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 اللونین االصفر والبرتقالي لقد قرأھم القارئ    اللون االخضر قرأھا القارئ من قصیدة أخرى للشیخ
 اللون االزرق تخطاھا القارئ ولم یقرأھا   الكلمات الحمراء = استبدلھا القارئ بكلمات من عنده أو من اخرین

   االبیات التي یقرأھا القارئ  ولیست مكتوبة ھنا فھي ابیات اضافھا القارئ بنفسھ
   او في غیر موقعھا والتزمنا باستبعادھا غیر مكتوبة للحفاظ على أصل القصیدة كما كتبھا سیدنا الشیخ صالح
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
726 ج 12 ص 184 فاتحة األقفال

1 726 قبل حلول الجسم فى األكفان یارب عجل بالھدى للفانى ج 12 ص 184

1 726 قبل حلول الجسم فى األكفان یارب عجل بالھدى للفانى ج 12 ص 184

2 726 حتى یكون قائما بالشرعة ورده نحو الھدى بالحكمة ج 12 ص 184

3 726 عبد ملیم محسن بالظن یارب واقبل دعوتى فإنى ج 12 ص 184

4 726 اقبل إلھى كرما دعائى فال تخیب سیدى رجائى ج 12 ص 184

5 726 وعمنى بفضلك العمیم وحفنى بلطفك العظیم ج 12 ص 184

6 726 ولم أكن بدعوتى محقا تجارتى ھى الذنوب حقا ج 12 ص 185

6 726 ولم أكن بدعوتى محقا تجارتى ھى الذنوب حقا ج 12 ص 185

7 726 وفى عظیم الذنب قد رمانى وقد دعانى للھوى شیطانى ج 12 ص 185

7 726 وفى عظیم الذنب قد رمانى وقد دعانى للھوى شیطانى ج 12 ص 185
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8 726 وتغفر الذنب وال تبالى وأنت رب الجود والجالل ج 12 ص 185

8 726 وتغفر الذنب وال تبالى وأنت رب الجود والجالل ج 12 ص 185

9 726 یسر إلھى كل ما أرجوه وما سواك أحد أدعوه ج 12 ص 185

10 726 وكل عبد فى الدجى ینوح بما دعاك آدم ونوح ج 12 ص 185

10 726 وكل عبد فى الدجى ینوح بما دعاك آدم ونوح ج 12 ص 185

11 726 ودعوة الذبیح والكلیم ودعوة الخلیل إبراھیم ج 12 ص 185

12 726 فى ظلمة اللیل وقد أجبت بما دعاك یونس بن متى ج 12 ص 186

12 726 فى ظلمة اللیل وقد أجبت بما دعاك یونس بن متى ج 12 ص 186

13 726 بدعوة خفیة دعاك وزكریاء الذى ناجاك ج 12 ص 186

14 726 أدعوك فى الخفاء ال أخیب إنى بما دعوك یا مجیب ج 12 ص 186

14 726 أدعوك فى الخفاء ال أخیب إنى بما دعوك یا مجیب ج 12 ص 186

15 726 وكمل النساء والرجال بما دعا یعقوب فى اللیالى ج 12 ص 186

16 726 إكشف إلھى ما بنا من كرب بما دعاك یوسف فى الجب ج 12 ص 186

16 726 إكشف إلھى ما بنا من كرب بما دعاك یوسف فى الجب ج 12 ص 186

17 726 الحائر المسكین والغریب أدعوك ربى دعوة الكئیب ج 12 ص 186

18 726 یا دافعا للھم والكروب ودعوة المظلوم والمكروب ج 12 ص 187

18 726 یا دافعا للھم والكروب ودعوة المظلوم والمكروب ج 12 ص 187

19 726 وما لھ فى الناس من شفاء بما دعا عیسى من الدعاء ج 12 ص 187

20 726 محمد شفیعنا الرسول بما دعا نبیك المقبول ج 12 ص 187

20 726 محمد شفیعنا الرسول بما دعا نبیك المقبول ج 12 ص 187

21 726 یسر لنا یارب بالرشاد ورحمة هللا إلى العباد ج 12 ص 187

22 726 وعمنا بالخیر والنوال إفتح لنا ما سد من أقفال ج 12 ص 187

22 726 وعمنا بالخیر والنوال إفتح لنا ما سد من أقفال ج 12 ص 187
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23 726 یسر لنا یارب ما نرید یا عالم وخالق مرید ج 12 ص 187

24 726 یسر لنا الخیر وبارك فیھ فكل خیر منك نرتجیھ ج 12 ص 188

25 726 من كل ما یفضى إلى الندامة واكتب لنا بفضلك السالمة ج 12 ص 188

26 726 وردھم فى نحرھم عدانا وامنع دواعى الشر من حمانا ج 12 ص 188

26 726 وردھم فى نحرھم عدانا وامنع دواعى الشر من حمانا ج 12 ص 188

27 726 ومن یرید السوء قد تردى وكد ألعدائى جمیعا كیدا ج 12 ص 188

28 726 وما نواه من أذى یلقاه فى حفرة السوء الذى نواه ج 12 ص 188

29 726 یا باعث الموتى من القبور یا ناصر المظلوم والمقھور ج 12 ص 188

30 726 سحقا لھم عن حینا وبعدا إبعث علیھم فتنة وطردا ج 12 ص 189

31 726 منتقم وغالب قھار یا حى یا قیوم یا جبار ج 12 ص 189

32 726 ویا عظیم القھر یا على ویا شدید البطش یا قوى ج 12 ص 189

33 726 وكل مرغوب بكل یسر عجل ألحبائى بكل خیر ج 12 ص 189

34 726 ومنجیا وحافظا أمینا وكن لھم یا سیدى معینا ج 12 ص 189

34 726 ومنجیا وحافظا أمینا وكن لھم یا سیدى معینا ج 12 ص 189

35 726 ورد عنھم فتنة الشیطان واألھل واألنجال واإلخوان ج 12 ص 189

36 726 على النبى ناصر اإلسالم ثم الصالة بالسالم السامى ج 12 ص 190

37 726 وصحبھ األمجاد أھل الملحمة وآلھ األطھار آل المرحمة ج 12 ص 190

38 726 فى جنة الخلد كذا مصون والجعفرى صالح یكون ج 12 ص 190

38 726 فى جنة الخلد كذا مصون والجعفرى صالح یكون ج 12 ص 190
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