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 ِحْزُب الِوقَايَِة ِلَمْن أَرَاَد الواليَةَ 

وِر اأَلْعَلى ى ِِبلدَّ َسمَّ
ُ

 َوُهَو امل

يِن ْبِن الَعَرِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ  يِخ حُمْيي الدِِّ  لِْلشَّ

 َويُ ْقرَأُ بَ ْعَد َصالِة الَفْجرِ 

ِِن  ْنُت فَاْحِْ َقِة بُ ْرَهاِن ِحْرِز أََماِن بْسِم هللاِ اللَُّهمَّ ََي َحيُّ ََي قَ يُّوُم ِبَك ََتَصَّ َمايَِة ِكَفايَِة ِوقَايَِة َحِقي ْ  ِِبِ
 َوأَْدِخْلِِن ََي أَوَُّل ََي آِخُر َمْكُنوَن َغْيِب ِسرِِّ َدائَِرِة َكْنِز َما َشاَء هللاُ ال قُ وََّة ِإال ِِبللِ 

 َجاِب ِصَيانَِة ََنَاِة َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل هللاِ َوَأْسِبْل َعَليَّ ََي َحِليُم ََي َستَّاُر َكَنَف ِسْْتِ حِ 

يُط ََي قَاِدُر َعَليَّ ُسوَر أََماِن ِإَحاطَِة ََمِْد ُسرَاِدِق ِعزِِّ َعَظَمِة َذِلَك َخْْيٌ َذِلَك ِمْن آَيَ   ِت هللاِ َواْبِن ََي حمُِ
ْيُب َواْحُرْسِِن ِفْ نَ ْفِسي َودِ  ْيِِن َوأَْهِلي َوَماِل َوَوالِدي َوَوَلِدي ِبَكالَءِة ِإَغاثَِة  َوأَِعْذِن ََي َرِقْيُب ََي َمُِ

 ِإَعاَذِة َوَما ُهْم ِبَضارِِّْيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد إال بِ إْذِن هللاِ 

ْلطَاِن َواإِلْنَساِن فَ  ْيطَاِن َوالسُّ ِإْن ظَاِلٌ أَْو َجبَّاٌر  َوِقِِن ََي َمانُِع ََي ََنِفُع ِِبََيِتَك َوَأْْسَاِئَك وََكِلَماِتَك َشرَّ الشَّ
 بَ َغى َعَليَّ َأَخَذْتُه َغاِشَيٌة ِمْن َعَذاِب هللاِ 

َتِقُم ِمْن َعِبْيِدَك الظَّاِلِمنَي الَباِغنَي َعَليَّ َوأَْعواِِنِْم فَِإْن َهمَّ ِل َأَحدٌ  ُهْم ِبُسْوٍء   َوََنِِِّن ََي ُمِذلُّ ََي ُمن ْ ِمن ْ
 َْسِْعِه َوقَ ْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَ ْهِديِه ِمْن بَ ْعِد هللاِ َخَذَلُه هللُا َوَخَتَم َعَلى 

َتْدِمِْي َفَما    َواْكِفِِن ََي قَاِبُض ََي قَاِهُر َخِديْ َعَة َمْكرِِهْم َواْرُدْدُهْم َعِنِّ َمْذُموِمنَي َمْدُحورِيَن بَِتْخِسِْي تَ ْغِيْيِ 
 ْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن هللاِ َكاَن َلُه ِمْن ِفَئٍة ي َ 

َة ُمَناَجاِة أَْقِبْل َوال ََتَْف ِإنََّك ِمَن اآلِمِننَي ِبَفْضِل هللاِ  وُس َلذَّ  َوأَِذْقِِن ََي ُسبُّوُح ََي ُقدُّ
 ْمُد للِ َوأَِذقْ ُهْم ََي َضارُّ ََي ُُمِيُت َنَكاَل َوَِبِل َزَواِل فَ ُقِطَع َداِبُر الَقْوِم الَِّذْيَن ظََلُموا َوالَ 
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نْ َيا َوِفْ َوآِمِنِّ ََي َسالُم ََي ُمْؤِمُن َصْوَلَة َجْوَلِة َدْوَلِة اأَلْعَداِء ِبَغايَِة ِبَدايَِة آيَِة ََلُُم الُبْشَرى ِفْ الَ  َياِة الدُّ
 اآلِخَرِة ال تَ ْبِدْيَل ِلَكِلَماِت هللاِ 

ِكْْبََِيِء َجالِل ُسْلطَاِن َمَلُكوِت ِعزِِّ َعَظَمِة َوال ََيْزُْنَك قَ ْوَلُْم ِإنَّ    َوَتوِِّْجِِن ََي َعِظْيُم ََي ُمِعزُّ ََتَج َمَهابَةِ 
 الِعزََّة للِ 

ا رَأيْ َنُه َأْكَْبْنَُه وقَ  يُل ََي َكِبُْي ِخْلَعَة َجالِل ََجَاِل َكَماِل ِإقْ َباِل فَ َلمَّ طَّْعَن أْيِديَ ُهنَّ  َوأَلِبْسِِن ََي َجِليُل ََي َجَِ
  َحاَش للِ َوقُ ْلنَ 

َحبَِّة وَ 
َ

َقاَد َوََتَْضَع ِلْ ِِبَا قُ ُلوُب ِعَباِدَك ِِبمل اْلَمَعزَِّة َواْلَمَودَِّة  َوأَْلِق ََي َعزِيُز ََي َوُدوُد َعَليَّ حَمَبًَّة ِمْنَك فَ تَ ن ْ
بُّوَِنُْم َكُحبِّ هللِا َوالَِّذْيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحبِّ   اً للِ ِمْن تَ ْعِطْيِف ََتَلِْيِف َيُِ

ْونَُه أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمنِ  ب ُّ ُهْم َوَيُِ ب ُّ نَي أَِعزٍَّة َعَلى الَكاِفرِيَن َوَأْظِهْر َعَليَّ ََي ظَاِهُر ََي َِبِطُن آََثَر َأْسرَاِر أَنْ َواِر َيُِ
 ُُيَاِهُدوَن ِف َسِبْيِل هللاِ 

ِه اللَُّهمَّ ََي َصَمُد ََي نُ ْوُر َوْجِهَي ِبَصفَ  ْوَك فَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي للِ َوَوجِّ  اِء ََجَاِل أُْنِس ِإْشرَاِق فَِإْن َحاجُّ
َماَواِت َواأَلْرِض ََي َذا اجَلالِل َواإِلْكَراِم ِِبلَفَصاَحِة َوالَبالَغِة َوالَْبَاَعِة َوا ْحُلْل ُعْقَدًة َوََجِّْلِِن ََي بَِديَع السَّ

 قَ ْوِل ِبرِقَِّة رَأَْفِة َرْْحَِة ُُثَّ تَِلنُي ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوُِبُْم ِإىل ذِْكِر هللاِ ِمْن ِلَساِن يَ ْفَقُهوا 

نَ َعِة ِمْن بَْ 
َ

ِة َوالُقوَِّة َوامل دَّ َبِة َوالشِّ اُر َسْيَف اَلَي ْ ِس َجَْبُوِت ِعزَِّة  َوقَلِّْدِن ََي َشِدْيَد الَبْطِش ََي َجبَّاُر ََي قَ هَّ
 ِإال ِمْن ِعْنِد هللاِ  َوَما النَّْصرُ 

ْر ِل أَْمرِي بَِلطَاِئِف َعوَ  اِطِف أََِلْ  َوأِدْم َعَليَّ ََي َِبِسُط ََي فَ تَّاُح َِبَْجَة َمَسرَِّة َربِّ اْشرَْح ِلْ َصْدرِي َوَيسِّ
ْؤِمُنوَن بَِنْصِر هللاِ 

ُ
 َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك َوبََِشائِِر َبَشائِِر يَوَمئٍذ يَ ْفرَُح امل

َناَن أَلُكوَن ِمَن الَِّذْيَن آَمنُ ْوا َوتَ  ْطَمِئنُّ قُ ُلْوُِبُْم َوأَْنزِِل اللَُّهمَّ ََي َلِطيُف ََي َرُؤْوُف ِبَقْلِبَ اإِلْْيَاَن َوااِلْطِمئ ْ
َلٍة َغلَبْت ِفَئًة ِبذِْكِر هللِا َوأَْفرِْغ َعَليَّ ََي َصُبوُر ََي َشُكوُر َصْْبَ الَِّذْيَن َتَدرَُّعوا بِثَ َباِت يَِقنِي كَ  ْم ِمْن ِفَئٍة قَِلي ْ

 َكِثْْيًَة ِبِِْذِن هللاِ 
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ََتِِْت  َواْحَفْظِِن ََي َحِفيُظ ََي وَِكيُل ِمْن َبنْيِ يََديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َْيِيِِن َوَعْن ِِشَاِل َوِمْن فَ ْوِقي َوِمنْ 
َباٌت ِمْن بَ   نْيِ يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفُظونَُه ِمْن أَْمِر هللاِ ِبُوُجْوِد ُشُهْوِد ُجنُ ْوِد َلُه ُمَعقِّ

ْوَن أنَُّكْم َأْشرَْكُتْم  َوثَبِِّت اللَُّهمَّ ََي قَائُِم ََي َدائُِم َقَدَميَّ َكَما ثَ بَّتَّ الَقاِئَل وََكيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوال ََتَاف ُ 
 ِبللِ 

وىَل وَ 
َ

 ََي نِْعَم النَِّصُْي َعَلى أَْعَداِئي َنْصَر الَِّذي ِقيَل َلُه أَتَ تَِّخُذََن ُهُزواً قَاَل أَُعْوُذ ِِبللِ َواْنُصْرِن ََي نِْعَم امل
ؤيَِّد بِتَ ْعزِيزِ 

ُ
ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم امل ِّّ ٍد َصلَّ ْرَسْلَناَك تَ ْوِقِْي ِإَنَّ أَ   َوأَيِّْدِن ََي طَاِلُب ََي َغاِلُب بَِتْأيِْيِد نَِبيَِّك حُمَمَّ

ً لِتُ ْؤِمُنوا ِِبلِل َواْكِفِِن ََي َكاِف ََي َشاِف اأَلْعَداَء َواأَلْسواَء ِبَعوائِِد فَ  ً َونَِذْيرا را ً َوُمَبشِّ وائِِد َلو أَنْ زَْلَنا  َشاِهدا
عاً ِمْن َخْشَيِة هللاِ   َهَذا الُقْرآَن َعَلى َجَبٍل َلرَأَيْ َتُه َخاِشعاً ُمَتَصدِِّ

اُب ََي َرزَّاُق ِِبُُصوِل ُوُصوِل قَ بَ ْوِل تَ ْيِسِْي َتْسِخِْي ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْزِق هللاِ َواْمُنْن عَ   َليَّ ََي َوهَّ
الَمِة ِبَزِيِد ِإيرَاِد ِإْسَعاِد ِإمْ   ِمْن َفْضِل هللاِ َداِد َذِلَك  َوتَ َولَِِّن ََي َوِلُّ ََي َعِليُّ ِِبلواليَِة َوالِعَنايَِة َوالرَِِّعايَِة َوالسَّ

ْغِفَرِة َكَما َأْكَرْمَت الَِّذيَن ي َ 
َ

ياَدِة َوالَكرَاَمِة َوامل َعاَدِة َوالسِّ وَن َأْصواََتُُم  َوَأْكرِْمِِن ََي َغِِنُّ ََي َكرمُِي ِِبلسَّ ُغضُّ
 ِعْنَد َرُسوِل هللاِ 

الَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم  َوُتْب َعَليَّ ََي تَ وَّاُب ََي َحِكيُم َتوبًَة َنُصوحًا أَلُكوَن ِمنَ 
نُوَب ِإال هللاُ   ذََكُروا هللَا فَاْستَ ْغَفروا ِلُذنُوِِبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّ

داً َصلَّى هللاُ عَ  َبَك حُمَمَّ َليِه َوَسلََّم َحْيُث قُ ْلَت َوأَْلزِْمِِن ََي َواِحُد ََي َأَحُد َكِلَمَة الت َّْقَوى َكَما أَْلَزْمَت َحِبي ْ
 فَاْعَلْم أَنَُّه ال إَِلَه ِإال هللاُ 

ا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َواْخِتْم ِلْ ََي َرْْحَُن ََي َرِحْيُم ِِبُْسِن َخاِتَِة النَّاِجنَي َوالرَّاِجنْيَ ُقْل ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسرَُفو 
 ال تَ ْقَنُطوا ِمْن َرْْحَِة هللاِ 

تُ ُهْم ِفيهَ َوَأْسكِ  ي َّ ْت لِْلُمتَِّقنَي َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتَِ يُع ََي َقرِيُب َجنًَّة أُِعدَّ ا َسالٌم  ِنِّ ََي ْسَِ
 َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن الَْمُد للِ 
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 ََي هللاُ ََي هللاُ ََي هللاُ 

 ََي َربُّ ََي ََنِفُع ََي َرْْحَُن ََي َرِحيمُ 

 َأْسأَُلَك ِِبُْرَمِة َهِذِه اآلََيِت واأَلْْسَاِء َوالَكِلَماتِ 

 ُسْلطَاَنً َنِصْياً َورِْزقاً َكِثْياً 

 َوَقْْباً ُمِنْياً َوِحَساِبً َيِسْياً ...   َوقَ ْلباً َقرِيراً َوِعْلماً َغزِيراً 

ٍد النَِّبِّ األُمِّيِّ َوَعلَ   ى آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم َتْسِليماً َكِثْياً َوَصلَّى هللاُ َعَلى َسيِِّدََن حُمَمَّ


