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القاسمييحيىبنالحسنالهادياإلمامجمعه:المؤلف?الساطعالنور:الكتاب
السالمعليهما

بنالحسنالهادياإلمامجمعه?األسبوعألياممأثورةأدعية?الساطعالنور
للهالحمد?ـــــــــــــ?الرحيمالرحمناللهبسم??السالمعليهماالقاسمييحيى

بنمحمدسّيدنا؛والمرسليناألنبياءخاتمعلىوالسالموالصالة،العالمينرب
الّرجسعنهماللُهأذهَبالذين،الطاهرينالطّيبينبيتهأهلوعلىعبدالله

اليوميةحياتنافيالجليلةوفوائدهالدعاءفأهمية:?وبعد.?تطهيرًاوطّهرهم
يحّسالمؤمناإلنسانيجعُلوعالجّلخالقناإلىوالتوسلفالدعاء،جدًاكبيرٌة

،اللهمعاصيعناإلبتعادعلىويعيننا،التامواالطمئنان؛النفسيةبالراحة
وبالتالي،الحسناتميزانفيتزيدالتيالطاعاتفعلإلىالنشاطويضاعف

الماحيث؛األبدّيةالراحةحيث؛الدائمالنعيموإلى،الُخْلدجّنةإلىالدخول
الكثيرنشاهدأنناولألسف،بشرقلبعلىخطروالسمعتُأذنوالرأتعين
اليوميةكالعادةإالعندهمالدعاءهذاليسولكنتعالىاللهيدعونالناسمن

مناجاةتكونأناإليمانإخوةبّدفال،الدعاءبهذايتأثروننراهماللذا،فقط
،خالصةونية،حاضروبقلب،بخشوعوتعالىسبحانهالراحمينأرحم

علىالدعاءأثريكونلكي؛وتعالىسبحانهاللهلعظمةمستشعرةوجوارح
يكونلكيالمقبولةالصالحةاألعمالمنبدالوكذلك،ومفيدًاعظيمًااإلنسان
((الشريفالحديثفيوردفقد،ومستجابًامقبوًالالدعاء الوجّلعّزاللهإن:

عليهداوودإلىأوحىاللهأنوردوكما))،عملهيرضىحتىعبددعاءيقبل
((السالم يسّبحني،أخدعهوأنايخادعنيكيفالمنافقترىأالداووديا:

عنيبعيدوقلبهلسانهبطرفويوّقرني )).
(1/1)

{تعالىقال،دعائهعلىالكريمكتابهفيوتعالىسبحانهاللهحّثناوقد َوَقاَل:
[َلُكْمَأْسَتِجْباْدُعوِنيَربُُّكُم غافر} :60]، َكِثيًرااللََّهَوالذَّاِكِريَن:{تعالىوقال

َعِظيًماَوَأْجًراَمْغِفَرًةَلُهْماللَُّهَأَعدََّوالذَّاِكَراِت (35)} [ :{تعالىوقال]،األحزاب
اْلُقُلوُبَتْطَمِئنُّاللَِّهِبِذْكِرَأال (28)}[ عليهاللهصلىالرسولحّثناوقد].?الرعد

رضيجبلبنمعاذعن؛الشريفاألثرفيوردكماالدعاءعلىوسلموآله
((وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولقال،قالعنهالله منحذرينفعلن:



الكريماللهنسأُل)).?بالدعاءفعليكم؛ينزللموممانزلمماينفعوالدعاء،قدر
بذكرهألسنتنايجعلوأن،عبادتهوُحْسنوِذْكرهشكرهأداءعلىيعينناأن
للهوالحمد،الكريملوجههخالصةأعمالنايجعلوأن،متّيمةبحبهوقلوبنا،َلِهَجة

الطيبينبيتهأهلوعلىمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى،العالمينرب
)ع(البيتأهلمركز?المؤيديمحمدبنمجدالدينبنإسماعيل.?الطاهرين

ت،صعدة–اليمن?اإلسالميةللدراسات (511816)، بص
(91064)? رّببكوأعوذالشياطينهمزاتمنبكأعوذرّب??[ــــــــــــــ

الرحمناللهبسم?ــــــــــــــــ]?السبتيومورد?[ــــــــــــــــــ]?يحضرونأن
الرَِّحيِمالرَّْحَمِناللَِّهِبْسِم?{الرحيم (1) اْلَعاَلِميَنَربِِّللَِّهاْلَحْمُد (2) الرَّْحَمِن

(3)الرَِّحيِم الدِّيِنَيْوِمَماِلِك (4) َنْسَتِعيُنَوِإيَّاَكَنْعُبُدِإيَّاَك (5) الصَِّراَطاْهِدَنا
(6)اْلُمْسَتِقيَم َوَلاَعَلْيِهْماْلَمْغُضوِبَغْيِرَعَلْيِهْمَأْنَعْمَتالَِّذيَنِصَراَط

]{(7)الضَّالِّيَن َأَحٌداللَُّهُهَوُقْل*الرَِّحيِمالرَّْحَمِناللَِّهِبْسِم].?{الفاتحة (1) اللَُّه
(2)الصََّمُد ُيوَلْدَوَلْمَيِلْدَلْم (3) َأَحٌدُكُفًواَلُهَيُكْنَوَلْم (4)} .[اإلخالص]

(1/2)

الحيُّوهوويميتيحييالحمدولهالملكله،لهشريكالوحدهاللهإالإلهال
وعلىمحمدعلىوسلمصّلاللَُّهمَّ،قديرشيءكلعلىوهوالخيربيدهيموت

،أهلههوبماعّناواْجِزه،المحمودوالمقاَمالوسيلَةمحمدًاوأْعِطاللَُّهمَّ،محمدآل
عبٍدوكل،النبيئينكاّفةعلىوصّل،أمتهعننبيئًاجازيتماأفضلعّناواْجِزه

بيتهوأهلوبعلي،نبيئًاوبمحمٍد،دينًاوباإلسالم،ربًاباللهرضيُت،مصطفى
رمزاتلياغفراللَُّهمَّ.?الظالمينمنكنُتإنيسبحانَكأنَتإالإلهال،أولياء

إلىأحوَجوما،الجنانوشهوات،اللسانوهفوات،األلفاظوسقطات،األلحاظ
علمُتما،والباطنةالظاهرةالذنوبجميعلياغفْراللَُّهمَّ،واإلستغفارالدعاء
السماواتبديعالمّنانأنتإالإلهالالحمدلَكربنااللَُّهمَّ.?أعلملمومامنها

أسألَك،واإلكرامالجاللذاياقيومياحييا،واإلكرامالجاللذاواألرض
يا،الصدورفيماعالميا،األمورمدّبريا،الّنورنوريا،األعظمباسمك

يا،كبيريا،رحيميا،رؤوفيا،يشاءلمالطيفًايا،يامجيب،قريبيا،سميع
،صمديا،أحديا،جّباريا،ياعزيز،قّهاريا،واحديا،رحمانيا،اللهيا،عظيم

وأن،محمدآلوعلىمحمدعلىوتسلمتصليأنأسألك،غفوريا،ودوديا
علىوحفظهما؛نبيكوسنة؛كتابكَفْهمترزقنيوأن،نافعًاعلمًاترزقني
وما،بمحكمهماوالعمل،وأحكامهمامعانيهماوفهم،لفظهماوحفظ،وجههما



،معانيهمافهمإلىيوصلماوفهمحفظترزقنيوأن،منهمابهالعملمّناأردَت
والفهَمالرغبَةوارزقنياللَُّهمَّ.?الكريملوجهكخالصًاالجميعتجعلوأن
والاللَُّهمَّ،ذلكفيوالبالدةالسآمةعنيوارفع،ذلكطلبفيوالنشاَطوالذكاَء
ِديننافيمصيبتناتجعلوال،صديقنابناتسيءوال،عدّوناووالدّيبيتشمت

يرحمناالَمْنعليناتسّلطوال،هّمناأكبرالدنياتجعلوال،وُدْنيانا .
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بغتاتمنوَأِجْرنااللَُّهمَّ،كّلهالشّرمنبكونعوذ،كّلهالخيَرنسألكإنااللَُّهمَّ
بكوأعوذ،بخيريطرقطارقًاإّالطارقكلشّرومن،األقداروفجْأة،األمور

يعرُجوماالسماءمنينزُلوما،منهايخرجومااألرضفييلجماشّرمن
وِسَنة،الغضبوَسْورة،الطمعوشّدة،الحرصِحدَّةمنبكوأعوذ،فيها

علىواإلزراء،المكثرينمباهاتمنبكوأعوذ،الُكْلفةوتعاطي،الَغْفلة
أو،علمبغيرالعلمفيأقولوأن،مظلومًاأخذلأو،ظالمًاأنصروأن،المقّلين
،عقابكمنبعفوكأعوذ،بكُأْشركأنبكأعوذ،يقينبغيرالدينفيأعمل

الودعاء،يخشعالوقلٍب،ينفعالعلٍممنبكأعوذ،سخطكمنبرضاكأعوذ
عملأو،ُيْرديأوهوًى،يغويصاحبمنبكأعوذ،َتْشبعالونفٍس،ُيْسمع
إلىُأَرّدأنمنبكأعوذ،ُيْؤذيجارأو،ُيْطغيغنًىأو،ُيْنسيَفْقرأو،ُيْخزي
،وَضْغَطِتهَوَوْحَشِته،القبرعذابومن،الدنيافتنةمنبكوأعوذ،العمرأرذل

الموتسكراتشّدةومن .
(1/4)

[ منبكأعوُذإنيالرحيماللَُّهمَّالرحمناللهبسم?ـــــــــــــــ]?األحديومورد
بكوأعوُذ،والمماتالمحيافتنةومن،والُبْخل،والَهَرِموالُجْبن،والَعْجِزالكسل

،والفسوق،والكفر،الفقرمنبكوأعوذ،والمْسَكنة،والذلَّةوالَغْفلةالقْسوةمن
الصمممنبكوأعوذ،والمراء،والُعْجب،والكبر،والرياء،والسْمَعة،والشقاق

زوالمنبكأعوذ،واألسقاماإلنتقاموسيء،والجذام،والجنون،والبكم
،الكذبمنبكوأعوذ،سخطكوجميع،نقمتكوفجأة،عافيتكوتحّول،نعمتك

،والهَرم،والحرق،والغرق،والهْدمالبرصمنبكأعوذ،العصيانكبائرومن
سبيلكفيأموتأنمنبكوأعوذ،الموتعندالشيطانيتخبَّطنيأنومن

وسوء،الشقاءوَدَرك،البالءجهدمنبكوأعوذ،لديغًاأموتأو،ُمْدبرًا
تمنعحياةومن،اآلخرةخيرتمنعدنيامنبكوأعوذ،األعداءوشماتة،القضاء



أو،غناكفيَأْفَتِقرأنمنبكوأعوذ،العملخيريمنعأملومن،المماتخير
واألمرُأْضطهدأو،سلطانكفيُأَضامأو،ُهداكفيأضّلأو،عّزكفيأذّل
النفاثاتشرومن،وقبإذاغاسٍقشرومن،خلقماشّرمنباللهأعوذ،لك

،األخالقوسوء،النفاقمنبكأعوذ،حسدإذاحاسدشّرومن،العقدفي
آلوعلىمحمدعلىصلاللَُّهمَّ،األسقامسائرومن،والسمعة،األرزاقوضيق
وأعوذ،َأْعلملمومامنهعلمُتما،وآجلهعاجلهكّلهالخيرمنواسألك.?محمد

وماالجنَّةوأسألك،َأْعلملمومامنهعلمُتما؛وآجلهعاجلهكّلهالشّرمنبك
قّربوما،النارمنبكوأعوذ،ونّية،واعتقاد،وعمل،قولمنإليهاقّرب

،نبيكمحمدسألكماالخيرمنوأسألك،ونية،واعتقاد،وعمل،قولمن،إليها
أنأمٍرمنليقضيَتماوأسألك،ونبيكعبدكمنهاستعاذكممَّاوأستعيذك

ليوأصلْح،منهاأقّلوال،عينَطْرَفةنفسيإلىَتِكْلنيوال،رشدًاعاقبتهتجعَل
،والسداد،الُخُلقوحسن،ومعاليها،األخالقمكارموأسألكاللهم.?..?كّلهشأني
،رضاهمافيوالسعي،لهماوالحب،عليهماوالتعّطف،والدّيبّرترزقنيوأن

،لهماتغفروأن،سّيئاتهماوتمحي،الحسنةأعماليمثللهماتكتبأنوأسألك
،الدعاءصالحمنلنفسيسألُتمامثللهماوأسألك،عيوبهماوتستر
أقاربيعلىواللينالتعّطفوارزقني،وعقوقهما،عصيانهمامنواعصمني

مالهوأكره،لنفسيأحّبهمامؤمنلكلأحّبأنوارزقني،وجيرانيوأرحامي
ـــــــــــــــــ.?ربيافيكذلككّل،أعدائكبغضوارزقني،لنفسيأكره

(1/5)

[ رجائياقطْعاللَُّهمَّ?الرحيمالرحمناللهبسم?ـــــــــــــــــ]?االثنينيومورد
والتوّكل،وتقواكرجاَءكوارزقني،غيركأحدًاأرجوالحتى؛سواكعّمن
أنمنواعصمني،التواضعوارزقني،اليقينوارزقني،لكواإلخالص،عليك
وال،فيهاترّغْبنيوال،علّيواْبسطها،الدنيافيوزّهْدني،الدنيافيالعلّوأريَد

وجّنْبني،المؤمنينوحقوق،بحّقهموالقيام،صْدقإخوانوارزقني،عنيتْزِوها
الجميعواستعمل،الجوارحوسائر،والبصر،والسمع،واللسان،القلبآفات

وإهانةوخْدعواستخفافومكروُشْغلهوأذّيهشّرعنيواصرف،رضاكفي
فيوعافني،بناصيتهآخذأنتمنوقْهروحسدوغْدروشْتموجرأةواستثقال
واجعلهم،حواسيوجميع،عقليفيوعافني،بصريفيوعافني،جسدي

أجليمنتهىإلىعافيتكوأذْقني،بعافيتكعليَّوتصدق،منيالوارث ...
(1/6)



،اآلالمجميععنيواصرْف،واآلخرةالدنيافيوالعافيةالعفَوأسألكإنياللَُّهمَّ
والعصمة،الطاعةعلىالعونوأسألك،خاتمتيوأحسن،واألمراضواألسقام

،ليمنكالمحبةوأسألك،بكالمعرفةوحسن،اليقينوأسألك،المعصيةمن
،إليكالُمْنقلبوحسن،بكالثقةوحسن،الرضاوأسألك،عليكالتوّكلوُحْسن

،ذنوبيتضّرنيالحتىبخيرليواختم،المعيشةتهّنينيحتىالنعمةليوَأِدْم
رزقًاوأسألك،الجنَّةتدخلنيحتىالقيامةفيَهْولوكّل،الدنيامؤنةواكفني
الضيفحّبوأهليوارزقني،علّيَوَرَدولمنولعوليليواسعًاطيبًا

،حرامكعنبحاللكواغنني،والشَُّبهالحرامعنيواصرف،والمؤمنين
وأسألك،أجليمنتهىإلىالفقرمنوَأِجْرني،نصيرًالدنكمنليواجعل

وفواتحهالشرجوامعمنبكوأعوذ،وخواتمهوفواتحهالخيرجوامع
مالناواحفظ،نهيتناعّمااحفظناو،أمرتنافيمااحفظنااللَُّهمَّ.?وخواتمه

بماوتوّلني،واألولىاآلخرةخيروأعطنا،لناالخيرفيهمالناواختْر،أعطيتنا
رّب.?محمدآلوعلىمحمدعلىوسلمصلاللَُّهمَّ،الصالحينعبادكبهتتولى

،عليَّتمكروالليوامكْر،عليَّتنصروالوانصرني،عليَُّتِعنوالأعنِّي
لكاجعلنياللهم.?عليَّبغىمنعلىوانصرني،الهدىليويّسرواهدني

،منيبًاأّواهًاولك،ُمْخبتًاوإليك،راهبًاولك،ِمْطواعًاولك،ذكَّارًاولك،َشكَّارًا
واستغفار،الموقنينوهداية،العارفينوإخالص،المتقينتوفيقوامنحني

أبدًامعاصيكبتركوارحمني،علمًازْدنيرّب،نصوحًاتوبةوأسألك،الوجلين
فيماالنظرحسنوارزقني،يعنينيالبماأتكّلمأنِمْنوارحمني،أبقيتنيما

ــــــــــــــ.?عنييرضيك
(1/7)

[ أسألكإنياللَُّهمَّ..الرحيمالرحمناللهبسم?ـــــــــــــــــ]?الثالثاءيومورد
حقائقواستحقاق،األبرارومرافقة،الموقنينوإخالص،المْخِبتينإْخَبات

وعزائم،رحمتكووجوب،إثمكلمنوالسالمة،بّركلمنوالغنيمة،اإليمان
،منكالخائفينِعْلمأسألكإنياللَُّهمَّ.?النارمنوالنجاة،بالجنةوالفوز،مغفرتك

،بكالموقنينوتوّكل،عليكالمتوكلينيقينوأسألك،بكالعالمينوَخْوف
،لكالصابرينشكروأسألك،إليكالمنيبينوإخبات،لكالمخبتينإنابةوأسألك
رضاكفيقوِّاللَُّهمَّ.?المرزوقينبالخيرةاللحوقوأسألك،لكالشاكرينوصبر

ليوبارك،رضاَيمنتهىاإلسالمواجعل،بناصيتيالخيرإلىوُخْذ،ضعفي



اللَُّهمَّ،يلزمنيحّقكلمنذمتيخلَّصتوقدإّالُتِمْتنيوال،ليقسمَتفيما
،قلبييباشرإيمانًاأسألكإنياللَُّهمَّ.?ُسْؤليوأعطني،واغنني،وأعّزنيقوِّني
الذينالمرزوقيناألحياءمعواجعلني،ليقسمَتبماوالرضا،صادقًاويقينًا

،سليمًاقلبًاوأسألك،رحمتكوحالوة،َعْفوكبرَدأذْقنياللَُّهمَّ،عليهمأنعمَت
محمدعلىوسلمصلاللَُّهمَّ،واسعًاطيبًاورزقًا،ُمتقّبًالوعمًال،صادقًاولسانًا

،األبدعينوقّرة،ينفذالونعيمًا،يرتدالإيمانًاوأسألك.?محمدآلوعلى
وحّب،أحّبكمنوحّبوحّبك،الفردوسجّنةوأسألك،محمدنبيكومرافقة

شرارإلىتحوجنيوال،والدَّْينالفقرمنَأِجْرنياللَُّهمَّ.?حّبكإلىيقربنيعمل
أسألك،موّدةبهاقلبيمنترزقهنعمةعليَّلفاجرواللكافرتجعلوال،خلقك

فيوالقصد،والسخطالرضافيالعدلوكلمة،والشهادةالغيبفيخشيتك
وفتنٍة،مضرةضّراءمنبكوأعوذ،لقائكإلىوالشوق،والفقرالغنى
ومن،معاصيكوبينبينيبهتحوُلماخشيتكمنلياقسْماللَُّهمَّ.?مضّلة

الدنيامصائبعليَّبهتهّونمااليقينومن،جنتكبهتبّلغنيمنطاعتك
اللَُّهمَّ،الموعودرجاءوسرور،الوعيدخوفارزقنياللَُّهمَّ،اآلخرةوأهوال

مننفوسنافيأسكناللَُّهمَّ.?روحكمنآيسأو،مكركآمنأنمناْعصمني
واجعلنا،سواكممَّاإليناأحّبواجعلَك،لخدمتكجوارحناوذّلل،مهابةعظمتك
بدوامالعافيةودوام،التْوبةبتمامالنعمةتمامونسألك،سواكممنلكأخشى

،وخيرهاالحياةبركةأسألكإنياللَُّهمَّ.?العبادة?بحسنالشكروأداء،الِعْصمة
حياةإحيني،بينهماماخيروأسألك،الوفاةوشّر،الحياةشّرمنبكوأعوذ
اللَُّهمَّ.?لقاءهتحبمنوفاة،الشهداءوفاةوتّوفني،بقاءهتحبمنحياة،السعداء

ممَّاليآنسذلكواجعل،ودعائك،وبكتابك،وبذكرك،بكاألنسأسألكإني
أزيغأنمنواعصمني،القرآنمحكممعأدورواجعلني،حينكلفيسواه

...عنه
(1/8)

[ وسلمصّلاللَُّهمَّ?الرحيمالرحمناللهبسم?ـــــــــــــــــ]?األربعاءيومورد
بهاوتجمع،قلبيبهاَتْهِديعندكمنرحمةأسألكإنياللَُّهمَّ،وآلهمحمدعلى

بهاوتحفظ،ِدينيبهاوتصلح،عنيالفتنبهاوترّد،َشَعثيبهاوتلّم،شْملي
بهاوتلقني،وجهيبهاوتبّيض،عمليبهاوتزّكي،شاهديبهاوترفع،غائبي

شرفبهاأنالرحمةاعطنياللَُّهمَّ.?سوءكلمنبهاوتعصمني،ُرْشِدي
ومنازل،القضاءعندالفوزأسألكإنياللَُّهمَّ،واآلخرةالدنيافيكرامتك



إنياللَُّهمَّ.?األنبياءومرافقة،األعداءعلىوالنصر،السعداءوعيش،الشهداء
سكراتوشّدة،والنارالقبرعذابمنتجيرنيأنوأسألك،حاجتيبكُأْنزل

،وعلمي،ويقيني،حواسيوجميعوِدينيعقليفيقوةزدنياللَُّهمَّ،الموت
وملككرحمتكنفحاتمنَنْفَحةوأسألك،والّرُعبالُجْبنمنوأجرني،وجأشي
ومن،وعْولينفسيعلىبهاوأعوُد،َدْينيبهاوأقضي،شعثيبهاألّم،ورزقك

وأسلُم،ِدْينيعلىبهاوأستعين،ينوبنيوما،حاجاتيبهاوأقضي،عليََّوَرَد
سواكمنحاجةبهاوأوقا،إليهوالحاجة،وهّمه،وشغلته،الكسبَكَدَربها .....

(1/9)

فيأوالديوسائروإياهمتشركنيوأن،عليهمتثيبنيذكورًاأوالدًاوأسألك
،واآلخرةالدنيافيليخيرًاذلكتجعلوأن،الصالحينعبادكدعاءصالح

،محّبينلكمخلصين،مهتدينهادين،ُحَلَماَءعلماَءجميعًاأوالديتجعلوأن
للمتقين،رحماء،أتقياءأبرار،مرضّيينشهداء،أعداءكمعادين،لَكأولياَء

وعينشّرمنمحفوظين،األسقاموجميع،المعاصيكبائرمنمعافيين،إمامًا
رضاكفيأقوياء،المنكرعنناهينبالمعروفآمرين،وعينشرذيكل

علىلكُمْؤثرين،الئملومةفيكتأخذهمال،معصيتكعنتائبين،وطاعتك
،والغفلة،والجهل،والعقوق،والحزنوالهّم،والدَّْين،الفقرمنوأجْرهم،غيرك
الرزقعليهمووّسع،األكبراليومفيالفزعومن،والّنارالقبرعذابومن

وبعدالحياةفيفيهميسوءنيشيءكّلمنواحفظهم،فضلكمنالحالل
جنةوأدخلهم،بحبيمفتونين،طاعتكعلىعونًاليواجَعْلهم،الممات
،أعينهموقرة،وسرورهم،مسارعتهمواجعل،جنتكفيُمَخّلدين،الفردوس
واألنسوطاعتيوحبي،بكواألنسوطاعتكحبكفي؛وتحفتهمونشاطهم

فيوالمبالغة،حسناتيفيوتزيداللهعندتقربنيالتيالقَربفيوالمبالغة،بي
آلوعلىمحمدعلىوسلمصلاللَُّهمَّ،حينكّلفيذلككل،لياإلستغفار

،سْمعيفيونورًا،قبريفيونورًا،قلبيفينورًالياجعلاللَُّهمَّ.?محمد
،لحميفيونورًا،َبَشريفيونورًا،شعريفيونورًا،بصريفيونورًا
،يديَّبينمنونورًا،بدنيفيونورًا،عظاميفيونورًا،دميفيونورًا
،فوقيمنونورًا،شماليعنونورًا،يمينيعنونورًا،خلفيمنونورًا

بهأمشينورًاليواجعل،نورًاوأعطني،نورًاِزْدنياللَُّهمَّ،تحتيمنونورًا
،علمتنابماانفعنااللَُّهمَّ،خلقكصالحإليَّوحّبْب،خلقكإلىوحّبْبني،الناسفي

ـــــــــــــ.?ِعْلِمناإلىعلمًاوزْدنا،ينفعناماوعّلمنا
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[ منالرّبَحْسبي..الرحيمالرحمناللهبسم?ــــــــــــــ]?الخميسيومورد
،المرزوقينمنالرازقوحسبي،المخلوقينمنالخالقوحسبي،المْربوِبين
هوَمْنحسبي،العالمينرباللهوحسبي،الَمْملوكينمنالمالكوَحْسبي

وهوتوكلُتعليههوإّالإلهالاللهحسبي،حسبييزللمَمْنَحسبي،َحْسبي
َأْنُفِسُكْمِمْنَرُسوٌلَجاَءُكْمَلَقْد{الرحيمالرحمناللهبسم،العظيمالعرشرّب

َرِحيٌمَرُءوٌفِباْلُمْؤِمِنيَنَعَلْيُكْمَحِريٌصَعِنتُّْمَماَعَلْيِهَعِزيٌز (128) َتَولَّْواَفِإْن
اْلَعِظيِماْلَعْرِشَربَُّوُهَوَتَوكَّْلُتَعَلْيِهُهَوِإلَّاِإَلَهَلااللَُّهَحْسِبَيَفُقْل (129)}

[ للهالحمد،يموتالالذيالحيعلىتوكلُت،باللهإالقوةوالحولال]،التوبة
منوليلهيكنولم،الملكفيشريكلهيكنولم،ولدًايتخذلمالذي

،والكسلالَعْجزمنبكوأعوذ،والحزنالهّممنبَكأعوُذإنياللَُّهمَّ.?الذل
وسائرالّرجالوَقْهرالدَّْينَغَلبةمنبَكوأعوذ،والُبْخل،الُجْبنمنبكوأعوذ

إلهال،الكريمالحكيماللهإالإلهال،شيئًابهأشركالربياللهالله،المخلوقين
،العظيمالعرشورّبالسمواترّباللهإالإلهال،العظيمالعرشرّبالله

اللهالله،العظيمالعلّيباللهإالقوةوالحولوال،الرحيمالرحمناللهبسم
،المتينالقوةذاويا،اآلخرينآخرويا،األولينأوليا،شيئاًَبهأشركال،ربي

َفْضلكمنأسألكإنياللَُّهمَّ.?الراحمينأرحمويا،المساكينرازقويا
واكنفني،تنامالالتيبعينكاْحُرْسنياللَُّهمَّ،أنَتإاليملكهاالفإنه؛ورحمتك

منكم،رجائيوأنتأهلكوال،علّيبقدرتكليواغفْر،ُيرامالالذيبكنفَك
لكقّلبهاابتليتنيبلّيةمنوكم،شكريعندكلهاقّلعليَّبهاأنعمَتنعمة

بليتهعندقّلمنويا،يْحرْمنيفلمُشْكريعندهقّلمنفيا،صبريعندها
أنأسألَك،َيْفضحنيفلمالمعاصيعلىرآنيمنويا،يخذلنيفلمصبري

ــ.?محمدآلوعلىمحمدعلىوتسلمُتصّلي
(1/11)

وحاسد،عليناومتغّيض،وأذّيةبسوءلناوقاصٍدعدّوكّلَنْحِرفيأدرُأوبَك
،قريبًافرجًاوأسألك،شّرهمنوأستعيذك،شرذيوكّل،ومؤذوباغض،لنا

اللَُّهمَّ،العافيةوشكر،البالءجميعمنوالعافية،واسعًاورْزقًا،جميًالوصبرًا
،وِديني،نفسيأستودعكإنياللَُّهمَّ.?محمدآلوعلىمحمدعلىوسلمصل

،وأرحامي،وولدي،وأهلي،وحواّسي،وَعْقلي،وعملي،وحسناتي،وُدْنياي



نأويأو،فيهانسكنالتيوالدور،ودورنا،مناالواحدبهُعنَيوما،مّلكتناوما
عندُمودعهووما،عليهاشتملتوما،أهلهانِضيُفأو،فيهانبيتأو،إليها

احفظنااللَُّهمَّ.?قلبيشفقةعليهأحاطتوما،مناأحدبنظرأو،ُمَعاٌرأو،مّناأحد
منيا،حينكلفيخلقكعلىالبغيمنواعصمنا،أجمعينخلقكشّرمن

منويا،الستريهتكولم،بالجريرةيؤاخذولم،الجميلوأظهر،القبيحستَر
دينيأمرمنُأَؤمُِّلُهماتبّلغنيأنأسألك،يفضحنيفلمالمعاصيعلىرآني

بعينكواحرسني،ُتْستباحالالتيحمايتكفيُتْدخلنيوأن،وآخرتيودنياي
،ُيضامالالذيسلطانكفيوأدخلني،ُيَرامالالذيبكنفكواكنفني،تنامالالتي
فصّل،سواكمعبوَدوال،غيركإلهوال،جاركعّز،ُتْخفرالالتيذمتكوفي

وعلى،بُدْنيايِدينيعلىوُعْد.?الطاهرينالطيبينبيتهوأهلمحمدعلى
،أذيتيعنوُكّفه،داودبنلسليمانالرياحذللَتكماليوذلِّْله،بتقوايآخرتي

ومن،عفوًاحقدهومن،ودًاغّلهمنوأبدْلني،مشاهدتيعنبصرهواطمس
ـــــــــــــ.?الراحمينأرحميا؛سلمًاعداوته

(1/12)

[ عظميارحْماللَُّهمَّ?الرحيمالرحمناللهبسم?ـــــــــــــ]?الجمعةيومورد
آمنِتكنِتإنملدٍمأّميا،الحريقَفْورةمنبكوأعوذ،الرقيقوجلدي،الدقيق
،الفمعنتفوريوال،الدمتشربيوال،اللحمتأكليفالاآلخرواليومبالله
الوحدهاللهإالإلهالأنأشهدفإني،آخرإلهًااللهمعأّنَيْزُعممنإلىوانتقلي
َأهّملموما،أهّمنيمااكفنياللَُّهمَّ.?ورسولهعبدهمحمدًاأنوأشهد،لهشريك

هيبةشعاعاتوجهيوفيمنهأخرجحتىهيبتَكبحرفياْغمسنياللَُّهمَّ،به
،الحسدسهامبرميفتعميهمواإلنسالجنمنالحاسدينأبصارتخطف
باسمكوأسألك،النوروظاهره،النورباطنهالذي،النوربحجابكواحجبني

نْقٍصكلمنيمنعنيحجابًااسمكنورفيتحجبنيأن،النوروبوجهك،النور
يانوريا،الكلومنّور،الكلنورإنك،َعَرضًاأوجوهرًامنييمازجوَشْين

{األخيارعبادهقلوباألنوارُمودعيا،األنواريامنّور،نوريانور ُنوُراللَُّه:
ُزَجاَجٍةِفياْلِمْصَباُحِمْصَباٌحِفيَهاَكِمْشَكاٍةُنوِرِهَمَثُلَواْلَأْرِضالسََّمَواِت

َغْرِبيٍَّةَوَلاَشْرِقيٍَّةَلاَزْيُتوَنٍةُمَباَرَكٍةَشَجَرٍةِمْنُيوَقُدُدرِّيٌَّكْوَكٌبَكَأنََّهاالزَُّجاَجُة
}َيَشاُءَمْنِلُنوِرِهاللَُّهَيْهِديُنوٍرَعَلىُنوٌرَناٌرَتْمَسْسُهَلْمَوَلْوُيِضيُءَزْيُتَهاَيَكاُد

النور[ :35].? الالذياللهبسم،األسماءخيراللهبسم،الرحيمالرحمناللهبسم
يضّرالالذياللهبسم،المعافياللهبسم،الكافياللهبسم،أذىاسمهمعَيُضّر



علىاللهبسم،العليمالسميعوهوالسماءفيوالاألرضفيشيءاسمهمع
أعطانيهشيءكلعلىاللهبسم،وماليأهليعلىاللهبسم،وِدينينفسي

الربيالله،وأحذرأخافممَّاباللهأعوذ،أكبراللهأكبراللهأكبرالله،ربي
ــ.?غيركإلهوال،أسماؤكوتقّدست،ثناؤكوجّل،جاركعّز،شيئًابهأشرك
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قضاءشّرومن،مريدوشيطان،عنيدجباركلشّرمنبكأعوذإنياللَُّهمَّ
،مستقيمصراطعلىربيإن،بناصيتهاآخذأنتداّبةكلشّرومن،السوء
،عليمياحليميا،عظيمياعلييا.?محمدآلوعلىمحمدعلىصلاللَُّهمَّ

الالذياللهأنتإنك،قديرشيءكلعلىإنك،الدعاءهذاجميعلياستجْب
العزيزالمهيمنالمؤمنالسالمالقدوسالملك،الرحيمالرحمنهوإالإله

الفّتاحالرّزاقالوّهابالقّهارالغّفارالمصّورالباريءالخالقالمتكبرالجبار
العدلالحكمالبصيرالسميعالمذلالمعّزالرافعالخافضالباسطالقابضالعليم

المقيتالحفيظالكبيرالعليالشكورالغفورالحليمالعظيمالخبيراللطيف
الباعثالمجيدالودودالحكيمالواسعالمجيبالرقيبالكريمالجليلالحسيب
المعيدالمبدىءالمحصيالحميدالوليالمتينالقويالوكيلالحقالشهيد
المقتدرالقادرالصمداألحدالواحدالماجدالواجدالقيومالحيالمميتالمحيي

المنتقمالتوابالبّرالمتعاليالواليالباطنالظاهراآلخراألولالمؤّخرالمقّدم
الغني،الجامعوالمقسط،واإلكرامالجاللذوالملكمالكالرؤوفالعفّو
،الصبورالرشيدالوارث،البديعالهاديالنور،النافعالضارالمانع،المغني

المكنونباسمكأعوذإنياللَُّهمَّ.?محمدآلوعلىمحمدعلىوسلمصلاللَُّهمَّ
ياَدْيهورياَدْهريا،المقدَّسالقّدوسالطاهرالطْهرالسالمالمنزلالمخزون

ومن،األملوطولوالحقدوالغلالحسدمنبكأعوذ،أزلياأبديا()،َدْيهار
،الختامسوءومن،الموتألمعظمومن،والثناء،الدنياحّبومن،الشيطان

وأسألك،البغيوأهلوالظلمةالجوروأهل،سبيًالعليَّللشيطانتجعلأنومن
وبينبينيواجعل،حلِّهاغيرمنالدنياعلىالوثوبومن،البدعمنتعيذنيأن

قدرتكمنحاجزًاذلك .
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بهتُّهأو،عندياغِتيَبأو،اغتبتهقدلمنواغفراللَُّهمَّ،ولسانيقلبيوأقْماللَُّهمَّ
عندكمنوأعطه،ليجائزغيرحّقهفيقصَّْرُتأو،ِعْرضهفياستطلُتأو



،ذلكمنبأفضلعنيفكافهليدعاأوإلّيأحسنومن،بذلكتؤاخذنيوال
غيروسلموآلهعليهاللهصلىمحمدسنةإلىدعانبيكأوالدمنرجلوأيما
،أرضكفيوقّوه،ومعينًاناصرًالهوكن،منارهفارفعلبدعةواللهواهمّتبع

وأتّم،أعوانًاعبادكمنلهواجعل،سبيًالعليهوالمعاندينللحاسدينتجعلوال
أعّنياللَُّهمَّ.?محمدآلوعلىمحمدعلىصّلاللَُّهمَّ،ناواهمنعلىوقّوه،مْأربه

تالوتهحّقكتابكتالوةوعلى،عبادتكوحسنوذكركشكركأداءعلى
طّهراللَُّهمَّ.?ُمتقبًالعمًالوأسألك،األوقاتفيذلكوارزقني،قلببحضور

،الخيانةمنوبصري،الرياءمنوعملي،النفاقمنوقلبي،الكذبمنلساني
،حينكلفيكلهاأموريفيالتدابيربأحسنودّبرني،ليواختْرليخْراللَُّهمَّ

رضاومنتهى،عرشكِزَنةوسبحانك،كتابكأحصىماعدداللَُّهمَّسبحانك
بعدشيءمنشئتماومأل،واألرضالسماواتمألالحمدلكاللَُّهمَّ.?نفسك

باللهإالقوةوالحولوال،أكبرواللهاللهإالإلهوالللهوالحمداللهسبحان
عبدكلوعلىمحمدآلوعلىمحمدعلىوسلمربياوصّل،العظيمالعلي

اغفراللَُّهمَّ.?علمَتماومأل،علمَتماَوِزَنَة،علمَتماعددذلككل،مصطفى
الدينفيوآجًالعاجًالوبهمبيافعْلاللَُّهمَّ،والمؤمناتوللمؤمنينولوالديَّلي

إنك،أهللهنحنماموالنايابناتفعلوال،أهللهأنتماواآلخرةوالدنيا
*العالمينربللهوالحمد،رحيمرؤوفكريمجوادحليمغفور * * * * *?.

]?* * * * * * ــــــــــــــ]?البركةعظيمدعاءويليه،الساطعالنورانتهى*
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لجاللينبغيكماالحمدلكاللَُّهمَّ?الرحيمالرحمناللهبسم?البركةعظيمدعاء
ُتْحمدأنربناتحّبكمافيهُمباركًاطيبًاكثيرًاحمدًا،سلطانكولعظيم،وجهك
جزاءالحمدًاالحمدولك،خلودكمعخالدًاكثيرًاحمدًاالحمدلكاللَُّهمَّ،وينبغي
ذاويا،اآلخرينآخرويا،األولينأّولياأسألكإنياللَُّهمَّ.?رضاكإاللقائله
،العيونتراهالَمْنيا،الراحمينأرحمويا،المساكينرازقويا،المتينالقوة
يخشىوال،الحوادثتغّيرهوال،الواصفونيصفهوال،الظنونتخالطهوال

ورقوعدد،األمطارقطروعدد،البحارومكاييل،الجبالمثاقيلتعلم،الدوائر
عنهيواريالَمْنيا،النهارعليهوأشرَق،الليلعليهأظلمماوعدد،األشجار

يعلمإالبحروال،َوْعرهفيمايعلمإالجبلوال،أرضًاأرضوال،سماًءسماٌء
عماديا،الخائفينأمانيا،المستجيرينجاريا،رحيميارحمنيا،َقْعرهفيما
،الضفعاءحرزيا،لهسندالَمْنسنَديا،لهذخرالمنذخريا،لهعمادالمن



باسطيا،النعميادائم،اإلحسانقديميا،السلطانعظيميا،الفقراءكنزيا
،بغائبليسحاضريا،البالءدافعيا،الدعاءياسامع،العطاءواسعيا،الرزق

،يعجلالحليميا،الصنعلطيفيا،اللطفخفييا،الشدائدعندموجوديا
السماواتبديع،المّنانالحّنان،أنتإالإلهالالحمدلكبأناللهياأسأُلَك

جمالويا،واألرضالسماواتبارىء،واإلكرامالجاللذايا،واألرض
عنومفّرج،العائذينيامنتهى،المستصرخينصريخيا،واألرضالسماوات
بكلأسألك،المضطريندعاءيامجيب،المغمومينعنوالمرّوح،المكروبين

أو،خلقكمنأحدًاعّلمتهأو،كتابَكفيوأنزلته،نفسَكبهسميَتلَكهواسم
ــ.?آلهوعلىمحمدعلىتصليأن،عندكالغيبعلمفيبهاستأثرت
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ماطاعتكومن،معاصيكوبينبيننابهتحوُلماخشيتكمنلنااقسْماللَُّهمَّ
ومتعنا،واآلخرةالدنيامصائبعلينابهتهّونمااليقينومن،جنتكبهتبّلغنا
واجعل،مّناالوارثواجعله،أبقيتناماأبدًاوقّوتناوأبصارنابأسماعنااللَُّهمَّ

وال،هّمناأكبرالدنياتجعلوال،عادنامنعلىوانصرنا،ظلمنامنعلىثْأَرنا
واليخافَكالمنبذنوبناعليناتسّلطوال،رغبتناغايةوال،علمناَمْبلَغ
،ونيةواعتقادوعملقولمنإليهاقّربوماالجنَّةأسألكإنياللَُّهمَّ.?يرحمنا
اغننااللَُّهمَّ.?والنارسخطَكمنبكوأعوُذ،والجنةرضاَكأسألكإنياللَُّهمَّ

الاللَُّهمَّ،سواكعمنوبفضلك،معصيتكعنوبطاعتك،حرامكعنبحاللك
إّالمريضًاوال،قضيتهإالَدْينًاوال،فّرْجتهإالهمًاوال،غفرتهإالذنبًالناتدْع

وال،كسوتهإّالعاريًاوال،يسرتهإالُعسرًاوال،رحمتهإالميتًاوال،شفيته
أرحميابرحمتكقضيتهاإّالرضًىلكهيواآلخرةالدنياحوائجمنحاجة

منوالسالمة،مغفرتكوعزائَم،رحمتكموجباتأسألكإنياللَُّهمَّ.?الراحمين
ذاَتأصلْحاللَُّهمَّ،النارمنوالنجاة،بالجنةوالفوز،بّركلمنوالغنيمة،إثمكل

علىفاحيهمّناأحييتهمناللَُّهمَّ،الجنَّةمأواناواجعْل،قلوبنابينوأّلف،بيننا
وال،محرومينوالخزاياغير،اإلسالمعلىفتوفهمناتوفيتهومن،اإليمان
والزْدنااللَُّهمَّ،يديكبينيلزمناحقكّلمنذممناخّلصتوقدإالُتمْتنا
برحمتك،عناوارضوأرضنا،تحرمناوالوأعطنا،ُتهّناوالوأكرمنا،تنقصنا

الراحمينأرحميا .
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مكروهأوبسوءعلينابغىومن،فِكْدهكادناومن،فعاِدهعادانامناللَُّهمَّ
،َهّمهعليناأدخَلمنَهّمواكفنا،نارهلناشّبمننارعّناواطف،فأهلكه
مااْكِفَناأهمَّناماَكَفاناَمْنيا،الواقيبستركوقنا،الحصيندرعَكوأدخلنا

ياشفيقيا،بالتحقيقوأفعالناأقوالناوصّدق،واآلخرةالدنياَأْمِرِمْنأهّمنا
يا،الحقيقالحقإلهناأنت،نطيقالماتحمِّْلناوال،ِضْيقكلعّنافّرج،شفيق
بعينكاحرسنا،مكانكّلفيرحمتهمنيا،السلطانعظيميا،البرهانقوي
تحقققدفإنهعلّيبقدرتكليواغفْر،يرامالالذيبكنفَكواكنفنا،تنامالالتي
ُيرجىعظيميا،عليَّبقدرتكفارحمنيرجائييا،معيوأنَتأهلكالأنيقلبي

يابقضائهاعليَّفامنن،قديرقضائهاوعلى،عليمبحاجتناأنت،عظيملكل
واعطنيلياغفْر،المغفرةتنقصهوالالذنوبتضرهالَمْنيا،األكرمينأكرم

،جميًالوصبرًا،قريبًافرجًااللهياأسألك،الوّهابأنتإنك،ينقصكماال
رزقًاأسألكإنياللَُّهمَّ.?العافيةوشكر،بالءكلمنوالعافية،واسعًاورزقًا

،وبقاءهحياتهتحبمنحياةاحينياللَُّهمَّ،نافعًاوعلمًا،متقبًالوعمًال،طيبًا
واحفْظ،حوىوماالرأسعليَّاحفْظاللَُّهمَّ.?ولقاءهوفاتهتحبمنوفاةوتوفني
،عنهنهيتناعّماواحفظنا،أمرتناماعلينااحفْظاللَُّهمَّ،وعىوماالبطنعليَّ
بأحسنآجالنااختم،نستغفركونحنتعّذْبناوال،نسألكونحنتحرمناالاللَُّهمَّ

وأن،المساكينوحّب،المنكراتوتركالخيراتفعلأسألكإنياللَُّهمَّ،أعمالنا
،حّبكوأسألك،مفتونغيرفتوفنيفتنةبقومأردَتوإذا،وترحمنيليتغفر

حّبكإلىيقّربنيعملكّلوحّب،يحبكمنوحّب .
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،الثوابوخير،النجاحوخير،الدعاءوخير،المسألةخيرأسألكإنياللَُّهمَّ
وتقّبل،درجتيوارفْع،إيمانيوحقق،ميزانيوثّقل،وثبتني،المماتوخير

إنياللَُّهمَّ.?آمينالجنَّةمنالعلىالدرجاتوأسألك،خطيئتيواغفْر،صالتي
منهاستعاذكماشّرمنبكوأعوذ،المرسلونمنهسألكماخيرمنأسألك

عليهاللهصلىمحمدنبيكمنهسألَكماخيرمنأسألكإنياللَُّهمَّ،المرسلون
وآلهعليهاللهصلىمحمدنبيكمنهاستعاذكماشرمنبكوأعوذ،وسلموآله

،والكسلالعجِزمنبكوأعوذ،والَحَزنالهّممنبكأعوذإنياللَُّهمَّ،وسلم
مااللَُّهمَّ.?الرجالوَقْهرالدَّْينَغَلَبِةمنبكوأعوذ،والبخلالُجْبنمنبكوأعوذ

منأحدًاووعدته،نيتيتبلغهولم،عمليعنهوَضُعف،رأييعنهَقُصر
ياوأسألك،فيهإليكأرغُبفإني،بريتكمنأحدًامعطيهأنتخيرًاأو،عبادك



،عاملينوبطاعتك،ُمْنقادينوللحق،مهتدينهداًةاجعلنااللَُّهمَّ.?العالمينرب
،شاكرينالنعماءوعلى،منقطعينالخليقةمنوإليك،مناجينالخلواتفيولك

،مطرودينبابكعنوال،محرومينوالأشقياءغير،صابرينالبْأساءوفي
زمرةفيآمنينواحشرنا،مرزوقينسعداءواْحِينا،مستورينأتقياءوتوّفنا

ومنَكالدعاءمّنااللَُّهمَّ.?الطاهرينالطيبينآلهوعلىعليهاللهصلىمحمدنبينا
،منكإالالرجاءانقطع،اإلصابةومنكالرجاءبسهمالرميومّنا،اإلجابة

وحقق،دعاءنااللَُّهمَّفاستجب،إليكإالالطرقواستدت،إليكإّالاآلمالوخابت
وال،الخطيئاتغّفار،الدعواتمستجيباللهأنتإنك،رجاءناوكرمكبفضلك

الطيبينوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العظيمالعليباللهإلىقوةوالحول
القديمبمعنىأنهاوالظاهر??()تعالىاللهبحمدتّم?ــــــــــــــ.?الطاهرين

المحيطوالقاموسالعربلسانانظر،األزلياألبدي .
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