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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

هللا رب العـــالمين، والصـــالة والســـالم  الحمـــد
خاتم األنبيـاء والمرسـلين؛ سـّيدنا محمـد  على

 الطـاهرين،بن عبداهللا وعلى أهل بيته الطّيبين 
 الـــــذين أذهـــــَب اهللاُ عـــــنهم الـــــّرجس وطّهـــــرهم

  . تطهيراً 

  : وبعد

الـــدعاء وفوائـــده الجليلـــة فـــي حياتنـــا  فأهميـــة
فالــــدعاء والتوســــل إلــــى  جــــدًا،اليوميــــة كبيــــرٌة 

خالقنــــا جــــّل وعــــال يجعــــُل اإلنســــان المــــؤمن 
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واالطمئنــــان التــــام،  النفســــية؛يحــــّس بالراحــــة 
ويعيننـــــــا علـــــــى اإلبتعـــــــاد عـــــــن معاصـــــــي اهللا، 

الطاعـــات التـــي  فعـــلويضـــاعف النشـــاط إلـــى 
يــزان الحســنات، وبالتــالي الــدخول تزيــد فــي م

ــة الُخْلــد، وإلــى  الــدائم؛ حيــث  النعــيمإلــى جّن
الراحــــة األبديّــــة؛ حيــــث مــــا ال عــــين رأت وال 

ـــــى  بشـــــر،  قلـــــبُأذن ســـــمعت وال خطـــــر عل
ولألسف أننا نشاهد الكثير من الناس يدعون 

إال   عندهم  الدعاءاهللا تعالى ولكن ليس هذا 
ــة فقــط،  ــذاكالعــادة اليومي ــراه ل م يتــأثرون ال ن

بهذا الدعاء، فـال بـّد إخـوة اإليمـان أن تكـون 
ســــــبحانه وتعــــــالى  الــــــراحمينمناجــــــاة أرحــــــم 
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بخشــــــوع، وبقلــــــب حاضــــــر، ونيــــــة خالصــــــة، 
 ســــــــبحانهوجــــــــوارح مستشــــــــعرة لعظمــــــــة اهللا 

وتعالى؛ لكي يكون أثر الـدعاء علـى اإلنسـان 
 األعمـــالعظيمـــاً ومفيـــدًا، وكـــذلك ال بـــد مـــن 

الــدعاء مقبــوًال الصــالحة المقبولــة لكــي يكــون 
: الشــريفومســتجاباً، فقــد ورد فــي الحــديث 

إن اهللا عـــّز وجـــّل ال يقبـــل دعـــاء عبـــد حتـــى ((
إلــى  أوحــى، وكمــا ورد أن اهللا ))يرضــى عملــه

يــــــا داوود أال تــــــرى : ((داوود عليــــــه الســــــالم
 يسّبحنيالمنافق كيف يخادعني وأنا أخدعه، 
 )).ويوّقرني بطرف لسانه وقلبه بعيد عني

كتابـــــه   فـــــيا اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى حثّنـــــ وقـــــد 



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٦

َوقَـاَل رَبُُّكـُم {: تعـالى قالالكريم على دعائه، 
 وقــال ،]٦٠:غــافر[} َأْســَتِجْب َلُكــمْ  اْدُعــوِني
اِكَراِت َأَعــدَّ  َكِثيــًراَوالــذَّاِكرِيَن اللَّــَه  {:تعــالى َوالــذَّ

} )٣٥(َعِظيًمــــــــااللَّــــــــُه َلُهــــــــْم َمْغِفــــــــَرًة َوَأْجــــــــًرا 
َأال بِــــذِْكِر اللَّــــِه { :لىتعــــا وقــــال ،]األحــــزاب[

  ]. الرعد[})٢٨(اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ 

حثّنا الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم  وقد
ورد فـي األثـر الشـريف؛ عـن  كماعلى الدعاء  

معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال، قـال رسـول 
لن ينفـع ذر : ((وآله وسلم عليهاهللا صلى اهللا 

ممـــا لـــم مـــن قـــدر، والـــدعاء ينفـــع ممـــا نـــزل و 
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  )). بالدعاءينـزل؛ فعليكم 

ــا علــى أداء شــكره  نســألُ  اهللا الكــريم أن يعينن
عبادتــــه، وأن يجعــــل ألســــنتنا  وُحْســــنوِذْكــــره 

بذكره َلِهَجة، وقلوبنا بحبـه متّيمـة، وأن يجعـل 
خالصــــة لوجهــــه الكريم،والحمــــد هللا  أعمالنــــا

رب العــالمين، وصــلى اهللا وســلم علــى ســيدنا 
 . لطيبين الطاهرينأهل بيته ا وعلىمحمد 

  المؤيديبن مجدالدين بن محمد  إسماعيل

  للدراسات اإلسالمية) ع(أهل البيت مركز

  )٩١٠٦٤(، ص ب )٥١١٨١٦(ت صعدة، – اليمن
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	]ورد يوم السبت[

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

َربِّ  ِللَّـهِ اْلَحْمُد )١(ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ {
ــــْوِم )٣(ِن الــــرَِّحيمِ الــــرَّْحمَ )٢(اْلَعــــاَلِمينَ  َماِلــــِك يـَ

اْهــِدنَا )٥(ِإيَّــاَك نـَْعُبــُد َوِإيَّــاَك َنْســَتِعينُ )٤(الــدِّينِ 
ــَراَط  ــَتِقيمَ الصِّ َعْمــَت )٦(اْلُمْس ِصــَراَط الَّــِذيَن أَنـْ

ــــــــــــِر اْلَمْغُضــــــــــــوِب  ــــــــــــْيِهْم َغْي ــــــــــــْيِهمْ َعَل َوَال  َعَل
  ]. الفاتحة[})٧(الضَّالِّينَ 

ـــرَّْحَمِن { ـــَو *  الـــرَِّحيمِ ِبْســـِم اللَّـــِه ال ـــْل ُه  اللَّـــهُ ُق
ـــــــدٌ  ـــــــَمدُ )١(َأَح ـــــــْم )٢(اللَّـــــــُه الصَّ ـــــــْد َوَل ـــــــْم يَِل َل
} )٤(ُكُفــــــًوا َأَحــــــدٌ   لَــــــهُ َولَــــــْم َيُكــــــْن )٣(يُولَــــــدْ 
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  ]. اإلخالص[

إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لــه، لــه الملــك  ال
ويميـت وهـو حـيُّ ال يمـوت  يحييوله الحمد 

ُهـمَّ بيده الخير وهـو علـى كـل شـيء قـدير، اللَّ 
محمـــد وعلـــى آل محمـــد،  علـــىصـــّل وســـلم 

ـــــــاَم  ـــــــِط محمـــــــداً الوســـــــيلَة والمق ـــــــمَّ وأْع اللَُّه
عنّـــا بمـــا هـــو أهلـــه، واْجـــزِه  واْجـــزِهالمحمـــود، 

ــا أفضــل مــا جازيــت نبيئــاً عــن أمتــه، وصــّل  عّن
النبيئـــــين، وكـــــل عبـــــٍد مصـــــطفى،  كافّـــــةعلـــــى  

رضـــيُت بـــاهللا ربـــاً، وباإلســـالم دينـــاً، وبمحمـــٍد 
وأهل بيته أوليـاء، ال إلـه إال أنـَت  وبعلي نبيئاً،
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  . سبحانَك إني كنُت من الظالمين

ــمَّ  اغفــر لــي رمــزات األلحــاظ، وســقطات  اللَُّه
اللســــــــان، وشــــــــهوات  وهفــــــــواتاأللفــــــــاظ، 

الجنــان، ومــا أحــوَج إلــى الــدعاء واإلســتغفار، 
ـــــمَّ اغفـــــْر  ـــــياللَُّه جميـــــع الـــــذنوب الظـــــاهرة  ل

  . والباطنة، ما علمُت منها وما لم أعلم

ربنــا لــَك الحمــد ال إلــه إال أنــت المنّــان  اللَُّهــمَّ 
واألرض ذا الجــــــــــــالل  الســــــــــــماواتبــــــــــــديع 

واإلكـــــرام، يـــــا حـــــي يـــــا قيـــــوم يـــــا ذا الجـــــالل 
األعظـــم، يـــا نـــور  باســـمكواإلكـــرام، أســـألَك 

النّــــور، يــــا مـــــدبّر األمــــور، يــــا عـــــالم مــــا فـــــي 
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يامجيــب، يــا  قريــب،الصــدور، يــا ســميع، يــا 
، يا رحـيم، يـا كبيـر، لطيفًا لما يشاء، يا رؤوف

ـــا اهللا،  ـــا عظـــيم، ي ـــاي ـــا  ي ـــا واحـــد، ي رحمـــان، ي
قّهار، ياعزيز، يا جبّـار، يـا أحـد، يـا صـمد، يـا 

أن تصــــلي وتســــلم  أســــألكودود، يــــا غفــــور، 
علـــى محمـــد وعلـــى آل محمـــد، وأن ترزقنـــي 

كتابــك؛ وســنة   فـَْهــمعلمــاً نافعــاً، وأن ترزقنــي 
ـــــظ  ـــــى وجههمـــــا، وحف ـــــك؛ وحفظهمـــــا عل نبي

والعمـل  وأحكامهمـا،فهم معانيهمـا لفظهما، و 
بمحكمهما، ومـا أردَت منّـا العمـل بـه منهمـا، 

يوصــل إلــى فهــم  مــاوأن ترزقنــي حفــظ وفهــم 
معانيهما، وأن تجعل الجميع خالصًا لوجهـك 
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  . الكريم

ـــــــمَّ  ـــــــذكاَء  اللَُّه ـــــــَة والفهـــــــَم وال ـــــــي الرغب وارزقن
طلب ذلك، وارفع عنـي السـآمة  فيوالنشاَط 

للَُّهــــمَّ وال تشــــمت بــــي والــــبالدة فــــي ذلــــك، ا
وال تســـيء بنـــا صـــديقنا، وال  عـــدّونا،ووالـــدّي 

تجعــل مصــيبتنا فــي ِديننــا وُدْنيانــا، وال تجعــل 
أكبـــر هّمنـــا، وال تســـّلط علينـــا َمـــْن ال  الـــدنيا
  . يرحمنا

إنــا نســألك الخيــَر كّلــه، ونعــوذ بــك مــن  اللَُّهــمَّ 
اللَُّهــمَّ وَأِجْرنــا مــن بغتــات األمــور،  كّلــه،الشــّر  
 طارقـاً جْأة األقدار، ومن شّر كـل طـارق إّال وف
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يطـرق بخيـر، وأعـوذ بـك مــن شـّر مـا يلـج فــي 
 السـماءاألرض وما يخرج منها، وما ينزُل من 

وما يعرُج فيها، وأعوذ بك من ِحدَّة الحرص، 
الَغْفلـة،  وِسـَنةوشّدة الطمع، وَسْورة الغضـب، 

وتعــــاطي الُكْلفــــة، وأعــــوذ بــــك مــــن مباهــــات 
وأن أنصــر  المقّلــين،زراء علــى المكثــرين، واإل

ظالمـــــاً، أو أخـــــذل مظلومـــــاً، وأن أقـــــول فـــــي 
الـــدين بغيـــر  فـــيالعلـــم بغيـــر علـــم، أو أعمـــل 

يقـين، أعــوذ بــك أن ُأْشـرك بــك، أعــوذ بعفــوك 
أعـوذ  سخطك،من عقابك، أعوذ برضاك من 

بــــك مــــن علــــٍم ال ينفــــع، وقلــــٍب ال يخشــــع، 
بـك  أعـوذودعاء ال ُيْسـمع، ونفـٍس ال َتْشـبع، 
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ن صــاحب يغــوي، أوهــوًى يـُــْردي، أو عمــل مــ
ْقـــر يـُْنســـي، أو غنـــًى  أو  يُْطغــــي،ُيْخـــزي، أو فـَ

ــْؤذي، أعــوذ بــك مــن أن ُأَرّد إلــى أرذل  جــار يـُ
ــــة  ــــدنيا،العمــــر، وأعــــوذ بــــك مــــن فتن ومــــن  ال

عــذاب القبــر، َوَوْحَشــِته وَضــْغطَِته، ومــن شــّدة 
  . سكرات الموت
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	]ورد يوم األحد[ 

  ن الرحيماهللا الرحم بسم

 والَعْجـــِز،إنـــي أعـــوُذ بـــك مـــن الكســـل  اللَُّهـــمَّ 
والُجـــْبن والَهـــَرِم، والُبْخـــل، ومـــن فتنـــة المحيـــا 

والَغْفلـــة  القْســـوةوالممـــات، وأعـــوُذ بـــك مـــن 
والذلَّـــة، والمْســـَكنة، وأعـــوذ بـــك مـــن الفقـــر، 

والســـــْمَعة،  والشـــــقاق،والكفـــــر، والفســـــوق، 
وذ والريـــاء، والكبـــر، والُعْجـــب، والمـــراء، وأعـــ

والجنـون، والجـذام،  والـبكم،بك من الصمم 
وسيء اإلنتقام واألسقام، أعـوذ بـك مـن زوال 

وفجـــأة نقمتـــك،  عافيتـــك،نعمتـــك، وتحـــّول 
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وجميـــع ســـخطك، وأعـــوذ بـــك مـــن الكـــذب، 
البـــرص  مـــنومـــن كبـــائر العصـــيان، أعـــوذ بـــك 

والهــْدم، والغــرق، والحــرق، والهــَرم، ومــن أن 
بــك  وذوأعــيتخبَّطنــي الشــيطان عنــد المــوت، 

مـــن أن أمـــوت فـــي ســـبيلك ُمـــْدبرًا، أو أمـــوت 
 وَدَركلـــديغاً، وأعـــوذ بـــك مـــن جهـــد الـــبالء، 

الشــــقاء، وســــوء القضــــاء، وشــــماتة األعــــداء، 
 ومــنوأعــوذ بــك مــن دنيــا تمنــع خيــر اآلخــرة، 

حياة تمنع خير الممات، ومن أمل يمنع خيـر 
 غنــاك،العمــل، وأعــوذ بــك مــن أن َأفْـَتِقــر فــي 

و أضــــّل فــــي ُهــــداك، أو أو أذّل فــــي عــــّزك، أ
 لـك،ُأَضام فـي سـلطانك، أو ُأْضـطهد واألمـر 
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أعــوذ بــاهللا مــن شــّر مــا خلــق، ومــن شــر غاســٍق 
 ومـنإذا وقب، ومن شر النفاثات فـي العقـد، 

شّر حاسـد إذا حسـد، أعـوذ بـك مـن النفـاق، 
وســـوء األخـــالق، وضـــيق األرزاق، والســـمعة، 

ســائر األســقام، اللَُّهــمَّ صــل علــى محمــد  ومــن
  . ى آل محمدوعل

مـــن الخيـــر كّلـــه عاجلـــه وآجلـــه، مـــا  واســـألك
منـــه ومـــا لـــم َأْعلـــم، وأعـــوذ بـــك مـــن  علمـــتُ 

الشّر كّله عاجله وآجلـه ؛ مـا علمـُت منـه ومـا 
َأْعلــم، وأســألك الجنَّــة ومــا قــّرب إليهــا مــن  لــم

 مــنقـول، وعمــل، واعتقــاد، ونيّــة، وأعــوذ بــك 
النــــار، ومــــا قــــّرب إليهــــا، مــــن قــــول، وعمــــل، 
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ونيــة، وأسـألك مــن الخيـر مــا ســألك  واعتقـاد،
ـــا اســـتعاذك منـــه  محمـــد نبيـــك، وأســـتعيذك ممَّ

عبدك ونبيك، وأسألك ما قضيَت لي من أمـٍر 
عاقبته رشدًا، وال َتِكْلني إلى نفسـي  تجعلَ أن 

  شــأنيَطْرفَــة عــين، وال أقــّل منهــا، وأصــلْح لــي 
  . كّله

وأســـألك مكـــارم األخـــالق، ومعاليهـــا،  اللهـــم
ــــق، و  وحســــن ــــّر الُخُل ــــي ب الســــداد، وأن ترزقن

والــــدّي، والتعطّــــف عليهمــــا، والحــــب لهمــــا، 
فــــي رضــــاهما، وأســــألك أن تكتــــب  والســــعي

لهما مثل أعمالي الحسنة، وتمحي سّيئاتهما، 
لهمــــا، وتســــتر عيوبهمــــا، وأســــألك  تغفــــروأن 
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لهمـــــا مثـــــل مـــــا ســـــألُت لنفســـــي مـــــن صـــــالح 
عصـــــــــــيانهما،  مـــــــــــنالـــــــــــدعاء، واعصـــــــــــمني 

ــــ ــــي التعّط ــــى وعقوقهمــــا، وارزقن ــــين عل ف والل
أن أحــّب  وارزقنــيأقــاربي وأرحــامي وجيرانــي، 

لكل مؤمن ما أحّبه لنفسي، وأكره له ما أكـره 
كـــّل ذلـــك   أعـــدائك،لنفســـي، وارزقنـــي بغـــض 

  . فيك يا رب
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	]ورد يوم اإلثنين[

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

اقطــــْع رجــــائي عّمــــن ســــواك؛ حتــــى ال  اللَُّهــــمَّ 
ك وتقــواك، أحــداً غيــرك، وارزقنــي رجــاءَ  أرجــو

والتوّكــــل عليــــك، واإلخــــالص لــــك، وارزقنــــي 
وارزقنــي التواضــع، واعصــمني مــن أن  اليقــين،

 الـــدنيا،أريـــَد العلـــّو فـــي الـــدنيا، وزّهـــْدني فـــي 
واْبســـطها علـــّي، وال ترّغْبنـــي فيهـــا، وال تْزِوهـــا 

بحّقهـم،  والقيامعني، وارزقني إخوان صْدق، 
وحقــــوق المــــؤمنين، وجّنْبنــــي آفــــات القلــــب، 

الجوارح،  وسائرللسان، والسمع، والبصر، وا
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واســتعمل الجميــع فــي رضــاك، واصــرف عنــي 
وخـــْدع  واســـتخفافشـــّر وأذيّـــه وُشـــْغله ومكـــر 

وإهانــة واســتثقال وجــرأة وشــْتم وغــْدر وحســد 
فـــي  وعـــافنيوقْهـــر مـــن أنـــت آخـــذ بناصـــيته، 

جســـدي، وعـــافني فـــي بصـــري، وعـــافني فـــي 
عقلــــي، وجميــــع حواســــي، واجعلهــــم الــــوارث 

عليَّ بعافيتك، وأذْقني عافيتك  وتصدق مني،
  . إلى منتهى أجلي

 الــدنياإنــي أســألك العفــَو والعافيــة فــي  اللَُّهــمَّ 
ــــــــع اآلالم،  ــــــــي جمي واآلخــــــــرة، واصــــــــرْف عن
واألســـــــقام واألمـــــــراض، وأحســـــــن خـــــــاتمتي، 

علـــى الطاعـــة، والعصـــمة مـــن  العـــونوأســـألك 
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المعصـــية، وأســـألك اليقـــين، وحســـن المعرفـــة 
ــــك، وأســــألك  ــــب ــــي، وُحْســــن  ةالمحب ــــك ل من

التوّكل عليـك، وأسـألك الرضـا، وحسـن الثقـة 
وَأِدْم لـي النعمـة  إليـك،بك، وحسن الُمْنقلب 

حتى تهّنينـي المعيشـة، واخـتم لـي بخيـر حتـى 
مؤنــة الــدنيا، وكــّل  واكفنــيال تضــّرني ذنــوبي، 

َهــــــْول فــــــي القيامــــــة حتــــــى تــــــدخلني الجنَّــــــة، 
ن لـــي ولعـــولي ولمـــ واســـعاً وأســـألك رزقـــاً طيبـــاً 

ـــــي وأهلـــــي حـــــّب الضـــــيف  َوَرَد علـــــّي، وارزقن
ــــَبه،  الحــــراموالمــــؤمنين، واصــــرف عنــــي  والشُّ

واغنني بحاللك عن حرامك، واجعـل لـي مـن 
إلــى منتهــى  الفقــرلــدنك نصــيرًا، وَأِجْرنــي مــن 
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أجلــــــي، وأســــــألك جوامــــــع الخيــــــر وفواتحــــــه 
ـــــع الشـــــر  ـــــك مـــــن جوام وخواتمـــــه، وأعـــــوذ ب

  . وخواتمه وفواتحه

 عّمــــافيمــــا أمرتنــــا، و احفظنــــا  احفظنــــا اللَُّهـــمَّ 
نهيتنــا، واحفــظ لنــا مــا أعطيتنــا، واختــْر لنــا مــا 

واألولــى،  اآلخــرةفيــه الخيــر لنــا، وأعطنــا خيــر 
وتولّني بما تتولى به عبادك الصـالحين، اللَُّهـمَّ 

  . آل محمد وعلىصل وسلم على محمد 

، وانصــرني وال  ربّ   تنصــرأعنِّــي وال تُِعــن علــيَّ
ـــي  ، وامكـــْر ل ـــيَّ ، واهـــدني عل ـــيَّ وال تمكـــر عل

ويّســـر لـــي الهـــدى، وانصـــرني علـــى مـــن بغـــى 



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٢٤

  . عليَّ 

ـارًا،  اللهم  ولـكاجعلني لك َشـكَّارًا، ولـك ذكَّ
ِمْطواعـــاً، ولـــك راهبـــاً، وإليـــك ُمْخبتـــاً، ولـــك 

ـــــــق  ـــــــي توفي ـــــــاً، وامنحن  المتقـــــــين،أّواهـــــــاً منيب
ــــــــة المــــــــوقنين،  وإخــــــــالص العــــــــارفين، وهداي

نصــــوحاً،  واســــتغفار الــــوجلين، وأســــألك توبــــة
زْدنــــي علمــــاً، وارحمنــــي بتــــرك معاصــــيك  ربّ 

 بمــاأبــداً مــا أبقيتنــي، وارحمنــي ِمــْن أن أتكّلــم 
ال يعنيني، وارزقني حسن النظر فيمـا يرضـيك 

  . عني
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	]ورد يوم الثالثاء[ 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

ـــــــمَّ  ـــــــين،  اللَُّه ـــــــات المْخِبت ـــــــي أســـــــألك إْخَب إن
ـــــــــرار،  وإخـــــــــالص المـــــــــوقنين، ومرافقـــــــــة األب

واســتحقاق حقــائق اإليمــان، والغنيمــة مــن كــل 
من كل إثـم، ووجـوب رحمتـك،  والسالمةبّر، 

وعزائم مغفرتـك، والفـوز بالجنـة، والنجـاة مـن 
  . النار

إنـــــي أســـــألك ِعْلـــــم الخـــــائفين منـــــك،  اللَُّهـــــمَّ 
العــــــــالمين بــــــــك، وأســــــــألك يقــــــــين  وَخــــــــْوف

ـــــك،  ـــــل المـــــوقنين ب ـــــك، وتوّك المتـــــوكلين علي
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ــــــة  ــــــينوأســــــألك إناب ــــــات  المخبت ــــــك، وإخب ل
المنيبين إليك، وأسألك شكر الصـابرين لـك، 

اللحـــــوق  وأســـــألكوصـــــبر الشـــــاكرين لـــــك، 
  . بالخيرة المرزوقين

 الخيـرقوِّ في رضاك ضـعفي، وُخـْذ إلـى  اللَُّهمَّ 
بناصــــيتي، واجعــــل اإلســــالم منتهــــى رضــــاَي، 

ـــي، وال ُتِمْتنـــي  ـــي فيمـــا قســـمَت ل ـــارك ل  إالّ وب
منــــي، وقــــد خلَّصــــت ذمتــــي مــــن كــــل حــــّق يلز 
  . ُسْؤلياللَُّهمَّ قوِّني وأعّزني، واغنني، وأعطني 

 ويقينــاً إنــي أســألك إيمانــاً يباشــر قلبــي،  اللَُّهــمَّ 
صادقاً، والرضا بما قسمَت لي، واجعلني مـع 
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ــــذين أنعمــــَت  ــــاء المــــرزوقين ال ــــيهم،األحي  عل
اللَُّهـــمَّ أذْقنـــي بـــرَد َعْفـــوك، وحـــالوة رحمتـــك، 

وعمــًال  صــادقاً، وأســألك قلبــاً ســليماً، ولســاناً 
ُمتقــّبًال، ورزقــاً طيبــاً واســعاً، اللَُّهــمَّ صــل وســلم 

  . محمد آلعلى محمد وعلى 

 وقـّرةإيمانًا ال يرتـد، ونعيمـًا ال ينفـذ،  وأسألك
عــين األبــد، ومرافقــة نبيــك محمــد، وأســألك 
جنّـــة الفـــردوس، وحبّـــك وحـــّب مـــن أحبّـــك، 

  . عمل يقربني إلى حّبك وحبّ 

تحـوجني  والمـن الفقـر والـدَّْين،  َأِجْرنـي اللَُّهمَّ 
ـــــل لكـــــافر وال  ـــــى شـــــرار خلقـــــك، وال تجع إل
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 مــوّدة،لفــاجر علــيَّ نعمــة ترزقــه مــن قلبــي بهــا 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمـة 
العــــدل فــــي الرضــــا والســــخط، والقصــــد فــــي 

والفقـــر، والشـــوق إلـــى لقائـــك، وأعـــوذ  الغنـــى
  . بك من ضّراء مضرة، وفتنٍة مضّلة

اقســـْم لـــي مـــن خشـــيتك مـــا تحـــوُل بـــه  مَّ اللَُّهـــ
وبين معاصيك، ومن طاعتك مـن تبّلغنـي  بيني

بــــه جنتــــك، ومــــن اليقــــين مــــا تهــــّون بــــه علــــيَّ 
الـدنيا وأهـوال اآلخـرة، اللَُّهـمَّ ارزقنـي  مصائب

 اللَُّهــمَّ خــوف الوعيــد، وســرور رجــاء الموعــود، 
اْعصـــمني مـــن أن آمـــن مكـــرك، أو آيـــس مـــن 



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٢٩

  . روحك

 مهابـة،فـي نفوسـنا مـن عظمتـك  أسـكن اللَُّهمَّ 
ــــل جوارحنــــا لخــــدمتك، واجعلــــَك أحــــّب  وذّل
ـــا ســـواك، واجعلنـــا أخشـــى لـــك ممـــن  إلينـــا ممَّ

ـــة،  ســـواك، ونســـألك تمـــام النعمـــة بتمـــام التْوب
 الشـــكرودوام العافيـــة بـــدوام الِعْصـــمة، وأداء 

  . بحسن العبادة

وخيرهــــا،  الحيــــاةإنــــي أســــألك بركــــة   اللَُّهــــمَّ 
 الوفــــاة،لحيــــاة، وشــــّر وأعــــوذ بــــك مــــن شــــّر ا

ــــــاة  ــــــي حي ــــــر مــــــا بينهمــــــا، إحين وأســــــألك خي
 وفـاةالسعداء، حياة من تحب بقاءه، وتـّوفني 
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  . الشهداء، وفاة من تحب لقاءه

ــــمَّ  ــــذكرك،  اللَُّه ــــك، وب ــــي أســــألك األنــــس ب إن
ودعائــك، واجعــل ذلــك آنــس لــي  وبكتابــك،

ــا ســواه فــي كــل حــين، واجعلنــي أدور مــع  ممَّ
  . ن أن أزيغ عنهواعصمني م القرآن،محكم 
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  ]ورد يوم األربعاء[ 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 اللَُّهــمَّ صــّل وســلم علــى محمــد وآلــه،  اللَُّهــمَّ 
إني أسألك رحمة من عندك تـَْهِدي بها قلبي، 

وتـرّد بهـا  َشَعثي،وتجمع بها شْملي، وتلّم بها 
الفــتن عنــي، وتصــلح بهــا ِدينــي، وتحفــظ بهــا 

بها عملي،  وتزّكي غائبي، وترفع بها شاهدي،
وتبـــــّيض بهـــــا وجهـــــي، وتلقنـــــي بهـــــا ُرْشـــــِدي، 

  . سوءوتعصمني بها من كل 

 كرامتــكاعطنــي رحمــة أنــال بهــا شــرف   اللَُّهــمَّ 
فــي الــدنيا واآلخــرة، اللَُّهــمَّ إنــي أســألك الفــوز 
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 وعــــــيشعنــــــد القضــــــاء، ومنــــــازل الشــــــهداء، 
الســــعداء، والنصــــر علــــى األعــــداء، ومرافقــــة 

  . األنبياء

 أنإنــــي أُنْــــزل بــــك حــــاجتي، وأســــألك  اللَُّهــــمَّ 
تجيرنـــــي مـــــن عـــــذاب القبـــــر والنـــــار، وشـــــّدة 
سـكرات المــوت، اللَُّهـمَّ زدنــي قـوة فــي عقلــي 

وجميــــع حواســــي، ويقينــــي، وعلمــــي،  وِدينــــي
وجأشــــــي، وأجرنــــــي مــــــن الُجــــــْبن والّرُعــــــب، 

مــن نفحــات رحمتــك وملكــك  نـَْفَحــةوأسـألك 
ورزقــك، ألــّم بهــا شــعثي، وأقضــي بهــا َدْينــي، 

نفســــي وعــــْولي، ومــــن َوَرَد  علــــىوأعــــوُد بهــــا 
ــــوبني،  ــــا ين ، وأقضــــي بهــــا حاجــــاتي، وم ــــيَّ عل
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وأســـلُم بهـــا َكـــَدَر  ِدْينـــي،وأســـتعين بهـــا علـــى 
ــــه،  ــــه، والحاجــــة إلي الكســــب، وشــــغلته، وهّم

  . سواكوأوقا بها حاجة من 

ـــــيهم، وأن  وأســـــألك ـــــي عل أوالداً ذكـــــوراً تثيبن
وإيــــاهم وســــائر أوالدي فــــي صــــالح  تشــــركني

اء عبــــادك الصــــالحين، وأن تجعــــل ذلــــك دعــــ
واآلخـــــرة، وأن تجعـــــل  الـــــدنياخيـــــراً لـــــي فـــــي 

أوالدي جميعـــــــــاً علمـــــــــاَء ُحَلَمـــــــــاَء، هـــــــــادين 
أوليــاَء لــَك،  محّبــين،مهتــدين، مخلصــين لــك 

معـــــادين أعـــــداءك، شـــــهداء مرضـــــّيين، أبـــــرار 
معـــافيين مـــن   إمامـــاً،أتقيـــاء، رحمـــاء، للمتقـــين 

فـوظين كبائر المعاصي، وجميـع األسـقام، مح
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آمـــرين  وعـــين،مـــن شـــّر وعـــين كـــل ذي شـــر 
بــــالمعروف نــــاهين عــــن المنكــــر، أقويــــاء فــــي 

 الرضــــاك وطاعتــــك، تــــائبين عــــن معصــــيتك، 
تأخــذهم فيــك لومــة الئــم، ُمــْؤثرين لــك علــى 

ـــدَّْين،  ـــرك، وأجـــْرهم مـــن الفقـــر، وال  والهـــمّ غي
والحـــزن، والعقـــوق، والجهـــل، والغفلـــة، ومـــن 

ـــار، ومـــن الفـــزع  اليـــومفـــي  عـــذاب القبـــر والّن
األكبــــر، ووّســــع علــــيهم الــــرزق الحــــالل مــــن 
فضـــلك، واحفظهـــم مـــن كـــّل شـــيء يســـوءني 

الحياة وبعـد الممـات، واجَعْلهـم لـي  فيفيهم 
عوناً على طاعتك، مفتـونين بحبـي، وأدخلهـم 

ُمَخّلــدين فــي جنتــك، واجعــل  الفــردوس،جنــة 
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مســـــــــارعتهم، وســـــــــرورهم، وقـــــــــرة أعيـــــــــنهم، 
تـــــك فـــــي حبـــــك وطاع وتحفـــــتهم؛ونشـــــاطهم 

ـــي،  ـــي وطـــاعتي واألنـــس ب ـــك، وحب واألنـــس ب
تقربنـــي عنــــد اهللا  التــــيوالمبالغـــة فــــي القـــَرب 

وتزيــد فــي حســناتي، والمبالغــة فــي اإلســتغفار 
اللَُّهمَّ صل وسلم  حين،لي، كل ذلك في كّل 

  . على محمد وعلى آل محمد

ـــمَّ  ـــوراً  اللَُّه ـــوراً فـــي قلبـــي، ون  فـــياجعـــل لـــي ن
فــي بصــري،  قبــري، ونــوراً فــي ســْمعي، ونــوراً 

فـي  ونـوراً ونورًا في شـعري، ونـورًا فـي َبَشـري، 
لحمـــي، ونـــوراً فـــي دمـــي، ونـــوراً فـــي عظـــامي، 

ونورًا مـن  يديَّ،ونورًا في بدني، ونورًا من بين 
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خلفــي، ونــوراً عــن يمينــي، ونــوراً عــن شــمالي، 
تحتـي، اللَُّهـمَّ ِزْدنـي  منونورًا من فوقي، ونوراً 

نورًا، وأعطني نورًا، واجعـل لـي نـورًا أمشـي بـه 
إلــى خلقــك، وحّبــْب إلــيَّ  وحّبْبنــيفــي النــاس، 

ــــا،  ــــا بمــــا علمتن ــــمَّ انفعن صــــالح خلقــــك، اللَُّه
  . ينفعنا، وزْدنا علماً إلى ِعْلِمنا ماوعّلمنا 
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 ]ورد يوم الخميس[ 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 الخـالقمـن المْربـوبِين، وحسـبي  الـربّ  َحْسبي
مــــــــن المخلــــــــوقين، وحســــــــبي الــــــــرازق مــــــــن 
المــرزوقين، وَحْســبي المالــك مــن الَمْملــوكين، 

ـــْن هـــو  وحســـبي ـــالمين، حســـبي َم اهللا رب الع
َحْســبي، َحســبي َمــْن لــم يــزل حســبي، حســبي 

ـــــه توكلـــــُت وهـــــو رّب  الاهللا  ـــــه إالّ هـــــو علي إل
العـــــرش العظـــــيم، بســـــم اهللا الـــــرحمن الـــــرحيم 

ُفِســُكْم  َقــدْ لَ { َعَلْيــِه  َعزِيــزٌ َجــاءَُكْم َرُســوٌل ِمــْن أَنـْ
ــــاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف  ــــْيُكْم ِب ــــرِيٌص َعَل ــــتُّْم َح ــــا َعِن َم
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ُقــْل َحْســِبَي اللَّــُه َال ) ١٢٨(رَِحــيمٌ  فَــِإْن تـََولَّــْوا فـَ
ــــَه ِإالَّ ُهــــَو  ْلــــُت َوُهــــَو َربُّ اْلَعــــْرِش  َعَلْيــــهِ ِإَل تـَوَكَّ

حــول وال قــوة  ال ،]التوبــة[} )١٢٩( اْلَعِظــيمِ 
إال باهللا، توكلُت على الحـي الـذي ال يمـوت، 

ولـم يكـن لـه  ولـدًا،الحمد هللا الذي لـم يتخـذ 
ـــه ولـــي مـــن  شـــريك فـــي الملـــك، ولـــم يكـــن ل

  . الذل

وأعـوذ  والحـزن،إني أعوُذ بَك من الهّم  اللَُّهمَّ 
بـــك مــــن الَعْجــــز والكســـل، وأعــــوذ بــــك مــــن 

الــدَّْين  َغَلبــةمــن  الُجــْبن، والُبْخــل، وأعــوذ بــكَ 
وقـَْهر الّرجال وسـائر المخلـوقين، اهللا اهللا ربـي 

إلـــــه إال اهللا الحكـــــيم  الال أشـــــرك بـــــه شـــــيئاً، 



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٣٩

الكريم، ال إله اهللا رّب العـرش العظـيم، ال إلـه 
ورّب العـــرش العظـــيم،  الســـمواتإال اهللا رّب 

بســم اهللا الــرحمن الــرحيم، وال حــول وال قــوة 
، اهللا اهللا ربـي، ال أشـرك العظـيم العليّ إال باهللا 

 اآلخـرين،به شيئَاً◌، يا أول األولين، ويا آخر 
ويا ذا القوة المتين، ويـا رازق المسـاكين، ويـا 

  . أرحم الراحمين

 فإنـهإني أسألك من َفْضـلك ورحمتـك؛  اللَُّهمَّ 
ال يملكهـــا إال أنـــَت، اللَُّهـــمَّ اْحُرْســـني بعينـــك 

يُـرام،  ال الـذيالتـي ال تنـام، واكنفنـي بكنفـَك 
واغفـــْر لـــي بقـــدرتك علـــّي، وال أهلـــك وأنـــت 

قـّل لهـا  علـيَّ رجائي، كم من نعمة أنعمَت بهـا 
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عندك شكري، وكـم مـن بليّـة ابتليتنـي بهـا قـّل 
ُشـْكري  عنـدهلك عندها صـبري، فيـا مـن قـّل 

ــا مــن قــّل عنــد بليتــه صــبري  فلــم يْحرْمنــي، وي
 المعاصـــيفلـــم يخـــذلني، ويـــا مـــن رآنـــي علـــى 

أسألَك أن ُتصّلي وتسلم على  فلم يـَْفضحني،
  . محمد وعلى آل محمد

 بسـوءأدرأُ في َنْحِر كّل عدّو وقاصٍد لنـا  وبكَ 
وأذيّــة، ومتغــّيض علينــا، وحاســد لنــا، وبــاغض 
ومـــؤذ، وكـــّل ذي شـــر، وأســـتعيذك مـــن شـــّره، 

ـــاً  وأســـألك ـــاً، وصـــبراً جمـــيًال، ورْزق فرجـــاً قريب
 وشــــكرواســــعاً، والعافيــــة مــــن جميــــع الــــبالء، 

فية، اللَُّهمَّ صـل وسـلم علـى محمـد وعلـى العا
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  . آل محمد

 وُدْنياي،إني أستودعك نفسي، وِديني،  اللَُّهمَّ 
وحســـــــناتي، وعملـــــــي، وَعْقلـــــــي، وحواّســـــــي، 

 ومــاوأهلــي، وولــدي، وأرحــامي، ومــا مّلكتنــا، 
ـــا، ودورنـــا، والـــدور التـــي  ـــَي بـــه الواحـــد من ُعن

 فيهــا،نســكن فيهــا، أو نــأوي إليهــا، أو نبيــت 
يُف أهلها، وما اشتملت عليه، ومـا هـو أو نضِ 

بنظــر أحــد  أوُمــودع عنــد أحــد مّنــا، أو ُمَعــاٌر، 
  . منا، وما أحاطت عليه شفقة قلبي

احفظنـــــا مـــــن شـــــّر خلقـــــك أجمعـــــين،  اللَُّهـــــمَّ 
مــــن البغــــي علــــى خلقــــك فــــي كــــل  واعصــــمنا
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حــين، يــا مــن ســتَر القبــيح، وأظهــر الجميــل، 
يــا ولــم يهتــك الســتر، و  بــالجريرة،ولــم يؤاخــذ 

ــــم يفضــــحني،  ــــى المعاصــــي فل ــــي عل مــــن رآن
ُأَؤمِّلُـــُه مـــن أمـــر دينـــي  مـــاأســـألك أن تبّلغنـــي 

ــْدخلني فــي حمايتــك  ودنيــاي وآخرتــي، وأن ُت
واحرســــني بعينــــك التــــي ال  ُتْســــتباح،التــــي ال 

ـــــــَرام،  ـــــــذي ال يـُ ـــــــي بكنفـــــــك ال ـــــــام، واكنفن تن
الــذي ال ُيضــام، وفــي  ســلطانكوأدخلنــي فــي 

ارك، وال إلــــه ذمتــــك التــــي ال ُتْخفــــر، عــــّز جــــ
ســواك، فصــّل علــى محمــد  معبــودَ غيــرك، وال 

  . وأهل بيته الطيبين الطاهرين

ـــــدْ  ـــــي  وُع ـــــُدْنياي، وعلـــــى آخرت ـــــي ب علـــــى ِدين
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وذلِّْله لي كما ذللَت الريـاح لسـليمان  بتقواي،
عن  بصرهبن داود، وُكّفه عن أذيتي، واطمس 

مشاهدتي، وأبدْلني مـن غلّـه ودًا، ومـن حقـده 
  . الراحمين أرحموته سلماً؛ يا عفوًا، ومن عدا
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	]ورد يوم الجمعة[

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 الرقيـق،ارحـْم عظمـي الـدقيق، وجلـدي  اللَُّهمَّ 
ــْورة الحريــق، يــا أّم ملــدٍم إن  وأعــوذ بــك مــن فـَ

تـــأكلي  فـــالكنـــِت آمنـــِت بـــاهللا واليـــوم اآلخـــر 
اللحـــــم، وال تشـــــربي الـــــدم، وال تفـــــوري عـــــن 

ــْزُعم أّن الفــم، وانتقلــي إلــ اهللا إلهــاً  مــعى مــن يـَ
آخــر، فــإني أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال 

  . ورسوله عبدهشريك له، وأشهد أن محمداً 

لم َأهّم به، اللَُّهمَّ  ومااكفني ما أهّمني،  اللَُّهمَّ 
اْغمســـني فـــي بحـــر هيبتـــَك حتـــى أخـــرج منـــه 
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ـــةوفـــي وجهـــي شـــعاعات  تخطـــف أبصـــار  هيب
نــس فتعمــيهم برمــي الحاســدين مــن الجــن واإل

 النــــور،ســــهام الحســــد، واحجبنــــي بحجابــــك 
الـــذي باطنـــه النـــور، وظـــاهره النـــور، وأســـألك 

 تحجبنــيباســمك النــور، وبوجهــك النــور، أن 
في نـور اسـمك حجابـًا يمنعنـي مـن كـل نْقـٍص 

نـور  إنـكوَشْين يمازج مني جـوهرًا أو َعَرضـاً، 
الكـــل، ومنـــّور الكـــل، يـــا نـــور يـــا نـــور يـــا نـــور، 

قلــوب عبــاده  األنــواراألنــوار، يــا ُمــودع  يــامنّور
ـــَمَواتِ اللَّـــُه نُـــوُر {: األخيـــار َواْألَْرِض َمثَـــُل  السَّ

ــــا ِمْصــــَباٌح  ــــي  اْلِمْصــــَباحُ نُــــورِِه َكِمْشــــَكاٍة ِفيَه ِف
 ِمــنْ زَُجاَجــٍة الزَُّجاَجــُة َكأَنـََّهــا َكوَْكــٌب ُدرِّيٌّ يُوَقــُد 
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ُتونٍَة َال َشْرقِ  يٍَّة َوَال َغْربِيَّـٍة َيَكـاُد َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيـْ
ــا تُـَه ــى  زَيـْ ــوٌر َعَل ــاٌر ُن ــُه َن ــْم َتْمَسْس ــْو َل ُيِضــيُء َوَل

ـــــــــِدي اللَّـــــــــُه  ُـــــــــوٍر يـَْه ـــــــــورِهِ ن ـــــــــْن َيَشـــــــــاءُ  لُِن } َم
  ]. ٣٥:النور[

اهللا الـــــرحمن الـــــرحيم، بســـــم اهللا خيـــــر  بســـــم
بســم اهللا الــذي ال َيُضــّر مــع اســمه  األســماء،

 المعـــافي، أذى، بســـم اهللا الكـــافي، بســـم اهللا
اهللا الــذي ال يضــّر مــع اســمه شــيء فــي  بســم

وهو السـميع العلـيم،  السماءاألرض وال في  
بســم اهللا علــى  وِدينــي،بســم اهللا علــى نفســي 

أهلي ومالي، بسم اهللا على كل شيء أعطانيـه 
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اهللا أكبـر، أعـوذ بـاهللا  أكبـرربي، اهللا أكبـر اهللا 
ــــه  ــــي ال أشــــرك ب ــــا أخــــاف وأحــــذر، اهللا رب ممَّ

وجــــّل ثنــــاؤك، وتقّدســــت  جــــارك،اً، عــــّز شــــيئ
  . أسماؤك، وال إله غيرك

 عنيـد،إني أعوذ بـك مـن شـّر كـل جبـار  اللَُّهمَّ 
وشــيطان مريــد، ومــن شــّر قضــاء الســوء، ومــن 
شـــّر كـــل دابّـــة أنـــت آخـــذ بناصـــيتها، إن ربـــي 

صراط مستقيم، اللَُّهمَّ صل علـى محمـد  على
  . وعلى آل محمد

ا علـيم، اسـتجْب علي يا عظـيم، يـا حلـيم يـ يا
جميــع هــذا الــدعاء، إنــك علــى كــل شــيء  لــي
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ــــه إال هــــو  ــــذي ال إل قــــدير، إنــــك أنــــت اهللا ال
ــــرحمن  ــــرحيم،ال ــــك القــــدوس الســــالم  ال المل

المـــــؤمن المهـــــيمن العزيـــــز الجبـــــار المتكبـــــر 
الغّفــــــار القّهــــــار  المصــــــّورالخــــــالق البــــــاريء 

الوّهاب الرزّاق الفّتاح العليم القـابض الباسـط 
المعّز المذل السميع البصـير  عالرافالخافض 

الحكم العدل اللطيف الخبير العظيم الحلـيم 
العلـــــــي الكبيـــــــر الحفـــــــيظ  الشـــــــكورالغفـــــــور 

المقيــــت الحســــيب الجليــــل الكــــريم الرقيــــب 
الــــودود المجيــــد  الحكــــيمالمجيــــب الواســــع 

الباعــث الشــهيد الحــق الوكيــل القــوي المتــين 
المعيــــد  المبــــدىءالــــولي الحميــــد المحصــــي 
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مميت الحي القيوم الواجد الماجـد المحيي ال
المقـّدم  المقتـدرالواحد األحد الصمد القادر 

المـــؤّخر األول اآلخـــر الظـــاهر البـــاطن الـــوالي 
العفــّو الــرؤوف  المنــتقمالمتعــالي البــّر التــواب 

ــــــــــك الملــــــــــك ذو الجــــــــــالل واإلكــــــــــرام،  مال
المــــانع  المغنــــي،والمقســــط الجــــامع، الغنــــي 

ديع، الــوارث الضــار النــافع، النــور الهــادي البــ
صـــــل وســـــلم علـــــى  اللَُّهـــــمَّ الرشـــــيد الصـــــبور، 

  . محمد وعلى آل محمد

 المخــزونإنــي أعــوذ باســمك المكنــون  اللَُّهــمَّ 
ــــــر الطــــــاهر القــــــّدوس  ــــــزل الســــــالم الطْه المن
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 يـا ،)[١]١(َدْيهـارالمقدَّس، يا َدْهر يا َدْيهـور يـا 
أبــــد يــــا أزل، أعــــوذ بــــك مــــن الحســــد والغــــل 

الشــيطان، ومــن  والحقــد وطــول األمــل، ومــن
والثنـاء، ومـن عظـم ألـم المـوت،  الـدنيا،حّب 

ومــن ســوء الختــام، ومــن أن تجعــل للشــيطان 
وأهــــل الجــــور والظلمــــة وأهــــل  ســــبيًال،علــــيَّ 

البغــي، وأســألك أن تعيــذني مــن البــدع، ومــن 
مــن غيــر حلِّهــا، واجعــل  الــدنياالوثــوب علــى 

  . بيني وبين ذلك حاجزاً من قدرتك

                                                 
والظاھر أنھا بمعنى القديم األبدي األزلي ، ) [١]١(

 . لسان العرب والقاموس المحيط انظر
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لمـن  واغفـربـي ولسـاني، اللَُّهـمَّ وأقـْم قل اللَُّهمَّ 
ــــد اغتبتــــه، أو اغِتيــــَب عنــــدي، أو بهتُّــــه أو  ق

في حّقه غير  قصَّْرتُ استطلُت في ِعْرضه، أو 
جــــائز لــــي، وأعطــــه مــــن عنــــدك وال تؤاخــــذني 

لـــي فكافـــه  دعـــابـــذلك، ومـــن أحســـن إلـــّي أو 
عنـي بأفضــل مــن ذلـك، وأيمــا رجــل مــن أوالد 

 ليـــهعنبيـــك دعـــا إلـــى ســـنة محمـــد صـــلى اهللا 
 فـارفعمّتبـع لهـواه وال لبدعـة  غيروآله وسلم  

منـــــاره، وكـــــن لـــــه ناصـــــراً ومعينـــــاً، وقـــــّوه فـــــي 
ــــدين  أرضــــك، وال تجعــــل للحاســــدين والمعان

ســـبيًال، واجعـــل لـــه مـــن عبـــادك أعوانـــاً،  عليـــه
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صــّل  اللَُّهـمَّ وأتـّم مْأربـه، وقــّوه علـى مـن نــاواه، 
  . على محمد وعلى آل محمد

 وحسـنداء شـكرك وذكـرك أعّني علـى أ اللَُّهمَّ 
عبادتــــك، وعلــــى تــــالوة كتابــــك حــــّق تالوتــــه 
بحضــور قلــب، وارزقنــي ذلــك فــي األوقــات، 

  . عمًال ُمتقبالً  وأسألك

طّهــر لســاني مــن الكــذب، وقلبــي مــن  اللَُّهــمَّ 
وعملـــــي مـــــن الريـــــاء، وبصـــــري مـــــن   النفـــــاق،
اللَُّهـــمَّ خـــْر لـــي واختـــْر لـــي، ودبّرنـــي  الخيانـــة،

فــــي كــــل  كلهــــامــــوري  بأحســــن التــــدابير فــــي أ
ـــــا أحصـــــى   ـــــمَّ عـــــدد م حـــــين، ســـــبحانك اللَُّه
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 رضـاكتابك، وسبحانك زِنَة عرشك، ومنتهـى 
  . نفسك

لـــك الحمـــد مـــأل الســـماوات واألرض،  اللَُّهـــمَّ 
مـــا شـــئت مـــن شـــيء بعـــد ســــبحان اهللا  ومـــأل

والحمــــــد هللا وال إلــــــه إال اهللا واهللا أكبــــــر، وال 
يـا وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وصـّل  حول

رب وســــلم علــــى محمــــد وعلــــى آل محمــــد 
عبــد مصــطفى، كــل ذلــك عــدد مــا  كــلوعلــى  

  . علمَت، َوزِنََة ما علمَت، ومأل ما علمتَ 

اغفــــــــر لــــــــي ولوالــــــــديَّ وللمــــــــؤمنين  اللَُّهــــــــمَّ 
اللَُّهــــمَّ افعــــْل بــــي وبهــــم عــــاجًال  والمؤمنــــات،
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لــه  أنــتوآجـًال فــي الــدين والــدنيا واآلخــرة مــا 
نـا مـا نحـن لـه أهـل، أهل، وال تفعل بنا يا موال

 رحـــيم،إنـــك غفـــور حلـــيم جـــواد كـــريم رؤوف 
  . والحمد هللا رب العالمين
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  دعاء عظيم البركة

 اهللا الرحمن الرحيم بسم

 وجهـك،لك الحمد كمـا ينبغـي لجـالل  اللَُّهمَّ 
ولعظيم سلطانك، حمدًا كثيراً طيباً ُمباركاً فيـه  

لـك اللَُّهـمَّ  وينبغـي،كما تحّب ربنـا أن ُتْحمـد 
الحمد حمـدًا كثيـرًا خالـدًا مـع خلـودك، ولـك 

  . لقائله إال رضاك جزاءالحمد حمداً ال 

ــاإنــي أســألك يــا أّول األولــين،  اللَُّهــمَّ  آخــر  وي
ـــــا رازق  ـــــين، وي ـــــا ذا القـــــوة المت اآلخـــــرين، وي

ال تـراه  َمنْ المساكين، ويا أرحم الراحمين، يا 
العيـــــــون، وال تخالطـــــــه الظنـــــــون، وال يصـــــــفه 



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٥٦

يخشـــى  والوال تغيّــره الحــوادث،  الواصــفون،
الـــــدوائر، تعلـــــم مثاقيـــــل الجبـــــال، ومكاييـــــل 
البحــــار، وعــــدد قطــــر األمطــــار، وعــــدد ورق 

وعدد ما أظلم عليه الليـل، وأشـرَق  األشجار،
ــــه ســــماٌء  ــــواري عن ــــْن ال ي ــــا َم ــــه النهــــار، ي علي

وال أرض أرضــاً، وال جبــل إال يعلــم مــا  ســماًء،
يــا  قـَْعــره،فــي فــي َوْعــره، وال بحــر إال يعلــم مــا 

رحمن يا رحيم، يا جار المسـتجيرين، يـا أمـان 
يــا ذخــر  لــه،الخــائفين، يــا عمــاد مــن ال عمــاد 

مــن ال ذخــر لــه، يــا ســنَد َمــْن ال ســند لــه، يــا 
ــــا كنــــز الفقــــراء،  ــــاحــــرز الضــــفعاء، ي عظــــيم  ي

الســلطان، يــا قــديم اإلحســان، يــادائم الــنعم، 
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ـــا واســـع العطـــاء،    ياســـامعيـــا باســـط الـــرزق، ي
ــــدع ــــا حاضــــر  اء،ال ــــبالء، ي ــــا دافــــع ال ــــيسي  ل

ـــا خفـــي  ـــا موجـــود عنـــد الشـــدائد، ي بغائـــب، ي
اللطف، يا لطيف الصنع، يا حلـيم ال يعجـل، 

يا اهللا بأن لك الحمد ال إله إال أنـت،  أسأُلكَ 
يـا  واألرض،الحّنان المنّـان، بـديع السـماوات 

ذا الجـــــــالل واإلكـــــــرام، بـــــــارىء الســـــــماوات 
 يـــااألرض، واألرض، ويــا جمـــال الســـماوات و 

ـــــذين،  ـــــامنتهى العائ صـــــريخ المستصـــــرخين، ي
ومفـــــــّرج عـــــــن المكـــــــروبين، والمـــــــرّوح عـــــــن 

ــــــب دعــــــاء المضــــــطرين،  المغمــــــومين، يامجي
أسألك بكل اسم هو لَك سميَت بـه نفسـَك، 
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ـــــه فـــــي   ـــــَك،وأنزلت ـــــه أحـــــداً مـــــن  كتاب أو عّلمت
خلقــــك، أو اســــتأثرت بــــه فــــي علــــم الغيــــب 

  . وعلى آله محمدعندك، أن تصلي على 

بيننا  بهاقسْم لنا من خشيتك ما تحوُل  ُهمَّ اللَّ 
وبـــين معاصـــيك، ومـــن طاعتـــك مـــا تبّلغنـــا بـــه 

 مصائبجنتك، ومن اليقين ما تهّون به علينا 
ــــــمَّ بأســــــماعنا  ــــــا اللَُّه ــــــدنيا واآلخــــــرة، ومتعن ال

واجعلـــــه  أبقيتنـــــا،وأبصـــــارنا وقّوتنـــــا أبـــــداً مـــــا 
الـــوارث مّنـــا، واجعـــل ثْأرَنـــا علـــى مـــن ظلمنـــا، 

تجعـــل الــــدنيا  والعلــــى مـــن عادنــــا،  وانصـــرنا
أكبر هّمنا، وال َمْبلَغ علمنـا، وال غايـة رغبتنـا، 
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ـــا  مـــن ال يخافـــَك وال  بـــذنوبناوال تســـّلط علين
  . يرحمنا

مــن  إليهــاإنــي أســألك الجنَّــة ومــا قــّرب  اللَُّهــمَّ 
قــول وعمــل واعتقــاد ونيــة، اللَُّهــمَّ إنــي أســألك 

 ســــخطكَ رضــــاَك والجنــــة، وأعــــوُذ بــــك مــــن 
  . ناروال

 وبطاعتـكاغننـا بحاللـك عـن حرامـك،  اللَُّهمَّ 
عن معصـيتك، وبفضـلك عمـن سـواك، اللَُّهـمَّ 

وال همــــــاً إال  غفرتــــــه،ال تــــــدْع لنــــــا ذنبــــــاً إال  
ــــاً إال  ــــه، وال َدْين وال مريضــــاً إالّ  قضــــيته،فّرْجت

ـــــه، وال ُعســـــراً إال  ـــــاً إال رحمت شـــــفيته، وال ميت
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اجـــة مـــن إالّ كســـوته، وال ح عاريـــاً يســـرته، وال 
ــــك رضــــًى إالّ  ــــدنيا واآلخــــرة هــــي ل حــــوائج ال

  . يا أرحم الراحمين برحمتكقضيتها 

 وعــزائمَ إنـي أســألك موجبـات رحمتـك،  اللَُّهـمَّ 
مغفرتك، والسالمة من كل إثـم، والغنيمـة مـن  

النـــار،  مـــنكـــل بـــّر، والفـــوز بالجنـــة، والنجـــاة 
اللَُّهـــمَّ أصـــلْح ذاَت بيننـــا، وألّـــف بـــين قلوبنـــا، 

مـــن أحييتـــه مّنـــا  اللَُّهـــمَّ أوانـــا الجنَّـــة، واجعـــْل م
فاحيــه علـــى اإليمـــان، ومـــن توفيتـــه منـــا فتوفـــه 

خزايــا وال محــرومين، وال  غيــرعلــى اإلســالم، 
ُتمْتنـــا إال وقـــد خّلصـــت ذممنـــا مـــن كـــّل حـــق 
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ـــين  ـــا ب ـــديك،يلزمن ـــا وال تنقصـــنا،  ي ـــمَّ زْدن اللَُّه
وأكرمنا وال ُتهّنا، وأعطنـا وال تحرمنـا، وأرضـنا 

  . عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين وارض

مــن عادانــا فعــاِده، ومــن كادنــا فِكــْده،  اللَُّهــمَّ  
بســــوء أو مكــــروه فأهلكــــه،  علينــــاومــــن بغــــى 

واطف عنّـا نـار مـن شـّب لنـا نـاره، واكفنـا َهـّم 
َهّمـــــه، وأدخلنـــــا درعـــــَك  علينـــــامـــــن أدخـــــَل 

الحصين، وقنا بسترك الواقي، يا َمْن َكَفانـا مـا 
مـا أهّمنـا ِمـْن َأْمـِر الـدنيا واآلخـرة،  اْكِفَناأهمَّنا 

شـفيق يـا  يـاوصّدق أقوالنا وأفعالنا بـالتحقيق، 
ْلنـا مـا ال  شفيق، فّرج عنّـا كـل ِضـْيق، وال تحمِّ



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٦٢

يـــا قــــوي  الحقيــــق،نطيـــق، أنـــت إلهنــــا الحـــق 
البرهان، يا عظيم السلطان، يا من رحمته فـي  

ــــيكــــّل مكــــان، احرســــنا بعينــــك  ــــام،  الت ال تن
الــــذي ال يــــرام، واغفــــْر لــــي  واكنفنــــا بكنفــــكَ 

ـــه قـــد تحقـــق  أنـــي ال  قلبـــيبقـــدرتك علـــّي فإن
أهلــــــك وأنــــــَت معــــــي، يــــــا رجــــــائي فــــــارحمني 

ــا عظــيم يُرجــى لكــل  ، ي  عظــيم،بقــدرتك علــيَّ
ـــدير،  ـــيم، وعلـــى قضـــائها ق ـــا عل أنـــت بحاجتن

َمـْن  يافامنن عليَّ بقضائها يا أكرم األكرمين، 
ال تضـــره الـــذنوب وال تنقصـــه المغفـــرة، اغفـــْر 
ــــــت  ــــــك أن ــــــاال ينقصــــــك، إن ــــــي م ــــــي واعطن ل

أســـألك يـــا اهللا فرجـــاً قريبـــاً، وصـــبراً  الوّهـــاب،
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بــالء،  كــلجمــيًال، ورزقــاً واســعاً، والعافيــة مــن  
  . وشكر العافية

 متقــبًال،إنــي أســألك رزقــاً طيبــاً، وعمــًال  اللَُّهــمَّ 
وعلمـــاً نافعـــاً، اللَُّهـــمَّ احينـــي حيـــاة مـــن تحـــب 

تحــب وفاتــه  مــنحياتــه وبقــاءه، وتــوفني وفــاة 
  . ولقاءه

 واحفــظْ احفـْظ علــيَّ الـرأس ومــا حـوى،  اللَُّهـمَّ 
علـيَّ الـبطن ومــا وعـى، اللَُّهـمَّ احفــْظ علينـا مــا 

عنـــه، اللَُّهـــمَّ ال  نهيتنـــاأمرتنـــا، واحفظنـــا عّمـــا 
تحرمنـــــا ونحـــــن نســـــألك، وال تعـــــّذْبنا ونحـــــن 

بأحســـــن أعمالنـــــا،  آجالنـــــانســـــتغفرك، اخـــــتم 



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٦٤

ـــــي أســـــألك فعـــــل  ـــــمَّ إن ـــــرك اللَُّه ـــــرات وت الخي
وأن تغفــر لــي  المســاكين،المنكــرات، وحــّب 

وترحمنــي، وإذا أردَت بقــوم فتنــة فتــوفني غيــر 
وحـــّب مـــن يحبـــك،  حبّـــك،مفتـــون، وأســـألك 

  . وحّب كّل عمل يقّربني إلى حّبك

ـــــمَّ  ـــــر  اللَُّه ـــــر المســـــألة، وخي ـــــي أســـــألك خي إن
وخيـر الثـواب، وخيـر  النجـاح،وخير   الدعاء،

ــــــ الممــــــات، ل ميزانــــــي، وحقــــــق وثبتنــــــي، وثّق
إيماني، وارفْع درجتي، وتقّبل صـالتي، واغفـْر 

وأسألك الـدرجات العلـى مـن الجنَّـة  خطيئتي،
  . آمين



 com.anazaidi.wwwموقع أنازيدي 
٦٥

إنـــي أســـألك مـــن خيـــر مـــا ســـألك منـــه  اللَُّهـــمَّ 
وأعــوذ بــك مــن شــّر مــا اســتعاذك  المرســلون،

 مـامنه المرسلون، اللَُّهمَّ إني أسألك مـن خيـر 
عليـه وآلـه سألَك منـه نبيـك محمـد صـلى اهللا 

بــك مــن شــر مــا اســتعاذك منــه  وأعــوذوســلم،  
وآلــــه وســــلم،  هنبيــــك محمــــد صــــلى اهللا عليــــ

إني أعوذ بك من الهّم والَحـَزن، وأعـوذ  اللَُّهمَّ 
بـــك مــــن العجــــِز والكســـل، وأعــــوذ بــــك مــــن 

ــدَّْين  الُجــْبن ــِة ال والبخــل، وأعــوذ بــك مــن َغَلَب
  . وقـَْهر الرجال
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 عملـي،َضُعف عنه ما َقُصر عنه رأيي، و  اللَُّهمَّ 
ولم تبلغه نيتي، ووعدته أحـدًا مـن عبـادك، أو 

 فــــإنيخيــــراً أنــــت معطيــــه أحــــداً مــــن بريتــــك، 
  . أرغُب إليك فيه، وأسألك يا رب العالمين

 ُمْنقـادين،اجعلنا هداًة مهتدين، وللحـق  اللَُّهمَّ 
ــــــوات  ــــــي الخل ــــــك ف ــــــك عــــــاملين، ول وبطاعت
مناجين، وإليك من الخليقـة منقطعـين، وعلـى 

شــاكرين، وفــي البْأســاء صــابرين، غيــر  نعمــاءال
أشــــــــــقياء وال محــــــــــرومين، وال عــــــــــن بابــــــــــك 

ــــا أتقيــــاء مســــتورين، واْحِينــــا  مطــــرودين، وتوفّن
ســـعداء مـــرزوقين، واحشـــرنا آمنـــين فـــي زمـــرة 
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محمد صلى اهللا عليه وعلى آلـه الطيبـين  نبينا
  . الطاهرين

الرمــي  ومنّــامنّــا الــدعاء ومنــَك اإلجابــة،  اللَُّهــمَّ 
م الرجــاء ومنــك اإلصــابة، انقطــع الرجــاء بســه

واسـتدت  إليـك،إال منك، وخابت اآلمال إالّ 
الطـــرق إال إليـــك، فاســـتجب اللَُّهـــمَّ دعاءنـــا، 

أنـت اهللا  إنكوحقق بفضلك وكرمك رجاءنا، 
ـــار الخطيئـــات، وال  مســـتجيب الـــدعوات، غّف

وصـلى  العظـيم،حول وال قوة إلى بـاهللا العلـي 
ه الطيبــــــــين اهللا علــــــــى ســــــــيدنا محمــــــــد وآلــــــــ

  . الطاهرين
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   ــــــــــــــ

بحمد هللا  تمّ 
تعالى

 


