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   ويغيـث مـن      ، وجييب من دعاه    ي من ناداه  احلمد هللا الذي يلب ،
ض أموره إليه علـى     ، وينصر من التجأ إليه وفو      هه شكوا  إليه وبثَّ  راضط

، ، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا حممد بن عبد اهللا            كل من عاداه  
، والشفيع األعظم جلميع     ، وترياق األسقام   ، وشفاء اآلالم   غوث األنام 

  .....وبعد  ، ومجيع أهل اإلسالم، وآله وأصحابه ، اخلالئق يوم الزحام 
ـ          فإن اإلنسا  ب ن ال خيلو يف هذه احلياة من املتاعب واألحزان وتقلُّ

   .، وتعاقب األدوار األطوار
فكما نرى يف الطبيعة اختالف الليل والنهار، وتعاقـب الفـصول     

، كذلك نـرى النفـوس       خالل العام من ربيع وصيف وخريف وشتاء      
ب املـرء بـني     ، فيتقلَّ  ، والعسر واليسر   يتعاقب عليها القبض والبسط   

،  ، والبأساء والنعماء   ، وقد يدور عليها اخلري والشر      ور واألحزان السر
، فالسرور واحلزن يظهران على وجه       فيظهر عليه االبتهاج أو االكتئاب    

   .، وقبض أو بسط ، ليعربا عما يف نفسه من جالل أو مجال اإلنسان
  : منها؛ وأسباب القبض كثرية 

وهذا يـزول   .... كثرة احلجب املتراكمة على النفس لذنب وقع        
   .بالتوبة واالستغفار
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ة مل يستطع املرء    ، أو أمني   .... وقد يكون القبض بسبب أمل ضاع     
،  ، والرضا عمـا قـضاه       وعالج ذلك بالتسليم ألمر اهللا      ......حتقيقها

  .  UU  وتفويض األمر كله هللا
 ، أو ماله ..  وقع على املرء نفسهظلم... ورمبا يكون سبب القبض    

، وصـدق االلتجـاء إىل       ، وسعة الصدر    وعالجه بالصرب   ....ه، أو أهل  
  . ، ودفع املكروه  الظلموتفويضه سبحانه يف رد، حضرة اهللا 

 ال يعرف له سبب    وهناك قبض .. :...    عـن   وهذا يزول بالكف 
 انتظاراً لفرج اهللا  .... ، مع مالزمة الصمت والسكون       األقوال واألفعال 
UU امع العسر يسرإنَّ ، و ن بعد القبض بسطا، فإ .  

  : رضى اهللا عنه وأرضاه ويف ذلك يقول اإلمام أبو العزائم
  ونونــ يه يه شئ شئومع الرضا كلُومع الرضا كلُ  \ تدبرت يسر  تدبرت يسر ومع العسر إنومع العسر إن

فنهاية الشدة هي بداية الفرج، ورمبا أفادك ليـل القـبض مـا مل              
، فقد ينكشف ليل القبض بظهور جنـم         ه يف إشراق ار البسط    ذفنتست

  . ، أو مشس تبصر ا سبيل اخلالص  قمر يضئ لك الطريق، أو يهديك
  لك بـالبلج لك بـالبلج ـــ ـــ قـد أذن لي   قـد أذن لي     \  ييـة تنفرج ـة تنفرج ي أزم ي أزم تدتدــــاشاش
  حىت يغشاه أبو السرجحىت يغشاه أبو السرج  \  له سرجله سرج  الم الليلالم الليلــــــــــــوظوظ

  اء األبـان جتـى  اء األبـان جتـى  ــــ ــــ فـإذا ج  فـإذا ج    \  اب اخلري له مطر   اب اخلري له مطر   ــــوسحوسح
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  ::  منهامنها، ، وأما أسباب البسط فكثرية جداً وأما أسباب البسط فكثرية جداً 
،  ، أو إقبال الناس عليك   يادة من الدنيا  ، أو ز   التوفيق يف طاعة اهللا   

  :، وهذا كله يقتضي منك  أو إطراؤهم لك ومدحهم إياك
وأال يؤدي إقبـال    ?،   على نعمه وتوفيقه   UU أن تشكر اهللا  ? 

ك ثناء النـاس  وال يغر?والتعايل والزهو،  الدنيا عليك إىل الغرور والبطر    
ك ذكرهم لك مبا    أو يفتن  ? -  منه  وأنت خالٍ  - ومدحهم لك بالصالح  

 ،  هم بك عن يقينك مبا يف نفـسك       أو خيدعك حسن ظن    ?، ال تستحق 
?     ة مما بطن فيك من العيـوب فيمقتـك         واحذر أن يظهر اهللا للناس ذر

   .أقرب الناس إليك
 فإذا  ؛وال تصغ إىل من ميدحونك من املنافقني حلاجة يف نفوسهم  ?

 روا منك واغتابوك  وإذا مل تقض سخ    قضيت حاجام انتهى مدحيهم لك    
  . الرجل نفسه هو مدح هلا ، وذم  فقابل املدح كمادح نفسه-

،  ، واملكاشفات الروحانية    بسبب اإلشراقات القلبية   وهناك بسطٌ 
أن يسري فيـه يف  ؛ به   UU  ه اهللا، فعلى من خيتص واملؤانسات القدسية

  : فقد قال أحد العارفني، حدود األدب مع اهللا 
}}}}{{{{

  : يقول  UU  واهللا
] öqs9 ur xÝ|¡o0 ª!$# s- øó Îhç9$# ¾ ÍnÏä$ t7ÏèÏ9 (# öq tót7 s9 íÎû ÇÚ öëF{$# [  
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  ؟ أحبابه  UU  ملاذا يبتلى اهللا: ورمبا يتبادر إىل الذهن سؤال وهو 
،  ، وموسى بفرعـون    مروذ، وإبراهيم بالن   فقد ابتلى آدم بإبليس   

  ].سورة الفرقان) ٣١(آية [ :UU وقد قال ،جهل بأيب r ونبينا حممد

]]  yy77 ÏÏ99ºº xxãã xx.. uurr  $$ uuZZ ùù== yyèè yy__  ÈÈ ee@@ ää33 ÏÏ99  @@ ccÓÓ ÉÉ<< ttRR  ## xxrr ßßââ ttãã  zz`̀ ÏÏ iiBB  ttûûüü ÏÏBB ÌÌçç ôôff ßßJJ øø99 $$##  33  [[  
أن البالء خيلِّ  : ....  يف ذلك    والسر  ألن املرء    ة هللا ص القلب كلي ،

ـ       مـستغفراً   ة إىل اهللا تعـاىل    عند الشدائد واألزمات يتوجـه بالكلي ،  ،
   .، ويلهمه الشكر على نعمائه ، ليمنحه الرضا بقضائه  بالدعاءومتضرعاً

، مث يكون  ومن هنا نرى أن اهللا تعاىل يبتلي بعض أوليائه يف بدايتهم  
، ويكمل بالنعماء أنوارهم،   ، لريفع االبتالء أقدارهم    النصر هلم يف ايتهم   

   .سروالعسر والي، ر إال بتقلبه بني اخلري والشر هفاإلنسان ال يتط
، وإىل أيـوب الـذي       وانظر معي إىل سليمان الذي أعطى فشكر      

 ، فإن اهللا إذا أحب عبداً ابتاله       ، وإىل يوسف الذي قدر فغفر      ابتلى فصرب 
   .، وإذا رضى اصطفاه وأعطاه فوق ما يتمناه ، فإذا صرب قربه واجتباه

ق العبد بأوصـاف العبوديـة مـن الـذل          هذا إىل أن البالء حيقِّ    
، وهذا ما يؤهله للقرب مـن     ، والشعور باحلاجة واالضطرار    واإلنكسار

وهذا ما يوضحه اإلمام الشعراين رضي اهللا عنه يف         ،  حضرة العزيز الغفار    
امسـه  عند توضيحه لقول اهللا تبارك      )  املنن الكربى   (/ هــكتاب
ôâ [ :.شأنه .وتعاىل ßÚ óô $# ur > Îé tI ø% $# ur  [وقوله   r:  
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AA   اْلَعْبُد ِمْن َربِِّھ َوُھَو َساِجٌداْلَعْبُد ِمْن َربِِّھ َوُھَو َساِجٌدَأْقَرُب َما َیُكوُن َأْقَرُب َما َیُكوُنHH  
    

   :حيث يقول
}}}}




rr  






]]ßß`̀ øøtt wwUU uurrÜÜ>> ttçç øø%% rr&&

ÏÏmm øøãã ss99 ÎÎ))ööNN ää33ZZ ÏÏBB`̀ ÅÅ33»» ss99 uurrûûwwttbbrr ççéé ÅÅÇÇ öö66 èè??  [[]]ßß`̀ øøtt wwUU uurrÜÜ>> ttçç øø%% rr&&
ÏÏmm øøãã ss99 ÎÎ))[[]]ôô`̀ ÏÏBBÈÈ@@ öö77 yymmÏÏââÉÉ ÍÍëë uuqq øø99 $$##ÇÇÊÊ ÏÏÈÈ[[{{{{

  ...:فالدعاء 
وهو عالج   ?،   اوإشراق النفس وسناه   ?،   نور الروح وهداها   ?

ودواء االضـطراب    ?،   القلق الذي ينتاب اإلنسان يف أوقات األزمـات       
، ، فيزول اضطرابه     .... عه املؤمن وهو اإلكسري الذي يتجر    ?،  والقنوط  

                                                
(١) يرأَبِي ه نةَ،عاء(.. ومتامه رعوا الدررواه مسلم وأمحد وسنن أيب داوود )  فَأَكْث ،.  
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 ، ويفرح فيه بلطف ربه     ، وترتل السكينة والطمأنينة على قلبه      كن قلقه سوي
ويذيب الغـشاوات    ?،   هذا إىل جانب أنه يزيل ما ران على القلب         ?،  

وجيتث من الوجدان شرايني الغلظة واجلفـوة        ?،   اليت تعلو صفحة الفؤاد   
 وتثقيف العقول  ?وتزكية النفوس،    ?ففيه طهارة القلوب،     ?،   والقسوة

 ?،   ودوام املـسرات   ?،   والشفاء من كل داء    ?وتيسري األرزاق،    ?،  
نفع مما نـزل وممـا مل   وهو سالح املؤمن الذي ي ? ،   والسالمة من العاهات  

، واحلـق   فكن على يقني من أن إجابة الدعاء معلقة مبشيئة اهللا تعاىل         ،   يرتل
  : ) ٤١S U(  ىف يقول

]]  ßß## ÏÏ±± õõ33 uuãã ssùù  $$ ttBB  ttbbqq ãããã ôôââ ss??  ÏÏmm øøãã ss99 ÎÎ))  bb ÎÎ))  uuää !!$$ xx©©  [[  
حىت يغلـب   : ، فيعتلجان  وقد ورد أن البالء يرتل فيتلقاه الدعاء      

  : حيث يقول rهللا  ، وقد صدق رسول ا الدعاء البالء

AA  َُّال َیُردُّ اْلَقَضاَء ِإالَّ الدَُّعاُء، َوَال َیِزیُد ِفي اْلُعُمِر ِإالَّ اْلِبرَُّال َیُردُّ اْلَقَضاَء ِإالَّ الدَُّعاُء، َوَال َیِزیُد ِفي اْلُعُمِر ِإالَّ اْلِبر  HH  
    

  : وقد وضح هذه احلقيقة اإلمام الغزايل رضي اهللا عنه حيث يقول
}}}}




{{{{
                                                

(٢)عنه اللَّه جامع األحاديث واملراسيل ومشكاة املصابيح والفتح الكبريعن سلمان رضي ، .  
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  :فإذا ابتليت مبحنة يا أخي املؤمن 
 لــة فقـ، وإذا رأيت بلي )) ذلك تقدير العزيز العليم   (( : فقل

)) : فاذكر أن اهللا ابتلى    : (( وإذا نزل بك مكروه      ،   ))  يف خلقه  ة اهللا سن
   )) .والصاحلني، واألولياء ، واملرسلني ، األنبياء ... باملكاره 

  . علم أن أيام االبتالء قصرية ؛ فمن كانت له فطنة وبصرية
، واسـتغاثات    ... وقد مجعنا يف هذا الكتاب دعوات مستجابات      

، ، وأحزاب كاشـفات للـهموم        ... ات، وصلوات فاحت   ... جمربات
، ومـن أقوالـه      وهي من كتاب اهللا تعاىل    ،  ....وامللمات  ،  والكروب  
   .، ومن هدي السلف الصاحل رسوله الكرمي

ـ       فاجعلها مسريك ورفيقك   ك ـ، وستجدها الصديق الـذي يرضي
، وعنـد املتاعـب        أو غـم    كلما نزل بك هـم     ه، وتستريح إلي   دائماً

، د جربناها فوجدناها سريعة اإلجابة يف تفريج الكـروب    ، فق  واألزمات
  . بإذن اهللا تعاىل... وقضاء احلاجات 

،  ، واالستسالم للنحيـب والبكـاء      وإياك والقلق واالضطراب  
، ال تؤثر فيها     وكن كالشجرة العظيمة العالية    ،   واليأس من حتقيق الرجاء   

  :.....فإذا صادفتك مشكلة   ، الرياح العاتية
   .، حىت ال تقع يف مثلها هاحص أوجه حلِّفاف ?
   .، وال تفقد األمل ، وانتظر الفرج وخذ يف األسباب ?
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? ويف لعن احلياة ، واالضطراب ع وقتك يف القلقوال تضي.   
? مع األخذ يف األسباب ر األكوانودع التدبري ملدب ،.   
?     ف األمـور  واعلم أن اهللا وحده يصر   ؛  ج الكـروب  ، ويفـر 

   .عرض مشاكلك كلها عليهفا
  : ......وإن مل يكن ما تريد 

فقد أوحـى    ،    على أمره  ، واهللا غالب   فليكن منك الرضا مبا يريد    
  : اهللا إىل شعيب عليه السالم

AA ُكََكبِِبلْْل ق َ  ق َ نْْنم ِ م ِ ،  و َ  ،  و َ      وع َ وع َ ضُُضخُُخ ا ل ْ   ا ل ْ  كََكتِِتق ْ ق ْ  و َ  و َ نْْني م ِ ي م ِ  ل ِ  ل ِ ھ بْ ھ بْ ،   ،   !   !   عیب عیب  ی ا شُ  ی ا ش  

  HH..یٌبیٌبرِِري َقي َقنِّنِّإِِإي، َفي، َفنِِنعُُع اْد اْدمَّمَّ، ُث، ُث  وَعوَعمُُم الدُّ الدُّكََكیْْینََنیْْی َع َعنْْنمِِم، َو، َو  وَعوَعشُُشخُُخاْلاْل

جه يا أخي إىل اهللافات....   
اة اهللاــد لسانك مناجوعو....   

   .... اً من اهللاـــــوتوقع اخلري دائم
ماً قول احلق سبحانهــــــر دائوكر :....   

]]  ãã@@ yyèè ôôff uuää yyôô  ªª!! $$##  yyââ ÷÷èè tt//  99éé ôô££ ãããã  ## ZZéé ôô££ ççÑÑ  ÇÇÐÐÈÈ  [[  SS  
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  :ن ينفع ذه األدعية واالستغاثات أ...   UU  أسأل اهللا
لها ملن  ــ، أو أوص   ... اــ؛ أو دعا     ... اــكل من قرأه  

  . ..الب هلاـــ عليها الط، أو دلَّ ... اـــحيتاجه
،   االسـتغاثات ، وسر وصلى اهللا على سيدنا حممد فاتح الدعوات      

   وآله    اتوالرمحة العظمى جلميع الربي ،  ،  رات  ات والغـا  ليوث الـشد ،
  . آمني .... من تبعهم بإحسان إىل يوم امليقاتوكل 

   .هـ١٤١٦اخلامس من شعبان ، مساء األربعاء 
   .م١٩٩٥ن من ديسمرب والسابع والعشر

العــيباملسكنيد   

  
  ٠٠٢٠-٤٠- ٥٣٤٠٥١٩ : )اجلميزة ـ حمافظة الغربيـة   ،  : *

  : تشبكة اإلنترن املوقع على : " ،    ٠٠٢٠-٤٠-٥٣٤٤٤٦٠: 6
  

WWW.Fawzyabuzeid.com  
   :: E mailاإلليكتروىن الربيد  :

fawzy@Fawzyabuzeid.com, 
fawzyabuzeid@hotmail.com  
fawzyabuzeid@yahoo.com
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  ابابــــججتتسسمم الْ الْاُءاُءــــدعدعالْالْ

  اءاءعََعدُّدُّ اْل اْلةُُةیَلیَلضََضفََف    
  اءاءعََعدُّدُّ اْل اْلاُباُبآَدآَد  

  ةةاَباَبــجََج اِإل اِإلاُتاُتقََقأْوأْو  
  ةةاَباَبجََجتِِتسْْس اِإل اِإلنُُناِكاِكأَمأَم  

  ییدییدقْْقتَّتَّ اْل اْللُُلھْْھأََأ َو َوالِقالِقطْْط اِإل اِإللُُلھْْھأََأ  

  اءاءعََعدُّدُّوا اْلوا اْلاُباُبجََجتََتسْْسمُُم  

  ةةاَباَبــجََج اِإل اِإلثُُثاِعاِعبََب  
  ةةرََرــــفِِفغْْغمََم اْل اْلبُُبلََلطََط  
  ارارفََفغْْغتِِتسْْس اِإل اِإلبُُباِتاِترََرمََم  

  ارارفََفغْْغتِِتسْْس اِإل اِإلاُعاُعوََونْْنأََأ  
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َفَفضالْ الْةُةُيلَيلَض ددعاءاءع

  : عباده يف السؤال والدعاء فقال  UU  ب اهللارغَّ

]]  þþíí ÎÎTTqq ãããã ÷÷ää $$##  óó== ÉÉff ttGG óóôô rr&&  44 öö// ää33 ss99  [[  UUÇ٦٠٦٠SSغافرغافرÉ
نبساط يف اإل... والقاصي ، والداين ، والعاصي ، فأطمع املطيع 

  :UUÇÉ ، بقوله ، برفع احلاجات واألماينه إىل حضرة جالل

]]  íí ÎÎ ooTT ÎÎ** ssùù  ëë==ÉÉ ÌÌçç ss%%  ((  ÜÜ==ãã ÅÅ__ éé&&  nnoo uuqq ôôãã yyää  ÆÆíí## ¤¤$$!! $$##  ## ssåå ÎÎ))  ÈÈbb$$ ttãã yyää  ((  [[  
  :UUÇSS É ىف  تعاىلهلووق

]]  ((##qq ãããã ÷÷ää $$##  ööNN ää33 // uuëë  %% YYææ ïïéé ||ØØ nn@@  ººpp uuää øøÿÿ ääzz uurr  44  ¼¼ ççmm ¯¯RR ÎÎ))  üüww  èè== ÏÏtt ääÜÜ  
ööúúïï ÏÏââ ttFF ÷÷èè ßßJJ øø99 $$##  [[    

ى دؤعبادة تUU    ليس بعد تالوة كتاب اهللا، ويف احلقيقة 
، ورفع احلاجات باألدعية اخلالصة إىل  باللسان أفضل من ذكر اهللا تعاىل

عن النعمان ولذلك روى أصحاب السنن واحلاكم والترمذي ، هللا تعاىل ا
  :  قالrرضي اهللا عنه أن النيب  بن البشري

AA   َّثم قرأثم قرأ، ،    الِعَباَدِة الِعَباَدِةُھَوُھَوالدَُّعاُء الدَُّعاُء ِإنَّ ِإن]]  þþíí ÎÎTTqq ãããã ÷÷ää $$##  óó== ÉÉff ttGG óóôô rr&&  44 öö// ää33 ss99  [[  HH  

  : قال rوروى الترمذي والبيهقي عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
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     :ْالعالْاُءد مست١٦١٦:  ابج    ......................................................................................................................  

  

AA  ى اِهللاى اِهللالََل َع َعمََمرََركْْك َأ َأئٌٌئ َش َشسََسیْْیلََل  UU  اِءاِءعََعدُّدُّ اْل اْلنِِنمِِم  HH و أيضا ،:  

AA  یِھیِھلََلْب َعْب َعضََضغْْغأِل اللََّھ َیأِل اللََّھ َیسْْس َی َیمْْمَمْن َلَمْن َل  HH و أيضا ،:  

AA         ؛ ؛ َم  ْن َس  رَُّه َأْن َی  ْسَتِجیَب اهللا َل  ُھ ِعْن  َد ال  شََّداِئِد والُك  َرِب       َم  ْن َس  رَُّه َأْن َی  ْسَتِجیَب اهللا َل  ُھ ِعْن  َد ال  شََّداِئِد والُك  َرِب

    HH  رََّخاِءرََّخاِءي اْلي اْل ِف ِفدَُّعاِءدَُّعاِءَفْلُیْكِثِر اْلَفْلُیْكِثِر اْل

AA       وُر وُر ـُـَُون     َون     ، ، اُد ال     دِّیِن اُد ال     دِّیِن ــ وِعَم      وِعَم     ،،  الُح الُم     ْؤِمِنالُح الُم     ْؤِمِنــال     دَُّعاُء ِس     ال     دَُّعاُء ِس

  ماواِت وَأالْرِضماواِت وَأالْرِضــــالسَّالسَّ
(())
HH  وىف احلديث اآلخر ،:   

AA       َِل َل ــ ـ ــ ـ ِإمَّ ا َأْن ُتَعجَّ ِإمَّ ا َأْن ُتَعجَّ : : الٍث  الٍث   ِإْحَدى ثَ   ِإْحَدى ثَ  ِإنَّ اْلَعْبَد ال ُیْخِطِئُھ ِمَن اْلدَُّعاءِ     ِإنَّ اْلَعْبَد ال ُیْخِطِئُھ ِمَن اْلدَُّعاء

 َعْن ُھ   َعْن ُھ  عََعفََفدْْدَلُھ َدْعَوُتُھ ، َوِإمَّا َأْن َی دَِّخَر َل ُھ ِف ي اآلِخ َرِة ، َوِإمَّ ا َأْن ُی         َلُھ َدْعَوُتُھ ، َوِإمَّا َأْن َی دَِّخَر َل ُھ ِف ي اآلِخ َرِة ، َوِإمَّ ا َأْن ُی         

ِمَن السُّوِء ِمْثَلَھا ِمَن السُّوِء ِمْثَلَھا 
(())
HH..  

AA   َف    ِإنَّ اهللاَف    ِإنَّ اهللا؛ ؛ َس    ُلوا اهللا ِم    ْن َف    ْضِلِھ َس    ُلوا اهللا ِم    ْن َف    ْضِلِھ  UU   ُیِح    بُّ َأْن ُی    ْسَأَل ُیِح    بُّ َأْن ُی    ْسَأَل ، ،

HH  َوَأْفَضُل الِعَباَدِة اْنِتَظاُر الَفَرِجَوَأْفَضُل الِعَباَدِة اْنِتَظاُر الَفَرِج


..  

AA  ى ى َل  َل   ِإ ِإھِِھْی  ْی  دََد َی َیعََعَف  َف  ا َرا َرذََذ إِ  إِ هِِهدِِدْب  ْب   عَ  عَ نْْني ِم   ي ِم   حِِحتََتسْْس، یَ ، یَ یٌمیٌمرِِر كَ  كَ يٌِّيٌِّ حَ  حَ مْْمكُُكبَّبَّ رَ  رَ نَّنَّإِِإ

HHا ا رََرفْْفا ِصا ِصمََمھُُھدَّدَّرُُر َی َینْْنأََأ؛ ؛   اِءاِءمََمسَّسَّاْلاْل


    
                                                

  . يف جممع الزوائد رواه أبو يعلىعن على رضى اهللا عنه ،  (١)
 . عن أيب سعيد اخلدرى ، والديلمي يف الفردوس عن أنس أمحد والبخاري يف األدب واحلاكم (٢)
  .رواه الترمذي من حديث ابن مسعود  (٣)

  .رواه الترمذي عن سلمان رضي اهللا عنه ، والصفر اخلايل الفارغ (٤) 
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   :tعن أنس ) ىف سنن الترمذى ( ويف احلديث القدسي 

AA     َی  ا اْب  َن آَدَم ِإنَّ  َك َم  ا َدَع  ْوَتِني    َی  ا اْب  َن آَدَم ِإنَّ  َك َم  ا َدَع  ْوَتِني    : : َق  اَل اللَّ  ُھ َتَب  اَرَك َوَتَع  اَلى   َق  اَل اللَّ  ُھ َتَب  اَرَك َوَتَع  اَلى

 ُأَباِلي ، َیا اْبَن آَدَم َل ْو   ُأَباِلي ، َیا اْبَن آَدَم َل ْو  َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفیَك َوال      َوَرَجْوَتِني َغَفْرُت َلَك َعَلى َما َكاَن ِفیَك َوال      

 ُذُنوُبَك َعَناَن السََّماِء ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك ، َوال ُأَب اِلي        ُذُنوُبَك َعَناَن السََّماِء ُثمَّ اْسَتْغَفْرَتِني َغَفْرُت َلَك ، َوال ُأَب اِلي       َبَلَغْتَبَلَغْت

، َیا اْب َن آَدَم ِإنَّ َك َل ْو َأَتْیَتِن ي ِبُق َراِب اَألْرِض َخَطاَی ا ُث مَّ َلِقیَتِن ي ال           ، َیا اْب َن آَدَم ِإنَّ َك َل ْو َأَتْیَتِن ي ِبُق َراِب اَألْرِض َخَطاَی ا ُث مَّ َلِقیَتِن ي ال           

 ىف tأيـضا  وعنه ، ،   HH  ُتْشِرُك ِبي َشْیًئا َألَتْیُتَك ِبُقَراِبَھ ا َمْغِف َرةً       ُتْشِرُك ِبي َشْیًئا َألَتْیُتَك ِبُقَراِبَھ ا َمْغِف َرةً       
   :. :. قالrبن حبان أنه صحيح ا

AA  ال َتْعِجُزوا ِفي الدَُّعاِء َفِإنَُّھ َلْن َیْھِلَك َمَع الدَُّعاِء َأَحٌدال َتْعِجُزوا ِفي الدَُّعاِء َفِإنَُّھ َلْن َیْھِلَك َمَع الدَُّعاِء َأَحٌد  HH  

AA    َرُّرُّــِر ِإالَّ اْلِب  ِر ِإالَّ اْلِب  ـ ـ ـ ـ اُء، َوَال َیِزیُد ِفي اْلُعمُ   اُء، َوَال َیِزیُد ِفي اْلُعمُ   ــــاَء ِإالَّ الدُّعَ  اَء ِإالَّ الدُّعَ  ــــَال َیُردُّ اْلَقضَ  َال َیُردُّ اْلَقض  

HH


   :yyقال  :وعن ابن عمر قال ، ،   

AA     َْب اُب ال دَُّعاِء ُفِتَح ْت َل ُھ َأْب َواُب الرَّْحَم ِة،             َب اُب ال دَُّعاِء ُفِتَح ْت َل ُھ َأْب َواُب الرَّْحَم ِة،            َمْن ُفِتَح َلُھ ِمْنُكمْ   َمْن ُفِتَح َلُھ ِمْنُكم 

َوَما ُسِئَل اللَُّھ َشْیَئًا َأَحبَّ ِإَلْی ِھ ِم ْن َأْن ُی ْسَأَل اْلَعاِفَی َة، ِإنَّ ال دَُّعاَء           َوَما ُسِئَل اللَُّھ َشْیَئًا َأَحبَّ ِإَلْی ِھ ِم ْن َأْن ُی ْسَأَل اْلَعاِفَی َة، ِإنَّ ال دَُّعاَء           

، وىف رواية   َیْنَفُع ِممَّا َنَزَل َوِممَّا َلْم َیْنِزْل َفَعَلْیُكْم ِعَباَد اللَِّھ ِبالدَُّعاءِ  َیْنَفُع ِممَّا َنَزَل َوِممَّا َلْم َیْنِزْل َفَعَلْیُكْم ِعَباَد اللَِّھ ِبالدَُّعاءِ  
    HH  ةِِةنَّنَّجََج اْل اْلاُباُبوََوبْْبأََأ  :أخرى  ويف ،  ةةاَباَبجََج اِإل اِإلاُباُبوََو أْب أْبھُُھ َل َلتْْتحََحتِِتفُُف  :

  : وىف احلديث اآلخر 
                                                

  .جامع األحاديث واملراسيل ومشكاة املصابيح والفتح الكبري عن سلمان رضي اهللا عنه  (٥)
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  AA     ََفاَقُتُھ، َوَمْن  َفاَقُتُھ، َوَمْن َلْم ُتَسدَّْلْم ُتَسدّْ؛ ؛ اَقٌة َفَأْنَزَلَھا ِبالنَّاِس    اَقٌة َفَأْنَزَلَھا ِبالنَّاِس    ــمْن َنَزَلْت ِبِھ فَ   مْن َنَزَلْت ِبِھ ف 

  َعاِجٍل َأْو آِجٍلَعاِجٍل َأْو آِجٍلَنَزَلْت ِبِھ َفاَقٌة َفَأْنَزَلَھا ِباللَِّھ، َفُیوِشُك اللَُّھ َلُھ ِبِرْزٍق َنَزَلْت ِبِھ َفاَقٌة َفَأْنَزَلَھا ِباللَِّھ، َفُیوِشُك اللَُّھ َلُھ ِبِرْزٍق 
(())
HH   و أيضــا قال عليه أفضل الصالة والسالم ،:  

AA ،َما ِمْن ُمْسِلٍم َیْدُعو ِبَدْعَوٍة َلْیَس ِفیَھا ِإْثٌم َوال َقِطیَعُة َرِحٍم،  َما ِمْن ُمْسِلٍم َیْدُعو ِبَدْعَوٍة َلْیَس ِفیَھا ِإْثٌم َوال َقِطیَعُة َرِحٍم 

ِإمَّا َأْن ُتَعجََّل َلُھ َدْعَوُتُھ، َوِإمَّا َأْن ِإمَّا َأْن ُتَعجََّل َلُھ َدْعَوُتُھ، َوِإمَّا َأْن : : الٍثالٍثِإال َأْعَطاُه اللَُّھ ِبَھا ِإْحَدى َثِإال َأْعَطاُه اللَُّھ ِبَھا ِإْحَدى َث

َھا َلُھ ِفي اآلِخَرِة ، َوِإمَّا َأْن َیْصِرَف َعْنُھ ِمَن ال سُّوِء ِمْثَلَھ ا         َھا َلُھ ِفي اآلِخَرِة ، َوِإمَّا َأْن َیْصِرَف َعْنُھ ِمَن ال سُّوِء ِمْثَلَھ ا         َیدَِّخَرَیدَِّخَر

اللَُّھ َأْكَثُر اللَُّھ َأْكَثُر : : ِإًذا ُنْكِثُر ، َقاَل ِإًذا ُنْكِثُر ، َقاَل : :  َقاُلوا  َقاُلوا ،،
(())
HH..  

   :ت ، قالمسند الشهاب وجممع الزوائد ىف yعن عائشةَ و

AA   َُّقاَل النَِّبيُّ َقاَل النَِّبي..yy   : :  ََعاُء َیْنَف ُع   َعاُء َیْنَف ُع   ، َوالدُّ ، َوالدُّ   َدٍرَدٍرــَذٌر ِمْن قَ  َذٌر ِمْن قَ  ــَال ُیْغِني حَ  َال ُیْغِني ح

ى اْلَبَالَء َفَیْعَتِلَجاِن ِإل ى  ى اْلَبَالَء َفَیْعَتِلَجاِن ِإل ى  دَُّعاَء َلَیْلقدَُّعاَء َلَیْلق، َوِإنَّ اْل، َوِإنَّ اْل  ِممَّا َنَزَل َوِممَّا َلْم َیْنِزلْ    ِممَّا َنَزَل َوِممَّا َلْم َیْنِزلْ    

   : :yyقال قال :وىف احلديث اآلخر ، ، HH  اَمِةاَمِةَیْوِم اْلِقَیَیْوِم اْلِقَی

AA   ِوَح  صُِّنوا َأْم  َواَلُكْم بالزك  اةِ ، وَح  صُِّنوا َأْم  َواَلُكْم بالزك  اةِ   َداُووا َمْرَض  اُكْم بال  صََّدَقةِ َداُووا َمْرَض  اُكْم بال  صََّدَقة ،   ، ،

HH  اَءاَءــــالِء الدَُّعالِء الدَُّعــــدُّوا للبدُّوا للبــــوَأِعوَأِع


..  

   :جامع األحاديث واملراسيلىف  tابن عساكر عن كعب وروى 
                                                

(٦) ودعن ابنِ مسع t جامع األحاديث واملراسيل ومسند أىب يعلى ،. 
 . .t سعيد اخلدري  ، ورواه أمحد ىف مسنده عن أىبtعن عبادة بن الصامت .(٧)
  . ىف سنن البيهقي الكربى tوعن ابن مسعود  (٨)
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AA  ُّق  اَل النَِّب  يُّق  اَل النَِّب  ي..yy   : :َم  ا ِم  ْن َم  ا ِم  ْن : :  اللَّ  ُھ َتَع  الى ِإل  ى َداُوَد  اللَّ  ُھ َتَع  الى ِإل  ى َداُوَد َأْوَح  ىَأْوَح  ى

َفَتِكی  ُدُه َفَتِكی  ُدُه ؛ ؛ َأْع  ِرُف ذِل  َك ِم  ْن ِنیَِّت  ِھ  َأْع  ِرُف ذِل  َك ِم  ْن ِنیَِّت  ِھ  ، ، ٍد َیْعَت  ِصُم ب  ي ُدوَن َخْلِق  ي  ٍد َیْعَت  ِصُم ب  ي ُدوَن َخْلِق  ي  ـ  ــ  ـَعْبَعْب

، َوَم ا  ، َوَم ا    ِل َك َمْخَرَج اً  ِل َك َمْخَرَج اً  ِإالَّ َجَعْل ُت َل ُھ ِم ْن َب ْیِن ذ    ِإالَّ َجَعْل ُت َل ُھ ِم ْن َب ْیِن ذ    ؛  ؛  ا  ا  یَھیَھالسَّموَّاُت ِبَمْن فِ  السَّموَّاُت ِبَمْن فِ  

ِإالَّ ِإالَّ ؛ ؛ َأْع  ِرُف ذِل  َك ِم  ْن ِنیَِّت  ِھ  َأْع  ِرُف ذِل  َك ِم  ْن ِنیَِّت  ِھ  ، ، ٍد َیْعَت  ِصُم ِبَمْخُل  وٍق ُدوِن  ي ٍد َیْعَت  ِصُم ِبَمْخُل  وٍق ُدوِن  ي ـ  ــ  ـِم  ْن َعْبِم  ْن َعْب

، َوَأْرَس ْخُت اْلَھ ِويَّ ِم ْن َتْح ِت      ، َوَأْرَس ْخُت اْلَھ ِويَّ ِم ْن َتْح ِت        َباَب ال سََّماِء َب ْیَن َیَدْی ھِ      َباَب ال سََّماِء َب ْیَن َیَدْی ھِ      ــَقَطْعُت َأسْ َقَطْعُت َأسْ 

یِھ َقْب   َل َأْن یِھ َقْب   َل َأْن ــِإالَّ َوَأَن   ا ُمْعِط    ِإالَّ َوَأَن   ا ُمْعِط    ؛ ؛ ِطیُعِن   ي ِطیُعِن   ي ٍد ُیٍد ُیـ   ــ   ـَعْبَعْب، َوَم   ا ِم   ْن  ، َوَم   ا ِم   ْن    َقَدَمْی   ِھَقَدَمْی   ِھ

اِفٌر َل ُھ َقْب َل َأْن   اِفٌر َل ُھ َقْب َل َأْن   ــ، َوَغ  ، َوَغ    َوِنيَوِنيــَتِجیٌب َلُھ َقْبَل َأْن َیْدُع     َتِجیٌب َلُھ َقْبَل َأْن َیْدُع     ــ، َوُمسْ ، َوُمسْ   َأَلِنيَأَلِنيــَیْسَیْس

  ..HH  َیْسَتْغِفَرِنيَیْسَتْغِفَرِني

َو َو ــَال َیْنُج  َال َیْنُج  ؛ ؛ اٌن اٌن ــاِس َزَم  اِس َزَم  ــى النَّ  ى النَّ  َأِتَینَّ َعل   َأِتَینَّ َعل   ــَلَیَلَی  tt..::AAحذَيفَةَ  حذَيفَةَ  وعن  وعن  

    HH  اِء اْلَغَرِقاِء اْلَغَرِقــاٍء َكُدَعاٍء َكُدَعــــا ِبُدَعا ِبُدَعــ َمْن َدَع َمْن َدَعِھ ِإالَِّھ ِإالَّــِفیِفی

  : قالت، مسند الشهاب والدرر املنتثرة  ىف yوعن عائشة 

AA  ِإنَّ اهللا ُیِحبُّ الُمِلحِّیَن ِفي الدَُّعاِءِإنَّ اهللا ُیِحبُّ الُمِلحِّیَن ِفي الدَُّعاِء: :  رسول اهللا  رسول اهللا قالقال  HH..  

  : yy.قال:  قالفيما رواه الطرباىن ، وعن أنس رضي اهللا عنه 

AA    ِْف انَّ   ، ِف انَّ     ، وَتَعرَُّضوا ِلَنَفَح اِت َرْحَم ِة اهللا      ، وَتَعرَُّضوا ِلَنَفَح اِت َرْحَم ِة اهللا        اْفَعُلوا الَخْیَر َدْھَرُكمْ  اْفَعُلوا الَخْیَر َدْھَرُكم ،

، وَس ُلوا  ، وَس ُلوا    هللا َنَفَحاٍت ِمْن َرْحَمِتِھ ُیِصیُب ِبَھا َمْن َیَشاُء ِم ْن ِعَب اِدهِ        هللا َنَفَحاٍت ِمْن َرْحَمِتِھ ُیِصیُب ِبَھا َمْن َیَشاُء ِم ْن ِعَب اِدهِ        

  HH  وَأْن ُیَؤمَِّن َرْوَعاِتُكْموَأْن ُیَؤمَِّن َرْوَعاِتُكْم، ، ُتَر َعْوَراِتُكْم ُتَر َعْوَراِتُكْم اهللا َأْن َیْساهللا َأْن َیْس
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 رضـى اهللا  عن جابر بن عبـد اهللا       ،   املستدركىف   حلاكمكما روى ا  
  : قال أنه y، عن النيب عنهما 

AA  َیْدُعو اهللا ِباْلُمْؤِمِن َیْوَم اْلقیاَمِة حّتى ُیوِقَفُھ َبْیَن َیَدْیِھ َفَیقوُلَیْدُعو اهللا ِباْلُمْؤِمِن َیْوَم اْلقیاَمِة حّتى ُیوِقَفُھ َبْیَن َیَدْیِھ َفَیقوُل  

، َفَھ ْل  ، َفَھ ْل    َعْبدي ِإّني َأَمْرُتَك َأْن َتْدعوني َوَوَعْدُتَك َأْن َأْسَتجیَب َلكَ  َعْبدي ِإّني َأَمْرُتَك َأْن َتْدعوني َوَوَعْدُتَك َأْن َأْسَتجیَب َلكَ  : : 

َأما ِإنَّ َك َل ْم َت ْدُعني    َأما ِإنَّ َك َل ْم َت ْدُعني    : :   وُلوُلقُُق َفَی َفَی ، ،َنَعْم یا َربّ َنَعْم یا َربّ : : َفیقوُلَفیقوُل ،    ،   ييننُكْنَت َتْدُعو ُكْنَت َتْدُعو 

  َفَھ ْل َل ْیَس َدَع ْوَتني َی ْوَم َك ذا َوَك ذا ِلَغ مٍّ         َفَھ ْل َل ْیَس َدَع ْوَتني َی ْوَم َك ذا َوَك ذا ِلَغ مٍّ         ،  ،   اْسُتِجیَب َلَك     اْسُتِجیَب َلَك    الالِبَدْعَوٍة إ ِبَدْعَوٍة إ 

، ،   ْم ی ا ربّ ْم ی ا ربّ ــَنَع  َنَع  : :   َفَیق ولُ َفَیق ولُ  ،   ،  َفَفرَّْج ُت َعْن كَ   َفَفرَّْج ُت َعْن كَ   ؛  ؛  َج َعْن َك    َج َعْن َك    َنَزَل ِبَك َأْن ُأَفرِّ   َنَزَل ِبَك َأْن ُأَفرِّ   

ْوَتني َی ْوَم َك ذا َوَك ذا    ْوَتني َی ْوَم َك ذا َوَك ذا    ، َوَدَع   ، َوَدَع     َفِإّني َعجَّْلُتھ ا َل َك ف ي ال دُّْنیا        َفِإّني َعجَّْلُتھ ا َل َك ف ي ال دُّْنیا        : :   َفیقوُلَفیقوُل

، ، َنَع ْم ی ا رّب   َنَع ْم ی ا رّب   : :   ، ق الَ ، ق الَ   َفَل ْم َت َر َفَرج اً   َفَل ْم َت َر َفَرج اً   ؛ ؛  َنَزَل ِبَك َأْن ُأَفرَِّج َعْن َك     َنَزَل ِبَك َأْن ُأَفرَِّج َعْن َك    ِلَغمٍِّلَغمٍّ

: :  قال رسول اهللا  قال رسول اهللا ،،ِإّني ادََّخْرُت َلَك ِبھا في اْلَجنَِّة َكذا َوَكذاِإّني ادََّخْرُت َلَك ِبھا في اْلَجنَِّة َكذا َوَكذا: : َفیقوُلَفیقوُل

ا َأْن ا َأْن ِإمَّ  ِإمَّ  ؛ ؛ َن َل ُھ  َن َل ُھ  ــال َبیَّ  ال َبیَّ  ا َعْب ُدُه اْلُم ْؤِمُن إِ     ا َعْب ُدُه اْلُم ْؤِمُن إِ     ا ِبَھ   ا ِبَھ   َفال َیَدُع اهللا َدْع َوًة َدَع       َفال َیَدُع اهللا َدْع َوًة َدَع       

  ،،..ا َأْن َیكوَن ادََّخَر َل ُھ ف ي اآلِخ َرةِ   ا َأْن َیكوَن ادََّخَر َل ُھ ف ي اآلِخ َرةِ   َوِإمََّوِإمَّ، ، َیكوَن َعجََّل َلُھ في الّدْنیا     َیكوَن َعجََّل َلُھ في الّدْنیا     

  ھُُھ َل   َل  لََلـ ـ ـ ـ جِّجِّ ُع ُعنْْنُك  ُك   َی َیمْْم َل    َل   ھُُھتََتا لیْ ا لیْ یََی: :   اِماِمقََقمََم الْ  الْ كََكلِِلي ذَ ي ذَ  فِ  فِ نُُنمِِمؤْْؤمُُمول الْ ول الْ قُُقیََیفََف: :   الالقََق

    HH  ھِِھاِئاِئــعََع ُد ُدنْْن ِم ِم اْلدُّْنَیــا اْلدُّْنَیــاييفِِف  ءٌٌءيْْيشََش
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  آدآدابالْ الْاب ددعاءاءع  

رزق العبد اإلجابة من ي، والعمل ا ، وهي اليت بالوقوف عليها 
حني سأله  ، tوقد أشار إىل بعضها إبراهيم بن أدهم  ، UU   اهللا
UU : þíÎTq قال اهللا، يا إبراهيم  .... :  قائالًرجلٌ ãã÷ä $# ó=ÉftG óôr& 
4ö/ä3s9 ،؟؟؟؟ !! لناا بالنا ندعو فال يستجاب ــ فم  

  : فقال إبراهيم من أجل مخسة أشياء
  .  عرفتم اهللا فلم تؤدوا حقه- ١
  .  وقرأمت القرآن فلم تعملوا به- ٢
  .  الرسول ، وتركتم سنتهحنب:  وقلتم - ٣
  . ، وأطعتموه نلعن إبليس :  وقلتم- ٤
  . وأخذمت يف عيوب الناس، تركتم عيوبكم :   واخلامسة- ٥

  : باختصار شديد فيما يليوجنمل هذه اآلداب 
، والكسب  ، وامللبس، واملشرب ،  جتنب احلرام يف املأكل ?

  : عليه أفضل الصالة و أتم السالم لقوله 

، ،   َی ـُمدُّ َیَدْی ِھ إل ـى ال سماِء ی ا ربِّ ی ا ربِّ             َی ـُمدُّ َیَدْی ِھ إل ـى ال سماِء ی ا ربِّ ی ا ربِّ               AA)يدعو الرجـل    ( 

َي َي ْد ُغ  ذِِّْد ُغ  ذِِّ، وَق  ، وَق    ، وَمْلَب  ُسُھ َح  َراٌم، وَمْلَب  ُسُھ َح  َراٌم  ، وَم  ْشَرُبُھ َح  َراٌم، وَم  ْشَرُبُھ َح  َراٌم  وَمْطَعُم  ُھ َح  َراٌموَمْطَعُم  ُھ َح  َراٌم

  HH  ، فَأنَّى ُیْسَتـَجاُب َلُھ، فَأنَّى ُیْسَتـَجاُب َلُھ  بالـَحَراِمبالـَحَراِم
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  } راجع احلديث باحلاشية لتمام الفائدة { 
ويذكره عند الشدة ، ، وتقدمي عمل صاحل   اإلخالص هللا تعاىل?

  : ، ولقوله تعاىل rكما فعل أصحاب الغار الثالثة الذين ذكرهم النيب 

]]  $$ yyJJ ¯¯RR ÎÎ))  ãã@@ ¬¬77 ss)) ttGG ttÉÉ  ªª!! $$##  zz`̀ÏÏBB  ttûûüü ÉÉ)) FF ßßJJ øø99 $$##  ÇÇËËÐÐÈÈ  [[  ..  
، وتقدمي  واستقبال القبلة، ، والوضوء  روالتطه، ف  التنظُّ?

  . صالة احلاجة إن أمكن
، والثناء على اهللا   يستحسن اجلثو على الركب عند الدعاء?

،  ، وبسط اليدين  كذلكrوالصالة على النيب ، تعاىل أوالً وآخراً 
  . فع البصر إيل السماءوعدم ر ، ورفعهما حبذاء املنكبني

  . وصفاته العليا ،  أن يسأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن?
?وأن ال يتكلَّ فهب السجع وتكلُّ أن يتجن ،ي باألنغامف التغن .  
?والصاحلني من عباده، ل إيل اهللا تعاىل بأنبيائه  أن يتوس .  
مع ، والتمسكن  ، ، واخلشوع بوالتأد ،  خفض الصوت?
  . واإلقرار بالذنبع ، اخلضو

                                                
 ، و رواه مسلـم فـي الصحيح عن أبـي كُريـبٍ  عن أىب هريرة ، و     سنن البيهقي الكربى   (٩)
طَيب ال يقْبلُ إالَّ الطَّيب، وإنَّ اهللا أَمر الـمؤمنـني بِـما أَمر بِه الـمرسلـني قالَ               إنَّ اهللا    :أوله  

}     ـمـيلنَ علُومعا تـي بِـما إِنـحاللُوا صمواع اتبالطَّي نلُ كُلُوا مسا الرها أَيـا  {وقـالَ  } يي
  ....)) .مث ذَكَر الرجلَ يطيلُ السفَر أَشعثَ أَغْبر} وا من طَيبات ما رزقْناكُمأَيها الَّذين آمنوا كُلُ
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، وخاصة األدعيــة   الدعــاءنر اجلوامع ميتخيأن  ?
  . yy.الصحيحة الواردة عن النيب

،  ، وإخوانه املؤمنني ،وأن يدعو لوالديه  أن يبدأ بالدعاء لنفسه?
نفسه بالدعاء إن كان إماماًوأن ال خيص  .  
  .  فيهويلح ، ، ويكرر الدعاء ، ويدعو برغبة  أن يسأل بعزم?
 غَرِال يدعو بإمث، وال قطيعة رحم، وأن ال يدعو بأمر قد فُن  أ?

رمنه، وأن ال يعتدي يف الدعاء مبستحيل، أو ما يف معناه، وأن ال يتحج  ،
  . وأن يسأل حاجته كلها

  .دعوت فلم يستجب يل :  ، أو يقول  أن ال يستبطئ اإلجابة?
  .ن الداعي واملستمع وأن يؤم،  أن ميسح وجهه بيديه بعد فراغه?

  أوقَقَأواتاِإل اِإلات جــجابةةاب  
ة الدعاء ـاألوقات اليت يتأكد فيها إجاب، وقد حصر األئمة الكرام 

  : على ما ورد يف األحاديث الصحيحة فيما يلي
، ونصف الليل  ويومها ، وليلة اجلمعة ، ويوم عرفة ليلة القدر

،  ، ووقت السحر لليل، وجوف ا  الليل األول واآلخرى، وثلث الثاين
 وهي يف أصح األقوال ما بني أن جيلس اإلمام يف اخلطبة  :وساعة اجلمعة

  :yy لقوله وخاصة عند اإلفطار: ، وشهر رمضان إيل أن تقضى الصالة
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AA  الصَّاِئُم َال ُتَردُّ َدْعَوُتُھالصَّاِئُم َال ُتَردُّ َدْعَوُتُھ  HH


  

وكذلك بينت األحاديث الشريفة األحوال اليت يرى فيها إجابة ج
  :وهي ، ء الدعا

،  وعند إقامة الصالة ، ، وبني اآلذان واإلقامة عند النداء بالصالة
) أى حى على الصالة و حى على الفالح اللتان باآلذان (وعند احليعلتني 

، ودبر  ، وعند التحام الصف يف سبيل اهللا ملن نزل به كرب أو شدة
آن وال سيما ، وعقيب تالوة القر ، ويف السجود الصلوات املكتوبات

: ( ملا رواه اإلمام السيوطي يف جامعه الكبري .... اخلتم 
  ويف رواية ،
 (  :األذكار للنووي          وعند ،
وعند قول ،  ، ويف جمالس الذكر ، وعند اجتماع املسلمني صياح الديكة

üw [اإلمام  ur tûüÏj9!$ûÒ9$# [  ،يوعند نزول  توعند تغميض الْم ، ،
  . ، وعند رؤية الكعبة الغيث

،  UUوهذا للعبد الذي ال يستطيع مجع قلبه على الدوام مع اهللا 
،  ، ووفقه لتصفية القلب اإلخالص UU أما العبد الذي رزقه اهللا

فهذا عبد يستجيب ،  على مواله ، فأصبح مهه جمموعاً وتنقيته من األغيار
ومن ذلك ما روى عن اإلمام جعفر ، له يف أي وقت يدعو  UU   اهللا

  : الصادق رضي اهللا عنه أنه قال
                                                

  . ، رواه ابن ماجه ىف سننه ، ومسند الشهاب tأيب هريرة عن  (١٠)
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}}}}              
{{{{

  أمأماكاكناِإل اِإلن سستتججابةةاب  
وقد مجع اإلمام احلسن البصري أماكن ، واضع الشريفة وهي امل

  : اإلجابة يف مكة املكرمة فقال
}}}}                


                

{{{{
  : ويضاف إىل ذلك
  : وقد قال اإلمام اجلزري ، yy.، وعند النيب الروضة الشريفة

}}}}yy{{{{
ملا ورد يف رواية اإلسراء ، وكذلك عند قبور األنبياء والصاحلني 

  :yy.أن سيدنا جربيل قال لهنس عن أواملعراج املذكورة يف الصحيحني 

AA ِّ؟ ؟   َأَت   ْدِري َأْی   َن َص   لَّْیَتَأَت   ْدِري َأْی   َن َص   لَّْیَت: :   َفَق   اَلَفَق   اَل، ، َفَفَعْل   ُت َفَفَعْل   ُت ، ،  اْن   ِزْل َف   َصلِّ  اْن   ِزْل َف   َصل

، ، َف َصلَّْیُت  َف َصلَّْیُت  ، ، اْنِزْل َف َصلِّ  اْنِزْل َف َصلِّ  : :   ُثمَّ َقاَلُثمَّ َقاَل، ، َصلَّْیُت ِبَطْیَبَة َوإَلْیَھا اْلُمَھاَجُر   َصلَّْیُت ِبَطْیَبَة َوإَلْیَھا اْلُمَھاَجُر   
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  اَء َحْی ُث َكلَّ َم اللَّ ھُ   اَء َحْی ُث َكلَّ َم اللَّ ھُ   ؟ َص لَّْیَت ِبُط وِر َس ْینَ   ؟ َص لَّْیَت ِبُط وِر َس ْینَ     َأَتْدِري َأْیَن َصلَّْیتَ  َأَتْدِري َأْیَن َصلَّْیتَ  : :   َفَقاَلَفَقاَل

UU   َفَنَزْل   ُت َفَنَزْل   ُت ، ، اْن   ِزْل َف   َصلِّ اْن   ِزْل َف   َصلِّ : :   ُث   مَّ َق   اَلُث   مَّ َق   اَل، ، ُموَس   ى َعَلْی   ِھ ال   سََّالُم ُموَس   ى َعَلْی   ِھ ال   سََّالُم

َأَتْدِري َأْیَن َصلَّْیَت؟ َصلَّْیَت ِبَبـْیِت َلْحٍم َحْیُث ُوِلَد َأَتْدِري َأْیَن َصلَّْیَت؟ َصلَّْیَت ِبَبـْیِت َلْحٍم َحْیُث ُوِلَد : : َفَقاَل َفَقاَل ، ، َفَصلَّْیُت َفَصلَّْیُت 

  ..HH  ِعیَسى َعَلْیِھ السََّالُمِعیَسى َعَلْیِھ السََّالُم

يقول اإلمام أبو العزائم رضي ، ويف هذا  والصالة هنا هي الدعاء
  :).  (/ اهللا عنه يف كتابه

}}}}                


 تعاىلتعاىلأي يدعو اهللا أي يدعو اهللا
{{{{

عن عبده  ، UU ومما يزيدنا يقيناً يف هذا األمر ؛ ما حكاه اهللا
  :حيث يقول .... ونبيه زكريا 

]]  $$ yyJJ ¯¯== ää..  üü@@ yyzz yyää  $$ yygg øøää nn== ttãã  $$ ÉÉ ÌÌçç xx.. yyóó  zz>>## ttçç óóss ÏÏJJ øø99 $$##  yyââ yy`̀ uurr  $$ yydd yyââZZ ÏÏãã  
$$ ]]%% øøóó ÍÍëë  ((  ttAA$$ ss%%  ããLL uuqq ööçç yyJJ»» ttÉÉ  44íí ¯¯TT rr&&  ÅÅ77 ss99  ## xxãã»» yydd  ((  ôôMM ss99$$ ss%%  uuqq èèdd  ôô`̀ÏÏBB  ÏÏââZZ ÏÏãã  

««!! $$##  ((  ¨¨bb ÎÎ))  ©©!! $$##  ää-- ããóó ööçç ttÉÉ  `̀ttBB  ââää !!$$ tt±± ooÑÑ  ÎÎéé ööçç ttóó ÎÎ//  AA>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  ÇÇÌÌÐÐÈÈ  
ööÅÅ ÏÏ99$$ uuZZ èèdd  $$ ttãã yyää  $$ ÉÉ ÌÌçç üü22 yyóó  ¼¼ ççmm // uuëë  ((  ttAA$$ ss%%  ÉÉ bb>> uuëë  óó== yydd  íí ÍÍ<<  `̀ÏÏBB  

ööÅÅRR àà$$ ©©!!  ZZpp ÉÉ ÍÍ hhëë èèåå  ººpp tt77 ÍÍ hhãã ssÛÛ  ((  ööÅÅ ¨¨RR ÎÎ))  ßßììãã ÏÏÿÿ xxúú  ÏÏää !!$$ ttãã ëë$$!! $$##  ÇÇÌÌÑÑÈÈ  ççmm øø?? yyää$$ ooYY ssùù  
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èèpp ss33 ÍÍ ´̄̄́»» nn== yyJJ øø99 $$##  uuqq èèdd uurr  ÖÖNN ÍÍ¬¬ !!$$ ss%%  íí ÌÌ jj?? ||ÁÁ ããÉÉ  íí ÎÎûû  ÉÉ>>## ttçç óóss ÏÏJJ øø99 $$##  ¨¨bb rr&&  ©©!! $$##  
xx88 ççéé ÅÅ ee³³ uu;; ããÉÉ  44ÓÓ zzêê óóss uuãã ÎÎ//  $$ PP%% ÏÏ ddââ ||ÁÁ ããBB  77pp yyJJ ÎÎ== ss33 ÎÎ//  zz`̀ ÏÏ iiBB  ««!! $$##  ## YYââ ÍÍ hhãã yyôô uurr  

## YYëëqq ÝÝÁÁ yymm uurr  $$ wwää ÎÎ;; ttRR uurr  zz`̀ ÏÏ iiBB  ttûûüü ÅÅss ÎÎ==»» ¢¢ÁÁ99 $$##    [[    
SS--UUÇÉ 

  َأَأهالقِالقِطْطْ اِإل اِإللُلُهو أَأَ وهالْ الْلُلُه تييدييدقْقْــت  

  :يصنف العارفون حال أهل اإلميان عند الدعاء إىل فريقني 
فتراه : ... فريق ينشط للعبادة عند املقتضيات من مكان أو زمان 

يشهد يف مكان خاص مشهداً يشوقه إىل الدعاء واالبتهال والتقرب 
سجد النبوي الشريف ، وبيت املقدس ، ومقابر كالكعبة وامل.( بنوافل البر

، ويشهد يف مكان ) الصاحلني من األنبياء والصديقني ، واألولياء املقربني 
آخر مشهداً ينسيه التقرب ، ويسلِّيه عن التودد ؛ وذلك مثل األسواق ، 

  .وجمالس اللهو ، وجمامع الغفلة 
النشاط واهلمة فترى : ... ويكون ذلك التقيد باألزمنة أيضاً 

يقويان على عمل الرب والقربات يف شهر رمضان ، والليايل املرجو فيها 
اخلري ، فإذا انصرفت تلك األوقات ، وانقضت تلك اللحظات ، فترت 
اهلمة ، وكلَّت تلك العزمية ، وذلك ألن العمل مقيد بدائرة الفكر ، وهو 

  .مقهور حبيطته اليت حتيط ا من زمان ومكان 
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أهل اإلطالق ، أو أهل املشاهدات ، الذين الفريق الثاىن فهم ا أم
ترقُّوا عن التكلِّف واالستحضار ، فإم وقعت م عني اليقني بكمال 
التسليم ؛ على نور احلق الو يف اخللق ، وسر القيومية اليت قامت ا 

.... لوب العوامل ؛ فوقع م العلم على حقيقة األمساء ؛ فاطمأنت ا الق
فتمكنت اخلشية من أفئدم ، واخلوف من قلوم ، فهم مع اهللا ال يغيب 
عنهم يف كل زمان ويف كل مكان، ال خيصصون مكاناً بعمل دون مكان ، 

  .وال زماناً بعمل دون زمان ، إال ما خصصه به رم، وأوجبه فيه خالقهم 
األمكنة ولذلك ترى عزائمهم يف جد ، وهمتهم يف نشاط ، ألن 

واألزمنة غري مقصودة هلم ، وال معظَّمة يف قلوم ، وإمنا املقصود ربهم 
واملعظَّم أمره وحكمه ، فإذا خرجوا من الزمان املخصوص حبكم ما ، 

  .واملكان املخصوص بأمر ما؛ كانوا مع اهللا بال كون ، ألنه كان وال كون 
 اآليات ، وال وهؤالء هم أهل املرياث احملمدي الذين ال حتجبهم

تبعدهم الكائنات ، فنزهوا ربهم سبحانه وتعاىل عن أن يعظِّموا غريه أو 
ينشطوا له يف وقت دون وقت ، أو مكان دون مكان إال مبا أمر وحكم ، 

  .فال يكون التعظِّيم للمكان ؛ إمنا يكون للحاكم اآلمر سبحانه وتعاىل 

ريوا مع أهل مقام وإن كان الواجب على أهل هذا املقام ؛ أن يس
تنشيطاً هلم ، وإعالءاً لعزائمهم ؛ حىت ال يفوم .... التقييد مبا يناسبهم 

الفضل يف كل زمان ومكان ، فرب نشاط مبكان خاص أيقظ القلب فقرب 
ذكر مع سهو عن املذكور ، ونسيان ملكانته ، اشتد فأنسى الذاكر ، ورب 
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غفلة ... سه ، وإمنا املذموم عن شئون نفسه ، وقذف به إىل مرابض أن
  .القلب واللسان ، واحتجاب اجلسد واجلنان 

  ممسستتججابو الْو الْابددعاءاءع  

  :هلم ، فهم   UUوأما الذين تتحقق اإلجابة من اهللا 
املضطر ، واملظلوم وإن كان فاجراً أو كافراً ، والوالدان ألبنائهم ، 

لديه ، واملسافر ، واإلمام العادل ، والرجل الصاحل ، والولد البار بوا
والصائم حىت يفطر ، واملسلم ألخيه بظهر الغيب ؛ ما مل يدع بإمث أو 

  .: yy.قَالَ النبِيدعوت فلم يستجب يل ، : قطيعة رحم ، أو يقول 

AA      ِإنَّ ِللَِّھ ُعَتَقاَء ِفي ُكل َیْوٍم َوَلْیَلٍة ِمَن النَّاِر َوِإنَّ ِلُكل ُمْسِلٍم ِف ي    ِإنَّ ِللَِّھ ُعَتَقاَء ِفي ُكل َیْوٍم َوَلْیَلٍة ِمَن النَّاِر َوِإنَّ ِلُكل ُمْسِلٍم ِف ي

  HH  َلٍة َدْعَوًة ُمْسَتَجاَبًةَلٍة َدْعَوًة ُمْسَتَجاَبًةُكل َیْوٍم َوَلْیُكل َیْوٍم َوَلْی


  :: ، و قال  ، و قال 

AA   َُّوَدْع  َوَة ، َوَدْع  َوَة   َدْع  َوُة اْلَح  اج َحتَّ  ى َیْرِج  عَ  َدْع  َوُة اْلَح  اج َحتَّ  ى َیْرِج  عَ  : : َأْرَب  ُع َدَع  واٍت َال ُت  َردُّ َأْرَب  ُع َدَع  واٍت َال ُت  َرد ،

، َوَدْع َوُة اَألِخ  ، َوَدْع َوُة اَألِخ    ، َوَدْعَوُة اْلَمِریِض َحتَّى َیْبَرأَ    ، َوَدْعَوُة اْلَمِریِض َحتَّى َیْبَرأَ     َ  َ اْلَغاِزي َحتَّى َیْصُدر  اْلَغاِزي َحتَّى َیْصُدر  

َدْع  َوُة َدْع  َوُة ؛ ؛ ِء ال  دََّعَواِت ِإَجاَب  ًة ِء ال  دََّعَواِت ِإَجاَب  ًة ، َوَأْس  َرُع ھٰ  ُؤَال، َوَأْس  َرُع ھٰ  ُؤَال ِِ َألِخی  ِھ ِبَظْھ  ِر اْلَغْی  بَألِخی  ِھ ِبَظْھ  ِر اْلَغْی  ب

  HH  اَألِخ َألِخیِھ ِبَظْھِر اْلَغْیِباَألِخ َألِخیِھ ِبَظْھِر اْلَغْیِب


  

                                                
)١١ (هنع اللَّه يضةَ رريرجامع األحاديث واملراسيل .عن أَيب ه.  
  . جامع األحاديث واملراسيل -لَّه عنهماعن ابن عباسٍ رضي ال) ١٢(
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  بباعاِإل اِإلثُثُاع جــجابةةاب  
هو التزام الداعي باألدب : .... إن األصل األول يف إجابة الدعاء 
ويكون ذلك بالتوبة ، وردUU ،  ،  الباطن الواجب عليه مالحظته مع اهللا

  .بكنه اهلمة   UU  املظامل ، واإلقبال على اهللا
  :فقد روى اإلمام الغزايل يف اإلحياء عن كعب األحبار أنه قال 

 أصاب الناس قحط شديد على عهد موسى رسول اهللا عليه السالم
، فخرج موسى ببين إسرائيل يستسقى م ، فلم يسقَو ، حىت خرج 

 أين: إىل موسى عليه السالم UU  ثالث مرات ومل يسقَو ، فأوحى اهللا 
يا رب ومن هو : ال أستجيب لك وال ملن معك وفيكم منَّام ، فقال موسى 

يا موسى أاكم عن : إليه UU  حىت خنرجه من بيننا ؟ ، فأوحى اهللا 
توبوا إىل ربكم : ، فقال موسى لبين إسرائيل !النميمة وأكون منَّاماً 

  .أمجعكم عن النميمة ؛ فتابوا ، فأرسل اهللا تعاىل عليهم الغيث 
  :وقال سفيان الثوري 

  بلغين أن بين إسرائيل قحطوا سبع سنني حىت أكلوا امليتة مـن 
املزابل ، وأكلوا األطفال ، وكانوا كذلك خيرجون إىل اجلبال يبكون 

لو مشيتم إيلّ : إىل أنبيائهم عليهم السالم   UU  ويتضرعون ، فأوحى اهللا
سماء ، وتكلَّ بأقدامكم حىت حتفى ركبكـم ، وتبلغ أيديكـم عنان ال
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ألسنتكم عن الدعاء ، فأين ال أجيب لكم داعياً ، وال أرحم لكم باكياً ، 
  .حىت تردوا املظامل إىل أهلها ، ففعلوا فمطروا من يومهم 

  :وقال مالك بن دينار 
أصاب الناس يف بين إسرائيل قحط ، فخرجوا مراراً فأوحى 

 بأبدان جنسة ، أن أخربهم أنكم خترجون إيلّ: إىل نبيهم     UUاهللا
وترفعون إيلّ أكفَّـاً قد سفكتم ا الدماء ، ومألمت بطونكم من احلرام ، 

  .اآلن قد اشتد غضيب عليكم ، ولن تزدادوا مين إال بعداً 
  :وقال أبو الصديق الناجي 

خرج سليمان عليه السالم يستسقى ، فمر بنملة ملقاة على 
اللهم إنا خلق من : ء ، وهي تقول ظهـرها ، رافعة قوائمها إىل السما

خلقك ، وال غىن بنا عن رزقك ، فال لكنا بذنوب غرينا ، فقال سليمان 
  .، فقد سيقتم بدعوة غريكم ! ارجعوا : عليه السالم 

  :وقال األوزاعي 
خرج الناس يستسقون ، فقام فيهم بالل بن سعد ، فحمد اهللا 

ألستم مقرين باإلساءة ؟ !. يا معشر من حضر : وأثىن عليه ، مث قال 
tB í$ [:اللهم إنا قد مسعناك تقول : اللهم نعم ، فقال : فقالوا  n?tã 

öúüÏZ Å¡ósßJø9$# Ï̀B 9@äÎ6yô [ WS  وقد أقررنا
اللهم فاغفر لنا ، وارمحنـا ، ! باإلساءة ، فهل تكون مغفرتك إال ملثلنا 

  .فسقوا ..... واسقنا ، فرفع يديه ، ورفعوا أيديهم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     :ْالعالْاُءد مست٣٢٣٢:  ابج    ......................................................................................................................  

  

وروِى أن عيسى صلوات اهللا عليه وسالمه ، خرج يستسقي فلما 
من أصاب منكم ذنباً فلريجع ، : ضجروا ، قال هلم عيسى عليه السالم 

فرجعوا كلهم ومل يبق معه يف املفازة إال واحد ، فقال له عيسى عليه 
 واهللا ما عملت من شئ ، غري أين: أما لك من ذنب ؟ ، فقال : السالم 

كنت ذات يوم أصلِّي ، فمرت يب امرأة فنظرت إليها بعيين هذه ، فلما 
جاوزتين ، أدخلت إصبعي يف عيين فانتزعتها ، واتبعت املرأة ا ، فقال له 

فدعا : فادع اهللا حىت أؤمن على دعائك ، قال : عيسى عليه السالم 
  .فتجللت السماء سحاباً ، مث صبت فسقوا 

اين وقال حيي الغس:  
أصاب الناس قحط على عهد داود عليه السالم ، فاختاروا ثالثة 

اللهم إنك : من علمائهم ، فخرجوا حىت يستسقوا م ، فقال أحدهم 
أنزلت يف توراتك أن نعفو عمن ظلمنا ، اللهم إنا قد ظلمنا أنفسنا فاعف 

، اللهم اللهم إنك أنزلت يف توراتك أن نعتق أرقاءنا : عنا ، وقال الثاين
اللهم إنك أنزلت يف توراتك أن ال : إنا أرقاؤك فاعتقنا ، وقال الثالث 

نرد املساكني إذا وقفوا بأبوابنا ، اللهم إنا مساكينك ، وقفنا ببابك فال 
  .ترد دعاءنا ؛ فسقوا 

  :وقال عطاء السلمي 
منعنا الغيث ؛ فخرجنا نستسقى ، فإذا حنن بسعدون انون يف 

  يا عطاء ، أهذا يوم النشـور ، أو بعثـر ما يف : نظر إيلّ ، فقال املقابر، ف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     :ْالعالْاُءد مست٣٣٣٣:  ابج    ......................................................................................................................  

  

يا : ال، ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستسقى ، فقال : القبور؟ ، فقلت 
بل بقلوب مساوية ، : عطاء ، بقلوب أرضية ، أم بقلوب مساوية ، فقلت

 ، هيهات يا عطاء ، قل للمتبهرجني ال تتبهرجوا ، فإن الناقد بصري: فقال
إهلي وسيدي وموالي ، ال لك بالدك : مث رمق السماء بطرفه وقال 

بذنوب عبادك ، ولكن بالسر املكنون من أمسائك ؛ وما وارت احلجب من 
آالئك ؛ إال ما سقيتنا ماءاً غدقاً فراتاً ، حتيي به العباد ، وتروي به البالد 

الكالم حىت فما استتم : ، يا من هو على كل شئ قدير ، قال عطاء 
  :أرعدت السماء وأبرقت، وجاءت مبطر كأفواه القرب ، فولَّى يقول 

  ـموالهم أجاعوا البطونا  ـموالهم أجاعوا البطونا  إذ ل إذ ل   \العابدونا  العابدونا     و  و ااأفلح الزاهدون أفلح الزاهدون 
  ساهروناساهرونا  وهم  وهم    ليلهم  ليلهم  فانقضى  فانقضى    \حبا  حبا  العليلة    العليلة    أسهروا األعني   أسهروا األعني   
   حسب الناس أن فـيهم جنونـا       حسب الناس أن فـيهم جنونـا      \  حىتحىت  اهللا  اهللا    شغلتهم عبادة   شغلتهم عبادة   

  
  ..........قدمت املدينة يف عام شديد القحط قدمت املدينة يف عام شديد القحط ... ... : : وقال ابن املبارك وقال ابن املبارك 

إذ أقبل غالم أسود عليه إذ أقبل غالم أسود عليه : : فخرج الناس يستسقون ، فخرجت معهم       فخرج الناس يستسقون ، فخرجت معهم       
قطعتا خيش قد ائتزر بإحدامها وألقى األخرى على عاتقه ، فجلـس     قطعتا خيش قد ائتزر بإحدامها وألقى األخرى على عاتقه ، فجلـس     

إهلي أخلَقَت الوجوه عندك كثرةُ الذنوب إهلي أخلَقَت الوجوه عندك كثرةُ الذنوب : : إىل جنيب ؛ فسمعته يقول    إىل جنيب ؛ فسمعته يقول    
لسماء لتـؤدب عبـادك   لسماء لتـؤدب عبـادك   ومساوي األعمال وقد حبست عنا غيث ا      ومساوي األعمال وقد حبست عنا غيث ا      

بذلك ، فأسألك يا حليماً ذا أناة ، يا من اليعرف عبـاده منـه إال                بذلك ، فأسألك يا حليماً ذا أناة ، يا من اليعرف عبـاده منـه إال                
اجلميل ، أن تسقيهم الساعة الساعة ، فلم يزل يقول الساعة الساعة       اجلميل ، أن تسقيهم الساعة الساعة ، فلم يزل يقول الساعة الساعة       

  ..حىت اكتست السماء بالغمام وأقبل املطر من كل جانب حىت اكتست السماء بالغمام وأقبل املطر من كل جانب 
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 ، فلما t استسقى بالعباس tويروى أن عمر بن اخلطاب 
اللهم إنه مل يرتل بالء من السماء إال :  ، قال العباس فرغ عمر من دعاءه

بذنب ، ومل يكشف إال بتوبة ، وقد توجه بالقوم إليك ملكاين من نبيك 
r وهذه أيدينا إليك بالذنوب ، ونواصينا بالتوبة ، وأنت الراعي ال ، 

 مل الضالة ، وال تدع الكسري بدار مضيعة ، فقد ضرع الصغري ، ورق
 ، وارتفعت األصوات بالشكوى ، وأنت تعلم السر وأخفى ، الكبري

اللهم فأغثهم بغياثك ، قبل أن يقنطوا فيهلكوا ، فأنه ال ييأس من روح 
  .اهللا إال القوم الكافرون ، فما تم كالمه حىت ارتفعت السماء مثل اجلبال 

  َلَلَطَطبالْ الْب ممغغفــــفرةةر  
يالزم بعد التوبة على وهلذا ينبغي للداعي الطالب لإلجابة ، أن 

االستغفار بأنواعه ، ويواظب عليه ، ألن االستكثار منه أناء الليل 
وأطراف النهار ، يصفِّي القلوب من الصدأ واألكدار ، وخيفِّف الظهور 
من ثقل األوزار ، ويوصل املالزمني له واملواظبني عليه ؛ إىل منازل 

طالب وقضاء األوطار ، العارفني من األخيار ، ويفضي م إىل حصول امل
  :َ عن اَألغَر الْمزنِي ، أَنَّ رسولَ اللّه قَالولذلك روى مسلم يف صحيحه 

AA  َوِإنِّي َألْسَتْغِفُر الّلَھ ِفي اْلَیْوم ِماَئَة  َوِإنِّي َألْسَتْغِفُر الّلَھ ِفي اْلَیْوم ِماَئَة ،،..ِإنَُّھ َلُیَغاُن َعَلىٰ َقْلِبيِإنَُّھ َلُیَغاُن َعَلىٰ َقْلِبي 

  HH  َمرٍَّةَمرٍَّة
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  :وروى الترمذي مرفوعاً 

AA  َعَل اهللا َلُھ ِمْن ُكلِّ َھَم َفَرجًا، وِمْن ُكلِّ َعَل اهللا َلُھ ِمْن ُكلِّ َھَم َفَرجًا، وِمْن ُكلِّ َمْن َلِزَم االْسِتْغَفاَر َجَمْن َلِزَم االْسِتْغَفاَر َج

  HH  ِضْیٍق َمْخَرجًا، وَرَزَقُھ ِمْن َحْیُث َال َیْحَتِسُبِضْیٍق َمْخَرجًا، وَرَزَقُھ ِمْن َحْیُث َال َیْحَتِسُب

  : قال،  سنن أىب داوود ىفعن ابنِ عمر و

AA      ِإْن ُكنَّا َلَنُع دُّ ِلَرُس وِل اهللا    ِإْن ُكنَّا َلَنُع دُّ ِلَرُس وِل اهللا..y       ف ي الَمْجِل ِس اْلَواِح ِد َماَئ َة     ف ي الَمْجِل ِس اْلَواِح ِد َماَئ َة

  ..HH  ْب َعَليَّ ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحیُمْب َعَليَّ ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحیُمَربِّ اْغِفْر ِلي َوُتَربِّ اْغِفْر ِلي َوُت: :  ٍٍ َمرَّةَمرَّة

  :وعن عائشة عن أىب الدرداء رواه صاحب الفتح الكبري 

AA  ُطوَبى ِلـَمْن َوَجَد ِفـي َصِحیَفِتِھ اْسِتْغَفـارًا َكِثـیرًاُطوَبى ِلـَمْن َوَجَد ِفـي َصِحیَفِتِھ اْسِتْغَفـارًا َكِثـیرًا  HH  

  .واآلثار يف هذا الباب كثرية جداً ونكتفي ذا القدر خوفاً من اإلطالة

  ممرراتاتباِإل اِإلب سستتغارارفَفَغ  

اعلم أن االستغفار على ثالثة مراتب ، على قدر تفاوت اهلمم 
  ...هي االستغفار باللسان : واملطالب ، فاملرتبة األوىل 

وفيه منافع وفوائد وبركة، فمن بركته أنه يحصلَ االستغفار 
ومن منافعه . بالقلب ، ويرجى به حصول االستجابة من اهللا الكرمي الغفار

 خري من السكوت ، وبه يتعود قول اخلري ويدوامه، وباملداومة وفوائده أنه
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عليه يتجه العبد إىل فعل اخلري ، ويقلع عن الشر ودواعيه ، ويبغضه 
  .فاالستغفار باللسان حسن كله على أي حال كان.... ويقليه ، وهكذا 

  ...االستغفار بالقلب : واملرتبة الثانية 
ن األكدار ، وبه تنفرج اهلموم وهو قوي األثر يف تصفية القلوب م

والغموم ، وتزول الكروب ، كما أن به يتم حصول كل أمر مطلوب أو 
مرغوب ، بل إن به ترتل الرمحات والربكات ، وتفيض النفحات ، 

  .وتندفع الشرور والبليات 
  ...وهي االستغفار بالقلب واللسان: أما املرتبة الثالثة 

تجمع الفضائل لإلنسان ، ويصلح فهي املرتبة الكاملة ، ألن ا ت
اجلسد واجلنان ، ويف هذا ينال العبد أفضل املنافع وجمامع الربكات ، 
حيث ترتل له املغفرة والرمحات ، وتضاعف له احلسنات ، وتكفَّر عنه 
السيئات ، وترفع له الدرجات ، وتزكو له األعمال والطاعات ، بل قد 

 الكاملة من العيوب والذنوب ، تنصقل مرآة قلبه ، وحتصل له الطهارة
  .فيتوصل بذلك إىل كشف حجب الغيوب 

ه عليه على أن هناك أمراً ننب:  
ما كان معه ندم ؛ وهو أن حقيقة االستغفار التام املوجب للمغفرة 

كان ؛ ، فإن كان معه إصرار  ، ومل يكن معه إصرار بالقلب على الذنب
   .غري كامل ، قليل اجلدوى اً ،استغفاره بالقلب ناقص
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، ويف واسع القدرة أمور  ولكن هللا ساعات ال حيجب فيها الدعاء
  :، ولذلك  عظيمة وأسرار عجيبة

 وينهمك يف غمرة الذنوب ، فال ينبغي لعبد أن يترك االستغفار
وال ينفعين نطق اللسان ، ؟  ي يل من الذنوب فرار، ويقول أن واألوزار
، فينبغي أن يتدرج  ى ترك الشر كلهألن من ال يقدر عل،  ! باالستغفار
   . إىل ترك الكثري، فلعل ترك القليل منه جير بترك قليله

، فال  ، وفعل الصاحلات وكذا إذا مل يقدر على عمل الطاعات
، !أىنّ يل بنفيس تلك البضاعة :  ينبغي أن يكسل عن قليل الطاعة ويقول

  . إىل فعل الكثري منهار، فلعل فعل قليلها جي بل يتدرج بفعل القليل منها

  َأَأننوواعاِإل اِإلاع سستتغارارفَفَغ  

  : ، قَالَ yy.ن النبِي أَأفضله ما رواه البخاري مرفوعاً

AA     َھ إالَّ َھ إالَّ اللَُّھمَّ َأْنَت َربِّي َال إل  اللَُّھمَّ َأْنَت َربِّي َال إل  : : إنَّ َسیَِّد اِالْسِتْغَفار َأْن َیُقوَل اْلَعْبُد   إنَّ َسیَِّد اِالْسِتْغَفار َأْن َیُقوَل اْلَعْبُد

ى َعْھ   ِدَك َوَوْع   ِدَك َم   ا  ى َعْھ   ِدَك َوَوْع   ِدَك َم   ا  َوَأَن   ا َعَل    َوَأَن   ا َعَل    ، ، ا َعْب   ُدَك ا َعْب   ُدَك َخَلْقَتِن   ي َوَأَن    َخَلْقَتِن   ي َوَأَن    ، ، َأْن   َت َأْن   َت 

، ،  َأُب  وُء َل  َك ِب  َذْنِبِي   َأُب  وُء َل  َك ِب  َذْنِبِي   ، ،َأُع  وُذ ِب  َك ِم  ْن َش  رِّ َم  ا َص  َنْعتُ   َأُع  وُذ ِب  َك ِم  ْن َش  رِّ َم  ا َص  َنْعتُ   ، ، اْس  َتَطْعُت اْس  َتَطْعُت 

وَب إالَّ وَب إالَّ ـُـَُفإنَّ ُھ َال َیْغِف ُر الذُّن    َفإنَّ ُھ َال َیْغِف ُر الذُّن    ، ، َف اْغِفْر ِل ي   َف اْغِفْر ِل ي   ، ، َوَأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَل يَّ      َوَأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَل يَّ      

  ،،ةََةــَل اْلَجنََّل اْلَجنَّــَدَخَدَخ؛ ؛ اَت اَت ا ِبَھا َفَما ِبَھا َفَمــَفإْن َقاَلَھا ِحیَن ُیْصِبُح ُموِقنَفإْن َقاَلَھا ِحیَن ُیْصِبُح ُموِقن، ، َأْنَتَأْنَت
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  ..HH  َدَخَل اْلَجنََّةَدَخَل اْلَجنََّة؛ ؛ ا ِبَھا ا ِبَھا ــَوإْن َقاَلَھا ِحیَن ُیْمِسي ُموِقنَوإْن َقاَلَھا ِحیَن ُیْمِسي ُموِقن

ىف صحيحى ومنه ما ورد عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه 
  :البخارى ومسلم رضى اهللا عنهما 

AA    َأنَّ   ُھ َق   اَل لَرُس   وَل اهللا  َأنَّ   ُھ َق   اَل لَرُس   وَل اهللا..y     َعلِّْمِن   ي ُدَع   اًء َأْدُع   و ِب   ِھ ف   ي   َعلِّْمِن   ي ُدَع   اًء َأْدُع   و ِب   ِھ ف   ي

   ،  ، اللَُّھْم إنِّي َظَلْمُت َنْف ِسي ُظْلم ًا َكِثی راً        اللَُّھْم إنِّي َظَلْمُت َنْف ِسي ُظْلم ًا َكِثی راً        : : ..  ُقْلُقْل: : y  َقاَلَقاَل؛  ؛  َصَالِتيَصَالِتي

، ،  َف   اْغِفْر ِل   ي َمْغِف   َرًة ِم   ْن ِعْن   ِدَك      َف   اْغِفْر ِل   ي َمْغِف   َرًة ِم   ْن ِعْن   ِدَك     ،،وَال َیْغِف   ُر ال   ذُُّنوَب إّال أْن   تَ  وَال َیْغِف   ُر ال   ذُُّنوَب إّال أْن   تَ  

  ..HH  َواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر الرَّحیُمَواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر الرَّحیُم

مسعت : ابن مسعود قال  ما رواه الترمذى ىف سننه عن ومنه
النيب.yy ُقُولي :  

AA       َمْن قاَل أْسَتْغِفُر اهللا الَِّذي َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو اْلَح يُّ اْلَقیُّ وُم َوَأُت وُب     َمْن قاَل أْسَتْغِفُر اهللا الَِّذي َال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو اْلَح يُّ اْلَقیُّ وُم َوَأُت وُب

  tt  ويف رواية أيب سعيد، ،   ِإَلْیِھ، ُغِفَر َلُھ َوِإن َكاَن َفرَّ ِم َن الزَّْح فِ        ِإَلْیِھ، ُغِفَر َلُھ َوِإن َكاَن َفرَّ ِم َن الزَّْح فِ        
  اِماِم أْی   أْی  دََددََدَع  َع  ، َو، َورِِرْح  ْح  بََب اْل اْلدِِدَب  َب   َز َزدََددََدَع  َع  ، َو، َو  وِموِمُج  ُج   النُّ النُّدََددََد عَ  عَ ھُُھوُبوُبنُُن ذُ  ذُ تْْتاَناَن كَ  كَ نْْنإِِإ وَ  وَ ::

  HH  ..ججاِلاِل َع َعلِِلمْْم َر َردََددََدعََع، َو، َو  رِِرجََجشَّشَّ اْل اْلقِِقرََر َو َودََددََدعََع، َو، َو  اایََینْْندُّدُّاْلاْل

  : ومنه ما روى عن أيب عبد اهللا القرشي املشكور املشهور
}}}}
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{{{{

  : tقال اإلمام اليافعي 
}}}}


{{{{

؛ ين من أثق به أخرب : ومنه ما أورده اإلمام اليافعي وقال يف شأنه
  : أن الشيخ بدر الدين بن عقيل قال





}}}}
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]]  bb ÎÎ))  ((##qq ßßss ÏÏGG øøÿÿ ttGG óó¡¡ nn@@  ôôââ ss)) ssùù  ããNN àà22 uuää !!%% yy`̀  ßßxx ÷÷GG xxÿÿ øø99 $$##  [[  

]]  $$ ¯¯RR ÎÎ))  $$ ooYY óóss ttFF ssùù  yy77 ss99  $$ [[ss ÷÷GG ssùù  $$ YYZZèè ÎÎ77 ïïBB  [[  
]]  ××éé óóÇÇ ttRR  zz`̀ ÏÏ iiBB  ««!! $$##  ÓÓxx ÷÷GG ssùù uurr  ÒÒ==ÉÉ ÌÌçç ss%%  33  [[  





{{{{

إنه استغفار  وقال، اق مرفوعاً ومنه ما رواه أبو عبد اهللا الور
  : وهو،  عليه السالم اخلضر

}}}}






{{{{
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  : ومن ذلك
}}}}
















{{{{
  : هذا وينبغي للعبد عند انبعاثه لالستغفار

   .استشعار التوبة - ١
  .االعتراف بالذنب - ٢

٣ - مضمراً  ، واإلخالص فيه بالعزمية ةالصدق يف ذلك باهلم ،
  .، مقبالً على ربه ظاً بلسانه، متلفِّ بقلبه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


     :ْالعالْاُءد مست٤٢٤٢:  ابج    ......................................................................................................................  

  

، وأتى آخر  ! فقد روى أن رجالً أتى إىل احلسن فشكا إليه الفقر
،  ! ، وأتى آخر فشكا إليه جفاف بستانه ! فشكا إليه اجلدب

  : ، فقال لكل منهم !  آخر طالباً الولدوجاء
}}}}





]]  ààMM ùù== àà)) ssùù  ((##rr ããçç ÏÏÿÿ øøóó ttFF óóôô $$##  ööNN ää33 // uuëë  ¼¼ ççmm ¯¯RR ÎÎ))  ööcc%% xx..  ## YYëë$$ ¤¤ÿÿ xxîî  

ÇÇÊÊÉÉÈÈ  ÈÈ@@ ÅÅôô ööçç ããÉÉ  uuää !!$$ yyJJ ¡¡¡¡99 $$##  // ää33 øøãã nn== ttææ  ## YYëë## uuëë ôôââ ÏÏ iiBB  ÇÇÊÊ ÊÊÈÈ  // ää.. ÷÷ää ÏÏââ ôôJJ ããÉÉ uurr  
55AAºº uuqq øøBB rr'' ÎÎ//  ttûûüü ÏÏZZ tt// uurr  @@ yyèè øøgg ssÜÜ uurr  öö// ää33 ©©99  ;;MM»» ¨¨ZZ yy__  @@ yyèè øøgg ssÜÜ uurr  öö// ää33 ©©99  ## \\çç»» ppkk ÷÷XX rr&&  

ÇÇÊÊËËÈÈ    [[  S  
  

  : tشريازي وخنتم ذه األبيات لإلمام أيب اسحاق ال

  إىل القبيح فكان مبتدى نكدىإىل القبيح فكان مبتدى نكدى  \  استغفر اهللا  من عني نظـرت ا     استغفر اهللا  من عني نظـرت ا     
  يف الليل منفردا أو غري منفـرد   يف الليل منفردا أو غري منفـرد     \  استغفر اهللا من ذنب  خلوت به      استغفر اهللا من ذنب  خلوت به      

  إىل معاصي اهللا الواحد الصمد    إىل معاصي اهللا الواحد الصمد      \  استغفر اهللا من  رزق بلغـت به      استغفر اهللا من  رزق بلغـت به      
  دنيا ومل أك يف خـري مبجتــهد  دنيا ومل أك يف خـري مبجتــهد    \  استغفر اهللا من علم  أردت به     استغفر اهللا من علم  أردت به     
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  ويف رضى مث يف مرح ويف حرد      ويف رضى مث يف مرح ويف حرد        \   مما قلـت يف غضب     مما قلـت يف غضب    استغفر اهللا استغفر اهللا 
  أسلفت معتمداً أو غري معتمـد     أسلفت معتمداً أو غري معتمـد       \  استغفر اهللا غفَّار الذنـوب ملا    استغفر اهللا غفَّار الذنـوب ملا    
  ما ليس يرضى إهلي مدة األبـد      ما ليس يرضى إهلي مدة األبـد        \  استغفر اهللا  من فعـل  خيالطه      استغفر اهللا  من فعـل  خيالطه      

  وشني شأين وعصـياين ومن أودوشني شأين وعصـياين ومن أود  \استغفر اهللا من جهلي ومن طمعي استغفر اهللا من جهلي ومن طمعي 
  ناس من غافل منهم وجمتهدناس من غافل منهم وجمتهداألجاألج  \  استغفر اهللا  مما قد  ذكرت  من    استغفر اهللا  مما قد  ذكرت  من    
  ذكرته ، عـز من بالعلم منفردذكرته ، عـز من بالعلم منفرد  \  استغفر اهللا  مما لست  أذكره أو  استغفر اهللا  مما لست  أذكره أو  

  
  

م ذلك مبا قاله اإلمام أبو العزائم مث نتمt :  

عظيما         نيب  ذ ن  كا ن  عظيما        إ نيب  ذ ن  كا ن  عظم         \    \    إ أ يب  ر عظم     فعفو  أ يب  ر   فعفو 
ن      كا و  ن     أ كا و  كبرياً        أ مثي  كبرياً    إ مثي  حم            \    \    إ ر أ يب  ر هللا  حم        فا ر أ يب  ر هللا    فا

  يل أكرم   يل أكرم   علي كم   علي كم       \    \    منه منه كم أسبل السـتر     كم أسبل السـتر     
رآين       رآين      وكم  نعم          \    \    يئاًيئاًــــمس مس وكم  وأ عين  نعم      فتاب  وأ عين    فتاب 

  فضال ومل أك أعلم       فضال ومل أك أعلم           \    \  العطاياالعطاياأراه يعطــي  أراه يعطــي  
 يبد فأسلم فأسلم     حبسين  حبسين  منه  منه      \    \    فضالً فضالً ل الســوء     ل الســوء     يبد  

  مغرم مغرم     بعفوك   بعفوك       ملن  ملن      \    \    ل العطايا   ل العطايا   ــــمجي مجي أسبغ  أسبغ  
  ومغنمومغنمد نعمى د نعمى للعبللعب  \  \  ريبريبواجعل عطــاياك واجعل عطــاياك 
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  : أيضاً tوقوله 

  استغفر اهللا من طمعي ومن أملي     استغفر اهللا من طمعي ومن أملي       \  استغفر اهللا من علمي ومن عملي     استغفر اهللا من علمي ومن عملي     
  ظلمي وجوري يف أيـامي األول     ظلمي وجوري يف أيـامي األول       \  ت ومن ت ومن ــجنيجني  استغفر اهللا ما قد     استغفر اهللا ما قد     

  وما تقر به نفسي مـن العمـل       وما تقر به نفسي مـن العمـل         \  داداــــاستغفر اهللا مما قد خفى وب     استغفر اهللا مما قد خفى وب     
  ومن غروري ومن حويل ومن حيليومن غروري ومن حويل ومن حيلي\استغفر اهللا من حسدي ومن نقصياستغفر اهللا من حسدي ومن نقصي

  لليلليومن فسوقي وإجرامي ومن ز    ومن فسوقي وإجرامي ومن ز      \  علي خفى علي خفى   استغفر اهللا من شرك     استغفر اهللا من شرك     
ـ    نفسٍ قد نفسٍ قد   ومن دسيسة   ومن دسيسة     \  استغفر اهللا من ومهي ووسوسيت    استغفر اهللا من ومهي ووسوسيت     ـ   ختي ل يل ل يل  ختي  

  ومن صالة ا قد صرت يف وجل   ومن صالة ا قد صرت يف وجل     \   به  به   عجبتعجبت  استغفر اهللا من صوم     استغفر اهللا من صوم     
  ل يل ل يل للخري والفضل واألنعام سـه    للخري والفضل واألنعام سـه      \  بنعمة من بنعمة من   استغفر اهللا من كفر     استغفر اهللا من كفر     

  
  

\  
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  عالج الْهم دينِيـاً و علْميـاًعالج الْهم دينِيـاً و علْميـاً
  

  ِعْلِمیَّا ِعْلِمیَّااِءاِءعََعدُّدُّ اْل اْلاِئـَدُةاِئـَدُةفََف   
اْلصَّْبُر َو اْلِعلُم اْلَحِدیث اْلصَّْبُر َو اْلِعلُم اْلَحِدیث   

اْلصَّْبُر َماَدٌة ِكیْمَیاِئَیـــة اْلصَّْبُر َماَدٌة ِكیْمَیاِئَیـــة   

  
  َتَوجَُّھاُت اْلسََّلِف اْلصَّاِلِحَتَوجَُّھاُت اْلسََّلِف اْلصَّاِلِح

  اءاءــــعََعدُّدُّاْلاْلِفى اِإلْسِتَغـاَثاِت و ِفى اِإلْسِتَغـاَثاِت و 
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  عالج الْهم دينِيـاً و علْميـاًعالج الْهم دينِيـاً و علْميـاً

  
،  ة يتأثر بالصدمات النفسي-خلق اهللا اإلنسان وهو العليم خبلقه

، مما جيعل هذه اهلموم  ه الشر، جزوعاً إذا مس هلوعاً عند اخلطوب
  .واخلطوب تصيب اإلنسان باجلزع واخلوف والتوتر النفسي والعصيب

،  زع واالضطراب النفسي على اإلنسانوخطورة هذا اهللع واجل
والسكر ، مثل الضغط ؛ ضه لإلصابة بكثري من األمراض أنه يعر ،
  ،وانفجار شرايني املخ، واجللطة ، والذحبة الصدرية ، ب الشرايني وتصلُّ

  . وكثري مما نرى من األمراض، واجلنون 
ثري فيه وكل إنسان معرض ملا ي ....وما عالج هذا اهللع واجلزع ؟ 

  ؟ اهللع واجلزع
  : إىل عالج الفزع واجلزع يف قرآنه حيث يقول  UU  أرشدنا اهللا

] ¨b Î) z̀ » |¡S M} $# t, Î= äz % ·æq è= yd  # så Î) çm ¡¡ tB ïé ¤³9 $# $ Yãr âì y_  
# så Î) ur çm ¡¡ tB çé öç sÉ ø: $# $ ¸ãq ãZ tB  ûw Î) tû, Íj# |Á ßJ ø9 $#  tûï Ï% ©! $# öN èd  
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4í n? tã öN Ík ÍE üx |¹ tbq ßJ Í¬ !# yä  öúï Éã ©9 $# ur þí Îû öN Ïl Î;º uq øB r& A, ym 
×Pq è= ÷è ¨B  È@ Í¬ !$ ¡¡= Ïj9 ÏQr ãç ós yJ ø9 $# ur  tûï Ï% ©! $# ur tbq è% Ïdâ |Á ãÉ 
ÏQ öq uã Î/ Èûï Ïdâ9 $#  [ UUÇSS É  

،   تأثره بالنوائب والكوارثكلما قلَّ؛ فكلما قوى إميان العبد 
  . د على الصرب والرضا بالقضاءوتعو،  تأثره باهللع واجلزع وقلَّ

، وشعوره باحلاجة الدائمة إىل  واإلنسان املؤمن إلحساسه بالضعف
فيقف ؛ ، يفتح اهللا تعاىل له بابا من أبواب رمحته  عون اهللا سبحانه وتعاىل
،  باللطف والسكينة والطمأنينة  UU  ، فيواجه اهللا عليه بأدب الشرع

، وذلك مأخوذ من قوله  ، ويكشف عنه ما نزل به من ضر وبرد الرضا
ىف  شأنهعز UUÇSS É:  

] ¼çnyâYÏãur ßxÏ?$ xÿ tB É=øã tóø9 $# üw !$ yg ßJn= ÷ètÉ ûw Î) uq èd [  

  ، فيفتح اهللا UU من اهللا ألا فتح، "الفتح " فهي مفاتح من 
UU    له بـاب الدعـاء لقولهr:   

AA  َء ِإالَّ الدَُّعاُءَء ِإالَّ الدَُّعاُءَبالَبالَال َیُردُّ اْلَال َیُردُّ اْل  HH  


  

  قه ألداء صالة فيوفِّ؛  يف الصالة له  UU   اهللاهوهذا الدعاء قد يفتح
                                                

 جامع األحاديث واملراسيل –»الَ يرد الْقَضاَء إِالَّ الدعاُء، والَ يزِيد في الْعمرِ إِالَّ الْبِرt »ورواية سلمان (١) 
  .ومشكاة املصابيح والفتح الكبري
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، أو باسم اهللا األعظم الذي  ، وقد يكون دعاء اهللا باألمساء احلسىن احلاجة
ة أو يف السن، ، وقد يكون باألدعية الواردة يف القرآن الكرمي  يفتح به عليه اهللا
 فيها الفرج بعد r، وقد يكون بصيغ للصالة على رسول اهللا  النبوية الشريفة

ا    UU، وقد يكون الفتح بأدعية يلهم اهللا ، واليسر بعد العسر ةشدال
، أهلمهم ا يف وقت الشدة   UU  ألن اهللا، عباده الصاحلني ويسموا أحزاباً 

  : r فقد روت السيدة عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا

AA  الةالةصَّصَّى اْلى اْل إَل إَلعََعزِِزفََف؛ ؛   رٌٌرمْْم َأ َأھُُھبََبزََزا َحا َحذََذ ِإ ِإاَناَن َك َكھُُھنَّنَّأََأ  HH  


..  

  َةُفَفـدةُائـدالْ الْائ ددعااِءاِءعيلْما عيلْمع   
يف ، واألذكار ، والصالة ، فائدة الدعاء ، وقد أثبت العلم حديثاً 

  .بة عليهم واألضرار املترت، واجلزع ، منع اهللع 
ابه ــيف كت، " طاهر توفيق " الدكتور ، وقد أشار إىل ذلك 

  : لفقا، )  ٩٨ فحة ص-  القرآن واإلعجاز يف خلق اإلنسان  (/
}}}}





                                                

  .ه وأفزعه وأقلقه أمهَّ: مسند اإلمام أيب حنيفة وفتح الباري ، حزبه  (٢)
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{{{{

ىف صفحة فيقول ؛ ر ـــاء والذكـــعمث يوضح تأثري الد
  :  من نفس الكتاب١٨٩

}}}}
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]  ¼ çm̄R r&ur uqèd y7ys ôÊ r& 4í s5ö/r& ur  [ UUÇSS É  

يثدالْح لمالْع و ربيث الْصدالْح لمالْع و ربالْص   

أنه وضع أمثل عالج للتـوتر      ،  وقد كان من إعجاز القرآن الكرمي       
د ذلـك يف  وحـد ، والنكبـات  ، واألزمات ،  واالضطرابات  ،  والقلق  
  :U ÇÉ، وذلك يف قول اهللا  والصرب، والدعاء ، الصالة 

]]  $$ yygg ïïÉÉ rr'' ¯¯»» ttÉÉ  zz`̀ÉÉ ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##qq ããZZ ttBB## uuää  ((##qq ããYYãã ÏÏèè ttGG óóôô $$##  ÎÎéé öö99 ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ÍÍoo 44qq nn== ¢¢ÁÁ99 $$## uurr  [[  
ات من الناحية ــره يف عالج األزمــوأث، رب ــوعن الص

ه ـــيقول الدكتور مجال ماضي أبو العزائم يف كتاب، ة العلمي /  
) ٤٨ صفحة  -ةالقرآن والصحة النفسي( :   

}}}}
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]]    zz`̀»» tt«« øø99 $$##    yy## ¤¤ÿÿ yyzz    ªª!! $$##    ööNN ää33YY ttãã    zzNN ÎÎ== ttææ uurr    ûûcc rr&&    ööNN ää33ää ÏÏùù    $$ ZZÿÿ ÷÷èè ||ÊÊ    44  
bb ÎÎ** ssùù  `̀ ää33 ttÉÉ  NN àà66ZZ ÏÏ iiBB  ××pp ssùù (($$ ÏÏ iiBB  ××oo ttçç ÎÎ//$$ ||¹¹  ((##qq çç77 ÎÎ== øøóó ttÉÉ  ÈÈûû ÷÷üü ttGG ssùù (($$ ÏÏBB  [[    

US  
  UU  

















]  bÎ) ä̀3tÉ öNä3ZÏiB tbrçéô³Ïã tbrçéÉ9» |¹ (#qç7 Î= øótÉ Èû÷ü tGsù($ ÏB 4 

bÎ) ur ` ä3tÉ N à6ZÏiB ×p sù($ ÏiB (# þqç7 Î= øótÉ $Zÿ ø9 r& z̀ ÏiB öúï Ï%©! $# 
(#rãç xÿ x. óO ßḡR r'Î/ ×P öqs% ûw öcqßg s) øÿ tÉ [ UUÇ É  
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ـةيائييمةٌ كادم ربـة الْصيائييمةٌ كادم ربالْص   
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] !$oY/ uë ùøÌç øù r& $ uZøä n= tã # Zéö9 |¹ [  








] !$oY/ uë ùøÌç øù r& $ uZøä n= tã # Zéö9 |¹ [  


] ôMÎm7 rO ur $oYtB# yâø% r& [  


] $tR öçÝÁR$# ur í n? tã ÏQöq s)ø9 $# öúï ÍçÏÿ» x6 ø9 $# [ 

UUÇSS É{{{{
  .. ) )نتهىنتهىإإ( ( 
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  توجهات الْسلَف الْصالحِتوجهات الْسلَف الْصالحِ

  اءاءــــععددالْالْفى اِإلستغـاثَات و فى اِإلستغـاثَات و 

ج سلفنا الصاحل يف حرصنا على أن نبي التوجـه إىل اهللا ن  UU  
، ألنه ظهر يف عصرنا مـن ينكـر قـراءة األوراد             باالستغاثة أو الدعاء  

جيـب  ؛  " بدعـة   "  ذلـك    دع؛ بل وي   واألحزاب الواردة عن الصاحلني   
،  ةىل االشتغال بالقرآن والـسن    األو:   ذلك بقوله  ر، ويرب  القضاء عليها 

  : وهذا يرجع يف نظرنا إىل أمرين

 عون احلب والذين يد ،   لبعض املنتسبني للصاحلني     إما رؤيتهم \
  .ولكن ال يتابعوم يف سلوكهم وهديهم ، للصاحلني 

  .وحكمهم على أهل الطريق كلهم من خالل هذه النظرة القاصرة

،  لعدم إطالعهم عليهـا   ،  وإما جلهلهم بأحوال أهل الطريق      \
،  منها أحواهلم وعدم معرفته لألسباب الشرعية اليت استمد أهل الطريق         

سوا عليها أعماهلم وأس.  
لذلك رأينـا    ،   فإن القوم ما خرجوا عن القرآن والسنة طرفة عني        

أن نبيه والدعاءن طريق القوم يف التوج.   
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  وحىت ال يظن    فإننا ننقل كالم أحد أئمتهم     ،  ب هلم   العبد أننا نتعص
باهللا الـشيخ أمحـد   فقد قال العارف  ، هئونكتفي به لغنا  ،  يف هذا الشأن    

حزب البحر لـسيدي أيب احلـسن       " ه على   ــزروق يف مقدمة شرح   
   :" tالشاذيل 

}}}}










\

] ÉO ó¡ Î0 «! $# $ yg1 1ç øg xC !$ yg8 yôöç ãBur 4 ¨bÎ) í În1 uë Öëqàÿ tós9 ×LìÏm §ë [ 
]  $ tB ur  (#r âë yâ s%  ©! $#  ¨, ym  ¾ Ín Íë ôâ s%  ÞÚ öë F{ $# ur  $ Yèã ÏJ y_ 

¼ çm çG üÒ ö6 s%  tP öq tÉ  Ïp yJ» uä É) ø9 $#  ÝVº uq» yJ ¡¡9 $# ur  7M» É Èq ôÜ tB 
¾ Ïm ÏYä ÏJ uã Î/ 4 ¼ çm oY» ys ö7 ßô 4í n?» yè s? ur $ £J tã öcq ä. Îé ô³ çÑ  [    
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\


}}}}



{{{{






AA   ی   ـُم، ال إل   ھ إالَّ اللَّ   ُھ َربُّ   ی   ـُم، ال إل   ھ إالَّ اللَّ   ُھ َربُّ   ُم الـَحِلـُم الـَحِلــ   ــ   ـال إل   ھ إال اللَّ   ُھ الَعِظیـ ال إل   ھ إال اللَّ   ُھ الَعِظیـ

ـِم، ال إل   َھ إالَّ اللَّ   ُھ ربُّ ال   سَّمَواِت َوَربُّ األْرِض  ـِم، ال إل   َھ إالَّ اللَّ   ُھ ربُّ ال   سَّمَواِت َوَربُّ األْرِض  ـ   ـ   الَع   ْرِش الَعِظیالَع   ْرِش الَعِظی

    HH  َوَربُّ الَعْرِش الَكِریـِمَوَربُّ الَعْرِش الَكِریـِم

tt
rr

AA  ََّوَأع وُذ ِب َك ِم َن      ، َوَأع وُذ ِب َك ِم َن         ِإنِّي َأع وُذ ِب َك ِم َن اْلَھ مِّ َواْلَح َزنِ            ِإنِّي َأع وُذ ِب َك ِم َن اْلَھ مِّ َواْلَح َزنِ           اللَُّھمَّاللَُّھم ،

َوأع وُذ ِب َك ِم ْن    َوأع وُذ ِب َك ِم ْن    ، ، ، َوأعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجْبِن واْلُبْخِل    ، َوأعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجْبِن واْلُبْخِل      اْلَعْجِز َواْلَكَسلِ اْلَعْجِز َواْلَكَسلِ 
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ُقْل    ُھ بع    د ال    صبـح  ُقْل    ُھ بع    د ال    صبـح  : : وق    ـال وق    ـال ، ،   اِلاِلــِر الرَِّج    ِر الرَِّج    ــِة ال    دَّْیِن َوَقْھ    ِة ال    دَّْیِن َوَقْھ    ــَغَلَب    َغَلَب    

  HHوالمغـربوالمغـرب


  









rr

AA  اللَُّھمَّ ِإنَّا َنْجَعُلَك في ُنُحوِرِھْم َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن ُشُروِرِھْماللَُّھمَّ ِإنَّا َنْجَعُلَك في ُنُحوِرِھْم َوَنُعوُذ ِبَك ِمْن ُشُروِرِھْم  
(())
HH  


tt

AA  مَّ اْكِفَناُه بما ِشْئَتمَّ اْكِفَناُه بما ِشْئَتاللَُّھاللَُّھ  HH  

                                                
(٣) رِيدالْخ يدعولُ اهللا«: ، قال،  عن أيب سسلَ رخد.yy  نلٍ مجبِر وفَإِذَا ه جِدمٍ املَسوي ذَات

ت الصالَة؟ األنصارِ يقَالُ لَه أَبو أُمامةَ، فَقَالَ ياأَبا أُمامةَ ما لي أَراك جالساً في املَسجِد في غَيرِ وقْ
هموم لَزِمتنِي وديونٌ يارسولَ اهللا، قالَ أَفَالَ أُعلِّمك كَالَماً إِذَا أنت قُلْته أذْهب اهللا همك : قالَ

،  )احلديث ( :قال قُلْ إِذَا أَصبحت وإِذَا أَمسيت. وقَضى عنك دينك؟ قال قُلْت بلَى يارسولَ اهللا
 .)سنن أيب داوود (»الَ فَفَعلْت ذَلك فَأَذْهب اهللا همي وقَضى عني دينِيق

(٤)ثَهدح ، اهاهللا أَنَّ أَب دبةَ بنِ عدرعن أيب ب  :» يبأَنَّ الن.yy َماً قالقَو افاحلديث ( :كَانَ إذَا خ (
 .، سنن أيب داوود وابن حبان ومسند اإلمام أمحد
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] tA$s% ur #ÓyõqãB í ÎoTÎ) ßNõããã í În1 tçÎ/ N à6În/ uëur ` ÏiB Èe@ ä. 

9éÉi9s3 tFãB ûw ß` ÏB÷sãÉ ÏQ öquã Î/ É>$ |¡ Ïtø: $#  [  



AA            ُّاللَُّھ َأْكَبُر، اللَُّھ َأْكَب ُر، اللَّ ُھ َأَع زُّ ِم ْن َخْلِق ِھ َجِمیع ًا، اللَّ ُھ َأَع زُّ             اللَُّھ َأْكَبُر، اللَُّھ َأْكَب ُر، اللَّ ُھ َأَع زُّ ِم ْن َخْلِق ِھ َجِمیع ًا، اللَّ ُھ َأَع ز 

ِممَّ  ا َأَخ  اُف َوَأْح  َذُر، َأُع  وُذ ِباللَّ  ِھ الَّ  ِذي َال ِإلٰ  ھ ِإالَّ ُھ  َو، الُمْم  ِسُك     ِممَّ  ا َأَخ  اُف َوَأْح  َذُر، َأُع  وُذ ِباللَّ  ِھ الَّ  ِذي َال ِإلٰ  ھ ِإالَّ ُھ  َو، الُمْم  ِسُك     

لسَّمَٰواِت السَّْبَع َأْن َیَقْعَن َعلٰى اَألْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِھ، ِمْن َشر عْب ِدَك       لسَّمَٰواِت السَّْبَع َأْن َیَقْعَن َعلٰى اَألْرِض ِإالَّ ِبِإْذِنِھ، ِمْن َشر عْب ِدَك       اا

ُفَالٍن َوُجُنوِدِه، َوَأْتَباِعِھ َوَأْشَیاِعِھ، ِمَن اْلِجن َواِإلْنِس، اللَُّھ مَّ ُك ْن         ُفَالٍن َوُجُنوِدِه، َوَأْتَباِعِھ َوَأْشَیاِعِھ، ِمَن اْلِجن َواِإلْنِس، اللَُّھ مَّ ُك ْن         

  كََكاَرَك اْس مُ اَرَك اْس مُ ــ، َوَتَب  ، َوَتَب    ، َوَعزَّ َجاُرَك، َوَعزَّ َجاُرَك  ، َجلَّ َثَناُؤكَ ، َجلَّ َثَناُؤكَ   ِلي َجارًا َمْن َشرِھمْ   ِلي َجارًا َمْن َشرِھمْ   

  HH  ––َث   الَث َم   رَّاٍتَث   الَث َم   رَّاٍتیقول   ھ یقول   ھ ، َوَال ِإلٰ   َھ َغْی   ُرَك ـ       ، َوَال ِإلٰ   َھ َغْی   ُرَك ـ       
(())

كم   ا رواه كم   ا رواه  .  . 

    ––الطبرانى وغیره الطبرانى وغیره 

                                                
إِذَا أَتيت سلْطَاناً مهِيباً تخاف أَنْ يسطُوyy  قال  : عن ابن عباسٍ رضي اللَّه عنهما قَالَ)(٥

 .، مصنف ابن أيب شيبة وجامع األحاديث واملراسيل ) احلديث  ( علَيك، فَقُلْ
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\





}}}}{{{{}}}}
rr{{{{}}}}


{{{{

::    

AA  َناِصَیِتي ِبَیِدَك، َناِصَیِتي ِبَیِدَك  اللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن َأَمِتَكاللَُّھمَّ ِإنِّي َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن َأَمِتَك ،  HH  






                                                
اللَّهم إِني : ، إِذَا أَصابه هم أَو حزنٌما قَالَ عبد قَطُّ «:قال رسولُ اللَّه : عن ابن مسعود ، قال(٦) 

عبدك ابن عبدك ابن أَمتك، ناصيتي بِيدك، ماضٍ في حكْمك، عدلٌ في قَضاؤك، أَسأَلُك بِكُلِّ 
،ابِكتي كف هلْتزأَن أَو ،كفْسن بِه يتمس ،لَك ومٍ هاس بِه تأْثَرتاس أَو ،كلْقخ نداً مأَح هتلَّمع أَو 

في علْمِ الْغيبِ عندك، أَنْ تجعلَ القُرآنَ ربِيع قَلْبِي، ونور بصرِي، وجِالََء حزنِي، وذَهاب همي، 
فَر نِهزكَانَ حم لَهدأَبو همه اللَّه بقَالُوا. »حاًإِلَّا أَذْه : هٰهذ لَّمعتا أَنْ ني لَنغبني ولَ اللَّهسا ري

   . صحيح ابن حبان»أَجلْ، ينبغي لمن سمعهن أَنْ يتعلَّمهن«: الْكَلمات؟ قَالَ
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\
}}}}

{{{{


AA  ثالثاثالثا ( (ِبَكِلَماِت الّلِھ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَقِبَكِلَماِت الّلِھ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  َأُعوُذَأُعوُذ ( (HH  


  

 )   أى بقوهلا يصري
) أمانا هاملكان الذى نزلو


]]ÉÉ##»» nn==ÉÉ \\}}CC·· ÷÷ÉÉ ttçç èè%%[[) مكان الرتولأى وحشة.(

::  
]]öö@@ èè%%uuqq èèddªª!! $$##îîââ yymm rr&&[[



AA            ِبْسِم اللَِّھ الَِّذي ال َیُضرُّ َمَع اْسِمِھ َشْيٌء في األْرِض وال في          ِبْسِم اللَِّھ الَِّذي ال َیُضرُّ َمَع اْسِمِھ َشْيٌء في األْرِض وال في

  HH  السَّماِء وُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُمالسَّماِء وُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم

                                                
(٧)  ةيلَميمٍ السكح تلَةَ بِنوخ نع ،ولَ اللّهسر تعما سهقُولُ، أَنزِالً «:  ينم كُمدلَ أَحزإِذَا ن
  . صحيح مسلم»فَإِنه الَ يضره شيٌء حتٰى يرتحلَ منه. )احلديث ( :فَلْيقُلْ
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(())

\



}}}}





{{{{








{{{{

                                                
، ثَالثَ مرات، لَم ) احلديث ( : من قَالَ حني يصبِح «: عن عثمان ، أَن رسول اللَّه قال )٨ (

مسند .» ، وإنْ قَالَها حني يمِسي لَم تفْجأْه فَاجِئَةُ بالٍء حتى يصبِح جِئَةُ بالٍء حتى يمِسيتفْجأْه فَا
 .اإلمام أمحد ، وصحيح ابن حبان 
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سعادة  ( /وقد نقلناه من كتاب     ،  انتهى كالم الشيخ زروق     
  ). الدارين للنبهاين
  :ن لنا أن ج السلف الصاحل هو تبيوهكذا ي

ـ    اإلتيان مبا ورد يف الباب     - ١ ـ ،  ة  من اآليات القرآني ، ية  ـواألدع
ةــــواألذكار النبوي.   

 . اب اإلهلامـمبا يفتح اهللا عليهم من ب مث يزيدون على ذلك - ٢

،   مهمهم ، لعلو  وإن كان فيها الغناء   ،  ال يكتفون باألصول    فهم   - ٣
، وكثرة شغلهم بطاعة رـم   ة أشواقهم، وشد وصدق عزائمهم 

 . طمعاً يف مزيد فضله ونوال كرامته، واإلقبال عليه 

بل قال قائلهم فيمن فعل ،   يستغنون بالزيادة عن األصول      وهم ال  - ٤
   .}} {{: ذلك
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  ججـرـرفَفَ الْ الْابابـوـوببأَأَ

  
ةاجالةُ الْحصةاجالةُ الْحجصةُ الْفَريعأَد ج وةُ الْفَريعأَد و   

  
  أَذْكَار الْكَربِ فى الْسنة الْمطَهرةأَذْكَار الْكَربِ فى الْسنة الْمطَهرة

  
  دى و شـــفَاُءدى و شـــفَاُءــــالْقرَآنُ هالْقرَآنُ ه

  
األساألسمالْ الْاُءاُءــــــــم ححســــسنىىن  

  
هلَيع الةبِالْص و بِيبِهلُ إِىل اِهللا حبسوالتهلَيع الةبِالْص و بِيبِهلُ إِىل اِهللا حبسوالت  
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  :rقال الصادق المصدوق 

  Aــنِي اا سراح ــم ــنِي للَّه سراح ــم للَّه
، ،   عينِك الَّتي الَ تنـام    عينِك الَّتي الَ تنـام    بِبِ

وأَكْنفْنِي بِكَنفك الَّذي    وأَكْنفْنِي بِكَنفك الَّذي    
 امرالَ ي امرـي       الَ يل ـراغْفـي     ، ول ـراغْفو ،

    لَـيع كتربِقُد    لَـيع كترإِالَّ ؛  ؛  بِقُدإِالَّ وو
لَكْتهلَكْتي  هائجر تأَنيوائجر تأَنوH    
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  أَبـواب الْفَـرجأَبـواب الْفَـرج
،  ، فيقفوا ا لعباده  UU  أبواب الفرج هي األبواب اليت يفتحها اهللا

،  ج كروم، ويترتل هلم فيفرUU   ، فيكرمهم اهللا  أهلهاويتحققوا بعمل
   .هم، ويكشف ضر ر عسرهم، وييس وجييب دعاءهم

، ، وفتـوح مـن األذكـار        والعبادات،  وهي أبواب من الطاعات     
، وتبتل  ، وخشوع بدن يفعلها املرء حبضور قلب ،  واالستغاثات  ،  واألدعية  

  : أبو العزائم رضي اهللا عنهفيكون وصفه كما يقول اإلمام ، لسان 
تبتاين    واخـشع لربـك قلـيب        اين    واخـشع لربـك قلـيب        ــلن يـا لـســــــ    لن يـا لـســــــ    ــــــــــتبت  

  ويبويبــــــــــ  قبول سؤيل وت  قبول سؤيل وتايا  ايا  خري العطخري العط  ه ه ــــــوأسألوأسأل
  

اخلشوع ، واخلضوع ،         اخلشوع ، واخلضوع ،         . . . . .   . . . . .   وحليته   وحليته   :   . . . . . . :   . . . . . . فإذا سأل املرء مواله           فإذا سأل املرء مواله           
واخلشية ، واخلوف ، والذل ، واالنكسار ؛ أغاثه مواله ، واستجاب لدعاه                       واخلشية ، واخلوف ، والذل ، واالنكسار ؛ أغاثه مواله ، واستجاب لدعاه                       

  :: قال سبحانه يف وصف أهل بدر قال سبحانه يف وصف أهل بدر، كما، كما

] ôâs) s9 ur ãNä. ué|ÇtR ª!$# 9ë ôât7 Î/ öNçFRr& ur ×'©!Ïå r&  [  
UUÇSS É  
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  :واب ــــوهذه األب

   .يف كتابه  UU  قد ذكرها اهللا \

\نها النيب  وبيrأو بقوله  بفعله ،.   

نوا من ، وتيقَّ قوا بعظيم أثرها وسار عليها السلف الصاحل فتحقَّ\
، ولفتوا إليها  وأنزلوا ا كروم، ، فأوقفوا عليها مهومهم  ب فعلهاعجي

  .أنظار أحبام 
  

  ::  ، وأسرار االستغاثة، وأسرار االستغاثة  وها هي أبواب اإلغاثةوها هي أبواب اإلغاثة
  . وأدعية الفرج، صالة احلاجة  - ١
٢ - ل إىل اهللالتوس  UU  بامسه العظيم األعظم . 

٣ - ه إىل اهللا بأمسائه احلسىنالتوج . 

 . ةــة القرآنيـــاألدعي - ٤

 . ةــة النبويـــاألدعي - ٥

٦ - ل إىل اهللا حببيبه ومصطفاهالتوس الة عليه، وبالص .  
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  صالةُ الْحاجة و أَدعيةُ الْفَرجصالةُ الْحاجة و أَدعيةُ الْفَرج

 ، وهلا rوقد وردت صالة احلاجة بروايات كثرية عن رسول اهللا 
  : صيغ كثرية بأبرزها، فمنها

سنن الترمذي وابن (  أَوفَى اَألسلَمي عن عبد اللَّه بنِ أَبِي - ١
 : خرج علَينا رسولُ اللَّه فَقَالَ: ، قَالَ) ماجة

AA             ـهخَلْق نم دِإلَى َأح َأو ،ةٌ ِإلَى اللَّهاجح كَانَتْ لَه نم           ـهخَلْق نم دِإلَى َأح َأو ،ةٌ ِإلَى اللَّهاجح كَانَتْ لَه نم   ، ،
 اللَّـه الْحلـيم      اللَّـه الْحلـيم     الَ ِإٰله ِإالَّ  الَ ِإٰله ِإالَّ  : :    ثُم لْيقُلْ   ثُم لْيقُلْ   ،  ، ولْيصلِّ ركْعتَينِ ولْيصلِّ ركْعتَينِ ،  ،  فَلْيتَوضْأ  فَلْيتَوضْأ  
الْكَرِيمـيمِ      ،    ،   الْكَرِيمظشِ الْعرالْع بر اللَّه انحبـيمِ     سظشِ الْعرالْع بر اللَّه انحبس ،  ،       بر ِللَّـه ـدمالْح       بر ِللَّـه ـدمالْح 

ينالَمالْعينالَمالْع ،  ،      كتمحر اتوجِبم َألُكِإنِّي َأس ماللَّه      كتمحر اتوجِبم َألُكِإنِّي َأس ماللَّه     كترغْفم اِئمزعو ،  كترغْفم اِئمزعو ،  
    كُلِّ بِر نةَ ميمالْغَنو ،    كُلِّ بِر نةَ ميمالْغَنكُلِّ     ، و نةَ مالَمالسكُلِّ   ، و نةَ مالَمالسِإثْمٍ  ِإثْمٍ ، و    ،    ،   عَأالَّ تَـد َألُكَأس  عَأالَّ تَـد َألُكَأس

   تَهِلي ذَنْباً ِإالَّ غَفَر   تَهِلي ذَنْباً ِإالَّ غَفَر ،  ،     تَهجا ِإالَّ فَرمالَ هو     تَهجا ِإالَّ فَرمالَ هو          لَـك ـيةً هاجالَ حو ،       لَـك ـيةً هاجالَ حو ،
 ثُم يسَأُل اللَّه من َأمرِ الدنْيا واآلخرة مـا   ثُم يسَأُل اللَّه من َأمرِ الدنْيا واآلخرة مـا   ، ،رِضاً ِإالَّ قَضيتَها ِلي   رِضاً ِإالَّ قَضيتَها ِلي   

شَاء؛ ؛شَاء رقَدي فَِإنَّه رقَدي فَِإنَّه   HH..  
أخرجه الديلمي يف مسند فيما نسٍ رضي اللَّه عنه عن أَ - ٢

 :  قاله أنrالفردوس عن النيب 
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AA  ممنلَ  لَ تْتْانَانَ كَ  كَ ن هه ح  ح اجـ  إِ  إِ ةٌةٌاج ـ لَ ـ لْلْفَفَ؛  ؛    ى اهللاِ ى اهللاِ لَ ـ ي يسغ الْ غ الْ بِبِسوـ و ـ ض ضوءوء   ، ،
ولْلْوييصلِّلِّص ر  كْكْ رعينِينِتَتَع    ،  ،يقْقْيرى الفَ ى الفَ األولَاألولَ بِ  بِ أُُأراتاتحةَةَح و  و آيكُكُ الْ  الْ ةَةَآيرـ ر ـ س سيي  و ،ـ ، و ـ ف ي ي ف
ا ا ذَذَههو بِو بِععددييوو، ،   مملِّلِّسسيي و وددههشَشَتَتَ ي يمم، ثُ، ثُ  وُلوُلسس الر الرننممآََآ و وةةححتتاافَفَالْالْ بِ بِةَةَييانانالثَّالثَّ
الدالدععاءاء   : : )) ))ماللَّهماللَّه ! !         ،كُلِّ فَرِيـد باحا صيو ،يدحكُلِّ و سْؤنا مي         ،كُلِّ فَرِيـد باحا صيو ،يدحكُلِّ و سْؤنا مي

ا ا ويا قَرِيباً غَير بعيد، ويا غَاِلباً غَير مغْلُوبٍ، يا حي يا قَيوم، ياذَ    ويا قَرِيباً غَير بعيد، ويا غَاِلباً غَير مغْلُوبٍ، يا حي يا قَيوم، ياذَ    
ـ  بِ  بِ ككلُلُأََأسس، أَ ، أَ ضِضِاألراألر و  و واتواتمم الس  الس ععييددا ب ا ب ، ي ، ي   الْجالَِل واإلكْرامِ الْجالَِل واإلكْرامِ  ـ اس اسممكك  

  تُتُععشَشَخَخَ و ووهوهوجوج الْ  الْ هه لَ  لَ تْتْنَنَي ع ي ع ذذ، الَّ ، الَّ   ومِومِييقَقَ الْ  الْ ييحح، الْ ، الْ   يمِيمِححرر الْ  الْ نِنِممححررالْالْ
ـ  ، َأن ، َأن   ههتتييشِْشِْ خَ  خَ نن م  م وبوبلُلُقُقُ الْ  الْ تْتْلَلَجِجِوو، و ، و   اتُاتُووصص األَ  األَ ههلَلَ ـ   تُ ـ ي ع ي ع لَّلَّصص تُ ـ لَ   ىىلَ
ممححممدد و  و علَلَعىآلِ  آلِ ى  م  م ححممدد    ،  ،وأََأونفْفْ تَ  تَ نعااذَذَي كَ ي كَ  بِ  بِ لََلع(( ((    ، ،فـ نَنَإِِإف ـ ه ـ ا تُا تُه ـ قْ ي ي ضضقْ
ححاجتُتُاجهه  HH  

 :  ألم أمينr:  قَالَ رسولُ اللَّه:قَالَ  :t عن أَنسٍ - ٣

AA  لَ لَتْتْانَانَا كَا كَذَذَإِِإ ككح ح اجةٌةٌاجو أََأ وررددتنَ نَت ججاحاحهفَ، فَ  ااه ،صلِّلِّصر كْكْ رعينِينِتَتَع   ، ،
، ،    اِهللا اِهللاانانححببسس(( (( ::  ينينوِلوِلقُقُتَتَوو، ،   ةَةَححاتاتفَفَ الْ الْةةععكْكْ ر رلِّلِّي كُي كُ ف فينينئِِئررقْقْتَتَ
والْالْوححممدِهللا ِهللاد و ،لَلَال ِإال ِإ، وهال اُهللاال اُهللا ِإ ِإه ، ،وكْكْ َأ َأاُهللاُهللاوببرلََل، كَ، كَ  رو و احاحددةةع شْشْ عراًاًر ((  ((  ، ،
  تتغْغْررا فَا فَذَذَإِِإ، فَ، فَههتُتُلْلْبِبِ قَ قَددقَقَ    UU اُهللا اُهللااَلاَلقَقَ، ، ككلِِل ذَ ذَنناً ماً مئََئييي شَي شَتتلْلْا قُا قُمملَّلَّكُكُفَفَ
منْنْمها ا ه ، ،وشَشَتَتَوههددتفَفَ، ،   تاساسججدي قَي قَدبلََلبالس المِالمِ السو وِلوِلقُقُ وي ونْنْأََأي وتتس اجِاجِ سدةٌةٌد  

 )): )):يلَلَ ال ِإ ال ِإ اُهللا اُهللاتَتَنْنْأََأ، ، هللاهللاأأا ا يهغَ غَه ييررككي ،ي ،ا حا حييي ا قَا قَ يييومومي ا الْا الْا ذَا ذَ يجالِلالِلج  
وكْكْاِإلاِإلورامِامِر ، ،صلِّلِّصع لَلَ عىىم م ححممددو و علَلَعىلِِل َآ َآىهطَّطَّ الْ الْهيبِبِيينخْخْ اَأل اَألينيارِارِيو ،ضِضِأقْأقْ، و  
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ححاجاجتتي هي هذذههي اا ير ر ححمن ن ــــم ، ،وواجاجعخَخَ الْ الْلْْلعييررف لِِلي ذَي ذَ فكنَّنَّإِِإ، ،   كككع ى ى لَلَ ع
ي ي  ف ف اَهللا اَهللارركَكَا ذَا ذَذَذَ ِإ ِإددــببعع الْ الْننإِِإ: : ن ن مميي َأ َأمما ُأا ُأيي، ، )) ))   يريردد قَ قَئٍٍئ شَ شَلِّلِّكُكُ
، ،   فٌفٌووررعع م متٌتٌووصص: :   ةُةُكَكَالِئالِئمم الْ الْتتالَالَقَقَ، ،   رر ض ضهه بِ بِلََلززنَنَوو، ،   اءاءررسسالْالْ
  فُفُششكْكْيي، فَ، فَ  ههاِئاِئــــعع د دىىلَلَوا عوا عنُنُممأأووUU   ، ،  ههبب ر رىىلِِل ِإ ِإههوا لَوا لَععفَفَاشْاشْ
  .. )رواه عبد الرزاق ( . . HH  ههتَتَاجاجي حي حضضقْقْيي و وههنْنْ ع عاُهللاُهللا

 :  قال)النمريي وابن بشكوالرواه (عن وهيب بن الورد  - ٤

AAأن يصلي العبد اثنتا  أن يصلي العبد اثنتا :: بلغنا أنه من الدعاء الذي ال يرد بلغنا أنه من الدعاء الذي ال يرد 
، ، رسي رسي وآية الكوآية الك، ، قرأ في كل ركعة بأم القرآن قرأ في كل ركعة بأم القرآن يي، ،   عشر ركعةعشر ركعة

  انانححببسس  : ((: ((  ثم قالثم قال، ،  ساجداً  ساجداً ، فإذا فرغ خر، فإذا فرغ خر  وقل هو اهللا أحدوقل هو اهللا أحد
ذي الْي الْذممننو فَفَالْالْ وضلِِلض  س ،س ،ببححانانذ الْ الْيِيِ ذ ععززو كَكَالْالْ ورمِمِر  س ،س ،ببححانانذ ي ي  ذ
، ومنْتَهٰى الرحمة من ، ومنْتَهٰى الرحمة من   َأسَألُك بِمعاقد الْعز من عرشكَأسَألُك بِمعاقد الْعز من عرشك، ،   لِِلووطَطَالْالْ

مٱسو ،تَابِككمٱسو ،تَابِكظَمِكاَألع ظَمِكاَألع لَ  كاَألع كدجلَ، واَألع كدجىى، والتَّام كاتمكَلو ،التَّام كاتمكَلكُ كُاتات، و للها ا ه
  ممثُثُ، ، rr  ددممحح م مىىلَلَي عي علِّلِّصص تُ تُننأََأ، ، ررججااال فَال فَ و ورر ب بننههززاوِاوِججي ال يي ال يتتالَّالَّ
ييساَهللا اَهللالُُلأََأس م ا لَا لَ مييسبِ بِس ممععصصييةا أنه ا أنه ــبلغنبلغن: :   وكان وهيب يقولوكان وهيب يقول، ، )) )) ة

  ي اِهللاي اِهللاــاصاصعع م مىىلَلَون عون عووــقَقَتَتَييفَفَ؛ ؛ ممكَكَاءاءههفَفَا سا سوهوهمملَّلَّععال تُال تُ: : يقوليقول
UU--وفى رواية أخرى وفى رواية أخرى  : :  ملَه ابستَجفَي ونعدفَي  ملَه ابستَجفَي ونعدفَي  HH  

ألصبهاىن افيما رواه  ( رضى اهللا عنهم أمجعني عن ابنِ عباسٍ - ٥
 :.r  اهللا قَالَ رسولُ:  قَالَ) ىف الترغيب و الترهيب 
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AA  َالالس هلَيرِيُل عي جِبناءالَجالس هلَيرِيُل عي جِبناءفَقَاَلج اتوعبِد فَقَاَلم اتوعبِد م : : َل بِكإذَا نَز َل بِكإذَا نَز
نهمفَقَد اكنْيرِ دَأم نم رَأمنهمفَقَد اكنْيرِ دَأم نم رَأم   تَكاجْل حس ثُم ، تَكاجْل حس ثُم ، )) )) يعدا بي يعدا بي

السٰموات واَألرضِ، يا ذَا الْجالَِل واإلكْرامِ، يا صرِيخَ السٰموات واَألرضِ، يا ذَا الْجالَِل واإلكْرامِ، يا صرِيخَ 
، يا ، يا    السوء السوءالْمستَصرِخين، يا غياثَ الْمستَغيثين، يا كَاشفَالْمستَصرِخين، يا غياثَ الْمستَغيثين، يا كَاشفَ

ينماحالر محَأرينماحالر محَأر  ينطَرضالْم ةوعد جِيبا مي ،ينطَرضالْم ةوعد جِيبا مي ،   ينالَمالْع ا إۤلهي ، ينالَمالْع ا إۤلهي ، ، ،
    HH.. )) ))، وَأنْتَ َأعلَم بِها فَٱقْضها، وَأنْتَ َأعلَم بِها فَٱقْضها  بِك ُأنْزُِل حاجتيبِك ُأنْزُِل حاجتي

كان رجل خيتلف إىل :  عن أيب أمامة سهل بن حنيف قال - ٦
، وال ينظر يف  ان ال يلتفت إليه، فكان عثم يف حاجةtعثمان ابن عفان 

أئت امليضأة :   فشكا ذلك إليه فقال له عثْمانَ بنِ حنيف، فلقي حاجته
اللهم إين أسألك  : (( ، مث قل  فيه ركعتني، مث أئت املسجد فصلِّ فتوضأ

نيب الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب  yy.وأتوجه إليك بنبيك حممد
 ، فانطلق الرجل فصنع ذلك مث خرج))  ر حاجتكفتقضي يل حاجيت واذك

 ، مث أتى باب عثمان بن عفان فجاءه البواب فأخذ بيده وأدخله على عثمان
 ، فذكر حاجته فقضاها له سل حاجتك:  ، فأجلسه معه على الطنفسة وقال

أى مل أتذكَّرها ! (مىت ذكرت حاجتك حىت كان الساعة : عثمان ، مث قال 
مث إن الرجل خرج من عنده  ، ت لك من حاجة فسلوما كان) إال اآلن

) ابن عفان ( ، ما كان  جزاك اهللا خرياً: فقال له؛ حنيفن فلقي عثمان ب
ه متما كلَّ:  بن حنيفا، فقال له  همتينظر يف حاجيت وال يلتفت إيل حىت كلَّ

  :yy.ولكين شهدت رسول اهللا، ين موال كلَّ
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AA  ِرصالب رِيرالً ضجر رَِأنصالب رِيرالً ضجر َأتَ َأتََأن  اه فشكا إليه ذهاب بصره فشكا إليه ذهاب بصره اه ، ،
 هوءضو نسحَأ فَيتَوضي أن هرقاَل فََأم هوءضو نسحَأ فَيتَوضي أن هرقاَل فََأم ، ،عديوعديــواءعذَا الدو بِهاءعذَا الدو بِه  

))))ةمحالر نَبِي محمد كبِنَبِي كإلَي هجأتَوو َألُكإنِّي َأس ماللّه ةمحالر نَبِي محمد كبِنَبِي كإلَي هجأتَوو َألُكإنِّي َأس مإنِّي  إنِّي ،، اللّه 
  ، اللّهم فَشَفِّعه في، اللّهم فَشَفِّعه في  فيجلي لي عن بصريفيجلي لي عن بصريتَوجهتُ بِك إلى ربي تَوجهتُ بِك إلى ربي 

فواهللا ما تفرقنا وطال بنا فواهللا ما تفرقنا وطال بنا : : قال عثمانقال عثمان ،  ، ))))وشفعني في نفسيوشفعني في نفسي، ، 
 أخرجه البيهقي  أخرجه البيهقي __الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن ضريراً الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن ضريراً 

  HH  .. _ _والترمذيوالترمذي
أن رجالً جاء إىل عبد امللك بن ، وذكر ابن أيب الدنيا بسنده  

 ما هو:  ، فقال بك داء ال يربأ:   بطنه فقالفجس، سعيد بن حيان بن أجبر 
اللهم ربي ال أشرك به شيئاً ، اللهم ربي ال أشرك به شيئاً ، :  ، فتحول الرجل فقال الدبيلة: ؟ قال

 نبي الرحمة ، يا محمد  نبي الرحمة ، يا محمد rr..اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمداللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد
إني أتوجه بك إلى ربك وربي ؛ أن يرحمني مما بي رحمة إني أتوجه بك إلى ربك وربي ؛ أن يرحمني مما بي رحمة 

 ابن مث عاد إىل،  ))ثالثة مرات ثالثة مرات ( ( تغنيني بها عن رحمة من سواك تغنيني بها عن رحمة من سواك 
واهللا املوفق، قد برئت ما بك من علة :  بطنه فقال أجبر فجس . 

روى الطرباين يف الدعاء من حديث حممد بن جعفر ابن حممد            - ٧
كان أيب إذا   :  بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم قال            

اللهم أنـت  : (( ، مث قال يف دبر صالته كربه أمر قام فتوضأ وصلى ركعتني  
وأنت يل يف كل أمر نـزل  ، ، وأنت رجائي يف كل شدة  يت يف كل كرب ثق

،   فيه احليلـة   ، وتقلُّ  ، فكم من كرب قد يضعف عنه الفؤاد        يب ثقة وعدة  
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،  ، وشكوته إليـك    ، أنزلته بك   ، ويشمت به العدو    ويرغب عنه الصديق  
وأنت الذي     كل نعمة  ، وويلُّ  ، فأنت صاحب كل حاجة     جته وكشفته ففر ،
، وال جتعلين فتنة للقوم      ت الغالم بصالح أبويه فاحفظين مبا حفظته به       حفظ
، أو علمته أحد      وأسألك بكل اسم هو لك مسيته يف كتابك        ، اللهم  الظاملني

، وأسألك باالسم األعظم     ، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك        من خلقك 
؛ ك أن جتيب    اً علي ـ به كان حق   ألتسإذا  الذي  .... األعظم  ... األعظم  

وأسـألك أن تقـضي     ،  أن تصلي على سيدنا حممد وعلى آل سيدنا حممد          
 . ويسأل حاجته -حاجيت 

 : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال - ٨

،  سـبحان اهللا  :  مث رفع يديه فقـال    ،  من قرأ مائة آية من القرآن       
، سـبحانه يف     سبحانه وهو العلي العظيم   ،  ، سبحان اهللا وتعاىل      سبحان اهللا 

وسـبحانه فـوق عرشـه    ، ، وسبحانه يف األرضني السفلى  مسواته وأرضه 
، محداً يبلغ رضاه وال يبلغ       ، وسبحانه وحبمده محداً ال ينفد وال يبلى        العظيم
، سـبحانه   ، وال تدرك صفته  ، محداً ال حيصى عدده وال ينتهي أمده        منتهاه

، ال إله    اً بالقسط ، ال إله إال اهللا قائم      ، ومداد كلماته   عدد ما أحصى قلمه   
ومل يكن لـه  ،  مل يلد ومل يولد     ،  واحداً فرضاً صمداً    ،  إال هو العزيز احلكيم     

جليالً عظيماً عليماً قاهراً ، ، اهللا أكرب كبرياً  ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب كفواً أحد
واحلمـد هللا رب    ،  واألالء والنعمـاء     أهل الكربياء والعـالء   ،  عاملاً جباراً   
، وجعلتين ذكراً سوياً للهم خلقتين ومل أك شيئاً مذكوراً فلك احلمد     ا،  العاملني

،  وجعلتين ال أحب تعجيل شئ أخرته، وال تأخري شئ عجلتـه          ،  فك احلمد 
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، اللهم   ، ما علمت منه وما مل أعلم       عاجله وآجله ،  فأسألك من اخلري كله     
 دك، اللهم إين عبدك وابن عب      متعين بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مين     

، أسألك بكل اسـم      ، عدل علي قضائك    ، ماض يف حكمك    ، وابن أمتك  
، أو علمته أحد مـن   ، أو أنزلته يف شئ من كتبك     هو لك مسيت به نفسك    

ـ       ، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك        خلقك د ـ، أن تصلي علـى حمم
، وجـالء    ، وربيع قلـيب    ، وأن جتعل القرآن نور صدري      وعلى آل حممد  

 رواه ،.يستجيب له  UU  مث يدعو مبا أحب فإن اهللا))  ب مهي، وذها حزين
 .النمريي والنبهاين يف سعادة الدارين

، وابن أيب الدنيا يف  أخرج الديلمي يف مسند الفردوس - ٩
 : عن جعفر بن حممد أنه قال، كتاب الفرج بعد الشدة 

AA          حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا        حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول اهللا..yy   كان كان
   : (( : ((الدعاء، وكان يقول دعاء الفـرج الدعاء، وكان يقول دعاء الفـرج إذا حزبه أمر دعا بهذا إذا حزبه أمر دعا بهذا 

       ،امري الَ يالَّذ كي بِكَنَفَأكْنُفْنو ،ي الَ تَنَامالَّت كنيي بِعنسراح ماللَّه       ،امري الَ يالَّذ كي بِكَنَفَأكْنُفْنو ،ي الَ تَنَامالَّت كنيي بِعنسراح ماللَّه
            ـنم اِئي، فَكَـمجَأنْتَ رلَكْتُ، وِإالَّ هو ،لَيع كترِلي بِقُد راغْفو            ـنم اِئي، فَكَـمجَأنْتَ رلَكْتُ، وِإالَّ هو ،لَيع كترِلي بِقُد راغْفو

    لَيتَ بها عمَأنْع قَد ةمنُع    لَيتَ بها عمَأنْع قَد ةمنُع          ـةيلب نم كَما شُكْرِي ؟ وهنْدع قَلَّ لَك           ـةيلب نم كَما شُكْرِي ؟ وهنْدع قَلَّ لَك 
              ـهتمعن نْدقَلَّ ع نـٰا م رِي ؟ يبا صهنْدع ي بها قَلَّ لَكتَنتَلَياب قَد              ـهتمعن نْدقَلَّ ع نـٰا م رِي ؟ يبا صهنْدع ي بها قَلَّ لَكتَنتَلَياب قَد
              رِي فَلَـمـبص ـهتيلب نْـدقَلَّ ع نـٰا م يني، ورِمحي شُكْرِي فَلَم              رِي فَلَـمـبص ـهتيلب نْـدقَلَّ ع نـٰا م يني، ورِمحي شُكْرِي فَلَم

ـٰا من رآني    يي، وخْذُلْني   يآنر نـٰا م يي، وخْذُلْنـٰاذَا        ي ـٰاذَا         علٰى الْخَطَايا فَلَم يفْـضحني ويـ  علٰى الْخَطَايا فَلَم يفْـضحني ويـ
ـٰا ذَا اَأليادي الَّتي الَ تَنْقَضي          يصٰى والَّتي الَ تُح اءمي         النَّعي الَ تَنْقَضي الَّتادـٰا ذَا اَألي يصٰى والَّتي الَ تُح اءمالنَّع أس ، أس ،ألكألك  
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أنتُ  تُ أن صلِّلِّص ي ع لَلَي ع ى م ى مححممدوعلى آلِ   وعلى آلِ  د  م  م ححممدوباركـتَ   وباركـتَ  يتَيتَكما صـلَّ  كما صـلَّ  ،  ،    د   
ي على ديني   ي على ديني   اللهم أعنِّ اللهم أعنِّ  ،    ،    على إبراهيم إنك حميد مجيد      على إبراهيم إنك حميد مجيد     تَتَممححرروتَوتَ
بالدبالدنيا  ا  ني  ،  ، وعلى آخ وعلى آخررتقْقْي بالتَّ ي بالتَّ توىىو   واح ، ظْظْفَفَ، واحنن ي فيم ي فيم ا غب ـ  تُتُا غب ـ   عنْ ، ،   هه عنْ

 وال تك لْلْوال تكني إلى نفْ  ي إلى نفْ  نسسي فيمي فيما حا حضضرتُتُرهه، ، ي ي ا ما مننال تضر ال تضر  ه الـذنوب ه الـذنوب   ، ،
ـ   لِ  لِ ررففاغْاغْ، و ، و   ككصصققنْنْا ال ي  ا ال ي  ي م ي م  لِ  لِ بب، ه ، ه   ةُةُررففغْغْ الم  الم ههصصققنْنْوال تُ وال تُ  ـ  ي م ا ال  ا ال  ي م

ييضضرركك   ،    ، يي َأي َأهِهِا إلَ ا إلَ يسلُلُأََأسكفَ فَك ررجرِرِاً قَاً قَجيباًاًيب  و ،و ،صصببرراً جاً جميالًيالًم  و ،ـ أََأ، و ـ س لُلُأََأسكك  
  اِهللااِهللا بِ  بِ  إالَ  إالَ ةَةَووال قُ ال قُ  و  و لََلووال ح ال ح ، و ، و   اسِاسِ النَّ  النَّ نن ع  ع ىىنَنَغغ الْ  الْ ككلُلُأََأسسأََأ، و ، و   ةَةَييافافععالْالْ
العالعلليالْ الْي ععظيميمظ  HH..  

 هعن احلسن البصري أن" االسة " وأخرج الدينوري يف  -١٠
 :  دعاء الفرج ودعاء الكربهذا الدعاء هو: قال 











 ) ) أى يذكر حاجته أى يذكر حاجته((

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جالْفَر ابو٧٧٧٧:  أَب       ......................................................................................................................  

  

  ةةــ التوب التوبالةُالةُــصص
  ::  لَلَ قا قاyy..رسولَ اهللارسولَ اهللا أن  أن yy بكْرٍ  بكْرٍ ىى أَب أَبعنعنروى اإلمام علي روى اإلمام علي 

AA              لِّي ثُـمصي ثُم ،رتَطَهفَي قُومي ذنباً، ثُم بذْنٍل يجر نا مم            لِّي ثُـمصي ثُم ،رتَطَهفَي قُومي ذنباً، ثُم بذْنٍل يجر نا مم
    لَه اهللا إالَّ غَفَر رتَغْفسي    لَه اهللا إالَّ غَفَر رتَغْفسوفي رواية أخرى أنه يصلي ركعتين،      وفي رواية أخرى أنه يصلي ركعتين،      ،  ،    ي

ذا، ذا، ــــذا وك ذا وك ــاللهم إني أتوب إليك من ذنب ك      اللهم إني أتوب إليك من ذنب ك        ::  ويقول بعدهما ويقول بعدهما 
  ..HH  د بهد بهاللهم إن هذا آخر العهاللهم إن هذا آخر العه

  الةالةــــ الض الضالةُالةُــصص
  AA  فإذا فرغ قال  فإذا فرغ قال  ،  ،  ركعتان  ركعتان  ::       الَةالـض ادر ماللَّه     الَةالـض ادر ماللَّه  ،  ،  يـادوه  يـادوه
الَةالضالَةالض     اللَةالض ني مدتَه ،   اللَةالض ني مدتَه ،          كتري بِقُـدـالَّتض لـيع ددار ،        كتري بِقُـدـالَّتض لـيع ددار ،

كلْطَانوسكلْطَانوس    كلفَـضو عطَاِئك نا مانَّهف ،  كلفَـضو عطَاِئك نا مانَّهرواه الطبرانـي فـي   رواه الطبرانـي فـي    (  ( ، ف
  ÉÉ  [[  HH§§  [[ويقرأ ويقرأ ) )   عمر عمر  عن ابن  عن ابن الثالثة،الثالثة،

  رآنرآنــظ القظ القــ حف حفالةُالةُــصص
AA  ٍاسبن ابنِ عاسٍعبن ابنِ عقاَل  ع قاَلَأنَّه وِل اهللا إذْ : :   َأنَّهسر نْدع نا نَحنَميوِل اهللا إذْ بسر نْدع نا نَحنَميب

تَ هذَا تَ هذَا تَفَلَّتَفَلَّ، ، بِأبِي َأنْتَ وُأمي بِأبِي َأنْتَ وُأمي : :   فقاَلفقاَل، ، جاءه علي بن َأبي طَاِلبٍ جاءه علي بن َأبي طَاِلبٍ 
: : ه، فقاَل لَه رسوُل اهللاه، فقاَل لَه رسوُل اهللافَما َأجِدني َأقْدر علَيفَما َأجِدني َأقْدر علَي، ، القُرآن من صدرِيالقُرآن من صدرِي

وينْفَع بِهِن وينْفَع بِهِن ، ، هِنهِنــيا أبا الْحسنِ َأفَالَ ُأعلِّمك كَلمات ينْفَعك اهللا بِيا أبا الْحسنِ َأفَالَ ُأعلِّمك كَلمات ينْفَعك اهللا بِ
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قاَل َأجْل يا رسوَل قاَل َأجْل يا رسوَل ، ، ؟ ؟   ويثَبتُ ما تَعلَّمتَ في صدرِكويثَبتُ ما تَعلَّمتَ في صدرِك، ، من علَّمتَهمن علَّمتَه
جمعة فَِإنِ استَطَعتَ َأن تَقُوم جمعة فَِإنِ استَطَعتَ َأن تَقُوم إذَا كان لَيلَةُ الْإذَا كان لَيلَةُ الْ: :   قاَلقاَل ،  ، اهللا فَعلِّمنياهللا فَعلِّمني

عاء فيها عاء فيها والدوالد، ، في ثُلُث اللَّيِل اآلخرِ فَِإنَّها ساعةٌ مشْهودةٌ في ثُلُث اللَّيِل اآلخرِ فَِإنَّها ساعةٌ مشْهودةٌ 
ابتَجسمابتَجسم ، ، يهنِلب قُوبعي يقاَل َأخ قَدو يهنِلب قُوبعي يقاَل َأخ قَدي  {{وبر لَكُم رتَغْففَ َأسويسبر لَكُم رتَغْففَ َأسوس { {

 فَِإن لَم تَستَطع فَقُم في  فَِإن لَم تَستَطع فَقُم في ــى تَْأتي لَيلَةُ الْجمعةى تَْأتي لَيلَةُ الْجمعةـ يقُوُل حتَّـ يقُوُل حتَّ
، ، فَصلِّ َأربع ركَعات فَصلِّ َأربع ركَعات ، ، فَِإن لَم تَستَطع فَقُم في أوِلها فَِإن لَم تَستَطع فَقُم في أوِلها ، ، وسطها وسطها 

، وفي ، وفي   تَقْرُأ في الركْعة األولَى بِفَاتحة الكتَابِ وسورة يستَقْرُأ في الركْعة األولَى بِفَاتحة الكتَابِ وسورة يس
خَانتَابِ وحم الدالك ةحبِفَات ةيالثّان ةكْعالرخَانتَابِ وحم الدالك ةحبِفَات ةيالثّان ةكْعالر   الثّاِلثَة ةكْعفي الرو ، الثّاِلثَة ةكْعفي الرو ،

 ةحبِفَات ةابِعالر ةكْعفي الرو ،ةدجتَابِ وألم تَنْزِيُل السالك ةحبِفَات ةحبِفَات ةابِعالر ةكْعفي الرو ،ةدجتَابِ وألم تَنْزِيُل السالك ةحبِفَات
، ، فاحمد اهللا فاحمد اهللا ، ، ذَا فَرِغْتَ من التَّشَهدذَا فَرِغْتَ من التَّشَهدفَِإفَِإ ،  ، الكتَابِ وتَبارك المفَصلالكتَابِ وتَبارك المفَصل

وعلَى ساِئرِ وعلَى ساِئرِ ، ،  وَأحسن وَأحسنوصلِّ علَيوصلِّ علَي، ، وأحسنِ الثّنَاء علَى اهللاوأحسنِ الثّنَاء علَى اهللا
 وإلخْوانك الَّذين  وإلخْوانك الَّذين  ، ،، واستَغْفر ِللْمْؤمنين والمْؤمنَات، واستَغْفر ِللْمْؤمنين والمْؤمنَات  النَّبِيينِالنَّبِيينِ

اللّهم ارحمني بِتَرك اللّهم ارحمني بِتَرك : :   ثُم قُْل في آخرِ ذَِلكثُم قُْل في آخرِ ذَِلك، ، سبقُوك باإليمانِ سبقُوك باإليمانِ 
، ،   لَّفَ ما الَ يعنينيلَّفَ ما الَ يعنيني، وارحمني أن َأتَكَ، وارحمني أن َأتَكَ  المعاصي َأبداً ما َأبقَيتَنيالمعاصي َأبداً ما َأبقَيتَني

النَّظَرِ فيما يرضيك عنِّي، اللّهم بديع السٰماوات النَّظَرِ فيما يرضيك عنِّي، اللّهم بديع السٰماوات   وارزقْني حسنوارزقْني حسن
 امالتي ال تُر ةزالعاإلكْرامِ والَِل وضِ ذَا الْجاَألرو امالتي ال تُر ةزالعاإلكْرامِ والَِل وضِ ذَا الْجاَألريا اهللا ، ، و َألُكيا اهللا َأس َألُكَأس

 هِكجونورِ و الَِلكبج حٰمنيا ر هِكجونورِ و الَِلكبج حٰمنقَلْ، ، يا ر تُلْزِم قَلَْأن تُلْزِم فَْأنفْبِي حا بِي حكَم تَابِكا ظَ ككَم تَابِكظَ ك
 ،  ، وارزقْني َأن أتْلُوه علَى النَّحوِ الّذي يرضيك عنِّيوارزقْني َأن أتْلُوه علَى النَّحوِ الّذي يرضيك عنِّي، ، علّمتَنيعلّمتَني
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ة ة ، والعز، والعز  ، ذا الجالل واإلكرام، ذا الجالل واإلكرام  اللهم بديع السموات واألرضاللهم بديع السموات واألرض
، ونور وجهك أن ، ونور وجهك أن   ، أسألك يا اهللا يا رحمن بجاللك، أسألك يا اهللا يا رحمن بجاللك  التي ال تُرامالتي ال تُرام

تنووأن تفرج به عن ، وأن تفرج به عن   ق به لسانيق به لساني، وأن تطل، وأن تطل  ر بكتابك بصرير بكتابك بصريتنو ،
، فإنه ال ، فإنه ال   ، وأن تغسل به بدني، وأن تغسل به بدني  ، وأن تشرح به صدري، وأن تشرح به صدري  قلبيقلبي

، وال يؤتيه إال أنت وال حول وال قوة ، وال يؤتيه إال أنت وال حول وال قوة   يعينني على الحق غيركيعينني على الحق غيرك
، ، تفعل ذلك ثالث جمع تفعل ذلك ثالث جمع ، ، يا أبا الحسن يا أبا الحسن )) ))   إال باهللا العلي العظيمإال باهللا العلي العظيم

؛ ؛ ، والذي بعثني بالحق ، والذي بعثني بالحق   تجاب بإذن اهللاتجاب بإذن اهللا، ، أو سبعاً أو سبعاً ، ، أو خمساً أو خمساً 
  HH..ما أخطأ مؤمناً قطما أخطأ مؤمناً قط

إال مخساً أو    ttفواهللا ما لبث عليyy  :     قال عبد اهللا بن عباس      
  : فقال،  يف جملس ذلك الس rrحىت جاء رسول اهللا ، سبعاً 

،  يا رسول اهللا إين كنت فيما خال ال أجد إال أربع آيات وحنـوهن              
وإذا ، وهـا  ، وأنا أتعلم اليوم أربعني آيـة وحن  وإذا قرأن على نفس تفلنت 

، ولقـد كنـت أمسـع     بني عيين  UU  قرأا على نفس فكأن كتاب اهللا
، وأنا اليوم أمسع األحاديث فإذا حتـدثت ـا مل          احلديث فإذا رددته تفلت   

مـؤمن ورب  مـؤمن ورب  :(( :(( عند ذلك  yy.، فقال له رسول اهللا  أخرم منها حرفاً  
 والطـرباين ،  أخرجه الترمـذي يف جامعـه       ،   ))))الكعبة يا أبا الحسن     الكعبة يا أبا الحسن     

ومتنـه  ،  طرق أسانيد هذا احلديث جيـدة       : وقد قال املنذري    ،  وغريمها  
  . وكذلك قال ابن كثري، غريب جداً 
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  أَذْكَار الْكَربِ فى الْسنة الْمطَهرةأَذْكَار الْكَربِ فى الْسنة الْمطَهرة

  ::اً اً ع بالءع بالءــما يقوله من توقَّما يقوله من توقَّ  --١١
  : عن عوف بنِ مالك ، أنه حدثَهمروى أبو داود يف سننه 

AA   أن أنالنَّبيالنَّبي..yy   هلَيع يقْضنِ فقاَل الملَيجر نيى بقَض هلَيع يقْضنِ فقاَل الملَيجر نيى بقَض
ربا َأدلَمربا َأدلَم : :يُل، فقاَل النَّبيكالْو معناهللا و بِيسحيُل، فقاَل النَّبيكالْو معناهللا و بِيسح..yy   : : اهللا اهللا إن إن

تَعالَى يلُوم علَى الْعجزِ ولَكن علَيك بالْكَيسِ فإذَا غَلَبك امرٌؤ فَقُْل تَعالَى يلُوم علَى الْعجزِ ولَكن علَيك بالْكَيسِ فإذَا غَلَبك امرٌؤ فَقُْل 
عناهللا و بِيسحعناهللا و بِيسيُلحكالْو يُلمكالْو م  HH  

  ::  ببررار الكَار الكَــــأذكأذك  --٢٢
   :yy.أن رسول اهللا yعن ابنِ عباسٍ  الشيخان روى 

AAَبِ كَ كالْكَر نْدو ععدي بِانالْكَر نْدو ععدي الَ : : ان ،يملالْح يمظاْلَع ِإالَّ اللَّه الَ الَ ِإٰله ،يملالْح يمظاْلَع ِإالَّ اللَّه الَ ِإٰله
 بر ِإالَّ اللَّه يمِ، الَ ِإٰلهظشِ الْعرالْع بر ِإالَّ اللَّه ِإٰله بر ِإالَّ اللَّه يمِ، الَ ِإٰلهظشِ الْعرالْع بر ِإالَّ اللَّه ِإٰله اتٰموالس اتٰموالس

  HH  السبعِ ورب اَألرضِ ورب الْعرشِ الْكَرِيمِالسبعِ ورب اَألرضِ ورب الْعرشِ الْكَرِيمِ
  :عن أنسِ بنِ مالك ، قَالَ روى الترمذي 

AA  ِإذَا ك النبي ِإذَا ككَان النبي ـَـَكَانَأم هبرَأم هبقَاَلــر قَاَلر ر   : :ا حيا حــي وما قَيي ي وما قَيي ي ، ،
  ..قال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد، ، HH  بِرحمتك أستَغيثُبِرحمتك أستَغيثُ
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  :فيما رواه الترمذى أيب هريرة رضي اهللا عنه عن  

AA أن النبي أن النبيrr كان إذا أهمه األمر رفع رأسه إلى السماء  كان إذا أهمه األمر رفع رأسه إلى السماء 
: :   الالــــوإذا اجتهد في الدعاء قوإذا اجتهد في الدعاء ق)) )) سبحان اهللا العظيمسبحان اهللا العظيم: ((: ((فقالفقال

  HH  ))))يا حي يا قيوميا حي يا قيوم((((
املستدرك  (عن عبد اهللا بن جعفر روى النسائي وابن السين 

  : م قال، عن علي رضي اهللا عنه ) للحاكم

AA            ة أوة أو             لقنني رسول اهللا هؤالء الكلمات إن نزل بي شـدلقنني رسول اهللا هؤالء الكلمات إن نزل بي شـد 
ال ِإٰله ِإال اهللا الْحليم الْكَرِيم سبحانَه وتَعـالَى         ال ِإٰله ِإال اهللا الْحليم الْكَرِيم سبحانَه وتَعـالَى         : :   كرب أن أقولهن  كرب أن أقولهن  

: : قـال قـال . . »»تَبارك اهللا رب الْعرشِ الْعظيم والْحمد هللا رب الْعالَمين        تَبارك اهللا رب الْعرشِ الْعظيم والْحمد هللا رب الْعالَمين        
  بها على الموعوك  بها على الموعوك  فكان عبد اهللا بن جعفر يلقنها الميت وينفث         فكان عبد اهللا بن جعفر يلقنها الميت وينفث         

  ..HH  ، ويعلمها المغتربة من بناته، ويعلمها المغتربة من بناته  ))المحمومالمحموم((
   :yy.ل اهللاقال رسو:  عن أيب بكرة قال روى أبو داود 

AA   ِوبكْرماتُ الموبِ كَلكْرماتُ المي ِإلـى       : :   كَللْنو فَال تَكجَأر تُكمحر ي ِإلـى       اللهملْنو فَال تَكجَأر تُكمحر اللهم
ي كُلَّهِلي شٌّان حلنٍ، َأصيفَةَ عي طَرنَفْسي كُلَّهِلي شٌّان حلنٍ، َأصيفَةَ عي طَرال إله إال أنتال إله إال أنت، ،   نَفْس  HH  

وى أبو داود وابن ماجة عن أمساء بنت عميس رضي اهللا  ر
   :rقال يل رسول اهللا :  عنها قالت
AAأال أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب، أو في الكرب أال أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب، أو في الكرب    : :

  ..HH  اهللا اهللا ربي ال أشرك به شيئاًاهللا اهللا ربي ال أشرك به شيئاً
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   :t وروى ابن السين عن ثوبان 

AA   أن النبي أن النبيrrهو اهللا اهللا ربي هو اهللا اهللا ربي : :    كان إذا راعنا شئ قال كان إذا راعنا شئ قال
  ..HH  ك لهك لهال شريال شري

   :yy.قَالَ  :قال t روى ابن السين عن أيب قتادة 

AA   ِالْكَرب نْدع ةقَرالْب ةورس يماتخَوي وسةَ الْكُرَأ آيقَر نالْكَربِ م نْدع ةقَرالْب ةورس يماتخَوي وسةَ الْكُرَأ آيقَر نم
  HH  َأغَاثَه اللَّه عز وجلََّأغَاثَه اللَّه عز وجلَّ

  : قال  روى ابن السين والترمذي عن سعد بن أيب وقاص

AA   قاَل النَّبِي قاَل النَّبِي..rr   : :   لَمِإني َألع   لَمِإالَّ     ِإني َألع وبكْرا مقُولُهةً الَ يمِإالَّ     كَل وبكْرا مقُولُهةً الَ يمكَل
اللَّه جفَراللَّه جفَر  UU   َأن اتي الظُّلُمٰى ففَنَاد ونُسي يةَ َأخمكَل ،نْهع َأن اتي الظُّلُمٰى ففَنَاد ونُسي يةَ َأخمكَل ،نْهع

ينالظَّالَم نِإني كُنْتُ م انَكحبِإالَّ َأنْتَ س الَ ِإٰلهينالظَّالَم نِإني كُنْتُ م انَكحبِإالَّ َأنْتَ س الَ ِإٰله  HH  

٣٣--  دــ الفَ الفَاُءاُءــععدزععز  ::  
أن يبٍ عن أَبيه عن جده عن عمرِو بنِ شعروى أبو داود والترمذي 

   :  كان يعلمهم من الفزع كلماتrرسول اهللا 

AA  اهللا التَّامات اتموذُ بِكَلاهللا التَّاماتأع اتموذُ بِكَلأع ، ، وشَر قَابِهعو بِهغَض نم وشَر قَابِهعو بِهغَض نم
 هرتَض ا لَنونِ فِإنّهرضحي ينِ وَأناطالشَّي اتزمه نوم ،هادبع هرتَض ا لَنونِ فِإنّهرضحي ينِ وَأناطالشَّي اتزمه نوم ،هادبع  

مرٍو يعلمهامن بلَغَ من ولَده، ومن مرٍو يعلمهامن بلَغَ من ولَده، ومن وكان عبد اهللا بن عوكان عبد اهللا بن ع: : قالقال، ، 
هنُقا في علّقَهع ك ثُما في صهكَتَب منْهلُغْ مبي لَمهنُقا في علّقَهع ك ثُما في صهكَتَب منْهلُغْ مبي لَم  HH    
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٤٤--  داُءاُءــععداهلم واحلَ واحلَ اهلم زننز  ::  
  :  yy.قَالَ النبِي: قال tابن السين عن أَيب موسٰى روى 

AA  بِٰهُؤ عدفَلْي نزح َأو مه هابَأص نبِٰهُؤم عدفَلْي نزح َأو مه هابَأص نماتمالْكَل الَءاتمالْكَل الَء:: )) )) ماللَّه ماللَّه
 ،كدي بِيتينَاص ،كتضي قَبف كتَأم نابو كدبع نابو كدبِإني ع ،كدي بِيتينَاص ،كتضي قَبف كتَأم نابو كدبع نابو كدبِإني ع
 لَك ومٍ هبِكُل اس َألُكَأس ،اُؤكقَض يٌل فدع ،ككْمح ياضٍ فم لَك ومٍ هبِكُل اس َألُكَأس ،اُؤكقَض يٌل فدع ،ككْمح ياضٍ فم

و علَّمتَه َأحداً من خَلْقك، و علَّمتَه َأحداً من خَلْقك، سميتَ بِه نَفْسك، َأو َأنْزلْتَه في كتَابِك َأسميتَ بِه نَفْسك، َأو َأنْزلْتَه في كتَابِك َأ
 بِيعر آنَل الْقُرعتَج َأن ،كنْدبِ علْمِ الْغَيي عف تَ بِهتَْأثَرَأوِ اس بِيعر آنَل الْقُرعتَج َأن ،كنْدبِ علْمِ الْغَيي عف تَ بِهتَْأثَرَأوِ اس

: : ، فَقَاَل قَاِئٌل، فَقَاَل قَاِئٌل ))  )) قَلْبِي، ونُور بصرِي، وجالَء حزني وذَهاب هميقَلْبِي، ونُور بصرِي، وجالَء حزني وذَهاب همي
بن ٰهُؤالَء الْكَلمات، بن ٰهُؤالَء الْكَلمات، ِإن الْمغْبون لَمن غَِإن الْمغْبون لَمن غَ! ! يا رسوَل اللَّه يا رسوَل اللَّه 

ه من قَالَهن ه من قَالَهن ــوهن، فَِإنَّوهن، فَِإنَّــوعلموعلم، ، وهنوهنــفَقُولُفَقُولُ، ، َأجْل َأجْل (( (( ::اَلاَلــــقَقَ
  HH)) )) َأذْهب اللَّه كَربه وَأطَاَل فَرحهَأذْهب اللَّه كَربه وَأطَاَل فَرحه ؛  ؛ هِنهِنوعلَّمهن الْتماس ما فيوعلَّمهن الْتماس ما في

٥٥--  داهلالكاهلالك((روج من الورطة روج من الورطة ــ اخل اخلعاُءعاُءد((  ::  
  : قال  tملِ يومٍ وليلة عن عليابن السىن يف عروى 

AA قال رسول اهللا  قال رسول اهللا rr)) : )) :    أال أعلمك كلمات إذا ،أال أعلمك كلمات إذا يا علي ،يا علي
قال قال ، ، بلى جعلني اهللا فداءك بلى جعلني اهللا فداءك : : قلتقلت، ، )) )) ؟ ؟   وقعت في ورطة قلتهاوقعت في ورطة قلتها

النَّبِيالنَّبِي..yy   : :فَقُْل طَةري وتَ فقَعفَقُْلِإذَا و طَةري وتَ فقَعٰمنِ ((((  ::  ِإذَا وحالر مِ اللَّهٰمنِ  بِسحالر مِ اللَّهبِس 
، فَإن اللَّه ، فَإن اللَّه  ))  ))  قُوةَ ِإالَّ بِاللَّه الْعلي الْعظيمِ قُوةَ ِإالَّ بِاللَّه الْعلي الْعظيمِالرحيمِ والَ حوَل والَالرحيمِ والَ حوَل والَ

الَءاعِ الْبَأنْو نم ا شَاءا مرِفُ بِهصالٰى يتَعالَءاعِ الْبَأنْو نم ا شَاءا مرِفُ بِهصالٰى يتَع  HH  
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٦٦--  داخلوف من عدو اخلوف من عدوعاُءعاُءد   ::  
  : عن أيب بردةَ بنِ عبد اهللا أَنَّ أَباه حدثَهروى أبو داود والنسائي 

AA  النَّبي َأنالنَّبي َأن..yy  ماً قاَلإذَا خَافَ قَو ماً قاَلكَانإذَا خَافَ قَو ِإنَّا ((((::  كَان مِإنَّا  اللَّه ماللَّه 
مورِهشُر نم وذُ بِكنَعو مورِهفي نُح لُكعنَجمورِهشُر نم وذُ بِكنَعو مورِهفي نُح لُكعنَج ((  (( HH  

٧٧--  داخلوف من سلطان اخلوف من سلطانعاُءعاُءد   ::  
  :  yy. قال النبِي :قال yروى ابن السين عن ابن عمر 

AA  فَقُْل هرغَي لْطَانَاً َأوفْتَ سفَقُْلِإذَا خ هرغَي لْطَانَاً َأوفْتَ سِإذَا خ::  ))))الَ ِإٰله الَ ِإٰله  يملالْح ِإالَّ اللَّه  يملالْح ِإالَّ اللَّه 
الْكَرِيم، سبحان اللَّه رب السٰموات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ، الْكَرِيم، سبحان اللَّه رب السٰموات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ، 

لَّ ثَنَاُؤكجو كارج زِإالَّ َأنْتَ ع الَ ِإٰلهلَّ ثَنَاُؤكجو كارج زِإالَّ َأنْتَ ع الَ ِإٰله  ((((  HH ، ، ويستحب أن يقول  ويستحب أن يقول 
  ..دعاء اخلوف من العدو السابق أيضاًدعاء اخلوف من العدو السابق أيضاً

٨٨--  دتسهيل األمور تسهيل األمورعاُءعاُءد   ::  
  :قال r  ، أن رسول اهللا tعن أنس بن السين روى ا

AA  نزُل الْحعَأنْتَ تَجال، وهس لْتَهعا جَل ِإال مهال س ماللَّهنزُل الْحعَأنْتَ تَجال، وهس لْتَهعا جَل ِإال مهال س ماللَّه  ) 
  ..HH   سهال ِإذَا شْئتَ سهال ِإذَا شْئتَ) غليظ األرض وخشنها

٩٩--  ددفع اآلفات دفع اآلفاتعاُءعاُءد   ::  
  :  yy.قالَ رسولُ اهللا:  عن أنس بن مالك قالَروى ابن السين 
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AA  ا َأا َأممةمعن نم دباهللا على ع منْعةمعن نم دباهللا على ع منْع  لَدو اٍل َأوم ٍل َأوي َأهفلَدو اٍل َأوم ٍل َأوي َأهما ما    فقاَل فقاَل،،ف
  HH  فَيرى فيه آفَةً دون الموتفَيرى فيه آفَةً دون الموت؛ ؛ شَاء اهللا ال قُوةَ ِإالَّ باهللا شَاء اهللا ال قُوةَ ِإالَّ باهللا 

١٠١٠--  دعاء من تعسرت عليه معيشتهرت عليه معيشتهدعاء من تعس  ::  
  :  yy.قَالَ النبِي :قال yابن السينٍ عن ابنِ عمر روى 

AA  ما يمما يقُوَل ِإذَا مي َأن هيشَتعم رَأم هلَيع رسِإذَا ع كُمدَأح قُوَل ِإذَا نَعي َأن هيشَتعم رَأم هلَيع رسِإذَا ع كُمدَأح نَع
هتيب نم جخَرهتيب نم جخَر : : مي، اللَّهيندا ِلي ومي ولَى نَفْسع مِ اللَّهبِس مي، اللَّهيندا ِلي ومي ولَى نَفْسع مِ اللَّهبِس

رضني بِقَضاِئك، وبارِك ِلي فيما قُدر ِلي حتَّى الَ ُأحب تَعجِيَل ما رضني بِقَضاِئك، وبارِك ِلي فيما قُدر ِلي حتَّى الَ ُأحب تَعجِيَل ما 
  HH   تَْأخير ما عجلْتَ تَْأخير ما عجلْتََأخَّرتَ، والََأخَّرتَ، والَ

  ::  دعاء من نزلت به مصيبةدعاء من نزلت به مصيبة  --١١١١
تعاىل      ل  تعاىل     قا ل  ÌÌçç    [[    : : قا ÏÏ ee±± oo00 uurr    ööúúïï ÎÎéé ÉÉ99»» ¢¢ÁÁ99 $$##        ttûûïï ÏÏ%% ©©!! $$##    !!## ssåå ÎÎ))    NN ßßgg ÷÷FF uu;;»» ||¹¹ rr&&  
××pp tt77ää ÅÅÁÁ ïïBB    ((## þþqq ää99$$ ss%%    $$ ¯¯RR ÎÎ))    ¬¬!!    !!$$ ¯¯RR ÎÎ)) uurr    ÏÏmm øøãã ss99 ÎÎ))    ttbbqq ããèè ÅÅ__ºº uuëë        yy77 ÍÍ´́ ¯¯»» ss99 ''rr éé&&  

ööNN ÍÍkk ööéé nn== ttææ    ÔÔNNºº uuqq nn== ||¹¹    `̀ ÏÏ iiBB    ööNN ÎÎgg ÎÎ nn// §§ëë    ××pp yyJJ ôômm uuëë uurr    ((    ööÅÅ ÍÍ´́ ¯¯»» ss99 ''rr éé&& uurr    ããNN èèdd  
ttbbrr ßßââ ttGG ôôgg ßßJJ øø99 $$##    [[  US  

   :rقال رسول هللا : روى ابن السين عن أيب هريرة  

AA  ع نعلهع نعلهــليسترجع أحدكم في كل شئ حتى في شسليسترجع أحدكم في كل شئ حتى في شس  HH  .. ، ،
  ).إنا هللا وإنا إليه راجعون ؛ إذا انقطع أحد سيور النعل :  أى يقول ((
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  :yy.النبِيقَالَ : قال) رواه العقيلى (tعن أيب هريرة  

AA  قَاَل نقَاَلم نم : :ةَ ِإالَّ بِاللَّهالَ قُوَل ووالَ حةَ ِإالَّ بِاللَّهالَ قُوَل ووالَ ح   ةعست نم اءود كَان ، ةعست نم اءود كَان ،
 اءد ينعستو اءد ينعستو ، ،ما الْههرسَأيما الْههرسَأي  HH..  

  ::  دعاء من عليه ديندعاء من عليه دين  --١٢١٢
  :  yy.قال:   أخرج الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة قال

AA       ًةمعاهللا ن هسَألْب نةً     ممعاهللا ن هسَألْب نفَفَ؛  ؛  م   نم ركْثلْي   نم ركْثلْي " " ِـدمالح ِـدمهللا  هللا الح " "      ـنوم ،   ـنوم ،
   هتْ ذُنُوبكَثُر   هتْ ذُنُوبرِ اهللا ؛  ؛  كَثُرتَغْفسرِ اهللا فَلْيتَغْفسقُه       فَلْيا رِزَأب نقُه     ، وما رِزَأب نِل   ؛  ؛  ، ومقَو نم ركْثِل   فَلْيقَو نم ركْثفَلْي

  ..HH   " "ال حوَل وال قُوةَ إالَّ باهللاال حوَل وال قُوةَ إالَّ باهللا" " 
   ::r إىل النيب اعورف ، مtعن أسد بن وداعة  

AA     العلي العظـيم مائـة    العلي العظـيم مائـة    ال حول وال قوة إال باهللا       ال حول وال قوة إال باهللا       : : من قال   من قال
   ) ) ابن أيب الدنيا ابن أيب الدنياههأخرجأخرج( ( HH  لم يصبه فقر أبداًلم يصبه فقر أبداً؛ ؛ مرة في كل يوم مرة في كل يوم 

، وابن  ، وأبو يعلى يف مسنده  أخرج أبو عبيد يف فضائل القرآن
مردويه يف تفسريه، والبيهقي يف شعب اإلميان عن ابن مسعود رضي اهللا عنه 

  :  yy.قَالَ النبِي : قال

AA   َةورَأ سقَر نةَ مورَأ سقَر نداًمفَاقَةٌ َأب هبتُص لَم لَةي كُل لَيف ةعاقداًالْوفَاقَةٌ َأب هبتُص لَم لَةي كُل لَيف ةعاقالْوHH  
   :عن علي رضي اهللا عنه روى الترمذي 
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AA            ،نِّيي فََأعتتَابك زِتُ عنجع فقاَل إنِّي قَد هباً جاءكَاتم نِّي،          َأني فََأعتتَابك زِتُ عنجع فقاَل إنِّي قَد هباً جاءكَاتم َأن
           كَان وُل اهللا ؟ لَوسر يهِننلَّمع اتمكَل كلِّمقاَل َأالَ ُأع           كَان وُل اهللا ؟ لَوسر يهِننلَّمع اتمكَل كلِّمثُْل  قاَل َأالَ ُأعم كلَيثُْل  عم كلَيع

ِل صبجِل صبببجنْكاهللا ع اهناً َأديرٍ دنْكاهللا ع اهناً َأديقاَل قاَل . . رٍ د )) )) نع الَِلكني بِحاكْف مقُْل اللَّه نع الَِلكني بِحاكْف مقُْل اللَّه
اكوعمن س كلني بِفَضاغْنو ،كامرحاكوعمن س كلني بِفَضاغْنو ،كامرح((((  HH  

  : yy.قال رسول اهللا:  أخرج الطرباين عن ابن مسعود قال

AA         دَأح اللَّه وَأ قُْل هقَر نم       دَأح اللَّه وَأ قُْل هقَر نمنزله نفت الفقر عن منزله نفت الفقر عن حين يدخل حين يدخل م
  ..HH  أهل ذلك المنزل والجيرانأهل ذلك المنزل والجيران

 أخرج أبو نعيم واخلطيب يف رواية مالك، والديلمي يف مسند 
  :  yy.قَالَ النبِي  ،الفردوس عن علي رضي اهللا عنه

AA        ةراَئةَ ممٍ موي كُل يقَاَل ف نم      ةراَئةَ ممٍ موي كُل يقَاَل ف نقُّ  : : مالْح كلالْم ِإالَّ اللَّه قُّ  الَ ِإٰلهالْح كلالْم ِإالَّ اللَّه الَ ِإٰله
، ،   ، وُأنْساً مـن وحـشَة الْقَبـرِ       ، وُأنْساً مـن وحـشَة الْقَبـرِ         ان لَه َأماناً من الْفَقْرِ    ان لَه َأماناً من الْفَقْرِ    الْمبِين كَ الْمبِين كَ 

  HH  ، واستَقْرع بِها باب الْجنَّة، واستَقْرع بِها باب الْجنَّة  واستَجلَب الْغنَٰىواستَجلَب الْغنَٰى
  :  كان يقول yy.أن رسول اهللارضى اهللا عنها عن عائشة  

AA        ليع كقرِز عسْل َأوعاج اللهم      ليع كقرِز عسْل َأوعاج نِّي    ؛  ؛  اللهمرِ سبك نْدنِّي    عرِ سبك نْدطَاعِ   ،،عطَاعِ وانْقوانْق
   ) ) الطرباين يف األوسط الطرباين يف األوسطههأخرجأخرج( (   HH  عمرِيعمرِي

 أخرج املستغفرى يف الدعوات عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن 
   :r فقال رسول اهللا  ،  ذات يديتقلّّ: رجالً قال يا رسول اهللا 
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AA      وتسبيح الخالئق  ، وتسبيح الخالئق  !! !!   أين أنت من صالة المالئكة    أين أنت من صالة المالئكة ،   !! !! ، ،
ـ   ––)) ))   ده سبحان اللَّه الْعظيمِ   ده سبحان اللَّه الْعظيمِ   سبحان اللَّه وبِحم  سبحان اللَّه وبِحم     (( ((::قل  قل   ـ م ائة ائة ــم
تأتـك  تأتـك  ؛  ؛  إلى أن تصلي الصبح     إلى أن تصلي الصبح     ،  ،  ما بين طلوع الفجر     ما بين طلوع الفجر       --رة  رة  ــمم

  ..HH  الدنيا صاغرة راغمةالدنيا صاغرة راغمة
رضى عن عائشة  أخرج البزار واحلاكم والبيهقي يف الدعوات 

  :  قال يل أيب رضي اهللا عنه:  قالتاهللا عنها و أرضاها 

AA      علمنيه رسو علمنيه رسو    أال أعلمك دعاء ل اهللا ل اهللا أال أعلمك دعاء..yy   ؟ وقـال ؟ وقـال   : : )) ))
ـ  ـ كَان عيسى  ، لَو كَان علَيك مثْـَل  ، لَو كَان علَيك مثْـَل    ـ يعلِّمه الحوارِيينـ يعلِّمه الحوارِيينyy  ..كَان عيسى 

اللهم اللهم : : قُوِليقُوِلي(( (( : : قلتقلت. . بلىبلى: :  قلت  قلت ))))ُأحد ثُم قُلْتَه لَقَضى اهللا عنْك؟     ُأحد ثُم قُلْتَه لَقَضى اهللا عنْك؟     
، رحمـن   ، رحمـن     ، مجِيب دعوةَ المضطَر   ، مجِيب دعوةَ المضطَر     فَارِج الهم، وكَاشفَ الكَربِ   فَارِج الهم، وكَاشفَ الكَربِ   

الدالد ةراآلخا ونْي ةراآلخا ونْي      محي بِرنمحي فارانمحَأنْتَ ر ،    محي بِرنمحي فارانمحا   ــــ، َأنْتَ ري بِهينتُغْن ا   ةي بِهينتُغْن ة
اكوس نمعاكوس نمع ((  (( HH  

، ً ، وكنت للدين كارها وكانت علي ذنابة من دين: قال أبو بكر 
فلم ألبث إال يسرياً حىت جاءين اهللا بعائدة فقضى اهللا عين ما كان علي من 

دين ) أخت السيدة عائشة ( ن علي ألمساء وكا:  ، قالت عائشة الدين
فما لبثت إال يسرياً حىت جاءين ، ، وكنت أدعو بذلك  وكنت أستحي منها

اهللا برزق ليس من مرياث وال صدقة فقضيتها وأوليت عبد الرمحن بن أيب 
  . بكر ثالث أواق وفضل لنا فضل حسن
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عن أيب سعيد  أخرج أبو داود والبيهقي يف الدعوات  
  :رضى اهللا عنه ، أنه قال خدرِي الْ

AA    وُل اهللاسخََل روُل اهللا  دسخََل رد..yy        ٍلجبِر وفَِإذَا ه جِدسمٍ الموٍل      ذَاتَ يجبِر وفَِإذَا ه جِدسمٍ الموذَاتَ ي
، فَقَاَل ياَأبا ُأمامةَ ما ِلـي َأراك        ، فَقَاَل ياَأبا ُأمامةَ ما ِلـي َأراك          من األنْصارِ يقَاُل لَه َأبو ُأمامةَ     من األنْصارِ يقَاُل لَه َأبو ُأمامةَ     

    الَةالص قْترِ وي غَيف جِدسي الماِلساً فج    الَةالص قْترِ وي غَيف جِدسي الماِلساً في : :  قاَل قاَل ، ،؟؟  جتْنلَزِم وممي هتْنلَزِم وممه
، قاَل َأفَالَ ُأعلِّمك كَالَماً ِإذَا أنت قُلْتَه أذْهب         ، قاَل َأفَالَ ُأعلِّمك كَالَماً ِإذَا أنت قُلْتَه أذْهب           وديون يارسوَل اهللا  وديون يارسوَل اهللا  

قال قُْل  قال قُْل  . . اهللا همك وقَضى عنْك دينَك؟ قال قُلْتُ بلَى يارسوَل اهللا         اهللا همك وقَضى عنْك دينَك؟ قال قُلْتُ بلَى يارسوَل اهللا         
ـ  (( (( : :   ِإذَا َأصبحتَ وِإذَا َأمسيتَ   ِإذَا َأصبحتَ وِإذَا َأمسيتَ    ـ  اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِ ك مـن الْهـم   ك مـن الْهـم   اللَّهم ِإنِّي َأعوذُ بِ

والْحزنِ، وَأعوذُ بِك من الْعجزِ والْكَسِل، وأعوذُ بِك من الْجـبنِ           والْحزنِ، وَأعوذُ بِك من الْعجزِ والْكَسِل، وأعوذُ بِك من الْجـبنِ           
قاَل فَفَعلْتُ قاَل فَفَعلْتُ ،  ،  )) )) والْبخِْل وأعوذُ بِك من غَلَبة الدينِ وقَهرِ الرجاِل         والْبخِْل وأعوذُ بِك من غَلَبة الدينِ وقَهرِ الرجاِل         

  ..HH  ذَِلك فََأذْهب اهللا همي وقَضى عنِّي دينيذَِلك فََأذْهب اهللا همي وقَضى عنِّي ديني
  :  إذا أوى إىل فراشه قالrكان رسول اهللا :شة قالت عائ 

AA     ِعبالس اتٰموالس بر معِ   اللَّهبالس اتٰموالس بر مـيمِ       اللَّهظشِ الْعـرالْع برـيمِ     ، وظشِ الْعـرالْع برو ،   ، ،
   ءكُل شَي برنَا وبر   ءكُل شَي برنَا وبآنِ      رالْقُراِإلنْجِيِل وو اةرنْزَِل التَّوآنِ    ، مالْقُراِإلنْجِيِل وو اةرنْزَِل التَّوفَـاِلقَ   ، فَـاِلقَ     ، م ،

، ،    بِنَاصيته  بِنَاصيته ذٌذٌ، َأنْتَ آخ  ، َأنْتَ آخ  يءيءالْحب والنَّوٰى، َأعوذُ بِك من شَر كُل شَ       الْحب والنَّوٰى، َأعوذُ بِك من شَر كُل شَ       
ـ   : :   ، وَأنْتَ اآلخر  ، وَأنْتَ اآلخر    فَلَيس قَبلَك شَيء  فَلَيس قَبلَك شَيء  : :   َأنْتَ اَألولُ َأنْتَ اَألولُ  عب سـ   فَلَـي عب سفَلَـي كد كد

ءشَيءشَي    رَأنْتَ الظَّاهو ،  رَأنْتَ الظَّاهو ،   : :  ءشَي قَكفَو سفَلَي  ءشَي قَكفَو سفَلَي      نـاطَأنْـتَ الْبو ،    نـاطَأنْـتَ الْبو ،   : :
ءشَي ونَكد سفَلَيءشَي ونَكد سفَلَي  نيني الداقْضِ ع ،نيني الداقْضِ ع ،  نَأغْنو ،نَأغْنالْفَقْرِ، و نالْفَقْرِي م ني م  HH    
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   . . ) ) أبو يعلى عن عائشة رضي اهللا عنها أبو يعلى عن عائشة رضي اهللا عنهاههأخرجأخرج( ( 
 أضاق احلسن بن علي:  قال، أخرج ابن عساكر يف تارخيه و  

 ، وكان عطاؤه يف كل سنة مائة ألف فحبسها عنه معاوية يف إحدى السنني
فدعوت بدواة ألكتب إىل معاوية ألذكره :  ، قال ، فأضاق إضاقة شديدة

  :  فقالrفرأيت رسول اهللا ؛ مث أمسكت ، نفسي 

AA    وشـكوت   ، وشـكوت      فقلت بخير يا أبت     فقلت بخير يا أبت     ،  ، ؟؟   كيف أنت يا حسن     كيف أنت يا حسن ،
أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق     أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق     : :   ، فقال ، فقال   إليه تأخر المال عني   إليه تأخر المال عني   

 فقال  فقال ،،؟؟  نعم يا رسول اهللا فكيف أصنع     نعم يا رسول اهللا فكيف أصنع     : :   ، قلت ، قلت   مثلك تذكره ذلك  مثلك تذكره ذلك  
، واقطع رجـائي عمـن      ، واقطع رجـائي عمـن        اللهم اقذف في قلبي رجاءك    اللهم اقذف في قلبي رجاءك    ((  ((  ::  قلقل

  ، اللهم وما ضعفت عنه قوتي، اللهم وما ضعفت عنه قوتي  تى ال أرجو أحد غيركتى ال أرجو أحد غيرك، ح ، ح   سواكسواك
  ، ولم تبلغه مسألتي، ولم تبلغه مسألتي  ، ولم تنته إليه رغبتي، ولم تنته إليه رغبتي  ، وقصر عنه علمي، وقصر عنه علمي

، مما أعطيت أحداً من األولين واآلخرين  ، مما أعطيت أحداً من األولين واآلخرين    ، ولم يجر على لسان    ، ولم يجر على لسان    
فـواهللا مـا    فـواهللا مـا    : :   قالقال،  ،   ))  )) من اليقين فخصني به يا رب العالمين      من اليقين فخصني به يا رب العالمين      

ف ألـف   ف ألـف   حتى بعـث إلـى معاويـة بـأل        حتى بعـث إلـى معاويـة بـأل        ؛  ؛  ألححت به أسبوعاً    ألححت به أسبوعاً    
، ،   الحمد هللا الذي ال ينسى من ذكـره       الحمد هللا الذي ال ينسى من ذكـره       : :   فقلتفقلت،  ،  وخمسمائة ألف   وخمسمائة ألف   

  ::   في المنام، فقال في المنام، فقالrr، فرأيت رسول اهللا ، فرأيت رسول اهللا   وال يخيب من دعاهوال يخيب من دعاه
AA         بخيـر يـا رسـول اهللا ،        بخيـر يـا رسـول اهللا ،        : :  يا حسن ، كيف أنت؟ ، فقلت          يا حسن ، كيف أنت؟ ، فقلت

يا بني هكذا من رجا الخـالق ، ولـم   يا بني هكذا من رجا الخـالق ، ولـم   : : وحدثته بحديثي ، فقال     وحدثته بحديثي ، فقال     
يرجالمخلوق  المخلوق يرج HH  
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١٣١٣--  داء األرقاء األرقــععد  ::  
  :   قَالtَعن بريدةَ  ) جامع األحاديثىف ( رج ابن جرير أخ

AA   وِل اللَّهسِإٰلى ر نْهع اللَّه يضر ِليدالْو نب شَٰكى خَاِلد وِل اللَّهسِإٰلى ر نْهع اللَّه يضر ِليدالْو نب شَٰكى خَاِلد
ِإذَا ِإذَا : : يا رسوَل اللَّه ما َأنَام اللَّيَل، فَقَاَل رسوُل اللَّهيا رسوَل اللَّه ما َأنَام اللَّيَل، فَقَاَل رسوُل اللَّه: : اَألرقَ، فَقَاَلاَألرقَ، فَقَاَل

  اللَّهم رب السٰموات السبعِ وما َأظَلَّتْاللَّهم رب السٰموات السبعِ وما َأظَلَّتْ(( (( ::  َأويتَ ِإٰلى فراشك فَقُْلَأويتَ ِإٰلى فراشك فَقُْل
  ورب الشَّياطينِ وما َأضلَّتْورب الشَّياطينِ وما َأضلَّتْ، ، ، ورب اَألرضين السبعِ وما َأقَلَّتْ ، ورب اَألرضين السبعِ وما َأقَلَّتْ 

 منْهم دَأح لَيطَ عفْري اً َأنيعمج كشَر خَلْق ناً مارِسِلي ح كُن ، منْهم دَأح لَيطَ عفْري اً َأنيعمج كشَر خَلْق ناً مارِسِلي ح كُن ،
  ..HH  ، فَلَما قَالَهن نَام، فَلَما قَالَهن نَام ))  )) ، والَ ِإٰله غَيرك، والَ ِإٰله غَيرك   جارك جارك، عز، عز  َأن يبغيَأن يبغي

  ::  دعاء الوسوسةدعاء الوسوسة  --١٤١٤
  : روى أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

AAئاً  ِإ ِإشَي كتَ في نَفسدجئاً ذَا وشَي كتَ في نَفسدجُل ((((::فَقُْلفَقُْل  )) وسوسة  وسوسة أىأى( ( ذَا واألو وُل  هاألو وه 
  ..HH ))  ))  شَيء عليم شَيء عليمواآلخر والظَّاهر والْباطن، وهو بِكُلِّواآلخر والظَّاهر والْباطن، وهو بِكُلِّ

١٥١٥--  الرةةــــــقيقيالر  ::  
  : روى أبو داود والنسائي وابن حيان واحلاكم عن ابن مسعود

AA   أن النبي أن النبيrrكان يكره الرقي إال بالمعوذات كان يكره الرقي إال بالمعوذات   HH  
  : قالت،  روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا عنها 
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AA كان رسول اهللا  كان رسول اهللا rr  ههــإذا اشتكى اإلنسان الشيء منإذا اشتكى اإلنسان الشيء من   ، ،
حأو كانت قَرححأو كانت قَررحة أو جرووضع  ووضع --  ، قال النبـي بأصبعه هكذا، قال النبـي بأصبعه هكذا  ة أو ج 

--ثم رفعها ثم رفعها   سفـيان بن عيـينة الراوي سبـابته بـاألرضسفـيان بن عيـينة الراوي سبـابته بـاألرض
يشْفَـى بِه يشْفَـى بِه ، ، بِرِيقَة بعضنا بِرِيقَة بعضنا ، ، تُربةُ أرضنا تُربةُ أرضنا ، ، بِسمِ اللَّه بِسمِ اللَّه (( (( : :   وقالوقال

  HH ))  )) بإذْنِ ربنابإذْنِ ربنا، ، سقـيـمنا سقـيـمنا 
ثمان بن أيب عن ع، و أبو داوود ىف سننه ، روى مسلم يف صحيحه  

 وجعاً جيده يف rأنه شكا إىل رسول اهللا ، العاص رضي اهللا عنه 
  :ه قَد كَاد يهلكُ جسده منذ أسلم

   :rالنيب له فقال 

AA  َّبسم اهللا بسم اهللا : ((: ((  م من جسدك وقلم من جسدك وقلضع يدك على الذي تألَّضع يدك على الذي تأل
ا أجِد ا أجِد أعوذُ بِعزة اهللا وقُدرته من شَر مأعوذُ بِعزة اهللا وقُدرته من شَر م: : وقُْل سبع مرات وقُْل سبع مرات ثالثاً، ثالثاً، 

وأُُأوححاذاذرقاَل قاَل، ، )).)).ر  : :لْتُ ٰذِلكفَفَعلْتُ ٰذِلكبِي  فَفَع ا كَاناهللا م ببِي، فََأذْه ا كَاناهللا م بْل   ، فََأذْهأز ْل ، فَلَمأز فَلَم ،
مهرغَيي ولأه بِه رآممهرغَيي ولأه بِه رآم  HH. .   

 كان يعوذ بعض أهله rأن النيب عن عائشةَ  ويف الصحيحني 
  : فيمسح عليه يده اليمىن ويقول

AA  اسبِ الْبَأذْهاسبِ الْبالنَّ. . َأذْه بالنَّر بَأنْتَ الشَّ،،..سِسِااــــر اشْفَأنْتَ الشَّ و اشْفــ وافييــاف، ،   
  HH  قَماًقَماًــاء الَ يغَادر ساء الَ يغَادر ســشفَشفَ. . اُؤكاُؤكــاء ِإالَّ شفَاء ِإالَّ شفَــالَ شفَالَ شفَ
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١٦١٦--  دعاء احلمىىدعاء احلم  ::  
 rدخل النيب :  أخرج البيهقي عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  : ، فقالى  احلموهي موعوكة تسبرضى اهللا عنها ، على عائشة 

AA  ال تسب   ال تسب   يها فإنها م  أْْأيها فإنها مممورةٌةٌور   و ، لَلَ، وككنن إن  ـ   إن ـ   ش ئْْئ شت؛  ؛    تعلَّلَّعمـ م ـ تُ   ككتُ
: :   ، قال ، قال   فعلمنيفعلمني: : ، قالت   ، قالت     أذهبها اهللا عنك  أذهبها اهللا عنك  ؛  ؛    ننيهيهتتلْلْإذا قُ إذا قُ ،  ،    اتاتممللكَكَ

، مـن   ، مـن     ، وعظمي الـدقيق   ، وعظمي الـدقيق     اللهم ارحم جلدي الرقيق   اللهم ارحم جلدي الرقيق     : ((: ((قوليقولي
، فـال   ، فـال      ملدم إن كنت آمن بـاهللا العظـيم         ملدم إن كنت آمن بـاهللا العظـيم        ، يا أم  ، يا أم    شدة الحريق شدة الحريق 

، وال  ، وال    تـأكلي اللحـم   تـأكلي اللحـم   ، وال   ، وال     ، وال تنتني الفـم    ، وال تنتني الفـم      تصدعي الرأس تصدعي الرأس 
)). )). وتحولي عني إلى من اتخذ مع اهللا إلهاً آخـر وتحولي عني إلى من اتخذ مع اهللا إلهاً آخـر ، ، تشربي الدم   تشربي الدم   

  ..HH  فذهبت عنهافذهبت عنها؛ ؛ فقالتها فقالتها : : قال قال 

  ::  دواء احلسددواء احلسد  --١٧١٧
  :عن أَبِي سعيد قالَ  روى الترمذي والنسائي 

AA   تَّىانِ حنِ اِإلنْسيعو انذُ من الْجوتَعوُل اهللا يسر تَّى كانانِ حنِ اِإلنْسيعو انذُ من الْجوتَعوُل اهللا يسر كان
علَتْ المنَزعلَتْ المذَتَانِنَزذَتَانِوا  وماهوما س كتَرا ولَتْ َأخَذَ بِهِما نَزا، فَلَمماهوما س كتَرا ولَتْ َأخَذَ بِهِما نَزفَلَم ،  HH..  

عن عمران بن حصني رضي ،  روى الديلمي يف سند الفردوس 
  :  yy.النبِيقَالَ : قَالَ ، اهللا عنه 
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AA  ِنيِللْع اتآي انثَم تَابِ اللَّهي كنِفيِللْع اتآي انثَم تَابِ اللَّهي كةُ  :  : فحةُ الْفَاتحسبع آيات سبع آيات ( ( الْفَات((  
ةُ الْكُرآيوةُ الْكُرآييويسسHH    

  : قال t روى الطرباين يف األوسط عن السائب بن يزيد 

  AAعوذني رسول اهللا ذني رسول اهللا عوrrبفاتحة الكتاب تفال بفاتحة الكتاب تفال   HH  
  

  

  :)  اإلتقان يف علوم القرآن (/ وقد قال السيوطي يف كتابه 
}}}}




rr
{{{{
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  فَاُءفَاُءالْقُرَآنُ هدى و شـالْقُرَآنُ هدى و شـ

عـالج القـرآن    عـالج القـرآن    *ئد  ئد  عالج القرآن للشدا  عالج القرآن للشدا  *
مـن  مـن  *قضاء الحـوائج    قضاء الحـوائج    *لضيق األرزاق   لضيق األرزاق   
آيات آيات *. . الوقاية من الجانالوقاية من الجان*أسرار الفاتحة  أسرار الفاتحة  

آيات النطـق فـي   آيات النطـق فـي   *آيات الكفاية  آيات الكفاية  *الحفظ  الحفظ  
قة قة ررــد متف د متف ــفوائفوائ*تيسير الوالدة   تيسير الوالدة   *القرآن  القرآن  

 للعرق   للعرق  --   لعرق النسا   لعرق النسا  --  ىى للحم  للحم --  للرعافللرعاف  ((
  ))  اجاج للخـر   للخـر  --  لوجـع الـضرس   لوجـع الـضرس     --  الضاربالضارب

لمـصروع  لمـصروع  عـالج ا  عـالج ا  *داع  داع  ــالج الص الج الص ــعع*

ـ   *  الشفاء من السحر  الشفاء من السحر  * ـ   الوقاية من الحي ة ة الوقاية من الحي
الوصايا الوصايا *فائدة لمن ساء خلقه     فائدة لمن ساء خلقه     *والعقرب  والعقرب  

  ..tt  الجامعة للشيخ أبي الحسن الشاذليالجامعة للشيخ أبي الحسن الشاذلي
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] ãA Íiît\çR ur z̀ ÏB 

Èb# uä öçà)ø9 $# $ tB uqèd 
ÖÖää !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©  ××pp uuHH ÷÷qq uuëë uurr 

tûü ÏZ ÏB÷sßJ ù= Ïj9 [ 
US  
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  ـفَاُءـفَاُءالْقُرَآنُ هدى و شـالْقُرَآنُ هدى و شـ

، ة ــرة والباطنـام الظاهـالشفاء من كل األسق  UU  ل اهللاجع
  :ولذلك يقول عز شأنه ،  بالقرآن الكرمي ـاحمقق

] ãAÍiît\ çRur z̀ ÏB Èb# uäöçà) ø9 $# $ tB uq èd Öä!$ xÿ Ï© ×p uH÷q uë ur tûüÏZÏB÷s ßJù= Ïj9 [  
UU ÇSS É  

 t  ووروى ابن ماجة ىف سننه وغريه عن عيداهللا ابن مسعود,
   :rقال رسول اهللا : قال 

AA  ِنيبِالشِّفَاء كُملَينِعيبِالشِّفَاء كُملَيآنِ: : عالْقُرِل وسآنِالْعالْقُرِل وسالْع  HH  

وروى ابن ماجة ىف سننه أيضاً عن علي بن أىب طالب رضي اهللا  
   :rقال رسول اهللا : عنه ، قال 

AA  آنالْقُر اءوالد رخَيآنالْقُر اءوالد رخَي  HH  
شكَٰى أَنَّ رجالً بن األسقع واثلةَ  وروى البيهقي يف الشعب عن 

 هلْقي حعاً فجو ولِ اللَّهسفقال إِىل ر ،بِيالن.yy :  

AA  ِآنالْقُر ةاءربِق كلَيآنِعالْقُر ةاءربِق كلَيع  HH  
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  : وروى ابن مردويه عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 
AA       إني أشتكي صدري ، قال  إني أشتكي صدري ، قال  : :  جاء رجل إلى النبي فقال        جاء رجل إلى النبي فقال : :

ÖÖää  [[اقرأ القرآن قال اهللا تعالى اقرأ القرآن قال اهللا تعالى  !!$$ xxÿÿ ÏÏ©© uurr  $$ yyJJ ÏÏ jj99  íí ÎÎûû  ÍÍëërr ßßââ êêÁÁ99 $$##  [[..HH  
 وقد أثبتت التجارب املعملية بالكمبيوتر اليت قام ا الدكتور 

 رئيس املركز اإلعالمي مبؤسسة العلوم الطبية اإلسالمية  -أمحد القاضي 
بعضهم (  على جمموعات متنوعة من البشر - بأمريكا )) بنما سييت((مبدينة 

نه جييد العربية ، وبعضهم مسلم عريب ، وبعضهم مسلم غري عريب ، ولك
تأثري  .... ) :مسلم غري عريب وال يعرف العربية ، وبعضهم غري مسلم 

األلفاظ القرآنية يف عالج التوتر العصيب ، حيث أثبتت هذه التجارب أن 
 من التجارب ، يف شكل تغريات فسيولوجية ، ٪ ٩٧للقرآن أثراً مهدئاً يف 

از العصيب التلقائي ، وقد سجل هذه حيث تدلُّ على ختفيف درجة توتر اجله
تأثري القرآن على الوظائف (/ التجارب ونتائجها يف كتابه 

  ).دار الرسالة ببريوت( والذي نشرته ، )  الفسيولوجية للجسم البشري
أن ولده مرض مرضاً : وقد حكى الشيخ أبو القاسم القشريي 

 يف r، فرأيت النيب حىت أيست منه ، واشتد األمر علي : شديداً ، قال 
  : ال يلـمنامي ، فشكوت له ما بولدي ، فق

  ))))؟ ؟  أين أنت من آيات الشفاء  أين أنت من آيات الشفاء ((((
رت فيها ، فإذا هي يف ستة مواضع من كتاب اهللا فانتبهت ، ففكَّ
  :  تعاىل ، وهي قوله تعاىل
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] -١ É#ô± oÑur uërßâ ß¹ 7Q öqs% öúüÏZÏB÷s ïB  [   

] -٢ Öä!$ xÿ Ï© ur $ yJÏj9 íÎû ÍërßâêÁ9 $# [  

]-٣ ßlãç øÉsÜ .` ÏB $yg ÏRqäÜç/ Ò># uéü° ì#Î= tF øÉíC ¼ çmçRºuqø9 r& Ïmä Ïù 
Öä!$ xÿ Ï© Ä¨$̈Z= Ïj9 3 [  

ãA Íiît\çR ur] -٤ z̀ ÏB Èb# uäöç à) ø9 $# $ tB uq èd Öä!$xÿ Ï© ×p uH÷q uë ur 
tûüÏZÏB÷s ßJù= Ïj9 [   

] -٥ # såÎ) ur àM ôÊ Ìç tB uq ßgsù ÉúüÏÿ ô± oÑ [  

] -٦ ö@è% uq èd öúï Ï%©# Ï9 (#qãZtB# uä îWâèd Öä!$ xÿ Ï© ur [ 
 

قيته إياها ، ــها باملاء ، وسـمث حللت، ها يف صفحة ـقال فكتبت
  .ط من عقال ـــفكأمنا نش

 /ابه ـــــة ابن القيم يف كتـــوقد قال العالم 
  ): زاد املعاد يف هدي خري العباد (

}}}}
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{{{{

  عالج القرآن للشدائدعالج القرآن للشدائد*
  : قال ، tنقل الكمال الدمريي عن سيدنا جعفر الصادق 

}}}}


]]íí ÎÎ ooTT rr&&zzÓÓ ÍÍ__ ¡¡¡¡ ttBBïïéé ëëØØ99 $$##||MMRR rr&& uurrããNN yymm ööëë rr&&ööúúüü ÏÏHH ¿¿qq ºº §§çç99 $$##[[
]]$$ uuZZ öö66 yyff ttGG óóôô $$$$ ssùù¼¼ ççmm ss99$$ ooYY øøÿÿ tt±± ss33 ssùù$$ ttBB¾¾ ÏÏmm ÎÎ//`̀ ÏÏBB99 hhçç ààÊÊ(([[

]]
HHwwttmm»» ss99 ÎÎ))HHww ÎÎ))||MMRR rr&&ööÅÅ ooYY»» yyss öö66 ßßôôíí ÎÎ ooTT ÎÎ))ààMMZZ àà22zz`̀ ÏÏBBööúúüü ÏÏJJ ÎÎ==»» ©©àà99 $$##[[

]]$$ uuZZ öö66 yyff ttGG óóôô $$$$ ssùù¼¼ ççmm ss99ççmm»» ooYY øøãã ¯¯gg wwUU uurrzz`̀ ÏÏBBÉÉ ddOO ttóó øø99 $$##44
ööÅÅ ÏÏ99ºº xxãã xx.. uurrÓÓ ÅÅÖÖGG ççRRttûûüü ÏÏZZ ÏÏBB ÷÷ss ßßJJ øø99 $$##[[

––
]]  $$ uuZZ çç66 óó¡¡ yymmªª!! $$##zzNN ÷÷èè ÏÏRR uurrãã@@ãã ÅÅ22 uuqq øø99 $$##[[
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]]((##qq çç77 nn== ss))RR $$$$ ssùù77pp yyJJ ÷÷èè ÏÏZZ ÎÎ//zz`̀ ÏÏ iiBB««!! $$##99@@ ôôÒÒ ssùù uurr[[

]]ÞÞÚÚ ÈÈ hhqq ssùù éé&& uurrüüîî ÌÌçç øøBB rr&&íí nn<< ÎÎ))44 ««!! $$##ûûcc ÎÎ))©©!! $$##77ééçç ÅÅÁÁ tt//ÏÏää$$ tt66 ÏÏèè øø99 $$$$ ÎÎ//[[

]]ççmm99 ss%% uuqq ssùùªª!! $$##ÅÅVV$$ tt«« ÍÍ hhää yyôô$$ ttBB(( ((##rr ããçç xx66 ttBB[[

  :أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  

AA   أن رسول اهللا أن رسول اهللاrrقال في قوله تعالى قال في قوله تعالى : :   ]]  ÈÈ@@ èè%%  ((##qq ãããã ÷÷ää $$##  
©©!! $$##  ÍÍrr rr&&  ((##qq ãããã ÷÷ää $$##  zz`̀»» uuHH ÷÷qq §§çç99 $$##  ((  $$ wwÉÉ rr&&  $$ ¨¨BB  ((##qq ãããã ôôââ ss??  ãã&& ss## ssùù  ââää !!$$ yyJJ óóôô FF{{ $$##  

44ÓÓ oo__ óó¡¡ ççtt øø:: $$##  44  [[  UUSS)): )): ه ه وَأ َأو ممانانم م نالْ الْن سةةقَقَرِرِس ((  ((  ، ،
، ،    تالها حيث أخذ مضجعه تالها حيث أخذ مضجعهrrوأن رجالً من أصحاب رسول اهللا وأن رجالً من أصحاب رسول اهللا 

والرجل ليس والرجل ليس ، ، فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله 
  ةة، فوضع الكار، فوضع الكار  حتى انتهى إلى الباب فوجده مسدوداًحتى انتهى إلى الباب فوجده مسدوداً، ، بنائم بنائم 

، ،   ، ففعل ذلك ثالث مرات، ففعل ذلك ثالث مرات !!  !!  فإذا هو مفتوح فإذا هو مفتوح،،) ) لحمللحملأي اأي ا((
  HH..  إني أحصنت بيتيإني أحصنت بيتي: :   ، ثم قال، ثم قال  فضحك صاحب الدارفضحك صاحب الدار

  عالج القرآن لضيق األرزاقعالج القرآن لضيق األرزاق*
  :  قالrأن النيب ، روى الطرباين عن معاذ رضي اهللا عنه  

AA   نم كلَيع كَان لَو و بِهعتَد اءعد كلِّماذُ َأالَ ُأععيا م نم كلَيع كَان لَو و بِهعتَد اءعد كلِّماذُ َأالَ ُأععيا م
الدثُْل الدنِ مثُْل ينِ مييثُبيثُب نْكاهللا ع اهَأد ر نْكاهللا ع اهَأد ر،،عاهللا يا م عفاد عاهللا يا م عقُْل، قُْل  اذُاذُــــــ فاد ،  ::  
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)))) نمم لْكالم وتَنْزِع تَشَاء نم لْكي المتُْؤت لْكالم اِلكم اللهم  نمم لْكالم وتَنْزِع تَشَاء نم لْكي المتُْؤت لْكالم اِلكم اللهم 
تَشَاء، وتُعز من تَشَاء، وتُذلُّ من تَشَاء بِيدك الخَير ِإنَّك علَى كُلِّ تَشَاء، وتُعز من تَشَاء، وتُذلُّ من تَشَاء بِيدك الخَير ِإنَّك علَى كُلِّ 
شَيء قَدير، تُوِلج اللَّيَل في النَّهارِ، وتُوِلج النَّهار في اللَّيِل، شَيء قَدير، تُوِلج اللَّيَل في النَّهارِ، وتُوِلج النَّهار في اللَّيِل، 
 نقُ مزوتَر ،يالح نتَ ميالم وتُخْرِج ،تيالم نم يالح وتُخْرِج نقُ مزوتَر ،يالح نتَ ميالم وتُخْرِج ،تيالم نم يالح وتُخْرِج
 ني مطا، تُعمهيمحور ةرا واآلخنْيالد نمحابٍ، رسرِ حبِغَي تَشَاء ني مطا، تُعمهيمحور ةرا واآلخنْيالد نمحابٍ، رسرِ حبِغَي تَشَاء

اء منْهما وتَمنَع من تَشَاء، ارحمني رحمةً تُغْنيني بِها عن اء منْهما وتَمنَع من تَشَاء، ارحمني رحمةً تُغْنيني بِها عن تَشَتَشَ
اكوس نم ةمحراكوس نم ةمحر ((  (( ))

HH
١١  

 قال، ف عن رجل من قريش أخرج عبد الرزاق يف املصن :  

AA   كان رسول اهللا كان رسول اهللاrr إذا دخل عليه بعض الضيق في  إذا دخل عليه بعض الضيق في 
ööçç  [[   : :أمر أهله بالصالة ثم قرأ هذه اآليةأمر أهله بالصالة ثم قرأ هذه اآلية؛ ؛ الرزق الرزق  ããBB ùù&& uurr  yy77 nn== ÷÷dd rr&&  

ÍÍoo 44qq nn== ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ÷÷éé ÉÉ99 ssÜÜ ôô¹¹ $$## uurr  $$ ppkk ööéé nn== ttææ  ((  üüww  yy77 èè== tt«« óó¡¡ nnSS  $$ ]]%% øøóó ÍÍëë  ((  ßß`̀øøtt ªªUU  yy77 èè%% ããóó ööçç ttRR  33  
èèpp tt66 ÉÉ))»» yyèè øø99 $$## uurr  33ìì uuqq øø)) GG== ÏÏ99  [[  UUSS..HH  

، وابن أيب حامت يف  أمحد بن حنبل يف الزهداإلمام وأخرج  
  :  قال رضى اهللا عنهم أمجعني ،تفسريه عن ثابت

AA كان رسول اهللا كان رسول اهللاrr ادى ادى ــنن؛ ؛  إذا أصابت أهله خصاصة  إذا أصابت أهله خصاصة  
                                                

أتى معاذاً  yy.، فلما صلَّى رسول اهللا افتقده يوم اجلمعة yy.أن رسول اهللا: عن معاذ بن جبل  (١)
، فخرجت إليك  يا رسول اهللا، ليهودي علي أوقية من تبرٍ:  فقال» ا لي لَم أَرك؟يا معاذُ م«: فقال

  )احلدبث  ( : yy.فحبسين عنك، فقال له رسول اهللا
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كانت األنبياء كانت األنبياء : :   tt، قال ثابت ، قال ثابت   واواوا صلُّوا صلُّ صلُّ صلُّ : :أهله بالصالةأهله بالصالة
  HH..  إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصالةإذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصالة

   :rقال :  أخرج الطرباين وابن مردويه عن معاذ قال 
AA   قُ بالزالر كُمْأتةً يارجذُوا تَقْوى اهللا تاتَّخ ها النَّاسقُ بال يا َأيزالر كُمْأتةً يارجذُوا تَقْوى اهللا تاتَّخ ها النَّاسيا َأي

̀`    [[: :   ثم قرأثم قرأ ،  ، ضاعة وال تجارةضاعة وال تجارةبِبِ ttBB uurr  ÈÈ,, GG ttÉÉ  ©©!! $$##  @@ yyèè øøgg ssÜÜ  ¼¼ ãã&& ©©!!  
%% [[`̀ ttçç øøÉÉ xxCC    ççmm øø%% ããóó ööçç ttÉÉ uurr  ôô`̀ ÏÏBB  ßß]] øøãã yymm  üüww  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ssÜÜ  [[  ..HH  

والبيهقي يف شعب اإلميان ، واحلاكم وصححه ، وأخرج أمحد  
   :r قال رسول اهللا : قَالَ، أَيب ذَر رضي اللَّه عنه عن 

AA  ا َأا َأيَأخَذُوا بها ي مكُلَّه النَّاس َأن ةً لَورِفُ آيِإني ألع ا ذَرَأخَذُوا بها ب مكُلَّه النَّاس َأن ةً لَورِفُ آيِإني ألع ا ذَرب
ملَكَفَتْهملَكَفَتْه    ]]  `̀ ttBB uurr  ÈÈ,, GG ttÉÉ  ©©!! $$##  @@ yyèè øøgg ssÜÜ  ¼¼ ãã&& ©©!!  %% [[`̀ ttçç øøÉÉ xxCC  [[  HH..  

 t رج ابن أيب حامت يف تفسريه عن عمران بن حصنيخوأ 
  :قال  rو أرضاه ، أنَّ رسول اهللا 

AAم م نطَطَقَقَ انْ انْنعفَفَكَكَ؛ ؛   ى اِهللاى اِهللالَلَ ِإ ِإعاهلَّلَّ كُ كُاهم ونَونَؤُُؤ مةة  و ،و ،ررزقَقَزههم م ننح ح يثَثَي  
ال يال يحتَتَحسسبب  و ،و ،ممنطَطَقَقَ انْ انْنعى الْى الْلَلَ ِإ ِإعدنْنْدي؛ ؛ ا ا يولَلَكَكَوهلَلَ ِإ ِإ اُهللا اُهللاهييهااه  HH    

ويف اجلامع الكبري للسيوطي روى أبو الشيخ ابن حبان عن  
  :  yy.قال يل رسول اهللا : قال، جبري بن مطعم 

AA  جِإذَا خَر ريبيا ج بَأتُحجِإذَا خَر ريبيا ج بفَرٍ َأتُحفَرٍ تَ في سثَِل ؛ ؛ تَ في سَأم نم تَكُون ثَِل َأنَأم نم تَكُون َأن  
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، ،   نعم بأبي أنت وأمينعم بأبي أنت وأمي: :    فقلت فقلت،،  ؟؟  ، وَأكْثَرِهم زاداً، وَأكْثَرِهم زاداً  َأصحابِك هيَئةًَأصحابِك هيَئةً
@@öö  [[: :   قْرْأ هذه السور الخَمسقْرْأ هذه السور الخَمسفَافَا(( (( : :   قالقال èè%%  $$ ppkk ööââ rr'' ¯¯»» ttÉÉ  

ööccrr ããçç ÏÏÿÿ»» xx66 øø99 ##  [[و و ، ،   ]]  ##$$ ssåå ÎÎ))  uuää !!$$ yy__  ããçç óóÁÁ ttRR  ««!! $$##  ßßxx ÷÷GG xxÿÿ øø99 $$## uurr  [[ و  ، و ، 
]]  öö@@ èè%%  uuqq èèdd  ªª!! $$##  îîââ yymm rr&&  [[ و  ، و ، ]]  öö@@ èè%%  èèååqq ãããã rr&&  ÉÉ bb>> ttçç ÎÎ//  ÈÈ,, nn== xxÿÿ øø99 و و  ،  ، ]]  ##$$
]]  öö@@ èè%%  èèååqq ãããã rr&&  ÉÉ bb>> ttçç ÎÎ//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨YY99 وافْتَتح كُلَّ سورة بِبِسمِ اهللا وافْتَتح كُلَّ سورة بِبِسمِ اهللا  ،  ، ]]  ##$$

، ،  ))  )) ، واخْتم قراءتَك بِبِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ، واخْتم قراءتَك بِبِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ  الرحمنِ الرحيمِالرحمنِ الرحيمِ
مع من شاء مع من شاء   ((، فكنت أخرج ، فكنت أخرج   لماِللماِلوكنت غنياً كثير اوكنت غنياً كثير ا  ::  قال جبيرقال جبير

، وأقلهم ، وأقلهم   ، فأكون َأبذَّهم هيئةً، فأكون َأبذَّهم هيئةً  في سفرفي سفر) )   اهللا أن أخرج معهماهللا أن أخرج معهم
، ،   ، وقرأت بهن، وقرأت بهن  rr..، فما زلت منذ علمنيهن رسول اهللا، فما زلت منذ علمنيهن رسول اهللا  زاداًزاداً

، حتى أرجع من ، حتى أرجع من  ًً ، وأكثرهم زادا، وأكثرهم زادا  أكون من أحسنهن هيئةًأكون من أحسنهن هيئةً
  ..  رواه أبو يعلىرواه أبو يعلى  ،،HH  ))ذَِلكذَِلك((سفري سفري 

يف رسالته رمحة واسعة ،  محه اهللا تعاىل رالسيوطياإلمام وقال  
  ) : حصول الرفق بأصول الرزق (

}}}}
]]ôôââ ss)) ss99 uurrööNN àà66»» ¨¨ZZ ©©33 ttBBíí ÎÎûûÇÇÚÚ ööëë FF{{ $$##$$ uuZZ ùù== yyèè yy__ uurrööNN ää33 ss99$$ ppkkéé ÏÏùù||·· ÍÍää»» yyèè ttBB33

WWxxãã ÎÎ== ss%%$$ ¨¨BBttbbrr ããçç ää33 ôô±± ss??ÇÇÊÊ ÉÉÈÈ[[
{{{{
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  ججــــاء احلوائاء احلوائــــقضقض*
قال (  yروى احملاملي يف أماليه عن عبد اهللا بن الزبري  

  :  أنه قالrعن النيب ، )احلافظ السيوطي وله شاهد مرسل عند الدرامي

AA  ممننج ج علََلع   " "يَأ َأ " "سسي ممامامح ح اجاجةقُقُ؛ ؛   ةضضيلَ لَتْتْي هه  HH  
  : قال صاحب خزينة األسرار 

}}}}


{{{{
  : tوقال اإلمام أبو العزائم  

}}}}]]44íí nn?? tt//uuqq èèdd uurrßß,,»» ¯¯== yyÇÇ øø99 $$##
ÞÞOOää ÎÎ== yyèè øø99 $$##ÇÇÑÑ ÊÊÈÈ[[

]]!!$$ yyJJ ¯¯RR ÎÎ))ÿÿ¼¼ ççnn ããçç øøBB rr&&!!## ssåå ÎÎ))yyää## uuëë rr&&$$ ºº«« øøãã xx©©bb rr&&ttAAqq àà)) ttÉÉ¼¼ ççmm ss99`̀ ää..ããbbqq ää33 uuää ssùù
ÇÇÑÑËËÈÈ[[{{{{

ـوهذه الكيفيبة لقضاء احلوائجة جمر ..  

 منقولة من (  احلوائج ة لقضاءويف فوائد اإلمام الشرجي كيفي
   ) :للشيخ أيب القاسم القشريي رمحه اهللا) آداب الفقراء  (/كتاب 

}}}}
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]]!!$$ uuZZ // uuëë$$ uuZZ ÏÏ??## uuää`̀ÏÏBByy77RR àà$$ ©©!!
ZZpp ttHH ôôqq yyëëøø×× ÄÄ hhêê yydd uurr$$ ooYY ss99ôô`̀ ÏÏBB$$ ttRR ÌÌçç øøBB rr&&## YYââ xx©© uuëë[[

]]ttAA$$ ss%%ÉÉ bb>> uuëë÷÷yy uuéé õõ°° $$##íí ÍÍ<<ìì ÍÍëë ôôââ ||¹¹÷÷éé ÅÅ cc££ ooÑÑ uurrþþíí ÍÍ<<ìì ÌÌçç øøBB rr&&öö@@ èè== ôômm $$## uurrZZoo yyââ øø)) ãããã
`̀ ÏÏ iiBBíí ÎÎTT$$ ||¡¡ ÏÏ jj99((##qq ßßgg ss)) øøÿÿ ttÉÉíí ÍÍ<< ööqq ss%%[[

]]ööccrr ããçç ää.. õõãã ttFF ||¡¡ ssùù!!$$ ttBBããAAqq èè%% rr&&44 ööNN àà66 ss99ÞÞÚÚ ÈÈ hhqq ssùù éé&& uurrüüîî ÌÌçç øøBB rr&&íí nn<< ÎÎ))
44 ««!! $$##ûûcc ÎÎ))©©!! $$##77ééçç ÅÅÁÁ tt//ÏÏää$$ tt66 ÏÏèè øø99 $$$$ ÎÎ//[[

]]!!$$ uuZZ // uuëëööNN ÏÏJJ øø?? rr&&$$ uuZZ ss99$$ ttRR uuëëqq ççRRööçç ÏÏÿÿ øøîî $$## uurr!!$$ uuZZ ss99((yy77 ¨¨RR ÎÎ))44íí nn?? ttããÈÈ ee@@ àà22
&&ää óóÓÓ xx««ÖÖççÉÉ ÏÏââ ss%%[[

]]HHwwttmm»» ss99 ÎÎ))HHww ÎÎ))||MMRR rr&&ööÅÅ ooYY»» yyss öö66 ßßôôíí ÎÎ ooTT ÎÎ))ààMMZZ àà22zz`̀ ÏÏBB
ööúúüü ÏÏJJ ÎÎ==»» ©©àà99 $$##$$ uuZZ öö66 yyff ttGG óóôô $$$$ ssùù¼¼ ççmm ss99ççmm»» ooYY øøãã ¯¯gg wwUU uurrzz`̀ÏÏBBÉÉ ddOO ttóó øø99 $$##44ööÅÅ ÏÏ99ºº xxãã xx.. uurrÓÓ ÅÅÖÖGG ççRR

ttûûüü ÏÏZZ ÏÏBB ÷÷ss ßßJJ øø99 $$##[[__
{{{{
الدر النظيم يف (  / ابـــكتوقال اإلمام اليافعي يف  

  :  البسملةنيف الكالم ع، ) خواص القرآن العظيم 

}}



]í ÎoT r&zÓ Í_ ¡¡ tBïé ëØ9 $#|MR r& ur
ãN ym öë r&öúü ÏH ¿qº §ç9 $#[
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{{ 

  من أسرار الفاتحةمن أسرار الفاتحة*
 ):زاد املعاد يف هدى خري العباد(/ ابن القيم يف كتابهال ق

}}}}












{{
ل ، وتعج واآلالم، فإن فاحتة الكتاب تربئ األسقام ، وهكذا 
عبد امللك بن عمري عن : وقد ورد يف ذلك ، العافية يف حينها 

سرما رواه البيهقى في.الًـم :بِيقَالَ الن.yy  :  

AA  اءكُل د نم فَاءتَابِ شةُ الْكحفَاتاءكُل د نم فَاءتَابِ شةُ الْكحفَات  HH  
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{{{{  ::  قال املنـاوي  قال املنـاوي  


{{{{

  :قال yy.أن رسول اهللا t سعيد اخلدري عن أيب 
AA  مالس نم فَاءتَابِ شةُ الْكحمفَاتالس نم فَاءتَابِ شةُ الْكحفَات  HH))بن منصور والبيهقي بن منصور والبيهقيرواهرواه ( (   

   :tوأخرج اخللعي عن جابر  
AA  كُل نم فَاءتَابِ شةُ الْكحكُلفَات نم فَاءتَابِ شةُ الْكحفَات  شئ إال الساملوتاملوت((  امامشئ إال الس((  HH  

 هومن،  rوالرقية بالفاحتة ثابتة مبا فعله أصحاب رسول اهللا  
   :قال  ، tاخلدرى عن أَبِي سعيد 
AA  ةرِيوُل اهللا في سسثنَا رعبةرِيوُل اهللا في سسثنَا رعب ، ، مَألنَاهمٍ فَسلنَا بِقَوفَنَز مَألنَاهمٍ فَسلنَا بِقَوفَنَز

هْل فيكُم من هْل فيكُم من : : فقالُوافقالُوا، ، القرى فلم يقْرونَا، فَلُدغَ سيدهم فََأتَونَاالقرى فلم يقْرونَا، فَلُدغَ سيدهم فََأتَونَا
رقيه حتى تُعطُونَا رقيه حتى تُعطُونَا نَعم َأنَا، ولَكن الَ َأنَعم َأنَا، ولَكن الَ َأ: :  قُلْتُ قُلْتُ ، ،يرقي من العقْربِ؟يرقي من العقْربِ؟

فَقَبِلْنَا، فَقَرْأتُ علَيه الْحمد فَقَبِلْنَا، فَقَرْأتُ علَيه الْحمد ؛ ؛ فَِإنَّا نُعطيكُم ثَالَثين شَاةًفَِإنَّا نُعطيكُم ثَالَثين شَاةً: : غَنَماً، قالُواغَنَماً، قالُوا
فَعرض في َأنْفُسنَا فَعرض في َأنْفُسنَا : : قَاَلقَاَل. . فَبرَأ وقَبضنَا الغَنَمفَبرَأ وقَبضنَا الغَنَم، ، سبع مراتسبع مرات  هللاهللا

لُوا حتى تَْأتُوا رجفَقُلْنَا الَ تَع ،ءا شَينْهملُوا حتى تَْأتُوا رجفَقُلْنَا الَ تَع ،ءا شَينْهوَل اهللا، قاَلموَل اهللا، قاَلسا : : سا فَلَمفَلَم
هلَينَا عمقَدهلَينَا عمتُ، قاَل، ، قَدنَعالذي ص تُ لَهتُ، قاَلذَكَرنَعالذي ص تُ لَها (( (( : : ذَكَرتَ َأنَّهملا عما وتَ َأنَّهملا عمو

  ..  HH .)) .))اقْبِضوا الغَنَم واضرِبوا لي معكُم بِسهمٍاقْبِضوا الغَنَم واضرِبوا لي معكُم بِسهمٍ، ، رقَيةٌ؟ رقَيةٌ؟ 
                                                

  .، والبيهقي واحلاكم، وابن جرير، ماجة، وابن والنسائي، والترمذي، وأبو داود، والشيخان، وأمحد، ه أبو عبيد روا(٢)
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  :) مشس املعارف (/ اهللا يف هوقد قال الشيخ البوين رمح 
}}}}

rr)) فيما فيمارواه البزار عن ار عن رواه البز
 أن من قرأها عند وضعِ جنبه على الفراش ، وقَرأ             أن من قرأها عند وضعِ جنبه على الفراش ، وقَرأ            AA ) )أنسأنس

؛ فقد أمن من كُلِّ     ؛ فقد أمن من كُلِّ     " " المعوذَتَين  المعوذَتَين  " " ثالثاً و ثالثاً و " " قُْل هو اُهللا أحد   قُْل هو اُهللا أحد   " " معها  معها  
ائب بن يزرد قوله    ــأخرج الطرباين عن الس   كما  HHشئ إال الموت    شئ إال الموت    

AA ي رسوُل اهللاذَني رسوُل اهللا  عوذَنعو rr بفاتحة الكتاب تَفْال  بفاتحة الكتاب تَفْال HH{{{{..
 عن الشيخ ،  )خزينة األسرار ( /وقد نقل صاحب  

س اُهللاحميي الدين بن العريب قدس ره :  
}}}}








{{{{

  : ) مشس املعارف ( /كتابه وقال الشيخ البوين يف  
}}}}
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{{{{

، واحلنفي يف  " روح البيان" وقد روى صاحب تفسري  
  : عن احلكيم الترمذي، ) الفتاوي الصوفية  ( /

}}}}









tt

rrAAال يقرؤهما ال يقرؤهما ، ، وآية الكرسي وآية الكرسي ، ، حة الكتاب حة الكتاب فاتفات  
HH{{{{نن وال جِ وال جِسٍٍسٍٍ إنْ إنْه ذلك اليوم عينه ذلك اليوم عينصيبصيبفتُفتُ؛ ؛ عبد في داره عبد في داره 

  .. من اجلان من اجلانالوقايةُالوقايةُ*
  :   أنه قالrعن النيب   tروى مسلم عن أيب هريرة  
AA   طَانالشَّي خُلُهدال ي ةقَرالب يهُأ فقْرتُ الذي ييالب طَانالشَّي خُلُهدال ي ةقَرالب يهُأ فقْرتُ الذي ييالبHH  
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  ::  موقوفاًموقوفاً  ttعن ابنِ مسعود عن ابنِ مسعود ننه ننه ــــىف سىف سوروى الدارمي وروى الدارمي   
AA  البقرة أوِل سورة من آيات قرَأ أربع منالبقرة أوِل سورة من آيات قرَأ أربع ي   مني ، وآيةَ الكرسوآيةَ الكرس ،

، لم ، لم   ، وثالثاً من آخرِ سورة البقرة، وثالثاً من آخرِ سورة البقرة  وآيتانِ بعد آية الكرسيوآيتانِ بعد آية الكرسي
شيطان يومئذ الَ أهلَهو هيقربشيطان يومئذ الَ أهلَهو هيقرب   هيكره وال شيء ، هيكره وال شيء ، ، ، قرأنوال ي قرأنوال ي

  HH  علَى مجنونٍ إالَّ َأفَاقَعلَى مجنونٍ إالَّ َأفَاقَ
  ::دقة دقة ــــيف قصة الصيف قصة الص  ttوروى البخاري عن أيب هريرة وروى البخاري عن أيب هريرة   

AA  أنالجنِّ الجنِّأن يقَاَل ِليقَاَل ِلي  ي   : : كاشرتَ إلَى فيإذَا َأو كاشرتَ إلَى فيةَ ، ، إذَا َأوْأ آيةَ فَٱقْرْأ آيفَٱقْر
اللَّه الَ إۤله إالَّ هو الْحي اللَّه الَ إۤله إالَّ هو الْحي  ( (الْكُرسي من َأوِلها حتَّى تَخْتم اآليةَالْكُرسي من َأوِلها حتَّى تَخْتم اآليةَ

ومالْقَيوملَ) ) الْقَياَل عزي قَاَل لَنلَواَل عزي قَاَل لَنظٌوافح اللَّه نم كظٌيافح اللَّه نم كي   طَانشَي كبقْرالَ يو طَانشَي كبقْرالَ يو
بِـحتَّى تُصحبِـحتَّى تُصح  فَقَاَل النَّبِي ،فَقَاَل النَّبِي ،::  كَذُوب وهو قَكدص قَد ا إنَّهَأمكَذُوب وهو قَكدص قَد ا إنَّهَأم  HH..  
وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أيب العالية عن خالد بن الوليد وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أيب العالية عن خالد بن الوليد   
ttفشكا ذلك إىل رسول اهللا فشكا ذلك إىل رسول اهللا،، يفزع من الليل يفزع من الليل، أنه كان، أنه كان ..yy  فقالفقال : :
AA  َل قَاَل ِليإِِإريجِب َل قَاَل ِلينريجِب ن   : :كيدكي الجِن نفْرِيتًا مع ِإنكيدكي الجِن نفْرِيتًا مع فَقُْل، فَقُْل  ِإن ، : :

 الَ فَاجِرو رب نهاوِزجي الَ يالَّت ةالتَّام اللَّه اتموذُ بِكَلأع الَ فَاجِرو رب نهاوِزجي الَ يالَّت ةالتَّام اللَّه اتموذُ بِكَلأع ، ، نم نم
 اءمالس ننْزُِل ما يم شَر اءمالس ننْزُِل ما يم ا، ، شَريهف جرعا يماويهف جرعا يمَأ   وا ذَرم شَر نمَأ ، وا ذَرم شَر نمو ،

فضِ فضِ ي األرا ، ، ي األرنْهم جخْرا يما ونْهم جخْرا يمارِ، ، والنَّهِل وتَنِ اللَّيف شَر نمارِوالنَّهِل وتَنِ اللَّيف شَر نمو، ،   
 كُلِّ طَارِق شَر نمو كُلِّ طَارِق شَر نمو ، ،حٰمنا ررٍ يقُ بِخَيطْرِإالَّ طارِقًا يحٰمنا ررٍ يقُ بِخَيطْرفقالهن  فقالهن  ، ،ِإالَّ طارِقًا ي 

  HH  ..فذهب ذلك عنهفذهب ذلك عنه؛ ؛ خالد خالد 
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وروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس  
  :   أنه قالrالنيب رضي اهللا عنه عن 

AA ََ مم لَدو لَه ِلدو ن لَدو لَه ِلدو نى ، ، نمالي هفي ُأذُن نى اذَّنمالي هفي ُأذُن اذَّن ، ، هفي ُأذُن وَأقَام هفي ُأذُن وَأقَام
   . .)كناية عن الشيطان:أم الصبيان (HH  لم تُضره ُأم الصبيانلم تُضره ُأم الصبيان؛ ؛ اليسرى اليسرى 

  : رواه اخلرائطي يف مكارم األخالقفيما  rوقال  
AA  ما قال عما قال عببدد   : :اللهماللهمرب الس الس رب مواتالسبعِ السبعِموات    ، ،وربورب  

   أين أينننمموِوِ، ،   تَتَئْْئ ش شمن حيثُمن حيثُ، ،   مٍمٍهِهِ م ملَّلَّي كُي كُننففاكْاكْ، ، العرش العظيم العرش العظيم 
    HH  ههممالى هالى هعع تَ تَ اُهللا اُهللاإال أذهبإال أذهب؛ ؛ شئت شئت 

  ظظــــات احلفات احلفــــآيآي*
  :  عن بعض فقهاء اليمن قال)حياة احليوان(/نقل الدمريي يف 

}}}}
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]]  üüww uurr  ¼¼ ççnn ßßääqq ää«« ttÉÉ  $$ uuKK ßßgg ÝÝàà øøÿÿ ÏÏmm  44  uuqq èèdd uurr  êêíí ÍÍ?? yyèè øø99 $$##  ÞÞOOää ÏÏàà yyèè øø99 $$##  [[  
]]  ªª!! $$$$ ssùù  îîéé ööçç yyzz  $$ ZZàà ÏÏÿÿ»» yymm  ((  uuqq èèdd uurr  ããNN yymm ööëë rr&&  ttûûüü ÏÏHH ¿¿qqºº §§çç99 $$##  [[  
]]  ¼¼ ççmm ss99  ××MM»» tt77 ÉÉ ee)) yyèè ããBB  ..`̀ ÏÏ iiBB  ÈÈûû ÷÷üü tt//  ÏÏmm ÷÷ÉÉ yyââ ttÉÉ  ôô`̀ÏÏBB uurr  ¾¾ ÏÏmm ÏÏÿÿ ùù== yyzz  ¼¼ ççmm ttRRqq ÝÝàà xxÿÿ øøtt ssÜÜ  

ôô`̀ ÏÏBB  ÌÌçç øøBB rr&&  ««!! $$##  33 ûû[[                ]]  yy77 öö// uuëë uurr  44íí nn?? ttãã  ÈÈ ee@@ ää..  >>ää óóÓÓ xx««  ÔÔááãã ÏÏÿÿ yymm  [[  
]]  $$ ZZàà øøÿÿ ÏÏmm uurr  `̀ ÏÏ iiBB  ÈÈ ee@@ ää..  99`̀»» ssÜÜ øøãã xx©©  77ää ÍÍëë$$ ¨¨BB  [[  

]]  ªª!! $$##  îîááää ÏÏÿÿ yymm  ööNN ÍÍkk ööéé nn== ttãã  [[  
]]  $$ ZZàà øøÿÿ ÏÏmm uurr  44  yy77 ÏÏ99ºº ssåå  ããççÉÉ ÏÏââ øø)) ss??  ÍÍììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##  ÉÉOOää ÎÎ== yyèè øø99 $$##  [[  
]]  ¨¨bb ÎÎ)) uurr  ööNN ää33 øøãã nn== ttææ  ttûûüü ÏÏàà ÏÏÿÿ»» pptt mm::  $$ YYBB## ttçç ÏÏ..  ttûûüü ÎÎ66 ÏÏFF»» xx..  [[  
]]    bb ÎÎ))  ëë@@ ää..  <<§§ øøÿÿ ttRR  $$ ®®RR °°QQ  $$ ppkk ööéé nn== ttææ  ÔÔáá ÏÏùù%% ttnn  [[  
]]  öö@@ tt//  uuqq èèdd  ××bb## uuää ööçç èè%%  ÓÓââãã ÅÅgg ¤¤CC    íí ÎÎûû  88yy ööqq ss99  ¤¤ââqq ààÿÿ øøtt ¤¤CC  [[  
]]  $$ yygg»» uuZZ ôôàà ÏÏÿÿ yymm uurr  `̀ ÏÏBB  ÈÈ ee@@ ää..  99`̀»» ssÜÜ øøãã xx©©  AAOOää ÅÅ__ §§ëë  [[  

uuqq èèdd uurr]]  ããçç ÏÏdd$$ ss)) øø99 $$##  ss-- ööqq ssùù  ¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt66 ÏÏãã  ((  ãã@@ ÅÅôô ööçç ããÉÉ uurr  ööNN ää33 øøãã nn== ttææ  ººpp ssàà xxÿÿ yymm  [[  
]]  ¨¨bb ÎÎ))  íí ÎÎ nn11 uuëë  44íí nn?? ttãã  ÈÈ ee@@ ää..  >>ää óóÓÓ xx««  ÔÔááãã ÏÏÿÿ yymm  [[  
]]  $$ ¯¯RR ÎÎ))  ßß`̀ øøtt wwUU  $$ uuZZ øø99 ¨¨ìì ttRR  ttçç øø.. ÏÏ ee%%!! $$##  $$ ¯¯RR ÎÎ)) uurr  ¼¼ ççmm ss99  ttbbqq ÝÝàà ÏÏÿÿ»» pptt mm::  [[  
$$ ¨¨ZZ ää.. uurr]]  ööNN ßßgg ss99  öö[[úúüü ÏÏàà ÏÏÿÿ»» yymm  $$ ttRR yyââYY ÏÏãã uurr]]    ëë==»» ttGG ÏÏ..  88ááãã ÏÏÿÿ yymm  [[  

{{{{
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  يات الكفايةيات الكفايةآآ*
] ãN ßg x6ã Ïÿõ3 uã|¡sù ª! $# 4 uq èdur ßìäÏJ¡¡9$# ÞOäÎ= yèø9$# [  

]  Ó |¤ tã  ª! $#  b r&  £# ä3 tÉ  }̈ ù' t/  tûï Ï% ©! $#  (#r ãç xÿ x.  4  ª! $# ur  ëâ x© r&  $ Uô ù' t/ 
ëâ x© r& ur Wxä Å3Z s? [      ] $ pk öâ r' ¯»tÉ öúïÏ%©!$# (#q ãY tB# uä (#rãç ä. øå $# |MyJ÷èÏR 

«! $# öN à6 øã n= tæ øå Î) §N yd îP öq s% b r& (# þq äÜ Ý¡ ö6 tÉ öN ä3 øäs9Î) óOßg tÉ Ïâ÷É r& £# s3sù 
óO ßg tÉ Ïâ ÷É r&  öN à6Z tã  (  (#q à) ¨? $# ur  ©! $#  4í n? tã ur  «! $#  È@ ©. uq tG uä ù= sù 

ö[cq ãY ÏB ÷s ßJ ø9 $#                      ]  b Î* sù  öN ©9  óO ä.q ä9 Íî tI ÷è tÉ  (# þq à) ù= ãÉ ur  â/ ä3 øã s9 Î) 
zN n= ¡¡9 $#  (# þq íÿ ä3 tÉ ur  óO ßg tÉ Ïâ ÷É r&  öN èdr äã ãÇ sù  öN èdq è= çG ø% $# ur  ß] øä ym 

öN èdq ßJ çG øÿ É) rO 4 öN ä3 Í´ ¯» s9 'r é& ur $ uZ ù= yè y_ öN ä3 s9 öN Ík öé n= tã $ YZ» sÜ ù= ßô $ YYè Î6 ïB [  
]  ¨ä uë ur  ª! $#  tûï Ï% ©! $#  (#r ãç xÿ x.  öN Îg Ïà øã tó Î/  óO s9  (#q ä9$ uZ tÉ  # Zé öç yz      4  í s" x. ur 

ª! $#  tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $#  tA$ tF É) ø9 $#  4  öc% x. ur  ª! $#  $ áÉ Èq s%  # YìÉ Íï tã  [                  
]  }§ øä s9 r&  ª! $#  >$$ s3 Î/  ¼ çn yâ ö6 tã  (  [                            ]  ãN ä. yâ tã ur  ª! $# 

zO ÏR$ tó tB Zo uéç ÏV ü2 $ pk tXr äã è{ ù' s? ü@ ¤fyèsù öN ä3s9 ¾ÍnÉã»yd £# x. ur yì Ïâ÷É r& 
Ä¨$ ¨Z9 $#  öN ä3Y tã  [      ]  uq èd ur  ì Ï% ©! $#  £# x.  öN ßg tÉ Ïâ ÷É r&  öN ä3Y tã 

öN ä3 tÉ Ïâ ÷É r& ur N åk ÷] tã Ç` ôÜ t7 Î/ sp ©3 tB .` ÏB Ïâ ÷è t/ ÷b r& öN ä. tç xÿ øß r& óO Îg øä n= tæ [  
  . )إحدى عشر مرة(  كايفيا ، ، وحبمعسق امحىن اللهم بكهيعص اكفين
  ). عن كتاب الوسائل الشافعة (
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  آيات النطق في القرآنآيات النطق في القرآن*
  :، ويقرأ ملن طرأ عليه السكوت  يقرأ يف فم الصيب قبل أن يتكلم

]]  $$ ttBB  öö// ää33 ss99  üüww  ttbbqq àà)) ÏÏÜÜZZ ss??  [[      ،،      ]]  ùù&& ttçç øø%% $$##  yy77 tt66»» ttGG ÏÏ..  44íí ss"" xx..  yy77 ÅÅ¡¡ øøÿÿ uuZZ ÎÎ//  
ttPP ööqq uuãã øø99 $$##  yy77 øøãã nn== ttãã  $$ YY77ää ÅÅ¡¡ yymm  [[      ،،      ]]  ùù&& ttçç øø%% $$##  ÉÉOO óóôô $$$$ ÎÎ//  yy77 ÎÎ nn// uuëë  ìì ÏÏ%% ©©!! $$##  
tt,, nn== yy{{    tt,, nn== yy{{  zz`̀»» ||¡¡SS MM}} $$##  ôô`̀ÏÏBB  @@,, nn== ttãã    ùù&& ttçç øø%% $$##  yy77 öö// uuëë uurr  ããPP ttçç øø.. FF{{ $$##    ìì ÏÏ%% ©©!! $$##  
zzOO ¯¯== ttææ  ÉÉOO nn== ss)) øø99 $$$$ ÎÎ//    zzOO ¯¯== ttææ  zz`̀»» ||¡¡SS MM}} $$##  $$ ttBB  óóOO ss99  ÷÷LL ss>> ÷÷èè ttÉÉ  [[       ، ،    ]]  ûûww ÎÎ))  ôô`̀ttBB  
ttbb ÏÏåå rr&&  ãã&& ss!!  ßß`̀»» ooHH ÷÷qq §§çç99 $$##  ttAA$$ ss%% uurr  $$ \\//## uuqq ||¹¹  [[    ،،    ]]  yy77 ÏÏ99ºº ssåå  ããPP ööqq uuãã øø99 $$##  ëë,, pptt øø:: $$##  [[  
]]  zzÓÓ ÍÍ__99 ss??## uuää  ||==»» ttGG ÅÅ33 øø99 $$##  ÓÓ ÍÍ__ nn== yyèè yy__ uurr  $$ wwää ÎÎ;; ttRR    ÓÓ ÍÍ__ nn== yyèè yy__ uurr  %% ºº.. uuëë$$ tt77 ããBB  ttûû øøïï rr&&  $$ ttBB  

ààMMZZ àà22  ÓÓ ÍÍ__»» ||¹¹ ÷÷rr rr&& uurr  ÍÍoo 44qq nn== ¢¢ÁÁ99 $$$$ ÎÎ//  ÍÍoo 44qq üü22 ¨¨ìì99 $$## uurr  $$ ttBB  ààMM øøBB ßßää  $$ ||ãã yymm  [[  
]]  ööNN ää33 ÍÍ ´̄̄́»» ss99 ''rr éé&& uurr  $$ uuZZ ùù== yyèè yy__  ööNN ää33 ss99  ööNN ÍÍkk ööéé nn== ttãã  $$ YYZZ»» ssÜÜ ùù== ßßôô  $$ YYYYèè ÎÎ66 ïïBB  [[  
]]  ((## þþqq ää99$$ ss%%  $$ uuZZ ss)) ssÜÜRR rr&&  ªª!! $$##  üüìì ÏÏ%% ©©!! $$##  tt,, ssÜÜRR rr&&  ¨¨@@ ää..  &&ää óóÓÓ xx««  uuqq èèdd uurr  ööNN ää33 ss)) nn== ss{{  

ttAA ¨¨rr rr&&  ;;oo §§çç ttBB  [[      ،،      $$ yygg»» ooYY ôôJJ ££gg xxÿÿ ssùù]]  zz`̀»» yyJJ øøää nn== ßßôô  44  ààxx àà22 uurr  $$ ooYY ÷÷èè ss??## uuää  
$$ VVJJ õõ33 ããmm  $$ VVJJ ùù== ÏÏãã uurr  [[   ، ،))  عن كتاب الوسائل الشافعةعن كتاب الوسائل الشافعة  .(.(  

  تيسري الوالدةتيسري الوالدة*
 ملا دنت rأن رسول اهللا  yروى ابن السين عن فاطمة  

   :أن يأتيا فيقرأ عندها؛ نت جحش وزينب ب،  سلمة أمر أم، والدا 
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AA  )) و و ) )  آية الكرسي  آية الكرسي]]  ûûcc ÎÎ))  ããNN ää33 // uuëë  ªª!! $$##  ìì ÏÏ%% ©©!! $$##  tt,, nn== yy{{  
ÏÏNNºº uuqq»» yyJJ ¡¡¡¡99 $$##  uuÚÚ ööëë FF{{ $$## uurr  íí ÎÎûû  ÏÏpp GG ÅÅôô  55QQ$$ ÉÉ rr&&  §§NN èèOO  33ìì uuqq ttGG óóôô $$##  íí nn?? ttãã  

ÄÄ¸̧óóêê yyêê øø99 $$##  ÓÓ ÅÅ´́øøóó ããÉÉ  üü@@ øøãã ©©99 $$##  uuëë$$ ppkk ¨¨]]99 $$##  ¼¼ ççmm çç77 èè== ôôÜÜ ttÉÉ  $$ ZZWWèè ÏÏWW yymm  }}§§ ôôJJ ¤¤±±99 $$## uurr  
ttçç yyJJ ss)) øø99 $$## uurr  ttPPqq ààff ëëZZ99 $$## uurr  ¤¤NNºº ttçç ¤¤ÇÇ ||¡¡ ããBB  ÿÿ¾¾ ÍÍnn ÍÍêê ööDD rr'' ÎÎ//  33  üüww rr&&  ãã&& ss!!  ßß,, ùù== ssÉÉ øø:: $$##  
ââêê ööDD FF{{ $$## uurr  33  xx88 uuëë$$ tt66 ss??  ªª!! $$##  èè>> uuëë  ttûûüü ÏÏHH ss>>»» yyèè øø99 $$##    [[  WWSS  ،،  

ذاها باملعوذتنيويعو  H.  
 موقوفاً يف yوروى البيهقي يف الدعوات عن ابن عباس  

  :قال ، املرأة يعسر عليها والدا 
}}}}





{{{{

  : قال، حدثين عبد اهللا بن أمحد : قال اخلالل  
}}}}
yy))أي السابقأي السابق(({{{{

 أى يذْهب –صفة دواء يفعل :(( ج يف املدخلوقال ابن احلا 
  :)  مجرة رمحه اهللايبيعين شيخه ابن أ(قال الشيخ : .عسر النفاس_ 
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}}}}


]]ööqq ss99$$ uuZZ øø99 ttììRR rr&&## xxãã»» yydd
ttbb## uuää ööçç àà)) øø99 $$##44íí nn?? ttãã99@@ tt66 yy__[[]]ããAA ÍÍ iiîî tt\\ ççRR uurrzz`̀ ÏÏBB
ÈÈbb## uuää ööçç àà)) øø99 $$##$$ ttBBuuqq èèddÖÖää !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©××pp uuHH ÷÷qq uuëë uurrttûûüü ÏÏZZ ÏÏBB ÷÷ss ßßJJ ùù== ÏÏ jj99  [[


{{{{

عن عكرمة ) سعادة الدارين(/ويروي النبهاين يف كتابه  
  : قال، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

}}}}rr






{{{{

   : آخر لذلكاًكتاب،  )زاد املعاد (/وذكر ابن القيم يف  
}}}}]]## ssåå ÎÎ))ââää !!$$ uuKK ¡¡¡¡99 $$##ôôMM ¤¤)) tt±±SS $$##ôôMM ttRR ÏÏåå rr&& uurr

$$ ppkk ÍÍ hh55 ttçç ÏÏ99ôôMM ¤¤)) ããmm uurr## ssåå ÎÎ)) uurrÞÞÚÚ ööëë FF{{ $$##ôôNN ££ââ ããBBôôMM ss)) øø99 rr&& uurr$$ ttBB$$ ppkkéé ÏÏùùôôMM ¯¯== ssÉÉ rrBB uurr[[
{{{{
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  فوائـد متفـرقةفوائـد متفـرقة*
) اد ــزاد املع( / اب ــد من كتـــننتخب هذه الفوائ

  :  قال رمحه اهللا، البن قيم اجلوزية 

  رعاف رعاف للللكتاب كتاب   ¥¥


]]üü@@ää ÏÏ%% uurrÞÞÚÚ ööëë rr'' ¯¯»» ttÉÉÓÓ ÉÉëë nn== öö// $$##ÏÏ88 uuää !!$$ ttBBââää !!$$ yyJJ ||¡¡»» ttÉÉ uurrÓÓ ÉÉëë ÎÎ== øø%% rr&&uuÙÙãã ÏÏîî uurrââää !!$$ yyJJ øø99 $$##
zzÓÓ ÅÅÓÓ èè%% uurrããçç øøBB FF{{ $$##[[}}}}


{{{{

  ى  للحمكتاب¥¥
}}}}


{{{{


}}}}


]]ëë$$ uuZZ»» ttÉÉíí ÎÎTTqq ää..## YYää ööçç tt//$$ ¸¸JJ»» nn== yyôô uurr##íí nn?? ttãã

zzOOää ÏÏddºº ttçç öö// ÎÎ))((##rr ßßää## uuëë rr&& uurr]][[¾¾ ÏÏmm ÎÎ//## YYââ øøää xx..ããNN ßßgg»» ooYY ùù== yyèè yyff ssùùööúúïï ÎÎéé yy££ ÷÷zz FF{{ $$##[[
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     : : لعرق النسا لعرق النساكتابكتاب  ¥¥
}}}}




{{{{
  :: للعرق الضارب  للعرق الضارب كتابكتاب  ¥¥

   :yعباسٍ الترمذي يف جامعه من حديث ابن  ، و ابن ماجةروى 
AA   ا َأناعِ كُلَّهجاَألو نمى ومالْح نم مهلِّمعي كَان النبي َأن ا َأناعِ كُلَّهجاَألو نمى ومالْح نم مهلِّمعي كَان النبي َأن
، َأعوذُ بِاهللا العظيمِ من شَر كُلِّ عرق ، َأعوذُ بِاهللا العظيمِ من شَر كُلِّ عرق   بِسمِ اهللا الكَبِيربِسمِ اهللا الكَبِير: :   يقُوَليقُوَل
  .HH  ، ومن شَر حر النَّارِ، ومن شَر حر النَّارِ  نَعارٍنَعارٍ

  ::لوجع الضرس لوجع الضرس كتاب كتاب   ¥¥
}}}}

]]öö@@ èè%%uuqq èèddüüìì ÏÏ%% ©©!! $$##öö// ää.. rr'' tt±±SS rr&&üü@@ yyèè yy__ uurrââ// ää33 ss99
yyìì ôôJJ ¡¡¡¡99 $$##ttçç»» ||ÁÁ öö// FF{{ $$## uurrnnoo yyââ ÏÏ«« øøùù FF{{ $$## uurr((WWxxãã ÎÎ== ss%%$$ ¨¨BBttbbrr ããçç ää33 ôô±± nn@@[[

¼¼ ãã&& ss!! uurr]]$$ ttBBzz`̀ ss33 yyôôíí ÎÎûûÈÈ@@ øøãã ©©99 $$##ÍÍëë$$ ppkk ¨¨]]99 $$## uurr44uuqq èèdd uurr
ßßììää ÏÏJJ ¡¡¡¡99 $$##ÞÞOOää ÎÎ== yyèè øø99 $$##[[{{{{
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   : :  ))أى الدملأى الدمل ( (اجاج للخر للخركتابكتاب  ¥¥
]]yy77 ttRRqq èè== tt«« óó¡¡ ooÑÑ uurrÇÇ`̀ ttããÉÉAA$$ tt77 ÅÅgg øø:: $$##öö@@ àà)) ssùù$$ yygg ààÿÿ ÅÅ¡¡YY ttÉÉíí ÎÎ nn11 uuëë

$$ ZZÿÿ óó¡¡ nnSS$$ yydd ââëë xxãã uuää ssùù%% YYææ$$ ss%%$$ ZZÿÿ ||ÁÁ øøÿÿ ||¹¹ûûww33ìì ttçç ss??$$ ppkkéé ÏÏùù%% [[`̀ uuqq ÏÏããIIww uurr$$ \\FF øøBB rr&&[[

  .انتهى ما انتخبته من كتاب زاد املعاد البن قيم اجلوزية

*عـالج الصداعداعــعـالج الص  
   قال الدمريي رمحه اهللا   قال الدمريي رمحه اهللا

tt
}}}}












tt

{{{{  ) سعادة الدارين( / نقله النبهاين يف( .(
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  :ونقل النبهاين أيضاً عن الدمريي قوله 
}}}}















{{{{

  عالج املصروععالج املصروع*
يف زوائد املسند بسند حسن ، د روى عبد اهللا ابن اإلمام أمح 
  : قال ، tعن أيب كعب 

AAكنت عند النبي كنت عند النبي rr ، ،يا نبي اهللا إن يا نبي اهللا إن : : فجاء أعرابي فقالفجاء أعرابي فقال
) ) أي جنونأي جنون((به لمم به لمم : :  قال قال، ، وما وجعه؟وما وجعه؟: :   قالقال، ، لي أخاً وبه وجعلي أخاً وبه وجع
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بفاتحة بفاتحة : : rrذه النبي ذه النبي فعوفعو؛ ؛ فأتني به، فوضعه بين يديهفأتني به، فوضعه بين يديه: :  قال قال،،
ن ن ــــاتين اآليتياتين اآليتيوأربع آيات من أول سورة البقرة، وهوأربع آيات من أول سورة البقرة، وه، ، الكتابالكتاب
]]  öö// ää33 ßßgg»» ss99 ÎÎ)) uurr  ××mm»» ss99 ÎÎ))  ÓÓââ ÏÏnnºº uurr  [[ وآية الكرسي، وثالث آيات من آخر ، وآية الكرسي، وثالث آيات من آخر ،

yyââ  [[سورة البقرة، وآية من آل عمران سورة البقرة، وآية من آل عمران  ÎÎgg xx©©  ªª!! $$##  ¼¼ ççmm ¯¯RR rr&&  IIww  ttmm»» ss99 ÎÎ))  
ûûww ÎÎ))  uuqq èèdd  [[ ، ، وآية من األعراف وآية من األعراف]]  ûûcc ÎÎ))  ããNN ää33 // uuëë  ªª!! ، وآخر ، وآخر ]]  ##$$

íí  [[سورة المؤمنون سورة المؤمنون  nn??»» yyèè ttGG ssùù  ªª!! $$##  àà77 ÎÎ== yyJJ øø99 $$##  ëë,, yyss øø99  وآية من  وآية من ،،]]  ##$$
سورة الجنسورة الجن  ]]  ¼¼ ççmm ¯¯RR rr&& uurr  44íí nn??»» yyèè ss??  ëëââ yy`̀  $$ uuZZ ÎÎ nn// uuëë  [[ وعشر آيات من أول ، وعشر آيات من أول ،
@@öö  [[و و ، ، وثالث آيات من آخر سورة الحشروثالث آيات من آخر سورة الحشر، ، الصافاتالصافات èè%%  uuqq èèdd  

ªª!! $$##  îîââ yymm rr&&  [[والمعو ،فقام الرجل كأنه لم يشك قطفقام الرجل كأنه لم يشك قط ،  ، ذتينذتين، والمعو  ..HH  
عن ابن مسعود ، وأبو عبيد ، وابن السين ، وروى البيهقي  
t فقال رسول اهللا ، فأفاق ،  أذن مبتلى أنه قرأ يفr:   

AA م   م قَ   قَ ا  ف تَ تَ أْ أْ ررا    ف أُ   أُ ي  قَ      ههن ن ذُ ذُ ي  قَ  ؟  لَ ؟  لَ ا óóOO    [[:   :   ا ççFF öö77 ÅÅ¡¡ yyss ssùù rr&&    $$ yyJJ ¯¯RR rr&&  
ööNN ää33»» ooYY øø)) nn== yyzz    $$ ZZWW tt77 ttãã    ööNN ää33 ¯¯RR rr&& uurr    $$ uuZZ øøää ss99 ÎÎ))    üüww    ttbbqq ããèè yy__ ööçç èè??        íí nn??»» yyèè ttGG ssùù    ªª!! $$##  

àà77 ÎÎ== yyJJ øø99 $$##    ëë,, yyss øø99 $$##    ((    IIww    ttmm»» ss99 ÎÎ))    ûûww ÎÎ))    uuqq èèdd    èè>> uuëë    ÄÄ¸̧ ööçç yyèè øø99 $$##    ÉÉOOÉÉ ÌÌçç xx66 øø99 $$##    
`̀ ttBB uurr    ääíí ôôââ ttÉÉ    yyìì ttBB    ««!! $$##    $$ ··gg»» ss99 ÎÎ))    ttçç yyzz## uuää    üüww    zz`̀»» yydd ööçç çç//    ¼¼ ççmm ss99    ¾¾ ÏÏmm ÎÎ//    $$ yyJJ ¯¯RR ÎÎ** ssùù  

¼¼ ççmm çç//$$ ||¡¡ ÏÏmm  yyââZZ ÏÏãã  ÿÿ¾¾ ÏÏmm ÎÎ nn// uuëë    44    ¼¼ ççmm ¯¯RR ÎÎ))    üüww    ßßxx ÎÎ== øøÿÿ ããÉÉ    ttbbrr ããçç ÏÏÿÿ»» ss33 øø99 $$##        @@ èè%% uurr    ÉÉ bb>> §§ëë  
ööçç ÏÏÿÿ øøîî $$##  óóOO yymm ööëë $$## uurr  ||MMRR rr&& uurr  ççéé ööçç yyzz  ttûûüü ÏÏHH ¿¿qq ºº §§çç99 $$##    [[   ، ،
  ..HH  الالزز لَ لَلٍٍلببى جى جلَلَا عا عهه بِ بِأََأرراً قَاً قَنَنَوقوقالً مالً مجج ر رنن ًأ ًأوولَلَ :  : rrفقال فقال 
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  الشفاء من السحرالشفاء من السحر*
  : قال، وروى ابن أيب حامت عن ليث  

 } } } }


]]!!$$ ££JJ nn== ssùù((## ööqq ss)) øø99 rr&&ttAA$$ ss%%44ÓÓ yyõõqq ããBB$$ ttBB
OO ççGG øø¤¤ ÅÅ__ÏÏmm ÎÎ//ããçç óóss ÅÅ bb¡¡99 $$##((¨¨bb ÎÎ))©©!! $$##ÿÿ¼¼ ãã&& éé## ÏÏÜÜ öö66 ããää yyôô((¨¨bb ÎÎ))©©!! $$##üüwwßßxx ÎÎ== óóÁÁ ããÉÉüü@@ uuHH xxåå

ttûûïï ÏÏââ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ßßJJ øø99 $$##    ëë,, ÏÏtt ääÜÜ uurr  ªª!! $$##  ¨¨,, yyss øø99 $$##  ¾¾ ÏÏmm ÏÏGG»» yyJJ ÎÎ== ss33 ÎÎ//  ööqq ss99 uurr  oonn ÌÌçç üü22
ttbbqq ããBB ÌÌçç ôôff ããKK øø99 $$##[[]]yyìì ss%% uuqq ssùùëë,, pptt øø:: $$##üü@@ ssÜÜ tt// uurr$$ ttBB((##qq ççRR%% xx..ttbbqq èè== yyJJ ÷÷èè ttÉÉ

((##qq çç77 ÎÎ== ääóó ssùùyy77 ÏÏ99$$ uuZZ èèdd((##qq çç77 nn== ss))RR $$## uurrttûûïï ÌÌçç ÉÉóó»» ||¹¹uuíí ÅÅ++ øø99 éé&& uurrääoo ttçç yyss ¡¡¡¡99 $$##ttûûïï ÏÏââ ÉÉff»» yyôô
((## þþqq ää99$$ ss%%$$ ¨¨ZZ ttBB## uuääÉÉ bb>> ttçç ÎÎ//ttûûüü ÏÏHH ss>>»» yyèè øø99 $$##ÉÉ bb>> uuëë44ÓÓ yyõõqq ããBBttbbrr ããçç»» yydd uurr[[
]]$$ yyJJ ¯¯RR ÎÎ))((##qq ããèè ooYY ||¹¹ßßââ øøãã xx..99çç ÅÅss»» yyôô((üüww uurrßßxx ÎÎ== øøÿÿ ããÉÉããçç ÏÏmm$$ ¡¡¡¡99 $$##ßß]] øøãã yymm44íí ttAA rr&&

uuíí ÅÅ++ øø99 éé'' ssùùääoo ttçç yyss ¡¡¡¡99 $$#### YYââ ¯¯gg ààûû((## þþqq ää99$$ ss%%$$ ¨¨ZZ ttBB## uuääÉÉ bb>> ttçç ÎÎ//ttbbrr ããçç»» yydd44ÓÓ yyõõqq ããBB uurr[[{{{{

*الوقاية من احلية والعقربة والعقربالوقاية من احلي  
قال الدمريي :..}}}}


]]ííOO»» nn== yyôô44íí nn?? ttãã88yyqq ççRRíí ÎÎûûttûûüü ÏÏHH ss>>»» yyèè øø99 $$##$$ ¯¯RR ÎÎ))yy77 ÏÏ99ºº xxãã xx..ìì ÌÌìì øøgg wwUU

ttûûüü ÏÏZZ ÅÅ¡¡ óóss ßßJJ øø99 $$##[[{{{{
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    ـ       ،   ويف التمهيد البن عبد الرب عيد ـيف ترمجة حييـي بـن س
الً مـن   ا رج مسع، أنه   أخربين ابن مسعان    :  قال،  عن ابن وهب    ،  األنصاري  

:أهل العلم يقولون 
}}}}

]]yyìì ÏÏääqq ççRR..bb rr&&xx88 ÍÍëëqq çç//`̀ ttBBíí ÎÎûûÍÍëë$$ ¨¨ZZ99 $$##ôô`̀ ttBB uurr
$$ yygg ss99 ööqq yymmzz`̀»» yyss öö66 ßßôô uurr««!! $$##ÉÉ bb>> uuëëttûûüü ÏÏHH ss>>»» yyèè øø99 $$##[[{{{{

           وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد أيضاً عن سعيد بن املسيب قال 


}}}}]]ííOO»» nn== yyôô44íí nn?? ttãã88yyqq ççRRíí ÎÎûû
ttûûüü ÏÏHH ss>>»» yyèè øø99 $$##[[{{{{

  فائدة ملن ساء خلقهفائدة ملن ساء خلقه*
 t بن مالك  أنسأنَّ، األوسط معجمه روى الطرباين يف  

  :يقول  yyمسعت رسول اهللا   : قال

AA   خُلُقُه اءس نم خُلُقُه اءس نم ، ، يققالر نم يققالر ناب ، ، موالداب ووالدانِ ، ، ويالصبانِ ويالصبو ، ،
هي ُأذُنَيوا فءفَاقْرهي ُأذُنَيوا فءفَاقْر   : :]]  uuéé ööçç ttóó ssùù rr&&  ÇÇ`̀ÉÉ ÏÏää  ««!! $$##  ööccqq ääóó öö77 ttÉÉ  ÿÿ¼¼ ãã&& ss!! uurr  zzNN nn== óóôô rr&&  

`̀ ttBB  íí ÎÎûû  ÏÏNNºº uuqq»» yyJJ ¡¡¡¡99 $$##  ÄÄßß ööëë FF{{ $$## uurr  $$ YYãã ööqq ssÛÛ  $$ \\dd ööçç üü22 uurr  ÏÏmm øøãã ss99 ÎÎ)) uurr  
ööccqq ããèè yy__ ööçç ããÉÉ  ÇÇÑÑÌÌÈÈ  [[    HH..  
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  الوصايا اجلامعةالوصايا اجلامعة*
  ..ttللشيخ أيب احلسن الشاذيل للشيخ أيب احلسن الشاذيل 

ولنختم هذه الفوائد بوصايا القطب الكبري سيدي أيب احلسن الشاذيل 
  . فقد مجعت خري الدنيا واآلخرة، رضي اهللا عنه 

}}}}





¥¥



]]$$ uuZZ ÷÷èè ÏÏJJ yyôô
$$ ooYY ÷÷èè ssÛÛ rr&& uurr((yy77 ttRR## ttçç øøÿÿ ääîî$$ ooYY // uuëëööÅÅ øøãã ss99 ÎÎ)) uurrççééçç ÅÅÁÁ yyJJ øø99 $$##[[
¥¥  
UU  
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¥¥
]]!!$$ ¯¯RR ÎÎ))ççmm»» ooYY øø99 ttììRR rr&&íí ÎÎûûÏÏ'' ss## øøãã ss99ÍÍëë ôôââ ss)) øø99 $$##[[

¥¥
]]öö@@ èè%%èèååqq ãããã rr&&ÉÉ bb>> ttçç ÎÎ//ÈÈ,, nn== xxÿÿ øø99 $$##[[

¥¥::    

]]öö@@ èè%%èèååqq ãããã rr&&ÉÉ bb>> ttçç ÎÎ//ÄÄ¨̈$$ ¨¨YY99 $$##[[
¥¥

]]
[[


¥


¥
AA

HH
¥


AAممننَ  نَ ن زبِ  بِ لََلز هكَ  كَ ه رربأَ  أَ ب وو ش  ش دلْلْ فَ  فَ ةٌةٌديجِجِيبالْ  الْ ب مـ م ـ نَ HH  ييادادنَ



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جالْفَر ابو١٢٧١٢٧:  أَب       ......................................................................................................................  

  

¥¥
  ]]ÈÈ@@ èè%% uurrßßââ ôôJJ pptt øø:: $$##

¬¬!!ìì ÏÏ%% ©©!! $$##óóOO ss99õõãã ÏÏÇÇ GG ttÉÉ## VV$$ ss!! uurróóOO ss99 uurr`̀ ää33 ttÉÉ¼¼ ãã&& ©©!!ÔÔ77ÉÉ ÎÎéé üü°°íí ÎÎûûÅÅ77 ùù== ßßJJ øø99 $$##
óóOO ss99 uurr`̀ ää33 ttÉÉ¼¼ ãã&& ©©!!@@íí ÍÍ<< uurrzz`̀ ÏÏ iiBBÉÉ eeAA óó%%!! $$##((ççnn ÷÷éé ÉÉ ii99 xx.. uurr## MMééçç ÎÎ77 õõ33 ss??[[

¥¥


AA            يـيتنَاص ـكتَأم نابو ،كدبع نابو ،كدبإنِّي ع مي          اللَّهـيتنَاص ـكتَأم نابو ،كدبع نابو ،كدبإنِّي ع ماللَّه
ٱسمٍ هو لَـك   ٱسمٍ هو لَـك   بِيدك، ماضٍ في حكْمك، عدٌل قَضاُؤك، َأسَألُك بِكُلِّ         بِيدك، ماضٍ في حكْمك، عدٌل قَضاُؤك، َأسَألُك بِكُلِّ         

              ـنـداً مَأح تَـهلَّمع َأو ،تَابِكي كف لْتَهَأنْز َأو ،كنَفْس تَ بِهيمس              ـنـداً مَأح تَـهلَّمع َأو ،تَابِكي كف لْتَهَأنْز َأو ،كنَفْس تَ بِهيمس
،كخَلْق،كخَلْق            آنَل الْقُـرعتَج َأن ،كنْدبِ علْمِ الْغَيي عف تَ بِهتََأثَرَأوِ ٱس             آنَل الْقُـرعتَج َأن ،كنْدبِ علْمِ الْغَيي عف تَ بِهتََأثَرَأوِ ٱس 

 دص نُورقَلْبِي، و بِيعر دص نُورقَلْبِي، و بِيعيرمه ابذَهي، ونزح الَءجيرِي، ومه ابذَهي، ونزح الَءجفيـذهب   فيـذهب  رِي، و 
HH..  عنك همك وغمك وحزنكعنك همك وغمك وحزنك

¥¥


AA         ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم       ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم  HH  

¥¥
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AA  َّإنَّإن  ا هللا و  نَّنَّإِِإا هللا و ا إليه ا إليه ر  اجِاجِ رعـ    ونونع ـ  ، الله الله ،مم ع  ـ  ع ـ نْ ـ  اح  اح ككددنْ ـ تَ   تُتُببسستَ
ممصصيبأْْأي فَ ي فَ تَتَيبججررنن ي ف ي فيهيها، وـ أََأا، و ـ ب بدلْلْدنـ ي خَي خَن ـ ي يرراً مـ نْنْاً م ـ ه ااه  HH::AA  
ححسسبا اُهللاا اُهللانَنَبو و ننععممالو الو كتَ تَيُليُلك ونَنَلْلْكَّكَّوا عى اِهللاى اِهللالَلَا عو و عتَ تَى اَهللاى اَهللالَلَع واانَنَلْلْكَّكَّو  HH

¥¥


AA       اله نم وذُ بِكإنّي أع اله     اللهم نم وذُ بِكإنّي أع نِ ــاللهمزالحو نِ مزالحو م    ،  ،وو  وذُ بِـكأع  وذُ بِـكأع  
  نم  نم الكَسزِ وجالع الكَسزِ وجلِِلالع    ،  ،وو وذُ بِكأع وذُ بِكأع   نم    ننِ مبنِالجبالج و  خِْل ،    وخِْل ،   البالبوو وذُ بِكأع وذُ بِكأع  

ةغَلَب نمةغَلَب نمنِ ويالد نِ ويرِ الدرِقَهجاِلقَهجاِل الرالر   HH
¥¥
¥¥
¥¥

¥¥


¥¥


¥¥
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¥¥


¥¥


¥¥


¥¥


¥¥rr


]]## ssåå ÎÎ))ßß§§ ÷÷KK ¤¤±±99 $$##ôôNN uuëë ÈÈ hhqq ää..[[]]## ssåå ÎÎ))ââää !!$$ yyJJ ¡¡¡¡99 $$##ôôNN ttçç ssÜÜ xxÿÿRR $$##[[

]]## ssåå ÎÎ))ââää !!$$ uuKK ¡¡¡¡99 $$##ôôMM ¤¤)) tt±±SS $$##[[
¥¥
¥¥
¥¥
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¥¥
¥¥
¥¥
rrtt

AA  نمنم          نم لِّمعُل بِهِن أو يمعفَي اتمالكَل ُؤالَءنِّي هْأخُذُ عي           نم لِّمعُل بِهِن أو يمعفَي اتمالكَل ُؤالَءنِّي هْأخُذُ عي 
 فََأخَـذَ    فََأخَـذَ   ،،..فقُلْتُ َأنَا يا رسوَل اهللا    فقُلْتُ َأنَا يا رسوَل اهللا    : :  فَقَاَل َأبو هريرةَ    فَقَاَل َأبو هريرةَ    ،  ، يعمُل بِهِن؟ يعمُل بِهِن؟ 

، وارض  ، وارض    اتَّق المحارِم تَكُن َأعبد النَّاسِ    اتَّق المحارِم تَكُن َأعبد النَّاسِ    : : بِيدي فعد خَمساً وقَالَ   بِيدي فعد خَمساً وقَالَ   
 بِما قَس َأغْنَى النَّاسِ     بِما قَس تَكُن اهللا لَك َأغْنَى النَّاسِ     م تَكُن اهللا لَك م         تَكُـن ـارِكِإلَى ج نسَأحو ،       تَكُـن ـارِكِإلَى ج نسَأحو ،
، والَ تُكْثـرِ    ، والَ تُكْثـرِ      ، وَأحب ِللنَّاسِ ما تُحب ِلنَفْسك تَكُن مسلماً       ، وَأحب ِللنَّاسِ ما تُحب ِلنَفْسك تَكُن مسلماً         مْؤمناًمْؤمناً

يتُ القَلْبتُم كحةَ الضكَثْر فَِإن كحالضيتُ القَلْبتُم كحةَ الضكَثْر فَِإن كحالضHH  
¥¥


¥¥
¥¥

––
AAHH

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جالْفَر ابو١٣١١٣١:  أَب       ......................................................................................................................  

  

¥¥

¥¥




¥¥


¥¥
¥¥
¥¥


¥¥


¥¥


¥¥
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¥¥


¥¥
rr
AA  اه اهللا عن لو كان عل   لو كان علاه اهللا عنيك مثل الجبال ديناً أدك قلك قليك مثل الجبال ديناً أد  :  : ماللَّه ماللَّه

اكْفاكْفني بِحني بِحكامرح نع الَِلككامرح نع الَِلك   اكـوعمن س كلني بِفَضاغْنو اكـوعمن س كلني بِفَضاغْنو    HH،،..
AA َلَ  ل وكَ  كَ و انان ع  ى أَ ى أَ لَلَ عححدكُكُدمم ج  ج بلٌٌلب م  م نذَ  ذَ ن هبٍبٍهد د ياً فَاً فَنَنَيددعا ا ع

، وكَاشـفَ   ، وكَاشـفَ     اللهم فَارِج الهـم   اللهم فَارِج الهـم   : : ووهه ، و   ، و  ههنْنْ ع  ع  اهللاُ  اهللاُ اهاهضضقَقَ ؛ لَ   ؛ لَ  ككلِِلِِذَذَبِبِ
، َأنْـتَ   ، َأنْـتَ     ، رحمن الدنْيا واآلخرة   ، رحمن الدنْيا واآلخرة     رر، مجِيب دعوةَ المضطَ   ، مجِيب دعوةَ المضطَ     الكَربِالكَربِ

HH..  فارحمني بِرحمة تُغْنيني بِها عمن سواكفارحمني بِرحمة تُغْنيني بِها عمن سواك؛ ؛ رحماني رحماني 
¥¥

AA


HH)الواهلالك:ةطَر (
¥¥

AA     مورِهفي نُح لُكعِإنَّا نَج ماللَّه   مورِهفي نُح لُكعِإنَّا نَج موذُ ، ، اللَّهنَعوذُ ونَعو
مورِهشُر نم بِكمورِهشُر نم بِك  HH،،ومنه ومنه AA::    ماللَّهمناللَّهن اكْفـْئتَ  ــ اكْفا شبِم مـْئتَ  اها شبِم ماه ، ،

 يرلَى كُلِّ شَئٍّ قَدع ِإنَّك يرلَى كُلِّ شَئٍّ قَدع ِإنَّكHH
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¥¥

AA   ب            الَ ِإل الَ ِإلر اللَّـه انحـبس ،الْكَـرِيم ـيملالْح ِإالَّ اللَّه ب            هر اللَّـه انحـبس ،الْكَـرِيم ـيملالْح ِإالَّ اللَّه ه

وات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ، الَ ِإله ِإالَّ َأنْتَ عز جارك           وات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ، الَ ِإله ِإالَّ َأنْتَ عز جارك           السمالسم
لَّ ثَنَاُؤكجولَّ ثَنَاُؤكجوHH  AA   لُكعِإنَّا نَج ماللَّه لُكعِإنَّا نَج ماللَّه

 مورِهفي نُح مورِهفي نُح ، ،مورِهشُر نم وذُ بِكنَعومورِهشُر نم وذُ بِكنَعو  HH،،
AA   إذا أتيت سلطاناً م    إذا أتيت سلطاناً م ههابَأ َأافُافُخَخَاً تَاً تَاب نني ي سطُطُسووع لَلَ عييكـ  فَ فَ ؛ ؛ك ـ قُ : : : : لِِلقُ

اللَّه َأكْبر، اللَّه َأكْبر، اللَّه َأعز من خَلْقه جميعاً، اللَّه َأعز ممـا             اللَّه َأكْبر، اللَّه َأكْبر، اللَّه َأعز من خَلْقه جميعاً، اللَّه َأعز ممـا             
ذَرَأحَأخَافُ وذَرَأحَأخَافُ ووالح والح ممدِهللا ِهللاد ر ر ببالع الع المين ين المHH..
¥¥

rrAA    ينلَى دتْ قَلْبِي عثَب ماللَّه  ينلَى دتْ قَلْبِي عثَب مــــاللَّهكك  HH
AA  كينتْ قَلْبي على دالقُلُوبِ ثَب قَلِّبيا مكينتْ قَلْبي على دالقُلُوبِ ثَب قَلِّبيا م  HH

¥¥            
]]::  ööúúïï ÏÏ%% ©©!! $$##((##qq ããZZ ttBB## uuää44íí nn?? ttãã uurróóOO ÎÎgg ÎÎ nn// uuëëttbbqq èè== ûû22 uuqq ttGG ttÉÉ[[
]]ttûûïï ÏÏ%% ©©!! $$##ttAA$$ ss%%ããNN ßßgg ss99ââ¨̈$$ ¨¨ZZ99 $$##¨¨bb ÎÎ))}}¨̈$$ ¨¨ZZ99 $$##ôôââ ss%%((##qq ããèè uuKK yy__ööNN ää33 ss99

ööNN èèdd ööqq tt±± ÷÷zz $$$$ ssùùööNN èèdd yyää## ttìì ssùù$$ YYZZ»» yyJJÉÉ ÎÎ))((##qq ää99$$ ss%% uurr$$ uuZZ çç66 óó¡¡ yymmªª!! $$##zzNN ÷÷èè ÏÏRR uurr
ãã@@ãã ÅÅ22 uuqq øø99 $$##((##qq çç77 nn== ss))RR $$$$ ssùù77pp yyJJ ÷÷èè ÏÏZZ ÎÎ//zz`̀ÏÏ iiBB««!! $$##99@@ ôôÒÒ ssùù uurrööNN ©©99ööNN ææhh óó¡¡ ||¡¡ ôôJJ ttÉÉ

ÖÖää þþqq ßßôô((##qq ããèè tt77 ¨¨?? $$## uurrttbbºº uuqq ôôÊÊ ÍÍëë««!! $$##33ªª!! $$## uurrrr èèåå@@@@ ôôÒÒ ssùùAAOOää ÏÏàà ttãã[[
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¥¥

¥¥


¥¥
]]  ::  ÉÉ##»» nn==ÉÉ \\}}CC·· ÷÷ÉÉ ttçç èè%%ööNN ÎÎgg ÏÏÿÿ»» ss99¾¾ ÎÎ))[[

¥¥



  ..
  .  انتهى ما نقله الدمريي عن الشاذيل. 
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األساألسمالْ الْاُءاُءــــــــم ححســــسنىىن  
  ألألااسسمىمنسىاُء الْحنساُء الْح  
  الدالدعإِإِ بِ بِاُءاُءعساَأل اَأل اِهللا اِهللامِمِس عممظَظَع  
  اساسممههت ت عىىالَالَع    ْلَلَالْالطيفيفــط    
  َفَفووائائدِإل ِإلد سسممههت ت عىىالَالَع    ْلَلَالْالطيفيفــط    
  ممنأَأَ    نددععيــــــيةة    ْلَلَالْالطيفيفــط   
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]]  ¬! ur  ââää !!$$ ooÿÿ ôôúú FF{{ $$##  
44ÓÓ oo__ óó¡¡ ççtt øø:: $$##  

çnq ãã÷ä$$sù $pkÍ5  [[  
US
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  ألألااسسمىمنسىاُء الْحنساُء الْح  
، جليلـة    ملا كانت األمساء احلسىن اإلهلية كثرية اخلواص والفوائـد        

سـبب مـن أسـباب      ، و  ، وهي باب من أبواب اإلجابة      املنافع والعوائد 
، وقـد    ، فقد جلأ إليها األنبياء واملرسلون والصديقون واملقربون        االستجابة
   :لنا ذلك بقوله سبحانه  UU  فتح اهللا

] ¬!ur âä!$oÿôú F{$# 4Ó o_ó¡ çtø:$# çnqãã÷ä $$sù $ pkÍ5 [S.  

  : يف دعائه حيث يقول yyوقد أشار إليها الرسول 

AA   ماللَّه مَألُِإنِّىِإنِّىاللَّهَألُ َأسَأس  َأو كنَفْس تَ بِهيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس ك َأو كنَفْس تَ بِهيمس لَك ومٍ هبِكُلِّ اس ك
أنْزلْتَه في كتابِك َأو علَّمتَه أحدا من خَلْقك َأو استَْأثَرتَ بِه في أنْزلْتَه في كتابِك َأو علَّمتَه أحدا من خَلْقك َأو استَْأثَرتَ بِه في 

كنْدبِ علْمِ الغَيعكنْدبِ علْمِ الغَيآخرهآخرهإىل إىل ، ،   ع..HH  ))صحيح ابن حبانصحيح ابن حبان، ،   عن ابن مسعودعن ابن مسعود((  
   :yyل فقا،  إىل األمساء احلسىن اإلهلية rووجهنا 

AA   اماس ينعستةً وعسالَى تتَع ِللَّه ا ِإنماس ينعستةً وعسالَى تتَع ِللَّه خََل ، ، ِإنا داهصَأح نخََل ما داهصَأح نم
 الرحيم الملك  الرحيم الملك  هو الرحمن هو الرحمنهو اللَّه الَّذي ال ِإلَه ِإالهو اللَّه الَّذي ال ِإلَه ِإالالجنَّةَ ، الجنَّةَ ، 

قُ قُ القُدوس السالم المْؤمن المهيمن العزِيز الجبار المتَكَبر الخَاِلالقُدوس السالم المْؤمن المهيمن العزِيز الجبار المتَكَبر الخَاِل
 يملالع اقُ الفَتَّاحزالر ابهالو ارالقَه الغَفَّار روصارُِئ المالب يملالع اقُ الفَتَّاحزالر ابهالو ارالقَه الغَفَّار روصارُِئ المالب
 يرصالب يعملُّ السذالم زعالم عافالر ضطُ الخَافاسالب القَابِض يرصالب يعملُّ السذالم زعالم عافالر ضطُ الخَافاسالب القَابِض

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جأَبالْفَر اب١٣٨١٣٨:  و       ......................................................................................................................  

  

الع الشَّكُور الغَفُور يمظالع يملالح يفُ الخَبِيرُل اللَّطدالع كَمالحالع الشَّكُور الغَفُور يمظالع يملالح يفُ الخَبِيرُل اللَّطدالع كَمالح يل يل
 جِيبالم يبقالر يُل الكَرِيملالج يبسيتُ الحقيظُ المفالح الكَبِير جِيبالم يبقالر يُل الكَرِيملالج يبسيتُ الحقيظُ المفالح الكَبِير
الواسع الحكيم الودود المجِيد الباعثُ الشَّهِيد الحقُّ الوكيُل الواسع الحكيم الودود المجِيد الباعثُ الشَّهِيد الحقُّ الوكيُل 
القَوِي المتين الوِلي الحميد المحصي المبدُئ المعيد المحيي القَوِي المتين الوِلي الحميد المحصي المبدُئ المعيد المحيي 

 الحي القَيوم الواجِد الماجِد الواحد الصمد القَادر المقْتَدر  الحي القَيوم الواجِد الماجِد الواحد الصمد القَادر المقْتَدر المميتُالمميتُ
 راِلي البتَعالم اِليالو ناطالب رالظَّاه رُل اآلخاَألو َؤخِّرالم مقَدالم راِلي البتَعالم اِليالو ناطالب رالظَّاه رُل اآلخاَألو َؤخِّرالم مقَدالم

الِل وذُو الج لْكالم اِلكوفُ مءالر فُوالع منْتَقالم ابالتَّوالِل وذُو الج لْكالم اِلكوفُ مءالر فُوالع منْتَقالم ابامِ ، التَّوامِ ، اِإلكْراِإلكْر
المقْسطُ الجامع الغَني المغْني المانع الضار النَّافع النُّور الهادي المقْسطُ الجامع الغَني المغْني المانع الضار النَّافع النُّور الهادي 

 وربالص يدشارِثُ الري الواقالب يعدالب وربالص يدشارِثُ الري الواقالب يعدالب""HH) )  رواه الترمذي عن اإلمام رواه الترمذي عن اإلمام
  ).). ، وروى عن أىب هريرة ، وأخرجه كثريون بروايات  ، وروى عن أىب هريرة ، وأخرجه كثريون بروايات علي رضي اهللا عنهعلي رضي اهللا عنه

اسم ص   ء          فلكل  ألمسا ا من  غريه  يف  ليست  يظهر يف        فة  ما  ومجيع   ،
، وكما يقول الشيخ عبد املقصود سامل يف               الكون فهو من مقتضيات األمساء

   :٧)يف ملكوت اهللا ص ( /كتابه 

}}}}





{{{{
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ذا حصل لك قبض فقل         فيه،        ؛  يا باسط   :   فإ يصرف عنك ما أنت 
؛ ، وإذا كنت مريضاً           اهللا عليك   يا تواب يتب      :     ر فكر ؛  وإذا كنت عاصياً       

، وإذا كنت        يا قوي قوين: فقل ؛ ، وإذا كنت ضعيفاً  يا شايف اشفين: فقل 
  . وهكذا مع باقي األمساء... يا هادي اهدين : تقول ؛ ضاالً 

  :هذا مع مالحظتنا عند ذكر األمساء 
، وأنه       وأحكامه    ،   وأفعاله      ، وصفاته  ،  مقدس يف ذاته         UU  أن اهللا    

 وإنه      ، والعبد باق بإبقائه           باق لبقائه    ،  نه   شأعز ،  UU       ظاهر من حيث
 فيه  ، أو حيلَّ       يف شئ من غري أن حيلَّ     ،  الصفات واألمساء يف صور األشياء              

،   أيقنا أنه سبحانه وتعاىل مصدر الرمحة واحلنان                 ؛  ) )   رمحن  ( ( فإذا قلنا   ، شئ 
كذا نذكر بقية     ، وه     نعلم أنه وحده املتكفل باألرزاق              ) )   اق  رز  ( ( وإذا قلنا      

  .األمساء على هذا السياق
،   ، ومعراج يرقى عليه          فلكل اسم من أمسائه تعاىل باب يوصل إليه             

، وتسبح يف بروج         ، فتصعد الدعوة على تلك املعارج              وروحانية يصعد ا       
خمترقة احلجب والستور            من نور    قائلها             ،  ،  ،   فمىت جاوزت الدعوة فم 

  :US ، قال تعاىل قهاجتسدت يف صورا حىت تصل إىل خال

] Ïmøã s9Î) ßâ yèóÁtÉ ÞOÎ= s3 ø9$# Ü=Íhã©Ü9$# ã@ yJyèø9 $#ur ßxÎ=» ¢Á9$# ¼4çmãè sùöçtÉ [   

، وباب يصعد        باب يرتل منه رزقه       ،  يف السماء نيألن لكل إنسان باب
  ، ومن هنا حتشر النفوس على صورة علمها واألجسام على هيئة  منه عمله
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  .ذلك متفاوتون، والناس يف  عملها
ء                لألمسا كر  لذا ا يالحظه  ما  هم  ا    ،  وأ لتخلق  ا من      هو  فيتخلق   ،

وهكذا باقي      ،  ، ومن الودود بالوداد                ، ومن احلليم باحللم         الكرمي بالكرم      
فكل  ) )    اهللاِ  القِ خ أَوا بِ  قُلَّختr ) )     :   وفق األمر الوارد يف قوله             ،  األمساء     
  .قللتعلُّفإنه )  اهللا ( إال أمسه تعاىل قللتخلُّاألمساء 

مهال  ، كظهور اإل       ق ا وهلذا جند آثار األمساء ظاهرة على من ختلَّ                  
، وكثرة البذل         ق بالعفو  ، وعدم املؤاخذة على من ختلَّ              ق باحللم  على من ختلَّ   
  .وهكذا باقي األمساء ، ق باجلواد على من ختلَّ

 rوهي ما ذكرها رسول اهللا           ،      " ةيفيق التو    " وأمساء اهللا منها        
ا    UU  وهي ما يلهم اهللا      ،  "     ةتوفيقي  "   ، ومنها      يف احلديث السابق       

، وليس يف وسع خملوق حصرها وال إحصائها      عبادهوالصاحلني من، أحبابه 
  :اً ؛ وإن كان املسمى واحد لكثرا

] È@è% (#qãã ÷ä$# ©!$# Írr& (#qãã ÷ä$# z̀ » uH÷q §ç9 $# ( $ wÉr& $ ¨B (#qããôâ s? ã& s#sù 
âä!$ yJóôF{ $# 4Óo_ó¡ çt ø:$#  [ US.  

، واحلضور       ، والصدق عند تردادها             فاملهم اإلخالص عند النطق ا          
واخلضوع بني يدي اهللا الستمطار       ، ، واخلشوع  عند تكرارها  UU  مع اهللا
،  ، مع احلرص الشديد على إجادة نطق حروفها ض لنفحاا، والتعر فضلها

  .  والتخلق بني األنام ا
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  الدالدعإِإِ بِ بِاُءاُءعساَأل اَأل اِهللا اِهللامِمِس عممظَظَع  
، وال يزالون يتكلمون إىل ما  تكلم الناس يف اسم اهللا األعظم كثرياً

حيث ال يعرفه إال من وصل .... ، والكالم يف هذا االسم يطول  شاء اهللا
  : فمن قائل يقول أنه ، إليه 

 : الرمحن الرحيم احلي القيوم - ١

 عند وأبو داود والترمذي ملا ورد يف احلديث الذي أخرجه اإلمام أمح
  : أسماَء بِنت يزِيد ، أَنَّ النيب قالَ

AA   َوِإلُٰھُكْم إَلٌھ َواِحٌد َال ِإَلَھ إّال َوِإلُٰھُكْم إَلٌھ َواِحٌد َال ِإَلَھ إّال   {{اْسُم اهللا األْعَظُم في َھاَتْیِن اآلَیَتْیِن اْسُم اهللا األْعَظُم في َھاَتْیِن اآلَیَتْیِن

َألم اهللا ال إَل َھ إّال ُھ َو      َألم اهللا ال إَل َھ إّال ُھ َو        {{: : َوَفاِتَحة آِل ِعْمَرانَ  َوَفاِتَحة آِل ِعْمَرانَ  . . }}  ُھَو الرَّْحمُٰن الرَِّحیمُ  ُھَو الرَّْحمُٰن الرَِّحیمُ  

    HH  }}  َحيُّ الَقیُّوُمَحيُّ الَقیُّوُماْلاْل

 : مالك امللك: وبعضهم يرى أنه - ٢

عن ابن عباسٍ رضي اللَّه ملا ورد يف احلديث الذي أخرجه الطرباين 
  :  yy.قال النبِي عنهما

AA                ُِق ِل  ُق ِل  : : ِإْسُم اللَِّھ اَألْعَظُم الَّ ِذي ِإَذا ُدِع َي ِب ِھ َأَج اَب ِف ي ھٰ ِذِه اآلَی ةِ              ِإْسُم اللَِّھ اَألْعَظُم الَّ ِذي ِإَذا ُدِع َي ِب ِھ َأَج اَب ِف ي ھٰ ِذِه اآلَی ة

  . . HH  ْلِك اآلَیُةْلِك اآلَیُةاللَُّھمَّ َماِلَك اْلُماللَُّھمَّ َماِلَك اْلُم

 : دعوة سيدنا يونس: والبعض يرى أنه - ٣
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   ):جامع األحاديث واملراسيل.عن سعد رضي اللَّه عنهr ) لقوله 

AA       َیا َیا : : ُدَعاُء ُیوُنَس، َفَقاَل َرُجلٌ   ُدَعاُء ُیوُنَس، َفَقاَل َرُجلٌ   : : َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى اْسِم اللَِّھ اَألْعَظِم؟     َھْل َأُدلُُّكْم َعَلى اْسِم اللَِّھ اَألْعَظِم؟

َأَال َت ْسَمَع َقْوَل ُھ َع زَّ      َأَال َت ْسَمَع َقْوَل ُھ َع زَّ      : : َھ ْل َكاَن ْت ِلُی وُنَس َخاصَّ ًة، َق الَ         َھ ْل َكاَن ْت ِلُی وُنَس َخاصَّ ًة، َق الَ         ! ! َرُسوَل اللَّ ھِ  َرُسوَل اللَّ ھِ  

ِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنینَ     {{: : َوَجلََّوَجلَّ ِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنینَ     َوَنجَّْیَناُه ِمَن اْلَغم َوَكذٰ َفَأیَُّما ُمْسِلَم َدَع ا   َفَأیَُّما ُمْسِلَم َدَع ا   } } َوَنجَّْیَناُه ِمَن اْلَغم َوَكذٰ

ِبَھ  ا ِف  ي َمَرِض  ِھ َأْرَبِع  یَن َم  رًَّة َفَم  اَت ِف  ي َمَرِض  ِھ ذِل  َك ُأْعِط  َي َأْج  َر    ِبَھ  ا ِف  ي َمَرِض  ِھ َأْرَبِع  یَن َم  رًَّة َفَم  اَت ِف  ي َمَرِض  ِھ ذِل  َك ُأْعِط  َي َأْج  َر    

  HH  ھُُھَشِھیٍد، َوِإْن َبَرَأ َبَرَأ َمْغُفورًا َلَشِھیٍد، َوِإْن َبَرَأ َبَرَأ َمْغُفورًا َل

 : ويشري البعض إىل أنه يف آخر سورة احلشر - ٤

ملا رواه الديلمي يف سند الفردوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن 
  : أنه قال rرسول اهللا 

  AA اْسُم اللَِّھ اَألْعَظُم فـي ِستِّ آیاٍت ِمْن آِخِر ُسوَرِة الـَحْشِر اْسُم اللَِّھ اَألْعَظُم فـي ِستِّ آیاٍت ِمْن آِخِر ُسوَرِة الـَحْشِرHH  

 :  القيوماحلي: ومنهم من يرى أنه  - ٥

أَبِي أُمامةَ ابن ماجة واحلاكم والطرباين عن رواه فيما  rلقوله 
  : رضي اللَّه عنهالباهلي 

AA       اْس  ُم اللَّ  ِھ اَألْعَظ  ُم الَّ  ِذي ِإَذا ُدِع  َي َأَج  اَب ِف  ي َث  َالِث ُس  َوٍر ِم  َن     اْس  ُم اللَّ  ِھ اَألْعَظ  ُم الَّ  ِذي ِإَذا ُدِع  َي َأَج  اَب ِف  ي َث  َالِث ُس  َوٍر ِم  َن

  HH  ِفي اْلَبَقَرِة، َوآِل ِعْمَراَن، َوطَھِفي اْلَبَقَرِة، َوآِل ِعْمَراَن، َوطَھ: : اْلُقْرآِناْلُقْرآِن

 واألرض ان بديع السمواتان املناحلن: ويذكر البعض أنه  - ٦
  :ملا رواه أبو داود، ذو اجلالل واإلكرام 
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AA أن رسول اهللا  أن رسول اهللا rr سمع رجًال وھو زید بن عیاش الزرقي یقول  سمع رجًال وھو زید بن عیاش الزرقي یقول 

اللھ  م إن  ي أس  ألك ب  أن ل  ك الحم  د ال إل  ھ إال أن  ت المن  ان ب  دیع    اللھ  م إن  ي أس  ألك ب  أن ل  ك الحم  د ال إل  ھ إال أن  ت المن  ان ب  دیع      : (: (

َلَق  ْد َدع  ا َلَق  ْد َدع  ا : :   rrفق  ال فق  ال ، ، ) )   ال  سموات واألرض ذو الج  الل واإلك  رامال  سموات واألرض ذو الج  الل واإلك  رام

َوِإذا ُس   ِئَل ِب   ِھ  َوِإذا ُس   ِئَل ِب   ِھ  ، ، ِإذا ُدِع   َي ِب   ِھ َأج   اَب   ِإذا ُدِع   َي ِب   ِھ َأج   اَب   اّل   ِذي اّل   ِذي ، ، ْعَظ   ِم ْعَظ   ِم ِباْس   ِم اهللا اَألِباْس   ِم اهللا اَأل

    HH..َأْعَطىَأْعَطى

، فيما ورد ىف مسند أىب  rلقوله : ذو اجلالل واإلكرام - ٧
 : r قال رسول اهللا:  قال،  أنس رضي اهللا عنه يعلى ورواه

AA  َأِلظُّوا ِبـیا َذا الـَجالِل َواإلْكَراِمَأِلظُّوا ِبـیا َذا الـَجالِل َواإلْكَراِم  HH  

ولد ومل اهللا ال إله إال هو األحد الصمد الذي مل يلد ومل ي - ٨
  :يكن له كفواً أحد

  :أَبِيه ، عن عبد اللَّه بن بريدةَ ملا رواه أبو داود 

AA     َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ      َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ rr   ،    ،  اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َأنِّي اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك َأنِّي : :  َیُقوُل  َیُقوُل َسِمَع َرُجال َسِمَع َرُجال

َح ُد ال صََّمُد الَّ ِذي َل ْم َیِل ْد ،      َح ُد ال صََّمُد الَّ ِذي َل ْم َیِل ْد ،      ْنَت اللَُّھ ، ال ِإَلَھ ِإال َأْنَت ، األَ      ْنَت اللَُّھ ، ال ِإَلَھ ِإال َأْنَت ، األَ      َأْشَھُد َأنََّك أَ  َأْشَھُد َأنََّك أَ  

ْس ِم  ْس ِم  َلَق ْد َس َأْلَت اللَّ َھ ِباإل   َلَق ْد َس َأْلَت اللَّ َھ ِباإل   : : َوَلْم ُیوَلْد ، َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُف ًوا َأَح ٌد ، َفَق اَل       َوَلْم ُیوَلْد ، َوَلْم َیُكْن َلُھ ُكُف ًوا َأَح ٌد ، َفَق اَل       

َلَق ْد  َلَق ْد    ::، وفى روایة ، وفى روایة الَِّذي ِإَذا ُسِئَل ِبِھ َأْعَطى ، َوِإَذا ُدِعَي ِبِھ َأَجاَب         الَِّذي ِإَذا ُسِئَل ِبِھ َأْعَطى ، َوِإَذا ُدِعَي ِبِھ َأَجاَب         

  HHْعَظِم ْعَظِم اَألاَألَسَأْلَت اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ ِباْسِمِھ َسَأْلَت اللََّھ َعزَّ َوَجلَّ ِباْسِمِھ 

٩ - يا عظيميا حليم يا عليم يا علي  : 
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ألنه االسم الذي دعا به العالء بن احلضرمي ملا خاض البحر فقد 
 )). يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم اجزنا : (( ى ركعتني مث قالصلَّ

١٠- Q  : 

وألنه كمال املائة  به أحد غري اهللاوقد اختاره املعظم ألنه مل يتسم ،  ،
، وألن معناه ال يشري إىل سوى  وكثري من معانيه يف األمساء التسعة والتسعني

 .  حىت ولو حذفنا بعض حروفه، احلق 

 : بسم اهللا الرمحن الرحيم -١١

 .ملا ورد يف احلديث الذي رواه احلاكم يف املستدرك وصححه

 : يا أرحم الرامحني -١٢

  :قال الليث 
}}}}









{{{{  
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 : ))نا ــرب(( وقال بعضهم هو  -١٣

  :انه ـسبحواستدل بقوله 
] tûïÏ%©!$# tbrãç ä. õãtÉ ©!$# $VJ»uäÏ% # Yäqãèè% ur [ إىل ] z>$yftFóô$$sù 

öN ßgs9 öN ßg ö/uë [  ، وذلك بعد قوله ، واالستجابة عالمة اسم اهللا األعظم
 . مخس مرات)) ربنا((

 : قال tروى عن علي  -١٤

}}}}{{{{  

 :قال علي أيضاً -١٥

}}}}
)  يقصد أوائل
  {{{{) السور

 : ال إله إال اهللا -١٦

  :  قالrملا رواه مالك يف املوطأ أن النيب 

AA   ونالنَّبِيا قُلْتُ َأنَا وُل مَأفْض ونالنَّبِيا قُلْتُ َأنَا وُل مَأفْض نم ني ملي قَبلالَالَ: : قَب ِإالَّ اللَّه ِإٰله  ِإالَّ اللَّه ِإٰله HH  
 :ما نقله الفخر الرازي عن زين العابدين  -١٧

}}}}
{{{{  
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١٨- وـــه : 

 .نقله اإلمام فخر الدين الرازي عن بعض أهل الكشف

  : كلهاإنه خمفي يف األمساء احلسىن -١٩

كتالوة : حىت ال يشتغل الناس به عن غريه من األعمال الصاحلة
، والتهجد ، والصدقات ، ، والرب  ، والصالة على رسول اهللا القرآن

 . وغريها من األعمال الصاحلات

 }}         


{{ 

 .    وغريمها، واجلنيد ، قاله جعفر الصادق 

٢١- ـَّم مالله  .  حكاه الزركشي .... :ــ

ومل يطلع عليه أحداً من ، إنه مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه  -٢٢
ابة، ويف ــويف ساعة اإلج، در ــليلة الق: كما قيل بذلك يف ، خلقه 
 .ىطـــالة الوســالص

منهم اإلمام الطربي واألشعري ، وقد ذهب مجاعة من العلماء ، هذا 
، يعين أن أمساء اهللا  إىل أن االسم األعظم ال وجود له وابن حيان والباقالين

، ومحل هؤالء ما ورد من  ال جيوز تفضيل بعضها على بعض، كلها عظيمة 
  : الطربيوعبارة ، على أن املراد به العظيم ، ذكر اسم اهللا األعظم 
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}}}}

{{{{

هو بالنسبة ، امساً ، أن لكل داع يدعو اهللا : ...... والذي منيل إليه 
، على وفق املسئول و،  حبسب حال من يدعو اء ،مسإليه أعظم األ

وهو قول مجهور مشاخينا ، وهذا القول قريب املعىن ، واملطلوب بالدعاء 
  : فقد قال بعضهم، ، وسالكي طريق التحقيق  الصوفية

}}}}
{{{{

  : ونقل القشريي عن بعض األولياء قوله

}}}}


]]`̀ ¨¨BB rr&&ÜÜ==ãã ÅÅgg ääÜÜ§§çç ssÜÜ ôôÒÒ ßßJJ øø99 $$#### ssåå ÎÎ))
ççnn%% ttææ yyää[[

{{{{
  : يقول لتالميذه tوقد كان سيدي أبو احلسن الشاذيل 

}}}}
  UU{{{{
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  اساسممههت ت عىىالَالَع    ْلَلَالْالطيفيفــط  
  :خصصنا اسم اللطيف مببحث خاص دون بقية األمساء 

، وتفريج اهلم  وائجألن العارفني قد جربوه كثرياً لقضاء احل ̂^
، ويدفع  ويورث السرور، ، وجزموا أن االشتغال يدفع الغم العاجل  والغم

  .، وجيلب تيسري األمور البالء النازل
أحيا اهللا باطنه بنور ، هذا باإلضافة إىل أن من أكثر من ذكره  ̂^
وكفاه ، ، وحفظه يف نفسه وأهله وماله  ، وظاهره بروح اللطائف املعارف
  : rأن رسول اهللا أَبِي هريرةَ عن الطرباىن ىف األوسط فقد روي . هفاما خي

AA     ، َلمَّ  ا َوجَّ  َھ َجْعَف  َر ْب  َن َأِب  ي َطاِل  ٍب ِإَل  ى اْلَحَب  َشِة ، َش  یََّعُھ ،    َلمَّ  ا َوجَّ  َھ َجْعَف  َر ْب  َن َأِب  ي َطاِل  ٍب ِإَل  ى اْلَحَب  َشِة ، َش  یََّعُھ 

یٍر ، یٍر ، اللَُّھ مَّ الُط ْف ِل ي ِف ي َتْی ِسیِر ُك لِّ َع سِ       اللَُّھ مَّ الُط ْف ِل ي ِف ي َتْی ِسیِر ُك لِّ َع سِ       : " : " َوَزوََّدُه َھِذِه اْلَكِلَماِت   َوَزوََّدُه َھِذِه اْلَكِلَماِت   

ُمَعاَف اَة ِف ي   ُمَعاَف اَة ِف ي   َفِإنَّ َتْیِسیَر ُكلِّ َعِسیٍر َعَلْی َك َی ِسیٌر ، َوَأْس َأُلَك اْلُی ْسَر َوالْ      َفِإنَّ َتْیِسیَر ُكلِّ َعِسیٍر َعَلْی َك َی ِسیٌر ، َوَأْس َأُلَك اْلُی ْسَر َوالْ      

  HHِخَرِة ِخَرِة الدُّْنَیا َواآلالدُّْنَیا َواآل
  :وقال السهيلي رمحه اهللا تعاىل  ̂^
}}}}
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{{{{

  :م وقيل أن يوسف عليه السال ̂^
b¨ [: ا أن قال ملَ Î) íÎn1 uë ×#ã ÏÜs9 $yJ Ïj9 âä !$t± oÑ [ أورثه اهللا تعاىل ؛

كما أخرب اهللا بذلك يف كتابه العزيز بقوله ، وملكه مصر ،  النجاة من اجلب
y7  [اىل ــتع Ï9º xãü2ur $̈Y ©3tB y#ßôqãã Ï9 í Îû ÇÚ öëF{$# [  ، فريجى

  .  يوسف عليه السالمأن يعطه اهللا تعاىل ما أعطى؛ ملن واظب عليه 
  : وقد حكى الغزايل رمحه اهللا تعاىل ̂^
}}}}
]]  ¨¨bb ÎÎ))íí ÎÎ nn11 uuëë××##ãã ÏÏÜÜ ss99$$ yyJJ ÏÏ jj99ââää !!$$ tt±± ooÑÑ  [[






{{{{

  :وحكى اليافعي  ̂^

}}}}
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]]ªª!! $$##77##ãã ÏÏÜÜ ss99¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//ää--
ããóó ööçç ttÉÉ`̀ ttBBââää !!$$ tt±± ooÑÑ((uuqq èèdd uurrééîî ÈÈqq ss)) øø99 $$##ââììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##[[{{{{

  : وحيكى عن بعض الصاحلني أنه قال ̂^

}}}}








rr



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جأَبالْفَر اب١٥١١٥١:  و       ......................................................................................................................  

  





{{{{

ألىب بكر ) لطيف الاملنهج احلنيف من فوائد امسه تعاىل ( / من كتاب (
  ). الكتامي الشافعي
  :دعاء الفرج  ̂^

  :) األمر باملعروف(وذكر الغزايل يف اإلحياء يف كتاب 
}}}}
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]]ªª!! $$##77##ãã ÏÏÜÜ ss99¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//ää-- ããóó ööçç ttÉÉ`̀ ttBBââää !!$$ tt±± ooÑÑ((uuqq èèdd uurrééîî ÈÈqq ss)) øø99 $$##
ââììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##[[







PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جأَبالْفَر اب١٥٣١٥٣:  و       ......................................................................................................................  

  


{{{{

، ملا دخل على احلجاج ، وقيل أن أنس بن مالك رضي اهللا عنه  ̂^
  : دعا اهللا تعاىل ذه الكلمات






]]ªª!! $$##77##ãã ÏÏÜÜ ss99¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//ää-- ããóó ööçç ttÉÉ`̀ ttBBââää !!$$ tt±± ooÑÑ((uuqq èèdd uurrééîî ÈÈqq ss)) øø99 $$##

ââììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##[[
، مه وعظَّ، وأقبل عليه ، قام احلجاج ، فلما قاهلا وهو قادم عليه 

  . ده بالقتلبعد أن كان توع، وأنعم عليه ، وأجلسه جبنبه 

  َفَفووائائدِإل ِإلد سسممههت ت عىىالَالَع    ْلَلَالْالطيفيفط  
  :قال الدمريي يف حياة احليوان  ̂^

}}}}
]]ªª!! $$##77##ãã ÏÏÜÜ ss99¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//

ää-- ããóó ööçç ttÉÉ`̀ ttBBââää !!$$ tt±± ooÑÑ((uuqq èèdd uurrééîî ÈÈqq ss)) øø99 $$##ââììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##[[
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{{{{
  :وقال الفاضل الشهري أمحد الديريب يف جمرباته  ̂^

}}}}












]]ªª!! $$##77##ãã ÏÏÜÜ ss99¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//ää-- ããóó ööçç ttÉÉ

`̀ ttBBââää !!$$ tt±± ooÑÑ((uuqq èèdd uurrééîî ÈÈqq ss)) øø99 $$##ââììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##[[
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]]!!$$ yyJJ ¯¯RR ÎÎ))ÿÿ¼¼ ççnn ããçç øøBB rr&&!!## ssåå ÎÎ))yyää## uuëë rr&&
$$ ºº«« øøãã xx©©bb rr&&ttAAqq àà)) ttÉÉ¼¼ ççmm ss99`̀ ää..ããbbqq ää33 uuää ssùù[[














{{{{

  :قال رمحه اهللا

}}}}


{{{{
املنهج ( /ذكر الشيخ أبو بكر الكتامي الشافعي يف كتابه  ̂^

  :) احلنيف يف تصريف امسه تعاىل اللطيف
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}}}}


rr
]]üüww rr&&ããNN nn== ÷÷èè ttÉÉôô`̀ ttBBtt,, nn== yy{{

uuqq èèdd uurrßß##ãã ÏÏÜÜ ¯¯==99 $$##ççééçç ÎÎ77 ssÉÉ øø:: $$##[[


]]ôô`̀ ÏÏBB uurrÿÿ¾¾ ÏÏmm ÏÏGG»» ttÉÉ## uuääbb rr&&ttPPqq àà)) ss??
ââää !!$$ yyJJ ¡¡¡¡99 $$##ÞÞÚÚ ööëë FF{{ $$## uurr¾¾ ÍÍnn ÌÌçç øøBB rr'' ÎÎ//44§§NN èèOO## ssåå ÎÎ))ööNN ää..$$ ttãã yyääZZoo uuqq ôôãã yyääzz`̀ ÏÏ iiBBÇÇÚÚ ööëë FF{{ $$##

!!## ssåå ÎÎ))óóOO ççFFRR rr&&ttbbqq ãã__ ããçç øøÉÉ rrBB  [[
{{{{

  : وقال أيضاً ̂^

}}}}    الدعاء السابق     الدعاء السابق ((



]]¨¨bb ÎÎ))íí ÎÎ nn11 uuëë××##ãã ÏÏÜÜ ss99$$ yyJJ ÏÏ jj99ââää !!$$ tt±± ooÑÑ44¼¼ ççmm ¯¯RR ÎÎ))uuqq èèddÞÞOOää ÎÎ== yyèè øø99 $$##

ããLLìì ÅÅ33 pptt øø:: $$##[[{{{{
اين يف ــف النبهــالعارف باهللا تعاىل الشيخ يوسوقد نقل  ̂^

  :عن أحد العارفني قوله ، ) سعادة الدارين(/كتابه 
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}}}}





{{{{
  :قال 

}}}}








{{{{
  : قال بعض العارفني ̂^

}}}}]]ªª!! $$##77##ãã ÏÏÜÜ ss99¾¾ ÍÍnn ÏÏää$$ tt77 ÏÏèè ÎÎ//ää-- ããóó ööçç ttÉÉ`̀ ttBB
ââää !!$$ tt±± ooÑÑ((uuqq èèdd uurrééîî ÈÈqq ss)) øø99 $$##ââììÉÉ ÍÍìì yyèè øø99 $$##[[


{{{{
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  :قال الربيع  ̂^

}}}}



{{{{

  ممنأَأَ  نددععيــيةة    ْلَلَالْالطيفيفط
 

الشيخ أيب العباس احلريثي وهو من إخوان القطب مما روى عن  ̂^
  :الشعراين من أدعية اسم اهللا تعاىل لطيف 

}}}}





{{{{
}}}}
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{{{{

}}}}










{{{{

  حزب اللطف لسيدي أيب احلسن الشاذيلحزب اللطف لسيدي أيب احلسن الشاذيل  ̂^
املفاخر العلية يف املآثر ( /ذكر العالمة الشيخ ابن عباد يف كتابه 

  :من مجلة أحزاب سيدي أيب احلسن الشاذيل حزب اللطف وقال) الشاذلية

}}}}


{{{{
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{{{{
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{{{{

}}}}
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{{{{
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{{{{
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{{{{
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{{{{

}}}}
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{{{{

}}}}
yy




{{{{

  دعاء أبو الغيث اليميندعاء أبو الغيث اليمين  ̂^
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    yy  ههِهللا بِِهللا بِى اْى اْالتوسلُ إِلَالتوسلُ إِلَ

هلَيع الةبِالْصوهلَيع الةبِالْصو  
  ِلُ إِىل اِهللا بسولُ إِىل اِهللا بِالتسوالتهه  yyهلَيع الةبِالْص و هلَيع الةبِالْص و   
  اساستتغاثَاثَغاتاتالس لَلَ السفبِ بِف ررساِهللا اِهللاولِولِس   yy. .   
  ترِرِفْفْتيجكُكُ الْ الْيجراِإلاِإل بِ بِوبِوبِرسستتغاثَاثَغةالْالْ بِ بِةحيبيببِبِح..  
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

$$ yygg ïïÉÉ rr'' ¯¯»» ttÉÉ  ]]  ööúúïï ÏÏ%% ©©!! $$##  

((##qq ããZZ ttBB## uuää  ((##qq àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  

((## þþqq ääóó ttGG öö// $$## uurr  ÏÏmm øøãã ss99 ÎÎ))  

ss'' ss##ãã ÅÅôô uuqq øø99 $$##  [[  
US  
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  ِلُ إِىل اِهللا بسولُ إِىل اِهللا بِالتسوالتهه  yyهلَيع الةبِالْص و هلَيع الةبِالْص و   
 من أعظم yy علماء األمة سلفاً وخلفاً، أن التوسل به أمجع أكرب

وجلَّالقربات، ومن أهم األسباب الباعثة لإلجابة والقبول من اهللا عز   ،
 وبعد وفاته، ، يف حياته  ، وبعد خلقه  ثابت قبل خلقهyyوأن التوسل به 

ويف ذلك يقول اإلمام ، ، ويكون أيضاً بعد البعث يف عرصات القيامة 
  :  رضي اهللا عنه يف العهود الكربىالشعراين

}}}}y


y
yyy
AA  دالْه ةاجالْح فْتَاحم معندالْه ةاجالْح فْتَاحم معانهيدي نيةُ بايهيدي نيةُ بي  HH  

yy
  

] (#þq äótGö/ $# ur Ïm øã s9 Î) s' s#ã Åôuqø9 $# [WS  


                                                

  . عن عائشة رضى اهللا عنهاجامع األحاديث واملراسيل  ىفالْخطيب  رواه (١)
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yy


yy

yy
yy


{{{{

لك هو سرية السلف  وأن ذyyومما يدل لطلب التوسل به  
عن عمر بن الصاحل األنبياء واألولياء وغريهم مما أخرجه احلاكم وصححه 

  :  قالyyأنه : اخلطاب رضي اهللا عنه قال

AA  يَئةَ قاَلالْخَط مفَ آدا اقْتَريَئةَ قاَللَمالْخَط مفَ آدا اقْتَرلَم   : : دمحقّ مبِح َألُكَأس بيا ر دمحقّ مبِح َألُكَأس بيا ر
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تَ محمداً ولَم تَ محمداً ولَم يا آدم وكَيفَ عرفْيا آدم وكَيفَ عرفْ: :   ، فَقاَل اهللا، فَقاَل اهللا  لما غَفَرتَ ِليلما غَفَرتَ ِلي
َأخْلُقْهقاَلقاَل، ، ؟ ؟   َأخْلُقْه : : نم ينَفَخْتَ فو كدي بِيا خَلَقْتَنلَم َألنَّك بيا ر نم ينَفَخْتَ فو كدي بِيا خَلَقْتَنلَم َألنَّك بيا ر

 كروح كروح ، ، كْتوباً ال ِإٰلهشِ مرتُ على قواِئمِ الْعَأيي فَرْأستُ رفَعر كْتوباً ال ِإٰلهشِ مرتُ على قواِئمِ الْعَأيي فَرْأستُ رفَعر
 اسمك ِإال  اسمك ِإال ، فَعلمتُ َأنَّك لَم تُضفْ ِإلى، فَعلمتُ َأنَّك لَم تُضفْ ِإلى  ِإال اهللا محمد رسوُل اهللاِإال اهللا محمد رسوُل اهللا

كِإلَي الْخَلْق بَأحكِإلَي الْخَلْق بفقاَل اهللا، فقاَل اهللا  َأح ،   : : الْخَلْق بَألح ِإنَّه مقْتَ يا آددص الْخَلْق بَألح ِإنَّه مقْتَ يا آددص
 ِإلَي ِإلَي ، ، تُ لَكغَفَر فَقَد قِّهني بِحعاد تُ لَكغَفَر فَقَد قِّهني بِحعاد ، ،ما خَلَقْتُك دمحال ملَووما خَلَقْتُك دمحال ملَووHH    

ما رواه الطرباين يف الكبري ، ل  التوسىف yyومما جاء عنه  
  : قال tن حبان واحلاكم وصححوه عن أنس بن مالك واألوسط واب

  AAَّب ن أب ي طال ب     ب ن أب ي طال ب     عل يٍ  عل يٍ  ب ن ھاش م أمُ     ب ن ھاش م أمُ     أسدٍ  أسدٍ  بنتُ  بنتُ اتت فاطمةُ اتت فاطمةُ ا مَ ا مَ لمَّلم --  

  دََدْن  ْن   ِع ِعسََسلََلجََجفََف  yy.. اِهللا اِهللاوُلوُلا رُسا رُسھََھیْْیلََل عَ  عَ لََلخََخـ دَ ـ دَ   yy  يََيبِِب النَّ  النَّ تْْتوكانت ربَّ وكانت ربَّ 

ي، َتُج ْوِعْیَن  ي، َتُج ْوِعْیَن  َرِحَمِك اللَّ ُھ ی ا ُأمِّ ي، ُكْن ِت ُأمِّ ي َبْع َد ُأمِّ             َرِحَمِك اللَّ ُھ ی ا ُأمِّ ي، ُكْن ِت ُأمِّ ي َبْع َد ُأمِّ             : :   اَلاَلقََقا فَ ا فَ ھََھسِِسأْْأرََر

، ،   وُتْشِبِعْیِني، وَتْعَرْیَن وَتْكِسْیني، وَتْمَنِعیَن َنْف َسِك َطیِّب ًا وُتْطِعِمْیِن ي         وُتْشِبِعْیِني، وَتْعَرْیَن وَتْكِسْیني، وَتْمَنِعیَن َنْف َسِك َطیِّب ًا وُتْطِعِمْیِن ي         

، ،    ثالث اً  ثالث اً لََلسَّسََّغ  َغ   ث م أم ر أن تُ   ث م أم ر أن تُ   ، ،ُتِرْیِدیَن ِبَذِلَك َوْج َھ اللَّ ِھ وال دَّاَر اآلِخ َرةَ      ُتِرْیِدیَن ِبَذِلَك َوْج َھ اللَّ ِھ وال دَّاَر اآلِخ َرةَ      

، ث م  ، ث م    بیدهبیده  yy.. اهللا اهللا، َسَكَبُھ رسوُل، َسَكَبُھ رسوُلوُروُراُفاُفاء الذي فیھ الَكاء الذي فیھ الَك الَم الَمفلما بلغَ فلما بلغَ 

، ، ھُُھَق  َق  وْْوُب ْرٍد فَ  ُب ْرٍد فَ  ا بِ ا بِ ھََھنََن، وكفَّ ، وكفَّ   ھُُھاَھاَھیَّیَّا إِ ا إِ ھََھسََسبََبلْْلأََأ فَ  فَ ھُُھقمیَصقمیَص  yy.. اهللاِ  اهللاِ وُلوُلسُُس رَ  رَ عََعلََلخََخ

، ، وأب ا أی وب األن صاري    وأب ا أی وب األن صاري    ،  ،  أسامة ب ن زی د      أسامة ب ن زی د        yy.. اهللا  اهللا وُلوُلسُُسا رَ ا رَ عََع دَ  دَ مَّمَّثُُث

، ،   ، فحف  روا قبرھ  ا، فحف  روا قبرھ  ا  وغالم  ًا أس  ود یحف  رون وغالم  ًا أس  ود یحف  رون ، ، وعم  ر ب  ن الخط  اب  وعم  ر ب  ن الخط  اب  
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، ،   هِِه بیِد بیِدھُُھ ُتراَب ُتراَبجََجرََر، وأْخ، وأْخ  بیدهبیده  yy.. اهللا اهللاوُلوُلسُُس َر َرهُُهرََرفََف َح َحدََدفلما بلغوا اللَّْحفلما بلغوا اللَّْح

اللَّ ُھ ال ذي    اللَّ ُھ ال ذي    : : اَلاَل، فَق   ، فَق     ی ھِ ی ھِ  فِ  فِ عََعجََجطََطاْض  اْض  فََف  yy.. اهللاِ  اهللاِ وُلوُلُس  ُس   رَ  رَ لََلخََخ دَ  دَ غََغرََرا فَ ا فَ مَّمَّلََلفََف

  ي َفاِطَمَة ِبْنِت َأَسٍدي َفاِطَمَة ِبْنِت َأَسٍدْر ألمِّْر ألمِّــِــِ، اْغف، اْغف  يٌّ ال َیُمْوُتيٌّ ال َیُمْوُتــ، َوُھَو َح، َوُھَو َح  ُیْحِیـي وُیِمْیُتُیْحِیـي وُیِمْیُت

َلَھا ِبَحقِّ َنِبیَِّك وَأالْنِبَی اِء ال ِذیَن   َلَھا ِبَحقِّ َنِبیَِّك وَأالْنِبَی اِء ال ِذیَن   ، َوَلقِّنَھا ُحجََّتَھا، َوَوسِّْع َعَلْیَھا َمْدخَ   ، َوَلقِّنَھا ُحجََّتَھا، َوَوسِّْع َعَلْیَھا َمْدخَ   

، وأدخلوھ  ا ، وأدخلوھ  ا    وكب  ر علیھ ا أربع  اً  وكب  ر علیھ ا أربع  اً  ، ،ِم ْن َقْبِل  ي فإنَّ  َك َأْرَح ُم ال  رَّاِحِمینَ  ِم ْن َقْبِل  ي فإنَّ  َك َأْرَح ُم ال  رَّاِحِمینَ  

  HH..وأبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھموأبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھم، ، والعباس والعباس ، ، اللحد ھو اللحد ھو 

، وكذا رواه ابن عبد الرب  ورواه ابن أيب شيبة عن جابر رضي اهللا عنه
  . أمجعني اهللا عنهمعن ابن عباس رضي 

 ل ومن األحاديث الصحيحة اليت جاء فيها التصريح بالتوس ،
عن عثْمانَ بنِ  ما رواه الترمذي والنسائي والبيهقي والطرباين بإسناد صحيح

 فينرضي اهللا عنهح:   

AA  فقاَل رِ َأتَى النَّبيصالب رِيرالً ضجر فقاَلَأن رِ َأتَى النَّبيصالب رِيرالً ضجر َأن : : اهللا َأن عاد اهللا َأن عاد
نيافعينيافعي ،لَك رخَي وتَ فَهربْئتَ صش ِإنتُ، ووعْئتَ دش ي، قاَل إن ،لَك رخَي وتَ فَهربْئتَ صش ِإنتُ، ووعْئتَ دش ي، قاَل إن

قاَل فادعه، قاَل فََأمره أن يتَوضَأ فَيحسن وضوءه ويدعو بِهذَا قاَل فادعه، قاَل فََأمره أن يتَوضَأ فَيحسن وضوءه ويدعو بِهذَا 
اءعالداءعالد : : ةمحالر نَبِي محمد كبِنَبِي كإلَي هجأتَوو َألُكإنِّي َأس ماللّه ةمحالر نَبِي محمد كبِنَبِي كإلَي هجأتَوو َألُكإنِّي َأس ماللّه

 مى لي، اللّهِلتُقْض هذي هتاجي في حبإلى ر تُ بِكهجإنِّي تَو مى لي، اللّهِلتُقْض هذي هتاجي في حبإلى ر تُ بِكهجإنِّي تَو
في هفَشَفِّعفي هفَشَفِّع    HH فعاد وقد أبصر فعاد وقد أبصر..  
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  : قال ابن حنيف، ويف رواية 

AA  لُُلَج  َج  رَّرَّا اْلا اْلَن  َن  یْْیلََل َع َعلََلَخ  َخ  ى َدى َدتَّ  تَّ   َح َحیُثیُثدِِدَح  َح  ا اْلا اْلَن  َن   ِب ِباَلاَلَط  َط  ا َوا َوَن  َن  قْْقرَّرَّفََفا تَ ا تَ  َم    َم   اِهللاِهللاوََوفََف   ، ،

  HH  طّّطــ َق َقرٌّرٌّـُـُ ض ضھِِھ ِب ِبنْْنكُُك َی َیمْْم َل َلنْْنأََأكََك

وابن ماجه ، ج هذا احلديث أيضاً البخاري يف تارخيه وقد خر ،
  . واحلاكم يف املستدرك بإسناد صحيح

  : وروى البيهقي وابن أيب شيبة بإسناد صحيح 

AA  أنالنَّ النَّأن اساسأص أص ابابهم قَم قَهحطٌطٌحف ف ي خالفَالفَي خةةع ع ممررر ر ضي اُهللاي اُهللاضع نْنْ عهه  
  rrي ي بِبِ النَّ النَّرِرِببى قَى قَإلَإلَ، ،  عنه  عنه ث رضي اهللاث رضي اهللاارار الح الح بن بنالُلالُل بِ بِاءاءججفَفَ
واَلاَلقَقَو :  : ييا را رساِهللا اِهللاوَلوَلس اس تَتَ اسسسققألم ألم تتككف نَّنَّإِِإ فههممه ااتَتَأََأ، فَ، فَ  واواكُكُلَلَ هههر ر سوُلوُلس  
  ..HH  ننووقَقَسس ي يممههنَّنَّ َأ َأههررببخْخْأََأوو، ،   نامِنامِممي الَي الَ ف فrr  اِهللاِهللا

  : yويف قول عمر ملا استسقى بالعباس  

AA  ييا أيا أيها النَّا النَّهاساسإن إن ر ر ساِهللا اِهللاوَلوَلس   rrَكَ ك اناني ي رلْلْى ِلى ِلرععباسِاسِبم ا ا  م
ييرى الْى الْرولَلَودلْلْ ِل ِلدواِلاِلودتَتَاقْاقْفَفَ، ،   ددبِبِوا وا دهشش ف فهي عي عممهالْ الْه ععباس اس ب ، ،وذُِذُِخَخَاتْاتْووهوه  
ووستَ تَى اِهللاى اِهللالَلَ ِإ ِإةًةًيلَيلَس عىىالَالَع  HH فى هذا القول فى هذا القول....التصريح بالتوس لل التصريح بالتوس  ..  

  : ىف صحيح البخارى أَنسٍ وىف رواية  

AA  الْخَطَّا نب رمع الْخَطَّاَأن نب رمع طُوا َأنإذَا قَح كَان نْهع اللَّه يضطُوا بِ رإذَا قَح كَان نْهع اللَّه يضبِ ر
! ! اللَّهماللَّهم: : ٱستَسقٰى بِالْعباسِ بنِ عبد المطَّلبِ رضي اللَّه عنْه، فَقَاَلٱستَسقٰى بِالْعباسِ بنِ عبد المطَّلبِ رضي اللَّه عنْه، فَقَاَل
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إنَّا كُنَّا إذَا قُحطْنَا علٰى عهد نَبِينَا نَتَوسُل إلَيك بِنَبِينَا فَتَسقينَا، إنَّا كُنَّا إذَا قُحطْنَا علٰى عهد نَبِينَا نَتَوسُل إلَيك بِنَبِينَا فَتَسقينَا، 
  ..    HH إلَيك الْيوم بِعم نَبِينَا فَٱسقنَا، فَيسقَون إلَيك الْيوم بِعم نَبِينَا فَٱسقنَا، فَيسقَونوإنَّا نَتَوسُلوإنَّا نَتَوسُل

 – وهو توسل صريح ال شك فيه – rوقد كان من دعاءه  
: ما رواه ابن ماجه بإسناد صحيح عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال 

   :rقال رسول اهللا 

اللَّهم ِإني َأسَألُك اللَّهم ِإني َأسَألُك : :   من خَرج من بيته ِإلَى الصالَة فَقَاَلمن خَرج من بيته ِإلَى الصالَة فَقَاَل««
 جَأخْر ٰهذَا، فَِإني لَم شَايمق مبِح َألُكَأسو ،كلَيع يناِئلق السبِح جَأخْر ٰهذَا، فَِإني لَم شَايمق مبِح َألُكَأسو ،كلَيع يناِئلق السبِح
 اتقاء نتُ مجخَرةً، وعمالَ سو ،اءالَ رِيطَراً، والَ بَأشَراً، و اتقاء نتُ مجخَرةً، وعمالَ سو ،اءالَ رِيطَراً، والَ بَأشَراً، و
 َأنسخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تُعيذني من النَّارِ، و َأنسخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تُعيذني من النَّارِ، و

تَغْفتَغْف هلَيع َل اللَّهِإالَّ َأنْتَ، َأقْب الذُّنُوب رغْفالَ ي ِلي ذُنُوبِي، ِإنَّه ر هلَيع َل اللَّهِإالَّ َأنْتَ، َأقْب الذُّنُوب رغْفالَ ي ِلي ذُنُوبِي، ِإنَّه ر
الَتُهص يتَّى تَنْقَضح لَكَألْفَ م ونعبس لَه تَغْفَراسو ،هِهجبِوالَتُهص يتَّى تَنْقَضح لَكَألْفَ م ونعبس لَه تَغْفَراسو ،هِهجبِو««  

وقد رواه ابن السين عن بالل رضي اهللا عنه ورواه احلافظ أبو نعيم 
  . اهللا عنه يف عمل اليوم والليلةمن حديث أيب سعيد رضي

  :وروى البيهقي عن أنس رضي اهللا عنه  

AA  أنأنأع أع رابِابِريياً جاً جاءاءإلى يِيِبِبِ النَّ النَّ إلى  rrي ي ستَتَسسسقي بِي بِقهه  و ،شَشَنْنْأََأ، ودد  
  ::  ااههرِرِي آخي آخاً فاً فــــاتَاتَييببأََأ

وليسلَلَا إال ِإا إال ِإنَنَ لَ لَوليسييككف ف ررارناناار\و و أينأينف ف ررارلْلْ الخَ الخَارقإال إلَ إال إلَق ىىالر الر سللس  
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  :بل قال أنس ،  هذا البيت rكر عليه فلم ين

AA  َلَلمشَشَا أنْا أنْمددههاألع األع ري قَي قَابِابِرامامي ي ججررِ رِر دداءاءهه   ، ،حتَّتَّحىىر ر ققىىالم نْنْ المببرر  
  اءاءــمم الس الستتررطَطَممى َأى َأتَّتَّحح؛ ؛ و و ععدد ي يلْْلزز ي يمملَلَ، فَ، فَ  ممهها لَا لَععددوو، ،   ببطَطَخَخَفَفَ
ووههووع لَلَ عى المنْنْى المبررب  HH  

  :ويف صحيح البخاري  

AA  َّأنَّأنهلَ لَه مما جا جاءاَأل اَألاء ععرابِابِرييو ي ي بِبِا للنَّا للنَّكَكَشَشَ وrrَالقَ الق حفَ، فَ  طَطَح ،ددعا ا ع
  البٍالبٍو طَو طَ أب أبانان كَ كَوولَلَ   : :rr  اَلاَلقَقَ، و، و  رِرِطَطَالمالم ب بابابحح الس الستتابابأجأج فَ فَاَهللاَهللا
ححيقَقَاً لَاً لَيرتْتْرع ع ينَنَياهاه   ، ،ممنني نْنْ يششدا قَا قَنَنَدولَلَوهاَلاَلقَقَفَفَ، ، ؟ ؟   هع ع لليير ر ضضياُهللا اُهللاي   
عنْنْعهه   : :ييا را رسنَّنَّأََأ كَ كَ اِهللا اِهللاوَلوَلسكَأ َأك رردقَ قَتَتَد ولَلَوهه  ::  
ووأبأبييضضي ي ستَتَسسي الغَي الغَقَقَسممامبِ بِام ووجهِهِجهه\ثماُلاُلثمالي تَتَ اليامامى عى عصصملَأل لَألةٌةٌم ررامللام  

  rr  HH  يِيِبِبِ النَّ النَّههجج و ولََللَلَههتَتَفَفَ
  )).يستسقي الغمام بوجهه((، وال قوله   إنشاد البيتrومل ينكر 
  :وهكذا فمذهب أهل السنة واجلماعة  

١ - ل صحة التوس.  
   .وبعد وفاته،  يف حياته rوجوازه بالنيب  - ٢
، والصاحلني ، واألولياء ، واملرسلني ، وكذا بغريه من األنبياء  - ٣

  .كما دلت عليه األحاديث السابقة 
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  : ويرحم اهللا ابن جابر حيث قال 
  نوحنوح  فينة فينة ــالسالس  بطنبطن   يف يف  وجناوجنا\ دعا دعاه قد أجاب اهللا آدم إذه قد أجاب اهللا آدم إذبب

وما ضروما ضرت النت النارذبيح ذبيح  نال الفداءنال الفداء  أجله أجله   من من   وو\ اخلليل لنوره اخلليل لنورهار   
  

اخلريات  (/ وقد قال العالمة ابن حجر يف كتابه  
  ) : احلسان يف مناقب اإلمام أيب حنيفة النعمان

}}}}












{{{{

ل بأهل البيت يف التوس، وقد روى عن اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه 
  : عني رضى اهللا عنهم و أرضاهم أمحالنبوي 
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  ه وسيليت ه وسيليت ــــــوهم إليوهم إلي\\عيتعيتــــالنيب ذريالنيب ذري  آلآل
  يتيتــبيدي اليمني صحيفبيدي اليمني صحيف\\داداــأعطى غأعطى غ  أرجو مأرجو م

  :وقال أيضاً
  هد الثقالن أين رافضهد الثقالن أين رافضــــــفليشفليش\ آل حممد آل حممدا حبا حبــإن كان رفضإن كان رفض
ابه ـوذكر العالمة السيد طاهر بن حممد هاشم باعلوي يف كت 

  : صاحب السننيف ترمجة اإلمام أيب عيسى الترمذي، )جممع األحباب(/

}}}}







{{{{

 وقد وضح الشيخ زروق رضي اهللا عنه سربالصاحلني ل التوس 
  : لإلمام أىب احلسن الشاذىل فقال عند شرح حزب البحر، 

}}}}
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{{{{
 / وقد أورد الشيخ النبهاين رضي اهللا عنه يف كتابه 

  : هذا الدعاء لبعض العارفني) شواهد احلق(

}}}}
{{{{

  :وقال 

}}}}{{{{
  :فالتوسل باألنبياء واملرسلني واألولياء والصاحلني  

، وإمنا املؤثر هو اهللا  ، وهي ال تأثري هلا بذاا هو من األسباب العادية
   .وحده ال شريك له

، سببني للشبع والري ، فكما أن اهللا تعاىل جعل الطعام والشراب 
، وكما جعل الطاعة سبباً  واملؤثر هو اهللا وحده تعاىل، ما بذاما وال تأثري هل
مهم اهللا ل باألخيار الذين عظَّ، جعل أيضاً التوس ونيل الدرجات، للسعادة 

  . وأمر بتعظيمهم سبباً لقضاء احلاجات
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  اساستتغاثَاثَغاتاتالس لَلَ السفبِ بِف ررساِهللا اِهللاولِولِس   yy. .   
عن أبيه عن ، فر بن حممد الباقر روى السمهودي عن جع 

  :أنه قال لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ،  rعن النيب ، جده 

AA  إذا هالَالَإذا هككأم أم رلْْلقُقُفَفَ؛ ؛   ر :  : اللهاللهممص لِّلِّ صع لَلَ عى مى مححممد ود وعى آل ى آل لَلَع
ممححممدد  الله ،الله ،مي َأي َأ إنِّ إنِّمسسألكبِ بِألك حقِّقِّحم م ححممددوآل م وآل م ََّّححممدأََأ؛ ؛   دنكْكْ تَ تَنفيفيني ي ن
  ..HH  رر وأحذْ وأحذْا أخافُا أخافُ م مررشّشّ

عن . الديلمي عن عمر وعلي رضي اللَّه عنهما معاً روى  
  : أنه قال rرسول اهللا 
AA  فَقُْل لْطَانس َأو طَانشَي اكفَقُْلِإذَا شَج لْطَانس َأو طَانشَي اككُل : : ِإذَا شَج ني مكْفي نا مكُل ي ني مكْفي نا مي

د من الَ د من الَ َأحد والَ يكْفَٰى منْه َأحد، يا َأحد من الَ َأحد لَه، يا سنََأحد والَ يكْفَٰى منْه َأحد، يا َأحد من الَ َأحد لَه، يا سنَ
سنَد لَه، انْقَطَع الرجاء ِإالَّ منْك، فَكَّني مما َأنَا فيه، وَأعني علَى سنَد لَه، انْقَطَع الرجاء ِإالَّ منْك، فَكَّني مما َأنَا فيه، وَأعني علَى 
 دمحق مبِحالْكَرِيمِ، و هِكجو اهَل بِي، بِجنَز ا قَدمم هلَيا َأنَا عم دمحق مبِحالْكَرِيمِ، و هِكجو اهَل بِي، بِجنَز ا قَدمم هلَيا َأنَا عم

  HH  علَيك، آمينعلَيك، آمين
  .وقد رواه السيوطي يف اجلامع الكبري

قوت (و طالب املكي يف الفصل اخلامس من كتاب ذكر أب 
  :   علمه أليب بكر رضي اهللا عنهr، وذكر أن النيب  هذا الدعاء) القلوب

AA  لك، لك، ــــك، وإبراهيم خليك، وإبراهيم خليــــاللهم إني أسألك بمحمد نبياللهم إني أسألك بمحمد نبي  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


       :جالْفَر ابو١٧٨١٧٨:  أَب       ......................................................................................................................  

  

وموسى نجيوبكالم ، وبكالم   ، وعيسى روحك وكلمتك، وعيسى روحك وكلمتك  ك وكليمكك وكليمكوموسى نجي ،
  rr، وفرقان محمد ، وفرقان محمد   ، وزابور داود، وزابور داود  ، وإنجيل عيسى، وإنجيل عيسى  موسىموسى

، أو ، أو   ، أو سائل أعطيته، أو سائل أعطيته  ، أو قضاء قضيته، أو قضاء قضيته  وكل وحي أوحيتهوكل وحي أوحيته
، وأسألك باسمك ، وأسألك باسمك   ، أو ضال هديته، أو ضال هديته  ، أو فقير أغنيته، أو فقير أغنيته  غني أقنيتهغني أقنيته

، وأسألك باسمك الذي ثبت به أرزاق ، وأسألك باسمك الذي ثبت به أرزاق   الذي أنزلته على موسىالذي أنزلته على موسى
، ،   ، وأسألك باسمك الذي وضعته على األرض فاستقرت، وأسألك باسمك الذي وضعته على األرض فاستقرت  العبادالعباد

، وأسألك ، وأسألك   تتفاستقلَّفاستقلَّوأسألك باسمك الذي وضعته على السموات وأسألك باسمك الذي وضعته على السموات 
، وأسألك باسمك الذي ، وأسألك باسمك الذي   باسم الذي وضعته على الجبال فأرستباسم الذي وضعته على الجبال فأرست

، وأسألك باسمك الطهر الطاهر األحد الصمد ، وأسألك باسمك الطهر الطاهر األحد الصمد   استقل به عرشكاستقل به عرشك
، وأسألك ، وأسألك   الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبينالوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين

   ، ،، وعلى الليل فأظلم، وعلى الليل فأظلم  باسمك الذي وضعته على النهار فاستنارباسمك الذي وضعته على النهار فاستنار
أن تصلي على محمد نبيك أن تصلي على محمد نبيك ؛ ؛ بنور وجهك بنور وجهك وبعظمتك وكبريائك ووبعظمتك وكبريائك و

وتخلطه بلحمي وتخلطه بلحمي  ،  ، والعلموالعلم، ، ، وأن ترزقني القرآن ، وأن ترزقني القرآن   وعلى آلهوعلى آله
، ، وتستعمل به جسدي بحولك وتستعمل به جسدي بحولك ، ، وسمعي وبصري وسمعي وبصري ، ، ودمي ودمي 
  HH  فإنه ال حول وال قوة إال بك يا أرحم الراحمينفإنه ال حول وال قوة إال بك يا أرحم الراحمين، ، وقوتك وقوتك 
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  ههــصالة القطب اجليالين رضي اهللا عنصالة القطب اجليالين رضي اهللا عن  
}}}}







rr{{{{

}}}}





{{{{

}}}}



rr
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  صالة القطب الدسوقي رضي اهللا عنهصالة القطب الدسوقي رضي اهللا عنه  
}}}}







{{{{
  

  صالة سيدي حممد وفا رضي اهللا عنهصالة سيدي حممد وفا رضي اهللا عنه  
}}}}
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{{{{
  

  صالة سيدي أبو احلسن البكري رضي اهللا عنهصالة سيدي أبو احلسن البكري رضي اهللا عنه  
}}}}rr
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  الصالة التفرجيية للتازي رضي اهللا عنهالصالة التفرجيية للتازي رضي اهللا عنه  
}}}}




{{{{

  صالة سيدي أمحد بن إدريس رضي اهللا عنهصالة سيدي أمحد بن إدريس رضي اهللا عنه  
}}}}












{{{{
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  ترِرِفْفْتيجكُكُ الْ الْيجراِإلاِإل بِ بِوبِوبِرسستتغاثَاثَغةالْالْ بِ بِةحيبيببِبِح..  
ومن أفضل ما جربناه يف ذلك ما لقننا إياه الشيخ حممد شحاتة 

، وما وقعنا  هنداوي وقد تلقاه شفاها من اإلمام أيب العزائم رضي اهللا عنه
  : و كما يلي وه، عنا يف احلال   UU  يف شدة فاستخدمناه إال وفرج اهللا

وال ، برمحتك استغيث فأغثين ، ال إله إال أنت ، يا حي يا قيوم  - ١
وأصلح يل شأين ، وال أقل من ذلك وال أكثر ، تكلين إىل نفسي طرفة عني 

  .كله يا رب العاملني
  .r أنا يف جاه رسول اهللا  - ٢

، أدركين وأغثين يا  ، فرج شديت ، قلّت حيليت أنت وسيليت - ٣
، فرج عنا ما نزل   اللهم أنت هلا ولكل كرب عظيم، سيدي يا رسول اهللا

 . بنا يا اهللا

 .يا مغيث أغثنا واصرف عنا السوء - ٤

 . يا ظاهر يا علي أشهدنا مجالك اجللي - ٥

ومائة مرة ، تكرر كل واحدة منها مائة مرة صباحاً بعد صالة الفجر 
  .  بعد صالة املغرباًمساء

،   بعضها يف الشدة العاديةوتقرأ كلها يف الشدة الشديدة، وكلها أو
  . ويلهج اللسان ا ليل ار عند النكبات
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ومما جربناه أيضاً لتفريج الشدائد وأغاثنا اهللا بفضله به يف احلال هذه 
   .rالصيغ املباركة يف الصالة على النيب 

   :صيغة سيدي أيب العباس املرسي رضي اهللا عنه 

}}}}


{{{{

  صيغة السادة الشاذلية 

}}}}



{{{{

  صيغة اإلمام أبو العزائم رضي اهللا عنه 

}}}}
{{{{

  صالة الشيخ حسن العدوي رضي اهللا عنه 

}}}}]]¨¨bb ÎÎ))©©!! $$##  ¼¼ ççmm ttGG xx66 ÍÍ´́ ¯¯»» nn== ttBB uurrttbbqq ùù== ||ÁÁ ããÉÉíí nn?? ttãã44 ÄÄ ccÓÓ ÉÉ<< ¨¨ZZ99 $$##  
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{{{{

  :ومن أحسن االستغاثات  
  .قول بعضهم وهو جمرب لتفريج الكرب مع كثرة التكرار

  نيب اهلدى ضاقت يب احلال يف الورىنيب اهلدى ضاقت يب احلال يف الورى
  وأنت مبـــــا أملْت منـــــــك جديروأنت مبـــــا أملْت منـــــــك جدير

  فســـــل خالقي تفريج كريب فإنهفســـــل خالقي تفريج كريب فإنه
  على فرجي دون األنــــــــــام قديرعلى فرجي دون األنــــــــــام قدير
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  :وقول بعض األفاضل  
  ـــر هللا وحدهـــر هللا وحدهــــــــــوملا رأيت األمــــــوملا رأيت األمــــــ

  وأن رســـــــول اهللا خري اخلالئقوأن رســـــــول اهللا خري اخلالئق
  توسـَّلت يف أمري وتفريج كربىتتوسـَّلت يف أمري وتفريج كربىت

  بأكــــــرم خملوق ألكرم خالقبأكــــــرم خملوق ألكرم خالق

ومن أفضل ما قيل يف هذا الباب قصيدة سيدي حممد بن أيب  
  :احلسن البكري رضي اهللا عنه وهي

  ما أرســـــــــل الرمحن أو يرسلما أرســـــــــل الرمحن أو يرسل
  من رمحــــــــــة تصعد أو ترتلمن رمحــــــــــة تصعد أو ترتل

   كــــــل  ما خيتص أو يشمل كــــــل  ما خيتص أو يشملمنمن
  يف ملكـــــــــوت  اهللا أو ملكهيف ملكـــــــــوت  اهللا أو ملكه

  إال وطــــــــه املصطفى  عبدهإال وطــــــــه املصطفى  عبده
  نبيـــــــــــــه خمتاره  املرسلنبيـــــــــــــه خمتاره  املرسل

  واســـــــطة فيها  وأصل هلاواســـــــطة فيها  وأصل هلا
  يعلــــــم هذا كل  من يعقل يعلــــــم هذا كل  من يعقل 

  فلذ بـــــه من كل  ما ختتشيفلذ بـــــه من كل  ما ختتشي
  فإنــــــــــــه املرجى و املوئلفإنــــــــــــه املرجى و املوئل
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  ال الرجا عندهال الرجا عندهو حطّ أمحـــــو حطّ أمحـــــ
  فهـــــــو شفيع دائماً يقبلفهـــــــو شفيع دائماً يقبل

  وعذبه يف كــــــــــل ما ترجتيوعذبه يف كــــــــــل ما ترجتي
  فإنـــــــــــــه املأمن واملعقلفإنـــــــــــــه املأمن واملعقل

  وناده إن أزمـــــــــــة أنشبتوناده إن أزمـــــــــــة أنشبت
  أظفارها  واستحكم املعضلأظفارها  واستحكم املعضل

  يا أكـــــــــرم اخللق على ربهيا أكـــــــــرم اخللق على ربه
  وخري من فيهم به  يســـــألوخري من فيهم به  يســـــأل

ين الكــرب وكم مرة ين الكــرب وكم مرةقد مس قد مس  
  عضـــه  يذهلعضـــه  يذهلفرجت كربا بفرجت كربا ب
  فبالذي خصـــــك بني الورىفبالذي خصـــــك بني الورى

  برتبة عنها العــــــــال ترتلبرتبة عنها العــــــــال ترتل
  عجل بإذهاب الذي اشــتكىعجل بإذهاب الذي اشــتكى

  فإن توقفت فمــــــن اسألفإن توقفت فمــــــن اسأل
  فحيليت ضاقت وصربي انقضىفحيليت ضاقت وصربي انقضى

  ولسـت أدري مـا الذي أفعلولسـت أدري مـا الذي أفعل
  ولن ترى أعجـــــز مين فماولن ترى أعجـــــز مين فما

  لشــــــدة أقوى وال أمحللشــــــدة أقوى وال أمحل
  فأنت بــــــاب اهللا أي امرئفأنت بــــــاب اهللا أي امرئ
  ـن غريك ال يدخـــــلـن غريك ال يدخـــــلأتاه مـأتاه مـ
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  :وخنتم هذا الباب بقصيدة  
  :لإلمام أيب العزائم رضي اهللا عنه اليت يقول فيها) إغاثة الشكوى(

  اجيتاجيتــــــــــــــول اهللا أرفع حول اهللا أرفع حــــ رس رسإليكإليك
  ديتديتــــــــــــول اهللا ذخري وجنول اهللا ذخري وجنــــــوأنت رسوأنت رس

  يد الورىيد الورىــــوأشكو إليك اليوم يا سوأشكو إليك اليوم يا س
  ول اهللا ضيقي وكربيتول اهللا ضيقي وكربيتــــففرج رسففرج رس

  م وإنينم وإنينــــول اهللا وارحول اهللا وارحــــــــــواجند رسواجند رس
  ـــــه عليك محــاييتـــــه عليك محــاييتوحقك يا طوحقك يا ط

  ياًياًــــوحاشا رسول اهللا ارجوك داعوحاشا رسول اهللا ارجوك داع
  ابيتابيتــه بغري اجه بغري اجــــــــــــــــــــــوأترك يا طوأترك يا ط

  كمكمــــول اهللا من أم بابول اهللا من أم بابــفادرك رسفادرك رس
  ربةربةــار وغار وغــــــــــــــــــوواىف بذل وانكسوواىف بذل وانكس

  سيدىسيدى))ماضيكماضيك( ( وخلص من األغيار وخلص من األغيار 
  ول اهللا لبيت دعويتول اهللا لبيت دعويتــفكم يا رسفكم يا رس

  ه إليك وأنينه إليك وأنينــــــــــــــــــتوجهت يا طتوجهت يا ط
  على ثقة من أن ختلص مهجيتعلى ثقة من أن ختلص مهجيت

رموين أولو البهتان من أجل حبكمكمرموين أولو البهتان من أجل حب  
  يتيتمبا قد رموا قبلي جدودي وخلَّمبا قد رموا قبلي جدودي وخلَّ
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  وقاموا على قدم الغواية كلهموقاموا على قدم الغواية كلهم
  يرمونين بالسوء من كل وجهةيرمونين بالسوء من كل وجهة

  ممــــــــــوأين رسول اهللا داع بكم لكوأين رسول اهللا داع بكم لك
  وأنتم غياثى بل ونصرى وحجىتوأنتم غياثى بل ونصرى وحجىت

فلبول اهللا دعوة من غداول اهللا دعوة من غداــــــــــــ رس رسفلب  
  غوالً أتاك برغبةغوالً أتاك برغبةــــــــــــــــــــبك مشبك مشحبحب

  ممــــــــــــــــــفأيده يا خري اخلالئق كلهفأيده يا خري اخلالئق كله
   السامي وحمض العناية   السامي وحمض العناية  ككبتأييدبتأييد

  ك بليةك بليةــلط علي األعداء منلط علي األعداء منــــــــــوسوس
  ي بعظم املصيبةي بعظم املصيبةــــلتشغلهم عنلتشغلهم عن

  د رفعت وأنيند رفعت وأنينــــو أمري قو أمري قــــــــــــوها هوها ه
  از دعويتاز دعويتــوالي إجنوالي إجنــــــــــــــحتققت يا محتققت يا م

  ممرام ومن هلرام ومن هلــــــــر الكر الكــبأبنائك الغبأبنائك الغ
  لقد أشرقت مشس الضحى باإلجابةلقد أشرقت مشس الضحى باإلجابة

  ى مكانةى مكانةــــــوأصحاب الراقني أعلوأصحاب الراقني أعل
  ه وحمض املربةه وحمض املربةــــــــــــــــــــحبقك يا طحبقك يا ط

  يدي وببيعةيدي وببيعةــــــــــــــــــــوبدر وأحد سوبدر وأحد س
  ا رفعوا أهل اهلدى والشهادةا رفعوا أهل اهلدى والشهادة
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   والكعبة اليت والكعبة اليتافافووــــــــة والطُة والطُــــــــببكببك
  هي الوجهة العظمى ألهل اإلشارةهي الوجهة العظمى ألهل اإلشارة

  قواقواد رد رــــــــــــه ومن بك قه ومن بك قــــــــــــبآلك يا طبآلك يا ط
  ام بل وأرفع رتبةام بل وأرفع رتبةــــــــــــــــألعلى مقألعلى مق

  وبالبضعة العظمى وبابين جنااوبالبضعة العظمى وبابين جناا
  ار باب النبوة ار باب النبوة يد الكريد الكرــــــــــــــــــــــــوبالسوبالس

  امي الرفيع مقامهامي الرفيع مقامهــــبصديقك السبصديقك الس
  اين حبب اجلاللة اين حبب اجلاللة ــــــــــــــــــــوفاروقك الفوفاروقك الف
  أل سيديأل سيديــــــوعثمان ذي النورين أسوعثمان ذي النورين أس

  ة ملهوف فجد يل بنجدة ة ملهوف فجد يل بنجدة ــــــــــــأغاثأغاث
   ومساعدي ومساعديوكن شافعاً يل سيديوكن شافعاً يل سيدي
فمن أمعادةعادةــــــــكم نال املىن بالسكم نال املىن بالسفمن أم  

  الة اهللا يف كل حلظةالة اهللا يف كل حلظةــــــــــعليك صعليك ص
  ةةررــــــــــصالة ا أحظى بنيل املسصالة ا أحظى بنيل املس

!!!!! 
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  اتمةاتمةــــــــــــــخخ
  ....احلمد هللا 

   ...مبا يشاء ، يغيث من يشاء .... الغوث املغيث
   ..... فيقلب العسر إىل يسر،  ... كيف يشاء

  ، ......وحيول الضيق إىل فرج 
  : وصدق القائل إذ يقول

  يدق خفاه عن فهم الذكي    يدق خفاه عن فهم الذكي    ف خفى ف خفى ــــــوكم هللا من لط   وكم هللا من لط   
  لب الشجيلب الشجيــــج كربة القج كربة القففرففر عسر عسر  وكم يسر أتى من بعدوكم يسر أتى من بعد
   بالعشي بالعشيةُةُررــــــــفتأتيك املسفتأتيك املسصباحاًصباحاًوكم أمر تســاءُ به وكم أمر تســاءُ به 

   العلي العلي الفرد الفردواحدواحدــــــ بال بالققفثفثاًاًــإذا ضاقت بك األحوال يومإذا ضاقت بك األحوال يوم
ـ يي عبـد   عبـد  نيب فكلُّ نيب فكلُّ ل بال ل بال ـَّــَّـتوستوس ـ غ اثُاثُغ  إذا توس   ــــ ــــ  إذا توس ل بـالنيب ل بـالنيب  

  
  ..... من هذا الكتاب  حبمد اهللا تعاىلوها أنا قد فرغت

ألستعني به يف الشدائد اليت كثرياً ما ، الذي مجعته لنفسي أوالً 
،  إلخواين خاصة، واخلري ،  به الفضل ، مث رأيت نشره ليعم تعتريين

  .وللمسلمني أمجعني 
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  :يردد قول اإلمام أبو العزائم رضي اهللا عنهولسان حايل 

  ـــر ـ ــت يب بـَ ـــر  إهلــي أن ـ ــت يب بـَ ــنيرحــيمرحــيمإهلــي أن ــنيمع ـــ غ غ رازق رازقمع ــــــــ ــرميوثٌوثٌـــــ ــرمي ك    ك
 وكم ن وكم نجوكم واىف بك الفضلُوكم واىف بك الفضلُ هولٍ هولٍمن كلِّمن كلِّ  يتين  يتين  ج العمـيم  العمـيم   

   املقيم  املقيم وكم عندي لك اخلري   وكم عندي لك اخلري   اً وجمداً اً وجمداً ززــــــــــوكم أوليتين ع  وكم أوليتين ع  
  لـيم لـيم يدي أنـت الع يدي أنـت الع ــــــــــــبأنك سبأنك سوحسيبوحسيب  إهلي أنت تعلم يب    إهلي أنت تعلم يب    

ـ   ــــــــــــــكفكف سؤايل  سؤايل     إهلي علم حايل عن   إهلي علم حايل عن    ـ   اين إن حتي اين إن حتي  رت الفهـوم  رت الفهـوم  
   الغيوم الغيومه عن احلق  ه عن احلق  ــــــــــــــتزلزلتزلزلإهلي من تكن مواله حاشا    إهلي من تكن مواله حاشا    

  ريه اهلموم ريه اهلموم ــــــــ كيف تغ   كيف تغ  وعزوعزروررورإهلي من يكن بك يف س     إهلي من يكن بك يف س     
  كك أو حيـوم كك أو حيـوم ــالتشالتش  مييل إىل مييل إىل اهاهــــــــ له غن له غنمن ضمنت من ضمنت إهلي  إهلي  

   سـليم  سـليم بكمبكم     واليقني  واليقني   وأخشىوأخشىك وأنت ريب  ك وأنت ريب  ــفحاشا أن أش  فحاشا أن أش  
ــاً   ــودتين فرجــاً قريب ــد ع ــاً  وق ــودتين فرجــاً قريب ــد ع ــوق ــفهي ـــحبقحبق  ئ يلئ يلفهي ــــ ــا أروـ ــا أروك م   ممك م

  أجـب يـا مـن حبالتنـا علـيم        أجـب يـا مـن حبالتنـا علـيم        ن دعـاه  ن دعـاه  ــإهلي يا جميـب ملـ     إهلي يا جميـب ملـ     
  وبالكرت املطلسم يا حلـيم    وبالكرت املطلسم يا حلـيم     طه  طه ررــــــــــــتوسلنا إليك بس  توسلنا إليك بس  

  دا اخلطـب األلـيم  دا اخلطـب األلـيم  ــ إذا ب   إذا ب    ييــــــوغوثوغوثرفعت لك األكف وأنت حسيب    رفعت لك األكف وأنت حسيب    
  ج يا كـرمي ج يا كـرمي ه ففره ففرــــــــــــــــــــمبوقعمبوقعما أنت أدرىما أنت أدرى  وها قد هالين  وها قد هالين  

   إن وافـت رسـوم   إن وافـت رسـوم  أغث يا غوثأغث يا غوثوقد نادى لساين عن جناين    وقد نادى لساين عن جناين    
فلبفلب  اين أجبـت  ؤال عبـدي ؤال عبـدي ــــــ ــــــ  س ساين أجبـت    وقـد واىف لـك الفـضل العمـيم    وقـد واىف لـك الفـضل العمـيم  

  لك السعد املقيملك السعد املقيموقد واىف وقد واىف فأنت بنا عزيز  فأنت بنا عزيز  ـــــــزن    ـــــــزن    وال حت وال حت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


               :١٩٥١٩٥            ......................................................................................................................  

  

  عنـدنا خـري يـدوم     عنـدنا خـري يـدوم       فكم لـك    فكم لـك    ادياديــــــاألعاألعوثق يب ال تزلزلك     وثق يب ال تزلزلك     
فنادلك البـشرى  لك البـشرى  هللا تبدو هللا تبدو أأا  ا  ــــــــــــــــــــي بي ي بي نِنِفناد   ويوليـك الـرحيم    ويوليـك الـرحيم   

  فاملوىل كرمي فاملوىل كرمي ) ) يييا مــاض يا مــاض  ( (فثقفثق خري  خري ول وكلَّ ول وكلَّ ــمنحناك القب منحناك القب 
وكنـــــــا منه ـــــــا منه فقد أوالك مفقد أوالك م يقني يقني  ةةــــــــــــ باهللا يف ثق باهللا يف ثقوكنترومتروم  

وقد سميتتفاؤالً بقول اهللا  ..)  (  ه    ::  UU  
]]  ¼¼ ççnn yyââYY ÏÏãã uurr  ßßxx ÏÏ??$$ xxÿÿ ttBB  ÉÉ== øøãã ttóó øø99 $$##  üüww  !!$$ yygg ßßJJ nn== ÷÷èè ttÉÉ  ûûww ÎÎ))  uuqq èèdd  [[  

مساء األربعاء السادس والعشرين من شهر ، وهذا أوان الفراغ منه 
املوافق السابع عشر من ، شعبان عام ألف ومخسمائة وست عشرة هجرية 
  .يناير سنة ألف وتسعمائة وست وتسعون ميالدية

أن مين ،  متوسالً إليه بوجاهة وجه نبيه العظيم ...أسأل اهللا الكرمي 
، وأن جيعل عملنا خالصاً لوجهه  وبسطة من أفضاله، اله علينا بذرة من إقب

، وحنظى بنضارة الوجه بالنظر إىل  ، وسبباً للفوز لديه جبنات النعيم الكرمي
مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء ، وجهه الكرمي 
الذ ـ، وم نيئر الالجـذخ، وصلى اهللا على سيدنا حممد  ، والصاحلني

  . نيــــــوآله وصحبه أمجع، ، وكهف الراجني  خلائفنيا
  والهــالعبيد املنكسر القلب إىل م
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K  
  .القرآن الكرمي

 .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، فؤاد عبد الباقي، دار الشعب -١

 :كتب السنة

فهرس للحديث النبوي، أربرى وجمموعة من املستشرقني، فنسك، املعجم امل -٢
  .هولندا
 .اجلامع الكبري، السيوطي، اهليئة العامة للكتاب، القاهرة -٣

 .اجلامع الصغري، السيوطي، مصطفى احلليب، القاهرة -٤

 .الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، السيوطي، دار االعتصام، القاهرة -٥

 .دار التراث، حلبكشف اخلفاء، العجلوين،  -٦

كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، املتقى اهلندي، مؤسسة الرسالة،  -٧
 .بريوت

  .كنوز احلقائق، املناوى، دار اجليل، بريوت -٨
  : كتب دينية وعلمية

نيل اخلريات يف الصالة على خري الربيات، اإلمام أبو العزائم، الطبعة  -٩
  .احلادية عشرة، البيان العريب، القاهرة

لسراج الوهاج يف اإلسراء واملعراج، اإلمام أبو العزائم، دار املدينة  ا - ١٠
 .املنورة، القاهرة

 .مشس املعارف الكربى، البوين، املكتبة الثقافية، بريوت - ١١
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مجال ماضي أبو العزائم، دار اهلالل . القرآن والصحة النفسية، د - ١٢
 .م١٩٦٤

 اهللا، مكتبة املسلم السيد عبد احلكيم عبد. أمهية الصالة يف حياة املسلم، د - ١٣
 .م١٩٨٨العصرية، 

طاهر توفيق، دار النصر للطباعة . القرآن واإلعجاز يف خلق اإلنسان، د - ١٤
 .م١٩٨٨والنشر، 

 .يف ملكوت اهللا مع أمساء اهللا، الشيخ عبد املقصود سامل، الشمريل - ١٥

 .احلضرة يف رحاب اهللا، الشيخ عبد املقصود سامل، الشمريل - ١٦

 .، دار الشعبإحياء علوم الدين، الغزايل - ١٧

 .حياة احليوان، الكمال الدمريي، املطبعة الشرفية مبصر - ١٨

 .خزينة األسرار، حممد حقي النازيل، عسى احلليب - ١٩

الوسائل الشافعة يف األذكار النافعة، حممد بن علي احلسيين الترميي،  - ٢٠
 .هـ١٤٠٥املكتب املصري احلديث، 

 . مصطفى احلليبسعادة الدارين يف الصالة على سيد الكونني، النبهاين، - ٢١

 .شواهد احلق يف االستغاثة بسيد اخللق، النبهاين، مصطفى احلليب - ٢٢

 .    األذكار، النووي، مكتبة القاهرة  - ٢٣
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k  
               الصفحة                                       املوضوع            

  ٣...................   ..........................................مقدمة 

  الباب األولالباب األول
  ١٣...................................................الدعاء املستجاب 

  ١٥....................................................... الدعاء فضيلة
  ٢١.......................................................الدعاء آداب 
  ٢٣......................................................إلجابة اأوقات 

  ٢٥....................................................أماكن اإلستجابة 
  ٢٧..........................................ييد أهل اإلطالق وأهل التق

  ٢٩...................................................عاء مستجابوا الد
  ٣٠......................................................باعث اإلجابة 
  ٣٤.......................................................طلب املغفرة 

  ٣٥...................... .............................مراتب االستغفار
  ٣٧.......................................... ..........أنواع االستغفار

  الباب الثاينالباب الثاين
  ٤٧.............................................. وعلمياً عالج اهلم دينياً

  الفصل األولالفصل األول
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  ٤٩...................................................دة الدعاء علمياًفائ
  ٥٢...............................................صرب والعلم احلديث ال

  ٥٤................................................. مادة كيميائية الصرب

  الفصل الثاينالفصل الثاين
  ٥٦......................يف االستغاثات والدعاء توجهات السلف الصاحل 

  الباب الثالثالباب الثالث
  ٦٥.......................................................أبواب الفرج 

  الفصل األولالفصل األول
  ٦٩..........................................اجة وأدعية الفرج صالة احل

  الفصل الثاينالفصل الثاين
  ٨٠......................................ذكار الكرب يف السنة املطهرة أ

  ٨٠.........................................................ع البالء توق
  ٨٠........................... ...........................ربأذكار الك

  ٨٢........................................................دعاء الفزع 
  ٨٣................................................... واحلزن دعاء اهلم

  ٨٣......................) ..............اهلالك( الورطة دعاء اخلروج من
  ٨٤...............................................دعاء اخلوف من عدو 

  ٨٤.............................................سلطان دعاء اخلوف من 
  ٨٤.................................................مور دعاء تسهيل األ
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  ٨٤...................................................ت دعاء دفع اآلفا
  ٨٥......................................ت عليه معيشته دعاء من تعسر

  ٨٥............................................دعاء من نزلت به مصيبة 
  ٨٦..................................................دعاء من عليه دين 

  ٩١.........................................................دعاء األرق 
  ٩١......................................................ء الوسوسة دعا
  ٩١................................ ..............................الرقية

  ٩٣........................................................دعاء احلمى 
  ٩٣........................................................دواء احلسد 

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  ٩٥.................................................القرآن هدى وشفاء 

  ١٠٠............................................ للشدائد عالج القرآن
  ١٠١............. ..........................ن لضيق األرزاقعالج القرآ
  ١٠٥....... ..............................................قضاء احلوئج
  ١٠٧..................................................احتة من أسرار الف
  ١١٠..................................................جلان الوقاية من ا

  ١١٢......................................................فظ يات احلآ
  ١١٤.....................................................ة آيات الكفاي
  ١١٥............................................يف القرآن آيات النطق 

  ١١٥.....................................................تيسري الوالدة 
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  ١١٨......................................................قة فوائد متفر
  ١٢٠....................................................عالج الصداع 

  ١٢٢...................................................روع عالج املص
  ١٢٣................................................السحر الشفاء من 

  ١٢٣........................................ة والعقرب الوقاية من احلي
  ١٢٤...............................................لقه فائدة ملن ساء خ

  ١٢٥..........................لشاذيل الوصايا اجلامعة للشيخ أيب احلسن ا

  الرابعالرابعالفصل الفصل 
  ١٣٧....................................................ىن األمساء احلس

  ١٤١.......................................... األعظم الدعاء باسم اهللا
  ١٤٨..........................) .....................لطيفال(امسه تعاىل 

  ١٥١.......................................................دعاء الفرج 
  ١٥٣.......) .................................اللطيف(ىل فوائد المسه تعا
  ١٥٨..................................................لطف من أدعية ال

  ١٥٩.......................... أيب احلسن الشاذيل حزب اللطف لسيدي
  ١٦٣............................................ين مدعاء أبو الغيث الي

  الفصل اخلامسالفصل اخلامس
  ١٦٧....................................بالصالة عليه  وrالتوسل به 

  ١٧٧........................... ......rاستغاثات السلف برسول اهللا 
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  ١٧٩.............................................يالين صالة القطب اجل
  ١٨٢............................................ب الدسوقي صالة القط

  ١٨٢............................................حممد وفا صالة سيدي 
  ١٨٣...................................أيب احلسن البكري صالة سيدي 
  ١٨٤...........................................ية للتازي الصالة التفرجي
  ١٨٤...................................... أمحد بن إدريس صالة سيدي

  ١٨٥.................................تفريج الكروب باالستغاثة باحلبيب 
  ١٨٦....................................العباس املرسي صيغة سيدي أيب 
  ١٨٦.............................................اذلية صيغة السادة الش

  ١٨٦...........................................ئم صيغة اإلمام أبو العزا
  ١٨٦.......................................صالة الشيخ حسن العدوي 

  ١٨٨..................................سن البكري قصيدة سيدي أيب احل
  ١٩٠...........................أبو العزائم شكوى لإلمام قصيدة إغاثة ال

  ١٩٣.............................................................خامتة 
  ١٩٦....................................................مراجع البحث 

  ١٩٨.......................نبذه عن املؤلف األستاذ 
  ٢٠٠..................................................تاب حمتويات الك

  

  َّمت حبمداهللا تعاىل
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