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        هاهاهاها
  

ا اّألخُ إذا مهأي لك بتَحسيالِقدتُا أر ام ِلياصلَهة أن تَقُوَل قَبِغيبالة الر: 

"     دان الواِحد األححبس ،دِدي اَألباألب انحبس       ،دمِد الـصالفَـر انحبس ،   انحـبس    فَـعمـن ر
ـ      ،، سبحان مـن بـسطَ األرض علـي مـاٍء جمـد            لسماء ِبغَير عمد  ا قَ  سـبحان مـن خَلَ

  ددع ماهصاألرزاقَ بـين خَلِْقـه ولـم             الخَلْقَ وأح مقّـس نم انحبس ، ـنْسي   ،ـدم أحِمـنْه 
ـ           وال ولَد ، سبحان     صاِحبةً سبحان الَِّذي لَم يتَِّخذْ    م يكُـن لَـه      الَِّذي لَم يِلـد ولَـم يولَـد ولَ

داً َأحكُفْو".  
"                   شَـر ِمـن وال فَـاِجر ـرب نهاِوزجاِت الَّتي ال ياِت اِهللا التَّامه اهللا الكَريِم وِبكَِلمجوذُ ِبوَأع

ـ         ر مـا ذَرأ ِفـي األرِض وِمـن شَـر     ما ينِْزل ِمن السماِء وِمن شَر ما يعرج ِفيها، وِمن شَ
إالَّ طَاِرقـاٌ يطْـرِق      ومن طـوارق الليـل والنهـار         ما يخْرج ِمنْها وِمن ِفتَِن اللَّيِل والنَّهارِ      

  ."ِبخَيِر يا رحمن
ال يـصِرفُ   ِبسِم اِهللا مـا شَـاء اُهللا ال يـسوقُ الخَيـِر إالَّ اهللا، ِبـسِم اِهللا مـا شَـاء اُهللا                       "

ِبسِم اِهللا ما شَاء اُهللا ما كَان ِمـن ِنعمـِة فَِمـن اهللا، ِبـسِم اِهللا مـا شَـاء                     ،  السوء إالَّ اهللاُ  
  .)1(اُهللا ال حوَل وال قُوةَ إالَّ ِباِهللا

  :ثُم بعد الفَراِغ ِمن صالِة الرِغيبة تَقُول
 "  محِم اِهللا الرِحيِم   ِبسة  و      19"  ( ِن الراهللا  "  مر ـوة  77 ("هـرم (.  اِء      ثُـمعو ِبالـدعتَـد 

، نَـور بـصري     ، وبعِلهـا وأِبيهـا    هـا ي، وفَاِطمـةَ وبنِ    رب الكّعبِة و باِنيهـا     اللهم( :اآلتي
  .يرِتيِروس وبِصيرِتي وِسري

 وجده وبِنيه، وُأمـِه وأِبيـِه، نَجِنـي ِمـن الغَـم الَّـِذي أنَـا               ،  إلَِهي ِبحرمِة الحَسِن وأِخيه   
 ُهللا حي يا قيوم يا ذا الجالل واإلكرام أسألك أن تحيـي قلبـي بنـور معرفتـك يـا أ      ِفيه، يا 

يـك نَِبـي    اللهم إنِّي أسـألُك وأتَوجـه إليـك ِبمحمـِد نَبِ          * ، يا أرحم الراِحِمين   يا أهللا يا أهللا   
ـ                 الرحمة، اللهـم  * (ي يا رسوَل اِهللا إنِّي متَوجه ِبك إلـي ربـي ِفـي حـاجِتي ِلتُقْـضي ِل

ِفي هالي ثالثاً) فَشَفِّعي ِبإذِْن اهللا تَعا تُقْضفإنَّه تًكاجح وتذَكَّر .  
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