
 دعاء االفتتاح
 

واِب ِبَمنَِّك، َوأَْيَقْنُت أَنََّك أَْنَت أَْرحَ " ٌد لِلصَّ ناَء ِبَحْمِدَك، َوأَْنَت ُمَسدِّ ُم اللُّھمَّ إِنِّي أَْفَتِتُح الثَّ

قِمَ  ْحَمِة، َوأََشدُّ الُمعاقِِبيَن فِي َمْوِضِع النِّكاِل َوالنَّ اِحِميَن فِي َمْوِضِع الَعْفِو َوالرَّ ِة، َوأَْعَظُم الرَّ

 .الُمَتَجبِِّريَن ِفي َمْوِضِع الِكْبِرياِء َوالَعَظَمةِ 

اللُّھمَّ أَِذْنَت لِي فِي ُدعاِئَك َوَمْسأََلِتَك، فأَْسَمْع ياَسِميُع ِمْدَحِتي، َوأَِجْب ياَرِحيُم َدْعَوِتي َوأَقِْل 

جْ  َتھا، َوُھُموٍم َقْد َكَشْفَتھا، َوَعْثَرٍة َقْد أََقْلَتھا، ياَغفُوُر َعْثَرِتي، َفَكْم ياإِلِھي ِمْن ُكْرَبٍة َقْد َفرَّ

  .َوَرْحَمٍة َقْد َنَشْرَتھا، َوَحْلَقِة َباٍل َقْد َفَكْكَتھا

ِخْذ صاِحَبًة َوال َوَلداً، َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك فِي الُمْلِك َوَلْم َيُكْن َلُه َولٌِي  ِ الَّذي َلْم َيتَّ ِمَن الَحْمُد 

ِل َوَكبِّْرهُ َتْكِبيراً ال ِ ِبَجِمِيِع َمحاِمِدِه ُكلِّھا َعلى َجِميِع ِنَعِمِه ُكلِّھا. ذُّ   .الَحْمُد 

ِ الَِّذي ال َشِريَك َلُه فِي  ِ الَِّذي ال ُمضادَّ َلُه فِي ُمْلِكِه َوالُمناِزَع لَُه فِي أَْمِرِه، الَحْمُد  الَحْمُد 

ِ الفاِشي فِي الَخْلِق أَْمُرهُ َوَحْمُدهُ، الظاِھِر بالَكَرِم َخْلقِِه َوالَشِبيَه َلُه  فِي َعَظَمِتِه، الَحْمُد 

َمْجُدهُ، الباِسِط بالُجوِد َيَدهُ، الَِّذي الَتْنقُُص َخزاِئُنُه، َوالَيِزيُدهُ َكثَرةُ الَعطاِء إاِلّ ُجوداً َوَكَرما، 

ابُ  ُه ُھَو الَعِزيُز الَوھَّ   .إِنَّ

إِنِّي أَْسأَلَُك َقلِيالً ِمْن َكِثيٍر، َمَع َحاَجٍة ِبي إَِلْيِه َعِظيَمٍة ِوِغناَك َعْنُه َقْديٌم، َوُھَو ِعْنِدي  اللُّھمَّ 

اللُّھمَّ إِنَّ َعْفَوَك َعْن َذْنِبي، َوَتجاُوَزَك َعْن َخِطيَئِتي، َوَصْفَحَك .َكِثيٌر َوُھَو َعَلْيَك َسْھٌل َيِسيرٌ 

َرَك َعَلى َقِبيِح َعَملِي، َوِحْلَمَك َعْن َكِثيِر ُجْرِمي ِعْنَدما كاَن ِمْن َخَطأي َعْن ُظْلِمي، َوستْ 

 َوَعْمِدي، أَْطَمَعِني فِي أَْن أَْسأََلَك ما ال اْسَتْوِجُبُه ِمْنَك الَِّذي َرَزْقَتِني ِمْن َرْحَمِتَك، َوأََرْيَتِني ِمنْ 

ْفَتِني ِمْن إِجاَبِتَك،  ً َوال َوِجالً، َقْدَرِتَك، َوَعرَّ َفِصْرُت أَْدُعوَك آِمناً، َوأَْسأَلَُك ُمْسَتأِْنساً، الخاِئفا

 ُمِدالً َعَلْيَك فِيما َقَصْدُت فِيِه إَِلْيَك، َفإْن أَْبطاء َعنِّي َعِتْبُت ِبَجْھلِي َعَلْيَك، َولََعلَّ الَِّذي أَْبَطاءَ 

، َعنِّي ُھَو َخْيٌر لِي لِِعْلِمَك ِبعاقَِبِة االُمُ  وِر، َفَلْم أََر َمْولًى َكِريماً أَْصَبَر َعلى عْبٍد َلِئيٍم ِمْنَك َعَليَّ

ُد إَِليَّ َفال أَْقبَ  ُض إَِلْيَك، َوَتَتَودَّ ُل ِمْنَك، َكأََن ياَربِّ إِنََّك َتْدُعوِني َفأَُولِّي َعْنَك، َوَتَتَحبَُّب إَِليَّ َفأََتَبغَّ



َل َعَلْيَك، َفَلْم  ِل َعَليَّ ِبُجوِدَك لَِي التََّطوُّ ، َوالتََّفضُّ ْحَمِة لِي َواالِْحساِن إَِليَّ َيْمَنْعَك ذلَِك ِمَن الرَّ

  .َوَكَرِمَك، َفأْرَحْم َعْبَدَك الجاِھَل، َوُجْد َعَلْيِه ِبَفْضِل إِْحساِنَك إِنََّك َجواٌد َكِريمٌ 

ِر الرِّ  ِ مالِِك الُمْلِك، ُمْجِري الفُْلِك، ُمَسخِّ يِن، َربِّ الَحْمُد  ياِح، فالِِق االِْصباِح، َدّياِن الدَّ

ِ َعلى . العاَلِمينَ  ِ َعلى َعْفِوِه َبْعَد قُْدَرِتِه، َوالَحْمُد  ِ َعلى ِحْلِمِه َبْعَد ِعْلِمِه، َوالَحْمُد  الَحْمُد 

  .ُطوِل أَناِتِه فِي َغَضِبِه، َوُھَو قاِدٌر َعلى ما ُيِريدُ 

ِ خالِ  ْزِق، فالِِق االِْصباِح، ِذي الَجالِل َواالِْكراِم، َوالَفْضِل الَحْمُد  ِق الَخْلِق باِسِط الرِّ

ِ الَِّذي َلْيَس َلُه . َواالِْنعاِم، الَِّذي َبُعَد َفال ُيرى، َوَقُرَب َفَشِھَد النَّْجوى، َتباَرَك َوَتعالى الَحْمُد 

اَء، َوَتواَضَع لَِعَظَمتِِه ُمناِزٌع ُيعاِدلُُه، َوال َشِبيٌه ُيشاِكلُُه،  ِتِه االَِعزَّ َوالَظِھيٌر ُيعاِضُدهُ، َقَھَر ِبِعزَّ

  .الُعَظماُء، َفَبَلَغ ِبقُْدَرِتِه ماَيشاءُ 

ْعَمَة  ُم النِّ ِ الَِّذي ُيِجيُبِني ِحيَن أُناِديِه، َوَيْسُتُر َعَليَّ ُكلَّ َعْوَرٍة وأَنا أَْعِصيِه، َوُيَعظِّ  َعَليَّ الَحْمُد 

َفال اُجاِزيِه، َفَكْم ِمْن َمْوِھَبٍة َھِنيَئٍة َقْد أَْعطاِني، َوَعِظيَمٍة َمُخوَفة َقْد َكفاِني، َوَبْھَجٍة موِنَقٍة َقْد 

 ً   .أَراِني، فأُْثِني َعَلْيِه حاِمداً َوأَْذُكُرهُ ُمَسبِّحا

ِ الَِّذي ال ُيْھَتُك ِحجاُبُه، َوال ُيْغَلُق باُبُه،  ِ . َوال ُيَردُّ ساِئلُُه، َوال ُيَخيَُّب آِملُهُ الَحْمُد  الَحْمُد 

الِِحيَن، َوَيْرَفُع الُمْسَتْضَعفِيَن، َوَيَضُع الُمْسَتْكِبِريَن، َوُيْھلُِك  ي الصَّ الَِّذي ُيْؤِمُن الخاِئفِيَن، َوُيَنجِّ

  .ُملُوكا َوَيْسَتْخلُِف آَخِرينَ 

ِ قاِصِم الَجبَّاريَن، مُ  الِِميَن، َصِريِخ الَحْمُد  الِِميَن، ُمْدِرِك الھاِرِبيَن، َنكاِل الظَّ ِبيِر الظَّ

الِِبيَن، ُمْعَتَمِد الُمْؤِمِنينَ    .الُمْستصِرِخيَن، َمْوِضِع حاجاِت الطَّ

اُرھا، َوَتمُ  اُنھا، َوَتْرُجُف األَْرُض َوُعمَّ ماء َوُسكَّ ِ الَِّذي ِمْن َخْشَيِتِه َتْرَعُد السَّ وُج الَحْمُد 

ِ الَِّذي َھدانا لِھذا، َوما ُكنا لَِنْھَتِدَي َلْوال أَْن َھداَنا . الِبحاُر َوَمْن َيْسَبُح فِي َغَمراِتھا الَحْمُد 

  .هللاُ 



ِ الَِّذي َيْخلُُق َوَلْم ُيْخَلْق، َوَيْرُزُق َوال ُيْرَزُق، َوُيْطِعُم َوالُيْطَعُم، َوُيِميُت االَْحياَء  الَحْمُد 

  .ْحيَي الَمْوتى َوُھَو َحٌي الَيُموُت، ِبَيِدِه الَخْيُر َوُھَو َعلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َويُ 

ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك، َوأَِميِنَك َوَصفِيَِّك، َوَحِبيِبَك َوِخَيَرِتَك ِمْن َخْلقَِك،  اللُّھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

َك َوُمَبلِِّغ ِرساالِتِك، أَْفَضلَ  َوأَْحَسَن َوأَْجَمَل َوأَْكَمَل َوأَْزكى َوأَْنمى َوأَْطَيَب َوأَْطَھَر  َوحافِِظ ِسرِّ

ْنَت َوَسلَّْمَت َعلى أََحٍد ِمْن ِعباِدَك َوأَْنِبياِئَك  ْمَت َوَتَحنَّ َوأَْسنى َوأَْكَثَر ماَصلَّْيَت َوباَرْكَت َوَتَرحَّ

  .َخْلقِكَ  َوُرُسلَِك َوَصْفَوِتَك َوأَْھِل الَكراَمِة َعَلْيَك ِمنْ 

اللُّھمَّ َوَصلِّ َعلى َعلِيٍّ أَِميَر الُمْؤِمِنيَن، َوَوِصيِّ َرُسوِل َربِّ العاَلِميَن، َعْبِدَك َوَولِيَِّك َوأَِخي 

اِھَرِة  يَقِة الطَّ دِّ َبأ الَعِظيِم، َوَصلِّ َعلى الصِّ ِتَك َعلى َخْلقَِك َوآَيِتَك الُكْبرى َوالنَّ َرُسولَِك َوُحجَّ

ْحَمِة َوإِماَمي الُھدى الَحَسِن َوالُحَسْيِن  فِاِطَمةَ  َدِة ِنساِء العاَلِميَن، َوَصلِّ َعلى ِسْبَطي الرَّ َسيِّ

ٍد ْبِن َعلِيٍّ  ِة الُمْسلِِميَن َعلِيِّ ْبِن الُحَسْيِن َوُمَحمَّ ِة، َوَصلِّ َعلى أَِئمَّ َسيَِّدْي َشباِب أَْھِل الَجنَّ

ٍد َوُمو ٍد َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ٍد ْبِن َعلِيٍّ َوَعليٍّ ْبِن ُمَحمَّ سى ْبِن َجْعَفٍر َوَعلِيٍّ ْبِن ُموسى َوُمَحمَّ

َوالَحَسِن ْبِن َعلِيٍّ َوالَخَلِف الھاِدي الَمْھِدي، ُحَجِجَك َعلى ِعباِدَك َواَُمناِئَك فِي ِبالِدِك، َصالًة 

  .َكِثيَرًة داِئَمةً 

ِبيَن،  اللُّھمَّ َوَصلِّ َعلى َولِيِّ أَْمِركِ  ِل، َوالَعْدِل الُمْنَتَظِر، َوُحفَُّه ِبَمالِئَكِتَك الُمَقرَّ القاِئِم الُمَؤمَّ

ْدهُ ِبُروِح القُُدِس ياَربَّ العاَلِمينَ  اِعَي إِلى ِكتاِبَك، َوالقاِئَم ِبِديِنَك، اْسَتْخلِْفُه . َوأَيِّ اللُّھمَّ اْجَعْلُه الدَّ

ْن َلُه ِديَنُه الَِّذي اْرَتَضْيَتُه َلُه، أَْبِدْلُه ِمْن َبْعِد فِي األَْرِض َكما اْسَتْخَلْفَت الَّ  ِذيَن ِمْن َقْبلِِه، َمكِّ

 ً   .َخْوفِِه أَْمنا، َيْعُبُدَك الُيْشِرُك ِبَك َشْيئا

هُ َوأَْعِزْز ِبِه، َواْنُصْرهُ َواْنَتِصْر ِبِه، َواْنُصْرهُ َنْصراً َعِزيزاً، َواْفَتْح لَ  ُه َفْتحاً َيِسيراً، اللُّھمَّ أَِعزَّ

َة َنِبيَِّك، َحتَّى ال َيْسَتْخفِي ِبَشْيٍء . َواْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك ُسْلطاناً َنِصيراً  اللُّھمَّ أَْظِھْر ِبِه ِديَنَك َوُسنَّ

  .ِمَن الَحقِّ َمخاَفَة أََحٍد ِمَن الَخْلقِ 

ُتِعزُّ ِبھا االِْسالَم َوأَْھَلُه، َوُتِذلُّ ِبھا النِّفاَق َوأَْھَلُه، اللُّھمَّ إِنا َنْرَغُب إَِلْيَك فِي َدْوَلٍة َكِريَمٍة، 

ْنيا َواآلِخَرةِ  عاِة إِلى طاَعِتَك، َوالقاَدِة إِلى َسِبيلَِك، َوَتْرُزقُنا ِبھا َكراَمَة الدُّ   .َوَتْجَعلُنا فِيھا ِمَن الدُّ



ْلناهُ، َوما ْفَتنا ِمَن الَحقِّ َفَحمِّ َقُصْرنا َعْنُه َفَبلِّْغناهُ، اللُّھمَّ أَْلُمْم ِبِه َشْعَثنا، َوأَْشَعْب ِبِه  اللُّھمَّ ما َعرَّ

 َعْن َصْدَعنا، َوأَْرِتْق ِبِه َفْتَقنا، َوَكثِّْر ِبِه قِلََّتنا، َوأَْعِزْز ِبِه ِذلََّتنا، َوأَْغِن ِبِه عاِئَلنا، َوأَْقِض ِبهِ 

ْر ِبِه ُعْسَرنا، َوَبيِّْض ِبِه ُوُجوَھنا، َوفُكَّ ِبِه  ُمْغَرِمنا، َواْجُبْر ِبِه َفْقَرنا، َوُسدَّ  ِبِه َخلََّتنا، َوَيسِّ

أَْسَرنا، َواْنِجْح ِبِه َطَلَبِتَنا، َوأَْنِجْز ِبِه َمواِعيَدنا، َواْسَتِجْب ِبِه َدْعَوَتنا، َواْعِطنا ِبِه ُسْؤَلنا، 

ْنيا َواآلخرِة آمالَنا، وَ  اْعِطنا ِبِه َفْوَق َرْغَبِتنا، يا َخْيَر الَمْسُؤولِيَن َوأَْوَسَع َوَبلِّْغنا ِبِه ِمَن الدُّ

الُمْعِطيَن، اْشِف ِبِه ُصُدوَرنا، َوأَْذِھْب ِبِه َغْيَظ قُلُوِبنا، َواْھِدنا ِبِه لِما اْخُتلَِف فِيِه ِمَن الَحقِّ 

نا، إِلَه الَحقِّ ِبإِْذِنَك، إِنََّك َتْھِدي َمْن َتشاُء إِلى ِصراٍط ُمْسَتقِيٍم، َوانْ  َك َوَعُدوِّ ُصْرنا ِبِه َعلى َعُدوِّ

نا، وَ .آِمينَ  نا َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآلِِه، َوَغْيَبَة َولِيِّنا، َوَكْثَرَة َعُدوِّ ا َنْشُكوإَِلْيَك َفْقَد َنِبيِّ قِلََّة اللُّھمَّ إِنَّ

ماِن َعَليْ  َة الفَِتِن ِبنا، َوَتظاُھَر الزَّ ٍد َوآلِِه، َوأَِعّنا َعلى ذلَِك ِبَفْتٍح َعَدِدنا، َوِشدَّ نا، َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ

هُ، َوُسْلطاِن َحقٍّ ُتْظِھُرهُ، َوَرْحَمٍة ِمْنَك ُتَجلِّلُناھا،  لُُه، َوِبُضٍر َتْكِشفُُه، َوَنْصٍر ُتِعزُّ ِمْنَك ُتَعجِّ

اِحمِ    ".ينَ َوعافَِيٍة ِمْنَك ُتْلِبُسناھا، ِبَرْحَمِتَك ياأَْرَحَم الرَّ


