
ور األعىل حزب الدَّ
وهو حزب الِوقَاية ملن أراد الِوالَية� للشيخ األكرب سيدي محيي الدين بن عربي ريض اللّه تعاىل عنه ونفعنا به�

يقرأ قبله الفاتحة وآية الكريس وثالث آيات من أول سورة األنعام ويقرأ بعده سورة (ألم نرشح) ثالثاً ويصيل عىل النبي ثالثاً�

نُْت َفاحِمِني بِحَمايِة  الحمُد لّلِه رِب العاملنَي والصالُة والسالُم عىل سيِدنا محمٍد وعىل آِلِه وَصْحِبِه . اللهمَّ يا حيَّ يا قيُّوُم ِبَك تََحصَّ

ل يا آِخُر يف مكنوِن َغيِْب ِرسِّ َداِئَرِة َكنِْز (ما شاَء الله ال ُقوََّة  ايَِة وَقايَِة حقيقِة بُْرَهاِن ِحْرز أَماِن (ِبسِم الّله)، وأْدِخْلِنْي يا أوَّ كِفَ

إال بالله )، َوأَْسِبِل اللَُّهمَّ َعَيلَّ يا َحِليُم يا َستَّاُر َكنََف ِسْرتِ ِحَجاِب ِصيَانَِة نََجاِة (واْعتَِصُمواْ ِبَحبِْل الله)، وابِْن يا ُمِحيُط يا قادُر 

َعَيلَّ ٍُسْوَر أَماِن إَِحاطِة َمْجِد ُرساِدِق ِعزِّ َعَظَمِة (ذلَك َخرّي ذَِلَك ِمْن آياِت الّله)، وأَِعذِْني يا رقيُب يا ُمِجيُب ، َواْحُرْسِني يف نَْفِيس 

وديني ومايل وأوالدي ِبَكالَءِة إَِعاذَِة إَِغاثَِة (وما ُهْم ِبَضاِريَن ِبِه ِمْن أََحٍد إال بإذن الله)، َوِقِني يا مانُع يا دافُع بأَْسَماِئَك وآيَاِتَك 

ني يا ُمِذّل يا ُمنتَِقُم ِمْن  ْلَطاِن َفِإْن َظاِلٌم أَْو جبَّاٌر بََغى َعَيلَّ أَخذَتُْه (َغاَِشيٌة من عذاب الّله)، ونَجِِّ وَكِلَماِتَك َرشَ الَشيَْطاِن والسُّ

َه ِغَشاَوًة  َعبيِدَك الظاِلِمنَي الباِغنَي َعَيلَّ وأَْعَواِنِهم، َفِإْن َهمَّ يل أحٌد منهم ِبُسْوٍء َخذََلُه الّله (وَختََم عىل َسْمِعِه وَقلِبِه وَجَعَل عىل بََرصِ

اُر َخِديَعَة َمكِرِهم واْرُدْدُهم َعنِّي َمذُْموِمنَي مذُْءوِمنَي مدحورين بتخسري تغيري  َفَمْن يَْهِديِْه ِمْن بَعِد الّله)، َواْكِفِنْي يا قاِبُض يا قهَّ

ْونَُه ِمْن ُدوِن الّله)، وأِذقِنْي يا ُسبُّْوُح يا قدُّوُس َلذََّة ُمنَاَجاِة ( أَْقِبْل وال تََخْف إِنََّك ِمَن اآلمننَي)  تدمري (فَما َكاَن َلُه ِمن فئٍة يَنُْرصُ

ِبَفْضِل الله، وأَِذْقُهم يا َضارُّ يا ُمِميُت نََكال وبَال َزَوال ( َفُقِطَع َداِبُر الَقْوِم الذيَن َظَلُموا والَحْمُد لّله) ، وآِمِني يا سالُم يا ُمْؤِمُن 

ى يف الحياِة الدنيا ويف اآلخرِة ال تَبِْديَل ِلَكِلَماِت الّله)، وتَوِّجِني  يا ُمَهيِْمُن َصْوَلَة َجْوَلِة َدولِة األعداِء بَغايَِة ِبَدايِة آَيِة (لهم البُْرشَ

يَاِء َجالِل سلطاِن َمَلكوِت ِعزَّ َعَظَمِة (وال يَحُزنَك َقولُُهْم إنَّ الِعزَّة لّله)، وأَْلِبْسنِي يا َجِليُل يا كبريُ  يا عظيُم يا ُمِعزُّ ِبتَاج َمَهابَِة ِكْربِ

ا َرأَيْنَُه أَْكَربْنَُه َوَقطَّْعَن أَيِْديَُهنَّ َوُقْلَن َحاَش ِلّلِه) وأَْلِق يا َعزيُز يا َوُدْوُد َعَيلَّ محبًة منك تَنَْقاُد  ِخْلَعَة جالل َجَمال إقبال إكمال (َفَلمَّ

وتخضُع يل بها قلوُب جميِع عباِدَك باملحبةِ وامَلَعزَِّة واملوّدِة ِمن تَعِطيِْف تلطيِف تأليِف (يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ الّله والذين آمنوا أَشدُّ 

الكافرين  عىل  أِعزٍَّة  املؤمننَي  عىل  أِذلٍَّة  ويُِحبّونَُه  (يُِحبُّهم  أنواِر  أْرساِر  آثاَر  باطُن  يا  ظاهُر  يا  َعَيلَّ   َّ اللُهم  وأْظِهِر  لّله)،  ُحبَّاً 

ِه اَللَُّهمَّ يا َصَمُد يا نُوُر َوْجِهي ِبَصَفاِء َجَمال أُنِْس إِْرشاِق (فإْن َحاّجوَك َفُقْل أْسَلْمُت َوْجِهَي لّله)،  يَُجاِهُدوَن يف سبيل الّله)، َوِوجِّ

ْلِني يا بديَع الَسَمواِت واألَْرِض يا ذا الجالل واإلْكَراِم بالَفَصاحِة والبالغِة والَربَاَعِة (َواحلُْل ُعقَدًة ِمن ِلَساني يَفَقُهوا َقْوِيل)  وَجمِّ

ِة  دَّ اُر سيَف الهيبِة والشِّ ِة َرأَفِة َرْحَمِة (تمَّ تَِلنْيُ ُجلُودهُم وقلوبُُهم إىل ِذْكِر الّله)، وَقلِّْدِني يا شديَد البَطِش يا جبَّاُر يا قهَّ ِبِرقَّ

ح  ِة ( َربِّ اْرشَ والقوَِّة وامَلنََعِة ِمْن بَأِْس َجَربُوِت ِعزِّ َعَظَمِة (وما النَُّرص إال ِمْن ِعنِْد الّله)، وأِدْم َعَيلَّ يا باِسُط يا َفتَّاُح بَْهَجَة َمَرسَّ

ْح َلَك َصْدَرَك) وِبأََشاِئِر بشائِر (َويَْوَمِئٍذ يَْفَرُح املؤمنون بنرص الّله)،  يل َصْدِري ويَرسِّ ِيل أَْمِري) بلَطاِئِف َعواِطِف (أََلْم نَْرشَ

وأَنِْزِل اللُهمَّ يا َلِطيُف يا َرءوُف ِبَقْلِبَي اإليماَن واالْطِمئْنَاَن والَسِكينََة والوَقاَر ألَُكوَن ِمَن (الِذيَن آَمنُوا َوتَْطَمِنئَّ ُقلُوبُُهم ِبِذْكِر الله) 

وأْفِرغ َعَيلَّ يا َصبوُر يا شكوُر َصربَ الذين تََدرَُّعوا ِبثَبَاِت يقني تَمِكنِي (َكْم ِمن ِفئٍَة قليلٍة َغَلبَت ِفئًَة كثريًة ِبِإذِْن الّله) . واحَفْظِني 

ن بنَْيِ يََديِْه َوِمْن َخْلِفِه  بَاٌت مِّ يا َحِفيُظ يا َوِكيُْل ِمن بنِي يََديَّ وِمن َخلِفي وَعن يميني وعن ِشَمايل بوُجوِد ُشهوِد ُجنُوِد (َلُه ُمَعقِّ

ْكتُْم وال تََخاُفوَن أنَُّكْم  يَْحَفُظونَُه ِمْن أَْمِر الّلِه)، َوثبِّْت اللُهمَّ يا ثَاِبُت يا داِئُم يا قاِئُم َقدميَّ كما ثَبَّتَّ الَقاِئَل (وَكيَْف أَخاُف ما اْرشَ



ِني يا ِنْعَم امَلْوَىل ويا ِنْعَم النَِّصريُ َعَىل أَْعَداِئَي نَْرصَ الذي ِقيَْل َلُه (أَتَتَِّخذَنا ُهُزواً قال أَُعوذُ بالله) . وأَيِّْدِني  ْكتُْم بالّله)، وانُْرصْ أْرشَ

اً ونَِذيراً  َ ٍد صىل الله عليه وسلََّم املؤيِد بتعزيِز توقري تقريِر (إنَّا أَْرَسْلناَك َشاِهَداً وُمبَرشِّ يا َطاِلُب يا َغاِلُب بتأيِْيِد ِنبِيَك َسيِدنا ُمَحمَّ

ِلتُْؤِمنُوا بالله)، واْكفِني يا كايفَ األَْعداِء يا شاِيفَ األْدَواِء َرشَّ األْسَواِءِ ِبَعَواِئِد َفَواِئِد (َلْو أَنَزْلنَا َهذَا اْلُقْرآَن َعَىل َجبٍَل لََّرأَيْتَُه َخاِشًعا 

المة بَمِزيِد إيراِد إِسعاِد إمداِد (ذلك ِمْن َفْضِل  ْن َخْشيَِة اللَِّه)، وتََولَّني يا َوِيلُّ يا َعِيلُّ بالِوالَية والِعنَايِة والرَِّعايِة والسَّ ًعا مِّ تََصدِّ مُّ

وَن أْصَواتَُهْم ِعنَْد َرُسوِل الله)، وتُْب َعَيلَّ  َعادِة والَكَراِمة وامَلْغِفرِة َكما أْكَرْمَت (الَِّذيَن يَُغضُّ الّله) وأكِرْمِني يا َغِنيُّ يا كريُم ِبالسَّ

يا توَّاُب يا َحِكيُم تَوبًة نََصوحاً ألُكوَن من (الَِّذيَن إذا َفَعلُوا فاحشًة أو َظَلُموا أنُْفَسُهم ذََكُروا الّلَه فاْستَْغَفٌروا ِلذُنُوِبهم وَمن يَغِفُر 

الذنوَب إال الّله)، وأْلِزمِني يا واِحُد يا أََحُد َكِلَمَة التَّْقَوى كما ألَزْمَت َحِبيبَك سيَدنا محمداً صىل الله عليه وسلم حيُث قلَت (َفاعَلْم 

ُفوا عىل  أنَُّه ال إِلَه إال الّله)، واخِتْم يل يا رْحَمُن يا رحيُم ِبُحسِن خاتمِة النَّاجنَي والرَّاِجنْيَ الذين ِقيَْل لهم (قل يا ِعبَاِدي الذي أَْرسَ

أنُْفِسهم ال تَْقنَطوا ِمْن َرحَمة الّله)، وأَْسِكنِّي يا َسِميُع يا َقِريُب يا ُمِجيُب جنًة أُِعَدْت للُمتَِّقنَي (َدْعواُهم فيها ُسبَحانََك اللُهمَّ 

وتحيتُُهم فيها َسالٌم و آِخُر َدْعواُهم أَِن الَحْمُد لّله) يا الّلُه يا الّلُه يا الّلُه يا الّلُه يا َربُّ يا رب ُّ يا َربُّ يا َربُّ يا نافُع يا نافُع يا 

نافُع يا نافُع يا رحمُن يا رحمُن يا رحمُن يا رحمن يا رحيُم يا رحيُم يا رحيُم يا رحيُم ، أسألَُك ِبُحرَمِة هذه األسماِء واآلياِت 

ً والكلماِت أَْن تَْجَعَل ِيل ِمْن َلُدنَْك ُسلطاناً نَِصرياً وِرْزقاً َكِثرياً وَقْلباِ َقِريراً وِعْلماً َغِزيراً وَقرباً ُمِنرياً وِحَساباً يَِسرياً وأجراً كبـريا

ٍد وعىل آِلِه وَصحِبِه وَسلََّم تسليماً كثرياً كثرياً آمني. وصىلَّ الله عىل سيِدنا ُمَحمِّ

دعاءُ اخِتتَام�

ْ أمري،  َوِبقدرَِة بسم اللّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، ارفَْع قَدري، واَرشْح صَْدري، وَيرسِّ

واْرزُقني من َحْيُث ال أَحتَِسُب بفضلَِك وكَرِمَك وإحساِنَك، 

يا َمن ُهَو ُهَو ُهَو كََهَيَعص َحم عسق� وأَْسأَلَُك بجمال الِعزَِّة 

وَجالل الَهْيبِة وعزِة القُدرِة وَجَربوِت العظمِة 

أن تَْجعلَِني ِمن عباِدَك الصالحني الذين 

ال َخوٌف َعلَْيهم وال هم يحزَنُون� 

ٍد وصَىلَّ اللّه عىل سيدنا محمَّ

 وعىل آلِِه وصَْحِبِه

 وَسلَّم�

ضبطه وحقق لفظه الفقري محب الشعراني النقشبندي الجودي غفر الله له وملشايخه ووالديه� 
ومن يجد فيه خطأً فلريشدنا إليه مأجوراً بإذن الله تعاىل�


