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  خرية عن اإلمام الصادق 
  عليه السالم

  إعداد
صراط احلقعلي 



  ٢

  

  خرية عن اإلمام الصادق 
  عليه السالم

  

  بسم ا الرمحن الرحيم
  

احلمد  رب العاملني وصلى ا على حممد وآله 
  الطيبني



  ٣

  
وهي خرية جيدة وجمربه وجيب أن تعمل بنية صادقة مع ذكر       
ا وبنية حممد  صلى ا عليه وعلى آله  وبعدها انو حاجتك 

  ية وقبل البدء بالسبحة تقرأ هذة اآل
  
اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مائِدة مِن السماءِ تَكُون لَنا عِيدا لِأَولِنا ((

ازِقِنيالر ريخ أَنْتا وزُقْنارو كةً مِنآيآخِرِنَا وو((   



  ٤

  :  والعمل بالسبحة 
بعد ذكر ما سـبق تقـبض علـى قـسم مـن حبـات الـسبحة ثـم                    

التدريج والباقي يعد ويكـون مطابقـا علـى          حبات ب  ٤تسحب  
االحرف اليت سنذكرها باملالحظة يعاد هذا الكالم وتكـرر          

بعـد  )) ا ب ج د  (( هذا الكالم ثالث مـرات واألحـرف هـي          
ذلك ننظر يف الفهرست نطابق األحـرف وينـتج معنـا مرادنـا             

  والتعليق على اخلرية إن خري أو شر 



  ٥
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  ٦

  )ا ا ا ( الباب األول 
  "وجعلت له ماال ممدوا وبنني شهودا ومهدت له متهيدا"

أبشر أيها السائل هبذا األمر الذي نويت  عليه ببشارة حسنة           
ورزق كثري يأتيك يف هذا العام وحال طيبة وكل ما تراه تنالـه          

  بإذن ا تعاىل 



  ٧

  
  )ا ا ب (لباب الثاني ا

فاحذرهم قاتلهم ا أنى يؤفكون وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر "
ــم     ــصدون وهـ ــهم يـ ــهم ورأيتـ ــووا رؤوسـ ــول ا لـ ــم رسـ لكـ

  " مستكربون
أيها السائل إحذر كل احلذر من هذا األمر الذي نويت عليـه و       
احذر منه على قدر ما ميكنك ألنه يضرك وال ينفعك و تنـدم      

ى لك أعداء و حسادا يريدون عسرتك وحيتالون عليه وإني أر
  عليك وهم أحبابك يف الظاهر فاحذر منهم



  ٨

  
  )ا ا ج(الباب الثالث

فرحني مبـا آتـاهم ا مـن فـضله ويستبـشرون بالـذين مل          "
  "يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون

 ابشر أيها يأتيك ا بفرج يكون لك خريا يف هذا الباب فاطلب
ــيت  مجيــع أمــورك تنلــها بغــري تعــب إن شــاء ا تعــاىل احلاجــة ال
أضمرت عليها تقضى لك بفرج و عـز وفـرح و سـرور و بلـوغ       

  املراد بإذن ا تعاىل



  ٩

  
  )ا ا د(الباب الرابع 

قل لن يصيبنا إال ما كتب ا لنا هو موالنا وعلى ا فليتوكل        "
  "املؤمنون

و اصرب قليال على ما نويت و أبشر أيها السائل و توكل على ا 
استعن با و ال تفش سرك ألحـد مـن النـاس و أنـت حتـدث                 
نفسك و تقول قد ضاق صدري من هذه احلاجة و مـرة تقـول          
أفعـل و مــرة ال أفعــل صــعب عليـك هــذا األمــر وقــد قالــت   
  قرعتك اصرب صربا مجيال حتى يفتح ا  عليك أبوب اخلري



  ١٠

  
  )ا ب ا (الباب اخلامس 

أن بينها وبينه أمدا بعيدا وحيذركم ا نفسه وا رؤوف لو "
  "بالعباد

أيها السائل هذا األمر الذي نويت عليه حتسبه قريبا وهو بعيد 
منك فال تطلبه أبدا واتركه واحذر كـل احلـذر منـه ألن نفعـه        
قليل وشره كثري فال تتعب نفسك فيه واطلب غريه جتـده إن        

  شاء ا ويكون خري منه



  ١١

  
  )ا ج ا(اب السادسالب

ــاح مبــشرات وليــذيقكم مــن رمحتــه  " ومــن آياتــه أن يرســل الري
  "ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

          أبشر أيها السائل قد جئت على حال زعيم لكن خبـري وإن ا
تعـاىل يـصرف عنــك الـبالء واملـصائب الــسوء والـذي نويتــه يف      

رى فيـه مـا يفرحـك ويـسرك         نفسك تناله باألحوال والبد أن ت     
والفرج قريب لك ومن ا والغائب قادم عليك فهو قريب لك 
يأتي إن شاء ا تعاىل وكل ما خيرج من يـدك يرجـع لـك مـن غـري            



  ١٢

  تعب وال مشقة 



  ١٣

  
  )ا د ا(الباب السابع 

يا آيهـا الـذين آمنـوا إمنـا اخلمـر وامليـسر واألنـصاب واألزالم             "
  "لعلكم تفلحونرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 

يا أيها السائل اجتنب األمر الذي نويت عليه وال تتعب نفسك 
فيــه وتعمــل خــريا فيمــا يقــر فيــه وهــو خمــادع لــك وا تعــاىل  
يعوضك خريا ولكن ال تفش سرك ألحـد واحـذر لـئال تنـدم        

  وا أعلم 



  ١٤

  
  )ا ب ج(الباب الثامن 

  "وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا"
 عظيم ورزق كثري والشيء الـذي نويـت   أبشر أيها السائل خبري  

عليه ال بد أن تنال منه مرغوبك ومقصودك فاعجل على أمرك 
 واشــكره يــزدك وقــد فــتح ا الــذي نويــت عليــه وامحــد ا
 عليك أبواب اخلري والفرج قريب لك والغائب يأتي إن شاء ا

  تعاىل عن قريب



  ١٥

  
  )ا ج ب(الباب التاسع 

نفـسهم ينـصرون وإن تـدعوهم إىل     ال يستطيعون هلم نـصرا وأل     "
  "اهلدى ال يتبعوكم

و أنــت أيهــا الــسائل أرى لــك قومــا يريــدون لــك صــحبتك       
ونصيحتك وهم أحبابك يف الظاهر وهـم يريـدون خـديعتك            
وا يردهم عنك حتى ال يشتغلون إال بأنفسهم فاصرب وال حتزن 
و احذر من كل ذلك لئال تندم و اطلب غريها جتدها تامة إن   

  شاء ا



  ١٦

  
  )ا ب د(الباب العاشر

ومن يتق ا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن "
يتوكل على ا فهو حسبه إن ا بالغ أمـره قـد جعـل ا لكـل       

  "قدرا
أبشر أيهـا الـسائل بأعمالـك الـيت نويـت عليهـا والبـد أن تنـال                  
مرغوبك و مقصودك فاعجل على أمرك الذي نويت عليه ولكن 

ا تعاىل و قد يريـدك و قـد انفتحـت لـك أبـواب اخلـري          امحد  
  والفرج قريب لك والغائب يأتي إن شاء ا تعاىل



  ١٧

  
  )ا ج د(الباب احلادي عشر 

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبني "
  " ا لكم آياته لعلكم هتتدون

ا أبشر أيها السائل واحذر من هذا األمر الذي نويت عليه و          
تعاىل شاهد عليك وال تعل عليه ألن الصد فيه واحلساد فيـه            
 وهم يطلبون ضررك فاحذر كل احلذر ألنه خيشى عليك وا

  تعاىل يعينك عليهم مبنه وكرمه إن شاء ا تعاىل 



  ١٨

  
  )ا د ب(الباب الثاني عشر 

يروهنم مثليهم رأى العني وا يؤيد بنصره من يشاء إن يف           "
  " األبصارذلك لعربة ألويل

أبشر أيها السائل إني أراك تضمر على الغائب و قلبك من أجله    
مهمــوم و مغمــوم و أراك مهمــوم القلــب ولكــن بــشر نفــسك      
باالجتماع معه فهو يأتيك عن قريب بالفرج واحلاجة اليت سألت 

  عنها ال بد قضائها على أحسن مرغوبك إنشاء ا تعاىل 



  ١٩

  
  )ا د ج(الباب الثالث عشر 

يها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافـة وال تتبعـوا خطـوات           يا أ "
  "الشيطان إنه لكم عدو مبني 

أيها السائل احذر كل احلذر من هذا األمر الذي نويت عليه وال 
تطلبه أبدا وال تعول عليه ألنه يضرك وال ينفعك الندم ول تفش 
سرك ألحد من الناس لئال جيلب لك لسانك العلة واصرب على 

  ذلك



  ٢٠

  
  )ا ب ب(الباب الرابع عشر 

  "إن املتقني يف جنات وعيون ادخلوها بسالم آمنني"
أبشر أيها السائل وبشر نفسك بالنصر والظفر على أعـدائك        
والـتمكني علـى احلـساد وقـد جنـاك ا مـن كـل مكــروه        
واحلاجة اليت سألت عنها اصرب عليها صربا مجيال حتى ترى ما 

  ا تعاىليسرك فطب نفسا وقر عينا إن شاء 



  ٢١

  
  )ا ج ج(الباب اخلامس عشر 

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وإن تصربوا وتتقوا "
  "ال يضركم كيدهم شيئا إن ا مبا يعملون حميط

أيها السائل حسن نيتك واحذر من مرغوبك الذي ال خـري لـك       
فيه واحفظ سرك لئال تندم على ذلك واستعن با حتى يفتح           

  ريلك أبواب اخل



  ٢٢

  
  )ا د د(الباب السادس عشر 

يا أيهـا الـذين آمنـوا خـذوا حـذركم فـانفروا ثباتـا أو انفـروا           "
  "مجيعا

أيها السائل احذر كـل احلـذر مـن هـذا األمـر فـإن فعلتـه فقـد           
حصل لك الندم والغم وا شاهد عليك واحذر من احلساد 
فإهنم يردون عشريتك وحيتالون عليك فإن فعلت هـذا األمـر        

 مشقة عظيمة واحفظ لسانك وال تفش سرك ألحد ترى فيه
  من الناس لئال تندم على ذلك



  ٢٣

  
  )ب ب ب(الباب السابع عشر 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم "
  "اإلسالم دينا

أبشر أيها السائل هبذا األمر الذي نويت عليه فإن الناس يذكرون 
ريـدون خـديعتك   فيك اخلري و يـشكرون أفعالـك وأعـداؤك ي    

وا يرد كيدهم يف حنورهم وينصرك عليهم ويعطيك احلاجة 
  اليت سألت عنها ويكون أوهلا عسرا وآخرها يسرا وا يعلم 



  ٢٤

  
  )ج ج ج(الباب الثامن عشر 

  "قل بفضل ا وبرمحته وبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون"
ا عليك أبشر أيها السائل مبا أعطاك ا تعاىل وكل يوم يفتح     

ــى األعــداء       ــصر عل ــرزق والــسعادة اخلــري والن ــواب ال ــن أب م
  واحلساد فاشكره يزدك من فضله وجوده وكرمه 



  ٢٥

  
  )د د د(الباب التاسع عشر 

ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر ا ينصر مـن يـشاء وهـو العزيـز       "
  "الرحيم

أبشر أيها السائل بأمر رشيد يسر خاطرك بفضل ا فأبشر 
إصالح عملك جنـاح فعلـك إن شـاء ا تعـاىل            بقضاء أمرك و  

  وسيجعل ا بعد عسر يسرا



  ٢٦

  
  )ب ب ا(الباب العشرون 

" إن املتقني يف جنات وعيون ادخلوها بسالم آمنني "
  "ومن أصدق من ا قيال"وقال تعاىل

ــى األعــداء       ــصر والــتمكني عل ــا الــسائل بالن ــشر أيه أب
 قلـيال حتـى   واحلساد واحلاجة اليت سألت عنها اصـرب عليهـا        

  يفتح ا عليك أبوب اخلري والبد أن ترى فيه ما يفرحك



  ٢٧

  
  )ج ج ا(الباب احلادي والعشرون 

يا عباد الذين أتقوا ربكم للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة       "
  "وأرض ا واسعة إمنا يوفى الصابرون أجرهم بغري حساب

لة مـن  أيها السائل اصرب على ما نويت عليه وال تعجل ألن العج     
الشيطان والصرب مفتاح الفرج وا يهدي لك اخلري كله والسفر 

  خري لك



  ٢٨

  
  )د د ا(الباب الثاني والعشرون

  " كأن يف أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم"
أيها السائل احفظ لسانك وال تفش سرك ألحد واصرب حتى 
ــى ا إن ا حيــب     ــل عل ــواب اخلــري وتوك ــتح ا عليــك أب يف

صرب وما صربك إال با إن ا مع الـصابرين    املتوكلني وا 
  ألن الصرب مفتاح الفرج والعجلة من الشيطان وا املستعان



  ٢٩

  
  )ب ا ج(الباب الثالث والعشرون 

"          ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلـى ا
  " فتوكلوا إن كنتم مؤمنني

ىل مطلع عليك من أيها السائل ال ختف من هذا األمر فإن ا تعا       
ضر ومن بأس أنظرك أيها السائل شديد التفكري يف هذا األمـر    
وا تعاىل يسوقك إىل اخلري والعافية ولكن صرب نفسك قليال وال 
 تعجل على هذا األمر فان الفرج قريب لك من أجله إن شاء ا

  تعاىل 



  ٣٠

  
  )ب ج ب (الباب الرابع والعشرون 

 أو أقالم والبحـر ميـده مـن بعـده      ولو أن ما يف األرض من شجرة      "
  "سبعة أحبر ما نفذت كلمات ا إن ا عزيز حكيم

أيها السائل ال تتفكر يف هذا األمر ألن هذا األمر كمثل من ينظر إىل 
النجوم يف النهار ولكن ال تتعب نفسك فقد دلت قرعتك على أن 
 اخلري لك يف تركه والشر لك يف احلرص عليـه وا تعـاىل يعينـك            

  على غريه 



  ٣١

  
  )ب ب د(الباب اخلامس والعشرون 

اآلن خفف ا عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فـإن يكـن مـنكم             "
ــف يغلبــوا   مائــة صــابرة يغلبــوا مــائتني وإن يكــن مــنكم أل

  "ألفني بإذن اللهو ا مع الصابرين
أيها السائل ال تعجل على هذا األمر الذي حيدث بـه قلبـك ألن              

ــشيطان والــص  رب خــري فــإن صــربت رحبــت وإن  العجلــة مــن ال
  عجلت خسرت وا أعلم



  ٣٢

  
  )ب ج د(الباب السادس والعشرون 

فاصرب كما صـرب أولـوا العـزم مـن الرسـل وال تـستعجل هلـم              "
  "كأهنم يوم يرون ما يوعدون 

أبشر أيها السائل إال أنك ال تعجل على هذا األمر الـذي نويـت           
 قالـت   عليه واصرب صـربا مجـيال لـئال تنـدم علـى ذلـك وقـد               

فاصرب حتى يقضي ا أمرا كان مفعوال ولكـن يقـضي    : قرعتك  
حاجتك يف وقت غري هذا الوقـت وتناهلـا بعـد اليـأس منـها        

  سهلة مقضية 



  ٣٣

  
  )ب ا ا(الباب السابع والعشرون 

أمل تر أن ا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض وأسبغ     "
  "عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 

صوص احلاجة اليت سألت عنها فال بد أن   أبشر أيها السائل خب   
ــا تفــز وتقــض     ــادر إليهــا واســتعن ب ــسرك فب ــرى فيهــا مــا ي ت
حاجتك إن شاء ا تعاىل وإن ا سخر لك األشياء فال بد أن 
 تنال مرغوبك ومقصدك على أحسن حال وأهنأ بال بفضل ا

  تعاىل 



  ٣٤

  
  )ب ج ج(الباب الثامن والعشرون 

  "قة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدينفلوال نفر من كل فر"
يا أيها السائل أحذرك كل احلذر من هذا األمر الذي نويت عليه 
فإن فعلته ندمت على فعله وزدت مها علـى مهـك وغمـا علـى         
غمك وا يسلمك منه مبنه وفضله وجـوده وكرمـه إن شـاء     
ا تعاىل و أنت أيها السائل تدبر تدبريا وحتدث به قلبك يف كل 

 ووقت ولكن أيئس منه إن كنت عاقال فإنه ال يقضى لك ساعة
  أبدا و يعوضك ا خريا منه



  ٣٥

  
  )ب د د(الباب التاسع والعشرون 

قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا أهلكم اله واحد فمـن كـان         "
يرجو لقاء ربـه فليعمـل عمـل صـاحلا وال يـشرك بعبـادة ربـه             

  "أحدا
توكل على ا يكفك ما يهمك أبشر أيها السائل واستعن با و

ــسان      ــك إال بل ــدرون علي ــإهنم ال يق ــدائك ف ــن أع وال ختــف م
الكذب واحلاجة اليت سألت عنها ال بد من قضائها على أحسن 
مرغوبك وا يسرك هبا عن قريـب إن شـاء ا تعـاىل بفـضله               



  ٣٦

  وكرمه



  ٣٧

  
  )ب ا ب(الباب الثالثون 

ليجزيهم ا أحسن ما عملوا ويزديهم من فضله وا يرزق من "
  "يشاء بغري حساب

أبشر أيها السائل فال بد أن يرزقك ا رزقـا واسـعا تنـال بـه          
 مجيع ما تريد من أمورك ولكن صرب نفسك قليال حتى يفتح ا
  عليك أبواب اخلري كله من فضله وجوده وكرمه إن شاء ا تعاىل



  ٣٨

  
  )ب ج ا(ادي والثالثون الباب احل

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب  "
  "ا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون

أيها السائل أنت يف هذا األمر شديد التفكري فيـه اتركـه حتـى          
يسهل عليك األمر واحتفظ على سرك من أعـدائك وال بـد أن     

  يصلح ا أمورك كلها



  ٣٩

  
  )ب ا د( والثالثونالباب الثاني

  "وجنيناه وأهله من الكرب العظيم"
أبشر أيها السائل باخلري واحلاجة الـيت أضـمرت عليهـا سـهلة             
 مقضية وقد غابت عنك أعداؤك وحسادك وقد نصرك ا
تعاىل عليهم وكنت ظافرا هبم وقد جناك ا من الكرب العظيم 

تعاىلوالبد أن تنال مرغوبك فطب نفسا وقر عينا بإذن ا   



  ٤٠

  
  )ب د ا(الباب الثالث والثالثون 

ــا     " ــن عبادن ــه م ــشاء إن ــسوء والفح ــه ال ــصرف عن ــذلك لن ك
  "املخلصني

أيها السائل أراك مهموم القلب مشوش اخلاطر ومقسوم القلب 
يف هذا األمر مرة تقول أفعل ومرة تقول ال أفعـل وقـد ضـاقت               
أحوالك وصدرك واحلـرارة يف كبـدك ولكـن اتـرك هـذا األمـر           

  ك ا تعاىل مهه مبنه وكرمه وإحسانه وا أعلميكف



  ٤١

  
  )ج ج ب(الباب الرابع والثالثون 

  "قال فأذهب فإن لك يف احلياة أن تقول ال مساس "
أبشر أيها السائل فكل ما طلبته جتده ألن سعدك مقبـول و إن             
شاء ا تنال السرور والفتح قريب واحلاجة اليت سألت عنها 

وتعـب ويـسهل ا لـك مجيـع األمـور      تقضى سـريعا بـال مهـل        
  فامحد ا واشكره يزدك من خريه العظيم وفضله العميم



  ٤٢

  
  )ج ج د(الباب اخلامس والثالثون 

إن حترص على هـداهم فـإن ا ال يهـدي مـن يـضل ومـاهلم مـن                "
  "ناصرين

أيها السائل ال حترص على هذا األمر واصرب عليه حتى يقـضي    
اء ا يقضى لك يف وقت غـري هـذا   ا أمرا كان مفعوال وإن ش  

 الوقت وتناله من غري تعب و أكثر من الصالة على النيب صلى ا
  عليه وآله سلم



  ٤٣

  
  )ج ا ا(الباب السادس والثالثون 

وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال يشركون بي شيئا ومن "
ال ختاف دركا "وقال تعاىل "كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

  " ختشىوال
أبشر أيها السائل وال ختف من هذا األمر الذي نويت عليه فـإن    
ا تعاىل يعينك بالنصر والظفر على األعداء واحلساد وتبلـغ           

  مرادك و يفتح ا عليك أبواب اخلري



  ٤٤

  
  )ج ب د(الباب السابع والثالثون 

ال يكلف ا نفسا إال نفسا إال ما أتاهـا سـيجعل ا بعـد              "
  "عسر يسرا

أيها السائل أشكر ا على ما أتاك وعلى ما أعطـاك مـن اخلـري      
واصرب على هذا األمر الذي نويت عليه إىل وقت آخر وقد دلت 
قرعتك على هذا فاصرب عليه لئال تندم على ذلك وال ينفعك         

  الندم وا أعلم 



  ٤٥

  
  )ج د د(الباب الثامن والثالثون 

ة هـذا يـومكم الـذي       ال حيزهنم الفزع األكرب وتتلقاهم املالئك     "
  "كنتم توعدون

أبشر أيها السائل قد وعدك موالك بالصدق وأنت ال تعـرف           
حيلة والبد لك من الفرج وقلبك خائف فال ختف وال حتزن ألن 
      ســبحانه وتعــاىل وعــدك بــالفرج والــسرور ويقــضى ا ا
حاجتــك علــى أحــسن حــال وأهنــأ بــال وتنــال مرغوبــك        

  ومقصودك بإذن ا تعاىل



  ٤٦

  
  )ج ا ج(باب التاسع والثالثون ال

  "إنه ال ييئس من روح ا إال القوم الكافرون"
أبشر أيها السائل و ال تيـئس مـن حاجتـك الـيت نويـت عليهـا يف        
قلبك وأنت تستصعب األمور يف هذا الوقت وال بد من قضاء 
حاجتك على مرغوبك فبشر نفسك مبا يزيل عنـك اهلمـوم و    

  لضيق والنحوس والفرج لك قريبالغموم وقد أزال ا عنك ا



  ٤٧

  
  )ج ا د(الباب األربعون 

"    ــى ا ــريا وكفـ ــالوا خـ ــيظهم مل ينـ ــروا بغـ ــذين كفـ ورد ا الـ
  "املؤمنني القتال وكان ا قويا عزيزا

أبشر أيها السائل و توكل على ا و استعن با يف أمورك يكفك 
ك ما أمهك و استعن با يكفك ما أمهك و لكن احفظ لسان     

حتــى يقــضي ا حاجتــك و أراك مــع قــوم يريــدون هالكــك و  
يطلبون عسرتك و حيتالون عليك فعليك بالـصرب والـسياسة          

حتى تبلغ أمرك بإذن ا  



  ٤٨

  
  )ج ب ا(الباب احلادي و األربعون 

وقال تعاىل "ليجزيهم ا أحسم ما عملوا ويزيدهم من فضله    "
  "كل حزب مبا لديهم فرحون"

 أن ا سبحانه وتعاىل يفرج عليك ما ضـاق      أبشر أيها السائل  
به صدرك وتنال ما ترجوه من أمورك عاجال فطب نفسا وقر 

  عينا 



  ٤٩

  
  )ج د ا  ( و األربعونالباب الثاني 

  "لئن شكرمت ألزيدنكم لئن كفرمت إن عذابي لشديد"
  أبشر أيها السائل وعليك بالصرب و ال تعجل عليه واصرب



  ٥٠

  
  )ج ب ب ( و األربعونالباب الثالث 

فتحنا أبواب السماء مباء منهمر وفجرنا األرض عيونا فالتقى "
املاء على أمر قـد قـدر ومحلنـاه علـى ذات ألـوح ودسـر جتـري         

  "بأعيننا 
أبشر أيها السائل و بادر إليها بعزم ألن ا يرزقك رزقا واسعا 

  فيضا عميما



  ٥١

  
  )ج د ب  ( و األربعونالباب الرابع 

تغفر هلم إن تـستغفر هلـم سـبعني         استغفر هلم أو ال تس    "
مرة فلن يغفر ا هلم ذلك بـأهنم كفـروا بـا ورسـوله وا ال      

  "يهدي القوم الفاسقني
أيها السائل استغفر ا وأترك هذا األمر الذي نويت عليه وال 
تطلبه فإنه يضرك و ال ينفعك واحتفظ من أعدائك و ال تفش  

  سرك



  ٥٢

  
  )ب جج  ( و األربعونالباب اخلامس 

والذي نزل من السماء ماء بقدر فنشرنا به بلدة ميتـا كـذلك           "
  "خترجون

أبشر أيها السائل بقضاء حاجتك وال بـد لـك مـن الـسرور و          
  الفرج عاجال فبادر إىل حاجتك



  ٥٣

  
  )ج د ج( الباب السادس واألربعون 

" سواء علينا أصربنا أم جزعن ما لنا من حميص واعلموا أن ا
  " فاحذروهيعلم ما يف أنفسكم

أيها السائل اترك هذا األمر الذي نويـت عليـه و ال تطلبـه ألنـه            
  موجود ولك أعداء و حساد و ا يعينك عليهم مبنه



  ٥٤

  
  )د د ب( الباب السابع واألربعون

ــذي   " ــال غالــب لكــم وإن خيــذلكم فمــن ذا ال إن ينــصركم ا ف
  "وكان عند ا فوزا عظيما"وقال تعاىل"ينصركم من بعده

   أيها السائل بقضاء حاجتك ونصرك على أعدائكأبشر



  ٥٥

  
  )د د ج(الباب الثامن واألربعون

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس "
  "نزال خالدين فيها ال يبغون عنها حوال

  أبشر أيها السائل بفرح وسرور وكل ما ترجوه حبسب نيتك



  ٥٦

  
  )د د ا( الباب التاسع و األربعون 

اود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني الناس يا د"
  "باحلق وال تتبع اهلوى

أيها السائل إياك أن تعادي أحدا أو ختاصم أحدا و اصرب على 
هذا األمر الذي نويت عليه وأنت مـتحري يف ذلـك ال تـدري مـا                 
تفعل فمرة تقول أفعل وأخرى ال أفعل ففي وقت غري هذا تنال       

  مقصودك بال تعب



  ٥٧

  
  )د ب د(اخلمسون الباب 

إن تسفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خـري لكـم وإن          "
  "إن ا مع الصابرين"وقال تعاىل" تعودوا نعد

أبـشر أيهــا الـسائل فقــد جـاءك الفــتح مـن  ا و إذا تــأخرت     
كــذلك و إن عــدت عــادوا و ا معــك ويــصف عنــك كيــد  

  أعدائك وشرورهم ويزيدك ا نعمة



  ٥٨

  
  )د ب ب( دي واخلمسون الباب احلا

يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم متاع احليـاة الـدنيا ثـم              "
  "إلينا مرجعكم فننبئكم مبا كنتم تعملون

أيها السائل أراك تطلب أمرا حتبه وتراه هينا عليك فأحذرك 
 من طلبه و اطلب غريه مما فيه اخلري جتده إن شاء ا  



  ٥٩

  
  )د ج ج( الباب الثاني واخلمسون 

وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم ا من          "
  "ينصره ورسله بالغيب إن ا قوي عزيز

وأبشر أيها السائل خبري ورزق كثري واحلاجة اليت سألت عنها 
  فإهنا مقضية إن شاء ا فطب نفسا وقرا عينا



  ٦٠

  
  )د ب ج(الباب الثالث و اخلمسون 

عـامل الغيـب والـشهادة هـو الـرمحن          هو ا الذي ال اله إال هو        "
  "الرحيم

أبشر أيها السائل فإني أراك تطلب أمرا تظهر به على األعداء و 
  احلساد بالفرج والسرور فامحد ا و اشكره يزدك من فضله



  ٦١

  
  )د ا د(الباب الرابع واخلمسون 

و غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله فاعبده "
  "بغافل عما تعملون وتوكل عليه وما ربك 

أيها السائل احفظ لسانك لكيال جيلب لك الضرر و احذر من 
ــابلوك يفرحــون يف    ــى ضــرك وإذا ق ــالون عل ــإهنم حيت أعــدائك ف
وجهك ويغرونك  احلاجة اليت سألت عنها عليك بغريها و ال 

  حاجة لك فيها 



  ٦٢

  
  )د ج د( الباب اخلامس واخلمسون 

 ربكـم وشـفاء ملـا يف    يا أيها الناس قـد جـاءتكم موعظـة مـن      "
  "الصدور وهدى ورمجة للمؤمنني

أبشر أيها السائل ببشارة و خري كـثري دائـم ويفـرح ا قلبـك            
والغائب يقدم عليك باخلري و لكن بادر إىل حاجتك ألهنا سهلة 
وقضية ومن عسرت عليه حاجة فليكثر من الصالة على الـنيب          

  ى احلوائجحممد صلى ا عليه وآله وسلم فإن بربكتها تقض



  ٦٣

  
  )د ا  ج( الباب السادس و اخلمسون

ــث فــاطر   " ــتين مــن امللــك وعلمــتين تأويــل األحادي رب قــد آتي
السماوات واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفيين مسلما         

  "واحقين بالصاحلني
ــوغ األمــل واخلــري الكــثري بغــري التعــب    ــسائل ببل ــشر أيهــا ال أب

  فإهنا سهلة تقضى إليكواحلاجة اليت سألت عنها عجل عليها 



  ٦٤

  
  )د ب ا(الباب السابع و اخلمسون 

فتحنا أبواب السماء مباء منهمر وفجرنا األرض عيونا فالتقى "
املاء على أمر قـد قـدر ومحلنـاه علـى ذات ألـوح ودسـر جتـري         

  "بأعيننا 
أبشر أيها السائل بفرح وسرور وقد عافاك ا من كل هم وغم 

ــ    ــروم ق ــل حاجــة ت ــك ك ــضي ا ل ــك  يق ــد ســبب ل ضائها وق
  األسباب



  ٦٥

  
  )د ج ا(الباب الثامن و اخلمسون 

أعلموا أمنا احلياة الـدنيا لعـب وهلـو وزينـة وتفـاخر بيـنكم               "
  "وتكاثر يف األموال واألوالد

أيها السائل أراك تطلب أمرا تتعـب نفـسك فيـه وقـد فـسد               
رأيك مرة تقول أفعل و أخرى ال أفعل فاصرب وتكل على ا  



  ٦٦

  
  )د ج ب( سع واخلمسون الباب التا

يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم ال أوالدكم عن ذكر ا ومن "
  "يفعل ذلك فأولئك عند ا هم اخلاسرون

أيها السائل اترك هذه احلاجة اليت يف قلبـك فـال خـري لـك فيهـا        
  واصرب صربا مجيال



  ٦٧

  
  )د ا ب(الباب الستون 

  "طنه إىل يوم يبعثون فلوال أن كان من املسبحني للبث يف ب"
أبشر أيها السائل وتوكل على ا و امحد ا على ما أعطاك من 
اخلــري وأنــت ســعيد والــسعد مقبــل عليــك فــال بــد أن تنــال   
مرغوبك ولكن اآلن اترك حاجتك إن كنت عاقال ألهنا صعبة 

فعليك بغريها و البد لك من الفرج بإذن ا  



  ٦٨

  
  )ب د ج(الباب احلادي و الستون 

أمل تر أن ا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض واسبغ     "
  "عليكم نعمه ظاهرة وباطنه

  
 يف األمر الذي نويت عليه واستعن با أيها السائل توكل على ا

  يكفك و ا أعلم



  ٦٩

  
  )ج ا ب( الباب الثاني والستون 

  "يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم"
  

ائل احذر من هـذا األمـر و اتركـه إىل وقـت آخـر و ال             أيها الس 
تستعجل عليه و البد أن تقضى حاجتك بعد مدة واتق ا يف     

  هذا األمر وتستغفر ا و صل على نبيك تقض حاجتك



  ٧٠

  
  )ب د ب(الباب الثالث و الستون 

  "و كان عاقبة أمرها خسرا"
  

تعجل بـه  أيها السائل ال تعجل على األمر الذي نويت عليه و ال           
لئال تندم فاحذر منه فإن فعلته فال تنال إال اخلصومة واصرب          

  على حاجتك لوقت غري هذا الوقت



  ٧١

  
  )ب ب ج( الباب الرابع و الستون 

وقال تعاىل "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني"
ــشف صــدور قــوم "وقــال تعـاىل  " وشـفاء ملــا يف الــصدور " وي

  مؤمنني 
  

ــشر أيهــا الــسائل ف ــشفاء واخلــري والبــد أن تنــال  أب البــد مــن ال
  مرغوبك و البد لك من الصحة



  ٧٢

  
١-   

  )ا ا ا 
٢-   
  ) ا ا ب ( 

٣-  
  )ا ا ج  ( 

٤-   
  )ا ا د( 

٥-   
  )ا ب ا ( 

٦-   
  )ا ج ا 

٧-   
  )ا د ا ( 

٨-   
  )ا ب ج ( 

٩-   
  )ا ج ب( 

١٠-   
  )ا ب د ( 

١١-   
  ) ا ج د 

١٢-   
  )ا د ب ( 

١٣-   
  )ا د ج ( 

١٤-   
  )ا ب ب ( 

١٥-   
  )ا ج ج (

١٦-   
  )ا د د 

١٧-   
  )ب ب ب( 

١٨-   
  )ج ج ج ( 

١٩-   
  )د د د ( 

٢٠-   
  )ب ب ا ( 



  ٧٣

٢١-   
  )ج ج ا

٢٢-   
  )د د ا ( 

٢٣-   
  )ب ا ج (

٢٤-   
  )ب ج ب (

٢٥-   
  )ب ب د ( 

٢٦-   
  )ب ج د 

٢٧-   
  )ب ا ا (

٢٨-   
  )ب ج ج (

٢٩-   
  )ب د د (

٣٠-   
  )ب ا ب (

٣١-   
  )ب ج ا 

٣٢-   
  )ب ا د (

٣٣-  
  )ب د ا (

٣٤-   
  )ج ج ب( 

٣٥-   
  )ج ج د ( 

٣٦-   
  )ج ا ا 

٣٧-   
  )ج ب د ( 

٣٨-   
  )ج د د (

٣٩-   
  )ج ا ج ( 

٤٠-   
  )ج ا د ( 

٤٥   -٤٤   -٤٣   -٤٢   -٤١-   



  ٧٤

  )ج ب ج (   )ج د ب (  )ج ب ب (   )ج د ا (   )ج ب ا 
٤٦-   

  )ج د ج 
٤٧-   

  )د د ب ( 
٤٨-   

  )د د ج ( 
٤٩-   

  )د ا ا ( 
٥٠-   

  )د ب د ( 
٥١-   

  )د ب ب 
٥٢-   

  )د ج ج ( 
٥٣-   

  )د ب ج ( 
٥٤-   

  )د ا د ( 
٥٥-   

  )د ج د (
٥٦-   

  )د ا ج 
٥٧-   

  )د ب ا ( 
٥٨-   

  )د ج ا (
٥٩-   

  )د ج ب ( 
٦٠-   

  )د ا ب ( 
٦١-   

  )ب د ج 
٦٢-   

  )ج ا ب ( 
٦٣-   

  )ب د ب ( 
٦٤-   

  )ب ب ج ( 
  




