( حرف القاف )
ْ
َّالل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ّق
ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـم،
َص َالة َت ْه ِّد َيناِّ 1ب َها ِّ أل ْح َس ِّن 2أال ْخ َال ِّقَ ،و َت ْص ِّر ُفِّ 3ب َها َع َّنا َس ّ ِّي َء أال ْخ َال ِّقَ ،و َت ْج َع ُل َنا ِّب َها
ِّم َن أا ْف َضل ْال ُع َّشاقَ ،4و َت َه ُبَ 5ل َنا ب َها ِّإ َل ْي َك أا ْص َد َق 6أال ْش َواق 7ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّ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
َ
َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت َه ُب ل َنا ِّب َها
َ َ َ 13 ْ ّ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ 12
ْال َف َر َحَ 8و أال َن َقَ 9و َّ
الس َه َرَ 10و أال َر َقِّ 11في طاع ِّتك وطاع ِّة رسو ِّلك وحسن ِّالرف ِّق
ُ
ْ
ْ
َ
18
َوال ْ ِّرت َف ِّاقَ ،14و َت ْج َع ُل َها ل َنا ُد ْن َيا َوا ْخ َرى أا ْن َف َع َد َو ٍاءَ 15و ِّت ْر َي ٍاقَ ،16و َخ ْي َر ِّإث ِّم ٍدِّ 17لل َب َص ـ ــا ِّئ ِّر
َو أال ْح َداق 19ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما
ِّ
َََ َ َْ ّ ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
س ـبــق ،ن ِّاص ِّر الح ِّق ِّبالح ِّق ،والهـ ِّـادي إلى ِّصر ِّاطك المسـتـقِّـ ِّـيم ،وعلى ا ِّل ِّه حــق ق ــد ِّر ِّه
1ـ تهدينا بفتح الفوقية ،من هداه :أرشده ودله.
2ـ ألحسن األخالق ،وفي الحديث" :من سعادة المرء حسن خلقه" ومن دعائه صلى هللا عليه وسلم عند افتتاح الصالة "اللهم اهدنا ألحسن األخالق
وال يهدي ألح سنها إال أنت ،واصرف عني سيئها وال يصرف عني سيئها إال أنت".
3ـ تصرف بفتح الفوقية وكسر من صرف كضرب :دفعه وطرد عنه.
4ـ العشاق بضم أوله كرمان جمع عاشق ،والعشق :اإلفراط في المحبة ،وفي الحديث" :من عشق فعف ثم مات ،مات شهيدا".
5ـ تهب بفتح الفوقية والهاء ،وكسر هائه لحن عامي كما مر.
6ـ أصدق :أي أكثر صدقا وإخالصا.
7ـ األشواق جمع شوق كفلس :نزاع النفس إلى الشيء واشتياقها له.
8ـ الفرح كسبب :السرور والنشاط.
9ـ األنق بنون فقاف كسبب :الفرح والسرور أي في طاعتك وطاعة رسولك ،والمراد حالوة العبادة.
10ـ السهر كسبب :عدم النوم في الليل.
11ـ األرق كالسهر وزنا ومعنى.
12ـ في طاعتك :أي بسبب ذوق حالوة طاعتك وطاعة رسولك صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
13ـ الرفق كضرس :اللطف وضد العنف.
14ـ االرتفاق كاالنتفاع وزنا ومعنى.
15ـ دواء كسحاب :العج وما يداوى به المرض.
16ـ ترياق بفتح الفوقية وكسرها وسكون الراء :دواء مركب ممزوج بغيره من األدوية.
17ـ إثمد بكسر الهمزة وسكون المثلثة كزبرج :حجر الكحل.
18ـ البصائر جمع بصيرة عقيدة القلب والفطنة.
19ـ األحداق بالدال المهملة جمع حدق كسبب :سواد العين ،وفي الحديث" :عليكم باإلثمد فإنه يجلوا البصر وينبت الشعر".
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ْ
َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت َح ِّ ّس ُنِّ 20ب َها َخل ِّقــيَ 21و ُخ ِّل ِّقيَ 22و ُت ْد ِّخ ُل َنا ِّب َها َح ْض َرة
ْ
َ ْ َ َ َ َ َ 26
ا ِّلط َال ِّقَ ،و َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم ْن َص ْف َو ِّة 24الس َّب ِّاقَ ،25و ِّم َّم ْن َح َاز ِّفي مرضا ِّتك راية
ّ َ 27
الس َباق 28ا ِّم َ
َ
ّ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسي ِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َق،
و
ِّالره ِّان
ِّ ِّ
َوالخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ّق ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
َ َّ َ أ ْ َ ْ َ 30 َ َ ْ ُ َ 29
ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّمن ال ِّذين اعددت لهم مفازا
َح َدا ِّئ َقَ 31و أا ْع َن َ
ابَ ،32و َك َو ِّاع َب 33أا ْت َراباَ ،34و َكاساِّ 35د َهاقاَ ،36و ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها ِّم ْن َج ِّم ِّيع
ْ 38
َّ  37أ
اتَ ،و َت ُح ُولِّ 39ب َها َب ْي َن َنا
الش َدا ِّئ ِّد َوال ْه َو ِّال ِّفي َّالد َار ْي ِّنَ ،و ِّع ْن َد ا ِّل ْح ِّت َضـ ـ ِّار َوال َم َم ِّ
َو َب ْي َن َّ
الش َي ِّاطينِّ 40في َج ِّميع أال ْح َوالَ 41و ِّح َ
ين 42الرو ُح َب َل َغ ِّت َّالت َر ِّاق َيَ 43و ِّق َيل َم ْن
ِّ
ِّ
ِّ
َ
الس ُاق ِّب َّ
َر ٍاقَ ،44و َظ َّن 45أا َّن ُه ْال ِّف َر ُاقَ ،46و ْال َت َّف ِّتَّ 47
الس ِّاقِّ ،48إلى َر ِّّب َك َي ْو َم ِّئ ٍّذ
َ 23

20ـ تحسن بضم الفوقية وكسر السين المشددة ،من التحسين والتزيين :ضد التقبيح.
21ـ خلقي كفلس :صورة اإلنسان ،وتحسينه :تسويته على أحسن مثال.
22ـ خلقي كقفل وعنق :السجية والمروءة والتحلي بمكارم األخالق ،وفي الحديث" :اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي".
23ـ حضرة اإلطالق :عبارة عن الفناء المطلق والكمال المطلق.
24ـ صفوة بتثليث أوله :أفضل كل شيء وأحسنه.
25ـ السباق بضم أوله كرمان جمع سابق :أي إلى الخيرات والطاعات ،وفي الحديث" :من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات".
26ـ راية :العلم المرفوع.
27ـ الرهان ككتاب :المسابقة على الخيل.
28ـ السباق كرهان وزنا ومعنى.
29ـ أعددت :هيأت ويسرت.
30ـ مفازا :نجاة وأمانا من كل مكروه وفوزا بكل مطلوب ومحبوب.
31ـ حدائق جمع حديقة :بساتين ذات أشجار وأزهار.
32ـ أعنابا جمع عنب معروف.
33ـ كواعب جمع كاعب :جارية بلغت وظهرا ثدياها.
34ـ أترابا جمع ترب كضرس :مستويات في السن والشباب.
35ـ كأسا مهموزة مؤنثة إناء يشرب فيه.
36ـ دهاقا ككتاب :مملوءة متتابعة.
37ـ الشدائد جمع شديدة :المصائب التي ال تطاق.
38ـ االحتضار بكسر الهمزة :مصدر احتضر مبني للمفعول :أي حضره الموت فهو من عطف الخاص على العام لشدته وتفاقم أمره وتراكم هوله إال
من عصمه هللا ورحمه.
39ـ تحول بفتح الفوقية ،من حال يحول كقال :أي تكون بمحض فضلك وكرمك حائال وحاجزا وساترا.
40ـ الشياطين :أي الجانية واإلنسية.
41ـ في جميع األحوال وفي جميع الحركات والسكنات.
42ـ وحين الروح إلخ من عطف الخاص على العام كما مر :من تفاقم أمره وتعاظم شأنه.
43ـ التراقي جمع ترقوة ،بضم الفوقية والقاف :العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق.
44ـ من راق استفهامية مبتدأ :أي هل من طبيب يرقيه ويداويه ويخلصه من هذه الشدة.
45ـ ظن :أيقن وتحقق من وصلت روحه ما ذكر.
46ـ الفراق :أي فراق األهل والمال والخروج من الدنيا إلى اآلخرة.
47ـ التفت :جمعت والتصقت وانضمت.
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ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َ 49
َ 50
للاُ 51م َح َّمد َر ُسـ ـ ــولُ
َّ
ات َع َلى َل إ َل َه إ َل ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
المساق  ،وتهب لنا ِّبها ِّحين ِّئ ٍذ حسن الثب ِّ
ِّ ِّ
ِّ َّ َ َّ
الش ْوقِّ 52إ َلى ِّل َقا ِّئ َك َو ُح ْس َن ال ْش ِّتياق ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد
ِّ
للا َو ِّشدة ِّ
الف َــاتِّـح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ّق ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك
ِّ
َّ
ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َن ال ِّذ َين
ات َك َان ْت َل ُه ْم َج َّن ُ
الصا ِّل َ
ات ْال ِّف ْر َد ْوسُ 53ن ُزلَ 54خا ِّل ِّد َين ِّف َيها َل َي ْب ُغونَ
ا َم ُنوا َو َع ِّم ُلوا َّ
ح
ِّ
ِّ
َع ْن َها ِّحولَ ،55و ِّم َّم ْن ُي َح َّل ْو َنِّ 56ف َيها ِّم َن أا َساو َرِّ 57م ْن َذ َه ٍب َو َي ْل َب ُس َ
ون ِّث َيابا ُخ ْضرا ِّم ْن
ِّ
ُس ْن ُد ٍسَ 58و ْاس َت ْب َر ٍقُ ،59م َّت ِّكـ ِّئي َن ِّف َيها َع َلى أال َرا ِّئ ِّكِّ 60ن ْع َم َّالث َو ُاب َو َح ُس َن ْت ُم ْرَت َفقا،61
ْ
ْ
ْ ْ
َو ُت َؤ ّ ِّم ُن َنا ِّب َها َش ّ ِّر ال َخل ِّقَ ،62و َه ِّّمِّ ّ 63الر ْز ِّقَ ،و ُس ِّوء ال ُخ ُل ِّقَ ،64و ِّم َن ال َح ِّر ِّيقَ 65وال ْح ِّت َر ِّاق
ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر
ْال َح ِّ ّق ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه

48ـ الساق بالساق :أي ساقاه عند موته.
49ـ المساق كسحاب :المرجع والمصير :أي جميع الخالئق يساقون إلى هللا تعالى.
50ـ الثبات كسحاب :ضد التحرك والتزلزل والتبدل.
51ـ ال إله إال هللا إلخ ،وفي الحديث" :من كان آخر كالمه ال إله إال هللا محمد رسول هللا دخل الجنة".
52ـ الشوق كفلس :نزاع النفس وميلها إلى الشيء وحركة الهوى كاالشتياق ،وفي الحديث" :من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ،ومن كره لقاء هللا كره
هللا لقاءه".
53ـ جنات الفردوس :هي أعلى الجنات وأفضلها وأسناها ،وفي الحديث" :إذا سألتم هللا فاسألوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش
الرحمن".
54ـ نزال كعنق وقفل :ما أعد وهيئ للضيف أن ينزل عليه وما يقدم له من األطعمة عند نزوله.
55ـ حوال كعنب :تحوال وانتقاال لغيرها رضى منهم بما أكرمهم هللا به.
56ـ يحلون بضم أوله مبني للمفعول ،من حلى الجارية :ألبسها حليا.
57ـ أساور جمع سوار ككتاب ،قيل كل إنسان يحلى بثالثة أساور :سوار من ذهب ،وسوار من فضة ،وسوار من لؤلؤ.
58ـ سندس كقنفذ :الديباج الرقيق
59ـ إستبرق :الديباج الغليظ.
60ـ األرائك جمع أريكة :السرير وكل ما يتكأ عليه.
61ـ مرتفقا :ما يرتفق وينتفع به.
62ـ شر الخلق :أي جميع ما خلق هللا في الكون كله.
63ـ هم :أي االهتمام بالرزق واشتغال البال به واستيالء ذلك على القلب ،فإن ذلك غفلة عن هللا وعدم ثقة باهلل ،قال تعالى( :وما من دابة في األرض
إال على هللا رزقها) (وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون) اآلية.
64ـ سوء الخلق :صفة جامعة لشر الدنيا وشر اآلخرة ،نعوذ باهلل منه ومما يجرنا إليه.
65ـ الحريق كرغيف :النار الحسية والمعنوية ،وفي الحديث" :إذا رأيتم الحريق فكبروا ،فإن التكبير يطفئ النار".
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َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ 66
ُ
ُ
َ
ْ
ات ثم لم يتوبوا
َالع ِّظـيـ ِّـم ،صالة ت ِّعيذنا ِّبها ِّمن ال ِّذين فتنوا المو ِّم ِّنين والمو ِّمن ِّ
ْ
َ
َ َ ْ َ ْ َ 72 َّ ْ َ 71 َ ّ َ 70 َ ْ َ ْ َ 69
َف ُل ُه ْم َع َذ ُاب َج َه َّن َمَ 68ول ُه ْم َع َذ ُاب ال َح ِّر ِّيق ،و ِّمن القسو ِّة والغفل ِّة و ِّالذل ِّة وال ِّقل ِّة
َو ِّم َن ْال ُف ُسوقَ 73و ْال ِّع ْص َيانَ ،و ِّم ْن َش ّر ْال ُع َص ِّاةَ 74و ُالف َّساق 75ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّ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
َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ِّع ُيذ َنا ِّب َها
َ ْ ُ َ 81 َ َ ْ َ 80
ِّم َن َّالت َر ِّديَ 76و ْال َه ْدمَ 77و ْال َغ َرقَ ،78و ْال َح َرقَ 79و ْال ُج ُ
ص
ر
ب
ال
و
ام
ـذ
ـ
ـ
ج
ال
و
ون
ن
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َو ْال َب َهقَ ،82و ُ
الخ َر ِّقَ 83و ْال ُح ْمقَ 84وا ِّل ْس ِّت ْح َماق 85ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسيِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد
ِّ
ِّ
ِّ
الف َــاتِّـح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ّق ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك
ِّ
َ ْ َ َ 87
ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة ُت َن ِّ ّج َيناِّ 86ب َها ِّمن الحر ِّج
َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ 88
الزلقَ 89والـ ـ َّـز َر ِّقَ 90والز َعاق 91ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّ ِّل َع َلى َسي ِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد
ِّ
والضي ِّق والحن ِّق و ِّ
67

66ـ فتنوا :بغضب أموالهم ونهبها واستخدامهم في أهوائهم وشهواتهم عدوانا وظلما (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).
67ـ ثم لم يتوبوا ،بل أصروا والزموا ذلك حتى توفتهم المالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
68ـ فلهم عذاب جهنم ،وفي الحديث" :كل مؤذ في النار".
69ـ القسوة كتمرة :غلظ القلب وصالبته.
70ـ الغفلة كتمرة :نسيان ذكر هللا وذكر رسول هللا.
71ـ الذلة بكسر المعجمة :المذلة والمسكنة.
72ـ القلة بكسر القاف المشددة :قلة المال وكثرة العيال.
73ـ الفسوق كالفجور وزنا ومعنى ،والعدول عن طريق الحق.العصاة كغراب جمع عاص ،من العصيان :ضد الطاعة.
74ـ العصاة كغراب جمع عاص ،من العصيان :ضد الطاعة.
75ـ الفساق بضم أوله كرمان جمع فاسق :الخارج عن طريق الحق وعن طاعة هللا.
76ـ التردي :السقوط في مهواة وبئر.
77ـ الهدم كفلس :ضد البناء.
78ـ الغرق كسبب :القتل بالماء.
79ـ الحرق كسبب :النار ولهبها.
80ـ الجذام كغراب :علة تحدث في البدن لفساد مزاج األعضاء.
81ـ البرص كسبب :بياض يظهر في البدن لفساد مزاجه.
82ـ البهق كسبب :بياض رقيق ظاهر البدن لسوء مزاجه أيضا.
83ـ الخرق كقفل :الحمق :وضد الرفق وعدم حسن التصرف في األمور ،وكسبب :الدهش من خوف وحياء" :الخرق شؤم والرفق يمن".
84ـ الحمق كقفل :قلة العقل.
85ـ االستحماق ،من استحمق :فعل أفعال الحمقى.
86ـ تنجينا بضم الفوقية من أنجاه ،أو من نجاه مضعفا تخلصنا وتنقذنا.
87ـ الحرج كسبب :اإلثم والذنب والمكان الضيق.
88ـ الحنق كسبب :شدة الغيظ والغضب.
89ـ الزلق كسبب :الدحض والزلل.
90ـ الزرق كسبب :العمى ولون معروف في العين.
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إلى ِّصر ِّاطكَ
الف َــاتِّـح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ّق ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
ِّ
َ
ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْن َف ِّت ُح ل َنا ِّب َها أا ْب َو ُاب
ّالر َضىَ 92و َّالت ْي ِّسير 93أا َّي ْان ِّف َتاحَ ،94و َت ْن َغ ِّل ُق ب َها َع َّنا أا ْب َو ُاب َّ
الش ّ ِّرَ 95و َّالت ْع ِّس ِّير 96أا َّي
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ْ
ْ
َ
ْان ِّغـ ـ َـال ٍقَ ،و ُت ْق َضي 97ل َنا ِّب َها َج ِّم ُيع 98ال َح َوا ِّئ ِّجَ 99ع َلى ِّالط َال ِّقِّ ،100ب َج ِّاه َس ِّّي ِّد َنا َو َم ْو َل َنا
ُم َح َّم ٍدْ 101ال َفا ِّتح ِّل َج ِّميع أال ْغ َالق 102ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ّل َع َلى َسي ِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـح ِّلماَ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ْال َح ِّ ّق ِّب ْال َح ِّ ّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك
ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ع َد َد َمــا َخ َل ْق َتَ 103و َما أا ْن َت
َخا ِّل ُق ُهَ ،و ِّزَن َةَ 104ما َخ َل ْق َت َو َما أا ْن َت َخا ِّل ُق ُهَ ،و ِّم ْل َءَ 105ما َخ َل ْق َت َو َما أا ْن َت َخــا ِّل ُق ُه،
اف َذ ِّل َك ِّم َن أا َّول الد ْن َيا ِّإ َلى َي ْو ِّم َّالت َال ِّقى 107ا ِّم َ
َو أا َض َع َ
اف أا ْض َ
اف 106أا َض َ
ينَّ .الل ُه َم
ع
ع
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
َص ّ ِّل َع َلى َسي ِّ ّـ ِّدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّ ّق ِّبال َح ِّ ّق،
َواله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ع َد َد َما
َذ َك َر َك َّالذا ِّك ُرو ُنِّ 108في ْال َم ِّاضيَ ،109و َع َد َد َما ُه ْم َذا ِّك ُرو َن َك ِّفي ْال َحال َو ْال َب ِّاقي 110ا ِّمينَ.
ِّ
91ـ الزعاق كغراب :الماء الشديد المرارة والملوحة بحيث ال يطاق شربه.
92ـ الرضى ضد السخط.
93ـ التيسير :التسهيل
94ـ االنفتاح :ضد االنغالق.
95ـ الشر :ضد الخير.
96ـ التعسير :ضد التسهيل.
97ـ تقضى بضم الفوقية وفتح الضاد مبني للمفعول.
98ـ جميع بالرفع نائب عن الفاعل.
99ـ الحوائج جمع حاجة على غير قياس :الدينية والدنيوية واألخروية.
100ـ اإلطالق :أي من غير تقييد وال تحديد.
101ـ محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
102ـ األغالق جمع غلق كعنق :الباب المسدود ،وكسبب :ما يغلق ويسد به الباب أي األغالق الحسية والمعنوية دنيا وأخرى.
103ـ ما خلقت من األزل إلى األبد في جميع عوالمك التي ال يعلمها إال أنت ومن أحببت من رسول أو ولي.
104ـ زنة كعدة :أي وزن ما خلقته كذلك.
105ـ ملء كضرس :اسم ما يأخذه اإلناء إذا امتأل.
106ـ أضعاف جمع ضعف كضرس :مثل الشيء بتكريره ثالث مرات عطفا على ما قبله مضافا إلى ما بعده.
107ـ التالق :هو يوم القيامة يلتقي فيه أهل السموات وأهل األرضين واألولون واآلخرون ،سبحان من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا،
سبحانك رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك ،اللهم إني أستودعك هذا اليوم ال إله إال هللا سيدنا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
108ـ الذاكرون يعم العوالم كلها صامتها وناطقها ،قال تعالى( :وإن من شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم).
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109ـ في الماضي :أي في الزمان الماضي.
110ـ الباقي :المستقبل كأنه قال من األزل إلى األبد ،وكنى بذاك عن التأبيد ،وهللا تعالى أعلم.
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