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  مقدمة

 
 المتقـين   وإمـام الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم علـى سـيد المرسـلين             

  أجمعينوعلى اله وصحبه 
  وبعد

  :نن في كتابه المالشعراني بالوها عبد سيدي في قولة فقد فكرت كثيراً
)ن هدى على  أومما من اهللا علىطالب علم واحد دخل الطريقيدي .(  

  

لت فضيلة موالنا وشيخنا العارف باهللا الـشيخ محمـد سـليمان سـليمان              فسأ  
 اهللا علـى الـشيخ       جعل دخول طالب علم واحد الطريق منة كبـرى مـن           سبب عن

 لـي  فقـال     كثيرون من غيـر طلبـة العلـم        أناس بها وقد دخل على يديه       الشعراني
 معناه إن طالـب العلـم يـسير فـي الطريـق      كالماً� شيخنا الشيخ محمد سليمان 

 عـن سـبب ذلـك فقـال         فسألته اهللا عز وجل بخالف غيره       إلى جدا   واسعةبخطى  
 وطالـب   . النبـوة  أنـوار تكمـن فيهـا      �اهللا    رسـول  أحاديث إن   " اهللا عنه  رضي

جعلـه يـسير بخطـى واسـعة         ي الذيفهذا   � الرسول   أحاديث من    كثيراً العلم يقرأ 
ثـر كبيـر مـن       أ نفـسي  فمنذ سمعت هذا الكالم وله في        " اهللا عز وجل   إلىوسريعة  

  .� رسول اهللا أحاديثناحية 
 بأحاديثـه  مقرونـة  � فكرت في وضـع صـلوات علـى الرسـول           وأخيراً   
  . على السير في طريق اهللا وإخوانيأناستعين بذلك أل
 عرضـت   ولكنـي سبة لهـذا الميـدان       مطلقا بالن  بشيءن كنت لست     وإ نيوإ   

الـشيخ  رف باهللا ووارث حـال رجـال الطريـق           على فضيلة موالنا العا    األمرهذا  
 وفرحـت   اإلذن بهـذا    تفاستبـشر  لـي  وأذن على ذلك    فشجعني � حسين معوض 
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 ألقـل  أهـالً  لـست    الـذي  على هـذا العمـل       سيعيننين اهللا عز وجل      أ وأيقنتبه  
يئا من صـلة موالنـا الـشيخ حـسين معـوض             ش أراني اهللا   القليل منه وخاصة إن   

فـي درسـه    � اهللا برؤيـة رسـول اهللا   كرمنـي أفقد  �بسيد الكائنات سيدنا محمد   
  .مرتين
 سـنة مـن النـوم فـي     خـذتني أ خضر بسوهاج فقد   سيديفي مسجد    :األولىالمرة  
ـ   فـضيلة الـشيخ      إلى في الدرس ناظراً   � رسول اهللا    فرأيتدرسه    نظـره   دال يحي

  .ه به غاية االهتمامعنه مع اهتمام
ذكر اسـمها ولـم يقـم حـضرة الرسـول            جرجا ال أ   شرقي في بلد    : الثانية والمرة

ن لهـذا الـشيخ مكانـة عظيمـة          بعد انتهائه فعرفت من يومهـا أ       إالمن الدرس    �
  .يدل على ذلك �عند اهللا ورسوله وال غرابة فحاله 

 للحـرف    نـاظراً   على ترتيب حـروف المعجـم      أرتبهان  أ � إلى أشاروقد        
خترتهـا مـن صـلوات موالنـا وشـيخ          ا صـيغ    بأربع وبدأتها من الحديث    األول

اللهـم صـل علـى      ((: صـيغة  أولهـا ووضعت في    �شيوخنا الشيخ احمد الدردير     
 األبـصار  وشـفائها ونـور      األبـدان سيدنا محمد طب القلـوب ودوائهـا وعافيـة          

ـ ألنـه  وجعلتها عـشراً  .))وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم      � مرنـي أي رؤيـا   ف
وهـو    بـه  أشـار  الـذي الصلوات بهذا العدد     هذه   أول في    فجعلتها تلوها عشراً أن أ 
يـده علـى صـدر فـضالة      � المعنوية فقد وضـع  األمراضطبيب القلوب من     �
 إليـه  علـى قتلـه  فرجـع         عازماً �حينما مشى في الطواف خلف رسول اهللا         �

يـده علـى صـدره فيقـول      � النبـي نكر فوضع  عما في قلبه فأوسأله �الرسول  
  .إلي الخلق أحب حتى صار صدري يده عن �  رسول اهللاعما رف :فضالة

 لمـا فـي القلـوب مـن         من الهـدى والنـور شـفاء       � ما جاء به     وأيضا  
  فقـد وضـع      وأمـراض  من علـل     األبدانشفاء لما في     � وهو    المعنوية أمراضها

 أبـا  انكـسرت حينمـا قتـل        التـي اهللا بن عتيك     يده على رجل سيدنا عبد     � النبي
  . لم يكن بها كسوروكأنهااهللا بن عتيك    فبرئت رجل عبداليهوديرافع 
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 قتادة بعدما سالت على خـده       أبى وضيائها فقد رد عين      األبصارنور   �وهو     
مـن   � وما جاء به     . لم تصب بسوء   كأنها وأصبحت ألمها نورها وزال    إليهاورجع  
  .لألبصارنور  ولألبدان فهو شفاء والنورالهدى 

 اهللا عـنهم    رضـي  الطريـق    أهـل  الصيغة الكمالية وهى صـيغة       :والصيغة الثانية 
 ىال تتنـاه  ن كماالت اهللا    صلوات على الرسول ال تتناهى كما أ      والمطلوب بها من اهللا     

 وقـد   ىال تتناه  بصلوات   أنها من الصلوات لكن الواقع      ألف عشر   بأربعة نهاإوقد قيل   
سـبحان اهللا    � فقد قال    األجرمثل هذا التعبير يتضاعف     ن ب  أ �ورد عن رسول اهللا     

  . كسابقتهاوجعلتها عشراً. زنة عرشه ومداد كلماته
 ، قبلهـا  التي كمالية وهى تفسير وبيان للمراد من الصيغة         أيضاوهى   :الثالثة الصيغة  

  . كذلك لمزيد فضلهاوجعلتها عشراً
 القـدر   العـالي  الحبيـب    ألمي ا النبياللهم صل على سيدنا محمد       ((:الصيغة الرابعة 

ذكر  �  الصاوين موالنا الشيخ خترتها ألا .))ظيم الجاه  وعلى اله وصحبه وسلمالع
ها في كل ليلة جمعة لم يلحده في قبـره          نه قيل إن من قرأ    أ :في شرحه على الصلوات   

 كتبهـا   أوها   من قرأ   على كل  نم فلعل اهللا ي   ، كل مؤمن  أمنيةوهذه   .� رسول اهللا    إال
  . كسابقتهاوجعلتها عشراً. ذلك الفضل العظيم وما ذلك على اهللا بعزيزب

 كل صالة منها مقرونة بحديث       إخواني يدي بين   أضعها الصلوات كلها    هي وها  
  فحافظ على تالوتهـا    البخاري من صحيح    أحاديثهاومعظم   � رسول اهللا    أحاديثمن  

  يومين فإن لم تستطع ففـي       ففين لم تستطع     كل يوم فإ   فاقرأهان استطعت    فإ األخ يهاأ
جى لـك   تالوتها ير ففي األسبوع أيام وال تحرم نفسك منها ولو تقسمها على         أيامثالثة  

  :منها إن تستفيد من ناحيتين
 اهللا وينمى في إلى يقربك  الذي �تحظى بثواب الصالة على الرسول      : األولى الناحية  

  .قلبك حب رسول اهللا
 وهـى   �الكامنة في كالم رسول      النبوة   أنواروحك من   ما تقتبسه ر  :  والناحية الثانية 

 في خاصـة نفـسك      األحاديث عملت بهذه    إذا وفوق هذا    - اهللاإلى  تساعدك في السير    
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ن يحشرك اهللا في زمرة العلماء العاملين الذين لهم شفاعة يوم القيامـة مـع               رجوت أ 
 هللا   لغيرك مخلـصاً   األحاديثغت هذه    بلَّ وإذا ،النبيين والصديقين والشهداء والصالحين   

 اهللا عبـداً   رضن:((�ل رسول اهللا    وفزت به حيث يقو    �تحقق فيك دعاء رسول اهللا      
فال يـصدنك   ..  النيابة عن رسول اهللا    أعظمفما   )). فوعاها ثم بلغها عنى    مقالتيسمع  

 رب  إال ال يعلم مقـداره      الذيويضيع عليك هذا الخير العظيم      األمر  الشيطان عن هذا    
  .العالمين

 لوجهه وان يتولى بالتوفيق والقبول كـل         إن يجعل هذا العلم خالصاً     سألأهللا  وا   
 المتقين وال حـول     وإمام عمل على نشرها بجاه سيد المرسلين        أو ها قرأ أومن كتبها   

  . باهللا العظيم إال ةوال قو
  عوانا إن الحمد هللا رب العالمين دخروآ
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 وشفائها ونور   األبداناللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية            
  .)عشراً. ( وضيائها وعلى آله وصحبه وسلماألبصار

.  عدد كمال اهللا وكما يليق بكمالـه       لهوعلى آ  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد      
  )عشراً(

له كما ال نهاية لكمالك وعـد       على سيدنا محمد وعلى آ    ك  اللهم صل وسلم وبار     
  )عشراً. (كماله

 القدر العظـيم الجـاه      العالي الحبيب    األمي النبياللهم صل على سيدنا محمد        
  .)عشراً. (له وصحبه وسلموعلى آ

  
  �هلمزةاحرف �

 يـة آ�: سيدنا محمد القائـل    لآ ىل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل      اللهم ص   
  .�األنصار النفاق بغض يةوآ األنصار  حباإليمان
 يـة آ� : محمد القائل   سيدنا لآ ىل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل      اللهم ص   

  .�تمن خان ُأْؤوإذا ،خلف وعد أوإذا ، حدث كذبإذا ،المنافق ثالثٌ
بـشر  أ�: سيدنا محمد القائل   لآ ىل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل      اللهم ص   

  .�1أمكدتك بخير يوم مر عليك منذ ول
 اتقـوا �: سيدنا محمد القائل   لآ ىل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل      اللهم ص   

  .�أوالدكماهللا واعدلوا بين 
اتقـوا  �: سيدنا محمد القائل   لآ ىل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل      اللهم ص   

  .� بشق تمرة فان لم تجد فبكلمة طيبةالنار ولو

                                                 
1  - 	
� �� ��وة �
�ك� ��ل ذ�� ا������  �� �  . �*() ب� '��� &%� ن��# ��ب!
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ـ ل وسلم وبارك على سيدنا محمد       اللهم ص     : سـيدنا محمـد القائـل      لآ ىوعل
  .� وتراًلباللي 1 صالتكمأخراجعلوا �

اجعلوا �:لمحمد القائ  سيدنا   لآ ىوعلم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد        الله  
  .�في بيوتكم من صالتكم وال تتخذوها قبورا

 أحي� : سيدنا محمد القائل   لآ ىل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعل      اللهم ص   
  .�2 قال ففيهما فجاهدوالداك قال نعم

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى          
   .�3ن اهللا يحبهأخبروه أ�

 أتى إذا�: سيدنا محمد القائل   لآ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         
  .� لقمتينأوله لقمة فان لم يجلسه معه فليناو خادمه بطعامه أحدكم

 إذا� : سيدنا محمد القائـل    لآ سيدنا محمد وعلى      وبارك على  اللهم صل وسلم    
  اللهم إني : ثم قل  األيمن على شقك    جعطضا وضوئك للصالة ثم     فتوضأك  عج مض أتيت

 ،إليـك  رغبة ورهبة    ،إليك ظهري وألجأت ،إليك  وفوضت أمري  ،إليك وجهي أسلمت
  .�أرسلت الذي بيكون أنزلت الذي بكتابك أمنت اللهم .إليك إال منك ىوال منج ملجأ ال

 دخـل   إذا� : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         
  .� المسجد فليركع ركعتين قبل إن يجلسأحدكم

 إذا �: سيدنا محمد القائـل لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى   
  .�الئكة حتى تصبح فبات غضبان عليها لعنتها المفأبت فراشه إلى امرأتهدعا الرجل 

  �الباءحرف �
بئس � : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .�ىسّ بل نُ وكيتَ كيتَيةآ إن يقول نسيت ألحدكمما 

                                                 
2�1 أي .-ة ا��-  1� .  
2  - 	
  .  ��9 ا8!7ذن 2	 ا��45د� ��ل ذ�� ا��
3  - 	
2��9 78�� �� ذ�� ��ل أن� أ&) أن أ�?أه�اGخ-ص ��?ج= ا�Cي آ�ن ی�!A ا�@?اءة 2	 آ= رآ(1 ب;�رة � ��ل ذ�� ا��  .  
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بـال  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�1أذنهالشيطان في 

بعثت � : سيدنا محمد القائل   لآى سيدنا محمد وعلى     اللهم صل وسلم وبارك عل      
  .� والساعة كهاتينأنا

بلغـوا  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .� مقعده من النارفليتبوأ  متعمداًي ومن كذب عليةآ عنى ولو

بينما � : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .� يوم القيامةإلى األرضفي  2 به فهو يتجلجُلسفَالء خُي من الخُزارهإ يجر رجٌل

بينما �:  سيدنا محمد القائل   آلاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . �رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر اهللا له فغفر له

روا  بِ �: سيدنا محمد القائل   لآمحمد وعلى   اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا         
  .�كم نساُؤوا تعفَّفُّ، وِعكمأبناؤم كُ تبرمكُباءآ

بـئس  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
الطعامطعام الع رس يطعمه األغنياءو ه المساكينيمنع�.  

  �التاءحرف �
تبكين �: سيدنا محمد القائل   لآدنا محمد وعلى    اللهم صل وسلم وبارك على سي       

  .�3موه حتى رفعتُبأجنحتها ظله تُ ال تبكين مازالت المالئكةُأو
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

�تجدون الناس معادنخيار إذا اإلسالمهم في هم في الجاهلية خيارفقه او�.  
تجدون �: سيدنا محمد القائل   لآارك على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم وب     

بوجه بوجه وهؤالِء هؤالِءأتي يالذي  ذا الوجهيِن الناِسشر �.  

                                                 
1  - 	
  .  2	 رج= ن�م &!K أ.
�J ��ل ذ�� ا��
  .  یST?ب ن�زPً 2	 اNرض-  2
3  - 	
� �N ��ل ذ�� ا��%�� 	*
 . خ# �
  اW ب� خ�ام &%��9 ا4V!ُ8  2	 ُأ&  وأخ# �
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 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
�ت الجنةُ تحاج والنار   ال مالي  بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنةُ    رتُأوِث  فقالت النار  

  .�همطُقَ وس ضعفاء الناِسإال نيلُيدخُ
 ترى  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  إذا هم كمثل الجسدِ  ِفم وتعاطُ ِهالمؤمنين في تواد  اشتكى ع ضو   ِهجـسد   تداعى له سائر 
هِربالسوالح ىم�.  

 سـيدنا محمـد     لآلـى   اللهم صل وسلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وع             
  .�حور بركةن في السروا فإتسح�:القائل

 �: سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�ها من يقبلُ فال يجد بصدقتِه يمشى الرجُل عليكم زمانقوا فإنه يأتيصدتَ

  �التاءحرف �
ـ تُ�: محمد القائل  سيدنا لآوبارك على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم       م طِع
وتقرُأ الطعامومن لم تعرفْ على من عرفتَ السالم �.  

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
  ).هاِلقُ في عاإلبِلمن  1ياًصّفَ تَشد لهو أ بيدِهنفسي الذيفوالقران تعاهدوا (

  �الثاءحرف �
 سـيدنا محمـد     لآ محمـد وعلـى      اللهم صل وسلم وبـارك علـى سـيدنا          

 أحـب  ه اهللا ورسـولُ ن يكـون أ :اإليمـان  حـالوةَ ن فيه وجـد   من كُثالثٌ �:القائل
  فـي الكفـرِ     أن يعـود    هللا وأن يكـره    إال هحبال ي   المرء حبن ي ما وأ  مما سواه  إليِه

أكما يكره ف في النارقذَن ي�.  
سـيدنا محمـد     لآاللهم صل وسلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى                

: لـيم  عـذاب أ   ولهـم  3يـوم القيامـة وال يـزكيهم       2إليهم  اهللا رال ينظ ثالثة  �:القائل
                                                 

1  -�ً%Y��  : �ً!���. 
 .  P ی�\? اW إ�A4% ن\?ة رض�-  2
 . 4?هA '� ا�Cن�بP S ی-  3
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ال  إمامـا  رجـل بـايع      ،1بالطريق فمنعه عن ابـن الـسبيل      رجل كان له فضل ماء      
 أقـام ورجـل   . ن لم يعطـه منهـا سـخط       وإ  منها رضي  أعطاه لدنيا فان    إال هيبايع

 اكـذا وكـذ    بهـا    أعطيـت لـه غيـره لقـد       إ ال   الذيسلعته بعد العصر فقال واهللا      
  .�فصدقه رجل

  �اجليمحرف �
جـاء  � : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .�وزهق الباطل 2الحق
جعـل  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

 جـزءا   األرضنزل فـي    ءا وأ مسك عنده تسعة وتسعين جز    ء فأ  مائة جز  ةالرحماهللا  
  .�واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق

جنتان �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
 وما فيهما وما بين القوم وبين إن        آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب       آنيتهمامن فضة   

  .�نفي جنة عد 3 رداء الكبر على وجههإال ربهم إلىينظروا 
ـ �:القائل سيدنا محمد آلاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى            ةالجن

  .�أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك
  �احلاءحرف �

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
  .�بالمكاره الجنة حجبت النار بالشهوات وحجبت�

حجي �:  سيدنا محمد القائل   آلك على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم وبار     
  .�عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقضوا اهللا فاهللا أحق بالوفاء

حـق  � : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى            
  .�ال يرتفع شيء من الدنيا إال وضعهعلى اهللا  أ

                                                 
1  -�� �(�VSن و'`!�ج إ�%%S)ی P أي  .  
2  - 	
�K اN.��م ذ�� &%�J!2 �9 '*1 وأخC یV%? ب�Y) �2 ا�`a ه� ا8G-م وزهa أي ذه( و��ل ا��� b ی 	 .  
3  -��: ا�(�A، ا�% : ا�Cات، ا�(%�:  ا��ج%
V!�ا آ= '� ورد '�ه9ً� اC*ا�@ رة وه . 
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 �: سـيدنا محمـد القائـل      لآ على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم وبارك     
 من المسك وكيزانه كنجـوم      أطيب مسيرة شهر ماؤه ابيض من اللبن وريحه         حوضي

  .�أبدا يظمأالسماء من شرب منه فال 
الحلف � : سيدنا محمد القائلألاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى        

  .�منفقة للسلعة ممحقة للبركة
  �اخلاءحرف �

  خالفوا�: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�فوا الشواربوفروا اللحى واح ..المشركين

خـذوا  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�من العمل ما تطيقون فان اهللا ال يمل حتى تملوا

 يخـذ �: سيدنا محمد القائل   لآ محمد وعلى    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا       
  .�1 وبنوك ما يكفيك بالمعروفأنت

 خيـر  �: سيدنا محمد القائللآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         
يمينه  تسبق شهادة احدهم     أقوام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء          قرنيالقرون  

  .�ويمينه شهادته
خيركم �: سيدنا محمد القائل   لآى سيدنا محمد وعلى     اللهم صل وسلم وبارك عل      

  .�وعلمهالقران من تعلم 
الخالة �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
   .�أالمبمنزلة 

  �الدالحرف �
دخلت �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .�األرض من خشاش تأكلتها ولم تدعها  النار في هرة ربطامرأة

                                                 
1  - 	
 .   شJ زوج��4 ذ�� �4�  ا'?أة أب� 8�%�ن &%��9 ش*# �� � ��ل ا��
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دعـه  � : سيدنا محمد القائل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�1يماناإلن الحياء من فإ

دعهما � : سيدنا محمد القائل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�2 عيدأيام فأنها بكر اأبيا 

 دعوه  �: سيدنا محمد القائل   لآا محمد وعلى    اللهم صل وسلم وبارك على سيدن       
  .�3فان لصاحب الحق مقاال

دعوه � : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  �4 ولم تبعثوا معسرينميسرين بعثتم فإنما من ماء  على بوله ذنوباًايقوهرو

  �الذالحرف �
ذكرت �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .� بقسمتهفأمرت يحبسنين فكرهت أ 5شيئا من تبر
ذهـب  �: سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .�باألجرالمفطرون اليوم 
  �الراءحرف �

 رأى�: سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
ـ   الذي قال كال واهللا     أسرقت يسرق فقال    الًبن مريم رج  عيسى    هـو فقـال     إال هال ال
  .�عيني باهللا وكذبت منتآ: عيسي

 رأيت� : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�6أول يكتبها أيهم بضعة وثالثين ملكا يبتدرونها

                                                 
1  -J%
 . �?ج= ی(g أخ�b 2	 ا�`%�ء �و��ل ذ�� ا��
	 .  ا�`%�ة خ�a ی9�f '� 2(= ا�@
  .  Nب	 ب*? &%��9 زج? ا��5ری!%� ا��!%� آ�ن!� �i�%�ن ��  ��1Vh أی�م '��Kا��
	  ��ل ذ�� -  2
3  - 	
�K ا�?�8ل � ��ل ذ�� ا��� g��� N.`�ب� &%��9 أرادوا أن ی�!@�9ا '� ا�N?اب	 ا�Cي أ�@`� � .  2	 �@�ض%
4  - 	
 .  &%��9 ب�ل ا�N?اب	 2	 ا�9;5 � ��ل ذ�� ا��
5  - 	
  . خ?ج ';?�ً� إ�K ب%!� T&72? ا�!
? و��ل ذ�� ا�(Y? و� .�K ا��
6  - 	

ً� آj%?ًا '
�رآً� %2�� ��ل ا��%k و�� ا�`9  &9 ًا ��ة رب-Y�ا 	رجً- ��ل 2 f98 �%& ��ذ  . 



 

 13

 رأيت� :مد القائل  سيدنا مح  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
 2دمآ موسي ف  وإما عريض الصدر    1حمر جعد أ عيسي ف  فأما ،وإبراهيمعيسي وموسي   

  .�5 من رجال السرطكأنه  4سبط 3جسيم
 رأيتني�: سيدنا محمد القائل   ألاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

ا قال هذا    طلحة وسمعت خشفا فقلت من هذ      أبى امرأة بالرميصاء   أنا فإذادخلت الجنة   
  .�بالل

رباط � : سيدنا محمد القائل   ألاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .� في سبيل اهللا خير من الدنيا وما عليهايوم

رحم � : سيدنا محمد القائل   ألاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .�اهللا رجال سمحا إذا باع وإذا اقتضى

ـ          سـيدنا محمـد     ألى سـيدنا محمـد وعلـى        اللهم صل وسلم وبـارك عل
  .� الوالدةمما تحرالرضاعة تحرم �:القائل

  �الزينحرف �
 زادك  : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

                        .6اهللا حرصا وال تعد
زر في   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . ملكألفاهللا فانه من زار في اهللا شيعه سبعون 
 زنـا   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .العينين النظر
 زوروا  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .اآلخرة تذكر فأنهاالقبور 

                                                 
1  -�  .  رب(
  .  أ98?-  2
  .  �kی=-  3
  .  '9!  ا�T�Nء-  4
 . ج�l '� ا�;�دان وا�4�  وه�k Aال اNج;�م 2	 ن`�12-  5

= أن یY= إ�K ا��mYا��
	  ��ل ذ�� -  6� fي رآC�ج= ا?��  .  
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 زينـوا   : سيدنا محمد القائل   لآنا محمد وعلى    اللهم صل وسلم وبارك على سيد       
  . فان صالتكم على نور لكم يوم القيامةيمجالسكم بالصالة عل

 ة زكـا  :القائل سيدنا محمد    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . صاع من شعيرأو صاع من تمر وأنثىالفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر 

 الزهـد   : سيدنا محمد القائل   لآ سيدنا محمد وعلى     اللهم صل وسلم وبارك على      
  .يريح القلب والبدن والرغبة فيها تتعب القلب والبدنفي الدنيا 

  �السنيحرف �
 سـباب  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .المؤمن فسوق وقتاله كفر
 سـموا   :نا محمد القائل   سيد لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .بكنيتي اوال تكنو سميبإ
 الساعي : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

   . القائم الليل والصائم النهارأو والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا األرملةعلى 
مع والطاعة  الس: سيدنا محمد القائللآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى    

  . بمعصية فال سمع وال طاعةأمر فإذالم يؤمر بمعصية  حق ما
  �الشنيحرف �

 الشهداء  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل اهللا :خمسة

 سـخي  شاب   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         
  . الخلقسيء عابد بخيل اهللا من شيخ إلى أحبحسن الخلق 

 شـاهد   : سيدنا محمد القائل   آلاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . قدماه حتى يوجب اهللا له النارلال تزوالزور 
ف  شر : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . الناسته بالليل وعزه استغناؤه عما في أيديالمؤمن صال
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 شـرار   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
 الثياب ويتـشدقون    ألوان الطعام ويلبسون    ألوان يأكلونوا بالنعيم الذين    ذ الذين غ  يمتأ

  .في الكالم
شـمت   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . فان شئت فشمته وان شئت فالالعاطس ثالثا فان زاد
 شـفاء عـرق   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         

 ثم تشرب على الريـق كـل يـوم    أجزاء تذاب ثم تجزا ثالثة    أعرابية شاة   إليةالنساء  
  .جزء

  �الصادحرف �
 صـدق  : سيدنا محمد القائللآعلى سيدنا محمد وعلى   اللهم صل وسلم وبارك       

  .1أخيكاهللا وكذب بطن 
 صـلوا   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .قبل صالة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية إن يتخذها الناس سنة
  صـلي  : القائل  سيدنا محمد  ل آ  وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل   

  .2أمك
 صوموا لرؤيته : سيدنا محمد القائللآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         

   . عدة شعبان ثالثينفأكملوا عليكم غبىن  فإوافطروا لرؤيته
 صـالة  : سيدنا محمد القائل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .ةالجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درج
 صـالة  : سيدنا محمد القائل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلىأحدكم خشي فإذاالليل مثنى مثنى  

                                                 
1  - 	
� ثA ب?يء ب(  ذ��� ��ل ذ�� ا���Sأ ب?
�Cي K@8 أخ�b ث-ث '?ات �;ً- و�A ی� .  
2  - 	
  .  ��9 زار��4 أ'�4 ا�*�2?ة� ��ل ذ�� ا��
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 صـالة  : سيدنا محمد القائل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .مسجد الحرام الإال صالة فيما سواه ألف هذا خير من مسجديفي 

  �الضادحرف �
 ضـالة   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .أخر إليهالمؤمن العلم كلما قيد حديثا طلب 
 1 ضحك : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . صاحبه وكالهما في الجنةحدهما قتل أ2اهللا من رجلين
 ضـع   : سيدنا محمد القائل   لآلهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         ال  
  . سورة ياسينأخر أقرا السبابة على ضرسك ثم إصبعك
 ضـع   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

 بعـزة اهللا    أعـوذ  وقل سبع مـرات      "ثالثا"لم من جسدك وقل باسم اهللا        تأ يدك على ما  
  .وأحاذر أجد من شر ما وقدرته
 ضعي : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

 وأغننـي ك  ئ بشفا واشفني بدوائك   داوني باسم اهللا اللهم     وقولييدك اليمنى على فؤادك     
  .أذاكبفضلك عمن سواك واحذر عنى 

  �الطاءحرف �
 :نا محمـد القائـل     سـيد  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

  .األربعة كافي الثالثة وطعام الثالثة كافيطعام االثنين 
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

ـ     أرسلون رجس   الطاع   بـأرض  سـمعتم بـه      فـإذا  إسـرائيل  ي على طائفة من بن
  .ه من وانتم بها فال تخرجوا فراراًبأرض وقع وإذا. فال تقدموا عليه

  

                                                 
1  -Wض`� ا  :Wا 	رض.  
2  - 	
� �*?'T2 1`� ا��� . 1 وا& ة 2	 ا�5�1 و��ل آ-ه�9 2	 درج� �*?'1 وأن�Yري �!
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  �الظاءحرف �
ظلمة  ال : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . في الناروأعوانهم
 الظلـم   : سيدنا محمد القائل   ل آ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         

  .ظلمات يوم القيامة
  �العنيحرف �

 عجـب  :حمد القائل سيدنا ملآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى        
  .1اهللا من قوم يدخلون الجنة في السالسل

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
  .أصلى وأناعرضت على النار 

 علـى   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .دجالال يدخلها الطاعون وال المالئكة  المدينة 2أنقاب

 علـى   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
 اهللا فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا            نبيكل مسلم صدقة فقالوا يا      

  .الملهوفيعين ذا الحاجة :  يجد قالفان لم
 علـيكم   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . اهللا حتى تملوالال يمبما تطيقون فواهللا 
 عمـل   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .3قليال واجر كثيرا
 العائـد   : سيدنا محمد القائل    آل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى         

  . ثم يعود في قيئهيقيءفي هبته كالكلب 

                                                 
  .  ا�9?اد بA4 ا�8Nرى '� ا�*��ر 2�A خ���Sا ا�9;�9%� أ8��9ا 72.
`�ا '� أه= ا�5�1-  1
�K أب�اب:  ��K أن@�ب-  2� .  
3  - 	
 .   ��9 أ8�A وج�ه  2@!= ���!�� ��ل ذ�� ا��
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 العمرة  : سيدنا محمد القائل   لآوبارك على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم      
  . الجنةإالليس له جزاء  العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور إلى

 العـين   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
   .1حق

  �الغنيحرف �
 غفر اهللا : محمد القائل سيدنالآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى       
قد كاد يقتله العطش فنزعت  خفهـا         زكى يلهث    رأس مومسة مرت بكلب على      المرأة
  . بخمارها فنزعت له الماء فغفر لها بذلكفأوثقته
 الغسل  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .يبا إن وجدن يمس طأ و2يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن
 غبـار   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . الجذاميبرئالمدينة 
 غـدوة   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . روحة خير من الدنيا وما فيهاأوفي سبيل اهللا 
 غنيمـة  : سيدنا محمد القائللآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى      

  .مجالس الذكر الجنة
 الغـدو   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . المساجد من الجهاد في سبيل اهللاإلىوالرواح 
 الغـدو   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .عند اهللا من الجهاد في سبيل اهللا أفضل في تعليم العلم والرواح
 م الغـال :القائل سيدنا محمد لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .رأسه تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق 3مرتهن بعقيقته

                                                 
8
) '� أ8
�ب & وث ا�T?ر-  1  .  
2  -� .  ی �� أ8��ن
��9��د 2	 ا�%�-  3� JبC� 1`%ذب ��f ��ا� یVی P ��� a)ی A�و =�S�1 وإذا '�ت ا�8 	وه fم ا�;�ب .  



 

 19

  �الفاءحرف �
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

  .تحت العرشفاتحة الكتاب نزلت من كنز 
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

  .أغضبني أغضبهافاطمة بضعة منى فمن 
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

  . الجائع وعودوا المريضوأطعموا 1يالعانفكوا 
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            

 إال عبد مـسلم وهـو قـائم يـصلى يـسال اهللا تعـالى شـيئا                اال يوافقه  2فيه ساعة 
   .إياه أعطاه

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
 ونتـف   األظفـار  وتقلـيم  وقـص الـشارب      4خمس الختـان واالسـتحداد     3الفطرة

  .اإلبط
  �القافحرف �

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى         اللهم صل   
  .نفق عليكأنفق قال اهللا تعالى أ

 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
ورجـل بـاع     ثـم غـدر      بـي  5أعطى خصمهم يوم القيامة رجل      أناثالثة   :قال اهللا 

   .أجرهنه ولم يعطه  فاستوفى مأجيرا استأجر ثمنه ورجل فأكلحرا 
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
 تكذيبـه   فأمـا  ولم يكـن لـه ذلـك       وشتمنيدم ولم يكن له ذلك      آ ابن   كذبني: قال اهللا 

                                                 
1  -?%8Nا  . 
 .  ی�م ا�95(1-  2
  .  أي ا�;�1-  3
�a ا�(�ن1-  4&  . 
  . ��ه :  أ�KS ب	-  5
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 . ولـد  لـي  فقولـه     شـتمه إيـاي    وأمـا قدر إن عيده كما كـان       إياي فزعم أنى ال أ    
  . ولداأو إن اتخذ صاحبة فسبحاني
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
  .كخلقي 1ومن اظلم ممن ذهب يخلق :قال اهللا
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى            
 اقلـب الليـل     األمـر  بيـدي  الـدهر    وأنـا دم يـسب الـدهر      آ ابن   يؤذيني :قال اهللا 
  .والنهار
 : سـيدنا محمـد القائـل      لآ وبارك على سيدنا محمد وعلـى        اللهم صل وسلم    

 لـي  فـاغفر    أنـت  إال وال يغفـر الـذنوب        كثيـراً   ظلماً نفسي ظلمت   إنيقل اللهم   
  . الغفور الرحيمأنتنك  إوارحمنيمغفرة من عندك 

  �الكافحرف �
 كان اهللا   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

     . غيره وكان عرشه على الماءيءشولم يكن 
 أحب كان   الذي سيدنا محمد    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . عليه صاحبهمما داو � إليهالدين 

 كـان   الـذي  سيدنا محمد    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .ر ليس بالطويل البائن وال بالقصي خلقاًوأحسنهم الناس وجها أحسن

 إذا كـان    الذي سيدنا محمد    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى            
  . للصالةوتوضأ إن ينام وهو جنب غسل فرجه أراد

 إذاكـان    ذي سيدنا محمد ال   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .أهله وأيقظحيا ليله  شد مئزره وأاألواخردخل العشر 

 إذا كـان    الذي سيدنا محمد    لآلى سيدنا محمد وعلى     اللهم صل وسلم وبارك ع      
  . طهور إن شاء اهللاسأال ب :دخل على مريض يعوده قال
                                                 

  .  ا��Y9رون .�ر '5; ة-  1
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 إذا كـان    الذي سيدنا محمد    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . نافعا1ًاللهم صيباً:قال المطر رأى

 كـان   يالـذ  سيدنا محمد    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . ثم يغتسل ويصومأهلهيدركه الفجر وهو جنب من 

  �الالمحرف �
ن  أل : سيدنا محمـد القائـل     لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

 بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف اهللا بها وجهه خير له            يتأ حبله وي  أحدكم يأخذ
  . منعوهأو أعطوهمن إن يسال الناس 

 نلتسوو : سيدنا محمد القائللآك على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم وبار     
  . ليخالفن اهللا بين وجوهكمأوصفوفكم 

 لعل اهللا   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .2إن يبارك لكما في ليلتكما

 لعلـك   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .3 عسيلتهوتذوقيال حتى يذوق عسيلتك .  رفاعةإلى ترجعيدين إن تري

لعن اهللا   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فنقطع يده

  سـيدنا محمـد القائـل      لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى             
  .4لقد حجرت واسعاً: لألعرابي

لـيس  :  سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . صالة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء

                                                 
1  -�ً
 . أي 'S?ًا:  .%
2  - 	
� زوج!� '�ت و� b ون�م '(��4 ��ل ا���� #�   . ذ�� ��?ج= ا�Cي أخ
3  - 	
��� �*V� خ? �52ءتq�4 زوج�4 ر1��2 ث-ثً� و��وج# ب@�k ا'?أة � 	
 أن�4 � '�� آ7ن�4 �?ی  ا�S-ق وا�?ج�ع إ�K ر1��2 2
%� ��4 ا��

  . P �`= �?1��2 إP ب(  دخ�ل ا��jن	 ��%�4 وج�4��9
 .  ��ل ا�N?اب	 2	 .-�� ا��A4 أر&9�	 و'`9 ًا وA&?� P '(�� أ& ًا-  4
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 الـذي  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . ومالهأهله وتر فكأنماتفوته صالة العصر 

 الـذي  : سيدنا محمد القائل   لآ على سيدنا محمد وعلى      اللهم صل وسلم وبارك     
  . يطعن نفسه يطعنها في الناروالذييخنق نفسه يخنقها في النار 

 الـذي  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . يجرجر في بطنه نار جهنمإنما الفضة آنيةيشرب في 

  �امليمحرف �
 مـا   : سيدنا محمد القائـل    لآعلى سيدنا محمد وعلى     اللهم صل وسلم وبارك       

 بالـشر   تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة      تأمره له بطانتان بطانة     إالاستخلف خليفة   
  .وتحضه عليه

 مـا   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .1في هذا العشر منها أفضل أيامالعمل في 

نزل  ما أ: سيدنا محمد القائللآارك على سيدنا محمد وعلى     اللهم صل وسلم وب     
نزل له شفاء أإال اهللا داء.  
 لما با  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .أبصارهم لتخطفن أو السماء في صالتهم لينتهن عن ذلك إلى أبصارهم يرفعون أقوام
 مـا   : سيدنا محمد القائـل    لآا محمد وعلى    اللهم صل وسلم وبارك على سيدن       

  .تركت بعدى فتنة اضر على الرجال من النساء
  �النونحرف �

 نـاركم   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
من سبعين جزء من نار جهنمجزء .  

ـ  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى            ن  نح
  . السابقون يوم القيامةاآلخرون

                                                 
1  -?V� 15`�ذي ا  .  
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 نعمتان  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

 نعـم   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . لو كان يصلى في الليل1د اهللالرجل عب

  �اءاهلحرف �
 هـل   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
 مـن وراء    أراكـم  إني على خشوعكم وال ركوعكم      ىما يخف  هاهنا فواهللا    قبلتيترون  
  .ظهري
 هـل   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .بضعفائكموترزقون إال تنصرون 
 هـل   : سيدنا محمد القائـل    لآم وبارك على سيدنا محمد وعلى       اللهم صل وسل    

  .2وجدتم ما وعد ربكم حقا
هـم  :  سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

 اهللا قال هم    ليا رسو قيل من هم    .خسرون ورب الكعبة  هم األ . خسرون ورب الكعبة  األ
  .3هكذا من قال هكذا وهكذا وإال أمواالكثرون األ

 هـو   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .4ختالس يختلسه الشيطان من العبدا

 همـا   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . من الدنياريحانتاي

هـال   : سيدنا محمد القائـل    لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .أكلها حرم إنما:  ميتة قالأنها قالوا 5انتفعت بجلدها

                                                 

  اW ب� �9?-  1�  .=%��K �%�م ا�� � . ��ل ا��
	 ذ�� �?ؤی1 رأه� 2	 ا���م 92 &� ا��
	 &�ثً� �
2  - 	
�	 ا�V9?آ%� ا�Cی� أ�@�ا 2	 بu? ب ر� خ�k) ا��!� ��Cب  .  
3  -� .  أي أن�a �� ی9%� و�� ش�9ل وأ'�'
4  --Y�ا �� #�!� . ة 8?�1 ی;?��4 ا��S%Vن '� ا�(
  &%��9 ی
5  - �  ). ا�5�  ی4S? ب�� بw( ��ل ا��
	 ذ�� &%��9 رأى ش�ة '%!1 '�@�b -  ا�5
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  �الواوحرف �
 واهللا  : سيدنا محمد القائـل    ألاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  . من سبعين مرةأكثر في اليوم إليه وأتوب الستغفر اهللا إني
ال  واهللا   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى            

من جـاره    يأ  ال الذيقيل من يا رسول اهللا قال       . نال يؤم واهللا  .. نال يؤم واهللا  ..نيؤم
   .بوائقه

 والذي : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . لتعدل ثلث القرانإنها بيده نفسي

 والذي :لقائل سيدنا محمد ا   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
   . عن الحوضاإلبل الغريبة من تزاد كما حوضي رجاال عن نزودأل  بيدهنفسي

 والذي : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . من والده وولدهإليه أحب أكون حتى أحدكم نال يؤم بيده نفسي

 مدح نالقائل لما محمد  سيدنلآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى       
  . ويحك قطعت عنق صاحبك:أخاه

 ويـل   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . من النارلألعقاب

  �الحرف �
 كلآ ال   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

   .متكئ وأنا
 لقينأ  ال : سيدنا محمد القائل   لآمحمد وعلى   اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا         
يقـول يـا     ..ها ثغاء على رقبته فرس لها حمحمة       يوم القيامة على رقبته شاة ل      أحدكم

  .أبلغتكملك لك شيئا قد  ال أفأقول أغثنيرسول اهللا 
 حال تنك  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .تستأذن تنكح البكر حتى  والمرتستأيم حتى األ
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 ال يؤمن : سيدنا محمد القائللآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى   
  . ما يحب لنفسهألخيه حتى يحب أحدكم

 ال يبيع   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .بعضكم على بيع بعض

 ال : سيدنا محمـد القائـل     لآعلى  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و         
  .أصابه الموت لضر أحدكم يتمنين

 ال  : سيدنا محمـد القائـل     لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . إن لم يكن صاحبه كذلك ارتدت عليهإاليرمى رجل رجال بالفسوق وال يرميه بالكفر 

  �الياءحرف �
 أبـا  يا   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .داودآل  مزمارا من مزامير أوتيتموسى لقد 
 يا غالم   : سيدنا محمد القائل   آلاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

  .سم اهللا وكل بيمينك وكل مما يليك
 يـا  : سيدنا محمـد القائـل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى          

  . النارأهل أكثريتكن  رأفانيمعشر النساء تصدقن 
 يـا  : سيدنا محمـد القائـل  لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى          

  . عنكم من اهللا شيئاأغنى ال أنفسكممعشر قريش اشتروا 
 يـأتي :  سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           

.  يقولون من قـول خيـر البريـة        ماألحال سفهاء   األسنان ءثاحد الزمان قوم    أخرفي  
  . كما يمرق السهم من الرميةاإلسالميمرقون من 

 يـؤتى   : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  .بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ال يزن جناح بعوضة

يخرج  : سيدنا محمد القائل   لآاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى           
  . من خيرذرة اهللا وفى قلبه وزن إالمن النار من قال ال اله 
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  .أجمعينله وصحبه آ وعلى واآلخرين األولينوصل اهللا على سيدنا محمد في 
   

 لم يلد   الذي الصمد   األحد أنت إالله  إ اهللا ال    أنتنك  إشهد  أ نيأب لكأسأ أنىاللهم    
 قلبـي  تهـدى بهـا       رحمة من عندك   لكأسأ أنىاللهم  . حد أ  كفواً ولم يولد ولم يكن له    

 وتزكـى بهـا     شاهدي وترفع بها     وتصلح بها غائبي   أمري وتلم بها شعثي   وتجمع بها   
  . بها من كل سوءوتعصمنيلفتى  وترد بها أرشدي بها وتلهمني عملي
 بها شرف كرامتك فـي الـدنيا        أنال ويقينا ليس بعده كفر ورحمة       إيمانا أعطنياللهم  

 الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنـصر          لكأسأ أنىاللهم  . واآلخرة
  . األعداءعلى 

 رحمتك  إلى افتقرت   عملي وضعف   رأيين قصر   إ و حاجتي انزل بك    أنىاللهم    
 من عذاب تجيرني الصدور كما تجير بين البحور إن شافي يا األمور يا قاضى لكفأسأ

  .ومن دعوة الثبور ومن فتنة الصبورالسعير 
 يوم الوعيد والجنة يوم الخلود األمن لكأسأ الرشيد واألمرالحبل الشديد اللهم ذا     

مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود انك رحيم ودود وانك تفعـل مـا               
  .تريد

حبـك  أاللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين وال مضلين نحب بحبـك مـن                 
  .ونعادى بعداوتك من خالفك

 ال  الـذي  سبحان    التكالن  وهذا الجهد وعليك   ،اإلجابةء وعليك   اللهم هذا الدعا     
  . لهإال التسبيح ينبغي

   الفضل والنعمذيسبحان 
   المجد والكرمذيسبحان 

  1سبحان ذي الجالل واإلكرام
  وصل اهللا على سيدنا محمد وعلى آهل وصحبه وسلم

  
                                                 

1  - 	
  .  2	 ج�ف ا��%= إذا ��م إ�K ا�Y-ة� هCا ا� ��ء آ�ن ی �� ب� ا��
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��	
�� ��
�� �� ���  
لى اشرف الخلق والمرسلين سـيدنا      الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم ع        

  وبعد..  والتابعينوأصحابهمحمد وعلى اله 

��� ������ �ِ�����ً�َ �: فيقول اهللا تعالى  ُ�ْ��َ� ��� !�� ��ُ"#�َ$َ� �َ� ويقول جـل  �.�ـ'�ِ,ُ�# +�*��َ( �� �ُ)�'&�ً�� %ِ


��� �2ِ �0َ1#/ِ�َ� :شانهِ4�َ"3َ� ��� !�� ِ5��ِ$ُ� �َ�ِ% ��َ"#��ِ����� ِ6ْ$َ� �ِ� �'ُ7 ���8'�9ِ�ْ:ُ; #�ُ,���(�� ً�<ِ=َ� ���ّ��� ���
ُ�ْ� فهاتـان  ��
 ذكرا كثيرا وعلى كل حـال        تدالن على إن المطلوب بعد الصالة إن نذكر اهللا         اآليتان

يرا ال تقتضى ترتيبا     الثانية واذكروا اهللا كث    اآليةمن قيام وقعود واضطجاع والواو في       
 كثيرة مختلفة   أذكارا بعد الصالة    �، وقد ورد عن رسول اهللا       نهاما هو شأ  وال تعقيبا ك  

 فعـل  �، ونقل الرواة عنـه  األمر والعدد مما يدل على التوسعة في      والمعاني األلفاظ
  .آخر بفعل بعض ألصحابه واألمربعضها 

من الذكر بعـد الـصالة نـراه ال     � وإذا نظرنا في مجموع ما ورد عن رسول اهللا       
  : هذه األمور اآلتيةيخرج عن

  .ن وصالة على الرسولآدعاء وتسبيح وتهليل وقر
ذكر هللا والصالة علـى     القران  وفالدعاء ذكر وزيادة والتسبيح والتهليل ذكر هللا          

 في هذه األمـور فهـو ذكـر هللا          فكل ما كان داخالً   . دعاء فهي داخلة فيه    �الرسول  

��� ����ـ��   %ِ�َ� �َ$َ�#"ُ �َ � :مأمور به بمقتضى قوله تعالى    ُ�ْ�: وبمقتضى قولـه  � �@....�� ��ـ! ��� �َـ�

��� �8'�9ِ�ْ:ُ; #�ُ,���(�� ً�<ِ=َ� ���ّ��� ���
ُ�ْ�فهـو   فعله أو األمـر بـه   �لكن ما ورد عن رسول اهللا  � �
 الحفظ  أو اآلخرة الذكر ببيان ثوابه في      أنواعمن   � فيه   بما رغ وكذلك   .كدآأفضل و 

ن عقب الصالة من    أل من الذكر عقب الصلوات      باإلكثار أمرنا إنماو واآلخرةفي الدنيا   
 الدعاء   أي �قيل لرسول اهللا     :قال �أوقات اإلجابة والقبول لما ورد عن أبى إمامة         

جوف الليل األخر ودبر الصلوات المكتوبات وقال مجاهد إن الصالة في            �اسمع قال   
ذا نظرنا فـي خـتم الـصالة        ونحن إ  .خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات     
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الخاص بالسادة الخلوتية الذي يقرءونه عقب الصلوات الخمس نجده كمـا قـال فيـه               
 الـشيخ  موالنا في حاشيته على الشرح الصغير تعليقا على قول   الصاويموالنا الشيخ   

 �واستغفار وصالة علـى النبـي        إن قال    إلى واإلخالص الكرسي أيةالدردير فندب   
قال الشيخ الصاوي في حاشيته تعليقا على هذا جزء         . قب كل صالة  ودعاء بما تيسر ع   

 لما ورد في الـسنة  ومن هنا كان ختم السادة الخلوتية المشهور جامعاً       :177ـأول ص 
الزمه عقـب الـصالة   يقول من  - �أي الشيخ الدردير     - فلذلك كان شيخنا المؤلف   

الكية حتى انه كان يلقب فـي        وموالنا الشيخ الدردير إمام من أئمة الم       ،وصل إلى اهللا  
  .عصره بمالك الصغير

والشيخ الصاوي من أكابر المالكية ولكن المجتهدين في هذا العصر ال يقتنعون              
فانا هللا   هذا الحد بل زاد وزاد        عند  انتهى األمرليت  الصغير وال مالك الكبير ويا    بمالك  

 بما قاله شـيوخنا ومـا       ونحن مقتنعون .. وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إال باهللا        
ورأينا شدة تمسكهم    �رتبوه من األوراد ألننا رأينا حرصهم على اقتفاء اثر الرسول           

 عنها قيد شعرة وكلهم علماء عاملون أصحاب مؤلفات عظيمة          نحرافاالعدم  بسنته و 
 علـى   حملنـي  وإنما مالك   اإلمام وخاصة في مذهب     اآلنجل اعتماد المسلمون عليها     

 الطريق الخلوتية خـشية إن      أهل ختم الصالة وما يفعله      أدلةالبحث عن    و اآلنالكتابة  
 إطالعـي و المتواضـع    بحثيومع  .  القلوب بكالم المعترضين المعسول    يغتر ضعفاء 

 ذكر رتبه شيوخ الطريقة الخلوتية له سنده الخاص مـن           أوالمحدود وجدت كل عمل     
 إالهللا عنهم جميعـا اللهـم        ا رضي التابعين   أئمة أو عمل الصحابة    أوالقران   أوالسنة  
 اعلـي سـنده    إن شيوخنا اطلعوا     اعتقاديعثر على سندها مع     أ  لم 1جدا طفيفة   أشياء

ولـو   .أجمعينبهم   اهللا عنهم وعنا     رضي وتبحرهم في علوم الشريعة      إطالعهملسعة  
 اآليتين داخلة في عموم     فهي أصال اليسيرة ليس لها سند خاص       األشياءفرض إن هذه    

                                                 
: عثرت على سند التفل بغير ريق على اإلبهامين ومسح العينين أخيـراً فـي كتـاب خـواص القـران قـال مـا نـصه           : ملحوظة -1

فَكَـشَفْنَا عنـك   ����: عن الشيخ فريد الدين الولي الشهير في بالد الهند قدس سره إن من قرأ علـى ظفـر إبهاميـه قولـه تعـالى                     يروى  
   ِديدح موالي كرصفَب كفي كل مـرة ثـم يقبـل إبهاميـه ويمـسح بهمـا علـى عينيـه                   � سبع مرات وهو يصلي على النبي        ����ِغطَاء 

   عن العين إن شاء اهللاينفعه لنور البصر وزوال الضرر
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 زيادة فيه تتعـارض مـع    هي الدين    في ومةمالمذوالبدعة  . كون من السنة  السابقتين فت 
 بالـذكر   األصوات ارتفاع   أما.  خاص أو تحت نص عام     إدراجهانصوصه وال يمكن    

 رضي معبد مولى ابن عباس اخبره بن عباس         أبا إن   البخاريعقب الصالة فقد روى     
 المكتوبة كـان علـى       بالذكر حين ينصرف الناس من     األصواتاهللا عنهما إن ارتفاع     

 سمعته  إذا انصرفوا بذلك    إذاوقال ابن عباس كنت اعلم انقضاء الصالة         � النبيعهد  
ـ ال وخرج عن حده     األصوات تفاحش ارتفاع    إذانعم  . البخاري كما قال في     أو  ألوفم

 قصد إذاليس كذلك فهو من السنة ويكثر ثوابه  وما دام   فيكون مكروهاً   تشويشاً وأحدث
 بمـا ال فائـدة فيـه مـن          امـتألت  بذكر اهللا بعد إن      األذهاناهل وشغل   به تعليم الج  

 يفرغ منها ساعة من نهار      العادي اإلنسان ال يكاد    التيالتلفزيونات والمشاغل الدنيوية    
  . سواء السبيلإلى الهاديواهللا 

  .هو ختم الصالة مقرونا بادلته  وها  

  ختم الصالة
  باهللا من الشيطانأعوذ:((د السالم وقبل إن تتكلم صليت الصبح فقل بعفإذا :ليء الآل فيقال

لقوله القران قبل قراءة  مطلوبة ألنها وهنا قدم االستعاذة ))الرجيم بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم

��AْB   �َ�تعالى  َ� �َ�ِ%  8�
C��      ِ��ِ+ 
 الرحمن الـرحيم ألنهـا   وذكر بسم اهللا ��Eِ(َ"#F�َْ �ِ����ـ�ِ �ِـ�� ��ـ8�َD#� 3ِ ��ـ
 هللا وهـو    ذكراًوفى الوقت نفسه لم تخرج عن كونها        القران  ة أيضا قبل قراءة     مطلوب

اللهم  ��Fـ��QR'� ;َـ�#��� ��  ً�Q�ِ�KِE��� ��LMKَB ��K N2ِO .�� )َ��* �8'H��!�K ��َ"َ,ِP�� G������  8 ��ِ�#�َ��* �'H��I �'�.��Jِ�: مطلوب بعد الصالة
مطلـوب بعـد    القـران   ن قراءة بعض آيات     أل  وذكر هذه اآلية   )مرة100 (صل عليه 

 بها امتثال أمر اهللا في      الصالة ولتكون الصالة على الرسول بعد هذه اآلية مستحضراً        
من صلى على في يوم مائة مرة قضى اهللا له مائة           ( �ة مرة لقوله    الصالة عليه ومائ  

 يصلى على   ما من مسلم  ( �ولقوله   .1)نها ألخرته وثالثين منها لدنياه    سبعين م  .حاجة

                                                 
  .  أخ?ج� .�&) آ�� ا�(�9ل وأ8� N bب� ا���5ر �� ج�ب?-  1
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 فاختـار   1فليقل العدد من ذلك أو ليكثر     . )صالة إال صلت عليه المالئكة ما صلى على       
  .رجال الطريقة مائة مرة بعد الصبح ومائة مرة بعد المغرب

إذا صليت فاحمـد   :  بعض أصحابه  نه قال مخاطباً   أ �وقد ورد عن رسول اهللا        
اللهم صل وسلم وبـارك     (ئة بقولك    وتختم الما  . ثم ادعه  لىاهللا بما هو أهله ثم صل ع      

 حميد  أبىلما ورد عن    . )أتباعه وأزواجه وذريته وال بيته    عليه وعلى اله وأصحابه و    
اللهم صل على محمد (: قولوا:  قالرسول اهللا كيف نصلى عليك؟     يا :ال انه ق  يالساعد

جوازهـا عنـد    ال خالف في     �تبعا له    �والصالة على غيره    . ) وذريته 2وأزواجه
 ، ثالثاً )إليه وأتوب القيوم   الحي هو   إال ال اله    الذياستغفر اهللا العظيم    (ثم يقول . اءالعلم

ث مرات فقـال اسـتغفر اهللا   من استغفر اهللا في دبر كل صالة ثال       �لقول رسول اهللا    
 اهللا محمـد  إال ال اله  (ثم يقول  . 3غفرت ذنوبه وان كان فر من الزحف       .الخ...العظيم

: �سـول اهللا     لقـول ر   ، ثالثا )نفس عدد ما وسعه علم اهللا     رسول اهللا في كل لمحة و     
   .4) من قالهاأعذب  اهللا محمد رسول اهللا الإالمكتوب على العرش ال اله (

 لمـا   أوقاتـه  أفضل فيكون بعد انقضاء الصالة من       ..والحديث لم يعين وقتا خاصاً     ..
إن  �سول اهللا   الخ فقد ورد عن ر    .. قوله في كل لمحة    وأما. علمت من الحديث السابق   

بنـت  عائشة   عن   الترمذي عند اهللا فقد روى      األجر مثل هذه العبارة مما يتضاعف به     
 على امرأة وبين يـديها      � سعد انه دخل مع رسول اهللا        أبيها وقاص عن    أبى بن   دسع

خبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل        أأو قال حصاة تسبح بها فقال لها أال         . نواة
 في األرض، وسـبحان اهللا       وسبحان اهللا عدد ما    خلق في السماء،  سبحان اهللا عدد ما     (

 هللا اكبر مثل ذلك والحمد مثل ذلك،       وا ، وسبحان اهللا عدد ما هو خالق،      بين ذلك عدد ما   
 لما ورد   ،ثالثا)  اهللا واهللا اكبر   إالال اله   (ثم يقول    )وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك       

 ليس لهـا نهايـة      إحداهماكلمتان   :يقول � سمعت رسول اهللا  : عن معاذ بن جبل قال    
  .بين السماء واألرض ال اله إال اهللا واهللا اكبر دون العرش واألخرى تمال ما

                                                 
  .  آ�� ا�(�9ل وا�
%4@	 2	 ش() اGی�9ن �� ��'? ب� رب%(1-  1
 .   رواb ا�
��ري-  2
  .  آ��ل ا�(�9ل وأب� ی(�K وأب� ا�;�	 �� ا�
?اء-  3
  .  آ�� ا�(�9ل �� أب� �
�س-  4
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اعتـق اهللا   من قال ال اله إال اهللا واهللا اكبر         ( :نه قال  أ �وورد عن رسول اهللا       
 اله إال   إذا قال العبد ال    � ربعا وقال رسول اهللا      1 وهكذا كل مرة يعتق    )ربعه من النار  

: التـالي ويقـول   . اكبروأنا أنا إال ال اله   عبديقال صدق   . . اكبر صدقه ربه   اهللا واهللا 
اد في الرابعة ال     ز )). باهللا العلى العظيم   إال اهللا واهللا اكبر وال حول وال قوة         إالال اله   ((

 لـي  قـال   :قال األشعريحول وال قوة إال باهللا العلى العظيم لما ورد عن أبى موسى             
ال : قـل : الجنة فقلت بلى يا رسول اهللا قال       على كنز من كنوز      أدلك أال �ول اهللا   رس

حـد   أ األرضما على   : (� قال رسول اهللا     :وقال. باهللا العلى العظيم  إال  حول وال قوة    
خطايـاه ولـو     كفرت عنه    إال باهللا   إال اهللا واهللا اكبر وال حول وال قوة         إاليقول ال اله    

 أحاديـث وكثير من صيغ الذكر ورد في فضلها كثيـر مـن    ،)2كانت مثل زبد البحر   

��� ������ �َ=ِ>�ً ��)���,ُـ�# ;ُ:�9ِ�ْـ'�8  ��������( وقوله تعالى  :�رسول اهللا   ُ�ْ�
��� ������ �َ=ِ>�ً ��)���,ُـ�# ;ُ:�9ِ�ْـ'�8  �ُ�ْ�
��� ������ �َ=ِ>�ً ��)���,ُـ�# ;ُ:�9ِ�ْـ'�8  �ُ�ْ�
��� ������ �َ=ِ>�ً ��)���,ُـ�# ;ُ:�9ِ�ْـ'�8  �ُ�ْ� أنـواع  شامل بعمومه لجميـع  )�

 أعقـاب  القابلة للذكر ومنهـا      األوقاتالذكر من دعاء وتهليل وتسبيح وصالح لجميع        
 السالم ومنك السالم تباركـت      أنتاللهم   (التاليقول  ثم ي .  قبول أوقات ألنهاالصلوات  
 انصرف من   إذاكان   �نه  ألما ورد في صحيح مسلم      ) واإلكرام الجالل   ايا ذ وتعاليت  

ذا الجـالل   أنت السالم ومنك السالم تباركت يـا        استغفر اهللا ثالثا وقال اللهم       صالته
لمـا  . ثالثا) ن عبادتك  ذكرك وشكرك وحس    على أعنىاللهم   (التاليثم يقول   . واإلكرام
بيدي يوما ثم قال يا معـاذ واهللا        خذ   أ �قال إن رسول اهللا      � معاذ بن جبل     ورد عن 

 يا معاذ أوصيك: � احبك قال هللا واوأنا يا رسول اهللا أنت بأبي وأمي فقلت ألحبك إني
 3 على ذكرك وشكرك وحـسن عبادتـك       أعنى تدعن دبر كل صالة إن تقول اللهم         أال

ثـم   .يكرر الدعاء واالسـتغفار   كان يعجبه إن     � والنبي . دعاء ألنهثا   كرر ثال  وإنما
 ن ملكـاً أ � لما روى عن رسـول اهللا  ، ثالثا )راحمين ارحمنا لرحم ا يا أ ( التالييقول  

 رحمنا فمن قالها ثالثا قال لـه الملـك إن ملـك           أرحم الراحمين   أموكل بمن يقول يا     

                                                 

�س  آ�� ا�(�9ل ��	 اب�-  1�  .  

?ان	 2	 ا�*
%? �� '(�ذ-  2S�ا�(�9ل وا ��آ  . 
3  -	h�;��أب� داود وا ��8  .  
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لصلوات من األوقات القبول واإلجابة     وال شك إن أعقاب ا     1الملوك قد اقبل عليك فسل    
  له ،ال اله إال اهللا وحده ال شريك له       (ثم يقول التالي بعد صالة الصبح        كما علمت سابقاً  

 لما روى عـن     عشر مرات، ) على كل شيء قدير    الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو     
إن قال من قال في دبر صالة الفجر وهو ثان رجليـه قبـل    � ذر إن رسول اهللا     أبى

 الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل          له ،شريك له   اهللا وحده ال   إاليتكلم ال اله    
ورفع له عشر  عنه عشر سيئات ومحيشيء قدير عشر مرات كتبت له عشر حسنات      

درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي               
ال اله إال اهللا وال نعبـد       (ويقول التالي   . 2 باهللا  إال الشرك  ذلك اليوم لذنب إن يدركه في     

صين له الدين  ال اله إال اهللا مخل،إال إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل  
نه كان يقول فـي دبـر كـل         أ )عبد اهللا (لما ورد عن ابن الزبير    ،  )ولو كره الكافرون  

.  قدير  وله الحمد وهو على كل شيء       الملك  له ، ال اله إال اهللا وحده ال شريك له        :صالة
 ال الـه إال     ،ال اله إال اهللا وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضل والثناء الحسن الجميل              

يهلل بهن دبر كـل   �وقال كان رسول اهللا . اهللا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون      
 لما روى إن النبي     ،سبعا) اللهم أجرني من النار   : (التالييقول  ثم  . رواه مسلم . صالة

 مـن   اللهم أجرنـي  : فقل قبل إن تكلم أحداً    قال لبعض أصحابه إذا صليت المغرب        �
روي .  سبع مرات  ، من النار  للهم أجرني  ا :وإذا صليت الصبح فقل   . ، سبع مرات  النار

زوي النار منه فيـسألها     في حديث معناه انه يؤتى بعبد يوم القيامة فيساق إلى النار فتن           
له ويختم بقو  3بعبدي رجعواأ: لم فتقول كان يا ربى يستجير منى فيقول اهللا        عاهللا وهو أ  

 األبـرار  الجنـة مـع      وأدخلنا المختار   النبي واجر والدينا من النار بجاه       أجرنااللهم  (
 دعـاء والـدعاء مطلـوب عقـب          وهذه العبارة  ،) يا غفار  زيا عزي بفضلك وكرمك   

ومـا   نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها         ناإاللهم  : (ثم يقول . الصلوات لما عرفت سابقاً   
: � فمما قاله 4حائط لبنى النجارمر على قبر ب � لما روى إن رسول اهللا    ،ثالثا) نبط

                                                 
1  -J%`. �;& ي و��لC'?!�ا  .  
2  -J%`. �;& ي و��لC'?!�ا bروا  .  
3  -�  .  آ�� ا�(�9ل وا�`�آA 2	 ';! رآ
4  -� . آ�� ا�(�9ل وا�`�آA 2	 ';! رآ
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ثـم يقـول     . القوم في دبر الـصالة     فجعلها .تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن       
 � هريرة   ىأب عن   لما روي  ،ثالثاً) هللا التامات من شر ما خلق      بكلمات ا  أعوذ: (التالي
 لـم   ،ا خلق ثالث مرات   م من شر     بكلمات اهللا  أعوذ سيمن قال حين يم   : � النبيعن  

 فـي   شـيء  ال يضر مع اسمه      الذيبسم اهللا   : (التاليثم يقول   . 1تضره حمة تلك الليلة   
: لما روى عن عثمان بن عفان قال       .ثالثا) السماء وهو السميع العليم    وال في    األرض

 فـي   شـيء سمه   مع أ  ال يضر  الذي حين يصبح بسم اهللا      من قال : �قال رسول اهللا    
 فاجئة بالء حتى يمسى ومن قالهـا  هأ وال في السماء وهو السميع العليم لم تفج      األرض

رضـيت بـاهللا ربـا       (:التاليثم يقول    2أه فاجئة بالء حتى يصبح    تفج حين يمسى لم  
 قال رسـول    : قال  سعيد الخدري  أبى عن   ا روي  لم ،ثالثا)  دينا وبمحمد نبيا   وباإلسالم

ثم يقول .  دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنةوباإلسالم قال رضيت باهللا ربا من :�اهللا 
ينفع ذا  راد لما قضيت وال     نعت وال    لما م   وال معطي  أعطيتاللهم ال مانع لما     : (التالي

 لما ورد عن المغيـرة بـن        .) وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم        الجد منك الجد  
اللهم ال مـانع لمـا      ...  كان إذا فرغ من الصالة وسلم قال       :� إن رسول اهللا     �شعبة

 بـاهللا  أعوذ (التالي ثم يقول . أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد         
  إن يقـرأ أرادن كل من    أل)  الفاتحة أويقرمن الشيطان الرجيم بسم اهللا الرحمن الرحيم        

نـس  أوعن  . شهر من إن يذكر   أتعاذة والبسملة وفضلهما     باالس مأموراًالقران  شيئا من   
قرأ فاتحة الكتاب  ثم      من قال بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم         :� قال رسول اهللا     :قال �

 � طالب   أبىوعن على ابن    . 3 استغفر له  إال لم يبق ملك في السماء مقرب        آمينقال  
�S �TِLـ � عمران   آل  من ينواآليت الكرسي يةآوإن فاتحة الكتاب     :�قال رسول اهللا    : قال


ِ 	ِـ���\ٍ   قولـه  إلـى ... �L���� ِ6ـ�  ����ِـZ� �Yُْ�ـYِ   �ـُ  �و � �FِX#ـ��W  قوله إلى... ����ـ�� �4َBـ�� G َVِ�َـ�� �U �VِGـ'      ��7َِ�ـ#
 فقال اهللا   ، من يعصيك  إلى أرضك إلى تهبطنا   : قلن ،معلقات ما بينهن وبين اهللا حجاب     

ت الجنة مثواه    جعل إال دبر كل صالة     عباديحد من   أن   حلفت ال يقرؤك   بعزتي(: تعالى
                                                 

1  - lأن �� 	9� . ل ا� ی� ا�;%�k	 ا� ر ا�9��jر �5-– أخ?ج� ا� ی
2  - lأن �� 	9�  . ا� ر ا�9��jر �5-ل ا� ی� ا�;%�k	– أخ?ج� ا� ی
3  - lأن �� 	9�  . ا� ر ا�9��jر �5-ل ا� ی� ا�;%�k	– أخ?ج� ا� ی
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 في كل يوم سبعين مرة      بعيني إليهنظرن  على ما كان منه وألسكننه حظيرة القدس وأل       
فرة وألعيذنه من كل عدو وحاسـد        المغ أدناهاقضين له في كل يوم سبعين حاجة        وأل
'� ��ـ
 	#�Q�� ��ـ
 	ِ���    �	G #�ُ,�Lَ�ِG ���V ]Tِِ�َ�[��� :التاليثم يقول . 1)نصره عليهوأ  عـن  لما روي�  Gِ�َـ�� U �VِGـ�

 2آل عمـران    وفـى فاتحـة       اآلية في هذه    األعظمنه قال إن اسم اهللا       أ �رسول اهللا   
واالسـم   اإلجابة الصلوات من مواطن     أعقابفاختارهما القوم عقب الصالة لذلك فان       

 كـل نفـس     يـدي  بين   إليك قدمأ أنىاللهم  : التاليثم يقول   .  القبول أسباب من   األعظم
 هو في علمك كائن     شيء وكل   األرض وأهل السموات   أهلولمحة وطرفة يطرف بها     

'�W        � ، ذلك كله  يديبين   إليك أقدم قد كان    آو Mَ�ـC�� M2َـ^� �'�U �VِG ��َ�ِG َV �����... لمـا    .الكرسي أيةالخ
 فقال  �جبريل موسى    لقي : قال األصول في نوادر    ذكره الشيخ عبد الرحمن الفاسي    

 إليك أقدم  إنيجبريل إن ربك يقول من قال في دبر كل صالة مكتوبة مرة واحدة اللهم          
 وعشرون ساعة لـيس فيهـا       أربعن الليل والنهار    إ ف الخ.... كل نفس ولمحة   يديبين  

 وفـى   3 حسنة حتى ينفخ في الصور     ألف ألف منه فيها سبعون      إلى  ويصعد إالساعة  
 دبر كل صالة لم يمنعه من دخول الجنة         الكرسي يةآ قرأن  م: �الحديث عن رسول    

 دبر الصالة المكتوبة كان في ذمـة اهللا         الكرسي يةآ قرأوعن الحسن من    . 4 الموت إال
 جبريل موسى عليهما السالم لعل المراد في البرزخ         لقيوقوله  – األخرى الصالة   إلى

ن اهللا أة فان من خصائـصها   المحمدياألمة بمزية  إعالمهوالغرض  , بعد انتقال الكليم    
يعطيها الثواب الجزيل على العمل القليل وتخصيص الكلـيم لعلـه لمناسـبة قـصته               

� 4ُBـG َ`ِaِ�َ�#ـ�ِ �ِـ� N� 0ـ�ِ      �J:التاليثم يقول .المشهورة في المعراج  '`ُ �Qِـ� �� �ِ����ـ�    �� ���� ��
 Fـ� '�8 �ُـ�J b6ـ� �@ ..�c�Q�ْ#�ِ.ـ�
�
COويكرر���  ��  �  كان يعجبـه تكـرار   والنبي ، دعاءألنه ثالثاً، �#0	�Q#.�ـ� �� �eْ:ِـ
# �َ.�ـ�  �� �*#ـ�d *�.ـ 

� 4ُBـG َ`ِaِ�َ�#ـ�ِ �ِـ�             J قرأ البقرة من    أخر في   �وقد ورد عن رسول اهللا      . الدعاء ثالثا  
 �Fـ'`ُ �Qِـ��� �� �ـ�

                                                 
1  -	k�%;�ر �5-ل ا� ی� ا�j�9�1.   ا� ر ا�%� . أب� ا�;�	 2	 �9= ا�%�م وا�
 . 'Cي و.``� أخ?ج� ب� أب	 ش%
1 وأ&9  وأب� داود وا�!?-  2
 .ا�`*%A �� اب� �
�س- وذآ?b أی�T .�&) آ�� ا�(�9ل-  3
4 �
?ان	 �� أب%� أوأ'S�وا K�Sن وا� ار��
  .أخ?ج� ا��;�h	 واب� &
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ـ  قـرأ  قتادة من أبىوعن . 1 عنه قيام تلك الليلةفي ليلة أجزأت   الخ السورة ... N� 0ـ�ِ   ةأي
عظيم ولهـذه الخاصـية      فلهذا الثواب    ، اهللا أغاثهالكرب    وخواتيم البقرة عند   الكرسي

  . لما تقدماإلجابة الصلوات من مواطن أعقابالعجيبة رتبها القوم عقب الصلوات الن 
'�  ��S :التاليثم يقول    '� ��)�Kِaـ�a      '� ��)ِْ�ـ�ِ �َ �ـُ �Q�ْ� ��#�ُB�Pِ,َـG َV ���4َB ������ �TِL �� ُgِ�َـ�� U �VِGـ� �QِPـ�ً �C�ْ�ِِـ�#G َV ِhِ�َـ�� U �VِGـ�
الـخ خلـق اهللا     . ... شهد اهللا  قرأمن   � النبيلما ورد عن     � �FِX#ـ��W  قوله   إلى ��^َ,ِـ��� 

 أو التـالي  إن يقـول     وينبغي .2 يوم القيامة  إلى من المالئكة يستغفرون له      ألفاسبعين  
�GNT��  8   �Wِالسامع بعد تالوتها وقبل قوله   : إن يقول ما ورد في الحديث ينبغي K�� *ِ.ـ�T ����ـ�ِ �FِXـ#

كما فـي     عند اهللا وديعة   ليستودع اهللا هذه الشهادة وهى       اشهد بما شهد به اهللا وأ      وإنا
 إلى هذا عهد    عبدي به يوم القيامة فقيل له       جيء من قال ذلك     :حديث ابن مسعود وفيه   

 �وعن ابن عمر إن رسول اهللا ...3 الجنةيعبد من وفى بالعهد ادخلوا   أحق وأناعهدا  
 أعـوذ   إنـي   اللهم  � النبيالخ وزاد   ...شهدأ وأنا ثم قال    األحزاب يوم   اآلية هذه   قرأ

لمـا   ��7َِ�#ـ
ِ 	ِـ���\ٍ  إلـى   ... �� �Y�ُْZ� 2ِ;#cُ; ِY�ُْZ� �Yِ����  ��L���� ِ6� �i��3َ;       �ُ�: التاليثم يقول    .بنور قدسك 
أن من أكثر من تالوة هاتين فى أعقـاب الـصلوات           القران  ذكره اليافعي في خواص     

المفروضة والنافلة وأمامهما ناله سعة الرزق والغنى والبركة وأثمر ما في يده وزال              
  . عنه الفقر

 وقد . حسبنا ونعم الوكيلوأنتوأنت خير الرازقين رزقنا أاللهم : ثم يقول التالي  
�F�0 #�ُ��i��+ #TَCـ'`ٌ �Nـ�# 4َB:ُـ�ِ,ُ�# *�Kِaـa[     �َ�: التاليقول ثم ي 4 كل خائفأمانورد حسبنا ونعم الوكيل     


kKِ[ *��َـ�#,ُ�    �	 #�H"ِ.�* ��� ِ�#�َ��*� .... رات وبعد  الثانية بعد الصبح سبع ماآلية ويقول اآليتينالخ
  من قال حين يصبح وحـين يمـسي        � عن رسول اهللا     المغرب سبع مرات لما روي    

                                                 
1  -A�  .  أخ?ج� ا&9  وا� ار'	 وا�
��ري و';
2  -a%@`!�أن�ار ا 	ه? 2�S�ا |%V�ا b?ذآ  .  
3  - 	2 	@4%

?ان	 2	 اNو8{ وا�S�اب� � ي وا �9~ �� �
  اW ب� ';(�د أخ?ج�Nا �� �� . ش() اGی�9ن وض��
  .  أخ?ج� أب� ن(%A �� ش اد اب� أوس-  4
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�َ�ِG َV ������ �2ِO#��	�5�ْ���'َ; ِ�#�َ��* �'�U �VِG �� ��  ِِـ��l�(�� ِm#
 أمـر  من أهمهسبع مرات كفاه اهللا ما  �M\�0 �'�U ��)�ـ

 الطبراني لما رواه ،الخ ثالث مرات � َB ������ �'�U 6ْ	�T[  �ُ � : التاليثم يقرا   . 1واآلخرةالدنيا  

T[    �ُ� الكرسي قرأ آية من  : � قال رسول اهللا     : قال إمامة أبىعن    دبـر كـل    B ������ �'�U 6َْ	ـ�
مـن   � عن رسول اهللا      الموت ولما روي   إالصالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة        

 لحديث عن   )لمعوذتينا: (التاليثم يقرا   . 2أجمعالقران   قرأ فكأنما  ثالثاً اإلخالص قرأ
  رسـول اهللا مرني أ� وقال عقبة بن عامر     ،وا المعوذتين دبر كل صالة     إقرأ � النبي
:  التالي ثم يقول .  والمعوذتان اإلخالصوالمراد  . 3 المعوذات دبر كل صالة    أقراإن   �
� �� ِnِTـ#Q�9ِ� �oNO���K �VِG ٍi#2�S �N� 8ِG � سبحانه وتعـالى : (بيح بعده موقع االمتثال ثم يقولالتسليقع( 

ـ  للفصل بين    ، سبحانه وتعالى  ، وقوله اآلية إن يسكت سكتة لطيفة بين       وينبغي ران الق
سبحان : نفراده سراً ا وان كانوا جماعة قال كل واحد منهم على        التاليثم يقول   . وغيره

 اهللا  إالال الـه    ، بــ     ويختم المائة  ، واهللا اكبر كذلك   ،والحمد هللا كذلك  ،  )مرة 33(اهللا  
يحيى "إن شاء زاد    و،   له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير         ،وحده ال شريك له   

ن سبح اهللا ثالثا وثالثين وحمد اهللا ثالثا وثالثين وكبـر اهللا ثالثـا              م � لقوله   "ويميت
 الملك وله الحمـد وهـو    له،شريك له  ال اهللا وحده إالوثالثين وقال تمام المائة ال اله       

وقـد وردت  . 4ن كانت مثل زبد البحـر  ل شيء قدير غفرت ذنوبه وخطاياه وإ      على ك 
 منها رواية إن     والتهليل غير هذه الرواية    عدة روايات في التسبيح والتحميد والتكبير       

 وروايـة  .5 وثالثـون  أربـع التسبيح ثالث وثالثون والتحميد ثالث وثالثون والتكبير        
 التسبيح فيها خمس وعشرون والتحميد خمـس وعـشرون والتكبيـر خمـس              أخرى

تحميـد عـشر    ل التسبيح عشر وا   أخرى ورواية   6وعشرون والتهليل خمس وعشرون   

                                                 
 .  أخ?ج� أب� داود �� أب	 ا� رداء '�2�2ً� وأب� ا�;�	 �� أب	 ا� رداء '?��2ً�-  1
 .  أخ?ج� ا�(@%�	 �� رج�ء ا�i��ي-  2

1 ب� ��'?-  3@� �� � . ل ا� ی� ا�;%�k	ا� ر ا�9��jر �5-.  أخ?ج� اب� '?دوی
  .  أخ?ج� أب� داود �� أب	 ذر-  4
5  -	h�;��س، وا�
  .  ا�!?'Cي �� اب� �
6  -	h�;��ا  . 
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 أقـوى  يرونهـا    ألنهم األولىاخذ رجال الطريقة الخلوتية بالرواية       و 1والتكبير عشر 
 في ختم الصلوات من باب النوافل وليس فيهـا          األذكاروجميع  .. .أكثروالثواب فيها   

وال يـزال   : القدسيوقد رغب الشارع في النوافل فقد ورد في الحديث          .  واجب شيء
 من هـذه    � عن رسول اهللا     وما ورد  .الخ .... أحبه بالنوافل حتى    إلى يتقرب   عبدي

 الختم  وإتيان. ن الترتيب ليس شرطا وليس واجباً     أ لم يرد مرتبا مما يدل على        األذكار
 إن  ينبغـي  هو اجتهاد من الشيوخ وكلهم علماء عارفون فقولهم          إنمابهذه الكيفية   مرتبا  

  . الضعيفة يعمل بها في النوافلاألحاديث إن األخ أيهاوال تنس . يتلقى بالقبول
يقولون إن كانوا اآلية ويقول أو  الخ ����H��!�K ��َ"َ,ِP'�8 *��َـ( ��. OِـG  �����  8��  N2ِ�: التاليثم يقول    
كمال اهللا وكما يليق    اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد           : جماعة

من صلى على حين يصبح عشرا وحـين يمـسى           :� لقول رسول اهللا     بكماله، عشراً 
 أخـر  الـدعاء وفـى      أول في   جعلوني أ �وقال  ،  2 يوم القيامة   شفاعتي أدركتها  عشر

  .، اي اجعلوا الصالة علي3الدعاء
 فهي ليست واردة    أنها األول الوجه   ،وقد اعترض على هذه الصيغة من وجهين        

 والجـواب   ،وال يصح  زال يجو  إن فيها حصر لكماالت اهللا وهذا        الثانيبدعة والوجه   
ليست محصورة فـي كيفيـة       � إن كيفية الصالة على الرسول     لاألوعن االعتراض   

 محمد  لآوعل   قولوا اللهم صل على محمد    : نه قال  أ �معينة فقد ورد عن رسول اهللا       
وفـى   .الخ هذه الصيغة  ...  انك حميد مجيد   إبراهيم لآ وعلى   إبراهيم كما صليت على  

ك كما صـليت    ك ورسول د اللهم صل على محمد عب     : قولوا البخاري في   أخرىرواية  
 وأزواجهاللهم صل على محمد     :  يقول أخرىوفى رواية    .الخ الصيغة  ...إبراهيمعلى  

ولذلك فهم الـصحابة إن الـصالة علـى          .الخ...إبراهيم ألوذريته كما صليت على     
ابن  -قول من    أي - عن   ليست محصورة في كيفية معينة فقد ورد موقوفاً        �الرسول  

 المتقين وخـاتم  وإمامك وبركاتك على سيد المرسلين    اللهم اجعل صلوات   :قولوا مسعود
                                                 

1  -	h�;��ا  .  

?ان	 و�� أب	 ا� رداء-  2S�ا  .  

  ا�?زاق �� ج�ب?، آ�� ا�(�9ل-  3�  . 
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اللهـم ابعثـه المقـام       ، الرحمة وإمام الخير وقائد الخير     إمامالنبيين عبدك ورسولك    
وقولهم فـي االعتـراض      .رواه الديلمى . واآلخرون األولون يغبطه به    الذيالمحمود  

يغة يقصد صـالة    ن المصلى بهذه الص    إن هذا حصر لكماالت اهللا فهذا خطأ أل        الثاني
وقد اتبع موالنا الشيخ الدردير     . هى كما إن كماالت اهللا ال تتناهى      ال تتنا  � النبيعلى  

وصل وسلم وبـارك    : �منها حيث قال     في صلواته هذه الصيغة بصيغة تبين المراد      
وقد ورد في السنة عـن      . نهاية لكمالك وعد كماله    على سيدنا محمد وعلى اله كما ال      

فقد ورد عـن    .  فيه بل يتضاعف به الثواب     شيء طلب مثل هذا ال      إن: �رسول اهللا   
مر عليها وهى في     � النبي عن جويرية بنت الحارث إن        عباس رضي اهللا عنهما    ابن

زلت على   ما :بها قريبا من نصف النهار وهى تسبح فقال لها         � النبيمسجدها ثم مر    
  :1أفضل كلمات تقولينها أعلمك إال : فقال،نعم:  قالت،حالك

  . سبحان عدد خلقه،سبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا عدد خلقه
  . نفسهيرض سبحان اهللا ، نفسهرضي سبحان اهللا ، نفسهيرضسبحان اهللا 

  . سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا زنة عرشه،سبحان اهللا زنة عرشه
 الترمذيرواه  . سبحان اهللا مداد كلماته، سبحان اهللا مداد كلماته،سبحان اهللا مداد كلماته

  .وقال حسن صحيح
أن الثـواب    كماالت اهللا ال تتناهى فدل هذا الحديث على الجـواز و           إنومعلوم    

  .يتضاعف بمثل هذا
 ومـا   ) أجمعـين  رسول اهللا    أصحاب اهللا تبارك وتعالى عن      ورضي(: التاليثم يقول   

 أصـحابه  عـن    لصالة على الحبيب المحبوب بالترضـي      هذه المناسبة تقرن ا    أعظم
 ثبت قلوبنا علـى     واألبصاراللهم يا مقلب القلوب      (:التاليثم يقول   . الطيبين الطاهرين 

 يا مقلـب    :� دعائه   أكثركان  :  اهللا عنها قالت   رضي سلمة   أم عن   ي رو )دينك يا اهللا  
 دعائك يا مقلب القلوب     أكثرما  يا رسول اهللا    : ، قالت فقلت   على دينك  قلبيالقلوب ثبت   

 أصابع من   إصبعين وقلبه بين    إال ادمينه ليس   إ سلمة   أم يا   : على دينك قال   قلبيثبت  
                                                 

1  -b��)9ي بC'?!�س، وا�
 . N&9  �� اب� �
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 حييا  :  التالي ثم يقول     وقال حسن،  الترمذيرواه  . أزاغ ومن شاء    أقاماهللا فمن شاء    
 اللهم  )ثالثا(رحم الراحمين   أ يا   ،ا يا واسع المغفرة    يا ربن  ، يا اهللا  أنت إاليا قيوم ال اله     

   .أمين
  ). يا قيومحييا (: جتهد في الدعاء قال اإذاكان  �لما روى إن النبي 

 على صالة والسالم عن رب العزة قال إني آليت     عن سيدنا موسى عليه ال     وري  
  بالتلبيـة وقـد ورد إن هللا ملكـاً         أجبته إال بالربوبية   عبادي عبد من    يدعوني ال   نفسي

حمين قد  م الرا رحمن قالها ثالثا قال له الملك إن أ       احمين ف رحم الر موكال بمن يقول يا أ    
: التـالي  ثم يقول    ،اإلجابة أوقات الصلوات من    أعقابن   وقد سبق أ   1اقبل عليك فسله  

صـلوا  : � لقوله   رسلين والحمد هللا رب العالمين،     والم األنبياءوصل وسلم على جميع     
 إذا : وفـى روايـة    2ن علي فإنهم أرسلوا كما أرسلت      اهللا ورسله كما تصلو    أنبياءعلى  

 ختم بالحمد هللا رب العـالمين  وإنما ،حدهمأ أنا فإنمامرسلين  فسلموا على ال يسلمتم عل 
ثالثـا،  "  اهللا إالال اله   " يقولون إن كانوا جماعة      أوثم يقول   .  الجنة أهل دعاء   أخر ألنه

 سلم من الـصالة     إذاكان   �ه   أن �اهللا بن الزبير      عن عبد  لما روي . مع الهمة والمد  
أقل الكثرة كما    وحكمة التثليث إن الثالثة      3ث الحدي - اهللا   إال ال اله    األعلىقال بصوته   

 اهللا ثالث مرات غفر اهللا له بواحدة ونجاه مـن           إالمن قال ال اله      �قيل، وروي عنه    
  .4بواحدة وادخله الجنة بواحدةالنار 

 لما سـبق مـن قـول         حقا وصدقا،  � اهللا محمد رسول اهللا      إالال اله   : التاليثم يقول   
.  من قالها  أعذبال   اهللا محمد رسول اهللا      إالرش ال اله    مكتوب على الع  : �رسول اهللا   

رحم موتانا وصل وسلم علـى      أاللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا و      (التاليثم يقول   
 داخـل  ألنه هذا كله ال يحتاج لدليل )مرسلين والحمد هللا رب العالمين   وال األنبياءجميع  

ـ  أو فيقـرأ ) سر الفاتحة ربنا تقبل منا واقبلنا ب    : (التاليثم يقول   . فيما سبق  رءون إن   يق
الـدر  " جالل الدين السيوطي فـي كتابـه         سيدي فقد روي . كانوا جماعة الفاتحة سراً   

                                                 
1  -�8
a ��?ی5  .  
 . آ�� ا�(�9ل. �S%) �� أب	 ه?ی?ة أب� ا�`;%� ا�-  2
 .  '�Yب%J ا�;�1-  3
4  -�ًTه? أی�S�ا |%V�ا b?وذآ  .  
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 الشيخ في الثـواب عـن       أبوخرج  أ 6ـ ص 1 في جزء    "بالمأثورر  يالمنثور في التفس  
.  بفاتحة الكتاب حتى تختمهـا تقـضى إن شـاء اهللا   فاقرأ حاجة أردت إذا :عطاء قال 

 التـالي   ثم يقـرأ   .لة ودعاء قراءة ومسأ القران   أم:  عبيد عن مكحول قال    أبوخرج  أو
 فـي   الـشعراني  سيديذكر  . لخ أ ...ويقرأها لمشايخ الطري   �ة لحضرة النبي    الفاتح
اءة والدعاء والـصدقة وسـائر      فرع في انتفاع الميت بالقر    " : قال "كشف الغمة "كتابه  

 يحث على الدعاء � كان رسول اهللا  اهللا عنهما رضي قال ابن عباس     : ثم قال  "القربات
  .  ويقول ذلك كله ينفعهموإخوانهم أقاربهم من لألمواتوالصدقة والقرب المهداة 

 الفاتحة عند   ةالوفاة وقراء  عند من حضرته     "يس" بقراءة سورة    األمروقد ورد     
 يوفى القرطب .. س الميت ورجليه وقراءة خواتيم سورة البقرة عند وضعه في القبر          أر

من : الصالة والسالم قال   فقد ذكر انه عليه      .نآدل على إن الميت ينتفع بقراءة القر      ما ي 
ي أعط لألموات األجر عشر مرة ثم وهب      حدىإالمقابر وقال قل هو اهللا احد        مر على 

  .األموات بعدد األجرمن 
 وهب الثواب قبل القراءة صار ذلك بمنزلة الدعاء         إذا  المالكية إن القارئ   دوعن  

 واحترام رسـول    األدبولكن من   . أن الميت ينتفع بالدعاء    بين العلماء في     وال خالف 
 بهذه القراءة   � في ذهنه انتفاع الرسول      ا نقرا له الفاتحة ال يضع القارئ      عندم �اهللا  

إلخ ...اللهم برحمتك عمنا    ( :التاليثم يقول   .. فع بذلك  ينت الذي هو   بل يقصد إن القارئ   
�ِ *�Q ـ� �Kـ!ِ:ُ'O�F  �8��9#O�F  �8��9#O�F  �8��9#O�F        �8#�8��9  � :ثم يقول ) الدعاء aِـ(�� N\�0 �YN��0        �8'ُ:ِ!ـ�K ـ� Q�* ِ� aِـ(�� N\�0 �YN��0        �8'ُ:ِ!ـ�K ـ� Q�* ِ� aِـ(�� N\�0 �YN��0        �8'ُ:ِ!ـ�K ـ� Q�* ِ� aِـ(�� N\�0 �YN��0����        �pِـ��F#
ُZ� )َـ��* ]W�ـ�F��    �pِـ��F#
ُZ� )َـ��* ]W�ـ�F��    �pِـ��F#
ُZ� )َـ��* ]W�ـ�F��    �pِـ��F#
ُZ� )َـ��* ]W�ـ�F������     �Tـ#Q�9�ْ��� �Tـ#Q�9�ْ��� �Tـ#Q�9�ْ��� �Tـ#Q�9�ْ���  N\�0 ِِ��ـ��   N\�0 ِِ��ـ��   N\�0 ِِ��ـ��   N\�0 ِِ��ـ�� 

 �pِQَـ���(�� �pِQَـ���(�� �pِQَـ���(�� �pِQَمن سره أن يكتال بالمكيال األوفـى  :  أنه قال� لما روي عن رسول اهللا       ���)�ـ��

�ِ *�Q ـ         ����يوم القيامة فليقل عند انصرافه من الصالة         aِـ(�� N\�0 �YـN��0 �8��9#Oـ�F         ـ Q�* ِ� aِـ(�� N\�0 �YـN��0 �8��9#Oـ�F         ـ Q�* ِ� aِـ(�� N\�0 �YـN��0 �8��9#Oـ�F         ـ Q�* ِ� aِـ(�� N\�0 �YـN��0 �8��9#Oـ�F    �8'ُ:ِ!ـ�K �    �8'ُ:ِ!ـ�K �    �8'ُ:ِ!ـ�K �    �8'ُ:ِ!ـ�K �����        )َـ��* ]W�ـ�F��    )َـ��* ]W�ـ�F��    )َـ��* ]W�ـ�F��    )َـ��* ]W�ـ�F��
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إله إال اهللا الحليم الكريم، سبحان اهللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، كـان               
  . د وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على سيدنا محم.درك ليلة القدرأمثل من 
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��	
�� ��
�� �� ���  
 المتقـين   وإمـام على سيد المرسلين    الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم         

 نتـشرف  فإن الطريق الخلوتية التي .. وبعد... أجمعينسيدنا محمد وعلى اله وصحبه      
سول الكـريم   قتبست من هدي الر    قد استمدت من كتاب اهللا قواعدها وا       إليهاباالنتساب  

 بعيـد    واضحة المعالم خالية من البدع،     فهي نهجها   واألخالق على العلم    وأقيما  مبادئه
عن الغلو والتقصير محررة على الكتاب والسنة تلقاهـا العلمـاء العـارفون بالـسند               

 أسـباب  فسلوكها يعين على     إلينا حتى وصلت     من عارفٍ  عارفاً � النبي   إلىالمتصل  
 والرضا والـصبر    واإلخالص الدين المهمة كالتوكل على اهللا       الخير والتحقق بمقامات  

 بطرف مهم   األخذ وسلوكها ييسر    ، ما يرجوه الصالحون   أهموخشية اهللا ومحبته وهذا     
  :وكذلك قال قائلهم � وأخالقه أحوالهمن 

  تجلو البراقـع عـن فـؤاد مريـدها        
        

ــده التجريـــد بالترشـــيح       وتمـ
ــا   ــدخل نجله ــالق ت ــضرة اإلط   ولح

     
  وتقيــــده اإلفهــــام بــــالتلميح  

  وتكفه حيـث اسـتمال مـع الهـوى          
      

ــوح      ــل ذات جم ــام لك ــف اللج   ك
 هـذه   إلىصل فطرته مستعد للوصول      إن القلب اإلنساني في أ     األخ أيهاواعلم      

 أهـل  ومقـصود    .المقامات كلها لوال العوائق والشواغل والحظوظ والشهوات النفسية       
لتخلص من هذه العوائق والتحقق بالعبودية الخالـصة هللا   هو اإنماالطريق من سلوكها    

 مبينا دليل كل فعل     .وأقوالها هذه الطريقة    أفعال لك   سأشرح األخ أيها أناوها  .. .وحده
 وسنته  � لم تخرج عن هدى الرسول       إنها السنة حتى يتبين لك      أو قول من الكتاب     أو

 أدلتـه يق الخلوتية وبينـا     وقد سبق إن ذكرنا ختم الصلوات الخاص بالطر       . قيد شعره 
ذلك أسئلة المعترضين واإلجابة    وبعد  . � عن هدى الرسول     شيءوانه لم يخرج منه     

فـأقول  . عنها ليتبين لك إن سبب االعتراضات إنما هو الجهل بالدين أو العناد والحقد            
  : الحول والقوة من رب العالمينمستمداً
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  )) العهد –بيعة الطريق (( 
رتبـاط   السير والسلوك وبها يكون بدء األ       في األولىطوة   الخ هيبيعة الطريق     
 رجال الطريق مما حدث من تعـدد مبايعـة          أخذها وقد   واألستاذ بين المريد    الروحي

 على فعل الخيرات تارة وعلى فعل الخيرات والبعد عن المنكرات        أصحابه �الرسول  
 علـى   �رسول  بايعت ال : اهللا قال   عن جرير بن عبد    البخاريفقد روى   . أخرىتارة  

عـن جريـر     - البخاري أي - وروى   . الزكاة والنصح لكل مسلم    وإيتاء الصالة   قامإ
 والنصح لكل مـسلم     يْ فشرط عل  اإلسالم على   أبايعك :قلت � النبي أتيت:  قال أيضا

بايعت النبي صلى اهللا عليه وسلم على       : وروى مسلم عن جرير قال    .  على هذا  فبايعته
  .  استطعت والنصح لكل مسلم فيمافلقننيالسمع والطاعة 

قـال وحولـه     �إن رسـول اهللا      � عن عبادة بن الصامت      البخاريوروى    
 تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال تزنـوا وال          أال على   بايعوني: أصحابهعصابة من   

 وال تعصوا في معـروف      وأرجلكم أيديكم ببهتان تفترونه بين     تأتوا وال   أوالدكمتقتلوا  
 فعوقب في الدنيا فهو كفـارة   من ذلك شيئاأصاب على اهللا ومن رهفأجفمن وفى منكم    

 اهللا إن شاء عفا عنـه وان شـاء          إلى ثم ستره اهللا فهو    من ذلك شيئا      أصاب ومن. له
 إليهبحسب ما يحتاج  �كانت مبايعة الرسول  :قال القرطبي .  على ذلك  هفبايعنا.عاقبه  

  .- أي الرواة– مألفاظه فلذلك اختلفت أمر توكيد أومن تجديد عهد 
 بما يـستطاع مـن الطاعـات        باإلتيان تعهد   فهيوبيعة الطريق من هذا النوع        

  دينـا  وباإلسالم باهللا ربا والرضي بعد االستغفار    ألفاظهان من    أل المعاصيوالبعد عن   
 فهـي  عهد الـسير والـسلوك       هيوهذه العبارة    -الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا    -

 جعلها اهللا صفة المؤمنين الذين عملوا الصالحات        التيصبر  توصية بالحق وتوصية بال   

ِ  �: من الخسران حيث يقول اهللا تعالى      فنجوا بذلك #!�(ْ�����       ٍ
#� �VِG ���ـKِE�� ��J.�ـ'�    ��8���4ِX�  8ِG �َ:ِـq 2ـ�

ِ
#O !��ِ� �#'�I��'َ;�� Nr�9ْ��ِ� �#'�I��'َ;�� ِA��9ِ�� !�� �'ُ�ِQ�*���.  
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  )) وهى للمبتدئني– واألذكار وراداألتلقني ((
 بالـصيغة  أكثـر  أو مائة مرة    بعد ختم صالة الصبح    �  اهللا رسول الصالة على    :أوالً

عدد كمال اهللا وكما يليق     له  وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آ      للهم صل   أ(الكمالية  
  .)بكماله
:  قـال � عن انس بن مالك عن النبي       - وهو الهيثمى    -صاحب مجمع الزوائد     روي

 صـلى   ومن صلى على عشراً   ،من صلى على صالة واحدة صلى اهللا عليه بها عشراً         
اهللا عليه مائة ومن صلى على مائة كتب اهللا له براءة من النفاق بين عينيه وبراءة من                 

  .زله اهللا يوم القيامة مع الشهداءنأالنار و
جعلـت  يـت إن    يا رسول اهللا أرأ   : قال رجل :  بن كعب قال   أبى عن   وقد روي   
. خرتـك آوك  ا يكفيك اهللا تبارك وتعالى ما همك من دني        إذن :قال.  كلها عليك  صالتي

كلما ثوابها   يكثر   �فالصالة على الرسول    ..  تكفى همك ويغفر ذنبك    إذن: وفى رواية 
  . منهااإلنسانثر أك

 � اهللا   نبـي يعلم الناس الصالة علـى       �كان على   :  قال الكنديوعن سالمة     
 المسموكات وجبار القلوب على فطرتهـا شـقيها        المدحوات وبارئ اللهم داحي   : يقول

 تحيتك علـى محمـد عبـدك    ورأفة بركاتك  جعل شرائف صلواتك ونوامي   وسعيدها ا 
  .1الخ...  والمعين على الحق بالحقغلقأورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما 

ـ   وإنها تدل على فضل كثرة الصالة على الرسول         األحاديث فهذه     ل  تجوز بك
مراد بقوله فـي الـصيغة      صيغة تفيد المعنى وليست مقصورة على صيغة واحدة وال        

 ال نهاية لها كما إن كمـاالت         صالة النبي طلب الصالة على     )عدد كمال اهللا  (الكمالية  
  .ىال تتناهاهللا 

 فقد  .ما يفيد إن الثواب يتضاعف بمثل هذه العبارة        �وقد ورد عن رسول اهللا        
 انه دخل مع رسـول اهللا   أبيها وقاص عن    أبى بنت سعد بن      عن عائشة  الترمذيروى  

 بما هـو    أخبرك أال(: � قال حصاة تسبح بها فقال       أو وبين يديها نواة     امرأةعلى   �
                                                 

1  -	9j%4��  hا��وا f95'  . 
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سبحان اهللا عدد ما خلق في السماء وسبحان اهللا عدد مـا        : وأفضل عليك من هذا     أيسر
ما هو خالقه واهللا اكبر     عدد مابين ذلك وسبحان اهللا عدد         وسبحان اهللا  األرضخلق في   

 سبحان  :وفى رواية .  باهللا مثل ذلك   إالمثل ذلك والحمد هللا مثل ذلك وال حول وال قوة           
 اهللا عنهما عن جويريـة  رضي عن ابن عباس    فقد روي . اهللا زنة عرشه ومداد كلماته    

 بها قريبا مـن     �مر عليها وهى في مسجدها ثم مر النبي          � النبيبنت الحارس إن    
.  كلمات تقولينها  أعلمك إال: نعم فقال : قالت. ر فقال لها ما زلت على حالك      نصف النها 

سبحان اهللا زنة عرشـه     ) ثالثا( نفسه   رضيسبحان اهللا   . )ثالثا(سبحان اهللا عدد خلقه     
  ).ثالثا( سبحان اهللا مداد كلماته )ثالثا(

 وقبيل النوم ليكون     بعد الفراغ من مشاغل الدنيا     تقال ليالً : ) اهللا إالال اله   ( تلقين   :ثانيا
 ليدخل  أكثر أوائة  م باهللا تعالى والعدد في هذا الورد ثالث       القلبي االتصال   أعمالهخاتمة  

 بشرط إن يكون على طهارة بهمة ونـشاط وحـضور           بذلك ضمن الذاكرين اهللا كثيراً    
 والمحافظـة   ) اهللا إالال معبود بحق    (وخشوع مع المالحظة لمعناها وهو      قلب مع اهللا    

 في ذكر هـذا االسـم إن        يبدأ السليم والمطلوب من المريد قبل إن        القرآنيا  على نطقه 
 � معه ثـم صـورة رسـول اهللا    التأدب تعود  الذييستحضر في ذهنه صورة شيخه      

من الحب هللا والخوف     � ويتذكر ما عليه رسول اهللا       اآلدابليتذكر ما عليه شيخه من      
ر اهللا ليحصل لـه نـوع مـن         منه ليشعر المريد بشيء من ذلك قبل إن يدخل في ذك          
 في النفس من الخـشوع      أثراً �الشهود لذكر اهللا وان الستحضار صورة رسول اهللا         

 في ذلك وعـرف قـدر الرسـول          سيرة السلف الصالح   قرأ من   إال ال يعرفه    واألدب
 ذكـر   أو � واجب على كل مؤمن متى ذكره     : �لنجيبي   أبو إبراهيم ا   قال. ومكانته

 بما كـان    وإجالله في هيبته    ويأخذوقر ويسكن من حركته     عنده إن يخضع ويخشع ويت    
وهذه : � عياض   القاضيوقال  .  اهللا به  أدبنا بما   وتأدب به نفسه لو كان بين يديه        يأخذ

قال مالك وقد سئل عـن      .  اهللا عنهم  رضي  الماضين وأئمتناكانت سيرة سلفنا الصالح     
ـ   منه أفضل وأيوب إالما حدثتكم عن احد     : تيانىخ الس أيوب  إذا - أيـوب أي   -ان   ك

أي ( -  كتبت عنـه   - � للنبي   إجالله منه   رأيتفلما  . رحمهأ حتىبكى   �ذكر النبي   
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يتغير لونه وينحنـي     � كان مالك إذا ذكر النبي       :ألاله وقال مصعب بن عبد      )الحديث
 وكـان   �كنت أرى محمد بن المنكـدر       : وقال مالك . حتى يصعب ذلك على جلسائه    

 لقد كـان    :وقال مالك . له عن حديث أبدا إال يبكى حتى نرحمه       سيد القراء ال نكاد نسأ    
فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم وقد جـف           �عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي       
 وكان من � كان صفوان بن سليم : وقال مالك.�لسانه في فمه هيبة منه لرسول اهللا     

كى حتى يقـوم النـاس عنـه        بكى فال يزال يب    � ذكر النبي    فإذاالمتعبدين المجتهدين   
من بالرسول آ وهذا شان من    األحوالوقد نقل عن كثير غير هؤالء مثل هذه         . ويتركوه

 مـن الخـشوع     شيءفالمريد يستحضر ذلك قبل ذكره هللا لعله يناله         . �وعلم قدره   �
  . في الذكر يخلى ذهنه من جميع الخلقأ يبد به للدخول في ذكر اهللا وبعد إن يتهيأ

رضـين  لو إن السموات السبع واأل    : � اهللا يقول الرسول     إالاله  وفى فضل ال      
  .- أي رجح ثوابها – اهللا إال اهللا في كفة مالت بهم ال اله إالالسبع في كفة وال اله 

 الذيستغفر اهللا العظيم    أ( بصيغة   أكثر أو االستغفار بعد صالة العصر مائة مرة        :ثالثا
  .)إليه وأتوب القيوم ألحى هو إالال اله 

من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل هم         : �وفى فضل االستغفار يقول نبينا        
  . ورزقه من حيث ال يحتسبفرجا ومن كل ضيق مخرجاً

 ومـع   أوقاتهاوالمحافظة عليها في     العهد بالوصية بالصلوات     أوونختم البيعة     
ر برقابتـه   باهللا والشعواإلحساسوتمرين النفس على استدامة الجماعة بقدر المستطاع   

ثم بعد ذلك يترقى المريد من اسـم        .  اتجه وأينمالحركات العبد وتصرفاته حيثما كان      
 - قيـوم    - حي - حق   - هو   -  اهللا – اهللا   إالال اله   :  اهللا السبعة  أسماء اسم من    إلى

  . قهار
 السبعة نقال عن شيخ مـشايخنا       األسماءوسنذكر إن شاء اهللا سبب اختيار هذه          

   .وأرضاه � رالدرديمحمد حمد بن أ/ الشيخ
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فكل طور للنفس يناسـبه     .  السبعة على عدد النفوس السبعة     األسماءواعلم إن   : �قال
  . السبعةاألسماءاسم من 

  أي - مقامها مقام األغيـار      التيذات الحجب الظلمانية    :  بالسوء األمارةالنفس   .1
 واثبات فيكرر   يففيه نف )  اهللا إالال اله    (األول يوافقها االسم    -المشغولة بالخلق   

  .غيار من قلبه ويثبت فيه االنشغال باهللا إن تنتفي األإلىفيه المريد 
  .)اهللا (الثانيكثيرة اللوم لصاحبها ويناسبها االسم : النفس اللوامة .2
ويغلب على صاحبها التعلق بالحق      فجورها وتقواها    ألهمت التي: النفس الملهمة  .3

  .للتخلص من ورطتها) هو(وتعالى ويناسبها االسم الثالث سبحانه 
 أهـل  الكمال متى وضع السالك قدميه فيه عد من          مبدأمقامها  : ئنةالنفس المطم  .4

  .)حق(الطريق ويناسبه االسم الرابع 
 هو فيـه    الذي شاغل يشغله عن حاله      وصاحبها يخاف من أي   : النفس الراضية  .5

 إلـى  وهو كثير الرضي بالقضاء والتسليم والشكر        واألنسمن التلذذ والصفاء    
   .)حي(لمحمودة ويناسبه االسم الخامس غير ذلك من الصفات ا

 من اهللا وهو حسن الخلق      إال األفعالوصاحبه ال يرى صدور     : النفس المرضية  .6
 : قال فيها ابن الفارضالتييتلذذ بالحيرة 

  وزدني بفرط الحـب فيـك تحيـرا       
   

  وارحم حشاً بلظـى هـواك تـسعرا         
  .)قيوم(ويناسبه االسم السادس   

وبه يزول ما بها من بقايـا الـنقص         ) قهار(ويناسبها االسم السابع    :  الكاملة النفس .1
  .اإللهيةفتستعد النفس للتجليات 

 داخلـة فـي     فهيما عدا النفس الكاملة     القران   النفوس السبعة ذكرت في      وهذه  
  . النفس المرضية
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 وعمال فقـد اسـتمر فـي     علماً هووهو من �حمد الدردير أ سيديهذا كالم    
 العلـوم   أكثـر  في ألف من العلماء المعدودين ولقد      أصبح إن   إلى األزهرسة في   الدرا
 في الفقه والتفسير والتوحيد والسيرة والقراءات والبالغـة وجملـة كتـب فـي             فألف

 كلها وفى سنوات كليـة      الثانويوكتبه في الفقه درسناها في سنوات القسم        . التصوف
 الـشيخ علـى     وحينما توفي . م التوحيد ريدة يدرس في عل   خ وكتابه ال  األربعالشريعة  
 الـشيخ   إال نظر الناس هنا وهناك ليجدوا من ينصبونه في مكانه فلم يجدوا             الصعيدي

:  ويقول الجبرتي  .المالكيومفتيا على المذهب     حمد الدردير فعين شيخا على المالكية     أ
 ويعلل ذلك بقوله كان رحمـه اهللا      .  ومعنى  في وقته حساً   بأسرهابل شيخا على مصر     

 في اهللا لومة الئم وله في       تأخذه بالمعروف وينهى عن المنكر ويصدع بالحق وال         يأمر
 � لـذكرنا دخولـه      اإلطالـة ولوال خشية   . وأرضاه � على الخير يد بيضاء      السعي

 بهذا  نكتفيولكن   اسم   إلى وتدرجه فيها وانتقاله من اسم       الطريق على يد الشيخ الحفني    
  .� له اإلخوان  تحفةإلى ذلك فليرجع أرادومن 

  ))جمالس الذكر((
 � مجالس لذكر اهللا والصالة على رسول اهللا         إقامة الطريقة الخلوتية    أهلاعتاد    

 لتحصيل فضل ذكر الجماعـة      أسبوعيجتمعون فيها ليلة االثنين وليلة الجمعة من كل         
  . � بينه رسول اهللا الذي

 شـهدا   أنهمـا   اهللا عنهما  رضي  سعيد الخدري  وأبى هريرة   أبىفقد روى عن      
 حفت بهم المالئكـة وغـشيتهم       إالما من قوم يذكرون اهللا      : انه قال �على رسول اهللا    

  .الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده
مـا  :  المسجد فقـال   إلىخرج معاوية   : نه قال  سعيد الخدري أ   أبىوروى عن     

 إال أجلسناواهللا ما   :  ذاك؟ قالوا  إال أجلسكمهللا ما   آ: قال. جلسنا نذكر اهللا  : يجلسكم؟ قالوا 
قـل   أ �حد بمنزلة من رسول اهللا      أ لم استحلفكم لتهمة لكم وما كان        أنى إال: قال: ذاك

مـا يجلـسكم؟   :  فقـال أصحابهخرج على حلقة من  �حديثا عنه منى إن رسول اهللا    
 أجلـسكم ا  هللا م آ: فقال. نا به ي ومن عل  لإلسالمجلسنا نذكر اهللا ونحمده لما هدانا       : فقالوا
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  لم استحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني      أنى أمافقال  .  ذاك إال أجلسناهللا ما   آ:  ذاك؟ فقالوا  إال
    . إن اهللا يباهى بكم المالئكةواخبرنيجبريل 
هذا وقد وردت عدة    .  والقبول اإلخالص ونسال اهللا     في ذلك كثيرة،   واألحاديث  

  .  بهإالوال قوة ين باهللا فال حول  نذكرها ونجيب عنها مستعينأسئلة
                                             ؟ األسـماء ونـشتغل بـذكر   القـران   فلماذا نترك األذكار أفضلالقران  إن قراءة    -1
                                         ؟  التـسعة والتـسعين المعروفـة      األسـماء  وهو لـيس مـن       )هو( تذكرون بلفظ    -2
 الذكر وهذا ينافى الخشوع والخوف من اهللا وتطفئـون          أثناءصون  تتمايلون وترق  -3

  ؟ شيء وقت الذكر وهو ليس من الدين في األنوار
 الذكر في بيـوت اهللا واهللا       أثناء وتستغيثون بالرسول والصالحين      غير اهللا   تدعون -4

   ....����َ� ِ���ِ� �Tِ+���َZ�  8َB�� َB ِ����� �s�� �'�*#Tَ;	�َ� ِ���ِ� �Tِ+���َZ�  8َBً�T�� َB ِ����� �s�� �'�*#Tَ;	�َ� ِ���ِ� �Tِ+���َZ�  8َBً�T�� َB ِ����� �s�� �'�*#Tَ;	�َ� ِ���ِ� �Tِ+���َZ�  8َBً�T�� َB ِ����� �s�� �'�*#Tَ;	��Tً�������� � :يقول
 قال يـستح   وهذه القراءة    واألموات واألحياءتقراون الفواتح للرسول والصالحين      -5

  .�يس ِلِإلنساِن ِإالَّ ما سعى َأن لَّو �:  الن اهللا يقولالقاري إالالثواب فيها 
  . تقبلون يد المشايخ وهذا بدعة وال يصح-6

  ))األول عن السؤال اإلجابة(( 
  الخ؟............. اراألذك أفضل إن قراءة القران -س

#;ِ��t ��  ��  ��  �� ���� : نقول وباهللا التوفيق يقول جل شانه      -جَ; 8�
C�� ِ6R;�0t��ِ;#
َ; 8�
C�� ِ6R;�0t��ِ;#
َ; 8�
C�� ِ6R;�0t��ِ;#
َ; 8�
C�� ِ6R;�0����.... المتهوأمر � للنبي أمر  وهذا  .

�t �� �� �� ������: ويقول جل شانه�
,ْ�� �YN��0 ��#F� ِ
ُ�ْ��t��
,ْ�� �YN��0 ��#F� ِ
ُ�ْ��t��
,ْ�� �YN��0 ��#F� ِ
ُ�ْ��t��
,ْ�� �YN��0 ��#F� ِ
ُ�ْ�� ��������t��ِIَBt��ِIَBt��ِIَBt��ِIَBويقول����  :���������ِ���ِ�ِ���ِ�ِ���ِ�ِ���ِ���Lِ� �n'�*#&�َ� )�.#�ُ^� �i��Q#Fَ1� ��Lِ� �n'�*#&�َ� )�.#�ُ^� �i��Q#Fَ1� ��Lِ� �n'�*#&�َ� )�.#�ُ^� �i��Q#Fَ1� ��Lِ� �n'�*#&�َ� )�.#�ُ^� �i��Q#Fَ1� ����     ويقول جل


��� e �8�َ� ���4ِG #�ُ, ��0َ:���0ً �َ �َ �َ �َ����: شانهِ:ْ7َ"#F� �5�ُْCً�0��:َe �8�َ� ���4ِG #�ُ, ��0 ���
ِ:ْ7َ"#F� �5�ُْCً�0��:َe �8�َ� ���4ِG #�ُ, ��0 ���
ِ:ْ7َ"#F� �5�ُْCً�0��:َe �8�َ� ���4ِG #�ُ, ��0 ���
ِ:ْ7َ"#F� �5�ُْC� .�8 �َ �َ �َ �َ����: ويقول'��#Qُ; �pِ	 ِ����� �8��9#O���8'��#Qُ; �pِ	 ِ����� �8��9#O���8'��#Qُ; �pِ	 ِ����� �8��9#O���8'��#Qُ; �pِ	 ِ����� �8��9#O�� ��������  �8'�9ِO#!ُـ; �pِـ	�9ِ'�8  O#!ُـ; �pِـ	�9ِ'�8  O#!ُـ; �pِـ	�9ِ'�8  O#!ُـ; �pِـ	���� .

            ����.�#��� ��������َ; �'�QR��Fَ; �'�QR��Fَ; �'�QR��Fَ; �'�QR��Fً�Q�ِ�#�ً�Q�ِ�#�ً�Q�ِ�#�ً�Q�ِ�KِE��� ��LMKَB ��K N2ِO .�� )َ��* �8'H��!�K ��َ"َ,ِP�� ��ِ�#�َ��* �'H��I �'�.��J�KِE��� ��LMKَB ��K N2ِO .�� )َ��* �8'H��!�K ��َ"َ,ِP�� ��ِ�#�َ��* �'H��I �'�.��J�KِE��� ��LMKَB ��K N2ِO .�� )َ��* �8'H��!�K ��َ"َ,ِP�� ��ِ�#�َ��* �'H��I �'�.��J�KِE��� ��LMKَB ��K N2ِO .�� )َ��* �8'H��!�K ��َ"َ,ِP�� G ِG ِG ِG ������  8������  8������  8������  8 ��������ِ�#�َ��* �'H��I �'�.��Jِ����: ويقول 
 وباالستغفار وبالتسبيح بأسمائهوبدعائه القران  بترتيل يأمرنافاهللا سبحانه وتعالى 

 يستفيد منه القلب في األمورن كل واحد من هذه  أل�وبالصالة على حضرة الرسول 
  . كلهااألمور فال بد من الجمع بين هذه والترقيناحية من نواحيه من حيث التطهير 
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 حظه من يأخذفي الطريق  مشتملة على ذلك كله فالسالك الطريق وأوراد   
  . � ومن التسبيح واالستغفار والصالة على الرسول باألسماءومن الذكر القران 
 في كل ليلة ال يتجاوز باألسماء المريد من الذكر يأخذه ما إلى نظرنا إذاونحن   

 تتجاوز ساعة  مرتين المرة الاألسبوع في الجماعيومجلس الذكر . دقائق معدودات
ال  األورادن بقية أن وغيره على آ وفيها قراألخرى األوراد يقرا فيها األوقاتوبقية 

واعلم انه . نآ فيه ما يشاء من القرأ كلها فعنده وقت طويل فراغ يقراألوقات قستغرت
ن طعما آ اهللا يصفو قلبه ويستنير ويذوق للقرأسماء واظب المريد على ورده في إذا

: � ال يتعارض مع قوله )نآالقر تالوة  عبادة أمتيأفضل: (�رسول  فقول الأخر
 عند مليككم وخير لكم من وأزكاهارفعها في درجاتكم وأ أعمالكم بخير أخبركم أال(

 ويضربوا أعناقهمن تلقوا عدوكم فتضربوا  الذهب والورق وخير لكم من أإعطاء
 األمة عبادة أفضل  بين أنولاألفالحديث ... )اهللا ذكر (:قال. بلى: ؟ قالواأعناقكم
ن ذلك يختلف أوالجمع بينهما .  ذكر اهللاألفضلن  بين أاألخروالحديث القران تالوة 

 دام المريد في  اهللا فكل منهما مفضل وعظيم ولكن ماإلى السالك أحوالباختالف 
 أمراض لما فيه من دفع أولىالعالج قبل كماله وتهذيب نفسه فكثرة الذكر طور 

لكل شيء صقال وصقال القلوب ذكر  (:�وتمزيق حجب الغفلة عنه كما قال القلوب 
 اهة وانقشعت عن قلبه غيوم األغيار ما جاوز المريد حد النقإذاحتى . )تعالىاهللا 

 حينئذ قد استعد لمناجاة ربه وفهم ألنه أفضلالقران  فكثرة تالوة المعاصيوظلمات 
  . آياتهخطابه والتدبر في 

 غـذاء وعـالج     ألنها السابقة كلها    األمور بد من الجمع بين      وعلى كل حال ال     
ن اهللا لعباده المؤمنين جامعة للقـرآ      شرعها   التي ولذلك نجد الصالة     واألرواحللقلوب  

 غـذاء كامـل     فهـي  �والذكر واالستغفار والدعاء والتسبيح والصالة على الرسول        
  .واألرواحللقلوب 
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  ))الثاني السؤال  عناإلجابة((
   التسعة والتسعين المعروفة؟ األسماء وهو ليس من )هو(رون بلفظ  تذك-س
 وما قاله الـشيخ الفخـر       المعاني في تفسيره روح     نجيب بما قاله الشيخ األلوسي     -ج

 الغزالي ما قاله الشيخ     وأيضا اهللا   أسماء اهللا في كتابه شرح      ألسماء في شرحه    الرازي
  . اهللاأسماءفي كتابه شرح 

'� '� '� '�  �Uـ   �Uـ   �Uـ   �Uـ  � : تعـالى   عند تفسير قوله   215ـ ص األولسيره الجزء    في تف  قال األلوسي   
 عـن   ينبـئ  تعالى   أسمائهسم من   ا اهللا   أهل عند   )هو(و   ��������rَ��q uِE �َ,ُـ� � ـ� �ِـQ�+ ِ/#0َ1� 2ِ�)ـ�ً          ����rَ��q uِE �َ,ُـ� � ـ� �ِـQ�+ ِ/#0َ1� 2ِ�)ـ�ً          ����rَ��q uِE �َ,ُـ� � ـ� �ِـQ�+ ِ/#0َ1� 2ِ�)ـ�ً          ����rَ��q uِE �َ,ُـ� � ـ� �ِـQ�+ ِ/#0َ1� 2ِ�)ـ�ً          
 اسم مركب من حرفين الهاء      وهو ة عن جميع جهات الكثرة    حقيقته المخصوصة المبرأ  

يل سقوطها في التثنية والجمع فليس في الحقيقـة     زائدة بدل  الواو و صلأ والهاء   والواو،
 وجهه إال هالك شيء ال موجود سواه وكل الذي حرف واحد دال على الواحد الفرد       إال

 لسرهم وهو جار مـع       لذكرهم وسراجاً  جلة مداراً  اتخذه األ  األسرارولمزيد ما فيه من     
  .انتهى بحروفه....  ومسماه غائب عن الحدث والقياساألنفاس
 اهللا الحـسني    أسـماء  فذكر ذلك مفرقا فقال في كتابه شرح         الرازيالفخر   أما  

.  المكاشـفات أربـاب هذا االسم له هيبة عظيمة عند       ) هو( القول في تفسير     101ـص
ن هذا االسم في غاية الشرف والجاللة فـي حـق الحـق             أ واعلم   103ـوقال في ص  

 يقتـه المخـصوصة    عن كنه حق   ينبئنه  إ ف )هو( لفظ   وأما 104ـسبحانه وقال في ص   
 كنه الصمدية يجب إن تكون      إلىة عن جميع جهات الكثرة فهذه اللفظة لوصولها         أالمبر

نه لفظ يدل عليه من حيـث       فإ) هو( لفظ   وأما وقال في الصحيفة نفسها      األلفاظشرف  أ
ه فلفظ هو يوصـلك    .  اعتبار حال غيره   إلىلتفات   اإل إلىو وال حاجة في معرفته      و ه

.. رحمـة والعلـو   ل ينبوع العـزة وا    إلىفلفظه يوصلك   . ما سواه  الحق ويقطعك ع   إلى
  .انتهى
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رح شلجوامع البينات في    افي كتابه    � الغزالي اإلماموقد ذكر مثل هذا الكالم        
 الـرازي والفخـر   . األسماء أول في   )هو(وكل منهم شرح لفظ     ...  اهللا الحسنى  أسماء

  . فيه وكالمه حجةاإلسالم أئمة من إمام كل منهما والغزالي
 ويـأمرون  سادتنا رجال الطريقة الخلوتية هذا االسم يذكرونه         أيضاوقد اختار     

      .بالذكر به وهم علماء عارفون وكل منهم حجة في الدينمريديهم 
 هذا االسم في القلب وقد لقنه       تأثيروقد ذكر موالنا الشيخ احمد الدردير عظمة          

 والـشيخ الـدردير والـشيخ       .شمس الدين محمد بن سالم الحفنـاوى       سيديله شيخه   
  . بهميقتدي العلماء الذين أالئمةالحفناوى كل منهما من 

ن عة والتسعين دعوى ال دليـل عليهـا أل        ن هذا االسم ليس من التس     أودعوى    
  . قد تكلم فيها وعلى فرض صحتها فهو مذكور فيهااألسماء فصلت التيالرواية 

  )) علن السؤال الثالثاإلجابة((
  الخ؟..... الذكرأثناءقصون ر تتمايلون وت-س
ها والتمايل مطلقا   لم يرد نهى عن     ما اإلباحة األشياء في   األصل:  يقول األصوليون  -ج

 كـان   إذا في المال فهو مباح والمباح       أو وليس فيه ضرر في الجسم       لم يرد عنه نهي   
 قصد به الوصـول     وإذا طاعة فهو طاعة يثاب صاحبها عليها        إلىوصول  يقصد به ال  

 تمايل في الذكر تنشيطا لجسمه وتحريكا لقلبه        إذاوذاكر اهللا   . صيةية كان مع   معص إلى
 في تحريـك    أثراوقد ثبت شرعا إن لحركة الجسم       . يكون تمايله طاعة هللا يثاب عليها     

 اإلصـبع  لتحريك القلب وكذلك تحريك      إالفلم يشرع الركوع والسجود      وإيقاظهالقلب  
 تحريـك الجـسم منافـاة     القلب وليس في يقاظإإن من حكمته    : في التشهد قال الفقهاء   

ن القـرآ ون  والناس يتمايلون حينمـا يقـرأ     . شد خشوع الراكع والساجد   للخشوع فما أ  
 قول المعترضين ترقـصون فهـو       وأما.  وما قال احد إن هذا حرام      ألجسامهمتنشيطا  

قوع مقصود منه عدم و    الذكر فال  أثناء األنوار إطفاء وأمامبالغة في التعبير فال رقص      
نظر الذاكر على شيء يشغله عن ذكر اهللا الن مطلوب الـذاكرين حـصر أذهـانهم                
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 وال يمارى فيه     وعقالً وقلوبهم في ذكر اهللا وكل ما أعان على ذلك فهو مطلوب شرعاً           
  . إال كل معاند أو جاهل

  )) عن السؤال الرابعاإلجابة((
  ؟الخ.... اهللا وتستغيثون بالرسل والصالحين تدعون غير -س
 تدور كلها حول غرس التوحيد في القلب بحيث يشعر          أورادها الطريق و  أذكار إن   -ج

 يـراه   كأنه بل يشعر به في كل ذرة من ذراته بحيث يعبد اهللا             به السالك شعورا داخلياً   
 الطريق  أهلفهذا مقصود   .  إن اهللا يراه    هذه الدرجة فيعبده مستحضراً    إلىفان لم يصل    

خبر به رسول   أ الذي اإلحسانن هذا هو مقام     عنها أل ون   ويبحث يطلبونها التيوبغيتهم  
 يكرره في جـوف الليـل       ) اهللا إالال اله   : ( ورد للسالك هو   أولولذلك نرى إن     �اهللا  

  له بقلبه حتى ينطبع فيه ويـشعر شـعوراً         مالحظاً النهار مستحضرا معناه     وإطراف
وهـذا الـشعور    .  اهللا إالوال معبود بحق     ال نافع وال ضار وال رازق        بأنه  تاماً داخلياً

 لرحمـة اهللا   أهاليجعله يستضعف نفسه ويحتقر عمله مهما كثر ويرى  نفسه انه ليس             
هللا  ا إلـى  ظهرت له عظمته وجالله فيحمله ذلك على التوسل          الذي اهللا   إلىوال التوجه   

 من اهللا ال  فيه القرب من اهللا راجياً     يستأنس من   أو  وليّ أو بعباده الصالحين من رسولٍ   
 وشعوره في قـرارة     إحساسهمن غيره الرضا والمغفرة والقبول وقضاء ما يريد مع          

   . هو اهللا وحدهالحقيقين الفاعل أنفسه 
. ألسبابها المسببات تبعا    إجراءاهللا في خلقه     وقد جرت عادة     أسبابوهذه كلها     

 إلـى  الوصـول    أسباب اهللا سبب من     إلىن التوسل    في الحديث الصحيح أ    �وقد بين   
 أسالك قل اللهم إني  : فقال له  � أتاه الذيالرجل الضرير    �فقد علم النبي    . لوبالمط

 الحديث وهو ابن حنيف فواهللا ما تفرقنا وطال راوي إن قال    إلى...  بنبيك إليك وأتوجه
وقـال  ... الترمذيرواه  . ضر قط  لم يكن به     كأنهبنا الحديث حتى دخل علينا الرجل       

 مالك في   اإلمام أشارلى هذا   إو �يخلق   قبل إن    به �دم  آوقد توسل    .حديث صحيح 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسـيلة        (: قوله للمنصور في قصته المشهورة    

 : خرج مـن بيتـه     إذانه كان يقول     أ � وقد جاء في الحديث الصحيح عنه        )دمآ أبيك
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يك  بحق نب  أسالك (:� انه قال    أخر وفى حديث    ) بحق السائلين عليك   أسالك للهم إني ا(
  ). قبلهواألنبياء
وقـد   واألموات باألحياء المتبوعون كلهم على جواز التوسل       واألئمةوالتابعون    

  .نه الترياق المجربإ في قبر موسى الكاظم الشافعي اإلمامقال 
وقد قال ابن القيم إن الروح القوية لهـا         .  حية مدركة فعالة   أرواحهم واألموات  

 حالة الحياة والمتوسل يتوسل بمنزلة من توسل        هال تستطيع  بعد الموت ما     األعمالمن  
  . والميت الن المنزلة عند اهللا واحدةالحي ذلك بين في وال فرق ،به عند اهللا

 على المنع من دعاء غير اهللا في المساجد فالمراد بالدعاء           باآلية االستدالل   وأما  
كان النهـي لمجـرد      ولو   – فيها   أحدان المساجد هللا فال تعبدوا مع اهللا         أي أ  –العبادة  

 مـؤمن  عنه ولم يقل بـذلك        ومنهياً  شركاً ن يفعل لك شيئاً   أ الدعاء لكان دعاؤك لحي   
  .عاقل

 اهللا ال غيره فال يضر مـع ذلـك    إلى هو التوسل    إنماوما دام المراد االستغاثة       
 قد يكون النفع بالدعاء من المتوسل به وال فرق في ذلك بـين              ألنه األشخاصمخاطبة  

 فـأرواح  كذلك يـصدر مـن الميـت         الحي كما يصدر الدعاء من      ألنه  والميت يلحا
 فـي الـسنة     أيـضا وثبـت   . كة كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة       حية مدر  األموات

 لنبينـا   األنبياء فقد ثبت دعاء ادم عليه السالم وغيره من          يالصحيحة دعاء الميت للح   
كل هذا ثابـت    .. ن لنا  يدعو آباؤنابل  .  يدعو المته في البرزخ    �ن النبي   أو �محمد  

 اهللا فال محظـور     إلى التوسل   إلى كذلك فكله يرجع     األمرفي السنة الصحيحة وما دام      
  : اآلتية األحاديث من ذلك وقد ثبت الطلب من الرسول ومن غيره كما في شرعاً

 في فتح مكة    520ـ ص 6 جزء   الباريذكر ابن حجر العسقالني في كتابه فتح          
 سمعت رسول   أنهافي حديث طويل    يمونة بنت الحارس     عن حديث م   الطبرانياخرج  

 كعـب    فقـال هـذا راجـز بنـي        فسألتهنصرت نصرت   : متوضئةيقول في    �اهللا  
وراجز بني كعب فـي   – يطلب منى إن انصره أو يعنى يطلب النصر   – يستصرخني

  .ذلك الوقت في مكة والنبي في المدينة
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: بيعة بن كعب قـال    وروي مسلم في باب فضل السجود والحديث عليه عن ر           
 أسـالك سل فقلت   : � ليفقال  .  بوضوئه وحاجته    فآتيه � مع رسول اهللا     أبيتكنت  

 علـى نفـسك بكثـرة       فأعنى غير ذلك فقلت هو ذلك قال        أو: مرافقتك في الجنة قال   
 أراد أو شـيئا    أحـدكم  ضل   إذا(: قال �وعن عتبة بن غزوان عن نبي اهللا        . السجود

 )... فان هللا عبادا ال نراهم     أعينوني فليقل يا عباد اهللا      سأني ليس بها    بأرض وهو   عوناً
فالة  بأرض أحدكم انفلتت دابة    إذا �قال رسول اهللا    : انه قال وعن عبد اهللا بن مسعود      
   . سيحبسهاألرض في ن هللا حاصراًإف.. يا عباد اهللا احبسوا.. فليناِد يا عباد اهللا احبسوا

ة بعباد اهللا وسؤالهم وفى الواقع المغيث        تدل على جواز االستغاث    األحاديثفهذه    
  . هوإال ال اله األسباب سخر وخلق ووجه وسبب الذيفهو ) هو اهللا(

  التوسل واجب بل هو جائز ال ضرر شرعاً        أوومع ذلك ال نقول إن االستغاثة         
ونحـن ال نرفـع     .  يخلق اهللا الشيء عند وجوده     التي األسبابمن فعله وهو سبب من      

نه  نعتقد أ  فإننالوهية   من خصائص األ    نعطيه شيئا  أو مقام العبودية    ن ع �نبينا محمدا   
� عبد وليـست   وال ضراً ال يملك بذاته لنفسه وال لغيره نفعاً     مخلوقٌ  وحادثٌ  مربوب 

 عليـه   أفاضـها  ومنح ربانية    إلهية عطايا   هي وإنمامناقبه وكماالته العظيمة ذاتية له      
 والصالحين مـن    األنبياء من   � وغير النبي  ،واإلحسان ومفيض الجود    األكوانخالق  
  . وال ضراً ال يملك بذاته لنفسه وال لغيره نفعاًأولىباب 

  )) عن السؤال اخلامساإلجابة((
  الخ؟.. واألموات واألحياء تقرءون الفواتح للرسول والصالحين -س
 تطلـب مـن اهللا      ألنـك لقضاء الحاجات    من قبيل قراءتها     لألحياء قراءة الفاتحة    -ج
 يعطيه سـؤاله وقـد      أو يرفع درجته    أوقراءتها لمن وهب ثوابها له إن يغفر اهللا له          ب

) بالمـأثور الدر المنثور فـي التفـسير   ( في كتابه   ياألسيوطروي سيدي جالل الدين     
ـ 1جزء  فـأقرا  حاجـة  أردت إذا: واب عن عطاء قـال  الشيخ في الث   أبو اخرج   6 ص

معجم الـصحابة   خرج ابن نافع في     أو. بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى إن شاء اهللا       
حمده استشفوا بما حمد اهللا به نفسه قبل إن ي: � قال رسول اهللا: عن رجاء الغنوى قال
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الحمد وقل هو اهللا احد فمن      : قلنا وما ذاك يا نبي اهللا قال      . خلقه وبما مدح اهللا به نفسه     
 سـعيد   أبـى وى عـن    وما حديث الرقية بالفاتحة المر    .. فال شفاه اهللا  القران  لم يشفه   
 وابن ماجـه والنـسائي      والترمذي داود   وأبو ومسلم   البخاري ببعيد وقد رواه     الخدري

  .قره ولم ينكره بذلك أ� النبي وعندما اخبر أوفيه فقرات عليه الحمد سبع مرات فبر
� � � � �#4ِvِ� �wـ����VِG ِ8 ��ـ  �#4ِvِ� �wـ����VِG ِ8 ��ـ  �#4ِvِ� �wـ����VِG ِ8 ��ـ  �#4ِvِ� �wـ����VِG ِ8 ��ـ  8َB ��ـ  8َB ��ـ  8َB ��ـ  8َB ��ـ  ���������:  فال تتعارض مع قوله تعـالى      لألموات قراءة الفاتحة    وأما  

الة والـسالم    عليهما الص  وإبراهيم حكاية عما في صحف موسى       اآليةن هذه   أل �����Fـ)�( �Fـ)�( �Fـ)�( �Fـ)�( 
 ينتفع بعمل غيره في     اإلنسانن  أن في شرعنا الدليل قائم على       وليس هذا في شرعنا أل    

 فالحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه عنه بنص الـسنة عـن          األموركثير من   
ور يسقط عن الميت بعمل غيـره عنـه وهـو           منذ والحج المنذور والصوم ال    � النبي

  . انتفاع بعمل الغير
 الميت جميع ثواب العبادات من الصوم       إلىيصل  نه  وقد قال كثير من العلماء إ       

. يصل للميـت  القران  وقال بعض الشافعية ثواب قراءة      . والصالة والقراءة وغير ذلك   
 أمه من ماتت    أمرن ابن عمر    أ )من مات وعليه نذر   ( في الباب    البخاريوفى صحيح   

 من العلماء يجيزون قـراءة      ن كثيراً أ من هذا كله     فنأخذ يصلى عنها    وعليها صالة أن  
ن أ قالها ابن رشد     التيوالفتوى في مذهب مالك     .  ثوابها إليهنه يصل   للميت وأ ن  آالقر

 ثوابها له فعلى ذلك ال مانع مـن قـراءة            وهب القارئ  إذان  آالقرالميت ينتفع بقراءة    
 لـه   قرأ إذان المرء   أ � مع حضرة الرسول     األدبلكن من   .  الميت أولحى  الفاتحة ل 

  .  لها�  لعدم احتياج الرسولالفاتحة  يضع في ذهنه أن المنتفع بها القارئ
  )) السؤال السادس عنجابةاإل((

  ؟ون يد المشايخ وهذا بدعة وال يصح تقبل-س
 هـو تهـذيب نفوسـهم       إنما الطريق ومقصودهم    أهل نقول وباهللا التوفيق إن هم       -ج

          جـب والغـرور    وتطهيرها من الصفات المهلكة المبعدة عن اهللا عز وجل كالكبر والع
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 اهللا  إلـى  تعوقهم عن القرب     التي غير ذلك من الصفات المذمومة       إلىوالرياء والحسد   
  .عاونون على التخلص من هذه الصفاتعز وجل فهم يت

 لهم إعانةعلى اهللا عز وجل فيه     يدلونهم شيوخهم الذين    وقد يكون تقبيلهم أليدي     
  .على هضم نفوسهم وتطهيرها من هذه الصفات

  كـان جـائزاً    إذا إال نستعين بشيء على تطهير النفوس       الألكن يجب إن نعلم       
 فاسـتعماله كتطهيـر النجاسـة     شـرعاً  كان محظـوراً إذا أما ال محظور فيه     شرعاً

  .بالنجاسة
  .خذ بيده فقبلها فأ�  النبيأتىذره نه لما نزل عوقد روي عن كعب بن مالك أ  
ن عمر ابن الخطـاب      وعن تميم بن سلمة أ     .�نه قبل يد النبي   أوعن ابن عمر      

:  قال بكيان وعن يحيي بن الحارث الزماري      عبيدة فصافحه وقبل يده وتنحيا ي      أبا لقي
 يدك  عطنيأنعم قلت   : قال �هذه رسول اهللا    بايعت بيدك   : لقيت وائلة بن األسقع فقلت    

. نه قبل يد الرسول ورجلـه     أوقد ورد عن عمر بن الخطاب        .عطانيها فقبلتها بلها فأ اق
 اهللا رضي البخاري اإلمام مسلما صاحب الصحيح كان كلما دخل على      اإلماموورد إن   

  .قبل رجليك يا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثينأ عنهما يقول له دعني
  .أجمعين وأصحابه محمد وعلى اله واهللا ولى التوفيق وصلى اهللا على سيدنا
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  ))ريظــــــــــــتق((
 أنـت الثناء عليك ربنا ألحمد هللا ولى كل نعمة، وصاحب كل فضل، ال يحصي      

  . لجالل وجهك وعظيم سلطانكينبغي على نفسك لك الحمد كما أثنيتكما 
 على سيدنا محمد والـه وصـحبه         وصلى اهللا  آالؤك نعمك وال تعد     يال تحص   

  .سلمو
  وبعــــد

المشهور بعبد الرشـيد،   خطه فضيلة الشيخ حسين صديق الذيفقد جاء الكتاب    
ولقـد   � تناوله وكيف ال وهو المحب المجاور لرسـول اهللا           الذيوافيا في الغرض    

لمح بين سطوره النورانية الواضحة وال غرو فكل كـالم          أتصفحت منه الكثير فكنت     
  .رج منه خالذييخرج وعليه كسوة من القلب 

سـمه   ر الذي في اهللا يسيرون على المنهج       اإلخوةن من فضل اهللا علينا الواضح إن        إو
 نخبة من العلمـاء الـذين       اإلسالمية الدعوة   إلى ثم إن من يتصدى منهم       �رسول اهللا   

  . وصدقإخالصيعملون في 
  نريدإنما  العلماء،إخواننا به قرائح  دما تجو  إبراز الفقير حين نعمل على      إننيو  

  . خاصةواإلخوانمن وراء ذلك نفع المسلمين عامة 
 إن يجعل هـذا     نسأله ويسدد خطانا جميعا كما      أل اهللا إن يكتب لنا التوفيق،     نس  

  .نه نعم المولى ونعم النصيرإبالقبول عنده الجهد محفوفا 
  ـه1407 األولى من جمادى 26االثنين 

  م1987 من يناير 26الموافق 

         ربه ربه ربه ربهإىلإىلإىلإىلالفقري الفقري الفقري الفقري             
        حسني حممود حممد معوضحسني حممود حممد معوضحسني حممود حممد معوضحسني حممود حممد معوض                                                    
   الشريف الشريف الشريف الشريفاألزهراألزهراألزهراألزهرمن علماء من علماء من علماء من علماء                                                 
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 المصطفى الكريم وعلى اله وصحبه      النبيوالصالة والسالم على سيدنا محمد        

  . يوم الدينإلى

  .. بعد أما
 فضيلة الشيخ حسين صديق ولكن ذلك  إن يقرظ ما كتبه أستاذيلمثلينه ليس   إف  

 كل اإلحساس هذا يشاركنيوقد ،  ما كتبه فضيلته  قرأتن  أبعد   به   أحسستتصوير لما   
إن . مسلم يوفقه اهللا تعالى فينهل من معين هذا البحث ويمال قلبـه بالـصفو والطهـر          

 مؤلـف   أمـام  والصدق والفقه ويجد نفسه      اإلخالص في هذا البحث يحس فيه       المتأمل
ـ   فهوتألي جاز مراحل العلم قبل نشره       ،مدقق عالم عامل عارف     العلـم   أول: الوا فقد ق

  نـشره،  : والخـامس  ،العمل به :  والرابع الحفظ،:  والثالث ، االستماع والثاني ،الصمت
 مـن   قارئيه كثيـراً  بالعلم والمعرفة واضعا بين أيدي   ومن ثم جاء هذا المؤلف زاخراً     

 استولى  الذي باإلسالم عن الكثيرين تحت ضباب الجهل       أضواؤها غابت   التيالحقائق  
 البحث عن تساؤالت كثيرة     أجابض العقول في مجاالت العلم والمعرفة حيث        على بع 

. وكها المعترضون الثرثارون   يل أوقد يطرحها المبتدئون الذين يطلبون زيادة في العلم         
 مـن   حيث ذكـر عـداً     للقارئ على مضاعفة الثواب      المؤلف حريصاً  األستاذ وقد بدا 

 نبوية شريفة   بأحاديثتبعها  أ ثم   –ابها   وال يخفى ثو   – � الصالة على الرسول الكريم   
  . قلب المسلم ضياء وتربية وهدىإلىتضيف 
 كلها في   �  الرسول أحاديث ليس بقليل من     وال غرو فقد جمع هذا البحث عدداً        

ميادين العلم والخلق والتربية والتوجيه سامية في حكمتها عالية في بالغتها هادفة في             
خاطب فـي غيـر     ألف والمودة لذلك     التآ إلى هادية    والمحبة اإلخاء إلىفكرتها داعية   

حرج كل مسلم ومسلمة ينشد المعرفة ويتسابق في ميدان العلم النافع إن يجلو بـصره               
د منا   إن تكون عند كل واح     سعادتي ويزيد من    في هذه الدراسة المفيدة النافعة،    بالنظر  
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مية يروي نفسه مـن     معشر المسلمين رغبة صادقة في العلم ومحبة حقه للثقافة اإلسال         
  .منابعها العذبة ومائها السلسبيل

  وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
  

        السيد دياب دويدارالسيد دياب دويدارالسيد دياب دويدارالسيد دياب دويدار        
         جبامعة األزهر الشريف جبامعة األزهر الشريف جبامعة األزهر الشريف جبامعة األزهر الشريف والنقد املساعد والنقد املساعد والنقد املساعد والنقد املساعداألدباألدباألدباألدبمدرس مدرس مدرس مدرس               


