
 

 
 

 

 الورد العام للشيخ العمري
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم.
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه.

 
 سبابيعلن الشيخ العمري أنه سيتيح ورده العام، لكل مسلم ومسلمة، من مجيع بلدان العامل وأصقاع األرض؛ وذلك أل

 :يه ةرئيس
تعّرض دعوة الشيخ للحصار يف بلده املغرب، ويف عدة بلدان من العامل؛ والسبب هو االستقاللية عن كل األطراف . 1

 .هلل وحده ذات النفوذ واخللوص  
الضعف اإلمياين الشديد الذي أصاب جل أفراد األمة، إىل احلد الذي صاروا معه خيافون من إعالن االنتساب إىل . 2

 .أي جهة أو إىل أي شخص
 هم، قدر مستطاعه.يلإعدم حرص الشيخ على استتباع أحد من الناس، يف مقابل حرصه على إيصال النفع . 3
 

كر ورد الشيخ يكون مشروطا بشروط، يلتزم هبا من يريد ذلك بينه وبني ربه، ومن غري أن ي ضطر إىل االتصال ذ   وإنّ 
رج الشيخ من كل تبعات املساءلة وهذا العقد الذي يكون هللا ش .ولو بصفة غري مباشرة ابلشيخ، اهدا به على عباده، خي 

 دنيا وآخرة. فمن غش، فهو لنفسه غاش. والشروط هي:
 اعتبار كل عمل صاحل. يف أن يكون املرء مسلما، فإن اإلسالم شرط .1
 أن ال يكون املرء من املرضى عقليا، أو ممن يتناولون العقاقري املهدئة.. 2
 ه هللا عليه.أن يؤدي العبد ما فرض. 3
 أن حيرص العبد على اجتناب الكبائر، وأن يستغفر ويتوب عقب كل ذنب.. 4
أن يعتقد العبد أنه يبغي هبذا الذكر أن يصله املدد النبوي من الشيخ، فإن من ال يعتقد هذا ال يصله شيء. فهذا  .5

  االعتقاد يشبه كود التفعيل املعروف عند أهله.
؛ فإن هذا الذكر وإن كان عاما خيلط املرء هبذا الذكر غريه من األذكار اخلاصة، وأن ال يتجاوز األعداد املذكورة أن ال. 6

 .ابلنظر إىل منهاج الشيخ يف الرتبية، فإنه يبقى خاصا ابلنظر إىل الناس



تصال ابلشيخ، لتصح له حصل للعبد املطلوب، ووجد قوة ابطنية على إعالن انتسابه، فعليه أن يبادر إىل اال إن   .7
النسبة غيبا وشهادة، وليتمكن من مشاركة الذاكرين من أهل بلده يف الذكر اجلماعي؛ ألن الذكر اجلماعي له مدد خاص، 

 .وال مجاعة من اجلماعات ال يستغين عنه بلد من البلدان
 
 

 الورد العام
 الصباح وأخرى يف املساء()وت شرتط له الطهارة واستقبال القبلة، وي ذكر مرة يف 

 
تم بـ "آمني". ،مرة واحدة، ت ستهل ابالستعاذة والبسملة سورة الفاحتةقراءة: . 1  وُت 
ف وَن مرة، خيتمها بـ 100" أستغفر هللاي كرر الذاكر: " .2  *َوَساَلٌم َعَلى ال م ر َسل نَي  *}س ب َحاَن َربّ َك َربّ  ال ع زَّة  َعمَّا َيص 

د  لِل َّ   َم   . َربّ  ال َعاَلم نَي{َواحل 
}س ب َحاَن رَبّ َك خيتمها بـ مرة، 100" اللهم صل على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما: "يكرر الذاكر .3

ف وَن  د  لِل َّ  َربّ  ال َعاَلم نَي{ *َوَساَلٌم َعَلى ال م ر َسل نَي  *َربّ  ال ع زَّة  َعمَّا َيص  َم    .َواحل 
مرة بعد كل صالة، أو جيمعها ألفا يف هناية يومه. خيتمها بـ "حممد رسول هللا  200" ال إله إال هللايكرر الذاكر " .4

ف وَن  ، و:صلى هللا عليه وآله وسلم د  لِل َّ  َربّ  ال َعاَلم نَي{ *م ر َسل نَي َوَساَلٌم َعَلى ال   *}س ب َحاَن رَبّ َك َربّ  ال ع زَّة  َعمَّا َيص  َم   .َواحل 
 ه واملسلمني أمجعني.أسرتخيتم الذاكر ذكره ابلدعاء ابخلري لنفسه و  .5

وي ستحب أن يكون الذكر يف الصباح ما بني صالة الصبح والضحى، ويف املساء قبل صالة املغرب أو بعدها، وال أبس 
صباحا، أو بلوغ منتصف الليل مساء. ومن فاته ورده، فعليه اإلتيان به مىت  للمضطر من بلوغ وقت استواء الشمس

 استطاع، لئال يعتاد التفريط فيه في كتب عند هللا من الساهني.
 " يف كل أوقات فراغه، ومن دون شرط استقبال القبلة، وعلى كل اهليئات )قائما أو قاعداال إله إال هللايذكر الذاكر " .6

د بعدد؛ حىت ي كتب عند هللا من الذاكرين كثريا. خيتمها كما ذكران يف ، أو ماشيا أو راكبا(، من دون تقي  أو مضطجعا
 .(4)البند 
 ما بني جزء ومخسة أجزاء )حزبني وعشرة أحزاب(. -حبسب استطاعته-على الذاكر أن يقرأ من القرآن كل يوم  .7
 

 :تنبيهات
البيت يف غرفة خالية إن أمكن، وبصوت خافت ي سم ع العبد به نفسه؛ وأما الذكر املطلق لكلمة يكون الذكر يف  .1

 التوحيد، فإن كان العبد فيه بني الناس، فليكتف بتحريك اللسان من دون إصدار صوت )أدىن اهلمس(.
أجل تفسري ما قد يعرض له على الذاكر أن ال يتصل ابلشيخ إال إن كان يريد االخنراط يف السلوك حقيقة، ال من . 2

 .من أحوال أو ما قد جيد من رؤى
 ال ي عّد املرء هبذا الذكر منتسبا انتسااب خاصا إىل الشيخ؛ وهذا يكون له أثره يف الدنيا واآلخرة.. 3
 والرتقي. ين هذا الورد العام عن الورد اخلاص، ملن كان يريد حتقيق القربغال ي .4



قطنون بلدا واحدا ويعرف بعضهم بعضا )كأن يكونوا أصدقاء أو معارف(، فعليهم أن ، يإذا كان الذاكرون مجاعة .5
يبعثوا إىل مكتب الشيخ أبمسائهم احلقيقية ومبعلوماهتم الشخصية، ليتم تعيني أحدهم نقيبا عليهم، وليتمكنوا من الشروع 

 يف الذكر اجلماعي، إن كانوا يرغبون يف االستزادة من اخلري.
 

  .وهللا املستعان واملوفق                                                                                      


