة السُّ ِديَن ُوُجْمَل ِباْلَواِف
أْ َعَرفُ َذا الشَّ ِوي ِبَھ ا أَْح نِ وا ِبَم

اَن أِل  أَدِّ   ً اْلَبَي اِعفا ا ُمَتَس ْھلَِھ
يم إِ اِديُر اْلَحِك ْوالَ َمَق االَ َل ِھَن
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اِنيًقَوَتَرقُّ  اْلَعْيِن َوالتَِّج ا ِب
َذِوي  اِحِقي اْ اْلغَ َك ِة َس انِ َراب ألَْوَط

اِرئِ  ْيِمِن َب َوانِ اْ  إِْذِن اْلُمَھ ألَْك
ي اْ ُمَتَزاحِ  َداِف َواْلمَ م انِ ألْص ْرَج

اِظٍر َواْ  اٍء َن لَّ َن ْن ُك يِم آلِن
َدانِ ِباْ  مُّ َوَتُع اِر َواْلُبْل ألَْقَط

وَراِني ِه الُن ْن َفْتِح َفْت َع َوَتَكشَّ
رِّ  انِ ُمَتَص اِئِق اْلِعْرَف فاً ِبَحَق

انِ  اِتَح الِبَيَب ِة َف َت اْلِوالََي َبْي
زَّ  ْرآِل اْ ِبُمَن ْن قُ اِت ِم نِ ألََي

انِ  ْرآِن َواْلفُْرَق ى اْلقُ ْن ُمْقَتَض ِم
ْتمَ  اِنيَحالْ وَ  هُ دُّ َج ةَ وَّ ُبالنُّ  َخ

انِ  ْحَم ِة الرَّ ْن ِمْنَح ٍة ِم ِبِوَراِث
ٍر  الَ َحْص ٍب ِب انِ ُرَت َوالَ ِكْتَم
دِّ  ُل اْلَج ُمْخَتاِر َنْج َد َدانِ  ـ أْحَم

ْدَوةُ اْ  وهُ َوقُ اً أَُب انِ َحق ألَْزَم
وَ  َدةٌ ُھ َو ُعَم ةُ  ُھ َوانِ إلِ اْ  ُتْحَف ْخ

َو ِنحْ  ٌة ُھ ُة اْ َوَمِزَي انِ إلِ َل ْنَس
ِه َع لُوَك ِب ي السُّ انِ بُ ال نِ َيْكِف ُرَھ

 

 ً عا رُّ الً َوَتَض َرنَّ َتَوُس الَ َتْقِص
ا َوَس ْل َم اَدًة بِ َس بٍ ْلُه ِزَي رُّ َتَق

نْ  يُض ِم ُرهُ َوَيِف َج َقْع وَّ ٌر َتَم َبْح
ي الْ  ئٍ ُيْغِن ْوا لآِللِ َد إِْذ أَت َقَواِص

ي َدْت ُتْعِي وٌح َب اُينٍ  ُي َوَرى ِبَتَع اْل
َواُءَھا َوُش َعْت أَْض َعاُعَھاَوَتَشْعَش

ِة َعْيُن ْيَن اْلَحِقيَق اَھَدْت َع ْم َش هُ َك
ْيِن َحِقي اُن َع ِذي إِْنَس َذا الَّ ةٍ َھ َق

دُّ  اَن اْلُمِم ِذي َك َذا الَّ اِئالً  َھ َوَح
يِّ  َواَن اْلَعلِ اَل ِرْض ْد َن ِذي َق َذا الَّ َھ
ْبِعهِ  يِم ِبَس اِت اْلَعلِ َوى ِبَمْرَض َوَح
هِ  ٌر ِب ى أَْم ا َخَف َة َم ْتَم الَوالََي َخ
ةٍ  ْيُن ِعَناَي َرْيِن َع ُع اْلَبْح َو َمْجَم ُھ

ْن َبْع ـُه ِم ٌب َل َواَتَرْت ُرَت ِدَماَوَت
َولِ  ُل اْل ٍد َنْج ُن ُمَحمَّ ُد ْب َو أَْحَم ـ يِّ ُھ اْل

ذَ  الِمٌ َھ ٍد َذا َس لِيُل ُمَحمَّ ا َس
َدةٌ  َو ُعْھ ٌة ُھ َو َرْغَب ْدَوةٌ ُھ َو قُ ُھ
ةٌ  ٌة َوَكَفاَي ُة َوِھَداي َو َرْحَم ُھ
َفاَعةٍ  َق َش وَلى َطري ُه اْلَم ْد َخصَّ َق

 
دٍّ  ِر َع ْن َغْي َزانِ  ِم الَ َوالَ ِمي

يْ  ِد اْ َع يِّ يِم َوس ِع انِ ِن النَّ ألَْعَي
َيانِ َواْ  ا ِس ي َوأٌَخ ِبَھ ألَْجَنِب

اِني َب اْلَحقَّ َوالرَّ وا ِب َفَتَوَثقُ
َمانِ  َرٍة ِبَض ْن َظْف ٍة َع لَِخَصاَص
انِ  ِه َلْطَف ْوَلى ِب َن اْلَم ا ِم َفَلَن

ُه َيَن   اَن َيْدُخَل ْن َك َفاَعةٍ  لْ َم ِبَش
ىَفَص ْت َعَل الَِتِه َداَم الَُتُه ِبَص

َجُروا ادَ رَّ وُ  ِه الَ َتْض ِوْرِد َمِعيِن
نْ  َردْ  َم الَ ُيْط ُه َف اَن َيْكَرُع ـهِ  َك ِب

ـهُ  اَن َيُؤمُّ ْرُء َك ُؤوُب اْلَم ا َي َحاَش
َفا الْ  ـُه اأَْص ِريُم َل اِئَص ِنعْ َك ةً ْلَخَص َم
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َة اْ  وِد َوِنْعَم َب اْلُوُج َوانِ قُْط ألْك
أَْقطَ  وِم َعـ أْ اِب َواْلَمْكُت نِ الِي الشَّ

اِني َت َكَف ُم إْن َعَرْف يَّ ا اْلُمَت فأََن
الَِزُم اْ  اُم ُم ا ُيَض َدانِ آلرْ َحَش

َذلُّ  ا ُي ْن ِض َحاَش ِه ِم ْيَفانِ َلَدْي
اِرَس اْ  الَِج ُمَم َو اْلِع َجانِ َنْح ألَْش

ْوِم يَ  ي اْلَي ْن ِسْكِشِف ِه َع انِ يَق◌َ ُف ِفي
انِ  ْن َف ي ِم ٍر َوْيَلِت اُت َدْھ ُظَلَم

ْيطاِن َواللِّ لِ  ِز الشَّ رُّ انِ َتَح ْيَط
الََمةِ  اِب َواْ اْ  ِبس َدانِ ألَْحَب ألََخ

رانِ ُرتَّ  ْن ُنْك َبْقَت َع َمْت َفَس اً َس َب
اِفِع اْ  ِس َش اً ِبَمْجلِ َوانِ أََدب ألَْك

َي حُ  داً ِھ ُة اْ َوَفَراِئ انِ ْلَي إلِيَم
ْيِمِن ُحظِّ أَ  ِل اْلُمَھ انِ ْھ ْت َھاَت َظ
َفنَّ َعنَّ اِئمِ ا اْكِش َزانِ اْ  َعَظ ألَْح
 

َد التِّ  ا أَْحَم ْيَخَنا َي ا َش اِنيَي َج
ِنيُّ  اُج السَّ ا التَّ َھ ا أَيُّ ـ َي ْرَزُخ اْل َوَب

ا ِغ◌ُ  يَي ا ُمْنَيِت ي َي ا ُبْغَيِت ي َي ْنَيِت
الَ  اِمي َع َك السَّ ُت َجَناَب ْد َيَمْم َوَلَق

رَ  اِعي ِق دَّ َك ال ُت ِبَباِب ْد َوَقْف ىَوَلَق
ُت أَْدوَ  ً اَء اْلجَ َفأََتْي ـا م اِن ُمَھيَّ َن

 َ◌ زَّ ا َع لُِكمْ َم يِن ِبَفْض ُذ اْلَيِم ُكْم أْخ
ْن ِخرِّ  ْم َتُك بٍ إن َل ا ِبَغَياِھ يَتَن

النّ  َيُة ِب َك اْلَوِص ْيَتَھاَفَل ِبي أَْوَص
أَراكَ  َماَنةً  َف اِل َض ُدوَق اْلَمَق َمْص

ذِ  َت الَّ ابَ أَْن َت أَْقَط ي ي َجاَرْي اْلَعلِ
تَ  ِذي دَ  أَْن وَّ الَّ َواُب ُعَل هُ لَّ اْلَج

اً أَتَ  ِذي َحق َت الَّ َواِھراً َيأَْن َت َج
ى ا َعَل ْد َعَلَت َدَماَك َق ِذي َق َت الَّ أَْن

وا اْلخِ  الََمةَ َنْرُج َة َوالسَّ ّيِدي الََص َس
 

اِئزِ  ْن َف أنَِّني ِم انِ  َفَك وَف الطُّ
ُت ُمعْ  ْلَطانِ َفأََتْي الَ ُس اً ِب َتِرف

َتالَِزُم اْلَج انِ  ْوالَنِ ُم َواْلَھَيَم
ُة اْ  ُموُح َوُنْخَب َت السَّ َوانِ أَْن ألَْك

َك ِبالوُ أَ  ِبيُل إَِلْي َن السَّ َدانِ ْي ْج
َدانِ حِ  ُج اْلِوْل رُّ ُدوِد َتَم ُم اْلُج ْل

ِنيِّ  اِفي السَّ َك الصَّ وَراِنيالنُّ ِبَطريِق
اِنينُ  ْوَح اَلِم الرَّ ي اْلَع ِه ِف ى ِب ْحَظ

َدى اْ  ٌظ َل ْم ِحْف انِ َوَيُحفُُھ ألْرَك
َوَرى اْلَحنَّ ر اْل ى َخْي داً َعَل انِ أََب

ي َزْف   ا فُ رةُ اْ لِ َتَمىألْحَش َق اْلُمْس َوْي
ةُ اْ  رَّ ي ُغ اَدةٍ لِ ِن ِعَب ا ِبُحْس ألْعَض

اَدةٌ  َرةٌ ُمْعَت ي َحْي ةٍ  لِ ِبَمَحبَّ
َرةٌ  ي ِغْي ةٌ َزوْ  لِ اِبُكمْ  ِريَّ ِبَجَن

أََبى اْلوُ  ٌة َف ي َرْغَب اِدرٌ لِ وَل َمَق ُص
اِدي َزلََّفَل ُتُكُم ِعَم ـةً ِئْن أََتْي

ْد َخصَّ ْن َق داً لَِم ـهِ َحْم ْن َفْضلِ َنا ِم
زَ  ٌم ُنْع اٌش َداِئ ى اْنِحَي ـهِ َوَكَف ي ِب

ى ى اْلُمَن الِِكيَن إَِل اُش السَّ َم اْنِحَي ِنْع
الَم ْع َس ي َم الَةُ َربِّ اَداِئًم َفَص
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اَح وْرقُ  ا َن ي اْ ْا َم ِك ِف انِ ألْي ألْغَص
 

ـِه ْاوَ  ـهِ ِبآلِ ْل أَْصَحاِب اِر َب ألْطَھ
 

  انتهـت
  :وله أيضاً زاده اهللا فيضاً يف مدح السيد احلاج مالك  سـه يف حبر اهلزج   

الً  َفا أَْص ْن َص ا َم أََتْيَن
الَ  اَوعنَّ ى َجْھ ْد َنَف َق

ْمالَ  ـُه َش ي َل الَ َيْحِم َع
ْھالَ َشِب◌ِ  اً َس ْھِمي َمْرَحب

القَ  وُذوا ِب الَ ى أَْھرَ َفلُ
ى وَ  ا َكَف اُكْم َم الً ْصأََت

الَ  َرى َفْع ا َج ْق َم َفَحقَّ
 

مَ    ْن َس ْدَنا َم الًَقَص ا َفْض
ـَاْدَنا هللاََ َحِمِ◌◌َ   َمْوالَن

نْ  ْيِخي َم ْوالَي َش َزى َم َج
ْوزٌ  ا َف ْنمٌ  َلَن ا ُغ َلَن

ـاِئي ا أَحبَّ أَْنُتم َي َف
ي ى َقْرِم ُتْم إَِل إْن ِجئ َف

قْ  قٌ  َفَحقِّ ـِه ُنْط ا ِب َم
 

ْثالَ  ى ِم ْد َنَف ْن َق َفِمّم
الَ  الَ ُرُس ْن َع وا َم َوَيْقفُ
الً  َما َفْض اِدي َس ى اْلَھ َعَل

لِّ  ْيالَ َوَس َرى َل ْن َس ْم َم
 

ْوٌل   ـُه َق َزى َل إْن ُيْع َف
ْدقٌ فَُوَيقْ  ـُه ِص ْن َل وا َم

 ُ لَّى هللاَّ ـاَوَص  َمْوالََن
لْ  َحابٍ  َوآٍل َب َوأَْص

 
  انتهـت

ة أليب بكر  سـه ميدح الشيخ واخلليفة أمري املؤمنني مردي العادين والغالبني احلاج عمر بن قصيدة طويلة يائي
  :السعيد مرتباً حروف امسه حذاء رمسه نفعنا اهللا بربكته وعلمه رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه وعّنا به آمني 

ْن لُ  تُ رْ َتَخّي اِم اَن َھاِدَي ِذي َك ا الَّ ْقَي
ِر الْ  َِّ لَِنْش ِ َدى  الًِي◌َ ِع َق َق ْم َيْب ا َل

ا اهُ َعالَِي اَت َمْرَم اً َف ى َمَقام َوَيْرَق
َيا اَن َقاِص ْن َك ـِه َداٍن َوَم اِوي ِب ُيَس

   ٌ ِه َفانِ أ ْم أََزْل ِفي وٍق َل اِني ِبَش اَع ي
ودَ  ـِه ُجُن ِر اإلَل ي أْم لََّ◌فُّ ِف ـُه ال هُ َل

رَ  قِّ  ىَش ى اْلَح ي َرَض ُه َيْبِغ ا َنْفَس َن َربَّ
ِھيٌر َل يِض ُكلِّ َش وَداِن َواْلِب ْمِھَدى السُّ
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 َِّ ِ ْرِك  َداِء الشِّ َداِوي ِب ا ُي َثاِنَي
ْم ُت اَفَل ُه هللاُ َثاِنَي ا َخصَّ َر ِفيَم

َيا ُه َراِض ي َعْن ْيَس اْلَعلِ ا َل ْرَض َم ْم َي َوَل
اِركُ  ا َمَع اَزاَل َباِقَي وِن َم ُل النُّ ِفْع

َيافُ  ا َوأَْس ِر َوالَِي ْن األَْم اٍل ِم أَْبَط
ا يِم َمَعاِنَي ْكِر اْلَحِك ذِّ َن ال ي ِم َوُيْعِط

الٌَء  اُھَم َح اَنَع َواِطِن َباِدَي ْن َم َع
ا اَن آِبَي ْن َك وَم َم َر اْلَمْعلُ ى ُعَم أََب

 

اِوَرهُ  ارُ  ُيَع راً األْقَط ا َوَبْنَب فُوَت
ى اَن ُيْرَتَض ِفِه َك ْن َوْص ُرهُ ِم الَ َدْھ َخ

دِّ  و ال َوىأَُب ْق َدى يِن والتَّ ْدِق َواْلُھ و الصَّ أَُخ
َھاَدةٍ  لَّ َش ِھَدْت وِهللا ُك ْد َش َلَق

ُه◌َ َلَق ْيف ِمْل ِھَدْت َوِهللا ِبالس َدىْد َش
ى َض َنِن الرَّ ْن ُس َداِن ِم َدى الُبل اَن َل أََب

الَ الْ  قُّ َج َدى َح ي اْلِع َرِة ِف ِھي ْمِس الظَّ ْن َش  ِم
َزى هللاُ  ي َج ِعيِد أََخ َن السَّ ْيِخي اْب َدىالنَّ َش

 

ا ُك َواِنَي ْم َي ِري َوَل ٍر ُيْق ى ُعَم َعَل
ا اهُ ُمَعاِدَي ْن أََت ى الَ َم َض ْيِن الرِّ لَِع
ا الٍح َتَفاِنَي ْن ِس ْرٍه ِم ْوٍع َوُك ِبَط
ـا اِبِر َخالَِي ي أَْرِض اْلَبَن يِن ِف دِّ َذا ال لِ
ـا اِكِن َثاِوَي ي األَم ٌن ِف اَزاَل دِي َفَم

َ◌دَّ  بَّ اءِ  لَ َت ْن َم ـا َقاَوةِ الشَّ ِم َكاِفَي
يُّ  ـا َولِ ؤِمنيَن َمَغاِزَي ِر اْلُم أِمي

بع حَ  ي السَّ َت ِهللا ِف اَف َبْي ْد َط اَوَق اوَي
َواهُ َتدَ  الً َح ُه َفْض ْد َخصَّ ـااَلَق ِنَي

ـا اَن آِتَي ْن َك ي َوَم ْن َيْمِض اَد َم ْد َس َلَق
ـا اَء آِوَي ْن َج َوى َوَم ْق يِن والتَّ دِّ َن ال ِم

 

ديُن    الَ ال ً َع ا ْيفاً ُمَغرب لَّ َض ا َح َلمَّ
طْ  ى َس اِف َعَل َو ُمْنَظ حِ ُمَن ى َوْھ رٌ التَُّق

وِفِھمْ  َم أُن َداِء َرْغ َدى األَْع ٌع َل َرِفي
لَّ  ى اْلُك اَدةِ  َبَن َت َمَج ال َبْي ي األَْبَط ِف

رِ  ي اْلُكْف ْن أََراِض ْوا َع ةً  َنَف راً َوِريَب ُكْف
َعاَدةً َس اٍن َس اٍن أَم اَء إِيَم قُوا َم

ِن  ُزُوٌف َع ىً َع ى ِهللا ُمْنَتح ْنَيا إَِل دُّ ال
ُزُورُ  هِ  َي قِّ َروَض َنِبي َزاَر اْلَح َم

ْن َدَرى أن َّ ـاَدَرى َم يَم إَلَھَن اْلَحِك
َدى ِر اْلُھ ى َقَم لِيٌم َعَل الةٌ َوَتْس َص
َدى وا اْلَم ْن َبَلُغ َحاِب َم َع اآلِل َواألَْص َم

 
  انتهـت

أبو بكر  سـه يف مدح الشيخ التجاين رضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه وعنا  هذه قصيدة تائية بسيطة قاهلا  
  :به 

ـاتِ  ِنيَّ ْيَن الثَّ َدا َب ْرٍق َب ُع َب أْم َلْم ْرقُ    َدا َب ْل َب َ◌ َفَھ يَّ ْن َثِن ٍر ِم اِتَثْغ
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اتِ الزَّ  أمْ  اِم َرْوض ي أَْكَم ُر ِف َواِھ
َذاِت ال َذاتِ  ِن اللَّ الِي َع وَل اللَي ُط

ُبورَ  هٍ  َص ا وِتي تِ الَّ َع◌ِ ُدون َ َيْھَم
يْ  َوى َب اُر اْلَج اتِ َن ْلِعي َواْلَحِويَّ َن ِض
ُه َكلِق ْل إِنَّ ي المَف يطٍ َب اتِ ازَ ِف

 

َفْت أمِ  ْد ُكِش ِم َق ْل ْنِح الظُّ ا ِبُج َريَّ الثُّ
ا ھِ  َي اِء ُتْش ِة األَْرَج َب َراِئَح ُدِنيِطي

عَّ  دَّ ِن ال ا َع يآٍه ِبَوْجَن اِت َتْحِملُِن
بِ  ـهُ  َداٌء َدِويٌّ  لِْلَقْل َب َل الَ َطِبي

ـهُ  َداَء َل يراً ال ِف َؤاُد أَِس اَر اْلفُ َص
 

ْحِو الصََّغْي ْن َص ِب ِم بْيَحاتِ ِب الَغَياِھ
ِجيَعاتِ  اٍت َش ِل َحَماَم ِغي ِبَلْي ُيْص
اتِ  ي والتَّحيَّ َة ِمنِّ اْرِم األَلُوَك َف

َلواتِ َفالزَّ  ى الصَّ ـُه أَْعَل اُت َل اِكي
ى الَ َعَل َماَواتِ  َع ْوَق السَّ ِه َف َعْرِش

َمُ◌َراُم َوَينْ  تَّ اْل َكاَياتِ َش ِه الشِّ ِفي
االتِ  اٍت َوَح ْيَن َحاَج ُه َب َمَراَم
اتِ  َھاَي اِت النِّ وٍث ِنَھاَي ن َزْوِر َغ َع

ا غُ  اتِ نْ َي وَّ ِر ُخُط َرا ِبَغْي َة اْلفَُق َي
ا  دُّ َي ْدَر ال ا َب َة اْلُغَرَب ِجنَّاتِ ُنْزَھ

ي  ي ِقْبَلِت اتِ ِم ِرْم ِبِميَق ي أْك َحَرِم
دُّ  ْدُر ال ْيضُ َب رفاً َف اتِ  َجى َش اْلفُيوَض

ُز اْلوِ  ِھم َكْن رِّ ْيِض ِس اتِ ِبَف الََي
اتِ  اٌت ِبآَي لِّ آَي ْتُم لِْلُك َواْلَخ
ـاتِ  ُر اْلَبِرَي ِه َخْي ا ِب ْد َتَبنَّ َلَق

ا ِبخُ  اَز اْلَمَزاَي َواتِ َح َواِت َوُخْط ْط
اُت َتْعلُ ـُه اْلِعَناَي اتِ َل وا ِباْلِعَناَي

رًّ  ِديَن ُط ِقي اْلُمِري تِ َواالَ َواْلُم اَيْس
االَ  ِر اْلَجَھ ْن َبْح َواِئِم ِم ُك اْلَع تِ فُْل

ادٍ  لُّ َھ ِه ُك ى ِب َداَياتِ  َيْعَي لِْلِھ

ةً    ْم َلْيَل ى َك وم إَِل ى النُُّج ا أْرَع َھ ِبتُّ
رْ  ِزالً َو إالَ َغ وُف ُمْعَت َد اْلَمْلُھ ْن ُوِج

ْرَتِحالً  ألَْرِض ُم اِئالً لِ اً َم ا َعالِي َي
 ًّ َتِحقا ا ُمْس ً  َي َدما ا ِق ى أَْلَفاِظَھ َعَل

ْرَعُة اإلي ـُه ُس ْن َل ا َم َدرٍ َي ْن َق اِد ِم َج
َم◌ُ َي داً لِْل ُغ َعْب ن ُيبلِ َراِم إَِذاا َم

َبلِّ  َدُكمُ َف ْرِش َعْب ـَه اْلَع َغنَّ إَِل
َدرٌ أَ  ٍد َذاَدهُ َق ي ِبَعْب ٌث إَِلِھ ِغ

ا  ْدوَ َي اق َة الُكَرَم ا ياقُوَت َة األَْولِي
ا دُ  َة َي ارَّ َة الُعَلَم ا َرْوَض ا َي الُحَكَم

ي وَ  ي َزْمَزِم ي َوِحطيِم ا َكْعَبِت امَ َي َق
لْ  اِخِر َب ُم اْلَمَف ْل َنْج اِرِف َب ْمُس اْلَمَع َش

يِّ هللاِ  لِّ َولِ اُح ُك اِئلُُھمُ  ِمْفَت ح
اُجُھمُ  وُم َت ْرَزُخ اْلَمكُت ُب َواْلَب َوالقُْط
ا ْيَلُم اْلُعَلَم يٌم َع ِريٌف َحلِ َو َش َوْھ
لْ  َة َب اَز اْلِوَراَث ِذي َح اِس الَّ و اْلَعبَّ أَُب

ْرعٍ  َب َف ا ِطي َب األُ  َي ا ِطي ـهُ َوَي وِل َل ُص
الُب جُ  َذا الطِّ وَد َك ي اْلُوُج َتُھمْ مْ ُيْغِن َل

لِّ  ُل ُك ِويٍّ  َدلِي ـهِ  َغ ن َضالَلِت َع
ـهُ  ى َبِصيَرُت ل َتْعَم ٍل َعاِض ْم َجاِھ َك
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َعادَ  ِوي السَّ اتِ وَر الْ َة َمْغفَُيْح ِحَناَي
 

ُحوا ِبسَ يَ  اَحِتِه َيُص ى ِبَس ـهِ ْغَش ْكَرِت
 
  

رُّ  دِّ  َيُج ي ال َوى ِف اَة َتْق اَناتِ يَ مْنَس
اتِ  االٍت َدِقيَق ُب َح ِه َيُرقُ َلَدْي
يَّاتِ  َباِح َعِش َت أْص ا َوْق وا ِبَھ ُھمُّ

الَ  ؤَ  ِب اتِ ِص اللُّ اٍل والَ َفْحُس َباَن
ال أَ  الَّ إِ  ْد َن الَ َوَق اتِ ْع َق اْلَكَراَم

لَ  ْزُمُھم َحْب اتِ ذَّ َل◌ِ  َوَج اِت الَقَناَع
اتِ  اِح اْلَمَكاَن وا ِبمْفَت ا أُِنيلُ َلمَّ

َعاَداتِ ألَحِ ُد اْ عْ َس ن َس الُوا ِم ِة َن بَّ
اأفْ  الِِھْم َف ْنَعاتِ َع لَّ َص ي ُك رَض َربِّ

يِھْم ِباْلَمُعوَن ُة هللا ِف اتِ ِوَقاَي
آتِ  ْن َخطي اَدْت ِم وِب َش اِكُر اْلُح َعَس
اتِ  لَّ َعاَھ ا ُك ي َعنَّ َدْن َربِّ مَّ َباِع ـ

يَراتِ َوَوقِّ  ِس اْلَبِص ْن َطْم ا َربِّ ِم َن
َع السَّحْ رَ  َوَرى َم ْيَن اْل اُن َب الَماتِ َم
اِن رَ وُ  ى أَْغَص اِم عَل اتِ ْرُق اْلَحَم ْوَض
 

يِه مِ    ي َمفَ ُيْنِس ٍل ِف اَة َجْھ ـهِ ُنَس اَزِت
هُ  َت ي أَِزمَّ َزل َيْرِم ْم َي ْن َل ْعَد َم ا َس َي

لُ  ي اْ  َداَم اْلَمَحاِف ةً ِف اِر َقاِطَب ألَذك
وِھِھمُ  ي ُوُج اٍء ِف يَماُھُم ِبلِق ِس

َرٌد َومَثّنً ا ُمْف وِعِھمُ َم ْن ُجُم ى ِم
اِئِبِھمْ  ْن َعَج ٌض ِم ٌب َوَخْف ٌع َوَنْص َرْف

 ُ ْوٌم أ ِ َق َّ انَ ِ ْن َمَك وا ِم ِتِھمْ ِنيلُ
مْ  ْعٌد َلُھ َعاَدِتِھمْ  َس ْن َس ِعيٍد ِم ْن َس ِم

ى اَلِميَن َعَل ـِه اْلَع ْتِر إَِل ُبوُل ِس َمْس
رَّ  بَّ ال هِ َص ْوَب َرْحَمِت ْيِھُم َص ُؤوُف َعَل
اربَّ جِ  ـاَي ُروِم َلَھ ْدٌي لِْلُج َي َھ ْرِم

ـ اِئَم ُثم ا َربِّ أْوَزاراً َعَظ ُتْر َلَن فاْس
ْرَحَمنَّ إَِلِھَفلْ  ديَت داً ي اْلَوالِ َن َغ

ي َعَل الةُ َربِّ ـرْ َص َلُه ال اِر َفضَّ ى اْلُمْخَت
جَ  ا َس ِل َم ي اْلَفْض ُحِب أولِ تْ عَ واآلِل والص

 
  انتهـت

أبيات قاهلا السيد أبو بكر  سـه بن السيد احلاج مالك مادحاً به لطف به املالك يف حبر الفاخر مرتباً   
  :حروف امسه املبارك 

وْ  َذا اْلَغ َرُم لِلْ لَِھ ـآلِ ِث ُيْك م
ودِ  ِد يُ اْ  َوُج َك◌ُ ألْي َوالِ ْح النَّ ُم ِب

 

زًّ    الِيأََداَم هللاُ ِع ا َواْلَمَع
يِّ  َدى َط مُ الْ  َل ِة ِحلُ ْدقٍ  َمَھاب ِص
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دٍّ  الِ  َوالَ َك َر الِخَص َوى َخْي َح
أْ  ال َت اِدرُ َف الِ ِبالْ  َبى اْلَمَق َمَج

ْن يَ  قْ عْ َفَم الِ  لِ الَ ُيَب ِه َف َعَلْي
 َ الِ ُه َفَيْقُصفُرِ عْ فأ ْن َجَم ُد ِم

ةَ  ِر ُمَحاَدَث ى ِذْك الِ  َعَل اْلَمَق
الِ َوَتْملَ  لَّ َح واِعي ُك دَّ ي ال ُكِن

الِ  ْيِن اْلَكَم ِفي َع ر الصَّ ى أََث َعَل
َراُم ُذوُ  ِھَد اْلِك ِه َش الِيِب وا اْلَمَع
ِرِه َت ْن َبْح َدْت ِم يلِِري الآلَّ زْ َب

 َ أ ي اللَّ ـ وٍم ِف ْن ُعلُ َة ِم الِيِسنَّ َي
َذا َش ُه َف الِ  نُ أْ ُيَعاِرُض َج الرِّ

َداءِ  الِ  ي الَ َف ْن ُعَض َداَوَة ِم ُم
لَ  ِبي ي النَّ ا ُيْلِق الِ  ِبَم ِر َت ِبَغْي

الِي ِق َذا َثَم َنٍة اْلَخالِئ ِبأْلِس
تْ  زَّ ى َع ذَ  َمَت الِ  اِھبُ َم ْن ِوَص َع

مِّ النَّ َوَرى َج ِر اْل ى َخْي َوالِ َعَل
َري َع السَّ ْن َتِب َب اْلَج َوَم لِ الَ قُْط

 

َوى ُط   ٍبَح َر َكْس َب َغْي والً َمَواِھ
 ُ ً أ ا اهُ َرْھط وِل ِحَم ْن دُخ ارُع ِم َھ

فٌ  اٍم َمِني ٌل َس اٌب ُمْعَت ِجَن
الُ  دِّ  َجَم انٌ ال َرهُ َزَم يِن أْنُك

دُ  ْل ِن◌َ  َمزي ِر َب ـا لُ ْياْلَخْي اْلَمَزاَي
 ُ اُد أُذوُب َشوْ أ ا أَك ي َم ـاًقَقاِس

َدُم الحَ  ـُه َق اعٍ َل َب ِة باتِّ ِقيَق
ى زِ  افٍ ِتَخيُّ انْ َكَف ُر َخ اٍب َغْي

ِه عَ  انٍ  بٌ َجِب ْن َمَع ٌب ِم َعِجي
ـ َد اْل ُث أْب ِة َحْي ْرَب اْلَجَھاَل ى َح َنَف

ن ُزوٌف َع ا الْ  َع اهُ َفَم اتٌ ْدَن ِتَف
اِتي ِم◌َ  ْرِم َداءٌ َثَب َواِحي اْلَق ْن َن

اءِ مُ  ي لَِق ِة ِف ِل اْلَمَحبَّ ى أْھ َن
الكُ أَداَر َل ي أْف ْدحٍ  ـُه اْلَعلِ َم

وبُ  ِه اْلقُل ُزوُر ِب اتٍ  َن ُمَتيََّم
عْ  ي َم الةُ ِهللا َربِّ المٍ  َص َس

ْحبٌ  َذا آٌل َوَص ارُ  َك ْم ِخيَّ ُھ
 

  انتهـت
مرثية يف الشيخ العامل الفا هاشم الشائع بني القاصي والداين والعيلم الفاهم لسيدنا اخلليفة أيب بكر    

  :سـه 
َم اْلُمَج بيِّ  اِورُ ِنْع النَّ ِمي ب اْلَھاِش

اً ِبھِ َنسَ  رَّ ْجش ق ال ِر َخْل ِحمِ اَرِة َخْي
ِرمْ  ىَضِبرِ  ي أْك اِھمِ  شِ يْ ِبَع اْلَعلِ اْلَف

ْن لَِباِطِنَھ اِدم َلِك ُروُر لَِق ا السُّ

ُت ِبِحبِّ    ي ُنِعي ِمإِنِّ ا َھاِش ا اْلَف َن
ى َربُّ  ْد َقَض ـهِ ى ِبوَ َورَ اْل َوَلَق َفاِت

اوِ َطا اِوٍر َوُمَح اةُ ُمَج ْت َحَي رٍ َب
اِھٍرأَ  ُه ِبَظ ْد َبَكْت ِة َق ْرُض اْلَمديَن
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وتْ أَ ِع َح الِمِ ِبرَ  ْرُض اْلَبِقي ِة َع ْوَض
اِرمِ  ة ِبَمَك ِريِح َوِحْكَم ُو الضَّ َحْش

و ُس ِت الْ َرْوَض الرَّ جَّ َبْي اِكمِل َوَح َح
بُ  َوالِمِ ُس ناً لَِع ِن ُمْحِس ِل اْلَمَحاِس

َواِزمِ  ِه ِبَل َد َحَياِت َراهُ َقْي أُْخ
اِئمِ  يَص لَِن الَ َمِح يُب َف ُه النَِّص ِمْن

اأْل  ٍة ف رَّ ي ِغ مِ ِف ُر ُمالِئ ْمُر َغْي
الِمِ  اِني السَّ ْيِخ التَِّج ِة الشَّ َوِبُحْرَم

ي ُزْم ْيِض  َرةِ ِف اِتمِ اْ  اْلَف ي اْلَخ إللِھ
مِ  فيِعنا واْلَقاِس وِل َش ي اْلَبُت وأِب

ُه َثبِّ ذَ  تْ َنُت ا َحبَّ اِئمَي ْن َق ا ِم
اِئمِ  دَّ الَِم ال َع السَّ الِة َم ى الصَّ أْزَك

ى ِبُح مِ  ِتِھمْ مَ رْ ُتْقَض َواِئُج َراِئ َح
 

َوِفيُّ  َم اْل واِرِه ِنْع ى ِبِج اْلُمْرَتَض
َياَدةٌ  ى وس وٌد والتََّق ٌم َوُج ِعْل

ُيوِف إَِذا أَ  أَْوى الضُّ اَرةً وْ َتَم هُ ِزي
ٌن لِجَ  َو ُمْحِس ال ِفُھ ْد َج يِعِھْم َق يِم

نْ  اهُ ِم ي ُدْنَي ِحَكْت أِخ ا َض َوِهللا َم
ا َوَرى ولُِكلَِّن اُح اْل اْلَمْوُت ُمْجَت َف

اَرةٌ  دَّ ا َغ َن َع أَنَّ َنا َم دُّ ِذي ال َھ
دٍ  اِه ُمَحمَّ ي ِبَج ا َربِّ وَك َي أْدُع

َر اْلِح ِفيَضبَّ الرِّ أْن َتْحُش وِتي الصَّ ي اْلفُ
َذا الْ  يِِّديَوَك َواُر ِبس ورَ  ِج اِدي اْل ىَھ

وَن أَ  ْكَناهُ ِعلُِّي َماالَ عْ ُس ا َض َھ
يِّ  ِب ى النَّ ى َوَعَل َطَفى َواْلُمْجَتَب اْلُمْص

اِن َمآلِل واأْلَ واْ  َحاِب َواْلفُْرَس نْ ْص
 

  انتهـت
* ذات األسرار الربانية * بسم اهللا الرمحن الرحيم قصيدة كافية طويلة يف شروط الطريقة التجانية   

أبو بكر  سـه أبلغه اهللا * وليد السيد احلاج مالك بن عثمان توىل أمرمها الرمحان  قاهلا* واملواهب العرفانية 
* ونبذة من فضل ممد أهل العرفان " مبعرفة شروط طريقة التجان * إعانة الوالدن " ومساها * أمله بنفسه 

عرفة الشروط ليعمل ملا ورد عليه مهما مب* مريد أبيه الساملي سليمان * رضي اهللا عنه طلبه منه بعض األخوان 
ا * مستقطفا بربه املنان * على امليزان  َا  : قال اهللا تعاىل * آتيا البيوت من أبوا *  َوأْتُوا اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواِ

ا  ا واملعتصمني على أقوى العرى وأسبا ا القصر * جعلنا اهللا من املقتفني بآثار أربا وهي قصيدة عن إسها
* أعين املقدمني * وأرباب الكمال والعناية * ولقلة ما نص من ذوي الرواية * اإليقاع  الباع عن ميدان

  :رضي اهللا عنهم وأرضاهم أمجعني * الكاملني * املهتدين * احملبوبني * الراحبني * الراسخني * الفائزين 



1.doc 

  47

ُروط ِع ُش كِ  ِبَجْم َتِغيِث ِبَمالِ اْلُمْس
اَك الْ لَّلِعَ  نْ َك َنجَّ ي َع كِ اَمھَ  َعلِ لِ

الثٌ  الِ َتَل َث ِرْم ِبَس ِريَن أُك كِ ْت ِعْش
ـرِّ قاِص َذا السِّ َواِرِث َھ كِ لِ ي النَّواِب
ِديِم ِم ْق ى التَّ ِحيحاً َعَل لِّ َص كِ  ْن ُك َھاِت

تْ  ْم َيْلَتِف الِكِ  َوَل الِخ اْلَمَس َد اْنِس َبْع
كِ  ْن َبَواِت اٍل َوَذا ِم اَرَة ُكمَّ ِزي

َرنْ  اَوْن َيْخَس ن َيَتَھ َداِركِ  َوَم ْن َم َع
اِركِ ْكِثيُرَھَفتَ  ْب ِبَت ْرٌض َفَجاِن ا َف

الَ  رَ  ْنعَ َمُتُه ُشَس اِد الضَّ اِئكِ اْنِتَق
رُ  الَ َيْق ْن َف اِركِ َوَلِك ِل الُمَش ْب ِبِفْع

اِركِ  ْوالَي َب ْرِم َم َذا اْلَق َواِھُر َھ َج
كِ  اِء راِت َع اْلَب اًء َم ا َي ِتالَوُتَھ

وَل ِهللا َربَّ  َك َرُس كِ  إَِلْي الَمَمالِ
 

دٌ    بََّب َعْب ِك َتَس َج َمالِ الٌِك َنْھ َس
 ً ا َك آِتي رُّ ا َيس اِئلِي َعمَّ ا َس أََي

دُّ  َمتْ  َفَع ْد َس ِة َق ِريَق ي الطَّ ُروٍط ِف ُش
ا أَ  ُذ َم ه أَ فآِخ ى ِب َوَرىْعَط ُل اْل ْفَض

ـهُ  الَ َف اَن إذُن ْن َك ار َم دَّ أْن َيْخَت ُب
اِئِخ كُ  ُرَك أْوَراَد اْلَمَش ـاَوَيْت لََّھ

اقَ  وأْن الَ  وَق السَّ ـهِ  َيُس َد اْنِخَراِط َبْع
َرى ى الثَّ اً َعَل اَداَم َحّي ُه َم ُيالِزُم

اِنيِّ  َج ا التِّ ُة َمْوالَن دٍ  َمَحبَّ أَْحَم
 ً ا اٍد ُمواِظب ِن اْعِتَق ْن ُحْس دَّ ِم َفالُب

ُة أَ  َذاْھمَحبَّ م َك ِل ِهللا َتْعِظُمُھ
انِ أَ  الَ أَ  ْحَم ا الرَّ ي  ْولَي مْ وْ زَ  فِ ْيكَ ِف ِرِھ

ِن اْ  ي َع رٍ ألَ َوَتْكِف ِل َزاِئ ْن ُك َداِم ِم ْق
ولُ  ِذي َھِديَّ َيقُ ْوِن ِهللا َھ ةٌ ِبَع

 
  

ى َعجِ ِبَرْوَض بَ ِتِه اْلُمْثَل بَ  ي اِئكِ السَّ
ِري أِلَ َويَ  اِب اْس اِل النَّوَ ْلكُ ْرَب كِ َم اِس

ذَ  وَ رْ الشِّ اَك اَب الرَّ َوى َجَن كِ اِبَكَة القُْص
الََتكَ  ي الْ  َص اً ِف ِة َقاَفْرض كِ َجَماَع ِن

قْ والَ َتتَ  َجاَيا اْلَحوَ  َخلَّ ن َس كِ اِئِم
كِ  ْن َمَھالِ ٍض إِنَّ َذا ِم بٍّ وُبْغ ِبَس

يَّ الَ وَ  لِّ َسْخإلِ َما اْ ِس ن ُك الِكِ َواُن ِم
َداومَ  َر إِ ِذْك ُم كِ عَ ِن مُ ذْ ٍر َغْي اِن

اءٍ  حَّ  تْ دَ َب ِبَھ ي ِص كِ ِف ْن َفَواِت ٍة ِم
ْترٍ  َو عَ  هْ َمْوراٍت وَ ِبَع َوَس كِ َنْح اِئ

َ َك   اً وَ َز نْ أ ةً اْلحَ اَر َجْمع َب َحِقيَق ِبي
ْغتَ  ِل إِْن ِص وَل اْلَفْض صَّ ُحُص َذا َوُخ َھَك

ِر هللاِ ْمألَ واْ  احِ  َن ِبَمْك َدنْ َص ي فَباِع
ْتِن الشََّووَ  ْب ِبَم ي أَ اِظ ةٍ  يِّ ْرِع ِف َحاَل

َذاكَ  َرامٌ  َك ْيِخَنا اْحِت َزاٍء لَِش َذا اْعِت
َداَوة ف اَك اْلَع اَك إيَّ بْ وإيَّ اْجَتِن

ةُ  رِ ألَ اْ  ُمَقاَطع ْن أْكَب الِق ِم بَ اْ  ْخ الَ ل
دُ والَ َتتَ  ا ُمِري ْف َي ِن الْ  َعسَّ الَ َمَع

رُ  َك ُش ْوزُ  وطَ َعَلْي ِوْرِد َف ـا ال ى ِبَھ اْلُمَن
اَرةُ ةٍ أَ  َطَھ ٍث ونيَّ َداٍث وُخْب ْح
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دُ ُيرِ  كِ  ي ُر اْلَحَباِئ َم َخْي اً ِنْع َجَواب
رُ  دَّ ْم َق ُه َقالً طْ وا إِ َوُھ كِ مَ  لُ وْ َق الِ

لَ  ٌة ِمْث اً َزْوَج اوُب َزْوج كِ  ُتَج َحاِئ
ِه نَ  آِرِب َياِلَ◌لَّ كِ ألَ َل اْ ْيم َراِئ

كِ  ُدوٍل َنَواِس اٍب ُع ُض أَْحَب َرَوى َبْع
وٌس غَ  َذاَك ُجل ذْ َك ُر ُع كِ ْي ٍر ُمَناِب

زَّ  كُ َي  الَ وَ  َل ال اَن ِمث ْن َك اِذكِ وَ ِممَّ
َداِركِ  ِز اْلَم اِس َكْن ْيِض َواْلَعبَّ ي اْلَف أَِب

 َ ذَ َفلْ ِبأ ْكرَ اِظ َھ ذِّ اِدكِ  ا ال ْيَس ِبَھ َل
ِر افْ  اٍت َغْيِر◌َ ِبَغْي كِ ِتَي ْذٍر ُمَماِس ُع

َوالِكِ  اِء السَّ َد اْكِتَف ي ِعْن ا َيْنَبِغ َكَم
 

ْن ٍة لَِم ْن ِكْلَم اُل ِم َد اْلُكمَّ ى َقيَّ َبَل
وابٍ  ي َج ـُه ِف ا َل ُرورةً هُ َضِكْلَمَت

وَ  اِحِبي بٍ اَب أَ َج ُه َص أمٍّ فأْطلِْق
ا أَ  ُث َم ْن َحْي اِج ِم ب اْلُمْحت ى َحَس تْ َعَل َت

ُروطُ  اكَ  ُش ٍة َكَم ْن َخْمَس ِوْرِد ِم اِل اْل َم
رُ  َو ِقبْ َوَذاِك َتْقِبٌل َنْح ةٍ هُ ُمْس َل

وَرةَ تَ  اُرهُ ُص ُذهُ اْسِتْحَض وُّ ِب َع يالنَّ
ارُ  ـُه اْسِتْحَض ىالرِّ  وَرةَ هُ ُصوإال َل َض

ورُ  َذاَك ُحُض تَ  َك ِب َوْق الَ  اْلَقْل ةٍ وَ ِت
ؤَ  ذَ دِّ ُي ِوْردِ ى ِب ِريفِ  ا اْل ـهِ قْ ِبوَ  الشَّ ِت

اِحِبيوَ  ِة َص اٌع لِْلَوِظيف ا اْجِتَم ِفيَھ
 
  

ْوَھَرٍة إِ  الَ الَ ُت الَّ ِبَج كِ َف الَ ِب
بٌ مُ لَ  كِ  ْنَتِس الِي اْلَعَواِت ى اْلَمَع أَْعَل

اِت َكُمْلَح كِ ِق آَي ي ِذي اْلَمالِئ اْلَعلِ
ى  ُوْثَقى أََب ْرَوِة اْل ى اْلُع َل اْلَمالَِعَل كِ َنْي

ا َربَّ اللَّ  َر َلَن كِ َواْغِف الِي اْلَحَوالِ َي
َداِركِ  ِل اْلُمَت َذا اْلَكاِم َة َھ َطِريَق

ْت ُس كِ َوالَ َتْلَتِف َك اْلَمَمالِ وءاً َملِي
اِركِ  َر َب ي َخْي َكاَيُتَنا الَ َتْنَتِھ ِش

كِ عَ  اِفي اْلَمَناِس ِق ِهللا َص ِر ُخْل ى َخْي َل
الٌِك  ٌد َس بََّب َعْب َج َتَس كِ َنْھ َمالِ

 

دَّ   َراءًة َفالَُب اٍء ِق ٍر ِبَم ْن ُطْھ ِم
َتْكِمُل اْ  كَّ َوُمْس اِف الََش ـهُ  ألَْوَص أَنَّ
َق◌َ  ْن ن أَْمُرهُ َفَم ا َف ْرَطيِن ِمَنَھ َص الشَّ

َتْكِمالً أَيَّ  ْن ُمْس ْم َيُك ْن َل ـةٍ  َوَم َحاَل
ا ا َربِّ ُنوَرَن ْم َلَن ا أَْتِم َن ا َربَّ أََي
ـا اَة إَِلَھَن ْدُعوَك اْلَوَف ْوالََي َن أََم

ا اْ  ْص َلَن ةٍ َوأَْخلِ َدَق َتْوَب اَل أْص ألْعَم
ةً  ا َوَكال اُن ِفيَن ْن َرْحَم ْم َتُك إْن َل َف
ا ا اْنِتَھ ا ِفيِھَم لِيٌم َوَم الَةٌ َوَتْس َص

َحابِ  َع اآلِل َواألَْص لٌ  َم اَل َقاِئ ا َق َم
 

  انتهـت



1.doc 

  49

  :وأليب بكر  سـه أيضاً زاده اهللا فيضاً يف حبر اخلبب أحلقه املوىل بأويل الدرجات والرتب   
يَ  ْد ُنِف لُ  َوَلَق لُ  اْلِمْث اْلَمْث

ِه أََس لُ َوِب وا َوَج ٌف َيْنُم
ْردُ  َمُد اْلَف أََحُد الصَّ لُ اْ  ـ ألَوَّ

يَ َوَلَك َغلُ اْلمُ  ْم قُِض ي الشُّ ْلِھ
لُ  ي اْلِعَل ْت َقْلِب ْد َمِرَج َوَلَق
لُوا اُبوا اْنَفص ا َغ ِه اْلُكَرَم َوِب
لُ  ى اْلِمَل ْن ُتْعَط ِة َم َوِبْحَرَم

 

ا   وا َحّقً ْن َيْنُح ا َم ـلُ أََم َي
دٌ  َذا َعْب ا َھ وا ِمَنَن َيْرُج

َرمُ  ْوَلى اْلَك َت هللاُ اْلَم ـاْل أَْن
 ً ا ُكوا أَرب ٌد َيْش َذا َعْب َھ

ْج َعنِّ رِّ ً ي َضَف ـا ْيقاً َحَرج
َبالَ  اَل النُّ ٌر َھ ا َدْھ َجاَن
 ً ا َواِقي َكَرم ُن اْل َت اْلِحْص أْن

 
لُ  وا اْلُمَق ْن َتْرُن ُل َم َو أْجَم ُھ

ا لُ  َوَرَوى َعَجًب ُس َن الرُّ أَْي
َوْھُن اْلعَ  َي اْل لُ َوِب ُز اْلَكَس ْج

لُ  مٌّ ِغَل ٌن َغ َذا ِمَح َوَك
ا ُدُكْم َحّقً َك َتْقُص ُبلُ  ِب ُس

لُ وَ  ا اْلُحَل َرٌف َمَعَھ ْم ُغ َلُك
لُ  َم اْلَعَم ا ِنْع ِبَطِريَقِتَن

ْوٌز نَ  وا َف ْن َدَخلُ لُ َفَولَِم
ا َحاَبُتُه َحّقً لُوا َوَص َوَص

َبَقتْ  ُه َس لْ  َثُت وا َس ْن َعَقلُ َم
ِه َخَب لُ ِئِف ْعٌي َرَم ٌب َس

لُ َوَحوَ  تَّى ُجَم ُه َش اِئُج
ِدَك الَ ُردُّ اْ  لُ َمألَ لُِعَبْي

ِه اْ ِت َعَل اِدي ِفي ألَزلُ ى اْلَھ
لُ  لٌّ َبَط ا ُك ُم اْلُعَلَم َوُھ

 

ـا   ُدَن َو َسيِّ ُدَنا ُھ َفُمَحمَّ
َرى َعَلًن ِق اْلُمْس وُر اْلَخْل اُن

ي َف َعلِ ْم َيْخ ي َل الِي َربِّ َح
ْف َعنِّ ا َوأًَسَفاْكِش ّرً ىي ُض

ا داً لَِجَن ي َقْص ھِّْل َربِّ َس
 ً ا الَ ِنْعم ْتراً َفْض ِبْل ِس أَْس

و َمْوًت ي أَْرُج ً إِنِّ ا ا َكَرم
يَ  لُوبٌ  ِھ بٍ  أُْس ْن ِذي ُرَت ِم

اً  ْيخاً قُْطب ي َش َوَزًراأَْعِن
ْيخاً  ي َش ا َوِوَراأَْعِن قُْطًب

َوا ي لَِط ِت اْلَمْبِن اَذا اْلَبْي َي
أِْوي َكَنًف ٌد َي َذا َعْب اَھ

ً  لْ ْل َعجَِّعجِّ ا ْم َغَرض أَْتِم
َلَوا ى الَص ي أَْزَك لَّى َربِّ َص

مَّ اْ  اُث ْحِب اْلُكَرَم آلِل الصَّ
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  انتهـت
  
  
  
  

هذه قصيدة بسيطية سينية لعبد ربه أيب بكر  سـه جنل السيد املعلوم احلاج مالك املرحوم يف مدح   
الشيخ األكرب والكربيت األمحر والقطب األعظم واهلمام األفخم والعليم العلم وارث سر جده خري العرب 

سيدنا ووسيلتنا إىل ربنا أمحد بن حممد التجاين أيب الفيض الصمداين رضي اهللا العجم صلى اهللا عليه وسلم 
  :عنه وأرضاه وعنا به آمني

  
بِّ  َو الطِّ َذاِھَب َنْح ٌر َم يَواْ  َدْھ آلِس

ْوزُ  ْرِخيُص اْمرَ  َح ا َت ى َواْلَھَن ياْلُمَن اِس
َيا دِّ ْيَن ال اسِ َب ْن َب اِن ِم ْكَب ِن الرُّ ِر َع
رِ  ْيَن الطَّ َدْينِ َب مٍّ َوأَوْ  ي ْع َھ اسِ َم َج

اسِ  اِئَز اْلَي ى َح ْيَس ُيْلَف ى َل ا اْبَتَغ فيَم
وُم  اسِ لَّ الَوالَ ُھُم َل ِھْرَم الِي ِمث َي

اسِ  اٍت َوأَْرَغ ٍة ِبَكَراَم َمْحفُوَف
َدى آيٍ أِلَ  اٍس َل اسِ  ْرِض َف َوآَس

ُبْشَرى ِبُحرَّ  اسِ ـ ْزُتْم ِبإِيَن ا فُ ِتَھ
ا حُ  ًة َي ِد َمْنِزَل َراسِ ُن اْلُخْل َن أَْغ ْس

َدْرَداسِ  ْدَعى ِب ًة ُت ـُه َحْوَم وا َل َحيُّ
هُ  ْن َجاُھ َزْل يُ  ِم ْم َي اسِ َل اُز ِبالنَّ ْمَت

و   ْل َيُج َتِكي ْاَفَھ ي لِْلُمْش يُد أِخ آلِس
ْد رُ  ُر ُج ا َدْھ ً َي ا َتِكي أََرب ًة لِْلُمْش ْخَص

ُه عُ  َن إْن ُعْقَت َت ِم بٍّ َتَخلُّ ْق هُ ِح فُ
و بٍ  ءُ َمْملُ هُ  َقْل اً الَ ُياِرقُ َغَرام

دِّ  ْئَت َش اِعَفهُ ْد إَِذا اْ إن ِش َداُر َس ألْق
اٍل ُتْنغِ  ي َب ُل ِف هُ َوالَ اْلَبالَِب ُص

ا َراِحلُ ة ٍض ى أَرْ وَن إَلَي َب ُمَطيَّ
ُووا اْلِح َدرٌ  بَّ الَ َتْنَس اُكُم َق إْن أْلَق

ـ اَرة لِْل ا َدْرَب اْلِبَش ُتْم ِبَھ إْن َقَطْع َف
دَ  ي ُبَلْي اَوِف اِض ِجَن َي ُر الرِّ ِتَھا َخْي

ُ وا اْ أَدُّ  َتَھامُ ألُل ْن ُيْس َة ِممَّ هِ  وَك ِب
ِريٌحٌ◌ مِ  ي َض ي ِت اج ُوَحِف َلتُ كُّ اْلَح هُ ْص
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جٍّ لِّ َف ْن ُك لَّ  ِم ٍق ُك اسِ  َعِمي أْجَن
عَ  َ  َم أ ي َتْطيِ◌ِ دُّ التَّ اسِ ِب ِف ِب أَْنَف ي

َجلْ  ي ِس ُه الَ ِف ْزُتْم َمَواِھَب َماسِ ُح
و اْلَعبَّ ي أُب َفْيِض إَلِھ يَراِسبْ اِس نِ ـ

اِحيِن َوالنِّ َنْش َي ِريِن َواْ ِر الرَّ آلسِ ْس
صَّ  ْد ُخ اِني ُدونَ  َق ْبِع اْلَمَث رَ  ِبَس اسِ أَْح

اَن َمْحفُوًظ ُه َك اسِ ا ِبُحَمَقاُم رَّ
لَ  اسِ  ِمْث ْوَق ِمْقَي ْل َف َرى َب ا الثُّ َرَي الثَّ

نْ ْخأَ  ْو ِم َھا َوَل َھا َلَس اسِ أَ  ِذ السُّ ْكَي
 

هِ  ِت ِهللا َكْعَبِت ُل َبْي ُه ِمْث َكأَنَّ
وا َعفِّ ُن َدوُدُكمُ رُ َتَيمَّ اً ُخ وا َزْحم

ُة إن دُ  ِه اْلِكَفاَي هُ ِب ْم َجَواِنَب ْرُت
َرْوضُ  ِريَح َل ـ إنَّ الضَّ و اْل ِب َذاَك أَُب اْلقُْط
ِة اْ  َب َراِئَح ا ِطي نْ َي َوُح ِم اِء أَْف ألْرَج

قُْطُب َمنْ  يِن َواِرثُ ِھلَِّة َبْدُر الدِّ ألَ َشْمُس اْ 
نْ  اِرِفيَن َوَم اُج اْلَع وِد َوَت اْلُوُج

ى اْ  اُم َعَل َذا اْلَمَق اِحُبهُ َھ اِب َص ألْقَط
يُض اْ  نْ ب ُب ِم اَن َيْحِس ْد َك ْن َق وِق َوَم ألُن

 
ْيُن اْلمَ  أْ َع َرَع اْلَك ي ُمْت اِرِب ُمْعِط سِ َش
اِب اْلُكمَّ اسِ َب ْل ِبَقْنَع ْم َيْرَح اِل َوَل

رِ  َن ِهللا يَ َتْس اسِ ي ِم لَّ أَْجَن ِقي ُك ْس
اسِ  َزى لِِقْرَط الَ ُيْع ٌر َف اهُ َبْح َمْعَن

ُه َواِس َذا َفْيُض اِرِف َھ َبُع اْلَمَع يـ
اسِ  َد أَْرَم وٌز َبْع َماَناِت َف َن الضَّ ِم

اَءْين  ْيَن اْلِعَش يَب اسِ  ِف اِت اْقَم َغاَي
الَّ  َرى لُِج ا ُبْش وَن َفَي ْن َيْحَفُظ سِ َم

ِتَواٍء وَ نَّ َوإِ  ي اْس ْم ِف َطاسِ ُن قُ زْ ُھ ْس
ْيَن آ ُزوا َب َناسِ َتَميَّ اٍس َوَنْس َن

ْحبٍ  يُّ ِبَص ِب ى النَّ اسِ  َربَّ ُدوَن أَْكَن
ْن َناِس اٍح َوِم ْن َص اِح ِم ِبْس َص ْم َتْلَت يَل

ِر مِ َربِّ  ْن َغْي ْت ِم اِد أََت َماسِ ْساْلِعَب
اسِ اِن َيا َعَجباً ِمْن َضْرِبِه ـُبْلدَ    يالرَّ

ْأسِ  رَّ اْلَعْيِن َوال ُه ِب لُّ َيْقِبلُ َفاْلُك
اسِ  نَّْفخ َواْلَب َدى لِل ِل اْلُھ اِب أَْھ ِرِق

لٍ    دِّ أَْھ َربِّ  ُمِم ْم لِ ِق أْجَمِعِھ اْلَخْل
َو اْ  اَت أِلَ َوُھ ِل ِهللا َف اُم ِبَفْض رْ إلَِم

َراِئُرهُ  وا َس َطَفى َتْنُم ُة اْلُمْص َخلِيَف
وِل الرِّ  ُس ْبُط الرَّ يَرتَ ِس وُد ِس ى اْلَمْحُم هُ َض
ْرَزُخ اْلَخ ـَواْلَب ُد َمْن وُم أَْحَم اَتُم اْلَمْكُت

َيعَتهُ  اُر ِش ِمَن اْلُمْخَت ِذي َض ذا الَّ َھ
تٍ  وُر َبْي هِ  َمْعُم ْن َمَحاِفلِ ِذْكٍر ِم ِب

يِّ  ي اْلَعِش ي اْ  َوِف ھِ بْ ألَ َوِف اِر ُيْش ُدُھمْ َك
َواُتُھمْ  ورِ  أََص اِدَحةً  َكُطُي ْوِض َص رَّ ال

ْن ِح ْم ِم ا َلُھ راُھُم َي اَعِتِھمْ رْ َت ِص َط
ي اْ  ْيُخ ِف اُھُم الشَّ اَربَّ اِح َكَم لُوِب َص ألُْس

اُكمُ  َحةً  َفَھ قِّ َواِض ِق اْلَح ْن َطِري ِم
نْ  ِق ِم َراِئ ُر الطَّ َطَفى َخْي ُة اْلُمْص َطريَق

ُروبُ ْدَفُع اْ َواْلِم ُر اْلَمْض ـْبَعيُ  ألَْكَب ي اْل ُد ِف
هُ  َذا ُيَماِثلُ ى َھ ُيوِخ أََت ْيُخ الشُّ َش

ِه َق ِرْم ِب ى َدَماأَْك اِن َعَل َج ْيِخي التَّ َش
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  ْقَواسِ أَ  دِّ ُق ِمْن أَشَ ـِغِضيِه َتْرشُ 
اسِ  لِّ أَْدَن ْن ُك ا َع ْيِخي ُمَطھَرَن َش
اسِ  ِر ِمْقَب ْن َخْي ى ِم اٍس َكَف ِن اْقِتَب ِم

ُه إِ  َت َتْعِرفُ ْد ُكْن ِه الْ نَِّق يى ِب َقاِس
َراسِ  ذا َدْأُب ِنْب َتَعاُن َوَھ َت اْلُمْس ـ

 

َذا الْ  َھاٌم َھ الَُم ِس ـَك وِر لُِمْب ي النُُّح ِف
ْديُ  ْدُي َھ أَْوى اْ َفاْلَھ ا َم اَك َي اِم َوَي ألََن

 ً ا َنا َكَرم ا َخصَّ ِ َلمَّ َّ ِ ُد  اْلَحْم
ا َس َم اِب الَِب ي لِْلَب ا َمْلَجِئ ُت َي ْد ِجْئ َق

َتغَ  َت اْلُمْس يُن َوأَْن َت اْلُمِع ـأَْن اُث َوأَْن
 

دْ  اَث الّص ْدُنو ِغَي َت َت يِق لآِْل َوأَْن ِس
ُت أَْرُج ْو ِبِجرْ َوَلْس وٍذ َل اسِ وا ِبُم َھ

الَ ُيْع اِء َف ْوِم اللَِّق الَسِ َي َزى إلْم
َواسِ  رَّ َوْس ْن َش ا ِم َن ا َربَّ َن َفَنجِّ
اسِ  ُك النَّ راً َمالِ َزَل ِذْك ِه أَْن َعَلْي

َبَ◌ا َيَس َج َوَغى النُّ رَ اِد اْل اسِ  ا َخْي أَْجَن
 

ُدِني   دِّ ِري ُيَھ ُدِني َدْھ َف ُيوِع َفَكْي
زَ  الَذاً ُج ي َم ً الً لِْلَقيْ َتْكِف ا َرى َعَلن

ذَ  ْيَخَنا آِخ ْن َش ي ُك ِدَك ِف ى لَِعْب اْلُيْمَن
ْدعُ  لُوِب قَُن ى أْس اَت َعَل ْدَوِتَناوا اْلَمَم

رٍ  ى َقَم لِيٌم َعَل الَةُ َوَتْس مَّ الصَّ ُث
حْ آلِل َوالَواْ  اَدِة آصَّ اِب اْلَمَج ِب أَْرَب
 

  انتهـت
هذه قصيدة تائية طويلية قاهلا أبو بكر  سـه يف مدح الشيخ أمحد التجاين أيب الفيض الصمداين أحله   

  " :إيقاظ بصائر النعاس ملعرفة نقطة من مناقب أيب العباس " اهللا دار التهاين ومساها بـ 
رَّ  ـُه ِبَمَض أِْوي َل ْن َي ي لَِم ةِ ُيَنجِّ

ةِ  ْيِن اْلَحِقيَق اُن َع ُه إِْنَس أالَ إِنَّ
ةِ  اهُ َربُّ اْلَبِريَّ ْن َربَّ اهُ َم َفَربَّ

ِفيٌّ  ّفًا َص َفا َص ٌق َص ةِ  َرِفي ِبُكْنَي
ا وُد َحّقً ـُه اْلَمْحُم ٌل َل يَعةِ  َكِفي ِبِش

لَّ حَ  اِبٌط ُك يٌن َض يٌن َكِم َوةِ أَِم ْظ
وٌل َواْ  يٌل َوُص يُل ِبوُ َوِص َلةِ ألِص ْص

اهُ ُصفَ  أْلَ َمْرَم ةِ ْمٌت لِ َواِن ُبرْتَب
ْدرٍ  ْوزَ  َكَب َدا َج ةِ  َب وم ِبُظْلَم النُُّج

َوى ِبَمِزيَّ   ْد َح اً َق َزى هللاُ قُْطب ةٍ َج
ا ا لَِنْفِخَن َواَي ا َوالزَّ وُل اْلَمَزاَي َتُع

ِة َعيْ أالَ إ ْتُم اْلِوالََي ُه َخ انُ نَّ َھ
ِربٌّ  ْيٌخ ُم ُه َش ـهِ  أالَ إِنَّ ِبَربِّ

ِرهِ  يٌل ِبَفْخ ْيٌخ أَِص ُه َش أالَ إِنَّ
رَّ ِسرِّ َفَش ِديٌع َواِرٌث ِس ـاْيٌخ َب َن
بِ ْيُجزَ  ِرُد اْلَقْل ٌل ُمْب دً  ٌل َجِزي ْن َص ىَع

يِعِھمْ  اِرِفيَن َجِم ْوُت اْلَع اهُ َف َفَمْرَق
وِر أََو ْوِز اْلُبُح ى َج َراهُ َعَل ْماَنِ َت ِھ
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َرَقِت اْ  لِّ ُسَفأَْش ْن ُك اُء َع ْدَفةٍ ألْرَج
 

ْمُس ُش ا ُموسٍ َفَش َراُم ُغُروُبَھ الَ ُي
 

اِب ْا الََم ِقَب ْمُس اْ أل َظ ِل َش ةِ ْھ ألِھلَّ
 ُ اَس أ ةِ ِبَف َعاٍع َوَطْلَع ْن ُش وا ِم ِنيلُ

ي وِر ِهللا ِف دَّ ُبُح لِّ ِوجْ  ُمِم ةٍ ُك َھ
أْ  ُه َت َبةِ إلِ َبى اْ َيَواِقيُت اَء لِِنْس َخ

نْ  ةُ  َوَم ْرِم ُنْزَھ ِل اْلَق ي ِبِمث ةِ  لِ قُْرَب
ةِ  َيرةٌ ِباْلَخلِيَف اٌء ِس ْوُف َرَج َوَخ

ُه أَْقَوالُ نَّةِ َفأََفَعالُ ْوَق ُس ُه َف
ةِ  ْتٌم لُِجْمَل وُم َخ ْرَزُخ اْلَمْكُت َو اْلَب ُھ

ِع اْ  ى َمْنَب ةِ َعَل ِر ُمْھَل ْن َغْي َراِر ِم ألَْس
ةِ  لَّ ُحجَّ ى ُك اْلَمْوَلى َعَل َك ِب َفَيْكِفي

ي  الَّ َوإِ  ْم ِف َيمَّ ِب مَ َت ةِ َتِري َظنَّ
ةِ  َد اْلَحِقيق ِر َبْع اَز اْلَغْي َرَدْدُت َمَج
ْكَرةِ  ُذوُق ِبَس ى َي ْن ُنْعَم َرُم ِم فُيْح

وْ  أَُل َي اَل َذرَّ َفُيْس يِن ِمْثَق دَّ ةِ َم ال
ُكوا ٍث َفَيْش َد زُ  ِبَبْع َرًة َبْع َرةِ ُزْف ْف

َد خُ  ٌة َبْع ٍع ُخْرَق ٍف َرِبي ةِ لَِكْھ ْرَق
الَ  ي ا َف ّزَح ِف َوةِ َن ِق ِبَرْك ِر اْلَعِمي ْلَبْح

ٌل بِ  ـةِ َفَفْض ٍل وُرْتَب َد َفْض ٍل َبْع َفْض
اعةِ  وٍر َوَس ْن ُدُھ وا ِم ُموا َوَتْعلُ َفَتْس

ى اْ  ِريٌع َعَل َداءِ َس ُر ِمنْ  إلْس ةِ َواِف َح
زِّ  دَ ُمَھ ِريِم ِبُغنْ ُج أْم ةِ اِح اْلَك َي

 

ْينَ    وٌن َع ْت ُعُي رَّ َدْت َفَق ْد َب اٍض َلَق َم
ا أَ  َعَد اْ َفَم اْس ْوَم ُبُروِزَھ َواَم َي ألَْق

 َ أ ـهِ َف ْدَر َزَماِن اِس َب ا اْلَعبَّ ْعِني أََب
َواِھرِ  اَب َج اَبى اْنِتَس َواِھُرهُ َت َج

اَع ُص ـُه َش ْمٌت َل ـُه ُس ْت َل مَّ ْمُتهُ َفَس
ٌد  ْكرٌ َفُزْھ مَّ ُش ْبُر ُث لٌ  َوَص َتَوكُّ

ْھِمَنا اٌء ِبَش ْل َحَي اٌء َب اٌء َرَخ ِرَض
ُه اْ وِ ُتَدا ـهُ لُ وا َفُيوُض َراُر َتْنُم ألَْس

الَّ  ُدوُرُھمْ َفُس َفى ُص َقى َفُتْش ُكُه ُتْس
هُ  الَّ أَ  َك َطِريَق ْوَلى َعَلْي ا اْلَم َھ أَيُّ

دِّ  اِء اْلِج أْ ِبَم ـهُ  َتَوضَّ َت قُْرَب إِْن َرْم
َك هللاُ  لُّ  َل ى أَُح وَدهُ  ال أُْلَف ُعقُ

ي ْد َيْنَتِح ْن َق ي ِبَم ْن لِ وَ  َوَم ْمِتهِ  َنْح َس
ِدهِ  َة َعْھ ِوي أَِعنَّ ْن َيْح ي ِبَم ْن لِ َوَم
ا اٍء أَِميِنَن ْن لَِق َراٍج ِم ي ِب ْن لِ َوَم
 ً ا اِدِحيَن َمَناِقب ْدِح اْلَم اُر َم َفإْنَك

اْلَعالَّ  ْمُت ِب رُ  الَ  مِ َفأقَس هُ َربَّ َغْي
ا اٌن وَيْوُمَھ ْل َزَم ـٌر َب اٌم َوَشْھ َفَع

لَ  ْزَداُد ِمْث ٌب َت ـُه ُرَت ـاُعصُ  َل وِرَن
َداِركٌ  ٌل ُمَت يٌط َكاِم ٌف َبِس َخِفي

ُل اْ  ـهُ ألَ َطِوي ٌد َجَناُب ْل َمِدي اِدي َب َي
 

ٍر َفمُ  ثُّ اْ ِبَغْي ةِ ْجَت يِن ِبَخْيَب ألِم
ا اِر َحّقً اَيَن ِبالُمْخَت ةِ  َتَع ِبَيْقَظ

رِّ  اِرعُ ُمَض   ذَّ  ِس ِتَواَءهُال ـَه اْس اِت َبْل
ارٌب ي ُمَتَق َد اْلَعلِ َرٌف ِعْن ـُه َش َل
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ِت اْ  ْد َكلَّ ابُ َلَق ْن َحْص ألْلَب ةِ  رِ َع ُبْرَھ
ْد الَ  ْدرٌ َفَق َد َش َح َب ةِ ْمِس اْ َبْع ألِھلَّ
دَ  لِّ ِرفْ َفأْج ى ُك اُزوا َعَل ةِ اُدهُ َح َع

ْزِري ِباْليَ  َجاَياهُ َت ِت دُ َس ةِ َواِقي رَّ
ا ثِ َيمِ  َماالً َي اً ِش ْرَعةِ ين االً ِبُس َم

ُروُف أَ  ا حُ َفَمْع اٍر َفَي يَمةِ ْفَخ َن ِش ْس
َد زَ  ا َذْرَوًة َبْع اَوَل ِمْنَھ ْرَوةِ َتَن

ُك السَّ اَع َوْش ْد َض ةِ َفَق ِب ِفْطِن ْن ِطي ْيِر َع
اِء ُترْ  ٍل ِبَوْعَس َداِن َتْقِبي ـةِ َوفُْق َب

َ فَ  ِفيأ ْن َص اٍن ِم ُكوا لَِع ةِ ٍح َوجُ ْش نَّ
ْذوَ  ى َح ٍل اْلُمَن ى َنْي ي َعَل ْن لِ ةِ  َوَم َرْوَض

ـةِ  ِريِح َلْوَع ٌع ِبَتْب اٌء َوَتْوِجي ُبَك
زٌ  اْلَمْوَلى َعِزي ا َذاَك ِب ةِ ِبَطرْ  َوَم َف

وٌر رَ  لَّ َغفُ زٌل ُك يٌم ُمْن ـةِ  ِح آَي
ِب◌َ  َن اْل اِتيحَ  رِّ ِم اُزوا َمَف ةِ  إِْذ َح َجنَّ

وٍر َعِش ي بُك ْوٍم ِف لِّ َي ى ُك ةِ يَّ َعَل
فٍ  ِد َرْش ْن َبْع َدى ِم اُل َص ـةِ  َيَن ِبُجْرَع

ةِ  سُّ ِبِمْنَح ٌر َيُح ٌد أَْو َعْم ا َزْي َفَم
ْيِھمْ  لِّ ُص َعَل ى ُك اِري َعَل ى اْلَب ْنَعةِ ِرَض

 

ُل اْ  ا َرَم اِت َيْفِنَفَم ـهِ ْدي ِبمَ ألْبَي ِح
لِ  أْكِرْم ِبَنْج ْھٌم ِبقَ  ف ْرِم َش ـهِ رْ اْلَق ِن

دِّ  وِد ِباْلِج ِد اْلَمْحُم هُ  ُمَحمَّ دُّ َج
آِربٍ وْ َفَج اِض م ْن ِري ٌع ِم ٌد َمِري
تَ  َماالً اِري َشُيَب ةٍ  َوْق وٍد ِبِمْنَح ُج

ارُ  اَب اْلَفَخ ٌب َط ـُه َنَس َ  َل ـهِ ِبأ ْصلِ
ِد َيْح راِت الَمْج ى َثَم ْرزُ َجَن ذاً ِوي َطب

آهُ  اَرةٍ  َف ْن ِزَي ْت َع اً أْثَقَل ُذُنوب
عٍ  ٍل َمْنَب ن َوْص ُر َع ُب اْلُعْم َف َيِطي َفَكْي
ـهُ  ي وَبْيُن ْھَباُء َبْيِن ِت الصَّ إِْن َحال َف

يْ  رُّ اْلَع ُع ُم اأَيرِج ُت َھاُھَن ِش إْن ُدْم
ي وٍع َوَلْيَلِت ْن ُدُم اٌء َع اري ُمَك َنَھ
َد اْعِتَراِفَي تْكَفْيُت َبْع ى اْس لَّ َعَس اَلَع

ْن َرحْ  وا ِم ال َتْقَنُط ـهُ ف ِة ِهللا إِنَّ َم
اٌم ألِ◌َ زِ  ِل السَِّم ً لْ ْھ ا الُوا َمَنائح ِك َن

ذِّ  ُؤوُس ال ُدوُر ُك ْينَ َت انِ  ْكِر َب ِھمْ َبَن
فٌ  ا َراِش وْرِدهِ  َفَم اً ِب ْنُھْم فَُرات ِم

دٍ  ٍم لَِخالِ ِل ِعْل ْن َقْب َرى ِم ا َج َرى َم َج
مْ  يُط ِبَجْمِعِھ ى ُتِح ْحَم ِت الرُّ َفالَزاَل

 
ةِ  ْھر ُبْرَھ دَّ َدى ال لِيٌم َم الةٌ َوَتْس َص

ارَ  َرةِ  هُ َوأْنَص َد ُعْس اعٍة َبْع ي َس ِف
راً أَ  ا ُمْظِھ ْر َجِمأَي ـةِ يالً أِلُ ْظِھ مَّ

َزى هللاُ  َوى ِبَمِزيََّج ْد َح اً َق ـةِ  َغْوث
 

ِفيِعِھْم   اِم َش اِدي األَن َطَفى َھ ى اْلُمْص َعَل
َع اْ  ي ُمَھآلِل واْ َم َحاِب َربِّ اِجًراألَْص

اِترُ أََي ا َس اْغِفْر أَي اِفراً ف ُتَرنْ  ا َغ اْس
تْ  ُث اْنَتَھ ال َحْي ْدِحي َف ى َم ا اْنَتَھ َفُھَن

 
  تانتهـ
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هذه قصيدة جيمية بسيطة قاهلا ولد الفقيه والسيد العليم األحوذي النبيه احلاج مالك لطف به املالـك   
أبــو بكــر  ســـه محــاه اهللا ورعــاه ووعــاه حيــث أمســى وبكــر ميــدح شــيخ ومربيــه ووالــده املــذكور جعــل اهللا املــدح 

 عليــه الصــالة والســالم وفضــل التحيــة الســعي املشــكور وعقبــه الفــرح والســرور جبــاه الســيد البشــري والســراج املنــري
  :واإلكرام واحلمد هللا رب العاملني 

الَّ اجِ َع اِس واْلَح ي النَّ َوى ِف ِج َداِء اْلَھ
أْفواجِ  أْفَواٍج َف اٍم ِب ي اْزِدَح ي ِف ِن

نَّةَ  اِرِه ُس َراجِ اْلمُ  أَث َرى لِِمْع ْس
َن اْ  ِل ِم َوى اْلَكِمي اِل وَ ِس اجِ ألْكَم التَّ

ُه َداِركُ  اجِ  َلِكنَّ ى َوِمْنَھ اْلَمْعَن
اجِ  ِه َن ْن ُحبِّ اهُ َذا ِم ا َتَلقَّ َلمَّ

ِل وَ أَ وَ  ِل اْلَجْھ َدُثوهُ ِبَلْي اِجيْح دَّ ال
وَّ  رُ َتَم اِجي َج اْلَبْح ُر ِبالسَّ ْيَس اْلَبْح َل

رَ  ْن َظھ ا َم ي َوَنَج ي الَعلِ ِه الجِ ُيْرِض
رَ  ا أْع َو ِفيَھ َدى َوْھ ْبَل اْلُھ ٌج َواجِ ُس

 

ي لِ    ْواليَ َملِ اِج َم يِِّدي اْلَح ي َس َنْفِس
و اِجَد ُك ْيِن اْلَمَس ْن َب الَِس ِم ُزوِري اْلَمَج

ْيخٌ  ى َش دِّ َعَل َحاِب اْلُمِم ي ِبأَْص ُيَربِّ
ْدِرُكَھا ْيَس ُي اً َل ِه ُحُروف مَّ ِفي أت

ْولُ  وا َق َرفٌ  َتَخلَّقُ ـِه َش ى ِب ْن ُيْلَف َم
هِ  َق اْلَوُج ٌن َطلِي اَن ِدي ً  َوَك ا ُمْبَتِھج

ْد زَ  ْوٌم أَ َق اْلَعْكِس ُمْخَترِ اَغ َق ْوا ِب ً َت ا ع
ـهُ  وِم َل ي اْلُعلُ ٌق ِف ٌر َعِمي ِ َبْح َّ ِ
ـهِ  اِة َمالِِك ي َمْرَض َر ِف ـِه اْلُعْم ى ِب أَْفَن

ْم ُيوَ  ـهِ ُل َمسَِّوَك َتَدلُّ ِب ْرءاً ُيْس
 
  

دْ  الَّ آِل  َفاْقِص يِن َع دِّ َداِء ال جِ ٍس ِب
الَ َوَربِّ ْم يَ َف يَك َل اِج ا الرَّ ْر ِبَھ ْظَف

ا اْ  قٍّ َفَم اِت َح ابُ نْ ألَ آَي اجِ  َي َكاْلَع
والً  اً  َوالَ أُُص نْ َعُروض اجِ  ِم َذِوي اْلَح

اجِ  لَّ َدرَّ ْت ُك اِئَل أْعَي َوالَ َمَس
َرافٍ  َن اْغِت أَْمَواجِ  ِم أْمَواٍج َف ِب

والَّ  ْيَن َوالٍَّج َف ِوِه َب جِ لَِنْح
اٍء  ْن َم َزَل ِم ْد أَْن اج َربٌّ َق َوَثجَّ

ا َم   ِه كُ َي ا ِب ٍل َم ُروُم ِبَوْص ٌفْن َي َل
 ً ا ِه ُرَتب ى ِب ا ُيْعَط ُر َم ا َحْص ا لِْلِحَج َم

ْم  ِه َنشََّك ُروِع اْلِفْق ِديٍث فُ ْن َح َرَھاِم
قِ  ْم ُيْب ةُ  َل داً َوَمْنِطَق واً َوَتْوِحي َنْح
نْ  ا ِم انٍ  َم ديِعِھمَ  َبَي ْل َب اٍن َب اَمَع
هَ  ْم َنبَّ رٌ  َك اَءهُ ُزَم ى َج َق َحَت اْلَخْل

دُ  ْد َقَص واُر َق زُّ ُب وال ْك اءهُ الرَّ ْم َج واَك
َرُت َوَرى اْنَتَش ْيَن اْل َنُه َب َدى َمَحاِس أْب
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اجِ  إاِلَّ اهُ ِبالتَّ ُه لُْقَي ُت َوِھمَّ
ْن وُ  اِئِش َع ُم اْلَمَع َراجِ َرْس َداِن ِمْف ْج

اجً  َن السَِّس اجِ ا ِم ُه َس ا َلْيلُ ْل َم ْتِر َب
َراجِ  َر ِمْع ي َخْي ِه اْلَمَراِق َقاَدْت إَِلْي ـ

ْج أَيَّ إِ  اِت أْمِع اْقِض اللَُّباَن اجِ َف ْمَع
َتَغاَث ِبوَ  هٍ إالَّ اْس اجِ  ْج َك ِمْبَھ ِمْن

اجِ  اَء َھيَّ ْوِل َف لَّ َھ اَءُكْم ُك ُدَع
الَحِ  ْدٍح َوإْف ي َم الَِزُم ِف ْن ُي َلِك

ْوَم اللِّ  زَ َي الَ ُيْع اِء َف اجِ ى لِِمعْ َق َج
لِّ  َوى ُك اجُّ َمْن ُد اْلَح يِّ ا َس اجِ  َي ِذي اْلَح

ْم ِم َوالَّ َك ْتٍح لِ ي َف الِيَق ِف جِ ْن َمَغ
اِئحَ  ْن َمَن ْم ِم َواجِ  َك ْيَن أَْف ِري َب َتْج

َتْرِفٍد الَجِ  َتْوِھٍب َواِرٍد ُمْس ُمْس
 

دً  َرى أَح ال َت ـهُ َف اِس َيْسَمُع ي النَّ ا ِف
اءَ  ا َب ينَ  َم رَّ ِح اَن الضُّ ا أَب ْن َف ا َم َعَف

داً  ْرَمداً أََب ي َس اهُ َربِّ اَزاَل َيْكَس َم
اَزاَل َيرْ  اَدِة واَم ى أْوِج اْلَمَج ى إَِل ـَق ْن

ورِ  ا الَمْنُص ا أَب يِِّدي َي ا َس ا َي َمالَِكَن
هُ  ْت َنواِئُب َتدَّ ا اْش ٌد َفَم َذا ُعَبْي َھ
 ً ا اَزاَل ُمْعَتِفي ُدُكم َم َذا ُعَبْي َھ

ـ ِزيٌن َقْلُب ٌد َح َذا ُعَبْي ِزعْ َھ ُه َف
ينٌ  ٌد َحِس َذا ُعَبْي ِ◌هُ  َھ نُّ داً  َظ أَب

ودُكمُ  يِِّدي الَزاَل ُج ُتُم َس َوأَْن
وَ  َب ُتْح ْن َمَطالِ ْم ِم اَدِتُكمْ َك ْن َمَج ي ِم

َداِئدَ  ْم َش يَ  َك ْن ِس َوى ِم اَدِتُكمْ ُتْط
مْ  َتِجيٍر َوَك ن ُمْس ْم ِم َتغيٍث َوَك ْم ُمْس َك

 
ِذي اِئرِ  َل اِر َواْ  اْلَبَص اِجيألْبَص ا َت َي

ِن َباَن ْن اْلَمَحاِس اجِ ِم َل َوھَّ ْت ِمْث
وَ  ى َوْھ ْولًى أََت اجِ  َم ا ِبِمْنَھ أَْوالََن

اِفي اْ  َ َن أ َراٌج ِب َو ِمْف ا َوْھ ْحَراجِ ألََس
ْد أَ  لَّ ُمْعَتَق ُدوا ُك َواجِ ْرَش اٍد َوِمْع

 

لُِكُم   ِف َفْض ْن َتْعِري اُل ِم ى اْلَح ا َخَف َوَم
يُكُم ِم ا ِف ُ َوُكلََّم يِِّديْن أ َرٍة َس ْث

ـا ْوَلى َفأْوالَن ِة اْلَم ى ِنْعَم داً َعَل َحْم
ى اْلُمَقفِّ ـاَعَل ِدَن الََما ِهللا َسيِّ ي َس

نْ َواْ  اِئِل َم اِب اْلَفَض ْحِب أْرَب آلِل َوالصَّ
 

  انتهـت
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بيـد الراجـي هذه وسيلة املبتهل املعرتف إىل حضرة امللك والكمـال املتصـف تبـارك وتعـاىل جـل وعـال الع  

  :معونة القدير أيب بكر  سـه بن السيد احلاج مالك بن السيد عثمان توىل أمرمها الرمحان آمني 
اِدي َن ٍب َربِّ لِلتَّ لِّ َعْي ْن ُك ِم

دْ  َك الصُّ َق ي َكالَِم َتَحاَل ِف َماتْ اْس
ـا َزاَي َن َوالرَّ ِف اْلِمَح َفَخفِّ

ا  َك َي ْيئٍ ـ لِّ َش ْن ُك ا ِم َن يُن َربَّ ُمِع
ا الِحَيُم لِ نَّ لَن اَربِّ اْجَع َل َي

انِ  ْرآِن َواْلبَي َم اْلقُ ُمَعلّ
سُ  ا ُمَؤسِّ ْوالََي َي ُه َم َتْعَلُم

دْ إَِلْي ا ُتِري وُن إالَّ َم ِه الَ َيُك
ا اْلُھ ا َلَن َداَكاإِ  َدىَفَم الَّ ُھ

ِدي يَم َقْص ا َعلِ اِة َي َج َع النَّ َم
وذُ  ُروِرِھُم َواْ  َنُع ْن ُش َداِم ألَْن

 

اِديَي   اِه اْلَھ ُتْرَنا ِبَج اَربِّ َفاْس
اتْ  ُلِ◌ِ◌ لِْلَمَم اَء إي َنا اْلَقَض َوَرضِّ
ـا ا اْلَبالََي بِّراً ِبَن ا ُمَص َوَي

إٍ  ْن َمْلَج ا ِم ا َلَن ـ َفَم إالَّ إَِلْي
لِ  ٍة َذا اْلِحي ْن ِحيَل ا ِم ا َلَن َفَم
انِ  ْن اْنَس َت ِم ْد َخَلْق َت َق َوأَْن

ِريءٍ  ُس اْم ِه َنْف ا ِب ِوسُ تُ  َوَم َوْس
َت  دْ َوأَْن ِل اْلَوِري ى َحْب َرُب َعَل أَْق

ا اْلوَ  َواكَ َفَم ا ِس ُة َلَن اَكاَل
دِ  ْش ِبيِل الرُّ ى َس ا إَِل لُْك ِبَن َفاْس

وَر اْ  اَك ُنُح ا َجَعْلَن َداإِن ألْع
 

َنجّ  افْ َن◌ِ َف ا َنَخ ا ِممَّ َن ا َربَّ ا َي
الً  ْھالً أَْھ ُه َس ْزَن َتْجَعَلْن َواْلُح

اُؤَك  وُد يَ َرَج دُ اْلَمْقُص اَمِجي
بِ وَ  اِفراً لَِتاِئ اً َغ ا َقِريب َي

ا ُت َطالَِب وٍب أََتْي َر َمْغلُ َوَغْي
رَجنْ  َرجِ  َوَف يَقٍة َوَح ْن ِض َع

بُ  ا َنْكَتِس ْوالََي َم اِرَكْن َم َوَب
وبِ  ي اْلقُلُ اَء ِف َج ت الرَّ َوَثبِّ

ـ َك اْ ئْ َوِج◌ِ  ِھيَ ـ ي ِمْن ا َنْبَتِغ إلاِلَ َن
اِه وَ  اَواْلَج ِة َواْلَعطاَي ْحَم الرَّ

يمَ    ا َعلِ يُم َي ا َحلِ اْفْا َوَي الْلَط
ْھَل إالَّ َم ْھالَ الَ َس َت َس ا َجَعْل

وِبيَ  َت َمْطلُ دُ  َفأَْن ا َحِمي َي
ا  بِ َي َر َغاِئ ْوالَي َغْي اِھداً َم َش

ـا ٍد َغالَِب َر َبِعي راً َغْي ا َحاِض َي
َرجِ  ْن َمْخ ا ِم ْن أَْمِرَن ا ِم ْل َلَن َفاْجَع

بُ َواْرُزْق  ُث الَ َنْحَتِس ْن َحْي ا ِم ِبَن
ذُّ  اَربِّ ِبال ا َي ْر َلَن ُنوبِ َواْغِف

ـ نُ َنْح ا إَلـ َواَك َي وا ِس الَ َنْرُج َف
ـا اِر ِذي اْلَمَزاَي ِة اْلُمْخَت ِبُحْرَم
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ينْ  َماِء َربِّ أَْجَمِع ي السَّ ِب ِف َواْلُكْت
اءِ َواْ  اِرِفينْ  ألْولَِي الِحيَن اْلَع الصَّ
قِ رِ طَ  نْ َوَع وا ي ِل َربِّ َترُك اْلَجْھ

وِن وَ  ِب اْلَمُن ُھورْ وَ َرْي دُّ اِئِع ال َق
ُروبُ  وُب واْلُح َوَداَرِت الُخُط

ا األَ  الَ  ولِي ِبَن َواءَ الَ َوالَ ُت اْھ
َرِة الْ  بْ َوَكْث َراِم َواْلَمَطالِ َم

لٌ  ٌد َوِج ا ُعَبْي رْ  أََن َوُمْفَتِق
اَوَلْس ْيماً َخاِئَف ُت َض ُت إْن َدَخْل

 ً ا ْيماً َخاِئف ُت َض ُت إْن َدَخْل َوَلْس
بِّ  ْب ُمَس ْب أَِج َبابِ َب اْ أَِج ألَْس

 

ِل َواْ َوالرُّ  ِبيْنْس رَّ الَِك َواْلُمَق ألْم
ِدينْ  ِديَن اْلُمْھَت اِش اِء الرَّ َواْلُخَلَف
َلُكوا ْد َس َدى َق ْبِل اْلُھ ى ُس ْن إَِل َوم

اِت اْ  َد َمَقاَس ا ِعْن ُطِ◌ْف ِبَن ورْ أَُ◌ْل ألُم
ِت اْ َوا َتدَّ ُروبُ ْش َزاُن َواْلُك ألْح

ا اْ  ِمْت ِبَن الَ ُتْش َداءَ ألَ َربِّ َف اْع
ِاِل َربِّ ِباْلَمَثالَِوالَ  بِ  ِتِ◌ُ◌ب

ِدرُ  َت ُمْقَت ُت أَْن ا طْلب َوُكلََّم
اقَ  ي َواِقَف َك إَِلِھ ُت َباَب َرْع

ِدرُ  َت ُمْقَت ُت أَْن ا َطَلْب َوُكلََّم
افْ  اِتَح اْ َف ي َف َواَتْح إَِلِھ بِ ألْب

 
ا َن ا َربَّ ا َي َن ا َربَّ ا َي َن ا َربَّ َي

اَبتِ  دْ  مُ كُ وِبإَج اتَ َوَع
انٍ  ِد إِْتَي ْن َبْع َفى ِم ْد َش أَْمٍر َق ِب

َتِعينُ  َك َنْس ا َوِب َن ا َربَّ َي
َك اْ  ِري ِب رَ َتْج ا َخْي الَُك َي لُوكْ  ألَْف السُّ

َبْطشِ  ِديَد اْل ا َش يُم َي ا َحِك َوَي
ا ي اْبِتَغ ي ِف َك إِنِّ اةِ  إَِلْي َمْرَض

انُ  َزى َحنَّ ْوَم اْلَج َرى َي وا اْلِق أَْرُج
يرُ وَ أَْب ْن َتْعِس رٍّ َتْغلَِق اَب َش

يرْ  َم النَِّص ي ِنع ا اْلَعلِ ِنْعَم َمْوالََن َف
 ُ اُطلْ أ ا َحِفيَف َزَل َي ا َن ْف ِبَم

كٍّ  ِر َش ْن َغْي فِ الَ ِم ْن ُخْل َوالَ ِم
لِِميَنا اَربِّ َوُمْس ا هللاُ َي َي

ُم َش وَ َوِقِھ ا ُھ يم َي رَّ اْلَجِح

ا   َن ا َربَّ ا َي َن ا َربَّ ا َي َن ا َربَّ َي
ْرَت◌َ  اَءُكْم أََم ا ُدَع َن ا َربَّ اَي

دٍ  َي ِبَوْع وا إَِلِھ َفى َنْرُج ْد َص َق
ينُ  ْيِمُن اْلُمِع ا ُمَھ َك َي َعْوَن

اَربَّ  وكْ  َي َك اْلُملُ اٍب َوَمالِ أَْرَب
ْرشِ  ا َذا اْلَع اُن َي ا َرْحَم ا هللاُ َي َي
اةِ  اَعٍة ُمْزَج ْع ِبَض ُت َم أََتْي
انُ  ا َرْحَم َك َي ٍل ِمْن ِض َفْض ِبَمْح
يرُ  ْيِس ى التَّ َض أَْبواِب الرِّ اْفَتْح ِب َف

َت َولِيُّ  يرْ أَْن ا اْلَبِص ا َوَمْوالََن َن
زَ  ْم َي ا َل ا َلِطيًف اَوَي ْل لِيَف

فِ  َزْل َذا لُْط ْم َت ٌف َل َت َلطي أَْن
ِديَواْغِف ْر لَِوالِ ا َواْغِف َناْر َلَن

ا هللاُ ُتْرُھُم َي ُم َواْس َواْرَحْمُھ
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َخ السِّ ا َرَس ي َم ى النَِّب الَمُ َعَل
ُروِن أَْنُج ِر اْلقُ امِ ِم اْ َخْي ألََن

 

الَُم الَةُ ِهللا َوالسَّ مَّ َص ُث
َرامِ  ْحِبِه اْلِك ـِه َوَص َوآلِ

 
  انتهـت

ســه أبلغـه اهللا أملـه بنفسـه ميـدح معلـوم   قصيدة ميمية وافرية نظمها مرهون أوزاره مبني أوطاره أبـو بكـر  
أطــواره جبملــة أقطــاره الشــيخ والســيد وكعبــة النــاس ذي الروضــة عنــد فــاس حرســها اهللا مــن كــل بــاس أمحــد بــن 
حممد التجاين القطب املعروف صاحب التصرف ىف بسـاط احلـق مبـا يشـاء مـن املصـروف رضـي اهللا تعـاىل عنـه 

  :وأرضاه وعنا به آمني 
الُ  ـهِ  َيَن ا ُيِبَغاَي ِب َرامُ َة َم

الَمُ  ٍع َك ي َبْي ْرِخ ِف ا لِْلَف َفَم
ِل اْلمُ فَ  اُس لِْلَفْض َف ُيَق امُ َكْي َق

ُه اْ  أْمُر هللاُ ُيْعِجُب امُ َف ألَن
ا َراُم َوالَ  َفَم َي اْلِك امُ لِ َبِق َئ

َراٌر طُ وا اْ َذوُ  اِر أَْش امُ إلِْنَك َغ
ا الَ السَّ امُ َيراَھ َحاُب َوالَ اْلَغَم

ٍت َفأَْكَرَمَيَواقِ  الَمُ ي ُه السَّ
رٍ  امُ  ِبَغْي ُبَھا اْلُحَط الَ ُتَناِس

امُ  اَء اْلِقَي ِه أَْوَج وُل َلَدْي َتُع
امُ  ا اْلُھَم اِديٌر َتَقاَرَبَن َمَق
امُ  َرى ِخَي وُل ُت َن اْلُحلُ ْن أَْي َفِم

لَّ َهللا َيأْ  َرامُ َلَع َك اْلَم ِتي
ِه زَ  ى ِفي امُ وْ َفُنْحَظ ْد ُنَس راً َق

ى  الَمُ َعَل ِه الظَّ يُء ِب ٍر ُيِض َقَم
أًْوى لِلرُّ  الَ َوَم اِب َف امُ  َك ُتَض

اُم   ْيِخي الَ ُيَض ْرِم َش ُد اْلَق ُمِري
ُتهُ  أَْلفٍ  َفَبْيَض ي ِب اُع أَِخ ُتَب

ودُ  ِريُم َيُج اَن اْلَك الً  إَِذا َك َفْض
اَلَن ِب َحّقً َذا اْلقُْط ٌب ِبَھ ا َعَج

لٍّ  يَم ُك يُض َعِم ْيٌض َيِف ـُه َف َل
يمٌ  ٌر َعِظ ـُه َخَط ُرهُ َل َفُمْنِك

ْمسٍ  ى َزَوالٍ  َكَش َماِء َعَل ي السَّ ِف
اتٍ  اْلَجَواِھِر َغالَِي ا ِب أََتاَن

ًب◌َ  ْت ُرتَّ َنا أَيَّ َعَل هٍ  ا َوُحْس َوْج
ي ْن إَِلِھ اِئُل ِم ْت َفَض َفالََزال

دٌ  ا َقْص ْوالَ ِزَياَرَت َلَن ُه َوَل
ِريحٍ  ى َض اُل إَِل َن اْلِوَص ْن أَْي َفِم
 ً ا َت َحّي ي َماُدْم َنْط أَِخ الَ َتْق َف

ي اْ  اإَِذا َداَرْت أَِخ َداُر ِفيَن ألْق
انِ  ْحَم ى الرَّ ً  ِرَض ا ا َدَوام َمْوالََن

ْت َمحِ َفالَ  ً َزاَل ا ُه َمَناَخ لَُّت
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َم اْ  ٍد ِنْع ا َص ا ِفيَن امُ َفَم إلَِم
رٌج َم ا َح ُه َفَم الَمُ َطِريَقَت

ى الَ  َعَل اً والسَّ اِر َحق مُ اْلُمْخَت
انٌ  اٌر َوفُْرَس َرامُ  َوأَْقَم ِك

 

ـُه ِوْرٌد ُيَنقِّ َداَناَل ْن َص ُع ِم
 ً ا ا َمَمات ْدُعوا َهللا َمْوالََن َفَن
ينٍ  لَّ ِح وا ُك الَةُ ِهللا َتْعلُ َص
َراةٌ  َحاٌب ُس َذا آٌل َوأَْص َك

 
  انتهـت

  
  
  
  
  
  

هودة دخول املسافرين أبيات قاهلا أبو بكر سـه عبيد ربه ملا صرخت سفينة متقدمة قبل السفية املع  
ا هي املطلوبة وأفزعت صرختها بقلوب الراحلني واملشيعني مث ظهر لنا خالف ما ظن به  وظن كل واحد بأ

  :من ذلك مث قال عبد ربه أبو بكر  سـه يف حبر الكامل قائًال 
ابُ  َك ا الرُّ ي َبْطِنَھ وَدٍة ِف َمْعُھ

ا حُ  ي َناَلَھ ْيَن اْلَمَراِس ابُ َب سَّ
ي َدْويِ َشَوَتَدھَّ  ا اْ ْت ِف ابُ َھ ألَْلَب

اْلَبْرقِ  َرَياِنَھا َك ابُ  َس ا َوھَّ َي
اِن الَ إِ  ْرُب َكاْلُبْنَي ابُ َواْلقُ ْطَن

 

ِفيَنةٍ    ْن ِبَس ْم َتُك ِفيَنَة َل إِنَّ السَّ
وَءةٌ  ا َمْملُ َھ ْل إِنَّ اعةٍ  َب ِبِبَض

ْد أَْفزَ  َراَخةٌ َق وُب َص ا اْلقُلُ ْت ِمنَّ َع
ي َھيَ  ِد ِف ْع يَكالرَّ اِء ِف ا َكاْلَم َجاِنَھ

دةً  َحاِب َبِعي َل السَّ ْمَتَھا ِمْث إْن ِش
 

ــا شــيخه ومربيــه الســيد احلــاج مالــك رضــي اهللا تعــاىل    وللســيد أيب بكــر  ســـه مخســة أبيــات كــان يتــوادع 
م بربكة شـيخه املـذكور راجيـاً أن ال يالقـي إال اخلـري والسـرور والسـرت واحلبـ ور قـائًال عنه قاصداً حنو عياله زائر 

  :يف حبر الوافر بقدرة الفاطر 
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لِ  ِحي ى الرَّ ُت َعَل ْد َعَزْم إِنِّي َق َف
َراٍت َوِبالسِّ لِ َوَخْي ْتِر اْلَجِمي

اْلُحلُولِ  و ِب األَْھلِيَن أَْرُج َوِب
ولِ أُرَ  اِل اْلقُفُ ى َح ا إَِل اِفقَُھ

لِ  ِل اْلَوِكي ْن َفْض ُت ِم ا أَْحَبْب َكَم
 

َك ِر   ْيِخي َعَلْي ا َش ِلأََي ى اْلَجلِي َض
لَّ َتَواَدْع نٍ  ُت اْلِمَح اَء أَْم َرَج

َد زَ نَ  اِل ُمِري ى اْلِعَي ْوُت إَِل رٍ وْ َح
اَدْرتُ  الََمةَ  َوَغ بٍ  السَّ َر َغْي َظْھ

اَل  ُت اْلِعَي الَ َوأَْلَفْي ْلمٍ َس َكَم
 

طة أي مشوبة وأليب بكر  سـه أيضًا زاده اهللا فيضًا أبيات يف مدح الشيخ التجاين رضي اهللا عنه خملو   
  :بالعجمة قائًال يف حبر اجملتث جمزروا 

ـهْ  َك َوْرَن َجريْوَي َمَيْم
الَ  يِ ُكَم َي هْ  ْي َم َماْمَي

كُ  هْ  َوتُّوْف وْك َدَكْنُدوْمَي ُم
ْنتَ  جَ َجكَّ يْن َجْم هْ  ل ُيوْنَي

وْس أِكجُ  ْج م هْ َجمْ ُمُم َي
ودِ  وْم ُم َك ُم هْ  َمَيْم ِبْرَي

هْ  ْنِج َمْيَي أَْم ك وَتْخ ُم ُم
ا ُك ايُ َكنَّ هْ  ويْس ك َباْخَي

َوْخ ِك◌ِ   هْ ُموُك َن َيْفَي ْس
ـهْ جَ  لَّ ُيوْرَي وِر َي ُك

ْي ُبْفُت ويْ َب ـهْ رْ ُيُوو َوْل ُم َي
ُروْم أْ  يْن ُب ْس س ـهْ ِكلِ ْك ِج ْي َي

ْلَيهْ َوْل كُ ِخ ُمَس ْخ أكَّ َس
هْ  ي ِدوْي أكْ ْي وِ ُم َكَرْمَي
 

اْن   ُد ِتَج ْيُخ أَْحَم َوالشَّ
ُب اْلُوُج ْيِخيقُْط وِد َفَش

ي الَِزُم قُْطِب ْن ُي َفَم
ي ا أَُناِس َجُروا َي الَ َتْض
ـا ْدُخُل ِفيَھ اَن َي ْن َك َم

َمانةٌ  ولٍ  َض ْن َرُس ِم
ْدراً  لَّ َق َذاُكُم َج ِب

َرَي َرى والثُّ ْوَق الثَّ اَف
ْوَزھِ  الٌ  يُر◌ٌ َوَج َمَق

َدَماهُ  ْت َق ْد َعَل َلَق
ْولِ  ى َق ْيِخي َفُمْنَتَھ َش

ـهِ  ُذوا ِب مْ  ُخ إْن أََرْدُت
يِّ  ِب ى النَّ دْ  َعَل ُمَحمَّ

ْحبٌ  َذاَك آٌل َوَص َك
 

وأليب بكـــر  ســــه أيضـــاً رائيـــة يف حبـــر الرمـــل ميـــدح والـــده احلمـــد هللا وحـــده الكـــرمي ســـيدنا وموالنـــا احلـــاج   
  :مالك
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َرى ُف اْلَك ا َطْي ْد َجَف َباِني َق َوَس
 

َرى   ْد َس اٍل َق ْن َخَي ي ِم اج َقْلِب َھ
 

ْيُل َدمْ  اَجَرىَس اٍل َھ ي اْنِفَص ي ِف ِع
ذْ  َه َع َرىَبْل ْد ُي أِْني َق لِي إِنَّ َش

لَّ  ِوي ُك َف أَْث َرى َكْي ي اْلَف ْيٍد ِف َص
ْد  لٌ  اٍء َق ي ِبَبَھ َرىَبأََراِن

ي َعرَ  َرىِن ا َع ْن ِوَداٍد َم ي ِم اِن
َرى ي الثَّ ُدوٍر ِف ْن ُك ي ِم إنَّ َعْيِش
َرى ْد َق اٍع َق ْن ِجَي ٌه ِم ُه َوْج ِمْن

َرىَك ذَّ اَر ال ا َوَزرا َص اَن ِفيَن
الِِكيٌّ  ْل َم الٌِك َب َرى َس ْن َش َم

اْلَوَرى ُموٌح ِب وٌح َوَس ٍف َفُس
َرىٌل لِْلَقْيٌل َوُجزَ َوَكِمي

لَّ  َواٌد ُك ْد َدَرى َوَج ْرٍء َق َم
اثٍ  ْن ِغَي داً ِم ْد  إْن ُجْن َرىَق َس

الٍ  َرى َوِوَص ْد ُي اِني َق ِباْلَمَع
ا  ْل َم ى َب ا َخَف َرىَم ي الثَّ ْن ِف ى َم َخَف

لِ  ى اللَّْي ْدًرا ُدَج اُكُم َب رَ  َھ ىاْنَب
ِه َريٌّ  َراٌت ِفي َرى َوفُ ا َص َم

َرى يُكْم َض ْن ِف رُّ َم َداُكُم ُض َفَع
َرى ْوَق اْلب َعى َف ْن َس ٍل َم ِر ُرْس َخْي
َوَرى ْرٍم لِْل ِن َق ْن ِدي وا ِم أَْخَلُص

 

دَّى   ْبِحي َوتَس فَّ َش رْ  َش َوالًَھ
ةً َوْي بُ  ْه ِخيَف ْل َم اِئي الَ َتقُ َك

َوى اُر الَج ٌة َن لُوِعي َلْوَع ي ُض ِف
ا َواٍء َفَخَي ْن َث َدلِيلِي َع َف
ا ي َجَن َقاِني ِف ا َس َقاِني َم ْد َس َق

دُ  َ◌َص اْلُبْع غَّ ى َن ا َخَف ي َم ِبَعْيِش
َمى ْد َس ٍث َق لِي لُِمِغي زَّ َوْص َع

ْرٌد َوُذرَ  َو َف الَ َوْھ ٍد َع ى َمْج
لْ مَ  ٌك َب الِِكي الِ ْن َم َداِرٌك ِم

ا لَّ َج ْفوٌح ُك اٌث َوَص َوِغيَّ
ىَوْھ اِف اْلُعَل لَّ أَْكَن اٍو ُك َو َح

ى يٌن َواْلُمَن يٌن َوَكِم َوآِم
ْھِر الَذُ  دَّ ي ال ْن ِف ْعُد َم َرهُ َس وا َظْھ

ـا ْن لَِق ُه ِم َن ِمْن ي أَْي َن ِمِن أَْي
الً  اَت َفْض الً َف اَب أَْص َرةً  َط َجْھ

اٌء أَْھ اُكمُ  لَ ِكيِمَي ٍر َھ َدْھ
اِئغٍ  اٍء َس ْذِب َم ْن َع اُكُم ِم َھ
َعُدوا ِعيٍد َتْس ْن َس اِعُدوِني ِم َس
ى الََماٍت َعَل ْع َس ي َم لِّ َربِّ َص
مٌ  ْم أَْنُج ْحِبِه ُھ ْع َص ـِه َم آلِ

 
  
  انتهـت
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  .املزية واملكارم  احلمد هللا وحده وصلى اهللا على سيدنا حممد الفاتح اخلام وعلى آله وأصحابه أوىل  

  ھذه رسالة مسيتھا أرغام أنف العادي
  حممد اخلضر بن ماياب اجلكين البادي

  أمـا بعد ،،،  
مـا املالـك إىل حضـرة    فمن عبد ربـه وأسـري ذنبـه أيب بكـر  ســه بـن الشـيخ املرحـوم احلـاج مالـك لطـف 

نبيــه ذي اخللــق األرحيــي الرفيــه والســند الســيد األصــفى واهلمــام األعلــى األوىف الشــيخ الفقيــه واإلمــام العــادل ال
املعلـوم الوجيــه مقـدم الربكــة حفظـه اهللا املــوىل يف السـكون واحلركــة خـدمي احلضــرة التجانيـة ذات املواهــب الربانيــة 
واألسرار العرفانية سيدنا وموالنا أيب بكر اجننك امسا وباب اجننك علما السالم علينا وعليكم ورمحة اهللا تعـاىل 

دام الفلك وحركاته والعرش وسكناته وما دامت تتلى آياته فموجبه إليك وقاك اهللا ورعاك وحفظـك وبركاته ما 
ـاؤه خبـالص االبريـز وصـل إىل الرّاحـه  ووعاك يليه أعالمك وال جفت أقالمـك بـأن كتابـك العزيـز الـذي يـزري 
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ة مـن وصـيتك الـيت كنـت وحل مع الراحه وأحلقت أواله بآخره مطالعة وفرحت به غاية فوق العادة ومعه نسخ
ا مســـرة  توصـــيها تلميـــذك الفـــائق ومريـــدك الصـــادق حممـــد بـــن انبجيـــك عنـــد بوتلميـــذ وطالعتهـــا كـــال ووجـــد
للمحبني وغصة للمبغضني وهي ترشيق حنور املنكرين وحيـة رقطـاء عـن الـراقني ومسـا ناقعـاً يف قلـوب احلاسـدين 

رياً فعلـــى اهللا أجـــرك يف هـــذه املقالـــة الصـــافية والوصـــية احلمـــد هللا رب العـــاملني اهللا جيازيـــك عنـــا خـــرياً ووقـــاك ضـــ
الكافيــة يف أمــر الرجــل املــذكور حممــد اخلضــر بــن مايــاب املغــرور غايــة الغــرور وعلــم أن بصــريته طامســة وقرحيتــه 

قال السيد احلـاج و  ال تـَْعَمى األَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدوِر  : جامدة خامدة قال اهللا تعاىل
  :مالك املرحوم 

  
  نـَُعـــــــــــــــــــــــوُذ بِـــــــــــــــــــــــاِهللا ِمـــــــــــــــــــــــْن قـَْفـــــــــــــــــــــــِل َوأْريَـــــــــــــــــــــــانِ 

 

  ِعـــــــــــــَم اْلَبِصـــــــــــــريَِة أَْدَهـــــــــــــى َمـــــــــــــْن َعَمـــــــــــــى َمَقـــــــــــــلِ   
 

وأنــه مل مييــز بــني الضــاد والظــاء وال بــني الضــب والنــون ملســلكه الــذي ســلكه يف بــاب اهلــالك املفتــوح لــه   
  :نعوذ باهللا قال ابن دريد 

ــــــــــــــاْعَجَنبْ ِمــــــــــــــ ــــــــــــــَف َجنَــــــــــــــىبَــــــــــــــْل َف   ْن َســــــــــــــاملٍِ َكْي
 

ــــــــــــــــَوى   ــــــــــــــــَف َه ــــــــــــــــٍك َكْي ــــــــــــــــْن َهاِل   َال تـَْعَجــــــــــــــــَنبْ ِم
 
أفـــال ينظـــر إىل خماطبتـــه مـــع الســـيد الفقيـــه والعـــامل العالمـــة والنبيـــه الْدراكـــة الفهامـــة القاضـــي الشـــهري بـــني . اخل 

وهـام  القاصـي والـداين يوسـف النبهـاين كيـف اضـمحل بـه أي اضـمحالل وأذلـه أي إذالل وأفحمـه أي إفحـام
وقــام يف أجوبتــه احلســنة الفائقــة اجلميلــة الرائقــة يف شــأن شــيخنا وســيدنا ووســيلتنا إىل ربنــا ســيدي أيب العبــاس 
موالنا أمحـد بـن حممـد التجـاين أيب الفـيض الصـمداين القطـب املكتـوم خـامت األوليـاء ووارث السـر املعلـوم رضـي 

فاذة وهو كان يرد إطفاء نور اهللا بفيه وذلك فيـه مـا فيـه  اهللا تعاىل عنه وأرضاه وعنا به آمني ومل يرتك شاذة وال
وقــال الســيد حممــد  يُرِيــُدوَن لُِيْطِفئُــوا نُــوَر اللَّــِه بِــَأفْـَواِهِهْم َواللَّــُه ُمــِتمُّ نُــورِِه َولَــْو َكــرَِه اْلَكــاِفُروَن  : قــال اهللا تعــاىل 
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  :البوصريي يف مهزيته 
  َواُه َوُهــــــــــــــــــــــــــــَو الَّــــــــــــــــــــــــــــذي بِــــــــــــــــــــــــــــِه ُيْسَتَضــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

 

  أََو نَـــــــــــــــــــــــــــــــوُر اِإللَــــــــــــــــــــــــــــــــِه ُتْطِفئُـــــــــــــــــــــــــــــــُه اَألْفــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  :وهللا در القائل   
ـــــــــــــــــــــمِ  ـــــــــــــــــــــى َعَل َـــــــــــــــــــــاُر َعَل َـــــــــــــــــــــِة اَل ن   ُكـــــــــــــــــــــلَّ اْلَربِي

 

ـــــــــــــرِْج اْلُمِنيـــــــــــــِف َعَلـــــــــــــى   ـــــــــــــْمُس ِيف اْلبُـ   َكأَنَّـــــــــــــُه الشَّ
 

  :وكما قال الشاعر   
ـــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــِبَالَد َمَشـــــــــــــــــــــــــارِقاً َوَمَغارِب   يـَْغَشـــــــــــــــــــــــــى اْل

 

ـــــــــــــــــــَماءِ    ـــــــــــــــــــْمُس ِيف َكبِـــــــــــــــــــِد السَّ   َوَضـــــــــــــــــــْوَءَها َوالشَّ
 

ملا كان األمر كذلك فمن أين جيد امللعون السـبيل إىل إطفـاء نـور اهللا الوكيـل بـل ال ميكـن لـه إليـه طريـق   
الوصـــول وتنقطـــع عنـــه الصـــلة والعائـــد واملوصـــول ولـــو أمكـــن ذلـــك ألمكـــن قبلـــه لكثـــرة احلاســـدين واجلاحـــدين 

فلله األمر من قبل ومن بعد مث إنه حترك أيضاً بعد  والعاندين وامللحدين وكذلك الفراعنة والدجاجلة واألباليس
  :ذلك عرق احلسد يف قلبه وطفق يسدي ويلحم يف الغرور وقال القائل 

  ِيف َوْرَدَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوراً ُموَلَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ِفيَهـــــــــــــــــــــــــــا أَ َأْصـــــــــــــــــــــــــــَلَح ِدينَـــــــــــــــــــــــــــُه أْم أْوتـَغَـــــــــــــــــــــــــــا

 

  ُيَســــــــــــــــــــــِدى َويـُْلِحــــــــــــــــــــــْم ِيف اْلَمظَــــــــــــــــــــــاملِِ َوالِغــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــاِيل ِحــــــــــــــــــــَني يـَتَّ  ــــــــــــــــــــا إْن يـَُب ـَـــــــــــــــــــَوىَم ــــــــــــــــــــُع اْهل   ِب

 
وهــو يف غايــة الــبغض واإلنكــار ومل يــدر أن منوالــه ينســج لــه يف ذلــك احلــال ثــوب الغصــار ومــن حيــث ال . اخل 

يشعر أنه ميوت على ما عليه كان من حرارة اجلنان دائماً ما شاء اهللا كـان وال يـؤثر شـيئاً مـن املنفعـة وال طائـل 
امل عابــد تقــي وال ورع خاشــع نقــي وهــو مــا ضــار إال نفســه لــه يف ذلــك وال يســتمع إليــه إال جاهــل شــقي ال عــ

  :وقال سيدي حممد البوصريي ىف مهزيته 
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ــــــــــــــــــــــــــُه إْنَكـــــــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــــــــــــــــــا َل ـــــــــــــــــــــــــا َوَم َه ـــــــــــــــــــــــــَف ِإلَيـْ   ـ
 

ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــُب اْحلَْت   َأُهــــــــــــــــــَو النَّْحــــــــــــــــــُل قـَْرَصــــــــــــــــــَها ُثْجِل
 

  :وكما قال الشاعر   
  وََملْ َيُضـــــــــــــــــــــــــْرَها َوأَْوَهـــــــــــــــــــــــــى قـَْرنَـــــــــــــــــــــــــُه اْلَوَعـــــــــــــــــــــــــلُ 

 

  يـَْومـــــــــــــــــــــــــاً لِيَـْقَلَعَهـــــــــــــــــــــــــاَكنَـــــــــــــــــــــــــاِطٍح َصـــــــــــــــــــــــــْخَرًة   
 

  :وهللا در القائل يف داليته   
  تَـــــــــــــــــــــــــــُك ُمْبِغضـــــــــــــــــــــــــــاً ِلَألْولِيَـــــــــــــــــــــــــــاِء ُتَســـــــــــــــــــــــــــدَّدُ 

 

  ُكـــــــــــــــــــْن إْن َوَعْيـــــــــــــــــــَت َنِصـــــــــــــــــــيَحِيت ِســـــــــــــــــــْلماً َوالَ   
 

  :وقال الشيخ احلاج مالك عليه رضي املالك   
  ُمَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدقاً ِبَكرَاَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن اهللاِ 
  ِلَكـــــــــــــــــــــي َأُكـــــــــــــــــــــوَن ِمـــــــــــــــــــــَن اَألْحَبـــــــــــــــــــــاِب ِيف اهللاِ 

 

ــــــــــــــــــــبـَُّهمُ    ــــــــــــــــــــا ُبْشــــــــــــــــــــَرى حمُِ   ُهــــــــــــــــــــُم الرََّجــــــــــــــــــــاُل فـََي
  َســــــــــــــــــــــــــَقاِين اهللاُ َكْأَســــــــــــــــــــــــــاً ِمــــــــــــــــــــــــــْن َحمَبَّــــــــــــــــــــــــــِتُهمُ 

 
فنعــوذ بــاهللا مــن ذلــك يغنيــك مــوت كــل مــن " مــن عــادى يل ولّيــاً آذنتــه بــاحلرب " وأيضــاً ويف احلــديث   

كرهــا مبحـض فضــله وجــوده   دعـاه علــى ســوء اخلامتـة والعيــاذ بــاهللا إن مل تدركـه عنايــة اهللا يأخــذ الطريقـة التجانيــة
  :وكرمه بال خالف وهللا در القائل 

ـــــــــــــْيَس بِاحلََْســـــــــــــنِ  ـــــــــــــا َل ـــــــــــــَرى َحَســـــــــــــناً َم   َحـــــــــــــىتَّ يـَ
 

  يـَُغَمــــــــــــــــــى َعلَــــــــــــــــــى اْلَمــــــــــــــــــْرء ِيف أَيـَّـــــــــــــــــاِم َحمَْنتِــــــــــــــــــهِ   
 

  :وقال صاحب الربدة السيد حممد البوصريي رضي اهللا عنه   
ِســــــــــــمِ  ــــــــــــمَّ ِيف الدَّ ــــــــــــُث َملْ يَــــــــــــْدِر َأنَّ السَّ   ِمــــــــــــْن َحْي

 

ــــــــــــــــــــةٌ    ــــــــــــــــــــْرِء قَاتَِل َة لِْلَم ــــــــــــــــــــذَّ ــــــــــــــــــــَنْت َل   َكــــــــــــــــــــْم َحسَّ
 

  :مث قال أيضاً يف مهزيته   
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  ِر ِإْذ اْلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُم ِيف َمَواِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع بَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 
 

ــــــــــــــــــــــبَّ ِفيــــــــــــــــــــــِه َمسَّــــــــــــــــــــــا وََملْ يَــــــــــــــــــــــدْ      َوَجــــــــــــــــــــــَد السَّ
 

  :وقال الشاعر أيضاً   
ــــــــــــــــــــــا ِإَىل اجلَْــــــــــــــــــــــوُّ َتْصــــــــــــــــــــــَعدُ  َه   َمسَــــــــــــــــــــــْت ِجبََناَحيـْ

 

  َمنَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ ِإَذا َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَرَاَد اهللاُ إْهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَالَك   
 
مـك يف حبـر اإلنكـار فـواهللا إن مل يتـب ال يطفـو إال يف . اخل  وما طار طـري إال كمـا طـار وقـع وهـو أيضـاً قـد ا

جلــة مــن النــار إن شــاء اهللا رب العــزة ذو القــدرة والقــوة يــا ليتــه يعلــم حقيقــة مــا تتــأخر وتــدب إليــه لــو علمهــا 
وحاجبيـه تائبـاً إىل املـوىل سـبحانه وتعـاىل وانزجـر أي لنكص على عقبيه وكّب على وجهه األرض جبهته وأنفه 

انزجار ذا قبل بال إدبار وترك ما عليه كان مـن اإلنكـار وأيضـاً إين ال أدري مـا حقيقـة دعـواه وإنكـاره وعداوتـه 
وسّبه وما محله على ذلـك ومـا أغـواه ولعلـه محلـه علـى ذلـك غضـب وقيـل مـن غضـب مـن ال يقـدر عليـه طـال 

أو  َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَـْوُهلُْم  : يكون أضحوكة وهدفاً بني الورى فيا للعجب قال تعاىل حزنه أو أراد أن 
. جلبه إىل ذلك جهل ومحاقة والعياذ باهللا من اجلهل واحلماقة وقيـل لـوال جهـل اجلاهـل مـا عـرف عقـل العاقـل 

  :وقال شيخنا وسيدنا وسندنا ومربينا احلاج مالك املرحوم 
  َماقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة َأْعَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت ِلَألِطَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ إالَّ احلَْ 

 

  ِلُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ َداِء َدَواٌء ُيْســــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَطبُّ بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ   
 

لو عرف هو بنفسه ضرر كتابه وكذلك كل من تبعـه مـن حزبـه سـواء كـان يف بعـده أو قربـه لفـزع وحـزن   
َفَمــْن   :قــال اهللا تعــاىل . وال يفــرح خبطابــه ألن املصــيبة تســري إليــه وتظهــر بــني يديــه وال تــرتك شــيئاً ممــا لديــه 
ِـْم ُسـرَاِدقـَُها َوِإْن َيْسـ َتِغيثُوا يـُغَـاثُوا ِمبَـاٍء َكاْلُمْهـِل َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعتَـْدنَا لِلظـَّاِلِمَني نَـاراً َأَحـاَط ِ

 ....  قال السيد احلاج مالك نفعنا اهللا بربكته آمني . اآلية:  
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  ِمْن َوَمْن َشاَء أَْنَكَراَفَمْن َشاَء َفْلُيو
  :مث قال أيضاً   

  َيا ُمْنِكُروَن َفَمْن ُيْنِكْر َلـُه اْلَخَطرُ 
وعلم الرجل أن مجلة ما ذكره على الشيخ التجـاين رضـي اهللا عنـه مـن كـالم غـري الئـق وال صـواب فـائق   

ــَرى  : قــال اهللا تعــاىل . رائــق افــرتاء عليــه وكــذب  ــْد َخــاَب َمــِن افْـتَـ اآليــة مث قــال الشــيخ يركــي تلــف   ....َوَق
معنــاه وديعــة اهللا رمحــه اهللا قــبح اهللا ذا حليــة وعمامــة بيضــاوين خيــرج مــن بينهمــا الكــذب املــومن ال يكــذب وهــو  

  :كذاٌب أشر ممقوت ممسوخ مبهوت قلت 
  

  فَِإنَّـــــــــــــــــــــــــــــــُه ِيف َهـــــــــــــــــــــــــــــــَالٍك َدائِـــــــــــــــــــــــــــــــم بَانَــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــٍل َشانَــــــــــــــــــــــــــــا   إنَّ اللُُّحـــــــــــــــــــــــــــوَم َلُســـــــــــــــــــــــــــْم قَات

  ُه ِخْزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ُمثَّ َخْسرَانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأْوَالُه َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــْوالَ 
  َال ُميَِكـــــــــــــــــــُن اْحلَـــــــــــــــــــقُّ ِممَّـــــــــــــــــــْن َشـــــــــــــــــــاَع بـُْهَتانَــــــــــــــــــــا
َـــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــُه َعْطَشان ــــــــــــــــــــــــــُه َغالَْت ــــــــــــــــــــــــــْت َوَغلَُّت   قَاَم

 

ـــــــــــــْل ِلَمـــــــــــــْن َكـــــــــــــاَن يـَْهُجـــــــــــــوا َأْهـــــــــــــَل َمْوالَنَـــــــــــــا     فـَُق
ـــــــــــــــــمُّ ُيْصـــــــــــــــــِمي بِـــــــــــــــــَال ُخْلـــــــــــــــــٍف ِبَشـــــــــــــــــْربَِتهِ    فَالسُّ
ــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــاَب يَــــــــــــــــــاَىب اهللا َنْصــــــــــــــــــَرَتهُ  ــــــــــــــــــَن َم   إنَّ اْب
  تـَْعَمـــــــــــــــــــــــــى َبِصـــــــــــــــــــــــــريَتُُه َواْلَقْلـــــــــــــــــــــــــُب ُمْنطَبِـــــــــــــــــــــــــعٌ 
ــــــــــــــــــــــــــْت َوَغَضــــــــــــــــــــــــــُتهُ  ــــــــــــــــــــــــــُه َداَم   َتْكِفيــــــــــــــــــــــــــَك ِذلَُت

 
  َيْســــــــــــــــــــوُء أْمحَـــــــــــــــــــــُق َال ِمـــــــــــــــــــــْن َعِقلِـــــــــــــــــــــه زَانـَـــــــــــــــــــــا
  بَـــــــــــــاُب اْهلـُــــــــــــَدى َعِلُمـــــــــــــوا َمـــــــــــــا َحـــــــــــــاَز يـَْقظَانَــــــــــــــا
  َعــــــــــــــْن َجــــــــــــــِدِه َخــــــــــــــْريِ َخْلــــــــــــــِق اِهللا قَــــــــــــــْد َجانَـــــــــــــــا

  انَــــــــــــــــــــاِســـــــــــــــــــْبِط الرَُّســـــــــــــــــــوِل ُممِـــــــــــــــــــِد اْلُكـــــــــــــــــــلِّ َمْأوَ 
  بـَلَــــــــــــــــــــى يـُــــــــــــــــــــَؤِدي َهلـُـــــــــــــــــــْم َحطــــــــــــــــــــاً َوِحْرَمانَـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــْرِك أَْبعِــــــــــــــْد َعْنــــــــــــــَك ُكْفرَانــــــــــــــاً    رُْكـــــــــــــٌن ِمــــــــــــــَن الشَّ

ــــــــــــــــــَواُب بِـــــــــــــــــــهِ      وَُكــــــــــــــــــلُّ َشــــــــــــــــــىٍء ِإَذا َكــــــــــــــــــاَن الصَّ
ـــــــــــــــــــــــْيُخ َســـــــــــــــــــــــلَُّمُه أُولُـــــــــــــــــــــــوا اْلَبَصـــــــــــــــــــــــائِِر أَرْ    َوالشَّ
ـَـــــــــــــــــا ــــــــــــــــــْوُل اْلُمْنِكــــــــــــــــــرِيَن ِمب ــــــــــــــــــَف يـَْعــــــــــــــــــزُِل قـَ   َفَكْي

ـــــــــــ ـــــــــــِه َش ـــــــــــى ِب ـــــــــــْن يـُْلَف ـــــــــــْوُل َم ـــــــــــْن َســـــــــــبـََّنا قـَ   َرفٌ َم
َفُعُهمْ    فَــــــــــــــــــــــــاْلُمْنِكُروَن فَــــــــــــــــــــــــَال اْنَكــــــــــــــــــــــــاَر يـَــــــــــــــــــــــــنـْ
ـــــــــــــــــاِفِعي قَـــــــــــــــــْد قَـــــــــــــــــاَل تـَْبِصـــــــــــــــــَرةً  ــــــــــــــــــيُِّد الشَّ   َوالسَّ
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َيانــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــِفيَه َلُمْغَمــــــــــــــــــــــــى اْلَعــــــــــــــــــــــــْق تِبـْ   إنَّ السَّ
ــــــــــاض فـَْيَضــــــــــانَا ــــــــــْد َف ــــــــــْيِض التََّجــــــــــاِين الَّــــــــــِذي َق   فـَ
  َعـــــــــــــْنيِ اْلَمَعـــــــــــــاِرِف َمـــــــــــــْن قَـــــــــــــْد َســـــــــــــاَد َأْعَيانَـــــــــــــا

  َمــــــــــــــــْن يـَْرُجــــــــــــــــوَن ُنْكرَانَــــــــــــــــاأَهــــــــــــــــَل الــــــــــــــــدََّعاِوي وَ 
  َوتـَْبَتِغــــــــــــــــــــــــــي اْلَعــــــــــــــــــــــــــْوَن بـُْلــــــــــــــــــــــــــَداناً فـَبُـْلــــــــــــــــــــــــــَدانَا
َــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَل اْلَفْضـــــــــــــــــِل طُْغَيان   ُخمَيَّـــــــــــــــــب الظَّـــــــــــــــــِن َأْه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوِدَي ِرْضـــــــــــــــــــــــــــــــــــَواناً َفِرْضَوانَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   إالَّ َوُع
َــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــِة اجلَْـــــــــــــــــــــــــدَّ اْحَســـــــــــــــــــــــــاناً َوإْحَسان   ِحبُُرَم
ــــــــــــــــــــــــَد اِهللا بـُْرَهانَــــــــــــــــــــــــا   َتْكِفــــــــــــــــــــــــي الطَّرِيَقــــــــــــــــــــــــُة ِعْن

  ُجــــــــــــــــــوِد َوِســـــــــــــــــرَّ الــــــــــــــــــَذاِت ُمْنَجانـَـــــــــــــــــاِســـــــــــــــــْر اْلوُ 
ــــــــــــــــــــــــاَء َوإْخَالصــــــــــــــــــــــــاً َوإميَانَـــــــــــــــــــــــــا   َحــــــــــــــــــــــــاُزوا اْلَوَف

 

ــــــــــرََّدى ِبَرَضــــــــــي ــــــــــِل َال يـَْرَضــــــــــى ال   َوَصــــــــــاِحُب اْلَعْق
ـــــــــــــــــــــ   َفَمــــــــــــــــــــْن أَرَاَد َجنَــــــــــــــــــــاًة لَــــــــــــــــــــْيَس يـَْنَكــــــــــــــــــــُر بِاْل
  ُقْطــــــــــَب اْلُوُجــــــــــوِد الَّــــــــــِذي َحيْــــــــــِوي الَســــــــــرائَِر ِمــــــــــنْ 

  ْت َحَجـــــــــــٌج ِمـــــــــــْن َأْهِلـــــــــــِه ِحَججـــــــــــاً َكـــــــــــْم أَْذَعَنـــــــــــ
  ُدْر ِيف اْلـــــــــــــــــِبَالِد أَيَـــــــــــــــــا َمـــــــــــــــــْن ُكْنـــــــــــــــــَت تـُْنِكـــــــــــــــــرُهُ 
  فَـــــــــــــــــــإْن َأَســـــــــــــــــــْأَت ِبِفْعـــــــــــــــــــل اِهللا َويـْلَـــــــــــــــــــَك يَـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــُد َأَحـــــــــــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــــــــــا َملْ جنَِ   احلَْْمـــــــــــــــــــــــــُد ِهللا ِإْذ َم
ـــــــــــــــــــْيَخ َســـــــــــــــــــيَِّدنَا   َفَجـــــــــــــــــــاِز يَـــــــــــــــــــاَربَّ َعنَّـــــــــــــــــــا الشَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اهللاُ َريبِّ ِيف َطرِيَقِت   أَماتـََن

  الصَّـــــــــــــــــــــــــَالُة َوَتْســـــــــــــــــــــــــِليُم اإللَــــــــــــــــــــــــــِه َعلَـــــــــــــــــــــــــى ُمثَّ 
ـــــــــــــــــــْحِب أُوِيل اْلَمْجـــــــــــــــــــِد ُمثَّ َرضـــــــــــــــــــى   َواآلِل َوالصَّ

 
ومما أعجبين ظنه أن لـه زرابـة اللسـان ويغنيـه مـا يـوحي إليـه الشـيطان ومل يعـرف أنـه يهديـه للطغيـان فـإن   

جنـاة مـن املهالـك يف يت مل يسكت يلعب به الصبيان وسيسكت عمـا قريـب مـن الزمـان وكـل مـن يعينـه مل يـرد 
وتالك وهو أيضاً قد خاض يف حندس األوهام وما له نور األفهام وال إهلام أعـين األوهـام السـاترة للقلـوب عـن 
مطالعة الغيوب نعوذ باهللا من ذلك فبذلك ال يعرف وال يسمع شيئاً من كالم قطب األقطـاب وخـامت األوليـاء 

مل يـربح يـدخل نفسـه يف وحلـة وورطـة شـنيعة وجنايـة وغربـة  بال اكتساب ذلك من مواهب الوهـاب وهـو أيضـاً 
فظيعة وهو يف الضالل واإلضالل وخابت به اآلمال يف احلال واملآل على كل حال ويرتكـب مـن اجليـل املركـب 

  :ما ال يبال مبسحل وقال صاحب الدالية املعروف الشهري املألوف يف اجلهل املركب 
ـــــــــــــالَ    َواْلَمـــــــــــــــــــــــــــــْرُء َجيَْهـــــــــــــــــــــــــــــُل ُمثَّ َجيْهـــــــــــــــــــــــــــــُل أَنَّــــــــــــــــــــــــــــــهُ     ِل َوَمـــــــــــــا فَـــــــــــــِديُذو اجلَْْهـــــــــــــِل ِيف َأْســـــــــــــِر الضَّ
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ـــــــــــــــــــْوَق اْلَمَصـــــــــــــــــــاِد فَـــــــــــــــــــَذاَك َجـــــــــــــــــــدَّ ُمرَهـــــــــــــــــــدِ    فـَ
ــــــــــــــــــــــــــدِ  َوا بِاْلُعضَّ   ُكــــــــــــــــــــــــــلَّ اْلُمــــــــــــــــــــــــــَداِويَن الــــــــــــــــــــــــــدَّ

 

  َوِإَذا َتظَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىنَّ ِيف اْلِوَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد بِأَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
  َذاَك الـــــــــــــــــــدََّوى ِعـــــــــــــــــــزُّ الـــــــــــــــــــدَّواِء لَــــــــــــــــــــُه َوَمــــــــــــــــــــا

 
  :اً مث قال الشاعر أيض. اخل 

  َوأَنَّـــــــــــــــــــــــَك َال تَـــــــــــــــــــــــْدرِي بِأَنَّـــــــــــــــــــــــَك َال تَـــــــــــــــــــــــْدرِي
  ُيَســــــــــــــاِئُل َمـــــــــــــــْن يُــــــــــــــْدرَِي َفَكْيـــــــــــــــَف ِإَذا تَـــــــــــــــْدرِي

 

  َوِمــــــــــــــْن َأْعَجــــــــــــــِب اَألْشــــــــــــــَياِء أَنَّــــــــــــــَك َال تَــــــــــــــْدرِي  
ـــــــــــــــِذي ـــــــــــــــَت َال تَـــــــــــــــْدرِي وََملْ تَـــــــــــــــُك بِاْل   فَـــــــــــــــِإْن ُكْن

 
وخيرجه مما ال طائل فيه وال علم البـاطن وهـو وأيضاً من مل يكن عنده علم الظاهر ينفعه يف دنياه وأخراه . اخل 

  :معرفة مواله ال ينبغي عليه أن يدعي الشيخوخة وقال صاحب الرائية الشريشية 
ــــــــــــــــايل اْهلـَـــــــــــــــَوى َيْســــــــــــــــرِي   َفَمــــــــــــــــا ُهــــــــــــــــَو إالَّ ِيف لََي
  َوَال بَــــــــــــــــاِطٍن فَاْضــــــــــــــــِرْب بِـــــــــــــــــِه ُجلَــــــــــــــــَج اْلَبْحـــــــــــــــــرِ 

 

ــــــــــــــــــــــــْيَخ َآيَــــــــــــــــــــــــاٌت ِإَذا َملْ َتُكــــــــــــــــــــــــْن لَـــــــــــــــــــــــــهُ      َولِْلشَّ
ـــــــــــــــــــــــــِه ِبَظـــــــــــــــــــــــــاِهرٍ إِ  ـــــــــــــــــــــــــٌم َلَدْي   َذا َملْ َيُكـــــــــــــــــــــــــْن ِعْل

 
وقــال اإلمــام مالــك رضــي اهللا عنــه مــن تصــوف ومل يتفقــه فقــد تزنــدق ومــن تفقــه ومل يتصــوف فقــد تفســق . اخل 

ومن مجع بينهما فقد حتقـق إن كـان األمـر كـذلك فمـا بـال مـن مل يشـم رائحـة مـن هـذين العلمـني اللـذين كانـا 
فيه اثنان وال ينتطح فيـه كبشـان مـع أنـه يـدعي الشـيخوخة ويسـّب املسـلمني فضـًال  متالزمني وأمرمها ال خيتلف

عن العلماء العاملني وهم األوليـاء العـارفون فـاجلواب يف ذلـك املـدعي أنـه نسـب نسـًال لـذي عقـم وهـو خـابط 
  :وقال الشاعر . يف ظلم 

ــــــــــــــــَك َأْشــــــــــــــــَياءُ    َعِلْمــــــــــــــــَت َشــــــــــــــــْيئاً َوَغابَــــــــــــــــْت َعْن
 

  ِعي ِعْلمــــــــــــــــــــاً َوَمْعرِفَــــــــــــــــــــةً َوقُــــــــــــــــــــْل ِلَمــــــــــــــــــــْن يـَـــــــــــــــــــدَّ   
 

اآليــة وهــو ال ينبغــي عليــه أن يــدعي  .... َوَمــا أُوتِيــُتْم ِمــَن اْلِعْلــِم ِإالَّ قَِلــيًال  : وقــال اهللا تبــارك وتعــاىل   
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  :شيئاً وقال صاحب اهلمزية رضي اهللا تعاىل عنه 
  بـَيـِّنَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت أَبـَْناُؤَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَْدِعَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

 

ــــــــــــــــــــــــو    ــــــــــــــــــــــــا َملْ َتِقيُم ــــــــــــــــــــــــدََّعاِوي َم ــــــــــــــــــــــــاَوال َه   ا َعَليـْ
 

  :ولعله غره غرضه وأغراضه حلب الرياسة يف الدنيا وقال ابن عاشر   
  ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ الرِّيَاَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِة َوطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِْح اآلتِ 

 

  واْعَلـــــــــــــــــــــــــْم بِـــــــــــــــــــــــــأنَّ َأضـــــــــــــــــــــــــّل ِذي اآلفَـــــــــــــــــــــــــاتِ   
 

اخل ... وأيضــــاً يف هديــــة الطــــالبني وهدايــــة املسرتشــــدين للشــــيخ عبــــد الباســــط افنــــدي فــــاخوري املــــويل   
وأيضاً فمن مل يكن مـن أهـل . احلق غري أهله وأن يقبل احلق على غري حمب وصله  هيهات هيهات أن يعرف

احلــق ومل جيعلــه علــى البــال ومل يــدر املنــوال وال حقيقــة اجملــال فالبــد لــه مــن أن يــدور يف غايــة تبابــه وحريانــه دون 
شـارات واحلـاالت قــال بابـه وعضـه الــدهر بنابـه فـاحلق يعلــو وال يعلـى عليـه فمــن مل يفهـم املقـاالت ال يفهــم اإل

  :الشاعر 
ــــــــــــــــــــــــــــــِقيمِ    َوآفاتُــــــــــــــــــــــــــــــُه ِمــــــــــــــــــــــــــــــَن اْلَفْهــــــــــــــــــــــــــــــِم السَّ

 

  وََكـــــــــــــــــــْم ِمـــــــــــــــــــْن َعائِـــــــــــــــــــٍب قـَـــــــــــــــــــْوًال َصـــــــــــــــــــَحيحاً   
 

  :وقال الشيخ احلاج مالك نفعنا اهللا بربكته   
ــــــــــــــــــــَرمِ    ِإْن َملْ تَــــــــــــــــــــُذَق َســــــــــــــــــــلََّمْن َمــــــــــــــــــــْن َذاَق ُحتْتَـ

 

ـــــــــــا   ـــــــــــْرِك اْنَكـــــــــــاُر الرَِّضـــــــــــى اْلُكَرَم ـــــــــــَن الشِّ ـــــــــــٌن ِم   رُْك
 

هـــم أرنـــا احلـــق حقـــاً وأعنّـــا باتباعـــه وأرنـــا الباطـــل بـــاطًال وأعنّـــا علـــى اجتنابـــه وهللا در القائـــل أيب مـــدين الل  
  :الغوث رضي اهللا تعاىل عنه 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــاِهللا يَـــــــــــــــــــا َخـــــــــــــــــــاِيل احلََْشـــــــــــــــــــا َال تـَُعِنْفَن   فَِب
 

  ِإَذا َملْ تَـــــــــــــُذْق َمـــــــــــــا َذاقَـــــــــــــِت النَّـــــــــــــاُس ِيف اْهلـَــــــــــــَوى  
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  :و وقول عز الدين بن عبد السالم وه  
  َحِقيَقـــــــــــــــــــــــَة َمـــــــــــــــــــــــا أَقُـــــــــــــــــــــــوُل فَـــــــــــــــــــــــَال تـَُلْمـــــــــــــــــــــــِين 
  وََملْ َيطْــــــــــــــــــــــــــــَرْب فَــــــــــــــــــــــــــــَال يـَلُــــــــــــــــــــــــــــِم اْلَمغَــــــــــــــــــــــــــــينِّ 
  فَــــــــــــــــــــــــــــدَْع َعْنــــــــــــــــــــــــــــَك اْلَمــــــــــــــــــــــــــــَالَم َوْخ َعــــــــــــــــــــــــــــينِّ 

 

ــــــــــــــــــــــــــَىن َوتَــــــــــــــــــــــــــْدرِي   ــــــــــــــــــــــــــِإْن َملْ تُــــــــــــــــــــــــــْدرِِك اْلَمْع   َف
ـــــــــــــــــــَماَع ِبغَـــــــــــــــــــْريِ قـَْلـــــــــــــــــــبٍ    َوَمـــــــــــــــــــْن َحَضـــــــــــــــــــر السَّ
  َوِإْن تَـــــــــــــــــُك يَـــــــــــــــــا َعـــــــــــــــــُذوُل َجِهْلـــــــــــــــــَت أْمـــــــــــــــــرِي

 
ورمبا تعثر على األقاويل حمدثة من األباطيل لسب الطريقة وإنكارها وأهلها لغباوة وعلمت  وقلت أيضاً   

  :أن أرباب اجلحود هم كما قال الشاعر 
  بـَــــــــــــــــــــــْنيَ األبَاِطيــــــــــــــــــــــِل ِيف َعــــــــــــــــــــــاَداَت َمْلُعــــــــــــــــــــــونِ 

 

ــــــــــــــــــَرى َجاِحــــــــــــــــــداً بِــــــــــــــــــاحلَْقِّ ُجمَْتِهــــــــــــــــــداً      وََكــــــــــــــــــْم تـَ
 

ه وهو موالنـا تبـارك وتعـاىل يوتيـه مـن يشـاء قـال تعـاىل وكثري من الناس أراهم يوءهم فضل اهللا على عبد  
 :  َِذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيم  ًوقال أيضا :  ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن

ــ* َيَشــاُء َواللَّــُه َواِســٌع َعِلــيٌم  وال ينكــر ذلــك الفضــل مــن اهللا  ِه َمــْن َيَشــاُء َواللَّــُه ُذو اْلَفْضــِل اْلَعِظــيِم َخيْــَتصُّ ِبَرْمحَِت
لعبــده إال فرعــون احلــال وإبلــيس املقــال وهــو علــى خطــر ووبــال ومصــائب وأوجــال يــا ليتــه ومــن يعينونــه ينتبهــون 

  :وعن اجلحود ينتهون ومن العقل يستعملون قال السيد احلاج مالك املرحوم 
ـــــــــــــــــــــاِد َوالظَّـــــــــــــــــــــاءِ َحـــــــــــــــــــــىتَّ متََ  ـــــــــــــــــــــْنيَ الضَّ ـــــــــــــــــــــَز بـَ   يـَّ

 

  َواْســــــــــــــــــــــتَـْعِمِل اْلَعْقــــــــــــــــــــــَل َعــــــــــــــــــــــْل اَهللا يـَْفَتُحــــــــــــــــــــــهُ   
 
فَاْعبُـــُدوا َمـــا ِشـــْئُتْم ِمـــْن ُدونِـــِه قُـــْل ِإنَّ اْخلَاِســـرِيَن الَّـــِذيَن َخِســـُروا أَنـُْفَســـُهْم َوَأْهِلـــيِهْم يـَـــْوَم  : قـــال اهللا تعـــاىل . اخل 

مــن فعــل مــا شــاء لقــي مــا شــاء احلمــد هللا الــذي أنعــم علينــا هــذه . اخل  ْســرَاُن اْلُمبِــُني اْلِقَياَمــِة َأال َذلِــَك ُهــَو اخلُْ 
النعمـــة العظيمـــة الكافيـــة واإلفاضـــة الصـــافية الضـــافية والغنيـــة الـــوافرة الناميـــة الزاكيـــة الطريقـــة األمحديـــة احملمديـــة 

نية واملواهب الربانية عن الشيخ الكامل والقـدوة التجانية اإلبراهيمية احلنيفية ذات األنوار اإلهلية واألسرار العرفا
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الواصــل قطــب األقطــاب خــامت األوليــاء بــال ارتيــاب ذلــك مــن املواهــب ال مــن املكاســب العــارف بــاهللا الربــاين 
سيدنا أيب العباس موالنا أمحد بن حممد التجاين أيب الفيض الصـمداين أحلنـا اهللا وإيـاه دار التهـاين وسـقانا مـن 

واين وأماتنا املـوىل علـى طريقتـه وحشـرنا يف زمرتـه وجعلنـا مـن خاصـة خاصـة أصـحابه وتالميذتـه حبره بأعظم األ
وفقرائه وأحبابه آمني حبرمة سيد الكونني والثقلني والفريقني آمني محداً يوايف نعمه ويكايف مزيده وقال بعضـهم 

:  
ــــــــــــــــــُب الُشــــــــــــــــــْكرُ  ــــــــــــــــــى لَـــــــــــــــــــُه ِيف ِمثْـَلَهــــــــــــــــــا جيَِ   َعَل

  واتََّصــــــــــــــــــــلت اْلُعْمــــــــــــــــــــرُ  َوِإْن طَالَــــــــــــــــــــِت األيَّــــــــــــــــــــامُ 
 

  ِإَذا َكــــــــــــــــــــــاَن ُشــــــــــــــــــــــْكرِي نِْعَمــــــــــــــــــــــَة اِهللا نِْعَمــــــــــــــــــــــةً   
ــــــــــــــــــــــْكِر إالَّ ِبَفْضــــــــــــــــــــــِلهِ  ــــــــــــــــــــــوُغ الشُّ ــــــــــــــــــــــَف بـُُل   َفَكْي

 
كمــا قــال الشــيخ احلــاج مالــك عليــه رضــي املعــني املالــك يف نونيتــه يف مــدح خــري الربيــة صــلى اهللا عليــه   

  :وسلم خري العرب والعجم 
  بِــــــــــــــــــــــَدْينِ  َكـــــــــــــــــــــِذي األْحمَـــــــــــــــــــــاِل َمـــــــــــــــــــــنَّ لَــــــــــــــــــــــهُ 

 

  فـََنْحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدُه َوَنْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكرُُه َدَواَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

مث أننــا أيضــاً يــا ســيدنا بــاب فــتح اهللا لنــا ولــك وجلميــع املســلمني مــن اخلــريات األبــواب ووفقنــا وإيــاك يف   
القول والعمل على الصواب تأخرنا عن اجلواب لكثرة األشـغال وتـراكم األحـوال فبـذلك قـدمنا كتابـاً منّـا إليـك 

نبذة لعلمنا مهتك العلية يف رجـاء رؤيـة مـا ياتيـك منّـا مـن اجلـواب فـارفعوا عنّـا العتـاب واهللا جيـازيكم قبل هذه ال
ــا خــرياً اهللا يصــلح حالنــا وحــالكم وأقامنــا وأقــامكم وأيــدنا وأيــدكم بنصــره الصــبني جبــاه الشــيخ الســيد أمحــد  عّن

ه األرض ومـا لنـا رغبـة إال بلقـائكم مـا شـاء التجاين رضي اهللا عنه ونرجو من اهللا أن ميـّن علينـا اللقـاء علـى وجـ
  .اهللا كان ونسلم على مجيع اإلخوان وأهل الزاوية طرا والسالم 

يوماً من شهر اهللا احلرام حمرم يف عام محسش هجرية فعلـى مهاجرهـا عليـه  14كتب يف قرية اللوكه يف   
  .الصالة والسالم 
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  " .الباً ثالثة ال يفلحون غ" تذييل أليب بكر  سـه يف قوله   
ةٌ  الً َزْوَج اَن َنْج ـا إْن َك َوَحاِجَب

َعلُّ  تَّ ْن ال ِم اْلِحْبِم ِبعِم رِ ْل
ـا أَْمِرِه َبَط ا ِب ا َلَھ ْت َزْوَجَھ َع
اْلَمْحُبوبِ  االَِت َك ِة اْلَح ِبُجْمَل
ـا ِه أَماَن َجُع ِب ِه َيْش َعَلْي

خَ  ي َس َقَط ِف ـَراَس الَ ِم ِطِه ِب
 

ُوَن   ٌة الَ ُيْفلُِح اَثالََث َغالَِب
لٌ  ةُ  َنْج ِر أَْو َزْوج اِھالً َذا ِكْب وَن َج َيُك

ُة  اأَْو َزْوَج ُك أَط ْم َت الِِم َل اْلَع
وبِ  ْن َمْحُج اِحُب ِم ٌب َص أَْو َحاِج
ا ا َكاَن ى إَذا َداَوَم ِفيَم َحتَّ
َوَرى ِدِه َربُّ اْل ْم َيْھ مَّ إَِذا َل َث

 
  انتهـت

  : تاريخ جل موسى أرَّخه أبو بكر  سـه   
اٌف◌ُ أَ َدَھا َك ْت َبْع دِ  َت َيَة أَْوَح َعِش

َھدِ  ْوَم َمْش أُْنُه َي يٍم َش ْھٍر َعِظ ِبَش
َرى ِھْج اِر َوالسِّ َرةُ َج دِ اْلُمْخَت ـرِّ أَْحَم

ـ اِرمَ َل اِمي َمَك َرُف السَّ ِدي ُه الشَّ َيْرَت
َداهُ اْلمَ  َذا َوالِ يِِّديَك اِن ِبَس َرَم

 

اِحي َثالَ   اِر َص ُخ لِْلُمْخَت ورَّ ةٌ ُي َث
ذْ  ِة اْلَم ِذي اْلِحجَّ دِّ ِب ي اْلَع ً  ُكوِر ِف ا َحاِوي

شٍ  ي َطْلَس ِوالََدِة ُمْكرِ  َفِف اَم اْل اًمَع
لِيَل اْلِح ُت َس اِرفٍ َعَنْي َن َع ى ْب بِّ ُموَس

 ً ا ي ُمَباِرك ِر َربِّ وَل اْلُعْم اهُ ُط َفأَْعَط
 

  انتهـت
  :أبيات أليب بكر  سـه   

ُت مَ  ِدي َيِبي ِه ِعْن ْيالَ ِبإْتَياِن ي َل ِع
ى النُّ  ُه أَْرَع ْيالَ أَُراِقُب ِه َك وَم ِب ُج

ِه اْنَتَھ الَّ إَِلْي ي َھ اَل لِ ِذي َق َو الَّ ى َوْھ
ْم يَ  َھا فِ إَِذا َل ْم َيْقِض ْوالََي َل أْ َم الَ َش ْع

 

َدِني ِخلِّ   ھْ َوَواَع اً َس ا َمْرَحب الًي َفَي
اً ألَجْ َوَفرَّ  ي ِفَراش ي َبْيِت ُت ِف هِ ْش لِ

دُ إَِذا َعَط اَن َوْع ِذي َك ُر الَّ هُ َس اْلَفْج
ِوي ُل◌َ  ْرَء َيْن أَنَّ اْلَم َت ِب ـةً َعلِْم َباَن
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  انتهـت
  :وأليب بكر  سـه يف حبيب ومريد أهدى إليه بغية املستفيد   

ابٌ  َتِفيدِ  ِكَت ُة ُمْس ِه ُبْغَي ِفي
دِ  َة َذا اْلُمِري ي هللاُ ُمْنَي َفَيْقِض

أَْوَفرِ  دِ  َب ٍر َمِدي ٍل أَْج َكاِم
 

اِني ِباْلَعِطيَّ   دِ أََت ْن ُمِري ِة ِم
لِّ قُ  مُّ ِبُك ُدهُ َتُع رٍ َفَواِئ ْط

َزاءٍ  ْن َج اِزي ِم اَزاهُ اْلُمَج َفَج
 

  انتهـت
  :وله أيضاً زاده اهللا فيضاً أعين السيد أبا بكر  سـه   

  فـََتْحَســــــــــــــــــــــــــــَنبَّ أَِمـــــــــــــــــــــــــــــرياً بـَـــــــــــــــــــــــــــــْنيَ َحـــــــــــــــــــــــــــــرَّاسِ 
ـــــــــــــــــــا ُبْشـــــــــــــــــــَرى ِجلُـــــــــــــــــــَالسِ  ـــــــــــــــــــْواِم اْلِكـــــــــــــــــــرَاِم فـََي   قـَ

ـــــــــــــــَع اْليَـــــــــــــــاسِ َر  ـــــــــــــــى نـَبُّـــــــــــــــوٍة َمتِْشـــــــــــــــي َم ـــــــــــــــاً َعَل   ْكب
  َحــــــــــــــــــــــــــَديثـُُهْم ِيف اْســــــــــــــــــــــــــتَـَواِء َوْزِن ِقْســــــــــــــــــــــــــطَاسِ 
  يـَْنِفـــــــــــــــي َحمُـــــــــــــــول رِيَـــــــــــــــاض اْحلَـــــــــــــــاِج ِيف النَّـــــــــــــــاسِ 

 

ــــــــــــــــاسِ    َــــــــــــــــارِيَق َمــــــــــــــــَع َكأَســــــــــــــــاِت أْكَي ــــــــــــــــَرى األَب   تـَ
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــِل لِْل ـــــــــــــــْنيَ األَنَاِم ـــــــــــــــَرى بـَ ـــــــــــــــُدوُر ِق   َوْهـــــــــــــــَي َت

ــــــــــــــــــِت  ــــــــــــــــــاِت اْلبَـْي   َحتَْســــــــــــــــــبُـُهمُ ُجُلوُســــــــــــــــــُهْم ِيف بـََن
ـــــــــــــــــَدى ُحُجـــــــــــــــــبٍ  ـــــــــــــــــى َعَجـــــــــــــــــٍب يـُْب   َواهـــــــــــــــــاً َعَل
  َوُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُدُهْم ِيف َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَر َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَدُهمُ 

 
  انتهـت

    

 
 


