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JL
ﻫﺬا اﻟﺪﻋﺎء

اﻟﺠﻦ
ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻮاﺋﺞ  ،واﻟﺤ ْﻔﻆ ﻣﻦ ﺷﺮار ّ
اﻟﺮْزق
واﻹﻧْﺲ  ،واﻟﺘّـ ْﻮﻓﻴﻖ  ،واﺗّﺴﺎع ّ

َو َم ْك َر ُه ْم َو ِس ْح َر ُه ْم َو َغ ْد َر ُه ْم َو َتخْ يِيلَاتِ ِه ْم َ ،و َو ْس َو َس َت ُه ْم َفلَا
َي ْق َر ُبو َن ِم ِّني َو َلا َي َت َع َّر ُضو َن لِي بِ ُسو ٍء  .اللَّ ُه َّم ٱ ْك َلأْنِي بِ َع ْينِ
راس ٍة ِمنكَ َ ،ت ْم َن ُع َع ِّني أَذ ٰ
ض لِي بِ ُسو ٍء أَ ْو
ى كُ ِّل ُم َت َع ِّر ٍ
ِح َ

بِ ْس ِم اللَّ ِه الْ َع ِظيم َ ،وبِ ُنورِ ُس ُب ِ
حات َو ْج ِه ِه الْ َكريم َت َح َّص ْن ُت ،
بِأَ ْسما ِء اللَّ ِه الْ ُح ْسنى ٰ كُلِّها ما َع ِل ْم ُت ِم ْنها َوما لَ ْم أَ ْع َل ْم

َم ْك ُروه  ،اللَّ ُه َّم ْٱح َف ْظنِي َو ِدينِي َوأَ ْهلِي َو َمالِي َوأَ ْو َلا ِدي
َوأ ْصحابِي ِم ْن شَ ِّر ما ُه َو ُم ْس َتخْ ٍف بِاللَّ ْي ِل َوسار ٌِب بِال َّنهار .
اللَّ ُه َّم ٱنْشُ ْر َع َل َّي لِ َو َاء الْ ِع ِّز َوٱ ْع َص ْم ِني بِ ِ
حاج ِب الْق َْهر ،
قات الْ ِح ْف ِظ َوٱ ْك ُن ْف ِني بِها َل ٍ
َوٱضْ ر ِْب َع َل َّي ُسرا ِد ِ
ات ِم َن
ا ْل ِٕا ْش ِ
راق َوٱ ْك ِفنِي شَ َّر ما أَخاف َ ،تبا َر ْك َت يا نُو َر ا ْلأَنْ َوار ،
نَ ِّو ْر َق ْلبِي بِ ُنورِ َم ْع ِر َفتِك َ ،يا اللَّ ُه َيا نُو ُر َيا َح ُّق َيا ُمبِين .

كُلِّها إِنْ ِسها َو ِج ِّنها ِم ّما نُ ْد ِر ُك َوما َلا نُ ْدرِ ُك ِم َن الْ َم ْعقُو َل ِ
ات
َوالْ َم ْح ُس ِ
وسات ْٱح َت َر ْز ُت َ ،وبِ ْس ِم اللَّ ِه الْ َع ِظيم ا ْلا ٔ ْع َظ ِم الْ َو ِاقي

ال َغف ِ
الس ِّيئات َ ،وأَخْ ر ِْج َنا ِم ْن ِذ ِّل
َلات َوأَنْ ِق ْذنَا ِم ْن وِها ِد َّ
ا ْل َم ِ
عاصي إِلى ٰ ِع ِّز الطّاعات َ ،و ْٱج َع ْل ا ْل ِٕا ْشراقَ َر ِفيقَنا
ض
وس ا ْلأَنْوا ِر َوأَ ِف ْ
َوال َّت ْو ِفي َق َطرِيقَنا  ،وأَ ْطلِ ْع َعلى ٰ أَ ْر َو ِاحنا شُ ُم َ
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بسم الله الرحمن الرحيم

اِنْ َت َص ْر ُت َ ،وبِ َس ِّي ِدنا َو َم ْو َلانا ُم َح ِّم ٍد َصلَّى اللَّ ُه
مات اللَّ ِه ال َّتا ّم ِ
تَشَ َّف ْع ُت َواح َت َم ْي ُت َ ،وبِ َكلِ ِ
ات
ات الْ ِ
ظات ْٱح َت َج ْب ُت َ ،و ِم ْن شَ ِّر َج ِم ِيع الْ َمخْ لُ ِ
حاف ِ
الْ َواقِ َي ِ
وقات
َع َل ْي ِه َو َسلَّم
الْ ُمبار ِ
ِكات

الْمانِ ِع ا ْل ِ
كافي الد ِّاف ِع َد َف ْع ُت َع ِّني أَ َذا ُه ْم َوشَ َّر ُه ْم َو َك ْي َد ُه ْم

اللَّ ُه َّم با ِر ْك لَنا ِفي ِذ ْك ِر َك َو َلا َتشْ َغلْ َنا بِ َغ ْي ِر َك َو َوفِّ ْق َنا لِ َح ْم ِد َك
َوشُ ْك ِر َك َ ،وأَ ِد ْم َع َل ْينا َع ْف َو َك َو ِس ْت َر َك َ ،وأَ ْي ِق ْظنا ِم ْن ُرقا ِد
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َعلى ٰ نُف ِ
ِف ا ْلا َٔ ْسرار  ،اللَّ ُه َّم أَنْ َت َق ْص ِدي ِفي كُ ِّل
ُوسنا َعوار َ
ُو ْج َهة  ،و َغوثِي ِفي كُ ِّل ِشدَّة َ ،و َع ْونِي ِفي كُ ِّل َٔا ْمر ،
َو َرجائِي ِفي كُ ِّل َك ْرب  ،اللَّ ُه َّم إِنِّي حائِ ٌر َفٱ ْه ِدنِي َ ،ظ ْمآ ُن

ِيض ْ
يف َف َق ِّونِي َ ،ف ِقي ٌر َفأَ ْغ ِننِي ،
فٱش ِفنِي َ ،ض ِع ٌ
ْ
فٱس ِقنِي َ ،مر ٌ
وب َفٱنْ َت َص ْر
َذلِي ٌل َفأَ ِع َّزنِي َ ،م ْظلُومٌ َف َن ِّج ِني َ ،ر ِّب إِنِّي َم ْغلُ ٌ
َيا َع ِظيم  .اللَّ ُه َّم
َوأَ ْقصى ٰ َم ِ
قاص ِدنا

)ثلاثاً( َ ،يا اللَّ ُه َيا َح ُّي َيا َق ُيو ُم َيا َعلِ ُّي
ْٱج َع ْل ُم ْن َتهى ٰ َمطالِبِنا َو ْج َهكَ َورِضاك ،
َع ْف َوك َي ْو َم لِقاك َ ،وأَ ِذ ْقنا لِ َّذ َة ُمناجاتِك َ ،ف َق ْد َو َق ْفنا َعلى ٰ
بابِك َ ،يا قريباً لِ َمن َسأَل َ ،يا ُم ِجيباً لِ َمن َدعا َ ،يا َس ِميعاً
لِ َم ْن َط َلب َ ،يا َسرِيعاً لِ َم ْن َق َصد  ،أَنْ َت َولِ ِّيي ِفي ال ُّدنْ َيا
الصالِ ِحين ُ ،س ْبحا َن َر ِّبكَ
َوا ْلا ٓ ِخ َر ِة َت َوفَّنِي ُم ْسلِماً َوأَلْ ِح ْقنِي بِ َّ
ين َوالْ َح ْم ُد لِلَّ ِه
َر ِّب الْ ِع َّز ِة َع َّما َي ِصفُو َن َو َسلَا ٌم َعلى ٰ الْ ُم ْر َسلِ َ
َر ِّب الْعالَ ِمين .
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﴿ ٱلْ َح ْم ُد للَّ ِه َر ُّب ٱلْ َعالَ ِمين  ٱل َّر ْح َمنِ ٱل َّر ِحي ِم َ مالِ ِك َي ْو ِم
لص َر َ
اط
ٱلدِّين  إ َّيا َك نَ ْع ُب ُد َوإِ َّيا َك ن َْس َت ِعين  اِ ْه ِدنَا ٱ ِّ
ٱلْ ُمس َت ِقيم ِ ص َر َ
ين أَنْ َع ْم َت َع َل ْي ِهم َغي ِر ٱلْ َم َغ ُض ِ
وب
اط ٱلَّ ِذ َ
لضالِين ﴾ .
َع َل ْي ِهم َو َلا ٱ َّ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ذين
دى لِّ ْل ُم َت ِقين  ٱلَّ َ
يب ِفي ِه ُه ً
اب َلا َر َ
﴿ ا ۤل ۤم َ ذلِكَ ٱلْ ِك َت ُ
ُي ْؤ ِم ُنو َن بال َغ ِ
هم ُي ْن ِفقُون 
لصلا َة َو ِم َّما َر َز ْق َنا ُ
يب َو ُي ِقي ُمو َن ٱ َّ
ين ُي ْؤ ِم ُنون بِ َما أُنْ ِز َل إِلَ ْيكَ َو َما أُنْ ِز َل ِمن َق ْبلِكَ َوبٱ ْلا َٔ ِخ َر ِة
َوالَّ ِذ َ
ُه ْم ُيوقِ ُنون
ٱلْ ُم ْف ِل ُحون ﴾ .


دى ِّمن َّربِ ِه ْم َوأُلـٰئِكَ ُه ُم
أُولـٰئِكَ َعلى ٰ ُه ً
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﴿ ٱللَّ ُه َلا ٓ إِلَــٰ َه إِ َّلا ُه َو ٱلْ َح ُّي ٱلْ َق ُّيو ُم َلا َتأْ ُخ ُذ ُه ِس َن ٌة َو َلا نَ ْومٌ َل ُه
لس َم َاو ِ
ض َم ْن َذا ٱلَّ ِذي َيشْ َف ُع ِع ْن َد ُه
ات َو َما ِفي ٱ ْلا َٔ ْر ِ
َما ِفي ٱ َّ
إِ َّلا بِ ِٕا ْذنِ ِه َي ْع َل ُم َما َب ْي َن أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َلا ُي ِحي ُطو َن
لس َم َاو ِ
ات
بِشَ ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِ َّلا بِ َما شَ َاء َو ِس َع كُ ْر ِس ُّي ُه ٱ َّ

ف َعنَّا َوٱ ْغ ِف ْر لَ َنا َوٱ ْر َح ْم َنا أَنْ َت َم ْو َلانَا َفٱنْ ُص ْرنَا َعلى ٰ ٱلْ َق ْو ِم
َوٱ ْع ُ
ِين ﴾ .
ٱ ْل َك ِافر َ

ض َو َلا َي ُؤو ُد ُه ِح ْف ُظ ُه َما َو ُه َو ٱلْ َعلِ ُّي ٱلْ َع ِظي ُم ﴾ .
َوٱ ْلا َٔ ْر َ

لس َم َاو ِ
ض َوإِ ْن تُ ْبدُوا َما ِفي
ات َو َما ِفي ٱلا َٔ ْر ِ
﴿ لِلَّ ِه َما ِفي ٱ َّ
أَنف ُِس ُك ْم أَ ْو تُخْ فُو ُه ُي َح ِاس ْب ُكم بِ ِه ٱللَّ ُه َف َي ْغ ِف ُر لِ َمن َيشَ ُاء
َو ُي َع ِّذ ُب َمن َيشَ ُاء َوٱللَّ ُه َعلى ٰ كُ ِّل شَ ْي ٍء َق ِدي ٌر َ ءا َم َن ٱل َّر ُسو ُل
بِ َما أُنْ ِز َل إِلَ ْي ِه
َوكُ ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه

ِمن َر ِّب ِه َوٱلْ ُمؤ ِْم ُنو َن كُ ٌّل َءا َم َن بِٱللَّ ِه َو َملــٰئِ َكتِ ِه
َلا نُ َف ِّر ُق َب ْي َن أَ َح ٍد ِمن ُر ُسلِ ِه َو َقالُوا َس ِم ْع َنا

ف ٱللَّ ُه نَ ْف ًسا
َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َرانَكَ َر َّب َنا َوإِلَ ْيكَ ٱلْ َم ِص ُير َ لا ُي َكلِّ ُ
إِ َّلا ُو ْس َع َها لَ َها َما ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ٱ ْك َت َس َب ْت َر َّب َنا َلا
تُ َؤ ِاخ ْذنَا إِن ن َِسي َنا أَ ْو أَخْ َطأْنَا َر َّب َنا َو َلا َت ْح ِم ْل َع َل ْي َنا إ ِْص ًرا َك َما

ين ِمن َق ْبلِ َنا َر َّب َنا َو َلا تُ َح ِّم ْل َنا َما َلا َطا َق َة لَ َنا بِ ِه
َح َم ْل َت ُه َعلى ٰ ٱلَّ ِذ َ
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َت َبا َر ْك َت َيا اللَّ ُه َر ِّبي لَكَ الثَّ َنا
بِأَ ْس َمائِكَ الْ ُح ْسنى ٰ َوأَ ْس َرارِ َها التي
فَ َن ْد ُعو َك َيا الل ّ ُه َيا ُم ْب ِد َع الْ َور ٰ
ى
رب يا رحم ُن ه ْبنا معارفاً
ويا ُّ
ِ
وس ْر يا رحي َم العالمين بجم ِعنا
ويا مالكُ ملك جمي َع عوالمي
ُّوس نفسي من الهوى
وقدِّس أيا قُد ُ
هب لي أماناً وبهج ًة
ويا مؤم ُن ْ
وج ْد لي بع ٍّز يا عزي ُز وقو ٍة
ُ

فَ َح ْمداً لِ َم ْو َلانَا َوشُ ْكراً لِ َر ِّب َنا
أُقِ َم ْت بِ َها ا ْلا َٔ ْك َوا َن ِم ْن َحضْ َر ِة الْ َف َنا
َي ِقيناً َي ِقيناً الْ َله َّم َوالْ َك ْر َب َوالْ َع َنا
ولطفاً وإحساناً ونوراً يع ُّمنا
ِ
س واه ِدنا
إلى حضر ِة
القرب ال ُمق َّد ِ
روحي وخلص من سوا َك عقولنا
لِ ْ
وسلِّم جميعي يا سلا ُم من الضنى
وج ِّمل َجناني يا مهيم ُن بال ُمنى
وبالجب ِر يا جبا ُر بدِّد عد َّونا
8
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متكبر
وكبر شؤوني فيكَ يا
ُ
ويا بار ُئ احفظني من الخلقِ كلِّهم
وبالغف ِر يا غفا ُر َم ِّحص ذنو َبنا
وهاب علماً وحكم ًة
و َه ْب لي أيا ُ
عجل تكرماً
فتاح ِّ
وبالفتح يا ُ
ِ
قابض اقبضنا على خي ِر حال ٍة
ويا ُ
القلوب تح ُّبباً
خافض اخفض ْلي
ويا
َ
ُ
وبالزه ِد والتقوى مع ٌّز أع َّزنا
ونفِّذ بحقٍ يا سمي ُع مقالَتي
ويا حك ُم يا عد ُل ح ِّكم قلو َبنا
ٍ
لطيف أ ِح َّبتي
بلطف يا
ف
ُ
وح َّ
ُ

ويا خال َق الا ٔ ِ
ض ُع ّمنا
كوان بالفي ِ
بفضلكَ واكشف يا مص ِّور كر َبنا
وبالقه ِر يا ق ّها ُر اِقهر عد ّونا
ِ
وج ْد لنا
وللرزق يا رزا ُق َو ِّسع ُ
وبالعل ِم ن ِّور يا علي ُم قلو َبنا
باسط الا ٔ ِ
ويا َ
رزاق بسطاً لرزقِنا
ذكرنا واع ِل قد َرنا
ويا راف ُع ارفع َ
نفوسنا
وذلل بصف ٍو يا م ِذ ُّل َ
بصير بعيبِنا
ِّ
وبصر فؤادي يا ُ
بعدلِكَ في الأشيا وبالرش ِد ق ِّونا
وت ِّوج ُه ُم بالنورِ كي يدركوا ال ُمنى
9
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وكن يا خبيراً كاشفاً لكروبِنا
وبالعل ِم ع ِّظم يا عظي ُم شؤونَنا
غفو ٌر شكو ٌر لم تز ْل متفضلا ً
علي كبي ٌر ج َّل عن و ْه ِم وا ِه ٍم
ٌّ
ُ
وكن لي حفيظاً يا
حفيظ من َالبلا
حسيب من الر َدى
نت غياثي يا
وأ َ
ُ
وج ْد يا كريماً بالعطا منكَ والرضا
ُ
فاعف عنا وعافِنا
رقيب علينا
ُ
ٌ
وسع لنا العل َم والعطا
و يا واسعاً ِّ
فج ْد بال ُو ِّد منك تكرماً
ودو ٌد ُ
باعث ابعثنا على خي ِر حال ٍة
ويا ُ

نفوسنا
وبالحل ِم خلِّق يا حلي ُم َ
ِ
الصدق الأج ِّل أ ِحلَّنا
وفي مقع ِد
ِ
والغفران مولا َي ُخ َّصنا
فبالشك ِر
وص ِف من َجنى
فسبحانكَ اللهم عن ْ
خير ٍ
قوت وه ِّن َنا
ٌ
مقيت أقتنا َ
وحسبنا
نت ملاذي يا جلي ُل
وا ٔ َ
ُ
وتزكي ِة الا ٔ ِ
خلاق والجو ِد والغنى
مجيب أمو َرنا
ويسر علينا يا
ِّ
ُ
حكيماً أنِلْنا حكم ًة منك ته ِدنا
علينا وش ِّرف يا مجي ُد شؤونَنا
شهي ٌد فأشه ْدنا ُعلا َك بجم ِعنا
10
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ويا ح ُّق ح ِّققنا بسر مقدَّس
قو ٌّي متي ٌن ق ِّو عزمي وه َّمتي
محصي الأشيا ِء يا مبد َي الورى
ويا
َ
أع ْدنا بنورٍ يا ُمعي ُد وأحينا
وموحداً
ٌ
مميت أمتني مسلماً ِّ
حي يا قيو ُم ق ِّوم أمو َرنا
ويا ُّ
ويا ماج ُد ش ِّرف بمج ِد َك قد َرنا
فوضت أمري إليكَ لا
ويا صم ُد
ُ
ويا قاد ُر اقدرنا على صدم ِة العدا
وقدِّم أموري يا مق ِّد ُم هيب ًة
ٓخر
ويا أو ُل من غي ِر َب ْد ٍء وا ُ

وكي ٌل توكلنا عليكَ بك اك ِفنا
ليس إلا لكَ الثنا
ولي حمي ٌد َ
ٌّ
ف علينا بالمس َّر ِة والهنا
تعطَّ ْ
على الدينِ يا محيي الأنا ِم من الفنا
نت ر ُّبنا
وش ِّرف بذا قدري كما أ َ
الغني فأغنِنا
ويا واج ُد أ َ
نت ُّ
ويا واح ُد ف ِّر ُج كروبي وغ َّمنا
رب ُس ْبلنا
ت ِك ْلني لنفسي واهدنا ِّ
ومقتد ٌر خلِّص من الغي ِر س َّرنا
وأخِّ ر ِعدانا يا مؤخِّ ُر بالعنا
حس ُبنا
بغي ِر انتها ٍء أ َ
نت في الك ِّل ْ
11

دعاء الفرج

ويا ظاهراً في كل شي ٍء شؤونُه
ويا والياً لسنا لغير َك ننتمي
تواب ُج ْد ْلي بتوبة
ويا َب ُّر يا ُ
ومنتق ٌم ها َك انتق ْم من عد ِّونا
ِ
ويا مالكَ
الملك العظي ِم بقهرِه
ُ
مقسط بالاستقام ِة ق ِّونا
ويا
غني ومغنٍ أغنِنا بكَ سيدي
ٌّ
المعتدين بظل ِمهم
ويا ضا ُّر ُض َّر
َ
ويا نو ُر ن ِّور ظاهري وسرائري
بدي ٌع فأتح ْفنا بدائ َع حكم ٍة
ويا وارثاً و ِّرثني علماً وحكم ًة

ويا باطناً
ِ
زلت محسنا
بالغيب لا َ
فبالنص ِر يا متعالياً كن مع َّزنا
نصوح بها تمحو عظائ َم ُجر ِمنا
ٍ
رؤوف عافِنا وارأف بنا
ع ُف ٌّو
ٌ
ِ
الجلال الطف بنا في أمورِنا
ويا ذا
و يا جام ُع فاجمع عليكَ قلو َبنا
ومان ٌع امنع ك َّل ٍ
كرب يه ُّمنا
ويا ناف ُع انفعنا بأنوارِ ديننا
بحبكَ يا هادي وق ِّوم طريقَنا
ُ
ويا باقياً بكَ أب ِقنا فيكَ أفنِنا
رشي ٌد فأ ِ
رش ْدنا إلى ِ
طرق الثنا
12
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الصبر بالشك ِر والرضا
وأفرغ علينا
َ
بأسمائكَ الحسنى دعونا َك سيدي
بأسرارِها ع ِّمر فؤادي وظاهري
ون ِّور بها سمعي وشمي وناظري
ويسر بها أمري وق ِّو عزائمي
ِّ
ووسع بها علمي ورزقي وه َّمتي
ِّ
و َه ْب ْلي بها حباً جليلا ً مج َّملا ً
و َه ْب َلي يا ربا ُه كشفاً مقدَّساً
الجمع فضلا ً ومن ًة
بجمع
وج ْد ْلي
ِ
ِ
ُ
ِ
موحداً
النهج القويم ِّ
وس ْر بي على ِ
و ُم َّن علينا يا ودو ُد بجذب ٍة

وحسن يقينٍ يا صبو ُر ووفِّنا
َ
تق َّب ْل دعانا ر َّبنا واستجب لنا
وح ِّق ْق بها روحي لأظف ََر بال ُمنى

دعاء الفرج

وص ِّل وسلِّم سيدي ك َّل لمح ٍة
وص ِّل على الا ٔ ِ
ملاك والرس ِل كلِّهم
وسلِّم عليهم كلَّما قا َل قائ ٌل

على المصطفى خي ِر البرايا نب ِّينا
ِ
والصحب جمعاً ُع َّمنا
وآل ِه ُم
تباركت يا الل ّ ُه ربي لكَ الثنا
َ

وق ِّو بها ذوقي ولمسي وعق َلنا

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

وزكِّـي بها نفسي وف ِّرج كرو َبنـا

نت ربي ِ
وع ْل ُمكَ
لي يا َعظي ُم يا َحلي ُم يا َعلي ُم  ،أَ َ
يا َع ُّ
من
الح ْس ُب َح ْسبي َ ،ت ُ
نص ُر ْ
الرب ربي َونِ ْع َم َ
َح ْسبي َ ،فنِ ْع َم ُّ
الح َر ِ
كات
شاء و َٔا َ
الحكي ُم  ،ن َْسأَلُكَ ال ِع ْص َم َة في َ
نت ال َعزي ُز َ
َت ُ
والخ َط ِ
مات َو ِٕالا ِ
الس َك ِ
نات َ ،وال َكلِ ِ
رادات
رات ِ ،م َن
َ
َو َّ
ون والشُّ ِ
ال ُّظ ُن ِ
الساتِ َر ِة لِلق ِ
ُلوب عن ُمطالَ َع ِة
كوك َ ،والا َٔ ْوها ِم َّ
ال ُغ ُي ِ
وب  ،فقد ا ْب ُتلِ َي ال ُمؤ ِْمنو َن َو ُزلْزِلوا زِلْرالا ً شَ ديداً ﴿ وإِ ْذ
َيقو ُل ال ُم ِ
ض ما َو َعدَنا الل ّ ُه
نافقو َن
َ
والذين في قُلُوبِه ْم َم َر ٌ
َورسولُ ُه إ َّلا ُغروراً ﴾ َفث ِّب ْتنا وانْ ُص ْرنا َوسخِّ ْر لَنا هذا َالب ْح َر ،
السلا ُم ،
كما َسخَّ ْر َت َالب ْح َر لِموسى َعل ْي ِه َّ
الصلا ُة َو َّ
وسخَّ ْر َت
وسخَّ ْر َت النّا َر لإ براهي َم َعل ْي ِه َّ
الصلا ُة َّ
والسلا ُم َ ،
َ

وخلُقي مع الهنا
وحسن بها َخ ْلقي ُ
ِّ
وزدني ِ
الح ِّب فيكَ تف ُّننا
بفرط ُ
لأدري به س َّر البقا ِء مع الفنا
وداوِي بوص ِل الوص ِل روحي من الضنى
س
المنيع أَ ِحلَّنا
وفي حضر ِة القد ِ
ِ
بها نلح ُق الأقوا َم من سا َر قب َلنا
13
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ِ
السلا ُم َ ،و َسخَّ ْر َت
والحدي َد لِداو َد َعل ْي ِه َّ
الجبا َل َ
الصلا ُة َو َّ
الصلا ُة
س لِ ُس َليما َن َعل ْي ِه َّ
ال ِّر َ
يح والشَّ َ
ياطين والْ ِج َّن والإ نْ َ
ض
السال ُم  ،وسخِّ ْر لَنا كُ َّل َب ْح ٍر ُه َو لكَ  ،في الإ ر ِ
َو َّ
والسما ِء وال ُم ْل ِك وال َم َلكوت  ،و َب ْح َر الدُّنيا و َب ْح َر الا ٓ ِخ َرة ،
َّ

ُو ُجو ِه أَ ْعدائِنا )ثلاثاً(  ،وا ْم َسخْ ُه ْم َعلى َمكانَتِ ِه ْم فلا
جيء إلَينا ﴿ َولَ ْو نَشَ آ ُء لَ َط َم ْس َنا
َي ْس َتطيعو َن ال ُم ِض َّي ولا ال َم َ
ٱلص َر َ
اط َفأَنَّى ٰ ُي ْب ِصرو َن َ ولَ ْو نَشَ آ ُء
َع َلى ٰ أَ ْع ُينِ ِه ْم َف ْٱس َت َبقُواْ ِّ
لَ َم َسخْ َنــٰ ُه ْم َع َلى ٰ َم َكانَتِ ِه ْم َف َما ْٱس َت َطــٰ ُعواْ ُم ِضيّاً َو َلا
ٱلح ِكي ِم  إِنَّكَ لَ ِم َن
يس َ وٱلْ ُق ْر َء ِان َ
َي ْر ِج ُعو َن ﴾ ﴿ ۤ

كوت ُك ِّل شَ ْي ٍء ،
ش ٍء يا َم ْن بِ َي ِد ِه َم َل ُ
َو َسخِّ ْر لَنا ُك َّل َ
ﺺ  ،وانْ ُصرنا َف ِٕانَّكَ َخ ْي ُر ال َّن ِ
رين
اص َ
ﺺ ۤﻛﻬﻴۤﻌ ۤ
ﺺ ۤﻛﻬﻴۤﻌ ۤ
ۤﻛﻬﻴۤﻌ ۤ
حين )ثلاثاً(  ،وا ْر ُزقنا
)ثلاثاً(  ،وا ْف َت ْح لَنا َف ِٕانَّكَ َخ ْي ُر الفاتِ ً
رين
َف ِٕانَّكَ َخ ْي ُر ال َّراز َ
ِقين )ثلاثاً(  ،وا ْغ ِف ْر لَنا ف ِٕانَّكَ َخ ْي ُر ال َغ ِاف َ

احمين )ثلاثاً(  ،وا ْه ِدنا
وارحمنا َف ٕانَّكَ َخ ْي ُر ال َّر
)ثلاثاً( َ ،
َ
مين َ ،و َه ْب لَنا ريحاً َط ِّي َب ًة كما ِه َي
َون َِّجنا ِم َن القَو ِم ال َّظالِ َ
في ِع ْل ِمكَ  ،وانْشُ رها َع َل ْينا ِم ْن َخزائِنِ َر ْح َمتِكَ  ،واح ِم ْلنا
لسلا َم ِة في ال ِّدينِ والدُّنيا والا ٓ ِخ َرة ،
بها َح ْم َل ال َكرا َم ِة وا َّ
إِنَّكَ َعلى كُ ِّل شَ ْي ٍء َقدي ٌر  ،اللَّهم َي ِّس ْر لنا أُمو َرنا َ ،م َع
والسلام ِة وال َعا ِف َي ِة في دي ِن َنا َو ُدنْيانا ،
ال َّر َاح ِة لِ ُقلُوبِنا َوأَ ْبدانِنا َّ ،
وك ُْن لَنا ِ
صاحباً في َس َفرِنا َو َخلي َف ًة في أَهلِنا  ،وا ْط ِمس َعلى
15

ين َ ع َلى ٰ ِص َر ٍ
اط ُّم ْس َت ِقي ٍم َ تنزِي َل ٱلْ َعزِي ِز ٱل َّر ِحي ِم
ٱلْ ُم ْر َسلِ َ
لِ ُتن ِذ َر َق ْوماً َّمآ أُن ِذ َر َءا َبآ ُؤ ُه ْم َف ُه ْم َغــٰ ِفلُو َن  لَ َق ْد َح َّق ٱلْ َق ْو ُل
َع َل ۤى ٰ أَ ْك َث ِر ِه ْم َف ُه ْم َلا ُي ْؤ ِم ُنو َن  إِنَّا َج َع ْل َنا ۤفي أَ ْع َنــٰ ِق ِه ْم



أَ ْغ َلــٰلا ً َف ِه َى إِلَى ٱ ْلا َٔ ْذ َق ِان َف ُهم ُّم ْق َم ُحو َن َ و َج َع ْلنا ِمن َب ْينِ
أَ ْي ِدي ِه ْم َس ّداً َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه ْم َس ّداً َفأَ ْغشَ ْي َنــٰ ُه ْم َف ُه ْم َلا
ُي ْب ِص ُرو َن ﴾  ،شا َه ِت ال ُوجو ُه )ثلاثاً( ﴿ َو َع َن ِت ٱلْ ُو ُجو ُه لِ ْل َح ِّي
حم
ﻃﺴ ۤﻢ ۤ ،
ٱلْ َق ُّيو ِم َو َق ْد َخ َ
اب َم ْن َح َم َل ظُ ْلماً ﴾ ۤ ،
طس ۤ
ۤﻋ ۤﺴ ۤﻖ َ ﴿ ،م َر َج ٱلْ َب ْح َرينِ َي ْل َت ِق َي ِان َ بي َن ُه َما َب ْر َز ٌخ َّلا
حم ،
حم ۤ ،
حم ۤ ،
حم ۤ ،
حم ۤ ،
حم ۤ ،
حم ۤ ،
َي ْب َغ َي ِان ﴾ ۤ ،
حم َ تنزِي ُل
صر َف َع َل ْينا لا ُي ْن َصرو َن ۤ ﴿ ،
جاء ال َّن ُ
ُح َّم الا ٔ ْم ُر َو َ
16
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ٱلْ ِك َتــٰ ِب ِم َن ٱللَّ ِه ٱلْ َعزِي ِز ٱلْ َعلِي ِم َ غ ِاف ِر ٱلْ َّذ ِ
نب َو َقابِ ِل ٱل َّت ْو ِب
شَ ِدي ِد ٱلْ ِعق ِ
َاب ِذى ٱلطَّ ْو ِل َلا ٓ إِلَــٰ َه إِ َّلا ُه َو إِلَ ْي ِه ٱلْ َم ِص ُير ﴾
ص
يس َس ْقفُنا ۤ ،ك ۤ
هيع ۤ
بس ِم اللَّ ِه با ُبنا  ،تبا َر َك حيطانُنا ۤ ،
حم ۤع ۤس ۤق ِحما َي ُتنا ﴿ َف َس َي ْك ِفي َك ُه ُم ٱللَّ ِه َو ُه َو
ِكفا َي ُتنا ۤ ،
سبو ٌل َع َلينا َ ،و َع ْي ُن
ٱلس ِمي ُع ٱلْ َعلِي ُم ﴾ )ثلاثاً( ِس ْت ُر ال َعر ِ
َّ
ش َم ُ

ال َّنبِ ِّي الا ُٔ ِّم ِّي َوعلى آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َو َسلَّ َم َتسليماً كثيراً دائِماً إلى
مين .
َيو ِم ال ِّدينِ َ ،
والح ْم ُد للَّ ِه َر ِّب العالَ َ

اللَّ ِه ِ
ناظ َر ٌة إلَينا  ،بِ َح ِ
ول ٱللَّ ِه لا َي ْق ِد ُرو َن َع َل ْينا َ ﴿ ،وٱللَّ ُه ِمن
َو َرآئِ ِهم ُّم ِح ُ
يط َ ب ْل ُه َو ُق ْرءا ٌن َّم ِجي ٌد  في لَ ْو ٍح
ُوظ ﴾ فاللَّ ُه َخي ٌر ِ
َّم ْحف ِ
مين )ثلاثاً(
حافظاً َو ُه َو أ َ
رح ُم ال َّر ِاح َ

﴿ إِ َّن َولِــِّ َى ٱللَّ ُه ٱلَّ ِذى نَ َّز َل ٱلْ ِك َتــٰ َب َو ُه َو
ين ﴾ )ثلاثاً( ﴿ َف ٕاِن َت َولَّ ْواْ َف ُق ْل َح ْسبِ َى ٱللَّ ُه
ّ
ٱلصــٰلِ ِح َ
ش ٱلْ َع ِظي ِم ﴾ )ثلاثاً( ،
إِ َّلا ُه َو َع َل ْي ِه َت َوكَّ ْل ُت َو ُه َو َر ُّب ٱلْ َع ْر ِ
ض ولا في
بس ِم اللَّ ِه الذي لا َي ُض ُّر َم َع اس ِم ِه شَ ْي ٌء في الا ٔ ْر ِ
َي َت َولَّى
َلا ٓ إِلَــٰ ُه

السمي ُع ال َعلي ُم )ثلاثاً( َ ،ولا َحو َل ولا قُ َّو َة إ َّلا
السما ِء َو ُه َو َّ
َّ
وصلَّى اللَّ ُه على َس ِّي ِدنا محمد
باللَّ ِه ال َعلِ ِّي ال َعظي ِم )ثلاثاً( َ ،
17

ﺑﺴﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

يا َمن إلى َرحمتِ ِه ال َم َف ُّر

و َمن إلي ِه َيل َجأُ المض َط ُّر

ريب ال َعف ِو يا َمولا ُه
َويا َق َ

غيث كُ ِّل َمن َدعا ُه
َويا ُم َ

الض َعفا
بِكَ اس َت َغثنا يا ُم َ
غيث ُّ

نت َوكَفى
سبنا يا َر ِّب أ َ
َف َح ُ

َفلا أَ َج َّل ِمن َعظي ِم قُد َرتِ ْك

ولا أَ َع َّز ِمن َعزي ِز َسط َوتِك

لِع ِّز ُم ِ
تخض ُع
لككَ ال ُملو ُك َ

ض َقد َر َمن َتشا و َتر َف ُع
َتخ ِف ُ

والا ٔ ُمر كُلُّ ُه إلَيكَ َر ُّد ُه

َو َبيديكَ َحلُّ ُه َو َعق ُد ُه

َوقد َر َفعنا أَ َمرنا إليكَ

َو َقد شَ َكونا ُضعفَنا َعليكَ

فارحمنا يا َمن لا َيزا ُل عالِما
َ

بِ ُضع ِفنا ولا َيزا ُل ِ
راحما
18
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ان ُظر إلى ما َم َّسنا ِم َن ال َورى

َف َحالُنا ِمن َبي ِن ِهم كَما َترى

َقد َق َّل َجم ُعنا َو َق َّل َو ُفرنا

َّ
الجمو ِع َقد ُرنا
ين ُ
وانحط ما َب َ

واس َتض َعفونا شَ وك ًة َو ِشدَّة

واس َتنقصونا ُع َّد ًة َو ِعدَّة

َف َنح ُن يا َمن ُمل ُك ُه لا ُيس َل ُب

لُذنا بِجا ِهكَ الذي لا ُيغ َل ُب

إِلَيكَ يا َغ َ
وث الفقي ِر نس َت ِن ْد

ِ
الضعيف نَع َتمد
َهف
عليكَ يا ك َ

نت الذي ندعو لِ ِ
رات
كشف ال َغ َم ْ
أَ َ
ِ
َٔ
الح َسرات
ا َ
نت الذي نَرجو لد ِ
َفع َ
نت ال ِعنا َي ُة التي لا نَر َتجي
أَ َ
ِ
ِ
حما َي ًة من َغي ِر بابِها َتجي
نت الذي َتسعى ٰ ِ
بباب فَضلِ ِه
أ َ
كر ُم َمن أَغنى بِفَيض نَيلِهِ
َٔ
ا
َ
نت الذي تهدي إذا َض َللنا
أ َ
َ
ٔ
نت الذي َتعفو إذا َزللنا
ا َ
قت ِعلماً
عت كُ َّل ما َخ َل َ
َو ِس َ
ِ
رحم ًة َوحلما
َورأف ًة َو َ
َولَيس منا في ال ُوجو ِد أَحق َُر
ِ
ِ
ولا لما عند َك م َّنا أَفق َُر
19
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يا ِ
ِ
واس َع الإ
حسان يا َمن َخ ُير ُه

َع َّم الورى ولا ُينادى َغ ُير ُه

يا ُمن ِق َذ ال َغرقى ويا َحنّا ُن

يا ُم ِ
الهلكى ويا منّا ُن
نج َي َ

جيب
ضاقَ النّطا ُق يا َسمي ُع يا ُم ْ
قريب
ز
ع
َ
َّ
الدواء يا َسري ُع يا ْ
ُ
و َقد مددنا َربّنا الأكُفَّا
ِ
َومنكَ َر َّبنا َر َجونا اللُّطفا
يت
فال ُطف بنا فيما بِ ِه َق َض
َ
ِ
يت
َو ِّ
رضنا بما به َر ِض َ
وأَب ِد ِل الل ّ ُه َّم حا َل ال ُعس ِر
بريح النّص ِر
باليس ِر وامدُدنا ِ
ُ
واجعل لَنا على ُالبغا ِة ال َغ َلب ْة
َ
واقصر أذى الشَّ ِّر على َمن ط َلب ْه
ُ
هرا
واقهر ِعدانا يا َعزي ُز َق
َ
َ
َي ِ
فص ُم َحب َل ُهم َو ُي ْصمي ال َّظ ْه َرا
ِ
وخ ّيب َس َعي ُه ْم
واعكس ُمرا َد ُه ْم َ
ٔ
َٔ
ْ
واهزِم ُجيوشَ ُه ْم وافسد را َي ُه ْم
وع ّج ِل الله َّم في ِهم نِق َم َت ْك
ِ
ف ٕان ّ ُهم لا ُيعجزو َن قُد َر َت ْك
رب بحب ِل ِعصمتِ ْك
رب يا ِّ
يا ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُصرت ْك
ن
ز
ع
ب
و
صمنا
ت
اع
د
ق
َ
َ ّ َ
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ف ُكن لَنا ولا ت ُكن علينا

ولا َت ِكلنا َطرف ًة إلينا

َّفع
فما أ َطقنا قُ ّو ًة للد ِ

فع
ولا اس َت َطعنا حيل ًة للنّ ِ

وما َقصدنا َغ َير بابِكَ ال َكري ْم

غير فضلِكَ ال َعمي ْم
وما َر َجونا َ

فما َر َجت ِمن َخير َك الظّنو ُن

س ما تقو ُل كُن َيكو ُن
بِ َنف ِ

يا َر ِّب يا َر ِّب بكَ
التوص ُل
ُّ

لِما لديكَ وبِكَ
التوس ُل
ُّ

يا َر ِّب أنت ُرك ُننا ال ّرفي ُع

رب أنت ِحص ُننا المني ُع
يا ِّ

رب أنِلنا الا َٔ ْم َنا
يا َر ِّب يا ِّ

إذا ارتحلنا وإذا أ َقمنا

وضر َعنا
يا َر ِّب واحفظ َز ْر َعنا َ

واحفظ تِجا َرنا َووفِّر َجمعنا

واج َعل بِلا َدنا بِلا َد ال ِّدينِ

وراح َة ال ُمحتا ِج وال ِمسكينِ
َ

بين البلا ِد َصول ًة
واج َعل لها َ

وحرم ًة و َم ْن َع ًة و َد ْول ًة
ُ

واج َعل من ال ّس ِّر ال َم ِ
صون ِع َّزها

الجمي ِل ِحر َزها
واجعل من الست ِر َ
21
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ٍ
وبقاف وبنو ْن
واج َعل بِصا ٍد

لف ِح ٍ
جاب من ورائِها َيكو ْن
أ َ

بِجا ِه نورِ َوج ِهكَ ال َكري ِم

وجا ِه س ِّر ُم ِ
لككَ ال َعظي ِم

وجا ِه لا إله إلّا اللَّ ُه

الخلقِ يا َربّا ُه
وجا ِه خي ِر َ

وجا ِه ما ب ِه دعا َك الأنبيا

وجا ِه ما ب ِه دعا َك الأوليا

وجا ِه َقدرِ الق ِ
ُطب والأوتا ِد

وجاه ِ
س والأفرا ِد
الج ْر ِ
حال َ

وجا ِه الأخيا ِر وجا ِه ال ُّن َجبا

وجا ِه الا ٔ ِ
بدال وجا ِه ال ُّنقَبا

وجا ِه ك ِّل عاب ٍد وذا ِك ِر

وجا ِه كُ ِّل حام ٍد وشا ِك ِر

وجا ِه كُ ِّل َمن ر َف ْع َت َقد َر ُه

كر ُه
رت أو نشَ َ
ممن س َت َ
رت ِذ َ

وجا ِه ا ِ
ِ
الكتاب المح َك ِم
ٓيات

وجا ِه الاسم الأعظ ِم ال ُمعظّ ِم

رب َوق ْفنا فُقَراَ
رب يا ِّ
يا ِّ

عفاء ُحقَراَ
بين يديكَ ُض َ

وقد دعوناك دعاء َمن دعا

ربّا كريما لا َي ُر ُّد من سعى
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ض الفض ِل
دعاءنا بِ َمح ِ
َ
فاقب ْل َ

ِ
العدل
ساب
َقبو َل من ألغى ِح َ

وام ُنن علينا ِم َّن َة الكري ِم

ِ
واعطف علينا َعطفة الحلي ِم

وانشُ ر علينا يا رحي ُم َرحم َت ْك

وابسط علينا يا كري ُم نِعم َت ْك
ُ

ِ
وخر لَنا في سائ ِر الا ٔ ِ
قوال

واختر لنا في سائ ِر الا ٔ ِ
فعال

مسكا
رب واجعل دأ َبنا التّ ُّ
يا ِّ

والتنسكا
بالس َّنة الغ ّراء
ُّ

غراضنا المختلف ْة
واحصر لنا أ َ
ُ

فيكَ وع ِّرفنا تما َم ال َمعرِفة

بين ِعل ٍم و َعم ْل
واجمع لنا ما َ

واصرِف إلى دارِ َالبقا منّا الا ٔ َم ْل

السعداَ
رب ن َ
َ
َهج ُّ
وانهج بنا يا ِّ

رب َخت َم الشُّ هدا
واختِم لنا يا ِّ

واج َعل َبنِينا فُ َضلاء ُص َل َحا
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وانصر ُه يا ذا ال َّط ِ
وانصر ِحز َب ُه
ول ُ
ُ
وانصر ديننا ال ُمح ّمدي
رب ُ
يا ِّ

ويس ِر اللهم َجم َع الشَّ م ِل
ِّ

فتحكَ
المبين
رب وافتح َ
َ
يا ِّ

ّين
لِ َمن َتولّى وأع َّز الد َ
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واجعل ِختا َم ِع ّز ِه كما ُبدي

واحفَظ ُه يا َر ِّب بِ ِ
حفظ ال ُع َلما

السما
وارفَع َمنا َر نُورِ ِه إلى َّ

ِ
ِ
واكف واغ ِفر َذنبنا
وعاف
واعف
ُ

نب كُ ِّل ُمسل ٍم يا ر َّبنا
و َذ َ

رب على ال ُمختارِ
وص ِّل يا ِّ

ِ
الكام َل َة ال ِمقدارِ
صلا َتكَ

صلا َتكَ التي َتفي بِأمر ِه

كما َيلي ُق بارتِفا ِع َقدر ِه

ثم على الا ٓ ِل ِ
الكرا ِم وعلى

أصحابِ ِه ال ُغ ِّر و َمن لَ ُهم َتلا

بحمد ِه
والحم ُد للَّ ِه الذي َ

عاملين ن َُص َحا
ماء
َ
و ُع َل َ

وأصلِ ِح اللهم حا َل الأه ِل

واملا ٔ بما ُيرضيكَ عن ُه قل َب ُه

يبل ُغ ذو القص ِد تما َم َقص ِد ِه

دﻋﺎء اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﺤﻮاﺋﺞ
تقرأ البسملة ) 100م َّرة(  ،ثم تدعو بهذا الدعاء:
اللهم إني أ ْسأَلُكَ بِ َع َظ َم ِة بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
وأسألكَ

بِ َج ِ
لال

بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
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وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ

بِ َج َم ِال بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َسنا ِء
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َبها ِء
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َثنا ِء
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِآلا ِء
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ ِضيا ِء
بِ ُنورِ
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِفَضائِ ِل بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َت َص ُّر ِف بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
ص بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َخصائِ ِ
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َمقا ِم
بِ َلطائِ ِف بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِأَ ْسرارِ
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َه َيب ِة
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِ َرقائِقِ
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بِدَقائِقِ
25

دعاء الفرج

وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ
وأسألكَ

بِ ُملُ ِ
وك
بِ ُح ُر ِ
وف
بِابتدا ِء
بِانْتِها ِء
بِ ٕا ْمدا ِد
بِ ٕاحا َطة

بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم
بسم الل ُّه الرحمن الرحيم

أ ْن تُ ْد ِخ َلني في َك َن ِفها  ،وتُ ِمدَّني من َم َد ِدها  ،وترز َقني
كاف
فتاح الإ ْذ ِن  ،الذي هو
ُ
بح ّقها  .إلهي أَلْقِ لي ِم َ
َ
المعارف  ،حتى أ ِنط َق في كُ ِّل بداي ٍة باس ِمكَ
البديع
ِ
ِ
الباسط الباطن  ،الذي
الباقي  ،البا ِّر البار ِِئ الباعث
نت بدي ُع كُ ِّل شي ٍء
اف َت َت ْح َت ب ِه كُ َّل َرقي ٍم َم ْس ُطورٍ  ،فأ َ
وبارِئُه .
الشكر يا باقي
لكَ الحم ُد يا بادئُ على ك ِّل بداية  ،لك
ُ
الباعث لِ ُك ِّل خير  ،بال ُغ ا ِ
ٓيات الأمو ِر
على ك ِّل نهاية  ،أنت
ُ
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باسط أ ِ
ُ
علي في
كُلِّها ،
رزاق العالَمين  ،بار ِِك اللهم َّ
الا ٓ ِخرِين  ،كما بار ْك َت على سي ِدنا إبراهي َم  ،إن ّه ِمنكَ
وإليكَ وإنَّ ُه بسم الله الرحمن الرحيم  .إلهي أسألكَ بِبِس ِم

ِ
عي أجاب  ،يا سري َع
لكشف هذا ال ُمصاب  ،يا َمن إذا ُد َ
رب الأرباب  ،يا عظي َم الجناب  ،يا كري ُم
الحساب  ،يا َّ

الله الرحمن الرحيم  ،وبجا ِه سي ِدنا محم ٍد صلى اللّه عليه
تقهر عد َّونا  ،أن تقهر عدونا
تقهر عد َّونا  ،أن َ
وسلّم  ،أن َ
وتنصرنا عليه وتف ِّر َج غمو َمنا وهمو َمنا وكرو َبنا ،
الشيطان ،
َ
إنك على كل شيء قدير .
رب عبدُك قد ضاقت به
يا من له الدوا ُم والبقا  ،يا ِّ
قت دونه الأبواب  ،وتع َّذر عليه سلو ُك
الأسباب  ،و ُغلِّ ْ

تحجب دعوتي  ،ولا ُتر َّد مسألتي  ،ولا
يا وهاب  ،رب لا ُ
ت َد ْعني بحسرتي  ،ولا َت ِك ْلني إلى َح ْولي وقُ َّوتي  ،وارحم
وتحيرت
عجزي وفاقتي  ،فقد ضاق صدري وتاه ِفكري ،
ُ
ْ

في أمري  ،وأنت العالِ ُم بس ِّري وجهري  ،المالك لنفعي
رب
ُ
وض ّري  ،القاد ُر على تفريج كربي وتيسير ُعسري ِّ ،
مرضه و َع َّز شفاؤه  ،و َكثُر داؤه و َق ّل دواؤه ،
ارحم َمن ع ُظ َم ُ

طريق أه ِل الصواب  ،وزا َد به اله ُّم والغ ُّم والاكتئاب ،

وض ُعفت ِحيل ُته وقو َي بلاؤه  ،وأنت ملجؤه ورجاؤه و َعونه
مر العبا َد فضلُه وعطاؤه ِ ،
ِ
ووس َع البري َة
وشفاؤه  ،يا من َغ َ

الحضرات ،
فسيح تلك
عمره ولم ُيف َت ْح له إلى
َ
ِ
وانقضى ُ
ِ
والنفس
والراحات باب  ،ونصرمت أيا ُمه
ومناه ِل الصف ِو
ُ

محتاج إلى ما عندَك  ،فقي ٌر
جو ُده ونَعماؤه  ،ها أنا عبدُك
ٌ
انتظر جو َدك ورِفدَك  ،مذنِ ٌب ٔاسأ ُل منك العف َو والغفرا َن ،
ُ

راتِع ٌة في ميادين الغفلة و َدنِّي الاكتساب  ،وأنت المرج ُّو

ص فعسى
الصفح والأمان ،
طلب منك
مسيء عا ٍ
َ
ٌ
خائف أ ُ
ٌ
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ٌ
باسط َي َد ِي
توب ٌة تمحو ُظ َل َم الإ ساء ِة والعصيان  ،سائ ٌل
الفاق ِة ال ُكلِّ ّي ِة يطل ُب منك الجو َد والإ حسان  ،مسجو ٌن مق َّي ٌد

وتح ُّل عليه الرحم ُة والرضوان ،
وينالُه
اللطف والإ حسان ُ ،
ُ
صاحب الجود
يا عظيم يا منان  ،يا كري ُم يا رحمن  ،يا
َ

فسيح
فعسى ُيفَكُّ قيدُه  ،و ُيط َل ُق من ِسجنِ حجابِه إلى
ِ
ِ
حضرات الشهو ِد والأعيان  ،جائ ٌع عا ٍر فعسى ُيط َع ُم من

رب
والإ حسان  ،والرحمة والغفران ِّ ،
رب هل في الوجود ٌّ
رجى  ،أم
غيرك َف ُي َ
سواك ُفي ْدعى  ،أم هل في المملك ِة إل ٌه ُ

ِ
شراب التقريب  ،و ُيكسى من ُح َل ِل الأيمان َ ،ظمآ ُن ظمآ ُن

غيرك ُفيط َل َب منه العطا  ،أم هل ثَم جوا ٌد سوا َك
هل كري ٌم ُ

لهيب النيران  ،فعسى أن
وأ ُّي ظمآن  ،يتأ ّجج في أحشائه ُ
الحب ،
َت ُبر َد عنه نيرا ُن ال َكرب  ،و ُيسقى من شراب ُ

غيرك ف ُترف َع إليه
ُفيسأ َل منه الفض ُل وال َّن ْعما  ،أم هل حاك ٌم ُ

لبؤس والآلا ُم و
و َيكر َع من كاسات القرب ،
َ
ويذهب عنه ا ُ

الشكوى  ،أ َث ّم من ُيحال العب ُد الفقير عليه أم هل ثَم من
الحاجات إليه  ،فليس إلا كر ُمك
كف وتُر َف ُع
ُ
بسط الا ٔ ُّ
تُ َ

الأسقا ُم والأحزان  ،و ُي َن َّع َم من َبع ِد ُبؤسه وألمه  ،و ُيشفى

وجو ُدك  ،يا من لا ملجأَ منه إلا إليه  ،وما من شيء إلا

وسقمه  ،حتى يزو َل ما به كان ما كان  ،وها
من مرضه َ
غريب مصاب  ،قد َب ُع َد عن الأهل والأوطان ،
أنا عب ٌد نا ٍء ٌ

أنت آخ ٌذ بناصيته و ُمهدي ِه  ،إن ربي على صراط مستقيم ،

ُرب
فعسى يزو ُل عنه هذا التعب والشقا  ،ويعود له الق ُ
السل ُع وال َّنقا  ،ويلوح له الا َٔ ْث ُل والبان ،
واللِّقا  ،ويتراءى له َّ

وحسبنا اللّه ونعم الوكيل  ،وصلى اللّه على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين  ،ولا حول ولا قوة إلا باللّه
العلي العظيم  ,والحمد للّه رب العالمين .
JIK
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