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قراءة الولد  درتبها سيدي احلبيب عمر بن حفيظ ريض اهلل عنه و نفعنا به عن فاحتةهذه 

 النبوي الرشيف

الفاحتة أن اهلل يفتح لنا بذكره وذكر رسوله النبي سيدنا حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم وذكر مولده الكريم وشامئله العظيمة أبواب التأييد والنرصة والتسديد واالستقامة 

والفرج العاجل جلميع أمة اإلسالم وأن يدفع البالء عنا وعن أهل ال إله إال اهلل يف مشارق 

ر  ومااراها  وأن يلهمنا رشدنا يف حركاتنا وسكناتنا وأن يببتنا عىل احل  فيام نقو  األ

وفيام نفعل وفيام نعتقد وأن يرزقنا حسن املتابعة هلذا النبي املصطفى حممد صىل اهلل عليه 

وعىل آله وصحبه وسلم يف األقوا  واألفعا  والنيات واملقاصد واإلرادات واحلركات 

يع األحوا  والشؤون يف الظهور والبطون  وأن يرزقنا سبحانه وتعاىل والسكنات يف مج

حسن االقتداء به والسري يف دربه والرشب من رشبه  وأن ينظر به صىل اهلل عليه وسلم إلينا 

وإىل أهلينا وإىل أوالدنا وإىل ذوينا وإىل ذرارينا وإىل من يوالينا وأن يمأل قلوبنا بأنوار اإليامن 

رفة  وأن جيعلنا سبحانه وتعاىل ممن ارتضاهم اهلل لقربه ورشفهم بحقائ  واليقني واملع

العبودية له املحضة اخلالصة  وأن يقينا األسوى  ويصلح لنا الرس والنجوى وحيققنا بحقائ  

التقوى  وأن يرسه صىل اهلل عليه وسلم يف أمته وأن جيعلنا سبحانه وتعاىل وأهلينا وأوالدنا 

وجيعلنا من أسعد الناس بذكره وذكر هذا النبي املصطفى ومن أسعد  وأصحابنا قرة عني له

الناس بقربه وقرب هذا النبي املصطفى ومن أسعد الناس بحبه وحب هذا النبي املصطفى 

وجيعلنا من أسعد الناس بعنايته وعناية هذا احلبيب املصطفى وجيعلنا من أسعد الناس 

ليه وعىل آله وصحبه وسلم ظاهرًا وباطنًا يف برضاه ورضا هذا احلبيب املصطفى صىل اهلل ع



كل شأن وحا  يف الدنيا والربزخ واآلخرة وأن جيمعنا به يف الفردوس األعىل وهو راٍ  

عنا وجيعل لنا سبحانه احلظ األوفر من االجتامع به يف الربزخ واالجتامع به يف ظل العرش 

ور عىل الرصاط واالجتامع به عند واالجتامع به عىل احلو  املورود واالجتامع به عند املر

دخو  اجلنة صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم  وأن اهلل يصلح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا 

وبواطننا وشؤوننا كلها  وأن يدفع عنا الرشور كلها ويعيل درجات الصاحلني من أمته ومجيع 

وتابعيهم بإحسان وجيزهيم عنا الصاحلني ويعيد علينا عوائد النبيني واملرسلني وآ  كل منهم 

خري اجلزاء وجيمعنا اهم يف مستقر الرمحة وهو راٍ  عنا من غري سابقة عذاب وال عتاب وال 

فتنة وال حساب وبنية كشف الباليا عنا وعن مجيع املسلمني يف الظواهر واخلفايا وأن هيبنا 

هرًا وباطنًا يف الدارين وخيتم اهلل أعىل املزايا ويلحقنا بخيار الرسايا ويصلح لنا كل الشأن ظا

لنا بأكمل احلسنى يف خري ولطف وعافية وعىل ما نواه الصاحلون وعىل ما ينويه الصاحلون 

وعىل ما أحاط به علم ربنا اهلل الرمحن الرحيم من صالح النيات لنا ولألمة أمجعني وإىل 

 حرضة النبي حممد صىل اهلل عليه وآله وصحبه وسلم . الفاحتة 

 


