( حرف الم اال لف )
َّالل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،و ْالخ َــات ِّــم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاصر ْال َحقِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ِّ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 ِّـم،
َُ َ َ َْ ُُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ 3
َص َالة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َّم ْن ُاو ِّت َيِّ 1كـ َت َاب ُهِّ 2ب َي ِّم ِّين ِّه فاول ِّئك يقرؤون ِّكـتابهم وال يظ ِّلمون
َ 8 َ َ َ ْ 7
َف ِّتيالَ ، 4و ُت ِّع ُيذ ُنا ِّ 5ب َها ِّم َّم ْن َك َان ِّفي َه ِّذ ِّه ا ْع َمىَ 6ف ُه َو ِّفي اال ِّخر ِّة اعمى واضل
َ
َس ِّبيالَ ،9و َت ْس ِّق َيناِّ 10ب َها َش َرابا َط ُهوراَ ،11و َت َه ُب ل َنا ِّب َها َس ْعياَ 12م ْش ُكوراَ ،13و َح ِّجا
َم ْب ُروراَ ،14و َع َمالَ 15م ْق ُبوال  16ا ِّم ْ
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 َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
َ 18 َ ُ َّ َ َ َ 17
ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َّم ْن ا َط َاع للا واطاع الرسول
1ـ أوتي بضم الهمزة مبني للمفعول :أعطي.
2ـ كتابه الذي كتبت فيه حسناته وسيئاته.
3ـ ال يظلمون بضم أوله مبني للمفعول.
4ـ فتيال كرغيف :ما التوى وانطوى في شق النواة :أي ال يتقص من أعمالهم قدر فتيل ،وال أقل من ذلك (إن هللا ال يظلم مثقال ذرة) اآلية.
5ـ تعيذنا بضم الفوقية :تحصننا وتعصمنا.
6ـ في هذه :الدنيا.
7ـ في اآلخرة :أي ال نور له فيهتدي به.
8ـ أضل ،من الضاللة :ضد الهداية والرشاد.
9ـ سبيال :أي طريقا فقد اكتنفته الظلمة وأحدقت به وال يدري إلى أي جهة يتوجه.
10ـ تسقينا بفتح الفوقية من سقى كرمى ،ويقال أسقى بالهمزة وسقى مضعفا.
11ـ طهورا كرسول :أي من األدناس لم تمسه األيدي ،أو هو اسم عين بباب الجنة ،من شرب منه طهر هللا قلبه من كل وصف ذميم.
12ـ سعيا :عمال حسنا.
13ـ مشكورا :مقبوال محمودا مرضيا عندك بمحض فضلك وكرمك.
14ـ مبرورا :أي ال رفث فيه وال فسوق وال نزاع وال خصام.
15ـ عمال خالصا لوجه هللا ال رياء وال سمعة فيه.
16ـ مقبوال عند هللا تعالى ،فإن هللا طيب ال يقبل إال الطيب (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه).
17ـ أطاع هللا في كل ما أمر به ونهى عنه.
.
18ـ أطاع الرسوال بألف اإلشباع :أي في كل ما شرعه وسنه ،قال تعالى( :من يطع الرسول فقد أطاع هللا)

1

َ
َف َف َاز َف ْوزا َع ِّظيماَ ،و َن َال َخ ْيرا َج ِّزيالَ ،1و ُت ِّع ُيذ َنا ِّب َها ِّم َّم ْن َّات َخ َذِّ 2إل َه ُهَ 3ه َو ُاهَ 4ف َض َّل
َ ْ ِّ َ َ َ ْ َ ُ َ 8
َوا َض َّلَ 6سبي ــالَ ،و َت َح َّو ُل 7ب َها َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َش َياطين ال ْ
س وال ِّج ِّن فال يست ِّطيعون
ن
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ون َسبيال ا ِّم َ
ِّح َيلةَ 9و َال َي ْه َت ُد َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـات ِّـ ِّ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
ُ 12 َ َّ َ 11
ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـدر ِّه َو ِّم ْق َـدار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـم َ
،ص َالة ُت ْن ِّ ِّج َيناِّ 10ب َها ِّم ْن َج ِّم ِّيع الشـ ـ ــرو ِّر والشدا ِّئ ِّد
ِّ
ِّ
َ
ضَّ 14
َواال ْه َوالِّ 13في ْال َح َي ِّاة َّال ُد ْن َيا َو َي ْو َم َي َع ُ
الظا ِّل ُمَ 15ع َلى َي َد ْي ِّه َو َي ُقو ُل َ 16يا ليْـ َـت ِّني
ِّ
ْ
َ
َ
َّات َخ ْذ ُت َم َع َّ
ُ
ول َس ِّبيالَ ،17يا َو ْي َل َتى 18لي ْـ َـت ِّني ل ْم ا ِّت َخذ ُفالناَ 19خ ِّليال ،20لقد
س
الر
ِّ
ا َض َّل ِّنيَ 21عن ِِّّالذ ْكرَ 22ب ْع َد إ ْذ َج َاء ِّني َو َك َان َّ
الش ْي َط ُانِّ 23ل ِّل ْن َسان َخ ُذوال 24ا ِّم َ
ينَّ .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 ِّ ِّق،
َ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 ِّـمَ ،ص َالة
5

1ـ جزيال كعظيم وزنا ومعنى.
2ـ اتخذ :أي صبر وجعل.
3ـ إلهه :معبوده.
4ـ هواه :بأن اتبعه في كل ما يأمره به من المحرمات والمخالفات ،فهو عابد لهواه ومتبع له في كل ما يأمره به وينهاه عنه.
5ـ فضل عن طريق الحق والهدى.
6ـ وأضل غيره من اتبعه.
7ـ تحول بفتح الفوقية من حال كقال :أي تجعل بيننا وبين الشياطين حائال وحاجرا وساترا.
8ـ فال يستطيعون :ال يقدرون على.
9ـ حيلة بكسر أوله :مكيدة وخديعة ،فال يهتدون إلى طريق توصلهم إلى ذلك أبدا.
10ـ تنجينا بضم الفوقية وكسر الجيم المشددة من التنحية :التخليص ،خلصه وأنقذه من الهالك والشدائد ،وفي نسخة :تعيذنا من أعاذه.
11ـ الشرور جمع شر :ضد الخير.
12ـ الشدائد جمع شديدة.
13ـ األهوال جمع هول.
14ـ يعض بفتح التحتية والعين :يمسك ويأخذ بأسنانه بشدة تحسرا وتلهفا وندامة على ما ضاع من عمره وفات من الذنوب على يديه ،أو على شفته
أسفا وندما وتحسرا وتلهفا على ما فعله من الذنوب والسيئات.
15ـ الظالم :الكافر ،والفاجر والمنافق.
16ـ يقول يا ليتني قدمت لحياتي( ،يا حسر تي على ما فرطت في جنب هللا) مع الرسول هو سيدنا وموالنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
17ـ سبيال :طريق الرشد والهدى :وهو شهادة أن ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
18ـ يا ويلتي بألف بدل من ياء المتكلم :أي يا خسارتي وهلكتي.
19ـ فالنا :كناية عن اسم من أضله وأغواه من شياطين اإلنس والجن استهجانا واستقباحا للتصريح باسمه الخبيث.
20ـ خليال كصديق وحبيب وزنا ومعنى.
21ـ أضلني :أغواني وأعماني.
22ـ عن الذكر :القرآن ،أي عن اإليمان به وامتثال ما جاء به ،أو عن ذكر هللا وذكر رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
23ـ الشيطان دمره هللا وخيب سعيه :كل مضل من اإلنس والجن.
24ـ خذوال بفتح أوله :كثير الخذالن والحرمان ،يعده ويمينه وما يعده إال غرورا وحرمانا ،بل يتبرأ منه ،قال تعالى( :كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان
اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف هللا رب العالمين).
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ْ
َ
َت َه ُب ل َنا ِّب َها ِّذ ْك َر َك َو ِّذ ْك َر َر ُسو ِّل َك ُب ْك َرةَ 1وا ِّصيـالَ ،2و ُخ ُلقا َح َسنا َج ِّميالَ ،3و ُتل ِّب ُس َناِّ 4ب َها
ْ
ِّم ْن َم َال ِّب ِّس َّالت ْو َب ِّة َوال ُغ ْف َر ِّان َو ِّ ِّالر ْض َو ِّان َو َّالت ْو ِّف ِّيق ا ْس َت َرِّ 5س ْرو ٍالَ 6وا ْس َب َغِّ 7س ْر َب ٍال،8
ْ
َ ْ ُ َ 13 َ َ َ 12 ْ َ ْ ُ َّ َ 11
َو َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َّم ْن َت َت َج َافىُ 9ج ُنو ِّب ُه ْمَ 10ع ْن ال َم َض ِّاج ِّع يدعون ربهم خوفـ ـ ـ ــا وطمعا
ْ
َو َت َذلالَ 14و ْاب ِّت َهاال 15ا ِّ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
َ َ َ َ ْ َ ِّ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
س ـبــق ،ن ِّاص ِّر الح ِّق ِّبالح ِّق ،والهـ ِّـادي ِّإلى ِّصر ِّاطك المسـتـقِّـ ِّـيم ،وعلى ا ِّل ِّه حــق قــد ِّر ِّه
ْ
َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َّم ْن ُي ِّ ِّرِّت ُل 16ال ُق ْرا َن َت ْ ِّرتيالَ ،و َي َّد َب ُر 17ا َيا ِّت ِّه
َ
ل َها َتا ِّويالَ ،19و ُي َس ِِّّب ُح َك ِّفي َّالل ْي ـ ِّـل َو َّالن َه ِّار َس ْبحاَ 20ط ِّويالَ ،21ت ْق ِّديسا 22وتعظيما
ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َسيِّـ ِّـدن َ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 ِّــيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه
َالعظـيــم َص َالة َت ْج َع ُل َنا ب َها م َّم ْن ُي َ
افَ 23ع َ
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ٍ
1ـ بكرة كغرفة :أول النهار.
2ـ أصيال كرغيف :آخر النهار.
3ـ خلقا حسنا جميال :بأن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك ،وغير ذلك من مكارم األخالق.
4ـ تلبسنا بضم الفوقية ،من ألبسه بالهمزة :كساه وغطاه وستره بلباس.
5ـ أستر :أكثر سترا.
6ـ السروال كمصباح معروفة ،وفي الحديث" :اتخذوا السراويالت فإنها من أستر لباسكم ،وحصنوا بها نساءكم إذا خرجن"
7ـ أسبغ :أتم وأكمل.
8ـ سربال كمصباح :القميص والدرع.
9ـ تتجافى :تتباعد وترتفع.
10ـ جنوبهم جمع جنب :شق الرجل.
11ـ يدعون :يعبدون.
12ـ خوفا من ناره وعقابه.
13ـ وطمعا في جنته وثوابه.
14ـ تذلال :تضرعا وخشوعا.
15ـ االبتهال :المبالغة واالجتهاد في الدعاء بتذلل وانكسار.
16ـ يرتل بضم التحتية من الترتيل :التمهل في القراءة وتبيين الحروف بالمد واإلشعاع الطبيعي.
17ـ يدبر بفتح التحتية والدال الموحدة مشددة :أي يتدبره ويتفهمه ،وفي نسخة :يدبر بضم التحتية وكسر الموحدة مشددة من التدبير :النظر في عواقب
أوامره ووعده ووعيده.
18ـ يحسن بضم التحتية من أحسن بالهمزة :أي يطلب لها وجوها حسنة.
19ـ تأويال :وجوها مستنبطة بفهم صحيح وقلب سليم.
20ـ سبحا كفلس بمعنى تسبيح مصدر سبح كمنع كسبح مضعفا.
21ـ طويال :أي زمنا وأمدا طويال.
22ـ تقديسا :تنزيها وتطهيرا لك عن كل ما ال يليق بك.
23ـ يطاف بضم التحتية مبني للمفعول :أي ممن يطوف عليهم غلمان وولدان.
24ـ بآنية جمع إناء ككتاب وصحاب :ما يشرب فيه كالكأس.
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َق َو ِّاريراَ ،3ق َو ِّاريرا ِّم ْن ِّف َّض ٍةَ 4ق َّد ُرو َهاَ 5ت ْق ِّديراَ ،و ُي ْس َق ْو َنِّ 6ف َيها َكاسا َك َان ِّم َز ُاج َها
َزْن َجبيالَ ،8ع ْيناِّ 9ف َيها ُت َس َّمى َس ْل َسبيال 10ا ِّم َ
ينَّ .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 ِّـمَ ،ص َالة ُت َف ِّ ِّض ُل َناِّ 11ب َها َت ْك ِّريما
ون َل َنا ب َها َو ِّليا َو َن ِّصيرا َو َو ِّكيالَ ،و َتا ُخ ُذ ب َها َمنْ
َع َلى َكـ ِّثير ِّم َّم ْن َخ َل ْق َت َت ْف ِّضيالَ ،و َت ُك ُ
ِّ
ِّ
ٍ
َك َاد َناَ 12و َم َك َرِّ 13ب َنا ا ْخذاَ 14و ِّبيالَ ،15و ُال َت َم ِِّّه ُل ُهَ 16ت ْم ِّهيالَ ،و َال ُتب ِِّّل ْغ ُهِّ 17ف َيناَ 18ما ُموال،19
َو ُر َّد ُهَ 20ع َلى ا ْع َقاب ِّهَ 21م ْذ ُموماَ 22م ْخ ُذوالَ ،23خ ِّاسئَ 24ذ ِّليال 25ا ِّ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 َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َالة َت ِّق َيناِّ 26ب َها
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1ـ أكواب جمع كوب بضم أوله كقول :إناء ال خرطوم له وال مقبض.
2ـ كانت :أي تكونت بتكوين هللا فكانت قوارير ،وخلقت من فضة بيضاء يرى ما في باطنها من الشراب من ظاهرها.
3ـ قوارير جمع قارورة :إناء فيه الشراب أو خاص بالزجاج.
4ـ من فضة :أي من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج.
5ـ قدروها :جعلوا الكؤوس على قدر شاربها ال تزيد وال تنقص ،وهي ألذ لهم وأخف عليهم.
6ـ يسقون بضم الفوقية مبني للمفعول.
7ـ مزاجها ككتاب :ما يمزج به الشراب ليكون حلوا عذبا.
8ـ زنجبيال :اسم عين يشرب منها األبرار المقربون.
9ـ عينا بدل من زنجبيال.
10ـ سلسبيال :أي يسمى ماؤها سلسبيال :أي أنها في غاية السالسة والسهولة والليونة في الحلق ،يقال :ماء سلسبيل :عذب طيب طاهر لين سهل.
11ـ تفضلنا بضم الفوقية من التفضيل :التشريف والتكريم.
12ـ من كادنا معشر المسلمين :أي عمل لنا المكائد ونصب لنا الشبائك.
13ـ ومكر :أراد بنا المكروه من حيث ال نشعر.
14ـ أخذا :أي أخذ عزيز مقتدر قهار.
15ـ وبيال كرغيف :أي شديدا غليظا سريعا.
16ـ تمهله بضم الفوقية وكسر الهاء المشددة من التمهيل :ضد التعجيل ،وفي نسخة :تمهله بسكون الميم وكسرها مجففة من أمهله ،واألولى أنسب
وأصوب.
17ـ ال تبلغه بضم الفوقية وكسر الالم المشددة من التبليغ :ال توصله وال تدركه.
18ـ فينا وفي المسلمين.
19ـ مألوال :أي ما أمله وتمناه من الشر واإلذاية واالستحقار واالمتهان.
20ـ ورده :اللهم خيب سعيه ورأيه وظنه ورده ناكصا وراجعا القهقري.
21ـ على أعقابه نادما خائبا خاسئا خاسرا ذليال.
22ـ مذموما مدحورا.
23ـ مخذوال :محروما.
24ـ خاسئا صغيرا مهينا حقيرا.
25ـ ذليال مطرودا (وحيل بينهم وبين ما يشتهون) فلله الحمد وهلل الشكر في األولى واآلخرة ،اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على هللا من
شيء في األرض وال في السماء ،الحمد هلل الحمد هلل ثالثا.
26ـ تقينا بفتح الفوقية :تحفظنا وتحمينا.
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ُد ْن َيا َو ُا ْخ َرى َس َال ِّسالَ 1وا ْغ َال الَ ،2و َس ِّعيرا َوا ْن َكاالَ ،3و ُت ِّع ُيذ َناِّ 4ب َها ِّم َن اال ْخ َس ِّر َين
ا ْع َماالَ ،ف َضلواَ 5وا َضلوا 6ا ْق َواما َوا ْج َياال 7ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َم َص ِّ ِّل َع َلى َسي ِّـ ِّـدن َ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 ِّــيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيــم َص َالة َت ْج َع ُل َها ل َنا ِّفي الد ْن َيا ا ْش َهى
ُ َ َ َ َ َ َ َ 9 َْ َ 8
11
َ َ ْ ٌ ُ ْ َ َ ِّ 10
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
زال ال  ،واحلى عسال ،عسال ،و ِّهي لنا ِّفي اال ِّخر ِّة خير مستقرا واحسن م ِّقيال
ْ
ْ
َّ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 َالع ِّظـيـ ِّـم،
الش َرف َو ْال ُع َالَ ،15و ُت َث ِّب ُت َنا 16ب َها َع َلى َّ
َص َالة ُت َب ِِّّل ُغ َنا 12ب َها ُذ َرىَ 13م َنازلَّ 14
الط ِّر َيق ِّة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ َ 23 َ َ 22 َ َ 21 َ ُ َ 20
َو َت َه ُب 18ل َنا ِّب َها ال ُم َش َاه َد َة ال ُف ْض َلىَ ،19وال َف ْت َح االجلى  ،وت ِّرينا ِّبها حاال وماال
َو َم َناماَ 25س ِّي ِّد َنا َو َم ْو َال َنا ُم َح ِِّّمداَ 1نب ِّيا َو َر ُسوال 2ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّ ِّل َع َلى َس ِِّّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد
ِّ
ِّ
1ـ سالسال جمع سلسلة بالتنوين لمناسبة وأغالال :دوائر من حديد تجعل في العنق.
2ـ أغالال ،جمع غل بضم أوله :قيد يجعل في األيدي وتغل بها إلى األعناق.
3ـ أنكاال جمع نكل كضرس :أي قيودا عظاما ثقاال ال تنفك أبدا.
4ـ تعيذنا بضم الفوقية :تحصننا وتعصمنا أن نكون من األخسرين أعماال الذين ضل سعيهم إلخ.
5ـ فضلوا عن طريق الحق والرشد.
6ـ وأضلوا غيرهم.
7ـ أجياال جمع جيل بكسر أوله كفيل :أصناف الناس.
8ـ زالال كغراب :الماء الصافي البارد اللو الطيب.
9ـ أحلى أكثر حالوة ولذة من العسل.
10ـ مستقرا بضم الميم :محل استقرار وإقامة.
11ـ مقيال بفتح الميم :محل القيلولة.
12ـ تبلغنا بضم الفوقية من التبليغ :توصلنا وتنيلنا وتعطينا.
13ـ ذرى بضم الذال المعجمة كهدى جمع ذروة كسدرة وغرفة :أعلى كل شيء وأرفعه.
14ـ منازل :مراتب.
15ـ العال بضم العين جمع عليا كبشرى أو بفتحة كفتى :الزيادة في الرفعة والمكانة.
16ـ تثبتنا بضم الفوقية من التثبيت :ضد التحرك والتزلزل.
17ـ المثلى بضم الميم وبمثلثة كفضلى وزنا ومعنى.
18ـ تهب بفتح الفوقية والهاء.
19ـ الفضلى بضم الفاء مؤنث األفضل ،فإن مشاهدة الحق سبحانه ال شيء أفضل منها.
20ـ األجلى :األظهر األوضح كظهور الشمس في النهار.
21ـ ترينا بضم الفوقية من أراه أبصره :أي تبصرنا وتشهدنا.
22ـ حاال :أي في الدنيا.
23ـ ومآال في اآلخرة.
24ـ يقظة بفتحات كقصبة :ضد النوم.
25ـ سيدنا بالنصب.
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َ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 َ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 َت ْخ ِّت ُم 3ل َنا ِّب َب ِّر َكـ ِّت َها
ْ
ْ
ِّب ْال ُح ْس َنىَ 4و َّ
الس َع َاد ِّة ا َجالَ ،5و ُتل ِّح ُق َنا ِّب َهاِّ 6ب َّالر ِّفي ِّق اال ْع َلىِّ ،7في ا ْع َال َج َّن ِّة ال ُع َال،8
َو ُت َبل ِّغ َنا 9ب َها َم ِّنا ِّ 10م ْن َك َو َف ْضال َم ْر ُجواَ 11و َما ُموال ا ِّم َ
ين.
ِّ

1ـ محمدا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
2ـ نبيا ورسوال بدل أو عطف بيان.
3ـ تختم بفتح أوله وكسر ثالثه من ختمه كضرب :طبعه.
4ـ بالحسنى كبشرى :العاقبة المحمودة والموت على :ال إله إال هللا محمد رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم والنظر إلى وجه هللا الكريم.
5ـ أجال كسبب :غاية مدة العمر وآخره.
6ـ تلحقنا بضم الفوقية ،من ألحقه :أدركه وناله إياه.
7ـ الرفيق األعلى( :هم الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين) اآلية.
8ـ العال كهدى :جمع عليا كبشرى.
9ـ تبلغنا بضم الفوقية من التبليغ :أي توصلنا وتنيلنا.
10ـ منا بفتح الميم مصدر من عليه :أي بمحض كرمك ومنك وفضلك وجودك.
 11ـ مرجوا أي كل مرجو ومأمول ومسؤول ومطلوب دنيا وأخرى بجاه سيدنا وموالنا محمد صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ،وهللا تعالى أعلم.
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