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بسم هللا الرمحن الرحمي
د
امحلددد ا ا ج ل ددب الأددي هئ للصاد الةددص
جالهل  ،ل ب من حهبم منطواي سلكهم منص من فضهل افضصهل
 ،هأرشد هبم من غوى عن الطريق اىل ابب التوفيق ففصز ابتأصعهم
سلوك طريقهتم بأه ىف نةيب  ،صدصر بأدص دم ب دد هأ ن عدن
بأهتم غص ج بدأهعهلهل مغادص ج  ،فسداأ ص مدن ل دب بأدهتم د
معددمي  ،موصددىل اىل الاددات ا س داتقمي  ،الةددال السددال د
سالدان محمد النيب اخملتصر  ،أهل ا هئطهصر  ،هأحصصبد ا هئييدصر ،
صال سالمص دامئ مغالزم مص كر اكر ابل يشد اإاكد ر  ،أءان
الللب الهنصر .
هأمص ب د مفهل مدن هللا بد دل الدعدد د حضدور حرضد
ا أيب صدص اكدن عأدد هللا ا صمدد الشدهريي الدت تقدص مندد
حفيده ا أيب ا نةدب دل اكدن عأدد هللا اكدن علددر د ا صمدد
بديس ا الك  ،الت يتةدرهص ا أيب الربكي القدد ا شدعكي ،
للفي السلف معد اخللف ا أيب عأدد هللا اكدن علددر د اكدن
عأد هللا اكن امحد اكن هأيب اككر اكن صدص اكدن عأدد هللا ا صمدد مغد
هللا حبلصت .
تقص ا رض هأ مج ي من لك شهر ب د صال ال اد
يه سددص ي مددن سددص صت اإجصبددي يددو ام ددي  ،شدا  ب د
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قةصاد موا ذ د ص رضا دي ررغلدب  ،ركدو فادص ر نصنلدي
موجي من الرس ر نشو من الهبجدي  ،ختد بفصةدي شدصمىل مدن
ا أيب عأد هللا اكن علدر د ا صمد بددعوات  .حيرضدهص امدم
الكثد مددن السددصد أ ا صمددد هأ إدف هأحفددصدف مددهنم ا أيددب
ا صدج ا طرب الشصدج بسن اكن علدر د اكن عأد هللا ا صمد
 ،السالد ا هئديب ا أيب ا هئريب محمد اكن هأيب اككر اكن بسن اكن
امحد اكن هأيب اككر اكن عأد هللا اكن صص ا صمد  ،كث من الأ
 ،هذه ا رض ننت مؤسسي معد قبدي ا أيدب صدص اكدن
عأد هللا ا صمد لكن ب د جهر النصد مدن الدوطن اىل ا هدصلر
اقصمهتددص ا ددالك ابسيددس  .د اف هللا د ا مغد حبلددص سدالدج
الأقيي ا أيب عأد هللا اكن علدر د ابن ا نةب الشدهم الكدر
اللو عي السالد ل اكن عأد هللا اكن علدر د ا صمد .
عا ام ي ا وافق للثصلث من شهر بر ا را سداني
 1429هد ب دد انهتدص ا رضد حةدلت منصقشدي طفيفدي سدؤا
تطفب من نتب هذه السطور عن منصقب ا أيب صص اكدن عأدد
هللا ا صمد صصحب ا رض فمل هأ رث لواب يشفيين  ،حفأيت
هأ هأدلوبدددلوج هأ رشدد بنقددب مددص أهس داتطل ا ةددو لل د مددن
ا نصقدب تددربن تلصمندص هبددم  ،اإ فص أيدب صددص ا صمدد هأحفددصده
منددصقهبم هأشددهر مددن هأ تدذكر ريددي أ الشداليب هأيب اككددر اكددن سددص
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م ر فو إحيق ن مثل قة الأصع قللدب اإطدالع هأ تكغدب
هأ ينقب شيئص عهنم لكن تربن رمينص بذكرف نقب لو ن ر يس من
منصقهبم امغثدصإ دص هأ رده الشداليب اإمدص محمدد اكدن معدر حبدر
كتصب مواهب القد د منصقب ال لدر د بقوهل ريض هللا عند
:
ا من هأعظم ال لو نف ص هأشددهص تدأه ا ق دص  ،هأكرثهدص
خل ات اسنلص ائءير مج دص  ،م رفدي سد هأ للدص هللا الةدص ،
اسال د د هللا تددذكر هأح دوا م هأف ددص م هأق دوا م  ،هئ بددذ
حيةب حسن الظن فام ا ولب هبم  ،ا لحق اىل هأ د الرتدب
هأعظم القرب  ،لة ي اخلرب  :بدأه ا در مد مدن هأحدب  .أدوت
ا هئثر بأه عند كر الةص تندد الرمحدي تعب دث الن ودي تنددف
لك نقوددي  ،ةلددص القلددوب  ،تافددر ا نددوب  ،سددع ال لددوب ،
يتيرس لك مطلوب .
كلف إ ا عمج م من ريي الشاليب الكب ال مل الشه
خفر الولود الشاليب هأيب اككر اكن سص للد الانص رر يدو السد ت
الثصلددث ال رشددتن مددن شددهر لددهلدج ا هئ ىل س داني س د ي عرش د
س هلاي جهريي  ،فصت ب لنصت للىل ا هئند لثالث بق من شهر
ج الق د ساني ا ن س س هلاي جهريي .
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من الك الشاليب هأيب اككر اكن سدص ريض هللا عند نف ندص
ب اسارتدن أءمد عدن هأ إده يقدو  :طلأدت مدن هللا سداأ صن
ت صىل هأ إيند ع هذا الرس ال ظمي مدن ريدت اىل قيدص السدص ي ،
هأ تكو هألص إكس يص  ،فقبلين هأعطصين مطلويب .
قد مقت بنقب هذه العامج من كتصب اتج ا هئعدراد د
منصقب ا أيب صص اكن عأد هللا ال طصد ؤلف ا أيب ال المدي
ل اكن حس ال طصد  ،ب د ت ديالت طفيفي اضدصفصت يفيفدي
 .ليس يل فامي كت غ اإ النقب من الكغصب ا ذكور فص هأحسدعت
مفن هللا هأ هأيطأهت مفن نفيس هأساتافر هللا ال ظمي من التجدر
د هأ للدص هللا الةدص  ،هأسدص هللا الكدر هأ ددين مبددددف
القدصدر للد ،
هأ يفيض ل من فصاضصت فهوهمم اند يل
ص هللا سالدان محمد أهل حصأ سمل امحلدد ا رب
ال ص .
كتأ رايج عفو موإه
امحد اكن معر اكن امحد اكن عأد هللا اكن طصلب ال طصد
ا الك  1429/1/6 :هد ت 371745
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بسم هللا الرمحن الرحمي
هو ا أيب ا ن م لل مبقص اإصدطفص التقريدب  :صدص
اكن عأد هللا اكن سص اكن معر ا صمد اكن الشاليب الكب هأيب اككر اكدن
سص اكن عأدد هللا اكدن عأدد الدرمحن اكدن عأدد هللا اكدن اإمدص عأدد
الرمحن السقص اكن محمد موىل اس يىل اكن ل اكن لوج الالور اكن
ا هئساتص ا هئعظم الفقي ا قد محمد اكن ل اكن محمد صصحب مرابت
اكن ل صل قسم اكن لوج اكن محمد اكن لدوج اكدن عألدد هللا اكدن
ا هصلر اىل هللا امحدد اكدن يبد اكدن محمدد اكدن دل ال ري د اكدن
ل فر الةصد اكن محمد الأصقر اكدن دل زتدن ال صبددتن اكدن السداأ
ا س اكن ل اكن هأيب طصلب ااكن السالد فصطودي ال هدرا بعدت
رسو هللا ص هللا لل سمل  .للد علنصت ن يب معد دفيهنص
.
ن ريض هللا عنددد هأرضدددصه صدددصحب إيدددي دددصهر ،
هأح دوا ابهددر  ،كرامددصت مغ دوارر  ،رقددي شددفقي د مجل د
ا سلو  ،إيشكوا الل هأند من هأمر اإ اكىك هأاكىك من حدوهل ،
ن يتالددب لل د جصنددب اخلددو مددن رب د ح د هأن د ا ا هأحددس
ابلرايح ن ا طدر يندد مدن هأ د بيغد اىل هأسدفب طأقدي فيد
؛ يوفص من هأ تكو عقوبي إرمحدي كدهل رد
ح ينق
ا ديث الرشيف .
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هل ريض هللا عن طص صت توهجدصت اىل هللا صدالح
شائو ا سلو  ،ن ا رع نصل  ،مفن هأن مر احغصج
هأاي جفد شددديد ددص ه
اىل يش مددن ا ر د هجددي القددر
صدمد بيشد مددن مددن عنددد رجددب مددصهل شداهبي  ،فددصمغن
ا أيب من هألك ؛ مكث هأايمدص ط صمد لك يدو يش مدن اللدنب
ا صمض مند ع ال بد فوقد قللدب مدن السدون  ،لك مدن
بقرت الت يقغناص داره اىل هأ تأد ا ص تيرس ا ال .
من كرامصت مصر اه لنص الثقصت من أ س لد اكن عو أ
فهلددد مددن سد معقد قددصلوا  :ا ا أيددب صددص اكددن عأددد هللا
ا صمد ال   ابلسالد امللب محمد املالين الأادادج جبهي حبدص ،
ق ت بيهنهل هألفي بأي ؛ تواييص هللا  ،مث قدص السدالد محمدد
ا ذكور للحأيب صص ا صمد  :من ننت فصت مندص قبدب فللحرضد
المدي بيدهنهل هدو هأند يسدق دص
هأيوه عند دفن ل دال
ا ي من اصأ  ،فب د مد من ال من سق ص ا أيدب صدص
ا صمد من اصأ هدو بدأمع معقد  ،ف در بدذ فدص السدالد
ا دددذكور هدددو ا اك اكر ضدددي بدددين ا االدددب  ،بددد الأمعتددد
ا ددذكورت ددالث مرانددب بس د ا هئ قددص  ،فقددص ا أيددب صددص
ا صمد لأ ا هئم محمد اكن س لد اكن فهلدد  :م دي إختدف ،
ركددب ا أيددب مطلت د هأرد ا هئم د لف د قددص هل  :ا ددض
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علعيك إتفغحههل حد هأقدو  ،فصمغثدب ا هئمد  ،ب دد زمدص
يس قص هل  :افغح علعيك فص ا هدهل اكر ضدي بدين ا االدب  .ن
من هأمر هأهب الر ضدي ا دذكور هأ دم ندصإ ب دد فدص السدالد محمدد
غسلوه كفنوه صلوا لل  ،فلهل هأراد ا محهل اىل مدفن ت ذر
لددام لشددد الثقددب ا ج هألقددصه هللا د تددب امنددصز  ،فبلد ف
اك ل حيىل ا ا ف بقد ا أيب
يتسأ ء لو فامي بيهنم حيتصلو
امنصز قص لثال ي من ا صرضتن
صص ا صمد لام  ،فة
 :امحلدوا م ددي مث قددص  :بسددم هللا د مددىل رسددو هللا  ،فددصرتف
الددن اك نل ددصد اب ددصر ال ددصد ا ددن م د هأ للصا د اب س دا
زايد .
كر ا أيب ل اكن سص اكن الشاليب الكب هأيب اككدر اكدن
سددص كتصبد فدديض هللا ال ددل عنددد كددره ديددو معددد مصنةد :
زران بتب الأمع سالدان الشاليب ال صر ابا  ،ا أيب الأ من
يش دالي هللا  ،ا هددصلر مددن علنددصت بددمع هللا  ،هئمددر قضددصه هللا :
صص اكن عأد هللا اكن سص اكن معر ا صمد  ،بلادين هأند يقدو :
جتددب ددل ام ددي هبددذا الددأمع لكددوين لئددت صجددي هئين مسددصفر
رال اىل حوطي سلفي .
بلوتدد ائء ب لنددصت قصمئددي  ،فددمل تكددن اإ مصشددص هللا
مصقضصه  ،ننت تب الدأمع بد ا أيدب مظهدره  ،مدصت هبدص
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لل د قبددي عظميددي  ،هل م د ار ز ار يطددصر  ،مطددأيب مفغددوح
سه علدر د قبدي كدذ  ،دم هأ إد
إكرا قصصد بيغ ،
كث مبصركو
قص جشر هأنسصب السصد أ الشاليب هأيب اككر اكن سص
اخلصصي ا نقوةل من جشر السصد ال لوي ال صمي الت حررهص اإمص
القق ا أيب عأد الرمحن اكن محمد اكن حس ا شدهور عندد كدر
نسب ا أيب صص اكن عأد هللا ا صمد ا ذكور  :ن نف نص هللا ب
أءم من ا هئ للص ال صرف  ،ال هصد الةدص  ،ال أدصد ا تقد ،
هل الكرامصت اخلصرقي الظصهر  ،ائءايت الأصهر  ،تو بوادج معد
بنيت لل قبي عظميدي  ،قدربه شدفص دن استشدفمح  ،رمحد هللا
ت صىل .
ننت ب ا أيب عأد هللا اكدن امحدد ال طدصد ريض هللا
عن نف ب ب ا أيب صص اكن عأد هللا ا صمد هأيو بأي
هللا  ،مفهل قص للحأيب عأد هللا اكدن امحدد ال طدصد قبدب فصتد :
ايعأد هللا سالوس مولود امسد امسدي لسدو لسدوي ندصهل
ك صيل .
قد عقدد ا أيدب صدص ا صمدد ا دذكور ا هئيدو بد أ
نصمد أ عطصد تأهكلدا ص سداأق بد الطدرف مدن هأاي ا أيدب
معر ال طصد شالخ ا أيب حس  ،ن حيدب ا أيدب عأدد
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هللا اكن امحد ال طصد ي   دد للد لك ا هئمدور  ،حد هأند ا ا
سصفر ا أيب صص ا صمد من بدمع معدد ل دب ا أيدب عأدد هللا
ال طدصد ان درا د هأ إده ت تأد  ،قدد كتددب اللد مدر كتددصاب
خبط الرشيف من بمع معق بقرب حبص نث هتص هندص اب در تدربن
ابل تب ا كغوب  ،هذا نة :
بسم هللا الرمحن الرحمي  ،امحلد ا نده ص هللا
سالدان محمد أهل حصأ سمل  ،حرد هللا هأحوا هأقوا هأف دص
امنصب ال صيل السالد الرشديف  ،ال فيدف ا نلدف  ،الدوس ا أدصرك
ا وفق ل ل د  ،سدالدج ا أيدب الدوس  :عأدد هللا اكدن الةدنو
ا أيب الشاليب امحد اكن ل اكن بسن ال طصد  ،حهله هللا أءمد
 ،ن هل عددوان م دد  ،كهفددص مددن ا هئسددوا حددرزا مكدد .
صدرت ا هئحر من معق حنن هأصنصمك امل صفيي  ،هأيبدصر
صفيي  ،ب د طو ا دد
ا هئر سصكني مص مل شصهر اإ مصهو
انقطصع كتأمك ؛ أهمس ندص هللا مدنمك اكد ل دمل طلدب  .ا تفضدل
ابلس دؤا عددن اسك أهصددنصك ن ي ددين نفس د و هأ إده الأ د
اس ةل هأهددب فهلددد فددنحن حبوددد هللا خب د صفيددي  ،ل لددمك هللا
د صفيددي  .ددصطرمك اكرمحددي صمددي للوسددلو ا لددث
كددذ
النصد ضلق  ،حنن ب د ي الكغدصب انفدذتن اىل ا وطدي اىل
عند السلطص عأد هللا اكدن امحدد اكدن هدصدج ا شدص هللا الشدهر
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ا أددصرك رمضددص عنددد السددلطص  ،ددصطرمك ابلسددهصةل  ،هللا ت ددصىل
لو الشوب اكمك عن قريب جبصه مو ىل الكثلدب  ،ا لدث الشدو
الددلمك كثد  .انددت اي س عأددد هللا حددهلك هللا إتنقطد مددن عنددد
ايوانددك عأددد هللا عأددد الددرمحن امددود لك نددص  ،م ددصد
هأ صلك حبص هأبدا  .كتصبك إيقط ندص حندن مثدب  .السدال مدن
هأصنصك محمد علدر د سص  ،سلووا لنص ايوانك عأد هللا
عأد الرمحن نفي السصد  ،الوس امحد اكن عأد هللا  ،سمل
ددص عأددد القددصدر ابهددصدج هأ إده مددن حرضد ستددمك  ،يسددمل
للمك الةنو سص اكن صدص  .اساعدي لدمك اسمك  :صدص اكدن عأدد
هللا اكن سص اكن معر ا صمد اكن الشاليب الكب هأيب اككر اكن سص اكن
عأد هللا  ،لطف هللا ب .
ننت فدص ا أيدب صدص ا دذكور شدهر رلدب سداني
اندى عرش مصات هألف ن  1211و جهريي بأمع معدد  ،بنيدت
لل قبي  ،فةصر مقد تب العبي مقةدودا ابلد ار  ،لادص عندد
موإه قضص ا هئ طصر .
قد توىل غسهل ا أيب عأد هللا اكن امحد ال طدصد ن
ا ا قف يش من ا ص هأ نص غسدهل د تد هأ يش مدن بدند
رشب ا أيب عأد هللا تربن بطهور هأهب النور  ،القةد
احض مشهور .
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ص للد ا أيدب عأدد هللا اكدن امحدد ال طدصد تدوىل
ددده هأحسددن اخلالفددي فدمين ب ددده  ،فلددهل رقددد ا أيددب عأددد هللا
ا ذكور تب الللىل ر هأى ا أيب صص ا صمد يقدو هل  :ايعأدد هللا
انمك ردرك ب ضدص مدن حندوطي ا د الفدالين مدن الأيدت فدمل
جت لوه كفين ! فلدهل صد ا أيدب عأدد هللا الةدأح هدب اىل
بيت ا أيب صص هأ رب هأ إده بدذ فوجدد ه كدهل قدص فن شدوا
قربه ل لوه كفن كهل هأشصر للرؤاي الت يه هأصدد مدن اللقظدي
راب ي الهنصر  .إشك هأ ا ع ك هدو يش مدن ا هئمدور ا هودي
نظر هؤإ ا هئمئي  ،إي ب عدن اب القدصر هأ دم هأعدر مندص
اب سصاب الفقهلي ؛ بب ارتقوا اىل ا رتأي الةوفيي د ندك مصقيدب
حق هأهدب ال  كد ؛ حسدانصت ا هئاكدرار سديئصت ا قدرب  ،لسدص
نص م يقو  :هأ تينص ال مل من قبلهص كنص مسلو .
قد هأ ىص بتال القرأ ء ا كمي رضحيد اصنلدي هأاي ،
فع هأد القرأ ء فاص ا أيب عأد هللا اكن امحد ال طصد ص ه ال ش
تدب ا هئاي بولددود ابند ا أيددب صدص اكددن عأدد هللا ال طددصد
للفي هدذا اإمدص د تدب الو لفدي ا قدص ن مصنعسديب مدن أءيدي
هأ نعسهص ندأهت خبد مهندص هأ مثلهدص و هدو هأ مولدود س ب دد فدص
ا أيددب صددص ا صمددد مددن هأ إد أ عطددصد أ نصمددد  ،فسددهله

14

ا أيب عأد هللا صص ص لالشصر ا تقدمي رجص هأ تكو اسهل
مسومح حفقق هللا هل مصرجص .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص
سي
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ن كر ب ض من ريي ا أيب صص اكن عأد هللا ا صمدو
مهنم ا أيب علدر د اكدن صدص اكدن عأدد هللا ا صمدد ،
ن رمح هللا سالدا جللب القدر منور الأة  ،عظمي ا ص  ،هل
هأقران مدن هأبندص جعسد هأهدب زمصند  ،هل كرامدصت
كر يفو
شدده  ،مهنددص مددص هأ ددرب بد ا أيددب امحددد اكددن عأددد هللا ال طددصد
ا أيب صص اكن عأد هللا ال طصد قصإ  :حرضدان عندد ا أيدب
علدر د اكن صص للىل ننص فصت  ،ف شفنص بذ قص لندص  :اي
هأ إدج ارل دوا اىل بلدورمك ارقددد ا ا ج د ابلددمك ابتكددو هأإ
اككر  ،لئنص صأصنص جدانه بترضا  ،فلقنت الشهصدت فسكت
قللال مث هأفص قص  :ايصص  :هللا اين هأغفدب عهندص  ،مث قدص :
ئاهل هللا محمددد رسددو هللا لكددهل كددرك كددره ا اكددر  ،سدده مح
غفب عن كرك كره الاصفلو  ،فد أءيدر الكمد مدن اسنلدص .
فلهل يرلت ر ن ال كلي ن عوا مص لل من الثلدصب سدع ه بثدوب
 ،ددص رجددب مددن بدديب ا أيددب
انددد معددال ابلس داني
علدر د ا ذكور من س الأصديي فرف ب ض الثوب للقبدب
ا أيددب علدددر د لبلن د  ،فددصرتف يش عددص يددل ال ددور ،
فساأقت يد ا أيب علدر د اىل عورت سعهص ا ص  .اب
من بقدرت س امأص  ،كرامدي لهدذا الدويل الدصف د ندد د
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تب ا ص  ،امنص خيىش هللا من عأصده ال لدهل

هللا ت صىل هو
هأهب الكهل .
ننت فصت ريض هللا عن بأمع معد  ،بنيت لل قبدي
بفوفي اب هئنوار  ،مطر قي ابل ار  ،اإ هأ ص تظللهص الهلأي الربزييدي
 ،فال يساتطل ا هئفراد اسيو الاص لو صرا اإ ا ا ننوا لهل ي .
مددن كرامصتد الربزييددي هأ رجددال ددصرا يقددص هل اب ْ ه ن
يسكو الس كرس الرا م سكو الهص و مدن سد لدردا
ابتد هأ ب هأثر امذا ال لص ابا  ،د ع ل دص شدديدا حد
ضدص صددره  ،ن يسدو اككرامدصت ا أيدب علددر د ا دذكور
كرب جصه عند هللا  ،مصن لل مدن الهلأدي د قبتد  ،فقدص
هئههل  :اين سأه هب اىل بمع معد ل اير هذا ا أيدب بعيدي الشدفص
من هذه ال ىل اخلأيثي  ،سدو هأد دب القبدي نددج لدو لدلال ،
فص مت اسعحت من هذه ا لص  ،ا شفصين هللا من هذا ا هئ
صن ت اتبوات من اخلشب بلدج ض ت رضحي هذا ا أيب
 ،سصر من حين اىل معد د ب القبدي ندده جلدس فادص اصنلدي
هأاي بللصلاددص إخيددرج مهنددص اإ صلغ د  ،ف در هأى منصم د اللددلىل
الثصمني هك ا أيب علدر د يرج من رضحي ل ب سح بلدده
الكر ي بدند حيدث هأثدر امدذا يتلدو قدوهل ت دصىل ن اب دق
هأن لنصه اب ق ن و انتب الرجب من نوم هكن تكن ب يش ،
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فةن التصبوت ا ولود ائء بلده نفقغ اخلصصي  ،هأقصم د
رضحي ا أيب علدر د  ،ل دب هدذه الكرامدي ندديث هصلسد
ح صصرت هأ ْس من ا ثب ب مواطنل  ،مص اك اإ برسد أءايت
هللا اكركي اللد الت ت ص هللا عن دم ال رشدى ا لدص اسنلدص
ائءير إتأديب للكهلت هللا .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص
سي
مدددهنم ا أيدددب حسدددن الظدددن  ،اخللدددق ا سدددن ،
ا د د من هأهب الفطن  :امحد اكن علدر د اكن ا أيب القطدب
صص اكن عأد هللا اكن سص اكن معر ا صمدد  ،للدد معدد دفيهندص ،
ن ا أيدب امحدد ا دذكور سلدص كر ددص مضدلصفص صبددا قصنتدص  ،كثد
ا طصل ي الكغب صصي كتب ا أيب ل اكن حسن ال طدصد
ح حف من اليش الكث نرثا نظهل .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي

مهنم ا أيب الةو الفقي السدلفي  :حسد اكدن عأدد
هللا اكن سص اكن محمد اكن ا أيب القطب صص اكن عأد هللا ا صمد
 ،للد معد حبرضموت دف اباي جبص ه  ،ن رمح هللا حسن
الس منور الأة  ،قدر هأ القدرأ ء بدأمعه معدد د الشداليب ا ندور
محمد اكن معر ابل ْحودج  ،تفق ا أل امحد اكن عأد هللا اكدن

18

سددص ال د  ،ا أيددب محمددد اكددن امحددد ا سددص ى  ،هأ ددذ عددن
ا أل محمد معر هأبندص ا أيدب صدص اكدن عأدد هللا ال طدصد ،
عن ا أيب محمد اكن امحد اكن عأد هللا ال طصد هأيي حسد ،
مث سصفر اىل ا رم الرشيف هئدا العسك زاير سالد الكون
 ،هأقص مبكي الث سانوات هأ ذ فاص عن الشاليب معر اكن هأيب اككر
ابلنلد  ،عن الشاليب محمد اكن هأيب هصهد  ،د ب جص ه هأ ذ هبص
عن مشصه هص مقدمهتم شداليب فغ د ا أيدب عأدد القدصدر اكدن
لوج اكن علدر د السقص  ،عن ا أيدب محمدد اكدن علددر د
ا يش  ،عن ا أيب امحد اكن عأدد هللا اكدن طصلدب ال طدصد ،
عن ا أيب محمد اكدن امحدد الضدصر  ،عدن ا أيدب سدقص اكدن
لوج اكن بسن ال طصد  ،عن ا أيب لوج اكن محمد ا دداد ،
عددن الش داليب ا وددر عأددد القددصدر ش دوي  ،عددن ش داليب سددللك
متكين ا أيب هأيب اككر اكن محمدد ابفقيد  .نندت هأكدرث بةدوإت
الفقي الةوفيي لل .
ن رمح د هللا اس د ا دددرك الةددوفيصت  ،ن هأ
هأمره يطصل الفغونصت للشاليب ااكن عريب مث رركهدص  ،سدأههل عهندص
ب ضهم بقوهل  :ا السلف ن و من مطصل هتص فقدص للسدصاب  :ا
هأردت هأ ت ر مدص الفغوندصت ف للدك بدديوا سدالدان ا أيدب
عأد هللا اكن لوج ا داد فصن رشهحص .
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ن رمح هللا صبدا زاهدا اسنلص اهتص  ،منقط دص اىل
هللا  ،كث د ال طددف د الفق درا ا سددصك ح د هأاته اللق د ،
ننت فصت بقريس ن جبص ه الرشقيي و يو الس ت دالث عرشد
من بر ساني نت اصن الاصاي هألف جهريي  ،دفدن برسداباي
هل هأ إد مبصركو مهنم  :طصهر اكن حس صص  ،النلدي  ،صدص
سد
الطويي  ،للد الطدواب ن يدب اباي  ،هل شدو
هأسالف التطل اىل هأيبصرف ا هئ ذ عن من هأدرك مهنم ب دد اسه
.
اللهم هأنرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي

مهنم ا أيب ا زت د  ،ال المي اجملهتد  ،ا شدور لطلدب
ا صيل عن سص د امد  :محمد اكن صص اكن علدر د اكن صص اكدن
عأد هللا اكن سص اكن معر اكن ا صمد اكن الشاليب الكب هأيب اككر اكدن
سص  ،للد معد يرلهص  ،دف حوطي هأهب الأيت مب ال مكدي
الولددي ريض هللا عن د  ،ق در هأ د ا أيددب صددص اكددن عأددد هللا
ال طصد ل س من خترج ب  ،ن من هأمره هأند ال  د اب أيدب
صص بقريي الدر ن بفدغح الدرا سدكو ا دص و مدن ادج معدد
الامت ص صصص ف دب للد نظدره  ،حصأد ا أيدب محمدد مدن تدب
السص ي  ،ن صال بمعههل معد هأ رب ا أيدب محمدد اسه بدذ
مصهنص  ،ن ا أيب محمد ا ذكور
ففرح ب هأ صن
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ا مزتيئص اك ج الأصديي مدن تدوف شد ر الدر هأد اسدات هل ب دض
السالح الد ابلفضدي  ،فدعك املد هأقبدب د طلدب ال دمل ،
فددأهمره ا أيددب صددص اكددن عأددد هللا ال طددصد ابلقددرأ ء للدد
اخملتاات الفقهلي هكيب جشصع غ ه ؛ ح فغح هللا لل ال دمل
المعين  ،فق هئنواع الطص دصت  ،فبلد مبلادص ا هئحدوا السدعيي
ا راتب ال للي  ،اسا  ر هأ ذه عدن ا أيدب صدص فقدر هأ للد
مجدىل مدن كتدب القدو نإحيدص ا هئرب د ا هئصدب لالمدص الاد ايل
غصلب مؤلفصت سصدتنص ال لدوي  ،حصأد مجدىل مدن هأسدفصره ،
ن ا أيددب صددص م جأددص اب أيددب محمددد ا ددذكور ال أددصد ،
قط د ملد ال الاددق القصط ددي  ،قددد عقددد هل بوانددد مددن بنصتد
للةددهصر لكون د إيفصرق د ح د منددد هل اخلددصو ن ي ددده هددو
ا أيب همدج اكن بسن ا صمد من هأ إد ر ن .
استشصر ا أيب محمد ا ذكور ا أيدب صدص ال طدصد
السفر اىل ا رم الرشيف هئدا العسدك زاير سدالد الكدون
 ،فددأه هل حفددا زار  ،ب ددد رلو دد اىل مكددي كتددب مكغددواب
للحأيب صص مشحوان اب قصاق افغت بقدوهل  :امحلدد ا الظدصهر
من غد ادصب  .فدأهطرب ا أيدب صدص ت جدب مدن ا كغدوب
ال تدب  ،تدو ب ددد حفد للد ا أيددب صدص ال طددصد
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ح د ال دواس الشددفيق د ابن د الأددصر  ،رمح د هللا رمحددي ا هئاك درار
هأسكن لنصت جترج من ةهتص الهنصر .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي
مددهنم ا أيددب ائء ددذ ابل د امئ  ،ال اهددد ال ددص  ،ا ج
تأه ذه هللا لومي إمئ  ،همدج اكن بسن اكن هأيب اككر اكن ل اكن
عأد هللا اكن سص اكن معر ا صمد اكن الشاليب هأيب اككر اكن سص للدد
بمع هأحور صمصي ال والدق السدفال دفيهندص ريض هللا عند  ،قةدد
ا أيب صص اكن عأد هللا ال طدصد اىل بدمعه معدد اعتكدف بد
يدي مد طويىل طلب ال مل الرشيف ح تضل مدن لك فدن
منلف  ،ةمك هل ل س من  ،صصر ا أيب صدص اكدن عأدد هللا
ال طصد ي ده من هأ إد ر ن  .ا أيب همددج ا دذكور هدو مدن
ريي ا أيب ل اكن عأدد هللا هأيدو ا أيدب صدص اكدن عأدد هللا
ا صمد شه بمع معد  ،ن من هأمرف هأ ا أيدب صدص ا صمدد
ز ج هأاباككر ااكن هأيي ل ا ذكور اببعغد الرشديفي الةدص ي ال صبدد
لويي  ،فلهل د ب هبدص قصلدت هل  :لدو نندت يل رغأدي الد اج
هأرغب سواك هئندك ااكدن معدي هأحدق الندصد بدذ لكدين
نص أ ءير  ،مث قصمت اىل مةالهص للهتجدد  ،فعكهدص شدأه ص  ،فلدهل
هأصأح هأ رب مع صص ص بدذ  ،فقدص هأان إ هأشدق لادص رد د
ااكن هأيي لك مصسصق الام من صددا فدمل يقدبهل قدص  :هدو هأدي
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مين لهص  .توج اىل بمع هأحور ر ج هبص هل هبص ائء ريي مبصركي
م هبص جصه جصهي  ،مهنم ا أيب الةفو همدج .
قد تفق ا أيب همدج ا ذكور ا أيب عأد هللا اكدن
حس اكن طصهر اب سالىل  ،مث سصفر اىل ا درم الرشديف هئدا
العسك زاير سالد الكون  ،صصر ت تدب ا أيدب صدص اكدن
 ،ف د ا أيددب
عأددد هللا ال طددصد م تأددصت لكهددص شددو
صددص يطددرب لهددص يت جددب ي جددب ا ددصرضتن مهنددص  ،مث هأ ددذ
ا أيب همدج عن لدهل ا درم الدمين  ،رلد اىل بدمعه هأحدور
نرش هبص اسعو ال صمي اىل هللا  ،حةب ب النف ال دص  ،كدهل هأند
جد الهتد اصالح ات الأ  ،ن هل ميب قليب اىل الطص ي
 ،قو اراد ا هئمر اب ر الهن ي عن ا نكر  ،من صدق
م هللا رزق هللا القبو التص امصه الواس ال ص  ،ح ق بدار
السال .
ننت فصت رمح هللا ت دصىل بدأهحور لدثالث عرشد مضدت
من شهر ش أص ساني مخسي عرش الاصاي هألف جهريي .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي
مهنم ا أيب الأوب  :صص اكن بسن اكن امحد اكدن هأيب
اككر اكن عأد هللا اكن صدص ا صمدد ا در بةدصحب التدصنقو ،
مددن مواللددد يربددي ابكرمددص مددن قددرى ادج معددد  ،سددصفر اىل
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السوانب معره تقريأص اصنلي عرش مبةصحبي هأيي ا أيدب هأيب اككدر
اكن بسن ا صمد  ،من السوانب سصفر اىل جدص ه اسداتقر هبدص ،
هأ ذ عن شدالو كثد تن جبدص ه  ،جدب هأ دذه عدن شداليب فغ د
ا أيب هأيب اككر اكن محمد السقص صصحب قدريس  ،فظهدر مبظهدر
اخل د الةددالح الوجصهددي اصددالح ات الأ د اك درا الضددلفص
اغص ددي اللهفددص اسعددو اىل سد السددلف للخددصو ال ددص  .هأمددص
ح ايتد كرامصت د جددص ه فأهشددهر مددن هأ تددذكر لكددرث انتشددصرهص
صصي هأحنص جص ه يتنصقلهص ال دوا فضدال عدن اخلدواو  ،تدو
رمح هللا ت دصىل بتدصنقو جدص ه الرشدقيي عاد يدو السد ت الثدصين
عرش من شهر بر ا را سداني سداأ ي سد الاصادي هألدف
جهريي .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي
مددهنم ا أيددب الالددور  ،الس د ي ا شددكور  ،الةددصدع
اب ق ا أهمور  :ل اكن ا أيب القطدب صدص اكدن عأدد هللا اكدن
سص اكن معر ا صمد اكدن الشداليب هأيب اككدر اكدن سدص  ،سدصكن رابت
ابعشن  ،ن رمح هللا همصاب صدصد ص اب دق إتأه دذه هللا لومدي
إمئ .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي

24

مهنم ا أيب ا هئنوار الشصرقي  ،الكرامدصت اخلصرقدي ،
اسعوات الت هك ص السهص الراشقي  :حس اكن محمد اكن سص اكدن
امحد اكن علدر د اكن سص اكن معر اكن ا صمد اكن الشاليب هأيب اككدر
اكن سص  ،للدد معدد دفيهندص منةدب أ الشداليب هأيب اككدر هبدص ،
تأصد ا هئ ذ اإلأصد  ،اإنتشص اإقغأصد ؛ م ا أيب صص
اكن عأد هللا ال طصد  ،ن ا أيب حس ا ذكور صصحب نص
عظمي تاد ات  ،إيتقيدد هئندد مدن هأ للدص زمصند اإ للحأيدب
صص ا ذكور رفي لك مهنهل مبرتأي ائءيدر  .ن ا أيدب حسد
من ا هئفدراد ا تدن إيدد لو ةدت داادر القطدب كدهل شد اللد
جصهدي
بذ ر ايي هأقراند عظدهل عاده زمصند  ،فقدد ن
جصه مند ةل رفي ي م القبدو التدص عندد اخلدواو ال دوا هأهدب
الكفر اإسال  ،ن يأهيت مبص يساتط غ ه من هأهدب الشدوكي
ا نصصب الفخدص  ،مهندص  :هأند ا ا توسد اصدالح ات الأد
ب القبصاب ا ت صربي ا تطصحني ل ب ا هئمص بيهنم عرشات السدان
ا هئنفس ا هئموا  ،م هأ ص قد لدرت دصد القبصادب حبرضدموت
ائهكدرث همدهل ن
مصجص رهص هأ م إيقبلو هأكرث من ساني زمص
يطوئنو بأهمص هذا ا أيب هأكدرث مدن
الواسطي عظامي  ،م
غ ه  ،فيكو الواند مهنم مصيقولو ي تقد يده هأقا من
هأ ن  ،ننوا يلقبو ا أيب حسد ا دذكور ابل در  ،هأج ا لدوا
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ا فعد ا ر برس ي الأطاك د ا هئان  ،هئ هللا قدد هأكدر
ا أيب حس ا ذكور بت جلب ال قوبدي لد ل مدن صلفد هأ ان اه ،
فعسأه هللا ا ف السالمي من قىل ا هئدب د هأهدب هللا سدوا
ننوا هذه ا لص هأ تب ا لص .
كر ا أيب لوج اكن طصهر اكن عأدد هللا ا دداد منقبدي
للحأيب حس ا ذكور قةت م أ فهلد  ،قدص ريض هللا عند
مصنة  :أ فهلد قبلىل ننت من هأتأصع أ امحد اكن هدصدج صدص
الواندج  ،فلهل ض فت د لهتم اساتوىل أ فهلد د بدمع معقد
مفلكوهص  ،ن أ طصلب اكن هصدج اكن صص الواندج قريأص مهنم
 ،حفةددلت مشددصلر اسداتطص ب ددض أ فهلددد اكددالك مددؤ د
ب ض أ طصلب  ،فصشاتد غلظ مهنم فس مح لفض مج هدم تددم
الهلصمص أ الكرسد  ،لدوا نلندص مدهنم
بالدف سص ده
قريأص من الدأمع جدص أءيدر ماد تن لادص خفدرج رجدص أ فهلدد
بأهمج هم للةصدموا القدو ا اد خفلفهدم الإد اىل الدأمع اسداتوىل
سداني
بلوهتم هأيدرج نسدص م هأطفدص م رشدف عهندص ،
ست اصن مصات هألف  ،ن القغ من أ فهلد مخسي من
الهلصمص ال ي  ،فغفر أ فهلد القدرى أ دذت هأمدوا م مدص
منددصز م هأيربددت دايرف  ،مث اسدات صنوا بأههددب اس ةل مددن بقيددي أ
عأد الواند ابلقبصاب بأههب امصه من السصد ا شدص  ،مفصلرسد
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اند مهنم ارجدصعهم اىل بدمعف  ،مث ب دد دصم هأ ال دي سدصر
مهنم حندو ارب د رجدال اىل ادج معدد فقةدد ا السدالد الرشديف
ال مل ا نلف ا س اكن محمد اكن سص اكن امحد اكن علددر د اكدن
سص اكن معر ا صمد اكن الشداليب هأيب اككدر اكدن سدص ال لدوج  ،ن
هذا السالد من هأهب الفضدب امدصه سدالمي الةددر  ،م تقددا ،
طلأوا من هأ تردف اىل بمعهتم  ،فسصر هبم اىل بمعف هأ صدف الاص
ي عض هأند إ من أ طصلب إ من الهلصمص  ،هأمرف بعديد
حةددو م مبصحرضد مددن ا دددر غد ه  ،هأقددص هدنددي بيددهنم بد أ
طصلب اصن ساني هد مجل مصبيهنم مدن اسمدص ا دص السدالح
 ،هأقص هدني بيهنم ب الهلصمص ساأ سدان  ،سدكن
غ
أ فهلد بمعف ف هبص اىل ائء .
هل ح ايت غريأي هأيدرى مهندص  :قضدلت مد ارث هأندد
ا دراب نصضدني أ للفدي هأ دذ نةددف رركدي هأييد مند الددت
هئهب قريت :
مج هص من الراب رد
ن اندى قرى أ للفدي هأندد ا دراب ال تدص طدص
معره كرث مصهل اساتوىل هأكرث عقصر داير هأهب قريت  ،مدهنم
من إر ا مغ مشاوةل من اسيو ليس عنده مصيقضاص ب  ،هئ
ا رايب قد اسداتوىل د مجلد مصعندده ن عقدامي  ،مفدصت رد
هأيوه تكن هئيي ا ذكور اإ ااكن اندد هدو حيدده حيأد غصيدي
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الأي  ،فلهل اساتوىل الدوارث د العكدي ال ظميدي قدرت علند مبدص
صصر الل من اساير ال قصر اسراف ا أوب اسيو الت إرد ا
مم هأهلهص يسات أدف هبص  ،جص ه السالد ا نلف ا س اكن محمدد
م مجىل من نصشالي هأتأصع ن ضلفص عنده  ،قص الدوارث فأه دد
الط ص الكث  ،احغفب ابلضلف الكدر احغفدصإ يللدق بد  ،فلدهل
ض الط ص ب يدي من م د صه الل لكو هأمدص امد فقدص :
ايفال هأين لن أءلك شيئص من ط صمدك هدذا اإ ا ا الزتمدت مبطلديب
منك  ،ب د مرال ي ا ديث قص هأطلب منك نةف العكدي الدت
صصرت اللك  ،فصن جع الرجب هأىب  ،قص اند دصر دل هأ ختدرج
إتأهلك من ط صيم  ،لكن هأطلب مصيساتطصع هألفص هأ هألف  ،فقدص
 :اإ نةف العكي ! فأهىب الوارث قص السدالد ا نلدف ا سد اكدن
محمد من م ررك الط ص حبصهل  ،فمل يأ د ا عن بيغ كث ا حد
فولئ ابن جبنو اعت الأيت لللقي بنفسد مدن هأ داله  ،هأ دذ
ينصدج اسه  :هب رريد هأين هأ ب من هنص فةصح  :اي سج انتظر ،
هددب ي ددد لددف ضددلف ا أيددب حسد حد رده الددزت هل
بتسددلمي نةددف العكددي  ،فقددص هل  :هأحرض د ائء  ،فأهحرض د
مصعنده من النقود ا هئ را ا سجىل هبص اساير اسيدو الأصقيدي
ا مم  ،فقسهل نةف  ،قسدهل ا أدوب ا ددير ن مقددارا
اساتدعمح السالد ا نلف ا س اكن محمد هأهب
كأ ا  ،فلهل هأ
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اساير فرد الام دايرف  ،هأهب ال قصر فرد عقدصرف  ،فدر اسراف
 ،قدص مدن اجمللدس
ا أوب بد ا ةدصب مدهنم مدن لدرا
ليس بلده يش من  ،هأحيص هللا ب هأهب هذه القريي هأعتقهم
من الفقر غلأي استن  .هأمص ااكن هذا الوارث فقد شفصه هللا للوقت
 ،هللا يتوىل الةص .
من كرامصت الاريأي ح ايت ال جلأي  ،القصط ي ل ل ريأي
؛ مهنص هأن صب من ب ض هأسفصره ابير اىل د مب لت لهل ي
مدن هأتأص د غد ف  ،م هدم بضدصا جتدصر غ هدص  ،فدأهرادت ادار
مجدرك دد هأ دذ الرضديأي الرمسلدي د الندصز  ،فدصمغن ا أيدب
حس من  ،هأمر لهلعت اببقص مصم هم من صنصديق غ هدص
ادرا امرك  ،ن ضلفص م لهلعت ب ض جتدصر ا ضدصر
ب د  ،فأهكرموه انعمدوه درفهتم مبقصمد  .مث قدص دم  :اين هأريدد
مواهجي هأم الدأمع ليسدوح لندص بأه دذ أهمغ تندص مدن امدرك مدن غد
تفغياك إدف رضيأي  ،فقص هل ا صرض بةوت اند  :ا هذا
ا هئمد هبددذه الددأمع ناداين إيفهددم يش مددن هأحدوا هأهددب امددصه
الوجصهي سانكفيك حنن هذه ا ؤني  ،فقدص  :مدن امسد قدصلوا ن
فللفددب و هأج بةددلاي ا ةددار  ،قددص بالنددص قسددونص جددصه الشداليب
هأبواككر إبد من مواهجدي صدديقنص فللفدب ؛ انره هل لندـتنص لندص ،
هأرسلوا م من يدهل
فلهل ر هأ ا تةومي ا أيب حس
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الوقدت ؛ مدن
بيت ا سع فللفب  ،ن اللص د
دهص اإنقرت ا تن ي رفو من هأتن تؤلك الكغف  ،فقصبب ا أيدب
اككهل ا فص صيدي اإجدال  ،ندصإ هأمدر ادار امدرك ابلسدهلح
اإعفص عن التفغياك رف الرضيأي ل ل من جص تب الأدصير
اكرامص للحأيب حس لو تكدن مدن لهلعتد  ،مث هأكدر ا أيدب
حس اكرامص صصص زايد مص كر .
ل دب القدصر يتوقدف هندص عندد عظدم جدصه هدذا ا أيددب
هو مصر ج عن ب دض الثقدصت هأند
ن ساتفهم  ،فصمواب
ر هأى س دالدان الش داليب هأاباككددر اكددن سددص يقددو للحأيددب محمددد اس
ا أيب حس ا ذكور ن اان قد سالدانك و هأج ل لنصك سالدا
هأهب عاك ؛ ح ا هأ إده اىل اللو يلقبو بأ السالد .
ن من شأه ا أيب حسد ا دذكور ت عيد ندصةل الدو
ا ا د ب الةال  ،رمبص رلكم فاص  ،فأهنكر للد ب دض الفقهدص
بد عن ؛ فقدم ا أيب ب ض الةدلوات للةدل بد امصمدص فلدهل
هأحددر الفقيد بددتب الةددال ا ا هددو يشددصهد الك أددي ا ظوددي
الفقي ا ا نددث
علصان ح هأ الةال مث غصبت عن  ،ف
هبذه الكرامي يقو  :صد هللا ال ظدمي حيدث يقدو ن مدص هأ تيد
من ال مل اإ قللال و
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قص جشر هأنسصب السصد أ الشداليب هأيب اككدر ا نقدوةل
من الشجر الكربى للحأيب ال المي العسصبي عأد الرمحن اكدن محمدد
ا شهور مص نة  :حس اكن محمد اكن سص اكن امحد اكدن علددر د
اكن سص اكن معر ا صمد اكن الشداليب هأيب اككدر اكدن سدص  ،ن امصمدص
فصضال هل امصه الواس الكرامدصت اخلصرقدي  ،سدلمي الةددر م تقددا
عند ال دوا  ،تدو ب ودد سداني نتد ال د الاصادي هألدف ،
بنيددت لل د قب د  ،عقب د هنددصك سه محمددد ن ريض هللا عن د
سالدا فصضال سلمي الةدر  .اهد
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي
مددهنم ا أيددب الولي د  ،ال صبددد الفقي د  ،ا صمددد عنددد
الةأصح غد ات مسصري  :محمد اكدن بسدن اكدن امحدد اكدن دل اكدن
عأد هللا اكن ل اكن سص اكدن معدر ا صمدد اكدن الشداليب الكبد هأيب
اككر اكن سص  ،للد بمع عنق بوادج معد دفيهندص ريض هللا عند
.
ن رمح هللا ت صىل مالزمدص للحأيدب صدص اكدن عأدد هللا
ال طصد ل س من ةمك هل إزم حرضا سفرا  ،قدد مجد هللا
للحأيب ا ذكور ب ةةلب ال دمل بدذهل مد لد الدورع ا دصل
هأنواع ال أصد  .اب إ هجده نرشد اسعدو اىل هللا
ال كو
ت لمي امدصهل مدن هأهدب بدمعه غد ف  ،مدن كدرث احغلصطد
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دين هأن ي مل هأندا من ا تن هأقر هأف القرأ ء صن ي الكغصبي يقو :
كتصبي اا الدراب ا وقدوت  .نندت
رمبص هأ م يسات لنو بذ
هل زا يددي ن هأج غرفددي و إصددقي اب سددجد لت لددمي القدرأ ء  ،إرد ا
مشهور ابلفغوح اىل ائء  ،ف ل من ت رسدت للد قدرأ ء القدرأ ء
من ا هئ إد يأهتو ب الاص للقر هأ فاص مصتيرسد مدن القدرأ ء فيفدغح هللا
لل  .ن من صدتد هأند ا ا انهتد مح مدن ت لدمي القدرأ ء للدس
ا سجد للوطصل ي اإفغص قرأ ء ا هئ راد اىل الللدب  ،إترلد اىل
بيغ اإ ب د صدال ال شدص حد صدصر أءيدر قغد ابلر ندصنل
أهش داأ  .مددن ا لددو ابلرضدد ر عنددد هأهددب هددذا الفددن هأ
إتكو اإ ب د تقوج الر ح ال رشيي .
ن يأهيت من بمعه اىل معد مشالص قدمي للأه دذ عدن
ا أيب صص اكن عأدد هللا ال طدصد يقةدد مسدجد فدرج مغ أدد
ا أيب صص ال طصد مرك تدريس  ،فيقدر هأ اليشد الكثد للد
الفق النحو كتب القو  ،حيرض م صال امص ي مث يأيت
نده ا سجد فرارا من لقص النصد خمدصلطهتم  .قدد يقدمي د
تب ا ص شهرا غرفي ا سجد ا ذكور .
ن ا أيددب صددص اكددن عأددد هللا ال طددصد يساتةددحب
امحللب محمد اكن بسن ا ذكور غصلب هأسفصره مهنص زايرت ال صمي
هئسددفب حرضددموت  ،كددهل هأن د إيددعك هل ددذرا التخلددف عددن
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ا ضور م زاير ا شهد لك ساني مدن شدهر ربلد ا هئ ،
ن من صد ا أيب محمد اكن بسدن ريض هللا عند هأند للدس
مشاتاال بذكر هللا ت دصىل سدوا ا ن اخللدو هأ بد الندصد ،
إتلكم هأندا اإ صجي  ،فقص هل يومدص ب دض ا دصرضتن م هدم
هصم ا شهد  :كلف ةلس م النصد إرلكوهم  ،ي ين مص الفصادد
جلوسك  ،فبصدره ا أيب صص ال طدصد ابمدواب قدص  :ا
هذا ا أيب للس يب الشالطص ر هأس مد هأاي الد اير ،
ي ين هأن مدن هأعدوا صدصحب الوقدت هأهدب اسرك النوبدي  ،يقدو
حبف د ز ار ا شددهد مددن ن غددصت الش دالطص الددت س د ب الف د
اقددال ا هئمددن  ،مث قددص ا أيددب صددص ال طددصد  :هئ س دالدان
ا أيدب ددل اكددن حسدن نددصيم الالدوار ك أدي الد ار قددد طلددب
ا سص د هذا ا قص من هأهب الظصهر الأصطن بقوهل :
اياهب اإ ص الربهص ا ص غصرات
قددد يددص ا أيددب صددص ال طددصد رض دوا هللا لل د
ال در هأد ا يددب اب كددر د غ د ههل هئ ا ل دوا الضددصرج ا ا هأراد
افعاد يش من ا لواانت فصن ي غدد هأ إ بتحريدك يدهل محلقدي
علعي للضطرب ا نظور الل باه فغتخددر هأعةدصب  ،عندد
يسهب لل افعاس  ،فعسأه هللا الكر رب ال رش ال ظدمي
هأ حيفظنددص هأ إدان هأهددب دادان مددن ن غددصت الشددالطص لك
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زمص م جبصه ا أيب محمد اكن بسن ا صمدد سدصار عأدصد هللا
الةص أءم .
قد هأ دذ ا أيدب محمدد ا دذكور عدن ا أيدب بسدن اكدن
حس اكن ل فر اكن محمد ال طصد  ،عن ا أيب معر اكن هصد
ال طصد  ،عن ا أيب امحد اكن محمد الضدصر لد س مدهنم  ،كدهل
هأن لقي هأشالص كث تن من هأهب هأسفب حرضموت مس مهنم ننوا
لكهم ماتأط ب يلهجو ابلثنص لل  ،قد صطأ ا أيب امحد
الضصر بقوهل :
اياكن بسن حــهلك هللا حيددددددددددص بلصك
ايساند إهب ادج معد ا اك
هذا الأيت من قةلد طويىل كت ت اتبوت ا أيب
محمد ا ذكور ت د هأهب بمعه حيفظو ص ص فاص من شهلاب ا ذكور .
قص ا أيب عأد الرمحن اكن محمد ا شهور كتصب جشر
السصد بين لوج عند كر نسب ا أيب محمد اكن بسن ا ذكور :
ن ريض هللا عن د نف د ب د أءم د  ،س دالدا فصضددال ص ددص مغخلقددص
بأه ال حساني  ،منلأص صش ص مغواض ص مغقشفص زاهدا ر ص  ،مدن
هأهب اللق ا رفدي  ،مدن ا هئ للدص الةدص  ،ن د هأبد ت لدمي
ا هئطفص القرأ ء ال ظمي ال مل  ،هل مقص ابلللب ي ر الفجر هو
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لوت  .هل كرامصت كث شه يةوصدص ركثد الط دص ،
هأ صد هللا للنص من اكرنت أءم .
تو ريض هللا عن بأمع عنق ساني نت اصن مدصات
هألف  ،دفن جبوار مسدجد جدصم عندق اىل جصندب ال ا يدي الدت
ن ي دمل الندصد فاددص  ،بنيدت للد قبددي  ،رت دت عندد رضحيد
حرض ب د صال ام ي  ،إر ا مسا  ر اىل ائء  ،كهل هأ بأت
اعتقصد اخلواو ال وا صالن إيت يتجدددا  .نف ندص هللا
ب بسصار عأصد هللا الةص أءم .
اللهم انرش نف صت الرضوا لل هأمدان اب هئ ار الت هأ دعهتص سي

هددذا مصيرس د هللا لنددص نقددهل مددن ر درامج السددصد أ ا صمددد
سددصكين معددد  ،مددن كددرانف هنددص لدديس لكهددم امنددص د مصقيددب :
تكفيك من القالد مدص هأندصت ابل ندق  .ر هللا امدر ًأ ر هأى لدال
فأهصلح  ،هأ زلال فسوح  ،فصل ج التقة شأه من مدثل دد
الفهم قللب اإطالع ال مل .
اي هللا انف هبم  ،كو من ح هبم  ،همي حهبم  ،ابلوإ الشاف
ص هللا سالدان أهل حصأ سمل أءير دعواان هأ
امحلد ا رب ال ص
امحد اكن معر ال طصد

