ا ألسامء الإدريس ية الصحيحة وفوائدها
بسم هللا الرمحن الرحمي
امحلد هلل رب العاملني
اللهم صل عىل س يدان محمد النىب الامني املبعوث رمحة للعاملني
صالة تفرج هبا عنا ما حنن فيه من أأمور ديننا ودنياان و أأخراان
وعىل أهل وحصبه وسمل كامل هناية لكامكل وعدد كامهل صىل هللا عليه وسمل
ـــــــــــــــــ
سادىت _ اإخواىن أأحباب س يدان رسول هللا
احلبيب س يدان محمد صىل هللا عليه وأهل وسمل
اإليمك ا ألسامء الإدريس ية
وىه منسوبة لس يدان اإدريس النىب عليه السالم
و أأوردها بعض املشاخي بأأورادمه مثل الش يخ السهروردى
ولها فوائد عظمية يعلمها أأهل اذلكر
و أأفادوا بأأن من ذكرها اب ألمس ا ألول فقط فال بد أأن يس متر علهيا ول يرتكها
ألن لها وارد جعيب يرض من ترك اذلكر هبا
ولكن اإن ذكرت الإمس ىف أأول ِ
الشطر مث كررته ىف أأخر الشطر أأمتنع عنك ا ألذى اإن
تركت اذلكر اب ألسامء ألي سبب وذلكل أأنصحك أأىخ وس يدى ابذلكر كام أأوردهتا هنا
وهللا ويل التوفيق واملس تعان
اإليمك الاسامء الادريس يه الصحيحة ابإذن هللا
ـــــــــــــــــــــــــــ

الإمس ا ألول
(س بحانك ل اإهل اإل أأنت اي رب لك يشء ووارثه ورازقه ورامحه س بحانك )
هذه الطريقة يه أأمسى الطرق ألهنا ل رضر فهيا ويه أأن أخر لك امس مثل أأوهل ،
ويه الطريقة الغوثية اليت ل رضر فهيا عىل املس تعمل ،
وغريها من الطرق فهيا الرضر اإن مل يوف برشوطها ،
1س بحانك ل اإهل اإل أأنت اي رب لك يشء ووارثه ورازقه ورامحه س بحانك ."خاصية هذا الإمس الرشيف أأن من اكن هل عدو  -وهو خائف منه،
أأو ظامل خيىش بطشه  -فليقر أأ يف وهجه هذا الإمس  17س بع عرشة مرة؛
فاإن هللا تعاىل يغري هل خاطره ،ويبدل غضبه حلاما .
ومن اكن عنده زرع ،و أأراد أأن يزيد هللا هل يف خريه،
فعليه أأن يقر أأه يف أأراكن احلقل ا ألربعة .
ومن أأكرث من ذكره رزقه هللا القبول ،ووسع رزقه ،وجناه من الفات
 2اي اإهل اللهة الرفيع جالهل اي اإهل"خاصية هذا الإمس الرشيف أأن كرثة ذكره تورث الهيبة والرفعة،
ومن ذكره قبل صالة الفجر  -بني الس نة والفريضة  -مخس عرشة مرة يومي اا
رزقه هللا تعاىل التقوى والهيبة وسعة الرزق .ومن واظب عيل ذكره مخس عرشة مرةعقب لك صالة نور هللا رسه .ومن واظب عىل ذكره أألف مرة وبعد صالة العشاء
فتح هللا عليه أأبواب اخلري ،وابرك هل يف أأمواهل و أأولده ".اهـ ._ 3اي أأهلل احملمود يف لك فعاهل اي أأهلل .

هذا الإمس من ا ألسامء العظمية ،وا ألولياء والعارفون يكرثون من ذكره .
روي أأن من قر أأه قبل صالة امجلعة أألفي مرة  -قىض هللا حاجته،
ومن نقشه عىل خامت ولبسه يف اإصبعه اخلنرص من اليد الميىن،
وتوجه اإىل حاجة فاإهنا تقىض ابإذن هللا تعاىل .
_ 4اي رمحـن لك يشء ورامحـه اي رمحـن
"هذا الإمس الرشيف جاميل؛ ألن الرمحة رقة تقتيض التفضل والإحسان .
ومن أأكرث من ذكره رزقه هللا ُحسن اخللق ،وصار عند هللا وجهي اا ،وعند الناس خري اا
_ 5اي يح حني ل يح يف دميومية ملكه وبقائه اي يح .
"هذا الإمس الرشيف جاليل ،ألن احلياة ادلامئة من صفات هللا تعاىل وحده.
ومن داوم عىل ذكره أأحياه هللا حياة طيبة ،وشفاه من لك داء ،واكن جماب ادلعوة "
 6اي قيوم فال يفوته يشء من علمه ،ول يؤوده حفظه اي قيوم ."هذا الإمس الرشيف كاميل ،ل يواظب عليه اإل الك ُـمـل من أأهل الطريق.
ومن واظب عىل ذكره مخس اا وعرشين مرة يومي اا هون هللا عليه حفظ ما يريد حفظه .
ويصلح للمسحور واملريض ،مفن كتبه عىل س بع ورقات من سدر لك ورقة ثالث مرات،
ووضع ذكل الورق يف ماء ،وغاله واغتسل به  -فاإن اكن مسحور اا بطل حسره،
وإان اكن مريض اا شفاه هللا  -إابذنه تعاىل .
ومن أأكرث من ذكره أأقام هللا ذكره بني العباد ،وجعل أأمره مطاع اا ".اهـ .
 7اي واحد البايق أأول لك يشء وأخره اي واحد ."هذا الإمس جاليل؛ ألن ا ألحدية والبقاء املطلق من صفات هللا تعاىل وحده.
ومن اكن خائف اا من ظامل ،وقر أأه مخسامئة مرة ،مث توجه اإليه  -فاإنه يتبدل حاهل
 ،ويقىض هل حبقه .ومن أأكرث من ذكره أأطال هللا معره ".اهـ .
8 -اي دامئ فال فناء ول زوال مللكه وبقائه اي دامئ .

"هذا الإمس الرشيف جاليل ،ألنه ل دامئ اإل هللا تعاىل .
وروي أأن من اكن يف مزنةل أأو ولية ،و أأكرث قراءته ،أأدام هللا عليه مزنلته و أأعزه .
ومن ذكره لك يوم ثالمثائة وس تني مرة يس هللا هل مجيع حواجئه .
ومن واظب عىل ذكره أأدام هللا ا أللفة بينه وبني أأههل" اهـ .
_ 9اي مصد من غري ش به فال يشء مكثهل اي مصد.
من واظب عىل ذكره ،مكـهل هللا تعاىل ،و أأصلح أأحواهل،
و أأوقفه لقضاء حواجئ العباد .
ومن أأراد أأن يتوب هللا عليه ،ويقلع عن املعايص  -فليصم أأايم امخليس وامجلعة والسبت،
وليقر أأ هذا الإمس الرشيف أألف مرة يق لك يوم مهنا؛ فاإن هللا تعاىل يرزقه التوبة والهدى....
س بحانه فهو التواب الرحمي .
_ 10اي ابريء فال يشء كفؤه يدانيه ،ول اإماكن لوصفه اي ابريء .
"من قر أأه لك ليةل الف مرة فتح هللا عليه ،ويس هل أأبواب اخلري .
ومن اكرث من ذكره رزقه هللا التقوى وحسن الطاعة .ومن واظب عىل ذكره ريض هللا عنه
 ،وكتب هل الرىض يف قلوب العباد .
ويصلح ذكره ألرابب الصنائع واحلرف" اهـ .
_ 11اي كبري أأنت هللا اذلي ل هتتدي العقول لوصف عظمته اي كبري .
هذا الإمس جاليل ،ومن واظب عىل ذكره ر أأى جعب اا؛ فهل فوائد عظمية،
و أأرسار جليةل ،مهنا :أأن من اكن عليه دين وذكره لك يوم ثالمثائة وس تني مرة () 360
لي اال ،ومثلها هنار اا  -قىض هللا دينه ،ويس رزقه ،وجعهل من المنني .
ومن أأراد نيل منصب من املناصب العالية ،فليقر أأه لك يوم ثالثة ألف
)(3000مرة يف جملس واحد؛ فاإنه ينال مطلوبه  -ابإذن هللا تعاىل .

ولهذا الإمس تأأثري جعيب يف تفرجي اهلموم ،وكشف الغموم ،والشفاء من ا ألمراض النفس ية .
"
_12اي ابريء النفوس بال مثال خال من غريه اي ابريء
"هذا الإمس الرشيف جاميل؛ مفن داوم عىل ذكره مجل هللا ظاهره وابطنه .
وروي أأن س يدان أأيوب عليه السالم اكن يذكره .قال تعاىل{ :و أأيوب اإذ اندى ربه أأن
مس ين الرض و أأنت أأرمح الرامحني*
فاس تجبنا هل فكشفنا ما به من رض وأتيناه أأههل ومثلهم معهم رمحة منا- }...ا ألنبياء . 84-83
ويصلح ذكره ملن اكن مريضا و أأعيا ا ألطباء دواؤه ،فاإذا ذكره س بعة أأايم
يف لك يوم أألف مرة  -وهو مس تقبل القبةل يف جلسة واحدة  -شفاه هللا وعافاه-إابذنه تعاىل.ومن أأكرث من ذكره ل يصيبه مه ول مغ .
ويف املداومة عىل ذكره شفاء ودواء ورمحة وبركة .وقد جربه الكثريون ،فوجدوا هل خري اا
كثري اا " .
_13اي زايك الطاهر من لك أفة بقدسه اي زايك .
"هذا الإمس الرشيف كاميل ،ومن أأكرث من ذكره مكهل هللا تعاىل يف دينه،
ومكن هل يف دنياه ،وجناه من لك بالء .
ومن اكن يسء اخللق ،كثري املعايص ،فليداوم عىل ذكره؛
فاإن هللا تعاىل جيعل العفة يف قلبه ،والطهارة يف بدنه ،وييس هل أأموره .
ومن اكن كثري الصيام ،وجلس يف خلوة ،وواظب عىل ذكره س بعة ألف مرة
قىض هللا حواجئه ،و أأظهر عىل يديه الكرامات ،ورزقه من حيث ل حيتسب ._14اي اكيف املوسع ملا خلق من عطااي فضهل اي اكيف"
هذا الإمس قطب ا ألسامء امللكية
-كام أأن "هللا" قطب ا ألسامء امللكوتية .وهو اإمس رسيع الإجابة،

ويقر أأ لتوس يع الرزق اثين عرش يوم اا ،لك يوم اثين عرش أألف مرة..
.وهو جمرب حصيح .
ومن ذكره يف يوم  -وهو يف خلوة  -س بعة ألف مرة ،مث واظب عيل قرائته
لك يوم ثالمثائة وس تني مرة  -كفاه هللا رش حوادث ادلنيا ،ورزقه خري اا كثري اا .
ومن واظب عىل ذكره جناه هللا من أأعدائه .
_15اي نقيـ اا من لك جور مل يرضه ومل خيالط فعاهل اي نقيـ اا .
"هذا الإمس الرشيف يذكره الرجال الصاحلون ،وهو امس رسيع الإجابة؛
مفن اش تغل بذكره لي اال وهنار اا تظهر هل أأرسار جعيبة وكرامات كثرية .
ول يقل ذكره عن أألفي مرة .
_16اي حنان أأنت اذلي وسعت لك يشء رمحة وعلام اي حنان
هذا الإمس الرشيف بذكره تنجيل القلوب ،وتنار البصائر،
وتطمنئ النفوس؛ فاإذا ذكره خائف أأمنه هللا ،وإاذا ذكره عاص اتب هللا عليه.
ومن واظب عىل ذكره ثالمثائة وس تني مرة رفع هللا مزنلته ،وكساه املهابة،
وحبب فيه العباد .ويصلح ذكره ملن فاهتا قطار الزواج؛
فاإن أأكرثت من ذكره يس هللا لها ذكل ..إابذنه تعاىل ".اهـ .
_17اي منـان ذا الإحسان قد ع لك اخلالئق منـه اي منـان .
هذا الإمس جاميل ،ومن واظب عىل ذكره يس هللا رزقه،
وابرك هل يف ماهل وودله ،ورزقه العطف عىل اخللق .
ومن ذكره مدة أأربعني يوم اا ،يف لك يوم أألف مرة صباح اا،
ومثلها بعد العرص ،ومثلها بعد العشاء  -رزقه هللا علاما دلني اا،
و أأفاض اخلريات والرباكت عىل يديه" اهـ .
_18اي ديــان العباد لك يوم يقــوم خاضعـ اا لرهبتــه ورغبتــه اي ديــان .

"هذا الإمس جاليل ،ومن أأكرث من ذكره أأعــزه هللا تعاىل ،واكن مطاع اا يف قومه
 ،ومن اختـذه ورد اا فقر أأه لك يوم مائة مرة  -كتب هللا حمبته وهيبته يف قلوب العباد" اهـ .
_19اي خالق من يف الساموات وا ألرض ُولك اإليه معاده اي خالق .
"هذا الإمس الرشيف من خصائصه أأن من ذكره يف الثلث ا ألخري من الليل أأربعني مرة،
فاإن هللا تعاىل ينور هل قلبه ،ويبارك هل يف رزق يومه .ومهنا أأنه اإذا غاب كل خشص
ول تعرف ماكنهُ -فصم هلل تعاىل مخسة أأايم ،واذكر هذا الإمس مخسة ألف مرةيف اليوم والليةل؛ فاإن هللا تعاىل يكشف كل أأمره .
_20اي رحيـــم لك رصيـــخ ومكروب وغيـــاثه ومعــــاذه اي رحيـــم .
هذا الإمس جاليل ،ويذكره أأرابب اخللوات و أأحصاب السلوك .ومن أأكرث من ذكره
حفظه هللا من لك مكروه .وجنا من لك خوف .ويصلح ذكره ملن وقع يف كرب شديد،
فيقر أأه هبمة ورجاء؛ فاإن هللا تعاىل يكتب هل النجاة وكشف الكرب .
ومن واظب عىل ذكره يف لك يوم ثالمثائة وس تني مرة،
وبعده يصيل عىل النيب صىل هللا عليه وسمل  -فتح هللا عليه،
و أأهلمه احلفظ ودقة الفهم .
_21اي تــام فال تصـف ا أللســن لك جـــالهل وملكــــه وعــــزه اي تــام .
"هذا الإمس الرشيف كاميل ،وهو يوافق امسه تعاىل (املكل ).
وروي أأن س يدان سلامين عليه السالم اكن يذكره فأأمت هللا ملكه،
وخسر هل مجيع اخلالئق خلدمته .
وهذا الإمس الرشيف يذكره من أأراد الكامل يف ا ألمور لكها؛
فاملداومة عىل ذكره تورث الهيبة والعزة والرفعة واجملد .ومن أأكرث من ذكره،
جعل هللا الربكة يف رزقه ،وقىض هل حواجئه ،واكن يف أأمان هللا تعاىل.
وتصلح قراءته عىل سبيل الرقية للحفظ من املعايص "

_22اي مبـدع البـدائـــع مل يبـغ يف اإنشــاهئا عونــ اا من خلقـــه اي مبـدع.
"هذا الإمس الرشيف كاميل ،وهو يناسب امسه تعاىل (املبدع)
و (القوي) ،ومن داوم عىل ذكره فتح هللا عليه بعلوم غيبية ،و أأورثه نور اا يف القلب
 ،وحمكة يف العقل .ومن ذكره لك ليةل أأربعني مرة ،تفجرت ينابيع احلمكة عىل لسانه "
_23اي عـالم الغيـــوب فال يفوتــــه يشء من حفظــــه اي عـالم .
هذا الإمس كاميل ،ومن واظب عىل ذكره وهبه هللا تعاىل ُحسن الفهم واحلفظ .
ومن أأراد أأن ينكشف هل أأمر من ا ألمور اخلفية فليقر أأه يف الليل أألفني ومخسامئة مرة
()2500
قبل أأن ينام  -مث يقول( :اللهم بربكة هذا الإمس الرشيف أأرن يف ليليت هذه كذا وكذا )فاإنه يرى ذكل  -ابإذن هللا تعاىل .وقد جربه الكثريون يف ذكل ،فنجح معهم .ومن مل ير هل أأثر اا فعليه بكرثة ا إلس تغفار والتوبة،
حىت ينجيل جحاب قلبه
_24اي حلمي ذا ا ألنــاة فال يعادلــه يشء يف خلقـــه اي حلمي .
هذا الإمس الرشيف جاميل .وروي أأن س يدان اإبراهمي عليه السالم اكن يذكره،
وبربكته أأعطاه هللا تعاىل احلمل وحسن اخللق ،و أأثىن عليه بقوهل :
{اإن اإبراهمي حللمي أأواه منيب} ومن ذكره يف لك يوم ثالمثائة وس تني مرة
مجل هللا ظاهره وابطنه .
وخاصيته أأن من اكن غاضب اا وذكره مثان ومثانني مرة ذهب غضبه،
ومن ذكره عن من غضب سكن غضبه .ومن اكن جبار اا يف طبعه ،و أأراد أأن جيعهل حلاميا،
فليكرث من ذكره .ومن قر أأه عىل يشء من املأأكولت و أأطعمه لإنسان أأحبه حب اا شديد اا.
وخلوص النية للخري رس لصحة العمل
_25اي معيدُ ما أأفناه اإذا برز اخلالئق دلعوته من خمافته

هذا الإمس الرشيف يصلح ذكره مجلع الشمل ورد الغائب ،واخلالص من الشدائد،
وا ألمن من اخلوف؛ وذكل بأأن يقر أأ قبل صالة الفجر ثالمثائة مرة متصةل.
ومن خواصه أأن من قر أأه عىل مريض عىل سبيل الرقية اإحدى وعرشين مرة-
عافاه هللا إابذنه تعاىل .ومن أأكرث من ذكره اكن عند هللا وجهي اا .
_26اي محيد ال ِفعال ذا املن عىل مجيع خلقه بلطفه اي محيد ال ِفعال .
"هذا الإمس جاميل ،وهل تأأثري جعيب يف جلب اخلريات واللطف يف مجيع احلالت،
ومن داوم عىل ذكره اكن من واجبه أأل يرتكه .قال أأحد العارفني( :اإن ل ألسامء مالئكة،
ويه تتغري عىل مس تعملها اإذا تركها) .ويُذكر هذا الإمس الرشيف بكس الفاء من لكمة
( ِفعال) ومن قر أأه ثالمثائة وس تني مرة بعد قوهل تعاىل :
{اإان جعلنا يف أأعناقهم أأغال ال فهيي اإىل ا ألذقان فهُم ُمقمحون }
ونوى هبا قهر أأعدائه وتش تيهتم  -اهنزموا وتشتتوا ابإذن هللا تعاىل
من واظب عليه عقب لك فرض  62فانه يصري غنيا ابذن هللا -وهللا أأعمل .
_27اي عزيز املنيع الغالب عىل مجيع أأمره فال يشء يعادهل اي عزيز .
هذا الإمس الرشيف جاليل ،وروي أأن س يدان يوسف عليه السالم اكن يذكره،
فصار عزيز مرص ،وهو من ا ألذاكر العالية القدر .
وخاصيته أأن من داوم عىل ذكره صار عزيز اا يف قومه ،ورفع هللا قدره و أأعزه،
ونرصه ،وأمنه من لك خوف .ومن ذكره عقب لك صالة مخسني مرة،
مث دعا هبذا ادلعاء :
(اي دامئ العز والبقاء ،اي واهب اجلود والعطاء ،اي ودود ،اي ذا العرش اجمليد،
اي فعال ملا يريد :أأنزل علينا مائدة من السامء تكون لنا عيد اا ألولنا وأخران،
وأية منك ،وارزقنا ،و أأنت خري الرازقني)  -من واظب عىل هذا أأربعني يوم اا-
أأغناه هللا من حيث ل حيتسب .ومن قر أأه لك يوم ثالمثائة وس تني مرة هنار اا،

ومثلها لي اال انعقدت هل الرئاسة يف قومه .ومن ذكره ( 1202مرة) عىل حاجة
قضيت ابإذن هللا تعاىل .ويصلح ذكره للحاكم وولة ا ألمور .ورشط النفع مداومة اذلكر ._28اي قاهر ذا البطش الشديد أأنت اذلي ل يُطاق اإنتقامه اي قاهر .
"هذا الإمس الرشيف جاليل جاميل .ومن أأكرث من ذكره أألبسه هللا تعاىل حةل اجلالل
والهباء واملهابة .ومن أأراده ل إالنتقام من العدو وإاهالكه
فليذكره ابملبالغة فيقول( :اي قهـار)...
 ،ويصلح ذكره للحاكم وولة ا ألمور .وهو من ا ألسامء رسيعة الإجابة،
ولك من جربه وجد هل فوائد عظمية "
_29اي قريب املتعايل فوق لك يشء علو ارتفاعه اي قريب .
"هذا الإمس الرشيف كاميل ،ومن واظب عىل تالوته انل ادلرجات ال ُعىل
يف ادلنيا والخرة ،فاكن عند هللا وجهي اا ،وعند الناس مقر ااب .
ومن ذكره لك يوم ثالمثائة وس تني مرة صباح اا ،ومثلها مساءاا-
اكن جماب ادلعوة" اهـ .
_30اي مذل لك جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه اي مذل.
"هذا الإمس جاليل ،وهو اكلس يف املايض ،فبربكته ُيُ كل هللا تعاىل للظاملني
واملتجربين ،ويصلح ذكره مجليع ا ألغراض  -خاصة لقهر ا ألعداء وإاذلهلم.
وعلمنا أأنه بعد نكسة 1967م اكن س يدي الش يخ عبد املقصود محمد سامل يذكره دامئ اا
مع الإمس السابق (اي قاهر ذا البطش الشديد أأنت اذلي ل يطاق انتقامه.
اي مذل لك جبار عنيد بقهر عزيز سلطانه) ،واكن يأأمر املريدين بذكره
حاصة اإذا اجمتعوا للحرضة ،فيقر أأونه بصوت مرتفع ويترضعون اإىل هللا تعاىلأأن خيذل ا ألعداء ...وامحلد هلل ،وبفضهل تعاىل ارتفع البالء ،واهنزم ا ألعداء..
.ورد هللا اذلين كفروا بغيظهم مل ينالوا خري اا .

_31اي نور لك يشء وهداه أأنت اذلي فلق الظلامت نوره اي نور .
هذا الإمس الرشيف جاميل ،ومن أأكرث من ذكره نور هللا قلبه وبرصه،
ورزقه الفتوحات الرابنية والعلوم الدلنية .واكن من دعاء النيب:
(اللهم اجعل يف وهجيي نور اا ،ويف مسعي نور اا ،ويف قليب نور اا،
وعن مييين نور اا ،وعن يساري نور اا ،ومن أأمايم نور اا ،ومن خلفي نور اا،
واجعل يل نور اا ).
_32اي عايل الشامخ فوق لك يشء ُعـلو إارتفاعه اي عايل .
هذا الإمس الرشيف من داوم عىل ذكره قىض هللا حاجاته،
ورزقه الرفعة يف ادلرجات،
ومن ذكره يف لك يوم أأربعامئة مرة هنار اا ،ومثلها لي اال-
اكن جماب ادلعاء ابإذن هللا تعاىل .
_33اي قدوس الطاهر من لك سوء فال يشء يعادهل يف خلقه اي قدوس .
"هذا الإمس الرشيف جاميل ،ومن أأكرث من ذكره رزقه هللا اخلري،
وعقد أألس نة ا ألعداء عنه .وهو من ا ألسامء اجملربة يف قضاء احلواجئ
ورسعة ا إلس تجابة .ويصلح ذكره ملن أأراد التوبة من املعايص،
وصالح احلال .ومن اكن مبتىل ابلفواحش  -اكلزان ورشب امخلر-
وواظب عىل قراءته ( 25مرة) هنار اا ومثلها لي اال  -اتب هللا عليه،
ووسع رزقه ..
34اي مبديء الربااي ومعيدها بعد فناهئا بقدرته اي مبديء ."لهذا الإمس الرشيف فوائد عظمية ،و أأرسار جليةل ،مهنا:
أأن من أأراد رسعة حفظ القرأن فليكرث من ذكره  -واضع اا يده عىل صدره .
ومن أأراد النجاح يف أأمور حياته فليقر أأه ( 41مرة) عند بداية لك معل.

ومن قر أأه أألف مرة عىل مريض ل دواء هل  -شفاه هللا تعاىل.
ومن واظب عىل ذكره أأجرى هللا عىل يديه الكرامات"
_35اي جليل املتكرب عىل لك يشء فالعدل أأمره والصدق وعده اي جليل .
هذا الإمس جاليل ،ومن قر أأه اكن هما ااب ومعظم اا يف قومه.
وريض هللا عن الإمام البوصريي حني يقول يف س يدان الرسول
 :أكنه وهو فرد يف جاللته = يف عسكر حني تلقاه ويف حش ِم
ويصلح ذكره ل ألمراء وامللوك ،ومن قر أأه أأربعني يوم اا يف لك يوم أأربعني مرة
منحه هللا تعاىل حكاما وعد ال .ومن واظب عىل ذكره...ل يرتكه ،وإال ُخيىش عليه الرضر .
_36اي محمود فال تبلغ ا ألوهام لك ثنائه وجمده اي محمود .
هذا الإمس جاميل ،ومن واظب عليه رزقه هللا التقوى،
وحصلت هل فتوح عظمية ،ويصلح ذكره لقطع ا ألوصاف اذلممية،
والبعد عن ا ألخالق الرذيةل؛ فبذكره ادلامئ يبدل هللا تعاىل ذكل حبسن اخللق،
ويكون ذكره لهذا أألف اا وواحد اا و أأربعني مرة .ومن أأراد رؤية النيب
فليصم يوم امخليس،ويقر أأ بعد صالة العشاء سورة الكوثر ( 41مرة )
 ،مث يذكر هذا الإمس الرشيف أألف مرة ".اهـ
_37اي كرمي العفو ذا العدل أأنت اذلي م أل لك يشء عدهل اي كرمي .
"هذا الإمس الرشيف يصلح ذكره لغفران اذلنوب ،وكرثة الرزق ،والنجاة من الظاملني؛
مفن واظب عىل ذكره أأربعني يوم اا جناه هللا مما خياف ،وجعهل من أأهل عفوه ورمحته.
ومن ُحبس ظلاما فليذكره ( أألف مرة) ملدة ثالثة أأايم؛ فاإن هللا تعاىل ينجيه،
وحيسن خالصه .ومن أأكرث من ذكره ارتفع شأأنه وعال قدره بني الناس
_38اي عظمي ذا الثناء الفاخر والع ِز واجملد والكربايء فال يذل ُّعزه اي عظمي .

"هذا الإمس الرشيف من واظب عىل ذكره ظهرت عليه أاثر العظمة،
وانل الرشف والعز والرايسة ،وصار حمبو ااب يف الناس.
وتكون تالوته لك يوم أألف مرة
اي قريب اجمليب ادلان دون لك يشء قربه اي قريب .
"هذا الإمس كاميل ،ويصلح ذكره لقضاء احلواجئ ،والنجاة من أأهل السوء.
ومن أأكرث من ذكره اكن جماب ادلعوة
_39اي جعيب الصنائع فال تنطق ا أللسن بلك ألئه ونعامئه اي جعيب .
"كرثة ذكر هذا الإمس الرشيف تورث الإبداع والرباعة يف العمل .
ويصلح ذكره ملن اكن يريد احلمكة ،فليقر أأه ( 41مرة) بعد لك صالة،
وهللا مين عىل من يشاء {ومن يؤت احلمكة فقد أأويت خري اا كثري اا
_40اي غيايث عند لك كربة  .وجمييب عند لك دعوة .ومعاذي عند لك شدة
.و رجايئ حني تنقطع حيليت اي غيايث
هذا الإمس الرشيف من واظب عىل تالوته جناه هللا من لك كرب،
و أأعاذه من لك رش ،و أأجاب دعوته .ومن وقع يف كرب شديد
فواظب عىل ذكره ( 99مرة) انكشفت كربته،
وزالت أأس باب شدته ،و أأاته الفرج القريب...
فاهلل مسيع جميب .و أأرشف فوائده أأن كرثة ذكره تقرب من رؤية النيب "
اي غيايث عند لك كربة وجمييب عند لك دعوة ومعاذي عند لك شدة ورجايئ
حني تنقطع حيليت ايغيايث ..
من واظب عليه  40مرة لك يوم يري النيب عليه الصالة والسالم
أأربعون اإسام ابلامتم والكامل
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