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  الذكر منشور الوالية

ــاىل ــال تع لَّعلَّكُــم  اللَّــه كَثيــراً واذْكُــرواْ: ق
ونحتُفْل

1.  
فَاذْكُرونۤي أذْكُـركُم واشْـكُرواْ    :قال تعاىلو

  ونالَ تَكْفُـرـي ول 
وإذا حققت األمر، فقد ذكـرك   2

فلـه املنـة   . احلق قبل أن تذكره، فذكرك به سبحانه
. عليك، وامتدح الذاكرين اهللا كـثريا والـذاكرات  

 وقد حض الشيخ . القرآنوأفضل الذكر قراءة 
أقل ما جيزئ قارئ القرآن : "أصحابه على قراءته فقال

  .أي خيتم يف كل شهر مرة". يف اليوم حزبان
                                                           

  45: األنفال -1
  152 :البقرة -2
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 :ويف احلديث

أال أنبئكم خبري أعمـالكم وأزكاهـا عنـد    «
مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري من إعطـاء  

وأن تلقوا عـدوكم فتضـربوا   ! الذهب والورق
مـا ذاك يـا   : قالوا. وا أعناقكمأعناقهم، ويضرب
  .1»ذكر اهللا تعاىل: رسول اهللا؟ قال

أنه غري موقت، بل ما من  خصائص الذكرومن 
. وقت من األوقات إال والعبـد مـأمور بـذكر اهللا   

والصالة وإن كانت أشرف العبادات فقد ال جتوز يف 
  . بعض األوقات

ومن خصائصه أنه جعل يف مقابلته الذكر، قـال  
اذْكُرونۤي أذْكُركُمفَ: تعاىل

2.  

                                                           
  .إسناده صحيح: قال احلاكم أبو عبداهللا رواه الترمذي،. عن أيب الدرداء مرفوعا -1
  152: البقرة -2
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: إن اهللا تعاىل يقول y وقال سيدنا جربيل للنيب
أعطيت أمتك ما مل أعط أمة من األمم، فقال وما «

فَـاذْكُرونۤي   :قولـه تعـاىل  : قال ذاك يا جربيل؟
كُمأذْكُر

1«2.  
يب فافرحوا : "وأوحى اهللا إىل داوود عليه السالم

  .3"وبذكري فتنعموا
  4"لَك يستأمر الذاكر يف قبض روحهأن املَ: "وقيل

إن يف اجلنة قيعانا، فـإذا  : "وقال بعض العارفني
أخذ الذاكر يف الذكر، أخذت املالئكـة يف غـرس   

مل : األشجار فيها، فرمبا يقف بعض املالئكة فيقال لـه 
  .5"فتر صاحيب: وقفت؟ فيقول

                                                           
  .  152: البقرة -1
 24 :القول السديد للعالمة احلجوجي -2
 ذكره مالك بن ديبار -3
 24 :القول السديد للعالمة احلجوجي -4
  24 :القول السديد للعالمة احلجوجي -5
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ن العبد ليأيت يـوم القيامـة   إ" :ابن القيموقال 
بال، فيجد لسانه قد هـدمها مـن   جلال ابسيئات أمث

  .1"كثرة ذكر اهللا تعاىل وما اتصل به
وشكى رجل إىل احلسن البصري رمحه اهللا قسوة 

  ".أذبه بذكر اهللا": يف قلبه فقال له
وقيل أليب عثمان حنن نذكر وال جند يف قلوبنـا  

امحدوا اهللا على أن زين جارحة مـن  : "فقال!! حالوة
  .2"جوارحكم بطاعته

إذا متكن الذكر من القلب، فإن دنا منـه  : لوقي
الشيطان صرع كما يصرع اإلنسان إذا دنـا منـه   
الشيطان، فتجتمع عليه الشياطني فيقولون ما هلـذا،  

   .3فيقال قد مسه اإلنس

                                                           
 .البن القيم يف اجلواب الكايف ـ 1
 24 :ـ القول السديد للعالمة احلجوجي 2
 24 :ـ القول السديد للعالمة احلجوجي 3
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ما أعرف معصية أقبح من نسـيان  : "وقال سهل
   .1"هذا الرب
الذكر اخلفي ال يرفعه امللَـك، ألنـه ال   : وقيل

  .2فهو سري بني العبد وبني اهللا عز وجل اطالع عليه،
  

  

                                                           
 24 :ـ القول السديد للعالمة احلجوجي 1
 24 :ـ القول السديد للعالمة احلجوجي 2
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  شــروط الـدخـــول 
  فــي الـطــــريـقـة التـجــانــيـة

  .شروط الدخول يف الورد األمحدي: القسم األول - 

 ـا ومـع  اوقأيف احملافظة على الصـلوات   -1
  1ما أمكناجلماعة 

                                                           

ة علماً وعمال، من ذلك احملافظة على احملافظة على سائر األمور الشرعي -1
الصلوات اخلمس ويف أوقاا ومع اجلماعة ما أمكن، مع استكمال شروطها 

وليقرأ البسملة مع الفاحتة سراً .. وأركاا وأبعاضها وهيآا ودوام اخلشوع فيها
يف السر وجهراً يف اجلهر خروجاً من اخلالف، مع الطمأنينة يف الركوع والسجود 

الث تسبيحات على األقل بالقدر املعتدل ال السريع وال البطيء خروجاً بقدر ث
فيقل ثالث  ،إذا ركع أحدكم«: yمن خالف من أوجبها، ويف السنن عنه 

سبحان ريب "وذلك أدناه وإذا سجد فيقل  "سبحان ريب العظيم"مرات 
 سبحان ريب«: ويف رواية الدارقطين والطرباين. »ثالثاً وذلك أدناه "األعلى

  .»العظيم وحبمده وسبحان ريب األعلى وحبمده
وليتحر إن اقتدى بأحد أن يكون ممن يتممون الصالة فال ينقص عن هذا 

فقد نص العلماء على كراهة  ،وأن يكون من مستقيمي أهل السنة ،القدر
ومن  ،االقتداء باملبتدع والفاسق، ومن عادى أولياء اهللا تعاىل فهو فاسق بغري شك

 .وعنهم مجيعا  شيخال :األولياء
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1اإلنفراد ذه الطريقة طول احلياة -2
  

األحياء واألموات ما عدا عدم زيارة األولياء  -3
  2واإلخوان من طريقته yأصحاب النيب 

                                                           

فال جيمع معها طريقة أو ورد لغريها وترك ما عداها ليتفرغ للقيام بشؤوا،  -1
 .وال ريب أن من انقطع لشيء أحسنه

املراد (أن يقتصر من زيارة األولياء األحياء واألموات على من أذن شيخه  -2
 اعتقاد من غري ،)يف زيارم بالشيخ هو شيخ الطريقة سيدي أمحد التجاين 

. حرمة يف زيارة غريهم وال كراهة مع حمبة مجيع األولياء وتعظيمهم وإكرامهم
وقد نص أكابر أهل التربية يف كل طريق على ذلك، فذكر سيدي حمي الدين بن 
عريب وسيدي على اخلواص وابن حجر اهليتمي والشعراين والشيخ زروق 

رقسطي وبن عجيبة والشيخ السمنودي والدردير والشريش وابن البنا الس
وسيدي عبد العزيز الدباغ والشيخ الكنيت واإلمام الفاسي والشيخ حممد بن عبد 

فهو أمر متفق عليه فيما "اهللا اخلاين اخلالدي النقشبندي وغريهم من سائر الطرق 
وذلك أن الشيخ هو  ،وليس االقتصار إال أدبا من آداب أهل التربية". بينهم

فيشغله بزيارة  ،هللا على مواطن النفع املقسومة للمريدالطبيب احلق الذي أطلعه ا
-من علم من طريق التعريف اإلهلي الثابت أن اهللا قضي له املنفعة على يديه 

وعنا به  ، وقد أذن الشيخ سيدي أمحد التجاين -ذكره العارف الشعراين
 ومما ال ،واالخوان من طريقته yألصحابه إذناً عاماً يف زيارة أصحاب النيب 

حيتاج لذكره أن األنبياء عليهم الصالة والسالم أوىل من غريهم بالزيارة 
 .  واالستمداد
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1مداومة الورد بال انقطاع إىل املمات - 4
   

فمن خالف شرطاً من هذه الشروط فقد انقطـع عـن   
وال يعـود إىل االتصـال    ،شيخه ورفع اإلذن عنه يف احلال

بالشيخ حىت يتوب وجيدد اإلذن ويصدق يف التمسك ـا،  
 ،العدل الصدوق يف خرب جائز ال جيوزوال شك أن تكذيب 

 ،وأننا مأمورون شرعاً مبحبة الصاحلني بل وسائر املسـلمني 
وعدم سبهم شرعاً وإذايتهم وانتقاصهم ما داموا على احلـق  

  .فكيف مبن نذر على نفسه االرتباط بصحبة صاحل صادق
                                                           

فإن األوراد الالزمة يف الطريقة ال تعطى إال ملن التزمها طول حياته فتصبح  -1
وهي مما يسهل على املرء القيام به خصوصاً  ،واجبة كسائر العبادات املنذورة

زم على رفض الطريقة انقطعت الوصلة بينه فإن ع. وهي مشروطة بعدم العذر
وأمث لوجوب الوفاء بالنذر خبالف أوراد الطرق اليت مل تنذر فإن  ،وبني شيخه

وحكمة نذر األوراد أن يثاب عليها ثواب الفريضة وقد . تاركها ال يأمث بتركها
حرص الكثري من األولياء على تكثري الثواب ذه الوسيلة منهم اإلمام البوصريي 

 قال:  
  وال تزودت قبل املوت نافلـة  

  ومل أصل سوى فرضي ومل أصم     
إنه كان ينذر النافلة حىت يثاب عليها ثواب الفرائض : وقد قالوا يف ذلك  

من أسباب علو مشربنا أننا : فيكثر ثوابه، وقد كان بعض أهل الطريقة يقول
 .النوافلومن مل يكن كذلك يثاب ثواب  ،نثاب على أعمالنا ثواب الواجبات
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  .ما جيب احملافظة عليه :القسم الثاين - 

1عدم األمن من مكر اهللا -1
  

  2بر الوالدين -2

عدم التصدر إلعطاء الورد مـن غـري إذن    -3
  3صحيح

4عدم التهاون بالورد -4
  

                                                           

 ،ومنه أن يرتكب املعصية اتكاال على رمحة اهللا تعاىل أو شفاعة نيب أو ويل -1
 .99: األعراف ﴾لْقَوم الْخَاسرونللَّه إِالَّ اَمن مكْر اَافَالَ ي﴿: قال تعاىل

إن العاق ال يرفع له عمل : وذكر العارفون .83 :البقرة ﴾وبِالْوالدينِ إِحسانًا﴿ -2
قال ". من مل يرب والديه مل يتيسر له سلوك هذه الطريق": وقال  ،إىل السماء

 .99 :األعراف ﴾لْقَوم الْخَاسرونللَّه إِالَّ اَمن مكْر اَافَالَ ي﴿ :تعاىل
وقد نقل عن بعض األولياء أن دعوى املشيخة بالكذب من عالمات الشقاء  -3

 .والعياذ باهللا
 .فإنه التزمه على وجه خمصوص ،وقته االختياري بغري عذرومنه تأخريه عن  -4
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  1احترام كل من كان منتسبا للشيخ  -5

2جمانبة املنتقدين -6
  

  3عدم املقاطعة بينه وبني اخللق -7

  4االجتماع للوظيفة واهليللة -8

5عدم صدور سب أو بغض أو عداوة للشيخ -9
  

6يخ بال انقطاعدوام حمبة الش -10
  

                                                           

 .السيما أكابر أهل اخلصوصية -1
 ".ومن جالس جانس" فإن خمالطتهم قل أن ختلو من تكدير، -2
 .السيما إخوانه يف الطريق -3
 .إن كان معه إخوان ليس هلم عذر شرعي -4
رمة أن ال يبايل وعالمة سقوط احل ،نه رفض له وللطريقإف ،أو سقوط حلرمته -5

 ."اجلواهر"بأمره أو يه كما ذكره الشيخ يف 
وإن كان ال يضمر له كراهية أو حقداً  ،فمن زالت حمبته لشيخه انقطع عنه -6

 .أو إذاية
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1السالمة من االنتقاد على الشيخ -11
  

وتصديقه يف مجيع  االعتقاد يف الشيخ  -12
  2أقواله

ومن خالف شرطاً من هذه الشروط فلريجع عن 
املخالفة فوراً وليتب إىل اهللا وليتمسك ا حىت يـدوم  

  . سريه وسلوكه

                                                           

وما ال يعرف له وجهاً من أموره يصح أن يكون له وجه من احلق قد خفي  -1
ن يطلب ذلك الوجه وله أ .أعلم بالشريعة وأحرص عليها منه عليه، والشيخ

 .بالسبل املشروعة
واملرتاب الذي ال  وكذلك مجيع األولياء  ،فإا مطابقة للكتاب والسنة -2

ينتقد وال يعتقد فهذا غايته أن يسلم من تكذيب الصادقني ولكنه ال يكون 
فإن الوصلة الروحية منوطة بطرح الشك وقبول خرب العدل الصدوق  ،مريداً

 .وعليه قامت الشريعة ،فيما هو ممكن جائز
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   .شروط لصحة األوراد: القسم الثالث - 

  1النية -1

2ة احلدث طهار -2
  

  3طهارة اخلبث -3

  4كالصالة ستر العورة -4

                                                           

فإن األوراد أصبحت واجبة بااللتزام كسائر العبادات املنذورة فالبد من نية  -1
 .متيزها عن مطلق النفل

 .باملاء أو التيمم مبوجبه على احلد الشرعي يف ذلك -2
 .من البدن والثوب واملكان على احلد الشرعي يف ذلك للصالة -3
بث وستر العورة أمور مندوبة يف عموم وال خيفى أن طهارة احلدث واخل -4

الذكر شرعاً، وأصبحت واجبة بااللتزام، وتشترط يف األوراد االختيارية 
 .كالالزمة
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1عدم الكالم من بداية الورد إىل ايته -5
  

2الطهارة املائية -6
   

                                                           

إال لضرورة فإن مل تفهم اإلشارة تكلم كلمة أو كلمتني، ومن العلماء من مل  -1
يوجب على الذاكر رد السالم ألنه مشغول باهللا تعاىل فال يصح أن يصرف عن 

 ه عز وجل كما مل يوجبوه على اآلكل واملتوضئ وغري ذلك، قال العالمةحضرت
وهذه إحدى النظائر اليت ال يسلم فيها على اإلنسان وإن : " سيدي عياض
   :، قال بعضهم"سلم فال يرد

  رد السالم واجـب إال علـى   
 

  من يف صالة أو بأكل شـغالً    
  أو شرب أو قـراءة أو أدعيـة      

 
  بـة أو تلبيـة  أو ذكر أو خبط   

  
 

ــان   ــة اإلنس ــاء حاج   أو قض
  

ــة أو يف اآلذان       أو يف إقامــ
  أو سلم الطفـل أو السـكران    

 
  أو شابة خيشـى ـا افتتـان      

  
 

  أو فاســق أو نــاعس أو نــائم 
 

  أو حالة اجلمـاع أو حتـاكم     
  أو كان يف احلمـام أو جمنونـاً    

 
  فواحد مـن ـا عشـرونا      

ه ملا يف تركهما من العقوق وجتيب املرأة أباها وأمها وجييب الرجل أباه وأم 
وعدم األكل والشرب ويبطل الورد بقليله وكثريه . وزوجها فإن له حقاً عليها

وتبطل الوظيفة بالكثري منه دون القليل لضرورة كجرعة أو ما يبقى بني األسنان 
 .فمن خالف شرطاً من هذه الشروط بطل ورده ويعيده أبدا. من الطعام

خاصية جلوهرة الكمال واملكان الطاهر الذي يسع ستة أشخاص ولو قرأها  -2
ن ال تقرأ على ظهر دابة أو سفينة، فمن كان مستجمراً أو متيمماً أو ،مرة واحدة

أو كان يف بدنه أو ثوبه جناسة عجز عن إزالتها قرأ بدل اجلوهرة عشرين من 
ومن  .له مجيع شروطها وكذلك يفعل من مل تتوفر ،صالة الفاتح يف الوظيفة

 .خالف هذه الشروط اخلاصة باجلوهرة يف وظيفة أعادها
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وآداب ال يبطل  ،دةشروط مؤكَّ :القسم الرابع - 
  .ورد تاركها ولكن يقل نوره

1اجللوس -1
  

  2استقبال القبلة -2

3اإلسرار يف الورد وحده -3
  

4الذكر استحضار معاين -4
  

وأعظم منـه   استحضار صورة الشيخ  -5
  .y1استحضار صورة النيب 

                                                           

فال يذكره مضطجعا وال قائماً إال لعذر فيصح له ذكره ولو ماشياً، بشرط  -1
 .أن يتحرز من النجاسة مع اإلمكان

 .إال لعذر كمسافر ال يستطيع استقباهلا ولو سفراً قصرياً -2
اظ الذكر وجيهر يف الوظيفة واهليللة إن كان أن يسمع نفسه ولينصت أللف -3

 .يف مجاعة
 .ما استطاع مع الترتيل واجتناب اللحن -4
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  .ما يشترط يف صحة اإلذن بالطريق :القسم اخلامس - 

2صحة إذن امللقن -1
  

3صحة التلقني -2
  

  

                                                                                                        

شت فيما ال توجيمع الفكر فال ي ،فإن ذلك يشغل اخليال عن التصور الباطل -1
فائدة فيه، وذكر ما يعرف من كماهلما مدعاة لالقتداء ما، ويف ذلك أيضا 

ا حىت كأنه معاصر هلما حاضر بني أيديهما وفيه ترويض نفسه على التأدب معهم
ربط القلب ما ليستعد لكمال االتصال حبضرما واالجتماع الروحاين ما 

 . زال املريد يترقى حىت يصل إليهوهو املقصود، وهذا االستحضار بدايته وال ي
ح وذلك أن تتوفر فيه األهلية للتقدمي ويكون مأذوناً بإعطاء األوراد ممن ص -2

ن تعددت الوسائط مىت كانت السلسلة كلها سليمة من إو إذنه عن الشيخ 
 .فعل ما يقطع عن الطريق

وذلك أن يكون طالب التلقني مسلماً صحيح العقيدة عاقالً مميزاً متخلياً عن  -3
قابالً للشروط اليت تليت  ،مجيع الطرق واألوراد ما عدا هذه الطريقة سائر حياته

ومن املستحسن أن  ،نه امللقن الصحيح إذنه على مقتضاهاعليه وفهمها مث أذ
يستأذن الطالب أبويه عند دخول الطريق إن كانا على قيد احلياة أو أحدمها 

 .والزوجة تستأذن زوجها
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  األذكـــــار الــــالزمــــــة

  :أوراد الصباح واملساء -1
  :أركاا ثالثة

  مرة 100... ......................1"أستغفر اهللا".
                                                           

وما كَان اَُهللا ليعذِّبهم وأَنتَ فيهِم، وما كَان اَُهللا  :قال سبحانه وتعاىل -1
مهو مهذِّبعم ونرتَغْفسي وهذه اآلية مؤذنة، كما صرح به الفخر الرازي،  .33: األنفال

  .إىل غري ذلك من اآليات القرآنية املعظمة. بأن االستغفار أمان من العذاب
استَغْفرواْ ربكُم إِنَّه كَان غَفَّاراً، يرسلِ السمآَء علَيكُم مدراراً،  :قال تعاىل

دمياراًوأَنْه ل لَّكُمعجيو نَّاتج لْ لَّكُمعجيو نِينبالٍ ووكُم بِأَمد 10 :نوح. 
فاآليتان  .199 :البقرة وٱستَغْفرواْ اَهللا إِن اََهللا غَفُور رحيم :وقال عز من قائل

  .واملآلالكرميتان مؤذنتان للمستغفر باملغفرة والرمحة، وبسط احلال، يف احلال 
ما من مؤمنٍ إِالَّ ولَه كُلَّ يومٍ صحيفَةٌ، «: yحديثا عن النيب  النسفيوذكر 

 تإِذَا طُوِيةٌ، ومظْلاُء مدوس يهو تطُوِي فَارغتا ٱسيهف سلَيو تفَإِذَا طُوِي
  .»وفيها ٱستغفَار طُويت ولَها نور يتْألُأل

»نمم را أَص فَرغتاحلديث رواه الترمذي من حديث أيب بكر اخل  »..اس. 
ويلٌ للْمصرين «وروى اإلمام أمحد من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا 

أي : "قال القسطالين رمحه اهللا. »علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ الَّذين يصرونَ
" قاله جماهد وغريه: تاب اهللا عليه، مث ال يستغفرون، قال ،يعلمون أن من تاب
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بأي صيغة  yالصالة على موالنا رسول اهللا .
1كانت

  مرة 100. ..................................................
                                                                                                        

طُوبى لمن وجد في صحيفَته ٱستغفَاراً «: yوروى ابن ماجه عن النيب  .اهـ
من أَحب أَنْ تسره صحيفَته فَلْيكْثر فيها منy: »  وعنه .»كَثرياً

من لَزِم االستغفَار جعلَ اُهللا لَه منy :» عنه و. رواه البيهقي »االستغفَارِ
ِسبتحثُ الَ ييح نم قُهزريا، وجرخقٍ ميكُلِّ ض نما، وجفَر مرواه  »كُلِّ ه

ما من عبد والَ أَمة يستغفر اَهللا في يومٍ «: yوعنه . أبو داود والنسائي
س لَةلَيلَ ومةٌ عأَم أَو دبع ابخ قَدبٍ، وذَن ائَةمعبس اُهللا لَه ةً إِالَّ غَفَررم نيعب

 .رواه البيهقي »في اليومِ أَوِ اللَّيلَة أَكْثَر من سبعمائَة ذَنبٍ

م من هو اَلذي يصَلّيِ علَيكُم ومآلئكَتُه ليخْرِجكُ :تعاىلوقال  -1
  .43: األحزاب الظُّلُمات إِلَى النُّورِ

»راًمشا ع مرةً صلَّى اهللا عليه ويف املسند بسند حسن، . »ن صلَّى علَي
من صلَّى علَى النبِي « :عمرو ابن العاص، رضي اهللا عنهما عن سيدنا عبد اهللا بن

. »ى اهللا عليه بِها ومالَئكَته مائَةَ مرةصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم مرةً واحدةً، صلَّ
من صلَّى علَي واحدةً صلَّى اُهللا علَيه «: قال yأن النيب  عن أيب هريرة 

أَما : أَتانِي ملَك فَقَالَ« :قال yعن أيب طلحة أن النيب . رواه مسلم .»عشرا
أَح كلَيلِّي عصالَ ي هأَن يكضري كلَيع لِّمسالَ يا، ورشع هلَيع تلَّيإِالَّ ص د

   .رواه ابن حبان »أَحد إِالَّ سلَّمت علَيه عشرا
يا محمد، أَما يرضيك أَنَّ ربك : أَتانِي جِبرِيلُ فَقَالَ« :yقال رسول اهللا 
علَيك أَحد من أُمتك صالَةً إِالَّ صلَّيت علَيه  إِنه الَ يصلِّي: عز وجلَّ يقُولُ

بِها عشراً، والَ يسلِّم علَيك أَحد من أُمتك تسليمةً إِالَّ سلَّمت علَيه بِها 
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 :yجاء جربيل قال للنيب . نقله السيوطي. اهـ »بلَى، أَي رب: قُلْت. عشرا
اَهللا تعالَى وكَّلَ بِك ملَكاً من لَدنْ خلْقك إِلَى أَنْ يبعثَك الَ يصلِّي  إِنَّ«

نقله السيوطي . اهـ »وأَنت صلَّى اُهللا علَيك: علَيك أَحد من أُمتك إِالَّ قَالَ
 . ويف رواية غري مسلم عن النيبy: »َّلةً صداحو لَيلَّى عص نى اُهللا م

 ،اتجرد رشع لَه تعفرو ،يئَاتطخ رشع هنع طَّتحو اتلَوص رشع هلَيع
اتنسح رشع لَه تبكُتويكفي العبد املصلي على هذا النيب الكرمي . »وy  هذا

الة الذي حيصل له يف املرة الواحدة من صالة اهللا تعاىل عليه، وذكره إياه، وص
املالئكة عليه، مع ما تفضل عليه به مواله زيادة على ذلك من رفع الدرجات، وحمو 

ذَلك  السيئات، وإثبات احلسنات، فكيف مبا حيصل له بالصلوات الكثرية،
  .21: احلديد فَضْلُ اِهللا يوتيه من يشَآُء واُهللا ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ

كفاية هم : "اىل فيها، كما قاله التاج ابن عطاء اهللافالصالة الواحدة من اهللا تع
عن الشيخ احلَرايل بنقل املناوي  ]شارح احلصن[وذلك كما نقله ". الدنيا واآلخرة

عنه أن معىن صالة اهللا على عباده إقباله عليهم بعطفه، إخراجا هلم من حال ظلمة 
تُه ليخْرِجكُم من الظُّلُمات هو اَلذي يصَلّيِ علَيكُم ومآلئكَ إىل رفعة نور

فبصلواته عليهم أخرجهم من ظلمات ما أوقعهم يف وجوب  .43: األحزاب إِلَى النُّورِ
  .اهـ" تلك االبتالءات

من أسىن الذخائر، وأفضل األعمال  yوباجلملة فالصالة على النيب املصطفى 
يذكر، وأكثر من أن يسطر،  املقربة إىل اهللا تعاىل دنيا وأخرى، وفضلها أظهر من أن

وغرضنا التربك مبا يشري إىل طرف من ذلك، على أنه مما ال يقَدر قَدره وال ينال إال 
، وإال فمن أين للعبد yبالتخصيص اإلهلي الذي اقتضاه انبساط جاهه األعظم 

الذليل احلقري أن يصلي عليه ربه عز وجل ومالئكته لوال انبساط جاهه األعظم 
y.  
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  مرة 100...................... 1"ال إله إال اهللا".

                                                           

   .أشرف الذكر، وكل فضل للذكر على اإلطالق فهو هلا" ال إله إال اهللا" -1
إِلَه  فَاعلَم اَنَّه آل: قال تعاىل املؤذنة بالترغيب يف ذكرها كثرية،واآلي القرآنية 

، 255: ةالبقر لْحي الْقَيومهو اَ ُهللا آل إِلَه إِالَّاَ: وقال سبحانه .اآلية 19 :حممد ُهللاإِالَّ اَ
علْمِ قَآئماً بِالْقسط الْ ئكَةُ وأُولُواْآلإِلَه إِالَّ هو والْم ُهللا أَنَّه آلشَهِد اَ :وقال عز وجل

  .إىل غري ذلك. 18: آل عمرانلْعزِيزُ الْحكيمإِلَه إِالَّ هو اَ آل
الناس يا رسول اهللا، من أسعد : قلت" :قال ويف الصحيح عن أيب هريرة 

لَقَد ظَننت يا أَبا هريرةَ أَنْ الَ يسأَلَنِي عن هذَا « :قال. بشفاعتك يوم القيامة
احلَديث أَحد أَولَى منك لما رأَيت من حرصك علَى احلَديث، أَسعد الناسِ 

  .» اُهللا خالصا من قَلْبِه أَو نفِْسهبِشفَاعتي يوم القيامة من قَالَ الَ إِلَه إِالَّ
حدثين أيب شداد بن أوس، وعبادة بن الصامت حاضر : وعن يعلى بن شداد قال

يعين من  - » هلْ فيكُم غَرِيب« :فقال yكنا عند رسول اهللا " :يصدقه قال
عوا ارفَ« :فأمر بغلق األبواب، وقال". ال، يا رسول اهللا: قلنا - أهل الكتاب

احلَمد ِهللا، اللَّهم « :فرفعنا أيدينا ساعة مث قال ،»أَيديكُم وقُولُوا الَ إِلَه إِالَّ اُهللا
إِنك بعثْتنِي بِهذه الكَلمة، وأَمرتنِي بِها، ووعدتنِي علَيها اجلَنةَ، وإِنك الَ 

اديعالْم فلخأَالَ« :، مث قال»ت لَكُم غَفَر وا، فَإِنَّ اَهللا قَدرشذكره يف  »أَب
  .عن اإلمام أمحد والطرباين وغريمها ]الترغيب والترهيب[

: قيل ،»جددوا إِميانكُمy: »قال رسول اهللا : قال وفيه عن أيب هريرة 
  .»إالَّ اُهللاأَكْثروا من قَولِ الَ إِلَهِ « :، قال"يا رسول اهللا وكيف جندد إمياننا"

َألعلَم كَلمةً الَ يقُولُها عبد حقّا من قَلْبِه فَيموت علَى إِني « :وفيه أيضا
  .»الَ إِلَه إِالَّ اُهللا: ذَلك إِالَّ حرم علَى النارِ
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قَبلَ  أَكْثروا من شهادة أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا« :yقال رسول اهللا : وفيه أيضا
  .»أَنْ يحالَ بينكُم وبينها

  .»الَ إِلَه إِالَّ اُهللا: مفَاتيح اجلَنةy: »قال رسول اهللا : وفيه أيضا
ما من عبد قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا في ساعة من لَيلٍ أَو نهارٍ إِالَّ «: وفيه أيضا

 يفَةحي الصا فم تسطَم نا مهثْلإِلَى م كُنسى تتح ئَاتيالس نم
اتناحلَس«.  

ِ ِهللا تباركy: » قال رسول اهللا : "قال عن أيب هريرة : وفيه أيضا إِنَّ
دبشِ، فَإِذَا قَالَ العرالع يدي نيورٍ بن نوداً ممالَى ععتإِالَّ اُهللا: "و الَ إِلَه "

زتالَى ٱهعتو كاربقُولُ اُهللا تفَي ،ودمالع كذَل" :كُنقُولُ"أُسفَي ،" : فكَي
فَيسكُن عند . إِني قَد غَفَرت لَه: فَيقُولُ جلَّ وعالَ. أَسكُن ولَم تغفر لقَائلها

كوهو غريب: "قال رواية البزار »ذَل."  
ِ ِهللا تملَؤه، والَ إِلَه إِالَّ اُهللا التسبِ«: وفيه أيضا داحلَمو ،انيزالْم فنِص يح

هإِلَي لُصخى تتح ابجونَ اِهللا حا دلَه سلَي«.  
إِنَّ اَهللا يستخلص رجالً من أُمتي علَى رُءوسِ اخلَالَئقِ يوم «: وفيه أيضا

: ه تسعةٌ وتسعونَ سجِال، كُلُّ سجِلٍّ مد البصرِ، ثُم يقُولُالقيامة، فينشر لَ
". الَ يا رب: "فَيقُولُ". أَتنكر من هذَا شيئاً، أَظْلَمك كَتبتي احلَافظُونَ"

بلَى، إِنَّ لَك : "ىفَيقُولُ اُهللا تعالَ". الَ يا رب: "، فَيقُولُ"أَفَلَك عذْر: "فَيقُولُ
موالي كلَيع الَ ظُلْم هةً، فَإِننسا حندنا". عيهبِطَاقَةً ف رِجخأَنْ الَ : فَي دهأَش

". ٱحضر وزنك: "إِلَه إِالَّ اُهللا، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه، فَيقُولُ
إِنك الَ : "فَقَالَ". ما هذه البِطَاقَةُ مع هذه السجِالَّتيا رب، : "فَيقُولُ
ظْلَمالبِطَاقَةُ، "ت ثَقُلَتو ،جِالَّتالس تفَطَاش ،ي كَفَّةف جِالَّتالس عوضفَت ،

  .]منهاج اخلالص[بنقل العالمة اليوسي يف  اهـ »والَ يثْقُلُ مع ٱسمِ اِهللا شيٌء
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ومن كتاب الفوائد التامة عن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما أن النيب : هوفي
y قال :» دنمِ علسلْمل سإِالَّ اُهللا أُن أَنَّ الَ إِلَه الَمالس هلَيرِيلُ عنِي جِبربأَخ

رت لَو دمحا مي ،رِهقَب نم جرخي نيحو ،رِهي قَبفو ،هتوونَ مجرخي نيح ماه
الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، : من قُبورِهم ينفُضونَ التراب عن رُءوسهِم، هذَا يقُولُ

ههجو ضيبي. فَيادنذَا يهبِ اِهللا، : وني جف طْتا فَرلَى مي عترسا حي
ههجو دوساهـ »فَي.  

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن  :ويف مفتاح الفالح: "ا نصهأيضا م وذكر فيه
: يفْتح اُهللا تعالَى أَبواب اجلَنة وينادي مناد من تحت العرشِ«: قال yالنيب 

"تأَن نميمِ لعالن نم يكا فكُلُّ مةُ وا اجلَنهتي. أَيا فمةُ وي اجلَنادنافَته : نحن
 لَمإِالَّ اُهللا و قُلْ الَ إِلَهي لَم نلَى مونَ عمرحم نحنإِالَّ اُهللا، و لِ الَ إِلَهَِأله

وعند هذَا يقَالُ للنارِ وكُلِّ ما فيها من العذَابِ لمن . يؤمن بِالَ إِلَه إِالَّ اُهللا
تقُولُ. أَنفَت :الَ ي نإِالَّ م الَ أَطْلُبإِالَّ اُهللا، و الَ إِلَه كَرأَن نلُنِي إِالَّ مخد

كَذَّب بِالَ إِلَه إِالَّ اُهللا، وأَنا حرام علَى من قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، والَ أَمتلئُ إِالَّ 
. إِالَّ علَى من أَنكَر الَ إِلَه إِالَّ اُهللا بِمن جحد الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، ولَيس غَيظي

إِناِ َألهلِ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، وناصران : فَتجِيُء رحمةُ اِهللا ومغفرته ويقُوالَن: قَالَ
ومتفَضالَن علَى  لمن قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، ومحبان لمن قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا،

أَبحت اجلَنةَ لمن قَالَ الَ : ويقُولُ اُهللا تبارك وتعالَى. من قَالَ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا
مإِالَّ اُهللا، و ةُ إِالَّ إِلَهاجلَن تنكَوإِالَّ اُهللاا ت لِ الَ إِلَهَأله«.  
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  :أوقات األداء

بعد صالة الصبح الصحيحة إىل : ورد الصباح.
عصر الصـحيحة إىل  بعد صالة ال: ورد املساء.  .الزوال
  العشاء

  :أوقات القضاء

  .من الزوال إىل الغروب: ورد الصباح.

  .بعد صالة العشاء إىل الفجر: ورد املساء.
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  :الوظيفة -2

  :أركاا أربعة

أســـتغفر اهللا العظـــيم الـــذي ال إلـــه إال  ".
  مرة 30.................................... "هو الحي القيوم

ى اهللا عليه وسلم بصالة الصالة على النيب صل.
اللَّهـم  " :الفاتح ملا أغلق وال جيزئ غريها وصـيغتها 

   ــــقــــا أُغْلمحِ لالفــــات نَا محمــــددــــيلــــى سصَــــلِّ ع
والخاتمِ لما سبق نَاصرِ الحق بالحق، والهادي 
 رِهقَد قح هتَقيمِ وعلَى آلالمس كاطرإلى ص

                                                          مرة 50................. ...............1"مِومقْدارِه العظي
                                                           

وانظر شرحها . ا علي كرم اهللا وجههومن روايتها، ما يؤثر عن سيدن -1
 .يف امللحق
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  مرة 100............. ............."ال إله إال اهللا".

اللَّهـم صَـلِّ   ": وصـيغتها  1جوهرة الكمـال .

تَــة وســلِّم علَــى عــينِ الرحمــة الربانِيــة والياقُو 

المتَحقِّقَة الحائطَـة بِمركَـزِ الفُهـومِ والمعـانِي،     

ونُورِ اَألكْوان المتَكَونَة اآلدمي صَـاحبِ  

الحق الربانِي، البرقِ اَألسطَعِ بِمزُون اَألربـاحِ  

المالئَـة لكُـلِّ متَعـرضٍ مـن البحـورِ واَألوانِــي،      

لالَّمـــعِ الـــذي مـــْألتَ بِـــه كَونَـــك  ونُـــورِك ا

     ـلِّمسصَـلِّ و ـمكَـانَي، اللَّهالم نَةكبِأَم طائالح

                                                           

 انظر شرحها يف امللحق -  1
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علَــى عــينِ الحــق التــي تَتَجلَّــى منْهــا عــروشُ     

عــينِ المعــارِف اَألقْــومِ صــراطك   . الحقَــائقِ

 ع ـــلِّمسصَـــلِّ و ـــمـــقَمِ اللَّهاَألس التَّــام ـــةلَـــى طَلْع

  كظَـــــمِ، إِفَاضَـــــتالكَنْـــــزِ اَألع قـــــالحب ـــــقالح

ــورِ المطَلْســم، صَــلَّى       منْــك إِلَيــك إِحاطَــة النُّ

ــا    ــا بِهـــ ــه، صَـــــالَةً تُعرفُنَـــ اُهللا علَيـــــه وعلَـــــى آلـــ

اهمرة 12........................................................ "إِي  

   .اليوم والليلة :ائهاوقت أد

اليوم املوايل وما بعده ملن له عذر  :وقت قضائها
  شرعي
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  :هيللة يوم اجلمعة -3

  مرة 1000ال أقل من  ......."ال إله إال اهللا".

  .بعد صالة العصر إىل الغروب: وقت األداء

  .وال وقت للقضاء
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  األذكـــار الـغـيـــر الــالزمــــة
  ِإلذْنُ اخلَاصويشترطُ فيها ا

األذكار الواردة يف السنة مجيعها، أهل الطريقـة  
وهللا . ولنا فيها اإلذن اخلـاص والعـام  . مأمورون ا

ومن أَوراده العظيمة التي يذْكُرها في الصباحِ .  .احلمد
، املعلومـة عنـد اخلاصـة    املسبعات العشر: واملَساِء

ــة ــرا ِهللا مِســبِ: والعام ــرا نِمحل حمــد ِهللا لْ، ايمِحل
ا بلْرينــالَم ــرحيمِ اَ. عـــ ــرحمنِ الـــ ــومِ  م. لـــ لـــــك يـــ

ينِالـــــد .نَع ـــــاكإِيينـــــتَعنَس ـــــاكإِيو ـــــدب .نَا اـــــده
ذين أَنْعمــتَ علَــيهِم لــصــراطَ اَ. لمســتَقيملصِّــراطَ اَاَ

ـــــــــرِ اغَي لَـــــــــيغْضُـــــــــوبِ علمالَ اَ هِملضَّـــــــــۤاولِّين .  
  اتمر 7 ..................................................نــآمي
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ــرحمنِ الــــرحيمِ،    :مث ــمِ اِهللا الــ ــلَ اَبِســ عــــوذُ قُــ
ا بلنَّاسِبِر  .ا كللنَّاسِم .ا ن. لنَّاسِإِلَهم  ا اسِ  لْشَـرـوسو

خَنَّاسِلْا .لاي يذ   ورِ اـي صُـدف ـوِسساَ  .لنَّـاسِ و ـنلْم  جِنَّـة
النَّاسِو................................................... 7 اتمر  

ــرحمنِ الــــرحيمِ،    :مث ــمِ اِهللا الــ ــلَ اَبِســ عــــوذُ قُــ
ا بلَــقِفَلْبِــر. ــاخَلَقم ــن شَــرــن. ممــقٍ إِذَا شَــ وغَاس ر
قَــبــ. ومنو ا شَــر ــي اف لنَّفَّاثَــاتقَــدلْع .  ــن شَــرمو

  مرات ..................................... 7ذَا حسداد حاس
ُهللا قُــــلْ هــــو اَبِســــمِ اِهللا الــــرحمنِ الــــرحيمِ،   :مث

دأَح. داُهللا الصَّم .دلي لَم    ولَـدي لَـمكُـن  . وي لَـملَّـ  و ه
   مرات ........................................... 7حداً اَؤكُفُ

ــرحيمِ،    :مث ــرحمنِ الـ ــمِ اِهللا الـ ــلْ يـــ بِسـ أَيهـــا آ قُـ
عابِــدون  تُموآل أَنــ .أَعبــد ماتَعبــدون آل  .كَــافرونلْاَ
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مدبآل . آ أَعوم ابِداأَنَا ع  ـدتُّمبآل أَنـ . عوتُم   ونابِـدع
آ مدبينِ. أَعد يلو ينُكُمد لَكُم...... 7 مرات  

خُـذُه  الَ تَا لحـي القَيـوم،  إِلَه إِالَّ هو اَ ُهللا آلاَ :مث
لسماوات و ما في االَرضِ ، ه ما في اسنَةٌ والَنَوم، لَّ

ــفَع عنـــ ذَا اَ مـــن ــلـــذي يشْـ ــا ده إِالَّ بِإِذْنِـ  ه، يعلَـــم مـ
ن يحيطُـون بِشَـيٍء مـ    ، والَمبين أَيديهِم ومـا خَلْفَهـ  

كُرســـــيه الســـــماوات   َء، وســـــعآعلْمـــــه إِالَّ بِمـــــا شَـــــ  
ــو اَ واالَ ــا وهـــــــ ــوده حفْظُهمـــــــ ــي رضَ، والَيئُـــــــ لعلـــــــ

يمظالع................................................. 7 مرات   
، والَ إِلَـه إِالَّ اهللا،  سبحانَ اُهللا، واحلَمد ِهللا" :مث

    ـيلةَ إِالَّ بِـاِهللا العالَ قُـولَ ووالَ حو ،رواُهللا أَكْب
علـم   علم وزِنةَ ما علم وملَِء ما العظيمِ، عدد ما

ملا عةَ مزِنمرات 7 ..........................................."و   
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 اللَّهم صلِّ علَى سيدنا محمـد، عبـدك  " :مث
كولسرو كبِينو .  بِهـحصو هلَى آلعو ياُألم بِيالن

لَّمسمرات 7 ....................................................."و  
منِني وللْمـو  فر لـي ولوالـدي  اللَّهم اغْ" :مث

منات، واملُسلمني واملُسلمات، اَألحياِء مـنهم  وواملُ
اتومرات 7 ..............................................."واَألم   

، فـي  هِم عاجِالً وآجِالًاللَّهم افْعلِْ بِي وبِ" :مث
ينينِ والدا والدأَه لَه تا أَنم ،ةرـلْ  اآلخفْعالَ تلٌ و
إِنك غَفُور حليم . نحن لَه أَهلٌ موالَنا ما بِنا وبِهِم يا

وجيمحر وفؤر كَرِمي مرات 7 ......................."اد  
  .انتهى
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.هادرأَو ــن رِ: ومــد ــورةُ القَ س:  ِهللاــمِ ابِس
نَّــآ أَن ايمِ، احلــرنِ امحــي لــرف زَلْنَــاهلَــةلَي رِاــ .لقَــدمآ و

ن اَلْــف لَيلَــةُ القَــدرِ خَيــر مــ .اك مــا لَيلَــةُ القَــدرِأَدر
ــا بِـــإِذْن ربهِـــم ئكَـــةُ والـــتَنَـــزَّلُ المآل. شَـــهرٍِ  روح فيهـ

رٍِ مكُلِّ أَم ن .تَّى مح يه الَمسرِطْلَعِ الفَج.  .سورة اإلخالص: ومنها :   ِنمحلـرِهللا اـمِ ابِس
   ــد اَُهللا أَح ــو ــلْ ه ــرحيمِ، قُ ــمد. ال ــم   . اُهللا الصَّ لَــم يلــد ولَ

 ولَدي .دكُفُؤاً اَح كُن لَّهي لَمو.  .آخر احلشر: ومنها : اَن ـذَا اَ  لَـوزَلْنَـا ه َءالقُـر ن
. ِهللان خَشْـية ا تَصَـدعاً مـ  رأَيتَه خَاشـعاً م ، لَّعلَى جبلٍِ
هـو  . مثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّـرون وتلْك االَ

غَيــبِ والشَّــهادة، إِلَــه إِالَّ هــو عــالم الْ ُهللا الــذي آل اَ
 آل إِلَــه إِالَّ هــو ُهللا الــذي هــو اَ. لــرحمن الــرحيم هــو اَ
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ــو لملـــك الْاَ ــيمن الْمن الْقُـــدوس الســـالَم المـ ــزُ مهـ عزِيـ
ُهللا هـو اَ . ِهللا عمـا يشْـرِكُون  متَكَبر، سبحان اَجبار الْالْ
حسـنَى، يسـبح   ُء الْآسـم مصَـور، لَـه االَ  بارِئ الْخَالق الْالْ

عزِيــــــزُ لْرضِ وهــــــو اَلســــــماوات واالَفــــــي ا لَــــــه مــــــا 
اللَّهـم صـلِّ   : "ومن أوراده لتكفري الذنوب.  .حكيمالْ

  بِهـحصو هلَى آلعو ياُألم بِيالن دمحا منديلَى سع
لِّمسومن أوراده .  .مرة ليلة اجلمعة وبعد صالة عصرها 80........"و  ما ورد يف : بهوأرضاه وعنا

، أَنَّ الَ إِلَـه إِالَّ اهللاُ  أَشـهد : "وهو صحيح البخاري
وأَنَّ . شرِيك لَه وأَنَّ محمداً عبده ورسولُه وحده الَ

  ،ـهتأَم نواب ،ولُهسراِهللا و دبع الَمالس هلَيى عيسع
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ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتمكَلو هنم وحرو . قةَ حأَنَّ اجلَنو
قح ارأَنَّ النحتَةُ : "ومن أوراده دبر الصلوات.  .نتهىا" ومث ) أربعا(الفَا
 يسمث) مرة(آية الكُر" :اللهم   نـيب ،كإِلَي مي قَادإِن

بِه طْرِفي فَةطَرو ،ظَةلَحو ةحلَمفْسٍ وكُلِّ ن يدا ي
ملُ السيف  اأَه ِـوٍء هيكُلُّ شضِ، ولُ اَألرأَهو اتو

 كذَل يدي نيب كإِلَي مكَانَ، أَقْد قَد أَو نكَائ كلْمع
كُلِّه :ومالقَي ياَلح وإِالَّ ه اَُهللا آل إِلَه" )إىل آخرها(  

، ويقرأ سورة االخالص يضع يده على عينيه: مث
  . مث يضعها على صدره ويقرأها )رةم(

مـا   من شـر  أَعوذُ بِكَلمات اِهللا التامات" :مث
لَقمِ اِهللا ال. خي الَبِسٌء يف   ذـيش هماس عم رضي

يملالع يعمالس واِء وهمضِ والَ يف السثالثا( "اَألر.(  
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، إِلَـى الـدهرِ   تباركْت إِلَهِي من الدهرِ: "مث
وتعالَيت إِلَهِي من الدهرِ، وتقَدست إِلَهِي من الدهرِ 

الَ إِلَه إِالَّ . وأَنت ربي ورب كُلِّ شيٍء. إِلَى الدهرِ
اغْفر لي . أَكْرم اَألكْرمني والفَتاح بِاخلَيرات أَنت يا

  ". ذين آمنوا بِما أَنزلْت علَى رسلكولعبادك ال

سبحانَ مـن  . بالعظَمة 1سبحانَ من تعزز: "مث
. سبحانَ منِ احتجـب بـالنورِ  . تردى بالكبرِياِء

سبحانَ من قَهر العباد بِاملَوت وصـلَّى اُهللا علَـى   
الن دمحا منديس لَّموس بِهحوص هلَى آلعالكَرِميِ و بِي

  ".تسليما
    ـربد ةاملَـذْكُور ـفَةبِالص مقَدا تم يعمج ذْكُري

اتلَوالص.  
                                                           

 .يف اجلامع والرماح تأزر - 1



39 

يف الصــباح  آيــةُ الكُرســي: ومــن أوراده.
   مرات 7 .....................................................واملساء

عزِيـزٌ   نْفُسـكُم ن اََءكُم رسـولٌ مـ  آلَقَد جـ  :مث
هلَيكُم     علَـيـرِيصٌ عح نِـتُّمـا عوبـالْ  مُءمر نِينم وف

ريماْ إِنفَ .حلَّواَ تَو بِيسُهللا آلفَقُلْ ح   ـهلَيع وإِالَّ ه إِلَه
شِ ارالع بر وهكَّلْتُ، ويمِتَوظلع....... 7 اتمر  

مـا   من شر أَعوذُ بِكَلمات اِهللا التامات"  :مث
يضر مع اسمه شـيء يف   ذي الَخلَق، بِسمِ اِهللا ال

 يعــم ــو السـ ــماِء وهـ األرضِ والَ يف السـ
يملمرات 3 ....................................................."الع  

، وستر القَبِيح، ولَـم  هر اجلَميلَيا من أَظْ" :مث
عظـيم   يرة، ولَم يهتك الستر، ويـا ِيؤاخذْ بِاجلَر
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 واسع املَغفرة، ويـا  حسن التجاوزِ، ويا العفْوِ، ويا
 سامع كُلِّ نجوى، ويـا  باسطَ اليدينِ بالرحمة، ويا

عظـيم   كَرِمي الصفْحِ، ويا لِّ شكْوى ويامنتهى كُ
اتثَريلَ العقا ميو ،ئًا ،1املَندبا ميـلَ    2ومِ قَبعبـالن

غَايةَ  سيدي ويا موالَي ويا ربي ويا استحقَاقها، يا
الدنيا والَ  3ِءتشوه خِلْقَتي بِبالَ رغْبتي، أَسأَلُك أَنْ الَ

 ،قدر الطاقة يف الصباح واملساء. نتهىا "بِعذَابِ النارِ
  .ويقرأ عشرين مرة يف اليوم فيكون له فضل عظيم

  
  

 

                                                           

  .يا مقيل العثرات يف اجلامع والرماح -  1
 .يامبدئا ويامبتدئا روايتان -  2
 .يف رواية أخرى بالبالء يف الدنيا -  3
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  شرح صالَة الفَاتحِ
من القلوب املغلقة بالشرك واجلهل، وقال  ":الفاتح لما أغلق"
y:»أول الناس يف كنت ثعيف الب مهاألنبياء :والناس »اخللق وآخر.  

أنا أولُ شافعٍ . أنا أولُ من تنشق عنه األرضy :»وقال 
أنا أَولُ من . أنا أَولُ من يجِيز أُمته على الصراط. وأَولُ مشفَّعٍ

  .»يأْخذُ بِحلَقِ اجلنة
ومن معاين خامتيته، .  له كل فضل فيهممجع اهللا :وهو خامت النبيني

فهو أعلى . بلوغه أعلى مرتلة يف كل وصف، من أوصاف الكمال
العلماء واحللماء، وسيد احلكماء، وأقرب املقربني إىل احلضرة العلية، 

  .وأكرم خملوق على ربه
ينصر  ناصر اهللا باهللا، فال ينصر باطال، وال :"ناصر الحق بالحق"

1يمٍستَقاط مرى صلَإِ ۤيك لَتَهدنَّإِواحلق بالباطل 
.  

  .من حرِم الصدقة: "آله"و
  .ورثته الكمل، الذين محلوا ظاهر الشريعة وباطنها ":آله"و

. ومن الضالل، القول مبخالفة الظاهر للباطن فهما متفقان
اُهللا يعلِّمكُماَهللا و واتَّقُواْ :واحلقيقة مثرة العمل بالشريعة

2.  
  .الوجاهة والكرامة عند اهللا ":المقدار"و. مسو املرتلة ":القدر"

                                                           
 52: الشورى - 1
 282: البقرة - 2
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 حرشةرهوالِ جالكَم  
"ةانِيبالر ةمحالر نيإذا قدرت عني ماء، يصب فيها  ":ع

الفيض القدسي، ومنه يستقى من قسم اهللا له الري، فقد عرفت 
رسلْنَاك إِالَّ أَ ومآ: ل تعاىلقا »إمنا أَناَ قاسم واُهللا معط«: معىن

.لْعالَمينرحمةً لِّ
1  

كما أن املعادن تتفاوت، فالياقوت حجر  ":الياقُوتَة المتَحقِّقَة"و
عبد  yفهو . فالبشرية تتفاوت. كرمي، فال يكون كغري الكرمي

  .وخملوق، ولكن اهللا شرفه وكرمه بالنعمة العظمى

واملوت، . قني، ورؤيتنا ملن ميوت، عني يقنيوعلمنا باملوت، علم ي
  .ألننا نتحقق به. حق اليقني

فاطلع . ، إىل الغاية العليا يف كل علم وفضلyوقد وصل، 
. فعلمه وراء كل وراء. على علم األولني واآلخرين، بتعليم اهللا له

حيث أحاط بأصل الفهم والعلم، وهو النور احلق، الذي يكشف اهللا 
ترة للقلوب، يكشفها مبا جاء به من نور، ومبحبته، به الظلمات السا

فإا دواء األفئدة، مع أنه خملوق، شرف اهللا بروحه األرواح، 
  .وببشريته البشر

                                                           
 107: األنبياء 1
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أي السحب احململة باألرباح،  ":البرقِ اَألسطَعِ بِمزُون اَألرباحِ"
اليت متأل املراتب، كل مرتبة على قدر  - مجع ربح بالباء املوحدة- 

  .تهاسع

نُورِك الالَّمعِ الَّذي مْألتَ بِه كَونَك الحائطَ بِأَمكنَة "و
ألنه اجتاز مراتب املخلوقات، فكان وراءها، وكان  ":المكَانِي

العبد اخلاص، يف احلضرة الفردانية من القرب األدىن ومل يتحقق ا 
  .غريه

"قنِ الحييصب اهللا فيها إال العني كعني املاء، العني اليت ال ":ِع
. وتتفرع منها احلقائق، فكلٌّ يغترف منها، ما أراد له اهللا. حقاً صرفاً

  .واملؤمن يرته احلق سبحانه، عن كل ماال يليق به

  .األشد استقامة ":عينِ المعارِف اَألقْومِ"

  .أي األعدل املربأ من العوج ":صراطك التَّام اَألسقَمِ"

سقَم يسقم كَعدلَ يعدلُ، وزناً ومعىن تقول  ويف غريب اللغة،
  .وال تزال مستعملة يف عرب املغرب. سقمت، إذا عدلت: العرب 

. وأخطأ البعض فظن هذا. وليست من سقَمِ وسقُم، مبعىن مرض 
على أن املرض، ال يعترب نقصا يف حق األنبياء، عليهم الصالة 
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 عرآِءفَنَبذْنَاه بالْ: نس عليه السالمقال تعاىل يف سيدنا يو. والسالم
يمقس وهو.

1  

 »إين أوعك كما يوعك رجالن منكم«: yوقد صح عنه 
اللهم صل وسلم، . وشدة مرضه كمال. رواه البخاري يف الصحيح

على من أحواله كلها كمال، حىت شدة مرضه، ألن فيها عزاء 
: ىن هو املقصود، ومع ذلك فليس هذا املعyللمنكوبني من أمته 

  .وإمنا املراد باَألسقَمِ، األعدل

فقد جاء يف الصراط، أنه مع كونه أرق من . ومث معىن آخر
، yوخري اخللق، . الشعرة، وأحد من السيف فهو متسع للمتقني

وهو . أعلى مرتبة يف مجيع وجوه الكماالت. هو الكمال والتمام
األوسط، وذلك من باب  األسقم، األدق، أَرق من الشعرة، ألنه احلد

التضمني، وعلى قدر مرتبة العبد، ودنوه من الكمال األعلى، تدق 
  .وحسنات األبرار، سيئات املقربني. علومه ومعامالته

الذي حاله ربه، بصفات الكمال، على مايليق  ":طلعة الحق"
  .باخللق، وكان اهللا مواله

  .معدن األسرار اخلاصة": الكَنْزِ اَألعظَمِ"
                                                           

 145: صافاتال 1
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. خلقته خالصا من شوائب النقص ":اضَتك منْك إِلَيكإِفَ"
  . وال تكون ضته إال لك، مقصداً واستناداً وجلوءاً وأوبة

طرسم، يف لسان : أصلها يف اللغة، ما ورد يف  ":المطلسم"
. وطلسم مثله. وطرسم الرجل أطرق. طرسم الطريق أخفاه. العرب

أوا سامياً، عز الوصول إليه، فاملطلسم، معناه املخفي، أي الذي بلغ ش
  .yفلذلك خفى على غريه من اخللق، حيث مل يبلغوا كماله 

الذي اليدرك مرتلته غري ربه، وأطلعه  ":إِحاطَة النُّورِ المطَلْسمِ"
اُهللا ويعلِّمكُم اَهللا واتَّقُواْعلى علوم األولني واآلخرين 

وهو أتقى  1
  .yاخللق، 
 

  
  

  

                                                           
 282: البقرة 1
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