حضرة باسودان
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النارش
مركز دوعن العلمي للدراسات والنرش
حرضموت – دوعن – اخلريبة
تـــ  50085550إيميل alnooar88@gmail.com
الطبعة األوىل
5311هـ ـــ 2552م
حقوق الطبع حمفوظة ال جيوز طباعته أو تصويره إال بإذن خطي من النارش
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اإلهداء
إىل روح سيدنا وحبيبنا رسول اهلل حممد بن عبد اهلل صىل اهلل
عليه وآله وصحبه وسلم.
ثم إىل روح جامع هذه احلرضة اإلمام العالمة املحقق الشيخ
الكامل /عبد اهلل بن أمحد باسودان وأوالده وطالبه واآلخذين
عنهم واملتعلقني هبم عليهم رمحة اهلل  ،هندي هذا اجلهد
املتواضع سائلني املوىل سبحانه وتعاىل القبول 5
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ﭧﭨﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ األحزاب :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آل عمران :ﭽ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﭼ
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البقرة:

كلمة النارش
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله
وصحبه وسلم أمجعني  5نحمد اهلل سبحانه وتعاىل الذي جعل العلامء
ورثة األنبياء يقتدى بأخالقهم ويستهدى بعلومهم وتقتفى آثارهم بام
خ ّلفوا وأورثوا لنا من علم عظيم وتراث فخيم نستضئ بشعاع أنواره
فتتضح لنا معامل الطريق  ،مستلهمني من تلك املعامل هدي وسنة نبينا
حممد صىل اهلل عليه وسلم  ،فجزى اهلل علامئنا خري ما جزى به املوىل
عباده الصاحلني  ،فقد حتملت أعناقهم أمانة هذا الدين العظيم
فحملوها هبمم عل َية وكانوا أحق هبا  ،فأدوا إلينا األمانة وبقي علينا
حتمل هذه املهمة ومواصلة السري وحث اخلطى بأن نضع القدم عىل
القدم ونعرض مورثاهتم الغالية وننفض عنها غبار الدهر الذي تراكم
عليها ؛ فألجل خدمة ذلك الرتاث الذي ورثناه عن أهل اإلرث
النبوي رضوان اهلل عليهم  ،تم إنشاء مركز دوعن العلمي للدراسات
واألبحاث وهو أحدى مؤسسات ثانوية اخلريبة األهلية التي هي
7

امتداد ألول رباط يف حرضموت أسسه صاحب هذه احلرضة  5وقد
حتمل مركز دوعن العلمي عىل عاتقه هذه املهمة اجلليلة معتز ًا
ومفاخر ًا هبا  ،فكان من الرشف أن يكون طليعة أول إصداراته ظهوراً
يف الساحة (حرضة الشيخ عبد اهلل بن أمحد باسودان) عليه رمحة اهلل
التي تشتمل عىل جمموعة أذكار وقصائد ُدعائية وابتهالية تقرأ كام هي
العادة منذ تأسيسها يف حياته كل يوم ثالثاء بوادي دوعن ونواحي
حرضموت وعدة من األقطار اإلسالمية (احلجاز ورشق افريقيا
ورشق آسيا) أدام اهلل هبا النفع واالنتفاع بحوله وقوته5
النارش
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ترمجة املؤلف
اسمه ونسبه -:
هو العالمة الشيخ اللوذعي والفقيه األملعي واملتفنن الصويف
الشيخ /عبد اهلل بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرمحن باسودان الكندي
املقدادي اخلريبي الدوعني احلرضمي الشافعي5
ينتهي نسبه إىل الصحايب اجلليل املقداد ابن االسود الكندي ريض اهلل
عنه5
مولده ونشأته -:
ولد يف ريدة الد ّين عند أخواله املسادسة ( آل بامسدوس) وكانت
أمه وهي ترعى األغنام قد جاءها املخاض فآوت إىل حصن مهجور
فولدت فيه هذا املولود املبارك سنة 5515هـ  5وكان والده الشيخ أمحد
يملك أمواالً زراعية يف الريده يف مكان يقال له (املرياد)  ،خاف والده
أن يتجه إبنه إىل حياة البادية فباع تلك األموال وذهب بابنه إىل بلدة
اخلريبة التي كانت يف ذلك تزخر بالعلامء والفقهاء والصلحاء فقرأ
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القرآن والتحق بحلقات العلم فيها وكان له ما أراد  ،فأصبح عني
الوادي ومقصد الرايح والغادي  5فصحب شيخه الفاين فيه اإلمام
احلبيب عمر بن عبد الرمحن بن عمر بن عبد الرمحن البار املعروف
(باجلالجيل) وذلك بدفنه يف منطقة (جالجل) عىل ساحل البحر
وتقع بالقرب من ( القنفذة) فالزمه مالزمة الظل وأخذ عنه علوم مجه
وأصبح شيخ فتحه  ،ثم فتح رباطه يف مسجد أجداده سنة 5205هـ ثم
وسع املسجد 5
ّ
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شيوخه :
وهم كثر جدا منهم -:
 -5اإلمام العالمة احلبيب /عمر بن عبد الرمحن بن عمر البار تـ
5252هـ 5
 -2اإلمام /حامد بن عمر بن حامد باعلوي (تريم) تــ 5258هـ 5
 -1السيد العالمة /سقاف بن حممد اجلفري (تريس) تــ  5258هـ 5
 -3اإلمام احلبيب /طه بن حسني بن طاهر تــ 5233هـ5
 -0اإلمام الشيخ /عبد اهلل بن فارس باقيس (تلميذ اإلمام حممد بن
ياسن باقيس تلميذ اإلمام احلداد)حلبون5
 -6اإلمام اجلليل السيد/عمر بن زين ين سميط (شبام) تــ
5251هـ5
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 -1اإلمام السيد /عمر بن سقاف بن حممد السقاف ( سيؤن) تــ
5256هـ5
 -5الشيخ العالمة /حممد بن صالح الريس الزمزمي املكي تــ
5235هـ5
 -8الشيخ العالمة /حممد بن عبد الرسول العطار املكي تــ 5231هـ5
 -55اإلمام السيد/عبد الرمحن بن سليامن األهدل (زبيد) تــ
5205هـ5
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تالميذه :
كثري هم اآلخذون عنه
ابنائه الشيخ حممد والشيخ عبد اهلل والشيخ أبو بكر والشيخ عبد القادر
والشيخ عيل 5
السيد العالمة /عمر بن أمحد اجليالين (اخلريبة ) تــ 5128هـ وقد
زوجه إحدى بناته5
العالمــــة الفقيــــه املفتــــي /ســــامل بــــن حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن
احلبيش(الرشيد)تـ5128هـ5
العالمة اجلليل احلبيب /صالح بن عبد اهلل العطاس (عمد) تــ
5218هـ5
اإلمام اجلليل /ابو بكر بن عبد اهلل العطاس (حريضه) تـ 5252هـ5
اإلمام اجلليل احلبيب /أمحد بن حممد املحضار (القويرة) تــ 5153هـ5
اإلمام اجلليل املسند /عيدروس بن عمر احلبيش ( الغرفة)
تــ5153هـ5
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الشيخ الفقيه /أمحد بن عمر باذيب الشبامي (سنقافورا) تــ 5256هـ5
احلبيب الفقيه املفتي /عبد اهلل بن عمر بن حييى تــ 5266هـ5
اإلمام السيد /حمسن بن علوي السقاف (سيؤن) تــ 5285هـ5
اإلمام الفقيه الشيخ /عبد اهلل بن ايب بكر بايوسف الشبامي (شبام)
تــ 5255هـ5
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مصنفاته منها-:
 -5األنوار الالمعة والتتامت الواسعة رشح الرسالة اجلامعة والتذكرة
النافعة5
 -2هبجة النفوس يف ترمجة الشيخ اإلمام /حممد بامشموس5
 -1حدائق األرواح يف بني طريق أهل اهلدى والصالح5
 -3زيتونة اإللقاح رشح ضوء املصباح يف فقه النكاح5
 -0ذخرية املعاد رشح راتب اإلمام احلداد5
 -6فيض األرسار رشح سلسلة شيخنا احلبيب /عمر بن عبد الرمحن
البار5
 -1جوامع األنوار رشح رشفات األبرار5
 -5عدة املسافر وعمدة احلاج والزائر يف املناسك5
 -8املوارد اهلنية يف مجع الفوائد الفقهية5
 -55كشف القناع رشح نظم ابن شجاع5
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ويعد اإلمام عبد اهلل باسودان أحد العبادلة السبعة الذين أزهى هبم
وادي حرضموت يف القرن الثالث عرش من اهلجرة وكلهم مسمى بعبد
اهلل وكان آخرهم وفاة احلبيب عبد اهلل بن عمر بن حييى  ،ويعترب الشيخ
عبد اهلل باسودان أكثر هؤالء تأليف ًا وتالميذ ًا حتى إن أحد العبادلة أخذ
عنه وهو احلبيب العالمة عبد اهلل بن عمر بن حييى 5
وبعد حياة علمية حافلة ومعبوقة بجليل الشامئل ومجيل اخلالل
فاضت روحه الطاهرة لليلة السابع من شهر مجادى األوىل سنة
( )1

5266هـ عن عمر ناهز  55سنة 5

(1

هذه الترجمة مقتبسة من كتاب األنوار الالمعة (دار المنهاج) .
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وهاكم حرضة الشيخ باسودان
لسيدنا وموالنا اإلمام عبداهلل بن أمحد باسودان أعاد اهلل علينا من
أرساره وعلومه وحرشنا معهم يف خري زمرة ووالدينا ومشاخينا
وأحبابنا آمني5
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الفاحتة إىل روح صاحب احلرضة بغفران الذنوب ثم يقرأ السور اآلتية:
الكوثر – الكافرون – النرص – املسد –اإلخالص(ثالث ًا) – الفلق –
الناس 5
ثم يقول :
أيدنا اللهم منك يا رب ( 1مرات) يف هذه الساعة الرشيفة املباركة املعظمة
عند ختم القرآن العظيم بالعصمة والتوفيق يا كريم5
اللهم أختم لنا بخري وأفتح لنابخري ( 1مرات) منك يا أرحم الرامحني آمني5
ثم يقرأ :

الفاحتة
وبعدها
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ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
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فأعلم أنه
"ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه اال اهلل " ()55

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــــه اال اهلل

حممـــــــــــــد رســـــــــــــول اهلل

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــــه اال اهلل

عـــــــىل النبـــــــي ســـــــالم اهلل

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــــه اال اهلل

حييــــــى القلــــــب ذكــــــر اهلل

ســــــــــــبحان اهلل بحمــــــــــــده

ســــــــــبحان اهلل العظــــــــــيم

اســــــــــــــــتغفر اهلل العظــــــــــــــــيم وأتــــــــــــــــوب إليــــــــــــــــه
اللهــــــــم صـ ِ
ـــــــل عــــــــىل حبيبــــــــك
ســـــــيدنا حممـــــــد وآلـــــــه وصـــــــحبه
وســــــــــــــــــــــــــــــــلم

( 1مرررررررررررررررررررررررررررررررررات)

الفاحتة إىل روح من هللنا وسبحنا واستغفرنا بسببهم اثابكم اهلل 5
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بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني محد ًا يوايف نعمه ويكافئ
مزيده  5يا ربنا لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك 5
سبحانك ال نحيص ثنا ًء عليك أنت كام اثنيت عىل نفسك يا رب
العاملني  5واثبنا اللهم بمحض جودك وكرمك عىل ما قرأناه وبركة
نور ما تلوناه من القرآن العظيم وهللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا
عىل حبيبك سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم  5أجعل اللهم ذلك هدية
واصله ورمحة من رمحاتك نازلة  5نقدم ذلك وهنديه إىل حرضة نبيك
أبى القاسم سيدنا حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم  5زيادة
يف رشفه األكرم  5اللهم آته الوسيلة والفضيلة  5والدرجة العالية
الرفيعة  5وأبعثه مقام ًا حممود ًا الذي وعدته  5واحرشنا يف زمرته 5
وأجعلنا يف خصوص شفاعته يا رب العاملني  5وأجعل اللهم ثواب
ذلك  5ومثل ثواب ذلك وأضعاف ثواب ذلك إىل روح من كانت
القراءة والتهليل بسببهم  5وتلونا القرآن العظيم لك اللهم  5ومن
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أجلهم سيدنا وبركتنا الشيخ عبد اهلل بن امحد باسودان وابنه الشيخ
حممد  5وابنه الشيخ ايب بكر وسيدنا احلبيب عمر بن أمحد اجليالين 5
ثم إىل ارواح أصوهلم وفروعهم وحواشيهم ومشاخيهم يف الدين
واآلخذين عنهم  ،واملنتسبني إليهم يف صحائفنا وصحائف احلارضين
 5وأمواتنا وأموات املسلمني  5وأهل طاعة اهلل أمجعني من أهل
السموات واألرضني من املالئكة واألنس أمجعني  5اوصل اللهم
وهدى يسعى بني ايدهيم  5ضاعف
ثواب ذلك إليهم  5وأجعله نور ًا
ً
اللهم رمحتك وشفقتك وحتننك عليهم  5أدخل اللهم يا كريم عليهم
يف قبورهم الروح والرحيان  5والفسحة والرضوان  5والبشارة
واألمان يف رفيع اجلنان إنك كريم منان  5اللهم أغفر لنا وهلم 5
وارمحنا وارمحهم  5وامجعنا وإياهم يف دار كرماتك ومستقر رمحتك مع
عبادك الصاحلني وحزبك املفلحني  5اللهم بفضلك ُع ّمنا وبلطفك
ُح ّفنا  5وعىل اإلسالم واإليامن مجع ًا توفنا  5وأنت رايض عنا  5اللهم
ال تدع لنا ذنب ًا إال غفر ُته وال مه ًا إال فرجته  5وال دين ًا إال قضيته  5وال
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حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة هي لك رض ًا إال قضيتها وسهلتها يا
أرحم الرامحني  5اللهم نعود بك من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء
القضاء وشامتة األعداء  5اللهم إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف
والغنى  5اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها  5واجرنا يا اهلل من
خزي الدنيا وعذاب اآلخرة  5اللهم َنور قلوبنا بأنوار معرفتك 5
وأفتح لنا فتوح العارفني  5وهب لنا ما وهبته لعبادك الصاحلني 5
اللهم ال حتينا عىل غفلة  5وال تأخذنا عىل غرة  5واجعل آخر كالمنا
من الدنيا ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  5اللهم
أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت  5وابعثنا عليها يا باعث 5
وأنفعنا وارفعنا هبا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب
سليم  5وإىل حرضة النبي سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم5

الفاحتة
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ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل ()55

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

ال معبـــــــــــــــــــــــــــود إال اهلل

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

ال موجـــــــــــــــــــــــــود إال اهلل

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

ال مقصـــــــــــــــــــــــــود إال اهلل

ال إلــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

ال مشـــــــــــــــــــــــــهود إال اهلل

( يا كايف البالء أكفنا البالء قبل نزوله من السامء) "ثالث ًا" وبعد كل مرة
يأيت بسبع من( يا اهلل) 5

ثـــــــــــــــم
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اللرررررف بنرررررا ررررري نررررر
اللررررررف بنررررررا واملسررررررلمن

يررررررررررا لليفررررررررررا يرررررررررر
إنرررررررر لليررررررررف ترررررررر
 بســـــــــم إلـــــــــه قـــــــــادر

مقتـــــــــــــــدر وقـــــــــــــــاهر

لكــــــــــل غــــــــــاو غــــــــــادر

مــــــــن العتــــــــاة الظــــــــاملني

وكـــــــــل بـــــــــا مـــــــــارد

وفـــــــــــــــاجر معانـــــــــــــــد

وكـــــــــل طـــــــــا حاســـــــــد

مـــــــن البغـــــــاة املفســـــــدين

 بـــــــــه بـــــــــه نستنــــــــــرص

بــــــــــــه بــــــــــــه نقتــــــــــــدر

بســــــــيف بطشــــــــه نقهــــــــر

أعــــــــــدا ُئنا الـــــــــــُمعاندين

 واحلمــــــدُ دأبــــــ ًا رسمــــــدا

ودائــــــــــــــــ ًام ُمؤ َبــــــــــــــــدا

ولــــــــيس ُحيـــــــــىص عــــــــددا

هلل رب العـــــــــــــــــــــــــــاملني

ســــبحان مــــن عــــز وجــــل

بــــــرى األمــــــان والوجــــــل

قــــــــــىض لكـــــــــل بأجـــــــــل

مــــن ســــائر اخللــــق أمجعــــني

رفــــــع الوبــــــاء
 نســــــأ ُلك
ُ

ـمجتبى
بــــــــرس طـــــــه الـــــــ ُ

ُ
واآلل أربـــــــــــاب العبـــــــــــاء

وصــــــــحبه الـــــــــ ُمجاهدين
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 والتــــــــابعني األصــــــــفياء

العابــــــــــــدين األوليــــــــــــاء

الزاهــــــــــــدين األتقيـــــــــــــاء

الـــــــ ُمصلحني الـــــــ ُمحسنني

مــــــــن مــــــــاض وغــــــــابر

كالشـــــــيخ عبـــــــد القـــــــادر

مــــــــن ُخــــــــ َ بالـــــــــرسائر

بــــــني العبــــــاد الصــــــاحلني

ج

ثــــــــم الفقيــــــــه جــــــــدّ نا

وببنيــــــــــــــــه ُذخرنــــــــــــــــا

عل ُو ّينـــــــــــــــــا عل ّينـــــــــــــــــا

ب ســـــقاف مكـــــني
والقطـــــ ُ

 وبابنــــــــــــه املحضــــــــــــار

دب ذي األرسار
النــــــــــــــــــ ُ

حــــــــامي احلــــــــام واجلــــــــار

الغـــــ ُ
ف الظـــــاملني
وث حتـــــ ُ

والعيــــــــدروس فخ ُرنــــــــا

ُ

وشـــــــــــــي ُخنا حـــــــــــــدا ُدنا

هــــــو غو ُثنــــــا هــــــو كن ُزنــــــا

وهـــــــو ًمـــــــال ُذ الالئـــــــذين



ج

ســــــامل العضــــــب احلُســــــام

 والشـــيخ ابـــى بكـــر اهلُـــامم
ج

وببنيــــــــه غــــــــوث األنــــــــام

والعـــــــدين حـــــــرب آمــــــــني

 وبــــــــابن زيــــــــن أمحــــــــد

ُ
كــــــل مهتــــــد
نــــــور
هــــــو
ُ

وجعفــــــــــــر ذي ال َرشــــــــــــد

ســــــلطان كــــــل العــــــارفني
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 بـــــذي اليقـــــني العطـــــاس

أيب حســــــــــني النــــــــــرباس

وباخلليفـــــــــــــة بـــــــــــــاراس

كنــــــز الطــــــالبني
الغــــــوث
ُ

 بصــــاحب الـــــرس املصــــون

أعنــــــي الــــــو َ باهــــــارون

مـــــــن باخلريبـــــــة مــــــــد ُفون

ومـــــن هبـــــا مـــــن خـــــاملني

 وبالشـــــــــجاع ُعمـــــــــديت

غـــــــوثي غيـــــــاثي ُعـــــــدَ يت

و ُمنقــــــــذي مــــــــن شــــــــدَ يت

كهـــــف القاصـــــدين
ُ
البـــــار

 وبالوجيــــــــــه واجلــــــــــامل

وبالصــــــــفي ذي الكــــــــامل
َ

ومــــــن هلــــــم بــــــه آتصــــــال

مـــن أهـــل حــــرضته أمجعـــني

 بشــــــــــيخنا احلالحــــــــــل

مـــــــن حـــــــل يف جالجـــــــل

ُعمــــــــر غيــــــــاث اآلمــــــــل

ب الكــــــاملني
البــــــار ُقطــــــ ُ

ــــــــدروس الـــــــــذاكر
 وعيـ
ُ

يف كــــــــل حــــــــال شــــــــاكر

ومســــــــــــــتقيم صــــــــــــــابر

حـــاوي خصـــال الــــ ُمهتدين

 وابــــن ُســــميط الـــــ ُمشتهر

ــــــب ســـــــ َيدَ نا ُعمـــــــر
القطـ ُ

ثـــــم الصـــــفي بحـــــر الـــــدُ رر

قطــــب الــــدعاة الناصــــحني
ُ
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 بـــــرس حامــــد بــــن عمــــر

وابـــــن احلســـــن ذاك األبـــــر

ومــــــن إذا يــــــدعى حـــــــرض

ملـــــــــن يناديـــــــــه ُمعـــــــــني

 بـــــــرس شــــــيخ اجلفــــــري

عجــــــــل لنــــــــا بال ُيـــــــــرس
َ

والفــــــــتح ثــــــــم النــــــــــرص

آمــــــــــــني رب العــــــــــــاملني

 وعــــــرتة البــــــار الكــــــرام

وخــــــ

ســــــيدنا اإلمــــــام

عبـــــــد اهلل العـــــــا املقـــــــام

ـــــرج أمجعــــــني
وأهــــــل املخـ َ

 و ُكـــــــل مـــــــن يف قطرنـــــــا

مـــــــن ُكـــــــل بـــــــر ُحمســـــــنا

وســـــــــــــــائر أســـــــــــــــال ُفنا

ُ
نســـــل احلســـــن واحلســـــني

 وبـــــــــالعمودي اإلمـــــــــام

وأوالده ال ُغـــــــــ ِر الكـــــــــرام

ممـــــــن حـــــــوى ذاك املقـــــــام

مـــــن كـــــل قيـــــدوم مكـــــني

 ذه حــــرضة القـــوم الليـــوث

ووعــــــدها يــــــوم الثلــــــوث

هبــــا أنتفــــت عنــــا الـــــ ُم ُغوث

مــــن حــــني نــــأيت قاصــــدين

 للشـــــيخ ذي حـــــاز ال ُعـــــال

وارتـــــــاح فيهـــــــا وامـــــــتال

مرســـــــــوم ُه بـــــــــني املـــــــــال

يف الوقــــت شــــيخ العــــارفني

ج
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ـــــــــــافعي مــــــــــــذهب ًا
 الشـ
ُ

والعلــــــــــــوي مـــــــــــــرشبا
ُ

وهـــــو الـــــذي ُيـــــدعى ببـــــا

ُســـــــودان بـــــــني العـــــــاملني

 عــــني العنايــــة ذي الفطــــن

ســـــاقي كؤوســـــات املـــــنن

والســـــــنن
احيــــــا الطريقـــــــة ُ

فـــــــاتح رتـــــــاج الطـــــــالبني

 شـــــيخ الشـــــيو اجلـــــامع

ذي حــــــل ُقــــــرب اجلــــــامع
جج

ســــــالك بــــــه يــــــا ســـــــامع

تلطــــــف بنــــــا واملســــــلمني

 وابنـــــه حممـــــد ذي خلـــــف

وحـــــاز أوصـــــاف الســـــلف

وكـــــــان يف القريـــــــة ملـــــــف

ومنفعــــــــــــة للطــــــــــــالبني

شمس الشـموس
 هاذاك هو
ُ

ذي ســــربت منــــ ُه الــــدروس

جــــــزاه يف اجلنــــــة غــــــروس

واهنـــار ســـعف أهـــل اليمـــني

 هبــــــــم هبــــــــم يــــــــا رب

ســـــــالك ُتفـــــــ ِرج كــــــــريب

أنـــــــــت إهلـــــــــي حســـــــــبي

عــــــىل ال ُبغــــــاة الكائـــــــدين

 عجـــــل برفـــــع مـــــا نـــــزل

إنــــــــك لطيــــــــف مل تــــــــزل

ـــــريك عــــــز وجــــــل
مــــــن غـ ُ

وال طـــــــــــف بالعـــــــــــاملني
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((آمني يا اهلل ))
رب اكفنــــــــــا رش العــــــــــدا

وخــــــــــــــدهم وبــــــــــــــددا

وأجعلهـــــــــم لنـــــــــا فـــــــــدا

وعـــــــــــــربة للنـــــــــــــاظرين

يــــــا رب شــــــتت شــــــملهم

يـــــــا رب فـــــــرق مجعهــــــــم

يــــــــا رب قلــــــــل عــــــــدهم

واجعلهــــــــم يف الغـــــــــابرين

وال ُتـــــــــــــبلغهم ُمـــــــــــــراد

ونـــــــارهم ُتصـــــــبح رمـــــــاد

بــــــــــــــــ {كهـــــــــــــــيع

يف احلــــــال ولــــــوا خــــــائبني

ورش كـــــــــــــــل مـــــــــــــــاكر

وخـــــــــــــــائن وغـــــــــــــــادر

وعــــــــــــــائن وســــــــــــــاحر

ورش كــــــــــــل املــــــــــــؤذيني

مـــــــن معتـــــــد وغاصـــــــب

ومفـــــــــــــــرت وكـــــــــــــــاذب

وفــــــــــــــاجر وعائــــــــــــــب

وحاســـــــــــد والشـــــــــــامتني

يــــــــا ربنــــــــا يــــــــا ربنــــــــا

الســـــــنا
يـــــــا ذا البهـــــــا وذا َ

ج

وذا العطــــــــــا وذا الغنــــــــــى

ــــــب الســـــــائلني
أنـــــــت جميـ ُ

يـــــــــــ ِرس لنــــــــــا أمورنــــــــــا

وارشح لنــــــــــا صــــــــــدُ ورنا
31

ــــــــرت لنـــــــــا ُعيوبنـــــــــا
واسـ ُ

بالســــــــ ِرت قمــــــــني
فأنــــــــت ِ

وأغفـــــــــر لنـــــــــا ُذنوبنـــــــــا

وكـ ُ
ــــــــل ذنـــــــــب عنـــــــــدنا

فــــــــــأمنُن بتوبــــــــــة لنــــــــــا

حبيـــــــب التَـــــــائبني
أنـــــــت
ُ

بجـــــــاه ســـــــيدنا الرســـــــول

واحلســـــــــــنني والبتـــــــــــول

واملرتـــــــــىض أيب الفحــــــــول

وجـــــــاه جربيـــــــل األمـــــــني

ثـــــــم الصـــــــالة والســـــــالم

عـــــىل النبـــــي خـــــري األنـــــام
ج

وآلـــــــــه ال ُغـــــــــ َر الكـــــــــرام

وصـــــــــــحبه والتـــــــــــابعني

وبعد يقرأ
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يررررررا أرحررررررم الرررررررا ن

اللررررررف بنررررررا

وعافنــــــــا يــــــــا إهلــــــــي

مــــــــن نــــــــوازل بــــــــالك

وهــــب لنــــا اخلــــري ُك َلــــ ُه

واهـــــــــــــدنا ُهبـــــــــــــداك

ونســــتعينُك ونســــتغنيك

ع َمــــــــــــــن ســــــــــــــواك

يـــــا صـــــاحب الفضـــــل

واإلحســـان نر ُجـــو عطـــاك

ننــــــال ُكــــــل املطالــــــب

ُكلهــــــــــــا يف رضــــــــــــاك

يـــا رب يـــا رب هـــب

يف رجــــــاء مــــــن رجــــــاك

واصـــــــــــدق يقينـــــــــــي

وثبتنـــــي ثبـــــات أوليـــــاك

واقبــــــــــــل ُدعــــــــــــائي

وقربنـــي مـــع مـــن دعـــاك

وغــــدِ ُروحــــي بــــذكرك

وامحنــــــــــــي بحــــــــــــامك

وحــــب كــــيل وح َبــــب

حمبــــــــــــــــة لقــــــــــــــــاك

فانــــت حســــبي وعــــوين

واشـــــــــــفني بشـــــــــــفاك

قلبـــــــــــــي وقـــــــــــــالبي

والبســــني لبــــاس اتقيــــاك
33

ررررررا

واســـــتغفر اهلل ُغفرانـــــك

ملـــــــــن قـــــــــد عصـــــــــاك

وصـــــــــ َل ريب وســـــــــ َلم

مـــــا نــــــزل ُمــــــزن مــــــاك

عـــــىل النبـــــي املصـــــطفى

املحمـــــود خـــــتم انبيـــــاك
ُ

واآلل والصـــــــــــــــــحب

واحلقنــي بحــزب اصــفياك

34

يرررررررا أمررررررران ا رررررررا فن

نجنرررررررا رررررررا ن رررررررا

يــــــــــا و الصــــــــــاحلني

كــــــن موالينــــــا وكــــــاف

يـــــا جلـــــيس الـــــذاكرين

اهـــــدنا ســـــبل العفـــــاف

يــــــا جميــــــب الســــــائلني

رفبنـــــا واغفـــــر وعـــــاف

نســــــتعينك يــــــا معــــــني

شــــفبها أحســــن شــــفاف

هــــب لنــــا فتحــــ ًا مبــــني

جـــــاء بالنــــــرص مـــــواف

()2

ج

أكفهــــــم عنــــــا وكــــــاف

واكـــــــف رش املــــــــؤذيني

ج

والعــــــــــداة الظــــــــــاملني

حـــــتهم حتـــــى الـــــتالف

رشهــــــم فــــــيهم مبــــــني

مــــــنهم فــــــيهم ُيضــــــاف
ج

خـــــــــارسين مـــــــــدبرين

يف شـــــفا جـــــرف اهيـــــاف

ُمرتّــــــــــدين هــــــــــالكني

ذهبــــــوا يف االنـــــــرصاف

ج

والطغــــــــــاة البــــــــــاغني

أكفهــــم يــــا خــــري كــــاف

ج

ج

حســــــــــبنا اهلل املُعــــــــــني

هــــــو هــــــو ال خـــــــالف

وكفــــــــــى املتــــــــــوكلني

كــــــل رش مــــــن ــــــاف
35

وإليــــــــــه اإلنعطــــــــــاف

رب العــــــــــاملني
هــــــــــو ُ

جج

مــــن ســــواه مــــا نخــــاف

كهفنـــا احلصـــن احلصـــني

ج

وصــــــالة ُكـــــــل حـــــــني

وســــــــــــــــــــالم اهلل واف

تبلـــــد اهلـــــادي األمـــــني

وآلـــه وأصـــحابه العفـــاف

ختمهــــــــا للمســــــــلمني
ُ

املســــــــاكني الضــــــــعاف

غــــــــــــار ُة اهلل املتــــــــــــني

هــــو هبـــــم أرحـــــم وراف

ثم
نشيدة
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ال إلررررررررررررررررررررررررررررررررره إال اه

ال إلرررررررررررررررررررررررررررررررره إال اه

ال إلررررررررررررررررررررررررررررررررره إال اه

مررررررر اه نرجررررررو الغفررررررران

 يــــــا حنــــــان يــــــا منــــــان

ـــــــديم اإلحســــــــان
يــــــــا قـ
ُ

بحــــــــر ُجــــــــودك مــــــــ ن

ُجـــــــــد لنـــــــــا بـــــــــالغفران

ُ جـــــــد هلـــــــذا اإلنســـــــان

عبــــــــد ســــــــوء خزيــــــــان

مــــــــن ذنوبــــــــه وحـــــــــالن

خـــــــائف إنـــــــك غضـــــــبان

 ربنَــــــــــــا نســـــــــــــتعفيك

ربنَــــــــــــــا نســــــــــــــتكفيك

ولنـــــــــــا ظـــــــــــن فيـــــــــــك

يـــــا رجـــــاء أهـــــل اإليـــــامن

 ال ختيــــــــــــب راجــــــــــــي

حتــــــــت بابــــــــك الجــــــــي

مل يـــــــــــــزل يف الـــــــــــــداجي

قــــــــــائ ً
ال يــــــــــا حنــــــــــان

 بعظــــــــــــيم االســــــــــــامء

والصــــــــــفات ال ُعظمــــــــــى

مجــــــــــــــــا
واملالئــــــــــــــــك َ

وبجـــــــــــــــاه ال ُقـــــــــــــــرآن

 بــــــــــــــالنبي األمــــــــــــــي

وخدجيــــــــــــــــة أمــــــــــــــــي

والبتــــــــــــــول اخلتمــــــــــــــي

ســــــــــــيدات النســــــــــــوان
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 بــــــــــــــالنبيني اجلــــــــــــــم

مـــــــــــــــــن ابينـــــــــــــــــا آدم

وبنـــــــــــــــوح األقـــــــــــــــدم

ُ
ـــــــــــــل الــــــــــــــرمحن
وخليـ

 بــــــــالنبي بــــــــن مــــــــريم

وهبـــــــــــــــود األكـــــــــــــــرم

وهبـــــــــــــــادون العــــــــــــــــم

والنبــــــــي بــــــــن عمــــــــران

 وبجـــــــــاه األصـــــــــحاب

وبجـــــــــــــاه األقطـــــــــــــاب

والـــــــــــــــــــــــــــــو األواب

ُ
ــــــــــــيخنا باســـــــــــــودان
شـ
ج

 بمشــــــــــائخ اإلســــــــــالم

أهـــــــل علـــــــم األحكـــــــام

والـــــــــو بـــــــــن بســـــــــطام

والــــــــو بــــــــن جــــــــيالن

ج

 باهــــــــل تربــــــــة َ
بشــــــــار

والفقيــــــــــــــه املشــــــــــــــهار

وآل علـــــــــــوي األبــــــــــــرار

مــــــــن هبــــــــم حــــــــا زان

 بأهــــــل عينــــــات اليــــــوم

مــــــــا كام ُهــــــــم يف ال ُقــــــــوم

وإن بـــــــــدا منـــــــــي لـــــــــوم

يطل ُبــــــــــــوا ال ُغفــــــــــــران

 باحلســــــن بــــــن صــــــالح

بحـــــــــر نـــــــــوره طـــــــــافح

ال تكـــــــــــــن فاضـــــــــــــح

يـــــــا صـــــــمد يـــــــا منـــــــان
38

ُ جـــــــد لنـــــــا بـــــــاملطلوب

والفـــــــرج مثـــــــل أيـّــــــــوب

وبفرحـــــــــــــة يعقـــــــــــــوب

حــــــني زالــــــت األحــــــزان

 ربنـــــــا أغفـــــــر وارحـــــــم

ــــــــف عـــــــــام تعلـــــــــم
ُ
واعـ

فــــــإن ُجــــــودك قــــــد عــــــم

أنـــــــس خلقـــــــك واجلـــــــان

 حـــــــــي بقعــــــــــة هبــــــــــا

شـــــــــي ُخ أهـــــــــل النّهـــــــــى

مـــــــــن رقـــــــــى وانتهـــــــــى

يف مقـــــــــــــام العرفـــــــــــــان

ودروس ال ُقــــــــــــــــــــــرآن

ُ

واجــــــــــــتامع اإلخــــــــــــوان

لــــــــــــــــدعاء الــــــــــــــــرمحن

رسهــــــــــــم واإلعــــــــــــالن
َ

 واحلبيـــــــــب املحضـــــــــار

قــــــــــــائ ًام يف األســــــــــــحار

قـــــــــــائ ً
ال يـــــــــــا غفـــــــــــار

ُجـــــــــد لنـــــــــا بـــــــــال ُغفران

 اســـــتجيب لـــــه واســـــمع

ولنـــــــــا ال ُكـــــــــل امجـــــــــع

ولـــــــــمن لــــــــك يـــــــــرضع

طالبـــــــــــــ ًا لإحســـــــــــــان

 وصـــــــــــــالة تـــــــــــــ َرتى

ملـــــــن ُخـــــــ َ بـــــــاإلرسى

وذويــــــــــــــــــه ُطــــــــــــــــــر ًا

يف مجيـــــــــــــع األزمـــــــــــــان
39

مشررررررررررررررا خ ا ررررررررررررررررضة

عسرررررررررر لنررررررررررا ن رررررررررررة

بجرررررررررررررررراه أهرررررررررررررررر اه

يمحررررررررررل الرررررررررررذنو اه

 يـــــــــا ســـــــــاديت غـــــــــارة

يف احلــــــــــــــال بــــــــــــــدّ اره

مـــــــــا يف الكبـــــــــد مـــــــــاره

اهلل

اهلل

ُ قومـــــــوا معـــــــي قومـــــــه

واقضــــــوا الــــــذي رومـــــــه

كلـــــــــــه مـــــــــــدا نومـــــــــــه

جيـــــــــــــــي بعـــــــــــــــون اهلل

 كفــــــــــا كفــــــــــا مــــــــــايب

داووا ألصــــــــــــــــــــــــــوايب

يف احلــــــــال يــــــــا أحبــــــــايب

فـــــــــــــــــإنكم بـــــــــــــــــاهلل

 كونــــــــوا لنــــــــا ُنـــــــــرصة

بالســــــــــــيف وال ُقــــــــــــدرة

وكلــــــــــــــــــام نكــــــــــــــــــره

حوشــــــــــــوه بـــــــــــــيش هلل

 هيــــــــــا بكــــــــــم هيــــــــــا

للـــــــــــــــدين والـــــــــــــــدنيا

حيـــــــــــــــــابكم حيـــــــــــــــــا

حيـــــــــــــــا بنــــــــــــــــرص اهلل

 يقــــــــــــدمهم جربيــــــــــــل

أيضـــــــــــــ ًا وميكائيـــــــــــــل

فإنــــــــــــه قــــــــــــد جــــــــــــاء

يف الــــــــــــذكر جــــــــــــ َل اهلل
41

اهلل

 واملصـــــــــطفى الطـــــــــاهر

واملرتــــــــــــىض النـــــــــــار

وابنــــــــــــــــا ُه والبــــــــــــــــاقر

ُ
وكـــــــــــــل حـــــــــــــزب اهلل

 حســــــبي هبــــــم حســــــبي

هــــــــم صــــــــفوة الــــــــرب

بالفضـــــــــــــل وال ُقـــــــــــــرب

والكـــــــــــــــــــــــــــــل

هلل

 وصـ ِ
ــــــــل وســـــــــلم ُد ُوب

عــــــىل النبــــــي الـــــــمح ُبوب

بــــــــا حي ُصــــــــل املطلــــــــوب

امجـــــــــــــع بفضـــــــــــــل اهلل

41

فأعلم أنه -:
ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

ال إلـــــــــــــــه إال اهلل

ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

حممـــــــــــــد رســـــــــــــول اهلل

ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

عـــــــىل النبـــــــي ســـــــالم اهلل

ال إلـــــــــــــــــــــــــــــــــه إال اهلل

حييــــــي القلــــــب ذكــــــر اهلل

ســــــــــبحان اهلل وبحمــــــــــده

ســــــــــبحان اهلل العظــــــــــيم

( )55مـــــــــــــــرات

اســــــــــــــــتغفر اهلل العظــــــــــــــــيم واتــــــــــــــــوب إليــــــــــــــــه
(اللهـم صـ ِـل عـىل حبيبــك سـيدنا حممــد
وآلــــــه وصــــــحبه وســــــلم ) ( 1مــــــرات)

42

الفاحتة إىل روح من هللنا وسبحنا واستغفرنا وصلينا بسببهم وأصحاب
الصدقة اثابكم اهلل – الفاحتة 5
بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني  5محد ًا يوايف نعمه ويكافئ
مزيده  5يا ربنا لك احلمد كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك 5
سبحانك اللهم ال نحيص ثنا ًء عليك انت كام أثنيت عىل نفسك  5يا رب
العاملني  5واثبنا اللهم بمحض فضلك  5وجودك  5وكرمك عىل ما
قرأناه من القرآن العظيم  5وبركة نور ما هللناه  5وسبحناه  5واستغفرناه
 5وصليناه عىل نبيك أبا القاسم حممد صىل اهلل عليه وسلم  5أوصل
اللهم ثواب ذلك إليه  5ثم إىل روح آله وأصحابه  5ثم إىل روح مجيع
املسلمني واملسلامت  5خصوص ًا أصحاب هذه الصدقة  5اجعل اللهم
ذلك عتقاً  5وفكاك ًا هلم من النار  5ووالدهيم  5ولنا  5ووالدينا  5وملن له
حق علينا  5وجلميع املسلمني واملسلامت  5واملؤمنني واملؤمنات  5وعىل
نية إن اهلل يغفر الذنوب  5ويسرت العيوب  5ويرىض ويتوب  5ويسهل
املطلوب  5وحسن اخلتام عند انقىض آجالنا  5وهو راض عنا  5وإىل
حرضة النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم5
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يررررررا اه اررررررا يررررررا اه اررررررا

يرررررررا اه بحسرررررررر ا ا رررررررة

يـــــا رب مـــــا معنـــــا عمـــــل

وكســـــــــبنا كلـــــــــه زلـــــــــل

لكــــــن لنــــــا فيــــــك أمــــــل

حتيـــــــي العظـــــــام الرامـــــــة

قــــد حــــان حــــني االنتقــــال

والعمـــــــــر وىل يف ضـــــــــالل

لكــــــن أرجــــــو ذا اجلــــــالل

بجــــــــاه والــــــــد فاطمــــــــة

وبجــــــــاه والــــــــد فاطمــــــــة

نســــــألك حســــــن اخلا ــــــة

تم ترتيب الفاحتة
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