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فيها كاف وهي سورة العصر و﴿إليالف قريش﴾84 وسورة الفلق بال نقط في دائرة وتكتب 
وسط الدائرة اسم من أردت أخذ قلبه بمحبتك اكتب اسمه ولو بعد حين ترى عجبًا وتكتب 
السورة الثالث لكل علة شربًا ومحواً. ومن قرأهن85 عند رؤية الهالل أول ليلة أو ثانيه وهو 
المعوذتين  أو غيرها وقال صلى اهلل عليه وسلم في  السموم عقرب  أمانًا من  إليه كان  ناظر 
اقرأهما كلها نمت أو قمت وقال من قرأ بعد صالة الجمعة قل هو اهلل أحد والمعوذتين سبعًا 
الكرسي  آية  قرأ  البقرة من  آيات في سورة  الجمعة األخرى. منافع  إلى  السوء  أعاده اهلل من 
في النهار حفظ إلى اليل ومن قرأها في اليل حفظه اهلل إلى طلوع الفجر ]ص31[ ومن عقد 
من أهله أي86 زوجته يقرأ على الماء وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو 
لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرش منه ويشرب منه يبرأ بإذن اهلل. ويكتب )على 
حجاب اآلبق(87 لآلبق ﴿أين ما تكونوا يأت بكم اهلل جميعًا إن اهلل على كل شيء قدير﴾88 
ويعلق في الهوى فيعوذ من حينه. ومن قرأ عند رؤية بلية ﴿ربنا إئتنا في الدنيا حسنة وفي 

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾89 عفاه اهلل منها. 

ومن قرأ البسملة وقوله ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وأنصرنا على القوم الكفرين 
قوله  السوس  عليه  يخاف  الذي  للطعام  ويكتب  أعداءه.  وهزم  اهلل  نصره  العدو  لقاء  عند 
تعالى ﴿ألم تر إلى الذين خرجوا من ديرهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم اهلل موتوا﴾90 
وقوله ﴿ألم ذلك الكتب ال ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله المفلحون﴾91 خاصيتها أنها 
تزيد في الحفظ وتقوي اليقين ويثبت بها العلم وتعين على الحفظ والمعرفة من كتبها يوم 
الخميس أول النهار في إناء طاهر لم يستعمل بزعفران ومحاه بماء بئر عذب وأمسك على 

84   قريش 1
85   كذا في األصل.

86   كذا. 
87   كتبت في الهامش. 

88   البقرة 148.

89   البقرة 201.

90   البقرة 243.

91   البقرة 5-2.
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الطعام يفعل ذلك ثالثة أيام فإنه ينال ما ذكر. قوله سبحانه ﴿إن البقر تشابه علينا﴾92 ومن 
أراد أن يشتري شيئًا حيوانًا وغيره وأراد الخيرة والرخص يقول يا خير مختار يا من الخير فيه 
يا من الخير بيده يا خير إن دليل الخير دليل الخيرات يا مرشد يا هادي وقرأ إن البقر تشبه 
وجهة  ولكل  سبحانه﴿  قوله  البيع  وانعقاد  المباشرة  حين  لمهتدون  اهلل  شاء  إن  وإنا  علينا 
هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم اهلل جميعًا﴾93 ترد اآلبق ]ص32[ 
الناشزة تكتب في فتحة قميص جديد مدور وتضرب بمسمار في مكان  والشارد والمرأة 

اآلبق وغيره فإنه يرجع بإذن اهلل.

قوله سبحانه ﴿آمن الرسول إلى آخر السورة﴾94 قال صلى اهلل عليه وسلم من قرأها في 
ليلة كفته وتحقق حسر يقين النجس وبلوغ اآلمال وعنه صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل ختم 
نساءكم  وعلموهن  فتعلموهن  الذي تحت عرشه  أعطانيهما من كنزه  بآيتين  البقرة  سورة 
في  وجهك  تقلب  نرى  قوله ﴿قد  اآليات  من  وكفاية  ودعاء  وقربان  فإنها صالة  وأبناءكم 
السماء إلى قوله سبحانه وما اهلل بغافل عما تعملون﴾95 تنفع من اللقوة والفالج والريح الرديئة 
من أصابه شيء من ذلك فليأخذ إناء من نحاس ويجلوه جداً ويكتب فيه هذه اآلية بماء ورد 
ومسك وتمحوه بماء طاهر ويغسل منه صاحب اللقوة والفالج وجهه لم ينظر في باقي الماء 
ثالث ساعات يفعل ذلك ثالثة أيام. ومن كتب سورة آل عمران بزعفران وعلقت على المرأة 
تريد الحمل حملت بإذن اهلل ومن قرأها في أذن دابة صعبة ﴿أفغير دين اهلل يبغون وله أسلم 

من في السموات واألرض طوعًا وكرها﴾96ً سكنت وذلت. 

ومن دخل على غضبان يخاف منه يقول حين يدخل عليه أطفأت غضبك بحق ال إله 
إال اهلل محمد رسول اهلل وما محمد إال رسول فدخلت من قبله الرسل فإنه ال يرى منه إال خيراً 
واسم اهلل األعظم في قوله سبحانه ﴿اهلل ال إله إال هو الحي القيوم﴾97 و﴿ألم اهلل ال إله إال هو 

92   البقرة 70.
93   البقرة 148.

94   البقرة 286-285.
95   البقرة 144.

96   آل عمران 83.
97   البقرة 255.
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الحي القيوم﴾98 ﴿وعنت الوجوه للحي القيوم﴾99. وللسعة الرزق وزوال الفقر يقرأ في كل 
فريضة من الصالة ﴿قل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب﴾100 وكذلك عند ]ص33[ 
قيامه من النوم. ومن أراد الوصول إلى علم الكيمياء وما خفي عن أكثر الناس فليتطهر وليصم 
كل  ويقرأ  الحالل  إال  يأكل  وال  الجمعة  يوم  األيام  أول  ويكون  متواليات101  يومًا  أربعين 
 ليلة عند منامه سورة ﴿والشمس وضحاها﴾102 وسورة ﴿والضحى﴾103 سبع مرات ويقرأ 
﴿قل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب﴾104. وتقول اللهم بقدرتك على كل شيء سخر 
لي كل شيء ياهلل يا صمد ياوتر يا حي يا قيوم أسألك أن تصلي على سيدنا وعلى آل سيدنا 
محمد وأن تيسر لي العلى الذي يسرته على كثير من خلقك وأن تغنني بك عمن سواك 
فإنك مالك الملك وبيدك مقاليد السموات واألرض ﴿واختالف اليل والنهار آليات ألولي 
األلباب إلى قوله ال تخلف الميعاد﴾105 من داوم على قرارتها ثبت اهلل إيمانه وطهر قلبه وأمن 

من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة.

وإذا كتبت في إناء خشب ومحيت بماء زمزم وشربها من ال يقوم لصالة اليل قام كل 
ليلة والوقت الذي يريد فيه من غير غلبة نوم قوله تعالى ﴿يايها الذين آمنوا أصبروا ووصابروا 
اآلبق  للعبد  تفلحون﴾106 من كتبها على خبزة شعير وأطعمها  لعلكم  اهلل  واتقوا  ورابطوا 
فيه  السماء  تعالى ﴿أو كصيب من  قوله  اهلل  بإذن  فإنها تمنعهما من ذلك  الناشزة  والمرأة 
ظلمت ورعد وبرق إلى قوله ان اهلل على كل شيء قدير﴾107 إذا كتبت هذه اآلية في خرقة 
وألقي فيها شيء من تراب المقابر وكتب معها اسم من يريد هالكه من ظالم مع قوله وكذلك 
أخذ ربك ]ص34[ إذا أخذ القرى أخذ رأسه. وكذلك إذا أخذت شقف من مقبرة قديمة 

98   آل عمران 2-1.
99   طه 111.

100  آل عمران 27-26.
101  كذا قي األصل. 

102  وضحيها قي األصل. سورة الشمش 1.
103  الضحى 1.

104  آل عمران 27-26.
105  آل عمران 194-190.

106  آل عمران 200.
107  البقرة 20-19.
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وكتبت اسم من تريد وجعلتها تحت زبرة حديد مكمدة قصار فإن المعمول له يسرع هالكه 
أليم  إن أخذه  القرى وهي ظالمة  إذا أخذ  من ظالم مع قوله سبحانه ﴿وكذلك أخذ ربك 

شديد﴾108 فإنه يفعل به الذي تريد. 

القول إال من ظلم﴾109 أو  بالسوء من  الجهر  وإذا كتبت قوله سبحانه ﴿ال يحب اهلل 
جبار وكرر قراءتها بطل ظلم الظالم وال يتكلم إال بالحق وال يناله منه مكروه. ومن أخذ سبع 
حبات من الطعام وقرأ عليهن110 آية الكرسي سبع مرات مع قوله سبحانه مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل اهلل كمثل حبة إلى واسع عليم سبعا ويكتب الوفق الثالثي وهو هذا الطبعي

 ويقرأ عليه سورة اإلخالص سبع وأربعين ويجعل الحبوب في خرقة 
ويدفن في الطعام في الساعة األولى من يوم االثنين فإنه ينفق منه وال ينفد 
بإذن اهلل تعالى وأن يبخر الوفق بالجاود كان أجود وأحسن. ويكتب الوفق 
أيضًا في الساعة األولى من يوم االثنين وتكتب حوله سورة اإلخالص 
حروفًا منقطعة مفرقة ألنها خمس عشر كلمة وتجعل في أي شيء كان

 فإن البركة تكون فيه وكذلك إذا كتبت الوفق الثالثي في يومه وساعته وهي الساعة 
سميع  قوله  إلى  مقطعة  حروفًا  الكرسي  آية  الجدول  حول  وتكتب  االثنين  يوم  من  األولى 
عليم دائرة على الوفق كله ويبخر بعود الرطب ويجعل في أي شيء فإنه يحصل فيه البركة 
الوفق في الساعة ]ص35[ األولى من يوم االثنين بعد طلوع  الكاملة مجرب. وإذا كتبت 
الشمس وتكتب حوله كهيعص حروفا مقطعة حم عسق حروف مقطعة مفرقة ثم يكتب 
محمد محمد محمد حروفا مفرقة ويكتب قوله تعلى أن هذا لرزقنا ماله من نفاد حروفًا مفرقة 
ويبخرها بمائعة سائلة ويقرأ اآلية عند البخور سبعًا يضع ذلك في أي شيء يظهر فيه البركة 
التامة إن شاء اهلل. سورة النساء قوله تعالى ﴿يايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم 
فآمنوا إلى قوله وكيال﴾111 خاصيتها لتزويل الشك من القلب وتثبيت اليقين فيه واإليمان 
ممن وجد شكا أو زيغا أو متهاونًا في دينه فليصم ثالثة أيام أولها يوم األحد ويفطر يوم 
األربعاء وال يأكل ذا روح وال طعام فيه شبهة ثم يصلي ليلة الخميس العشاء اآلخرة اثني عشر 

108  هود 102.
109  النساء 148.

110  كذا قي األصل.
111  النساء 171-170.

دطب
جهز
حأو
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ركعة ثم يسلم ويسبح عشراً ويستغفر للمؤمنين المسلمين والمسلمات عشرا ويتعوذ باهلل 
من الشك والشرك عشراً ويصلي على النبي صلى اهلل عليه وسلم عشراً ويسأل اهلل الهداية له 
ولمن يريد ويكتب هذه اآلية في قرطاس ويمحوه بماء العطر في إناء طاهر وتسقيه لمن تريد 

صباح يومين في الجمعة فإنه يكون ما تريد بإذن اهلل.

سورة المائدة قوله سبحانه ﴿حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله ورضيت لكم اإلسالم 
دينًا﴾112 خاصيتها تمنع من أكل الربى والحرام والغصب ومال اليتيم وشرب الخمر. فمن 
أراد ذلك فليتوضا ليلة بعد صالة العشاء األخيرة ثم يأخذ صحفة من حديد طاهرة مملوءة 
]ص36[ بماء المطر ويتلوا113 عليها اآلية سبعين مرة ثم يأخذ الماء ويعجن به عجينًا من 
الحنطة ويضع منه أربع رغيفات على السواء ال تزيد واحدة على األخرى ثم يتصدق بثالثة 
ويأكل واحدة يفعل ذلك ثالث ليال متواليات114 يكون بإذن اهلل قوله سبحانه ﴿وهلل ملك 
لقومه  موسى  قال  ﴿وإذ  وقوله  المصير﴾115  واليه  بينهما  وما  قوله  الى  واألرض  السموت 
اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إلى وتتقلبوا خسرين﴾116 من كتبها في كفه 
األيمن قبل طلوع الشمس ويلحسها بلسانه ويبلعه بريقه سبعة أيام متواليات رزق القناعة 

والفطنة والصبر والرقة في القلب والرحمة للمسلمين.

سورة األنعام عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال من قرأ سورة األنعام117 وعنه صلى اهلل 
عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة وقعد في مصاله وقرأ ثالث آيات من سورة األنعام 
إليه ملكًا  القيامة وبعث اهلل  إلى يوم  له  وكل اهلل به سبعين ملكًا يسبحون اهلل ويستغفرون 
من السماء وبيده مقمعة من حديد كلما أراد الشيطان أن يوحي اليه بشيء من الوسوسة 
ضربه الملك على رأسه وجعل بينه وبين األسباب سبعون حجابًا ويقول اهلل له يوم القيامة 
الى عبدي فأنت عبد وأنا ربك امش في ظلي وكل من فاكهة حسني واشرب من ماء الكوثر 
والرحيق والسلسبيل فقد آمنت ال عذاب عليك وال جزع. ومن كتب ﴿أو من ]ص37[ 

112  النساء 3.
113  كذا في األصل.
114  كذا في األصل.

115  المائدة 18-17.

116  المائدة 21-20.
117  سطر ناقص في األصل.
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كان ميتًا فأحييته وجعلنا له نوراً إلى زين﴾118 وجعلها تحت عمامته فإنه يرزق القبول في 
العالم حتى ال يكاد يجتمع على بغضه شخصان وال يقربه جن.

وتكتب للرعاف قوله ﴿الحمد هلل الذي خلق السموت واألرض إلى يعدلون﴾119 من 
قوله  األوجاع  أمن من  بيديه  بدنه سبعًا  قرأها كل صباح سبع مرات ومساء كذلك ومسح 
الغضب  لتسكين  كذلك  تقرأ  العليم﴾120  السميع  وهو  والنهار  اليل  في  سكن  ما  ﴿وله 
والغيظ والشك والقلق وإن كان جالسًا فليقم وإن كان قائمًا فليجلس. وتقرأ لجميع األوجاع 
خصوصًا جوف اليل قوله تعالى ﴿وإن يمسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وأن يردك بخير 
فال راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم﴾121 خاصيتها إذا كتبت 
وقت السحر في قرطاس وعلقت على من به وجع الجنب يبرأ بإذن اهلل تعالى. ومن كثر همه 
الغيب ال  مفاتح  تعالى ﴿وعنده  قوله  زال همه.  وقد  يستيقظ  عند مضجعه سبعًا  يقرأها 
يعلمها إال هو إلى في كتب مبين﴾122 من كتبها في خرقة كتان ووضعها تحت رأسه وسأل 

اهلل أن يريه ما اشتبه عليه رآه. 

سورة األعراف من كتب ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
النار  على  نية وتشوى  قطعة من كبد شاة  في  منها  وتكتب كل كلمة  مبصرون﴾123  هم 
ويأكلها صاحب الغش يبرى بإذن اهلل. ومن خاف من عدو أو سارق وقرأ ﴿إن ربكم اهلل إلى 
المحسنين﴾124 فإن اهلل يحبسه عنه ويدفع عنه ضره ومكره. وإذا قرأها من يعرض له الجن 
فال يصيبه منه شيء. ومن كتبها بزعفران وعلقها عليه أمن من السباع ]ص38[ من كيد 
قوله  والسموم  الهوام  لدغ  وأمان من  يزل في حفظ  ولم  الفؤاد  العين ومن وجع  الناس ومن 
سبحنه ﴿يبني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾125 تنفع للدغ الهوام والسموم القاتلة 

118  األنعام 122.
119  األنعام 1.

120  األنعام 13.
121  يونس 107.
122  األنعام 59.

123  األعراف 201.
124  األعراف 56-54.

125  األعراف 31.
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والعين والسحر. ومن كتب بماء العنبر والزعفران ومحى ذلك بماء من استحم بذلك الماء 
زال عنه السحر والعين ومن شربه أو جعله في طعامه أمن من كل آفة وعاهة بإذن اهلل. قوله 
تعالى ﴿أفأمن أهل القرى أن يأتيهم إلى الخسرون﴾126 خاصيتها لطرد الحيات والعقارب 
والهوام المؤذية من المنزل. من كتب ذلك في أول يوم من المحرم وغسله بماء ورشه في 

زوايا البيت هرب منه كل ما فيه من كل ما يوذي. 

سورة األنفال ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته 
زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون﴾127 تكتب إلزالة القسوة والتواضع والفعل الجهل وإعطاء 
السائل واألعمال الصالحات من أراد ذلك فيعمد إلى شعير نقي128 من القمح وليعمل منه 
قرصا من غير ملح قبل طلوع الشمس وسكتب عليه اآلية بقلم فارغ من غير مدد سبع مرات 

ثم يصوم يومه ذلك ويفطر عليه فإنه يرى عجبًا تزول عنه القسوة ويبرأ129 قلبه.

سورة التوبة من قرأ ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم الى آخر السورة﴾130 لم يخف 
إال هو  إله  تولوا فقل حسبي اهلل ال  قال ﴿وإن  ما دام يقرأها ومن  له  الجن ولم يتعرض  من 
أمر  من  أهمه  ما  اهلل  مرات كفاه  يوم سبع  العظيم﴾131 كل  العرش  وهو رب  توكلت  عليه 
آخرته ودنياه صادقًا فيها أو كاذبًا. وفيها عطف القلوب المعرضين وتمنع ]ص39[ من كيد 
الكائدين وتقرأ ليلة الجمعة نصف اليل ثالثين وتقول كل مرة أنت حسبي على فالن ابن 
فالنة اللهم أعطف على قلب فالن ابن فالنة. ومن قرأها صباح ومساء132 حفظت ماشيته من 
السباع وبورك فيها ومن قرأ ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾133 سبع مرا لم يمت بحديد 
وال موت فجأة ولها جدول يكتب بمسك وعنبروماء ورد وزعفران حامله ال يحكم فيه سيف 
وال حديد وله ثالثون يتصرف في القبول وعقد األلسنة والحفظ في األماكن المخوفة واللهم 

126  األعراف 99-97.
127  ا ألنفال 2.

128  نفي في المخطوطة.
129  ويبرى في األصل.
130  التوبة 129-127.

131  التوبة 129.
132  كذا في األصل.

133  التوبة 128.
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وسيفي لمن يخاف عليه من الفاحشة فإنه ال يرني أبداً ويحفظ المتاع ويمحى بماء المطر 
ويلقى في الماء الذي يسقي األشجار فال يسقط لها ثمر ويسقى لخائف فيأمن من روعته 
الراس  لوحع  ويكتب  السحر  فيه  يحكم  ال  وحامله  زوجته  عن  يعقد  فال  العريس  ويحمله 
ويشربه صاحب البطن ويسقى للمحموم ويكتب للمسجون في ساعة سعيدة ولعسر النفاس 
فتشربه المسحور يوم الجمعة يكتب في إناء لم يستعمل فيه ويستحم به. ومن حمله عند 
الشدائد كان له به لطفًا في أحواله وان حمله رئيس جيش في المعترك لم يهزم ذلك الجيش 
والكن على الطهارة. ومن شربه على الريق جمعة كل يوم صح جسمه وال يلقى الم وهذا هو 
الخاتم. وهذا الجدول يكتب للمريض كان له شفاء ]ص40[ وهذا صورة المعشر رب وهو 

توكلت عليه إال هو اله إاله134

العظيماهللإال هوعليهتوكلتوهوربالعرشالعرشالعظيم

العرشحسبيبالمؤمنينرؤوفرحيمفإنتولوافقلحسبياهلل

ربفقلعليكمعزيزعليهما كنتمحريصعليكمبالمؤمنينال اله

وهوتولواحريصأنفسكمرسولمنانفسكمعزيزرؤوفاال هو

لقد رسولعليهرحيمعليه 
جاءكم

لقد 
جاءكم

توكلتفإنما كنتممن

لقد منما كنتمفإنتوكلت
جاءكم

لقد 
جاءكم

عليهرحيمعليهرسول

إال هورؤوفعزيزانفسكممنرسولانفسكمحريصتولوافقلوهو

ال إلهبالمؤمنينعليكمحريصما كنتمعليهعزيزعليكمحسبيرب

اهللحسبيفقلتولوافإنرحيمرؤوفبالمؤمنيناهللالعرش

العظيمالعرشربوهوتوكلتعليهإال هوال إلهالعظيم

ومن كتبه في صحيفة من أثل وجعله في الزرع كانت فيه البركة وظهر فيه الزيادة وإن 
الربح. وإن جعل في مركب ال يغرق وإن علقه المسافر  التاجر في عروضه ظهر فيها  جعله 
يرجع إلى بلده ويجمع اهلل شمله قوله تعالى ﴿إني توكلت على اهلل ربي وربكم ما من دابة 

134  كذا في األصل.
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إال هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إلى حفيظ﴾135 من قرأها أمن من كل شيء 
ذا136 شر ومن  لفراشه ونومه ويقظته بعد صالته تقي من كل  يخافه ويقرأها عند دخولها 

البحر والبر ومن ]ص41[ علقها على صبي فإنه يأمن من اآلفات. 

سورة يوسف من كتبها وشربها سهل اهلل عليه الرزق وجعل له الحفظ من كل أحد. ومن 
قرأ قوله تعالى ﴿لقد كان في قصصهم عبرة ألولي األلباب إلى آخر السورة﴾137 على سبع 
حصيات من سبعة تقرأ اآلية على كل حصاة وتدير كل حصاة إلى مكانها فإن ذلك شفاء 
لها. ومن كثر من قراءة قوله تعالى ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم 

من اهلل من شيء إال حاجة في نفس يعقوب قضاها﴾138 في يسر من غير عسر. 

سورة الرعد قوله ﴿اهلل يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض األرحام الى الكبير المتعال﴾139 
من أراد أن يأتيه من يخبره عن ما في بطن الحامل في منامه وموضع الدفق وقدوم الغائب 
وما يشفي المريض فليتطهر ويصوم االثنين وينام على طهارة ويكتب يوم الثلثاء قبل طلوع 
الشمس في حريرة خضراء بماء ورد وزعفران ويبخر الكتابة ليلة االربعاء. ثم يرفعه حيث 
ال تراه الشمس فإذا كان بعد العشاء األخيرة فليأخذ مضجعه وليقل يا عالم خفيات األمور 
ويا من هو على كل شيء قدير ثم يذكر اهلل حتى ينام فيخبر بما يريد إن شاء اهلل فإن لم يأته 
تلك الليلة فليصم يوم الخميس ويفعل ذلك يوم الجمعة يراه إن شاء اهلل. قوله تعالى ﴿أنزل 
من السماء ماء فسألت أودية بقدرها إلى قوله ويبس المهاد﴾140 من أراد أن يعلم الصنعة 
الكبرى فليقرأ هذه اآلية أربعين ليلة مائتي مرة ويقول عند نومه يا مظهر العجائب ومعلم 
اإلنسان ما لم يعلم ومغني البائس الفقير ودليل الحائرين بمشيئته وهو على كل شيء قدير 
]ص42[ أطلعني على ما ينعقد عليه ظهري فإنه يأتيه ذات في نومه أو يقظته ويرشده إلى 

ما أراد.

135  هود 57-56.
136  كذا في األصل.

137  يوسف 111.
138  يوسف 68.
139  الرعد 9-8.

140  الرعد 18-17.
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 وكذلك من به خلط رديء وعجز عنه الطبيب أو عأرض من الجن فإن أراد أن يخرجهم 
من بدني فليأخذ نصف رطل من عسل لم تمسه النار ونصف رطل من ماء البصل األبيض 
ونصف رطل من رب العنب األبيض ونصف رطل من عصارة الكرفس. وتكتب اآلية في 
طست نحاس ومحوه بماء المطر وتخلطه ذلك به ويخرج المريض إلى أرض كثيرة الخضرة 
وقت سحر وتسقيه من ذلك الماء قدر ثالثة أواق ثم يلطخ جسده منه فإذا طلعت الشمس 

غسله بماء بئر ال تراه األعين. يفعل ذلك ثالثة أيام فإنه يزول ما به.

سورة ابراهيم قوله ﴿الذي خلق السموت واألرض وأنزل من السماء ماء إلى قوله لظلوم 
كفار﴾141 للسالمة في البر والبحر والمال والولد واألهل والزرع والدواب وكل ما يتقلب فيه 
اإلنسان والسالمة من آفة اليل والنهار. ومن أدمن على قراءتها كل صباح ومساء وعند النوم 
وعند دخوله الى أهله وزرعه كفى كلما يخافه ورأى البركة والسعادة. ومن قرأ عند كربه ﴿

وقل الحمد هلل الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وكبره تكبيراً﴾142 ذهب كربه. وقال عليه الصالة والسالم ما أكربني أمر إال امتثل لي جبريل 
عليه السالم وقال لي قل ﴿توكلت على الحي الذي ال يموت﴾143 و﴿الحمد هلل الذي لم 
يتخذ ولداً أو لم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة﴾144. ويكتب للرعاف ﴿وننزل 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الى قوله اال خساراً﴾145 فينقطع. 

سورة الكهف من حفظ آية ]ص43[ من الكهف عصم من فتنة الدجال ويكتب للطعام 
ال تضر السوس ويأمن من الفساد قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثالث مائة سنين وازدادوا 
تسعا﴾146 ويلقى في الطعام فإنه ال يسوس ويعصمه اهلل من الفساد يكتب ذلك في قطعة 
فخار. ومن قرأ السورة بعد عسر147 الجمعة فإنه يأمن إلى الجمعة اآلتية. ويكتب للصبي 

141  إبراهيم 34-32.
142  اإلسراء 111.

143  الفرقان 58.
144  اإلسراء 111.

145  اإلسراء 82.
146  الكهف 25. 

147  والصواب عصر.
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آذانهم في الكهف سنين  إيقاظًا وهم رقود﴾148 ﴿فضربناعلى  الذي ال ينام ﴿وتحسبهم 
ربه  لقاء  يرجوا  كان  ﴿فمن  تعالى  قوله  النار  تمسه  لم  فخار  في  كتب  ومن  عددا﴾149. 
لم  التي  الشجرة  أصل  في  ويجعله  أحدا﴾150  ربه  بعبادة  يشرك  وال  عمال صلحًا  فليعمل 
تحمل فإنها تحمل حماًل حسنًا. ومن قال حين يدخل منزله ما شاء اهلل ال قوة اال باهلل بسط 

اهلل عليه الرزق وعلى أهل بيته.

قرأ  التيسير ومن  يقضيها على  اهلل  فإن  باهلل  اال  قوة  فليقل ال  عليه حاجة  ومن عسرت 
عند نومه ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصلحت إلى آخر السورة﴾151 ونوى إلى ساعة يقوم في 
اليل فإنه ينتبه فيها. ويقول اللهم ايقظني في وقت كذا وكذا فإن روحي بيدك وأنت توفي 
األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها حتى أذكرك فتذكرني واستغفرك فتغفر لي إنك 
يريد  إلى من  بها  الخمسة وتشير  الخمسة على أصابعك  تريد كهيعص األحرف  ما  تفعل 
ظلمك والتعدي عليك فال يقدر على ذلك واخرى ايضًا األحرف الخمسة على أصابعك 
الخمسة وتشير بها إلى من يريد ظلمك أو التعدي عليك فال يقدر ذلك. وأخرى أيضًا تقول 
على أصابع اليد اليسرى حم عسق سالم قوال من رب رحيم وتدخل على الملك ]ص44[ 
الغضبان أو من يريد ضررك وتشير بيدك اليه فإنه تعالى يعصمك منه. ومن أهمه أمر فليكرر 

كهيعص إفعل لي كذا وكذا.

في خرقة  كتبها  ومن  والجمعة  الجمعة  بين  ما  له  أضاءت  الجمعة  ليلة  قرأها  من   طه 
خضراء وهو يصلح بين قوم تم له مطلبه ولم يقاتل بعضهم بعضًا وإذا شربها من يخاف من 
السلطان أمن منه. سورة األنبياء ﴿قوله ال إله إال أنت سبحانك اني كنت من الظلمين﴾152 
يقرأها من به هم فإنه يذهب همه وضيق صدره. ولذهاب الهم والحزن ال إله إال أنت إلى 
من  كنت  إني  سبحانك  أنت  إال  إله  ﴿ال  يقول  مرضه  في  يدعوا  مريض  من  ما  اآلية  آخر 

148  الكهف 18.
149  الكهف 11. 

150  الكهف 110.
151  الكهف 110-107.

152  األنبياء 87.
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الظلمين﴾153 يقول ذلك ألربعين مرة اال أعطى أجر شهيد إن مات في مرضه ذلك وإن برئ 
غفرت ذنوبه وهو االسم االعظم. ومن زاد ﴿وذا النون إذ ذهب إلى قوله ننجي المؤمنين﴾154 
لزوال الهم والغم ودفع كيد الكائدين. ومن أهمه أمر وضاقت عليه أسبابه فليرجع إلى اهلل 
اآليات  ويقرأ  ثم يسجد  عليه وسلم  اهلل  النبي صلى  على  مرة ويصلي  اليه سبعين  ويتوب 
الخمس وذا النون إذ ذهب الى المؤمنين.155 ويقرأ قوله ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
إلى ونعم  الناس قد جمعوا  إن  الناس  الثانية ﴿الذين قال لهم  اليه راجعون﴾156  إنا هلل وإنا 
الوكيل﴾157 الثالثة ﴿وأيوب إذ نادى ربه اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين﴾158 الرابعة 
﴿فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى اهلل إن اهلل بصير بالعباد﴾159. وقوله ﴿إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾160 لزوال الحمى ]ص45[ والبرد النافض 
وجميع األمراض من كتبها في إناء طاهر جديد ثم محاه بماء بئر ال تراه الشمس ثم سقى منه 
المريض ثالث جرعات ويرش بقيته على وجهه وبدنه وقت شدة وجعه إذا فعل ذلك ثالث 

أيام زال عنه ما يجد من األلم بإذن اهلل.

ومن كتبها ومحاها بدهن البابونج وهو السكران ودهن به نفع من وجع الظهر والركبتين 
وزال بإذن اهلل تعالى. ويقرأ على من تخبطه الجنون ﴿أفحسبتم أنما خلقنكم عبثًا وأنكم 
السورة.  آخر  إلى  المصاب  إذن  في  ويقرأ  الحق﴾161  الملك  اهلل  فتعالى  ترجعون  ال  الينا 
ومن مرضت عيناه وفتح المصحف في وجهه وفتح عيناه في قوله ﴿شضاهلل نور السموت 
النظر فيه برئ من وجع العين ومن  واألرض﴾162 بيده وكذلك من فتح المصحف وأمعن 

153  نفس اآلية.
154  األنبياء 88-87.

155  أنظر أعاله.
156  البقرة 156.

157  آل عمران 173.
158  األنبياء 83.

159  غافر 44.
160  األنبياء 101.

161  المؤمنون 116-115.
162  النور 35.
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كتب ﴿أو كظلمت في بحر لجى إلى لم يكد يراها﴾163 وجعله في وسط جنانه لم تعد 
عليه الذياب. قوله تعالى ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾164 واتبع ذلك بقوله أخرج 
العلقة بألف ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم وعلقها على من به علقة تخرج من حينها. 
قوله تعالى ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾165 يقرأها من أراد أن يعود إلى 
اهلل  قوله  فاتل  أو شهادة زور  166خفت من جور حاكم  وإذا  اليه.  يرجع  فإنه  منزله في سفر 
سبحن اهلل عما يشركون ﴿وهو اهلل ال إله إال هو له الحمد في األولى واآلخرة وله الحكم واليه 

ترجعون﴾ تقول ذلك بين يديه سبع مرات.

أن  ربي ]ص46[  عسى  قال  مدين  تلقاء  توجه  وقرأ ﴿ولما  لوز  من  عصا  أخذ  ومن 
يهديني سواء السبيل إلى وكيل﴾167 أمنه اهلل من كل سبع ولص وكل عاهة وسم حتى يرجع 

إلى أهله وكان معه سبعون ملكًا يحفظونه من جميع العاهات ويستغفرون له.

إنها إن تك مثيقال حبة  الرابع168 قوله ﴿يا بني   سورة لقمان تكتب وتشرب لحمى 
من خردل إلى خير﴾169 إذا خفي عليك شيء من أمر أهلك وعيالك وأردت أن تظهر عليه 
بعد  الشهر شعبان  الشهر ويكون  أول جمعة من  اآلية واجعلها تحت رأسك  فاكتب هذه 
صالة الفريضة والنافلة وقل عند وضعها سبحان من ال تخفي عليه خافية سبحان الذي تظهر 
قدرته سبحان الذي القلوب بيده وما يجري بأمره فإنك تخبر في منامك بما خفي من أمرهم 
من ذهب عنه النوم. وقرأ ﴿إن اهلل وملئكته يصلون على النبي يايها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما﴾170 فإن اهلل يدفع عنه السهر ببركة اآلية وذكر محمد صلى اهلل عليه وسلم.

163  االنور 40.
164  الفرقان 45.

165  القصص 85.

166  القصص 70.
167  القصص 28-22.

168  كذا والصواب الربع.
169  لقمان 16.

170  األحزاب 56.
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سورة سبأ من كتبها في قرطاس وجعلها في خرقة وأمسكها عنده أمن من جميع الهوام 
ولم تصبه آفة وتكتب لليرقان فيبرأ. ومن أكثر تالوة ﴿ما يفتح اهلل للناس من رحمته فال 
ممسك لها إلى الحكيم﴾171 فإن اهلل يوسع عليه رزقه من حيث ال يحتسب ﴿إن الذين 
يتلون كتب اهلل وأقاموا الصلوة إلى قوله شكور﴾172. خاصيتها للنمى والبركة والخير والنفع 
في التجارة. ومن كتبها في أربع قطع من قطن جديد طاهرة وجعلها فيما يتجر فيه يرى فيه 
البركة والربح. من كتب السورة ص ]ص47[ وجعلها في موضع حاكم لم يلبث ثالثة إال 
وظهرت عيوبه وأزال سوقه ولم ينفد حكمه ﴿إن هذا لرزقنا ماله من نفاد﴾173 تكتب مع 
قوله ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب﴾174 وتوضع البطاقة في مخزن طعام أو في 
صرة البضاعة فإن البركة تظهر في ذلك. والزيادة قوله تعالى ﴿اركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب﴾175 من قرأ هذه اآلية وهو يستنبط عينًا أو يجريها أو يحفر بئرا نبع الماء له 

بإذن اهلل.

 ويقرأ ﴿وما قدر واهلل حق قدره واألرض جميعًا قبضته يوم القيامة إلى يشكرون﴾176 
وهي أمان من الغرق ويزيد بسم اهلل مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قرأ ﴿وأفوض 
أمري إلى اهلل إن اهلل بصير بالعباد﴾177 فإن اهلل يدفع عنه ما قصد بها. وقال علي كرم اهلل وجهه 
عجبًا لمن يخاف مكر األعداء وهو يحفظ وافرض أمري الى اهلل أن بصير بالعباد ومن قرأها 

عند باب ظالم نجاه اهلل منه. 

سورة فّصلت من كتبها بماء المطر وسحق به كحاًل نفع من الرمد وعلل العين وكذلك 
ماؤها من ضلت له ضالة فليقرأ حم السجدة إلى أن يسجد ويسأل اهلل أن يرد عليه ضالته فإنها 

171  فاطر 2.
172  فاطر 30-29.

173  شورى ص 54.
174  سورة ص 39.
175  سورة ص 42.

176  الزمر 67.
177  غافر 44.
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تأتي بإذن اهلل ومن أراد أن يرى أمر آخرته أو دنياه فليتم على طهارة ويقرأ قوله ﴿سنريهم 
آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم إلى آخر السورة﴾178 وقد جربناه فصح.

أمن من  الناس ومن شربها في سفر  أمن من شر  سورة شورى من كتبها وعلقها عليه 
العطش ومن قرأ ﴿اهلل ربنا وربكم إلى ال حجة بيننا وبينكم﴾179 فإنها حجاب من األعداء. 
]ص48[ ومن خواص السورة إذا كتبت ومحيت وعجن بمائها وعمل منه كوز نفع من السل 
ومن به انحراف في جسمه. ومن كتب سورة الزخرف لصاحب السل برئ ويسقى بكتابتها 
ويكتب في أركان البيت األربع فيتفق أهله وكذلك الجنان فيعم قوله تعالى ﴿يا عباد ال 
خوف عليكم اليوم وال أنتم تحزنون إلى قوله تأكلون﴾180 من كان عيشه نكدا ورزقه في 
عسر وهو كثير التعب فليصم أول الشهر ثالثة أيام الثلثاء واالربعاء والخميس فإذا كان ليلة 
الجمعة لبس ثوبًا طاهراً وجدد الطهارة وتنأول شيئًا يسيرا من الطعام فإذا كان بعد العشاء 
اآلخرة ركع ركعتين وتسأل هلل تعالى تسديد أمره ويصلي على النبي صلى اهلل عليه وسلم 
الخير والبركة  فإنه يرى  الشهر ووسطه وآخره  النوم يفعل ذلك أول  ويقرأ اآلية حتى يغلبه 

ويزول عنه ما به.

وإذا نزل عليك ما ال تريد فاقرأ ﴿ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون﴾181 يدفع عنك 
بسرعة. ﴿حم الدخان إلى قوله ورب آبائكم األولين﴾182 من قرأها أول ليلة من شعبان بعد 
صالة العشاء اآلخرة خمسًا وعشرون مرة إلى الرابعة تالها ثالثين ثم يذكر اهلل تعالى ويصلي 
على النبي صلى اهلل عليه وسلم ثم يدعوا183 بما أحب فإنه يرى تعجيل اإلجابة قريبًا عاجاًل 
فليتق اهلل فاعله. ومن أكثر من قراءة قوله تعالى ﴿رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي الى قوله إني من المسلمين﴾184 حفظ اهلل عليه النعم وأراه قرة ]ص49[ 
العين في النفس واألهل والمال والولد. سورة محمد صلى اهلل عليه سلم من كتبها ومحاها 

178  فصلت 53.

179  الشورة 15.
180  الزخرف 73-68.

181  الدخان 12.
182  الدخان 7-1.

183  كذا في األصل.
184  النمل -19 فصلت 33. 
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إنا  الكلمة وال يسمع شيئًا حفظه. سورة  بماء زمزم وشربها كان عند اهلل محبوبًا مسموع 
فتحنا185 قوله تعالى ﴿محمد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر السورة﴾186 

تكتب للنمى والبركة والحفظ.

سورة الحجرات من كتبها وعلقها على المصروع أمن من شيطانه والرمد ووجع العين 
وظلمتها قوله سبحانه ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾187 تقرأ سبع مرة188 سبعة 
أيام على الريق تبرأ بإذن اهلل. سورة الذاريات إذا قرئت عند مريض خفف اهلل عنه وإن كان 
الموت وإذا قرئت على من عصيت والدتها وضعت في الحين. ومن أراد هالك قوم ظالمين 
وخراب بيوتهم وتشتيت شملهم وحلول الدائرة بهم فليكتب ﴿والذاريات إلى قوله قوما 
تتم  حتى  أشقاف  ثمانية  يلتقط  يوم  كل  خربت  قربة  من  شقفة  أربعين  في  فسقين﴾189 
فإذا تمت  يوم سبت  والبداية  أيام  ثمانية  يوم خمس شقاف في مدة  أربعين ويكتب كل 
الكتابة خمسًا خمسًا فيدق كل يوم ذلك دقًا ناعمًا في مدة ثمانية أيام. سورة والطور190 من 
داوم على قراءتها في السفر أمن في الطريق ومن حبس على سفر سهل اهلل عليه خروجه ومن 
قرأ من ﴿أولها الى قوله لواقع﴾191 على الغلقة التي تكون في الحلق فإنها تخرج بإذن اهلل. 

ويكتب لبكاء األطفال ﴿أزفت األزفة إلى آخر السورة﴾192 تزول عنهم البكاء.           

سورة الرحمن يشرب ماء كتابتها للطيحال193 قوله سبحانه ﴿سبح هلل ما في السموت 
الحشر ﴿لو  سورة  والى ﴿خبير﴾195.  الصدور﴾194  بذات  عليم  الى  واألرض ]ص50[ 

185  يعني سورة الفتح.
186  الفتح 29-28.

187  سورة ق 21.
188  كذا في األصل.

189  الذاريات 46-1.
190  يعني سورة الطور.

191  الطور 7-1.
192  النجم 62-57. 

193  كذا بدل الطحال.
194  الحديد 6-1.

195  الحديد 10.
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أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إلى آخر السورة﴾196 من كانت له حاجة إلى اهلل وتالها 
ثيابًا طاهرة ويصم يومه ذلك ويستغفر اهلل  فليتوضأ ويلبس  ما لم تكن معصية  قضاها اهلل 
ائة مرة فإذا صلى العشاء اآلخرة استقبل القبلة وصلى على النبي صلى اهلل عليه وسلم مائة 
﴿ إلى  والحديد  بالفاتحة  األولى  ركعتين  يصلي  ثم  كذلك  أيضًا  اهلل  ويستغفروا197  مرة 

خيبر﴾198 والى ﴿عليم بذات الصدور﴾199 والثاني بالفاتحة وآخر الحشر ﴿لو أنزلنا هذا 
القرآن إلى آخر السورة﴾200 ثم يتشهد ويسلم ويصلي على النبي صلى اهلل عليه وسلم عشراً 
ويقول اللهم يا من هو كذا وال يزال كذا وال يكون هكذا غيره يا من بيده مفاتيح األمور وهو 
على كل شيء قدير يا من بيده تيسير كل عسير إليه المصير بقدرتك القاهرة الباهرة يسر لي 

كذا وكذا فإن الحاجة تقضى بإذن اهلل.

المجادلة من قرأها على مريض قام وسكن ومن أدمن على قراءة قوله تعالى ﴿ سورة 
كتب اهلل ألغلبّن أنا ورسلي إلى عزيز﴾201 يقهر وال يغلب ويظهر عليه العز والشرف عند 
الناس. ومن قرأها مع أم القرآن202 في أربع ركعات وتوجه لحاجة فإنها تقضى إن شاء اهلل. 
قوله سبحانه ﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اهلل الى سيجعل اهلل بعد عسر يسرا﴾203 
من ضاق عليه الرزق فليتب الى اهلل مما جنى ويضمر خيرا ثم يقوم ليلة الجمعة ويستغفر 
تعالى. ومن  اهلل  بإذن  الرزق  فإنه يخرج من ضيقه ويوسع عليه  مائة  اآلية  يقرأ  ثم  مائة  اهلل 
أدمن على قراءة ﴿يايها النبي ]ص51[ لم تحرم ما أحل اهلل لك﴾204 يقضي اهلل عنه الدين 
ويزول عنه الهم وتنفع. ومن قرأ سورة ن والقلم205 على األوجاع الدائمة برئت وسكنت مثل 

196  الحشر 24-21.
197  كذا في األصل.

198  الحديد 10.
199  الحديد 6.

200  الحشر 24-21.
201  المجادلة 21.
202  يعني الفاتحة.

203  الطالق 7.
204  التحريم 1.

205  يعني سورة القلم.
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الصداع ووجع الضرس والعين. سورة نوح من دام على قراءتها قضى اهلل عنه دينه وأزال عنه 
كربه وأمن من المفسدين وتخلص من السجن ومن قرأها في وجه ظالم تخلص من ظلمه.                                                           

سورة المزّمل من أراد أن يرى النبي صلى اهلل عليه وسلم ويسأله عن مسائل من الخير 
وما يعود اليه فليغتسل أول جمعة من أي شهر ويصلي العشاء اآلخرة ويصلي بعدها اثني 
عشر ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة والمزمل ويقرأ ﴿قل هو اهلل أحد﴾206 ألف مرة ثم 
ينام فإنه يراه ويجيبه عما يسأل عنه إذا كان قصده صالحًا ونيته صحيحة ومن أدمن على 
قراءتها وسع اهلل دنياه وأصلح دينه. ومن أدمن على قراءة سورة المدّثر لم يسئل207 اهلل تعالى 
حاجة إال أعطاه إياها وتعين على حفظ القرآن. سورة القيامة تجمع القلوب وتورث العفاف 
وتحبب قارئها إلى الناس وتأمن من الحاكم الجائر وتحفظه من الجن. سورة اإلنسان تسكن 
القلوب وتقوي الناس. سورة المرسالت قراءتها براءة من الشكوك. سورة التكوير تقرأ على 
العين تزيل الرمد والغشاوة وتمنع من فضوح الدنيا واآلخرة. ومن أدمن على قراءتها رق قلبه 
وخشع لربه وثبت على الطاعات ومن قرأها عند نزول المطر مائة مرة ودعا أستجيب له فيما 
يطلب من أمور الدنيا واآلخرة. ومن قرأها على عين ماء منذ قل ماؤها ثالثة أيام كثر ماؤها 
ومن قرأها في بيت فيه سحر مدفون ال يعلم موضعه أظهره اهلل وأبطل عمله ولم يضره شيء 

بإذن اهلل تعالى.          

إن  قوله تعالى ]ص52[ ﴿كال  إذا قرئت209 على شيء حفظه اهلل  التطفيف208  سورة 
الحوائج والسؤاالت. فمن كتبها  اآلية لنجح  إلى نعيم﴾210 هذه  األبرار لفي عليين  كتب 
في  فيها  المكتوبة  الرسالة  أسطار  بين  فليكتب  سريعًا  ذلك  نجح  وأراد  ورقة  أو  كتب  في 
أول الكتب بقلم فارغ من المدد بسم اهلل الرحمن الرحيم وعد الصابرين نصراً ولمن توكل 
 عليه أجراً وشرح لمن فوض هلل أمره صدراً إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ثالثًا يكتب 
﴿كاّل إن كتب األبرار لفي عليين إلى نعيم﴾211 وتطوي الكتاب وترسله فإن الحاجة تقضي 

206  اإلخالص 1.
207  كذا في األصل.

208  يعني سورة المطففين.
209  قرات في النص.

210  المطففين 22-18. 
211  المطففين 22-18.
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بإذن اهلل سريعا.ً سورة االنشقاق خاصيتها تسهل الوالدة تحفظ الدابة من اآلفات وتقرأ على 
المصروع فيسكن عنه وجعه. سورة البروج تعلق على المفطوم يسهل اهلل عليه الفطام ومن 
قرأها على فراشه يأمن حتى يصبح ومن قرأ على فم داره ﴿واهلل من ورائهم محيط بل هو 
قرآن مجيد﴾212 في لوح محفوظ ثالث مرات فإنه يحرص هو ومن فيه من األهل والمتاع من 
كل آفة وإذا قرئت على بضاعة حرصت من اللصوص وإذا قرأتها على نفسك وولدك حرست 

وحرسوا من كل كائن ما كان.                         

سورة الطارق تقرأها على مشروب من الدواء ويغسل الجرح بمائها فتؤمن عاديته ومن 
قرأها من أولها إلى ﴿الترائب﴾213 على وجع البطن والقلب فإن الوجع يذهب بحول اهلل 
وقوته ومن أولها إلى قوله ﴿وال ناصر﴾214 تدفع كل آفة عن الزرع جراداً أو غيره تكتب في 
أربع رقاع وكل رفعة تجعل في ركن من الجنان ال يؤديه جراداً وال غيره. سورة األعلى تقرأ 
على العضو المنفوخ فيزول عنه النفخ بإذن اهلل ومن قرأ أولها إلى ﴿أحوى﴾215 على الدمل 
لم يتم خروجها ويبس بحول اهلل وقوته. ومن كتبها يوم الجمعة بعد الصالة وعلقها عليه 
كانت له رقية من العين ومن كل آفة ]ص53[ وحفظ ما سمع بإذن اهلل. سورة الغاشية من 
قرأها على ما يأكل أمن من ضرره ومن قرأها على عضو من أعضائه أبرأه. سورة الفجر من 
قرأها بعد طلوع الفجر أمن من كل ما يخاف ومن قرأها على وسعة رزقه اهلل ولداً تقر به عينه 

ومن علقها على المولود يوم والدته يأمن من جميع الهوام.            

سورة ال أقسم216 من كتبها على ثوب ولبسه من رآه هابه وأحبه وأكرمه وكانت له طاعة 
عند الناس وقبوال وإن دخل على ملك أكرمه وقضى حاجته. سورة والشمس217 خاصيتها 
الدنيا  أمور  من  أمر  أهمه  ومن  للناس  وقبول  التدبير  ويكون  الرجفة  فيسكن  ماؤها  يشرب 
اللهم  ليقل  السورة سبعًا ثم  في لحاف طاهر على فراش طاهر ويقرأ  واآلخرة فليبت طاهراً 
اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجا فإنه يأتيه آت أول ليلة أو في الثانية أو في الخامسة أو في 

212  البروج 21-20.
213  الطارق 7.

214  الطارق 10.
215  األعلى 5-1.

216  يعني سورة البلد.
217  يعني سورة الشمس.



55

السابعة فيقول له المخبر كذا وكذا. قال أبو يزيد فأصابني وجع شديد فلم أدري ما فعل 
فلبثت على تلك الحالة فأتاني آتيان في أول ليلة فقال أحدها لصاحبه مسه فجعل يلتمس 
جسمي فلما أتيا موضعًا من رأسي218 قال احتجم ها هنا وال تلحقه فقال أحدهما أو كالهما 
أحد  الحديث  بهذا  ليس أحدث  اليوم  أنا  فها  والزيتون219  والتين  اليه.ا سورة  لو ضممت 
وعملها إال وجد الراحة بإذن اهلل. سورة واليل220 من قرأها خمس عشر مرة لم يرى في منامه 
ما يكره ونام آمنًا وتقرأ في أذن المغشى عليه والمصروع فيفيقان. سورة والتين إذا قرأت221 
على طعام ويخزن حفظه اهلل من السوس وتوضع ]ص54[ فيه البركة والشفاء.                                                     

 سورة لم يكن222 من كتبها وأمسكها عنده يزول عنه اليرقان مجرب وإذا شربتها الحامل 
سالها وأغناها من جميع الروائح الطبية وإذا وضعت على األورام أزالها اهلل. سورة الزلزلة إذا 
كتبت في طست لم يستعمل ثم يشرب ماؤها صاحب اليرقان واللقوة نفعه ومن قرأها إلى 
قوله ﴿أوحى له﴾223 لمن يريد أن يقوم في اي ساعة شاء من اليل فينوي عند قراءتها ذلك 
من  أمن  عنده  وأمسكها  العاديت من كتبها  بعينها. سورة  الساعة  تلك  في  يستيقظ  فإنه 
جميع المخاوف وقراءتها تقرب الخير وتيسر الرزق. سورة القارعة إذا كتبت وجعلت في 
موضع فيه مال كثر ونمى ومن قرأها ليال ونهار224 وسمى اهلل كفاه اهلل من جميع االنتقام. 
سورة العصر إذا قرأت225 على دفين حرس من كل طارق وإذا قرأت226 على المحموم شفاه 
اهلل. سورة الهمزة إذا قرئت على من أصابه العين كفى بإذن اهلل ومن خاف في سفره وقرأها 
أمن بإذن اهلل وإذا قرئت على صف العدو هزم وعلى ضعيف القلب قوي قلبه. وإذا كتبت في 
الراية على حاملها لرأيت من قرأها بعد الصبح مائة كان في حفظ اهلل إلى أن يصبح في اليوم 
الثاني. ومن كان يريد إنفاد ما يبيع فليأخذ تراب النمل ويكتب عليه بعود قوله تعالى ﴿إليه 

218  لو ضممت زائدة في األصل.
219  يقصد سورة التين.
220  يقصد سورة الليل.

221  بدل قرئت.
222  يقصد سورة البينة.

223  الزلزلة 5-1.
224  كذا.

225  بدل قرئت.
226  نفس المالحظة.
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يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾227 ثالثًا ويشتته على السلعة فإنه يرى عجبًا 
ما يريد. ومن كتب سورة طه بأجمعها في اإلناء جديد228 لم يستعمل في اليوم الثاني من 
]ص55[ عشر من الشهر ويغسله ويبيته للنجوم في الليلة الثالثة عشر من الشهور والرابعة 
عشر والخامسة عشر229 ويغسل بها المرأة المثقفة عن الزوج يصلح لها مجرب230.                                                                       

 فائدة صحيحة مجربة للبركة وأسمائها ال إله إال اهلل الغني الكافي ال إله إال اهلل الفتاح 
الرزاق ال إله إال اهلل الغني الكافي ال إله إال اهلل الفتاح الرزاق ال إله إال اهلل الكريم الوهاب ال إله 
إال اهلل ذو الطول الجواد ال إله إال اهلل المتفضل على العباد إذا أردت االنتفاع بها صلي ركعتين 
وتدعوا231 باألسماء على قبضة من الزرع أو غيره مما يقتات به أربعين يومًا وهي عدد أيام 
التوبة وتجعل ذلك فيما أردت فإن البركة تنزل فيه ويكثر الخير وتثبت النعمة ويرد ما شرد 
منها. وإذا كتبها في أربعة أحجار من الملح وربع بها الخزانة ترى عجبًا. ومن قرأ األسماء 
على ثالثين حجرة من الملح الصغير ويسحق ويذر على الدقيق ترى عجبًا ومن قراء األسماء 
أربعين مرة بعد الصبح كل يوم لم يقول232 بعدهم اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد 
يا رحيم يا ودود اغنني بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبك عن غيرك إنك 
على كل شيء قدير ويقرأ سورة الواقعة كل يوم فإن اهلل يغنيه ويبسط عليه رزقه ويكثر عليه 

الخير مجرب.                                     

 منافع آيات متفرقات ومن كالم أبي الحسن الشاذلي قدس اهلل وجه إذا خوفك أحد من 
الجن واألنس فقل ﴿حسبنا اهلل ونعم الوكيل﴾233 وقال إذا أردت اإلخالص فأعن على نفسك 
بقراءة قل ﴿أعوذ برب الفلق﴾234 وإذا أردت السالمة فأعن على نفسك قل ﴿أعوذ برب 

227  فاطر 10.
228  كذا في األصل.
229  كذا بدل عشرة.

230  مجربا في المخطوط.
231  بدل تدعو.

232  والصواب يقول.
233  آل عمران 173.

234  الفلق 1.
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الناس﴾235. وإذا خطر لك خاطر فقل عند ]ص56[ ذلك رب ﴿إني مغلوب فانتصر﴾236 
اللهم ال تشغل قلبي بسواك وإذا خطر لك خاطر من قبل الرزق وما تأكل أو تشرب أو تلبس 
قل ال إله إال اهلل ﴿يرزق من يشاء وهو القوي العزيز﴾237. آيات الحفظ يروى عن محمد 
ابن238 الهيثم صاحب اإلمام الشافعي وكان صالحًا عالمًا أن أناس ضربوه بالسيوف فلم تعمل 
فيه سيوفهم فسئل عن ذلك فقال كنت أقرأ آيات الحفظ وجعلتها معي. وعن بعضهم أنه 
رأى ذيبًا يلعب مع شاة وال يقربها بسوء فلما دنوا من الذياب تفر فوجدوا في عنق الشاة 
كتاب فيه بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿وال يؤده حفظهما وهو العلي العظيم﴾239 وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ إنا نحن نّزلنا الذكر وإّنا له 
لحافظون فاهلل خير حفظ وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلقه يحفظونه 
من أمر اهلل وحفظناها من كل شيطان رحيم وجعلنا من كل شيطان ما رد اهلل حفيظ عليهم 
وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحفظين كراما كاتبين أن كل نفس لما عليها حافظ بل 
الذين كفروا في تكذيب واهلل من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ اللهم 
يا قديم اإلحسان ويا من إحسانه فوق كل إحسان ويا مالك الدنيا واآلخرة احفظني من بين 
يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي وخلصني من كل شدة وبلية واعطني سؤلي برحمتك 
يا أرحم الراحمين وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا.                     

 ]ص57[ آيات عن الشيخ أبي القاسم القشري انه مرض فرأى النبي صلى اهلل عليه وسلم 
في المنام فقال له أين أنت من آيات الشفاء إقرأها واكتبها في إناء ثم امحها بماء واشربها. 
فقال فعلت ذلك فذهب عني ما أجد من األلم وهي ستة ويشفي صدور قوم مؤمنين ﴿قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور﴾240 يخرج من بطونها شراب مختلف 
للمؤمنين﴾241 ﴿وإذا  اهلل  ورحمة  هو شفاء  ما  القرآن  من  للناس ﴿وننزل  فيه شفاء  ألوانه 

235  الناس 1.
236  القمر 10.

237  الشورى 19.
238  كذا في األصل.

239  البقرة 255.
240  يونس 57.

241  اإلسراء 82.
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مرضت فهو يشفين﴾242 ﴿قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء﴾243 ويزيد على ذلك ﴿لو 
أنزلنا إلى آخر السورة﴾244 ﴿ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض﴾245 أو كلم 

به الموتى إلى قوله جميعًا.                                                                      

 آيات البركة وهي تسع آيات ﴿أال له الخلق واألمر تبرك اهلل رب العلمين﴾246 ﴿فتبرك 
اهلل أحسن الخلقين﴾247 ﴿تبرك الذي نزل الفرقان إلى نذيرا﴾248 ﴿تبرك الذي إن شاء جعل 
إلى قصورا﴾249 ﴿تبارك الذي جعل في السماء إلى منيرا﴾250 ﴿تبرك اهلل رب  لك خيراً 
العلمين﴾251 في الزخرف252 ﴿تبارك الذي له ملك السموت واألرض إلى ترجعون﴾253 
﴿تبرك السم ربك ذي الجالل واإلكرام﴾254 ﴿تبرك الذي بيده الملك وهو على كل شيء 
قدير﴾255. هذه اآليات تعرف بآيت البركة فمن دام على قراءتها صباح256 ومساء فإن اهلل 
تعالى يبارك له في أهله وماله وكلما يحأوله. ومن كتبها يوم الخميس في فخار نقي بزعفران 
وماء ورد ورش به زرعه وغلته فإنها تنزل فيها البركة وال تسوس. ومن كتبها ]ص58[ في 

تسع أبيات من جدول تكسيرا فإن الذي جعلت فيه تقع البركة فيه بإذن اهلل.        

242  الشعراء 80.
243  فصلت 44.

244  الحشر 24-21.
245  الرعد 31.

246  األعراف 54.
247  المؤمنون 14.

248  الفرقان 1.
249  الفرقان 10.
250  الفرقان 61.

251  غافر 64.
252  كذا.

253  الزخرف 85.

254  الرحمن 78.
255  الملك 1.

256  كذا في المخطوط.
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 آيات النصر من قرأ هذه اآلية في الحروب غلب ومن كتبها على راية لم يقدر العدو على 
مقابلتها وهي أربع آيات ﴿ألم تر إلى المالء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم 
ابعث لنا ملكا إلى بالظلمين﴾257 ﴿لقد سمع اهلل قول الذين قالوا إلى وأن اهلل ليس بظالم 
للعبيد﴾258 ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا إلى أين ما تكونوا يدرككم الموت﴾259 ﴿
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى قوله إني أخاف اهلل رب العلمين﴾260.                                                            

 آيات النجات261 قال كعب األحبار رضي اهلل عنه سبع آيات إذا قرأتهن262 ال أبالي لو 
انطبعت السماء واألرض لنجوت قوله تعالى ﴿قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا هو موالنا 
إلى المؤمنون﴾263 ﴿وإن يمسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو إلى الرحيم﴾264 ﴿وما من 
دابة في األرض إال على اهلل رزقها إلى في كتب مبين﴾265 ﴿إني توكلت على اهلل ربي وربكم 
ما من دابة إلى مستقيم﴾266 ﴿وكاين من دابة ال تحمل رزقها اهلل يرزقها إلى العلمين﴾267 
﴿ما يفتح اهلل للناس فال ممسك لها إلى الحكيم﴾268 ﴿ولئن سألتهم من خلق السموت 
واألرض إلى يتوكل المتوكلون﴾269. وعن علي كرم اهلل وجهه من جعل هذه اآليات ورداً 
صباحًا ومساء أمن من آفات الزمان وحوادث الحادثات وحفظه اهلل من كيد األعداء ومن أنواع 

الشر والبالء بإذن اهلل تعالى فينبغي المحافظة عليها.                                           

257  البقرة 246.
258  البقرة 182-181
259  النساء 78-77.

260  المائدة 28-27.
261  كذا.
262  كذا.

263  التوبة 51.
264  األنعام 54-17.

265  هود 6. 
266  خود 56.

267  العنكبوت 60.
268  فاطر 2.

269  الزمر 38.
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 آيات السكينة ]ص59[ هي ست قوله تعالى ﴿إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه 
غفور  إلى  كثرتكم  أعجبتكم  إذا  حنين  ﴿ويوم  مؤمنين﴾270  كنتم  إن  قوله  إلى  سكينة 
الى  السكينة  ﴿أنزل  هو  حكيم﴾272  عزيز  إلى  اهلل  نصره  فقد  تنصروه  ﴿إال  رحيم﴾271 
عزيزا حكيما﴾273 ﴿لقد رضي اهلل إلى حكيما﴾274 ﴿إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
الحمية إلى وكان اهلل بكل شيء عليمًا﴾275 ما قرئت هذه اآلية وال حملت على ضعيف إال 
قوى وال صاحب قرين تعمل فيه األرواح الشياطين إال ذهبت في وقتها وال كتبت في شدة 
وضيق إال رأى صاحبها البرهان القاطع. وينفع األطفال آيات الحرز وفيها شفاء من مائة داء 
منهم الجذام والبرص ومن قرأها لم يضره سبع وال لص وعوفي في نفسه وأهله وهي ثالثون 
أربع من أول البقرة إلى المفلحون276 وآية الكرسي277 وآيتان بعدها إلى خلدون278 ومن آخر 
البقرة هلل ما في السموت وما في األرض إلى آخر السورة279 وثالث آية من األعراف إن ربكم 
الصافات  أول  آخرها281 ومن  إلى  ادعوا هلل  قل  آخرها  اإلسراء  للمحسنين280 ومن سورة  اهلل 
إلى الزب282 ومن سورة الرحمن يمعشر الجن إلى تنتصران283 ولو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر 

السورة284 ومن قل أوحي إلى قوله شططا285.         

270  البقرة 248.
271  التوبة 27-25.

272  التوبة 40.
273  الفتح 4.

274  الفتح 18.

275  الفتح 26.
276  البقرة 5-1.
277  البقرة 255.

278  البقرة 257-256.

279  البقرة 286-284.
280  األعراف 56-54.

281  اإلسراء 111-110.
282  الصافات 11.

283  الرحمن 35-33.
284  الحشر 24-21.

285  الجن 4.
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آيات الفتح ﴿فعسى اهلل أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده﴾286 وعنده مفاتح الغيب ال 
يعلمها إال هو ﴿ربنا افتح بينا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾287 ﴿ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ]ص60[ واألرض﴾288 ﴿تستفتحوا فقد 
جاءكم الفتح﴾289 ﴿ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم﴾290 ﴿واستفتحوا 
يعرجون﴾292  فيه  فظلوا  السماء  بابا من  فتحنا عليهم  وخاب كل جبار عنيد﴾291 ﴿ولو 
﴿رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحًا ونجني ومن معي من المؤمنين﴾293 ﴿

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم﴾294 ﴿ما يفتح اهلل للناس من 
رحمة فال ممسك لها﴾295 ﴿حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها﴾296 ﴿إنا فتحنا لك فتحًا 
مبينًا﴾297 ﴿وأثابهم فتحًا قريبًا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان اهلل عزيزا حكيما﴾2ً98 ﴿

فكانت  السماء  وفتحت  قريب  وفتح  اهلل  نصر من  منهمر﴾299  بماء  السماء  أبواب  ففتحنا 
أبوابًا إذا جاء نصر اهلل والفتح.         

آيات قضاء الحوائج وأمن من الخائف ورد المسافر وهي تحفظ الروح والمال من االنس 
وإذا  السوس  تأكله  لم  طعام  في  وجعلت  كتبت  وإذا  البيت  من  الحشرات  وتنفي  والجن 

286  المائدة 52.
287  األعراف 89.
288  األعراف 96.
289  األنفال 19.
290  يوسف 65.
291  إبراهيم 15. 
292  الحجر 14.

293  الشعراء 118-117.
294  سبأ 26.
295  فاطر 2.

296  الزمر 73.
297  الفتح 1.

298  الفتح 19-18.
299  القمر 11.
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صحبت في السفر كانت للسالمة. وهي من إذ كان الصباح والمساء اللهم300 ﴿اهلل ال إله إال 
هو الحي القيوم﴾301 ﴿شهد اهلل أنه ال إله إال هو والمالئكة إلى العزيز﴾302 ذالكم اهلل وربكم 
فإني توفكون303 ﴿ولو أن قرآنا سّيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به الموتى بل 
هلل األمر جميعًا﴾304 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الحمد هلل رب العلمين 
بل هم في لبس من خلق جديد وهو معكم اين ما كنتم و﴿اهلل بما تعملون بصير﴾305 إن 
اهلل قوي عزيز. ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه أن بالغ أمره قد جعل اهلل لكل شيء ]ص61[ 
قدراً وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً رب المشرق والمغرب ال إله إال هو فاتخذه 
وكياًل ﴿ال يتكلمون إال من أذن له الرحمن وقال صوابًا﴾306 من أي شيء خلفه من نطفة 
خلفه فقدره ثم السبيل يسره ذي قوة عبد ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وال حول وال قوة 

إال باهلل العلي العظيم.                                     

آيات الهيبة من كتب هذه اآليات في وقت مبارك كتابة غير مطموسة مع الشكل والنقط 
من حملها يهابه كل من يراه وأحبه وإن كان عدوه. وهي ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
تر  السورة﴾308 ﴿ألم  آخر  إلى  معه  والذين  اهلل  الصدور﴾307 ﴿محمد رسول  بذات  أمنة 
إلى  قالوا  الذين  قول  اهلل  سمع  لقد  بالظالمين﴾309  عليم  إلى  إسرائيل  بني  من  المأل  إلى 
عذاب الحريق﴾310 ﴿ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى فتيال﴾311 ﴿واتُل عليهم 

300  جملة غامضة.
301  البقرة 255.

302  آل عمران 18.
303  هكذا صيغة االية.

304  الرعد 31.
305  البقرة 110.

306  النبأ 38.
307  آل عمران 154.

308  الفتح 29.
309  البقرة 246.

310  آل عمران 181.
311  النساء 77.
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ابن فالنة كذا وكذا  افعل بفالن  اللهم  المتقين﴾312. ويكتب بعد ذلك  إلى  آدم  آبني  نبأ 
وتذكر ما تريد وتحمله على الطهارة. آيات أدرر الرزق ذكر الشيخ أبو العباس المرسي أن 
هذه اآليات لجلب األرزاق وهي ﴿ومما رزقتهم ينفقون﴾313 ﴿كلما دخل عليها زكرياء 
يرزق  اهلل  إن  اهلل  عند  من  هو  قالت  هذا  لك  أنى  مريم  يا  قال  رزقًا  عندها  وجد  المحراب 
وليًا  اتخذ  اهلل  أغير  الرازقين﴾315 ﴿قل  وأنت خير  بغير حساب﴾314 ﴿وارزقنا  يشاء  من 
فاطر السموت واألرض وهو يطعم وال يطعم﴾316 ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق األرض ومغاربها التي بركنا فيها﴾317 ﴿فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 

لعلكم تشكرون﴾.318                                                     

من  وارزقهم  إليهم  تهوي  الناس  من  أفئدة  فاجعل  الصلوة  ليقيموا  ﴿ربنا  ]ص62[ 
الثمرات لعلهم يشكرون﴾319 ﴿ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم فيها معايش قلياًل ما 
تشكرون﴾320 ﴿كال نمّد هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً﴾321 
﴿وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننّزله له إال بقدر معلوم﴾322 ﴿إّنا مّكّنا له في األرض 
بكرة  فيها  وأبقى﴾324 ﴿ولهم رزقهم  وآتينه من كل شيء سببًا﴾323 ﴿ورزق ربك خير 

312  المائدة 27.
313  البقرة 3.

314  آل عمران 37.
315  المائدة 114.

316  األنعام 14.
317  األعراف 137.

318  األنفال 26.

319  إبراهيم 37.
320  األعراف 10.
321  اإلسراء 20.
322  الحجر 21.

323  الكهف 84.
324  طه 131.
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وعشيا﴾325 ﴿ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان األرض يرثها326 عبادي الصالحون﴾327 
﴿فخراج ربك خير وهو خير الرازقين﴾328 ليجزيهم أحسن ما عملوا ويزيد من فضله واهلل 
يرزق من يشاء بغير حساب قال ﴿أتمّدونني بمال فما آتاَن اهلل خير مم329ا أتاكم بل أنتم 
بهدّيتكم تفرحون﴾330 ﴿أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء واألرض أإله 
أئمة ونجعلهم  استضعفوا في األرض ونجعلهم  الذين  نمَن على  أن  مع اهلل﴾331 ﴿ونريد 
الوارثين إلى فقير﴾332 ﴿أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
األرض أإله مع اهلل﴾333 ﴿أولم نمكن لهم حرمًا آمنًا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من 
لدنا﴾334 ﴿فابتغوا عند اهلل الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون﴾335 ﴿وكأين من دابة 
ال تحمل رزقها اهلل يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾336 ﴿ألم تر أن اهلل سخر لكم ما في 
السموت واألرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة﴾337 ﴿كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب ]ص63[ غفور﴾338.                                                                      

﴿ما يفتح اهلل للناس من رحمة فال ممسك لها﴾339 ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين﴾340 ﴿وما كان اهلل ليعجزه من شيء في السموت وال في األرض إنه كان 

325  مريم 62.
326  يورثها في األصل.

327  األنبياء 105.
328  المؤمنون 72.

329  فما في األصل.  
330  النمل 36.
331  النمل 64.

332  القصص 5-24. فقيرا في المخطوط.
333  النمل 62.

334  القصص 57.
335  العنكبوت 17.
336  العنكبوت 60.

337  لقمان 20.
338  سبأ 15.
339  فاطر 2.

340  سبأ 39.
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عليمًا قديراً﴾341 ﴿إن هذا لرزقنا ما له من نفاد﴾342 ﴿هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب﴾343. قال اإلمام الشافعي رحمه اهلل كنت في ثالث آيات مطابقات لذلك وهي قوله 
تعالى ﴿ما عندكم ينفد وما عند اهلل باق﴾344 ﴿اهلل الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم﴾345 ﴿ومن يتق اهلل يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث ال يحتسب﴾346. آيات 
الكفاية ﴿فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم﴾347 ﴿عسى اهلل أن يكف بأس الذين كفروا 
واهلل أشد بأسًا وأشد تنكياًل﴾348 ﴿ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت اهلل عليكم إذ هم قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهلل وعلى اهلل فليتوكل المؤمنون﴾349 
﴿فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا إلى قوله سلطنًا مبينا﴾350ً ﴿ورد اهلل الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى اهلل المؤمنين القتال وكان اهلل قويًا عزيزاً﴾351 ﴿أليس 
اهلل بكاف عبده﴾352 ﴿وعدكم اهلل مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم﴾353﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظفركم عليهم﴾354. اللهم بحق كهيعص اكفنا وبحق حم عسو احمنا وال حول وال قوة إال 

باهلل العلي العظيم.                                                        

341  فاطر 44.
342  سورة ص 54.
343  سورة ص 39.

344  النحل 96.
345  الروم 40.

346  الطالق 3-2.
347  البقرة 137.
348  النساء 84.

349  المائدة 11.
350  النساء 91.

351  األحزاب 25.
352  الزمر 36.

353  الفتح 20.

354  الفتح 24.



66

آيات الفهم ومما يرجى نفعه وهي أن يكتب سورة الدخان في إناء جديد ويمح الكتابة 
بماء صاف ويعجن به دقيق شعير قديم ويصنع من العجين سبعة أقراص وتجفف في الشمس 
]ص64[ ويكتب في األولى قوله سبحانه ﴿وعلم آدم األسماء كلها﴾355 وعلى الثاني ﴿

وعلمنه من لدنا علمًا﴾356 وعلى الثالث ﴿قال اهلل موسى هل اتبعك على أن تعلمن مما 
علمت رشداً﴾357 وعلى الرابع ﴿قال رب اشرح لي صدري إلى يفقهوا قولي﴾358 وعلى 
وعلى  تنسى﴾360  فال  ﴿سنقرئك  السادس  وعلى  علما﴾3ً59  زدني  رب  ﴿وقل  الخامس 
أيام األولى  الترتيب بهم362 سبعة  السابع ﴿علم اإلنسان ما لم يعلم﴾.361 ثم يفطر على 
لليوم األول والثانية للثاني ويكون أدام الرغيف شحم تيس األسود363 ال شيبة فيه من األلوان 

ترى عجبًا.                 

آيات شفيات من السحر يكتب في إناء وتقرأ على ماء ثم يصب الماء على المسحور 
فإنه يبرأ في يونس ﴿فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهلل سيبطله إن اهلل ال يصلح 
الحق  المجرمون﴾365 ﴿فوقع  كره  ولو  بكلمته  الحق  اهلل  المفسدين﴾364 ﴿ويحق  عمل 
وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرين﴾366 ﴿والقي السحرة سجدين قالوا 
آمنا برب العلمين رب موسى وهرون﴾367 ﴿إنما صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث 

355  البقرة 31.
356  الكهف 65.
357  الكهف 66.
358  طه 28-25.

359  طه 14.
360  األعلى 6.
361  الفلق 5.

362  كذا.

363  كذا.
364  يونس 81.
365  يونس 82.

366  األعراف 119.
367  األعراف 122-120.
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أتى فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى﴾368.                                        

والمعوذتين370  أحد﴾369  اهلل  هو  الفاتحة ﴿وقل  سورة  تكتب  أيضًا  السحر  وإلبطال 
وما  وحواء  آدم  باالثنين  عنك  أبطلته  االثنين  لك  عمل  وما  خالدون371  إلى  الكرسي  وآية 
األربعة  لك  عمل  وما  وإسرافيل  وميكائيل  جبريل  بالثالث  عنك  أبطلته  الثالثة  لك  عمل 
أبطلته عنك باألربعة كتاب التورية واإلنجيل والزبور والفرقان وما عمل لك الخمسة أبطلته 
عنك بالصلوات الخمسة وما عمل الستة أبطلته عنك باأليام الست وما عمل لك السبعة 
]ص65[ أبطلته عنك بالسموات السبع وما عمل لك الثمانية أبطلته عنك بالثمانية الذين 
يحملون العرش وما عمل لك التسعة أبطلته عنك تسع آيات وما عمل لك العشرة أبطلته 
عنك بالعشرة البررة الكرام وتلك عشرة كاملة ﴿فلما ألغوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاؤوا بسحر عظيم﴾372 ﴿وقدمنا إلى ما عملوا إلى منثوراً﴾373 ﴿بل نقذف بالحق على 

الباطل إلى زاهق﴾374.                                                                  

﴿قال موسى ما جئتم به السحر إلى المفسدين﴾375 والمفسدات والساحرين والساحرات 
بطلت  األسحار  وإذا  كورت﴾377  الشمس  ﴿إذا  المجرمون﴾376  إلى  الحق  اهلل   ﴿ويحق 
وإذا األسحار  الجبال سيرت﴾379  إذا األسحار بطلت ﴿وإذا  انكدرت﴾378  النجوم  ﴿وإذا 

368  طه 70-69.

369  اإلخالص 1.
370  يعني سورتي الفلق والناس.

371  البقرة 257-255.
372  األعراف 116. 

373  الفرقان 23.

374  األنبياء 18.
375  يونس 81.
376  يونس 82.
377  التكوير 1.
378  التكوير 2.
379  التكوير 3.
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وإذا  حشرت﴾  الوحوش  ﴿وإذا  بطلت  األسحار  وإذا  عطلت﴾380  العشار  ﴿وإذا  بطلت 
األسحار بطلت ﴿وإذا البحار سجرت﴾381 وإذا األسحار بطلت ﴿وإذا النفوس زوجت﴾382 
وإذا األسحار بطلت باهلل خير حافظا383 وهو أرحم الراحمين فسيكفيكهم اهلل وهو السميع 
العليم قوله الحق وله الملك وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.                                              

تقول  عطلت﴾384  إلى  كورت  الشمس  ﴿إذا  تكتب  الصغير  عن  القرين  دفع  آيات 
عطل اهلل عنك القرين بالقرآن العظيم ﴿إنا أرسلنا ريحًا صرصراً في يوم نحس مستمر تنزع 
الناس كأنهم أعجاز إلى نخل﴾385 اللهم انزع هذا القرين من هذا المولود واكفه شره وكاله 
واحفظه بحفظك وقدرتك وإحسانك وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الرحيم. وإلدرار 
الرزق عن اإلمام بن حجر يكتب في أول يوم من رجب قوله سبحانه ﴿إن هذا لرزقنا ما له 
بال  الباب  جهة  ويترك  الثالث  البيت  جوانب  في  ويلصق  رقعات  ثالثة  في  نفاد﴾386  من 
كتاب مجرب. ومن أراد أن يسلم من أهوال ]ص66[ الدنيا واآلخرة فليقرأ ﴿إذا الشمس 

كورت﴾387.       

آخر  إلى  الكفار  على  أشداء  معه  والذين  اهلل  رسول  ﴿محمد  تعالى  قوله  خواص 
السورة﴾388 تأخذ سبع حبات من شعير أو قمح أو تمر أو زبيب أو دخن أو غيره ما يؤكل 
فاقرأ عليه محمد رسول اهلل إلى آخر السورة مائة وصرهن389 في خرقة كتان أو قطن أو حرير 
بعد أن تكتب خاتم اآلية في الخرقة وتجعل الحبوب في وسطها وصرها واتل عليه الدعوة 
اآلية سبع مرات واألبيات الستة من آخر أسماء اهلل الحسنى للدمياطي التي أولها “بأسمائك 

380  التكوير 4.

381  التكوير 6.

382  التكوير 7.
383  حفظا في األصل.

384  التكوير 4-1.
385  القمر 19.

386  سورة ص 54.
387  التكوير 1.
388  الفتح 29.

389  كذا.
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اآلية  وتقرأ  عليه  يدك  وتضع  وادام  طعام  من  شئت  فيما  وتجعلها  الخ”  دعوتك  الحسنى 
واألبيات سبعًا عند تسقية الطعام وبعده تنزل فيه البركة عيانًا وذلك كله بالوضوء وحسن 
االعتقاد يصلح كل شيء. وأيضًا خذ يوم الجمعة في نصف الشهر خمسة وعشرين حبة 
من القمح األبيض من غير مدرسة واقرأ األبيات اثنى وعشرين واإلمام على المنبر واجتهد 
أن تقرأ قبل أن ينزل على المنبر وصر ذلك في صوفة مودجة وادفنها في قعر الخزانة وعند 
الدفن تقرأ اآلية خمس وعشرين من األبيات كذلك فإنها تفور فيها البركة ال تنفد منهم ان 
سبقت لك العناية من اهلل وشرطك التقوى والكتمان. وإن جعلت في مائدة وتنظر اليها وتأمر 
اآلكلين وتقرأ األيات واألبيات فإنه ال ينفد ما في المائدة ولو أكلوا منها ألف وارفع صرتك 
من الطعام بحيلة ال ترى عند الوضع وال عند الرفع والمائدة ال تحرك من مكانها وال تبح به 

إال لمن ترضاه وهذه صفته ]ص67[

رحماءعلى الكفارأشداءوالذين معهرسول اهللمحمد

ورضوانًافضاًل من اهلليبتغونركعًا سجداتريهمبينهم

من أثر في وجوههمسماهم 
السجود

في الّتوريةمثلهمذلك 

فآزرهشطاهأخرجكزرعفي االجنيلومثلهم

ليغيظالزراعيعجبعلى سوقهفاستوىفاستغلظ

وعملواآمنواالذينوعد اهللالكفاربهم

عظمياوأجراًمغفرةمنهمالصلحت

بينهمالكرميالرزاقالفتاحالغنيالكافي 

الوهابواسرافيلوميكايلجبريلابو بكرتريهم

الباسطالرزاقعليعثمانعمرعزرائيل
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فهذه اآلية ﴿محمد رسول اهلل والذين معه إلى آخر السورة﴾390 وآية في سورة آل عمران 
قوله سبحانه ﴿ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا إلى عليم بذات الصدور﴾391 من 
كتبها وعلقها عليه كان ملطوفًا به في جميع أحواله ونصره اهلل على أعدائه وفرج اهلل عنه 
كل كربة وهم. وينفعان من األمراض الظاهرة والباطنة دهنًا وشربًا ويكتب في إناء ]ص68[ 
نظيفًا يمحى392 بدهن كالتواليل393 بدهن ورد وزيت ويطلى به على كل ألم كالتالول394 

والجراحات يزول ذلك عن قريب مجرب.

آيات طرد الظالمين من البلد وتمنع من جورهم وخوفهم أكتب هذه اآلية األربع في أربع 
بطاقة كل آية395 في ورقة وادفن كل ورقة في ركن من أركان األرض األولى قوله تعالى ﴿
أولم يروا أنا نأتي األرض ننقصها من أطرافها﴾396 والثانية ﴿يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده﴾397 الثالثة ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنًا ثم جعلنا الشمس عليه دلياًل﴾398 ثم ﴿قبضته يوم القيمة والسموات مطويت 
بيمينه﴾399 وتلف الورقات في خرقة وتخرز عليها صيانة القرآن. وأيضًا إذا خفت من جور 
الظلمة في أرضك فخذ خمسة أحجار واقرأ عليهن400 جميعًا الفاتحة سبعًا و﴿قل هو اهلل 
أحد﴾401 ثالثًا والمعوذتين402 مرة مرة وسورة يس إلى آخرها وسورة تبرك إلى آخرها403 وآية 

390  الفتح 29.
391  آل عمران 154.
392  كذا في األصل.

393  كذا.
394  كذا بدل ثؤلول.
395  كذا بدل آيات.

396  الرعد 41.
397  األنبياء 104.

398  الفرقان 45.
399  الزمر 67.

400  كذا.
401  اإلخالص 1.

402  يعني سورتي الفلق والناس.
403  يعني سورة الملك.
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الكرسي404 وصل على النبي صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله عشراً وادفن كل حجرة في ركن 
من أركان األرض وادفن الحجر الخامس في وسطها فان اهلل تعالى يكفيك شرهم وهو على 
كل شيء قدير. واعلم أن ملك يوم الدين كلمة تكون للتكوين وعمارة البساتين ومن كتبها 
الفاتحة بكمالها وكرر لفظة ملك يوم الدين سبعًا ومحى405 الكتابة بماء ورش بماء أمطار 
توّرث من حينه ولو كانت من أربعين سنة لم تحمل كذلك يحيي اهلل الموتى وهو على كل 

شيء قدير.

 آيات الخفاء والحفظ إذا كنت خائفًا وأردت أن ال يراك أحد فاكتب هذه اآلية وعلقها 
عليه وهي بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ]ص69[ إلى 
آخرها﴾406 ﴿واليل إذا يغشى﴾407 ثالثًا اللهم يا من كفى محمدا عدوه وكفى أيوب بالءه 
وكفى موسى كيد فرعون وكفى إبراهيم نار النمرود أسألك باسمك العظيم الكريم وبحق 
كلماتك التامات أن تكفي من علق هذا الكتاب شر أوالد آدم وحوى408 وكل من يريد به 
فإنك  منهم  واحرسه  وأبصارهم  وأسمائهم  قلوبهم  على  واطبع  مسالكهم  اعم  اللهم  سوء 
تفعل ما تشاء وتريد ياهلل حتى ال يسمعون له خبراً وال يرون له أثراً ﴿فسيكفيكهم اهلل وهو 
السميع العليم﴾409 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله 

وصحبه وسلم.

وأيضًا لإلخفاء تجعل حروفًا مقطعة ﴿هو اهلل الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة 
العرش  إله إال هو عليه توكلت وهو رب  براءة ﴿حسبي اهلل ال  السورة﴾410 وآخر  إلى آخر 
العظيم﴾411 وكذلك عند خروجك قراءة يس. آيات الحجاب المستور الذي قال اهلل تعالى 

404  البقرة 255.
405  كذا.

406  الفيل 5-1.
407  الليل 1.

408  كذا.
409  البقرة 137.
410  الحشر 22.
411  التوبة 129.
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﴿وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابًا مستوراً﴾412 هي قوله 
إلى قوله  ﴿ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكّنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً 
أسطير األولين﴾413 ﴿أولئك الذين طبع اهلل على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
إلهه هواه وأضله اهلل على علم وختم على سمعه وقلبه  الغفلون﴾414 ﴿أفرأيت من اتخذ 
وجعل على بصره غشوة﴾415 ﴿ومن أظلم ممن ُذّكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما 

قدمت يداه﴾416 ﴿إنا جعلنا على قلوبهم أكّنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً﴾417.

يؤده حفظهما وهو  اهلل ويكرر وال  إن ربكم  الكرسي418 ]ص70[  آية  الجن  وإلحراق 
العلي العظيم وينفع من الجذام ﴿وأيوب إذ نادى ربه في َمّسني الضر وأنت أرحم الراحمين 
فاستجبنا له فكشفنا419 ما به من ضر وأتينه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى 
للعابدين﴾420. وينفع من البرص أن يقول أو يكتب ويتفل في فم صاحبه إني ﴿قد جئتكم 
بإذن اهلل إلى  بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طائراً 
ثم  لحمًا  العظام  ﴿فكسونا  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم  الجرب  من  وينفع  المؤمنين﴾421. 
أنشأنه خلقًا آخر فتبرك اهلل أحسن الخالقين﴾422. وينفع من القوبى423 وهو من الحزاز تأخذ 
خيطًا وتعقد عليه ثالث عقدات وتقرأ على كل عقدة ﴿ومثل كلمة خبيثة424 اجتّثت من 

412  اإلسراء 45.
413  األنعام 25.

414  النحل 108.
415  الجاثية 23.
416  الكهف 57.
417  الكهف 57.

418  يعني الكهف 255.
419  وكشفنا في المخطوط.

420  األنبياء 84-83.
421  آل عمران 49.
422  المؤمنون 14.

423  كذا بدل قوباء.
424  كشجرة خبيثة ناقصة.
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فوق األرض ما لها من قرار﴾425 ويعلق الخيط على من به ذلك يبرأ بإذن اهلل.

إله  الفالج أعاذنا اهلل منه يكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿هو اهلل الذي ال  وينفع من 
إال هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة﴾426 ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين﴾427 ويمحى بماء زمزم لما شرب له والقرآن كالم وشفاء ورحمة فاشفني بعافيتك 
ما هو شفاء  القرآن  من  عليه ﴿وننزل  يقرأ  القرع  من  وينفع  الفالج.  من  ويتخلص  فيتعافى 
﴿وبّست  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم  يكتب  البول  لعسر  وينفع  للمؤمنين﴾428.  ورحمة 
بّسًا فكانت هباء منبثًا﴾429 ﴿وحملت األرض والجبال فدكت دكة واحدة﴾430  الجبال 
فتغسل الكتابة بماء وتشرب. وأيضًا ﴿استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا﴾431 ]ص71[ تكتب وتمحى432 وتشرب. وكذلك ﴿قل 
كونوا حجارة أو حديد إلى أن يكون قريبا﴾4ً33 يكتب ويمحى ويشرب للبول والغائط إن 
حبس434. وكذلك سورة الكوثر وأيضًا تكتب في خرقة وتعلق435 على العانة ﴿وأنزلنا من 
الراحمين إرحم عبدك فالن بن  المعصرات ماء ثجاجًا لنخرج به حبًا ونباتا﴾436ً يا أرحم 
فالنة وفرج عنه إنك على كل شيء قدير. ولنزف الدم يكتب ويعلق ﴿وقيل يأرض ابلعي 
ماؤك وياسماء اقلعي وغيض الماء وُقضي األمر﴾437 ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غور فمن 

425  إبراهيم 26.
426  الحشر 24-22.

427  اإلسراء 82.
428  نفس اآلية.

429  الواقعة 6-5.
430  الحاقة 14.
431  البقرة 60.

432  كذا بدل تمحا.
433  اإلسراء 51-50.

434  احبس في األصل.
435  يعلق في األصل.

436  النبأ 14.

437  هود 44.
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يأتيكم بماء معين﴾438 ويكتب لسلس البول ما ذكر. 

وينفع لحقن الغائط ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا األرض عيونا والتقى 
الماء على أمر قد قدر﴾439 فيعلق عليه ينطلق. وينفع لوجع الحلق تكتب ﴿أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات واألرض كانتا رتقًا ففتقنهما وجعلنا إلى يؤمنون﴾440 أعيذ فالن ابن 
فالنة من وجع الحلق وألمه باهلل العظيم. ما ينفع من القيء441 تكتب هذه اآلية وتمحى442 
كتابتها وتشرب سبع مرات وهي قوله تعالى ﴿وقيل يا أرض ابلعي ماءك443 ويسماء اقلعي 
اليسرى ﴿وإن من الحجارة445 لما  الظلمين﴾444. وينفع الحصر أيضًا يقرأ في األذن  إلى 
بماء  السماء  أبواب  ﴿ففتحنا  تعملون﴾446  إلى  يشقق  لما  منها  وإن  األنهار  منه  يتفجر 
عند  ويقرأ  فيكون.  كن  للشيء  يقول  الذي  بقدرة  الحصر  أيها  يذهب  ُقِدر﴾447  قد  إلى 
الدخول للملوك ﴿قال رجالن من الذين يخافون أنعم اهلل إلى أن كنتم مؤمنين﴾448 ﴿فلما 
رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن449 إلى كريم﴾450 ﴿أقبل وال تخف إنك من اآلمنين﴾451 ال 
تخف نجوت من القوم الظلمين ﴿ال تخاف دركا وال تخشى﴾452 ﴿إني ال يخاف لدى 

المرسلون﴾453. 

438  الملك 30.
439  القمر 11-10.

440 األنبياء 30.
441  القي في األصل.

442  كذا.
443  ماؤك في األصل.

444  هود 44. 
445  الحجرات في األصل.

446  البقرة 74.
447  القمر 12-11.

448  المائدة 23.
449  أيديهم في األصل.

450  يوسف 31.
451  القصص 31.

452  طه 77.
453  النمل 10.
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ولعقد األلسنة هذه اآلية إذا كتبها إنسان وحملها ]ص72[ ال يقدر أحد أن يكلمه 
كانوا  ما  وبطل  الحق  ﴿فوقع  فيعتذرون﴾454  لهم  يؤذن  وال  ينطقون  ال  ﴿يوم  وهي  بشر 
كهيعص  عس  حم  ينطقون﴾456  ال  فهم  ظلموا  بما  عليهم  القول  ﴿ووقع  يعملون﴾455 
كفيت عقدت عنك يا حامل كتاب السنة الخلق والبشر من كل أنثى وذكر بألف ال حول وال 
قوة إال باهلل العلي العظيم وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولحفظ 
النفس والمال ودواء الفقر تقرأ بعد صالة الجمعة قبل أن يتكلم الفاتحة سبعًا و﴿قل هو اهلل 
أحد﴾457 والمعوذتين458 سبعًا من قرأها لم تنله فاقة وال تصيبه بلية وحفظ في نفسه وماله 

وولده وأهله يروى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم.

إبراهيم  القلوب عن  أبو طالب المكي في كتاب قوة  العشر ذكر  المسبعات  خصائص 
التيمي من كبائر التابعين عن الخضر قال له جئتك حبًا في اهلل عز وجل وعندي هدية أريد 
أهديها459 لك قلت وما هي قال هي تقرأ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورة الحمد سبعًا 
والمعوذتين سبعًا وقل هو اهلل سبعًا وقل يا أيها الكفرون سبعًا والمعوذتين سبعًا وتقول اللهم 
يا رب إفعل بي وبهم عاجال وآجال في الدنيا واآلخرة ما أنت أهله وال تفعل بنا يا موالنا ما 
نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم سبعًا فال تدع ذلك بكرة وعشيا. 
ويحكى عن سيد محمد بن ناصر أن المسبعات العشر والصالة على النبي صلى اهلل عليه 

وسلم وعلى آله تنوب مناب الشيح المرّبى.

القلب  وتقوية  للقبول  وهي  لما شئت  ما شئت  القرآن  من  فخذ  أمر  لكل  نافعة  آيات 
منه  السحر ونجات461  واألمن من كل مخوف وشفاء من  الدين  والغناء460 وخالص  والهيبة 
الذي وضعت فيه  البيت  الخير في  اليقين ويكثر  ]ص73[ وخالص للدين ولحاملها كمال 

454  المرسالت 36-35.
455  األعراف 118.

456  النمل 85.
457  اإلخالص 1.

458  يعني سورتي الفلق والناس.
459  كذا.

460  الغنا في المخطوط.
461  كذا.
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وتنفع للولدان. وإن علقت على امرأة عازب462 تزوجت وتكتب ليلة الجمعة الرابعة عشر من 
إي شهر كان بعد صالة العشاء بماء ورد وزعفران في رق غزال ثم يجعل في قصبة ويشمع 
إلى  فيه  ريب  ال  الكتب  ذلك  ﴿آلم  اآليات  وهي  ويعلق  إبط  على  عروس  بكر  بشمع  عليه 
إلى قوله  الفرقان﴾464 ومن أول األعراف  إلى قوله ﴿وأنزل  المفلحون﴾463 ومن أول عمران 
﴿وذكرى للمؤمنين﴾465 ومن أول الرعد إلى ﴿ولكن أكثر الناس ال يؤمنون﴾466 ومن أول 
سورة مريم إلى ﴿نداء خفيًا﴾467 و﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾468 ﴿طسم تلك آيت 
الكتب المبين﴾469 ﴿طس تلك آيات القرآن وكتب مبين﴾470 ﴿يس والقرآن الحكيم﴾471 
﴿ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق﴾472 ومن أول ﴿حم تنزيل الكتب 
من اهلل العزيز العليم إلى إليه المصير﴾473 ومن أول الشورى إلى ﴿العزيز الحكيم﴾474 ﴿ق 

والقرآن المجيد﴾475 ﴿ن والقلم وما يسطرون إلى لعلى خلق عظيم﴾476.

ولتثمير الشجر والبركة فيها وإن كان قليل الحمل ومن أراد ذلك فليصم يوم الخميس 
ويكتب هذه اآلية بعد صالة المغرب قبل أن يتكلم ثم يعلق الكتب على شجرة تكون في 
وسط الجنان ويأخذ من ثمرها وإن لم يكن أخذ من ورقها ويشرب ثالثة أيام جرع من الماء 

462  كذا. 
463  البقرة 5-1.

464  آل عمران 5-1.
465  األعراف 2-1.

466  الرعد 1.
467  مريم 3-1.

468  طه 2-1.
469  الشعراء 2-1.

470  النمل 1.
471  سورة يس 2-1.
472  سورة ص 2-1.

473  غافر 3-1.
474  الشورى 3-1.

475  سورة ق 1.
476  القلم 4-1.
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ويصرف فإنه يرى من ذلك ما يسره. وكذلك ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهلل إلى 
واسع عليم﴾477 إذا كتبت في شقف فخار وجعلت في أركان بستان أو زروع ]ص74[ رأى 
فيه صاحبه ما يتمناه من الحسن والبركة. وإن كتبت في إناء طاهر ومحيت بماء بئر سانية في 
أول من الشهر وجعل ذلك في أصل شجرة أثمرت وأينعت فكانت في ذلك العام أول شجر 
خروجًا وأكثر ثمراً بإذن اهلل. وإن جعلت الشقف478 التي فيها اآلية المذكورة في خزين من 

زرع أو ثمر أو بضاعة ظهرت في ذلك البركة والزيادة.

وللبركة يكتب قوله ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات  كل شيء إلى 
يؤمنون﴾479 من كتبها ومحاها في أي ساعة من يوم الجمعة ورمى ذلك في بئر وسقى منه 
األشجار فإن اهلل يبارك في ذلك الشجر ويطرد أعين الناس والجان وجميع العاهات. وكذلك 
من قرأ قوله ﴿ألم تر إلى ربك كيف مّد الظل﴾480 ضرب اهلل مثاًل كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ﴿ويضرب اهلل األمثال للناس 
لعلهم يتذكرون﴾481 ويقرأ على ماء المطر إحدى وعشرين ويرش به أصول النخل والزرع 
تعالى. وكذلك ﴿واألرض مددنها  اهلل  بإذن  يكره  ما  عنه  ويزول  البركة  يرى  فإنه  والشجر 
وألقينا فيها رواسي إلى ومن لستم له برازقين﴾482 من كتبها في لوح أو قرطاس وجعله في 

متاع رأى فيه من البركة والخير ما يسره بإذن اهلل.

ولعمارة القرى والدور واألرض والبساتين وغيرها قوله سبحانه ﴿أو كالذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها إلى قدير﴾483 من كتبها في رق ظبي في الساعة الخامسة من يوم 
األحد ثم لّف الكتابة في خرقة طاهرة ودفنها فوق باب داره أو أرضه أو بستانه رأى عجبًا من 
عمارة ذلك المكان وكثرة الرزق. ]ص75[ ومن كتب ذلك في إناء طاهر ومحاه بماء المطر 

477  البقرة 261.
478  شقاف في األصل.

479  األنعام 99.
480  الفرقان 45.
481  إيراهيم 25.

482  الحجر 20-19.
483  البقرة 259.
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وزعفران ثالث مرات ثم رش ذلك الماء بين األشجار والنخيل التي أحملها رأى فيه البركة 
الكاملة والزيادة الظاهرة. ومن كتبها ومحاها بالماء الذي يكون في شغر طوبة وأضاف إليها 
سكراً وسقى ذلك الماء لمن به مرض قد أنهكه ووقع اليأس منه زال مرضه بإذن اهلل يداوم 
على ذلك سبعة أيام يبرأ سريعًا إن شاء اهلل. وينفع أيضًا أول سورة الرعد إلى قوله ﴿آليات 
لقوم يتفكرون﴾484 من كتب هذه اآلية في أربع ورقات ودفنهن485 في زوايا البيت األربع أو 

البستان المعطل الخرب أو الحانوت فإنه يرى في ذلك البركة والخير الكثير. 

به  إناء طاهر ورش  في  اال كذبا﴾486  يقولون  إلى ﴿إن  الكهف  أول سورة  ومن كتب 
ما  خيره  وكثرة  المنزل  عمارة  من  رأى  األرض  يناله  ال  بحيث  األربعة  منزله  خيط  جوانب 
ففتقنهما  رتقًا  كانتا  واألرض  السموات  أن  كفروا  الذين  ير  لم  قوله ﴿أو  وكذلك  يسره. 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال يؤمنون﴾487. خاصيتها عمارة األرض المعطلة من أراد 
ذلك فليأخذ من ماء المطر أول الخريف ويقرأ عليه اآلية سبعين وهو طاهر في خلوة بحيث 
البركة  فيه  يريد عمارته يرى  الذي  المكان  أركان  أربعة  الماء في  يراه أحد ويرش ذلك  ال 
والخير بإذن اهلل. منافع الغضب والسلطان الجائر وينفع للجهل قوله تعالى ﴿الذين ينفقون 
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن488 الناس واهلل يحب المحسنين إلى ونعم 
أجر العملين﴾489 إذا كتب وسقيت لمن به غدة وغضب وجور وتسقى للغم الجاهل فيزول 

عنه ]ص76[ جهله. 

السلطان  من  أمن  عليه  وعلقه  قرطاس  في  العشاء  بعد صالة  الجمعة  ليلة  كتبها  ومن 
القلب قوله  القلب ويثبت اإليمان في  الغائر كفى شرهم. وينفع من قساوة  الجائر والعدو 
تعالى ﴿يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم إلى وكان اهلل عليمًا حكيمًا﴾490. 
فمن وجد في قلبه زيغ أو شك فليصم ثالثة أيام أولها األحد وال يأكل طعامًا فيه شبهة ثم 

484  الرعد 3-1.
485  كذا.

486  الكهف 5-1.
487  األنبياء 30.

488  على في المخطوط.
489  آل عمران 136-134.

490  النساء 170.
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يصلي ليلة الخميس بعد صالة العشاء اثنى عشر491 ركعة ثم يسلم ويسبح اهلل تعالى عشراً 
ويحمد اهلل عشراً ويكبر اهلل عشراً ويستغفر للمؤمنين والمؤمنت عشراً ويتعوذ من الشيطن 
عشراً ثم يصلي على النبي عشراً ويسأل اهلل تعالى الهداية والتوفيق له ولمن يريد أن يعمل 
له ثم يكتبها في قرطاس ويعلقها عليه ثم يكتبها في إناء طاهر ويمحوها بماء طاهر ويسقيها 

للمعمول له صبح الجمعة قبل طلوع الشمس يحصل المقصود إن شاء اهلل تعالى.

كتبها  من  يريد﴾492  ما  يحكم  إلى  بالعقود  أوفوا  آمنوا  الذين  ﴿يايها  قوله  وكذلك 
في جام الجام القدح ومحاه بماء وعسل لم تمسه النار من أكل هذا العسل ذهب اهلل عنه 
التدليس والشك في الدين واتبع الحق وأثر فيه ونفعه نفعا بالغا. وكذالك قوله  ﴿حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى ورضيت لكم اإلسالم دينًا﴾493 من أراد أن يمنعه اهلل 
من أكل الحرام والغصب والربى وأكل أموال الناس وشرب الخمر فليأخذ ماء المطر ويتلوا 
عليه اآلية سبعين مرة ليلة الجمعة بعد صالة العشاء على وضوء كامل ثم يعجن ذلك الماء 
مع دقيق الحنطة ثم يخبز ذلك العجين ويجعله قرصًا ويقسمه أربعة أقسام يطعم منه ثالثة 
أرباع لثالثة مساكين ]ص77[ ثم يأكل الربع يفعل ذلك ثالث ليال متواليات494 يحصل 

ذلك بإذن اهلل. 

ولجلب الرزق وطلب مرتبته من أراد ذلك فليكتب هذه اآلية الكريمة ﴿قل إن الفضل 
بيد اهلل يؤتيه من يشاء واهلل واسع عليم يختص برحمته من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم﴾495 
وكذلك  تعالى  اهلل  بإذن  الرزق  عليه  وزاد  خيره  كثر  وشراءه  بيعه  موضع  في  عليه  ويعلقها 
قوله تعالى ﴿واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا إلى المفلحون﴾496. خاصيتها تأليف 
القلوب والمحبة من كتبها يوم االثنين والقمر زائد النور في رق غزال وعلقها عليه صالح 
عدوه ورزق الحظ والقبول. ومن كتبها وكتب بعدها يؤلف اهلل بين فالن وفالنة ألف اهلل 
بينهما ببركة اآلية. ومن كتب قوله تعالى ﴿ولقد جعلنا في السماء بروجًا وزينها للنظرين 

491  كذا.
492  المائدة 1.
493  المائدة 3.

494  كذا. 
495  آل عمران 74-73.

496  آل عمران 104-103.
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وحفظنها من كل شيطن رجيم﴾497 من كتبها في رق غزال وعلقها على من يريد حصل له 
من القبول وسماع القول ما يسره ويصلح للرجال والنساء والصبيان.

وإلخراج الخبايا والكنوز يكتب سورة تبارك الملك من أولها إلى قوله ﴿خاسئا﴾4ً98 
إذا أردت العثور على الكنوز فصم سبعة أيام وأنت نظيف البدن والثياب واقرأ اآلية كل ليلة 
أربعة عشر بعد صالة العشاء ثم صل499 أربع ركعات تقرأ الفاتحة في كل ركعة سبع مرات 
فإذا كانت الليلة السابعة يقرأ السورة كلها أربعة عشر ثم توسل في طلب الكنز الذي تريد 
فإنك تظفر به. وكذلك سورة التكوير من قرأها في بيت فيه سحر مدفون ال يعرف موضعه 
]ص78[  قست  ﴿ثم  تعالى  قوله  البئر  في  الماء  ولتكثير  يضره.  وال  فيخرجه  اهلل  ألهمه 
قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار 
إلى وما اهلل بغافل عّما تعملون﴾500 تكتب في شقف طين وترمى في البير501 يكثر ماؤها. 

ومن خف لبنها من ذوات األلباب فاكتب اآلية واسقها الكتابة تكتب في طست نحاس. 

وينفع من اللقوة والفالج والريح الرديئة قوله تعالى ﴿قد نرى تقلب وجهك في السماء 
إلى وما اهلل بغافل عما تعملون﴾502 ينفع من أصابه شيء من ذلك فليأخذ إناء من نحاس 
ويجلوه جداً ويكتب فيه هذه اآلية بماء ورد ومسك ويمحوه بماء طاهر ويغسل صاحب 
اللقوة منه وجهه ثم ينظر في باقي الماء مقدار ثالثة ساعات يفعل ذلك ثالثة أيام يبرأ بإذن 
اهلل. وينفع لمن كثر منه الكذب أن يكتب في محارة أو صدفة في أول يوم من المحرم أو أي 
يوم قوله سبحانه ﴿ال يؤاخذكم اهلل باللغو في إيمانكم إلى لعلكم تشكرون﴾503. تكتب 
قبل طلوع الشمس بعسل لم تمسه النار ويسقى لمن كثر منه الكذب فإنه يزول عنه يفعل 
ذلك ثالثة أيام. وينفع لمن لم تحمل ومن لم تلد قوله تعالى ﴿وإني خفت الموالي من 

497  الحجر 17-16.
498  الملك 4-1.

499  صلي في األصل.
500  البقرة 74.

501  تكتب دائما هكذا. 
502  البقرة 144.
503  المائدة 89.
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ورائي وكانت امرأتي عاقراً إلى يوم يبعث حيًا﴾504. ويقرأ اآلية المذكورة على حمصة إلى 
أن تعد مائتي حمصة ثم يجعل في قدر ويجعل العسل معه ويوقد عليه ثم يصلي العشاء 
هو وزوجته ويقرأ بعد صالة العشاء سورة مريم كلها ثم يصفي الماء ويضيف إليه شيء من 
ماء العنب ثم يشربه هو وزوجته وينامان ساعة ثم يواقعها فإنها تحمل إن شاء اهلل وال يؤكل 

بعد ذلك شيئًا ]ص79[ فإنه أبلغ وأجلب للولد.

نبتغي  ال  إلى  يتذكرون  لعلهم  القول  لهم  وصلنا  ﴿ولقد  سبحانه  قوله  للفهم  وينفع 
الجاهلين﴾505 من صام ثالثة أيام أولها الخميس من أول الشهر وكتب هذه اآلية في جام 
وفهم  الحكمة  رزق  الشمس  طلوع  قبل  يوم  أيام كل  ثالثة  شربه  من  بئر جار  بماء  ومحاه 
المعاني الخفية واليقين في القلب. وينفع للطاعة وطرد الشيطان من كتب ﴿محمد رسول 
اهلل والذين معه إلى آخر السورة﴾506 خمسًا وثالثين بعد صالة الجمعة في بطاقة وحملها 
معه رزقه اهلل تعالى قوة على طاعته وكفاه اهلل همزات الشياطين. وينفع للبركة في الطعام 
وغيره من أخذ سبع مرات قوله تعالى ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل اهلل إلى واسع 
سبع  اإلخالص  سورة  عليه  ويقرأ  الطبيعي  الترابي  الثالثي  الوفق  ويكتب  سبعًا  عليم﴾507 
وأربعين ويجعل الحبوب في خرقة ويدفن في الطعام في الساعة يوم االثنين فإنه ينفق منه 
وال ينفد بإذن اهلل تعالى وإن بخر بالجاوي508 كان أجود. وإن كتب الوفق الثالثي في يومه 
وساعته وتكتب حوله سورة اإلخالص حروفًا مقطعة ويجعل في أي شيء أنزل اهلل فيه البركة 
الظاهرة وإذا كتبت هذه اآلية في رق غزال زال عنه النسيان ونال رفعة وقبواًل وجاهًا عظيمًا 

عند الناس. 

ويكتب الوفق الثالثي في ساعته وهي الساعة األولى من يوم اإلثنين والقمر في زيادة 
النور ويكتب حوله كهيعص حم عس ]ص80[ حروفًا مقطعة ويكتب محمد محمد محمد 
حروفًا مقطعة ويكتب ﴿إن هذا لرزقنا ما له من نفاد﴾509 حروفًا مقطعة وتبخره بمائعة يقرأ 

504  مريم 5-15. أبعث حيا في األصل. 
505  القصص 55-51.

506  الفتح 29.
507  البقرة 261.

508  بالجاود في المخطوط.
509  سورة ص 54.
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عند البخور سبع مرات اآلية ويضعه في أي شيء أحب فإن البركة تقع فيه ال محالة. ويكتب 
وآتينا  درجت  بعضهم  قوله ﴿ورفع  وهي  حمر  نحاس  قطعة  في  النسيان  عليه  غلب  لمن 
عيسى ابن مريم البّينت إلى يفعل ما يريد﴾510. ولهالك الظالم أو كظلمت في بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج إلى على كل شيء قدير﴾511 إذا كتبت هذه اآلية في خرقة وألقى 
فيها شيء من تراب المقابر وكتب معها اسم الظالم وجعلت تحت زبرة الحداد أو شيء ثقيل 
يضرب عليه فإن المعمول له ينصدع رأسه وال يكاد يسمع وال يبصر فليتق اهلل فاعله وال 
يفعل إال لمستحق. وكذلك قوله تعالى ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن 
أخذه أليم شديد﴾512 إذا كتبت في شقف قد أخذ من مقبرة قديمة وكتب فيها اسم من 

تريد فإنه يفعل به الذي تريد.

باتخاذكم  أنفسكم  ظلمتم  إنكم  قوم  يا  لقومه  موسى  قال  تعالى ﴿وإذ  قوله  وكذلك 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم﴾513 إذا كتبت في 
لوح من حديد وكتب معها اسم المعمول واسم أمه وجعل في النار ونادى باسم الرجل الذي 
يريد هالكه فإنه يقع به ما ال أطيق من المرض واألذى باسم الرجل فليتق اهلل فاعله وال يفعله 
إال لمستحق شرعًا وإال رجع عليه عمله. وكذلك قوله تعالى ]ص81[ ﴿وإذ قال موسى 
لقومه ال يحب اهلل الجهر بالسوء إال من ظلم وكان اهلل سميعًا عليمًا﴾514 إذا كتبت في ورقة 
وحملها أحد ودخل على ظالم أو جبار وكرر قراءتها بطل ظلم الظالم والحاكم وال يتكلم إال 
بالحق. ومما ينفع من الزناء515 والفسق قوله تعالى ﴿يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ُأحّلت 
لكم بهيمة األنعام إلى قوله إن اهلل يحكم ما يريد﴾516 إذا رسمت هذه اآلية في ثوب الزاني 
في خرقة منه سواء رجاًل أو امرأة وتتلوا عليه اآلية وقل اللهم بحق هذه اآلية امح الزنى والزيغ 
من قلب فالن بن فالنة بنت فالنة فإنك تفعل ما تشاء وأنت أرحم الراحمين ويدفن الخرقة 

510  البقرة 253.

511  النور 45-40.
512  هود 102.
513  البقرة 54.

514  النساء 148.
515  الزنا في المخطوط.

516  المائدة 1.



83

في قبر ال يعرف لمن هو. وقل عند الدفن كما مات صاحب القبر يموت الزنى وحبه من قلب 
فالن بن فالنة فإن أحب الزنى يدهب من قلبه بعون اهلل517. 

ولهالك الظالم قوله تعالى ﴿ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 
في  رسمت  إذا  ظلمون﴾518  فإنهم  يعّذبهم  أو  عليهم  يتوب  أو  شيء  األمر  من  لك  ليس 
قدر ورسم معها اسم الظالم واسم أمه وجعل على النار حتى يغلي فإن المعمول له تأخذه 
أيديهم  أفواههم وتكلمنا  قوله ﴿اليوم نختم على  فاعله.  اهلل  فليتق  يبرأ  الحمى وال يكاد 
إلى يرجعون﴾519 من رسمها في رق نقي بزعفران وماء ورد وحملها معه على طهارة كاملة 
انعقد عنه لسان كل متكلم بسوء ومن رآه خضع له وذل بين يريه. وينفع للفهم ]ص82[ 
قوله تعالى ﴿وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم إلى تتقون﴾520 إذا رسمت 
هذه اآلية لمن يريد الفهم والحفظ القرآن521 والعلم وقلة النسيان في كتابه أو مصحفه الذي 
يتعلم فيه فإن صاحبه يوفق للفهم والحفظ القرآن وقلة النسيان في كتابه بإذن اهلل تعالى وكان 
المتقدمون يكتبونها في كتبهم. وكذلك قوله تعالى ﴿الر كتب أنزلنه إليك لتخرج الناس 
من الظلمت إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد﴾522 من كتب هذه اآلية في قدح 
بماء القراح وقرأ على الماء اآلية أربعين ورشه في المكان الذي يقرأ فيه الصبيان أو المعلمون 

فإن المعلم يهاب ويطاع ويكون في ذلك صالحهم ورشدهم.

إلى  في موج كالجبال  بهم  تعالى ﴿وهي تجري  قوله  العين  في  المياه  لكثرة  ينفع  ما 
المغرقين﴾523 فإن رسمت هذه اآلية في سبع شقاف524 وألقيت واحدة بعد واحدة قراءة 
نور  تعالى ﴿اهلل  قوله  الغائب  ولجمع  اهلل.  بإذن  الماء  كثر  مرة  مائة  واحدة  كل  على  اآلية 

517  كتبت الجملة األخيرة في الهامش.
518  آل عمران 128-127.

519  سورة يس 67-65.
520  األعراف 171.

521  كذا. 
522  إبراهيم 1.

523  هود 43-42.
524  كذا بدل شقف.
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السموات واألرض مثل نوره إلى بكل شيء عليم﴾525 هذه اآلية لجلب الغائب إذا أردت 
ذلك فخذ خرقة زرقاء نظيفة واكتب عليها اسم من تريد واكتب فيها اآلية بزعفران وماء ورد 
واكتب اسمه واسم أمه وعلقها في الموضع الذي ذهب منه فإنه يرجع إلى الموضع الذي 
خرج منه. وإن كتبت في مرآة وعلقت على العين الرمد برئت بإذن تعالى وإذا رسمت في 
مرآة ليلة الجمعة ]ص83[ أول الشهر وتلى عليها اآلية أربعين مرة كل يوم إلى أربعين يومًا 

فإن من نظر فيها زالت عنه كل علة يجدها في عينه بإذن اهلل.

الجوع والعطش والهداية من الضالل والحيات قوله تعالى ﴿الذي خلقني  ولتسكين 
فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إلى بقلب سليم﴾526 هذه اآلية لتسكين الجوع 
أراد ذلك  السفر من  والتعب في  الوحشة  الطريق وزوال  الضاللة في  والهداية من  والعطش 
فليتوضأ ويصلي ركعتين ويتلو هذه اآلية سبعًا وعشرين ويكتبها ويحملها معه يبلغ من 
ذلك ما يريد بإذن اهلل تعالى. وإلدرار الرزق قوله تعالى ﴿وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها 
إال هو إلى في كتب مبين﴾527 هذه اآلية لمن أراد البيع والشراء فليكتبها في صحيفة من 
ال  من حيث  تأتيه  األرزاق  فإن  ميزانه  أو  حانوته  في  ويجعلها  ورد  وماء  بزعفران  الرصاص 
يحتسب بعون اهلل تعالى. وأيضًا قوله تعالى ﴿قل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب﴾528 
هذا لمن خاف عليه رزقه يرسمها في ورق يحملها معه ويكثر من قراءتها فإنه يرى العجب 

من لطف اهلل وتيسر عليه كل عسير.

ومن كان في والية وأكثر من ذكرها كانت له عونًا على واليته وتظهر لها بركتها بإذن 
اهلل تعالى. وكذلك قوله ﴿أن ربكم اهلل الذي خلق السموات واألرض في ستة أيام إلى رب 
في صحيفة  فليكتبها  ذلك  أراد  ومن  األرزاق  الغائب وجلب  لرد  اآلية  العلمين﴾529 هذه 
ذلك  من  العجب ]ص84[  يرى  فإنه  يحملها  يومًا  أربعين  مرة  أربعين  اآلية  عليها  ويتلوا 
إن شاء اهلل. قوله تعالى ﴿ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني الى ال تخف 

525  النور 35.
526  الشعراء 89-79.

527  األنعام 59.
528  آل عمران 27-26.

529  األعراق 54.



85

نجوت من القوم الظالمين﴾530 من خاف سطوة جبار أو عدّو أو ظالم فليكتب هذه اآلية 
يوم الجمعة عند انفضاض الناس من صالة الجمعة في صحيفة ويتلوا عليها اآلية أربعين مرة 
يحملها معه فإن اهلل تعالى يدفع عنه شر الشيطين ويكفيه أمر الجبارين ويذهب عنه كيد 
األعداء والمتعاندين بعون اهلل وقوته. قوله تعالى ﴿إن الذين يتلون كتب اهلل وأقاموا الصلوة 
وأنفقوا مما رزقنهم سراً وعالنية يرجون تجارة لن تبور ليوافيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 
إنه غفور شكور﴾531 هذه اآلية للنمى والبركة والربح في التجارة والمكسب من كتبها في 
أربع رقاع من قطن طاهر جديد وجعلها في متاعه وتجارته وبضاعته رأى فيها من البركة ما 

يحمد أمره بعون اهلل تعالى.

وينفع للحفظ والنسيان وقيام اليل قوله تعالى ﴿وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا الى 
آخر السورة﴾532 هذه اآلية للحفظ من النسيان وللعلم وللتنبيه من الغفلة والتفريط ولمن 
أراد قيام اليل يكتبها في جام زجاج طاهر بزعفران وماء ورد وعسل نحل لم تمسه النار ثم 
يمحيه533 ويشربه من به شيء من ذلك يوم الجمعة بعد صالة الصبح يفعل ذلك كل يوم 
جمعة فإنه يورث الحفظ وحس اليقين إن شاء اهلل. وكذلك ﴿والنجم إذا هوى إلى لقد رأى 
من آيت ربه الكبرى﴾534 خاصيتها هذه اآلية تصفي الذهن وتذكي القلب وتزيل النسيان 
وتعين على ]ص85[ حفظ القرآن والعلم وتذهب الوسواس من كتبها في آجام535 زجاج 
بمسك وماء ورد ومحاه بماء زمزم وشربه سبعة أيام متواليات على الريق بلغ من ذلك ما يريد 

إن شاء اهلل تعالى. 

سورة ﴿إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق﴾536 من كتبها في رق كبش 
أضحيته بمداد من دوات عالم وطوى الكتب وشمعه بشمع من حمله من صغير أو كبير 
كان له حزراً من جميع اآلفات إن شاء اهلل تعالى. ومن الفوائد إذا أردت التوجه في أمر عن 

530  القصص 25-22.
531  فاطر 30-29.

532  الشورى 53-52.
533  كذا. محى مقبول في المغرب.

534  النجم 18-1.
535  عوض أجوام.
536  العلق 2-1.



86

سيد أحمد زروق فصل ركعتين ثم ﴿قل محمد رسول اهلل والذين معه أشداء على الكفار 
إلى آخر السورة﴾537 مائة فإنها تعين على كل مقصود. ومن منافع سورة القدر أيضًا قال 
صلى اهلل عليه وسلم من قرأ سورة واحدة محا اهلل عنه ألف خطيئة ومن قرأها ثالث مراتب 
كتب اهلل له عبادة سنة ومن قرأها مائة ودعا اهلل قضيت حاجته بإذن اهلل. ومن قرأها عند نومه 
إحدى وعشرين بعث اهلل إليه تسعة آالف من المالئكة يستغفرون له إلى الصباح ومن قرأها 
بعد العصر أو قبله أزيد من خمس وعشرين لم يمت حتى يرى محمداً صلى اهلل عليه وسلم 

في منامه. 

يوم  يتوضأ  محمداً  يرى  حتى  يموت  وال  والديه  وذنوب  ذنوبه  اهلل  يغفر  أن  أراد  ومن 
الجمعة ويقرأها ألف مرة غفر اهلل ذنوبه وذنوب والديه وال يموت حتى يرى محمداً صلى 
الدنيا  في  عقوبته  من  اهلل  آمنه  بيته  من  عند خروجه  قرأها  ومن  منامه.  في  عليه وسلم  اهلل 
واآلخرة وال تحرقه النار ومن قرأها طرفي النهار لم يجعل اهلل للشيطان عليه سبيال ومن قرأها 
عند العشاء اآلخرة عفاه اهلل من كل سقم وبالء. ومن كتبها وشربها ]ص86[ لم يوجع في 
جوفه وأخرج اهلل من جسده كل داء وعلة ومن كتبها ومحاها ورش بمحوها مكانًا يصلح فيه 
فقبلت صالته. ومن قرأها مع الفاتحة وآية الكرسي538 واإلخالص في ليلة القدر ثم استقبل 
القبلة ودعى539 اهلل تعالى وسأل حاجته قضيت بحول اهلل. ومن أخذ بناصية ولده أو زوجته 

وقرأها عليه فإن اهلل يريه ما أحب ومن قرأها عند وضوئه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

ومن قرأها على ماء خمسًا وعشرين ورش به ثوبًا جديداً ولبسه فإن اهلل تعالى يوسع عليه 
الدنيا  إليه صلى اهلل عليه وسلم أحد بشكوى  الثوب. وما اشتكى  الرزق حتى يبلى ذلك 
واآلخرة إال قال له اقرأها يأتيك الفرج ومن قرأها ثالث مرات بعد صالة المغرب أو الصبح 
حين يسلم ويقول ياهلل يا صاحب القدرة فرج عنه كل هم وغم يفرج اهلل همه ويحول بينه 
وبين شر الخلق ويحجبه من كيد الفجار والشياطين بفضل اهلل تعالى. ومن أراد أن يشتري 
نفسه من اهلل عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال من قرأ ﴿قل هو اهلل أحد﴾540 مائة ألف 

537  الفتح 29.
538  يعني البقرة 255.

539  كذا.
540  اإلخالص 1.
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اشترى بها نفسه من اهلل نادى مناد يوم القيامة من قبل اهلل أن فالن بن فالن عتيق اهلل فمن له 
من قبله تباعة فليأخذها من اهلل.

منافع أسماء اهلل تعالى قال تعالى ﴿قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرحمن أيامًا تدعوا فله األسماء 
الحسنى وال تجهر بصالتك وال تخافت بها﴾541. وقال صلى اهلل عليه وسلم إن هلل تسع 
وتسعون اسمًا مائة إال واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقال بعض المشايخ إذا أهمك أمر 
مهم فاقرأ أسماء اهلل الحسنى في اليل تسع وتسعون بإخالص وحسن اعتقاد فإن اهلل تعالى 
المؤمن  السالم  القدوس  الملك  الرحيم  الرحمن  اهلل  وهي  لك حاجتك.  يقضي ]ص87[ 
الفتاح  الرزاق  الوهاب  القهار  الغفار  المصور  الباري  الخالق  المتكبر  الجبار  العزيز  المهيمن 
اللطيف  العدل  الحكم  البصير  السميع  المذل  المعز  الرافع  الخافض  الباسط  القابض  العليم 
الجليل  الحسيب  المغيث  الحفيظ  الكبير  العلي  الشكور  الغفور  العظيم  الحليم  الخبير 
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي 
المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد األحد 
الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر األول اآلخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب 
المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجالل واإلكرام المقسط الجامع الغني المغني النافع 

النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور.

واحصنوا  مستجاب  بها  والدعاء  القرآن  من  الحسنى  اهلل  أسماء  العلماء  استخرج  وقد 
على حفظها وكتمانها عن من لم يستحقها مما قرأت في أمر مهم إال فرج اهلل بقراءتها. منها 
الفاتحة خمسة اهلل الرحمن الرحيم الرب الملك. وفي البقرة ثالثة وعشرون بغير المكرر عنها 
القدير العليم ]ص88[ الحكيم التواب البصير الواسع البديع السميع الكافي اإلله الشكور 
الرؤوف الواحد الغفور الحليم القابض الباسط الحي القيوم العلي العظيم الولي الغني الحميد. 
وفي آل عمران القائم الوهاب السريع الرقيب وفي النساء غير المكرر الشهيد الحبيب الغفور 
المغيث الوكيل وفي األنعام القادر القاهر اللطيف الخبير وفي األعراف المحيي المميت. 
وفي األنفال نعم المولى ونعم النصير وفي الهود542 الحفيظ القريب المجيب القوي المجيد 

541  اإلسراء 110.
542  كذا.
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الفعال لما يريد الودود وفي الرعد الكبير المتعال وفي إبراهيم المنان وفي الحجر الخالق وفي 
مريم الصادق الوارث.

الفرقان  وفي  النور  المبين  الحق  النور  وفي  الكريم  المؤمنون  وفي  الباحث  الحج  وفي 
العقاب  التوبة شديد  قابل  الغفار  المؤمنين  وفي  الشكور  فاطر  وفي  الفتاح  سبأ  وفي  الهاد 
ذي الطول وفي الذاريات الرزاق ذو القوة المتين وفي الطور البر وفي القمر المليك المقتدر 
وفي الرحمن الباقي ذو الجالل واإلكرام وفي الحديد األول اآلخر الظاهر الباطن وفي الحشر 
القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور وفي البروج المبدئ 
عليه  إدريس  بها  يدعوا  كان  األسماء  هذه  وأيضًا  الصمد.  األحد  اإلخالص  وفي  المعيد 
بالنجاح والفالح والدعاء بها مستجاب.  التأثير كان اسم منها واٍف  السالم وهي مشهورة 
ورتبها الشيخ القطب الشهروري ]ص89[ ذكر أربعين اسمًا وبين لكل اسم خواص ومنافع 

وشروط تصعب.

األولى أن يقرأ جملة واحدة ويدعوا القارئ بعدها ثالثًا للدعاء بها مستجاب وهي هذه 
األولى سبحانك أنت اهلل ال إله إال أنت يا رب كل شيء ووارثه ورازقه. الثاني يا اله اآللهة 
الرفيع جالله يا هلل المحمود في كل شيء فعاله يا رحمان كل شيء وراحمه يا حي حي ال 
يا واحد  يؤده حفظه  يفوته شيء من علمه وال  قيوم فال  يا  وبقائه  حي في ديمومته ملكه 
الباقي أول كل شيء وآخره. يا دايم543 فال فناء وال زوال لملكه يا أحد من غير شبيه وال 
شيء كمثله يا بارئ فال شيء يدانيه وال إمكان لوصفه يا كبير أنت الذي ال تهدي القلوب 
لوصف عظمته يا بارئ النفوس بال مثال خال من غيره يا زكي. الطاهر من كل آفة لقدسه يا 
كافي الموسع لمن خلق من عطايا فضله يا نقي من كل جور لم يرضه ولم يخالطه فعاله. 
يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا منان ذا األحسن فدعم الخالئق فضله 
وإحسانه يا ديان العباد كل يقوم لرعيته ورهبته. يا خالق من في السموت واألرض وكل إليه 
معاذ يا رحيم كل صريخ ومكروب وعنايته ومعاده يا أثام544 فال تصف األلسن كنه جالله 
وملكه وعزه يا مبدئ البدائع لم يبلغ في إنشائها عونًا من خلقه. يا عالم الغيوب فال يفوته 
شيء من علمه وال نؤده حفظه يا عليم ذا األناء فال يعادله شيء من خلقه يا معيد ما أفناه إذا 

543  كذا.

544  كذا.
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برز الخالئق لدعوته من مخافته. يا حميد الفعال ذا المّن على جميع خلقه بلطفه يا عزيز 
المنيع الغالب على ]ص90[ أمره فال شيء يعادله من خلقه ياهلل يا معيد ما أفناه545 يا حميد 

الفعال المن على جميع خلقه.   

 ياهلل يا قاهر ذا البطش أنت الذي ال يطاق انتقامه يا قريب المتعال فوق كل شيء على 
علو ارتفاعه ياهلل يا مذل كل جبار بقهر عزيز سلطانه يا نور كل شيء وهداه أنت الذي فلقت 
الظلمات بنورك ياهلل يا علي فوق كل شيء علو ارتفاعه يا قدوس الطاهر من كل سوء فال 
شيء يعادله من خلقه. يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته يا جليل المتكبر على 
كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده يا محمود فال تبلغ األوهام كنه ثنائه ومجده يا كريم 
العفو ذا العدل الذي مأل كل شيء عدله. يا عظيم النوال ذا الثناء الفاخرة546 وذا العز والمن 
والمجد والكبرياء فال يزال عزه اهلل يا قريب المجيب المتداني ودون كل شيء قربه يا عجيب 

الشأن فال تنطق األلسن بكل اآلية انتهى.

ويدعوا547 بعدها بهذا الدعاء يا غياث عند كل كربة ويا معاذ عند كل شدة ويا مجيب 
عند كل دعوة أسألك اللهم يا رب بحق هذه األسماء أن تصلي على سيدنا محمد وعلى 
آل محمد وأن ترزقني إيمانًا وأمانًا من عقوبة الدنيا واآلخرة وأن تحبس عني أبصار الظلمة 
اللهم هذا  الى خير ما ال يملكه غيرك  المريدين بي السوء وتصرف عني شر ما يضمرونه 
الدعاء ومنك اإلجابة وهذا الجهد وعليك التكالن وال حول وال قوة إال بك. منافع االسم 
وهو اهلل خاصيته زيادة اليقين ]ص91[ وتيسير المقاصد المحمودة في الذات والصفات 
واألفعال. ومن قال كل يوم ياهلل يا هو رزقه اهلل كمال اليقين ومن ذكره ستة وستين في حاجة 
قضيت وذلك بخضوع وخشوع ومن قال بياء النداء يا اهلل فاز بمطلوبه ومن قال ال إله إال اهلل 
مائة وخمس وستين في جوف اليل آخر الشهر ودعى على ظالم أهلكه اهلل بسرعة فليتق اهلل 

فاعله.

ومن قال في فراشه سبع مرات اهلل معي اهلل ناظر إلى اهلل شهيد علّي ولذلك حالوة في 
سرعة وحبب اهلل اليه الطاعة وبعض المكونات ومن تعلق به لم يعجزه شيء في الموجودات. 

545  شطبت الجملة التالية : إذا برز الخالق لدعوته من مخافته.
546  كذا. 

547  كذا في األصل.
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الرحمن خاصيته صرف المكروه عن ذاكره ويذكر مائة يخرج الغفلة والنسيان من القلب 
بإذن اهلل ومن كتب يا رحمان كل شيء في الدنيا وراحمه بزعفران ومسك ودفنه في بيت 
الحياء والرحمة والعطف والسكينة واهلل أعلم.  شكسة صعبة فإن طباعه تبدل ويظهر فيه 
ومن قرأه أربعين يومًا بعد صالة ال يموت إال وقد غفر اهلل له ومن ربته عدد الواقع عليه وهو 
يراه أحد فليقل يوم  أراد أن يغشي وال  مائتان وتسع وتسعين استغرق في رحمة اهلل ومن 
األحد يا هلل مائة وسبعين. ومن خاصيته رقة القلب والرحمة من داومه كل يوم مائة كان له 

ذلك ومن خاف الوقوع في مكروه يذكره مع الذي قبله أو يجعله. 

إلى  ينظر  وهو  أي طلسم  وثمانين  وسبعة  الرحيم سبعمائة  الرحمن  اهلل  بسم  قرأ  ومن 
مربعه أبطله لوقته ومن قرأها العدد المذكور فصلى ]ص92[ على النبي صلى اهلل عليه وسلم 

استجيب. ومن الزمه يكون مجاب الدعوة وهذا مربعه 

ومن خاف من الجوع وقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم 
تسعة عشر وهو فاتح عينيه إلى السماء يسر اهلل عليه 
مائة حصل  الفجر  بعد  قرأه  الملك ومن  قوته. اسمه 
له غنى من فضل اهلل إما باألسباب وإما بغير األسباب 
اهلل  ثبت  تسعون  وهو  عليه  الواقع  عدده  قرأه  ومن 
تعالى ملكه وإن أضاف إلى ذلك اسمه العزيز وعدده 
مائة وسبع عشر  المعز وعدده  أربعة وتسعون واسمه 

كان أقوى تأثيراً في بسط القدرة واستمرار النصرة وإذا زاد على ذلك ﴿قل اللهم مالك 
الملك إلى بغير حساب﴾548.

القدوس من كتب سبوح قدوس رب المالئكة والروح على خبز إثر صالة الجمعة ثم 
أكله فتح اهلل عليه العبادة ويسلمه من اآلفات وذلك بعد ذكر ما يقع عليه من العدد. ومن 
قرأه عند الزوال كل يوم صار قلبه صافيًا ومن كتبه وعلقه ال يصيبه الرعد مع شجر الحنا549 
قوله سبحان من ﴿يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خيفته﴾550 وهو على كل شيء قدير. 

548  آل عمران 27-26.
549  بدل الحناء.

550  الرعد 13.

الرحيمالرحمناهللبسم

اهللبسمالرحيمالرحمن

الرحمناهللبسمالرحيم

بسمالرحيمالرحمناهلل
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ومن قرأه ألف مرة بصيغة يا قدوس الطاهر من كل آفة فال شيء يعادله من خلقه انجمع شمله 
إذا قرأ على  السالم خاصيته صرف المصائب واأللم  العالم.  التأثير في  به وأظهرت له قوة 
مريض مائة واحدى551 عشر مرة برئ بفضل اهلل ما لم يحضر أجله ويخفف عنه. ومن قرأه 
عدده الواقع عليه إحدى وثالثون سبعون وثالثمائة سلمه اهلل تعالى من جميع اآلفات ونجاه 
من أعدائه والبليات552 ومن قرأه عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد الوضوء ]ص93[ 

سلمه اهلل من عيون الناس.

المؤمن خاصيته وجوده الصدق والتصديق وقوة اإليمان وإذا ذكره الخائف ست وثالثين 
فإنه يأمن على نفسه وماله. ومن قرأه عند الخصام قبل القاضي كالمه ويزيد على ذلك ﴿يا 
داوود إنا جعلناك خليفة في األرض إلى عن سبيل﴾553 ويأمنه اهلل من الشياطين. المهيمن 
يقرأ بعد غسل وصالة في خلوة وجمع خاطر لما يريد وفيه شرف البطن ورفع الهمة وعلوها 
يقرأ مائة وينفع من مرض القلب. العزيز من ذكره أربعين مرة أغناه اهلل وأعزه ولم يحوجه 
ألحد من خلقه ومن كتبه وعلقه على نفسه ال يفتقر أبداً وال يصيبه أهل الدنيا بسوء. ومن 
قرأه إحدى وأربعين بعد الصبح ال يحوجه اهلل إلى أحد ويغنيه عن جميع خلقه ويكون غنيًا 

في الدنيا واآلخرة.

ومن دعا اهلل تعالى بكل اسم فيه حرف العين قضى اهلل حاجته وفرج اهلل ضيقه وقرب 
عليه ما كان عسيرا وهي ثمانية عشر اسمًا ويذر قبلها اسم الذات اهلل وبعدها جمال هكذا 
رويت في دائرة أبي الحسن الشاذلي بل أبو الحسن األخسى وهو اهلل السميع السريع العلي 
العفو  المعز  المعيد  العليم  الفعال  الرافع  العزيز  البديع554  البديع  الباعث  المتعال  العظيم 
الواسع المعز المعطي555 الجامع الجمال. قال ما من مضرور باهر دنيوي أو أخرى556 تطهر 
واستقبل القبلة وصلى ركعتين في موضع خال وذكر هذه األسماء مائة وثمانين وسأل اهلل 
تعالى ييسرها علمًا أو غيره. ومن واظب على هذا القانون القويم أطلعه اهلل على أسرار العلم 

551  كذا.
552  بدل باليا.

553  سورة ص 26.
554  كتبت في الهامش.
555  كتبتا في الهامش.

556  جملة غامضة.
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الجبابرة  الحفظ من ظلم  الجبار خاصيته  الحكمة على لسانه وقلبه.  الفهم وأجرى  ورزقه 
والمعتدين في السفر والحضر يذكر بعد المسبعات العشر ]ص94[ صباحًا ومساء يذكره 

إحدى وعشرين مرة.
المتكبر خاصيته الجاللة وظهور الخير والبركة ومن قرأه قبل جماعه لزوجته قبل اإليالج 
عشراً فإن قدر اهلل بينهما ولداً يكون صالحًا. الخالق من ذكره في جوف اليل ساعة فما فوق 
يتنور قلب ذاكره ووجهه ومن ذهبت له ضالة أو غاب عنه غائب بعدت غيبته فليقرأه خمسة 
آالف انجمع شمله ومن أكثر من ذكره ليال خلق اهلل ملكًا يعبد له من أجله ويكتب له أجره 
أيام متواليات557 كل يوم مائة  البارئ يذكر سبعة  قلبه ووجهه.  القيامة وينور اهلل  إلى يوم 
للسالمة558 من كل آفة حتى ال تعد التواب عليه في القبر ومن قرأه بعد صالة الصبح نجاه 
اهلل تعالى من عيون الناس رجالهم ونساؤهم. المصور خاصيته اإلعانة على الصنائع العجيبة 
وظهور الثمار وإن ذكرته العاقر سبعة أيام على صوم إحدى وعشرين كل يوم بعد الغروب 
وقبل اإلفطار ويكون فطرها على الماء زال عقمها وتصور الولد في رحمها بإذن اهلل تعالى 

ويكون ولداً جيداً.الغفار من ذكره إثر صالة الجمعة مائة ظهرت أسباب المغفرة.
قال صلى اهلل عليه وسلم من أكثر من االستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجًا ومن كل 
إنه كان  ضيق مخرجًا ورزقه من حيث ال يحتسب وقال سبحانه ﴿فقلت استغفروا ربكم 
غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنت ويجعل لكم 
القلب وضعف  من  اهلل  ما سوى  الدنيا وعصمة  إذهاب حب  القهار خاصيته  أنهاراً﴾559. 
النفس ويذكر عند طلوع الشمس وجوف اليل هالك الظالم بهذه الصيغة يا جبار ]ص95[ 
يا قهار يا ذا البطش الشديد ألف مرة ثم يقول خذ حقي ممن ظلمني واعتدى علي ومن 
خاف من عدوه وقرأه في وجهه جعل اهلل بينه وبينه حجابًا مستوراً. الوهاب خاصيته حصول 
الغنى والقبول والهيبة واإلجالل لذاكره ومن دام عليه في سجوده في صالة الضحى سبعًا 
كان له ذلك ومن كانت له حاجة وقرأه نصف اليل مائة في صحن بيته أو في المسجد ويرفع 
يده إلى السماء ويكشف عن رأسه قضاها اهلل ومن أراد من عند إنسان دينًا وأراد أن يقبله 
فليكتب ﴿قل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب﴾560 ياهلل يا فتاح يا سريع يا وهاب يا 

557  كذا.
558  السالمة في األصل.

559  نوح 12-10.
560  آل عمران 27-26.
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رزاق. الرزاق خاصيته لسعة الرزق يقرأ قبل الفجر في نواحي البيت األربع لم يدخل عليه 
فقر ومن قرأه مائتان يوم الجمعة عند جلوس اإلمام على المنبر قضى اهلل له سبعين حاجة.

الفتاح خاصيته تيسير األمور وتنوير القلوب والتمكن من أسباب الفتح فمن قرأه إثر 
صالة الفجر إحدى وسبعين ويده على ظهر قلبه تنور سره وتيسر أمره وفيه سر تيسير الرزق 
اهلل حق  علمه  الزمه  من  والمغفرة  العلم  تحصيل  خاصيته  العليم  الصدأ.  قلبه  عن  وأزال 
معرفته من الوجه الذي يليق به ومن أبهم عليه أمر في كشف سر من أسماء اهلل فليدم عليه 
فإنه ييسر عليه ما سأل ويعرف الحكمة فيما طلب ومن أكثر من قوله يا عالم الغيوب فال 
يفوته شيء من علمه إذا أدامته ال فوات الحفظ له وزوال النسيان. ومن قال بعد صالة مائة يا 
عالم الغيوب فال يفوته الغيب والشهادة صار صاحب كشف ]ص96[ المعتبرين يا شديد 
اللهم أهلكه كما أهلكت قوم عاد وفرعون إنك على كل شيء قدير فهذا هو سيف األولياء 

فصنه جهدك وال تبديه لمن يبوح به.
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 وأيضًا لوقوع التدبير لقارئه عند انتباهه من نومه من اهلل عليه حتى ال يحتاج إلى تدبير 
في جلد من جلود  واستبصارا ومن كتبه  يقظًا  أورثه  الغفلة  ويقرأه من كان كثير  مخلوق 
الحروب والنجاة فيها يذكر عند  المقتدر للقوة في  إال اهلل.  السباع وعلقه ال يخاف أحداً 
دخول المعترك ال يصيب ذاكره وحامله مكروهًا. المقدم للتاجر عن كل ]ص97[ قبيح من 
أكثر من ذكره فتح اهلل له باب التوبة ومن قرأه كل يوم مائة مرة ال يسكن قلبًا تأليه دون الحق 
ويرزق التقوى ومن كتبه في لوح من الرصاص وشربته حاماًل خرج ولدها سريعًا. المؤخر 
خاصيته جمع الشمل فإذا واظب عليه المسافر في يوم الجمعة ألفًا انجمع شمله ومن كتبه 
على حاملة إي علقه ال يقربها الشيطان. األول لصفاء الباطن عن ما سوى اهلل تعالى ويختم 
اهلل له بالخير فإذا واظب عليه إنسان في كل يوم مائة خرج من قلبه كل ما سوى اهلل تعالى 
ويختم اهلل له بالخير ومن كتبه وعلقه على مريض برئ بإذن اهلل. الظاهر إلظهار نور الوالية 

على قلب ذاكره إذا قرأه561  األعشى562  خمسمائة نّور اهلل بصره.

ومن توضأ وصلى ركعتين ليلة االثنين وقرأ االسم ألف مرة فإذا فرغ قال محمد يا رسول 
اهلل يا حبيب اهلل محمد يا حبيب جبريل محمد يا من عبد اهلل محمد يوم فتح مكة محمد 
يوم بدر محمد يوم خيبر محمد يوم ذات الرقاع محمد يوم تبوك محمد يوم المصلح محمد 
إمام المتقين محمد إمام الدين محمد خير الدين محمد نور الدين محمد مد اإلسالم محمد 
منع الكبر محمد يوم قتل أبو جهل محمد ولد إبراهيم محمد نسب إسماعيل محمد رأس 
الناس محمد يوم القيامة محمد أفضل األنبياء محمد خير المرسلين محمد صاحب الجنة 
العرب والعجم  الكوثر محمد تقي محمد سراج محمد منير محمد سيد  محمد صاحب 

محمد صلى اهلل عليه وسلم.

الباطن خاصيته وجود الوالية لمن قرأه كل يوم ثالثمائة في كل مرة ساعة زمانية ومما 
كتب به أبو العباس الحضرمي لبعض اإلخوان يا من هو األول واآلخر... )ورقة ناقصة تبدأ 
بـ”الطاهر”( ]ص98[ إيماني ومن كتب العليم بلبن البقر أو عسل أو شربه مع هذه اآلية ﴿

سنقرئك فال تنسى﴾563 فتح اهلل عليه باب العلم. القابض من كتبه أربعين يومًا على أربعين 

561  كتبتا في الهامش.
562  عند االشر في األصل.

563  األعلى 6.
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قرصة من الخبز وأكل كل يوم واحدة لن يحس بألم الجوع ومن كتبه في قرن كبش مع هذه 
اآلية ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكااًل من اهلل﴾564 ودفنه في بيته 
ال يدخله السارق فإن دخله لم يخرج. الباسط من قرأه َسَحراً عشراً رافعًا يديه الى السماء 
وفتح بهما وجهه ال يحتاج الى سؤال أحد قط ومن قرأه إثر صالة الضحى عشراً بسط اهلل 
عليه الرزق وفتح اهلل عليه أبواب الغنى. الخافض من أراد أن يدعوا565 بهذا االسم ال يأكل 
شيئًا فيه روح ثالثة أيام. وفي اليوم الرابع يقرؤه في مجلس سبعين ألفا لدفع األعداء يكفيه 

اهلل شرهم566.

الرافع من قرأ هذا االسم مائة وأربعين في يوم اإلثنين أو ليلة الجمعة بعد صالة المغرب 
والعشاء تكون هيبته بين الخالئق وال يخاف إال من اهلل المعز. من خاف من ظالم أو حاسد 
يقرأ هذه االسم خمسة وسبعين ويسجد وذكر العدو والظالم ويقول يا حي أمني من فالن 
في  الهيبة  له  والمتمردين وجعلت  الظلمة  من  اهلل  وأمنه  أهمه  ما  وكفى  اهلل شرهم  يكفيه 
القلوب. المذل من قرأه ليلة اإلثنين أو ليلة الجمعة أربعين أسكن اهلل له في قلوب الخالئق 
يوم  قرأه  من  السميع  ينصفه.  فإنه  قراءته  من  فليكثر  وماطله  أحد  على  مال  له  ومن  هيبة 
الخميس بعد صالة الضحى خمس مائة كان مجاب الدعوة فإن دعى استجيب له. البصير 
من قرأه يوم الجمعة بين ركعتي الفجر وصالة الصبح خصه اهلل بنظر العناية وفتح اهلل بصيرته 

ووفقه لصالح القول والعمل.

]ص99[ ومن ضلت له ضالة يقرأه سبعًا وثالثين ويقول يا هادي من الضاللة يا مسبب 
األسباب يا فاطر السموات يا منزل اآليات من فوق سبع سموت يا ساتر القبيحات يا قاضي 
الحاجات يا عظيم الرجاء أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن 
ترد علّي ضالتي. الحكم من قرأه في جوف اليل بجمع همة وحضور القلب وطهارة جعل 
اهلل باطنه محل األسرار اإللهية ومن كتبه وغسله ومسح به وجهه مع هذه اآلية ﴿يا داوود 
إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بين الناس بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 

564  المائدة 38.
565  كذا.

566  كتبت هده الجملة بالهامش. يكفيه بمعنى يكفه بالمغرب واألندلس.
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اهلل﴾567 ال يقهره أحد في الخصومة. العدل خاصيته تسخير القلوب من كتبه ليلة الجمعة 
على عشرين كسرة من الخبز وأكلها سخر اهلل له جميع الخالئق ومن كتبه اثنين وتسعين 

وشربه أدخل اهلل في قلبه التقوى.

اللطيف من ذكره مائة وثالثين بنية األمر الذي أهمه بعد صالة ركعتين يحصل له مراده 
قلياًل والزمه  به ومن تعذرت عليه األسباب  إن شاء اهلل ووسع عليه ما ضاق وكان ملطوفًا 
يرى بركته في أسرع أمر. الخبير خاصيته حصول األخبار بكل شيء فمن ذكره سبعة أيام 
أتته الروحانية بكل خبر يريده من أخبار السنة وأخبار الملوك وغير ذلك. ومن كان في يد 
شخص يؤذيه فليكثر من ذكره يصلح حاله وحصنه اهلل سوء األخالق وشر نفسه ومن كتبه 
لصاحب سلس البول وغسله بماء المطر وشربه يبرأ بإذن اهلل ومن ذكره مائة وثالثين وسع اهلل 
]ص100[ عليه ما ضاق. الحكيم خاصيته ثبوت الرياسة ووجود الراحة إذا اتخذه رئيس 
وذكره كان له ذلك ومن كتبه في قرطاس وغسله بماء ومسح به حرفته ظهرت فيها البركة 
وإن كانت سفينة أمنت من الغرق أو دابة أمنت من كل شر. ومن ذكر يا حليم ذا االناءة فال 
يعادله شيء من خلقه كان مقبول القول وافر الحرفة قوي البأس بحيث ال يقدر عليه سبع 
وال غيره. ومن كتبه على سفرجلة وما أشبهها وأكلها من شاء أحبه ومن كان له ولد عاق 
جائر وكتب هذا االسم وغسله بماء الملح وجعله في قلب الغنم وأكله نور اهلل قلبه بالتقوى 
بقدرة من يقول الشيء كن فيكون. ومن كتبه في ورقة وغسله ورمى غسله على زرع نّقى 

اهلل ذلك الزرع من كل آفة.

والمجد  العز  الفاخر  الشأن  عظيم  يا  قال  ومن  والشفاء  العز  وجود  خاصيته  العظيم 
والكبرياء فال يذل عزه من تاله اثنا عشر وينفث على نفسه فإنه يأمن في كل ما يخاف من 
يكون  بقلبه كثيراً  القانط من ذنوبه فيجد لطفًا من ذكر هذه االسم  سلطان وغير وكذلك 
عند الخلق عزيزاً مكرمًا. الغفور خاصيته دفع األلم تكتب ثالثًا فيبرئ وإن كتب مع سيد 
االستغفار وجرع لمن صعب عليه الموت أطلق لسانه وسهل عليه الموت. وتكتب لكل 
مرض ثالثة أسطار568 يشفيه اهلل أو من توضأ وأحبس الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء وهو 
يقول يا غفور إال أن يكمل مائة لم يمت حتى يغفر اهلل ذنوبه. الشكور خاصيتها التوسعة 

567  سورة ص 26.
568  بمعنى سطور.



97

ووجود العافية في البدن وغيره ]ص101[ لو كتبه من به569 ضيق النفس وتعب في البدن 
وثقل في الجسم وتمسح به وشرب منه يبرئ بإذن اهلل. وإن تمسح به ضعيف البصر على 

عينيه وجد بركة ذلك ومن كتبه إحدى وأربعين وجد العافية في البدن والسعة في الرزق.

فيبلغ  الصغير  أعاليها ويكتب ويعلق على  إلى  األمور  أسافل  الرفع من  العلي خاصيته 
العلم  الكبير خاصيته فتح باب  الفقير فيجد غنى.  الطريد فيجمع اهلل شمله وعلى  وعلى 
والمعرفة لمن أكثر من ذكره وإن قرئ570 على طعام وأكله الزوجين وقع بينهما وفق وصلح. 
ومن أكثر ذكر يا كبير أنت الذي ال تهدى القول لوصف عظمته أدى اهلل دينه واتسع رزقه 
وإن ذكره معزول عن مرتبته سبعة أيام كل يوم ألفًا وهو صائم فإنه يرجع إلى مرتبته ولو كان 
ملكًا. الحفيظ فما حمله أحد ذكره في موضع االحتمال إال وجد بركته لوقته حتى من علقه 
لو نام بين السباع ال تضّره االحتمال وإن ضاق إلى سورة صباح ومساء فإنها صحيحة مجربة.

على  وقرأه  كتبه  إذا  الصائم  فإن  والقوة  التقوية  وجود  االسم  هذا  خاصية571  المقيت 
التراب وبّله ثم شمه قواه اهلل على ما هو به ومن قرأه على كوز سبعًا ثم كتبه عليه وكان 
يشرب فيه في السفر أمن وحشة السفر السيما إن قرأ سورة572 قريش ومن كان ال يقدر على 
العزلة أو معه طفل صغير فيقرأه سبعًا ويسقيه له. الحسيب خاصيته وقوع األمر بين ذوي 
األسباب والقرابات يقرأه من خاف َعيلة قريبه كل يوم قبل طلوع الشمس وبعد الغروب تسعة 
وتسعين ]ص102[ فإن اهلل يستجيب573 له قبل األسبوع وتكون البداية يوم الخميس. ومن 
خاف من جار السوء والعين السوء574 والحسد يقول بعد الصبح حسبي اهلل الحسيب تسعة 
وتسعين ويبتدئ يوم الخميس تتم مصالحه. الجليل خاصيته الظهور بجاللة القدر لذكره 
وحامله السيما إن كتب بمسك وزعفران وبخر فمن شربه يكون قويًا بين الناس والخالئق 

ويخافون منه.

569  به في في األصل.
570  قرأ في المخطوط.

571  خاصيته في األصل.
572  كتبت سورة في الهامش.

573  يستجاب في األصل.
574  كذا.
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القلوب إكرامه ومن ذكر اسمه الكريم  النوم دائمًا أوقع اهلل في  الكريم من ذكره عند 
ذو575 الطول الوهاب ظهرت فيه البركة في أسبابه وأحواله. الرقيب خاصيته جمع األموال 
والحفظ في األهل والمال فصاحب الضالة يكثر من قراءته فتتجمع عليه ضالته ويقرأه من 
خاف على الجنين في بطن أمه سبع مرات فيثبت وكذلك لو أراد سفراً يضع يده على رقبته 
من يخاف عليه المنكر من ولد ويقرأه سبعًا فإنه يأمن عليه إن شاء اهلل من جميع اآلفات. 
كان  االسم  هذا  معه  كان  ومن  اإلجابة  إليه  أسرعت  السريع  اسمه  مع  ذكره  من  المجيب 
في أمان اهلل تعالى. الواسع خاصيته حصول السعة والجاه وسعة الصدر بسالمته من الغل 
والحرص ووجود القناعة لذاكره مع سعة. الحكيم خاصيته دفع الدواهي وفتح الحكمة ومن 
أكثر من ذكره صرف اهلل عنه ما يخشاه من الدواهي وفتح له باب الربانية ويصلح له عالجه في 
جميع العالجات. ومن كان له شغل ولم يطق عليه يكثر من ذكر هذا االسم يعينه اهلل عليه 
ومن رأى عدوه فقال يا حكيم يا من هو أحكم الحاكمين أحكم بيننا وبين ]ص103[ هذا 

الرجل أجاب اهلل دعاءه سريعًاً.

مع  وأكله  طعام  على  ألفًا  قرأه  فمن  الزوجين  بين  الود السيما  ثبوت  الودود خاصيته 
زوجته علتها محبته ولم يمكنها سوى طاعته. وقد روى أنه اسم اهلل األعظم في دعاء التاجر 
قال فيه يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد أسألك بنور وجهك الذي مأل أركان 
عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء ال إله 
إال أنت يا مغيث أغثني وما قرأه ضعيف إال قوي. المجيد خاصيته تحصل الجاللة والمجد 
والطهارة ظاهراً وباطنًا حتى في عالم األبدان والصور إذا صام العبد األبرص أيام البيض وقرأه 
كل ليلة عند اإلفطار كثيراً فإنه يبرأ بإذن اهلل تعالى إما بال سبب أو بسبب يفتح اهلل له به. 
وقالوا إن البرص إذا جاوز الخمس سنين ال يبرئ ألنه سرى في كلية الترتيب ال يزال إال بتحول 
الذات وذلك موقوف على الموت. وإذا قرأ يا علي الشامخ القوي كل شيء عال576 ارتفاعه 
سبع مرات على كبش أسود الرأس عند ذبحه فيخرج قلبه فيقرأ عليه سبعَاً أيضًا ثم يكتب 
في كاغد577 ويجعل في أعلى عتبة بيت مقابل المسجد أي باب المسجد فإن من كتبه من 

أجله من غالم أو جارية يتزوج إن شاء اهلل وال يدفن في األرض لياًل تطأه األقدام

575  كذا.
576  علو في األصل.

577  كاغظ في المخطوط.
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ومن كان بينه وبين أحد من قرابته عداوة وال يبالون به يقرأ االسم بعد صالة الصبح تسع 
وتسعين وينفث على نفسه مرة بعد مرة يكون له بينهم عزة وهيبة. الباعث من وضع يده 
على صدره عند النوم وقرأه مائة نور قلبه ورزقه العلم والحكمة ومن كتبه على كف الميت 
ال يعذبه منكر ونكير. الشهيد إذا قرأ على األوالد العاوي578 ]ص104[ أو الزوجة يؤخذ 
بناصيته أحدهما ويقرأ سحراً عليه ألفًا فإنه يصلح حالها وفي أخرى يضع يده على صدره 
جبهة أحدهما عند الصباح يرفع بصره الى السماء ويقول يا شهيد إحدى وعشرين فإن اهلل 
يصلح حالها. الحق من كتبه في كاغد579 مربع على أركانه األربع وجعله في كفه سَحراً 
ورفعه الى السماء فإن اهلل يكفيه ما أهمه. ومن الزم ال إله إال اهلل الحق المبين كل يوم مائة 
استغنى من فقره وحصل على تيسر أمره وإن تلف له شيء أو ضاع يكتب اسم الضائع في 
وسط الورقة المربعة باسمه الحق وإذا انتصف اليل يجعلها في كفه ويرفع بصره إلى السماء 

ويسأل اهلل تعالى رد ما ضاع له فإن اهلل تعالى يرد عليه ما ضاع أو يأتيه خبره.

الوكيل لنفي الحوائج والمصائب فمن خاف من ريح أو صاعقة أو نحوها فليكثر من 
ذكره فإنه ينصرف ويفتح له أبواب الرزق ومن كتبه وعلقه عليه ال تصيبه مصيبة من سلطان 
وال جن. القوي لظهور القوة في الوجود فما تاله ذو همة ضعيفة إال وجد القوة وال ذو جسم 
ضعيف إال كان له ذلك ولو ذكره مظلوم يقصد هالك ظالم ألف مرة كان له ذلك ونصره اهلل 
عليه وكفى أمره. المتين من ذكره مع اسمه القوي حصلت له قوة وإن ذكره عشر مرات على 
شابة فاجرة أو شاب عادا مطيعين. ومن كتبه وسقاه ومن كتبه وسقاه لمن يبس في ضرعها 
لبن وهي ذات ولد فإن لبنها يكثر إن شاء اهلل. ومن كتبه في شجرة أصابها الرعد ومس به 

ظالم أنزل اهلل عليه مصيبة الرعد.

الولي لثبوت الوالية لمالزمه حتى أنه يحاسب حسابًا يسيرا وتيسر أمره متى ذكره في 
قلبه  يريد. والصفي من يتسلط على   ما  له  لولي من ]ص105[ يتحقق  ألفًا  ليلة جمعة 
الرضى ومن كان عنده مملوك أو ولد أو زوجته عاو وسيرتهم غير مرضية ولم يقدر عليهم 
فعندما يدخل على أحد منهم يذكر االسم في قلبه كثيرا فإن اهلل يصلحهم. وإن كتبه وشربه 
ال يعصيه أبدا. وكذلك شارب الخمر ال يعود ويصلح اهلل حاله. الحميد الكتساب المحامد 

578  كذا.
579  كاغظ قي األصل. 
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بلطفه  المن على جميع خلقه  ذا  الفعل  يا حميد  األفعال واألقوال ومن دام أيضا على  في 
يحصل له من األموال ما ال يمكن ضبطه. ومن دام أيضا على يا حميد فال تبلغ األوهام كنه 
ذاته جل ثناء عزه ومجده يستوحش الخلق ويستقدر عشيرتهم ويأنف من مجالستهم فإذا 
خافوا له ذلك فليلزمه على خلوة تامة خمسا وأربعين يوما يذكره كل يوم ما قدر فإنه يترقى 

في مرتبة الوالية. 

ومن كان كثير الفحش في كالمه يكتب هذا االسم في اإلناء الذي يشرب فيه ويداوم 
على الشرب فإن اهلل تعالى يزول منه ذلك. المحصي من قرأه عشرين مرة على عشرين خبزة 
فإنه يسخر له الخلق ومن قرأه جمعة كل يوم ألف فإن اهلل تعالى يسهل عليه حساب يوم 
القيامة. المبدئ تقرأ على بطن الحامل تسعا وعشرين فإن ما في بطنها يثبت بإذن اهلل وال 
تزلق. ومن كتبه للسارق أو من يأكل التراب يبرأ بإذن اهلل. المعيد من نسي شيئا محفوظا 
وذكر االسم مرارا يتذكر المحفوظ السيما إن أضاف له االسم األول. ومن داوم على ذكره 
يا مبدئ البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من خلقه يعظم قدره. ومن ذكره ألفا زالت حيرته 
واهتدى لما فيه صالحه ومن  ]ص106[ كان له غائب وأراد مجيئه فإذا نام أهل بيته يقرأ 
السم على أركان بيته االربعة سبعين مرة وهذه580 القراءة يقول يا معين رد على فالن فعند 
سبعة أيام يجيء الغائب أو خبره. ومن ضل له عبد يكتب االسم مع قوله ﴿أفمن يمشي 
مكبًا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم﴾581 ويعلقه في مكان الضال 
يأتي قبل عشرة أيام. المحيي لوجود األلفة فمن خاف الغرق أو الحبس يقرأه على نفسه 
عدده الواقع ومن خاف الوجيع واسقاط عضو من أعضائه يقرأ االسم سبعة أيام على السبعة 
األعضاء582 فإن اهلل تعالى يؤمنه من ذلك. ويكتب للحمى ولوجع الرأس المميت إذا كثر 
الطاعة فإن نفسه تطاوعه يضع يده على صدره  الذي ال تطاوعه نفسه على  المسرف  منه 
عند النوم ويقرأه حتى ينام ومن كتبه وغسله مع قوله سبحانه ﴿قالت نملة يا أيها ادخلوا 

مساكنكم ال يحطمنكم سليمن وجنوده وهم ال يشعرون﴾583.

580  هذا في األصل.
581  الملك 22.

582  كذا.
583  النمل 18.
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الحي لثبوت الحيات584 في كل شيء ومن تال يا حي حين ال حي معه في ديمومية 
ملكه وبقائه ثالثة آالف لم يمرض أبداً ومن كتبه في إناء صيني بماء ورد ومسك وحله بماء 
سكر المصري585 وشربه ثالثة أيام برئ من مرضه وإذا قرأ على مريض شفاه اهلل وإن كتب من 
به مرض من الجن تسعة وتسعين برئ بإذن اهلل. القيوم من ذكره مجرداً أذهب اهلل عنه النوم 
ومن قرأه بصيغة يا قيوم فال يفوته شيء من علمه وال يؤده عند ما يأوي الى فراشه وبيته أمن 
من التعريض. وإذا تاله البليد في كل يوم تسعة عشر586 مرة في مكان خال فإن اهلل تعالى 
النسيان ويقوي حفظه وينور قلبه ومن أراد أن يحيي قلبه  107[ من عوارض  يأمنه ]ص 
فليقل في كل يوم ياحي يا قيوم ال إله إال أنت أربعين مرة فال يموت قلبه أبداً. ومن كتبه مع 
هذه اآلية ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم﴾587 وعلقه عليه وغسل وجهه 

به ال يقدر أن يمد أحد يده إليه بإذاية فإن مدها أخذ الملك يده.

عند  ذكره  ومن  صدره  في  نوراً  اهلل  وجعل  قلبه  قوي  لقمة  كل  عند  قرأه  من  الواجد 
خروجه من بيته ال يرجع إال وقد وسع اهلل عليه في ذلك اليوم يذكره مائة. الماجد من ذكره 
حتى غلب عليه منه حال تنور قلبه ومن كتبه وعلقه في بيته ال تنقطع عنه السعة588 أبداً. 
الواحد فمن قرأه ألفًا خرج الخاليق من قلبه وكفى خوف الخلق وهو أصل كل بالء ويذكره 
من توالت عليه األفكار الردية589 بهذه الصيغة يا واحد الباقي أول كل شيء وآخره فتذهب 
عنه. وإن قرأه من خاف من سلطان بعد ]صالة الظهر خمسماية مرة يأمن ويفرج اهلل همه 
ويصادقه أعداؤه. الصمد من قرأه عند السحر مائة وخمسًا وعشرين مرة ظهرت عليه آثار 
الصدق والصديقية وال يحس بألم الجوع ما دام ملتمسًا بذكره. ومن غلب عليه الفسق ولم 
يقدر على التنصل فليصم الخميس والجمعة والسبت ويجتنب في ذلك ما له روح أن يأكله 
ويقول في كل يوم مائة يا صمد من غير شبيه وال شيء كمثله فإن الصالح يظهر منه مثل 

ذلك.

584  كذا في المخطوط.
585  كذا.
586   كذا.

587  الفتح 24.
588  السيعة في األصل.

589  تكتب هذه الكلمة هكذا في النص عوض رديئة.
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وإن كتب في إناء صيني وسقى للزوجين اصطلحا وتآلفا وتآنسا ومن قرأه في يوم ثالثمائة 
وخمسين قويت إرادته ]ص108[ واستعان على الخيرولم يحس بألم الجوع. ومن قرأه في 
السحر أو نصف اليل وهو ساجد مائة وإحدى عشر فإنه يصير من الصادقين. ومن ظلمه ظالم 
فليتوضأ590 في موضع طاهر ويذكر االسم مائة وخمسة عشر ويقول اللهم يا عالم بال جهل 
يا معيد بال جور يا قوي بال ضعف يا عزيز بال ذل يا باقي بال فناء ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم 

الظلمين ونجنا برحمتك من القوم الكفرين والمفسدين.

القادر من ذكره بعد الوضوء قهر األعداء ولغلبة الخصم يذكر عند كل عضو من أعضاء 
في وضوئه فإنه يغلب خصمه ومن ذكره عدده الواقع عليه بعد الوضوء قهر األعداء وظفر 
بهم ومن قرأه عند انتباهه من نومه دبر اهلل له في ما يريد حتى ال يحتاج الى تدبير أحد. ومن 
عرض له خدرا591 يقرأ االسم ثالث مرات ويقول اللهم إني أسئلك باسمك يا مانع يا سامع 
يا واسع يا موسع يا صانع كل كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رزاق كل مرزوق يا مالك 
كل مملوك يا كاشف ضر كل مهموم يا كاشف كرب كل مكروب يا كاشف غم كل مغموم 

اكشف ما نزل بنا من الهم والغم والحزن والذل واالفتقار لغيرك.

وإن أردت تدمير ظالم فقم في جوف اليل واسبغ الوضوء وصلي592 ركعتين االولى سورة 
الفيل والثانية سورة الكفرون بعد الفاتحة في كل ركعة تقرأ السورة اربعين مرة وذلك في ايام 
البيض وقل في سجودك مائة مرة يا قادر يا مقتدر يا عزيز يا عليم يا عظيم الخاتم االتي تحت 

جهتك ثم ترفع رأسك وتقول اللهم خذ حقي من فالن بن فالنة واجعله عبرة ... 

]صفحة ناقصة تبدأ بكلمة المعتبرين[ 

خمسًا  ركعتين  صالة  بعد  يقال  عليم  شيء  بكل  وهو  والباطن  والظاهر  ]ص109[ 
﴿الذين  سبحانه  قوله  مع  االسم  وكتب  ضرب  من  خاف  ومن  المطالب  لجميع  وأربعين 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين﴾593 
الصواعق  الحفظ من  الولي خاصيته  الكتابة.  سلمه اهلل من الضرب بعد غسل وجهه بماء 

590  فليتوضى في األصل.
591  كذا. نتصور أن الصواب غدر.

592  كذا بدل صل.
593   آل عمران 134.
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وغيرها وإصالح الحال ومن خاف من المطر والريح يأخذ كوزا ويكتب عليه ويرمي الكوز 
في الماء ويأخذ من ذلك الماء ويرش به الجهات البيت الست والمكان الذي يخاف عليه 
من آفات المطر فإنه يسلم. ومن كان كثير الغضب فاكتب االسم له مع لبن الغنم واسقه له 

يسكن غضبه بإذن اهلل وبدل اهلل تعلى حالته بحالة الصالحين.

المتعالي لحصول البر في الوجود فإذا قرئ594 على صبي سبع مرات فإن اهلل يبلغه ببالغه 
الى البلوغ. البر فإذا ألزمته الحائض أو النفساء صانها اهلل من اآلفات ومن قرأه سبعة أيام في 
التوبة  الظالم وتحقيق  الظالم يهلكه اهلل عز وجل بإذنه. التواب لدفع  كل يوم ألف لهالك 
فمن قرأه إثر صالة الضحى ثالثمائة وستين تحققت توبته. المنتقم يقرأه من ال يقدر على 
االنتقام من عدوه ينتقم اهلل له منه لكنه كما ينتقم له ينتقم منه إذا رعى العبد على ظالمه قال 
اهلل تعالى عبدي أنت تدعوا على من ظلمك ومن ظلمته يدعو عليك فإن أردت أن استجب 
لك استجبت عليك فمن لم يصبر ودعى به ثالثا جمع رأى االجابة. ومن كتب على عصا 
وأشار به الى بيت العدو أهلك ذلك البيت ويكتب معه ﴿وما كنا مهلك القرى إال أهلها 
ظالمون﴾595. ]ص110[ العفو من أكثر من ذكره فتح اهلل أبواب الرضى ومن كانت ذنوبه 
كثيرة وأيس من الرجوع يذكره كثيرا فإن اهلل تعالى يدخله الجنة. ومن قرأه يوم الجمعة مائة 
وسبع وثمانين يغفر اهلل له ويصير كيوم ولدته أمه الى أربعين يومًا. ومن أكثر من ذكره فتح 

اهلل له باب الرضى.

الرؤوف من ذكره عند غضبان عشرا وصلى على النبي صلى اهلل عليه وسلم عشر سكن 
غضبه وكذلك على نفسه ومن أراد أن يشفع عند أحد يذكره عشرة آالف ويشفع فإن اهلل 
يرضي الظالم. مالك الملك من داوم عليه أعطاه اهلل مااًل وأغناه من فضله وكرمه ومن كتبه 
مع قوله تعالى ﴿كاّل إن كتب األبرار لفي عليين﴾596 وعلقه على ولد سلطان رزق ملكًا 
أو عبد أعتق. ذا الجالل يصلح لوجود العزة والجاللة وقيل هو االسم األعظم قال صلى اهلل 
يا  يقول  ورداً  لمن جعله  العبادة  في  الوسواس  لنفى  واالكرام  الجالل  ذا  الظرايا  عليه وسلم 
مقسط استعملني بالقسطة في جميع األحوال بفضلك وال تعاملني بالقسطة من عدلك. 
وإلخراج الدنيا من القلب والطمع فيها يا فتاح إفتح لي أبواب السعادة وحققني بحقائق أهل 

594  قرأ في النص.
595  األنعام 131. والصواب ذلك أن لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غفلون.

596  املطففني 18.
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اإلرادة ومن كتبه مع قوله ﴿لئن بسطت إلّي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك القتلك 
إني أخاف اهلل رب العلمين﴾597 وغسل به وجهه كل من ضرب وجهه مات من وجهه الى 

الكعبة.

أن يذكره  بمقاصده وأحبابه ويحسن  انجمع  داوم عليه  الجمع فمن  المقسط يصلح 
أصحاب الضوال يقول يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه إجمع على ضالتي ورد علّي ]ص111[ 
ما تلف بجاه اسمك الجامع. ومن دعاء الشاذلي رضي اهلل عنه اللهم يا جامع الناس ليوم ال 
ريب فيه إجمع بيننا وبين طاعته على بساط مشاهدتك وفرق بيننا وبين هم الدنيا واآلخرة 
وتب عنا في أمرهما وإمأل قلوبنا بمحبتك وبهجنا بأنوارك وخشع أنفسنا بسلطان عظمتك 
وال تكلنا الى أنفسنا طرفة عين وال أقل من ذلك وأصلح لنا شأنه كله. ومن أراد اجتماع 
يده  ويرفع  السماء  إلى  وينظر  يغتسل  الضحى  فعند وقت  بينهم  والموافقة  بأحبابه  الشمل 
ويذكر االسم عشر مرات يعقد إصبعًا عند كل مرة ويمسح بيده وجهه ففي مدة قريبة يقع 
يوم  الى  ليجمعنكم  إال هو  إله  قوله ﴿اهلل ال  إن شاء اهلل. ومن كتبه مع  والتوافق  االجتماع 
القيمة ال ريب فيه ومن أصدق من اهلل حديثًا﴾598 ودفنه في بيته ال تقطع عنه الجماعة أبداً.

الجامع يصلح لوجود العافية في كل شيء فمن ذكره على مرض أو بالء في جسده أو 
في غيره أذهب اهلل تعالى عنه وفيه سر الغنى. ومعنى االسم األعظم لمن هو أهل له ومن أراد 
الغنى يصلح  أن ال يفتقر فيكتب االسم األعظم مع قوله ﴿لئن شكرتم ألزيدنكم﴾599. 
للغنى فيقرأه اليائس من الخلق كل يوم ألف مرة فإن اهلل تعالى يغنيه وان قرأه عشرا600 جمع 
كل ليلة جمعة عشرة آالف ظهر األثر على آثاره ويرزقه اهلل تعالى الغنى عن الناس. ومن كتبه 
مع قوله تعالى ﴿يؤتي ملكه من يشاء واهلل واسع عليم﴾601. المغني لتحصيل العطاء لمن 
تريد فمن أكثر من ذكره ويقول يا معطي السائلين أعطني كذا وكذا. المانع يصلح لمنع ما 
يخشى ويضر توجهًا إذا كان ]ص112[ بين الزوجين غضب وذكر أحدهما هذا االسم عند 
النوم بقلبه في فراشه يذهب الغضب. الضار للقرب من الحق لمن ذكره كل ليلة جمعة مائة 

597  املائدة 28.
598  النساء 87.
599  إبراهيم 7.

600  عشر في األصل.
601  البقرة 247.
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ومن رأى نفسه في حال زائد على قدره يذكر هذا االسم ليالي الجمعة مائة مرة ثبته اهلل في 
ذلك المقام ويحصل له قربه.

النافع من ذكره حال الجماع أحبته زوجته ومن كتبه ودفنه في بستان ال يضره الجراد 
ولو طبق األرض وكذلك الطين ومن أراد يتقرب الى602 يقرأه كل ليلة جمعة مائة. النور 
يصلح لقضاء الحوايج ودفع الضرر لمن قرأه سبعين الفا ومن كتبه وشربته المرأة ستين مرة 
تحمل بإذن اهلل. سر هذا االسم لغير محله في ترتيب األسماء. الهادي خاصيته تنوير قلب 
ذاكره وجوارحه. البديع خاصيته هداية القلوب لحامله وذاكره يرزق التحكم في البالد وإن 
كتبه وشربه المجنون برئ بإذن اهلل. الباقي من ذكره ألف مرة تخلص من ضرره وهمه ومن 
كتبه في رق رّد البالء مع سورة عبس603 وتبخه بشحم الذيب وشربه أهل بيته ال يصل الوباء 
الى أهل ذلك البيت. الوارث لزوال الحيرة إذا ذكره متحيرا بين المغرب والعشاء ألف مرة 
زالت حيرته. الرشيد يصلح لدفع الباليا فمن ذكره طلوع الشمس مائة لم تصبه نكبة لقبول 

العمل يذكره بعد العشاء مائة.

قوله مع  بصفته  السارق  يرى  يثغر  لم  صبي  وجه  به  وغسل  غلوس  في  كتبه   ومن 
﴿إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا﴾6ً04. الصبور يصلح لدفع الباليا فمن ذكره طلوع الشمس 
مائة لم تصبه نكبة ومن كتب ستين صادا في بطاقة ووضعها في جبهته تحت العمامة ومشى 
]ص113[ للحاكم أو القاضي لم يغلب. وكذلك من به صداع الرأس يكتب تلك العدة 
في عصابة ويعصب بها رأسه يبرأ بإذن اهلل. ومن كتب االسم ثالثمائة وشربه يوم الخميس 
إلى أن يبلغ أربعين يومًا يكون من أهل القناعة و يكتب للصداع مع قوله تعالى ﴿وله ما 
سكن في اليل والنهار وهو السميع العليم﴾605 وينفع إلقبال الدنيا وجلب الرزق يقال بين 
ركعتي الفجر وصالة الصبح مائة سبحن اهلل العظيم وبحمده استغفر اهلل. ومن قال سبحان 
اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم استغفر606 اهلل العظيم وأتوب إليه كتبت كما قالها ثم علقت 

في العرش ال يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقاها يوم القيامة مختوم عليها.

602  كلمة ناقصة. واألرجح أن تكون كلمة زوجته.
603  يعني سورة املدثر.

604  املعارج 6-7. نريه في األصل.
605  األنعام 13.

606  استغفر في األصل.
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ومن قال سبحن اهلل وبحمده كتبت له عشر حسبات ومن قالها عشرا كتبت له مائة ومن 
قالها مائة كتبت له ألفًا ومن زاد زاده اهلل ومن أحب الكالم وغرست له في الجنة607 احب 
الكالم الى اهلل أربع سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر ال يضر بأيهن بذات608. 
وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وهن غراس الجنة قوله هن فإنهن 
إال باهلل  الصالحات مع ال حول وال قوة  الباقيات  القيامة بجنيات ومعقبات وهن  يأتين يوم 

العلي العظيم وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنة.

منافع االستغفار قال صلى اهلل عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا تذهب 
اهلل بكم ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر لهم609. من أحب أن تسره ]ص114[ 
صحيفة فليكثر من االستغفار إن ابليس قال لربه وعزتك وجاللك ال أبرح أغوي بني آدم ما 
دامت الروح فيهم فقال اهلل وعزتي وجاللي ال أبرح أغفر لهم ما استغفروني ما من حفظين 
يرفعان الى اهلل في يوم صحيفة فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفروا اهلل إال قال اهلل 

تبارك وتعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة.

وقال العلماء من أكثر من االستغفار غفرت ذنوبه وكثر ماله وذريته لقوله تعالى استغفروا 
ربكم انه كان غفاراً يرسل ﴿السماء عليكم مدراراً﴾610 الى ﴿وقد خلقكم أطواراً﴾611. 
وقال صلى اهلل عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات سبع وعشرين أو خمسا وعشرين 
أحد العدد كان من الذين يستجاب دعاؤهم ويرزق بهم أهل األرض وذلك بأن يقول استغفروا 

اهلل للمؤمنين والمؤمنات.

تعالى  وقوله  الفاتحة  األولى  يقرأ في  يتوضا ويصلي ركعتين  والضيق  الفقر  وينفع من 
وما من  تعالى  وقوله  الفاتحة  الثانية  وفي  الى في كتب مبين﴾612  الغيب  مفاتح  ﴿وعنده 
بعد  ثم يسلم ويجعل ذكره  إلى في كتاب مبين﴾613  رزقها  اهلل  إلى على  األرض  في  دابة 

607  جنة النخلة في الهامش.
608  كذا في األصل.

609  وبالهامش والذي نفس محمد بيده لو لم تخطوا جلأ اهلل بقوم يخطؤن ثم يستغفرون فيغفر لهم.
610  األنعام 6.
611  نوح 14.

612  األنعام 59.
613  األنعام 59-38.
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وما ضاق.  الرزق  عليه  اهلل  يوسع  بال حد  ذلك  يستديم  الرحيم  الغفور  اهلل  استغفروا  ذلك 
منافع الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم وفي حديث مسند عن الخضر وإلياس عليهما 
الصالة والسالم قاال سمعنا النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا جلستم مجلسًا فقولوا بسم 
اهلل الرحمن الرحيم صلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا يوكل اهلل بكم 
ملكا يمنعكم من الغيبة حتى ال تغتابون أحداً. وإذا قمتم فقولوا بسم اهلل الرحمن الرحيم 
وصلى اهلل على سيدنا ]ص115[ محمد وآله وصحبه وسلم تسليما فإن الناس ال يغتابونكم 

ويمنعهم الملك من ذلك. 

وناهيك  له  وإن كان في مجلس شر كان كفارة  الطابع  وإن كان في مجلس خير كان 
بأمر يد اهلل فيه بنفسه وثنى بمالئكته قدسه وثلث بعالم جنه وانسه فقال عز وجل ﴿إن اهلل 
ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾614. قال صلى 
اهلل عليه وسلم من صلى على واحدة صلى اهلل عليه عشرا والصالة من اهلل معناها الرحمة وأي 
فائدة أعظم من الرحمة أن يرحم العبد وهي الشجاعة للعبد في قبول دعائه عند ربه. قال 
صلى اهلل عليه وسلم ما من دعاء إال بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على النبي محمد 
قبول  في  ال شك  العلماء  وقال  الدعاء.  واستجيب  الحجاب  انخرق  ]صلى  فإذا  إله  وعلى 
الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآله ألنها ال يدخلها الرياء واهلل أكرم بأن يقبل 
أول الشيء وآخره ويدع ما بين الصالتين من الدعاء. وقال الصديق رضى اهلل عنه الصالة على 
النبي صلى اهلل عليه وسلم أمحى للذنوب من الماء للنار والسالم على النبي صلى اهلل عليه 

وسلم وعلى إله أفضل من عتق الرقاب وحبه صلى اهلل عليه وسلم أفضل من مهج األنفس. 

ولتفريج الكروب أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آل سيدنا 
الصدقة  منافع  الكرب.  بها  العقد وتفك  بها  الزكي صالة تحل  الطاهر  األمي  النبي  محمد 
قال تعالى ﴿وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين﴾615 وقال جل وعال ﴿فأما 
من أعطى واّتقى وصدق بالحسنى ]ص116[ فسنيسره لليسرى﴾616 وقال سبحانه ﴿لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون﴾617 وقال تعالى ﴿وجنة عرضها السموات واألرض أعدت 

614  األحزاب 56.
615  سبأ 39.

616  الليل 7-5.
617  آل عمران 92.
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للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء إلى المحسنين﴾618. وقال صلى اهلل عليه وسلم 
اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال الصدقة ترد القضاء المبرم وقال باكروا بالصدقة فإن البالء ال 
تتخطاها وقال الصدقة في السر تطفي غضب الرب والصدقة في العالنية تذهب عن صاحبها 

سبعين وصبة من الشر.

قال داووا مرضاكم بالصدقة وإذا أذنبت ذنبا فعجل في أثره صدقة قبل أن تنزل عليك 
تدفع  الصدقة  أن  المساجد وال شك  السماء صرفت عن عمار  نزلت عاهة من  وإذا  عقوبة 
البالء. ومن السر البديع إذا كان األنس يخاف على نفسه من قتل أو عذاب أو وباء أو مرض 
خطر أو ظالم جائر فليذبح كبشًا سالمًا من العيوب كاألضحية يذبحه في مكان خال طاهر 
ويحفر لدمه حفرة طاهرة ويتولى الذبح بنفسه وإن تعسر فيوكل وكيال مسلمًا ويقول عنه 
الذبح اللهم هذا لك ومنك وإليك اللهم إنه فداء فتقبله دمه بدمي ولحمه بلحمي وعظمه 
بعظمي وروحه بروحي اللهم تقبل ذلك بحق محمد صلى اهلل عليه وسلم. ثم تدفن الحفرة 
بعد غسل المذبح بالتراب حتى ال يطأها أحد ويجعل اللحم ستين جزء الجلد جزء والرأس 
جزء وال يأكل العامل والمعمول مع االكرع جزء أو جميع ما في البطن جزءا واللحم سبعة 
وخمسون جزءا وال يأكل العامل والمعمول من أجله منه شيء وال من يحب نفقته ويفرقه 
على الفقراء والمساكين وأوالدهم يعم ستين فقيرا لكل ]ص117[ فقير جزء من ذلك. فإنه 
يكون فداؤه وال يناله مكروه من جهة األمر الذي يخشاه مطلقًا بإذن اهلل تعالى وهو متفق عليه 

بين المشائخ والعلماء معمول به.

وإن كان يخاف أمراً دون ذلك فليطعم ستين مسكينا من أفضل الطعام ويشبعهم ثمرا 
أو ثمن ما يكفي كل واحد لغدائه وعشائه والطعام أولى والسر فيه ويقول اللهم اني استكفي 
هذا األخر الذي أخافه فهم هؤالء وأسألك بأنفاسهم وأرواحهم وعزماتهم أن يخلصني مما 
أخاف قال سبحانه ﴿وفديته بذبح عظيم﴾619. منافع الدعاء قال تعالى ﴿ادعوني أستجب 
لكم﴾620 وقال في قوم لم يدعوا ﴿فما استكانوا لربهم وما يتضرعون﴾621. وقال صلى اهلل 
عليه وسلم من لم يسأل اهلل يغضب عليه ومن حرم الدعاء فقد حرم خيرا كثيرا قال سبحنه 

618  آل عمران 134-133.
619  الصافات 107.

620  غافر 60.
621  املؤمنون 76.
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أنا عند ظن عبدي فلينظر خيرا ويستجاب للعبد ما لم بعجل يقول دعوت فلم يستجب لي 
وقال صلى اهلل عليه وسلم إن اهلل ال يستجاب لدعاء خرج من قلب غافل اله ساء.

وآداب الدعاء أن يحضر قلبه وفكره ويصلي على النبي صلى اهلل عليه وسلم في أوله 
وآخره ويقدم الثناء على اهلل بأوصافه ويعرف بتقصير نفسه وعجزه ويضطر ويفوض ويكلم أن 
الذي حركه للدعاء هو المتفضل باإلجابة ألن الدعاء علة في قضاء حوائجه ألن جاعل الدعاء 
سببا في نيل الحوائج هو الذي حرك الهمة وكم من عطاء اهلل وإجابة جاءت من قصد وال 
سؤال وهو المتصرف على االطالق ويفعل ما يشاء ال يسأل عما يفعل واالداب واالضطرار 
اسم  كل  ويطلب  والضعف. ]ص118[  والعجز  واالفتقار  بالذلة  الحال  سؤال  من  أحسن 
بمقتضاه ومطلبه من العبد فالواحد يطلب العدم يوجد منه موجودا والقادر يطلب العاجز 
يحدث فيه قدرة والعزيز يطلب الذليل يحدث فيه عزة والقوي يطلب الضعيف يحدث فيه 
قوة والغني يطلب الفقير يحدث له غنى والغفور يطلب المذنب يحدث له مغفرة وكذلك 

جميع األسماء الصفاتية واالفعالية واهلل الغني على االطالق.

فيبدع اإلنسان باالسم األعظم يا من هو اهلل الذي ال إله إال هو الحي القيوم ال إله إال أنت 
سبحانك إن كنت من الظلمين يا أرحم الراحمين أسألك بأني أشهد أنك أنت اهلل األحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد اللهم إني ألسألك باسمائك الحسنى 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم وباسمك العظيم األعظم الكبير األكبر اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد ال إله إال أنت الحنان بديع السموات واألرض يا ذا الجالل واالكرام يا حي 
يا قيوم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يارب يارب هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شيء عليم سالم قوال من رب رحيم هو اهلل الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة 
هو الرحيم هو اهلل الذي ال إله إال هو الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الى آخر السورة. اللهم يا من هو كذا وال يزال هكذا ويكون هذا أحد غيرك أقضي 
جميع حوائجي فيما أسألك يا رب العلمين اللهم يا من له االسم األعظم وهو أعظم يا من 
تقدم عن القدوم وهو أقدم ويا من ليس أحد يعلم وهوأعلم ]ص119[. يا مقتدر يا قديم 
يا ذا القدرة الشاملة لألمر بكل اسم هو لك وبما جرى به اللوح المحفوظ والقلم أن تهب 
لي من أسألك قدرتك التي قدرت بها على خلقنا مما أنت به أعلم وأن تسخر لي الملك 
والملكوت وتجري بمرادي القضاء والقدر والفلك وأسألك بجملة أسمائك التي تجير بها 
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من تجير وتهلك بها من هلك ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا عظيم اللهم 
تحت  ما  وعلمت  العظماء  على  بعظمتك  وعلوت  اللطفاء  دون  عظمتك  في  لطفت  كما 
أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساويس الصدور كالعالنية عندك وعالنية القول 
كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا 

واآلخرة كله بيدك اجعلني عظيما بين عبادك وخصصني بالقرب مع أوليائك.

وسلم  وصحبه  وآله  محمد  سيدنا  على  اهلل  وصلى  الرحيم  الرحمن  العليم  أنت  فإنك 
تسليما اللهم إني أسألك بتضرع نسيم نسمات نفحات روح أرواح جواهر تخوم بحور أنوار 
أسرار اسمك العظيم األعظم الذي انقطع بتجليه عطش أكباد وارد622 عوض برك وقاصد في 
شرح شرك. يا من له االسم األعظم وهو أعظم اسمك اللهم باسمك العظيم األعظم وبنور 
وجهك الكريم األكرم وبما جرى به اللوح والقلم وبما ألهمت به عيسى ابن623 مريم وبما 
ناجيت به موسى المكلم وبما اصطفيت به نبيك محمد صلى اهلل عليه وسلم إن تجعل لي 
مطالبي وبلوغ مآربي يا حي ياقيوم يا من قوام وجوده لنفسه وقوام وجود غيره به ال حول وال 
]ص120[ قوة إال بك قد رفعت فاقتي اليك وبسطت كفي بين يديك فال تخيب رجاي624 
فيك وأنت أجود المسؤلين أوجد في ما يسر اسأمك من جود يا أرحم الراحمين اللهم أحيي 
قلوبنا أبدا بنور معرفتك وأبد اننا ابدا بعافيتك وأوقاتنا أبدا بطاعتك اللهم اجعلنا أبدا من 
الشاكرين اللهم اشفع لنا عندك في ذلك كله إذ ال أرحم625 بنا غيرك يا أرحم الراحمين اللهم 

صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعاء رسول اهلل صلى عليه وسلم.

لدفع الشدائد ونفي العدو يوم الفزع األكبر ﴿شهد اهلل انه ال إله إال هو والمالئكة إلى 
حكيم﴾626 إن الذين عند اهلل اإلسالم هذه الشهادة وهو وديعة عند اهلل يؤديها الى يوم القيامة 
اللهم إني أعوذ بك بنور قدسك وعظيم ركنك وعظمة طهارتك وبركة جاللك من كل آفة 
وعاهة ومن شر طوارق اليل والنهار إال طارق بطرق بخير. يا رحمان أنت غياثي فيك استغيث 
وأنت عياذي فيك أعوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أعوذ بك 

622  كلمة غير مقروءة.
623  كذا.

624  كذا عوض ال تخب رجاي.
625  الرحم في األصل.

626  آل عمران 18.
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من خزيك ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك واالنصراف عن شكرك إنا في حرزك وتحت 
كنفك ليلي ونهاري ونومي وقراري وظعني وأسفاري وحركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي 
وجميع ساعتي وأوقاتي ذكرك شعاري وثناؤك دثاري أشهد أن ال إله إال أنت وال إله معبود 
سواك سبحانك وبحمدك تشريفًا وتكريمًا لمسبحات وجهك وإقرار بصمدانيتك واعتراف 

بوحدانيتك تننزيهًا لك كما يقول الكفرون والجاحدون.

على  واضرب  عبادك  شر  ومن  خزيك  من  أجرني  اللهم  كبيرا  علوا  ذلك  عن  تعاليت 
سرادقات حفظك وادخلني في حفظ عنايتك وجد علي منك بخير يا أرحم الراحمين إلهي 
كيف أخاف وأنت أهلي أم كيف أخاف وعليك ]ص121[ متكلي أم كيف أقهر وأنت 
عمادي أم كيف أغلب وعليك في كل األمور اعتمادي ضربت وجه كل حاسد حسد وراصد 

رصد وظالم كيد ﴿بقل هو اهلل الى آخره﴾627.

وينفع من الهم والغم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في 
حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو 
القرآن العظيم ربيع  علمته أحدا من خلفك واستاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 
قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجالء حزني وذهاب همي وغمي إال ذهب اهلل خزنه وهمه 
وغمه وأبدله مكانه فرحا. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما 
لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما 
يقرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما يقرب اليه من قول وعمل. اللهم ما قضيت 
لي من قضاء فاجعل عاقبه رشداً اللهم إني أسألك الثبات في األمر وأسألك من كل خير سألك 

فيه نبيك محمد صلى اهلل عليه وسلم.

وينفع من خفي الشرك والرياء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا ال أعلم واستغفرك 
لما أعلم ثالثًا اللهم في قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من 
الجنانة إنك تعلم وال تعلم وأنت عالم الغيوب. ينفع للنصر على األعداء اللهم إّنا نعوذ بك 
من شرورهم وندر أوابك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت بسم اهلل ومن اهلل وعلى اهلل 
فليتوكل المؤمنون اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شر ]ص122[ شرورهم حسبي 

627  اإلخالص 4-1.
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اهلل وكفى سمع اهلل لمن دعاه ليس وراء اهلل منتهى حسبنا اهلل ونعم الوكيل. وينفع للدخول 
على من يخاف من ظلمه اهلل أعز من خلقه جميعا اهلل أعز مما أخاف وأحذر وأعوذ باهلل 
الذي ال إله إال هو الممسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه من شر فالن وجنوده وأتباعه 
وأشياعه اللهم كن له جاراً من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وال إله غيرك ثالثًا. وقال موسى 
إني غذت بربي وربكم من كل متكبر ال يؤمن بيوم الحساب ومن أراد ال يصدى له قلب وال 
يلحقه هم وال غم وال يبقى عليه ذنب فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وذهاب همي مع 
ما قال أبو الحسن الشاذلي رضي اهلل عنه أكثر وآمن سبحن اهلل العظيم ويحمده ال إله إال اهلل 
محمد رسول اهلل. اللهم ثبت علمك في قلبي واغفر لي ذنبي واغفر للمؤمنين والمؤمنات 

وقل الحمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى.

وللخروج من الضيق إلى السعة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز 
والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا واسع يا عليم 
يا ذا الفضل العظيم أنت ربي وعلمك حسبي أن تمسسني بضر فال كاشف له إال أنت وإن 

تردني بخير فال راد لفضله تصيب به من تشاء من عبادك. وأنت الغفور الرحيم.

العظيم وبحمده  اهلل  الصبح ثالث مرات سبحن  أن يقول بعد صالة  الفالج  وينفع من 
وبعد المغرب كذلك أمان من البرص والجذام والجنون وللفالج ]ص123[. وينفع لضيق 
الرزق أن يقول بعد الوضوء يا فتاح وإذا قلدك أمر فقل يا باسط وإذا توجهت لشيء من أمور 
الدنيا أذكر يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير وإذا خوفك أحد من الجن واألنس 
فقل حسبنا اهلل ونعم الوكيل. وإذا خطر لك خاطر من قبل عدو فقل رب إني مغلوب فانتصر 
اللهم ال تشغل قلبي بسواك وإذا خطر لك من قبل الرزق مما تاكل أو تشرب أو تلبس فقل 

ال إله إال اهلل يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.

وللكفاية من شر العدو اللهم انك عالم بالسرائر المطلع على الضمائر اللهم إنك غني 
بعلمك وإطالعك على خلقك عن اعالمي هذا عبدك قد كفر نعمتك وما شكرها وألقى 
العواقب وما ذكرها أطغاه علمك حتى تعدى علينا بغيا وأساء الينا عتّواً وعدوانًا اللهم قل 
الناصر واعثر الظالم وأنت المطلع المنصف الحاكم بك نعتز اليه واليك يهرب من بين يديه 
فقد تعزز علينا بالمخلوفين ونحن نعتز بك وقد حاكمته اليك وتوكلنا في انصافنا منه عليك 
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ورفعنا ظالمتنا هذه الى حرمك ووثقنا في كشفها بكرمك فاحكم بيننا بالحق وأنت خير 
الحاكمين.

وينفع لكل علة وألم أن يؤخذ من ماء المطر الجديد ويجعل في إناء جديد ويقرأ على 
العظيم  العلي  باهلل  إال  قوة  مرة وال حول وال  اهلل أحد﴾628 سبعين  الجديد ﴿قل هو  الماء 
سبعين مرة وسبحن اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل ]ص124[ واستغفروا اهلل سبعين مرة. 
قال رسول إله صلى اهلل عليه وسلم والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا إن جبريل عليه السالم 
قال إن اهلل عز وجل يدفع ألم اآللم عن الذي يشرب هذه الماء. ويقول على موضع األلم بسم 

اهلل أعوذ باهلل وعزته وقدرته من شر ما أجد واحاذر سبعا.

في  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  بينما  قال  هريرة  أبي  عن  والهذيان  للوسوسة  وينفع 
أحفل629 ما يكون من أصحابه إذا أقبل اليه أعرابي من بني سليم باكيًا فقال له النبي صلى اهلل 
عليه وسلم ما يبكيك يا أخو630 بني سليم قال إني ربما قمت في صالتي فيأخذني الهذيان 
الوسوسة حتى كادت تفسد علي  الفكرة في منامي وربما أخذتني  وربما نمت فيأخذني 
ديني. فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم يا سلمى هذا علم إبليس لعنه اهلل إال أعلمك تسعة 
عشر اسما علمنيها رب العالمين حين أسرى بي إلى السماء السابعة أربعة منها مكتوبة على 
جبهة أسرافيل وأربعة منها مكتوبة على جبهة ميكائل وأربعة منها مكتوبة على جبهة جبريل 
وأربعة منها مكتوبة على جبهة عزرائيل وثالثة منها مكتوبة على الناموس األكبر أحد حملة 
العرش جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وعنقه منثني على قوام العرش لو أمره الجبار عز 
وجل أن يلتقم السموات واألرض وما ينهى وما فيهن وعليهن كان أهون عليه من طرفة عين.

قال بلى يا رسول اهلل فقال يا أخا بني سليم إنها تسعة عشر اسمًا ما دعى بهن مهموم إال 
فرج اهلل تعالى عنه همه وال مغموم إال فرج اهلل غمه وال غائب ]ص125[ إال رّده اهلل عز وجل 
وال مريض631 إال شفاه اهلل وال مديون إال قضى اهلل دينه. ولم تكن هذه األسماء في منزل إال 
طرد عنه الشيطان وجنوده فإذا أمسيت أو أصبحت فقل اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم 

628  اإلخالص 1.
629  كذا.
630  كذا.

631  مريضا في املخطوط.
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ويا جار المستجيرين ويأمن من الخائفين ويا عماد من ال عماد له ويا سند من ال سند له ويا 
دخر من ال دخر له ويا حرز الضعفاء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكاء ويا منجي الغرقاء ويا 
محسن ويا مجمل ويا منعم ويا متفضل ويا عزيز أنت الذي سجد لك سواد اليل وضوء النهار 
وشعاع الشمس وخفيف الشجر ودوي632 النحل ونور القمر ياهلل ياهلل ال شريك لك أسألك أن 

تصلي على محمد وعلى آل محمد ثم تسأل حاجتك.

ما ينفع للبشارة بالجنة عن أبي الزاهرية قال أتيت بيت المقدس أريد الصالة فدخلت 
المسجد حتى أطفأ633 المصابيح وانقطعت الرجل فبينما أنا على ذلك إذا سمعت خفيف 
شخص له جناحان وهو يقول سبحن الدائم القائم سبحن اهلل القائم الدائم سبحن اهلل الحي 
القيوم سبحن اهلل الملك القدوس سبحن رب634 المالئكة والروح سبحن اهلل وبحمده سبحن 
العلي األعلى سبحانه وتعالى. ثم جاء خفيف يتلوه يقول مثل ذلك ثم أقبل خفيف بعد 
خفيف يتجاوبون بذلك حتى امتأل المسجد فإذا معهم مع قمر أمامي فقال لي آدمي فقلت 
نعم قال ال روع عليك هؤالء635 مالئكة قلت سألتك بالذي قواكم على ما أرى ما لقائل هذا 
التسبيح من الثواب فقال من قاله سنة في كل يوم مرة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنة 
]ص126[ أو يرى له. فقال أبو الزاهرية636 قلت سنة والسنة كثيرة لعلي ال أعيش قال قله 
في يوم عدد أيام السنة فرأيت خيراً. قال محمد فقلته في ثالثة أيام أو أربعة في كل يوم مائة 
مرة فكان الرجل يلقاني ويقول لي رأيت لك كذا خيرا فأظنه من ذلك قلت وقلتها أنا في لية 

فرأيت خيرا. وقال صاحبي عبد اهلل الحبشي فرأى637 إله خيراً.

وينفع لكل علة قال ابن المبارك ما دعوت به على عليل إال شفي إلذن اهلل وهو أقسمت 
عليك أيتها العلة بعزة638 عزة اهلل وبعظمة عظمة اهلل وبجالل جالل اهلل اهلل وبقدرة قدرة اهلل 
إله إال اهلل وبما جرى به القلم من عند اهلل وبال حول وال قوة إال  وبسلطان سلطان اهلل وبال 

632  دو في املخطوط.
633  كذا.

634  هذه الكلمة أضيفت بالهامش.
635  صححت هذا بالهامش.

636  الزهرية في النص.
637  كلمة غير مقروءة بعدها.

638  عز في األصل.
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باهلل العظيم إال اصرفت. وإذا دخل أحد على من يخاف شره فليقل على أصابع يديه العشر 
كهيعص حم عس بيدك بإبهام يده اليمنى ويختم بإبهام يده اليسرى ثم يقرأ سورة الفيل 
فإذا بلغ لفظه ﴿ترميهم﴾639 كرر ترميهم عشر مرات يفتح في كل مرة إصبعًا من األصابع 

المعقودة أمن من شره وهو عجيب.

وينفع لمن نزلت به مصيبة ولحقه ظلم ظالم أو ضلت له ضالة عن جابر بن عبد اهلل أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علم عليا وفاطمة رضي اهلل عنهما هذا الدعاء وقال لهما إن 
نزلت بكما مصيبة أو خفتما جور سلطان أو ضلت لكما ضالة فاحسنوا الوضوء ثم صليا 
ركعتين وارفعا أيديكما الى السماء وقوال ياعالم الغيوب والسرائر يا مطاع يا عزيز ياعليم 
]ص127[  فرعون  كائد  يا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  لمحمد  األحزاب  ياهازم  ياهلل  ياهلل  ياهلل 
لموسى عليه السالم يا منجي يوسف عليه السالم من الظالم يا مخلص قوم نوح من الغرق 
يا راحم عبره يعقوب ياكاشف ضر أيوب يا منجي ذا النون من الظلمت ياعاقل كل خير يا 
أهل الخيرات اهلل رغيب اليك فيما علمت وأنت عالم الغيوب أسألك أن تصلي على محمد 

وعلى آل محمد وأن تفعل لي كذا وكذا.

وأيضا اللهم يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نجوى ويا عالم كل خفية ويا كاشف 
ما يشاء من بلية ويا منجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم صلوات اهلل عليهم 
القريب  فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء  إلهي دعاء من اشتدت  يا  أجمعين أدعوك 
الغريق الملهوف المكروب المضطر الذي ال يجد لكشف ما به إال أنت يا أرحم الراحمين 
اكشف ما نزل بنا من عدوك وعدونا الشيطان الرجيم ومن هؤالء القوم الظلمين أو فالن إن 
كان واحدا يا رب العلمين إنك على كل شيء قدير واغوثاه ياهلل واغوثاه ياهلل واغوثاه ياهلل. 
اللهم يا بارئ فال فداء لك يا دائم ال نفادي640 لك يا حي يا محيي الموتى يا قائم كل نفس 
التامات األمن والعفو  الواجد أسألك بالكلمات  إله إال أنت  بما كسبت وأنت اهلل الذي ال 
والعافية الدائمات في الدين والدنيا واآلخرة وفي األهل والجسد والمال والولد والمسلمين 
الراحمين  أرحم  يا  برحمتك  فارحمنا  قدير  على كل شيء  إنك  العالمين  رب  يا  أجمعين 

639  الفيل 105.
640  لست متأكدا من صحة هذه الكلمة.
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واكشف ما نزل بنا من ضر أو كلما أردت وخلصنا خالصا جميال وحسن نيتك والفؤاد في 
العقائد.

القبلة  ]ص128[  ويستقبل  الطريق  ثناء  إلى  فليمض  وغيرهم  اللصوص  من  ولألمن 
وليقل بسم اهلل الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع األمة صالة 
تعصمنا بها من اآلفات وتطهرنا بها من جميع السيئات اللهم إني أتوسل اليك بألف ألف 
الف قل هو اهلل أحد أمامي مدادا وألف ألف قل هو اهلل أحد من وراء أكتافي سنداً وألف ألف 
قل هو اهلل أحد عن يميني تحرز المال والولد وألف ألف قل هو اهلل أحد عن يساره يحرسني 
من كل شدائد أبدا إني دخلت في درع اهلل الحصين األولى ودخلت في حفظ اهلل صندوقه 
العفو وأفعاله ال إله إال اهلل ومفاتحه ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم تقلدت سيف أمير 

المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي اهلل عنه فمن قال هذا حفظه اهلل في توجهه في سفره.

وينفع إلقبال الخلق ومحبتهم والهيبة عندهم والتعظيم في قولهم فعليك بدعوة الشيخ 
أبو641 الحسن الشاذلي وهي ياهلل ياهلل ياهلل يارب يارب يارب يارحمان يارحمان يارحمان 
يارحيم يارحيم يارحيم ال تكلني إال نفسي في حفظ ما أملكتني لما أنت أملك له مني 
من  بدرع  واكسني  أنت  الموجود  نظام  به  الذي حفظت  الحفيظ  اسمك  بحقائق  وامدني 
كفايتك وكفالتك وقلدني بسيف نصرك وحمايتك وتوجني بتاج عزك وكرمك وردني برداء 
منك وركبني مركب النجاة في الحيوة وبعد الممات بحق فجش642 وامددني بدقائق اسمك 
القهار يدفع من أرادني بسوء من جميع المؤذيات وتولني والية العز يخضع لها كل جبار 
عنيد وشيطن مريد يا عزيز يا جبار. اللهم الق على زينتك ومحبتك وكرامتك ]ص129[ 
ومن نعوت ربوبيتك ما تبهر له القلوب وتدل به النفوس وتخضع له الرقاب ويسخر له كل 

متكبر ظالم يا عزيز يا جبار.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السالم ولين لي قلوبهم 
بإذنك نواصيهم في قبضتك  السالم فإنهم ال ينطقون إال  الحديد لداوود عليه  كما لينت 
وقلوبهم بيدك تصرفهم حيث شئت يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا 
عالم الغيوب يا عالم الغيوب يا عالم الغيوب أطفأت غضب الخلق بال إله إال اهلل واستجلبت 

641  كذا.
642  حروف غير مفهومة.
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مودتهم بسيدنا وموالنا محمد صلى اهلل عليه وسلم. ﴿فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن 
وقلن حاشى هلل الى كريم﴾643 فهي عجيبة في الحفظ والنصر على األعداء وغيرهم فشد 
يدي عليها دعاء النصر على األعداء اللهم إن القوم الذي أنت أعلم بهم وتسميهم إن كانوا 
اللهم  جمعا أو واحدا قد استعزوا بعز أنفسهم في مكرهم وخديعتهم وعناهم وجمعهم. 
إجعل تدميرهم في تدبيرهم وهالكهم في حركاتهم واغتيالهم في احتيالهم وقدر لهم شر 
عبادك واجرهم على السر خلقك بهالكهم. اللهم قدر هالكهم ثالث مرات اللهم اتركهم 

كأعجاز نخل منقعر اللهم اتركهم كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية.

اللهم أمطر عليهم حجارة من سجيل اللهم إجعل باسهم يأتيهم وهم نائمون ضحى وهم 
يلعبون اللهم ال تؤمنهم مكرك اللهم عليك بهم فإنهم ال يعجزونك ]ص130[ اللهم خذهم 
أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد اللهم مرهم كل 
مدمر ومزقهم كل ممزق وخذهم من حيث ال يحتسبون اللهم ألف بينهم العداوة والبغضاء. 
اللهم انزل عليهم البالء واشغلهم بشاغل أنفسهم عنا اللهم سلط عليهم كلبا من كالبك 
اللهم خذهم بالساحق والالحق والبالء المتالحق. ﴿ألم تر كيف فعل ربك باصحب الفيل 
الظالمين﴾645 أصاب  الى قوله  المجرمين في عذاب جهنم خلدون  الى آخرها﴾644 ﴿إن 
اللهم اهلل في أعداء اهلل ثالث مرات وما رميت إذ رميت والكن اهلل رمى فقطع دابر القوم الذين 

ظلموا والحمد هلل رب العالمين ولهالك الظالم.

يا  اللهم يا كريم يا موجودا عند الشدائد يا من هو على المظلوم بعوائد نصره عائداً 
من أخذه للظالم اليم شديد يا قاصم كل جبار معاند يا قهار يا قاهر يا منتقم جميع كذا 
اللهم وسلط عليهم من عاجل نغمتك ما ال يدفع والد عن ولده وال مولود عن والد حتى ال 

ينجوا646 منهم يائق وال قائد.

أدعوك إلهي دعاء نوح إذ قال ﴿رب ال تذر على األرض من الكفرين ديارا إنك إن تذرهم 
واجعل  البالء صبا صبا  عليهم  اللهم صب  فاجرا كفارا﴾647.  إال  يلدوا  وال  عبادك  يضلوا 

643  يوسف 31.

644  الفيل 5-1.
645  الزخرف 76-74.

646  كذا.
647  نوح 27-26.
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السلم بينك وبينهم حربا واظفر بهم اظفار العداء واجعلهم لهم نهبا. اللهم كما أهلكت 
بالباغية  رقبة  وكذا  كذا  بالسيف  فاهلك  عاتية  بريح صرصر  عاد  واهلكت  بالطاغية  ثمود 
ورايتهم قريبا ﴿صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم ]ص131[ من باقية﴾648. 
إن أبطأت غارة األرحام وابتعدت. فاسرع الشيء منا غارة اهلل. يا غارة اهلل جد السير مسرعة. 

في حل عقدتنا ياغارة اهلل. استجب لنا عاجاًل يا رب العلمين.

وينفع للفهم إن شاء اهلل تأخذ على بركة اهلل تعالى سبع بيضات وتطبخهم وتقشرهم649 
وتكتب في الساعة األولى يوم اإلثنين عند طلوع الشمس وتبيتهم ثالث ليال ليلة الثالثاء650 
الخميس تفطر بهم في موضع ال يراك أحداً من  الخميس وعند صبح  وليلة األربعاء وليلة 
الناس فيه. وإذا أردت أن تبتدئ651 باألكل فقل بسم اهلل الرحمن الرحيم صلى اهلل على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم اهلل العظيم الكريم بسم إله العالم وباهلل التوفيق بسم 
اهلل نور النور ومدبر األمور وهو الذي خلق الظلمت والنور. تقول هذا على كل بيضة ثم ترقد 
في ذلك المكان الذي أكلت فيه البيضات حتى ال يوقظك أحد وحتى تقوم من تلقاء نفسك 
فكلما سمعت حفظته بإذن اهلل. ويكتب بالزعفران النقي الخالص وهذا ما تكتب في األولى 
﴿رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري﴾652 ومعها عبد اهلل بن عمر وفي الثانية ﴿ربي زدني 
علما﴾653 ومعها عبد اهلل بن سالم وفي الثالثة﴿ سنقريك فال تنسى﴾654 ومعها عبد اهلل بن 
مسعود وفي الرابعة ﴿الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان﴾655 ومعها عبد اهلل بن 
يزيد وفي الخامسة ﴿علم اإلنسان ما لم يعلم﴾656 ومعها جبريل عليه السالم وفي السادسة 
و﴿علمنه من لدنا علما﴾657 ومعها أسرافيل عليه السالم وفي السابعة ﴿ذلك تقدير العزيز 

648  احلاقة 8-7.
649  كذا.

650  ثلثاء في األصل.
651  تبتدا في األصل.

652  طه 26-25.
653  طه 114.
654  األعلى 6.

655  الرحمن 4-1.
656  العلق 5.

657  الكهف 65.
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العليم﴾658 ومعها ميكائل عليه السالم ]ص132[.وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 
وينفع من داء وعلة قال النبي صلى اهلل عليه وسلم من اشتكى منكم فليقل ربنا اهلل الذي 
تقدس أمره في السماء واألرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في األرض واغفر 
لنا ذنوبنا وخطايانا وأما أنت رب اعلم أنزل علينا رحمة من عندك وشفاؤك على هذا الوجع 
يبرئ باذن اهلل تعالى. ما ينفع من المصائب اللهم أنت ربي ال إله إال أنت عليك توكلت 
وأنت رب العرش العظيم عن أبي الدرداء يرفعه للنبي صلى اهلل عليه وسلم من قالها أول النهار 
لم تصبه مصيبة حتى يصبح وكان صلى اهلل عليه وسلم إذا أهمه أمر رفع بصره الى السماء 
ثم يقول سبحن اهلل العظيم اهلل ربي ال أشرك به شيئًا سبع مرات. وقال دعوة ذا659 النون إذ 
دعا ربه وهو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحنك إني كنت من الظلمين لم يدع به رجل 

مسلم في شيء قط إال استجيب له.

ما ينفع للوباء حفظنا اهلل منه بسم اهلل الرحمن الرحيم وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله 
اللهم إّنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظم البالء في النفس والمال واألهل والولد اهلل أكبر 
عدد ذنوبنا حتى نستغفر اهلل اهلل أكبر اهلل أكبر وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وصحبه 
فينا  أكبر كما شفعت  اهلل  أكبر  اهلل  أكبر  اهلل  العظيم  العلي  باهلل  إال  قوة  وسلم وال حول وال 
]ص133[ نبينا محمدا صلى اهلل عليه وسلم فامهلنا واعمر بنا منازلنا وال تهلكنا بذنوبنا يا 
أرحم الراحمين ثالثًا ﴿إليالف قريش الى آخرها﴾660. اللهم سكن صدمة قهرمان الجبروت 
إنزال  من  بك  ونعتصم  لطفك  باذيال  تنشبت  الملكوت حتى  فيضان  من  النازلة  بألطافك 
قدرتك يا ذا القوة الكاملة والقدرة الشاملة والرحمة الواسعة يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا 
قيوم. اللهم إّنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجات اللهم إنا نعوذ بك 
من سوء القضاء ودرك الشفاء وشماتة األعداء ربنا اكشف عنا العذاب إّنا مؤمنون بحرمة ال 
اهلل إال اهلل محمد رسول اهلل اللهم اعطنا األمان اللهم أعطنا األمان اللهم أعطنا األمان اللهم 

أعطنا الصحة والعافية والسالمة.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخسرين اللهم يا لطيف يالطيف 
يالطيف يا من وسع لطفه أهل السموت وأهل األرض أسألك اللهم أن تلطف بنا في خفي 

658  األنعام 96 ،  يس 38 ، فصلت 12.
659  كذا.

660  قريش 4-1.
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خفي خفي الخفي الخفي الذي ما لطفت به أحداً من خلقك وعبادك إال كفى كفى كفى 
يا لطيف سالم قواًل من رب رحيم  الحق اهلل لطيف بعبادة. وتكثر من قول  وعفى فقولك 
ويكتب على باب الدار يا رقيب يا مقتدر ويكتب تحته يا خالق يا عليم بأحرف مقطعة 

دعاء الطير للكروب والهم والغم.

وينفع لكل أمر اللهم إني أسألك يا من ال تراه العيون وال تخالطه الظنون وال توصفه 
الواصفون وال تغيره الحوادث وال الدهور يعلم مثاقيل الحبال ومكاييل ]ص134[ البحار 
وعدد قطر األمطار وعدد ورق األشجار وعدد ما أظلم عليه اليل وأشرق عليه النهار وال توارى 
منه سماء سماء وال أرض أرضًا وال جبل إال ويعلم ما في وعره وال يحر إال ويعلم ما فعره. 
اللهم إني أسألك أسألك أن تجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم 
لقائك يا ذا الجالل واالكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم من عاداني فعاده ومن كادني 
فكده ومن دعى علي بهلكة فاهلكه ومن نصب شبكة فخذه واطف عني نار من شب لي 
ناره واكفني من ادخال علي همه وادخلني في ذرعك الحصين واسترني بسترك الواقي يا من 
كفاني كل شيء اكفني ما أهمني من الدنيا واآلخرة واصدق قولي وفعلي بالتحقيق يا شفيق 
فرج عني كل هم وضيق وال تحملني ما ال أطيق أنت إلهي الحق الحقيق يا مشرق البرهان يا 

قوي األركان يا من رحمته في كل مكان وهذا المكان يا من ال تخلوا منه.

اللهم احرصني بعينك التي ال تنام واكنفني بكنفك الذي ال يرام فإنه قد تيقن قلبي أنه 
ال إله إال أنت وأني ال أهلك وأنت معي يا رجائي فارحمني يا عظيم. اللهم يا عليم أنت 
بحاجتي عليم وعلى خالصي قدير وهو عليك يسير فامن علي بقضائها يا أكرم األكرمين ويا 
أجود األجودين ويا أسرع الحاسبين يا رب العلمين. اللهم ارحمني وارحم جميع المذنبين 
من أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم اللهم استجب لنا كما استجبت لهم برحمتك وعجل لنا 
بفرج من عندك ]ص135[ بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك يا أرحم الراحمين 
يا رب العلمين سبحن ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 

العلمين.

وللحفظ من كل مخوف يقرأ هذا الدعاء خمس وعشرين مرة لو وقعت السماء على 
األرض لجعل اهلل لقارئه مخرجا اللهم يا من كفى محمدا صلى اهلل عليه وسلم همه وغمه 
اكفني همي وغمي وما ضاقت به حيلتي واكفني شر شماتة األعداء وجور السالطين وما 
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أنا عنه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي 
آخرتي التي هي اليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي 
من كل شر. اللهم أعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بالتقوى اللهم آتي نفسي تقواها 

وزكيها أنت خير من زكيها661 أنت وليها وموالها لك مماتها ومحياها.

منافع الحروف قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه في كل كتاب اهلل سر اهلل وسر اهلل في 
القرآن وسر اهلل في أوائل السور وقال عمر الفاروق رضي اهلل عنه لكل شيء زينه وزينة القرآن 
حروف التهجي وسئل ابن العباس رضي اهلل عن الراجمون662 فقال اسم الرحمن على الهجاء. 
فأما الحروف النورانية وهي الرموز في أوائل السور وهي هذه الر كهيعص طس حم ق ن أربعة 
السفلية والنورانية علوية. وقال اإلمام  عشر حرفًا والباقي ظلمانية ناقصة ]ص136[ وهي 
كرم اهلل وجهه علم الحروف العلم المخزون واعلم أن الحروف خزائن أسرار اهلل ال يطلع عليها 

إال ذو حظ عظيم ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل ذو الفضل العظيم.

ثم إن الحروف تنقسم إلى ناري وهوائي ومائي وترابي ولها منافع ومضار بحسب الطبع 
والخاصية ويتصرف بها في إبراء األسقام واآلالم كما يتصرف بأعشاب األرض والعقاقير.

ويسمى ذلك طبا روحانيًا وعالجا نورانيًا ومن أراد أن يعرف بعض أسرارها فليطالب 
الفتوحات البن العربي نفع اهلل به. وقد علم اهلل آدم الحروف لما جعله خليفًا للخالفة وأقام 
أن  إلى  الحروف  لنشأت خواص  آدم  األسماء كلها وعلم  آدم  المالئكة وعلم  بالحجة على 
نوح في صندوق في جوف  إدريس فوضعه سيدنا  نوح كان في كتاب بخط سيدنا  وصل 
صخرة فامن من فالطوفان فلما نزل اإلسكندري ذلك المكان ظفر به فاحضر الحكيم فقرأه 
فأخبر اإلسكندري من سر الحروف واألعداد. واعلم أن الحروف الثمانية والعشرين مقسومة 

على ابن آدم ألن اهلل تعالى جعل فيه سره وهو أربع طبائع.

وهذه الحروف تنقسم إلى جميع خلق اهلل فكل جنس يختص منها بشيء فأحرف النار 
على الروحانية وهم المالئكة وأحرف الهواء على الجنون الطائر وأحرف الماء على الحيوان 
السابح في الماء وأحرف التراب على المواشي والعشاش والمعدن. فإذا أردت أن تؤلف أي 

661  كذا.

662  كذا.
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جنس أردت فصف إليه جنسه يعني إلى حرفه فأي أمر أردت فانظر إلى األمر الذي أردت 
وضف إلى اسمك واالسم الذي تريد تعمل له وابسط الجميع حروفا وانظر الغالب من الطبائع 

]ص137[ وضف إليه حروف ذلك العنصر يكون ما تريد.

مخلوق  موجود  كل  في  ممتزجة  وهي  ويبوسة  وبرودة  ورطوبة  حرارة  أربعة  والعناصر 
للماء  منها  فما كان  الحروف  به طبائع  تعرف  وأمثل لك جدواًل  تقوى وتضعف.  أنها  إال 
فهو بارد رطب وما كان منها للتراب فهو بارد يابس. وهذا جدول تعرف به طبائع الحروف 
وأهل الطب يرمزون بنهمت وأهل سر الحروف يرمزون بنترم ويقسمون األفعال على ذلك 
والحروف والكواكب والمنازل أعضاء بني آدم كال الحروف تنقسم سبعة فسبعة النار ا ه ظ 
م ف ش ذ وسبعة للهواء ب و ي ن ض ت ظ وسبعة للماء ج ز ك ص ف ث غ وسبعة للتراب 
د ح لع وخش. هذا على رأي أهل الطب واصطالحهم واآلخرون يرمزون بنترم فاألولى للنار 
والثانية للتراب والثالثة للريح والرابعة للهواء وصفة الجدولين هكذا نترم نبهمت نترم نهمت

واعلم أن كل مرتبة عشرها درجة والدرجة عشرها دقيق ]ص138[ الثانية عشر الدقيقة 
بعشر  المرتبة  فتكون  الرابعة  والخامسة عشر  الثالثة  والرابعة عشر  الثانية  ربيع عشر  والثالثة 
فالمرتبة  د  ا ب ج  المراتب  فحروف  واحد  وزن  أحرف  أربعة  فكل  دقيقة.  ومائة  درجات 

واعلم أن كل مرتبة عشرها 
درجة والدرجة عشرها دقيق
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والرابعة  ثالثة  بستين  والثانية  ثانية  بستين  والدقيق  دقيقة  بستين  والدرجة  درجة  بثالثين 
ا ه ط م فاألفل ثالثين درجة. والهاء  بستين خامسة وكل برج ثالثين درجة والدرجة يوم 

بدرجة واحدة والطاء بدقيقة واحدة والميم بثمانية واحدة هكذا إلى آخرهم.

وكان بعض األكابر بالمغرب إذا اشتكى إليه أحد بمرض مؤلم أو علة مزمنة قد أعيت 
األطباء نظر في أي عظم هي وأخذ منها بما يناسبه بالطبع الصادر وله مثاله الكبد يبسط 
الحروف هكذا الفا الم كاف باء دال ثم يمزج كل حرف بما يناسبه في الطبع النار663 بالهواء 
فإنه  أيام  سبعة  العليل  ويسقي  قدح  أو  لوح  في  الممزج  يكتب سطر  ثم  فالتراب.  والماء 
يبرأ664 باذن اهلل. وقس في العلل على هذا في كل ما تريد واعلم أن الحروف الحارة اليابسة 
الفكر  ولتقوية  بها  ويرقى  يكتبها  لمن  البلغمة  األمراض  من  وتنفع  الغريزة  الحرارة  تقوي 
والحفظ. والحروف الباردة اليابسة تصلح لمن به نزف الدم واآلالم الحارة والرطبة وتقوي 
به حمى  تنفع لمن  الرطبة  الباردة  الشؤم. والحروف  والفرح وتذهب  الصحة  الهمة وتديم 

محرقة ولتيسير العسير وتسهيل الحوائج.

وقس على هذا وما كان من الحروف فردا فهو العالم الجالل وما كان زوجا فهو العالم 
قوتها وبسطها ثالثة  إذا بسطت وكسرت قوت روحانيتها وتضاعفت  والحروف  الكمال. 
سائر  وقس  أحد  هكذا  وعدي  ألف  هكذا  وهو  وحرفي  أ  ]ص139[  هكذا  لفظي  أنواع 
المطلوب  اسم  أول حرف من  أن تضع  باء جيم ثالثة. ومزجها  باثنين  الحروف على هذا 
وأول حرف من اسم الطالب إلى انتهائها مثاله زيد يطلب بكر ز ب ي ك د ر وإن كان أحد 
االسمين أكثر حروف665 مثاله ز خ ي ا د ل هكذا تفعل إلى ما ال نهاية. ثم بعد المزج تؤلف 
بينهما االئتالف الطبيعي وهو أن تأخذ لكل حرف وزنه ما يالئم عنصره مثاله أخذنا أول 
حرف من اسم الطالب وهو ز فوزنه حروف الهواء سادسة ومن حروف النار سادسة وهي ه 
وأخذنا أول حرف من اسم المطلوب خ ووزنه من الماء ثانية وأخذنا له ما يناسبه من التراب 
إلى آخر  المزج هكذا  نترم نهمت. ثم تفعل بأحرف  ثانية على قدر عدة  حرف ت فوزنه 

الحروف.

663  كذا.
664  يبري في األصل.

665  كذا.
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فقد كمل ايتالف الطبائع وهذه صفة مزجه ز ه خ ت ي ن ا ج د ب ل ي د ب وتكسر 
بعد  السطر تجعله  وأول حرف  األول  آخر حرف وتجعله  تأخذ  أن  الكسر  الحروف وصفة 
الحرف الذي قبل الحرف اآلخر تأخذ الحرف وتجعله بعد األول من السطر وهكذا إلى أن 
يخرج الزمام وهو أن يصير السطر اآلخر مثل األول وهذا التكسير الصغير. وبعد ذلك تنظر ما 
الغالب عليه من العناصر األربع666 فإن كان ناريًا فاجعله في النار وادفنه وإن كان هوائيا يعلق 
في الهواء وللرياح وإن كان مائيا يسقى أو يرش في طريق المعمول له وإن كان ترابيا فيدفن 

في التراب وبأضداد ذلك تكون المعادات.

ومن شروط وضع الحروف أن تلفظ بها وتنطق بها عند الوضع. إعلم أن الحروف النارية 
طلوع  عند  الثالثاء  يوم ]ص140[  أو  األحد  يوم  قدح  في  كتبت  إذا  وأنها  مرفوعة  كلها 
الشمس وغسلت وشربت فإنها تزيل الحمى الباردة البلغمية وتنفع جميع األمراض الباردة 
الرطبة. وإن الحروف الهواء667 كلها منصوبة من كتبها يوم الخميس أو يوم الجمعة وقت 
وتقطع  الفم  من  التي تسيل  الرطوبات  تقطع  فإنها  وإذا668 غسلت وشربت  الشمس  طلوع 
الحيض وتذهب النسيان وتجلب الحفظ. وإن الحروف المائية كلها مجرورة إذا كتبت يوم 
االثنين أو يوم االربعاء عند طلوع الشمس وغسلت وشربت فإنها تطفئ الحزاز669 وتسكن 
العطش وتزيل الحمى الحارة. ومن كتب كل اسم فيه الباء لكل ألم يابس أو لكل أمر عسير 
الساعة  في  اللطيف  تعالى  اسمه  مع  وعشرين  تسعا  الالم  ومن كتب  االمر.  ذلك  اهلل  هون 

األولى من يوم الجمعة في بطاقة وعلقها على رأسه فرج اهلل كربه ووسع رزقه.

ومن كتب حرف النون خمسين مرة في قدح ومحاه بماء وشربه على الفطور نور اهلل 
األعداء  قلوب  في  الهيبة  ورزقه  وقلبه  اهلل وجهه  نور  به وجهه  وإن دهن  سره وشرح صدره 
والخشية في قلبه. ومن نقش حرف الياء في محراث670 أو فأس العدد المذكور وحفر به بيرا 
يسر اهلل عليه طلوع الماء وفي البستان نمت بركته وكثر خصبه ومن كتبها وشربها ذهب 
الرأس أن يكتب في عصابة الصاد ستين مرة وعصب بها من  عنه العطش. وينفع لصداع 

666  والصواب األربعة.
667  كذا. الهوائية في اهامش.

668  إذا ناقصة.
669  الحراك في المخطوط.

670  محرات في األصل.
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يشتكي رأسه برأ إن شاء اهلل. ومن كتب حرف الميم أربعة عشر مرة مع اسمه الجواد في 
الساعة األولى من يوم الجمعة في رق طاهر أحبه العالم الروحاني ونفذ كالمه ]ص141[ 

في العالم الجسماني.

منافع الحروف المتآلفات671 وهي إحدى672 عشر حرفا ا ب ت ث ط ظ ف ك ل ال ي. 
خاصية هذه الحروف أنها تبرئ األوجاع والعلل واألسقام في أي موضع ظهر في البدن. فإذا 
ظهر في عضو من البدن علة مثل الرمد في العين أو وجع في الصدر أو البطن أو غير ذلك 
تأخذ أول حرف من العضو الذي هو فيه الوجع وادخله بين أول حرف منها مثاله في العين ا 

ع ب ع ت ع ث ع ط ع ظ ع ف ع ك ع ل ع ال ع ي ع. 

وينفع من جميع اآلفات أن يكتب هذه الحروف الجليلة الشأن وهي ج ح خ د ذ ر ز 
س ش ص ض تبرئ من اآلفات واألسقام ومن ربط اسمه بهذه الحروف وجعلها في رأسه ال 
تصيبه آفات وال عاهات وال تضر صاحبه عين. وإن كتبت على شيء لم يدخله السوس وال 
دود وإن أردت أن تسكن غضب أحد أو وجعه تقول سين سين ستين مرة ومن ربط به اسم 
من يخاف من شره ودخل عليه أمن منه ولو وجب عليه القتل. ومن كتب الراء مائتين مرة 

ووضعه في أساس بناء كان محروسا باذن اهلل.

منافع حروف آيات الكرسي وهي خمس وعشرين حرفا غير المكرر وفيها الهمزة وهي ا 
ل ل ه ال و ح ب ق م ت خ ذ س ن ف ض ش ع د ب ط ع ك ر ظ فالعدد الواقع عليها سبع 
وعشرون وأربع مائة وأربعة آالف فلهذا العدد خواص وهي لجلب األرزاق والمودة ولكفاية 
الظالم وكف يده وتمام األمر المهم والبناء والغرس واالستغناء عن الناس والقناعة والتقوى 
وثبوت التوحيد في القلب ]ص142[ والرسوخ فيه ودفع الهم والحرز. ومن كتب الحروف 
وعلقها وقصد أي حاجة وإذا كثرت الحروف الترابية في االسم أو اآلية تبسبسها ألن التراب 
أكثر  وإذا  معناها.  في  رحمة  آية  كانت  ولو  نحيسة  وتصير  الموت  طبع  وهي  السواد  طبع 
معناها  ولو كان  الحيات673  فإنها طبع  رطبة  اآلية تصيرها حارة  في  الهواء  أو  النار  حروف 

671  كذا.

672  كذا.
673  تكتب هكذا دائما.
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عذاب. ومن هذا يقع الغلط لمن قصد المعنى فقط فإن آية الكرسي674 قلت فيها حروف 
التراب فحازت السيادة.

ومن خواص التاء إذا كتبت أربع تاءات هكذا ت ت ت ت وكتبت معها اسم من تريد 
تعويقه عن أي عمل وإبطال أي أمر سفر أو خصومة أو نكاح وتكتب مع ذلك ﴿يوم ال 
ينطقون وال يؤذن لهم فيعتذرون﴾675 ويدفن فإن المعمول له ال يتم أمره وفي وفق القرآن في 
األرض نظر. وينفع الشقيقة تكتب حرف الباء ثمانية عشر في الساعة األولى من يوم الجمعة 
ووضعه على صاحب الشقيقة سكن سريعًا بإذن اهلل. وصفة وضعه يوضع في جسم مستطيل 
طوال ورأسه كراس اللوح وتحط خمس باءات في الجانب األيمن وخمس في الجانب األيسر 
وتجعل ثالثة في أسفل اللوح وباء في المنكب األيمن وباء في األيسر وثالث باءات على 

رأس اللوح.

التامة676 وهم يفعلون677 في المحبة فعال قويا  منافع الحروف الصدفية وهي العجوبة 
امزج  ثم  واحداً  وامزجها سطر  الطالب  واسم  المطلوب  اسم  فخذ  ذلك  أردت  إذا  عظيما. 
الحروف الصمدانية مع حروف االسمين الممزوجين واعمله في بير وعلقه حيث ال يصل 
الماء إليه فإن الشخصين ]ص143[ تقع بينهما محبة عظيمة. فالحروف الصامتة م م ظ 
والمطلوب  الطالب  تمزج  الوجه صحيح  هذا  في  آخر  تصريف  لها  أيضا  هوالء  حرف ف 
تمزج  آخر  وجه  بير.  في  وعلقه  الصامتة  الحروف  من  حرف  قلب  في  الممزوج  وتعمل 
حيث  البير  في  ويعلق  االسمين  بحرف  الصمدانية  بالحروف  الممزوج  وتمزج  االسمين 
عرى  ما  والصامت  النطق  أعجمه  ما  فالناطق  ناطق وصامت  منه  والحروف  الماء.  يصل  ال 
من النطق وإنما فعلوا ذلك ليقع التمييز بين ما معناه معنى واحد إال أنه متفاوت وبين ما 
مراتب  على  ودلوا  واحدة  بصورة  متفاوت678  واحد  معنى  ماله  على  فدلوا  معناه  يختلف 
متفاوتة باالعجام وحكى عن السبلي أنه دخل على مصاب فالقى في كفه والقى عليه سبع 
دوائر على هذه  وجعل يعلقها بيرا. منافع حروف األلف وهو قطب الحروف من كتبه ألف 

674   يعني البقرة 255.
675  المرسالت 35.

676  الملتامة في المخطوط.
677  كذا.

678  متفاوة في األصل.
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يوم  من  األولى  الساعة  في  طاهر  رق  في  مرة 
الفهم عليه  اهلل  يسر  قلبه  على  وعلقه  األحد 
وألف  ومائة  عشر  أحد  شكله  أي  األلف  إلى  نظر  ومن  واألسباب. 
اهلل  كفاه  العليم﴾679  السميع  وهو  اهلل  ﴿فسيكفيكهم  يقرأه  وهو 
يخاف  مما  وأمنه  مريد  وشيطن  عنيد  جبار  كل  وكفاه  األشرار  شر 

يكون  اسم  في  كان  إذا  الحرف  وهذا  الباء  حروف  منافع  يحتسب.  ال  حيث  من  ورزقه 
باءات أمنه اهلل تعالى ]ص144[ من اآلفات وسلمه من  ملطوفًا بصاحبه ومن كتب ثمان 
سائرالمخلوقات. ومن نظر الى شكل الباء في كل يوم اثنين وسبعين مرة وهو يقول ﴿قل 
بفضل اهلل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾680 بسط اهلل في رزقه الباطن 
والظاهر وأحيا سره بأسرار المعارف وال يقع عليه بصر أحد إال أحبه وانبسط له باطنه وال 
يحمله بعد ذكره محزون إال سر ومقبوض إال انبسط. منافع حرف الجيم ومن كتب حرف 
الجيم ثالثة وخمسين مرة والقمر بالثرياء على خرقة من مزبلة وكتب فيه اسم من أراد واسم 
أمه وألقاه في الماء فإن القولنج والمغص يأخذ المعمول ومن وقف يوم األحد عند طلوع 
الشمس وهو ناظر إلى عين الشمس ويذكر حرف الجيم بالفتح ج ثالثا وسبعين مرة لم يصبه 

العطش في ذلك اليوم.

الظالم في ساعة األولى  الطبيعي خالل681 خمسا وأربعين مرة على  المثلث  ومن نظر 
أليم  إن أخذه  القرى وهي ظالمة  إذا أخذ  يقرأ ﴿وكذلك أخذ ربك  السبت وهو  يوم  من 
نعمة جدول  له  لمن  ففيه سر عجيب  الدال  منافع حرف  وهذا وضعه.  لوقته  شديد﴾682 

يخاف زوالها ومن نظر الى شكل الدال في كل يوم خمسًا وثالثين 
مرة وهو يصلي على النبي صلى اهلل عليه وسلم يسر اهلل عليه أسباب 
حريرة  في  الدال  حرف  كتب  ومن  الشياطين.  شر  وكفاه  السعادة 
بيضاء خمسا وثالثين مرة وجعله تحت فص خاتم ولبسه على طهارة 
وصفاء باطن أدام اهلل عليه النعمة التي هو فيها وأقام أمره ووسع عليه 

679  البقرة 137.
680  يونس 58.

681  جالل في األصل.
682  هود 102.
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رزقه ظاهرا وباطنا.

منافع حرف الهاء ومن كتب الهاء المشقوقة المستديرة عدد ضربها في نفسها وشربها 
في الساعة األولى من يوم الخميس ومعها هو الحي يسر اهلل عليه أسباب الفهم ورفع عليه 
بعض علة الشهوات الترابية. ومن جعلها تحت رأسه عند النوم وهو ]ص145[ على طهارة 
الى شكل  نظر  الملكوت. ومن  به على عالمه وخيرته في عالم  ما يستدل  منامه  رأى في 
الهاء كل يوم ستة وستين مرة وهو يقرأ آية الكرسي ارتفع من بين الناس قدره وعال ذكره683 
ونفذت كلمته وعظمت في القلوب هيبته وال يسأل اهلل شيئا إال أعطاه ما سأل. ومن اشتبه 
عليه أمر من األمور الظاهرة والباطنة فليتوضأ ويصلي ركعتين بآية الكرسي وسورة اإلخالص 

ويسلم ويقول يا هادي الى تقف نفسه فإنه يرشد الصواب.

الصداع  أمن من  الواو ستة في ورقة وعلقها عليه  الواو من كتب حرف  منافع حروف 
العارض من اليبوسة ومن نظر إلى شكل الواو اثنى عشرة وهو يقرأ ﴿لو أنفقت ما في األرض 
جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهلل ألف بينهم﴾684 أحبه من رآه أطاعه من ناداه وكان 
ونفذت  أمره  وسهل  رزقه  عليه  اهلل  وسع  الواسع  اسمه  ذكر  أكثر  ومن  الناس.  عند  محبوبًا 
يصلح  الزارع  اسمه  فأما  البركة  له  في شيء حصلت  من وضعه  الزاء  منافع حرف  كلمته. 
للفالحين وأهل التنمية. منافع حرف الحاء ومن كتب الحاء ثمان685 مرات مع هذه األسماء 
الحق الحليم في خاتم ووضعه في إصبعه أمن من الحيات كلها ومن نظر إلى شكل الحاء في 
كل يوم ثمانية عشر وهو يقرأ الم اهلل ال إله إال هو الحي القيوم﴾686 أحيا اهلل قلبه بلطائف 

المعارف وذكر بأسرار العوارف ووضع رزقه وأقام أمره ووقاه شر الغضب وأنطقه بالحكمة.

به فسبحان  إال  واعلم أن كل اسم من أسماء اهلل هو مفتاح سر من أسرار اهلل ال يفتح 
العليم الحكيم. منافع حرف الطاء فمن نقش حرف الطاء على لوح من ذهب تسع مرات 
األنس  من  الجبارين  قلوب  بها  عنه  اهلل  قهر  عليه  وعلقه  هاءات  ومعها خمس  ]ص146[ 
والجن وربما رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم في منامه. ومن أمسكه على غير طهارة أورثه 

683  ذكر في األصل. 
684  األنفال 63.

685  كذا.
686  آل عمران 1.
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اهلل الحمى الدقيقة ومن علقه على من يشتكي رأسه هون اهلل عليه. ومن ألقاه في كوز وشربه 
رأى بركاته في ذاته من محبة الخير وانشراح الباطن واتساع الصدر. ومن نظر الى شكل الطاء 
كل يوم سبعة وعشرون مرة ومائة وهو يقرأ ﴿اهلل لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي 
العزيز﴾687 كان ملطوفا به في جميع أموره ووسع اهلل عليه األرزاق ويسر له األسباب ورزقه 

العزة الدائمة وال يتوج به عبد إال عتق ومسجونًا إال تخلص وال فقيراً إال استغنى.

واعلم أن الحروف خزائن أسرار اهلل واألعداد أسرار اهلل ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل 
ذو الفضل العظيم. منافع حرف الياء قد نقدم شيء من منافع الياء ومن نظر إلى شكل الياء 
في كل يوم سبعين مرة وهو يقرأ سورة يس ﴿والقرآن الحكيم إلى قوله العزيز الرحيم﴾688 
بغض اهلل إليه المحرمات وسكن باطنه من الشهوات الجسمانية ورزق اليقين. منافع الكاف 
فمن كتب حرف الكاف عشرين مرة على فص خاتم البسه ال يرد كالمه إال بخير وفيها معنى 
لطيفًا689 لدفع ضر الجبارين. فأما اسمه الكافي من ذكره كل يوم عند بزوغ الشمس احدى 
عشر ومائة كفاه اهلل شر األشرار ونجاه مما يخاف ورزقه من حيث ال يحتسب. فسبحان من 
متع العارفين في حدائق األسرار ومنع المرتابين من مشاهدة األنوار. منافع حروف الالم690 
فمن وضع ثالثين الما في رق طاهر على صوم وطهارة وجمع همة وحضور قلب رأى من 
لطف اهلل به ما تعجز األلسنة عنه وال ]ص147[ يحمله ملك إال ظهرت عليه آثار الزيادة 
وأنوار السعادة وتألأل وجهه بها وباطنه ضياء ويكون آمنا من جميع اآلفات سالما من طوارق 

العاهات.

ومن نظر إلى شكل الالم في كل يوم ثالثين مرة وهو يقرأ فاتحة الكتاب يسر اهلل عليه 
الخالص من كل شدة ورزقه اهلل حيث ال يعلم. وأما اسمه اللطيف من أكثر من ذكره فرج 
اهلل كربه ووسع رزقه ويسر اهلل عليه الخروج من كل محنة وشدة ومن كتبه في قدح ومحاه 
بماء المطر وسقاه لمن به ألم في نفسه أو في بدنه أذهب اهلل ألمه وشفاه من سقمه. منافع 
حرف الميم فمن كتب حرف الميم على ورم بلغمي أزاله ومن نظر إلى شكل الميم في كل 

687  الشورى 19.
688  سورة يس 5-2.

689  كذا.
690  االم في المخطوط.
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يوم أربعين مرة وهو يقرأ ﴿قل اللهم إلى بغير حساب﴾691 يسر اهلل عليه أسباب الدنيا وأما 
اسمه الملك من أكثر من ذكره سخر اهلل له النفوس ونفذت مشيئته في األسباب وانقادت 

الجبابرة والفراعنة إلى كلمته.

بعد توحيد واضح واعتقاد شامخ وتوجه  إال  الكون ال يصلح  التصريف في  أن  واعلم 
وحال خارق ورياضة جيدة محت عنه أكثر الحظوظات النفسانية والشهوات الجسمانية. 
يقرأ ﴿اهلل  النون في فص خاتم خمسين مرة وهو  النون فمن كتب692 حرف  منافع حرف 
نور السموات واألرض إلى عليم﴾693 نور اهلل باطنه بأنوار األسرار وشرح صدره ووسع رزقه 
وهداه  قلبه  اهلل  نور  النور  اسمه  من  أكثر  فمن  المستقيم  الصرط  إلى  وهدى  وقهر خصمه 
ألهل النهايات. منافع حرف الصاد فمن كتب حرف ]ص148[ الصاد ستين مرة في بطاقة 
وعلقها عليه وهو صائم أمن من الجوع بإذن اهلل. ومن نظر إلى شكل الصاد في كل يوم ستين 

مرة وهو يذكر اسمه تعالى صادق في أقواله وأفعاله كلها.

بيضاء  في حريرة  الجمعة  آذان  وقت  مرة  العين سبعين  فمن كتب  العين  منافع حرف 
الثاقب. ومن  الفهم  اهلل عليه  بالحكمة ويسر  اهلل  أنطقه  به  قلعي ويختم  وركبها في خاتم 
نظر إلى شكل العين خمسين ومائة مرة وهو يذكر اسمه تعالى عليم أطلعه اهلل على أرواح 
القلوب وأنطقه بلطائف الفهم وعلم دقائق األسرار وأوقفه على معارف الحكم ومن أكثر من 
ذكر اسمه العليم أطلعه على أسرار العلوم. منافع حرف الفاء ومن كتب حرف الفاء ثمانين 
مرة وجعلها في زيت ودهن به من يشتكي به البرد في أي عضو كان وعلقه عليه خف ألمه 
بإذن اهلل. ومن نظر إلى شكل الفاء في كل يوم ثمانين مرة وهو يذكر اسمه الفتاح فتح اهلل له 
أبواب الرزق. منافع الضاد فمن كتبه تسعين مرة وكتب معه مالك في خاتم نحاس وجعله 

في يده فإنه يأمن من األسقام واآلالم بإذن اهلل.

منافع حرف القاف فمن كتب القاف مائة مرة في زيادة الهالل وشربه بماء المطر أمن 
من الرطوبات العارضة وزاد فهمه وقوي حفظه. ومن نظر إلى شكل القاف في كل يوم مائة 
مرة وهو يذكر اسمه تعالى قهار ال يقابل جبار إال ذل له وال يخاصم أحد إال غلبه ويكون 

691  آل عمران 27-26.
692  كتبه في األصل.

693  النور 35.
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قاف في سبع دوائر كما تقدم. وأما اسمه تعالى ]ص149[ القيوم من أكثر من ذكر رزقه 
اهلل القيامة694 وكل شيء. منافع حرف الراء فمن كتب حرف الراء مائتين في رق طاهر بعد 
صوم ثمانية أيام على طهارة وذكر وإخالص وكتب معه ربنا ائتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة 
حسنة وكل آية فيها ربنا وجعله معه أظهر اهلل الرحمة والرأفة في باطنه خوف الفقر. ومن 
نظر إلى شكل الراء في كل يوم ثماني مرة وهو يذكر بسم اهلل الرحمن الرحيم صرفه اهلل في 

األسباب ويسر عليه المطالب ورزقه الهيبة في العالم العلوي والسفلي. 

وأما اسمه الرحمن من أكثر من ذكره وقاه اهلل قساوة القلب وال يراه إنسان إال رحمه وله 
لصاحب  وسقاه  كتبه  من  مربع جليل 
الحال  في  عنه  ذهب  الحارة  الحمى 
بإذن اهلل تعالى وهي هذه صفته. منافع 
وعلقه  السين  من كتب حرف  السين 
من  وأمنه  اآلفات  من  اهلل  سلمه  عليه 
السين  تشكل  إلى  نظر  ومن  العاهات 
سالم  يقول  وهو  مرة  وعشرين  ثمانية 

قوال من رب رحيم سهل اهلل عليه األسباب وسلمه من الشهوات وأغناه بعد الفاقة وحماه من 
المخاوف وما عمله بعد ذكره خائف إال أمن وال ملهوف إال وجد الطمأنينة. منافع حرف 
التاء ومن نظر إلى شكل التاء في كل يوم خمس عشر مائة ويذكر اسمه ]ص150[ التواب 
أربعين  انتقام  اهلل عزيز ذو  إن  المحرمات. ومن كتب  إليه  بدل اهلل سيئاته حسنات وبعض 

مرة وعلقها عليه ال يقربه شيطان وال شيء مضر وكذلك البيت الذي 
وضع فيه. وأما اسمه التواب من رسمه في الساعة األولى من يوم االحد 
وهو  يوما  أربعين  الشمس  في  وعلقه  دهن  في  وألقاه  القرع  ورق  في 
يتلوا االسم عدد تسعة وأربعمائة من دهن منه سلم في ذلك هو وهذا 
وصفته. منافع حرف الخاء ومن نظر إلى شكل الخاء كل يوم إثنا عشر 

وثمان مائة وهو يذكر اسمه تعالى خيبر ال يهمه أمر إال ورآه في نومه أو في يقظته. منافع 
حرف الذال من كتب اسمه تعالى ذو القوة فمن كتبه مقطع الحروف هكذا ذ و ا ل ق و ة 
ست مرات في الساعة الثانية من يوم الجمعة وعلقه على من به صداع من اليبوسة برئ بإذن 

694  القيومة في المخطوط.

باوت
تباو
وتبا

اوتب
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اهلل. وإذا نقش في فضة ووضع على الفم خفف البلغم ومن غلب عليه النسيان وحمله زال 
عنه النسيان بإذن اهلل. منافع حرف الظاء من كتب هذا الحرف في ثوب اإلنسان مربوط مع 
حرف اسمه يهيج في حبه من وقته. ومن أكثر ذكر اسمه تعالى الظاهر أظهر اهلل بين الناس 
ربحت  عليه  وعلقه  طاهر  رق  في  الغين  ومن كتب خرف  الغين  منافع حرف  قدره.  ورفع 

تجارته ومن أكثر من ذكر اسمه تعالى الغني أغناه عن الناس يصلح الرباب الدنيا. 

منافع حرف الشين وهذا الحرف يصلح إلخراج ]ص151[ الجنين ومن نظر إلى شكل 
الشين في كل يوم ألف مرة وثمانية عشر مرة وهو يقرأ ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد﴾695 بعد صالة بخمس تسليمات بالفاتحة وآية الكرسي 
ثم دعا على أي ظالم شاء شتت اهلل شمله ومزق جمعه جليل لقطع دابر الظالمين وخراب 
ديارهم الجبارين وفساد نظام الواردين. وأما اسمه تعالى الشافي يصلح لذو العلل المزمنة 
من كتب عدده الواقع عليه في آجام ومحاه بماء المطر وشربه صاحب علة مزمنة ومن ذكره 
الهالل إحدى وتسعين وثالثمائة مرة ويمر يده على سائر جسده شفاه اهلل من  عند رؤية 

األسقام الظاهرة والباطنة ورأى من صنع اهلل ما يعجز عنه الوصف.

إما أن يكون من  المتصرف بأسرار الحروف  الولي أن  قال في شمس اآلفاق اعلم أيها 
أهل الكشف فإنه يتصرف على حسب كشفه وإن كان من أهل الرسم ينبغي له أن ينظر في 
الكالم ألى من هو منصوب إليه من العلماء العارفين باهلل ويتصرف على كل حسب مذهبه. 
فإن فعله يفتح عليه عمله بنجح والعلماء على تحقيق طبائع الحروف على أنواع من تقدم 
الحروف النارية ثم الحروف الهوائية ثم الحروف المائية ثم الحروف الترابية وهم الفلكية. 
وهم  الهوائية  ثم  الترابية  ثم  المائية  ثم  النارية  يقدم  من  فمنهم  الهند  أهل  يقول  وبقولهم 
األطباء الروحانيون ومنهم من يقدم النارية ثم الترابية ثم الهوائية ثم المائية وهم أهل المغرب 

يختلفون ]ص152[ في وضع الحروف.

فأهل المشرق يقولون ايقع بكر جلش دمت هنت وسخ زعذ حفض طصظ وإصالح أهل 
المغرب ايقش بكر جلس دمنت هنت وضح زعذ خفظ طضغ. فالحرف األول لألحدات 
والثاني للعشرات والثالث للمئات والرابع وهو الشين أو العين لمرتبة األلوف. واعلم أن سر 
اهلل في كل ملة كتابها وسر كتابها في حروفه والحروف غير المكررة ثمانية وعشرون حرفًا 

695  هود 102.
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والهمزة والمد فتلك ثالثون. فإذا كتبت الحروف مضافة إلى الهمزة والمد في رق في ليالي 
النور ال يكاد يطلب به حامله شيء696 إال ناله وال يسأل اهلل تعالى به شيئا مستودعة في النقط 
والحروف متحركة غير فعالة والنقط فعالة ثانية ألن النقط للحروف بمثابة اآللة لها والحروف 

بمثابة اإلله فال يصح منها شيء إال بها.

منافع ال إله إال اهلل قال صلى اهلل عليه وسلم من قال سبعين ألف مرة ال إله إال اهلل أدخله اهلل 
الجنة وإن كان من أهل النار. وقال بعض األكابر من قال في الثلث اآلخر من اليل ليلة الثالثاء 
ألف مرة ال إله إال اهلل بجمع همة وحضور قلب وأرسلها الى ظالم عجل اهلل دماره وحزب دياره 
وسلط اهلل عليه اآلفات وأهلكه بالعاهات. وقال اهلل سبحانه ال إله إال اهلل حصني ومن دخل 
حصني أمن من عذابي والصاعقة تصب المؤمن والكافر وال تصب الذاكر. وعن علي كرم 
اهلل وجهه أنه قال رأيت الخضر عليه السالم فقلت له علمني شيء697 انتصر به على األعداء 
فقال قل بسم اهلل الرحمن الرحيم الم والم والمص والرو الو الرو المص الو الو كهيعص وطه 
وطسم وطس وطسم والم والم والم والم ]ص153[ ويس وص وحم وحم وحم عسق وحم 

وحم وحم وحم وق ون يا هو يا من ال هو إال هو رب أغفر لي وأنصرني.

والحروف النورانية مجموعة في أوائل السور والحروف الظلمانية فهي أربعة عشر حرفا 
وهي ب ت ث ج خ د ذ ش ظ ض غ ف و ز و من كتبت الظلمانية في أربعة عشر بيتا في 
أربعة عشر والقمر في محاقه والمحاق من تسعة وعشرين إلى ثالثين فقلت في السفليات 
وأما  م ف.  ا  ط  ل ط ي  و  هي  المفردات  الحروف  في  العلويات  في  النورانية  تفعل  كما 
الحروف المتخاوية وهي المتشابهة فهي هذه ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ س ش ص ض 
ع غ ق وهي عشرون حرفًا تصلح لأللفة بين الشخصين ومن كتبها في رق طاهر بالمسك 
والزعفران بلبن المرأة ولدت والدها ذكر في الساعة األولى من يوم الجمعة وجعله في رأسه 
فإن من يراه يحبه حبا شديداً. ومن ربط به حروف اسم المطلوب وأراه له فإنه يتبعه في 
الحال. ومنها حروف جليلة تبرئ من اآلفات واألسقام في رأسه فإنه ال تصيبه آفة وال عاهة 
وال تضره عين. ومن ربطها مع حرف إنسان برعف698 وكتبها على جبينه برئ من جنبه ومن 
كتبها في رق غزال بزعفران ولبن امرأة أول ولدها ذكر وعلقه على عضده األيمن فإن طباعه 

696  كذا عوض شيئا في األصل.
697  كذا.
698  كذا.
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تعدل وال تصيبه عين وال وجع وال غم وتعتدل معدته وال يثقل عليه طعام.

ومن وضعها في شقف وألقاها في مخزن فإنه ال يقع فيه دود وال سوس ويكون ]ص154[ 
الهدهد699 األيمن وجعل تحت رأس النائم لم يزل نائما حتى يؤخذ من تحت رأسه. وبصاق 
اإلنسن شيئا.  قبل أن701  إذا طلي عليها  والتالول700  والقوبا  الهوام  ينفع من لدغة  اإلنسان 
المثانة وبول االنسن703 إذا وضع على  النساء إذا شرب مع عسل فتت الحصا702 من  ولبن 
عضة الكلب نفعها نفعًا بينًا. والمكلوب إذا رش من دم اإلنسان شريف704 برئ من ساعته 
وقالمة ظفر اإلنسن إذا حرقت وسقيت لإلنسن اآلخر أحبه حبا شديداً. وشرب بول اإلنسان 
ينفع من لسع ذوات السموم ويبرئ القروح الحادثة في األصابع وينفع من عضة اإلنسن البول 

العتيق ومن عضة القرد وجميع الحيوان السمي.

شجرة  مع  ينفع  الثدي  على  ووضع  الرحى  بغبار  وعجن  عنه  أخذ  إذا  اإلنسن  وعرق 
امزاب وهي السودان مدقوقا وذر على األكلة ابرأها وإن عجن بعسل وطلي به الحلق خارج 
الخداق705 نقع الخناق. وإن أخد خرء صبي حين يولد وجفف وسحق وكحل به بياض العين 
نفع وينفع من الغشاوة. وإن أخذ من غائط إنسان قدر حمصة وحكه بخل حامض وأسقى 
به صاحب القولنج وعسر البول نفعها. وإذا كان حارا نفع الضرس وينفع من عضة اإلنسن 
من ساعته. ولعاب الصائم إذا قطر في اآلذان أخرج الدود منها وإن خلط مع الراوند706 ووضع 
البواسير أبرأها. وصرة707 اإلنسان عندما تقطع إذا أخذ منها ووضع تحت خاتم فإنه  على 

ينفع البسه من القولنج وكذلك من الصبي أول مولود.

وإن بخرت المرأة بشعر اإلنسان نفعها من جميع أوجاع الرحم. وإن أخذ سن الصبي أول 

699  يبدو أن هناك ورقة ناقصة.
700  والصواب قوباء و ثؤلول.

701  فعل ناقص هنا لعله فعل رأى.
702  كذا بدل حصى. 

703  هكذا يكتبها الناسخ مرارا اعتبارا من هذه الورقة.
704  كذا.

705  كلمة غير مقروءة.
706  زواند في األصل.

707  كذا بدل سرة.
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ما يسقط قبل أن يصل إلى األرض وجعل في فص خاتم وعلق على المرأة منع الحمل. وعرق 
اإلنسان يطلى به الجرب يبرأه وبول الصبي الذي لم يبلغ عشرين سنة 

صفحة ناقصة تبدأ بـ : إذا شربه 

بيان حقيقتها فكل حرف يدل على معنى  المجبول فيها من  ]ص155[ عن حقيقة 
عدده وكل عدد مبني على حقيقة الحرف فاأللف ذات األحاد والباء ذات العشرة والقاف 
ذات المائة والعين ذات األلف. فاآلحاد من األعداد متحركة إلى العلو واألزواج متحركة إلى 
السفلى وكل فرد متحرك وكل متحرك حار وكل حار ذكر وكل ذكر نير وكل زوج ساكن بارد 
وكل بارد أنثى وكل أنثى مظلم. فآحاد الحروف أقوى مرتبة وبعدهم708 العشرات ثم المئات 

ثم األلوف فكان األلف أعلى مرتبة.

رطبة  حارة  بكر  وحروف  يابسة  حارة  أيقغ  منها ألن حروف  مرتبة  أدنى  والغين  أيقغ 
وحروف جلش باردة رطبة وحروف دمت يابسة وحروف هنت حارة يابسة وحروف وسخ 
حارة ورطبة وحروف زعذ حارة رطبة وحروف حفض باردة يابسة وحروف طصظ حارة يابسة 
والفرد األول كان أقوى في الحارة من الذي يتلوه بعد. وما قرب من األزواج األول كان أقوى 
في البرودة من الذي يتلوه ومن هذا تعرف قوة طبع األسماء وضعفها. وأما الغالب عليها من 
الغالب على كل موجود من ظاهر تركيبه كذلك  السماء الحرة والرطوبة واليبوسة وتعرف 
تعرف اسم رقية كل اسم من حروف اسمه. ولما كانت الحروف الهجائية ثمانية وعشرين 
حرفًا فالنارية منها طبعها الحرارة واليبوسة وهي ايقع هنث طصظ وستة هوائية طبعها الحرارة 
مائية طبعها  وستة  البرودة وهي دمت خفض  ترابية طبعها  وستة  بكر وسخ  والرطوبة وهي 

البرودة والرطوبة ]ص156[ وهي جلش زعذ وناسب ألحد الطبائع على المسمات.

ومن السر المكتوم في الدعاء أن تأخذ حروف األسماء التي تذكر بها مثل اسمه تعالى 
العدد  التعريف بل كبير متعال وتنظر كم لهذا من  المتعال فال تأخذ ألف709 والم  الكبير 
بالجمل الكبير فتذكر ذلك العدد في موضع خال بالشرط الذي هو الحضور وال تزيد على 
العدد وال تنقص منه. فإنه يستجاب في الوقت فإن الزيادة على العدد إسراف والنقص منه 

708  كذا.
709  كذا بدل ألفا.
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إخالل وكل شيء فصلته تفصيال والعدد كأسنان المفتاح لفتح الباب ألنها زادت أو نقصت 
ال يفتح الباب البتة. واعلم710 أن قاعدة أهل المشرق ايقغ وأهل المغرب ايقش واعلم أن 
األفراد كلها من جنس واحد وهي متحاببة فالواحد يحب الثالث والثالث يحب الخمسة 

والخمسة تحب السبعة وما شاكل ذلك.

الثمانية  األربعة تحب  فإن  أيضا  الزوج وهي من جنس واحد وهي متحاببة  وأما زوج 
والثمانية تحب اإلثنا711 عشر وما شاكل ذلك وأما زوج الفرد فهي متحاببة كاإلثنين والستة 
العداوة  متوسط  فإنه  الفرد  والفرد مع زوج  متباغضان  فإنها  واألفراد  األزواج  وأما  والعشرة. 
وكذلك زوج الفرد مع زوج الزوج متوسط العداوة والعدد الكبير يحب العدد القليل كالتسعة 
فإنها تحب السبعة والثالثة أكثر من اإلحدى عشر وكذلك في العداوة فإن التسعة تبغض 
الثمانية أكثر العشرة. وينبغي لإلنسان أن يجمع عدد حروف اسمه بحساب الجمل الكبير 
ثم ينظر ما يوافق عدد اسمه من عدد أسماء اهلل الحسنى مثال ذلك اسم محمد عدده إثنان 

وتسعون وجدنا موافقته في عدد اسمين من أسماء اهلل وهما باسط ودود.

فمن كان ]ص157[ اسمه محمد يرتب االسمين إثنين وتسعين مرة بعد قراءة الفاتحة 
له  ينفتح  فإنه  تقدم  لمطلوبه كما  الموافق  االسم  يرتب  ثم  ذلك  قدر  نشرح﴾712  و﴿ألم 
بذلك باب يقف منه على أسرار عجيبة غريبة مختصة بذلك االسم الكريم وتكتحل عين 
وهذا  تخلقه  بحسب  فيه  ويتصرف  تعلقه  بمقدار  الكون  له  ويفعل  التعظيم  بنور  بصيرته 
باب واسع. وقد ذاع أمر المثلث بالتجربة لذات الطلق حتى علم صحبة النساء ومن اشهر 
خواصه إذا كتبته على قطعين من طين جديد ووضعت تحت قدم امرأة قد أصابها الطلق 
بعد  يكتب  بتأثيره  محكوم  مجرب  وهو  اهلل  باذن  ووضعت  تخلصت  والدتها  وعسرت 
البسملة وهو بطد في الطلع األعلى وفي الطلع الثاني زهج وفي الطلع الثالث واح. ويكتب 
اجهز  الثالثي وهي  الوقف  للحوائج مفرودات  الوفق وهي بدوح ويكتب  للمحبة مزوجات 
 ط وينفع لحل المعقود تكتب الوقف على السورة التي أذكر لك ويكتب معه قوله تعالى

710  وعلم في المخطوط.
711  كذا.

712  الشرح 1.
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﴿مرج البحرين يلتقين﴾713  ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾714 
﴿فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا﴾715 ويسقى 
للمعقود ينحل بإذن اهلل تعالى. ويكتب أيضا للحمى على بيضة في 
خرقة وتشوى في تراب محرقة ويأكل المريض ويعلق قشورها ويخالف 
على أركانه.  بسم اهلل الرحمن الرحيم ويقرأ على كل حرف البسملة 

وسبح اسم ربك األعلى إلى فهدى ويكرر فهدى ثالث مرات ويكتب الخاتم ]ص158[   
سورة  الخاتم  على  وتتلوا  سبع  للنجوم  ويبيت  هكذا  الرحيم  الرحمن  اهلل  بسم  تربيعة  في 

هذا  يلي  الذي  وهو  القطب  إلى  القراءة  حال  تنظر  وأنت  يس 
وهو الجدي ويسقي المحموم يبرأ بإذن اهلل. ويكتب المسحور 
التي  الحامل  الملك ويكتب مزوجاته وتلبسه  وله  الحق  بقوله 
اكتبه مواليه  للمسحور  وإذا فرغت من وضعه  الحمل.  تسقط 
آية الكرسي بكمالها دائرة مفرقة الحروف وحله بماء وشيء من 
أيضًا  ويكتب  اهلل.  بإذن  يبرأ  المسحور  به  واسق  النحل  عسل 

مزوجاته للعيا والتعب في ورقة وتكتب مع قوله ﴿ولقد خلقنا السموات واألرض وما بينهما 
في ستة أيام وما مسنا من لغوب﴾716 وقوله تعالى ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر 
مر السحاب صنع اهلل الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون﴾717 وقوله ﴿وأوحينا إلى 
أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليّم وال تخافي وال تحزني إّنا لراّدوه إليك 
المزوجات  فإنه ال يعيا وال يكل وتكتب  الفخذ  المرسلين﴾718 ويعلق على  وجاعلوه من 

ويلقى في الطعام للمحبة.

وينفع لمن تعلق قلبه بشهوة وأراد زوال ذلك فإنه ينسى ويصبر إلى االبد يكتب هذه 
ما  وهذا  مجربة.  ينسى  فإنه  يوم  كل  مرات  ثالث  أيام  ثالثة  الريق  على  ويلعقها  الحروف 
تكتب في كفه أو في إناء ا ب و ا ل ط و ل د ر ك م ي مع قوله ]ص159[ ﴿وقيل اليوم 

713  الرحمن 19.
714  الطارق 7.

715  الكهف 98.
716  سورة ق 38.

717  النمل 88.
718  القصص 7.
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ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾719 ونسي ما قدمت يداه ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي﴾720 وكذلك ينسى فالن بن فالنة كذا أو كذا فإنه ينساه وال يخطر على باله فإنه 
مجرب. ومما ينفع لعرق النساء721 ينقش وسط في أي حرف سكن الوجع تضرب المسمار 

إلى آخره وهي هذه ثم ل و ا ن ا د ر ل ا ق ر ل .

الباردة فيه تنفع من العطش. واعلم أن الحروف ال وقت  إذا كتبت الحروف  والقزدير 
يحصرها وأنها تفعل بالخاصية إن شاء اهلل وال تفعل بالطبيعة ولكل حرف خدام من األمالك 
يعد  ودفنه  مثلثا  من خط  أن  المثلث  منافع  ومن  وبخورات.  عزائم  ولها  والسفلية  العلوية 
الحروف النورانية وعددهم722 بالجمل الكبير ست مائة وثالث وتسعون في ليلة أربعة عشر 
أو خمسة عشر من شهر رمضان وهوعلى طهارة كاملة نظيف الثياب مطيب الجسم بمسك 
وبخور فمن حمله حصل له القبول التام من كل أحد والرزق الواسع والعافية الدائمة والسعادة 

العظمى.

الزيادة في دينه ودنياه  وإن أضاف إلى ذلك عدد حروف اسمه كان حسنًا جداً ورأى 
والصحة في باطنه وظاهره ويفتح له الخير من حيث ال يدري وال يقدر على ضره شيء من 

المخلوقات. 

منافع الحروف النارية من كررها قدر عددها وهو ألف ومائة وخمسة وثالثين في شدة 
البرد في جسمه وهي ا ه ط م ف س ذ وكذلك الحروف الباردة تنفع من شدة الحر وهي 
حروف الماء مثل تكرير الحروف اهطم ]ص160[ فشذ المذكور. ما ينفع من العيا والتعب 
ما علمه النبي صلى اهلل عليه وسلم لفاطمة حين اشتكت من خدمه الرحا فإنها هي وعليا 
فقال إذا أخذتما مضاجعكما فقوال سبحان اهلل ثالثا وثالثون والحمد هلل ثالثا وثالثين واهلل 
أكبر أربعًا وثالثين. ومن أحب أن ينتبه في ساعة االستجابة في كل ليلة فليقرأ عند النوم 
﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحت كانت لهم جنات الفردوس نزال إلى آخر السورة﴾723 

مجرب وصح.

719  اجلاشية 34.
720  طه 115.

721  كذا بدل نسا.
722  كذت.

723  الكهف 110-107.
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ومن أخذه السهر فليقرأ ﴿إن اهلل وملئكته يصلون على النبي ياّيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلموا تسليما﴾724. ومن أراد أن يرى النبي صلى اهلل عليه وسلم في منامه فليقرأ 
﴿إنا أعطينك الكوثر﴾725 ألف مرة. ومن أخذه الفزع في النوم فليقل أعوذ بكلمات اهلل 
استخارة  يحصرون  وأن  الشياطين  همزات  ومن  عباده  شر  ومن  وعقابه  غضبه  من  التامات 
فليصل قبل الوتر ركعتين يقرأ في كل ركعة منها الفاتحة واإلخالص إحدى عشر مرة فإذا 
سلم يقرأ ﴿قل هو اهلل أحد﴾726 والمعوذتين727 على يده اليمنى وكل واحدة عشر مرات. 
ويفترش اليمنى وينام عليها طاهراً مع نية في ذلك العمل ويؤخر صالة الوتر إلى السحر فاذا 
رأى إنسانا من األحياء واألموات يعطيه شيئًا فليعتمد ذلك األمر. وإن رأى أحدا أخذ منه 
شيئًا فليتركه فإن لم يرى شيئًا في اليقظة األولى فليصل مرة ثانية وثالثة على ما ذكرنا من 

الترتيب فهي مجربة.

أفاق. ومن ضل عن  اليسرى  اليمنى وأقام في األذن  أذنه  ُأّذن في  إن  للمصروع  وينفع 
]ص161[ الطريق وأذن هدى وينفع لطول العمر والغنى أن يقول بعد كل فريضة عن النبي 
صلى اهلل عليه وسلم سبحن من ال يعلم قدره غيره وال يبلغ الواصفون صفته أطال اهلل عمره 
وأغناه عن خلقه. في منافع للعين قال صلى اهلل عليه وسلم إذا استحسن أحدكم شيئًا فليقل 
اللهم بارك فيه وال تضره وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول لدفع العين بسم اهلل أرقيك من كل 
شيء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد اهلل يشفيك. ومن قال للعاين728 والساحر يا فالن 

يدعوه باسمه ويسكت عنه بطل سحره وفعله مجرب.

ومن خاف من شر أحد فليقل729 اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره اللهم 
أدخلني  الدخول على من يخاف شره رب  قال عند  بما شئت وكيف شئت. ومن  اكفيه 
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيراً لم يضره شيء بإذن 
اهلل. ومن أراد أن ال يرى في نفسه وماله وولده شيئًا يكرهه بها فليقل خمسًا وعشرين مرة 

724  األحزاب 56. إن الناسخ كرر على النبي مرتني.
725  الكوثر 1.

726  اإلخالص 1.
727  يعني الفلق والناس.

728  هكذا مع تليني الهمزة.
729  أضيفت في الهامش.
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أستغفر واهلل العظيم الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب اليه. وقال صلى اهلل عليه وسلم 
استكثروا من قول ال إله إال اهلل واستغفروا اهلل فإن الشيطان قال أهلكتهم بالذنوب فاهلكوني 

يقول ال إله إال اهلل واالستغفار فأهلكتم باألهواء حتى حسبوا أنهم مهتدون فال يستغفرون.

عليه  اهلل  وقال صلى  الرزق.  مجلبة  وهو  للذنوب  محقة  هو  كما  االستغفار  أن  واعلم 
تعالى  لقوله  اهلل  ذكر  من  يمنع  لم  الذكر  أعطى  من  أربعا  يمنع  لم  أربعا  أعطى  من  وسلم 
لقوله تعالى ﴿ لم يمنع اإلجابة  الدعاء  ﴿اذكرني اذكركم﴾730. ]ص162[ ومن أعطى 
ادعوني أستجب لكم﴾731 ومن أعطى الشكر لم يمنع المزيد لقوله تعالى ﴿لئن شكرتم 
ألزيدنكم﴾732 ومن أعطى االستغفار لم يمنع المغفرة لقوله تعالى ﴿استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا﴾733 وزدت أن خامسة عفى اهلل عني من أعطى الصبر لم يمنع من عون اهلل له 

وكونه معه لقوله تعالى ﴿إن اهلل مع الصابرين﴾734.

وعن جعفر الصادق رحمه اهلل من قال في دعائه ربنا خمس مرات فاستجاب لهم وبهم 
استجاب اهلل له عن خبره الصاجق.

وينبغي للداعي إذا أراد جلب نفع أن يجعل باطن كفيه إلى وجهه وإن كان الداعي لدفع 
مكروه يجعل ظاهر كفيه إلى جهة السماء وبطونهما إلى األرض. ما ينفع لخالص الدين قال 
صلى اهلل عليه وسلم لبعض أصحابه قل اللهم اكفني بحاللك عن حرامك واغنني بفضلك 
عمن سواك. قال علي كرم اهلل وجهه إذا قلتها لو كان مثل جبل أحد دينا اذاه اهلل عنك. ومن 
قال بعد صالة الجمعة سبعين مرة اللهم اكفني بحاللك عن حرامك واغنني بفضلك عمن 
إلى  سواك قضى اهلل دينه واغناه عن خلقه. وينبغي أن يواظب على ذلك بعد كل فريضة 

الجمعة األخرى وكذلك سورة الواقعة بعد المغرب.

ومن صلى قبل طلوع الفجر ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة وآية الكرسي ثالث مرات وقل 
يايها الكفرون قراءة وقل هو اهلل أحد إحدى عشر مرة ويسلم ويقول بعد ذلك ]ص163[ 

730  البقرة 152.
731  غافر 60.

732  إبراهيم 7.
733  نوح 10.

734  البقرة 153.
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سبحن اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم استغفروا اهلل مائة مرة قضى اهلل دينه ووسع رزقه عليه 
رزقه وكذلك مشهور مجرب. وقال رجل يا رسول اهلل قلت ذات يدي فقال له رسول اهلل صلى 
اهلل عليه قل سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم استغفروا مائة مرة ما بين طلوع الفجر إلى 
أن تصلي الغداة يأتيك الدنيا راغمة. وكذلك من داوم على هذا الدعاء خصوصًا عند النوم 
وهي اللهم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بيدك شيء وأنت الظاهر فليس 

فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر.

وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته وأراد 
سفراً فقال بسم اهلل توكلت على اهلل وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم يقال له كفيت 
كفى  قد  برجل  لك  آخر كيف  الشيطان  يقول  ثم  الشيطان  عنه  ويتنحى  وهديت  ووفيت 
ووفى. ولرد الضالة يقول يا حفيظ مائة مرة وتسع عشر مرة وكذلك يا نبي إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموت أو في األرض يأت بها اهلل مائة وتسع عشر 

مرة من غير زيادة وال نقصان رد اهلل تعالى عليه ضالته وحفظها صحيح مجرب.

وأيضًا اللهم ياجامع الناس ليوم ال ريب ]ص164[ فيه إجمع على ضالته وأردد علي 
ما تلف. وينفع لآلبق والمرأة الناشزة تكتب قوله تعالى ﴿يايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون﴾735 في كسرة ويأكلها العبد الذي يهرب أو المرأة الناشزة 
الكثيرة النشوز. وكذلك يكتب في قطعة لحم أو شربة لبن فإنه ال يخرب بإذن اهلل وهو آمن 
موسى بربه فاهتدى وكفر فرعون بربه فغوى ﴿لو أنزلنا هذا القرآن إلى الى آخر السورة﴾736 

مجرب.

وينفع الصداع يكتب ويجعل على الرأس بسم اهلل الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمت 
ربك عبده ﴿زكريا اذ نادى ربه﴾737 نداء خفيا. بسم اهلل الرحمن الرحيم حم عسق كذلك 
يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اهلل العزيز الحكيم بسم اهلل الرحمن الرحيم كم من نعمة هلل 
على عبد شاكر وغير شاكر وكم من نعمة هلل على كل عرق ساكن اسكن أيها الوجع بقدرة 

من له ما سكن في اليل والنهار وهو السميع العليم.

735  آل عمران 200.
736  احلشر 24-21.

737  األنبياء 89.



142

وينفع أيضا أن يكتب آخر جمعة من رمضان ويمسك إلى وقت الحاجة بسم اهلل الرحمن 
الرحيم ﴿ألم تر إلى ربك كيف738 مد الظل ولو شاء اهلل لجعله ساكنًا ثم جعلنا الشمس 
عليه دلياًل ثم قبضنه إلينا قبضا يسيراً﴾739. ينفع لوجع القلب أن يكتب قوله تعالى ﴿

ونزعنا ما في صدورهم من غل إلى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ]ص165[ 
تعملون﴾740 في إناء فخار جديد لم يستعمل يكتب بزعفران ويمحى بماء طاهر من شرب 
منه زال عنه وجع القلب. وينفع للقيء يكتب على خرقة طاهرة ويعلق على الذراع بسم اهلل 
الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم بسم اهلل شفاء من 
كل داء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضى األمر وقيل الحمد هلل 

رب العلمين ﴿فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم﴾741.

في  تعلمون﴾742  نبأ مستقر وسوف  تعالى ﴿لكل  قوله  يكتب  الضرس  لوجع  وينفع 
ورقة صغيرة ويدخل في الضرس من المشقوقة حال ضره فإنه يسكن في وقته مجرب. وأيضًا 
الضرس يرقي ويكتب المص حم عسق ال إله إال هو رب العرش العظيم أسكن أيها الوجع 
اليل  في  ما سكن  وله  على ظهره﴾744  رواكد  فيظللن743  الرياح  يشأ يسكن  بالذي ﴿إن 
فألقوه على  للرمد يكتب ويعلق اذهبوا بقميصي هذا  العليم. وينفع  السميع  والنهار وهو 
وجه أبي يأت بصيرا فكشفنا عنك غطاؤك فبصرك اليوم حديد ﴿قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاء﴾745. وأيضًا يقرأ على ظفر إبهاميه فبصرك اليوم حديد سبع مرات وهو يصلي على 
النبي صلى اهلل عليه وسلم مع كل مرة يتفل على إبهاميه ويمسح بهما على عينيه نفع لنور 

البصر وزوال الضر على العين إن شاء اهلل.

738  وردت في األصل بصبغة ألم تر كيف ربك كيف مد.
739  الفرقان 46-45.

740  األعراف 42.
741  البقرة 138.
742  األنعام 68.

743  فيضللن في األصل.
744  الشورى 33.
745  فصلت 44.
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بحق  الراعف  الدماء  هذا كف  عليه  يقرأ  أو  الراعف  رأس  على  يكتب  للرعاف  وينفع 
الواحد القهار ﴿إن اهلل يمسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إلى غفوراً﴾746 وقيل 
يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء. ومن خاف من ضرر الطعام قال صلى اهلل 
عليه وسلم من قال عند أول الطعام اللهم بارك لنا ]ص166[ فيما رزقتنا وقنا عذاب النار لم 

يضره شيء من ذلك وبورك فيه وأيضًا بسم اهلل ثقة باهلل وتوكال عليه.

وينفع للولد من ضرر الشيطان قال صلى اهلل عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال 
لم يضره  ولداً  بينكما  اهلل  رزقتنا وقضى  ما  الشيطن  الشيطن وجنب  اللهم جنبنا  اهلل  بسم 
الشيطان أبداً. ومن أّذن في أذن المولود اليمنى وأقام الصالة في اليسرى لم تضره أم الصبيان 
ومما ينفع للحمل يؤخذ للمرأة الذي747 تريد الحمل يوم اغتسالها من الحيض جدي سمين 
مربيا ويطبخ جميعه في قدر واحد ويقلل عليه الماء وتشربه المرأة نهاراً ويكتب لها هذه 
اآليات الشريفة في إناء طاهر من غير أن يطمس منها حرفا واحدا ويحل به الماء ويرش به 
المرأة عند قربها إلى زوجها للجماع الفاتحة والصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم ويكتب 
بعد ذلك ابجد هوز حطي كلمن صعفض قرشت ثخذ ضغش. ويكتب قال ﴿إنما أنا رسول 
ربك ألهب لك غالما زكيا إلى مكانا قصيا﴾748 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن 
فسبحن الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ﴿سبحن ربك رب العزة عما يصفون 

وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العلمين﴾.749

لسانه  الوقت وجعلها تحت  في  أمكنتها  في  الثالثي  الوفق  مزوجات  وأيضًا من وضع 
وجامع زوجته حملت بإذن اهلل. وينفع إلسقاط حمل النساء والشجر يكتب ويعلق ﴿ولبثوا 
في كهفهم ثالثمائة سنين وازدادوا تسعًا قل اهلل أعلم لما لبثوا﴾750. ومن كان به فتورا عن 
الجماع أو استرخاء في العضو فليصم ثالثة أيام ثم يقوم ]ص167[ نصف الليل ويكتب في 
كفه اليمنى بقلم نحاس بزعفران قوله ﴿إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم اهلل 

746  فاطر 41.
747  كذا.

748  مريم 22-19.
749  الصافات 182-180.

750  الكهف 26-25.
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ثم إليه يرجعون﴾751 ويلحسه يفعله ثالث مرات فإنه يزول عنه ما يشكو إن شاء اهلل. وينفع 
للمسجون الموسر أو المعسر يقول ما شاء اهلل كان وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم 

حسبي اهلل ونعم الوكيل الفي مرة خلصه اهلل معجال مكرر.

البديع فليذبح  وينفع لمن يخاف على نفسه وباء أو قتل أو مرض مهم فهو من السر 
كبشًا سالمًا من العيوب مثل االضحية فيذبحه ذبحًا شرعيًا مستقبل القبلة في موضع خال 
ويحفر لدمه حيث ال يوطأ752 عليه أحد فيقول عند ذبحه اللهم هذا منك وإليك إنه فداء 
فقبله مني ويقسم لحمه ستين جزءاً ويفرقه على الفقراء والمساكين لكل مسكين جزءا753ً 
من  شيء  يناله  وال  فداء  له  يكون  فإنه  نفعه  عليه  يجب  من  وال  شيء  هو  منه  يأكل  وال 
األمر الذي يخشاه وذلك مجرب معمول به. وأيضًا إن كان يخاف أمراً دونه فليطعم ستين 
مسكينا من أفضل الطعام ويشبعهم ويقول اللهم إني استكفي هذا األمر الذي أخافه بهمم 
هؤالء وأسألك بأنفاسهم وأرواحهم وعزائمهم أن تخلصني مما أخاف وأحذر من فعل ذلك 
فرج اهلل عنك سريعًا وذلك مستفيض. وينفع للمصروع أن يقول أخرج عنه بقول ال إله إال 
اهلل  قل  المصروع  يقرأه على  وأيضًا  أبداً.  إليه  يعود  اهلل وال  العظيم يخرج بحول  العلي  اهلل 
اذن لكم أم على اهلل تفترون ﴿يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فال تنتصران﴾754 ﴿يا 
معشر الجن واألنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموت ]ص168[ واألرض فانفذوا 
ال تنفذون إال بسلطان﴾755 ﴿قال اخسؤوا فيها وال تكلمون﴾756 هذا من القرآن الذي ال 

يلبث معه أنس وال جان لم يعد إليه أبداً.

وينفع لصرف الجراد يكتب في أربع رقاع ويعلق في أركان الموضع األربع قوله تعالى ﴿
وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واهلل ال يحب الفساد﴾757. 
وينفع للطيور الذي758 تأكل الزرع تأخذ طيراً منها فتذبحه وتكتب بدمه في أربع رقاع ﴿

751  األنعام 36.
752  كذا.
753  كذا.

754  الرحمن 35.

755  الرحمن 33.
756  المؤمنون 108.

757  البقرة 205.
758  كذا في المخطوط.
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فإنه ينصرف عنه  المكان  أربع زوايا  فارجعوا﴾759 ويوضع في  يثرب ال مقام لكم  أهل  يا 
إلى قوله ثاقب﴾761 أخرجوا  للفار يكتب في رق ظبي760 ﴿والصاّفات  وال يضره. وينفع 
فما لكم فيها مقام أخرجوا فإنكم صغرون بالذي تجلى للجبل ﴿فجعله دكا وخر موسى 
صعقا﴾762 أخرجوا قبل أن ينزل عليكم نقمته وعذابه طردتكم أيها الفيران كما طرد اهلل 

ابليس اللعين.

قال اهلل سبحانه ﴿فاهبط منها فإنك رجيم فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك 
من الصغرين﴾763 فاخرج منها مذموما مدحورا أخرج منها فإنك رجيم أيها الفيران اذهبوا 
بقدرة اهلل تعالى طردتكم وبحول اهلل حرقتكم وبقوة اهلل أخرجتكم وال حول وال قوة إال باهلل 
وآله وصحبه وسلم  اهلل على سيدنا محمد  الوكيل وصلى  اهلل ونعم  العظيم وحسبنا  العلي 

تسليما.

وينفع لطاعة اهلل والحفظ من الشيطان أن يكتب قوله تعالى ﴿محمد رسول اهلل إلى آخر 
السورة﴾764 خمسا ًوثالثون مرة بعد صالة الجمعة في بطاقة من حملها معه رزقه اهلل قوة 
على طاعته وكفاه شر همزات الشياطين. ]ص169[ وينفع للوجاهة والسالمة أن تكتب 
كلمات هذه اآلية فتقبلها على صفة التكسير للحروف تكتب كلمات اآلية مكسورة في 
وفق تسع عشر بيتًا طواًل وعرضًا وال تطمس منها حرفا فإن السر في ذلك وكلمتها على عدد 
حروفها غير المكرر من حملها معه وجد له تأثيرا عظيمًا في القبول والسالمة من كل سوء 
بقبول  الصفة ﴿فتقّبلها  هذه  على  تكسرها  الصالح  فيه  يعمل  لم  الحروب  باشر  لو  حتى 
حسن وأنبتها نباتًا حسنًا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقًا 

قال يمريم أّنى لك هذا قالت هو من عند اهلل إن اهلل يرزق من يشاء 
المحيط يصلح لقطع  بغير حساب﴾765. ومن كسر اسمه تعالى 

759  األحزاب 13.
760  ضبي في األصل.
761  الصافات 10-1.

762  األعراف 143.
763  األعراف 13 بتصرف. 

764  الفتح 29.
765  آل عمران 37.

طيحم
محيط
يطمح
حميط
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الفزع يكتب في لوح من حديد وإن علق على عنق صبي قطع البكاء عنه ففيه اسم اهلل األعظم 
وإن علق على من يصرع فإنه ال يصرع هذه صورة وصفته وينفع من عضة الكلب إذا كتبها 
ومحى كتابتها وسقى للكلب نفع وبرئ بإذن اهلل. ومن رسم حروفها في وفق ثمانية على 
طريق التكسير في حائط دار ذهب اهلل عنه البراغيث. ومن كتبها وألقاها في زيت وشربها 
الملسوع زال عنه ما يجد سريعًا ومن كتب اسمه العليم في وفق رجاعى على قاعدة التكسير 
يعاني طلب العلوم فهمها في أقرب مدة بعون اهلل تعالى. وأما اسمه العليم من كبره وحمله 
وهو يعلم الصبيان القرآن فهموا عنه ما يلقيه اليهم في أقرب مدة بإذن اهلل تعالى. وأما اهلل 
الكريم ]ص170[ من كسره وحمله ويذكره ال يدري كيف تيسر له المطالب واألرزاق وأما 
اسمه تعالى الفتاح والرزاق فال ينغش وفقهما بالتكسير إال فتح اهلل على حامله وانقذه من غم 
الفقر وأتاه الرزق من حيث ال يحتسب من جميع العوالم على اختالف أجناسها بإذن اهلل. 

وينفع لمن خاف من كيد في بيته وأهله من وضع اسمه تعالى السريع في مربع مكسور 
ويحمله في يده ويصلي ركعتين بالفاتحة و﴿قل هو اهلل أحد﴾766 ويرفع يديه إلى السماء 
ويقول يا سريع الِق السكينة والوقار في قلوب أهل هذه الدار يقول ذلك مائة مرة يكون ذلك 
بقدرة اهلل تعالى وقوته. وينفع لآلبق من رسم اسمه الرقيب في شيء من الخبز وأطعمه للعبد 
فإنه من أكل ذلك ال يفارق مكانه وال يبرح منه وال يخاف عليه اآلبق ومن رسمه في باب 

داره فإن أهل الدار ال يعصون اهلل طرفة عين. 

الوارث  الباعث  تعالى  اسمه  يكتب  أن  المعقودات  وحل  واليقين  القلب  لنور  وينفع 
يكتب حروف االسمين مكسرين في وفق مربع حرفين في قطعة من نحاس يوم االحد عند 
طلوع الشمس واغمره بماء طاهر وشربه من به الفالج والسكتة مائة مرة برئ بإذن اهلل من غير 
الوارث ثالثا فإن اهلل تعالى يبلغه  الباعث  عالج. ومن زرع زرعا يوم األربعاء وقال سبحن 

تناول ذلك الزرع ويكون زرعًا حسًنا سالمًا من اآلفات بإذن اهلل. 

وينفع للمحبة من أراد أن يؤلف بين اثنين فليبدأ باسم الطالب ويؤخر اسم المطلوب 
من  لوح  في  وينقشه  ذلك  ويكسر  ر  م  ع  و  ب  ح  م  د  ي  ز  مثاله  محبة  بينهما  ويكتب 
الرصاص األسود يوم السبت ويدفنه في الموضع الذي يريد يحصل المراد ]ص171[ ولو 
كان المعمول له ذيبًا وشاتًا ويجعل في وفق عشرة على قاعدة التكسير ورد الزمام في لوح 

766  اإلخالص 1.
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من الرصاص وذلك مجرب. ويكتب للمتباعدين فيحصل القرب بينهما بإذن اهلل صفة مزج 
والسفلي  العلوي  الملك  ثم  منها  الدعوة  وإخراج  واستنطاقها  وتكييفها  وبسطها  الحروف 
وسأضع لك مثال ذلك في اسم محمد تكسيره العددي ال اللفظي وال النطقي فإن اللفظي م 
والنطقي ميم والعددي أربعين مثال ذلك م أربعين ح ثمانية م أربعين د أربعة فالتكسر قد 
سبق والمزج فجمعنا أعدادها فوجدناها هكذا ۱٤٣٩ فهذا يسمى الكعب ثم استنطقناها 
إلى هذه  المغرب طمشش ثم ضف  هكذا باصطالح أهل المشرق طمثغ وباصطالح أهل 
الحروف لفظة ايل فتقول يا طمثغيل فهذا هو اسم الملك العلوي وفي الملك السفلي تجعل 
بدل ايل لفظة طيش تقول يا طمتغطيش فالملك السفلي هو صاحب اليوم الذي أنت فيه 
ثم تخرج مع االستنطاق اسماء اهلل الحسنى تعزم بها على عملك فتخرج من الطاء طاهر ومن 
الميم مجيد ومن الثاء ثواب ومن الغين غنى وتتلوا كل اسم قدر ما وقع عليه من العدد او 

عدد المعروف الذي خرج منه. 

وإن أردت التهليل السريع والجلب في أسرع ما يكون فخذ االستنطاق الذي خرج معك 
واكسره إلى أن يخرج الزمام واجمعه واجمع األحرف بالزوج إن كانت حروف البسط رباعية 
الذي خرجت  باألسماء  وتعزم  البسط خماسية ]ص172[  حروف  كانت  إن  وبالمفردات 
الذي  االستنطاق  حروف  بعدد  التالوة  وتكون  غيرها  أسماء  إلى  حينئذ  يحتاج  فال  معك 
فإنه  األقوى.  السبب  هي  فإنها  تقوى  كي  اهلل  بتقوى  وعليك  الملكين  اسم  منه  خرجت 
والعلم  المصون  السر  الحجاب عن  لك  فقد كشفت  المعصية  مع  أمر  ينجح  ال يصح وال 

المخزون والكنز المختوم بنيته بإذن اهلل تعالى. 

في مصاله ال  معتكفًا  المغرب وجلس  الغروب وصلى  عند  الجمعة  ليلة  اغتسل  ومن 
يكلم أحد فإذا أوتر بعد العشاء قال في سجوده ياهلل يارب ياحي ياقيوم بك استغيث ياهلل مائة 
مرة قضى اهلل سؤله. وأيضًا لقضاء الحوائج تقول ألف مرة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
ثم تسلم  بها وصلتي.  وتنفذ  بها كربتي  وتفرج  بها عقدتي  آله صالة تحل  محمد وعلى 
وتدعوا بدعاء الحسن الشاذلي إلهي مننت علي بالطاعة والتوحيد وأحاطت بي الشهوات 
الخطايا وهي مظلمة وعبدك محزون مهموم  بحر  في  النفس  والمعصية وطرحتني  والغفلة 
المعصوم نبيك وعبدك يونس بن متى  المحبوب  الهوى وهو يناديك نداء  التقمه بحر  قد 
فأقول ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظلمين فاستجب لي كما استجبت له ووفقني 
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المنان وليس لي إال أنت  الملك  العطف والحنان إنك أنت  لمرضاتك واثبت على اشجار 
وحدك ال شريك لك ولست بمخالف وعدك لمن أبّر بك فأنت قلت وقولك أصدق القائلين 
فاستجبنا له وننجيه من الغم وكذلك ]ص173[ ننجي المؤمنين اللهم إني أسألك باسمك 

اهلل الذي ال إله إال هو رب العرش العظيم. 

وينفع للبركة في الزرع تأخذ خمسين مرة حبة من القمح واقرأ على كل حبة آية الكرسي 
خمسين وشتتهم767 على الزرع في الخزانة تنزل فيه البركة. وأيضًا البركة في ما يؤكل اقبض 
قبضة مما أردت من زرع أو ثمر فإن البركة تنزل فيه فاجعل القبضة في المأكول منه والذكر 
ال إله إال اهلل الغني الكافي ال إله إال اهلل الفتاح الرزاق ال إله إال اهلل الكريم الوهاب ال إله إال اهلل 

ذو الجواد ال إله إال اهلل المتفضل على العباد اللهم أِفض علينا من بركاتك في هذا الطعام.

﴿وانحر﴾768  بلغت  فإذا  الكوثر﴾  أعطينك  ﴿إنا  الطعام  على  تقرأ  للبركة  وأيضًا 
الرزاق  الفتاح  المغني  الغني  الكافي  اهلل  وتقول  سبعا  السورة هكذا  وتكمل  سبعا  تكررها 
الكريم الوهاب ذو الطول وترفعه فإن البركة تنزل فيه إن شاء اهلل. وينفع للَدْوسة أن يكتب 
هذه األسماء العليم الحكيم البديع النور القابض الباسط األول اآلخر الظاهر الباطن العليم 
واإلكرام  الجالل  ذا  يا  فاطر  يا  الحوائج  لقضاء  وينفع  الملدوغ في زيت.  الحكيم وشربهم 

تكتب مكسرة فإنه االسم األعظم إذا حمله انسان في رأسه وطلب أي حاجة قضيت.

إذا  بصير  سميع  للنسيان.  ينفع  ممتزجين  قوى  واحد  يكتب  النسيان  من  وينفع 
رسما في كاغد أحمر والقيته في سمعك أتاك الحفظ والعلم وإن كتبا في صحيفة أول يوم 
]ص174[ من الشهر ويطلب من اهلل ما شاء فإنه ينظر ما يريده من األشياء المغيبات من 
الكنوز والدفائن. فائدة خاتم ابو769 الحسن الشاذلي وخواص األسماء التي في الدائرة فمن 
كتبها وجعلها على رأسه أمن من الموت وتمنع من اللصوص وإذا ضاع شيء يكتب الدائرة 
بإصبعه في الهواء ويشكل في عقله الطابع في وسط الدائرة ويكتبها يأت سريعا إن شاء اهلل 
من تسخير  العجب  يشاهد  لحامله  والجاللة  والمهابة  والوجهة  القبول  من  فيها  اهلل  وأودع 

الخلق وتيسير كل عسير.

767  كذا.
768  الكوثر 2-1.

769  كذا.
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وينفع من الحمى الباردة وفيه آية جمعت حروف العجم ومن أكثر من قراءتها حصلت 
على  ويعينونه  ينصرونه  أعوان  له  ويكون  السعة  إلى  الضيق  من  والخروج  الدعاء  إجابة  له 
الخير ويرزق خير الدنيا واآلخرة ومن دعى770 بها على ظالم في الساعة السابعة من ليلة تسع 
وعشرون من كل شهر ويكون بهذه الصفة يا شديد القوة يا قادر يا مقتدر مائة مرة بعد قراءة 
﴿محمد رسول اهلل والذين معه إلى آخر السورة﴾771 مائة مرة وتزيد آخر كل مرة شديد خذ 

حقي من فالن وال تقل لي أضع له كذا وكذا تظهر االجابة سريعًا بحول اهلل وقوته. 

وأما األسماء المعجمة في الدائرة فاألول طهور بفتح الطاء المهملة وضم الهاء ثم واو 
راء مهملة ]ص175[ مضمومة منونة للدخول على الملوك تقول اهلل أكبر سبعا ثم تقول 
طاء واقرأ ﴿إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم بها خاضعين﴾772 حكمت 
على أنفسهم الطاء طهور سبعا االسم الثاني يدعق بفتح الياء المثنات من تحت ودال مهملة 
والقضات773  العلماء  للدخول على  وقاف مضمومة يصلح  مفتوحة  مجزومة وعين مهملة 
الثالث  االسم  رحيم﴾774  رب  من  قوال  ﴿سالم  اقرأ  ثم  ياء  قل  ثم  سبعا  يقوله  اهلل  وأهل 
محببة بميم مفتوحة وحاء مهملة محزومة وباءين موحدتين مفتوحتين وهاء مضمومة منومة 

الستجالب الرزق ثم اقرأ ﴿سورة الحديد إلى قوله بما تعملون بصير﴾775.

ثم قل حاء فتحت بها باب االستحضارى من الفتاح العليم ثم االسم محببه االسم الرابع 
صورة بصاد مهملة مضمومة وواو مجزومة وراء مفتوحة وهاء مرفوعة منونة. وفي رواية أخرى 
بدل الصاد سين مهملة لدفع المضار تقول يا سالم سبعا ثم تقول سلبت بالسين عن نفسي 
أو من كان من عباد اهلل المؤمنين جميع المضار. ثم اذكر االسم سورة سبعا االسم الخامس 
ضبطه مثل الذي قبله االسم السادس ستفطيس بسين مهملة مفتوحة وطاء مهملة مكسورة 

وياء مثنات مجزومة وسين مهملة مرفوعة منونة.

770  كذا.
771  الفتح 29.
772  الشعراء 4.

773  كذا.
774  سورة يس 58.
775  الحديد 4-1.
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وفي رواية بدل باء موحدة مجزومة يليها قاف وهو المعروف في كتاب مفتاح الغيب 
للفتح على القلوب. ثم تقول يا سالم سبعا أسألك بالسناء األعظم أن تعطيني مفتاح قلبي 
وتذكر االسم سبعا االسم السابع مباطيم بميم مهملة ]ص176[ وباء موحدة مفتوحة وطاء 
مهملة وياء مثنات من تحت مجزومة وميم مرفوعة منونة وفي رواية بدل الباء قاف معجمة 
من فوق. االسم األعظم أحون ألف الوصل وحاء مضمومة وواو ساكنة ونون مرفوعة منونة 
وادم بألف الوصل ودال مرفوعة مهملة وميم مفتوحة مشددة حم بحاء مهملة منصوبة وميم 
مفتوحة مشددة  هاء وألف مهموزة منونة مضمومة ق بموعدة ممدودة منونة امين بالف 

الوصل وميم مكسورة وياء مثنات من تحت ساكنة ونون موحدة من فوق ساكنة.

إعلم ووفقك اهلل إذا ظفرت االسم األعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب 
ثم كمال األمور وتمام السرور في جميع األمورات إن تقرأ سورة يس عشر مرات بعد صالة 
ا د م حم هاء امين سبعين مرة  الصبح وقبل صالة الضحى واثل االسم األعظم احو ن ف 
يا من هو  اللهم  الوقت أسئلك  السؤال أن تقول عند تالوتك في  وتسئل ما تريد. وصفة 
احون ق ا د م هاء أمين افعل لي كذا وكذا ويدعى في ثلث اليل اآلخر ومن صفة خاتمة 
أن تكون خطوطه من جوانبه األربع وكذلك الدائرة اللطيفة التي في تدويرها وتكريرها وأن 
توضع النقطة السوداء التي يعبر بها عن قطب الدائرة العظمى إن أريد بحيث ال تميل إلى 

أحد الجوانب ميال يظهر في الخارج. 

وعن الشيخ أن هذه الدائرة العظمى إن أريد بحملها سعة الرزق وقضاء الحوائج يقدم 
ثم  العليا  من  اليسرى  ثم  اليمنى  من  العليا  الزواية  ثم  األيسر  ثم  األيمن  ثم  األعلى  الخط 
اليمنى من السفلى ]ص177[ ثم اليسرى وأن يكتب اسم االول طهور بين الزوايتين العليا 
ثم يكتب بقية األسماء إلى أن بيته إلى أمين وتجعلها سطرا واحدا بحيث يحيط ذلك السطر 
بجميع الدائرة من داخل ثم يبدأ الثاني بقوله سبحانه ﴿محمد رسول اهلل والذين معه إلى 

آخر السورة﴾776. 

مطموسة  غير  مجوفة  حروفها  تكون جميع  وأن  فرداً  عدد سطورها  يكون  أن  ويجب 
وأن يكون الكاتب يدري النطق بحروف أسمائها على كتبتها ومواضعها من غير تحريف 
وال تبديل وأن يكون كاتبها على طهارة كاملة وتقوى هلل بحيث يكون على طهارة الظاهر 

776   الفتح 29.
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سورة  وضعها  قبل  يتلوا777  وأن  منها  الفراغ  حين  إلى  القبلة  مستقبل  يكون  وأن  والباطن 
اإلخالص ثالثًا ثم المعوذتين ثم فاتحة الكتاب وفواتح سورة البقرة وخواتمها.

ويكتبها  الملك  وله  الحق  قوله  حساب﴾778  بغير  إلى  الملك  مالك  اللهم  ﴿قل  ثم 
باستحضار وخشوع ذاكراً لعظمة اهلل وعظمة أسمائه وآياته معترفًا بقدرته ومشيئته وعظيم 
سلطانه فإن سره المصون يودعه من يشاء من أوليائه وأن يذكر عند وضع كل اسم ما قدمناه 
من الذكر المختص به عند ذكره. فإذا انتهت كتابتها على هذا النحو فيقرؤون حروف الشيخ 
ابو779 الحسن بزواياها تكتب بالزاوية العليا التي تقابل يمينك ا ل ألف والم وفي التي تقابل 
يسارك ش اش شين وألف وفي الزاوية السفلى من اليسار ذل ذال والم ثم في الزاوية السفلى 

من اليمنى ي ياء.

النور فإن  وأحسن أن تكتب في يوم الجمعة في الساعة األولى ]ص178[ في زيادة 
حاملها ال يقع في ضيق إال يجد منه سعة ومخرجا وذل له من رآه وفرج اهلل كربه وشرح صدره 
وجود فكره وحسن خلقه ووسع أسبابه. ومن كتبها في ليلة أربعة عشر من رمضان ولّفها 
في قطعة حرير وجعلها في رق غزال وجعلها على من يشتكي وجع قلبه أو كبده أو ضرسه 
سكن ألمه بإذن اهلل. ومن علقه على صبي أمنه اهلل من شر الجن واألنس وهي حرز األطفال 

من جميع العلل واآلفات. 

ومن نظر إليه في كل يوم أربعة عشر مرة وهو يقرأ قوله تعالى ﴿محمد رسول اهلل والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سّجداً إلى آخر السورة﴾780 يسر اهلل عليه 
أسباب السعادة في الدنيا واآلخرة وثبته اهلل على الطاعة. ومن دام عليه كان مجاب الدعوة 
ومن  األكبر  والترياق  االحمر  الكبريت  فهو  فتدبره  والسفليات  العلويات  في  الكالم  نافذا 
األسرار المخوفة فهذا هو تراه مقابلة للكالم ]ص179[ الكفار وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما

777   كذا بدل يتلو,
778  آل عمران 27-26.

779  كذا.
780  الفتح 29.
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 فائدة نافعة للحفظ في السفر من كل مخوف كالم اإلمام علي كرم اهلل وجهه يقول إذا 
قرأ حين يخرج من منزله الفاتحة ثالثًا ويقول اللهم سلمني وسلم ما معي واحفظني واحفظ 
ما معي وبلغني وبلغ ما معي ثم يقرأ سورة القدر أيضا ثالثة ويقول اللهم سلمني وسلم ما 
معي واحفظني واحفظ ما معي ثالثًا ثم يقرأ أيضًا آية الكرسي ثالثًا ويقول اللهم سلمني 

وسلم ما معي واحفظني واحفظ ما معي ثالثا فإنه ]ص180[ ال يرى سوءا أبداً.

ما ينفع للفقر روي أن عربيا شكى إلى أمير المؤمنين علي ابن781 أبي طالب رضي اهلل 
عنه الفقر لكثرة عياله وشدة حاله فقال له رضي اهلل عنه عليك باالستغفار فإن اهلل قال ﴿

فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى قوله أنهار﴾782 فمضى 

781  كذا.
782  نوح 12-10.
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األعرابي ثم أعاد إليه فقال يا أمير المؤمنين إني استغفرت اهلل كثيراً عز وجل فلم أجد فرجا.ً 
وقل  لربك  وتواضع  نيتك  اخلص  فقال  علمني  فقال  تستغفر  أن  تحسن  ال  لعلك  له  فقال 
اللهم إني استغفرك من كل ذنب جنته بعافيتك وانبسطت إليه يدي واجترأت فيه عليك يا 
موالي فلم تؤآخذني على فعلي يا صاحبي عند كل شدتي يا مؤنسي في وحدتي يا صاحبي 
وغربتي يا ولي في نعمتي يا كاشف كربتي يا سامع دعوتي يا راحم عبرتي يا مقيل عثرتي يا 
فارج الهم يا كاشف الغم يا منزل القطر يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمان الدنيا واآلخرة 
ضاق  ما  وفرج  الطيبين  آله  وعلى  نبيك  محمد  خلقك  من  خيرتك  على  صل  ورحيمهما 
ففي  المسيء  عبدك  تعف عن  أن  قوت شري783  عنه  فيه حيلتي وضعفت  وقلت  صدري 

فضلك مأوى الفضل ولئن أتيت ما استحق من خطأ فجد بنا ما تستحق من حسن.

ولتنوير القلب اللهم نور قلبي بنورك وأقمني لشهودك وعرفني الطريق إليك من أكثر 
منه ]ص181[ أحيا اهلل قلبه بنور المعرفة ونور بلطائف األسرار فكره. فائدة جليلة عليها 
المدارك في صحة الدين والبدن عن أبي مدين رضي اهلل عنه قال حفظنا على أشياخنا رضي 
اهلل عنهم أنهم قالوا إذا غير العبد نور البصر بالنظر إلى ما حرم اهلل عليه غير اهلل عز وجل منه 
مدارك االعتبار. ومتى غير نور السمع باستماع ما ال يحل له غير اهلل عز نوجل منه مقسط 

المواعظ حتى ال ينتفع منها بشيء. 

وإذا غير منطق اللسان بما ال يحل وال يباح له أظهر اهلل عليه قبائح عمله وجعل قلوب 
الناس يستخف به فتزول موعظته عن القلوب كما يزول القطر من الصفا. وإذا غير قلبه بحب 
الدنيا وعز اهلل عز وجل مصائبها ووعر عليه الصبر وهون على قلبه أعاذنا اهلل من ذلك فإن 
القلب إذا مات بحب الدنيا صارت عنده مخاوف اآلخرة أمنا وإذا كان القلب خاف منها 
كأنه يراها عيانا. ومن كالم أبي الحسن الشاذلي نفعنا اهلل به وبعلومه آمين آمين قال البصيرة 
كالبصر أدنى شيئا ففيها يعطل وإن لم ينته إال مر به إلى األعمى فالخطرة من الشر تشوش 
النظر وتكدر الفكر واألرادة له تذهب بالجبر رأسا والعمل به يذهب عن صاحبه سهم من 

األسهام فيما هو فيه ويأتي قصده.

783  قوتي شعري في المخطوط ولعله خطاء كتابي.
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فإن استمر على الشر تفلت منه اإلسالم سهما ]ص182[ سهمًا فإذا انتهى إلى الوقيعة 
في األيمة ومواالت784 الظلمة في الجاه والمرتبة وحب الدنيا وأثرها على اآلخرة فقد تفلت 
منه اإلسالم سهما سهما وال يقرنك ما ترسم به ظاهرة فإنه ال روح له وأرواح اإلسالم حب 
إذا  بألطافك  اذكرني  اللهم  كريم  دعاء  انتهى.  الصالحين  وحب  اآلخرة  وحب  ورسوله  اهلل 
نسيتني الذاكرون من أهل الدنيا واآلخرة اللهم ارحمني إذا كثرت على المآتم واجتمعت 
اللهم جد علي وامنن علي بعفوك وغفرانك وارض عني بكرمك وإحسانك  المظالم  علي 
اللهم إن كان قل في طاعتك حسن عملي فقد كثر في سعة رحمتك أملي وإن كنت اخطأت 
فيما قدمته من معصيتك فقد أصبت فيما أملته من مغفرتك فاغفر لي برحمتك يا ارحم 

الراحمين. 

فائدة عظيمة إن شاء اهلل قصة حاتم األصم مع شيخه شفيق النحلي نفعنا اهلل بهما قرأ عليه 
ثالثين سنة فلما أراد فراقه قال له شفيق ما تعلمت يا حاتم قال ثمانية مسائل فغضب شفيق 
وقال له كنت أظنك تعلمت العلم فقال له األستاذ أخبرني بالمسائل قال األولى لما نظرت 
هؤالء يتخذون األحباب واإلخوان ونظرت إذا مات أحدكم يجعلوه أحبته في قبره ويتركوه 
وحده فال يبقى معه إال عمله فجعلت العمل الصالح محبوبي الذي ال يفارقني قال أحسنت. 

]ص183[ الثانية نظرت اليهم فرأيت كل واحد منهم يريد أن يتسمى بحسبه وكرمه، 
وسمعت ربي يقول ﴿إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم﴾785 فاجتهدت في التقوى لعلي أكون 
عنده كريما فقال أحسنت. والثالثة رأيت بينهم الشنئان والعداوة وسمعت ربي يقول ﴿

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا﴾786 فتركت عداوتهم وجعلت عدوي الشيطن الذي 
أمرني ربي بعداوته فقال أحسنت. الرابعة رأيت بينهم الحسد والحرص على الدنيا فتركته 
رأيتهم كلما حصل الحد  الخامسة  قال أحسنت.  قلبي  فاطمأن  لي  اهلل  بما قسم  وقنعت 
منهم شيء له قيمة ومقدار ورفعة حفظه وسمعت ربي يقول ﴿ما عندكم يندذ وما عند اهلل 
باق﴾787 فإذا حصل عندي شيء جعلته في حبه تعالى ليبقى لي موفراً قال أحسنت ياحاتم. 

784  كذا.
785  الحجرات 13.

786  فاطر 6.
787  النحل 96.
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السادس رأيت بعضهم يجتهد في البنيان وسعضهم في غرس الجنان وبعضهم في جمع 
الذهب ليرتفع لهم بذال الشأن وسمعت ربي يقول ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾788 قال أحسنت يا حاتم. السابعة رأيتهم فرأيت التاجر 
يتكل على تجارته والحارث على حرثه وكل واحد على صنعته وسمعت ربي يقول ﴿ومن 
يتوكل على اهلل فهو حسبه﴾789. قال له يا حاتم أحسنت. الثامنة ]ص184[ نظرت اليهم 
فرأيتهم يشتغلون بالدنيا عن اآلخرة وسمعت ربي يقول ﴿وما من دابة في األرض إال على 
اهلل رزقها﴾790 فعددت نفسي من هذه الدواب قال له شقيق أحسنت. وقبل بين عينيه وقال 
له من عمل بها عمل بجميع ما في الكتب المنزلة من عند اهلل اللهم اجعلنا ممن عمل بها 

وبما جاء من عند اهلل من خير آمين.

حفيظة تفعل عند أرادة السفر في حال الخروج من البلد إذا خرجت في طرق البلد فخذ 
حصاة أو ما اشتبهها ثم خط دائرة في األرض وقف في وسطها وتوجه نحو القبلة وقل ﴿يس 
والقرآن﴾791 ثم توجه نحو المشرق وقل ﴿ص والقرآن﴾792 ثم توجه نحو الجوف وقل ﴿
ق والقرآن﴾793 ثم توجه نحو المغرب وقل ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾794 ثم خذ شيئا من 
تراب وسط الدائرة. وأرسله فوق رأسك قلياًل في حال سيرك وأنت تقول آمنت وتوكلت على 
اهلل وكفى باهلل وكيال فإنك على نفسك ومالك.                                                                          

وأيضًا من نزل منزال وجمع ثقله ومتاعه وخط عليه دائرة وهو في داخل الخط اهلل اهلل ربي 
ال أشرك به لم يضره لص وال غيره ويكون في حرز اهلل. وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت كان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا جلس مجلسًا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عن ذلك قال 
إن تكلم بكالم خير كان طابعًا عليه إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك ]ص185[ كانت 
كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت استغفرك وأتوب اليك. وعنه صلى 

788  النازعات 42-41.
789  الطالق 3.

790  هود 6.
791  سورة يس 1.
792  سورة ص 1.
793  سورة ق 1.

794  القلم 1.
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اهلل عليه وسلم من قال بسم اهلل الرحمن الرحيم ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم عشر 
مرات برئ من ذنوبه وعفي من سبعين بالء. ومن قال حين يصبح ويمسي سبحن اهلل العظيم 
وبحمده وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم ثالث مرات لم يرى795 في أهله ونفسه وماله 

مكروها.                                                            

الرحمن  اهلل  إذا أصبح بسم  النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول  الرزق عن  ًوينفع لجلب 
اللهم رّضني بقضائك  الرحيم بسم اهلل على ديني بسم اهلل على نفسه بسم اهلل على مالي 
حتى ال أحب تعجيل ما أّخرت وال تأخير ما عّجلت. ومن صلى على النبي صلى اهلل عليه 
وسلم خمسمائة مرة لم يفتقر أبداً وهدمت ذنوبه ودام سروره واستجيب دعاؤه وأعطي أمله 
وُأعين على عدوه وعلى سبب الخير. ومن أراد أن يجيب اهلل دعاؤه عن النبي صلى اهلل عليه 
وسلم يقرأ الفاتحة ثالثًا وقل هو اهلل أحد ثالثًا ويقول سبحن اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل 

واهلل أكبر ثم تسئل حاجتك.       

فائدة إعلم أنه من عرف نفسه عرف به ومن عرف ما يراد منه أشغل نفسه واستعملها 
فيما خلقت له فأوقفها في مواقف السودية للقيام بحق عن الربوبية. ومتى أشغلها بمعارضة 
الربوبية فانتها العبودية ولم تحرك ]ص186[ الربوبية فها أنا أشرح لك صفات ذلك ومعنا 
صفاتك لتعلم ما يراد منك في حياتك ومماتك. إعلم أن اهلل سبحانه تبارك وتعالى لما أراد 
أن يبني صورة آدم بناها على صورة مدينة وأتقن فيها من المباني ما يدل على أن وسط هذه 
المدينة قصر المملكة وبث حوله إشراك المملكة وسمى ذلك القصر بالقلب إذ هو بيت 
الرب وجعل مدار هذه المدينة عليه ومرجع الكل إليه بإشارة قوله صلى اهلل عليه وسلم إال 
أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي 

القلب.           

ووضع في هذا القصر سرير الملك والسلطان وأجلس عليه ملكا يقال له األيمن وبت 
الجوارح في خدمته كالغلمان فقال اللسان أنا الترجمان وقالت العينان ونحن الحارسان وقال 
األذنان ونحن الجاسوسان وقالت الرجالن نحن الساعيان وقالت البطن نحن العاملتان فقال 
الملكان ونحن الشاهدان وقال صاحب الديوان ونحن كما تدين تدان. ثم جعل له وزيراً 
وهو العقل فقال الوزير أيها الملك ال بد من خاصة تصطفيهم لنفسك خالصة يوثرون على 

795  كذا.
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أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوشح796 نفسه. فأول ما يحتاج إليه تاج وهي الوالية 
وإلى معراج وهو العناية ومن حاجب وهو العلم ]ص187[ ومن نديم وهو الفكر ومن خزاية 

وهي اليقين ومن كنز وهو القناعة ومن صاحب بريد وهي الفراسة.                                

القسمة  في  بينهم  واعدل  النعمة  وافتح خزائن  بعين  إلى رعيتك  الملك  أيها  انظر  ثم 
عنهم  وأزل  الرعية  في  أنت  انظر  الملك  فقال  رسمه.  بها  يقيم  قسمة  واحد  لكل  وابعث 
الشكاية وتول تفريق الجامكية فقال البدان أنا على جمع اآللة وقال اإلسنان أنا أطحن وأعزل 
أنا أطبخ  المعدة  المعدة فقالت  إلى  إيصاله  أنا أعجن وأتولى  اللسان والريق  النخالة. وقال 
وأزيد على ذلك وقالت الكبد فأنا أخذ ما توصفي وأدع الحثالة وقال القدرة وأنا أتولى ذلك 
وقسمته بالعدالة فابعثت إلى كل عضو ما يطيق احتماله فلما فرقته الجامكية وصحح الملك 
أحواله قال له الوزير ما بعد النفقة إال العرض وأداء العرض فناد بجيشك في الطول والعرض 
لينذر بعضهم البع قبل أن تبدل األرض غير األرض.                                                      

فنادى منادي يا معشر الرعية أن الملك قد أقسم باهلل أن من عدل عن الطريق السوية 
وكفر نعمة العطية وأنفقها في الخطيئة أنه أفسدوا وانقض البنية أولئك هم شر البرية وأن 
للملك عدو قد سكن جوارحه يقال له النفس االمارة وهي لتنازعه اإلمارة واستمرت عليه 
بالدنيا الغرارة وظهرها الهوى. وبعث لها أنصاره وجاء الشيطن وكتب له منشوراً الوزارة وقد 
سنوا ]ص188[ في أرض الملك القارة فيا حيل اهلل اركبي ومن االعداء ال تهزي. فهناك 
التجائه فتحمل أثقال  القلب بين مسيرة خوفه وميمنة رجائه ومقدمة توكله وساقة  ركب 
النية  إياك نستعين فلما فصل طالوت بجنوده وبنوده بصدق  بأذيال  إياك نعبد مستمسكا 
نادى مناديه في نادية إن اهلل مبتليكم بنهر الدنيا الدينة فمن شرب منه فليس مني ومن عول 
عليه فلينج عني. فقال أهل الضرورة ال بر من إقامة الصورة فجاءت من وجه الرحمة يا باحة 
راحة األمن اعترف بيده. فأما من عدموا الفطنة فوقعوا في شركة الفتنة فشربوا وارتووا حتى 

أورثهم البطنة فلما قاتلهم القوم قالوا ال طاقة لنا اليوم.              

فقال الذين صبروا ابتغاء وجه اهلل كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهلل فالتقيا بجيشها 
في مجمع مجريها ومرسيها هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فكان التوكل موكل بالحرص 
والزهد مجاذبًا للدنيا والتواضع مدافعًا للعجب واإلخالص ماخيًا للرياء والتقوى نافيًا للدعوى 

796  يوق شح في األصل.
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 : وشعارهم  اهلل  حزب  فتقدم  إلبليس  محاربًا  والتقديس  والتسبيح  للهوى  موقعًا  والخوف 
اللهم إّنا جعلنا بك أقدامنا ال تدري ما قدامنا فهزموهم بإذن اهلل وما النصر إال من عند اهلل 
فانتصروا عليه فلم ير منهم إال موٍل دبره وفاطم عمره فأصحبت منازل الهوى والنفس كان 
اعترفت بحسها واتصفت ]ص189[  النفس في أصرها حتى  زالت  فلما  باألمس  لم تغن 
بكسرها فناديها من له المنة يا يتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي.                                                                   

وينفع من الغيبة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تهدى لمن اغتبته سورة اإلخالص 
لتثقيف  وينفع  ذايدا.  يكون  وارجوا  اهلل  يدي  بين  يقعان  والثواب  الغيبة  فإن  والمعوذتين 
وعلى  الحكيم﴾797  والقرآن  األول ﴿يس  الوجه  على  واكتب  مربعًا  مسمارا  المتهوم خذ 
الثاني ﴿ص والقرآن﴾798 وعلى الثالث ﴿ق والقرآن﴾799 وعلى الرابع كهيعص حم عسق 
﴿هذا يوم ال ينطقون وال يؤذن لهم فيعتذرون﴾800 وتكون بخور بينهم واضرب المسمار 
في األرض واقرأ عليه سورة الملك سبعًا وإصبعك على المسمار فإذا كملت سبعًا فأمرهم 
بالقيام فإن السارق مهم ال يقوم بإذن اهلل تعالى واهلل ولي المتقين.                                                          

ولرؤية النبي صلى اهلل عليه وسلم من صلى ركعتين بأم القرآن وقل هو اهلل سبع عشر مرة 
وسلم ورفع رأسه وقال يا حي يا قيوم سبعين مرة ثم يسجد ويقول سبحن ربي االعلى ستة 
عشر مرات فإذا رفع من السجود قال اللهم صل على سيدنا محمد النبي األمي ألف مرة ونام 
رأى النبي صلى اهلل عليه وسلم. ومن كتب على أظفار يده اليمنى هذا الحروف الخمسة 
ومشى لحاجة قضيت إن شاء اهلل أسرحه الم يحول اهلل وقوته.                                                     

وينفع إلجابة الدعاء أن يفتتح بقوله سبحن ربي األعلى الوهاب ثالثا فإن االجابة تقع. 
إني  اللهم  له دعاؤه بال محال  فإنه يستجاب  بها ]ص190[  ومن زار ضريح ولي ويتوسل 
أسألك بجاه نبيك محمد صلى اهلل عليه وسلم وأنبيائك وأصفيائك وصهيب وعمار ابن801 

797  سورة يس 1.
798  سورة ص 1.
799  سورة ق 1.

800  المرسالت 36-35.
801  كذا.
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ياسر وعمران بن حصين وطيفور بن عيسى وعبد اهلل بن المبارك وبحق ولي هذا الضريح أن 
تفعل لي كذا وكذا فإن اإلجابة تقع إن شاء اهلل.                                                                              

وينفع للحفظ من جميع المؤذيات مجربة إذا خاف األنس على نفس أو مال أو ولد أو 
المؤذية فاكتب اسم  حرث وأي شيء كان من جنس ما يخاف منه كاللصوص واألجناس 
المخوف منه بحروف األصلية متفرقة وبكتب على كل حرف من اسم المؤذي ثاء معجمة 
عليه  تنبح  ال  أن  أراد  ومن  القوى.  هو  سبحانه  واهلل  وبينكم  بيننا  حجة  ال  بعده  وتكتب 
لها خاضعين﴾802  أعناقهم  ماية فظلت  السماء  ننزل عليهم من  فليقرأ ﴿إن نشا  الكالب 
منفعة التثقيف السحاب خذ سبع حصات واقرأ عليهم في كفك الفاتحة وقيل يارض ابلعي 
إتيان  أردت  وإذا  السحاب.  تدخله  ال  موضع  في  واجعله  مرات  سبع  اقلعي  ويسماء  ماءك 

السحاب اجعل ذلك في ماء.                   

محجوب  حجابه  من  ويا  أحد﴾803  اهلل  هو  ﴿قل  لها  تكتب  أن  تباع  للفرس  وينفع 
وكرسيه منصوب ونبيه محبوب اجعل بيننا وبين من يضرنا قبل أن يضرنا حجابًا مستوراً 
يا غالب غير مغلوب ﴿فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم﴾804 يا حافظ ال ينسى يا من 
نعمه ال تحصى يا من ذكره ال ينسى. وينفع للوباء ]ص191[ اللهم يا لطيف لم تزل ألطف 
بنا فيما نزل فإنك لطيف لم تزل حي قيوم أحد صمد له كنف واف باسمك اللهم سلم سلم 

سلم.                                                  

منفعة لمن علقها وعمل بها قال صلى اهلل عليه وسلم ما مأل ابن آدم وعاء شر من بطن 
يمأل طعامًا فحسب ابن أدم اكيالت بفمي صلبه805 فان كان ال محالة فثلث للطعام وثلث 
للشراب وثلث للنفس. قال صلى اهلل عليه وسلم ما أحل اهلل حالاًل أبغض إليه من بطن يمأل 
طعامًا فتضمروا من الطعام تمألوا من الحكمة. وقال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء 
وأصل كل دواء البرودة أو كما قال وقال اهلل عز وجل ﴿كلوا واشربوا وال تسرفوا﴾806. وقال 

802  الشعراء 4.
803  اإلخالص 1.
804  البقرة 137.

805  كذا.
806  األعراف 31.
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عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصالة مفسدة للجسد مورثة 
للسقم واهلل يبغض الحبر السمين والكن عليكم بالقصد في قوتكم فإنها أدنى من الصالح 

وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الرب.                                                 

وقال أعرابي يعظ أخاه يا أخي إنك طالب ومطلوب فبادر الموت واحذر القوت وخذ 
الفطنة وإنها ال تؤمن  الدنيا ما يكفيك ودع ما يطغيك وإياك والبطنة فإنها تعمى عن  من 
فتنة وال تفقه حكمة. قال الحارث بن كلدة أربعة أشياء يهدم البدن الغيشان على البطنة 
الذي يمأل  العجوز واألحمق  القديد ومجامعة  الحمام على االمتالء ومداومة أكل  ودخول 
السيوطي رضي اهلل عنه روى  بطنه من كل شيء يجده. ومما نقل عن اإلمام ]ص192[ 
أن جبريل عليه السالم نزل على النبي صلى اهلل عليه وسلم ومرضه الذي مات فيه فقال هل 
انزل عشر مرات أرفع عشر جواهر من األرض قال يا  تنزل من بعدي قال نعم يا رسول اهلل 
جبريل وما ترفع منها قال األولين أرفع البركة من األرض الثانية أرفع المحبة من قلوب الناس 
الثالثة أرفع الشفقة من قلوب االقارب الرابعة أرفع العدل من األمراء الخامسة أرفع الحياء من 
الثامنة أرفع  العلماء  الورع والزهد من  السابعة أرفع  الفقراء  النساء السادسة أرفع الصبر من 
السخاوة من االغنياء التاسعة أرفع القرأن والعاشرة أرفع اإليمان اللهم ثبت لنا هذه الخصال 

وال تسلبناها بفضلك يا حي يا قيوم يا رب.  

ومن كالم بعض أهل اهلل الصحبة مع اهلل يحسن األدب ودوام الهيبة والمراقبة مع الرسول 
األهل  ومع  والخدمة  باالحترام  اهلل  أولياء  ومع  العلم  ظاهر  ولزوم  السنة  باتباع  السالم  عليه 
بحسن الخلق ومع اإلخوان بدوام البشر ما لم يكن آثما807 ومع الجهال بالدعاء لهم والرحمة 
عليهم. ومن عالمة الشفاء نسأل اهلل العافية ثالثة أشياء أن يرزق العبد العلم ويحرم العمل 
به ويرزق العمل ويحرم اإلخالص ويرزق محبة الصالحين وال يحترمهم. ومن حافظ على 
الفرائض في أول الوقت فهو عابد ومن رأى األفعال كلها من اهلل فهو موعد ومن استوى عنده 

المدح والذم فهو زاهد.                                                                       

وقال صلى اهلل عليه وسلم إنها في صحف إبراهيم عليه السالم وعلى العاقل أن يكون 
عارفًا بزمانه مقبال على شانه ممسكا للسانه. وقال ]ص193[ ابن القاسم النصر بادي رضي 

807  انما في المخطوط.
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اهلل عنه أصل التصوف مالزمة الكتاب والسنة وترك األهواء والبدع وتعظيم حرمات المشائخ 
والمداومة على األوراد وترك الرخص والتأويالت واالعتماد على الخالق. وقال ابن عطاء اهلل 
من ألزم آداب السنة نور اهلل قلبه بنور المعرفة وال مقام أشرف من متابعه الحبيب صلى اهلل 
عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأقواله وأخالقه. وقال سهل بن عبد اهلل التستري رضي اهلل عنه 
الحالل وكف األذى واجتناب  بنيت أصولنا على ستة أشياء كتب اهلل وسنة رسوله وأكل 

اآلثام والتوبة وأداء الحقوق.                                                                   

فائدة من وقع في أمر مهم فضاق عليه الحال فليصل ركعتين ويمشي إلى المشرق سبع 
خطوات ويقول الظماء وأنت العذب في كل مورد وأظلم في الدنيا وأنت نصير فعار على 
حامي الحما808 وهو قادر إذا ضاق البيد : عقال بعير وينادي الشيخ عبد القادر يا كافي يا 
كافي أنت لي كافي اكفني ما أنا له بكافي في قصدت كافي وجدت الكافي كريما كافي 
عن ابن حجر وهي  نشزة عن زوجة  الكافي وهلل الحمد.  الكافي ونعم  الكن كافي كفاني 
أن يخرج اإلنسان إلى أشجار ويأخذ من الذي عن يمينه منها وعن يساره من كل ثم يدقه 
ويقرأ فيه آية الكرسي وقل يا يها الكفرون وقل هو اهلل أحد والمعوذتين ثم يغسل. وأيضًا في 
كتاب وهب بن منبه يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر ويدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء 
]ص194[ ويقرأ فيه ما تقدم من آية الكرسي والسورة األربع809 ويحسو منه ثالث حسوات 

ثم يغتسل به فإنه يذهب عنه كل ما به وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله.           

فطارين  ذا  وفأسا  قصبًا  حزمة  يأخذ  سواها  من  ويطيق  زوجته  عن  يؤخذ  لمن  وأيضًا 
النار وبال على  الفأس أخرجه من  بالنار حتى إذا حمى  ويضعه في وسط الحزمة ثم يوقده 
حاره فإنه يبرأ بإذن اهلل. دعاء ينجي المتهوم إن دعا به يقول اللهم إني لست أحد ثناءك أنت 
اهلل تحد ثناءك وال معك شريك في ملكك أنت ربنا كما يقول وفوق ما تقول وفوق ما يقول 
القائلون اسألك ان تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تظهر براءتي.                                                          

فائدة للحفظ في البيت والجنان تكتب في أربع أوراق وتجعل في أركان البيت أو الجنان 
األربع والخامس في الوسط تكتب األولى أعوذ باهلل العلي العظيم ﴿فأراد أن يستفزهم من 

808  عبارة غير مفهومة.
809  كذا. يقصد الفاتحة والناس والفلق والملك.
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األرض فأغرقنه ومن معه جميعًا﴾810 ﴿وظننتم ظن السوء﴾811 وفي الثانية ﴿كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها﴾812 ﴿وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها﴾813 وفي الثالثة 
الرابعة ﴿ذهب اهلل  النار﴾814. وفي  ﴿قلنا لهم كونوا قردة خسئين وما هم بخارجين من 
في  التي  الخامسة  وفي  الكافرون﴾815.  قوله  إلى  يبصرون  ال  ظلمت  في  وتركهم  بنورهم 
الوسط ﴿ال تسألوا عن أشياء أن تبدلكم إلى غفور رحيم﴾816.                                                                

وينفع للبيع والشراء وهو سر غريب ذكره اإلمام البوني رحمه اهلل ]ص195[ تكسر في 
وفق مثلث اسمه تعالى الفتاح عدداً وتنقشه في الكهربا وهو لدنا817 وتشبك بأضالع الوفق 
قوله تعالى ﴿يرجون تجارة لن تبور إلى شكور﴾818 وتجعله في المكان الذي أنت فيه في 
العتبة العليا أحسن فإن الربح يكثر على رب الحانوت والمكان ثم تكسره أيضا في كاغط819 
مع اآليات اللواتي أذكرهم820 يوم أول ساعة منه سالمًا من النحوس. فإذا أردت البيع فاجعله 
في ذراعك األيمن وإذا أردت الشراء فاجعله في ذراعك األيسر. وهذا ما تكتب بعد المثلث 
المذكور قوله تعالى ﴿أو لم نعمركم ما يتذكر فيهن821 وجاءكم النذير﴾822 وقوله عز وجل 
يأتوك رجاال ال وعلى  بالحج  الناس  في  وقوله ﴿وُأّذن  مما عمروها﴾823  أكثر  ﴿وعمروها 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا﴾824 موضع كذا وكذا وقوله تعالى ﴿وأتوني 

810  اإلسراء 103.
811  الفتح 12.

812  السجدة 20.

813  األعراف 56.
814  البقرة 65.
815  البقرة 17.

816  المائدة 101.
817  كذا.

818  فاطر 30-29.

819  بمعنى كاغد.
820  كذا.

821  الصواب ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
822  فاطر 37.
823  الروم 9.

824  الحج 27.
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بأهلكم أجمعين﴾825 وقوله ﴿أينما تكونوا يأت بكم اهلل جميعا﴾826 وقوله ﴿وضرب اهلل 
مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى لعلهم يتذكرون﴾827 ادخلوا بسالم آمنين.                                                                           

﴿سبحن الذي أسرى بعبده لياًل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى إلى أنه هو 
السميع البصير﴾828. اللهم كما زينت السماء بالكواكب والنجوم الزواهر زين موضع كذا 
الطور  وكذا كما عمرت جبل  اللهم كذا  عمر  والصبيان  والنساء  الرجال  من  للخلق  وكذا 
وكما عمرت المسجد الحرام والبيت المعمور وكما عمرت اآلبار والعيون واألودية واألنهار 
وكما همرت بيت النحل كذلك اللهم عمر كذا وكذا ﴿يرجون تجارة لن تبور إلى قوله انه 
غفور شكور﴾829 وجمعهم جمعًا يوم ﴿يجمعكم ليوم الجمع اهلل يجمع بيننا واليه المص

ير﴾830.                          

اليهم  وكذا ﴿نوف  كذا  موضع ]ص196[  عن  يتساءلون  بعض  على  بعضهم  فاقبل 
أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون﴾831 ﴿حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل 
بكم  المساق﴾833 جيئنا  يومئذ  ربك  إلى  بالساق  الساق  ينسلون﴾832 ﴿والتفت  حدب 
لفيفًا ﴿هذا يوم الفصل جمعنكم واألولين﴾834 إلى موضع كذا وكذا. اللهم كما زينت 
السماء بالكواكب والجبال بالشجر واألرض بالمطر فكذلك عمر اهلل كذا وكذا ياهلل ياهلل ياهلل 
يا رحمن ثالثًا يا رحيم ثالثًا ﴿إّنا فتحنا لك فتحًا مبينًا إلى وينصرك اهلل نصرا عزيزاً﴾.835                                                           
بالجبال  األرض  عمر  من  سبحن  ويقدسونه  يسبحونه  بالمالئكة  السماء  عمر  من  سبحان 
والشجر يسبحونه ويقدسونه اسألك يا رب يا جامع الناس ال ريب فيه أسألك البركات بحق 

825  يونس 93.
826  البقرة 148.

827  إبراهيم 25-24.
828  اإلسراء 1.

829  فاطر 30-29.
830  الشورى 15.

831  هود 15.
832  األنبياء 96.

833  القيامة 30-29.
834  المرسالت 38.

835  الفتح 3-1.
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هذه األسماء الطاهرات أن تجمع لفالن بن فالنة جميع الخيرات إنك على كل شيء قدير 
اللهم يا مسبب األسباب ويا فاتح األبواب اللهم إن كان رزق عبدك فالن في السماء فانزله 
وإن كان في األرض فأخرجه وإن كان بعيداً فقربه وإن كان قريبًا فسهله.                                                

وعجله وإن كان سهال فكثره وسهله واعطيه من عندك حتى ترضيه وتغنيه من عندك 
اللهم يسر في رزقه وال تعسر ذلك عليه  بجاه سيدنا وموالنا محمد صلى اهلل عليه وسلم 
اللهم إنك ﴿توتي الملك من تشاء إلى قوله بيدك الخير انك على كل شيء قدير﴾836. 
العرش  رب  وأنت  توكلت  عليك  اللهم  أرزاقنا  ويسر  بفضلك  فافتح  بيدك  األمر  إن  اللهم 
فامح حرماتي ]ص197[ ويسر في رزقي  الكتاب محرومًا  أم  إن كنت في  اللهم  العظيم. 
من نعمة فضلك ولطائفك اللهم اقض لي حوائج أعوذ بكلمات اهلل التامات العامات من شر 
عجائبك وأعيد حامل هذا الكتب ال يضره أحد في صنعته وال في تجارته وال في أوالده وال 
في رزقه. اللهم أردد عين المعيان في ماله وولده واجعل بأسه في نحره طسم طسم طسم 
صم بكم عمى فهم ال يتكلمون إال بخير أو يصمتون ﴿قل هو اهلل أحد اهلل الصمد إلى آخر 
السورة﴾837 ﴿ورد اهلل الذين كفروا بغيظهم إلى عزيزا﴾838 ﴿ربنا أرنا الذين أضاّلنا من 
الجن واإلنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من االسفلين﴾839 ﴿فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم أاصبحوا ظهرين﴾840 ﴿إنه من سليمن وإنه بسم اهلل الرحمن الرحيم أال تعلوا علّي 
وأتوني مسلمين﴾841 ﴿اهلل نورالسموات واألرض إلى وهو بكل شيء عليم﴾842. وهذه 

صفة الجدول 

ينفع من عذاب القبر اللهم اجرنا منه ال إله إال اهلل أفني بها عمري ال إله إال اهلل ادخل بها 
في قبري ال إله إال اهلل أثقل بها ميزاني ال إله إال اهلل أرضي بها ربي ال إله إال اهلل محمد رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم. من قرأ هذا الدعاء مرة يرفع اهلل عنه عذاب القبر ثمانين سنة ومن 

836  آل عمران 26.
837  اإلخالص 4-1.

838  األحزاب 25.
839  فصلت 29.
840  الصف 14.

841  النمل 31-30.
842  النور 35.
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قرأه ثالث مرات ان يرفع اهلل عنه عذاب القبر من وقت آدم ]ص 198[ إلى وقت الصور. 

فائدة في فضل آية الكرسي فإنها تخفف عذاب القبر قال صلى اهلل عليه وسلم إذا قرأ 
المؤمن آية الكرسي وجعل ثوابها ألهل القبور أدخل اهلل تعالى في قبر كل ميت درجة ويرفع 
للقارئ ثواب ستين نبيًا وخلق اهلل من كل حرف ملكًا يسبح له إلى يوم القيامة. ولدفع عذاب 
القبر روى عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه قال قال النبي صلى اهلل عليه وسلم لعلي رضي اهلل 
عنه من مات وكفى فاكتبوا هذه اآليات ووضعوها على صدره وال يعذب في قبره بال شك 
واهلل. وإن كان كافراً وهو أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة 
حق وأن النار حق وأن الصراط حق وأن الميزان حق والحيوة843 حق والموت حق والبعث حق 

والشفاعة حق ولقاؤك حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من في القبور. 

وأيضًا أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الجنة 
حق وأن النار حق ولقاؤك حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من في القبور. 
ثم يكتب ﴿الم نشرح إلى آخر السورة﴾844 ثم يكتب ﴿وأقم الصلوة طرفي النهار وزلفا 
من اليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن اهلل ال يضيع أجر 
ربه﴾846 ﴿حسبنا  من  نور  على  فهو  لإلسالم  اهلل صدره  المحسنين﴾845. ﴿أفمن شرح 
اهلل ونعم الوكيل﴾847 توكلت على اهلل وهو رب العرش العظيم ]ص 199[ ﴿والكاظمين 

الغيظ والعافين عن الناس واهلل يحب المحسنين﴾848.

بسم اهلل الرحمن الرحيم ال إله إال هو الملك الحق المبين ربنا ورب آبائها849 األولين يا 
حي يا قيوم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا 
وتوفنا مسلمين والحقنا يا ربنا بعبادك الصالحين بسم اهلل الرحمن الرحيم ﴿اهلل ال إله إال هو 

843  كذا.
844  الشرح 8-1.

845  هود 115-114.
846  الزمر 22.

847  آل عمران 173.

848  آل عمران 134.

849  والصواب آبائنا.
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Cela témoigne à la fois d’une reprise en main de la science arabe médiévale par les 
fuqahā’ et d’une dérive vers la tradition populaire locale. Le résultat en est l’injection 
de données religieuses dans une science qui se voulait profane à l’origine. Et, par 
conséquent, le déclin d’une science qui avait été l’un des fleurons de la production 
scientifique arabe avec la philosophie, la logique, l’astronomie, l’optique et les 
mathématiques. Ces particularités justifient notre décision de mettre cet ouvrage à la 
disposition des chercheurs s’intéressant à l’histoire des sciences arabes. 

Le manuscrit complet qui a servi de base à notre édition est enregistré dans le 
catalogue de la Bibliothèque Mama Haidara de Tombouctou sous le numéro 116. Il 
compte 508 folios de 20 x 15 cm, est en excellent état et parfaitement lisible avec une 
écriture de type maghribī. Il comprend, sur quelques folios, des annotations ou des 
ajouts en marge, sûrement le fait de disciples ou de copistes. Le texte est rédigé d’un 
seul tenant et ne comprend donc pas le découpage habituel en chapitres et parties. 
Toutefois, de l’encre rouge permet de marquer le début des paragraphes et parfois les 
hadīth-s prophétiques rapportés. 

Du point de vue de la langue, on remarque des particularités graphiques 
notamment concernant l’écriture de la hamza, رأى s’écrivant systématiquement رءا ou 
de la mādda قرٱن  transcrit قرءان et آيات qui donne. ءايات De même l’alif suscrit est 
fréquent dans les mots كتاب ou استجاب  notés   كتب et  استجب  . Naturellement, le qāf 
est noté ف et le fā’ ڡ comme cela est la règle dans l’écriture maghribī. On notera 
également la graphie particulière du yā’ ou de l’alif maqsûra finaux ou encore بالليل. 
que le copiste écrit systématiquement باليل Du point de vue de la syntaxe, les accords 
sont traités de manière aléatoire par rapport à la norme qui prévaut actuellement, mais 
cela atteste simplement d’un état de la langue sans qu’il y ait là la moindre anomalie. 
Aussi n’avons-nous pas pratiqué d’hypercorrection et conservé ces particularités, 
sauf lorsqu’elles pouvaient gêner une lecture naturelle. Au plan de la terminologie 
on relève ici où là l’emploi de termes berbères ou des usages locaux كاغد (papier) par 
exemple s’écrivant كاغظ . Le texte fait aussi parfois référence à des coutumes locales 
telles que la dawsa qui consiste à ce qu’un cheikh chevauchant sa monture piétine des 
hommes – ses fidèles – allongés au sol. On notera enfin que l’auteur mentionne parfois 
les sourates coraniques non pas par leur nom habituel, mais pas le premier verset, ce 
qui donne par exemple : sūrat qul  yā ayyuhā al-kāfirūn au lieu de sūrat al-kāfirūn.

La ponctuation et les alinéas sont de nous et ont pour but d’aérer le texte et d’en 
faciliter la lecture. Pour des raisons techniques liées au programme VECMAS financé 
par l’Agence nationale de la recherche (ANR), la présente livraison ne comprend que 
les deux cents premiers folios du manuscrit, deux autres volumes étant prévus dans un 
futur proche.

Damas-Lyon, novembre 2010.

V



Parallèlement à ces deux grands courants, on ne saurait négliger une forme de 
médecine empirique ancestrale, ancrée dans un vieux substrat préislamique, et dont 
l’influence est loin d’être négligeable. De nos jours encore, cette médecine empirique 
jouit de la faveur des patients dans l’ensemble du monde arabe, et plus largement, 
musulman. Les herboristes, mais aussi les médecins traditionnels, conservent cette 
tradition et la développent même actuellement avec le regain d’intérêt des gens 
pour la médecine douce et la phytothérapie2.  Bien évidemment, le véhicule de cette 
connaissance est l’oralité. 

Dans le manuscrit qui nous occupe, et bien qu’il ne s’agisse pas de médecine 
prophétique à proprement parler, les références au Coran sont très nombreuses et 
notamment Āyat al-kursī (al-Baqara, 255), les sourates Yāsīn, al-Fātiḥa, al-Ikhlās, 
al-Wāqi‘a ou encore al-Kawthar. Outre les citations partielles du texte coranique, le 
manuscrit comprend des parties intitulées : bienfaits de la sourate al-Fātiḥa ou bienfaits 
de la sourate Yāsīn et de la sourate al-Wāqi‘a.  De même, la mention des propos du 
Prophète relativement à la santé du corps et de l’esprit et celle des pieux musulmans, 
qu’ils fussent des Compagnons ou de grands shaykhs tels Ibn Mas‘ud, Ibn ‘Abbās ou 
‘Abd al-Qādir al-Jīlī, viennent donner au texte une dimension édifiante et présenter au 
lecteur des figures marquantes de l’islam des origines dont l’aura reste immense dans 
l’inconscient collectif. 

La matière dont traite cet ouvrage dépasse largement le domaine purement 
médical pour englober celui de la magie et, par-delà le traitement des âmes et des 
corps, répondre aux attentes de l’homme dans sa vie d’ici-bas et lui conférer une forme 
d’harmonie avec son environnement. Ainsi, l’auteur aborde-t-il des questions telles que 
l’exorcisme, le rejet de l’influence malfaisante des envieux, le rétablissement d’une 
bonne entente entre mari et femme, l’éloignement des mauvais esprits, les pratiques 
divinatoires favorables à une bonne récolte, la lutte contre la stérilité, la recherche 
des objets perdus (ḍālla) etc. Il s’ensuit que le texte comprend de nombreux carrés 
magiques (wifq), des formules sacramentelles écrites à l’encre de safran, des amulettes 
destinées à repousser les maléfices et le mauvais œil et qu’il recourt abondamment à 
la science des lettres (Jafr). Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ce manuscrit ait été 
classé, par les catalogues, dans la rubrique ‘ilm al-asrār, sciences occultes. 

Quoi qu’il en soit, le texte nous semble représentatif d’un état du savoir médical 
arabe à une époque où le discours originel, empreint de rationalité philosophique et de 
pensée logique, avait cédé la place à une forme d’empirisme mâtiné de superstition et 
de croyances. Il est, à ce propos, significatif de constater que le cheikh Sayyid Aḥmad 
al-Raqqād al-Kuntī ne cite aucun médecin arabe médiéval alors que, par ailleurs, il 
reprend leurs principales théories, comme celle des humeurs par exemple. 

2	 Voir F. SANAGUSTIN, « Contribution à l’étude de la matière médicale traditionnelle chez les herboristes 
d’Alep », in BEO, Damas, 1983.

IV



INTRODUCTION

L’ouvrage que nous éditons aujourd’hui s’intitule Livre de la guérison des 
maladies internes et externes affectant le corps. Il s’agit donc d’un traité général de 
thérapeutique. L’auteur, Sayyid Aḥmad al-Raqqād (ou al-Raqqādī) al-Kuntī, a vécu au 
XVIIe siècle et est mort en 1096/1684. 

La particularité du présent manuscrit, outre son volume considérable (600 folios), 
est qu’il mêle médecine et magie, tradition scientifique et tradition populaire. De là 
vient son intérêt puisqu’il permet de se faire une idée de l’état du savoir médical dans 
les régions sub-sahariennes islamisées à une époque tardive, le XVIIe siècle. Il est 
clair que les fondements de la science arabo-musulmane atteignirent ces régions dès 
l’instant qu’elles furent islamisées. Les sciences religieuses y étaient enseignées au 
même titre que les sciences rationnelles dans des centres de diffusion du savoir tels 
que Tombouctou, ville dans laquelle subsistent des dizaines de milliers de manuscrits 
arabes qui témoignent, jusqu’à aujourd’hui, de cette activité.   

Concernant notre propos, il n’est pas inutile de rappeler que la science médicale 
arabe médiévale appartenait aux sciences dites rationnelles car issues de la tradition 
scientifique grecque. Entre le VIIIe et le XIIIe siècle, la médecine arabe fut une 
science profane fondée sur des principes philosophiques et sur l’observation, le sacré 
n’y intervenant aucunement.  Dans ce courant rationnel s’inscrivirent des auteurs tels 
Avicenne ou Averroès dont les œuvres marquèrent durablement la pensée médiévale 
à l’instar du Qānûn fīl-ṭibb ou du Kitāb al-Kulliyyāt fīl-ṭibb. Ces sources majeures 
incluaient systématiquement une partie théorique et une partie pratique (pharmacopée, 
chirurgie, composition des drogues etc.). Mais à partir du XIIe siècle environ, on vit 
apparaître, en Orient musulman, un courant médical nouveau qui se voulait purement 
islamique et en rupture avec la tradition grecque, il s’agit de la médecine prophétique 
(al-ṭibb al-nabawī). Les auteurs des traités de médecine prophétique n’étaient plus des 
médecins ou des philosophes, mais des théologiens, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, 
auteur du al-Ṭibb al-nabawī1 persuadés qu’une médecine fondée exclusivement sur le 
Coran et la Sunna pouvait exister. Ce courant s‘est maintenu jusqu’à nos jours et reste 
vivace dans les milieux musulmans traditionnels ou populaires.

1  Ibn Qayyim al-JAWZIYYA, al-Ṭibb al-nabawī, Le Caire, 1983 ; trad. anglaise P. JOHNSTONE, Medecine of 
the Prophet, Islamic Texts Society, Cambridge, 1998. 
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