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 بيت الفتوح بلندنيف مسجد 
 ***** 
ان عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ ابهلل من الشيطأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه، وأشهد أن حممًدا 

 َـَْعبُُد كَ الرجيم. بْسِم هللا الرَّْْحَن الرَّحيم * اْْلَْمُد هلل َربِ  اْلَعاَلمنيَ * الرَّْْحَن الرَّحيم * َمالك يـَْوم الدِ ين * إّيَّ 
رَاَط اْلُمْستَقيَم * ِصرَاط الَِّذيَن  َك ََْستَعنُي * اْهدََن الصِ  َْـَعْمَت َعلَْيِهْم َغْْيِ اْلمَ َوإّيَّ َُّال ني. َأ ُُوِب َعلَْيِهْم َوال ال ْْغ

  آمني.
 َيْسَألُ  ُيَصلِ ي قَاِئم   ُهوَ وَ  ُمْسِلم   يـَُوافُِقَها اَل  َساَعة   اجْلُُمَعةِ  يـَْومِ  ِف أمهية اجلمعة فقال:  ذات يوم بنيَّ النيب 

 . وف شرح هذا اْلديث يقول البعض إن خطبة اجلمعة أيُا جزء من الصالة، فهيَأْعطَاهُ  ِإالَّ  َخْْيًا اّللََّ 
َُمََّنة   ف الوقت الذي تتيسر فيها تلك الساعُة. على كل حال ليوم اجلمعة أمهية  خاصة، وقد ُكتبت  ُمَت

صالة اجلمعة على كل عاقل ابلغ إال ف حالة اضطرار شديد. كل إَسان يدعو ف الصالة حبسب 
رتديد  ون دون أن تنشأ فيهم الرغبة ف الدعاء اخلاص، وهم يكتفون به وحاجته، وبعض النا  يصل  تفكْي 

 نمكلمات الصالة فقط، وال يدركون أمهية الدعاء. لذا قد خطر ببايل اليوم أي ف اجلمعة األخْية 
لى صعيد عرمُان أن أردد بعض األدعية، لكي يطلع عليها بعض الذين ال يشعرون هبا، ولكي َتقدم 

ف الصالة بصفة خاصة أن يتقبلها. قد اَتخبُت بعض  اجلماعة ابلدعاء والُراعة، مث َدعو هللا 
، إىل جاَب بعض وبعض أدعية املسيح املوعود  األدعية من القرآن الكرمي، وبعض أدعية النيب 

ة فالذين قد حفظوها فلْيددوها معي ف القلب،  األدعية عموما. سأردد بعض األدعية القرآَية واملسنَو
أو ميكن أن يعيدوها ورائي ويؤمِ نوا ف القلب بعد كل دعاء. َسأل هللا تعاىل أن يتقبل أدعيتنا. سبحان 

 حممد.  هللا وحبمده سبحان هللا العظيم اللهم صل على حممد وآل
 أوال: األدعية القرآَية: 

 ََواْرزُقْـنَا َوأَََْت َخُْي  اللَُّهمَّ رَبَـّنَا أََْزِْل َعلَيْـنَا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لَنَا ِعيًدا أِلَوَّلِنَا َوَآِخرََِن َوآََيًة ِمْنك
 (114)املائدة  الرَّازِِقنيَ 
 ًَََمنَّا رَبَـّنَا فَاْغِفْر لَنَ رَبَـّنَا إََِـّنَا َسَِْعنَا ُمنَاِدّي ِميَاِن َأْن آَِمنُوا ِبرَبِ ُكْم َف ْْ ْر َعنَّا َسي ِئَاتِنَا َوتـََوفَـَّنا  يـُنَاِدي ِل ا ُذَُوبـَنَا وََكفِ 

 (193)آل عمران  َمَع اأْلَبْـرَارِ 



َْـزَْلَت َواتَـّبـَْعنَا الرَُّسوَل فَاْكتـُبْـنَا َمَع ال  (53)آل عمران  شَّاِهِدينَ رَبَـّنَا آََمنَّا ِبَا َأ
 ُرَبَـّنَا اَل ُتزِْغ قـُلُوبـَنَا بـَْعَد ِإْذ َهَديْـتـَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن َلُدََْك َرْْحًَة إََّك أَََْت اْلَوهَّاب  (8)آل عمران 
 َِربِ  َهْب يِل ِمْن َلُدََْك ُذر ِيًَّة طَي َِبًة إََّك َسَِيُع الدَُّعاء  (38)آل عمران  
تِنَا قـُرََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماًما     (74)الفرقان  رَبَـّنَا َهْب لَنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذر ّيَّ
 ََْـَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِْلًا تـَْرَضاُه و ِلْح يِل ِف َأصْ َربِ  أَْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر َِْعَمَتَك الَِِّت َأ

 (15)األحقاف  ُذر ِيَِِّت ِإّن ِ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإّن ِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
 ََربِ  َهْب يِل ِمَن الصَّاْلِِني  (100)الصافات 
  َْـزَْلَت ِإيَلَّ ِمْن َخْْيٍ فَِقْي  (24)القصص  َربِ  ِإّن ِ ِلَما َأ
 ََْـَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَملَ َصاِْلًا تَـ  َربِ  أَْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر َِْعَمَتك َك ْرَضاُه َوَأْدِخْلِِن ِبَرْْحَتِ الَِِّت َأ

   (19)النمل  ِف ِعبَاِدَك الصَّاْلِِنيَ 
 ُروِن{ )املؤمنون  *َربِ  َأُعوُذ ِبَك ِمْن مهََزَاِت الشَّيَاِطنِي ُُ  (98-97َوَأُعوُذ ِبَك َربِ  َأْن ََيْ
َربِ  زِْدّن ِعْلًما  (114)طه 
 ْر يِل أَْمِري  *َربِ  اْشرَْح يِل َصْدِري  (28-25)طه  وا قـَْويِل يـَْفَقهُ  *َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساّن  *َوَيسِ 
رَبَـّنَا آَتِنَا ِمْن َلُدََْك َرْْحًَة َوَهيِ ْئ لَنَا ِمْن أَْمرََِن َرَشًدا  (10)الكهف 
 ِْخْلِِن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِِن ُُمْرََج ِصْدٍق َواْجَعْل يِل ِمْن َلُدََْك ُسْلطَاًَن ََِصْيًاَربِ  َأد  (80)اإلسراء 
َربِ  اْرَْحُْهَما َكَما رَبَـّيَاّن َصِْغْيًا  (24)اإلسراء 
 ْن َورََثِة َجنَِّة َواْجَعْلِِن مِ  * َواْجَعْل يِل ِلَساَن ِصْدٍق ِف اْْلَِخرِينَ  *َربِ  َهْب يِل ُحْكًما َوَأْْلِْقِِن اِبلصَّاْلِِنَي

 (85-83)الشعراء  النَّعِيمِ 
 َربِ  ِإّن ِ ظََلْمُت َـَْفِسي فَاْغِفْر يِل  (16)القصص 
  رَبَـّنَا َأْتِْْم لَنَا َُوَرََن َواْغِفْر لَنَا إََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِدير ( 8التحرمي)        
 َرَبَـّنَا آََمنَّا فَاْغِفْر لَنَا َواْرَْحْنَا َوأَََْت َخْْيُ الرَّاِْحِني  (109)املؤمنون 
َْـُفَسنَا َوِإْن َلَْ تـَْْغِفْر لَنَا َوتـَْرَْحْنَا  (23)األعراف  لََنُكوََنَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ  رَبَـّنَا ظََلْمنَا َأ
َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  رَبَـّنَا اَل ََتَْعْلنَا  (47)األعراف 
 َربِ  اَل َتَذْرّن فـَْرًدا َوأَََْت َخْْيُ اْلَوارِِثنَي  (89)األَبياء  
 َربِ  َفاَل ََتَْعْلِِن ِف اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  *َربِ  إِمَّا ُترَِيِنِ  َما يُوَعُدوَن  (95-94)املؤمنون 
رَبَـَّنا * اجْلَِحيمِ  َعَذابَ  َوقِِهمْ  بِيَلكَ سَ  َواتَـّبـَُعوا ََتبُوا لِلَِّذينَ  فَاْغِفرْ  َوِعْلًما َرْْحَةً  َشْيءٍ  ُكلَّ   َوِسْعتَ  رَبَـّنَا 

َتِِمْ َوذُ  َوَأْزَواِجِهمْ  آاَبئِِهمْ  ِمنْ  َصَلحَ  َوَمنْ  َوَعْدََتُمْ  الَِِّت  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  َوَأْدِخْلُهمْ   * اْْلَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  أََْتَ  إَّكَ  ر ّيَّ
  (10-8 غافر) اْلَعِظيمُ  ْوزُ اْلفَ  ُهوَ  َوَذِلكَ  َرِْحَْتهُ  فـََقدْ  يـَْوَمِئذٍ  السَّي ِئَاتِ  َتقِ  َوَمنْ  السَّي ِئَاتِ  َوقِِهمُ 



ْخَواَِنَا لَنَا اْغِفرْ  رَبَـّنَا ميَانِ  َسبـَُقوَنَ  الَِّذينَ  َوإلِِ  رَءُوف   إَّكَ  رَبَـّنَا آَمنُوا لِلَِّذينَ  ِغاًل  لُوبِنَاقُـ  ِف  ََتَْعلْ  َواَل  اِبإْلِ
  (11 اْلشر) رَِحيم  
 ِ تـَبَارًا ِإالَّ  الظَّاِلِمنيَ  َتزِدِ  َواَل  َواْلُمْؤِمنَاتِ  َولِْلُمْؤِمِننيَ  ُمْؤِمنًا بـَْيِِتَ  َدَخلَ  َوِلَمنْ  َولَِواِلَديَّ  يِل  اْغِفرْ  َرب (َوح 

29)  
اْلِميَعادَ  ِلفُ ُتُْ  اَل  إَّكَ  اْلِقيَاَمةِ  يـَْومَ  ُُتْزَنَ  َواَل  ُرُسِلكَ  َعَلى َوَعْدتـَنَا َما َوآتِنَا رَبَـّنَا (195 عمران آل)  
َغرَاًما َكانَ   َعَذاهَبَا ِإنَّ  َجَهنَّمَ  َعَذابَ  َعنَّا اْصِرفْ  رَبَـّنَا (66 الفرقان)  
النَّارِ  َعَذابَ  َوقِنَا ُذَُوبـَنَا لَنَا فَاْغِفرْ  آَمنَّا إََِـّنَا رَبَـّنَا (17 عمران آل)  
 ِ مُ يـَُقو  يـَْومَ  َولِْلُمْؤِمِننيَ  َولَِواِلَديَّ  يِل  ْغِفرْ ا رَبَـّنَا * ُدَعاءِ  َوتـََقبَّلْ  رَبَـّنَا ُذر ِيَِِّت  َوِمنْ  الصَّاَلةِ  ُمِقيمَ  اْجَعْلِِن  َرب 

  (42-41 إِبراهيم) اْلَِْسابُ 
 ِ يـَْعَملُونَ  ِمَّا َوَأْهِلي َنِ ِِن  َرب (170 الشعراء)  
 ِ اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  ِعيَ مَ  َوَمنْ  َوَنِ ِِن  فـَْتًحا َوبـَيْـنـَُهمْ  بـَْيِِن  فَافْـَتحْ  * َكذَّبُونِ   قـَْوِمي ِإنَّ  َرب (118 الشعراء-

119)  
 ِ اْلُمْفِسِدينَ  اْلَقْومِ  َعَلى اَُْصْرّن  َرب (31 العْنكبوت)  
 ِ َْـَتِصرْ  َمْْغلُوب   َأّن    (11 القمر) فَا
َواَل  رَبَـّنَا قـَْبلِنَا ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َْحَْلَتهُ  اَكمَ   ِإْصرًا َعلَيْـنَا ََتِْملْ  َواَل  رَبَـّنَا َأْخطَْأَنَ  أَوْ  ََِسينَا ِإنْ  تـَُؤاِخْذَنَ  اَل  رَبَـّنَا 

ْلنَا  البقرة) اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى اَُْصْرَنَ فَ  َمْواَلَنَ  أََْتَ  َواْرَْحْنَا لَنَا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  ِبهِ  لَنَا طَاَقةَ  اَل  َما َُتَمِ 
287)  
نَ اْلَكاِفرِي اْلَقْومِ  َعَلى َواَُْصْرَنَ  أَْقَداَمنَا َوثـَبِ تْ  َصْْبًا َعلَيْـنَا أَْفرِغْ  رَبَـّنَا (251 البقرة)  
اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َلىعَ  َواَُْصْرَنَ  أَْقَداَمنَا َوثـَبِ تْ  أَْمرَنَ  ِف  َوِإْسرَافـَنَا ُذَُوبـَنَا لَنَا اْغِفرْ  رَبَـّنَا (148 عمران آل)  
اْلَفاَتِِنيَ  َخْْيُ  َوأََْتَ  اِبْْلَق ِ  قـَْوِمنَا َوَبنْيَ  بـَيْـنـَنَا افْـَتحْ  رَبَـّنَا (90 اأَلعراف)  
اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  ِبَرْْحَِتكَ  َوَنِ نَا * الظَّاِلِمنيَ  لِْلَقْومِ  فِتْـَنةً  ََتَْعْلنَا اَل  رَبَـّنَا (87-86 يَوس)  
 ِ َكذَّبُونِ   ِبَا اَُْصْرّن  َرب (27 املؤمنون)   
 ِ الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنِ ِِن  َوَعَمِلهِ  ِفْرَعْونَ  ِمنْ  َوَنِ ِِن  اجْلَنَّةِ  ِف  بـَيْـتًا ِعْنَدكَ  يِل  اْبنِ  َرب (12 التحرمي)  

 َوِإْسرَاِف  َوَجْهِلي َخِطيَئِِت  يِل  اْغِفرْ  َرب ِ علم هذا الدعاء:  واْلن بعض أدعية اْلديث، ُروي أن النيب 
 ِعْنِدي َذِلكَ  وَُكلُّ  َوَهْزيِل  َجْهِليوَ  َوَعْمِدي َخطَاَّييَ  يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  ِمِنِ   ِبهِ  َأْعَلمُ  أََْتَ  َوَما ُكلِ هِ   أَْمِري ِف 

رُ  أََْتَ وَ  اْلُمَقدِ مُ  أََْتَ  َأْعلَْنتُ  َوَما َأْسَرْرتُ  َوَما َأخَّْرتُ  َوَما َقدَّْمتُ  َما يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ   ُكل ِ   َعَلى َوأََْتَ  اْلُمَؤخِ 
  (الدعوات كتاب  ،البخاري صحيح) .َقِدير   َشْيءٍ 

 َوإِلَْيكَ  َخاَصْمتُ  ِبكَ وَ  أََـَْبتُ  َوإِلَْيكَ  تـَوَكَّْلتُ  َوَعلَْيكَ  آَمْنتُ  َوِبكَ  َأْسَلْمتُ  َلكَ  للَُّهمَّ ا: مث دعاؤه 
رُ  َوأََْتَ  مُ اْلُمَقد ِ  أََْتَ  َأْعلَْنتُ  َوَما َأْسَرْرتُ  َوَما َأخَّْرتُ  َوَما َقدَّْمتُ  َما يِل  فَاْغِفرْ  َحاَكْمتُ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  اْلُمَؤخِ 

  (اجلمعة كتاب  ،البخاري صحيح) .أََْتَ 



 ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  اْسَتطَْعتُ  َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ  َعَلى َوَأَنَ  َعْبُدكَ  َوَأَنَ  َخلَْقَتِِن  أََْتَ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َربِ   أََْتَ  اللَُّهمَّ  
 حصحي) .أََْتَ  ِإالَّ  الذَُُّوبَ  يـَْْغِفرُ  اَل  ِِإَّهُ فَ  يِل  فَاْغِفرْ  ِبَذَْيِب  َلكَ  َوأَبُوءُ  َعَليَّ  بِنِْعَمِتكَ  َلكَ  أَبُوءُ  َصنـَْعتُ  َما َشر ِ 

  (الدعوات كتاب  ،البخاري
 َأُعوذُ  يـَنْـَفعُ  اَل  ِعْلمٍ  َوِمنْ  َتْشَبعُ  اَل  َـَْفسٍ  َوِمنْ  ُيْسَمعُ  اَل  ُدَعاءٍ  َوِمنْ  ََيَْشعُ  اَل  قـَْلبٍ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإّن ِ  اللَُّهمَّ 
  (هللا رسول عن الدعوات كتاب  ،الرتمذي سنن) .اأْلَْرَبعِ  َهُؤاَلءِ  ِمنْ  ِبكَ 

 (هللا سولر  عن القدر كتاب  ،الرتمذي سنن) .ِديِنكَ  َعَلى قـَْليِب  ثـَبِ تْ  اْلُقلُوبِ  ُمَقلِ بَ  ّيَ 
 والتوبة والدعاء لذكرا كتاب  ،مسلم صحيح) .َواْلِْغَن  َواْلَعَفافَ  َوالتُـَّقى اْْلَُدى َأْسأَُلكَ  ِإّن ِ  اللَُّهمَّ 

  (واالستْغفار
 (الصالة تابك  ،داوود أب سنن) .ُشُرورِِهمْ  ِمنْ  ِبكَ  َوَـَُعوذُ  ُُنُورِِهمْ  ِف  َنَْعُلكَ  ِإَنَّ  اللَُّهمَّ 
 ِمنْ  ِإيَلَّ  َأَحبَّ  ُحبَّكَ  اْجَعلْ  اللَُّهمَّ  كَ ُحبَّ  يـُبـَل ُِْغِِن  الَِّذي َواْلَعَملَ  َيُِبُّكَ  َمنْ  َوُحبَّ  ُحبَّكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّن ِ  اللَُّهمَّ 

  (هللا رسول عن الدعوات كتاب  ،الرتمذي سنن) .اْلبَارِدِ  اْلَماءِ  َوِمنْ  َوَأْهِلي َـَْفِسي
َأْسأَُلَك َرْْحًَة اللَُّهمَّ ِإّن ِ : َسَِْعُت ََيِبَّ اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعلَْيِه َوَسلََّم يـَُقولُ : قَالَ  رضي هللا عنه اْبِن َعبَّا ٍ عن 

 ،َوتـَْرَفُع هِبَا َشاِهِدي ،ْصِلُح هِبَا َغاِئيِب َوتُ  ،َوتـَُلمُّ هِبَا َشَعِثي ،َوََتَْمُع هِبَا أَْمِري ،ِمْن ِعْنِدَك َتَِْدي هِبَا قـَْليِب 
اللَُّهمَّ َأْعِطِِن ِإميَاًَن  . هِبَا ِمْن ُكلِ  ُسوءٍ َوتـَْعِصُمِِن  ،َوتـَُردُّ هِبَا أُْلَفِِت  ،َوتـُْلِهُمِِن هِبَا ُرْشِدي ،َوتـُزَكِ ي هِبَا َعَمِلي

َْـيَا َواْْلِخرَةِ  ،َويَِقينًا لَْيَس بـَْعَدُه ُكْفر   اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك اْلَفْوَز ِف  .َوَرْْحًَة َأََنُل هِبَا َشَرَف َكرَاَمِتَك ِف الدُّ
َوِإْن َقُصَر رَْأِيي  ،َْزُِل ِبَك َحاَجِِت اللَُّهمَّ ِإّن ِ أُ  .َعْيَش السَُّعَداِء َوالنَّْصَر َعَلى اأْلَْعَداءِ اْلَعطَاِء َوَـُُزَل الشَُّهَداِء وَ 

 وِر َكَما َتُُِْي َبنْيَ اْلُبُحورِ فََأْسأَُلَك َّي قَاِضَي اأْلُُموِر َوَّي َشاِفَ الصُّدُ  ،افْـتـََقْرُت ِإىَل َرْْحَِتكَ  ،َوَضُعَف َعَمِلي
للَُّهمَّ َما َقُصَر َعْنُه رَْأِيي َوَلَْ تـَبْـلُْْغُه َِيَِِّت ا .َأْن َتَُِْيّن ِمْن َعَذاِب السَِّعِْي َوِمْن َدْعَوِة الثُـّبُوِر َوِمْن فِتْـَنِة اْلُقبُورِ 

فَِِإّن ِ َأْرَغُب  ،ِطيِه َأَحًدا ِمْن ِعبَاِدكَ عْ أَْو َخْْيٍ أَََْت مُ  ،َوَلَْ تـَبْـلُْْغُه َمْسأََلِِت ِمْن َخْْيٍ َوَعْدَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقكَ 
ِر الرَِّشيِد َأْسأَُلَك اأْلَْمَن يـَْوَم اللَُّهمَّ َذا اْْلَْبِل الشَِّديِد َواأْلَمْ  .إِلَْيَك فِيِه َوَأْسأَُلَكُه ِبَرْْحَِتَك َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

 ،إََّك رَِحيم  َوُدود   ،ُموِفنَي اِبْلُعُهودِ الْ  ِ، َقرَِّبنَي الشُُّهوِد الرُّكَِّع السُُّجودَمَع اْلمُ  ،َواجْلَنََّة يـَْوَم اخْلُلُودِ  ِ، اْلَوِعيد
لِ نيَ  .َوأَََْت تـَْفَعُل َما ُترِيدُ  ُِ َوَعُدًوا  ،ِسْلًما أِلَْولِيَاِئكَ  ،اللَُّهمَّ اْجَعْلنَا َهاِديَن ُمْهَتِديَن َغْْيَ َضالِ نَي َواَل ُم

َجابَةُ اللَّهُ  .َوَـَُعاِدي بَِعَداَوِتَك َمْن َخالََفكَ  ،ُنُِبُّ حِبُبِ َك َمْن َأَحبَّكَ  ،أِلَْعَداِئكَ   ،مَّ َهَذا الدَُّعاءُ َوَعلَْيَك اإْلِ
َوَُورًا ِمْن  ،َيَديَّ  َوَُورًا ِمْن َبنْيِ  ،َقْْبِي َوَُورًا ِف  ،اللَُّهمَّ اْجَعْل يِل َُورًا ِف قـَْليِب  .َوَهَذا اجْلُْهُد َوَعلَْيَك التُّْكاَلنُ 

 ،َوَُورًا ِف َبَصرِي ،َوَُورًا ِف َسَِْعي ،َوَُورًا ِمْن ََتِِْت  ،َوَُورًا ِمْن فـَْوِقي ،َوَُورًا َعْن ِِشَايِل  ،َوَُورًا َعْن مَيِيِِن  ،َخْلِفي
 ا،اللَُّهمَّ َأْعِظْم يِل َُورً  .ا ِف ِعظَاِميَوَُورً  ،َوَُورًا ِف َدِمي ،َوَُورًا ِف ْلَِْمي ،َوَُورًا ِف َبَشِري ،َوَُورًا ِف َشْعِري

َحاَن الَِّذي لَِبَس اْلَمْجَد َوَتَكرََّم ُسبْ  ِ، ُسْبَحاَن الَِّذي تـََعطََّف اْلِعزَّ َوقَاَل ِبه .َواْجَعْل يِل َُورًا ،َوَأْعِطِِن َُورًا
ِل َوالن َِعِم ُسْبَحاَن ِذي اْلمَ  ،ِبهِ  ُْ ْجِد َواْلَكرَِم ُسْبَحاَن الَِّذي اَل يـَنْـبَِْغي التَّْسبِيُح ِإالَّ َلُه ُسْبَحاَن ِذي اْلَف

 . ُسْبَحاَن ِذي اجْلاََلِل َواإْلِْكرَامِ 



 هناك دعاء كتبه حُرته ف الرسالة إىل أحد صحابته وهو: ومن أدعية املسيح املوعود 
 .املخلصني عبادك ف وأدخلِن ذَوب يل اغفر حمبوب كل  من أحبَّ  هو ّي من

 ولقد كتب حُرته هذا الدعاء لشودري رستم علي.
ب هه ف رسالته إىل اخلليفة األول الدعاء  وكتب   إىل الرتكيز عليه:التايل َو

أَن عبدك الُعيف العاصي الْغافل الذي ال حول له وال قوة. لقد رأيَت مِن ظلًما على  ،وّي رب ،"ّي حمسِن
ظلم، وأسبْغَت علي  َعمة تلو َعمة، وعهدَت مِن ذَبًا على ذَب، وأحسنت إيلَّ إحساَن بعد إحسان. لقد 

َر املذ  َتاسريَب، واعُف عن َسرتَتِن دائما ومت عتِن بنعمائك الِت ال حصر ْلا. فاْلن أيُا ارْحِن أَن املقصِ 
 آمني. وتقصْيي ف أداء واجب شكرك، ونِ ِن من غمي هذا، فِإَه ال ُمنِجَي إال أَت."

 ِجدُّ  فأَت نك،من على الشكر يسعِن ال العاملني، ّي ربَّ "دعاء للتفاّن ف هللا وهو:  منا حُرته مث عل  
 قليب ف اخلالص ُحبَّك وأَْلقِ  ُأهَلَك، لئال ذَوب يل اغفرْ . علي   َمنـَْنَت هبا الِت ملننك حصر وال وكرمٍي، رحيمٍ 
، كغُب َيل أن من الكرمي بوجهك أعوذ. ترضاه صاْلًا أعمل أن وأوزِْعِن واسرُتّْن اْلياة، ألَنل  ،ارْحِن عليَّ
 " آمني..كله  واخلْي الفُل بيدك واْلخرة، الدَيا بالّي من ارْحِن، وَنِ ِن ،ارْحِن

لتلتحم قلوهبم املتفرقة صفوفهم و يوحد هللا تعاىل لواْلن ينبْغي أن َتذكر العاَل اإلسالمي بشكل عام ف دعواتنا 
املشتتة وتنتهي عداواَتم الداخلية، وأن يكف هللا أيدي األعداء الذين يستْغلون املسلمني بسبب عداواَتم 

لوب األْحديني د القناعة ف قتعاىل أن يول   هم. َودعو اإلضرار ابإلسال عن هللا تعاىل همفَّ الداخلية، وأن يكُ 
ظام رجاال َوساءً وجين   بهم كل شر ويثبت أقدامهم ليظلوا متمسكني أبذّيل َظام اجلماعة ومتشبثني أبهدابَ 

 اخلالفة، ويوفق َظام اجلماعة أيُا ألداء حقوقهم، وأن يوفق املسؤولني أيُا لفهم مسؤولياَتم. 
كف هللا بروح الوقف. حفظنا هللا تعاىل من فنت الدجال وشروره، و  للخدمةم واقفني حياَتَ وفق هللا تعاىل ال

 قد تؤدي إىل من شرورهم الِت ، ون ى املسلمنيالقوى الِت ترتصد املسلمني هبدف إضعافهم أيديتعاىل 
 بل ف العاَل كله، وقى هللا تعاىل العاَل كله من هذا الدمار. آمني. ،حدوث دمار خطْي ف العاَل اإلسالمي

َدعو هللا تعاىل أن يرفع درجات الشهداء ف سبيل األْحدية، وَيمي ذويهم الذين تركوهم وراءهم، ويفك  
سريعا أسر السجناء ف سبيل هللا، ويزيل كروب الذين يواجهون املشاكل أّي كان َوعها،  ويشفي 

أن  والذين يعاَون من املشاكل سواء أكاَت من الناحية السياسية أو الدينية، َدعو هللا املرضى. 
يكف  أيدي و  ،يرفع عنهم معاَنَتم، وخاصة معاَنة أفراد اجلماعة اإلسالمية األْحدية ف بالد ُمتلفة

 األعداء. 
ن من يا آخر أن هناك أَنس ، غْيقليالني ف قادّين، وإن كان عددهم اْلن نمث َدعو للدارويش الساك

عليهم  وة الذين تفرضسكان قادّين يواجهون بعض املصاعب، وكذلك ف ابكستان وال سيما أهل رب
اْلكومة ظروفا قاسية جدا، وتؤذيهم بل تؤذي األْحديني بشكل عام ف ابكستان. فندعو هللا تعاىل أن 



املناطق  ان ُيظلم األْحديون ف بعضينجيهم من أيدي الظاملني وَيس ن ظروفهم. وإضافة إىل ابكست
أن يكف  أيديهم. هذا، وُتصب  على املسلمني  ف اْلند أيُا. فندعو هللا ذات األغلبية املسلمة 

د أخرجوا بُعة أّيم قفمنذ الظاملون فرصة لذلك. وجد األْحديني مظاَل ف إَدَويسيا أيُا حيثما 
 تعاىل أن يني فيها قليال، فأصبحوا مشرَّدين، فندعو هللااألْحديني من بيوَتم ف منطقة كان عدد األْحد

 َيمي هؤالء األْحديني من شر األعداء. 
ف مات شديدة ُتشن  ف العراق، و َودعو للبالد اإلسالمية بوجه عام. وقد قلُت من قبل أن هناك هج

م املسلمني. َدعو قاب إخوَتالقبلية، ويقطع املسلمون ر واخلالفات سورّي بسبب اخلالفات بني الِفرق 
ا لْميان م العقل والفطنة ويوفقهم للعمل بتعليم النيب الذي يؤمنون به، ويوفقهم أيُْل هللا تعاىل أن يهب
 َُيسِ نواو الذي بعث هللا تعاىل ف هذا العصر ليتفادوا السلوك على سبل خاطئة  ابملسيح املوعود 

 دَياهم وعقباهم. 
ع ف َفو  وأموال مجيع هؤالء الذين يقدمون تُحيات مالية ف مشاري هللا تعاىل َدعو أيُا أن يبارك

ا ف جمال تبليغ الفُائية أمي يت أيه دورا كبْي حمطتنا ُمتلفة وف جمال التْبعات. ف هذه األّيم تلعب 
تعاىل جزاء أوىف ويوفقهم  الدعوة، فادعوا جلميع العاملني ف قناة أمي يت أيه واملتطوعني فيها أن جيزيهم هللا

ليغ الدعوة، اص أبفريقيا من قناتنا أيُا دورا كبْيا ف تباخلفرع اللعب يلخدمة أكثر من ذي قبل. كذلك ل
لمهم ومعرفتهم ارك ف عيقوم هبا اإلخوة احملليون فقط، فندعو هللا تعاىل أن يبوهذه املهمة العظيمة 

 َل كله. إىل قومهم بل إىل العا من خالْلا بليغ الدعوةمكنوا من تويوفقهم لصنع برامج ِمتازة ليت


