
 هذه أدعيةٌ تُقْرWاO ف] أوYلِ المجالTسU الـخَيريXِةT وقبلP الشُّروعV ف] الزQِيWارWاتِ وWالْحَـضRرWاتِ
ومجالTسU العTلم : 

س�¨ر� لنا وألحبابنا أبداً ف´ كل�ª لحظة§ من هذا المجل¨سª وما قبلَه� وما بعدَه�الفاتحة :   أنَّ ال�ه ي�ي�
ياء£ وسائرِ األنـب وسلَّم ،  آل¨ه¨  يه̈ وعـل³  �ه عـل ص�ل³َّ اـل الـم�رس�ل¨ين�  سي�ِدِ  ي�ار�ةَ  وأب�داً زـِ  وف´ كل�ª لحـظة§ أزَال¤ 
سيد المـرسلين ، لزائرِي  س ر�ه�  وما يـ� اهرة ،  ه�م الطَّ الدين ، وي�حـض¨ر� لـنا أرواحـ� يوم  إل³   والـص ال¨حين� 
يوم إل³  ين  س ابقين ، والمـوجودين واآلـت صالح¨ين اـل سائرِ اـل ولزائ¨ري  ياء£ والمـرس�ل¨ين ،   ولزائرِي األنـب
ـلْواتِ وأهل الخـَ أبداً ،  الذِّكر  ـجالس  هل ـم ـس ر�ه أل وما يـ� ـصلّ¨ين ،  ـسائر الـم ـس ر�ه� ـل وما يـ�  الدين ، 
من وأهل الـص�¨ي�ام والقـيام ، ويجـعل فيـها لـنا  ح�ض�ر�اتِ ،  والـْ دَات  ي�ار�اتِ والتَّه�ج¡ لْواتِ ، والز�ـِ  والجـ�
عن ذلك   ªف´ كل� ح�ات ، واألعـمال الـص الحات ، ون¨يـاب�ةً  م�ات والنَّفـَ كَات ، والر حـ� س�نَات والب�رـ�  الحـ�
فَة§ طْر�ة§ وطَرـ� وسائر المـخلوقين ، وـقضاء� ـل·ل�ª فَر�دٍ ، ـل·ل�ª ذَر ة من كل�ª خـَ وعن اـلص ال¨حين  أبداً  نَا   أح�بابـِ
لْم¬ ال�ه̈ كَائ̈ن� أو قد كان ، أبداً س�ر�م�داً ،  ي�طْرِف� بها أهل� السموات وأهل� األرض ، وكل�ª شَ´̄ء¢ ه�و ف´ ع¨
نا نا وعبادات¨ نا وأعمارِنا وعادات¨  ف´ كل ذَر ة من ذَر اتِ الوجود الخَلْق´ ، وي�ث¨يب�نا عل³ كل�ª ذَر ة§ من أعمال¨
ف´ كل�ª لَح�ظة§ ات̈هم ، وي�زِيدَنا من فضل¨ه̈   ثواب�ه لسائرِ الصالح¨ين عل³ أعمال̈هم وأعمارِهم وجهادِهم ون¨ي 
ض�ر�ة¨ إل³ حـ�  ´ªق وجودِ الْخَلـْ عدد ذَر اتِ اـل أبداً  ف´ كل�ª لحـظة§  ض�اع�فَاً  ذلك مـ� لّ¬¶َ  له ، وي�بـ� هو أـه ما   أبداً 
وآله يه  �ه عـل صل³ اـل �ه  بن عـبد اـل د  �ه محم  رسول اـل سي�ِد المـرسلين  نا  وشفيعنا ونبي�ـِ نا   سي�ِدنا وحبيـب
 وسلم ، وإل³ أرواح من شَم̈لَهم التَّسليم ، ويجع�لَنا م¨ن خَواص�ª ج�لَس�ائ¨ه¨ أبداً ، ونَوي�نَا ف´ هذا المجلس
م¨ن� نَالُونَه  نَالُوه� أو يـ� وما  نْوونَه� ،  نَواه� الـص ال¨حون أو يـ� ما  وما بـعده لـنا و�̈�¥ه�ل¨يـنَا وأحبابـنا   وما قبـله 
وف´ أـعـمالهم وأـعـمارهم وخـَـلْوات̈هِم وجـ�ـلْوات̈هم ، وـمـشاهدات̈هم ومـنـاجات̈هم ف´ م�ج�اـلـسهم   الْخـَـي�رات 
نا وعن س�ائ¨ر المسلمين ف´ اب�ةَ عن ذَوِينَا وأحبابِ م�ه� ال�ه م¨ن ن¨ي اتٍ ص�ال¨ح�اتٍ ، والنّ¨ي� ي�ار�ات¨هِم ، وما ع�ل¨  وزِ

ذلك ونَوي�نَا ف´ كل�ª ذَر ة§ من ذَر ات¨ه̈ وف´ كل�ª ذَر اتِ الز م�ان والم·ان كل ذلك ، بِس¨ر�ِ الفاتحة . 

 بِن¨ي ة̈ كَشْف الشَّدَائ¨د ، وح�ل�ª الـم�شَاك¨ل ، وك¨فَاي�ة̈ الشَّواغ¨ل ، ود�فµْ¬ ور�فµْ¬ النَّوازِل ، عنَّاالفاتحة 
لم سائر الـمسلمين األـحياء واألموات ، وـقضاء ـمجالس الـخير وـمجالس الـع وعن  أبداً  نا   وعن أح�ب�ابـِ
م¨ن فَر�دٍ   ªل�· ذلك ـل  ªل�· ضاء ـل الدين ، وـق يوم  إل³  باده  �ه لـع س ر�ها اـل الت´ يـ� اس¨م¬ الع̈ـب�اد�ة   والذِّكر وم�وـ
فَة§ ي�طْرِف� بها أهل السموات وأهل ظَة§ وخَطْر�ة§ وطَر� مْـح�ة§ ولَح�  الص ال¨حين ، ل·ل�ª ذَر ة§ من كل�ª نَفَس© ولـَ
م¨ن ذَر اتِ الۇـج�ودِ ف´ كل�ª ذَر ة§  س�ر�م�داً  أبداً  قد كان  �ه أو  ف´ ع̈ـلْم اـل هو كَائ¨ن�  ش´ء   ªوكل�  األرض ، 
نا س�بحانَه� يرزُقـُ �ه  ين ، أن اـل س�¨ر�ِ أجمـع وأهلª اـل الوقتِ  ص�لَح�اء£  سائر  لة ـل الـم�نَعة̈ ال·اـم ة¨  قª´ ، وبِن¨ي   الخَلـْ
ق´ ، وم�ن ـب هم  ض�³ م¨نـْ م�ن مـ� الدِّين ،  يوم  إل³  ص ال¨حين  سائرِ اـل هم وبـِ فµْ واالنْت̈ـفَاع ـب م�ال� النـَّ نا كـَ  وأحبابـ�
وص¨ي ات̈هم شْهِدُنا خُصـ� يدِيهِم� ، ويـ� ب�ه� لج�لـس�ائ̈هم وزائرِيـهم وم�رـِ ما وهـ� ه�م  فَر�دٍ م¨نـْ  ªمن كل� ه�ب� لـنابهم   ويـ�
ا ب�شَرِي ات̈هم وب�شَرِي اتِ كل�ª م�س�ل¨م» ، وي�زِيدَنَا م¨ن فضله ما هو خير�  وخُص�وص¨ي اتِ كل�ª م�س�ل̈م» ، وي�طْوِي عنَّ

من ذلك ، وما هو له أهل� مµ كَم�ال ع�اف¨ي�ة¨ الدَّار�ي�ن وس�ع�ادت¨هما .



 Tة SيTالدَّين ،وبِن ا  س�خّ¨ر� لـنا جمـيع المخـلوقين ، ويقـض´ عنَّ س¨ير ، ويـ� س�¨ر لـنا كل  عـ�  أنَّ الـ�ه ي�يـ�
وي�لْطُف� بنا فيما ج�ر�ت� به المقادِير ، إنَّه عل³ كل�ª ش´ء¢ قدير . 

 Tة SيTعنوبِن شة̈  عذابِ والع̈ـتابِ والوحـ� ورفµ¬ اـل ين ،  سلمين األو°ل̈ـي�ن واآلخ¨رـِ اجل للـم فَر�ج¬ الـع  الـْ
نا وللمـسلمين ، الدَّار�ي�نª لـنا و�¨�ح�ب�ابـِ طَال¨بِ  س¨يرِ مـ� ة ، وتَيـ� وعن المـسلمين عام   أهل القـبور خـاص ة ، 
 وكَم�الِ الس عاد�ة فيهما ، والس الم�ة من شُرورها ، وكَم�ال رِض�وانِ ال�ه األكبر األب�دِي�ِ عنَّا وعن أح�ب�ابِنا ،
ـتُوح ف´ عاـفـية ، والفـُ ودرجاتِ اـلـص الحين واـ�ـح�وال¨هم   ªـام�اتِ اليـقـين ـي�لª اـلـص�¨دِّيق¨ي ة̈ ال·ـُـب�رى وم�قـَ  ونـَ
ة¨ ، ة والْقَلْبِي  م¨ن األم�راض واألس�قَام القَالَبِي  أبداً  نا  نَا و�¨�حبابـِ الدَّائ¨م لـَ اجِل  شّ¨فَاء العـ� م�ال اـل  والـم�نُوح وكـَ
ومن العـيوب أمراض القـلوب ،  ومن  ة ،  ة̈ واال¦خْر�وِي  ة ، الب�ر�زَخ¨ي  ة والدُّنْي�وي  س�¨ر�ِي ة ، الدِّين¨ي   الر¡وحـي�ِة واـل
فْو فَافِ والعـ� ق³ وكـمال العـ� اهم كـمال التـُّ غ¨ر ة ، ويرزقـنا وإي  لَة واـل س�وة̈ والغَفـْ اه¨ر�ة والب�اط̈ـنَة ، والقـَ  الظَّ
يوم الدين ، أبداً ، وللـمسلمين إل³  نا  نا وألحباـب أبداً س�ر�م�داً ، ـل لُوغ كل�ª الـم�ن³ ،   والع�اف̈ـي�ة والغ̈ـن³َ ، وبـ�

ونَوي�نَا ذلك ف´ كل�ª ح�س�نَة§ وفَّقَنا ال�ه والمسلمين ، بِس¨ر�ِ الفاتحة . 

ياء واألموات ،الفاـتحة  سلمين األـح وعن الـم نا  فَر�¬ج ـع نا ، ويـ� ما فـي ل³  نا ـع �ه يقبـل ة أن اـل  بِن¨ي 
 وي�تَح�م ل عنا وعنهم سائر التَّبِعات والظُّالم�ات ، وي�ب�دِّل سي�ِئاتنا وس�يِ�ئاتهم حسنات تام ات م�وص¨�َ�ت ،
نَا ة ، وي�ه�بـ� ومن كل ع̈لَّ لة  ومن الغَفـْ الدَّار�ين ،  ص�ائ¨ب  من مـ� اس�ة والحـفظ   مµ كـمال التوفـيق والح¨رـ�
ة الس ر�م�دِي ة مµ كمال عافية الدَّارين والس المة من كل�ª شَر فيهما ، ويجعلنا من  وأحبابنا الحياة األب�دِي 

أهل حقيقة التوحيد أب�دَاً س�ر�م�دَاً ، وي�دْر¬ج� أعمالنا وني�ِاتنا ف´ أعمالهم وني�ِاتهم . 

 وأن يجعلنا من كُم ل الدَّاع¨ين� إل³ ال�ه عل³ ب�ص¨ير�ة م�ن¨ير�ة§ ، بالقَو¯لِ والقَلْبِ والف¨ع�لª ، مµ كمال
صر ، والتَّأيـيد والتَّم�·̈ـين ، وحـفظ الـقرآن س�ل¨م واالنتـفاع ، والـص�¨دق واإلخْالص والنـَّ فµْ لـ·ل�ª مـ�  النـَّ
فَة لوم األو°لـين واآلخـرين النَّافـعة ، وأعـمالهم الـص الحة ، وكـمال الم�ع�رـِ رة وعـ�  ال·ـريم والـس¡نَّة المطه 
ªل̈ك أع�دَاءنا وأع�دَاء الدِّين ، وي�ع�ج�ِل بذلك وبِ·ُل� ا كل  س�وء¢ ف´ الدَّارين ، وي�ه� ة ، وي�ص�رِف عنَّ  والمح�ب 
س�نª أعـمال ، ف´ حـ� وطُول أعـمار  قْوى ،  ف´ تـَ ص¨ح ةً  أبداً  نا  نا وأحباـب أبداً ، ويرزُقـَ نا  نا وألحباـب ي�رٍ ـل  خـَ
ع�اب ، م�ص�روفَةً كل¡ ذَر ة§ نَة وال أتْ تَاب ، وال ف¨تْ ع�ة§ وال ع¨  وأرزاقاً واسعة بال حساب وال عذاب ، وال تَبِ

منها ف´ أكْم�ل الطَّاع�ات ، وأفضل القُر�ب�ات ، كما ي�حب ويرض³ ذو الجالل واإلكرام . 

 ويجعلنا من العائدين الفائزين بِع�وائ¨د ال�ه الجميلة ، س¨ن¨يناً ع�دِيدَة ، وأعواماً م�دِيدَة ، وي�تَكَر م
 علينا بما تكَر م به عل³ ح�ج اج ب�ي�ت¨ه وم�ج�اورِيه̈ ، وزُو°ار نَبِي�ِه̈ وم�ج�اورِيه ، وص�و°ام شَه�رِه وقَائ̈م¨يه ، وسائر

 مµ كمال عافية الدارين وسعادتهما . أهل طاعته ، السابقين والموجودين واآلتين

�ه صل³ اـل د  سي�ِدنا محم  ة  من ا�م  رين والـمسافرين والمقيـمين  اج والز اـئ وسائر الح�ج  نا   ويحفـظ
ف´ الـم�نْقَلَب ،  وس�وء  ظَر ،  آب�ة المنـْ س فَر ، وكـَ ثَاء اـل من وعـ� ج�و®ِ  ح�ر واـل ب�ر�ِ والبـ� ف´ اـل وسلم ،  وآله  يه   عـل
ير ، طْر�ق بِخـَ قاً يـ� طَوارِق اللـيل والنـهار إال طَارـِ ومن  صحاب ،  لَد واأل هل والـمال والوـ فْس واأل  النـَّ
 ويجعلنا أجمعين قُر ة عي�ن لسي�ِد المرسلين صل³ ال�ه عليه وآله وسلم ، ال نخرج عن كمال المتابعة له



الدَّارين ، آمـين .. من مـصائب  نا كَ�َ�ءة الولـيد ، ويحفظـنا  ذلك ، وي�·ْأل من  أقل  ي�ن© وال  فَةَ عـ�  طَرـ�
آمين .. آمين .

أهل حقيـقة ف´ أعـمال  نا  وي�درج أعماـل ماكن الـشريفة  هذه األ من  آخر العـهد    وال يجعـله 
 التوحيد ، وي�ب�لّ¨غنا ف´ كل لحظة أبداً م�ض�اع�فَة عدَد� ذَر ات الۇج�ود الخَلْقª´ إل³ حضرة سي�ِدنا وحبيبنا
 وشفيعنا ونبي�ِنا سي�ِد المرسلين رسول ال�ه محم د بن عبد ال�ه صل³ ال�ه عليه وآله وسلم ، ثم  إل³ أرواح
الدين ، وـمـشايخنا يوم  إل³  وصحبهم واـلـتابعين ـلـهم بإـحـسان   سائر األنـبـياء والـمـرسلين ، وآـلـهم 
 ووالديهم وأمواتهم وذوي الحقوق عليهم ، ووالدينا ومن له حق علينا ، وأموات هذه البلدة وأحيائها
نوونه ،  إل³ يوم الدين ، وأموات الـمسلمين وأحيائهم إل³ يوم الدين ، وـعل³ ما نواه الصالحون أو ـي
ـلْوات¨هم وس�·َنات̈هم ، وخـَ ـكَات¨هِم  وسائر ح�رـ� ـضرات¨هِم ،  ف´ حـ� صالحات  ات  من ن¨ي  ـ�ه  ـمه اـل  وما عـل
ي�ر ، ود�فµَ كُل  ض�ي�ر ، وإل³ حضرة النبي سيدنا لْوات¨هم ، وف´ قراءاتهم الفاتحة ، ومن ج�لَب كل  خَ  وج�

محمد وآله ومن وااله ، اللهم صل وسلم عليه وعل³ آله ؛ الفاتحة . 


