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  : قال تعالى    
  

ِهدوا إلى الطيب من القول﴾َ﴿و َْ ََ ِ ِ َِّّ ُ   @ .24:  الحج - @ُ
@ @

  .صدق اهللا العظيم 
  
  
  
  

  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  

  ً﴿إن من البيان لسحرا
  ٕوان من الشعر حكمة﴾

 

   .أخرجه الهيثمى فى مجمع الزوائد
 
  
  

@ @
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  اإلهـــــــداء
@ @

ُ        إلى الذين حققوا معانى العبارة حين ٕ وان من الشعر حكمة –ما ارتشفوا دالالت حكمة الشعر َّ

  . فهم أهل علم وبيان شربت عقولهم بمرامى ظواهر الكلم ، وحينما ت،

ْ       والى الذين سموا إلى سماوات اإلشارة حينما اشرأبت أرواحهم إلى كوامن الدرر وحينما شفت  َّ ٕ

  : فسمعوه يقول وت ناقوس ،و كان ص وليق اإلشارة فى العبارة واألصوات ،أذواقهم فذاقت عم

ّسبحان المولى حقا حقا     إن المولى صمـد يبقى ًَّ  

  .وهذا منحى سماعهم الشفيف ألنهم أهل ذوق وعرفان 

ٕ      والى أولئك الذين استبشرت أنفسهم بما تجنيه من استماع القول واتباع أحسنه ؛ فهؤالء هم 

  .أولو األلباب والشأن 

دفع اهللا الصائم ديمه /  أهدى تحقيقى وشرحى لديوان العارف باهللا تعالى الشيخ ً      إليهم جميعا

َّقدس اهللا روحه ونور ضريحه  َّ.  

  

  ) .ود الكبيدة(                             عبد الرحمن 
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  مقدمـــةال

بيان وفصل الم اهللا الملك الوهاب ، والحمد هللا الذى أنزل على عبده الكتاب ، وآته ـبس       
، "  إن من البيان لسحرا: " ًرا فقال على الذين نافحوا عنه شعصلى اهللا عليه وسلم، فأثنى الخطاب

  :وبعد .    ٍوصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحابته ما رفع شاد باألشعار ذكرا 
يه تجربته الذى سكب ف" ديوان الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه " ها نحن نقدم للقارئ الكريم        

. أى نعرض لمحة من الجانب النظرى لحياة الشيخ دفع اهللا . الصوفية فى دنان الكلم وأوزان النغم 
فإن كل من عرف الشيخ عن كثب يالحظ طغيان الجانب العملى لنشر الدين اإلسالمى فى حياة 

 سوى ديوان ففى مجال الشعر لم يؤلف الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه. الشيخ على الجانب النظرى 
  .واحد يحوى أقل من عشرين قصيدة 

إن انشغال الشيخ بالتنقل لبناء المساجد وتحركه للسياحة واكتظاظ مجالسه اإلرشادية        
 القليل من ساعة بالنهار إال كل ذلك شكل سيرة الشيخ العملية التى لم تدع له –بالزوار والوفود 

فه عفو الحال والخاطر ، ولم يتسنى له جمعه فى ديوان وهنيهة بالليل للتفرغ لنظم الشعر الذى أل
ل ما عثرنا عليه من قصائد  ولهذا فإن المادة الشعرية فى هذا الديوان هى ك.ًفيختار له اسما 

 ولذلك فإننا نرجو من القراء من القصائد التى لم تقع بأيدينا ، ولعل هنالك العدد اليسير الشيخ ،
فاتنا من القصائد أن يوافونا بها حتى ننشرها فى طبعات الديوان والمريدين الذين بحوزتهم ما 

  .  القادمة 
 وقد كان لم يجئ باللغة العربية الفصحى ،والمالحظة األخرى فى شعر الشيخ هى أنه        

ًالشيخ ملما باللغة العربية الفصحى إلماما تاما وهو خريج المعهد العلمى بأم درمان الذى تحول  ً ً
كان وما زال اللسان  ذلك  ألنة أهل السودان العامية ،هجبلشعره جاء بل . فيما بعد إلى جامعة 

 وقد نهج هذا النهج من اللهجة العامية معظم شعراء د فى كثير من األوساط السودانية ،السائ
 قلوب الناس بأيسر ىثم أن هم الشيخ األكبر يتمثل فى حبه إيصال الخير إل. المديح بالسودان 

 شيخ حتى فى إرشاده وخطابه للناس ،وقد كان هذا ديدن ال. بأقرب اللهجات إلى فهمهم الطرق و
ولهذا أراد أن تكون أشعاره باللهجة . فقد كان يتخير فى كالمه أيسر العبارات وأسهل المفردات 

وما أرسلنا من رسول إال : (ً تمثال بقوله تعالى تنزل سهلة إلى عقول وقلوب الناس ،العامية ل
   . 4:  إبراهيم -) ان قومه ليبين لهمبلس
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  :أما موضوعات قصائده فقد تنوعت لتشمل شتى األغراض الشعرية ، فنذكر منها        
  

صلى اهللا عليه  ويذكر فيه السيرة النبوية الشريفة ، ويتغنى بشمائل الرسول : المدح النبوى

   :وسلم
  

  ليه     نبينا محمد الحابو نجىـاهللا اهللا صـلى ع
  

 وآل بيته  صلى اهللا عليه وسلم المولى عز وجل بالرسول وفيها يتوسل إلى :التوسل قصائد

  : وصحابته والصالحين 
  

  محمد رسول اهللا* اهللا  اهللا   *  اهللا إالال إله 
  عليها نموت إن شاء اهللا

  لـم اهللا     بالحى الكـريم جــأول بادى بسـ 
  ول اهللاـبى اهللا     محمد يا رسـى القول بنـثان

  

 وفى هذا النوع من القصائد تتجلى حنكة الشيخ فى الوعظ  :واإلرشاد الوعظ قصائد

  : فى قوله وعقباتهإواخالصه فى اإلرشاد وتبيين مناقب الطريقة الصوفية 
  

    إلى اهللا* وصلتنا  و  طريقنا البيه*ـزتنا  ــعـ
  

  : وفى قوله 
  

  درــكـذر    الدنيا زايلة ودار ــم الحــذر ثــالح
  ووىـــوانى هــيا اخ

  

فتراه . والشيخ دفع اهللا شغوف بالطريقة الصوفية وبأهل هذه الطريقة   :الصالحين مدح

  :ًيتغنى بحب الصالحين عموما 
  

  يادىــــــم اسـرادى      لى ليــــدى ومـــقص
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  :كقوله  ويخص بعضهم بقصائده 
  

  يمانقو الباعبد الباقى  * اهللا   اهللا*شى هللا غوث الزمان 
           

ً علما بأسمائهم –وفى هذا المضمار يدهشك الشيخ بعلمه الموسوعى عن كل مشائخ السودان 
ومناقبهم وآثارهم وأنسابهم وتسلسل خالفة سجاداتهم وأماكن إقامتهم مما يفوت على حتى الرحالة 

عريف بهؤالء القوم الذين  وال يتسع لنا المجال فى هذا الديوان للت.الذى شغله التجوال فى البالد 
  .   ونسأل اهللا تعالى أن يوفق من يريد أن يوافينا بهذا التعريف –ذكرهم الشيخ فى تهليله 

  

د الشيوخ ، وعند ئ أثناء دخول المريدين لزيارة مسا-وهى قصائد تنشد وقت الزيارة   :السفاين

  : كقوله وقد نظمها الشيخ دفع اهللا ليستنهض بها همم الشباب ،. المغادرة 
  

  خوان هياكم     جدوا السير فى صباكمهيا األ
  

  :ما يسمى وقد استبدل الشيخ دفع اهللا الصائم قصائد الغزل الصوفى ب
  

  :رقائق الوجد والهيام  

  دروعـــــــــ   لبس ال وع ــــوف الهجــــــج 
  وعــــــــن دمـــــ نزل    ُـوعــــــُشَم الخــــنع 

  

  مـايـــبن نســــــه م    ـايــــوف  الهجـــــج
  ـايمــــــــــــــــهللا  قـ   ـايم  ــــــذوب الهــــوي

  

ِومما عرف عن         الصوفية قصائد الشطح التى تتحدث عن مقام الشيخ وما وهبه له بعض ُ
ًولكنا ال نجد شيئا من هذا الشطح عند . المولى عز وجل من منح ربانية ومكانة روحية سامية 

اهللا قد حفظت له مقامات الشريعة ، ورسخ فى فإن الشيخ دفع  .لشيخ دفع اهللا الصائم ديمه ا
 ولم تخرجه حال سكره  الفناء فى اهللا على موجة الشطح ، ولهذا لم يأخذه تيارمقام الصحو ،

وهذا الذى جعل قدمه .  مهما انهالت عليه من واردات وأنوار –وغيبته فى اهللا من حال صحوه 
  :وكيف يشطح من يردد .  فى إرشاد مريديه راسخة
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  م ثوب السـتراخلى الكـذب ما تفتخـر       ألبس دو
  

  .  ومن كان هذا خلقه ال يشطح  عن ستر المحامد وكتمان األسرار ،فالشيخ يتحدث
( قصائد الشيخ قد جاء بضمير الجمع بعض من وحتى ذلك الشطح الذى تسرب إلى        

فالشيخ إن تحدث بنعمة اهللا تعالى فإنما يذكرها .... ) المتنا ، طريقتنا ، تالوتنا ، ملتنا ، ع
ً ينسب شيئا من ذلك  وال، باعتبارها من مناقب أهل التصوف وال سيما مآثر ومناقب آبائه العركيين

  :لنفسه 

  ة    يصير مجذوب بموصتناـنـتـران ذوى الفـالسك
  

مه تصلح ألن تكون قصائد ذكر ، أى قصائد يشدو وكل قصائد الشيخ دفع اهللا الصائم دي       
 الذاكرين بها المداح فى حلقات الذكر الصوفى التى يصحبها التواجد المعبر عنه فى حركات أجسام

ِ أو اهتزازا لوجد طاغ ،ًتجاوبا مع اإليقاعات  ً .  
ة الشيخ ًهذا هو ديوان الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه ، جاء غنيا فى معانيه غنى تجرب       

ًالصوفية العميقة ، متنوع النغمات تنوع أنفاس الشيخ فى ترقيه الروحى ، سلسا فى تناول األفكار 
  . كسهولة إرشاد الشيخ ولين جانبه 

ونحن إذ ننشر هذا الديوان إنما تحفذنا روح التأصيل الصوفى بنشر تراث اآلباء ويحدونا        
ْسداد الدين المستحق للسلف على الخلف  ، أى أن هذا النشر باب من أبواب بر األبناء لآلباء ، َّ

ثم هو عرفان ووفاء ألهل .  ال اآلباء فى أبنائهمـونبرة من نبرات دعاء االبن ألبيه مواصلة ألعم
  . العطاء 
ًواتماما للفائدة قم         ،ودانية ـــية السـة العامغـ بشرح موجز لبعض الكلمات التى وردت باللتٕ

 وقد تناولت الكـثير منها فى ث عن المعانى الصــوفية العميقة ،لك اإلغـــراق فى الحديًمتحاشيا بذ
ن أى أننى شرحت فى هذا الديوا" . الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه: قطب الشريعة والحقيقة : "كتابى 

 الشيخ إال  وال حيلة لى إلى كشف أنواره الباهرة التى لن يكشفهاالمعانى الظاهرة لبعض األلفاظ ،
ٍ وذلك ألن كالم الشيخ منطو على أسرار معنوية وحكم مكنونة ال يستقيم لى معها صاحب الديوان ،

ولكنى شرحت معانى المفردات وبعض . الدعوى بأننى قد وصلت إلى أغوارها وكشفت أستارها 
عرض  وأنا فى ذلك مجتهد أتمت ال على حقيقة ما أراد صاحبها ،مرامى العبارات على حسب ما فه

  .  ونوال الغفران عند خطئى وزلتى  ربى إلى منحة اإلصابة والتوفيق ،من
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فقد افتتحت الديوان بنبذة يسيرة ) الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه(ً      وتوثيقا لشاعر هذا الديوان 
   .   عن حياته وأعماله الجليلة 

  الخليفةلعرفان لسيدىويطيب لى أن أنتهز هذه السانحة ألزجى أسمى آيات الشكر وا       
ائم ديمه ، فقد أسدى لى كل العون فى جمع القصائد ـيخ دفع اهللا الصـد بن الشـيخ أحمـالش

  اإلخوةوال يفوتنى أن أشكر. ًكما استفدت كثيرا من مالحظاته فى الشروحات   ،ومراجعة نصوصها
وباقات شكر .  بمراجعة القصائد الصائم ديمه الذين قاموا أبناء الشيخ دفع اهللا )المادحين (ادَّصُالق

وعرفان أخصصها ألسرة الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه وتالميذه ومريديه الذين أنفقوا بسخاء على 
   . طباعة هذا الديوان 

  .ًواهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم        
ًوالحمد هللا بدءا وختما وصلى اهللا على سيدنا م       ًا واسما وعلى آله وصحابته فًحمد ذاتا ووصً ً

  .األسمى ذوى القدر 
  
  

  ) .ود الكبيدة( عبد الرحمن                                        
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  )شاعر هذا الديوان(نبذة عن الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه 
  

  :سم اال* 
بن الفقيه وقيع اهللا بن الفقيه دفع اهللا بن الفقيه محمد الذى ينتهى دفع اهللا / سمه الشيخ ا    

              .صلى اهللا عليه وسلماهللا بن العباس عم النبى  نسبه إلى حبر األمة وترجمان القرءان سيدنا عبد

   :اللقب * 
  . حوى الرسول ،ه عدة ألقاب أشهرها الصائم ديمه ل    
   :سينية صلته بالسادة العركيين الح* 
 آمنة ةبناجده الفقيه دفع اهللا هى الحرم والدة ف.  األب واألم ىينتمى إلى العركيين من جهت    
 أبى إدريس بن الشيخ أحمد  الحرم ابنةةبناأما أمه فهى التاية .  الشيخ يوسف أبى شرا ةبنا

 ، أبى شرا الباقى بن الشيخ يوسف  الشيخ عبدةبنا وجدة التاية من أمها هى فاطمة ،الريح 
  .النيل  الباقى بن الشيخ حمد وفاطمة هذه هى والدة الشيخ عبد

الباقى بن الشيخ حمد  وفى عن الشيخ عبدـأما صلته الروحية فتتمثل فى أخذه الطريق الص    
  . النيل 

  : مولده ونشأته * 
حى حسن  أى ولد فى أم مر،والتى سميت به ) حسن( جده ألبيه     ولد الشيخ دفع اهللا بقرية

الشيخ َجدِّه الباقى حيث تربى فى كنف  ثم انتقل إلى طيبة الشيخ عبد. م 1917وذلك فى سنة 
وبعد أن أكمل دراسة القرءان الكريم توجه إلى مواصلة تعليمه . الباقى الذى أواله كل العناية  عبد

صل العلم  ي–  كسيرته األولى قبل المعهد–ذا المعهد ـوكان فى ه. درمان  بالمعهد العلمى بأم
  . شغله مطالعة دروسه واستذكارها عن الصيام والقيام ت فلم ،بالعمل 

تجه بكليته إلى اإلرشاد الدينى ونشر اإلسالم واتخذ من مسيده ا    وبعد أن أكمل تعليمه بالمعهد 
ًمقرا رئيسا) درمان مأ( الحارة الرابعة – هبد الذى بناه فى أم سس وقد أ.  للقيام بهذه الرسالة ً

ً أى عندما كان طالبا بالمعهد العلمى ،م 1947 منذ عام  هذاالشيخ دفع اهللا الصائم ديمه مسيده
 كما يعكس ،ٕ فى تطبيق العلم والحاقه بالعمل درمان األمر الذى يعكس نية الشيخ الصادقة بأم
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: " لشريف ًرغبة الشيخ العميقة فى استخدام ما تعلمه فى مجال الدعوة واإلرشاد متمثال بالحديث ا
ُمن عمل بما يعلم ورثه اهللا علم ما لم يعلم : " وحديث " خيركم من تعلم القرءان وعلمه  َ َّ. "          

 أوقف رجاله حياتهم لنشر الدين اإلسالمى الذىفطريقته هى طريقة األسالف وهى التصوف     
 ،ا الدور خير قيام  بهذوقد قام الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه. ٕوارشاد المسلمين وقضاء حوائجهم 

الباقى بن الشيخ حمد النيل الذى أحسن تربيته  الشيخ عبدَجدِّه ساعده فى ذلك نشأته فى كنف 
  .            كما ال نغفل فضل والدته التى كانت له خير معين بحبها للعبادة وأخالقها السمحة . الروحية 

  : أخالقه * 
فقد تحلى بكامل . ذى به ـ ألهل التصوف يحتًمه مثاال    لقد كان الشيخ دفع اهللا الصائم دي

كما كان . الصفات السنية من تقوى وعلم وحلم وزهد وورع وقد شهد له أقرانه بذلك منذ صباه 
فكانت هذه األخالق حاله . ً سخيا للمحتاجين والمعوزين ،ً على المريدين كريما للزائرين ًشفوقا

الق المحمدية والتمسك بها ـاله اإلرشادية بالدعوة لهذه األخوكانت هى مقاله إذ تفيض أشعاره وأقو
         .  
  : تباع القرءان والسنة يقول ا    ففى 

  فتح لى باب       أسلك آداب سنة وكتاباوهاب  حى يا
 

ًثيرا ـ وك،ه ـك بتعاليمـوالتمس بقـراءته ً موصيا،ٕه على محبة للقرءان واكرام أهله خالوي وقد أسس   
  : ففى إحدى قصائده يقول ،يام بالذكر الحكيم ـيما الهـ يرى عليه سما كان

  

   القرءانادينا زمان        نمسك ليحان نقراحى يا رحمن 
  

  :ً    وأما عن التوحيد واإلخالص وتجرد العبادة هللا والعبودية الحقة فينشدنا قائال 
  

   التوحيد         خليك عبيد ال تبقى سيداقرانظر بعيد ا
  

 وقد ،بدأه قبل دراسته بالمعهد العلمى فيكفينا طول صيامه الذى رضى اهللا عنه  وعن عبادته    
شرة اشهد له بهذا الصيام زمالء الدراسة بالمعهد الذين كانوا يخرجون للفطور فى الساعة الع

ة فقد سلك الشيخ نهج المصابر. ًصباحا تاركين الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه بالمسجد ألنه صائم 
  : وهو القائل ،جتهاد وكبح جماح النفس واال
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   الهيام عدد األياميل الطعام         والِخلى الكالم ق
  

ًلخلوة والسياحة طلبا للصفاء والتفكر ل ًوكثيرا ما يسعى  ،القيام بالليلًمداوما فكان الشيخ     
  : وفى هذا المعنى يقول . وبغية الخشوع والتبتل 

  

  ر          صفى العكر تشرب بكروالى الذكر تقوى وفك
  

  :وعن الزهد وخشية اهللا والتواضع يقول     
  

  وفـلســوف          من اهللا الخ ل يوال
  اس ما تعوف          لى نفسك شوفـللن

  

    كما كان يتحمل األعباء الثقيلة من هموم األمة اإلسالمية ومستقبلها ونصرتها بكل ما يملك 
  .ه ٕمن دعاء وارشاد وتوجي

   : أعماله *
 فالشيخ كان ذا ،تى كانت وما زالت تجرى فى مسيده     أما أعماله فيدل عليها نفقة اإلحسان ال

  :كرم وسخاء تتمثل فيه أبيات الشاعر 
  

  عه أناملهناها لقـبض لم تطـ ث ه   ـتى لو أن                تعود بسط الكف ح
  لهـائلذى أنت سه اـ كأنك تعطي   ًلالا مـا جئته متهـــتراه إذ                
   فلجته المعروف والجود ساحله  هو البحر من أى النواحى أتيته                 

  

    وهذا الجود والكرم جعل مسيده يكتظ بالمعسرين وجعله قبلة للمداح الذين يغدق عليهم الشيخ 
  . الهدايا والهبات – محبة فى الجناب المحمدى –

ً األربعمائة مسجدا فى أنحاء ًبلغ عددها نحوا منأعماله بناؤه المساجد التى     ومن أبرز 
  . هذا ما استطعنا أن نحصره بعد وفاته ، ونحسب أن قد فاتنا الكثير منها ،السودان المختلفة 

والتى وصل تعدادها إلى اثنتين وثالثين كما قام بتشييد قباب األولياء فى شتى بقاع السودان     
  .      من أصلها وأعاد بناء بعضها  ى أكثرهالى رأسها قباب أهل أبى حراز التى بن ع،قبة 
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تضح ذلك ا وقد ،ًتما لشئون الجيران وذوى الحاجة  وكان الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه مه   
م ونزل 1988م  وعام 1984 وقت المجاعة والفيضانات عام  ـ الرئيس بأم بده ـعندما فتح مسيده

 من تضرر فى هذه األعوام ممن فقدوا منازلهم بسبب المطر أو ممن ضاقت بهم بالمسيد كل
  .وهؤالء النازحين كان منهم المسلمون وغير المسلمين . المعيشة لظروف الجفاف 

 الحارة – هبد  بمسيده الرئيس بأم الكريم     ومن أهم أعماله أنه أنشأ خلوة لتحفيظ القرءان
 طالب كلهم مقيمون 700ًاليوم نحوا من خلوة تضم هذه الو. م 1954سنة ) درمان أم(الرابعة 

ً فإنه تسهيال لدارسى ، يمتد عملها طيلة أيام السنة كما أن هذه الخلوة. بداخلية الخلوة بالمسيد 
  الكاملة النفقة الصائم ديمهفقد أجرى الشيخ دفع اهللا حتى يتفرغوا لحفظ القرءان الكريم والقرءان

ً جاذبا للطالب من شتى ً من طعام وكساء وعالج مما جعل  تلك الخلوة مورداعلى هؤالء الطالب
  .بقاع السودان 

    وللشيخ دفع اهللا الصائم ديمه مجمعات إسالمية متكاملة الخدمات بالعاصمة وبالتحديد فى كل 
ت كما له خالوى وزوايا وتكايا منتشرة فى واليا.  وبرى ،) الخرطوم( السلمة الفتيحاب ، : من

بورتسودان ، ود مدنى ، سنار ، الدويم ، طيبة : مثال ال الحصر السودان نذكر منها على سبيل ال
 القرشى ، عوض العليم ، حلة 24 المدينة عرب ، المناقل ، الشيخ عبد الباقى ، أم مرحى حسن ،

   .، ود الترابى ، ود شلعى وغيرها ) العبدالب(حمد ، المسلمية ، الحصاحيصا ، الكاملين 
لمساجد وخالوى القرءان لم يقتصر على أبناء ان تشييد الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه إ    

  جبال وامتد نشاط الشيخ الدينى لنشره اإلسالم فى مناطق،المسلمين فى البالد بل تعدى ذلك 
قة  زوايا فى تلك المنطوثمانىة مساجد سبعفقد قام الشيخ ببناء .  جنوب النيل األزرق –اإلنقسنا 

 كما تاب على يديه كثير من أهل األهواء ، من مواطنيها )3408( وأسلم على يديه زهاء الـ ،
  .والنفوس المريضة فصاروا من أهل العزائم واألخالق الحميدة 

  :إرشاده * 
فتعليمه . إن اإلرشاد الدينى هو العمل الذى يرسم كل حياة الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه     

ٕ واسداء النصح والمشورة لزواره كل ذلك من أبواب ، وتربيته لمريديه ،ى خالويه  القرءان فءالنش
أما منهجه فى اإلرشاد فقد تحلى فيه بالخلق المحمدى من بسط الوجه ولين الكالم . اإلرشاد 

  .  ً حريصا على دعوة الناس إلى الخير ،ًفكان رحيما رقيق القلب . واإلرشاد بالحسنى 
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  : كراماته * 
وهى من الكثرة  من الشيخ شهدهاإن لكل تلميذ للشيخ دفع اهللا الصائم ديمه ولكل زائر كرامة     

  .يسعنا المجال لذكرها بحيث ال 
. م 1970    فهل نتحدث عن كرامة بنائه المساجد ؟ بدأ الشيخ دفع اهللا بناء المساجد عام 

ٍوعليه يكون فى ظرف اثنتين وعشرين عاما قد قام ببناء نحو من ً األربعمائة مسجدا فى أرجاء ً
ًالسودان ، أى بواقع  خمسة عشر مسجدا لكل سنة ، أى مسجدا واحدا شهريا ً ً ً  .         

 أال وهى ،ولكنا نكتفى بكرامة واحدة يشهد له بها كل السودان بل كل من عرفه من دول العالم     
 عند إالًستقامة حدا لم نسمع به إن الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه بلغ من اال. ستقامة كرامة اال

 ، حياته َدَ السلوك الشرعى القويم أمإال فما أثر عن الشيخ دفع اهللا ،األولين من أهل اهللا وخاصته 
ًفكانت حياته كلها تمسكاً◌ بالقرءان وتحليا . عتراض اولم ير فى سلوكه وقوله ما للشرع عليه  ً

ير من ـستقامة خاال: " تقامة التى يقال فيها ـسى االفهذه ه. مائل المحمدية ـباألخالق النبوية والش
 إن ": الت الرحمة والبشارة من مواله قال تعالى َُّالعبد وتنز لتكريمسبب هى  بل ،" ألف كرامة 

بالجنة التى  بشرواأو تخافوا وال تحزنوا الأل عليهم المالئكة َّنزَربنا اهللا ثم استقاموا تت الواـقالذين 
  . 30فصلت   - " كنتم توعدون

    لقد أوقف الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه حياته لخدمة اإلسالم والمسلمين إلى أن انتقل إلى 
وقبره فى مقره   ،م1992 أغسطس 26هـ الموافق 1413 صفر 27 الخميس ليلةالرفيق األعلى فى 

  .الرئيس بمسيده فى أم بده وعليه قبة 
بنه األوحد الشيخ أحمد وهو اآلن امن بعده ثالث بنات ووقد ترك الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه     

   . رضى اهللا عنهِطلع بأعباء الرسالة التى تركها له والده ضُخليفته الم
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  )التهليل الكبير(التوسل ) 1(
  

  فاعلم أنه ال إله إال هللا
  توســلنا  توســـلنا          بالسادة يا رب تقبلنا

  
  هــــــــناــــــــم هللا نتــــــ     ببس)1(َّنة ــــــَّطى الـــُأول بداى ف

َّــمنا     فى يومـــــا  قاســــى مـحــــناـْطــــه الرســـــول  يض ََّّ َ ً  
  

  َّبالصـــــــديق  توســــــــــــلنا     وبالفــــــــاروق تحصــــــــــنا
َّوبى عثمــــــان تطامــــــنا    َّلكـــــــــرار تأمـــــــــــنا     وبى ا)2(َ

  
  أصــــحابوا جــــــــــملة قابلنا     وللقـــــــــــــرءان  رتلــــــــنا

       وفـى الشـــــــــــهود تمـــــكنا)3(وفى الصــــفوف تيامـــــنا 
  

َّــكناَّباألنبيــــــــاء تأهـــــــــــــــلنا     وبالرســـــــــــل  تســــــــ َّ  
  وبالــــــــــرواة  تكـمــــــــــلنا     وبالصــــــــــلوات   تجمــــلنا

  
  وبالقـــــرآن  نمشـى عــــديلوبالــــــتوراة وباإلنجـــــــــيل     

  وبالزبور نشـــــــد الحـــــــيـل     وبى المـــــاليكة نقــيم اللــيل
  

   فى اليمــين)4(ريين     واهــل الدايرة بى اســــــــــــــيـادى البد
ِ وبالجـــاللة خــــتم تأمـين واهــــــــل البيت اجــــــمعـين      ِ)5(  
  

  وبى الصالحات مع الصالحين      وبالمـــــــاليكة أجمعـــــــــين
  نون قـــــافات  مـــع ياســــين     المســـــبعات  مــع طاســــين

  
  شـــمال يمين  فى كــل اقطـــاردات كبار وصـغار     وبى الســــا

  فـوق  تحـت يعرفـــوا اســـرارشـرق غــــــرب زمـان ما دار     
  
  وابو حــــــــنيفة يا ســــــــــالكوبى أحمــــــد وبى مــــــــالك     

  الكوبى الشــــافعى العظــيم  ذلك     وديل  الينقــــــذوا الهــــــــــ
  
  باألشـــــــعرى  يتم قصـــــيدىُوبـى اإلمــــــام  المـــــاتريدى     
  وبى أحمــد فى عصـــرو فــريدبى الشـــــــبلى وبالجـــــنـيــد     
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  بالصــــــــــــاوى  وابن زيـــد     وبى خــــليل وبى التجــــــــويـد
  شــــــــعرانى  الشــــــــهـيـدوالوبالشــــــــــرنوبى  نفـــــــيـد     
  

  بى الحــفنى التقى  واجـــــواد     والعـــدوى  الكــــريم ســــــجاد
ّاألخضـــرى  مـــن الزهــــــاد     ابن عاشـــــــر مـــن العـــــــباد ُ  

  
  ِبالشــــاطــبى  والقــــرطــــبى    وابــو مـــــــــــــــديـن ذو األدب

  ِمـــــن النفـس  والكــــــــــــربـيخ ذا النون فيا عــجـبى     الشــ
  

  الجـــــــيلى  هــــــــــو  أبـونـا     البدوى الفيهـــــو مضـــــــمونا
   يرقـــــونا)6(داســــوقى  رفاعـى يحمـــونا     وفى الحضــــرات 

  
  ــاهر أنفاسأحمــد زروق  يا ســاكن فاس     والنقشــــبندى طـــ

  والشــــــــاذلى إمــــــــام الناسالخــــلوتى عـلم  واخـــــالص     
  
   الفى اب حـــــــراز ابوات ابوكوقـول فى الســـــادة المــلوك     

  ديل فرســــــان  نــــاس تبوك     بـدر وحــــنين لى العــــــــادوك
  
  ــــر الزير الشــــــيلو تقيلوعمأب عاشـــــة  وحــــــمد النيل     

  وابو ادريس القـــدمو خــــليل     ود مـــقـبـل  دفــع هللا  كــــفـيل
  

  البهـــــــــــارى  تـــــاج الدين     اب دنــانـه وود  ابو ســـكـيكين
   متــين)7(على ابو دلـيق الزربو      حــــبيب هللا فى الواصــــلين

  
   المكـروب)8(اب يعقوب     واهــــل الفـــــزع الشــيخ عجـيـب  و

ْ     والعــــركى بحــــــارو تكــب والصــــادقـابى البــس حـــب ُ َ)9(  
  

  ريـس الكــون واســع المجــال     َّواب صـــوبان ربى الرجـــال
   يا يا يأتيك فى الحال)10(ُ     إن قتواب شـــرا يا نعــــــم الفـــال

  
   الطــــريفى  الحــــــر     إن شـــــال التراب يقـــــــلبو درمحـمــد

  واب فــــــلج عـــين النصــــر     دا صـاحـب الطـــينة والعصــــر
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  الشـيخ فى طــيبة  دق الســاسالشــيخ  الشـــيخ صلح الناس    
  اسأمين  الســـــر رئــــيس  الكـالشـــيخ  الشــيخ مـا بنقـــاس    

  
  )11(ًب يدا طـــويلة غمـــوس أيح وابـــو نامـــــــــوس     والــــر

  الـناجــــى أحـــيا  نفـــــوسود يونـــس يا جندى وغــوث     ود 
  
ُّوشـيخ سـلوكة ليهم عـوك أب قـــرن والشـــيخ جــــلوك      َ)12(  

  ــد ابـوك يجوك     والصــــــامـــوته جـــــ)13(واألشراف السبعة 
  

ّالكشــــــــيـف والــــــــزنـادى     واب مســــــكا عـــــم الــــوادى ً  
  عبد الرحيم  بيهــو امــــدادى     واب نفلين جـــندى الجــــــنادى

  
ِ والمخـفى العندو الشــورة والطــريفى  فـى  مســـــتورة      ْ َ)14(  

َ البوره )15(بيهـم  نحــش    )17(مـــأل  ونتــم  مطـــــمورة      ن)16(ُ
  

ُرجال الضــحوه والمطمــورة      مـن األعـــراك ماليه بحـــــوره ْ َ  
  )18(ديل الســـــادة  الزايــد نــوره      بيهـم نلبس نشـم كــافوره 

  
  )19(أوالد النيل والشــيخ عاشميق     والمصطفى ارياحـو تشيق 

َ    والوزنه بحــــــرو عـــــــــمـيقواب شـــنب يفــرج الضــــيق  ْ ِ  
  

  الشــــــيخ عـــــليـش ناديــلو      دا الحـــــبـر الفــــاق لى جــيلو
  مـــن اب شـــــــرا تبجـــــيـلو     حارســـــو الســـــــر مـن نيـلـو

  
  قـول يا ســادة  فى الحــــجاز     قـول يا ســــادة فى اب حـــــراز

  ل يا ســادة  فى العــــزاز     مكاشــــفى القـــــوم بيهو هـــازوقو
  

  يا ســــــــائل مـــــــن بالنـيـة     العــــــــــركيين  حســــــــيـنـيـة
  نفقــوا طـعامــم تركــوا الريـا     ونالـــــوا فــــــــــوق لى الثـريـا

  
  )20(ِـــانى جـــــبل الميس قـول يا ســــيدى ابن ادريـس     والتجـ

ْشـيخ اسماعيل ســارى يغيث     والبكـــــــــــــــــــرى  در نفيس ُ  
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  )21(َّقـول  يا ميرغــنى عــــــثمان     ســـيد حســن مـحيط  وبان 
  ســيد على دا صاحب الشــان     ســيد أحمـــد صـــاحب المــكان

  
  ـــــالبـابـى اللـعــن ابليــس  والط   الشيخ حسن والشيخ ادريس
ِ   والكـباشـى أمــرو غـمـيس   ود الـترابى  لينا  يغــــــــيـث َ)22(  

  
   الطيب ابوهــو ســــاســــو متينكاتـم الســــــــر ود الزيــــــن    
  التوم والنور يجـــــوك طــايرينقـول ســمانى  فى الحــرمين     

  
َديل الســـــــــــادة الخـــــــــــبراــــــــــرة     أوالد  النــور العـشـ ُ  

  َمــــن الطــــيب النـصـــــــرة     يا الفى الكـــــــوفة ومصـــــــــر
  

  قول يا ســــاكن ام قرقـــــور     ود العجـــــوز عـندو  الطـــابـور
   مـن نـور  مكاشـــفى أحمـــد نـور   )23(قول مســــلمى مــــنبور 

  
ّشـــــيخ  األمــين محــــمدين     الشــــــيخ األمـين ود ام حـــقين َ  

       والكــــــــردى معــــــاهــو اثنينوالمصـــطفى مـع الشــيخين
  

       حمــــد وخـــوجلى هـــم قـــبيلةقول ســــــكان  اب نجـــــيلة
  ـــزو الهــــــمــيلةقول محجوب صاحب الشـيلة     وديل  اليركـــ

  
  عـــوض الجــيـد والبطحـانى     والـــــــــدبـــاغ والجــــــــردانى
  والخــــــنجــر والنـبهــــــانى     جـــــبل الحــــديد  والزرقـــــانى

  
       الشــــيخ تــاى هللا ود خمجـــانحمـــد النيل  فى امدرمـــــان

  ن     الشــــيخ البصـــير ود عتمــــانالشيخ هجـو والشيخ حمـدا
  

  قمـــــــــــــارأخ باســـبار     ود رواج رازقية ولد بـرى والشــي
ُالشــيخ موسى والســمتوبار  ْ   ً  وأبو العشرين واب فـزعا حـار  ُّ

  
  )24(شــــرف الدين فى العــالياب     الشيخ سلمان وسيلة وكاب

  َّ     واب عصــــا عندو  النشـــــابوفى ام عــلى أمـانة اقطــاب
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  حـاج  الطيب فى الحــــصاية     شـــيخ األمــين سـابقالو عناية
  والمصــطـفى الرفـــع الرايـة     ود بـدر عــــــــزة ونهــــــــاية

  
  حــاج عبد هللا  فى األشـراف     والمهــــدى والجـاب اصـــناف

َّوالشيخ برغول والفى الصرافــتاف     والقـــــريب  واب اكـــــ َّ  
  

ْقـول يـا هــندى وابــن  اللـى     والفى مسـتورة  صاحب  الطى َّ َّ  
       والفى نــوارة عـــــبد  الحــــىوقول يا اب سـقرة صاحب الرى

  
  قــول يا  أحـمد اب كســـاوى     عـــبد القـــادر تاج الــــــراوى

  و الداوى     الشــــيخ اإلمــام البـس مكاوىالشــيخ بريـــر بحر
  

   اللـــه       اللــــه     بالـــنـيـة   اللـــه       اللــــه    اولـــيـا   
  اللـــه      اللــــه      محمــيـةاللـــه      اللــــه    دوريـــة      
  

  ــــــــلمـانأبونا الجــعلى  والخـرســـان     ود بالل مــــــع  ســ
ُوالغــــبش مــع اب نيـــــران        والمجـــذوب مـــع الغــــــرقانُ
  

  أب  جــــنزير  والبهـــــــلول     والشــــــابك  وابـو الــــــبتول
  ود كــــــنان معــاهـــو  فحــول  ود مـــــدنى  والنقــر الشــول  

  
  وكــــادنفـوره فيها رشــــــــيـدســــعـدابى  وعـبد الســـــــيد     

  ود حــمــاد مــــع  الجـــــنـيـد     بلل الشــــيب البــدوى حـــديـد
  

  وباألحــــــــيا وبالمــــــــــيتين     بالســـادات عمــــــــاد  الدين
  عــلى اإليمان نموت ســاجدين وباألخــــــــفو  وبالظـاهـرين    

  
  َفى مصــــــر واســـــــــكندرية    دات الصــــــوفـية بالســـــــــا

  )25(بيهــــــــــم يا رب تـــــم النية     نمســـك تمــــام  دوريــــة 
  

  نفوســنا فـى التراب) 26(     أكــتل يـا وهـــــــاب   يا وهـــــــاب
  باب نجــد الســـير  نقيف فى ال      )27(نمسك طريق مـن الضهاب 
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  اللـــه    اللــــه    بـالذكــــــر     اللـــه     اللــــه     بالفـــــــكر
  )28(بالتقــــوى نشــرب بكــــر     اللـــه    اللــــه    ننـحـــــكـر 

  
  يا خـــــوى والـــى الذكـــــــر     خــلى الحســــــد خــلى الكـــبر

  ـــر     ألبـس دوام ثوب الســــــــــــترخــلى الكـذب ما تـفتخــــــ
  

   كنت حر)29(يا خـــــوى والى الصـــــــبـر     أصـدق دوام شـن 
  القــبر     � قـــــــوم قـــبــل الفـــــــجـر) 30(أكل الحالل اطـرى 

  
  مــــن اللـــــوم والشـــــــــــكر)         31(يا خــوى فضـــى الفكــر 

    نمـــــوت وننقــبر)32(ًــا نواظــــــــب الذكـــــر      المــن دايمـ
  
  أطـرى الكـرام  اهــل  العـهـوديا خـــوى  والـى  الزهــــــــد     

       � طـــــــــالبين شـــــــــــهـود)33(وتركـوا الجــاه والجـدود 
  
  )34(احلب شوف فوق الكرام ناس ًوعــبـدا جـــــاب الوصــــوف     

  دفـــــع اللـه البيت يطــــــوف     واخــوانو معــاهـــو صـــفوف
  

  صليت لى الرســــــول الزيـن     بعــد  ما  ســـلموا  مصـــــلين
  ولإلســــالم  تكــــــون تأمــين     ترضـى اصـحابو والتابعـــين

  
  

  )التهليل الكبير(التوسل ) 1: (هوامش 
  
  .الرنة وترجيع النغم  : الطنة) 1(

  .اطمأنت وسكنت قلوبنا : تطامنا ) 2(

  .نحونا ذات اليمين لكى نصير من أصحاب اليمين : تيامنا ) 3(

  .أهل الشؤون الدينية وهم ذوو الحل والعقد من أهل هللا الصالحين : أهل الدايرة ) 4(

ة تؤمننا من عذاب هللا يختم لنا حياتنا بكلمة التهليل خاتم: بالجاللة ختم تأمين )  5(

  .تعالى يوم القيامة 
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 وقد يراد بها اجتماع  أرواح ،مجلس الذكر والسماع عند الصوفية : الحضرات ) 6(

  .األولياء عند النبى صلى هللا عليه وسلم 

 والمقصود هنا متانة وقوة حصنه وتحصينه ،زرب بنى زريبة أو حظيرة : الزربو ) 7(

  .فى سلوكه وسيره � تعالى 

هو النجدة الشديدة التى تأتى " الفزع المكروب " و. اإلغاثة والنصرة : الفزع ) 8(

  .بأقصى سرعة استجابة لنداء ذى الكرب والشدة 

  .ّتسكب وتنصب : تكب ) 9(

  " .قلت : " كلمة دارجية تعنى : قت ) 10(

عيد الب(تأتى بالشئ الغميس . طويلة تغوص فى أعمق األشياء وأبعدها : غموس ) 11(

  ) .وغامض

  . نادى وأحدث صوت استغاثة ،كلمة تطلق كناية عن مناداة البعيد : عوك ) 12(

هم تالميذ الشيخ عبد هللا بن الشيخ دفع هللا العركى الذين : األشراف السبعة ) 13(

 ،سلكوا عليه الطريق الصوفى فى الحجاز وحضروا معه إلى السودان فأرشدوا الناس 

 الشريف مسكين ببيه وبدوس ، الشريف مرزوق بالميعة كولى :واألشراف السبعة هم 

 الشريف ، الشريف سليمان أبو ريش ببيله ، الشريف أبيض جد األبيضاب بأبى راو ،

 والشريف ، الشريف حسب هللا راجل القاعة بالحلنقة ،موسى المالسى بالسعيفة 

  .محمود مقبور بأبى حراز 

  .ء وعرضها التخاذ أحسنها  تبادل اآلرا،الشورى : الشورة ) 14(

وفى هذا كناية . نقطع الحشائش الطفيلية ونبعدها عن الزرع األساسى : نحش ) 15(

  .عن إبعاد وإزالة رذائل النفس األمارة بالسوء 

 ،ًاألرض التى لم تزرع فتكثر فيها الحشائش فتتطلب نظافتها جهدا : البورة ) 16(

 منها الرذائل والران كتمكن الحشائش التى والمعنى هنا كناية عن النفس التى تمكنت

  .أهملت ولم تقطع 
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. حفرة فى األرض كان السودانيون يخزنون فيها حصادهم من الذرة : مطمورة ) 17(

  .ويقصد بها هنا صحائف الخير التى تمأل بحصاد األعمال الصالحة 

رجه اإلمام  كما فى الحديث الذى أخ– شبههم ،الكافور نوع من العطر : كافوره ) 18(

  .  بحامل المسك الذى يحذيك من عطره وحسن شمائله –البخارى فى صحيحه 

  .تهيج الشوق والحنين : تشيق ) 19(

النقطة النهائية التى يستقر عندها المتسابقون ويكسب جائزة السباق : الميس ) 20(

  .ًمن يصل إليها أوال 

 والمعنى أن مياهه كالمحيط ،  وتطلق على توقيت الزرع،إبان أى أوان : َّوبان ) 21(

ًالذى ال ينضب فيشكل أوانا ووقتا دائما لزراعة األعمال الصالحة وحرث اآلخرة  ً ً.  

  .عميق وغامض : غميس ) 22(

  .مشهور : منبور ) 23(

  .ملجأ ومالذ : كاب ) 24(

 أى نعبد هللا بالليل على نهج المراقبة ،دورية البوليس طوافه بالليل : دورية ) 25(

  .نفس كما يحرس ويراقب صاحب الدورية منطقة حراسته لل

  " .أقتل " كلمة عامية سودانية بمعنى : أكتل ) 26(

  .الضالل والبعد عن جادة الطريق : الضهاب ) 27(

 والمقصود شرب القوم المركز ،الشربة أو الجولة األولى من شرب القهوة : بكر ) 28(

  .فى أوله 

  . إذا ، لو ،ْإن : شن ) 29(

َّتـذكـر " كلمة عامية سودانية بمعنى : أطرى ) 30( َ َ. "  

 أى فرغ فكرك وقلبك من االستشراف إلى ثناء ،فضى بمعنى فرغ : فضى الفكر ) 31(

  . ومن الضيق من ذمهم لك ،الناس عليك 

  . حتى ،إلى أن : المن ) 32(
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 ،عمال اآلباء  ومعنى بيت الشعر أنهم تركوا الفخر باآلباء وبأ،اآلباء : الجدود ) 33(

  .وتحروا فى أعمالهم شهود المولى عز وجل 

من ترى عندهم سرعة إجابة الدعاء رأى العين وفى ذات اللحظة : أحلب شوف ) 34(

وإجابة . شبه ذلك بسرعة خروج اللبن من ثدى البهيمة عند أول ضغطة لهذا الثدى . 

   .34: ر  الزم- " لهم ما يشاءون عند ربهم : " لى ادعائهم من قوله تع
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  )التهليل الصغير(التوسل ) 2(
  

  محـمــــد رسـول هللا* هللا  هللا *  ال  إلـه  إال  هللا  
  عليها نموت إن شاء هللا

  
  )1(َّأول بادى بســـــــــم هللا      بالحـــى الكـــريم جــل 

   محــمــد يا رســـــول هللا  ثانى القــول بى نبى هللا    
  

    والفـــــاروق عــظيم با�  قــــول صـديق صدق �  
     والكــــــرار ســــــــجد �  قــــول عثمــــان تلى �  

  
  باصـحابوا الحـيوا الملة      القاموا الدين فى شان هللا
  ِبيهــم  ننجـى مـن عــلة      ونجـــــد الســـير دوام �

  
        الفـــــنوا العمـــر  فى هللا هللانعــــم القــــوم عبيد

  َّســـاروا وســــــيروا �      عـــليهم بان  جــــالل هللا
  

  الجـــيلى أمين فى القوم      والرفاعـى ســـــر مـكتوم
  والبـدوى بحـــــر العـوم      والداســوقى  فوقنا يحوم

  
   العباسِبالخــضـر  وبى إليــاس      وبى حمــزة وبى 

  بهـم نحفظ  مـن الوسواس    بالبدريين خـــيار الناس   
  

  )3(وبالخمسة مع العشرين       )2(بالسـبعة وبالسـبعين 
  وبالشهداء أساس الدين      بهم نحسب مع الصادقـين

  
  بالحســـن وبالحســـــين      وبالزهــراء  وبالوالديــن

   نموت بيقين)5(لكلمة علـى ا      )4(وبى الطافوا لى الحرمين
  

  ِالشاذلى أمين الســـــــر      الخـــلوتى العــــندو  البـر
  النقشـبندى معاهو نسير      مـع السادات أهــل الخـير

  
ُّهيا األخوان هيا تبوا  ُّ      للـــه  العمـــل  حـــــــبـوا)6(ِ ِ  

ُّخــلوا القـال والســــــبو      بالطــــــــريـ َّ َّ   ق  بـتـتـربـواَ
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  )8(      واطــروا هادم اللـذات )7(هيا األخوان هيا األوقات 

  الدنيـا دار جفا وغـفالت      شاهـدوا لى الكريـم الذات
  

  )9(وامشوا لى اب حراز بالفور      هيا األخوان هيا الطابور
ْزوروا  لى مديـنـة  الدر      ذاك ود الطـريفى  الحــــر ُّ  

  
  )10(من التمساح مرقوا رجال       ز نالو مجالأهل اب حرا

  )12(جابوا السـيف وفضوا البال      معلومة يا خـال  )11(فى قصة ركا 
  

        �  اليكــون حـــــــــــزام)13(هيا األخوان هيا التمام 
  )14(زوروا لى المحيط العام أمشوا بى ســريع اقـدام      

  
    والكشيـف  أبو  األجـــداد    أب صوبان شـيخ  اإلرشاد

َّوالريـح للكريم ســــجـاد     الـنيل  النيـلو حـمـــر  زاد َّ  
  

  قول يا يوسف اب شــرا      السـر السارى فى الـورى
  )16(      وكم مكن كالم  جرى )15(الدر الدر كالم حــرا 

  
  من سيدى الرسول اسماهم   أوالد  النيل ال تنســـاهـم   

  والشيخ عليش على سير أباهم      بد هللا من خلفاهمالشيخ ع
  

  )17(خـليفة األحـيا  والميتين      عبد الباقى نوم العين 
        من أبواتو بحــــور الدينكونو الساس قوى ومتين

  
  من الريح شرب من كاسو     ود يونس مافى مقاســو 
   اوالدو همام لبسوا لباسو     من اب صوبان دقه أساسو

  
  من الزنادى كركون سلحاتو      ود الناجى خليفة ابواتو

  اوالدو عظام الحى والفاتوهان النفس لبس هيباتو      
  

  ِ      والمقابلى الورد الميــسالشيخ حسن والشـيخ إدريس
  )18(َّوالكباشى أس أسيس       ود بدر السـرو غــميس
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  لســــر      والقــرشى الكاتم اطـيب القوم ود البشــير
  الشـيخ التوم مهر  البير      ود البصير نعـــم الخــبير

  
  طـيب القوم من السـمان      والسمان مــن الجــــيالن

     زاد الحب سقى  الوديـان   الشيخ محمود فتح بيبان
  

  دـيل فى عصـرو فــريـوالن      يدـالمكاشفى وعــوض الج
  لمى عنـدو  التـأيـيـد المســ      ود العجـوز الرايو سـديد

  
  ويا الختم ميرغـنى عثمانى        يا ابن ادريس ويا التجــانى
   بهــم ننيل تقــوى وإيمانى      سيدى الحسن لى ربو دانى

  
  واب يعقوب شـيخ الزينين        ِنعم الصــادقاب الصادقين
  )19(        والعـركى سـر ياسين الشيخ عجيب الساسـو متين

  
  من الرســول نال المطلوب        )20(اسماعيل فى الغـروب الشـيخ 

  والحاب القـوم يكون محبوب      ولى وكامل  ليهــو نحـب  
  

  الشيخ بريـر والشـيخ النور         البسين هيبة ولباس من نور
ُالشــيخ اإلمام عـالما  در          )21(ـرُ والشيخ عمر شـريفى راكب الغً

  

  هجو وحمدان وارثين عــلوم       )22(منهوم الشيخ موسى يا ال
  ابوك حمــاد ريس القــــوم        هجو اب قرن يا جندى القوم

  
  ويا ابو الجـاز عظيم الشان        ود ام مريوم من اب صوبان
  سيدى المحجوب تقوى وإيمان        الشريف هـندى تالى القرآن

  
  جال والقاموا اسحارنساء ور        يا الصالحين  كبار وصــغار
  دايرين جذبة ونكون اقـمار        يا الفى القرى والفى األقطار

  
  بالســادات فى كــل بــالد        فى طــنطـا وفى بغـــــــداد

َّ        بهــم نحســب مـن العــبادوفى الحرمين جميع من ساد ُ  
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  ـن      وبالكـرسى مــــع ياســـي)23(بالتسعة وبالتسـعين 
  ِّ      وســــلمـنـا  فـى  الداريــنبهم يا رب شـهود فى الدين

  
  يا تـواب عليــنا تــــــوب      قبال القــــبـيـر  والطــــوب

ْسـكن مكن       )24(بالتهليل نجر اللوب  ِّْ َِّ    ننــيل مطلوب)25(َ
  

   يــوم الديـن)27(      والثمــانية  الحاملين)26(باألربعـــة 
  وبالصــالة عـــلى األمــــينلعــشــرة المقــــربين      وبا

  
  دفـــع هللا يا قيمـــــــــان      داير الصـــدق واألمـــــــان
  داير الحـق  والبرهــــان      ليهـــــو وكافـة األخـــــوان

  
        طــــه ســـــيـد الكــــونـيـنصليت لى الرســول الزين

  وترضى اصحابو القاموا الدين والوالدين      تعم الزهـــراء
  

  
  )التهليل الصغير(التوسل ) 2: (هوامش 

  
  ) .جل جالله(اختصار لعبارة : ّجل ) 1(

 صلى هللا قبة الثانية الذين بايعوا الرسولهم أهل بيعة الع: بالسبعة وبالسبعين ) 2(

  .ً رجال وامرأتان 75 وعددهم ، عليه وسلم

  .ً رسوال 25 وهم ،الرسل الواجب معرفتهم : شرين بالخمسة مع الع) 3(

البيت الحرام فى مكة المكرمة والبيت المعمور فى السماء السابعة : الحرمين ) 4(

  .والذى تطوفه المالئكة عليهم السالم 

  .ً هللا  وأن محمدا رسول هللا إالشهادة أن ال إله : الكلمة ) 5(

  .أنهضوا : تبوا ) 6(

 واستغالل الوقت فى أعمال البر ،حافظة على الصلوات فى أوقاتها الم: األوقات ) 7(

  .والتقوى 

  .الموت الذى به تنتهى متعة المرء ولذاته الدنيوية : هادم اللذات ) 8(
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  .ًعاجال وبسرعة : بالفور ) 9(

إشارة إلى كرامة الشيخ دفع هللا . مرقوا أى أخرجوا : من التمساح مرقوا رجال ) 10(

والرجال . ا ضرب التمساح بالسبحة وأخرج جلوك من بطن التمساح المصوبن عندم

  .هم جلوك وذريته التى على رأسها الشيخ أحمد المكاشفى وذريته الكرام 

وكانت .  وهى إبريق من الجلد أو الطين المحروق ،ركا جمع ركوة : قصة ركا ) 11(

  .ًاء ركا الشيخ أبى عاقلة الكشيف ترد البحر وتعود بنفسها ممتلئة م

إشارة إلى كرامة الشيخ يوسف أب شرا عندما مد : جابو السيف وفضوا البال ) 12(

يده نحو غرب السودان وهو جالس فى مدينة أب حراز فأحضر السيف الذى ائتمنه 

  .عليه األعرابى 

  .المواظبة على الحضور وعدم التخلف : التمام ) 13(

  .وبن لقب الشيخ دفع هللا المص: المحيط العام ) 14(

  .كالمه فى الحضرة كالدر النفيس : الدر الدر كالم حرا ) 15(

  كناية عن تمكنه وضلوعه فى األسرار التى ينطق: كم مكن كالم جرى ) 16(

  .بها 

  .يطمئن مريده وتنام عينا هذا المريد وتقر به عين المريد وتفرح : نوم العين ) 17(

. د خاصة الخاصة والتى ال يباح بها كناية عن األسرار الربانية عن: أس أسيس ) 18(

  :قال الشاعر 

ْأنم نميمـــا فى مـــيمى وأكُّ أكيكــــا فى كيكى       َْ َ َْ ًْ ًِ َ َ ُّ  

َّوأس أسيسا فى سيسى وأخفى السر لشيئين               ُِّ ْ ْ َ َْ ً  

:  من سورة يس 82أعطاه ربه عز وجل سر التصريف ببركة اآلية : سر ياسين ) 19(

  " .ًمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أ" 

  ) .كردفان(غرب السودان : الغروب ) 20(

  .الخيل العزيزة ذوات البياض على جبهتها : الغر ) 21(
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  .الذى يستغاث ويستنجد به : المنهوم ) 22(

  .عدد أسماء هللا الحسنى : التسعة والتسعين ) 23(

  .كر ويسبح بها اسم هللا تعالى مسبحة الاللوب التى يذ: نجر اللوب ) 24(

وعد هللا الذين آمنوا : "  قال تعالى ،من التسكين والتمكين فى الدين : سكن مكن ) 25(

منكم وعملوا الصالحات ليسـتخلفنهم فى األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 

  . 55:  النور –" ًلهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 

  .هم حملة العرش فى الدنيا : األربعة مالئكة : األربعة ) 26(

ويحمل عرش : " قال تعالى . هم المالئكة حملة العرش يوم القيامة : الثمانية ) 27(

 هللا إالقيل ثمانية صفوف ال يعلم عدتهم  . 17:  الحاقة –" ٍربك فوقهم يومئذ ثمانية 

  . وقيل ثمانية أمالك ،تعالى 
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  هللا هللا صلى عليه) 3(
  

ِ  نبينا محـمـد الحـــابو نجى      �    هللا   صـــلى  عـليها َ)1(  
  

  بســـــــــم هللا أول بــــادى      بالحــــــى الكـــريــــم هـــادى
  يهـــــــــــديـنـا الراضـــــى      وكــــــــل يـوم نصــلى عــليه

  
  ــم لـيـــه       يا شـــــباب بـشــــــرانا بيـــههللا  هللا عظــــــــ

         وعند الخــتـمة نصـــلى عليه)2(فى الذكــر بنــبتدى بيه 
  

  هللا هللا عـظـــــــــــم لـيـــه      أحــــــيا أمـــــــه ثــــم أبيــــه
  هلى أجـــل أن يؤمــنـوا بيـه      جـــــل بديع صــــــانـع لـيـــ

  
        القــــــــــرءان والوحــــــــــى)3(َّهللا   هللا عظــــــم  ليـه 
        دنـــيا وأخــــــرى كلــــها بيه)4(الشــفاعة العـظـمى ليه 

  
  )5(يـا شــــــــبـاب الجـــــيـلى       ويا شــــــــبـاب الكـــــيلى 

  )7( الفيه )6(النوم وشوفوا جافوا     هيمـــوا وقيمــــوا الليــــل   
  

  ســــبحان من أســـرى بيه      جـــل كـــــريم صـــانع لـــــيه
  يــا ربـى       كــــل الخـــــــير نتوفــــق لى. . .   يــا ربـى   

  
  صــــــالة وســــــالم للنبى      الطـــــــــــاهـــــــر الــــــزكـى

  ـــردى      دايــر القـــــوم  تـنـظـــر فـيهمـن دفـــــع اللــه الـ
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

31 www.alsaim.net  موقع الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه                             

 

  هللا هللا صلى عليه) 3: (هوامش 
  

  . من النجاة ،ٍفائز وناج : نجى ) 1(

   .صلى هللا عليه وسلمنبدأ دعانا وقصيدنا بالصالة عليه : نبتدى بيه ) 2(

 لعلى خلق وإنك: " عظمه المولى عز وجل فى القرءان بقوله تعالى : عظم ليه ) 3(

   .4:  القلم –" عظيم 

 أى له الشفاعة العظمى وهى الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التى ،له : ليه ) 4(

  .خصصت له وحده يوم القيامة 

َّبدل الشاعر كلمة .  ويقال له الكيالنى ،هو الشيخ عبد القادر الجيالنى : الكيلى ) 5(

  .يل وزيادة الوزن والمقدار والمدد لكى يفيد معنى الك) الكيلى(بـ ) الجيلى(

  .انظروا واعرفوا : شوفوا ) 6(

 هنا يحض الشيخ الشباب على قيام الليل ، الذى بداخل الليل ،ما فيه : الفيه ) 7(

إن : "  وفى الحديث ،ويمنيهم بما يلقونه فى قيام الليل من نفحات الخير والبركة 

لها لعل أحدكم أن تصيبه منه نفحة ال لربكم عز وجل فى أيام دهركم نفحات فتعرضوا 

وهذه النفحات الرحمانية .  أخرجه الطبرانى فى المعجم األوسط –" ًيشقى بعدها أبدا 

  .يتعرض لها الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
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  عزتنا) 4(
  

  إلى هللا* طريقنا البيهو وصلتنا * عزتنا 
  

  ـم هللا بـــركــــــتـنا      بـبســـ)1(أول بادى فى المــتنا 
ِبنبى  هللا راحـــــــــتـنـا       فى يـوما قـاسية  محـنتنا ً  

  
ْصـــديق  الصدق المـتنا      فــاروق الثـبت روعـتـــنا َ َّ َّ َ  
َّعثمــان  البيهو بهـجتنا       كـــرار اللـــقــن بيعـــتـنا َّ  

  
    ســـاحــتـناُأصـحابو جملة نصـرتـنا      وأهــــــل هللا

َّالقـــــــــــرءان  تالوتـنا      واإلســـــالم  مــــــــلـتــنا ِ  
  

  َأول شــــــرح فى المـتنا      بترك الـــدنيا دى الفـــتنة
َوقـتل النفــس النتنة  ْ   )3(ُ   والدفــن فـى ســفـلتنا     )2(َّ

  

  تيجـــــتـــناباإليمـــان اســــــاســتنا      والصـــــدق  ن
  ُفى  الكــذب  كــــراهـتنا      والحســـادة  بغـضـــــتــنا

  
  صــبر وحــلم عــــادتـنا      عـن قــيل وقــال ســهوتنا
  َســـفاين الليل  قطـــعتنا      والصـــــــمـت عمــامـتـنا

  
  صعيبة وقاسـية موجتنا       الريا  والخــوف عـاهـتنا

  )4(َوالعـــزيمـة  ركبتـــنا  َمـــر  لبستنا       تســـليم األ

  
  عبيد فى األرض جيهتنا       تحــت المشــيئة  نشـأتنا

  )5( إلى الحســــــــين آبتنا ُطــريق ونســب ركزتنا      

  
  مـن الــنـبـيان وراثــتـنا      ســنة وكــتاب ســياستنا

   قـريبة إجــابـتـنا      عند هللا)6(ُالصفا والحب لبابتنا 
  

  والتفــويـض عــــالمتـنا      َباآلداب دخـــــــــــلـتـنا
َوباللحــظــات رْشـدتـنا       فى هللا يوت     عـومـتنا)7(َ
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َّجيب يا شاعر نمتـنا     واذكـــر فـيهــا ســـيرتنا     )8(َ
َّ تجــيب العاصــى لجـــتنا    وقـت الحــــالة شـــالتنا  ُ  

  
   والتهـــــــليل عـــــبادتنا   سـرية اللـيل صــحــبتنا   

  فـى دار حــرا  جلســتنا      عــند النبى رئاســــــــتنا
  

  ســـــلف وخلف طريقتنا   أشــعرية عــــــــقـيدتـنا   
  وباألقطــــــاب عمــادتنا       مـن الجــنيد اجــــازتـنا

  
   وباألعـــــراك  سـطـوتنا   مـن الجــيالنى عـــزتـنا  

  وفى القــلب حـــجـامتنا      )9(تازن الفـين دقـيقـتـنا 
  

ُّيا نعم الصحوا خوتنا  َّ     تجــيب العاصــى  نوبتنا       )10(َ
  )11(يصير مجذوب بموصتنا الســكران ذوى الفـتـنـا       
  

  ايا سـائل مـن حــرابـتـنا      أبرز شــــوف فــراســتن
  الفين شرارتنا      والمســــكين  كـفـــالـتـنا) 12(تاخد 

  
        لى شيخـنا اليوم وسيلتنا)13(من الرسول خالفــتنا 

  عـند اب شـــرا نقــــابتنا      َمن اب صوبان شربتنا
  

   وفى اب حـراز حكـومتنا     العــــركى أبـو ابواتنـــا
  يح والنيـل ســريرتناالـربالكـشــيف ســـــيـادتـنا      
  

  دفع هللا شــوف عجيبتنا      عــلى الـملوك رئاســـــتنا
ِنولى ونرفد  ْ َ َِّ      مــن الرحمـــن ســــلطتنا    مـهنتنا )14(َ

  
  ِالـــدنيا جــــــــــــيـفــتنا      حـب  الرئـاســـة عــيفـتنا

  )15(وفى الشهود ســرحتنا فى هللا يـوت نهضـــــتنا      

  
َّفى الســـمان محـــبـتـنـا      وطـيـب القــــوم نجـــدتنا َّ  
  ِالشــيخ  التـوم زيادتنـــا      والكباشـــــى حــــــمـيتـنا
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  )16( والمكاشـفى نـفـحـتنا     ود بــدر هـــــــــيـبــتـنـا 
  والبطــحــــانى عظــمتـنا      )17(عوض الجيد جبارتنا 

  
   والتهـــلـيـل فى جــبهـتـنا      يق  كرامـتـنـابى عاشـم

  قـول شـيخـنا فى طـيبتنا      عــبـد البـاقـــى عـقـيدتـنا
  
ْدفــع هللا قـال بخـــــوتنا       َّ ُ   راجـى الكريـم ســالمـتـناِ

  )18(      فـى هللا حب ورغبتنا تصــفى وتـتـم بـيـعــتنا
  

  نبينا البيهــــو إقـــــامـتـنا      صــالتى عـلى بهـجـتـنا
َفى يوما فيهو كـْشــفتـنا َ         شــفاعـتو العظمى عمتـناً

  
  

  عزتنا) 4: (هوامش 
  
  .المتن النص األساسى للكتاب قبل أن يلحقه الشرح :  المتنا ) 1(

  .ذات الرائحة الكريهة : النتنة ) 2(

  .وف التواضع وعدم حب الشهرة والتش: الدفن فى سفلتنا ) 3(

  .نسير إلى هللا تعالى باإلقدام وعدم التردد : والعزيمة ركبتنا ) 4(

  .مرجعنا النسبى ألجدادنا : آبتنا ) 5(

 والمعنى أن بواطننا ودواخلنا ممتلئة بالصفا ، قلب الثمرة ،اللب القلب : لبابتنا ) 6(

  .والحب 

  .ًدائما : يوت ) 7(

  .نشاد الشعر  إ، الترنيمة ،النمة الدوبيت : نمتنا ) 8(

  .كناية عن طى الزمان وبركته : تازن الفين دقيقتنا ) 9(

  .آخونا بالصدق وصحيح العشرة والمودة : الصحو خوتنا ) 10(

  .الموص هو عصير من عصيدة الذرة المعصورة ومذابة فى الماء : موصتنا ) 11(
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 يكن منكم ألف وإن: "  وهذا من باب قوله تعالى ، أى تهلك وتبيد ،تأخذ : تاخد ) 12(

   .66:  األنفال –" يغلبوا ألفين 

إشارة إلى عنعنة وتسلسل سند الطريق الصوفى إلى : من الرسول خالفتنا ) 13(

   .صلى هللا عليه وسلمالرسول 

  .نستغنى عن خدمة الشخص ونفصله ونبعده عن مكانه : نرفد ) 14(

 كما ،الى وبما � تعالى علينا استغراقنا فى المشاهدة وانشغالنا با� تع: سرحتنا ) 15(

  . أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه –" أن تعبد هللا كأنك تراه : " فى الحديث 

النفحة هى الهبة اإللهية المتمثلة فى انتشار صيت المرء بالذكرى : نفحتنا ) 16(

 والمكاشفى هو إحدى هذه البركات العركية حيث أن والدته هى بنت الشيخ ،الحسنة 

  .لذى أنقذه الشيخ دفع هللا المصوبن من بطن التمساح جلوك ا

  .إصالح حالنا وحظنا : جبارتنا ) 17(

تصفى وتتم بيعتنا وحبنا ورغبتنا والتى :  فمعناه ،فى هذا البيت تقديم وتأخير ) 18(

ًتصفى وتتم بيعتنا التى جاءت حبا ورغبة فى : ويجوز أن يكون المعنى . كلها فى هللا  ً

  .هللا 
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  شايلنو تقيل يخفى األنوار) 5(
  

  )2(َّهللا يا اخوى فيهو الدردار     تقيل يخفى األنوار)1(شايلنو 
  

  )3(  اكــفينا شــــر الكــــجـار  هللا     هللا    يـــا ســــــــتار 

َّأحــفظــنا مـن العــــــتار  ْ    وفى الدارين نكون نـدار )4(َ َّ ُ)5(  

  

      فــوق الطـــاهر المخـــــتار)6(ـــــــــدار ُبجـــــــيب مـسـ
  نبــينا البيهـــو نلـقى وقـــار    نفــوز كالســــادة  األقمـــار

  
  وقول عثمان وحيدر شـوققـول صـــديق مع الفــاروق    

  ُ    وبيهـم نلقـى شـرب الـذوق)7(ديل السادة الهزموا العوق
  
  ويا السـادات عمـــاد الديـنقـول يا اصـحابو أجــمعـــين    

   يطردوا ابليس يحلوا الديـن  )  8(الصــوفية يمــلوا العــين 
  

َّوقـول يا بـدوى والســـمان    قول يا جــيلى واب صـوبان َّ  
  )9(    يوســف ولـدة الرحمــن داســوقى رفاعـى والبطران

  
  يـف    والـزنادى يتـــم الكـــــــقـول يا اب عاشة والكشيف

ِّود الطريفى محمـر قيف        والريــح مـنـه التصــــريف)10(َُ
  

َّالشـيخ عجـيب والصــادقاب    واب يعقـوب مـع الحــطـاب َ  
  والعـــركى أبــو األقطـــــاب ننيل شـراب    )11(بالخـمســة 

  
  )13(وفـى ام ضبان دال وراء     )12(فى طـــيبة عــيـن وباء 

  وقـول يا حسـن الفى القـبة     )14(وبــاء فى الفــرع كـاف 
  

  َّوالـنـيـل مـــــع الجـــــــنـيـد    قول يا مكاشفى وعوض الجيد
  ود التـرابى البيهـــو نـزيــدود ابو نيس مـع الشــــهـيـد    
  

  والـدبـاغ مــــع الجـــردانـى    الشــيخ ادريس والبطحــانى
     وابن ادريس مع الـنـبهـانىقـول عثمــان مــع التجــانى 
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  ود الزين مـــع البصـــــــيـر   قــول يا جـــبل اإلكســـــــير 
  وقـــول النــور مــــع بـريـر   ُقـول التوم مـــع بكــــــــــير 

  
  ـر جردوا األلفـيةـُة العــقدوا النيـة    جـباهم غديل الســـاد

َّفوق الرداف     وتركوا الريا)15(ُّوالوا السوف     لبسوا الكوفية)16(َّ
  
َّيا اخوى هووى غلب الوصافيا خـوى هـووى ما بنشـاف     َ  

ُّمـا بدوهــو القـلبو جــــــاف      الـزول مــن هللا يخــافإال   ِ
  

ِيا اخوى هووى شايلنوا رطـين  ِيا اخوى هووى فى بطنو هجين )        17(َ َ)18(  
  )20( الزول لى نفسو يهين إال      )19(ما بدوهـو القلبو سمين 

  

  )21(فى حد األرض عيونو تكوسشايلنو  تقــيل  وما ملموس    
    الزول لى نفســو يدوسإال    مـا  بـدوهــــو  للمـعــكـوس

  
َّمــا بدوهـــــــو للكــــــــذاب    وال النمام وال الســكاب  َّ)22(  

  )23(ق والصــواب ًشـيئا غـميس كسـر الرقـاب    فوق الحـ

  
  صـدق وآداب محـبة  تـدور      )24(يا خوى هووى درب عتمور

     لهـم توفيق واقفـين طـابور  يشلع نور)25(فى بطن الكور 
  

      وبالتهليل جــردوا الاللـوبة)26(الشوق يا اخوى ليهم دوبة 
ُّجابوا البلعبوا لعب الهـــوبة    فكـوا الدنيا وتركــوا دروبا َ َ ُ  

  
ً    شــيئا حالى وشـــيئا مــــارالـــــــدردار  مـــــــو  دردار ً  

  جـوع وسهر فى بطن الغـار    وفــوق الفـكر داير افــــكار
  

َّ البلعبوا فى الصقرية)27(جابوا    ديل  الســادة هـم حـــربـيـة ِّ ْ)28(  
َّلهم سطوات توقـف دية    بى سـر الباء  نالوا الغوثـية    )29(َ

  
   جاللة)30(َّالبسين لباس كرابتو     يا خوى هووى ديل اهل الحالة

  َّتايهين شهود فى هللا كمـالة    لهم نحـاس وخيول صـهالة
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  فى الســـادات جــابلو بيـانهــو دفـع هللا يا اخــــــــوان    
      وبيهـــم حضـــــرة الديـوانهــم القــوم اهــــل الشـــــان

  
  بعـد مـــا كـان فى األزمــانـول يا اخـــوان    صـليت للرس

   وبالتســليم يجــيـنـا أمــــان   )31(توصـل شـافــع الدركان 
  

  
  شايلنو تقيل يخفى األنوار) 5: (هوامش 

  
 وما يتحملونه ، كناية عما يحمله الصالحون من أسرار ربانية ،حاملنه : شايلنو ) 1(

  .بياء فاألمثل فاألمثل من الباليا التى تشتد على األن

  . وهى تطلق على أى سالح فتاك  ،حربة ذات أسنان إذا دخلت ال تخرج :  الدردار ) 2(

  .الخالف الشديد : الكجار ) 3(

 أو ما يسبب العثرات مثل الشرك ،سقطات وزالت السير إلى هللا تعالى : العتار ) 4(

  .وقواطع الطريق 

  .نادرون ومتفردون : ندار ) 5(

  ً. وقد تعنى القصيدة مطلقا،نمط من شعر البادية لوصف الرحلة والمسير : مسدار ) 6(

  . ويقصد بهم هنا شرار الكفار ،الرجل الذى ال خير فيه : العوق ) 7(

  . تقر بهم العين ويكتفى بهم ويطمئن من نظر إليهم ،يمألون العين : يملوا العين ) 8(

ها اسمه تعالى الرحمن فجاءت مرحومة  ذكر في،ولدة مرحومة : ولدة الرحمن ) 9(

  .وراحمة 

 وحمرة القيف دليل على هيجان البحر وكثرة الفيض ،شاطئ البحر : قيف ) 10(

  .وانطالق الخير إلى الشاطئ حيث يفيد الزرع 

الشيخ حمد : هم الخمسة العدول ابناء الشيخ دفع هللا ود مقبل وهم : الخمسة ) 11(

 ، الشيخ محمد المكنى بأبى إدريس ،هللا المشهور بالعركى  الشيخ عبد ،الملقب بالنيل 

  . الشيخ أبو بكر المكنى بأبى عائشة ،الشيخ عمر الملقب بالزير 
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 وهو الشيخ عبد الباقى ابن الشيخ حمد ،)  عبد الباقى(رمز لكلمة : عين وباء ) 12(

  .النيل 

  .ًفى أم ضوا بان ) ود بدر(رمز لكلمة : دال وراء ) 13(

  ) .الكباشى(رمز لكلمة : كاف وباء ) 14(

  .الجوع وضمور البطن : السوف ) 15(

وهو هنا كناية عن جهادهم فى . الخيل العالية ذات الردف وهو العجز : الرداف ) 16(

  .سبيل هللا باإلضافة إلى لبسهم الكوفية الذى يقصد به علمهم 

لتى يودعونها رموز  والمقصود هنا أسرارهم ا،رطن تكلم باألعجمية : رطين ) 17(

  .لغتهم التى يراها من لم يفهمها ممن سواهم لغة أعجمية 

 كناية عن األسرار الناصعة والكريمة التى ،اإلبل البيض الكرام : هجين ) 18(

  .يحملونها فى قلوبهم 

  .صاحب القلب المتكبر الذى يرى كبر نفسه على اآلخرين : القلبو سمين ) 19(

  .دع نفسه بكبحها عن الشهوات والتكبر والعجب ير: لى نفسو يهين ) 20(

ًتمشى كثيرا بحثا عن شئ ما : تكوس ) 21(  والمعنى أنهم يغوصون فى أعماق ،ً

  .المعانى فيأتون بكنوز األسرار 

يكنى بها عن الذى يقطع نصيب غيره . آلة لقطع النبات والحشائش : السكاب ) 22(

  .ويمشى بين الناس بالوقيعة والفرقة 

ًمن أراده اجتهد فيه اجتهادا يكاد يتلف :  كسر الرقاب فوق الحق والصواب )23(

  . بكبح جماح النفس إال ألنه ال يتأتى ،النفس كما يتلفها الشهيد فى جهاده 

وهى هنا كناية عن أتعاب . صحراء جرداء ال مغريات فيها للعيش اللين : عتمور ) 24(

  .الطريق إلى هللا تعالى 



  

40 www.alsaim.net  موقع الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه                             

 

 أى أنهم يعرفون الحق الصريح من بين الشبهات التى ال ،مكان المظلم ال: الكور ) 25(

 أى أن طلعتهم باهرة ،والكور قد تعنى الجماعة الكثيرة . يتبينها غيرهم من الناس 

  .وظاهرة حتى إن كانوا فى وسط الزحام 

  .عبارة تفيد التشوق والتلهف لوصال ورؤية المحبوب : دوبة ) 26(

به وأحضروه عندهم لكى يرشدوه ويزيلوا عنه أحوال اللهو جاءوا : جابوا ) 27(

  .المتمثل فى لعب الصقرية 

لعبة يلعبها الرجال يقومون فيها بحركات من القفز تشبه حركات : الصقرية ) 28(

  .الصقر 

  .شجار وعراك ومقاتلة : دية ) 29(

  .حزامه ) : كرابته(كرابتو ) 30(

  .الذى أدركه الخطر وهدده : الدركان ) 31(
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  قصدى ومرادى) 6(
  

  ِقصــــــدى ومـــــــرادى        لــى لــيم اســـــــــــيادى
  

  بســـــــــــــم هللا  بــادى        يـنــور فــــــــــــــــؤادى
  )2(        لـى كــــل اشـــــدادى )1(بـى نـبـيـنــا نحــادى 

  
  )4(        لـى جمـــــلة انكــادى)3(بى صحــــبـو بفـادى 

  وعـمـــــوم  اســــــيادى        ليهـــــــــــــم  بـنـــــادى
  

َّاســــــرع ســــــراعـــة        نــــادى  الـــوراعــــــــة ُ  
  )5(َّياتـــوك  ســــــــــراعــا        كـــالـبـــرق  الـــالع  

  
  اذكـــــر  مـــــذكــــــورة       جـمـــلة اهــل الشــــورة

  )6(المــونـة  المـــدخـــورة        لــى كــــل عـــــــورة 
  

ِاهـــــــل  الخــــــدامـــة        المـــــى   َ  نـوامــــــة)7(ِ َّ  
ْاللـــيـل قـــيـامــــــــــــا        والضــــــى  صــــ   يـامـــاَّ

  
  تـقـــــــــوى يـومـــــاتـى       )8(ِصـــارفين صـــرفات 

ْكمـــــــــل ســــــــــاداتـىِالبســــــــــيـن  هـيـبـات        َّ ُ  
  

ِراكــبـيـن  العــــــــــاتى        وشــــــاديـن  لجمـــــات َ ْ ُ  
ِ كــــــــــراتِومــــن  الشــــــــبــهات        بـعـــــــــيـد َّ  

  
ِخـــــرقـــوا الـــعـــــادات        فــى كــــــــل اوقــــــــات ِ  
  ِالـــفــــــــــــــات   واآلت        والـلــيهـــــــــــم  يـاتـــى

  
َّكـــم صـــلحـــوا لكــة  َ وكـم فـكـــوا شـبـكـة        )9(ِ ْ ِ ُّ َ)10(  

  )11(ــراك        لــى لـيـمــم ســـــاكا يــا جــــاد  بشــــــــ
  

      وســــــــيـرم ســــــــــايـر)     12(ذكــــرهـــم فـــــــاير 
  أهــــــل الــبـصــــــــــاير        البـســــــــــيـن الــنــايــر
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  لمــــــــوا الــوثـيـقـــــــة        شــــرعــى  وحــقـيـقــــة
  ًــــوا الـمـضــــــيقة        حـــــــــــــــاال يـفـيـقــــــايـلـفــ

  
  للـه اشــــــــــــــــغــــــاال        وبـالـحــــــق افــــــعـــاال

  َوحــــايــط اإلجــــــمــــالُالــبـاعـــــــــم  طــــــــاال        
  

َّــــس الـرضـــــــيـة        الـنـفـ)13(اهـــل الـكـــــوفــيــة  ِ  
َأهــــــل الــمــــــــــــزيـة        الجـــــــــافـــــوا الـدنـي◌ــة ِّ ِ َّ  

  
ُجـــــوف الـهــجــــــــوع        لــــبس الـــــــــــــــدروع ُ  
ُنــعـــــم الـخــشـــــــــوع        نـزلــــن دمــــــــــــــــوع ُ ُ َ  

  
  ــهـــجــــايـم       هــبــن  نـســــــــــــــــايـمجـــــــوف ال

  ويــذوب الــهــــــــــــايـم        لـلـه   قـــــــــــــــــــــايــم
  

  دفـــــــع اللـه جـــــــــابـا        وشــــــــــــرع فـى بــابــا
  َـهـــابـــــَباخــــــوانــو طــــــــاب        يـلـــبـس  مـــــ

  
  )14(َصــــلـيـت  خــــــتـامـــا       عــــــدد مـــا هـــــام 

َلــى نـبـى الـكــــرامــــة        نـــور الـظــــــــــــــــالم َ  
  

  
  قصدى ومرادى) 6: (هوامش 

  
   .صلى هللا عليه وسلممن الحداء أى نترنم بحبنا له وبشمائله : نحادى ) 1(

  .يأتينى من شدة ومعاناة شديدة ما : أشدادى ) 2(

  . أى أتوسل بهم وأجعلهم حماية لى ،افتدى واستنقذ نفسى من المكاره : بفادى ) 3(

  .ما يلم بى من نكد وعسر : أنكادى ) 4(

  ) .الالمع(اختزال لكلمة : الالع ) 5(

  والمعنى هنا ما يتحرج اإلنسان من،ًما يستره اإلنسان من أعضائه حياء : عورة ) 6(

  . كما تفيد طلب الشفاعة والستر يوم القيامة ،مذلة السؤال فيه مثل العسر والقحط 
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  . ليست كثيرة النوم ،النافية " ما " تعادل : المى ) 7(

 –والمعنى أنهم . الصـرفة ما يأخـذه العامل من أجر ومقابل لعمله : صــرفات ) 8(

ًال وبال انقطاع  ويوميا  يتلقون ثواب أعمالهم عاج–باإلضافة إلى أجر اآلخرة  ً

والذين اهتدوا زادهم هدى  " ، فيتلقونه فى شكل زيادة فى إيمانهم وتقواهم ،) يوماتى(

   .17:  محمد –" وآتاهم تقواهم 

  .مغلق الذهن : لكة ) 9(

  .اشتباك وشجار أو تنازع : شبكة ) 10(

ًمن سّك الشئ إذا جرى خلفه طالبا له : ساكا ) 11(  قربهم واللحاق  والمعنى أطلب،َ

ًبهم طلبا حثيثا    . ويا بشرى لمن جد فى طلب القرب منهم ،ً

  . والمقصود أن ذكرهم مرتفع ومتواصل ،فارت القدر إذا غلت وارتفعت : فاير ) 12(

  . أى هم أهل العلم والمعرفة ،غطاء الرأس الذى اشتهر بلبسه العلماء : الكوفية ) 13(

  .عبادة انشغل فكره بالحب وال: هام ) 14(
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  أنا المطلوب) 7(
  

ْللسادة حـب *  أنا المطـلوب     شـوقى أنا *  )  1(ُ
  

      واغفــــر  لـى ذنـوب    يـــا رب  أتــــــــوب 
ّفــــــــى اللــه أذوب       عـــــز المـطــلـوب  ِ)2(  

  

  )3(عــلـى المــحـــبـوب        بـثـنى خطــــــوب 
  ُّـــفـى الـلـــب        واصـــير مـجــــذوباصـــــ

  
  ًصــــديق وعـمـــــر        شـــمـســـا وقمــــــر
  عـــثمـــان حــــيـدر        لألمــــــــة ثمـــــــــر

  
  دفــــــع اللـه حـــاب        جــمــلة األصــحـاب

  اب   خـــاطـــــرنا طــــ    بــهــــــــــــم يـا رب 
  

  أمــســـــــك تمـــــام        شـــــــــد الزمــــــام
    تـلـقـــــى المــــــرام    يــأتـــوك كـــــــــرام  

  
   فـــــوق الفـحــــــول  يا لســـــــانى قـــول     

         باطــــــــن وقــــــول)4(صـوفــية عــدول 
  

ْســــــــيـن حــــلل        الب)5(اهـــــل الجـــــلل  َ ُ  
  بالـتــقــــــــوى بــل        شــــهرهــــم هــــــل

  
  هــــــــم المــــــــلوكاهــــل الســـــــــلوك        

ْشـن     قلت عـووك        هــــــــم يـنجــــــدوك)6(ِ
  

  العــــنين ابلـــــيس        هـــــــانــوا النفـــس
  ـــــيس        الــــوردوا المــيــسبالتقـــــوى ق

  
  )7(  وبـات القـــــــوى     مـنهــــــــم نــــــوى  

  ً        نـــورا  ضـــــــــوى)8(منهـــــم تـــــوى 
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  )10(     مـنهـــــم بــــرك )   9(مـنهــــــــم تــرك 
  )12(       فـــــات الشـــرك )11(منهـــــم ســــلك 

  
  ـنهــــم مـــسكــين        لى نفســـــو يهـــينمـ

  )13(مـنــهــم طــــايفــين        منهـم ســايحين 
  

  مـــنهـــم ســاجـدين        مــنهـــــم  راكــعـين
  مـــنهـــم عـــابــدين        منهــــــم صــايمـين

  
    واعـــمـــل حســــاب    اتـــرك عــــــــتـــاب  

  ســــــن جـــــواب        وامســــــــــك  آدابأح
  

    اقـــــرا التـوحـــــيـد     انـــظــــــــر بعــــيـد 
  خــــلـــيك عــــــبـيد        ال تبقــــى ســـــــيـد

  
     وخـــــــــــلى الريـــا    صـــــــــفى الــنــيـة 

  )15(الصــــمديـة        مــع )14(جــــــر ألفــــــية 
  

  والــى  للســـــــــوف       مـــن اللـه الخـــــوف
  )17(       لى نفسـك شوف )16(للناس ما تعـوف 

  
  حـــــى يـا لطـــــيـف        عـــبـدك  ضــــعـيـف

  )19(       نـرتع  خــــريـف )18(بالحـــد نقـــــيف 
  

  ـول الزمـــــــان  طــــــ      )20(خـليك حـــــزنان 
  بـالتـقـــوى شـــــــان       نــــور اإليمـــــــــــان

  
    تقــــــــوى وفــــــكـر والـــى  الـذكــــــــــر     

    تشـــــــرب بـكــــــــر      صــــــفـى  العـكـــــر 
  

     خــــــــلـى النســــــب  خــــلـى  الحســــــب    
      تـلقــــــى العجـــــــب     ـيـر  بـى أدبســــــــ
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    احـــــيـا وأمـــــــوات نــادى  الـســــــادات     
    دايـــر بـركـــــــــــات مـــــن  كـــــــل  ذات     

  
ْخــــــلـى الكــــــــالم        قــــــل الطـــــــــــعـام ِ  

    عــــــــــــدد  األيــــام والــى الهـــــــــــيـام     
  

     اديـنــــا زمــــــــــــان    حـــى يـا رحـمـــــــن 
          نقـــــــرا القــــــرءان)21(نمســـك ليحــان 

  
      افـتــــــــــح لـى بــاب حـــــى يـا وهــــــاب   

  ب   ســــــنـة وكـــــــتـا      أســــــــــــــلـك آداب
  

    مـــن الهـمــــــــــــوم    حــــى يـا قــــــــيـوم  
        والروضــــة احــــوم أفــتـح لـى عـلـــــوم  

  
  )22(  مـــن القـمـــــاح   حــــى يـا فــــــــتـاح     

  أمســـــك ســــــــالح        وانجــــــح نجـــــــاح
  

    مـــــتـاعـا قـــــــلـيـل   الـدنـيــا جــــــــــيــل    
     واللــه جــــــــــــلـيـل نهـــــار طـــــــــويـل    

  
     ســــــــفـــيـنـة نــوح يــــــــا  رب    أروح    
      وروحـــــــى  تــروح بالكلمــــــــة أنــــوح   

  
  دفـــــع اللــه حــــاب        جـــــاب الخـطــــــاب

     مـــن دون عـــــــتاب ايـــر شــــــــــــراب    د
  

  ً  لــى نـبــيـا قــــــــــام      صــــــالة وســــــالم 
  )23(  عــلـى األقـــــدام  باألمـــــة هـــــــــــام     

  
    لــــــــنـبـيـك ريــــــد   ِّصــــــــل وعــــــيــد    

     فــى حــــــــبـو زيـــد ـد    أمســــك شــــــــديـ
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  أنا المطلوب) 7: (هوامش 
  
إن أعظم ما يطلبه الشاعر من نفسه هو أن تتزر : للسادة حب * أنا المطلوب ) 1(

 وآل صلى هللا عليه وسلم والسادة هم الرسول ، أى أن تحب السادة ،بالحب وتتشح به 

يحبهم : "  تعالى  كما فى اآلية فبالحب ينال رضوان هللا. بيته وصحابته والصالحين 

 وبالحب يكمل اإليمان فقد أخرج اإلمام البخارى فى ، 54:  المائدة –" ويحبونه 

 وفى رواية ،" لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه : " صحيحه 

  وبالحب تحصل المتابعة ،" ومن نفسه التى بين جنبيه: "الشفاء للقاضى عياض 

قل إن كنتم تحبون هللا فاتبعونى يحببكم : "  قال تعالى ،ل المحبة وغفران الذنوب وتباد

:  وبالحـب تحصـل المعـية كما روى فى الحـديث الشريف ، 31:  آل عمران –" هللا 

 وبالحب يدخل المرء الجنة ، أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه –" أنت مع من أحببت"

 وال ،ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا : " ى الحديث  فف،باإليمان الذى يأتى من الحب 

  . أخرجه اإلمام مسلم فى صحيحه –" تؤمنوا حتى تحابوا 

  .أعز وأقيم ما نطلب :  عز المطلوب ) 2(

  .الخطاب والقصيدة : خطوب ) 3(

  .هم الذين كمل فيهم العلم والتقوى والصالح والفضل  : عدول ) 4(

  .السالح : الجلل ) 5(

  . إذا ،ن إ: شن ) 6(

  .ًبات جائعا : بات القوى ) 7(

  .طوى وجاع : توى ) 8(

  .زهد فى الدنيا وترك ملذاتها : ترك ) 9(

  .جلس فى داره واستقر  لإلرشاد وإصالح الناس : برك ) 10(

  .ًسار فى طريق التقوى متبعا مسار ونهج الشرع اإلسالمى : سلك ) 11(
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 العقبات التى تعترض النفس عند سلوكها  والمقصود بها،حبائل الصيد : الشرك ) 12(

  .وسيرها إلى هللا تعالى 

السياحة هى الحركة والسير فى سبيل هللا تعالى للتفكر فى مخلوقات : سايحين ) 13(

  .هللا ولالختالء للعبادة 

  .المسبحة ذات األلف حبة يذكر بها كلمة التهليل : الفية ) 14(

  .أكل وال يشرب من دخل واعتكف فيها وبدأ ذكره خلوة الذكر التى ال ي: الصمدية ) 15(

  .عاف استقذر واستقبح : تعوف ) 16(

 –أنظر لقدر نفسك تجد أنك ومن تعافه سيان من أصل واحد : لى نفسك شوف ) 17(

ويمكن أن .  ولك ما له من نقائص البشر وحاجات الجسد ، تراب ونطفة ،ذكر وأنثى 

  :قال الشاعر . عيوب غيرك يكون المقصود اشتغل بعيوب نفسك ال ب

َ فيك معتقدا     عيبا بدا بينا لكنه استترإالوال ترى العيب  ً ً ًِّ  

 أى نستقيم على اتباع الشريعة ،ال نتعدى حدود هللا وال شرعه : بالحد نقيف ) 18(

  .اإلسالمية 

نتزود بالتقوى ونقف على حدود هللا تعالى مما يجعل إمداد هللا : نرتع خريف ) 19(

 قال ،ل علينا فيحيينا حياة طيبة ينمو مددها كما ينمو النبات فى فصل الخريف يهط

 –... " ًمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة : " تعالى 

   .97: النحل 

 الحزن هو من أحوال المحبة لخوف فوات المحبوب والمرغوب ،حزين : حزنان ) 20(

لو  : " صلى هللا عليه وسلمقال . ة لخوف حصول المرعوب  والحزن من أحوال الهيب،

ًتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليال  ومن .  أخرجه الترمذى فى سننه –" ً

:  فاطر –" الحمد � الذى أذهب عنا الحـزن : " حـزن من المسـلمين قال يوم القيامـة 

: "  تعالى قيل له يوم القيامة ً ومن لعب وضحك فى الدنيا استخفافا بدين هللا، 34

ًفليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون  ً    .82:  التوبة –" ً
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  .ألواح يكتب عليها دارس القرءان اآليات لحفظها : ليحان ) 21(

  .الخسارة : القماح ) 22(

 على ًلى نبيا قام:  فالتعبير يكون ،فى هذه الشطرة من البيت تقديم وتأخير ) 23(

صلى هللا  يعنى همه ،" باألمة هام : "  غير أن الشاعر اعترض التعبير بقوله ،األقدام 

  . بالشفاعة ألمته عليه وسلم
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  هللا هللا يا اخوانا) 8(
  

  هللا هللا يا اخـوانا       للذكر قوموا معانا
  

  ريم يرعـانابســــــم هللا فى مــبـدانا     راجــــى الكــ
ْيهـون  لى  قاســـانـا         ويفــــــتح لى  عمـــــانا)1(ِّ

  
  نبينا  البيهـــو صــــفانا      رســولنا البيهو شـــفانا

  )2(َويســـــترنا فى المــكان َيحفظـــنا فـى الزمـــــان     
  

َّصــديق صـــدق  قــوانا     الفــاروق بالخــير عمانا َ َّ َ  
َّــان بالـديـن ربانــاعثمـــ    الجايانا)3(َ     وحــيدر كاف َ

  
  ِّباصحاب رسـولنا الغالى     يا ربى حســــــن حـــالى
ًباخــــوانى والزمـــــالى     نشــرب  شـــرابا حـــالى َّ ُّ  

  
  ُ  والبدوى البى الوصــــال    )4(الجيلى نلبس شـــالو 

  )5(َّسـوقى  صاب وبالو رفاعــــــى زاد مـــكيالو     دا
  

ُبى جـــملة  الســـــادات      الخـــــرقوا العـــــــادات ُ  
ُاألحــــــــيا  واألمـــوات     يكــــفونا  شـــــــر  آفات ُ  

  
  َيا ربى تهـدى اخـــــوانا     يجـــونا بى حــــــــــنانة

  )7( ُّ معانا     ويعـرفوا  لى الرطانة)6(يمسـكوا النوبة 

  

  )8(أذكـروا واقلبوا الهـوبة يا اخـوانا امسكوا النوبة     
  الدنيا مـا  مرغــــــــوبة     عــنـد اإللــه مســـــبوبة

  
َّ     النــوبــة مــــا ودارة )9(َّالنوبة  ما  كشـــــارة  َ)10(  

  النوبة تطــــــرب جـــارا     لليعــــرفـوا أســــــــرارا
  

   النوبة البيهــــــــا التوبـة     )11(بة الحـوبة النوبة نو
  )12(وترمى الرجال شقلوبه       النوبة تســـــقى الكـوبة
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َّالنوبة تجيب مـراسى النوبة تجـيـــب العاصــى      َ)13(  

  النوبة  تســـــقى الكـاس     للعندهــــو  إخـــــــالص
  

َّ      الوسدى نوبة الصــــــــوفـية   )14(ـــعوا  المكنيـة  َ
    �  تكــــون  مـرضـــــية    كـــونو العمـــــل بالنـيـة

  
َّ   التـوروا   ُدى  نـــــوبـة  األبـــوات    ُ النفحـــــات)15(َّ

ْالدمـــروا  الشـــــهـوات      وأحــيوا لى  مـن مـاتــوا َ ُ َّ َّ  
  

   رشــــــــــيـدةدفــع اللـه جابا قصـــيدة      للـه تبـقـى
  تلــــبس لــباس فى ايــدا     وتشـــفـى كـــل مـريضـــا

  
  ُصـــليت على الرســــول     عــدد الـروات مـا يقـولوا
ُســالم سـالم محـــــمـول     ينجى العـــبـاد مـن هــول ُ  

  
  

  هللا هللا يا أخوانا) 8: (هوامش 
  
  .أمورنا المتعسرة :  قاسانا ) 1(

وقاتنا مشغولة بطاعة هللا عز تكون أ:  يحفظنا فى الزمان ويسترنا فى المكان )2(

  . كما تكون حركتنا وسكوننا � تعالى ،وجل

  .منع عنا شر العدو : َكاف ) 3(

  . ويشمل المعنى خرقة الصوفية ،الشال رداء يرفع على الكتف والصدر : شالو ) 4(

  .الوابل وهو المطر : وبالو ) 5(

  .طبل يقرعه الصوفية فى حلقات الذكر والسماع : بة النو) 6(

  . ويقصد به هنا كالم الصوفية المرموز ،الكالم األعجمى : الرطانة ) 7(

وهذا كناية عن . وضع الرأس على األرض ثم اإلنقالب على الظهر : الهوبة ) 8(

   .األحوال الصوفية عند سماع النوبة التى لها تأثير روحى يتحرك بموجبه الجسد
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 أى أن أهلها يستقبلون من يأتيهم ،التى تظهر أسنانها للغضب والتجهم : كشارة ) 9(

  .بالحفاوة والترحاب 

 أى أن ذكر ، والمقصود بالنوبة هنا ذكر هللا تعالى ،َّودر الشئ أضاعه : ودارة ) 10(

ن ربهم ًأولئك على هدى م: "  بل تحصل به الهداية والفالح ،ِّهللا تعالى ال يضيع المرء 

 كما يحصل بالذكر االطمئنان وعدم الحيرة ، 5:  البقرة –" وأولئك هم المفلحون 

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر هللا أال بذكر هللا تطمئن  " ،والضياع فى السلوك 

   .28:  الرعد –" القلوب 

  .الحاجة والمطلب : الحوبة ) 11(

  .ًرأسا على عقب : شقلوبة ) 12(

  . وهى شراب مسكر يصنع من الذرة ، الذى يدمن شرب المريسة :مراسى ) 13(

  .دائرة القبول والرضا : المكنية ) 14(

  . أقاموا واستنهضوا ،أطلقوا : توروا ) 15(
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  هيا األخوان هياكم) 9(
  

ْهـيا األخــــــوان هــــــياكـم      جـــدوا الســير فى صـباكم ُّْ ِ َّ  
  

  ُّ صـــــلوا  عــلى  ملجــــاكم ى مــبـداكـــم    بســـــــم اللـه ف
َشـــفـاع امــــور قـســـــاكم       )1(كونوا الرسول فى حماكم  ّ َ  

  
  ُ  فــاروق ســــيـدى المهــاب صـــديق  صــــدق  حــــبابو   
    كــرار الحــــالى  خطـــابــو عثمــــان  التـالـــى  كــــتابو   

  
  )2(ِ   بيهــــــم يفـــض البـــال   رســـولنا الغـالى  باصحـــاب

        نذكـــــر اللـــه مـــا نبالـــىنجـــــد الســـــيـر ونوالــــى
  

  )3(   الفى طنطا ذكـره شـاعى    بالجـــــيـلى  والـرفــــاعـــى
ِداســــــوقى  ليــنا يـراعـــى      بيهــــم  يطــــول  البـاع 

)4(  
  

َ   بيهـــم  تـزول الفــــتـرة  لى اســــيادى جمـلة بطــــرا   ْ َ)5(  
َنشــــرب شـــــرابا يترى  َ    نمســك تمام مـن عـترة )   6(ً ْ َ)7(  

  
َّأهـــل اب حــراز فى عــــزة َّ   فى هللا قــــــووا الـــرزة    ِ َّ ُّ)8(  

َّبيهـــم نـقـــوى الفــــــزة  َّ هللا نطـــرب هــزة    وفى   )9(َ َ)10(  
  

َّمـن اب صـــــوبـان سـلسـلة      فــوقــم  بنـــم  وبـــدل  َّ ِ َ)11(  
ْلى الفى ام ضبان شى �  َّ  أســـــيـادى األحيـوا المــلة    )12(َ ِ  

  
ُبى الجاب السيف من برقو  ْ ُالشوق الشوق لـى شـــرقو       )13(َ ْ َ  

ُكشـــيفــا حـــالى  طــ   ُ  بـيـهـــم نـجــوز كـــالـبـرق ـرقـــو    ً
  

  )15( فى هللا ضـارب ماســـو       الغالق ساسو)14(قول شيخنا 
ُحـــبوهــــو بى اخـــــــالص     ُّ ِّ  خــلـوا الـيــدور كـاســـــــو ِ َ  
  

  ُشـــيـخ الطـــريـقـة الـتــوم      ُبى ســــيدى طــيـب الـقـــوم 
  ُبالكـاس عــلـيـنـا يحـــــوم      ـى النـادر كـومــــو القــــرشـ
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  ِّ       ســيـدى المــوفـــر كــيـلــو)16(عبد المحمــود يا حليلو 
   وعـــــم الـبـلــد بـى نـيـلـــو     اســــــتاذ نـدر فـــى جـــيلـو 

  
ِ   فـى هللا أطــروا الل◌    يا اخـــوانا هـــاكم هيـمــــوا ُيـــم ِّ ِ)17(  

ُكونـو العـمــر هـديمــو        )18(ُنجــد الســـيـر ما نقـيـم  ِّ ِ)19(  
  
  )20( أطروا المـوت واخـبتوا  يا خـــوانـا هـــاكــم اثـبــتـوا    
   كــل ليلــة ينقـص نـبضـــو كـونـو العمــــر مــن غـيبتو     
  

  ى جوف اللــيل انعـــزلواُيا خــــوانــا خلــوا الهــــزل       فـ
ْ  طـريق الخــير نـرشـــد لـو عســى الكــريم مـن فضــلـو     َ ْ ُ  
  

  ِيـفنى  العـمــــر فــى اللــهِدفـــع اللــه يـا اهـــــل اللــه       
  )22( شاهى )21(ويشرب شراب مو بـاخــوانــو  يلـبـس  بـاهــى      

  
         عـــدد النجـــــم والطــــــيرِصــليت  عـــلى البشــــــيـر

      تـأتـيـنـا  بـى  التـبشـــــيـر توصـــل ضــريح الخـــــيـر   
  
  

  هيا األخوان هياكم) 9: (هوامش 
  
فإن حرف الجر . ًساعيا فى حمايتكم وزودكم عن المعاصى والنيران : فى حماكم ) 1(

وهللا فى عون : " ـديث الشـريف هنا يأخـذ نفس المضمون الموجـود فى الح" فى " 

 ص ، 252 / 2 ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل –" العبد ما كان العبد فى عون أخيه 

534.   

  .يزيل الهم الذى يشغل الفكر :  يفض البال ) 2(

  .شائع وذائع : شاعى ) 3(

  . ويكنى به عن الكرم والمقدرة الفائقة ،قدر مد اليدين : الباع ) 4(

  . خمود الهمة وضعف النشاط :الفترة ) 5(

  .يتواصل : يترى ) 6(
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  .عثرة وزلة قدم : عترة ) 7(

  . أى إحكام القفل ،قفل الباب : الرزة ) 8(

  .الخروج للسياحة والفرار إلى هللا تعالى : الفزة ) 9(

  .نتخذ السماع الذى يحركنا فيه الطرب بذكر الحبيب ويهزنا الشوق إليه : هزة ) 10(

  . أتحول وأتجه ،أنزل : َّبدل ) 11(

 وقد تفيد � دره حيث أنه أوقف حياته ،ًأمنحنا شيئا من بركاتكم � : شى � ) 12(

 .لمساعدة وخدمة الخلق فى سبيل هللا تعالى 

إشارة إلى كرامة إحضار الشيخ يوسف أب شرا السيف : الجاب السيف من برقو ) 13(

  ) .التهليل الصغير(الواردة فى 

 وهو مرشد الشيخ دفع هللا ،هو الشيخ عبد الباقى بن الشيخ حمد النيل : شيخنا ) 14(

  .الصائم ديمه 

 أى هو متصل بربه بال انقطاع كما له سرعة ،تماس سلوك الكهرباء : ماسو ) 15(

  .توصيل غيره بربه 

  .ما أشوقنا له : يا حليلو ) 16(

  .االلتحاق واللحاق بالقوم : الليم ) 17(

 اإلقامة وهى كناية عن الفترة وتراخى الهمة والركون إلى التهاون فى من: ُنقيم ) 18(

  .الذكر 

  .سرعة انهياره وزواله : هديمو ) 19(

  .من اإلخبات وهى شدة الخوف من هللا تعالى : اخبتوا ) 20(

  . ليس ،ما : مو ) 21(

يشرب شراب مو : " وبتعبير .  والمقصود هنا فضول الشهوات ،شاى : شاهى ) 22(

َّوألو : " يومئ الشيخ إلى شراب االستقامة المشار إليه فى اآلية الكريمة " اهى ش

ًاستقاموا على الطريقة ألسقيناهم ماء غدقا    .16:  الجن –" ً
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  الحذر ثم الحذر) 10(
  

ْالحـــذر ثم الحــــذر    ْ     الدنيا زايلة ودار كدر ْ
  )1(يا اخوانى هووى 

  
     حامل الـذنـوب باقى خطـــر ـر  ًبـادى النظـــام عــبـدا فجــ
َراجى الكريم بعــد الصقر    )3(      يلـبس لباس اهل السكر )2(َّ

  
ّ طه الرسـول رد البصــر    ثنــيت بـى خـــيـر البـشـــــر   َ)4(  

َ   عـزوا الديـن قـتلوا الكـفـــر صحــبو الكرام اهـل البطـــر   َ  
  

     ونعم الرجــال الفـى البحــر  نعــم الرجـال الفـى الشـــجـر 
َنعـم الرجــال الفى الكجـر      ونعم الرجــال اهــل النظــر    )5(ُ

  
َنعــم الرجـال كم حــروا حــر   َُّ ْ   ُ   ونعم الرجال كم ذاقــوا مـر َ
َ   نعم الرجال والدين بقــر  ُنعــم الرجـال كم شـــربوا در   َ)6(  

  
    نعم الرجـــال اهــل القــــيام لهـــيام   نعــم الرجــال اهـــل ا

   نعم الرجــال الفـى المـقـــام   نعــم الرجــال جـافــوا المنام   
  
  َّ  ونعـــم الرجـال اتـورعــــوا َّنعــــم الرجــال اتـشـــرعــوا   

َّنعــــم الرجــال ادرعــــوا  َّ اضرعوا )8(    فى هللا زين   )7(َّ َّ)9(  
  

  َ من غير فتر)11(ُّسـووا النجيض       )10(َا اخوانى هووى قووا األتر ي
َكونو العمر ماش فى قصـــر ِبعد الصرف         َ    ما فـيش مطــر)12(َّ

  
َسفرا بعـيد ما جا وخـتـر       يا اخوانى هووى اطروا السفر َ ً)13(  

ّازرع وحــش عـــز المـطــر      بالـتقـوى  تـاكــل  لل ِ   ـثـمـــرِْ
  

  )14(ُسووا النجيض المنحزم       يا اخوانى هووى قـووا العـزم
   وان طـال ال بــد  يـنـعـــــدم    كونـو العمــر مـاش مـنهــدم 

  
  دفع اللـه راميهــــو الكســـل      حامل ذنـوب المـن غـفــــل

    شــرب الكرام بحر العســـل    بـاخــوانـو يـا رب يصـــــــل
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    عدد النبات عـــدد الشـــجـر صليت على الطاع لو الحجر   

ْ يجد البـطر    )15(بيها الخضر  َ     يلـبس لباس اهـل النظـــــر َ
  
  

  الحذر ثم الحذر) 10: (هوامش 
  
  . أى يا أيها األخوان ،تنبيه للنداء :  هووى ) 1(

  .الران . الصدأ : الصقر ) 2(

 تجليات الجالل اإللهى التى بسببها صعق سيدنا موسى السكر والغيبة فى: السكر ) 3(

   .عليه السالم

 عندما رد عين قتادة صلى هللا عليه وسلمإشارة إلى معجزة الرسول : رد البصر ) 4(

   .رضي هللا عنه 

َّأماكن اختباء العباد والزهاد للعبادة : الكجر ) 5( ُ.  

  .غبطة وتنافس : بقر ) 6(

  .لجهاد لبسوا دروع ا: ادرعو ) 7(

  .ً كثيرا ،بشدة : زين ) 8(

 ذرعوا ، من القياس بالذراع ،ساروا سير األبطال فى ساحة المعركة : اضرعوا ) 9(

  .ًالساحة ذرعا وجالوا وصالوا فى معاركها 

  .األثر : األتر ) 10(

  . مكتمل النضج والنمو ،الناضج : النجيض ) 11(

 حيث يتوقف بعدها ،آخر الخريف  فترة فى ،عينة من عين الخريف : الصرف ) 12(

  .هطول األمطار 

  . رجع ،ذهب : ختر ) 13(
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ًحزم األمر إذا اتخذ فيه قرارا جازما وحازما : المنحزم ) 14( ً واألمر المنحزم هو . ً

  .األمر الجاد الذى ال رجعة وال تهاون فيه 

لصائم  وهو ابن خالة الشيخ دفع هللا ا،هو حاج الخضر أحمد الخضر : الخضر ) 15(

  . وقد دعا له الشيخ بالتمكين ولباس التقوى ،ديمه 
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  هو البطران) 11(
  

  هـو البطـران  ابو القيمــان        حباب يوسف عظيم الشـان             
  

  حى يا مــــنان وهــــــاب رحمــــان          
    ردا وقفطـــــانأكســــــينا ايمـــــــــــان                    

  
   الرحمـــــن)1(نعم العدنان نومسـو           

  )2(خــــــــــاتــم الـنـبـيـان أول كمـــــــان                      
  

  )3(صديق فاروق ديل اهل الشــوق           
  )7( نقوق )6( حيدر )5( نذوق )4(بى التالى                       

  
ْــم يتم والشـئ يعــــــــــــم بيهـــ           ِ َ)8(  

ْواصــحابـو بهــــم يســــبـل الكـــــــم                      ِ)9(  
  

َّدق النحـاس نادى الفــــــراس            ُ)10(  
  )11(ُهــــم أهــل الكاس يعـــزو رخــاص                    

  
  )13( ثم الميراث )12(ديل أهل الساس            

    عــلى كـل النـاس)14(هــــــم األكـياس                     
  

  نـادى الهميــم يـوســــف عظـــــيـم          
  )16( يلفى الضيق والليل هجيم )15(راكب اب صريم                       

  
    البـلـد)17(يوســـــف ســــنـدريـس           

  )18(م يقضى الغرد الهــقــوى العدد يفرج             
  

  )19(جــبـل الحــديـد ناظـــر بعــــيـد           
  )20(شـــــــيخ التــــأييد نظـــــــرتو عـــــيد                  

  
َّكـم أمن خـوف كم عمـر جـوف            ََّ)21(  

ْكــم كـفى ألـــوف بى قــل مصــــروف                  ِ َّ َ)22(  
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  )25( ويا ليك تقيف )24( وقولة يا )23(عندو التصريف               
  )27(ً حاال يقلب الصيف خريف )26(بعد التلهيف                    

  
َّأبـو الزينيـن كـــم  نـوم عــــيـن            َ)28(  

ِ جـــلل مــرننين )29(كـارب  تحصـــين                  َ ْ َ ْ َ ُ)30(  
  

َّ األحـــــرار غضـــبـو  ودار أبـو           َ)31(  
    فـى  ســـــــنار)32(طلعـــــت  شـــــرايتك                   

  
ِقــوى العـــــهـود تـايـه الشــــــهـود           َ  

  )34( حافلو مشـــــدود )33(نفســـــــو بارود                 
  

  ـفتعظيم تشـريف لـى الجـاب الســي          
ْنتل                    ِ ُ خـــفـيـف لفـــــاه )35(َ َّ   ــيـف الضـ)36(َ

   
  إبـنـك  روى  قصــــــدو الحــــــوى          

ْأديهــــــــو  دوا  يكـــ                   َ َــرب  تــــــِّ   )37(َـوى ــُ
   

  صـــــالة وتســــليـم عـلى العـظــيـم          
  )39(يم ـ- ى اخوانو يهـــــ ب)38(دفـع هللا غشـيم                   

  
  

  هو البطران) 11: (هوامش 
  

  .أعلى قدره وعظمه وقدسه : نومسو ) 1(

 –" أول ما خلق هللا نور نبيك يا جابر : " أول فى الخلق لحديث : أول كمان ) 2(

كنت : " ث  وأول فى تخصيصه بالنبوة لحدي،أورده القسطالنى فى المواهب اللدنية 

  . أورده البيهقى فى دالئل النبوة - "ًنبيا وآدم بين الماء والطين 

 أو الذين هم أهل ألن نشتاق نحن ،ًالذين امتألوا شوقا للقاء ربهم : أهل الشوق ) 3(

  .إليهم وإلى التخلق بخصالهم الحميدة 
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 القرءان  والذى اشتهر بتالوتهرضي هللا عنههو سيدنا عثمان بن عفان : التالى ) 4(

  .الكريم 

  .نذوق حالوة اإليمان : نذوق ) 5(

  .هو سيدنا على بن أبى طالب كرم هللا وجهه : حيدر ) 6(

  .نشدو ونترنم بحب الصالحين : نقوق ) 7(

  .ببركاتهم تتم لنا الخيرات وتعم جمعنا : بهم يتم والشئ يعم ) 8(

اية عن الستر والحفظ   وإرخاء كم القميص كن،أسبل الستر أرخاه : يسبل الكم ) 9(

  . أى ببركاتهم يأتينا الحفظ والستر ،والرعاية 

  . وهم صناديد الطريق من القوم السالكين � تعالى ،الفرسان : الفراس ) 10(

  .بعلمهم وإرشادهم يصير أذالء الناس من عزيزى القوم : يعزو رخاص ) 11(

أفمن  " ، تقوى هللا وحبه  أى الذين أسسوا حياتهم على،أساس الدين : الساس ) 12(

   .109:  التوبة –" ٍأسس بنيانه على تقوى من هللا ورضوان 

وهم العلماء الذين لهم وراثة . هم الوارثون الذين يرثون الفردوس : الميراث ) 13(

  . أخرجه البخارى فى صحيحه - "العلماء هم ورثة األنبياء : "  كما فى الحديث ،نبوية 

ففى الحديث  ،لرأى السديد الذين يعملون لآلخرة أى أهل ا،كياسةأهل ال: األكياس) 14(

  .  أخرجه ابن ماجة فى سننه–" لموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ا" :

أى راكب الخيل . الصريمة هى اللجام الذى يربط على فم الحصان : أب صريم ) 15(

  .العزيزة 

 بل ،نى فيه رؤية المصائب القادمة الليل الهجيم هو الليل الذى ال تتس: هجيم ) 16(

  .تهجم على صاحبها بغتة 

  .سند البلد وزعيمها : سندريس ) 17(

  .الغرض والمطلب : الغرد ) 18(
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 وقد تعنى قوى الفراسة فال ،أى عالى الهمة ال يروم سوى مواله : ناظر بعيد ) 19(

  .تخطئ فراسته 

  .رور كمن كان فى يوم العيد مـن رآه يتم له الفــرح والسـ: نظـرتو عـيد ) 20(

 أو أصلح بإرشاده وبركته ،مأل قلبه بالتقوى واإليمان والصالح : َّعمر جوف ) 21(

  .ًخراب جوف مريده الذى كان عاصيا لربه 

  . كناية عن كرامة تكثيره للزاد والنفقة القليلة ،بقليل من المال : قل مصروف ) 22(

  . حباه ربه بقضاء حوائج الخلق ،ؤون التصرف فى األمور والش: التصريف ) 23(

  .حرف نداء : يا ) 24(

 أى هو ينصر ،قبل إكمالك للنداء بذكر المنادى تأتيك اإلغاثة : يا ليك تقيف ) 25(

ًالمستغيث نصرا عاجال امتثاال لقوله تعالى  ً وإن استنصروكم فى الدين فعليكم : " ً

   .72:  األنفال –" النصر 

  . أى بعد القحط وكرب الجفاف ،واللهفة الشديدة الكرب : التلهيف ) 26(

 كما قد ،هو مجاب الدعاء لنزول المطر ولو فى الصيف : يقلب الصيف خريف ) 27(

  .تعنى أن ببركة دعائه تتيسر الحال المتعسرة ويلين جفاف الحال 

بء أراح بال مريده من الهم الذى يقلق المنام وذلك باإلنفاق وحمل الع: َّنوم عين ) 28(

  .عن هذا المريد 

 فهو مجتهد فى تحصينه لنفسه ولمريده من كل ،ِّكارب مشدد : كارب تحصين ) 29(

  .المخاطر 

ّمرن أى فر : مرننين ) 30( َ َ ِّ وجلل مرنيين تعنى جلل مسرعة نحو العدو الفار ،َ َ.  

ّ المعنى أن غضبه إذا حل بشخص ضاع صفاء ذلك الشخص ،ودر ضيع : َّودار ) 31(
  .حاله وفسدت 
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الشرا أجسام صغيرة حادة إذا اتصلت بالجسم تسبب له حكة مؤلمة : شرايتك ) 32(

 إشارة إلى كرامة إطالقه الشرا على أعدائه فى سنار عندما ،) شرا العيش والبامية(

  ) .أبو شرا( ومن هنا جاءت كنيته ،نفث على أؤلئك األعداء 

 يفعل بهمته ونيته ما يفعل ،غضبه يحرق ويتلف حال العدو : نفسو بارود ) 33(

  .البارود فى العدو 

 ،الحافل هو الجواد المحفلة التى يزخرف جسدها بالزينة : حافلو مشدود ) 34(

  .والمعنى أنه ممتط جواده الكريمة ومستعد على الدوام للهجوم على العدو 

إلى  إشارة ، ولكن الناظم وصف الجذب بالخفة ليفيد السرعة ،جذب بعنق : نتل ) 35(

  .كرامة إحضار الشيخ يوسف لسيف الضيف 

 والمعنى أنه أحضر السيف بسرعة وأدرك به لهفة ،تالفى األمر تداركه : لفاه ) 36(

  .الضيف صاحب السيف 

ًطوى بطنه وجاع صياما وزهدا : توى ) 37(  ويتحقق هذا الزهد بمداواة النفس ،ً

  .تعنى يشد الحزام " رب يك"  فـ ،" أديهو دوا يكرب " والتشديد فى مجاهدتها 

  .ً وهنا يهضم الشيخ نفسه تواضعا منه ،سهل االنخداع واالنقياد : غشيم ) 38(

 وقد تعنى يهيم بحب ،يهيم مع إخوانه بحب هللا تعالى وعبادته : باخوانو يهيم ) 39(

 كما جاء فى الحديث ،ًإخوانه ويكون كثير الحب لهم مبتغيا بذلك محبة الصالحين منهم 

 أخرجه –" رجالن تحابا فى هللا " منهم .... " سبعة يظلهم هللا : " وى الشريف النب

  .البخارى فى صحيحه 
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  سموا الحفيان) 12(
  

  شيخ القيمان*  الفى امدرمان   * )1(سموا الحفيان 
  
  )2(أكسينا إيمان ردا وقفطان   اللــه   يـا رحـمـــــــــــن        

     بجــــــيب  يـا اخــــــــــوان        ـــدنـانفــــــــــوق  العـــ
  

        أهـــــــــــــل  الصــــــــواب      بجــيب فــوق األصــحاب
    نجــــــــــــــد  الشــــــــراب         بيهــــــــــم  يا حــــــــاب 

  
  قصــــــــــيد فــــوقــــــــو ال        بــجــــــــــيــب يـا زيــــد  
     نــظــــــــرتـو عــــــــــــــيد        دا علــمــــــــو يـفــــــيـد

  
    شـــــــــــيخ القـــيمــــــــان       الفـــى امــدرمــــــــــــان  
  )3(        فى هللا بـــطــــــــــــران   تــالـى  القــــــــــــــرءان 

  
    ويــــــا  مغمـــــــــــــــــــوم         ــــــــــــــوميـا مهـــمـــــ

  ًحــــــــــــاال  تــنــــــــــــوم     ُإن قـــْت يـا قــــــــــــوم     
  

  ً حــــــــاال  تـلـقـــــــــــــــاك         إن  قــــت  يـا اعــــــراك  
  )4(َّال تكـــون شـــــــــــــكاك      تـنــــوم عــــــــــــــيـنـاك      

  
  )5(       أنـا بــيكـــــم هـــــــــــاز   الفــــى اب  حـــــــــــراز  
          محـــــــبـوبكـم فـــــــــــــاز  عـــــــــــز العــــــــــــزاز 

  
  )6(دفع هللا حـزين باخوانو يبين      يـا زيـنين ويـا  جــيـديـن

    نبينا إمــام  للرســل خـــتـام صالة وسالم عـدد األيـام   
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  سموا الحفيان) 12: (هوامش 
  
  .هذا لقب الشيخ حمد النيل بن الشيخ أحمد الريح : الحفيان ) 1(

 يطلب الشاعر ،ما يلبس فوق الثياب كالعباءة والجبة والوشاح : ردا وقفطان ) 2(

  .لباس التقوى 

  .دلل ومعامل بمحاباة وال يالم على ما يفعل م: بطران ) 3(

  .كثير الشك والريبة : شكاك ) 4(

ًيحرك ويهز ساعده وهو يهتف فرحا واستبشارا بالخير : هاز ) 5( ً.  

  .تظهر مناقبه ويعلو شأنه : يبين ) 6(
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َّحمر دمر) 13( ََّ َ  
  

َّحمر  َّ   دمر )1(َ َّ   فور )2(َ َّ   غو)3(َ      أمين السر)4(ر َ
  

ْيا حـى يا بر من كـل غــرر  ْْ ِ َ  كـــل يـوم نؤجــــــر وال نكــدر   )5(َ ْ َ  
  

َّشـــــــفاع الحــر يـوم الكـــدر      بى جـاهـو ســــتر ولينا جـــبر َ  
  

َ     عـثمــــان حـــيـدر للكفــر كــدرصـــــــديق وعمر للدين شـهـر َ  
  

    بيهم نشــرب مـن غــير عـتاب    لصـــوابجملة األصحاب اهل ا
  

َّمكوك ندر َّ أعـراك شهــر )6(ُ َّ أشــراف مهــر     )7(ُ    أهـل المنـبر)8(ُ
  
ِشـرعـى وفضــيل غايث مهـيل   دا ابن النيـل الدربـو عــــــديـل    َ ِ َ  

  
ْخـــريفـو ندر مــن كـل ثــمـــر    ِ َ َّ  لى ضيفو فكـر حــدر ســد َ ََّ   )9(ر َ

  
ْشــيخنا ســـكن  شـــيخنا مـكن     َّْ ََّ ْ للمونة دفن والباقى شون  َ َ ُ َ َ)10(  
  

َّالشــــمة   َ هـــــــــــدر )11(َّ َمـــن  حــــينو  دفــــــــــر       )12(َ َ)13(  
  

َّنـــــور  بصــــــــــــــــــــر  َ َّ َّكجـــــــر     )14(َ َّ  مســــــــر )15  (َ َ )16(  
  

)17(نادر ندر لى نفســو هجــر 
َ    نعـم البدر فى زمنو عصـر    َ َّ)18(  

  

  طرقو جـلـب عجــــم  وعـــرب فى عتب     ) 19(دربو صعب عتب  
  
ْ مكن اكوك )20(حلى الدروك صـلح اللكـوك  قطـع الشــكوك      ُ َّْ َ)21(  
  

ّمجموع الخير بى سـر الســـير    )22(ِّالسـر بالسـيرِّتفسيرو السـر و     ِ
  

َّ خـبار خـبـيـر)25(يوسف دبير        بير  )24(لو ) 23(فى جوه البير مهر  َ  
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   يســكر)27(بحـرو كبير هيفــو       من جوه البير )26(راجى التبطير 
  

   دفع هللا الجـاب  بيكم  ما خــاب    صلى  الـوهــاب  علـى  األواب
  

  
  حمر دمر) 13: (هوامش 

  
  . أى احمر لون مائه بسبب الفيضان والطمى ،يقال حمر البحر :  مر ح) 1(

  . أى امتأل ،صار دميرة : دمر ) 2(

  .ًفار وغلى غليانا : فور ) 3(

يشبه الشاعر " حمر دمر فور غور : " وبتعبير . غاص إلى أسفل وأغرق : غور ) 4(

  .الشيخ عبد الباقى بالبحر الذى يفيض ويمأل الوديان والجزاير 

  .ضرر : غرر ) 5(

  .ندر أن يوجد مثالهم : ندر ) 6(

  .مشهورون بالخير : شهر ) 7(

  .ذوو مهارة فائقة فى السير إلى هللا تعالى واإلرشاد : مهر ) 8(

ًأسرع ذهابا وإيابا فى خدمة ضيفه :  حدر سدر ) 9( : حدر سدر : وقد يكون المعنى . ً

سيره إلى هللا تعالى حتى عال شأنه أى أسرع فى . حدر أسرع وسدر ارتفع وعال شأنه 

  .وبعد صيته 

 والمعنى طرح الغلة فى المخزن ليسهل ،الشونة هى مخزن الغالل : شون ) 10(

  .تعبئتها وإنفاقها 

  .من استنشق عبير فيض الشيخ الروحى وطيب إرشاده : الشمة ) 11(

  .انتفض وأخذته الحالة والرغبة فى السير إلى هللا تعالى : هدر ) 12(

  .جد فى السير : من حينو دفر ) 13(

  .تنور وازدادت بصيرته : نور بصر ) 14(
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ًاتخذ مكانا معزوال للعبادة : كجر ) 15( ً.  

  . كثر حصاده ،المسور هو حصاد الزراعة : مسر ) 16(

  .هجر النفس كناية عن الزهد وحرمان النفس من ملذات الحياة : لى نفسو هجر ) 17(

فالمعنى يكون أنعم بالشيخ عبد الباقى . لمحبة والعمل الصالح اجتهد فى ا: عصر ) 18(

ويمكن أن يكون المقصود المجتهدون الذين . من شيخ مبادر للخير ومجتهد فيه 

  .عاصروا الشيخ عبد الباقى واجتهدوا تحت إرشاده وقيادته 

  . عقبات الصعود والسير إلى هللا تعالى ،العتبة هى درجة الصعود : عتب ) 19(

  .المشاكل واألخطار : الدروك ) 20(

 وهو رمز يتغير معناه بتغير ،هذا من الكالم السريانى البعيد المعانى : مكن أكوك ) 21(

  . ألنه من كالم الروح المتجددة ،الحال التى يقال فيها 

ًإن السير الروحى يكتنفه السر سببا ونتيجة : معنى بيت الشعر ) 22(  ومن رام ،ً

  . من ذاق السر إال ثم ال يثبت فى السير ،ه باالجتهاد فى السير معرفة السر  فعلي

  حفر وسوى: مهر ) 23(

حفر الشيخ يوسف قواعد الطريق وأعماق البناء . له أى للشيخ عبد الباقى : لو ) 24(

  " .طيبة الشيخ عبد الباقى " الروحى الذى تأسست به مدينة 

خ يوسف أتى هنا على اعتبار أنه وذكر الشي. حسن التدبير والتصرف : دبير ) 25(

 ثم نسبت فيما بعد إلى الشيخ عبد الباقى ألنه ،الذى أسس طيبة وسوى أرضها للزرع 

 ،ًمكث فيها طويال ووسع خالوى تحفيظ القرءان الكريم فيها وزاد من اإلنفاق عليها 

  .وكان أول من دفن بها من خلفاء العركيين 

  .بمحاباة وعدم اللوم على ما يفعل التدليل والمعاملة : التبطير ) 26(

 ، وهى رائحة منعشة ،ريحه المصحوبة برائحة المطر والطين والنبات : هيفو ) 27(

  .والمقصود هنا نفحات الشيخ الروحية التى تسكر المريد 
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  شى � غوث الزمان) 14(
  

  )1(عبد الباقى ابو القيمان * هللا  هللا * شى � غوث الزمان  
  

  يا  رحــــيـم  يا  رحمـــــــــن    ــــريـم  يــا  مــــــــنـان  يـا  كــــ
ِّســــــيرنا مـــــــــع القـيمـــــان     واجلســــنـا  مـــع  العـــدنـان َ  

  
ِّفــــوق الهاشــــمى العـــــدنـان      بثنـى  بعــقــــب  اللســـــــان َ ِ  

    شــــفـيع  اإلنس  ثـم الجـــان     )2(َّفـى يـوم النهــار الصــــــان 
  

  ُّالعــزوا الديـن ليهـم شــــــانُأصحــابـو التـقـى  وفـرســـــان     
   مـــن النـفــس والشـــــيـطان  بيهــــم ننجـــــى يـــا  رحـــمـن   
  

   بـى  محـــــبة   واحــــــــترام   يا شــــــباب والــوا النظــــــــام 
َّوالحــباهــو  صـــار  قـــــدامكـونو الجـــيلى أبــو األقــــــوام      ِ  
  

        ســر الســــر عـندو المـيزانعـبـد البـــاقى  يـا  إخــــــــوان
  وثــم  يـوســـف  البطــــران       من اب صوبان)3(كونو السـاس

  
َعــــبد الباقــــى مـــن نشــــــــا      للـ   َـه   دوام    خـشـــــــــــــىَ

َباللبــاس مـــا اتقــمـــشـــــا  َّ َ     والـدنـيــــا   مـا   بتدهشـــــــا)4(َ ِ ْ َ  
  

َ  خــــلـوا الغــفـلة واللــــــذات    يا شــباب والــــوا األوقـــــــات ّ  
  )6(ِ بعــد الموت تلقوا  هــبات      والوا الركعات)5(صوموا الضى

  
َيـا شــــباب نعـــم النـــوى    ِ      للــه    دوام   قــــــــــــــوى)7(َّ
َهــم القــوم اهــل الحـــوى  َ)8(

     والوا الصــــوم  ليهـــم  دوا    
  

  دفـــع اللـه  جــــاب  قـصـــيـد      فــــــوق  ابــوه  الفــــــريـد
    بـى أخـــــوانـو يتــم العــيـد    )9(مـن القـــــوم دايـر جـــديد 

  
    النبـى  طــاهــــر  األقـــــدام    صـــالة  وســـــــالم  لإلمــــام 
     وفـى  الـداريـن  الســـــــالم ترضـــــى  اصحـابو العظــــام  
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  ناشى � غوث الزم) 14: (هوامش 
  

  . تعالى فرسان القوم وهم رجال السير إلى هللا:  القيمان ) 1(

ً  فهو يوم القيامة الذى يصمت فيه الناس خشوعا � تعالى ،الصامت : الصان ) 2(

ُيوم يأت ال تكلم نفس : " ًوخوفا منه ؛ قال تعالى  َّ َ َ  وقال ، 105:  هود –"  بإذنه إالِ

  .108:  طه –" ً همسا إالوخشعت األصوات للرحمن فال تسمع : " تعالى 

  . وقواعده أساس البناء: الساس ) 3(

  .تكبر وتغطرس باللباس : اتقمشا ) 4(

  . أى النهار ،الضوء : الضى ) 5(

 أى تجدون رحمة المولى الكريم ودرجاته التى أعدها ،العطايا والمنح : هبات ) 6(

  .للمتقين من أهل الصوم والصالة 

  .الذى أحكم نية العمل : النوى ) 7(

  . أى فى حمايته وجواره  يقال فى حوى الرجل،الحماية : الحوى ) 8(

 ، ولكنه يعنى تجديد روحه ونشاطه الدينى ،ال يقصد الشيخ جديد المالبس والثياب ) 9(

 وبهذا يتم له العيد وفرحه ،ومواصلة سيره الروحى � تعالى بهمة متجددة ومتزايدة 

  .بالعيد 
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  شى � بى اب عمر) 15(
  

َشى � بى اب عمـر   َ مكاشفى اللى الدين عمر* هللا هللا  *  ُ َ ِّ ّ  
  
  

ْاللــه اللــه   يــــا   بــــــــــــر  َ  أحــــفظــنا مـن الغــــــــرر    َ َ)1(  
ِّوســــــــيرنا  بى  األثـــــــــــر      َنواظـب الطاعــة ال نفـتر(َ ْ َ ()2(  
  
  

  ـــــــيـدوَمكاشـــفى القـــــوم بـريـــــدو      طــــايــع  ربـــــو  س
  ِّيــــــــا رب  دوام  زيـــــــــدو      واســــقـيـنـا  مــن  فيضــــــو

  
  

َّمكاشــفى  القـــــوم  البـدر    )4(َّ     عليهـــو  النيــل  اتحــــــدر )3(َ
ْيا راغــب القـــــوم  اتبصــــر      راقب الكــون إنصر َْ َْ َّ ْ صـر)5(ْ َ

)6(  
  
  

َ فى الشونة)7(مكاشـفى راح        كـــال  وزاد  فــى  المــــــونـة)8(ُّ
   مخــــتمــــة   ومــــرهــــونــة    مشـحــونة )9(مــن األعـــراك 

  
  )10(مكاشـــفى  الغـــالق  ساســــو     ذكـرو شــاع لـى فاســـــو 

  ســــــوِّيا ربى  تقـــــوى  باســــــــــو     وتســـــقـيـنـا  مــن  كا
  

  دفـــع اللـه  جــــاب  بمـحــبـة      للـــه   يــــوت   تـتـــــــــربـى
  )12(     ويكيل نضـيف فى الصـبة )11(دايـر  النفـــــس  تنطــــب 

  
   لـى طـــــه  طـــيـب  الحـــــالة    صـــالة  وســـــالم  تتــوالـى (

  )13()  نرجـو الخـير يتوالى بها    ترضـــى  األصـــــحاب  واآلل
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  شى � بى اب عمر) 15: (هوامش 
  

  . أو قد تعنى غرور النفس ،الضرر : الغرر ) 1(

بن ا بمشاركة الخليفة الشيخ أحمد - ولكنى ،هذه الشطرة ليست من تأليف الشيخ ) 2(

  .قيم البيت  أكملت بها البيت الثانى مواصلة للقافية وليست-  الشيخ دفع هللا الصائم ديمة

  .َّبكر وبادر بفعل الخير منذ مهده : َّالبدر ) 3(

َّمال وانصب : َّاتحدر ) 4( َ   . كناية عن فيضان الخير فى اتجاهه ،ْ

وهذا الزهد يأتى .  كناية عن الزهد فى الدنيا ،تجمع وانزوى وانعزل : إنصر ) 5(

 . نعمته بسبب مراقبة ومالحظة اإلنسان للكون وسرعة تقلبه وزواله وزوال

ًكلية وتماما : صر ) 6( ً.  

  .تقدم وعال وارتفع شأنه : راح ) 7(

  . كناية عن كثرة خيره المدخر ،مخزن الغلة : الشونة ) 8(

 حيث أن ،هذه إشارة إلى سند الطريقة الصوفية لسجادة المكاشفية : من األعراك ) 9(

 الشيخ المسلمى ثم إلى) العركى(سلسلة سجادتهم تمتد من الشيخ دفع هللا المصوبن 

 وهذا األخير ،َّإلى الشيخ ود العجوز ثم إلى الشيخ النيل ثم إلى الشيخ أحمد المكاشفى 

  .هو جد الشيخ عبد الباقى المعنى فى قصيدة الشيخ دفع هللا الصائم ديمه 

  .ار نفحته  وهذه كناية عن بعد صيت الشيخ المكاشفى وانتش،مدينة فاس فى بالد المغرب العربى : فاسو ) 10(

 أى يخلى ، أى يريد عالج نفسه من أدوائها ،من التطبيب والتداوى : َّتنطب ) 11(

  . فيعقب ذلك التحلية ومأل النفس من الكيل النظيف ،نفسه من األدران 

. الحوض الذى تسكب وتصب فيه الغلة لبيعها أو طحنها فى الطاحونة : الصبة ) 12(

  .الحه وإتقانه وهذه كناية عن كثرة العمل � وص

بن ا فبمعاونة الخليفة الشيخ أحمد ،لم أجد الصالة التى تختم بها القصيدة عادة ) 13(

  .الشيخ دفع هللا الصائم ديمه أكملت القصيدة بإنشاء هذه الصالة الختامية 
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  شى � بالسلطان) 16(
  

  )1(ود بدر الفى ام ضبان * هللا  هللا * شــــى �  بالســلطان 
  

         يا قـــــيـوم  ويا رحمـــــــن   ــم هللا  فى األوزان بســــ
  إن شا هللا نموت على اإليمان          ويا رزاق لكــــل  انســان 

  
ْيـا لسـانى  فصــــــل  در           فــوق الطــاهر المنصـــور ُ ْ ِّ َ  

ُيوم  الهول  والشــــرور           شــفاعنا  بيهـــو  بنند ْ َ   )2(ر ِ

  
َّالصديق شيخ  الزفـة               فى الجـــــــنات أول صـــفـا)3(َّ
َّقول فاروق للدين صفا    )5(           بيهــم ننجـى مـن  لهـفا )4(َ

  
      قول عـثمان  والليث  كرار     نعـم  الســــــادة  األبـرار  

  حـــار   فى  يوم بدر لقاهـــم         أصحابو  جملة هم أحرار
  

َّقول يا الجـيلى البطــران           أمـــــــيـة  ِّ     القــيمــــــان)6(ُ
  هـان النفـس والشــيطان           فـوق الكـون بقـى ســلطان

  
  قول حسن شيخنا المهيوب            من اب صوبان الساس مضروب

  وبعـند الكــل بقـى محــبـود  بـدر نـال المطلـــوب           
  

  ود بدر شــيخ اإلرشــــاد           ود بدر شــــيـخ  اإلمـــــداد
َّود بدر للــه ســــــــــجاد           كم حــل  مـضـيق فـى بـالد َ  

  
َّود بدر شــــيخ  الهمــــة َّ           فـى  اللـه  نيـل ِ   َّ عـــــــم)7(َ

َّدق فوقو التمـة طريق ص           )8(يا حاب القوم اوعـى تهما  َّ)9(  
  

  )10(ود بـدر شــــــــيخ األدبـا           �  ســــار العــــــقـبة 
   عند األدبا)11(طريق بالموت يا حاب القوم اعمل سببا           

  
  )12( بى محـبة واحــــتـنـان            يا شباب سيروا ام ضبان
   القـوم يرجع كسـبان  الحاب         زوروا الشيخ ابو القيمان
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    فـوق  الســــادة  الحـــبـور    دفع هللا جــاب ســـــطور    
   فـى هللا  ينتج  مســـــــــور          )13(بى اخوانو يكون معمور

  
َّصــالة  وسالم  مـنــورة َ     لى الرســول ســــيـد حـــرا         ُ

  ـــــالم  تســــــــتـرا   واإلســـ     ترضـى اصـحابو البـررة   
  
  

  
  شى � بالسلطان) 16: (هوامش 

  
 وذلك ألن هذا المكان كان يكثر ،الضبان هو الذباب ويقصد به النحل : أم ضبان ) 1(

 ، أى ذات الضوء الظاهر ،" ًأم ضوا بان " ولكنه اآلن يسمى . فيه النحل على الشجر 

خالوى تحفيظ القرءان الكريم بمسيد وذلك النتشار وظهور  نور القرءان المنبعث من 

  .الشيخ محمد ود بدر 

  .نصير من النادرين : نندر ) 2(

  .موكب الجنة : الزفة ) 3(

ًجعله صافيا ونقيا من الشرك : صفا ) 4( ً.  

  . طمع النفس وجشعها ،الحرص والشره : لهفا ) 5(

  .لقوم  ويقصد به مكان رئاسة ا،مصدر التيار الكهربائى الرئيس : أمية ) 6(

  .فاض كالنيل  : نيل ) 7(

  .ً ال تفسح للهم مجاال فى قلبك ،إياك والهم : أوعى تهما ) 8(

  .تمام وإكمال اإلرشاد والخير للمريد : التمة ) 9(

  .اقتحم العقبة وفك نفسه من قيود الشرك والملذات الدنيوية الزائلة : العقبة ) 10(

  .م ملذاتها الحسية قتل أطماع النفس وهد: الطريق بالموت ) 11(

  .محبة وشوق وحنين : احتنان ) 12(

  .عامر بالخير والبركات : معمور ) 13(
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ِإنك مدع) 17( َّ ُ  

  
ْإنك مــــــدع  أنـت  مــن  أهـــــــل هللا ِ ٍ َّ ُ  

  )1(ولكن ليس على شئ غير اللواهى 
  )2(أحسـن تتوب وترجع  يا عبد يا داهى 

َّقـبل أن تروح فى زفـة السواه َّ   )3(ى َ
َأطـرى    َّ الموت  ثم القـبر ثم الدواهى)4(ْ

   اللــــواهـى)5(ثـم الســـؤال خــــلى 
  )6(خلى  الكبر خلى الحسد خلى الشواهى 

  ُخـــلى العـــجــب عـــيـن اللــواهـى
  نعم الصفا نعم الوفا نعم الصدق فى هللا

  نعـم الكـرام الفـنوا العمــــر فـى هللا
  )7(الشكر نعــم األنا � نعـم الذكر نعـم 

  )8(نعــــم الصــــبر نعـــم هـــــيا � 
  مـن فــاه عــبد حــقير ثم مســـكين �

  )9(فـى اســــمه دال وثـم هــــاء � 
  )10(صــالة وســالم عــدد ما خــتم � 

  عـــلى النبى  خــــيـر الوجــــــود �
  
  

َّإنك مدع) 17: (هوامش  ُ  
  

  .المالهى :  للواهى ا) 1(

  . أى مرتكب اآلثام ،الداهية هى المصيبة : داهى ) 2(

  .الذين يسهون عن أعمال التقوى وينسون ذكر هللا تعالى : السواهى ) 3(

  .تذكر : أطرى ) 4(

  .أترك : خلى ) 5(

  . فى التلذذ بنعيم الدنيا المحسوس أى االنغماس،كثرة تناول الشهوات :  الشواهى ) 6(



  

76 www.alsaim.net  موقع الشيخ دفع اهللا الصائم ديمه                             

 

فى قولهم " إنا "  ولهذا نجد ،كناية عن رد أعمال المرء إلى مشيئة هللا : ألنا � ا) 7(

َ أى نعم من يصبر � ، 156:  البقرة –" إنا � وإنا إليه راجعون : "  ْ ِ.  

  . أى هذا استنهاض الهمم لذكر هللا تعالى ،هيا بنا نتجه � تعالى : هيا � ) 8(

 بل هى فى ،راخى لتفيد أن الهاء ليست بعد الدال مباشرة ثم للت: دال وثم ها � ) 9(

  ) .دفع هللا( وهذا إلغاز إلى اسمه ،" هللا : " كلمة 

كما .  عدد ما فى القرءان الكريم من آيات ومعانى ،ختم تالوة القرءان : ختم � ) 10(

ْتعنى عدد من يختمون تالوة القرءان الكريم على مدى األيام  َ.  
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  سالم هللا على أهل المقام) 18(
  
  ُســـالم هللا على أهـــل المقـــام

  َســــالم هللا عــلى الجـــافـوا المـنام
ُرجــــاال طــــلقوا الدنيا وفـازوا َّ َ ً  

ِوجسومهم منحالت  ْ   َ من الصــيام)1(ُ
  نفوســهم راضـــــية � كامــلة

  مــــاودمــوعهــــم تجــــــرى بالدوا
  قلوبهم صافية وصدورهم سليمة

  َ فى الظــالم)2(وجـــباههـم تضـوى 
   درر نفيســــــــة)3(بطـــونهــم 

  )4(وطعامــهم شـهود الحـــق دواما 
ِّلباســـهم تقــــوى هللا وحــــبـه ُ  

  وتجـــــــارتهـم فـى اللــه دوامــــــا
  ًعـــبادتهـم � حـــقا  ال خـــوف

  )5(ار ال جـــــنـة  ومــــــقاما مــن نـ
   وحـققوا العــبودية)6(� فــنـوا 

  َيطــــــوفـــوا البـيـت والناس نيـــام
َّ� كمــــلوا وأكمــــل  لهـــــــــم َ  

  َربهـــــــم فـى عــــــالى المـــــــقـام
  جاب النشـيدة) 7(ًوها عـبدا ذليل 

  َة الكــــرامدفـــــع اللـه يا الســـــــاد
ُحـــــــفوه بعــين عـال رضـــاكم ُّ ُ  

  )8(ًواســقوه كأسـا حـالى المــدامـة 
  وصــــلى هللا ربـى ثـم ســـــــلم

  على الهادى النذير وصـحـبو الكراما
  ًتعــــم اآلل واألصــحاب جــمعـا

  وتنجى المســــلمين يوم الزحـــــاما
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  ى أهل المقامسالم هللا عل) 18: (هوامش 
  

  .هزيلة وضعيفة البنية :  منحالت ) 1(

  .تضئ : تضوى ) 2(

  .بواطنهم وأسرارهم : بطونهم ) 3(

 عن السيدة عائشة ، 6/76ففى مسند اإلمام أحمد : وطعامهم شهود الحق دواما ) 4(

ً ذكر جهدا يكون بين يدى الدجال صلى هللا عليه وسلمرضى هللا عنها أن رسول هللا  ْ َ
 ، وأما الطعام فليس ،ٍأى المال خير يومئذ ؟ قال غالم شديد يسقى أهله الماء : ا فقالو

 وفى ،التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل : ٍقالوا فما طعام المؤمنين يومئذ ؟ قال 

  . التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل ،رواية ما يجزى المالئكة 

ً ال خوفا من مخلوقاته وال رغبة فيها ولو كانت ،عبادتهم خالصة � تعالى : مقاما ) 5(

  .المقامات العليا 

 وعدم رهبتهم لسواه ،أفنوا حظوظ نفوسهم بعدم رغبتهم فى غير هللا تعالى : فنوا ) 6(

  . ولزهدهم فى كل المقامات ،

ًبوصف الذلة يهضم الشيخ نفسه تواضعا � وتمثال بقوله تعالى ) 7( أذلة على : " ً

   .54:  المائدة –" المؤمنين 

  .خمرة الحب وسكر المشاهدة : المدامة ) 8(
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  سالم هللا على شيخ الحقايق) 19(
  

  ُســـــــالم هللا عـلى  شــــيخ  الحـــــــــقايق
  )2( رايـق )1(عبد الباقى فى طـيبة تلقـاهـو 

َّممـــا نشــــــا  وقــــام بى حــــمـلو  تب  َ ْ ِ)3(  
َّــــا كــم حــــــل لضـــــايـقًزهــــدا وورع ً  

  حــاز األمـــانات  فــوق  كرســـيها جـــالس
َبحــــر البحــــور مْشــــرع الطــــرائق  ُ)4(  

   غـــــــاية  المحــــــبـةًمتواضــــــــــعا  �
  )5(ًومشــــــاهـــدا فـى ســــــيـرو شــــايق 

ُـة هـــيلو   قـلت الكـــرم  والعـف)6(شـــن  ِ)7(
  

  ايقلت الصـــــبـر عــين الحـــقـــشـــــن ق
  شـــــن  قلت العـــــلم  واســـــــع مجــــــالو

  )8(وشـــن قلت الذكــر فى ســــيـرو بالـــغ 
َّفــى ظاهــــــــره  شــــــــرعـا  مكــــمــــــل َُ ً  

  وفـى  باطــــــنه  جــــامــــع  الحقــــــايـق
َّما  شــــغــــله  فى زيـــن ومــــــــزيــن  َ ُ ٍ)9(

  
  ســــــــوى إلهـــــه ما ليهــــو  شــــــــايق

  أبشــــــــــــروا  يـا زائــــريــن طـــــــــيـبـة
  فـيهــا  المـــحـــــيط   درر  الحــقــــــــايق

  يا نعـم  من حـــباهـو واصـحب من خصـالو
  الزمـــــو ولى بابــو طـــــارقيا نعـــم من 

َّومــن حـــــب الصـــــالحــين اصــــحـــبـوه َ  
   يا منكرين الحقايق)10(ال شك فى سعادتو 

َومن يبغض ألهل هللا فى ساعة يـنـكب  ْ ُ)11(  
َويخشـــى عــليه يســــــير فى الحـــــرايق ْ ُ  

  ًعـبـدا ذليـل  جـــــاب النشــــيدة)  12(وهـــا 
   الحـــقـــــــايق)13(دفــــــع هللا يا حــــــبر 

)14(نيتو ومـــناهـــو باخـــــوانـو ليمكــــــم 
  

  )15(ًيشــــرب شـــــرابا طعمـــــو حــــادق 
  وصـــــــــلى اللـه ربـى ثـم ســــــــــــــــــلـم

   الرســـل فـايـق)16(على نبى الهــدى اللى 
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  ًل  واألصـــــحــاب  جمعـــــــاتعـــــــــــم اآل
  وتنجـــى المســـــــلمين يـوم المضــــــايق

  
  

  سالم هللا على شيخ الحقائق) 19: (هوامش 
  

  .تجده :  تلقاه ) 1(

  .صافى األحوال : رايق ) 2(

  .نهض : تب ) 3(

 ومشرع الطرائق هو الذى يأوى ،المشرع هو مورد الشاربة : مشرع الطرائق ) 4(

  . كل من يطلب ويتوخى العلم والسلوك إليه

  .كثير الشوق إلى ربه عز وجل : شايق ) 5(

  . إذا ، لو ،إن :  شن ) 6(

  . ملكه ،هى له : هيلو ) 7(

  .بلغ أعلى المراتب : بالغ ) 8(

  .كناية عن بهرج الدنيا وزهرتها : زين ومزين ) 9(

 القوم ال يشقى بهم هم: " إشارة إلى الحديث القدسى : ال شك فى سعادتو ) 10(

  . أخرجه مسلم فى صحيحه –" جليسهم 

من : " تصيبه المصائب والرزايا وفى هذا إشارة إلى الحديث القدسى : ينكب ) 11(

  . أخرجه البخارى فى صحيحه –" ًعادى لى وليا فقد آذنته بالحرب 

  ) .هذا(ترخيم : ها ) 12(

  .بد الباقى  وهذا وصف يخاطب به الشيخ ع،عالم فذ : حبر ) 13(

  .اللحاق بكم والقرب منكم : ليمكم ) 14(

  . أى شهى وكثير الحالوة ، وبين المر والحلو ،طعمه بين الحامض والمالح : حادق ) 15(

  .... . من هو لـ ،.... الذى يكون لـ : اللى ) 16(
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* * * * * * * * * * * * * * *  

  

هـ  1429 من ذى القعدة 28ى  يوم تم الديوان وشرحه بعون هللا تعالى وتوفيقه ف

  .م 2008 نوفمبر 26الموافق 

  

وصلى هللا على سيدنا وموالنا وحبيبنا محمد المبعوث بالكلم الطيب والقول الفصل 

  .وعلى آله وصحابته ذوى اإلحسان والفضل 
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