
ْْحِن   َك ِبْسِم هللِا الرَّ َاللّـهُمَّ ِاّّن َاْسأَُُلَ ِِبْْسِ

حمِي اي َذا الَْجالِل َواْْلِكراِم اي ََحُّ اي قَيُّوُم اي   الرَّ

ََحُّ ْل ِالـَه ِاّْل َانَْت، اي ُهَو اي َمْن ْل يَْعََلُ ما ُهَو 

َوْل َكْيَف ُهَو َوْل َحْيُث ُهَو ِاّْل ُهَو، اي َذا  

ِة َوالَْجََبُوِت،  املُْْلِ وَ الَْملَكُوِت اي َذا الِْعزَّ

وُس، اي َسالُم اي ُمْؤِمُن اي ُمهَْيِمُن  اي َمِْلُ اي قُدُّ

ُ اي خاِلُق اي ِبِرُئ اي   اي َعزيُز اي َجبّاُر اي ُمتََكَّبِ

ُِّر اي َشديُد اي ُمْبِدُئ اي   مصّور اي ُمفيُد اي ُمَدب

ُمعيُد اي ُمبيُد اي َوُدوُد اي َمْحمُ وُد اي َمْعبُوُد اي  

بَعيُد اي قَريُب اي جميب اي رقيب اي َحسيُب اي  



بَديُع اي َرفيُع اي منيٌع اي َْسيُع اي عَلمُي اي َحلمُي اي  

َكرمُي اي َحكمُي اي قَدمُي اي عَِِلُّ اي َعظمُي اي َحنّاُن  

َتعاُن اي َجليُل اي ََجيُل اي   اي َمنّاُن اي َداّيُن اي ُمس ْ

َوكيُل اي كفَ يُل اي ُمقيُل اي ُمنيُل اي نَبيُل اي َدليُل 

ُل اي اِخُر اي ظاِهُر اي   اي هادي اي ِبدي اي َاوَّ

ِبِطُن اي قأ ِِئُ اي دآ ِِئُ اي عاِلُم اي حاِِكُ اي قايض اي  

عاِدُل اي فاِصُل اي واِصُل اي طاِهُر اي ُمَطهُِّر اي  

ُ اي وا ِحُد اي َاَحُد  قاِدُر اي ُمْقتَِدُر اي َكبرُي اي ُمتََكَّبِ

ُد اي َمْن لَْم يَِِلْ َولَْم يُوََلْ َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفوًا   اي ََصَ

َاَحٌد َولَْم يَُكْن ََلُ صاِحَبٌة َوْل اكَن َمَعُه َوزيٌر،  



ََذ َمَعُه ُمشريًا، َوَْل اْحتاَج ِاىل َظهري َوْل   َوَْل اَّتَّ

ُه،   اكَن َمَعُه ِمْن ِالـه غرَْيُ

ْل ِالـَه ِاْلّ  َانَْت فَتَعالَْيَت ََعّا يَُقوُل الّظاِلُموَن  

عُلُّوًا َكبريًا، اي عَِِلُ اي شاِمُخ اي ِبِذُخ اي فَتّاُح اي  

نَّفاُح اي ُمْراتُح اي ُمَفّرُِج اي انِِصُ اي ُمنَْتِِصُ اي 

ُمْدِرُك اي ُمهِْْلُ اي ُمنَْتِقُم اي ِبِعُث اي واِرُث اي  

طاِلُب اي غاِلُب اي َمْن ْل يَُفوتُُه هاِرٌب، اي تَّواُب 

باِب اي ُمَفتَِّح   اي َاّواُب اي َوّهاُب اي ُمَسبَِّب اْْلَس ْ

اْْلَبْواِب اي َمْن َحْيُث ما ُدِعَي َاجاَب، اي َطهُوُر 

َِّر   اي َشُكوُر اي َعُفوُّ اي غَُفوُر اي نُوَر النُّوِر اي ُمَدب



اْْلُمُوِر اي لَطيُف اي َخبرُي اي ُمجرُي اي ُمنرُي اي  

نَُد اي   بَصرُي اي َكبرُي اي ِوْتُر اي فَْرُد اي َابَُد اي س َ

ُد، اي اكيف اي شايف اي وايف اي ُمعايف اي   ََصَ

ُمْحِسُن اي ُمْجِمُل اي ُمنِْعُم اي ُمْفِضُل اي ُمتََكّرُِم اي  

 ُمتََفّرُِد،

اي َمْن عاَل فََقهََر، اي َمْن َمَْلَ فََقَدَر، اي َمْن  

بََطَن فََخََبَ ، اي َمْن ُعِبَد فََشَكَر، اي َمْن ُعِِصَ 

  ، ويِه الِْفَكُر َوْل يُْدِرُكُه بََِصٌ فََغَفَر، اي َمْن ْل ََيْ

َر ُكِّ  فى عَلَْيِه َاثٌَر، اي راِزَق الْبَََشِ اي ُمَقّدِ َوْل ََيْ

َل  قََدر، اي عاِِلَ الَْماكِن اي َشديَد اْْلَْراكِن اي ُمَبّدِ



ماِن اي قابِ َل الُْقْرِبِن اي َذا الَْمّنِ َواْْلِْحساِن اي  الزَّ

لْطاِن اي َرحميُ  ِة َوالسُّ  َذا الِْعزَّ

اي َمْن ُهَو ُكِّ يَُوم ىف َشْان اي َمْن ْل يَْشَغُُلُ  

أ ِن اي َمْن ُهَو ِبُكِّ  َشْاٌن َعْن َشْان، اي َعظمَي الشَّ

َعواِت  َماكن، اي ساِمَع اْْلَْصواِت اي ُمجيَب اَلَّ

ِلباِت اي قايِض الْحاجاِت اي ُمْْنَِل   اي ُمنِْجَح الطَّ

الََْبَاكِت اي راِحَم الَْعََباِت اي ُمقيَل الَْعََثاِت اي 

ناِت اي راِفَع  اكِشَف اْلُكُرِبِت اي َوىِلَّ الَْحس َ

ْؤْلِت اي ُمْحِِيَ اْْلَْمواِت  َرجاِت اي ُمْؤِِتَ السُّ اَلَّ

ِلعاً  عََِل الِنّياِت  تاِت اي ُمطَّ  اي جاِمَع الش َّ



اي رادَّ ما قَْد فاَت اي َمْن ْل تَْشتَِبُه عَلَْيِه  

اْْلَْصواُت اي َمْن ْل تُْضِجُرُه الَْمْسأَْلُت َوْل  

امواِت اي  لاُمُت، اي نُوَر اْْلَْرِض والّسِ تَْغشاُه الظُّ

ََّسِم اي جاِمَع  ساِبَغ النَِّعِم اي داِفعَ  النَِّقمِ ، اي ِبِرَئ الن

ََلِ اي َذا  َقِم اي خاِلَق النُّوِر َوالظُّ اْْلَُممِ  اي شاىِفَ السَّ

الُْجوِد َواْلَكَرِم اي َمْن ْل يََطأُ َعْرَشٌه قََدٌم، اي  

َع  َاْجَوَد اْْلَْجَوديَن اي اَْكَرَم اْْلَْكَرمنَي اي َاْْسَ

الّساِمعنَي اي َابَِْصَ النّاِظريَن اي جاَر 

َتجرييَن اي َاماَن الْخائِ فنَي اي َظهَْر الاّلجنَي  الُْمس ْ

َتغيثنَي اي غايََة   اي َوىِلَّ الُْمْؤِمننَي اي ِغياَث الُْمس ْ



الّطاِلبنَي اي صاِحَب ُكِّ غَريب اي ُمؤِنَس ُكِ  

َوحيد، اي َملَْجَا ُكِّ َطريد اي َمْاوى ُكِّ ََشيد اي 

ْيِخ اْلَكبرِي، اي  ، اي راِحَم الش َّ حاِفظَ ُكِّ ضأ َّلَّ

غرِي اي جاِبَر الَْعْظِم اْلَكسرِي اي  راِزَق ا لِّطْفِل الصَّ

فاكَّ ُكِّ َاسري، اي ُمْغِِنِ الْبأ ئِِس الَْفقرِي، اي  

َتجرِي، اي َمْن ََلُ التَّْدبرُي   ِعْصَمَة الْخائِِف الُْمس ْ

َوالتَّْقديُر اي ِمنَ  الَْعسريُ  عَلَْيِه َسهٌْل يَسرٌي، اي  

تاُج ِاىل تَْفسري، اي َمْن ُهَو عَِل ُكِّ   َمْن ْل ََيْ

ْْشء قَديُر اي َمْن ُهَو ِبُكِّ َْشء َخبرٌي اي َمْن  

ء بَصرٌي،  ُهَو ِبُكِّ َْشْ



ايحِ اي فاِلَق اْْلِْصباحِ اي ِبِعَث   اي ُمْرِسَل الّرِ

امحِ اي َمْن ِبَيِدِه ُكُّ  اْْلَْرواحِ اي َذا الُْجوِد َوالسَّ

ِمْفتاح، اي ساِمَع ُكِّ َصْوت اي ساِبَق ُكِّ فَْوت  

يت ىف   اي ُمْحِِيَ ُكِّ نَْفس بَْعدَ  املَْوِت ، اي عُدَّ

يت اي حاِفظي يف غُْربيَت اي ُمؤِنيس يف   ِشدَّ

َوْحَديت اي َوِلِّي يف ِنْعَميت اي َكهْفي حنَي تُْعييِِن 

ُذلُِن ُكُّ   الَْمذاِهُب َوتَُسلُِّمِن اْْلَقاِرُب َوََيْ

 صاِحب، 

 ، نََد ََلُ نََد َمْن ْل س َ ، اي س َ اي ِعامَد َمْن ْل ِعامَد ََلُ

، اي ِحْرَز َمْن ْل ِحْرَز   اي ُذْخَر َمْن ْل ُذْخَر ََلُ



، اي َكْْنَ َمْن ْل َكْْنَ  ، اي َكهَْف َمْن ْل َكهَْف ََلُ ََلُ

، اي ِغياَث َمْن ْل   ، اي ُرُكَن َمْن ْل ُرْكَن ََلُ ََلُ

، اي جاِرَى  ، اي جاَر َمْن ْل جاَر ََلُ ِغياَث ََلُ

اللَّصيَق، اي ُرْكِِنَ ْالَوثيَق، اي ِالـهيي ِِبلتَّْحقيِق،  

 اي َربَّ الَْبيِْت الَْعتيِق، اي َشفيُق اي َرفيُق 

فُكَِّن ِمْن َحلَِق الَْمضيِق، َواِْصِْف َعِّن ُكَّ َهٍّّ  

َوَغٍّّ َو ضيق، َواْكِفِن ََشَّ ما ْل ُاطيُق، َوَاِعِّن 

عَِل ما ُاطيُق، اي رآ  دَّ يُوُسَف عَِل يَْعُقوَب، اي 

ُّوَب، اي غاِفَر َذنِْب داُوَد، اي راِفَع   ِ َاي اكِشَف ُضّ

عيََس ْبِن َمْرمَيَ َو ُمنِْجَيُه ِمْن َايِْدي الََْيُوِد، اي  



لاُمِت، اي ُمْصَطِفَي   ُمجيَب ِندآ ِء يُونٌَس ىِف الظُّ

امِت، اي َمْن غََفَر ِْلَدَم َخطيـئَتَ ُه  ُموىس ِِبْلََكِ

ِتِه، اي َمْن ََنّى   َوَرفََع ِاْدريَس َماكاًن عَِلّيًا ِبَرْْحَ

نُوحًا ِمَن الَْغَرِق، اي َمْن َاْهَْلَ عادًا اْْلُوىل  

ُْم اكنُوا ُهْ   َوثَُموَد فاَم َابْقى َوقَْوَم نُوح ِمْن قَْبُل ِاَّنَّ

َر   َاْظََلَ َوَاْطغى، َوالُْمْؤتَِفَكَة َاْهوى، اي َمْن َدمَّ

عَِل قَْوِم لُوط َوَدْمَدَم عَِل قَْوِم ُشَعْيب، اي َمِن  

ََذ ُموىس ََكاميً  ََذ ِاْبراهمَي َخلياًل، اي َمِن اَّتَّ اَّتَّ

ْم   دًا َصِلَّ هللُا عَلَْيِه َوآ َِلِ َوعَلََْيِ ََذ ُمَحمَّ َواَّتَّ

َاَْجَعنَي َحبيبًا، اي ُمْؤيِتَ لُْقامَن الِْحْْكََة َوالْواِهَب 



ِلُسلَْيامنَ  ُمْلاكً ْل يَنَْبغي أَلَحد ِمْن بَْعِدِه، اي َمْن  

نََِصَ َذا الَْقْرننَْيِ عََِل الُْملُوِك الَْجباِبَرِة، اي َمْن  

َاْعَطى الِْخْْضَ الَْحيوَة، َوَردَّ  ِليٌوَشَع ْبِن 

ْمَس بَْعَد غُرُوِِبا اي َمْن َربَطَ عَِل قَلِْب  نوُ ن الشَّ

رانَ ، اي   ُاّمِ ُموىس َوَاْحَصَن فَْرجَ  َمْرمَيَ ابْنَِت َِعْ

نِْب َوَسكََّن  ََي ْبَن َزَكِرايّ  ِمَن اذلَّ نَ  ََيْ َمْن َحصَّ

َ َزَكِراّي ِبَيْحَي،  َعْن ُموىَس الَْغَضَب، اي َمْن بََشَّ

بِْح ِبِذبْح َعظمي، اي   اي َمْن فَدا ِاْسامعيَل ِمنَ  اذلَّ

َّْعنَةَ  عَِل   َمْن قَِبَل قُْرِبَن هابيَل َوَجَعلَ  الل

د َصِلَّ هللُا عَلَْيِه  قابيَل، اي هاِزَم اْْلَْحزاِب  ِلُمَحمَّ



 َوآ َِلِ ،

ِد َو عَِل ََجيعِ  د َوآ ِل ُمَحمَّ َصّلِ عَِل ُمَحمَّ

بنَي َوَاْهِل طاَعِتَك   الُْمْرَسلنَي َوَمالئَِكِتَك الُْمَقرَّ

َاَْجَعنَي، َوَاْسأَُُلَ ِبُكِّ َمْسأَََّل َسأََُلَ ِِبا َاَحٌد 

ْن َرضيَت َعْنُه، فََحَتْمَت ََلُ عََِل اْْلِجابَِة اي   مِ مَّ

َاهلُل اي َاهلُل اي َاهلُل، اي َرْْحُن اي َرْحُن اي َرْْحُن، 

اي َرحمُي اي َرحمُي اي َرحمُي، اي َذا الَْجالِل َواْْلُِكراِم 

 اي َذا الَْجالِل َو اْْلِْكراِم اي َذا الَْجالِل َواْْلِْكراِم،

ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه ِبِه َاْسأَُُلَ ِبُكِّ اْْس َْسَّْيَت ِبِه  

ء ِمْن ُكُتِبَك َاِو  نَْفَسَك َاْو َاْنَزلَْتُه ىف َْشْ



َتأ ثَْرَت ِبِه ىِف ِعَْلِ الَْغْيِب ِعْنَدَك، َوِبَمعاِقِد  اس ْ

ِة ِمْن ِكتاِبَك،   ْْحَ الِْعّزِ ِمْن َعْرِشَك، َوِبُمْنََتَيى الرَّ

َوِبام لَوْ  َانَّ ما ىِف اْْلَْرِض ِمْن ََشََرة َاْقالٌم 

ْبَعُة َاْْبُر  ُه ِمْن بَْعِدِه س َ َوالَْبْحُر يَُمدُّ

امُت هللِا ِانَّ هللَا َعزيٌز َحكمٌي َو   ما نَِفَدْت  ََكِ

ا ىف ِكتاِبَك  َّتب نََعَتَّ َِن ال َاْسأَُُلَ ِِبَْْسأ ئَِك الُْحس ْ

ِن فَاْدعُوُه ِِبا، َوقُلَْت   فَُقلَْت َوهلِل اْْلَْْسأ ُء الُْحس ْ

، َوقُلَْت َوِاذا َسأََُلَ  َتِجْب لَُُكْ ُاْدُعوين َاس ْ

ِعبادي َعِّن فَايّن قَريٌب ُاج يُب َدْعَوَة اَّلاعِ ِاذا  

فُوا عَِل  يَن َاْْسَ َدعاِن، َوقُلَْت اي ِعباِدَي اذّلَ



ِة هللِا ِانَّ هللَا يَْغِفُر  َانُْفِسهِْم ْل تَْقَظُوا ِمْن َرْْحَ

حمُي، َُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ نُوَب ََجيعًا ِان  اذلُّ

َوَااَن َاْسَاُُلَ اي ِالـهيي َوَاْدُعوَك اي َرّبِ َوَارْ ُجوَك اي  

ّيِدي َوَاْطَمُع ىف ِاجابيَت اي َمْوْلَي َكام   س َ

َوعَْدتَِن، َوقَْد َدَعْوتَُك َكام َاَمْرتَِن فَافَْعْل يب ما  

َانَْت َاْهُُلُ اي َكرمُي، َوالَْحْمُد هلِل َرّبِ 

د َوآ َِلِ َاَْجَعنيَ   .الْعالَمنيَ  َوَصِلَّ  هللُا عَِل ُمَحمَّ
ُثّم َسْل حاجتك َفِانَّها ُتقضى ان 

شاء هللا تعالى، وفي الّرواية 



المروية في مهج الّدعوات ال 
  .تدعو بهذا الّدعاء ااّل متطّهرا  

 


