
  

  واألوراد واألذكار األدعیة في..  واإلسناد اإلذن أھمیة

----------------------------------------  

  :وبعد وسلم وصحبھ آلھ وعلى محمد سیدنا على والسالم والصالة العالمین رب هللا الحمد

 الشیخ قبل من والتربیة والتوجیھ اإلرشاد على قائم التصوف طریق أن الكریم أخي اعلم

 لكل اهللا من والتوفیق بینھما مشتركة مسألة فھي المرید قبل من واألدب وااللتزام طاعةوال

 أمر في یخوض ال أن والسالك للمرید فینبغي اإلرشاد على قائم التصوف كان ولما منھما

 الكاملة المشیخة شروط فیھ توفرت الذي الكامل المرشد الشیخ بإشراف إال خطوة یتقدم وال

 یكون السند وھذا وسلم علیھ اهللا صلى للمصطفى المتصل یححالص السند وجود أھمھا ومن

 كبیرا اھتماما األمر بھذا یھتم السلف وكان ، واألوراد الذكر وتلقین الخرقة ولبس بالطریقة

.  

 وسند إذن بدون واألوراد األذكار یمارس منھم وكثیر سنده یعرف مریدا تجد ال ناآل بینما

  .سانیدأ فیھا لھم لیس ذكاروأ أوراد نیعطو مشایخ وھناك بل.. 

  : وھي علي حدة..  واحدة كل ونناقش بنود لعدة فنقسمھا لةالمسأ ولبیان

  . وسلم علیھ اهللا صلى محمدسیدنا  أمة في اإلسناد أھمیة) ١

  . واألدعیة األذكار وأسانید الطریق بأسانید الطریق مشایخ اھتمام) ٢

  . األسانیدب االھتمام لقلة السلبیة األثار) ٣

  . متصل وسند إذن على بناء واألذكار األدعیة قراءة أھمیة) ٤

  . إذن بدون واألدعیة األوراد قراءة حكم) ٥

  .األسانید عاءدِّإ من والتحذیر سند بدون األوراد إعطاء من التحذیر) ٦

  . واألذكار األوراد في اإلذن أنواع) ٧

  : اإلمة في اإلسناد أھمیة

 اهللا شرفنا عظیم علم وھو األمم من غیرھا دون األمة ھذه خصائص من ھو اإلسناد علم إن

 وأصول وفقھ وحدیث قرآن من العلوم جمیع في كبیرًا اھتماما بھ العلماء اھتم وقد بھ

 ِإَلْیَھا أشار الَِّتْي النبویة المعجزات من معجزة وانتشاره اإلسناد وتداول ، وغیرھا وعقیدة



 منكم َیْسَمع ِممَّْن وُیْسَمع منكم وُیْسَمع َتْسَمُعون: ((  قولھ في وسلم علیھ اهللا صلى المصطفى

  : منھا نذكر ھذا في كثیرة أقوال وردت وقد)) 

 حطب حزمة یحمل لیل حاطب مثل إسناد بال العلم یطلب الذي مثل: ((الشافعي اإلمام قال

  )) .یدري ال وھو تلدغھ أفعى فیھا

  )) .یقاتل سالح فبأي سالح معھ یكن لم فإذا المؤمن سالح اإلسناد: ((الثوري سفیان وقال

  )) شاء ما شاء من لقال اإلسناد ولوال ، الدین من اإلسناد: ((  المبارك بن اهللا َعْبد َوَقاَل

 ِمَن َقْبَلَھا َمْن یعطھا َلْم أشیاء بثالثة األمة َھِذِه َتَعاَلى اهللا خّص: ((  الجیاني علي أبو َوَقاَل

  )) واإلعراب ، واألنساب ، اداإلسن:  األمم

 فال تعالمیھ كل في اإلسناد على قائم علم وھو اإلسالم في العلوم أجل من ھو التصوف وعلم

  . اإلسناد بدون علم یقوم

  : واألدعیة واألوراد الطریق بأسانید المشایخ اھتمام

 الذكر المرید یلقنون لما وكانوا وكتبوھا أسانیدھم ونقلوا باألسانید األئمة من ساداتنا اھتم لقد

 اهللا صلى للمصطفى المتصل السند علیھ یقرأون البیعة علیھ یأخذون او الخرقة یلبسونھ أو

 إلینا وصلت لما لألسانید حفظھم ولوال ، مشایخنا من وسمعناه ھذا قرأنا وقد ، وسلم علیھ

 السنوسي علي بن محمد كاإلمام الصوفیة باألسانید تصانیف صنف من العلماء من ھناك بل

  . وغیرھم والسیوطي حجر بن عنھا كتب وھي وغیره سره قدس

 سند لھ إال الشھیرة األدعیة من دعاء یوجد ال بل الصوفیة واألدعیة باألوراد أیضا واھتموا

 وفق إال یتناقلونھا وال واألذكار باألدعیة إجازات یخصصون وكانوا بل ، بھ خاص

 العادة جرت وقد بھ یعمل ورد كل في الشیخ استئذان من للمرید بد ال كان ولذا ، أسانیدھا

 المرید سلك فلو وإرشاده الشیخ بإشراف المرید أعمال كل تكون أن الطریق أھل عند

 إال الطریق في المرید تخبط ھي والنتیجة للشیخ ضرورة ھناك عاد لما یشاء كما الطریق

  .برحمتھ اهللا یتواله أن

  :  باألسانید االھتمام ترك عن نتجت التي اآلثار

 وشوھوا الصوفیة طریق إلى األدعیاء دخول ھي األسانید إلھمال النتائج ھمأ من إن

  . الصادقین الصالحین أھلھ ببركة الطریق حفظ تعالى اهللا أن لوال والطریق التصوف

 رأینا وكم تعالى اهللا إلى وسیرھم طریقھم في والسالكین المریدین تخبط أیضا اآلثار ومن

 وبدون ارشاد بدون یقرأ ألنھ ، إرشاد دون الفردي سلوكھم نتیجة وضاعوا ھواتا مریدین



 قرأ فلو الكتب من كثیر في األوراد من الكثیر نجد ونحن ، شیخًا لھ الكتب وجعل توجیھ

 والنتیجة. قلت وإن أدومھا األعمال وأحب كبیرة دوامة في لوقع الكتب في وجد كلما المرید

 من ھي التي بعضھا ولكن كلھا ولیست لقراءتھا إذن إلى تحتاج امشایخن عن جاءنا الذي إن

  .الطریقة أوراد أساسیات

 عدة لھا الواحدة الطریقة فتجد واالختالف والطریق التصوف في الدس ھو اآلثار اشد ومن

 او القادریة أوراد على الوقوف أردت فلواال القلیل منھم ..  تختلف أوراده فرع وكل فروع

 الجشتیة أو التیجانیة او الشاذلیة او النقشبندیة أو البدویة أو الدسوقیة او البدویة أو الرفاعیة

 حوالأ لتخبط األسباب ھمأ من وھذا .. استطعت لما األساسیة السھروردیة أو الخلوتیة أو

 وتخبط واإلسناد النقل في المشایخ بعض تھاون ھو ھذا في والسبب الزمن ھذا في السالكین

  . ارشاد بدون تعالى اهللا إلى السلوك في المریدین

  :واألوراد  واألذكار األدعیة في..  واإلسناد اإلذن أھمیة

 اهللا إلى یوصلك نبأ كفیل بأحكامھ والتقید والسلوك الطریق بآداب الصحیح االلتزام نإ

 وبھذا بھا ..  والسند اإلذن وتلقي المشایخ عن األوراد أخذا ھو اآلداب ھمأ ومن ، تعالى

 وخاصة األوراد في والدقة الصحة عن ناھیك ، منھا المرجو النفع على المرید صلیتح

  . الصالحین عن المنقولة األدعیة

 یخرج وال الصحیح بالشكل مشایخھ عن واألوراد الذكر فلیأخذ الكامل االنتفاع أراد فمن

 یسیر فكی لیعرف المربي شیخھ باستئذان إال آخر شیخ من وردا یأخذ وال بل ، األدب عن

  . شیخھ مع طریقھ في

 شیخك بإرشاد كلھا عمالكأ تكون نأ على حرصأن ت المرید أیھا نصحكوأ نفسي وأنصح

  . متصل صحیح سند وفق بھ تعمل ودعاء ورد كل یكون ان على واحرص

 عن جذریًا اختالفًا یختلف فیھ مجاز وأنت وردًا تقرأ عندما الحقیقة أن األخیر واألمر

 وأنت وراداأل من ورد ما أو الدعاء تقرأ عندما أنك ھو ھذا في والسبب إذن بدون قراءتھ

 بالنسبة سیختلف األمر أن أعتقد رسول اهللا  بسیدنا سنده یتصل شیخ من بقراءتھ مجاٌز

  . المباركة الطریق سلسلة خالل من المدد وتلقي بالروحانیة لشعورك

  : إذن بدون واألدعیة األذكاراألوراد و قراءة حكم

 األدعیة قراءة فیجوز ، إذن بدون واألذكار األوراد صحة بعدم نحكم ان نستطیع وال

 الصالحین لسیر المتتبع ان غیر ، دلیل بدون أبدا ھذا نمنع أن یجوز وال مسلم لكل واألذكار

 في لك بینا وقد كبیر اثر ولھ وضروريجدا  ھام األمر أن یجد القوم كتب في یقرأ ومن

  . السابقة الفقرة



 إذن بدون األوراد قراءة حكم عن تعالى اهللا حفظھ القادري اهللا عبید الشیخ سألت دولق

 وسندھا بإذنھا یأخذھا أن األفضل لكن ، إذن بدون یقرأ أن مسلم لكل یجوز:  قائًال فأجاب

 یسیر أن لإلنسان یجوز ال أنھ ھذا معنا ولیس ، ثمرتھا وتحصیل بھا لالنتفاع أدعى فذلك

 على یخشى لكن ، صحیح ولیس غلط فھذا شیخ طریق عن إال باألوراد ملیع وال اهللا إلى

 كتابھ شیخھ جعل من قیل وكما بالتعلم ھو إنما والعلم ، الضیاع من شیخ بدون یسیر الذي

 واإلذن باألدب التزامھم لعدم وتخبطوا تاھوا سالكین رأینا وكم ، صوابھ من أكثر خطأه كان

  . الشیخ كالم نتھىا.  واألذكار األوراد باستخدام

  :والسند اإلذن ادعاء من والتحذیر وسند إذن بدون األوراد عطاءإ من التحذیر

 ، منھ والمراد البحث خالصة ھي بل نفھمھا ان یجب التي األمور أھم یعتبر األمر وھذا

 ان ذلك من واألھم إذن بدون األوراد یقرؤون الیوم فالغالبیة بكثرة تنتشر البادرة ھذه ألن

 مریدون وھناك ، مأذون انھ الناس ویوھم إذن بدون ویعطیھا األوراد ینشر من كھنا

 على الجواب من البد وھنا إذن بدون لغیرھم ویعطونھا مشایخھم من األوراد یأخذون

  :المسألتین

 بإعطاء ویبدأ ، الطریقة في إجازة على حصل ممن أو ، للمشیخة تصدر ممن كثیر ھناك ·

 المریدین بعض یسألھ بعضھم أن المصیبة لكن ذلك في حرج وال یقةبالطر الخاصة األوراد

 المتصدر ھذا من یكون فما ، فیھا اإلذن ویطلب األدعیة بعض عن لدیھ السالكین أو

 من حتى األوراد وكل األدعیة بكل مریدیھ یجیز من ھناك بل اإلذن یعطیھ ان إال للمشیخة

 ان یخجل انھ ام األدعیة لھذه وسند إذن دیھل فعال الشیخ ھذا ھل:  ھو والسؤال أخرى طرق

 أمر وھذا ، الطریق إجازة على اإلذن ھذا یبني أنھ أم ، سندًا یملك ال انھ یدیھرم مامأ یظھر

 ھناك بل الطریق إجازة في داخلة األوراد كل لیس:  لھم وأقول كوارث علیھ وترتب مشین

 فلیتق ، الورد او الدعاء لھذا صلالمت سندك بیان علیك ویجب بھا خاص إلذن تحتاج أدعیة

 ھا جراء لمشاكل البعض توصل كادت حاالت علینا عرضت وقد مریدیھ وفي نفسھ في اهللا

  . األمر

 یجوز فال خاصا اذنا أخذ وإن ، شیخھ من إذن دون لغیره ورده یعطي أن للمرید یجوز ال ·

  . فافھم ھب المداومة یجوز فال مؤقتا إذنا خذأ وإن عام بشكل بھا یعمل ان

  : اإلذن أنواع

  . قراءتھ یرید ممن لغیره وإعطاءه القراءة في وإذن ، القراءة في إذن : نوعان واإلذن

  : اخیرة نصائح

  . تمارسھا التي األوراد بكل اإلذن على الحصول على احص السالك أیھا ·



  . مأذونًا تكن لم إن لغیرك وردا تعطي ال المرید أیھا ·

  . األوراد وفي الطریقة في سندك معرفة على احرص المرید أیھا ·

 إجازاتك تكن لم إن وردا تعطي ال:  للمشیخة تصدرت من یا المقدم أیھا الخلیفة یھاأ ·

 أخرى طریقة من وردا تعطي وال ، بھ سند لھ ممن لست بدعاء ًانإذ تعطي وال ، لھ شاملة

  إذنھا بدون

  مینآ ..  أحسنھ فیتبعون القول یستمعون ممن علناجو ویرضاه یحبھ لما وإیاكم اهللا وفقني

  العالمین رب هللا والحمد وسلم وصحبھ آلھ وعلى محمد سیدنا على اهللا وصلى

 ) سره اهللا قدس الحسیني القادري العلي مخلف الشیخ نصائح منمنقول  (


