اوراد االسبوع
ورد يوم األحد
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
سم ِ اهللِ َّ
الر ْح ِ َّ
هو اهلل الذي ال إله إال هو الجميل الرحمن الرحيم اللطيف الحليم الرؤوف
العفو املؤمن النصير املجيب املغيث القريب السريع الكريم ذوالجالل واإلكرام
ذوالطول واإلنعام  ،رب اكسني من جمال بديع األنوار الجمالية ما يدهش
الباب الذوات الكونية فنتوجه إلى حقائق املكونات توجه املحبة الذاتية
الجاذبةإلى شهود مطلق الجمال الذي ال يضاده قبح وال يقطع عنه إيالم
الحبي الذي ال يشوبه انتقام وال
واجعلني مرحوما من كل راحم بحكم العطف ُ
ينقصه غضب وال يقطع مدده سبب وتول ذلك بحكم أبدية وارثيتك إلى غير
نهاية تقطعها غاية يارحيم هو الرحيم رباه رباه غوثاه ياخفيا ً ال يظهر
ت أسرار وجودك األعلى فتُرى في كل موجود وعلت
ياظاهرا ً ال يخفى َلطُفَ ْ
أنوار ظهورك األقدس فبدت في كل مشهود فأنت الحليم املنان بالرافة والعفو
السريع باملغفرة مأمن الخائفني نصير املستغيثني القريب بمحو جهات القرب
رب رحيم
والبعد عن عيون العارفني ياكريم ياذاالجالل واإلكرام سال ٌم قوالً من ٍّ
 .وصلى اهلل على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً
ب ا ْل ِعز َِّة َع َّما يَ ِ
ني
سلِ َ
إلى يوم الدين ُ .
سال ٌم َع َلى ْامل ُ ْر َ
صفُو َن َو َ
سبْ َحا َن َربِّ َك َر ِّ
ني
ب ا ْل َع َاملِ َ
َ .وا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
 .وسلم

ورد يوم االثنني
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
سم ِ اهللِ َّ
الر ْح ِ َّ
هو اهلل الذي ال إله إال هو الحليم الرحيم الفعال اللطيف الولي الحميد
الصبور الرشيد الرحمن رب أذقني برد حلمك علىَّ حتى أبتهج به في عواملي
فال أشهد في الكون إال ما يقتضي سكوتي ورضائي فإنك الحق وأمرك
الحق وأنت الحليم الرحيم رب أشهدني مطلق فاعليتك في كل مفعول حتى ال
ٍ
أرى فاعالً غيرك ألكون مطمئنا ً تحت جريان أقدارك منقادا ً لكل حكم
ووجود
َعيْ ِنيِّ وغيبي وبرزخي يانافخا ً روح أمره في كل عني اجعلني منفعالً في كل
حال ملا يح ِّو ُلني عن ظلمات تكويناتي وألحق فعلي وفعل الفاعلني في أحدية
فعلك وتولني بجميل حميد اختيارك لي في جميع توجهاتي وأَفْ ِن مني إرادتي
ٍ
وصبرني وسددني وارحمني واصحبني يالطيف العناية ِب َم ِع َّي ٍة
خاصة منك
وحققني بقربك الذي ال وحشة معه يارحمن ياسالم  .وصلى اهلل على سيدنا
سبْ َحا َن
وموالنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً إلى يوم الدين ُ .
ب ا ْل ِعز َِّة َع َّما َي ِ
ني
ب ا ْل َع َاملِ َ
سلِ َ
سال ٌم َع َلى ْامل ُ ْر َ
صفُو َن َو َ
ني َوا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
َ .ر ِّب َك َر ِّ
الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
 .وسلم
ورد يوم الثالثاء
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
الر ْح ِ َّ
سم ِ اهللِ َّ
إلهي ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أعطفك على من
سألك وما أرأفك بمن أ َ َّم َل َك من ذا الذي سألك فحرمته أو التجأ إليك فأسلمته

أو تقرب منك فأبعدته أو هرب إليك فطرته لك الخلق واألمر  ،إلهي أتراك
تعذبنا وتوحيدك في قلوبنا وما اخالك تفعل ولئن فعلت أتجمعنا مع قوم طاملا
بغضناهم لك فباملكنون من أسمائك وما وارته الحجب من بهائك أن تغفر
لهذه النفس الهلوع وهذا القلب الجزوع الذي ال يصبر لِ َح ِّر الشمس فكيف
يصبر لحر نارك ياحليم ياعظيم ياكريم يارحيم اللهم إنا نعوذ بك من الذل إال
لك ومن الخوف إال منك ومن الفقر إال إليك  ،اللهم كما صنت وجوهنا أن
تسجد لغيرك فصن أيدينا أن تمتد بالسؤال لغيرك ال إله إال أنت سبحانك
إني كنت من الظاملني وأنت أرحم الراحمني  .وصلى اهلل على سيدنا وموالنا
ب
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً إلى يوم الدين ُ .
سبْ َحا َن َربِّ َك َر ِّ
 .ا ْل ِعز َِّة َع َّما َي ِ
ني
ب ا ْل َع َاملِ َ
سلِ َ
صفُو َن َو َ
سال ٌم َع َلى ْامل ُ ْر َ
ني َوا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
 .وسلم
ورد يوم االربعاء
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
الر ْح ِ َّ
سم ِ اهللِ َّ
إلهي َع َّم ِق َد ُم َك َح َد ِثي وال أنا وأشرق سلطان نور وجهك فأضاء هيكيل
بشريتي فال سواك فما دام مني فبدوامك وما فنى عني فبرؤيتي إليك وأنت
الدائم ال إله إال أنت اسألك باأللف إذا تقدمت وبالهاء إذا تأخرت وبالهاء
بالصفَ ُة وتقع
الصفَ ُة
ِّ
مني إذا انقلبت الما ً أن تفنيني بك عني حتى تلتحق ِّ
الرابط ُة بالذالت ال إله إال أنت ياحيُّ ياقيو ُم ياذاالجالل واإلكرام  .وصلى اهلل
على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً إلى يوم الدين
ب ا ْل ِعز َِّة َع َّما َي ِ
ب
سلِ َ
صفُو َن َو َ
ُ .
سال ٌم َع َلى ْامل ُ ْر َ
ني َوا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
سبْ َحا َن َر ِّب َك َر ِّ
ني
 .ا ْل َع َاملِ َ

الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
وسلم
ورد يوم الخميس
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
الر ْح ِ َّ
سم ِ اهللِ َّ
اهللُّ الَ إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو ا ْل َحيُّ ا ْل َقيُّو ُم  .الم  .اهللُّ ال إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو ا ْل َحيُّ ا ْل َقيُّو ُم َ .و َعن َ ِ
ت"
ا ْل ُو ُجوهُ لِ ْل َحيِّ ا ْل َق ُّيوم ِ "  .اللهم إني أسألك يااهلل يااهلل يااهلل بما سألك سيدنا
محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ياودود ياودود ياودود
ياذاالعرش املجيد  ،يامبديء يامعيد  ،يا فعاالً ملا يريد  ،اسألك بنور وجهك
الذي مأل أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك
ٍ
شيء علما ً ال إله إال أنت يامغيث أغثنا)ثالثا ً( اللهم إني
التي وسعت كل
ٍ
ٍ
لطيف ويالطيفا ً لطفت بخلق
لطيف ويالطيفا ً بعد كل
أسألك يالطيفا ً قبل كل
السموات واألرض أسألك يارب كما لطفت بي ظلمات األحشاء الطف بي في
قضائك وقدرك وفرج عني من الضيق وال تحملني ما ال أطيق بحرمة محمد
صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وابي بكر الصديق رضي اهلل عنه
يالطيف)ثالثا ً( الطف بي بخفي خفي خفي خفي لطفك الخفي الخفي
يف ِب ِعبَ ِ
الخفي إنك قلت وقولك الحق " اهللَُّ َل ِ
اد ِه َي ْرزُقُ َمن َي َ
شا ُء َو ُه َو ا ْل َق ِو ُّي
ط ٌ
ال َع ِزيزُ " وحسبنا اهلل ونعم الوكيل  .وصلى اهلل على سيدنا وموالنا محمد
ب ا ْل ِعز َِّة
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً إلى يوم الدين ُ .
سبْ َحا َن َر ِّب َك َر ِّ
َ .ع َّما يَ ِ
ني
ب ا ْل َع َاملِ َ
سلِ َ
صفُو َن َو َ
سال ٌم َع َلى ْامل ُ ْر َ
ني َوا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
 .وسلم
ورد يوم الجمعة
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
الر ْح ِ َّ
سم ِ اهللِ َّ
اللهم اني اسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزون اسمائك  ،وبانواع
اجناس انفاس رقوم نقوش انوارك  ،وبعزيز اعزاز عز عزتك  ،وبحول طول
جول شديد قوتك  ،وبقدر مقدار اقتدار قدرتك  ،وبتأييد تحميد تمجيد عظمتك
 ،وبسمو نمو علو رفعتك وبحيوم قيوم ديموم دوام ابديتك  ،وبرضوان غفران
امان مغفرتك  ،وبرفيع بديع منيع سلطانك  ،وبصالة سعاة بساط رحمتك ،
وبلوامع بوارق صواعق عجيج هجيج رهيج وهيج بهيج نور ذاتك  ،وببهر قهر
جهر ميمون ارتباط وحدانيتك  ،وبهدير تيار أمواج بحرك املحيط بملكوتك ،
وباتساع انفساح ميادين برازخ كرسيك  ،وبهيكليات علويات روحانيات أمالك
عرشك  ،وباألمالك الروحانيني املديرين لكواكب افالكك  ،وبحنني أنني تسكني
املريدين لقربك  ،وبخضعات حرقات زفرات الخائفني من سطوتك  ،وبآمال
نوال أقوال املجتهدين في مرضاتك  ،وبتحمد تمجد تهجد تجلد العابدين على
طاعتك  ،وبتخضع تخشع تقطع مرائر الصابرين على بلوائك ياأول ياآخر
ياظاهر ياباطن ياقديم يامقيم اطمس بطلسم بسم اهلل الرحمن الرحيم شر
سويداء قلوب أعدائنا وأعدائك  ،ودق أعناق رؤس الظلمة بسيوف نمشات قهر
سطوتك  ،واحجبنا بحجبك الكثيفة عن لحظات ملحات ابصارهم الضعيفة
بحولك وقوتك  ،وصب علينا من انابيب ميازيب التوفيق في روضات
السعادات آناء الليل واطراف نهارك  ،واغمسنا في أحواض سواقي مساقي
بر برك ورحمتك  ،وقيدنا بقيود السالمة عن الوقوع في معصيتك ياأول ياآخر
ياظاهر ياباطن ياقديم يامقيم  ،ياقادر ياموالي يالطيف ياخبير  ،اللهم ذهلت
العقول وانحصرت األفهام وحارت األوهام وبعدت الخواطر وقصرت الظنون
عن إدراك كنه كيفية ما ظهر من مبادي عجائب أنواع قدرتك دون البلوغ إلى

تأللؤ خطاب ملعان بروق شروق اسمائك يااهلل)ثالثا ً( ياأول ياآخر ياظاهر
ياباطن ياقديم يامقيم يانور ياهادي يابديع ياباقي ياذاالجالل واإلكرام ال إله
إال أنت برحمتك أستغيث ياغياث املستغيثني أغثنا  ،ال إله إال أنت برحمتك
ارحمنا  ،اللهم محرك الحركات ومبدىء نهايات الغايات ومخرج ينابيع
قضبان قصبات النباتات  ،ومشقق صم جالميد الصخور الراسيات املنبع
منها ماء معينا للمخلوقات املحيي بها سائر الحيوانات والنباتات والعالم بما
اختلج في صدورهم من أسرارهم وأفكارهم وفك رمز نطق اشارات خفيات
لغات النمل السارحات ومن سبحت وقدست وعظمت ومجدت وكبرت وحمدت
لجالل جمال كمال إعظام عزك وجبروتك مالئكة السبع السموات اجعلنا اللهم
يا موالنا في هذا العام وفي هذا الشهر وفي هذه الجمعة وفي هذا اليوم
وفي هذه الساعة وفي هذا الوقت املبارك ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته
وتضرع اليك فرحمته والى دارك دار السالم أدنيته وقربته جد علينا بفضلك
ياجواد)ثالثا ً( عاملنا بما أنت أهله وال تعاملنا بما نحن أهله إنك أهل التقوى
وأهل املغفرة ياأرحم الراحمني يااهلل)ثالثا ً( ياأول ياآخر ياظاهر ياباطن
ياقديم يامقيم يانور ياهادي يابديع ياباقي ياذاالجالل واإلكرام ال إله إال أنت
برحمتك أستغيث ياغياث املستغيثني أغثنا  ،ال إله إال أنت برحمتك يا أرحم
الراحمني ارحمنا أسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
ب ا ْل ِعز َِّة َع َّما
وسلم وأن تقضي حوائجنا يااهلل يااهلل يااهلل ُ .
سبْ َحا َن َربِّ َك َر ِّ
 .يَ ِ
ني
ب ا ْل َع َاملِ َ
سلِ َ
صفُو َن َو َ
سال ٌم َع َلى ْامل ُ ْر َ
ني َوا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
 .وسلم
ورد يوم السبت
من الر ِ
حيم ِ
ِب ْ
الر ْح ِ َّ
سم ِ اهللِ َّ

اللهم يامن نعمه ال تُحصى وأمره ال ُيعصى ونوره ال ُيطفى ولطفه ال يخفى
يامن فلق البحر ملوسى وأحيا امليت لعيسى وجعل النار بردا ً وسالما ً على
إبراهيم عليهم الصالة والسالم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واجعل
لي من أمري فرجا ً ومخرجا ً  ،اللهم بتألأل نور بهاء حجب عرشك من اعدائي
احتجبت وبسطوة الجبروت ممن يكيدني تحصنت وبحول طول جول شديد
قوتك من كل سلطان تحصنت وبديموم قيوم دوام ابديتك من كل شيطان
استعذت وبمكنون السر من سر سرك من كل هم وغم تخلصت يا حامل
العرش عن حملة العرش يا شديد البطش يا حابس الوحش احبس عني من
ظلمني واغلب من غلبني كتب اهلل ألغلنب انا ورسلي ان اهلل قوي عزيز اهلل
أكبر اهلل أكبر اهلل أكبر وأعز مما أخاف وأحذر أعوذ باهلل الذي ال إله إال هو
ممسك السموات السبع أن تقع على األرض إال بإذنه من شر عبدك ) فالن (
وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن واإلنس اللهم كن لي جارا ً من شرهم َّ
جل
ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك وال إله غيرك  ،تفعل ما تشاء وأنت على كل
شيء قدير وصلى اهلل على سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ب ا ْل ِعز َِّة َع َّما يَ ِ
سال ٌم َع َلى
صفُو َن َو َ
تسليما كثيرا ً إلى يوم الدين ُ .
سبْ َحا َن َربِّ َك َر ِّ
ني
ب ا ْل َع َاملِ َ
سلِ َ
ْ .امل ُ ْر َ
ني َوا ْل َح ْم ُد هللَِّ َر ِّ
الفاتحة إلى روح حضرة سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وإلى أرواح آله
وصحبه وجميع املسلمني واملسلمات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه
 .وسلم

