
 

1 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي
 

 
 أحلـــى الكــــالم

 

 فــــى
 

 مناجاة ذي اجلالل واإلكرام

 

 

 

ػإرــــــــداد
 

 

 

 

 

 محمد على محمد إمام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػدارػاضصتبػواضوثائقػاضػوطغظ
 بطاقة فهرسة 

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب المصرية 
 إدارة الشئون الفنية 

ػرضيػطحطدػإطامػ/ػطحطدػ

 أحلي الكالم يف مناجاة  ذي اجلالل واإلكرام

ػإردادػ/

 حممد علي حممد إمام        ...        دقهلية 
 م2002الطبعة األولي 

 ( 114عدد الصفحات ) 
 سم ( 20× سم  14المقاس ) 

 األدعية واألوراد .   (1
 3/222              العنوان   - أ

ػرشمػاإلغداع
2449 

ػتارغخػاإلغداعػ
 م  22/4/2002

 



 

3 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمـــــة

 الحمد هلل الذي ال ينبغي الحمد إال لو , وأسػللو سػبحهنو والػهلي أف ي ػمي
 والػػو وبلػػد خخ إيػػواني وأحبػػهبي  ػػي اهلل  ويسػػمـ يمػػي سػػيدنه محمػػد 

يسلدني أف اقدـ لكـ ىذه البهقة اللطرة مػف اددييػة المبهركػة المػل ورة مػف 
الكاهب والسػنة وأدييػة  السػمؼ ال ػهلو , وديػه  يػاـ البػرتف البػف ايميػة 

يػرا ونػديو رحمة اهلل يميو , وديه  ياـ البرتف بهلحـر المكػي خخ لنبرأىػه ك 
اهلل بيػػه حاػػل اػػذلؿ بيػػه ألسػػنانه خخ ونػػديو بيػػه ادامهييػػه وان راديػػه خخ  مػػه 
أحمي منهدهة ذي الدالؿ واالكراـ , والسؤاؿ منو و الاػذلؿ إليػو , واليعػوع 
لو خخ والامسكف بيف يديػو , والسػيمه  ػي الميػؿ حػيف يبسػط اهلل يػده بهلميػؿ 

ر مػف الميػؿ وقػت النػزوؿ لياوب مسػي  النيػهر , ويه ػة  ػي ال مػث ادييػ
, قػػهؿ ق قػػهؿ  اإلليػػي كمػػه  ػػي الحػػديث الما ػػؽ يميػػو يػػف أبػػي ىريػػرة 

ق " ينزؿ ربنه ابهرؾ والهلي كؿ ليمة إلػي السػمه  الػدنيه حػيف  رسوؿ اهلل 
يبعػػي  مػػػث الميػػػؿ ا يػػػر , يبػػػوؿ ق مػػػف يػػديوني  لسػػاديب لػػو   مػػػف 

   (ٔ)يسللني  ليطيو   مف يساغ رني  لغ ر لو   " 
يبػػوؿ ق " إف  ػػي الميػػؿ لسػػهية , ال  قػػهؿ سػػملت النبػػي  ويػػف دػػهبر 

يوا بيػػه ردػػؿ مسػػمـ , يسػػلؿ اهلل  ييػػه ييػػرا مػػف أمػػر الػػدنيه وا يػػرة , إال 

                                                 

 1/386( ٍشناج اىَصاتيح تاب اىتحريض عيي قياً اىييو 1)



 

4 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 (1)أيطهه إيهه , وذلؾ كؿ ليمة " رواه مسمـ خ 
ق " أقػرب مػه يكػوف الػرب  ويف يمرو بف يبسة , قهؿ ق قهؿ رسػوؿ اهلل 

يػؿ ا يػر ,  ػاف اسػاطلت أف اكػوف ممػف يػذكر اهلل مف اللبد  ي دػوؼ الم
 ػػػي امػػػؾ السػػػهية ,  كػػػف "  رواه الارمػػػذي وقػػػهؿ حػػػديث حسػػػف  ػػػحيو 

   (2)و ححو الحهكـ ووا بو الذىبي خ
واهلل يز ودؿ غني , يزائف كػؿ يػي  بيػده , ويزائنػو ال ان ػد أبػدا , و ػي 

ـ , ق" إف ربكػػـ حيػػي كػػري الحػػديث يػػف سػػممهف , قػػهؿ ق قػػهؿ رسػػوؿ اهلل 
يساحي مف يبده إذا ر ع يديو إليػو أف يردىمػه  ػ را " رواه الارمػذي وأبػو 

 (3)داود والبييبي خ
وكيؼ يردىمه وىو الػذي قػهؿ ق" أديػوني اسػادب لكػـ " و ػي الحديػػث يػف 

 ق" مػػػػف لػػػػـ يسػػػػلؿ اهلل يغعػػػػب  أبػػػػي ىريػػػػرة قػػػػهؿ ق قػػػػهؿ رسػػػػوؿ اهلل 
 (4)يميو " رواه الارمذي خ
ب أف يكـر يبهده , وي يض يمػييـ , ويمػنحيـ مػف لمهذا   دنو كريـ , يح

ـْ قػهؿ الػهللق كؿ يير يزائنو بيده , ولػذا  ـْ اْدُيػوِنَي َأْسػَاِدْب َلُكػ َوَقػهَؿ َرّبُكػػ
ـَ َداِيِريف  (5) ِإّف اّلِذيَف َيْسَاْكِبُروَف َيْف ِيَبهَدِاي َسَيْدُيُموَف َدَيّن

 . 

 

                                                 

 ع اىساتق . ( اىَرج1)

 ( اىَرجع اىساتق . 2)

  2/694( اىَرجع اىساتق 3)

 ( اىَرجع اىساتق . 4)
 

 .    66( سورج غافر اآليح 5)
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ـْ َ َسػْوَؼ َيُكػوُف  ُقْؿ َمه َيْلَبُه ِبُكـْ  وقهؿ الهلي ق  ـْ َ َبػْد َكػّذْبُا َرّبي َلػْواَل ُدَيػُُؤُك

 (1) ِلزَامهً 
  

 

َـّ خخ ا او يمينه مف الديه  بمه  احت بو يمي أنبيهئؾ ورسمؾ وأحبهبؾ  المَُّي

 ٓوال هلحيف مف يبهدؾ خ تميف 

 
ػ
ػ
ػ

ػأخوصمػسيػاضضهػ

 أبـــــى علي 

 حممد بن علي بن حممد بن إمام
 
 

                                                 

 .  77( سورج اىفرقاُ اآليح 1)
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ػدرـــاءسضــــلػاض
 

َوَقػهَؿ  ق" الديه  ىو اللبػهدة "  ػـ قػرأ ق  قهؿ  يف النلمهف بف بيير 
ـْ ِإفّ  ـْ اْدُيػػوِنَي َأْسػػَاِدْب َلُكػػ اّلػػِذيَف َيْسػػَاْكِبُروَف َيػػْف ِيَبػػهَدِاي َسػػَيْدُيُموَف  َرّبُكػػػ

ـَ َداِيِريفَ   (2), وابف مهدةرواه أحمد الارمذي وأبو داود والنسهئي (1)َدَيّن
 

ق" ليس يي  أكـر يمػي اهلل  قهؿ ق" قهؿ رسوؿ اهلل   أبي ىريرة  ويف
  (3)مف الديه  " رواه الارمذي وابف مهدة خ

 
ق" ال يػرد البعػه  إال  ويف سممهف ال هرسل قهؿ , قػهؿ ق قػهؿ رسػوؿ اهلل 

 (4)الديه  , وال يزيد  ي اللمر إال البر " رواه الارمذي خ
 

ق" إف الػديه  ين ػع ممػه نػزؿ  وؿ اهلل , قهؿ ق قهؿ رس ويف ابف يمر 
ورواه أحمػػد  –وممػػه لػػـ ينػػزؿ ,  لمػػيكـ يبػػهد اهلل بهلػػديه  " رواه الارمػػذي 

                                                 

 .  66( سورج غافر اآليح 1)

 .  2/692متاب اىدعواخ  –( ٍشناج اىَصاتيح 2)

  2/693 –متاب اىدعواخ  –( ٍشناج اىَصاتيح 3)

 رجع اىساتق . ( اى4َ)
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  (5)يف ملهف بف دبؿ خ
ق" مػه مػف أحػد يػديو بػديه  إال  , قػهؿ ق قػهؿ رسػوؿ اهلل  ويف دهبر 

أاػػهه اهلل مػػه سػػلؿ  , أو كػػؼ ينػػو مػػف السػػو  م مػػو , مػػه لػػـ يػػديو بػػا ـ أو 
 (1)لة رحـ " رواه الارمذي خقطي
 

ق" سموا اهلل مف  عمو ,  ػاف اهلل  , قهؿ رسوؿ اهلل  ويف ابف مسلود 
 (2)يحب أف يسلؿ , وأ عؿ اللبهدة اناظهر ال رج " رواه الارمذي

 
ق" ليسلؿ أحدكـ ربو حهداػو كميػه ,  قػهؿ ق قهؿ رسوؿ اهلل  ويف أنس 

 ػػي روايػػة يػػف  هبػػت البنػػهنل  حاػػل يسػػللو يسػػع نلمػػو إذا انبطػػع " خخ زاد
مرسػػػال " حاػػػل يسػػػللو الممػػػو , وحاػػػل يسػػػللو يسػػػع إذا انبطػػػع " خ رواه 

 (3)الارمذي خ
 

                                                 

 ( اىَرجع اىساتق .5)

 ( اىَرجع اىساتق . 1)

 ( اىَرجع اىساتق .2)

 ( اىَرجع اىساتق . 3)
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ػآدابػاضدرـــــاء
 المكسب(  -الممبس    -الميرب  -ادنب الحراـ  ي ) الملكؿ  -ٔ
َ ػػهْدُيوْا الّمػػَو ُمْيِمِ ػػيَف َلػػُو الػػّديَف  اإليػػالص هلل الهليققػػهؿ الػػهليق -ٕ

 (1)َه اْلَكهِ ُروَف َوَلْو َكرِ 
 

ابديـ اديمهؿ ال هلحة واإلساي هع بيػه ينػد الػديه  م ػؿ ال ال ػة  -ٖ
 المذيف ديموا الغهر خ

 الانظؼ والاطير والوعو  خ -ٗ

 اساببهؿ الببمة وال الة خ -٘

 الد و يمي الركب خ -ٙ

 ػػي أوؿ الػػديه   أف يحمػػد اهلل وي نػػي يميػػو وي ػػمي يمػػي نبيػػو  -ٚ
 و ي أيره خ

 يه حذو المنكبيف خيبسط اليديف وير ل -ٛ

 الالدب والامسكف مع الييوع واليعوع خ -ٜ

 أال ير ع ب ره إلل السمه  خ -ٓٔ

 أف يسلؿ اهلل الهلي بلسمهئو الحسني و  هاو الُلال خ -ٔٔ

 ٓأف يبدأ بهلديه  لن سو  ـ لوالديو ,  ـ المؤمنيف والمؤمنهت  -ٕٔ

 ٓأف ياوسؿ إلل اهلل الهلي بلنبيهئو -ٖٔ

 ٓياكمؼ الاغني بهدنغهـ أف يادنب السدع واكم و خخ وأف ال  -ٗٔ

 ٓأف يي ض  واو -٘ٔ

                                                 

 .  14( سورج غافر اآليح 1)
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 ويديو بدوامع الكمـ مف المل ور بهلكاهب والسنة خ -ٙٔ

 أال ييص ن سو بديه  إف كهف إمهمه خ -ٚٔ

 أف يسهؿ بلـز خ -ٛٔ

 أف يديو برغبة خ -ٜٔ

 أف يحعر قمبو ويحسف رده ه خ -ٕٓ

 أف يكرر الديه  يمي ادقؿ  ال ه خ -ٕٔ

 أف يمو  ي الديه  خ -ٕٕ

 ـ خأف ال يديو با ـ أو قطيلة رح -ٖٕ

 أف ال يديو بلمر قد  رغ منو خ -ٕٗ

 أف ال يالدى  ي الديه  بلف يديو بمساحيؿ أو  ي ملنهه خ -ٕ٘

 أ ف ال ياحدر خ -ٕٙ

 أف يسلؿ حهداو كميه خ -ٕٚ

 أف يلمف الدايي والمسامع خ -ٕٛ

 أف يمسو وديو بيديو بلد  راغو خ -ٜٕ

 أف ال يسالدؿ بلف يسابطئ اإلدهبة خ -ٖٓ
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 . من يستجوب اهلل عز وجل هلم ؟س

طر خخ المظمـو خخ المسه ر خخ الوالد خخ اإلمػهـ اللػدؿ خخ الردػؿ ) المع ج .
ال هلو خخ الولد البهر بوالديو خخ ال هئـ حيف ي طر خخ المسػمـ دييػو 
بظيػػر الغيػػب خخ الػػذاكر هلل ك يػػرا خخ الحػػهج خخ الملامػػر خخ المػػريض 
حاػػل يبػػرأ خخوالمدهىػػد حاػػل يبلػػد خخ اليػػيبة المسػػمـ إف كػػهف مالزمػػه 

المحسػػف إليػػو لممحسػػف خخ حهمػػؿ البػػرتف وي و ػػه ينػػد لمسػػنة خخ و 
 يامو " يند ادامهع البـو  يديوا بلعيـ لبلض خ

 
ػ-*ػاضطضطرػ:
ـْ  قػػػهؿ الػػػهلي ق َأّمػػػف ُيِديػػػُب اْلُمْعػػػَطّر ِإَذا َدَيػػػهُه َوَيْكِيػػػُؼ الّسػػػَوَ  َوَيْدَلُمُكػػػ

  (1) ُحَمَ َُ  ادْرِض أَِإَلَػٌو ّمَع الّمِو َقِمياًل ّمه َاَذّكُروفَ 
ػ

ػ*ػ)اضطظضومػ..ػاإلطامػاضطادلػ..اضصائمػحتىػغغطرػ..ػاضواضدػ..ػاضطداسرػ(ػ
ػ

ق )  ػالث    ي الحديث يف أبي ىريرة رعي اهلل ينػو ق قػهؿ رسػػوؿ اهلل 
ال اػػرد ديػػوايـ " ال ػػهئـ حاػػل ي طػػر , واإلمػػهـ اللػػهدؿ  , وديػػوة المظمػػـو 

, ويبػوؿ الػرب ق ويزاػي  ير ليه اهلل  وؽ الغمػهـ وا ػاو ليػه أبػواب السػمه 
 (2)وداللي دن رنؾ ولو بلد حيف ( خ رواه الارمذي 

                                                 

 .  62( سورج اىنَو اآليح 1)

 2/695( ٍشناج اىَصاتيح ـ متاب اىدعواخ ـ 2)
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ق )  ػالث ديػوات  وينو أبي ىريرة رعل اهلل ينو قهؿ ق قػهؿ رسػوؿ اهلل 

مسادبهت ال يؾ  ييف ق ديوة الوالد , وديػوة المسػه ر , وديػوة المظمػـو 
 (1)( رواه الارمذي , وأبو داود وابف مهدة خ 

 
تىػغصدرػ..ػاضطجاعدػحتـىػغػطـدػ..ػاضطـرغتػحتـىػغذـغيػ..ػػػػػػ*ػ)ػاضحاجػح

ػاألخػألخغهػبظؼرػاضعغبػ(ػ:ػ
قػهؿ ق " يمػس ديػوات   لف ابػف يبػهس رعػي اهلل ينػو يػف النبػي     

يسادهب ليف ق ديوة المظمـو حال ينا ر , وديػوة الحػهج حاػل ي ػدر , 
 وديػػوة المدهىػػد حاػػل يبلػػد , وديػػوة المػػريض حاػػل ييػػ ي , وديػػوة ادخ
دييو بظير الغيب "  ـ قهؿ " وأسرع ىذه الديوات إدهبة ديوة ادخ دييػو 

  (2)بظير الغيب " رواه البييبي  ي الديوات الكبير خ 
 

  اضططتطرػ(ػ:00*ػ)ػاضحاجػ
ق أنػػو قػػهؿ ق الحػػهج   لػػف أبػػل ىريػػرة رعػػي اهلل ينػػو يػػف النبػػي      

ف اسػاغ روه  غ ػػر ليػـ " رواه ابػػف واللمػهر و ػد اهلل , إف ديػػوه أدػهبيـ , وات
  (3)مهدة خ

 

                                                 

 ( اىَرجع اىساتق . 1)

 .  2/697( ٍشناج اىَصاتيح ـ متاب اىدعواخ 2)

 .  2/778( ٍشناج اىَصاتيح متاب اىَناسل 3)
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ػطواظــــعػاإلجابــــظ
ػأصـــلػاضحرامػ:ػ (1

 كمػػػػػه  ػػػػػي الحػػػػػديث يػػػػػف أبػػػػػي ىريػػػػػرة رعػػػػػي اهلل ينػػػػػو قػػػػػهؿ ق قػػػػػهؿ رسػػػػػوؿ      
ف اهلل أمر المؤمنيف بمػه أمػر  اهلل  ق " أييه النهس إف اهلل طيبه ال يببؿ إال طيبه , وات

ُكمُػػوْا ِمػػَف الّطّيَبػػهِت َواْيَممُػػوْا َ ػػهِلحًه ِإّنػػي ِبَمػػه  َيَلّيَيػػه الّرُسػػؿُ  بػػو المرسػػميف ,  بػػهؿ ق 
 خ   (1) َاْلَمُموَف َيِميـٌ 

ـْ  وقهؿ ق   (2)َيَلّيَيه اّلِذيَف تَمُنوْا ُكُموْا ِمف َطّيَبػهِت َمػه َرَزْقَنػهُك
,  ػـ ذكػر الردػؿ يطيػؿ  

هرب ق السػػ ر , أيػػلت أغبػػر , يمػػد يديػػو إلػػل السػػمه  ق يػػهرب ي يػػهرب ق يػػهرب ي يػػ
ومطلمو حراـ , وميربو حراـ , وممبسػة حػراـ , وغػذي حػراـ ,  ػلني يسػادهب لػو  ي 

 (3)رواه مسمـ خ 
 

ػاضذكػسيػاالدتجابظػواضدراءػوشضبهػزاسلػالهػ: (2
 

    ػػػػي الحػػػػديث يػػػػف أبػػػػي ىريػػػػرة رعػػػػي اهلل ينػػػػو يػػػػف النبػػػػي     
سػادب قهؿ ق " واديوا اهلل وأناـ موقنػوف بهإلدهبػة , وايممػوا أف اهلل ال ي

 (4)مف قمب غه ؿ اله  " رواه الارمذي 
 

ػأوػشططغظػرحمػ...ػأوػغدتطجلػ:ػػ00أنػغدروػبإثمػػ (3

                                                 

 . 51سورج اىَؤٍنوُ األيح ( 1)

 .  172( سورج اىثقرج اآليح 2)

 . 2/842( ٍشناج اىَصاتيح  ــ  متاب اىثيوع ـ تاب اىنسة وطية اىحاله 3)

 ( اىحامٌ في اىَستدرك .4)
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   ػػي الحػػديث يػػف أبػػي ىريػػرة رعػػي اهلل ينػػو أف رسػػوؿ اهلل        
قػػهؿ ق" يسػػادهب دحػػدكـ مػػه لػػـ يلدػػؿ يبػػوؿ ديػػوت  مػػـ يسادػػػهب لػػي " 

 رواه البيهري خ 
 

ق "  ؿ ق قػػػهؿ رسػػػوؿ اهلل ويػػػف أبػػػي ىريػػػرة رعػػػي اهلل ينػػػو قػػػه    
يسادهب لملبد مه لـ يديوا با ـ أو قطلية رحػـ , مػه لػـ يسػالدؿ " قيػؿ 
ق " يػػػه رسػػػوؿ اهلل ق مػػػه االسػػػالدهؿ   قػػػهؿ ق يبػػػوؿ ديػػػوت ,  مػػػـ أر 

 (2)يند ذلؾ ويدع الديه  " رواه مسمـ خ  (1)يسادهب لي ,  يساحسر 
 

ػاضططصغظػ:ػ (4
 

َذا َسَلَلَؾ ِيبَ  قهؿ الهللق  هِدي َيّني َ ِاّني َقِريٌب ُأِديُب َدْيػَوَة الػّداِع ِإَذا َواِت
ـْ َيْرُيُدوفَ   (3)َدَيهِف َ ْمَيْسَاِديُبوْا ِلي َوْلُيْؤِمُنوْا ِبي َلَلّمُي

 

 
  ههلل يز ودؿ ال يساديب لملبد حال يساديب هلل خ

 
 

                                                 

 ( يستحسر : أي ينقطع ويَو ويفتر .1)

 .  2/692عواخ ( ٍشناج اىَصاتيح ـ متاب اىد2)

 .  186( سورج اىثقرج اآليح 3)
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ػأوشـــــاتػاإلجابــــظ
 

 ليمة البدرخ  -ٔ
 يـو ير و خ  -ٕ

 البدرخ يير رمعهف خخخ وليمة  -ٖ

 يـو الدملة خ  -ٗ

 ن ؼ الميؿ ال هني خ  -٘

  مث الميؿ ادوؿ خخ و مث الميؿ ادير خ  -ٙ

 دوؼ الميؿ خ -ٚ

 وقت السحر خ -ٛ

سهية اإلدهبة يـو الدملػة ووقايػه مػف بػيف أف يدمػس اإلمػهـ  ػي  -ٜ
اليطبة إلل أف ابعي ال الة ومف حيف ابػهـ ال ػالة إلػل السػالـ 

س خخو قيػػؿ تيػػر منيػػه خخخخ وقيػػؿ بلػػد الل ػػر إلػػل غػػروب اليػػم
 سهية مف يـو الدملة خ

 يند ا ذاف خ  -ٓٔ

 بيف ا ذاف واإلقهمة خ  -ٔٔ

 يند اإلقهمة  خ  -ٕٔ

 يند الحيلمايف لمف نزؿ بو كرب أو يدة  خ  -ٖٔ

 حيف حعور ال ؼ لمديهد خ  -ٗٔ

 يند الاحهـ الديش بلعيـ بلعه خ  -٘ٔ
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 أ نه  السدود خ  -ٙٔ

 دبر ال موات المكاوبهت خ -ٚٔ

 ـ ي و ه مف البهرئ  خ يبيب االوة البرتف خ وال سيمه اليا -ٛٔ

 يند يرب مه  زمـز  خ  -ٜٔ

 يند رؤية الكلبة خ  -ٕٓ

  ي اللير مف ذي الحدة خ  -ٕٔ

 يند البكه  مف ييية اهلل يز ودؿ خ  -ٕٕ

 إذا  مي بلد زواؿ اليمس  ـ ديه خ -ٖٕ

 الحعور يند الميت خ  -ٕٗ

 يند  يهح الديكة خ  -ٕ٘

 يند نزوؿ المطر خ  -ٕٙ

  ي مدهلس الذكرخ  -ٕٚ

 يند ادامهع المسمميف خ -ٕٛ

 ض الميت خ يند اغمي -ٜٕ

 ردؿ يكوف ملو  ئة  ي ر ينو أ حهبو  ي بت  ي الديهد  خ  -ٖٓ
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ػأطاصـــنػاإلجابـــظ
 

 أ نه  الطواؼ خ  -
 يند المماـز خ  -

 احت الميزاب خ  -

  ي البيت الحراـخ  -

 يند زمـز خ  -

 يمي ال  ه والمروة  ي المسلي خ  -

 يمؼ المبهـ خ  -

 بيف الركف والمبهـ خ  -

  ي ير هت خ  -

  ي المزدل ة خ  -

  ي مني خ  -

 يند الدمرات ال الث خ  -

 ديوة الردؿ  ي البرية خ  -
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الدعـــــاء 
  َِإّيػػهَؾ *  َمػػػَِمِؾ َيػػْوـِ الػػّديفِ *  الّرْحمػػَػِف الػػّرِحيـِ *  اْلَحْمػػُد لّمػػِو َرّب اْلَلػػهَلِميف

ّيػػهَؾ َنْسػػَاِليفُ  ِ ػػرَاَط اّلػػِذيَف َأْنَلْمػػَت *   اْىػػِدَنه الّ ػػرَاَط اْلُمْسػػَاِبيـَ *  َنْلُبػػُد واِت
ـْ َغْيِر اْلَمْغُعوِب َيَمْيِيـ َواَل الّعُّليف       (1)ََ  َيَمْيِي

 
ربنه لؾ الحمد بمه يمبانه ورزقانه , وىديانه , ويممانه وأنبذانه ,  اللَُّهمَّ

و ردػػت ينػػه خخ لػػؾ الحمػػد بهإليمػػهف , ولػػؾ الحمػػد بهإلسػػالـ , ولػػؾ الحمػػد 
الحمػػد به ىػػؿ والمػػهؿ والمله ػػهة كبػػت يػػدونه خخ وبسػػطت بػػهلبرتف خخ ولػػؾ 

رزقنه خخوأظيرت أمننه خخ ودملػت  رقانػه خخ وأحسػنت مله هانػه خخ ومػف كػؿ 
مه سػللنهؾ ربنػه أيطيانػه خخ  مػؾ الحمػد يمػي ذلػؾ حمػدا ك يػرا , لػؾ الحمػد 
بكؿ نلمػو أنلمػت بيػه يمينػه  ػي قػديـ أو حػديث , أو سػر أو يالنيػة , أو 

ة , أو حي أو ميت , أو يهىد أو غهئب خخ لؾ الحمػد حاػل يه ة أو يهم
 ارعي خخ ولؾ الحمد إذا رعيت ( خ 

 
خخ ربنػػه لػػؾ الحمػػد , مػػؿ  السػػمهوات ومػػؿ  ادرض , ومػػؿ  مػػه اللَُّهمممَّ 

يئت مف يػئ بلػد , أىػؿ ال نػه  والمدػد , أحػؽ مػه قػهؿ اللبػد , وكمنػه لػؾ 
                                                 

 ( سورج اىفاتحح . 1)
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لمػػه منلػػت وال ين ػػع ذا الدػػد  ال مهنػػػع لمػػه أيطيػػت وال ملطػػي اللَُّهمممَّيبػد , 
 منؾ الدد خ

 
لػػؾ الحمػػد أنػػت قػػيـ السػػمهوات وادرض ومػػف  ػػييف خخ ولػػؾ  اللَُّهمممَّ ..

الحمػػد أنػػت نػػور السػػمهوات وادرض ومػػف  ػػييف خخ ولػػؾ الحمػػد أنػػت ممػػؾ 
السػػمهوات وادرض ومػػف  ػػييف خخ ولػػؾ الحمػػد أنػػت الحػػؽ , وويػػدؾ حػػؽ 

َـّ لؾ أسػممت ولبهؤؾ حؽ , والدنة حؽ , والنهر حؽ ,  والنبيوف حؽ , المَُّي
ليػػػؾ  ليػػػؾ أنبػػػت , وبػػػؾ يه ػػػمت , وات , وبػػػؾ تمنػػػت , ويميػػػؾ اوكمػػػت , وات
حهكمت ,  هغ ر لي مه قدمت ومه أيػرت , ومػه أسػررت ومػه أيمنػت , ومػه 
أنت أيمـ بو مني , أنت المبدـ وأنت المؤير ال إلو إال أنت , ال إلو غيػرؾ 

 خ  
 

 ٓٓخ ولػػؾ الممػػؾ كمػػو خخخ وبيػػدؾ الييػػر كمػػولػػؾ الحمػػد كمػػو خ اللَُّهمممَّ ..
ليؾ يردع ادمػر كمو , يالنياو وسره ,  لىال أنت أف احمد إنؾ يمػي كػؿ  وات

 يي  قدير خ 
 

لؾ الحمد كمو , ال قهبض لمػه بسػطت , وال بهسػط لمػه قبعػت اللَُّهمَّ .. 
, وال ىهدي لمف أعػممت , وال معػؿ لمػف ىػديت , وال ملطػي لمػه منلػت , 

 لمه أيطيت , وال مبرب لمه بلدت , وال مبهيد لمه قربت خ وال مهنع 
 



 

19 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

لػػؾ الحمػػد يمػػي مػػه أنلمػػت بػػو يمينػػه مػػف نلمػػؾ اللظيمػػة خخ  اللَُّهمممَّ ..
وتالئؾ الدسمية خخ حيث أرسمت إلينه أ عؿ رسمؾ خخ وأنزلت يمينػه أيػرؼ 
كابؾ خخ ويريت لنه أ عػؿ يػرائع دينػؾ خخ ودلمانػه مػف ييػر أمػة أيردػت 

ىػػديانه لملػػهلـ دينػػؾ الػػذي اراعػػياو لن سػػؾ , والػػذي لػػيس  يػػو لمنػػهس خخ و 
 الابهس خ 

 
 لؾ الحمد كمه ىديانه لإلسالـ ويممانه الحكمة والبرتف خ  اللَُّهمَّ ..

 
أنت أحؽ مف ذكر خخ وأحػؽ مػف يبػد خخ وأن ػر مػف أباغػي  ٓٓاللَُّهمَّ 

ؾ خخ وأرأؼ مف ممؾ خخ وأدود مف سػئؿ خخ وأوسػع مػف أيطػي خخ أنػت الممػ
ال يػػريؾ لػػؾ , وال ػػرد الػػذي ال نػػد لػػؾ خخ كػػؿ يػػئ ىهلػػؾ إال وديػػؾ خخ لػػف 
اطػػػهع إال باذنػػػؾ خخ ولػػػف ال ػػػي إال بلممػػػؾ خخ اطػػػهع  ايػػػكر خخ وال ػػػي 
 اغ ػػر خخ أقػػرب يػػييد خخ وأدنػػي ح ػػيظ خخ حمػػت دوف الن ػػوس خخ وأيػػذت 
بهلنوا ػػي خخ وكابػػت ا  ػػهر خخ ونسػػيت ا دػػهؿ خخ البمػػوب لػػؾ م عػػية خخ 

دؾ يالنية خخ الحػالؿ مػه أحممػت خخ والحػراـ مػه حرمػت خخ والػديف والسر ين
مه يػريت خخواليمػؽ يمبػؾ واللبػد يبػدؾ خخ وأنػت اهلل الػرؤوؼ الػرحيـ خخخ 
أسللؾ بنور وديؾ الذي أيػرقت لػو السػمهوات وادرض وبكػؿ حػؽ ىػو لػؾ 
خخ وبحؽ السهئميف يميؾ أف ابيمني  ػي ىػذه الغػداة وأف اديرنػي مػف النػهر 

 خ  ببدراؾ 
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ٍَ ويمػي تلػو وأ ػحهبو وأزوادػو وذرياػو وتؿ اللَُّهمَّ  خخ  ؿ يمػي محمػِد
 بياو الطيبيف الطهىريف خ

 
رب السػػمهوات ورب ادرض خخ ربنػػه ورب كػػؿ يػػئ أنػػت أيػػذ  اللَُّهمممَّ ..

بنه ياو خخ أنت ادوؿ  ميس قبمؾ يئ خخ وأنت ادير  ميس بلدؾ يػئ خخ 
 ال بر واقعي ينه الديف خ وأنت البهطف  ميس دونؾ يئ خخ إغننه مف 

 
خخ يػػه مػػف أظيػػر الدميػػؿ , وسػػار الببػػيو خخ يػػه مػػف ال يؤايػػذ اللَُّهمممَّ 

بػػهلدريرة , وال يياػػؾ السػػار خخ يػػه يظػػيـ الل ػػو خخ يػػه حسػػف الادػػهوز خخ يػػه 
واسػع المغ ػرة خخ يػه بهسػط اليػديف بهلرحمػة خخ يػه  ػهحب كػؿ ندػوى , ويػػه 

ه يظػيـ المػف. خخ يػه مباػدئ الػنلـ منايل كؿ يكوى خخ يه كريـ ال  و خخ يػ
قبؿ اساحبهقيه خخ يه ربنه يه سيدنه ويه موالنه ويه غهية رغبانػه خخ أسػللؾ يػه 

 اهلل أف ال ايوي يمبي بهلنهر خ 
 

خخ يػػه مػػف ال اػػراه الليػػوف خخ وال ايهلطػػو الظنػػوف خخ وال ي ػػ و اللَُّهمممَّ 
خ يلمػػػـ م هقيػػػؿ الوا ػػػ وف خخ وال اغيػػػره الحػػػوادث خخ وال يييػػػل الػػػدوائر خ

الدبػػهؿ , ومكهئيػػؿ البحػػهر , ويػػدد قطػػر ادمطػػهر , ويػػدد ورؽ اديػػدهر , 
ويػػدد مػػه أظمػػـ يميػػو الميػػؿ وأيػػرؽ يميػػو النيػػهر , وال اػػواري منػػو سػػمه  , 
سػػمه  , وال أرض أرعػػه , وال بحػػر مػػه  ػػي قلػػره وال دبػػؿ مػػه  ػػي ويػػره خخ 

ي يػـو ألبػػهؾ ادلؿ يير يمػري تيػره , وييػر يممػي يواايمػو , وييػر أيػهم
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  يو خ 
 

خخ اػػـ نػػورؾ  يػػديت  مػػؾ الحمػػد خخ بسػػطت يػػدؾ  ليطيػػت  مػػؾ اللَُّهمممَّ 
الحمػػػد خخ ربنػػػه وديػػػؾ أكػػػـر الودػػػوه خخ ودهىػػػؾ أيظػػػـ الدػػػهه خخ ويطياػػػؾ 
أ عؿ اللطية , وأىنئيه خخ ُاطػهع ربنػه  ايػُكر, وُال ػي  اغ ػر خخخ وُاديػب 

 ػر الػذنب ,  واببػؿ المعطر خخخ واكيػؼ الُعػر خخ وايػ ي السػبيـ خخ واغ
 وال يدزي بُالئؾ أحد خخ وال يبمغ مدحاؾ قوؿ قهئؿ خ  ٓٓالاوبة , 

 
خخ يه حي يػه قيػـو برحماػؾ أسػاغيث , أ ػمو لػي يػلني كمػو وال اللَُّهمَّ 

 اكمني إلل ن سي طر و ييف خ 
 

سػػرا ي  ػػي أمػػري , ومػػه أنػػت  اللَُّهمممَّ .. اغ ػػر لػػي يطيئاػػي وديمػػي , وات
 أيمـ بو مني خ 

 

اغ ػػر لػػي دػػدي , وىزلػػي , ويطئػػي , ويمػػدي , وكػػؿ ذلػػؾ  ُهمممَّ ..اللَّ
 يندي خ 

 

اغ ر لي مه قدمت , ومه أيرت , ومه أسررت , ومه أيمنت ,  اللَُّهمَّ ..
ومه أنت أيمـ بػو منػي , أنػت المبػدـ , وأنػت المػؤير وأنػت يمػي كػؿ يػئ 

 قدير " خ 
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 سنة وقنه يذاب النهر  تااه  ي الدنيه حسنة , و  ي ا يرة ح اللَُّهمَّ .. 
 
  َرّبَنه اَل ُاَؤاِيْذَنه ِإف ّنِسػيَنُ َأْو َأْيَطْلَنػه َرّبَنػه َواَل َاْحِمػْؿ َيَمْيَنػُ ِإْ ػرًا َكَمػه

َحَمْمَاُو َيَمل اّلِذيَف ِمف َقْبِمَنه َرّبَنػه َواَل ُاَحّمْمَنػه َمػه اَل َطهَقػَة َلَنػه ِبػِو َواْيػُؼ َيّنػه 
   (1)ََ  ْمَنُ َأنَت َمْواَلَنه َ هْنُ ْرَنه َيَمل اْلَبْوـِ اْلَكهِ ِريفَواْغِ ْر َلَنه َواْرحَ 

 َأْ ِرْغ َيَمْيَنه َ ػْبرًا َو َّبػْت َأْقػَداَمَنه َواْنُ ػْرَنه َيَمػل اْلَبػْوـِ اْلَكػهِ ِريفَ ػَ َرّبن ُ 
(1) 

 
  ّلػُدْنَؾ َرْحَمػًة ِإّنػَؾ َأْنػَت َرّبَنه اَل ُاِزْغ ُقُموَبَنه َبْلَد ِإْذ َىَدْيَاَنه َوَىػْب َلَنػه ِمػف
 (2)َُ  اْلَوّىهب

 

 
   َُرّب َىْب ِلي ِمف ّلُدْنَؾ ُذّرّيًة َطّيَبًة ِإّنَؾ َسِميُع الّدَي  (3) 
 
  َواّلِذيَف َيُبوُلوَف َرّبَنه َىْب َلَنه ِمػْف َأْزَواِدَنػه َوُذّرّيهِاَنػه قُػّرَة َأْيػُيٍف َواْدَلْمَنػه

 (4) ِلْمُمّاِبيَف ِإَمهمهً 
 

 

                                                 

 خ  ٕٙٛ( سورة الببرة ا ية ٔ)
 خ  ٕٓ٘( سورة الببرة ا ية ٔ)
 خ ٛ يةسورة تؿ يمراف ا ( ٕ)
 خ  ٖٛ( سورة تؿ يمراف ا ية ٖ)
 خ  ٗٚ( سورة ال رقهف ا ية ٗ)



 

23 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 َرّبَنُ تَمّنه ِبَمُ َأنَزَلْت َواّاَبْلَنه الّرُسوَؿ َ هْكاُْبَنه َمَع الّيهِىِديف ََ(5)
   

 

  ْسػرَاَ َنه ِ ػَي َأْمِرَنػه َو َّبػْت َأْقػَداَمَنه واْنُ ػْرَنه َيَمػل رّبَنه اْغِ ْر َلَنه ُذُنوَبَنه َواِت
  (6) اْلَبْوـِ اْلَكهِ ِريفَ 

 
 َـْ َاْغِ ْر َلَنه َوَاْرَحْمَنه َلَنُكوَنّف ِمَف اْلَيهِسِريفَ َرّبَنه َظَمْمَنُ أ ف ّل   (7)نُ َسَنه َواِت
  ًـَ ِإّف َيَذاَبَيه َكهَف َغرَامه   (1)َرّبَنه اْ ِرْؼ َيّنه َيَذاَب َدَيّن
 
  َْسػِبيَمَؾ  َرّبَنه َوِسْلَت ُكػّؿ َيْيٍ  ّرْحَمًة َوِيْممًه َ هْغِ ْر ِلّمِذيَف َاهُبوْا َواّاَبُلوا

ـْ َيَذاَب اْلَدِحيـِ    (2)َوِقِي
 
  َّرّبَنه اْكِيْؼ َيّنه اْلَلَذاَب ِإّنه ْمْؤِمُنوف  (3) 
 
  َُلْيَؾ اْلَمِ ير َلْيَؾ َأَنْبَنه َواِت   (4) ّرّبَنه َيَمْيَؾ َاَوّكْمَنه َواِت
 

                                                 

 خ  ٖ٘( سورة تؿ يمراف ا ية ٘)
 خ  ٚٗٔا ية ( سورة تؿ يمراف ٙ)
 خ   ٖٕ( سورة اديراؼ ا ية ٚ)
 خ  ٘ٙ( سورة ال رقهف ا ية ٔ)
 خ  ٚ( سورة غه ر ا ية ٕ)
 خ  ٕٔ( سورة الديهف ا ية ٖ)
 خ  ٗ( سورة المماحنة ا ية ٗ)
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 َرّبَنػػُ ِإّنػػَؾ َأنػػَت اْلَلِزيػػُز  َرّبَنػػه اَل َاْدَلْمَنػػه ِ ْاَنػػًة ّلّمػػِذيَف َكَ ػػُروْا َواْغِ ػػْر َلَنػػه
 خ  (5)اْلَحِكيـُ 
 
  ٌـْ َلَنه ُنوَرَنه َواْغِ ْر َلَنُ ِإّنَؾ َيَمَل ُكّؿ َيْيٍ  َقِدير   (6)َرّبَنُ َأْاِم
 
  ّرّب اْغِ ْر ِلي َوِلَواِلَدّي َوِلَمف َدَيَؿ َبْيِاَي ُمْؤِمنًه َوِلْمُمػْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَنػهِت
  (7)الّظهِلِميَف ِإاّل َاَبهراً  َواَل َاِزدِ 
 َرّب ِبَمُ َأْنَلْمَت َيَمّي َ َمْف َأُكوَف َظِييرًا ّلْمُمْدِرِميف  (1) 
 
 ََرّب َنّدِني ِمَف اْلَبْوـِ الّظهِلِميف  (2) 
 
  َِرّبَنػُ ِإّنػَؾ َمػف *  َرّبَنُ َمه َيَمْبَت َىذا َبهِطاًل ُسْبَحهَنَؾ َ ِبَنػه َيػَذاَب الّنػهر

ّرّبَنُ ِإّنَنػُ َسػِمْلَنه ُمَنهِديػًه *  ْدِيِؿ الّنهَر َ َبْد َأْيَزْيَاُو َوَمه ِلمّظهِلِميَف ِمْف َأْنَ هرٍ اُ 
ـْ َ َُمّنػػه َرّبَنػػه َ ػػهْغِ ْر َلَنػػه ُذُنوَبَنػػه َوَكّ ػػْر َيّنػػه  ُيَنػػهِدي ِلإِليَمػػهِف َأْف تِمُنػػوْا ِبػػَرّبُك

َرّبَنػػه َوتِاَنػػه َمػػه َوَيػػدّاَنه َيَمػػَل ُرُسػػِمَؾ َواَل ُاْيِزَنػػه   * َسػػّيَئهِاَنه َوَاَوّ َنػػه َمػػَع ادْبػػرَارِ 
  (3) َيْوـَ اْلِبَيهَمِة ِإّنَؾ اَل ُاْيِمُؼ اْلِميَلهدَ 

                                                 

 خ  ٘( سورة المماحنة ا ية ٘)
 خ  ٛ( سورة الاحريـ ا ية ٙ)
 خ  ٕٛ( سورة نوح ا ية ٚ)
 خ  ٚٔ ( سورة الب ص ا يةٔ)
 خ  ٕٔ( سورة الب ص ا ية ٕ)
 خ  ٜٗٔق  ٜٔٔ( سورة تؿ يمراف ا يهت مف ٖ)
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  اّل َاْغِ ػْر ِلػي ـٌ َواِت َقهَؿ َرّب ِإّنَي َأُيوُذ ِبَؾ َأْف َأْسَلَلَؾ َمػه َلػْيَس ِلػي ِبػِو ِيْمػ

  (4)ََ  ِريفَوَاْرَحْمِنَي َأُكف ّمَف اْلَيهسِ 
 
  ُـَ الّ اَلِة َوِمف ُذّرَيِاي َرّبَنه َوَاَبّبْؿ ُدَي   (5)َِ  َرّب اْدَلْمِني ُمِبي
 
  َوُقؿ ّرّب َأْدِيْمِني ُمْدَيَؿ ِ ْدٍؽ َوَأْيِرْدِني ُمْيَرَج ِ ْدٍؽ َواْدَلؿ ّلي ِمف

  (6)ًَ  ّلُدْنَؾ ُسْمَطهنًه ّنِ يرا
  ِنْلَماَػػَؾ اّلِاػػَي َأْنَلْمػػَت َيَمػػّي َوَيَمػػَل َواِلػػَدّي َوَأْف َرّب َأْوزِْيِنػػَي َأْف َأْيػػُكَر

  (1) َأْيَمَؿ َ هِلحًه َاْرَعهُه َوَأْدِيْمِني ِبَرْحَمِاَؾ ِ ي ِيَبهِدَؾ الّ هِلِحيف
 
رب خخ أيني وال الف يمي. , وان رني وال ان ر يمي. , وامكر لي  

 رني يمي مف بغي يمي. وال امكر يمي. , وأىدني ويسر اليدي لي , وان
 خ

 
رب ادلمنػػي لػػؾ يػػكهرًا خخ لػػؾ ذكػػهرًا خخ لػػؾ راىبػػًه خخ لػػؾ مطوايػػًه خخ لػػؾ 

 ميباًه , إليؾ أواىًه منيبًه خ 

                                                 

 خ ٚٗ( سورة ىود ا ية ٗ)
 خ  ٓٗ( سورة إبراىيـ ا ية ٘)
 خ   ٓٛ( سورة اإلسرا  ا ية ٙ)
 خ   ٜٔ( سورة النمؿ ا ية ٔ)
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رب خخ اببؿ اوباي , واغسػؿ حػوباي , وأدػب ديػواي  , و بػت ُحداػي 

 , وسدد لسهني , وأىد قمبي , واسمؿ سييمة  دري خ 
 
 يدي , والابي , والل هؼ , والغني  خ إني أسللؾ ال اللَُّهمَّ .. 

 

ا ػػمو لػػي دينػػي الػػذي ىػػو ي ػػمة أمػػري وا ػػمو لػػي دنيػػهي  اللَُّهمممَّ ..
الاػػي  ييػػه ملهيػػي وا ػػمو لػػي تيراػػي الاػػي  ييػػه ملػػهدي , وادلػػؿ الحيػػهة 

 زيهدًة لي  ي كؿ يير , وأدلؿ الموت راحًة لي مف كؿ ير " خ 
 

 ن سي خ رواه الارمذي أليمني ريدي وأيذني مف ير  اللَُّهمَّ ..
 

 أىدني , وسددني خ اللَُّهمَّ 
 

 إني أسللؾ اليدي والسداد خ  اللَُّهمَّ ..
 

 ارزقني حبؾ وحب مف ين لني حبو يندؾ خ  اللَُّهمَّ ..
 

 مه رزقاني ممه أحب  هدلمو قوة لي  يمه احب  خ اللَُّهمَّ ..
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  يمه احب خ مه زويت يني ممه أحب  هدلمو  راغًه لي  اللَُّهمَّ ..
 

إنػػي سػػللؾ حبػػؾ , وحػػب مػػف يحبػػؾ , واللمػػؿ الػػذي يبمغنػػي  اللَُّهمممَّ ..
 حبؾ خ 
 

خخ ادلؿ حبؾ أحب إلػل مػف ن سػي ومػهلي وأىمػي , ومػف المػه  اللَُّهمَّ 
 البهرد خ
 

لي مالئكاؾ وأنبيهئؾ ودميع يمبؾ خ  اللَُّهمَّ ..  حببني إليؾ , وات
 

ية والمله هة الدائمػة  ػي الػديف والػدنيه إني أسللؾ الل و والله  اللَُّهمَّ ..
 وا يرة خ   

 

ادلمنػػي  ػػبورًا , و ادلمنػػي  ػػي يينػػي  ػػغيرًا و ػػي أيػػيف  اللَُّهمممَّ ..
 النهس كبيرًا , رب اغ ر وارحـ , واىدني السبيؿ ادقـو خ 

خخ اقسػػـ لنػػه مػػف ييػػياؾ مػػه احػػوؿ بػػو بيننػػه وبػػيف مله ػػيؾ , اللَُّهمممَّ 
دناؾ , ومف اليبيف مه ايػوف بػو يمينػه م ػهئب ومف طهياؾ مه ابمغنه بو 

الدنيه , ومالنه بلسمهينه وأب هرنه وقوانػه مػه أحييانػه , وادلمػو الػوارث منػه 
, وادلػػؿ  لرنػػه يمػػي مػػف ظممنػػه , وان ػػرنه يمػػي مػػف يهدانػػه , وال ادلػػؿ 
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م يبانه  ي ديننه , وال ادلؿ الدنيه أكبر ىمنه وال مبمػغ يممنػه , وال اسػمط 
  يرحمنه خ يمينه مف ال

 

ان لنػػي بمػػه يممانػػي , ويممنػػي مػػه ين لنػػي , وزدنػػي يممػػه  , اللَُّهمممَّ 
 الحمد هلل يمي كؿ حهؿ وأيوذ بههلل مف حهؿ أىؿ النهر  خ 

 
خخ زدنػػه وال انب ػػنه , وأكرمنػػه وال اينػػه , وايطنػػه وال احرمنػػه , اللَُّهمممَّ 

 وت رنه وال اؤ ر يمينه , وأرعنه وارض ينه  خ 
 

خخ بلممؾ الغيب , وقدراؾ يمي اليمؽ , أحيني مه يممت الحيػهة  اللَُّهمَّ
 ييرًا لي , واو ني إذا يممت الو هة يير لي  خ 

 
إني أسللؾ ييياؾ  ي الغيب والييهدة , وأسللؾ كممػة الحػؽ  اللَُّهمَّ ..

 ي الرعي والغعب , وأسػللؾ الب ػد  ػي ال بػر والغنػي , وسػللؾ نليمػه ال 
ييف ال انبطع , وأسػللؾ الرعػي بلػد البعػه  , وأسػللؾ ين د , وأسللؾ ُقرة 

بػػرد اللػػيش بلػػد المػػوت , وأسػػللؾ لػػذة النظػػر إلػػل وديػػؾ , واليػػوؽ إلػػل 
 لبهئؾ  ي غير عرا  معرة , وال  انة معمة خ 

َـّ زينه بزينة اإليمهف وادلمنه ىداًة مياديف  خ   المَُّي
 

َأابػع ن ػحؾ , وَأح ػظ ادلمني ُأيظـ يكرؾ , وًأك ػر ذكػرؾ , و  اللَُّهمَّ ..
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 و ياؾ خ 
 

 إني أسللؾ يممًه نه لًه , ويماًل مابباًل , ورزقًه طيبًه  خ اللَُّهمَّ ..
 

إنػػي أسػػللؾ ال ػػحة , والل ػػة , وادمهنػػة , وحسػػف اليمػػؽ ,  اللَُّهمممَّ ..
 والرعي بهلبدر خ 

 
طيػػر قمبػػي مػػف الن ػػهؽ , ويممػػي مػػف الريػػه  , ولسػػهني مػػف  اللَُّهمممَّ ..

 ييني مف الييهنة ,  انؾ المـ يهئنة ادييف ومه اي ي ال دور خ الكذب و 
 

ادلؿ سريراي ييرًا مف يالنياي , وادلػؿ يالنياػي  ػهلحة ,  اللَُّهمَّ ..
خخ إنػل أسػللؾ مػف  ػهلو مػه اػؤاي النػهس مػف ادىػؿ والمػهؿ والولػد اللَُّهمَّ 

 غير العهؿ وال المعؿ " خ
 

و و ودمػو , وأولػو وتيػره , ويالنياػو خخ اغ ر لي ذنبػي كمػو دقػ اللَُّهمَّ 
 سره خ
 

خخ اغ ر لػي , وايسػل يػيطهني , و ػؾ رىػهني , و بػؿ ميزانػي ,  اللَُّهمَّ 
 وادلمني  ي الند.ي اديمل خ 

َـّ زدنػي يممػًه ,  اللَُّهمَّ .. إني أساغ رؾ لذنبي , وأسللؾ برحماؾ خخ المَُّيػ
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 حمًة إنؾ أنت الوىهب خوال ازع قمبي بلد إذ ىدياني , وىب لي مف لدنؾ ر 
 

 اك ني بحاللؾ يف حرامؾ , واغنني ب عمؾ يمف سواؾ خ  اللَُّهمَّ ..
  

 خخ أيني يمي ذكرؾ , ويكرؾ , وحسف يبهداؾ خاللَُّهمَّ 
 

خخ إنػػي أسػػللؾ بلنػػؾ أنػػت اهلل ال إلػػو إال أنػػت بػػديع السػػمهوات اللَُّهمممَّ  
 وادرض يه ذا الدالؿ واإلكراـ يه حي يه قيـو خ 

 
خخ إنػػي أسػػللؾ بػػلف لػػؾ الحمػػد ال إلػػو إال أنػػت بػػديع السػػمهوات اللَُّهمممَّ 

 وادرض ذو الدالؿ واإلكراـ , أسللؾ الدنة وأيوذ بؾ مف النهر خ 
 

ال إلػػو إال أنػػت سػػبحهنؾ إنػػي كنػػت مػػف الظػػهلميف خخ  ػػاف لػػـ  اللَُّهمممَّ ..
 اغ ر لي وارحمني دكونف مف اليهسريف  خ 

 
َـّ ال مػػهنع لمػػه بسػػطت وال بهسػػط لمػػه  لػػؾ الحمػػد اللَُّهمممَّ .. كمػػو خخ المَُّيػػ

قبعت وال ىهدي لمف أعممت , وال معؿ لف ىديت , وال ملطي لمه منلػت 
 وال مهنع لمه أيطيت , وال مبرب لمه بهيدت , وال مبهيد لمه قربت خ

 
َـّ إنػي  اللَُّهمَّ  ابسط يمينه مف بركهاػؾ ورحماػؾ و عػمؾ ورزقػؾ خخ المَُّيػ
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 ـ يـو البيهمة وادمف يـو اليوؼ خأسللؾ النلي
 

 إني يهئد بؾ مف ير مه أيطيانه ومف ير مه منلانه خاللَُّهمَّ .. 
 

حبػػػب إلينػػػه اإليمػػػهف وزينػػػو  ػػػي قموبنػػػه وكػػػره إلينػػػه الك ػػػر   اللَُّهممممَّ .. 
 وال سوؽ والل يهف وادلمنه مف الرايديف خ

 
بهل ػػهلحيف غيػػر او نػػه مسػػمميف , وأحينػػه مسػػمميف وألحبنػػه  اللَُّهمممَّ .. 

 يزايه وال م اونيف خ
 
قهاؿ الك رة أىؿ الكاػهب المػذيف يكػذبوف رسػمؾ وي ػدوف يػف  اللَُّهم .. 

 سبيمؾ , وادلؿ يمييـ ردزؾ ويذابؾ إلو الحؽ خ 
 

إنػي أسػػللؾ ال بػهت  ػػي ادمػر , وأسػللؾ اللزيمػػة يمػي الريػػد  اللَُّهممَّ .. 
ًه  ػػػهدقًه , وقمبػػػًه وأسػػػللؾ يػػػكر نلماػػػؾ , وحسػػػف يبهداػػػؾ , وأسػػػللؾ لسػػػهن

سميمًه , وُيمبًه مسابيمًه , وأيوذ بؾ مف يػر مػه المػـ خخ وأسػللؾ مػف ييػر 
 مه المـ , واساغ رؾ ممه المـ إنؾ أنت يالـ الغيوب خ

 
أنػػت ربػػي ال إلػػو إال أنػػت , يمبانػػي وأنػػه يبػػدؾ , وأنػػه يمػػي  اللَُّهمممَّ  ..

  لػػؾ ييػػدؾ وويػػدؾ مػػه اسػػاطلت , أيػػوذ بػػؾ مػػف يػػر مػػه  ػػنلت , أبػػو 
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 بنلماؾ يمي , وأبو  بذنبي  هغ ر لي ,  انو ال يغ ر الذنوب إال أنت خ 
إني يبدؾ وابػف يبػدؾ , وابػف أماػؾ و ػي قبعػاؾ , نه ػياي  اللَُّهمَّ ..

 ي قعهؤؾ , أسػللؾ بكػؿ اسػـ ىػو لػؾ ,  ٌَ بيدؾ , مهٍض  ي ُحكمؾ , يدؿ
, و سػػميت بػػو ن سػػؾ , أو أنزلاػػو  ػػي كاهبػػؾ , أو يمماػػو أحػػدًا مػػف يمبػػؾ 

اسال رت بو  ي يمـ الغيب يندؾ أف ادلؿ البرتف ربيع قمبػي ونػور ب ػري 
 ودال  حزني وذىهب ىمي  خ 

 
قنلنل بمه رزقاني وبهرؾ لػي  يػو وايمػؼ يمػي كػؿ غهئبػة لػي  اللَُّهمَّ ..

 بيير خ 
 

 قني ير ن سي , وايـز لي يمي أريد أمري خ  اللَُّهمَّ ..
 

مه أيمنػت , ومػه أيطػلت ومػه يمػدت , اغ ر لي مه أسررت و  اللَُّهمَّ ..
 ومه يممت ومه ديمت خ 

 

 ػػهطر السػػمهوات وادرض يػػهلـ الغيػػب واليػػيهدة رب كػػؿ يػػئ اللَُّهمممَّ .. 
وممكيو أييد أف ال إلو إال أنت , أيوذ بؾ مػف يػر ن سػي ويػر اليػيطهف 

 ويركػو  خ 
 

  هرج اليـ , كهيؼ الغػـ , مديػب ديػوة المعػطريف , رحمػف اللَُّهمَّ ..
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الدنيه وا يرة ورحيميمه أنػت ارحمنػي ,  ػهرحمني برحمػة اغنينػي بيػه يػف 
 رحمة مف سواؾ خ 

 

ليؾ  اللَُّهمَّ .. َـّ لبيؾ وسلديؾ واليير  ي يديؾ ومنؾ وات  ٓلبيؾ المَُّي
 

خخ مه قمت مف قوؿ ,أو حم ػت مػف حمػؼ , أو نػذرت مػف نػذر , اللَُّهمَّ 
ومػه لػـ ايػل ال يكػوف , وال  مييئاؾ بيف يدي , ذلػؾ كمػو مػه يػئت كػهف , 
 حوؿ وال قوة إال بؾ ,إنؾ يمي كؿ يئ قدير خ 

 
خخ مه  ميت مف  الٍة  لمػي يػف  ػميت , ومػه للنػت مػف للػٍف اللَُّهمَّ 

 لمػي مػف للنػت , أنػػت ولػي  ػي الػدنيه وا يػػرة , اػو ني مسػممه و ألحبنػػي 
 بهل هلحيف خ 

 
اللػيش بلػد المػوت ,  خخ إنػي أسػللؾ الرعػه بلػد البعػه  , وبػرداللَُّهمَّ 

ولذة النظر إلل وديؾ الكريـ , ويوقه إلل لبػهؤؾ  ػي غيػر عػرا  معػرة , 
وال  انة معمة , وأيوذ بؾ أف أظمػـ أو أظمػـ , أو أياػدي أو يلاػدي يمػي 

 , أو أكسب يطيئًة أو ذنبًه ال اغ ره خ 
 

خخ  ػػهطر السػػمهوات وادرض يػػهلـ الغيػػب واليػػيهدة ذا الدػػالؿ اللَُّهمممَّ 
كراـ ,  اني أييػُد إليػؾ  ػي ىػذه الػدنيه وأيػيدؾ وك ػي بػؾ يػييدًا إنػي واإل 
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أييد أف ال إلو إال أنت وحػدؾ ال يػريؾ لػؾ , لػؾ الممػؾ ولػؾ الحمػد وأنػت 
يمي كؿ يئ قدير , وأييد أف محمػدًا يبػدؾ ورسػولؾ , وأيػيد أف ويػدؾ 
حؽ ولبهؤؾ حؽ , والسهية تايًة ال ريب  ييه , وأنؾ ابلث مف  ػي الببػور 

نػػؾ إف اكمنػػي إلػػل ن سػػي اكمنػػي إلػػل عػػلؼ ويػػورة وذنػػب ويطيئػػة ,  , وات
ني ال أ ػؽ إال برحماػؾ ,  ػهغ ر لػي ذنػوبي كميػه إنػو ال يغ ػر الػذنوب إال    وات

 أنت , واب يمي, إنؾ أنت الاواب الرحيـ خ 
 

خخ رب السمهوات وادرض يهلـ الغيب واليػيهدة إنػي أييػُد إليػؾ اللَُّهمَّ 
ه أني أييد أف ال إلو إال أنػت وحػدؾ ال يػريؾ لػؾ وأف  ي ىذه الحيهة الدني

محمػػدًا يبػػدؾ ورسػػولؾ ,  انػػؾ إف اكمنػػي إلػػل ن سػػي ابربنػػي مػػف اليػػر 
نػي إف أ ػؽ إال برحماػؾ  هدلػؿ لػي ينػدؾ ييػدًا  وابهيدني مػف الييػر خخ وات

 او نيو يـو البيهمة إنؾ ال ايمؼ الميلهد  خ 
 

 ي ديني ودنيهي وأىمي ومهلي خ أني أسللؾ الل و والله ية   اللَُّهمَّ ..
 

 خخ أسار يورااي وتمف رويهاي خ اللَُّهمَّ 
 

خخ اح ظنػػي مػف بػػيف يػدي , ومػػف يم ػي , ويػػف يمينػي , ويػػف اللَُّهممَّ  
 يػػػػػػمهلي , ومػػػػػػف  ػػػػػػوقي , وأيػػػػػػوذ بلظماػػػػػػؾ أف أغاػػػػػػهؿ مػػػػػػف احاػػػػػػي 

 ) يلني اليسؼ( خ 
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يمػيَّ , وامكػر خخ رب أيني وال الػف يمػيَّ , وان ػرني وال ان ػر اللَُّهمَّ 

لي وال امكػر يمػيَّ , واىػدني ويسػر اليػدي لػي , وان ػرني يمػي مػف بغػي 
يمػػيَّ , رب ادلمنػػي لػػؾ يػػكهرًا , لػػؾ ذكػػهرًا , لػػؾ رىهبػػًه , لػػؾ مطوايػػًه , لػػؾ 
ميباًه , إليؾ أواىًه منيبًه , اببػؿ اػوباي خخ وأدػب ديػواي خخ وأىػد قمبػي خخ 

 قمبي خ و بت حداي خخ وسدد لسهني خخ واسمؿ سييمة 
خخ إنػػي أسػللؾ ييػر المسػػللة , وييػر الػػديه  , وييػر الندػػهح , اللَُّهممَّ  

ويير اللمؿ , ويير ال واب , ويير الحيهة , ويير الممػهت , و بانػي و بػؿ 
مػػػوازيني , وحبػػػؽ إيمػػػهني , وار ػػػع دردػػػهاي , واببػػػؿ  ػػػالاي , واغ ػػػر 

 يطيئاي , وأسللؾ الدردهت اللمي مف الدنة خ 
 

إنػػي أسػػللؾ  ػػوااو الييػػر , ويواامػػُو , ودواملػػُو , وأولػػُو ,  اللَُّهمممَّ ..
 وتيرُه , وظهىرُه , وبهطنُو , والدردهت اللمي مف الدنة تميف خ 

 
إني أسللؾ يير مه تاي , ويير مػه أ لػؿ , وييػر مػه أيمػؿ ,  اللَُّهمَّ ..

 ويير مه بطف , ويير مه ظير , والدردهت اللمي مف الدنة خخ تميف خ 
 

خخ إني أسػللؾ أف ار ػع ذكػري , واعػع وزري , وا ػمو أمػري , مَّ اللَُّه
واطيػػر قمبػػي , واح ػػف  ردػػي , وانػػور لػػي قمبػػي , واغ ػػر لػػي ذنبػػي , 

 وأسللؾ الدردهت اللمي مف الدنة خخ تميف خ 
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إنػػي أسػػللؾ أف ابػػهرؾ لػػي  ػػي ن سػػي , و ػػي سػػملي , و ػػي  اللَُّهمممَّ ..

ي  , و ػػي أىمػػي , و ػػي ب ػػري , و ػػي روحػػي , و ػػي َيمبػػي , و ػػي ُيمبػػ
محيهى , و ػي ممػهاي , و ػي يممػي , واببػؿ حسػنهاي , وأسػللؾ الػدردهت 

 اللمي مف الدنة خخ تميف خ 
 

 ٓأدلؿ حبي لؾ كمو , وسلي كمو  ي مرعهاؾ تميف اللَُّهمَّ ..
 

إني أسللؾ الطيبهت , وارؾ المنكرات , وحب المسهكيف , وأف  اللَُّهمَّ ..
ذا أردت  ػي يمبػؾ  انػة  ندنػي إليػؾ ااوب يمي , واغ ر لي و  ارحمني , وات

 منيه غير م اوف  خ 
 

وأسػػللؾ حبػػؾ , وحػػب مػػف يحبػػؾ , وحػػب يمػػؿ يبربنػػي إلػػل  اللَُّهمممَّ ..
 حبؾ خ 
 

إنػػي أسػػللؾ حبػػؾ , وحػػب مػػف يحبػػؾ , واللمػػؿ الػػذي يبمغنػػي  اللَُّهمممَّ ..
 حبؾ خ 

هلي , ومػف أدلؿ حبػؾ , أحػب إلػلَّ مػف ن سػي , وأىمػي , ومػ اللَُّهمَّ ..
 المه  البهرد ) يمي الظمل ( خ

 



 

37 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 ادلمني أحبؾ ببمبي كمو , وأرعيؾ بديدي كمو خ  اللَُّهمَّ ..
 

إنػػي أسػػللؾ مػػف الييػػر كمػػو يهدمػػو وتدمػػو , مػػه يممػػت منػػو   اللَُّهمممَّ ..
ومه لـ أيمـ خخ وأيوُذ بؾ مف الير كمو يهدمو وتدمو , مه يممت منو ومه 

ه قػرب إلييػه مػف قػوؿ أو يمػؿ خخ وأيػوُذ بػؾ لـ أيمـ خخ وأسػللؾ الدنػة ومػ
مف النهر ومػه قػرب إلييػه مػف قػوؿ أو يمػؿ خخ وأسػللؾ مػف ييػر مػه سػللؾ 

وأيوذ بؾ مف ير مه اسالهذؾ منو يبدؾ ورسػولؾ  يبد ورسولؾ محمد 
خخ وأسػػللؾ مػػه قعػػيت لػػي مػػف أمػػر أف ادلػػؿ يهقباػػو ريػػدًا خخ  محمػػد 

 وأسللؾ أف ادلؿ كؿ قعه  لي ييرًا خ 
 

خخ اغ ر لنه ذنوبنه , وُظممنه , وىزلنه , وددنه , ويمػدنه خخ وكػؿ اللَُّهمَّ 
 ذلؾ يندؾ خ 

 

مالنػػي بسػػملي وب ػػري وأدلميمػػه الػػوارث منػػي , وان ػػرني  اللَُّهمممَّ ..
 يمي مف ظممني , وأرني  يو  لري خ 

 
يمهنػػًه  ػػي ُحسػػف ُيمػػؽ ,  اللَُّهمممَّ .. إنػػل أسػػللؾ  ػػحًة  ػػي إيمػػهف , وات

 بلو  الح , ورحمًة منؾ ويه يًة , ومغ رًة منؾ ورعوانه  خ وندهحًه يا
 

إني أسللؾ نليمه ال يبيد , وُقرُة ييٍف ال ان ػد , ومرا بػة النبػي  اللَُّهمَّ ..
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  ي أيمي دنة اليمد خ  
 

أنت ادوؿ ال يئ قبمؾ , وأنػت اديػر  ػال يػئ بلػدؾ , أيػوُذ  اللَُّهمَّ ..
خ وأيػػوُذ بػػؾ مػػف اإل ػػـ , والكسػػؿ , بػػؾ مػػف يػػر كػػؿ دابػػة نه ػػيايه بيػػدؾ خ

ومف يذاب الببر , ومػف  انػة الغنػي , ومػف  انػة الببػر خخ وأيػوُذ بػؾ مػف 
 المل ـ والمغـر خ 

 
 نؽ قمبي مف اليطهيه كمه نبيت ال وب ادبيض مف الدنس خ   اللَُّهمَّ ..

 
 بلد بيني وبيف يطيئاي كمه بلدت بيف الميرؽ والمغرب خ اللَُّهمَّ ..

 
اح ظنػػػػي بهإلسػػػػالـ قهئمػػػػًه , واح ظنػػػػي بهإلسػػػػالـ قهيػػػػدًا ,  ُهمممممَّ ..اللَّ

 واح ظني بهإلسالـ راقدًا , وال ايمت بي يدوًا وال حهسدًا خ 
 

إني أسللؾ مف كؿ يير يزائنُو بيدؾ , وأيوُذ بؾ مف كػؿ يػر  اللَُّهمَّ ..
 يزائنُو بيدؾ خ 

 
, والسػالمة مػف  إنه نسللؾ مودبهت رحماػؾ , ويػزائـ مغ راػؾ اللَُّهمَّ ..

 كؿ إ ـ , والغنيمة مف كؿ بر , وال وز بهلدنة والندهة بلونؾ مف النهر خ
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 يه ولي اإلسالـ وأىمو  باني بو حال ألبهؾ خ اللَُّهمَّ ..
 

 يه مبمب البموب  بت قمبي يمي دينؾ خ  اللَُّهمَّ ..
 

 م رؼ البموب وادب هر ,  رؼ قموبنه يمي طهياؾ خ اللَُّهمَّ .. 
 

إنػػي أيػػوُذ بػػؾ مػػف دػػهر السػػو   ػػي دار الُمبهمػػة  ػػاف دػػهر  لَُّهمممَّ ..ال
 البهدية ياحوؿ خ

 
إني أيوُذ بؾ مف دػهر المبػهـ  ػاف دػهر المسػه ر إذا يػه  أف  اللَُّهمَّ ..
 ُيزايؿ زاؿ خ 

 
إنػػي أيػػوُذ بػػؾ مػػف اللدػػز والكسػػؿ , والُدػػبف , و البيػػؿ ,  اللَُّهمممَّ ..

والليمػو , والذلػة والمسػكنة خخ وأيػوُذ بػؾ مػف واليـر , والبسوة , والغ مة , 
ال بر والك ر وال سوؽ , واليبهؽ والن ػهؽ , والسػملة والريػه  , وأيػوُذ بػؾ 
مف ال مـ والبكـ , والدنوف , والدذاـ , والبرص , وسػيئ ادسػبهـ وعػمع 

 الديف خ 
 

إني أيوُذ بؾ مف الدبف والبيؿ ,وسو  اللمر , ويذاب الببػر  اللَُّهمَّ ..
  انة ال در خ و 
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إني أيػوُذ بػؾ مػف غمبػة الػديف خخ وغمبػة اللػدو خخ ويػمهاة  ٓٓاللَُّهمَّ 
 اديدا  خ 

 
 إنه نلوُذ بؾ أف نردع يمي أيبهبنه أو أف ن اف يف ديننه خ  اللَُّهمَّ ..

 
إني أيوُذ بػؾ مػف زواؿ نلماػؾ , ومػف احػوؿ يه ياػؾ , ومػف  اللَُّهمَّ ..

 خ   ده ه نبماؾ , ومف دميع سيطؾ
 

إنه نلوُذ بؾ مف ديد البال  , ودرؾ اليػبه  , وسػو  البعػه   اللَُّهمَّ ..
 , ويمهاة اديدا  خ 

 
إني أيوُذ بؾ مف ال بر , والبمة , والذلة , وأف أَظمػـ أو أُظمػـ   اللَُّهمَّ ..

 خ  
 

إنػػػي أيػػػوُذ بػػػؾ مػػػف اليػػػـر , والاػػػردي , والغػػػـ , والغػػػرؽ ,  اللَُّهممممَّ ..
ؾ أف يايبطنػي اليػيطهف ينػد المػوت خخ وأيػوُذ بػػؾ أف والحػرؽ , وأيػوذ بػ

 أموت  ي سبيمؾ مدبرا خخ وأيوُذ بؾ أف أموت  ي سبيمؾ لديغه خ 
 

إنػػي أيػػوُذ برعػػهؾ مػػف سػػيطؾ , وبمله هاػػؾ مػػف يبوباػػؾ خخ  اللَُّهمممَّ ..
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 وأيوُذ بؾ منؾ خخ ال أح ل  نه  يميؾ أنت كمه أ نيت يمي ن سؾ خ 
 

بؾ مف ير سملي , ومػف يػر ب ػري , ومػف يػر إني أيوُذ  اللَُّهمَّ ..
 ن سي , ومف ير منيَّ خ 

 
َـّ خخ إني أيوُذ بؾ مف اليـ ,والكسؿ , ويذاب الببر  خ   المَُّي

 
َـّ خخ إني أيوُذ بؾ مف يذاب دينـ , ويذاب الببر , و انػة المحيػه  المَُّي

 , و انة الممهت , و انة الددهؿ خ 
 

اللدػػز , والكسػػؿ , والدػػبف , واليػػـر , إنػػي أيػػوُذ بػػؾ مػػف  اللَُّهمممَّ ..
 والمغـر , والمل ـ خ

 

إني أيوُذ بؾ مف يذاب النهر , و انة النهر , ويػذاب الببػر ,  اللَُّهمَّ ..
 وير  انة الغني , وير  انة الببر , ومف ير  انة المسيو الددهؿ خ 

 
 خخ اغسػؿ يطهيػهي بمػه  الػ مل والبػرد , ونػؽ قمبػي مػف اليطهيػهاللَُّهمَّ 

كمػػه ينبػػي ال ػػوب ادبػػيض مػػف الػػدنس , وبهيػػد بينػػي وبػػيف يطهيػػهي كمػػه 
 بلدت بيف الميرؽ والمغرب خ 
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إنػي أيػوُذ بػؾ مػف اليػـ والحػزف , واللدػز والكسػؿ , والبيػؿ  اللَُّهمَّ ..
 والدبف , وعمع الديف وغمبو الردهؿ خ 

 
ُذ بػؾ إني أيوُذ بؾ مف البيؿ , وأيوُذ بػؾ مػف الدػبف , وأيػو  اللَُّهمَّ ..

مػػف أف أرد إلػػل أرذؿ اللمػػر , وأيػػوُذ بػػؾ مػػف  انػػة الػػدنيه , وأيػػوُذ بػػؾ مػػف 
 يذاب الببػر خ 

 
إنػػي أيػػوُذ بػؾ مػػف طمػػٍع ييػػدي إلػػل طبػػٍع , ومػػف مطمػػٍع  ػػي  اللَُّهمممَّ ..

 غير مطمٍع حيث ال مطمع خ 
 

إني أيوًذ بؾ مف يمـ ال ين ع خخوقمػب ال يييػع خخ ون ػس ال  اللَُّهمَّ ..
مػػف الدػػوع  انػػو بػػئس العػػديع خخ ومػػف الييهنػػة  انيػػه بئسػػت ايػػبع خخ و 

البطهنة خخ ومف الكسؿ والبيؿ ومػف اليػـر خخ ومػف أف أرد الػل أرذؿ اللمػر 
 خخ ومف  انة الددهؿ خخ ويذاب الببر خ و انة المحيه والممهت خ 

 
 إنه نسللؾ قموبه أواىًة ميباًة منيبًة  ي سبيمؾ خ  اللَُّهمَّ ..

 
إنه نسللؾ يزائـ مغ راؾ , ومنديهت أمرؾ , والسالمة مف كؿ  اللَُّهمَّ ..

 إ ـ , والغنيمة مف كؿ بر , وال وز بهلدنة , والندهة مف النهر خ 
إنػي أيػوُذ بػؾ مػف يػـو السػو  , وليمػة السػو  , ومػف سػهية  اللَُّهمَّ ..



 

43 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 السو  , ومف  هحب السو  , ومف دهر السو   ي دار البهمة خ 
 

 ه نلوُذ بؾ أف نردع يمي أيبهبنه أو ن اف يف ديننه خ إن اللَُّهمَّ ..
 

إني أيوُذ بؾ مف البر ص , والدنوف والدذاـ وسيئ ادسػبهـ  اللَُّهمَّ ..
 خ

 

 إني أيوُذ بؾ مف اليبهؽ , والن هؽ , وسو  اديالؽ خ  اللَُّهمَّ ..
 

 إني أيوُذ بؾ مف ير مه أيطيانه , ومف ير مه منلانه  خ  اللَُّهمَّ ..
 

إني أيوُذ بػؾ مػف الطلػف والطػهيوف والوبػه  ويظػيـ الػبال  ,  اللَُّهمَّ ..
 ي الن س وادىؿ , والمهؿ والولد , اهلل أكبر خخ اهلل أكبر خخ اهلل أكبػر  ممػه 

 نيهؼ ونحذر , اهلل أكبر خخ اهلل أكبر , يدد ذنوبنه حال اغ ر  خ 
 

, ومػف يػر مػه يمػل إني أيوُذ بؾ مػف يػر مػه يمػل  ػي الميػؿ  اللَُّهمَّ ..
  ي النيهر , ومف ير مه اُيُب بو الريهح خ 

 
 إني أيوُذ بؾ مف ير اديمييف السيؿ والبلير ال ئوؿ خ  اللَُّهمَّ ..

 



 

44 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

إني أيوُذ بػؾ مػف الطلػف والطػهيوف , و مػف ىدػـو الػبال  ,  اللَُّهمَّ ..
ومف مػوت ال دػلة , ومػف سػلرة الحمػي , ومػف سػور البعػه  , ومػف يػر 

, ونلوُذ بؾ مف درؾ اليبه  , ويمهاة اديدا  يه حي يه قيـو خخ يػه البال  
 ذا الدالؿ واالكراـ خ 

 
إنػػي أيػػوُذ بكممػػهت اهلل الاهمػػة مػػف غعػػبو ويبهبػػو ومػػف يػػر  اللَُّهمممَّ ..

 يبهده ومف ىمزات الييهطيف وأف يحعروف خ 
 

يػر إني أيوُذ بكممهت اهلل الاهمػهت مػف غعػبو وألػيـ يبهبػو و  اللَُّهمَّ ..
 يبهده ومف ير ىمزات الييهطيف وأف يحعروف خ 

 
إنػػي أيػػوُذ بػػؾ أف َأعػػؿ أو ُأعػػؿ , َأو أذؿ أو ُأذؿ , أو َأظمػػـ  اللَُّهمممَّ ..

 أو ُأظمـ خ أو َأديؿ أو ُيديؿ يميَّ خ 
 

ادلؿ  ي قمبي نورًا خخ و ػي ب ػري نػورًا خخ و ػي سػملي نػورًا  اللَُّهمَّ ..
نورًا خخ ومف يم ي نورًا خخ ومػف أمػهمي  خخ ويف يمينل نورًا خ ويف يمهلي

 نورًا خخ وادلؿ مف  وقي نورًا خ ومف احاي نورًا خ 
 

أيطني نورًا وادلؿ لي نورًا خخ و ي ي بي نورًا خ و ي لحمي اللَُّهمَّ .. 
نػػورًا خخ و ػػي دمػػي نػػورًا خخ و ػػي يػػلري نػػورًا خخ و ػػي بيػػري نػػورًا خخ و ػػي 
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 ًا خخ وأيظـ لي نورًا خخ وادلمني نورًا خ لسهني نورًا خخ وادلؿ  ي ن سل نور 
 

 ا او لنه أبواب رحماؾ , وسيؿ لنه أبواب رزقؾ خ  اللَُّهمَّ ..
 

 اي مني مف الييطهف الرديـ خ  اللَُّهمَّ ..
 
إنػػي أيػػوًذ بػػؾ مػػف يمػػـٍ ال ين ػػع وقمػػٍب ال يييػػع وديػػهٍ  ال  اللَُّهمممَّ .. 

 ُيسمع ون ٍس ال ايبع خ 
 

أيػوًذ بػؾ مػف يػر مػه أنػت أيػذ بنه ػياو , وأسػللؾ مػف إنػي  اللَُّهمَّ ..
 اليير الذي ىو بيدؾ كمو خ 

 
إني أسللؾ يييًة نبيًة , ومياًة سويًة , ومػردًا غيػر ميػٍز وال  اللَُّهمَّ ..
  هعػو خ 

 
مغ راػؾ أوسػع لػي مػف ذنػوبي خخ ورحماػؾ أردػي ينػػدي مػف  اللَُّهمَّ ..

 يممل خ 
 

ووسع لي  ػي داري , وبػهرؾ لػي  ػي رزقػي ا مو لي ديني ,  اللَُّهمَّ ..
 خ  
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تت ن سػػي ابواىػػه وزكيػػه أنػػت ييػػر مػػف زكهىػػه , أنػػت ولييػػه اللَُّهمممَّ ..
 وموالىه خ 

 

 أليمني ريدي , وقني ير ن سي خ  اللَُّهمَّ ..
 

يػػه ني  ػػي دسػػدي , ويػػه ني  ػػي ب ػػري , وادلمػػو الػػوارث  اللَُّهمممَّ ..
سػبحهف اهلل رب اللػرش اللظػيـ , الحمػُد مني ال إلو إال اهلل الحميـ الكريـ , 

 هلل رب اللهمميف خ 
 

 دنبني منكرات اديالؽ , وادىوا  , واديمهؿ , واددوا  خ اللَُّهمَّ ..
 

إني أيوُذ بؾ مف اللدػز والكسػؿ , والُدػبف , واليػـر , وأيػوُذ  اللَُّهمَّ ..
 بؾ مف يذاب الببر , وأيوُذ بؾ مف  انة المحيه والممهت خ 

 
 إني أيوُذ بؾ مف الك ر والديف خ  لَُّهمَّ ..ال
 

 إني أيوُذ بؾ مف الك ر وال بر ال إلو إال أنت خ  اللَُّهمَّ ..
 

إنػػي أيػػوُذ بودػػو اهلل اللظػػيـ الػػذي لػػيس يػػئ أيظػػـ منػػو ,  اللَُّهمممَّ ..
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وبكممهت اهلل الاهمهت الاي ال يدهوزىف بر وال  هدر مف ير مه يمػؽ , وذرأ 
مه ينزؿ مف السمه  ومه يلرُج  ييه خخ ومف ير مػه يمػُل و برأ خخ ومف ير 

 ػػي ادرض ومػػه ييػػرُج منيػػه خخ ومػػف يػػر طػػوارؽ الميػػؿ والنيػػهر إال طهرقػػًه 
براىيـ  يطرؽ بيير يه رحمف خخ أيوذ بههلل ممه اسالهذ بو موسل وييسل وات
الذي و ي , ومف ير مه يمؽ وذر أو برأ , ومػف ش إبمػيس ودنػوده ومػف 

   ير مه ُيابي خ
إنػي أيػوُذ بلػزة اهلل ويظماػو , وبلػزة اهلل وقدراػو , وبلػزه اهلل  اللَُّهمَّ ..

وسػمطهنو , وبلػز دػػالؿ اهلل , وبلػز اهلل مػػف يػر مػػه يمػؽ , وذر أو بػػرأ  , 
ومف ير مه احت ال ري , ومػف يػر كػؿ دابػٍة خخ ربػي تيػذ بنه ػيايه , إف 

مػي اللظػيـ خخ ممدػل ربي يمي  راط مسابيـ , وال حوؿ وال قوة إال بػههلل الل
كؿ ىهرب , وملوي كؿ يػهئؼ خخ وال حػوؿ وال قػوة إال بػههلل اللمػي اللظػيـ , 
أقي بيه ن سي وديني , وأىمي ومهلي , ودميع نلػـ إليػي ومػوالي وسػيدي 

 يندي خ 
 

أ بحنه بههلل الذي ليس يئ منػو ممانػع , وبلػزة اهلل الاػي ال  اللَُّهمَّ ..
 المنيع نحادب , وبلسمه  اهلل الحسػنل كميػه اراـ وال اُعهـ , وبسمطهف اهلل

يهئػػذا بػػههلل مػػف ادبهلسػػة , ومػػف يػػر يػػيهطيف اإلنػػس والدػػف , أو يمكػػف 
بهلنيػػهر وييػػرج بهلميػػؿ , ومػػف يػػر مػػه يمػػؽ وذرأ وبػػرأ ومػػف يػػر إبمػػيس 

 ودنوده , ومف ير كؿ دابة أنت أيذ بنه يايه خ 
 



 

48 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

ُاعمني أنت الحػي الػذي ال  إني أيوُذ بلزاؾ ال إلو إال أنت أف اللَُّهمَّ ..
 اموت والدف واإلنس يمواوف خ 

 
إنػػػي عػػػليؼ  بػػػِو  ػػػي رعػػػهؾ عػػػل ي , وُيػػػذ إلػػػل الييػػػر  اللَُّهممممَّ ..

 بنه ياي وادلؿ اإلسالـ منايي رعهئي خ
 

نػػػي  بيػػػػر  اللَُّهممممَّ .. نػػػي ذليػػػؿ  ليزنػػػػي , وات إنػػػي عػػػليؼ  بػػػوني , وات
  هرزقني خ 

ل ادلميمػه الػوارث منػي , ويػه ني مالني بسملي وب ري حا اللَُّهمَّ ..
  ي ديني ودسدي , وان رني ممف ظممني حال اريني  يو  لري خخ 

 
إنػػي أسػػممت ن سػػي إليػػؾ , و وعػػت أمػػري إليػػؾ , وألدػػلت  اللَُّهمممَّ ..

ظيري إليػؾ , ويميػت وديػي إليػؾ , ال ممدػل منػؾ إال إليػؾ تمنػت برسػولؾ 
 الذي أرسمت , وبكاهبؾ الذي أنزلت خ 

 
 إني أسللؾ الل و والله ية واليبيف  ي ادولي وا يرة خ  .. اللَُّهمَّ

 
 خخ إنؾ ي و احب الل و  هيؼ يني خ اللَُّهمَّ 

 
 اىدني , وارزقني , ويه ني , ارحمني خ  اللَُّهمَّ ..
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اغسؿ يني يطهيهي بمه  ال مل والبرد , ونؽ قمبي مف  اللَُّهمَّ ..

نس , وبهيد بيني وبيف يطهيهي اليطهيه كمه نبيت ال وب ادبيض مف الد
 كمه بهيدت بيف الميرؽ والمغرب خ 

 
 أغ ر لي وارحمني ويه ني وارزقني واىدني خ  اللَُّهمَّ ..

 
اغ ر لنه وارحمنػه , وارض ينػه , واببػؿ منػه , وأديمنػه الدنػة  اللَُّهمَّ ..

 وبلدنه يف النهر , وأ مو لنه يلننه كمو خ 
 

مت ومػػه أيػػرت , ومػػه أسػػررت ومػػه أيمنػػت , اغ ػػر لػػي مػػه قػػد اللَُّهمممَّ ..
 ومه أنت أيمـ بو مني ال إلو إال أنت خ 

 
ادلؿ يير يمري تيره , ويير يممػي يواامػو , وييػر أيػهمي  اللَُّهمَّ ..

 يـو ألبهؾ  يو خ 
 

ألػػؼ بػػيف قموبنػػه , وا ػػمو ذات بيننػػه , واىػػدنه سػػبؿ السػػالـ  اللَُّهمممَّ ..
نبنػه ال ػواحش مػه ظيػر منيػه ومػه بطػف وندنه مف الظممهت إلل النور , ود

وبهرؾ لنه  ي أسمهينه وأب هرنه وقموبنه وأزوادنه وذريهانه , واب يمينه إنػؾ 
أنت الاواب الرحيـ , وادلمنه يهكريف لنلماػؾ , م نػيف بيػه يميػؾ , قهبمييػه 
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 , وأاميه يمينه خ  
 

ويػذاب  أحسف يهقبانه  ي ادمور كميه وأدرنه مف يزي الدنيه اللَُّهمَّ ..
 ا يرة خ 
 

ال اػػػدع لنػػػه ذنبػػػًه إال غ راػػػو وال ىمػػػًه إال  رداػػػو وال ديَّنػػػًه إال  اللَُّهممممَّ ..
 قعياو وال حهدة مف حوائل الدنيه وا يرة إال قعيايه يه أرحـ الراحميف  

 
 عع  ي أرعنه بركايه وزينايه وسكنيه خ  اللَُّهمَّ ..

 
مة أمري , و ي تيراػي الاػي بهرؾ لي  ي ديني الذي ىو ي  اللَُّهمَّ ..

إلييه م يري , و ي دنيهي الاي  ييه بالغي , وادلؿ الحيهة زيهدًة لػي  ػي 
 كؿ يير , وادلؿ الموت راحًة لي مف كؿ ير خ 

 
ادلمنػػػي  ػػػبورًا , و ادلمنػػػي يػػػكورًا , وادلمنػػػي  ػػػي يينػػػي  اللَُّهممممَّ ..

  غيرًا , و ي أييف النهس كبيرًا خ 
 

لؾ  لػؿ الييػرات , واػرؾ المنكػرات , وحػب المسػهكيف إني أسل اللَُّهمَّ ..
ف أردت ببػػػـو  انػػػة  اػػػو ني غيػػػر م اػػػوف ,  وأف اغ ػػػر لػػػي وارحمنػػػي , وات

 وأسللؾ حبؾ , وحب مف يحبؾ , وحب يمؿ يبرب إلل حبؾ خ 
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 إني أسللؾ مف  عمؾ ورحماؾ  انو ال يممكيه إال أنت خ  اللَُّهمَّ ..

 
 ني السبيؿ ادقـو خ رب اغ ر وارحـ واىد اللَُّهمَّ ..

 
 أحسنت َيمبي  لحسف ُيمبي خ  اللَُّهمَّ ..

 
اغ ػر لػي يطػئ ويمػدي وىزلػي ودػدي وال احرمنػي بركػة مػه  اللَُّهمَّ ..

 أيطياني وال ا اني  يمه أحرماني خ 
 

اغ ػػر لػػي ذنػػوبل , وأذىػػب غػػيظ قمبػػي  رب النبػػي محمػػد  اللَُّهمممَّ ..
  وأدرني مف معالت ال اف مه أحييانه  خ

 
 لبنه حدة اإليمهف يند الممهت خ  اللَُّهمَّ ..

 
ذا الحبؿ اليديد , وادمػر الريػيد , أسػللؾ ادمػف يػـو الوييػد  اللَُّهمَّ ..

والدنػػػة يػػػـو اليمػػػود , مػػػع المبػػػربيف اليػػػيود , الركػػػع السػػػدود المػػػو يف 
 بهلليود , إنؾ رحيـ ودود , ا لؿ مه اريد خ 

 
 الل ة , وحسف اليمؽ , والرعه بهلبدر إني أسللؾ ال حة و  اللَُّهمَّ ..
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ادلمنه ىهديف ُمياديف غير عهليف وال ُمعميف , سممًه  اللَُّهمَّ ..

دوليهئؾ , حربػًه يمي أيدائػؾ , ُنحب بحبؾ مف أحبؾ , وُنلهدي بلداواؾ 
 مف يهداؾ ويهلؼ أمرؾخ 

 
إني أيوُذ بؾ مػف يػر ن سػي , ومػف يػر كػؿ دابػة أنػت أيػذ  اللَُّهمَّ ..

 نه يايه إف ربي يمي  راط مسابيـ خ ب
 

 خ     مي يمي محمد ويمي تؿ محمد  اللَُّهمَّ ..
 

إني أسللؾ يير مه يندؾ , وأ ػض يمػيَّ مػف  عػمؾ , وانيػر  اللَُّهمَّ ..
 يميَّ مف رحماؾ , وأنزؿ يميَّ مف بركهاؾ خ 

 
ال ىمػًه إال ال ادع لنه ذنبػًه إال غ راػو , وال ييبػًه إال سػاراو , و  اللَُّهمَّ ..

 رداو , وال دينًه إال قعياو , وال حهدػة مػف حػوائل الػدنيه وا يػرة ىػي لػؾ 
 رعًه ولنه  الحًه إال قعيايه يه أرحـ الراحميف خ 

 
إني أسللؾ رحمًة مف يندؾ ايدي بيه قمبي وادمع بيه أمػري  اللَُّهمَّ ..

بيػه وامـ بيه يػل ي , واح ػظ بيػه غػهئبي , وار ػع بيػه يػهىدي , واُبػيض 
وديػػػي , وُازكػػػي بيػػػه يممػػػي , وُاميمنػػػي بيػػػه ريػػػدي , واَػػػرد بيػػػه أُل اػػػي 
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 وال مني بيه مف كؿ سو  خ 
 

خخ أيطني إيمهنًه  هدقًه , ويبينًه ليس بلػده ك ػر , ورحمػًة أنػهؿ  اللَُّهمَّ
 بيه يرؼ كراماؾ  ي الدنيه وا يرة خ 

 
ومنػػزؿ  خخ إنػػي أسػػللؾ ال ػػوز يػػـو البعػػه  , ويػػيش السػػلدا  اللَُّهمممَّ

 الييدا  , ومرا بة ادنبيه  ,و الن ُر يمي اديدا  خ 
 

ف قُ ر رأيي , وعػلؼ يممػي ويممػي ,  اللَُّهمَّ .. أُنزؿ بؾ حهداي , وات
ا ابرت إلل رحماؾ ,  لسللؾ يػه قهعػي ادمػور , ويهيػه ي ال ػدور , كمػه 
ادير بيف البحور خخ أف اديرنػي مػف يػذاب السػلير , ومػف  انػة الببػور , 

 ديوة ال بور خ ومف
 

مه ق ر ينو رأيي , وعلؼ ينو يممي ويممػي , ولػـ ابمغػو  اللَُّهمَّ ..
مسللاي مف يير ويداو أحدًا مػف يمبػؾ خخ أو ييػر أنػت ملطيػو أحػدًا مػف 

 يبهدؾ ,  اني أرغب إليؾ  يو وأسللؾ إيهه , برحماؾ يهرب اللهلميف  
 

وف يػػف سػػبيمؾ , قهاػػؿ الك ػػرة الػػذيف يكػػذبوف رسػػمؾ وي ػػد اللَُّهمممَّ ..
 وادلؿ يمييـ ردزؾ ويذابؾ خ 
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 قهاؿ الك رة مف الذيف أواوا الكاهب إلو الحؽ تميف  خ  اللَُّهمَّ ..
 

 ػػػهيمر لنػػػه منهزلنػػػه , وال  كمػػػه بل ػػػت  ينػػػه نبيػػػؾ محمػػػدًا  اللَُّهممممَّ ..
اؤايذنه بسو   لهلنه , وال ُايمكنه بيطهيهنػه يػه أرحػـ الػراحميف , سػالـ  قػوال 

يـ خخ ح نت ن سػي وأىمػي ومػهلي وولػدي بػههلل الحػي البيػـو , مف رب رح
الذي ال يموت أبدًا , ور ع اهلل ينه السػو  وادذى بػللؼ ألػؼ ألػؼ ال حػوؿ 

 وال قوة إال بههلل اللمي اللظيـ خ 
 

يدػػؿ دوليهئػػؾ ال ػػرج والله يػػة , وزد لػػي  ػػي حيػػهاي ,  انػػؾ  اللَُّهمممَّ ..
ا يػرة ,  يػب لػي يمػرًا طػوياًل مديػدًا  أنت اهلل الذي ييب ييش ادبد دىؿ

ويييًه مزيدًا  ي يه ياؾ ورعهؾ ,  انؾ ولي ذلؾ والبػهدر يميػو  ػي الػدنيه 
 وا يرة خ 

 
 أنت اكيؼ المل ـ والمغـر خ  اللَُّهمَّ ..

 
ال ُييػػػػـز دنػػػػدؾ , وال يُيمػػػػؼ ويػػػػدؾ , سػػػػبحهنؾ وبحمػػػػدؾ  اللَُّهمممممَّ ..

لػػو كػػؿ يػػئ , واوكمػػت يمػػي اح ػػنت بػػههلل بهلػػذي ال إلػػو إال ىػػو , إل يػػي وات
الحػػي الػػذي ال يمػػوت خخ و اسػػاد لت اليػػر كمػػو بػػال حػػوؿ وال قػػوة إال بػػههلل 
اللمػػي اللظػػيـ خخ حسػػبي اهلل ونلػػـ والكيػػؿ خخ حسػػبي الػػرب مػػف اللبػػهد خخ 
حسبي اليػهلؽ مػف الميمػوقيف , حسػبي الػرازؽ مػف المػرزوقيف خخ حسػبي 
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اهلل منايػػي , ال إلػػو إال ىػػو  اهلل وك ػػي , سػػمع اهلل لمػػف ديػػه , لػػيس ورا 
 يميو اوكمت وىو رب اللرش اللظيـ خ 

 
إنػي أيػكو إليػؾ عػلؼ قػواي , وقمػة حيماػي , وىػواني يمػي  اللَُّهمَّ ..

النػػهس برحماػػؾ يػػهرب اللػػهلميف , أنػػت رب المساعػػل يف وأنػػت ربػػي , إلػػل 
مف اكمني   إلل بليد ياديمني أو إلل يدو ممكاو أمػري   إف لػـ يكػف بػؾ 

يمي  ال أبهلي , ولكف يه ياؾ أوسع لي مػف ذنػوبي , أسػللؾ بنػور  غعب
وديؾ الذي أيرقت لو الظممهت , و مو يميػو أمػر الػدنيه وا يػرة مػف أف 
يحؿ بي سيطؾ , أو أف ينزؿ يمي يػذابؾ , لػؾ اللاػي حاػل ارعػي , وال 

 حوؿ وال قوة إال بؾ خ 
 

 يمهف  يمني خ يه ملمـ إبراىيـ يممني , ويه م يـ سم اللَُّهمَّ ..
 

أدلػػؿ لػػي ولممسػػمميف مػػف كػػؿ ىػػـ  ردػػًه , ومػػف كػػؿ عػػيؽ  اللَُّهمممَّ ..
 ميردًه , ومف كؿ بال  يه ية خ 

 
مف أردانه واإلسالـ والمسمميف بيير  و بو لكػؿ ييػر خخ ومػف  اللَُّهمَّ ..

أرادنػػه واإلسػػالـ والمسػػمميف بسػػو   هيػػغمو بن سػػو وادلػػؿ كيػػده  ػػي نحػػره , 
 يره , وأىمكو كمه أىمكت يهدًا و مود خ وادلؿ ادبيره ادم
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 إنه ندرُأ بؾ  ي نحورىـ , ونلوُذ بؾ مف يرورىـ خ  اللَُّهمَّ ..
خخ اغ ػػػر لػػػي ولوالػػدي , ولممسػػػمميف والمسػػػممهت , والمػػػؤمنيف اللَُّهمممَّ  

والمؤمنػػػهت , ادحيػػػه  مػػػنيـ وادمػػػوات خ إنػػػؾ قريػػػب مديػػػب الػػػديوات رب 
 اللهمميف خ 

 
أسػػللؾ ن سػػًه مطمئنػػًة بمبهئػػؾ , ابنػػع بلطهئػػؾ , وارعػػي  إنػػي اللَُّهمممَّ ..
 ببعهئؾ خ 

إنػػؾ المػػـ سػػري ويالنياػػي  هقبػػؿ ملػػذراي , والمػػـ حػػهداي  اللَُّهمممَّ ..
  هيطني سؤلي خ 

 
إنل أسللؾ إيمهنًه أىادي بو , ونػورًا أقاػدي بػو , وزرقػًه حػالال  اللَُّهمَّ ..
 أكا ي بو خ 

 
يبهيػر قمبػي , ويبينػًه  ػهدقًه , حاػل أيمػـ  أنػي أسػللؾ إيمهنػه اللَُّهمَّ ..

أنو لف ي بني إال مه كابت لي , وأف مػه أ ػهبني لػـ يكػف لييطئنػي , ومػه 
 أيطل لـ يكف لي بني خ 

 
مه ؾ , وأغنني يف يرار يبهدؾ يه أرحػـ اللَُّهمَّ  خخ حنف يمي يبهدؾ وات
 الراحميف خ 
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هال لمػػه يريػػد , أسػػللؾ يػػه ودود , يػػهذا اللػػرش المديػػد , يػػه  لػػ اللَُّهمممَّ ..
بلػػزؾ الػػذي ال يػػراـ , وبممكػػؾ الػػذي ال يعػػهـ , وبنػػورؾ الػػذي مػػ  أركػػهف 
يريػػؾ أف اك ينػػي يػػر مػػهال أطيػػؽ يػػره , يػػه مغيػػث أغ نػػي خخ يػػه مغيػػث 

 أغ ني , يه مغيث أغ ني  خ 
 

 ال اكمنه إلل أن سنه  نلدز , وال إلل النهس  نعيع خ  اللَُّهمَّ ..
 

 لماي يميؾ  كف ي يلل إليؾ خ كمه د اللَُّهمَّ ..
 

ادلمنػػػي مػػػف اليػػػهكريف  الئػػػؾ , ال ػػػهبريف يمػػػي بالئػػػؾ ,  اللَُّهممممَّ ..
 النه ريف دوليهئؾ خ 

 
 إني أسللؾ يييًه قهرًا , ورزقًه دارًا , ويماًل بهرًا خ  اللَُّهمَّ ..

 
 اغنني بهال ابهر إليؾ , وال ا برني بهالساغنه  ينؾ خ  اللَُّهمَّ ..

 
 اسار يورااي , وتمف رويهاي , وي ؼ لوياي خ  ُهمَّ ..اللَّ
 

أدرني يمي حسف يبهداؾ , وو بني السا اهح أبػواب رحماػؾ  اللَُّهمَّ ..
 و اسالطهر سمهحاؾ خ 
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 سممنه وال اسممنه , وامنحنه وال اماحنه  خ  اللَُّهمَّ ..
 

حسهنؾ خ  اللَُّهمَّ ..  ادلمنه  ي عمهنؾ , وأمهنؾ , وات
 

 و ر حظي مف  نلؾ ولط ؾ الي ي خ  .. اللَُّهمَّ
 حسبي مف سؤالي يممؾ بحهلي خ  اللَُّهمَّ ..

 
خخ اغ ر لي كؿ ذنب , واح ظني مف كؿ دنػب , و ػرج ينػي كػؿ اللَُّهمَّ 
 كرب خ 
 

أيني يمي الموت وُكرباو , والببر وُغماو , وال راط وزلاػو ,  .. اللَُّهمَّ
 ويـو البيهمة وروياو خ 

 
 بت  ي اليير وطلاي , ون س بلد الموت كرباي , وبهرؾ لي  .. اللَُّهمَّ

  ي م يري ومنبمبي , وال احبر ذماي , يه غهية رغباي , 
 

ال ابطع ردهئي وبمغنػي ادمػهني , واك نػي اديػهدي , وأ ػمو  اللَُّهمَّ ..
لي يلني , واك ني أمر ديني ودنيهي وتيراي , وارزقني قمبػًه اوابػًه ال كػه رًا 

راهبًه , واغ ر لي واىدني وارزقني , وأنت يير الػرازقيف خخ برحماػؾ يػه وال م
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 أرحـ الرحميف خ 
 

دمؿ أمري مه أحيياني , ويه ني مه أببياني , وبهرؾ لي  يمػه  اللَُّهمَّ ..
يولاني , واح ظ يميَّ مه أولياني , وارحمني إذا او ياني , وتنػس وحيػاي 

ي , وال اسػػػمبني اإليمػػػهف وقػػػد إذا أرمسػػػاني , وا عػػػؿ يمػػػيَّ إذا حهسػػػبان
 ير اني خ 

 
إنػي أسػاغ رؾ ممػه ابػت إليػؾ منػو  ػـ يػدت  يػو , واسػاغ رؾ  اللَُّهمَّ ..

لمػػه دلماػػو لػػؾ يمػػيَّ ن سػػو  مػػـ أوؼ لػػؾ بػػو , واسػػاغ رؾ ممػػه زيمػػت أنػػي 
 أردت بو وديؾ  يهلط قمبي مه قد يممت خ 

 
ؾ ورسػمؾ ويبػهدؾ خخ إنه ناوسؿ إليػؾ بمػه اوسػؿ بػو إليػؾ أنبيػه اللَُّهمَّ 

ال هلحيف وأوليهؤؾ المبربوف , أف ادلؿ لنه مػف ال يػـ ينػؾ ويػف رسػولؾ 
 مه نبمغ بع منهزؿ ال ديبيف ونحير بو  ي زمرة اللممه  اللهمميف خ 

 
ادلمنػه مػف المػذيف دػهوزوا دار الظػهلميف , واسػابوا مػف يػيف  اللَُّهمَّ ..

 الحكمة , وركبوا س ينة ال طنة خ 
 

 ير ني بؾ وبن سي , وادلمني أيرؼ يبهدؾ بؾ وبن سي خ  .اللَُّهمَّ .
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ادلمنه مػف الػذيف أيػهرت إلػييـ أيػالـ اليدايػة ووعػحت ليػـ  اللَُّهمَّ ..
 طريؽ الندهة , وسمكوا سبيؿ اإليالص واليبيف خ 

 
ادلمنػػه مػػف الػػذيف سػػرحت أرواحيػػـ  ػػي دار اللمػػي , وحطػػت  اللَُّهمممَّ ..

أنػهيوا بريػهض النلػيـ , ودنػوا مػف  مػهر  ىمـ قموبيـ  ي غهية الابي حاػل
ريهض الاسنيـ , ويهعوا لدة السرور , ويربوا بكلس الرحيػؽ المياػـو , 

 واساظموا احت ظؿ الكرامة الظميؿ خ 
 

 ادلمنه  ي رحماؾ , وال اسمبنه  عمؾ , إنه إليؾ راغبوف خ  اللَُّهمَّ ..

 اح ظنه بح ظ اإليمهف , وأح ظو يمينه خ  اللَُّهمَّ ..
 

خخ ادلمنػػػي أييػػػهؾ حاػػػل كػػػلني أراؾ , وأسػػػلدني بابػػػواؾ , وال اللَُّهممممَّ 
ادلمنػػي بمل ػػياؾ مطػػرودًا , ورعػػني ببعػػهئؾ , وبػػهرؾ لػػي  ػػي قػػدرؾ , 

    ٓوان رني يمي مف ظممني , وأرني  ي  لري , وأقر بذلؾ ييني 
 

 خخ إني أساوديؾ ن سي وأىمي ومهلي ووالدي خ اللَُّهمَّ 
 

ف يحػػوؿ بػػيف المػػر  وقمبػػو حػػؿ بيننػػه وبػػيف مػػف يؤذينػػه خخ يػػه مػػاللَُّهمممَّ 
 بحولؾ وقدراؾ خ 
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خخ يه كه ي كؿ يئ , وال يك ي منو يئ أك نه مه ييمنه مف أمػر  اللَُّهمَّ
 الدنيه وا يرة يه أرحـ الراحميف خ 

 
خخ و ر حظي مف يير انزلو , أو إحسهف ا عمو , أو بػر انيػره اللَُّهمَّ 

 ب اغ ره , أو يطل اساره خ , أو رزؽ ابسطو , أو ذن
 

يػه مػف بيػده نه ػيال , يػه يمػيـ بعػرى ومسػكناي , يػه يبيػر  اللَُّهمَّ ..
ب بري و هقاي خخ أسللؾ بحبؾ وقدسؾ , وأيظػـ  ػ هاؾ وأسػمهئؾ الحسػنل 
أف ادلػػػؿ أوقػػػهاي بهلميػػػؿ والنيػػػهر بػػػذكرؾ ملمػػػورة , وبيػػػدماؾ مو ػػػولة , 

 وأيمهلي يندؾ مببولة خ 
 

مف يميو ملػولي , يػه مػف إليػو يػكوت أحػوالي , قػو يمػي  يه اللَُّهمَّ ..
يػػدماؾ دػػوارحي , وايػػدد يمػػي اللزيمػػة دػػوانحي , وىػػب لػػي الدػػد  ػػي 
ييياؾ , والدواـ يمي االا هؿ  ي يدماؾ , حال أيه ػؾ ميه ػة المػوقنيف 

 , وادامع  ي دوارؾ مع المؤمنيف خ 
 

ياػػؾ ينػػه سػػارؾ , وال ال ابيرنػػه , وال احرمنػػه بػػذنوبنه , وال ا اللَُّهمممَّ ..
 ابطلنه مف برؾ وي وؾ خ 

 
ىب لنػه نػورًا نياػدي بػو إليػؾ , ويػذ ببموبنػه إليػؾ أيػذ الكػراـ  اللَُّهمَّ ..
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 يميؾ خ 
 

 أدرنه بلزاؾ ممه نيهؼ ونحذر خ  اللَُّهمَّ ..
 

اياـ بل ػوؾ أدمنػه , وحبػؽ  ػي ردػه  رحماػؾ أممنػه , وسػيؿ  اللَُّهمَّ ..
ونبينػػػه لػػذكرؾ  ػػػي أوقػػهت الغ مػػػة , واسػػػالممنه إلػػل بمػػػوغ رعػػهؾ ُسػػػبمنه , 

بطهياػػؾ  ػػي أيػػهـ الميمػػة خخ وميػػد لنػػه  ػػي محباػػؾ سػػبيال سػػيال , وزودنػػه 
بػػهلابوى  انيػػه ييػػر الػػزاد , واغ ػػر لنػػه مػػه أ بػػؿ حممنػػه مػػف ذنوبنػػه  انػػه إلػػل 

 مغ راؾ محاهديف خ 
 

 إال أنت  ودينه إلل اليير حي مه كنه  انو ال يو بنه إلل اليير اللَُّهمَّ ..
  

 خخ ال ابطع ردهؤنه , وال ازغ أ ئدانه بلد إذ ىديانه خ اللَُّهمَّ 
 قنه يذابؾ يوـ ابلث يبهدؾ خ  اللَُّهمَّ ..

 

خخ أسػدؿ يمينػه ردا  إحسػهنؾ وكرمػؾ , واسػار منػه مػه قػبو مػف اللَُّهمَّ 
 ال لؿ واللمؿ خ 

 

نهبًة ميم ًة خخ إنه نسللؾ اوبًة  هدقًة خخ وأوبًة يهل ًة خ اللَُّهمَّ .. خ وات
 ويوقًه إليؾ خخ ورغبًة  يمه لديؾ خ 
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إنػػي أسػػللؾ ن سػػًه مطمئنػػة خخ نرعػػي ببعػػهئؾ وا ػػبر يمػػي  اللَُّهمممَّ ..

 بالئؾ خخ وابنع بلطهئؾ خخ واؤمف بمبهئؾ خ 
 

أكرمنه وال اُينه خخ وأيطنػه وال احرمنػه خخ وزدنػه وال انب ػنه خخ  اللَُّهمَّ ..
 خخ وان رنه وال ان ر يمينه خ واد ع ينه وال اد لنه 

 
ادلمنه لكاهبؾ مف الاهليف ولؾ بػو مػف اللػهمميف خخ وبهديمػهؿ  اللَُّهمَّ ..

ميم ػػيف خخ وبهلبسػػط  ػػهيميف خخ ويػػف النيػػراف مزحػػزحيف خخ و ػػي الدنػػهت 
 منلميف خخ والي وديؾ نهظريف خ 

 
مسػامليف خخ ادلمنه باالوة كاهبؾ مف الم ب يف والي لذيذ يطهبو اللَُّهمَّ 

خخ ودوامػػػره ونواىيػػػو يهعػػػليف خخ وينػػػد يامػػػو مػػػف ال ػػػهئزيف خخول وابػػػو 
حهئزيف خخ ولؾ  ي دميع ييورنه ذاكريف خخ ولؾ  ي دميع أمورنه رادلػيف  

 خ
خخ ان لنه بمه  ػر ت  يػو مػف ا يػهت خخ وك ػر ينػه بػو السػيئهت اللَُّهمَّ 

 وىوف يمينه بو السكرات خ 
 

يحػؿ حاللػو خخ ويحػـر حرامػو خخ ويلمػؿ بمحكمػو ادلمنه ممف  اللَُّهمَّ ..
 ويؤمف بمايهبيو خخخ وياموه حؽ االواو خ 
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ادلمنػػه ممػػف اابػػع البػػرتف  بػػهده إلػػل رعػػوانؾ والدنػػة خ وال  اللَُّهمممَّ ..

 ادلمنه ممف ابالو البرتف  زدو  ي ق هه إلل النهر خ 
 

خخ ودسػػبهمنًه  ادلػػؿ البػػرتف لبموبنػػه عػػيه ًا ودب ػػهرنه دػػال اً  اللَُّهمممَّ ..
 دوا ًا خخ ودحزاننه ي ه ًا خخ ولذنوبنه ممح ًه خخ ويف النهر ميم ًه خ 

 
ألبسػنه بػو الُحمػؿ واسػكنه بػو الُظمػؿ خخ وأسػبع يمينػه بػو الػنلـ  اللَُّهمَّ ..

خخواد ػػع ينػػه بػػو الػػنبـ خخ وادلمنػػه بػػو ينػػد الدػػزا  مػػف ال ػػهئزيف خخ وينػػد 
  مػف ال ػهبريف خخوالػي أيمػي دنهاػؾ النلمه  مف اليػهكريف خخ وينػد الػبال

سهببيف خخ وال ادلمنه ممف اسايواو الييهطيف ,  يغماو بهلدنيه يف الػديف 
 خخ  ل بو مف النهدميف خخ و ي ا يرة مف اليهسريف خ

 

ادلػػػؿ البػػػرتف نػػػور  ػػػدورنه خخ ودػػػال  أحزاننػػػه خخ وذىػػػهب  اللَُّهممممَّ ..
 دنهت النليـ خ  ىمومنه وغمومنه خخ وسهببنه ودليمنه إلل دنهاؾ

 
ذكرنػػه منػػو مػػه نسػػينه خخ ويممنػػه منػػو مػػه ديمنػػه خخ و ارزقنػػه  اللَُّهمممَّ ..

 االواو تنه  الميؿ وأطرؼ النيهر يمي الودو الذي يرعيؾ ينؾ خ 
 

 ادلمنه مف أىؿ البرتف الذيف ىـ أىؿ اهلل ويه او خ  اللَُّهمَّ ..
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رامػو خخ ويلمػؿ بمحكمػة ادلمنه ممف يحػُؿ حاللػو خخ ويحػرـُ ح اللَُّهمَّ ..

   ٓخخ ويؤمف بمايهبيو خخ وياموه حؽ االواو
 

ادلمنػػه ممػػف يبػػيـ حرو ػػو وحػػدوده خخ وال ادلمنػػه ممػػف يبػػيـ  اللَُّهمممَّ ..
 حرو و ويعيع حدوده خ 

 
ادلمنػػه لكاهبػػؾ مػػف الاػػهليف خخ ولحػػدوده مابلػػيف خخ ودوامػػره  اللَُّهمممَّ ..

 يف  خونواىيو يهعليف خخ ويند يامو مف ال هئز 
 

 ادلمو ي يله لنه يـو الديف خ  اللَُّهمَّ ..
 

 خخ ادلمو حدة لنه ال يمينه يهذا الدالؿ واإلكراـ خ اللَُّهمَّ 
 

ادلمنػػه مػػف أىػػؿ البػػرتف الػػذيف ىػػـ أىمػػؾ ويه ػػاؾ يػػه أرحػػـ  اللَُّهمممَّ ..
 الراحميف خ 

 

ه ممحػػػال خخ وال ال ػػػراط ينػػػه زائػػػال خ وال ال ادلػػػؿ البػػػرتف لنػػػ اللَُّهممممَّ ..
ينػػه ملرعػػًه وال موليػػًه خخ وادلمػػو لنػػه يػػه لًه ميػػ لًه خخ و أوردنػػه  محمػػد 

 حوعو خخ واسبنه مف يده اليري ة يربًة ىنيئًة مريئًة ال نظمل بلدىه أبدًا  
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انبمنه بهلبرتف اللظػيـ مػف اليػبهِ  إلػل السػلهدِة خخ ومػف النػهر  اللَُّهمَّ ..

الدنػػػة خخ ومػػػف السػػػيط إلػػػل الرعػػػه خخ ومػػػف اليػػػرؾ إلػػػل الاوحيػػػد  إلػػػل
واإليالص خخ ومف ال بر إلل الغني خخومف اإلسػه ة إلػل اإلحسػهف خخ ومػف 
الذلة إلل اللزة خخ ومف اإلىهنة إلػل الكرامػة خخ ومػف البديػة إلػل السػنة خخ 

 ومف أنواع الير كمو إلل أنواع اليير كمو خخ برحماؾ يه أرحـ الراحميف 
 

 خ  مي يمي يبدؾ ورسولؾ محمد اللَُّهمَّ .. 
 

بديع السمهوات وادرض ذا الدالؿ واإلكراـ واللزة الاػي ال اػراـ  اللَُّهمَّ ..
أسللؾ يه اهلل يه رحمف بداللؾ ونػور وديػؾ أف انػور بكاهبػؾ ب ػري , وأف 
اطمػػؽ بػػو لسػػهني وأف ا ػػرج بػػو يػػف قمبػػي , وأف ايػػرح بػػو  ػػدري , وأف 

ني  انػػو ال يليننػػي يمػػي الحػػؽ غيػػرؾ وال يؤايػػو إال أنػػت وال اسػػالمؿ بػػو بػػد
 حوؿ وال قوة إال بههلل اللمي اللظيـ خ 

 
إنؾ يط ت يمينه قمػوب ا بػه  ونحػف  ػغهرًا , وواليػت يمينػه  اللَُّهمَّ ..

نلمؾ ونحف كبهرًا خخ وواليت إلينه برؾ مدرارًا خخ  مػؾ الحمػد إذا أليمانػه مػف 
الحمد ورزقانه الدنة خخ واسار بل ػوؾ ينػه النػهر خخ  اليطل اساغ هرًا خخ ولؾ

وال ايمكنػػػػه بػػػػذنوبنه خخ وال ا عػػػػحنه بسػػػػو  أ لهلنػػػػه خخ برحماػػػػؾ يػػػػه أرحػػػػـ 
 الراحميف خ 
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اغ ر لممؤمنيف والمؤمنهت خخ والمسمميف والمسممهت خخ وألؼ  اللَُّهمَّ ..

مػف  بيف قموبيـ خخ وأ مو ذات بينيـ خخ واىدىـ سبؿ السػالـ خخ وأيػرديـ
الظممهت إلل النور خخ ودنبيـ ال واحش وال اف مه ظير منيػه ومػه بطػف خخ 
وبهرؾ ليـ  ي أسػمهييـ وأب ػهرىـ وأزواديػـ وأوالدىػـ وقػوايـ مػه أببيػايـ 
خخ وادلميػػـ يػػهكريف لنلمػػؾ م نػػيف يمييػػه خخ قهبمييػػه خخ و أاميػػه يمػػييـ 

 برحماؾ يه أرحـ الراحميف خ 
 

المسػػمميف واحمػػييـ مػػف الابػػرج والسػػ ور اسػػار يمػػي نسػػه   اللَُّهمممَّ ..
 ومف ابميد نسه  الك رة والييود خ 

 
اغ ر لنسه  المسمميف وادلميـ كهسيهت مكسيهت خخ وادلميـ  اللَُّهمَّ ..

 مع الحور الليف  ي الدنهت خخ الحهعرات منيـ يه ة والغهئبهت خ 
 

 خخ ادلمني مف الاوابيف خخ وادلمني مف الماطيريف خ اللَُّهمَّ 
 

رب السػػمهوات , ورب ادرض , ورب اللػػرش اللظػػيـ , ربنػػه  اللَُّهمممَّ ..
ورب كؿ يئ ,  ػهلؽ الحػب والنػوى , ومنػزؿ الاػوراة واإلنديػؿ وال رقػهف خخ 

 أيوذ بؾ مف ير كؿ يئ أنت أيذ بنه ياو خ 
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رب السمهوات السبع ومه أظمت خخ ورب الييهطيف ومه أعمت  اللَُّهمَّ ..
يمبػػؾ أدملػػيف , أف ي ػػرط يمػػي أحػػد , مػػنيـ أو أف كػػف لػػي دػػهرًا مػػف يػػر 

 يطغل يز دهرؾ وابهرؾ اسمؾ خ 
 

رب دبريػؿ وميكهئيػؿ و إسػرا يؿ ,  ػهطر السػمهوات وادرض ,  اللَُّهمَّ ..
يهلـ الغيب واليػيهدة , أنػت احكػـ بػيف يبػهدؾ  يمػه كػهنوا  يػو ييام ػوف , 

  إلػل  ػراط أىدني لمػه ايامػؼ  يػو مػف الحػؽ باذنػؾ إنػؾ ايػدي مػف ايػه
 مسابيـ خ
 

اىػػدني  ػػيمف ىػػديت , ويػػه ني  يمػػه يه يػػت خخ واػػولني  يمػػه  اللَُّهمممَّ ..
اوليت خخ وبهرؾ لي  يمه أيطيت خخ وقني ير مه قعيت ,  انؾ ابعػي وال 
يبعػػي يميػػؾ خخ إنػػو ال يػػذؿ مػػف واليػػت وال يلػػز مػػف يهديػػت, ابهركػػت ربنػػه 

محمػد ويمػي تلػة  ػحبو والهليت خخ نساغ رؾ وناوب إليؾ و ؿ اهلل يمػي 
 وسمـ أدمليف خ

 

اللػػػف الك ػػػرة الػػػذيف ي ػػػدوف يػػػف سػػػبيمؾ ويكػػػذبوف رسػػػمؾ  اللَُّهممممَّ ..
َـّ يهلؼ بيف كممايـ وزلزؿ  أقػداميـ , وأنػزؿ بيػـ  ويبهاموف أوليه ؾ , المَُّي
بلسؾ الذي ال ارده يف البـو المدرميف , وأنزؿ يمػييـ ردػزؾ ويػذابؾ إلػو 

 الحؽ أميف خ
 

خ إنه نسالينؾ ونساغ رؾ ونسػايديؾ ونػؤمف بػؾ , وناػوب إليػؾ . اللَُّهمَّ
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, وناوكؿ يميؾ , ون ني يميؾ اليير كمػو , ونيػكرؾ , وال نك ػرؾ , ونيمػع 
 ونارؾ مف ي درؾ خ

 
ليؾ نسلي ونح د , نردػو  اللَُّهمَّ .. إيهؾ نلبد , ولؾ ن مي ونسدد , وات

 ممحؽ خرحماؾ , ونييي يذابؾ الدد , إف يذابؾ الدد بهلك هر 
 

لؾ الحمد مؿ  السمهوات , ومؿ  ادرض , ومػؿ  مػه بينيمػه  اللَُّهمَّ ..
, ومػؿ  مػه يػػئت مػف يػي  بلػػد خخ أنػت أىػؿ ال نػػه  والكبريػه  والمدػػد خخ 

 أحؽ مه قهؿ اللبد خخ وكمنه لؾ يبد خ
 

ال مهنع لمه أيطيت وال ملطي لمه منلت , وال راد لمػه قعػيت  اللَُّهمَّ ..
 دد منؾ الدد خوال ين ع ذا ال

 
 أيبلت وأرويت  ينئنه , ورزقانه  لك رت وأطبت  زدنه خ اللَُّهمَّ ..

 
ايرح لي  دري , ويسر لي أمري خخ وأيوُذ بؾ مف وسػهوس  اللَُّهمَّ ..

 ال دور خخ وياهت ادمر خخ و انة الببر خ
 

   ٓخخ سيؿ لنه أمرنه كمو دقو ودمو ,  غيره وكبيرهاللَُّهمَّ 
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خخ ال سػػيؿ إال مػػه دلماػػو سػػيال وأنػػت ادلػػؿ الحػػزف سػػيال إذا اللَُّهمممَّ  
 يئت خ
 

ارحمنػه باػرؾ المله ػي أبػدا مػه أببيانػه خخ وارحمنػه أف ناكمػؼ  اللَُّهمَّ ..
 مه ال يلنينه خخ وارزقنه حسف النظر  يمه يرعيؾ ينه خ

 رب أغ ر لي واب يمي. إنؾ أنت الاواب الرحيـ خ اللَُّهمَّ ..
 

 رزقني طيبًه خخ واسالممني طيبًه خا اللَُّهمَّ ..
 

ليػؾ يلػود السػالـ خخ أسػللؾ يػه ذا  اللَُّهمَّ .. أنت السالـ ومنػؾ السػالـ وات
الدالؿ واإلكراـ أف الطينه رغبانه , وأف اغنينه يمف أغنياػو ينػه مػف يمبػؾ 

 خ
 

 خ يير لي وايار ل اللَُّهمَّ ..
 

 ة حسنو وقنه يذاب ربنه أانه  ي الدنيه حسنة و ي ا ير  اللَُّهمَّ ..
 النهر خ

 
أرعػػني ببعػػهئؾ , وبػػهرؾ لػػي  يمػػه قػػدر لػػي , حاػػي ال أحػػب  اللَُّهمممَّ ..

 الديؿ مه أيرت وال اليير مه يدمت خ
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 ال ييش إال ييش ا يرة خ اللَُّهمَّ ..

 
أحيني مسكينًه وأماني مسكينًه , وحيرني  ي زمػرة المسػهكيف  اللَُّهمَّ ..

 خ
 

ذا أسػػػػه وا  ادلمنػػػػي اللَُّهمممممَّ .. مػػػػف المػػػػذيف إذا أحسػػػػنوا اسابيػػػػروا وات
  ٓاساغ روا 

 
 ىذا الديه  ويميؾ اإلدهبة وىذا الديد ويميؾ الاكالف خ اللَُّهمَّ ..

 

إنػؾ لسػت بالػو اسػاحد نهه خخ وال بػرب يبيػد ذكػره اباػػدينهه خخ اللَُّهممَّ ..  
وال يميػػؾ يػػركه  يبعػػوف ملػػؾ خخ وال كػػهف لنػػه قبمػػؾ مػػف إلػػو نمدػػل إليػػو 

نػػذرؾ خخ وال أيهنػػؾ يمػػي يمبنػػه أحػػد  نيػػركو ملػػؾ خخ ابهركػػت والهليػػت و 
  نسللؾ ال الو إال أنت أف اغ ر لنه وارحمنه خٓٓ

 
 خ واقية كواقية الوليد خخ ون را كن ر محمد  اللَُّهمَّ ..

 
خخ إني أسللؾ إيمهنًه يبهير قمبي , ويبينًه  هدقًه حاي أيمـ أنػو  اللَُّهمَّ 

 كابت لي ورعًه مف المليية بمه قسمت لي خ ال ي يبني إال مه
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ليػػؾ مػػُبي ولػػؾ رب  اللَُّهمممَّ .. لػػؾ  ػػالاي ونسػػكي ومحيػػهي وممػػهاي وات

 ٓارا ي 
 

خخ إف قموبنػػه ونوا ػػينه ودوارحنػػه بيػػدؾ لػػـ اممكنػػه منيػػه يػػيئه , اللَُّهمممَّ 
  اذا  لمت ذلؾ بنه  كف أنت ولينه واىدنه إلي سوا  السبيؿ خ 

 
ؿ حبػػػؾ أحػػػب اديػػػيه  إلػػػي خخ وادلػػػؿ ييػػػياؾ أيػػػوؼ ادلػػػ اللَُّهممممَّ ..

ذا  اديػػيه  ينػػدي خخ وأقطػػع ينػػي حهدػػهت الػػدنيه بهليػػوؽ إلػػي لبهئػػؾ خخ وات
 أقررت أييف أىؿ الدنيه مف دنيهىـ  لقرر ييني مف يبهداؾ خ

 
والرعػه   ٓإني سػللؾ ال ػحة والل ػة وادمهنػة وحسػف اليمػؽ اللَُّهمَّ ..

 بهلبدر خ
 

 ٓحمد يكرا ولؾ المف.  عال خخ لؾ الاللَُّهمَّ 
 

خخ إنػػي أسػػللؾ الاو يػػؽ لمحهبػػؾ مػػف اديمػػهؿ , و ػػدؽ الاوكػػؿ اللَُّهمممَّ 
 يميؾ , وحسف الظف بؾ خ

 
ا ػػاو مسػػهمع قمبػػي لػػذكرؾ وارزقنػػي طهياػػؾ وطهيػػة رسػػولؾ  اللَُّهمممَّ ..
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 ويمال بكاهبؾ خ 
 

 ادلمنػػػي أييػػػهؾ كػػػلني أراؾ أبػػػدا حاػػػي ألبػػػهؾ خخ وأسػػػلدني اللَُّهممممَّ ..
بابواؾ خخ وال ايبني بمل ياؾ وير لي  ي قعهئؾ خخ وبهرؾ لي  ي قػدرؾ 
, حاي ال أحبو الديؿ مه أيرت , وال اليير مه يدمت خخ وادلؿ غنهي  ػي 

 ن سي خ
 

خخ الطػػؼ بػػي  ػػي ايسػػير كػػؿ يسػػير خ  ػػاف ايسػػير كػػؿ يسػػير اللَُّهمممَّ 
 يميؾ يسير وأسللؾ اليسر والمله هة  ي الدنيه وا يرة خ

 

 ايؼ يني  هنؾ ي و كريـ خ ُهمَّ ..اللَّ 
ارزقنػػي يينػػيف ىطػػهلايف ايػػ يهف البمػػب بػػذروؼ الػػدمع مػػف  اللَُّهمممَّ ..

 ييياؾ , قبؿ أف اكوف الدموع دمه وادعراس دمرًا خ
 

أغنني بػهللمـ , وزينػي بػهلحمـ , وأكرمنػي بػهلابوى , ودممنػي  اللَُّهمَّ ..
 بهلله ية خ

 
يميؿ مػهكر خخ يينػهه اريػهني وقمبػو يريػهني  خخ إني أيوُذ بؾ مفاللَُّهمَّ 

ف رأي سيئة أذاييه خ  , إف رأي حسنو د نيه خخ وات
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 خخ إني أيوُذ بؾ مف البؤس والابهؤس خاللَُّهمَّ 
 

زمػػػهف وال يػػػدركوا زمهنػػػه ال ُيابػػػع  يػػػو اللمػػػيـ وال  يال يػػػد ركنػػػ اللَُّهممممَّ ..
 لسنة اللرب خُيساحي  يو مف الحميـ قموبيـ قموب اديهدـ وألسنايـ أ

 
إنػػي أيػػوُذ بػػؾ مػػف غمبػػة الػػديف , وغمبػػة اللػػدو , ومػػف بػػوار  اللَُّهمممَّ ..

 اديـ , ومف  انة المسيو الددهؿ خ
 

 إني أيوُذ بؾ مف  انة النسه  , وأيوُذ بؾ مف يذاب الببر  اللَُّهمَّ ..
 

إنػػي أايػػذ ينػػدؾ ييػػدًا لػػف ايم نيػػو ,  انمػػه أنػػه بيػػر  ليمػػه  اللَُّهمممَّ ..
أذياو , أو ياماو , أو دمداو , أو للناو , هدلميػه لػو  ػالة وزكػهة مؤمف 

 وقربة ابربو بيه إليؾ خ
أنت يمبت ن سي , وأنت او هىػه , لػؾ ممهايػه ومحيهىػه , إف  اللَُّهمَّ ..

ف أمايػػه  ػػهغ ر ليػػه  أحييايػػه  هح ظيػػه بمػػه اح ػػظ بػػو يبػػهدؾ ال ػػهلحيف وات
 وارحميه خ

 
 لي أمري خ ح ف  ردي خخ ويسر اللَُّهمَّ ..

 
ارزقنػػه امػػهـ الوعػػو  وامػػهـ ال ػػالة وامػػهـ رعػػوانؾ وامػػهـ   اللَُّهمممَّ ..
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 مغ راؾ خ
 

 بيض ودوىنه يـو ابيض ودوه واسود ودوه خ اللَُّهمَّ ..
 

 أغينه برحماؾ , ودنبنه يذابؾ خ اللَُّهمَّ ..
 

  بت أقدامنه يـو ازؿ ادقداـ خ اللَُّهمَّ ..
 

 يف خادلمنه م مح اللَُّهمَّ ..
 

 ادلمنه م هايو لميير مغهليؽ لمير خ اللَُّهمَّ ..
 

ا او أق هؿ قموبنه بذكرؾ , وأامـ يمينه نلماػؾ , واسػبغ يمينػه  اللَُّهمَّ ..
 مف  عمؾ , وادلمنه مف يبهدؾ ال هلحيف خ

 
 إني أيوُذ بؾ أف ا د يني وديؾ يـو البيهمة خ اللَُّهمَّ ..

 

وال  همانػه مسػمميف خخ واحيػرنه غيػر يزايػأحينه مسػمميف خخ وأ اللَُّهمَّ ..
 ٓم اونيف 
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بحمػػدؾ ان ػػر ت , وبػػذنبي ايار ػػت , أيػػوُذ بػػؾ مػػف يػػر مػػه  اللَُّهمممَّ ..
 اقار ت , وأيوُذ بؾ مف ديد البال  , ومف يذاب ا يرة خ

 
إنل أيوُذ بؾ مف كؿ يمػؿ ييزينػل , وأيػوُذ بػؾ مػف  ػهحب  اللَُّهمَّ ..

مؿ يمييني , وأيوُذ بؾ مف كػؿ  بػر ينسػيني يؤذينل , و أيوُذ بؾ مف كؿ أ
 , وأيوُذ بؾ مف كؿ غني يطغيني خ

  
لػو دبرائيػؿ وميكهئيػؿ 0ٓاللَُّهمَّ  سحهؽ ويلبوب , وات لو إبراىيـ وات إليي وات

سرا يؿ أسللؾ أف اساديب ديواي خ  وات
 

أيػط محمػد الوسػيمة وال عػيمة و ابل ػو اهلل  المبػهـ المحمػود  اللَُّهمَّ ..
خ وادلؿ  ي الم ط يف محباو , و ي اديميف درداو , و ػي الذي ويداو خ
 المبربيف ذكره خ

 
اىدني مف يندؾ , وأ ض يمي. مف  عمؾ , وأسبع يمي. مػف  اللَُّهمَّ ..

 بركهاؾ خ
 

إنػػػي سػػػهلؾ او يػػػؽ أىػػػؿ اليػػػدي خخ وأيمػػػهؿ أىػػػؿ اليبػػػيف خخ  اللَُّهممممَّ ..
لييػية خخ وطمػب ومنه حة أىؿ الاوبة , ويػـز أىػؿ ال ػبر خخ ودػد أىػؿ ا

 أىؿ الرغبة خخ والبد أىؿ الورع خخ وير هف أىؿ اللمـ خخ حاي ألبهؾ خ
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إنػػػي أسػػػللؾ ميه ػػػة احدزنػػػي يػػػف مله ػػػيؾ , حاػػػي أيمػػػؿ  اللَُّهممممَّ ..
 بطهياؾ يمال أساحؽ بو رعهؾ خ

 
ال ايمكنػه  دػلة , وال اليػذنه بغاػة , وال اغ منػه يػف حػؽ , وال  اللَُّهمَّ ..

 و ية خ
 

 ال اليذنه يمي غرة , وال ادينه  ي غمرة خ .. اللَُّهمَّ
 

 بهرؾ لنه  ي الموت ومه بلد الموت خ اللَُّهمَّ ..
 

ال اؤمنه مكرؾ , وال انسنه ذكػرؾ , وال اياػؾ ينػه سػارؾ , وال  اللَُّهمَّ ..
 ادلمنه مف الغه ميف خ

 
إني أيوُذ بػؾ مػف مػوت ال دػه ة , ومػف لدغػة الحيػة , ومػف  اللَُّهمَّ ..

بع , ومػػف الغػػرؽ , ومػػف الحػػرؽ , ومػػف أف أيػػر يمػػي يػػي  خخ ومػػف السػػ
 الباؿ يند ال رار مف الزحؼ خ

 
إني اسػاغ رؾ لمػه ابػت إليػؾ منػو  ػـ يػدت  يػو خخ واسػاغ رؾ  اللَُّهمَّ ..

لمه أيطياؾ مف ن سل  ـ لػـ أوؼ لػؾ بػو خخ وأسػاغ رؾ لمػنلـ الاػي ابويػت 
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وديػػؾ  يػػهلطني  يػػو  بيػػه يمػػي مل ػػياؾ خخ واسػػاغ رؾ لكػػؿ ييػػر أردت بػػو
 مهليس لؾ خ 

 
 ال ايزني  انؾ بي يهلـ , وال الذبني  انؾ يمي قهدر خ اللَُّهمَّ ..

 
ادلمنػػػي ممػػػف اوكػػػؿ يميػػػؾ  ك ياػػػو خخ واسػػػايداؾ  يدياػػػو  اللَُّهممممَّ ..

واسػػػػػالهنؾ  ليناػػػػػو خخ واسان ػػػػػرؾ  ن ػػػػػراو خخ واسػػػػػالهذؾ  ليذاػػػػػو خخ 
 واساغ رؾ  غ رت لو خخ واسارحمؾ  رحماؾ خ

 
خخ إنػػي أسػػللؾ الديػػؿ يه ياػػؾ , ود ػػع بالئػػؾ , ويرودػػه مػػف للَُّهمممَّ  ا

 الدنيه إلي رحماؾ خ
 

يه مف يك ي يف كؿ أحد وال يك ي منو أحػد خخ يػه أحػد مػف ال  اللَُّهمَّ ..
أحػػد لػػو خخ وسػػند مػػف ال سػػند لػػو خخ ويػػه ردػػه  مػػف ال ردػػه  اهلل خخ انبطػػع 

   ٓني يمي مه أنه يميوالرده  إال منؾ خخ ندني ممه أنه  يو خخ وأي
 

احرسػػػنه بلينػػػؾ الاػػػي ال انػػػهـ خخ وبركنػػػؾ الػػػذي ال يعػػػهـ خخ  اللَُّهممممَّ ..
واح ظنه ببدراؾ يمينػه خخ  ػال نيمػؾ وأنػت ردهؤنػه خخ  كػـ مػف نلمػة أنلمػت 
بيه يمينه قؿ لؾ يندىه يكرنه خخ وكـ مػف بميػة اباميانػه بيػه قػؿ لػؾ ينػدىه 

ـ ي عػحنه خخ ويػه مػف قػؿ لػؾ ينػد  برنه خخ يه مف رتنػه يمػي المله ػي  مػ
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نلماو يكرنه  مـ يحرمنه خخ ويه مف قؿ لؾ يند بمياو  ػبرنه  مػـ ييػذلنه خخ 
يه ذا الملروؼ الذي ال ينبعي أبدًا ويه ذا اديهدي الاي ال اح ي يددًا خخ 

 خ ويه ذا النلمه  الاي اح ي أبدًا خخ أسللؾ أف ا ؿ يمي سيدنه محمد 
 

مػػػػي دينػػػػي بهلػػػػدنيه خخ ويمػػػػي تيراػػػػي بػػػػهلابوى خخ أينػػػػي ي اللَُّهمممممَّ ..
واح ظني  يمه غبت ينو خخ وال اكمني إلي ن سي  يمه حعراو خخ يه مف ال 
اعره الذنوب وال انب و مغ رة الذنوب ىب لي مه ال ينب ؾ واغ ر لػي مػه 

 ال يعرؾ خخ إنؾ أنت الوىهب خ
 

ورزقًه واسػلًه والله يػة إني أسللؾ  ردًه قريبًه , و برًا دمياًل ,  اللَُّهمَّ ..
 مف دميع البال  خ

 
إنػػي أسػػللؾ امػػهـ الله يػػة خخ وأسػػللؾ دواـ الله يػػة خخ وأسػػللؾ  اللَُّهمممَّ ..

اليكر يمي الله ية خخ وأسللؾ الغني يػف النػهس وال حػوؿ وال قػوة إال بػههلل 
 خ  

 
يمبػػت ربنػػه  سػػويت , وقػػدرت ربنػػه  بعػػيت , ويمػػي يريػػؾ  اللَُّهمممَّ ..
مت  لحييت , وأطلمت  ليػبلت , وأسػبيت  لرويػت , وحممػت اساويت , وأ

 ػػي بػػرؾ وبحػػرؾ يمػػي  مكػػؾ ودوابػػؾ , ويمػػي أنلهمػػؾ خخ  هدلػػؿ لػػي ينػػدؾ 
وليدة  وادلؿ لي يندؾ زل ل وحسف مُب خخ وادلمني ممف ييهؼ مبهمػؾ 
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ووييػػػدؾ , ويردػػػو لبػػػه ؾ , وادلمنػػػي ممػػػف ياػػػوب إليػػػؾ اوبػػػة ن ػػػوحًه خخ 
 ماًل نديحًه وسليًه ميكورًا خخ وادهرة لف ابور خوأسللؾ يماًل مابباًل , وي

 
إنػػي أيػػيد بمػػه يػػيدت بػػو يمػػي ن سػػؾ , ويػػيدت بػػو  اللَُّهمممَّ ..

مالئكاػػؾ وأنبيػػه ؾ , وأولػػو اللمػػـ ,  هكاػػب يػػيهدال ينػػدؾ حاػػل ألبػػهؾ 
  ٓبيه يـو البيهمة 

 
خخ  ؿ يمل سػيدنه محمػد  ػي ادولػيف , و ػؿ يمػي محمػد  ػي اللَُّهمَّ 
 ؿ يمي محمد  ي الم  اديمل إلي يـو الديف خخ و ؿ يمي ا يريف , و 

 محمد  ي النبييف خخ و ؿ يمي محمد  ي المرسميف خ
 

خخ  ػػؿ يمػػي محمػػد حاػػل ارعػػي خخ و ػػؿ يمػػي محمػػد بلػػد  اللَُّهمممَّ
 الرعي خخ و مي يمي محمد أبدًا أبدًا خ

 
 ػػؿ يمػػي محمػػد كمػػه احػػب أف ي ػػمي يميػػو , و ػػؿ يمػػي  اللَُّهمممَّ ..

 مه أردت أف ي مي يميو خمحمد ك
 

إني أسػللؾ غنػي ادىػؿ والمػوالي خخ وأيػوُذ بػؾ مػف أف يػديو  اللَُّهمَّ ..
 يمي رحـ قطلايه خ
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إني أيوُذ بؾ مف ير مف يميي يمي بطنو خخوأيػوُذ بػؾ مػف  اللَُّهمَّ ..
 ٓير مف يميي يمي أربع 

 
 خخ إني أيوُذ بؾ مف امرأة اييبني قبؿ المييب خاللَُّهمَّ 

 
خخ إني أيوُذ بؾ مف ولد يكوف يمي وبهال خخ وأيوُذ بؾ مػف مػهؿ لَُّهمَّ ال

 يكوف يمي يذابًه خ
 

 أقبؿ ببموبنه إلي دينؾ , واح ظ مف ورا نه برحماؾ خ اللَُّهمَّ .. 
 

إنػػي أيػػوًذ بػػؾ مػػف بطػػر الغنػػي ومذلػػة ال بػػر خخ يػػه مػػف ويػػد  اللَُّهمممَّ ..
خخ يػه مػف اسػره طػهياي وال  و ي , وأويد  ل ه , اغ ػر لمػف ظمػـ أو أسػي 

 اعره مل ياي , ىب لي مه يسرؾ واغ ر لي مه ال يعرؾ خ 
 

ومػػػه اباميانػػػي بػػػو مػػػف ريػػػه  ويػػػدة  مسػػػكني بسػػػنة الحػػػؽ  اللَُّهممممَّ ..
 ويريلة اإلسالـ خ

 

 هلؽ اإل بهح , ودهيؿ الميؿ سػكنًه واليػمس والبمػر حسػبهنًه  اللَُّهمَّ ..
 , وقوني يمي الديهد  ي سبيمؾخ , اقض يني الديف , واغنني مف ال بر
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أينػػي يمػػي ىػػوؿ الػػدنيه , وبوائػػؽ الػػدىر , وم ػػهئب اديػػهـ  اللَُّهمممَّ ..
 والميهلي خ

 
إليػؾ ربػي  ػذلمني خخ ويمػي  ػهلو اديػالؽ  بػومني خخ ومػف  اللَُّهمَّ ..

ليػػػؾ ربػػػي  حببنػػػي خخ و ػػػي بطػػػف ادرض  سػػػيي  اديػػػالؽ  دنبنػػػي خخ وات
رنػػل  خخ ويمػػي الحػػوض  ػػلوردني خخ ومػػف  ػػهرحمني خخ ويمػػي ال ػػراط  مر 

 نهرؾ  ليذني خخ ومف دنهاؾ  ال احرمني خ
 

                                                                         خخ إنػػػي أسػػػللؾ بلػػػزؾ وذلػػػي إال رحمانػػػي , وببواػػػؾ وعػػػل ي                                                                             اللَُّهممممَّ 
, وبغنهؾ و بري , ىذه نه ياي الكهذبة اليهطئة بيف يديؾ , يبيدؾ سػواي 

 ك ير خخ وليس لي سيد سواؾ خخ ال ممدل وال مندي منؾ إال إليؾخ
 

إنػؾ اسػمع كالمػي , واػري مكػهني , والمػـ سػري ويالنياػي ,  اللَُّهمَّ ..
ال بيػػػر , والمسػػػاغيث  وال يي ػػػي يميػػػؾ يػػػي  مػػػف أمػػػري , وأنػػػه البػػػهئس

المسػػادير , والودػػؿ الميػػ ؽ المبػػر الملاػػرؼ إليػػؾ بذنبػػو , أسػػللؾ مسػػللة 
المسػػكيف , وأبايػػؿ إليػػؾ ابايػػهؿ المػػذنب الػػذليؿ , وأديػػوؾ ديػػه  اليػػهئؼ 
العرير , ديه  مف يعلت لػؾ رقباػو وذؿ لػؾ دسػمو , ورغػـ لػؾ أن ػو , 

 و هعت لؾ يينو خ
 

خ وال قػػػوة لػػػي  لنا ػػػر خخ ولكػػػف مػػػذنب ال بػػػرا ة  لياػػػذر خ اللَُّهممممَّ ..
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نمػػػه ىػػػو محػػػض حبػػػؾ ومحػػػض دنػػػهياي خخ  مسػػػاغ ر خخ ال يػػػذر لػػػي خخ وات
  هيؼ يني خ

 
ال ادلػػؿ الػػدنيه أكبػػر ىمنػػه خخ وال مبمػػغ يممنػػه خخ وال منايػػي  اللَُّهمممَّ ..

أمرنه خخ وال ادلؿ إلي النهر م يرنه , وادلؿ الدنة ىي دارنه , برحماػؾ يػه 
 أرحـ الراحميف خ

 
يػه مػف ال يلمػـ قػدره إال ىػو خخ وال ييػغمو يػلف يػف يػلف وال  اللَُّهمَّ ..

 يبرمو إلحهح الممحيف خخ أذقني برد ي وؾ وحالوة مغ راؾ خ
 

 إنؾ ادد مف الذبو غيرنه خخ ونحف ال ندد مف يرحمنه غيرؾخ اللَُّهمَّ ..
 

 ,  دػػد بمػػه ؾإف حسػػنهانه مػػف يطهئػػؾ , وسػػيئهانه مػػف قعػػهئ اللَُّهمممَّ ..
 أنلمت يمي مه قعيت , وامو ذلؾ بذلؾ خ

 
يه سهمع اد وات خخ ويه مبيؿ المل رات خخ ويػه راحػـ اللبػرات  اللَُّهمَّ ..

خخ ويػه مديػب الػديوات خخويػه قهعػي الحهدػهت خخ أقعػي حوائدنػه وحػوائل 
 المسمميف خ

 
 اكيؼ الكرب ينه ويف المكروبيف خ اللَُّهمَّ ..
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 ودنبني اللسرى خيسرني لميسرى  اللَُّهمَّ ..

 
إني لـ تاؾ بلمؿ  هلو قدماو خخ وال يػ هية ميمػوؽ ردواػو  اللَُّهمَّ ..

خخ أاياػػؾ مبػػر بػػهلظمـ واإلسػػه ة يمػػي ن سػػي خخ  ػػال حدػػة لػػي ولكػػف أردػػو 
 ٓيظيـ ي وؾ الذي يدت بو يمي اليهطئيف

 
 يه مف رحماو واسلة و عمو يظيـ خخ اغ ر الذنب اللظيـ خ اللَُّهمَّ ..

إف لـ ارحـ البي ون بي خخ  ال احرمنػي أدػر الم ػهب يمػل  .. اللَُّهمَّ
 م يباو خ

 
ال ادلمني بػديهئؾ رب يػبيه خخ وكػف بػي رؤو ػه رحيمػه خخ يػه  اللَُّهمَّ ..

 يير المسئوليف خخ يه أكـر الملطيف خ
 

إف المله ي قد تنسػت لسػهني  مػه لػي وسػيمة مػف اللمػؿ وال  اللَُّهمَّ ..
 اؾ وي وؾ خي يع سوي ادمؿ  ي رحم

 
   ٓإف لـ أكف أىال لبالغ رحماؾ  رحماؾ أىال دف ابمغني اللَُّهمَّ ..
وأنه يػي  مػف   (1)َوَرْحَمِاي َوِسَلْت ُكّؿ َيْيٍ   إنؾ قمت ق  اللَُّهمَّ ..

                                                 

 خ   ٙ٘ٔ( سورة اديراؼ ا ية ٔ)



 

85 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 ادييه  خ
 

ـْ َدػُُ وَؾ   إنؾ قمت وقولؾ الحػؽ اللَُّهمَّ .. ـْ ِإذ ّظَمُمػَوْا َأْنُ َسػُي َوَلػْو َأّنُيػ
ـُ الّرُسوُؿ َلَوَدُدوْا الّمَو َاّوابًه ّرِحيمػهً  َ   انػه قػد   (2) هْسَاْغَ ُروْا الّمَو َواْسَاْغَ َر َلُي

سػػملنه قولػػؾ وأطلنػػه أمػػرؾ ودئنػػه إليػػؾ بػػذنوبنه , ومػػه أ بػػؿ ظيورنػػه مػػف 
أوزارنه اهئبيف مف زلمنه ملار يف بيطهيهنه واب يرنه  اب يمينه ويػ ع نبيػؾ 

 ينه خ  
 

ف كهنت يظهمًه خخ ولكف  ػغهر  ػل دنػهب ي ػوؾ إ اهلي .. ف ذنوبي وات
خخ  هغ رىػػه يػػه كػػريـ خخ اليػػي أنػػت أنػػت وأنػػه أنػػه اللػػواد الػػي الػػذنوب وأنػػت 
اللواد الي المغ ػرة خخ إليػي خخ إف كنػت ال اػرحـ إال أىػؿ طهياػؾ  ػهلي مػف 
ي رغ الذنوب خخ إليي ادنبت يف طهياؾ يمػدًا خخ واوديػت إلػي مل ػياؾ 

سبحهنؾ مه أيظـ ُحداؾ يمي. خخ وأكـر ي ػوؾ ينػي خخ  بودػوب ق دًا خخ  
ُحداؾ يمي وانبطهع حداي ينؾ خخ و بري إليؾ وغنهؾ يني إال غ رت لػي 

 خ
 

يػػه ييػػر مػػف ديػػهه داٍع خخ وأ عػػؿ مػػف ردػػهه راٍج خخ وبحرمػػة  اللَُّهمممَّ ..
 أاوسؿ إليؾ أف اغ ر لي ذنوبي خ اإلسالـ وبذمة محمد 

 

                                                 

 خ ٗٙ( سورة النسه  ا ية ٕ)
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يوُذ بؾ أف أيرؾ ييئه أيمـ بو , واساغ رؾ لمػه ال أيمػـ  إني اللَُّهمَّ ..
 بو خ
 

ال انزع منػل  ػهلو مػه أيطيانػي ,  انػو ال نػهزع لمػه أيطيػت  اللَُّهمَّ ..
 وال يل ـ ذا الّدَد منؾ الدد. خ

 
ا حبني الله ية  ي بػدني خخ والل ػمة  ػي دينػي خخ واحسػف  اللَُّهمَّ ..

 ني خخ وادمع لي يير الدنيه وا يرةخمنبمبي خخ وارزقني طهياؾ مه أببيا
 

 ال اييبني وأنه أردوؾ خخ وال الذبني وأنه أديوؾ خ اللَُّهمَّ ..
 

أني أيوُذ بلزاؾ ال إلو إال أنت أف اُعمني خخ أنت الحي الػذي  اللَُّهمَّ ..
 ال يموت والدف واإلنس يمواوف خ

 
 اسالممنه وال اسابدلنه خ اللَُّهمَّ ..

 
  رنه بليوبنه خب اللَُّهمَّ ..

 
يػػػػه ر يػػػػع الػػػػدردهت ومنػػػػزؿ البركػػػػهت خخ يػػػػه  ػػػػهطر ادرض  اللَُّهمممممَّ ..

والسػػمهوات عػػدت إليػػؾ اد ػػوات ب ػػنوؼ المغػػهت خخ يسػػللونؾ الحهدػػهت 
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وحهداي إليؾ أال انسهني  ػي دار الػبال  خخ إذا نسػيني أىػؿ الػدنيه ووارانػي 
 , وابطلت بي ادسبهب خ بالاراب , وانبطع يني ادحبه

 
يهؾ أممنػه خخ ومػه ينػدؾ طمبنػه  اللَُّهمَّ .. إليؾ يردنه وب نهئؾ أنينه خخ وات

ليػؾ  خخ وإلحسهنؾ الرعػنه خخ ولرحماػؾ ردونػه خخ ومػف يػذابؾ أيػ بنه خخ وات
بل بػػهؿ الػػذنوب ىربنػػه خخ يػػه مػػف يممػػؾ حػػوائل السػػهئميف خخ ويلمػػـ عػػمهئر 

رمػػه خخ ويمػػي ال ػػهمايف خخ يػػه مػػف ال يػػزداد يمػػي ك ػػرة السػػؤاؿ إال دػػودًا وك
حسهنًه خخ ويمي ك ػرة الػذنوب إال ي ػوًا وغ رانػه خخ  ك رة الحوائل إال ا عال وات
يه مف ليس لو رب ُيديي خخ وال إلو ُيردػل خخوال  وقػو يػهلؽ ُيييػي خخ وال 

بػهياالؼ المغػهت يسػللونؾ  توزير ُيؤاي خخ يه مف عدت بيف بديو اد ػوا
ات ممحػػػػيف بهلػػػػديوات  خخ الحهدػػػػهت خخ وسػػػػكبت الػػػػدموع بػػػػهللبرات والز ػػػػر 

 لسللؾ رعه ال سيط بلده , وىدي ال عػاللة بلػدىه , ويمػـ ال ديػؿ بلػده 
 , وحسف اليهامة , واللاؽ مف النهر , وال وز بهلدنة تميف خ 

  
يعػػػع كػػػؿ يػػػي  للزاػػػؾ خخ وينػػػت الودػػػوه للظماػػػؾ خخ إذا  إهلمممي ..

ذا  ف أذنبػوا ي ػوت وغ ػرت خخ وات ديونػه أسه ت يبهدؾ حممػت وأميمػت خخ وات
ذا ولينه ينؾ ديوت خ ذا أقبمنه قربت خخ وات ذا نهدينه سملت خخ وات  أدبت , وات

 
رب السمهوات وادرض , يهلـ الغيب والييهدة , أنت رب كؿ  اللَُّهمَّ  ..

يي  , أييد أف ال إلػو إال أنػت وحػدؾ ال يػريؾ لػؾ خخ وأيػيد أف محمػدا 
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هف ويػركو وأف يبدؾ ورسولؾ والمالئكة ييػيدوف خخ أيػوُذ بػؾ مػف اليػيط
 أقارؼ يمي ن سي سو ًا أو أدره يمي مسمـ خ

 
إني أيوُذ بوديؾ الكريـ وكممهاؾ الاهمة مف ير مه أنت تيػذ  اللَُّهمَّ ..
 بنه ياو خ

 
أنػػت الممػػؾ ال إلػػو إال أنػػت , أنػػت ربػػي , وأنػػه يبػػدؾ ظممػػت  اللَُّهمممَّ ..

ر الػذنوب ن سي , وايار ت بذنبي ,  ػهغ ر لػي ذنػوبي دميلػه , إنػو ال يغ ػ
إال أنت خخ واىػدني دحسػف اديػالؽ ال ييػدي دحسػنيه إال أنػت , وا ػرؼ 
يني سيئيه ال ي رؼ يني سيئيه إال أنت , لبيؾ وسلديؾ واليير كمو  ػي 
ليػػؾ ابهركػػت والهليػػت خخ اسػػاغ رؾ  يػػديؾ , واليػػر لػػيس إليػػؾ خخ أنػػه بػػؾ وات

 وأاوب إليؾ خ 
ادرض خخ ومػػؿ  مػػه يػػئت ومػػؿ   تلػػؾ الحمػد مػػؿ  السػػمهوا اللَُّهمممَّ ..

 مف يي  بلد خ
 

 طيرني بهل مل والبرد والمه  البهرد خ اللَُّهمَّ ..
 

طيرنػػي مػػف الػػذنوب واليطهيػػه كمػػه ينبػػي ال ػػوب ادبػػيض مػػف  اللَُّهمممَّ ..
 الدنس خ
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سبحهنؾ ذي الممؾ والممكػوت خخ سػبحهف ذي اللػزة والدبػروت  اللَُّهمَّ ..
يػػػوُذ بل ػػػوؾ مػػػف يبهبػػػؾ خخ وأيػػػوُذ خخ سػػػبحهف الحػػػي الػػػذي ال يمػػػوت خخ أ

 برعهؾ مف سيطؾ خخ وأيوُذ بؾ منؾ دؿ وديؾ خ
 

 ػػؿ يمػػي محمػػد كمػػه  ػػميت يمػػي إبػػراىيـ ويمػػي أؿ إبػػراىيـ  اللَُّهمممَّ ..
 إنؾ حميد مديد خ

 

ربنػه ورب كػؿ يػي  خخ أنػه يػييد أنػؾ الػرب وحػدؾ ال يػريؾ  اللَُّهمَّ ..
 لؾ خ

 

يبػػػدؾ  نػػػه يػػػييد أف محمػػػدا ربنػػػه ورب كػػػؿ يػػػي  خخ أ اللَُّهممممَّ ..
 ورسولؾ
 

 ربنه ورب كؿ يي  خخ أنه يييد أف اللبهد كميـ أيوة خ اللَُّهمَّ ..

ربنه ورب كؿ يي  خخ ادلمني ميم ه لؾ  ػي كػؿ سػهية  ػي  اللَُّهمَّ ..
ال كػػرا اسػػمع واسػػاديب ,  حسػػبي اهلل ونلػػػـ  ـالػػدنيه وا يػػرة ذا الدػػالؿ وات

 الوكيؿ  خ
 

مد حمدًا ك يرًا طيبًه مبهركًه  يػو غيػر مك ػي وال مػودع , لؾ الحاللَُّهمَّ .. 
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وال مسػػاغنًل ينػػو ربنػػه خخ الحمػػد هلل الػػذي ك هنػػه وتوانػػه , غيػػر مك ػػي وال 
مك ور خخ الحمػد اهلل الػذي أطلمنػه وسػبنه ودلمنػه مػف المسػمميف خخ الحمػد 
الػػذي أطلػػـ وسػػبي وسػػوغو ودلػػؿ لػػو ميردػػًه خخ الحمػػد اهلل الػػذي أطلمنػػي 

ورزقنػػي مػػف غيػػر حػػوؿ منػػي وال قػػوة خخ الحمػػد اهلل الػػذي يطلػػـ وال الطلػػهـ 
يطلػػـ مػػفَّ يمينػػه  يػػدانه خخ وأطلمنػػه  سػػهقنه خخ وكػػؿ بػػالٍ  حسػػف أبالنػػه خخ 
الحمد هلل غير مود.ٍع ومَكَ ٍل , وال مك ُػور , وال مسػاغنل ينػو خخ الحمػد اهلل 

وىػدي  الذي أطلـ مػف الطلػهـ , وسػبي مػف اليػراب , وكسػي مػف الُلػري ,
مف العاللة , وب ر مف اللمي خخ و عؿ يمي ك ير ممف يمػؽ ا عػيال , 

 الحمد هلل رب اللهلميف خ 
 

 أيبلت وأرويت  ينئنه ورزقانه  لك رت , وأطبت  زدنه خ اللَُّهمَّ ..
 

 أطلـ مف أطلمنه واسبي مف سبهنه خ اللَُّهمَّ ..
 

ل برا  أنزؿ يمينػه الغيػث أنت اهلل ال إلو إال أنت الغني ونحف ا اللَُّهمَّ ..
 إلي حيف خ هً , وادلؿ مه أنزلت يمينه قوًة وبالغ

 
َـّ أغ نه خ اللَُّهمَّ  َـّ أغ نه خخ المَُّي َـّ اسبنه خخ المَُّي  اسبنه خخ المَُّي

 
عهحت دبهلنه واغبرت أرعنه خ وىهمت دوابنػه , ملطػي الييػرات  اللَُّهمَّ
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خخ ومدػري البركػهت يمػي أىميػه مف أمهكنيه خخ ومنزؿ الرحمة مف ملهدنيػه 
خخ بهلغيث المغيث خخ أنت المساغ ر الغ هر  نسػاغ رؾ لمحهمػهت مػف ذنوبنػه 

 ٓ, وناوب إليؾ مف يواـ يطهيهنه 
 

خخ  لرسؿ السمه  يمينه مدرارًا وأو ؿ بهلغيث , واكػؼ مػف احػت اللَُّهمَّ 
غػدقًه ي ػبًه يريؾ حيث ين لنه ويلوُد يمينًه غي ػًه يهمػًه طببػًه يببػًه مدّمػاًل 

 راالًه ُممريًه لمنبهت خ
 

خخ كمه حسنت َيمبي ,  حسف ُيمبل , وحػـر وديػي يمػي النػهر  اللَُّهمَّ
خخ الحمد هلل الذي سوي َيمبػي وأحسػف  ػوراي , وزاف منػي مػه يػهف مػف 
غيري خخ الحمد هلل الذي سوي َيمبي  لدلو و ور  ورة وديػي  ػػلحسنيه 

حمػػدًا ك يػػرًا طيبػػًه مبهركػػًه  يػػو مبهركػػًه  ودلمنػػي مػػف المسػػمميف خخ الحمػػد هلل
 يميو خخ كمه يحب ربنه ويرعي خ 

 

 مي يمي محمد يبػدؾ ورسػولؾ ويمػي المػؤمنيف والمؤمنػهت اللَُّهمَّ .. 
 ويمي المسمميف والمسممهت خ

 
خخ اسػػبنه غي ػػًه مغي ػػًه مريػػًه مريلػػًه نه لػػًه غيػػر عػػهٍر يػػهداًل غيػػر اللَُّهمممَّ 
 أدؿ رائٍث خ 

 خخ اسؽ يبهدؾ , وبيهئمؾ , وانير رحماؾ وأحي بمدؾ الميت  اللَُّهمَّ
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 عهحت دبهلنه واغبرت أرعنه وىهمت دوابنه خاللَُّهمَّ 

 

خخ مهلؾ الممؾ اؤاي الممؾ مف ايه  خخ وانزع الممؾ ممف ايػه  اللَُّهمَّ 
خخ والز مف ايه  خخ واذؿ مػف ايػه  خخ بيػدؾ الييػر إنػؾ يمػي كػؿ يػي  

ه وا يرة خخ الطييه مف ايه  وامنع منيمػه مػف ايػه  قدير خخ رحمت الدني
 خخ ارحمني رحمة اغنيني بيه يف رحمة مف سواؾ خ

 

خخ بهرؾ لنه  ي  مرنه خخ وبهرؾ لنػه  ػي مػدينانه خخ وبػهرؾ لنػه  ػي اللَُّهمَّ 
  هينه خخوبهرؾ لنه  ي مدنه خ

 
مه  خخ ربنه اهلل الذي  ػي السػمه  ابػدس اسػمؾ , أمػرؾ  ػي السػاللَُّهمَّ 

وادرض خخ كمػه رحماػػؾ  ػي السػػمه  ,  هدلػؿ رحماػػؾ  ػي ادرض , واغ ػػر 
لنػػه حوبنػػه ويطهيهنػػه خخ أنػػت رب الطيبػػيف خخ  ػػلنزؿ يػػ هً  مػػف يػػػ هئؾ , 

 ورحمًة مف رحماؾ يمي مه بي مف ودع خ
 

 ارزقني ييهدًة  ي سبيمؾ وادلؿ مواي ببمد رسولؾ خ  اللَُّهمَّ ..
 

الـ والمسػػمميف بييػػر  و بػػو لكػػؿ ييػػر ومػػف مػػف أرادنػػه واإلسػػ اللَُّهمممَّ ..
أرادنه واإلسالـ والمسمميف بسػو   هيػغمو بن سػو ويػات يػممو وأدـ  بػره , 
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وا سػػد يبمػػو , واكسػػر يظمػػو , واقطػػع نسػػمو , وأدـ ىمػػو وغمػػو , وأيمػػي 
 ب ره , وا بؿ سملو , وأيرس لسهنو , وأبطؿ أركهنو , يه رب اللهلميف خ 

 

مػػواي المسػػمميف الػػذيف يػػيدوا لػػؾ بهلوحدانيػػة  أغ ػػر لدميػػع اللَُّهمممَّ ..
 ولنبيؾ بهلرسهلة ومهاوا يمي ذلؾ خ

 

خخاغ ر ليـ , وارحميـ , ويػه يـ , وايػؼ يػنيـ , وأكػـر نػزليـ اللَُّهمَّ 
, ووسع مديميـ , واغسميـ بهلمه  وال مل والبرد , ونبيـ مف اليطهيه كمػه 

ًا مػف دارىػـ وأىػاًل ييػرًا ينبي ال وب ادبيض مػف الػدنس , وأبػدليـ دارًا ييػر 
مف أىميـ , وديرانًه ييرًا مف ديرانيـ , وأديميـ الدنػة , ونديػـ مػف النػهر 

 , وأيذىـ مف يذاب الببر , ويذاب النهر خ
 

ارحمنػػه إذا  ػػرنه إلػػي مػػه  ػػهروا إليػػو احػػت الدنػػهدؿ والاػػراب  اللَُّهمممَّ ..
 وحدنه خ
 

 ػي الحسػنهت وك ػر ينػه  تنػس وحػدانه  ػي الببػور وبػهرؾ لنػه اللَُّهممَّ .. 
 اليطيئهت وادهوز لنه يف السيئهت خ

 
أنػػػزؿ يمػػػي قبػػػورىـ العػػػيه  والنػػػور , وال سػػػحة والسػػػرور  اللَُّهممممَّ ..

ودػػهزىـ بهإلحسػػهف إحسػػهنه , وبهلسػػيئهت ي ػػوًا وغ رانػػًه , حاػػل يكونػػوا  ػػي 
بطوف اإللحهد مطمئنيف , ويند قيػهـ اديػيهد تمنػيف , وبدػوارؾ ورعػوانؾ 

لي أيمي دردهاؾ سهببيف , برحماؾ يه أرحـ الراحميف خ  وا بيف ,  وات
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انبميػػػـ دميلػػػًه مػػػف عػػػيؽ المحػػػود , ومرااػػػع الػػػدود خخ إلػػػي   اللَُّهممممَّ ..
دنهاؾ اليمود  ػي سػدٍر ميعػدود خ وطمػٍو منعػود خ وظػٍؿ ممػدود خ ومػهٍ  

 مسكوب خخ يه غ ور يه ودود خ
 

 خ  مي وسمـ يمي يبدؾ محمد  اللَُّهمَّ ..
 

أمرانه  مـ نلامر خخ ونييانه  مـ ننايي خخ  اف الذبنه  بلػد لػؾ  ُهمَّ ..اللَّ
ف احهسػبنه  ػال حدػة لنػه خخ ألينػه  ف ارحمنه  لنت أرحـ الػراحميف خخ وات خخ وات
ف بهيػػدانه  نبػػؼ ماػػودييف إليػػؾ خخ إلينػػه أف طردانػػه  مػػف الػػذي يلوينػػه , وات

 هيؼ ينه ودػد   مف الذي يبربنه خخ وليس لنه إال ي وؾ ودودؾ وكرمؾ خخ
 يمينه و أكرمنه يه ذا الدالؿ واإلكراـ خ

 

ُكُموْا َواْيػَرُبوْا َىِنيَئػًه ِبَمػُ  ادلمنه ممف ينهدي يميو  ي ا يرة  اللَُّهمَّ ..
ـْ ِ ي ادّيهـِ اْلَيهِلَيةِ    (1) َأْسَمْ ُا

 
َـّ ردىػـ إليػؾ ر  اللَُّهمَّ .. دا إنه نسللؾ أف ا مو يبهب المسمميف خخ المَُّي
 ديال " خ 
 

ادلؿ يبهبنه كيبهب ال حهبة خخ وردهلنه كردػهؿ ال ػحهبة خخ  اللَُّهمَّ ..
                                                 

 خ  ٕٗقة ا ية ( سورة الحهٔ)
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 ونسه نه كنسه  ال حهبة خ 
 

ألينػػه وقػػؼ السػػهئموف ببهبػػؾ , والذ ال بػػرا  بدنهبػػؾ , ووق ػػت  اللَُّهمممَّ ..
س ينة المسهكيف يمػي سػهحؿ بحػرؾ وكرمػؾ ودػودؾ , يردػوف الدػواز الػي 

إف كنػػت ال اببػػؿ  ػػي ىػػذا اليػػير الكػػريـ إال مػػف  سػػهحؿ رحماػػؾ خخ إلينػػه
أطهيػػؾ حػػؽ طهياػػؾ  مػػف لممػػذنب المب ػػر الػػذي غػػرؽ  ػػي بحػػر ذنوبػػو 

 وت همو خ 
 

ادلػػػؿ قبػػػور المسػػػمميف موائػػػد  ػػػموااؾ , وطػػػرؽ إحسػػػهنؾ  اللَُّهممممَّ ..
ومدػػػهري ي ػػػوؾ وغ رانػػػؾ , حاػػػل يكونػػػوا  ػػػي بطػػػوف اإللحػػػهد مطمئنػػػيف 

اػػؾ سػػهببيف , واي ػػص بػػذلؾ ا بػػه  وبدػػودؾ وا بػػيف , والػػي أيمػػي درده
وادميػػهت , والبنػػيف والبنػػهت خخ قبػػؿ أف ييػػامؿ اليػػدـ يمػػي البنػػه , والكػػدر 
يمي ال  ه , وينبطع مف الحيهة حبؿ الرده , وا ػير المنػهزؿ احػت ال ػري 
, وقبػػػؿ أف يكػػػوف الػػػربو ويػػػال , وال ػػػبو لػػػيال , والبطػػػر سػػػيال , وي ػػػبو 

 خخ وقبػػؿ أف يبػػوؿ اليػػير الكبيػػر المػػوت يمػػي أىػػؿ ادرض والسػػمه  زيػػال
وايػػػيباهه خخ والكيػػػؿ وايدماػػػهه خخ والط ػػػؿ ال ػػػغير واحسػػػراهه خ خوالمػػػذنب 
المسػػيئ واييباػػهه خخ ويدمػػوا منػػو وأيػػ بوا , وغيػػيايـ الندامػػة خخ ويػػاـ 
يمي أ ػواىيـ  مػـ ينطبػوا خخ ووق ػوا يمػي يمػؿ نكػس الػرؤوس خخ ويػهينوا 

 يمبوا خ مف ادحواؿ مه ودوا ملو أنيـ لـ يُ 
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أىػػػؿ الببػػػور رىػػػهئف ذنػػػوب ال ياركػػػوف خخ وغربػػػه  سػػػ ر ال  اللَُّهممممَّ ..
يناظػػروف خخ أمحػػي دارسػػهت ال ػػري محهسػػف ودػػوىيـ خخ ودػػهورايـ اليػػواـ 
 ي مالحػد قبػورىـ خخ  يػـ دمػود ال ياكممػوف خخ وديػراف قػرٍب ال ياػزاوروف 
خخ وسػػػكهف لحػػػد الػػػي الحيػػػر ييػػػيدوف خخ و ػػػييـ محسػػػنوف ومسػػػيئوف 

 ب روف خ وم
 

مه كهف منيـ مسػرورًا  ػزده كرامػًة وحبػورًا خخ ومػف كػهف مػنيـ  اللَُّهمَّ ..
 ملذبًه مميو ًه ,  هرحمو وبدؿ حزنو  رحًه وسرورًا خ 

 
إني قد و دُت إليؾ خخ ووق ػت بػيف يػديؾ ردػه ًا لمػه ينػدؾ خخ  اللَُّهمَّ ..

رة والله يػػة خخ  ػػال ادلمنػػي أييػػب و ػػدؾ وأكرمنػػي بهلدنػػة وُمػػف. يمػػي. بػػهلمغ 
 وأدرني مف النهر خخ وادرأ يني ير يمبؾ خ 

 
انبطػع الردػه  إال منػؾ , وُغمبػت ادبػواب إال بهبػؾ  ػال اكمنػي  اللَُّهممَّ .. 

دحٍد غيرؾ  ػي أمػر دينػي ودنيػهي خخ و انبمنػي مػف ُذؿ المل ػية إلػل يػز 
الطهيػػة خخ ونػػور قمبػػي وب ػػري خخ و أيػػذني مػػف اليػػر كمػػو خخ وادمػػع لػػي 

ـُ اليي ر كمو خخ يه أكـر مف ُسئؿ وأدوُد مف أيطي وأ عُؿ مف ُق ػد , وأحكػ
مػػف أُغعػػب خخ مػػه أحممػػؾ يمػػي مػػف ي ػػهؾ خخ وأقربػػؾ إلػػل مػػف ديػػهؾ , 

 وأيط ؾ يمي مف سللؾ خ
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نلهمػػؾ اللَُّهمممَّ  خخ بنػػورؾ اىاػػدينه خخ وب عػػمؾ اسػػاغنينه خخ و ػػي كن ػػؾ وات
 ويطهئؾ و إحسهنؾ أ بحنه وأمسينه خ

 
خ إنه نلوذ بؾ مف اإل الس خخ والكسؿ خخ ويذاب الببػرخخ و انػو خاللَُّهمَّ 
 الببر خ 

خخ ال ميػػدي إال مػػف ىػػديت خخ وال عػػهؿ إال مػػف أعػػممت خخوال  اللَُّهمممَّ
غنػػػي إال مػػػف أغنيػػػت خخ وال  بيػػػر إال مػػػف أ بػػػرت خخ وال مل ػػػـو إال مػػػف 
ي مت خخ وال مساور إال مف سارت خخ أسللؾ أف ايػب لػل دزيػؿ يطهئػؾ 

والسلهدة يند لبه ؾ خخ والمزيد مف نلمؾ وتالئؾ خخ وأف ادلػؿ لنػه نػورًا خخ 
 ي حيهانه , ونورًا  ػي ممهانػه , ونػورًا  ػي حيػرنه , ونػورًا ناوسػؿ بػو إليػؾ 
ونػػورًا ن ػػوز بػػو لػػديؾ خخ  اننػػه ببهبػػؾ سػػهئموف وبنوالػػؾ ملار ػػػوف ولمبهئػػؾ 

 رادوف خ 
 

يواايمػو , وييػر أيػهمي خخ ادلػؿ ييػر يمػر تيػره وييػر يممػي اللَُّهممَّ  
 يـو ألبهؾ  يو خ 

 
خخ  باني بلمرؾ خخ وأيدني بن رؾ خخ وارزقني مف  عمؾ وندني اللَُّهمَّ 

مف يذابؾ يـو ابلث يبػهدؾ خخ  بػد تاياػؾ لرحماػؾ راديػه ولكاهبػؾ اهليػًه خخ 
ولؾ داييًه خخ ولبسوة قمبي يهكيًه خخ ومف ذنبي يهييًه خخ ولن سي ظهلمًه , 

ًه خخ أديػػوؾ ديػػه  مػػف ك ػػرت ييوبػػو خخ وك ػػرت ذنوبػػو خخ وبدرمػػل يهلمػػ
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وا رمت تمهلو خخ وببيػت أ همػة خخ وانسػكبت دملاػو خخ وانبطلػت مداػو خخ 
ديه  مف ال يردو لػذنبؾ غػه را غيػرؾ خخ  وال لملمولػو مػف الييػرات ملطيػه 

 سواؾ خخ وال لكسره دهبرًا إال أنت يه أرحـ الراحميفخ
 

يظـ مرعو خخ ويػز يػ هؤه خخ وك ػر دواؤه وقػؿ رب ارحـ مف  اللَُّهمَّ ..
 وقمت حيماو خخ وقوي بالؤه وأنت ممدله ورده ه ويونو وي هؤه  ٓٓدواؤه 
 

خخ يه رب ارحـ يبد عهقت يميو ادكػواف ولػـ اؤنسػو الػ بالف خخ اللَُّهمَّ 
اليػػػي ومػػػوالي د ػػػهني البريػػػب خخ وممنػػػي الطبيػػػب خخ وايػػػاد بػػػي الكػػػرب 

الػػودود خخ الػػرؤوؼ المديػػب خخ الحبيػػب الملػػه ي  والنحيػػب خخ وأنػػت البريػػب
خخ رب إلي مف أياكي وأنت اللميـ البهدر خخ أـ إلي مف الادػل وأنػت الكػريـ 
السػػهار خخ أـ مػػف ذا الػػذي يدبػػر كسػػري وأنػػت لمبمػػوب دػػهبر خخ أـ مػػف ذا 
الػػذي يغ ػػر ذنبػػل وأنػػت الػػرحيـ الغػػه ر يػػه مػػف بػػو  باػػي وردػػهئي خخ يػػه مػػف 

خخ يػػه مػف ار ػع إليػو يػػكهياي وديػهئي خخ يػه م ػػرج  يسػمع اعػريي ونػدائي
الكربػػهت خخ وغػػه ر اليطيئػػهت خخ وقهعػػي الحهدػػهت خخ ومسػػاديب الػػديوات 
خخ ومدمػػػي الميمػػػهت خخ ودا ػػػع المممػػػهت خخ وكهيػػػؼ الظممػػػهت خخ ودا ػػػع 
البميهت خخ وسهار اللورات خخور يع الدردهت خخ ورب ادرض والسػمهوات خخ 

خخ وال يمػـ وال يمػؿ خخ يػه مػف يميػو الماكػؿ خخ أرحـ مف عهقت بو الحيػؿ 
يه مف إذا يه   لؿ خخ وال يسلؿ يمه ي لؿ وىـ يسللوف خخ يه مف ال يبرمػو 
سػػؤاؿ مػػف سػػلؿ  خخ رب أنػػت الػػذي ببػػدراؾ يمبانػػي , وبرحماػػؾ ىػػدياني , 
وبنلماؾ ربياني , وبمط ؾ أطلماني وبدميؿ سارؾ ساراني , ويمي  عػمؾ 
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حسػػف  ػػورة مػػه يػػئت ركبانػػي خخ و ػػي ييػػر أمػػة اللمػػيـ وكمانػػي , و ػػي أ
أيردػػت لمنػػهس أيردانػػي خخ  ػػلاـ يمػػي نلماػػؾ الاػػي ال اح ػػي خخ وأيهديػػؾ 
الاػػي ال انسػػي خخ وادلمنػػي ممػػف ىػػدي واىاػػدي خخ ومػػف سػػببت لػػو منػػؾ 
الحسني خخ ربنه وسلت كؿ يي  رحمة ويممػه خخ وقػد يممػت مػه كػهف ومػه 

وبمػف ناوسػؿ إف حدبانػه خخ مػف يكوف منه خخ إلػي مػف نمدػل إف طردانػه خخ 
يببؿ يمينه إف أيرعت ينه خخ  ػهرحـ عػل نه وذؿ  هقانػه خخ وايطػؼ يمينػه 

 برحماؾ يه أرحـ الراحميف خ
 

خخ إني أيوُذ بؾ مف غـ الحدػهب وسػو  الحسػهب ويػدة اللػذاب اللَُّهمَّ 
ف ذلؾ لواقع مه لو مف دا ع أف لـ ارحمنػي خخال إلػو إال أنػت سػبحهنؾ  خخ وات

 نت مف الظهلميف خإني ك
 

لبػػد يػػكه إليػػؾ يلبػػوب  يم ػػاو مػػف حزنػػو ورددت يميػػو مػػه  اللَُّهمممَّ ..
ذىب مف ب ره ودملت بينو وبيف ولده خخ ولبد نهداؾ نوح مف قبؿ  ندياو 
مػػف كربػػو خخ ولبػػد نػػهداؾ أيػػوب مػػف بلػػد  كيػػ ت مػػه بػػو مػػف عػػر خخ ولبػػد 

لػػو ولػػدا مػػف نػػهداؾ يػػونس  ندياػػو مػػف غمػػو خخ ولبػػد نػػهداؾ ذكريػػه  وىبػػت 
 مبو بلد يػلس أىمػو وكبػر سػنو خخ ولبػد يممػت مػه نػزؿ بػابراىيـ  لنبذاػو 
مػػف نػػهر يػػدوه خخ وأنديػػت لوطػػه وأىمػػو مػػف اللػػذاب النػػهزؿ ببومػػو خخ  كمػػه 
أدبت ديوة أنبيهئؾ  لدب ديواي , واغسؿ حوباي , وال اكمني إلػي حػولي 

وديػري خخ وقواي ,  بد عهؽ  دري واحيرت  ي أمري وأنت اللهلـ بسري 
المهلػػؾ لن لػػي وييػػري خخ البػػهدر يمػػي انيػػراح  ػػدري , واسػػييؿ أمػػري , 
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 وايسر يسري , و كهؾ أسري , وا ريل كربي وُعري خ
 

 اب يمينه حاي ناوب واغ ر لنه كؿ الذنوب واسارنه مف كؿ الليوب  اللَُّهمَّ ..
 

طمػؽ يػه مػف  ػاو بهبػو لمطػهلبيف , وأظيػر غنػهه لمػراغبيف , وأ اللَُّهمَّ ..
ألسنة ال هدقيف خخ أليمنه مه أليمت بػو يبػهدؾ ال ػهلحيف خخ وأيبظنػه مػف 

ـُ خخ ويير مُليف خ  رقدة الغه ميف خخ إنؾ أكرـُ منل
 

خخ إنػػي أسػػللؾ قبػػؿ المػػوت اوبػػة , وينػػد المػػوت يػػيهدة , وبلػػد اللَُّهمممَّ 
 الموت دنًة ونليمًه وريحهنًه خ

 
مػف يل ػيؾ  ػي اليمػوات لػوال  ربنه كيؼ ينهديؾ  ي ال موات اللَُّهمَّ ..

حممػػؾ خخ وكيػػؼ يػػديوؾ ينػػد الحهدػػهت مػػف ينسػػهؾ ينػػد اليػػيوات لػػو ال 
  عمؾ خ
 

ارزقنه اإلقبػهؿ يميػؾ , وحسػف الاوكػؿ يميػؾ خخ وارزقنػه ال يػـ  اللَُّهمَّ ..
ينػػؾ ويػػف نبيػػؾ خخ وارزقنػػه طهياػػؾ وطهيػػة نبيػػؾ خخ وارزقنػػه الب ػػيرة  ػػي 

اظبة يمييه خ وحسف اددب  ػي الملهممػة أمرؾ خخوالن هذ  ي طهياؾ , والمو 
 ملؾ خخ والا ويض والاسميـ إليؾ خ
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خخ ربنه ال قوة لنه يمػي طهياػؾ إال بايهناػؾ , وال احػوؿ لنػه يػف اللَُّهمَّ 
 مل ياؾ إال بل ماؾ خخ وال ممدل وال مندي منؾ إال إليؾ خ

 
ببػهب دػودؾ إنه قد أاينهؾ طهلبيف  ال اردنه يهئبيف خخ لـ نزؿ  اللَُّهمَّ ..

 مهئميف خخ  ه مو كؿ قمب قسه ال يميف خخواسمؾ بنه منهىل المابيف خ
 

إنه ال نبرح يف بهبؾ  ال الذبنه بػلليـ حدهبػؾ خخ ونحػف إف لػـ  اللَُّهمَّ ..
نكف كمه أمرانه  لنت ذو يػز وغنػي خخ نحػف والمسػهكيف إف لػـ اكػف لنػه خخ 

لي أيف نذىب إف طردان  هخإلي مف نمدل إف  ر انه , وات
 

ا نع بنه مه أنت أىمو , وال ا نع بنه مه نحف أىمو خخ  لنػت  اللَُّهمَّ ..
 أىؿ الابوي وأىؿ المغ رة خ

 
 أ ردنه لمه يمبانه لو خخ وال ايغمنه بمه اكم ت لنه بو خ  اللَُّهمَّ ..

 
 يه ذا الدالؿ واالكراـ خخ يه ذا الطوؿ واإلنلهـ خ اللَُّهمَّ ..

 
مف البال  مه نلمـ ومػه ال نلمػـ ومػه أنػت بػو أيمػـ  اكيؼ ينه اللَُّهمَّ ..

 خخ إنؾ أنت اهلل اديز ادكـر خ
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خخ ويظػػـ حرماػػو خخ   ادلمنػػي ممػػف لػػـز ممػػة نبيػػؾ محمػػد  اللَُّهمممَّ ..
وأيز كمماو خخ وح ظ ييده وذماو خخ ون ر حزبو وديواو خخ وك ر اهبليو 

 ولـ ييهلؼ سبيمو وسناو خ
 

يػػر ال ػػاف خخ ويػػه ني مػػف دميػػع المحػػف خخ اي ػػمني مػػف  اللَُّهمممَّ ..
 وا مو مني مه ظير ومه بطف , ونؽ قمبي مف الحبد والحسد خ 

 
 و بني ل يذ بلحسف مه المـ , والارؾ لير مه المـ خ اللَُّهمَّ ..
إنه نلوُذ بؾ مف الذُؿ إال لؾ خخ ومف اليػوؼ إال منػؾ خخ ومػف  اللَُّهمَّ ..

 إال ببهؾ خ العراية إال إليؾ خخ ومف الوقوؼ
 

إنػػي أيػػوذ بػػؾ أف أقػػوؿ زورًا أو أغيػػي  دػػورًا أو أكػػوف بػػؾ  اللَُّهمممَّ ..
 مغروًا خ
 

 ال ادلمني بديه رب يبيًه وال محرومًه خ اللَُّهمَّ ..
 

ال انسنه ذكرؾ وال اياػؾ ينػه سػارؾ خخ وال المنػه مكػرؾ خخ وال  اللَُّهمَّ ..
 ادلمنه مف الغه ميف خ

 
يػػػالص إنػػػه نسػػػل اللَُّهممممَّ .. نهبػػػة الميباػػػيف خخ وات لؾ يمػػػـ اليػػػهئ يف , وات
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 الموقنيف خخ ويكر ال هبريف خخ واوبة ال ديبيف خخ و يـ النبييف خ 
 

ارحػػـ اعػػرينه خخ وأمػػف يو نػػه خخ واببػػؿ أيمهلنػػه خخ وا ػػمو  اللَُّهمممَّ ..
لػػي الييػػر مُلنػػه خخ وحبػػؽ  ػػي  هأحوالنػػه خخ وادلػػؿ بطهياػػؾ ايػػاغهلن خخ وات

 اياـ بهلسلهدة أدمنه خالزيهدة أممنه خخ و 
 

ىذا حهلنه ال يي ي يميؾ خخ وىذا عػل نه ظػهىر بػيف يػديؾ خخ  اللَُّهمَّ ..
ليؾ خ   لهممنه يه موالنه بهإلحسهف إذ ال عؿ منؾ وات

 
يػه مػف لط ػت بهددنػة  ػي بطػوف أميهايػه خخ  ػهلطؼ بنػه  ػي  اللَُّهمَّ ..

 يف خقعهئؾ وقدرؾ خخ لط ه يميؽ بكرمؾ ودودؾ يه أرحـ الراحم
 

ارزقنػػه  ػػحة  ػػي يبػػهدة خخ و ػػراغ  ػػي زىػػهدة خخ ويممػػه  ػػي  اللَُّهمممَّ ..
اسػػالمهؿ خخ ووريػػه  ػػي إدمػػهؿ خخ وايػػاـ بل ػػوؾ أدمنػػه خخ وحسػػف  ػػي كػػؿ 

 ادمور أحوالنه خ
 

نبينه لذكرؾ  ي أوقهت الغ مة خخ واسػالممنه بطهياػؾ  ػي أيػهـ  اللَُّهمَّ ..
  خالميمة خخ وميد لنه  ي محباؾ سبيال سيال

 
يه إليي لوال مه ديمػت مػف أمػري مػه يػكوت ي رااػي خخ ولػوال  اللَُّهمَّ ..
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خخ أليػػي  ػػهمو م باػػهت الل ػػرات  يمػػه ذكػػرت مػػف اإل ػػراط مػػه سػػحت يبرااػػ
 بمرسالت اللبرات خخ وىب ك ير السيئهت لبميؿ الحسنهت خ

 
ىوف يمينه سكرات المػوت وذكرنػه اليػيهدة خخ وأنطػؽ ألسػنانه  اللَُّهمَّ ..

وؿ ال إلو إال اهلل خخ إذا يبس المسهف وعلؼ الدنهف خخ ويبسػت البػدمهف بب
 خخ ويمت اليداف خخ ويي ت اللينهف خخ وقربت ادك هف خ

 

ادلمنه ممف يبير يند الموت بػروح وريحػهف ورب راض غيػر  اللَُّهمَّ ..
 غعبهف خ

 
دانيػة  بدؿ يو نه أمنه خخ وار ع منهزلنه  ي دنة يهلية قطو يػه اللَُّهمَّ ..

 خ
تنػػس وحيػػانه  ػػي الببػػور خخ إذا يالنػػه الاػػراب وابطلػػت بنػػه  اللَُّهمممَّ ..

ادسػػبهب خخ وحعػػر الحسػػهب خخ وان ػػرؼ ينػػه ادحبػػهب خخ وتاهنػػه الممكػػهف 
 لمسؤاؿ والدواب خ

 
  بانه بهلبوؿ ال هبت ولبنه الدواب خ اللَُّهمَّ ..

 
يػػه سػػبلوف ألػػؼ سػػكف ريبنػػه وأمػػف يو نػػه إذا دػػي  بديػػنـ ل اللَُّهمممَّ ..

 زمهـ , مع كؿ زمهـ سبلوف ألؼ ممؾ يدرونيه , وىي سودا  مظممة خ
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سكف ريبنه وأمف يو نه خخ إذا ايببت السػمه  بهلغمػهـ خخ وطػهؿ اللَُّهمَّ 

البيػػهـ خخ وعػػل ت ادبػػداف خخ وايػػاد الزحػػهـ خخ ويريػػت اددسػػهـ خخ وبػػدت 
 ال عهئو والببهئو والميهزي بيف ادنهـ خ

 

سػػكف ريبنػه خخ وأمػػف يو نػه خخ  ػػي اليػـو المويػػود خخ ويػػهب  .. اللَُّهممَّ 
المولػػود خخ وايػػاد اللطػػش خخ وك ػػر اللػػرؽ خخ واغيػػرت ادلػػواف خخ وايػػادت 
ادحػػزاف خخ ون ػػب الميػػزاف خخ وبػػرزت النيػػراف خخ وأيػػذت الكاػػب بهليػػمهئؿ 

 واديمهف خ
 

ليػه وأيردػت سكف ريبنه خخ وأمف يو نػه إذا زلزلػت ادرض زلز  اللَُّهمَّ ..
ادرض أ بهليػػػه وقػػػهؿ اإلنسػػػهف مػػػه ليػػػه , ووعػػػلت الحوامػػػؿ أحمهليػػػه خخ 

 وذىمت المرأة يف أط هليه , وده ت البيهمة بلىواليهخ 
 

سكف ريبنه خخ وأمف يو نه خخ إذا ك ر البكه  وال ػيهح وارا ػع  اللَُّهمَّ ..
 ال راخ خ
 

يمػػي ال ػػراط  ارحػػـ  ػػي موقػػؼ اللػػرض ذُؿ مبهمنػػه خخ و بػػت اللَُّهمممَّ ..
أقػػدامنه خخ وندنػػه مػػف كػػرب يػػـو البيهمػػة خخ ومػػف أىػػواؿ الطهمػػة خخ وبػػيض 

 ودوىنه يـو ابيض ودوه واسود ودوه خ
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نػػدـ الم رطػػوف يمػػي ا ػػريطيـ  ػػي طهياػػؾ ويدػػؿ الله ػػوف  أهلنمما ..

 حيه ًا مف مراقباؾ , وأطرؽ المذنبوف مف دالؿ ىيباؾ خ
 

كرمػؾ اللمػيـ اللظػيـ خخ ومالنػه أ ض يمينه مف بحػر دػودؾ و  اللَُّهمَّ ..
 بهلنظر إلي وديؾ الكريـ خخوادلمنه مف ور ة دنة النليـ خ

 
ف كنػت  اللَُّهمَّ .. إف كنت ال اببؿ إال الميم ػيف  مػف لمميمطػيف  خخ وات

ف كػهف ال ي ػوز  ال ارحـ إال المدايديف  مف دىػؿ الا ػريط المب ػريف  خخوات
 نبوف  يـو الحير إال المابوف  بمف ي اغيث المذ

 
 أنت مالذنه إذا غهبت الحيؿ خخ وممدلنه إذا انبطع ادمؿ خ اللَُّهمَّ ..

 
ال اييػػػب ردهئنػػػه خخ وال ا ػػػرؼ وديػػػؾ ينػػػه خخ وأقػػػرر  ػػػي  اللَُّهممممَّ ..

 البيهمة ييوننه خ
 

أ حمانػػي ذنػػوبي خخ وانبطلػػت مبػػهلاي  ػػال حدػػة لػػي وال يػػذر  اللَُّهمممَّ ..
 وادسير بذنبي المرايف بلممي خخ لنه المبر بدرمي الملارؼ باسه اي 

 
إف  غر  ي دنب طهياؾ يممي خخ  بد كبر  ي ردهئؾ أممػي  اللَُّهمَّ ..
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 خ
 

أنػت الدػواد الػذي ال يبيػؿ خخ والحمػيـ الػذي ال الدػؿ خخ أنػت  اللَُّهمَّ ..
الذي اسار يمي الله يف خخ واببؿ اوبة الاهئبيف خخ وال و يػػف اليػهطئيف 

 خ
 

وحيػػاني اليطهيػػه  مػػف محهسػػف لط ػػؾ خخ  بػػد تنسػػني خخ إف أاللَُّهمممَّ 
 اليبيف بمكهـر يط ؾ خ

 
خخ إف أوق انػػي الغ مػػة يػػف االسػػالداد لمبهئػػؾ خخ  بػػد انبيانػػي اللَُّهمممَّ 

 الملر ة بكريـ تالئؾ خ
 

لػػو لػػـ ايػػدني لإلسػػالـ مػػه اىاػػديت خخ ولػػو لػػـ اطمػػؽ لسػػهني  اللَُّهمممَّ ..
ة ملر اػؾ مػه ير ػت خخ ولػو لػـ بديهئؾ مػه ديػوت خخ ولػو لػـ الر نػي حػالو 

 ابيف لي يديد يبهبؾ مه اسادرت خ
 

إف أقلدني الايمؼ يػف السػير مػع ادبػرار  بػد أقػهماني ال بػة  اللَُّهمَّ ..
 بؾ يمي مدارج ادييهر خ

ن سػػػل أيززايػػػه بالييػػػد إيمهنػػػؾ خخ كيػػػؼ اػػػذليه بػػػيف أطبػػػهؽ  اللَُّهممممَّ ..
 نيرانؾخ
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دػل وكػؿ محػزوف  اليػؾ يرادػي خخ ألينػه كؿ مكػروب  اليػؾ يما اللَُّهمَّ ..

خخ أنت أرحـ الراحميف خخ  مف الػذي لدػل إلػي دنهبػؾ  طرداػو , ومػف الػذي 
اػػػهب إليػػػؾ  مػػػه قبماػػػو خخ ومػػػف الػػػذي سػػػللؾ  مػػػه أيطياػػػو خخ ومػػػف الػػػذي 

 اساغ رؾ  مـ اغ ر لو خ
 

أنت الذي اغ ر الذنوب خخ واسار الليوب خخ واغيث المكػروب  اللَُّهمَّ ..
 ـ البهكي الندـو خخ وأنت يالـ الغيوب خخخ وارح
 

ربنػػه , وق نػػه يمػػي بهبػػؾ  هكابنػػه مػػف أحبهبػػؾ , واسػػبنه مػػف  اللَُّهمممَّ ..
يػػػرابؾ , وال احرمنػػػه مػػػف دنهاػػػؾ , وأيػػػذنه مػػػف نيرانػػػؾ , يػػػه ذا الدػػػالؿ 

 ٓواإلكراـ
 

خخ سػػمع اللهبػػدوف بدزيػػؿ  وابػػؾ  ييػػلوا خخ وسػػمع المػػذنبوف اللَُّهمممَّ 
لػػوا خخ حاػػل ازدحمػػت ي ػػهئب الل ػػهة يمػػي بهبػػؾ خخ بسػػلة غ رانػػؾ  طم

ويل إليؾ منيـ اللدػيل والعػديل والػديه  خخ  ػال اػردىـ يػف بػهب دػودؾ 
 يهئبيف خ 

 
يػػيد قمبػػي باوحيػػدؾ خخ وانطمػػؽ لسػػهني باحميػػدؾ خخ ودلنػػي  اللَُّهمممَّ ..

 البرتف يمي  عؿ دودؾ خخ  كيؼ ال ياحبؽ ردهئي بحسف مويودؾ خ
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بن سػػي وقػػد أعػػدلت  ػػي ح رايػػه , وان ػػرؼ ينيػػه كػػلني  اللَُّهمممَّ ..
المييلوف مف يييرايه , ورحميه الملهدي ليه  ي الحيهة ينػد  ػريايه , 
ولـ ييؼ يمي النهظريف ذُؿ  هقايه خخ  ل بحت غريبػه نػلي ينػو ادقربػوف 
, وبليد ُد هه ادىموف  , ويذلو المؤمموف خخ  ل بحت  ل المحد غريبػًه خخ 

نيه داييػػًه خخ ورحماػػؾ إيػػهي  ػػي ىػػذا اليػػـو راديػػًه خخ وقػػد كنػػت  ػػي دار الػػد
َـّ تميف   لحسف عيه اي خخ وكف أي ؽ يمي مف أىمي ويييراي خ المَُّي

 
ارحمنه ربنه , إذا يرؽ منه الدبيف , وك ػر منػه ادنػيف ويػئس  اللَُّهمَّ ..

 منه الطبيب , وبكي يمينه الحبيب خ
 

هس اسمنه , وانػدرس رسػمنه وقبرنػه خخ ارحمنه ربنه , إذا نسل الناللَُّهمَّ 
 ٓ,  مـ يزرنه زائر , ولـ يذكرنه ذاكر 

 
ارحمنػػه ربنػػه إذا الا ػػت السػػهؽ بهلسػػهؽ , ونػػهدي ادقربػػوف خ  اللَُّهمممَّ ..

 ماي الاالؽ , وحمؿ الدسد يمي ادينهؽ خ
 

ارحمنػػه ربنػه , يػػوـ يكػوف النػػهس كػهل راش المب ػػوث , واكػػوف  اللَُّهممَّ .. 
 المن وش خ الدبهؿ كهلليف

 
ارحمنه ربنػه إذا زلزلػت ادرض زلزليػه وأيردػت ادرض أ بهليػه  اللَُّهمَّ ..
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 خ  
يه أنيس كؿ غريب تنس  ي الببػر وحيػاي خخ وارحػـ وحػداي  اللَُّهمَّ ..

خخ يه يهلـ السر وأي ي خخ يه كهيؼ العر والبموي خخ كيؼ نظػرؾ لػي مػف 
حيػػة والبمػػي خخ كنػػت بػػيف سػػهكني ال ػػري خخ وكيػػؼ  ػػنيلؾ بػػي  ػػي دار الو 

بػػي لطي ػػه  ػػي حيػػهاي خخ  ػػال ابطػػع ينػػي بػػرؾ بلػػد ممػػهاي خخ يػػه ييػػر مػػف 
ديهه داٍع خخ ويير مف ردهه راٍج خخ يه مف يميو ايامهدي  ي حيػهاي وبلػد 

 ممهاي خ
 

 يذ ببموبنه إليؾ أيذ الكراـ يميؾ خ اللَُّهمَّ ..
 

 خخ ا مو  سهد قموبنه وقموب المسمميف خاللَُّهمَّ 
 

أيػػز اإلسػػالـ والمسػػمميف خخ وأذؿ اليػػرؾ والميػػركيف خخودمػػر  ُهمممَّ ..اللَّ
 أيدائؾ أيدا  الديف خخ وادلؿ ىذا البمد تمنه ودميع بالد المسمميف خ

 
 ا مو أئمانه وواله أمورنه , وأيد بهلحؽ إمهمنه وولي أمرنه  اللَُّهمَّ ..

 
 ابوى خو بو لمه ُاحب وارعي ويذ بنه ياو لمبر وال اللَُّهمَّ ..

 
 كف لو يمي الحؽ مؤيدًا ون يرًا وملينًه وظييرًا خ اللَُّهمَّ ..
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ان ر بػو دينػؾ وأيػز بػو أوليهئػؾ وادمػع بػو كممػة المسػمميف  اللَُّهمَّ ..

 يمي الحؽ واليدي يه رب اللهلميف خ
 و ػػػؽ دميػػػع واله المسػػػمميف لمحكػػػـ بيػػػريلاؾ واابػػػهع سػػػنة  اللَُّهممممَّ ..

 خ نبيؾ 
 

 ادلميـ رحمًة يمي يبهدؾ المؤمنيف خ اللَُّهمَّ ..
 

 بانه بػهلبوؿ ال هبػت  ػي الحيػهة الػدنيه و ػي ا يػرة يػه حػي يػه  اللَُّهمَّ ..
 قيـو يه أكـر ادكرميف ويه أدود اددوديف خ

 
خخ سػػػبحهنؾ ربنػػػه مػػػه أحكمػػػؾ خخ سػػػبحهنؾ ربنػػػه مػػػه أكرمػػػؾ خخ اللَُّهممممَّ 

 سبحهنؾ ربنه مه أدودؾ خ
 

نه يػػاـ كاهبػػؾ وأنينػػه مطهيهنػػه ببػػهؾ  ػػال اطردنػػه يػػف قػػد حعػػر  اللَُّهمممَّ ..
دنهبؾ ,  اف طردانه  انو ال حػوؿ وال قػوة لنػه إال بػؾ خخ ال الػو إال اهلل يػدد 

ودرج خخ والحمػد هلل الػذي بيػده م ػهايو ال ػرج خخ يػه  فمه يي يمي ادرعػي
 ردنػػه إذا غمبػػت ادبػػواب خخ ويػػه ردهؤنػػه إذا انبطلػػت ادسػػبهب وحيػػؿ بيننػػه 

 ف ادىؿ وادحبهب خخ واديوة واد حهب خوبي
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ادلؿ الببور بلد  راؽ ىذه الػدنيه ييػر منهزلنػه , وأ سػو  ييػه  اللَُّهمَّ ..
 عيؽ مالحدنه خ

 
خخ ادلميه لنه ولممسمميف ريهعًه مف ريػهض الدنػة , وال ادلميػه اللَُّهمَّ 

 ح رة مف ح ر النهر خ
, ويمػػف كاهبنػػه , و بػػت يمػػي خخ  بػػؿ ميزاننػػه خخ ويسػػر حسػػهبنه اللَُّهمممَّ 

 ال راط أقدامنه خخ واوا نه وأنت راٍض ينه غير غعبهف خ
 

ادلؿ تير كال منه مػف الػدنيه يػيهدة أف ال الػو إال اهلل محمػد  اللَُّهمَّ ..
 رسوؿ اهلل خ

 
كمه دملانه  ي ىذا المكهف المبهرؾ  هدملنه  ػي دنػهت النلػيـ  اللَُّهمَّ ..

 ييدا  وال هلحيف وحسف أولئؾ ر يبه خمع النبييف وال ديبيف وال
 

إنػو كػهف لنػه يممػه  وأحبػو وأقربػه  سػري بيػـ الػبال  ووراىػـ  اللَُّهمَّ ..
الاػػػراب ,  ػػػهر ع دردػػػهايـ  ػػػي الميػػػدييف , وايم يػػػـ  ػػػي الغػػػهبريف خخ وال 

 احرمنه أدرىـ خخ وال ا انه بلدىـ خ
 

نهاػػؾ دنػػهت خخ انبميػػـ مػػف عػػيؽ المحػػود ومرااػػع الػػدود إلػػي داللَُّهمممَّ 
 اليمود خ



 

113 

ػطظــاجــــاةػذيػاضجــــاللػواإلصرام أحضــــــيػاضصــــالمػســــي

 
يه سهمع ال وت ويه سهبؽ ال وت خخ ويه كهسل اللظػهـ لحمػًه  اللَُّهمَّ ..

بلد الموت خخ  مي يمي سيدنه محمد  ي ادوليف وا يريف خخ وال ادع لنػه 
 ي مبهمنه ىذا ذنبًه إال غ راو خخ وال ىمًه إال  رداو خخ وال كربًه إال ن  اػو خخ 

وال مريعػػًه إال يػػ ياو خخ وال مياػػًه إال رحماػػو خخ وال وال دينػػًه إال قعػػياو خخ 
عػػهاًل إال ىدياػػو خخ وال يػػدوًا إال يذلاػػو خخ وال غهئبػػًه إال ردداػػو خخ وال بهغيػػًه 
إال قطلاػػػو خخ وال مبامػػػًي إال يه ياػػػو خخ وال يسػػػيرًا إال يسػػػراو وال ييبػػػًه إال 

ولنػػه  ييػػه  سػػاراو خخ وال حهدػػًة مػػف حػػوائل الػػدنيه وا يػػرة لػػؾ  ييػػه رعػػهً 
  الح إال أينانه يمي قعهئيه ويسرايه برحماؾ يه أرحـ الراحميف خ

 
ليس لنه  ي الودود إلو غيػرؾ  يػديي , ولػيس لنػه  ػي الكػوف  إهلنا ..

إلو غيرؾ  يردل خخ نسللؾ أف الاؽ رقهبنه ورقهب تبهئنه وأميهانه مػف النػهر 
 خ

 
 ه خأ مو بنهانه خخ وأزوادنه خخ وذريهان اللَُّهمَّ ..

 
طيػػر أيمهلنػػه مػػف الريػػه  خخ وقموبنػػه مػػف الن ػػهؽ خخ وألسػػنانه  اللَُّهمممَّ ..

مػػف الكػػذب خخ وأييننػػه مػػف الييهنػػة خخ إنػػؾ المػػـ يهئنػػة اديػػيف ومػػه اي ػػي 
 يه ذا الدالؿ واإلكراـ خ ـال دور خ ادلميـ قرة أييف لمداملهاي
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هؼ والحدػهب ا مو نسه  المسمميف خخ وزينيـ بهلحيػه  والل ػ اللَُّهمَّ ..
 والحيمة يه ذا الدالؿ واإلكراـ خ

 
َـّ و بيػـ  اللَُّهمَّ .. و ؽ إيواننه اللهمميف  ي مدػهؿ الػديوة إليػؾ خخ المَُّيػ

 يه ذا الدالؿ واإلكراـ خ
 

 و ؽ البهئميف بهدمر بهلملروؼ والنيي يف المنكر خ اللَُّهمَّ ..
 

 إلكراـ خسددىـ و بايـ وأينيـ يه ذا الدالؿ وا اللَُّهمَّ ..
 

 ان ر إيواننه المدهىديف  ي سبيؿ اهلل  ي كؿ مكهف خ اللَُّهمَّ ..
 

 رج ىـ الميوميف خخ ون ػث كػرب المكػروبيف خخ واقػض الػديف اللَُّهمَّ .. 
 يف المدينيف خخ وايؼ مرعهنه ومرعي المسمميف يه رب اللهلميفخ

 
 خخ ا مو أحواؿ المسمميف  ي كؿ مكهف خاللَُّهمَّ 

 
 ار ع العر يف الماعرريف خخ والبلسه  يف البهئسيف خ .. اللَُّهمَّ

 
 خخ ان ر إيواننه  ي  مسطيف يمي الييود الغه يف خاللَُّهمَّ 
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أنبػػذ المسػػدد ادق ػػل مػػف أيػػد الييػػود الغه ػػبيف الحهقػػديف  اللَُّهمممَّ ..
 الملاديف خ

 
 أدلمو يهميًه يزيزًا إلي يـو الديف خ اللَُّهمَّ ..

 
 يرج إيواف البردة والينهزير منو أذلًة  هغريف خأ اللَُّهمَّ ..

 
 ارزقنه  يو  الة قبؿ الممهت يه رب اللهلميف خ اللَُّهمَّ ..

 
 ان ر إيواننه  ي كيمير يمي الو نيف الحهقديف اللَُّهمَّ ..

 
 ان ر إيواننه  ي اليييهف يمي المالحدة الظهلميف خ اللَُّهمَّ ..

 
َـّ أف يز دػهرؾ ودػؿ  نػه اللَُّهمَّ .. ؤؾ وابدسػت أسػمهؤؾ خخ نسػللؾ المَُّيػ

 الدؿ بن ر المسمميف  ي كؿ مكهف خ
 

  بت رمييـ خخ و بت أقداميـ خ اللَُّهمَّ ..
 

ادمػػع كممػػايـ خخ ووحػػد  ػػ و يـ خخ وان ػػرىـ يمػػي البػػـو  اللَُّهمممَّ ..
 الكه ريف
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 يميؾ بليدائؾ  انيـ ال يلدزونؾ خ اللَُّهمَّ ..

 
 ييـ ردزؾ ويذابؾ إلو الحؽ تميف خأنزؿ يم اللَُّهمَّ ..

 
 ال ار ع ليـ  ي ادرض راية وادلميـ لغيرىـ يبرًة وتية  اللَُّهمَّ ..

 

أدلؿ كيػدىـ  ػي وبػهؿ وأمػرىـ  ػي سػ هؿ وسػلييـ  ػي عػالؿ  اللَُّهمَّ ..
 إنؾ أنت اهلل الكبير المالهؿ خ

 
 ادلميه أدوات لمديوة واإل الح خ اللَُّهمَّ ..

 
  مو منهىل الالميـ  ي بالد اإلسالـ يه رب اللهلميفخا اللَُّهمَّ ..

 
 و بنه لمه ُاحب وارعي خخ اللَُّهمَّ ..

 
ايػػؼ ينػػه يمػػه بػػدر منػػه مػػف اب ػػير أو نسػػيهف أو زيػػهدة أو  اللَُّهمممَّ ..

 نب هف خ
 

ىػػػؤال  يبػػػهدؾ ر لػػػوا أكػػػؼ العػػػراية إليػػػؾ يردػػػوف رحماػػػؾ  اللَُّهممممَّ ..
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وال مػػف  فوال يػػف بهبػػؾ مطػػرودي ويييػػوف يػػذابؾ خخ  ػػال اػػردىـ يػػهئبيف
َـّ تميف خ  رحماؾ محروميف خخ المَُّي

 
إنؾ أنت اهلل ال الو إال أنت الغنػي ونحػف ال بػرا  إليػؾ , أنػزؿ  اللَُّهمَّ ..

 يمينه الغيث وال ادلمنه مف البهنطيف خ
 

َـّ خخ أغػػث قموبنػػه بهإليمػػهف والابػػوى واليبػػيف خخ اللَُّهمممَّ  خخ أغ نػػه خخ المَُّيػػ
 نه بهلييرات وادمطهر يه رب اللهلميف خوبالد
 

خخ اببؿ ديه نه وقيهمنه وركوينه وسػدودنه و ػيهمنه واالوانػه يػه اللَُّهمَّ 
 رب اللهلميف خ

 
 اياـ لنه بيير خخ وادلؿ يواقب أمورنه إلي يير خ اللَُّهمَّ ..

 
إنػػؾ اا عػػؿ يمػػي يبػػهدؾ  ػػي تيػػر يػػـو مػػف رمعػػهف بلاػػؽ  اللَُّهمممَّ ..
 نهر خرقهبيـ مف ال

 
ادلمنػػه ممػػف كابػػايـ  ػػي يابهئػػؾ مػػف النػػهر ومػػف المببػػوليف  اللَُّهمممَّ ..

 برحماؾ يه أرحـ الراحميف خ
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ـْ  انؾ قمت وقولؾ الحؽ  اللَُّهمَّ ..   (1)اْدُيوِنَي َأْسَاِدْب َلُك
 

ىذا الديه  ومنػؾ اإلدهبػة خخ وىػذا الديػد ويميػؾ الػاكالف وال  اللَُّهمَّ ..
 بههلل اللمي اللظيـ خحوؿ وال قوة إال 

 
ربنػه اببػػؿ منػػه إنػػؾ أنػت السػػميع اللمػػيـ , واػػب يمينػه إنػػؾ أنػػت الاػػواب 
الػػرحيـ خخ واغ ػػر لنػػه ولوالػػدينه ولدميػػع المسػػمميف ادحيػػه  مػػنيـ والمياػػيف 

 برحماؾ يه أرحـ الراحميف خ
 

 ؿ يمي سػيدنه محمػد النبػي ادمػي وأزوادػو أميػهت المػؤمنيف  اللَُّهمَّ
ياػػو كمػػه  ػػميت يمػػي إبػػراىيـ خخ وبػػهرؾ يمػػي سػػيدنه محمػػد وذرياػػو وتؿ ب

النبي ادمي ويمػي الػو وأزوادػو وتؿ بياػو وذرياػو كمػه بهركػت يمػي إبػراىيـ 
 ويمي تؿ إبراىيـ  ي اللهلميف إنؾ حميد مديد خ

 
 ػػؿ يمػػي محمػػد ويمػػي تؿ محمػػد كمػػه  ػػميت يمػػي إبػػراىيـ  اللَُّهمممَّ ..

 ويمي تؿ إبراىيـ انؾ حميد مديد خ
 
ادلػػػؿ  ػػػي الم ػػػط يف محباػػػو و ػػػي المبػػػربيف موداػػػو و ػػػي  لَُّهممممَّ ..ال

 اديميف ذكره خ 
                                                 

 خ  ٓٙ( سورة غه ر ا ية ٔ)
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 أبمغو منه السالـ واردد يمينه منو السالـ خ اللَُّهمَّ ..

 

 ؿ يمي سيدنه محمد النبي يدد مف  ػمي مػف يمبػؾ يميػو  اللَُّهمَّ ..
أف خخ و ؿ يميو كمه ينبغي لنه أف ن مي يميو خخ و ؿ يميو كمػه أمرانػه 

 ن مي يميو خ
 

 ؿ يمي محمد  ػي ادولػيف و ػؿ يمػي محمػد  ػي ا يػريف  اللَُّهمَّ ..
 و ي الم  اديمل إلي يـو الديف خ

 
 ػمي يمػي محمػد حاػل ارعػي و ػمي يمػي محمػد بلػد الرعػه  اللَُّهممَّ 

 و مي يمي محمد أبدا أبدا خ
 

 ػػؿ يمػػي محمػػد  ػػي الميػػؿ إذا يغيػػي و ػػؿ يمػػي محمػػد  ػػي اللَُّهمممَّ 
 هر إذا ادمي خالني

 
 ؿ يمي محمد يدد مف  ػمي يميػو و ػمي يمػي محمػد بلػدد  اللَُّهمَّ

 مف لـ ي مي يميو خ
 ػػالة اندينػػه بيػػه مػػف دميػػع  خخ  ػػؿ يمػػي سػػيدنه محمػػد اللَُّهمممَّ 

ادىػواؿ وا  ػهت وابعػػي لنػه بيػػه دميػع الحهدػػهت واطيرنػه بيػػه مػف دميػػع 
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نه بيه أق ػي الغهيػهت مػف السيئهت , وار لنه بيه يندؾ أيمي الدردهت وبمغ
 دميع الييرات  ي الحيهة الدنيه وبلد الممهت إنؾ يمي كؿ يي  قدير 

 

 ادلؿ نبينه لنه  رطه وحوعو لنه موردًا خ اللَُّهمَّ ..
 

احيرنه  ػي زمراػو خخ واسػالممنه بسػناو خخ واو نػه يمػي مماػو  اللَُّهمَّ ..
 وادلمنه مف حزبو خ

 

 نو كمه تمنه بو ولـ نره خادمع بيننه وبي اللَُّهمَّ ..
 

 ال ا رؽ بيننه وبينو حال اديمنه مديمو خ اللَُّهمَّ ..
 

خخ ادلمنػػػه مػػػف ر بهئػػػو مػػػع النبيػػػيف , مػػػف أحبهبػػػو وال ػػػديبيف اللَُّهممممَّ 
 والييدا  وال هلحيف وحسف أولئؾ ر يؽ خ

 

 ػؿ يمػي محمػد كممػه ذكػره الػذاكر ادبػرار و ػؿ يمػي محمػد  اللَُّهمَّ ..
ف ذكره الغه موف خخ و ؿ يمي محمد مه ايامػؼ الميػؿ والنيػهر كممه غ ؿ ي

 خخ و مي يمي الميهدريف وادن هر خ 
 

 َـٌ َيَمػَل اْلُمْرَسػِميفَ *  ُسْبَحهَف َرّبَؾ َرّب اْلِلّزِة َيّمه َيِ ػُ وف َواْلَحْمػُد *   َوَسػاَل
 (1)خ   لّمِو َرّب اْلَلهَلِميفَ 

                                                 

 خ  ٕٛٔق  ٓٛٔ( سورة ال ه هت ا يهت مف ٔ)
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 املراجــــــــع
 البراف الكريـ خ  -
 حيو البيهري ػ طبلة المدمس اديمل لميئوف اإلسالميةخ   -

 الطبلة ادميرية بهلبهىرة خ – حيو مسمـ يرح النووي  -

 بيروت لبنهفخ -طبلة دار الكاهب اللربي  –مسادرؾ الحهكـ  -

 ريهض ال هلحيف ػ طبلة المكاب اإلسالمي بيروت لبنهف خ -

 –سػػػالمي طبلػػػة المكاػػػب اإل –اليطيػػػب الابريػػػزى  –ميػػكهة الم ػػػهبيو  -
 بيروت لبنهف  خ

مكابػة البػدس  –ادذكهر المنايبػة مػف كػالـ سػيد ادبػرار لإلمػهـ النػووي  -
 لنير الاراث بهلبهىرة خ

كراايػػل  –طبػػع بمطبلػػة الاػػهج المحػػدودة  –الح ػػف الح ػػيف لمدػػزري  -
 بهكساهف خ

 الوابؿ ال يب مف الكمـ الطيب ػ البف البيـ خ -

طبػػع بمطبلػػة اػػهج  –البػػهري الحػػزب اديظػػـ ػ للمػػي بػػف سػػمطهف محمػػد  -
 كراايل خ –المحدودة 

الػػورد الم ػػ ي المياػػهر مػػف كػػالـ اهلل الػػهلي وكػػالـ سػػيد ادبػػرار ػ للبػػد  -
 السلودية خ –طبع بددة  –اللزيز يبد الرحمف ال ي ؿ تؿ سلود 

 *   مت حبمد اهلل تعاىل   *
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 الفهــــــرس 
 

 ظاضصغح اضطوضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 ٖ المبدمة 

 ٙ  عؿ الديه  

 ٛ تداب الديه  

 ٓٔ مف يساديب اهلل ديهئيـ

 ٕٔ موانع اإلدهبة 

 ٗٔ أوقهت اإلدهبة 

 ٙٔ أمهكف اإلدهبة 

 ٚٔ الديه  

 ٖٔٔ المرادع 

 ٗٔٔ ال يرس

 
 

 وادي السيليكون للكمبيوتر


