
لة ا اه على الساحرين
للشيخ خالدي الحبشيي حفظه اه

َ ِ َرّبِ اليَعالَِميي اَليَحميُد ِلّل
اَللّلُهّمَ لََك اليَحميدي

اَللّلُهّمَ لََك اليَحميُد كُلُّٗه ِدقَّٗه َو ُجلُّٗهٗ
ُهّمَ لََك اليَحميُدلللَّا

َت بِاليُمليِك َو اليَملَُكو دي ِتي َيا َمني َتَوّحَ
ِت وي ديَت بِاليَعَظَمِة َواليَجَبُ َو َتَفّرَ

 َملَكيَت فََقَهري
 َو َخلَقيَت فَأََمري

ُل ُل َو َل َتُزوي  َل َتُحوي
ُت  َل َتِغييُب َوَل َتُفوي

ئٌِم بَِنفيِسَكآ قَ
َ ُسبيَحاَنَك   نيَت اليَواِحُد اليَعِظيُما

 َ ِسهٖنيَت اليَواِحُد اليَعِظيُم ِف َجَلَلِها ٖ َو قُدي
 اليَكِبُي اليُمَتَعالي



اليَعالُِم بِكُّلِ َحاٍل
َ ُسبيَحاَنَك  ُ ذُوي اليَجَلِل الِكيَراِما نيَت اليُمَتَكّبِ

.. َ بِيي يِبَيآِء َو اليَمَلئَِكِة اليُمَقّرَ َنـ َمُدَك ُسبيَحاَنَك بَِحميِد الي َنحي
. َ الِِحيي لَِيآِء َوالّصَ َوي َمُدَك ُسبيَحاَنَك بَِحميِد الي َنحي

َمُدَك بَِما ُتِحّبُ اِللّلُهّمَ َا َنَّا َنحي َمَع ِمني ِعَباِدَك َحميًداينا  َتسي
الللَّا ً َمُدَك َحميًدا َكِثيي ُهّمَ َنحي

َحابِٖه اَللّلُهّمَ َصّلِ َو َسلِّمي َو َباِركي عَلل َعبيِدَك َو َنِبّيَِك ُمَحّمٍَد َوعَلل آلِٖه َو اَصي
اِهِرييني َ الّطَ ّيِِبيي الّطَ

َُهّمَ لللَّا َنيَت ا اا ً كيَبُ َكِبيي
الللَّا ً ُهّمَ لََك اليَحميُد َكِثيي
َرةً  ّوَ اُِهّمَ لللَّا َنَّا ُنَسّبُِحَك ُبكي ِصييًلا

َُهّمَ لللَّ ا نيَت اليَعالُِم بِكُّلِ َحاليا
َحاِبلللَّا ِرَي الّسَ َِل اليِكَتاِب َو ُمجي ُهّمَ ُمني

َزاِب َشِديِد اليِعَقاِبِ َهاِزم  الَحي
 َسِريِع اليِحَسابي

َُهّمَ لللَّا َحَرةَ َوا ِص الّسَ َحي َواَنُهمي عََدًداا عي
ُهّمَ اقيُتليُهمي َبَدًدالللَّا



ي  ُ َ َو َل ُتَغاِدري ِمني َحًداا
َحَرةَ َو لللَّا ِل الّسَ َُهّمَ قَّتِ َواَنُهمي ا َعي يا َجميَعيي
ياُِهّمَ لللَّا ِرِهمي َيا قَِوّيُ َيا َمِتيي َعلَُك ِف ُنُحوي نَّاَنجي

ِرِهمي ذُ بَِك ِمني ُشُروي  اَللّلُهّمَ اِنَّا َنُعوي
ذُ بَِك ِمني اُِهّمَ لللَّا َنَّا َنُعوي َحاِرِهمـي َو ُعَقِدِهمي َو َربيِطِهميا سي
َُهّمَ لللَّا ِدييِدا يَسَك الّشَ ي َبأ ِ نيِزلي عَلَيي

ِدُر عَلل َدفيِعٖه اََحٌد  اَلَِّذي َل ُيَرّدُ َو َل ُيَصّدُ َو َل َيقي
َُهّمَ اهيلِكي لللَّ ا قيَواُهميا
َُهّمَ اهيلِكي لللَّا َتاُهمييعا
َُهّمَ اهيلِكي لللَّا َكَرُهمي َوا َمي ُهمي َوا َكيَبَ ديَهاُهميا
َُهّمَ اهيلِكي لللَّا ِر َو ا حي َعيلََمُهمي بِالّسِ ُهميا َشّدَ

ٍ َمِرييٍد اَللّلُهّمَ اهيلِكي كُّلَ َجّبَاٍر َعِنيٍد َشييَطاٍن ُمَتَكّبِ
ِر عَلل ِعَباِدَك عََدًدا حي ا بِالّسِ اَللّلُهّمَ اهيلِكي َمني َتَسلَُّطوي

ِجُزويَنكياُِهّمَ اقيُتليُهمي َبَدًدا  فَلللَّا نَُّهمي َل ُيعي
ديلللَّا ُهّمَ اهيلِكيُهمي َهَلَك عَاٍد َو َثُموي
طيلللَّا ِم لُوي ي َساِفلَُهمي َكَقوي َعلي عَالَِيُ ُهّمَ اجي



َمًة ِعنيَدَك ِمَن ٍد ُمَسّوَ ٍل َمنيُضوي يي ُجميُهمي بِِحَجاَرةي ِمني ِسّجِ اَللّلُهّمَ َواري
َ َبِعييدي َ غَيي َياِطيي الّشَ

َُهّمَ لللَّا َتِمّريا ٍس ُمسي ِم َنحي َصًرا ِف َيوي ي ِريًحاَصري ِ ِسلي عَلَيي ري
ٍل ُمنيَقِعّري َجاِز َنخي َعليُهمي كَاَعي اَللّلُهّمَ اجي

اِغَيةيلللَّا ُهّمَ اهيلِكيُهمي بِالّطَ
َعلي لَُهمي ِمني َباِقَيةيلللَّا ُهّمَ َل َتجي
ي ُجنيًدا ِمني ُجنيِدَك لللَّا ِ ُهّمَ َسلِّطي عَلَيي

َو َمَلئَِكًة ِمني ِعنيِدَك
ِدييدي َلِييمي َو عََذاَبَك الّشَ َزَك الي ي ِرجي ِ اَللّلُهّمَ اَنيِزلي عَلَيي

ي ُجنيًدا ِمني ُجنيِدَك َوَمَلئَِكًة ِمني ِعنيِدَك ِ اَللّلُهّمَ َسلِّطي عَلَيي
َنُهمي ُسو ُموي َء اليَعَذاِبآي َيُسوي

َهُهمي َو َن ُوُجوي ِرُبوي َ َيضي ديَباَرُهميا
ُهمي عََذاَب اليَحِريقي  َو ُيِذييُقوي

َُهّمَ لللَّا َما ًزا ِمَن الّسَ ي ِرجي ِ ءيآنيِزلي عَلَيي
َُهّمَ لللَّا ِرقيُهمي َو ا َغي َن اليَما َعوي ِم ِفري ي َكَقوي ِ ِبقي عَلَيي ءيآطي
َُهّمَ لللَّا ي ا ِ ِسلي عَلَيي َري َرةيا نُجًما ثاِقَبًة َو ُشُهًبا َحاِرقًَة َو َصَواِعَق قَاتِلًَة ُمَدّمِ
للّلُهّمَ َزليِزليُهمي ِزليَزاًل َشِدييًدا َا



ا  ً ًنا َكِبيي ي لَعي ُ ي َواليَعني ُ َو اكيِبتي
اَللّلُهّمَ اقيُتلي َمني َسَحَر َو َطغل َو َبغل َو كَاَن ِللَياتَِك َعِنييًد

ًدا َ ا ُه َصُعوي ِهقي للّلُهّمَ اري
ًما َا ي ُرُجوي ِ َم عَلَيي َعِل الّنُُجوي للّلُهّمَ اجي

َم لَُهمي َطَعاًما قُّوي َو الّزَ
ًما  ِقِهمي َحِميي  َو اسي

بيَا عي بِِهُم الّرُ للّلُهّمَ اليِق َف قُلُوي
ِزييًعاَا ُهمي َتفي عي للّلُهّمَ فَّزِ

ني َن َو َيبيُغوي َ َما ُيِرييُدوي ي َو َبيي َن َوُحلي َبييَنُ َتُهوي َ َما َيشي ي َو َبيي  َوُحلي َبييَنُ
ِرييًقاَا قيُهمي َتحي ليُهمي َتقيِتييًل َو َحّرِ للّلُهّمَ قَّتِ
ِق ُرؤَا ِسِهُم اليَحِمييمي ٗللّلُهّمَ ُصّبَ ِمني فَوي

َراِت َو ُجِل َو الَعوي ِر َو الَييِدىي َو الَري ُهوي َحاِم َو الّظُ َهري بِٖه َما ِف الَري اَللّلُهّمَ اصي
ني   الُبُطوي

ِرقيُهمي بَِناٍر َتأَا ِهِهمييللّلُهّمَ احي َن َرّدََها َعني ّوُُجوي َتِطييُعوي َتًة َل َيسي ي َبغي ِ تِيي
ََو َعليُهمي َحِصييًدا َخاِمِدييني  ا َساِدِهمي  َو اجي جي
ُ الَعَذاَب َصّبًاَا ِ للّلُهّمَ ُصّبَ عَلَيي
ي َا ُ َللّلُهّمَ َل ُتبيِق ِمني ََحًدا ا َبًداا



َت عََذابيَا ي َصوي ِ للّلُهّمَ ُصّبَ عَلَيي
َتِضريَا ِم الُمحي َعليُهمي َكَهِشيي للّلُهّمَ اجي
َعلي ِف َا َللّلُهّمَ اجي َناِقِهمي َو ا َعي َييِدييِهمي َو ا ُجلِِهمي َسلا َِسَل َو لري ا لغيلا ً ًل ّوَ َسِعيي
َللّلُهّمَ َحّرِقي َمني َا يَحّقِ َو َبَصري َو َحَسَد َو َعَقَد َو َرَبَطا َتكيَبَ َو َعَبَث لِل ديَبَر َو اسي

َو َسَحري
لِهَا  َصَقريٖللّلُهّمَ َواصي
َ ٖللّلُهّمَ َل ُتبيِق ِمنيُه َو َل ِمني ُجنيِدهَا َحًدا َو َل َتَذري ا

ضي ِسفي بِِهُم الَري اَللّلُهّمَ اخي
َمَا ي َحاِصًبا ِمَن الّسَ ِ ِسلي عَلَيي ي آللّلُهّمَ اري ُ َِء َو اقيَطعي  َعني َباَب اليَحَياةيا سي
َللّلُهّمَ َا ي َو ا ِ َنيِزليُهمي ِمني َصَياِصيي تِِهمي ا نِِهمي َو ُبُيوي ُهمي ِمني ُحُصوي ِرجي َخي ِذلًَّةا

َصاِغِرييني 
َكُهميَا للّلُهّمَ اكيِسري ُملـي

َرُهمي  َو اقيِسمي ُظُهوي
ي َكَتُ  َو اكيِسري َشوي

لي  َ َو َعّطِ يا لَِحَتُ سي
َن َو ِف  ِدُموي َتخي َ َو َما َيسي ي ا لِِميي َحاِرِهمـي ِضّدَ اليُمسي سي

َللّلُهّمَ ابيِطلي َا َحاَرُهمـي ا َسي ييَن َما كَاَنتي َو َكييَف َما كَاَنتي ا



ِد َو الّنََصارَا َى  َو َمني َشاَيَعُهمي َو لللّلُهّمَ عَلَييَك بِاليَيُهوي َحَرِة  َياا عَاَنُهمي ِمَن الّسَ
ي قَِوّيُ َيا َمِتيي

ريَا ُحوي للّلُهّمَ ُحّلَ كُّلَ َمسي
طيَا ُبوي للّلُهّمَ ُحّلَ كُّلَ َمري
ُمَا للّلُهّمَ َيا َحّيُ  َيا قَّيُوي

َتِغييُث  َمِتَك َنسي  بَِرحي
َ َنيت ََعُضَدَنا َو ا ُل َو بَِك ُنَقاتِليا ُل َو بَِك َنُصوي َنا بَِك َنُحوي ُ نيَت َنِصيي

َحَرةي ِر الّسَ َعلَُك ِف  ُنُحوي اَللّلُهّمَ اِنَّا َنجي
اِسِهمي َو ُكَبَاِللّلُهّمَ َا اِمِهمي َو َحّرَ َحَرِة َو ُخّدَ ِر الّسِ َعلَُك ِف ُنُحوي ئِِهمي آنَّا َنجي
ِرِهمي َو ِمني ُعَقِدِهمي َواِللّلُهّمَ َا ذُ بَِك ِمني ُشُروي َنَّا َنُعوي َحاِرِهمي َوا َسي يا لَِحِتِ سي
شيَا ُشوي ٍر َمري للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
ٍر اسَا ِك اليَجانييللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي ِه بُِملُوي ا ِفيي َتَغاُثوي

َحامي َري ٍر  عَلل الَمَباِيِض َو الي اَللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
ٍر ِف ُجثٍَث َو ِعَظاميَا للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
اهيَا ٍر ِف الَجَماِجِم َصَنُعوي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
سيَا ٍر َمليُموي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
سيَا ٍر َمليُبوي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي



ٍر بِاليُمَصافََحِة َتميَا للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
اهيَا َ الَهاتِِف َصَنُعوي ٍر عَبي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
اهيَا ٍر ِمني َبلٍَد َبِعييٍد َصَنُعوي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي

َها  فُوي َها بِالَيٍة َحّرَ ٍر بِالَيٍة َعَكُسوي اَللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
ِه ِكَتاَبكيَا ا ِفيي َتَهُنوي ٍر امي للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
َياحيَا ُه الّرِ َكتي ٍر َحّرَ للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
ٍر ِف َجَبليَا للّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي
ٍر ِف َجَبٍل َا َللّلُهّمَ ابيِطلي كُّلَ ِسحي ّوَاهي ا
ِرِهمي َو َمكيِرِهمياِللّلُهّمَ َا ذُ بَِك ِمني غَدي نَّاَنُعوي
ذُ بَِك ِمني ِحقيِدِهمي َو َحَسِدِهمياِللّلُهّمَ َا نَّاَنُعوي
ي َواِللّلُهّمَ َا ِشِهمي َو َتَربُِّصِهمي َوُمَتاَبَعِتِ ِة َبطي ذُ بَِك ِمني ِشّدَ نَّاَنُعوي

ِدييِدِهمي  َتشي
ياِللّلُهّمَ  َا ِتَماَتِتِ ي َو اسي ِ َشَياِطييِنِ ِِهمي َوَصبي ذُ بَِك ِمني َصبي نَّا َنُعوي
ياِللّلُهّمَ َا ي َو َشَهَواتِِهمي َو َزييِغِهمي َو َضَللَِتِ ِتَماَتِتِ ذُ بَِك ِمِن اسي نَّا َنُعوي
للّلُهّمَ اكيِفَناُهمي بَِما ِشئيَت َو َكييَف ِشئيَتَا

ِل َم اليَوِكيي ُبَنا اُل َو نِعي  َحسي
قِـ  لُوي ُبَنا الَخالُِق ِمني اليَمخي  َحسي



ا ُبَنا الّرَ ُزويقِـِزَحسي ُق ِمني اليَمري
يَنا َو  ِه َتَوكَّل ُبَنا عَلَيي ُبَنا اُل الَِّذي ُهَو َحسي ِه اِ َحسي َلَيي َنا َو ا ِاَِنبي ِه اليَمِصيي لَيي

ةَ  َل لََنا َو َل قُّوَ ّلَ بِالي اِ َو َل َحوي
َحَرةَ  اَا َن َعني َسِبييلَِكَللّلُهّمَ قَاتِِل الّسِ وي لَِّذييَن َيُصّدُ

َن ُرُسلََك ُبوي  َو ُيَكّذِ
َن بَِوعيِدَك ِمُنوي  َو َل ُيؤي

َن ِعَباَدَك َو  ذُوي َئَكآَماِ َو ُيؤي
َن  َ َو ُيَقاتِلُوي لَِيا َئكي آوي

يَا َ كَلَِمِتِ للّلُهّمَ َخالِفي َبيي
بِِهميَا َب ِف قُلُوي عي للّلُهّمَ َو اليِق الّرُ
َللّلُهّمَ َا َزَك َو عََذاَبَك ا ي ِرجي ِ َه اليَحّقي للاِنيِزلي عَلَيي
َللّلُهّمَ َا ِعّنَا َو َل َتِعني عَلَييَناا

َنا َو َل َتنيُصري عَلَييَنا  َوانيُصري
ري ُهَداَنا  لَييَنا اِ َواهيِدَنا َو َيّسِ

ُكري لََنا َو َل َتميُكري عَلَييَناَا للّلُهّمَ امي
َنا عَلل َمني َبغل عَلَييَنا َوانيُصري

ماَنَّاَنسياِاللّلُهّمَ  َرتَِك الَِّت ُتميِسُك بَِها الّسَ بيِعللَُك بُِقدي َواِت الّسَ



 َ ِ َو الَعَفاِرييِت َو اليَمَرَدِةا َياِطيي َحَرِة  َو الّشَ يَس الّسَ ني َتكيِفَيَنا َبأ
َنََّك اِ   يًسا ّوَ ا ََشّدُ َبأ ِكييًل ا َشّدُ َتني

اِف َل َشاِفي اِّلَ اَنيَت َو َل ِشَفآَء اِّلَ ِشَفآُئَك ِشَفآًء َل ِفي اَنيَت الّشَ اَللّلُهّمَ اشي
 ُيَغاِدُر َسَقًما

ِرهيَا ٍر بِِسحي ُحوي ري كُّلَ َمسي للّلُهّمَ َبّصِ
ِرهي َا ٍر بَِمكَاِن ِسحي ُحوي ري كُّلَ َمسي للّلُهّمَ َبّصِ
ٍر بَِدَا ُحوي ري كُّلَ َمسي ئِهآ َو َدَوٖئِهآللّلُهّمَ َبّصِ

ِض َكَما َري َمآِء َو الي ُرَك ِف الّسَ ُمَك اَمي َس اِسي َمآِء َتَقّدَ َربَُّنا اُل الَِّذي ِف الّسَ
ِض َري َمَتَك ِف الي َعلي َرحي َمآِء فَاجي َمُتَك ِف الّسَ َرحي

َ اَنيَت َعِفيي َتضي َ اَنيَت َرّبُ اليُمسي ّيِِبيي َبَنا َوَخَطاَياَنا اَنيَت َرّبُ الّطَ ِفري لََنا ُحوي َو اغي
ِب ِف اليَكري ِف اليَبَلِء ِف َكشي َدَك ِف َكشي َ بَِك َوحي َتِغييِثيي ِرييَن اليُمسي ُحوي َرّبُ اليَمسي

ي  اِحِميي َحَم الّرَ ِر  َيا اَري حي ِف الّسِ َف اليَغّمِ َو ِف َكشي َو ِف َكشي
َمِتكياَللّلُهّمَ فََا َمًة ِمني َرحي نيِزلي َرحي
َللّلُهّمَ َا َمِتَك الَِّت َوِسَعتي كُّلَ َشييٍئا َمًة ِمني َرحي نيِزلي َرحي

َئَِك َو آ ِمني ِشَفًءآ َو ِشَف ٍر فَُيبيَطليآ ِمني ِشَفًءآنيِزلي ِشَفا ئَِك عََل كُّلَ ِسحي
ٍر فََيُزويليلئَِك عَلآ ِمني ِشَفًءآللّلُهّمَ اَنيِزلي ِشَفَا ى كُّلَ ِسحي
َللّلُهّمَ َا َرُق لئَِك عَلآ ِمني ِشَفًءآَفِنيِزلي شا ٍر فَُيحي ى كُّلِ ِسحي



ٍر فَُيبيَطُل َو َيفيُسُد اِنََّك عَلل كُّلِ َشييٍئ قَِدييٍر ُرُج عَلل كُّلِ ِسحي ٍر فََيخي  عَلل كُّلِ ِسحي
َِجاَبِة َجِدييري  َو بِالي

ِض عَالَِم َري ملَواِت َو الي َل فَاِطَر الّسَ َراِفيي َل َو اِسي كَآئِيي َل َو ِميي آئِيي َ اَللّلُهّمَ َرّبَ ِجبي
َن َتلُِفوي ِه َيخي ا فَيي َما كَاُنوي َ ِعَباِدَك ِفيي ُكُم َبيي َهاَدِة  اَنيَت َتحي اليَغييِب َو الّشَ

ِديي َمني َتَشآُء اِلل ِصَراٍط ُتلَِف ِفييِه ِمَن اليَحّقِ بِاِذينَِك اِنََّك َتهي  اِهيِدَنا لَِما اخي
َتِقييمي ُمسي

لَكي  يَنا إِلل اَنيُفِسَنا فََنهي َربََّنا َل َتكِل
يَنا فَاكيِشِف اليَبَلءي َك َتَوكَّل عَلَيي

اَللّلُهّمَ اكيِشفي كُّلَ َبَلءي 
َنا بِالّدََا ري َوآللّلُهّمَ َبّصِ ءيآِء َو الّدَ

ُد َو عَلَييَك الّتُكيَلني َِجاَبِة َو َهَذا اليُجهي عَآُء َو ِمنيَك الي اَللّلُهّمَ َهَذا الّدُ
ًما لِيي َ َو َسلََّم َتسي َمِعيي ِبٖه اَجي لِٖه َو َصحي َنا ُمَحّمٍَد ّوَ عَلل ال َو َصّلِ اللّلُهّمَ عََل َنِبّيِ

ا  ً َكِثيي
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