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321- 
 

ويجيب من  ي من ناداهالحمد هلل الذي يلب  
، و شكواهإليو وبث   ويغيث من اضطر   دعاه

ض أموره إليو على  وينصر من التجأ إليو وفو  
 .كل من عاداه

والصالة والسالـ على سيدنا وموالنا 
وشفاء اآلالـ  غوث األناـ، اهلل محمد بن عبد

والشفيع األعظم لجميع  ألسقاـ،وترياؽ ا
الخػلق يـو الزحاـ، وآلو وأصحابو وجميع 

 ... وبعد ،  أىل اإلسالـ
    لما كثر الطلب على كتابنا 

وتعددت طبعاتو، وكانت كلها تنفذ بفضل اهلل 
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تعالى بسرعة لعظيم نفعو؛ فقد طلب الكثير 
من األحباب اختصاره ليسهل حملو فى 

؛ فأجبناىم إلى الجيب لشدة حاجتهم إليو
ذلك؛ رغبة فى تعميم الفائدة بو، وإف كاف ال 
غنى لمن يطالع ىذا المختصر عن الرجوع 
إلى األصل أحيانا؛ لإللماـ بالزيادات التى بو 

 والتى لم نستطع ذكرىا ىنا.
؟  أحبابو    لماذا يبتلى اهلل: سؤاؿوىنا 

 وإبراىيم بالنمروذ فقد ابتلى آدـ بإبليس
 ؟بأبي جهل بينا محمد وموسى بفرعوف ون

 :(الفرقافٖٔ)  وقد قاؿ       
              . 

 ص القلبفي ذلك   أف البالء يخل   والسر  
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ة هلل، ألف المرء عند الشدائد واألزمات كلي  
ة إلى اهلل تعالى مستغفرًا، يتوجو بالكليػػ  

الدعػاء ليمنحو الرضا بقضائو، ومتضرعًا ب
ىذا إلى أف ، ويلهمو الشكر على نعمػػائو

ق العبد بأوصاؼ العبػػودية من البالء يحق  
الذؿ واإلنكسػػار و الشعور بالحػاجة 
واالضطػػرار، وىذا ما يؤىلو للقرب من حضرة 

 .العزيز الغف ػػار 
نور الروح وىداىا وإشراؽ ... فالدعاء 

وىو عالج القلق الذي  النفس وسػػناىا،
ودواء  ينتاب اإلنساف في أوقات األزمات،

وىو اإلكسير الذي ، االضطراب والقنػوط
كن قلقو سػوي عو المؤمن فيزوؿ اضطرابويتجر  
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وتنزؿ السػكينة والطمأنينة على قلبو ويفرح 
 .فيو بلطف رب ػػو

ىذا ، إلى جانب أنو يُزيل ما راف عػلى 
ي تعلو صفحة ويذيب الغشاوات الت القلب
ويجتث من الوجداف شرايين الغلظة  الفؤاد،

وتزكية  ففيو طهارة القلوب والجفوة والقسوة،
 وتيسير األرزاؽ، العقوؿ النفوس وتثقيف

 والشفاء من كل داء ودواـ المسرات
وىو سالح المؤمن  والسالمة من العاىات

 الذى ينفع مما نزؿ ومما لم ينزؿ.
وات وقد جمعنا في ىذا الكتاب دع

مستجابات، واستغاثات مجر بات، وصلوات 
فاتػحات، وأحزاب كاشػفات للهمـو والكروب 
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، ومن  وىي من كتاب اهلل تعالى، والملم ػات 
، ومن ىدي السلف  أقوالو رسولو الكريم

 . الصالح
، وستجدىا  فاجعلػػها سميرؾ ورفيقك

  ووتستريح إلي ك دائماً ػالصديق الذي يرضي
وعند المتاعب  أو غم   كلما نزؿ بك ىم  

واألزمات، فقد جربناىا فوجدناىا سريعة 
وقضاء الحاجات  اإلجابة في تفريج الكروب

 . بإذف اهلل تعالى
د لسانك وعو  ، جو يا أخي إلى اهلل فات  

،  وتوقع الخير دائمًا من اهلل،  مناجاة اهلل
 الطالؽ ( : ٛ) سبحانو  ور دائماً قولوكر  
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أف ينفع بهذه األدعية     أسأؿ اهلل
ا أو أوصلها هواالستغاثات كل من قرأىا أو دعا ب

 .عليها الطالب لها أو دؿ   لمن يحتاجها
 وصلى اهلل على سيدنا محمد فاتح الدعػوات 

ات االستغاثات والرحمة العظمى لجميع البري   وسر  
وكل من تبعهم ، ات والغارات وآلو ليوث الشد  

 . آمين....  بإحساف إلى يـو الميقات
 .ـ ٕٙٓٓديسمبر  ٘ػ ، ىٕٚٗٔ ذى القعدة ٘ٔ ثالثاءال

 الُعبيػد المسكين
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  ابابجَ جَ تَ تَ سْ سْ مُ مُ الْ الْ   اءُ اءُ د عَ د عَ الْ الْ 

  َفَضيَلُة اْلد َعاءَفَضيَلُة اْلد َعاء
عباده في السؤاؿ   جل  فى عالهجل  فى عاله  ب اهللرغ  

 : والدعاء فقاؿ

         06غافر ،
في  والقاصي فأطمع المطيع والعاصي والداني

برفع الحاجات و نبساط إلى حضرة جاللاإل
  بقولو: واألماني     

          680680ولو وق، البقرةالبقرة 
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 :                
       5555  .األعراف.األعراف   

  ::قاؿ  وأن وعن النعماف بن البشير
    ثم قرأثم قرأ  الِعَباَدةِ الِعَباَدةِ   ُىوَ ُىوَ الد َعاُء الد َعاُء ِإف  ِإف    }}      

             }} ، ، الحاكم والترمذي اهرو. 
عن أبي ىريرة أف  غيرهوروى الترمذي و 

ى ى لَ لَ عَ عَ   ـَ ـَ رَ رَ كْ كْ أَ أَ   ئٌ ئٌ شَ شَ   سَ سَ يْ يْ لَ لَ :}  قاؿ رسوؿ اهلل 
 أيضا:أيضا: وقاؿ وقاؿ {،  اءِ اءِ عَ عَ د  د  الْ الْ   نِ نِ مِ مِ     اهللِ اهللِ 

 {.{.  يوِ يوِ لَ لَ ْب عَ ْب عَ ضَ ضَ غْ غْ ل َو يػَ ل َو يػَ أِؿ الأِؿ السْ سْ يَ يَ   مْ مْ َمْن لَ َمْن لَ } } 
َمْن َسر ُه َأْف َيْسَتِجيَب اهلل َلُو ِعْنَد الش َدائِِد َمْن َسر ُه َأْف َيْسَتِجيَب اهلل َلُو ِعْنَد الش َدائِِد }}

َعاءِ فَػْلُيْكِثِر الْ فَػْلُيْكِثِر الْ   والُكَربِ والُكَربِ  َعاءِ د    {{  ر َخاءِ ر َخاءِ ي الْ ي الْ فِ فِ   د 
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يِن َونُ عِ عِ وَ وَ   الُح الُمْؤِمنِ الُح الُمْؤِمنِ سِ سِ الد َعاُء الد َعاُء }} يِن َونُ َماُد الد  وُر وُر َماُد الد 
 ..، أبويعلى عن على، أبويعلى عن على  {{  الْرضِ الْرضِ ااالس ماواِت و الس ماواِت و 

َعاءِ ِإف  اْلَعْبَد ِإف  اْلَعْبَد  }} َعاءِ ال ُيْخِطِئُو ِمَن اْلد  ِإْحَدى ِإْحَدى   ال ُيْخِطِئُو ِمَن اْلد 
الٍث ِإم ا َأْف تُػَعج َل َلُو َدْعَوتُُو، َوِإم ا َأْف يَد خػَِر الٍث ِإم ا َأْف تُػَعج َل َلُو َدْعَوتُُو، َوِإم ا َأْف يَد خػَِر ثَ ثَ 

َعْنُو ِمَن الس وِء َعْنُو ِمَن الس وِء   عَ عَ فَ فَ دْ دْ َأْف يُ َأْف يُ   َلُو ِفي اآلِخَرِة َوِإم اَلُو ِفي اآلِخَرِة َوِإم ا
  .البخارى عن أبى سعيد  {،{،ِمثْػَلَها ِمثْػَلَها 

 فى سننو عن ابن مسعود:الترمذي  ىرو و 
ُيِحب  َأْف ُيِحب  َأْف      ِمْن َفْضِلِو فَِإف  اهلل ِمْن َفْضِلِو فَِإف  اهللَسُلوا اهللَسُلوا اهلل  }}

  {.{.  َوَأْفَضُل الِعَباَدِة انِْتظَاُر الَفَرجِ َوَأْفَضُل الِعَباَدِة انِْتظَاُر الَفَرجِ ، ، ُيْسَأَؿ ُيْسَأَؿ 
  ::  عن سلماف عن سلماف وروى الترمذى أيضا وروى الترمذى أيضا 
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ا ا ذَ ذَ إِ إِ   هِ هِ دِ دِ بْ بْ عَ عَ   نْ نْ ي مِ ي مِ حِ حِ تَ تَ سْ سْ يَ يَ   يمٌ يمٌ رِ رِ كَ كَ     ي  ي  حَ حَ   مْ مْ كُ كُ ب  ب  رَ رَ   ف  ف  إِ إِ } } 
 و{ ، { ، ا ا رَ رَ فْ فْ ا صِ ا صِ مَ مَ ىُ ىُ د  د  رُ رُ يػَ يػَ   فْ فْ أَ أَ   اءِ اءِ مَ مَ ػػػػس  س  ى الْ ى الْ لَ لَ إِ إِ   وِ وِ يْ يْ دَ دَ يَ يَ   عَ عَ فَ فَ رَ رَ 

  ..  الفارغ الخاليأى الصفر 
عن  بن عبداهلل عن جابر  لحاكموروى ا

 : قاؿأنو  النبّي 
َيْدُعو اهلل بِاْلُمْؤِمِن يَػْوـَ اْلقياَمِة حّتى يُوِقَفُو َيْدُعو اهلل بِاْلُمْؤِمِن يَػْوـَ اْلقياَمِة حّتى يُوِقَفُو } }  

بَػْيَن يََدْيِو فَػَيقوُؿ َعْبدي ِإّني َأَمْرُتَك َأْف َتْدعوني بَػْيَن يََدْيِو فَػَيقوُؿ َعْبدي ِإّني َأَمْرُتَك َأْف َتْدعوني 
ْنَت ْنَت ، فَػَهْل كُ ، فَػَهْل كُ   َوَوَعْدُتَك َأْف َأْسَتجيَب َلكَ َوَوَعْدُتَك َأْف َأْسَتجيَب َلكَ 

وُؿ َأما ِإن َك وُؿ َأما ِإن َك قُ قُ فَػيػَ فَػيػَ   ،،فَيقوُؿ: نَػَعْم يا َربّ فَيقوُؿ: نَػَعْم يا َربّ ، ، ييننَتْدُعو َتْدُعو 
فَػَهْل لَْيَس فَػَهْل لَْيَس    اْسُتِجيَب َلكَ  اْسُتِجيَب َلكَ الالَلْم َتْدُعني ِبَدْعَوٍة إَلْم َتْدُعني ِبَدْعَوٍة إ

َج َج نَػَزَؿ ِبَك َأْف أُفَػر  نَػَزَؿ ِبَك َأْف أُفَػر    َدَعْوتَني يَػْوـَ َكذا وََكذا ِلَغم  َدَعْوتَني يَػْوـَ َكذا وََكذا ِلَغم  
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: نَػَعْم يا رّب، : نَػَعْم يا رّب،   فَػَيقوؿُ فَػَيقوؿُ ، ، فَػَفر ْجُت َعْنكَ فَػَفر ْجُت َعْنكَ ؛ ؛ َعْنكَ َعْنكَ 
نْيا، َوَدَعْوتَني فَيقوُؿ: فَِإنّ فَيقوُؿ: فَِإنّ  نْيا، َوَدَعْوتَني ي َعج ْلُتها َلَك في الد  ي َعج ْلُتها َلَك في الد 

؛ ؛ نَػَزَؿ ِبَك َأْف أُفَػر َج َعْنكَ نَػَزَؿ ِبَك َأْف أُفَػر َج َعْنكَ   يَػْوـَ َكذا وََكذا ِلَغم  يَػْوـَ َكذا وََكذا ِلَغم  
فَيقوُؿ: ِإّني فَيقوُؿ: ِإّني ، ، فَػَلْم تَػَر فَػَرجاً، قاَؿ: نَػَعْم يا ربّ فَػَلْم تَػَر فَػَرجاً، قاَؿ: نَػَعْم يا ربّ 

قاؿ قاؿ   ،،اد َخْرُت َلَك ِبها في اْلَجن ِة َكذا وََكذااد َخْرُت َلَك ِبها في اْلَجن ِة َكذا وََكذا
ا َعْبُدُه ا َعْبُدُه ا ِبهَ ا ِبهَ عَ عَ رسوؿ اهلل: َفال َيدَُع اهلل َدْعَوًة دَ رسوؿ اهلل: َفال َيدَُع اهلل َدْعَوًة دَ 

ا َأْف َيكوَف َعج َل َلُو في ا َأْف َيكوَف َعج َل َلُو في اْلُمْؤِمُن ِإال بَػي َن َلُو ِإم  اْلُمْؤِمُن ِإال بَػي َن َلُو ِإم  
  ،،ا َأْف َيكوَف اد َخَر َلُو في اآلِخَرةِ ا َأْف َيكوَف اد َخَر َلُو في اآلِخَرةِ َوِإم  َوِإم    الّدنْياالّدنْيا

ـِ قَ قَ مَ مَ الْ الْ   كَ كَ لِ لِ ي ذَ ي ذَ فِ فِ   نُ نُ مِ مِ ؤْ ؤْ مُ مُ وؿ الْ وؿ الْ قُ قُ يػَ يػَ فػَ فػَ   ::اؿاؿقَ قَ  ـِ ا   وُ وُ تَ تَ ا ليْ ا ليْ يَ يَ   ا
نْػَيا  ييفِ فِ   ءٌ ءٌ يْ يْ شَ شَ   وُ وُ لَ لَ   لَ لَ ج  ج  عُ عُ   نْ نْ كُ كُ يَ يَ   مْ مْ لَ لَ  نْػَيااْلد      {{  وِ وِ ائِ ائِ عَ عَ دُ دُ   نْ نْ مِ مِ   اْلد 

  آَداُب اْلد َعاءآَداُب اْلد َعاء
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 ربػوالمش ،تجن ب الحراـ في المأكل، 
 .كسب موال، والملبس
  وتقديم عمل صالح وتقديم عمل صالح   اإلخالص هلل تعالىاإلخالص هلل تعالى

  ويذكره عند الشد ة .ويذكره عند الشد ة .
   واستقباؿ  والوضوء رف والتطه  التنظ
 . ، وتقديم صالة الحاجة إف أمكن القبلة
  يستحسن الجثو على الركب عنػد
، ، والثناء على اهلل تعالى أواًل وآخرًا  ءالدعا

 كذلك، وبسط اليدين  والصالة على النبي 
وعدـ رفع البصر  ، ورفعهما بحذاء المنكبين

 . إلي السماء
 أؿ اهلل تعالى بأسمائو الحسنىػػأف يس  
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 . وصفاتو العليا

   وأف ال ، فول  جع وتكػب السأف يتجن
 . ي باألنغاـف التغن  يتكل  
 ل إلي اهلل تعالى بأنبيائو ف يتوس  أ

 . والصالحين من عباده
 والخشوع بوالتأد   خفض الصوت 

 . واإلقرار بالذنبالخضوع والتمسكن مع 
  وخاصة  الد عاء نر الجوامع ميتخي  أف

 . yyاألدعية الصحيحة الواردة عن النبي.
 وأف يدعو ،  أف يبدأ بالد عاء لنفسو
  ، وأف ال يخص   ؤمنينوإخوانو الم وػػلوالدي

 . نفسو بالدعاء إف كاف إماماً 
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 ويكرر  ويدعو برغبة أف يسأؿ بعـز 
 . فيو ويلح   الد عاء
 وال قطيعة رحم. ال يدعو بإثمف أ 
 . أف ال يستبطئ اإلجابة 

  ةةابَ ابَ ػػجَ جَ اإلِ اإلِ   اتُ اتُ قَ قَ أوْ أوْ 
ة الدعاء: ػاألوقات التي يتأكد فيها إجاب
ويومها،  عةليلة القدر، يـو عرفة، ليلة الجم

 الليل األوؿ واآلخر ىنصف الليل الثانى، ثلث
ووقت السحر، ساعة الجمعة،  جوؼ الليل

 وخاصة عند اإلفطار. وشهر رمضاف
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ى فيها إجابة الد عاء : جَ رْ واألحواؿ التي يػُ 
 وبين اآلذاف واإلقامة عند النداء بالصالة

وعند إقامة الصالة، وعند الحيعلتين لمن نزؿ 
ة، وعند التحاـ الصف في بو كرب أو شد  

سبيل اهلل، ودبر الصلوات المكتوبات وفي 
السجود، وعقيب تالوة القرآف، وعند اجتماع 
المسلمين، وفي مجالس الذكر، وعند نزوؿ 

 . الغيث، وعند رؤية الكعبة
  ةةابَ ابَ جَ جَ تِ تِ سْ سْ اإلِ اإلِ   نُ نُ اكِ اكِ أمَ أمَ 

وىي المواضع الشريفة في مكة المكرمة، 
، yي و فى الروضة الشريفة، وعند النب

 وكذلك عند قبور األنبياء والصالحين .
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  اءاءعَ عَ د  د  و الْ و الْ ابُ ابُ جَ جَ تَ تَ سْ سْ مُ مُ 
  لهم :  الذين تتحقق اإلجابة من اهلل 

، والوالداف ألبنائهم،  المضطر، والمظلـو
واإلماـ العادؿ، والرجل الصالح، والولد البار 
بوالديو، والمسافر، والصائم حتى يفطر، 

 والمسلم ألخيو بظهر الغيب .

  ةةابَ ابَ ػػجَ جَ اإلِ اإلِ   ثُ ثُ اعِ اعِ بَ بَ 
 ىو التزاـ الداعي باألدب الباطن الواجب

ويكوف ذلك بالتوبة ، ، عليو مالحظتو مع اهلل
بكنو     ورد  المظالم واإلقباؿ على اهلل

 الهم ة.
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  ةةرَ رَ ػػػػفِ فِ غْ غْ مَ مَ الْ الْ   بُ بُ لَ لَ طَ طَ 
ينبغي للد اعي الطالب لإلجابة أف يالـز 

 بعد التوبة على االستغفار بأنواعو .
 قولو  اْلُمَزِني   َعْن اأَلَغر  روى مسلم 

، { ِإن ي أَلْستَػْغِفُر الّلَو ِفي اْليَػْوـ ِمائََة َمر ةٍ ِإن ي أَلْستَػْغِفُر الّلَو ِفي اْليَػْوـ ِمائََة َمر ةٍ }
ْن َلِزـَ االْسِتْغَفاَر ْن َلِزـَ االْسِتْغَفاَر مَ مَ  }:مرفوعاً  وروى الترمذي

َجَعَل اهلل َلُو ِمْن ُكل  َىَم فَػَرجًا وِمْن ُكل  ِضْيٍق َجَعَل اهلل َلُو ِمْن ُكل  َىَم فَػَرجًا وِمْن ُكل  ِضْيٍق 
 { َمْخَرجاً وَرَزَقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسبُ َمْخَرجاً وَرَزَقُو ِمْن َحْيُث اَل َيْحَتِسبُ 

  ارارفَ فَ غْ غْ تِ تِ سْ سْ اإلِ اإلِ   بُ بُ اتِ اتِ رَ رَ مَ مَ 
 المرتبة األولى: ىي االستغفار باللساف .
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 والمرتبة الثانية: االستغفار بالقلب .
أما المرتبة الثالثة: وىي االستغفار بالقلب 
واللساف، واعلم أف حقيقة اإلستغفار التاـ 

ما كاف معو ندـ بالقلب ؛ الموجب للمغفرة
 ولم يكن معو إصرار . على الذنب

  ارارفَ فَ غْ غْ تِ تِ سْ سْ اإلِ اإلِ   اعُ اعُ وَ وَ نػْ نػْ أَ أَ 
ِف أَ  أفضلو ما رواه البخاري مرفوعاً 

إف  َسي َد ااِلْسِتْغَفار َأْف إف  َسي َد ااِلْسِتْغَفار َأْف } }  قَاَؿ: yy.الن ِبي  
َو إال  َأْنَت َو إال  َأْنَت الل ُهم  َأْنَت رَب ي اَل إلالل ُهم  َأْنَت رَب ي اَل إل: : يَػُقوَؿ اْلَعْبدُ يَػُقوَؿ اْلَعْبدُ 
ا َعْبُدَؾ َوَأنَا َعَلى َعْهِدَؾ َوَوْعِدَؾ َما ا َعْبُدَؾ َوَأنَا َعَلى َعْهِدَؾ َوَوْعِدَؾ َما َخَلْقَتِني َوَأنَ َخَلْقَتِني َوَأنَ 

َأبُوُء َأبُوُء   ،،ْن َشر  َما َصنَػْعتُ ْن َشر  َما َصنَػْعتُ َأُعوُذ ِبَك مِ َأُعوُذ ِبَك مِ   اْسَتطَْعتُ اْسَتطَْعتُ 
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َفاْغِفْر ِلي َفاْغِفْر ِلي ، ، َوَأبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَلي  َوَأبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَلي    َلَك ِبَذنِْبيِ َلَك ِبَذنِْبيِ 
نُ  نُ فَإن ُو اَل يَػْغِفُر الذ  فَإْف قَاَلَها ِحيَن فَإْف قَاَلَها ِحيَن ، ، وَب إال  َأْنتَ وَب إال  َأْنتَ فَإن ُو اَل يَػْغِفُر الذ 

َوإْف قَاَلَها َوإْف قَاَلَها   ،،َدَخَل اْلَجن ةَ َدَخَل اْلَجن ةَ   ُيْصِبُح ُموِقنا ِبَها َفَماتَ ُيْصِبُح ُموِقنا ِبَها َفَماتَ 
 ..{{  َدَخَل اْلَجن ةَ َدَخَل اْلَجن ةَ   َهاَهاا بِ ا بِ ػػِحيَن يُْمِسي ُموِقنِحيَن يُْمِسي ُموِقن

َأن ُو َأن ُو :} :} عن أبي بكر  روى الشيخافو 
َعل ْمِني ُدَعاًء َأْدُعو بِِو َعل ْمِني ُدَعاًء َأْدُعو بِِو   yyقَاَؿ لَرُسوَؿ اهلل قَاَؿ لَرُسوَؿ اهلل 

: ُقْل: الل ُهْم إن ي : ُقْل: الل ُهْم إن ي yy  قَاؿَ قَاؿَ ؛ ؛ في َصالَِتيفي َصالَِتي
ظََلْمُت نَػْفِسي ظُْلمًا َكِثيرًا واَل يَػْغِفُر الذ نُوَب ظََلْمُت نَػْفِسي ظُْلمًا َكِثيرًا واَل يَػْغِفُر الذ نُوَب 

َواْرَحْمِني َواْرَحْمِني ، ، ْن ِعْنِدؾَ ْن ِعْنِدؾَ إاّل أْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة مِ إاّل أْنَت فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة مِ 
 {.{.  ِإن َك َأْنَت الَغُفوُر الر حيمُ ِإن َك َأْنَت الَغُفوُر الر حيمُ 
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:  ابن مسعود قاؿروى الترمذى عن و 
  ::يَػُقوؿُ  yy.الن بي  سمعت 

أْستَػْغِفُر اهلل ال ِذي اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو أْستَػْغِفُر اهلل ال ِذي اَل ِإَلَو ِإال  ُىَو : : َمْن قاؿَ َمْن قاؿَ   }}
اْلَحي  اْلَقي وـُ َوَأتُوُب ِإلَْيِو، ُغِفَر َلُو َوِإف َكاَف فَػر  اْلَحي  اْلَقي وـُ َوَأتُوُب ِإلَْيِو، ُغِفَر َلُو َوِإف َكاَف فَػر  

  فْ فْ إِ إِ : وَ : وَ   ، وفي رواية أبي سعيد ، وفي رواية أبي سعيد َن الز ْحفِ َن الز ْحفِ مِ مِ 
  رِ رِ حْ حْ بَ بَ الْ الْ   دِ دِ بَ بَ زَ زَ   دَ دَ دَ دَ عَ عَ وَ وَ   وـِ وـِ جُ جُ الن  الن    دَ دَ دَ دَ عَ عَ   وُ وُ وبُ وبُ نُ نُ ذُ ذُ   تْ تْ انَ انَ كَ كَ 
ـِ أيْ أيْ   دَ دَ دَ دَ عَ عَ وَ وَ  ـِ ا   دَ دَ دَ دَ عَ عَ وَ وَ   رِ رِ جَ جَ ش  ش  الْ الْ   ؽِ ؽِ رَ رَ وَ وَ   دَ دَ دَ دَ عَ عَ ا وَ ا وَ يَ يَ نػْ نػْ د  د  الْ الْ   ا
 {{  ج.ج.الِ الِ عَ عَ   لِ لِ مْ مْ رَ رَ 

 :ومنو ما روى عن أبي عبد اهلل القرشي
  بناهبناهاللهم إنا نستغفرؾ من كل ذنب أذناللهم إنا نستغفرؾ من كل ذنب أذن} } 
، ونستغفرؾ من كل ذنب ، ونستغفرؾ من كل ذنب   دناه أو جهلناهدناه أو جهلناهتعم  تعم  
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تبنا إليك منو ثم عدنا فيو، ونستغفرؾ من كل تبنا إليك منو ثم عدنا فيو، ونستغفرؾ من كل 
الذنوب التي ال يعلمها غيرؾ وال يسعها إال الذنوب التي ال يعلمها غيرؾ وال يسعها إال 
حلمك، ونستغفرؾ من كل ما دعت إليو حلمك، ونستغفرؾ من كل ما دعت إليو 
نفوسنا من قبل الرخص فاشتبو علينا وىو نفوسنا من قبل الرخص فاشتبو علينا وىو 
عندؾ حراـ، ونستغفرؾ من كل عمل عملناه عندؾ حراـ، ونستغفرؾ من كل عمل عملناه 

لك فيو رضا، ال إلو لك فيو رضا، ال إلو لوجهك فخالطو ما ليس لوجهك فخالطو ما ليس 
  {{  إال أنت يا أرحم الراحمينإال أنت يا أرحم الراحمين

  ومنو ما أورده اإلماـ اليافعي :ومنو ما أورده اإلماـ اليافعي :
استغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي استغفر اهلل الذي ال إلو إال ىو الحي } } 

من من   وما بينهماوما بينهما  القيـو بديع السموات واألرضالقيـو بديع السموات واألرض
جميع جرمى وظلمى وما جنيت على نفسي جميع جرمى وظلمى وما جنيت على نفسي 
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وأتوب إليو، يا اهلل يا واحد يا أحد يا جواد يا وأتوب إليو، يا اهلل يا واحد يا أحد يا جواد يا 
اب، يا اب، يا يا كريم يا وى  يا كريم يا وى    واجد يا موجد يا باسطواجد يا موجد يا باسط

  اح يا رزاؽ يااح يا رزاؽ ياذا الطوؿ يا غني يا مغني يا فت  ذا الطوؿ يا غني يا مغني يا فت  
م يا بديع م يا بديع ػػػػرحيرحي  قيـو يارحمن ياقيـو يارحمن يا  يايا  حي  حي  

ذا الجالؿ واإلكراـ ذا الجالؿ واإلكراـ   يايا  السموات واألرضالسموات واألرض
اف، انفحني منك بنفحة خير اف، انفحني منك بنفحة خير يامن  يامن    افافياحن  ياحن  

  تغنيني بها عمن سواؾ تغنيني بها عمن سواؾ    
                

                
    يا مجيديا مجيد  يا حميديا حميد، ،   يا مغنييا مغني  يا غنييا غني  

يا ذا يا ذا ، ، م يا ودود م يا ودود ػػيا رحييا رحي  ،،  يا معيديا معيد  يا مبدئيا مبدئ، ، 
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، اكفني ، اكفني   اٌؿ لما تريداٌؿ لما تريديا فع  يا فع  ، ، العرش المجيد العرش المجيد 
واغنني بفضلك عمن واغنني بفضلك عمن   ،،  بحاللك عن حرامكبحاللك عن حرامك

  ..{{  شئ قديرشئ قدير  إنك على كلإنك على كل، ، سواؾ سواؾ 
أف   ،اؽ مرفوعاً وروى أبو عبد اهلل الور  

  استغفار الخضر عليو السالـ :
اللهم إني استغفرؾ من كل ذنب تبت اللهم إني استغفرؾ من كل ذنب تبت } } 

، واستغفرؾ من كل ما ، واستغفرؾ من كل ما   إليك منو ثم عدت فيوإليك منو ثم عدت فيو
، ،   لك بولك بو  ثم لم أوؼ  ثم لم أوؼ    وعدتك بو نفسيوعدتك بو نفسي

واستغفرؾ من كل عمل أردت بو وجهك واستغفرؾ من كل عمل أردت بو وجهك 
الم الم ، واستغفرؾ يا ع، واستغفرؾ يا ع  الكريم فخالطو غيرؾالكريم فخالطو غيرؾ

الغيب والشهادة من كل ذنب أصبتو في الغيب والشهادة من كل ذنب أصبتو في 
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أو أو   في مأل أو خالءفي مأل أو خالء  ضياء النهار وسواد الليلضياء النهار وسواد الليل
  ، .. ومنو أيضا :، .. ومنو أيضا :..{{  أو عالنية يا حليمأو عالنية يا حليم  سر  سر  

وأتوب إليك من مظالم  وأتوب إليك من مظالم    يارب استغفرؾيارب استغفرؾ} } 
 ِِ ِِ كثيرة لعبادؾ ِؽ ما عبٌد من عبادؾ  ما عبٌد من عبادؾ  ، فأي  ، فأي    ليليبَ بَ كثيرة لعبادؾ ِؽ

أو أو   كانت لو مظلمة ظلمتو بها في بدنو أومالوكانت لو مظلمة ظلمتو بها في بدنو أومالو
أو أو   ىاىاأو مات وال أستطيع رد  أو مات وال أستطيع رد    عرضو وقد غابعرضو وقد غاب

ثم ىبها لي من ثم ىبها لي من   تحللها منو فأرضو عني بما شئتتحللها منو فأرضو عني بما شئت
يا رب ما تصنع يا رب ما تصنع ، ، فإنك واسع لذلك كلوفإنك واسع لذلك كلو  لدنكلدنك

يا رب وما يا رب وما   ،،بعذابي وقد وسعت رحمتك كل شئبعذابي وقد وسعت رحمتك كل شئ
عليك أف تكرمني برحمتك وال تهني بذنوبي، وما عليك أف تكرمني برحمتك وال تهني بذنوبي، وما 
ينقصك أف تفعل ما سألتك وأنت واجد لكل ينقصك أف تفعل ما سألتك وأنت واجد لكل 

حنثت فيها حنثت فيها   خير، واستغفرؾ لكل يمين منيخير، واستغفرؾ لكل يمين مني
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أعلم إلى يـو القيامة، اللهم أعلم إلى يـو القيامة، اللهم   عندؾ علمت أو لمعندؾ علمت أو لم
رت ولماأسررت رت ولماأسررت إني استغفرؾ لما قدمت ولما أخ  إني استغفرؾ لما قدمت ولما أخ  

ي ي ولماأسرفت ولما أعلنت ولما أنت أعلم بو من  ولماأسرفت ولما أعلنت ولما أنت أعلم بو من  
السموات السموات   ال إلو إال أنت رب  ال إلو إال أنت رب  ، ، إلى يـو القيامةإلى يـو القيامة

  . . {{  العرش الكريمالعرش الكريم  السبع ورب  السبع ورب  

أبي اسحاؽ  لإلماـ مباركات بياتأ وىذه
 : الشيرازي 

 اسػػتغفر اهلل من عين نظػرت بها
 إلى القبيػح فكػاف مبتدى نكدى

 اسػػتغفر اهلل من ذنب خلوت بو
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 في الليل منفػردا أو  غير منػفرد
 اسػتغفر اهلل من رزؽ بلغت بػو 

 إلى معاصي اهلل الواحػد الصػمد
 استػغفر اهلل من عػلم أردت  بو

بمجتهػد دنيػػا ولم أؾ في  خير  
 اسػتغفر اهلل  مما قلت  في غضب

 وفي رضى ثم في مرح  وفي حػرد
 اسػتغفر اهلل غف ػار  الذنوب لما

 أسػلفت معتمداً أو  غير معتمد
 اسػتغفر اهلل من  فعػل  يخالطو

 ما ليس يرضى إلهي مػػدة األبد
 استغفر اهلل من جهلي ومن طمعي
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 وشين شأني وعصيػاني  ومن أود
 مما قػػد ذكرت من استغفر اهلل

 األجناس من غافل  منهم ومجتهد
 استغفر اهلل مما لست أذكػره أو

 ذكرتو عػػز  من بالعلم منفرد

 : أيضاً  إلماـ أبى العزائم لو 
 استغفر اهلل من علمي ومن عملي

 استغفر اهلل من طمعي ومن أملي
 استغفر اهلل ما  قد  جنيت و من

مي  األوؿظلمي وجوري في أيا  
 استغفر اهلل مما قد خفى و بػدا
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 و ما تقر  بو نفسػي من العمل
 استغفر اهلل من حسدي ومن نقصي

 ومن غروري ومن حولي ومن حيلي
 استغفر اهلل من شرؾ  علػّي خفى

 ومن فسوقي  وإجرامي ومن زللي
 استغفر اهلل من وىػمي ووسوستي

 ومن دسيسػػة نفٍس قد تخي ل لي
 ن  صػـو عجبت بواستغفر اهلل م

 ومن صالة بها قد صرت في وجل
 استغفر اهلل من كفر بنعمػة  من

  للخير والفضل و األنعاـ سه ل لىللخير والفضل و األنعاـ سه ل لى



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

--------------- 2020 --------------- 

تَػَوج َهاُت اْلس َلِف اْلص اِلِح ِفى تَػَوج َهاُت اْلس َلِف اْلص اِلِح ِفى 
  اءاءعَ عَ د  د  الْ الْ اإِلْسِتغَػاثَاِت و اإِلْسِتغَػاثَاِت و 

قاؿ العارؼ باهلل الشيخ أحمد زروؽ في 
يدي أبي حزب البحر لس" مقدمة شرحو على 
أعلم أف للشارع }  :"الحسن الشاذلي 

، ولألولياء  في كل باب من المطالب إفادة
فمن جمع بين فائدة الشرع ،  في ذلك زيادة

،  واقتداء ، كاف على اىتداءاءػوزيادة األولي
ومن أفرد ذلك كاف نقصو بحسب ذلك، 

ىتداء يمنع الفائدة، ونقص ولكن نقص اإل



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

--------------- 2121 --------------- 

فقط، والوقوؼ  مقو   قتداء قد ال يضر ألنواإل
 . وآخرة دنياً  معو بهجراف ما ورد شرعاً يضر  

  ::  وسأذكر لك في ذلك سبعة أمثلةوسأذكر لك في ذلك سبعة أمثلة

حزب حزب ""  إذا أردت استعماؿإذا أردت استعماؿ  األوؿ:األوؿ:  \
  ::  ـ قبل ركوبوـ قبل ركوبوفقد  فقد  ؛ ؛ للسالمة من عطبوللسالمة من عطبو" " البحرالبحر
                                     

                             
                             

                              
                   إذ قد جاء في إذ قد جاء في

  أنو أماٌف من الغرؽ .أنو أماٌف من الغرؽ .  ..الحديثالحديث



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

--------------- 2222 --------------- 

إذا أردت الخروج من الضيق إذا أردت الخروج من الضيق   الثاني:الثاني:  \
مو مو بما كاف الشيخ يعل  بما كاف الشيخ يعل    فأتفأت، ، إلى السعة إلى السعة 

يا واسع يا يا واسع يا } } ... ...   ::  ذلك من قولوذلك من قولوللأصحابو أصحابو 
ي وعلمك ي وعلمك ، أنت رب  ، أنت رب    عليم يا ذا الفضل العظيمعليم يا ذا الفضل العظيم

فال كاشف لو إال فال كاشف لو إال   ، إف تمسسني بضر  ، إف تمسسني بضر    حسبيحسبي
، ،   لفضلكلفضلك  ، وإف تردني بخير فال راد  ، وإف تردني بخير فال راد    أنتأنت

، وأنت الغفور ، وأنت الغفور   تصيب بو من تشاء من عبادؾتصيب بو من تشاء من عبادؾ
  .{.{  الرحيمالرحيم
إذ قد جاء في إذ قد جاء في   ؛؛ـ مالزمة االستغفار ـ مالزمة االستغفار فقد  فقد  

  الحديث أف اهلل يجعل لمالزمو من كل ىم  الحديث أف اهلل يجعل لمالزمو من كل ىم  
فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ويرزقو من فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ويرزقو من 

  ..حيث ال يحتسب حيث ال يحتسب 
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--------------- 2323 --------------- 

في في   واستعمل دعاء الكرب المروي  واستعمل دعاء الكرب المروي  
ال الل ُو الَعِظيػُم ال الل ُو الَعِظيػُم ال إلو إال إلو إ} }   البخاري:البخاري:صحيح صحيح 

ِم، ال ِم، ال الل ُو َرب  الَعْرِش الَعِظيالل ُو َرب  الَعْرِش الَعِظي  ُم، ال إلو إال  ُم، ال إلو إال  الَحِليالَحِلي
ألْرِض َوَرب  ألْرِض َوَرب  ُو رب  الس مَواِت َوَرب  اُو رب  الس مَواِت َوَرب  اإلَو إال  الل  إلَو إال  الل  

    {{  مِ مِ الَعْرِش الَكرِيالَعْرِش الَكرِي

وما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي وما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي 
في الذي اشتكى ىمومًا وديوناً في الذي اشتكى ىمومًا وديوناً   أمامة أمامة 

  ::  مو رسوؿ اهلل مو رسوؿ اهلل اعترتو فعل  اعترتو فعل  

الل ُهم  ِإن ي َأعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهم  َواْلَحَزِف، الل ُهم  ِإن ي َأعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهم  َواْلَحَزِف، } } 
َواْلَكَسِل، َوأعوُذ ِبَك َواْلَكَسِل، َوأعوُذ ِبَك   َوَأعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجزِ َوَأعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجزِ 

ْيِن ػػَوأعوُذ ِبَك ِمْن َغَلبَ َوأعوُذ ِبَك ِمْن َغَلبَ ، ، ِمَن اْلُجْبِن واْلُبْخلِ ِمَن اْلُجْبِن واْلُبْخلِ  ْيِن ِة الد  ِة الد 



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

--------------- 2424 --------------- 

وقػاؿ: قُػْلُو بعد الصبح وقػاؿ: قُػْلُو بعد الصبح ، ، اؿِ اؿِ ػػِر الر جَ ِر الر جَ ػػَوقَػهْ َوقَػهْ 
    {{  والمغربوالمغرب

  الثالث:الثالث:  

إذا أردت النصر على األعداء باستعماؿ إذا أردت النصر على األعداء باستعماؿ 
مو ألصحابو من ذلك من مو ألصحابو من ذلك من ما كاف الشيخ يعل  ما كاف الشيخ يعل  

، وباهلل، وعلى اهلل ، وباهلل، وعلى اهلل بسم اهللبسم اهلل.... ....   ::  قولوقولو
فليتوكل المؤمنوف، اللهم اجعل كيدىم في فليتوكل المؤمنوف، اللهم اجعل كيدىم في 
نحورىم، واكفنا شرورىم حسبي اهلل وكفا، نحورىم، واكفنا شرورىم حسبي اهلل وكفا، 
سمع اهلل لمن دعا، ليس وراء اهلل منتهى سمع اهلل لمن دعا، ليس وراء اهلل منتهى 

: يذكر سبعًا : يذكر سبعًا   وقاؿوقاؿ  ،،حسبنا اهلل ونعم الوكيلحسبنا اهلل ونعم الوكيل
  ..في دبر كل صالة في دبر كل صالة 
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--------------- 2525 --------------- 

يقولو إذا يقولو إذا   ـ عليو ما كاف عليو ـ عليو ما كاف عليو تقد  تقد  
  ::ردة ردة ػػأبى بأبى ب  فيما رواه أحمد عنفيما رواه أحمد عن  خاؼ قوماً خاؼ قوماً 

الل ُهم  ِإن ا َنْجَعُلَك في ُنُحورِِىْم َونَػُعوُذ ِبَك ِمْن الل ُهم  ِإن ا َنْجَعُلَك في ُنُحورِِىْم َونَػُعوُذ ِبَك ِمْن }}
وكاف عليو السالـ إذا خاؼ وكاف عليو السالـ إذا خاؼ ، ،   {{  ُشُرورِِىمْ ُشُرورِِىمْ 

فيما رواه أحمد فى مسنده عن فيما رواه أحمد فى مسنده عن   عدوًا يقوؿعدوًا يقوؿ
  ::  البراءالبراء

  {{  الل ُهم  اْكِفَناُه بما ِشْئتَ الل ُهم  اْكِفَناُه بما ِشْئتَ   }}

  ::  الرابعالرابع  

تدخل عليو تدخل عليو   ::إذا أردت السالمة من ظالم إذا أردت السالمة من ظالم 
من قولو من قولو   ماؿ ما أشار بو الشيخ ماؿ ما أشار بو الشيخ باستعباستع
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--------------- 2626 --------------- 

  ....  ::فى محكم التنزيل فى محكم التنزيل   تعالىتعالى        

                                     

                      

ث عن ابن عباس ث عن ابن عباس ـ ما جاء في الحديـ ما جاء في الحديفقد  فقد  
لطانًا أو ظالماً لطانًا أو ظالماً ػػلمن خاؼ سلمن خاؼ سرضى اهلل عنهما رضى اهلل عنهما 

  ::  أف يقوؿأف يقوؿ
الل ُو َأْكبَػُر، الل ُو َأْكبَػُر، الل ُو َأَعز  ِمْن َخْلِقِو الل ُو َأْكبَػُر، الل ُو َأْكبَػُر، الل ُو َأَعز  ِمْن َخْلِقِو   }}

َجِميعاً، الل ُو َأَعز  ِمم ا َأَخاُؼ َوَأْحَذُر، َأُعوُذ َجِميعاً، الل ُو َأَعز  ِمم ا َأَخاُؼ َوَأْحَذُر، َأُعوُذ 
بِالل ِو ال ِذي اَل ِإٰلو ِإال  ُىَو، الُمْمِسُك الس ٰمَواِت بِالل ِو ال ِذي اَل ِإٰلو ِإال  ُىَو، الُمْمِسُك الس ٰمَواِت 

  الس ْبَع َأْف يَػَقْعَن َعٰلى اأَلْرِض ِإال  بِِإْذنِِو، ِمنْ الس ْبَع َأْف يَػَقْعَن َعٰلى اأَلْرِض ِإال  بِِإْذنِِو، ِمنْ 
َشر عْبِدَؾ ُفاَلٍف َوُجُنوِدِه، َوَأتْػَباِعِو َوَأْشَياِعِو، َشر عْبِدَؾ ُفاَلٍف َوُجُنوِدِه، َوَأتْػَباِعِو َوَأْشَياِعِو، 



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

--------------- 2727 --------------- 

ِمَن اْلِجن َواإِلْنِس، الل ُهم  ُكْن ِلي َجاراً َمْن ِمَن اْلِجن َواإِلْنِس، الل ُهم  ُكْن ِلي َجاراً َمْن 
اَرَؾ اَرَؾ ػػ، َوتَػبَ ، َوتَػبَ   ، َوَعز  َجاُرؾَ ، َوَعز  َجاُرؾَ   ، َجل  ثَػَناُؤؾَ ، َجل  ثَػَناُؤؾَ   َشرِىمْ َشرِىمْ 
ُرَؾ   اْسُمكَ اْسُمكَ  ُرَؾ ، َوالَ ِإٰلَو َغيػْ   {،{،َثالَث َمر اتٍ َثالَث َمر اتٍ يقولو يقولو   ،،، َوالَ ِإٰلَو َغيػْ

  رواه الطبرانى وغيره.رواه الطبرانى وغيره.

إذا إذا   ::  قاؿ الشيخ قاؿ الشيخ ::  الخامسالخامس  \
وال وال   أردت أال يصدأ لك قلب وال يلحقك ىم  أردت أال يصدأ لك قلب وال يلحقك ىم  

  ::فأكثر من فأكثر من   وال يبقى عليك ذنبوال يبقى عليك ذنب  كربكرب
، ، {{  سبحاف اهلل وبحمد ال إلو إال اهللسبحاف اهلل وبحمد ال إلو إال اهلل} } 
اللهم اللهم } } ، ،   {{  محمد رسوؿ اهلل محمد رسوؿ اهلل } } ويزيد ويزيد 

واغفر واغفر   واغفر لي ذنبيواغفر لي ذنبي  ت علمها في قلبيت علمها في قلبيثب  ثب  
، والحمد هلل وسالـ ، والحمد هلل وسالـ   للمؤمنين والمؤمناتللمؤمنين والمؤمنات

  {.{.  لى عباده الذين اصطفىلى عباده الذين اصطفىعع



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

--------------- 2828 --------------- 

  ::  فمن أراده فليستعمل معوفمن أراده فليستعمل معو
، ،   الل ُهم  ِإن ي َعْبُدَؾ اْبُن َعْبِدَؾ اْبُن َأَمِتكَ الل ُهم  ِإن ي َعْبُدَؾ اْبُن َعْبِدَؾ اْبُن َأَمِتكَ } } 

إلى آخر الدعاء اآلتي إلى آخر الدعاء اآلتي ..، ..،   {{..  نَاِصَيِتي بَِيِدؾَ نَاِصَيِتي بَِيِدؾَ 
إال إال   فما قالو أحدٌ فما قالو أحدٌ ، ،   في فوائد تفريج الكربفي فوائد تفريج الكرب

كما كما ،  ،  أذىب اهلل ىّمو وأبدؿ مكاف حزنو فرحاأذىب اهلل ىّمو وأبدؿ مكاف حزنو فرحا
  ..شريفشريفالال  ورد في الحديثورد في الحديث

حزب البحر والحفيظة حزب البحر والحفيظة   ::  السادسالسادس  \
وضع  وضع    { ،{ ،  بسم المهيمن العزيزبسم المهيمن العزيز} } التي أولها التي أولها 

  ..  كالىما للجلب والدفعكالىما للجلب والدفع

الذى رواه اإلماـ الذى رواه اإلماـ   وقد جاء في الحديثوقد جاء في الحديث
  ::  َعْن َخْوَلَة بِْنِت َحِكيٍم الس َلِمي ةِ َعْن َخْوَلَة بِْنِت َحِكيٍم الس َلِمي ةِ   مسلممسلم
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ِبَكِلَماِت الّلِو الت ام اِت ِمْن َشر  َما ِبَكِلَماِت الّلِو الت ام اِت ِمْن َشر  َما َأُعوُذ َأُعوُذ   }}
عند نزوؿ المنزؿ في عند نزوؿ المنزؿ في { .... : { .... : )ثالثا( )ثالثا(   َخَلقَ َخَلقَ 

) أى بقولها يصير المكاف   السفر منزؿ أمافالسفر منزؿ أماف
  (. حتى يرتحل عنوالذى ينزلو المسافر أمانا 

  ..... ..... : :   وجاءوجاء            ...، ...،
، )أى وحشة مكاف النزوؿ(.  لنفي وحشتولنفي وحشتو

  ......::  وجاءوجاء                 ذتاف ذتاف والمعو  والمعو
تكفيك من  تكفيك من    --ثالثًا ثالثًا صباحًا ومساًء صباحًا ومساًء تقولها تقولها   ––

  ..  كل شئكل شئ

فيما رواه اإلماـ أحمد وابن فيما رواه اإلماـ أحمد وابن   اً اً ػػاء أيضاء أيضػػوجوج
  ::  حباف عن عثماف  حباف عن عثماف  



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

--------------- 3030 --------------- 

ِبْسِم الل ِو ال ِذي ال َيُضر  َمَع اْسِمِو َشْيٌء ِبْسِم الل ِو ال ِذي ال َيُضر  َمَع اْسِمِو َشْيٌء   }}
في األْرِض وال في الس ماِء وُىَو الس ِميُع في األْرِض وال في الس ماِء وُىَو الس ِميُع 

من قالها ثالثاً صباحاً لم تصبو من قالها ثالثاً صباحاً لم تصبو { .... { ....     اْلَعِليمُ اْلَعِليمُ 
، وإف قالها مساءاً ، وإف قالها مساءاً   بالء حتى يمسيبالء حتى يمسي  فجأةُ فجأةُ 

  ..  فكذلك حتى يصبحفكذلك حتى يصبح

شايخ شايخ قد ذكر المقد ذكر الم... ...   ::  السابعالسابع  \
فمن ذلك يقوؿ فمن ذلك يقوؿ ::  وجوىًا وأذكارًا لطلب الغنىوجوىًا وأذكارًا لطلب الغنى

    ::  بين الفجر والصبحبين الفجر والصبح
، ،   ، سبحاف من يمن  ، سبحاف من يمن    سبحاف اهلل العظيمسبحاف اهلل العظيم} } 
، سبحاف من يجير وال يجار ، سبحاف من يجير وال يجار   عليوعليو  ن  ن  مَ مَ وال يُ وال يُ 
، سبحاف من يبرئ من الحوؿ والقوة ، سبحاف من يبرئ من الحوؿ والقوة   عليوعليو
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ة منو على من ة منو على من التسبيح من  التسبيح من    ف مد  ف مد  ، سبحا، سبحا  إليوإليو
ح كل شئ ح كل شئ ، سبحاف من يسب  ، سبحاف من يسب    اعتمد عليواعتمد عليو

، سبحانك ال إلو إال أنت، يا من ، سبحانك ال إلو إال أنت، يا من   بحمدهبحمده
تداركني بعفوؾ فإني تداركني بعفوؾ فإني ، ، ح لو الجميع ح لو الجميع يسب  يسب  

فإنو ال فإنو ال ، ،   ثم يستغفر اهلل مائة مرةثم يستغفر اهلل مائة مرة، ، { {   جزوعجزوع
إال وقد أتتو الدنيا إال وقد أتتو الدنيا ؛ ؛ يأتي عليو أربعوف يومًا يأتي عليو أربعوف يومًا 

  ائدة.ائدة.ب الفب الفوىو مجر  وىو مجر  ، ، بحذافيرىا بحذافيرىا 
  ::والحاصل من ذلك كلو والحاصل من ذلك كلو 

، ،   أف أثر األسرار مقيد بأسرار الشريعةأف أثر األسرار مقيد بأسرار الشريعة
، ، ات ات فليقدـ الشرعي  فليقدـ الشرعي  ؛ ؛ فمن أراد نجح مقصده فمن أراد نجح مقصده 

  ..  {{  ثم يتبعها بما ىو من نوعهاثم يتبعها بما ىو من نوعها
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  َأبْػَواُب اْلَفَرجَأبْػَواُب اْلَفَرج

لعباده     ىي األبواب التي يفتحها اهلل
، فيكرمهم  ويتحققوا بعمل أىلها فيقفوا بها

، ويجيب  ج كروبهمويتنزؿ لهم فيفر     اهلل
 . ىمويكشف ضر   ر عسرىموييس   دعاءىم

وىي أبواب من الطاعات والعبادات، 
، واالستغاثاتواألدعية  وفتوح من األذكار

وخشوع بدف وتبتل  يفعلها المرء بحضور قلب
 .لساف 
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في      ذكرىا اهلل قدوىذه األبواب 
وسار ،  ولوأو بق بفعلو نها النبي وبي  ،  كتابو

،  قوا بعظيم أثرىاعليها السلف الصالح فتحق  
  ::  ، وأسرار االستغاثة، وأسرار االستغاثة  وىا ىي أبواب اإلغاثةوىا ىي أبواب اإلغاثة

  : َصالُة اْلَحاَجِة َو َأْدِعَيُة اْلَفَرج: َصالُة اْلَحاَجِة َو َأْدِعَيُة اْلَفَرجأوالأوال
فيما َعْن َعْبِد الل ِو ْبِن َأِبي َأْوَفى اأَلْسَلِمي   -ٔ

 وابن ماجةفى سننو الترمذي رواه اإلماـ 
َنا َرُسوُؿ الل ِو فَػَقاؿَ  اؿَ قَ   : : َخَرَج َعَليػْ
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َمْن َكاَنْت َلُو َحاَجٌة ِإَلى الل ِو، َأْو ِإَلى َمْن َكاَنْت َلُو َحاَجٌة ِإَلى الل ِو، َأْو ِإَلى   }}
  ،،  َوْلُيَصل  رَْكَعتَػْينِ َوْلُيَصل  رَْكَعتَػْينِ ، ، ، فَػْلَيتَػَوض ْأ ، فَػْلَيتَػَوض ْأ   َأَحٍد ِمْن َخْلِقوِ َأَحٍد ِمْن َخْلِقوِ 

، ،   : اَل ِإٰلَو ِإال  الل ُو اْلَحِليُم اْلَكرِيمُ : اَل ِإٰلَو ِإال  الل ُو اْلَحِليُم اْلَكرِيمُ   ثُم  ْليَػُقلْ ثُم  ْليَػُقلْ 
اْلَحْمُد ِلل ِو اْلَحْمُد ِلل ِو   ،،  َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ُسْبَحاَف الل ِو ُسْبَحاَف الل ِو 
الل ُهم  ِإن ي َأْسأَُلَك ُموِجَباِت الل ُهم  ِإن ي َأْسأَُلَك ُموِجَباِت   ،،  َرب  اْلَعاَلِمينَ َرب  اْلَعاَلِمينَ 

، َواْلغَِنيَمَة ِمْن ُكل  ، َواْلغَِنيَمَة ِمْن ُكل    ، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتكَ ، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتكَ   رَْحَمِتكَ رَْحَمِتكَ 
َأْسأَُلَك َأال  َتدََع َأْسأَُلَك َأال  َتدََع ، ،   ، َوالس اَلَمَة ِمْن ُكل  ِإْثمٍ ، َوالس اَلَمَة ِمْن ُكل  ِإْثمٍ   ِبرَ ِبرَ 

، َواَل ، َواَل   َواَل َىمًّا ِإال  فَػر ْجَتوُ َواَل َىمًّا ِإال  فَػر ْجَتوُ   ،،  ال  َغَفْرَتوُ ال  َغَفْرَتوُ ِلي َذنْبًا إِ ِلي َذنْبًا إِ 
ثُم  ثُم    ،،  َحاَجًة ِىَي َلَك ِرضًا ِإال  َقَضْيتَػَها ِليَحاَجًة ِىَي َلَك ِرضًا ِإال  َقَضْيتَػَها ِلي

نْػيَ ػػَيسْ َيسْ  نْػيَ َأُؿ الل َو ِمْن َأْمِر الد    ؛؛  اءَ اءَ ػػػػَرِة َما شَ َرِة َما شَ ػػا َواآلخِ ا َواآلخِ ػػَأُؿ الل َو ِمْن َأْمِر الد 
  ..{{  فَِإن ُو يُػَقد رُ فَِإن ُو يُػَقد رُ 
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أخرجو فيما   بن مالك عن َأَنسٍ  -ٕ
 : قاؿ   أنو دوسالديلمي في مسند الفر 

غ غ بِ بِ سْ سْ يُ يُ لْ لْ فػَ فػَ ؛ ؛   ى اهللِ ى اهللِ لَ لَ إِ إِ   ةٌ ةٌ اجَ اجَ حَ حَ   وُ وُ لَ لَ   تْ تْ انَ انَ كَ كَ     نْ نْ مَ مَ   }}
ى ى األولَ األولَ بِ بِ   أُ أُ رَ رَ قْ قْ يػَ يػَ ، ،   ينِ ينِ تَ تَ عَ عَ كْ كْ َر َر   ل  ل  صَ صَ يُ يُ لْ لْ ، وَ ، وَ   وءَ وءَ ضُ ضُ وُ وُ الْ الْ 

  ةِ ةِ حَ حَ اتِ اتِ فَ فَ الْ الْ بِ بِ   ةَ ةَ يَ يَ انِ انِ ي الث  ي الث  فِ فِ ، وَ ، وَ   يّ يّ سِ سِ رْ رْ كُ كُ الْ الْ   ةَ ةَ آيَ آيَ وَ وَ   ةَ ةَ حَ حَ اتِ اتِ الفَ الفَ 
و و عُ عُ دْ دْ يَ يَ وَ وَ ، ،   مُ مُ ل  ل  سَ سَ يُ يُ وَ وَ   دُ دُ ه  ه  شَ شَ تَ تَ يػَ يػَ   م  م  ، ثُ ، ثُ   وؿُ وؿُ سُ سُ الر  الر    نَ نَ مَ مَ آَ آَ وَ وَ 
يَا ُمْؤِنَس ُكل  يَا ُمْؤِنَس ُكل    ،،!!  الل ُهم  الل ُهم  ) )   ........::  اءِ اءِ عَ عَ ا الد  ا الد  ذَ ذَ هَ هَ بِ بِ 

َر   ،،َويَا َصاِحَب ُكل  َفرِيدٍ َويَا َصاِحَب ُكل  َفرِيدٍ ، ، َوِحيدٍ َوِحيدٍ  َر َويَا َقرِيبًا َغيػْ َويَا َقرِيبًا َغيػْ
َر َمْغُلوٍب، يَا َحي  يَا قَػي وـُ،   ،،بَِعيدٍ بَِعيدٍ  َر َمْغُلوٍب، يَا َحي  يَا قَػي وـُ، َويَا َغالِبًا َغيػْ َويَا َغالِبًا َغيػْ

ـِ  ـِ يَاَذا اْلَجاَلِؿ َواإلْكَرا   واتِ واتِ مَ مَ الس  الس    عَ عَ يِ يِ دَ دَ ا بَ ا بَ يِ يِ   يَاَذا اْلَجاَلِؿ َواإلْكَرا
  يمِ يمِ حِ حِ ر  ر  الْ الْ   نِ نِ مَ مَ حْ حْ ر  ر  الْ الْ   كَ كَ مِ مِ اسْ اسْ بِ بِ   كَ كَ لُ لُ أَ أَ سْ سْ ، أَ ، أَ ضِ ضِ األرْ األرْ وَ وَ 
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  تُ تُ عْ عْ شَ شَ خَ خَ وَ وَ   وهُ وهُ ػػػػوجُ وجُ الْ الْ   وُ وُ لَ لَ   تْ تْ نَ نَ ي عَ ي عَ ذِ ذِ ، ال  ، ال  وـِ وـِ ي  ي  قَ قَ الْ الْ   ي  ي  حَ حَ الْ الْ 
، ، وِ وِ تِ تِ يَ يَ ػِ ػِ شْ شْ خَ خَ   نْ نْ مِ مِ   وبُ وبُ لُ لُ قُ قُ الْ الْ   تْ تْ لَ لَ جِ جِ وَ وَ وَ وَ   ،،اتُ اتُ وَ وَ ػػصْ صْ األَ األَ   وُ وُ لَ لَ 

  فْ فْ أَ أَ وَ وَ ، ، دٍ دٍ م  م  حَ حَ مُ مُ   آؿِ آؿِ   ىَ ىَ لَ لَ عَ عَ وَ وَ   دٍ دٍ م  م  حَ حَ مُ مُ   ىَ ىَ لَ لَ ي عَ ي عَ ل  ل  صَ صَ تُ تُ   َأفْ َأفْ 
  {{  وُ وُ تُ تُ اجَ اجَ ي حَ ي حَ ضَ ضَ قْ قْ ا تػُ ا تػُ هَ هَ نػَ نػَ إِ إِ فِ فِ ، ،   ((  ااذَ ذَ ي كَ ي كَ بِ بِ   لَ لَ ػػعَ عَ فْ فْ تػَ تػَ 

رضى اهلل عنهم  َعْن اْبِن َعب اسٍ  -ٖ
أجمعين ) فيما رواه األصبهانى فى الترغيب 

 :. اهلل  : قَاَؿ َرُسوؿُ  قَاؿَ و الترىيب ( 

ـُ ِبَدَعَواٍت   }} ـُ ِبَدَعَواٍت َجاَءِني ِجْبرِيُل َعَلْيِو الس اَل َجاَءِني ِجْبرِيُل َعَلْيِو الس اَل
َؾ َؾ فَػَقاَؿ: إَذا نَػَزَؿ ِبَك َأْمٌر ِمْن َأْمِر ُدنْػَيافَػَقاَؿ: إَذا نَػَزَؿ ِبَك َأْمٌر ِمْن َأْمِر ُدنْػَيا

ْمُهن   ْمُهن  فَػَقد  يَا بَِديَع يَا بَِديَع   ::، ثُم  َسْل َحاَجَتَك ، ثُم  َسْل َحاَجَتَك   فَػَقد 
الس ٰمَواِت َواأَلْرِض يَا َذا اْلَجاَلِؿ َواإلْكَراـِ يَا الس ٰمَواِت َواأَلْرِض يَا َذا اْلَجاَلِؿ َواإلْكَراـِ يَا 
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َصرِيَخ اْلُمْسَتْصرِِخيَن يَا ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثيَن َصرِيَخ اْلُمْسَتْصرِِخيَن يَا ِغَياَث اْلُمْسَتِغيِثيَن 
يَا ُمِجيَب يَا ُمِجيَب   يَا َأْرَحَم الر اِحِمينَ يَا َأْرَحَم الر اِحِمينَ   يَاَكاِشَف الس وءِ يَاَكاِشَف الس وءِ 

ِبَك أُْنِزُؿ ِبَك أُْنِزُؿ ، ، يَا إۤلَو اْلَعاَلِميَن يَا إۤلَو اْلَعاَلِميَن   َدْعَوِة اْلُمْضَطر ينَ َدْعَوِة اْلُمْضَطر ينَ 
  ..  {{  ، َوَأْنَت َأْعَلُم ِبَها َفٱْقِضَها، َوَأْنَت َأْعَلُم ِبَها َفٱْقِضَها  َحاَجِتيَحاَجِتي
:   عن أبي أمامة سهل بن حنيف قاؿ -ٗ

كاف رجل يختلف إلى عثماف ابن عفاف 
فكاف عثماف ال يلتفت إليو في حاجة ،  ،

 ُعْثَماَف بِن ُحنَػْيفٍ  ، فلقي وال ينظر في حاجتو
: أئت الميضأة  اؿ لوفشكا ذلك إليو فق

،  فيو ركعتين ، ثم أئت المسجد فصل   فتوضأ
اللهم إني أسألك وأتوجو إليك اللهم إني أسألك وأتوجو إليك   )))):  ثم قل

نبي الرحمة، يا محمد إني نبي الرحمة، يا محمد إني   yyبنبيك محمد.بنبيك محمد.
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أتوجو بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي واذكر أتوجو بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي واذكر 
، فانطلق الرجل فصنع  ثم خرج ((((  حاجتكحاجتك

، ثم أتى باب عثماف بن عفاف فجاءه  ذلك
،  أخذ بيده وأدخلو على عثمافالبواب ف

: سل  فأجلسو معو على الطنفسة وقاؿ
، ثم قاؿ  ، فذكر حاجتو فقضاىا لو حاجتك

متى ذكرت حاجتك حتى كاف عثماف : 
وما كانت ! )أى لم أتذك رىا إال اآلف( الساعة 

ثم إف الرجل خرج من ،  لك من حاجة فسل
فقاؿ لو: جزاؾ ؛ حنيفن عنده فلقي عثماف ب

ينظر في ) ابن عفاف ( ، ما كاف  يراً اهلل خ
، فقاؿ لو  ومتَ حاجتي وال يلتفت إلي حتى كل  
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ولكني ، : ما كل مُتو وال كل َمني  بن حنيفا
 : yyشهدت رسوؿ اهلل.

فشكا إليو فشكا إليو اُه اُه َأف  رَُجاًل َضرِيَر الَبَصِر َأتَ َأف  رَُجاًل َضرِيَر الَبَصِر َأتَ   }}
، قاَؿ فََأَمَرُه أْف يَػَتوض َأ فَػُيْحِسَن ، قاَؿ فََأَمَرُه أْف يَػَتوض َأ فَػُيْحِسَن ذىاب بصره ذىاب بصره 

َعاءِ ػػَوَيْدعُ َوَيْدعُ ، ، َوُضوَءُه َوُضوَءُه  َعاءِ و ِبَهَذا الد  الّلُهم  إن ي الّلُهم  إن ي   ))))  و ِبَهَذا الد 
َأْسأَُلَك َوأتَػَوج ُو إلَْيَك بَِنِبي َك محمٍد نَِبي  َأْسأَُلَك َوأتَػَوج ُو إلَْيَك بَِنِبي َك محمٍد نَِبي  

فيجلي لي فيجلي لي إن ي تَػَوج ْهُت ِبَك إلى رَب ي إن ي تَػَوج ْهُت ِبَك إلى رَب ي   ،،  الر ْحَمةِ الر ْحَمةِ 
وشفعني في وشفعني في ، ،   ، الّلُهم  َفَشف ْعُو في  ، الّلُهم  َفَشف ْعُو في    عن بصريعن بصري

ؿ ؿ قاؿ عثماف: فواهلل ما تفرقنا وطاقاؿ عثماف: فواهلل ما تفرقنا وطا، ،   ((((  نفسينفسي
بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنو لم يكن بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنو لم يكن 

  {{  أخرجو البيهقي والترمذيأخرجو البيهقي والترمذي  ،،ضريراً ضريراً 

  ةةػػالتوب  التوب    الةُ الةُ ػػصص
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  عنعن  بن أبى طالب بن أبى طالب   روى اإلماـ عليروى اإلماـ علي
  ::  ؿَ ؿَ قاقا  yy..َرسوَؿ اهللَرسوَؿ اهللأف أف   َبْكٍر َبْكٍر   ىىَأبُ َأبُ 

ثُم  يَػُقوـُ فَػَيَتَطه ُر ثُم  يَػُقوـُ فَػَيَتَطه ُر   َما ِمْن َرُجٍل يُْذِنُب ذنباً َما ِمْن َرُجٍل يُْذِنُب ذنباً   }}
  ..{{اهلل إال  َغَفَر َلوُ اهلل إال  َغَفَر َلوُ ثُم  ُيَصل ي ثُم  َيْستَػْغِفُر ثُم  ُيَصل ي ثُم  َيْستَػْغِفُر 

  الةالةػػالض  الض    الةُ الةُ ػػصص
الل ُهم  رَاد  الل ُهم  رَاد    ::  فإذا فرغ قاؿفإذا فرغ قاؿ، ، ركعتاف ركعتاف } } 
، ،   وَىاِدَي الض اَلِة تَػْهِدي ِمَن الض الَلةِ وَىاِدَي الض اَلِة تَػْهِدي ِمَن الض الَلةِ   الض اَلةِ الض اَلةِ 

، فًّانػ َها ، فًّانػ َها   اْرُدْد َعلي  َضال ِتي ِبُقْدرَِتَك وُسْلطَاِنكَ اْرُدْد َعلي  َضال ِتي ِبُقْدرَِتَك وُسْلطَاِنكَ 
  {، {،       ويقرأ ويقرأ     ِمْن عطَاِئَك َوَفْضِلكَ ِمْن عطَاِئَك َوَفْضِلكَ 

  ..عن ابن عمر عن ابن عمر   الطبراني في الثالثةالطبراني في الثالثةرواه رواه 

  رآفرآفػػحفظ القحفظ الق  الةُ الةُ ػػصص
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َنَما َنْحُن   َأن ُو قاؿَ َأن ُو قاؿَ   َعن ابِن َعب اسٍ َعن ابِن َعب اسٍ   }} َنَما َنْحُن : بَػيػْ : بَػيػْ
، ، ِعْنَد َرُسوِؿ اهلل إْذ َجاَءُه َعِلي  بُن َأبي طَاِلٍب ِعْنَد َرُسوِؿ اهلل إْذ َجاَءُه َعِلي  بُن َأبي طَاِلٍب 

َت َىَذا الُقْرآُف َت َىَذا الُقْرآُف تَػَفل  تَػَفل  ، ، : بِأِبي َأْنَت َوُأم ي: بِأِبي َأْنَت َوُأم ي  فقاؿَ فقاؿَ 
ُر َعَلْيِو، فقاَؿ َلُو ُر َعَلْيِو، فقاَؿ َلُو َفَما َأِجُدِني َأْقدِ َفَما َأِجُدِني َأْقدِ   ِمْن َصْدِريِمْن َصْدِري

َرُسوُؿ اهلل: يَا أبَا اْلَحَسِن َأَفاَل ُأَعل ُمَك َكِلَماٍت َرُسوُؿ اهلل: يَا أبَا اْلَحَسِن َأَفاَل ُأَعل ُمَك َكِلَماٍت 
َفُعَك اهلل ِبِهن   َفُعَك اهلل ِبِهن  يَػنػْ َفُع ِبِهن  َمْن َعل ْمَتو، ، يَػنػْ َفُع ِبِهن  َمْن َعل ْمَتوَويَػنػْ ، ، َويَػنػْ

قاَؿ َأَجْل يَا قاَؿ َأَجْل يَا ، ، ويُػثَب ُت ما تَػَعل ْمَت في َصْدِرَؾ؟ ويُػثَب ُت ما تَػَعل ْمَت في َصْدِرَؾ؟ 
َلةُ ، ، َرُسوَؿ اهلل فَػَعل ْمِنيَرُسوَؿ اهلل فَػَعل ْمِني َلةُ قاَؿ: إَذا كاَف لَيػْ اْلُجُمَعِة اْلُجُمَعِة   قاَؿ: إَذا كاَف لَيػْ

  فَِإِف اْسَتطَْعَت َأْف تَػُقوـَ في ثُػُلِث الل ْيِل اآلِخرِ فَِإِف اْسَتطَْعَت َأْف تَػُقوـَ في ثُػُلِث الل ْيِل اآلِخرِ 
َوالد َعاُء ِفيَها ُمْسَتَجاٌب َوالد َعاُء ِفيَها ُمْسَتَجاٌب   فَِإنػ َها َساَعٌة َمْشُهوَدةٌ فَِإنػ َها َساَعٌة َمْشُهوَدةٌ 

َسْوَؼ َسْوَؼ   َوَقْد قاَؿ َأِخي يَػْعُقوُب لَِبِنيِو }َوَقْد قاَؿ َأِخي يَػْعُقوُب لَِبِنيِو }، ، 
َلُة   َأْستَػْغِفُر َلُكْم رَب يَأْستَػْغِفُر َلُكْم رَب ي َلُة { ػ يَػُقوُؿ َحت ى تَْأِتي لَيػْ { ػ يَػُقوُؿ َحت ى تَْأِتي لَيػْ
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فَِإْف فَِإْف ، ، َتْسَتِطْع فَػُقْم في َوَسِطَهاَتْسَتِطْع فَػُقْم في َوَسِطَهاِة ػ فَِإْف َلْم ِة ػ فَِإْف َلْم اْلُجُمعَ اْلُجُمعَ 
، ، َفَصل  َأْرَبَع رََكَعاتٍ َفَصل  َأْرَبَع رََكَعاتٍ ، ، َتْسَتِطْع فَػُقْم في أو ِلَهاَتْسَتِطْع فَػُقْم في أو ِلَها  َلمْ َلمْ 

تَػْقَرُأ في الر ْكَعِة األوَلى ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب َوُسورَِة تَػْقَرُأ في الر ْكَعِة األوَلى ِبَفاِتَحِة الِكَتاِب َوُسورَِة 
َيس، َوفي الر ْكَعِة الثّانَِيِة بَِفاِتَحِة الِكَتاِب وحم َيس، َوفي الر ْكَعِة الثّانَِيِة بَِفاِتَحِة الِكَتاِب وحم 

، َوفي الر ْكَعِة الثّالِثَِة بَِفاِتَحِة الِكَتاِب ، َوفي الر ْكَعِة الثّالِثَِة بَِفاِتَحِة الِكَتاِب الد َخافَ الد َخافَ 
وألم تَػْنزِيُل الس ْجَدِة، َوفي الر ْكَعِة الر ابَِعِة وألم تَػْنزِيُل الس ْجَدِة، َوفي الر ْكَعِة الر ابَِعِة 

َذا َفرِْغَت َذا َفرِْغَت فَإِ فَإِ ، ، بَِفاِتَحِة الِكَتاِب َوتَػَباَرَؾ الُمَفص لبَِفاِتَحِة الِكَتاِب َوتَػَباَرَؾ الُمَفص ل
وأْحِسِن الثّػَناَء َعَلى وأْحِسِن الثّػَناَء َعَلى فاْحَمِد اهلل فاْحَمِد اهلل   ِمْن الت َشه دِ ِمْن الت َشه دِ 

َوَعَلى َسائِِر الن ِبي يِن، َوَعَلى َسائِِر الن ِبي يِن، ، ، ْحِسنْ ْحِسنْ َوَصل  َعَلي  َوأَ َوَصل  َعَلي  َوأَ   اهللاهلل
  َواْستَػْغِفْر ِلْلُمْؤِمنيَن والُمْؤِمَناِت وإلْخَواِنكَ َواْستَػْغِفْر ِلْلُمْؤِمنيَن والُمْؤِمَناِت وإلْخَواِنكَ 

ثُْم ُقْل في آِخِر ثُْم ُقْل في آِخِر     ال ِذيَن َسبَػُقوَؾ باإليَمافِ ال ِذيَن َسبَػُقوَؾ باإليَمافِ 
َذِلَك: الّلُهم  اْرَحْمِني بِتَػْرِؾ الَمَعاِصي َأبَدًا َما َذِلَك: الّلُهم  اْرَحْمِني بِتَػْرِؾ الَمَعاِصي َأبَدًا َما 
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يَػْعِنيِني، يَػْعِنيِني،   َأبْػَقْيَتِني واْرَحْمِني أْف َأَتَكل َف َما الَ َأبْػَقْيَتِني واْرَحْمِني أْف َأَتَكل َف َما الَ 
الن َظِر ِفيَما يُػْرِضيَك َعن ي، الن َظِر ِفيَما يُػْرِضيَك َعن ي،   واْرزُْقِني ُحْسنواْرزُْقِني ُحْسن

الّلُهم  بَِديَع الس ٰماَواِت َواأَلْرِض َذا اْلَجاَلِؿ الّلُهم  بَِديَع الس ٰماَواِت َواأَلْرِض َذا اْلَجاَلِؿ 
ـُ َواإلْكر َواإلْكر  ـُ اـِ َوالِعز ِة التي ال تُػَرا هلل هلل أأَأْسأَُلَك ياَأْسأَُلَك يا، ، اـِ َوالِعز ِة التي ال تُػَرا

َأْف تُػْلِزـَ قَػْلِبي َأْف تُػْلِزـَ قَػْلِبي ، ، حٰمُن بَجالَِلَك ونوِر َوْجِهكَ حٰمُن بَجالَِلَك ونوِر َوْجِهكَ يارَ يارَ 
َواْرزُْقِني َأْف أتْػُلَوُه َواْرزُْقِني َأْف أتْػُلَوُه   َك َكَما َعّلْمَتِنيَك َكَما َعّلْمَتِنيَظ ِكَتابِ َظ ِكَتابِ ِحفْ ِحفْ 

اللهم بديع اللهم بديع ، ،   َعَلى الن ْحِو اّلِذي يُػْرِضيَك َعن يَعَلى الن ْحِو اّلِذي يُػْرِضيَك َعن ي
والعز ة والعز ة   ذا الجالؿ واإلكراـذا الجالؿ واإلكراـ  السموات واألرضالسموات واألرض

  هلل يا رحمن بجاللكهلل يا رحمن بجاللكأأالتي ال تُراـ، أسألك يا التي ال تُراـ، أسألك يا 
وأف وأف   أف تنو ر بكتابك بصريأف تنو ر بكتابك بصري  ،،ونور وجهكونور وجهك

ن قلبي، وأف ن قلبي، وأف ج بو عج بو عوأف تفر  وأف تفر    تطلق بو لسانيتطلق بو لساني
تشرح بو صدري، وأف تغسل بو بدني، فإنو ال تشرح بو صدري، وأف تغسل بو بدني، فإنو ال 
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يعينني على الحق غيرؾ، وال يؤتيو إال أنت يعينني على الحق غيرؾ، وال يؤتيو إال أنت 
يا يا   ،،وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم(وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم(

أبا الحسن تفعل ذلك ثالث جمع أو خمساً أبا الحسن تفعل ذلك ثالث جمع أو خمساً 
، والذي بعثني ، والذي بعثني أو سبعًا ، تجاب بإذف اهللأو سبعًا ، تجاب بإذف اهلل

  {{بالحق ؛ ما أخطأ مؤمناً قط.بالحق ؛ ما أخطأ مؤمناً قط.
: فواهلل ما لبث : فواهلل ما لبث   عباس عباس قاؿ عبد اهلل بن قاؿ عبد اهلل بن 

حتى جاء حتى جاء ، ، إال خمسًا أو سبعًا إال خمسًا أو سبعًا     علي  علي  
  في مجلس ذلك المجلسفي مجلس ذلك المجلس  رسوؿ اهلل رسوؿ اهلل 

يا رسوؿ اهلل إني كنت فيما خال ال يا رسوؿ اهلل إني كنت فيما خال ال   ::  فقاؿفقاؿ
أجد إال أربع آيات ونحوىن، وإذا قرأتهن أجد إال أربع آيات ونحوىن، وإذا قرأتهن 

تن، وأنا أتعلم اليـو أربعين آية تن، وأنا أتعلم اليـو أربعين آية على نفس تفل  على نفس تفل  
وإذا قرأتها على نفس فكأف كتاب وإذا قرأتها على نفس فكأف كتاب ، ، ونحوىاونحوىا
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بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث     اهللاهلل
ت، وأنا اليـو أسمع األحاديث ت، وأنا اليـو أسمع األحاديث فإذا رددتو تفل  فإذا رددتو تفل  

رفاً، فقاؿ لو رفاً، فقاؿ لو ػػفإذا تحدثت بها لم أخـر منها حفإذا تحدثت بها لم أخـر منها ح
مؤمٌن ورب  مؤمٌن ورب    }}::عند ذلك عند ذلك   yyرسوؿ اهلل.رسوؿ اهلل.

أخرجو الترمذي في  ، {{الكعبة يا أبا الحسن الكعبة يا أبا الحسن 
: وقاؿ المنذري ، جامعو والطبراني وغيرىما 

حديث جيدة ومتنو غريب طرؽ أسانيد ىذا ال
 . وكذلك قاؿ ابن كثير، جداً 
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ثانياً : َأذَْكاُر اْلَكْرِب ِفى اْلس َنِة ثانياً : َأذَْكاُر اْلَكْرِب ِفى اْلس َنِة 
  اْلُمَطه َرةاْلُمَطه َرة
  اً اً ع بالءع بالءما يقولو من توق  ما يقولو من توق  

عن َعْوِؼ بِن روى أبو داود في سننو 
ثَػُهمْ  َماِلٍك   : ، أن ُو َحد 

َقَضى بَػْيَن َرُجَلْيِن فقاَؿ َقَضى بَػْيَن َرُجَلْيِن فقاَؿ   yy..أف  الن بي  أف  الن بي    }}
ا َأْدبَػَر: َحْسِبَي اهلل َونِْعَم الَمقْ الَمقْ  ا َأْدبَػَر: َحْسِبَي اهلل َونِْعَم ِضي  َعَلْيِو َلم  ِضي  َعَلْيِو َلم 

: إف  اهلل تَػَعاَلى يَػُلوـُ : إف  اهلل تَػَعاَلى يَػُلوـُ   yy..اْلوَِكيُل، فقاَؿ الن بي  اْلوَِكيُل، فقاَؿ الن بي  
َعَلى اْلَعْجِز َوَلِكْن َعَلْيَك باْلَكْيِس فإَذا َغَلَبَك َعَلى اْلَعْجِز َوَلِكْن َعَلْيَك باْلَكْيِس فإَذا َغَلَبَك 

  {{  اْمرٌؤ فَػُقْل َحْسِبَي اهلل َونِْعَم اْلوَِكيلُ اْمرٌؤ فَػُقْل َحْسِبَي اهلل َونِْعَم اْلوَِكيلُ 
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    ببرْ رْ ار الكَ ار الكَ ػػػػأذكأذك
أف  ابِن عب اٍس  عن الشيخافروى 

 :اَف يَْدُعو ِعْنَد اْلَكْربِ كَ  yyرسوؿ اهلل.
، الَ ِإٰلَو ِإال  ، الَ ِإٰلَو ِإال    اَل ِإٰلَو ِإال  الل ُو ْاَلَعِظيُم اْلَحِليمُ اَل ِإٰلَو ِإال  الل ُو ْاَلَعِظيُم اْلَحِليمُ   }}

، اَل ِإٰلَو ِإال  الل ُو َرب  ، اَل ِإٰلَو ِإال  الل ُو َرب    الل ُو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ الل ُو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 
ْرِش ْرِش الس ٰمَواِت الس ْبِع َوَرب  اأَلْرِض َوَرب  اْلعَ الس ٰمَواِت الس ْبِع َوَرب  اأَلْرِض َوَرب  اْلعَ 

  {.{.  اْلَكرِيمِ اْلَكرِيمِ 
َكاَف َكاَف  قَاؿَ   َعن أَنسِ روى الترمذي و 

  ::  ِإَذا َكَربَُو َأْمٌر قَاؿَ ِإَذا َكَربَُو َأْمٌر قَاؿَ   yyالنبي  النبي  
، { {   يَا َحي  يَا قَػي وـُ ِبَرْحَمِتَك أْسَتِغيثُ يَا َحي  يَا قَػي وـُ ِبَرْحَمِتَك أْسَتِغيثُ   }}

 قاؿ الحاكم ىذا حديث صحيح اإلسناد.
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  ععزَ زَ ػػالفَ الفَ   اءُ اءُ ػػععدُ دُ 
َعن َعْمِرو بِن روى أبو داود والترمذي 

ِه  ُشَعْيٍب َعن َأبيوِ  أف رسوؿ اهلل  َعن َجد 
  كاف يعلمهم من الفزع كلمات :  

ِمْن َغَضِبِو ِمْن َغَضِبِو   أُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلل الت اماتأُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلل الت امات  }}
الش َياِطيِن الش َياِطيِن َوِعَقاِبِو وَشر  ِعَباِدِه وِمْن َىَمَزاِت َوِعَقاِبِو وَشر  ِعَباِدِه وِمْن َىَمَزاِت 

  قاؿ:قاؿ:، ، { { ا َلْن َتُضر هُ ا َلْن َتُضر هُ فِإنّػهَ فِإنّػهَ ، ، وَأْف َيْحُضُروفِ وَأْف َيْحُضُروفِ 

مهاَمْن بَػَلَغ مهاَمْن بَػَلَغ وكاَف َعْبُد اهلل بُن َعْمٍرو يُعلوكاَف َعْبُد اهلل بُن َعْمٍرو يُعل} } 
ُهمْ ِمْن َوَلِدِه، وَ ِمْن َوَلِدِه، وَ  ُلْغ ِمنػْ ُهمْ َمْن َلْم يَػبػْ ُلْغ ِمنػْ َكَتبَػَها في َصك َكَتبَػَها في َصك ؛  ؛  َمْن َلْم يَػبػْ

  ..  {{  ثُم  َعّلَقَها في ُعُنِقوِ ثُم  َعّلَقَها في ُعُنِقوِ 
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  ففزَ زَ والحَ والحَ   الهم  الهم    اءُ اءُ ػػععدُ دُ 
قاؿ:  ابن السني عن َأبي موسٰى روى 
 :  yy.قَاَؿ الن ِبي  

َمْن َأَصابَُو َىم  َأْو َحَزٌف فَػْلَيْدُع ِبٰهُؤاَلِء َمْن َأَصابَُو َىم  َأْو َحَزٌف فَػْلَيْدُع ِبٰهُؤاَلِء   }}
الل ُهم  ِإني َعْبُدَؾ َواْبُن َعْبِدَؾ َواْبُن الل ُهم  ِإني َعْبُدَؾ َواْبُن َعْبِدَؾ َواْبُن   َماِت:َماِت:اْلَكلِ اْلَكلِ 

َأَمِتَك ِفي قَػْبَضِتَك، نَاِصَيِتي بَِيِدَؾ، َماٍض ِفي  َأَمِتَك ِفي قَػْبَضِتَك، نَاِصَيِتي بَِيِدَؾ، َماٍض ِفي  
ُحْكُمَك، َعْدٌؿ ِفي  َقَضاُؤَؾ، َأْسأَُلَك ِبُكل اْسٍم ُحْكُمَك، َعْدٌؿ ِفي  َقَضاُؤَؾ، َأْسأَُلَك ِبُكل اْسٍم 
ُىَو َلَك َسم ْيَت ِبِو نَػْفَسَك، َأْو َأنْػَزْلَتُو ِفي  ُىَو َلَك َسم ْيَت ِبِو نَػْفَسَك، َأْو َأنْػَزْلَتُو ِفي  

َأَحدًا ِمْن َخْلِقَك، َأِو َأَحدًا ِمْن َخْلِقَك، َأِو ِكَتاِبَك َأْو َعل ْمَتُو ِكَتاِبَك َأْو َعل ْمَتُو 
اْسَتْأثَػْرَت ِبِو ِفي ِعْلِم اْلغَْيِب ِعْنَدَؾ، َأْف َتْجَعَل اْسَتْأثَػْرَت ِبِو ِفي ِعْلِم اْلغَْيِب ِعْنَدَؾ، َأْف َتْجَعَل 
اْلُقْرآَف رَبِيَع قَػْلِبي، َونُوَر َبَصِري، َوَجاَلَء ُحْزني اْلُقْرآَف رَبِيَع قَػْلِبي، َونُوَر َبَصِري، َوَجاَلَء ُحْزني 
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  َرُسوَؿ الل وَرُسوَؿ الل و، فَػَقاَؿ قَاِئٌل: يَا ، فَػَقاَؿ قَاِئٌل: يَا ( (   َوَذَىاَب َىميَوَذَىاَب َىمي
  ِء اْلَكِلَماِت، قَاَؿ:ِء اْلَكِلَماِت، قَاَؿ:ِإف  اْلَمْغُبوَف َلَمْن َغَبَن ٰىُؤالَ ِإف  اْلَمْغُبوَف َلَمْن َغَبَن ٰىُؤالَ 

َوَعلُموُىن ، فَِإن ُو َمْن قَاَلُهن  َوَعلُموُىن ، فَِإن ُو َمْن قَاَلُهن  ، ، فَػُقوُلوُىن  فَػُقوُلوُىن    َأَجلْ َأَجلْ 
َأْذَىَب الل ُو َكْربَُو َأْذَىَب الل ُو َكْربَُو   َوَعل َمُهن  اْلِتَماَس َما ِفيِهن  َوَعل َمُهن  اْلِتَماَس َما ِفيِهن  

  {{( ( َوَأطَاَؿ فَػَرَحوُ َوَأطَاَؿ فَػَرَحوُ 

  الخروج من الورطة )الهالؾ(الخروج من الورطة )الهالؾ(  عاءُ عاءُ دُ دُ 
ليلٍة عن ايَػْوـٍ و الابن السنى في َعَمِل روى 

 : قاؿ  بن أبى طالب َعِليماـ اإل

يا علّي، أال يا علّي، أال   ::  قاؿ رسوؿ اهلل قاؿ رسوؿ اهلل   }}
  ؟ ؟   أعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتهاأعلمك كلمات إذا وقعت في ورطة قلتها



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

--------------- 5151 --------------- 

: : yy..قاؿ الن ِبي  قاؿ الن ِبي  ، ، قلت:بلى جعلني اهلل فداءؾقلت:بلى جعلني اهلل فداءؾ
ِبْسِم الل ِو الر ْحٰمِن ِبْسِم الل ِو الر ْحٰمِن   ِإَذا َوقَػْعَت ِفي َوْرَطٍة فَػُقْل:ِإَذا َوقَػْعَت ِفي َوْرَطٍة فَػُقْل:

َة ِإال  بِا َة ِإال  بِاالر ِحيِم َواَل َحْوَؿ َواَل قُػو  لل ِو اْلَعِلي  لل ِو اْلَعِلي  الر ِحيِم َواَل َحْوَؿ َواَل قُػو 
اَء اَء ػػا شَ ا شَ ػػا مَ ا مَ ػػ، فَإف  الل َو تَػَعالٰى َيْصِرُؼ ِبهَ ، فَإف  الل َو تَػَعالٰى َيْصِرُؼ ِبهَ   اْلَعِظيمِ اْلَعِظيمِ 

  {{  ِمْن َأنْػَواِع اْلَباَلءِ ِمْن َأنْػَواِع اْلَباَلءِ 
  الخوؼ من عدوالخوؼ من عدو  عاءُ عاءُ دُ دُ 

عن أبي بُػْرَدَة بِن روى أبو داود والنسائي 
ثَوُ  َعْبِد اهلل َأف  َأبَاُه   : َحد 

قاَؿ: قاَؿ:   َكاَف إَذا َخاَؼ قَػْوماً َكاَف إَذا َخاَؼ قَػْوماً   yy..َأف  الن بي  َأف  الن بي    }}
الل ُهم  ِإن ا َنْجَعُلَك في ُنُحورِِىْم َونَػُعوُذ ِبَك ِمْن الل ُهم  ِإن ا َنْجَعُلَك في ُنُحورِِىْم َونَػُعوُذ ِبَك ِمْن 

  {{  ُشُرورِِىمْ ُشُرورِِىمْ 
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    الخوؼ من سلطافالخوؼ من سلطاف  عاءُ عاءُ دُ دُ 
 : قاؿ روى ابن السني عن ابن عمر 

 :  yy.قاؿ الن ِبي  
َرُه فَػُقْل:  }} َرُه فَػُقْل:ِإَذا ِخْفَت ُسْلطَانًَا َأْو َغيػْ اَل ِإٰلَو اَل ِإٰلَو   ِإَذا ِخْفَت ُسْلطَانًَا َأْو َغيػْ

ُم، ُسْبَحاَف الل ِو َرب ُم، ُسْبَحاَف الل ِو َرب ِإال  الل ُو اْلَحِليُم اْلَكرِيِإال  الل ُو اْلَحِليُم اْلَكرِي
الس ٰمَواِت الس ْبِع َوَرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل ِإٰلَو الس ٰمَواِت الس ْبِع َوَرب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، اَل ِإٰلَو 

ويستحب   {،{،  ِإال  َأْنَت َعز  َجاُرَؾ َوَجل  ثَػَناُؤؾَ ِإال  َأْنَت َعز  َجاُرَؾ َوَجل  ثَػَناُؤؾَ 
  دعاء السابق أيضًا.الأف يقوؿ 

  وروراألمُ األمُ   يلِ يلِ هِ هِ سْ سْ تَ تَ   عاءُ عاءُ دُ دُ 
، أف  عن أنس روى ابن السني 

 :قاؿ   َرُسوؿ اهلل
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ال َسْهَل ِإال َما َجَعْلَتُو َسْهال، ال َسْهَل ِإال َما َجَعْلَتُو َسْهال،   الل ُهم  الل ُهم    }}
 ) ،،..{{  ال ِإَذا ِشْئتَ ال ِإَذا ِشْئتَ ػػَسهْ َسهْ   َوَأْنَت َتْجَعُل اْلَحْزفَ َوَأْنَت َتْجَعُل اْلَحْزفَ 

    ( غليظ األرض وخشنهازف : الح
  اتِ اتِ ػػاآلفَ اآلفَ   عِ عِ فْ فْ دَ دَ   عاءُ عاءُ دُ دُ 

أف  رسوؿ اهلل  عن أنسروى ابن السني 
yy َما َأنْػَعَم اهلل على َعْبٍد ِمْن نِْعَمةٍ َما َأنْػَعَم اهلل على َعْبٍد ِمْن نِْعَمةٍ } } : قاؿ  

ما َشاَء اهلل ال ما َشاَء اهلل ال   فقاؿَ فقاؿَ   ،،ٍؿ َأْو َوَلدٍ ٍؿ َأْو َوَلدٍ ِفي َأْىٍل َأْو َماِفي َأْىٍل َأْو َما
َة ِإال  باهلل فَػَيرى ِفيِو آَفًة ُدوَف الَمْوتِ  َة ِإال  باهلل فَػَيرى ِفيِو آَفًة ُدوَف الَمْوتِ قُػو    {{  قُػو 

  وُ وُ تُ تُ يشَ يشَ عِ عِ مَ مَ   يوِ يوِ لَ لَ عَ عَ   تْ تْ رَ رَ س  س  عَ عَ تػَ تػَ   نْ نْ مَ مَ   اءُ اءُ عَ عَ دُ دُ 
 قاؿ ابن السنٍي عن ابِن ُعَمَر روى 

 :  yy.قَاَؿ الن ِبي  :
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َما يَْمَنُع َأَحدَُكْم ِإَذا َعُسَر َعَلْيِو َأْمُر َما يَْمَنُع َأَحدَُكْم ِإَذا َعُسَر َعَلْيِو َأْمُر   }}
ِعيَشِتِو َأْف يَػُقوَؿ ِإَذا َخَرَج ِمْن بَػْيِتِو: ِبْسِم الل ِو ِعيَشِتِو َأْف يَػُقوَؿ ِإَذا َخَرَج ِمْن بَػْيِتِو: ِبْسِم الل ِو مَ مَ 

َعَلى نَػْفِسي َوَما ِلي َوِديِني، الل ُهم  َرضني َعَلى نَػْفِسي َوَما ِلي َوِديِني، الل ُهم  َرضني 
بَِقَضاِئَك، َوبَاِرْؾ ِلي ِفيَما ُقدَر ِلي َحت ى اَل بَِقَضاِئَك، َوبَاِرْؾ ِلي ِفيَما ُقدَر ِلي َحت ى اَل 
  ُأِحب  تَػْعِجيَل َما َأخ ْرَت، َواَل تَْأِخيَر َما َعج ْلتَ ُأِحب  تَػْعِجيَل َما َأخ ْرَت، َواَل تَْأِخيَر َما َعج ْلتَ 

. }. }  

  ةةيبَ يبَ صِ صِ مُ مُ   وِ وِ بِ بِ   تْ تْ لَ لَ زَ زَ نػَ نػَ   نْ نْ مَ مَ   اءُ اءُ عَ عَ دُ دُ 
: قاؿ  روى ابن السني عن أبي ىريرة

 : رسوؿ هلل 

ي ي فِ فِ   ىَ ىَ ت  ت  حَ حَ   ؛؛ئ  ئ  شَ شَ   ل  ل  ي كُ ي كُ فِ فِ   مْ مْ كُ كُ دُ دُ حَ حَ أَ أَ   عْ عْ جِ جِ رْ رْ تػَ تػَ سْ سْ يَ يَ لِ لِ } } 
 . {{  وِ وِ لِ لِ عْ عْ نػَ نػَ   عِ عِ سْ سْ شِ شِ 
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 :yy.قولوعن أبي ىريرة  العقيلىوروى 
َة ِإال  بِالل وِ   }} َة ِإال  بِالل وِ َمْن قَاَؿ: الَ َحْوَؿ َواَل قُػو  َكاَف َكاَف   َمْن قَاَؿ: الَ َحْوَؿ َواَل قُػو 

  ..{{  َعٍة َوِتْسِعيَن َداًء َأْيَسُرَىا اْلَهم  َعٍة َوِتْسِعيَن َداًء َأْيَسُرَىا اْلَهم  َدَواًء ِمْن ِتسْ َدَواًء ِمْن ِتسْ 

  ننيْ يْ دَ دَ   يوِ يوِ لَ لَ عَ عَ   نْ نْ مَ مَ   اءُ اءُ عَ عَ دُ دُ 
أخرج الطبراني في األوسط عن أبي ىريرة 

  اهللأف  رسوؿ.yy  قاؿ : 
فَػْلُيْكِثْر ِمَن فَػْلُيْكِثْر ِمَن   ؛؛َمْن َأْلَبَسُو اهلل نِْعَمةً َمْن َأْلَبَسُو اهلل نِْعَمةً   }}

"" ِِ ِِ الَحْمُد فَػْلَيْستَػْغِفِر فَػْلَيْستَػْغِفِر   ؛؛، وَمْن َكثُػَرْت ُذنُوبُوُ ، وَمْن َكثُػَرْت ُذنُوبُوُ   هللهلل  الَحْمُد
ال َحْوَؿ ال َحْوَؿ " " فَػْلُيْكِثْر ِمْن قَػْوِؿ فَػْلُيْكِثْر ِمْن قَػْوِؿ   ؛؛َمْن َأبْا ِرْزقُوُ َمْن َأبْا ِرْزقُوُ اهلل، و اهلل، و 

َة إال  باهلل َة إال  باهللوال قُػو    ..{{  ""  وال قُػو 
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} } :  َعِلي  اإلماـ َعن ذي ػروى الترم
َأف  ُمَكاتِبًا جاَءُه فقاَؿ إن ي َقْد َعْجِزُت عْن  َأف  ُمَكاتِبًا جاَءُه فقاَؿ إن ي َقْد َعْجِزُت عْن  
ِكَتابَِتي فََأِعن ي، قاَؿ َأاَل ُأَعل ُمَك َكِلَماٍت ِكَتابَِتي فََأِعن ي، قاَؿ َأاَل ُأَعل ُمَك َكِلَماٍت 

ُؿ اهلل َلْو َكاَف َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل ُؿ اهلل َلْو َكاَف َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل َعل َمِنيِهن  َرُسو َعل َمِنيِهن  َرُسو 
ُقْل الل ُهم  ُقْل الل ُهم  : : قاؿَ قاؿَ   ،،ٍر َديْنًا َأد اُه اهلل َعْنكَ ٍر َديْنًا َأد اُه اهلل َعْنكَ ببصِ صِ 

اْكِفني ِبَحاَلِلَك َعْن َحَراِمَك َواْغِنني ِبَفْضِلَك اْكِفني ِبَحاَلِلَك َعْن َحَراِمَك َواْغِنني ِبَفْضِلَك 
 ،) مكاتبا : رجل عليو دين(.،) مكاتبا : رجل عليو دين(. {{  عمن ِسَواؾَ عمن ِسَواؾَ 

  ؽؽاألرَ األرَ   ػاءُ ػاءُ ُدعَ ُدعَ 
(  جامع األحاديثأخرج ابن جرير ) فى 

َشٰكى َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد َشٰكى َخاِلُد ْبُن اْلَولِيِد } }  :قَاؿَ  َدَة عن بُػَري
   يَا َرُسوَؿ : يَا َرُسوَؿ   ، فَػَقاؿَ ، فَػَقاؿَ   الل ِو اأَلَرؽَ الل ِو اأَلَرؽَ َرُسوِؿ َرُسوِؿ ِإٰلى ِإٰلى :
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ـُ الل ْيَل، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ الل وِ  ـُ الل ْيَل، فَػَقاَؿ َرُسوُؿ الل وِ الل ِو َما َأنَا : :     الل ِو َما َأنَا
  ِإَذا َأَوْيَت ِإٰلى ِفَراِشَك فَػُقْل:ِإَذا َأَوْيَت ِإٰلى ِفَراِشَك فَػُقْل:

  تْ تْ الل ُهم  َرب  الس ٰمَواِت الس ْبِع َوَما َأظَل  الل ُهم  َرب  الس ٰمَواِت الس ْبِع َوَما َأظَل  } } 
َوَرب  َوَرب    ِضيَن الس ْبِع َوَما َأقَػل تْ ِضيَن الس ْبِع َوَما َأقَػل تْ َوَرب  اأَلرْ َوَرب  اأَلرْ 

، ُكْن ِلي َحاِرَسًا ِمْن َشر ، ُكْن ِلي َحاِرَسًا ِمْن َشر   الش َياِطيِن َوَما َأَضل تْ الش َياِطيِن َوَما َأَضل تْ 
ُهْم َأْف  ُهْم َأْف َخْلِقَك َجِميَعًا َأْف يَػْفُرَط َعَلي  َأَحٌد ِمنػْ َخْلِقَك َجِميَعًا َأْف يَػْفُرَط َعَلي  َأَحٌد ِمنػْ

ُرؾ  ، َعز  َجاُرؾَ ، َعز  َجاُرؾَ   يَػْبِغييَػْبِغي ُرؾَواَل ِإٰلَو َغيػْ ، فَػَلم ا ، فَػَلم ا { {   َواَل ِإٰلَو َغيػْ
ـَ  ـَ قَاَلُهن  نَا  ..{{  قَاَلُهن  نَا

  ةةسَ سَ وَ وَ سْ سْ الوَ الوَ   اءُ اءُ عَ عَ دُ دُ 
 :  قاؿ روى أبو داود عن ابن عباس 



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

--------------- 5858 --------------- 

 ) أىَذا َوَجْدَت في نَفِسَك َشْيئًا َذا َوَجْدَت في نَفِسَك َشْيئًا إِ إِ   }}
فَػُقْل: ُىَو األو ُؿ َواآلِخُر َوالظ اِىُر فَػُقْل: ُىَو األو ُؿ َواآلِخُر َوالظ اِىُر   (وسوسة 

  ..{{  َواْلَباِطُن، َوُىَو ِبُكل  َشْيٍء َعِليمٌ َواْلَباِطُن، َوُىَو ِبُكل  َشْيٍء َعِليمٌ 

  ةةػَ ػَ ييقْ قْ الر  الر  
اف بأبو داود والنسائي وابن حاألئمة روى 

 :  ن ابن مسعودوالحاكم ع

كاف يكره الرقي إال كاف يكره الرقي إال     أف النبي أف النبي } } 
َعْن َعاِئَشَة َعْن َعاِئَشَة وفي الصحيحين وفي الصحيحين   { ، { ،   اتاتذَ ذَ و  و  عَ عَ مُ مُ بالْ بالْ 

ذ بعض أىلو فيمسح ذ بعض أىلو فيمسح كاف يعو  كاف يعو      أف النبي أف النبي 
  ::  عليو يده اليمنى ويقوؿعليو يده اليمنى ويقوؿ



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

--------------- 6161 --------------- 

ِف َأْنَت ِف َأْنَت ػػَواشْ َواشْ   ،،ْذِىِب اْلَباَس. َرب  الن اسِ ْذِىِب اْلَباَس. َرب  الن اسِ أَ أَ   }}
َفاًء الَ يُػَغاِدُر َفاًء الَ يُػَغاِدُر ػػشِ شِ   ؛؛َفاُؤؾَ َفاُؤؾَ ػػَفاَء ِإال  شِ َفاَء ِإال  شِ ػػالَ شِ الَ شِ   ،،اِفياِفيػػالش  الش  

  { .{ .  َقماً َقماً ػػسَ سَ 

  ىىم  م  ْلحُ ْلحُ اا  اءُ اءُ ػػعَ عَ دُ دُ 
على  دخل أنو أخرج البيهقي عن أنس 

 : فقاؿ ىالحم ب  عائشة وىي موعوكة تسُ 
، َوَلِكْن إْف ِشْئِت ، َوَلِكْن إْف ِشْئِت   ال تسب يها فإنها َمْأُمورَةٌ ال تسب يها فإنها َمْأُمورَةٌ   }}

؛ أذىبها اهلل ؛ أذىبها اهلل إذا قُػْلِتيُهن  إذا قُػْلِتيُهن  ؛ َعل ْمُتِك َكِلَماٍت ؛ َعل ْمُتِك َكِلَماٍت 
) )   : :   ، قاؿ : قولي، قاؿ : قولي  يينِ نِ مْ مْ ، قالت : فعل  ، قالت : فعل    عنكعنك
من من   الدقيقالدقيقوعظمي وعظمي   يقيقػػم جلدي الرقم جلدي الرقػػارحارح  م  م  اللهُ اللهُ 



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

--------------- 6060 --------------- 

ـ   ـ  شدة الحريق، يا أ ملدـ إف كنت آمن باهلل ملدـ إف كنت آمن باهلل   شدة الحريق، يا أ
العظيم، فال تصدعي الرأس، وال تنتني الفم، العظيم، فال تصدعي الرأس، وال تنتني الفم، 

وتحولي وتحولي ، ، ، وال تشربي الدـ، وال تشربي الدـوال تأكلي اللحموال تأكلي اللحم
: : قاؿ قاؿ   (،(،  عني إلى من اتخذ مع اهلل إلهًا آخرعني إلى من اتخذ مع اهلل إلهًا آخر

  ..{{  فذىبت عنهافذىبت عنها؛ ؛ فقالتها فقالتها 

    ددػػسَ سَ حَ حَ الْ الْ   اءُ اءُ وَ وَ دَ دَ 
عن َأِبي الترمذي والنسائي اإلماـ روى 

 قاَؿ :رضى اهلل عنو َسِعيٍد 
كاَف َرُسوُؿ اهلل يَػتَػَعو ُذ من اْلَجاف  َوَعْيِن كاَف َرُسوُؿ اهلل يَػتَػَعو ُذ من اْلَجاف  َوَعْيِن   }}

، فَػَلّما نَػَزَلْت ، فَػَلّما نَػَزَلْت   اإِلْنَساِف َحت ى نَػَزَلْت الُمَعو َذتَافِ اإِلْنَساِف َحت ى نَػَزَلْت الُمَعو َذتَافِ 
  ..{{  َأَخَذ ِبِهَما َوتَػَرَؾ ما ِسَواُىَماَأَخَذ ِبِهَما َوتَػَرَؾ ما ِسَواُىَما



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

--------------- 6161 --------------- 

  ْرَآُف ُىَدًى َو ِشػَفاءْرَآُف ُىَدًى َو ِشػَفاءثَاِلثاً : اْلقُ ثَاِلثاً : اْلقُ 
ابن أبى  روى ابن ماجة فى سننو عن عليّ 

 : ، قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل   طالب
ُر الد َواِء اْلُقْرآفُ   }} ُر الد َواِء اْلُقْرآفُ َخيػْ   {{  َخيػْ

وقد حكى الشيخ أبو القاسم القشيري أف 
ولده مرض مرضًا شديدًا ، قاؿ : حتى أيست 

في  منو واشتد  األمر علّي ، فرأيت النبي 
:  كوت لو ما بولدي ، فقاؿ ليمنامي ، فش

فانتبهت ؟، أين أنت من آيات الشفاء 
مواضع من  رت فيها ، فإذا ىي في ستة ففك  

 :  ، وىي قولو تعالىكتاب اهلل 



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

--------------- 6262 --------------- 

            
 التوبة[.ٖٓ]

                       [[٘ٚ٘ٚ  ]يونس]يونس..  

                          
                      [[ٜٜٙٙ  ]يونس]يونس  

                            
                   [[ٕٕٛٛ  ]اإلسراء]اإلسراء  

                       
  الشعراء[الشعراء[ٓٛٓٛ]]

                      
        [[ٗٗٗٗ]فصلت]فصلت  



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

--------------- 6363 --------------- 

 ها بالماءثم حللت ةػا في صفحػهقاؿ فكتبت
 فكأنما نشط من عقاؿ. ؛قيتو إياىاوس

  لش َداِئدلش َداِئدلل  آفِ آفِ رْ رْ القُ القُ   الجُ الجُ عِ عِ 
 : أخرج البيهقي عن ابن عباس كما 

      الىالىػػقاؿ في قولو تعقاؿ في قولو تع  أف رسوؿ اهلل أف رسوؿ اهلل   }}
                                  

                           
  ..  {{  ةةقَ قَ رِ رِ س  س  الْ الْ   نَ نَ مِ مِ   افٌ افٌ مَ مَ أَ أَ   وَ وَ ىُ ىُ   ،،  اإلسراء[اإلسراء[ٓٔٔٓٔٔ]]

  اؽاؽزَ زَ األرْ األرْ   يقِ يقِ ضِ ضِ آف لِ آف لِ رْ رْ القُ القُ   الجُ الجُ عِ عِ 
 : قاؿ  وروى الطبراني عن معاذ أن



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

--------------- 6464 --------------- 

يا ُمَعاُذ َأاَل ُأَعل ُمَك ُدَعاًء َتْدُعو ِبِو َلْو  يا ُمَعاُذ َأاَل ُأَعل ُمَك ُدَعاًء َتْدُعو ِبِو َلْو    }}
ْيِن ِمْثلُ  ْيِن ِمْثلُ َكاَف َعَلْيَك ِمَن الد  َر َأد اُه اهلل َعْنَك َر َأد اُه اهلل َعْنَك ثُػبَػيػْ ثُػبَػيػْ   َكاَف َعَلْيَك ِمَن الد 

اللهم  َماِلَك الُمْلِك اللهم  َماِلَك الُمْلِك   فادُْع اهلل يا ُمَعاُذ ُقْل:فادُْع اهلل يا ُمَعاُذ ُقْل:  ،،
ْن تُػْؤِتي الُمْلَك َمْن َتَشاُء وتػَ تُػْؤِتي الُمْلَك َمْن َتَشاُء وتػَ  ْنزُِع الُمْلَك ِمم ْن ْنزُِع الُمْلَك ِمم 

وتُِذؿ  َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ وتُِذؿ  َمْن َتَشاُء بَِيِدَؾ   َتَشاُء وتُِعز  َمْن َتَشاءُ َتَشاُء وتُِعز  َمْن َتَشاءُ 
ُر ِإن َك َعَلى ُكل  َشيٍء َقِديٌر، تُ  ُر ِإن َك َعَلى ُكل  َشيٍء َقِديٌر، تُ الَخيػْ الل ْيَل الل ْيَل   وِلجُ وِلجُ الَخيػْ

وُتْخِرُج وُتْخِرُج   وِلُج النػ َهاَر ِفي الل ْيلِ وِلُج النػ َهاَر ِفي الل ْيلِ وتُ وتُ   ِفي النػ َهارِ ِفي النػ َهارِ 
  ُتْخِرَج الَمي َت ِمَن الَحي  ُتْخِرَج الَمي َت ِمَن الَحي  الَحي  ِمَن الَمي ِت و الَحي  ِمَن الَمي ِت و 

نْػَيا  نْػَيا وتَػْرُزُؽ َمْن َتَشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب، رَْحَمَن الد  وتَػْرُزُؽ َمْن َتَشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب، رَْحَمَن الد 
ُهَما  ُهَما واآلِخَرِة ورَِحيَمُهَما، تُػْعِطي َمْن َتَشاُء ِمنػْ واآلِخَرِة ورَِحيَمُهَما، تُػْعِطي َمْن َتَشاُء ِمنػْ

ْن َتَشاُء، اْرَحْمِني َرْحَمًة تُػْغِنيِني ِبَها ْن َتَشاُء، اْرَحْمِني َرْحَمًة تُػْغِنيِني ِبَها وَتْمَنُع مَ وَتْمَنُع مَ 
  {{  َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواؾَ َعْن َرْحَمِة َمْن ِسَواؾَ 



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

--------------- 6565 --------------- 

  ججػػائِ ائِ وَ وَ حَ حَ الْ الْ   اءُ اءُ ػػضَ ضَ قَ قَ 
روى المحاملي في أماليو عن عبد اهلل بن 

السيوطي ولو شاىد مرسل  قاؿ) الزبير 
 : أنو قاؿ عن النبي (،  عند الدرامي

ـَ مَ مَ أَ أَ   سسيَ يَ   لَ لَ عَ عَ جَ جَ   نْ نْ مَ مَ   }} ـَ ا   {{  وُ وُ لَ لَ   تْ تْ يَ يَ ضِ ضِ قُ قُ   ةٍ ةٍ اجَ اجَ حَ حَ   ا
يقرأ من  : وقاؿ اإلماـ أبو العزائم 

  أوؿ السورة إلى قولو تعالى         
               ،ثم يدعو بما يشاء ،

  وبعد الدعاء يكرر قولو سبحانو      
                                 



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

--------------- 6666 --------------- 

        ثم  ، ن مرةإحدى وأربعي
 . يختم السورة

  .. بة لقضاء الحوائجة مجر  وىذه الكيفي  
  ةةحِ حِ اتِ اتِ فَ فَ الْ الْ   ارِ ارِ رَ رَ أسْ أسْ   نْ نْ مِ مِ 

عبد الملك بن ُعمير عن ورد في ذلك 
 :  yy.قَاَؿ الن ِبي  فيما رواه البيهقى  الً ُمْرسَ 

  {{  فَاِتَحُة اْلِكَتاِب ِشَفاٌء ِمْن ُكل َداءٍ فَاِتَحُة اْلِكَتاِب ِشَفاٌء ِمْن ُكل َداءٍ   }}
  افّ افّ جَ جَ الْ الْ   نَ نَ مِ مِ   ايةُ ايةُ ػػوقَ وقَ الْ الْ 

عن النبي  عن أبي ىريرة روى مسلم 
 أنو قاؿ  : 



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

--------------- 6767 --------------- 

َرِة ال يَْدُخُلُو َرِة ال يَْدُخُلُو ػػالبَػْيُت الذي يُػْقَرأُ ِفيِو البَػقَ البَػْيُت الذي يُػْقَرأُ ِفيِو البَػقَ   }}
  { .{ .ْيطَاُف ْيطَاُف ػػالش  الش  

في في   وروى البخاري عن أبي ىريرة وروى البخاري عن أبي ىريرة 
  ::قصة الصدقة قصة الصدقة 

: إَذا َأَوْيَت إَلى : إَذا َأَوْيَت إَلى قَاَؿ ِليقَاَؿ ِلي  يَ يَ الجن  الجن    أف  أف    }}
ا َحت ى ا َحت ى َفٱقْػَرْأ آيََة اْلُكْرِسي  ِمْن َأو ِلهَ َفٱقْػَرْأ آيََة اْلُكْرِسي  ِمْن َأو ِلهَ ، ، ِفَراِشكَ ِفَراِشكَ 

( ( الل ُو اَل إۤلَو إال  ُىَو اْلَحي  اْلَقي وـُ الل ُو اَل إۤلَو إال  ُىَو اْلَحي  اْلَقي وـُ ))  َتْخِتَم اآليَةَ َتْخِتَم اآليَةَ 
َواَل َواَل   َوقَاَؿ َلْن يَػَزاَؿ َعَلْيَك ِمَن الل ِو َحاِفظٌ َوقَاَؿ َلْن يَػَزاَؿ َعَلْيَك ِمَن الل ِو َحاِفظٌ 

:َرَبَك َشْيطَاٌف َحت ى ُتْصبِ َرَبَك َشْيطَاٌف َحت ى ُتْصبِ يَػقْ يَػقْ  :َح، فَػَقاَؿ الن ِبي  َأَما َأَما   َح، فَػَقاَؿ الن ِبي 
  ..{{  إن ُو َقْد َصَدَقَك َوُىَو َكُذوبٌ إن ُو َقْد َصَدَقَك َوُىَو َكُذوبٌ 



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

--------------- 6868 --------------- 

  ظظػػفْ فْ حِ حِ الْ الْ   اتُ اتُ ػَ ػَ آيآي
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--------------- 7171 --------------- 

                              

                              

                                 

                            

                            
             

                            

                                   

              

                ..  
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--------------- 7070 --------------- 

  ةةايَ ايَ ػػفَ فَ كِ كِ الْ الْ   اتُ اتُ يَ يَ آآ
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--------------- 7171 --------------- 
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--------------- 7272 --------------- 

                         
                             

                  
وبحمعسق وبحمعسق   ،،  بكهيعص اكفنيبكهيعص اكفني  م  م  ػػػػاللهُ اللهُ 
  ..((  إحدى عشر مرةإحدى عشر مرة  ))  ،،  يا كافييا كافي، ،   احمنىاحمنى

  آفآفرْ رْ قُ قُ ي الْ ي الْ فِ فِ   قِ قِ طْ طْ الن  الن    اتُ اتُ آيَ آيَ 
، ويقرأ  يقرأ في فم الصبي قبل أف يتكلم

 لمن طرأ عليو السكوت :

                    



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

--------------- 7373 --------------- 
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--------------- 7474 --------------- 
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--------------- 7575 --------------- 

  ةةالدَ الدَ وِ وِ الْ الْ   يرُ يرُ سِ سِ يْ يْ تػَ تػَ 
ف رسوؿ اهلل روى ابن السني عن فاطمة أ

ـ   ؛لما دنت والدتها وزينب بنت  سلمة أمر أ
  وو  آية الكرسيآية الكرسي}} :أف يأتيا فيقرأ عندىا جحش

                          
                              

                            
                        

                                   
                    ((٘٘  األعراؼاألعراؼ،)،)  

 .{ ذتينذاىا بالمعو  ويعو  



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

--------------- 7676 --------------- 

  ةٌ ةٌ ػر قِ ػر قِ فَ فَ تػَ تػَ مُ مُ   ػدُ ػدُ ائِ ائِ وَ وَ فػَ فػَ 
  عاؼعاؼللر  للر  ِكَتاٌب ِكَتاٌب 

كاف شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل كاف شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل 
  ::  ب على جبهتوب على جبهتوكتكتيي

                              
                              

 ىم  للحُ  ِكَتابٌ 
يكتب على ثالث ورقات لطاؼ: بسم اهلل يكتب على ثالث ورقات لطاؼ: بسم اهلل } } 
ت، ويؤخذ ت، ويؤخذ ت، بسم اهلل قل  ت، بسم اهلل قل  ت، بسم اهلل مر  ت، بسم اهلل مر  فر  فر  



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

--------------- 7777 --------------- 

  ءءماماببكل يـو ورقة ويجعلها في فمو ويبتلعها كل يـو ورقة ويجعلها في فمو ويبتلعها 
}}  ..  

  ااسَ سَ النِ النِ   ؽِ ؽِ رْ رْ عِ عِ لِ لِ   ِكَتابٌ ِكَتابٌ 
  بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم} } 

ومليك كل شئ، وخالق ومليك كل شئ، وخالق   ،،كل شئكل شئ    اللهم رب  اللهم رب  
وأنت خلقت النسا وأنت خلقت النسا   ، أنت خلقتني، أنت خلقتني  كل شئكل شئ

طني عليو طني عليو وال تسل  وال تسل    طو على بدنيطو على بدنيفال تسل  فال تسل    ؛؛فيّ فيّ 
ال ال ، ، قماً قماً ػػادر سادر سػػفاء ال يغفاء ال يغػػفني شفني شػػواشواش  ،،بقطعبقطع

  {{شافي إال أنت.شافي إال أنت.



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

--------------- 7878 --------------- 

  ببارِ ارِ الض  الض    ؽِ ؽِ رْ رْ عِ عِ لْ لْ لِ لِ   ِكِتابٌ ِكِتابٌ 
  َعب اسٍ َعب اسٍ ابن ابن عن عن   الترمذيالترمذيو و   روى ابن ماجةروى ابن ماجة

َأف  النبي  َكاَف يُػَعل ُمُهْم ِمَن اْلُحم ى َوِمَن َأف  النبي  َكاَف يُػَعل ُمُهْم ِمَن اْلُحم ى َوِمَن   :}:}
، ،   : ِبسِم اهلل الَكِبِير: ِبسِم اهلل الَكِبِير  اأَلْوَجاِع ُكل َها َأْف يَػُقوؿَ اأَلْوَجاِع ُكل َها َأْف يَػُقوؿَ 

َوِمْن َوِمْن   َأُعوُذ بِاهلل الَعظِيِم ِمْن َشر  ُكل  ِعْرٍؽ نَػع ارٍ َأُعوُذ بِاهلل الَعظِيِم ِمْن َشر  ُكل  ِعْرٍؽ نَػع ارٍ 
  ..{{  َشر  َحر  الن ارِ َشر  َحر  الن ارِ 

  سسرْ رْ الض  الض    عِ عِ جِ جِ وَ وَ لِ لِ ِكَتاٌب ِكَتاٌب 
  : :   الذي يلي الوجعالذي يلي الوجع  يكتب على الخد  يكتب على الخد  

  بسم اهلل الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم } }            
                           



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

--------------- 8181 --------------- 

                          ، ، وإف شاء وإف شاء
  ::  كتبكتب

                                
             }}..  

  اجِ اجِ ر  ر  للخُ للخُ   ِكتَػػابٌ ِكتَػػابٌ 
  ) أى الدم ل () أى الدم ل (

    ::  يكتب عليويكتب عليو           
                            
                             
                 



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

--------------- 8080 --------------- 

  اعاعدَ دَ ػػالص  الص    ػالجُ ػالجُ عِ عِ 
                          

                       

                          

                       

            

                          

                           

                     



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

--------------- 8181 --------------- 

                           

                             

              

                           

                           

             

  وعوعرُ رُ صْ صْ مَ مَ الْ الْ   الجُ الجُ عِ عِ 
عن  وأبو عبيد وابن السني روى البيهقي

أنو قرأ  رضى اهلل عنهم أجمعين،ابن مسعود 
 : فقاؿ رسوؿ اهلل ، في أذف مبتلى فأفاؽ



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

--------------- 8282 --------------- 

  .. .. ::  اؿَ اؿَ ػػػػػػقَ قَ ، ، ؟ ؟   وِ وِ نِ نِ ذُ ذُ ي أُ ي أُ فِ فِ   تَ تَ أْ أْ رَ رَ ا قػَ ا قػَ مَ مَ   }}
                               

                               
                            

                               
                              

                                     
                          } }

اًل اًل جُ جُ رَ رَ   ف  ف  أً أً   وْ وْ لَ لَ : :     فقاؿفقاؿ  )خواتيم المؤمنوف()خواتيم المؤمنوف(
  ..{{  اؿاؿزَ زَ لَ لَ   لٍ لٍ بَ بَ ى جَ ى جَ لَ لَ ا عَ ا عَ هَ هَ بِ بِ   أَ أَ رَ رَ اً قػَ اً قػَ نَ نَ وقِ وقِ مْ مْ 

  ررحِ حِ الس  الس    نَ نَ مِ مِ   اءُ اءُ فَ فَ الش  الش  



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

--------------- 8383 --------------- 

بلغني  وروى ابن أبي حاتم عن ليث قاؿ:
تقرأ على  ؛السحراآليات شفاء من  ذهأف ى

 :على رأس المسحور  ثم يصب   إناء فيو ماء

  ::لتي في سورة يونس لتي في سورة يونس اااآلية اآلية } } 

                            
                              

                        
                         

              ..  
  وقولو تعالى :وقولو تعالى :



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

--------------- 8484 --------------- 

                        
                          

                      
                            

         ..  
  تعالى :تعالى :  وقولووقولو

                      
                       

                           
              ..}}  



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

--------------- 8585 --------------- 

  ببرَ رَ قْ قْ عَ عَ الْ الْ   وَ وَ   ةِ ةِ ي  ي  حَ حَ الْ الْ   نَ نَ مِ مِ   ةُ ةُ ايَ ايَ قَ قَ الوِ الوِ 
 وذكر ابن عبد البر في التمهيد أيضًا عن

بلغني أف بلغني أف } }   :: قاؿ سعيد بن المسيب 
  ::  من قاؿ حين يمسيمن قاؿ حين يمسي

                          ؛ ؛  

  {{لم تلدغو عقرب.لم تلدغو عقرب.

  ووقِ قِ لُ لُ خُ خُ   اءَ اءَ سَ سَ   نْ نْ مَ مَ لِ لِ   ةٌ ةٌ دَ دَ ائِ ائِ فَ فَ 
، األوسطمعجمو الطبراني في اإلماـ روى 

 قاؿ : بن مالك  أنس أف  



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

--------------- 8686 --------------- 

 يقوؿ : yyسمعت رسوؿ اهلل 

  َوالد َوابَوالد َواب  َن الر ِقيقِ َن الر ِقيقِ مِ مِ   َمْن َساَء ُخُلُقوُ َمْن َساَء ُخُلُقوُ   }}
َياِف  َياِف َوالصبػْ   ::  فَاقْػَرُءوا ِفي ُأُذنَػْيوِ فَاقْػَرُءوا ِفي ُأُذنَػْيوِ ، ، َوالصبػْ

                        
                       
                         

  ..{{  آؿ عمراف[آؿ عمراف[  ٖٖٛٛ  ]]

  



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

--------------- 8787 --------------- 

  اُء اْلُحْسَنىاُء اْلُحْسَنىمَ مَ سْ سْ ألألاارابعاً :رابعاً :
، إلى األسماء الحسنى اإللهية  وجهنا 

 عليو أفضل الصالة وأتم  السالـ :فقاؿ 

   ِإف  ِلل ِو تَػَعاَلى ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما ِإف  ِلل ِو تَػَعاَلى ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما ، ،
َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل الَجن َة ، ُىَو الل ُو ال ِذي ال َمْن َأْحَصاَىا َدَخَل الَجن َة ، ُىَو الل ُو ال ِذي ال 

لُقد وُس لُقد وُس ِإَلَو ِإال ُىَو الر ْحَمُن الر ِحيُم الَمِلُك اِإَلَو ِإال ُىَو الر ْحَمُن الر ِحيُم الَمِلُك ا
ـُ الُمْؤِمُن الُمَهْيِمُن الَعزِيُز الَجب اُر  ـُ الُمْؤِمُن الُمَهْيِمُن الَعزِيُز الَجب اُر الس ال الس ال
الُمَتَكبػ ُر الَخاِلُق الَباِرُئ الُمَصو ُر الَغف اُر الَقه اُر الُمَتَكبػ ُر الَخاِلُق الَباِرُئ الُمَصو ُر الَغف اُر الَقه اُر 
الَوى اُب الر ز اُؽ الَفت اُح الَعِليُم الَقاِبُض الَباِسُط الَوى اُب الر ز اُؽ الَفت اُح الَعِليُم الَقاِبُض الَباِسُط 

ُر ُر الَخاِفُض الر اِفُع الُمِعز  الُمِذؿ  الس ِميُع الَبِصيالَخاِفُض الر اِفُع الُمِعز  الُمِذؿ  الس ِميُع الَبِصي



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

--------------- 8888 --------------- 

الَحَكُم الَعْدُؿ الل ِطيُف الَخِبيُر الَحِليُم الَعِظيُم الَحَكُم الَعْدُؿ الل ِطيُف الَخِبيُر الَحِليُم الَعِظيُم 
الَغُفوُر الش ُكوُر الَعِلي  الَكِبيُر الَحِفيُظ الُمِقيُت الَغُفوُر الش ُكوُر الَعِلي  الَكِبيُر الَحِفيُظ الُمِقيُت 
الَحِسيُب الَجِليُل الَكرِيُم الر ِقيُب الُمِجيُب الَحِسيُب الَجِليُل الَكرِيُم الر ِقيُب الُمِجيُب 
الَواِسُع الَحِكيُم الَوُدوُد الَمِجيُد الَباِعُث الَواِسُع الَحِكيُم الَوُدوُد الَمِجيُد الَباِعُث 

ِوي  الَمِتيُن الَوِلي  ِوي  الَمِتيُن الَوِلي  الش ِهيُد الَحق  الوَِكيُل القَ الش ِهيُد الَحق  الوَِكيُل القَ 
الَحِميُد الُمْحِصي الُمْبِدُئ الُمِعيُد الُمْحِيي الَحِميُد الُمْحِصي الُمْبِدُئ الُمِعيُد الُمْحِيي 
الُمِميُت الَحي  الَقي وـُ الَواِجُد الَماِجُد الَواِحُد الُمِميُت الَحي  الَقي وـُ الَواِجُد الَماِجُد الَواِحُد 
ـُ الُمَؤخ ُر اأَلو ُؿ  ـُ الُمَؤخ ُر اأَلو ُؿ الص َمُد الَقاِدُر الُمْقَتِدُر الُمَقد  الص َمُد الَقاِدُر الُمْقَتِدُر الُمَقد 

البَػر  البَػر  اآلِخُر الظ اِىُر الَباِطُن الَواِلَي الُمتَػَعاِلي اآلِخُر الظ اِىُر الَباِطُن الَواِلَي الُمتَػَعاِلي 
التػ و اُب الُمْنَتِقُم الَعُفو  الر ُءوُؼ َماِلُك الُمْلِك التػ و اُب الُمْنَتِقُم الَعُفو  الر ُءوُؼ َماِلُك الُمْلِك 
ُذو الَجالِؿ َواإِلْكَراـِ ، الُمْقِسُط الَجاِمُع الغَِني  ُذو الَجالِؿ َواإِلْكَراـِ ، الُمْقِسُط الَجاِمُع الغَِني  



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

--------------- 011011 --------------- 

الُمْغِني الَماِنُع الض ار  الن اِفُع الن وُر الَهاِدي الُمْغِني الَماِنُع الض ار  الن اِفُع الن وُر الَهاِدي 
  {.{.الَبِديُع الَباِقي الَواِرُث الر ِشيُد الص ُبوُر "الَبِديُع الَباِقي الَواِرُث الر ِشيُد الص ُبوُر "

كر ـ اهلل   علياإلماـ ي عن رواه الترمذ
  ..    وجهو ، كما رواه عن أبى ىريرة

  ممظَ ظَ عْ عْ األَ األَ   اهللِ اهللِ   مِ مِ سْ سْ إِ إِ بِ بِ   اءُ اءُ عَ عَ الد  الد  

 منهم من يرى أنو :
رواه ابن فيما  لقولو ..،  ـوي  ػقَ الْ  ي  حَ الْ 

َأِبي أَُماَمَة ماجة والحاكم والطبراني عن 
 : الباىلي 



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

--------------- 010010 --------------- 

ُدِعَي َأَجاَب ُدِعَي َأَجاَب اْسُم الل ِو اأَلْعَظُم ال ِذي ِإَذا اْسُم الل ِو اأَلْعَظُم ال ِذي ِإَذا   }}
ِفي َثاَلِث ُسَوٍر ِمَن اْلُقْرآِف: ِفي اْلبَػَقَرِة َوآِؿ ِفي َثاَلِث ُسَوٍر ِمَن اْلُقْرآِف: ِفي اْلبَػَقَرِة َوآِؿ 

  {{  ِعْمَراَف َوطوَ ِعْمَراَف َوطوَ 
   : ونقل القشيري عن بعض األولياء قولو

ما دعوت بو في حاؿ ما دعوت بو في حاؿ ، ، اسم اهلل األعظم اسم اهلل األعظم 
فما دعوت فما دعوت ، ، تعظيمك لو وانقطاع قلبك إليو تعظيمك لو وانقطاع قلبك إليو 

بو في ىذه الحالة أستجيب لك بأي اسم بو في ىذه الحالة أستجيب لك بأي اسم 
  قولو قولو بب  اً اً وفاءوفاء، ، دعوت بو دعوت بو         

                    ، ، وليس الشأف فيمن وليس الشأف فيمن
، ولكن الشأف فيمن ، ولكن الشأف فيمن   يعلم االسم األعظميعلم االسم األعظم

 ..يكوف ىو عين االسم األعظم يكوف ىو عين االسم األعظم 



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

--------------- 011011 --------------- 

  ى ى الَ الَ عُ عُ تػُ تػُ   وُ وُ مُ مُ اسْ اسْ 
 ْيفيفػػطِ طِ لَ لَ الْ ال    

َأِبي ُىَريْػَرَة روي الطبرانى فى األوسط َعْن 
  أف رسوؿ اهلل  َم ا َوج َو َجْعَفَر ْبَن َأِبيل 

َشيػ َعُو ، َوَزو َدُه َىِذِه  ؛طَاِلٍب ِإَلى اْلَحَبَشةِ 
الل ُهم  الُطْف ِلي ِفي تَػْيِسيِر  الل ُهم  الُطْف ِلي ِفي تَػْيِسيِر    }}... اْلَكِلَماِت :

ُكل  َعِسيٍر ، فَِإف  تَػْيِسيَر ُكل  َعِسيٍر َعَلْيَك ُكل  َعِسيٍر ، فَِإف  تَػْيِسيَر ُكل  َعِسيٍر َعَلْيَك 
نْػَيا   َيِسيٌر ، َوَأْسأَُلَك اْلُيْسَر َواْلُمَعافَاَة ِفيَيِسيٌر ، َوَأْسأَُلَك اْلُيْسَر َواْلُمَعافَاَة ِفي نْػَيا الد  الد 

  {{َواآلِخَرِة َواآلِخَرِة 
   لما دخل ، وقيل أف أنس بن مالك

 : بهذه الكلماتتعالى على الحجاج دعا اهلل 

javascript:
javascript:
javascript:


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

--------------- 012012 --------------- 

اللهم إني أسألك يا لطيفًا قبل كل اللهم إني أسألك يا لطيفًا قبل كل   ))))
لطيف، يا لطيفاً بعد كل لطيف، يا لطيفاً لطف لطيف، يا لطيفاً بعد كل لطيف، يا لطيفاً لطف 
بخلق السموات واألرض، أسألك بما لطفت بخلق السموات واألرض، أسألك بما لطفت 
بو بخلق السموات واألرض أف تلطف بي في بو بخلق السموات واألرض أف تلطف بي في 

  ،،لطفك الخفي من خفي لطفك الخفيلطفك الخفي من خفي لطفك الخفيخفي خفي 
  إنك قلت وقولك حق إنك قلت وقولك حق        

                                
         فلما فلما   ،،ف مرة(ف مرة(و و عشر عشر ))إنك لطيف لطيف إنك لطيف لطيف

وأقبل وأقبل   قاـ الحجاجقاـ الحجاج، ، قالها وىو قادـ عليو قالها وىو قادـ عليو 
بعد بعد ، ، وأنعم عليووأنعم عليو  وأجلسو بجنبووأجلسو بجنبو  مومووعظ  وعظ    ،،عليوعليو

  ..  ده بالقتلده بالقتلأف كاف توع  أف كاف توع  
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--------------- 013013 --------------- 

    yyخامساً :التػ َوس ُل ِإَلى ْاهلِل بِِو خامساً :التػ َوس ُل ِإَلى ْاهلِل بِِو 
  َوبِاْلص الِة َعَلْيوِ َوبِاْلص الِة َعَلْيوِ 

ذكر العالمة السيد طاىر بن محمد ىاشم 
في ، ابو )مجمع األحباب(ػباعلوي في كت

ترجمة اإلماـ أبي عيسى الترمذي صاحب 
 :السنن

ة فسألو عما ة فسألو عما العز  العز    أنو رأى في المناـ رب  أنو رأى في المناـ رب    }}
: : قاؿ قاؿ ، ، ؟ ؟   اه عليواه عليوويتوف  ويتوف  ، ،   ففمامايييحفظ عليو اإليحفظ عليو اإل

قبل قبل ، ، قل بعد صالة ركعتي الفجر قل بعد صالة ركعتي الفجر   ::  فقاؿ ليفقاؿ لي
  صالة فرض الصبح :صالة فرض الصبح :



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

--------------- 014014 --------------- 

  وَ وَ   هِ هِ د  د  جَ جَ   ، وَ ، وَ   وِ وِ يِ يِ خِ خِ أَ أَ   وَ وَ   نِ نِ سَ سَ ة الحَ ة الحَ مَ مَ رْ رْ حُ حُ ي بِ ي بِ إلهِ إلهِ 
ا ا نَ نَ ي أَ ي أَ ذِ ذِ ال  ال    م  م  غَ غَ الْ الْ   نَ نَ ي مِ ي مِ نِ نِ ج  ج  ، نَ ، نَ   وِ وِ يِ يِ بِ بِ أَ أَ   وَ وَ   وُ وُ م  م  أَ أَ   ، وَ ، وَ   وِ وِ يِ يِ نَ نَ بػَ بػَ 
ـِ رَ رَ كْ كْ اإلِ اإلِ   وَ وَ   الؿِ الؿِ جَ جَ ا الْ ا الْ ا ذَ ا ذَ يَ يَ   وـُ وـُ ي  ي  ا قػَ ا قػَ يَ يَ   ي  ي  ا حَ ا حَ يَ يَ   يوِ يوِ فِ فِ  ـِ ا ، ، ا
ا ا يَ يَ   هللُ هللُ أَ أَ ا ا يَ يَ   كَ كَ تِ تِ فَ فَ رِ رِ عْ عْ مَ مَ   ورِ ورِ نُ نُ ي بِ ي بِ بِ بِ لْ لْ قػَ قػَ   يَ يَ يِ يِ حْ حْ تُ تُ   فْ فْ أَ أَ   كَ كَ لُ لُ أَ أَ سْ سْ أَ أَ 
  ..{{  ينَ ينَ مِ مِ احِ احِ الر  الر    مَ مَ حَ حَ رْ رْ ا أَ ا أَ يَ يَ   هللُ هللُ أَ أَ ا ا يَ يَ   هللُ هللُ أَ أَ 

  في كتابو وقد أورد الشيخ النبهاني 
 : )شواىد الحق( ىذا الدعاء لبعض العارفين

  اايهَ يهَ بِ بِ أَ أَ   وَ وَ   ةِ ةِ مَ مَ اطِ اطِ فَ فَ   ، وَ ، وَ   اايهَ يهَ انِ انِ وبَ وبَ   ةِ ةِ بَ بَ عْ عْ الكَ الكَ   اللهم رب  اللهم رب  } } 
  ، وَ ، وَ   ييتِ تِ يرَ يرَ صِ صِ بَ بَ   ي وَ ي وَ رِ رِ صَ صَ بَ بَ   رْ رْ و  و  ، نػَ ، نػَ   اايهَ يهَ نِ نِ بَ بَ   ا وَ ا وَ هَ هَ لِ لِ عْ عْ بػَ بػَ   ، وَ ، وَ 

ىذا ىذا   بَ بَ قد ُجر  قد ُجر  :  :  وقاؿوقاؿ، ، ييتِ تِ يرَ يرَ رِ رِ سَ سَ   ي وَ ي وَ ر  ر  سِ سِ 
 ..{{  رِ رِ صَ صَ البَ البَ   لتنويرِ لتنويرِ   الدعاءُ الدعاءُ 
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--------------- 015015 --------------- 

  yy  اهللِ اهللِ   وؿِ وؿِ سُ سُ رَ رَ بِ بِ   فِ فِ لَ لَ الس  الس    اتُ اتُ اثَ اثَ غَ غَ تِ تِ اسْ اسْ 
روى السمهودي عن جعفر بن محمد 

هم رضى اهلل عنعن أبيو عن جده ، الباقر 
أنو قاؿ لعلي بن ،  عن النبي ،  أجمعين

 : كـر اهلل وجهو و رضى عنوأبي طالب  

  ::  لْ لْ قُ قُ فػَ فػَ ؛ ؛   رٌ رٌ أمْ أمْ   كَ كَ الَ الَ إذا ىَ إذا ىَ   }}

ى آؿ ى آؿ لَ لَ عَ عَ وَ وَ   ،،ددػػػػم  م  حَ حَ ى مُ ى مُ لَ لَ عَ عَ   ل  ل  صَ صَ   م  م  اللهُ اللهُ 
وآؿ وآؿ   دٍ دٍ ػػػػم  م  حَ حَ مُ مُ   ق  ق  حَ حَ بِ بِ   ألكُ ألكُ ػػػػسْ سْ ي أَ ي أَ إن  إن    م  م  ، اللهُ ، اللهُ دٍ دٍ ػػػػم  م  حَ حَ مُ مُ 
َِ مُ مُ  َِ ح    رُ رُ ذْ ذْ ػػوأحوأح  اؼُ اؼُ ػػأخأخ  اامَ مَ   ر  ر  ػػي شّ ي شّ نِ نِ فيَ فيَ كْ كْ تَ تَ   فْ فْ أَ أَ ؛ ؛   دٍ دٍ ػػػػػػمَ مَ ح 
}}..  
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--------------- 016016 --------------- 

  يب.يب.بِ بِ حَ حَ الْ الْ بِ بِ   ةِ ةِ اثَ اثَ غَ غَ تِ تِ سْ سْ اإلِ اإلِ بِ بِ   وبِ وبِ رُ رُ كُ كُ الْ الْ   يجُ يجُ رِ رِ فْ فْ تػَ تػَ 

ومن أفضل ما جّربناه في ذلك وما وقعنا 
عنا     في شدة فاستخدمناه إال وفّرج اهلل

 في الحاؿ : 
، ال إلو إال أنت ، يا حي يا قيـو  -ٔ

وال تكلني إلى ، برحمتك استغيث فأغثني 
من ذلك وال  وال أقل، نفسي طرفة عين 

 وأصلح لي شأني كلو يا رب العالمين.، أكثر 
 . أنا في جاه رسوؿ اهلل  -ٕ

 ج ، فر   ، قّلت حيلتي أنت وسيلتي -ٖ



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

--------------- 017017 --------------- 

، أدركني وأغثني يا سيدي يا رسوؿ  شّدتي
، فّرج  اللهم أنت لها ولكل كرب عظيم ،اهلل

 . عّنا ما نزؿ بنا يا اهلل
 يا مغيث أغثنا واصرؼ عنا السوء. -ٗ
يا ظاىر يا علي أشهدنا جمالك  -٘

 الجلي.

 :تكرر كل واحدة منها
ومائة ،  مائة مرة صباحًا بعد صالة الفجر

 . بعد صالة المغرب اً مرة مساء
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--------------- 018018 --------------- 

  الصيغ المباركة الصيغ المباركة 
 . الة على النبي الة على النبي في الص  في الص  

 ي سِ رْ مُ الْ  اسِ ب  ي العَ دي أبِ ي  سَ  ةُ يغَ صِ 

ا ا نَ نَ دِ دِ ي  ي  ى سَ ى سَ لَ لَ عَ عَ   ل  ل  صَ صَ   م  م  اللهُ اللهُ 
  ،،يوِ يوِ فِ فِ   كَ كَ ب  ب  حُ حُ   رَ رَ دْ دْ قَ قَ   دٍ دٍ ػػم  م  حَ حَ مُ مُ 
ا ا ا مَ ا مَ ن  ن  عَ عَ   جْ جْ ر  ر  فػَ فػَ   ؾَ ؾَ دِ دِ نْ نْ عِ عِ   وِ وِ اىِ اىِ جَ جَ بِ بِ وَ وَ 
  كَ كَ لُ لُ أَ أَ ػػسْ سْ ي ال نَ ي ال نَ ػػهِ هِ لَ لَ و، إِ و، إِ ػػييفِ فِ   نُ نُ حْ حْ نَ نَ 
  كَ كَ لُ لُ أَ أَ ػػسْ سْ نَ نَ   لْ لْ بَ بَ   اءِ اءِ ضَ ضَ قَ قَ الْ الْ   د  د  رَ رَ 
  يو.يو.فِ فِ   فَ فَ طْ طْ لُ لُ الْ الْ 
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--------------- 001001 --------------- 

َِ لِ اذُ الشَ  ةِ ادَ الس   ةُ يغَ صِ  ِّ  ةّي

ى ى لَ لَ عَ عَ   ؾُ ؾُ ارِ ارِ بَ بَ وَ وَ   مْ مْ ل  ل  سَ سَ وَ وَ   ل  ل  صَ صَ   م  م  هُ هُ الل  الل  
  وِ وِ ػػى آلِ ى آلِ لَ لَ عَ عَ وَ وَ   دٍ دٍ ػػمَ مَ ح  ح  ا مُ ا مُ نَ نَ دِ دِ ػػي  ي  سَ سَ 
ا ا ِبهَ ِبهَ   ل  ل  حُ حُ تَ تَ   ةً ةً الَ الَ ، صَ ، صَ مْ مْ ل  ل  سَ سَ وَ وَ   وِ وِ بِ بِ حْ حْ صَ صَ وَ وَ 
  يلُ يلُ زِ زِ تُ تُ وَ وَ   بَ بَ رَ رَ كُ كُ ا الْ ا الْ ػػهَ هَ بِ بِ   جُ جُ ر  ر  فَ فَ تػُ تػُ وَ وَ   ،،دَ دَ ػػقَ قَ عُ عُ الْ الْ 
  ورَ ورَ مُ مُ ا األُ ا األُ ػػهَ هَ بِ بِ   فُ فُ وِ وِ هَ هَ تػُ تػُ وَ وَ   ،،رَ رَ رَ رَ ض  ض  ا الْ ا الْ ػػهَ هَ بِ بِ 
  كَ كَ ػػييضِ ضِ رْ رْ تػُ تػُ   الةً الةً صَ صَ ، ، ابَ ابَ عَ عَ ص  ص  الْ الْ 
  ب  ب  ا رَ ا رَ ا يَ ا يَ ن  ن  ا عَ ا عَ ػػهَ هَ ى بِ ى بِ ضَ ضَ رْ رْ تػَ تػَ وَ وَ   ،،وِ وِ ػػييضِ ضِ رْ رْ تػُ تػُ وَ وَ 
  ..  ينينمِ مِ الَ الَ عَ عَ الْ الْ 
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--------------- 000000 --------------- 

ـِ اإلمَ  ةُ يغَ صِ   م ائِ زَ العَ  يأب ا

ِِ ي  ي  ى سَ ى سَ لَ لَ عَ عَ   ل  ل  صَ صَ   م  م  اللهُ اللهُ  ِِ ِد ا ا نَ نَ ِد
، ، ممل  ل  سَ سَ وَ وَ   وِ وِ آلِ آلِ وَ وَ   دٍ دٍ ػػم  م  حَ حَ مُ مُ 
  عْ عْ فَ فَ ادْ ادْ وَ وَ ، ، رَ رَ يػْ يػْ خَ خَ ا الْ ا الْ نَ نَ ػػطِ طِ أعْ أعْ وَ وَ 
، ، اانَ نَ فِ فِ اشْ اشْ ا وَ ا وَ نَ نَ ج  ج  نَ نَ وَ وَ   رَ رَ ش  ش  ا الْ ا الْ ن  ن  عَ عَ 
  ..  ينينمِ مِ الَ الَ عَ عَ الْ الْ   ب  ب  ا رَ ا رَ يَ يَ 
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--------------- 001001 --------------- 

 : ومن أحسن االستغاثات قوؿ بعضهم 

  ضاقت بي الحاؿ في الورىضاقت بي الحاؿ في الورى  نبي الهدىنبي الهدى
  ديرديرػػك جك جوأنت بػػما أّمْلت منػوأنت بػػما أّمْلت منػ

  ربي فإنوربي فإنوػػل خالقي تفريج كل خالقي تفريج كفسػػفسػػ
  ديرديرػػػػاـ قاـ قعلى فرجي دوف األنػػعلى فرجي دوف األنػػ
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--------------- 002002 --------------- 

 : وصدؽ القائل إذ يقوؿ
  ىىػػوكم هلل من لطػػػف خفوكم هلل من لطػػػف خف

  م الذكي  م الذكي  ػػػػػػيدؽ خفاه عن فهيدؽ خفاه عن فه
ررػػعسعس  وكم يسػر أتى من بعدوكم يسػر أتى من بعد

  ففر ج كربة القػػلب الشجي  ففر ج كربة القػػلب الشجي  
  باحاً باحاً ػػبو صبو صوكم أمر ُتَسػػاُء وكم أمر ُتَسػػاُء 

  ي  ي  ػػػػػر ُة بالعشػر ُة بالعشفتأتيك المسػفتأتيك المسػ
إذا ضاقت بك األحواؿ يومػاً إذا ضاقت بك األحواؿ يومػاً 

  فِثْق بالػػػواحِد الفرِد العلي  فِثْق بالػػػواحِد الفرِد العلي  
ل  عبدٍ ل  عبدٍ ػػػػتوسػ ػل بالنبي فكتوسػ ػل بالنبي فك

  يُػَغاُث إذا توس ػػػل بالنبي  يُػَغاُث إذا توس ػػػل بالنبي  
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--------------- 003003 --------------- 

 األستاذنبذة عن املؤلف 

  
  :ــٜٜٛٗٔٛٗٔ//ٓٔٓٔ//ٛٔٛٔ  تاريخ ومحل الميالد:تاريخ ومحل الميالد  

  الغربية الغربية   --  مركز السنطةمركز السنطة  --  الجميزةالجميزة  ،،
:ليسانس كلية دار العلـو ، جامعة ليسانس كلية دار العلـو ، جامعة   المؤىل:المؤىل

  ـ .ـ .ٜٜٓٚٔٓٚٔالقاىرة القاىرة 
:مدير عاـ بمديرية طنطا التعليمية.مدير عاـ بمديرية طنطا التعليمية.  العمل:العمل  
يعمل رئيسا للجمعية العامة يعمل رئيسا للجمعية العامة   --ٔٔ  ::  النشاطالنشاط

  ،،بجمهورية مصر العربيةبجمهورية مصر العربية  اهللاهللللدعوة إلىللدعوة إلى
  ٗٔٔٗٔٔى ى ومقرىا الرئيسومقرىا الرئيس  ٕٕٕٕٗٗوالمشهرة برقم والمشهرة برقم 

ا ا ولهوله  حدائق المعادى بالقاىرةحدائق المعادى بالقاىرة  ٘ٓٔ٘ٓٔ  ارعارعشش
  الجمهورية.الجمهورية.فروع فى جميع أنحاء فروع فى جميع أنحاء 



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

--------------- 004004 --------------- 

لنشر لنشر   الجمهوريةالجمهوريةيتجوؿ فى جميع يتجوؿ فى جميع   --ٕٕ
ثل واألخالؽ ثل واألخالؽ وإحياء المُ وإحياء المُ   الدعوة اإلسالميةالدعوة اإلسالمية

  ..  بالحكمة والموعظة الحسنةبالحكمة والموعظة الحسنة  اإليمانيةاإليمانية
باإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى باإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى   --ٖٖ

  ..  الـالـسسإعادة مجد اإلإعادة مجد اإل
والتسجيالت الصوتية و الوسائط والتسجيالت الصوتية و الوسائط   --ٗٗ

واللقاءات واللقاءات للمحاضرات والدروس للمحاضرات والدروس   ددةددةععالمتالمت
  ..و األقراص المدمجةو األقراص المدمجة  على الشرائطعلى الشرائط

وأيضا من خالؿ موقعو على شبكة وأيضا من خالؿ موقعو على شبكة   --٘٘
  WWWWWW..FFaawwzzyyaabbuuzzeeiidd..ccoomm  اإلنترنت:اإلنترنت:
  وتووتوػػدعدع  ::  
يدعو إلى نبذ التعصب والخالفات يدعو إلى نبذ التعصب والخالفات   --ٔٔ

والعمل على جمع الصف والعمل على جمع الصف   بين المسلمينبين المسلمين
، ، اإلسالمية اإلسالمية   اإلخوةاإلخوةوإحياء روح وإحياء روح   اإلسالمىاإلسالمى
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--------------- 005005 --------------- 

واألثرة واألثرة   والتخلص من األحقاد واألحسادوالتخلص من األحقاد واألحساد
  ..واألنانية وغيرىا من أمراض النفسواألنانية وغيرىا من أمراض النفس

يحرص على تربية أحبابو على التربية يحرص على تربية أحبابو على التربية   --ٕٕ
الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية الروحية الصافية بعد تهذيب نفوسهم وتصفية 

  ..  قلوبهمقلوبهم
مما شابو مما شابو   التصوؼالتصوؼيعمل على تنقية يعمل على تنقية   --ٖٖ

وإحياء وإحياء   ،،  عن روح الدينعن روح الدين  ةةمن مظاىر بعيدمن مظاىر بعيد
السلوكى المبنى على القرآف وعمل السلوكى المبنى على القرآف وعمل   صوؼصوؼالتالت

  ..  وأصحابو الكراـوأصحابو الكراـ، ، ؿ اهلل ؿ اهلل رسو رسو 
     ىدفو ىدفو::  

إعادة المجد اإلسالمى ببعث الروح إعادة المجد اإلسالمى ببعث الروح 
ونشر األخالؽ اإلسالمية وترسيخ ونشر األخالؽ اإلسالمية وترسيخ ، ، اإليمانية اإليمانية 

  ..  المبادئ القرآنيةالمبادئ القرآنية
  وصلىاهلل على سيدنا حممد على آله و صحبه و سلموصلىاهلل على سيدنا حممد على آله و صحبه و سلم



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

--------------- 006006 --------------- 

k 
 الصفحة                                    الموضوع    

 ٖ.............................. مقدمة
  الباب األوؿالباب األوؿ

 ٜ.............الدعاء المستجاب ......
 ٜ........فضيلة الدعاء ...............

 ٗٔ...........آداب الدعاء ..........
 ٙٔ......أوقات اإلجابة ..............

 ٚٔ..........أماكن اإلستجابة.........
 ٛٔ.............مستجابوا الدعاء .....

 ٛٔ........باعث اإلجابة .............
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--------------- 007007 --------------- 

 ٜٔ............طلب المغفرة ..........

 ٜٔ...........مراتب االستغفار .......
 ٕٓأنواع االستغفار....................

 رضى اهلل عنهمتوجهات السلف الصالح 
 ٖٔ...........في االستغاثات والدعاء 

  نىنىالباب الثاالباب الثا
 ٖٗ..............أبواب الفرج .......

   : :أوالً أوالً 
 ٗٗأدعية الفرج ........صالة الحاجة و 

 ٔ٘صالة التوبة .......................

 ٔ٘صالة الض الة ......................
 ٕ٘صالة حفظ القرآف................
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--------------- 008008 --------------- 

  ػػػاً :ػػػاً :ثانيثاني
 ٚ٘أذكار الكرب في السنة المطهرة ....
 ٚ٘توقع البالء .......................

 ٛ٘......أذكار الكرب ...............
 ٜ٘.............دعاء الفزع ..........

 ٓٙدعاء الهم والحزف .................
 ٔٙ.عاء الخروج من الورطة )الهالؾ( .د

 ٕٙ............. دعاء الخوؼ من عدو
 ٖٙ.......سلطاف ....دعاء الخوؼ من 

 ٖٙ................موردعاء تسهيل األ
 ٗٙ........دعاء دفع اآلفات .........

 ٗٙ....تو .رت عليو معيشن تعس  دعاء م



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

--------------- 011011 --------------- 

 ٘ٙ...........مصيبة دعاء من نزلت بو
 ٙٙ...............دعاء من عليو دين .
 ٚٙ...............دعاء األرؽ ........

 ٛٙ...ة..................دعاء الوسوس
 ٜٙ...............الرقية .............

 ٓٚ..........دعاء الحمى .............
 ٔٚ............حسد ..........دواء ال

  ػػاً :ػػاً :ثالثثالث
 ٕٚ...........القرآف ىدى وشفاء ....

 ٗٚ........عالج القرآف للشدائد .....
 ٗٚ.....يق األرزاؽ ..عالج القرآف لض

 ٙٚ...........ج ..........قضاء الحوئ



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

--------------- 010010 --------------- 

 ٚٚ.................سرار الفاتحة .من أ
 ٚٚ.............الوقاية من الجاف .....

 ٜٚ...................آيات الحفظ ...
 ٔٛ................آيات الكفاية .....

 ٖٛ.........آيات النطق في القرآف ...
 ٙٛ..........تيسير الوالدة ...........

 ٚٛ.............فوائد متفرقة .........
 ٚٛ.................... كتاب للرعاؼ
 ٚٛ.................... كتاب للحمى.

 ٛٛ................. كتاب لعرؽ النسا
 ٛٛ............. كتاب للعرؽ الضارب
 ٜٛ.............. كتاب لوجع الضرس



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

--------------- 011011 --------------- 

 ٜٓ.......... كتاب للخراج )الدمل(.
 ٜٔ.............عالج الصداع .......

 ٕٜ............عالج المصروع........
 ٜٗ..........الشفاء من السحر.......

 ٜٙ..........حية والعقربالوقاية من ال
 ٜٙ..........من ساء خلقو ....فائدة ل

  ػػاً :ػػاً :رابعرابع
 ٜٛ............األسماء الحسنى .....

 ٓٓٔ.الدعاء باسم اهلل األعظم ........
 ٕٓٔ.....اسمو تعالى )اللطيف( .......

  ػاً :ػاً :خامسخامس
 ٗٓٔ.وبالصالة عليو .... التوسل بو 



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

--------------- 012012 --------------- 

 ٙٓٔ. استغاثات السلف برسوؿ اهلل 
 ٚٓٔكروب باالستغاثة بالحبيبتفريج ال

 الصيغ المباركة فى الصالة على النبى 
 ٜٓٔ.سي .صيغة سيدي أبي العباس المر 

 ٓٔٔ........صيغة السادة الشاذلية ...
 ٔٔٔ.......العزائم ... ىصيغة اإلماـ أب

 ٕٔٔ............من أحسن اإلستغاثات
 ٗٔٔ.  األستاذنبذه عن المؤلف 

 ٚٔٔ....تاب ............ت الكمحتويا
 ٕٗٔ..  األستاذ قائمة مؤلفات

 ٕٚٔ............. تحت الطبع للمؤلف
  مت حبمد اهلل تعالـــى وحسن توفيقهمت حبمد اهلل تعالـــى وحسن توفيقه



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

--------------- 013013 --------------- 

 قائمة مؤلفات األستاذ

 
 أوال : يٍ أعالو انصىفيخ :

 اإليبو أثى انعسائى انًدذد انصىفً -1

 . انشيخ يسًذ عهً ساليخ سيرح و سريرح -2

 ذيٍ وانسيبح :ثبَيب : ان

 ط(2) زاد انسبج و انًعتًر -3

 1َفسبد يٍ َىر انقرآٌ ج  -4

  2َفسبد يٍ َىر انقرآٌ ج  -5

 يبئذح انًسهى ثيٍ انذيٍ و انعهى -6

 بةئهخ انشجــــــىاة عهً أسدـَىر ان -7

 ـبةفتـبوي خبيعخ نهشج -8

 ) ترخى نألَذوَسيخ( ط( 5)يفــــبتر انفـــــرج  -9

 .آٌ نديم اإليًبٌترثيخ انقر -11



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

--------------- 014014 --------------- 

  ) ترخى إنً اإلَدهيسيخ واألَذوَسيخ (

 ـالواألفراد و انًدتًعبد فً اإلسإصالذ  -11

 . كيف يسجك هللا -12

 انًدهذ األول : انًُبسجبد انخطت اإلنهبييخ :

 : انًىنذ انُجىي1ج -13

 : اإلسراء و انًعراج 2ج -14

 . : شهر شعجبٌ و نيهخ انغفراٌ 3ج -15

 ر ريضبٌ و عيذ انفطر: شه 4ج  -16

 ً: انسح و عيذ األضس 5ج -17

 .: انهدرح و يىو عبشـــىراء 6ج -18
 

 ثبنثب : انسقيقخ انًسًذيخ :
 

 .ط(3)زذيث انسقبئق عٍ قذر سيذ انخالئق  -19

 ط(2) 1ج -ـراءإشــراقبد اإلسـ -21

  (2)ج -ــراءإشــراقبد اإلس -21

  ــذاحـــًخ انًهـانرز -22

 ــذيخانًسًانكًـبالد  -23

 . َسى انرسىلواخت انًسهًيٍ انًعبصريٍ  -24



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

--------------- 015015 --------------- 

 راثعب : انطريق إنً هللا :

 

)  ىاٌ رة انعبنًيٍــطريق انصذيقيٍ إنً رض -25

 ترخى نألَذوَسيخ ( .

 ـرارأركـبر األثـ -26

 انًدبهذح نهصفبء و انًشبهذح -27

 عاليبد انتىفيق ألهم انتسقيق -28

 رسبنخ انصبنسيٍ  -29

 ً انصبنسيٍيراق -31

 طريق انًسجىثيٍ و أرواقهى -31

 

 خبيسب : دراسبد صىفيخ يعبصرح :

 

 انصىفيخ و انسيبح انًعبصرح -32

 بءانصفــبء و األصفيـ -33

  تأثىاة انقـرة و يُبزل انتقري -34

 . انصىفيخ فً انقرآٌ و انسُخ -35

 



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

--------------- 016016 --------------- 

 تحت الطبع للمؤلف 
 

 
 

 أذكار األبرار -ٔ
 خيارأوراد األ -ٕ

 المنهج الصوفى والحياة العصرية -ٖ
 المرب ى الرب انى : السيد أحمد البدوى -ٗ

 المؤمنات القانتات -٘
 الصلوات اإللهامي ة -ٙ

 الحكم اإللهامي ػػة -ٚ
 الموت و الحياة البرزخية -ٛ

 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو و صحبو وسلم



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

--------------- 017017 --------------- 

 


