
  الرحمن الرحيم اهللابسم 
 وخدمته،  واصطفاهم حملبته،احلمد هللا الذي أنار قلوب أوليائه مبعرفته

 فاستغنوا مبا أفاض عليهم عن هذا ،لهم بعد النهل بشراب أنسه ومودتهّوعل
 وأشهد أن ال إله إال اهللا ، وجتردوا لنيل رضاه واتباع حمجته،الكون وزهرته

 باسطا أكف ،بفقره الذايت واحتياجهوحده ال شريك له شهادة معرتف 
مستمدا منه املعونة يف مجيع و ،الضراعة إىل جزيل عطائه وعظيم نواله

 فإنه املستعان ونعم املوىل ونعم ، حقريها وجليلها عاجلها وآجلها،املهمات
 أقرب اخللق ، وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله وصفيه وخليله،النصري

.  ونذيرا للمعتدين، وهاديا للمهتدين،رمحة للعاملني أرسله ،إىل اهللا وأجلهم
 ،وأصلي وأسلم على هذا املبعوث ليخرج الناس من الظلمات إىل النور

 فسعدت ، وحيق احلق ولو كرهه كل معاند وكفور،وميحق الباطل والفجور
ويعمان آله ،  صالة وسالما يليقان مبقامه الرفيع،به الكائنات والدهور

  .ية والنور السطيع وصحبه أويل اهلدا
فيقول خويدم طلبة العلم ذو العجز والتقصري أفقر الورى إىل ] أما بعد[

 بن الشيخ داود الشافعي عمرالشيخ جزيل عطاء مواله عثمان بن 
تعلق بذكر ت) مرحبا(وراد املسماة  على األةلطيف ه رسالة هذ:الصومايل

 وتصحيح اِ وشرح بعض كلما،شيء من فضائلها وختريج أحاديثها
وما زلت أتردد برهة من . ألفاظها وغري ذلك من نفائس ال يستغىن عنها

 معرفيت وفتور ونزارة علما مين بقلة بضاعيت ، اإلحجام واإلقدامنيالزمان ب
 ورجائي ،طمعينأ اإلنعام مفيض لكن علمي بإحسان ،مهيت وركود فطنيت

هذا املضيق  والدخول يف ،جبزيل هباته محلين على اقتحام هذه العقبة



 

٢ 

 رأى خلال امرأفرحم اهللا . الصرح املشيد هذاالتسور على  وعلى ،الرهيب
 وأسبل ، أو طغى به القلم،فأصلح بعد التثبت ما أفسده ذهين القاصر

 فإنه ال يسلم مثلي من ، وصفح عن الزالت،ثوب السرت على اهلفوات
ملوقوفة ما وأذكر أصول هذه األوراد من األحاديث املرفوعة أو ا .السقطات

 بل ، فإن مل أجده فليس ذلك دليال على عدمه، فيهما أصالهلات دوج
نه ال أصل ملا قلت فيه أ فال يظن القارئ ،ميكن أن له أصال مل أقف عليه

  . جد له أصالأمل 
حت يل يف ال ورمبا ، امللل والسآمة منلقارئللتزم فيها اإلجياز صونا أو

 مهمة دأو فوائ ، متأللئة فألتقطهارأو در ،بعض املواضع مثار يانعة فأقتطفها
وليس يل فيها إال .  املقصوداالختصار وإن خرجت بذلك عن ،فأغتنمها

 فما وجدته فيها من ، من سطور الكتب وصدور الرجالالشتيتمجع 
يته أ وما ر، أو عن تأليفه نقلت،جواهر احملاسن والفضائل فلمن عنه أخذت

 واهللا أسأل أن يعفوه ، أعرتف أنه مين بل منهمن خلل فال أرمي به بريئا
 أنا أقدم لك قبل الشروع يف املقصود مقدمة وتنبيهات ال يستغىن وها ،عين
  .عنها



 

٣ 

  المقدمة 

 أن مؤلف هذه األوراد وجامعها هو اإلمام العارف باهللا صاحب اعلم
 ، الذي لقبه أهل عصره بالشافعي الصغري،الفنون العديدة يف العلوم املتنوعة

 وحميي طريقته وناشر ، سره النفيسث ووار،ة سيدي أمحد بن إدريسخليف
 وسقى ثراه ، سيدي موالنا عبد الرمحن بن حممود قدس اهللا سره،سريته
  . هذه االورادفمؤلواعتمادي على أنه .  الربكاتوهاطل الرمحاتبوابل 

  .الثقاةما مسعته من بعض املشايخ ) ١(

 ،ا املؤلفِ يف قصيدة له ميدح الرباويما قاله سيدي معلم نور ) ٢(
  :ومطلعها

 مالذي موالنا عبد الرمحن املريـد مدد مدد مريب

  :منها قوله
 يوما وليلة ورد اإلخوان ومنه مرحبا ورد اإلخوان

   )مرحبا(أي مما جاء به إلينا 
هذه الرمحانية على ما رأيته أيضا من مواظبة املنتسبني إىل طريقته ) ٣(

 مثل ،تسبني إىل الطرق األخرى املتفرعة عن الطريقة األمحديةاألوراد دون املن
 وأخذ املؤلف رمحه اهللا تعاىل أكثر هذه األوراد ، وغريمهاةواملريغنيالرشيدية 

أو كلها عن شيخه أيب املكارم سيدي أمحد بن إدريس كما يعلم ذلك بتتبع 
 ورسالته املسماة "النفحات اإلهلية"كتب سيدي أمحد مثل رسالته 

 بل ذكر أكثر هذه األوراد سيدي حممد "روح السنة" وكتاب "باألساس"



 

٤ 

 اليت ذكر فيها مجلة من أوراد "رسالة األوراد اإلدريسية "اليمين يف كتابه
   .سيدي أمحد قدس اهللا سره

  موالنا عبد الرحمننبذة وجيزة من مناقب سيدي المؤلف 

 ويل ، الرفيعبواملنص ، ذو النور السطيع،هو اإلمام الكبري والشيخ الشهري
 توالكر اما صاحب اآليات اخلوارق ، وحبر العلم بال نزاع،اهللا بال دفاع

   .البوارق
تشتت الكرام مجعت خصاال يف منـبع للمـكارم  إمام فأنت    

العز اعتلى جمدكم فيا على ذروة   املتلـمع  بدرنا احمليا وضيء  
ما بدت يف سنائها إذ درة فيا اللوامع  ـياءللح تغطي الوجوه    

واعتلى تفوق  العايل فبالسند جممـع  الكمال فيها رتبة فيا    
اخلالئق خري  وبني بينه فما السواطع هم البدور سوى أربع    
عبد عزيزنا احملمود اخلضر هم ابن إدريس رابع مـوتازينا ث    

حبضرة  يقيم واىف  من وأول قطب مرفع األقطار بذكر بذي    
قته فإنـطري متسك وخذ أخي  ـها املسك والدر الثمني املرصع  

رمحة املهيمن اهللا   من عليه    يطمع كان ا فوق الذيِينال  
كما مسعته من "أراموغ" تسمى " أفجويه"ولد رمحه اهللا بقرية بقرب بلدة 

 أيبومسعت من سيدي الشيخ . شيخ علي ميهالشيخ صاحل خليفة سيدي ال
رحلة لطلب العلم من هذه ال كانت له شيخ حممد أنه رمحه اهللالعلي بن 

األرض الصومالية إىل اليمن فمكث فيها مدة حىت برع وفاق على األقران 
 حىت ، وأقر بسمو مرتبته األعداء واألخداناإلخوان،واعرتف بعلو منصبه 

 كما هو اشتاق مث ،لقبوه لثاقب فكره وغزارة حبر علومه بالشافعي الصغري



 

٥ 

 إىل التصوف وعلم الباطن فارحتل ثانيا إىل شأن أصحاب اهلمم العالية
 وكان إذ ذاك يف ، اهللا سرهسقطب األقطاب سيدي أمحد بن إدريس قد

 مث ، فلزمه ما شاء اهللا من الزمان، فلقيه هناك،بلد اهللا احلرام مكة املكرمة
هم إىل اهللا ـ بالرجوع إىل الوطن وإرشاد الناس ودعوتُستاذذن له األأ

س أهل احملبة ؤو من شراب أهل اهللا وكارتوى بعد ما  فعاد إليه،سبحانه
 ونزل ومقديش ووصل إىل  بن إدريس، وأسرار أستاذه سيدي أمحد،والعرفان

 وخرجت ملقابلته العلماء ، فارجتت للقائه وترحيبه املدينة،من سفينته مبينائها
خوان أن سيدي  ومسعت من بعض اإلوالسالطني، والقراء والرؤساء ،والزهاد

 ، وكان ينتظره مدةورحب به،يه قأول من ل يخ حسن معلم مؤمن كانالش
 مث ، من قبل البحرءسيجى وأنه ،أستاذه ومربيه أنه فقد علم بإهلام من اهللا

ّن يدعو إىل اهللا بالسر واإلعالن، وجد شرع األستاذ موالنا عبد الرمح
ه  فانقادت ملواعظ،واجتهد، ومشر عن ساعد اجلد، ولني هللا له األفئدة

القلوب، وأطاعت إلرشاداته األمم، فصار إماما متبعا للخاصة والعامة، 
ُومنارا يهتدى به عن غياهب اجلهل وظالمه، وكان رمحه اهللا يرتب األوراد 
ويقيم احللق حلضرة الذكر، ويدخل اخلواص يف اخللوة ويعطي اإلجازة 

 ملحوظا، وكان ّلإلخوان، فايد اهللا به الطريقة األمحدية وانتشرت منه انتشارا
رمحه اهللا أول من أقام حلق الذكر وحضرته يف هذه األقطار كما أخرب 
بذلك شيخنا وشيخ مشاخينا األستاذ الشيخ عبد الرمحن بن عمر 

 يف قصيدة له ،الورشيخي القادري رمحه اهللا وأسكنه حببوح جنته الفيحاء
  :ميدح بـها املؤلف ومطلعها

 عبد واحد عبد رمحنيسمى ب شيخنا توسلنا بأسرار إهلي
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  :ومنها
 بإعالن شاعت لدينا وأنواره له اخلارقات والكرامات والثنا

  :ومنها
 حبضرة ذكر اهللا يف مجع إخوان عندنا املقيمني  أول فإنه

  حبور وولدان وأسكنه احلسىن   خبريه  العاملني  إله جزاه
  . ا به وهي طويلة جيدة املعاين وحسنة املباين رضي اهللا عن مؤلفها وعن

 لكن أحرقها ، وتصانيف كثرية،وكان لسيدي عبد الرمحن تآليف عديدة
 فلم يبق منها إال قليل جدا، وكان لسيدي موالنا عبد الرمحن ،األعداء

ما أعطاه اهللا سبحانه من االستقامة : كرامات ظاهرة، وخوارق باهرة، منها
ان رضي اهللا عنه ة، فقد كيعلى الطريقة املستقيمة، وحمافظة الشريعة احلنيف

عامال بكتاب اهللا وسنة حبيبه صلى اهللا عليه وسلم، متخلقا بأخالق 
  .الصاحلني، مالزما آداب خواص املتقني

كن طالب : واالستقامة هي أعظم أركان أهل الطريقة وأعالها فقد قالوا
كل حقيقة بال شريعة : االستقامة، وال تكن طالب الكرامة، وقالوا أيضا

عندنا االستقامة : ال سيدي أمحد بن إدريس قدس اهللا سره وق،فهي باطلة
  .هي غاية الكرامة

أنه ملا قصد إىل الذهاب لساحة شيخه سيدي أمحد كان له : ومنها
 فيه أسد يفرتس املارة، واآلخر طويل تغلب ، أحدمها قصري خموف،طريقان

 األستاذ، فيه السالمة، فسلك رمحه اهللا القصري ثقة باهللا تعاىل ومبادرة للقاء
بل سار   فلم ميل عن الطريق ،وبينما هو يسري فيه إذ لقي باألسد عيانا



 

٧ 

 فنجا ،تاّ وأصاب األسد من اهللا سهام املوت فخر مي،مطمئنا كما كان
  .وسلم حىت حط رحله برحاب أستاذه فلله احلمد

 فقطع ،أن حاكم مكة املكرمة حبسه ومكث يف السجن أربع سنني: ومنها
مكة احليض واحلمل يف هذه املدة، وبعد إخراجه واالعتذار اهللا عن نساء 

  . اهللا تعاىل نإليه رفعت املصيبة بإذ
 أنه أوصى قبيل وفاته أن يدفن يف مكان وفاته وهو يف وسط مكة :ومنها

ال متنعوه : إن األمري ال يقبل الدفن بوسط البلد، فقال: املكرمة، فقيل له
ين وبينه، فإن مل أدفعه عن نفسي فال  بل نفذوا أنتم وصييت وخلوا بي،مين

حرج عليكم وادفنوين حيث شاء األمري، فلما تويف رمحه اهللا أعلموا األمري 
ال نقبل الدفن بوسط البلدة أصال، فقالوا : خرب وفاته ووصيته، فقال األمري

أرسل أنت إليه جندك وادفنوه حيث شئتم، فأرسل أعوانه ليحملوه إىل : له
 وبذلوا يف ذلك غاية جهدهم ،يعوا برفع النعش عن األرضاملقابر فلم يستط
 فتحققوا العجز وأن ، واستعملوا مجيع الوسائل املمكنة هلم،ونـهاية طاقتهم

 فرضي قهرا بدفنه يف مكان ،األمر خارج عن العادة فأخربوا بذلك األمري
وفاته وسط بلد اهللا احلرام مكة املكرمة شرفها اهللا تعاىل، فضرحيه قرب 

يزار ويتربك " اجلربتى" زادها اهللا تعظيما جبنب مسجد يقال له ،كعبة الغراءال
  .به، وقد زرته وهللا احلمد تقبلها اهللا آمني

أنه دخل هو وخواص مريديه اخللوة ومكثوا فيها مدة شهر كامل ال : ومنها
 مث خرجوا وقد نالوا مرادهم من اهللا وفازوا مبا ،يذوقون فيها الطعام والشراب

هل أصابكم يا     :  واستجاب اهللا هلم التضرعات والدعوات، فقال،اطلبو



 

٨ 

أما أنا فلو لبثت بقية : نعم، فقال: إخواننا اجلوع يف مدة اخللوة؟ فقالوا
 لكنين آكل ي،عمري ال آكل وال أشرب مل ميسين اجلوع ومل حتس به نفس

بعهم  ألن عدم األكل ط؛ أن أكون متشبها باملالئكةة وكراهي،موافقة لكم
إن كل ما كان معجزة :  فقد قالوا،ووصفهم وأنا بشر، وال عجب يف هذا

لنيب أو أكثره ميكن أن يكون كرامة لويل، وهللا در اإلمام البوصريى حيث 
  :قال

 حازها من نوالك األولياء والكرامات منهم معجزات

يبيت الليايل املتتابعة طاويا كما قاله ابن  وقد كان صلى اهللا عليه وسلم
عباس، وكان عبد اهللا بن زبري رضي اهللا عنه يواصل صيام مخسة عشر يوما 
مث يفطر، ويف رواية سبعة عشر يوما، وكان سهل بن عبد اهللا التسرتي رمحه 

  . عشر يوما مرة ةاهللا يأكل مخس
أنه كان كثري الكشف واالتصال بالعوامل احملجوبة، واألكوان : ومنها

العلماء أنه رمحه اهللا أخذ هيئة حضرة ذكره املكنونة، فقد ثبت واشتهر لدى 
 وذلك أنه ملا رآهم يف عامل ، العالتوكيفيتها عن املالئكة ساكين السموا

 ، يذكرون اهللا تعاىل بـهذه الكيفية املعروفة لطريقته الرمحانية أعجبتهتامللكو
فاستحسنها وعلمها أصحابه علما منه بأن املالئكة ال يفعلون إال ما أمرهم 

ال يسبقونه بالقول وهم بأمره {: وىل جل جالله، قال اهللا تعاىلامل

ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما {: وقال جل شأنه. }يعملون

فقد اختار رمحه اهللا لنفسه وألصحابه ما اختاره اهللا ملالئكته } يؤمرون
  . املسبحة لقدسه



 

٩ 

 ،واإلثننيواعلم أن كيفية هذه احلضرة أن جيتمع اإلخوان ليليت اخلميس 
 يسمى باصطالحهم القائد آيات م فيقرأ واحد منه،وجيلسون حلقة واحدة

 فيستغفرون بصيغة من ،قرآنية وأحاديث نبوية حتث على االستغفار والتوبة
، ويفعلون أستغفر اهللا من كل ذنب تبت إلى اهللاصيغ االستغفار حنو 

قابل مرة ذلك باملناوبة، يقول هذا الصف مرة ويسكت، ويقول الصف امل
 مث يستغفرون بصيغة ،ويسكت، وهكذا مث يقرأ القائد أيضا مثل ما ذكر

 ويقرأ القائد آيات وأحاديث يف الوعد ،أخرى وهكذا، مث خيتمون اإلستعفار
والوعيد أو يف اإلكثار من ذكر اهللا واالجتهاد يف طاعته أو يف الزهد 

ا، مث يتناوب الصفان واإلعراض عن زهرة احلياة الدنيا وعدم االغرتار بزينته
ّويستمرون ما شاء اهللا على هذه احلالة " ال إله إال اهللا"بكلمة التوحيد 

آيات وأحاديث وتوحيد، يقومون مرات وجيلسون أخرى، ويف بعض 
، ويف بعضها ال إله إال أنت، ويف بعضها ال إله إال هو: األوقات يقولون

ضها أمساء أخر من أمساء  اسم اهللا األعظم عند أكثر العلماء، ويف بعاهللا
اهللا احلسىن، ويف اختتام احلضرة يضمون امسه صلى اهللا عليه وسلم إىل 

 أو حبيب اهللا أو خمتار ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا: التوحيد فيقولون
 خلق اهللا، أو حنو ذلك، وهلم عند قيام الصفوف واعتالء اهللا أو خري

 وال ، ال تصفها األقالم،ر وجدانية وأمو،ّاألصوات بالتوحيد أحوال ذوقية
 ا العبارات، ترى أهل الصفاء وطهارة القلوب منهم يقعون وجدا من ِتبوح

 خوفا ،القيام، ويبكون شوقا وحمبة خلالق األنام، وتسمع لصدورهم األزيز
ه، من وعيد ربنا العزيز، وطمعا ملا عنده من النعيم، فيتنعمون بذكر

زل عليهم ْهلم الوقت، وتن          صفوويتلذذون حبالوة طاعته، في
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السكينة، وتغشاهم الرمحة، كما أخرب بذلك سيد السادات صلى اهللا عليه 
 م األنوار والربكات، وحتط عنهم األوزار واهلفوات، جعلنا ِوسلم، وحتيط

  . اهللا ممن حيبهم وحيبونه، وحشرنا يف زمرة الصاحلني من عباده، واهللا املوفق 
يه كثري من العلماء واألولياء، وأنشئت يف مدحه القصائد، وقد أثىن عل

فممن أثناه إمام عصره وسيد وقته، تاج األولياء واألصفياء، ومرجع 
 وقائد العلماء، سيدي الشيخ علي ميه املعروف بعلي املصباح، ،الفقهاء

كان سيدي موالنا عبد الرمحن أكرب خلفاء سيدي : فقد قال قدس اهللا سره
 .ريس وال فخر اهـ أمحد بن إد

 ئمة عظماء، أذا ثناء ومنقبة، ومعلوم أن خلفاء سيدي أمحد ِوكفى
 وعارفون أجالء، منهم إبراهيم الرشيد، ،وجهابذة شرفاء، وراسخون علماء

واحملدث الكبري حممد بن على السنوسي، وحممد عثمان املريغين، وغريهم 
  . من أكابر ال حيصيهم إال اهللا 

كالم طويل، " ين صعب الزمن يف ذكر مناقب شيخ حسنوَ"ويف كتاب 
 كان موالنا عبد الرمحن املشهور بعبد الواحد صاحب النور األزهر، :منه

والعلم األشهر، والشيخ األكرب، والكربيت األمحر، ومالذنا اهلمام الفائق، 
الذي هو يف التفسري واحلديث ناطق، ويف مجيع الطرق واألسرار سابق، 

  . حذفته لطوله . اين وجمدد األلف الثاين إخلاإلمام الرب
وقال العالمة العارف باهللا أبو برهان عبد العزيز بن عبد الغين األموي يف 

هو القطب الفرد عبد الواحد ": رحلة الساري إىل حضرة الباري"كتابه 
املسمى بعبد الرمحن األجبايل، مهدي البنادر، خليفة سجادة سيدي أمحد 

   .ابن إدريس اهـ
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فرتاه صرح بقطبانيته وهو ال يقول إال ما حتقق وتيقن ألنه كان عميد 
 وأفاضل العلماء، ،القضاة يف زجنبار، ومن أهل اخلوارق وأكابر األولياء

، وقد أكثر "وين صعب الزمنَ"وصرح أيضا بقطبانيته صاحب كتاب 
ام العلماء فيه القصائد واملدائح الشعرية، فمنهم معلم نور الرباوي، وإم

العاشقني شيخ املشايخ سيدي وأستاذي الشيخ عبد الرمحن بن عمر 
  .القادري، وخالئق غريهم ممن ال أحصيهم 

  طريقته 

اعلم أن طريقته أمحدية، أخذها من مؤسس هذه الطريقة قطب األقطاب 
سيدي أمحد بن إدريس احلسين املغريب مولدا اليمين مدفنا، ولسيدي أمحد 

رية، أذكر منها أعالها وأقربـها إىل خري حلق اهللا مشايخ كثرية وأسانيد شه
صلى اهللا عليه وسلم، وهو أنه رضي اهللا عنه أخذ عن سيدي عبد الوهاب 

سيدي عبد العزيز بن " اإلبريز"وث صاحب كتاب غالتازي، وهو عن ال
 الذي قال له موسى الكليم ،مسعود الدباغ، وهو عن رئيس ديوان األولياء

هل أتبعك على أن تعلمني مما {:  وعليه وسلمصلى اهللا على نبينا

 اهللا اخلضر عليه السالم، وهو عن زينة َِ نيب اهللا أو ويل}علمت رشدا
 صلوات ، وخري اخللق أمجعني، سيدنا حممد املختار، وسيد الثقلني،الكونني

  . اهللا وأزكى تسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني
ن طريقة مستقلة، وإمنا نسبت إليه الطريقة واعلم أنه ليس ملوالنا عبد الرمح

الرمحانية لكونه زاد يف الطريقة األمحدية زيادات قليلة خاصة به مثل األوراد 
وأخذ عنه . املسماة بالتسبيح، ومثل حضرة الذكر اليت ذكرناها سابقا
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الطريقة خالئق وأمم كثرية، وسارت إليه املشاة والركبان، وأحيا به اهللا يف 
  . أقطارا واسعة كانت يف ظالم اجلهل والطغيانزمن قصري 

النجوم "هذا ونتربك من ذكر خلفائه األئمة اخلمسة املشهورين باسم 
   :رضي اهللا عنهم وهم" اخلمس

 مسعت من سيدي الشيخ أيب ، سيدي الشيخ حسن بن معلم مؤمن- ١
كان الشيخ : علي بن الشيخ بدر الدين أن سيدي الشيخ على ميه قال

وملا زار الشيخ أويس أمحد . أجل خلفاء موالنا عبد الرمحن حسن معلم 
رثاه بقصيدة " بصرة"ابن حاج حممد القادري قدس اهللا سره ضرحيه يف بلدة 

  :مطلعها
 ابن مـعلـم مـؤمـن اللهم ارحم شيخ حسن

تـهوين صعب الزمن يف مناقب الشيخ "وألف بعض العلماء يف ترمجته كتاب 
  " .حسن

  .و اجليدي بكسر اجليم إسم قبيلته والشيخ حسن ير_ ٢
َْ والسيخ حممود وعيس بفتح أوله وثانيه الرباوى مدفنا - ٣ َ.  
  .والشيخ حيىي بن عدو املشهور حباج وهليه  - ٤
  . والشيخ حممد يوسف - ٥

 يبدو عليهم سيما اخلري والتقوى ،هذا وملوالنا عبد الرمحن ذرية صلحاء
" أوالد السادة" عليهم باسم يسكنون غالبا غرب الصومال يطلق الناس

  .ويعتقدون فيهم اعتقادا حسنا، واهللا املوفق للصواب
واعلم أن كيفية قراءة هذه األوراد اآلتية أن جيلس اإلخوان بعد صالة 

 ويقرأ بـها كل اجلماعة بلسان ،الصبح وبعد متام أوراد الصالة حبلقة مدورة
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 مث تقرأ األوراد ،اجلهرواحد من أوهلا إىل آخرها بصوت متوسط بني السر و
املسماة بالتسبيح اليت أوهلا سبحان اهللا وحبمده أىل آخرها، فهذه وظيفة 

  .الطريقة الرمحانية يف إحياء هذا الوقت املبارك أهل هذه
  تنبيهات 

اعلم أن هلذا الوقت أعين من ظهور الفجر إىل طلوع الشمس ) األولى(
 جزيال، قال اإلمام النووي  وإلحيائه بأنواع الطاعات أجرا،فضال عظيما

أشرف أوقات الذكر يف النهار الذكر بعد صالة : رمحه اهللا يف أذكاره
} وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا{الصبح، قال اهللا تعاىل 

 يشهد ،وقرءان الفجر كما قاله ابن عباس وجماهد وغريمها صالة الصبح
 وغريه مالئكة الليل تصعد فيها كما قال جماهد وغريه واختاره ابن جرير

ألم تر إلى {:  ومالئكة النهار تنـزل إىل األرض، وقال اهللا تعاىل،السماء

مد : قال ابن عباس وسعيد بن جبري وجماهد وغريهم} ربك كيف مد الظل
 ويف ، وطلوع الشمس اهـ ابن جرير الطربيحاهللا الظل ما بني صالة الصب

 نـهار اجلنة هكذا، وأشار إىل ساعة :اجلمل على اجلاللني قال أبو العالية
 ،ليس من ساعة أطيب منها: املصلني صالة الفجر، قال بعض العلماء

فيها جيد املريض راحة واملسافر، وفيها ترد نفوس األموات وأرواحهم إىل 
  .األجساد، وفيها تطيب نفوس األحياء اهـ 

قال : لروى الرتمذي عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قا" األذكار"ويف 
من صلى الفجر يف مجاعة مث قعد يذكر  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

صلى ركعتني كانت كأجر حجة وعمرة   مث،اهللا تعاىل حىت تطلع الشمس
تامة تامة تامة وقال حديث حسن، وروى الطرباين عن أيب أمامة بلفظ 



 

١٤ 

 انقلب بأجر حجة وعمرة، وروى الرتمذي عن عمر رضي اهللا عنه أن النيب
 ،جند فغنموا غنائم كثرية وأسرعوا الرجعة صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثا قبل

فقال رجل منا مل خيرج ما رأينا بعثا أسرع رجعة وال أفضل غنيمة من هذا 
أال أدلكم على قوم أفضل غنيمة :  فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم،البعث

اهللا حىت طلعت وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صالة الصبح مث جلسوا يذكرون 
 فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة اهـ ويف نسخ للحصن وغريه ،الشمس

كانت له كأجر إخل، وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس رضي اهللا عنه 
ألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا تعاىل من : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

عة من ولد صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق أرب
 تغرب ن وألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا من صالة العصر إىل أ،إمساعيل

وأعتق بضم اهلمزة وكسر التاء، . الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة
فانظر يا أخي إذا كان هكذا من قعد معهم فقط فكيف من ذكر اهللا 

  .  بـهم جليسهمى فهم القوم ال يشق،معهم
 يف حديث رواه البيهقي يف شعب اإلميان عن وذكر ما يكون للذاكر معهم

ألن : أنس رضي اهللا عنه بإسناد حسن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أذكر اهللا تعاىل مع قوم بعد صالة الفجر إلىطلوع الشمس أحب إيل من 

وألن أذكر اهللا مع قوم بعد صالة العصر إلىأن تغيب  الدنيا وما فيها،
" وألن أعقد وألن أذكر: "وقوله.  وما فيهاالشمس أحب إىل من الدنيا

وروى ابن جرير وصححه . وشرحه" جامع الصغري"بفتح الالم فيهما اهـ 
من حديث علي كرم اهللا وجهه عن النيب " شعب اإلميان"والبيهقي أيضا يف 

صلى اهللا عليه وسلم من صلى الفجر يف مجاعة مث جلس يف مصاله يذكر 
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التـهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارمحه اهـ اهللا صلت عليه املالئكة، وص
   ."حتفة الذاكرين"

كان صلى اهللا عليه وسلم " سفر السعادة"وقال صاحب القاموس يف كتابه 
إذا صلى الصبح جلس يف مصاله إىل طلوع الشمس مث صلى ركعتني، وورد 

وقال عليه الصالة والسالم . يف فضل ذلك أحاديث كثرية تزيد على عشرة
   .ل يعدل حجة وعمرة تامة تامة تامة اهـهذا عم

من صلى الفجر مث ذكر اهللا : وروي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه يرفعه قال
 حىت تطلع الشمس مث صلى ركعتني أو أربع ركعات مل متس جلده النار،

كان النيب صلى اهللا : وعن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه قال. رواه البيهقي
رواه . جر تربع يف جملسه حىت تطلع الشمس حسناعليه وسلم إذا صلى الف

  . مسلم وأبو داود وغريمها أي تطلع طلوعا حسنا
أيضا بعد   ينبغي لقارئ هذه األوراد بعد صالة الصبح أن يقرأها:أقول

صالة العصر وقبل غروب الشمس عمال مبقتضى األحاديث اآلتية يف 
وحديث الطرباين . نفا وحديثي أنس وعلي رضي اهللا عنهما املارين آ،الشرح

والضياء عن عبد اهللا بن بسر من استفتح أول نـهاره خبري وختمه خبري قال 
وإن كنا مل ندرك من . ال تكتبوا عليه ما بني ذلك من الذنوب: اهللا ملالئكته

مشايخ هذه الطريقة من اعتاد هو ومجاعته بـهذا وإمنا يقتصرون فيما علمت 
   .يف الصباح فقط واهللا أعلم

 ويسن إيقاظ من نام ،علم أن النوم يف هذا الوقت مذموم ومكروه شرعاوا
الصبحة تذهب الرزق، :  فقد روي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال،فيه

وأظنه :  قال ابن عماد-والصبحة بضم الصاد نوم الغداة، وعن بعضهم 
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 أنه رأى ابنا له نائما يف هذا الوقت فأيقظه - عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
بلغنا أن األرض : األرزاق تقسم وأنت نائم، وقال علقمة بن قيس: وقال

تعج من نومة العامل بعد صالة الصبح، ويف حديث عمر إياكم ونومة 
النوم يف أول النهار عيلولة وهي الفقر، وقبل : وقال بعض العلماء، الغداة

قال  فقد نالزوال قيلولة، ومثل ذلك يف حرمان الرزق النوم بني العشاء ي
 حيرم نالنوم بني العشاء ي: عبد اهللا بن عمروبن العاص رضي اهللا عنهما

    .الرزق واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

ا فاحتة األوراد، وهي ِينبغي لقارئ هذه األوراد اآلتية أن يفتتح : )الثانية(
فقد ذكر العالمة سيدي . اللهم إين أقدم إليك بني يدي كل نفس وحملة إخل

 ، كل عمللا تستعمل أوائّ أ"املنتقى النفيس"مد اجلعفري يف صاحل بن حم
 وقال سيدي حممد .وأن اإلمام أبا احلسن الشاذيل ذكرها يف حزب الرب اهـ

يعين  وينبغي لك أن تواظب على هذه املقدمة": رسالة األوراد"اليمين يف 
ف ا تضاعّعند أول كل عمل سواء كان قوليا أوفعليا أل فاحتة األوراد

 وقال رضي اهللا ،"نوادر األصول"العمل، وقد رواها احلكيم الرتمذي يف 
ومن أنفع األذكار ذكر عظيم علمه اهللا ملوسى عليه السالم، قال اهللا : عنه

يا موسى قل بعد الصالة اللهم إين أقدم إليك بني : ملوسى عليه السالم
 وكل ا أهل السموات وأهل األرضِيدي كل نفس وحملة وطرفة يطرف 

وتقرأ . شيء هو يف علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بني يدي ذلك كله
آية الكرسي، فينبغي أن يستصحب اإلنسان هذه األذكار يف مجيع أعماله 

 ،فال خيتص بآية الكرسي، إذ احلاجة حاصلة إىل تضعيف الثواب اهـ بلفظه
 وذكر وذكر هلا العالمة الصاوي يف حاشيته على اجلاللني فضال جزيال،
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سيدي أمحد قدس اهللا سره يف أول النفحات اإلهلية أنـها فاحتة األوراد كلها 
.  

 ،سيأيت يف ختريج األحاديث لبعض األوراد اآلتية أحاديث ضعيفة:  الثالثة
 ا يف فضائل األعمال، ففي املدابغي ِوقد اتفق العلماء على جواز العمل

 كتاب الثواب عن جابر  روى أبو الشيخ ابن حبان يف:نقال عن املناوي
من بلغه عن اهللا شيء فيه فضيلة فأخذ به : وابن عبد الرب عن أنس مرفوعا

  .إميانا ورجاء لثوابه أعطاه اهللا ذلك وإن مل يكن كذلك اهـ
أن احلافظ السخاوي روى هذا احلديث يف جزء " سعادة الدارين"ويف 

ما، مث قال احلسن بن عرفة بسنده إىل أيب سلمة وجابر رضي اهللا عنه
   .هلذا احلديث شواهد اهـ: السخاوي

 .إن هذا احلديث ضعيف:  النوويةوقال ابن حجر اهليتمي يف شرح األربعني
 وممن قال جبواز العمل باحلديث الضعيف :ويف شرح األذكار البن عالن

 بل نقل ،اإلمام أمحد بن حنبل وابن املبارك والسفيانان والعنربي وغريهم
 وعبارته يف اجلزء الذي مجعه يف إباحة ، اإلمام النووياإلمجاع على ذلك

أمجع أهل احلديث وغريهم على العمل يف الفضائل وحنوها مما ليس : القيام
فيه حكم وال شيء من العقائد وصفات اهللا تعاىل باحلديث الضعيف 

وقد اتفق العلماء على جواز العمل باحلديث : وقال يف أربعينه. )١(اهـ
 قال العلماء من احملدثني : ويف أذكاره.ئل األعمالالضعيف يف فضا

جيوز ويستحب العمل يف الفضائل والرتغيب والرتهيب : والفقهاء وغريهم
ومراده باإلمجاع واالتفاق يف . باحلديث الضعيف ما مل يكن موضوعا اهـ

                                                 
 .٢ ج٨٢صلى األذكار  شرح ابن عالن عانظر   ١



 

١٨ 

العبارتني واحد كما قال ابن عالن وأشار إليه اهليتمي، وقال اإلمام ابن 
وينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام إذا ر: مهدي

واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا يف الرجال، وإذا روينا يف الفضائل 
والثواب والعقاب تساهلنا يف األسانيد وتساحمنا يف الرجال، وكم من إمام 

 ويف: قال مثل ما قاله ابن مهدي رمحهم اهللا، قال الشهاب الرملي يف فتاويه
: معىن الرتغيب والرتهيب القصص وحنوها، وقال اهليتمي يف املنح املكية

احلديث الضعيف يعمل يف املناقب، قال بعض احلفاظ اتفاقا كالفضائل، 
  . )٢(وهذا إذا مل يعارضه غريه مما هو مقدم عليه

 وكالرتغيب والرتهيب كل ما ال تعلق له باألحكام : للنووي"اإلرشاد"ويف 
   .والعقائد اهـ

 منها كما نقل العالئي رمحه ،وللعمل باحلديث الضعيف شروط اتفقوا عليها
 أن ال يكون شديد الضعف، وقال السخاوي مسعت شيخنا احلافظ :اهللا

 إن شرط :ابن حجر العسقالين رمحه اهللا تعاىل مرارا يقول وكتبه يل خبطه
عف العمل باحلديث الضعيف ثالثة، األول متفق عليه وهو أن يكون الض

غري شديد، الثاين أن يندرج حتت أصل عام، الثالث أن ال يعتقد عند 
يف هذا الشرط : وقال الشمس الرملي يف آخر باب الوضوء. العمل به ثبوته
 وشرط بعضهم أن :وقال احملقق ابن قاسم يف حاشية التحفة األخري نظر،

مها ابن والشرطان األخريان ذكر.  بل ال وجه له،ال يعتقد السنية وفيه نظر
عبد السالم وصاحبه ابن دقيق العيد، وتبعهما كما مر العسقالين، وذهب 
احلافظ ابن العريب املالكي أنه ال يعمل باحلديث الضعيف مطلقا فرده 
                                                 

 .١٦٠ ص٨ شرح ابن عالن على األذكار جانظر   ٢
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 ومحل بعضهم كالمه على شديد الضعف املتفق على عدم العمل ،بعضهم
فة به، وذكر ابن حزم أن مجيع احلنفية جممعون على أن مذهب أيب حني

رمحه اهللا أن ضعيف احلديث أوىل عنده من الرأي والقياس، ونقل عن 
اإلمام أمحد رمحه اهللا أنه يعمل بالضعيف إذا مل يوجد غريه ومل يكن مث ما 

  . ويف رواية عنه ضعيف احلديث أحب إلينا من رأي الرجال  يعارضه،
  . فتحصل أن األقوال ثالثة إذا مل نؤول ما ذهب إليه ابن العريب 

  . به مطلقالال يعم )١( 
  .يعمل به مطلقا) ٢( 
  .يعمل به يف الفضائل بشروطه وهذا هو املتفق عليه سلفا وخلفا) ٣( 

والبطالة، ويثبطك أولو  ن يعوقك أهل التشكيكأفإذا علمت هذا فإياك 
 والتأهب لرحيلك بإدامة األوراد ،الكسل واحلرمان عن التزود ملعادك

 ويف املواهب اإلهلية كثرة، وال تكرتث ،عةواألذكار، فإن يف األمر س
تم التضييق والتشديد والتنفري عن كثري من العباداُبتقوالت طائفة شأ 

والطاعات، تراهم قائلني إن العمل بغري صحيح األحاديث وحسنها بدعة 
 واعبد ربك ،وضاللة، فذرهم يف خوضهم يلعبون، وانبذهم يف حبر اإلمهال

هل العنايات، واعلم أن ألك سبيل السادات من سأحىت يأتيك اليقني، و
م استغراق األوقات بأنواع الطاعات واإلعراض عن اخلصومات َدأ

وامللهيات، وكان سيدي الشفا أبو العباس العرايشي اإلمام أمحد بن إدريس 
  :ينشد ويقول

 وى القوم فاسلك طريقهمَإذا كنت  

  فما وصلوا إال بقطع العـالئق  



 

٢٠ 

وال يزال عبدي  :ي تكون ممن قال اهللا فيهم يف حديثه القدسيوجد ومشر ك
وهذا أوان الشروع يف . واهللا املوفق للصواب. يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه 

 .املقصود بعون امللك املعبود



 

٢١ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

مرحبا باليوم العتيق والمغفرة فطوبى لمن عمل فيك خيرا وويل ) ص(

  .ثالث مراتلمن عمل فيك شرا 

تقال هذه الكلمات يف صباح اجلمعة واالثنني واخلميس :  أقول)ش ( 
فقط، وال تقرأ يف غريها ومل أجد هلذه الكلمات أصال لكن نقلناها من 

  .املشايخ الثقاة هكذا، ولعل هلا أصال مل أقف عليه، واهللا اعلم 
 إله مرحبا باليوم الجديد مرحبا بالكاتبين الشهيد أشهد أن ال) ص ( 

إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة اهللا 

التي شهد بـها لنفسه وشهد بـها رسوله كما يعلم اهللا ورسوله وأشهد أن 

الكتاب كما أنزله اهللا وأشهد أن الدين كما وصفه اهللا وأشهد أن 

  .الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من في القبور مرة واحدة

 اعلم أن سيدي حممد بن على بن حممد بن السيد أمحد بن إدريس )ش(
رسالة األوراد "ذكر هذا الورد يف أول أوراد الصباح واملساء يف كتابه 

اليت ذكر فيها مجلة من أوراد سيدي أمحد بن إدريس قدس اهللا " اإلدريسية
 مل اليوم ع"ويف . ذا اللفظِسره ونفعنا بأمداده وبركاته، ومل أجده مرفوعا

للحافظ السيوطي رمحه اهللا وهو كتاب مجع فيه أذكارا منتخبة من " والليلة
مرحبا بكم وأهال من حافظني عن ميينه وحياكم اهللا : األحاديث ما لفظه

الكاتبني عن يساره اكتبوا بسم اهللا الرمحن الرحيم أشهد أن ال إله إال اهللا 
 آتية ال ريب فيها وأن اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وأشهد أن الساعة

  .يبعث من يف القبور 



 

٢٢ 

أصبحنا وأصبح الملك هللا والحمد هللا وال إله إال اهللا وحده ال ) ص ( 

شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 

قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من 

وذ بك من الكسل وسوء الكبر شر هذا اليوم وشر ما بعده، رب أع

  . واعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ثالث مرات

 هذا احلديث أخرجه اإلمام مسلم رمحه اهللا يف صحيحه عن عبداهللا )ش ( 
بن مسعود رضي اهللا عنه ونذكر سنده تربكا به، قال يف صحيحه حدثنا 

 عن إبراهيم بن عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن احلسن بن عبيد اهللا
كان نيب اهللا صلى اهللا : سويد عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا قال

إال   وال إلهأمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد هللا: عليه وسلم إذا أمسى قال
له امللك وله احلمد وهو على : أراه قال فيهن: اهللا وحده ال شريك له، قال

لليلة وخري ما بعدها وأعوذ كل شيء قدير رب أسألك خري ما يف هذه ا
أعوذ بك من الكسل وسوء  بك من شرما يف هذه الليلة وشر ما بعدها رب

وإذا أصبح قال . الكرب رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب
ذلك أيضا أصبحنا وأصبح امللك هللا ويف رواية له أيضا اللهم إين أسألك 

بك من شرها وشر ما فيها اللهم من خري هذه الليلة وخري ما فيها وأعوذ 
قال .  الكرب وفتنة الدنيا وعذاب القربإين أعوذ بك من الكسل واهلرم وسوء

وروى هذا احلديث أيضا أبو داود والرتمذي والنسائى، وزاد يف : ابن عالن
ابن أيب شيبة يف مصنفه ورواه الطرباين عن الرباء بن عازب رضي " احلصن"

ين من وجه آخر، وبني الروايات اختالف يف اهللا عنه، وأخرجه ابن الس
 "الكرب" بضم السني وفتحها و"سوء الكرب"     :بعض األلفاظ، وقوله



 

٢٣ 

بكسر الكاف وفتح الباء، ووري بكسر فسكون وهو البطر أي الطغيان 
  عند النعمة اهـ 

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله : اعلم أن هذا التهليلفائدة
هو على كل شيء قدير كان من أوراد سيدي أمحد ابن إدريس احلمد و

حييي  قدس اهللا سره، كان يقوله عشر مرات يف أوراده الصباحية لكن بزيادة
 كل شيء قدير وإليه ىومييت وهو حي دائم ال ميوت بيده اخلري وهو عل

، ويقوله رافعا به ن وكان رضي اهللا عنه يقوله يف أوراده بني العشاءي،املصري
وته عند ختام جمالسه الوعظية وصلوات الفريضة، ويزيد عليها يف كل حملة ص

ونفس ملء امليزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد النعم وزنة العرش، وقد 
ما رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما : ورد يف فضله أحاديث كثرية منها

: ه وسلم قالعن أيب أيوب األنصاري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا علي
ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل  ال إله إال اهللا وحده: من قال

  . شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل

ورويا أيضا يف صحيحيهما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى 
ال شريك له له امللك ال إله إال اهللا وحده : من قال: اهللا عليه وسلم قال

 شيء قدير يف يوم مائة كانت له عدل عشر لوله احلمد وهو على ك
 وكانت له حرزا من ، وحميت عنه مائة سيئة، وكتب له مائة حسنة،رقاب

 ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل ،الشيطان يومه ذلك حىت ميسي
النووي يف شرح العدل بالكسر والفتح مبعىن املثل، قال . عمل أكثر منه

حيصل هذا األجر املذكور يف احلديث ملن قال هذا التهليل مائة مرة : مسلم



 

٢٤ 

 أم بعضها يف أول النهار ، سواء قاهلا متوالية أم متفرقة يف جمالس،يف يومه
 النهار لتكون ا متوالية يف أولِ لكن األفضل اإلتيان ،وبعضها يف آخره

 اره اهـَحرزا له يف مجيع.      
ى الرتمذي عن أيب ذر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورو
إله  ال: من قال يف دبر صالة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: قال

 حييي ومييت وهو على كل ، له امللك وله احلمد،إال اهللا وحده ال شريك له
 كتب له عشر حسنات، وحمي عنه عشر سيئات، ،شيء قدير عشر مرات

رفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك يف حرز من كل مكروه، وحرز من و
 ذلك اليوم إال الشرك باهللا تعاىلالشيطان، ومل ينبغ لذنب أن يدركه يف 

ورواه أيضا النسائي عن أيب ذر وزاد فيه بيده اخلري، ورواه . حديث حسن
وكان له عدل : أيضا من حديث معاذ وليس فيه حييي ومييت، وقال فيه

 ومن قاهلن حني ينصرف ، ومل يلحقه يف ذلك اليوم ذنب،ر نسماتعش
وروى الرتمذي عن عمارة بن . من صالة العصر أعطي مثل ذلك يف ليلته

ال إله إال اهللا : من قال:  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: شبيب قال
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء 

 بعث اهللا تعاىل له مسلحة يتكفلونه من ، مرات على أثر املغربقدير عشر
 ا عشر حسنات موجبات، وحما عنه ِالشيطان حىت يصبح، وكتب اهللا له

 وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات، قال ،عشر سيئات موبقات
 عليه وسلم ورواه ال نعرف لعمارة مساعا من النيب صلى اهللا: الرتمذي

 والثاين عن عمارة ،حدمها هكذاأ ،وم والليلة من طريقنيالنسائي يف عمل الي
  . هذا الثاين هو الصواب: قال احلافظ ابن عساكر عن رجل من األنصار،



 

٢٥ 

  . بفتح امليم والالم وإسكان السني احلرس" واملسلحة"
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أيب عياش رضي اهللا عنه أن رسول 

إذا أصبح ال إله إال اهللا وحده ال : من قال: قالاهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 كان له عدل رقبة ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير،شريك له

من ولد إمساعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع 
له عشر درجات، وكان يف حرز من الشيطان حىت ميسي، وإن قاهلا إذا 

 وفيه أن رجال رأى ،صبح، واللفظ أليب داودأمسى كان له مثل ذلك حىت ي
يا رسول اهللا إن أبا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى النائم فقال

صدق أبو عياش، وروى هذا احلديث : عياش حيدث عنك بكذا وكذا فقال
وروى ابن السين . أيضا اإلمام أمحد وهو حديث صحيح كما قال احلافظ

ما من عبد : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن عائشة رضي اهللا عنها 
 له امللك ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: يقول عند رد اهللا تعاىل روحه

 إال غفر اهللا تعاىل له ذنوبه ولو كانت ،وله احلمد وهو على كل شيء قدير
  . للنووي وشرحه البن عالن الصديقي" األذكار"مثل زبد البحر اهـ من 

وشرحها أخرج الطرباين من حديث أيب أمامة رضي اهللا " حلصنعدة ا"ويف 
: عنه بإسناد رجاله رجال الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل : من قال
   .شيء قدير مل يسبقها عمل ومل تبق معها سيئة اهـ

 أيوب األنصاري رضي اهللا عنه أنه قال وهو يف أرض وروى النسائي عن أيب
ال إله إال : من قال غدوة: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: الروم
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 له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير عشر ،اهللا وحده ال شريك له
 كتب اهللا له عشر حسنات، وحما عنه عشر سيئات، وكان له قدر ،مرات

ورواه . ه اهللا من الشيطان، ومن قاهلا عشية مثل ذلكعشر رقاب، وأجار
وروى .  واإلمام أمحد واحلاكم غري مقيد بوقت،أيضا ابن حبان وصححه

قال رسول اهللا : اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال
 له امللك ،الإله إال اهللا وحده ال شريك له: من قال: صلى اهللا عليه وسلم

هو على كل شيء قدير مائيت مرة يف يوم مل يسبقه أحد كان وله احلمد و
: قال املنذري. قبله، ومل يدركه أحد بعده إال من عمل بأفضل من عمله

وروى الرتمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن . وإسناده جيد
خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت : النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ن من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد أنا والنبيو
حسن غريب، ورواه أيضا أمحد : وهو على كل شيء قدير، قال الرتمذي

كان أكثر دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه : بإسناد رجاله ثقات ولفظه
وروى .  وهو على كل شيء قدير: قوله إىل- وسلم يوم عرفة ال إله إال اهللا

اين من حديث أيب أيوب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم الطرب
 له امللك وله احلمد وهو ،من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: قال

رواته ثقات :  كان كعدل حمرر أو حمررين، قال املنذري،على كل شيء قدير
 شرحهو" عدة احلصن"رجاله رجال الصحيح اهـ : م، وقال اهليثميِحيتج .

قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  وروى الرتمذي 
ال إله إال اهللا وحده ال : من دخل السوق فقال: صلى اهللا عليه وسلم

 له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري ،شريك له
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ف  كتب اهللا له ألف ألف حسنة، وحما عنه أل،وهو على كل شيء قدير
 وزاد الرتمذي ،ورواه أمحد وابن ماجه. ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة

 ورفع له ألف ألف ، مكان قولهيف رواية أخرى وبىن اهللا له بيتا يف اجلنة
 ورواه ابن أيب الدنيا ،وهذه الزيادة عند ابن ماجه وابن السين أيضا ،درجة

ابن ماجه وابن حديث غريب، وقال : واحلاكم من عدة طرق، قال الرتمذي
إسناده حسن متصل : حديث صحيح، وقال املنذري: أيب الدنيا واحلاكم
صحيح :  ورواه احلاكم أيضا عن ابن عمر مرفوعا وقال،ورواته ثقات أثبات

أقل أحواله أن يكون حسنا، ويف بعض الروايات : اإلسناد، وقال الشوكاين
 السوق، قال ابن تقييد حصول هذا الثواب برفع الصوت بـهذا التهليل يف

الظاهر حصول هذا الثواب لقائل هذا الذكر سرا أوجهرا، وما يف : عالن
رواية مما يقتضي التقييد بالثاين فلعله لبيان األفضل، فانظر إىل سعة رمحة 
اهللا وعظيم لطفه، وكثرة جوده وإحسانه، واستكثر زادك إىل معادك، وكرر 

يبة بن مسلم أمري خراسان أيام  وكان قت،بـهذه الكلمة املشرفة على لسانك
عبد امللك بن مروان يركب يف موكبه حىت يأيت السوق فيقول هذه الكلمة 

 وورد يف فضائل هذه الكلمة كثري من األخبار املرفوعة غري ما ،مث ينصرف
    .ذكرناه، لكن يف هذا كفاية ملن منحه اهللا اهلداية واهللا املوفق

األذكار أن القاضي عياض نقل يف يف شرح ابن عالن على  :فائدة أخرى
هذه : أواخر شرح مسلم وابن امللقن يف شرح البخاري عن بعضهم أنه قال

الفضائل اليت جاءت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا هي ألهل 
الشرف يف الدين والكمال والطهارة من الكبائر واجلرائم، وال يظن أن من 

 وينال ،ه يلحق السابقني املطهرينفعل هذا وأصر على ما شاء من شهوات
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زلتهم يف ذلك حبكاية أحرف ليس معها تقى وال إخالص، وسكت عليه ْمن
نقال عن " شرح األنوار السنية"ويف . ابن امللقن ونظر فيه القاضي عياض 

أن : اإلمام أيب إسحاق الشاطيب وابن أيب مجرة يف شرح البخاري ما حاصله
 يطلب ملن قام مبا عليه من الفروض إذ االشتغال بفضائل االعمال إمنا

االشتغال بغري الفرض يكون : مث قال ابن عالن ،األهم املقدم هو الفرض
تارة حراما لكون الوقت ضيقا، وتارة خالف األوىل كما إذا كان الوقت 
متسعا، والظاهر حصول الثواب على الذكر يف احلالة االخرية خبالفه يف 

 يف األوىل مع حرمة اإلتيان به كالوضوء باملاء األوىل، وحيتمل إثابته أيضا
  . باختصار وبعض تغيري للعبارة" شرح األذكار"املغصوب اهـ ما نقلته عن 

الكشف والتبيني يف "ّوعد اإلمام الغزايل من أصناف املغرورين يف كتابه 
فرقة حترص على النوافل ومل يعظم اعتدادها بالفرائض، " غرور اخللق أمجعني

ى أحدهم يفرح بصالة الضحى وصالة الليل وال جيد ذلك لصالة فرت: قال
الفرض وهذا من الغرور، ألن عدم الرتتيب بني اخلريات من مجلة الشرور 

  .اهـ
: للحافظ القسطالين" صحيح البخاري"شرح " إرشاد الساري" و يف 

إمنا هي ألهل : والفضائل الواردة يف التسبيح وحنوه كما قال ابن بطال وغريه
شرف يف الدين والكمال كالطهارة من احلرام واملعاصي العظام، فال يظن ال

ظان أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاء من شهواته وانتهك دين اهللا 
وحرماته أنه يلحق باملطهرين، ويبلغ منازهلم بكالم أجراه على لسانه ليس 

 ،الينللعسق" فتح الباري" ومثله يف ،معه تقوى وال عمل صاحل اهـ بلفظه
ويف شرح مسلم لإلمام النووي رمحه اهللا يف باب التسبيح أول النهار وعند 
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وهذه الفضائل املذكورة يف : قال القاضي قال بعض العلماء: النوم ما لفظه
هذه األذكار إمنا هي ألهل الشرف يف الدين والطهارة من الكبائر دون 

 عامة، قلت وهذا فيه نظر واألحاديث: املصرين وغريهم، قال القاضي
   .الصحيح أنـها ال ختتص اهـ

التجريد الصريح ألحاديث اجلامع "وقال الشرقاوي يف أواخر شرحه على 
والظاهر أن هذه الفضائل الواردة يف التسبيح وحنوه حتصل لكل ": الصحيح

 .ذاكر وإن مل يكن من أهل الدين والصالح ألن فضل اهللا واسع 

ا وبك نحيا وبك نموت وإليك اللهم بك أصبحنا وبك أمسين) ص  ( 

  . مرات ثالثالنشور وإليك المصير 

 ،رواه األربعة وابن حبان وأمحد وأبو عوانةاهـ: قال احلافظ اجلزري) ش ( 
، "األدب املفرد"وأخرجه أيضا ابن السين يف عمل اليوم والليلة والبخاري يف 

 هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا :وقال الرتمذي بعد إخراجه
إنه حديث غريب صحيح، وأخرجه أمحد :  حبان والنووي، وقال احلافظابن

، ويف "النشور"بإسناد رجاله رجال الصحيح، وجاء يف بعض الروايات 
اهـ ابن عالن والشوكاين أي فجمع املؤلف بينهما قياسا " املصري"بعضها 

ي رضيت باهللا ربا إخل واللهم ظلمت نفسي َعلى ما قاله النووي يف حديث
 وحيتمل أن خيتص لفظ ،من مجع نبيا ورسوال ومجع كثريا كبريا فيهماإخل 

النشور بالصباح، ولفظ املصري باملساء كما يفيده بعض الروايات، وذهب 
ويف " حصن احلصني"إليه النووي يف رياض الصاحلني، واحلافظ اجلزري يف 

، "عمل اليوم والليلة"، واحلافظ السيوطي يف "عدة احلصن احلصني"
، ومعىن بك أصبحنا بسبب نعمة إجيادك "حتفة الذاكرين"وكاين يف والش
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واملقصود من ذلك التربي من احلول والقوة اهـ . وإمدادك أصبحنا
  .البن عالن واهللا أعلم" الفتوحات الربانية"

 فهل يشرتط حلصول ثواب ذلك الورد ،ذكر لبعض األوراد عدد :تنبيه
:  شرح ابن عالن على األذكاروخصوصيته حمافظة ذلك العدد أم ال ؟ يف

ليست هذه األعداد حدا ونـهاية : قال القاضي عياض رمحه اهللا ما معناه
حلصول األجور، بل يؤجر على الزائد منها أيضا، فليست زيادة أعداد 

 ومضى إىل مثل ،األذكار كالزيادة على أعداد الطهارة وركعات الصالة اهـ
": حتفة الذاكرين"الشوكاين رمحه اهللا يف  وقال ،هذا ابن اجلوزي رمحه اهللا اهـ

أعداد األذكار الواردة يف سائر كتب احلديث تقتضي أن األجر املذكور 
لفاعلها حيصل بفعلها، فإن نقص من ذلك نقص من أجره بقدره، ألن اهللا 
سبحانه ال يضيع عمل عامل، وإن زاد على العدد املذكور حصل له األجر 

وقد قيل إنه ال يستحق األجر املرتب  ب ما زاد، واستحق ثوا،بالعدد املقدر
على العدد إال إذا اقتصر عليه من غري زيادة وال نقصان وليس ذلك 
بصواب إال ما ورد النهي عن الزيادة فيه كزيادة الركعات وزيادة غسالت 

 وقال اإلمام ابن حجر اهليتمي يف حتفته شرح املنهاج ،الوضوء وحنو ذلك اهـ
 كثر االختالف بني املتأخرين فيمن زاد :تنبيه: لصالةقبيل باب شروط ا
يكره ألنه سوء أدب، وأيد : ح أربعا وثالثني فقال القرايفّعلى الوارد كأن سب

بأنه دواء وهو إذا زيد فيه على قانونه يصري داء، وبأنه مفتاح وهو إذا زيد 
ة، حيصل له الثواب املخصوص مع الزياد: على أسنانه ال يفتح، وقال غريه

 ، ألنه باإلتيان باألصل حصل له ثوابه؛ومقتضى كالم الزين العراقي ترجيحه
ال حيل :  واعتمده ابن العماد بل بالغ فقال.فكيف تبطله زيادة من جنسه
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 وهو ، بل الدليل يرده، النه قول بال دليل؛اعتقاد عدم حصول الثواب
 نوى عند عموم من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا، ورجح بعضهم أنه إذا

انتهاء العدد الوارد امتثال األمر مث زاد أثيب عليهما وإال فال، وأوجه منه 
تفصيل آخر وهو أنه إن زاد لنحو شك عذر أو لتعبد فال ألنه حينئذ 

 ويف عبد احلميد حاشية ،مستدرك على الشارع وهو ممتنع اهـ حبذف
الشيخ الربلسي ممن اعتمد حصول الثواب إذا زاد على العدد الوارد : التحفة

والطبالوي فالشرط يف حصول الثواب عدم النقص عن الوارد خالفا ملن 
  .خالف اهـ باملعىن 

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ) ص ( 

  .ال شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ثالث مرات 

جيد حديث اللهم ما أصبح يب من نعمة إخل رواه أبو داود بإسناد ) ش ( 
عن عبد اهللا بن غنام بالغني املعجمة والنون املشددة الصحايب رضي اهللا 

: من قال حني يصبح: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عنه بلفظ
اللهم ما أصبح يب من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك لك احلمد ولك 

ومن قال مثل ذلك حني ميسي فقد أدى  الشكر فقد أدى شكر يومه،
: ورواه النسائي أيضا من حديث ابن غنام بإسناد جيد وزاد فيه. يلهشكر ل

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك، وأخرجه ابن حبان 
 ذه الزيادة من حديث ابن عباس، قال احلافظِكذلك يف صحيحه :

حتفة "قال يف .  ويف بعض الروايات فلك احلمد بزيادة الفاء،حديث حسن
 حيث تكون تأدية ، ومنقبة كرمية،احلديث فضيلة عظيمةيف ": الذاكرين

 ذه األلفاظ اليسرية القليلة، وأن قائلها صباحا فقد أدى ِواجب الشكر
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وإن {:  شكر ليله، مع أن اهللا يقولىشكر يومه، وقائلها مساء فقد أد

وإذا كانت النعم ال ميكن إحصاؤها فكيف } تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها
ى شكرها، فلله احلمد وهللا الشكر على هذه الفائدة اجلليلة يقدر العبد عل

 .املأخوذة من معدن العلم ومنبعه اهـ

اللهم إني أصبحت أنا وأهلي وإخواني منك في نعمة وعافية ) ص ( 

 ثالثوستر فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا واآلخرة 

  .مرات

لسين عن ابن عباس رضي  حديث اللهم إين أصبحت إخل رواه ابن ا)ش ( 
من قال إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنهما بلفظ قال

اللهم أين أصبحت منك يف نعمة وعافية وسرت فأمت نعمتك علي : أصبح
وعافيتك وسرتك يف الدنيا واآلخرة ثالث مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان 

: لنووي، ويف تقرير له ما نصهل" األذكار"حقا على اهللا أن يتم عليه اهـ من 
 ، نعمتكّفأمت علي" سفر السعادة" نعمتك، ويف ّيف زاد املعاد فأمتم علي

وكالمها جائز يف العربية، وأما زيادة أنا وأهلي وأخواين فلم أجدها واهللا 
  .سبحانه وتعاىل أعلم 

اللهم أني أصبحت أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد حملة ) ص ( 

يع خلقك بأنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك عرشك ومالئكتك وجم

  .ال شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات

 حديث اللهم إين أصبحت إخل رواه أبو داود بإسناد جيد عن أنس )ش ( 
رضي اهللا عنه كما قاله النووي يف األذكار، ورواه أيضا الرتمذي والنسائي 

مع " األوسط"والطرباين يف وابن السين " األدب املفرد"والبخاري يف 
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 ، أنك: ويف بعضهابأنك، :اختالف يف بعض األلفاظ، ففي بعض الروايات
 ويف النسائي زيادتـها، ويف ، ترك وحدك ال شريك لك:ويف رواية الطرباين

بعضها إنك أنت اهللا وحدك ال شريك لك برتك ال إله إال أنت، ويف 
شهدك ونشهد محلة اللهم إنا أصبحنا ن: بعضها من قال حني يصبح

عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال 
شريك لك وأن حممدا عبدك ورسولك إال غفر اهللا له ما أصاب يف يومه 

 ،ذلك، ومن قاهلا حني ميسي غفر اهللا له ما أصاب تلك الليلة من ذنب
أشهدك اللهم إين أصبحت : من قال حني يصبح وميسي: ولفظ أيب داود

وأشهد محلة عرشك ومالئكتك ومجيع خلقك أنك أنت اهللا ال إله إال أنت 
وأن حممدا عبدك ورسولك أعتق اهللا ربعه من النار، فمن قاهلا مرتني أعتق 
اهللا نصفه من النار، ومن قاهلا ثالثا أعتق اهللا تعاىل ثالثة أرباعه، فإن قاهلا 

 :إلمام النووي ألربعينه زيادةأربعا أعتقه اهللا تعاىل من النار، ويف شرح ا
فال أدري من " وكفى بك شهيدا ": بعد ومالئكتك، وأما قوله،وأنبيائك

الشيخ أيب على بن بدر الدين الشيخ حممد بن  رواه لكين مسعته من سيدي
الشيخ علي ميه، وكان رمحه اهللا ال يرتك هذه الزيادة فكنت أستحسنها 

قل أي شيء أكبر {: ال اهللا تعاىلوأتعجب من مناسبتها هلذا احملل فقد ق

} وكفى باهللا شهيدا{: وقال تعاىل } شهادة قل اهللا شهيد بيني وبينكم
ملؤلفها " رسالة األوراد اإلدريسية"مث رأيتها يف موضع من الكتاب املسمى 

سيدي حممد اليمين ابن على بن حممد بن القطب األعظم سيدي أمحد بن 
د من حضرة املصطفى صلى اهللا إدريس، وقد ثبت أن مأخذ سيدي أمح



 

٣٤ 

عليه وسلم فلله احلمد وله الشكر، وحذف هذه الزيادة يف موضع آخر 
  . منه

: للحافظ البيهقي أن الشافعي قال يف وصيته" مناقب اإلمام الشافعي"ويف 
وأشهد اهللا عامل خائنة األعني وما ختفي الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيدا 

  .اهـ 
 لبيك اللهم :دعاء طويل من أدعية الصباح أولهورأيتها أيضا يف ضمن 

لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك اخل، وفيه أين أعهد إليك يف هذه 
احلياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أين أشهد أن ال إله إال انت وحدك 

  .ال شريك لك 
نه عوهذا الدعاء علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد بن ثابت رضي اهللا 

لبيك اللهم لبيك إخل، وروى :  أن يتعاهد أهله يف كل صباح ويقولوأمر
  . حديثه اإلمام أمحد واحلاكم يف املستدرك والطرباين يف الكبري

ا وعدم ورودها فاعلم أن مثل هذه الزيادة الصحيحة املعىن ِبزياد وإن قلنا
ّلن يعد استدراكا على الشارع، وال يقال إ اِا سوء أدب بل ال بأس ،

 ،إنه ال تضر مثل هذه الزيادة": مطالع املسرات"قال اإلمام الفاسي يف 
 وال يعرتض على ،ويكتفى فيها باالعتماد على صحة املعىن ووضوحه

 فقد زاد غري ،الذاكر أو الداعي أو املصلي بنحو ما ورد مثل هذه الزيادة
عليه واحد من الصحابة ومن بعدهم، واملمنوع نسبة الزيادة له صلى اهللا 

َّوسلم، وهذا بـني ال خفاء فيه وال إشكال، واحلمد هللا على عظيم النوال 
   .وتوايل اإلفضال اهـ



 

٣٥ 

أن ابن عمر رضي اهللا عنهما كان يليب : البن قدامة احلنبلي" املغين"ويف 
لبيك لبيك لبيك : بتلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويزيد مع هذا

ليك والعمل، رواه الشيخان، وزاد عمر وسعديك واخلري بيديك والرغباء إ
رضي اهللا عنه لبيك ذا النعماء والفضل لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك 

لبيك : لبيك، وكان ابن مسعود رضي اهللا عنه يليب يف عرفة وزاد فيها وقال
  . عدد الرتاب اهـ

روى ابن املنذر : ١٦٥البن حجر اهليتمي ص" حاشية اإليضاح"ويف 
حقا حقا تعبدا ورقا، لكن الصحيح أنه موقوف على أنس، مرفوعا لبيك 

  .وهذا يرد على من قال بكراهة الزيادة، اهـ
ويدل على جواز زيادة التلبية ما ": فتح الباري"حلافظ العسقالين يف  وقال ا

تقدم عن عمر وابن عمر، ويف حديث جابر الطويل يف صفة احلج حىت 
ّقال وأهل . وحيد لبيك اللهم لبيك إخلاستوت به ناقته على البيداء أهل بالت ََ

 ويف أيب . ولزم تلبيته،ذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شئا منهِالناس 
والناس يزيدون ذا املعارج وحنوه من الكالم والنيب صلى اهللا عليه : داود

بأس بالزيادة لكونه وسلم يسمع فال يقول هلم شيئا، وهذا يدل على أنه ال 
 وهو قول اجلمهور وبه صرح أشهب، وقال ،ّيهم وأقرهم عليهاّمل يردها عل

إن زاد يعين يف التلبية فحسن، وحكى البيهقي : قال أبو حنيفة: البيهقي
وال ضيق على أحد يف قول ما جاء عن ابن عمر وغريه : عن الشافعي قال

من تعظيم اهللا ودعائه، غري أن االختيار عندي أن يفرد ما روي عن النيب 
قال احلافظ العسقالين وهذا أعدل الوجوه .  عليه وسلم يف ذلكصلى اهللا

فيفرد ما جاء مرفوعا وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل 



 

٣٦ 

: نفسه مبا يليق قاله على انفرده حىت ال خيتلط باملرفوع، وقال الطحاوي
د فيها من ال بأس أن يزي: أمجع املسلمون على هذه التلبية غري أن قوما قالوا

  . ذكر اهللا ما أحب وهو قول حممد والثوري واألوزاعي اهـ ما يف الفتح
 وهذا أيضا نظري ما قالوا يف زيادة لفظ السيادة يف الصالة اإلبراهيمية :أقول

ا الشمس ِوغريها مما ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال باستحبا
  . همالرملي وابن حجر اهليتمي واحملقق احمللي وغري

وإياك أن ترتك السيادة، : ابن عطاء اهللا" مفتاح الفالح"وقال صاحب 
ففيها سر يظهر ملن الزم هذه العبادة، وقال األيب رمحه اهللا يف شرح صحيح 

وما يستعمل من لفظ السيد واملوىل حسن وإن مل يرد، وذكر الربزيل : مسلم
تيان بلفظ السيادة  وقال ابن ظهرية اإل،أن إنكار زيادة السيادة غاية اجلهل

ا أيضا الزيادي واحلليب وأبو بكر بن شطا واجلرداين َأفضل، واعتمد استحباب
وصاحب الدر املختار شرح تنوير األبصار من كتب احلنفية وخالئق غري 

وقد ألف يف استحباب السيادة أبو الفيض أمحد بن حممد بن . هؤالء
 السيادة عند امسه عليه الصديق كتابا مساه تشنيف اآلذان بأدلة استحباب

أنه ملا أفىت ابن تيمية برتك السيادة " الدر املنضود"الصالة والسالم ويف 
 رده بعض الشافعية واحلنفية وأطالوا يف التشنيع عليه، ويف مسألة ،وأطال فيه

السيادة أحباث طويلة ليس هنا حمل بسطها، وبىن الشيخ عز الدين  زيادة
ن العلماء الكالم فيها على أن األفضل بن عبد السالم امللقب بسلطا

سلوك األدب أو امتثال األوامر، فعلى األول يستحب دون الثاين، وقال 
وبتأمل تأخر الصديق رضي اهللا عنه ملا ائتم به النيب صلىاهللا : ابن عالن

 وامتناع علي رضي اهللا عنه يف وقعة ، مكانك:عليه وسلم مع قوله له



 

٣٧ 

 واهللا : اهللا عليه وسلم مع أمره له مبحوه وقالاحلديبية من حموه المسه صلى
ال أحموه، مع إقراره صلى اهللا عليه وسلم عليهما ذلك يعلم أن األوىل سلوك 

و مستحبة يف الصالة والطواف الذي أ فإذا كانت الزيادة جائزة ،األدب اهـ
الطواف بالبيت صالة إال أن اهللا تعاىل أباح : قال فيه صلى اهللا عليه وسلم

 فال شك أن غريمها أوىل وأليق بالزيادة كما هو واضح جلي، ، الكالمفيه
 ِفخذ ا نفسك، وال تظن أن كل زيادة مشروعة ومطلوبة، بل ِا مطمئنة

  .الالئقة اليت ال اعرتاض عليها للشريعة هي املقبولة احملبوبة، واهللا املوفق
ي العظيم تبارك اهللا ال إله اال اهللا الحليم الكريم الإله إال اهللا العل) ص (

رب السموات السبع ورب العرش العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما 

   .وسعه علم اهللا أربع مرات
مل  حديث ال إله إال اهللا احلليم الكرمي إىل قوله عدد ما وسعه علم اهللا) ش(

 رسالة األوراد اإلدريسية" وإمنا رأيته يف ،ذا اللفظ كلهِأر من رواه "ِ ذا
تبارك اهللا : سبحان اهللا رب السموات بدل قوله: املذكور إال أنه قالاللفظ 

، وأخرج "النفحات اإلهلية باألوراد األمحدية"ورأيته أيضا يف . رب السموات
ابن خزمية عن ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

حلليم الكرمي، ال ال إله إال اهللا احلليم العظيم، ال إله إال هو ا: كلمات الفرج
إله إال هو رب السموات السبع ورب العرش الكرمي، وأخرج البخاري يف 

كان النيب صلى :  عن ابن عباس أيضا رضي اهللا عنه قال"األدب املفرد"
ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال : اهللا عليه وسلم يدعو عند الكرب

، وأخرج البخاري ومسلم اهللا رب السموات واألرض ورب العرش العظيم
وأبو عوانة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 



 

٣٨ 

ال إله إال اهللا احلليم الكرمي، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، : عند الكرب
وزاد أبو عوانة . ال إله إال اهللا رب السموات ورب األرض رب العرش الكرمي

ضا النسائي والرتمذي وابن ماجه وغريهم، مث يدعو بعد ذلك، وأخرجه أي
وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه والنسائي وابن حبان من حديث علي بن 

علمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا : أيب طالب رضي اهللا عنه قال
 وتبارك اهللا ،الإله إال اهللا احلليم الكرمي، سبحان اهللا: نزل يب كرب أن أقول

 وأخرجه ، وصححه ابن حبان، واحلمد هللا رب العاملنيرب العرش العظيم،
 ورأيت يف رياض اجلنة ، صحيح على شرط مسلم:أيضا احلاكم وقال

للنبهاين أنه أخرج اإلمام أمحد وغريه وابن جرير وصححه عن علي رضي 
أال أعلمك كلمات إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنه قال

     ال إله:  كانت مثل زبد البحر أو مثل عدد الذرقلتهن غفرت ذنوبك وإن
إال اهللا احلليم الكرمي، ال إله إال اهللا العليم العظيم، سبحان اهللا رب 

  . السبع ورب العرش الكرمي، واحلمد هللا رب العاملني تالسموا
إخل فالظن أنـها زيادة أمحدية، ألن هذه الكلمة كثريا ) يف كل حملة(وأما قوله 
 يف أوراد هذه الطريقة ولعلها من أنفاس سيدي أمحد بن إدريس ما تتكرر

  .واهللا أعلم 
 ثالثالحمد هللا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ) ص( 

  .مرات

حديث احلمد هللا رب العاملني محدا إخل مروي عن أيب نصر التمار ) ش ( 
ر عن حممد بن باملثناة فوق، عبارة النووي يف أذكاره وعن أيب نصر التما

يارب شغلتين : قال آدم صلى اهللا عليه وسلم: نصر رمحه اهللا تعاىل قال



 

٣٩ 

بكسب يدي فعلمين شيئا فيه جمامع احلمد والتسبيح، فأوحى اهللا تبارك 
وتعاىل إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثالثا وإذا أمسيت فقل ثالثا، احلمد هللا 

لك جمامع احلمد والتسبيح رب العاملني محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده فذ
. إن جربيل علمه آلدم عليهما السالم": الشرح الكبري" قال الرافعي يف ،اهـ

قال بعض أصحابنا الشافعيني منهم املتويل والقاضي حسني وإمام احلرمني 
لو حلف ": الروضة"والنووي يف " الشرح الكبري"وتلميذه الغزايل والرافعي يف 

: جامع احلمد فطريقه يف بر ميينه أن يقولإنسان ليحمدن اهللا تعاىل مب
مز يف آخره، ِ ويكافئ :قوله ،احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده اهـ

 :أجل صيغ احلمد: قال البلقيين": اإلكليل"وقال احلافظ السيوطي يف 
 فيرب ،ا فاحتة الكتاب وخامتة دعوى أهل اجلنةّأل    ؛احلمد هللا رب العاملني

ِاإلكليل حلف ليحمدن اهللا بأجل التحاميد اهـا من .   
آمنت باهللا العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت ) ص ( 

  .بالعروة الوثقى ال انفصام لها واهللا سميع عليم 

مل أقف على هذا مرفوعا بـهذا اللفظ، لكن روى الطرباين يف )ش ( 
 يتحرك يعين عن ابن عمر رضي اهللا عنهما حديث من قال حني" األوسط"

بسم اهللا عشر مرات، سبحان اهللا عشر مرات، آمنت باهللا : يتقلب يف النوم
وكفرت بالطاغوت عشرا، وقي كل شيء يتخوفه، ومل ينبغ لذنب أن يدركه 

: وروى الطرباين أيضا عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال. إيل مثلها
: حني يريد أن ينامليقل أحدكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 اللهم إين ، وصدق املرسلون، وعد اهللا حق،آمنت باهللا وكفرت بالطاغوت
 ويف ،أعوذ بك من طوارق الليل إال طارقا يطرق خبري اهـ من العدة وشرحها



 

٤٠ 

: لإلمام الشعراين رمحه اهللا تعاىل ما لفظه" كشف الغمة عن مجيع األمة"
: لما أصبح وأمسى ثالث مراتكان عروة بن الزبري رضي اهللا عنه يقول ك

آمنت باهللا العظيم وكفرت باجلبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى 
اجلبانة بعد ساعة من الليل  ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم، فخرج رجل إىل

فسمع ضجة عظيمة، مث جئ بسرير فجاء شيء فجلس عليه واجتمع عليه 
لم جيبه أحد، فسأهلم ما مينعكم جنوده مث صرخ من يل بعروة بن الزبري؟ ف

إنه يقول إذا أصبح وإذا أمسى كلمات فذكرها اهـ هذا ما : عنه ؟ فقيل
ونسخة اموعة املباركة حملمد بن علوي " كشف الغمة"رأيت يف نسخة 

 : ورأيت يف نسخة كتبها بعض إخواننا ما لفظه،بن عباس املالكي وغريمها
وعروة . ريك له وكفرت باجلبت اخلآمنت باهللا العلي العظيم وحده ال ش

البن " اللسان" بالتشديد الصحراء واملقابر كما يف ةنواجلبا. تابعي جليل
الرتغيب "ويف . منظور، ولعل الشيء الذي جلس على السرير إبليس 

خرج رجل إىل :  عن وهيب بن الورد رضي اهللا عنه قال:ما لفظه" والرتهيب
سمعت حسا وأصواتا شديدة وجئ ف: اجلبابة بعد ساعة من الليل قال

واجتمعت إليه : بسرير حىت وضع، وجاء شيء حىت جلس عليه، قال
ما : فلم جيبه أحد حىت قال من يل بعروة بن الزبري؟: مث صرخ فقال، جنوده

فتوجه حنو املدينة : أنا أكفيكه، قال: شاء اهللا من األصوات، فقال واحد
ال سبيل يل إىل : ك الرجعة فقالوأنا أنظر إليه فمكث ما شاء اهللا مث أوش

وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فال : ويلك مل؟ قال: عروة، قال
جهزوين، :  فلما أصبحت قلت ألهلي: قال الرجل،خيلص إليه معهن

شيأ : فأتيت املدينة فسألت عنه حىت دللت عليه فإذ هو شيخ كبري، فقلت



 

٤١ 

ين فأخربته مبا رأيت وما تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، فأىب أن خيرب
آمنت : ما أدري غري أين أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: مسعت، فقال

باهللا العظيم، وكفرت باجلبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى ال 
انفصام هلا واهللا مسيع عليم، إذا أصبحت ثالث مرات وإذا أمسيت ثالث 

قوله : قال احلافظ املنذريرواه ابن أيب الدنيا يف مكايد الشيطان، . مرات
 .أوشك مبعىن أسرع، واهللا املوفق 



 

٤٢ 

رضينا باهللا ربا واحدا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى اهللا عليه ) ص ( 

  . ثالث مرات، وسلم نبيا ورسوال

رضيت باهللا ربا وباإلسالم :  حديث من قال إذا أصبح وإذا أمسى)ش ( 
وسلم نبيا ورسوال كان حقا على دينا وبالقرآن إماما ومبحمد صلى اهللا عليه 

ختريج أحاديث "قال احلافظ العراقي يف . اهللا أن يرضيه يوم القيامة
: واحلاكم وقال" عمل اليوم والليلة"أخرجه أبو داود والنسائي يف ": اإلحياء

صحيح اإلسناد من حديث خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورواه 
ظر، ففيه سعد بن املرزبان الرتمذي من حديث ثوبان وحسنه، وفيه ن

وابن " الكبري"وأخرجه أيضا ابن ماجه والطرباين يف . ضعيف جدا اهـ بلفظه
ورجال أمحد والطرباين : أيب شيبة يف مصنفه واإلمام أمحد، قال اهليثمي

رضينا باهللا ربا، : ويف ألفاظ الروايات اختالف، ففي بعضها. ثقات
رضيت باهللا ربا، وباإلسالم : ضهاومبحمد رسوال، ويف بع، وباإلسالم دينا

: قال اإلمام النووي. دينا، ومبحمد نبيا ثالث مرات أي يكرر ثالث مرات
فيستحب أن جيمع اإلنسان بينهما فيقول نبيا ورسوال بواو العطف أو 

فتحصل أن احلديث . بدونه، ولو اقتصر على أحدمها كان عامال باحلديث
محد وابن أيب شيبة والطرباين واحلاكم، رواه أصحاب السنن األربعة واإلمام أ

 ورجال أمحد والطرباين ،وأنه صحيح اإلسناد عند احلاكم أيب عبد اهللا
فثبت أصل احلديث : ثقات، وأسانيد أيب داود والنسائي جيدة، قال النووي

حسن : وقال الرتمذي. حديث حسن: وهللا احلمد، بل قال احلافظ
:  سعد ابن املرزبان قال النوويصحيح، وما اعرتض عليه من أن يف سنده

لعله صح عنده من طريق آخر، وهو جواب حسن، فيكون صحيحا لغريه 



 

٤٣ 

وقال ، وسعد ابن مرزبان البقال موىل حذيفة بن اليمان ضعفه اجلمهور. 
َّلني احلديث : وقال أبو زرعة الرازي. نقل العقيلي أن وكيعا وثقه : احلافظ

 وأخرج له البخاري ،صدوق: اجيصدوق مل يكن يكذب، وقال زكريا الس
 ،، وأخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه موقوفا على أيب جملز"األدب املفرد"يف 

رضيت باهللا ربا : من خاف أمريا أو ظاملا فقال: وامسه الحق بن محيد قال
قال . وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا وبالقرآن حكما وإماما جناه اهللا منه

واهللا سبحانه . ابة أو جربه فوجده صحيحاالشوكاين لعله رواه عن الصح
          .وتعاىل أعلم 

اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة ) ص ( 

 حديث اللهم إين أسألك من فجاءة اخلري اخل رواه ابن السين عن )ش (   .الشر
 صلى اهللا عليه وسلم كان يدعو أن رسول اهللا: أنس رضي اهللا عنه بلفظ

ِاللهم إين أسألك من فجاءة اخلري : لدعوة إذا أصبح وإذا أمسىذه ا
ويف اجلامع الصغري رواه . وأعوذ بك من فجاءة الشر اهـ من األذكار للنووي

أبو يعلى يف مسنده وابن السين عن أنس، وقال العزيزي بإسناد حسن 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يدعو : ولفظه
، فان ر وأعوذ بك من فجاءة الشاللهم إين أسألك من فجاءة اخلري: بـهذه

قال العزيزي الفجاءة . العبد ال يدري ما يفجؤه إذا أصبح وإذا أمسى 
بالضم واملد أي عاجله اآليت بغتة، وقال احلفين أيضا باملد كذا الرواية وإن 

نع صح القصر، قال املناوي من جرب هذا الدعاء عرف قدر فضله وهو مي
  .وصول أثر العائن ويدفعه بعد وصوله حبسب قوة إميان القائل واستعداده 



 

٤٤ 

. حسبي اهللا الإله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) ص ( 

  سبع مرات 

 حديث حسيب اهللا ال إله إال هو اخل رواه ابن السين عن أيب الدرداء )ش ( 
، أخرجه أيضا ابن عساكررضي اهللا عنه، قال الشوكاين يف حتفة الذاكرين و

وأخرجه أبو داود يف سننه موقوفا على أيب الدرداء وله حكم الرفع، ويف 
 كفاه اهللا ما أمهه من أمر الدنيا : وهي،آخره زيادة بعد قوله سبع مرات

واآلخرة صادقا بـها أم كاذبا انتهى، ورأيت يف سعادة الدارين للنبهاين بلفظ 
ـها أو كاذبا، ولفظ ابن السين كما يف كفاه اهللا ما أمهه صادقا كان ب

: وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه عن النيب صلىاهللا عليه وسلم قال: األذكار
 حسيب اهللا ال إله إال هو عليه :من قال يف كل يوم حني يصبح وحني ميسي

توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه اهللا ما أمهه من أمر الدينا 
  .واآلخرة 

  .ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم عشر مراتو) ص ( 

 حديث ال حول وال قوة إال باهللا رواه احلاكم يف املستدرك والطرباين )ش ( 
يف الكبري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قال ال حول وال قوة إال باهللا كانت له دواء من تسعة وتسعني داء : قال
يسرها اهلم، وروى البخاري ومسلم عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه أ

ز من كنوز اجلنة، وأخرج ابن حبان ْا كنّعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أ
ا باب ّوأمحد والطرباين أنـها غراس اجلنة، وأيضا أمحد والطرباين والنسائي أ

سن ما قيل يف وورد يف فضلها كثري من األخبار وأح. من أبواب اجلنة
كنت عند النيب صلى : معناها ما ورد عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال



 

٤٥ 

 ، اهللا ورسوله أعلم:اهللا عليه وسلم فقلتها، فقال تدري ما تفسريها ؟ قلت
 أخرجه ، الحول عن معصية اهللا وال قوة على طاعة اهللا إال بعون اهللا:قال

ا، مث ِا وشهرِض هلا لكثر وهلا تفاسري أخر عند العلماء ال نتعر،البزار
يقول : رأيت يف كتاب الدعاء املستجاب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

اهللا عز وجل قل ألمتك يقولوا ال حول وال قوة إال باهللا عشرا عند الصباح 
يدفع عنهم عند النوم بلوى الدنيا، ، وعشرا عند املساء وعشرا عند النوم

، وعند الصباح أسوأ غضيب رواه الديلمي عن وعند املساء مكايد الشيطان
روى الديلمي يف : ويف أفضل الصلوات للنبهاين. أيب بكر رضي اهللا عنه

مسنده عن الصديق األكرب مرفوعا كما يف اجلامع الكبري يقول اهللا عز 
 قل ألمتك يقولوا ال حول وال قوة إال باهللا عشرا عند الصباح وعشرا :وجل

 النوم يدفع اهللا عنهم عند الصباح بلوى الدنيا، وعند عند املساء وعشرا عند
 العلي العظيم :املساء مكايد الشيطان، وعند النوم سوء غضيب اهـ وأما قوله

 رواه اإلمام أمحد والنسائي والرتمذي واحلاكم والبزار، :فقد قال ابن عالن
 قال رسول اهللا صلى اهللا: ولفظ الرتمذي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال

عليه وسلم ما على وجه األرض أحد يقول ال إله إال اهللا واهللا أكرب وال 
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم إال كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل 

 حديث حسن، ورواية احلاكم عن أيب هريرة رضي : قال الرتمذي،زبد البحر
 سبحان اهللا من قال: اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
وأما .  صحيح اإلسناد: قال احلاكم،قال اهللا تعاىل أسلم عبدي واستسلم



 

٤٦ 

ختم احلوقلة بالعزيز احلكيم فهو يف صحيح مسلم من رواية سعد بن أيب 
  .وقاص رضي اهللا عنه اهـ 

ل على سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم عشر اللهم ص) ص ( 

 حديث الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرا أخرجه )ش (   .مرات
قال رسول : الطرباين يف الكبري من حديث أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال

 ّاهللا صلى اهللا عليه وسلم من صلى علي حني يصبح عشرا وحني ميسي
رواه : قال اهليثمي يف جممع الزوائد يامة،عشرا أدركته شفاعيت يوم الق

وقد حسنه . الطرباين بإسنادين، وإسناد أحدمها جيد ورجاله وثقوا
  . فيه انقطاع: السيوطي، وقال احلافظ العراقي

وفضائل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم كثرية ال حتصى، 
   .واالحاديث الواردة بذلك ال حتصر

 صلى اهللا عليه عشر صلوات، وحطت عنه ّ من صلى علي واحدةمنها
. عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات، وكتبت له عشر حسنات

أخرجه النسائي والطرباين، وأخرجه ابن حبان ما عدا وكتبت له عشر 
 والبخاري يف ، وأخرج احلديث أيضا اإلمام أمحد يف مسنده،حسنات

ره الذهيب، وصححه صحيح وأق:  وقال، واحلاكم يف املستدرك،األدب املفرد
   .ا اخلِويف بعض النسخ وكتب له .  وقال ابن حجر رواته ثقات،ابن حبان

من صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم واحدة صلى اهللا عليه : ومنها
 ويف أفضل ،سبعني صالة أخرجه اإلمام أمحد يف املسند بإسناد حسن

تاذ أبو بكر حممد يف شرح الدالئل قال األس: الصلوات للنبهاين ما نصه



 

٤٧ 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : جرب عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
 اللهم صل على حممد وعلى آله وسلم وكان قائما غفر له :وسلم من قال

  قبل أن يقعد، وإن كان قاعدا غفر له قبل أن يقوم اهـ 
 َ جرت العادة يف هذه األقطار أن يقول املصلون عقب صاليت:فائدة

 جزى اهللا عنا حممدا ما هو أهله عشر مرات، ويصلوا على :الصبح والعصر
النيب صلىاهللا عليه وسلم عشر مرات، فأما الصالة عليه صلى اهللا عليه 
وسلم فمأخذها حديث أيب الدرداء املذكور، وأما جزى اهللا اخل فرواها 

 "احلاوي للفتاوي"الطرباين وأبو نعيم بدون تقييد بعدد ووقت، ففي 
قال رسول : روى الطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: للسيوطي

 جزى اهللا حممدا عنا ما هو أهله أتعب :من قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 روى أبو نعيم وغريه عن "سعادة الدارين" ويف ،سبعني كاتبا ألف صباح اهـ

: لم أنه قالعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وس
 جزى اهللا عنا حممدا صلى اهللا عليه وسلم مبا هو أهله أتعب :من قال

 للهيثمي عن ابن "جممع الزاوئد" وروينا يف ،سبعني ملكا ألف صباح اهـ
 جزى اهللا عنا :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قال: عباس قال

رباين يف الكبري  رواه الط،حممدا ما هو اهله أتعب سبعني كاتبا ألف صباح
   .واألوسط، وفيه هانئ بن املتوكل وهو ضعيف اهـ



 

٤٨ 

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على ) ص ( 

عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك 

 لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر

  .  مراتثالث

 اللهم أنت ريب اخل رواه البخاري واإلمام أمحد وابن السين حديث) ش ( 
وأصحاب السنن األربعة وغريهم كما يف شرحي ابن عالن والشوكاين على 

، ويف بعض ألفاظ الروايات اختالف، فلفظ رواية "عدة احلصن احلصني"
 ويف صحيحه يف باب ما يقول إذا أصبح عن "األدب املفرد"البخاري يف 

سيد : رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالشداد بن أوس 
 وأنا على ،االستغفاراللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك

 فاغفر يل ، وأبوء لك بذنيب، أبوء لك بنعمتك،عهدك ووعدك ما استطعت
 إذا قال حني ، أعوذ بك من شر ما صنعت،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

اجلنة أو كان من أهل اجلنة، وإذا قال حني يصبح ميسي فمات دخل 
عدة "ولفظ رواية أيب داود وابن السين كما يف . فمات من يومه مثله 

 ،اللهم أنت ريب الإله إال أنت:  وشرحه سيد االستغفار أن تقول"احلصن
 أعوذ بك من ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،خلقتين وأنا عبدك

 فاغفر يل إنه ال يغفر ، وأبوء بذنيب،ّ على أبوء بنعمتك،شر ما صنعت
 ا فمات من يومه قبل أن ِالذنوب إال أنت، من قاهلا من النهار موقنا

 ا فمات قبل أن ِميسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن
ويف بعض النسخ فإنه بالفاء كما يف رواية . يصبح فهو من أهل اجلنة

يف باب أفضل االستغفار   لفظ رواية صحيح البخاري  و،البخاري املذكورة



 

٤٩ 

 عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النيب :مثل هذه إال قليال، ونصها
 اللهم أنت ريب ال إله إال :صلى اهللا عليه وسلم سيد االستغفار أن تقول

 أعوذ بك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، خلقتين وأنا عبدك،أنت
 فاغفر يل فإنه ال ، وأبوء بذنيب،ّوء لك بنعمتك علي أب،من شر ما صنعت

ومن قاهلا من النهار موقنا بـها فمات من يومه :  قال،يغفر الذنوب إال أنت
قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل وهو موقن بـها فمات 

وأما التكرير بثالث مرات فهو يف . قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة
 لإلمام "االحياء"جده مرفوعا، لكن يف أ ومل ،"ألوراد االدريسيةرسالة ا"

الغزايل أن من آداب الدعاء أن يلح ويكرر ثالثا، قال ابن مسعود رضي اهللا 
، عنه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دعا دعا ثالثا وإذا سأل سأل ثالثا

  .قال العراقي يف خترجيه رواه مسلم وأصله متفق عليه 
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما ال ) ص ( 

   ثالث مرات ،نعلمه

حديث اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا إخل رواه امحد ) ش ( 
أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، قالوا : والطرباىن بلفظ

بك أن نشرك بك اللهم إنا نعوذ :  قولوا:وكيف نتقيه يا رسول اهللا ؟ قال
: وىف رواية أنه صلى اهللا عليه وسلم قال. ال نعلمه شيئا نعلمه ونستغفرك ملا

أليب بكر رضى اهللا عنه الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك 
اللهم إىن : على شئ إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره، تقول

، تقوهلا ثالث أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم
 يا أبا بكر :وىف أخرى عند الرتمذي احلكيم عن ابن جريج بالغا. مرات



 

٥٠ 

الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، إن من الشرك أن يقول الرجل ما 
أفال ، شاء اهللا وشئت، ومن الند أن يقول الرجل لوال فالن لقتلىن فالن

 كل يوم أدلك على ما يذهب اهللا به عنك صغار الشرك وكباره؟ تقول
ثالث مرات اللهم إىن أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم وأستغفرك ملا ال أعلم 

اجلامع " البن حجر اهليتمى، وىف "الزواجر عن اقرتاف الكبائر"اهـ من 
 الشرك أخفى يف أمىت من دبيب النمل : للحافظ السيوطى حديث"الصغري

جلور أو تبغض على الصفا ىف الليلة الظلماء، وأدناه أن حتب على شئ من ا
على شئ من العدل، وهل الدين إال احلب ىف اهللا والبغض ىف اهللا، قال اهللا 

 رواه الرتمذى }قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعونى يحببكم اهللا{ :تعاىل
ومعناه كما قال العزيزى واحلفىن ىف . "احللية"احلكيم واحلاكم وأبو نعيم ىف 

 شخصا تكرهه فتحب الظامل شرحيهما على اجلامع أن يظلم مثال إنسان
 : وقال احلفين.أو عامل ملن تكرهه بالعدل واإلحسان فتبغضه اهـ باملعىن

صغار الشرك مثل إضافة االفعال لألسباب كإضافة الشفاء للدواء، وكباره 
  .كالرياء أو صغاره الرياء وكباره كإثبات إله ثان اهـ واهللا املوفق

ومن شر كل دابة أنت آخذ اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ) ص(

   ثالث مرات،بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

 "عمل اليوم والليلة" ذكر هذا التعوذ بال زيادة ونقص السيوطى ىف )ش(
 وال يذكر فيه من أخرج أحاديثه ،الذى انتخبه من االحاديث النبوية واآلثار

 بك إىل قوله  بل يذكرها سردا بال عزو، وروى قوله اللهم إنا نعوذ،غالبا
 للنووى، ورواه الطرباىن "األذكار"على صراط مستقيم ابن السىن كما ىف 

بسند ضعيف كما ىف ختريج أحاديث اإلحياء للعراقى، لكنهما روياه ىف 



 

٥١ 

 روينا :ضمن حديث طويل مع قليل اختالف بني الروايتني، عبارة االذكار
 أىب الدرداء  جاء رجل إىل:ىف كتاب ابن السىن عن طلق بن حبيب قال

 يا أبا الدرداء قد احرتق بيتك فقال ما احرتق مل يكن اهللا عز وجل :فقال
ا ليفعل ذلك بكلمات مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قاهل

 ر النهار مل تصبه مصيبة اره مل تصبه مصيبة حىت ميسي، ومن قاهلا آخَأول
ليك توكلت وأنت رب العرش  ع، اللهم أنت ريب ال إله إال أنتحىت يصبح

 ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن ال حول وال قوة إال باهللا العلي ،العظيم
العظيم، أعلم أن اهللا على كل شئ قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شئ 
علما، اللهم إين أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ 

  بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم اهـ 
   ثالث مرات ،أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق) ص(

 حديث أعوذ بكلمات اهللا التامات إخل رواه اإلمام مسلم ىف صحيحه )ش(
عن خولة بنت حكيم السلمية، وعن أىب هريرة رضى اهللا عنهما، ولفظ 

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول : حديث أىب هريرة
أما لو قلت حني أمسيت :  فقال، عقرب لدغتىن البارحةاهللا ما لقيت من

ورواه أيضا كما ىف  .أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل تضرك
شرح األذكار أصحاب السنن األربعة والطرباين يف األوسط والدارمي وابن 

من قال حني ميسي : ولفظ الرتمذي .حبان ىف أول صحيحه وابن السين اهـ
أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق مل  :ث مراتوحني يصبح ثال

تضره محة تلك الليلة، وىف رواية ابن السين مل يضره شئ، وفيها بشرى 
ال  : ما معناه"حاشية االيضاح" فقد قال ابن حجر اهليتمى ىف ،عظيمة



 

٥٢ 

يعىن واهللا أعلم أنه  أقول.  حىت للنفس واهلوى كغريمها اهـ"شئ"خيفى مشول 
فاملعىن مل يضره فرد من أفراد األشياء كلها، وىف هذه ، ة وهى تعمنكرة منفي

الرواية وغريها التثليث أيضا أي التكرير بثالث مرات، ورواه أيضا اإلمام 
مالك ىف املوطأ كما قال النووى ىف كتاب أذكار املسافر من األذكار، 

ل وقا.  هى القرآن :قال اهلروى وغريه، بكلمات اهللا التامات: وقوله
 بلغىن عن أمحد أنه استدل بذلك على كون القرآن غري خملوق، :البيهقى

ومعىن التامات الكامالت الىت ال يطرقها . ونقل مثله اخلطاىب عن أمحد
 "لسان العرب" ىف ، لدغتىن:وقوله. عيب وال نقص خبالف كالم الناس
 لدغته "أساس البالغة" و"القاموس"اللدغ عضة احلية والعقرب، وىف 

 واللسع لذوات اإلبر، لكن هذا احلديث يرجح ، اللدغ بالفم:قرب، وقيلالع
 محة : ألن العقرب تعض باإلبرة، وقوله ىف حديث الرتمذى؛التفسري األول

بضم املهملة وختفيف امليم كثرة السم أى مل تضره لدغة ذى سم بتقدير 
 تعلم أهلنا هذه : أو فوعة السم أى حرارتـها، قال سهيل،املضافني

.  فلدغت جارية منهم فلم جتد هلا وجعا،الستعاذة فكانوا يقولونـها كل ليلةا
هذا خرب صحيح وقول : املذكورقال القرطىب بعد ذكره حديث التعوذ 

علمنا صدقه دليال وجتربة، فإىن منذ مسعته عملت به فلم يضرين صادق، 
  فإذا أنا قد،شئ إىل أن تركته، فلدغتىن عقرب ليال فتفكرت ىف نفسى

نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فقلت لنفسى موخبا وذاما هلا ما قاله عليه 
 أما إنك لو قلت حني أمسيت أعوذ :الصالة والسالم للرجل امللدوغ

  .بكلمات اهللا التامات إخل مل يضرك شئ 



 

٥٣ 

في األرض وال في السماء  بسم اهللا الذي اليضر مع اسمه شئء) ص (

  ثالث مرات  ،وهو السميع العليم

 ،أصحاب السنن األربعة. روى حد يث باسم اهللا الذي اليضر اخل) ش(
 كما قاله "مصنفه" وابن أيب شيبه يف "املستدرك"وابن حبان واحلاكم يف 

، وأخرجه أيضا اإلمام أمحد والبخاري "احلصن احلصني"احلافظ اجلزري يف 
ل هذا حديث حسن صحيح، وقا:  والبزار وقال الرتمذي"األدب املفرد"يف 

حديث : صحيح اإلسناد، وصححه ابن حبان، وقال احلافظ: احلاكم
: حسن صحيح، ولفظ الرتمذي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال

ما من عبد يقول يف صباح كل يوم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 يف األرض وال يف يءباسم اهللا الذي اليضر مع امسه ش: ومساء كل ليلة
 ويف بعض الروايات يءلسميع العليم ثالث مرات مل يضره شالسماء وهو ا

مسعت :  عن عثمان قال" املفرداألدب"فيضره شئ، ولفظ البخاري يف 
من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة : النيب صلي اهللا عليه وسلم يقول

ماء  يف األرض وال يف السباسم اهللا الذي اليضر مع امسه شيء ثالثا ثالثا
 ،، ويف رواية أيب داود مل تصبه فجأة بالءلعليم مل يضره شيءوهو السميع ا

ضم الفاء ممدودا وسكون اجليم من غري مد، أو ب بفتح الفاء فجاءة :قوله
بل لكين  ، واملصدر فيهما مبعين اسم مفعول اهـ:قال ابن عالن .وهي البغتة
يفاجأ  فعليه الفجاءة باملد اسم ملا ، الفجاءة ما فاجأك"القاموس"رأيت يف 

ة هذه الرواية أن املستعيذ بـهذه الكلمات ال تصيبه بالء ّقضيوال مصدر، 
و أ ألن املؤمن الخيلو من علة :بالبغتة، و أما علي التدريج فممكن، قالوا

 قال ابن يء،ش  مل يضره:فهذه الروايه مفسرة مبينة لرواية و ذلة،أقلة 



 

٥٤ 

ريه باألوىل، وتبعه علي  وقد يفهم من انتفاء البالء املفاجئ انتفاء غ:حجر
و يف احلديث دليل على أن هذه الكلمات تدفع عن : ذلك الشوكاين فقال

ليله وال يف نـهاره إذا  قائلها كل ضر كائنا ماكان، و أنه ال يصاب بشئ يف
 متعلقه : قيل، بسم اهللا:قوله.  وقيل غري ذلك واهللا اعلم،قاهلا فيهما

 وميكن أن يكون ، اهـ ابن عالنأستعني أو أحتفظ أو أصبحنا أوأمسينا
 أي مع ذكر امسه بنية صاحلة شيء ، مع امسه شيء:قوله. أحتصن واهللا أعلم

وكان أبان . من طعام أو عدو من حيوان أوغريه يف العامل السفلى أو العلوي
 فجعل الرجل ،بن عثمان راوي احلديث عن أبيه قد أصابه طرف من الفاجل

 ما تنظر ؟ : ففطن له وقال له أبان،ر إليهالذي مسع منه هذا احلديث ينظ
ك اليوم ليمضي اهللا علي  ولكين مل أقله ذل،أما إن احلديث كما حدثتك

 روينا عن الشيخ فخر :وقال الدمريي.  وغريه"دب املفرداأل"قدره انتهى من 
كنت يوما أقرأ على شيخ يل مبكة من : الدين عثمان بن حممد التوزي قال

ن جلوس إذ بعقرب ميشي، فأخذ الشيخ وجعل يقلبها الفرائض، فبينما حن
 حىت أتعلم هذه الفائدة، : اقرأ فقلت: فقال يل،يف يده، فوضعت الكتاب

من قال حني يصبح وحني ميسي :  ما هي؟ قال: هي عندك، فقلت:فقال
 ،فانظر يا أخي رعاك اهللا وإيانا هذا احلصن احلصني. بسم اهللا إخل

  . النواجذ عليه، واهللا املوفق ضَعِ وإياك ب رزقنا اهللا،واحلجاب املنيع
الشياطين وأعوذ بك رب أن  وقل رب أعوذ بك من همزات) ص( 

   .يحضرون



 

٥٥ 

 لإلمام الغزايل رمحه اهللا أن من أدب التالوة أن يقول "اإلحياء" يف )ش(
 رب ، أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم:القارئ يف مبتدإ قراءته

   . اهـ، وأعوذ بك رب أن حيضرون مهزات الشياطنيأعوذ بك من
هم اختاروا قراءة هذه اآلية هنا لتكون أول قراءتـهم للسور اآلتية ّفلعل: أقول

  .نقل خاص بـهذه اآلية غري هذاب ومل أظفر ،واهللا اعلم
  .وسورة االخالص والمعوذتين ثالثا ثالثا ) ص(

 وقل ،ثالث مرات روى حديث هذه السور أعين قل هو اهللا أحد )ش(
 أبو داود ، وقل أعوذ برب الناس ثالث مرات،أعوذ برب الفلق ثالث مرات

 للحافظ اجلزري، وقال "احلصن"والرتمذي والنسائي والدارمي كما يف 
 حرجنا يف ليلة مطر : قال:حسن صحيح غريب، ولفظ أيب داود: الرتمذي

بنا فأدركناه وظلمة شديدة نطلب رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ليصلي 
 فلم أقل :قل:  فلم أقل شيأ، مث قال:قل:  فلم أقل شيأ، مث قال:قل: فقال

قل هو اهللا أحد :  قل: يارسول اهللا ما أقول ؟ قال: قلت، قل:شيأ، مث قال
 تكفك عن كل شيء ،واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث مرات

  . احلديث...
على أن تالوة هذه السور عند  يف احلديث دليل :قال الشوكاين رمحه اهللا

  .املساء وعند الصباح تكفي التايل من كل شيء خيشى منه كائنا ماكان اهـ



 

٥٦ 

  سورة الفاتحة مرة ) ص(

كنت :  روي البخاري يف صحيحه عن أيب سعيد بن املعلي قال)ش(
أصلي فدعاين النيب صلي اهللا عليه وسلم فلم أجبه، قلت يارسول اهللا كنت 

أال : ل اهللا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ؟ مث قالأمل يق: أصلي قال
 ،أعلمك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد؟ فأخذ بيدي

إنك قلت ألعلمنك أعظم سورة من : فلما أردنا أن حنرج قلت يارسول اهللا
احلمد هللا رب العاملني، هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي :  قال،القرآن
 وأخرج من حديث أيب سعيد بن املعلى أيضا أبوداود :قال الشوكاين. أوتيته

 وأخرج الرتمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى ،والنسائي وابن ماجه
أحتب أن أعلمك سورة مل : اهللا عليه وسلم خرج على أيب بن كعب فقال

ها؟ قال نعم ينـزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثل
 كيف تقرأ يف صالتك :يارسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والذي : أقرأ بأم القرآن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟ قال
نفسي بيده ما أنزل يف التوراة وال يف اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان 

قال الرتمذي.ظيم الذي أعطيتهاملثاين والقرآن الع ا سبع منّمثلها، وإ :
حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن خزمية وابن حبان يف صحيحيهما 

ففي احلديث تصريح . صحيح علي شرط مسلم: وأخرجه احلاكم وقال
وروى ابن عباس وسعيد بن جبري أن السبع . ا أعظم سورة يف القرآنّبأ

اء واملائدة واألنعام واألعراف ويونس، املثاين هي البقرة وآل عمران والنس
  . وروي غري ذلك من األقوال هـ



 

٥٧ 

 ا األحاديث واألخبار الثابتة، روى ِففضائل هذه السورة كثرية جدا وردت
 بينما جربيل قاعد عند النيب صلي اهللا عليه وسلم مسع نقيضا :اإلمام مسلم

 ،نـزل قط فسلم مل ي،هذا ملك نزل إىل األرض:  فرفع رأسه فقال،من فوقه
ما نيب قبلك، فاحتة الكتاب وخواتيم َأبشر بنورين أوتيتهما مل يؤ: فقال

 والنقيض .سورة البقرة، لن تقرأ حبرف منهما إال أعطيته أي أعطيت ثوابه
وأخرج احلاكم يف مستدركه بإسناد صحيح أعطيت فاحتة الكتاب . الصوت

  . من حتت العرش واهللا املوفق 
ئم الفضل على البرية، ويا باسط اليدين بالعطية، ويا اللهم يا دا) ص(

ذا المواهب السنية، صل على محمد خير الورى بالسجية واغفر لنا 

  . ثالث مرات ،يا ذا العال في هذه الغدية

 هذه الصالة لعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، وقد أخرجها عنه )ش(
 للنبهاين، وفيه يا "دة الدارينسعا"أبو موسى املديين رمحه اهللا تعاىل كذا يف 

 يا ذا املواهب، وفيه أيضا سجية بدون تعريف –بدل –صاحب املواهب 
والعشية بدل الغدية، وذكر هذه الصيغة أيضا سيدي حممد بن عثمان 
املريغين من خلفاء سيدي أمحد بن إدريس يف جمموعة فتح الرسول، و يف 

 من قال ليلة :ضي اهللا عنهماقال ابن عباس ر:تقرير هلذه اموعة ما نصه
اللهم يا دائم الفضل على الربية إخل : اجلمعة أو يوم اجلمعة عشر مرا ت

كتب اهللا له مائة ألف حسنة، وحما عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائة ألف 
ما انتهى إبراهيم اخلليل يف قبته اهـ جواد درجة، وإذا كان يوم القيامة يزاحم 

  .نقلته عنه 



 

٥٨ 

عباس رضي اهللا عنه يكون له حكم الرفع ألنه  ثبت هذا عن ابنأقول إن 
  مما ال جمال له يف الرأي، 

 بالضم البكرة أو ما بني ، الغدوة":القاموس" هي البكرة عبارة ،الغدية: قوله
 وأما التقييد بالثالثة فلم ،صالة الفجر وطلوع الشمس كالغداة والغدية اهـ

  . أجد له نقال
هذه اموعة املباركة أدعية وصلوات مل ترد عنه صلى علم أن يف  ا:تنبيه

اهللا عليه وسلم كهذه الصالة املنسوبة البن عباس رضي اهللا عنهما واملنسوبة 
 ،للمهدي، وكذا دعاء ياحي يا قيوم أحي قلوبنا بنور معرفتك إخل وغريها

فهل هلذه الصيغ ثواب أم ال ؟ فإن قلنا نعم فما نسبته من ثواب الصيغ 
منها؟ اختلف يف   هل هو أقل أو أكثر،ثورة عنه عليه الصالة والسالماملأ

ذلك العلماء، فذهب القاضي عياض املالكي واإلمام أبوبكر حممد بن 
الوليد الطرطوشي املالكي إىل أنه ال ثواب ملخرتعات العلماء والصاحلني بل 

كما يف شرح ابن عالن على  شددا اإلنكار على املشتغلني بذلك
 الذي :وقال القاضي ابن العريب املالكي تلميذ اإلمام الغزايل ،"اراألذك"

 من صلى علي صالة صلى اهللا عليه :أعتقده أن قوله صلى اهللا عليه وسلم
ِكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا هي ملن :ا عشرا ليس ملن قال 

عليه  وال جتزئ بغري لفظ مروي عنه ،صلى عليه مبا وردت به األحاديث
الصالة والسالم، وقال اإلمام تقي الدين السبكي إن أحسن ما يصلى به 

عنه يف التشهد، فمن أتى  علىالنيب صلى اهللا عليه وسلم هي الكيفية الواردة
ِومن جاء بلفظ غريها فهو ،ا فقد صلى عليه صلى اهللا عليه وسلم بيقني 

: ف نصلى عليك فقال كي:م قالواّ أل؛يف شك من إتيانه بالصالة املطلوبة



 

٥٩ 

 ووسع . اللهم صل إخل فجعل الصالة عليه منهم هي قول ذا اهـ:قولوا
 كل ما يصدق عليه ذكر اهللا تعاىل من دعاء أو :غريهم يف هذا الباب فقال

ردا أو أصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يثاب فاعله بأي لفظ كان و
   -:غريه وإن كان االتباع أفضل

ت عن الصحابة رضي اهللا عنهم وعن السلف الصاحل من  لكثرة ما ثب.أ
  . كيفيات مل ترد عنه صلى اهللا عليه وسلم بل اخرتعوها من عند أنفسهم

 ولتوافق املؤلفني من احملدثني والفقهاء بلفظ صلى اهللا عليه وسلم ولفظ .ب
عليه الصالة والسالم يف كتبهم حىت كاد ذلك أن يكون من قبيل اإلمجاع 

  .  وهذان اللفظان غري واردين عنه صلى اهللا عليه وسلم ،والتواتر
 إن الرتغيبات املطلقة واألوامر الغري املقيدة تصدق على أي كيفية من .ج

 وعلى أي فرد من أفراد ذلك املأمور واملرغب فيه، أال ترى أن ،الكيفيات
من قال مثال الصالة والسالم عليك يا رسول اهللا وعلى أصحابك وآلك 

 وإن ، لقوله جل وعال صلوا عليه وسلموا تسليما أتى مبا أمره موالهامتثاال
مل يرد خبصوص هذا اللفظ وارد، ألن معىن الصالة يف اآلية واألحاديث 
ليس جممال حىت يتوقف على البيان، وملا سألوه صلى اهللا عليه وسلم كيف 

 وال ،يةيصلون عليه مل جيبهم مبا يفيد احلصر من األدوات املعروفة يف العرب
مبا مينع اإلطالق ويضيق الباب، بل قال عليه الصالة والسالم قولوا كذا 

 بل اختلفت الروايات يف الكيفية املأمور بـها بالزيادة والنقص يف ذكر ،وكذا
 ففي ، وورد يف ذلك حنو من عشرين رواية،النبوة واألمية والعبودية والرسالة

 على أن األمر "القاموس"حب ذلك دليل كما قال جمد الدين الشريازي صا
  .فيه سعة لكن األكمل ما علمناه صلى اهللا عليه وسلم



 

٦٠ 

  : ذكر النقول في ذلك

 للموفق ابن قدامة احلنبلي يف الكالم على الدعاء يف آخر "املغين"ففي  
 كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يدعون يف صالتـهم مبا مل :الصالة

وملا قال النيب صلى اهللا ،  صلى اهللا عليه وسلميتعلموه فلم ينكر عليهم النيب
أتشهد مث أسأل اهللا اجلنة : عليه وسلم للرجل ما تقول يف صالتك ؟ قال

فصوبه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف دعائه ذلك من ، وأعوذ به من النار
  . غري أن يكون علمه اياه

ته وقد فرغ وعن جبري بن نفري أنه مسع أبا الدرداء وهو يقول يف آخر صال
أعوذ باهللا من النفاق، ألن ذلك دعاء يتقرب به إىل اهللا تعاىل : من التشهد

مسعت أيب يقول يف :  وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل،فأشبه الدعاء املأثور
فصن وجهي عن  سجوده اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغريك

مسعت :  وقال.كان عبد الرمحن يقوله يف سجوده: املسألة لغريك، وقال
يدعو مبا جاء يعين عن النيب : وقال اإلمام أمحد. الثوري يقوله يف سجوده

صلى اهللا عليه وسلم ومبا يعرف، ومل يقيده مبا جاء عن النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم اهـ 

 استدالال على جواز " الباريفتح"وقال شيخ اإلسالم احلافظ العسقالين يف 
 ،قد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار: خرياخرتاع الدعاء بعد التشهد األ

من أحسنها ما رواه سعيد بن منصورة وأبو بكر بن أيب شيبة من طريق 
كان عبد اهللا يعين ابن مسعود يعلمنا التشهد يف : عمري بن سعد قال

اللهم إين أسألك من اخلري : مث يقول إذا فرغ أحدكم التشهد فليقل، الصالة
 أعلم، اللهم إين أسألك من خري ما سألك منه كله ما علمت منه وما مل



 

٦١ 

عبادك الصاحلون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصاحلون، 
مل يدع نيب وال صاحل إال : قال ويقول. اآلية -ربنا آتنا يف الدنيا حسنة 

  . وهذا من املاثور غري مرفوع اهـ بلفظه ،دخل يف هذا الدعاء
غري أن ، مِباالشتغال بأوراد املشايخ وأحزا ال بأس :قال اإلمام النووي

 وفيهما ما يكفي السالك يف ،اخلري والفضل إمنا هو يف اتباع الكتاب والسنة
القول البديع يف الصالة "وقال احلافظ السخاوي يف كتابه  .سائر أوقاته

قد روي يف كيفية :  نقال عن احلافظ ابن مسدي"على احلبيب الشفيع
وذهب مجاعة من ، صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثريةالصالة على النيب 

وأن ، الصحابة فمن بعدهم إىل أن هذا الباب ال يوقف فيه مع املنصوص
من رزقه اهللا بيانا فأبان عن املعاين باأللفاظ الفصيحة الدالة بكمال شرفه 
 صلى اهللا عليه وسلم وعظيم حرمته كان ذلك واسعا، واحتجوا بقول ابن

أحسنوا الصالة على نبيكم فإنكم ال تدرون لعل :  عنهمسعودرضي اهللا
  .اهـ ، ذلك يعرض عليه

 روى ابن ماجه والبيهقي يف شعب اإلميان أن البن مسعود رضي اهللا :أقول
 اللهم : صلى اهللا عليه وسلم وهي ا على رسول اهللاِعنه صالة كان يصلى

 وخامت ،ملتقني وإمام ا،اجعل صلواتك ورمحتك وبركاتك على سيد املرسلني
 إمام اخلري وقائد اخلري ورسول الرمحة، اللهم ابعثه ،النبيني، عبدك ورسولك

وكذلك لعلي بن أيب . املقام احملمود الذي يغبطه به األولون واآلخرون إخل
على النيب صلى اهللا عليه     طالب كرم اهللا وجهه صلوات كان يصليها 

 املسموكات إخل أخرجها اللهم داحي املدحوات، وبارئ: وسلم، منها
 وأبو سعيد بن منصور "املصنف" وابن أيب شيبة يف "األوسط"الطرباين يف 



 

٦٢ 

ولفاطمة رضي اهللا عنها صالة . وله غري ذلك، عن علي كرم اهللا وجهه
 وللشافعي رمحه "اإلبريز"ا على أبيها صلى اهللا عليه وسلم كما يف ِتصلى ،

 صلى اهللا عليه وسلم ذكروا هلا ا على رسول اهللاِاهللا صيغ كان يصلي 
اللهم صل على حممد كلما ذكره الذاكرون، وصل على : فضائل، منها

وكذلك لغريهم من خالئق ال حيصون . حممد كلما غفل عن ذكره الغافلون
صلوات أنشأوها، وأحزاب وأوراد اخرتعوها، حىت عد النبهاين ما يزيد على 

 وذكر كثريا "سعادة الدارين" كتابه املائة والعشرين من صلوات للصاحلني يف
مسالك " واحلافظ القسطالين يف "القول البديع"منها احلافظ السخاوي يف 

 إن الصلوات متنوعة إىل :"روح البيان"، بل قال بعضهم كما يف "احلنفا
 إىل اثين عشر ألفا كل منها خمتار مجاعة من : وقال بعضهم،أربعة آالف

  أهل املشرق واملغرب اهـ 
 ليس من شرط اإلثابة على مطلق الصالة "الفتح الرباين"قل عن كتاب ون

على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تكون الصالة على صفة ثبتت عنه 
 بل املعترب صدق اسم الصالة املأمور بـها عليها، وإن ،صلى اهللا عليه وسلم

  لكن األفضلية ال تستلزم عدم،كانت الصالة الواردة أمت وأكمل وأفضل
 ألنه صلى اهللا عليه وسلم أخربنا بإثابة من صلى ؛اإلثابة على غري الوارد

 فأطلق ومل يقيد تلك اإلثابة على كون الصالة هي اليت علمنا هو بـها ،عليه
  .اهـ باملعىن 

 وقد جرى أصحابنا أي الشافعية "األذكار"على  وقال ابن عالن يف شرحه
وا يف بايب الصالة واحلج يشتغل على اإلثابة فيهما أي الوارد وغريه، قال

 للنووي مع "املنهاج"وعبارة . بالدعاء والذكر وأفضله الوارد اهـ باملعىن 



 

٦٣ 

وليدع :  البن حجر اهليتمي يف أذكار الطواف املسنونة"حتفة احملتاج"شرحه 
عليه وسلم أو عن  مبا شاء ومأثور الدعاء وهو ما ورد عن النيب صلى اهللا

 اهللا عليهم أمجعني أفضل من القراءة وهي أفضل أحد من الصحابة رضوان
ويدعو مبا شاء ومأثوره أفضل فقراءة فغري : وعبارة املنهج. من غري مأثوره

. مأثوره، ومثله يف اإلرشاد وشرحه فتح اجلواد وغريها من كتب الشافعية
وإطالق املأثور مبا جاء عن الصحابة اصطالح للفقهاء، إذ األثر عند 

يضاف إىل الصحايب أو هو كالم السلف كذا قيل، لكن الفقهاء هو ما 
 واصطلح عليه السلف ،املذهب املختار الذي عليه احملدثون وغريهم

ومجاهري اخللف أنه املروي، سواء كان عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أو عن الصحايب كذا قاله اإلمام النووي رمحه اهللا واحلافظ العسقالين يف 

 العراقي، وزاد يف خنبته أن األثر يشمل أيضا احلديث شرح ألفية شيخه
املقطوع فيكون على هذا مستعمال على املرفوع واملوقوف واملقطوع وتبعه 
على ذلك السيوطي يف ألفيته اهـ فال اعرتاض حينئذ على أصحابنا يف 

وقال ابن عالن يف . إطالقهم مبا ورد عن الصحابة ومن بعدهم باملأثور
 إن االشتغال :وخالف احلنفية يف ذلك الشافعية فقالوا :شرحه املذكور

بالوارد رمبا يكون خمال للخشوع املطلوب، لكون املدار فيه على إيراد تلك 
 أو يأيت بكل من ،فاألوىل أن يأيت بذكر من عنده ليتم توجهه ،األلفاظ

  ،النوعني ليكتسب كال من الفضيلتني اهـ
حاب أيب حنيفة أن األحب الزيادة وعن أص:  لإلمام الرافعي"العزيز"ويف 
 قال العالمة ،ي زيادة التلبية عن تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأفيها 

ال شك أن الصالة بالصيغ الواردة عنه صلى اهللا عليه وسلم هي : النبهاين



 

٦٤ 

أفضل من الصالة عليه بغريها، لكن الصلوات الواردة عن بعض الصحابة 
 تشتمل زيادة ، والعلماء العاملني، األولياء العارفنيوالتابعني ومن بعدهم من

 وهي تعظيمه وتوقريه والثناء عليه ،على الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه وسلم باألوصاف اجلميلة اجلليلة، وهو صلى اهللا عليه وسلم 

 وال شك أن ،لشدة حيائه وتواضعه مل يذكر فيها شيئا من أوصافه اجلليلة
ناء عليه وتعظيمه صلى اهللا عليه وسلم له ثواب آخر زائد على ثواب الث

ففي كل من الصالة عليه باملأثور وغريه ، الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم
مزية ليست يف اآلخر، فهل توازي مزية التعظيم يف الصلوات املخرتعة مبزية 

إذ كل منهما اإلتباع يف الصيغ املأثورة أوال؟ ال ميكن جواب هذا بالقطع 
ومن فوائد الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم بالصيغ الواردة عن ، حمتمل

وسلم بذكر أوصافه  العلماء حصول النشاط للمصلي عليه صلى اهللا عليه
 وباالنتقال من أسلوب إىل أسلوب آخر، فال حيصل للمصلى ،اجلميلة

 ،ليه وسلمملل، ويكون ذلك عونا له على إكثار الصالة عليه صلى اهللا ع
 وشوقه إليه بكثرة تكرار تلك ،فتزداد حمبته للنيب صلى اهللا عليه وسلم

، ا شرعاِتىن  واملعاين البديعة، وذلك من أكرب الفوائد املع،األوصاف اجللية
ومعلوم أن كثريا من صيغهم رضي اهللا عنهم ذكروا فيها أن النيب صلى اهللا 

مد البكري وصيغ سيدي عليه وسلم لقنهم إياها يقظة كصيغ سيدي حم
أمحد بن إدريس وسيدى أمحد التيجاين وغريهم، وبعضهم رواها عنه صلى 
اهللا عليه وسلم يف املنام، ومن رآه صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فكأمنا رآه 

 ورمبا كانت املقادير اليت ذكروها يف ثواب بعض تلك الصيغ ،يف اليقظة
ة ألف مرة قد رووها عنه صلى اهللا كقوهلم بألف أو بعشرة آالف أو مبائ
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عليه وسلم يف تلك احلاالت يف النوم واليقظة، بل صرح بعضهم بذلك ورمبا 
أطلقوا عليه بوجه آخر اهـ ما أردت نقله من كتاب سعادة الدارين للنبهاين 

  .حبذف واختصار فإنه أطال الكالم يف هذه املسألة املهمة
 أنه ال ثواب لغري الوارد عنه صلى األول:  فتحصل أن األقوال ثالثة:أقول

اهللا عليه وسلم وقد يعرتض على أصحاب هذا القول بأن كبتهم مشحونة 
 ، وهي غري واردة عنه صلى اهللا عليه وسلمصلى اهللا عليه وسلم :بلفظ

ويعرتض على القاضي عياض بأنه ذكر يف فصل كيفية الصالة على النيب 
صيغتني لعلي بن أيب طالب كرم  "الشفا"صلى اهللا عليه وسلم من كتابه 

كان علي :  إحدامها عن سالمة الكندي بكسر الكاف قال،اهللا وجهه
 ،يعلمنا الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم اللهم داحي املدحوات إخل

اآلية لبيك اللهم ريب  }إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي{ :واألخرى
 إذا : عنه أنه كان يقولوذكر عن ابن مسعود رضي اهللا .وسعديك إخل

 فإنكم ال ،صليتم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فأحسنوا الصالة عليه
تدرون لعل ذلك يعرض عليه، وقولوا اللهم اجعل صلواتك ورمحتك على 

اللهم : وذكر عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه كان يقول. سيد املرسلني إخل
لعليا، وآته سؤله يف اآلخرة تقبل شفاعة حممد الكربى، وارفع درجته ا

وذكر أيضا عن احلسن البصري . واألوىل، كما آتيت إبراهيم وموسى
من أراد أن يشرب بالكأس األوىف : التابعي اجلليل رمحه اهللا أنه كان يقول

اللهم صل على حممد : من حوض املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فليقل
الورد املتوىف سنة مائة وعن وهيب بن . وعلى آله وأصحابه وأوالده إخل

 اللهم أعط حممدا أفضل ما :وثالث ومخسني أنه كان يقول يف دعائه



 

٦٦ 

وما يؤثر يف تطويل الصالة وتكثري الثناء عن أهل : سألك لنفسه إخل مث قال
البيت وغريهم كثري، فدل ذكره هذه الصلوات من الصحابة وغريهم أنه ال 

 املذكورة من الكيفيات املطلوبة يرى اخرتاع األوراد ابتداعا لعده الصلوات
 فإن ثبت عنه ما ،اليت يصلى بـها على املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

 .نسب إليه من اإلنكار الشديد يكون للقاضي يف املسألة رأيان متناقضان
م ُالثاين وهو مذهب الشافعية والصوفية وغريهم من خالئق ال حتصى كثر

أثور عنه صلى اهللا عليه وسلم أفضل أن فيهما الثواب والفضيلة لكن امل
وأكمل، وقد يؤيد هذا ما رواه البخاري يف صحيحه وأبو دواد والرتمذي 

كنا يوما : والنسائي وغريهم عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي اهللا عنه قال
مسع : نصلى وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال

، ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا مباركا فيه: ل وراءه فقال رج،اهللا ملن محده
 رأيت بضعة وثالثني ملكا : قال،من املتكلم؟ قال أنا: فلما انصرف قال

ويف رواية للطرباين فسكت الرجل ورأى أنه قد . ا أيهم يكتبها أولَيبتدرو
من :  فقال،من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شيء كرهه    هجم 
ا اخلري وأليب ِأنا قلتها وأرجو : ؟ فإنه مل يقل إال صوابا، فقال الرجلالقائل

وروى األربعة عن بريدة رضي اهللا عنه . دواد من القائل؟ فإنه مل يقل بأسا
اللهم إين أسألك بأين : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجال يقول

 مل يلد ومل يولد ومل أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي
فقال لقد سألت اهللا تعاىل باالسم الذي إذا سئل به ، يكن له كفؤا أحد

ورواه . أعطى، وإذا دعي به أجاب، ويف رواية لقد سألت اهللا بامسه األعظم
أيضا أمحد وابن حبان وابن خزمية واحلاكم وغريهم، وقال الرتمذي 



 

٦٧ 

ي اهللا عنه أن النيب وروى الطرباين عن أنس رض .والسخاوي حديث حسن
يا من ال : صلى اهللا عليه وسلم مر بأعرايب وهو يدعو يف صالته وهو يقول

تراه العيون، وال ختالطه الظنون، إىل آخره فوكل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 فلما أتاه األعرايب وهب له ،إذا صلى فأتين به: وسلم باألعرايب رجال فقال

حلسن ثناءك على اهللا سبحانه وتعاىل، وهبت لك الذهب :  وقال له،ذهبا
   .وورد يف هذا الباب غري هذا. واحلديث فيه طول فاختصرته

 ومل يقل ،ففي هذه األحاديث اخرتاعات أقرهم صلى اهللا عليه وسلم عليها
هلم عليه الصالة والسالم إن هذا حدث يف الدين وابتداع، وقد يؤيد هذا 

فقد قال الرافعي والنووي وخالئق املذهب أيضا قنوت عمر رضي اهللا عنه، 
من أصحابنا باستحبابه، ومعلوم أنه اخرتاع من عمر، بل قال صاحب 

  .احلاوي حيصل القنوت بالدعاء املأثور وغري املأثور
 واعلم أن رؤيته صلى اهللا عليه وسلم واألخذ عنه علوما وأورادا وغريها 

ر ذلك إال اخللف فال ينكومستفيض مشهور بل هو متواتر عن السلف 
متعنت معاند، وهل جيرتئ مؤمن باهللا أن يتهم بالكذب على السبط سيدنا 
احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يف قوله إنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 اللهم اقذف يف قليب :وسلم يف أيام معاوية رضي اهللا عنه وعلمه دعاء وهو
اقال عن تاريخ احلافظ ابن  ن"سعادة الدارين"رجاءك إخل وهلا قصة ذكرها يف 

عساكر رمحه اهللا، فال شك أن ما أخذه األئمة الصاحلون من خيار األمة 
احملمدية عن حضرته صلى اهللا عليه وسلم مناما أو يقظة لن يكون الغيا، 
بل ال ريب أن فيه فضائل وفوائد ومنافع دنيوية وأخروية، وقد يكون فيه 

 عليه وسلم، إذ ميكن ان يكون خصوصيات ليس يف املأثور عنه صلى هللا
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 وقد ،يف املفضول مزية أو مزايا ليست يف الفاضل كما أوضح بذلك العلماء
 ويف ،ذكروا أن لبعض أوراد الصاحلني تأثريا عجيبا يف دفع الطاعون والوباء

 ويف رؤية املصطفى صلى ،نزول املطر وحصول الرخاء والشفاء من األدواء
ومبا تقرر . ك من األمور املهمة والفوائد اجلمةاهللا عليه وسلم و يف غري ذل

يف هذا القول علم أن القول بأفضلية الصالة الشجرية لسيدي أمحد البدوي 
:  من قرأ بـهذه الصالة وهي: فقد قالوا،على ما يف دالئل اخلريات مردود

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وموالنا حممد شجرة األصل النورانية إخل 
 وهذا غري مقبول أصال، ألن يف ، فكأمنا قرأ دالئل اخلريات كلهثالث مرات

دالئل اخلريات الصالة اإلبراهيمة بصيغ متنوعات، وهي على التحقيق 
  . أفضل الصيغ كلها كما رجحه اإلمام النووي وغريه

القول الثالث غري املأثور عنه صلى اهللا عليه وسلم أفضل من املأثور عنه 
ذا القول إىل احلنفية كما مر وعللوه مبا مر أيضا، صلى اهللا وسلم ونسب ه

من :  للهيتمي قال إمام احلنفية الكمال ابن اهلمام"الفتاوي احلديثية"ويف 
 ذه ِحلف ليصلني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأفضل صالة يرب

اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا حممد عبدك : الصيغة وهي
مد وآله وسلم عليه تسليما وزده تشريفا وتكرميا وأنزله ونبيك ورسولك حم

زل املقرب عندك يوم القيامة اهـ فجعل هذه الصيغة اليت مل ترد أفضل من ْاملن
 وملزيد االحتياج ،وإمنا أطلت الكالم يف هذه املسألة ألمهيتها .اإلبراهيمية
يع ما  فيحتقرون مج،ا بذال للنصيحة ألقوام غلب عليهم اهلوىِإىل بيا

سوى أوراد مشاخيهم وإن ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم بصحيح األخبار، 
وألقوام آخرين مهتهم الطعن واالعرتاض وإيذاء أكابر املؤمنني وأخيار 
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الصاحلني، متفوهني بتحرمي قراءة كل ما مل يثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم 
ورعاية ،االحرتامم ِزعما منهم أن هذا بدعة وضاللة، وهم قوم نزع من قلو 

 فأنكروا أوراد هداة األنام بال متييز بني الصحابة األجالء وبني ،الذمام
 ومر يف شرح اللهم إين ،التابعني وتابعيهم باإلحسان وصالح األعمال

 ذا املبحثِأصبحت أشهدك إخل ما له تعلق.  
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 ومن شر ما يدب ،يا أرض ربي وربك اهللا أعوذ باهللا من شرك) ص (

 ، ومن شر ساكني البلد، ومن الحية والعقرب،ومن أسد وأسود ،عليك

  .ووالد وما ولد

 فقد ذكر الفقهاء أنه يسن ،هذا التعوذ خاص باملسافر فيما رأيته) ش (
 أبو "احلصن"ذا الدعاء عند إقبال الليل، ورواه كما يف ِللمسافر اإلتيان 

ذي كما يف العدة، وأخرجه أيضا الرتم، داود والنسائي واحلاكم يف مستدركه
. حسن: صحيح اإلسناد، وقال احلافظ: ورواه أيضا أمحد، وقال احلاكم

 عن "األذكار"ويف بعض ألفاظ الروايات اختالف، فرواية أيب دواد كما يف 
كان رسول اهللا صلى : عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قال

ض ريب وربك اهللا، أعوذ با يا أر: اهللا عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال
 وشر ما يدب عليك، ، وشر ما خلق فيك، وشر ما فيك،هللا من شرك

أعوذ بك من أسد وأسود ومن احلية والعقرب، ومن ساكن البلد ومن والد 
يعلم من رواية : وأعوذ باهللا من أسد، أقول:  ويف لفظ النسائي،وما ولد

 ألن اخلطاب هللا جل  يف رواية أيب دواد مفتوحة"بك"النسائي أن كاف 
من شر ساكن البلد بزيادة شر، ويف : ويف املشكاة. وليس لألرض، وعال

 ، وشر ما خلق:وقوله. بعض أصول احلصن ساكين البلد باجلمع املضاف
ويصح ، رأيته مضبوطا يف بعض نسخ اإليضاح وابن مجاعة بالبناء للمفعول

 قال ، أسود:وله وق، يدب بكسر الدال:أن يقرأ بالبناء للفاعل وقوله
 هو الشخص فكل شخص يسمى أسود، وقيل العظيم من :النووي
 ساكن البلد هم اجلن الذين هم سكان األرض إذ قد يراد : وقوله،احليات
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 }والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه{ :ومنه قوله تعاىل .بالبلد األرض
  .وحيتمل أن املراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطني

قال . اخلطاب يف وربك وما بعدها لألرض، فالكاف مكسورة واعلم أن 
، قال ابن حجر يف ار بأن لألرض شعورا بكالم الداعي وفيه إشع:يف احلرز

إن خطابه صلى اهللا عليه وسلم هلا حقيقة، فقد :  ما معناه"املشكاة"شرح 
 وخطاب غريه هلا على االتساع اهـ من األذكار ،كلمه وخاطبه اجلماد

أقول يف هذا احلديث دليل على جواز .  عالن الصديقيوشرحه البن
 ومثله أحاديث رؤية اهلالل اليت رواها عشر ونيف ،خطاب اجلماد وندائه

من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منهم طلحة بن عبيد اهللا 
رضي اهللا عنه فقد روى عنه الدارمي يف مسنده والرتمذي وغريمها أن النيب 

اللهم أهله علينا باليمن : وسلم كان إذا رأى اهلالل قالصلى اهللا علي 
. حديث حسن: قال الرتمذي.  ريب وربك اهللا، والسالمة واإلسالم،واإلميان

وخطابه  .أخرجه أمحد وإسحاق واحلاكم، حديث حسن: وقال احلافظ
ونداؤه صلى اهللا عليه وسلم للجماد واحليوانات كثري جدا، من ذلك 

ونداؤه ألحد وحراء وغري ذلك مما ال يدخل ، اجلذعخطابه يف قصة حنني 
فأما قصة حنني اجلذع فرواها كما يف الشفاء للقاضي عياض . حتت حصر

 بن سلطان القارى بضعة عشر يوشرحيه للشهاب اخلفاجي ومال عل
صحابيا، روى عنهم الشيخان والشافعي والرتمذي وابن ماجه والبيهقي 

وأما نداؤه صلى اهللا عليه وسلم ألحد  .وغريهم، وخرب هذه القصة متواتر
فروى حديثه أمحد والبخاري والرتمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي 

صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان : هللا عنه، ولفظه
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 فإمنا عليك نيب وصديق وشهيداناثبت أحد: م فقالِأحدا فرجف ،. 
 حراء رواه مسلم والرتمذي عن أيب هريرة ونداؤه صلى اهللا عليه وسلم جلبل

رضي اهللا عنه، ورواه النسائي والرتمذي عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، 
وهو أنه صلى اهللا عليه وسلم صعد هو وبعض أصحابه حراء فتحركت 

 فإمنا عليك نيب أو ،ويف بعض الروايات اهدأ حراء. اثبت: الصخرة فقال
راء بضم بال تنوين حبذف حرف النداء  أحد وح:وقوله .صديق أو شهيد

فخلق اهللا فيهما إدراكا وحياة إذ فهما كالمه صلى ، أي يا أحد ويا حراء
 "نسيم الرياض" وشرحه "الشفاء"ما يف انتهى اهللا عليه وسلم وامتثال أمره 

أسد "وورد أيضا كما يف  .للخفاجي وشرحه أيضا للمال علي بن سلطان
 إنا : إذا ظهرت احلية يف املسكن فقولو هلا:بلفظ حديث إنذار احلية "الغابة

 ، وبعهد سليمان بن دواد عليهما السالم،نسألك بعهد نوح عليه السالم
ويف رواية أيب دواد عن . "الفتاوي احلديثية"ال تؤذينا فإن عادت فاقتلوها اهـ 

: أيب ليلى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال
أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن : يتم منها شيئا يف مساكنكم فقولواإذا رأ
 أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن ال تؤذونا فإن عدن ،نوح

 .فاقتلوهن 

 ملا ؛ وال غباوة يف ذلك أصال،ال مانع من اخلطاب للجماد واألموات: أقول
قدرة ملخلوق اتضح لك من تلك األدلة السابقة واألدلة اآلتية، وألنه ال 

 ،على أن مينع اخلالق جل وعال من خلق اإلدراك فيما يشاء من خليقته
 فيه وال سِ ال ح،فقد جعل يف اإلنسان ادراكات بعد أن كان ماء مهينا

 وثبت أنه خلق احملبة يف بعض اجلبال والبغضاء يف بعضها، فروى ،شعور له
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 مالك البخاري عن سهل بن سعد الساعدي والرتمذي عن أنس بن
واإلمام أمحد والطرباين عن سويد بن عامر وغريهم أن رسول اهللا صلى اهللا 

وروى الطرباين يف األوسط والبزار . أحد جبل حيبنا وحنبه: عليه سلم قال
 أحد هذا جبل :عن أيب عبس بن جرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ضنا ونبغضه وهو حيبنا وحنبه وهو على باب من أبواب اجلنة، وهذا عري يبغ

 بفتح العني وسكون التحتية جبل مشهور ُرْيـَوالع. علىباب من أبواب النار
قال العزيزي واحلفىن يف شرحيهما . يف قبلة املدينة املنورة بقرب ذي احلليفة

. إن هذه احملبة حقيقية، جعل اهللا فيه متييزا حيب به: "اجلامع الصغري"على 
نني اجلذع شوقا له صلى اهللا عليه وهذا كح، و قال العلقمي مثل ذلك

ومعلوم أن بعض األحجار واألشجار سلمه صلى اهللا عليه وسلم، . وسلم
وسبحت احلصى يف يده الكرمية صلى اهللا عليه وسلم ويد أيب بكر وعمر 
وعثمان رضي اهللا عنهم، وأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت دعاءه صلى 

ة بضم الكاف وتشديد الفاء عتبة واألسكف. اهللا عليه وسلم للعباس وبنيه
الباب، وسبحت اجلبال مع دواد صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم، 

وحقيقة احملبة كما قال كثري من األئمة ميل . فسبحان الذي أنطق كل شيء
 وقد عقد لتفسريها القاضي عياض فصال يف كتاب ،النفس إىل مايوافقها

ة وحمبة بعض اجلماد للمؤمنني الشفاء، فحينئذ حمبة العاقل للجماد ظاهر
وإن من شيء إال { تعاىل جل شأنه يف كتابه العزيز وقال اهللا .ثابتة بالنص

 إن هذا التسبيح بلسان : قال كثري من العلماء احملققني}يسبح بحمده
املقال، بل وكوشف ذلك لبعض األولياء يف بعض األحوال كسيدي عبد 

 فذكر الشعراين يف املنن أنه مسع الوهاب الشعراين وسيدي الشيخ على ميه،



 

٧٤ 

تذكرة "مرة تسبيح ذرات الوجود، وكذلك الشيخ على ميه ذكره يف كتابه 
فثبت أن  . ومها ثقتان ال يتهمهما أحد يعرف من أحواهلما شيئا،"اللبيب

اخلالق جل وعال يسمع اجلماد وينطقه إذا شاء، وأن رسول اهللا صلى اهللا 
رض واهلالل فال أظن أن مؤمنا يقول بعد هذا عليه وسلم شرع لنا النداء لأل

نداء اجلماد عبادة له وكفر، وواضح أن املشركني كفروا بتعظيم أصنامهم 
 ال النداء ارد واخلطاب وحده، فإذا جاز ،كتعظيم اهللا وعبادتـهم كعبادته

النداء واخلطاب للجماد جاز باألوىل اخلطاب والنداء لألموات، بل قد 
حوال كما يف التشهد للصالة، وقد نادى وخاطب رسول جيب يف بعض األ

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحاب القليب بأمسائهم وأمساء آبائهم كما 
رواه البخاري وأصحاب السنن وكذلك نادى وخاطب نيب اهللا صاحل عليه 
وعلى نبينا الصالة والسالم قومه بعد هالكهم بأخذ الرجفة بـهم كما أخربنا 

 }فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي{:  قولهاهللا بذلك يف
اآلية، ونادي أيضا نيب اهللا شعيب صلى اهللا عليه وعلى نبينا قومه بعد ما 

فتولى عنهم وقال ياقوم لقد أبلغتكم {إخبارا عنه  فقد قال تعاىل، أهلكوا

وقال  .}رساالت ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
 ويدل على أن امليت يسمع يف ":الروح"لقيم اجلوزية يف كتابه العالمة ابن ا

قربه ما جرى عليه عمل الناس قدميا وإىل اآلن من تلقني امليت يف قربه، 
فلوال أنه يسمع ذلك وينتفع به مل يكن فيه فائدة وكان عبثا، وقد سئل عنه 

 رواه ويف حديث التلقني الذي    اإلمام أمحد رمحه اهللا تعايل فاستحسنه، 
 فليقم أحدكم على رأس قربه :أبو أمامة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذكر ماخرجت ا: يافالن ابن فالنة فإنه يسمع والجييب، فيقول:مث يقول
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 مث قال ابن ،ففيه النداء واخلطاب للميت. من الدنيا ايل آخر احلديث عليه
كمل األمم أهي  اهللا تعايل العادة قط بأن تطبق أمة ىوما أجر: القيم
 وتستحسن ، وأوفرها معارف علي خماطبة من اليسمع وال يعقل،عقوال

 وقد صح عن ،ت املخاطب يسمعّ فال شك أن املي،ذلك وجتتمع عليه
النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امليت يسمع قرع نعاهلم إذا ولو منصرفني اهـ 

 وملا سئل . حبدف وتغيري يسري لبعض األلفاط"الروح"مانقلته عن كتاب 
 }إنك التسمع الموتي{احلافط السيوطي رمحه اهللا تعايل هل بني آية 

  : وحديث أصحاب القليب تعارض؟ أجاب
 على املبعوث خري نيب مث الصالة احلقب حـمدا دائم احلمد هللا

  عندنا اآلثار يف الكتب به جاءت  معتقد موتى كالم اخللق مساع
   لألدب  يصغون وال نال يقبلو  هدى مساع معناها وآية النفي

  تصب هذه به بني ذا مع وامجع  فالنفي جاء على معىن ااز فخذ
 ومل نعلم من ثبت وصح منه أنه ينكر ، للسيوطي" احلاوي للفتاوي"اهـ من

مساع املوتى من علماء هذه األمة سلفا وخلفا سوى السيدة عائشة رضي 
   :در القائلاهللا عنها وطائفة ظهرت يف القرن الثاين عشر وهللا 

حظ من النظر إال خالف له  وليس كل خالف جاء معتربا  
فإذا ثبت مساعهم بالنص الصحيح عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

من  م؟ وأي مانع عقلي أو شرعي ِباتفاق من يعتد به فأي ضرر يف خطا
نداء وخطاب من يسمع ويفهم ويعقل؟ فياخيبة من يكفر املومنني باقتداء 

باهللا من تكفري   اهللا يف أرضه ومسائه صلى اهللا عليه وسلم، فعياذامنيآ
 وكذلك جيوز النداء ملن النراهم. املوحدين باتباع صاحب الشريعة واقتفائه
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عن عبد اهللا بن : كما يف حديث انفالت الدابة، ولفظه يف رواية ابن السين
إذا انفلتت : مسعود رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 فإن ، ياعباد اهللا احبسوا،دابة أحدكم بأرض فالة فليناد ياعباد اهللا احبسوا
 بالصاد املهملة كما يف "حاصرا"و. هللا عز وجل يف األرض حاصرا سيحبسه

ويف بعض الروايات أعينوين . نسخ أو بالضاد املعجمه كما يف نسخ أخري
،  غزوان رضي اهللا عنهبنا ورواه الطرباين من حديث عتبة ،ياعباد اهللا

جممع "وأخرجه البزار من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما، قال يف 
حديث : قال بعض العلماء الثقات:  ورجاله ثقات، قال مريك"الزوائد
يف احلديث دليل علي جواز االستعانة مبن اليراهم : وقال الشوكاين. حسن

ما اآلثار الواردة عن وأ. االنسان من عباد اهللا من املالئكة وصاحلي اجلن
الصحابة فمن بعدهم من األئمة وأكابر األمة ممايدل علي جواز ذلك 

 تنقضي دون نقله األعمار، واتفقت عليه ،النداء واخلطاب فشيء كثري
 فمن املشهور أن الصديق أبا بكر رضي ،كلمة أهل األمصار واألعصار

طبت :  وقال،اتهل وجه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم بعد وفّاهللا عنه قب
ويف رواية لإلمام أمحد .  اذكرنا ياحممد عند ربك ولنكن من بالك،حيا وميتا
وملا حتقق عمر رضي اهللا عنه وفاته . وا نبياه وا صفياه وا خلياله: أنه قال

بأيب أنت وأمي يارسول اهللا لقد كان : صلى اهللا عليه وسلم قال وهو يبكي
ا واختذت منربا لتسمعهم حن لك جذع حتطب الناس عليه، فلما كثرو

اجلذع لفراقك حىت جعلت يدك عليه فسكن، فأمتك أوىل باحلنني عليك 
وذكر كالم عمر رضي اهللا عنه .  آخر ماقال وفيه طولحني فارقتهم اىل

 والقسطالين "الشفاء" فقد ذكره القاضي عياض يف ،كثري من أئمة احلديث
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 وغريهم، ففي هذين األثرين "لاملدخ" وابن احلاج يف " اللدنيةاملواهب"يف 
النداء واخلطاب، ومعلوم أن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم أمرنا باالقتداء 
بأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف حديث حسن رواه الرتمذي عن 

 ورواه اإلمام أمحد وابن ماجه أيضا، وقالت سيدة نساء ،حذيفة بن اليمان
 عليه وسلم ملا تويف رسول اهللا العاملني فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا

 أخر ماقالت رضي اهللا  اىل، أجاب ربا دعاه،صلى اهللا عليه وسلم يا أبتاه
ورثته صلى اهللا عليه وسلم عمته صفية بأبيات . عنها، وحديثها يف البخاري

  :منها
 وكنت بنا برا ومل تك جافيا  أاليارسول اهللا كنت رجاءنا 

 هذا امليدان، ألن تتبع أدلة هذا الباب خيرجنا ولنمسك البنان عن اجلريان يف
عن املقصود إذ هي حبر الساحل له، ويف هذا مقنع للمنصف، واملعاند بعد 

 بل نقول ملن ينتطح ،اتضاح احلق وسطوع نوره وبزوغ فجره الكالم لنا معه
  : باحلق

 اشفق على الرأس ال تشفق على اجلبل  يا ناطح اجلبل العايل ليكلمه

  : ه أيضا ماقاله اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىلونقول ل
 طبيبا يداوي من جنون جنونا  جنونك جمنون ولست بواجد

   :وهللا در البوصريي حيث قال
 فالتماس اهلدى بـهن عناء   وإذا البينات مل تغن شيأ

  .واهللا يهدي من يشاء اىل احلق واىل طريق مستقيم 
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 والجن واإلنس ،يد السارقعقدت ذنب العقرب ولسان الحية و) ص(

وشر كل ذي شر عني وعن جميع أهلي وإخواني بقول أشهد أن الإله 

  . وأشهد أن محمدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إالاهللا

مل أطفر بـهذه الكلمات من كتب احلديث اليت بيدي وهي قليلة ) ش(
هللا تعاىل نقل الدمريي رمحه ا:  للنبهاين مالفظه"سعادة الدارين"جدا، ويف 

عقدت لسان احلية وزبان : يف حياة احليوان الكربى أن من قال أول النهار
العقرب ويد السارق بقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا أمن 

 زبان العقرب قرنه، وعبارة القاموس زبانيا :قوله. من احلية والعقرب والسارق
وعنه : لسنة لسيدي أمحد ما نصهمث رأيت يف كتاب روح ا. العقرب قرناها

من قال هذا الدعاء وجلس يف حمل من : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
   :االرض ال يضره شيء حىت يرحتل

أعوذ ، أعوذ باهللا من شرك وشر ما يدب عليك،  يا أرض ريب وربك اهللا
باهللا من أسد وأسود ومن احلية والعقرب ومن شر ساكن البلد ووالد وما 

ت ذنب العقرب ولسان احلية ويد السارق واجلن واإلنس وشر عقد، ولد
كل ذي شر عين وعن مجيع أهلي بقول أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن 

  .حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
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  يا حي يا قيوم مائة مرة ) ص(

 ورواه النسائي ،صحيح اإلسناد:  أخرجه احلاكم يف مستدركه وقال)ش(
ملا كان يوم بدر قاتلت شيئا من : علي كرم اهللا وجهه قالعن : ولفظه
:  مث جئت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإذا هو ساجد يقول،قتال

يا حي يا قيوم، مث رجعت إىل القتال مث جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك 
وروى الرتمذي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا  .،ففتح اهللا

سبحان اهللا : وسلم كان إذا أمهه األمر رفع رأسه إىل السماء فقالعليه 
 أخرجه : وقال احلافظ،يا حي يا قيوم: العظيم، وإذا اجتهد يف الدعاء قال

كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا : عن أنس رضي اهللا عنه قال خزمية ابن
  .حديث صحيح :  وقال احلافظ،عليه وسلم يا حي يا قيوم

ختلف يف تعيني اسم اهللا األعظم على حنو أربعني قوال، وقد واعلم أنه ا
أفردها السيوطي بتصنيف، فمن تلك األقوال أنه احلي القيوم، نقل ذلك 

اهللا  عن حرب األمة عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما، وروت عائشة رضي
االسم األعظم الذي دعا به : عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وقال اإلمام  . وآصف بفتح الصاد املهملة"يا حي يا قيوم"رخيا آصف بن ب
 وذكر ابن القيم يف اهلدي أن االسم ،اسم اهللا األعظم احلي القيوم: الرازي

 وعبد احلميد وغريمها أن اإلمام "مغين احملتاج" ويف ،األعظم احلي القيوم
لطرباين النووي اختار هذا القول، وروى ابن ماجه واحلاكم يف مستدركه وا

قال رسول اهللا صلى : يف الكبري عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال
يف ثالث     اسم اهللا األعظم الذي إذا دعي به أجاب : اهللا عليه وسلم
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وإسناده : قال العزيزي. سور من القرآن، يف البقر ة، وآل عمران، وطه
وقال ح، صحي: وإسناده حسن، وقيل:  وقال املناوي يف املختصر،حسن

اهللا ال إله إال هو { فالتمستها فوجدت يف البقرة آية الكرسي :أبو أمامة

ويف طه } اهللا ال إله هوالحي القيوم{ ويف آل عمران ،}الحي القيوم
 -وقال القاسم بن عبد الرمحن الشامي  .}وعنت الوجوه للحي القيوم{

الذي عليه واملشهور .  فالتمستها فوجدت أنه احلي القيوم:-تابعي صدوق 
 ألنه علم على "اهللا"اجلماهري وأكثر مشايخ الصوفية أن االسم األعظم هو 

فيقال مثال من أمساء اهللا الرب . الذات العلية وسائر االمساء راجعة إليه
 "اهللا"ومن امساء الرمحن " اهللا"واخلالق وهكذا وال يقال من امساء الرب مثال 

جعلنا اهللا ممن ليال وفضال جزيال،  القيوم سرا جفقد علم باجلملة أن للحي
استمد بأمدادمها، واستنار بأنوارمها، واعتادت ألسنتهم بتكرارمها، وأما 

  . خصوص عدد املائة فلم أجد له نقال
 وال ،يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله) ص( 

  .طرفة عين والأقل منها  تكلني إلى نفسي

النسائي واحلاكم يف . تك أستغيث اخل روى حديث ياحي ياقيوم برمح)ش(
صحيح على شرط الشيخني، وأخرجه أيضا البزار : مستدركه وقال

رجاله رجال : وقال اهليثمي. بإسناد صحيح: والطرباين، قال املنذري
 "األذكار" ويف ،"حتفة الذاكرين"الصحيح غري عثمان بن موهب اهـ عن 

 قال رسول اهللا : عنه قالللنووي روينا عن ابن السين عن أنس رضي اهللا
ما مينعك أن تسمعي ما : صلى اهللا عليه وسلم لفاطمة رضي اهللا عنها
ياحي ياقيوم بك أستغيث : أوصيك به، تقولني إذا أصبحت وإذا أمسيت
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ومثل هذا اللفظ يف .  والتكلين إىل نفسي طرفة عني،فأصلح يل شأين كله
ياحي :  للجزري"العدةاحلصن و"ويف . عمل اليوم والليلة للسيوطي اهـ"

 أصلح يل شأين كله والتكلين إىل نفسي طرفة ،ياقيوم برمحتك أستغيث
فاختلف بعض ألفاط الراويات، وأما قوله وال أقل منها ففي . عني

ويف .  لكن بلفظ وال أقل من ذلك ومل أجده مرفوعا"النفحات اإلهليه"
.  إىل نفسيالنفحات أيضا زيادة وال إىل أحد من خلقك بعد وال تكلين

 أصلح ،ياحي ياقيوم برمحتك أستغيث:  مالفظه"كنـز السعادة"ورأيت يف 
يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي وال إىل أحد من خلقك طرفة عني وال 

  .أقل من ذلك واهللا املوفق 
ياحي يا قيوم أحي قلوبنا بنور معرفتك ونور محبتك دائما أبدا  )ص(

 . سرمدا 

م أحي قلوبنا إخل من أوراد هذه الطريقة األمحدية، قوله ياحي يا قيو) ش(
بكنـز السعادة "ففي رسالة األوراد اإلدريسية أن هذا من األوراد املسماة 

 تقرأ حبلقة بني العشاء واملغرب وهي لسيدي ،، وهي أوراد طويلة"والرشاد
 موالنا السيد أمحد بن إدريس قدس اهللا سره، ،أيب املكارم ومصباح العوامل

كورة ذ بني ما يف جمموعة األحزاب لسيدي أمحد وبني مايف الرسالة امللكن
يا حي يا قيوم أحي قلوبنا : فنص مايف الرسالة. اختالف يسري يف اللفظ

ويف .بنور معرفتك وحمبتك يف الدنيا قبل األخرة دائما أبدا سرمدا آمني 
  . وليس فيه دائما وما بعدها اهـ  األحزاب مثله إىل قبل اآلخرة،
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 آله في كل ى موالنا محمد وعلىاللهم صل وسلم وبارك عل )ص(

 .لمحة ونفس عدد ماوسعه علم اهللا

 ويف الرسالة املذكورة أن هذه الصالة قيل يصلي بـها املهدي عليه )ش(
عدد ماوسعه علمك آمني : وفيها، السالم على النيب صلي اهللا عليه وسلم

  . بدل قوله هنا علم اهللا 
عض أوراد هذه اموعة لفظ يف كل حملة ونفس عدد ذكر يف بمهمة 

 "املغين"؟ يف ذا اللفظ ثواب تلك األوراد أم الِ فهل يزيد ،ماوسعه علم اهللا
البن قدامة احلنبلي أن ابن مسعود كان يليب يف عرفة وزاد يف تلبيته لبيك 

إذا قال الشخص اللهم صل : "بغية املسرتشدين" وقال يف ،عدد الرتاب
أوعدد خلقه، فقد جاء  على سيدنا حممد، أو سبحان اهللا ألف مرة،وسلم 

يف األحاديث ما يفيد حصول ذلك الثواب املرتب على العدد املذكور كما 
وقال الشيخ سليمان .  وتردد فيه حممد الرملي،صرح بذلك ابن حجر
اللهم صل على حممد ألف :  إن من قال"املنهج"اجلمل يف حاشيته علي 

. ذا اللفظ صلوات عدد األلف أواخللقِلقك يكتب له مرة أوعدد خ
وأخرج ابن بشكوال . ديث صفية اآليت إن شاء اهللاحبواستدل على ذلك 

من صلى علي يف يوم مخسني مرة صافحته : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال
وذكر أبو الفرج عبدوس رواية عن أيب املظفر أنه سأله عن . يوم القيامة 

 إن قال اللهم صل على حممد مخسني مرة أجزأه إن شاء :كيفية ذلك فقال
 "سعادة الدارين" من كتاب  تعاىل وإن كرر ذلك فهو أحسن انتهىاهللا

 البن عالن رمحه اهللا أنه سئل احلافظ ابن "األذكار"ويف شرح . حبدف
حديث جويرية وصفية رضي  حجر العسقالين رمحه اهللا عما ورد من حنو



 

٨٣ 

ما املراد منه حىت يرتفع فضل التسبيح األقل زمنا على :  فقيل له،اهللا عنهما
إن أللفاظ اخلرب سرا يفضل به :  قد قيل يف اجلواب:األكثر زمنا، فاجاب

على لفظ غريه، فمن مث أطلق على اللفظ القليل أنه يشتمل على عدد 
فما كان من جويرية من الذكر بالنسبة إىل عدد ماذكر يف . الميكن حصره
احلصن "ويف شرح .  فكان أفضل من هذه احليثية واهللا أعلم،ااخلرب قليل جد

واعلم أن قول سبحان اهللا وحبمده إذا كان مطلقا حيمل : ين للحف"احلصني
 أول مرتبة وهي الوحدة، وإذا قيد بقولنا عدد خلقه كان ذلك امل ىعل

. قائما مقام املفصل فيقاربه أو يساويه، وكذا احلال يف باقي األحاديث
ل الشيخ اإلمام أمحد بن عبد العزيز النويري هل األفضل اإلتيان وسئ

: بسبحان اهللا عشر مرات أو بقوله سبحان اهللا عدد خلقه مرة؟ فأجاب
بأن قوله سبحان اهللا عدد خلقه مرة أفضل، مث ساق أحاديث منها حديث 
جويرية رضي اهللا عنها وما يف معناه، مث قال وقد يكون العمل القليل أفضل 

 العمل الكثري كقصر الصالة يف السفر أي إذا زاد على ثالث مراحل من
فإنه أفضل من اإلمتام مع كون اإلمتام اكثر عمال، لكن لو نذر أن يقول 
سبحان اهللا عشر مرات فقال سبحان اهللا عددخلقه مرة فإنه الخيرج عن 
عهدة نذره، ألن العدد هنا مقصود كمن نذر بقراءة ثلث القرآن فإنه 

الدر املنضود يف "ويف . رج عن عهدة نذره بقراءة سورة اإلخالصالخي
أن أبا املتطرف :  البن حجر اهليتمي"الصالة على صاحب املقام احملمود

سئل عن كيفية قوله صلى اهللا عليه وسلم من صلى علي يف يوم مخسني مرة 
 اللهم صل على سيدنا حممد مخسني : فقال إن قال،صافحته يوم القيامة

 وإن كرر ذلك بقدر العدد فهو أحسن ،جزأه ذلك إن شاء اهللا تعاىلمرة أ
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:  لكن توقف ابن عرفة املالكي يف حصول الثواب بعدة ما ذكر وقال،اهـ
ال ثواب ذلك العدد، وقد يشهد  إنه حيصل له ثواب أكثر ممن صلى مرة

ل إلثابته بقدر ذلك العدد من طلق ثالثا فإنه يلزمه األعداد الثالثة اهـ أقو
عن جويرية رضي اهللا عنها أن : حديث جويرية رواه مسلم واألربعة وهو

النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها بكرة حني صلى الصبح وهي يف 
 مث رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه، فقال ما زلت اليوم ،مسجدها

فقال النيب صلى اهللا عليه ، على احلال اليت فارقتك عليها ؟قالت نعم
 لو وزنت مبا قلت منذ ،لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات: موسل

سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه : اليوم لوزنتهن
ومثل هذا احلديث يف املعىن ما رواه أبو دواد والرتمذي . ومداد كلماته

والنسائي واحلاكم وابن حبان عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه أنه 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على امرأة وبني يديها نوى دخل مع

أال أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضل : أوحصى تسبح به، فقال
 سبحان اهللا عدد ما خلق يف السماء، وسبحان اهللا عدد ما خلق يف :فقال

األرض، وسبحان اهللا عدد ما بني ذلك، وسبحان اهللا عدد ما هو خالق، 
 مثل ذلك، واحلمد هللا مثل ذلك، وال إله إال اهللا مثل ذلك، وال واهللا أكرب

وقال . حديث حسن: قال الرتمذي. حول وال قوة إالباهللا مثل ذلك
واملرأة املبهمة صفية بنت حيي أم املؤمنني رضي اهللا .  صحيح:احلاكم

 عدد :عنها، قال ابن عالن يف شرح هذا احلديث وإمنا كان أفضل ألن قوله
وما تعده صفية رضي اهللا   خل يكتب له ثواب بعدد املذكورات، ما خلق إ

عنها بالنواة او احلصى قليل تافه بالنسبة إىل ذلك الكثري الذي ال يعلم 
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كنهه اال اللطيف اخلبري، وقال ابن مالك تبعا للطييب ألنه اعرتاف بالقصور 
 .وأنه ال يقدر أن حيصي ثناءه، وعلل آخرون بغري ذلك مما يطول ذكره

ويف احلديث دليل على :  يف شرح حديث جويرية"حتفة الذاكرين"وقال يف 
كتب له ذلك القدر وال يتجه  أن من قال سبحان اهللا عدد كذا وزنة كذا

ههنا أن يقال إن مشقة من قال هكذا أخف من مشقة من كرر لفظ 
فإن هذا باب منحه رسول اهللا عليه ، الذكر حىت يبلغ إىل مثل ذلك العدد

 وتكثريا ألجورهم من دون ، لعباد اهللا وأرشدهم ودهلم ختفيفا عليهموسلم
: يكتب للذاكر إذا قال:  فلله احلمد، ويف موضع آخر منه،تعب وال نصب

   .عدد كذا أو حنو ذلك مجيع ما ذكر بعدده أو حنوه اهـ
حملة ونفس  يف كل فقد ثبت وحتقق لك من كالم األئمة أن يف كلمة :أقول
ثواب وتكثريا لألجور، والظاهر أن هذا التضعيف يف كل ذكر  تضعيفا للإخل

 سواء كان صالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم ،ذكرت معه هذه الكلمة
  .أو سبحان اهللا أوغري ذلك

ومن أركان أوراد الطريقة األمحدية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا يف كل حملة 
التلقني سيدي قطب دائرة وقد أخذها ب. ونفس عدد ما وسعه علم اهللا

التقديس اإلمام أمحد بن إدريس قدس اهللا سره عن سيد الوجود صلى اهللا 
هل الكشف والعرفان، ومن لم يقظة كما شهد بذلك كثريون من أعليه وس

 منهم احملدث الشهري ،أهل العلم واإلتقان، من الفقهاء واحملدثني واملفسرين
 ، وإبراهيم الرشيد الصاحلي،ريغين وحممد عثمان امل،حممد بن على السنوسي

 وغريهم ، وصاحل بن حممد اجلعفري األزهري،ويوسف بن إمساعيل النبهاين



 

٨٦ 

 والكلم ،ذه اهلدية النبويةِ فاغتنم يا أخي ،من خالئق ال حيصون
  .  كي يتضاعف لك ثواب أذكارك وأورادك،املصطفوية

   مائة وأربع عشرة مرة ١١٤يا لطيف ) ص(

 اللطيف مائة وأربع عشرة مل أجد هلا أصال من السنة قراءة اسم) ش(
 لكنه ،املطهرة واألحاديث النبوية، وقد بذلت جهدي يف البحث عن ذلك

اشتهر عند الصاحلني أن هلذا االسم أسرارا جليلة، وخصوصيات عديدة، 
وبركات كثرية، فأظهروا من فوائده عجبا عجابا، ولطائف بديعة، بل ألف 

كتاين الشافعي الشامي من علماء القرن احلادي عشر الشيخ أبو بكر ال
املنهج احلنيف يف تصريف امسه تعاىل " ومساه ،كتابا نفيسا يف هذا االسم

 وهلذا االسم أدعية ذكر سبعة منها الشيخ يوسف بن إمساعيل "اللطيف
منها دعاء علمه " رياض اجلنة يف أذكار الكتاب والسنة"النبهاين يف كتابه 

:  عليه وسلم أليب هريرة رضي اهللا عنه ملا وجهه إىل احلبشة وهوالنيب صلىاهللا
اللهم الطف يب يف تيسري كل عسري فإن تيسري العسري عليك يسري، 

ومنها دعاء اإلمام الشافعي . فأسألك التيسري واملعافاة يف الدنيا واآلخرة
من ، اللهم إين أسألك اللطف فيما جرت به املقادير: رضي اهللا عنه وهو

قاله يف كل يوم مائة وتسعا وعشرين مرة أمنه اهللا من شر احلوادث، ورزقه 
يا لطيفا خبلقه يا عليما : ومنها دعاء للخضر وهو. اللطف يف سائر أحواله

وله قصة . خبلقه يا خبريا خبلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبري
.  ومنها دعاء آخر للخضر أيضا وهو طويل، ومنها غري ذلك،حذفتها

، "سعادة الدارين"وأطال النبهاين أيضا الكالم على هذا االسم يف كتابه 
ولقراءة هذا االسم كيفيات وأعداد، وأقل عددها فيما رأيت مائة، مث مائة 
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وتسع وعشرون، مث مائة وثالثة وثالثون، مث ألف، مث ستة عشر ألفا 
ها وستمائة وواحد وأربعون حاصلة من ضرب مائة وتسع وعشرين يف مثل

أما العدد املذكور يف املنت فلم أره يف كتب السادة ، ويسمى العدد الكبري
جمموعة " و"رسالة األوراد اإلدريسية"األمحدية وال يف غريها، بل يف 

 أعداد خمتلفة حبسب األوقات واألشخاص، فمنها املائة ومنها "األحزاب
األلف اهللا  "الر"ومما قيل يف معاين . املائة وتسع وعشرون ومنها األلف

 االلف "امل"وقال حممد بن كعب القرظي يف ، والالم لطيف والراء رحيم
  .آالؤه والالم لطفه وامليم جمده 

 ،يا لطيف الطف بنا في جميع أمورنا كلها كما تحب وترضى) ص(

وارض عنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا ذا الجالل واإلكرام، اللهم يا 

رض، ولطفت الجنين في بطن أمه، لطيف لطفت بخلق السموات واأل

 لطفا يليق بجاللك وجمالك وكمالك ،الطف بنا في قضائك وقدرك

وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا اهللا، اللهم يا لطيف لم 

تزل، الطف بنا فيما نزل وفيما لم ينـزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا 

طف يا عظيم اللطف والمسلمين، يا لطيف يا خفي اللطف يا ظاهر الل

يا كامل اللطف يا دائم اللطف تداركنا بلطفك الخفي وبظاهره الذي 

  . من تلطفت به كفاه

قوله يا لطيف الطف بنا إىل قوله من تلطفت به كفاه من أدعية اسم ) ش(
من       اللطيف للسادة األمحدية، فقد ذكر هذا الدعاء يف موضعني 

الف يسري يف اللفظ، وذكر أيضا يف  مع اخت"رسالة األوراد اإلدريسية"
اللهم يا كامل : ، ونص ما يف أحد املوضعني من الرسالة"جمموعة األحزاب"
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اللطف اخلفي تداركنا بلطفك الكامل اخلفي والظاهر الذي من تلطفت به 
 وأرضنا ،كفاه، يا لطيف الطف بنا يف مجيع أمورنا كلها كما حتب وترضى

خرتنا يا ذا اجلالل واإلكرام، للهم يا لطيف كما يف ديننا وأبداننا ودنيانا وآ
لطفت خبلق السموات واألرض، ولطفت اجلنني يف بطن أمه، الطف بنا يف 

 يا أرحم الرامحني يا رب ،قضائك وقدرك لطفا يليق جلاللك وكرمك
العاملني، يا لطيف مل تزل، الطف بنا فيما مل ينـزل وفيما نزل، أنت اللطيف 

 يا ، يا كامل اللطف، يا عظيم اللطف،يا خفي اللطف ،مل تزل، يا لطيف
.  تداركنا بلطفك اخلفي والظاهر الذي من تلطفت به كفاه،دائم اللطف

 غري أحرف "جمموعة األحزاب" اليت يف "النفحات اإلهلية"ومثل هذا يف 
  .يسرية جدا

أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم ثالثا، لو نزلنا هذا ) ص(

  .آن إلى آخر السورة القر

قوله أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم إخل أخرجه ) ش(
وأخرجه ، حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: الرتمذي وقال

أيضا الدارمي وابن السين بإسناد فيه ضعف كما قاله النووي، ولفظ 
من قال :  قالالرتمذي عن معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

حني يصبح ثالث مرات أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم، 
وقرأ ثالث آيات من آخر سورة احلشر، وكل اهللا سبعني ألف ملك يصلون 

ومن قاهلا حني   وإن مات يف ذلك اليوم مات شهيدا، ، عليه حىت ميسي
علوم يف اإلتقان " ويف نسخة ،"حتفة الذاكرين"ميسي كان بتلك املنـزلة اهـ 

 للحافظ "ختريج أحاديث اإلحياء"ويف .  زيادة به بعد وكل اهللا"القرآن
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 من حديث أيب أمامة بسند "شعب اإلميان"روى البيهقي يف : العراقي
من قرأ خواتيم سورة احلشر يف ليل أو نـهار فمات من يومه أوليلته : ضعيف

 للحافظ "لوم القرآناإلتقان يف ع"فقد أوجب اهللا له اجلنة، ومثله يف 
روى الديلمي عن علي رضي اهللا :  للنبهاين"رياض اجلنة"السيوطي، ويف 

 أي لو أنزلنا إىل آخر السورة رقية الصداع، وورد أنـها تعدل نه مرفوعا أنـهاع
 عن ابن "مسند الفردوس"وأخرج الديلمي يف  .ألف آية من القرآن اهـ

اسم : اهللا عليه وسلم أنه قالعباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى 
سعادة "اهللا األعظم يف ستة آيات من آخر سورة احلشر، هذا ما يف 

أخرج الديلمي عن ابن عباس : "حتفة الذاكرين"، ونص ما يف "الدارين
اسم اهللا األعظم يف آيات : رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى اهللا وسلم

  .من آخر سورة احلشر اهـ 
من قرأ خامتة سورة احلشر : يل الفضيل بن عياض رمحه اهللاوقال السيد اجلل

حني يصبح مث مات من يومه ختم له بطابع الشهداء، ومن قرأها حني 
 للغزايل "اإلحياء"ميسي مث مات من ليلته ختم له بطابع الشهداء اهـ من 

  . واهللا أعلم 
ليم بسم اهللا الرحمن الرحيم حم تنـزيل الكتاب من اهللا العزيز الع) ص(

  إلى قوله إليه المصير 

 لكن ، مل أظفر بنقل خاص بفضيلة أول هذه السورة إىل إليه املصري)ش(
 روينا يف كتاب الرتمذي "األذكار"مع آية الكرسي، فقد قال النووي يف 

: وابن ماجه وابن السين بإسناد ضغيف عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
قرأ حم املؤمن إىل إليه املصري وآية من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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ومن قرأها حني ميسي حفظ ، الكرسي حني يصبح حفظ بـهما حىت ميسي
ورمز احلافظ اجلزري يف احلصن لرواة هذا احلديث ابن . بـهما حىت يصبح

  .حبان وأمحد والرتمذي والدارمي
  .أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر السورة ) ص(

 روى ابن السين عن حممد بن إبراهيم عن أبيه :نووي لل"األذكار" ويف )ش(
 فأمرنا ،وجهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية: رضي اهللا عنه قال

 فقرأنا فقمنا ،أن نقرأ إذا أمسينا وإذا أصبحنا أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا
 روى ابن السين عن عبد اهللا بن :وسلمنا، وفيه أيضا يف موضع آخر

 اهللا عنه أنه قرأ يف أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول اهللا صلى مسعود رضي
أفحسبتم أنما خلقناكم {قرأت : ما قرأت يف أذنه ؟ قال: اهللا عليه وسلم

لو :  حىت فرغ من آخر السورة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم}عبثا
 وقال ويف شرحه أخرجه الثعليب، ا على جبل لزال اهـِأن رجال موقنا قرأ 

 أخرجه ابن السين وأخرجه الطرباين ،هذا حديث غريب: احلافظ بعد خترجيه
  .يف الدعاء وابن أيب حامت يف التفسري اهـ

، جرت عادة أهل هذه الطريقة باختتام حمافلهم  نسأل اهللا حسنها:خاتمة
وجمالسهم بكفارة الس، وقد وردت عنه صلى هللا عليه وسلم بصيغ 

يب دواد والرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم عن أيب ففي رواية أ، خمتلفة
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال : هريرة رضي اهللا عنه انـها

وروى مثل هذه الصيغة أبو دواد أيضا عن .  أستغفرك وأتوب إليك،أنت
ويف رواية ابن أيب الدنيا والنسائي واحلاكم . أيب برزة األسلمي رضي اهللا عنه

سبحانك اللهم وحبمدك ال إله : اّقي عن عائشة رضي اهللا عنها أهوالبي
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، وروى حنوه أبو دواد عن عبد اهللا عمرو بن ليكإال أنت أستغفرك وأتوب إ
وروى النسائي واحلاكم والطرباين عن جبري بن . العاص رضي اهللا عنهما
ت سبحان اهللا وحبمده أشهد أن ال إله إال أن: اّمطعم رضي اهللا عنه أ

  . أستغفرك وأتوب إليك
ا ّنه أللكن اختار ساداتنا رمحهم اهللا صيغة رافع بن خديج رضي اهللا ع

، والطرباين ، وأخرج حديثها احلاكم يف املستدرك وصححهأمجع وأمشل
كان : أن رافع بن خديج رضي اهللا عنه قالوهو ، بإسناد جيد والنسائي

مع إليه أصحابه فأراد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بآخره إذا اجت
 أستغفرك ،سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت: ينهض قال

فإنه ال يغفر الذنوب   عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر يل،وأتوب إليك
أجل : قلت يا رسول اهللا هذه كلمات أحدثتهن؟ قال: قال، إال أنت

لفظ للنسائي كما وهذا ال. يا حممد هي كفارة الس: جاءين جربيل فقال
.  بآخره يعين بآخر أمره: للحافظ املنذري، وقوله"الرتغيب والرتهيب"يف 

 لس كما اختتما رسالته سيدي ِفأحببت أن أختتم هذه الرسالة بكفارة ا
وذلك اقتداء ، حممد اليمين حفيد سيدي أمحد بن إدريس قدس اهللا سره

ِدى اهللا فبهداهم اقتدهأولئك الذين ه{: لقوله تعاىل ؤالء السادة{ ،
ا عين األخطاء يف هذه الرسالة، وأن يتقبلها مين ِ اهللا َورجاء أن يكفر

بعظيم فضله وجزيل عطائه، وأطلب منه التوفيق والسداد يف مجيع األمور، 
وحمو األوزار والذنوب، وكشف اهلموم والكروب، والنجاة يف يوم تشيب فيه 

ب األبطال، وترتاكم فيه األهوال، نواصي األطفال، وتضطرب فيه ألبا
وأسأله جباه حبيبه األعظم صلى اهللا عليه وسلم حسن اخلتام يف وقت 



 

٩٢ 

الرحيل، فإنه حسيب ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم، 
 ، أستغفرك وأتوب إليك،سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت

 ،يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنتعملت سوء وظلمت نفسي فاغفر 
وصلى اهللا علي سيدنا حممد وعلى آله يف كل حملة ونفس عدد ما وسعه 

  .اهللاعلم 
 حبمد اهللا حترير هذه الرسالة جتاه ضريح سيدي الشيخ دواد قدس اهللا َّمت

 ألف ١٤٠٨سره ضحوة اخلميس السابع من شهر اهللا رجب سنة 
 . وأربعمائة ومثانية

 
 

  

  

 



 

٩٣ 

  رسالة متن ال

  بسم الرحمن الرحيم

َمرحبا باليـوم العتيق والمغفرة فطوىب لمن عمل فيك خيـرا وويل لمن عمل  َِ َِ َْ ْ َ ً َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ ْ ْ َ ْ ًْ ََ َْ ْ ُْ َ ِ ْ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ْ
فيك شرا َ َ ِْ .  

ِمرحبا باليـوم اجلديد، مرحبا بالكاتبـني الشهيد، أشهد أن ال إله إ ََِ ْ َ َُ َ ْ ِ ِ ِْ ِْ  ْ ْ ِْ ْ َ ً َ َ َ َ ً َ َِْ َ ِ ِْ ْْ ُال الله ِْ ْ
َوحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، شهادة الله الىت شهد  ُ ً ُ َِ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َُ ُُ َْ ُ ََ َ َُ ُْ ْ َْ ُّ  َ َْ َ
َبـها لنـفسه وشهد بـها رسوله كما يـعلم الله ورسوله، وأشهد أن الكتاب  ْ ْ ْ َِْ ِ ِْ ْ َ َُ ََ َ َْ َ َ َ َُ ُ ُُ ُْ ُْ َُ َ ُ َ ْ َ َ ِْ ِِ َ َِ

ََْكما أنـزل ََ ْ ٌه الله وأشهد أن الدين كما وصفه الله، وأشهد أن الساعة آتية ال َ َِ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َ َُ ُ ُ ُ َ َ ْ 
ِريب فيـها وأن الله يـبـعث من ىف القبـور ْ ُ ْ َ َُ ْ ْْ َِ ُ َ َْ ْ َْ   ََ ْ ِ ًمرة واحدة. َ ًَ ِ َْ َ.  

َأصبحنا وأصبح الملك لله واحلمد لله، و َ ُ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ َ ْ َْ ََْ ُال إله إال الله وحده ال شريك له، ْ ُ ََ ََ ْ ِْ َ ُ َ َ ْ ِ
َله الملك وله احلمد حيىي ومييت وهو على كل شيء قديـر، رب أسألك  ُُ َ ََ َْ ُ ُ َ ٌْ ِْ َ ٍ

ْ ْ َْ  ُ ََ َ ْ َ َ َ ُُ ُِ ُِْ ُ ْ َْ ْ ْ
ِخيـر ما ىف هذا اليـوم وخيـر ما بـعده وأعوذ بك من شر هذا اليـوم ِْ ْ َْ ْ َ َ َ َْ ْْ َْ ََ َ َ ِ َ ِ ُ ُ ََ َُ َ ْ ْ َْ َْ َ ْ َْ ْ وشر ما ِ َ  َ َ

ْبـعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب وأعوذ بك من عذاب ىف  َِ ٍ ْ َ َ ُ ُْ َِ ِ َِ َِ ُِ ُْ ْ َْ ََ ََِ ْ ِْ ُ ِ َ َ َ ُ َ ْ
ٍالنار وعذاب ىف القرب، ثالث مرات ْ َْ َ َ ِْ َْ ْْ ِ ٍ َ َ َ ِ ْ.  

َِاللهم بك أصبحنا وبك أمسيـنا وبك حنيا وبك منوت وإ َ َ َُ ُْ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ َْ َْ َ ََ ْ ْ َْ َ َْ ِ  ُ ْ شور وإليكَليك الن ُ َْ َْ ََِ ُ ْ ْ
ٍالمصيـر، ثالث مرات َْ َ َ ُ ْ ِ َ ْ.  

َاللهم ما أصبح ىب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك  َ َْ ْ َِ َ َ َْ َ َْ ِ َ ِ ٍْ ْ َ ْ َ َِ ٍ ِ َِ َ َِ ْ ْ ْْ ِ َ ُ ْ
ٍلك فـلك احلمد ولك الشكر، ثالث مرات  َْ ََ َ ُ ْ  ْ َ َ ََ ََ ُ ْ ْ ََ.  

َاللهم أصبحت أنا و ََْ َُ ْْ َ  ُ ْ ْأهلى وإخواىن منك ىف نعمة وعافية وسرت فأمتم عليـنا َْ ََْْ َْ ِ ِ ٍ ٍ ِ َِْ ََ ٍ َ َ َ ََِ ِْ ْ ِ َ ْ ْ َِْ ْ ِ ْ ْ
ٍنعمتك وعافيتك وستـرك ىف الدنـيا واآلخرة ثالث مرات َْ َ ََ َ َِ َِ ِ َِ َ َ َْ َ ْْ  ْ ْ ِ ْ َ َ َ َِ َ ْ.  



 

٩٤ 

ََاللهم إىن أصبحت أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد مح ُ ً ُِ ِ ِْ ْ ُ ُ ََ ْ َْ َ ِ ْ َ ََ َ ُ َْ ْ ِ ُ ْ َلة عرشك ِ َْ َ َ
َومالئكتك ومجيع خلقك بأنك أنت الله ال إله إال أنت وحدك ال شريك  َ َ َ َْ ْ َ ِْ َ َ َ َ َ ََ َْ َْ َ َِ َِ َُ ْ  ِ ِ ْ َ َِ َ ِ َ

ٍلك وأن حممدا عبدك ورسولك، أربع مرات  َْ ََ َُْ ََ َُ َْ ََ ََ ُ ًَْ  َُ . 

ُال إله إال الله احلليم الكرمي ال إله إال الله َ ُ َ ِ ْ ْ ِْ ِ َِ َُْ َ ُ  العلى العظيم تـبارك الله رب َِْْ َ َُ ْ ْ َْ ََْ ُ ْ ِ َ َ ِ

ُالسماوات السبع ورب العرش العظيم ىف كل لمحة ونـفس عدد ما وسعه  َ َ َِ ٍ َِ َ َ َ َْ َْ ََ َ َ ٍ ََِ ْ َ  ُ ْ َِ ِ ْ ْْ ْ ْ ْْ  ِ  ِ ْ
ٍعلم الله، أربع مرات  َْ ََ ْ ِ ِْ ُ ْ.  

ِاحلمد لله رب العالمني محدا يـواىف ن ِْ َِْ َُ ًَ َُْ َ ْ ِ َْ َ ْ ِ ْ ٍعمه ويكافئ مزيده، ثالث مراتْ َْ َ َُ َ ُ َ ِْ ُ ِْ َ َ َُ َ.  
ِآمنت بال◌له العظيم وكفرت باجلبت والطاغوت واستمسكت بالعروة  َ َ َْ ُْ َْ ْ ِْ ِ ُِ ُْ َ َْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ِْ ِ ِْ ُ َ َ ِ  ْ ْ َْ

ٌالوثـقى ال انفصام هلا والله مسيع عليم  ْ ِْ َِ ٌ َِ ُ ْ َْ ْ ََْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ.  
ًرضيـنا بالله ربا واحدا ِ َِْ َ َْ ِ َْ ْ َِ وباالسالم ديـنا ومبحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ِ َ   َ َ َ َِ ْ ََْ ُ ْْ ْ َ ٍ  َ ُ ًِ ِ ِ ِ
ٍورسوال، ثالث مرات  َْ َ َ ً ْ ُ ََ.  

اللهم إىن أسألك من فجاءة اخلري وأعوذ بك من فجاءة الشر  َ َ َْ ِْ َِ َْ َْ ْ َ ُْ ُِ ِِ ُ ْ ُ َ َ ََ ِْ َْ ُ ْ ْ ِ  ُ .  
ََْحسىب الله ال إله إال هو علي َ ٌ َ َُِ ْ َ ِ ْ ٍه تـوكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات َ َْ َ َْ ِْ ِ َِ َْ ِْ ْ  َ َ ْ َ ُ ْ َ َ

.  
ٍال حول وال قـوة إال بالله العلى العظيم عشر مرات  َْ ََ ْ َ ِ ْ ِ َِ َْ ْ ْ ِ  ِ ِ ٌَ َ ْ.  

ٍاللهم صل على سيدنا حممد صلى الله عليه وسلم، عشر مرات  ْ َ َ َْ ََ َ َ   َ ََ ِ َْ َُ ْ ْْ َْ َ ٍُ ِ َُ ْ  .  
َلهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ْال َ ْ َ ِْ ِْ ََ َ َ َْ َ ََ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َُ ْ َِ ْ ْ ِْ ََِ ْ َ  ُ 

ُما استطعت أعوذ بك من شر ما صنـعتَ أبـوء لك بنعمتك علي وأبـوء  ُْ ْ ُْ ُ َ ْ ََ َ ََ َ َ ََ َُ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ُ ِْ َِ َ ََ ْ ْ ُ ْ
ُبذنيب فاغفر يل فإنه ال  َِ َْ ِ ْ ِ ْ ْ ِْ َ ٍيـغفر الذنـوب إال أنت ثالث مرات ِ َْ ََ َ َ َْ ِ َ ْ ُ  ْ ُ ِ ْ.  

ُاللهم إنا نـعوذ بك أن نشرك بك شيئا نـعلمه ونستـغفرك لما ال نـعلمه  َ َ َُ َْ َْ َ َ ْ ُ َْ َ َ ِْ ُِ ْ َ َ َْ ُ ًْ َ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ُ ُِ  ْ
ٍثالث مرات  َْ َ َ.  



 

٩٥ 

اللهم إنا نـعوذ بك من شر أنـفسنا ومن شر كل َ َ َُ ْ ُ  َْ ِْ ِ َِ ْ َْ َ ِ ُ ْ ُ ُِ  ْ دابة أنت آخذ بناصيتها ْ َْ ِ ِ ٍَ ِ َِ ٌ َ َْ َْ
ٍإن ريب على صراط مستقيم ثالث مرات  ْ َْ َُ َ ٍ َِْ ْ ٍَ َ ِ ْ َ َ ْ  ِ.  

ٍأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثالث مرات ِ َِْ َ َْ ََ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ِ ِ ْ ْ َ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ .  
ْبسم الله الذي ال يضر مع امسه شيء يف األ ِْ ٌ َْ َ ِ ِ ِْ َ َ ُْ ِ ْ ِ َرض وال يف السماء وهو ِ ْ َ َ َِْ  ْ ْ ِ ِ ْ

ٍالسميع العليم ثالث مرات َْ َ َ ُ ْ َِْ ْ ُْ ِ .  
ِوقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون  ُُْ ْ َْ ْ ََ َ َ ْ َ ََ َِ ُِ ُْ ُْ َ َُ َِ َِْ ْ ْ ِ َ ْ ُ.  

ًسورة اإلخالص والمعوذتـني ثالثا ثالثا  َ ً َ ِ ْ ََ  َ ُ َْ ِ ْ َُ ْ ُ.  
َِْسورة الفاحت َْ َُ ْ ًَة مرةُ ِ.  

ِاللهم يا دائم الفضل على الربية ويا باسط اليدين بالعطية ويا ذا المواهب  ِِ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُِ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ِ ْ َ َ َ  
ِالسنية صل على حممد خري الورى بالسجية واغفر لنا يا ذا العال يف هذه  ِ ِ ِ ٍَ ْ َِ ُ َْ ْ ْ َْْ ْ ْ َْ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ  ُ ِ َ ِْ َ  َ ْ ََ

ٍالغدية ثالث مرات َْ ََ َ ِ ْ ُ ْ.  
ْيا أرض ريب وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما يدب عليك ومن  َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ َُ َ ُ ِ ْ ْ َ َِ  ْ ِْ ُ ْ َ َُ َ َْ ْ

َأسد وأسود ومن احلية والعقرب ومن شر ساكن البـلد ووالد وما ولد ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ ٍَ ِ ِ ٍْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ َ ْ َ  َ َ َ ْ َ َ.  

ْدت ذنب العقرب ولسان احلية ويد السارق واجلن واإلنس وشر كل ذي ََعق َ َِ  َُ ْ ّْ ََ َ َ َ َِ  َ ِْ ِْ ِِْ ْ َْ َْ َْ  ِ ِ َ َ ََ 
شر عين وعن مجيع أهلي وإخواين بقول أشهد أن ال إله إال الله وأشهد أن  َ َ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َُ َْ َِ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ ْ ْ

ِ ْ ِ ْ َِ ْ َ َ َ
حممدا رسول الله صل َ ِ ْ ُ ْ ُ َ ً  َى الله عليه وسلمَُ  َ َ ِ ََْ ُ ْ ْ .  

ُيا حي يا قـيـوم  ْ َ ْ َْ َ َمرة١٠٠ ًَ .  
ْيا حي يا قـيـوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نـفسي  ِْ ِ ِ ِْ َُ ْ ْ َْ ِ ِْ َ َ ُ ْ ِْ َ ِ ْ ُِ ْ َ َُ ْ َ َ َْ ََِ ْ  ْ َْ َ َ

ْطرفة عني وال أقل منـها َ ْ ِ  َ ََ َ ٍ ْ َ َ َْ .  
َيا حي يا قـيـوم أ ُ ْ َ ْ َْ َ َ ًحي قـلوبـنا بنـور معرفتك وحمبتك دائما أبدا سرمدا ًَ َ َ َْ َ َ ً َِ ِ َِْ َ َََ َ ُِ ْ ِ ْ ُْ َِ ْ ُ ِ ْ.  



 

٩٦ 

ٍاللهم صل وسلم وبارك على موالنا حممد وعلى آله يف كل لمحة ونـفس  ََ ََ َ َ ٍَ َِ َ َْ َ  ُ ْ ِ ِِ ٍ
ْ َْ ََ ََُ ْ ْْ ْ ْ  َ َ ُ ْ

ِعدد ما وسعه علم الله ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ .  
ُيا لطيف  ْ ِ َ   . ًةَ مر١١٤َْ

ْيا لطيف الطف بنا يف مجيع أمورنا كلها كما حتب وتـرضى، وارض عنا يف  ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ْْ ََ َ َْ َ َْ  ِ ُِ َ ُ َ ْ ُ َُ ِ َِ َِ ْ ُ ْ ُ َ
ِديننا ودنـيانا وآخرتنا يا ذا اجلالل واإلكرام، اللهم يا لطيف لطفت خبلق  َْ ِ َ ْ َْ َ َُ ُْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ِْ َْ َْ َ َ َِ ْ َ َ ََ ِ

ِالسماوات  َْ َْ  َواألرض ولطفت اجلنني ىف بطن أمه الطف بنا ىف قضاءك ْ ْ ِْ َ َ ِ َِِ ْ ُ َْ ِ ُِ ِ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ ََ َِ ْ
وقدرك لطفا يليق جباللك ومجالك وكمالك وكرمك يا أرحم الرامحني يا رب  َ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ ِِ ْْ َ ََْ َ َ َ َِ َ ََ َِ ِ ِ َِ َ َََ َ ِ ُ ْ ًْ ُ ِ َ َ

ُالعالمني يا الله، اللهم يا لطيف ْْ ِ َ َْ ْ َْ َ ُ َ ْ ْ ُْ َ ْ مل تـزل الطف بنا فيما نـزل وفيما مل يـنـزل ِ ِْ َْ ْ َ َ َْ َْ ْ َْ َ َْ ِْ َِ َ َِ ْ ُ ْ َ
ْإنك لطيف مل تـزل الطف بنا والمسلمني، يا لطيف يا خفي اللطف يا  ْ ْ َْ َ َِ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ َِ ْ ِْ َِ ََ ِ ْ ُ َ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ ٌ َ ِ

ِظاهر اللطف يا عظيم اللطف يا كامل اللطف يا دائ ِ َِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِْ ْ ْ  ْ ْ َْ َ َ َْ َ ِ َْم اللطف تداركنا َ َْْ َ َ ِ ْ ْ َ
ُْبلطفك اخلفي وبظاهره الذي من تـلطفت به كفاه َْ َ ِِْ َِ  َِ َ َُ ْ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ  َْ َ ْ .  

ًأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثالثا َ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِْ ْ ْ ْ ِْ َِْ  َ ِ َِ ِ   ُ ْ ُ َ.  
َِلو أنـزلنا هذا القرآن إىل آخر السورة  ْ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ُْ ْ َ َ َْ ََْ َ.  

ِ◌بسم الله الرمحن الرحيم حم تـنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إىل قـوله  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْْ ْ ِ ِ ِْ ْ ْ َِْ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ  ِ َ ِ َْ ُ ْ  َ ِ َ ْ ِ
ُإليه المصيـر ْ ِْ َ ْ ِ َ .  

َِأفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا إىل آخر السورة ْ  ْ ِ ِ َِ َِ ً َُ ََ ْ ُْ َْْ َ ََْْ ََ.  
   

  
   
  



 

٩٧ 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، رب العاملنياحلمد هللا
ّاملنظومة البهية، يف معاتبة النفس األبية، "ّفهذه هي القصيدة املسماة : وبعد ّ

والتضرع إىل رب الربية، لناظمها العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف عثمان 
ْن حدغبالشيخ عثما"بن الشيخ عمر بن الشيخ داود املشهور  ِ الشافعي مذهبا " ِ

الصومايل وطنا، وهي مائة وعشرون بيتا من حبر الطويل املقبوض عروضا 
  :وضربا

  

ٍلك الشكر يا معطي  المال كل نعمة  َِ َْ ْ ُ ْ ْ ْ
ِ ُ َ ُ ْ  َ ْلك احلمد يا ريب لك الـمجد والعال   َ ُ َ َ َُ ُْ َ ََ َْ ِ َ ْ َ  

ِعلى المصطفى اهلادي ألهل  السعادة َ ََ  ِ ْ َ ْ ِ َْ ْ ََْ ْ ُ ْ َ ِوأعـلى صالة اللـه  أزكى سالمه    ِ ِْ َ ْ َْ ََ َ ِ َ ْ َ 
ِعلى  نـهجهم  إىل   قـيام  القيامة  َ َ َِ ِ ِْ ِْ َْ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ْوآل وأصحـاب وأتـباعهـم  ومـن    َ َ ْ َ َ َِ ِ َ ََْ ٍَ ْ ْ ٍ  
ِلنـفس  أبت  سلوك  سبل  السالمـة َ ُ ُ َْ  ِ ْ َ ُْ ْ َ ٍ ْ َِ َوبـعد فـذي رسالـة قد وضعتـها    ُْ َْ َ َْ َ ٌ ََ َ َِ ْ ِ ُ  

ٍـعـود إليـها نـفعـه مـن  نصيحةَي َِ ْ ُ ِْ َ َْ ُ َ ُْ َِ ُ ْ َِأخـاطبـها  إن كان  عقل لـها مبا    ْ َْ ََ ٌ ْ ََ َ ْ ِ ُِ َ ُ 
ٍمن الوزر أوتصـبـو  إىل  حنو  طاعة  َِ َ ِ َِْ َْ ِ ْ ُ ْ َ َْ ِ ْ َ ْعسى تـرعوي عما به  قد  تضمخت    َ َ َْ َ َْ َ ِِ ْ  َ َ َْ ِ ْ َ  
ِـب ريح عليـها  من  نسيم اهلداية  ِ َِ َ ِْ ِ ْ َْ ْ َ ََ ٌ ِْ  ُعسى بعـناية مـن اللـه أن تـهـ   َ ْ َ ِ ِ ٍ ِ َ َْ َ ِ ْ َ َ  
ِإىل اهللا قد شدوا رحـال المـطـية ِْ َ ْ َ َ ِْ  َ ْ َ َْ ْفـتـقفو إذن  آثار قـوم  تـرحـلـوا   ِ ْ ُْ  ََ ٍُ َ ْ ََ َ ْ َ ِ َ  
ٍيـناجونه  حبـا  بليل  حلـيكة َ ْ ْ ُِ َ ً ُ ُ ٍُ َِ ّ َ ْ َ ْهم  الصائمون  الساهرون  لربـهم    ُِ َِ ُ ُِ َِ َْ  ْ ِ  ُ  

ٍَْهم أهل ود   واصـطفاء  وقـربةَفـ َ َ ُ ُْ ٍ َ ِ ْ  ُ ْ َ ُ ْفـنالوا  مبا  راموا  وفازوا وأفـلـحوا   ْ ُْ َ ََْ َ َْ ُُ َ ََ َِ ُ  
ٍوبـيين قـفـار ذات بـعـد  وظلمة َ َ َُْ ٍ ِْ ُ ٌ َُ َْ َ ْ ِْ ْولـكن بـني هـؤالء  ذوي  النـهى    َ ْ ِ َ ِْ ٌ َ َ ْ َ  ِ ََ 
ٍجيت هذه مالت إىل نـحو راحـة َ َ ََ ِ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ْفـقد   َ ْ أدجلوا روما لنـيل العلى  ومهـَ ُ ْ َُ َْ َ َُ ْ ِ ْ َِ ً ْ ْ َ  
ٍَتـرحل أهـل اللب عـنـها  بلـيـلة َْ ِ َ ْ ََ ِ  ُ َْ َ  َ ٍَتـرى وحدها قد أصبحت يف حظيـرة    َِْ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ 
ِفـهل ذو حجى يـرضى بتلك الفضيحة ِ َِ َْ ِ َْ َ ْ ِ ْ َْ َْ ُْ ْ َ َفـيـبدو  وراء   َ ََ ْ ُ ْ َالسائرين سـوادهـا  ََ ُ َ َ َ ِْ ِ   

ٍمفاوز فاطلب  كل  خري بـقـوةـ ُ َِ ٍْ َ  ُ ْ ُْ َ ُِ َ ِوباهلمة العلياء    ََْ ِ  ِْ ِ ْوالعـزم تـقطع الـ َ ُ َ ْ ُ ِْ َ َ 



 

٩٨ 

ِقـدميـا إىل شأو الـعال  والسيادة َ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َْ ِ ً ِْ ْومشر وقـم واحلق رجاال تسابـقوا   َ ُ ََ َ ََ ً ِ ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ  
ٍَتـموت ذليال قـبـله دون مـهلة َْ ُ َْ َُ ُ ْ ًْ َِ ُ ْ ُ ُوإياك أن متهـل  وقـتا لـعـله   َ  َ َ ًْ َْ ََ ُِْ ََ َِ  
َِلـعل عسى إذ هـي أصل  الرعونة  ْ ُ َْ ُ ْ َ َ

ِ ْ ِ ْ َ  َ ْوال تـغرتر حبرف  سني  وسوف مع   َ َ َ َْ ْْ َ ْ ٍَ ْ ِ ِ َ ِ َِ َ ْ  
ٍَوال  للكساىل  غـيـر   ذل  وحسرة ُ ْْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ِْ ْ ٌفال  للذيذ  النـوم عقـىب حـميدة    َ ْ ِ َ َْ ْ َُ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ  
ِبغري اجـتـهاد يا  أخـي  واإلنابة ِ َِ ََ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َِْ ْوليس امرؤ  خيطو  إىل المجد والعال   ِ ُ َ َ َِ ْ ْْ ْ َُ ِ ُْ َْ ٌ ْ َ َ  
ٍأتت للورى من شؤم  ذنب وغـفلة  َِ ْ َ َ ٍَ َْ ِْ ُ ْ ْ َ ِْ ْ ََ َوكـل  مصيبة  أصـابت فـإنـها    ََِ ْ َ ُْ َ ٍَْ ِ  َُ 

ْذنـويب وإصراري علـى  سوء  فع ِْ ِ ْ ُْ ْ ََ ْ ِ َ َْ ِ ْليت ُُ َِ ِلقد عوقـتين مـن بـلـوغ املقاصد    ِ َ ََ ِ ْ ُُ ْ ِ
ْ َِْ  َ ْ َ 

ٍـبسط فـي لذات  دنـيـا  دنيئة ِ َِْ َ َُ َْ  َ ْ
ِ ِ  ْوطول التمادي يف اتـباع اهلوى ويف   َْ َ َْ ََْ ِ َ ِ  ُ ُْ التـ   

ٍوتدفـع عـين حـر نار  أجيـجة َ ْ ِ َ ٍ َ  َْ ُْ َ َ َ ُوليست ىل  األعمال تـنـفع  م  َ ُ َ َْ ُ َ َْ َ َ ِ ْ َ ْهـجيت َْ ِ َ ْ  
ٍأفـوز  بـها عنـد  اللـقـاء  جبنة َِ ِ ِْ َ ْ َ َ ِ ُ ْ ًومـا عملت أيدي لـريب طـاعـة   َُ َ ََ ْ َِ ِْ َْ ْ َ ِ َ َ 
ٍمـلـيء بـعجب  والرياء  ومسعة  َ ُُْ َ َِ َ َ ٍ ْ ِ ٌ ْ

ِ ُوما كان مـن شيء  قليل  فـإنـه    َِْ َ ٍَ ِ ٍ
ْ َ ْ ِ َ َ َ 

ٍَكمـثل هـباء أو سراب بـقـيـعة ْ ِ ِ ٍ َ َ َْ ٍْ َ َ ِ ْ ِ ْأعوذ   بريب  أن تكـون عـبـاديت    َ ْ ََِ َُ ِ َ ْ ُْ َ ْ َُ َ ِ  
ْسويداء قـلـيب بل وإحساس فـطنيت  َِْْ ِ ِ َ ْ َْ ْ َ ُِ َْ ِْ َ َ ُوقادت يب األهواء    َ ْ َ َ ِ ْ َ َ َفامتـلكت عـلى  َ ََ ْ َ َ ْ َ 
ْونـومي  فما   غيـر  البطالة  حرفيت  َِْ َْ َ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ َ ْفسيان  ليلي   

َِْ َ َ ِ َونـهاري   ويـ  َ َْ ِ َ ْقظـيت َ َِ ْ  
ٍكمـا مل أصـم يـوما  ألحظى بسنة  ُ ِ ْ َ ْ َ ً ْ َ ْ َُ َ َْ َ َفمـا سهـرت  عيين بليل  لربـها    َ َِ ٍ ْ َِْ ْ ِ َ ْ ِ َ َ َ 
ٍومـا امتثـلت أيضا بأمـر  الشريـعة  َ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َِ ً ْ َََ َ ْوما اجتـنبت عما نـهى  اهللا  مهجيت   َ ِْ َ َْ ُ ََ َ َ ََ ْ ََ ْ  

ُكذاك اجلـماح  واعوجاج  ا َُ ِ ْ َ َْ ِ َ َ ِلطبيـعة َ َ ْ ِ َوصـار العـناد  والتمـرد  دأبـها    ََْ َ ُ ُ َ َ َ َ َِ  
ِوتـعـرض عمن جـاءها  للنصيحة  َ ْ ِ ِْ َ َ َ ْ َ ََ ُ ِ ْ ُ ْتـلـيب نداء مـن دعاها  إىل  الردى   َْ َ َ َْ َِ َ َ َ َ ِ ْ ُ 
َِبذنب ولؤم بل  بكـل  الـخـطيئة ْْ ِ َ  ُ ِ ِْ َ ٍ َُ ٍ ْ َ َوقد كان  أهل  اهللا   يـرمون   َ َْ ُ َْ َُ ْ َ َ ْ   نـفسهم ْ ُ َ ْ َ  
ٍَلكي تـرعوي عن كل نـقص وغفـلة  ْ َْ َ ٍْ َ  ُ ْ َْ َِ َ ْ َ َوما كان هـذا الذم إال لقـمـعها   ِ ُِ ْ ََِ ّ  َ َ َ َ َ 
ٍعن الشني واألدناس من  كل  وصمة َِ َ َْ  ُ ْ ِ َ ْ ِ ْ  ِ َ ًولـكنـها كانت نـفـوسا  زكـية    ُِ َِ ً ْ ُ َْ َ َ ََ 

ِْأقـول إذا فـي وصف نـفسي األثي َ ْ ً َُ ِ ْ َ ْ
ِ ِ ُ ْ ٍمةَ َ َفإن كان حال  الصاحلني  كذا  فما   َ َ ََ َ ََ ِِْ  ُ َ ْ ِ  



 

٩٩ 

ٍَبأنـواع  أوزار كـبـار   كـثـيـرة ِْ َِ ٍ ٍَ َ َْ ِ َ ْ ًومـا ذا يـقول مـن  ختبط   دائما   ِ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َ َ 
ٍلباس المعـاصي كل وقـت وساعة  َ َ َ َ ٍَ ِْ  ُ ْ َ ْ َ َِ ْومـا ذا يـقول مـن  تأزر وارتدى    َْ َ َ ُْ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ  

َِتيه بواد التـيه  أعـمـى   البـصيـرةَأ ْ ْ ُ ِْ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْوما  ذا  يليـق  أن أقـول فإنـين    ِ َِ َُ ْ َ َْ َُ َِْ َ َ 
ٍيـظن اخلالص باعتماد  لـرغـوة َ ْ َِ ٍ َ ِْ ِ َ ْ َ  ُ ٍوما  أنا  إال  كالغـريـق بلـجـة   َ  ُِ ِ ِْ َ َ ّ ََ َ َ 
ٍـجوانب أسد ضاريات   بـغيضة  ِ َِ ْ ِ ٌ ََِ ٌ ْ ُ ِ َ َ ِْومثل   ِ َي يمة بـها أحدقت من  الـَ ِ ِْ َ ٌَ ْ َ َ ِ َ ْ َ ْ  
ْفـليس مفر يل سـوى رفع  شكويت  َِْ َْ َ ِ َْ ْ ِ ِ َ َ َ ٍأحاطت يب اآلثام مـن كل  وجهة  ََْ َِ ُْ ِ  ُ ْ َ َ ِ ْ َ َ َ 
ٍفـليس  لمن  يـرجـوه  غـيـر  مسرة َ َ ُ َُ ْ َْ ُ ْ ْ َْ ِ

َ َإىل مالك للملك ذي الفضل  والثـنا   ََ َ ُِ ْ َ ْ ِ ِ ِِ ٍْ ْ َ َْ ِ 
َِموارد  َ ْعفَ ِـو أو  مناهـل  رحـمةَ َ َْ َ

ِ ََ َْ ٍ ْولست بأهـل أن أنال حبـيـلـيت    ِ َ ْ
ِِ َ ََ َ َْ ٍ ْ ِ ُ ْ ََ 

َلين جوده وا ُ ُ ْ ُ ْ ِلـعفو يف  حمض منحةَِ َِ ْ ِ َْ ْ ِ ُ ْ َ ْ ََولـكنين أرجـو من  اللـه  أن  يـنا   ُ ْْ َ َِ ِ ِ َ ْ ْ ِ ََ 
َِمـن الموبقات المدهشات  اخلطيـرة  ِْ َ ِ ِ ِْ َْ ِ ْ ُ ُْ َِْ ْ ْ ِولست ب   ُ ْ ُقانـط  لمـا  قـد  جنـيته ََ ُْ ََ ْ َ ْ َ ِ ٍ ِ َ  
ِهـواطل عـفو من عظيـم  العطية  ِِ ِ َِ ِ ْ َ َْ ٍ ْ َ َ َ ًولكـنين أرجـو  وآمـل   دائـما    ِ َِ ُ ُ ُ َْ َْ َ ْ ِ َ  
ِسواه تـعاىل عـن نـعـوت اخلـليـقة ِ َِ ََِْْ ْ ُ َُ ْ َ َْ َُْ ِفللـه شأن ليس  يدري   بكـنهـه    ِِ ْ ُ ِ ْ ِ ْ َ َ َْ ٌ ْ َ َِ 

َِلـريب وإ ْ َ ٍحسان سوابغ  نـعـمـة ِ َِ ْ ُ ِ َ َ ٌ َ ْ ٍخبيئات ألطـاف جـزيل  مواهب    ِ َ َ َُ ِْ ٍ ْ َ َْ ُ ََِْ  
ٍخيص إهلـى من يشاء  برحـمـة  َ ْ َِ ُ َ  ْ َ ْ

َِ ِ  َُ ُميـن ا فضـال عـلى من يريده    ُْ ُِ َْ َ َ ً ْ َ َِ  َُ 
ٍونال مـن اآلمـال أعـظـم  بـغية  َِْ َُ ََ َ ْ َ ِ َ َ ِلقد فـاز حقا  مـن   إ  َ ْ َ َ َ َ ْ ُليه   التجاؤه ََ ُ َ ِ ِْ َْ  
ِهـداه  إىل أقـوم طـرق  السالمة  َْ  ِ ُ ُْ َِ َْ َ ِ ُ َ َ ْفـكم من غوي ضل يف سبل الردى    َْ  ِ ُُ ْ ِ  َ  ِ َ ِ ْ َ َ 
ٍعـلـيه فأغـنـاه بأسرع  حلظة  َِ ْ ْ َُ ََِ َ َِ ْ َْ َ ْ َ َوكـم من  فقري ضاقت األرض كلها    ُ َُ َْ ِ َ ََ ٍْ ِ ْ ِ ْ َ 

ْوصـيـر ذا دناءة فـو َ ٍَ َ َ َ َ َ ٍق  قـمـة َ  ِ َ ًأعز  ضـعيفا  وذليـال وعـاجـزا    ِ َِ ََ ًَ ْ َْ ً ِ َ  َ 
ٍمسوه حـقـريا ذا افتقـار وذلـة  ِ ٍِ َِ َ ْ َ ً ْ َ ُ َْ َفـقد ساد طالوت لـقومه  بـعد ما    َ ََ ْ ِ ِ ْ َْ َِ ٌ ُ َ َ ْ َ 
ًوقـد نسبـوا رقـا إليـه وريـبـة  َ ُِْ َِ َِ َْ ِ  ْ َ َ ْ َ ِومسى عـزيزا أهل مـصر  ب   ٍ ِْ ِ ُ ْ َ ً ْ َ ْ َ َيـوسف َ ُ ْ ُ  
ِفـفـيـها اعتبار للعـقول  السليمة  َِ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َْ ٌ َ ْ ٌوقـصـة لقـمان احلكيم عجيبة   َ َ َْْ ِْ َِ ِ ِ َْ َ َُ ُ   
ٍوقـلـب أعـيانا ألشياء جـمـة   َ َ ََ َْ َ ً ْ َ َ َُيـقلب  اللـيـل والـنـهار  إهلنا   َ َ ِ َ ََ َ ْ ُ َُ 

َوأوالده مـن نطـفة مث مـضغ ْ ُ ُْ ٍْ َِ  ْ ِ ِ ْ ٍـة َ ًفأصل  أبيـنا  آدم   كـان   طـيـنة    َ َْ ِْ َ ََ ٍَ َِ َُ ْ  
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ِوما المسك إال من  دمـاء  الغزالة  َِ ََ ِ َ َِ ْ ّ ُ ْ ِ ْ ٍوما اخلل إال من مخور كـريـهـة   َ َِ ِْ َ ٍ ُُْ ْ ّ  َْ َ َ 
ٍَإهلى ألبانا   بأقصـى  عـذوبـة  ْ ُ ُ ْ َ َْ َِ ً َْ َ

َِ مـاء  سقـى بنا  ِ َِومن بـني فـرث والد ْ َ َ َ َِ َ ْ ٍَ َِ ِ ْ ْ  
ٍمواهب مل تـخطر بـبـال  ونـية  ِ َْ ٍْ َِ ُ ْ َ َْ َ ِ َ َْلذا أرجتي من المـهيمن ذي العطا   َ َ َِ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ

ْ َ َْ َ ِ 
َِْيـبدل ليـال بالنـهار  المـضـيئة ِْ ُ ْ ِ َ ِ ً َ ُ َوتـبديل أحوايل الدنـيـئة  مثـلمـا   َُ ََْ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ِ َ ْ َْ

ِ َ  
ِكما قد جنى  ذا النـون يف بطن ْ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َِوآمل أن  يـنجـيـنا  شـر  دهـرنا    مسكةَ ْ َ  َ ََ ِ ْ ْ َ ُ ُ َ 

ِحتيـرت األلباب  فـيـها وطاشت َ ْ َ َ َ ِْ ُ َْ ِ َ ََ ْفـإنـا وباللـه  استـعنا   بآونـه   َِ ِِ َ َ ْ ِ  َ َِ 
ٍودأبـهم استحسان كـل رديـئـة  َِْ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُْ َ ْفسيما أهيل العصر بـغض  هداتـهم    َِ ِ َِ ُ َُ ْ ْْ ُ ِ ْ َ ُ َ 

َِـؤديـهم إىل اْحنـطاط   املـروءة ُي ُْ ْ ُُ
ِ َ ِ َ ِ ُ ْ  َ ْوشأنـهم خلع احلياء وحـب  مـا    َْ ُ َ ُ َ ْ َِ َ ْ ْ َ ُ ُ َ  

ِـتالف عـقائد   ورفـع  األذلـة  ِ ِِ ٍَ ُ ََْ َ َ ُ ْ ْوجور سالطني وسفك الدماء  واخـ    َ َ ُ َِْ َ َ َ َُ ْ ٍ ْ ِ ْ ْ  
ٍتـراهم سراعا نـحو  كـل خـطيئة  َِْ ِْ َ  ُ َ َ َ َ َْ ُ ْوهـم  َ ََِ عن مساع احلق   صم وإمنا َُ  ُ  َ ِ َ ََ ْ  
ٍبه اجتـرحت أيدي الورى من جرمية  ِ َِِْ َ َْ ْ ََْ ِ ْ َْ ْ َ َ ْويف البـر والبحر الـفساد بدا لمـا   ِ َ َ َِ َ َ ُ َ َ ِ ْ َ َْ ْ ِ  
ِنـفوسا عتت عن أمـر رب الـربية  َِ َ ِ َْ ْ َ َْ َ ً ْ ْإذا ما دقـقت النظر فيهم  تـرى أخـي   ُُ

ِ َ ْ َ ََ ْ ِ ِْ ْ َ ْ  َ َ َ ِ 
َِتأملت أهـل الـوقت يا ذا الرزانة  َ َ َْ ِ َ َ ْ َ ََ ْ  ْوكم  من عجيب وغـريب تـراه إن   َ ِ ََ ٍ ٍِْ َ َ ْْ ِ َ ْ ِ ََ 
ٍكأعمـى يعيب فاقـدا نـور مقلة  َِ ْ َُ َُ َُْ ً ِ ُ ْ ْ ْ َ َ ُولـكـنين إذ ما أعـيب   علـيهم    ِ ْ ََْ ُ ِ ُِ َ ْ ِ ْ ِ ََ 
ٍعلى أكثر األوصاف من غري مـرية  ِ َِ ْْ ِْ َ ْ ِ َ َ َِ ْ َ ْ ََ ْفـإين يقيـنا مثـلهـم وشبيـههم    َ ُْ ُ ُْ َِْ ُ ْ ِ ً َِ ْ َِ 
ٍمجيعـا وأن يـهديـنا مـن ضاللـة  َِْ َ ْ ََ ًِ ْ  ْ ََ ْ َِ َفـنسأل رب العرش  إصالح   حالنـا    َِ َ َ ْ ْ ِ ِ ْ ََ  ُ َ ْ َ 
ٍلصاحلنا وطـالح أهـل فـتـنـة  َِ َِْ ِ ِ ِِ ْ َ ِ َ َ َ ٍبـه نستعيـذ من عـذاب  معـمم     َ ُ ٍ َ َُ ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ 

َوصرص َْ ٍر ريـح مث مسخ  وصيحـة َ َ َْ َ ٍ ٍْ َ ُ ِْ ِ َومن خسف  أرض   والزالزل  كلها    ُ ِِ ْ  َ ٍَ َْ ِ ْ َ ْ ِ  
ٍكمـا أهلكت  عاد وأصحاب أيكة  َ ََْ ُُ َ ْ َ ٌَ َ ْ ِْ َ َِودابرنا ال تـقـطعـن  بذنـوبـنـا    ُْ َُ ِ ِْ ََ ْ َ ْ َ َ َ 
ٍـتـرحنا من األوزار فامنن  بعطـفة  َِ ْ َِ ْ ُ َْ َْ ِ َ َْ َ َ َِْفإنا يقيـ  َ  ْنا يف شفا حفرة  لما اجـَِ َ ِ ٍَ ْ ُ َ َ ْ ِ ً  
ٍـعة مـن ذنـوب أهل دهـر  خبيـفة  ِ ِ ٍَ ْ ِ ٍ ْ َْ ِ َ ِ ُُْ ْ َ ِْوإنا  من   انفجار   قـنبـلة    صنيـ   ٍ َِ َُ َُْ ِ ِْ ِ َِ 
َِِْفصارا كسقف والفـراش  الـوطيئة  َ ِ ْ َْ ِ َ ٍَ ْ ََ َ َ ْفـيا رافع السما ويا  من   دحا  الثـرى    َْ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ََ 

َخييب  ِامـرؤ ناداكـم  بالضـراعة َِْ َ ََ ُ ُ ِ ُ َ ٌ ْ ْإليك امتدت أطماع كل الورى  ولن    َْ ََ َ ََ  ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َْ ْ ِ 



 

١٠١ 

ْوعجـزي وفـقري مث ذيل وفاقيت  َِ َ ْ ََ َ َْ ُ ُ ْ ِْ ِ ْ َ ٌَوما يل  سـوى اعرتاف  ذنيب  حيـلة    ْ ِ ِ
َ ِْ َ ِ َ َِْ ْ َ ْ ِ َ 

ِيكون صالحا يل بذي والقـيـامة  َ ََ ِ َِ ْ ِ ْ ِ ً ْ َ ُ ْ ُ َْبأمسا   ْئك احلسىن سألتك كل  مـا ِ َ َ ُ ُ َ ُ ََْ َ ْ ِ  
ِإذا ما أتت منـه السيول اضمحلت   َ َُ ْ ُ  ُ ْ َِ ْ َ َ َ ُوعفوك  ريب من ذنـويب أعـظـم   ِ َْ  َْ َ َ ُُِْ ْ ِ َ َُ ْ َ  
ٍبعاصف ريح  العـفو  منـك  مبنة  ِ ِِ َِ ْ ِ ْ َ َِ ِْ ِ َِفدكـا دكا صيـر جـبال   ذنـوبنا   ِ ُُْ َ ََ ِ ْ َ  َ  َ 

ُبلطفكم  ُ ِْ ِباحلـسنات اجلـزيـلـة ُِ َِِْ َ َْ ََ ِ ََوبدل إهلى كـل سيـئـة لـنـا    ٍ ََ َ ُ ْ
َِ ِ ْ َ 

ِألد  العـدا وشر  كـل الـربيـة  َِِ  ُ  َ َ َ َِ َومن فـتنة الشيطان يا رب نـجـنا     َ  َ ََ ِ َ ْ  ِِ َِِ ْ  
ِووسواسه  ومـن مجـيع  األذيـة  ِ ِ ِ َِ ِ ْ َِ ْ َ َ ََ ْ َْومن نـفخـه ونـز   ََ َِ ِ ِْ ِِغـه  هـمـزاتـه ْ ِ َِ َ َ  
ٍوحاسدنا  وشاحن  ذي   ضـغيـنة  ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ ِِ َ َ ََ َ ٍنـعـوذ بك اللهم من  كيد مـاكـر    ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ِ ُ ْ َ 
ٍوسطـوة باغ ذي اعتداء ونـخوة  َِ َْ َ َ ٍَ َ ِْ ْ ِ ٍ َ َْ ٍِومـن جور سلطان  وصولـة صائل    ِ َِ ََ ْ َْ ٍَ َْ ْ ُ َِ ْ  

ِكفقـر  وداء  وشقـاق  حـل َ ِ ْ َ َِ َ ٍَ َ ٍ ْ ٍَيـلة َ ْ ٍومما يشيب قـبل وقـت  مـشيبة    ِ َِْ ْ َْ ُِ ْ َ ََ َ ُ ِ  
ْيـؤدي إىل حزن وتـوهـني  مهيت  ِ

ِ ِ ْ ِ ِْ َ َ ٍ ْ ُ َُْ ِ ْ َ َومن هـم دين والغـموم وكـل ما     َُ
ِْ ُ َ َُ ٍ ْ َ  َ ْ ِ  

ْأجرين وكل مـا يـبطأ نـهضـيت  ِ َ ْ َ ُ َ َُ َ  َُ ْ ِْ ِ َومن ثقـل للنـفس والعجز والكس   َ َْ َ َِ ْ َ ِ ْ ِ ٍ َِ ْل ِْ  
ٍوأوطارنا اقـض وارفـعن  كل شدة   َِ  ُ ْ َ َْ َْ َ َِ ْ َ َ ٍونسألك التـوفيق  يف كـل حـالـة    َ َُ  ُ ْ ِْ َ ِْ ْ  َ َ َ َ 
ْـنـهوض فداو يا طبيب  بـعلـيت  ِ 

ِ ِ ُ َِْ َ ِ َ َ ِ ْ ُ ْويف اجلسم أمراض ا قد وهى عن الـ   ِ َ ْ َ َ َْ َ َِ ٌ َ َْ ِ ْ ِْ ِ  
َِـمنا وارفـعن عنـا  الغالء  بر َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ٍَْأفة َِ ْوأوسع لنا  أرزاق أرواحنا  وجسـ     ِ َ َ ََ َِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ ْ  

ِوبادية وعممـن بالـخـصـوبـة  ٍَ َْ ُ ُ ِ ْ َ َ َ َ  ِ ٍورخص لـنا األسعار  يف كل بـلدة    َ َْ  َُ ْ ِ َ َََ ْْ َ َ   
ِوصدرا لنا اشرح بالـهدى والعناية  َِ َ ََ ََ ُ َِ ْ َ ْ َ ً ْ ْوطهر عن األدناس  ريب  قـلـو   ُُ ْ ََ ْ َِ َ ْ َ ِ َ  ََبـنا  
ِلنا واقـبـلـن  منا  قليل  الـعـبادة  َ َ َِ َِ َِْ ْ َ ْ َ ََ ًوهب ربـنا اإلخالص فضـال  ومـنة    ِ َ َ ًَ ْ َ َ ْْ ْ ِ َ َ  
ِحنـى حنونا لنـيل  فـهـم الشريـعة  َ ِْ  ِ ْ َ ِ ْ َِ َ َ َْ َْ َ ْوسهل إهلى العلم يل ولكـل مـن    َ َ ُ َِْ َْ َ ِْ ِ َِ ِ   

َوسهـل لنا يا اهللا كـل عـ  ُ َ ََ ْ  ٍويـصة َ َ ِْ ٍوبني لنا  يا  رب كـل  دقيـقـة    َ َِْ  ُ  َ َ ََ ْ ّ  
ٍمن الـعلـم  والتـقوى  نـهاية رتـبة  ِ ِ َِْ ُْ َََ َ ْ َ  ِ ْ َ َوبـلغ  مجيع  مـن تـلـمـذ عندنا    َْ ْ َِ َ َ ْ َ َ َْ َِ  َ 
ِونسيانـهم  بـعـد  وشـني  البالدة  َ ْ َ ََ ْ َ َ ْ َْ  َ ُ َ ْ ِ ِوهب هلم اللهم فـهـما  وف   َ ًَ ْ َ  ُ  ُُ ََ ًطـنـة ْ َْ  
ٍوبـني األنام اجعـلهـم مثل  شامـة  َِ ََ َ ْ ُ ُ َْ ْ ِ َ َ ْ ًوصيـرهـم غـر الـجبـاه وسادة   َ َُ َ َ ْ َِْ َ ِ  ُ ُ َ  



 

١٠٢ 

ٍخبريك وادفع عـنـهم كـل نقمـة  َِ َْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ ْ ََ ِْ ْأ◌عن من أعانـنا بعونـك  واجزهـم   ِ َِِ ْ َ ِ ِْ َِ ََ َ َ َْ َْ َ  
ِهلم حافـظا  ريب  صنـوف  الرز  َ َ ُُ ْ َ ًْ ِ َ ِية َُ ْوصن عن مجيع المسلمني البال  وكن    ْ َُْ ْ َ َ ْ ِ ِِ ْ ُ َْ ِ ْ َ َ ُ  

ِووفـقهم أن  حيكموا بالشريـعـة  َ ُِْ  ِ ْ ُ َ َُ َْ ْ َ ُ ْ  ْوق عنـهم الفوضى وأصلح والـم    ُ َ َِِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ُْ ُ َ   
ْووسعه يل ولـقـنـن يل حجيت  ِ  ُ َ ِ ِْ َ  ََ َ َُ ْ  َوصري إهلى القبـر يل مثـل ر   ََ ْ ِ ْ َِ َْ ْ

َِ  ٍوضـة َ َ ْ  
ْإذا ما وىل عـين مشيـع  جثـيت  ِْ ُ ُ ُ ََ  َ ْ َ َ ْونـوره يل واجعل  أنيسا  لـوحشيت   ِ ِ َ ْ ْ َُِ ً ِْ َ ْ َْ َ َِ ْ َ  
َِوال حترقـن أجـسادنا  بالسعـيـرة  ِْ  َِ َ َ ْ َ ْ َِ ُْ ْ َوخفف  لنا   أهـوال  حشر  إهلنا   َ َََِ ٍ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ 

ِوللوالدين والمشـايـخ   ِ َ َ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ْ سـاديت ِْ َِ َ ٍوغفرانك اللهم جـد يل  مبـنـة    ِِ ْ َِ ْ ُ ُ  َ َ ْ ُ َ 
ْـأقارب واجليـران مع كل  إخويت  ََِ ْ ِ  ُ ْ َ ِ ِْ ْ َ ِ ِ َ ْومن يـنتمي حسا ومعىن  إيل  والـ   َ َ ََ ِ ً ْ َ َ َ ِ

ْ ِ َْ ْ  
ِختامي جباه المصطفى  والصحـابة  ِ َِ َ  ََ َُ ْ ْ ِ َ ِ ْ َ َوأحسن  إهلى يا  إهلـى  وس   ََ َِ َِ َِ ِ ْ ِ ِيـدي ْ   
ْـقيامة والدنـيا  استجب  كل دعويت  َِ ْ َ  ُ ْ ِ َِ ْ َ َْ  َ ِ َ ْعبـيد اهلوى عثمان بـلغ مناه  يف الـ   ِ ُ َُ َْ  َ َ ُْ ُْ ََ ْ َ ْ َ  
ِوآل له والصحب ما الـريح هـبت   َ ُ ْ َ ِ ْ ُ َ ََ ٍ َوصـل علـى المختار  طه شفيعنا    ِ ْ َِ َ َ ِ َ ْ َُ َْ َ َ  

ُـأساتذ واإلخوان ماالسحب ْ  َ َِ َ ْ ِ َ ِ ِ سحت ِْ  َ َوسلم عـليهم وعلى  الوالدين والـ   َ ْ ْ ََ ْ ِ ِ َ َ ََ َِ ْ  َ  
ِوللمحسنني يل أهيـل الـمـودة   َ َ ُ َِ ْ َُْ ْ ِ َ ْ ِ ِ ِْ ْوأوالدنا والمسلمـني   مجيعـهم    ُ َ َِ ِ ْ ِ َِ ْ ِ ِْ ْ َ ْ ْ  
ٍمـن الله ألطـافـا  وفـوزا  جبنة  ِ َِ ِ ً َْ َ ً َ ْ ّ َ ْمىت ما حفـيد الشيخ داود يـر   َُ َ َ ََ َ ِ ْ ْ َ ُ ِ

ْتـجي  ْ
ِ َ  
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