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ٍد وَعلَى آلِِه َوَصْحبِِه وَ  ْحَمِن الّرِحيِم َوَصلّى ّهللاُ َعلَي َسيِِّدنَا ُمَحمَّ ِ الرَّ   َسلََّم تَْسلِيمابِْسِم هللاَّ

 عبد القادر الجيالنيمحي الدين ِحْزُب اإِلْتَماِم للشيخ 
كما  ِحْزُب اإِلْتَمامِ يالني رضي هللا تعالى عنه جمن أوراد الشيخ محي الدين عبد القادر ال  

  :وھو الدرر الزھيرةالشيخ عثمان بن فودي في أمير المؤمنين منين محمد بل بن نقله أمير المؤ
ِ  ُسْبَحانَ    ِ اْلَعلِيِّ اْلَعظِ  هللاَّ َّ ةَ إاِلَّ بِا ُ أَْكبَُر َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ ُ َوهللاَّ ِ الَ إِلَه إاِلَّ هللاَّ َّ ِ    1يِم،َواْلَحْمُد 

                                                 
ي روى أ فقد 1 حاديث كثيرة في فضائل لھذا الدعاء بإختالف ألفاظھا، فمنھا ما روى أحمد والحاكم والبيھقي عن أب

لم ه وس ال رسول هللا صلى هللا علي ال ق عيد الخدري ق ات ال: ((س ن الباقي تكثروا م ل : صالحاتاس بيح والتھلي التس
يم ّي العظ ا العل وة إال ب ول وال ق ر وال ح دي والتكبي اھين ))والتحم ن ش ي واب د والطبران ا روى أحم ا م ، ومنھ
لم ه وس ولُ : ((والحاكم عن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا علي ٌل يَقُ ى األَْرِض َرُج ا َعلَ هَ إاِلَ هللاُ وهللاُ : َم الَ إِلَ

ِ اْلَعلِيِّ اْلَعِظيِم، إال كفرْت عنه ذنوبَهُ ولأكبر وس َّ ةَ إاِلَّ بِا ِ َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ َّ ِ ِد ْبَحاَن ّهللاِ واْلَحْمُد  ن زب ر ِم ْت أكب و كان
لم))البْحرِ  الِم : ((، ومنھا ما روى أحمد ومسلم عن سمرة بن جندب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وس أحبُّ الك
ِ وال إلهَ إال هللاُ وهللا أكبُر، ال يضرك بأيھن بدأتَ : هللاِ تعالى أربعإلى  د ))ُسبحاَن هللاِ والحمُد  ا روى أحم ، ومنھا م

لم ه وس ول هللا صلى هللا علي ال رس ال ق دري ق عيد الخ ي س ا : ((والضياء عن أب الم أربع ن الك إن هللا اصطفى م
ه عشرون سبحان هللا والحمد  وال إله إال هللا وهللا نة وحطت عن  أكبر، فمن قال سبحان هللا كتبت له عشرون حس

ل نفسه  المين من قب د  رب الع ال الحم سيئة، ومن قال هللا أكبر مثل ذلك ومن قال ال إله إال هللا مثل ذلك، ومن ق
ال ))عنه ثالثون خطيئة كتبت له ثالثون حسنة وحطت ال ق ك ق ن مال رسول هللا ، ومنھا ما روى أحمد عن أنس ب

لم ه وس لى هللا علي جرة : ((ص نقص الش ا ت ا كم نقص الخطاي ر ت ه إال هللا وهللا أكب د  وال إل بحان هللا والحم إن س
ال ))ورقھا ال ق ن مسعود ق د هللا ب لمر، ومنھا ما روى البيھقي عن عب ه وس إن هللا عز : ((سول هللا صلى هللا علي

قكم، وإن هللا يعطي المال من يحب ومن ال يحب وال يعطي اإليمان إال وجل قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزا
ده،  دوأن يجاھ من يحب، فإذا أحب عبدا أعطاه اإليمان ومن ضن بالمال أن ينفقه وھاب الليل أن يكابده، وخاف الع

ات و ات ومعقب دمات مجنب إنھن مق ر، ف ه إال هللا وهللا أكب د  وال إل بحان هللا والحم ن س ر م ات فليكث ن الباقي ھ
، الحاصل إن ھذا الدعاء من أفضل الدعاء ورد من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فبدأ الشيخ محي ))الصالحات

ه  الدين عبد القادر الجيالني بالتسبيح والتحميد والتھليل والتكبير والھوقلة ألنّھا مع الصالة على النبي صلى هللا علي
ائي : "قال األذكارإلمام النووي في وسلم من استفتاح الدعاء كما روى ا ي داود والترمذي والنس ي سنن أب ا ف روين

ِه : ((قال رسول ّهللا صلى ّهللا عليه وسلم عن فضاالة بن ُعبيد رضي هللا عنه قال ِد َربِّ دأ بِتَْمِجي ُدُكْم فَْليَْب إَذا َصلَّى أَح
  )).ّي صلى ّهللا عليه وسلم، ثُمَّ يَْدُعو بَْعُد بَِما شاءَ ُسْبحانَهُ َوالثَّناِء َعلَْيِه، ثُمَّ يَُصلِّي على النَّبِ 



 

 

وُرهُ َع اللَُّھمَّ  الَِميَن ظُھُ ابِِق لِْلَخْلِق نُوُرهُ َوَرْحَمٍة لِْلَع ٍد السَّ َي َصلِّ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ ن َمِض َدَد َم
ةٌ  نْ ِمْن َخْلقَِك َوَمن بَقَِي َومَ  الَةً الَ َغايَ ، َص دِّ يطُ بِاْلَح دِّ َوتُِح تَْغِرُق اْلَع الَةً تَْس َسَعَد ِمْنھُْم َوَمن َشقَِي، َص

َدَواِمكَ تَ لَھَا َوالَ ُمنْ  ةٌ بِ َك، الَ ُمْنتَ  ھَى َوالَ إِْنقََضاَء، َصالَةً َدائَِم ةٌ بِبَقَائِ ا بَاقِيَّ َدَد َم َك، َع ا ُدوَن ِعْلِم ى لَھَ ھَ
الَةً  يّهُ َوتَْرضَكاَن َوَما يَُكوَن، َوَعَدَد َما ھَُو َكائٌِن فِي ِعْلِمَك اْلَمْكنُوِن، َص يَّك َوتَْرِض ا تَْرِض ا َعنَّ ى بِھَ

  2.يَا َربُّ اْلَعالَِمينَ 
َك، بَُروِت قَْھِرَك، َوبُِسْرَعِة أََجابَتِ جَ بَِسْطَوِة  اللَُّھمَّ    َك أََغاثَةَ نَْصِرَك، َوبِِغيَرتَِك الَ تَْنھَاَك ُحْرَمتِ

بَْطِش مُ َوبِِحَمايَّتَِك لَِمن أَْحتََمى بِئَايَّاتَِك، أِْسئَلَُك يَا ِسميُع يَا قَِريُب يَا  ِديُد اْل ا َش تَقُِم يَ ا ُمْن ِجيُب يَا َسِريُع يَ
ِردينَ  يَا أَلِيُم األَْخِذ يَا َمن الَ يَْعَجُزهُ قَْھرُ  الَُك اْلُمتََم ِه ھَ َرِة  اْلَجبَّاِريَن َوالَ يْعِظُم َعلَْي وِك األََكاِس َن اْلُملُ ِم

ا فِ  ا َواقِفً َر لَنَ ن َحفَ ن أن تَْجَعْل َكْيًد َمن َكاَدنَا فِي نَْحِرِه َوَمْكًر َمن َمَكَر بِنَا َعائَِدا َعلَْيِه َوُحْفًر َم ِه، َوَم ي
   3.ھَايًدا فِيھَا َوأِسيراً لََديْ َداِع أَْجَعْلهُ يَا َسيِِّدي َمَسافًا إِلَْيھَا َوُمصَ خُ نََصَب لَنَا ُشْبَكةَ الْ 

َدى وَ  كـھــيــعــصبَِحقِّ  اللَُّھمَّ  ْيِھٍم ْجَعْلھُْم لُِكلِّ َجْمٍع فَِدىَ أَ أَْكفِنَا األْعَداَء َولَقِِھْم الرِّ لَّطَ َعلَ ، َوَس
ْوِم  ي اْليَ نِّقَِم فِ َل ال َد،َعاِج مَّ  4َواْلَغ دَّھُْم،  اللَُّھ لَّ َح ْم َوقِ ْق َجْمَعھُ رِّ ْملَھُْم َوفَ ْد َش دِّ مَّ بَ ائَِرةَ  اللَُّھ دَّ ْل ال أَْجَع

ْيِھم،  اللَُّھمَّ َعلَْيِھْم،  مَّ أَْرِسْل اْلَعَذاَب َعلَ اِل، َوأَغْ  اللَُّھ َد اإِلْمھَ دَّ لُْبھُم َم ِم َوأَْس َرِة اْلِحْل ن َدائِ َرْجھُم ِم ْل أَْخ لَ
وبِِھم ى قُلُ ْط َعلَ ِديِھم، َوأْربُ ْبلِْغھُم  ،أَْي اَل، َوالَ تَ مَّ األَم َك  اللَُّھ ًرا أِلْولِيَائِ هُ نَْص ُزٍق ِمْرقَتَ لَّ َمْم ْقھُم ُك زِّ َم

ْر لَنَا إَْنتََصاَرَك أِلَْحبَابَِك َعلَى اَْعَدائَِك،  اللَُّھمَّ َوأَْنبِيَائَِك َوَرُسلَِك،  ا َوالَ  مَّ اللَّھُ أَْنتَصِّ َداَء فِينَ ْن األَْع الَ تَُمكِّ
   .تَُسلِّْطھُم بُِذنُوبِنَا َعلَْينَا

                                                 
ي  مسند الفردوسالديلمي في  قد روى 2 انعن أنس بن مالك والبيھقي ف ي طالب عن  شعب اإليم ن أب ي ب عن عل

يِّ صلى هللا: ((رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال لمُكلُّ ُدَعاٍء َمْحُجوٌب َحتَّى يَُصلِي َعلَى النَّبِ ه وس د )) علي ، وق
لمروى الديلمي أيضا عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا علي ين : ((ه وس ه وب اء إال بين ا من دع م

ك رجع  م يفعل ذل دعاء، وإذا ل ك انخرق الحجاب، ودخل ال إذا فعل ذل هللا حجاب، حتى يصلي على النبي وآله، ف
ال ، ق"صالة الصغير"هللا عليه وسلم التي وردھا ھنا ھي مشھور بـ  ، أما صيغة الصالة على النبي صلى))الدعاء

ه  ي كتاب ل ف د بل ن محم د هللا ب ؤدب عب ن قاضي القضاة م د ب ن القاضي أحم ير ب يخ بش يدي الش ة س ذة اللطيف التب
ر شار: "لإلخوان في أصول الدالئل للشيخ عثمان ي، ذك ادر الجيالن د الق اء عب ح ھذه الصالة لسيدي سلطان األولي

د إن كل : "، ونقل عن السخاوي إنه قال"إنه ختم بھا حزبه: "الدالئل ا قصة تقي يوخنا إّن لھ دين ش افاد بعض معتم
يمن رضي : ال الشيخ الحمزاوي العدويوق" مّرة منھا بعشرة آالف صالة، د ال قال اإلمام محيي الدين عرف بجني

اًءا: "هللا عنه رات صباًحا ومس ذه الصالة عشر م ان من سخطه  من صلّى بھ ر واألم استوجب رضى هللا األكب
ختم الشيخ : قال الشيخ يوسف النبھاني، "وتواترت عليه الرحمة والحفظ اإللھي من األسواء، وتسھيل عليه األمور

دل بعشرة االف صالة عبد القادر الجيالني حزبه بھذه الصالة، ودي ،وفال انھا تع ن ف ان ب ال الشيخ عثم ذه : وق ھ
   .االف، وقيل ال نھاية لثوابھا ائةصالة تعدل م

ذين : أقول إن ھذا الدعاء دليل على المنكرين المتعونين للكفار في قولھم 3 ار ال ى الكف دعوا عل لمين ي ال يجوز للمس
ه يقاتلون المسلمين في دارھم، فقد روى الحاكم وأبو يعلى عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا ع لي

ؤمن فكيف ال ))ضِ رْ األَ وَ  اتِ وَ مَ السَّ ورُ نُ وَ  ينِ الدِّ  ادُ مَ عِ وَ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  حُ اَل سِ  ءُ اعَ الدُّ : ((وسلم دعاء سالح الم ان ال إذا ك ، ف
ون  ذين يقتل ائھم ال ائر حلف ريكيين وس ل األم ار كمث وش ودّول الكف يم جي دائھم، ال س ى اع يستعملونه في دعائھم عل

ى ب! أوالدنا وبناتنا في العراق واألفغانستان؟ ائھم عل ي دع انھم ف لمة أن أرسل الس لم والمس ل واجب على كل المس
ھذه المجرمين بھالك جيوشھم وحكوماتھم واقتصادھم وكلما عندھم من كيدھم ومكرھم، كما بان ذلك الشيخ محي 

  . الدين عبد القادر الجيالني في دعائه
رآن، و 4 ال اقد ورد أقوال كثيرة في ھذه الحروف في أوائل سور الق ي ": لشعبيق اب سر، وسره ف ي كل كت  ف

اس ذكر، فقد القرآن فواتح القرآن ن عب ال  ابن عزيز القشيري عن اب ه ق ي أن اف، " :صـعـيـھـكف أن الكاف من ك
ي السدي  ذكره الثعلبيكما ؛ معناه والعين من عليم، والصاد من صادق والھاء من ھاد، والياء من حكيم، عن الكلب

ي وعدهكاف : "ومجاھد والضحاك م، صادق ف الم بھ ي أيضا ،"لخلقه، ھاد لعباده، يده فوق أيديھم، ع ال الكلب : وق
 ،"الكاف من كريم وكبير وكاف، والھاء من ھاد، والياء من رحيم، والعين من عليم وعظيم، والصاد من صادق"

ن  اروى وع اس أيض ن عب الى": اب ماء هللا تع ن أس م م و اس ي رضي هللاروى و ،"ھ ن عل وي ع ه الغزن إن  عن
ذي سئل ": السديقال  ،"ص اغفر ليـعـيـھـيا ك": ص اسم هللا عز وجل وكان يقولـعـيـھـك ھو اسم هللا األعظم ال

  ".به أعطى، وإذا دعي به أجاب



 

 

قِّ  اللَُّھمَّ  5الَ يُْنَصُروَن، حــم حــم حــم حــم حــم حــم حــم كَ  كــھــيــعــصبَِح ـم  6ِكفَايَّتُ حـ
   7.ِحَمايَّتُنَا الَ يُْنَصُرونَ  عــســق

َوى،  قِنَّا األْسَواءَ  اللَُّھمَّ  الً لِْلبَْل مَّ َوالَ تَْجَعْلنَا َمَح ن  اللَُّھ ا َم ِل يَ ْوَق األََم اِء َوفَ َج َل الرَّ ا أََم اَْعِطنَ
ةَ  ةَ اإِلَجابَ هِ  لِفَْضلِِه نَْسئَلَهُ، اْلَعَجَل اْلَعَجَل إِلَِھي اإِلَجابَ ي َدْعَوتِ ا فِ اَب نُوًح ن أََج ا َم َراِھيَم  8يَ َر إِْب َونََص

هِ  وبَ  11َعلَى يَْعقُوبَ  10َويَا َمن َرَد يُوَسفَ  9َعلَى َعُدوِّ رَّ أَيُّ َف َض ن َكَش َوةَ  12َويَا َم اَب َدْع ن أََج ا َم َويَ
   14َوقَبََل تَْسبِيَح ِذي النُّوِن ْبِن َمتَى، 13َزَكِريَاءِ 

                                                 
لم: فقال عكرمة ى حـم،في معن العلماء اختلفقد  5 ه وس ي صلى هللا علي ال النب الى ـح(:(ق م اسم من أسماء هللا تع

وقال  ،"إنه اسم من أسماء القرآن:: وقال قتادة، "م اسم هللا األعظمـح: "قال ابن عباس ،))وھي مفاتيح خزائن ربك
اح ": وقال عطاء الخراساني ،"فواتح السور": مجاھد يم افتت يم، والم يم وحك ان وحل د وحن اح اسمه حمي اء افتت الح

ا : يدل عليه ما روى أنس أن أعرابيا سأل النبي صلى هللا عليه وسلم ،"بر ومصوراسمه ملك ومجيد ومنان ومتك م
لم مـح ه وس ي صلى هللا علي ال النب اننا؟ فق ي لس ا ف ا ال نعرفھ ور((: فإن واتح س ماء وف دء أس ال الضحاك ) )ب وق

ّررا ألن س" حــم"، وقال الشيخ محي الدين عبد القادر الجيالني "معناه قضي ما ھو كائن": والكسائي بع مرات مك
ول الشيخ أن يق رآن ك ل سور الق ي أوائ رات ف ـم : "ينزل حــم سبع م افر وبحق حـ ـم غ ي أسئلك بحق حـ م أن اللھ

اق، أي  ـم األحق فصلت وبحق حــم الشورى وبحق حــم الزخرف وبحق حــم الدخان وبحق حــم الجاثية وبحق حـ
  .، وهللا اعلم"ا من أسمائك األعظمأسئلك بحق كل ھذه سبع سور وبحق أسرار مندرج فيھ

د } صـعـيـھـك{: وروى أبو كريب عن الضحاك في قوله 6 يخ عب ال سيدي الش ذلك ق اف، ول ال حرف الكاف ك ق
  ".ِكفَايَّتُكَ  بَِحقِّ كـھــيــعــصاللَّھُمَّ : "وأيضا" اللَّھُمَّ بَِحقِّ كـھــيــعــص أَْكفِنَا األْعَداءَ : "القادر الجيالني

ة  أرطاة بن المنذرعن روى : "الجامع ألحكام القرآناإلمام القرطبي في  قال 7 ده حذيف اس وعن ن عب ال رجل الب ق
ه ،"؟}قـسـم عـح{: أخبرني عن تفسير قوله تعالى": بن اليمان أعرض عن ا ف ه ثالث اد علي ى ع  ،فأعرض عنه حت

دهللا؛ أنا أنبئك بھا، قد عرفت لم تركھا؛ نزلت في رج": فقال حذيفة بن اليمان ل من أھل بيته يقال له عبداإلله أو عب
م وانقطاع  إذا أراد هللا زوال ملكھ قا، ف ا ش ر بينھم دينتين يشق النھ ينزل على نھر من أنھار المشرق، يبني عليه م

ا م تكن مكانھ ا ل ا كأنھ ة، فتحرق كلھ فتصبح صاحبتھا  ،دولتھم، بعث على إحداھما نارا ليال فتصبح سوداء مظلم
ذلك  ،فما ھو إال بياض يومھا حتى يجتمع فيھا كل جبار عنيد، ثم يخسف هللا بھا وبھم جميعا! ف قلبتمتعجبة، كي ف

ة وقضاء ح }قـسـم عـح{: قوله ه، ": ع"م ـح: مـأي عزمة من عزمات هللا، وفتن يكون، ": س"عدال من ": ق"س
الونظير ھذا التفسير ما روى جرير بن عبدهللا ال، "واقع في ھاتين المدينتين سمعت رسول هللا صلى هللا : بجلي ق

ول لم يق ه وس ا ((: علي ى إليھ ابرة األرض تجب ا جب ع فيھ ْل والصراة، يجتم ل وقُْطَربُ ة ودجي ين دجل ة ب ى مدين تبن
ا ة ،...))الخزائن يخسف بھ ا: ((...وفي رواي ي ((...، ...))بأھلھ د ف د الجي ي األرض من الوت ا ف فلھي أسرع ذھاب

دفون صاحب فقد ات، ))األرض الرخوة ه م ي في ة الت داد، وھو المدين ى بغ فق العلماء على أن ھذا الحديث إشارة إل
اسھذا الحزب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيالني وكثير من أصحابه الكرام،  ن عب اء: "وروى نافع عن اب  الح

ناه، و افحلمه، والميم مجده، والعين علمه، والسين س ا الق م هللا بھ ه أقس ن كعبوعن  ،"قدرت د ب أقسم هللا ": محم
ه ه إال هللا مخلصا من قلب ال إل اذ ب الو، "بحلمه ومجده وعلوه وسناه وقدرته أال يعذب من ع يا ق ي ": لثعلب أن النب

ه ي وج ة ف ة عرفت الكآب ذه اآلي ت ھ ا نزل لم لم ه وس ه ،صلى هللا علي ل ل ك؟": فقي ا أحزن ا رسول هللا، م ال "ي : ق
ات متتابعات متصالت بباليا تنزل بأمتي من  أخبرتُ (( ي البحر وآي ذفھم ف ح تق ار تحشرھم وري ذف ون خسف وق

ه } حـم عـسـق{، فكل ھذه دلت على إن ))بنزول عيسى وخروج الدجال ا فعل دو كم دعاء لھالك الع ي ال يستعمل ف
  .  الشيخ محي الدين عبد القادر الجيالني رضي هللا عنه

دعا  8 ى سر عظيم من أسرار ال وح ھنا أشار الشيخ إل يدنا ن بعة لس وخ وھو ء الس ن أخن ن متوشلخ ب ن المك ب ب
ون  ،السالم مإدريس بن يرد بن مھاليل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليھ إن الشيخ يسأل هللا تعالى بسر مكن

بِّ إِنَّھُ{: وإذا قال} فَانتَِصرْ أَنِّي َمْغلُوٌب {: في قوله تعالى على لسان نوح عليه السالم إذا قال وْا رَّ ْونِي َواتَّبَُع ْم َعَص
افِِرينَ {: وإذا قال} َوَمَكُروْا َمْكراً ُكبَّاراً * َمْن لَّْم يَِزْدهُ َمالُهُ َوَولَُدهُ إاِلَّ َخَساَر  َن اْلَك ى اأْلَْرِض ِم بِّ اَل تََذْر َعلَ اراً  رَّ  َديَّ

ُدوا إاِلَّ *  اَدَك َواَل يَلِ لُّوا ِعبَ َذْرھُْم يُِض َك إِن تَ اِجراً إِنَّ اراً  فَ لَ *  َكفَّ ن َدَخ َديَّ َولَِم ي َولَِوالِ ْر لِ يَ  َربِّ اْغفِ اً  بَْيتِ ُمْؤِمن
اراً  الِِميَن إاِلَّ تَبَ ال}* َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواَل تَِزِد الظَّ ذَّبُون {: وإذا ق ْوِمي َك اً * َربِّ إِنَّ قَ نَھُْم فَْتح ي َوبَْي اْفتَْح بَْينِ فَ

َعهُ فِي اْلفُْلِك اْلَمْشُحوَن * نِي َوَمن مَِّعي ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َونَجِّ  وروى قتادة عن إبن عباس عن النبي ، }*فأنَجْينَاهُ َوَمن مَّ
روا أغرق هللا ))أول رسول أرسل نوح وأرسل إلى جميع أھل األرض: ((صلى هللا عليه وسلم قال ا كف ذلك لم ، فل

  .أھل األرض حميعا
خليل هللا بن تارخ بن ناحور بن ساروغ  لنجاء سيدنا إبراھيمالشيخ إلى أسرار أسمائه تعالى تجلّى في ا ھنا أشار  9

اه هللاوعلى آله الصالة والسالم مبن راغو بن فالق بن عابر بن شالح بن ارفخشض بن سام بن نوح عليھ من  ، فنج
َراِھيمَ قُْلنَا يَا نَاُر ُكونِي بَْرداً وَ  {: تمرود وناره قال تعالى ى إِْب اَلماً َعلَ ِرينَ *  َس اھُُم اأْلَْخَس داً فََجَعْلنَ ِه َكْي *  َوأََراُدوا بِ

اهُ  ْينَ ال} َونَجَّ دي ق ن الس ري ع ا ورى الطب و كم ار ھ ن الن اه م ه نج راھيم وب ه إب ذي قال دعاء ال ة فال ال : اآلي إذا ق



 

 

ْؤِمنِي اللَُّھمَّ  ا وعزّ ، انْ نَ أَْنِجْز لَنَا َوَعَدَك اَلَِّذي َوَعْدتَهُ أِلَْولِيَائَِك َوِعبَاِدَك الُم ْت أََمالُنَ ك إاّل تِقَطََع
  .لَكَ فَ إال َ كَ َوَخاَرَب َرَجاُؤنَا َوَحقِّ  كَ نْ مِ 

  فَأَْقَرُب الشَّْيِء ِمَن َغاَرةُ هللاِ   اَرةَ األَْرَحاِم أَْو بَِعْدتَ غَ  إِنَّ إِْبطَأتَ 
  15ةُ هللاِ فِي ُكلِّ ُعْقَدتِنَا يَا َغارَ     يَا َغاَرةُ هللاِ ِجِدي السَّيَر ُمْسِرَعةً 

                                                                                                                                            
يم{: المشركون ي الجح راھيم حين}ابنوا له بنيانا فألقو ف ال إب ى السماء ، وق ع رأسه إل ي : رف ُد فِ َت اْلَواِح مَّ أَْن اللَّھُ

ِل،  ُم الَوِكي ُ َونِْع بِي هللاَّ ِري َحْس ُدَك َغْي ٌد يَْعبُ ي األَْرِض أََح ْيَس فِ ي األَْرِض لَ ُد فِ ا اْلَواِح َماِء َوأَنَ ار، السَّ ي الن ذفوه ف فق
اس سالم ھو الذي ناداھابريل عليه الفكان ج، }يا نار كوني بردا وسالما على إبراھيم{: اھا فقالفناد : وقال ابن عب

ا ھي  ت، ظنت أنھ ي األرض إال طفئ ار ف ذ ن ق يومئ م يب ا، فل لو لم يتبع بردھا سالما لمات إبراھيم من شدة بردھ
ه. تعني ان فلما طفئت النار نظروا إلى إبراھيم، فإذا ھو رجل آخر مع ول ھو ك ك الظل وأق ذا الرجل مل ل ھ ، وقي

ال الزجاج ل بالصالة على النبي وآله صلى هللا عليه وسلم، وهللا أعلم،الملك الموك ي : ق يس ف ذي ل ل ال ى الخلي معن
ل هللا أي  ائز أن يسمى خلي ة، وج ة تام ه واصطفاه محب ذي أحب ه ال يال  بأن محبته خلل، فجائز أن يكون سمي خل

  .تعالى مخلًصا في ذلكفقيًرا إلى هللا تعالى ألنه لم يجعل فقره وال فاقته أال إلى هللا 
يھم تنسب وھو يوسف بن يغقوب بن إسحاق بن إبراھيم،   10 راً، وإل داً ذك أن يعقوب كان له من البنين اثنا عشر ول

وقد ذھب طائفة من العلماء إلى أنه ، أسباط بني إسرائيل كلھم، وكان أشرفھم وأجلھم وأعظمھم يوسف عليه السالم
  .ته لم يَْوَح إليھملم يكن فيھم نبي غيره، وباقي اخو

مه   11 رائيل إس ي إس و أساس بن يھم السالموھ راھيم عل ن إب ن إسحاق ب وب ب و يعق رائيل ھ رائيل، إس م : وإس اس
ل إسرا ھو صفوة هللا : ومعنى إسرائيل عبدهللا قال ابن عباس، أعجمي ل ھو هللا، وقي د وإي إسرا بالعبرانية ھو عب

أن إسر دويوإيل ھو هللا وقيل إسرا من الشد فك ره المھ ه، ذك ن خلق ده هللا وأتق ذي ش ال السھيلي. ائيل ال سمي : وق
ذا فيكون بعض  إسرائيل ألنه أسرى ذات ليلة حين ھاجر إلى هللا تعالى فسمي إسرائيل أي أسرى إلى هللا، ونحو ھ

  .، وله اثنا عشر ولدااالسم عبرانيا وبعضه موافقا للعرب
ا : الحسن، قال روى عنعليه السالم،  سحاق بن إبراھيمبن عيص بن إ ميلھو أيوب بن موص بن روحو 12 أخبرن

ول: أخبرنا عمران أبو الھذيل الصنعاني، قال: عبد الرزاق، قال نين: سمعت وھبا يق بع س بالء س وب ال ، أصاب أي
اس وأكظم : ((وروى الحكيم عن إبن ابزي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اس وأصبر الن م الن وب أحل ان أي ك

  ))س لغيظالنا
ن   13 اء ب ريم وھو أبو يحي زكري ي م ان أب ن ماث ران ب ان أخو عم ن ماث ا يعقوب ب ول، وھم أخوان من نسل البت

ل  ه مقات رائيل؛ قال ي إس اء بن ان رؤس و ماث ان، وبن ا ماث ران ابن وب وعم ا السالم؛ ألن يعق ن داود عليھم ليمان ب س
َك  *كھيعص  {: ، وقال تعالىوغيره ا ِذْكُر َرْحَمِة َربِّ َدهُ َزَكِريَّ اً * َعْب َداء َخفِيّ هُ نِ اَدى َربَّ َن  *إِْذ نَ ي َوھَ اَل َربِّ إِنِّ قَ
ْأُس َشْيباً َولَْم أَُكن بُِدَعائَِك َربِّ  اْلَعْظمُ  تِ  *َشقِيّاً  ِمنِّي َواْشتََعَل الرَّ اقِراً  َوإِنِّي ِخْفُت اْلَمَوالَِي ِمن َوَرائِي َوَكانَ ي َع اْمَرأَتِ
ً  يَِرثُنِي َويَِرثُ  *ي ِمن لَُّدنَك َولِيّاً فَھَْب لِ    }* ِمْن آِل يَْعقُوَب َواْجَعْلهُ َربِّ َرِضيّا

ون،   14 وم، وھو يونس بن متى، صاحب الحوت يسمى ذا الن ي وقت معل ذاب ف زول الع ه بن د قوم ان يتوع ه ك فإن
م  م يعل نھم ول ع ع ذاب فتضرعوا فرف أظلھم الع ت، ف ك الوق ي ذل دھم ف ذلك ذھب وخرج من عن وبتھم؛ فل ونس بت ي

خرج مغاضبا من أجل ربه، أي غضب على قومه من أجل ال أي . وقول النحاس أحسن ما قيل في تأويله، مغاضبا
د : كفرھم بربه وقيل م وق ى أذاھ م يصبر عل إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرھم وتعنتھم فذھب فارا بنفسه، ول

ر إذن من هللا طائهخكان هللا أمره بمالزمتھم والدعاء، فكان  نھم من غي روم، خروجه من بي أتى بحر ال ابتلي  ،ف ف
ه، ببطن الحوت لتركه  لمقوم ه وس ي صلى هللا علي ل للنب ذا قي ذي ، }وال تكن كصاحب الحوت{: ولھ بيحه ال وتس

نأشار إليه الشيخ ھو كما  ال سمعُت رسول هللا صلى هللا  رواه الترمذي عن سعد ب ه ق ي وقاص رضي هللا عن أب
َج َعْنهُ : ((ليه وسلم يقولع ه: إِني ألَْعلَُم َكلَِمةً ال يَقُولُھَا َمْكُروٌب إاِلَّ فُرِّ لََّم  َكلَِمةَ أخي يُونَُس َصلَّى ّهللا علي اَدى {وس فنَ

  )).}أْن ال إِلهَ إاِلَّ أْنَت ُسْبحانََك إني ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمينَ : فِي الظُّلُماتِ 
وني إن أ  15 يخ الب ال الش يخ ق ي الش ذي نصب إل عر ال ذا الش عر، فھ ات الش ي ابي رارھم ف تم بعض أس ل هللا يك ھ

ن  ان ب ي بكر باسنب والشيخ عثم و كالشيخ أب ي ميرون ايخ ف ى السن المش ر عل عبدالقادر الجيالني قد سمعته كثي
ع  إبراھيم والشيخ عمر بن أحمد زروق والشيخ المؤذن محمد بلو، كلھم قالوا إن في ھذا الشعر فائدة ي دف عظيمة ف

  .اإلضرار وجمع النعم



 

 

ُ و َوَجاُروْا َوَرُجونَا هللاُ ُمِجيراً  َعِدي اْلَعاُدونَ  لَّى هللاَّ يراً، َوَص ِ نَِص ا ى بِ اً َوَكفَ ِ َوليّ ا َكفَى بِ
ٍد َوأَلِِه َوَصْحبِِه َوَسلََّم تَْسلِيًما َكثِيراً  ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ ، 16َعلَي َسيِِّدنَا ُمَحمَّ َّ ِ   17واْلَحْمُد 

  
  

  
  ھذا الخاتم لشيخ الطريق ومعدن الحقائق

  الشيخ عبد القادر الجيالني
  قدس هللا سره

    

                                                 
ي : ((عن جابر بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شعب اإليمانقد روى البيھقي في  16 اجعلوني ف

  .، أي صلوا علّي في أوله وفي آخره))أول الدعاء وفي آخر الدعاء
المين"{:بقولهقادر الجيالني ھذا الدعاء وختم سيدي الشيخ محي الدين عبد ال 17 ه  }الحمد  رّب الع دائا بقول اقت

ِ {: تعالى ّ ِ وم خمسة }َربِّ اْلَعالَِمينَ  َوآِخُر َدْعَواھُْم أَِن اْلَحْمُد  ين ي وم اإلثن ، والحمد  قد ختمُت تعليقه وشرحه ي
د ى صاحبه أفضل ال عشر من شھر هللا رمضان سنة تسع وعشرين وأربعة مائة بع صالة الف من الھجرة عل

ن  ھذا الحزب من الشيخ بلوإذن في أخذُت وأتم التسليم،  ن الشيخ ب و ب د بل ن محّم ن يوسف ب ر ب ن عم دّهللا ب عب
ن  ّرازق ب د ال راغ، وھو عن الشيخ عب ن آدم ك عيد ب ن عثمان بن فودي، وھو عن الشيخ محّمد س ان ب د عثم عب

و، وھو عن أ د بل ن محّم ه القادر بن المصطفى، وھو عن الشيخ يوسف ب وبي د بل ين الوجه وھو عن  محم جھت
ى األول من  ناده متصل إل اني من أبيه الشيخ عثمان بن فودي بإس ه، والوجه الث الى عن المصنف رضي هللا تع

ة  با وطريق ادري نس دين الق د ال يد حمي ن الشيخ الس ى سيده وشيخه الشيخ الفاضل قمر الدين ب ناده متصل إل بإس
  .. تعالىالشيخ عبد القادر الجيالني رضي هللا


