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 حزب النصر 

 لسيدي اإلمام أبو احلسن الشاذيل رمحه اهلل تعاىل
بسم اهلل الرمحن الرحيم ... واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله 

 وصحبه أمجعني

اللهم يا رب بسطوة جربوت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغريتك النتهاك حرماتك، وحبمايتك  
ملن أحتمى بآياتك، اللهم إنا نسألك يااهلل ياقريب يامسيع ياجميب ياسريع ياجبار يا منتقم يا قهار 

اسرة أن جتعل  ياشديد البطش يامن اليعجزه قهراجلبابرة واليعظم عليه هالك املتمردة من امللوك واألك
كيد من كادنا يف حنره، ومكرمن مكر بنا عائداً عليه، وحفرة من حفر لنا واقعاً فيها, و من نصب لنا 

 شبكة اخلداع اجعله يا سيدي ُمساقاً إليها وُمصاداً فيها وأسرياً لديها... 

 عليك اللهم حبق سيدنا حممد عليه الصالة والسالم ومبكانته عندك ومبحبتك له وحبق السائلني
الذين أمرهتم بالدعاء ووعدهتم باإلجابة ... حبق قولك وقولك احلق ادعوين استجب لكم .. حبق  
كهيعص ... اكِفنا هّم الِعدا ولّقِهُم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة يف 

م اجعل الدائرة اليوم والغدا... اللهم بدد مشلهم، اللهم فرق مجعهم، اللهم أقلل عددهم، الله
عليهم...اللهم أرسل العذاب إليهم...اللهم أخرجهم عن دائرة احللم واسلبهم مدد اإلمهال وُغّل 
أيديهم وأرجلهم واربط على قلوهبم والتبّلغهم اآلمال...اللهم مزقهم كل ممزق مزقته ألعدائك انتصارا 

 ألنبيائك ورسلك وألوليائك و عبادك املؤمنني ...

نا انتصارك ألحبابك على أعدائك...اللهم ال متّكن األعداء فينا وال تسلطهم علينا اللهم انتصر ل
بذنوبنا.. اللهم قنا شر األسوأ وال جتعلنا حماًل للبلوى...اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق األمل،يا اهلل 

ب نوحا يف ..يا اهلل ...يا اهلل ...يامن بفضلِه لفضلِه نسأل، نسألك العجل باإلجابة .. يامن أجا
قومه،يامن نصر إبراهيم على أعدائه،يامن رد يوسف على يعقوب، يامن كشف الضرعن أيواب، يامن 
أجاب دعوة زكريا، يامن قبل تسبيح يونس بن مّّت.. نسألك بأسرارأصحاب هذه الدعوات 
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ادك املستجابات أن تقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأجنز لنا وعدك الذي وعدته لعب
املؤمنني... الإَِلَه ِإالَّأَنَت ُسْبَحاَنَك ِإيني ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي... اللهم انقطعت آمالنا وعزّتك إال منك 

 .وخاب رجاؤنا وحقك إال فيك..... 

رَة اهلل جـِّدي السرَي .فأقرب الشيء منا غارُة اهلل يا غا إن أبطأت غارُة األرحاِم وإبتعدت...
حّل عقدتنا ياغارة اهلل عدى العادون وجاروا، ورجونا اهلل جمريا. وكفي باهلل وليًا وكفى يف  ..مسرعًة..

باهلل نصريا. وحسبنا اهلل ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهلل العلى العظيم اللهم يا رب أدبتنا مبا 
 جرى يكفينا ... 

ال خيافك وال يرمحنا ... اللهم ال اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ... وال تسّلط علينا بذنوبنا من 
تآخذنا مبا فعل السفهاء منا ... يا رب مالنا غري ... سبحانك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا باإلجابة فيا 
رب استجب لنا آمني. آ مني. آمني...وحقق قولك ...فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب 

 العاملني

 

 حزب الفرج
 شيخ أمحد الرفاعي رضي اهلل عنهلسيدي العارف باهلل ال

بعض املقربني االلتزام به يومياً يف ظل الفتنة اليت تعصف من ]الورد الذي كان حيبذ عالمتنا الشهيد 

 [واملواظبة اليومية رالقدرة على االستمرابامة الشهيد . والعربة عند العلّببلدنا
 فاحتة الكتاب مرة.

 عشراً. "ال إله إال اهلل"مث 
 عشراً. "اهلل"مث 
 عشراً. "أستغفر اهلل العظيم"مث 
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 عشراً." سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم م صلي علىهالل"مث 
 سبعاً." حسيب اهلل"مث 

 مث يقرأ:
أمل َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى ليْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب )بسم اهلل الرمحن الرحيم: 

َناُهْم يُنِفُقوَن والَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَبْ  ِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم َويُِقيُموَن الصَّالَة َوممَّا َرَزقـْ
ْم َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   . (يُوِقُنوَن أُْولَـِئَك َعَلى ُهًدى مين رَّهبِي

 وهو على كل شيء قدير. وله احلمٌد، له امللٌك، ،ه ال شريَك له إله إال اهلل وحدال
بعزَّة عرشك  أسألك بأسرارَك اْلُمستوَدعة يف خلِقك، يا ذا اجلالِل واإلكرام، يٌّوم،اللهم يا حيٌّ يا قَـ 

 رمحِتَك، مبٌنتهى حبقي ٌشكرَك، بَِبْسط ٌقدرِتَك، بغاية َقْدرِك، مببلِغ علِمك، بٌنور وجهَك، بٌقْدِس نفسَك،
بكمال  ِبميل ِبريك، مبَكنوِن سريَك، ِِبَميِع أمساِئَك، بٌكلي صفاِتَك، بَعَظَمِة ذاِتَك، بٌسلطاِن َمشيئِتَك،

 بعنايِة جْمِدك، ِِبَليِل َطْوِلَك، بأعداِد كلماِتَك، بساِبِق رمحِتك، بقاهِر غضِبَك، ِبَفيِض ٌجوِدَك، منَِّتَك،
بأزَليَّة رٌبوبيَِّتَك، بَعظيم   ِبسْرَمديَِّة ٌقْدِسَك، بدائِم بقاِئَك، توحيِد وحدانيَِّتك،ب ريِد َفردانيَِّتك،بتفْ 

 حبنانيَّتَك، ،بَّارِتَّكِب ، بسيادة أٌلوهيَّتك بشاِمِخ أفعالك، بإنعاِمَك، َِبماِلَك، ِِبَالِلَك، ِكربياِئَك،
وأستجديَك أْن أستعيٌنَك  يا َغْوثاْه، يا ربَّاٌه، حِبَقيَك، بإحساِنَك، بربيَك، بٌلطِفَك، بعطفَك، مبنانيَّتك،

 ومن كلي بالٍء وشّدٍة وضيٍق ََمَْرجاً، واجعل أوقايت ِبَك عامرًة، جتعَل يل ِمْن ُكلَّ َهمٍّ و غمٍّ وَكْرٍب فَرجاً،
ًة،  واِر قٌربَك مسَتنريًَة وَبصريًة،وبصرييت بلوامِع أن وعيين بٌشهوِد آثار ٌلطفَك قريَرًة، وسريريت مبَحبِتَك نـَريي

 ،(حم)و ،(أمل)و ،(آلر)و ،(يس)و ،(ص) و ،(طس)و ،(هط) وحبق: ،(محعسق)و ،(كهيعص)حبقَّ 
 وٌَّل يا َقدمي.يا أَ  يا برٌّ يا َكرمٌي، يا عليُّ يا عظيٌم، يا رمحُن يا رحيُم، وبسري القرآن العظيم، ،(طسم)و

وأغفر يل ما ال يضرك،  تقبْل مين ما ال ينفعك، تضرك معصييت،وال  اللهم يا من ال تنفعك طاعيت،
)بسم اهلل الذي ال يضرٌّ مع امسه شيء يف األرض وال يف  حول وال قوة إال باهلل، وال بسم اهلل حسبنا،

،اهلل  (نا ال ََتَْف إنََّك أنت األعلىيف نْفسِه ِخيَفًة موسى قـٌلْ س جَ فأوْ ) ،السماء وهو السميع العليم(
الّلُه اَل إِلَـَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل نـَْوٌم )وما توفيقي إال باهلل،  توكلت على اهلل، اهلل اهلل،

أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم لَُّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأَلْرِض َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَنْيَ 
ُهَما َوُهَو َواَل ُيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ميْن ِعْلِمِه ِإالَّ مبَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواأَلْرَض َواَل يـَُؤوُدُه ِحْفظُ 

 .( اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 
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وإين فقرٌي وأنَت  ٌف وأنت القويٌّ،ضعي فإين: تدارْكين بلطِفَك، يا دائمًا ال فناَء وال زوال ملٌلكِه،
حسيب اهلل ال إله إال هو  وإين عاجٌز وأنت على كلي شيٍء قديٌر، وإين مغلوٌب وأنَت النصرٌي، الغينٌّ،

 حسيب اهلل ونعم الوكيل. عليه توكلٌت وهو ربٌّ العرِش العظيم،
 .اآلخرةجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم حسين عاقبتنا يف األمور كلها وأ

 ومن شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. ومجال قدس اهلل، ،ل وجه اهللأعوٌذ ِبال
والنجاة من  ومودة األبرار، وٌصحبَة األخيار، اللهم إين أسألك السالمة والسعادة ونِعَم ٌعْقىب الدار،

 النار.
، ال وارمحين بٌقد واكنفين بكنفك الذي ال ٌيضام، اللهم احرسين بعينك اليت ال تنام، رتك عليَّ

 أْهِلٌك وأنت رجائي.
وكم من بليٍة ابتليتين هبا قلَّ لك عندها  فكم من نعمة أنعمت هبا عليَّ قلَّ لك عندها شكري،

يا من  ويا من قلَّ عند بليته صربي فلم خيذلين، فيا من قلَّ عند نعمتِه شكري فلم ُيرمين، صربي،
كما صليت وباركت  على حممٍد وعلى آل حممٍد، أسألك أن ٌتصلي رآين عند اخلطايا فلم يفضحين،

 ورمِحَت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَك محيٌد جميٌد.
وال تكلين إىل  واحفظين فيما غبٌت عنه، وعلى آخريت بتقواي، اللهم أعين على ديين بدنياي،

 نفسي فيما َحضْرٌت معه.
 واغفر يل ما ال يضرك. ال ينقصك، َهْب يل ما وال تنٌقٌصه املغفرة، يا من ال تضره الذنوب،

وأسألك دواَم العافية،  وأسألك العافية من كل بلية، وصربًا مجيالً، جًا قريباً،اللهم إين أسألك فر 
 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. وأسألك السالمة من كل شر، أسألك الغىن عن الناس،و 

أنت  رحيمهما،رمحان الدنيا واآلخرة و  طرين،جميب دعوة املض اللهم فارج اهلم، كاشف الغم،
 رمحين رمحة تغنيين عن رمحة مْن سواك.اف ترمحين،

يا سابَق الفوِت،  وارزقين من حيث ال أحتسب، اللهم أجعل يل من كلي همٍّ يٌهمين فرجًا وَمرجاً،
 سيدنا حممد،صلي على سيدنا حممٍد وعلى آل  ويا كاسي العظام حلماً بعد املوت، ويا سامع الصوت،

وتقِدٌر وال أقِدٌر وأنت عالٌم الغيوب، يا اهلل يا  إنك تـَْعلٌم وال أعلم، واجعل من أمري فرجًا وَمرجاً،
 يا جميب ٌدعاء املضطرين، يا غياث املستغيثني، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا تواب، يا رمحن يا رحيم، اهلل،

 أرفع حاجيت إال إليك، خاشعًا بني يديك، ال وتوكلت منيبًا خالصًا عليك، وجهت وجهي إليك،
ال تصرف  واجعلين من عبادك املتقني، وأيدين ِباللك، وأحلقين بالصاحلني، صل اللهم حبايل حببالك،
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 قربين من أحبابك وأهل والئك، وال جتذب قليب إال إىل بابك، وجهي حبقك إال إىل جناِبَك،
 وَحّلين بالصفات املصطفوية، احملمدية، باملعرفةأعدائك، حققين  واحفظين من صحبة ذوي الرّد من

الضٌّرٌّ ربي إين مسَّين ) ،(َسالٌم على آل يس)واستعمل ناطقيت وقليب بذكرك،  وأطلق لساين بشكرك،
ن الغمي فاْستجْبنا لٌه وجنَّْيناٌه م) ،(ٌسبحانك إين ٌكنٌت مَن الظاملني ال إله إال أنتَ ) (وأنت أْرحٌم الرَّامحني

 .(نٌنجي املٌؤمننيَ  وكذلك
يا عليٌّ يا عظيٌم،  وال حوَل وال قوَة إال بك يا اهلل، وما نزَل يب، اللهم إنك تعلٌم سريي وعالنييت،

 إنك على كل شيء قدير. وتداركين برمحتك وكرمك، فريج عيني ما أمهين،
، يا خفيةويا كاشف كل بلوى، يا عامل كل  ويا سامع كل جنوى، اللهم يا موضَع كل شكوى،

ويا من جنيت موسى صلى اهلل عليه  يا من أغثت إبراهيم صلى اهلل عليه وسلم، صارف كل بلية،
ويا من اصطفيت سيدنا حممدًا صلى اهلل عليه  وسلم، يا من رفعت عيسى صلى اهلل عليه وسلم،

 صحابه،وآله وأ حبيبك ورسولك سيدنا حممد، وأكرم ٌرٌسلك، صّل اللهم على سيد أنبيائَك، وسلم،
وقلت حيلٌته، بل أدعوك ٌدعاء  وضعفت قوته، فإين أدعوك ٌدعاء من اشتدت فاقته، واستجب ٌدعائي،

يا أرحم الرَّامحني  الذي يـَْعلٌم كلَّ الِعلم أنه ال يكشف عنه ما هو فيه إال أنت، الغريب الغريق املضطر،
 ادفع عين ما حل يب من غم،و اكشف عين ما نزل يب من هم،  يا غياث املستغيثني أغثين، رمحين،ا

تداركين  ويعلم ضمائر الصامتني، يا من ميلٌك حوائج السائلني، يا رحيم، والطف يب يا لطيف،
 ولكل صامت منك ِعلٌم حٌميط باطٌن، وجواٌب كاِفٌل، يا من لكل مسألة منك مسٌع حاِضٌر، بإغاثتك،

وال تفعل يب ما  أنت أهٌله، افعل يب ما ورمحتك واسعة، وأياديك فاضلة متواصلة، َمواعيٌدَك صادقٌة،
 .(ٌه ال إلَه إالَّ ٌهوشهَد اهلل أنَّ ) فإنك أهل التقوى وأهل املغفرة، أنا أهلٌه،

من كل عاهٍة وآفٍة وطارٍق من  وبعظمة جاللك، وبربكة طهارتك، اللهم إين أعوذ بنور قدسك،
 إال طارقاً يطرق خبري يا أرحم الرامحني. اجلن واإلنس،

 يا من ذلت له رقاب الفراعنة، وبك عياذي قبل أن أعوذ، اللهم بك َمالذي قبل أن ألوذ،
 يا من بيده مقاليد السموات واألرض. وخضعت له هامات اجلبابرة،
وبك  وإليك من كل فادحة فراري، وبظالل رمحتك نومي وقراري، اللهم ذكرك شعاري ودثاري،

أشهٌد أن ال إله إال أنت،  إىل كرم قدسك استنادي،و  وعليك اعتمادي، يف كل حادثة انتصاري،
 وقين همَّ ما أكرٌه حبرمتك يا رمحن يا رحيم. اضرب علي سرادقات ِحفظك،
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وأتوسل إليك اللهم  وأدعوك اللهم بامسك الفرد الصمد، اللهم إين أسألك بامسك الواحد األحد،
ا إال فرَّْجَت عين ما أمسيت وأصبحت بامسك العظيم الوتر الذي مأل نور ٌقدسِه أركان األكوان كله

وال ميس شراع فكري أثر الرجاء من  حّت ال خٌيامَر خاطرات أوهامي ٌغباٌر اخلوف من غريك، فيه،
ال إله إال أنت  ونومي وقراري، واحفظين يف ليلي وهناري، أجرين اللهم من خزيك وعقوبتك، سواك،

واجعلين يف حفظك  اللهم عين شرَّ عبادك،اصرف  وتكرميًا لٌسٌبحاِت عرشك، لوجهك،تعظيمًا 
سبحانك اللهم  وأِعْد َعليَّ عوائد لطفك وكرمك وإحسانك، وسرادقات أمنك وصيانتك، وعنايتك،
 وتعاىل َطوٌلك. تقدس امسك، وحبمدك،

ويا من  ويا مفرج الكرب العظيم، ويا كاشف صعاب اهلموم، اللهم يا جٌمْلي العظائم من األمور،
أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب  ،ربَّاهٌ ربَّاٌه  ،(ٌكْن فَيكونٌ ) ًا فحسبٌه أن يقول لٌه:إذا أراد شيئ

صل على  العناية العناية، الرمحة الرمحة، الغياث الغياث، وأنت املٌدخُر هلا ولكل شدة ال إله إال أنت،
 عبدك ونبيك سيدنا حممٍد وآله والطف يب يف أموري كلها واملسلمني.

اللهم أرحم أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه  احفظ أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم،اللهم 
، اللهم فرج عن أمة سيدنا حممد صلى اهلل عليه اللهم أصلح أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم وسلم،
 وسلم.

حد من وإذا أخذت بأزمة خاطري إىل أ اللهم ال جتعلين ممن يرجو املخلوقني أو يـٌَعويٌل عليهم،
فتندمج غايتها بصفة احملبة  حّت تكون مهيت متوجهة إىل من أحببت، خلقك فليكن ممن أحببتهم،

، اليت أفرغتها يف ذلك العبد احملبب، لو طرفة عني إىل وال تصرف مهَة خاطري و  فإنك الويل ملن حٌتبٌّ
الحظة سري فال ألتفت  وأزل ُحجب املٌستعارات عن ومل جتعل له منك وداً، َخلٍق مل تٌزينٌه مبحبتك،
، املقربني، وأحبابك، وأوليائك ،صفيائكوابعث عزم عزمييت إىل أ ٌل عليك،ويٌعوي  إال إىل ما يؤول إليك،

 وَحٌسَن أولئك رفيقاً.، سلنيواملر ، والنبني، وعبادك الصاحلني
تٌقربين ممن وال  واجعل غاية ٌحيب وبٌغضي فيك، وقربين ممن يواليك، ثبتين اللهم على ما يٌرضيك،

 يٌعاديك.
 وعرفين قدر النعم بدوامها  ال شكرك،وأهلمين يف كل ح وال تنسين ذكرك، أِدم علّي نَِعَمك وبرَّك،

 العافية باستمرارها. وقدر
 يف الدين والدنيا واآلخرة. واملعافاة الدائمة، اللهم إين أسألك العفو والعافية،

 سواك حّت ال أرجو أحداً غريك. واقطع رجائي عمن اللهم اقذف يف قليب رجاءك،
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ومل ََيِر على  ومل تبلغه مسأليت، ومل تنته إليه رغبيت، وقصر عنه أملي، اللهم وما ضعفت عنه قويت،
 فٌخّصين به يا رب العاملني. مما أعطيت أحداً من األولني واآلخرين من اليقني، لساين،

يا ٌمَسهل  وال منجا منك إال إليك،ال ملجأ  وبطل العمل، وانقطع األمل، اللهم ضاقت احليل،
ويا من هو كل يوم يف  ويا ٌمْنجَر األمرين الوعد والوعيد، ويا ملني قسوة احلديد، الصعب الشديد،
بك أدفع ما أطيُق  أخرجين من َحَلِق الٌكرب والضيق إىل أوسع الَفرَج وأبلِج الطريِق، شأن وأمر جديٍد،

 اهلل العلي العظيم.وال حول وال قوة إال ب وما ال أٌطيق،
أو بسطت إليه  أو نالته قدريت بفضلك، اللهم إين أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدين بعافيتك،

أو عوَّلٌت فيه على   أو وثقت حبلمك، أو اتكلت فيه عند خويف منه على أناتك، يدي بسابغ رزقك،
 كرمي عفوك.

 ، أوأو قدمت فيه لذايت فيه نفسي،أو خبسٌت  اللهم إين أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانيت،
 بليت، أوأو ٌغلبت فيه بفضل جِ  أو استغويٌت فيه من تبعين، سعيت لغريي، أو آثرٌت فيه شهوايت،

لكن سبق علمك ، ملعصييتإذ كنت ٌسبحانك كارهًا ، عليك موالي فلم تقبلين على فعلي أحلٌت فيه
،َفَحٌلمَت  وإيثاري، واستعمايل ٌمرادي، يف اختياري، ليه ومل حتملين ع ومل ٌتدخلين فيه َجرباً، عليَّ

أستغفرك يا أرحم الرامحني، يا صاحيب عند  مع اختياري قضاءك، ذتَ أنف ومل تظلمين شيئاً، ٌمهماًل،
يا سامع  يا كاشف كربيت، يا وليي يف نِعميت، يا حافظي يف غربيت، يا مؤنسي يف وحديت، شديت،
يا موالي  يا جاري اللصيق، يا رٌكين الوثيق، ثريت، يا إهلي احْلقيق،يا ٌمقيل ع يا راحم عربيت، دعويت،

ِبفرٍج من عندك قريٍب  أخرجين من َحَلِق املضيِق إىل سعة الطريق، يا ربَّ البيت العتيق، الشفيَق،
 واكفين من السوء واألذى ما أطيٌق وما ال أطيق. واكشف عين كل شدة وضيق، ووثيٍق،

ويا كاشف الغمي، ويا  يا فارج اهلمي، وأخرجين من كل حزٍن وكرٍب، همٍّ وغمٍّ،اللهم فرج عين كلَّ 
، ٌمنزل الَقطر، من  صلي على خريتكَ  رحيمهما، يا رمحن الدنيا واآلخرة و ويا جميب دعوة املضطري

هم وفرِج الل وسلْم، خلقك سيدنا حممد النيب األمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله الطيبني الطاهرين،
يا كاشف كل ٌضري  وضعفت له قويت، وقلت فيه حيليت، وعيَل معه صربي، عين ما ضاق به صدري،

وما  وأفوض أمري إىل اهلل إن اهلل بصري بالعباد، يا أرحم الرامحني، يا عامل كل ِسرٍّ وخفيٍة، وبليٍة،
 وبعظمة َعظمِة اهلل، هلل،حتصنٌت بعزة ِعزَِّة ا توفيقي إال باهلل عليه توكلت وهو ربٌّ العرش العظيم،

ومبا جرى به القلٌم من  وبال إله إال اهلل، وبٌسلطان ٌسلطان اهلل، وبقدرة قدرة اهلل، وِبالل جالل اهلل،
 وحسيب اهلل. آمنت باهلل، وبال حول وال قوة إال باهلل، عند اهلل،
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وال خيشى  وال تٌغريٌه احلوادث، الواصفون،وال َيِصٌفٌه  وال ٌَتالطٌٌه الظنون، اللهم يا من ال تراه العيون،
وعدد ما  وعدد ورق األشجار، وعدد قطر األمطار، ومكاييل البحار، يعلٌم مثاقيل األشجار، الدوائر،

وال حبٌر إال يعلم ما يف  وال أرٌض أرضاً، وال يٌواري منه مساٌء مساًء، ،أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار
وخري أيامي يوم  اجعل خري ٌعمري أواخرٌه، وخري عملي خوامتٌه، ما يف وعرِه، وال جبل إال يعلمٌ  قعره،

 .ال قوة إال باهلل العَّلي العظيمال حول و  ألقاك فيه،
وأدخلين يف درعك احلصني،  واكفين همَّ من أدخَل علّي مهٌَّه، اللهم اْطِف ناَر من شبَّ يل ناَرٌه،

 واسرتين بسرتك الوايف.
ومن نصب يل فخٌه هبلكٍة  ومن بغى علي فٌخذٌه، ومن كادين فِكدٌه، فعاده، اللهم من عاداين

 فأهلكٌه.
وكيدٌه يف حنرِه، حّت يذبح  ،اللهم ارِم حنرٌه يف كيده اللهم من أرادين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه،

فارج الكرب ويا  ويا دافع النقم، يا سابغ النعم، ولذٌت بطوِل ٌقدِسَك، اعتصمت بك، نفسه بيديه،
يا من له اسم  ويا آخر بال هناية، يا أواًل بال بداية، ويا َحسَب من ظٌِلم، يا ويل من ظٌِلم، إذا اْدهَلَمَّ،
الطف يب  يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ومن َوْهدِة مهي َمرجاً، اجعل يل من أمري فرجاً، ،بال ٌكنيةٍ 

، بلطفك اخلفي،   استويت هبا على العرش ومل يعلم العرش مستقرك،بالٌقدرِة اليت وأغثين مبددك اجلليي
 يا قاضَي احلاجاِت، يا جٌميب الدعوات، يا ساِمَع األصوات، يا ٌمفتَح األبواب، يا مسبب األسباب،
 .يا غياَث املستغيثني

 وفرج عين، صلي على سيدنا حممٍد وآل سيدنا حممٍد، وأرٌقٌب ٌلْطَفك، اللهم إين أنتظر فرجك،
يا جبار  وال تكلين إىل نفسي وال إألى أحٍد من خلقك طرفَة عنٍي وال أٌل من ذلك، الطف يب،و 

ال إله إال اهلل رب  ال إله إال اهلل الرمحن الرحيم، ال إله إال اهلل احلكيم الكرمي، السموات واألرض،
 السموات واألرض ورٌب العرش العظيم.

عبيٌدك ِبفنائك،  األخروية،الدنيوية و  والباطنة،اللهم إين أنزلٌت بك حاجايت كلَّها الظاهرة 
ويا من ال يبٌلٌغ ٌقدرتٌه َغريٌٌه، يا  يا من ال يعلم كيف هو إال هو، فقريك بفنائك، مسكيٌنك بفنائك،
حبولك وقوتك أستعني  يا حي يا قيوٌم، ويا غالبًا غري مغلوب، ويا قريبًا غري بعيد، شاهداً غري غائب،

 أرحم الرامحني.وأستجري فارمحين يا 
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كن   ورب الشياطني وما أضلت، ،ورب األَرضني وما أقلتْ  ،اللهم رب السموات السبع وما أظلت
 وجلَّ ثناؤك، عزَّ جاٌرك، أو أن يْبغي، يل جاراً من شري َخْلِقَك كلهم مجيعًا أْن يْفٌرَط عليَّ أحٌد منهم،

 .ال إله إال أنت وال إله غريٌك،
 فرج عين وعن املسلمني ما حنن فيه. وأٌمه وبنيه، وأخيه وجده وأبيه،اللهم ِباه احٌلسني 

   
   


