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  :أيھا ا�خ الكريم 

العجيبة والخواص ن القرآن الكريم ملئ با�سرار أعلم أ
الذي * ، و* غرو فھو كتاب % عز وجل ، الربانية المذھلة 

  .يأتيه الباطل من بين يديه و* من خلفه

: بأنه) صلى % عليه وسلم(لرسول وھو الكتاب الذي وصفه ا
  ".* تنقضي عجائبه  " 

إن ھذا "  –صلى % عليه وسلم  -ولذا أوصانا الرسول 
إن ھذا ، م تالقرآن مأدبة % فتعلموا من مأدبته ما استطع

، القرآن حبل % المتين وھو النور المبين والشفاء النافع 
  ".ن تمسك به ونجاة من اتبعه عصمة مَ 

  ).سورة الواقعة ( فيه آيات الغنى لمن أراد الغنى 

  ).سورة يس ( ت اليسر لمن أراد أن ُيعطى اليسر وفيه آيا

  .وفيه آيات اEجابة لمن أراد أن ُيجاب دعاؤه

عليكم " وفيه آيات الشفاء لمن أراد أن ُيشفى من العلل 
  ".والقرآن ، العسل : بالشفائين 

و سورة ، سورة ا�نفال " وفيه آيات النصر لمن أراد النصر 
، إذا بيتم العدو  : "  -وسلم صلى % عليه  -وقال " التوبة 
  ".٧* ينصرون.. حم :"فقولوا 

  .بعض اسرار آيات الكتاب الكريم تاليةوفي الصفحات ال
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  من أسرار اآليات الست وأجوبتها

  
وأصابه خوف ، أصابه ھم وغم وذھب ماله وجاھه ، روى أن محمد بن علي الشريف العلوي 

فقال له صلى % ، فشكى إليه أمره  ،% عليه وسلم فرأى في منامه النبي صلى ، من السلطان 
  :عليه وسلم 

ويرد % ، فإن % تعالى يجعل لك منھا مخرجاً ، أقرأ ھذه اKيات الست وأجوبتھا عند كل شدة 
و* يقرأھا مھموم إ* فرج % ، ويكفيك أمر داريك ، عليك مالك وجاھك ويؤمنك من السلطان 

  .و* مسجون إ* خلصه % مما به، قضى % دينه  و* مدين إ*، ھمه 

، فانتبھت فقرأتھا بعد صلواتي فإذا رسول السلطان يدعوني إليه  –أي محمد بن علي  –قال 
  :فقال 

ثم رد علي ما " و% ما يلحقك مني خوف ، وأظنك دعوت % علي ، لقد ارعبتني في منامي " 
  .فقد رأيت ببركتھا كل خيرأخذ مني وزادني من ماله وبالجملة 

  :وھي ھذه اKيات 

ا إَِلْيِه َراِجُعوَن " -١ ِ َوإِن� ا ِ�� أُْوَلئَِك َعلَْيِھْم ) ١٥٦(ال�ِذيَن إَِذا أََصاَبْتُھْم ُمِصيَبٌة َقالُوا إِن�
ِھْم َوَرْحَمٌة َوأُْوَلئَِك ُھْم اْلُمْھَتُدوَن     . ") ١٥٧(َصَلَواٌت ِمْن َرب(

 )١٥٧-١٥٦البقرة (

 

اَس َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم إِيَماناً َوَقالُوا َحْسُبَنا " -٢ اُس إِن� الن� ال�ِذيَن َقالَ َلُھْم الن�
ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ  َبُعوا ) ١٧٣(�5 ِ َوَفْضٍل لَْم َيْمَسْسُھْم ُسوٌء َوات� َفاْنَقَلُبوا ِبنِْعَمٍة ِمْن �5

ُ ُذو َفْضٍل َعِظيٍم ِرْضَوا ِ َو�5                 ." )١٧٤(َن �5

 )١٧٤-١٧٣آل عمران(    

  

 

لَُماِت أَْن = إِلََه إِ=�  " -٣ َوَذا الن<وِن إِْذ َذَھَب ُمَغاِضباً َفَظن� أَْن لَْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفَناَدى فِي الظ<
الِِميَن  ْيَناهُ ِمْن اْلَغم( َوَكَذلَِك ُنْنِجي ) ٨٧(أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِن(ي ُكنُت ِمْن الظ� َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنج�

 . ")٨٨(نِيَن اْلُمْؤمِ 

 )٨٨-٨٧ا*نبياء(    
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اِحِميَن " - ٤ ر< َوأَْنَت أَْرَحُم الر� نِي الض< ُه أَن(ي َمس� َفاْسَتَجْبَنا لَُه ) ٨٣(َوأَي<وَب إِْذ َناَدى َرب�
ى لِْلَعابِِديَن َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمْن ُضرH َوآَتْيَناهُ أَْھَلُه َوِمْثَلُھْم َمَعُھْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكرَ 

)٨٤( ." 

 )٨٤- ٨٣ا*نبياء(

  

 

َ َبِصيٌر بِاْلِعَباِد "  - ٥ ِ إِن� �5 ُض أَْمِري إَِلى �5 َئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ) ٤٤(َوأَُفو( ُ َسي( َفَوَقاهُ �5
 ". )٤٥(ِبآِل فِْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب 

 )٤٥-٤٤غافر( 

 

َ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوبِِھْم َوَمْن َيْغِفُر َوال�ِذيَن إَِذا َفَعلُوا "  - ٦ َفاِحَشًة أَْو َظَلُموا أَْنفَُسُھْم َذَكُروا �5
وا َعَلى َما َفَعلُوا َوُھْم َيْعَلُموَن  ُ َولَْم ُيِصر< ُنوَب إِ=� �5 أُْوَلئَِك َجَزاُؤُھْم َمْغفَِرةٌ ) ١٣٥(الذ<

اٌت َتْجِري مِ  ِھْم َوَجن�    " . )١٣٦(ْن َتْحتَِھا اPَْنَھاُر َخالِِديَن ِفيَھا َونِْعَم أَْجُر اْلَعاِملِيَن ِمْن َرب(

 )١٣٦-١٣٥آل عمران(

  
  

  آيات الحرب

  
فتذكرت ما : قال ،  ُروي عن محمد بن سيرين أنه بات في مكان يطلع فيه قطاع طرق

ثVثة  –أن من قرأ في ليلة : ُروي عن ابن عمر ن رسول % صلى % عليه وسلم 
وعوفي في نفسه ، لم يضره في تلك الليلة سبع ضار و* لص فاجر  –وثVثين آية 

فلما أمسيت لم أنم حتى رأيتھم قد جاءوا أكثر من ثVثين مرة ، وأھله وماله حتى يصبح 
: فقال ، فلقيني شيخ منھم ، فلما أصبحت رحلت ، فما يصلون إلي ، يوفھم مخترطين بس

فما بالك ؟ لقد أتيناك أكثر من سبعين : قال ، نسي إبلى : نسي أم جني ؟ قلت إيا ھذا 
فذكرت له الحديث والثVث وثVثين ، كل مرة ُيحال بيننا وبينك بسور من حديد ، مرة 

  .آية
  .كنا نسميھا آيات الحرب: فقال لي ، حرب فذكرت ھذا الحديث لشعيب بن 

  .فعد على الجنون والجذام والبرص وغير ذلك، أن فيھا شفاء من كل داء : وُيقال 
  .حتى أذھب % عنه ذلك، فقرأتھا على شيخ لنا قد فلج : قال محمد بن علي 

  :وفيما يلي اKيات الكريمات التي ذكرھا محمد بن سيرين رضي % عنه 
قِيَن ) ١(الم " % الرحمن الرحيمبسم  - ١ ال�ِذيَن ) ٢(َذلَِك اْلِكَتاُب = َرْيَب فِيِه ُھًدى لِْلُمت�

ا َرَزْقَناُھْم ُينفُِقوَن  Rة َوِمم� َوال�ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما أُْنِزلَ ) ٣(ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيقِيُموَن الص�
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ِھْم َوأُْوَلئَِك ُھْم ) ٤(َقْبلَِك َوبِاSخَرِة ُھْم ُيوقُِنوَن إَِلْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن  أُْولَئَِك َعَلى ُھًدى ِمْن َرب(
  )٤-١البقرة (                                                                ". )٥(اْلُمْفلُِحوَن 

ُ = إِلََه إِ=� ُھَو اْلَحي< اْلَقي<وُم = َتأْ "  -٢ َمَواتِ �5 َوَما فِي اPَْرِض  ُخُذهُ ِسَنٌة َو= َنْوٌم لَُه َما فِي الس�
 ِمْن َمْن َذا ال�ِذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِ=� بِإِْذِنِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِھْم َوَما َخْلَفُھْم َو= ُيِحيُطوَن بَِشْيءٍ 

مَ  ُه الس� َواPَْرَض َو= َيُئوُدهُ ِحْفُظُھَما َوُھَو اْلَعلِي< اْلَعِظيُم  َواتِ ِعْلِمِه إِ=� بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسي<
ِ َفَقْد ) ٢٥٥( اُغوِت َوُيْؤِمْن بِا�� ْشُد ِمْن الَغي( َفَمْن َيْكفُْر بِالط� َن الر< يِن َقْد َتَبي� = إِْكَراَه فِي الد(

ُ َسِميٌع َعلِيٌم اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى = انفَِصاَم َلھَ  ُ َولِي< ال�ِذيَن آَمُنوا ) ٢٥٦(ا َو�5 �5
اُغوُت ُيْخِرُجوَنُھْم ِمْن الن<وِر  لَُماِت إَِلى الن<وِر َوال�ِذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُھْم الط� ُيْخِرُجُھْم ِمْن الظ<

اِر ُھْم ِفيَھا خَ  لَُماِت أُْوَلئَِك أَْصَحاُب الن�  ".) ٢٥٧(الُِدوَن إَِلى الظ<

  )٢٥٧-٢٥٥البقرة( 
  

َمَواتِ "  -٣ ِ َما فِي الس� ��ِ  ُ َوَما فِي اPَْرِض َوإِْن ُتْبُدوا َما فِي أَنفُِسُكْم أَْو ُتْخُفوهُ ُيَحاِسْبُكْم بِِه �5
ُ َعلَى ُكل( َشْيٍء َقِديٌر  ُب َمْن َيَشاُء َو�5 ُسولُ بَِما ) ٢٨٤(َفَيْغفُِر لَِمْن َيَشاُء َوُيَعذ( آَمَن الر�

ُق َبْينَ  ِ َوَمRئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه = ُنَفر( ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلY آَمَن بِا�� أََحٍد ِمْن  أُنِزلَ إِلَْيِه ِمْن َرب(
َنا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر  ُ َنْفساً إِ=� = ) ٢٨٥(ُرُسلِِه َوَقالُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َرب� ُيَكل(ُف �5

َنا َو= َنا = ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َرب�  ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعلَْيَھا َما اْكَتَسَبْت َرب�
َنا َو= ُتَحم(  ْلَنا َما = َطاَقَة َلَنا بِِه َتْحِملْ َعَلْيَنا إِْصراً َكَما َحَمْلَتُه َعلَى ال�ِذيَن ِمْن َقْبلَِنا َرب�

ا َواْغفِْر َلَنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْو=َنا َفانُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن      ". )٢٨٦(َواْعُف َعن�
 )٢٨٦-٢٨٤البقرة(

  
َمَواتِ "  - ٤ ُ ال�ِذي َخَلَق الس� ُكْم �5 اٍم ُثم� اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشي  إِن� َرب� ِة أَي� َواPَْرَض فِي ِست�

َراٍت بِأَْمِرِه أَ= لَُه اْلَخْلُق َوا ْمَس َواْلَقَمَر َوالن<ُجوَم ُمَسخ� َھاَر َيْطلُُبُه َحِثيثاً َوالش� Pَْمُر الل�ْيلَ الن�
ُ َرب< اْلَعاَلِميَن  ُه = ُيِحب< اْلُمْعَتِديَن اْدُعوا رَ ) ٥٤(َتَباَرَك �5 عاً َوُخْفَيًة إِن� ُكْم َتَضر< َو= ) ٥٥(ب�

ِ َقِريٌب ِمْن اْلُمْحِسِنيَن  ُتْفِسُدوا فِي اPَْرِض َبْعَد إِْصRِحَھا َواْدُعوهُ َخْوفاً َوَطَمعاً إِن� َرْحَمَة �5
)٥٦ (." 

  )٥٦-٥٤ا*عراف( 
  

َ أَْو اْدعُ "  - ٥ ْحَمَن أَّياً َما َتْدُعوا َفلَُه اPَْسَماُء اْلُحْسَنى َو= َتْجَھْر بَِصRتَِك قُلْ اْدُعوا �5 وا الر�
 ًRِخْذ َولَداً َولَْم َيُكْن َلُه ) ١١٠(َو= ُتَخاِفْت ِبَھا َواْبَتِغ َبْيَن َذلَِك َسِبي ِ ال�ِذي لَْم َيت� َوقُلْ اْلَحْمُد ِ��

ْرهُ َتْكِبيراً َشِريٌك فِي اْلُمْلِك َولَْم يَ  ل( َوَكب(  ". )١١١(ُكْن لَُه َولِيY ِمْن الذ<

  )١١١-١١٠ا*سراء(
  

اف�اِت َصّفاً " بسم % الرحمن الرحيم -٦ اِجَراِت َزْجراً ) ١(َوالص� الَِياِت ِذْكراً ) ٢(َفالز� ) ٣(َفالت�
َمَواتِ ) ٤(إِن� إَِلَھُكْم َلَواِحٌد  ا ) ٥(َواPَْرِض َوَما َبْيَنُھَما َوَرب< اْلَمَشاِرِق  َرب< الس� ن� ا َزي� إِن�

ْنَيا بِِزيَنٍة اْلَكَواِكِب  َماَء الد< ُعوَن إَِلى اْلَمٍ_ ) ٧(َوِحْفظاً ِمْن ُكل( َشْيَطاٍن َماِرٍد ) ٦(الس� م� = َيس�
إِ=� َمْن َخِطَف اْلَخْطَفَة ) ٩(ْم َعَذاٌب َواِصٌب ُدُحوراً َوَلھُ ) ٨(اPَْعَلى َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكل( َجانٍِب 
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ا َخَلْقَناُھْم ِمْن ِطيٍن =ِزٍب ) ١٠(َفأَْتَبَعُه ِشَھاٌب َثاقٌِب  َفاْسَتْفِتِھْم أَُھْم أََشد< َخْلقاً أَْم َمْن َخَلْقَنا إِن�
 )١١-١الصافات(                                                                      ".) ١١(

  
َمَواتِ "  - ٧ َواPَْرِض َفانفُُذوا =  َيا َمْعَشَر اْلِجن( َواaِنِس إِْن اْسَتَطْعُتْم أَْن َتنفُُذوا ِمْن أَْقَطاِر الس�

َباِن ) ٣٣(َتنفُُذوَن إِ=� بُِسْلَطاٍن  ُكَما ُتَكذ( َناٍر  ُيْرَسلُ َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمنْ ) ٣٤(َفبِأَي( آ=ِء َرب(
 ".) ٣٥(َوُنَحاٌس َفR َتنَتِصَراِن 

  )٣٥-٣٣الرحمن(
  

ِ َوتِْلَك اPَْمَثالُ "  - ٨ عاً ِمْن َخْشَيِة �5 َلْو أَْنَزْلَنا َھَذا اْلُقْرآَن َعلَى َجَبٍل َلَرأَْيَتُه َخاِشعاً ُمَتَصد(
ُروَن  اِس لََعل�ُھْم َيَتَفك� ُ ال� ) ٢١(َنْضِرُبَھا لِلن� َھاَدِة ُھَو ُھَو �5 ِذي = إَِلَه إِ=� ُھَو َعالُِم اْلَغْيِب َوالش�

ِحيُم  ْحَمُن الر� Rُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَھْيِمُن ) ٢٢(الر� وُس الس� ُ ال�ِذي = إَِلَه إِ=� ُھَو اْلَملُِك اْلقُد< ُھَو �5
ا ِ َعم� ُر ُسْبَحاَن �5 اُر اْلُمَتَكب( ُر لَُه ) ٢٣(ُيْشِرُكوَن  اْلَعِزيُز اْلَجب� ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصو( ُھَو �5

َمَواتِ  ُح لَُه َما فِي الس�  ". )٢٤(َواPَْرِض َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ْ اPَْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسب(

  )٢٤-٢١الحشر(
  

ُه اْسَتَمعَ " بسم % الرحمن الرحيم  -٩ ا َسِمْعَنا ُقْرآناً  قُلْ أُوِحَي إِلَي� أَن� َنَفٌر ِمْن اْلِجن( َفَقالُوا إِن�
َنا أََحداً ) ١(َعَجباً  ا بِِه َولَْن ُنْشِرَك ِبَرب( ْشِد َفآَمن� َنا َما ) ٢(َيْھِدي إَِلى الر< ُه َتَعالَى َجد< َرب( َوأَن�

َخَذ َصاِحَبًة َو= َولَداً  ُه َكاَن َيقُولُ َسِفيُھَنا) ٣(ات� ِ َشَططاً  َوأَن�  ". )٤(َعلَى �5

  )٤-١الجن (
  

  البسملة

  
  صفة عظيمة مباركة لقضاء جميع الحوائج

  :ثم تقول  ٧٨٦تقرأ بسم % الرحمن الرحيم
  بسم % الرحمن الرحيم           إني اسألك بعظمة

  بسم % الرحمن الرحيم              وأسألك بجVل
  % الرحمن الرحيمبسم               وأسألك بجمال
  بسم % الرحمن الرحيم              وأسألك بكمال
  بسم % الرحمن الرحيم               وأسألك بسناء
  بسم % الرحمن الرحيم                وأسألك ببھاء
  بسم % الرحمن الرحيم                وأسألك بثناء
  الرحمن الرحيم بسم %                وأسألك بآ*ء

  بسم % الرحمن الرحيم              وأسألك بضياء
  بسم % الرحمن الرحيم                وأسألك بنور

  بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بفضائل
  بسم % الرحمن الرحيم          وأسألك بتصريف
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  بسم % الرحمن الرحيم         وأسألك بخصائص
 بسم % الرحمن الرحيم               ألك بمقاموأس

 بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بلطائف

 بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بأسرار

  بسم % الرحمن الرحيم              وأسألك بھيبة
 بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك برقائق

  بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بملوك
 بسم % الرحمن الرحيم          وأسألك بحروف

 بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بإبتداء

  بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بإنتھاء
  بسم % الرحمن الرحيم            وأسألك بإمتداد
  % الرحمن الرحيمبسم             وأسألك بإحاطة

  
  .وترزقني بحقھا، وتمدني من مددھا ، أن تدخلني في كنفھا 

المعارف حتى انطق في كل بداية ) كاف ( الذي ھو ، ألق لي مفتاح ا*ذن .. الھي 
الذي افتتحت به كل رقيم ، باسمك البديع الباقي البار البارئ الباعث الباسط الباطن 

  .مسطور فانت بديع كل شئ وبارؤه
  .لك الشكر يا باقي على كل نھاية، لك الحمد يا بادئ كل بداية 

  .باسط أرزاق العالمين، بالغ آيات ا�مور كلھا ، أنت الباعث لكل خير 
: وأنه ، إنه منك وإليك ، كما باركت على سيدنا إبراھيم ، بارك اللھم علي في اKخرين 

  .بسم % الرحمن الرحيم
أن ، الرحمن الرحيم وبجاه سيدنا محمد صلى % عليه وسلم أسألك ببسم % .. الھي 

  .تفعل لي كذا وكذا
  ).إنك على كل شء قدير : ( وتدعو بما تشاء ثم تختم بقولك 

  
بنية ) مرة ٧٨٦(وھي ، من داوم على قراءة البسملة بعددھا على حساب الجمل  •

الضرر عن أو لدفع ، خالصة في أمر مھم في رضاء % تعالى وقضاء حاجته 
 يحمل له ، أو لجلب وطلب الربح ، أو في الطاعة ، ا�عداء والظالمين 

  .بسم % الرحمن الرحيم: المطلوب ببركة 
  
  

  الفاتحة وقضاء الحوائج

  

أنه نسب إلى اEمام علي كرم ، من كتاب المقربين Eبن سبعين " شمس المعارف"نقل البوني في 
والتي  –رحمه %  –والتني نسبت أيضاً إلى اEمام أبي حامد الغزالي ، % وجھه ا�بيات اKتية 
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ويأمن من ، فإنه ينال ما يتمناه ويرجوه سريعاً " مرة١٠٠"أن من يقرأ سورة الفاتحة : جاء فيھا 
  :جميع المخاوف ومن بطش ا�عداء وھذه ا�بيات ھي 

  من عبد وحر القصد  ونيل ...   إذا ما كنت ملتمســـاً لرزق     
  وغدر  مخالفة  من  وتأمن ...    وتظفر بالذي ترجو سريعاً     
  ســر أي  سراً  لــما أملت ...     ففاتحة الكتـاب فإن فيھــــا     
  وعصر وفي صبح وظھر ...     فVزم ذكرھا عقبى مســـاء    
  بعشر  إلى التسعين تتبعھا ...     كذلك بعد مغرب كل ليل       
  قدر  علو  وعظم مھابة و...      تنل ما شئت من عز وجاه     
  بحادثة من النقصان تجري...     وستر  *  تغيره    الليالي     

  وتأمن من مخاوف كل شر...      دواما      وتوفيق   وأفراح   
  ومن بطش لذي نھي وامر...      ومن فقر وعسر وانقطاع      

  
  

المنهج ( سورة يس وقضاء الحوائج في هامش كتاب 

فائدة عظيمة لقضاء ، بخط بعض األفاضل  ) الحنيف 

  الحوائج

  .مرات ٧) يس(ر لفظة تكر، وصيغة قرائتھا ، مرات  ٤) يس (تقرأ بعد صVة الصبح سورة 

  .مرة ١٤كررھا ) ذلك تقدير العزيز العليم ( وإذا وصلت إلى قوله تعالى 

  .مرة ١٤كررھا ) سVم قو*ً من رب رحيم ( فإذا وصلت إلى قوله تعالى 

أو ليس الذي خلق السموات وا�رض بقادر على أن يخلق مثلھم ( فإذا وصلت إلى قوله تعالى 
  .مرة ١٢تكررھا ) بلى وھو الخVق العليم 

  .ثم تقرأ فاتحة الكتاب مرة

  .مرة) بسم % الرحمن الرحيم : ( ثم تقول 

فإن فيھا ا*سم ا�عظم ،  ولكن * تدع إ* بما ھو ضروري لك، ثم تدعو بما تشاء ُيستجاب لك 
  .فاحتفظ به
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  فائدة عظيمة مستجابة لتفريج الكروب

  والتين* والليل * الشمس 
  

حدثني فتى من الُكَتاب البغداديين ُيعرف بأبي الحسن بن أبي " الفرج بعد الشدة"جاء في كتاب 
يتصرف مع اشكرون بن سھVن الديلمي أحد ا�مراء في ، وكان أبوه من ُكَتاب الجند ، الليث 

  :قال ، عسكر معز الدولة بن أحمد بن بويه 

وثيابك ، لى فراش طاھر فبت وأنت طاھر ع، إذا داھمك أمر تخافه : قرأت في بعض الكتب 
 ٧) والليل إذا يغشى ( وسورة ، مرات  ٧) والشمس وضحاھا ( وأقرأ سورة ، كلھا طاھرة 

  :ثم قل ، مرات 

 .اللھم أجعل لي فرجاً وخرجاً من أمري -

فيقول لك ، في الليلة ا�ولى أو الثانية إلى السابعة آت في منامك  فإنه يأتيك
  .المخرج منه كذا وكذا: 
  

وكنت قد ، فحبست بعد ذلك بسنين حبسة طالت حتى يأست من الفرج : قال 
فلم أر في ، فقلت ذلك ، فذكرته يوماً وأنا في الحبس ، اُنسيت ھذا الخبر 

رأيت ، فلما كان من الليلة الرابعة ، أول ليلة و* في الثانية و* في الثالثة 
  :في منامي كأن قائVً يقول لي 

 ).براھيم علي بن إ( خVصك على يدي  -

  ).علي بن إبراھيم( فأصبحت من غد متعجباً ولم أكن أعرف رجVً ُيقال له 
  :فقال ، دخل علي شاب * أعرفه ، فلما كان بعد يومين 

 .قد كفلت ما عليك فقم -

فحملني إلى منزلي ، فقمت معه ، وإذا مه رسول إلى السجان بتسليمي إليه 
  .وسلمني فيه وانصرف، 

  ؟من ھذا : فقلت لھم 
، يسكن في الكرخ ) علي بن إبراھيم ( رجل من ا�ھواز ُيقال له : فقالوا 

فتوسط في أمرك ، فطرحنا أنفسنا عليه ، أنه صديق الذي حبسك : قيل لنا 
  .وضمن ما عليك وأخرجك

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

  

: " ماه أنه وجد في كتاب محمد بن جرير الطبري الذي س" الفرج بعد الشدة " وقال مؤلف كتاب 
  " :اKداب الحميدة وا�خVق النفيسة 
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، محمد بن عمارة ا�سVي عن روح بن الحارث بن حبيش الصفاني عن أبيه عن جده  حدثني
  :وأنه قال لبنيه 

و* تبيتن ، إذا دھمكم أمر * يبيتن أحدكم إ* وھو طاھر على فراش طاھر  -
فإن ، المبينة والدعاء أيضاً فليفعل ھذه الفائدة من قراءة اKيات ، معه إمرأة 

يسخر له من يرشده إلى طريقة الخVص من شدته مھما ، % بفضله ومنته 
 .كانت

 ًVجه ، وقد أصابني وجع شديد : ثم استطرد قائVفبت على ، فلم أدر ما ع
وجلس ، جلس أحدھما عند رأسي ، فأتاني في أول ليلة اثنان ، ھذه الحالة 

  .اKخر عند رجلي
  .جسه: أحدھما لصاحبه فقال 

احجم ھذا و* تحلقه : قال ، فلما بلغ موضعاً من رأسي ، فلمس جسدي كله 
  .ولكن اغسله بخطمية، 

  :وقال لي ، ثم التفت إلى أحدھما أو كVھما 
 سبعاً ؟) والتين والزيتون ( فكيف لو ضممت إليھما  -

  .مةلتمسك المحج: لم أمرت بالخطمية ؟ فقيل : سألت ، فلما أصبحت 
إ* ، فيعالج به تلك العلة ، وأنا اليوم * أحدث بھذا الحديث أحداً ، فبرئت 

ً ) والتين والزيتون(وأضم إليھما قراءة ، وجد الشفاء بإذن % تعالى    .سبعا
  
  
  

  )والضحى ( من خواص سورة 
  

عند طلوع الشمس ، مرات ٧) والضحى(أن من قرأ سورة " : خواص القرآن" جاء في ..... 
، و* يسرق من بيته و* يقع في بيته فساد ، ند غروبھا لم يضيع له ضائع و* يھرب ھارب وع

يجد في بيته سوراً ، وكل سارق أو طارق يقرب من بيته بليل ، و* طاعون ، و* يدخله وباء 
  .و* يجد لمنزله سبيV، من حديد 

) والضحى(أن من داوم على قراءة سورة  –رحمه % تعالى  –وعن زين الدين البكري ..... 
  :بعد فراغه من السورة  ثم يقول، مرة  ٤٠أربعين يوماً كل يوم 

، اغنني غنى * أخاف بعده فقراً واھدني فإني ضال ، اللھم يا غني يا مغني  -
 .وعلمني فإني جاھل

أرسل % تعالى من يعلمه الحكمة في نومه أو يقظته بحسب اجتھاده 
  .واستعداده
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  اسم اهللا األعظم

  )الحشر(وأواخر) الحديد(أوائل 
  

فليقرأ اKيات الست ا�ولى من سورة ، ومن أراد أن يظفر به .. مما قيل في اسم % ا�عظم 
  )وھوعليم بذات الصدور.....سبح d ما في السموات وا*رض : ( وھي ، الحديد 

إلى ) ... لو انزلنا ھذا القرآن على جبل: ( من اول قوله تعالى  ثم يقرأ أواخر سورة الحشر
  ).وھو العزيز الحكيم(

  .ُيستجاب له، ويدعو بعد ذلك بما يريد 

وذلك بأن يقول ھذا الدعاء بعد قراءة اKيات  -صلى % عليه وسلم-ذكر أنھا مروية عن النبي 
  .المذكورة

الرحمن ، الحي القيوم ، الطاھر المقدس ، والمكنون اللھم إني اسألك باسمك ا�عظم المخزون ( 
أن تصلي على سيدنا محمد وأن تفعل بي كذا وكذا برحمتك يا ، الرحيم ذي الجVل واEكرام 

  ).أرحم الراحمين

من قرأ : " قال  -صلى % عليه وسلم-روى عن أبي أُمامة الباھلي رضي % عنه عن النبي 
  ".ر فمات في ذلك اليوم أو تلك الليلة فقد ضمن % له الجنةخواتيم الحشر من ليل أو نھا

  ).إلى آخر السورة... لو أنزلنا ھذا القرآن على جبل : ( وخواتيم الحشر ھي 

  
  

  آيات إلجابة الدعاء
  
  

ھي : ( فقد قال صلى % عليه وسلم فيھا ، تسمى أيضاً المنجية :  فاتحة الكتاب •
الشريفة في ، ھي ا�سماء العظيمة القدر ، ء ففيھا خمسة أسما) لما قرأت له 

وإذا ُسئل به ، الذي إذا ُدعى به اجاب ، وفيھا اسم % ا�عظم ا�كبر ، ا�صل 
 .أعطى

: دعاء ذي النون في بطن الحوت : (قال ، روى عن النبي صلى % عليه وسلم  •
م قط في لم يدع به رجل مسل" * اله إ* انت سبحانك إني كنت من الظالمين" 

 ).شئ إ* استجيب له
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إني �عرف موضع آية ما قرأھا أحد قط فسأل % شيئاً إ* : قال سعيد بن جبير  •
قل اللھم فاطر السموات وا�رض عالم الغيب والشھادة أنت تحكم بين ( أعطاه 

 ).عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 

وآية الكرسي وسورة توجه إلى القبلة وأقرأ أم القرآن : قال بعض العارفين  •
 .وأد بما أحببت ُيستجب لك، القدر والصمدية 

  

  آيات لقضاء الدين

  

لو ، أ* أعلمك دعاء تدعو به : قال صلى % عليه وسلم لمعاذ بن جبل : عن أنس بن مالك قال 
  :قل يا معاذ ، !  �دى % عنك ؟، كان عليك مثل جبل أحد ديناً 

وتذل ، وتعز من تشاء ، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ، قل اللھم مالك الملك (
، رحمن الدنيا واKخرة تعطيھما من تشاء ، ) إنك على كل شئ قدير، بيدك الخير ، من تشاء 

رواه الطبراني في (.      ارحمني رحمة تغنيني بھا عن رحمة من سواك، وتمنعھما من تشاء 
  )رالصغ

  

  

  آيات لدفع الفقر وتيسير الرزق

  

من أتى منزله فقرأ سورة الحمدd رب العالمين وسورة : " روى عن النبي صلى % عليه وسلم 
  ".وكثر خير بيته، نفى % نه الفقر ، اEخVص 

شكا رجل إلى النبي : قال " جVء ا�فھام" أخرج أبو موسى المديني في  -
 :فقال صلى % عليه وسلم ، وضيق العيش صلى % عليه وسلم الفقر 

ثم صل ، فسلم إن كان فيه أحد أو لو يكن فيه أحد : إذا دخلت إلى منزلك 
  .قل ھو % أحد مرة واحدة: وإقرأ ، وسلم علي 

  .فأدر % عليه الرزق حتى أفاء على جيرانه وأقربائه، ففعل الرجل مدة 

) .. " فيھا معايش قليVً ما تشكرونولقد مكناكم في ا�رض وجعلنا لكم (آية  -
 .لتكثير الرزق وادراره وللمعيشة وكثرة الزبائن"  ٧: ا�عراف 

 :قال الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي % عنه  -
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نافع ) أ* يعلم من خلق وھو اللطيف الخبير : ( في سورة الملك قوله تعالى 
ذا أكثر من تVوة فإ، لمن نزل به فقر أو ضرر أو جھل أو بVء أو مصيبة 

  .و% أعلم، فإن % تعالى بمنه وفضله وكرمه ُيعافيه مما نزل به ، اKية 
  )عن كتاب ا*بريز(                                                         

فليقرأ فاتحة الكتاب في كل يوم بعد ، من أراد الغنى وسعة الرزق :  )فائدة( -
 .صVة العشاء ثمانية وعشرين مرة

  :عن رسول % صلى % عليه وسلم قال ، عن أنس رضي % عنه :  وأخرج ابن مردويه

ورة من قرأ س: " وقال ابن مسعود ، " فاقرأوھا وعلموھا أو*دكم، سورة الواقعة سورة الغنى "
  ".لم تصبه فاقة ابداً ، الواقعة كل ليلة 

الملك الحق : بسم % الرحمن الرحيم : أن مما ينفع للرزق قراءة :  شمس المعارفوورد في 
و     "  ألم نشرح" و " الواقعة"و " يس"ثم تقرأ سورة ، وھو نعم المولى ونعم النصير ، المبين 

  ".قل أعوذ برب الفلق"و " الكافرون" 

  ة نبوية لتيسير الوالدةفائد

  

أنه لما دنت و*دة السيدة ، عن ابن السني " : اEتقان " نقل اEمام السيوطي رضي % عنه في 
أمر النبي زوجته السيدة أم سلمة والسيدة زينب بنت جحش ، فاطمة الزھراء رضي % عنھا 

  :أن يأتياھا فتقرءا عندھا ، رضي % عنھما 

 .آية الكرسي -

إن ربكم % الذي خلق السموات وا�رض في ستة أيام ثم : ( تعالى وقوله  -
استوى على العرش يغشي الليل النھار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر 

 ).والنجوم مسخرات بأمره أ* له الخلق وا�مر تبارك % رب العالمين

خرجت من : قال ، ي ما رواه عبد ابن بشر المازن ومن فوائد ھذه اKية.  ٥٤سورة ا�عراف آية
فقرأت ھذه اKية من ، وآواني الليل إلى البقيعة فنزلت فحضرني من أھل ا�رض ، حمص 

  .أحرسوه من اKن حتى يصبح: فقال بعضھم لبعض ، ا�عراف 

 .المعوذتين -
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  آيات الشفاء الست

  

معترفون بأن وا�طباء ، أنھا قد جربت كثيراً : روى الشھاب علي البيضاوي ن اEمام السبكي 
  .ومن ينكره * يعبأ به، كما فصله في مفرداته ، من ا�مور والرقي ما يشفي بخاصة روحانية 

فرأى النبي صلى % عليه ، أنه مرض له ولد يئس من حياته : روى الشھاب عن القشيري 
بھا في اناء أقرأ عليه آيات الشفاء أو اكت: فقال صلى % عليه وسلم ، وسلم في منامه فشكى إليه 
  :وھي ، ففعل ذلك فعوفي الولد ، وأسقه الماء الذي به محيت 

 .١٤التوبة) ويشف صدر قوم المؤمنين(  -١

 .٥٧يونس) وشفاء لما في الصدور(  -٢

 .٦٩النحل) فيه شفاء للناس( -٣

 .٨٢اEسراء) وننزل من القرآن ما ھو شفاء ورحمة للمؤمنين( -٤

 .٨٠الشعراء) وإذا مرضت فھو يشفين( -٥

 .٤٤فصلت) للذين آمنوا ھدى وشفاءقل ھو ( -٦

  

  

  

  وال يئوده حفظهما

  

فلم أجد ، دخلت البصرة �بيع تمراً : حدثني رجل من بني كعب قال : قال : روى ابن قتيبة 
، إنھا معمورة : ما بال ھذا الدار؟ فقالوا : فقلت ، فوجدت داراً قد نسج العنكبوت عليھا ، منز* 

، قد اتخذھا منز* ، فإن فيھا عفريتاً ، انج بنفسك: فقال ، ارك ؟ د) أي تؤجر لي ( فقلت لمالكھا 
  .يھلك كل من أتى إليھا

  .دونك إياھا: فقال ، فاd يعينني عليه ، أكرني وأتركني معه : فقلت 

وھو يدنو ، وله ظلمة ، دخل علي شخص اسود عيناه كشعلة النار ، فلما جن الليل ، فكنت فيھا 
فلما ، كلما قرأت قال مثلي ، إلى آخر اKية ).... * اله ا* ھو الحي القيوم% : ( فقلت ، مني 

فكررتھا مرارا فذھبت ، لم يقل شيئاً ) و* يئوده حفظھما وھو العلي العظيم( وصلت إلى قوله 
فلما أصبحت وجدت في المكان الذي رأيته ، فأويت إلى بض جھات الدار فنمت ، تلك الظلمة 

قال ، وبم أحرقته ؟ : فقلت ، وسمعت قائV يقول أحرقت عفريتاً عظيماً ، لرماد فيه أثر الحريق ا
  كذا في خواص القرآن للغزالي).          و* يئوده حفظھما وھو العلي العظيم( بقوله تعالى : 
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  القرآن شفاء القلوب

  

وينفرج ، ويذھب غمك ، تجلى صدأ قلبك ويطمئن فؤادك ، أن بقراءة القرآن  –يا اخي  –اعلم 
  .وتحفك المVئكة ويذكرك % فيمن عنده، وتغشاك الرحمة ، وتنزل عليك السكينة ، ھمك 

  ).أ* بذكر % تطمئن القلوب : ( قال تعالى 

، يتلون كتاب %  ،ما اجتمع قوم في  بيت من بيوت % : " وقال صلى % عليه وسلم 
وذكرھم % ، وحفتھم المVئكة ، إ* ونزلت عليھم السكينة وغشيتھم الرحمة ، ويتدارسونه بينھم 

  ".وما أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ، فيمن عنده 

  

جاء في الحديث ، ويذكرك أھل السماء ، تكون في حضرة % ، واعلم أنك حين تقرأ القرآن 
  ).أنا جليس من ذكرني: ( ة جل وعV القدسي ن رب العز

من غنة أو إدغام أو ، وأحرص على تجويد القرآن بإعطاء كل حرف من حروفه حقه ومستحقه 
  .إقVب أو مد إلى آخر احكام التجويد
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  :أيھا ا�خ الكريم 

قل أدعوا % أو أدعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله : ( قال تعالى  •
وd ا�سماء الحسنى : ( وقال سبحانه ، ) ا�سماء الحسنى

  ).فادعوه بھا 
إن d تسعة وتسعين اسما : " وقال النبي صلى % عليه وسلم  •

من أحصاھا دخل الجنة انه وتر يحب ، مائة إ* واحداً ، 
 ".الوتر

  ".و* يحفظھا أحد إ* دخل الجنة " وفيما رواه البخاري 
  .وتدبر معانيھا مؤمناً بھا أي حفظھا: أحصاھا 

فله سبحانه من ، وليست أسماؤه تعالى منحصرة في ھذه التسعة والتسعين 
ولكن للتسعة والتسعين خواص عجيبة * ، ا�سماء ما * يحصيه إ* ھو 

سيما حين تقرأھا قبل النوم في خلوة منتظمة راتبة وتكرر كل اسم بضع 
تجد لھا من الفيض ، ظتك ترى عجباً في نومك ويق، مرات على حدة 

  .وا�نوار وفتح المغلقات ما * يعلمه إ* الرقيب المجيب الكريم سبحانه

مستشعراً روحك بين يدي الحق ، تقرأھا على وضوء متوجھاً إلى القبلة 
 Vوأنه محيط بك بالسموات وا�رض وسائر متيقظاً لعظمته ، جل وع

وھذا الحال ينبغي ، ي نفس الوقت متحققاً باEسم ممتزجاً بمعناه ف، الخVئق 
  .أن تكون عليه في صVت وقرائتك القرآن كذلك

وإن كان ، إذا كان فكرك في % فھي معه ، فالروح توجد حيث تفكر 
* : " ولھذا قال النبي صلى % عليه وسلم ، مخلوق فھي مع من تفكر 

  ".يقبل من عبد عمV حتى يشھد قلبه مع بدنه 

وذلك حال المرابطين ، * يستجيب دعاء من قلب غافل *ه وأعلم أن % 
  .المراقبين الخاشعين من الواصلين

  .قبل كل دعاء –أي أسماء % الحسنى  –وتجب قرائتھا 
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  أســـــماء اهللا الحســـــنى

  

 اللھم إني أتوجه إليك بأسمائك الحسنى، بسم % الرحمن الرحيم ، أعوذ باd من الشيطان الرجيم 
  :يا من .. 

  

الذي = إله إ= ھو 5ھو    الرحيم   الرحمن  الملكُ  القد<وس  الّسRمُ  " 

  المؤمن المھيمُن العزيُز الجباُر المتكبرُ 

رُ   الغف�ارُ   القّھارُ   الخالقُ   البارئُ   الُمصو�

 الوّھابُ   الّرّزاق  الفّتاحُ   العليمُ   الباسطُ  القابضُ 

الرافعُ  الخافضُ   الُمِذل الُمعز  الّسميعُ   البصيرُ   الَحكمَ   

 الَعّدل  الَخبيرُ  الّلطيفُ   الَحليم  الَعظيم  الغفورُ 

 الشكورُ   الَعلي<   الَكبيرُ   الَحفيظُ   الُمقيتُ 

 الَحسيبُ   الجليلُ   الَكريمُ   الّرقيبُ   الُمجيبُ 

 الَواسعُ   الَحكيمُ   الَوُدودُ   المجيدُ   الَباعثُ 

ھيدُ   الَحق  الَوكيلُ   ويالقَ   الَمِتينُ   الش�

 الَولي<   الَحميد  الُمحصي<   الُمعيدُ  الُمبدئُ   الُمميتُ  الُمحيي

اجدُ   الّماجدُ   الَواحدُ   الَحي<   الَقي<ومُ   الو�

مُ   اPَّولُ  رُ  الُمَقد(  الّصَمدُ   القاِدرُ   الُمقتِدرُ   الُمَؤخ�

 اSِخرُ   الّظاھرُ   الَباِطنُ   الَوالِي  المَتعال

 البرُ   التّوابُ   المنتقِمُ   العُفوُ   الرؤوفُ 

الُملك مالكُ   َواaكرام الَجRل ذو  الُمقسطُ   الجامعُ   الغني<   

 الُمغنِي<   الماِنعُ   الّنافعُ  الّضار<   الّنورُ   الھادي

" الصّبُورُ   البديع  الباقي  الواِرثُ   الّرشيدُ  
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  الحســـنــىثنـــــاء عقـــب أسماء اهللا 

  
ويقرأ ، ويستحسن أن تتبع بھذا الثناء ، تمت ا�سماء الحسنى كما وردت في الحديث الشريف 

  :مرة وھو 

، واحد * من قلة ، وتنزھت عن مشابھة ا�مثال صفاته ، الذي تقدست عن ا�شياء ذاته (
وموصوف بV ، معروف بV غاية ، بالبر معروف وباEحسان موصوف ، موجود * من علة 

و* ، و* يفنيه تداول ا�وقات ، * ُينسب إليه البنون ، وآخر بV انتھاء ، أول بV ابتداء ، نھاية 
، بذكره أنس المخلصون ، كل المخلوقات قھر عظمته وأمره بالكاف والنون ، توھنه السنون 

وأباح ، مستقيم وبتوحيده ابتھج الموحدون ھدى أھل طاعته إلى صراط ، وبرؤيته تقر العيون 
ويرى حركات أرجل النمل ، س مخلوقاته بعلمه القديم وعلم عدد أنفا، أھل محبته جنات النعيم 

محيط بعمل العبد ، ويمجده الوحش في قفره ، يسبحه الطائر في وكره ، في جنح الليل البھيم 
، ف ضره وكش، وتطمئن القلوب الوجلة بذكره  كفيل المؤمنين بتأييده ونصره، سره وجھره 

وغفر ذنوب المسلمين كرماً ، وأحاط بكل شئ علما ، ومن آياته أن تقوم السماء وا�رض بأمره 
  .ليس كمثله شئ وھو السميع البصير، وحلماً 

  .اللھم أكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ونعم النصير

سبحانك * نحصى ثناء ، قوة إ* باd العلي العظيم و*حول و* ، غفرانك ربنا وإليك المصير 
وتحكم ما ، تفعل ما تشائ بقدرتك ، وعز جاھك ، جل وجھك ، ليك أنت كما أثنيت على نفسك 

  .تريد بعزتك

  .ياذا الجVل واEكرام، يا حي يا قيوم يا بديع السموات وا�رض 

  ".وتدعو في سجودكبما تشاء من خير ا�مور أو تصلي صVة الحاجة  ثم تدعو" 

  أنــــــواع الذكــــر

  
 .وھو بألفاظ التحميد والتسبيح والتمجيد:     ذكر باللسان -١

 .وھو بالتفكر في د*ئل الذات والصفات وأسرار المخلوقات:      ذكر بالقلب -٢

 .في الطاعات وتخليھا عن المنھياتوه باستغراق الجوارح :  ذكر بالجوارح -٣
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  أسألك بكل اســـم هو لك

  

  :من أصابه ھم أو حزن فليدع بھذه الكلمات يقول : " قال رسول % صلى % عليه وسلم 

عدل في ، ماٍض في حكمك ، ناصيتي بيدك ، أنا عبدك ابن عبدك ابن امتك في قبضتك 
أسألك بكل اسم ھو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من ، قضائك 

، ي علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي خلقك أو استأثرت به ف
  ".وجVء حزني وذھاب ھمي

فقال الرسول ، ان المغبون لمن غبن ھؤ*ء الكلمات ، يا رسول % : فقال رجل من القوم 
اذھب % ، فقولوھن وعلموھن فإنه من قالھن التماس ما فيھن ، أجل : صلى % عليه وسلم 

  .وأطال فرحه، تعالى حزنه 

  

  يا حي يا قيـــوم

  

  :قال رسول % صلى % عليه وسلم : دعاء فاطمة الزھراء رضي % عنھا 

ياحي يا قيوم برحمتك استغيث : " يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ أن تقولي 
  ".وأصلح لي شأني كله ، * تكلني إلى نفسي طرفة عين ، 

  

  

  واألرضيناللهم بديع السموات 

  

يا .. اللھم بديع السموات وا�رضين  :دعاء سيدنا موسى عليه السVم لما وقف على فرعون 
  .ذا الجVل واEكرام نواصي العباد بين يديك
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، نواصيھم بيدك ، فإن فرعون وجميع أھل السموات وأھل ا�رضين وما بينھما عبيدك 
وأسألك بخيرك من ، من شره  اللھم إني أعوذ بخيرك، وأنت تصرف القلوب حيث شئت 

  .كن لي جاراً من فرعون وجنوده، و* إله غيرك .. وجل ثناؤك ، خيره عز جارك 

  

  يا ودود... يا ودود 

  
انه روى عن انس بن مالك رضي % عنه " الروض الفائق" جاء في كتاب : ملك من السماء 

، يتجر من بVد الشام إلى المدينة  - صلى % عليه وسلم-كان رجل على عھد رسول % : (قال 
فبينما ھو قادم من بVد ، ومن المدينة إلى الشام و* يصحب القوافل توكVً منه على % تعالى 

وقال ، فوقف له التاجر ! قف: إذ عرض له لص على فرس فصاح بالتاجر ، الشام يريد المدينة 
: فقال له التاجر ، وإنما أريد نفسك ، المال مالي : فقال له اللص ، شأنك بمالي وخل سبيلي : له 

  فرد عليه بمقالته ا*ولى. شأنك المال وخل سبيلي! ما تريد بنفسي؟

أفعل : فقال له ، انتظرني حتى اتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو ربي عز وجل : فقال له التاجر 
  .ما بدا لك

  :فكان من دعائه أن قال ، ثم رفع يديه إلى  السماء ، ر وتوضأ وصلى اربع ركعات فقام التاج

، يا فعال لما تريد ، يا مبدئ يا معيد ، يا ذا العرش المجيد ، يا ودود .. يا ودود .. يا ودود 
وبرحمتك التي ، أسألك بنور وجھك الذي مg أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بھا عل خلقك 

  .* إله إ* أنت، أنت الذي وسعت كل شئ رحمة وعلما ،  وسعت كل شئ

  ..يا مغيث أغثني .. يا مغيث أغثني .. يا مغيث أغثني 

، وبيده حربة من نور ، إذا بفارس على فرس أشھب عليه ثياب خضر ، فرغ من دعائه فلما 
ارس على شد الف، فلما دنا منه ، فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس 

  قم فاقتله: فقال له ، ثم جاء إلى التاجر ، فطعنه طعنة اراده عن فرسه ، اللص 

  .فما قتلت أحداً قط و* تطيب نفسي بقتله، من أنت؟ : فقال له التاجر 

، أعلم أني ملك من السماء الثالثة : ثم رجع إلى التاجر وقال، فرجع الفارس إلى اللص فقتله 
ففتحت ، ثم دعوت الثانية ، فقلنا أمر حدث ، �بواب السماء قعقعة حين دعوت ا�ولى سمعنا 

فھبط جبريل عليه السVم علينا من ، ثم دعوت الثالثة ، ولھا شرر كشرر النار ، أبواب السماء 
أنه : وأعلم يا عبد % ! من لھذا المكروب؟ فدعوت ربي أن يولنى قتله: قبل السماء وھو ينادي 

  .فرج % تعالى عنه وأغاثه، وكل نازلة ، وكل شدة ، في كل كربة من دعا بدعائك ھذا 
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وجاء إلى النبي ! وجاء التاجر سالماً غانماً حتى دخل المدينة: قال أنس بن مالك رضي % عنه 
  :فقال النبي صلى % عليه وسلم ، صلى % عليه وسلم وأخبره بالقصة 

وإذا سئل ، ذا دعى بھا أجاب لقنك % تعالى أسماءه الحسنى التي إ"  -
 ".أعطى

  

  أسألك باسمك األعظم األكبر

  

  :إلى موسى الكاظم  -صلى % عليه وسلم–من رسول % 

أن ھارون الرشيد حبسه في ، الصادق  مما حكاه ابن خلكان في ترجمة موسى الكاظم بن جعفر
: وقال لي ، رأيت حبشياً أتاني ومعه حربة : فقال له ، ثم ذات يوم دعا ضابط شرطته ، بغداد 

واعطه ثVثين ألف ، فاذھب فخل عنه ، ! إن لم تخل عن موسى بن جعفر نحرتك بھذه الحربة
المضي إلى المدينة وإن أحببت ، إن أحببت المقام عندنا فلك عندي ما تحب : وقل له ، درھم 
  .فامض

  .رأيت من أمرك عجباً ) : أي لموسى الكاظم: ( وقلت له ، ففعلت ذلك : قال صاحب الشرطة 

يا موسى : فقال ، إذا أتاني رسول % صلى % عليه وسلم ، بينما أنا نائم ،أنا أخبرك : فقال 
يا سامع كل : " قل، جن فقل ھذه الكلمات فإنك تبيت ھذه الليلة خارج الس، حبست مظلوماً 

أسألك بأسمائك ، ومنشرھا بعد الموت ، وياسابق كل فوت ويا كاسي العظام لحماً ، صوت 
  .وباسمك ا�عظم ا�كبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، العظام

فه أبداً و* نحصي يا ذا المعروف الذي * ينقطع معرو، يا حليماً ذا أناة * يقدر على أناته احد 
  !! .فكان ما ترى )  ...  أفرج عني.. له عدداً 

  

  التوسل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: األسم األعظم 

  

قل ھذه الكلمات : فقال له ، أن يعلمه اEسم ا�عظم ، سأل أحد الصالحين إبراھيم بن أدھم 
  :صباحاً ومساءاً 

وملك ، وستر * يھتك ، وباب * ُيغلق ، واسم * ُينسى ، ونور * يطفأ ، يامن له وجه * يبلى "
أسألك واتوسل إليك بجاه سيدنا محمد صلى % عليه وسلم أن تقضي حاجتي وتعطيني ، * يفنى 
  ".أدعوك باسمك الواحد ا�عز، مسألتي 
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الى أنه لما اجتمعت اليھود ، عن آبائه عن النبي صلوات % عليه وعليھم : روى جعفر الصادق 
فرأى عيسى مكتوباً في ، أتاه جبريل عليه السVم فغشاه بجناحه ، عيسى عليه السVم ليقتلوه 
وأدعوك اللھم باسمك ، اللھم إني أدعوك باسمك الواحد ا�عز "  :باطن جناح أمين الوحي 

 الذي ثبتت به أركانك، وأدعوك باسمك الكبير المتعال ، وأدعوك باسمك العظيم الوتر ، الصمد 
  ".أن تكشف عني ما أصبحت وامسيت فيه، كلھا 

أن أرفع عبدي إلي : فأوحى % عز وجل إلى جبريل عليه السVم ، فقال ذلك عيسى عليه السVم 
يابني عبد المطلب سلوا ربكم بھذه الكلمات فوالذي : ثم قال رسول % صلى % عليه وسلم ، 

اشھدوا : " وإ* قال % للمVئكة ، * اھتز العرش إ، نفسي بيده ما دعاه بھن عبد بإخVص فيه 
سلوا بھا : ثم قال لصحابته " ... قد استجبت له بھن وأعطيته سؤاله في عاجل دنياه وآجل آخرته

  .و* تستبطئوا اEجابة

  

  يا واحد.. يا أحد .. يا اهللا : من كنوز الدعاء

  
بلغني عن سيدنا العارف : قال  -رحمه %–روى اEمام العارف باd عبد % بن أسعد اليافعي 

أ* أعلمك كنزاً : أنه قال له ، اEمام أبي عبد % محمد القرشي عن شيخه أبي الربيع المالقي 
  !بلى: قلت : قال ، تنفق منه و* ينفد؟ 

يا ،  ياكريم يا وھاب.. يا باسط ، يا جواد ، يا موجود ، يا واحد ، يا أحد ، يا % : " قل : فقال 
ياحي يا قيوم يا رحمن يا رحيم ، يا فتاح يا رزاق يا عليك يا حكيم ، يا غني يا مغني .. ذا القوة 

انفحني منك بنفحة خير ، يا حنان يا منان .. يا ذا الجVل واEكرام ، يا بديع السموات وا�رض 
اللھم يا غني ، ) مبينا إنا فتحنا لك فتحاً (، ) إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح(تغنني بھا عمن سواك 

أكفني بحVلك عن ، يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد ، يا ودود ، يا مبدئ يا معيد ، يا حميد 
وانصرني بما نصرت ، واحفظني بما حفظت به الذكر ، واغنني بفضلك عمن سواك ، حرامك 

  .إنك على كل شئ قدير، به الرسل 

حفظه % من كل ،  صVة خصوصاً بعد صVة الجمعةفمن دوم على قراءته بعد كل : قال
ويسر عليه معيشته وضى ، وأغناه ورزقه من حيث * يحتسب ،  ونصره على اعدائه، مخوف 

  .ولو كان عليه مثل الجبال ديناً أداه % تعالى بمنه وكرمه، عنه دينه 
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  أســألك بأنـــك أنــت اهللا

  

  :دعاء آصف وصى سيدنا سليمان 

وھو الدعاء الذي ، أن الدعاء الذي دعا به آصف وصى سليمان فأتى به بعريش بلقيس : روى 
  :وھو .. كان سيدنا عيسى عليه السVم يحيى به الموتى 

نور السموات .. الطاھر المطھر ، * إله أ* أنت الحي القيوم ، اللھم إني أسألك بأنك أنت % " 
  "وا�رضين

  :وفي رواية أخرى 

الحنان ، الكبير المتعال ، عالم الغيب والشھادة ، ني أسألك رب السموات وا�رضين اللھم إ" 
  .فإنه ُيستجاب لك إن شاء %"  أن تفعل بي كذا وكذا .. ذا الجVل واEكرام ، المنان 

  

  يا اهللا.. يا اهللا .. يا اهللا : دعاء مبارك 

  

على شخص دين يقدر بنحو ثVثة آ*ف دينار فلقنه أحد الصالحين دعاء يدعو به لقضاء  كان
  :وھذا ھو الدعاء ، دينه 

  يا %.. يا % .. اللھم إني أسألك يا % " 

  * اله إ* أنت، و% أنت % .. بلى 

 % .. % ..%  

  ) ".ثم يذكر حاجته( * إله إ* أنت يا حي يا قيوم ، و% أنت % 

  :وقد دعا ھذا الشخص بھذا الدعاء المبارك قبل نومه فرأى في منامه من يقول له 

  وكان أن استجاب % له، لقد سألت % تعالى باسمه ا�عظم الذي إذا قرئ على الماء تجمد 

  .ببركة ھذا الدعاء، وأدى عنه دينه 
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  مما قيل في اإلسم األعظم

  

( و ، ) والھكم اله واحد * اله ا* ھو الرحمن الرحيم: ( اSيتينھو في ھاتين  •
 ).اله ا* ھو الحي القيوم % *. الم

  
  

 .الحي القيوم:  وفي شرح القشيري •

  

أن اإسم ا�عظم : حتى ان اEجماع ليكاد ينعقد عليه :  وفي المختار عند العلماء •
 ).%( ھو 

  

  .ھو دعاء ذي النون:  وقيل •
  ).ا* أنت سبحانك إني كنت من الظالمين * اله ( 
  
  

 .وغيرھا من ا�قوال، ما رويناه في الصفحات السابقة :  وقيل •

  
 

أن % أخفاه بين أسمائه كما أخفى ليلة القدر في أوتار العشر ا�واخر :  وروى •
 .ليذكر العبد مو*ه بأسمائه كلھا، من رمضان 

  
 

 .اEسم ا�عظم فيك أنت أيھا العبد:  وقيل •

  .فھو ما ينفعل به القلب والوجدان وقت الذكر

  

  ).عين اEسم ا�عظم ( ولكن الشأن فيمن يكون ھو ) اEسم ا�عظم ( وليس الشأن فيمن يعلم 

  .وألم أن اEسم ا�عظم * يصلح للدنيا و* لطالبھا، يعطك % من غير سؤال ، دع الذنوب 
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  :أيھا ا�خ الكريم 

استعينوا بالصبر والصVة إن % مع : (  قال 5 تعالى •
 ).الصابرين 

  
* ، وأمر أھلك بالصVة واصطبر عليھا : (  وقال تعالى •

 ).نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 

  
كان رسول % صلى % عليه وسلم إذا :  وفي السنن •

  .حزبه أمر فزع إلى الصVة
  

كان رسول % :  "المصنف"وأخرج عبد الرزاق في  •
إذا دخل عليه بعض الضيق في  -صلى % عليه وسلم–

 : ثم قرأ ھذه اKية ، أمر أھله بالصVة ، الرزق 

  .... ).وأمر أھلك بالصVة (

وسر ذلك أن ، ع شرور الدنيا وا*خرة وللصVة تأثير عجيب في دف
، ومعراج إلى المولى عز وجل ، الصVة صلة بين العبد وربه 

ويقطع ، وعلى قدر ھذه الصلة يفتح عليه من الخيرات وأبوابھا 
، والعافية ، ويفيض عليه فيرى التوفيق ، عنه من الشرور أسبابھا 

والمسرات ،  وا�فراح، والنعيم ، والراحة ، والغنيمة ، والصحة 
  .كلھا محضرة ومسرعة إليه... 

وفي الصفحات القادمة نوضح لك كيف تستطيع بالصVة أن تفتح 
، بحول % وقوته ، لتشرح قلبك وتدفع كربك ، ابواب الفرج 
  .وتأييده ورحمته
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  صالة الحاجة

  

ويھيئ ، ه ليقضي % حاجته بفضل، وھي الصVة التي يتوسل بھا العبد إلى مو*ه فيما أھمه 
  .السبيل الكوني المتبع بين الناس له بقدرته

  :دليلھا 

صلى % –أن رجVً أعمى أتى النبي ، روى الترمذي بسنده عن عثمان بن حنبيف   -١
: فقال صلى % عليه وسلم ، إني أُصبت في بصري فادع % لي : فقال ،  -عليه وسلم

وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي ، أسألك اللھم إني : ثم قل ، اذھب فتوضأ وصل ركعتين 
فما لبث الرجل أن : قال ، في رد بصري ، يامحمد إني استشفع بك على ربي ، الرحمة 

 .رجع كأن لم يكن به ضر قط

  ).فافعل مثل ذلك وإن كانت لك حاجة( :ثم قال صلى % عليه وسلم : تأمل 
كانت له حاجة عند أمير  أن رجVً ، الطبراني في معجمه الصغير والكبير  وأخرجه  -٢

أي بعد وفاة النبي صلى % (وما كان عثمان يھتم بشأنه ، المؤمنين عثمان بن عفان 
فشكا له فعلمه صVة الحاجة المذكورة ففعل ، فلقى الرجل عثمان بن حنيف ) عليه وسلم

ثم لقى ھذا الرجل عثمان ، وقضى له حاجته  ثم أتى عثمان بن عفان فأكرمه، الرجل 
فقال عثمان بن حنيف ، حنيف فشكر له ظناً منه بأنه أوصى به عثمان بن عفان  بن

، ضرير  أتاهولكن شھدت رسول % صلى % عليه وسلم و، و% ما كلمته : للرجل 
 ).وقص عليه القصة السابقة(

من كانت له حاجة إلى % :(قال صلى % عليه وسلم : وفي كتاب الترمذي وابن ماجه  -٣
ثم ليثن ، ) وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين، لى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ تعا

ثم ،  وليصل على النبي صلى % عليه وسلم) أي بالتحميد والتسبيح والتكبير(على % 
الحمد d رب العالمين ، سبحان رب العرش العظيم ، * اله ا* % الحليم الكريم : "ليقل

، والغنيمة من كل بر والسVمة من كل إثم ، رحمتك وعزائم مغفرتك أسألك موجبات ، 
و* حاجة ھي لك رضا إ* قضيتھا يا ، و* ھماً إ* فرجته  * تدع لي ذنباً إ* غفرته

 .أرحم الراحمين

  .ومن غيرھا ما يشاء مما يوافق حاجته، وله أن يزيد من ا�دعية المأثورة 

أو في كل يوم ، *زم ھذه الصVة ولو مرة كل ليلة ، حاجة من كانت له عند % : الخRصة 
حتى يھيئ % له السبب الذي تقضي به حاجته ، باحثاً عن ا�سباب العادية الكونية ، مكرراً ذلك 

  .فذلك ھو حقيقة التسليم والتوكل، بفضله ورحمته ، 

اللھم : " قائVً ، الضرير  بالدعاء السابق ويضيف إليه دعاءوعليه أن يدعو بعد الصVة بالدعاء 
إني استشفع بك إلى ربي في حاجتي يا محمد ، نبي الرحمة ، إني أتوجه إليك بنبيي محمد 

مستغرقاً في ابتھاله ، ويسمي حاجته بلغته معبراً عن شعوره ..." اللھم فشفعه في ، لُتقضى لي
 dيتعين التزام اللغة و، وُملحاً على ربه بكل ما وسعه من دعاء ، وتضرعه وخشوعه وتذ *
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، ومن المستحسن أن يقنت بعد الركوع في اركعة الثانية ، فاللغة وسيلة * غاية ، العربية ھنا 
  .وھو ھنا أمثل وأقضل، فھو من السنة الثابتة في الشدائد 

كما إذا نزل بالمسلمين نازل ، وتجوز في جماعة يھمھم ا�مر ، كما تجوز صVة الحاجة انفراداً 
فلھم أن يجتمعوا على الصVة كإجتماعھم على صVة ، صاب ا�سرة أو الجماعة حادث أو أ

  .والفزع وغيره، ا*ستسقاء 

  

  صالة اإلستخارة

  

  :ثبوت سنيتھا 

عنه صلى % ، أخرج أحمد والحاكم وأبو يعلي وابن حبان والبزار بسند جيد والترمذي  -١
ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه ، % من سعادة ابن آدم إستخارته : " عليه وسلم قال

 ".ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضاه %، ومن شقوة ابن آدم تركه إستخارة % "، " %

وھي صVة مستحبة ، ) و* ندم من استشار، *خاب من استخار : ( ومن الثابت قولھم 
الناس من تمام الجمع بين والجمع بين ا*ستخارة من % واEستشارة من ، عند الجمھور 
  ".إ* ھدوا إلى أرشد أمرھم، ما تشاور قوم يبتغون وجه % : "قال قتادة ، طرفي السنة 

كان رسول % صلى % عليه : قال، روى البخارى من حديث جابر رضي % عنه  -٢
وإن  ،ھذا دليل على العموم : وقال الشوكاني ، وسلم يعلمنا اEستخارة في ا�مور كلھا 

فرب أمر يستخف ، المرء * يحتقر أمراً لصغره وعدم اEھتمام به فيترك اEستخارة فيه 
:   لذلك قال صلى % عليه وسلم ، أو في تركه ضرر عظيم  به فيكون في اEقدام عليه

وقد كان السلف يطلبون من % حتى ملح ، " حتى شسع نعله، وليسأل أحدكم ربه " 
 .منه ثم يأخذون في ا�سبابالطعام وما ھو أقل 

أما كيفيتھا والقراءة فيھا كما رواھا البخاري عن رسول % صلى % :  كيفيتھا والقراءة فيھا
يصليھا : أي ، " فليركع ركعتين من غير الفريضة ، إذا ھم احدكم بgمر : " عليه وسلم قال 

أن يقرأ فيھما بسورة يس ، تھاداً ويقرأ فيھما بما شاء وأختار بعضھم اج، سنة بنية اEستخارة 
واختار بعضھم سورة الكافرون ، نصف في الركعة ا�ولى ونصف في الركعة الثانية 

وربك يخلق ما (وأختار بعضھم آية ، وأختار شيخنا آية الكرسي وأواخر البقرة ، واEخVص 
وما كان (وآية ، في الركعة ا�ولى  -٦٩:٦٨سورة القصص آية  –) يعلنون(إلى ) يشاء ويختار

وقد فضلوا أن ، في الركعة الثانية  -٣٦سورة ا�حزاب آية–) مبينا( إلى ) لمؤمن و* مؤمنة
فقد تصادفه رؤيا ،  -* يشترط أن يرى المستخير رؤيا : أي –يكون ذلك قبل النوم مباشرة 

ة وھو على أي بعد الصV: " ثم ليقل : قال صلى % عليه وسلم ، وھي جزء من النبوة ، صادقة 
  :الدعاء اKتي " مستحضراً حاجته إلى % ، جلستھا مستقبV القبلة 
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فإنك ، وأسألك من فضلك العظيم ، واستقدرك بقدرتك ، اللھم إني استخيرك بعلمك : "  دعاؤھا
ويجوز  –اللھم إن كنت تعلم أن ھذا ا�مر ، تقدر و* أقدر وتعلم و* أعلم وأنت عVم الغيوب 

وعاجل ، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري  –أن يسمي حاجته أو يكتفي بنيته و% أعلم 
شر لي في  وإن كنت تعلم أن ھذا ا�مر، آمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه 
واقدر لي ، فاصرفه ني واصرفني عنه ، ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله 

  ".يث كان ثم ارضني بهالخير ح

فإن النبي صلى % عليه وسلم كان يحب أن يكرر الدعاء ، ويجوز تكرار ھذا الدعاء في الجلسة 
  .حتى إذا انشرح صدره مضى على اسم % وبركته، ثVثاً 

بل سبع " وأباح شيوخنا تكرار عمل اEستخارة إلى ثVث مرات في ثVث ليال :  معلومات عنھا
  .إذا لم يتضح أمره وينشرح صدره �حد حاليه" نقله ابن السني وغيره عن أنسكما ، مرات 

بل ينبغي للمستخير : م قال ، ينبغي أن يفعل بعد اEستخارة ما ينشرح له : "وقال اEمام النووي 
فإذا صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة : وقال ، وإ* فV يكون مستخيراً ، ترك اختياره رأساً 

  ".ار لنفسهمن اختي

بأكثر من ، صVة اEستخارة في المرة الواحدة جواز أن تكون ، وأخذوا من حديث أبي أيوب 
  .كما أجازوا الدعاء فيھا بما يستطيع، ركعتين بتسليمة واحدة 

وعلينا ، من موجھاته إلى تدبير % واختياره  -بعد ھذه الصVة–وقد تكون الرؤيا التي ُترى 
  .وما قدر يكون، ونية مع اEستخارة ممارسة ا�سباب الك

  

  صالة التسابيح

  

  ".أصح شئ في فضائل الصلوات صVة التسابيح " عن الدارقطني : نقل النووي في ا�ذكار 

  ".ما رأيت للشدائد مثل صVة التسابيح : " وقال أبو عثمان الخيري 

يقضي % بھا ،  وميسرة للعسير، ومفرجة للكروب ، وقد ورد أنھا وسيلة مكفرة للذنوب 
  .ويستر بھا العورات، ويؤمن بھا الروعات ، الحاجات 

�نھا صVة خاصة ، وھذه الصVة تخالف في بعض ھيأتھا بقية الصلوات وليس ھذا عجيباً 
  .كصVة الكسوف والخسوف والعيدين ونحوھا، شرعت لغرض خاص 

عليه وسلم قال للعباس بن عبد  أن النبي صلى %: جاء في الحديث الشريف :  صفة ھذه الصRة
يا عباس أ* أعطيك ؟ أ* أمنحك ؟ أ* أخبرك؟ أ* أفعل لك؟ عشر خصال إذا أنت : المطلب 

، وصغيره وكبيره ، وخطأه وعمده ، قديمه وحديثه ، فعلت ذلك غفر % لك ذنبه أوله وآخره 
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أ في كل ركعة بفاتحة تقر" بتسليمة واحدة : أي " أن تصلي أربع ركعات ،  وسره وعVنيته
فقل وأنت ، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة " أي سورة شئت : يعني "  الكتاب وسورة

 )سبحان % والحمدd و* إله إ* % و% أكبر" : (وقبل الركوع، أي بعد القراءة مباشرة " قائم  
أي التسبيحات " عشراً " تادبعد التسبيح المع"ثم تركع فتقولھا وأنت راكع ، خمس عشرة مرة 

أي التسبيحات " فتقولھا " سمع % لمن حمده: قائVً "ثم ترفع رأسك من الركوع ، " المذكورة
ثم ترفع رأسك من ، ثم تھوى ساجداً فتقولھا بعد التسبيح المعتاد عشراً ، عشراً " المذكورة

من السجود فتقولھا عشراً فذلك  ثم ترفع رأسك، ثم تسجد فتقولھا عشراً ، السجود فتقولھا عشراً 
فيتحصل منھا " الركعات ا�ربعة: أي " في كل ركعة تفعل ذلك أربع مرات ، خمس وسبعون 
  ).*(ثلثمائة تسبيحة 

  وبعد السجدة ا�خيرة تقول قبل التشھد عشراً *

  

  :  تأكيد فعلھا

في كل يوم مرة إن استطعت أن تصليھا : ثم قال صلى % عليه وسلم للعباس رضي % عنه 
فإن لم ، ففي كل شھر مرة ، فإن لم تستطع ، ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تستطع ، فافعل 

  .ففي عمرك مرة، فإن لم تفعل ، ففي كل سنة مرة ، تستطع 

  :وقبل السVم ، فإذا فرغت بعد التشھد ، وزاد الطبراني :  دعاؤھا

وزم أھل ، ومناصحة أھل التوبة ، وأعمال أھل اليقين ، توفيق أھل الھدى ... اللھم إني أسألك 
وتعبد أھل الورع وعرفان أھل العلم حتى ، وطلب أھل الرغبة ، وجد أھل الخشية ، الصبر 
  أخافك 

، مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك مVً استحق به رضاك ... اللھم إني أسألك 
وحتى أخلص لك في النصيحة حباً لك وحتى أتوكل عليك ، فاً منك وحتى أناصحك بالتوبة خو

  .حسن ظن بك سبحان خالق النور، في ا�مور كلھا 

  .ثم يزيد بعد ذلك ما شاء من دعاء بما أھمه

ويستحسن أن يقرأ في ھذه الركعات ا�ربعة بعد الفاتحة بسورة ما جاء :  القراءات في الركعات
فمثVً يقرأ في ا�ولى : ع القرآن ليحصل أكبر قدر من الثواب أنھا تعدل نصف أو ثلث أو رب

  ".اEخVص"وفي الرابعة " النصر"وفي الثالثة " الكافرون"وفي الثانية " الزلزلة"

�ن للعدد ، فV ينبغي الزيادة عليھا ، إنھا ثVثمائة تسبيحة في الصVة :  في عدد التسبيحات سر
  .سراً خاصاً 

  

  .وتجوز في جماعة، وكما تجوز ھذه الصVة انفرادا :  صRتھا جماعة
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  صالة الضائع واآلبق ونحوه

  

أخرج ابن أبي شيبة والحاكم بسند موثق عن ابن عمر رضي % عنه أن النبي صلى % عليه 
، فليتوضأ وليصل ركعتين ويتشھد ، ) ھرب: أي ( من ضاع لع شئ أو أبق : " قال، وسلم 

اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك ، يا ھادي الضVل و راد الضالة (د ويقول في آخر التشھ
وھادي الضVلة ، اللھم راد الضالة : ( ثم يزيد ما أخرجه الطبراني ، ) فإنھا من عطائك وفضلك
  ).اردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنھا من عطائك وفضلك، أنت تھدي من الضVلة 

و* بأس من ، أو بد التشھد ، سواء في السجود ، الدعاء ويزيد ما يشاء مما يحسه ويھمه في 
  .وتكرار ھذه الصVة مرات مع الصدقة على الفقراء، تكرار الدعاء 

  

  وصالة الضحى... صالة الليل 

  

فقد غفل عنھما الكثيرون ، صVة الليل وصVة الضحى من النوافل التي يجب أن نحرص عليھما 
  .بالرغم من كثرة الخير فيھما، 

أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل : " قال صلى % عليه وسلم :  Rة الليلص
  ".ا�خير

  ".عليكم بصVة الليل ولو ركعة واحدة : "وقال صلى % عليه وسلم 

أنه صلى % عليه وسلم لم : وھو ، وإن كان ا�مثل الوقوف ند المأثور ، وھي غير مقيدة بعدد 
  .ركعة يزد على ثVث عشرة

  

ابن آدم أركع لي أربع ركعات : " في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعV :  صRة الضحى
  ".من أول النھار أكفك آخره

بصيام : بثVث  –صلى % عليه وسلم  –أوصاني خليلي : " وقال أبو ھريرة رضي % عنه 
  .وأن اوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى ، ثVثة أيام في كل شھر 
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  صفة دواء للشدة إذا وقعت باإلنسان أو توقعها

  

فرأى النبي صلى % عليه وسلم ، وقع بعض الناس في شدة كبيرة فشكا ذلك لشيخه رحمه % 
  :وھو يشير على الشخص بما يـأتي 

  مرة ١٠٠سبحان %                                      

                            d مرة ١٠٠            الحمد  

  مرة ١٠٠% أكبر                                        

  مرة ١٠٠اللھم صل على سيدنا محمد النبي ا�مي     

  مرة ١٠٠* إله إ* % وحده * شريك له               

يقرأ ثم ، ثم يصلي ركعتين ، ثم يصلي اثنتى عشرة ركعة ثم يدعو بعدھا بما شاء خمس مرات 
" وإن طلقتموھن من قبل أن تمسوھن: "من أول ، في الختام خمسين آية من آخر سورة البقرة 

* فرج إ* : "ثم يدعو بھذا الدعاء وھو ، ثم يصلي أربعاً وعشرين ركعة .إلى آخر السورة
واكفنا شر من يريد ضرنا من ، يا من بيده مفاتيح الفرج ، ففرج عنا كل شدة وكرب ، فرجك 
  ".إنك على كل شئ قدير، بإذنك وقدرتك ، وادفعه عنا بيدك القوية ، جن إنس و

وكان سيدنا محمد صلى % عليه وسلم يقول ، ففعله فذھبت الشدة التي كان فيھا ذلك الشخص 
  .في النوم للذي أخبره بما تقدم من التسبيح والصVة والدعاء

  ".ولو كانت أي شئ كان، ه فرج % عنه شدته في يوم، وإن من فعل ھذا صادقاً "

  

  ودعاء... صالة 

  

، من كانت له حاجة  -عن بعض الصالحين–في شرح اEحياء :  قال السيد مرتضى الزبيدي
وفي الثانية ، يقرأ في ا�ولى الفاتحة وسورة اEخVص عشر مرات : فليصل أربع ركعات 

، ة اEخVص ثVثين مرة وفي الثالثة الفاتحة وسور، الفاتحة وسورة اEخVص عشرين مرة 
اللھم بنور : " وبد الفراغ من الصVة يقول ، وفي الرابة الفاتحة وسورة اEخVص أربعين مرة 
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أسألك أن ، وبنبيك سيدنا محمد صلى % عليه وسلم ، وبھذا اEسم ا�عظم ،  وجھك وجVلك
بسم % الرحمن : "جاب له ثم يدعو بھذا الدعاء فإنه ُيست، " تقضي حاجتي وتبلغني سؤالي وأملي

* إله إ* % بديع السموات وا�رض ذو ، * إله إ* % ا�حد الصمد ، % .. % .. % ، الرحيم 
اللھم إني أسألك بأسمائك المطھرات المعروفات المكرمات الميمونات ، الجVل واEكرام 

ونور السموات ، نور تحت نور و، ونور فوق نور ، التي ھي نور على نور ، المقدسات 
، وقوة سلطانك المبين وجبروتك المتين  أسألك بنور وجھك، ونور العرش العظيم ، وا�رض 

، يا % .. يا % ، الحمد d الذي * إله إ* ھو بديع السموات وا�رض ذو الجVل واEكرام 
واقض ، وانصرني على اعدائي ،  اغفر ذنوبي، يا رباه .. يا رباه .. يا رباه ، يارب .. يارب 

  .حاجتي في الدنيا واKخرة وصلى % على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

  صالة الحاجة أللف حاجة

  

رأيت في كتاب اEمام الشافي رضي % عنه بخطه ما : أنه قال :  روى عن محمد بن درستويه
  .مثاله صVة الحاجة �لف حاجة علمھا الخضر لبعض العباد

، عشر مرات " قل يا أيھا الكافرون"ويقرأ في ا�ولى فاتحة الكتاب مرة و ، يصلي ركعتين 
م يسجد بد السVم ويصلي على ث، عشر مرات " قل ھو % أحد"وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة و 

سبحان % والحمد d و* إله إ* : ويقول ،  النبي صلى % عليه وسلم في سجوده عشر مرات
ربنا آتنا في الدنيا : "ويقول ، % و% أكبر و* حول و* قوة إ* باd العلي العظيم عشر مرات 

  .تقضى بإذن %، ثم يسأل % حاجته ، عشر مرات " حسنة وفي اKخرة حسنة وقنا عذاب النار

، بعث أحد العباد رسو*ً يعلمني ھذه الصVة فتعلمتھا فصليتھا :  قال الشيخ أبو القاسم الحكيم
  .وسألت % الحكمة فأعطانيھا وقضى لي ألف حاجة

عند فليغتسل ليلة الجمعة ويلبس ثياباً طاھرة ويصليھا ، فمن أراد أن يصليھا :  وقال الحكيم
  .ُتقضى بإذن % تعالى، وينوي قضاء أي حاجة شاء ، الفجر 

  

  ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  

  .والنجاة من كل مكروه، وھي لتفريج الكروب والخVص من كل غم 

: فالھمت أن أقول ، بت ليلة في غم عظيم : قال رضي % عنه : عن سيدي أبي الحسن الشاذلي 
،  والمعصية، والشھوة ، علي باEيمان والمحبة والطاة والتوحيد وأحاطت بي الغفلة  إلھي مننت
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قد التقمه نون ، وعبدك محزون مھموم مغموم ، فھي مظلمة ، وطرحتني النفس في بحر الھوى 
* إله إ* : "ويقول ، وعبدك يونس بن متى ، وھو ُيناديك نداء المحبوب المصوم نبيك ، الھوى 

وأيدني بالمحبة في محل ، فاستجب لي كما استجبت له ، " إني كنت من الظالمين أنت سبحانك
وليس لي إ* ، فإنك أنت % الملك المنان ، التفريد والوحدة وأنبت علي أشجار اللطف والحنان 

فاستجبنا : " إذ قلت وقولك الحق ، ولست بمخلف ودك لمن آمن بك ، أنت وحدك * شريك لك 
  ".الغم وكذلك ننجي المؤمنينله ونجيناه من 
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  :أيھا ا�خ الكريم 

يا أيھا ، إن % ومVئكته ُيصلون على النبي : "  يقول 5 تعالى
  ".الذين آمنوا صلوا ليه وسلموا تسليما 

ومن ، اللھم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
  .الدينتبعھم بإحسان إلى يوم 

فرسول % صلى % عليه وسلم ھو الرحمة المھداة إلى عباده 
  ".وما أرسلناك إ* رحمة للعالمين"جميعا 

وشرح ، رحمة بعباده لتفريج الكروب .. والصVة والتسليم عليه 
وكيف * يكون ھذا كله ثمرة من ُيصلي ، وتيسير ا�مور ، القلوب 

  .م على نبيهعلى الرسول و% عز وجل ُيصلي ويسل

أن رسول % صلى % عليه وسلم جاء ذات يوم :  فقد روى
، إنه جاءني جبريل عليه السVم : فقال ، والبشرى ترى في وجھه 

أ* يصلي عليك أحد  أما يرضيك يا محمد، إن ربك يقول لك : فقال 
و* ُيسلم عليك أحد إ* ، من أمتك مرة إ* صليت عليه عشراً 

  .اً وسلمت عليه عشر

فليكثر ، من أراد أن يسأل % حاجته :  وقال أبو سليمان الداراني
، من الصVة على النبي صلى % عليه وسلم ثم يسأل حاجته 

فإن % يقبل ،  وليختم بالصVة على النبي صلى % عليه وسلم
  .وھو أكرم من أن يدع ما بينھما، الصVتين 

  ...% صلى % عليه وسلم فأثر يا أخي من الصVة على رسول 

  .كما قال أبو طالب المكي، وألم أن أقل اEكثار ثVثمائة 
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  الصبية التي تفلت في البئر

  

صيغاً ديدة مباركة في الصVة والتسليم على سيدنا  من أشھر الكتب التي جمعت:  د=ئل الخيرات
  .محمد صلى % عليه وسلم

، أبو عبد الھه محمد ابن سليمان الجزولي والمVلي  ھو الولي الكبير المغربي:  ومؤلفھا
  ".د*ئل الخيرات"طلب العلم بمدينة فاس وبھا ألف كتابه ، الشريف الحسني 

فلم يجد ما ، فقام يتوضأ لھا ،  وقت الصVة -أي اEمام الجزولي–وسبب تأليفه أنه حضره 
من : فقالت له ، إذ نظرت إليه صبية من مكان عال ، فبينما ھو كذلك ، يخرج به الماء من البئر 

وتتحير فيما يخرج به الماء من ، أنت الرجل الذي ُيثنى عليك بالخير : فقالت ، أنت؟ فأخبرھا 
  !البئر

فقال الشيخ بعد أن فرغ من ، ا�رض  حتى ساح على وجه، وبصقت في البئر ففاض ماؤھا 
بكثرة الصVة على من كان إذا مشى : فقالت ، بم نلت ھذه المرتبة؟ ، أقسمت عليك : وضوئه 

  !.في البر ا�قفر تعلقت الوحوش بأذياله صلى % عليه وسلم

  .فحلف أن يؤلف كتاباً في الصVة على النبي صلى % عليه وسلم

  

  الوسالم جم.. صالة جالل 

  

المدرسة الشاذلية "قال صاحب الفضيلة الشيخ ا�كبر الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه 
  :القصة التالية " الحديثة

واستمر ، وعلى نفس المحيطين بي ، في فترة من الفترات ابتVني % بموضو شق على نفسي 
–وم أتى عندي بعض الصالحين وذات ي، اEبتVء مدة كنا نلجأ فيھا إلى % تعالى طالبين الفرج 

وأعطاني ورقة كتب فيھا صيغة من صيغ الصVة على الرسول  -وكان على علم بھذا اEبتVء
لعل % يجعلھا ، وكررھا منفرداً في الليل ، أقرأھا واستغرق فيھا : وقال ، صلى % عليه وسلم 

  .سبباً في تفريج ھذا البVء

على حضرة حبيبك سيدنا محمد ، وسلم سRم جمال ، جRل اللھم صل صRة ( : والصيغة ھي 
فنظر إلى وجھك الكريم وبحقيقة الحقائق ، واغشه اللھم بنورك كما غشيته سحابة التجليات ، 

من يجيب " اللھم فرج كربي كما وعدت ، الذي اعاذه من كل سوء ، كلم مو=ه العظيم 
  ).آميـــن ، ه وعلى آله وصحب" المضطر إذا دعاه ويكشف عنه السوء
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واخذت في ، وأضأت نور الغرفة وأمسكت الورقة بيدي ،  صVة العشاءواعتكفت في غرفة بعد 
أن الحروف التي ُكتبت بھا الصيغة ، وإذا بي أرى فجأة ، تكرار الصيغة واستغرقت فيھا 

، ت ولم أصدق عيني فغمضتھما وفتحتھما عدة مرا، تتg� نوراً في وسط ھذا النور ، ُمضيئة 
ثم ، ووضعت يدي على عيني أدعكھما ، فوضعت الورقة أمامي ، فكان النور على ما ھو 

لمت ، فحمدت % ، وتشع سناءاً ، تتg� نوراً ، فإذا بالحروف على ما ھي عليه ، فتحت عيني 
وفعVً أزال % الكرب وحقق الفرج ، وأن ھذا النور رمز ذلك ، أن أبواب الرحمة قد ُفتحت 

  *.ةامة ھذه الصيغة المباركبكر

فقد قالھا ، من قالھا التماس مشاھدة النور : ونقول ، فلم يشھد شيئاً ، حدثنا البعض أنه قرأ ھذه الصيغة ليشھد ھذا النور *
 أما ھذا النور فھو رزق يسوقه %، فالعبد يجب أن يكون خالصاً d وحده ، وليس ابتغاء % ورسوله ، التماساً لحظ نفسه 

و* يدري المخلوق أيھما أفضل ، ويسوق إلى عبد آخر عطاء باطناً ، فقد يسوق % إلى عبد عطاء ظاھراً ، إلى عبد آخر 
  .وإن كان في كل منھما الخير ،

  
  

  صالة اإلستغاثة

أدركني يا ، قد ضاقت حيلتي ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 

  رسول اهللا

  
وكان رجVً عليه سيما ، عن العبد الصالح الشيخ أحمد الحلبي القاطن بدمشق :  نقل ابن عابدين

، فبات تلك الليلة مكروباً أشد الكرب ، أن بعض وزراء دمشق أراد أن يبطش به ، الصVح 
وأنه إذا قرأھا يفرج % ، فأمنه وعلمه صيغة صVة ، فرأى النبي صلى % عليه وسلم في منامه 

  .ففرج % تعالى كربه ببركته صلى % عليه وسلم، فاستيقظ وقرأھا  ،تعالى كربه 
  .فكانت فعالة في تفريج الكروب، أنه جربھا لذلك مرات :  ويقول ابن عابدين
يا أيھا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي : "يقول % تعالى :  من مفاتيح الفرج

  ".١٢المجادلة آية" .. " فإن لم تجدوا فإن % غفور رحيمنجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطھر 
  .يحسن أن تتقدمھا أو تتبع بالصدقة، فكل صيغة فيھا مناجاة للرسول 

  
  

  الصالة التفريجية

  
  
، النبي الذي تنحل به العقد ،وسلم السRم التام على محمد ، اللھم صل الصRة الكاملة "

وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام  ،وتنفرج به الكرب وُتقضى به الحوائج 
يا حي .. يا 5 .. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك .. بوجھه الكريم 

  ."يا قيوم.. 
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  ".٤٤٤٤"وعددھا الكامل .. عقب كل صVة " مرة ١١"وعدد ھذه الصيغة 
وقال عنھا اEمام " التفريجية: "وقيل .. لسرعة إجابتھا " النارية"أو " الصيغة الكاملة"وتسمى 

فرج % ھمه ، أو زيادة ، أو مائة ، أن من داوم عليھا كل يوم احدى وأربعين مرة : القرطبي 
ووسع ، وحسن حاله ، وأعلى قدره ، ويسر أمره ونور سره ، وكشف كربه وضره ، وغمه 
وأمنه من حوادث الدھر ، الرياسات  ونفد كلمته في، وفتح عليه أبواب الخيرات بالزيادة ، رزقه 

  .ونكبات الجوع والفقر ومزايا أخرى كثيرة، 
  
  

  الصالة المنجية
  
اللھم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صRة تنجينا بھا من جميع الھوال واSفات "
ى وترفعنا بھا عندك أعل، وتطھرنا بھا من جميع السيئات ، وتقضي لنا بھا جميع الحاجات ، 

وتبلغنا بھا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا ، الدرجات 
  ."أرحم الراحمين

  .لمن كان له عند % حاجة ألف مرة، وعدد ھذه الصيغة 

وقامت علينا ريح ، ركبت البحر المالح : وقال ، رحمه % : عن الشيخ الصالح موسى الضرير 
فرأيت النبي صلى % عليه ، فغلبتني عيني فنمت ، وضج الناس ، من الغرق قل ما ينجو منھا ، 

اللھم صل على سيدنا محمد وعلى (ألف مرة  قل �ھل المركب أن يقولوا: وسلم وھو يقول لي 
، فاستيقظت وأعلمت أھل المركب بالرؤيا ، ) إلى الممات.. آل سيدنا محمد صVة تنجينا بھا 

  .ة ففرج % عنافصلينا بھا ثلثمائة مر

  

  صالة نور األنوار

  

سيدنا ، ومفتاح باب اليسار ، وترياق اPغيار ، اللھم صل على نور اPنوار وسر اPسرار "
  ".عدد نعم 5 وأفضاله، وآله اPطھار ، محمد المختار 

أحمد وقد قال عنھا السيد ، أحمد البدوي رضي % تعالى عنه " أبي فراج" ھذه الصVة لسيدي 
، وكشف الكربات ودفع المعضVت ، ھذه الصVة مجربة لقضاء الحاجات : " بن زيني دحVن 

  ".وعدد وردھا مائة كل يوم، بل ومجربة لجميع ا�شياء ، وحصول ا�نوار وا�سرار 
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  صالة الحبيب المحبوب

  

آله  وعلى، شافي العلل ومفرج الكروب ، اللھم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب "
  ".وصحبه وسلم

أن الشيخ حسن حVوة الغزى المتوطن في : " ھذه الصVة يقول نھا الشيخ يوسف النبھاني 
ما شاء ، فبعد أن تلوتھا ، من الھم والكرب ، وكنت قد شكوت له ما ألم بي ، لقنھا لي ، القدس 

وببركة الصVة على ، بفضله وإحسانه ، وبلغني فوق أمنيتي ، فرج % كربتي ، % أن أتلوھا 
  ".النبي صلى % عليه وسلم

  

  صالة النور الذاتي والسر الساري

  

والسر الساري في ، اللھم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي وعلى آله وصحبه وسلم "
  ".سائر اPسماء والصفات

: قيل عنھا وقد ، ھذه الصVة لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي % عنه وھي بمائة ألف صVة 
  .إنھا لفك الكروب

  

  حتى ال يبقى من الصالة شئ

  
وسلم على سيدنا محمد حتى = ، اللھم صل على سيدنا محمد حتى = يبقى من صRتك شئ "

  ".وبارك على سيدنا محمد حتى = يبقى من بركاتك شئ، يبقى من سRمك شئ 

شھدوا عليه أنه سرق ناقة  وسلم أنھم جاءوا برجل إلى النبي صلى % عليه: روى عن ابن عمر 
وھو يتمتم بصيغة الصVة ، فأمر النبي صلى % عليه وسلم بقطعه فانصرف الرجل ، لھم 

: ثم سأله فأرسل النبي صلى % عليه وسلم في إحضاره، ثم ما لبث أن ظھرت برائته ، المتقدمة 
لذلك نظرت إلى : ى % عليه وسلم فقال صل، فأخبره بما قال ، ما قلت آنفاً وأنت مدبر ، يا ھذا 

: ثم قال صلى % عليه وسلم ، حتى كادوا يحولون بيني وبينك ، المVئكة محدقين سكك المدينة 
  .لتردن على الصراط ووجھك أضوأ من القمر ليلة البدر
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صلى اهللا عليه  في طريق الوصول لرؤية حضرة الرسول.. غاية المأمول 

  وسلم

  

أن يكون صلى % ، ويبلغ به الحب ، حتى يحب رسول % صلى % عليه وسلم * يؤمن المرء 
  .وأو*ده وأھله بل وأحب إليه من نفسه، عليه وسلم أحب إليه من أمه وأبيه 

أن يقدم في ، يشتاق إلى رؤيته صلى % عليه وسلم ولو كلفه ھذا ، ومن بلغ به الحب ھذا المدى 
  .ونفسسبيله كل ما يملك من مال 

كم أنت حبيب إلى قلوب أتباعك؟ فجد علينا ، عليك صVة % وسVمه يا سيدي يا رسول % 
  .نظرة منك إلينا فيھا الخير كله، بنظرة ياحبيب % 

وقطب ، * ينقطع عن ھذا الوجود لحظة واحدة فھو أصل الوجود  والرسول صلى % عليه وسلم
ومن نوره خلق السموات ، �نه أول خلق % ، جود دائرة ھذا الوجود والسبب في كل مو

فكيف يغيب عن ا�كوان لحظة واحدة؟ وكل فرد .. وا�رض والعرش والكرسي والخلق كله 
  .ومن يراه فإنما يراه حسب قوته واستعداده، حسب استعداده يراه أو * يراه 

صلى % عليه وسلم في وھناك من يرونه .. ھناك من يرونه صلى % عليه وسلم في الرؤيا 
لو غاب عني رسول % صلى % : يقولون ، حتى أن بعض كبار ا�ولياء وا�قطاب ، اليقظة 

  .عليه وسلم لحظة ما عددت نفسي من ا�حياء

يصبح ، مقام صحبته صلى % عليه وسلم واEجتماع به يقظة ، والذي يصل إلى ھذا المقام 
، ومن رآه صلى % عليه وسلم فقد رآه حقاً ، % عليه وسلم صحابياً من صحابة الرسول صلى 

  .من أن يظھر شيطان بصورھم، فا�نبياء جميعاً معصومون ، �ن الشيطان * يتمثل به 

: أي، وحقيقة إن شاء % تعالى ، فسيراه في اليقظة ، ومن رآه صلى % عليه وسلم في الرؤيا 
  .في دار اKخرة

، ويغفر % له ، وله شفاعته وله الجنة ،  عليه وسلم فله حسن الخاتمة ومن رآه صلى %
، ويھون عليه سكرات الموت ، وكأنما ختم القرآن أثنتى عشرة مرة ، و�بويه أن كانا مسلمين 
في الدنيا واKخرة ، ويقضى جميع حوائجه ، ويؤمنه من أھوال القيامة ، ويرفع عنه عذاب القبر 

وھذا راجع إلى أحوال الرائي ، قد يراه البعض بنقصان بعض شمايله الشريفة و، بلطفه وكرمه 
  .Eستقامة فإنه صلى % عليه وسلم كالمرآةلتغيير أحواله في ا، 

صار ذلك المثال آلة ، وبدنه بل مثا*ً ، ليس المراد أنه يرى جسمه الشريف  :قال اaمام الغزالي 
والنفس غير ، وتارة تكون خيالية ، Kلة تارة تكون حقيقة وا، يتأدى بھا المعنى الذي ھو نفسه 
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و* ، ليس ھو روح المصطفى صلى % عليه وسلم ، فما رآه من الشكل ، المثال المتخيل 
  .بل ھو مثال على التحقيق، شخصه 

ومن رآني يوم القيامة ، من رآني في منامه رآني يوم القيامة "  :قال صلى 5 عليه وسلم 
ومن شرب من حوضي حرم % جسده على ، ومن تشفعت له شرب من حوضي ،  هتشفعت ل

  ".النار

  

  فوائد لرؤية الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  

أن من صلى ليلة : "أن رسول % صلى % عليه وسلم قال  : في كتاب اPذكار لقطب اPقطاب
فإذا فرغ من ، وآية الكرسي خمس مرات ، الجمعة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة 

من صلى ھذه الصVة يرى النبي ، يصلي على النبي صلى % عليه وسلم ألف مرة ، الصVة 
  ".صلى % عليه وسلم

من أراد أن يراني في المنام : "قال صلى % عليه وسلم ، روى أنه  : وفي مجمع الحديث
، والضحى ، فاتحة الكتاب ، فليصل في ليلة الجمعة أربع ركعات بتسليمتين ويقرأ في كل ركعة 

ويستغفر ، ويصلي علي سبعين مرة ، ثم يسلم ، وإذا زلزلت ا�رض ، وإنا أنزلناه ، وألم نشرح 
  ".ثم ينام مصلياً رآني في المنام، ة % تعالى سبعين مر

لم ، ألف مرة يوم الجمعة ، أن من قرأ سورة القدر ، قال بعض العلماء  : وفي خزينة اPسرار
  .يمت حتى يرى النبي صلى % عليه وسلم

وصلى على ، أن من قرأھا ليلة الجمعة ألف مرة ، من خواص سورة الكوثر  : وقال بعضھم
وھذه ، رأى النبي صلى % عليه وسلم في منامه ، وسلم ألف مرة ونام  النبي صلى % عليه

  .ينجربھا الكثيرفائدة 

ثم نام ، أن من قرأ في نصف ليلة الجمعة سورة قريش ألف مرة  : وبعض المشايخ قال
أنه مجرب : قبل ، وحصل له كل مقصود ، بالوضوء رأى النبي صلى % عليه وسلم في منامه 

  .أعلمعظيم و% 

: ثم ليقرأ مائة مرة ، فليصل ركعتين نافلة ، من أراد أن يرى النبي صلى % عليه وسلم  :قيل 
  ".بلغ عني روح سيدنا محمد وأرواح آل سيدنا محمد تحية وسVما.. يا مدبر ، يانور النور "

اللھم إني أسألك : "وھي ، فائدة لرؤية النبي صلى % عليه وسلم  " :منبع السعادات"جاء في 
سيدنا محمد صلى % عليه ، أن تريني وجه نبيك ، الذي ھو عينك * غيرك ، بنور ا�نوار 

  .مائة مرة"  كما ھو عندك، وسلم 
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 لرؤية النبي صلى %: عن أبي الحسن الشاذلي رضي % عنه  " :المفاخر العلية"جاء في 
و ، " إذا الشمس كورت"أكثر من قراءة سورة ، يوم الحشر والندامة ، عليه وسلم يوم القيامة 

  ".إذا السماء انشقت"و " إذا السماء انفطرت"

في مجموعته التي جمع فيھا جملة صلوات على النبي  :وقال العRمة السيد أحمد بن دحRن 
اللھم صل : " جتماع بالنبي صلى % عليه وسلمأن من الصيغ المجربة لi: صلى % عليه وسلم 

كل يوم ألف " وعلى آله وصحبه وسلم، الدال عليك ، على سيدنا محمد الجامع �سرارك  وسلم
  .مرة

اللھم صل على سيدنا محمد : " المنسوب لسيدي محمد البكري رضي % عنه  :وصRة الفاتح 
والھادي إلى الصراط المستقيم وعلى ، حق بالحق ناصر ال، والخاتم لما سبق ، الفاتح لما أغلق 

  ".آله حق قدره ومقداره العظيم

اجتمع بالنبي صلى % عليه ، روى أن من تVھا ألف مرة في ليلة الخميس أو الجمعة أو اEثنين 
وفي الثانية ، يقرأ في ا�ولى سورة القدر ثVثاً ، وتكون التVوة بعد صVة أربع ركعات ، وسلم 

وأن ، ويبخر عند التVوة بعود ، وفي الرابعة المعوذتين كذلك ، وفي الثالثة الكافرون ، زلة الزل
  .شئت فجرب

  

أول ما أخذ العھد لقنه سيدنا ، أن سيدنا عبد العزيز الدباغ رضي % عنه  :جاء في اaبريز 
عليه وسلم أجمع بجاه سيدنا محمد بن عبد % صلى % ، اللھم يارب : "الخضر عليه السVم 

  ".بيني وبين سيدنا محمد بن عبد % في الدنيا قبل اKخرة

  .وجعله يردده كل يوم سبعة آ*ف مرة

، عليك بإتباع الفرائض ، ونرى أنه للوصول إلى رؤية حضرة الرسول صلى % عليه وسلم 
 ،من قول وعمل واEقبال على كل ما يجب ، وا�خذ بسنته صلى % عليه وسلم واEقتداء به 

وخاصة ، واEكثار من قراءة القرآن ومن الصVة والسVم على رسول % صلى % عليه وسلم 
  .ولكن عليك بالصبر الجميل، الصيغ المأثورة والمباركة 

لسيدي الجزولي " د*ئل الخيرات"المواظبة على  :من الصيغ المباركة التي تحقق الوصول 
كنوز ا�سرار في الصVة والسVم على النبي المختار وآله "و ، رضي % عنه وأرضاه 

  .لسيدنا عبد % بن محمد الھاروشي الفاسي رضي % عنه" وأصحابه ا�برار

لمن يواظب على قراءة البردة لiمام البوصيري : وكذلك تتيسر رؤيته صلى % عليه وسلم 
، واستقبال القبلة ، الطھارة : لغزنوي وھي كما رواھا ا، بشرائطھا وآدابھا ، رضي % عنه 

  :وأن تردد بعد كل بيت من بيات القصيدة 

  على حبيبك خير الخلق كلھم...   مو=ي صل وسلم دائماً أبداً   
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فأنشد ، رأى النبي صلى % عليه وسلم في الرؤية ، فاEمام البوصيري بعد أن أنشأ قصيدته 
  .كتمايل ا�غصانفكان يتمايل طرباً ، البردة بين يديه 

  :ھذه ا�بيات  حتى يغلب عليك النوم، أن تردد عند نومك : ومن المجرب أيضاً 

  والحب يعترض اللذات باPلم...   سرى طيف من أھوى فأرقني   ، نعم 

  مني إليك ولو أنصفت لم تلم...     يا =ئمي في الھوى العذري معذرة   

  على حبيبك خير الخلق كلھم...     مـــو=ي صــل وسلـم دائماً أبــــداً  

، فيكفيك فضVً من % عليك أنه وفقك إلى ذكره .. فV تقلق ، وإذا لم تحظ برؤيته بعد كل ھذا 
وھذا الشوق إلى رؤيته وأخذك ، والصVة على رسوله صلى % عليه وسلم ، وتVوة كتابه 

يته شخص أعلى مقاماً ودرجة من فقد * يحظى برؤ، با�سباب لرؤيته صلى % عليه وسلم 
، * يضن على محبيه برؤيته ، رسول % صلى % عليه وسلم ھو الحبيب الكريم ، شخص رآه 

فيغلب عليه الجذب في ، ولكن قد يكون من بين محبيه من * يستطيع الثبات عند رؤيته 
  .تمعه وأھله والمسلمينحتى يؤدي رسالته في مج، ولكن % عز وجل أراد له الثبات ، الجوارح 

مع الثبات في ، جمعنا % وإياكم في حضرة الرسول صلى % عليه وسلم في الدنيا قبل اKخرة 
  .الجوارح والجذب في القلوب

  

عبدك  من سيدي المرسي أبي العباس اللهم صل على سيدنا محمد

  ونبيك ورسولك النبي األمي

  

رضي % عنه أن من واظب على ھذه الصيغة في نقل عن العارف باd المرسي أبي العباس 
  .* يموت حتى يجتم بالنبي يقظة، اليوم والليلة خمسمائة مرة 

من صلى على يوم : أنه ورد عن النبي صلى % عليه وسلم أنه قال : وفي بستان الفقراء 
أي –فإنه يرى ربه  "اللھم صل على سيدنا محمد النبي اPمي"الجمعة ألف مرة بھذه الصVة 

، فإن لم يره ، في ليلته أو نبيه أو منزلته في الجنة  –يراه بالقلب بغير كيف و* شبه و* تجسيد 
  ".وعلى آله وصحبه وسلم"وفي رواية ، فليفعل ذلك في جمعتين أو ثVثاً أو خمساً 

من : وسلم  عن أبي ھريرة عن النبي صلى % عليه: وفي كتاب الغنية وفي حدائق ا�خبار 
قل ھو % "و، مرة  يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي، صلى ليلة الجمعة ركعتين 

" اللھم صل على محمد النبي ا�مي"ويقول في آخر صVته ألف مرة ، خمس عشرة مرة " أحد
وُغفر له ، ومن رآني فله الجنة ، و* تتم له الجمة اKخرى إ* وقد رآني ، فإنه يراني في المنام 

  .ما تقدم من ذنبه وما تأخر
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  من أبي المواهب الشاذلي

  

: وھو من ا�خيار ا�جVء ، يقول سيدنا جمال الدين محمد أبو المواھب الشاذلي رضي % عنه 
مع محبته في ، فليكثر من ذكره ليVً ونھاراً ، ومن أراد أن يرى النبي صلى % عليه وسلم "

وربنا يغضب لغضبھم ، �نھم سادات الناس ، * فباب الرؤيا عنه مسدود وإ، السادة ا�ولياء 
  ".وكذلك الرسول صلى % عليه وسلم

، قل عند النوم: فقال لي ، رأيت رسول % صلى % عليه وسلم في المنام : وقال رضي % عنه 
اللھم بحق ": ثم قل ، وأعوذ باd من الشيطان الرجيم خمساً ، بسم % الرحمن الرحيم خمساً 

  ".محمد أرني وجه محمد حا=ً وما=ً 

ومن ، وما أحسنھا رقية : ثم قال ، و* أتخلف عنك أصVً ، فإني آتي إليك ، فإذا قلتھا عند النوم 
  .معنى لمن آمن به

  

  اللهم صل على روح سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

  

اللھم صل على سيدنا محمد كما ھو ، عليه  اللھم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي
 اللھم صل على روح سيدنا محمد، اللھم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له ، أھله 

اللھم صل على قبر سيدنا محمد ، اللھم صل على جسد سيدنا محمد في اPجساد ، في اPرواح 
  .اللھم بَلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسRماً ، في القبور 

أن من : وقال الفاكھاني ، في القبور : إلى قوله ، كرھا جبر وابن الفاكھاني وابن وداعة حديثاً ذ
  .رأى النبي في منامه، صلى بھا على النبي صلى % عليه وسلم سبعين مرة 
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صيغة للصالة على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات فوائد 

  عظيمة لقضاء الحاجات

  

الدائم الباقي المخلد ، أسألك بأسمك اPعظم المكتوب من نور وجھك العلى المؤبد اللھم إني "
وأسألك بأسمك اPعظم الواحد بوحدة اPحد المتعال عن ، في قلب نبيك ورسولك سيدنا محمد 

5 ، بسم 5 الرحمن الرحيم قل ھو 5 أحد (المقدس عن كل أحد وبحق ، وحدة الكم والعدد 
أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود ) ولم يكن له كفواً أحد، لد ولم يولد لم ي، الصمد 

وتحفظني بالقرآن وتلھمني منه ، صRة تثبت في قلبي اaيمان ، والسبب اPعظم لكل موجود 
على آله ، ونور النعم ونور النظر إلى وجھك الكريم ، وتفتح لي بھا نور الجنات ، اSيات 

  ".وصحبه وسلم

وقد وجدت في رسالة خاصة به سماھا ، الصVة منسوبة إلى السيد تقي الدين الحنبلي ھذه 
  :ومن أسرارھا ، وفيھا أسرار عجيبة " ا�سم ا�عظم"

تقرأھا سبع  :والدين ، والمستودع ، والمنھوب ، والمسروق ، لرد الضائع واSبق  -١
ى % عليه وسلم وآله وتبدأ كل مرة بأن تنوي ثوابھا لحضرة النبي صل، مرات كل يوم 

، وأن تنذر إطعام الفقراء والمساكين وا�يتام ، وإلى رجال الغيب ، وأصحابه وأحبابه 
 .شيئاً من الطام عند حصول المراد شكراً لرب العباد

  
 

فإن % يكفيك شر ، أي عدد بقدر إمكانك ، أن يقرأھا كورد يومي  :ومنھا لدفع الظلم  -٢
 .كل أذى

  
 

 .ومنه يحفظك في غدوك و رواحك فإن % بفضله :ھا في سفرك ومنھا أن تقرأ -٣

  
 

، مع فاتحة الكتاب ، وھي أن تقرأھا على المريض سبع مرات  :ومنھا لشفاء اPمرض  -٤
مع مراعاة إطاعة أوامر % ، فإنه يبرأ بإذن % على شرط أن تكون على طھارة 
 .واجتناب نواھيه ومVزمة اEستغفار حتى يتقبلھا % منك

  
 

، السVم في المنام أو الخضر عليه  :ومنھا لرؤية حضرة الرسول صلى 5 عليه وسلم  -٥
وإن أردت استخارة % في شئ في منامك فتقرأھا مائة مرة عند النوم على طھارة 

  .ومستقبVً القبلة
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  : أيھا ا�خ الكريم

  ..مسألة وعبادة .. الدعاء 

  .ولكي يصدق العبد في دعائه يجب أن يصدق في عبوديته

  .وبV إيمان، دعاء بV روح ، فدعاء بغير عبودية 

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي " 
  ".وليؤمنوا بي لعلھم يرشدون 

" وھو المنفرد وحده باEجابة ، أفضل من سئل وخير من أعطى  فاd عز وجل
واعلم أنه ما أمرك بالدعاء إ* ، " أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء

  .ليفيض عليك بالعطاء

  "ادعوني استجب لكم " 

الدعاء مخ : " وفي ا�ثر ، ھكذا جاء في الحديث الشريف .. والدعاء ھو العبادة 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي : " ولذا نزل في شأن الذين * يدعون ، " العبادة

  ".سيدخلون جھنم داخرين ، 

تساوي عند  و* تقس مقامك عند ربك بمظاھر الطاءات الدنيوية فلو كانت الدنيا
وقد ، و% يعطي وھو يمنع ، % جناح بعوضة ما سقى منھا كافراً شرية ماء 

وعسى أن تكرھوا شيئاً " وقد تأتي العطايا على ظھور البVيا ، يمنع وھو يعطي 
  ".وعسى ان تحبوا شيئاً وھو شر لكم، وھو خير لكم 

وبأن الدعاء مفتاح من مفاتيح ..  وأيقن باEجابة.. وألح في الدعاء .. أدع % 
ويجيبك بما شاء ، فاd * يعطيك إ* ما يرضى ، ثم قف عند حد الرضا ، الفرج 

  .* بما شئت

وھو وحده أعلم بما ھو خير لك وبما فيه صVحك ، وھو * يرضى لك إ* الخير 
  .في الدنيا واKخرة

رضى عنك ، ت عنه فإنك إن رضي، وإياك والسخط ، بما قسمه % لك  فارض
، فاستجبت لندائه ، وكفى لك شرفاً أنك تھيأت لموقف العبودية الصادقة ، 

لطرق بابه وتقصد ، وأقبلت برداء الذلة والضعف عليه ، فرفعت يديك إليه 
  .رحابه
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  آداب الدعاء

  

، ورمضان من ا�شھر ، يوم عرفة من السنة : مثل ، ترصد لدعائك ا�وقات الشريفة  -١
 .ووقت السحر من ساعات الليل، من ا�سبوع والجمعة 

، وعند نزول الغيث ، عند زحف الصفوف في سبيل % : أغتنم ا�حوال الشريفة ومنھا  -٢
والصائم حيث قال % ، والدعاء بين ا�ذان واEقامة ، وعند إقامة الصلوات المكتوبة 

 .ل وھو ساجدوأقرب ما يكون البد من ربه عز وج، عز وجل إنه * ترد دعوته 

فقد قال صلى % عليه ،  وارفع يديك بحيث ُيرى بياض ابطيك ، أدع مستقبVً القبلة  -٣
" إذا رفعوا أيديھم إليه أن يردھا صفراً ، إن ربكم حي كريم يستحي من عبيده : "وسلم 

فقد ، و* ترفع بصرك إلى السماء ،  ثم ينبغي أن تمسح بيديك وجھك في آخر الدعاء، 
أو ، لينتھن أقوام عن رفع أبصارھم إلى السماء عند الدعاء : " قال صلى % عليه وسلم 

 ".لتخطفن أبصارھم

في قوله ، قالت السيدة عائشة رضي % عنھا ، أخفض صوتك بين المخافتة والجھر  -٤
 .بدعائك: أي ، " و* تجھر بصVتك و* تخافت بھا: " عز وجل 

والتكلف ، فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع ، * تتكلف السجع في الدعاء  -٥
فعليك ، أدع بلسان الذلة واEنكسار * بلسان الفصاحة واإنطVق ، * يناسب التضرع 

 .بالمأثور من الدعوات والتمس بلسان التضرع والخشو

إنھم كانوا يسارعون بالخيرات "  ادعه رغباً ورھباً ، كن في دعائك متضرعاً خاشعاً  -٦
 ".ويدعوننا رغبا ورھبا

، و أصدق رجائك فيه فما أمرك بالدعاء إ* ليستجيب لك ، أجزم الدعاء وأيقن اEجابة  -٧
 ".ادعوني استجب لكم : " قال 

وإذا سأل ، فقد كان صلى % عليه وسلم إذا دعا دعا ثVثا ، ألح في الدعاء وكرره ثVثاً  -٨
فقد قال صلى % عليه ، و* تستبطئ اEجابة ، ) رواه مسلم ومتفق عليه(سأل ثVثا 

فإذا دعوت ، " يقول قد دعوت فلم يستجب ، يستجاب �حدكم ما لم يعجل : " وسلم 
 .فاسأل % كثيراً فإنك تدعو كريماً 

ثم أسأل % ، و* تبدأ بالسؤال ، أفتح دعائك بذكر % عز وجل والصVة على رسوله  -٩
فإنه أكرم من أن يسأل ، واختم بالصVة على النبي صلى % عليه وسلم ، حاجتك 

 .إحداھما ويرد ا�خرىحاجتين فيقضي 

واEقبال ، ورد المظالم ، التوبة : ھو ا�صل في اEجابة ، وللدعاء أدب باطن  -١٠
  .فذلك ھو القريب في اEجابة، على % عز وجل 
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  دعوات قرآنية

  

به ھو ما جاء في كتاب % من دعوات حتى تنعم بأنوارھا وتسعد ببركاتھا وتكون خير ما تدعو 
  .سبيVً إلى تفضله سبحانه علينا باEستجابة

  :الدعوات 

َك أَْنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم    )٣٢(ُسْبَحاَنَك = ِعْلَم َلَنا إِ=� َما َعل�ْمَتَنا إِن�

  )٣٢ :البقرة (

ِ أَنْ    )٦٧(أَُكوَن ِمْن اْلَجاِھلِيَن  أَُعوُذ بِا��

  )٦٧ :البقرة (

ِميُع اْلَعلِيُم  َك أَْنَت الس� ا إِن� لْ ِمن� َنا َتَقب� ًة ُمْسلَِمًة ) ١٢٧(َرب� تَِنا أُم� ي� َنا َواْجَعْلَنا ُمْسلَِمْيِن لََك َوِمْن ُذر( َرب�
َك أَْنَت  ِحيُم لََك َوأَِرَنا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا إِن� اُب الر� و�   )١٢٨(الت�

  )١٢٨،  ١٢٧ :البقرة (

اِر  ْنَيا َحَسَنًة َوفِي اSِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن� َنا آِتَنا فِي الد<   )٢٠١(َرب�

  )٢٠١ :البقرة (

ْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم  َنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبراً َوَثب(   )٢٥٠(اْلَكاِفِريَن َرب�

  )٢٥٠: البقرة (

َنا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر    )٢٨٥(ُغْفَراَنَك َرب�

  )٢٨٥ :البقرة (

َنا َو= َتْحِملْ َعلَْيَنا إِْصراً َكَما َحَمْلَتُه َعَلى ال�ذِ  َنا = ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َرب� يَن ِمْن َقْبلَِنا َرب�
َنا َو= ا َواْغفِْر َلَنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْو=َنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلقَ َرب� ْلَنا َما = َطاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعن� ْوِم  ُتَحم(

  )٢٨٦(اْلَكاِفِريَن 

  )٢٨٦ :البقرة (

َنا = ُتِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َھَدْيَتَنا َوَھْب َلَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة  اُب َرب� َك أَْنَت اْلَوھ�   )٨(إِن�

  )٨ :آل عمران (



٥٧ 

 

  

َعاِء  َك َسِميُع الد< َبًة إِن� ًة َطي( ي�   )٣٨(َرب( َھْب لِي ِمْن لَُدْنَك ُذر(

  )٣٨: آل عمران (

اِھِديَن  ُسولَ َفاْكُتْبَنا َمَع الش� َبْعَنا الر� ا بَِما أَْنَزْلَت َوات� َنا آَمن�   )٥٣(َرب�

  )٥٣: آل عمران (

ْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى اْلَقْوِم اْلَكافِرِ  َنا اْغفِْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوإِْسَراَفَنا فِي أَْمِرَنا َوَثب(   )١٤٧(يَن َرب�

  )١٤٧: آل عمران (

اِر  َنا َما َخَلْقَت َھَذا َباِطRً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الن� َك َمْن ) ١٩١(َرب� َنا إِن� اَر َفَقْد أَْخَزْيَتُه َرب� ُتْدِخلْ الن�
الِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر  ا ) ١٩٢(َوَما لِلظ� ُكْم َفآَمن� َنا َسِمْعَنا ُمَناِدياً ُيَناِدي لِِ_يَماِن أَْن آِمُنوا ِبَرب( َنا إِن� َرب�

َئاتَِنا َوَتَوف�َنا مَ  ا َسي( َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكف(ْر َعن� َنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ) ١٩٣(َع اPَْبَراِر َرب� َرب�
  )١٩٤(ُرُسلَِك َو= ُتْخِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِن�َك = ُتْخلُِف اْلِميَعاَد 

  )١٩٤-١٩١: آل عمران (

الِِم أَْھلَُھا َواْجَعل َلَنا ِمْن لَُدْنَك    )٧٥(َولِّياً َواْجَعل َلَنا ِمْن لَُدْنَك َنِصيراً أَْخِرْجَنا ِمْن َھِذِه اْلَقْرَيِة الظ�

  )٧٥ :النساء (

اِھِديَن  ا َفاْكُتْبَنا َمَع الش� َنا آَمن�   )٨٣(َرب�

  )٨٣ :المائدة (

لَِنا َوآِخِرَنا َوآيَ  َماِء َتُكوُن لََنا ِعيداً Pَو� َنا أَنِزلْ َعَلْيَنا َمائَِدًة ِمْن الس� ًة ِمْنَك َواْرُزْقَنا َمْرَيَم الل�ُھم� َرب�
اِزِقيَن    )١١٤(َوأَْنَت َخيُر الر�

  )١١٤: المائدة (

َنا َظلَْمَنا أَنفَُسَنا َوإِْن لَْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَنن� ِمْن اْلَخاِسِريَن    )٢٣(َرب�

  )٢٣: ا�عراف (

الِِميَن  َنا = َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظ�   )٤٧(َرب�

  )٤٧: ا�عراف (

َنا اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبْيَن َقْوِمَنا بِاْلَحق( َوأَْنَت َخْيُر اْلَفاتِِحيَن    )٨٩(َرب�

  )٨٩ :ا�عراف (

  



٥٨ 

 

َنا أَْفِرْغ َعَلْيَنا َصْبراً َوَتَوف�َنا ُمْسلِِميَن    )١٢٦(َرب�

  )١٢٦ :ا�عراف (

َنا َفاْغفِْر َلَنا َواْرَحْمَنا    )١٥٥(َوأَْنَت َخْيُر اْلَغاِفِريَن أَْنَت َولِي<

  ) ١٥٥:اPعراف (

الِِميَن  َنا = َتْجَعْلَنا فِْتَنًة لِْلَقْوِم الظ� َنا ِبَرْحَمتَِك ِمْن اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن ) ٨٥(َرب�   )٨٦(َوَنج(

  )٨٦-٨٥: يونس (

َوإِ=� َتْغفِْر لِي َوَتْرَحْمنِي أَُكْن ِمْن اْلَخاِسِريَن  َرب( إِن(ي أَُعوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما َلْيَس لِي بِِه ِعْلمٌ 
)٤٧(  

  )٤٧: ھود (

الِِحيَن  ْنَيا َواSِخَرِة َتَوف�نِي ُمْسلِماً َوأَْلِحْقنِي بِالص�   )١٠١(أَْنَت َولِي( فِي الد<

  )١٠١: يوسف (

  )٣٥(َنْعُبَد اPَْصَناَم َرب( اْجَعلْ َھَذا اْلَبلََد آِمناً َواْجُنْبنِي َوَبنِي� أَْن 

  )٣٥: إبراھيم (

َنا َوَتَقب�لْ ُدَعاِء  تِي َرب� ي� Rِة َوِمْن ُذر(   )٤٠(َرب( اْجَعْلنِي ُمِقيَم الص�

  )٤٠: إبراھيم (

ْئ َلَنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشداً  َنا آِتَنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة َوَھي(   )١٠(َرب�

  )١٠: الكھف (

ْر لِي أَْمِري ) ٢٥(ي َصْدِري َرب( اْشَرْح لِ  َيْفَقُھوا َقْولِي ) ٢٧(َواْحلُلْ ُعْقَدًة ِمْن لَِسانِي ) ٢٦(َوَيس(
)٢٨(  

  )٢٨-٢٥: طه (

  )١١٤(َوقُلْ َرب( ِزْدنِي ِعْلماً 

  )١١٤: طه (

اِحِميَن  ر< َوأَْنَت أَْرَحُم الر� نِي الض< ُه أَن(ي َمس�   )٨٣(َوأَي<وَب إِْذ َناَدى َرب�

  )٨٣: ا�نبياء (

  



٥٩ 

 

  )٨٩(َرب( = َتَذْرنِي َفْرداً َوأَْنَت َخْيُر اْلَواِرثِيَن 

  )٨٩: ا�نبياء (

ُبوِن    )٢٦(َرب( انُصْرنِي ِبَما َكذ�

  )٢٦: المؤمنون (

  )٢٩(َرب( أَنِزْلنِي ُمْنَز=ً ُمَباَركاً َوأَْنَت َخْيُر اْلُمنِزلِيَن 

  )٢٩: المؤمنون (

َياِطيِن  َرب( أَُعوُذ بِكَ    )٩٨(َوأَُعوُذ بَِك َرب( أَْن َيْحُضُروِن ) ٩٧(ِمْن َھَمَزاِت الش�

  )٩٨-٩٧: المؤمنون (

اِحِميَن    )١١٨(َرب( اْغفِْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الر�

  )١١٨: المؤمنون (

َم إِن� َعَذاَبَھا َكاَن َغَراماً  ا َعَذاَب َجَھن� َنا اْصِرْف َعن� َھا َساَءْت ُمْسَتَقّراً َوُمَقاماً ) ٦٥(َرب�   )٦٦(إِن�

  )٦٦-٦٥: الفرقان (

ِقيَن إَِماماً  َة أَْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمت� اِتَنا ُقر� ي� َنا َھْب َلَنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر(   )٧٤(َرب�

  )٧٤:الفرقان (

الِِحيَن  ) ٨٤(لْ لِي لَِساَن ِصْدٍق فِي اSِخِريَن َواْجعَ ) ٨٣(َرب( َھْب لِي ُحْكماً َوأَْلِحْقِني بِالص�
ِعيِم  ِة الن� ال(يَن ) ٨٥(َواْجَعْلِني ِمْن َوَرَثِة َجن� ُه َكاَن ِمْن الض� َو= ُتْخِزنِي َيْوَم ) ٨٦(َواْغفِْر Pَبِي إِن�

َ ) ٨٨(َيْوَم = َيْنَفُع َمالٌ َو= َبُنوَن ) ٨٧(ُيْبَعُثوَن    )٨٩(بَِقْلٍب َسلِيٍم إِ=� َمْن أََتى �5

  )٨٩-٨٣: الشعراء (

ا َيْعَملُوَن  نِي َوأَْھلِي ِمم�   )١٦٩(َرب( َنج(

  )١٦٩: الشعراء (

أَْدِخْلنِي َرب( أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك ال�تِي أَْنَعْمَت َعلَي� َوَعلَى َوالَِدي� َوأَْن أَْعَملَ َصالِحاً َتْرَضاهُ وَ 
الِِحيَن  ِبَرْحَمتِكَ    )١٩(فِي ِعَباِدَك الص�

  )١٩: النمل (

ِحيُم  ُه ُھَو اْلَغفُوُر الر�   )١٦(َرب( إِن(ي َظَلْمُت َنْفِسي َفاْغفِْر لِي َفَغَفَر لَُه إِن�

  )١٦: القصص (



٦٠ 

 

الِِميَن  نِي ِمْن اْلَقْوِم الظ�   )٢١(َرب( َنج(

  )٢١: القصص (

  )٣٠(ْفِسِديَن َرب( انُصْرنِي َعلَى اْلَقْوِم اْلمُ 

  )٣٠: العنكبوت (

َبُعوا َسبِيلََك َوقِِھْم َعَذابَ  َنا َوِسْعَت ُكل� َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلماً َفاْغِفْر لِل�ِذيَن َتاُبوا َوات�  اْلَجِحيِم آَمُنوا َرب�
اِت َعْدٍن ال�تِي َوَعْدَتُھم َوَمْن َصلََح ِمْن ) ٧( َنا َوأَْدِخْلُھْم َجن� َك أَْنَت َرب� اتِِھْم إِن� ي� آَباِئِھْم َوأَْزَواِجِھْم َوُذر(

َئاِت َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِحْمَتُه َوَذلَِك ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ) ٨(اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  ي( َئاِت َوَمْن َتِق الس� ي( َوِقِھْم الس�
)٩(  

  )٩-٧: غافر (

ِ إِن�  ُض أَْمِري إَِلى �5 َ َبِصيٌر بِاْلِعَباِد َوأَُفو( �5)٤٤(  

  )٤٤: غافر (

ا ُمْؤِمُنوَن  ا اْلَعَذاَب إِن� َنا اْكِشْف َعن�   )١٢(َرب�

  )١٢: الدخان (

أَْصلِْح َرب( أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك ال�ِتي أَْنَعْمَت َعلَي� َوَعلَى َوالَِدي� َوأَْن أَْعَملَ َصالِحاً َتْرَضاهُ وَ 
تِي إِن(ي ُتْبُت إَِلْيَك َوإِن(ي ِمْن اْلُمْسلِِميَن لِ  ي�   )١٥(ي فِي ُذر(

  )١٥: ا�حقاف (

َنا اْغفِْر َلَنا َوaِْخَواِنَنا ال�ِذيَن َسَبقُوَنا بِاaِيَماِن َو= َتْجَعلْ فِي قُلُوِبَنا ِغRًّ لِل�ِذيَن آَمنُ  َك َرب� َنا إِن� وا َرب�
  )١٠(َرُءوٌف َرِحيٌم 

  )١٠: الحشر (

ْلَنا َوإَِلْيَك أََنْبَنا َوإَِلْيَك اْلَمِصيُر  َنا َعَلْيَك َتَوك� َنا ) ٤(َرب� َنا = َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِل�ِذيَن َكَفُروا َواْغِفْر َلَنا َرب� َرب�
َك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم    )٥(إِن�

  )٥-٤: الممتحنة (

َنا أَْتِمْم َلَنا  َك َعَلى ُكل( َشْيٍء َقِديٌر َرب�   )٨(ُنوَرَنا َواْغفِْر لََنا إِن�

  )٨: التحريم (

الِِمينَ  نِي ِمْن اْلَقْوِم الظ� نِي ِمْن فِْرَعْوَن َوَعَملِِه َوَنج( ِة َوَنج(   )١١( َرب( اْبِن لِي ِعْنَدَك َبْيتاً فِي اْلَجن�

  )١١: التحريم (

  



٦١ 

 

الِِميَن إِ=� َتَباراً  َرب( اْغفِْر لِي َولَِوالَِدي�  َولَِمْن َدَخلَ َبْيتِي ُمْؤِمناً َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت َو= َتِزْد الظ�
)٢٨(  

  )٢٨: نوح (

  

  

  دعاء ما بين الفجر والصبح

  

فأتيته ، بعثني العباس إلى رسول % صلى % عليه وسلم : قال ابن عباس رضي % عنھما 
فلما صلى ركعتي الفجر قبل صVة ، بيت خالتي ميمونة فقام يصلي من الليل ممسياً وھو في 

اللھم إني أسألك رحمة من عندك تھدي بھا قلبي وتجمع بھا شملي وتلم بھا ": قال ، الصبح 
شعثي وترد بھا الفتن عني وتصلح بھا ديني وتحفظ بھا غائبي وترفع بھا شاھدي وتزكي بھا 

  .ني بھا رشدي وتعصمني بھا من كل سوءعملي وتبيض بھا وجھي وتلھم

وأسألك يقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إ= ، اللھم إني أسألك إيماناً خالصاً يباشر قلبي 
اللھم أعطني إيماناً صادقاً ويقيناً ليس بعده كفر ، والرضا بما قسمته لي ، ما كتبت علي 

  .ورحمة أنال بھا شرف كرامتك في الدنيا واSخرة

اللھم إني أسألك الفوز عند اللقاء والصبر عند القضاء ومنازل الشھداء وعيش السعداء 
  .والنصر على اPعداء ومرافقة اPنبياء

، اللھم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقلت حيلتي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك 
أن تجيرني من عذاب ، كما تجير بين البحور ، فأسألك يا كافي اPمور ويا شافي الصدور 

  .ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور ، السير 

ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحداً من ، اللھم ما قصر عنه رأيي وضعف نه عملي 
  .وأسألكه يارب العالمين فإني أرغب إليك فيه، أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك عبادك 

ين غير ضالين و= مضلين حرباً Pعدائك وسلماً Pوليائك اللھم أجعلنا Pوليائك ھادين مھتد
  .ونعادي بداوتك من خالفك من خلقك، نحب بحبك من اطاعك من خلقك 

و= ، وإنا � وإنا إليه راجون ، اللھم ھذا الدعاء وعليك اaجابة وھذا الجھد وعليك التكRن 
  .حول و= قوة إ= با� العلي العظيم

والجنة يوم الخلود مع ، أسألك اPمن يوم الويد ، الشديد واPمر الرشيد اللھم يا ذا الحيل 
، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد ، السجود الموفين بالعھود  عالمقربين الشھود والرك

سبحان الذي = ينبغي ، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان الذي لبس الز وقال به 
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سبحان الذي أحصى ، سبحان ذي الجود والكرم ، ذي الفضل والنعم سبحان ، التسبيح إ= له 
  .كل شئ بعلمه

، ونوراً في بصري ، ونوراً في سمعي ، ونوراً في قبري ، اللھم أجعل لي نوراً في قلبي 
ونوراً بين يدي ، ونوراً في عظامي ، ونوراً في دمي ، ونوراً في بشرتي ، ونوراً في شعري 

  .ونوراً من تحتي، من فوقي ونوراً ، ونوراً عن شمالي ، نوراً عن يميني و، ونوراً من خلفي ، 

  ".يا أرحم الراحمين، واجعل لي نوراً ، وأعطني نوراً ، اللھم زدني نوراً 

  

  الدعاء الجامع

  

لم نحفظ ، دعا رسول % صلى % عليه وسلم بدعاء كثير : قال ، عن أبي أمامة رضي % عنه 
  .دوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً ، يارسول % : فقلنا ، منه شيئاً 

  أ* أدلكم على ما يجمع ذلك كله ؟: فقال 

اللھم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى 5 عليه : "فقال صلى % عليه وسلم 
ستعان وأنت الم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى 5 عليه وسلم ، وسلم 

  )حديث حسن: وقال ، رواه الترمذي (        ".وعليك البRغ و=حول و= قوة إ= با�

  

  دعاء مبارك

  

اللھم ": قلما كان رسول % صلى % عليه وسلم يقوم من مجلس دون أن يدعو بھذه الكلمات 
ومن ، جنتك ومن طاعتك ما تبلغنا به ، أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك 

اللھم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ، اليقين ما تھون به علينا مصائب الدنيا 
وانصرنا على من عادانا و= تجعل مصيبتنا  وأجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأجعله الوارث منا 

  ".و= تسلط علينا من = يرحمنا، و= مبلغ علمنا ، و= تجعل الدنيا أكبر ھمنا ، في ديننا 

  )رواه الترمذي والحاكم(                                                                              
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  دعاء لقضاء الحاجة

  

= إله إ= 5 "  :إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح فقل : قال ، صلى % عليه وسلم عن النبي 
= إله إ= 5 ، = إله إ= 5 وحده = شريك له الحليم الكريم ، وحده = شريك له العلي العظيم 

  .ورب العرش العظيم، وحده = شريك له رب السموات واPرض 

كأنھم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إ= ساعة من نھارا بRغ  (، ) الحمد � رب العالمين(
  ).كأنھم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إ= شية أو ضحاھا(، ) فھل يھلك إ= القوم الفاسقون

والغنيمة من كل بر ، وعزائم مغفرتك والسRمة من كل إثم ، اللھم إني أسألك موجبات رحمتك 
و= حاجة ھي لك رضا ، و=ھماً إ= فرجته ، تدع لنا ذنباً إ= غفرته اللھم = ، والفوز بالجنة ، 

  ."إ= وقضيتھا برحمتك يا أرحم الراحمين

  

  دعاء عائشة رضي اهللا عنها

  

: قولي ، عليك بالجوامع الكوامل : قال رسول % صلى % عليه وسلم لعائشة رضي % عنھا 
وأعوذ بك من ، ما علمت منه وما لم أعلم ، له اللھم إني أسألك من الخير كله عاجله وآج"

وأسألك الجنة وما قرب إليھا من قول ، ما علمت منه وما لم أعلم ، الشر كله عاجله أو آجله 
وأسألك من الخير ما سألك عبدك ، وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليھا من قول وعمل 

تعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى واستعيذك مما اس، ورسولك محمد صلى 5 عليه وسلم 
وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشداً برحمتك يا أرحم ، 5 عليه وسلم 

  ".الراحمين

  

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى الحسن

  

فحبسھا معاوية في بعض ، كان عطاء الحسن بن علي رضي % عنھما كل سنة مائة ألف 
فدعوت بداوة �كتب إلى معاوية �ذكره نفسي ثم : قال ، السنين فحصلت له ضائقة شديدة 

: فقلت ، كيف أنت يا حسن ؟ : فرأيت رسول % صلى % عليه وسلم في المنام يقول ، أمسكت 
أدعوت بدواة لتكتب إلى مخلوق مثلك : فقال ، وشكوت إليه تأخر المال عني ، بخير يا أبت 

اللھم أقذف في قلبي رجائك " : قل ، فقال ، نعم يا رسول % فكيف أصنع : فقلت ، تذكره؟ 
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وقصر عنه ، اللھم وما ضعفت عنه قوتي ، وأقطع رجائي من سواك حتى = أرجو احداً غيرك 
ولم يجر على لساني مما أعطيت احداً من ، ولم تبلغه مسألتي ، تي ولم تنته إليه رغب، علمي 

  ".فخصني به يا أرحم الراحمين، اPولين واSخرين من اليقين 

: فقلت ، فو % ما ألححت به اسبوعاً حتى بعث إلي معاوية بمائة ألف وخمسمائة ألف : قال 
أيت النبي صلى % عليه وسلم في فر، و* يخيب من دعاه ، الحمدd الذي * ينسى من ذكره 

يابني : فقال ، بخير يا رسول % وحدثته بحديثي : فقلت ، كيف أنت؟ .. يا حسن : فقال ، المنام 
  .ھكذا من رجا الخالق ولم يرج المخلوق

  

  دعاء الكرب

  

أن أخرج :  كتب الوليد بن عبد الملك إلى عامله على المدينة المنورة صالح بن عبيد 5
واضربه في مسجد رسول % صلى % ) وكان محبوساً (حسن بن الحسن بن علي من السجن ال

وصعد صالح يقرأ عليھم ، وأجتمع الناس ، فأخرجه إلى المسجد ، عليه وسلم خمسمائة سوط 
، إذ جاء علي بن الحسين رضي % عنھما ، فبينما ھو يقرأ الكتاب ، ثم يأمر بضربه ، الكتاب 

أدع % بدعاء الكرب ، !  فقال يا ابن العم مالك؟، ناس حتى أتى إلى جنب الحسن فأفرج له ال
= إله إ= 5 العلي ، = إله إ= 5 الحليم الكريم " : فقال ، ما ھو يا ابن العم : قال ، يفرج عنك 

  ".الحمد � رب العالمين، سبحانك رب السموات ورب العرش العظيم ، العظيم 

أراه في سجنه : قال ، فلما فرغ صالح الكتاب ونزل ، وأقبل الحسن يكررھا ، نه ثم انصرف ع
وأتاه الفرج من عند ، فأطلق بعد أيام ، وأنا أراجع أمير المؤمنين في أمره ، أخرجوه ، مظلوماً 
  .% تعالى

كان ، أن رسول % صلى % عليه وسلم ، عن ابن عباس رضي % عنھما :  وروى البخاري
= إله إ= ، = إله إ= 5 رب العرش العظيم ، = إله إ= 5 العظيم الحليم " : يقول عند الكرب 

  ".5 رب السموات ورب اPرض ورب العرش الكريم

، أكتب الحديث ، بأصبھان عند أبي نعيم كنت : قال أبو بكر الرازي :  قال في فتح الباري
فرأيت ، فسعى به عند السلطان فسجن ، عليه مدار الفتيا ، وھناك شيخ ُيقال له أبو بكر بن علي 
فقال ، وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح * يفتر ، النبي صلى % عليه وسلم في المنام 

الذي في صحيح ، يدعو بدعاء الكرب ، بن علي قل �بي بكر ا: لي النبي صلى % عليه وسلم 
فلم يكن إ* قليVً حتى أفرج % ، فأصبحت فأخبرته فدعا به : قال ، البخاري حتى يفرج % عنه 

  .عنه
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  خاتمة دعاء أبي ذر الغفاري

  

  وعن سلفه الكرام، ھو خاتمة الفرج الذي رواه جعفر الصادق رضي % عنه : ھذا الدعاء 

، بسنده عن رسول % صلى % عليه وسلم أنه أتى جبريل عليه السVم : نوادر ا�صول قال في 
فقال ، فنظر إليه جبريل عليه السVم ،  فبينما ھو عنده إذ أقبل أبو ذر الغفاري رضي % عنه

ر إن أبا ذ، والذي بعثك بلحق ، نعم : قال ، أتعرفون اسم أبي ذر؟ ، يا أمين % : رسول % 
وتعجبت ، وإن ذلك بدعاء يدعو به في كل يوم مرتين ، أعرف في السماء منه على ا�رض 

يا أبا ذر دعاء : فقال رسول % صلى % عليه وسلم ، فادع به واسأله عن دعائه ،المVئكة منه 
وإنما ھي عشرة ، فداك أبي وأمي ما سمعته من بشر ، نم : قال ، ؟ !تدعو به في كل يوم مرتين

، استقبل القبلة فأسبح % ملياً : وأنا أدعو به كل يوم مرتين ، أحرف ألھمني ربي إياھا إلھاماً 
، اللھم إني أسألك إيماناً دائماً : " ثم أدعو بتلك العشر كلمات ، وأكبره ملياً ، وأحمده ملياً 

وأسألك ، لك ديناً قيماً وأسأ، وأسألك يقيناً صادقاً ، وأسألك علماً نافعاً ، وأسألك قلباً خاشعاً 
، وأسألك الشكر على العافية ، وأسألك دوام العافية ، وأسألك تمام العافية ، العافية من كل بلية 

  ".وأسألك الغنى عن الناس

إ* ، * يدعو أحد من أمتك بھذا الدعاء ، يا محمد والذي بعثك بالحق : قال جبريل عليه السVم 
و* يلقى % أحد من ، أو عدد تراب ا�رض ، من زبد البحر  وإن كانت أكثر، ُغفرت ذنوبه 

وُفتحت له أبواب ، واستغفر له الملكان ، وفي قلبه ھذا الدعاء إ* اشتاقت إليه الجنة ، أمتك 
  !.أدخل من أي باب شئت، يا ولي % : فنادته المVئكة ، الجنة 

  

  دعاء أنس بن مالك

  

  )لم يقدر أحد على إيذائه، صباح في كل ، من دعا بھذا الدعاء (

ومعي ، أرسلني الحجاج في طلب أنس بن مالك رضي % عنه : أنه قال : روى عمر بن أبان 
  .قد مد رجليه، فإذا ھو قاد على بابه ، فأتيته وتقدمت إليه ، فرسان ورجال 

  .أجب ا�مير: فقله له 

  ! .من ا�مير : فقال 

  .الحجاج بن يوسف: فقلت له 
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فاd تعالى ينتقم ، وخالف الكتاب والسنة ، ھذا صاحبك قد طغى وبغى ! أذله % تعالى :  فقال
  .منه

  .أقصر الخطبة وأجب: فقلت له 

  أنت أنس بن مالك؟: قال الحجاج ، فلما دخل ، فقام معنا 

  .نعم: قال 

  .أنت الذي تسبنا وتدعو علينا: قال 

تعز أعداء % وتذل ، �نك عدو % واEسVم  ،وذلك واجب علي وعلى كل مسلم ، نعم : قال 
  .أولياءه

  أتدري لم دعوتك؟: فقال الحجاج 

  .*: قال 

  .أريد قتلك شر قتلة: قال 

وشككت في قول رسول ، لو عرفت صحة ذلك لعبدتك من دون % تعالى : فقال أنس بن مالك 
دعا بى في كل صباح لم يقدر أحد  كل من: وقال ، فإنه علمني دعاء ، % صلى % عليه وسلم 

  .وقد دعوت به في صباحي ھذا، ولك يكن �حد عليه سبيل ، على أذيته 

  .أريد أن تعلمني ھذا الدعاء: قال الحجاج 

  .معاذ % أن أعلمه أحداً ما دمت حياً : قال 

  .خلو سبيله: فقال 

حتى إذا أصبته ، نذ كذا وكذا تكون في طلبه م، أصلح % ا�مير : قال له الحاجب ، فلما خرج 
  !أخليت سبيله ؟؟ ، 

  فكيف لو فعلت به شيئاً ؟، كلما كلمته يھمان إلي ، و% لقد رأيت على كتفيه أسدين : قال 

  :وھذا ھو الدعاء ، لما حضرته الوفاة علمه أبنه ، ثم إن أنس بن مالك رضي % عنه 

بسم 5 رب اPرض ، بسم 5 خير اPسماء ، بسم 5 وبا� ، بسم 5 الرحمن الرحيم "
بسم 5 ، بسم 5 الذي = يضر مع اسمه شئ في اPرض و= في السماء أذى ، والسماء 
بسم 5 على قلبي ، وعلى 5 توكلت ، بسم 5 أصبحت ، وبه آمنت ، وبا� ختمت ، أفتتحت 

بسم 5 على ما أعطاني ، بسم 5 على أھلي ومالي ، بسم 5 على عقلي وذھني ، ي ونفس
بسم 5 الذي = يضر مع اسمه ، بسم 5 الوافي ، بسم 5 المعافي ، بسم 5 الشافي ، ربي 

 5 ربي =، 5  ،5 ، 5 ، ھو 5 ، شئ في اPرض و= في السماء وھو السميع العليم 
أسألك ، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر  ،5 أكبر 5 أكبر ، 5 أكبر 5 أكبر ، أشرك به شيئاً 

  .و= إله غيرك، وجل ثناؤك ، الذي = يعطيه غيرك عز جارك ، اللھم بخيرك من خيرك 
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ومن ، ومن شر كل شيطان مريد ، ومن شر كل سلطان ، اللھم إني أعوذ بك من شر نفسي 
إن ربي ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتھا ، ومن شر كل قضاء سوء ، ار عنيد شر كل جب

إن وليي 5 الذي نزل الكتاب وھو يتولى "، على صراط مستقيم وأنت على كل شء حفيظ 
واحتجب بك من كل شئ خلقته واحترس بك من جميع  ،اللھم إني استجيرك ، " الصالحين

وأقدم بين يدي في ، رس بك منھم وأفوض أمري إليك واحت، وكل ما ذرأت وبرأت ، خلقك 
  .وليلتي ھذه وساعتي ھذه وشھري ھذا، يومي ھذا 

ُ أََحٌد  "بسم 5 الرحمن الرحيم  َمُد ) ١(قُلْ ُھَو �5 ُ الص� َولَْم َيُكْن لَُه ) ٣(لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد ) ٢(�5
  ")٤(ُكُفواً أََحٌد 

ُ أََحٌد  "الرحمن الرحيم بسم 5 : عن أمامي  َمُد ) ١(قُلْ ُھَو �5 ُ الص� لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد ) ٢(�5
  ")٤(َولَْم َيُكْن َلُه ُكُفواً أََحٌد ) ٣(

ُ أََحٌد  "بسم 5 الرحمن الرحيم : عن فوقي  َمُد ) ١(قُلْ ُھَو �5 ُ الص� ) ٣(لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد ) ٢(�5
  ")٤(لَْم َيُكْن لَُه ُكفُواً أََحٌد وَ 

ُ أََحٌد  "بسم 5 الرحمن الرحيم : عن يميني  َمُد ) ١(قُلْ ُھَو �5 ُ الص� ) ٣(لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد ) ٢(�5
  ")٤(َولَْم َيُكْن لَُه ُكفُواً أََحٌد 

ُ أََحٌد  "بسم 5 الرحمن الرحيم : عن شمالي  َمُد ) ١(قُلْ ُھَو �5 ُ الص� لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَْد ) ٢(�5
  ")٤(َولَْم َيُكْن َلُه ُكُفواً أََحٌد ) ٣(

ُ = إَِلَه إِ=� ُھَو اْلَحي< اْلَقي<وُم = َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َو= َنْوٌم لَُه َما فِي  : "الرحمن الرحيم  بسم 5 �5
َمَوا  َوَما فِي اPَْرِض َمْن َذا ال�ِذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إِ=� بِإِْذِنِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِھْم َوَما َخْلَفُھْم َو= تِ الس�

َمَواتِ  ُه الس� َو َواPَْرَض َو= َيُئوُدهُ ِحْفُظُھَما َوھُ  ُيِحيُطوَن بَِشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إِ=� بَِما َشاَء َوِسَع ُكْرِسي<
  ".)٢٥٥(اْلَعلِي< اْلَعِظيُم 

ُه = إَِلَه إِ=� ُھَو َواْلَمRئَِكُة َوأُْولُوا اْلِعْلِم َقائِماً بِاْلقِْسِط =  " :بسم 5 الرحمن الرحيم  ُ أَن� َشِھَد �5
  ".إَِلَه إِ=� ُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

ْلُت َفإِْن َتوَ  "، ونحن على ما قال ربنا من الشاھدين  ُ = إَِلَه إِ=� ُھَو َعَلْيِه َتَوك� ل�ْوا َفقُلْ َحْسبِي �5
  .سبع مرات "َوُھَو َرب< اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 

  

  دعاء لنماء المال

  

أي : أو محارف  –قلت يا رسول % إني رجل محارب : قال : روى بدر بن عبد % المزني 
فقال لي رسول % صلى % عليه ، * ينمي لي مال  –الذي * يصيب خيراً من وجه يتوجه إليه 
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وعافني فيھما أبقيت ، اللھم أرضني بما رضيت لي : " قل إذا أصبحت ، وسلم بدر بن عبد% 
  ".و= تأخير ما عجلت، حتى = أحب تعجيل ما أخرت ، 

  .وأغناني وعيالي، % مالي وقضى عني ديني فأثمر ، فكنت أقولھن 

  )أخرجه أبو نعيم(

  

  

  دعاء آدم عليه الصالة والسالم

  

طاف ، لما أراد % عز وجل أن يتوب على آدم عليه السVم : قالت عائشة رضي % عنھا 
ذرتي اللھم غنك تعلم سري وعRنيتي فأقبل مع: " ثم قال ، ثم قام فصلى ركعتين ، بالبيت سبعاً 

اللھم إني أسألك إيماناً ، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي ، وتعلم حاجتي فأعطني سؤالي ، 
والرضا بما قسمته ، ويقينا صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إ= ما كتبته علي ، ُيباشر قلبي 

  ".يا ذا الجRل واaكرام، لي 

فيدعوني بمثل الذي ، حد من ذريتك قد غفرت لك و* يأتيني أ: فأوحى % عز وجل إليه 
واتجرت له ، ونزعت الفقر من بين عينيه ، إ* غفرت له وكشفت غمومه وھمومه ، دعوتني به 

  .وجاءته الدنيا وھي راغمة وإن كان * يريدھا، من وراء كل متاجر 

  

  المواظبة على األدعية الواردة عن األنبياء

  

  :قال جعفر الصادق 

ر< َوأَْنَت أَْرَحُم رب "عجبت لمن ابتلى بالضر كيف يذھل عنه أن يقول  -١ نِي الض< أَن(ي َمس�
اِحِمينَ   ".َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرH  " و% تعالى يقول، " الر�

َك إِن(ي ُكنُت ِمْن = إَِلَه إِ=� أَْنَت ُسْبَحانَ  "وعجبت لمن بلى بالغم كيف يذھل عنه وأن يقول  -٢
الِِمينَ  ْيَناهُ ِمْن اْلَغم( َوَكَذلَِك ُنْنِجي اْلُمْؤِمنِينَ "  و% تعالى يقول، " الظ�  ".َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنج�

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ  "وعجبت لن خاف شيئاً كيف يذھل عنه أن يقول  -٣ و% تعالى ،  "َحْسُبَنا �5
ِ َوَفْضٍل لَْم َيْمَسْسُھْم ُسوءٌ " يقول   ".َفاْنَقَلُبوا ِبنِْعَمٍة ِمْن �5

َ " وعجبت لمن كوبد في أمر كيف يذھل عنه أن يقول  - ٤ ِ إِن� �5 ُض أَْمِري إَِلى �5 َوأَُفو(
َئاِت َما َمَكُروا "و% تعالى يقول ، " َبِصيٌر بِاْلِعَبادِ  ُ َسي(  ".َفَوَقاهُ �5
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َولَْو= إِْذ " كيف يذھل عنه أن يقول ، بت لمن أنعم % عليه بنعمة خاف زوالھا وعج - ٥
 ِ َة إِ=� بِا�� ُ = ُقو� َتَك قُْلَت َما َشاَء �5  ".َدَخْلَت َجن�

  

  دعاء الخليل إبراهيم عليه الصالة والسالم

  

اختمه لي بمغفرتك اللھم إن ھذا خلق جديد فافتحه علي بطاعتك و": كيف يقول إذا أصبح 
وما علمت فيه من سيئة ، وارزقني فيه حسنة تقبلھا مني وزكھا وضعفھا لي ، ورضوانك 

  ."إنك غفور رحيم ودود كريم، فاغفرھا لي 

  .فقد أدى شكر يومه، ومن دعا بھذا الدعاء إذا أصبح : قال 

  دعاء سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم

  

وأصبح اPمر بيد غيري ، و= أملك نفع ما أرجو ، ما أكره اللھم إني أصبحت = أستطيع دفع "
و= تسوء بي ، اللھم = تشمت بي عدوي ، فR فقير أفقر مني ، وأصبحت مرتھناً بعملي ، 

و= تسلط علي من = ، و= تجعل الدنيا أكبر ھمي ، و= تجعل مصيبتي في ديني ، صديقي 
  ".يرحمني يا حي يا قيوم

  

  سى عليه السالممن دعاء لسيدنا مو 

  

ورب اPرضين ، سبحان 5 رب السموات السبع ، = إله إ= 5 العظيم ، = إله إ= 5 الحليم "
وأعوذ ، اللھم إني أدرأ بك في نحره ، والحمد� رب العالمين، ورب العرش العظيم ، السبع 

  ".فأكفيه بما شئت، واستعينك عليه  –يقصد فرعون  –بك من شره 
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  دعاء سيدنا يعقوب عليه السالم

  

  ) :سيدنا يعقوبعليه السVم : أي ( لما رد % جل جVله سيدنا يوسف على أبيه سيدنا يعقوب قال 

ويا من بسط اPرض بغير أعوان .. يا من خلق الخلق بغير مثال .. بسم 5 الرحمن الرحيم "
  ".غير مشيرويا من يرزق الخلق ب.. ويا مدبر اPمور بغير وزير .. 

  .ثم تدعو بما شئت يستجيب لك %

  

  من دعاء سيدنا أيوب عليه السالم

  

واستعنت ، فأجرني .. واستجيرك اليوم من جھد البRء ، فأعذني .. اللھم إني أعوذ بك اليوم "
واستنصرك اليوم ، فاصرخني .. واستصرخك اليوم على عدوك وعدوي ، فأعني .. بك اليوم 

وأعتصم بك ، فأكفني .. وأتوكل عليك ، فأعني .. تعين بك اليوم على أمري واس، فانصرني .. 
واستغفرك ، فارزقني .. واسترزقك ، فأعطني .. وأسألك ، فأمني .. وآمن بك ، فأعصمني .. 
  ".فارحمني.. واسترحمك ، فاذكرني .. وأدعوك ، فاغفر لي .. 

  

  طليق الرحمن

  

فرأيت رجVً  –بلد بالعراق  –كنت بواسط : ال ق: روى عن الحسن البصري رضي % عنه 
حبسني الحجاج منذ ، أكتم على أمري : فقال ، ما دھاك يا ھذا؟  : فقلت ، كأنه نبش من قبر 

وأنا مع ذلك كله صابراً * أتكلم ، وأسوأ عيش وأقبح مكان ، فكنت في أضيق حال ، ثVث سنين 
وتحدث بعض أعوان السجن ، ضربت رقابھم كانوا معي ف، فلما كان با�مس أخرجت جماعة ، 
: " وأجرى % على لساني فقلت ، فأخذني حزن شديد وبكاء مفرط ، أن غداً تضرب عنقي : 

وأنا ، ثم ذھب من الليل أكثره فأخذتني غشية ، " وأنت المستعان، إلھي اشتد الضر وفقد الصبر 
يا من = يشغله شئ " : وقل ، ل ركعتين قم فص: فقال لي ، إذ  أتاني آت ، بين اليقظان والنائم 

أنت عالم بخفيات اPمور ومحصي وساوس ، يا من أحاط علمه بما ذرأ وبرأ ، عن شئ 
يا مغيث ، تعاليت علواً كبيراً ، وعلمك محيط بالمنزل اPدنى ، وأنت بالمنزل اPعلى ، الصدور 

  ".فقد نفد صبري، وفك أسري ، أغثني 
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ولم تختلف علي منه كلمة ، وصليت ركعتين وتلوت ما سمعت منه  ،فقمت وتوضأت في الحال 
فرأيتھا قد ُفتحت ، ونظرت إلى أبواب السجن ، فما تم القول حتى سقط القيد من رجلي ، واحدة 

، وأعقبني % بصبري فرجاً ، فأنا و% طليق الرحمن ، فقمت فخرجت ولم يعارضني أحد ، 
  .م ودعني وانصرف يقصد الحجازث، وجعل لي من ذلك الضيق فرجاً 

  

  أسألك النور في بصري: دعاء مبارك 

  

وسأل أھلھا أن ، أن رجVً من الصالحين دخل قرية من القرى في المساء : روى الدينوري 
وإذا برجل أعمى يجتاز الطريق ، فلم يلتفت إليه أحد ، يستضيفوه تلك الليلة ابتغاء وجه % 

فلما كان ، واصطحبه إلى منزله وأكرمه ، أنت ضيفي : ال له فق، فسمع سؤال الرجل للناس 
  .وسمع الرجل يناجي % بھذه الكلمات، نصف الليل قام ا�عمى من نومه 

أسألك بطاعة اPرواح الراجعة إلى أجسادھا ، واPجساد البالية  اللھم رب اPرواح الفانية"
وقيام الخلق كلھم من ، وأخذك الحق منھم ، ودعوتك الصادقة فيھم ، الملتئمة بعروقھا 

وأسألك أن تجعل النور في ، فيخافون عذابك ، ينتظرون قضائك ، مخافتك وشدة سلطانك 
وذكرك على لساني بالليل والنھار ما ابقيتني  ،واaخRص في عملي والشكر في قلبي ، بصري 

وصلى 5 على سيدنا محمد ، و= حول و= قوة إ= با� العلي العظيم ، يا 5 يا رب العالمين ، 
  ".آميــــن... وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 

فما ، عا بھذا الداء وصلى ركعتين ثم د، ثم قام وتوضأ ، فألھم % ا�عمى أن يحفظ ھذا الدعاء 
فعلم أنه من ، فطلب ا�عمى ذلك الرجل الفقير فلم يجده ، أصبح الصبح إ* وقد رد % بصره 

  .أولياء % الصالحين

  

  دعاء ذي النون المصري

  

  وقد أمر بقتلك ؟؟، كيف كان خVصك من المتوكل : قال عمرو السراج لذي النون المصري 

فنظرت فإذا المتوكل مكشوف ، ثم قال لي أدخل ، لما أوصلني الغVم إلى الستر رفه : فقال له 
ففتح لي ، وعرفت في وجوه القوم الشر ، وعبد له قائم على رأسه متكئ على السيف ، الرأس 

و= في ديلج الرياح ، و= في البحار قطرات ، يا من ليس في السموات دورات " : فقلت ، باب 
و= في أعصابھم حركات ، و= في قلوب الخRئق خطرات ، و= في اPرضين خبيئات ، ات دلج
وعليك دا=ت وبربوبيتك معترفات وفي ، إ= وھي لك شاھدات ، و= في عيونھم لحظات ، 



٧٢ 

 

إ= صليت .. فبالقدرة التي تحير بھا من في اPرضين ومن في السموات ، قدرتك متحيرات 
  ".وأخذت قلب من أرادني بسوء عني، د على محمد وعلى آل محم

فإن شئت أن تقيم عندنا فأقم ، أتعبناك يا ذا النون : ( ثم قال لي ، فقام إلي المتوكل حتى أعتنقني 
  .فاخترت اEنصراف) وإن شئت أن تنصرف فانصرف

  

  دعاء الخضر عليه السالم

  

  :لم يفترقا إ* بھذه الكلمات ،  إذا التقيا في كل موسم، أن الخضر وإلياس عليھما السVم : يقال 

ما شاء 5 الخير كله بيد ، 5  ما شاء 5 كل نعمة من، بسم 5 ما شاء 5 و= قوة إ= با� "
  ".ما شاء 5 = يصرف السوء إ= 5، 5 

  .إذا أصبح أمن الحرق والسرق والغرف إن شاء % تعالى، فمن قالھا ثVث مرات 

  

  

  

  شاذلي لضيق الحالالدعاء 

  

  :لضيق الحال ، الذي كان يعلمه أصحابه ، من كVم اEمام أبي الحسن الشاذلي رضي % عنه 

وإن ، إن تمسسني بضر فR كاشف له إ= أنت ، يا ذا الفضل العظيم .. يا واسع يا عليم "
  ".يموأنت الغفور الرح، تصيب به من تشاء من عبادك ، تردني بخير فR راد لفضلك 

  

  اء معروف الكرخيعد

  

والذي أجمع ، الذي * يفتر لسانه عن ذكره : كان دعاء معروف الكرخي رضي % عنه 
  :ومن اEبتھا*ت التي تفتح لھا السبع الطباق ، الصالحون على أنه من الكلمات التي * ترد 
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حسبي 5 الحكيم ، حسبي 5 الكريم لما أھمني ، حسبي 5 لديني ، حسبي 5 لدنياي "
، حسبي 5 الرحيم عند الموت ، حسبي 5 الشديد لمن كادني بسوء ، القوي لمن بغى علي 

حسبي 5 ، حسبي 5 الكريم عند الحساب ، حسبي 5 الرءوف عند المسألة في القبر 
ليه توكلت حسبي 5 = إله إ= ھو ع، حسبي 5 القدير عند الصراط ، اللطيف عند الميزان 

  ".وھو رب العرش العظيم

  

  جامع عمرو بن العاص وإستجابة الدعاء

  

�نه أول ، جامع عمرو بن العاص بالقاھرة من ا�ماكن المباركة التي ُيستجاب فيھا الدعاء 
وتعتبر البقعة من ا�رض مباركة طاھرة ، مسجد أنشئ للمسلمين في مصر بل وفي أفريقيا كلھا 

أن رجVً من : فإنه قد ورد ، وتاييداً لما ذكرنا ، وذلك لتلك الميزة التي خصھا % بھا ، 
أي رآه  –رأى الحق سبحانه وتعالى ) أبو ھارون الخرقي ( يقال له ، لصالحين في مصر ا

أتريد أن أريك باباً من : يقول له ، في رؤيا منامية  –بالقلب بغير كيف و* شبه و* تجسيد 
  .أبواب الجنة

  .نعم يا رب: فقال له 

حارث في جامع عمرو بن  أو الباب ا�قصى مما يلي رحبة، فأشار إلى باب أصحاب البرادع 
  .يصلي الظھر والصر فيما بينھما، وكان أبو ھارون ھذا ، العاص 

الذي في جوار الجامع ، أن الدعاء مستجاب عند المحراب الصغير : وقال ابن المتوج أيضاً 
  .وعند البئر التي في صحن المسجد، الغربي 

ويدعو % بعد أن ، و بن العاص فليتوجه إلى جامع عمر، لذلك فمن كانت له حاجة عند % 
  :ويدو بالدعاء اKتي  –ويستحسن أن يصلي صVة الحاجة  -يصلي ركعتين 

اللھم إني أسألك وأتوسل إليك بحرمة ھذه التربة المباركة التي اخترتھا Pول قبلة في أرض "
وبنور وجھك الكريم وسلطانك ، وببركة ما فيھا من أسرار ، مصر لعبادتك ومناجاتك 

أن تقضي ، يا باطن  ، يا ظاھر ، يا آخر ، يا أول ، يا وھاب ، يا مجيب ، وإحسانك يا قريب 
  ".حاجتي وتعطيني مسألتي

وأن يصلي ، وذلك بعد أن يستغفر % مائة مرة ، ُيستجاب له بمنه وكرمه ، ويدعو بما شاء 
لى سيدنا محمد وعلى اللھم صل ع: " على النبي صلى % عليه وسلم مائة مرة بھذه الصيغة 

  ".آله وصحبه وسلم
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  ساعة اإلستجابة

  

وھي الساعة التي يجتمع ، ساعة اEستجابة ھي الساعة التي ولد فيھا النبي صلى % عليه وسلم 
الذي كان يتعبد فيه سيدنا محمد صلى % عليه ، والديوان يكون بغار حراء ، فيھا أھل الديوان 

وھي التي وردت فيھا ا�حاديث الشريفة ، الثلث ا�خير من الليل  وھذه الساعة تكون في، وسلم 
  ".من يدعوني فأستجب له: فيقول ، حين يبقى ثلث الليل ا�خير ، ينزل ربنا كل ليلة "

اEبريز من كVم سيدي عبد العزيز ( من كتابه ) ٣٢٨ص(في : كتب سيدي أحمد بن المبارك 
  ):فليقرأ عند إرادة النوم، ومن أراد أن يظفر بھذه الساعة : قلت ( رضي % تعالى عنه ) الدباغ 

اُت اْلِفْرَدْوِس ُنُز=ً  "  الَِحاِت َكاَنْت َلُھْم َجن� َخالِِديَن فِيَھا = ) ١٠٧(إِن� ال�ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص�
اِت َرب(ي َلَنفَِد اْلَبْحُر َقْبلَ أَْن َتنَفَد َكلَِماُت قُلْ َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً لَِكلِمَ ) ١٠٨(َيْبُغوَن َعْنَھا ِحَو=ً 

َما إَِلُھُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن ) ١٠٩(َرب(ي َولَْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه َمَدداً  َما أََنا َبَشٌر ِمْثلُُكْم ُيوَحى إَِلي� أَن� قُلْ إِن�
ِه َفْلَيْعَملْ َعَمRً صَ  ِه أََحداً َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َرب(   ".)١١٠(الِحاً َو= ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َرب(

  )آخر سورة الكھف ( 

ذكره الشيخ عبد ، فإنه يفيق بإذن % ، ويطلب من % تعالى أن يوقظه في الساعة المذكورة 
وجربه غيرنا حتى أنه وقع ، وقد جربناه ما * يحصى ، الرحمن الثعالبي رضي % عنه 

أن يقرءوا اKية المذكورة ويطلبون من % تعالى اEفاقة في الساعة ، ة لجماعة غيره مر
وإذا بھم أفاقوا ، من غير أن يعلم صاحبه ، كل واحد منھم يفعل ذلك في خاصة نفسه ، المذكورة 

  .جميعاً في وقت واحد

  دعاء لصالح الدين والدنيا

  

أو ، أعطيك خمسة آ*ف شاة : لي  أن النبي صلى % عليه وسلم قال: عن علي كرم % وجھه 
  ؟أعلمك خمس كلمات فيھن صVح دينك ودنياك

  :قل ، فقال صلى % عليه وسلم ، ولكن علمني ، خمسة آ*ف شاة كثيرة ، يارسول % : فقلت 

و= تذھب ، واقنعني بما رزقتني ، وطيب لي كسبي ، ووسع خلقي ، اللھم أغفر لي ذنبي "
  ".عني قلبي إلى شئ صرفته 

  ).أخرجه ابن النجار في تاريخه(
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  دعاء مبارك به اسم اهللا األعظم

  

بينما نحن في الطواف إذ سمعنا : قال : عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي % عنھما 
  :وھو يقول ، صوتاً 

  يا كاشف الكرب والبلوى مع السقم...   يا من يجيب دعا المضطر في الظلم   

  ونحن ندعو وعين 5 لــــم تنـــــم...   ل البيت والحـرم   قد بـات وفدك حــو

  يــا مــن أشار إليــه الخلق بالكــرم...   ھب لي بجودك ما أخطأت من جرم   

  فمن يجود على العاصيــن بـالنعم؟...   إن كان عفوك لـــم يسبق لـــمجترم    

، يا حسين : أبي طالب رضي % عنه  قال أبي علي بن: قال الحسين بن علي رضي % عنھما 
: قال الحسين رضي % عنه ، امض فعساك تدركه وناده ، أما تسمع النادب ذنبه والمعاتب ربه 

إ* ، طيب الريح  نظيف الثياب،  وإذا أنا برجل جميل الوجه نقي البدن، فأسرعت حتى أدركته 
فقال ، علي بن أبي طالب كرم % وجھه أجب أمير المؤمنين : فقلت ، أنه قد شل جانبه ا�يمن 

: ما شأن من أخذ بالعقوبة ومنع الحقوق؟ قال ، يا أمير المؤمنين : من أنت وما شأنك ؟ قال : له 
كنت مشھوراً في العرب باللھو : فما قصتك؟ قال : قال ، منازل بن *حق : وما أسمك؟ قال 

وإن أستقلت لم ، بت لم تقبل توبتي إن ت، أركض في صبوتي و* أفيق من غفلتي ، والطرب 
يحذرني مصارع ، وكان لي والد شفق رفيق ، أديم العصيان في رجب وشعبان ، تقل عثرتي

فV تتعرض لمن يعاقب بالليل ، يابني d سطوات ونقمات : يقول ، الجھالة وشقوة المعصية 
وكان إذا ألح ، يالي وا�يام فكم ضج منك ا�نام والمVئكة الكرام والشھر الحرام والل،  والنھار

، و% �صومن و* أفطر : فقال ، فأبلغت إليه يوماً ، ألححت عليه بالضرب ، علي بالعتب 
: وقال ، ثم ركب جمVً أورق وأتى مكة يوم الحج ا�كبر ، فصام أسبوعاً ، و�صلين و* أنام 

فتعلق ، دم مكة يوم الحج ا�كبر فق: قال ، و�ستعيذن عليك % ، �فدن إلى بيت % الحرام 
  :وقال ، بأستار الكعبة ودعا علي 

  يرجون لطف عزيز واحد صمد...   يا من إليه أتى الحجاج من بعد   

  ن ولديـن مـا رحمـفخذ بحقي ي...   ھـذا منـازل = يرتد عن عققي   

  يلدولد ولم ــم يـن تقدس لــا مــي...      وشـل منه بجـود منـك جانبــه

فظللت ، وأنبع الماء ما استتم كVمه حتى شل جانبي ا�يمن ، فو الذي رفع السماء : قال 
ويقولون ھذا أجاب ، وكان الناس يغدون ويروحون علي ، كالخشبة الملقاة بأرجاء البيت الحرام 

ألته أن س، يا أمير المؤمنين : فما فعل أبوك؟ قال : فقال له رضي % عنه  ،% فيه دعوة أبيه 
فحملته على ناقة وجددنا ، بعد أن رضي عني ، يدعو % لي في المواضع التي دعا علي فيھا 

ومات ، فنفرت الناقة فوقع منھا ، في السير حتى وصلنا إلى وادي ا�راك فنفر طائر من شجرة 
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  .في الطريق

ما : وقال ، ه وسلم أ* أعلمك دعوات سمعتھا من رسول % صلى % علي: فقال رضي % عنه 
: فقال ، و* مكروب إ* فرج % تعالى عنه كربته ، دعا بھا مھموم إ* فرج % تعالى عنه ھمه 

، وخلص من مرضه ، فدعا به ، فعلمه الدعاء ، فقام الحسين بن علي رضي % عنھما ، نعم 
العيون دعوت به مرة  لما ھدأت: كيف عملت؟ قال : فقلت للرجل ، وغدا علينا صحيحاً سالماً 

، الذي إذا ُدعي به اجاب ، حسبك % فقد دعوت % باسمه ا�عظم : فنوديت ، وثانية وثالثة 
منامي فرأيت رسول % صلى % عليه وسلم في ، ثم غلبتني عيني فنمت ، وإذا ُسئل به أعطى 

الذي  ا اسم % ا�عظمصدق علي ابن عمي فيھ: فقال صلى % عليه وسلم ، فعرضتھا عليه ، 
فرأيت النبي صلى % ، ثم غلبتني عيني مرة ثانية ، وإذا ُسئل به أعطى ، إذا ُدعي به اجاب 

  :فقال صلى % عليه وسلم ، يا رسول % أريد أن أسمع الدعاء منك : عليه وسلم فقلت 

ويا من اPرض بعزته ، ويا من السماء بقدرته مبنية ، قل اللھم إني أسألك يا عالم الخفية " 
ويا مقبRً على كل نفس مؤمنة ، ويا من الشمس والقمر بنور جRله مشرقة ومضية ، مدحية 
يا من ، يا من حوائج الخلق عنده مقضية ، ويا مسكن رعب الخائفين وأھل التقية ، زكية 

و= صاحب يغشى و= وزير يعطى ، يا من ليس له بواب ينادى ، من رق العبودية نجى يوسف 
وصلى 5 على محمد ، و= يزداد على كثرة الحوائج إ= كرماً وجوداً ، و= غيره رب يدعى ، 

  ".إنك على كل شئ قدير، أطني سؤالي ، وآله 

فإنه كنز من كنوز العرش ، دعاء تمسكوا بھذا ال: قال رضي % عنه ،  فانتبھت وقد برئت: قال 
  .وغيره مما يطول شرحه، وقد نقل مثل ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي % عنه ، 

  

  

  

  دعاء أبي الدرداء رضي اهللا عنه

  

: فقال ، وكانت النار قد وقعت في محلته ، قد احترقت دارك : قيل �بي الدرداء رضي % عنه 
، إن النار حين دنت من دارك أُطفئت  ،يا أبا الدرداء : فقال ، ه آت ثم أتا، ما كان % ليفعل ذلك 

من يقول ھذه الكلمات في ليل أو نھار : إني سمعت رسول % صلى % عليه وسلم يقول : قال 
  :وھي ، وقد قلتھن ، لم يضره شئ 

 قوة إ= و أنت رب العرش العظيم و= حول و= اللھم أنت ربي = إله إ= أنت عليك توكلت" 
وأن ، أعلم أن 5 على كل شئ قدير ، وما لم يشأ لم يكن ، ما شاء 5 كان ، با� اللي العظيم 

ومن ، اللھم إني أوذ بك من شر نفسي ، وأحصى كل شئ عدداً ، 5 قد أحاط بكل شئ علماً 
  ".إن ربي على صراط مستقيم، شر كل دابة أنت آخذ بناصيتھا 
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  :ا�خ الكريم  أيھا

ھو الطلب من % تعالى مباشرة مع اEستشفاع ، التوسل إلى % 
فاd تعالى وحده ھو المقصود بالسؤال ، إليه بما يحب أو بمن يحب 

وھو المنفرد وحده باEجابة * سواه ،وھو المطلوب وحده * سواه ، 
 َيا: " قال تعالى، ويستشفع بھا عنده ، والوسيلة ُيتجه بھا إليه ، 

َھا قُوا آَمُنوا ال�ِذينَ  أَي< َ  ات�   ".اْلَوِسيلَةَ  إِلَْيهِ  َواْبَتُغوا �5

، ومما يحب الصVة .. فيتوسل العبد إلى % تعالى بما يحب 
 Vوالتوجه إليه بأسمائه وصفاته جل وع..  

وكل نافلة من ،  والصVة على رسول % صلى % عليه وسلم
الذي يريد به وجھه ، النوافل ويتوسل العبد إليه بالعمل الصالح 

  .توسل الثVثة الذين ُسدت عليھم الصخرة مدخل الغار، سبحانه 

رسوله صلى % : وممن أحب ، ويتوسل العبد إلى % بمن يحب 
، ورسله الذين اصطفاھم % من بين الناس ، وأنبيائه ، عليه وسلم 

بسابق عناية منه ، آل بيت رسول % الذين رفعھم إلى مقام الطھر و
�نه سبحانه يحب ، فرفعھم بھذا إلى مقام المحبة ، سبحانه 

  .المتطھرين

الذين جعل لھم البشرى في ، ويحب سبحانه أولياءه الصالحين 
ھؤ*ء ، والذين لھم ما يشاءون عند ربھم ، الحياة الدنيا واKخرة 

فھي ، قبورھم من رياض الجنة ، لمجتبون المھتدون المصطفون وا
�ن كل من يتبرك به في ،  أماكن مباركة يستجاب عندھا الدعاء

آداب " يجوز الترك به بعد موته كما قال الغزالي في كتاب  حياتھم
  ".السفر 
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  التوسل الجامع بأنبياء اهللا وكتبه وأسمائه

  

اللھم إني أسألك ": يقول ، علم رسول % صلى % عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي % عنه 
  .بمحمد نبيك وبإبراھيم خليلك وموسى نجيك وعيسى كلمتك وروحك

محمد صلى 5 عليه وسلم وعليھم  وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داوود وفرقان
  .أجمعين

  .ه أو غني أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال ھديتهوبكل وحي أوحيته أو سائل أعطيت

وأسألك بأسمك الذي بثثت به ، وأسألك بأسمك الذي أنزلته على موسى صلى 5 عليه وسلم 
  .أرزاق العباد

وأسألك بأسمك المطھر الطاھر اPحد ، وأسألك بأسمك الذي وضعته على اPرض فاستقرت 
  .النور المبينالصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من 

  .وأسألك بأسمك الذي أستقل به عرشك، وأسألك بأسمك الذي وضعته على الجبال فرست 

وكبريائك ، وبعظمتك ، وعلى الليل فأظلم ، وأسألك بأسمك الذي وضعته على النھار فاستنار 
  .وبنور وجھك الكريم

ستعمل به وت، وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري ، والعمل به ، أن ترزقني القرآن 
  ".فإنه = حول و= قوة إ= بك يا أرحم الراحمين، جسدي بحولك وقوتك 

  

  التوسل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

، رفع رأسه إلى العرش ، لما أذنب آدم عليه السVم الذنب الذي اذنبه : صلى % عليه وسلم  قال
تبارك أسمك لما : ومن محمد؟ فقال ، فأوحى إليه ،  "أسألك بحق محمد إ= غفرت لي": فقال 

فعلمت أنه ، فإذا فيه مكتوب * إله إ* % محمد رسول % ، خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك 
يا آدم إنه آخر : " فأوحى % عز وجل إليه ، ليس أحد أظم قدراً مما جعلت اسمه مع اسمك 

  ".فقد غفرت لك ، وإذ تشفعت إلي به ، قتك ولو*ه يا آدم ما خل، النبيين من ذريتك 
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  أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم

  

فإنه من لقى % عز ، ألزموا مودتنا أھل البيت : قال صلى % عليه وسلم  -
* ينفع عبداً ، والذي نفسي بيده ، دخل الجنة بشفاعتنا ، وجل وھو يودنا 

 .عمله إ* بمعرفة حقنا

 

من أراد التوسل بي وأن يكون له عندي يد : عليه وسلم وقال صلى %  -
 .ويدخل السرور عليھم، فليصل على أھل بيتي ، أشفع له بھا يوم القيامة 

  )أخرجه الديلمي ( 

  

: وقال ، أنه صلى % عليه وسلم أخذ بيدي الحسنين : وأخرج اEمام أحمد  -
 .ي يوم القيامةكان معي في درجت، من أحبني وأحب ھذين وأمھما وأباھما 

 

كسفينة نوح من ، مثل أھل بيتي فيكم : " وروى جماة من أصحاب السنن  -
 ".ومن تخلف عنھا ھلك ، ركبه نجا 

  
 

قام خطيباً ، أن رسول % صلى % عليه وسلم : وروى مسلم في صحيحه  -
فإنما أنا ، أ* أيھا الناس : " .. ثم قال ، فحمد % وأثنى عليه ووظ وذكر 

أولھما : وأنا تارك فيكم ثقلين ، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه بشر 
 ".فخذوا بكتاب % واستمسكوا به.. كتاب % فيه الھدى والنور 

أذكركم % في .. وأھل بيتي : " ثم قال ، فحث على كتاب % ورغب فيه 
  ".أذكركم % في أھل بيتي.. أھل بيتي 

  
: قال ، تاريخه أن الرسول صلى % عليه وسلم في : وأخرج ابن النجار  -

، حب رسول % صلى % عليه وسلم ، وأساس اEسVم ، لكل شئ أساس 
 .وحب أھل بيته

 

 .أمان �متي، أھل بيتي : وقال صلى % عليه وسلم  -
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 .أشدكم حباً �ھل بيتي وأصحابي، أثبتكم على الصراط : وأخرج الديملي  -

 

حب نبيكم : أدبوا أو*دكم على ثVث خصال : "  وجھه وعن علي كرم % -
 ".وقراءة القرآن، وحب أھل بيته ، 

  
 

اللھم أحب من ، حسين مني وأنا من حسين : " وقال صلى % عليه وسلم  -
 ".حسين سبط من ا�سباط ، أحب حسيناً 

 

  توسل الرسول بنفسه وباألنبياء

  

عن أنس أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي ، ووثقه ابن حبان والحاكم : أخرجه الطبراني 
أنه لما فرغ من حفر : دخل عليھا الرسول صلى % عليه وسلم وفي آخره ، رضي % عنھا 

أغفر ، 5 الذي يحي ويميت وھو حي = يموت " : وقال ، لحدھا دخل رسول % فاضجع فيه 
ووسع عليھا مدخلھا بحق نبيك واPنبياء الذين من ، ولقنھا حجتھا ، مة بنت أسد Pمي فاط

  ".فإنك أرحم الراحمين، قبلي 

  

  

  تحية ودعاء

  

نموذج دعاء يمكن قوله عند زيارة أي أحد من أھل بيت النبي صلى % عليه  •
وسلم ويجب أن تعتقد وأنت تزور أن المزور يسمعك وإ* فما معنى تحيته 

 .ومخاطبته

  

  بسم 5 الرحمن الرحيم

  .على أھل بيت النبوة والرسالة، السRم والتحية واaكرام من 5 العلي اPعلى 
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السRم ، السRم عليكم يا بني أول خلق 5 وخاتم رسل 5 ، السRم عليكم يا بني المصطفى 
وسRلة أم المؤمنين ، راء السRم عليكم يا بني فاطمة الزھ، عليكم يا بني الشفيع المشفع 

مة حالسRم عليكم يا آل بيت رسول 5 ور، السRم عليكم بني سيدة نساء العالمين ، الكبرى 
  .5 وبركاته

وأنكم في مقام صدق ، وتردون سRمي ، أنكم تشھدون مقامي وتسمعون كRمي ، أشھد 5 
  .لكم ما تشاءون عند ربكم، عند مليك مقتدر 

َما  " َرُكْم َتْطِھيراً إِن� ْجَس أَْھلَ اْلَبْيِت َوُيَطھ( ُ لُِيْذِھَب َعْنُكْم الر( ِ َوَبَرَكاُتُه " ، "  ُيِريُد �5 َرْحَمُة �5
ُه َحِميٌد َمِجيدٌ    ". َعَلْيُكْم أَْھلَ اْلَبْيِت إِن�

راً لنبيك وجعلته أج، إنك قد ندبتني Pمر قد فھمته وقلته وسمعته وأطعته وأعتقدته  اللھم
َة فِي : " فقلت في كتابك الحكيم ، محمد صلى 5 عليه وسلم  قُلْ = أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه أَْجراً إِ=� اْلَمَود�

َوَكاَن " ودللتنا به عليك وكان كما قلت ، فھديتنا به صلى 5 عليه وسلم إليك ، "  اْلُقْرَبى
  ". بِاْلُمْؤِمنِيَن َرِحيماً 

وھي المودة في ، وتلك الفريضة التي سألتھا له ، عزيزاً عليه عنتنا ، ما ھديتنا حبيباً إليه 
متوسRً بھا إليك يوم انقطاع ، بھا النفع في ديني ودنياي  القربى اللھم إني مؤديھا مريداً 

  .اPسباب

أھل اللھم آت ، وأجراً عظيماً ، وھب لي بزيارتھم ثواباً ومغفرة ، اللھم زدھم شرفاً وتعظيماً 
اللھم صل على سيدنا ، أفضل ما آتيت أحداً من أھل بيوت اPنبياء والمرسلين ، بيت نبيك 

  .محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد

، وأو=دي وأقاربي ، اللھم أعد من بركاتھم يا رب العالمين علي وعلى والدي وعلى أھلي 
  .لمسلماتوعلى جميع المسلمين وا

بينك وبين جدھم صلى 5  اللھم بحق ما كان، اللھم إني أسألك وأتوجه إليك بجدھم وبھم 
باب الفرج واقض حوائجي في ، الذي نزل بنا ، ليلة المعراج اجعل لنا من ھمنا ، عليه وسلم 

  .الدنيا واSخرة

، رجوت بھم اللھم أعطني خير ما ، اللھم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
  .إنك على كل شئ قدير، واحفظني بذلك في ديني ودنياي وآخرتي ، وبلغني خير ما أملت فيھم 

  ظن موسى أنه نار قبس...   يا بني الزھراء والنور الذي   

  إنه آخر سطر في عبس...    = أوالى قط مــن عـــادكمو   

رسول 5 صلى 5 ، ني مع جدھم واحشر، و= تحرمني حبھم ، اللھم = تقطعني عن زيارتھم 
الواردين على حوضه ، واجعلني من المنضوبين تحت لوائه ، عليه وسلم يوم القيامة 

  ."آمين يا رب العالمين، آمين ، آمين .. الداخلين في شفاته ، الشاربين من ورده 
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  توسل بالسيدة زينب رضي اهللا عنها

  

% وجھه بالقاھرة من ا�ماكن المباركة المجاب عندھا قبر السيدة زينب بنت اEمام علي كرم 
والتي تردد عندھا ھذه ا�بيات الجميلة التي تفيض ، ومن التوسVت الذائعة ، الدعاء 

  :والمحبة لھا ، بالروحانيات 

  القوي  وھمامة ترد بأس ...   رئيســــة ترجى لكل مـــلم   

  المحمي  ا في كھفك دخلن...    حسبنا    يا حسيبة إَنا عليِك 

  وبغي    من عدو وحاسد ...    وبظـل الجناب منك اتقينا   

  وضريحاً عليه نور النبي  ...    ك زائرين مقامـاً   اقد أتينـ

يا " وثالث مرة ، " يا حبيبة " وثاني مرة ، " يا رئيسة " في أول مرة ، " ُتقرأ ثVث مرات" 
  :ثم يقرأ ، " مشيرة 

  * تحرمي الراجي الحسيب من الھمم...   كارم في القدم   يا سيدة نلت الم

   ًVبجانبكم     و�نتموا    أھل    الكرم...    فلقد أتى  يا   سيدة   متوس  

  دنيا   وأخرى   والنبي   بذا    حكم...    حاشا وكV  أن يضام   محبكم   

  ى والخير   تمحزت  المكارم   والتق...    أعطاك ما أعطاك من  نفحاته   

  

  زيارة السيدة نفيسة رضي اهللا عنها

  

والتي يتردد عليھا ، من المزارات المعروفة بالقاھرة ، قبر السيدة نفيسة رضي % عنھا 
قبر السيدة نفيسة رضي % عنھا أحد المواضع : ومما قاله المقريزي ، الكثيرون التماساً للبركة 

  .المعروفة بإجابة الدعاء بمصر

يقول بعض : لgستاذ محمد شاھين حمزة " السيدة نفيسة رضي % عنھا " جاء في كتاب 
ويقرأ عند قبرھا ، فليتوجه إلى  السيدة نفيسة بنت الحسن ، من كان في شدة وكرب : العارفين 
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ويھدي ثوابھا ، مرة  ١١" اEخVص " و ، مرة  ١١" سبح اسم ربك ا�على " و ، الفاتحة مرة 
  :ثم يقول ، إليھا 

  

  فضاق صدري من لقاھا وانزعج...   كم حاربتني شدة بجيشھا   

  جاءتني ا�لطاف تسعى بالفرج...   حتى إذا أيست من زوالھا   

  

  .فتنقضي حاجته بإذن %، ثم يسأل % ما يريد ، مرة  ١٨يقول ذلك 

  

  التوسل بالصالحين

  

 .المجرب الترياق، قبر موسى الكاظم : قال اEمام الشافعي  -

،  بعد انتقاله، توسل اEمام الشافعي باEمام أبي حنيفة رضي % عنھما  -
 .بسند صحيح" تاريخ الخطيب " وھذا ثابت في أوائل 

، أن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي : ولiمام الحافظ الضياء القدسي  -
تبركاً ، فمسح به قبر اEمام أحمد بن حنبل ، أصيب بدمل أعجزه عVجه 

 .فبرئ

مدة إقامته ، واEمام الشافعي كان يتبرك بزيارة قبر اEمام أبي حنيفة  -
 .بالعراق

�ن كل من يتبرك به في حياته ، أجيز زيارة قبور الصالحين للiنتفاع بھا  -
 –رحمه %-كذا قال اEمام أبو حامد الغزالي ، يجوز التبرك به بعد موته ، 

و* ، ويجوز شد الرحال لھذا الغرض : " قال ، " آداب السفر : " في كتابه 
 " :يعارضه حديث 

لتساوي المساجد في الفضل دون  ، " * تشد الرحال إ* للمساجد الثVثة " 
فتجوز الرحلة عن أفاضل ، الثVثة وتفاوت العلماء والصلحاء في الفضل 

زيارة الصالحين * ، ونضيف أن شد الرحال مقصوداً به ، لgفضل 
  .جد ذاتهالمس

فليقسم ، من عرضت له حاجة إلى % : " قال اEمام أبو الحسن الشاذلي  -
 ".عليه باEمام أبي حامد الغزالي 

إذا عرضت : وكان أبو الحسن الشاذلي يقول : " وجاء في المفاخر العلية  -
، فكنت و% * أذكره في حاجة إ* انفرجت .. لك حاجة فلتقسم عليه بي 

 ".ن و* صعب إ* ھا
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  .و% يعلم ذلك والسVم، وقد نصحتك ، فأقسم على % به ، إن كنت في شدة : وأنت يا أخي 

  

  

  اإلمام أحمد الدردير

  

فإذا ، والمجاب عندھا الدعاء ، من ا�ماكن المجربة  الموجود بالقاھرة: قبر اEمام أحمد الدردير 
ثم ، وأسأل % حاجتك ، % عنه فتوجه لزيارة سيدي أحمد الدردير رضي ، كانت لك حاجة 

ولسيدي أحمد الدردير فإن حاجتك ، أقرأ فاتحة الكتاب لمو*نا اEمام الحسين رضي % عنه 
  .تقضى إن شاء % تعالى

أن ، بعد أن تزور سيدي اEمام أحمد الدردير وتقرأ له فاتحة الكتاب : ومن المجرب أيضاً 
وتقرأ له ، تتوجه مباشرة دون أن تحدث أحداً حتى تصل إلى قبر اEمام حسين رضي % عنه 

  .يجيب دعاءك ويقضي حاجتك ببركتھما رضوان % عليھما،  ز وجلعفإن % ، فاتحة الكتاب 

  

  اإلستعانة بخلق ال نراهم

  

إذا ضل أحدكم شيئاً أو أراد أحدكم : " قال رسول % صلى % عليه وسلم  -
يا عباد .. يا عباد % أغيثوني : فليقل ، وھو بأرض ليس بھا أنيس ، غوثاً 

  ".فإن d تعالى عباداً * نراھم ، % أغيثوني 
ولفظ المناوى في الشرح ، بير رواه أبو يعلي وابن السني والطبراني في الك

ً ، يا عباد % أغيثوني : فليقل : " الكبير    ".ثVثا
إذا انفلتت دابة : " وروى ابن مسود أن النبي صلى % عليه وسلم قال  -

فإن d عز وجل في ا�رض ، يا عباد % احبسوا : فليناد ، أحدكم بأرض 
 ".حابساً سيحبسه 

  )رواه ابن السني(
، حججت خمس حجج : " م أحمد بن حنبل رضي % عنه روى اEما -

يا عباد % دلوني على : فجعلت أقول ، وكنت ماشياً ، فضللت الطريق 
 ".حتى وقفت على الطريق ، فلم أزل أقول ذلك ، الطريق 

  )رواه ابن مفلح في كتابه اKداب الشرعية(
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٨٩ 

 

  :أيھا ا�خ الكريم 

إنما ، ھي كل المفاتيح ، المفاتيح الستة التي ذكرناھا ليست 
  .ھي مفاتيح من المفاتيح

أو ، * يقف عند حدود كلمات محدودة ، فما بين العبد وربه 
فــ d عباد .. إذ العبرة بصدق التوجه إلى % .. أعمال معينة 

  .قبل أن يرفعوا حواجبھم تقضى حوائجھم

ذكرناھا ھي   النماذج التي و، إن المفاتيح التي قدمناھا 
ببركتھا وببركة العمل بھا قد ، ونماذج طيبة ، مفاتيح مباركة 

  .يفرج % الكرب

، والصدقة ، والتقوى ، اEستغفار : ومن مفاتيح الفرج أيضاً 
، وكل كلم طيب ، وصلة الرحم ، والبر بالوالدين ، والصوم 

  .وكل عمل صالح

يlُب َواْلَعَمُل  إَِلْيهِ : " وقد قال % عز وجل  mَيْصَعُد اْلَكلُِم الط
الُِح َيْرَفُعهُ  mالص ."  

والكلم الطيب * ، فكل كلمة طيبة مفتاح من مفاتيح الفرج 
  .والعمل الصالح ما أكثره، يقف عند حد 

وجه % وحده ، والعمل الصالح ، فقط اقصد بالكلمة الطيبة 
  .ورضاءه سبحانه وحده

َنا َوِسْعَت ُكلm َشْيٍء : " ت كل شئ أن رحمته وسع: وأعلم  mَرب
َبُعوا َسِبيَلَك َوِقِھْم َعَذاَب  mِذيَن َتاُبوا َواتmَرْحَمًة َوِعْلماً َفاْغفِْر لِل

  ". اْلَجِحيمِ 



٩٠ 

 

  مفتاح اإلستغفار

  

، لنزيل أوساخ وأقذار الذنوب ، الماء الذي نغسل به القلوب : اEستغفار ھو  •
، فيرجع العبد إلى نور الرحمن ، ظلمات العصيان وھو النور الذي يمحو 

 : "قال تعالى ، ولذا كانت التوبة مفتاح كل فVح ، ليجعل له نوراً يمشي به 
َھا اْلُمْؤِمُنوَن لََعلmُكْم ُتْفلُِحونَ  nأَي ً ِ َجِميعا m% ستغفار يستنزل به ، "  َوُتوُبوا إِلَىEفا

َماَء َعَلْيُكْم َوَيا َقْوِم اْستَ " الرزق والغيث  mُتوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسْل الس mُكْم ُثم mْغِفُروا َرب
تُِكْم َو* َتَتَولmْوا ُمْجِرِمينَ  mًة إَِلى قُو mِمْدَراراً َوَيِزْدُكْم ُقو . " 

  

 !.استغفر % : فقال له ، الجدوبة : شكا رجل إلى الحسن البصري  -

 .%استغفر : فقال ، وشكا آخر إليه الفقر  -

 . استغفر %: فقال له : وشكا ثالث دم اEنجاب  -

  .فُسئل في ذلك

ُه َكاَن  : "إن % تعالى يقول في سورة نوح ، ما قلت من عندي شيئاً : فقال  mُكْم إِن mاْسَتْغِفُروا َرب
َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراراً ) ١٠(َغفmاراً  mاٍت َوَيْجَعْل َوُيْمِدْدُكْم ِبأَْمَوا) ١١(ُيْرِسْل الس mٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعْل لَُكْم َجن

  " . )١٢(لَُكْم أَْنَھاراً 

  

  سيد اإلستغفار

  

اللھم : سيد اEستغفار : " عن النبي صلى % عليه وسلم : عن شداد بن أوس رضي % عنه 
أعوذ ، وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت ، خلقتني وأنا عبدك ، * إله إ* أنت ، أنت ربي 

فإنه * يغفر الذنوب ، فاغفر لي ، وأبوء بذنبي ، أبوء لك بنعمتك علي ، بك من شر ما صنعت 
  ".إ* أنت

، ومن قالھا موقناً بھا حين يصبح ، فمات من ليلته دخل الجنة ، فمن قالھا موقناً بھا حين يمسي 
  .فمات من يومه دخل الجنة
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  مفتاح التقوى

  

َماِء َوا�َْرِض  َولَوْ : " قال % تعالى  mَقْوا لََفَتْحَنا َعَلْيِھْم َبَرَكاٍت ِمْن الس mأَْھَل اْلقَُرى آَمُنوا َوات mأَن ."  

سمعت رسول % صلى % عليه وسلم : قال ، عن معاذ بن جبل : أخرج الطبراني وابن مردويه 
ثم تV ، " بضاعة و* تجارة  يأتكم الرزق بV، يا أيھا الناس أتخذوا تقوى % تجارة "  :يقول ، 

َ َيْجَعْل لَُه َمْخَرجاً : " قوله تعالى ، صلى % عليه وسلم  m% ِقmَوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث * ) ٢(َوَمْن َيت
  ".لو أن الناس كلھم أخذوا بھا لكفتھم.. يا معاذ : "ثم قال صلى % عليه وسلم ، " َيْحَتِسُب 

  ".إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه : " وسلم وقال صلى % عليه 

َ َيْجَعْل لَُه ِمْن أَْمِرِه ُيْسراً : " وقال تعالى  m% ِقmوقال تعالى ، "  َوَمْن َيت " : mَواْعلَُموا أَن َ m% قُواmَوات
ِقينَ  mَمَع اْلُمت َ m% ."  

قَ : " وقال تعالى  mِذيَن اتmَمَع ال َ m% mِذيَن ُھْم ُمْحِسُنونَ إِنmْوا َوال ."  

  

  مفتاح الصدقة

  

بادروا بالصدقة فإن البVء * : " قال رسول % صلى % عليه وسلم  -
 ".يتخطاھا 

 ".الصدقة تسد سبعين باباً من السوء : " وقال أيضاً  -

 ".داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة : " وقال أيضاً  -

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ : " سVمه عليه وقال صلوات ربي و -
 ".الماء النار 

إ* ملكان ، ما من يوم يصبح العباد فيه : " وقال صلى % عليه وسلم  -
اللھم أعط : ويقول اKخر ، اللھم أعط منفقاً خلفا : فيقول أحدھما ، ينز*ن 

 ".ممسكاً تلفا 

 ".ا ابن آدم ينفق عليك قال تعالى انفق ي: " وقال صلى % عليه وسلم  -
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  سيف المؤمنين

  لكل من وقع في هلكة أو ظلم أو زور أو شدة أو كرب أو هم عظيم

  

إن من أصابه ھم أو غم أو شدة أو ھلكة أو : قال ، أن بعض العارفين : جاء في المفاخر العلية 
ويجلس ، ويصلي ركعتين ، ثم بعد أن ينام الناس يجدد الوضوء ، أن يصلي العشاء ،  ظلم عظيم

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ : " جلسة التشھد ويتلو اKية الكريمة  m% ويكرر ، بحضور تام ، مرة  ٤٥٠"  َحْسُبَنا
،  تعالى فإنھا سريعة اEجابة بإذن %، حتى يقضي % حاجته ، ھذا في ليال ومرات متوالية 
اَس َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم : " و% يقول في كتابه العزيز  mالن mاُس إِن mِذيَن َقاَل لَُھْم النmال

ُ َونِْعَم اْلَوِكيُل  m% َوَفْضٍل لَْم َيمْ ) ١٧٣(إِيَماناً َوَقالُوا َحْسُبَنا ِ m% َسْسُھْم ُسوٌء َفاْنَقلَُبوا ِبِنْعَمٍة ِمْن
ُ ُذو َفْضٍل َعِظيمٍ  m%َو ِ m% َبُعوا ِرْضَواَن mَوات . "  

  

  فائدة للغنى

  

مائة  "قل ھو 5 أحد " : من قرأ بعد صVة الجمعة : قال ، روى أن النبي صلى % عليه وسلم 
وأغنني ، اللھم اكفني بحRلك عن حرامك : " وقال ، وصلى على النبي مائة مرة ، مرة 

  .سبعين مرة "بفضلك عمن سواك 

  .لم تمر جمعتان حتى يغنيه % تعالى

وثVثين من حوائج ، سبعين من حوائج اKخرة ، وقضى % له مائة حاجة : " وزاد في الرواية 
  ".الدنيا 

  )١٦١صفحة  –الجزء الثاني  –عن كتاب مصباح الظVم وبھجة ا�نام في شرح نيل المرام (

  

  الكتاب بعون اهللا تعالىتم 
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