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 سليمرن بن نرصر العلوان
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 املقدمة

 

دمحم، وعلى آله وصحبه، وسلم الحمد هلل  ب العرملين، والصالة والسالم على نبينر 

 تسليًمر كثيًرا.

 أمر بعد:

تنبيه ملر ضعف من أكذار  الصبرح مع  ،صالةدبر ال  أكذار  و  ،الصبرح واملسرء ه أكذار  فهذ

 .-أسره ثبته هللا وفك  -، لفضيلة الشيخ سليمرن العلوان واملسرء

لاو اد الصبرحية واملسرئية ولاكذار  املطلقة وفي ) :(1)وقد قرل الشيخ سليمرن العلوان

أدبر  الصلوات حصن حصين من السحر والعين والوسروس ولامراض النفسية، وهي 

مخففة للمصرئب إكذا وقعت، ومدافعة للهموم ولاحزان؛ فرصبر نفسك على الذكر، 

عنه ولو  فأحصن مر يكون العبد من شيرطين إلانس والجن برلذكر؛ فتحصن به وال تغفل

كنت وقت هرب من العدو وفي أعظم مر تكون من الشغل وأحرج لاوقرت، واجعله هو 

 .(قوى ونفعه أتمأشغلك وحرجتك ومطلبك، وعلى قد  حضو  القلب يكون تأثيره 

نسأل هللا أن يفك أسر الشيخ وأن يثبته وأن يطيل في عمره على طرعته وخترًمر: 

 وخدمة دينه ومراغمة أعدائه.

 هلل  ب العرملين. والحمد

 

 كتبه

 دا  العلوان

   
 

 

  

                                         
 (.5)ص  اجلواهر احلسان (1)
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 برح واملسرءصأكذار  ال

 

 .قراءة آلايتين لاخيرتين من سو ة البقرة في الليل .1

 مرة واحدة. ﴾قل أعوكذ برب النرس﴿و  ﴾قل أعوكذ برب الفلق﴿قراءة املعوكذتين  .2

امللك هلل، والحمد هلل، ال إله إال هللا وحده ال  (أمسينر وأمس ى)أصبحنر وأصبح ) .3

شريك له، له امللك وله الحمد وهو على ال ش يء قدير،  بي أسألك خير مر في هذا 

وأعوكذ بك من شر مر في هذا اليوم  ،(دهرمر بع) وخير مر بعده (هذه الليلة)اليوم 

 بي أعوكذ بك من الكسل وسوء الكبر،  بي  ،(مر بعدهر)وشر مر بعده  (هذه الليلة)

 .(من عذاب في النر  وعذاب في القبرأعوكذ بك 

ال إله إال أنت، خلقتني وأنر عبدك، وأنر على عهدك ووعدك مر  ،اللهم أنت  بي) .4

وأبوء بذنبي،  ي،أبوء لك بنعمتك عل استطعت، أعوكذ بك من شر مر صنعت،

 .(أنت فإنه ال يغفر الذنوب إال  ،فرغفر لي

اللهم عرلم الغيب والشهردة، فرطر السمروات ولا ض،  ب ال ش يء ومليكه، ) .5

 أشهد أن ال إله إال أنت، أعوكذ بك من شر نفس ي، ومن شر الشيطرن وشركه(.

اللهم إني أسألك العفو والعرفية في اللهم إني أسألك العرفية في الدنير وآلاخرة ) .6

ي من بين اللهم احفظن ،اللهم استر عو اتي وآمن  وعرتي ،ديني ودنيري وأهلي ومرلي

وأعوكذ بعظمتك أن أغترل من  ،وعن شمرلي ومن فوقي وعن يميني ،يدي ومن خلفي

 .(تحتي

. وإكذا (اللهم بك أصبحنر، وبك أمسينر، وبك نحير، وبك نموت وإليك النشو  ) .7

اللهم بك أمسينر، وبك أصبحنر، وبك نحير، وبك نموت، وإليك )مس ى قرل: أ

 .(املصير

ير حي ير قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني اله، وال تكلني إلى نفس ي طرفة ) .8

 .(عين

، ^على فطرة إلاسالم، والمة إلاخالص، وعلى دين نبينر دمحم  (أمسينر)أصبحنر ) .9

 
ً
 .(ر ومر ارن من املشركينمسلًم ر وعلى ملة أبينر إبراهيم حنيف

 (بسم هللا الذي ال يضر مع اسمه ش يء في لا ض وال في السمرء وهو السميع العليم) .11
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 ثالث مرات.

 .مرة واحدة (أعوكذ بكلمرت هللا الترمرت من شر مر خلق) .11

 ثالث مرات. ( ضيت برهلل  بر، وبرإلسالم دينر، وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبير) .12

 .سبع مرات (عليه توالت وهو  ب العرش العظيم ،إله إال هو حسبي هللا ال ) .13

 (ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله الحمد، وهو على ال ش يء قدير)  .14

 .مرئة مرة

 مرئة مرة. (سبحرن هللا وبحمده) .15
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 الصالة دبر الأكذار  

 

 مرات. ثالث. (ستغفر هللاأستغفر هللا أستغفر هللا أ) .1

 (.اللهم أنت السالم ومنك السالم تبر كت ير كذا الجالل وإلاكرام) .2

ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله الحمد وهو على ال ش يء قدير، ) .3

 (.اللهم ال مرنع ملر أعطيت، وال معطي ملر منعت وال ينفع كذا الجد منك الجد

ال  ،الحمد وهو على ال ش يء قديرال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله ) .4

حول وال قوة إال برهلل، ال إله إال هللا، وال نعبد إال إيره، له النعمة وله الفضل وله 

 .(الثنرء الحسن، ال إله إال هللا مخلصين له الدين ولو كره الكرفرون

ه ال ال إله إال هللا وحد)، وتمرم املرئة 33هللا أكبر و ، 33الحمد هلل و ، 33سبحرن هللا  .5

 .(وهو على ال ش يء قدير ،شريك له، له امللك وله الحمد

 .﴾قل أعوكذ برب النرس﴿و ﴾قل أعوكذ برب الفلق﴿قراءة املعوكذتين:  .6
 قراءة آية الكرس ي. .7

 

 رموصححهاطلع عليهمر 

 الشيخ: سليمرن بن نرصر العلوان

 حفظه هللا
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 برح واملسرءصتنبيه ملر ضعف من أكذار  ال

 

 ال تقرل مع املعوكذتين. ﴾أحدقل هو هللا ﴿ .1

 أو أجره على مسلم(. زيردة )وأن أقترف على نفس ي سوًءا .2

وجميع خلقك،  ،ومالئكتك ،وأشهد حملة عرشك ،)اللهم إني أمسيت أشهدك .3

 أ بعبأنك أنت هللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وأن محمًدا عبدك و سولك(. 

 مرات.

فمنك وحدك ال شريك لك، فلك  ،أو بأحد من خلقك ،)اللهم مر أصبح بي من نعمة .4

 الحمد ولك الشكر(.

ال إله إال  ،اللهم عرفني في بصري  ،اللهم عرفني في سمعي ،اللهم عرفني في بدني) .5

ال إله إال  ،أعوكذ بك من عذاب القبرو  ،الفقر و  اللهم إني أعوكذ بك من الكفر  أنت،

 (.أنت

اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه  ،)أصبحنر وأصبح امللك هلل  ب العرملين  .6

 وأعوكذ بك من شر مر فيه وشر مر بعده(. ،ونصره ونو ه وبركته وهداه

 )من صلى عليَّ حين يمس ي وحين يصبح عشر مرات أد كته شفرعتي يوم القيرمة(.  .7

 مرات. سبع. (اللهم أجرني من النر ) .8

 

 

 

 اطلع عليهر وضعفهر

 الشيخ: سليمرن بن نرصر العلوان

 حفظه هللا

   
 


