( حرف الطاء )
ْ
ْ
َّالل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق
ْ
ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـم،
َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ َ
ض لن ندعو ِّمن دو ِّن ِّه ِّإلها
صالة تجعلنا ِّبها ِّمن الذين قالوا ربنا رب السماو ِّ
ات والر ِّ
َ ْ
ل َق ْد ُقل َنا ِّإذا َش َططاَ ،1و َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َّم ْن ْان َب َس َطَ 2ع َل ْي ِّه َخ ْي ُر َك َو ِّإ ْح َس ُان َك ِّفي َّالد َار ْي ِّن
ْ
ا َّي ْانب َس ٍاط ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما
ِّ
ْ
ْ
س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه
اصب ْرَ 5ن ْف َس َكَ 6م َع َّال ِّذ َين َي ْد ُع َ
َو ِّم ْق َـدار ِّه َالع ِّظـيــمَ ،ص َالة ُت ِّذ ُيق َنا 3ب َها َح َال َو َةَ 4و ْ
ونَ 7ر َّب ُه ْم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ون َو ْج َه ُهَ 10و َل َت ْع ُدَ 11ع ْي َن َ
ب ْال َغ َد ِّاةَ 8و ْال َع ِّشيُ 9ير ُيد َ
اك َع ْن ُه ْم ُت ِّر ُيد ِّز َين َة 12ال َح َي ِّاة الد ْن َي ـ ـ ـ ـ ـا
ِّ
ِّ ِّ
ْ ْ
َو َل ُت ِّط ْعَ 13م ْن ا ْغ َفل َناَ 14قل َب ُه َع ْن ِّذ ْك ِّرَنا َو َّات َب َع َه َو ُاهَ 15و َك َان ا ْم ُر ُه ُف ُرطاَ ،16و ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َعلىَ
ِّم َن ِّ ِّ
الش ْر ِّكْ 17ال َج ِّل ِّيَ 18و ْال َخ ِّف ِّيَ 19والس ْم َع ِّة َو ِّالر َي ِّاء َو ِّال ْح َب ِّاط 1ا ِّم َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
1ـ شططا كسبب :التباعد من الحق ومجاورة الحد في الظلم.
2ـ انبسط :اتسع وامتد.
3ـ تذيقنا بضم الفوقية وكسر الذال المعجمة من أذاقه.
4ـ حالوة كسحابة :االستحالء والتلذذ بطاعة هللا وتكلف المشقة في مرضات هللا.
5ـ اصبر بكسر الموحدة من صبر كضرب :أي احبس نفسك على ما تكرسه من فعل الطاعات وعلى اجتناب ما تحبه من فعل المحرمات.
6ـ نفسك :األمارة بالسوء.
7ـ يدعون :يعبدون هللا مخلصين له الدين.
8ـ الغداة :من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
9ـ العشي كغني :آخر النهار.
10ـ وجهه :أي رضاه ومحبته والنظر إلى وجهه الكريم.
11ـ ال تعد بفتح الفوقية من عدا كدعا :أي ال تصرف وال تمل عنهم إلى غيرهم.
12ـ زينة بكسر أوله :ما يتزين به :أي زخارف الدنيا وشهواتها.
13ـ ال تطع بضم الفوقية من أطاع :انقاد وخضع تملقا وطمعا فيما عنده من الفاني.
14ـ من أغفلنا :أي جعلنا قلبه غافال والهيا عن ذكرنا.
15ـ هواه :أي ما تحبه نفسه من الشهوات والمحرمات.
16ـ فرطا بضمتين كعنق :الظلم والتعدي.
17ـ الشرك كضرس :إثبات الشريك هلل.
18ـ الجلي كغني :الكفر باهلل.
19ـ الخفي :الرياء والسمعة.
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َ
ِّ
َ
َ
َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّلما اغ ـ ِّلق ،والخ ــات ِّـ ِّـم ِّلما س ـبــق ،ن ِّاص ِّر الح ِّق ِّبالح ِّق ،والهـ ِّـادي
ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َع ْب ٍد َق َال
ْ
ْ
ُ ْ ْ
َ
ْ
صدقاَ 2وإ ْخ َالصاَ 3شه َد ُ
للا ا َّن ُه َل ِّإل َه ِّإ َّل ُه َو َوال َم َال ِّئ َك ُة َو ُالوا ال ِّعل ِّم َقا ِّئما ِّبال ِّق ْس ِّط،4
ِّ
ِّ
َو َت َه ُب َل َنا ب َها ا ْح َس َن ا ِّل ْق ِّت َباسَ 5وا ِّل ْس ِّت ْن َب ِّاط 6ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد
ِّ
ِّ
َالفـاتِّـح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،و ْالخ َــات ِّــم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاصر ْال َح ِّق ب ْال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي إ َلى ِّصر ِّاطكَ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ
ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت َه ُب ل َنا ِّب َها َب ْس َطةِّ 7ف ـ ــي
ْال ِّع ْل ِّم َو ْال ِّج ْس ِّمَ ،و َت ْب ُس ُطِّ 8ب َها َع َل ْي َنا ِّر ْزقاَ 9ح َال لَ ،و َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َّم ْن ُه ِّد َيَ 10و ُر ِّز َق
ْ
َ 14
َكـ َف ـ ـ ـافاَ 11و ْاح َتا َطَ 12ع َلى ِّد ِّين ِّه َت َورعا 13ا َي ْاح ِّت َي ٍاطَ ،و ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها ِّم َن ال ُم ْن َه ِّم ِّكين
َ ِّ 19
ين َّال ِّذ َين َيا ُك ُل َ
ْال َغ ِّاف ِّل َ
ونَ 15ك َما َتا ْك ُل ال ْن َع ُامِّ 16م ْن َغ ْي ِّر ْام ِّت َي ٍازَ 17و َل ْاح ِّت َي ٍاطِّ 18في ل ِّف
ْ
ال ْخ َال ِّط 20ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما
ْ
ْ
س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه
1ـ اإلحباط بكسر الهمزة :إبطال العمل وإفساده بعد إحكامه وإتقانه ،وفي الحديث " :ستة أشياء تبطل العمل :االشتغال بعيوب الخلق ،وقسوة القلب،
وحب الدنيا ،وقلة الحياء ،وطول األمل ،وظالم ال ينتهي عن ظلمه وتعديه على عباد هللا.
2ـ صدقا كضرس :ضد الكذب :أي صادقا بلسانه.
3ـ إخالصا :ضد اإلشراك ،أي مخلصا من قلبه.
.
4ـ القسط كضرس :العدل في جميع ما شرعه لعباده( :إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان) .
5ـ االقتباس :استفادة العلم.
6ـ االستنباط :استخراج العلم الباطن بفهم دقيق واجتهاد مصيب.
7ـ بسطة كتمرة وغرفة :الفضيلة والتوسع في العلم والتبحر فيه ،وفي الجسم :الطول والكمال.
8ـ بسطة كتمرة وغرفة :الفضيلة والتوسع في العلم والتبحر فيه ،وفي الجسم :الطول والكمال.
9ـ رزقا كضرس ما يرتزق وينتفع به.
10ـ ورزق بضم أوله مبني للمفعول :أي جعل رزقه.
11ـ كفافا ككتاب :ما يكفي من الرزق ويغني عن الناس ،وفي الحديث" :طوبى لمن رزق كفافا وصبر عليه".
12ـ احتاط :أي احتراز واجتنب كل ما نهي عنه.
13ـ تورعا :تحرجا ،أن يقع في اإلثم.
14ـ المنهمكين ،من انهمك في الشيء :دخل فيه دخوال بليغا :أي في الدنيا وشهواتها وزخارفها.
15ـ يأكلون :أي يتنعمون بشهواتهم ولذائذهم ساهين غافلين عن العاقبة.
16ـ كما تأكل األنعام في مراتعها ومسارحها.
17ـ من غير امتياز بين نفاع هو الحالل ،وضرار هو الحرام.
18ـ وال احتياط :أي من غير احتياط واحتراز عما يؤذي ويضر في العقبى.
19ـ في لف :أي في جمع وضم.
20ـ األخالط جمع خلط كضرس :أنواع شتى ،يقال :فالن لف في أكله :أكثر مخلطا في أنواع شتى.

َو ِّم ْق َـدار ِّه َالع ِّظـيــمَ ،ص َالة َت ْم ُز ُج َها 1با ْر َو ِّاح َناَ 2وا ْش َب ِّاح َنا 3ا َت َّمْ 4ام ِّت َزاج َو ْاخ ِّت َال ٍط ا ِّم َ
ين.
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ْ
ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر
ْ
ْ
ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه
َالعظـيــمَ ،ص َالة ُتع ُيذ َنا 5ب َها م َن َّالت ْفريطَ 6وال ْف َراطَ ،وم َن ال ْ
َ
افَ 7وال ْن ِّح َط ِّاط،8
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ين ِّم َن ال ْن ِّخ َر ِّاط 10ا ِّم َ
َوال ْن ِّح َط ِّاطَ ،8و ِّفي ِّس ْل ِّكَ 9الغ ِّاف ِّل َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدنـاَ
ْ
ْ
ْ
ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى
ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْح َف ُظ َناِّ 11ب َها
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ِّم ْن ُك ِّ ِّل َش ْي َط ٍان َم ِّر ٍيدَ ،12و َج َّب ٍارَ 13ع ِّن ٍيدَ ،14و ِّإ ْن َس ٍان َح ُس ٍودَ ،15و ِّم َن َّ
الس َال ِّس ِّل
الس َّي ِّاط 18ا ِّم َ
َوال ْغ َال ِّلَ 17و ِّ ِّ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َق،
ْ
ْ
ْ
َوالخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ِّق ِّبال َح ِّ ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
َ 20
ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت َؤ ِّ ِّم ُن َنا ِّب َها ِّم ْن َش ِّ ِّر َو ِّإ َذ َاي ِّة 19الشـ ــر ِّط
1ـ تمزجها بفتح الفوقية وضم الزاي من مزجه كنصر :خلطه اختالط الروح بالجسد.
2ـ أرواحنا جمع روح كعود :ما به حياة النفس.
3ـ أشباحنا جمع شبح كسبب :أي ذواتنا.
4ـ أتم أي أكمل.
5ـ تعيذنا بضم الفوقية :تحصننا وتعصمنا.
6ـ اإلفراط بكسر الهمزة مصدر أفرط في الشيء :بلغ الغاية وجاز الحد فيه.
7ـ االنحراف :العدول والميل عن الحق.
8ـ االنحطاط من انحط قدره :سقط وسار من األسفلين.
9ـ سلك بكسر أوله كضرس :الخيط.
10ـ االنخراط :من انخرط في األمر :دخل فيه وركب رأسه جهال.
11ـ تحفظنا بفتح الفوقية والفاء من حفظ كعلم.
12ـ مريد :متمرد عات خارج عن الطاعة.
13ـ جبار كشداد :المتجرئ المتسلط على عباد هللا المتعدي عليهم.
14ـ عنيد كرغيب :أي معاند ومخالف للحق.
15ـ حسود كرسول :كثير الحسد.
16ـ السالسل جمع سلسلة بكسر أوله :دوائر من حديد.
17ـ األغالل جمع غل بضم أوله :طوق من حديد يجعل في العنق واليدين ،أو المختص باليدين.
18ـ السياط ككتاب جمع سوط :آلة يؤدب بها معروفة عندهم.
19ـ إذاية ككتاب :األذى.
20ـ الشرط بضم أوله كغرف ،مفرده شرطة كغرفة :أعوان السلطان والوالة والقضاة.
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1ـ األشراط جمع شرط كفلس :السفلة والسقطة من الناس.
2ـ األسقاط جمع سقط كسبب :السقطة ومن ال خير فيه من الناس.
3ـ األمالط جمع ملط كضرس :الخبيث الدنيء األصل القبيح الفعل.
4ـ تجيزنا بضم الفوقية ،من أجازه :أمره.
5ـ لمح كفلس :انطباق الجفن وفتحه.
6ـ لمعان بفتحات :تأللؤ البرق وضوؤه.
7ـ البرق :لمعان يظهر من وسط السحاب.
8ـ الصراط ككتاب :جسر مضروب على ظهر أدق من الشعر وأحد من السيف كما مر.
9ـ العذبة بفتحات وبذال معجمة :إرسال نحو ذراع من العمامة خلف.
10ـ التحنك بفتح الفوقية وضم النون المشددة مصدر تحنك :أدار العمامة تحت حنكه ،بفتحتين :ما سفل من مقدم اللحيين.
11ـ العمة بكسر أوله :هيئة في االعتمام.
12ـ اقتعاط مصدر اقتعط :تعمم ولم يدره تحت حنكه ،وفي الحديث" :نهى عن االقتعاط وأمر بالتحلي" أي إدارة العمامة تحت اللحية.
13ـ اإلقعاط بكسر الهمزة :شدة الصياح.
14ـ اإلبعاط بكسر الهمزة وسكون الموحدة :العلو والزيادة في الجهل وفي كل قبيح.
15ـ األطواف جمع طوف كفلس :المشي حول البيت الحرام.
16ـ األشواط :جمع شوط ،كفلس :السعي بين الصفا والمروة.
17ـ األحفاد جمع حفيد كسبب :الخدم واألعوان ،وحفدة الرجل :أوالد بناته وأصهاره.
18ـ األسباط جمع سبط كضرس :ولد الولد.
19ـ األسقاط جمع سقط بتثليث أوله :الولد لغير تمام ،وفي الحديث" :سموا أسقاطكم فإنها من أفراطكم".
20ـ األفراط جمع فرط كسبب :المتقدم إلى الماء إلصالح الحوض والدلو وكل ما قدمته من أجر وعمل صالح وولد مات قبل البلوغ ،وخير أفراطنا
سيدنا وموالنا محمد صلى هللا عليه وسلم وهللا أعلم.

