
 

  لتعريف بأوراد الطريقة الخلوتيةا   
  للعارف باهللا تبارك وتعالى الشيخ الجليل

  ����محمد سليمان سليمان 
  

ولتمام النفع ذُيّلت هذه الطبعة بخاتمة تضمنت األدلـة الناصـعة بـل الزاجـرة     
الرادعة الصافعة ألولـئكم اللـذين اتخـذوا األنكـار علـى الصـوفية ديـدناً،        
وحاولوا التشكيك في مشروعية كل شيء ينسـب إلـيهم، حتـى الـذكر الـذي      

  . ال يليق بمسلم أن يحوم حوله، أو أن يحاول صرف الناس عنه
ناولوه بما يثير الشك في نفوس بعـض القاصـرين الـذين قـل حظهـم مـن       ت

  . علوم الدين
وقد افتُتحت هذه المجموعة المباركة بالمسـبّعات العشـر، التـي تُـروى عـن      

: ، كما تُروى عـن سـيدي محمـد بـن سـليمان الجزولـيّ      ����سيدنا الخَضر 
وهـي  ، ����وجاز أن يكون قـد رواهـا عـن الخَضـر    " صاحب دالئل الخيرات"

.. تُقـرأ صـباحاً ومسـاء   : من أوراد الطريق الجليلة النفع، العظيمـة الفائـدة  
واألفضُل أن يكون ذلك قبَل طلـوع الشـمس، وقبـَل غروبهـا حيـثُ أمكـن،       
فإن لم يتيسر ذلك ففي كل يوم مرة، أو فـي كـل جمعـة مـرة، أو فـي كـل       

  . شهر مرة، أو في كل سنة مرة
، بقـراءة الحـزب الصـغير    ����سفيسـي  وقد أمر شـيخُ شـيخنا العـارف المن   

 ّقبلها فأصبح بـذلك مـن أوراد طريقتنـا، ولـذلك      ����لسيدي إبراهيم الدسوقي
  . قدمناه في ترتيب المجموعة عليها

 100(يـا بـارُئ   : وهذا الحزب يقرُأ ثالث مرات، ثم يقـوُل التـالي بعـد ذلـك    
  ). مرة

ثم يشرع في قـراءة المسـبعات، وفـي هـذا الحـزب كلمتـان سـريانيتان،        
  ).  أحمى حميثا، أطما طميثا: (وهما

سماواته وأرضـه، ومـا فيهمـا، ومـا     : يا مالك الملك العظيم: "ومعنى ُأوالهما
  ". بينَهما



 

، يا منفرداً بالتصرف في الكائنـات، يـا مـن ال تَعجـز قُدرتُـه     : "ومعنى الثانية
إرادتُه هذا المعنى مـع سـابق هـاتين الكلمتـين     ". وال تُغَالَب بوال يخفى تَنَاس

  . والحقهما، فَلْيالحظ القارُئ ذلك
وبعد انتهاء التالي من قراءة الْمسبعات يشـرع فـي قـراءة صـلوات موالنـا      

وهي تُقرُأ صـباحاً ومسـاء لمـن يـتمكن      ����وشيخ مشايخنا العارف الدردير 
ن ذلك، وَأفضُل وقت لقراءتهـا صـباحاً قبـل الشـروق، فـإن لـم يتيسـر        م

  . قراءتها مرتين في اليوم والليلة، فلتُقرأ مرةً واحدةً
يـأمر   ����وفي شرح الصـلوات لموالنـا العـارف الصـاويّ وكـان مَؤلَّفُهـا       

  .. بقراءة الْمسبعات قَبلَها، ال سيما في ليلة الجمعة
فيق وهو حسبنا ونعـم الوكيـل، ونسـألُه أن يمـدنا مـن مـدد       واُهللا ولي التو

  . ����أشياخنا وأن يعطَّفَ علينا قلب حبيبه محمد 
والحمد هللا أوالً وآخراً، وصلى اُهللا على سـيّدنا محمـد النبـي اُألمـي وعلـى      

  .آله وصبحه وسلم تسليماً كثيراً
  

  كتبها الفقير إلى ربه تبارك وتعالى
  ان سليمانمحمد سليم

  من علماء األزهر الشريف
  

  عفا اهللا عنه
  هـ1368من جمادي األولى سنة  15في 

 .م1949مارس  15الموافق 
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