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 أ2 بسم هللا الرحمن الرحيم /



 
شيخ مشايخ اإلسالم ، ملك العلماء األعالم ، أبو قال سيدنا وموالنا قاضي القضاة 

األنصاري الشافعي ، تغمده برحمته ، وأعاد علينا وعلى المسـلمين مـن يحيى زكريا 
 بركته .

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
ي لمن أصفاه من العطـ  ، والصـالة والسـالم   الحمد هلل مفرج الكرب ، المنج ِّ
 سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد ...على 

نفرجة ، وهي فـي أكرـر النسـخ فقد شرحت فيما مضى القصيدة المسماة بالم 
أربعــوب بيتــا ، يحصــل بــه المقصــود باركــة ربنــا المعاــود ، لــم رأيــت ا تصــاره لمــن 
قُصرت همته عن كتابة المطوالت ، ومطالعة الكرير مـن المتوسـطات ، مـن أنـي قـد 
أذكــر في ــا مــا لــيل فــي األصــل ، جهللا أســأل أب يجعلــه  الصــا لوج ــه الكــريم ، 

، والظــاهر أب  ناهم ــا  فــتح مفــرج الكــربالنعــيم ، وســميته ووســيلة للفــوز بجنــات 
ابتدأها لفظا أو  طا ببسم هللا الـرحمن الـرحيم ، أو بالحمـد هلل ل اـر   كـل أمـر  ذي 
بال ال ُيادأ فيه ببسم هللا الرحمن الرحيم  ، وفي رواية بالحمد هلل ، ف و أجذم ، أي 

 تنزيله منزلة َمْن يعقل .بعد مقطوع الاركة ، لم قال م اطبا لما ال يعقل 
بالمـد      قـد آذب  أي تـذهاي عنـا ،  تنفرجـي  أي شـدة ،  أزمـة  علينا ،  اشتدي
ة بالليـل فـي الكـرب والفلـق ،  ليلـك بـالال اعلم ،    أي بضـياء الصـبح ، شـب ه الشـد 

وألاـت ل ـا شـيما مـن لـوازم المشـبه بــه ، وهـو الـال  ، والمـراد طلـ  الفـرج   لتــزول 
ــا لاــت باألدلــة أب  اشــتدادها ســا  الفــرج أمرهــا ، ، الالشــدة   طلا ــا هــي ، لكــن لم 

 ب2وتـأنيل بـأب الشـدة نـوع  /وأقام ا إقامـة  للسـا  مقـام الُمسـا  ، وفيـه تسـلية 
من النعمة ، لما يترت  علي ا ، وقد للتحقيق ، والتقري  ، وكأنه قـال   إنمـا طلاـت 

 . اشتدادك لتحقق حصول االنفراج ، وقربه عنده
حتـى يغشــاه أبــو   وهـو الكواكــ   يـر الشــمل عنـد نورهــا ،  وهـالم الليــل لـه ســرج

  وهو الشـمل ، وجعلـت أباهـا ألن ـا األصـل   إذ بنورهـا يـذه  نـور تلـك ،  السرج
، حتـى  يحـق مع ـا األلـم 1والمـراد أب  الكـروب الشـديدة البـد  فـي ألنان ـا مـن ألطـا 
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ــام ، كالل يــل المظلــم ، جعــل هللا فيــه الكواكــ  يقــل ب ــا يتفضــل هللا تعــالى بــالفرج الت 
، وتنبســ  كلــه  هالمــه ، وي ــا ب ــا  بضــه ، حتــى يــد ل الن ــار ، فيــذه  هالمــه

 .النفل بضونه 
  أشار به إلى  فإذا جاء اإلب اب تجي مطر  وهي  ير الرزق ، ل ا  وَسحاب ال ير 

 بانقضاء زمان ـا ، الحث على التزام الصار في أزمنة الشداند   ألن ا ال تنقضي إال  
ر له ، كالسحابة التي يكوب مع ا ال ص  بنزول  وال يأتي الفرج إال  في زمانه المقد 
ر ، وال تتقــدم عليــه وال تتــأ ر عنــه ، فالعاقــل ال يســعه إال   المطــر ، اهــا وقــت ُمقــد 

  الصار ، والتسليم هلل تعالى ، وحن الظن به .
  كريـرة ال ُتحصـى ، و و ب تعـدوا نعمـة هللا َمٌل جُ   أي ناصرنا تعالى ،  وفواند موالنا

  بالسين والحاء الم ملتين ، واإلضافة فيه  لسروح األنفل والم  ال تحصوها [ ، 
  لتحصـيل من إضافة الصـفة إلـى موصـوف ا ، أي إلـى األنفـل واألرواح السـارحة 

 .منفعة معاش أو معاد ، وعطا على جمل 
 يحيمُ  ريجا  إذا فاح ، وانتشر ،أأرج الطي  أرجا  ، و   من  أرج  أي الفواند ،  ول ا 

، أي ُمحيـي النفـوا الزكيـة ، بـأب ُيحيي ـا هللا بـه أبـدا ،   بضم الميم مـن إإلحيـاء 
   الشريف . ذاك األرج  بفتح الميم من الحياة ، أي زماب أو مكاب ،  فقصد محيا

 أ3ح المـيم ، أي مكـاب   بفـت حيـاالمَ   أي كُرـر فيـه ،  فـا أي وقـت ،  /   فلربتما
  جمن لجـة ،  اللج  ل ،ـأج من  وهو المرتفن من الماء ،  الموج 1حوربب الحياة ،

وهي معظم الماشية المحيا بواد امتأل بالماء ، بجامن المحلي ـة ، وهـي كـوب الـوادي 
والحيا محال  لألنوار والمعار  ، والمعنى أن ك إذا امترلت األمـر المـذكور محال  للماء 

 د  مرك فضل هللا فـي الـدارين ، فيضـيل عليـك كريـرا كـالبحور المتالطمـة أمواجـافق
من كررت ا ، وتار ربتما للتأنيث ، وترد رب  للتكرير كريرا ، وللتقليل قلـيال ، والظـاهر 

  أن ا هنا للتقليل ، لم استأنا فقال  
تـه   فـي يـده   أي مجموعـا  ،  جميعـا    بمعنى الم لوق ، حالة كونه  وال لق أي قو 

  أي ضـيق ، نبـه  وذوو حـرج  بفـتح السـين ، أي يسـار ،  فـذوو سـعةأو نعمته ، 
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بذلك على كمال إحاطة هللا تعالى بعالم الغي  والش ادة ، وتفصيله ال يعلم كن ه إال  
 هو ، قال تعالى   و وما يعلم جنود ربك إال  هو [ .

مـن ُسـفل  وطلوع ممرتبة ،  من علو إلى ُسفل ، أي   أي ال لق نزول منزول م  وَ 
 وعلـى درجأي قعـر ، ،    في األول بفـتح الـواو وكسـرها فعلى َدركإلى علو كذلك ، 

  في الراني ، أي مرتبة مرتفعة ، يقال   النار دركات ، والجنة درجـات ، نبـه بـذلك 
، وبمـا يـأتي عهبـه علــى طلـ  ال ـو  والرجـاء والتوكــل والتسـليم ألمـر هللا تعــالى   

ألمر الصار الذي هو أساا التقوى ، وقد شبه ما حصل للعاد مـن الصـفات  تأكيدا
السفلية والعلوية بالدرك والـدرج ، بجـامن المحلي ـة   ألب الـدرك والـدرج محـالب لمـن 
حل  في ما ، كما أب  االنتقاالت ، واكتساب المعاني السفلية والعلوية ، محل الكسـ  

ه ، كمــا أطلـق اســم النــزول والطلــوع مقـدرة بمقــادير وصــفات م صوصـة علــى الشــب
 على اكتساب ما مبالغة في التشايه  . 

سـعادة  ب 3   فـي اخ ـرة مـن  وعـواقا م   في الدنيا من مطعـم وملـبل ونحوهـا ، ومعايش م /
ـوج  إلــي م ،  ليســت فــي المشــيوشـقاوة ،  فــي أوقات ــا ،  متوجــه إلــي ي  بــل مســتهيمة   علــى عِّ

يش والعواق  لحصول ا شيما فشيما بالماشي ، وألاـت ل ـا المشـي نزول م وطلوع م ، شبه المعا
ـ الحـر  فـإب  ، ، وفيه إشارة إلى اإلجمال في الطلـ   ر ، وضـده ال يمنـن ـل شـيما لـم ُيقـال يحص ِّ د 

ر ، فقد قال ابن عباا رضي هللا عن ما   كنت  لا الناي صـلى هللا عليـه وسـلم يومـا  شيما ُقد ِّ
مـك كلمـات   احفـ  هللا يحفظـك ، احفـ  هللا تجـده تجاهـك ، إذا سـألت  الم إنـي ُأعل ِّ  ، فقال   يا

فاســأل هللا ، و ذا اســتعنت فاســتعن بــام ، واعلــم أب  األمـــة لــو اجتمعــت علــى أب يضــروك لـــم 
يضروك إال  بشيء قد كتبه هللا عليك ، رفعت األقالم ، وجف ت الصحا . رواه الترمـذي وصـححه 

واألر  ، وبـالفتح مـا كـاب فـي المنتصـ   انيبـكالميـر منتصـ  ، والفرج بالكسـر مـا كـاب فـي  
 .كالحان  والرمح ، وتلك المذكورات من السعة والَحرج ، والنزول والطلوع  والمعايش والعواق  

َكمٌ     أي  لـم انتسـجت  أي قضت في كل األمـور ، ال راد  لمـا قضـى ،  َحَكَمتْ من هللا تعالى ،  حِّ
مؤتلا ، والمراد به العاد المقضي عليـه بالمقـادير ، شـا  ا النـاهم   أي ال بالمنتس التحمت ، 

في تعلق ـا بالعايـد وتناسـا ا ، ف ـم مـن تـأل رهم ب ـا ارتفاعـا وان فاضـا ب يـوف ُتنسـ ، وفـي ذلـك 
َكم المقــادير المُ   /ة ر صــو  إشارة إلى تلقي المقادير بالقاول والتسليم ألمـر هللا تعالى ، والمراد بالحِّ

      1كما في قول الشاعر    أ 4ل يوف المنسوجة ، ولم للتعقي  ، بمعنى الفاء ، ا بصورة
ديني ِّ    َجرى في اأَلنابي ِّ ُلَم اضطَرب       تحت العجاجَك ز ِّ الرُّ
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أو للترا ي في الرتبة   ألب االنتساج متأ ر عن النس  رتبة ، كما فـي قولـه تعـالى   و لـم كـاب 
ة اإليمــاب أعلــى فــي الفضــل مــن رتبــة العتــق والصــدقة ، و ذا كانــت مــن الــذين آمنــوا [ ، إذ رتبــ

َكما    .المذكورات حِّ
  أي  فبمقتصــد  أي مالــت فيــه ، انعرجــت  لــم  أي توســطت فــي نظــر العقــل ،  فــإذا اقتصــدت

  بكسـر الصـاد ، والـراء ، وهـو العاـد المقضـي  وبمنعـرجباقتصادها وانفراج ا كاننـاب بمقتصـد ، 
اقتصادها في نظره مقتصـدا ، وبانعراج ـا فيـه منعرجـا ، كمـا يصـير باكتمال ـا عليه ب ا فيصير ب

  إليــه فــي حــال اكتمال ــا باســمه عــر  فيتفيــه مكــتمال ، فيتعــر  إليــه الحــق فــي األحــوال الراللــة 
الجواد المنعم الكـريم الغنـي ، وفـي حـال اقتصـادها باسـمه الحلـيم اللطيـف ، وفـي حـال انفراج ـا 

الحكم ، وتادل هذه األحوال من آلار القدر الذي استألر هللا بعلمه ، وأ فـاه  باسمه القاهر العدل
عن  لقه ، والواج  تسليم األمر لمن له ال لق واألمر ، وقـد حكـي أب  إبلـيل جـرت بينـه وبـين 
المالنكة مناهرة بعد أمره بالسـجود خدم ، فقـال ُأسـل ِّم  أب  هللا  ـالقي و  ـالق ال لـق ، لكـن لـي 

ه أسملة ، األول  ما الحكمة في ال لق ، وكاب عالما أب  الكـافر ال يسـتوج  إال  األلـم على حكمت
ــه كل فنــي  ــث   هــ  أن ــه نفــن وال ضــر  ، الرال ــه ال يعــود إلي ــدة التكليــف مــن أن ــاني   مــا فان ، الر

  عقــابي مــن أنــه ال بمعرفتــه وطاعتــه ، فلــَم كل فنــي بالســجود خدم ، الرابــن   لِّــَم لعننــي ، وأوجــ
ننــي مــن    ب 4 أعظــم الضــرر ، ال ــامل   وال لغيــره فــي الســجود ، والعقوبــة /انــدة لــهف لِّــَم مك 

ـــا  ــي لم  ــَم أم لن ــى أوالده ، الســابن   لِّ ــَم ســل طني عل ــة ووسوســة آدم ، الســادا   لِّ د ــول الجن
إن ـك  ن سرادقات الكارياء   يـا إبلـيلـاستم لته المدة الطويلة في ذلك ، فأوحى هللا تعالى إليه م

ما عرفتني ، ولو عرفتني لعلمت أنه ال اعتـرا  علـي  فـي شـيء مـن أفعـالي ، فـإنني هللا ال إلـه 
ـا أفعل ، وربك ي لق ما يشـاء وي تـار ، ونب ـه النـاهم بـرم علـى أب  االنفـراج  إال  أنا ، ال ُأسأل عم 

ــال منـه تعـــالى   ألب معاملتــه ل لقــه بمقتضــى رحما ٍ   عمــا قالـه ، تفض  نيتـه أكرــر ، ولـــ ذا متـرا
قـــال تعــالى   و عــذابي ُأصــي  بــه َمــن أشــاء ، ورحمتــي وســعت كــل شــيء [ واإلنســاب يعــدُّ أيــام 

 المحنة ، وال يعد  أيام النعمة .
ــات ، شــ دت بعجانا ــا ــم ، أو أنــواع الم لوق َك   بضــم الحــاء ، أي أدلــة ، كمــا  ُحجــ    أي الحِّ

لت أو دامـت ، أو ه ـرت ، أو  لاـت ، بـاألمر ش دت بكمال وجود صانع ا ، قامـت   أي اسـترق
ــى  أي بــأب المــؤل ِّر فــي كــل ِّ أمــر  هــو هللا تعــالى ،  جــ   ممــن  ،  عل   بكســر الســين ، أي  الحِّ

 السنين .
تعـالى ، حجـى    بفـتح الحـاء مـن فـتح الجـيم وكسـرها ، أي حقيـق علـى كـل   ورضا  بقضاء هللا 

وبكســرها مــن فــتح الجــيم ، أي عقــل لمحــذو  مــؤمن   ليصــوب بــه إيمانــه ، وســانر طاعاتــه ، 
مضــا  ، أي لمرتــه ، أو جعلــه العقــل مبالغــة   ألنــه ســا  الســعادة الدينيــة والدنيويــة ، فجعـــل 



العقـل الـذي هـو أشــر  مـا ُمنَِّحـه اإلنســاب ، جهللا َعَلـم علـى الــذات الواجـ  الوجـود ، المســتحق 
ــات مجملــة  فــي األول ، والقــدر هــو الحكــم بوقــوع لجميــن المحامــد ، والقضــاء هــو الحكــم بالكلي 

لة فيما   أ 5                                  ال يزال   قال تعالى    /جزنيات ا مفص 
ْنَدَنا إِّال   َشْيء   مِّنْ  َو ِّبْ  و لى المقضـي ، ـويطلـق القضـاء عـ 1[ َمْعُلـوم   بَِّقـَدر   إِّال   ُنَنز ُِّلهُ  َوَما َ َزانُِّنهُ  عِّ

ل ، من فواند أ ر ، والرضا قسماب   قسـم يكـوب لكـل ُمكل ـا ، وهـو مـا ال بـد  وقد بينه في األص
ــى حكــم هللا وتقــديره ، وهــ 2منــه فــي اإليمــاب ، وحهيقتــه أب و ال [ ــه ـيعتــر  عل و مــا أشــار إلي

النـــاهم بمـــا مـــر  ، وقســـم ال يكـــوب إال  ألربـــاب المقامـــات ، وحهيقتـــه ابت ـــاج القلـــ  ، وســـروره 
من التنايه على أنـه مـن المقامـات ، وأب  األول أساسـه أشـار إليـه بقولـه 3بالمقضي ، و لى هذا 

 علـــى كـــل مـــؤمن ، أو لكونـــه أجـــل مطامعـــه ، ـ    فعلـــى مركوزتـــه فُعـــ    أي لكـــوب الرضـــا حقاـــ
فاعطا على أعاله وأشـرفه الـذي هـو فـي شـرفه ، ومـدار صـحة اإليمـاب عليـه ، والتوصـل إليـه 

، وأعــاله وأشــرفه بمركزهــا ، نرة ، فشــب ه الرضــا بالــدانرة مــن جميــن ج اتــه وأســبابه كمركــز الــدا
 ورشح ذلك باستعارة العوج ، الذي هو العطا للطل  الكانن من جمين الج ات واألسباب .

   ل زانن ـا ولـ   أي فاسـرع ،  فاعجـل   اهتـدي بـأْب  لقـه فيـك ، أبـواب هـدىلـك  و ذا انفتحت
الموانن من نيل المقام والمعار  ، واسـتعار األبـواب  أي واد ل في ا ، واستعارة االنفتاح الرتفاع

لتلك الموانن   ألن ا مانعة من ال دى ، فال يحصـل فـي محلـه إال  بزوال ـا ، كـاألبواب ال يتوصـل 
به العاد مـن إلى ما وراءها إال  بفتح ا ، وحاصله أنه شبه في الصدر ال دى المتضمن لما اكتس

المقامــات والمعــار  ب ــزانن ل ـــا أبــواب ، فعلقــه ، فالتشــايه اســتعارة بالكنايــة ، و لبــات األبــواب 
ح ا باالنفتاح المالنم لألبواب .  لل دى استعارة ت ييلية ، ورش 

 4أي األبواب  /   ذا حاولت ن ايت او 
 
 تـول  مُ  ب 5حالال  أو حرامـا ، ة و ميل النفل إلى الش و ـماتدأ ، وه ى  هو و ، البسي  في األصل  /

  أي عن ما مر  من الطاعات و يرها من المقامات ، وعـن ال ـدى ، وهـو هـو مضـا  إلـى  عنه
، لم بي ن أب  حدوث الفعل المحمـود إنمـا  م  ي ذُ أ   ار الماتدأ ،  هجيمتول ، أو موصو  به ، 

 . يكوب باالعتناء بكتاب هللا تعالى
ــاب هللا رياضــته ــده ، ووعظــه ، وضــرب   أي ت وكت ــه ، ووعــده ووعي ــأمره ون ي عليمــه وتأديبــه ب

  أي بطريـق واضـحة ، يتـدر ج النـاا في ـا   لصـحت ا  بمنـدرج  كأننـة ،  لعقول ال لقأمراله ، 
، وضـرب أمرالــه ،  هووضـوح ا مـن َدَرَج القـوم وانــدرجوا   مضـوا فـي سـايل م   ، والمــراد بدالنلـ
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في مقدمات ا كالطُّرق المسـلوكة ألمن ـا واتضـاح ا ، والرياضـة وآيات واضحة ، ال قدح في ا وال 
مــن رضــت الدابــة   أي علمت ــا الســير ، و ضــافت ا إلــى ضــمير الكتــاب مــن اإلســناد المجــازي ، 
، كقول م   طريق سانر ، ون ر جار  ، ألب الُمَعل ِّم والمؤدب حهيقة هو هللا ، لكـن بألفـاا الكتـاب 

، ورياضــته بــدل اشــتمال مــن الماتــدأ قالــه ، أو ماتــدأ لــاب  اــره فكأن ــا الرانضــة لعقــول ال لــق 
 بمندرج ، وهو من  اره  ار األول .

  إلى طريق الحق ، وهم العلماء العاملوب   ألدل ة كريرة ، كقولــه تعـالى    و يار الناا ُهدات م
 الــذين آمنــوا مــنكم و شــ د هللا أنــه ال إلــه إال  هــو والمالنكــة وأولــو العلــم [ ، وقولــه   و يرفــن هللا

  ل ار   الناا رجالب   عالم وُمـتعل ِّم ،  ال م  وسواهم من هم والذين ُأوتوا العلم درجات [ ، 
والمـتعل ِّم شـريكاب فــي    أ 6همــ  ال  يـر فـي م ، رواه ابــن ماجـة بلفـ  العــالِّم   /وسـانر النـاا 

الم زولــة ، والــذباب  ال يــر ، وال  يــر فــي ســانر النــاا ، وال مــ  جمــن همجــة ، وهــي الشــاة 
ـة  الصغير الذي يسق  على وجه الغنم والحميـر ، شـب ه بـذلك  يـر ال ـداة فـي قل ـة ال مـة ، و س 

العزانم ، فبالغ بإضافت م إلـى ال مـ  ، لـم بالــغ بـأب جعل ـم مـن همـ  ال مـ  ، تناي ـا علـى ذم 
يــا  ، وال مــ  يقــال أيضــا اها  دنيو ـالعلــم الــذي ال ينفــن صــاحبه عنــد هللا بــأب قصــد بــه حظ ــا  أو جــ

َظـم  طـر العلـم والعمـل ف ـن  ــا أشـار إلـى عِّ للرعاع من الناا الحمقى ، وعليه فـال تشـايه ، ولم 
  ليسلم اختـي من مـا مـن ال طـر  قصد ب ما ذلك أشار إلى األمر بالجد  في ما ، والصار علي ما

 ، فقال  
  أي تضــطرب   ،  فــال تجــزعاعتك ، شــجب  أي الكريــر اإلقــدام علــى العــدو  و ذا كنــت المقــدام 

د ك ونشاطك قـوي القلـ  بـام ، ـ  أي الغبار الذي في ج الره    أجل ، من  أي القتال  والحرب
نافذ العزم فيما تطلبه كالمقدام الـذي ال يـرده عــن مقصـده راد  ، و ْب َعُظـم ، و ذا كنـت كـذلك فـال 

مشا ة بالحرب من العـوار  مـن الشـا ة تجزع من مجاهدتك الشيطاب والنفل ، وم الفت ما ال
 بالره  في الدناءة كوسوسة الشيطاب ، وهوى النفل .

  أي  منـار هـدى، و عراضـك عـن العـوار  الدني ـة ، فـي العلـم والعمـل  جـدك  بعـد  و ذا أبصرت
  بفـتح البـاء ، أي الوسـ  ،  فــوق الرـب   أي فاعـل منفـردا ،  فـاه ر فـردا  الطريق المسـتهيم ، 

عظم من منار ال دى   لتصـير مـن الم تصـين بـه ، المتمكنـين منـه ، والمنـار مفَعـل مـن أي الم
النور ، وهو ما يحل  فيه النور ، وهـو أيضا الَعَلم الذي ُينص  في الطريـق لالهتـداء ، واسـتعار 

ْلـم  / يـد والعمـل ، أو للشـيخ المف ب 6اإلبصار ، وهو رؤية العين للَعَلم للدليل الواضح المفيد للعِّ
لذلك ، فقد قالوا   مْن لم يكن له شيخ فالشـيطاب شـي ه ، واسـتعار الشـيخ ألقـوى وأشـر  أدل ـة 

لم ، وأسباب العمل ، وواسطة كل شيء  ياره ، ومعظمه أقواه .  العِّ



، بحيـث ال تسـكن باللقـاء   أي مالت إلى محاوب ا مـيال  ت تـرق بـه األحشـاء  و ذا اشتاقت نفل
  أي االشـتياق علـى الشـوق ، ألنـه يسـكن بلقـاء المشـتاق إليـه ،   وجدت ألما بالشـوق المعـتل

 كما مر  ، ب ال  الشوق ، وقد ذكرت في األصل الفرق بين الشوق والمحبة ، من فواند ُا ر.
  صـاحات ا  ضـاحكة   وهي أربن لنتاب من أعلى ، ولنتاب مـن أسـفل ،الحسنا   المرأة ،  ولنايا
حك،  ك بفـتح الضـاد ، مـن كسـر   من ا بكسر ا وتمام الض ِّ ـحِّ لضاد ، و سكاب الحاء لغة فـي الض 

ــ الحــاء و ســكان ا كــانن  ــى الفل ــح بكســرها ، وهــو تباعــد منابــت  عل ــالم مــن فلِّ   من ــا بفــتح ال
لــم ، وأســباب العمــل واضــحة حســنة ، ال لــبل في ــا  األســناب ، وهــو حســن في ــا ، أي وأدلــة العِّ

و نما ت ـا  ممـا يعـر  للسـانك مـن ج ـة الشـيطاب  ، والوقوع في الضالل ،ُي ا  منه ال الك 
والنفل ، وتمام وضوح ا بوضوح أصل ا ألنه وضن َمْن ينطق عـن ال ـوى ، فشـب ه دالنـل العلـم 

 ، وأسباب العمل برنايا امرأة حسناء .
عمـن هـو محـل  1ويجوز بـهة وهي وعاء من جلد ُتصاب فيه األمتعة كالرياب بَ يْ   جمن عَ  وعياب

وهـو مـا  أ 7 /  جمـن سـر    األسـرارو امرأة ، ومنـه   األنصـار كرشـي وعياتـي ، سرك من رجل أ
  أي علي ا ، أو مع ا ، واألمانة ضـد ال يانـة ،  بأمانت ا  أي عياب األسرار ،  اجتمعتُيكتم ، 

  بفـتح الشـين والـراء ، أي ُعـرى العيـاب ، وأراد باألسـرار  تحـت الشـرجالمراد مـا يـؤتمن عليـه ، 
 فــي  لقــه ممـا حجــا م عنــه ، ولــم يطلـن عليــه أحــد إال  َمـن شــاء هللا ممــن اصــطفاه ، أسـرار هللا

ـر لـه بعيبـة مملـوءة شـدت بُعراهـا  فشبه حج  األسرار الغياية في منعه ال لق عن ـا إال  َمـْن تيس 
ب لـه فـي حـل ِّ ُعراهـا ،  ا  وليقا حتـى ال ي ـرج من ـا شـيء ، وال يطلـن علـى مـا في ـا إال  َمـْن أذِّ شد 

 فـي مـن العـالِّم الراسـخ صل إلى ما في ا من األمانات واألسرار ، والمقصود ب ذا الايـت أن مـا أُ في
، والعار  الكاشا أكرر مما عرفـه   ألب كـل  أحـد إنمـا يعلـم مـا فـتح هللا عليـه بـه ، جهللا تعـالى 

شــاء [ ، [ ، و وال يحيطــوب بشــيء مــن علمــه إال  بمــا يقــول   و ومــا أوتيــتم مــن العلــم إال  قلــيال 
ــة  ــى بعــل تلــك األســرار المغيب ــةفــإذا ارتضــى هللا أحــدا  مــن  لقــه عل ــال فــي حــق  اللدني كمــا ق

 ال ضر  و وعلمناه من لدنا علما [ .
  بـه العمــل لصــاحبه والَ ـرق   بفــتح ال ــاء  يــدوم   وهــو التوسـ  واللطافــة فــي األمـر ، والرفـق

يصــير إلــى م للحاصــل بالفعــل ، مصــدر  ــُرق بضــم الــراء ، وهــو ضــد الرفــق ، وبضــم ال ــاء اســ
ــر البصــر ، لكنــه علــى األول فتح ــا ال ــرج    بإســكاب الــراء الفتنــة وكرــرة الفســاد ، وبفتح ــا تحيُّ

ا فعـل ـأيضا للوزب ، وهو بالمعنيين كناية عن انقطاع الفعـل ، ألب الفتنـة والتحي ـر ال يـدوم مع ـ
ليـة الرفـق مـن النـاا فـي تحصـيل ا ، في كـل ِّ مـا مــر  مـن ال صـال العلميـة والعم، أي َمْن سلك 

ولم يج د نفسه ، دامـت لـه فاسـتفاد وأفـاد ، وهـدى واهتـدى ، ومـن كل ـا نفسـه فـوق طاقت ـا ، 
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ل اـر   مـا كـاب  ب7لم تدم له   لج له ، فضـل  وأضـل  ، وذلـك  / وعامل الناا بصالبة الجان 
نه ، و ب  هللا رفيــق يحــ  الرفــق فــي شــيء قــ  إال  زانــه ، ومــا كــاب ال ــرق فــي شــيء قــ  إال  شــا

 الرفق .
ـــا فــر     العمليــة ، والحكــم الناويــة ،  ــتم ذلــك بالــدعاء التنايــه علــى المقامــات 1مــنولم 

الواضـــن لتلـــك المســـالك ، وألصـــحابه األربعـــة ال لفـــاء الحـــافظين  للناـــي صـــلى هللا عليـــه وســـلم
 لصحابة ، فقال  طريقته ، الكاشفين لما أشكل من ذلك ، رضي هللا عن م ، وعن سانر ا

  تعــالى ، جمــن الصــالة باعتبــار أنواع ــا ، وهــي  مــن هللا رحمــة ، ومــن المالنكــة  صــلوات هللا
   الَم ــدي  الناــي صــلى هللا عليــه وســلم ،  علــىاسـتغفار ، ومــن اخدميــين تضــر ع ودعــاء كاننــة  

  مـن اإلنـل  االنـا  أي الُمرشـد  ال ـاديبفتح الميم ، أي الرشيد الموفق ل لق ال داية فيه ، 
  بفتح ال اء لغة في إسكان ا ، أي الطريق المسـتهيم ، قـال تعـالى   و إلـى    َ إلى الن  والجن ، 

ـهالواضـح وكـاب  بـالطريقوأمنـه [ أي الدين الشـايه فـي وضـوحه سراف مستهيم  ذكـر السـالم  حق 
 . أيضا   ألنه ُيكره إفراد الصالة عنه ، وبالعكل ، ولعله ذكره لفظا

فـي سـيرته   أي طريقتـه التـي  صـاد الصديق ، وهـو أفضـل الصـحابة  أبي بكراإلمام  على وَ  
ول لسـانه ـ  أي قـ لسـاب مقالتـهفـي  وَ  لإلسالم من وجاهته ورياسته قال إسالمه ، مبادرتهمن ا 

 .  بكسر ال اء ، أي المرابر على الصدق  الل  ، 
، إذ لـه الكرامـات المعروفة الظاهرة    أي وكرامته،  عمر بن ال طاب أبي حفص اإلمامعلى  وَ  

لمي من أنه كاب يوم الجمعـة ي طـ  بالمدينـة ، فـرأى العسـكر بن اونـد يالد في قصة ساريةأ ر 
وقـــاتلوا الكفـــار ،     أ 8ده الجاـــل ، جنـــو  /، قـــال   يـــا ســـارية الجاـــل الجاـــل ، فصـــعد ســـارية 

   الُ ُلــ وأضــا  ســارية إلــى ر بعــد شــ ر ، يالبشــ  وهم ، وكتاــوا بــذلك إلــى عمــر ، وجــاءهف زمــ
بضم ال اء والالم   قوم من العرب من عدواب فألحق م عمر بن ال طـاب بالحـارث بـن مالـك بـن 

بن كنانة ، وُسمُّوا بذلك ألن ـم ا تلجـوا مـن عـدواب ، وبفتح ـا أب يشـتكي الرجـل عظامـه  نضرال
ظـم ك تناي ا علـى عِّ من عمل أو طول مشي وتع  ، وبفتح ال اء ، وكسر الالم المشتكي من ذل

حمــد  لكرــرة، وشــدة الكــرب ، كقــول م فـي جــد  الناــي صــلى هللا عليــه وسـلم شــيبة الحمــد ، األمـر 
ــر لكرــرة  يــره ، ويجــوز جعلــه  الصــحابيطلحــة  فــي    مالنــاا لــه ، وقــول  ــا  طلحــة ال ي  نعت

أو لتأويلـه  نعـت بـه علـى المبالغـة ،يُ لسارية ، و ب كاب مصدرا بتقدير فتح الالم ، ألب المصـدر 
 . بدعوى الناوة منه مقارب بالوصا ، والكرامة أمر  ارق للعادة على يد ولي   ير 

  ألنه تزو ج بنتي الناـي صـلى هللا عليـه  ذي النورينعرماب بن عفاب  أبي عمروعلى اإلمـام  وَ 
يى الُمستحيا   بكسر ياء إحداهما ، وفتح األ ـرى   أل  وسلم ر ية لم أم  كلروم ب الناـي ، المستحِّ
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فـد ل أبـو بكـر ، فلـم يغـ  ِّ صلى هللا عليه وسلم كاب جالسا بحافة بمـر ، وهـو مكشـو  الف ـذ ، 
ه ، ود ل عرمـاب فغط ـاه ، وقـال   أال أسـتحيي ممـن اسـتحت منـه  ف ذه ، ود ل عمر ، فلم يغط ِّ
ــا أمتــ ــال   عرمــاب أحي ــه وســلم ق ــه صــلى هللا علي ي المالنكــة ، رواه الب ــاري و يــره ، وروي أن

ــدة   أي حســن الَ لــق والُ ُلــق ، قــال ابــن عاــد الاــر   كــاب جمــيال ،  الــَا   وأكرم ــا ،   بالموح 
طويل اللحَية ، حسن الوجه ، وقال في موضن آ ر   كاب ربعة ، حسن الوجه ، رقيـق البشـرة ، 

 .عظيم اللحية ، أسمر اللوب ، كاب ُيصف ِّر لحيته ، ويشدُّ أسنانه بالذه  
 بسـحانبه ب 8 فـي العلـم إذا وافـى طال  ، ُيفزع إليه  /  علي بن أبي أبي حسن على اإلمام وَ  

  بضم ال ـاء والـالم ، جمـن  لـوج ، السـحاب المتفـرق ، وقـام اإلجمـاع  الُ ُل   جمن سحابة ، 
 على  زارة علمه . 

 والحمد هلل رب  العالمين ، والصالة والسالم على أشر  المرسلين
 مد هللا وعونه ، وحسن توفيقهتم  الشرح المبارك ، بح

 والحمد هلل رب العالمين ، وصلى هللا على سيدنا
 وصحبه وسلم تسليما كريرا محمد  وعلى آله

 والحمد هلل رب العالمين .
 
 
 
 
 
 

 


