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 اجلديدة الطبعة مقدمة

 أعامل من اجلديدة الطبعة هذه الكرام للقراء نقدم

 وخاصة عليه، الطلب ازدياد بعد املبارك رمضان شهر

 دعاء من ضالتهم جيدون حيث املؤمن، الشباب قبل من

راجيًا من اهلل العيل  ،اهلل شهر يف هلل هبا يتقربون وأعامل

 القدير أن يمن علينا وعىل شبابنا باهلداية والصالح. 

 توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإله أنيب.  وما
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 املقدمة

 يف التجارات)أربح  كتابنا من الثاين اجلزء هو هذا

نقدمه للقراء الكرام مشتماًل عىل  ،(والزيارات األدعية

حيث ال إطناب ممل وال  ،أعامل شهر رمضان املبارك

بورق  ،بحجم يسهل محله وختف مؤونته ،إجياز خمل

 صقيل وحرف مجيل تنشيطًا للعمل ورفعًا للكسل.

 ،أن يلحظه بعني القبول (اسمه جل  )املوىل  سائالً 

وأن جيعله ذخرًا ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال  من 

 أتى اهلل بقلب سليم.

 .ُأنيبوإليه  تتوكل عليه باهللتوفيقي إال   وما
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 الفاحتة سورة

ِحيِم  ْْحَِن الرَّ  بِْسِم اّللهِ الرَّ

ِحيِم  *َعاملنََِي الدْْم ل ّللهِ َب ِ  اَل ﴿ ْْحِن الرَّ يِن  *الرَّ  *َملِِك َيْوِم ال  

اَك َنْسَتِعنيل  اَك َنْعبل ل وإِيَّ اَط امللسَتِقيَم  *إِيَّ َ اَط الَِّذيَن  *اهِ َنا الِّص  ِِصَ

ال نَي﴾ و ِِ َعَليِهْم َوالَ الضَّ  .َأنَعدْمَت َعَليِهْم َغرِي املَغضل

 

 اإلخالص سورة

ِحيمِ  ْْحَِن الرَّ  بِْسِم اّللهِ الرَّ

َو  ْل هل دَْم ل  اّللل *َأَحٌ   اّللل﴿قل وَلْ   *الصَّ ْ يل ْ َيلِْ  َوََل  *ََل

فل  ن لَّهل كل  .َأَحٌ ﴾ وا  َوََلْ َيكل

  





 

 

 

 

 

 

ى ل لنَّاِس الَشْهرل َبَمَضاَن الَِّذَي ألنِزَل فِيِه ﴿ ْرآنل هل   قل

َن ا ْرَقانِ لَ ى َوالل َوَبي نَاٍت م   ﴾فل
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 اهلالل رؤية دعاء

 :رمضان شهر هالل رؤية عند تقول

ِحْيمِ  الرْْحَنِ  اّللِ بْسمِ   َخَلَقنِي  الذيْ  ّللِ اَلدْم ل  الرَّ

بَ  وخَلَقَك  مَّ  ،وَجَعَلَك َمواقيَت للنَّاسِ  ،َمنازَلَك  وق َّ  اللهل

بابكا   هل َعَلينا إْهالال  مل مَّ  ،َأِهلَّ الَمِة  اللهل َأدخلهل علينَا بالسَّ

والتَّوفيِق مَلا  ،والرب  والتَّقوى ،والَيِقنِي واإليامنِ  ،واإلْسالمِ 

 حتبُّ وترىض.

 :أيضاً  وتقول

مَّ وببَُّك اّللل ب ُِّ الَعاملنَي.  َبّب   هل باألْمِن  اللهل َأِهلَّ

المِة واإلْسالِم وامللَسابعِة إىل ما حتبل  ،واإليامنِ  والسَّ

لةِ  ،وترىض زِق الواِسِع ودْفِع  ،والعافية املجلَّ والر 



 

مَّ  ،األْسقامِ   ،ابزْقني ِصياَمهل وقياَمهل وتالوَة القرآِن فيه اللهل

مَّ  دْْمهل  اسل دْمهل لن اللهل دْْمنَا ِمنَّا وَتسلَّ  .فيهِ  وسل 

  



  

 رمضان شهر دخول دعاء

 :رمضان شهر دخول عند الدعاء هذا^ عنهم ورد

مَّ  ْرآنَ الَشْهرل َبَمضاَن َالَّذي أْنَزْلَت فِيِه  ذاإنَّ ه اللهل  ،قل

ْرَقانِ الوَ   ىالل هل ى  لِلنهاِس َوَبي ناٍت ِمَن  يا  َقْ  َحَضَ  ،فل

ْيطانِ  ِمنَ  فيهِ أعوذل  ،َب ِ   جيمِ  الشَّ  ،َوِحَيلِهِ  ،َوِمْن َمْكِرهِ  الرَّ

 ،َوَوساِوِسهِ  ،َوِبْجلِهِ  ،َوَخيلِهِ  ،هِ بِ وَوجل  ،َوَحبائِلِهِ  ،ِعهِ َ  خل و

الِل َبْعَ   ْفِر َبْعَ  اإليامنِ  ، ىالل َوِمَن الضَّ َوِمَن  ،َوِمَن الكل

ياِء َواجِلناياِت   اخَلنهاسِ  ْسواسِ َوِمْن ََش  الو ،الن فاِق َوالر 

َوْسِوسل يف صل وِب النهاسِ    .ِمَن اجِلنَِّة َوالنهاسِ  الَّذي يل

مَّ  ْقني ِصياَمهل َوِقياَمهل  اللهل  ،َوالَعدَْمَل فيِه بِطاَعتَِك  ،َواْبزل

المل  َوَعَليِهمل  َعَليهِ )َوطاَعِة َبسولَِك َوألويل األْمرِ  َوما  ،(السَّ

ْقني فيِه التَّْوَبَة  ،َوَجن ْبني َمعاِصيَك  ،ِمنَْك   َِ َقرل  َواْبزل

َوأِعْذين فيِه ِمَن الغيَبِة َوالَكَسِل  .َواإلناَبَة َواإلجاَبةَ 

عاءَ  ،َوالَفَشلِ   .َواْسَتِجْب يل فيِه ال ُّ



 

ْغني َوَعْقيل ِجسدْمي فيهِ  يل َوأِصحَّ   لِطاَعتَِك  فيهِ  َوَفر 

َصل  َعىل  ،يا َكريمل  .يا َكريمل يا َجوادل  ،ِمنَك   َِ َقر َوما

  ٍ َدْمَّ ٍ  َوَعىل أْهِل َبْيِت ُمل َدْمَّ المل  َوَعَليِهمل  َعَليهِ )ُمل  ،(السَّ

 .هل هلل أَ  أْنَت ما  ابِنَ  َفاْفَعْل  َك لِ َوَكذ

  



  

 فريضة كل بعد دعاء

 الصادق عن كام فريضة كل بعد الدعاء هذا اقرأ

 :’والكاظم

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

وبل  يا ،َعظيمل  يا َعيِلُّ  يا  َعظيمل ال الرَّ ُِّ  أْنَت  ،َبحيمل  يا َغفل

وَ  ََشءٌ  َكدِْمْثلِهِ  َلْيَس  الَّذي دْميعل  َوهل  َشْهرٌ  َوهذا ،َبصريل ال السَّ

ْمَتهْ  َعظَّدْْمَتهل  ْفَتهل  َوَكرَّ ْلَتهل  َوََشَّ وبِ  َعىَل  َوَفضَّ هل وَ  ،الشُّ  َوهل

ْهرل  وَ  ،َعيَلَّ  ِصياَمهل  َفَرْضَت  الَّذي الشَّ  ،َبَمضانَ  َشْهرل  َوهل

ْرآنَ ال فيهِ  َاْنَزْلَت  الَّذي  ِمنَ  َوَبي نات لِلنهاسِ  هل ى  ﴿ ،قل

ْرقانَ الوَ   ىالل   َوَجَعْلَتها ،َقْ بِ ال َلْيَلةَ  فيهِ  َوَجَعْلَت  ،﴾فل

دَْمنُّ  َوال ن  املَ  َذاَفيا ،َشْهر ِف لأ ِمنْ  َخرْيا   نَّ  ،َعَلْيَك  يل  َعيَلَّ  مل

لنَّ  فيدَْمنْ  النهابِ  ِمنَ  َبَقَبتي بَِفكاكِ   نَّةَ اجلَ  يَوَاْدِخْلنِ  ،َعَلْيهِ  ََت

اِْحنيَ  َاْبَحمَ  يا بَِرْْحَتَِك   .الره

  :قائالً  فريضة كل بعد وادعُ 



 

مَّ  بلوبِ ال َأْهلِ  َعىَل  َأْدِخْل  اللهل وبَ  قل ل مَّ  ،الُّسُّ لَّ  َأْغنِ  اللهل  كل

مَّ  ،َفِقريٍ  لَّ  َأْشبِعْ  اللهل مَّ  ،جائِعٍ  كل لَّ  اْكسل  اللهل ْريانٍ  كل  ،عل

مَّ  ل   َدْينَ  اْقضِ  اللهل مَّ  ،َمِ ينٍ  كل ْج  اللهل ل   َعنْ  َفر   كل

و ٍِ  مَّ  ،َمْكرل دَّ  اللهل لَّ  بل مَّ  ،وطنِهِ  إىل َغِريٍب  كل لَّ  فلكَّ  اللهل  كل

مَّ  ،َأِسريٍ  لَّ  َأْصلِْح  اللهل وبِ  ِمنْ  فاِس ٍ  كل مَّ  ،ْسلدِِْمنيَ املل  ألمل  اللهل

لَّ  اْشِف  مَّ  ،َمِريضٍ  كل مَّ  ،بِِغناكَ  َفْقَرنا سل َّ  اللهل ْ  اللهل  َغري 

وءَ  ْسنِ  حالِنا سل مَّ  ،حالَِك  بِحل ْينَ  َعنَّا اْقضِ  اللهل  ،ال َّ

ل   َعىَل  إِنََّك  َفْقرِ ال ِمنَ  وَأْغنِنا ءٍ  كل  .َقِ يرٌ  ََشْ



 

 

 

 

 

 

 

 اإلفطار أدعية

  





 

 

 

 اإلفطار دعاء

 |:اهلل رسول عن باملأثور اإلفطار حال تدعو

كَ  يِل  إَله ال إلي أنَت  َعظيمل  َيا َعظيمل  َيا اْغِفْر يِل  ،َغرْيل

ْنَب الَعظِيم . ،الذَّ ْنَب العظِيَم إالَّ الَعظِيمل  إنَّه ال َيْغِفرل الذَّ

 :×احلسن عن وباملأثور

مَّ  ْلنَا.  اللهل دْْمنَا وعىل ِبْزِقَك أْفَطْرَنا َوَعَلْيَك َتوكَّ لَك صل

كَ  ْنَب  ،َيا َعظِيمل أْنَت إِلي ال إَلَه يِل َغرْيل اْغِفْر يِل الذَّ

. ْنَب العظِيَم إالَّ الر ُِّ الَعظِيمل هل الَ َيْغِفرل الذَّ  الَعظيم إنَّ

  



 

 االفتتاح دعاء

ل)عن احلجة املنتظر  مروي    بِه ُيدعى: (فرجهُ  اهلل عج 

 :الِعَشاء َوْقَت 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

مَّ  وا ِِ ْنَت أَ وَ  ،الثَّناَء بَِحدْْمِ كَ ْفَتتِحل أَ ينه إِ  اللهل ٌد لِلصَّ َس   مل

نَِك  اِْحنَي يف َمْوِضِع ْبَحمل أَ  أْنَت  أنهكْيَقنْتل أَ وَ  ،بدِْمَّ الره

ْْحَةِ ال عاِقبنَي يف َمْوِضِع النَّكاِل املل َش ُّ أَ وَ  ،َعْفِو َوالرَّ

يَن يف َمْوِضِع املل ْعَظمل أَ وَ  ،َوالنَِّقدَْمةِ  ِ  ،َعَظدَْمةِ الكرِْبياِء وَ الَتَجرب 

مَّ  عائَِك َوَمْسَأَلتَِك ِذْنَت أَ  اللهل َفاْسدَْمْع يا َسدْميعل  ،يل يف دل

وبل َعْثَريتِقْل أَ وَ  ،يا َبحيمل َدْعَويتِجْب أَ وَ  ،ِمْ َحتي  ،يا َغفل

ْرَبةٍ  إليَفَكْم يا  ومٍ  ِمْن كل ل ْجَتها َوُهل  ،َقْ  َكَشْفَتها َقْ  َفرَّ

ََتا َوَبْْحَةٍ  ،َقْلَتهاأَ َقْ   َوَعْثَرةٍ  َقْ   َوَحْلَقِة َبالءٍ  ،َقْ  َنََشْ

ْ َيتَِّذْذ صاِحَبة  َوال َوَل ا  الَ  ،َفَكْكَتها َوََلْ  ،دْْم ل ّللِ الَّذي ََل

ْن َلهل ََشيٌك يف  ْن َلهل َويِلي  ،ْلِك املل َيكل هل  َوََلْ َيكل ْ ل  َوَكرب  ِمَن الذُّ



  

َهاالَ  ،َتْكبريا   ل  َعىل ََجيِع نَِعدِْمِه  ،دْْم ل ّللِ بَِجدْميِع َُماِمِ ِه كل

ل ها  ْلكِهِ الَ كل ضادَّ َلهل يف مل ناِزَع َلهل  ،دْْم ل ّللِ الَّذي ال مل َوال مل

 َشبيهَ  َوال ،َخْلِقهِ  يف َلهل  ََشيَك  ال  دْْم ل ّللِ الَّذيالَ  ،ْمِرهِ أَ يف 

هل  ْلِق اخلَ  يف فاَشال ّللِ دْْم ل الَ  ،َعَظدَْمتِهِ  يف َلهل  هل  َأْمرل  ،َوَْحْ ل

هل  َكَرمِ البِ  الظهاِهرِ   ال  الَّذي ،َيَ هل  ودِ اجلل بِ  باِسطِ ال ،ََمْ ل

هل َكْثَرةل  ،َخزائِنلهل  َتنْقلصل  ودا  َوَكَرما   إاله َعطاِء الَوال َتزي ل  ،جل

هل إِ  َو نَّ ا ِل الَعزيزل الهل  .َوهه

مَّ    إَِلْيهِ  ّب حاَجةٍ  َمعَ  ،َكثريٍ  ِمنْ  َقليال   ْسَاللَك أَ ينه إِ  اللهل

وَ  ،َق يمٌ  َعنْهل  َوِغناكَ  َعظيدَْمةٍ  وَ  ،َكثريٌ  ِعنْ ي َوهل  َعَلْيَك  َوهل

 .ريٌ َيس َسْهٌل 

مَّ   َزَك َعْن َخطيـَئتي ،َعْفَوَك َعْن َذْنبي إن اللهل  ،َوََتاول

َك َعْن َقبيِح َعدَْميل ْلدْمي َوِسْْتَ َوِحْلدَْمَك  ،َوَصْفَحَك َعْن ظل

ْرمي  ،ما كاَن ِمْن َخطئي َوَعدْْم يِعْنَ   ،َعْن َكثرِي جل

 ،ِمنَْك ْسَتْوِجبلهل أَ ما ال ْسَأَلَك أَ  أنْ يف ْطدَْمَعني أَ 



 

ْ َبتَِك  نْ م َوَأَبْيَتني ،َبْْحَتَِك  ِمنْ  َبَزْقَتني  الَّذي  ،قل

ْفَتني تل  ،إِجاَبتَِك  ِمنْ  َوَعرَّ وكَ  َفِِّصْ  َوَأْسَأللَك  ،آِمنا   َأْدعل

ْسَتأنِسا   ِ الَّ  ،َوِجال   َوال خائِفا   ال ،مل  َقَصْ تل  فيـام َعَلْيَك  مل

َوَلَعلَّ  ،ْهيل َعَلْيَك بَِج  َعَتْبتل  َعنهي َأْبطأَ  َفإِنْ  ،إَِلْيَك  فيهِ 

َو َخرْيٌ يل لِِعْلدِْمَك ْبطَأ أَ الَّذي  وبِ بِعاِقَبِة األل  َعنهي هل َب أَ َفَلْم  ،مل

نََّك إِ  ،َلئيم ِمنَْك َعيَلَّ يا َب ِ   َعىل َعْب ٍ ْصرَبَ أَ َمْوال  َكريام  

وين   ،َلْيَك إَتَبغَّضل أَ فَ يَلَّ إِ َوَتَتَحبَّبل  ،َعنَْك َويله أل فَ َتْ عل

دل  َل َعَلْيَك نَّ أَ كَ  ،ِمْنَك ْقَبلل أَ َفال  يَلَّ إِ َوَتَتَودَّ َفَلْم  ،يِلَ التََّطوُّ

ِة يل ْْحَ ِل  ،يَلَّ إِ ْحساِن  َِواإلْ  ،َيدْْمنَْعَك ذلَِك ِمَن الرَّ َوالتََّفضُّ

وِدَك َوَكَرِمَك  ْ  َعَلْيِه اجلَفاْبَحْم َعْبَ َك  ،َعيَلَّ بِجل اِهَل َوجل

 َجواٌد َكريٌم.نََّك إِ ْحسانَِك إِ بَِفْضِل 

ِْري  ،ْلِك املل دْْم ل ّللِ مالِِك الَ  ْلِك الَمل ياِح  ،فل ِر الر  َسذ   ،مل

ينِ  ،ْصباِح  ِاإلْ فالِِق  اِن ال ه دْْم ل ّللِ َعىل الَ  ،َعامَلنيَ الَب ِ   ،َديه

ْ َبتِهِ الَ وَ  ،ِحْلدِْمِه َبْعَ  ِعلدِْمهِ   ،دْْم ل ّللِ َعىل َعْفِوِه َبْعَ  قل



  

َو قاِدٌب َعىل ما  ،يف َغَضبِهِ ناتِِه أَ دْْم ل ّللِ َعىل طلوِل الَ وَ  َوهل

ري ل  ْزِق  ،ْلِق اخلَ دْْم ل ّللِ خالِِق الَ  ،يل فاِلِق  ،باِسِط الر 

الَّذي  ،ْنعامِ  َِواإلْ َفْضِل الوَ ْكراِم  َِواإلْ الِل اجلَ ِذي ْصباِح  َِاإلْ 

َ  َفال يلرى  ،َوَقرل َِ َفَشِهَ  النَّْجوى َتباَبَك َوَتعاىل ،َبعل

عاِدللهل دْْم ل ّللِ الَّذي َلْيَس َلهل الَ  ناِزٌع يل هل  ،مل  ،َوال َشبيٌه يلشاكِلل

تِِه  هل َقَهَر بِِعزَّ عاِض ل اءَ األَ َوال َظهرٌي يل َوَتواَضَع لَِعَظدَْمتِِه  ،ِعزه

َظامءل ال ْ َبتِِه ما َيشاءل  ،عل يبلني الَ  ،َفَبَلَغ بِقل دْْم ل ّللِ الَّذي يجل

لَّ َعوَبةٍ  ،ناديهِ أل حنَي  ل َعيَلَّ كل َعظ مل  ،ْعصيهِ أَ  وأنا َوَيْسْتل َويل

 ،ْعطاينأَ َقْ   َهنيَئةٍ  َفَكْم ِمْن َمْوِهَبةٍ  ،جازيهِ أل َفال  ن ْعدَْمَة َعيَلَّ ال

َجةٍ  ،َقْ  َكفاين ََملوَفةٍ  َوَعظيدَْمةٍ  ونَِقةٍ  َوََبْ ْثني أل فَ  ،باينأَ َقْ   مل

هل أَ وَ  ،َعَلْيِه حاِم ا   رل َسب حا  ْذكل َْتكل الَ  ،مل دْْم ل ّللِ الَّذي ال ْهل

هل  هل  ،ِحجابل ْغَلقل بابل هل  ،َوال يل لل
َردُّ سائِ هل  ،َوال يل َيَّبل آِملل  ،َوال ُيل

ْمِمنل الَ  نَج   ،ائِفنيَ اخلدْْم ل ّللِ الَّذي يل اِلنيَ  يَويل  ،الصه

للوكا  و ،نَ ْسَتْكرِبياملل  َوَيَضعل  ،ْسَتْضَعفنيَ املل  َوَيْرَفعل  ْلِكل مل ْهل



 

بابينَ الَ وَ  ،نَ َوَيْسَتْذلِفل آَخري برِي  ،دْْم ل ّللِ قاِصِم اجلَّ مل

ْ ِبِك  ،الظهاملنِيَ  َنكاِل الظهاملنَِي َِصيِخ  ،اِببنيَ المل

خنيَ املل  ْعَتدَْمِ   ،َمْوِضِع حاجاِت الطهالِبنيَ  ،ْسَتِّْصِ مل

امءل الَ  ،ْمِمننيَ املل  دْْم ل ّللِ الَّذي ِمْن َخْشَيتِِه َتْرَع ل السَّ

ا اُنل كه فل ا ،َوسل هاألَ َوَتْرجل بل امه ُل َوعل لوجل  ،ْب بِحابل الَوََت

دْْم ل ّللِ الَّذي َه انا ِلذا َوما الَ  ،َوَمْن َيْسَبحل يف َغدَْمراَِتا

نها لِنَْهَتِ َي َلْوال  للقل الَ  ،َه اَنا اّللل أنْ كل َوََلْ  دْْم ل ّللِ الَّذي َُيْ

َلْق  ْ قل  ،ُيل ْرَزقل  َوَيْرزل ْطِعمل  ،َوال يل ْطَعمل  َويل َويلدْميتل  ،َوال يل

ِْيي حياَء  َاألْ  وتل ْوت  املَ َوُيل َو َحيي ال َيدْمل رْيل اخلَ بَِيِ ِه  ،َوهل

ء َق يٌر. ل  ََشْ َو َعىل كل  َوهل

مَّ  َدْمَّ ٍ  َعىل َصل    اللهل ولَِك  َعْبِ كَ  ،ُمل  ،َوَأمينَِك  ،َوَبسل

تَِك َمْن َخْلِقَك  ،بيبَِك َوَح  ،َوَصِفي َك  َوحافِِظ  ،َوِخرَيَ

كَ  ِغ ِبساالتَِك  ،ِِس  َبل  َْجََل أَ وَ  ،ْحَسنَ أَ وَ ْفَضَل أَ  ،َومل

ْكَثَر أَ وَ ْسن  أَ وَ  ،ْطَهرَ أَ وَ ْطَيَب أَ وَ  ،ْندْم أَ وَ ْزك  أَ وَ  ،ْكدَْمَل أَ وَ 



  

ْيَت َوباَبْكَت  َْت  ما َصلَّ نَّنَْت َوَسلَّدْْمَت َعىل  ،َوَتَرْحَّ َوحَتَ

لَِك ْنبِياِئَك أَ وَ ِمن ِعباِدَك  َح ٍ أَ  سل ْهِل أَ وَ َوِصْفَوتَِك  ،َوبل

 َكراَمِة َعَلْيَك ِمن َخْلِقَك.ال

مَّ  وِل  ،ْمِمننيَ املل مرِي أَ َوَصل  َعىل َعيلٍّ  اللهل َوَوِِص  َبسل

ولَِك خي أَ وَ  ،َعْبِ َك َوَولي َك  ،عامَلنيَ الَب ِ   تَِك  ،َبسل جَّ َوحل

رْبىالَوآَيتَِك  ،َعىل َخْلِقَك   َعىَل  َوَصل   ،َعظيمِ ال إِ َوالنَّب ،كل

يَقةِ   ،عامَلنيَ ال نِساءِ  َسي َ ةِ  الزهراء فاطدَِْمةَ  الطهاِهَرةِ  الص  ه

ْْحَةِ  ِسْبَطِي  َعىل َوَصل    َسنِ الَ  : ىالل  َوإِماَمِي  الرَّ

ِة َأئِ  َعىل َوَصل   ،نَةِ اجلَّ  َأْهلِ  َشبا ِِ  َسي َ يْ  َسنْيِ الل وَ  دْمَّ

ِ   ،َسنْيِ الل َعيِل  ْبِن : ْسلدِْمنيَ املل  َدْمَّ َوَجْعَفِر ْبِن  ،َعيِلٍّ ْبِن َوُمل

َدْمَّ ٍ  وَس  ْبِن َجْعَفرٍ  ،ُمل وس  ،َومل ِ  ْبِن  ،َوَعيِل  ْبِن مل َدْمَّ َوُمل

َدْمَّ ٍ  ،َعيِلٍّ  ادي الَلِف اخلَ وَ  ،َسِن ْبِن َعيِلٍّ الَ وَ  ،َوَعيِل  ْبِن ُمل

َجِجَك َعىل ِعباِدكَ  ،ْهِ ي  املَ  يف باِلِدَك َصاَلة  َمنائَِك أل وَ  ،حل

.  َكثرَية  دائِدَْمة 



 

مَّ  لِ املل  قائِمِ ال َأْمِركَ  َويِل   َعىل َوَصل    اللهل  َعْ لِ الوَ  ،َممَّ

هل  ،نَْتَظرِ املل  فَّ بنيَ املل  بدَِْمالئَِكتَِك  َوحل ْ هل  ،َقرَّ وِح  َوَأي  سِ ال بِرل  قل ل

مَّ  ،نيَ عاملَ ال َب َِّ  يا اِعَي  اللهل قائَِم الوَ  ،كِتابَِك  إىلاْجَعْلهل ال ه

ُِ َكام اْسَتْذَلْفَت الَّذيَن ِمْن يف األْسَتْذلِْفهل اِ  ،بِ ينَِك  ْب

ْن َلهل دينَهل الَّذي اْبَتَضْيَتهل َلهل  ،َقْبلِهِ  ِمْن َبْعِ  َخْوفِِه ْبِ ْلهل أَ  ،َمك 

كل بَِك َشْيئا .ْمنا  أَ  َْشِ َك ال يل  َيْعبل ل

مَّ  هل أَ  اللهل هل َواْنَتِِّصْ بِهِ  ،بِهِ ْعِزْز أَ وَ ِعزَّ ْ هل  ،َواْنِّصل ْ َواْنِّصل

ْنَك  ،َوْافَتْح َلهل َفْتحا  َيسريا   ،َنِّْصا  َعزيزا   َواْجَعْل َلهل ِمْن َل ل

ْلطانا  َنصريا   مَّ  ،سل نََّة َنبِي َك  ،بِِه دينََك ْظِهْر أَ  اللهل َحته   ،َوسل

مَّ  ْلِق اخلَ  ِمنَ  َأَح ٍ  ََماَفةَ  ،ق  الَ  ِمنَ  ءٍ ال َيْسَتْذِفَي بَِشْ   اللهل

ا ِعزُّ  َكريدَْمةٍ  َدْوَلةٍ  يف إليَك  َنْرَغبل  إِنه ا تل  ،َوَأْهَلهل  اإلْ ِْسالمَ  َِبَ

ِذلُّ  ا َوتل نا ،َوَأْهَلهل  الن فاَق  َِبَ َعلل عاةِ  ِمنَ  فيها َوََتْ  إىل ال ُّ

ْنيا  ،َسبيلَِك  إىل قاَدةِ الوَ  ،طاَعتَِك  نا َِبا َكراَمَة ال ُّ قل َوَتْرزل

 ِخَرِة.َواآل



  

مَّ  ْفَتنا ما اللهل ْلناهل  ق  الَ  ِمن َعرَّ نا َوما ،َفَحدْم  ْ  َعنْهل  َقِّصل

ْغناهل  مَّ  ،َفَبل  ْق  ،َصْ َعنا بِهِ  َواْشَعْب  ،َشَعَثنا بِهِ  مْ املل  اللهل  َواْبتل

َتنا بِهِ  َوَكث رْ  ،َفْتَقنا بِهِ   ،بِِه عائَِلناْغِن أَ وَ  ،بِِه ِذلََّتناْعِزْز أَ وَ  ،ِقلَّ

ْ  ،ْقِض بِِه َعْن َمْغَرِمنااوَ  َتنا ،بِِه َفْقَرنا َواْجربل  ،َوسل َّ بِِه َخلَّ

نا ُّْسَ ْ بِِه عل وَهنا ،َوَيُّس  جل ناأَ َوفلكَّ بِِه  ،َوَبي ْض بِِه ول  ،ِْسَ

َواْسَتِجْب بِِه  ،بِِه َمواعيَ ناْنِجْز أَ وَ  ،بِِه َطلَِبَتناْنِجْح أَ وَ 

ْمَلناْعطِنا أَ وَ  ،َدْعَوَتنا ْنيا َواآل ،بِِه سل ْغنا بِِه ِمَن ال ُّ ِخَرِة َوَبل 

ْوَسَع أَ وَ ْسمولنَي املَ يا َخرْيَ  ،بِِه َفْوَق َبْغَبتِناْعطِنا أَ وَ  ،آماَلنا

وَبنا ،ْعطنيَ املل  للوبِناْذِهْب أَ وَ  ،اِْشِف بِِه صل ل  ،بِِه َغْيَظ قل

ََتْ ي َمْن نََّك إِ  ،ْذنَِك إِ بِ ق  الَ َواْهِ نا بِِه ملَِا اْختللَِف فيِه ِمَن 

ْسَتقيمٍ  ِِصاطٍ  إىلَتشاءل  نا  ،مل و  َك َوَع ل و  نا بِِه َعىل َع ل ْ َواْنِّصل

 ق  آمنَي.الَ لـَه إِ 

مَّ  ا إِ  اللهل و نه  ،(َوآلِهِ َصَلواتلَك َعَلْيِه )َفْقَ  َنبِي نا  إليَك َنْشكل

نا ،َوَغْيَبَة َولِي نا و  َة َعَ ِدنا ،َوَكْثَرَة َع ل َة  ،َوِقلَّ  ،ِفَتِن بِناالَوِش ه



 

ماِن َعَلْينا َر الزَّ َدْمَّ  َوآلِهِ  ،َوَتظاهل َعىل ِعنها أَ وَ  ،َفَصل  َعىل ُمل

هل  ذلَِك بَِفْتٍح  لل َعج  هل  ،ِمنَْك تل ٍّ َتْكِشفل هل  َوَنِّْصٍ  ،َوبِضل ِعزُّ تل

هل  ْظِهرل ْلطاِن َحقٍّ تل ناها َوعافَِيةٍ  َوَبْْحَةٍ  ،َوسل لل ل  ِمنَْك  ِمنَْك ََتَ

ناها ْلبِسل تَِك يا  ،تل اِْحنَي.ْبَحَم أَ بَِرْْحَ  الره
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 لةلي كل يف املأثورة ةياألدع

 شهر من ليلة كل يف ×الصادق عن باملأثور ادع

 :رمضان

مَّ  بل ِمَن  أنْ للَك أَ ْس أَ ينه إِ  اللهل َق   َعَل فيـام َتْقيض َوتل ََتْ

َردُّ الِمَن  ،كيمِ الَ ْمِر األَ  ْحتلوِم يِف املْمِر األَ  َقضاِء الَّذي ال يل

لل  َب َّ اِج َبْيتَِك  أنْ َوال يل جه وِب املَ  ،رامِ الَ َتْكتلَبني ِمْن حل رْبل

مْ  هل مْ املَ  ،َحجُّ وِب َسْعيلهل لمْ املَ  ،ْشكل نلوَبل وِب ذل ِر َعْن املل  ،ْغفل َكفَّ

بل  ،َسي ئاَِتِمْ  َق   َعَل فيـام َتْقيض َوتل دْْمري  أنْ  ،َوأْن ََتْ تلطيَل عل

َع يف ِبْزقي ،َوعافَِيةٍ  يف َخرْيٍ  َّْن َتنْتِِّصل بِِه  َ،َوتلَوس 
ِِ َعَلني  َوََتْ

 لِ ينَِك َوال َتْسَتْبِ ْل ّب َغرْيي.

 :ليلة كل يف الدعاء هبذا أيضاً  وادع

مَّ  اِلنَي  اللهل يهنَي  ،ْدِخْلناأَ فَ بَِرْْحَتَِك يِف الصه َويف ِعل 

 ،َسْلَسبيل فاْسِقنا ِمْن َعنْيٍ  ِمْن َمعنيٍ  ِوَبَكأسٍ  ،َفاْبَفْعنا

ْجناالوِب الل َوِمَن  ِوْل اِن الَوِمَن  ،عنِي بَِرْْحَتَِك َفَزو 



  

لْم أَ كَ َذلَّ يَن املل  نَِّة اجلَ َوِمْن ثاِمِب  ،ْخِ ْمناأَ فَ للْمللٌم َمْكنلوٌن ُنَّ

وِم الطَّرْيِ  ِس وَ  ،ْطِعدْْمناأَ فَ َوللل نْ ل ريِر الَ ِوِمْن ثِيا ِِ السُّ

ِق َواإلِ   ،رامِ الَقْ ِب َوَحجَّ َبْيتَِك الَوَلْيَلَة  ،بِْسنالأفَ ْسَترْبَ

ْق َلنا َك لي  مع وَ  َوَقْتال  يف َسبيلَِك  عاِء  ،َفوف  َوصالَِح ال ُّ

لنَي األَ ََجَْعَت ذا إِ وَ  ،ْسَألِة فاْسَتِجْب َلنااملَ وَ  ِخريَن َواآلوَّ

َويف  ،َوَبراَءة  ِمَن النهاِب َفاْكتلْب َلنا ،ْبَْحْناِقياَمِة فاالَيْوَم 

نا لَّ َوِمَن  ،َويف َعذابَِك َوَهوانَِك َفال َتْبَتلِنا ،َجَهنََّم َفال َتغل

ْطِعدْْمنا يِع َفال تل وِم َوالضَّ قُّ َعْلنَا ،الزَّ ياطنِي َفال ََتْ  ،َوَمَع الشَّ

وِهنا َفال َتْكبلْبنا جل َوِمْن ثِيا ِِ النهاِب  ،َويِف النهاِب َعىل ول

ْلبِْسناالَوَِسابيِل  وءٍ  ،َقطِراِن َفال تل ل  سل  إاله له إَ يا ال  َوِمْن كل

نا  أْنَت  إاله لـَه إِ بَِحق  ال  أْنَت   .آمنيَ  آمنيَ َفنَج 

 روي كام ليلة كل يف أيضاً  الدعاء هذا واقرأ

 ^:عنهم

مَّ  ْرآنَ الفيِه ْنَزْلَت أَ َب َِّ َشْهِر َبَمضاَن الَّذي  اللهل  ،قل



 

يامَ  ْضَت عىل ِعباِدَك فيِه الص  َدْمَّ ٍ  ،َواْفَْتَ َوآِل  َصل  َعىل ُمل

َدْمَّ ٍ  ْقني َحجَّ َبْيتَِك  ،ُمل ل   ،رامِ الَ َواْبزل يف عامي هذا َويف كل

نلو َِ  ،عامٍ  هل إِ فَ  ،ِعظامَ الَواْغِفْر يل تِْلَك الذُّ ها نَّ ال َيْغِفرل

. َك يا َبْْحنل يا َعالهمل  َغرْيل

  



  

 رمضان شهر ليالي أدعية

 :األوىل الليلة

ا أَ بَِك  يْكَرَمنأَ الَّذي دْْم  ّللِ الَ  َ هرل ْهُّ  باَبكل املل الشَّ

مَّ  ،َبَمَضانل  نا َعىل ِصياِمنا َوِقياِمنا اللهل ْق اَمنا أَ َوثب ْت  ،َفَقو 

نا َعىَل  ْ مَّ  ،كافِرينَ الَقْوِم الَواْنِّصل واِح ل َفال ال أْنَت  اللهل

دَْم ل فال ِشبِ ْنَت أَ و َلَك َوَلَ   َعزيزل َفال الْنَت أَ و ،َه َلَك يالصَّ

ءٌ  َك ََشْ ِعزُّ نا أَ وَ ْوىل املَ ْنَت أَ وَ  ،َفقريال وأناَغنِيُّ الْنَت أَ وَ  ،يل

فوبل الْنَت أَ و ،َعْب ل ال حيمل ْنَت أَ وَ  ،ْذنِبل املل نا أَ وَ غل  وأناالرَّ

 وأنايُّ الَ ْنَت أَ وَ  ،ْذللوقل املَ  وأناالِقل اخلْنَت أَ وَ  ،ْذطِئل املل 

َوََتاَوَز َعنهي  ،َتْغِفَر يل َوَتْرَْحَني أنْ بَِرْْحَتَِك للَك أَ ْس أَ  ،ي تل املَ 

ءٍ نََّك إِ  ل  ََشْ  .َق يرٌ  َعىل كل

 :الثانية الليلة

لنِيَ  إلهَ  َيا  ،َمىض َمنْ  وإَلهَ  َبِقيَ  َمنْ  َوإلهَ  واآلِخِرينَ  األوَّ

ْبِع َوَمْن فِيِهنَّ  امَواِت السَّ َفالَِق اإلْصَباِح َوَجاِعَل  ،َب َِّ السَّ



 

ْيِل َسَكنا   ْسَبانا   ،اللَّ دْْمِس والَقدَْمِر حل  ،َلَك الدْمل ل  ،والشَّ

ْكرل  وأنَت الَواِح ل  ،ْولل الطَّ ولَك  ،ولَك املَنُّ  ،وَلَك الشُّ

دَْم ل  ،األح ل  أسأللَك بَِجاللَِك َسي ِ ي َوََجَالَِك  ،الصَّ

ٍ  َوآل َدْمَّ َدْمَّ ٍ  َمْواَلَي أْن تلَصيل  عىل ُمل وأْن َتْغِفَر يِل  ،ُمل

. إنََّك  ،وتْرَْحَنِي وتتَجاَوز َعن ي ِحيمل وبل الرَّ  الَغفل

 :الثالثة الليلة

 ،واألْسَباطِ  يعقو َِ  وإَلهَ  إسحاَق  وإَلهَ  إْبَراِهيمَ  إَلهَ  َيا

وِح  َكِة والرُّ
دْميعل الَعليمل  ،َب ِ  املالئِ  ،الَكريمل  ،الكِيمل  ،السَّ

وإىل  ،أفطرتل وعىَل ِبزقَك  ،تل دْمْ لَك صل  ،العظِيمل  ،الَعيلُّ 

وأنَت  ،وإليَك أَنْبتل وإلْيَك املِصريل  ،َكنَِفَك أَوْيتل 

يام الِة والص  يِن عىل الصَّ وفل الرِحيمل َقو  ِزيِن  ،الرؤل وال ُتل

لِفل امليَعاَد. ،يْوَم الِقَياَمةِ  ْ  إنََّك ال ُتل

 :الرابعة الليلة

ْنَيا َبْْحنَ  يا اَم  واآلِخَرةِ  ال ُّ ْنَيا  ،َوَبِحيدَْمهل َوَيا َجبَّاَب ال ُّ



  

وهذا  ،هذا َشْهرل التَّْوَبة ،وَيا باِزَق الِعَبادِ  ،للوكِ املَوَمالَِك 

َجاءِ  ،َشْهرل الثََّوا ِِ  دِْميعل الَعلِيمل  ،َوهذا َشْهرل الرَّ وأْنَت السَّ

اِلنيَ  َعَلنِي ِمْن ِعَباِدَك الصَّ الذيَن الَ َخْوٌف  ،أْساللَك أْن ََتْ

َزنلونعليهِ  ْم َُيْ ْْتِ الِذي ال  ،ْم َوالَ هل يِن بِالسَّ َ وأْن تسْتل

َْتكل  رامل  ،ْهل َلنِي بَِعافَِيتَِك التي ال تل ل  َ ميِل  ،وَتل َوتلعطَِيني سل

 ،وأْن الَ َتَ َع يِل َذْنَبا  إالَّ َغَفْرَتهل  ،بَِرْْحَتَِك  ةَ وتل ِخَلنِْي اجَلنَّ 

ْرَبة  إالَّ َكَشْفَتَها ْجَته َوالَ كل ا  إالَّ فرَّ َوالَ َحاَجة  إالَّ  ،وال َُهه

دْمَّ ٍ  ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ إنََّك أنَت األجلُّ  ،َقَضْيَتَها بَِحق  ُمل

.  األعظمل

 :اخلامسة الليلة

مَّ  ا  ،إين  أْسأللَك بِأْساَمِئَك َخرْي األْساَمءِ  اللهل لل َِبَ نز  الَّتِي تل

َفاَء َوَتْكِشفل َِبَ  ٍ  وآِل  االش  َدْمَّ َ عىل ُمل األْدَواَء أْن تلَصيل 

َدْمَّ ٍ  نِْزَل ِمنَْك َعافَِية  َوِشَفاء   ،ُمل َوَتْ َفَع َعن ي بِاْسدِْمَك  ،وأن تل

له  ْقمٍ  كل َّن َصاَم وَقاَم  ،ْوِميَص وتقَبَل  ،َوَبالءٍ  سل
ِِ َعَلنِي  َوََتْ

هل َوَحِفَظ  ،هل وَبِضيَت َعدَْملَ  َّْن َصاَمْت َجَواِبحل
ِِ َعَلنِي  َوََتْ



 

َقنِي َعدَْمال  َتْرَضاهل  ،لَِساَنهل وفْرَجهل  ل  ،َوَتْرزل دْْمِت  عيلَّ   َنَّ ََت  َبالصَّ

كِينَةِ  يِن َعْن َمْعِصَيتَِك َيا أْبَحَم  ،والسَّ زل ووَبعا  َُيْجل

اِْحنَِي.  الرَّ

 :السادسة الليلة

مَّ  دِْميعل الَعلِيمل  اللهل  ،الَكِريمل  اِح ل ووأْنَت ال ،أنَت السَّ

دَْم ل  ْ َبتَِك  ،وأْنَت اإلَلهل الصَّ امَواِت بِقل  ،َبفْعَت السَّ

تَِك  َُ بِِعزَّ َحا َِ  ،وَدَحْوَت األْب وأْنَشْأَت السَّ

ْلَطانَِك  ،بَِوْحَ انِيَّتَِك  َيا َمْن َسبََّحْت  ،وأجَرْيَت البَِحاَب بِسل

وبِ  َباعل يِف الَفَلَواِت  ،َلهل اليَِتانل يِف البلحل َيا َمْن اَل  ،والس 

بعِ  ْبِع واألَبِضنَي السَّ اَمَواِت السَّ َف  َعَلْيِه َخافَِيٌة يِف السَّ  ،َُتْ

اَمواتل َوَمْن فِي َسب حل َلهل السَّ ْبعل  ،ِهنَّ َيا َمْن تل وَن السَّ واألَبضل

هل اجَللِيلل  ،وَمْن فِيِهنَّ  وتل َواَل َيْبَق  إالَّ َوجهل َيا َمْن اَل َيدْمل

ٍ  َوآلِهِ  ،اجَلبَّابل  َدْمَّ نِي َوْاْعفل  ،َصل  َعىل ُمل َواْغِفْر يِل َواْبَْحْ

. ِحيمل وبل الرَّ  َعن ي إنََّك الَغفل



  

 :السابعة الليلة

ِخنيَ  ِصيَخ  يا رل ِِ املْكروبنيَ  ،امللْسَتِّْصِ َج كل َفر   ،َوَيا مل

يَب َدْعوِة املْضطرينَ   ،ويا كاِشَف الَكْر ِِ الَعظِيمِ  ،ويا َمل

اِْحنِيَ  َدْمَّ ٍ  ،َوَيا أْبَحَم الرَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َواْكِشْف  ،َصل  َعىل ُمل

هل اَل َيْكِشفل ذَلَك َغرْيل  ي فإنَّ ي َوَغدْم  وتقبَّْل  ،كَ َكْرِّب َوَُه 

 ،بَِك  ياَمناإل عىل َواْبَعْثني َحَوائِجي يِل  ْقضِ اوَ  ،َصْوِمي

ِة املْهِ ي ني  ب  األئدْمَّ ولَِك َوحل والتَّْصِ يِق بِكَِتابَِك َوَبسل

الِذيَن أمْرَت بَِطاَعتِِهْم َفإين  َقْ  َبِضيتل َِبِْم  ،أويِل األْمر

ة   دْمَّ
مَّ  ،أئِ ل   اللهل ٍ  وأْدِخْلنِي يِف كل َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َصلَّ عىل ُمل

َدْمَّ ٍ  َدْمَّ ا  وآِل ُمل مْ  اْجَعْلنِيوَ  ،َخرْيٍ أْدَخْلَت فِيِه ُمل  يِف  َمَعهل

ْنَيا بنِيَ  ِوِمنَ  واآلِخَرةِ  ال ُّ مَّ  ،امللَقرَّ ٍ  َوآلِ  اللهل َدْمَّ  َصل  عىل ُمل

َدْمَّ ٍ  كِ  ،ُمل ْهرِ  َهَذا يِف  يَوَتَقبَّْل َصْوِمي َوَصَلَوايِت ونلسل  ،الشَّ

هل  ُِ علينَا ِصَيامل ْقنِي فيِه  ،َشْهِر َبَمَضاَن املْفَْت وابزل

اِْحنِي. َتَك َيا أْبَحَم الرَّ  َمْغِفَرَتَك َوَبْْحَ



 

 :الثامنة الليلة

مَّ  َك الِذي َأَمْرَت فِيِه ِعَبادَ  اللهل َعاءِ  كَ هَذا شهرل  بِال ُّ

م َوَضدِْمنَْت  َْحْة اإلَجاَبةَ  َلل ْلَت: ،والرَّ َوإَِذا َسَأَلَك ﴿ وقل

اِع إَِذا َدَعانِ   ،﴾ِعَباِدي َعن ي َفإيِن  َقِريٌب ألِجيبل َدْعَوَة ال َّ

ين يَب َدْعَوِة امللضَطر 
ِ وَك َيا َمل وِء  ،فأْدعل َوَيا َكاِشَف السُّ

ْيِل َسَكنا   ،َعِن امَلْكروبنِي َوَيا َمْن اَل  ،َوَيا َجاِعَل اللَّ

وتل  وتل  ،َيدْمل َْن َيدْمل
ْيَت  ،اْغِفر ملِ بَت َوخلْقَت وَسوَّ  ،َق َّ

. أطَعدْْمَت َوَسَقْيَت َوأْبَوْيَت وآَوْيَت  َفَلَك  ،َفَلَك الدْم ل

ْيل إذَ  ،الدْم ل  ٍ  يِف اللَّ َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل دْمَّ َ َعىل ُمل ا أسأللَك أْن تلَصيل 

ىلَّ  ،َيْغَش  وأن  ،َويِف اآلِخَرِة واألوىل ،َويِف النََّهاِب إَذا ََتَ

. ِحيمل نِي َوَتْغِفر يِل إنََّك أْنَت الَغْفوبل الرَّ  َتكِفَينِي َما أَُهَّ

 :التاسعة الليلة

اهل وَ  يا َسي  اهل  َعْرِش اليا َذا  ،ْكرامِ اإلوَ  اللِ اجلَ يا َذا  ،يا َببَّ

رامل اليا َذا وَ  ،الَِّذي ال َينامل  وبِ األيا قاِِضَ  ،ِعز  الَِّذي ال يل  ،مل



  

وبِ   ،ََمَْرجا  وَ  اْجَعْل يِل ِمْن َأْمِري َفَرجا   ،يا شايِفَ الصُّ ل

وَ   َحته  ،اْقِذْف َبجاَءَك يِف َقْلبِيوَ   ،ِسواكَ  َأَح ا   ال َأْبجل

ْلتل   إليَك وَ  ،َمْوالَي َأَنْبتل  إليَك وَ  ،َعَلْيَك َسي ِ ي َتَوكَّ

.املَ   ِصريل

ةِ  يا َكبرَِي وَ  ،بابَِرةِ اجلَ يا َجبَّاَب وَ  ،َأْسَأللَك يا إِلَه االِلَ

َل َعَلْيِه َكفاهل  ،كابِرِ األَ   بالِغَ وَ  ،َحْسبلهل كاَن وَ  الَِّذي َمْن َتَوكَّ

ْلتل َفاْكِفنِي ،َأْمِرهِ   ،َفاْبَْحْنِي بل ينِ إَِلْيَك أل وَ  ،َعَلْيَك َتَوكَّ

ْد َوْجِهي َيْوَم َتْسَودُّ وَ  ،ِصريل َفاْغِفْر يِل املَ إَِلْيَك وَ  ال تلَسو 

وهٌ  جل وهٌ وَ  ول جل مَّ  ،كِيمل الَ َعِزيزل ال أْنَت إِنََّك  ،َتْبَيضُّ ول  اللهل

َدْمَّ ٍ   َعىلَصل  وَ  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل إِنََّك  ،ََتاَوْز َعن يوَ  اْبَْحْنِيوَ  ،آِل ُمل

.ال أْنَت  ِحيمل وبل الرَّ  َغفل

 :العاشرة الليلة

مَّ   ْمِمنل  اللهل َهْيدِْمنل  ،يا َسالمل يا مل ل  ،يا َجبَّابل  ،يا مل َتَكرب   ،يا مل

وبل  ،يا َفْردل  ،يا واِح ل  ،يا َصدَْم ل  ،يا َأَح ل  يا  ،يا َبِحيمل  ،يا َغفل



 

ودل  ْهِر   َمىض ،يا َحلِيمل  ،َودل َلْستل وَ  ،باَبِك الثُّلل ل املل ِمَن الشَّ

 إنَهْل َغَفْرَت يِل؟  ،َأْدِبي َسي ِ ي ما َصنَْعَت يِف حاَجتِي

ْن َغَفْرَت يِل َفوا وَ  ،يِل   َغَفْرَت يِل َفطلوب  أْنَت  ْ َتكل إِْن ََل

 تلْب َعيَلَّ وَ  ،اْبَْحْنِيوَ  ِن َسي ِ ي َفاْغِفْر يِل َفدِْمَن اآل ،َسْوَأتاهل 

ْلنِيوَ  ذل يِن بِ وَ  ،َأِقْلنِي َعْثَريِت وَ  ،ال َُتْ ْ كَ َس اْسْتل اْعفل وَ  ،ْْتِ

ْ َبتَِك وَ  ،َعن ي بَِعْفِوكَ  ال وَ  إِنََّك َتْقيِض  ،ََتاَوْز َعن ي بِقل

ل  ََشْ   َأْنَت َعىلوَ  ،َعَلْيَك   يلْقىض  ٍء َقِ يٌر. كل

 :عشر احلادية الليلة

مَّ  و وَ  ،َعدَْمَل الإيِن  َأْسَتْأنِفل  اللهل لل وَ  ،َعْفوَ الَأْبجل هِذِه َأوَّ

ِ  الثُّ َلْيَلٍة ِمْن َليايِل  وَك بَِأْسامئَِك  لل َأْسَتِجريل وَ  ، ْسن الل َأْدعل

ْطفَ  َينِي َعىل أنْ َأْسَأللَك وَ  ،أبَِك ِمْن ناِبَك الَّتِي ال تل َقو    تل

لِفل  ،َتْرَْحَنِيوَ  َأْن َتْغِفَر يِل وَ  ،ِصياِمهِ وَ  ِقياِمهِ  ْ إِنََّك ال ُتل

 يعاَد.املِ 

مَّ  لَّ ََشْ  اللهل اِلاتل  بَِرْْحَتَِك الَّتِي َوِسَعْت كل  ،ٍء  َتتِمُّ الصَّ



  

ْ َيلِْ  َأْنَت وَ  ،َعَلْيها اتََّكْلتل وَ  دَْم ل الَِّذي ََل وَلْ  وَ  الصَّ ْ يل ََلْ وَ  ََل

وا   فل ْن َلهل كل َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،َأَحٌ   َيكل َدْمَّ ٍ وَ  ُمل  اْغِفْر يِل وَ  ،آِل ُمل

. أْنَت إِنََّك  ،ََتاَوْز َعن يوَ  اْبَْحْنِيوَ  ِحيمل  التَّوا ِل الرَّ

 :عشر الثانية الليلة

مَّ  ِحيمل الَأْنَت وَ  ،كِيمل الَ َعِزيزل ال أْنَت  اللهل وبل الرَّ  ،َغفل

 ، ال َيْفن وَ   َيْبق  دْْم ل َْحْ ا  الَ َلَك  ،َعظِيمل الَعيِلُّ الَأْنَت وَ 

 ،َكِريمِ اليمل َأْسَأللَك بِنلوِب َوْجِهَك لِ الَ يُّ الَ َأْنَت وَ 

رامل  َوْجِهَك بَِجالِل وَ  ْقَهرل وَ  ،الَِّذي ال يل تَِك الَّتِي ال تل  ،بِِعزَّ

َ َعىل أنْ  َدْمَّ ٍ   تلَصيل  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل  ،َتْرَْحَنِيوَ  يِل  رَ َأْن َتْغفِ وَ  ،آِل ُمل

اِْحنَِي. َأْبَحمل  أْنَت إِنََّك   الرَّ

 :عشر الثالثة الليلة

دْمواِت  يا َمْن َلهل وَ  ،َبِضنيَ األَ َجبَّاَب وَ  يا َجبَّاَب السَّ

دْمواِت  وتل السَّ وتل وَ  َمَلكل اَب وَ  ،َبِضنيَ األَ َمَلكل َغفَّ

نلو ِِ  دِْميعل وَ  ،الذُّ وبل ال ،َعلِيمل ال ،السَّ  ،لِيمل الَ  ،َعِزيزل ال ،َغفل



 

ِحيمل  دَْم ل  ،الرَّ  ،ال َويِلَّ َلَك وَ  الَِّذي ال َشبِيَه َلَك  ،َفْردل ال ،الصَّ

ا ِل وَ  ،قاِدبل الَقِ يرل الوَ  ، ْعىلاألَ َعيِلُّ ال أْنَت  َأْنَت التَّوَّ

ِحيمل  َ َعىل أنْ َأْسَأللَك  ،الرَّ َدْمَّ ٍ   تلَصيل  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل َأْن وَ  ،آِل ُمل

نِيوَ  َتْغِفَر يِل  اِْحنَِي. مل َأْبَح  أْنَت إِنََّك  ،َتْرَْحَ  الرَّ

 :عشر الرابعة الليلة

لنِيَ  ،بابَِرةِ اجلَ َجبَّاَب وَ  ،ْولِياءِ األَ يا َويِلَّ   أْنَت  ،َوَيا إَلَه األوَّ

ْ َأكل َشْيئا  وَ  َخَلْقَتنِي َطْعتل أوَأْنَت َأَمْرَتنِي بِالطَّاَعِة وَ  ،ََل

ْهِ ي بَِقْ بِ َسي ِ ي  نْتل َتواَنْيتل ْن إفَ  ،جل  أو ،َأْخَطْأتل  أوكل

ْل َعيَلَّ َسي ِ ي َفاْمنلْن  ،ال َتْقَطْع َبجائِيوَ  ،َنِسيتل َفَتَفضَّ

ْْحَةِ َعيَلَّ بِا ْع َبْينِيوَ  ،لرَّ ْْحَةِ وَ  اَْجَ ٍ  ْبِن َعْبِ   َبنْيَ َنبِي  الرَّ َدْمَّ ُمل

ِحيمل  أْنَت اْغِفْر يِل إِنََّك وَ  ،آلِهِ وَ  َعَلْيهِ  اّلللَصىلَّ  اّللِ ا ِل الرَّ  .التَّوَّ

 :عشر اخلامسة الليلة

 أْنَت َكِريمل ال ،َمْواليَ  أْنَت نَّانل املَ  ،َسي ِ ي أْنَت نَّانل الَ 

وبل ال ،َسي ِ ي  ،َسي ِ ي أْنَت لِيمل الَ  ،َمْواليَ  أْنَت  َغفل



  

ا ِل ال  أْنَت َقِريبل ال ،َسي ِ ي أْنَت َعِزيزل ال ،َمْواليَ  أْنَت َوهَّ

 ،قاِهرل أْنَت َمْواليَ ال ،أْنَت َسي ِ يواِح ل ال ،َمْواليَ 

دَْم ل ال َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،َمْوالي أْنَت َعِزيزل ال ،َسي ِ ي أْنَت صَّ  ُمل

نِيوَ  اْغِفْر يِل وَ  ،آلِهِ وَ  َك وَ  اْبَْحْ ْجلُّ األَ  أْنَت ََتاَوْز َعن ي إِنَّ

 .ْعَظمل األَ 

 :عشر السادسة الليلة

 ،اّللليا  ،اّللليا  ،اّللليا  ،اّللليا  ،اّللليا  ،اّللليا  ،اّللليا  ،اّللليا 

 ،يا َبْْحنل  ،يا َبْْحنل  ،يا َبْْحنل  ،يا َبْْحنل  ،يا َبْْحنل  ،يا َبْْحنل 

يا  ،يا َبِحيمل  ،يا َبِحيمل  ،يا َبِحيمل  ،يا َبْْحنل  ،يا َبْْحنل 

 ،يا َبِحيمل  ،يا َبِحيمل  ،يا َبِحيمل  ،يا َبِحيمل  ،يا َبِحيمل  ،َبِحيمل 

وبل  وبل  ،يا َغفل وبل  ،يا َغفل وبل  ،يا َغفل وبل  ،يا َغفل يا  ،يا َغفل

وبل  وبل  ،َغفل وبل  ،يا َغفل يا  ،فل ويا َبؤل  ،فل ويا َبؤل  ،يا َغفل

يا  ،فل ويا َبؤل  ،فل ويا َبؤل  ،فل ويا َبؤل  ،فل ويا َبؤل  ،فل وَبؤل 

يا  ،يا َحنَّانل  ،يا َحنَّانل  ،يا َحنَّانل  ،يا َحنَّانل  ،يا َحنَّانل  ،فل وَبؤل 



 

 ،يا َعيِلُّ  ،يا َعيِلُّ  ،يا َعيِلُّ  ،يا َعيِلُّ  ،يا َحنَّانل  ،يا َحنَّانل  ،َحنَّانل 

َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،يا َعيِلُّ  ،يا َعيِلُّ  ،يا َعيِلُّ  ،يا َعيِلُّ  َدْمَّ ٍ  آلِ وَ  ُمل  ُمل

.ال أْنَت إِنََّك  و اغِفر يل ِحيمل وبل الرَّ  َغفل

 :عشر السابعة الليلة

مَّ  ْرآنَ الالَِّذي َأْنَزْلَت فِيِه  ،هذا َشْهرل َبَمضانَ  اللهل  ،قل

عاءِ وَ  يهف ساِج ِ املَ َأَمْرَت بِِعامَبِة وَ  يامِ وَ  ال ُّ  ،ِقيامِ الوَ  الص 

 ،َأْنَت َأَعنَْتناوَ  َفَقْ  اْجَتَهْ نا ،جاَبةَ اإلِ َضدِْمنَْت َلنا فِيِه وَ 

َعْلهل آِخَر وَ  ،َفاْغِفْر َلنا فِيهِ   ،اْعفل َعنَّاوَ  ،َعْهِ  ِمنَّاالال ََتْ

نانََّك إفَ  َك إفَ اْبَْحْنا وَ  ،َببُّ نانَّ َّْن َينَْقلِبل وَ  ،َسي  ل
ِِ   إىلاْجَعْلنا 

.األَ َجلُّ األَ  أْنَت إِنََّك ف ،ِبْضوانَِك وَ  َمْغِفَرتَِك   ْعَظمل

 :عشر الثامنة الليلة

َأْنَزَل َعَلْينا فِيِه وَ  ،ّللَِِّ الَِّذي َأْكَرَمنا بَِشْهِرنا هذادْْم ل الَ 

ْرآنَ ال هل وَ  ،قل َفنا َحقَّ َفبِنلوِب  ،َبِصرَيةِ الَعىَل  ّللِدْْم ل الَ وَ  ،َعرَّ

لنِيَ األَ إِلَه آبائِنا وَ  َوْجِهَك يا إَِلنا ْقنا  ،وَّ ال وَ  التَّْوَبةَ اْبزل



  

ْلنا ذل لِْف َظنَّناوَ  َُتْ ْ .اجلَ لِيلل اجلَ  أْنَت إِنََّك  ،بَِك  ال ُتل  بَّابل

 :عشر التاسعة الليلة

ل  ََشْ  لَّ ََشْ  ءٍ  يا َذا الَِّذي كاَن َقْبَل كل يا َذا  ،ءٍ  ثلمَّ َخَلَق كل

دْمواِت  ْفىلاألَ ال يِف وَ  علالالالَِّذي َلْيَس يِف السَّ  ، َبِضنَي السُّ

نَّ وَ  نَّ وَ  ال َفْوَقهل هل وَ  ال َبْينَهل ْعَب ل َغرْيل نَّ إِلٌه يل َتهل َلَك  ،ال حَتْ

 .أْنَت  إِْحصائِِه إاِله   ال َيْقِ بل َعىل دْْم ل َْحْ ا  الَ 

 :العشرين الليلة

َّا  اّللََأْسَتْغِفرل 
نلوِّب فَ   َمىضِِ ْثَبَتٌة  ،تلهايِس نَ ِمْن ذل َوِهَي مل

ِْصيها َعيَلَّ   اّللَ َأْسَتْغِفرل وَ  ،ما َأْفَعلل  كاتِبلونَ الكِرامل الَعيَلَّ ُيل

نلو ِِ  وبِقاِت الذُّ نلو ِِ  ،ِمْن مل ْفظِعاِت الذُّ هل ِمْن مل  ،َوَأْسَتْغِفرل

َُ َعيَلَّ َفَتواَنْيتل  َّا َفَر
ِِ هل  هل  ،َوَأْسَتْغِفرل ِمْن نِْسياِن  ،َوَأْسَتْغِفرل

 ْ اله  ،ِء الَِّذي باَعَ يِن ِمْن َبّب   الشَّ هل ِمَن الزَّ  ِت َوَأْسَتْغِفرل

الالِت وَ  َّا ،الضَّ
ِِ لل َعَلْيِه  ِمنل بِهِ ألؤوَ  ،َكَسَبْت َي يَّ  َو َوَأَتَوكَّ

هل  ،َكثرِيا   هل  ،َوَأْسَتْغِفرل هل  ،َوَأْسَتْغِفرل هل  ،َوَأْسَتْغِفرل  ،َوَأْسَتْغِفرل



 

هل  هل  ،َوَأْسَتْغِفرل هل  ،َوَأْسَتْغِفرل . ،َوَأْسَتْغِفرل هل  وأْسَتْغِفرل

 :والعشرين احلادية الليلة

يَك َلهل َوْحَ هل  اّللال إِلَه إاِل  أنْ َأْشَه ل   أنَّ َأْشَه ل وَ  ،ال ََشِ

َدْمَّ ا   هل  ُمل وللهل وَ  َعْب ل  ،النَّاَب َحقي وَ  نََّة َحقي اجلَ  أنَّ َأْشَه ل وَ  ،َبسل

اَعَة آتَِيٌة ال َبْيَب فِيهاوَ  َيْبَع ل َمْن يِف  اّللََأنَّ وَ  ،َأنَّ السَّ

بلوبِ ال يَك َلهل  أنَّ َوَأْشَه ل  ،قل  ،ال َوَلَ  َلهل وَ  ،الرَّ َِّ َبّب  ال ََشِ

هل وَ  ،ال والَِ  َلهل وَ  ِري ل الَأْشَه ل َأنَّ الل ملِا يل ل    قاِدبل َعىلالوَ  ،َفعَّ كل

ِري ل وَ  ،يرٌ َق  ءٍ  ََشْ  انِعل ملِا يل افِعل وَ  ،َيشاءل قاِهرل َمْن الوَ  ،الصَّ الرَّ

وبل ال ،ِعبادِ الباِزقل وَ  ،ْلِك املل مالِكل  ،َمْن َيشاءل  ِحيمل  ،َغفل  ،الرَّ

.الَ  ،َعلِيمل ال  لِيمل

َأْشَه ل  ،َأْشَه ل  ،َأْشَه ل  ،َأْشَه ل  ،َأْشَه ل  ،َأْشَه ل  ،َأْشَه ل 

نَْه الال َيْبللغل  ،َفْوَق ذلَِك وَ  َسي ِ ي َكذلَِك  أنهك وَن كل واِصفل

مَّ  ،َعَظدَْمتَِك  َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل اللهل َدْمَّ ٍ  آلِ وَ  ُمل ال وَ  اْهِ يِن وَ  ،ُمل

نِي َبْعَ  إِْذ َهَ ْيَتنِي  .يُّ ْه ِ املَ اِدي ال أْنَت إِنََّك  ،تلِضلَّ



  

 :والعشرين الثانية الليلة

َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،يا َظْهَر الالِجنيَ  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل ْن يِل وَ  ،آِل ُمل كل

َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،ْسَتِجرِيينَ املل يا َكْهَف  ،ِحْرزا  وَ  ِحْصنا    ُمل

َدْمَّ ٍ وَ  ْن يِل ِغياثا  وَ  ،آِل ُمل ريا  وَ  كل ِ  .َمل

َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،ْمِمننِيَ املل يا َويِلَّ  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل ْن يِل وَ  ،آِل ُمل كل

ِ  ،َولِيها   َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،ْمِمننِيَ املل َصِص غَ  ريَ يا َمل َدْمَّ ٍ وَ  ُمل  ،آِل ُمل

تِيغَ ِجْر أوَ  ْس َُه يوَ  صَّ ْهِر وَ  َنف   امللَباَبكِ َأْسِعْ يِن يِف هذا الشَّ

اِْحنَِي.ْبَحَم أيا  ،َبْعَ ها  َعظِيِم َسعاَدة  ال َأْشَق ال  الرَّ

 :والعشرين الثالثة الليلة

مَّ  ل  َخرْيٍ  اْجَعْلنِي ِمْن َأْوَفِر ِعباِدَك َنِصيبا   اللهل ِمْن كل

ْيَلةِ  نِْزلَ  أْنَت  أو ،َأْنَزْلَتهل يِف هِذِه اللَّ  أو ،ِمْن نلوٍب ََتِْ ي بِهِ  هل مل

ها ل ٍة َتنَْشل هل  أو ،َتْبِسطلهل ِبْزٍق  أو َبْْحَ ٍّ  أو ،َبالٍء َتْ َفعل ُضل

هل  نيَ وَ  ،َتْكِشفل اِلِ الَِّذيَن  اْكتلْب يِل ما َكَتْبَت أِلَْولِيائَِك الصَّ

ْم ِمنَْك وَ  ،اْسَتْوَجبلوا ِمنَْك الثَّوا َِ  َأِمنلوا بِِرضاَك َعنْهل



 

َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،يا َكِريمل يا َكِريمل  ،ِعقا َِ ال َدْمَّ ٍ وَ  ُمل  ،آِل ُمل

اِْحنِيَ  ،اْفَعْل ِّب ذلَِك وَ   .بَِرْْحَتَِك يا َأْبَحَم الرَّ

 :والعشرين الرابعة الليلة

مَّ  عاءِ  أْنَت  اللهل  َفَ َعْوناكَ  جاَبةَ اإلَضدِْمنَْت وَ  َأَمْرَت بِال ُّ

ناوَ  ،َنواِصينا بَِيِ كَ  ،َبنلو إِمائَِك وَ  َنْحنل ِعبادلكَ وَ   َأْنَت َببُّ

كَ وَ  ََلْ وَ  إليَك َنْرَغبل وَ  ،ِعبادل ِمْثَلَك الََلْ َيْسَأِل وَ  ،َنْحنل ِعبادل

قل اخلَ َيْرَغِب 
ائِلنِيَ   يا َمْوِضَع َشْكَوى ،ِمْثلَِك   إىلالئِ  ،السَّ

نَْته وَ  اِغبنِيَ   مل وِت اجلَ يا َذا وَ  ،حاَجِة الرَّ وِت املَ وَ  رَبل يا وَ  ،َلكل

ْلطانِ  يا  ،يا بابُّ يا َبِحيمل  ،يا َقيُّومل  ،َحيُّ  يا ،ِعز  الوَ  َذا السُّ

امواِت  ،َحنَّانل يا َمنَّانل  ُِ األَ وَ  يا َبِ يَع السَّ  اللِ اجلَ يا َذا  ،ْب

رامل وَ  يا َذا الن َعِم  ،ْكرامِ اإلوَ    َصل  َعىل الطَّْوِل الَِّذي ال يل

َدْمَّ ٍ  .ال أْنَت اْغِفْر يِل إِنََّك وَ  ،آلِهِ وَ  ُمل ِحيمل وبل الرَّ  َغفل

 :والعشرين اخلامسة الليلة

نِْشئل وَ  ،ْلِق اخلَ خالِقل  الِِقنيَ اخلَأْحَسنل  اّلللَتباَبَك   مل



  

حا ِِ  ْعِ  وَ  ،السَّ َتباَبَك الَِّذي بَِيِ ِه ﴿ ،َسب َح َلهل تل  أنْ آِمرل الرَّ

َو َعىلوَ  ْلكل املل  ل  ََشْ   هل ياَة الَ وَ  ْوَت املَ الَِّذي َخَلَق  ،ٍء َقِ يرٌ  كل

ْم  كل ْم َأيُّ َل ﴿ ،﴾َعدَْمال  ْحَسنل ألَِيْبللوكل َتباَبَك الَِّذي َنزَّ

ْرقاَن َعىلال وَن لِْلعامَلنَِي   فل َتباَبَك الَِّذي  ،﴾َنِذيرا  َعْبِ ِه لَِيكل

تِها  شاَء َجَعَل َلَك َخرْيا   إن ِري ِمْن حَتْ ِمْن ذلَِك َجنَّاٍت ََتْ

وبا   ،ُْنابل األَ  َعْل َلَك قلصل  الِِقنَي.اخلَأْحَسنل  اّلللَتباَبَك  ،َويَجْ

 :والعشرين السادسة الليلة

مَّ  َت َأْقواما   اللهل ْ  ،|لِساِن َنبِي َك   َعىل إِنََّك َعريَّ

ونِِه  وا الَِّذيَن َزَعدْْمتلْم ِمْن دل ِل اْدعل ْلَت: ﴿قل وَن فَ َفقل ال َيدْْملِكل

مْ  ِويال  وَ  َكْشَف الضُّ  َعنْكل َمْن ال َيدْْملِكل  َفيا ،﴾ال حَتْ

ِويال  وَ  اَعنه َكْشَف الضُّ   هل  ال حَتْ َدْمَّ ٍ   َصل  َعىل ،َغرْيل آِل وَ  ُمل

َدْمَّ ٍ  ٍّ اْكِشْف ما ِّب ِمْن وَ  ُمل ْلهل َعن ي ُضل ْلنِي يِف وَ  ،َوَحو  اْنقل

ْهِر  ل  الهذا الشَّ يا  الطَّاَعةِ ِعز    إىلعاِِص املَ َعظِيِم ِمْن ذل

اِْحنَِي.  َأْبَحَم الرَّ



 

 :والعشرين السابعة الليلة

مَّ  َو َلَك أل وَ  إيِن  َأْسَأللَك  اللهل ل  اْسٍم هل  ِقْسمل َعَلْيَك بِكل

َك بِِه َأَحٌ  ِمْن َخْلِقَك  َغْيِب الاْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم  أو ،َسامَّ

 أنْ َعَلْيَك  ْعَظِم الَِّذي َحقَّ األَ َأْسَأللَك بِاْسدِْمَك وَ  ،ِعنَْ كَ 

ِيَب َمْن َدعاَك بِهِ  َ َعىل أنْ  ،َتل َدْمَّ ٍ   تلَصيل  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل  َأنوَ  ،آِل ُمل

ْيَلةِ  ْسِعَ يِن يِف هِذِه اللَّ يا  َبْعَ ها َأَب ا    َسعاَدة  ال َأْشَق  ،تل

اِْحنَِي.  َأْبَحَم الرَّ

 :والعشرين الثامنة الليلة

مَّ  َ َعىل أنْ َأْسَأللَك  إين   اللهل َدْمَّ ٍ   تلَصيل  َدْمَّ ٍ وَ  ُمل َأْن وَ  ،آِل ُمل

 ،صابِرا   َجَس ا  وَ  ،صاِدقا   لِسانا  وَ  ،خاِشعا   ََتََب يِل َقْلبا  

َعَل َثوا َِ وَ  اِْحنَِي. ،ذلَِك اجَلنَّةَ ََتْ  يا َأْبَحَم الرَّ

 :والعشرين التاسعة الليلة

ي ِ  الَِّذي ال َيْغلِبلهل َأَحٌ   ْلتل َعىَل الس  ْلتل َعىَل  ،َتَوكَّ َتَوكَّ

هل َأَحٌ  اجلَ  ْلتل َعىَل  ،بَّاِب الَِّذي ال َيْقَهرل ِحيِم الَتَوكَّ َعِزيِز الرَّ



  

مل  الَِّذي َيرايِن ِحنيَ  ول اِجِ ينَ وَ  َأقل بِي يِف السَّ ْلتل  ،َتَقلُّ َتَوكَّ

وتل الَ َعىَل  ْلتل َعىل ،ي  الَِّذي ال َيدْمل َمْن بَِيِ ِه َنواِِص   َتَوكَّ

ْلتل  ،ِعبادِ ال ْلتل َعىَل  ،يعَجلل  اَل  الَِّذي اَلي   َعىل َتَوكَّ َتَوكَّ

ْ َيلِْ   ،الهِذي ال يَجلوبل  امَلْعبلودِ  دَْمِ  الَِّذي ََل ْلتل َعىَل الصَّ  َتَوكَّ

وَلْ  وَ  ْ يل ْلتل َعىَل  ،ََل  ،َصدَْم ِ الَعيِل  القاِهِر القاِدِب الَتَوكَّ

ْلتل  ْلتل  ،َتَوكَّ ْلتل  ،َتَوكَّ ْلتل  ،َتَوكَّ ْلتل  ،َتَوكَّ ْلتل  ،َتَوكَّ  ،َتَوكَّ

ْلتل  ْلتل  ،َتَوكَّ ْلتل  ،َتَوكَّ . ،َتَوكَّ ْلتل  َتَوكَّ

 :الثالثون الليلة

مَّ  ْرآنِ  اللهل نِزَل القل وَهَذا شهرل  ،ب َِّ َشْهِر َبَمَضاَن ومل

م وذل بَِوْجِهَك الَكِريِم أن  أْي ب ِ  إين   ،بمَضاَن َق  تِّصَّ أعل

َج َشْهرل َبَمَضاَن َوَلَك  ،يطلَع الفجرل ِمْن َلْيَلتِي هِذهِ   أْو َُيْرل

َبنِي َعَلْيِه َيْوَم   إالَّ  َقاكَ لأِعنِْ ي َتبَِعٌة أْو َذْنٌب تلري  أْن َتَعذ 

وِدكَ  بَِكَرِمَك  يِل  َغَفْرَتهل  اْحنِيَ  أْبَحمَ  َيا َوجل مَّ  ،الرَّ َصل   اللهل

يٌ . ٍ  َوآِل ُمدْمٍ  إنََّك َْحِيٌ  ََمِ َدْمَّ  عىل ُمل



 

رَ  َيا َ ب  وبِ  مل بلوبِ  ،األمل ْ  ،َيا َباِعَ  َمْن يِف القل  ِريَ َيا َمل

وبِ  ٍ  وآِل  ،البلحل َدْمَّ َ اَلِ يِ  لَِ اووَد َصل  َعىل ُمل َلني  َيا مل

ٍ  َواْفَعْل ِّب ما أنت أهله الساعة الساعة الساعة  َدْمَّ ُمل

 )واطلب حوائجك(.

  



 

 

 

 

 

 

 

 السحر أدعية





 

 

 

 البهاء دعاء

 الرحيم الرْحن اّلل بسم

وهو دعاء عظيم  ،البهاء دعاء السحر أدعية من

مروي عن الرضا  ،الشأن الشتامله عىل االسم األعظم

 ’.والباقر

مَّ  اهل  اللهل ائَِك بَِأَْبَ لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن ََبَ ائَِك  كل  ،ََبِيي  ََبَ

مَّ  هِ  اللهل ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بَِبَهائَِك كل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن  اللهل

لِهِ  لُّ وَ  ََجَالَِك بَِأَْجَ مَّ  ،ََجِيٌل  ََجَالَِك  كل إيِن  َأْسَأللَك  اللهل

هِ  ل  مَّ  ،بَِجاَملَِك كل هِ  اللهل لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َجاللَِك بَِأَجل   كل

مَّ  ،َجلِيٌل  َجاللَِك  هِ  اللهل ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بَِجاللَِك كل  اللهل

لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َعَظدَْمتَِك بَِأْعَظدِْمَها  ،َعظِيدَْمةٌ  َعَظدَْمتَِك  كل



 

مَّ  َهاإيِن   اللهل ل  مَّ  ، َأْسَأللَك بَِعَظدَْمتَِك كل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن  اللهل

لُّ وَ  نلوِبَك بَِأْنَوِبهِ  ٌ  نلوِبكَ  كل مَّ  ،َنري  إيِن  َأْسَأللَك بِنلوِبَك  اللهل

هِ  ل  مَّ  ،كل لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َبْْحَتَِك بَِأْوَسِعَها اللهل تَِك  كل  َبْْحَ

مَّ  ،َواِسَعةٌ  َها اللهل ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بَِرْْحَتَِك كل إيِن   اللهل

لُّ وَ  َأْسَأللَك ِمْن َكلاَِمتَِك بَِأََت َها ةٌ  َكلاَِمتَِك  كل مَّ  ،َتامَّ إيِن   اللهل

َها ل  مَّ  ،َأْسَأللَك بَِكلاَِمتَِك كل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َكاَملَِك  اللهل

لُّ وَ  بَِأْكدَْملِهِ  مَّ  ،َكاِمٌل  َكاَملَِك  كل إيِن  َأْسَأللَك بَِكاَملَِك  اللهل

هِ  ل  مَّ  ،كل َها اللهل لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َأْساَمئَِك بَِأْكرَبِ  كل

مَّ  ،َكبرَِيةٌ  َأْساَمئَِك  َها اللهل ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بَِأْساَمئَِك كل  اللهل

َها تَِك بَِأَعز  لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن ِعزَّ تَِك  كل مَّ  ،َعِزيَزةٌ  ِعزَّ  اللهل

َها ل  تَِك كل مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بِِعزَّ  تَِك ئَ ْن َمِشيإيِن  َأْسَأللَك مِ  اللهل

لُّ وَ  بَِأْمَضاَها مَّ  ،َماِضَيةٌ  َمِشيَئتَِك  كل إيِن  َأْسَأللَك  اللهل

َها َك َئتِ بدَِْمِشي ل  مَّ  ،كل ْ َبةِ البِ إيِن  َأْسَأللَك  اللهل  اْسَتَطْلَت  الَّتِي قل

ا ل   َعىَل  َِبَ لُّ وَ  ءٍ  ََشْ  كل ْ َبتَِك  كل ْسَتطِيَلةٌ  قل مَّ  ،مل إيِن   اللهل



  

َها ل  ْ َبتَِك كل مَّ  ،َأْسَأللَك بِقل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن ِعْلدِْمَك  اللهل

لُّ وَ  بَِأْنَفِذهِ  مَّ  ،َنافٌِذ  ِعْلدِْمَك  كل هِ  اللهل ل   ،إيِن  َأْسَأللَك بِِعْلدِْمَك كل

مَّ  لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َقْولَِك بَِأْبَضاهل  اللهل  ،َبِِضي  َقْولَِك  كل

مَّ  هِ  اللهل ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بَِقْولَِك كل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن  اللهل

لَِك بَِأَحب َها 
لُّ وَ  إليَك َمَسائِ مَّ  ،َحبِيَبةٌ إَليَك   َمَسائِلَِك  كل  اللهل

َها ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بدَِْمَسائِلَِك كل فَِك  اللهل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن ََشَ

فِهِ  لُّ وَ  بَِأَْشَ فَِك  كل يٌف  ََشَ مَّ  ،ََشِ فَِك  اللهل إيِن  َأْسَأللَك بََِشَ

هِ  ل  مَّ  ،كل ْلَطانَِك بَِأْدَوِمهِ  اللهل لُّ وَ  ،إيِن  َأْسَأللَك ِمْن سل  كل

ْلَطانَِك  مَّ  ،َدائِمٌ  سل ل هِ  اللهل ْلَطانَِك كل مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بِسل  اللهل

ْلكَِك بَِأْفَذِرهِ  لُّ وَ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن مل ْلكَِك  كل مَّ  ،َفاِخرٌ  مل  اللهل

ل هِ  ْلكَِك كل مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بدِْمل َك  اللهل و  لل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن عل

لُّ وَ  بَِأْعالهل  كَ  كل للو  مَّ  ،َعالٍ  عل ل هِ  اللهل َك كل للو   ،إيِن  َأْسَأللَك بِعل

مَّ  لُّ وَ  بَِأْقَ ِمهِ  إيِن  َأْسَأللَك ِمْن َمن َك  اللهل  ،َقِ يمٌ  َمن َك  كل

مَّ  هِ  اللهل ل  مَّ  ،إيِن  َأْسَأللَك بدَِْمن َك كل إيِن  َأْسَأللَك ِمْن آَياتَِك  اللهل



 

لُّ وَ  بَِأْكَرِمَها مَّ  ،َكِريدَْمةٌ  آَياتَِك  كل إيِن  َأْسَأللَك بِآَياتَِك  اللهل

َها ل  مَّ  ،كل ْأنِ  أْنَت إيِن  َأْسَأللَك باَِم  اللهل  فِيِه ِمَن الشَّ

وِت اجلَ وَ  ل   َأْسَأللَك وَ  ،رَبل وٍت وَ  َوْحَ هل  َشْأنٍ  بِكل  َجرَبل

مَّ  ،َوْحَ َها ِيبلنِي  اللهل ِحنَي َأْسَأللَك   بِهِ إيِن  َأْسَأللَك باَِم َتل

 .اّلللَفَأِجْبنِي َيا 

 .حاجتك وسل

  



  

 ببابك السائلون وقف دعاء

ائِللوَن بِبابَِك  َوَقَف  إلي َقراءل بَِجنابَِك  ،السَّ  ،َوالَذ الفل

 كرِمَك امَلساكنِِي َعىل ساِحِل َبْحِر  َوَوَقَفْت َسِفينَةل 

وَن اجَلواَز  ،وجوِدكَ   ،َبْْحَتَِك َونِْعدَْمتَِك  ساَحةِ  إىلَيْرجل

نَْت ال إنإلي  ْهرِ  كل يِف  َتْرَحمل يِف هذا الشَّ ِ َمْن  إاله الَشَّ

ْذنِِب  ،َأْخَلَص َلَك يِف ِصياِمِه َوِقياِمهِ  ِ إِذا  َفدَْمْن لِْلدْمل امللَقِّص 

نلوبِِه َوآثاِمهِ  نَْت ال إنإلي  ،َغِرَق يِف َبْحِر ذل  إاله َتْرَحمل  كل

نَْت ال ،امللطِيِعنَي َفدَْمْن لِْلعاِصنيَ  ِمَن  إاله  َتْقَبلل  َوإِْن كل

ينَ  ِ َقِّص  ونَ إلي  ،العاِملنَِي َفدَْمْن لِْلدْمل دْمل
ائِ َوفاَز  ،َببَِح الصَّ

ونَ  دْمل
ونَ  ،الَقائِ َك امللْذنِبلونَ  ،َوَنجا امللْذلِصل  ،َوَنْحنل َعبِي ل

 َواْغِفْر َلنا ،ِمَن النَّاِب بَِعْفِوكَ ْعتِْقنا أوَ  ،َفاْبَْحْنا بَِرْْحَتَِك 

ِة املمِمننَِي وامللمِمناِت  نلوَبنا ولَِكافَّ بَِرْْحَتَِك يا َأْبَحَم  ،ذل

اِْحنَِي.   .الطَّاِهِرين وآلِهِ  ُمدْم ٍ  َنبي نَا عىله  َوَصل  الرَّ

  



 

 كربيت عند عدتي يا دعاء

يت  ْرَبتي عنَ  يا عل َّ َويا غاَيتي يف  ،َويا َولِيهي يف نِْعدَْمتي ،كل

اتِرل َعْوَبيت أْنَت  ،َبْغَبتـي قيلل املل وَ  ،ْمِمنل َبْوَعتياملل وَ  ،السه

مَّ  ،َفاْغِفْر يل َخطيَئتي ،َعْثَريت وَع للَك أَ ْس أَ ينه إِ  اللهل شل خل

ل  يِف النهابِ يامِن اإل وِع الذه شل يا َح ل أَ يا واِح ل يا  ،َقْبَل خل

وَلْ  ﴿َصدَْم ل يا َمْن  فوا   ََلْ َيلِْ  َوََلْ يل ْن َلهل كل يا  ،﴾َحٌ  أَ َوََلْ َيكل

ة   نُّنا  ِمنْهل َوَبْْحَ ْعطي َمْن َسَأَلهل حَتَ رْيِ َمْن ََلْ اخلَ َوَيْبَتِ ئل بِ  ،َمْن يل

ال  ِمنْهل َوَكَرما  لأَيْس  َدْمَّ   ،هل َتَفضُّ بَِكَرِمَك اله ائِِم َصل  َعىل ُمل

ة   ،َبيتِه أهلِ وَ  َِبا ْبللغل أَ واِسَعة  جاِمَعة   َك من َوَهْب يل َبْْحَ

ْنيا َواآل مَّ  ،ِخَرةِ َخرْيَ ال ُّ َك أَ ينه إِ  اللهل ْبتل ْسَتْغِفرل  إليَك ملِا تل

ْ تل فيهِ  َك أَ وَ  ،ِمنْهل ثلمَّ عل ل  َخرْي ْسَتْغِفرل بِِه َوْجَهَك َبْدتل أَ لِكل

 .َفذاَلَطني فيِه ما َلْيَس َلَك 

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل ْلدْمي  ،َوآلِ ِ ُمل َواْعفل َعْن ظل

ْرمي وِدَك يا َكريمل  ،َوجل يا َمْن ال َُييبل  ،بِِحْلدِْمَك َوجل



  

هل  لل
هل  ،سائِ لل

َء َفْوَقهل  ،َوال َينَْف ل نائِ َوَدنا َفال  ،يا َمْن َعال َفال ََشْ

وَنهل  َدْمَّ ٍ  ،ََشَء دل َ  َصل  َعىل ُمل يا فالَِق  ،َواْبَْحْني دْمَّ ٍ وآِل ُمل

يَلةَ  ،َبْحِر ملِلوس ال ْيَلةَ  ،اللَّ ْيَلةَ  ،اللَّ اَعةَ  ،اللَّ اَعةَ  ،السه  ،السه

اَعةَ  مَّ . السه ْر َقْلبي ِمَن الن فاِق  اللهل ياءِ  ،َطه   ،َوَعدَْميل ِمَن الر 

َتْعَلمل نََّك إِ فَ  ،ياَنةِ اخلِ َوَعْيني ِمَن  ،َكِذ ِِ الَولِساين ِمَن 

ِ األخائِنََة  ِفي الصُّ وبِ ْعنيل ْ  .َوما ُتل

هذا َمقامل  ،عائِِذ بَِك ِمَن النهابِ اليا َب ِ  هذا َمقامل 

 ،ِمَن النهابِ  إليَك اِب ِِ الهذا َمقامل  ،ْسَتغيِ  بَِك ِمَن النهابِ املل 

فل بَِذْنبِِه َوَيتلو ِل  هذا َمقامل َمْن َيبلوءل َلَك بَِذطيَئتِِه َوَيْعَْتِ

هِ  إىل ائِِف اخلهذا َمقامل  ،َفقريِ البائِِس الهذا َمقامل  ،َبب 

وِن ملَ هذا َمقامل ا ،ْسَتجريِ املل  و ِِ املَ ْحزل َمقامل  هذا ،ْكرل

وِن ملَ ا ومِ املَ ْحزل ومِ املَ  ْهدْمل هذا  ،َغريِق الَغريِب الهذا َمقامل  ،ْغدْمل

هذا َمقامل َمْن ال يَجِ ل لَِذْنبِِه غافِرا   ،َفِرِق الْسَتْوِحِ  املل َمقامل 

كَ  يا   ،َغرْيَ َقو  جا   ،ْنَت أَ  اله إَوال لَِضْعِفِه مل َفر  ِه مل دْم  َوال ِلَ



 

ِرْق َوْجهي بِالنهاِب َبْعَ   يا اّللل يا َكريمل  ،ِسواكَ  ْ ال حتل

ودي َلَك  جل َبْل َلَك  ،َوَتْعفريي بَِغرْيِ َمنٍّ ِمنهي َعَلْيَك  ،سل

ْي أَ اْبَحْم  ،َب ِ  ْي أَ اْبَحْم  ،لل َعيلَّ َفضنُّ َوالاملَ دْْم ل وَ الَ 

 ـ حته  ينقطع النفس تقولـ  ْي َب ِ  أَ اْبَحْم  ،َب ِ  

َة حيَلتي ،َضْعفي َة ِجْل ي ،َوِقلَّ َد  ،َوِبقَّ  ،ْوصايلأَ َوَتَب ُّ

َر لَ   ،َوَوْحَ يت ،َوَجَس ي ،َوِجْسدْمي ،دْميـَْوَتناثل

يا للَك أَ ْس أَ  ،َبالءِ الَوَجَزعي ِمْن َصغرِي  ،َوَوْحَشتي يف َقرْبي

َة  رَّ ِة َوالنَّ اَمةِ الَ َيوَم ْغتِباَط االوَ  ،َعنْيِ الَب ِ  قل َبي ْض  ،ُّْسَ

وهل ال فِيهِ َوْجِهي يا َب ِ  َيْوَم َتْسَودُّ  جل َفَزِع الآِمنهي ِمَن و ،ول

للو ِل ال فِيهِ  َقلَّبل تَ بلَْشى َيْوَم تَ الللَك أَ ْس أَ  ،ْكرَبِ األ قل

ْنياالوَ  ،ْبصابل َواألَ   .بلَْشى ِعنَْ  فِراِق ال ُّ

وهل أَ دْْم ل ّللِ الَّذي الَ   هل أل وَ  ،يف َحيايت يل َعْونا  ْبجل ْخرا  ِع ُّ ذل

وهل أَ دْْم ل ّلل الَّذي الَ  ،ْقريوفَ  لَِيْوِم فاَقتي و أَ َوال ْدعل ْدعل

هل  يََّب دلعائي ،َغرْيَ هل خَلَ دْْم ل ّللِ الَّذي الَ  ،َولْو َدَعْوتل َغرْيَ



  

وهل أَ  و أَ َوال ْبجل هل ْبجل هل  ،َغرْيَ ْخَلَف ألَ َوَلْو َبَجْوتل َغرْيَ

ِذي  ،ْفِضلِ املل  ،امللْجدِْملِ  ،ْحِسنِ نِْعِم املل املل دْْم ل ّللِ الَ  ،َبجائي

ل  نِْعدَْمةٍ  َويله  ،ْكرامِ الِل واإلاجلَ  ل  َحَسنَةٍ  َوصاِحِب  ،كل  ،كل

ل  َبْغَبةٍ  نَْته  كل ل  حاَجةٍ  ،َومل  .َوقاِض كل

مَّ   ْقني  اللهل َدْمَّ  َواْبزل َدْمَّ  َوآِل ُمل  ،َيقنيَ الَصل  َعىل ُمل

حْسَن الظَّن  بَِك  َواْقَطْع  ،َك يف َقْلبيَبجاءَ ْثبِْت أَ وَ  ،ول

ْن ِسواكَ  وَ أَ َحته  ال  ،َبجائي َعدْمَّ كَ  ْبجل  إاله  ثَِق أَ َوال  ،َغرْيَ

بُّ ْحوايل أَ ْف يل يف ََجيِع طل لْ اشاءل يَ بَِك يا َلطيفا  ملِا 
ِ باِم حتل

ْبني بالنهابِ ينه إِ يا َب ِ   ،َوَتْرىض َعذ   ،َضعيٌف َعىَل النهاِب َفال تل

عائي عي ،يا َب ِ  اْبَحْم دل يله  ،َوَخْويف ،َوَتضُّ  ،َوذل

َضعيٌف ينه إِ يا َب ِ   ،َوَتْلويِذي ،َوَتْعويذي ،َوْمسَكنَتي

ْنيا  يا َب ِ  ْسَأللكل أَ  ،واِسٌع َكريمٌ ْنَت أَ وَ َعْن َطَلِب ال ُّ

تَِك َعىل ذلَِك  وَّ ْ َبتَِك َعَلْيهِ  ،بِقل َوحاَجتي  ،َوِغناَك َعنْهل  ،َوقل

َقني يف عامي هذا أنْ  ،َلْيهِ إِ  َوَيْومي  ،َوَشْهري هذا ،َتْرزل



 

ْغنيني بِِه َعْن َتَكلُِّف  ،َوساَعتي هِذهِ  ،هذا ما يف  ِبْزقا  تل

َب ِ  ِمنَْك ْي أَ  ،الِل الطَّي ِب الَ النهاِس ِمْن ِبْزِقَك ْي ي أَ 

اَك إوِ  ،ْبَغبل أَ َلْيَك إِ وَ  ،ْطللبل أَ  وأَ يه  ،ذلَِك ْهل أْنَت أَ وَ  ،ْبجل

و أَ ال  كَ ْبجل اِْحنيَ ْبَحَم أَ يا  ،بَِك  إاله ثِقل أَ َوال  ،َغرْيَ  .الره

 َوعافِني ،َواْبَْحْني ،َب ِ  َظَلدْْمتل َنْفيس َفْاغِفْر يلْي أَ  

ل  َفْوٍت  ،يا ساِمَع كلل  َصْوٍت عنهي  واعفو  ،َويا جاِمَع كل

وِس َبْعَ    ،يا َمْن ال َتْغشاهل الظُّللامتل  ،ْوِت املَ َويا باِبَئ النُّفل

هل ََشٌء َعْن ََشءٍ  ،ْصواتل َوال َتْشَتبِهل َعَلْيِه األَ   ،َوال َيْشَغلل

َدْمَّ ا  َصىلَّ اّللل َعَلْيِه وآلِِه ْعِط أَ  ْفَضَل أَ وَ  ،َسَأَلَك ما ْفَضَل أَ ُمل

ْلَت َلهل 
ئِ وٌل َلهل  أْنَت ما ْفَضَل أَ وَ  ،ما سل ىل َيْوِم إ ،َمْسمل

ن َئني الَوَهْب يِلَ  ،ِقياَمةِ ال َ َواْختِْم يل  ،عيَشةَ املَ عافَِيَة َحته  َتل

نلو ِل  بَِذرْيٍ  يِن الذُّ َّ مَّ  ،َحته  ال َتضل ني باِم َقَسدْْمَت  اللهل َبض 

 .َشْيئا  َح ا  أَ ْسَأَل أَ يل َحته  ال 

مَّ   َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصله َعىل ُمل َواْفَتْح يل َخزائَِن  ،َوآِل ُمل



  

بلني َبْعَ ها  ،َبْْحَتَِك  َعذ  ة  ال تل ْنيا َب ا  أَ َواْبَْحْني َبْْحَ يِف ال ُّ

ْقني ِمْن َفْضلَِك  ،ِخَرةِ َواآل  ،واِسِع ِبْزقا  َحالال  َطي با  الَواْبزل

ين ْفِقرل ين بِذلَِك و ،ِسواكَ  َح ٍ أَ  إىل َبْعَ هل  ال تل ْكرا  َتزي ل  ،شل

فا   ،فاَقة  َوَفْقرا  َلْيَك إِ وَ  ْن ِسواَك ِغنا  َوَتعفُّ يا  ،َوبَِك َعدْمَّ

ِْسنل  ْدِْملل  ،ُمل نِْعمل  ،يا َمل ْفِضلل  ،يا مل ْقَتِ بل  ،يا َمليكل  ،يا مل  ،يا مل

َدْمَّ ٍ  َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل هل املل َواْكِفني  َوآِل ُمل لَّ َواْقِض يل  ،ِهمَّ كل

وبيأل َوباِبْك يل يف ََجيِع  ،ْسن الل بِ  َواْقِض يل ََجيَع  ،مل

 .َحوائِجي

مَّ   ْ يل ما  اللهل َ َتعْ خافل أَ َيُّس   فَ  ،هل ُّسُّ
خافل أَ َتْيسرَي ما نَّ إِ

َ َتعْ  ْل يل ما  ،هل َعَلْيَك َسْهٌل َيسريٌ ُّسُّ زوَنَتهل خافل أَ َوَسه   ،حل

ْس َعنهي ما   ،هل َغدْمَّ خافل أَ َوكلفَّ َعنهي ما  ،ضيَقهل خافل أَ َوَنف 

ْف َعنهي ما  اِْحنيَ ْبَحَم أَ يا  ،َبلِيََّتهل خافل أَ َواِْصِ  .الرَّ

مَّ   بها  َلَك  ألامْ  اللهل َوَتْص يقا   ،وَخْشَية  ِمنَْك  ،َقْلبي حل

يا َذا  إليَك َوَشْوقا   ،ا  ِمنَْك رقوفَ  ،بَِك يامنا  إوَ  ،بِكِتابَِك 



 

 .ْكرامِ َواإلِ الِل اجلَ 

مَّ   ْق َِبا َعيَلَّ  َعيَلَّ َلَك  إن اللهل قلوقا  َفَتَص َّ َولِلنهاِس  ،حل

ْلها َعنهي ل  َضْيٍف ْوَجْبَت أَ َوَقْ   ،ِقَبيل َتبِعاٌت َفَتحدْمَّ  لِكل

َك  وأنا ،ِقرى   ْيَلَة  ِمنَْك  َفْاجَعْل ِقرايَ  ،َضْيفل يا  ،نَّةَ اجلَ اللَّ

ا َِ  ا َِ و ،نَّةِ اجلَ َوهه َة  ،ْغِفَرةِ املَ يا َوهه وَّ  إاله َوال َحْوَل َوال قل

 بَِك.

َدْمَّ ٍ  سي  َنا عىل وصل    .الطاِهرينَ  وآلِهِ  ُمل

  



  

 الثمالي محزة أبي دعاء

 أيب بدعاء املعروف ×العابدين زين بدعاء وادع

 من تلّقاه من أول إنه حيث إليه سبنُ  ،الثاميل محزة

 :×اإلمام

وَبتَِك  إلي قل ْبني بِعل َمد  ْر ّب يف حيَلتَِك وَ  ،ال تل ِمْن  ،ال ََتْكل

وَج ل وَ  رْيل يا َب ِ  اخلَ يِلَ  أْينَ  يِلَ  أْينَ ِمْن وَ  ،ِمْن ِعنِْ كَ  إاله ال يل

ْسَتطاعل وَ  النَّجاةل  اْسَتْغن  َعْن ْحَسَن أَ الَ الَّذي  ،بَِك  إاله ال تل

َأ َعَلْيَك وَ  ساءَ أَ الَ الَّذي وَ  ،َبْْحَتَِك وَ  َعْونَِك  ََلْ وَ  اْجَْتَ

ْ َبتَِك  ْرِضَك َخَرَج َعْن قل  ،يا َب ِ   ،يا َب ِ   ،يا َب ِ   ،يل

َدَلْلَتني  أْنَت وَ  ،بَِك َعَرْفتلَك  ،(حته  ينقطع النهفس)

 الدْم ل ،ْنَت أَ ما ْدِب أَ ْنَت ََلْ أَلْوال وَ  ،َلْيَك إَدَعْوَتني وَ  ،َعَلْيَك 

هل أَ الَّذي ّلل  نْتل  إنوَ  ،َفيلجيبلنيْدعول ين كل  ،َبطيـئا  حنَي َيْ عول

نْتل َبذيال  حنَي  إنوَ  ،َفيلْعطينيْسَأللهل أَ دْْم ل ّللِ الَّذي الَ وَ  كل

ني لَّام ِشْئتل ِلاَجتيناديِه أل دْْم ل ّللِ الَّذي الَ وَ  ،َيْسَتْقِرضل  ،كل



 

يأوَ  يل  َفَيْقيض بَِغرْيِ َشفيعٍ  ،ْخللو بِِه َحْي ل ِشْئتل لُِِّس 

وهل و دْْم ل ّللِ الَّذيالَ وَ  ،حاَجتي و أَ ال َأدعل هل ْدعل َلْو وَ  ،َغرْيَ

هل ألَ  دْْم ل ّللِ الَّذي َوَكَلني الَ وَ  ،ْخَلَف َبجائيَبَجْوتل َغرْيَ

دْْم ل ّللِ الَ وَ  ،ىَل النهاِس َفيلهينلوينإََلْ َيكِْلني وَ  ،ْكَرَمنيأَ فَ َلْيِه إِ 

بََّب  َو َغنِيي َعنهيوَ  إيلَّ  الَّذي حَتَ للمل الَ وَ  ،هل دْْم ل ّللِ الَّذي َُيْ

 ،ِعنْ ي ءٍ ََش ْْحَ ل أَ َفَرّبه  ،ال َذْنَب يلينه أَ كَ َحته   ،َعنهي

 بَِحدْْم ي. َحقُّ أَ وَ 

مَّ  بلَل ِج ل أَ ينه إِ  اللهل َعة  إطالِِب املَ سل َْشَ َمناِهَل وَ  ،َلْيَك مل

جاِء  َعة   إليَك الرَّ ْْتَ َلَك أَ بَِفْضلَِك ملَِْن َة ثَ اغاالْ ِْستِ وَ  ،مل مَّ

باَحة   عاِء ْبوا َِ أَ وَ  ،مل اِبخنَي َمْفتلوَحة   إليَك ال ُّ  ،لِلصه

اِجنَي بدَِْمْوِضِع  أنهكْعَلمل أَ وَ  وفنَي وَ  ،جاَبةٍ إِ لِلره لِْلدَْمْلهل

ْهِف  أنَّ وَ  ،غاَثةٍ إِ بدَِْمْرَصِ   وِدكَ إيِف اللَّ ضا وَ  ىل جل الر 

وَحة  َعامه يف وَ  ،َمنِْع ْالباِخلنيَ  َعنْ ِعَوضا   ،بَِقضائَِك  َمنْ ل

 ،ساَفةِ املَ َلْيَك َقريبل إنَّ الِراِحَل أوَ  ،ْسَتأثِرينَ املل ْي ي أَ 



  

َتِجبل َعْن َخْلِقَك أوَ  مل أ إاله نََّك ال حَتْ َبهل جل مالل آلاْن حَتْ

وَنَك  ْهتل وَ  ،بَِطلَِبتيإَليَك  َقْ  َقَصْ تل وَ  ،دل إَليَك  َتَوجَّ

يلوَ  ،َجَعْلتل بَِك اْستِغاَثتيوَ  ،بِحاَجتي عائَِك َتَوسُّ ِمْن  ،بِ ل

لَِعْفِوَك  الَ اْستيجا ٍِ وَ  ،اِلْستاِمِعَك ِمنهي َغرْيِ اِْستِْحقاٍق 

وين وَ  ،َبْل لِثَِقتي بَِكَرِمَك  ،َعنهي كل  ،ْعِ كَ وَ  ىل ِصْ ِق إسل

 أنْ َيقيني بدَِْمْعِرَفتَِك ِمنهي وَ  ،بَِتْوحيِ كَ يامِن اإلْ ىَل إئي ـََوجلََ 

كَ   ،َوْحَ َك ال ََشيَك َلَك  أْنَت  إاله لـَه إِ ال وَ  ،ال َب َِّ يل َغرْيل

مَّ  َك ِصْ ٌق وَ  ،َقْوللَك َحقي وَ  قائِلل ال أْنَت  اللهل   :َوْع ل

َلْيَس وَ  ،﴾يام  حِ بَ  مْ اّلل َكاَن بِكل  إنَواْسَأللوْا اّلل ِمن َفْضلِِه ﴿

مالِ  أنْ ِمْن ِصفاتَِك يا َسيه ي  َر بِالسُّ  ،َعطِيَّةَ الََتْنََع وَ  ،َتأمل

َْلَكتَِك ْهِل أَ َعطِيهاِت َعىل النهانل بِ املَ ْنَت أوَ  عاِئ ل َعَلْيِهْم الوَ  ،َِ

 بَِتَحنُِّن َبأَفتَِك.

ْيَتني يف نَِعدِْمَك  إلي ْهَت وَ  ،َصغريا  ْحسانَِك إِ وَ  َببَّ َنوَّ

ْنيا  ،ْسدْمي َكبريا  بِا لِهِ وَ  ْحسانِهِ إِ بِ َفيا َمْن َببهاين يِف ال ُّ  َتَفضُّ



 

َمْعِرَفتي يا  ،َكَرِمهِ وَ  ىل َعْفِوهِ إِخَرِة اآليل يِف شاَب أَ وَ  ،نَِعدِْمهِ وَ 

بهي َلَك َشفيعي وَ  ،َعَلْيَك ي نِ تَدلَّ َمْوالَي  َنا أوَ  ،إليَك حل

 إىلساكٌِن ِمْن َشفيعي وَ  ،واثٌِق ِمْن َدلييل بَِ الَلتَِك 

وَك أَ  ،َشفاَعتَِك  َب ِ   ،َذْنبلهل ْخَرَسهل أَ يا َسي  ي بِلِساٍن َقْ  ْدعل

هل ْوَبَقهل أَ بَِقْلٍب َقْ  ناجيَك أل  ْرمل َك أَ  ،جل  ،يا َب ِ  باِهبا  ْدعول

نلوّب َفِزْعتل ْيتل أَ بَ ذا إِ  ،باِجيا  خائِفا   ،باِغبا   ذا إِ وَ  ،َمْوالَي ذل

اِْن وَ  ،َعَفْوَت َفَذرْيل باِحمٍ ْن إِ فَ  ،َطدِْمْعتل  َكَرَمَك ْيتل أَ بَ 

ْبَت َفَغرْيل ظاَِلٍ  ْرَأيت َعىل َمْسَأَلتَِك  ،َعذَّ تي يا َاّللل يف جل جَّ  ،حل

كَ ْتياين إِ َمَع  ودل َك وَ  ما َتْكَرهل جل يت َمَع وَ  ،َكَرمل يت يف ِش َّ عل َّ

ِة َحيائي َبأَفتلَك  تلَك وَ  ِقلَّ ال َُتيَب  أنْ َقْ  َبَجْوتل وَ  ،َبْْحَ

نَْيتيوَ  َبنْيَ َذْينِ  َدْمَّ ٍ  عىل صل  فَ  ،َذْيِن مل َدْمَّ ٍ  آلِ  و ُمل ْق و ُمل َحق 

عائيْسدْماوَ  ،َبجائي ْفَضَل أَ وَ  ،يا َخرْيَ َمْن َدعاهل داعٍ  ،ْع دل

 ،ساَء َعدَْميلوَ  ،َميلأَ َعظلَم يا َسي  ي  ،َمْن َبجاهل باٍج 

ال تلماِخْذين بَِأْسَوِء وَ  ،َميلأَ ِمْن َعْفِوَك بدِِْمْق اِب ْعطِني أَ فَ 



  

ازاِة إفَ  ،َعدَْميل ِحْلدَْمَك وَ  ،ْذنِبنيَ املل نَّ َكَرَمَك يَجِلُّ َعْن َمل

كاف ل َعْن مل ينَ املل ِة أَيْكربل  ،َنا يا َسي  ي عائٌِذ بَِفْضلَِك أوَ  ،َقِّص 

ْن  ،إليَك هاِب ٌِ ِمنَْك  ْفِح َعدْمَّ ٌز ما َوَعْ َت ِمَن الصَّ َتنَج  مل

َهْبني  ،ما َخَطريوَ  ،يا َب ِ   أناما وَ  ،بَِك َظنها  ْحَسَن أَ 

ْق وَ  ،بَِفْضلَِك  ْلني بِِس ْي أَ  ،َعيَلَّ بَِعْفِوكَ  َتَص َّ كَ َب ِ  َجل   ،ْْتِ

َلَع  ،اْعفل َعْن َتْوبيذي بَِكَرِم َوْجِهَك وَ  َيْوَم َعىل الَفَلِو اطَّ

كَ  وَبِة الَلْو ِخْفتل َتْعجيَل وَ  ،ما َفَعْلتلهل  ،َذْنبي َغرْيل قل عل

 طَّلِعنيَ املل َخفُّ أَ وَ  ،إيلَّ  النهاظِرينَ ْهَونل أَ نََّك  َألِ ال  ،الَْجَتنَْبتلهل 

اتِرينَ نََّك  َألِ َبْل  ،عيلَّ   ،اكدِْمنيَ الْحَكمل أَ وَ  ،يا َب ِ  َخرْيل السه

يلو ِِ الَستهابل  ،ْكَرمنيَ  َاألْ ْكَرمل أَ وَ  نلو ِِ  ،عل ابل الذُّ َعالهمل  ،َغفه

يلو ِِ ال ْنَب  ،غل ل الذَّ رل وَ  ،بَِكَرِمَك  َتْسْتل وَبَة التلَمخ  قل عل

َعىل وَ  ،دْْم ل َعىل ِحْلدِْمَك َبْعَ  ِعْلدِْمَك الَ َفَلَك  ،بِِحْلدِْمَك 

ْ َبتَِك   .َعْفِوَك َبْعَ  قل

دِْملل وَ   َ وَ  نيَُيْ َك َعنهير  يجل ني َعىل َمْعِصَيتَِك ِحْلدْمل  ،ئل



 

وين وَ  ِة  إىلَيْ عل َك َعيَلَّ الَ ِقلَّ ني وَ  ،ياِء ِسْْتل عل ُّْسِ  إىليل

تَِك التََّوثُِّب َعىل َُماِبِمَك َمْعِرَفتي بَِس  َعظيِم وَ  ،َعِة َبْْحَ

يا غافَِر  ،يا َقيُّومل  ،يا َحيُّ  ،يا َكريمل  ،يا َحليمل  ،َعْفِوكَ 

ْنِب   ،حسانِ يا َق يَم اإل ،ن  املَ يا َعظيَم  ،يا قابَِل التَّْو ِِ  ،الذَّ

وفا  باإِلحسانِ  َك َس  أْينَ  ،يا َموصل َك  أْينَ  ،دْميلل اجلَ ْْتل َعْفول

َك  أْينَ  ،ليلل اجلَ  يعل  أْينَ  ،َقريبل الَفَرجل  أْينَ  ،ِغياثلَك الُّسَّ

تلَك  َمواِهبلَك  أْينَ  ،فاِضَلةل الَعطاياَك  أْينَ  ،واِسَعةِ الَبْْحَ

نِيَّةل  أْينَ  ،نيَئةل الَ  َك السَّ ْيَن أ ،َعظيمل الَفْضللَك  أْينَ  ،َصنائِعل

َك يا  أْينَ  ،َق يمل الْحسانلَك إِ  أْينَ  ،سيمل اجلَ َمنَُّك  َكَرمل

َدْمَّ ٍ  بِِه  ،َكريمل  ٍ  و آِل ُمل َحدْمَّ  ،َفاْسَتنِْقْذين ^و بدِْمل

ِْسنل  ،بَِرْْحَتَِك َفَذل ْصنيوَ  ْدِْملل  ،يا ُمل نِْعمل  ،يا َمل يا  ،يا مل

ْفِضلل   ،ْعاملِناأَ يِف النَّجاِة ِمْن ِعقابَِك َعىل تَّكِلل أَ َلْستل  ،مل

 ،ْغِفَرةِ املَ ْهلل أَ وَ  ،التَّْقوىْهلل أَ نََّك  َألِ  ،َبْل بَِفْضلَِك َعَلْينا

ْبِ ئل بِاإل ْنِب َكَرما  وَ  ،ْحساِن نَِعام  تل و َعِن الذَّ َفام َنْ بي  ،َتْعفل



  

رل  ل ََجيَل أَ  ،ما َنْشكل ل ْم أَ  ،ما َتْنَشل َعظيَم ما ْم أَ  ،َقبيَح ما َتْسْتل

ْيَت ْم أَ  ،ْوَلْيَت أوَ  ْبَلْيَت أَ  يا  ،عاَفْيَت وَ  َكثرَي ما ِمنْهل َنجَّ

بََّب  َة َعنْيِ َمْن الَذ بَِك وَ  ،إليَك َحبيَب َمْن حَتَ رَّ اْنَقَطَع وَ  يا قل

َفَتجاَوْز يا َب ِ   ،نَ ويمِس املل َنْحنل وَ  ْحِسنل املل  أْنَت  ،إليَك 

يا َب ِ   َجْهلٍ يُّ أَ وَ  ،بَِجدْميِل ما ِعنَْ كَ  ،َعْن َقبيِح ما ِعنَْ نا

كَ  ودل هل جل ما َقْ بل وَ  ،ناتَِك أَ ِمْن ْطَولل أَ  يُّ َزمانٍ أَ وَ  ،ال َيَسعل

قابِلل َِبا ْعامال  أَ َكْيَف َنْسَتْكثِرل وَ  ،يف َجنِْب نَِعدِْمَك ْعاملِنا أَ  نل

ْم ِمْن املل َكْيَف َيضيقل َعىَل  ،َكَرَمَك  ْذنِبنَي ما َوِسَعهل

ْْحَةِ اليا باِسَط  ،ْغِفَرةِ املَ يا واِسَع  ،َبْْحَتَِك   ،َيَ ْيِن بِالرَّ

تَِك يا َسي  يَفوَ   ،بابَِك ْن عَ َهْرَتني ما َبِرْحتل تَ ناَلْو  ،ِعزَّ

ِقَك وَ  َا اْنَته  ايَِلَّ ِمَن  ،ال َكَفْفتل َعْن ََتَلُّ
وِدكَ املَ ملِ  ْعِرَفِة بِجل

َكْيَف  ،تلَعذ  ِل َمْن َتشاءل  ،فاِعلل ملِا َتشاءل الَاْنَت وَ  ،َكِرَمكوَ 

ْسَألل و ،َكْيَف َتشاءل  ،باِم َتشاءل  ،َتْرَحمل َمْن َتشاءل وَ  ،َتشاءل  ال تل

ْلكَِك ال وَ  ،َعْن فِْعلَِك  ناَزعل يف مل  ،ْمِركَ أَ ال تلشاَبكل يف وَ  ،تل



 

ْكدِْمَك وَ  ُل َعَلْيَك وَ  ،ال تلضادُّ يف حل يف َحٌ  أَ ال َيْعَْتِ

أنَت  عامَلنيَ ال  ِه بَ  ياَتباَبَك  ،ْمرل األَ وَ  ْلقل اخلَ َلَك  ،َتْ برِيكَ 

 .العامَلني أحَسنل اخلالِقنَي وَب ُِّ 

 ،اْسَتجاَب بَِكَرِمَك وَ  ،يا َب ِ  هذا َمقامل َمْن الَذ بَِك 

وادل الَّذي ال َيضيقل اجلَ  أْنَت وَ  ،نَِعدَْمَك وَ  ْحساَنَك إِ لَِف أَ وَ 

تلَك وَ  ،َفْضللَك ال َينْقلصل وَ  ،وكَ َعفْ  ْقنا وَ  ،ال َتِقلُّ َبْْحَ َقْ  َتَوثَّ

ْفِح  ْْحَِة وَ  ،َعظيمِ الَفْضِل الوَ  ،َق يمِ الِمنَْك بِالصَّ الرَّ

اَك أَ  ،واِسَعةِ ال نلوَنناَفْتل لِفل ظل ْ ي ْب آماَلنا أو ،يا َب ِ  ُتل َ يا  ،ُتل

نا ال هذاوَ  ،َفَلْيَس هذا َظنُّنا بَِك  ،َكريمل   فيَك. َطدَْمعل

َلنا فيَك  إنه  ،َطويال  َكثريا  َمال  أَ َلنا فيَك  إنه  يا َب ِ   

و وَ َعَصْيناَك  ،َبجاء  َعظيام    ،َتْسَتجيَب َلنا أنْ َنْحنل َنْرجل

ْق َبجاَءنا  َفَقْ  َعلدِْْمنا ما َنْسَتْوِجبل  ،َمْوالنا ياَفَحق 

َك فيناوَ  ،ْعاملِناأَ بِ  نا وَ  لكِْن ِعْلدْمل نا نََّك أَ بِ ِعْلدْمل فل ال َتِّْصِ

ْغَبِة  ،َعنَْك  ْسَتْوِجبنَي  إنوَ  ،إليَك حثَّنا َعىل الرَّ نها َغرْيَ مل كل



  

وَد َعَلْينا أنْ َفَاْنَت َاْهٌل  ،لَِرْْحَتَِك   ،ْذنِبنيَ املل َعىَل وَ  ،ََتل

هل أَ  أْنَت َفاْمنلْن َعَلْينا باِم  ،بَِفْضِل َسَعتَِك  ْ  َعَلْينا وَ  ،ْهلل ا إِ فَ جل نه

وَن  ْتاجل ابل بِنلوِبَك اْهَتَ ْينا ،َنْيلَِك  إىلُمل بَِفْضلَِك وَ  ،يا َغفه

نا َبنْيَ  ،ْمَسْيناأَ وَ  ْصَبْحناأَ نِْعدَْمتَِك  يِف وَ  ،اْسَتْغنَْينا نلوبل ذل

َك  ،َيَ ْيَك  مَّ َنْسَتْغِفرل َلْينا إِ َتَتَحبَّبل  ،إليَك َنتلو ِل وَ  ِمنْها اللهل

نلو ِِ وَ  بِالن َعمِ  َك بِالذُّ َك  ،نلعاِبضل ناوَ  ،ناِزٌل َلْينا إِ َخرْيل  َشُّ

 يفال َيزالل َمَلٌك َكريٌم َيأتيَك َعنها وَ  ََلْ َيَزْل وَ  ،صاِعٌ  إَليَك 

َك ذلَِك ِمْن  ،بَِعدَْمل َقبيحكل  َيوٍم  وَطنا  أنْ َفال َيدْْمنَعل حَتل

َل َعَلْينا بِآالِئَك وَ  ،َك تِ ْحَ رَ بِ  ْبحاَنَك ما  ،َتَتَفضَّ  ْحَلدَْمَك أَ َفسل

ْبِ ئا   ،ْكَرَمَك أَ وَ  ْعَظدَْمَك أَ وَ  عي ا  وَ  مل َسْت  ،مل  ْسامؤكَ أَ َتَق َّ

كَ وَ  َك وَ  ،َجلَّ َثناؤل َم َصنائِعل ْوَسعل أَ  إلي أْنَت  ،فِعاللَك وَ  َكرل

 ،َخطيـَئتيوَ  تلقاِيَسني بِِفْعيل أنْ ِمْن  ،ِحْلام  ْعَظمل أَ وَ  ،َفْضال  

 َسي  ي َسي  ي َسي  ي. ،َعْفَو الَعْفَو الفَ 

مَّ  ِجْرنا أَ وَ  ،ِمْن َسَذطَِك ِعْذنا أَ وَ  ،بِِذْكِركَ نا لْشغا اللهل



 

ْقنا ِمْن َمواِهبَِك وَ  ،ِمْن َعذابَِك  َعَلْينا ِمْن ْنِعْم أَ وَ  ،اْبزل

ْقنا َحجَّ َبْيتَِك وَ  ،َفْضلَِك  ِزياَبَة َقرْبِ َنبِي َك وَ  ،الرام اْبزل

تلَك وَ  َصَلواتلَك  َك َعَلْيهِ وَ  َوَبَركاتلَك  َمْغِفَرتلَك وَ  َبْْحَ  ِبْضوانل

يٌب  ،َبْيتِهِ ْهِل أَ َعىل وَ  ْقنا َعدَْمال  وَ  ،اِنََّك َقريٌب َمل اْبزل

نا َعىل ِملَّتَِك وَ  ،بِطاَعتَِك  نَِّة َنبِي َك َصىلَّ اّلل ل َعَلْيهِ وَ  ،َتَوفَّ  سل

 آلِِه.وَ 

مَّ  َ  اللهل ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ ٍ ،َصل  عىل ُمل  لِوالَِ يَّ وَ  اْغِفْر يلوَ  دْمه

ياين َصغريا  وَ  ام َكام َببَّ  ْحسانا  إِ حساِن  ِبِاإلْ اِْجِزُها  ،اْبَْحْهل

ْفرانا .وَ  ي ئاِت غل  بِالسَّ

مَّ  ْمِمننيَ  اللهل  واملسلدِْمنيَ  ،ْمِمناِت املل وَ  اْغِفْر لِْلدْمل

مْ حياِء  َاألْ  املسلاِمِت،و ْم وَ  تابِْع َبْيَنناوَ  ،مواِتاألَ وَ  ِمنْهل َبْينَهل

مَّ  ،رْياِت اخلَ بِ  ي نا اللهل  ،غائِبِناوَ  شاِهِ ناوَ  ،َمي تِناوَ  اْغِفْر ِلَ

نا ،َكبرِيناوَ  َصغرِينا ،الْنثاناوَ  َذَكِرناو ر  ْللوكِناوَ  حل َكَذ َِ  ،َِ

ُّْسانا  وَ  ،َضلُّوا َضالال  َبعي ا  وَ  اّلل ِعاِدللوَن بِ ال وا خل بينا .َخُِّسل  مل



  

مَّ  َدْمَّ  اللهل َدْمَّ وَ  َصل  َعىل ُمل  ،اْختِْم يل بَِذرْيٍ وَ  ،آِل ُمل

ني أَ اْكِفني ما وَ  ْنيايَ ْمِر أَ ِمْن َُهَّ ْط َعيَلَّ وَ  ،آِخَريتوَ  دل َسل  ال تل

نة   اْجَعْل َعيَلَّ ِمنَْك وَ  ،َمْن ال َيْرَْحلني ال وَ  ،واِقَية  باِقَية   جل

ْبني صالَِح ما  ْقني ِمْن َفْضلَِك وَ  ،بِِه َعيَلَّ ْنَعدْْمَت أَ َتْسلل اْبزل

مَّ  ،ِبْزقا  واِسعا  َحالال  َطي با   ْسني بَِحراَستَِك  اللهل  ،اْحرل

ْقني َحجَّ وَ  ،الَئتَِك بِكَ ين اْكألوَ  ،اْحَفْظني بِِحْفظَِك وَ  اْبزل

ل  عاموَ  راِم يف عاِمنا هذاالَ َبْيتَِك   ،ما أبَقيَتنا يف كل

)صلواتك عليه وآله(  ِزياَبَة َقرْبِ َنبِي َك  ابزقنيوَ 

ةِ األوَ  دْمَّ
لِني يا َب ِ  ِمْن تِْلَك وَ  ،^ئِ ْ واِقِف املَ ال ُتل

يَفةِ  مَّ  ،َكريدَْمةِ ال شاِه ِ املَ وَ  ،الَشَّ تلْب َعيَلَّ َحته  ال و اللهل

ْيلِ وَ  ،َعدَْمَل بِهِ الوَ  رْيَ اخلَ دْْمنَِي الِ وَ  ،ْعِصَيَك أَ   َخْشَيَتَك بِاللَّ

 عامَلنَي.اليا َب َِّ ْبَقْيَتني أَ ما  أَب ا   النَّهابِ وَ 

يَّأتل  يلما يَاللهـه ْلتل َقْ  ََتَ لَّام قل دْْمتل وَ  َتَعبَّأتل وَ  كل قل

الِة َبنْيَ َيَ ْيَك   أناذا إِ َقْيَت َعيَلَّ نلعاسا  لأ ،ناَجْيتلَك وَ  لِلصَّ



 

ناجاتَِك وَ  ،َصلَّْيتل  لَّام وَ  ،ناَجْيتل  أناذا إِ َسَلْبَتني مل مايل كل

ْلتل َقْ  َصلل  ابنَي وَ  ،َحْت َِسيَريتقل َقرل َِ ِمْن ََمالِِس التَّوه

َبنْيَ وَ  حاَلْت َبْينيوَ  ،َقَ ميْت لَّ زأَ َعَرَضْت يل َبلِيٌَّة  ،ََمْليِس

َعْن وَ  ،َسي  ي َلَعلََّك َعْن بابَِك َطَرْدَتني ،ِخْ َمتَِك 

ْيَتني ِخْ َمتَِك  ْعِرضا  َعنَْك أْو َلَعلََّك بَ أ ،نحَّ ْيَتني مل

 أو ،كاِذبنَي َفَرَفْضَتنياليف َمقاِم  بَأْيَتنيَلَعلََّك  أو ،َفَقَلْيَتني

َلَعلََّك  أو ،َغرْيَ شاكِر لِنَْعامِئَك َفَحَرْمَتنيْيَتني أَ بَ َلَعلََّك 

َلامِء َفَذَذْلَتنيالَفَقْ َتني ِمْن ََمالِِس   يِف ْيَتني أَ بَ َلَعلََّك  أو ،عل

 فل آلَ ْيَتني أَ بَ َلَعلََّك  أو ،غافِلنَي َفدِْمْن َبْْحَتَِك آَيْسَتنيال

ْيَتنيوَ  َبطهالنَي َفَبْينيالََمالِِس  ْم َخلَّ بَّ  أو ،َبْينَهل
ِ ْ حتل َلَعلََّك ََل

عائي َفباَعْ َتني أنْ  ْرمي أو ،َتْسدَْمَع دل َجريَريت وَ  َلَعلََّك بِجل

ِة َحيائي  أو ،كاَفْيَتني َك بِِقلَّ ْن َعَفْوَت يا إفَ  ،جاَزْيَتنيَلَعلَّ

َب ِ  ْي أَ نَّ َكَرَمَك أل ،ْذنِبنَي َقْبيلاملل َب ِ  َفطاملا َعَفْوَت َعِن 

ازاِة امللذنِبنَي، يَجِلُّ َعْن  ل  َك َوِحلدْمَ  َمل كاف عن يكربل  ةِ أمل



  

ينَ املل   ،إليَك هاِب ٌِ ِمنَْك  ،عائٌِذ بَِفْضلَِك  وأنا ،َقِّص 

ْن جتَ نَ مل  ْفِح َعدْمَّ  إلي ،بَِك َظنها  ْحَسَن أَ ٌز ما َوَعْ َت ِمَن الصَّ

 ،تلقايَِسني بَِعدَْميل أنْ ِحْلام  ِمْن ْعَظمل أَ وَ  ،َفْضال  ْوَسعل أَ  أْنَت 

 ،ما َخَطريوَ  يا َسي  ي أناما وَ  ،َتْسَتِزلَّني بَِذطيَئتي أنْ  أو

ْق وَ  ،َسي  ي ياَهْبني بَِفْضلَِك  ْلني وَ  َعيَلَّ بَِعْفِوكَ َتَص َّ َجل 

كَ   اْعفل َعْن َتْوبيذي بَِكَرِم َوْجِهَك.وَ  ،بِِسْْتِ

ْيَتهل  أناَسي  ي  غريل الَّذي َببَّ اِهلل الَّذي اجل وأنا ،الصَّ

دْْمَتهل  الُّ الَّذي َهَ ْيَتهل  وأنا ،َعلَّ َوضيعل الَّذي ال وأنا ،الضه

 ،ْشَبْعَتهل أَ الَّذي عل ئااجلوَ  ،ائِفل الَّذي آَمنَْتهل اخل وأنا ،َبَفْعَتهل 

َفقريل الوَ  ،عابي الَّذي َكَسْوَتهل الوَ  ،ْبَوْيَتهل أَ َعْطشانل الَّذي الوَ 

ْيَتهل وَ  ،ْغنَْيَتهل أالَّذي  عيفل الَّذي َقوَّ ليلل الَّذي وَ  ،الضَّ الذَّ

قيمل الَّذي َشَفْيَتهل وَ  ،َتهل يْ طَ عْ أَ  اِئلل الَّذي وَ  ،السَّ  ،ْعَطْيَتهل أالسه

َتهل املل وَ  َقليلل الوَ  ،َقْلَتهل أاطِئل الَّذي اخلوَ  ،ْذنِبل الَّذي َسَْتْ

َتهل املل وَ  ،الَّذي َكثَّْرَتهل  الطَّري ل الَّذي وَ  ،ْسَتْضَعفل الَّذي َنَِّصْ



 

. ،آَوْيَتهل  ْ  أنا فلَك الدْم ل  يِف ْسَتْحيَِك أَ يا َب ِ  الَّذي ََل

ْ وَ  ،الءِ اخلَ   ََل
واِهي  أنا ،ألاملَ  يِف باِقْبَك أل صاِحبل ال َّ

ْظدْم ال امءِ  أنا ،عل الَّذي  أنا ،الَّذي َعَصْيتل َجبهاَب السَّ

شَجليِل  عاِِص املَ َعىل ْعَطْيتل أَ  الَّذي حنَي  أنا ، الرُّ

تل َِبا َخَرْجتل اَِلْيها  ْ َفام ْمَهْلَتني أَ الَّذي  أنا ،ْسع أَ بلَش 

َت َعيَلَّ َفاَم اْسَتْحَيْيتل وَ  ،اْبَعَوْيتل  عاِص املَ َعدِْمْلتل بِ وَ  ،َسَْتْ

ْيتل  َفبِِحْلدِْمَك  ،َعْينَِك َفام باَلْيتل ِمْن ْسَقْطَتني أَ وَ  ،َفَتَع َّ

َتنيوَ  ْمَهْلَتنيأَ  َك َسَْتْ
ِمْن وَ  ،ْغَفْلَتنيأَ نََّك أَحته  كَ  ،بِِسْْتِ

وباِت  قل  اْسَتْحَيْيَتني.نََّك أَ كَ عاِص َجنَّْبَتني َحته  املَ عل

ْ  إلي بلوبِيَّتَِك جاِحٌ   وأنا َعَصْيتلَك ْعِصَك حنَي أََل  ،بِرل

ْسَتِذفي ْمِرَك أَ بِ ال وَ  ُي وَ  ،مل َتَعر  وَبتَِك مل قل ال وَ  ،ال لِعل

َتهاِونٌ ب َلْت يل وَ  ،لكِْن َخطيَئٌة َعَرَضْت و ،َوعيِ َك مل َسوَّ

ين وَ  ،َعَلْيها ِشْقَويتعاَنني أَ وَ  ،َغَلَبني َهوايَ وَ  ،َنْفيس َغرَّ

َك   ،ْه يخاَلْفتلَك بِجل وَ  َفَقْ  َعَصْيتلَك  ،ْرخ  َعيَلَّ املل ِسْْتل



  

ينَفاآل َصامِء َغ ا  اخلل ْي ي أَ ِمْن وَ  ،َن ِمْن َعذابَِك َمْن َيْسَتنِْقذل

ني َل صل َقَطْعَت َحْبَلَك  أْنَت  إنتَِّصلل أَ بَِحْبِل َمْن وَ  ،ِمْن ُيل

الَّذي  ،كِتابلَك ِمْن َعدَْميِلَ ْحىص أَ َعىل ما تا أَ َفواَسوْ  ،َعنهي

و أَ َلْوال ما  اَي إِ َُنْيَِك وَ  ،َسَعِة َبْْحَتَِك وَ  ،ِمْن َكَرِمَك ْبجل يه

نلوِط َلَقنَْطتل ِعنَْ ما الَعِن  هاأَ قل رل يا َخرْيَ َمْن َدعاهل  ،َتَذكَّ

 .َمْن َبجاهل باٍج ْفَضَل أَ وَ  ،داعٍ 

مَّ  ِة  اللهل لل أَ ْسالِم اإلِ بِِذمَّ ْرَمِة وَ  ،إليَك َتَوسَّ ْرآِن البِحل قل

ب يوَ  ،َعَلْيَك ْعَتدِْم ل أَ  يَّ لنَّبِيَّ األل بِحل َرَِشَّ ال ،م   ،اِشدِْميَّ ال ،قل

يَّ املَ  ،الت هاِميَّ  ،َعَرِّبَّ ال  وآلِِه، َعليه ،َصلواتلكَ يِنَّ املَ  ،ك 

و أَ  ْلَفَة َلَ ْيَك ْبجل ال وَ  ،يامينإناَس ئاْستَفال تلوِحِ   ،الزُّ

َعْل َثواّب َثوا َِ َمْن َعَبَ  ِسواكَ  نَّ َقْوما  آَمنلوا إفَ  ،ََتْ

ْم فَ ِسنَتِِهْم لأبِ  وا ما ألَِيْحِقنلوا بِِه ِدماَءهل للواأَ ْدَبكل ا آوَ  ،مَّ نا إنه مه

َو َعنهاوَ  ِسنَتِنالأبِ بَِك  للوبِنا لَِتْعفل ْلناأَ ما  بنا ْدِبكْ أَ فَ  ،قل َثب ْت وَ  ،مَّ

وِبنا للوَبنا َبْعَ  وَ  ،َبجاَءَك يف صل ل ِزْغ قل  ،َهَ ْيَتناْذ إِ ال تل



 

ة   ْنَك َبْْحَ ا ِل ال أْنَت نََّك إَوَهْب َلنا ِمْن َل ل تَِك  ،َوهه َفَوِعزَّ

ِقَك وَ  ،ما َبِرْحتل ِمْن بابَِك ُْنَْرَتني أَلِو   ،ال َكَفْفتل َعْن ََتَلُّ

َسَعِة وَ  ،ْعِرَفِة بَِكَرِمَك املَ ِمَن  يا سي ي َقْلبيَم لِ أملِا 

ىل َمْن إوَ  ،َمْوالهل  إىل إاله َعْب ل الَمْن َيْذَهبل  إىل ،َبْْحَتَِك 

  خالِِقِه. إىل إاله ْذللوقل ملَ َيْلَتِجئل ا

َمنَْعَتني َسْيَبَك ِمْن َبنْيِ وَ  ،ْصفادِ َلْو َقَرْنَتني بِاأل إلي

يلوَن حي ئِ َفضاَدَلْلَت َعىل وَ  ،ْشهادِ األَ  ّب َمْرَت أَ وَ  ،ِعبادِ العل

ْلَت َبْينيوَ  ،النهابِ  إىل ما َقَطْعتل َبجائي  ،ْبرابِ َبنْيَ األوَ  حل

ْفتل َوْجَه َتأمييل لِْلَعْفِو َعنَْك وَ  ،ِمنَْك  ال َخَرَج وَ  ،ما َِصَ

بَُّك ِمْن َقْلبي َك َعيَلَّ َس وَ  ،ِعنْ يياِدَيَك أَ ْنس  أال  أنا ،حل ْْتَ

ْنيا ْخِرْج أَ وَ  ُمدْم ٍ  وآل ُمدْم ٍ  عىل صل  َسي  ي  ،يف داِب ال ُّ

ْنيا ِمْن َقْلبي بَّ ال ُّ ْع َبْينيوَ  ،حل آلِِه وَ  ْصَطف املل َبنْيَ وَ  اَْجَ

تَِك ِمْن َخْلِقَك  َدْمَّ ٍ وَ  ،ِخرَيَ ْلني وَ  ،|خاَتِم النَّبِيهنَي ُمل اْنقل

َفَقْ   ،بلكاِء َعىل َنْفيسالبِ ِعنهي أَ وَ  ،إليَك َدَبَجِة الَّتْوَبِة  إىل



  

دْْمرياآلوَ  بِالتَّْسويِف ْفنَْيتل أَ  َقْ  َنَزْلتل َمنِْزَلَة وَ  ،ماِل عل

ونل  ،ِمْن َخرْيييِسنَي اآل  أناإْن  ،حاال  ِمنهيْسَوأ أَ َفدَْمْن َيكل

ِقْلتل َعىل ِمْثِل حايل ْ هل أل ََلْ  َقرْبٍ  إىل ،نل ْشهل ْفرِ أَ ََلْ وَ  ،لَِرْقَ يتَمه 

الِِح لَِضْجَعتيَعدَْمِل البِ  ْدبي أَ ال وَ  ،ْبكيأَ مايل ال وَ  ،الصه

ونل َمصريي إىل نيبى أَ وَ  ،ما َيكل اِدعل امي أَ وَ  ،َنْفيس ُتل يه

اتِللني َفاميل ال  ،ْوِت املَ ْجنَِحةل أَ َقْ  َخَفَقْت ِعنَْ  َبأيس وَ  ،ُتل

ْبكي أَ  ،لِظلْلدَْمِة َقرْبيْبكي أَ  ،وِج َنْفيسرل خِلل ْبكي أَ  ،ْبكيأَ 

نَْكرٍ ْبكي أَ  ،لِضيِق َلَ ي ماِل مل ايَ إِ َنكرٍي وَ  لِسل ْبكي أَ  ،يه

ْريانا  َذليال   وجي ِمْن َقرْبي عل رل حاِمال  ثِْقيل َعىل  ،خِلل

ة  َعْن َيدْمينيْنظلرل أَ  ،َظْهري ِذ إِ  ،َعْن ِشاميلْخرى أل وَ  َمرَّ

قل يف َشأٍن َغرْيِ َشأيناخلَ 
ْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ﴿ الئِ نْهل ل  اْمِرٍئ م  لِكل

ْغنِيهِ  ةٌ  يل ْسَتْبَِشَ ْسِفَرٌة َضاِحَكٌة مُّ ٍذ مُّ
وٌه َيْوَمئِ جل وٌه  ول جل َوول

ةٌ  ٍذ َعَلْيَها َغرَبَ
ةٌ  َيْوَمئِ َها َقَْتَ  ِذلٌَّة.وَ ﴾َتْرَهقل

يل َعوَّ ْعَتدَْم يوَ  َسي  ي َعَلْيَك مل  ،َتَوكُّيلوَ  َبجائيوَ  مل



 

ََتْ ي وَ  ،تلصيبل بَِرْْحَتَِك َمْن َتشاءل  ،بَِرْْحَتَِك َتَعلُّقيوَ 

دْْم ل َعىل َبْسِط الَ َو َلَك  ،قلبي الَشكِ  نَ بَِكراَمتَِك مِ 

كَ أ كالِ الَفبِلِساين هَذا أ ،لِساين رل ْه ي يف ْم أَ  ،ْشكل بِغاَيِة جل

ْكِركَ ما َقْ بل لِساين يا َب ِ  يف َجنِْب وَ  ،ْبضيَك أل َعدَْميل   ،شل

 إاله أنَّ  إيَلَّ  ْحسانَِك إِ وَ  ما َقْ بل َعدَْميل يف َجْنِب نَِعدِْمَك وَ 

وَدكَ  ْكَرَك َقبَِل َعدَْميلوَ  ،َميلأَ َبَسَط  إيَِلَّ  جل إَليَك  َسي  ي ،شل

إَليَك  َقْ  ساَقنيفَ  ،يلَلْيَك َتأمُّ إوَ  ،َبْهَبتي ِمنَْك وَ  ،َبْغَبتي

تيوَ  ،َميلأَ  فيـام ِعنَْ َك وَ  ،َعَلْيَك يا واِح ي َعَكَفْت ُِهَّ

بَِك وَ  ،َخْويفوَ  َلَك خالِصل َبجائيوَ  ،اْنَبَسَطْت َبْغَبتي

بَِحْبِل طاَعتَِك وَ  ،َقْيتل بَِي يلأَلْيَك إوَ  ،َأنَِسْت َُمَبَّتي

 .َمَ ْدتل َبْهَبتي

ْدتل وَ  ،يا َمْوالَي بِِذْكِرَك عاَش َقْلبي  ناجاتَِك َبرَّ ََلَ أَ بدِْمل

يلوَ  َفيا َمْواليَ  ،ْوِف َعنهياخلَ  َممَّ ْميلوَ  يا مل نَْته  سل صل   يا مل

ْق َبْينيوَ  ُمدْمه ٍ  آلِ  و  ٍ عىل ُمدْمه  انِِع يل ِمْن املَبنْيَ َذْنبَِي وَ  َفر 



  

وِم طاَعتَِك  جاِء فيَك للَك أَ ْس أَ نَّام إِ فَ  ،للزل  خويفو لَِق يِم الرَّ

َعىل َنْفِسَك ْوَجْبَتهل أَ الَّذي  ،َعظيِم الطَّدَْمِع ِمنَْك وَ  ،إليَك 

أَفةِ  ْْحَةِ وَ  ِمَن الرَّ  ،َوْحَ َك ال ََشيَك َلَك  ْمرل َلَك َفاألَ  ،الرَّ

ْم ِعياللَك اخلَ وَ  هل لُّ لُّ وَ  ،يف َقْبَضتَِك وَ  ْلقل كل خاِضٌع  ءٍ ََش كل

 عامَلنَي.الَتباَبْكَت يا َب َِّ  ،َلَك 

تيإاْبَْحْني ف لهمإل جَّ َكلَّ َعْن َجوابَِك وَ  َذا اْنَقَطَعْت حل

مالَِك وَ  ،لِساين اَي إِ طاَش ِعنَْ  سل  رج يل  َفيا َعظيام   ،للبهييه

ل   ي ْبني  أنَت  ،َعظيمٍ  لِكل َ ْت فاَقتيَذا إَبجائي ال ُتل  ،اْشَت َّ

ْهيلوَ  دَّين جِلَ ِة َصرْبيوَ  ،ال َترل ْعطِني أَ و ،ال ََتْنَْعني لِِقلَّ

ْعَتدَْم ي ،اْبَْحْني لَِضْعفيوَ  لَِفْقري  َسي  ي َعَلْيَك مل

يلوَ  َعوَّ بَِفنائَِك وَ  ،بَِرْْحَتَِك َتَعلُّقيوَ  ،َتَوكُّيلوَ  َبجائيوَ  مل

طُّ أَ  وِدَك وَ  ،َبْحيلحل َب ِ  ْي أَ بَِكَرِمَك وَ  ،َطلَِبتيبِ ْقِص ل أَ بِجل

عائيْسَتْفتِحل أ وأَ َلَ ْيَك وَ  ،دل ل أَ بِِغناَك وَ  ،فاَقتي س َّ  ْبجل ْجربل

َت ظِل  َعْفِوَك ِقياميوَ  ،َعْيَلتي وِدكَ وَ  ،حَتْ َكَرِمَك وَ  اىِل جل



 

وفَِك إوَ  ،َبَِّصيْبَفعل أَ  ِرْقني  ،َنَظريديمل أل ىل َمْعرل ْ َفال حتل

ةل إاِوَيَة فَ ال يال تلْسكِنه وَ  ،َميلأَ ْنَت َمْوِضعل أوَ  بِالنهابِ  رَّ نََّك قل

 .َعْيني

وفَِك وَ  ْحسانَِك إِ بِ يا َسي  ي ال تلَكذ  ِْ َظنهي   نََّك إِ فَ َمْعرل

ِرْمني َثواَبَك وَ  ،وبجائي ثَِقتي َك إِ فَ ال حَتْ عاِبفل النَّ

ْبني ِمْنَك َعدَْميلوَ  َجيلأَ كاَن َقْ  َدنا  إن إلي ،بَِفْقري َقر   ،ََلْ يل

 إن إلي ،ِعَليلبَِذْنبي َوسائَِل إَليَك  ْعِْتاَف َفَقْ  َجَعْلتل اإلِ 

ْبَت َفدَْمْن إوَ  ،َعْفوِ الِمنَْك بِ ْوىل أَ َعَفْوَت َفدَْمْن  ْعَ لل أَ ْن َعذَّ

ْرَبتي ،ِمنَْك ْكِم الل يِف  ْنيا غل ْوِت املَ ِعنَْ  وَ  ،اْبَحْم يف هِذِه ال ُّ

ْرَبتي ذا إوَ  ،يِف اللَّْحِ  َوْحَشتيوَ  ،َقرْبِ َوْحَ يتاليِف وَ  ،كل

لَّ َمْوِقفي تل لِْلِحسا ِِ َبنْيَ َيَ ْيَك ذل اْغِفْر يل ما وَ  ،نلَِشْ

َتنيِدْم أَ وَ  ،ِمْن َعدَْميلَدِميهنَي اآلَخِفَي َعىَل   ،يل ما بِِه َسَْتْ

بلني الاْبَْحْني َِصيعا  َعىَل وَ  َقل   ،ِحبَّتيأَ ْي ي أَ ِفراِش تل

ودا  َعىَل وَ  ْ ل َِ ْل َعيَلَّ   ،صالِحل جرَييت للنيَيغسْغَتَسِل املل َتَفضَّ



  

ال  َقْ  َتناَوَل وَ  نَّْن َعيَلَّ َُمْدْمول  ،َجناَزيتْطراَف أَ ْقِرباءل األَ حَتَ

ْفَريتوَ  ْ  َعيَلَّ َمنْقلوال  َقْ  َنَزْلتل بَِك َوحي ا  يف حل اْبَحْم وَ  ،جل

ْرَبتياجلَ َبْيِت اليف ذلَِك  كَ نَِس أْستَ أَ َحته  ال  ، يِ  غل يا  ،بَِغرْيِ

َسي  ي َفبدَِْمْن  ،َنْفيس َهَلْكتل  إىلَوَكْلَتني  إنفإِنََّك  َسي  ي 

ِقْلني َعَثْريت إنْسَتغي ل أَ  ْ تل َفَقْ تل  إنْفَزعل أَ َمْن  إىل وَ  ،ََل

ْرَبتي إنَتِجئل الىل َمْن إوَ  ،ِعناَيَتَك يف َضْجَعتي ْس كل نَف   ،ََلْ تل

ْ َتْرَْحْني إنَمْن َيْرَْحلني وَ  ،َسي  ي َمْن يل َفْضَل َمْن وَ  ،ََل

لل أل   ،َعِ ْمتل َفْضَلَك َيْوَم فاَقتي فق تل غفراَنك أو إنَؤم 

نلو ِِ الىل َمِن إوَ  َسي  ي ال  ،َجيلأَ َذا اْنَقىض إِفرابل ِمَن الذُّ

ْبني َعذ  وكَ أَ  وأنا تل ْق َبجائي إلي ،ْبجل  ،آِمْن َخْويفوَ  ،َحق 

نلوّب ال نَّ إفَ  و أَ َكْثَرَة ذل  أناَسي  ي  ،َعْفَوكَ  إاله فيها ْبجل

 ،ْغِفَرةِ املَ ْهلل أَ وَ  ،التَّْقوىْهلل أَ ْنَت أوَ  ْسَتِحقُّ أَ ْسَاللَك ما ال أ

َغطهيبِْسني لأوَ  ،َفاْغِفْر يل نو َِ  ِمْن َنَظِرَك َثْوبا  يل  الذل

ها يلوَ  التَّبِعاِت وَ  و َمنٍّ إ ،َِباطاَلبل أل ال وَ  َتْغِفرل  ،َق يمٍ نََّك ذل



 

ٍز َكريمٍ وَ  ،َصْفٍح َعظيمٍ وَ   .ََتاول

 ،الَّذي تلفيضل َسْيَبَك َعىل َمْن ال َيْسَأللَك  أْنَت  إلي

بلوبِيَّتَِك اجلَعىَل وَ   َفَكْيَف َسي  ي بدَِْمْن َسَأَلَك  ،اِح يَن بِرل

َتعاَلْيَت يا وَ  َتباَبْكَت  ،إليَك ْمَر األَ وَ  ْلَق َلَك اخلَ  أنْيَقَن أَ وَ 

 عامَلنَي. الَب َِّ 

َك بِبابَِك أقاَمْتهل   ،صاَصةل َبنْيَ َيَ ْيَك اخلَ َسي  ي َعْب ل

عائِهِ ْحسانَِك إِ َيْقَرعل با َِ   َنظركَ  ََجيَل  طفل عيستو بِ ل

ُْ بَِوْجِهَك  ،َبجائِهِ  بدْمكنونِ  ْعِر  ،َكريِم َعنهيالَفال تل

ولل أَ ْقَبْل ِمنهي ما اوَ  عاءِ  َك َفَقْ  َدَعْوتل  ،قل و أَ نا أوَ  ،َِبَذا ال ُّ ْبجل

دَّين أنْ   أْنَت إلي  ،َبْْحَتَِك وَ  َمْعِرَفة  ِمنهي بَِرأَفتَِك  ،ال َترل

ْفيَك سائٌِل  َك ناِئٌل وَ  ،الَّذي ال ُيل ولل  أْنَت  ،ال َينْقلصل  َكام َتقل

 .قلولل القائلونَ يَ َفْوَق ما وَ 

مَّ  َقوال  وَ  ،َفَرجا  َقريبا  وَ  ،ْسَاللَك َصرْبا  ََجيال  أينه إ اللهل

هِ اخلَ ْسَاللَك يا َب ِ  ِمَن وأ ،َعظيام  ْجرا  أَ وَ  ،صاِدقا   ل  ما  ،رْيِ كل



  

ِمْن َخرْيِ ما َسَأَلَك ِمنْهل ْسَاللَك وأ ،ْعَلمْ أَ ما ََلْ وَ  ،َعلدِْْمتل ِمنْهل 

ونَ  اِلل َك الصه ئَِل يا َخرْيَ َمْن  ،ِعبادل  ،ْعط أَ َمْن ْجَوَد أَ وَ  ،سل

، ٍ ٍ  و آِل ُمدْمَّ ْميل يف َنْفيسْعطِني أَ وَ  صل  عىل ُمدْمَّ  ،سل

زاَنتيْهِل أَ وَ  ، يلووَ  ،والِ يَّ وَ  ،ْهيلأَ وَ  ْخواين إِ وَ  ،حل

يتْظِهْر أَ وَ  ،َعْيشْبِغْ  أَ وَ  ،فيَك  وَّ رل ََجيَع ْصلِْح أَ وَ  ،مل

َّْن وَ  ،ْحوايلأَ 
ِِ دْْمَرهل َطْلَت أَ اْجَعْلني   ،نَْت َعدَْمَلهل َس حأَ وَ  ،عل

َحياة  َطي َبة  ْحَيْيَتهل أَ وَ  َبِضيَت َعنْهل وَ  ،َعَلْيِه نِْعدَْمَتَك َْتدَْْمَت أَ وَ 

وبِ ْدَوِم أَ يف  ل نََّك إ ،َعْي ِ الَتم  أَ وَ  ،َكراَمةِ الْسَبِغ أَ وَ  ،الُّسُّ

َك.وَ  َتْفَعلل ما َتشاءل   ال َيْفَعلل ما َيشاءل َغرْيل

مَّ  ِة ِذْكِركَ و اللهل ني ِمنَْك بِذاصَّ صَّ َعْل َشْيئا  وَ  ،خل ال ََتْ

ها 
ْيلِ  إليَك بِِه َتَقرَّ ِل أَ ِِ  ،النَّهاِب ِبياء  ْطراِف أَ وَ  يف آناِء اللَّ

دْْمَعة  وَ  ْجَعْلني َلَك ِمَن َوا ،ال َبَطرا  وَ  ،ََشا  أَ ال وَ  ،ال سل

 اِشعنَي.اخل

مَّ  ِ و اللهل ْزِق السَّ  يأْعطِن  ،َوَطنِ اليِف ْمَن األوَ  ،َعَة يِف الر 



 

َة وَ  رَّ قاَم يف نَِعدِْمَك املل وَ  ،َوَل ِ الوَ  الِ املوَ  ْهلِ األَ َعنْيِ يِف القل

َة يِف وَ  ،ِعنْ ي حَّ َة يِف الوَ  ،ْسمِ اجلِ  الص  وَّ الَمَة وَ  ،َبَ نِ القل السَّ

ينِ  يِف  َدْمَّ ٍ وَ  ،اْسَتْعدِْمْلني بِطاَعتَِك وَ  ،ال ه ولَِك ُمل  طاَعِة َبسل

 ،نيتَ َما اْسَتْعدَْمرْ َب ا  أَ  ،ِآلِهوَ  َعَلْيهِ  واتكَصل بيتِهِ  أهلِ و

ل  َخرْيٍ ْوَفِر أَ اْجَعْلني ِمْن وَ   ْنَزْلَتهل أَ  ِعباِدَك ِعنَْ َك َنصيبا  يف كل

 أْنَت ما وَ  ،َقْ بِ اليف َشْهِر َبَمضاَن يف َلْيَلِة  ،منزللهل  أنتوَ 

ل  َسنٍَة ِمْن َبْْحَةٍ  نِْزللهل يف كل ها مل ل ها عافَِيةٍ وَ  ،َتنَْشل ْلبِسل  َبلِيَّةٍ وَ  ،تل

ها  ،َسي ئاٍت َتَتجاَوزل َعنْهاوَ  ،َحَسناٍت َتَتَقبَّللهاوَ  ،َتْ َفعل

ْقني َحجَّ َبْيتَِك وَ  ل  عامٍ وَ  راِم يف عاِمنا هذاالَ اْبزل  ،يف كل

ْقني ِبْزقا  واِسعا  وَ   ،واِسعِ الِمْن َفْضلَِك طيبا   حالال  اْبزل

ْف َعنهي يا َسي  ي وَ  ْينَ وَ  ،ْسواءَ األاِْصِ  اْقِض َعن َي ال َّ

ْذ َعنهي وَ  ،ِمنْهل  ءٍ بَِش ذهى أتَ أَ َحته  ال  الظُّالماِت وَ  ْسامِع أَ بِ خل

اديوَ  ،همْبصابِ أَ وَ  َأْع ائي سه ين وَ  ،باغنَي َعيَلَّ الوَ  حل ْ اْنِّصل

ْح َقْلبيوَ  ،َعْينيِقرَّ أَ وَ  ،َعَلْيِهمْ   اْجَعْل يل ِمْن َُههيوَ  ،َفر 



  

وٍء ِمْن ََجيِع باَدين أَ اْجَعْل َمْن وَ  ،ََمَْرجا  وَ  َكْرّب َفَرجا  وَ  بِسل

َت َقَ َميَّ  ْيطانِ وَ  ،َخْلِقَك حَتْ ََشَّ وَ  ،اْكِفني ََشَّ الشَّ

ْلطانِ  ل هاوَ  ،َسي ئاِت َعدَْميلوَ  ،السُّ نلو ِِ كل ْرين ِمَن الذُّ  ،َطه 

 ،نََّة بَِرْْحَتَِك اجلَ  يْدِخْلنِ أَ وَ  ،ِمَن النهاِب بَِعْفِوكَ ِجْرين أَ وَ 

ْجني ِمَن وَ  ْولِيائَِك أَ بِ ْقني لِ أوَ  ،عنِي بَِفْضلَِك الوِب الل َزو 

َدْمَّ ٍ  اِلنَي ُمل  ،ْخيابِ ْبراِب الطَّي بنَي الطهاِهريَن األآلِِه األوَ  الصه

 ،ْجساِدِهمْ أَ  ْبواِحِهْم وأَ  َعىلوَ  ،َعَلْيِهمْ و عليهَصَلواتلَك 

ةل اّللِوَ  . وَ  َبْْحَ هل  َبَركاتل

تَِك وَ  ،َسي  يوَ  إلي ني تَ َلئِْن طاَلبْ  ،َجاللَِك وَ  ِعزَّ

نلوّب  ني بِللْممي تَ َلئِْن طاَلبْ وَ  ،بَِعْفِوكَ طالَِبنََّك ألل بِذل

نَّ النهاَب ألل  يْدَخْلَتنِ أَ َلِئْن وَ  ،بَِكَرِمَك طالَِبنََّك ألل  ْهَل أَ ْخرِبَ

بهي َلَك  نَْت ال َتْغِفرل  إنَسي  ي وَ  إلي .النهاِب بِحل  إاله كل

ْن إوَ  ،ْذنِبلونَ املل َمْن َيْفَزعل ىل إِ فَ طاَعتَِك ْهِل أَ وَ  ْولِيائَِك أل

ْكِرمل  نَْت ال تل َوفاِء بَِك َفبدَِْمْن َيْسَتغي ل الْهَل أَ  إاله كل



 

وبل  يْدَخْلَتنِ أ إنإلي  ،نَ ئوْسياملل  ل النهاَب َففي ذلَِك ِسل

كَ  و   .َع ل

وبل َنبِي َك اجلَ  يْدَخْلَتنِ أَ ْن إوَ   ل  اّللِوَ  وأنا ،نََّة َففي ذلَِك ِسل

وَب َنبِي َك  أنَّ ْعَلمل أَ  ل َك.إَليَك  َحبُّ أَ ِسل و  وِب َع ل ل  ِمْن ِسل

مَّ  بها  َلَك  ََتأْل أنْ ْسَاللَك أينه إ اللهل  ،َخْشَية  ِمنَْك وَ  ،َقْلبي حل

 ،إليَك َشْوقا  وَ  ،َفَرقا  ِمنَْك وَ  ،بَِك يامنا  إوَ   لَك، َتْص يقا  وَ 

 ،لِقائيْحبِْب أَ وَ  ،كَ لِقاءَ يَلَّ إَحب ْب  ،ْكرامِ اإلِ وَ  اللِ اجلَ يا َذا 

اَحةَ وَ   َكراَمَة.الوَ  َفَرَج الوَ  اْجَعْل يل يف لِقائَِك الره

مَّ  اْجَعْلني ِمْن صالِِح وَ  ،بِصالِِح ِمْن َمىضْقني لِ أوَ  اللهل

اِلنيَ وَ  َمْن َبقي ْذ ّب َسبيَل الصه َعىل َنْفيس باِم ِعنهي أَ وَ  ،خل

اِلنيَ  ِسِهمْ أَ َعىل  ،تلعنيل بِِه الصه وٍء وَ  ،ْنفل دَّين يف سل ال َترل

اْجَعْل َثواّب وَ  ،ْحَسنِهِ أَ بِ اْختِْم َعدَْميل وَ  أب ا ، اْسَتنَْقْذَتني ِمنْهل 

 .الراْحني أبَحمَ يا  بَِرْْحَتَِك نََّة اجلَ  عليهِ 

مَّ  وَن َجَل أَ ال يامنا  إللَك أْس أينه إ اللهل ْحيِني أَ  ،لِقائَِك َلهل دل



  

ني وَ  ،َعَلْيهِ ْحَيْيَتني أَ ما  ْيَتني َعَلْيهِ ذا إَتَوفَّ ذا إاْبَعْثني وَ  ،َتَوفَّ

ياءِ  ئْبرِ أَ وَ  ،َبَعْثَتني َعَلْيهِ  ك  وَ  َقْلبي ِمَن الر  دْْمَعِة وَ  ،الشَّ السُّ

وَن َعدَْميل خالِصا  َلَك  ،يف دينَِك  مَّ  ،َحته  َيكل ْعطِني أَ  اللهل

ْكدِْمَك وَ  ،َبصرَية  يف دينَِك   ،فِْقها  يف ِعْلدِْمَك وَ  ،َفْهام  يف حل

ين َعْن َمعاصيَك وَ  ،كِْفَلنْيِ ِمْن َبْْحَتَِك وَ  زل  ،َوَبعا  َُيْجل

 ،اْجَعْل َبْغَبتي فيـام ِعنَْ كَ وَ  ،بِنلوِبكَ َبي ْض َوْجهي وَ 

ني يف َسبيلَِك وَ  ولَِك َصلوَ  ،َتَوفَّ َة َبسل  َعَلْيهِ  واتَك َعىل ِملَّ

 آلِِه.وَ 

مَّ  وذل أينه إ اللهل  ،م  الَ وَ  ،َفَشلِ الوَ  َكَسلِ البَِك ِمَن عل

زِن،وَ   الذلَِّة،وَ  ،َقْسَوةِ الوَ  ،َغْفَلةِ الوَ  ،بلْذلِ الوَ  ،ْبنِ اجلل وَ  الل

ل  َبلِيَّةوَ  ،فاَقةِ الوَ  ،َفْقرِ الوَ  ،ْسَكنَةِ املَ وَ  َفواِحِ  ما الوَ  ،كل

وذل أَ وَ  ،ما َبَطنَ وَ  َظَهَر ِمنْها َبْطٍن وَ  ،بَِك ِمْن َنْفٍس ال َتْقنَعل عل

ْسدَْمعل وَ  ،َقْلٍب ال َُيَْشعل وَ  ،ال َيْشَبعل  عاٍء ال يل َعدَْمٍل ال وَ  ،دل

،  ،َينَْفعل  رَفعل وذل أَ وَ  َوَصالٍة ال تل  ،بَِك يا َب ِ  َعىل َنْفيسعل



 

ل ي، ْيطاِن وَ  ،مايلوَ  ،دينيوَ  َوول ََجيِع ما َبَزْقَتني ِمَن الشَّ

جيَم  دْميعل  أْنَت نََّك إالرَّ .الالسَّ  َعليمل

مَّ  هل إ اللهل ين ِمنَْك  نلنَّ ريل ونَِك ِج ل أَ ال وَ  ،َحٌ  أَ يجل ِمْن دل

ْلَتَح ا   َعْل َنْفيس يف ََش  ،مل دَّين وَ  ،ِمْن َعذابَِك  ءٍ َفال ََتْ ال َترل

َلَكةٍ  دَّين بَِعذا ٍِ وَ  ،َِبَ  .ليمأَ ال َترل

مَّ   ،اْبَفْع َدَبَجتيوَ  ،ِذْكريْعِل أَ وَ  ،َتَقبَّْل ِمنهيوَ  اللهل

طل اوَ  ْرين وَ  ،ِوْزبي طْ حل اْجَعْل َثوا َِ وَ  ،بَِذطيَئتيال َتْذكل

عائيوَ  ،َثوا َِ َمنْطِقيوَ  ،ََمْليِس  َعنهي ِبضاكَ  ،َثوا َِ دل

ِزْدين ِمْن وَ  ،تلَك لأَس يا َب ِ  ََجيَع ما ْعطِني أَ وَ  ،نَّةَ اجلَ وَ 

 عامَلنَي. الباِغٌب يا َب َِّ إَليَك  ينه إ ،َفْضلَِك 

مَّ  َو  أنْ  َمرَتناالَعفَو، َوأَ  يف كِتابَِك ْنَزْلَت أَ نََّك إ اللهل َنْعفل

ْن َظَلدْمَ  َسنا أَ نا َقْ  َظَلدْمْ وَ  ،ناَعدْمَّ ْوىل أَ نََّك إِ فَ  َفاْعفل َعنهاْنفل

دَّ سائاِل  َعْن  أنْ َمْرَتنا أَ وَ  ،بِذلَِك ِمنها َقْ  وَ  ،ْبوابِناأَ ال َنرل

ين  دَّ َمْرَتنا أَ وَ  ،بَِقضاِء حاَجتي إاله ِجْئتلَك سائاِل  َفال َترل



  

ناأَ ما َمَلَكْت  إىلْحساِن بِاإلِ  اؤَك أَ َنْحنل وَ  ،ْيامنل ْعتِْق أَ فَ ِبقه

ْرَبتي ،ِبقاَبنا ِمَن النهابِ  ِعنَْ  ثي ياغِ يا وَ  ،يا َمْفَزعي ِعنَْ  كل

يت ال وَ  ،للْذتل  بَك وَ  ،بَِك اْسَتَغْثتل وَ  ،َفِزْعتل إَليَك  ،ِش َّ

فصل  عىل  ،ِمنَْك  إاله َفَرَج الْطللبل أال وَ  ،بِِسواكَ للوذل أَ 

، ٍ دْمَّ ٍ  و آِل ُمل دْمَّ ْج َعنهيوَ  ،ِغْثنيأَ وَ  ُمل  قَبلل يا َمْن يَ  ،َفر 

و َعِن وَ الَيسرَي،  ياْعفل َعن  وَ  ،َيسريَ ال يِمن  ْقَبْل إِ  ،َِكثريالَيْعفل

وبل ال أْنَت نََّك إ ،َكثريَ ال حيمل  َغفل  .الرَّ

مَّ  َيقينا  صاِدَقا  وَ  ،بِِه َقْلبيباَِشل يل يامنا  إللَك أْس أينه إ اللهل

هل أْعَلَم أَ َحته   ني ِمَن وَ  ،ما َكَتْبَت يل إاله َلْن يلصيَبني نَّ َبض 

اِْحنيَ ْبَحَم أَ يا  ،َعْيِ  باِم َقَسدْْمَت يلال  اّللل عىل وصىلَّ  ،الره

 الطاهريَن. ُمدْمٍ  الطيبني آل و ُمدْمه ٍ 
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 يوم كل يف املأثورة األدعية

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 يوم كل يف ’السجاد وأبيه الباقر عن باملأثور ادعُ 

 بحسب تتصدق أن بعد املبارك رمضان شهر أيام من

وتصب عىل رأسك ووجهك شيئًا من ماء  ،إمكانك

 الورد:

مَّ   رآَن الفيِه ْنَزْلَت أَ هذا َشْهرل َبَمضاَن الَّذي  اللهل قل

وهذا  ،﴾ْفرقانِ ال ى وَ الل هل ى  لِلنَّاِس َوَبي نات ِمَن ﴿

يامِ  َوهذا  ،ناَبةِ اإلِ َوهذا َشْهرل  ،ِقيامِ الَوهذا َشْهرل  ،َشْهرل الص 

ْْحَةِ املَ َوهذا َشْهرل  ،َشْهرل التَّْوَبةِ  َوهذا َشْهرل  ،ْغِفَرِة َوالرَّ

َقْ ِب الَوهذا َشْهٌر فيِه َلْيَلةل  ،نَّةِ اجلَ َفْوِز بِ الِعْتِق ِمَن النهاِب وَ ال



 

 ِف َشْهر.لأالَّتي ِهَي َخرْيٌ ِمْن 

مَّ  َدْمَّ  اللهل َدْمَّ  وآِل ُمل ني أَ وَ  ،َفَصل  َعىل ُمل  ،َعىل ِصياِمهِ ع 

دْْمني فيهِ  دْْمهل يل َوَسل   ،َعْونِـَك ْفَضـِل أَ بِ َعَلْيـِه ِعنهـي أَ وَ  ،َوسل 

ــــولَِك  ْقنــــي فيــــِه لِطاَعتِــــَك َوطاَعــــِة َبسل َوَوف 

ــَك أَ و ــِه  ،(وعلــيهم عليــهِ  صــلواتلَك ) ْوليائِ ْغنــي في َوَفر 

عائَِك َوتاِلَوِة كِتابَِك  َكةَ اليل فيِه ْعظِْم أَ وَ  ،لِِعباَدتَِك َودل  ،رَبَ

فيـِه  يل ِصحَّ أَ وَ  وبَة،َوأحِرز فيه التَ  ،عافَِيةَ اليل فيِه ْحِسْن أَ وَ 

 ،ينـَواْكِفنـي فيـِه مـا أَُهَّ  ،يل فيـِه ِبْزقـيْوِسـْع أَ وَ  ،َبَ ين

عائي يلَواْسَتِجْب  ْغني  ،فيِه دل  َبجائي. فيهَوَبل 

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصله َعىل ُمل َعنهي فيِه ْذِهْب أَ و ،َوآِل ُمل

امَّ الالنُّعاَس وَ  َة وَ الَة وَ َكَسَل َوالسَّ  َغْفَلةَ الَقْسَوَة وَ الَفْْتَ

ةَ الوَ  وَم الل وَ  ،ْسقامَ َواألَ ِعَلَل الَوَجن ْبني فيِه  ،ِغرَّ دْمل

َُ َواألَ  ،ْحزانَ َواألَ  َُ َواألَ ْعرا نلو َِ اخلَ وَ ْمرا  ،طايا َوالذُّ

وَء وَ  ْف َعنهي فيِه السُّ  ،َبالءالوَ  ْهَ  اجلَ وَ  ،َفحشاءَ الَواِْصِ



  

عاءِ إ ،ناءَ عَ الَوالتََّعَب وَ   .نََّك َسدْميعل ال ُّ

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل فيِه ِمَن ِعْذين أَ وَ  ،َوآِل ُمل

جيمِ  ْيطاِن الرَّ ِزهِ  ،الشَّ  ،ْفِذهِ َونَ  ،ْفثِهِ َونَ  ،َومَلِْزهِ  ،َوَُهْ

َ ِعهِ  ،بائِلِهِ َوَح  ،َوَمْكِرهِ  ،َوَكْيِ هِ  ،َوَتْثبيطِهِ  ،َوَوْسَوَستِهِ   ،َوخل

وِبهِ  ،مانِي هِ أَ وَ  رل كِهِ  َوَبجلِه ،َوَخيلِِه،َوفِْتنَتِهِ  ،َوغل  ،َوََشَ

كائِهِ  ،ِْولِيائِهأَ وَ  ،ْشياِعهِ أَ و ،ْتباِعهِ أَ وَ  ،ْحَزابِهِ أَ وَ  َ َوََجيِع  ،َوَشل

 َمكائِِ ِه.

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل ْقنا ِقياَمهل  ،َوآِل ُمل  ،َواْبزل

للوَغ  ،َوِصياَمهل  َواْستِْكامَل ما  ،فيِه َويف ِقياِمهِ َمِل األَ َوبل

ْرضيَك َعنهي َصرْبا  َوْاحتِسابا   ثلمَّ َتَقبَّْل  ،َوَيقينا  يامنا  إوَ  ،يل

َعظيِم يا َب َِّ الْجِر واألَ  ،َكثرَيةِ الْضعاِف بِاألذلَِك ِمنهي 

 عامَلنَي.ال

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل ْقني  ،َوآِل ُمل جَّ الَ َواْبزل

دْْمَرةَ الوَ  َة والنَّشاطَ الوَ  ،ْجتِهادَ َواإلواجل ه  ،عل وَّ ناَبَة واإلِ  ،قل



 

ْرَبةَ الوق لتوفياو ،والتَّْوَبةَ  ْهَبةَ  ،ْقبلوَل املَ رْيَ اخلَ و ،قل  ،والرَّ

ْغَبةَ  َع و ،َوالرَّ وعَ اخلل َوالتََّضُّ ةَ  ،شل قَّ اِدقَ والن يََّة  ،َوالر   ،ةَ الصه

جاَء َلَك  ،َوَجَل ِمنَْك الوَ  ،َوِصْ َق الل سانِ  َل  ،َوالرَّ َوالتََّوكُّ

َمَع صالِِح  ،َوَبَع َعْن َُماِبِمَك الوَ  ،َوالث َقَة بَِك  ،َعَلْيَك 

ْعي َقْولِ ال وِع  ،َوَمْقبلوِل السَّ ْسَتجا ِِ  َعدَْملِ الَوَمْرفل َومل

ْعَوةِ  ْل َبْيني َوَبنْيَ َشءٍ  ،ال َّ ٍُ  َوال حَتل َوال  ِمْن ذلَِك َبَعَر

 ٍُ ْقم َوال َغْفَلةٍ  ،َمَر  ،نِْسيانٍ  َوال َوال َهمٍّ َوال َغمٍّ َوال سل

ِظ َلَك َوفيَك  ِ  والتََّحفُّ َك  ،َبْل بِالتَّعاهل ق  عاَيِة ِلَ  ،َوالر 

اِْحنَي.ْبَحَم أَ َوْعِ َك بَِرْْحَتَِك يا َوفاِء َبَعْهِ َك وَ الوَ   الره

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصله َعىل ُمل ْفَضَل أَ َواْقِسْم يل فيِه  ،َوآِل ُمل

اِلنيَ  هل لِعباِدَك الصه ما ْفَضَل أَ فيِه ْعطِني أَ وَ  ،ما َتْقِسدْمل

بنيَ املل ْولِياَءَك أَ تلْعطي  ِة وَ  َقرَّ ْْحَ والتََّحنُِّن  ،ْغِفَرةِ املَ ِمَن الرَّ

ائِدَْمةِ املَ َعْفِو وَ الوَ  ،جاَبةِ َواإلِ   ،عافاةِ املل عافَِيِة وَ الوَ  ،ْغِفَرِة ال ه

ْنيا  ،نَّةِ اجلَ َفْوِز بِ الوَ  ،ِعْتِق ِمَن النهابِ الوَ   .ِخَرةِ َواآلَوَخرْيِ ال ُّ



  

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصله َعىل ُمل ْقني فيِه لَِلْيَلِة  ،َوآِل ُمل َوَوف 

بُّ  ْفَضِل حالٍ أَ َقْ ِب َعىل ال
ِ وَن َعَلْيها  أنْ حتل ِمْن َحٌ  أَ َيكل

ِف لأثلمَّ اْجَعْلها يل َخرْيا  ِمْن  ،َلَك ْبضاها أَ وَ  ْولِيائَِك أ

ْقني فيها  ،َشْهرٍ  ْغَتهل َح ا  أَ ما َبَزْقَت ْفَضَل أَ َواْبزل َّْن َبلَّ
ِِ

اهاإِ  َتقائَِك ِمْن َوا ،َِباْكَرْمَتهل أَ وَ  ،يه جَعْلني فيها ِمْن عل

َلقائَِك ِمَن النهابِ  ،َجَهنَّمَ  َع اِء َخْلِقَك بدَِْمْغِفَرتَِك  ،وطل َوسل

اِْحنيَ ْبَحَم أَ َوِبْضوانَِك يا   .الره

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصله َعىل ُمل ْقنا يف َشْهِرنا  ،َوآِل ُمل َواْبزل

َة َوالنَّشاطَ الو ،ْجتِهادَ  َّ َواالاجلِ هَذا  وَّ بُّ  ،قل
ِ َوما حتل

 .َوَتْرىض

مَّ  ْفِع وَ  ،َعَْشٍ  َفْجِر َوَليالٍ الَب َِّ  اللهل َوب َِّ  ،َوْترِ الَوالشَّ

رآنِ الفيِه ِمَن ْنَزْلَت أَ َوما  ،َشْهِر َبَمضانَ  ئيَل اَوَب َِّ َجرْب  ،قل

بنيَ املل الئَِكِة املَ َوََجيِع  ،ِْسافيَل إِ وَوميكائيَل  َوب َِّ  ،َقرَّ

وس   ،َوَيْعقلو َِ ْسحـاَق إِ وَ ْسامعيَل إِ وَ ْبراهيَم إِ  َوب َِّ مل



 

َدْمَّ ٍ  ،ْرَسلنيَ املل َوَجيِع النَّبِيهنَي وَ  َوعيس  خاَتِم  َوب َِّ ُمل

ِهْم للَك َأَوَاْس  ،َْجَعنيَ أَ َوَعَلْيِهْم النَّبِي نَي َصَلواتلَك َعَلْيِه  بَِحق 

َك  ،َعَلْيَك  ْيَت َعَلْيِه َوآلِِه  َعَلْيِهمْ  َعظيمِ الَوبَِحق  مَلها َصلَّ

يَلَّ َنْظَرة  َبحيدَْمة  َتْرىض َِبا إَوَنَظْرَت  ،َْجَعنيَ أَ َوَعَلْيِهْم 

ْميل أَ وَ  ،َب ا  أَ ال َسَذَط َعيَلَّ َبْعَ هل  ا  ِبضَعنهي  ْعَطْيَتني ََجيَع سل

ْفَت َعنهي ما  ،باَديتإِ وَ ْمنِيَّتي أل وَ  ،َوَبْغَبتي ْكَرهل أَ َوَِصَ

ْهيل أَ َوَعْن  ،خافل أَ َعىل َنْفيس َوما ال خافل أَ وَ ْحَذبل أَ وَ 

تي َوأخوايتْخواين إِ وَ َومايل  يَّ ب   .َوذل

مَّ  نلوبِنا فَ إَليَك  اللهل  آلِ  و ُمدْمَّ ٍ  عىل صل  َفَرْبنا ِمْن ذل

، ٍ ْسَتْغِفرينَ  ،ِونا تائِبنيَ َوآ ُمدْمَّ َواْغِفْر َلنا  ،َوتلْب َعَلْينا مل

ذينَ  َتعو  ْسَتجريينَ ِعْذنا أَ وَ  ،مل ْسَتْسلدِْمنيَ ِجْرنا أَ وَ  ،مل َوال  ،مل

ْلنا باِهبنيَ  ذل ْعنا سائِلنيَ  ،وآِمنها باِغبنيَ  ،َُتْ ْعطِنا أَ وَ  ،َوَشف 

يٌب إ عاِء َقريٌب َمل  .نََّك َسدْميعل ال ُّ

مَّ  كَ  وأناَبّب   أْنَت  اللهل هل المْن َسَأَل َحقُّ أَ وَ  ،َعْب ل  ،َعْب ل َببَّ



  

ْ َيْسَأِل  ودا  الَوََل  ىيا َمْوِضَع َشْكو ،ْعبادل ِمْثَلَك َكَرما  َوجل

ائِلنيَ  اِغبنيَ  ،السه نَْته  حاَجِة الره َويا ِغياَث  ،َويا مل

يَب َدْعَوِة  ،ْسَتغيثنيَ املل  ينَ املل َويا َمل  أَ َمْلَج َويا  ،ْضَطر 

خنيَ املل َويا َِصيَخ  ،اِببنيَ ال َويا َب َِّ  ،ْسَتِّْصِ

وبنيَ املَ َويا كاِشَف َكْر ِِ  ،ْسَتْضَعفنيَ املل  َويا فاِبَج َهم   ،ْكرل

ومنيَ املَ   ،يا َبْْحنل  ،َعظيِم يا َاّلللالَكْر ِِ الَويا كاِشَف  ،ْهدْمل

اِْحنيَ ْبَحَم أَ يا  ،يا َبحيمل  ل   امَلْكنلونل ّللل اَويا  ،الره ِمْن كل

ياءِ الْرَت ي بِ املل  ،َعنْيِ  َدْمَّ ٍ  كرِْبِ َدْمَّ ٍ  َصله َعىل ُمل  ،َوآِل ُمل

يلوّب نلوّب َوعل ْرمي  ،َوظلْلدْميساَءيت إِ وَ  ،َواْغِفْر يل ذل َوجل

ْقني ِمْن َفْضلَِك َوَبْْحَتَِك فَ  ،َعىل َنْفيسِْسايف إِ وَ  هل إَواْبزل نَّ

كَ  ها َغرْيل لَّ ما َسَلَف ِمْن  ،ال َيدْْملِكل َواْعفل َعنهي َواْغِفْر يل كل

نلوّب دْْمري ،ذل ْ َعيَلَّ َوَعىل  ،َواْعِصدْْمني فيـام َبِقَي ِمْن عل َواْسْتل

زاَنتي َوَمْن كاَن ِمنهي ْهِل أَ وَ َل ي َوقراَبتي والِ يَّ َوول  حل

ْنيا َواآلاملل ْمِمننَي وَ املل ِمَن  بَِسبْيلٍ  نَّ إفَ  ،ِخَرةِ ْمِمناِت يف ال ُّ



 

هل بَِيِ كَ  لَّ ي ْبني يا  ،ْغِفَرةِ املَ ْنَت واِسعل أوَ  ،ذلَِك كل َ َفال ُتل

عائي وَ  ،َسي  ي دَّ دل َنْحري َحته  َتْفَعَل  إىلَي ي  الَوال َترل

َوَتزيَ ين ِمْن  ،تلَك لأَوَتْسَتجيَب يل ََجيَع ما َس  ،ذلَِك ّب

ل  ََشءٍ إفَ  ،َفْضلَِك  إَليَك  َوَنْحنل  ،َق يرٌ  نََّك َعىل كل

 .باِغبلونَ 

مَّ  ْلياالْمثالل َواألَ  ،ْسن الل ْسامءل األَ َلَك  اللهل  ،عل

ياءل الوَ  ْْحـِن أَاْس  ،الءل َواآلكرِْبِ للَك بِاْسدِْمَك بِْسِم اّلل الرَّ

حيمِ  َل  إن ،الرَّ ْيَلِة َتنَزُّ نَْت َقَضْيَت يف هِذِه اللَّ الئَِكِة املَ كل

وِح فيها  َدْمَّ ٍ  أنْ َوالرُّ َ َعىل ُمل َدْمَّ ٍ  تلَصيل  َعَل أوَ  ،َوآِل ُمل ْن ََتْ

َع اءِ  َه اءِ  ،اْسدْمي يِف السُّ وحي َمَع الشُّ يف ْحساين إِ وَ  ،َوبل

يهنيَ  وَبة  وَ ساَءيت إِ وَ  ،ِعل  باَِشل بِِه أَمْغفل ْن ََتََب يل َيقينا  تل

هل َشكي إوَ  ،َقْلبي وبل َوآتِني  ،باِم َقَسدْْمَت يل ا  َوِبض ،يامنا  ال َيشل

ْنيا َحَسنَة  َويِف   ،َعذا َِ النهابِ  يَوِقنَحَسنَة   اآلخرة يف ال ُّ

َل إوَ  ْيَلِة َتنَزُّ ْن َقَضْيَت يف هِذِه اللَّ ْ َتكل وِح الاملَ ْن ََل َكِة َوالرُّ
 ئِ



  

ٍ  و آل دْمَّ ٍ   فصل  عىل ُمل ْرين أَ وَ  ُمدْمَّ ْقني  ،ذلَِك  إىلخ  َواْبزل

ْكَركَ  ْسَن ِعباَدتَِك  ،فيها ِذْكَرَك َوشل َصل  فَ  ،َوطاَعَتَك َوحل

َدْمَّ ٍ  َدْمَّ ٍ  َعىل ُمل اِْحنيَ ْبَحَم أَ َصَلواتَِك يا ْفَضِل أَ بِ  َوآِل ُمل  ،الره

َدْمَّ ٍ  ،يا َصدَْم ل  ،َح ل أَ يا  َيْوَم الاْغَضِب  ،ُمدْمَّ ٍ  وآلِ  يا َب َِّ ُمل

تِهِ ْبراِب َوأل َحدْمَّ ٍ ملِل  ْم أَ واْقتلْل  ،ِعْْتَ ْحِصِهْم أَ وَ  ،َبَ دا  ْع اَءهل

ُِ األَ َوال َتَ ْع َعىل َظْهِر  ،َعَ دا   ْم ْب َوال َتْغِفْر  ،َح ا  أَ ِمنْهل

ْحَبةِ  ،َب ا  أَ ْم لَ  ْبَحمل أَ  أْنَت  ،يا َخليَفَة النَّبِيهنيَ  ،يا َحَسَن الصُّ

اِْحنيَ   ،الَّذي َلْيَس َكدِْمْثلَِك ََشءٌ  ،َب يعل ال ،َب يءل ال ،الره

ائِمل َغرْيل  وتل الَ وَ  ،غافِلِ الَوال ه لَّ  أْنَت  ،يُّ الَّذي ال َيدْمل كل

َدْمَّ ٍ  َخليَفةل  أْنَت  ،يف َشأنٍ  َيْومٍ  َدْمَّ ٍ  ،ُمل لل  ،َوناِِصل ُمل َفض  َومل

َدْمَّ ٍ  َدْمَّ ٍ  أنْ للَك أْس أ ،ُمل َ َوِِصَّ ُمل َدْمَّ ٍ  ،َتنِّْصل  ،َوَخليَفَة ُمل

َدْمَّ ٍ  ِقْسِط ِمْن َأْوِصياءِ القائَِم بِ الوَ  َصَلواتلَك َعَلْيِه  ُمل

كَ ْعطِْف ا ،َوَعَلْيِهمْ  بَِحق   ،أْنَت  إاله لـَه إِ يا ال  ،َعَلْيِهْم َنِّْصَ

َدْمَّ ٍ  أْنَت  إاله لـَه إِ ال  َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل َواْجَعْلني  ،َوآِل ُمل



 

ْنيا  ْم يف ال ُّ  إىلْمري أَ َواْجَعْل عاِقَبَة  ،ِخَرةِ َواآلَمَعهل

ْفرانَِك َوَبْْحَتَِك يا  اِْحنيَ أغل َوَكذلَِك َنَسْبَت  ،ْبَحَم الره

َفَصل  َعىل  ،نََّك َلطيٌف إَبىل  ،ِف طَنْفَسَك يا َسي  ي بِاللُّ 

َدْمَّ ٍ  َدْمَّ ٍ  ُمل  .ملِا َتشاءل  إنََّك لطيٌف  طلْف ّبالوَ  َوآِل ُمل

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ  َصل  َعىل ُمل ْقنِ  ،َوآِل ُمل جَّ الَ  يَواْبزل

دْْمَرَة يف عاِمنا هذاالوَ  ْل َعيَلَّ بَِجدْميِع  ،عامٍ  كل   يفو عل َوَتَطوَّ

ْنياَحوائِجي   .واآلِخَرةِ  لل ُّ

 ُثم  َتُقول ثالثاً 

يٌب  إنَلْيِه إتلو ِل أَ وَ اّلَل َبّب  ْسَتْغِفرل أَ   ،َبّب  َقريٌب َمل

ودٌ  إنَلْيِه إتلو ِل أَ وَ َاْسَتْغِفرل اّللَ َبّب   َاْسَتْغِفرل  ،َبّبه َبحيٌم َودل

ابا  إَلْيِه إتلو ِل أَ وَ اّللَ َبّب   هل كاَن َغفه  وابْحنياْغِفْر يل  َب ِ   ،نَّ

اِْحنيَ ْبَحمل أَ نََّك إ وءا  َوَظَلدْْمتل إَب ِ   ،الره ينه َعدِْمْلتل سل

نلو َِ إَنْفيس َفاْغِفْر يل  هل ال َيْغِفرل الذُّ َاْسَتْغِفرل اّلَل  ،أْنَت  إاله نَّ

َو  إاله الَّذي ال اِلـَه   ،َكريمل ال َعظيمل الليمل الَ َقيُّومل ال يُّ الَ هل



  

ْنِب ال ابل لِلذَّ اّللَ  إنَاْسَتْغِفرل اّللَ  ،َلْيهِ إتلو ِل أَ وَ َعظيِم الَغفه

وبا  َبحيام    .كاَن َغفل

مَّ  تقوُل:و َدْمَّ  َوآِل  أنْ إينه َاْسأللَك  اللهل َ َعىل ُمل تلَصيل 

َدْمَّ  َعَل فيـام َتْقيضأوَ  ،ُمل َق    ْن ََتْ َعظيِم الْمِر بل ِمَن األَ َوتل

لل الِمَن  ،َقْ بِ الْحتلوِم يف َلْيَلِة املَ  َب َّ َردُّ َوال يل  ،َقضاِء الَّذي ال يل

اِج َبْيتَِك  أنْ  جه مْ املَ  ،رامِ الَ َتْكتلَبني ِمْن حل هل وِب َحجُّ  ،رْبل

مْ املَ  وِب َسْعيلهل وِب املَ  ،ْشكل لمْ ْغفل نلوَبل ْم َسي ئاَِت املل  ،ذل ِر َعنْهل  ،مْ َكفَّ

بل أوَ  َق   َعَل فيـام َتْقيض َوتل َع  أنْ  ،ْن ََتْ دْْمري َوتلَوس  تلطيَل عل

َمد ي َعنهي  ،ِبْزقي  ،عامَلنيَ الآمنَي َب َِّ  ،َوَدْينيماَنتي أَ َوتل

مَّ  ْقني ِمْن  ،َفَرجا  َوََمَْرجا  ْمري أَ اْجَعْل يل ِمْن  اللهل َواْبزل

ْسني ِمْن  ،ْحَتِسبل أَ َوِمْن َحْي ل ال  ،ْحَتِسبل أَ َحْي ل  َواْحرل

سل أَ َحْي ل  سل أَ َوِمْن َحْي ل ال  ،ْحَْتِ َدْمَّ  ْحَْتِ َوَصل  َعىل ُمل

ْم  َدْمَّ  َوَسل   .َكثريا   تسليام  َوآِل ُمل

 



 

 العشر التسبيحات

 اإلمام عن املروية العرش التسبيحات هبذه وسبِّح

 :رمضان شهر من يوم كل يف ×الصادق

ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسمِ 1 بِ  ،ـ سل ْبحـاَن اّللِ امللَصو   ،سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق  ل هاْزواِج األَ سل ْبحـاَن اّللِ جاِعِل  ،كل سل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ،الظُّللامِت َوالنُّوبِ   ،ب  َوالنَّوىالَ سل

ل  ََشء ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى ،سل  سل

ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِهِ  ،َوما ال يلرى ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ،سل سل

دْميِع الَّذي َلْيَس ََشٌء  ،عامَلنيَ ال ْبحـاَن اّللِ السَّ ْسدَْمَع أَ سل

َت َسْبِع  ،ِمنْهل   ،َبضنيَ أَ َيْسدَْمعل ِمْن َفْوِق َعْرِشِه ما حَتْ

للامِت  ننَي األَ َوَيْسدَْمعل  ،َبْحرِ الرَب  وَ الَوَيْسدَْمعل ما يف ظل

 َّ ْكوى َوَيْسدَْمعل الُّس  َوَيْسدَْمعل َوساِوَس  ،ْخف أَ وَ َوالشَّ

وبِ  ِ األَ َيْعَلمل خاِئنََة ﴿و ،الصُّ ل وبِ ْعنيل ِفي الصُّ ل ْ  ﴾َوما ُتل

ِصمُّ َسدْْمَعهل َصْوٌت    .َوال يل



  

ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسمِ  ـ4 بِ  ،سل ْبحـاَن اّللِ امللَصو   ،سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق  ل هاْزواِج األَ سل ْبحـاَن اّللِ جاِعِل  ،كل سل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ،الظُّللامِت َوالنُّوبِ   ،ب  َوالنَّوىالَ سل

ل  ََشء ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ،سل سل

ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِهِ  ،َوما ال يلرى ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ،سل سل

ْبحـاَن اّللِ  ،عامَلنيَ ال  ،ِمنْهل ْبَِّصَ أَ َبصرِي الَّذي َلْيَس ََشٌء السل

َت َسْبِع  ْبِِّصل ِمْن َفْوِق َعْرِشِه ما حَتْ ْبِِّصل ما يف  ،َبضنيَ أَ يل َويل

للامِت  هل ﴿ ،َبْحرالرَب  وَ الظل ْ ِبكل ْ ِبكل ْبصابل األال تل َو يل َوهل

َو اللَّطيفل ْبصاَب األَ  هل الظُّْلدَْمةل َش  تلغْ ال  ،﴾بريل اخلَ َوهل  ،َبَِّصَ

ْسَتَْتل ِمنِْه بِِسْْت  وابي ِمنْهل ِج ابٌ  ،َوال يل َوال َيغيبل  ،َوال يل

َوال  ،ْصلِهِ أَ نُّ ِمنْهل َجَبٌل ما يف َوال َيك ،َعنْهل َبري َوال َبْحرٌ 

َوال َيْسَتِْتل ِمْنهل َصغرٌي  ،َوال َجنٌْب ما يف َقْلبِهِ  ،َقْلٌب ما فيهِ 

ُِ األَ ال َُيْف  َعَلْيِه ََشٌء يِف ﴿وَ  ،َوال َكبريٌ  َوال يِف ْب

امءِ  ْم يِف  السَّ كل بل َصو  َو الَّذي يل ال  ،َكْيَف َيشاءل ْبحاِم األَ هل



 

َو  إاله لـَه إِ    ﴾.كيمل الَ َعزيزل الهل

ِب،  ـ1 ْبحـاَن اّللِ امللَصو  ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل َوما ال يلرى، سل

ْبحـاَن اّللِ الَّذي  ،نيَ عاملَ ال حا َِ الث قاَل ﴿سل نِْشئل السَّ  ،يل

ْع ل بَِحدْْمِ هِ  َسب حل الرَّ ْرِسلل  ،الئَِكةل ِمْن ِخيَفتِهِ املَ وَ  ،َويل َويل

واِعَق َفيلصيبل َِبا َمْن َيشاءل ا ياَح ﴿ ،﴾لصَّ ْرِسلل الر  َويل

تِهِ  لل  ،﴾بلَْشا  َبنْيَ َيَ ي َبْْحَ نَز  امِء بَِكلدَِْمتِِه املَويل اَء ِمَن السَّ

ْ َبتِهِ  نْبِتل النَّباَت بِقل ْبحـاَن  ،َوَبقل بِِعْلدِْمهِ الَوَيْسقلطل  ،َويل سل

ة يِف  ُِ األَ اّللِ الَّذي ال َيْعزل ِل َعْنهل ِمْثقالل َذبَّ َوال يِف ْب

امءِ  بنيٍ  إاله ْكرَبل أَ ِمْن ذلَِك َوال ْصَغرل أَ َوال  ،السَّ  .يف كِتا ِ مل

ِب،  ـ2 ْبحـاَن اّللِ امللَصو  ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل سل



  

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـ ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل اَن اّللِ َب ِ  َوما ال يلرى، سل

ْبحـاَن اّللِ الَّذي  ،عامَلنيَ ال لُّ ﴿سل دِْملل كل َوما ْنث  أل َيْعَلمل ما حَتْ

ءٍ  ،َوما َتْزدادل ْبحامل األَ َتغْيضل  لُّ ََشْ ل  ،ِعنَْ هل بدِِْمْق ابٍ  َوكل عاَِل

هاَدِة ال ْم َمْن  ،َتعالِ املل َكبرْيل الَغْيِب َوالشَّ َِسَّ أَ َسواٌء ِمنْكل

ْسَتْذٌف  ،َقْوَل َوَمْن َجَهَر بِهِ ال َو مل ْيِل َوساِب ٌِ  َوَمْن هل بِاللَّ

َفظلوَنهل ِمَن  ،بِالنَّهابِ  باٌت ِمْن َبنْيِ َيَ ْيِه َوِمْن َخْلِفِه َُيْ َعق  َلهل مل

ْبحاَن اّللِ الَّذي يلدْميتل  ،﴾اّللِْمِر أَ  يِ  ،ْحياءَ األَ سل ْ  يَوُيل

ُل األَ َوَيْعَلمل ما َتنْقلصل  ،ْوت املَ  مْ ْب ِقرُّ يِف  ،ِمنْهل ْبحاِم األَ َويل

َسدْمه    َجلٍ أَ  إىلما َيشاءل    .مل

ِب،  ـ1 ْبحـاَن اّللِ امللَصو  ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل



 

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل َوما ال يلرى، سل

ْبحـاَن اّللِ  ،عامَلنيَ ال ْميِت ْلِك املل مالِِك ﴿سل ْلَك َمْن املل  تل

َّْن َتشاءل املل َوَتنِْزعل  ،َتشاءل 
ِِ ِعزُّ َمْن َتشاءل  ،ْلَك  ِذلُّ َمْن  ،َوتل َوتل

ل  ََشء َق يرٌ اخلَ بَِيِ َك  ،َتشاءل  ْيَل  ،رْيل اِنََّك َعىل كل تلولِجل اللَّ

ْيلِ  ،يِف النَّهابِ  ِرجل  ،َوتلولِجل النَّهاَب يِف اللَّ ْ  ،ي ِت املَ  َّ ِمَن الَ ُتل

ِرجل  ْ قل َمْن َتشاءل بَِغرْيِ ِحسا ٍِ  ،ي  الَ ي َت ِمَن املَ َوُتل   ﴾.َوَتْرزل

ْبحـاَن اّللِ  ـ6 ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل ِب، سل امللَصو 

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل َوما ال يلرى، سل

ْبحـاَن اّللِ الَّذي  ،عامَلنيَ ال فاتِحل ﴿سل َغْيِب ال الِعنَْ هل مل



  

ها  َو َوَيْعَلمل ما يِف  إاله َيْعَلدْمل َوما َتْسقلطل ِمْن  ،َبْحرِ الرَب  وَ الهل

ها إاله  َوَبَقةٍ  ُِ َوال َبْطٍب  َوال َحبَّةٍ  ،َيْعَلدْمل للامِت االَْب  يف ظل

بنيٍ  يف كِتا ٍِ  إاله  َوال يابِسٍ    ﴾.مل

ِب،  ـ7 ْبحـاَن اّللِ امللَصو  ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل َوما ال يلرى، سل

ْيص ِمْ َحَتهل  ،عامَلنيَ ال ْبحـاَن اّللِ الَّذي ال ُيل  ،قائِللونَ السل

وَن  اكِرل ِه الشه
ونَ الَوال يَجْزي بِـآالئِ َو َكام قاَل  ،عابِ ل َوهل

ْبحاَنهل َكام  ،َوَفْوَق ما َنقلولل  َوال ﴿َعىل َنْفِسِه ْثن  أَ َواّللل سل

يطوَن بَِشئٍ  ْرِسيُّهل  باِم شاءَ  إاله ِمْن ِعْلدِْمِه  ُيل َوِسَع كل

َو  ام َوهل هل ِحْفظلهل دل َُ َوال َيمل امواِت َواالَْب َعيِلُّ الالسَّ

  ﴾.َعظيمل ال



 

ِب،  ـ8 ْبحـاَن اّللِ امللَصو  ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل َوما ال يلرى، سل

ْبحـاَن اّللِ الَّذي  ،عامَلنيَ ال ُِ األَ  يفَيْعَلمل ما َيلِجل ﴿سل ْب

جل فيها امِء َوما َيْعرل جل ِمنْها َوما َينِْزلل ِمَن السَّ َوال  ،﴾َوما َُيْرل

جل فيها امِء َوما َيْعرل هل ما َينِْزلل ِمَن السَّ  َعامه َيلِجل يِف  ،َيْشَغلل

ُِ األَ  جل ِمْنهاْب امءِ  ِمنَ  َينِْزلل  َعامه  ،َوما َُيْرل جل  َوما السَّ  َيْعرل

هل ِعْلمل ََش  ،فِيها هل  ءٍ َعْن ِعْلِم ََش  ءٍ َوال َيْشَغلل َوال َيْشَغلل

ءٍ  ءٍ َخْلقل ََش  ءٍ  ،َعْن َخْلِق ََشْ َعْن ِحْفِظ  ،َوال ِحْفظل ََشْ

ءٍ  ٌء  ََشْ ٌء َوال َيْعِ للهل ََشْ َلْيَس َكدِْمْثلِِه ﴿َوال يلساويِه ََشْ

دْميعل  َو السَّ ٌء َوهل   .﴾َبصريل الََشْ

ِب،  ـ9 ْبحـاَن اّللِ امللَصو  ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل سل



  

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ َب ِ   ْبحـاَن اّللِ ِم اَد َكلاِمتِِه، سل َوما ال يلرى، سل

ْبحـاَن اّللِ  ،نيَ عاملَ ال امواِت ﴿سل ُِ َواألَ فاطِِر السَّ  ،ْب

ال  املَ جاِعِل  سل َكِة بل
باعَ  ،َاْجنَِحةٍ ويل أل الئِ  ،َمْثن  َوثلالَث َوبل

ءٍ  إنْلِق ما َيشاءل اخلَ  يفَيزي ل  ل  ََشْ ما  ،َق يرٌ  اّللَ َعىل كل

ةٍ  ِْسَك َلا َيْفَتِح اّللل لِلنهاِس ِمْن َبْْحَ ِل دْْمِسكل َفال  ،َفال  َوما يل

َو  ْرِسَل َلهل ِمْن َبْعِ ِه َوهل   ﴾.كيمل الَ َعزيزل المل

ْبحـانَ  ـ14 ْبحـاَن اّللِ باِبِئ النََّسِم، سل ِب،  سل اّللِ امللَصو 

ْبحـاَن اّللِ خالِِق األَ  ْبحـاَن اّللِ جاِعِل سل ل ها، سل ْزواِج كل

ْبحـاَن اّللِ فالِِق  ب  َوالنَّوى، الَ الظُّللامِت َوالنُّوِب، سل

ْبحـاَن اّللِ خالِِق ما يلرى  ل  ََشء، سل ْبحـاَن اّللِ خالِِق كل سل

ْبحـاَن اّللِ ِم ادَ  ْبحـاَن اّللِ َب ِ   َوما ال يلرى، سل َكلاِمتِِه، سل



 

ْبحـاَن اّللِ الَّذي  ،عامَلنيَ ال امواِت َوما  يفَيْعَلمل ما ﴿سل السَّ

ُِ  يف ونل ِمْن َنْجوى َثالَثةٍ  ،االَْب مْ  إاله  ما َيكل هل  ،هَو بابِعل

مْ  إاله  َوال ََخَْسةٍ  هل َو ساِدسل ْكَثَر أَ ِمْن ذلَِك َوال ْدن  أَ َوال  ،هل

ْم  إاله  َو َمَعهل ْم باِم َعدِْمللوا َيْوَم  ،كانلواْينَام أَ هل نَب ئلهل ِقياَمِة الثلمَّ يل

ء َعليمٌ  إن ل  ََشْ  ﴾.اّللَ بِكل

  



  

 املباركة الصلوات

 شهر من يوم كل يف الصلوات هذه قراءة يستحب

 :مجعة كل ويف رمضان

َكَتهل  اّلل إن﴿
َصلُّونَ  َوَمالئِ ا يا النَّبِيه  َعىل يل  الَِّذينَ  أْهُّ

وا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمنلوا مَّ  َب ِ   يا َلبَّْيَك  ﴾َتْسلِيام   َوَسل دْمل  اللهل

ْبحاَنَك  ،َوَسْعَ ْيَك  مَّ  ،َوسل َدْمَّ ٍ  َعىل َصل   اللهل َدْمَّ ٍ  َوآلِ  ُمل  ُمل

َدْمَّ ٍ  َعىل كْ َوبابِ  َدْمَّ ٍ  َوآلِ  ُمل  َوآلِ  إِْبراِهيمَ  َعىل باَبْكَت  َكام ُمل

يٌ   َْحِيٌ   إِنََّك  إِْبراِهيمَ  مَّ  ،ََمِ ٍ   اللهل َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ ْم َعىل ُمل َسل 

دْْمَت َعىل نلوٍح يِف العامَلنِيَ  مَّ  ،َكام َسلَّ َدْمَّ   اللهل َأْمنلْن َعىل ُمل

وس  َوهابونَ  ٍ  َكام َمنَنَْت َعىل مل َدْمَّ مَّ  ،َوآِل ُمل َصل   اللهل

ٍ  َكام هَ ْيَتنا بِهِ  َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ مَّ  ،َعىل ُمل ٍ   اللهل َدْمَّ َصل  َعىل ُمل

ْفَتنا بِهِ  ٍ  َكام ََشَّ َدْمَّ مَّ  ،َوآِل ُمل ٍ   اللهل َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َصل  َعىل ُمل

لوَن َواآلخرَوَن. َعىل  َواْبَعْثهل َمقاما   ودا  َيْغبِطلهل بِِه األوه َُمْدْمل

لَّام َطَلَعْت  المل كل ٍ  َوآلِِه السَّ َدْمَّ َعىل  ،َشدْْمٌس أْو َغَرَبْت  ُمل



 

لَّام َطَرَفْت َعنْيٌ أْو َبَرَقْت  المل كل ٍ  َوآلِِه السَّ َدْمَّ ٍ   ،ُمل َدْمَّ َعىل ُمل

َسهل  لَّام َسبََّح اّلل َمَلٌك أْو َق َّ الم كل الم َعىل  ،َوآلِِه السَّ السَّ

لِنيَ  ٍ  َوآلِِه يِف األوه َدْمَّ المل  ،ُمل َدْمَّ ٍ  َعىل السَّ  يِف  َوآلِهِ  ُمل

الم ،اآلِخِرينَ  َدْمَّ ٍ  َعىل السَّ ْنيا يِف  َوآلِهِ  ُمل  .َواآلخرةِ  ال ُّ

مَّ  ْكِن َوامَلقامِ  ،َب َِّ الَبَلِ  اَلرامِ  اللهل وَب َِّ  ،َوَب َِّ الرُّ

الم ،اِلل  َواَلرامِ  َدْمَّ ا  َنبِيََّك َعنَّا الَتِحيََّة والسَّ  ،َأْبلِْغ ُمل

مَّ  ِة َوالَكراَمِة  اللهل وِب َوالنَّْضَ ل َدْمَّ ا  ِمَن الَبهاِء َوالُّسُّ َأْعِط ُمل

ْفَعةِ  ،َوالِغْبَطِة َوالَوِسيَلِة َواملَنِْزَلِة َوامَلقامِ  ِف َوالر  َ  ،َوالَشَّ

ْعطِي َأَح ا  ِمْن  فاَعِة ِعنَْ َك َيْوَم الِقياَمِة َأْفَضَل ما تل َوالشَّ

َدْمَّ ا  َفْوَق ما تلْعطِي ،َخْلِقَك   اخَلرْيِ  ِمنَ  اخَلالئَِق َوَأْعِط ُمل

ِْصيها ال َكثرَِية   َأْضعافا   كَ  ُيل  .َغرْيل

مَّ  َدْمَّ ٍ  َعىل َصل   اللهل َدْمَّ ٍ  َوآلِ  ُمل  ،َوَأْطَهرَ  َأْطَيَب  ُمل

ْيَت  ما َوَأْفَضَل  ،َوَأْندْم  َوَأْزك  لنِيَ  ِمنْ  َأَح ٍ  َعىل َصلَّ  األوَّ

اِْحنَِي. يا َخْلِقَك  ِمنْ  َأَح ٍ  َوَعىل ،َواآلِخِرينَ   أْبَحَم الرَّ



  

مَّ   واالهل َمْن  لِ اووَ  ،َصل  َعىل َعيِلٍّ َأِمرِي امللْمِمننِيَ  اللهل

َك يِف َدِمِه. ،عاداهل  َمنْ  َوعادِ   َوضاِعِف الَعذا َِ َعىل َمْن ََشِ

مَّ  ٍ   ،َصل  َعىل فاطدَِْمةَ  اللهل َدْمَّ  َوآلِهِ  َعَلْيهِ )اْبنِة َنبِي َك ُمل

الم  ،َوواِل َمْن َواالها ،فِيها َك َنبِيَّ  ىذآَمْن  َعنْ الوَ  ،(السَّ

 .َظَلدَْمها َمنْ  َعىل َعَذا َِ الَوَضاِعِف  ،َوَعاِد َمْن َعاَداَها

مَّ  َسنْيِ إِمامَ  اللهل  ،امللْسلدِِْمنيَ  يَصل  َعىل اَلَسِن َوالل

ا َمنْ  َوَوالِ  ا َمنْ  َوعادِ  واالُهل َوضاِعِف الَعذا َِ  ،عاداُهل

َك يِف ِدمِهام.  َعىل َمْن ََشِ

مَّ  َسنْيِ إِماِم امللْسلدِِْمنيَ  اللهل َووآِل  ،َصل  َعىل َعيِلٍّ ْبِن الل

َوضاِعِف الَعذا َِ َعىل َمْن  ،عاداهل  َمنْ  َوعادِ  واالهل َمْن 

 .َظَلدَْمهل 

مَّ  ٍ  ْبِن َعيِلٍّ  اللهل َدْمَّ  َمنْ  َووالِ  امللْسلدِِْمنَي، إِمامِ َصل  َعىل ُمل

، َمنْ  َوعادِ  هل واال  .َظَلدَْمهل  َمنْ  َعىل الَعذا َِ  َوضاِعِف  عاداهل

مَّ  ٍ   اللهل َدْمَّ  َووالِ  امللْسلدِِْمنَي، إِمامِ َصل  َعىل َجْعَفِر ْبِن ُمل



 

، َمنْ  َوعادِ  واالهل  َمنْ   َمنْ  َعىل الَعذا َِ  َوضاِعِف  عاداهل

 .َظَلدَْمهل 

مَّ  وس  ْبِن َجْعَفٍر إِماِم امللْسلدِِْمنيَ  اللهل  َووالِ  ،َصل  َعىل مل

َوضاِعِف الَعذا َِ َعىل َمْن  ،عاداهل  َمنْ  َوعادِ  واالهل  َمنْ 

َك يِف َدِمهِ   .ََشِ

مَّ   وس  إِماِم امللْسلدِِْمنيَ  اللهل  لِ اَوو ،َصل  َعىل َعيِل  ْبِن مل

َوضاِعِف الَعذا َِ َعىل َمْن  ،عاداهل  َمنْ  َوعادِ  هل واال َمنْ 

َك يِف َدِمهِ   .ََشِ

مَّ  ٍ  ْبِن َعيِلٍّ إِماِم امللْسلدِِْمنيَ  اللهل َدْمَّ  َمنْ  لِ اَوو ،َصل  َعىل ُمل

 .َوضاِعِف الَعذا َِ َعىل َمْن َظَلدَْمهل  ،عاداهل  َمنْ  َوعادِ  هل واال

مَّ  ٍ   اللهل َدْمَّ  َمنْ  َووالِ  امللْسلدِِْمنَي، إِمامِ َصل  َعىل َعيِل  ْبِن ُمل

، َمنْ  َوعادِ  واالهل   .َظَلدَْمهل  َمنْ  َعىل الَعذا َِ  َوضاِعِف  عاداهل

مَّ  امللْسلدِِْمنَي، َوواِل  إِمامِ َصل  َعىْل اَلَسِن ْبِن َعيِلٍّ  اللهل

، َوضاِعِف الَعذا َِ َعىل َمْن  َمنْ   .َظَلدَْمهل واالهل َوعاِد َمْن عاداهل



  

مَّ   َووالِ إِماِم امللْسلدِِْمنَي  ،َصل  َعىل اخَلَلِف ِمْن َبْعِ هِ  اللهل

ْل  عاداهل  َمنْ  َوعادِ  واالهل  َمنْ  مَّ  َوَعج   .َفَرَجهل  اللهل

مَّ  مَّ  ،َصل  َعىل القاِسِم َوالطَّاِهِر اْبنَي َنبِي َك  اللهل  اللهل

َقيََّة   ،فِيها َك َنبِي َك َوالَعْن َمْن آذى َنبِيَّ  اْبنةِ َصل  َعىل بل

مَّ   َك َنبِيَّ  آذى َمنْ  َعنْ الَنبِي َك وَ  اْبنةِ  ْلثلومٍ َصل  َعىل ألم  كل  اللهل

مَّ  ،فِيها ِة من َصل  َعىل اللهل ِة َنبِي َك  اخِلرَيَ يَّ ب  مَّ  ،ذل اْخللْف  اللهل

مَّ  ،َنبِيََّك يِف َأْهِل َبْيتِهِ  ُِ  اللهل ْم يِف األَْب ْن َلل مَّ  ،َمك   اللهل

وأْتباِعهم  وأْشياِعهماْجَعْلنا ِمْن َعَ ِدِهْم َوَمَ ِدِهْم 

مَّ  ،لَعالنِيَّةِ َوا الُّس    يِف  اَلق   َعىل َوَأْنصاِبِهمْ  اْطللْب  اللهل

ل   ْم َوَعْن كل بَِذْحلِِهْم َوِوْتِرِهْم َوِدماِئِهْم َوكلفَّ َعنَّا َوَعنْهل

ٍة  ل  دابَّ ل  باٍغ َوطاٍغ َوكل ْمِمنٍَة َبْأَس كل ْمِمٍن َومل آِخٌذ  أْنَت مل

  .بِناِصَيتِها إِنََّك َأَش ُّ َبْأسا  َوَأَش ُّ َتنْكِيال  

& طاوس ابن رواه بام منه يوم كل يف وادع

 ^:عنهم



 

مَّ  وَك َكام َأَمْرَتنِي اللهل َفاْسَتِجْب يِل َكام  ،إيِن  َأْدعل

مَّ  ،(ثالثاً )تقوهلا  .َوَعْ َتنِي َاْسَاللَك ِمْن ََبآئَِك  ينه إ اللهل

لُّ ََبآئَِك ََبِ أبِ  مَّ  ،يي َْباهل َوكل هِ أ ينه إ اللهل ل   ،ْسَاللَك بَِبهآئَِك كل

مَّ  ِه أَ بِ ِمْن َجاللَِك  ْسَاللَك أ ينه إ اللهل لُّ َجاللَِك َجل  َوكل

مَّ  ،َجليٌل  هِ  ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل  مَّ  ،بَِجاللَِك كل ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

لِهِ أَ بِ ِمْن ََجالَِك  لُّ ََجالَِك ََجيٌل  َْجَ مَّ  ،َوكل ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

ِه. ل   )تقوهلا ثالثًا(. بَِجاملَِك كل

 :ثالثاً  تقول ثم

مَّ  وَك أَ  ينه إِ  اللهل َكام  يلَفاْسَتِجْب  ،يَمْرَتنأَ َكام ْدعل

مَّ  ،يَوَعْ َتن لُّ ْعَظدِْمها أَ بِ ْسَاللَك ِمْن َعَظدَْمتَِك أ ينه إ اللهل َوكل

مَّ  ،َعَظيدَْمةٌ  َعَظدَْمتَِك  ل هاْسَاللَك أ ينه إ اللهل  ،بَِعَظدَْمتَِك كل

مَّ  ٌ ْنَوِبِه أَ بِ ِمْن نلوِبَك  ْسَاللَك أ ينه إ اللهل لُّ نلوِبَك َنري  مَّ  ،َوكل  اللهل

هِ ْسَاللَك أ ينه إ ل  مَّ  ،بِنلوِبَك كل  ِمْن َبْْحَتَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

لُّ َبْْحَتَِك واِسَعةٌ ْوَسِعها أَ بِ  مَّ  ،َوكل بَِرْْحَتَِك  ْسَاللَك أ ينه إ اللهل



  

ل ها.   (.ثالثاً )تقوهلا كل

 :ثالثاً  وتقول

مَّ  وَك َكام أَ  ينه إِ  اللهل َكام  َفاْسَتِجْب يل ،يَمْرَتنأَ ْدعل

مَّ  ،يَوَعْ َتن لُّ  ،ْكدَْملِهِ أَ بِ ِمْن َكاملَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل  َوكل

مَّ  ،َكاملَِك كاِمٌل  هِ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل  مَّ  ،بَِكاملَِك كل  ينه إ اللهل

لُّ َكلاِمتَِك تََت ها أَ بِ ِمْن َكلاِمتَِك ْسَاللَك أ ةٌ اَوكل مَّ  ،مَّ  ينه إ اللهل

َها ْسَاللَك أ ل  مَّ  ،بَِكلاِمتَِك كل سدْمآئَِك أَ ِمْن ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

ها أَ بِ  لُّ ْكرَبِ مَّ  ،َكبرَيةٌ ْسدْمآئَِك أَ َوكل  ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

ل ها.ْسدْمآئَِك أَ بِ   كل

 :ثالثاً  تقول ثم

مَّ  وَك َكام أَ  ينه إِ  اللهل َكام  َفاْسَتِجْب يل ،يَمْرَتنأَ ْدعل

مَّ  ،يَوَعْ َتن تَِك  ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ها أَ ب ِمْن ِعزَّ لُّ َعز  َوكل

تَِك َعزيَزةٌ  مَّ  ،ِعزَّ تَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل ها بِِعزَّ مَّ  ،كل  ينه إ اللهل

لُّ أَ بِ  َمِشيَئتَِك ِمْن  ْسَاللَك أ  ،َك ماِضَيةٌ يَئتِ َمِش  ْمضاها َوكل



 

مَّ  ل هايئتِ بدَِْمِش ْسَاللَك أ ينه إ اللهل مَّ  ،َك كل  منْسَاللَك أ ينه إ اللهل

ْ َبتَِك الَّت ل   يقل ْ َبتَِك  ءٍ ََش  اْسَتَطْلَت َِبا َعىل كل لُّ قل َوكل

ْسَتطيَلةٌ  مَّ  ،مل ْ َبتَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل ها. بِقل  كل

 :ثالثاً  تقول ثم

مَّ  وَك َكام أَ  ينه إِ  اللهل َكام  َفاْسَتِجْب يل ،يَمْرَتنأَ ْدعل

مَّ  ،يَوَعْ َتن لُّ ْنَفِذِه أَ بِ ِمْن ِعْلدِْمَك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل  َوكل

مَّ  ،ِعْلدِْمَك نافٌِذ  هِ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل  مَّ  ،بِِعْلدِْمَك كل  ينه إ اللهل

لُّ َقْولَِك ْبضاهل أَ بِ ِمْن َقْولَِك  ْسَاللَك أ مَّ  ،ِضي بَ َوكل  ينه إ اللهل

ل هِ ْسَاللَك أ مَّ  ،بَِقْولَِك كل ئِلَِك اَمس ِمنْ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

لُّ  إليك اَحب هأَ بِ  مَّ  ،َحبيبةٌ إَليَك  ئِلَِك اَمس َوكل  ينه إ اللهل

ل ها.ابدَِْمسْسَاللَك أ  ئِلَِك كل

 :ثالثاً  تقول ثم

مَّ   وَك َكام أَ  ينه إِ  اللهل َكام  َفاْسَتِجْب يل ي،َمْرَتنأَ ْدعل

مَّ  ،يَوَعْ َتن فَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل فِِه أَ بِ ِمْن ََشَ لُّ َْشَ  َوكل



  

فَِك ََشيٌف  مَّ  ،ََشَ هِ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل  فَِك كل مَّ  ،بََِشَ  ينه إ اللهل

ْلطانَِك ْسَاللَك أ لطانَِك دْدَوِمِه أَ بِ ِمْن سل لُّ سل مَّ  ،ئِمٌ اَوكل  اللهل

هِ ْسَاللَك أ ينه إ ل  ْلطانَِك كل مَّ  ،بِسل ْلكَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ِمْن مل

ْلكَِك فاِخرٌ ْفَذِرِه أَ بِ  لُّ مل مَّ  ،َوكل ْلكَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل بدِْمل

ِه. ل   كل

 :ثالثاً  تقول ثم

مَّ  وَك َكام أَ  ينه إِ  اللهل َكام  َفاْسَتِجْب يل ي،َمْرَتنأَ ْدعل

مَّ  ،يَوَعْ َتن لُّ ْعالهل أَ بِ ِمْن َعالئَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل  َوكل

مَّ  ،َك عالو  لل عل  كَ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل للو  هِ  بِعل ل  مَّ  ،كل  ينه إ اللهل

لُّ َمن َك َق يمٌ ْقَ ِمِه أَ بِ  ِمْن َمن َك  ْسَاللَك أ مَّ  ،َوكل  ينه إ اللهل

هِ  بدَِْمن َك ْسَاللَك أ ل  مَّ  ،كل ْعَجبِها أَ بِ ِمْن آياتَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

لُّ  مَّ  ،آياتَِك َعجيَبةٌ َوكل ل ها.آبِ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل  ياتَِك كل

 :ثالثاً  تقول ثم

مَّ  وَك َكام أَ  ينه إِ  اللهل َكام  َفاْسَتِجْب يل ي،َمْرَتنأَ ْدعل



 

مَّ  ،يَوَعْ َتن لُّ ْفَضلِِه أَ بِ ِمْن َفْضلَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل َوكل

مَّ  ،َفْضلَِك فاِضلل  ل هِ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل مَّ  ،بَِفْضلَِك كل  اللهل

ِه أَ بِبْزِقَك  ِمنْ ْسَاللَك أ ينه إ لُّ ِبْزِقَك َعدْم  مَّ  ،مُّ اعَوكل  ينه إ اللهل

هِ ْسَاللَك أ ل  مَّ  ،بِِرْزِقَك كل  هِ اْهنأَ بِ ِمْن َعطآئَِك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل

لُّ َعطآئَِك َهنيي  مَّ  ،َوكل هِ ْسَاللَك أ ينه إ اللهل ل   ،بَِعطآِئَك كل

مَّ  َك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل َك عاِجلل ْعَجلِِه أَ بِمْن َخرْيِ لُّ َخرْيِ  ،َوكل

مَّ  َك ْسَاللَك أ ينه إ اللهل هِ بَِذرْيِ ل  مَّ  ،كل إين َأْسأللَك من  اللهل

مَّ  ،إِْحسانَِك بأحسنِِه وكلُّ إحسانَك حسنٌ  إين  اللهل

مَّ  ،أسأللَك بإحسانَِك كل ه يبلنِي حنَي  اللهل إين أسأللَك بام َتل

مَّ  ،اّللَنَعْم َدعوتلَك يا  ،فأِجْبني يا اّللل ،أدعوكَ  إين  اللهل

مَّ  ،أسأللَك بام أنَت فيه من الشأِن واجلربوت إين  اللهل

مَّ  ،أسأللَك بكل  شأٍن وجربوٍت  إين أسأللَك بشأنَِك  اللهل

مَّ  ،َوَجربوتَِك كل ها يبلنِي حني  اللهل إين أسأللَك بام َتل

صل  عىل  ،ك يا اّلللَنَعْم دَعوتل  ،أْسأللَك بِِه فَأِجْبني يا اّللل



  

َدْمٍ . َدْمٍ  وآِل ُمل  ُمل

 :وقل حاجتك سل ثم

مَّ  َدْمَّ  اللهل َدْمَّ  َوآِل ُمل يامِن اإلِ َعىَل  يَواْبَعْثن ،َصل  َعىل ُمل

ولَِك لِ َوالتَّْص يِق  ،بَِك   ّبأَ ْبِن  ِوالَيِة لَِعيِل الوَ  ،َرسل

َدْمَّ ٍ واالْئتامِم بِاألَ  ،×طالِب ِة ِمْن آِل ُمل دْمَّ
 ِمنْ  والرَباءةِ  ،ئِ

.َبَض  َقْ   َفإيِنه  ،أع ائِهمْ   يتل بِذلَِك يا َب ِ 

مَّ  َدْمَّ  اللهل َدْمَّ  وَ  َصل  َعىل ُمل رْيِ اخلَ ْسَاللَك َخرْيَ أَوآِل ُمل

وذل أوَ  ،نَّةَ اجلَ ِبْضواَنَك وَ  بَِك ِمْن ََش  الََش  َسَذطَِك  عل

 َوالنهاِب.

مَّ  َدْمَّ  اللهل َدْمَّ   َصل  َعىل ُمل ل   يَواْحَفْظنَوآِل ُمل ِمْن كل

صيَبةٍ  ل  َبلِيَّةٍ  ،مل وَبةٍ  َوِمنْ  ،َوِمْن كل قل ل  عل ل  فِْتنَةٍ  ،كل  َوِمْن كل

ل  َبالءٍ  ل  ََشٍّ  ،َوِمْن كل وهٍ  ،َوِمْن كل ل  َمْكرل ل   ،َوِمْن كل َوِمْن كل

صيَبةٍ  ل  آَفةٍ  ،مل امَتنِْزلل ِمَن  أوَنَزَلْت  َوِمْن كل  إىلِء السَّ

ُِ األَ  اَعةِ  يفْب ْيَلةِ  هِذهِ  َويف ،هِذِه السه  ،َيومِ الهَذا  َويف ،الله



 

ْهرِ  َويف نَِة. َويف ،هَذا الشَّ  هِذِه السَّ

مَّ  َدْمَّ  َواْقِسْم يل اللهل َدْمَّ  َوآِل ُمل ل   َصل  َعىل ُمل ِمْن كل

وبٍ  ل َجةٍ  ،ِسل ل  ََبْ ل  اْستِقاَمةٍ  ،َوِمْن كل ل   ،َوِمْن كل َوِمْن كل

ل  َسالَمةٍ  ،َفَرٍج  ل  َكراَمةٍ  ،َوِمْن كل ل  ِبْزٍق  ،َوِمْن كل  َوِمْن كل

ل  نِْعدَْمةٍ  ،َطي ٍب  َحاللٍ  واِسعٍ  ل   ،َوِمْن كل  َحَسنةٍ ِوَمْن كل

دْمآِء  َتنِْزلل  أوَنَزَلتل  ُِ األَ  إىلِمَن السَّ اَعةِ  يف ،ْب  ،هِذِه السه

ْيَلةِ  َويف ْهرِ  َويف ،َيْومِ الهَذا  َويف ،هِذِه الله هِذِه  َويف ،هَذا الشَّ

نَِة.  السَّ

مَّ  نلوّب كاَنْت  إن اللهل  ،ِعنَْ كَ  يْخَلَقْت َوْجهأَقْ   ذل

ْت  أو ،َوَبْينََك  يَوحاَلْت َبْين َ َاْسَاللَك  ينه إفَ  ،ِعنَْ كَ  حايل َغريَّ

ْطَفأ يبِنلوِب َوْجِهَك الَّذ َدْمَّ ٍ  َوبَِوْجهِ  ،ال يل َحبيبَِك  ُمل

ْولِيآئَِك أَ َوبَِحق   ،ْرَتىضاملل  َوبَِوْجِه َولِي َك َعيِلٍّ  ،ْصَطف املل 

مْ  َدْمَّ  تلَصيل   أنْ  ،الَّذيَن اْنَتَجْبَتهل َدْمَّ  َعىل ُمل ْن أوَ  ،َوآِل ُمل

وللدْممِمننَي واملمِمناِت وَما  ،ولوال يَّ وما وَلَ ا َتْغِفَر يل



  

وأْن ُتتَِم لنا  ،َصغرَيها وَكبرَيها ،َتَواَلَ وا؛ ذنلوَبنا كلَّها

الاِت  ِت وَصالَح  ،بالصَّ وأن تقيِضَ َلنا الاَجاِت واملهامه

دْمٍ  وآلِه. ال عاءِ   واملْسألِة فاستِجْب لنا بحق  ُمل

مَّ  َدْمَّ  اللهل َدْمَّ  َوآِل ُمل ما  ،آِمنَي آِمنَي آِمنيَ  ،َصل  َعىل ُمل

ـِه العيل  العظيمِ  ،َشاَء اّللل َكانَ  َة إالَّ باللَّ وه  ،وال َحوَل وال قل

ونَ  ِة َعامه َيصفل بحاَن بب َك َب ِ  الِعزَّ وَسالٌم َعىل  ،سل

ـِه َب ِ  الَعاملنَي. ،املرَسلنيَ   والدْْم ل للَّ

 وابك األيرس منكبك عىل بعنقك وأِمل يديك ومد

 :وقل وتباكَ 

هل  من بحق   أسأللَك  أنَت  إالَّ  إَله ال يا  عظيمٌ  عليَك  حقُّ

يا ال إَله إالَّ  ،أسأللك ببهاِء ال إلَه إالَّ أنت ،أنَت  إالَّ  إَلهَ  بال

 ،يا ال إَله إالَّ أنَت  ،أسأللَك بجامِل ال إَله إالَّ أنَت  ،أنَت 

أسأللَك  ،اسأللَك بنوِب ال إَله إالَّ أنَت يا ال إَله إالَّ أنَت 

ة ال  ،يا ال إَله إالَّ أنَت  ،بكامل ال إَله إالَّ أنَت  أسأللَك بعزه



 

أسأللك بِعَظم ال إَله إالَّ  ،يا ال إَله إالَّ أنَت  ،إَله إالَّ أنَت 

يا  ،إالَّ أنَت أسأللَك بقول ال إَله  ،يا ال إَله إالَّ أنَت  ،أنَت 

يا ال إَله  ،أسأللَك بََشِف ال إَله إالَّ أنَت  ،ال إَله إالَّ أنَت 

 ،يا ال إَله إالَّ أنَت  ،أسأللك بَعالِء ال إَله إالَّ أنَت  ،إالَّ أنَت 

اهل  ،يا ال إَله إالَّ أنَت  ،أسأللَك بال إَله إالَّ أنَت  اهل يا ببَّ يا ببَّ

اه )حت  ينقطع النفس( أسأللَك يا اّللل يا سيه يْ  يا  يا ببَّ

اهل )تقول ذلك وأنت ماد ي يك مثن عنقك عىل  ببه

يا سيه اهل يا موالهل يا  ،منكبك األيُّس حت  ينقطع النفس(

يا أْبحَم  ،يا منتَه  غايِة بغبتاهل  ،يا ملجآهل  ،غياثاهل 

واسأللك  ،َشءٌ فليَس كدِْمثلَك  ،َك بَِك أسألل  ،الراْحنيَ 

ستجابٍة َدعاَك َبا نبيي مرسٌل  أو َملٌك  ،بكل  دعوٍة مل

واسَتَجبَت  ،اْمتحنَت قلَبهل لإليامنِ  ،أو َعبٌ  مممنٌ  ،مقرَّ ٌِ 

هل  ،دْعوَتهل منهل  ٍ  نبيَِك َنبي  الرْحِة إَليَك  وأتوجَّ بدْمحدْمَّ

هل بني يَ ْي  مل  بأّب ،يا ُمدْمَّ ل يا بسوَل اّللِ ،حوائجيوأق ه



  

ي هل بَك إىل اّللِ بب َك وبّب   ،أنَت وألم  َك َبنَي  ،أتوجَّ وألق مُّ

اهل  ،يَ ْي حوائِِجي اهل يا ببَّ اهل يا ببَّ فليَس  ،أسأللك بَِك  ،يا ببَّ

 وبعْتتِهِ  حبيبَِك  بدْمَحدْم ٍ إَليَك  هل وأتوجَّ  ،كدْمثلَك ََشٌ 

هْم بني يَ ْي َحوائِجي ،ةِ الادي مَّ وأسأللَك  ،وأق مل  اللهل

 ،وبنلوِب وجِهَك الذي ال يلطفأ ،بحياتَِك التي ال َتوتل 

ه من بحق   وأسأللَك  ،وبَعينَِك التي ال تنامل   عليَك  حقُّ

َدْم ٍ  ،عظيمٌ  َدْمٍ  وآِل ُمل َ عىل ُمل  ،َقبَل كل  َشءٍ  ،أن تصيل 

وِملَء  ،وِزنَة كل  َشءٍ  ،وَع َد كل  َشءٍ  ،وَبَعَ  كل  َشءٍ 

 كل  َشٍء.

مَّ  َدْم ٍ  عىل تصيله  أن أسألَك  إين اللهل  ،املصطف  عبِ كَ  ُمل

ولَِك املرتىض وَن  ،مينَِك املجَتَب أو ،وَبسل ونجي َك دل

النَّذيِر  ،من َخلِقَك أَْجعنيَ  وَحبيبَِك وخريتِك ،خلِقَك 

اِج املنريِ  ،الَبشريِ  وَعىل أْهِل بيتِه الطي بنَي الطاِهريَن  ،الُّسَّ

رينَ  وعىل مالئكتَِك الذيَن  ،األْخياِب األْبراب ،املطهَّ



 

م لنفِسَك  م عن َخلِقَك  ،استذلصَتهل وعىل  ،وحَجبَتهل

نبِئوَن بالصْ ِق َعنَك  وعىل ِعباِدَك  ،أنبيائَِك الذي يل

 ،األئدْمِة املهتِ ينَ  ،الذي أْدخلَتهْم يف َبْحتَِك  ،الصالنيَ 

ِرينَ  وعىل ِجربائيَل وِميكائيَل  ،الراِش يَن املطهَّ

ومالٍك  ،اجلنةِ  ِبضواٍن َخازنِ  ،وَملِك املوِت  ،وإِسافيَل 

سِ  ،خازِن النابِ  وِح القل ل نكٍر  ،وَْحلِة العرش ،وبل ومل

بُّ وعىل املَلكني الافِظني عَ  ،ونكريٍ  الِة التْي حتل  ،يلَّ بالصَّ

بابكة   ،َطيبة   ،أن تصيل  َبا عليهم َصالة  َكثرية    ،َزاكية   ،مل

ا فضَلهْم عىل تلبنيل َب ،َفاضلة   ،ََشيفة   ،َطاهرة   ،َنامية  

لنَي واآلِخريَن.  األوَّ

مَّ  يَب َدعويِت  ،إين اسأللَك أن َتسدْمَع َصويِت  اللهل  ،وَتل

نلوّب نِجَح َطلَِبتي ،وتغفَر ذل وَتقبَل  ،وَتقيَض َحاجتيْ  ،وتل

تي قيَلنِي َعْثريت ،قصه وَتتجاوَز  ،وتلنجَز يْل ما َوع َتني وتل

رمي ،وتصفَح عْن ظللدْمي ،عْن خطيئِتي َو عن جل  ،وتعفل



  

َُ عن ي نِي ،وتلقبَل عيلَّ وال تلعر  ،وال تلعذْبني ،وترَْحَ

زِق  ،وتلعافَِينْي وال تبتلِني َقني من أطيِب الر  وترزل

وال حترْمنِي يا  ،وأْسبِغِه وأْكثرهِ  ،وأْهنِئِِه وأْمرئِهِ  ،وأوَسِعهِ 

والفوَز باجلنِة والعتَق من  ،ب ِ  النظَر إىل وجهَك الكريم

وضْع َعن ي  ،واقِض عنهْي يا ب ِ  َدينِي وأَمانتي ،النَّابِ 

لنْي ما ال َطاقَة يِلْ به ِوْزبي وأدخْلنِي  ،يا مواليَ  ،َوال حتدْمه

دْم ٍ  دْم ا  وآل ُمل وأْخرجني مْن  ،يف كل  خرٍي أْدخلَت فيِه ُمل

وٍء أْخِرجَتهم ِمنهل  م َطرَفَة  ،كل  سل ْق َبيني وبيَنهل وال تفره

 عنٍي أب ا  يف ال نيا واآلِخرِة.

 ثالثًا:  وتقول

مَّ  فاستِجْب يْل َكاَم  ،َأمْرَتني َكاَم  َأدعوكَ  إينْ  اللهل

 َوعْ َتني. 

مَّ : وقل َمَع حاَجٍة ِّب  ،إيِن  َأْسَأللَك َقلِيال  ِمْن َكثريٍ  اللهل

َو ِعنِْ ي َكثرِيٌ  ،إَِلْيِه َعظِيدَْمٍة َوِغناَك َعنْهل َقِ يمٌ  َو  ،َوهل َوهل



 

إنَك َعىل كل  ََشٍء  ،فامنْن بِِه عيلَّ  ،َعَلْيَك َسْهٌل َيِسريٌ 

 ق يٌر.

مَّ  اِلنَي  اللهل يهنَي  ،َفَأْدِخْلنابَِرْْحَتَِك يِف الصه َويف ِعل 

 ،فاْسِقنا َسْلَسبيلٍ  ِمْن َعنْيٍ  ِوَبَكأس ِمْن َمعنيٍ  ،َفاْبَفْعنا

ْجنا بَِرْْحَتَِك  عنيِ ال وبِ الل َوِمَن   ِوْل انِ الَوِمَن  ،َفَزو 

لمْ  َذلَّ ينَ املل   نَّةِ اجلَ َوِمْن ثاِمِب  ،َفَأْخِ ْمناَمْكنلوٌن  للْمللمٌ  َكَأُنَّ

ومِ  ِس وَ  ،َفَأْطِعدْْمنا ،ِ الطَّرْي  َوللل نْ ل  ريرِ الَ ِوِمْن ثِيا ِِ السُّ

ِق   رامِ الَوَحجَّ َبْيتَِك  َقْ بِ الَوَلْيَلَة  ،بِْسنالأفَ َوااِلْسَترْبَ

ْق  َسبيلَِك  يف َوَقْتال   عاِء وَ  ،َلنا َفوف   ْسَألةِ املَ َوصالَِح ال ُّ

 َوإِذا اسدْمْع و استجْب لنا، َقنايا خالِ  ،َلنا فاْسَتِجْب 

لنيَ  ََجَْعَت  َوَبراَءة  ِمَن  ،ْبَْحْنافا ِقياَمةِ ال َيْومَ  َواآلِخرينَ  األَوَّ

َويف َجَهنََّم َفال  ،َلنا َفاْكتلْب َوأمانا  من الَعذا ِِ   النهاِب 

ياطنيِ  َوَمعَ  ،ََتعْلنا َويف َعذابَِك َوَهوانَِك  تلقرنا، َفال الشَّ

ْطِعدْْمنا ،َتْقلِْبناَفال  يِع َفال تل وِم َوالضَّ قُّ َويِف النهاِب  ،َوِمَن الزَّ



  

وِهنا َفال َتْكبلْبنا جل َوِمْن ثِيا ِِ النهاِب َوَِسابيِل  ،َعىل ول

ْلبِْسنا َفال َقطِرانِ ال وءٍ  ،تل ل  سل  أْنَت  إاله  إلهَ يا ال  َوِمْن كل

نا. أْنَت  إاله بَِحق  ال اِلـَه   َفنَج 

مَّ   وَلإَليَك  وأبغبل  ،إين أسأللَك وَل يلسألل مثلَك  اللهل

 ،يا ب ِ  أنَت موضعل َمسألِة السائلنيَ  ،مثلَِك  إىل يلرغْب 

مَّ أسأللَك  ،ومنته  بغبِة الراغبنيَ  بأفضِل أسامئَِك  اللهل

وِن  ،يا اّللل يا َبْحنل  ،كل ها وأنجِحها وباسدِْمَك املذزل

ونِ  بُّهل وَتواهل  ،األعز  األَجل  األعَظمِ  ،املصل  ،الذي حتل

ن َدَعاَك بهِ  وحقي  ،وتستجيبل له دعاَءهل  ،وترىَض عدْمَّ

مَّ  ،عليَك يا ب ِ  أن ال حَتِرَم سائَلَك  إين أسأللَك بكل   اللهل

أو  ،أو بحرٍ  برٍّ يف  ،لَك  هو َعبٌ   به دعاكَ  لَك  هوَ  اْسمٍ 

أو يف َشٍء من  ،أو ِعنَ  بيتَِك الرامِ  ،أو َجَبلٍ  ،سهلٍ 

 ،فأدعوَك يا ب ِ  دعاَء من ق  اشت ت فاقتلهل  ،سبيلَِك 

هل  هل  ،وعظلَم جرمل وأَشفْت عىل الَلكِة  ،وَضعلَف ك حل



 

هل   ،وَلْ يجِْ  ملا هو فيه ساَدا   ،وَل يثْق بشٍء ِمْن عدْملِهِ  ،نفسل

قيال  غرَيكَ  ،وال لذنبِِه غافرا    ،هاببا  إليَك  ،وال لعثرتِِه مل

تعوذا  بك تعب ا  َلَك  ،مل ستنكٍف  غريَ  ،مل ستكربٍ  وال مل  وال مل

تجربٍ  تعظمٍ  وال مل  ،َخائٍف مستجريٍ  ،بل َبائٍس َفقريٍ  ،مل

يا ب يَع  ،يا منَّانل  ،يا حنَّانل  ،يا بْْحنل  ،أسأللَك يا اّللل

 ُِ امواِت واألب َ  ،يا ذا اجَلالِل واإلكرامِ  ،السَّ أن تصيل 

َدْم ٍ  َدْمٍ  وآِل ُمل بابكة   ،َطيبة   ،َصالة  َكثرية   ،عىل ُمل  ،َنامية   ،مل

مَّ أسأللَك  ،ََشيفة   ،َزاكية   أن تغفَر يل يف َشهرْي َهَذا  اللهل

وتلعطَِينِي فيِه خرَي ما  ،وَتعتَق َبقبتي ِمَن النابِ  ،وَترْْحَني

عطَيهل  ،أعطيَت أَح ا  ِمْن َخلِقَك  وال  ،وَخرَي ما أنَت مل

دْمتله لك منذل أْسكنَتنِي  َتعْلهل آخَر شْهِر بمضاَن صل

هل بْل اْج  ،أبَضك إىل َيومْي َهَذا َّهل نعدْمة  وأعدْمَّ عْلهل َعيلَّ أََت

. ،وأوَسَعهل بزقا   ،عافية    وأجزَلهل وأهنأهل

مَّ  وذل بَِك  اللهل ْلكَِك  ،َوبَِوْجِهَك الَكِريمِ  إنـهي َأعل َومل



  

دْْمسل ِمْن َيْومي َهَذا أنْ  يمِ  ِ قَ ال نـْقـَيِض تَ  أو ،تـَغـْرل َِ الشَّ

َج  أو ،َيْطَلَع الَفْجرل ِمَن َلْيَلتي هِذهِ  أو ،َهَذا الَيْومِ  َبِقيَّةل  َُيْرل

ْهرل  ـَبـَِعةٌ  َبيلْ َوَلَك قِ  ،هَذَا الشَّ  أنْ تـلِري ل  َخطِيَئةٌ  أوأْو َذْنٌب  ت

اني َس يِ تـلَقا َماِخَذينوَ  ،َِبَ َمْوِقَف  َباتـلوِقَفني  أو ،عليها تل

ْنَيا َواآلِخَرةِ  ا َيْوَم  أو ،ِخْزٍي يف ال ُّ َبني َِبَ لَقاَك يا أتـلَعذ 

اِْحنَِي.  َأْبَحَم الرَّ

مَّ  كَ  اللهل هل غريل جل مٍّ ال يفر  نالل  ،إين أدعوَك ِلَ ولرْحٍة ال تل

هل إالَّ أنَت  ،إالَّ بَِك  بَلغ إالَّ  ،ولَكر ٍِ ال َيكِشفل ولرغَبٍة ال تل

َوَنَك  تلقىض ال ولاجةٍ  ،بَك  مَّ  ،دل فكام كاَن من شأنَِك  اللهل

 ليكنْ فَ  ،وَبِْحَتنِي مْن ذكِركَ  ،ما أبْدَتني بِه من مسألتَِك 

والنجاةل يل فيام  ،بهِ  دعوتلَك  فيام يل االستجابةل  شأنَِك  من

َ ال يِ  ل اودَ  ،ِمنهل إَليَك  فزعتل  لني  َأْي كاِشَف  ،َأْي مل

َر ِِ العظِاِم عن أيو َِ  يعقو َِ  ومفرَج غم   ،الضُّ  والكل

نفَس َكر ِِ يلوسَف  َدْم ٍ  ،ومل َدْمٍ  وآِل ُمل  ،صل  عىل ُمل



 

هل   فإنََّك أهلل التقوى وأهلل املغفرِة. ،وافَعْل ّْب َما أنَت أهلل

مَّ   ،وبجائي يف كل  ش ةٍ  ،أنَت ثقتي يف كل  كر ٍِّ  اللهل

َكم ِمْن َكر ٍِ  ،ثقٌة وع ةٌ  ،ّبوأنَت يل يف كل  أمٍر َنزَل 

وَُيذلل فيه  ،وتقلُّ فيِه اليلةل  ،يضعلفل منه الفمادل 

وُّ  فيهِ  َيشدْمتل و ،الصَّ يقل  هل  ،أنزلتلهل بَك  ،الع ل وشكوتل

نْ إَليَك  بغبة  مني فيهِ  ،إليَك  جَتهل وكشفَتهل  ،ِسواكَ  عدْمَّ ففره

 ،وَصاحبل كل  َحسنةٍ  ،فأنَت ويلُّ كل  نِعدْمةٍ  ،وَكفيَتهل 

ل  َبغبةٍ  نتَه  كل أعوذل بكلامِت اّللِ  ،وقاَِض كل  حاجةٍ  ،ومل

 من َش  ما خلَق من َشٍء. ،التاماِت 

مَّ  مَّ  ،عافني يف يومي هذا حت  ألْميِس  اللهل إين  اللهل

 ،أسألَك برَكَة يومي هذا وما َنزَل فيِه ِمْن َعافيٍة وَمغفرةٍ 

تبسطلهل عيلَّ  ،وِبزٍق واِسٍع َحالٍل َطي ٍب  ،وَبْحٍة وبْضوانٍ 

ْلِ ي زانتي ،وأْهيِل وِعَيايل ،وَعىل وال يَّ وول  ،وأْهِل حل

ه َوَوَل  ،وَمْن أْحببتل وأحبَّني مَّ  ،ينوول تل إين أعوذل  اللهل



  

ك ك  والَش  والدْميَِّة  ،والَسِ  والَبْغي ،بَك من الشَّ

امواِت  َب ِ   اللَّهمَّ  ،والغَضِب  بعِ  السَّ وب ِ  األبِضنَي  ،السَّ

َصل   ،وب ِ  العرِش العظيم ،وما فِيهنَّ وما َبينهنَّ  ،السبع

َدْم ٍ   ،بام شئَت  واْكفنِي امللهمَّ ِمْن أْمري ،وآل ُمدْم ٍ  عىل ُمل

 :وقل( الكريس وآية احلمد اقرأ)ثم وكيف شئَت. 

مَّ  لَت لنبيهَك| اللهل ْعطِيَك ﴿: إنَك قل َوَلَسْوَف يل

ىَض  مَّ  ﴾َببَُّك َفَْتْ وحبيَبَك  ،إنَّ نبيََّك وبسوَلَك  اللهل

ِمْن  ا  َأَح  ن تلعذ  َِ أباَل َيْرىَض  ،وخريَتَك من خلِقَك 

تِهِ  واالِة األ ،ألمَّ واالتِِه ومل وإِْن  ،َبيتهِ  أْهلِ  ِمنْ  ئِدْمةِ داَنَك بدْمل

ذنبا  َخاطِئا  يف ناِب َجهنَّمَ  فَأجْريِن يا ب ِ  ِمْن ناِب  ،َكاَن مل

ٍ  يا أبَحِم  ،جهنَّم وَعذاَِبا دْمَّ ٍ  وآِل ُمل وَهْبنِي ملحدْمَّ

 .الراْحنيَ 

لو ِِ  ِمنَ  تآلٍف  عىل اجلنَّةِ  أهلِ  بني جامعا   يا ِة  ،القل وِش َّ

 إخوانا   َلهموجاعِ  ،ونازَع الِغل  ِمْن صل وِبهمْ  ،املحبةِ 

بٍ  عىل تقابِلنيَ  ِسل ويا َجاِمعا  بني أهِل طاعتِِه وبني َمْن  ،مل
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زنِ  ،َخَلقها لهَ  َج حل ويا َمنهَل كل   ،كل  َُمْزونٍ  ويا مفر 

ْسن  ،َغريٍب  ل  َأْحوايِل بحل رَبتي ويِفْ كل يا َباِْحِي يف غل

يِق واخلوِف  ،الْفِظ والكاَلءِة يل َج ما ّْب ِمَن الض  فره  ،يا مل

َدْمٍ  وآل َدْم ٍ  َصل  عىل ُمل واَْجْع بينْي َوبنْي َأحبَّتْي  ،ُمل

 ،يا مملفا  بني األحبهاءِ  ،وَقاديِت وهل ايِت وَموايل   ،وَساديِت 

َدْم ٍ  َدْمٍ  وآِل ُمل ؤيِة  وال تفَجْعني بانِقطاعِ  ،صل  عىل ُمل بل

َدْم ٍ  َدْمٍ  وآِل ُمل ؤيتي عنهم ،ُمل فبكل   ،وال بانقطاِع بل

لَك يا ب ِ  أدعوَك يا إلي
ِعائي إياَك يا  ،َمسائِ فاستجْب دل

 أبحَم الراِْحنَي.

مَّ  جتي إين اللهل تَِك  ،أسأللَك بانقطاِع حل ووجو ِِ حجَّ

مَّ  ،أن تغفَر يل  ،إين أعوذل بَك من ِخْزِي يوَم املحَِش  اللهل

هرِ  وصغري  ،ومْن ََش  األع اءِ  ،ومن َش  ما بقَي ِمَن ال َّ

ضاِل ال اءِ  جاءِ  ،الفناِء وعل  ،وَزواِل الن عدْمةِ  ،وَخيبِة الرَّ

مَّ  ،وَفجَأِة النَِّقدْمةِ  هل يَراَك إىل  اللهل اْجعْل يِلْ َقلبا  َُيشاَك كأنَّ

 َيوِم َيلقاَك.



  

 الذخرية بأدعية املعروفة األيام أدعية

 :األول اليوم

مَّ  َوِقيامي فيِه  ،اْجَعْل ِصيامي فيِه ِصياَم الصائِدْمنيَ  اللهل

وَهْب يل  ،غافِلنيَ الوَنب ْهني فيِه َعْن َنْوَمِة  ،ِقياَم القائِدْمنيَ 

رمي فيِه يا   .عامَلنيَ ال ب ِه جل

 :الثاني اليوم

مَّ  ْبني فيِه إىل َمْرضاتَِك  اللهل َك َسَذطَ َوَجنهْبني فيِه  ،َقر 

ْقني فيِه  ،َونِقامتَِك  بَِرْْحَتَِك يا أْبَحَم  ،آياتَِك ءِة الِِقرَوَوف 

اِْحنيَ   .الره

 :الثالث اليوم

مَّ  ْهَن َوالتَّنْبِيهِ  اللهل قني فيِه الذ  فيِه ِمَن ِعْ ين َأبوَ  ،اْبزل

فاَهِة َوالتَّدْْمويهِ  نِْزلل  ،السَّ ل  َخرْيٍ تل واْجَعل يل َنصيبا  ِمْن كل

ودَك يا  ،فيهِ   .ْاألَْجَودينَ ْجَوَد أَ بِجل



 

 :الرابع اليوم

مَّ  ين فيِه َعىل إقاَمِة  اللهل وأِذْقني فيِه َحالَوَة  ،ْمِركَ أَ َقو 

ْكِرَك بَِكَرِمَك  ءَ داأ فيهِ ْوِزْعني أَ وَ  ،ِذْكِركَ  َواْحَفْظني  ،شل

 .يا أْبَِّصَ النهاظِرينَ  ،ْتِركَ فيِه بِِحْفظَِك َوَس ِ

 :اخلامس اليوم

مَّ  واْجَعْلني فيِه ِمن  ،اْجَعْلني فيِه ِمَن امللْسَتْغِفرينَ  اللهل

النَي القانتني َواْجَعْلني فيِه ِمْن أْولِيائَِك  ،عباِدَك الصه

بنيَ املل  اِْحنيَ  ،َقرَّ  .بَِرأَفتَِك يا أْبَحَم الره

 :السادس اليوم

مَّ  أعذين من وَ  ،يَك عاِص ُِ مَ رُّ عَ تَ لِ  فيه ينِ لْ ذل ال َُتْ  اللهل

باِت وجِ مل  نْ مِ  هِ فِي يِنْ رْ أجِ وَ  ،َك يْ اوِ هَ َك ومَ تِ دْمَ قِ ياِط نَ ِس 

 .نيَ بِ اغِ ِة الرَّ بَ غْ ه  بَ تَ نْ يَك  يا مل يادِ َك وأَ ن  دْمَ بِ  ،َك طِ َذ َس 

 :السابع اليوم

مَّ  َوَجن ْبني فيِه ِمْن  ،أِعنهي فيِه عىل ِصياِمه وِقياِمهِ  اللهل



  

ْقني  ،َهَفواتِِه وآثاِمهِ  بَِتْوفيِقَك يا  ،ِذْكَرَك بَِ واِمهِ واْبزل

 .هاِدَي امللِضلهنيَ 

 :الثامن اليوم

مَّ  َة األَْيتامِ  اللهل ْقني فيِه َبْْحَ  ،وإْطعاَم الطَّعامِ  ،اْبزل

المِ  ْحَبَة  َوابزقني فيهِ  ،َوإْفشاَء السَّ  انبةَ وَمل  كِرامِ الصل

ئامِ   .اآلِملنيَ  مَل أَ بَِطْولَِك يا  ،الله

 : التاسع اليوم

مَّ  تَِك  فيهِ  يلاْجَعْل  اللهل  ،واِسَعةِ الَنصيبا  ِمْن َبْْحَ

اطَِعةِ  لرَِباهينَِك  فيهِ  َواْهِ ين ْذ  ،السَّ  إىل بِناِصَيتيَوخل

 .ْشتاقنيَ املل  َأَمَل بدَِْمَحبَّتَِك يا  ،اِمَعةِ اجلَمْرضاتَِك 

 : العاشر اليوم

مَّ  لنيَ املل ِمَن  فيهِ  اْجَعْلني اللهل  فيهِ  َواْجَعْلني ،َعَلْيَك  َتَوك 

بنيَ املل ِمَن  فيهِ  َواْجَعْلني ،َلَ ْيَك  ئِزينَ افالِمَن   ،إليَك  َقرَّ



 

 .الطَّالِبنيَ  غاَيةَ  يا بِإِْحسانَِك 

 :عشر احلادي اليوم

مَّ  ْه  ،اإِلْحسانَ فيِه  إيلَّ َحب ْب  اللهل وَق الفيِه  إيلَوَكر  سل  فل

ْم َعيَله  ،ِعْصيانَ الوَ  َذَط َوالنهريانَ  َوَحر  بَِعْونَِك يا  ،فيِه السَّ

 .ْسَتغيثنيَ املل ِغياَث 

 :عشر الثاني اليوم

مَّ   باَس لِ  فيهِ  َوألبِْسني ،َعفاَف الوَ  ْْتَ الس   فيهِ  ابزقني اللهل

نلوعِ ال  ،ْنصاِف اإلِ وَ  َعْ لِ الَعىَل  فيهِ  َواْْحِْلني ،فاِف كَ الوَ  قل

َّ  فيهِ  نيَنجه وَ 
بِِعْصدَْمتَِك يا ِعْصدَْمَة  ،َأخافل أحذبل وَ   اِِ

 .آئِفنيَ اخل

 :عشر الثالث اليوم

مَّ  ْرين اللهل َنسِ  ِمنَ  فيهِ  َطه  ين ،ْقذابِ األَ وَ  ال َّ ْ  فيهِ  َوَصرب 

ْقني ،ْق ابِ األَ َعىل كآئِناِت  ْحَبِة  فيهِ  َوَوف  لِلتُّق  َوصل



  

َة َعنْيِ  ،ْبرابِ األَ  رَّ  .ساكنيَ املَ بَِعْونَِك يا قل

 :عشر الرابع اليوم

مَّ  ِمَن  فيهِ  يَوَأِقْلن ،َعَثراِت البِ  فيهِ  تلماِخْذينال  اللهل

َعْلنيَوال  ،َفواِت الَ وَ  طايااخلَ  َغَرضا  لِْلَباليا  فيهِ  ََتْ

تَِك يا ِعزَّ  ،فاِت اآلوَ   .ْسلدِْمنيَ املل بِِعزَّ

 :عشر اخلامس اليوم

مَّ  ْقني اللهل ْح فيِه  ،اِشعنيَ اخلطاَعَة  فيهِ  اْبزل َواَْشَ

 .ئِفنيَ ااخل َأمانَ  يا بَِأمانَِك  ،ْذبِتنيَ املل  بِإِناَبةِ  َصْ بي

 :عشر السادس اليوم

مَّ  ْقني اللهل راَفَقَة  فيهِ  َوَجن ْبني ،ْبرابِ األَ  ملِلراَفَقةِ  فيهِ  َوف  مل

 إِلهَ  يا بِإِِليَّتَِك  ،َقرابِ الداِب  إىلبَِرْْحَتَِك  فيهِ  َوآِوين ،َْشابِ األَ 

 .عامَلنيَ ال

 :عشر السابع اليوم

مَّ   فيهِ  يلَواْقِض  ،ْعاملِ األَ لِصالِِح  فيهِ  اْهِ ين اللهل



 

مالِ  إىليا َمْن ال َُيْتاجل  ،ماَل اآلوَ  ئَِج اوالَ   ،التَّْفسرِي َوالسُّ

وِب  يا عاملِا  باِم يف َدْمَّ ٍ  ،عامَلنيَ الصل ل  آلِهِ وَ  َصل  َعىل ُمل

 .الطَّاِهرينَ 

 :عشر الثامن اليوم

مَّ  كاِت  فيهِ  َنب ْهني اللهل بْ  ،َأْسحاِبهِ لرَِبَ  يَقْلب فيهِ  َوَنو 

ل   ،َأْنواِبهِ  بِضياءِ  ْذ بِكل باِع  إىل يئاَأْعضَوخل  بِنلوِبكَ  ،آثاِبهِ ات 

للو ِِ  َب قل نَو   .عاِبفنيَ اليا مل

 :عشر التاسع اليوم

مَّ  ْر فيِه َحظه  اللهل ْل  ،ِمْن َبَركاتِهِ  يَوف   إىل َسبييلَوَسه 

ِرْمنيَوال  ،َخرْياتِهِ   ق  الَ  إىليا هاِديا   ،َحَسناتِهِ  َقبلوَل  حَتْ

 .بنيِ املل 

 :العشرون اليوم

مَّ   فيهِ  َعنهي َوَأْغلِْق  ،نانِ اجلِ  َأْبوا َِ  فيهِ  يلاْفَتْح  اللهل



  

ْقني ،النهريانِ  َأْبوا َِ  رْ اللِتاِلَوِة  فيهِ  َوَوف  نِْزَل  ،نِ آقل يا مل

كينَِة  للو ِِ  يفالسَّ  .ْمِمننيَ املل  قل

 :والعشرون احلادي اليوم

مَّ  َعْل  ،َمْرضاتَِك َدليال   إىل فيهِ  يلاْجَعْل  اللهل َوال ََتْ

ْيطاِن فيِه َعيَلَّ   ،َوَمقيال   َمْنِزال   يل نَّةَ اجلَ َواْجَعِل  ،َسبيال   لِلشَّ

 .الطَّالِبنيَ  َحوائِِج  قاِِضَ يا 

 :والعشرون الثاني اليوم

مَّ   فيهِ  َعيَلَّ  َوَأْنِزْل  ،َفْضلَِك  َأْبوا َِ  فيهِ  يلاْفَتْح  اللهل

ْقني ،َبَركاتَِك   فيهِ  يَوَأْسكِنه  ،َمْرضاتَِك  ملِلوِجباِت  فيهِ  َوَوف 

ْحبلوحاِت  يَب َدْعَوِة  ،َجنَّاتَِك  بل ينَ املل يا َمل  .ْضَطره

 :والعشرون الثالث اليوم

مَّ  نلو ِِ  ِمنَ  فيهِ  اْغِسْلني اللهل ْرين ،الذُّ يلو ِِ الِمَن  فيهِ  َوَطه   ،عل

للو ِِ البَِتْقَوى  فيهِ  َقْلبيَواْمَتِحْن  قيَل َعَثراِت  ،قل  .ْذنِبنيَ املل يا مل



 

 :والعشرون الرابع اليوم

مَّ  ْرضيَك  ما فيهِ  َأْسَأللَك  إينه  اللهل وذل  ،يل َّا بَِك  َوَأعل
ِِ 

ْمذيَك   ،َأْعِصَيَك  َوال ألطيَعَك فيِه أِلَْن  التَّْوفيَق  َوَأْسَأللَك  ،يل

ائِلنيَ يا َجواَد   .السَّ

 :والعشرون اخلامس اليوم

مَّ  بَّا   فيهِ  اْجَعْلني اللهل
ِ
عاِديا   ،أِلَْولِيائَِك ُمل  أِلَْع ائَِك،َومل

ْسَتنها   نَّةِ  مل للو ِِ النَّبِيهنَي. ،ِئَك اَأْنبِي مِ تَ خا بِسل  يا عاِصَم قل

 : والعشرون السادس اليوم

مَّ  وبا   فيهِ  َسْعيياْجَعْل  اللهل وبا   فيهِ  َوَذْنبي ،َمْشكل َمْغفل

 َأْسدَْمعَ يا  ،َمْستلوبا   فيهِ  َوَعْيبي ،َمْقبلوال   فيهِ  َوَعدَْميل

اِمعنيَ   .السَّ

 :والعشرون السابع اليوم

مَّ  ْقني اللهل ْ  ،َقْ بِ الَفْضَل َلْيَلِة  فيهِ  اْبزل وبَوَصري   فيهِ  يألمل



  

ُّْسِ الِمَن  طَّ  ، َمعاذيريَواْقَبْل  ،يلُّْسِ ال إىل عل  َعنهيَوحل

ْنَب  اِلنيَ  بِِعباِدهِ  فا  ويا َبؤل  ،ِوْزبَ الوَ  الذَّ  .الصَّ

 :والعشرون الثامن اليوم

مَّ  ْر  اللهل  فيهِ  يَوَأْكِرْمن ،النَّوافِلِ  ِمنَ  فيهِ  َحظهيَوف 

َبنْيِ  ِمنْ إَليَك  يَوسيَلت فيهِ  َوَقر  ِْ  ،ساِئلِ املَ  بِإِْحضابِ 

هل  ،َوسائِلِ ال نيَ املل  احل لإيا َمْن ال َيْشَغلل  .لِحه

 :والعشرون التاسع اليوم

مَّ  ني اللهل ْْحَةِ  فيهِ  َغش  ْقني ،بِالرَّ  التَّْوفيَق  فيهِ  َواْبزل

ْر  ،ِعْصدَْمةَ الوَ  يا َبحيام   ،التَُّهدَْمةِ  َغياِهِب  ِمنْ فيه  َقْلبيَوَطه 

 .ْمِمننيَ املل بِِعباِدِه 

 :الثالثون اليوم

مَّ  ْكِر وَ  اللهل  ما َعىَل  َقبلولِ الاْجَعْل ِصياِمي فِيِه بِالشُّ

ولل  َوَيْرضاهل  َتْرضاهل  سل ولِ  ،الرَّ وعهل بِاألصل رل َْكدَْمة  فل بَِحق   ،ُمل

ٍ  َوآلِِه الطَّاِهِرينَ  َدْمَّ  .عامَلنِيَ الّللِ َب ِ   دْْم ل الَ وَ  ،َسي ِ نا ُمل





 

 

 

 

 

 

 القدر ليلة

  



 

 القدر ليلة

 من والعرشين الثالث ليلة هي القدر ليلة أن املشهور

غري أن ليلة التاسع عرش واحلادي  ،رمضان شهر

 والعرشين فيهام أقوال وأثرت فيهام أعامل.

 

 القدر ليلة أعمال

 :اآليت القدر ليلة يف يستحب

 .وآخره الليل أول الغسل ـ

 .باملمكن التصدق ـ

 (.إليه وأتوب ريب اهلل)أستغفر  االستغفار كثرة ـ

 .القدر سورة قراءة من اإلكثار ـ

 .والدخان والروم العنكبوت سورة قراءة ـ

 .الكبري اجلوشن دعاء قراءة ـ

 كل يف سبعاً  واإلخالص مرة بالفاحتة ركعتني صالة ـ



  

 .ركعة

 .مرة سبعني الصالة من الفراغ بعد االستغفار ـ

 .الرشيف بالقرآن التوسلقراءة دعاء  ـ

 .وغريه. ظهوره يف باطناً  يا: دعاء قراءة ـ

 .×احلسني اإلمام زيارة ـ

  



 

 القدر سورة

ِحيمِ  ْْحَِن الرَّ  بِْسِم اّللهِ الرَّ

ا َأنَزْلنَاهل يِف َلْيَلِة  َقْ ِب ال( َوَما َأْدَباَك َما َلْيَلةل 1َقْ ِب )ال﴿إِنَّ

ْن ال( َلْيَلةل 4) لل 1ِف َشْهٍر )الَقْ ِب َخرْيٌ م  اَلئَِكةل املَ ( َتنَزَّ

ل  َأْمٍر ) ن كل ِم م  وحل فِيَها بِإِْذِن َبَب  ( َساَلٌم ِهَي َحتَّ  2َوالرُّ

 (﴾1َفْجِر )الَمْطَلِع 

  



  

 العنكبوت سورة

ِحيمِ  ْْحَِن الرَّ  بِْسِم اّللهِ الرَّ

ْفَتنلوَن 1﴿اَل ) ْم اَل يل وا َأن َيقلوللوا آَمنَّا َوهل كل ْْتَ ( َأَحِسَب النَّاسل َأن يل

وا َوَلَيْعَلدَْمنَّ 4) ( َولََقْ  َفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلدَْمنَّ اّللَّل الَِّذيَن َصَ قل

ي ئَ 1َكاِذبنَِي )ال اِت َأن َيْسبِقلوَنا َساء َما ( َأْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعدَْمللوَن السَّ

وَن ) دْمل َو 2َُيْكل و لَِقاء اّللَِّ َفإِنَّ َأَجَل اّللَِّ آَلٍت َوهل ( َمن َكاَن َيْرجل

دِْميعل  َاِه ل لِنَْفِسِه 1َعلِيمل )الالسَّ اَم يجل اّللََّ َلَغنِيي َعِن  إن( َوَمن َجاَهَ  َفإِنَّ

ْم َوالَِّذيَن آمَ  (6َعاملنََِي )ال َرنَّ َعنْهل اِت َلنلَكف  اِلَ نلوا َوَعدِْمللوا الصَّ

ْم َأْحَسَن الَِّذي َكانلوا َيْعدَْمللوَن ) ْينَا 7َسي َئاَِتِْم َوَلنَْجِزَينَّهل ( َوَوصَّ

ْسناإلِ  َك ِّب َما َلْيَس لََك بِِه ِعْلٌم  ا  نَساَن بَِوالَِ ْيِه حل َوإِن َجاَهَ اَك لِتلَْشِ

نتلْم َتْعدَْمللوَن ) م باَِم كل ْم َفألَنب ئلكل اَم إيَِلَّ َمْرِجعلكل ( َوالَِّذيَن آَمنلوا 8َفاَل تلطِْعهل

نَي ) اِلِ ْم يِف الصَّ اِت َلنلْ ِخَلنَّهل اِلَ ( َوِمَن النَّاِس َمن 9َوَعدِْمللوا الصَّ

آَمنَّا بِاّللَِّ َفإَِذا ألوِذَي يِف اّللَِّ َجَعَل فِْتنََة النَّاِس َكَعَذا ِِ اّللَِّ َوَلئِن  َيقلولل 

ْم َأَوَلْيَس اّللَّل بِأَْعَلَم باَِم يِف  نَّا َمَعكل ا كل ب َك لََيقلوللنَّ إِنَّ ن بَّ َجاء َنِّْصٌ م 

وِب  نَافِِقنَي املل ِذيَن آَمنلوا َوَلَيْعَلدَْمنَّ ( َوَليَْعَلدَْمنَّ اّللَّل الَّ 14َعاملنََِي )الصل ل



 

بِعلوا َسبِيَلنَا َوْلنَْحدِْمْل 11) ِذيَن آَمنلوا اتَّ وا لِلَّ ( َوَقاَل الَِّذيَن َكَفرل

بلوَن 
لْم َلَكاذِ ٍء إُِنَّ ن ََشْ م م  م بَِحاِملنَِي ِمْن َخَطاَياهل ْم َوَما هل َخَطاَياكل

ْم َوَليلْسَأللنَّ َيْوَم  ْم َوَأْثَقاال  ( َوَلَيْحدِْمللنَّ َأْثَقاَلل 14)
َع َأْثَقاِلِ ِقَياَمِة َعامَّ المَّ

وَن ) َف الَقْوِمِه َفَلبَِ  فِيِهْم  إىل ا  ( َوَلَقْ  َأْبَسْلنَا نلوح11َكانلوا َيْفَْتل

ْم َظاملِلوَن ) ا  َسنٍَة إاِلَّ ََخِْسنَي َعام مل الطُّوَفانل َوهل َفَأنَجْينَاهل  (12َفَأَخَذهل

ِفينَِة َوَجَعْلنَاَها آَية  ل ْلَعاملنََِي ) ( َوإِْبَراِهيَم إِْذ َقاَل 11َوَأْصَحا َِ السَّ

ْم  ْم َخرْيٌ لَّكل قلوهل َذلِكل وا اّللََّ َواتَّ وَن ) إنلَِقْوِمِه اْعبل ل نتلْم َتْعَلدْمل اَم ( إِنَّ 16كل

وَن ِمن دلوِن اّللَِّ َأْوَثان قلوَن إِْفك ا  َتْعبل ل لل وَن ِمن دلوِن  إن ا  َوَُتْ الَِّذيَن َتْعبل ل

ْم ِبْزق وَن َلكل وا  ا  اّللَِّ اَل َيدْْملِكل رل وهل َواْشكل ْزَق َواْعبل ل َفاْبَتغلوا ِعنَ  اّللَِّ الر 

ْرَجعلوَن ) ْم َوَما 17َلهل إَِلْيِه تل ن َقْبلِكل بلوا َفَقْ  َكذَّ َِ ألَمٌم م  َكذ  ( َوإِن تل

وِل إاِلَّ  سل ْبِ ئل اّللَّل 18بنِيل )املل َباَلغل الَعىَل الرَّ ْ َيَرْوا َكْيَف يل ْلَق اخَل ( َأَوََل

هل  ِعي ل مَّ يل وا يِف 19َذلَِك َعىَل اّللَِّ َيِسرٌي ) إنثل ْل ِسريل وا األَ ( قل ُِ َفانظلرل ْب

نِشئل النَّْشَأَة اخَل َكْيَف َبَ َأ  ٍء  إنِخَرَة اآلْلَق ثلمَّ اّللَّل يل ل  ََشْ اّللََّ َعىَل كل

ْقَلبلوَن )44َقِ يٌر ) َعذ  ِل ل َمن َيَشاء َوَيْرَحمل َمن َيَشاء َوإَِلْيِه تل ( 41( يل

ْعِجِزيَن يِف  وِن اّللَِّ األَ َوَما َأنتلم بدِْمل ن دل م م  اَمء َوَما لَكل ُِ َواَل يِف السَّ ْب



  

وا بِآَياِت اّللَِّ َولَِقائِِه ألْوَلئَِك ( َوالَِّذيَن َكَفرل 44ِمن َويِلٍّ َواَل َنِصرٍي )

ْم َعَذا ٌِ َألِيٌم ) تِي َوألْوَلئَِك َلل ْْحَ وا ِمن بَّ سل
َفاَم َكاَن َجَوا َِ  (41َيئِ

وهل َفَأنَجاهل اّللَّل ِمَن النَّاِب  أوَقْوِمِه إاِلَّ َأن َقاللوا اْقتلللوهل  قل يِف َذلَِك  إنَحر 

ْمِمنلوَن ) وِن اّللَِّ َأْوَثان42آَلَياٍت ل َقْوٍم يل ن دل ْذتلم م  َ اَم اُتَّ َة  ا  ( َوَقاَل إِنَّ َودَّ مَّ

ْم يِف  ْنَيا ثلمَّ َيْوَم اَل َبْينِكل م بَِبْعٍض َوَيْلَعنل الَياِة ال ُّ كل رل َبْعضل ِقَياَمِة َيْكفل

م َبْعض   كل يَن ) ا  َبْعضل ن نَّاِِصِ م م  مل النَّابل َوَما َلكل ( َفآَمَن َلهل 41َوَمْأَواكل

َهاِجٌر  َو  إىلللوٌط َوَقاَل إيِن  مل ( َوَوَهْبنَا َلهل 46كِيمل )اَل َعِزيزل الَبّب  إِنَّهل هل

َة وَ  تِِه النُّبلوَّ يَّ ب  َوآَتيْنَاهل َأْجَرهل يِف  كَِتا َِ الإِْسَحَق َوَيْعقلو َِ َوَجَعْلنَا يِف ذل

هل يِف  ْنَيا َوإِنَّ نَي )اآلال ُّ اِلِ ْم  ا  ( َوللوط47ِخَرِة ملََِن الصَّ إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه إِنَّكل

َن الَلَتْأتلوَن  ا ِمْن َأَحٍ  م  م َِبَ ْم 48َعاملنََِي )الَفاِحَشَة َما َسَبَقكل ( َأئِنَّكل

مل  بِيَل َوَتْأتلوَن يِف َناِديكل َجاَل َوَتْقَطعلوَن السَّ نَكَر َفاَم َكاَن املل َلَتْأتلوَن الر 

اِدقِنَي  إنَجَوا َِ َقْوِمِه إاِلَّ َأن َقاللوا اْئتِنَا بَِعَذا ِِ اّللَِّ  نَت ِمَن الصَّ كل

يِن َعىَل 49) ْ َوملََّا َجاءْت  (14ْفِسِ يَن )املل َقْوِم ال( َقاَل َب ِ  انِّصل

نَا إِْبَراِهيَم بِ  لل سل و َأْهِل َهِذِه البل ْهلِكل ا مل ى َقاللوا إِنَّ َأْهَلَها  إنَقْرَيِة البلَْشَ

َقاللوا َنْحنل َأْعَلمل بدَِْمن فِيَها  ا  فِيَها للوط إن( َقاَل 11َكانلوا َظاملنَِِي )



 

َينَّهل َوَأْهَلهل إاِلَّ اْمَرَأَتهل َكاَنْت ِمَن  ( َوملََّا َأن َجاءْت 14َغابِِريَن )الَلنلنَج 

نَا للوط لل سل ا  ا  يِسَء َِبِْم َوَضاَق َِبِْم َذْبع ا  بل َزْن إِنَّ ْف َواَل حَتْ َوَقاللوا اَل َُتَ

وَك َوَأهْ  نَجُّ نِزللوَن 11َغابِِريَن )الَلَك إاِلَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن مل ا مل ( إِنَّ

قلوَن ) ا  َقْرَيِة ِبْجزالَعىَل َأْهِل َهِذِه  اَمء باَِم َكانلوا َيْفسل َن السَّ ( َوَلَق  12م 

َرْكنَا ِمنَْها آَية  َبي نَة  ل َقْوٍم َيْعِقللوَن ) َعْيب11تَّ ْم شل  ا  ( َوإىَِل َمْ َيَن َأَخاهل

وا  وا اّللََّ َواْبجل ُِ بْ األَ ِخَر َواَل َتْعَثْوا يِف اآلَيْوَم الَفَقاَل َيا َقْوِم اْعبل ل

ْفِسِ يَن ) وا يِف َداِبِهْم 16مل ْجَفةل َفَأْصَبحل مل الرَّ بلوهل َفأََخَذَْتل ( َفَكذَّ

مل  ا  ( َوَعاد17َجاثدِِْمنَي ) َن َلل َساكِنِِهْم َوَزيَّ ن مَّ م م  َ َلكل َبنيَّ وَد َوَق  تَّ َوَثدْمل

ْسَتبْ  بِيِل َوَكانلوا مل ْم َعِن السَّ هل ْم َفَص َّ ْيَطانل َأْعاَمَلل يَن )الشَّ  (18ِِّصِ

وَس  بِ  م مُّ وَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن َولََقْ  َجاءهل وا الَوَقابل َبي نَاِت َفاْسَتْكرَبل

ُِ َوَما َكانلوا َسابِِقنَي )األَ يِف  الا 19ْب ْن  ( َفكل م مَّ َأَخْذَنا بَِذنبِِه َفدِْمنْهل

ْن َخَسْفنَا بِِه  ا  َأْبَسْلنَا َعَلْيِه َحاِصب م مَّ ْيَحةل َوِمنْهل ْن َأَخَذْتهل الصَّ م مَّ َوِمنْهل

ْم َولَكِن َكانلوا األَ  ْن َأْغَرْقنَا َوَما َكاَن اّللَّل لَِيْظلدَِْمهل م مَّ َُ َوِمنْهل ْب

وَن ) ْم َيظْلدِْمل َسهل وِن اّللَِّ َأْولَِياء َكدَْمَثلِ 24َأنفل وا ِمن دل ذل َ  ( َمَثلل الَِّذيَن اُتَّ

َذْت َبْيتال َ َعنَكبلوِت َلْو َكانلوا البليلوِت َلَبْيتل الَوإِنَّ َأْوَهَن  ا  َعنَكبلوِت اُتَّ



  

وَن ) َو  إن( 21َيْعَلدْمل ٍء َوهل ونِِه ِمن ََشْ وَن ِمن دل َعِزيزل الاّللََّ َيْعَلمل َما َيْ عل

َها إاِلَّ األَ ( َوتِْلَك 24كِيمل )اَل  ا لِلنَّاِس َوَما َيْعِقلل َ َبل َعاملِلوَن الْمَثالل َنْضِ

اَمَواِت وَ 21) َُ بِ األَ ( َخَلَق اّللَّل السَّ ْمِمننَِي  إنق  اَل ْب يِف َذلَِك آَلَية  ل ْلدْمل

اَلَة الِمَن إَليَك  ( اْتلل َما ألوِحيَ 22) ِم الصَّ
اَلَة َتنَْه   إنكَِتا ِِ َوَأقِ الصَّ

 (21نَكِر َوَلِذْكرل اّللَِّ َأْكرَبل َواّللَّل َيْعَلمل َما َتْصنَعلوَن )املل َفْحَشاء وَ الَعِن 

اِدللوا َأْهَل  َ ْم الَواَل َتل وا ِمنْهل كَِتا ِِ إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنل إاِلَّ الَِّذيَن َظَلدْمل

وللوا آَمنَّا بِالَّ  ْم َواِحٌ  َوقل كل نَا َوإَِلل ْم َوإَِلل ِذي ألنِزَل إَِليْنَا َوألنِزَل إَِليْكل

وَن ) ْسلدِْمل كِتَا َِ َفالَِّذيَن الإَليَك  ( َوَكَذلَِك َأنَزْلنَا26َوَنْحنل َلهل مل

مل  ْمِمنل بِِه َوَما يَجَْح ل الآَتْينَاهل اَلء َمن يل ْمِمنلوَن بِِه َوِمْن َهمل كَِتا َِ يل

وَن )البِآَياتِنَا إاِلَّ  نَت َتْتللو ِمن َقْبلِِه ِمن كَِتا ٍِ َواَل 27َكافِرل ( َوَما كل

طُّهل بَِيدِْمينَِك إِذ ْبَتا َِ  ا  َُتل َو آَياٌت َبي نَاٌت 28ْبطِللوَن )املل الَّ يِف  ( َبْل هل

وِب الَِّذيَن ألوتلوا  ( َوَقاللوا 29ِعْلَم َوَما يَجَْح ل بِآَياتِنَا إاِلَّ الظَّاملِلوَن )الصل ل

اَم  ْل إِنَّ ِه قل ب  ن بَّ َنِذيٌر  أناَياتل ِعنَ  اّللَِّ َوإِنَّاَم اآلَلْواَل ألنِزَل َعَلْيِه آَياٌت م 

بنٌِي ) ْ َيْكِفِهْم 14مُّ ْتىَل َعَلْيِهْم الَأنَزْلنَا َعَلْيَك  أنا( َأَوََل يِف  إنكَِتا َِ يل

ْمِمنلوَن ) ة  َوِذْكَرى لَِقْوٍم يل ْم 11َذلَِك َلَرْْحَ ْل َكَف  بِاّللَِّ َبيْنِي َوَبْينَكل ( قل



 

اَمَواِت وَ  ا  َشِهي  ُِ َوالَِّذيَن آَمنلوا بِ األَ َيْعَلمل َما يِف السَّ وا الْب ِل َوَكَفرل
َباطِ

مل  َك هل
وَن )اخَل بِاّللَِّ ألْوَلئِ َعَذا ِِ َوَلْواَل الَوَيْسَتْعِجللوَنَك بِ  (14اِِسل

مل  اءهل َسدْما  جَلَ وَن )الَأَجٌل مُّ رل ْم اَل َيْشعل م َبْغَتة  َوهل ( 11َعَذا ِل َوَلَيْأتَِينَّهل

( َيْوَم 12َكافِِريَن )الَم ملَلِحيَطٌة بِ َعَذا ِِ َوإِنَّ َجَهنَّ الَيْسَتْعِجللوَنَك بِ 

مل  وا َما الَيْغَشاهل وقل لِِهْم َوَيقلولل ذل ِت َأْبجل ِهْم َوِمن حَتْ
َعَذا ِل ِمن َفْوقِ

نتلْم َتْعدَْمللوَن ) َي الَِّذيَن آَمنلوا 11كل
اَي  إن( َيا ِعَبادِ َأْبِِض َواِسَعٌة َفإِيَّ

وِن ) لُّ َنْفٍس َذائَِقةل 16َفاْعبل ل ْرَجعلوَن )املَ ( كل مَّ إَِلْينَا تل ( 17ْوِت ثل

َن  م م  َئنَّهل اِت َلنلَبو  اِلَ َرفاجَل َوالَِّذيَن آَمنلوا َوَعدِْمللوا الصَّ ِري ِمن  ا  نَِّة غل ََتْ

تَِها  وا 18َعاِملنَِي )الفِيَها نِْعَم َأْجرل ُْنَابل َخالِِ يَن األَ حَتْ ( الَِّذيَن َصرَبل

للوَن ) ِْم َيَتَوكَّ دِْملل ِبْزَقَها اّللَّل 19َوَعىَل َبَب  ٍة اَل حَتْ ( َوَكَأي ن ِمن َدابَّ

دِْميعل  َو السَّ ْم َوهل اكل َها َوإِيَّ قل ْن َخَلَق ال( َوَلئِن َس 64َعلِيمل )الَيْرزل م مَّ تَهل

اَمَواِت وَ  دْْمَس وَ األَ السَّ َر الشَّ َُ َوَسذَّ َقدَْمَر َلَيقلوللنَّ اّللَّل َفَأنَّ  الْب

وَن ) ْمَفكل َن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِ بل َلهل 61يل
ْزَق ملِ طل الر  اّللََّ  إن( اّللَّل َيْبسل

ٍء َعلِيٌم ) ل  ََشْ زَّ ال( َوَلئِن َس 64بِكل ن نَّ م مَّ اَمء َماء َفَأْحيَا َتهل َل ِمَن السَّ

ِل األَ بِِه  ا َلَيقلوللنَّ اّللَّل قل َُ ِمن َبْعِ  َمْوَِتَ ْم اَل اَل ْب هل دْْم ل ّللَِِّ َبْل َأْكَثرل



  

اَب اَل َوَما َهِذِه  (61َيْعِقللوَن ) ٌو َوَلِعٌب َوإِنَّ ال َّ ْنَيا إاِلَّ َلْ ِخَرَة اآلَياةل ال ُّ

َي  وَن )اَل َلِ ا اّللََّ ال( َفإَِذا َبكِبلوا يِف 62َيَوانل َلْو َكانلوا َيْعَلدْمل ْلِك َدَعول فل

ْم  اهل يَن َفَلامَّ َنجَّ ْلِِصنَي َلهل ال   كلوَن )ال إىلَمل ْم يلَْشِ ( 61رَب  إَِذا هل

وَن ) ْم َولَِيَتدَْمتَّعلوا َفَسْوَف َيْعَلدْمل وا باَِم آَتْينَاهل رل ْ َيَرْوا 66لَِيْكفل  أنا( َأَوََل

ْم َأَفبِ  ا  آِمن ا  َجَعْلنَا َحَرم َتَذطَّفل النَّاسل ِمْن َحْوِلِ ْمِمنلوَن الَويل َباطِِل يل

وَن ) َوبِنِْعدَْمِة اّللَِّ رل ى َعىَل اّللَِّ َكِذب67َيْكفل َِّن اْفَْتَ
ِِ  أو ا  ( َوَمْن َأْظَلمل 

ى ل ْلَكافِِريَن )اَل َكذَّ َِ بِ  ( َوالَِّذيَن 68ق  ملََّا َجاءهل َأَلْيَس يِف َجَهنََّم َمْثو 

بلَلنَا َوإِنَّ اّللََّ ملَََع  ْم سل وا فِينَا َلنَْهِ َينَّهل  .(﴾69ْحِسننَِي )املل َجاَه ل

  



 

 الروم سورة

مْحَنِ بِْسِم اّللهِ  ِحيمِ  الر   الرَّ

ومل )1﴿اَل ) لَِبِت الرُّ ن َبْعِ  َغَلبِِهْم األَ ( يِف َأْدَن  4( غل م م  ُِ َوهل ْب

ْمرل ِمن َقْبلل َوِمن َبْع ل َوَيْوَمئٍِذ األَ ( يِف بِْضِع ِسننَِي ّللَِِّ 1َسَيْغلِبلوَن )

َو 2ْمِمنلوَن )املل َيْفَرحل  ل َمن َيَشاء َوهل ِحيمل ال( بِنَِّْصِ اّللَِّ َينِّصل َعِزيزل الرَّ

وَن ) (1) ْلِفل اّللَّل َوْعَ هل َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلدْمل ( 6َوْعَ  اّللَِّ اَل ُيل

وَن َظاِهر   َن  ا  َيْعَلدْمل ْم َعِن اَل م  ْنَيا َوهل ْم َغافِللوَن )اآلَياِة ال ُّ ( 7ِخَرِة هل

اَمَواِت وَ  ِسِهْم َما َخَلَق اّللَّل السَّ وا يِف َأنفل رل ْ َيَتَفكَّ اَم األَ َأَوََل َُ َوَما َبْينَهل ْب

َسدْما  َوإِنَّ َكثرِياَل إاِلَّ بِ  وَن  ا  ق  َوَأَجٍل مُّ ِْم َلَكافِرل َن النَّاِس بِلَِقاء َبَب  م 

وا يِف 8) ْ َيِسريل وا َكْيَف َكاَن َعاقَِبةل الَِّذيَن ِمن األَ ( َأَوََل ُِ َفَينظلرل ْب

وا  ة  َوَأَثابل وَّ ْم قل َّا األَ َقْبلِِهْم َكانلوا َأَش َّ ِمنْهل
ِِ وَها َأْكَثَر  َُ َوَعدَْمرل ْب

وَها َوَجاءَْتلمْ  م بِ  َعدَْمرل للهل سل ْم َولَكِن البل َبي نَاِت َفاَم َكاَن اّللَّل لَِيظْلدَِْمهل

وَن ) ْم َيْظلدِْمل َسهل وَأى َأن 9َكانلوا َأنفل وا السُّ َبَة الَِّذيَن َأَساؤل
( ثلمَّ َكاَن َعاقِ

ون ) ا َيْسَتْهِزؤل بلوا بِآَياِت اّللَِّ َوَكانلوا َِبَ ثلمَّ ْلَق اخَل ( اّللَّل َيْبَ أل 14َكذَّ

ْرَجعلوَن ) هل ثلمَّ إَِلْيِه تل ِعي ل ْبلِسل 11يل اَعةل يل وَن املل ( َوَيْوَم َتقلومل السَّ ْجِرمل



  

َكائِِهْم َكافِِريَن 14) َ َفَعاء َوَكانلوا بَِشل َكائِِهْم شل َ ن َشل م م  ن لَّل ْ َيكل ( َوََل

وَن )11) قل ٍذ َيَتَفرَّ
اَعةل َيْوَمئِ ا الَِّذيَن آَمنلوا ( 12( َوَيْوَم َتقلومل السَّ َفَأمَّ

وَن ) ْرَبل ْم يِف َبْوَضٍة ُيل اِت َفهل
اِلَ وا  (11َوَعدِْمللوا الصَّ ا الَِّذيَن َكَفرل َوَأمَّ

بلوا بِآَياتِنَا َولَِقاء  وَن )الِخَرِة َفألْوَلئَِك يِف اآلَوَكذَّ َْضل ( 16َعَذا ِِ ُمل

وَن ) وَن َوِحنَي تلْصبِحل ْسل ْبَحاَن اّللَِّ ِحنَي َتل دْْم ل يِف اَل ( َوَلهل 17َفسل

اَمَواِت وَ  ُِ َوَعِشيه األَ السَّ وَن ) ا  ْب ْظِهرل ِْرجل 18َوِحنَي تل يَّ ِمَن اَل ( ُيل

ِْرجل املَ  ْ اَل ي َت ِمَن املَ ي ِت َوُيل ا َوَكَذلَِك األَ يِي ي  َوُيل َُ َبْعَ  َمْوَِتَ ْب

وَن ) َرجل ْ مَّ إَِذا َأنتلم َبََشٌ  أنْ ( َوِمْن آَياتِِه 19ُتل َرا ٍِ ثل ن تل م م  َخَلَقكل

وَن ) ْم َأْزَواج أنْ ( َوِمْن آَياتِِه 44َتنَتَِشل ِسكل ْن َأنفل م م   ا  َخَلَق لَكل

ة   ة  َوَبْْحَ َودَّ م مَّ نلوا إَِليَْها َوَجَعَل َبْينَكل يِف َذلَِك آَلَياٍت ل َقْوٍم  إنل َتْسكل

وَن ) رل اَمَواِت وَ 41َيَتَفكَّ ُِ َواْختاَِلفل األَ ( َوِمْن آَياتِِه َخْلقل السَّ ْب

ْم وَ ال ْم الِسنَتِكل ( َوِمْن آَياتِِه 44يِف َذلَِك آَلَياٍت ل ْلَعاملنَِِي ) إنَوانِكل

ن َفْضلِِه  م م  كل يِْل َوالنََّهاِب َواْبتَِغاؤل م بِاللَّ كل يِف َذلَِك آَلَياٍت ل َقْوٍم  إنَمنَامل

مل 41َيْسدَْمعلوَن ) ِريكل َق َخْوفال( َوِمْن آَياتِِه يل لل ِمَن  ا  َوَطدَْمع ا  رَبْ نَز  َويل

اَمء َماء َفيلْحيِي بِِه  ا األَ السَّ َُ َبْعَ  َمْوَِتَ يِف َذلَِك آَلَياٍت ل َقْوٍم  إنْب



 

اَمء وَ  (42َيْعِقللوَن ) مَّ إَِذا األَ َوِمْن آَياتِِه َأن َتقلوَم السَّ ُل بَِأْمِرِه ثل ْب

َن  ْم َدْعَوة  م  ُِ إَِذا َأنتلمْ األَ َدَعاكل وَن ) ْب جل رل ( َوَلهل َمن يِف 41َُتْ

اَمَواِت وَ  لي لَّهل َقانِتلوَن )األَ السَّ ُِ كل َو الَِّذي َيْبَ أل 46ْب مَّ اخَل ( َوهل ْلَق ثل

َو َأْهَونل َعَلْيِه َوَلهل  هل َوهل ِعي ل اَمَواِت وَ األَ َثلل املَ يل َو األَ ْعىَل يِف السَّ ُِ َوهل ْب

َثال  47كِيمل )اَل َعِزيزل ال م مَّ ا  ( َُضَ َِ َلكل ن مَّ م م  ْم َهل لَّكل ِسكل ِمْن َأنفل

افلوَُنلْم  ْم َفَأنتلْم فِيِه َسَواء َُتَ َكاء يِف َما َبَزْقنَاكل َ ن َشل م م  َمَلَكْت َأْياَمنلكل

لل  ْم َكَذلَِك نلَفص  َسكل ْم َأنفل ِل ( بَ 48َياِت لَِقْوٍم َيْعِقللوَن )اآلَكِذيَفتِكل

 ِعْلٍم َفدَْمن َْهِْ ي َمْن َأَضلَّ اّللَّل َوَما 
م بَِغرْيِ وا َأْهَواءهل َبَع الَِّذيَن َظَلدْمل اتَّ

يَن ) ن نَّاِِصِ م م  يِن َحنِيف49َلل ْم َوْجَهَك لِل  
فِْطَرَة اّللَِّ الَّتِي َفَطَر  ا  ( َفَأقِ

ْلِق اّللَِّ َذلَِك  ينل النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِ يَل خِلَ َقي مل َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس الال  

وَن ) ونلوا ِمَن 14اَل َيْعَلدْمل اَلَة َواَل َتكل وا الصَّ يدْمل
قلوهل َوَأقِ نِيبنَِي إَِلْيِه َواتَّ ( مل

كنَِي )املل  ْم َوَكانلوا ِشَيع11َْشِ وا ِدينَهل قل لُّ ِحْز ٍِ باَِم  ا  ( ِمَن الَِّذيَن َفرَّ كل

وَن )َلَ ْْهِْم فَ  نِيبنَِي إَِلْيِه ثلمَّ  (14ِرحل لم مُّ ي َدَعْوا َبَبَّ َوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُضل

وَن ) كل ِْم يلَْشِ م بَِرَب  نْهل ة  إَِذا َفِريٌق م  نْهل َبْْحَ م م  وا باَِم 11إَِذا َأَذاَقهل رل ( لَِيْكفل

وَن ) ْم َفَتدَْمتَّعلوا َفَسْوَف َتْعَلدْمل ْلَطان( َأْم َأنَزلْ 12آَتْينَاهل َو  ا  نَا َعَلْيِهْم سل َفهل



  

وَن ) كل وا َِبَا 11َيَتَكلَّمل باَِم َكانلوا بِِه يلَْشِ ( َوإَِذا َأَذْقنَا النَّاَس َبْْحَة  َفِرحل

ْم َيْقنَطلوَن ) َمْت َأْيِ ْهِْم إَِذا هل ْم َسي َئٌة باَِم َق َّ ْ َيَرْوا 16َوإِن تلِصْبهل ( َأَوََل

َن َيَشاء َوَيْقِ بل  أنَّ 
ْزَق ملِ طل الر  ْمِمنلوَن  إناّللََّ َيْبسل يِف َذلَِك آَلَياٍت ل َقْوٍم يل

هل وَ ال( َفآِت َذا 17) ْرَب  َحقَّ ِذيَن املِ قل بِيِل َذلَِك َخرْيٌ ل لَّ ْسكنَِي َواْبَن السَّ

مل  وَن َوْجَه اّللَِّ َوألْوَلئَِك هل ِري ل ب18وَن )ْفلِحل املل يل ن ب   ا  ( َوَما آَتيْتلم م 

وَن  ن َزَكاٍة تلِري ل َو يِف َأْمَواِل النَّاِس َفاَل َيْربلو ِعنَ  اّللَِّ َوَما آَتيْتلم م  بل ل رَيْ

مل  َك هل
وَن )املل َوْجَه اّللَِّ َفألْوَلئِ ْم 19ْضِعفل مَّ َبَزَقكل ْم ثل ( اّللَّل الَِّذي َخَلَقكل

ن  م م  ن َيْفَعلل ِمن َذلِكل م مَّ كل
َكائِ َ ْم َهْل ِمن َشل ْيِيكل ْم ثلمَّ ُيل دِْميتلكل مَّ يل ثل

وَن ) كل ْبَحاَنهل َوَتَعاىَل َعامَّ يلَْشِ ٍء سل َبْحِر الرَب  وَ الَفَسادل يِف ال( َظَهَر 24ََشْ

ْم َيْرِجعلوَن باَِم  هل م َبْعَض الَِّذي َعدِْمللوا َلَعلَّ  َكَسَبْت َأْيِ ي النَّاِس لِيلِذيَقهل

وا يِف  (21) ْل ِسريل وا َكْيَف َكاَن َعاقَِبةل الَِّذيَن ِمن َقْبلل األَ قل ُِ َفانظلرل ْب

كنَِي ) َْشِ م مُّ هل يِن 24َكاَن َأْكَثرل ْم َوْجَهَك لِل  
ِمن َقْبِل َأن َقي ِم ال( َفَأقِ

وَن ) عل ٍذ َيصَّ َّ
( َمن َكَفَر َفَعَليِْه 21َيْأيِتَ َيْوٌم الَّ َمَردَّ َلهل ِمَن اّللَِّ َيْوَمئِ

هل َوَمْن َعدِْمَل َصالِ  ْفرل وَن ) ا  كل ِسِهْم َيدْْمَه ل ( لَِيْجِزَي الَِّذيَن 22َفأِلَنفل

هل  اِت ِمن َفْضلِِه إِنَّ اِلَ ِبُّ آَمنلوا َوَعدِْمللوا الصَّ ( َوِمْن 21َكافِِريَن )الاَل ُيل



 

تِِه َولَِتْجِرَي  ْْحَ ن بَّ م م  اٍت َولِيلِذيَقكل َ َبَش  َياَح مل ْرِسَل الر  ْلكل الآَياتِِه َأن يل فل

وَن ) رل ْم َتْشكل ( َولََقْ  َأْبَسْلنَا ِمن 26بَِأْمِرِه َولَِتبَْتغلوا ِمن َفْضلِِه َوَلَعلَّكل

ال   سل م بِ  إىل َقْبلَِك بل وهل َبي نَاِت َفانَتَقدْْمنَا ِمَن الَِّذيَن الَقْوِمِهْم َفَجاؤل

وا َوَكاَن َحقه  َياَح 27ْمِمننَِي )املل َعَلْينَا َنِّْصل  ا  َأْجَرمل ْرِسلل الر  ( اّللَّل الَِّذي يل

َعللهل كَِسف ا  َفتلثرِيل َسَحاب اَمء َكْيَف َيَشاء َويَجْ طلهل يِف السَّ ى  ا  َفَيْبسل َوْدَق الَفَْتَ

وَن  ْم َيْسَتْبَِشل جل ِمْن ِخاَللِِه َفإَِذا َأَصا َِ بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه إَِذا هل َُيْرل

ن َقْبلِِه ملَلبْ 28) َل َعَليِْهم م  نَزَّ ( 29لِِسنَي )( َوإِن َكانلوا ِمن َقْبِل َأن يل

ْيِي  إىلَفانظلْر  ا األَ آَثاِب َبْْحَِت اّللَِّ َكْيَف ُيل َُ َبْعَ  َمْوَِتَ َذلَِك  إنْب

ٍء َقِ يٌر )املَ ملَلْحيِي  ل  ََشْ َو َعىَل كل َفَرَأْوهل  ا  َوَلئِْن َأْبَسْلنَا ِبُي (14ْوَت  َوهل

ْصَفره  وَن ) ا  مل رل ْسدِْمعل 11لََّظلُّوا ِمن َبْعِ ِه َيْكفل ْوَت  َواَل املَ ( َفإِنََّك اَل تل

ْ بِِريَن ) َعاء إَِذا َولَّْوا مل مَّ ال ُّ ْسدِْمعل الصُّ دْْمِي الَِبَاِدي  أْنَت ( َوَما 14تل عل

وَن ) إنَعن َضاَلَلتِِهْم  ْسلدِْمل م مُّ ْمِمنل بِآَياتِنَا َفهل ( اّللَّل 11تلْسدِْمعل إاِلَّ َمن يل

ة  ثلمَّ َجَعَل ِمن  وَّ ن َضْعٍف ثلمَّ َجَعَل ِمن َبْعِ  َضْعٍف قل م م  الَِّذي َخَلَقكل

ٍة َضْعف وَّ َو  ا  َبْعِ  قل للقل َما َيَشاء َوهل َيْوَم ( وَ 12َقِ يرل )الَعلِيمل الَوَشْيَبة  َُيْ

ْقِسمل  اَعةل يل وَن َما َلبِثلوا َغرْيَ َساَعٍة َكَذلَِك َكانلوا املل َتقلومل السَّ ْجِرمل



  

وَن ) ْمَفكل ياَمَن َلَقْ  َلبِْثتلْم يِف كَِتا ِِ اإلِ ِعْلَم وَ ال( َوَقاَل الَِّذيَن ألوتلوا 11يل

وَن )الَبْعِ  َفَهَذا َيْومل الَيْوِم  إىلاّللَِّ  نتلْم اَل َتْعَلدْمل ْم كل ( 16َبْعِ  َوَلكِنَّكل

ْسَتْعَتبلوَن ) ْم يل ْم َواَل هل ل وا َمْعِذَبَتل ٍذ الَّ َينَفعل الَِّذيَن َظَلدْمل
( 17َفَيْوَمئِ

ْبنَا لِلنَّاِس يِف َهَذا  م بِآَيٍة الَوَلَقْ  َُضَ ن ِجْئَتهل
ل  َمَثٍل َوَلئِ ْرآِن ِمن كل قل

وا َلَيقلوَلنَّ الَّذِ  ْبطِللوَن ) إنيَن َكَفرل ( َكَذلَِك َيطَْبعل اّللَّل َعىَل 18َأنتلْم إاِلَّ مل

وَن ) للو ِِ الَِّذيَن اَل َيْعَلدْمل َوْعَ  اّللَِّ َحقي َواَل  إن( َفاْصرِبْ 19قل

نلوَن )
نََّك الَِّذيَن اَل يلوقِ  .(﴾64َيْسَتِذفَّ

  



 

 سورة الدخان

ِحيمِ بِْسِم اّللهِ  ْْحَِن الرَّ  الرَّ

ا َأنَزْلنَاهل يِف َلْيَلٍة 4بنِِي )املل كَِتا ِِ ال( وَ 1﴿حم ) ( إِنَّ

نِذِبيَن ) نَّا مل ا كل َباَبَكٍة إِنَّ لُّ َأْمٍر َحكِيٍم 1مُّ ْفَرقل كل ( فِيَها يل

ْرِسلنَِي ) ا  ( َأْمر2) نَّا مل ا كل ْن ِعنِ َنا إِنَّ ب َك 1م  ن بَّ ة  م  ( َبْْحَ

دِْميعل  َو السَّ هل هل اَمَواِت وَ 6َعلِيمل )الإِنَّ ُِ َوَما األَ ( َب ِ  السَّ ْب

اَم  وِقننَِي ) إنَبْينَهل نتلم مُّ دِْميتل 7كل ِيي َويل ْ َو ُيل ( اَل إَِلَه إاِلَّ هل

ْم َوَب ُِّ آَبائِ  مل َببُّكل لنَِي )األَ كل ْم يِف َشكٍّ َيْلَعبلوَن 8وَّ ( َبْل هل

بنٍِي )9) َخاٍن مُّ اَمء بِ ل ( َيْغَش  14( َفاْبَتِقْب َيْوَم َتْأيِت السَّ

نَا اْكِشْف َعنَّا 11النَّاَس َهَذا َعَذا ٌِ َألِيٌم ) َعَذا َِ ال( َببَّ

ْمِمنلوَن ) ا مل ْكَرى َوقَ 14إِنَّ مل الذ  وٌل ( َأنَّ  َلل ْم َبسل ْ  َجاءهل

بنٌِي ) ْنلوٌن )11مُّ ٌم َمَّ َعلَّ ( إِنَّا 12( ثلمَّ َتَولَّْوا َعنْهل َوَقاللوا مل

و  وَن ) َعَذا ِِ َقلِيال  الَكاِشفل ْم َعائِ ل ( َيْوَم َنْبطِ ل 11إِنَّكل

وَن )الَبْطَشَة ال نَتِقدْمل ا مل ى إِنَّ رْبَ ْم َقْوَم 16كل ( َوَلَقْ  َفَتنَّا َقْبَلهل



  

وٌل َكِريٌم ) ْم َبسل وا إيَِلَّ ِعَباَد  أنْ ( 17فِْرَعْوَن َوَجاءهل َأدُّ

وٌل َأِمنٌي ) ْم َبسل َوَأْن الَّ َتْعللوا َعىَل اّللَِّ إيِن   (18اّللَِّ إيِن  َلكل

بنِيٍ  ْلَطاٍن مُّ م بِسل ْم َأن 19) آتِيكل ْذتل بَِرّب  َوَبب كل ( َوإيِن  عل

لوِن ) ْمِمنلوا يِل َفاْعَتِزللوِن )44َتْرَجل ْ تل ( َفَ َعا 41( َوإِْن َلَّ

هل  وَن ) أنَّ َببَّ ِْرمل اَلء َقْوٌم َمُّ م  ( َفَأِْسِ بِِعَباِدي َلْيال  44َهمل إِنَّكل

وَن ) تََّبعل ْك 41مُّ وَن  ا  َبْهوَبْحَر ال( َواْترل ْغَرقل نٌ  مُّ لْم جل إُِنَّ

يلوٍن )42) وا ِمن َجنَّاٍت َوعل وٍع َوَمَقاٍم 41( َكْم َتَركل بل ( َوزل

( َكَذلَِك 47( َوَنْعدَْمٍة َكانلوا فِيَها َفاكِِهنَي )46َكِريٍم )

اَمء 48آَخِريَن ) ا  َوَأْوَبْثنَاَها َقْوم ( َفاَم َبَكْت َعَلْيِهمل السَّ

نَظِريَن )بْ األَ وَ  ْينَا َبنِي 49ُل َوَما َكانلوا مل ( َوَلَقْ  َنجَّ

ائِيَل ِمَن  هل َكاَن 14ِهنِي )املل َعَذا ِِ الإِِْسَ ( ِمن فِْرَعْوَن إِنَّ

َن  ا  َعالِي فنَِي )املل م  ْم َعىَل ِعْلٍم َعىَل 11ُّْسِ َناهل ( َوَلَقِ  اْخَْتْ

م م  14َعامَلنَِي )ال بنٌِي اآلَن ( َوآَتْينَاهل َياِت َما فِيِه َباَلء مُّ

وللوَن ) إن( 11) اَلء َلَيقل وىَل األل ِهَي إاِلَّ َمْوَتتلنَا  إن( 12َهمل



 

يَن ) نََشِ نتلْم َصاِدِقنَي  إن( َفْأتلوا بِآَبائِنَا 11َوَما َنْحنل بدِْمل كل

ْم 16) بٍَّع َوالَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َأْهَلْكنَاهل ْم َخرْيٌ َأْم َقْومل تل ( َأهل

ِْرِمنَي ) لْم َكانلوا َمل اَمَواِت وَ 17إُِنَّ َُ األَ ( َوَما َخَلْقنَا السَّ ْب

اَم اَلِعبنَِي ) ا إاِلَّ بِ 18َوَما َبْينَهل َ َلكِنَّ ق  وَ الَ ( َما َخَلْقنَاُهل

وَن ) ْم اَل َيْعَلدْمل ْم َأَْجَِعنَي الَيْوَم  إن (19َأْكَثَرهل ل َفْصِل ِميَقاَتل

ْوىل  َشْيئ24) ْغنِي َمْوىل  َعن مَّ وَن  ا  ( َيْوَم اَل يل نَِّصل ْم يل َواَل هل

َو 21) هل هل ِحَم اّللَّل إِنَّ ِحيمل )ال( إاِلَّ َمن بَّ  إن( 24َعِزيزل الرَّ

وِم ) قُّ ْهِل َيْغيِل يِف املل ( كَ 22ثِيِم )األَ ( َطَعامل 21َشَجَرَة الزَّ

وهل َفاْعتِللوهل 26دِْميِم )الَ ( َكَغيْلِ 21بلطلوِن )ال ذل  إىل( خل

بُّوا َفْوَق َبْأِسِه ِمْن َعَذا ِِ 27ِحيِم )اجلَ َسَواء  ( ثلمَّ صل

ْق إِنََّك 28دِْميِم )الَ  َهَذا  إن( 29َكِريمل )الَعِزيزل ال أْنَت ( ذل

وَن ) نتلم بِِه ََتَْْتل ( يِف 11تَِّقنَي يِف َمَقاٍم َأِمنٍي )املل  إن( 14َما كل

يلوٍن ) ٍق 14َجنَّاٍت َوعل ٍس َوإِْسَترْبَ ن ل وَن ِمن سل ( َيْلَبسل

َتَقابِلنَِي ) وٍب ِعنٍي )11مُّ م بِحل ْجنَاهل ( 12( َكَذلَِك َوَزوَّ



  

ل  َفاكَِهٍة آِمننَِي ) وَن فِيَها بِكل وَن فِيَها 11َيْ عل وقل ( اَل َيذل

ْم َعَذا َِ األل ْوَتَة املَ  ْوَت إاِلَّ املَ  ( 16ِحيِم )اجلَ وىَل َوَوَقاهل

َو  َفْضال   ب َك َذلَِك هل ن بَّ َناهل 17َعظِيمل )الَفْوزل الم  ْ اَم َيُّسَّ ( َفإِنَّ

وَن ) رل ْم َيَتَذكَّ هل ْرَتِقبلوَن 18بِلَِسانَِك َلَعلَّ لم مُّ ( َفاْبَتِقْب إُِنَّ

(19﴾). 

  



 

 بالقرآن التوسل دعاء

 تضع مرة سبعني واالستغفار الصالة من الفراغ وبعد

 خاضعاً  بالقرآن التوسل دعاء وتقرأ يديك بني املصحف

 :خاشعاً 

مَّ  َك  نَْزلِ املل إيِن  َأْسَأللَك بِكِتابَِك  اللهل َوما فِيِه َوفِْيِه اْسدْمل

َك  ْرَج   ،ْسَن الل األَْكرَبل َوَأْساَمؤل َافل َويل َعَلنِْي  أنْ َوَما ُيل ََتْ

َتَقائَِك ِمَن النَّابِ  ْنيا واآلِخرِة. ،ِمْن عل  َوتقيِضَ َحوائِجي لل ُّ

 :وقل رأسك عىل املصحف وضع حاجتك واسأل

مَّ  ْرآنِ البَِحق  َهَذا  اللهل َوبَِحقه  ،َوبَِحق  َمْن َأْبَسْلَتهل بِهِ  ،قل

ْمِمٍن َمَ ْحَتهل فِْيهِ  ل  مل َك َعَلْيِهمْ  ،كل َفاَل َأَحَ  َأْعَرفل  ،َوبَِحق 

َك ِمنَْك.  بَِحق 

َحدْمَّ ٍ  وعرشاً  ،َاّللل يا بَِك تقول عرشًا:  ثم  وعرشاً  ،بدِْمل

 وَعرشاً  ،َسنِ الَ بِ  وعرشاً  ،بِفاطدَِْمةَ  وعرشاً  ،بَِعيلٍّ 

ٍ  ْبِن  وَعرشاً  ،َسنْيِ الل بَِعيِل  ْبِن  وَعرشاً  ،َسنْيِ الل بِ  َحدْمَّ بدِْمل



  

َدْمَّ ٍ  وعرشاً  ،َعيِلٍّ  ْوَس  ْبِن  وَعرشاً  ،بَِجْعَفِر ْبِن ُمل بدِْمل

ْوَس  وَعرشاً  ،َجْعَفرٍ  ِ  ْبِن َعيِلٍّ  وَعرشاً  ،بَِعيِل  ْبِن مل َحدْمَّ  ،بدِْمل

َدْمَّ ٍ  وَعرشاً   وَعرشاً  ،َعيِلٍّ  ْبنِ  َسنِ الَ بِ  وَعرشاً  ،بَِعيِل  ْبِن ُمل

ةِ الل بِ   .جَّ

  



 

 ظهوره يف باطنًا يا دعاء

وِبهِ  یفِ  َباطِنا   َيا  َباطِنا   َياوَ  ،بلطلونِهِ  یفِ  َظاِهرا   َياوَ  ،ظلهل

َرى ْيَس لَ  َظاِهرا   َياوَ  ،َُيَْف  ْيَس لَ  وفا   َيا ،يل  َيْبللغل ال  َمْوصل

وٌف  ْينلوَنتِهِ بِكَ  ودٌ وَ  ،َمْوصل  رْيَ غَ  َغائِبا   َياوَ  ،ال َح ي َُمْ ل

ودٍ  ودٍ  رْيَ غَ  َشاِه ا   َياوَ  ،َمْفقل ْطَلبل  ،َمْشهل لل  َوَلْ  ،يلَصا ِل فَ  يل  َُتْ

اَمَواتل  ُل األَ وَ  ِمنْهل السَّ اَم َما بَ وَ  ْب ْ بَ ال  ،نْيٍ ْرَفَة عَ ط ْينَهل  كل يل

نل ال وَ  ،ْيٍف بِكَ  َميَّ َب ُِّ وَ  نلوبل النُّوبِ  أْنَت  ،ْيٍ  ال بَِح وَ  ْينٍ بِأَ  يل

وبِ األل  يعِ َأَحْطَت بَِجدْمِ  ،ْبَبا ِِ األَ  ْبَحاَن َمْن لَ  ،مل  ْيَس سل

دْمِ وَ  ،ءٌ  ََش َكدِْمْثلِِه  َو السَّ َو  ،ريل َبِص ال يعل هل ْبَحاَن َمْن هل سل

هل ال َهَكَذا غَ وَ  ،َهَكَذا  .رْيل

 :وقل ادعُ  وأيضاً 

مَّ  دْْمِري اللهل ْد يِل يِف عل  ،ِبْزِقييِف  يلَّ ع َوَأْوِسعْ  ،اْم ل

ْغنِي َأَميِل  ،َوَأِصحَّ ِجْسدِْمي نْتل ِمَن  ،َوَبل  ْشِقياِء األَ َوإِْن كل

َع اءِ  ،ْشِقياءِ األَ َفاُْملنِي ِمَن  ْلَت  ،َواْكتلْبنِي ِمَن السُّ َك قل َفإِنَّ



  

يِف كِتابَِك امللنَْزِل َعىل َنبِي َك امللْرَسِل )َصَلواتلَك َعَلْيِه 

و ْثبِتل اّلل ما َيشاءل  َوآلِِه(: ﴿َيدْْمحل  مَّ الكِتا ِِ﴾.أل َوِعنَْ هل  َويل

 :أيضاً  وادعُ 

مَّ  كُّ يِف َأنَّ َلْيَلَة  إن اللهل فِيام  أوَقْ ِب فِيها الكاَن الشَّ

َمها واِقعٌ  هل إفَ  ،َتَق َّ َتْزكَِيتَِك وَ  يِف َوْح انِيَّتَِك وَ  فِيَك نَّ

يايِل َتَقرَّ َِ ِمنَْك وَ  ،زائٌِل  ْعاملل األَ  ْبِعْ هل اليِف َأي  اللَّ ْ تل  َعْب ل ََل

هل َوأَجْبَتهل  ،َوَقبِْلَتهل  دَّ َمالَِك ََل َترل َوَعدِْمَل  ،َوَأْخَلَص يف سل

الاِت َشَكْرَتهل  ْرضيَك َذَخْرَتهل إَليَك  َوَبَفعَ  ،الصَّ  ،ما يل

مَّ  ْزلِفل َلَ ْيَك الفيها بِ ين دْ  ل مافَ  اللهل ْذ  ،َعْوِن َعىل ما يل َوخل

ْرب  إَلْيَك البِناِصَيتِي إىل ما فيِه  َعدَْمِل يف الَوأْسبِْغ ِمَن  ،قل

اَبْيِن َسْعيي وِدَك بَِذرْياَِتا َعطِيَّتي ،ال َّ  ،َوَبق  يل ِمْن جل

نلوِّب بالتَّْوَبةِ  ْ َعْيَلتي ِمْن ذل َعِة َوِمْن َخطاياَي بِِس  ،َواْبْتل

ْْحَةِ  دْميِع  َواْغِفْر يل يف هِذهِ  ،الرَّ ْيَلِة َولِوالَِ يَّ َوجِلَ مِمننَي املل اللَّ

َعفاءِ  ،ْمِمناِت املل وَ  ْوَبِة الضُّ قل ٍه َعْن عل َتنَز  ْفراَن مل  َبِحيام   ،غل



 

َقراءِ الفاَقِة وَ البَِذِوي  َشِفْيٍق  ،َعىل َعبِيِ هِ  بٍ جا ،فل

وِعِهْم َوِذلهتِِهمْ  ضل َ َقةل َعَلْيِهمْ  ،بِذل هل الصَّ َوال  ،ال َتنْقلصل

ْغنِيِهْم مْن َصنيِعهِ  هل ما يل ْفِقرل  إليهْم. يل

مَّ  ل  َمْ يلونٍ  اللهل ْج َعنهي َوَعْن  ،اْقِض َدْينِي َوَدْيَن كل َوَفر 

و ٍِ  ل  َمْكرل لِ يَوأْصلِْحنِي  ،كل لَّ  ،وأْهيِل  وول َوأْصلِْح كل

نِيِء الَ الِل الطَّي ِب الَ َواْجَعْل يف  ،ِمنهيفاِسٍ  َواْنَفْع 

ائِِغ ِمْن ِبْزِقَك َعْيشال َوفيِه  ،َوِمنْهل لِبايس ،َكثرِِي السَّ

نَْقَلبي حاِبِم َي ي ِمْن َغرْيِ َقْطٍع َوال املَ َواْقبِْض َعِن  ،مل

 ،َوألذلين ِمْن َغرْيِ َصدَْممٍ  ،َولِسايِن ِمْن َغرْيِ َخَرسٍ  ،لَشلَ 

َوَفْرجي ِمْن  ،َوِبْجيل ِمْن َغرْيِ َزماَنةٍ  ،َوَعْيني ِمْن َغرْيِ َعدْم   

َوسائَِر أْعضائِي ِمْن  ،َوَبْطني ِمْن َغرْيِ َوَجعٍ  ،َبالٍ َغرْيِ إِح

ويف َبنْيَ َيَ ْيَك  ،َغرْيِ َخَللٍ  قل  خالِصا   ،َوَأْوِبْديِن َعَلْيَك َيْوَم ول

نلو ِِ  يلو ِِ الَنِقيها  ِمَن  ،ِمَن الذه ْفراِن  ،عل ال أْسَتْحيي ِمْنَك بِكل

يٍك َلَك يف  ،نِْعدَْمةٍ  ْ َبةِ الَوال إْقراٍب بََِشِ َوال بِإْبهاٍج يف  ،قل



  

َمةٍ  ،فِْتنَةٍ  َرَّ ٍط يف ِدماٍء ُمل نلقي  ،َوال َتَوبُّ ها عل قل َوال َبْيَعٍة ألَطو 

ْلَتهل بَِفِضيَلةٍ  َّْن َفضَّ
ِِ َت باَيِة َغْ َبةٍ  ،ألَحٍ   وٍف حَتْ قل  ،َوال ول

وِد اخلائِنَةِ الوَ  ،فاِجَرةِ الَوْجِه بِاألْيامِن ال ْسودَ أَوالَ  هل  ،عل

بلَل طاَعتَِك  َوأنِْلني ِمْن َتْوفيِقَك َوهل اَك ما َنْسللَك بِِه سل

اِْحنَي.  َوِبضاَك يا أْبَحَم الرَّ

  :أيضاً  وادعُ 

مَّ  بل ِمَن  اللهل َق   َوفِيام  ،ْحتلومِ املَ ْمِر األَ اْجَعْل فِيام َتْقيِض َوتل

قل ِمَن  َقضاِء الَِّذي ال ِمنَ  ،َقْ بِ الَلِة كِيِم يِف َليْ الَ ْمِر األَ َتْفرل

لل  َب َّ َردُّ َوال يل اِج َبْيتَِك  أنْ ال يل جَّ  ،رامِ الَ َتْكتلَبنِي ِمْن حل

مل املَ  هل وِب َحجُّ مل املَ  ،رْبل وِب َسْعيلهل لمل املَ  ،ْشكل نلوَبل وِب ذل  ،ْغفل

لمْ املل  ْم َسي ئاَتل ِر َعنْهل بل  ،َكفَّ َق    أنْ  ،َواْجَعْل فِيام َتْقيِض َوتل

دْْمِري َع ِبْزِقي ،تلطِيَل عل َب يِلْ يْف ََجيِع ألموبْي  ،َوتلَوس  وتق  

اِْحنَِي. نَياَي وآِخريِت يا َأْبَحَم الرَّ َو َخرٌي يِلَ يف دل  ما هل

 .مرة مائةاّلل َبّب  وأتو ِل إليه  أستغفرل قل:  ثم



 

مَّ قل:  ثم  .مرة مائةالَعْن قتلَة أمرِي املمِمننَي  اللهل

بحانَ قل:  ثم وتل  ال َمنْ  سل بحاَن َمْن اَل َيزولل  ،يدْمل سل

هل  لكل بَحاَن َمْن ال َُتَف  عليِه خافيةٌ  ،مل بحاَن َمْن اَل  ،سل سل

ُِ  ،َتسقلطل َوبقٌة إالَّ بعْلدِْمهِ  وال  ،وال حبٌة يِف ظلامِت األب

بنٍي إالَّ بِعْلدِْمهِ   يفإالَّ  وال َيابسٍ  َبْطٍب   ،وبقل بتِهَ  ،كَتا ٍِ مل

ْبَحاَنهل  ْبَحاَنهل  ،سل ْبَحاَنهل  ،سل ْبَحاَنهل  ،سل ْبَحاَنهل  ،سل .  ،سل ْبَحاَنهل سل

 .تعاىل اهلل شاء إن ُتقىض ،حاجتك اطلب ثم

 :أيضاً  وادعُ 

 الرحيم الرْحن اّلل بسم

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل َدْمَّ ٍ ِل آوَ  َصل  َعىل ُمل ِحْلام  َيسل ُّ  َواْقِسْم يل ،ُمل

لنُّ بِِه َعيَلَّ  ،ْهلِ اجلَ با َِ  يَعنه   ، ِمْن كلل  َضالَلةٍ َوهل ى  ََت

ل  َفْقرٍ  با َِ  يَوِغن   َتسل ُّ بِِه َعنه  دُّ َِبا َعنه  ،كل ة  َترل وَّ لَّ  يَوقل كل

ن غن   وَ  ،َضْعٍف  ْكِرمل ل   يتل ل بِِه َعْن كل ن ،ةٍ ذل  يَوِبْفَعة  َتْرَفعل

ل  ِض  دُّ بِِه َعنه أَ وَ  ،َعةٍ َِبا َعْن كل لَّ  يْمنا  َترل َوعافَِية   ،َخْوٍف  كل



  

لين ل  َبالمِ َِبا  َتْسْتل لَّ  اَِب  َوِعْلام  َتْفَتحل يل ،ءٍ ْن كل  ،َيقنيٍ  كل

ْذِهبل بِِه عَ  لَّ َشكٍّ  نهيَوَيقينا  تل عا ،كل طل يَ ء  َودل  يلجاَبَة اإلِ ْبسل

ْيَلةِ  هِذهِ  يف اَعةِ  َويف ،اللَّ اَعةِ  ،هِذِه السه اَعةِ  ،السه يا  ،السه

لَّ َبْْحَةٍ  يل تَيُّس   َوَخْوفا   ،َكريمل  ولل َِبا  ،بِِه كل َوِعْصدَْمة  حَتل

نلو ِِ  يَبْين ومنَي املَ  َبنْيَ َِبا ْفلَِح أل  َحته  ،َوَبنْيَ الذُّ ْعصل

اِْحنَي.ْبَحَم أَ ِعنَْ َك. بَِرْْحَتَِك يا   الره

 :الدعاء هذا وأيضاً 

ولَِج  يا ْيلِ  مل ولَِج  ياوَ  ،النَّهابِ  يِف  اللَّ ْيلِ  يِف  النَّهابِ  مل  ،اللَّ

ِْرَج  ِْرَج  ،ي ِت املَ ِمَن  ي  الَ َوَمل يا باِزَق  ،ي  الَ ِمْن  ي ِت املَ َوَمل

 ،يا َاّللل  يا َبحيمل  ،يا َبْْحـنل  ،يا َاّللل ،ِحسا ٍِ  بَِغرْيِ  شاءل تَمْن 

 ،ْسن الل  ْسامءل يا َاّللل َلَك األَ  ،َاّللل يا ،يا َاّللل ،َاّللل يا ،يا َاّللل

ْلياال ْمثالل َواألَ  ياءل الوَ  ،عل َأْسَأللَك باسدْمَك  ،َواآلالءل  كرِْبِ

يلِة  ِحْيم إن كنَت قضيَت يف هذِه اللَّ ِن الرَّ ْْحَ بْسِم اّللِ الرَّ

ل  أْمٍر َحكيمٍ  وِح ِمْن كل َل املالئكِة والرُّ  أنْ  أْسأللَك  ،تنزُّ

َدْمَّ ٍ  ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َ َعىل ُمل َعَل  نْ أوَ  ،تلَصيل   هِذهِ  يف اْسدْمي ََتْ



 

ْيَلةِ  َع اءِ  يِف  اللَّ َه اءِ  ،السُّ وحي َمَع الشُّ  يف َوإِْحساين ،َوبل

يهنيَ  وَبة   َوإِساَءيت ،ِعل  باَِشل  َيقينَا   يل ََتََب  َوأنْ  ،َمْغفل  بِهِ  تل

ْذِهبل  َوإِيامنا   َقْلبي كَّ  يل  ،يل َقَسدْْمَت  باِم َوبضا ،َعنهي الشَّ

ْنيا َحَسنَة   َوِقني َعذا َِ  ،َحَسنَة   اآلِخَرةِ َويِف  ،َوآتِني يِف ال ُّ

ْكَركَ  ،النهابِ  ْقني َيا ب ِ  فيها ِذْكَرَك َوشل ْغَبَة  ،َواْبزل َوالرَّ

َوملَِا  ،والتَّوَبَة َوالتَّْوفيَق ملِا حِتبُّه وَتْرَضاه ،إليك َواإِلناَبةَ 

َدْمَّ   َقَت َلهل ِشيَعَة آِل ُمل المل  َوَعلْيِهمل  َعَلْيهِ )َوفَّ  أبَحمَ  َيا (السَّ

اِْحنِي َوال َتْفتِن ي بَِطَلِب ما َزَوْيَت َعن ي بَِحْولَِك  ،الرَّ

تَِك  وَّ َب ِ  بِِرْزٍق ِمنَْك واسٍع بَِحاللَِك َعْن يا ْغنِنِي أوَ  ،َوقل

ْقنِي  ،َحراِمَك  َة يِف َبْطنِي َوَفْرِجيالَواْبزل ْج َعن ي  ،ِعفَّ َوَفر 

لَّ َهمٍّ َوَغمٍّ  ي ،كل و  ْق يِل َلْيَلَة  ،َوال تلْشدِْمْت ِّب َع ل َقْ ِب الَوَوف 

َدْمَّ ا   ،َأْفَضِل ما َبآها َأَحٌ    َعىل ْقَت َلهل ُمل ْقنِي ملِا َوفَّ َل آوَ  َوَوف 

  ٍ َدْمَّ  أهله أنت ماَواْفَعْل ِّب . (َصَلواتلَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهمْ )ُمل

اعةَ  اَعَة. السَّ اَعَة السَّ  السَّ

  



  

 القدر ليلة ×احلسني زيارة

وِل اّللِ المل َعَلْيَك َيا ْبَن َبسل المل َعَلْيَك َيا ْبَن  ،َالسَّ َالسَّ

المل َعَلْيَك َيا ْبَن الص  يَقِة الطهاِهَرِة  ،ْمِمننيَ املل مرِي أَ  َالسَّ

المل َعَلْيَك يا َمْوالَي يا  ،عاملَنيَ الفاطدَِْمَة َسي َ ِة نِساِء  با أَ َالسَّ

هل  ةل اّللِ َوَبَركاتل الَة أَقْ   أنهكْشَه ل أَ  ،َعْبِ  اّللِ َوَبْْحَ َقدْْمَت الصَّ

كاَة  وِف َوَُنَْيَت َعِن املَ بِ َمْرَت أَ وَ َوآَتْيَت الزَّ  ،نَْكرِ املل ْعرل

َوجاَهْ َت يِف اّللِ َحقَّ  ،كِتا َِ َحقَّ تاِلَوتِهِ الَوَتَلْوَت 

َت َعىَل  ،ِجهاِدهِ  َْتِسبا  َحته  ذى األَ َوَصرَبْ تاَك أَ يِف َجنْبِِه ُمل

وَك َوحاَببلوكَ نَّ أْشَه ل أَ  ،َيقنيل ال َوالَّذيَن  ،الَّذيَن خاَلفل

ونلوَن َعىل لِساِن النَّبِي   ،َخَذللوكَ  َوالَّذيَن َقَتللوَك َمْلعل

ياألل  ْم ِمَن  ،َوَقْ  خا َِ َمِن اْفَْتى ،مه َلَعَن اّللل الظهاملنَِي َلكل

لنَي األَ   ،ليمَ األَ َعذا َِ الَوضاَعَف َعَلْيِهمل ِخريَن َواآلوَّ

وِل اّللِ زائِرا  َتْيتلَك أَ  َك  ،يا َمْوالَي َيا ْبَن َبسل  ،عاِبفا  بَِحق 

والِيا   عاِديا   ،ْولِيائَِك ألَ مل ْسَتْبِِّصا  بِ  ،ْع ائَِك ألَ مل َ ى الل مل



 

َفاْشَفْع يل  ،عاِبفا  بَِضالَلِة َمْن خاَلَفَك  ،َعَلْيهِ  أْنَت الهذي 

 ِعنَْ  َبب َك.

َة اّللِ يِف  جَّ المل َعَلْيَك يا حل َصىلَّ اّللل  ،َوَسامئِهِ ْبِضِه أَ َالسَّ

وِحَك الطَّي ب المل يا  ،َوَجَسِ َك الطهاِهرِ  ةِ َعىل بل َوَعَلْيَك السَّ

. هل ةل اّللِ َوَبَركاتل  َمْوالَي َوَبْْحَ

  



  

 ×األكرب احلسني بن علي زيارة

ةل اّلِل  المل َعَلْيَك يا َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي َوَبْْحَ َالسَّ

هل   ،َوَلَعَن اّللل َمْن َقَتَلَك  ،َلَعَن اّللل َمْن َظَلدَْمَك  ،َوَبَركاتل

 .ليمَ األَ َعذا َِ الَوضاَعَف َعَلْيِهمل 



 

 الشهداء زيارة

ْم  المل َعَلْيكل ا أَ َالسَّ َ يقلونَ ْهُّ ْم  ،الص  ه المل َعَلْيكل َا أَ َالسَّ ْهُّ

ونَ  ابِرل َه اءل الصه ْم أَ ْشَه ل أَ  ،الشُّ ْم يِف َسبيِل اّلِل نَّكل جاَهْ تل

ْم َعىَل  تل ولِِه  ،يِف َجنِْب اّللِذى األَ َوَصرَبْ َوَنَصْحتلْم ّللِ َولَِرسل

مل أَ َحته   ْم أَ ْشَه ل أَ  ،َيقنيل التاكل ْم ِعنَْ  ْحياٌء أَ نَّكل َبب كل

ونَ  ْرَزقل مل اّللل َعِن  ،تل َجزاِء ْفَضَل أَ ْهلِِه أَ وَ ْسالِم اإلِ َفَجزاكل

ْم يِف َُمَل  النَّعيِم. ،امللْحِسننيَ  َع َبْينَنا َوَبْينَكل  َوََجَ

  



  

 ×العباس زيارة

المل َعَلْيَك يا ْبَن  المل َعَلْيَك  ،ْمِمننيَ املل مرِي أَ َالسَّ ا أَ َالسَّ َ ْهُّ

الِحل ال ولِهِ املل َعْب ل الصه َقْ   أنهكْشَه ل أَ  ،طيعل ّللِ َولَِرسل

َت َحته   َلَعَن اّللل  ،َيقنيل التاَك أَ جاَهْ َت َوَنَصْحَت َوَصرَبْ

ْم ِمَن  لنَي األَ الظهاملنَِي َلكل ْم لَ أوَ ِخريَن َواآلوَّ بَِ ْبِك َقهل

المل عليَك يا َمْواَلَي وَبْْحةل اّللِ وَبَرَكاتله. ،حيمِ اجلَ   والسَّ

 .الزيارة ركعتي تصيل ثم

  





 

 

 

 

 

 

 رمضان شهر وداع أدعية

  





 

 

 

 |للرسول الوداع دعاء

 :رمضان شهر وداعِ  يف دعائه من انوك

مَّ  الَ َيْنَ مل َعىَل من  ياوَ  ،َزاءِ اجلَ َيا َمْن ال َيْرَغبل يِف  اللهل

َكايِف  ،ءِ اَعطَ ال وآءِ  ءل َوَيا َمْن الَ يل ِمنَّتلَك  ،َعْبَ هل َعىَل السَّ

ٌل  ،اْبتَِ اءٌ  َك َتَفضُّ وَبتلَك َعـْ ٌل  ،َوَعْفول قل َك  ،َوعل َوَقَضاؤل

ةٌ  ْ تل  ،ِخرَيَ َوإْن َمنَْعَت ََلْ  ،ْب َعَطآَءَك بدَِْمنٍّ ِش إْن َأْعَطْيَت ََل

يا   َك َتَع   ْن َمْنعل رل َمْن َشَكَرَك َوَأْنَت  ،َيكل دْْمَتهل لَ أَتْشكل

ْكَركَ  دْْمَتهل َْحَْ كَ َمْن َْح  ءل َوتلَكايف ،شل ل  ،َ َك َوَأْنَت َعلَّ َتْسْتل

ودل َعىَل َمْن َلْو ِشْئَت  ،َعىَل َمْن َلْو ِشْئَت َفَضْحَتهل  َوََتل

ا َأْهٌل ِمنَْك لِْلَفِضيَحِة وَ  ،َمنَْعَتهل  َ  أنهكَغرْيَ  ،نْعِ املَ َوكاَِلُهل

لِ  ْ َبَتَك َعىَل  ،َبنَْيَت َأْفَعاَلَك َعىَل التََّفضُّ َوَأْجَرْيَت قل



 

زِ  ْيَت َمْن َعَصاَك بِاِلْلمِ  ،التََّجاول َوأْمَهْلَت َمْن َقَصَ   ،َوَتَلقَّ

ْم بِأناتَِك إىل اإلَناَبةِ  ،لِنَْفِسِه بِالظُّْلمِ  هل كل  ،َتْسَتنْظِرل َوَتْْتل

ْم إىَل التَّْوَبةِ  َعاَجَلَتهل مْ  ،مل هل َوال  ،لَِكْياَل َْهْلَِك َعَلْيَك َهالِكل

مْ  َوَبْعَ   ،َعْن طلوِل اإِلْعَذاِب إَلْيهِ  إاله  ،َيْشَق  بِنِْعدَْمتَِك َشِقيُّهل

ِف  ِة َعَلْيِه الل َتَرادل َوَعائَِ ة  ِمْن  ،َكَرما  ِمْن َعْفِوَك َيا َكِرْيمل جَّ

الَِّذْي َفَتْحَت لِِعَباِدَك َبابا  إىَل  أْنَت  ،َعْطِفَك َيا َحلِيمل 

ْيَتهل التَّْوَبـةَ  َوَجَعْلَت َعىَل ذلَِك الَبا ِِ َدلِيال   ،َعْفِوَك َوَسدْمَّ

َك َفقل  ،لَِئالَّ َيِضلُّوا َعنْهل  ،ِمْن َوْحيَِك  : ْلَت َتَباَبَك اْسدْمل

ْم ﴿ وحا  َعَس  َببُّكل ْم  أنْ تلوبلوا إىَل اّلل َتْوَبة  َنصل ـَر َعنْكل َكف  يل

تَِها األُْنَابل َيْوَم الَ  ِري ِمْن حَتْ ْم َجنَّات ََتْ ْ ِخَلكل ْم َويل َسي ئاتِكل

ْم  هل ِْزي اّللل النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنلوا َمَعهل نلوبل َيْسَع  َبنْيَ ُيل

نَا َأَْتِْم َلنا نلوَبَنا َواْغِفْر َلنَا  وللوَن َببَّ َأْيِ ْهِْم َوبَِأْياَمُِنِْم َيقل

ء َقِ يرٌ  ل  ََشْ وَل ﴾. إنََّك َعىَل كل ْذبل َمْن َأْغَفَل دلخل َفاَم عل

لِْيلِ النِْزِل َبْعَ  َفْتِح املَ ذلَِك  ِذي َوَأْنَت الَّ  ،َبا ِِ َوإَقاَمِة ال َّ



  

ْوِم َعىَل َنْفِسَك لِِعَباِدكَ  ْم يِف  ،ِزْدَت يِف السَّ ِري ل ِبْبَحهل تل

َتاَجَرَِتِْم َلَك  ْم بِ َوَفْوز ،مل ياَدِة ِمنَْك الهل  ،ِوَفاَدِة َعَلْيَك َوالز 

َك َوَتَعاَلْيَت:  ْلَت َتَباَبَك اْسدْمل َسنَِة َفَلهل الَ َمْن َجاَء بِ ﴿َفقل

ْزى َعَْشل  ي َئِة َفاَل يجل ا َوَمْن َجاَء بِالسَّ  ﴾ِمْثَلَها إاله َأْمَثاِلَ

ْلَت:  ْم يِف َسبِيِل اّلل َكدَْمَثِل ﴿َوقل وَن َأْمَواَلل نِْفقل َمَثلل الَِّذيَن يل

نْبلَلة َماَئةل َحبَّة َواّلل  ل  سل َحبَّة َأْنَبَتْت َسْبَع َسنَابَِل يِف كل

َْن َيَشاءل 
َضاِعفل ملِ ْلَت:  ﴾يل ُل اّلل ﴿َوقل ْقِر َمْن َذا الَِّذْي يل

َوَما َأْنَزْلَت  ،﴾َقْرضا  َحَسنَا  َفيلَضاِعَفهل َلهل أْضَعافا  َكثرَِية  

ْرآِن ِمْن َتَضاِعيِف الِمْن َنَظائِِرِهنَّ يِف  َوَأْنَت  ،َسنَاِت الَ قل

ْم بَِقْولَِك ِمْن َغْيبَِك  الَِّذي فِيِه  ،َوَتْرِغْيبَِك الَِّذي َدَلْلَتهل

مْ  هل ْ ِبْكهل َأْبَصابل ْ تل ْم ََل َتهل َعنْهل ْم َعىَل َما َلْو َسَْتْ َوََلْ  ،َحظُّهل

ْلَت:  ْم َفقل هل ْ َتْلَحْقـهل َأْوَهامل ْم َوََل هل ويِن ﴿َتِعـِه َأْساَمعل رل اْذكل

ونِ  رل وا يِلْ َوال َتْكفل رل ْم َواْشكل ْركل ْلَت:  ﴾َأْذكل  َلئِنْ ﴿َوقل

ْم إنَّ َعذاِّبْ َلَشِ يٌ    ﴾َشَكـْرتلْم الِزيَ نَّكْم َوَلِئْن َكَفـْرتل



 

ْلَت:  وَن َعْن ﴿َوقل ْم إنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبل ويِنْ َأْسَتِجْب َلكل اْدعل

للوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ  َعاَءَك  ﴾ِعَباَديِت َسَيْ خل ْيَت دل َفَسدْمَّ

وَل  ،َوَتْرَكهل اْستِْكَبابا   ِعَباَدة   ْ َت َعىَل َتْركِِه دلخل َوَتَوعَّ

وَك بدَِْمن َك  ،َجَهنََّم َداِخِرينَ  وَك بَِفْضلَِك  ،َفَذَكرل  ،َوَشَكرل

وا َلَك َطَلبا  ملَِِزيِ كَ  ،َوَدَعْوَك بَِأْمِركَ  قل َوفِيَها َكاَنْت  ،َوَتَص َّ

ْم ِمْن َغَضبَِك  ل َوَلْو َدلَّ ََمْللوٌق  ،ْم بِِرَضاكَ هِ َوَفْوزِ  ،َنَجاَتل

ََمْللوقا  ِمْن َنْفِسِه َعىَل ِمْثِل الَِّذْي َدَلْلَت َعَلْيِه ِعَباَدَك ِمنَْك 

وتا   ْوَفا  باإلْحَسان َوَمنْعل   ،بكل  لَِسانٍ  نانبِاالْمتَكاَن َمْوصل

ِ َك َمْذَهٌب الَ َفَلَك  ِجَ  يِف َْحْ َوَما َبِقَي لِْلَحدْْمِ   ،دْْم ل َما ول

دَْم ل بِهِ  َلْفظٌ  ْ َ  إىَل  ،َوَمْعن   َينَِّْصفل إَلْيهِ  ،حتل دْمَّ َيـا َمْن حَتَ

ْم بِ  ،َفْضلالِعَبـاِدِه بِاإِلْحَسـاِن وَ  َما  ،ن  َوالطَّْولِ املَ َوَغدَْمَرهل

كَ  ،َأْفَش  فِْينَا نِْعدَْمَتَك َوَأْسَبَغ َعَلْينَا ِمنََّتَك  نَا برِِب   ،َوَأَخصَّ

تِـَك الَّتِي اْبَتَضْيَت  ،َهْ َيَتنَا لِِ ْينَِك الَّـِذي اْصَطَفْيَت   ،َوِملَّ

ْلَت  ْلَفَة َلَ ْيَك  ،َوَسبِيلَِك الَِّذي َسهَّ َتنَا الزُّ ْ  ،َوَبِّصَّ



  

وَل إىَل َكـَراَمتَِك. صل  َوالول

مَّ  َوَظائِِف الَوَأْنَت َجَعْلَت ِمْن َصَفـاَيـا تِْلَك  اللهل

ُِ َشْهَر َبَمَضاَن الَِّذي الَوَخَصائِِص تِْلَك  و رل فل

وبِ  هل َتهل ِمن ََجِيِع األْزِمنَِة  ،اْخَتَصْصَتهل ِمْن َسائِِر الشُّ ْ ريَّ َوَُتَ

وبِ  هل نَِة باَِم  ،َوال ُّ ل  َأْوَقاِت السَّ  َأْنَزْلَت فِيِه ِمَن َوآَثْرَتهل َعىَل كل

ْرآِن َوالنُّوبِ ال َوَفَرْضَت فِْيِه  ،َوَضاَعْفَت فِيِه ِمَن اإلْياَمنِ  ،قل

َيامِ  ْبَت فِيِه ِمَن الِقَيامِ  ،ِمَن الص  َوَأْجَلْلَت فِيِه ِمْن َلْيَلِة  ،َوَبغَّ

ثلمَّ آَثْرَتنَا بِِه َعىَل َسائِِر  ،ِف َشْهرٍ لأَقْ ِب الَّتِي ِهَي َخرْيٌ ِمْن ال

ْوَن َأْهِل  ،األلَممِ  دْْمنَا بَِأْمِرَك  ،َللِ املِ َواْصَطَفْيَتنَا بَِفْضلِِه دل َفصل

دْْمنَا بَِعْونَِك َلْيَلهل  ،َُنَاَبهل  ِضنَي بِِصَياِمِه َوِقَياِمِه ملَِا  ،َوقل َتَعر  مل

ْضَتنَا َلهل ِمْن َبْْحَتَِك  َوَأْنَت  ،إَلْيـِه ِمْن َمثلوَبتَِك  ْبنَاَوَتَسبَّ  ،َعرَّ

ِغَب فِيِه إَلْيَك املَ  ئِْلَت ِمْن َفْضلَِك اجلَ  ،يلءل باَِم بل  ،َوادل بدِْمـا سل

ْرَبَك.ال  َقـِريبل إىَل َمْن َحـاَوَل قل

ْهرل َمَقاَم َْحْ ٍ  إلي َوَصِحَبنَا  ،َوَقْ  َأَقاَم فِينَا َهَذا الشَّ



 

ْحَبَة  وبصل ثلمَّ َقْ   ،َعامَلنِيَ الَوَأْبَبَحنَا َأْفَضَل َأْبَباِح  ،َمرْبل

تِِه َوَوَفاِء َعَ ِدهِ  َفنَْحنل  ،َفاَبَقنَا ِعنَْ  ََتَاِم َوْقتِِه َواْنِقَطاِع مل َّ

وهل و عل َود  هل َعَلْينَامل نَا َوَأْوَحَشنَا  ،َداَع َمْن َعزَّ فَِراقل َوَغدْمَّ

هل َعنَّ  افل َمامَ  ،ااْنِِّصَ و َ املَ  َوَلِزَمنَا َلهل الذ   ْرَمةَ الل وَ  ،ْحفل

اَلمل َعَلْيَك َيا  ،ْقيِضَّ املَ  قَّ الَ وَ  ،ْرِعيَّةَ املَ  للوَن: السَّ
َفنَْحنل َقائِ

اَلمل َعَلْيَك َيـا أْكَرَم  ،َشْهَر اّللِ األْكرَبَ  ِه. السَّ
َوَيا ِعْيَ  َأْولَِيائِ

ـو ٍِ  اِم  َوَيا َخرْيَ َشْهرٍ  ،ِمَن األْوَقاِت  َمْصحل يِف األيَّ

اَعاِت  اَلمل َعَلْيَك ِمْن َشْهرٍ  ،َوالسَّ  ،َبْت فِيِه اآلمالل ره قل  السَّ

ْت فِيِه األَْعاَملل  يوَ  ،َونلَِشَ ك  ،  فيهِ  تزل اَلمل األموالل السَّ

ودا   َعَلْيَك ِمْن َقِرينٍ  هل َمْوجل ودا   ،َجلَّ َقْ بل هل َمْفقل  َوَأْفَجَع َفْق ل

وه  هل  ا  َوَمْرجل َ فَِراقل اَلمل َعَلْيَك ِمْن َألِيٍف  ،آََل ْقباِل   َنسٍ أ السَّ مل

نَْقِضيا  َفدَْمىض َفَُّسَّ  َاِوبٍ  ،َوَأْوَحَ  مل اَلمل َعَلْيَك ِمْن َمل  السَّ

ْت فِيِه  للو ِل الَبقَّ نلو ِل  ،قل اَلمل َعَلْيَك ِمْن  ،َوَقلَّْت فِيِه الذُّ السَّ

ْيَطاِن َوَصاِحٍب  َناِِصٍ  بلَل  َأَعاَن َعىَل الشَّ َل سل َسهَّ



  

اَلمل ا ،اإلْحَسانِ  َتَقاءِ لسَّ َوَما  ،اّللِ فِيَك  َعَلْيَك َما أْكَثَر عل

رمةَ  َأْسَعَ   ْرَمَتَك بَك  حل اَلمل ا ،َمْن َبَع  حل َعَلْيَك َما لسَّ

نلو ِِ  َك ألِ َْنَواِع  ،َكاَن َأُْمَاَك لِلذُّ يلو ِِ الَوَأْسَْتَ اَلمل ا ،عل لسَّ

وِب  ،ْجِرِمنيَ املل َعَلْيَك َما َكاَن َأْطَوَلَك َعىَل  َوَأْهَيَبَك يِف صل ل

اَلمل ا ،ْمِمننِيَ املل  امل  َعَلْيَك ِمْن َشْهرٍ لسَّ هل األيَّ نَافِسل اَلمل ا ،ال تل لسَّ

ل  َأْمر َساَلمٌ  َعَلْيَك ِمْن َشْهرٍ  َو ِمْن كل اَلمل َعَلْيَك َغرْيَ ا ،هل لسَّ

اَلمل ا ،اَلَبَسةِ املل  َوالَ َذِميمَ  ،َصاَحَبةِ املل َكِريِه  َعَلْيَك َكاَم لسَّ

َكاِت الَوَفْ َت َعَلْينَا بِ   ،طِيئاِت اخلَ َوَغَسْلَت َعنَّا َدَنَس  ،رَبَ

اَلمل ا َودَّعٍ لسَّ وكٍ  ،َبَرما   َعَلْيَك َغرْيَ مل هل َسَأما   َوالَ َمْْتل  ،ِصَيامل

اَلمل َعَلْيَك ِمْن َمْطللو ٍِ ا ون َعَلْيِه َقْبَل  ،َقْبَل َوْقتِهِ  لسَّ َوَُمْزل

اَلمل ا ،َفْوتِهِ  وءٍ لسَّ َف بَِك َعنَّا َعَلْيَك َكْم ِمْن سل ِ َوَكْم  ،ِصل

اَلمل ا ،ألفِيَض بَِك َعَلْينَا ِمْن َخرْيٍ  َعَلْيـَك َوَعىَل َلْيَلِة لسَّ

اَلمل ا ،ِف َشْهرلأَقْ ِب الَّتِي ِهَي َخرْيٌ ِمْن ال ما  ،َعَلْيَك لسَّ

 ،َوَأَش َّ َشْوَقنَا َغَ ا  إَلْيَك  ،َكاَن َأْحَرَصنَا بِاألْمِس َعَلْيَك 



 

ِرْمنَاهل ا ٍُ  ،لَساَلمل َعَلْيَك َوَعىَل َفْضلَِك الَِّذي حل  َوَعىَل َما

لِْبنَاهل  ْهِر ال ِذي ا ،ِمْن َبَرَكاتَِك سل ا َأْهلل َهَذا الشَّ مَّ إنَّ للَّهل

ْفَتنَا بِهِ  قَتنَا بدَِْمن َك َلهل ِحنَي َجِهَل  ،ََشَّ  ،َوْقَتهل ْشِقَياءل األَ َوَوفه

وا لَِشَقائِِهم َفْضَلهل  ِرمل  بِِه ِمْن َمْعِرَفتِهِ َثْرَتنَا آَويِلُّ َما  أْنَت  ،َوحل

نَّتِهِ  َلهل َوَهَ ْيَتنَا  َوَقْ  َتَولَّْينَا بَِتْوفِيِقَك ِصَياَمهل َوِقَياَمهل  ،ِمْن سل

ْينَا فِيهِ  ،َعىل َتْقِصريٍ  َك  َوَأدَّ مَّ  ،َقلِيال  ِمْن َكثِيـر ِمن َحق   اللهل

افا  بِاإلَضاَعةِ دْم ل إْقـَرابا  الَفَلَك  َوَلك  ،بِـاإلَساَءَة َواْعِْتَ

للوبِنَا َعْق ل النََّ مِ   ،ِسَنتِنَا ِصْ قل االْعتَِذابِ لأَوِمْن  ،ِمْن قل

َفَأِجْرَنا َعىَل َما َأَصاَبنَا فِيِه ِمَن التَّْفِريِط َأْجَرا  َنْسَتْ بكل بِِه 

و َِ فِيهِ املَ َفْضَل ال ْخِر َوَنْعتَ  ،ْرغل ُل بِِه ِمْن َأْنَواِع الذُّ ا

وِ  َعَلْيهِ املَ  َنا فِيِه  ،ْحرل ْ ْذَبَك َعىَل َما َقِّصَّ َوَأْوِجْب َلنَا عل

َك  ْغ بَِأْعاَمِبَنا َما َبنْيَ َأْي ْينَا ِمْن َشْهِر َبَمَضاَن  ،ِمْن َحق  َواْبلل

ِل َما  ،ْقبِلِ املل  ْغَتنَاهل َفَأِعنَّا َعىَل َتنَاول هل ِمَن  أْنَت َفإَذا َبلَّ َأْهلل

َنا إىَل  ،ِعَباَدةِ ال هل ِمَن الطَّاَعةِ الَوَأد  َوأْجِر لنا  ،ِقَياِم باَِم َيْسَتِحقُّ



  

ْهَرْيِن ِمْن   َك يِف الشَّ ق  ِمْن َصالِِح الَعدَْمِل َما َيكون َدَبكا  ِلَ

وِب  هل ْهرِ شل مَّ  ،ال َّ  أو دْْمنَا بِِه يِف َشْهِرَنا َهَذا ِمْن مَلَمٍ ملَ أَوَما  اللهل

 اْكَتَسْبنَا فِيِه ِمْن َخطِيَئةٍ  وأ ،َواَقْعنَا فِيِه ِمْن َذْنٍب  أو ،إْثمٍ 

َسنا،  أو ،ِمنَّا َعىَل َتَعدْمُّ ٍ   أوعىل نسياٍن ظلدْمنا فيِه أنفل

َنا ْرَمة  ِمْن َغرْيِ َنا  ،اْنَتَهْكنَا بِِه حل ْ َدْمَّ  َوآلِِه َواْسْتل َفَصل  َعىَل ُمل

كَ  ِ ألَوالَ َتنِْصْبنَا فِيِه  ،َواْعفل َعنَّا بَِعْفِوكَ  ،بِِسْْتِ ْعنيل

اِمتنِيَ  ْط َعَلْينَا فِيِه  ،الشَّ َ عْ أَ َوالَ َتْبسل  ،نيَ عنالطَّا نيل

اَبة  ملَِا َأْنَكْرَت ِمنَّا فِيِه  ونل ِحطَّة  َوَكفَّ َواْسَتْعدِْمْلنَا باَِم َيكل

. ،بَِرْأَفتَِك الَّتِي الَ َتنَْف ل   َوَفْضلَِك الَِّذي ال َينْقلصل

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل ِصيَبتنَا بَِشْهِرَنا  ،َوآلِهِ  َصل  َعىَل ُمل ْ مل َواْجربل

َمرَّ  َواْجَعْلهل ِمْن َخرْيِ َيْومٍ  ،ِعْيِ َنا َوفِْطِرَنايِف  لنا َوَباِبكْ 

  هل َعَلْينَا َأْجَلبَ 
َواْغِفْر َلنا ما َخِفَي ِمْن  ،َذْنِب لَوَأُْمَاهل لِ  َعْفوِ للِ

نلوبِنَا َوَما َعَلَن.  ذل

مَّ  ْهِر ِمْن َخَطاَياَناْذنَا بِاْنِساَلِخ َهَذا اسلِ  اللهل  ،الشَّ



 

وِجِه ِمْن َسي ئاتِنَا رل َواْجَعْلنَا ِمْن َأْسَعِ  َأْهلِِه  ،َوَأْخِرْجنَا بلذل

ْم ِقس ،بِهِ  . ،اَم  فِيـهِ َوَأْجَزِلِ  َوَأْوَفـِرِهْم َحظها  ِمنْـهل

مَّ  ْهِر َحقَّ  اللهل َوَحِفَظ  ،ِبَعاَيتِهِ َوَمْن َبَع  َحقه َهَذا الشَّ

ْرَمَتهل َحقَّ ِحْفظَِها وِدِه َحقَّ ِقَياِمَها ،حل تََّق  اوَ  ،َوَقاَم بِحل ل

ا َقاَِتَ نلوَبهل َحقَّ تل ْرَبةٍ إَليَك  َتَقرَّ َِ و ،ذل  ،َأْوَجَبْت ِبَضاَك َلهل  بِقل

َتَك َعَلْيهِ  َت َوَعَطف ْجِ َك َوَأْعطِنَا  ،َبْْحَ َفَهْب َلنَا ِمْثَلهل ِمْن ول

َوإنَّ  ،ال َيِغْيضل  َفإنَّ َفْضَلَك  ،َأْضَعاَفهل ِمْن َفْضلَِك 

َبـْل َتِفيضل َوإنَّ َمَعـاِدَن إْحَسانَِك ال  ،َخـَزائِنََك ال َتنْقلصل 

 .َهنَّااملل ءل اَلْلَعطَ َوإنَّ َعَطاَءَك  ،َتْفنَ 

مَّ  َدْمَّ ٍ  اللهل وِب َمْن َوآلِِه َواْكتلْب َلنَا ِمْثَل أل  َصل  َعىَل ُمل جل

 ِقَياَمِة.الَتَعبََّ  َلَك فِْيِه إىَل َيْوِم  أوَصاَمهل 

مَّ  ا َنتلو ِل  اللهل َجَعْلَتهل يِف َيْوِم فِْطِرَنا الهِذي إَليَك  إنَّ

وبا   ـرل ْمِمننَِي ِعي ا  َوسل ْتش ا   لِْلدْمل تَِك ََمْدَْمعا  َوُمل َوأِلْهِل ِملَّ

ل  َذْنب َأْذَنْبنَاهل  ْوء َأْسَلْفنَاهل  أو ،ِمْن كل َخاطِِر ََشٍّ  أو ،سل



  

وعٍ  ،َأْضدَْمْرَناهل  جل َوال  إىَل َذْنٍب  َتْوَبَة َمْن الَ َينَْطِوْي َعىَل بل

ودل َبْعَ َها يِف َخطِيَئةٍ  ك   ،َيعل َتْوَبة  َنصوحا  َخَلَصْت ِمَن الشَّ

َُ  ،َواالْبتَِيا ِِ   َعنَّا َوَثب تنَا َعَلْيَها. َباَفَتَقبَّْلَها ِمنَّا َواْب

مَّ  ْقنَا َخْوَف ِعَقا ِِ  اللهل َوَشْوَق َثَوا ِِ  ،َوِعي ِ الاْبزل

ودِ املَ  وَك بِهِ  ،ْوعل َة َما َنْ عل َما َبَة آوكَ  ،َحته  َنِجَ  َلذَّ

َك ِمنْهل  ابنِْيَ  ،َنْسَتِجرْيل الَِّذيَن  ،َواْجَعْلنَا ِعنَْ َك ِمَن التَّوَّ

ْم َُمَبََّتَك  َراَجَعَة َطاَعتَِك  ،َأْوَجْبَت َلل ْم مل َيا  َوَقبِْلَت ِمنْهل

 َعاِدلنَِي.الَأْعَ َل 

مَّ  َهاتِنَا اللهل اَوْز َعْن آبآِئنَا َوألمَّ َمْن  ،َوَأْهِل ِدْينِنَا ََجِيعا   ،ََتَ

ْم َوَمْن َغرَبَ إىَل َيْوِم   ِقَياَمِة.الَسَلَف ِمنْهل

مَّ  َدْمَّ  َنبِي نَا َوآلِهِ  اللهل ْيَت َعىَل َكاَم  ،َصل  َعىَل ُمل َصلَّ

بنِيَ املل َمالئَِكتَِك  َدْمَّ ٍ  َعىَل َوَصل   ،َقرَّ ْيَت  ،َوآلِهِ  ُمل َكاَم َصلَّ

نيَ  اِلِ  ،َعامَلنِيَ الَوَأْفَضَل ِمْن َذلَِك َيا َب َِّ  ،َعىَل ِعَباِدَك الصَّ

نَا َبَرَكتلَهاْبلِ َصاَلة  تل  َها ،غل ْسَتَجا ِل  ،َوَيَناللنَا َنْفعل َنا َباَويل َعاؤل  دل



 

ِغَب إَلْيهِ  َل َعَلْيِه َوَأْعَط   ،إنََّك أْكَرمل َمْن بل ك  َوأْكَف  َمْن تلول

ئَِل ِمْن َفْضلِهِ  ء َقِ يٌر. ،َمْن سل ل  ََشْ  َوَأْنَت َعىَل كل

  



  

 ×الصادق لإلمام الوداع دعاء

 كام ×الصادق عن املروي الوداع بدعاء أيضاً  وادع

 :املعاد وزاد املصباح يف

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

مَّ  لَت يف كِتابَِك امللنَزلِ  اللهل َنبِي َك  لسان َعىل إنََّك قل

َشْهرل َبَمَضاَن الَِّذَي ألنِزَل فِيِه ﴿ :حَق  قوللَك وَ  ‘املرَسلِ 

َن ال ى ل لنَّاِس َوَبي نَاٍت م  ْرآنل هل   ْرَقانِ الَ ى وَ الل قل وهَذا ﴾ فل

مَ َشهرل َبَمضاَن  هل ولياليهِ   ،َق  َتَِّصَّ امل  ،وانقَضْت أيه

ِة  إن كاَن َبِقَي  ،َفَأسَأللَك بَِوجِهَك الَكريِم وَكَلامتَِك التهامَّ

َبني َعَليهِ  ،َعيَلَّ َذنٌب ََل َتغِفرهل يِل  َعذ  ِري ل أن تل أو  ،أو تل

يَلةِ  ،بِهِ  تلقايَِسني َع  َفجرل هِذِه اللَّ َم هذا  ،أن َيطلل أو َيَتَِّصَّ

هرل  اِْحنَي. ،وَق  َغَفرَتهل يل إاله  ،الشَّ  يا أبَحَم الره

مَّ  ل ها اللهل ِلا وآِخِرها ،َلَك اَلدْم ل بدَِْمحاِمِ ِك كل ما  ،أوَّ

لَت لِنَفِسَك ِمنها  قل قل
الاِم وَن امللجَتِه وَن  وما قاَل اخَلالئِ



 

كِر َلَك  ِذكِركِ  يفروَن مثِ دوَن املْ امَلع    م  ،َوالشُّ الَّذيَن أَعنَتهل

َك  ِمَن امَلالئَِكِة  ،ِمن أصناِف َخلِقَك  ،َعىل أداِء َحق 

بنيَ   ،وأصناِف النهاطِقنيَ  ،َوالنَّبِي نَي َوامللرَسلنيَ  ،امللَقرَّ

َعىل أنََّك َبلَّغَتنا َشهَر  ،امللَسب حنَي َلَك ِمن ََجيِع العامَلنيَ 

ِقَسدِْمَك  َجزيلِ  وِعنَ نا ِمن ،وَعَلينا ِمن نَِعدِْمَك  ،َبَمضانَ 

ِر امتِنانَِك  ،وإحسانَِك  نَتَه  اَلدْمِ   بِذلَِك  ،وَتظاهل َلَك مل

اكِ ِ  ،اخلالِ ِ  ائِِم الره َم ِ  ،ال ه ِ  الُّسَّ الَّذي ال َينَف ل  ،امللَذلَّ

كَ  ،طوَل األََب ِ   َعنَّا َت أَعنَتنا َعَليِه َحته  َقَضي ،َجلَّ َثناؤل

ِمن َصالٍة وما كاَن ِمنها ِمن وما كاَن علينا  ،ِصياَمهل وِقياَمهل 

كرٍ  بِرٍّ أو مَّ  ،أو ِذكرٍ  ،شل  ،َفَتَقبَّلهل ِمنها بَِأحَسِن َقبولَِك  اللهل

ِزَك وَعفِوكَ  فرانَِك  ،وََتاول وَحقيَقِة  ،وَصفِحَك وغل

ل  َخرٍي َمطلو ٍِ  ،ِبضوانَِك  وَجزيِل  ،َحته  تلظِفَرنا فيِه بِكل

ل  َمرهو ٍِ  يِه ِمنْ فِ  نلناممه وت ،َموهو ٍِ  َعطاءٍ  وَذْنٍب  ،كل

 .َمكتلو ٍِ 



  

مَّ   ،أَحٌ  ِمن َخلِقَك  بهإينه أسَأللَك بَِعظيِم ما َسَأَلَك  اللهل

ِة دلعائَِك  ،يِل َثنائَِك زوَج  ،ِمن َكريِم أسامئَِك  أن  ،وخاصَّ

َدْمَّ ٍ  ٍ  وآِل ُمل َدْمَّ َ َعىل ُمل وأن ََتَعَل َشهَرنا هذا أعَظَم  ،تلَصيل 

نياَشهِر َبَمضاَن َمرَّ َعَليْ  نذل أنَزلَتنا إىَل ال ُّ َبَرَكة  يف  ،نا مل

 ،اجتيوَقضاِء َح  ،وَخالِ  َنفيس ،ِعصدَْمِة ديني

وِء  ،وََتاِم الن عدَْمِة َعيَلَّ  ،ي يف َمسائيِلعفُّ شوت وَِصِف السُّ

َّن ِخرَت  ،ولِباِس العافَِيِة يل ،َعنهي
ِِ وأن ََتَعَلني بَِرَْحتَِك 

يف أعَظِم  ،ِمن ألِف َشهرٍ  َخريا  الق ب وجعلتها له  ليلة َلهل 

خرِ يوَكر ،األَجرِ  دْْمرِ ال َوطلولِ  ،ِم الذُّ كرِ  ،عل سِن الشُّ  ،وحل

 .وَدواِم اليلُّْسِ 

مَّ  وَعفِوَك وَنعامئَِك  ،وأسَأللَك بَِرَْحتَِك وَطولَِك  اللهل

أن ال ََتَعَلهل آِخَر  ،وَق يِم إحسانَِك َوامتِنانَِك  ،وَجاللَِك 

َبل غ ،الَعهِ  ِمنها لَِشهِر َبَمضانَ  ناهل ِمن قابٍِل َعىل َحته  تل

َفني ِهالَلهل َمَع النَّاظِريَن إَليِه  ،أحَسِن حالٍ  َعر  وتل



 

فنَي َلهل يف أعف  عافَِيتَِك واملل   عِ نِعدَْمتَِك وأوَس  وأَتم   ،َتَعر 

 دِْمَك.َس َبَْحتَِك وأجَزِل ِق َ

مَّ  هل  اللهل َ الَّذي َليَس يل َب ِي َغريل ال َيكونل هَذا  ،يا َبّب 

لِل قاِء َحته  اوال آِخَر الَعهِ  ِمن  ،الَوداعل ِمنهي َوداَع َفناءٍ 

ِرَينيه وأَنا َلَك  ،اءِ خالرَّ وأفَضِل  ،الن َعمِ  ْسَبغِ ِمن قابٍِل يف أَ  تل

عاِء. ،َعىل أحَسِن الَوفاءِ   إنََّك َسدْميعل ال ُّ

مَّ  عي وَتَذلُّيل َلَك  اللهل عائي َوابَحم َتَضُّ  ،اسدَْمع دل

سل   ،وَتَوكُّيل َعَليَك  لكواستِكاَنتي  ال أبجو  مٌ وأَنا َلَك مل

عافاة   ،َنجاحا   بَِك  إاله  وال َتبليغا   ،وال َتَشيفا   ،وال مل

كَ  ،وِمنَك  كَ  ،َفامنلن َعيَلَّ َجلَّ َثناؤل َست أسامؤل  ،وَتَق َّ

ل  َمكروٍه وَُمذوبٍ  عاىف  ِمن كل  ،بَِتبليغي َشهَر َبَمضاَن وأنا مل

أعاَننا َعىل ِصياِم هَذا  الَّذي ّللِاَلدْم ل  ،وِمن ََجيِع الَبوائِِق 

َغن هِر وِقياِمِه َحته  َبلَّ  .آِخَر َليَلٍة ِمنهل  االشَّ

مَّ  ِعيَت بِهِ  ،اللهل َوَأْبىَض َما  ،إين  َأْسَأللَك بَِأَحب  ما دل



  

ٍ  َصىلَّ اّلل َعَلْيِه َوآلِهِ  يَت َبض َدْمَّ أْن تلَصيل  عىل  ،بِِه َعْن ُمل

َدْمَّ ٍ  َدْمَّ ٍ  َوآلِ  ُمل َعْل َوَداِعي َشْهَر َبَمَضانَ  ،ُمل َوَداَع  َوال ََتْ

وِجي رل َوال آِخَر  ،فِيهِ  َوال َوَداَع آِخَر ِعَباَديِت  ،َيا نالِمَن  خل

ْقني الَعْوَد فِيِه  ،َصْومي َلَك  َم الَعْوَد بَِرْْحَتَِك يا  ،َوأْبزل ثل

ْقني فِيِه لَِلْيَلِة الَقْ بِ  ،امللْمِمننِيَ  َويِلَّ   َواْجَعْلَها يل َخرْيا   ،َوَوف 

ْيِل َوالنََّهابِ  َب َِّ  ،ِف َشْهرٍ لأِمْن   ،َواجِلَباِل َوالبَِحابِ  ،اللَّ

اَمءِ  ،َوالظلَلِم َواأَلْنَوابِ  ُِ َوالسَّ بل  َيا َباِبئل  ،َواأَلْب َصو   يا مل

يا  ،َقيُّومل يا َحيُّ يا  َبحيم،يا َبْْحنل يا  يا اّللليا َمنَّانل يا َحنَّانل 

ْسنَ  ،األبُ و السامواِت  َبِ يعَ   ،َلَك اأَلساَمءل الل

ليا، األمثالل وَ  َياءل َوَاآلالءل  العل   َأْسَأللَك بِاْسدِْمَك  ،َوالكرِْبِ

ِحيمِ  ْْحِن الرَّ َدْمَّ ٍ  ،بِْسِم اّللِ الرَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َ عىل ُمل  ،أْن تلَصيل 

َعَل اْسدِْمي ْيَلِة  َوَأْن ََتْ َعَ اءِ يف َهِذِه اللَّ وِحي َمعَ  ،يف السُّ  َوبل

َهَ اءِ  ي نْيَ  ،الشُّ وَبة   ،َوإْحَسايِن يف ِعل   َوَأنْ  ،َوإَساَءيِت َمْغفل

َباَِشل بِِه َقْلبِي هل َشكي  ،ََتََب يل َيِقينا  تل وبل  ،َوإياَمنا  ال َيشل



 

ْمتَِيني ،باَِم َقَسدْْمَت يل اَوِبض ْنَيا َحَسنَة   َوَأْن تل  َويف ،يِف ال ُّ

 .اَلريِق  َوَأْن َتِقَيني َعَذا َِ النَّابِ  ،اآلِخَرِة َحَسنَة  

مَّ  بل  أْجَعْل  اللهل َق   َوفِياَم  ،اأَلْمِر امَلْحتلومِ ِمَن  فِياَم َتْقيِض َوتل

ِمَن الَقَضاِء الذي يف َلْيَلِة الَقْ ِب  ،ْمر اَلكِيمِ األ ِمنَ  قل ر  فَ تل 

َردُّ  لل  َوال ال يل َب َّ ل  يل َغريَّ اَج َبْيتَِك  أنْ  ،َوال يل جَّ َتْكتلَبني ِمْن حل

مْ  ،اَلَرامِ  هل وِب َحجُّ مْ  ،امَلرْبل وِب َسْعيلهل وبِ  ،امَلْشكل  امَلْغفل

لمْ  نلوَبل لم ،ذل ْم َسي َئاَتل ِفر َعنْهل َواْجَعْل فِياَم َتْقيِض  ،امللكَّ

بل  َق   دْمري، و ،َوتل َتْعتَِق َبَقَبتي ِمَن النَّاِب يا  أنْ أن تطيل عل

اِْحنِيَ   .َأْبَحَم الرَّ

مَّ  ودا  َوَكَرما  َأْسَأللَك  إين   اللهل  ،َوََلْ َيْسَأِل الِعَبادل ِمْثَلَك جل

ْرَغْب إىل ِمْثلَِك  ،إَليَك  َوَأْبَغبل   َمْوِضعل َمْسَأَلةِ  أْنَت  ،َوََلْ يل

ائِلنِيَ  اِغبنِيَ  ،السَّ نَْتَه  َبْغَبِة الرَّ امَلَسائِِل  ظمِ عبأَأْسَأللَك  ،َومل

َها ل  َيْسَأللوَك  أنْ التي َينَْبِغي لِْلِعَباِد  ،َوَأْنَجِحَها وأفَضلِها ،كل

ا َومَا ََلْ  َوبَِأْساَمئَِك ما َعلدِْْمتل ِمنَْها ،يا َبْْحنل  يا اّللل ،َِبَ



  

ْسنَ َأْساَمئَِك بِ وَ  ،َأْعَلمْ  ْلَيا ،الل نَِعدِْمَك بِ وَ  ،َوَأْمَثالَِك العل

ىَص  ْ  إليك، َوَأَحب َها َوبَِأْكَرِم َأْساَمئَِك َعَلْيَك  ،التي ال حتل

فَِها ِعنَْ َك َمنِْزَلة   ا ِمنَْك َوِسيَلة   ،َوَأَْشَ ا َوأَجزَ  ،َوَأقَرَِبَ ِلَ

ِعَها َلَ ْيَك إَِجاَبة   ،ِمنَْك َثَوابا   امَلْكنلوِن  َوبِاْسدِْمَك  ،َوَأِْسَ

ونِ  بُّهل  الذي ،اأَلَجل   ،اأَلْكرَب  ،الَقيُّومِ  اَلي   امَلذزل
ِ حتل

َواهل  ْن َدَعاَك بِهِ  ،َوََتْ  ،َدَعاَءهل  َوَتْسَتِجيبل َلهل  ،َوَتْرىَض َعدْمَّ

ي َب َسائَِلَك َعَلْيَك  َوَحقي َ ل  اْسٍم  َوَأْسَأللَك  ،أْن ال ُتل َو بِكل هل

بلوبِ  ،َواإِلْنِجيلِ َلَك يف الَتْوَباِة  ل  اْسٍم  ،فرقانَوال َوالزَّ َوبِكل

َلةل َعْرِشَك  َوََجِيعل  َواتَِك َسام َوَماَلئَِكةل  ،َدَعاَك بِِه َْحَ

يٍق  أو ِمْن َنبِيٍّ اأَلْصنَاِف ِمْن َخْلِقَك  َوبَِحق   َشِهي ٍ  أو ِص  

اِغبنِيَ  ِذيَن بَِك  ،ِمنَْك نَي قرِ فال ،إَليَك  الرَّ َوبَِحق   ،امللَتَعو 

َاِوِبي َبْيتَِك اَلَرامِ  اجا   ،َمل جَّ ْعَتدِْمِرينَ  حل ِسنيَ  َومل َق    ،َومل

َتَعب ٍ  َلَك يف َبرٍّ  َوبَِحق   ،َوامللَجاِهِ يَن يف َسبِيلَِك  ل  َعْبٍ  مل كل

تل  ،َجَبلٍ  أوَسْهٍل  أو ،َبْحرٍ  أو َعاَء َمْن َقِ  اْشَت َّ َك دل َأْدعول



 

هل  ،َفاَقتلهل  نلوبل هل  ،َوَكثلَرْت ذل ْرمل هل  ،َوَعظلَم جل َف َكْ حل  ،َوَضعل

َعاءَ  ا   َمْن ال يَجِ ل لِنَْفِسهِ  دل يا   ،َساده َقو  َوال  ،َوال لَِضْعِفِه مل

كَ  ذا  بَِك  ،إَليَك  َهاِببا   ،لَِذْنبِِه َغافِرا  َغرْيَ َتَعو   لك، متعب  ا   ،مل

ْسَتنْكٍِف  ْسَتْكرِبٍ َوال مل ْسَتجريا   ،َفِقريا  َبائسا   َخائِفا   ،َغرْيَ مل مل

تَِك  َأْسَأللَك  ،بَِك  وتَِك  ،َوَعَظدَْمتَِك بِِعزَّ ْلَطانَِك  ،َوَجرَبل  ،َوسل

ْلكَِك  وِدَك بِ وَ  ،َوبدِْمل َك َوجل
َوبِآآلئَِك  ،َوَكَرِمَك َبَهائِ

ْسنَِك  تَِك عىل ما َأَبْدَت ِمْن َخْلِقَك  ،َوََجَالَِك  َوحل وَّ  ،َوبِقل

وَك يا َب ِ  َخْوفا   عا   ،َوَبْغَبة   َوَبْهَبة   ،َوَطدَْمعا   َأْدعل شُّ َوَُتَ

قا   عا   ،َوََتَلُّ  إاله ال إلَه  ،َخاِضعا  َلَك  ،احا  لَ وإ إلافا  وَ َوَتَضُّ

يَك َلَك  ال َوْحَ َك  ،أْنَت  وسل  ،ََشِ يا  يا اّلل يا اّلل يا قل ُّ

يا  يا َبِحيمل  َبِحيمل يا  ،يا َبْْحنل  يا َبْْحنل يا َبْْحنل  ،اّلل

وذل بَِك  ،يا َب ُِّ  يا َب ُِّ  يا َب ُِّ  ،َبِحيمل  الَواِح ل يا اّللل  ،َأعل

دَْم ل  ،اأَلَح ل  ل  ،ْترل الو الصَّ َوَأْسَأللَك بَِجدِْميِع ما  ،امللَتَعالِ  امللَتَكرب 

َها ََتأْلل َوبَِأْساَمئَِك التي  ،َدَعْوتلَك بِهِ  لَّ َ  أنْ  ،َأْبَكاَنَك كل تلَصيل 



  

ٍ  َواْغِفْر يل َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ ْع ِس وْ أوَ  ،َواْبَْحْني َذْنبِي عىل ُمل

ِمن ي َشْهَر َبَمَضاَن  َوَتَقبَّْل  ،َعيَلَّ ِمْن َفْضلَِك الَعظِيمِ 

َواْبَْحْني َواْغِفْر يل  ،َوَنَوافَِلهل  َفْرَضهل  ،َوِقَياَمهل  َوِصَياَمهل 

َعْلهل آخرَ  ،َواْعفل َعن ي دْْمتلهل َلَك  َشْهرِ  َوال ََتْ َبَمَضاَن صل

اهل  ،َوَعَبْ تلَك فِيهِ  َعْل َوَداِعي إيَّ وِجي ِمَن  َوال ََتْ رل َوَداَع خل

  .َياال ن

مَّ   ،َوِبْضَوانَِك  ،َوَمْغِفَرتَِك  ،ِجْب يل ِمْن َبْْحَتَِك َأو اللهل

َّْن َعَبَ َك فِيهِ  َأْفَضَل ما َأْعْطيَت َأَح ا   ،َوِخْشَيتَِك 
مَّ  ،ِِ  اللهل

َعْلني آِخَر َمْن َسَأَلَك فِيهِ  َّْن َأْعَتْقَتهل  ،ال ََتْ
ِِ يف َواْجَعْلني 

ْهِر ِمَن النَّابِ  َم َوَماَلهل ِمْن َذْنبِِه َوَغَفْرَت  ،َهَذا الشَّ  ما َتَق َّ

رَ   ِمنَْك يا َأْبَحمَ  َوَأوَجْبَت لِهل َأْفَضَل ما َبَجاَك َوَأِمَل  ،َتَأخَّ

اِْحنِيَ    .الرَّ

مَّ  ْقني اَلَعْوَد يف ِصياِمِه َلَك  ،اللهل  ،َوِعَباَدتَِك فِيهِ ابزل

َّْن َكَتْبَتهل 
ِِ ْهرِ  َواجَعلنِي  اِج َبْيتَِك  ِمنْ  يف َهَذا الشَّ جه حل



 

مْ  ،اَلَرامِ  هل وِب َحجُّ م املشكوبِ ، امَلرْبل مْ  ،سعيلهل وِب َلل  امَلْغفل

مْ بَ َذنْ  ْم آمنيَ امللَتَقبَِّل َعدَْملَ  ،هل   .ب َِّ الَعامَلنِيَ آمني آمني  هل

مَّ  إالَّ  َوال َخطَِيَئة   ،ال َتَ ْع يل فِيِه َذْنبا  إالَّ َغَفْرَتهل  اللهل

ا َوال َعْيَلة   ،َقَضْيَتهل  َوال َدْينا  إالَّ  ،َوال َعْثَرة  إالَّ َأَقْلَتَها ،َُمَْوََتَ

ْجَتهل  ،إالَّ َأْغنَْيَتَها ا  إالَّ َفرَّ ا ،َوال َُهه َوال  ،َوال َفاَقة  إالَّ َسَ ْدََتَ

إالَّ  َوال َداء   ،َضا  إالَّ َشَفْيَتهل َمرَ  َوال ،ْرَيانا  إالَّ َكَسْوَتهل عل 

ْنَيا  َوال َحاَجة  ِمنْ  ،أْذَهْبَتهل  إالَّ َقَضْيَتَها َواآلِخَرِة َحَوائِِج ال ُّ

اِْحنِيَ  عىل َأْفَضِل َأَميِل   .َوَبَجائِي فِيَك يا َأْبَحَم الرَّ

مَّ  للوَبنَا اللهل ِزْغ قل ْذ إِ َوال تلذلَّنَا َبْعَ   ،َبْعَ  إْذ َهَ ْيَتنَا ال تل

ِنَّا َبْعَ  إْذ  ،َتَضْعنَا َبْعَ  إْذ َبَفْعَتنَا َوال ،ْزَتنَازَ عْ أ َوال َتل

ْفِقْرَنا َبْعَ  إْذ َأْغنَْيَتنَا َوال ،أْكَرْمَتنَا َوال ََتْنَْعَنا َبْعَ  إْذ  ،تل

ِرْمنَا َبْعَ  إْذ َبَزْقَتنَا ،َأْعَطْيَتنَا ْ َشْيَئا  ِمنْ  ،َوال حَتْ َغري   َوال تل

نلوبِنَاَوإْحَسانَِك إَلْينا َك َعَلْينا دْمَ نِعَ   َوال ،لَشٍء َكاَن َمْن ذل

َو َكائٌِن ِمنَّا َا هل
َسَعة  َك َوَفْضلِ  ،َوَعْفِوكَ  ،َفإنَّ يف َكَرِمَك  ،ملِ



  

نلوبِنَا اَوزْ  ،ملَِْغِفَرِة ذل َعاِقْبنَا ،َعنَّا َفاْغِفر لنا َوََتَ يا  َعليها َوال تل

اِْحنِيَ   .َأْبَحَم الرَّ

مَّ   ِ َكَراَمة  ال يف ََمْليِِس َهَذا  أْكِرْمني اللهل َبْعَ َها ِي يننَتل

ين ،َأَب ا   ا  ال تَ  َوَأِعزَّ َوَعافِني َعافَِية  ال  ،ني َبْعَ هل َأَب ا  ِذلَّ ِعزه

ني َبْعَ َها َأَب ا   ،َبْعَ َها َأَب ا   نيَتْبَتلِ   ،َواْبَفْعنِي َبَفَعة  ال َتَضعل

ل  َشْيَطاٍن َمِري ٍ  ل   ،َواِِصْف َعنَّي ََشَّ كل َجبَّاٍب  َوََشَّ كل

ل  َقِريٍب  ،َعنِي ٍ  ل   ،َبِعي ٍ  أوَوََشَّ كل  ،َكبرِيٍ  أوَصِغرٍي  َوََشَّ كل

ل   ٍة  َوََشَّ كل اٍط  أْنَت َدابَّ آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها إنَّ َبّب  عىل ِِصَ

ْسَتِقيٍم.   مل

مَّ  وٍد  أو ِبيَبٍة  أوما َكاَن يف َقْلبي ِمْن َشكٍّ  اللهل حل  أوجل

نلوطٍ  َيالءَ  أو ،َبْذخٍ  أوَبَطٍر  أو ،َمَرٍح  أو َفَرٍح  أو ،قل  أو خل

ْفرٍ  أونَِفاٍق  أو ،ِشَقاٍق  أودْْمَعٍة سل  أو ،ِبَياءَ  وٍق  أو ،كل  أوفلسل

بُّ عَ  أو ،َمْعصَيةٍ 
ِ ٍء ال حتل  أنْ َفَأْسَأللَك  ،َلْيِه َول يا  َلَك ََشْ

َدْمَّ ٍ  ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َ عىل ُمل َوهل  ،َتَصيل   ،ِمْن َقْلبِي َوَأْن ََتْحل



 

َلني َمَكاَنهل إياَمنا  بَِوْعِ كَ  َب   َوَوَفاء   ،بَِقَضائَِك  َوِبَضا ،َوتل

ْنَيا ،َوَوَجال  ِمنَْك  ،بَِعْهِ كَ  ْه ا  يف ال ُّ َوَبْغَبة  فِياَم  ،َوزل

دَْمأنِينَة   ،َوثَِقة  بَِك  ،ِعنَْ كَ  حا  إَلْيَك  ،إَليَك  َوطل ْوَبة  َنصول  .َوتل

مَّ  ْغَتنَاهل  اللهل نَْت َبلَّ ر إاله وَ إْن كل َجاَلنَا إىل َقابٍِل آ عنها َفَأخ 

َبل   ُّْسٍ ِمنَْك غَ َحتَّ  تل اِْحنِيَ َوَعافَِيٍة  نَاهل يف يل  ،يا َأْبَحَم الرَّ

ٍ  َوآلِهِ  َدْمَّ هل  َوَصىلَّ اّللل عىل ُمل ةل اّلل َوَبَرَكاتل  َكثريا  َوَبْْحَ

 . َعَليِهم

* * * 

 :الشهر من مجعة آخر|  النبي بدعاء وادع

مَّ  اهل  اللهل فإن جَعْلَتهل  ،اَل َتَعْلهل آخَر الَعْهِ  ِمْن ِصَياِمنَا إيَّ

وما . وَما  َوال ََتَعْلنِي َُمْرل  فاْجَعْلنِي َمْرحل

 ببلوغ إما: احُلسنيني بإحدى ظفر ذلك قال من فإنه

 وإما بغفران اهلل ورمحته. ،قابل   من رمضان  شهر

  



 

 

 

 

 

 

 الفطر عيد

  





 

 

 

 الفطرة إخراج

 وعمن نفسه عن الفطرة إخراج املكلف عىل جيب

 صالة عن تأخريها وعدم العيد ليلة بدخول يعوله

 من كيلوجرامات ثالث قيمة يعادل ما ومقدارها. العيد

 أن واألوىل. العائلة أفراد من فرد لكل التمر أو األرز

 .الفقراء سائر عىل واجلريان األرحام لفقراء تعطى

  



 

 الفطر ليلة دعاء

 الرحيم الرْحن اّلل بسم

ـهل  يا ـهل  يا اللَّ ـهل  يا اللَّ ـهل يا َبِحيمل  ،يا َبْْحنل  ،اللَّ يا  ،يا اللَّ

ـهل يا َملِكل  وسل  ،اللَّ ـهل يا قل ُّ ـهل يا َسالمل  ،يا اللَّ ـهل  ،يا اللَّ يا اللَّ

ْمِمنل  َهْيدِْمنل  ،يا مل ـهل يا َعِزيزل  ،يا اللَّـهل يا مل ـهل  يا ،يا اللَّ  يا اللَّ

ل  ،َجبَّابل  َتَكرب  ـهل يا مل ـهل يا خالِقل  ،يا اللَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

بل  ،باِبئل  َصو  ـهل يا مل ل  ،يا اللَّ ـهل يا عاَِل ـهل يا َعظِيمل  ،يا اللَّ  ،يا اللَّ

ـهل يا َكِريمل  ـهل يا َحكِيمل  ،يا اللَّـهل يا َحلِيمل  ،يا اللَّ يا  ،يا اللَّ

ـهل  ـهل يا َبِصريل  ،َسدِْميعل  يااللَّ ـهل يا َقِريبل  ،يا اللَّ ـهل  ،يا اللَّ يا اللَّ

يبل  ِ ـهل يا َجوادل  ،يا َمل ـهل يا  ،يا اللَّـهل يا واِح ل  ،يا اللَّ يا اللَّ

ـهل يا َويِفُّ  ،ويلُّ  ـهل يا َمْوىَل  ،يا اللَّ يا  ، ،يا اللَّـهل يا قاِِض  ،يا اللَّ

ـهل يا َِسيعل  ـهل يا َشِ ي ل  ،اللَّ وفل  ،يا اللَّ ـهل يا َبؤل يا  ،يا اللَّ

ـهل يا َبِقيبل  يبل  ،اللَّ ـهل يا َمل ـهل  يا ،يا اللَّ ـهل  ،جوادل  يا اللَّ يا اللَّ

ـهل يا عيلُّ  ،يا ماِج ل  ـهل يا َحِفيظل  ،يا اللَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ



  

يطل  ِ اداِت  ،ُمل ـهل يا َسي َ  السَّ لل  ،يا اللَّ ـهل يا َأوَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

ـهل يا ظاِهرل يا  ،آخرل  ـهل يا فاخر ،يا اللَّـهل يا باطن ،اللَّ  ،يا اللَّ

ـهل يا قاِهرل  اهل  ،يا اللَّ اهل  ،يا اللَّـهل يا َببَّ ـهل يا ببَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

اهل  اهل  ،ببَّ اهل  ،يا اللَّـهل يا ببَّ ـهل يا ببَّ اهل  ،يا اللَّ ـهل يا ببَّ يا  ،يا اللَّ

اهل  ـهل يا ببَّ اهل  ،اللَّ ـهل يا ببَّ اهل  ،يا اللَّ ـهل يا ببَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

اهل  ودل  ،ببَّ ـهل يا َودل ـهل يا نلوبل  ،يا اللَّ ـهل يا دافعل  ،يا اللَّ يا  ،يا اللَّ

ـهل يا مانعل  ـهل يا فاتِحل  ،اللَّ ـهل يا َنافِعل  ،يا اللَّ ـهل  ،يا اللَّ يا يا اللَّ

ـهل يا ََجِيلل  ،َجلِيلل  ـهل يا َشِهي ل  ،يا اللَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

ـهل يا َحبِيبل  ،شاِه ل  ـهل يا  ،يا اللَّـهل يا فاطِرل  ،يا اللَّ يا اللَّ

رل  َطه  ـهل يا َمالِكل  ،مل ْقَتِ بل  ،يا اللَّ ـهل يا مل ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

ْيِي ،يا اللَّـهل يا َباِسطل  ،قابِضل  ـهل يا  ،يا اللَّـهل يا ُمل يا اللَّ

ِيتل  يبل  ،ِل ـهل يا َمل ـهل يا  ،يا اللَّـهل يا باع ل  ،يا اللَّ يا اللَّ

ْعطِي ْفِضلل  ،مل ـهل يا مل نِْعمل  ،يا اللَّ ـهل يا مل ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

ِْسنل  ،ـهل يا َطيبل يا اللَّ  ،يا اللَّـهل يا َمبنِيل  ،َحقُّ  ـهل يا ُمل  ،يا اللَّ



 

ْبِ ئل  ـهل يا مل ِعي ل  ،يا اللَّ ـهل يا باِبئل  ،يا اللَّـهل يا مل يا  ،يا اللَّ

ـهل يا َبِ يعل  ـهل يا هاِدي ،اللَّ ـهل  يا ،يا اللَّ ـهل يا  ،كايِف  يا اللَّ يا اللَّ

ـهل يا َعيِلُّ  ،َشايِف  ـهل يا َحنَّانل  ،يا اللَّ ـهل يا َمنَّانل  ،يا اللَّ يا  ،يا اللَّ

ـهل يا َذا الطَّْولِ  َتعايِل  ،اللَّ ـهل يا َعْ لل   ،يا اللَّـهل يا مل يا   ،يا اللَّ

ـهل يا َذا  ـهل يا صاِدقل  ،عاِبِج املَ اللَّ انل  ،يا اللَّ ـهل يا َديَّ يا  ،يا اللَّ

ـهل يا باِقي ـ ،اللَّ ـهل يا َذا اإلْكرامِ  ،اللِ اجلَ هل يا َذا يا اللَّ  ،يا اللَّ

ـهل يا َمْعبلودل  يا  ،يا اللَّـهل يا صانعل  ،يا اللَّـهل يا ُمدْمودل  ،يا اللَّ

ِعنيل  ـهل يا مل نل  ،اللَّ َكو  ـهل يا مل الل  ،يا اللَّ ـهل يا َفعَّ يا اللَّـهل  ،يا اللَّ

ـهل يا جليلل  ،يا َلطِيفل  وبل  ،يا اللَّ ـهل يا َغفل ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

وبل  ـهل يا نلوبل  ،َشكل ـهل يا ،يا اللَّ ـهل يا َقِ يرل  ،حنهانل  يا اللَّ  ،يا اللَّ

اهل  ـهل يا ببَّ اهل  ،يا اللَّ ـهل يا ببَّ اهل  ،يا اللَّ ـهل يا ببَّ ـهل يا  ،يا اللَّ يا اللَّ

اهل  اهل  ،ببَّ اهل  ،يا اللَّـهل يا ببَّ ـهل يا ببَّ اهل  ،يا اللَّ ـهل يا ببَّ يا  ،يا اللَّ

اهل  ـهل يا ببَّ اهل  ،اللَّ ـهل يا ببَّ اهل  ،يا اللَّ ـهل يا ببَّ ـهل  ،يا اللَّ يا اللَّ

لنَّ َعيَلَّ بِِرضاكَ  أنْ  َأْسَأللَك  ٍ  َوََت َدْمَّ ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ َ َعىَل ُمل  ،تلَصيل 



  

َو  عَ  ،بِِحْلدِْمَك  َعنهيَوَتْعفل  اللِ الَ  ِبْزِقَك  ِمنْ  َعيَلَّ  َوتلَوس 

 َفإينه  ،َأْحَتِسبل  ال َحْي ل  َوِمنْ  َأْحَتِسبل  َحْي ل  ِمنْ  ،الطَّي ِب 

كَ   يا كَ َغرْيَ  أْسَأللهل  أح ا   َأِج ل  َوال ،ِسواكَ  َأَحٌ   يل َلْيَس  َعْب ل

اِْحنيَ  َأْبَحمَ  ةَ  الوَ  اّللل شاءَ  ما ،الره وَّ  َعيِل  ال بِاّللِ إاله  قل

 .َعظيمِ ال

 : وتقول تسجد ثم

يا  َب ُِّ  يا َاّللل يا َب ُِّ يا َاّللل يا  ،يا َب ُِّ  يا َاّللل يا َاّللل يا َاّللل 

نِْزَل  اّلل نَْزلل اليا مل كاِت بَِك تل لُّ حاَجةرَبَ ل  للَك أْس أ ،كل بِكل

وِن  اْسمٍ  وباملَ ْسامِء  ََواألْ  ،َغْيِب ِعنَْ كَ اليف ََمْزل  اتْشهل

اِدِق َعْرِشَك املَ  ِعنَْ كَ  َدْمَّ   أنْ  ،ْكتلوَبِة َعىل ِسل َ َعىل ُمل تلَصيل 

َدْمَّ   يفَوَتْكتلَبني  ،ِمنهي َشْهَر َبَمضانَ َتْقَبَل ْن أوَ  ،َوآِل ُمل

نلو ِِ  ،رامِ الَ َبْيتَِك  إىلوافِ يَن ال َوَتْصَفَح يل َعِن الذُّ

. ،ِعظامِ ال نلوَزَك يا َبْْحـنل  َوَتْسَتْذِرَج يل يا َب ِ  كل

  



 

 العيد ويوم ليلة تكبريات

 يف صلوات أربع آخر عقيب التكبري يستحب

)بعد صالة املغرب وصالة العشاء من ليلة  ،رمضان

 العيد وصالة الصبح وصالة العيد( وصورته:

ْكرَبل أَ اّللل ْكرَبل أَ َواّللل  ،اّللل إاله لـَه إِ ال  ،ْكرَبل أَ اّللل ْكرَبل أَ اّللل 

ْكرل عىل ما الَ  ،دْْم ل الَ َوّللِ  دْْم ل ّللِ َعىل ما َه انا َوَلهل الشُّ

 .ْوالناأَ 

  



  

 العيد صالة

خترج إىل  ،املبارك اليوم هذا من الشمس ارتفاع بعد

 الصالة بعد تناول املفطر خاضعًا خاشعًا ذاكرًا.

يف الركعة األوىل تقرأ  ،الصبح كصالة ركعتان وهي

بعد الفاحتة سورة الشمس وضحاها وتقنت مخسة 

ويف الثانية تقرأ بعد الفاحتة  ،قنوتات متوالية باملأثور

سورة األعىل وتقنت أربعة قنوتات متوالية باملأثور 

 ثم تركع وتسجد وتتشهد وتسّلم كاملتعارف. ،أيضاً 

  



 

 الشمس سورة

ِن  ْْحَ ِحيمِ بِْسِم اّللهِ الرَّ  الرَّ

َحاَها ) دْْمِس َوضل ( 4َقدَْمِر إَِذا َتاَلَها )ال( وَ 1﴿َوالشَّ

َها ) ْيِل إَِذا َيْغَشاَها )1َوالنََّهاِب إَِذا َجالَّ اَمء 2( َواللَّ ( َوالسَّ

ُِ َوَما َطَحاَها )األَ ( وَ 1َوَما َبنَاَها ) ( َوَنْفٍس َوَما 6ْب

اَها ) وَبَها َوَتْقَواَها )دَْمَها الَ ( فَ 7َسوَّ ( َقْ  َأْفَلَح َمن 8فلجل

اَها ) اَها )9َزكَّ ودل 14( َوَقْ  َخا َِ َمن َدسَّ َبْت َثدْمل ( َكذَّ

ولل 14( إِِذ انَبَعَ  َأْشَقاَها )11بَِطْغَواَها ) ْم َبسل ( َفَقاَل َلل

ْقَياَها ) وَها َفَ ْمَ  11اّللَِّ َناَقَة اّللَِّ َوسل بلوهل َفَعَقرل َم ( َفَكذَّ

اَها ) لم بَِذنبِِهْم َفَسوَّ ْقَباَها 12َعَلْيِهْم َبَبُّ ( َواَل َُيَافل عل

(11﴾). 

  



  

 األعلى سورة

ِحيمِ  ْْحَِن الرَّ  بِْسِم اّللهِ الرَّ

ى )1ْعىَل )األَ ﴿َسب ِح اْسَم َبب َك  َب 4( الَِّذي َخَلَق َفَسوَّ ( َوالَِّذي َق َّ

َثاء َأْحَوى )2ْرَع  )املَ ( َوالَِّذي َأْخَرَج 1َفَهَ ى ) ( 1( َفَجَعَلهل غل

َك َفاَل َتنَس  ) هل َيْعَلمل 6َسنلْقِرؤل ( 7ْهَر َوَما َُيَْف  )اجَل ( إاِلَّ َما َشاء اّللَّل إِنَّ

َك لِْليل  ل ى )َونلَيُّس  ْر 8ُّْسَ ْكَرى ) إن( َفَذك  َفَعِت الذ  رل َمن 9نَّ كَّ ( َسَيذَّ

رْبَى ال( الَِّذي َيْصىَل النَّاَب 11ْشَق  )األَ ( َوَيَتَجنَّبلَها 14َُيَْش  ) كل

وتل فِيَها َواَل َُيَْي  )14) مَّ اَل َيدْمل ( 12( َقْ  َأْفَلَح َمن َتَزكَّ  )11( ثل

 .(﴾11ِه َفَصىلَّ )َوَذَكَر اْسَم َبب  

  



 

 املأثور القنوت هو وهذا

مَّ  ياِء وَ الْهَل أَ  اللهل وِد اجلل ْهَل أَ وَ  ،َعَظدَْمةِ الكرِْبِ

وِت اجلَ وَ  َعْفِو الْهَل أَ وَ ْغِفَرِة، املَ ْهَل التَّْقوى وَ أَ وَ  ،رَبل

ْْحَةِ  ْسلدِْمنَي الللَك بَِحق  هَذا أَاْس  ،َوالرَّ َيوِم الَّذي َجَعْلَتهل لِْلدْمل

فا  وَ  َحدْمَّ ٍ دْمل ـَولِ  عي ا   ْخرا  َوََشَ  َكرامة  َصىلَّ اّللل َعَلْيِه َوآلِِه ذل

َدْمَّ  أنْ  ،َمزْي ا  وَ  َدْمَّ  َوآِل ُمل َ َعىل ُمل ْ ِخَلنيأوَ  ،تلَصيل  يف  ْن تل

ل  َخرْيٍ  َدْمَّ ٍ ْدَخْلَت أَ  كل َدْمَّ ا  َوآَل ُمل ِرَجني ِمْن ْن أوَ  ،فيِه ُمل ْ ُتل

وء  ل  سل َدْمَّ ٍ ْخَرْجَت أَ كل َدْمَّ ا  َوآَل ُمل َصَلواتلَك َعَلْيِه  ِمنْهل ُمل

مَّ  ،َوَعَلْيِهمْ  َك  بهِ للَك َخرْيَ ما َسَأَلَك أْس أينه إ اللهل ِعبادل

ونَ  اِلل وذل أَ وَ  ،الصه َك عل َّا اْستعاَذ ِمنْهل ِعبادل
ِِ  .امللذلصونبَِك 

  



  

 ×العابدين زين دعاء

 :×العابدين زين بدعاء العيد صالة بعد وادع

 الرحيم الرْحن اّلل بسم

هل  َوَيا َمْن َيْقَبلل َمْن ال  ،ِعَبادل اليا َمْن َيْرَحمل َمْن ال َيْرَْحل

هل  َتِقرل َأْهَل  ،باَِلدل الَتْقَبلل َوَيا َمْن ال  ،اَجِة إَلْيهِ الَ َوَيا َمن الَ َُيْ

نْيَ َعَلْيـهِ  َي بل املللِح  الَِّة  ،ُيل د  َأْهَل ال َّ َبهل بِالرَّ َوَيا َمْن الَ يَجْ

ْتَحفل بِهِ  ،َعليهِ  َتبِي َصِغرَي َما يل رل َيِسرَي َما  َوَيا َمْن يَجْ َوَيْشكل

ْعدَْملل َلهل  رل َعىَل  ،يل َازْي بِ  ،َقلِْيلِ الَوَيا َمْن َيْشكل  ،لِيلِ اجلَ َويجل

و إىَل َنْفِسِه َمْن  ،نْهل َوَيا َمْن َيْ نلو إىَل َمْن َدنا مِ  َوَيا َمْن َي عل

ل الن ْعدَْمةَ  ،َأْدَبَر َعنْهل  َغري  َباِدبل بِالنَِّقدَْمةِ  ،َوَيا َمْن ال يل َوَيا  ،َوال يل

ْثدِْمرل  نَ الَ َمْن يل يَ َسنََة َحتَّ  يل ي َئِة َحتَّ   ،َهادْم  َوَيَتَجاَوزل َعِن السَّ

عْ  َفِت  ا،َيهَ فِ يل وَن َم ى َكَرِمَك بِ  اْنَِّصَ اَجاِت الَ اآلَمالل دل

وِدَك َأْوِعَيةل الطَّلِباِت ْت َواْمَتألَ  وَن  ،بَِفْيِض جل َذْت دل َوَتَفسَّ

َفاتل  للوِغ َنْعتِـَك الص  ل  َعالٍ الَفَلَك  ،بل للوُّ األْعىَل َفْوَق كل  ،عل



 

ل  اجلَ وَ  لُّ َجلِْيٍل ِعنَْ َك  ،َجاَللٍ اَللل األَْمَ ل َفْوَق كل كل

يٍف يِف  ،َصِغريٌ  لُّ ََشِ فَِك َحِقريٌ  ِف نَ كَ َوكل َخا َِ  ،ََشَ

كَ ال وَن َعىَل َغرْيِ وَن إالَّ َلَك املل َوَخُِّسَ  ،َوافِ ل ضل َوَضاَع  ،َتَعر 

وَن إالَّ بَِك املل  ـوَن إالَّ َمنِ املل َوَأْجَ  َِ  ،لدِْمُّ اْنَتَجَع  نَْتِجعل

اِغبنِيَ  ،َفْضَلَك  َبـاٌح  ،َبابلَك َمْفتلوٌح لِلرَّ َك مل ودل َوجل

ائِلنِيَ  الَ َُيِيبل ِمنْـَك  ،ْسَتِغْيثنِيَ املل َوإغاَثتلَك َقِريَبٌة ِمَن  ،لِلسَّ

ونَ املل َوالَ َيْيَأسل ِمْن َعَطائَِك  ،اآلِمللونَ  ضل َوال َيْشَق   ،َتَعر 

ونَ املل دَْمتَِك بِنَقْ  وٌط ملَِْن َعَصاكَ  ،ْسَتْغِفرل َك َمْبسل  ،ِبْزقل

َك مل  َعـاَدتلَك اإلْحَسـانل إىَل  ،ٌُ ملَِْن َناَواكَ ر  عَ َتـَوِحْلدْمل

نَّتلـَك اإلْبَقـاءل َعىَل  ،ِسيئنيَ املل  َحتَّ  َلَقْ   ،ْعَتِ ينَ املل َوسل

ْم َأَناتلَك َعِن  َْتل ْم إْمَهاللَك َعن  ،وعِ نزل الَغرَّ هل َوَص َّ

وعِ  جل ْيَت َبْم لَِيِفيئلوا إىَل َأْمِركَ  ،الرُّ اَم َتَأنَّ ْم   ،َوإنَّ َوَأْمَهْلَتهل

ْلكَِك  ا ،بَِ َواِم مل َعاَدِة َخَتدْْمَت َلهل َِبَ  ،َفدَْمْن َكاَن ِمْن َأْهِل السَّ

ا َقاَوِة َخَذْلَتهل َلَ وَن إىَل  ،َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الشَّ ْم َصائِرل لُّهل كل



  

ْكدِْمَك  ْم  ،حل هل وبل ْ َْهِْن َعىَل طلـوِل  ،إىَل َأْمـِركَ َلٌة يِ آَوألمل ََل

ـَك  ْلَطانل َِتِْم سل ـ َّ َعاَجَلتِِهْم  ،مل ْ َيـْ َحْض لَِتـْرِك مل َوََل

ْرَهانلَك  تلَك َقائِدَْمٌة الَ  ،بل جَّ ولل حل ْلَطانلَك َثابٌِت ال  ،حتل َوسل

ولل  مل ملَِْن َجنََح َعنَْك الفَ  ،َيزل
ائِ اِذَلةل ملَِْن اخلَ ْيَبةل اخلَ وَ  ،َوْيلل ال َّ

َِن اْغَْتَّ بَِك  ،َخا َِ ِمنَْك 
قاءل األْشَق  ملِ َما أْكَثَر  ،َوالشَّ

َفهل يِف َعَذابَِك  َدهل يِفْ ِعَقابَِك  ،َتَِّصُّ َوَما َأْبَعَ   ،َوَما َأْطَوَل َتَردُّ

وَلِة  ،َفَرِج الَغاَيَتهل ِمَن  هل َعْ ال  ِمْن  ،ْذَرِج املَ َوَما َأْقَنَطهل ِمْن سل

وبل فِيهِ  ْكدِْمَك الَ حَتِيفل  ،َقَضائَِك الَ ََتل َوإْنَصافا  ِمْن حل

َوَقـْ   ،َوَأْبَلْيَت األْعَذابَ  َجَج الل َفَقْ  َظاَهْرَت  ،َعَلْيهِ 

ْمَت بِـ ِغْيِب  ،َوِعْيـ ِ الَتَق َّ ْ ْبَت  ،َوَتَلطَّْفَت يِف الْتَّ َوَُضَ

ْسَتطِيٌع  ،َوَأَطْلَت اإلْمَهاَل  ،األْمَثاَل  ْرَت َوَأْنَت مل َوَأخَّ

َعاَجَلةِ  ْيَت َوَأْنَت َميلي  ،لِْلدْمل ْن َأَناتلَك و ،َباَدَبةِ املل  بِ َوَتَأنَّ ْ َتكل ََل

َك َغْفَلة   ،َعْجزا  َوال إْمَهاللَك َوْهنا   َوالَ  ،َوالَ إْمَساكل

تلَك  جَّ وَن حل َ ابة  َبْل لَِتكل َك مل َك  ،األبلغل اْنتَِظابل َوَكَرمل



 

ـلُّ ذلَِك و ،األتمُّ َونِْعدَْمتلَك  ،األوىَف َوإْحَسانلَك  ،األكدْملل  كل

 ْ وَ يَ َكاَن َوََل تلَك َأَجلُّ ِمْن  ،كائٌِن َوالَ َتَزالل  َزْل َوهل جَّ  أنْ حل

َها ل  َك َأْبَفـعل ِمْن  ،توَصَف بِكل َ  أنْ َوََمْ ل نِْههِ ُيل  ، َّ بِكل

َها أنْ ِمْن  أكرمل َونِْعدَْمتلَك  ىَص بَِأِْسِ ْ َوإْحَسانلَك أْكَثرل  ،حتل

هِ  أنْ ِمْن  وتل َعْن  ،تلْشَكَر َعىَل َأَقل  كل َ ِّبَ السُّ َوَقْ  َقِّصَّ

دِْميِ كَ  َهنِي  اإلْمَساكل َعْن ََتْجيِ كَ  ،حَتْ َصاَباَي  ،َوَفهَّ َوقل

هل  أنت بام حتدْميِ كَ  عن السكوتل  َبْل  ،ال َبْغَبة  يا إِلي  ،أهلل

َك بِ  ياَذا  أناَفَها  ،َعْجزا   مُّ ْسَن  ،ِوَفاَدةِ الإلي َأؤل َوَأسَأللَك حل

َفاَدةِ  ٍ  َوآلِ  ،الر  َدْمَّ َدْمَّ ٍ  َفَصل  َعىَل ُمل  ،َواْسدَْمْع َنْجَوايَ  ُمل

تِْم َيْوِمي بَِذْيَبتِي َعائِي َوالَ َُتْ َبْهنِي  ،َواْسَتِجْب دل َوالَ ََتْ

د  يِف َمْسَأَلتِي يِف َوإَلْيَك  ،بِالرَّ نَِّْصَ َوأْكِرْم ِمْن ِعنِْ َك مل

نَْقَلبِي ِرْي ل َوالَ َعاِجزٌ  امَّ عإنََّك َغرْيل َضائٍِق  ،مل ْسَألل  تل  ،َعامَّ تل

ٍء َقِ ْيرٌ  ل  ََشْ َة إالَّ بِاّللِ  ،َوَأْنَت َعىَل كل وَّ َعيِل  الَوال َحْوَل َوال قل

دْمٍ  وآلِه  ،َعظِيمِ ال  .الطَّاهرينَ وصىل  اّللل عىل سي ِ نا ُمل



  

 العيدين ييوم×احلسني زيارة

وِل اّللِ المل َعَلْيَك َيا ْبَن َبسل المل َعَلْيَك َيا ْبَن  ،َالسَّ َالسَّ

المل َعَلْيَك َيا ْبَن الص  يَقِة الطهاِهَرِة  ،ْمِمننيَ املل مرِي أَ  َالسَّ

المل َعَلْيَك يا َمْوالَي يا  ،عاملَنيَ الفاطدَِْمَة َسي َ ِة نِساِء  با أَالسَّ

هل  ةل اّللِ َوَبَركاتل الَة َقدْْمَت أَ َقْ   أنهكْشَه ل أَ  ،َعْبِ  اّللِ َوَبْْحَ الصَّ

كاَة  وِف َوَُنَْيَت َعِن املَ بِ َمْرَت أَ وَ َوآَتْيَت الزَّ  ،نَْكرِ املل ْعرل

َوجاَهْ َت يِف اّللِ َحقَّ  ،كِتا َِ َحقَّ تاِلَوتِهِ الَوَتَلْوَت 

َت َعىَل  ،ِجهاِدهِ  َْتِسبا  َحته  ذى األَ َوَصرَبْ تاَك أَ يِف َجنْبِِه ُمل

وَك َوحاَببلوكَ نَّ أْشَه ل أَ  ،َيقنيل ال َوالَّذيَن  ،الَّذيَن خاَلفل

ونلوَن َعىل لِساِن النَّبِي   ،َخَذللوكَ  َوالَّذيَن َقَتللوَك َمْلعل

ياألل  ْم ِمَن  ،َوَقْ  خا َِ َمِن اْفَْتى ،مه َلَعَن اّللل الظهاملنَِي َلكل

لنَي األَ   ،ليمَ األَ َعذا َِ الَوضاَعَف َعَلْيِهمل ِخريَن َواآلوَّ

وِل اّللِ زائِرا  َتْيتلَك أَ  َك  ،يا َمْوالَي َيا ْبَن َبسل  ،عاِبفا  بَِحق 

والِيا   عاِديا   ،ْولِيائَِك ألَ مل ْسَتْبِِّصا  بِ  ،ْع ائَِك ألَ مل َ ى الل مل



 

َفاْشَفْع يل  ،عاِبفا  بَِضالَلِة َمْن خاَلَفَك  ،َعَلْيهِ  أْنَت الهذي 

 ِعنَْ  َبب َك.

َة اّللِ يِف  جَّ المل َعَلْيَك يا حل َصىلَّ اّللل  ،َوَسامئِهِ ْبِضِه أَ َالسَّ

وِحَك الطَّي بَ  المل يا  ،َوَجَسِ َك الطهاِهرِ  ةِ َعىل بل َوَعَلْيَك السَّ

. هل ةل اّللِ َوَبَركاتل  َمْوالَي َوَبْْحَ

  



  

 ×األكرب احلسني بن علي زيارة

ةل اّلِل  المل َعَلْيَك يا َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي َوَبْْحَ َالسَّ

هل   ،َوَلَعَن اّللل َمْن َقَتَلَك  ،َلَعَن اّللل َمْن َظَلدَْمَك  ،َوَبَركاتل

 َعذا َِ االَليَم.الَوضاَعَف َعَلْيِهمل 

  



 

 الشهداء زيارة

ونَ  يقل ا الص  ه َ ْم َاْهُّ المل َعَلْيكل ْم  ،َالسَّ المل َعَلْيكل َا أَالسَّ ْهُّ

ونَ  ابِرل َه اءل الصه ْم أَ ْشَه ل أ ،الشُّ ْم يِف َسبيِل اّلِل نَّكل جاَهْ تل

ْم َعىَل  تل ولِِه  ،يِف َجنِْب اّللِذى األَ َوَصرَبْ َوَنَصْحتلْم ّللِ َولَِرسل

مل أَ َحته   ْم أْشَه ل أ ،َيقنيل التاكل ْم ْحياٌء أَ نَّكل ِعنَْ  َبب كل

ونَ  ْرَزقل مل اّللل َعِن  ،تل َجزاِء ْفَضَل أَ ْهلِِه أَ وَ ْسالِم اإلِ َفَجزاكل

ْم يِف َُمَل  النَّعيِم. ،امللْحِسننيَ  َع َبْينَنا َوَبْينَكل  َوََجَ

  



  

 ×العباس زيارة

المل َعَلْيَك يا ْبَن  المل َعَلْيَك  ،ْمِمننيَ املل مرِي أَ َالسَّ ا أَ َالسَّ َ ْهُّ

الِحل ال ولِهِ طيعل املل َعْب ل الصه َقْ   أنهكْشَه ل أَ  ،ّللِ َولَِرسل

َت َحته   َلَعَن اّللل  ،َيقنيل التاَك أَ جاَهْ َت َوَنَصْحَت َوَصرَبْ

ْم ِمَن  لنَي األالظهاملنَِي َلكل ْم لَ أوَ ِخريَن َواآلوَّ بَِ ْبِك َقهل

المل عليَك يا َمْواَلَي وَبْْحةل اّللِ وَبَرَكاتله. ،حيمِ اجلَ   والسَّ

 .الزيارة ركعتي تصيل ثم

  





 

 

 

 

 

 

 

 اجلمعة ليلة أعمال

  





 

 

 

 الندبة دعاء

ٍ  َنبِي ِه عامَلنَي َوَصىلَّ اّللل َعىل الدْْم ل ّللِ َب ِ  الَ  َدْمَّ َسي ِ نا ُمل

َم َتْسليام   مَّ  ،َوآلِِه َوَسلَّ دْْم ل َعىل ما َجرى بِِه الَ َلَك  اللهل

ْم لِنَْفِسَك َودينَِك ْولِيائَِك أَ َقضاؤَك يف   الَّذيَن اْسَتْذَلْصَتهل

ْم َجزيَل ما ِعنَْ َك ِمَن النَّعيِم ِذ إِ  َت َلل قيِم الَّذي ال املل اْخَْتْ

ْهَ   أنْ َبْعَ   ،َزواَل َلهل َوالَ اْضدِْمْحالَل  ْطَت َعَلْيِهمل الزُّ ََشَ

فِها َوِزْبِرِجها ْخرل نِيَِّة َوزل ْنَيا ال َّ  يف َدَبجاِت هِذِه ال ُّ

مل  طلوا َلَك ذلَِك َوَعلدِْْمَت ِمنْهل ْم َوفاَء بِِه َفَقبَ الَفََشَ ْلَتهل

مْ  ْبَتهل ْكَر  ،َوَقرَّ مل الذ  ْمَت َلل  ،يِله اجلَ َعيِلَّ َوالثَّناَء الَوَق َّ

ْم بَِوْحيَِك ْهَبْطَت أَ وَ  ْمَتهل َكَتَك َوَكرَّ
ْم  َعَلْيِهْم َمالئِ َوَبَفْ ََتل

بيَعةَ  بِِعْلدِْمَك  مل الذَّ  إىلَوسيَلَة الوَ إَليَك  َوَجَعْلَتهل



 

 ،ِمنْهاْخَرْجَتهل أَ  أنْ  إىلَجنََّتَك ْسَكنَْتهل أَ َفَبْعٌض  ،ِبْضوانَِك 

ْيَتهل َوَمْن آَمَن َمَعهل ِمَن  ْلكَِك َوَنجَّ ْلَتهل يف فل َلَكِة الَ َوَبْعٌض َْحَ

ْذَتهل لِنَْفِسَك َخليال  َوَسَأَلَك لِساَن  ،بَِرْْحَتَِك  َ َوَبْعٌض اُتَّ

َوَبْعٌض  ،َوَجَعْلَت ذلَِك َعلِيها  َجْبَتهل أَ فَ ِخريَن ِصْ ق يِف اآل

دْْمَتهل ِمْن َشَجـَرٍة َتْكليام  َوَجَعْلَت َلهل ِمْن  ِبْدءا  خيِه أَ َكلَّ

َبي ناِت الَوآَتْيَتهل  ِ أَ ِمْن َغرْيِ ْوَلْ َتهل أَ َوَبْعٌض  ،َوَوزيرا  

ْ َتهل أَ وَ  وِح يَّ سِ البِرل ْعَت َلهل ََشيَعة   ،قل ل لي ََشَ َوَُنَْجَت  ،َوكل

َت َلهل  ،َلهل ِمنْهاجا   ْ ريَّ ْسَتْحِفظا  َبْعَ   ،ْوِصياءَ أَ َوَُتَ مل

ٍة  ْسَتْحِفظ ِمْن مل َّ ةٍ  إىلمل ة  َعىل  لِ ينَِك قاَمة  إِ  مل َّ جَّ َوحل

وَل  ِعباِدكَ  ِه َوَيْغلَِب الَ َولَِئاله َيزل باطِلل َعىل القُّ َعْن َمَقر 

وَل  ْهلِهِ أَ  نِْذبا  َلْينا إْبَسْلَت أَ َلْوال َحٌ  أَ َوال َيقل وال  مل َبسل

َنِذلَّ  أنْ َلنا َعَلام  هاِديا  َفَنتَّبِـَع آياتَِك ِمْن َقْبِل َقدْْمَت أَ وَ 

ٍ   إىلْمِر بِاألاْنَتَهْيَت ِن أَ  إىل ،َوَنْذزى َدْمَّ َحبيبَِك َوَنجيبَِك ُمل

 َفكاَن َكاَم اْنَتَجْبَتهل َسي َ  َمْن َخَلْقَتهل  ،َصىلَّ اّللل َعَلْيِه َوآلِهِ 



  

َمِن ْكَرَم أَ وَ  اْجَتَبْيَتهل َمِن ْفَضَل أَ وَ  َوَصْفَوَة َمِن اْصَطَفْيَتهل 

ْمَتهل َعىل  اْعَتدَْمْ َتهل   الثََّقَلنْيِ ِمْن ِعباِدكَ  إىلَوَبَعْثَتهل  ْنبِيائَِك أَ َق َّ

ْرَت َلهل  َمشاِبَقَك َوَمغاِبَبَك ْوَطأَتهل أَ وَ  اَق الَوَسذَّ  ربل

ْوِحِه  ِعْلَم ما كاَن َوما ْوَدْعَتهل أَ وَ  َسامئَِك  إىلَوَعَرْجَت بِرل

ونل  ْعِب  اْنِقضاِء َخْلِقَك  إىلَيكل َتهل بِالرُّ َوَحَفْفَتهل  ،ثلمَّ َنَِّصْ

َكتَِك َوَوَعْ َتهل املل ئيَل َوميكائيَل وَ ابَِجرْب 
منَي ِمْن َمالئِ  أنْ َسو 

ِه َوَلْو َكِرَه  ل  يِن كل ْظِهَر دينَهل َعىَل ال ه ونَ املل تل كل َوذلَِك َبْعَ   ،َْشِ

َأ ِصْ ٍق ِمْن  أنْ  أَتهل َمَبوَّ َل  ْهلِهِ أَ َبوَّ ْم ﴿َاوَّ َوَجَعْلَت َلهل َوَلل

باَبكا  َوهل ى  لِْلعامَلنيَ  َة مل ِضَع لِلنهاِس َللَّذي بَِبكَّ  ،َبْيٍت ول

 ،فيِه آياٌت َبي ناٌت َمقامل اِْبراهيَم َوَمْن َدَخَلهل كاَن آِمنا ﴾

ْجَس َاْهَل  مل الر  ري ل اّللل لِيلْذِهَب َعنْكل ْلَت ﴿اِنَّام يل َبْيِت الَوقل

مَّ َجَعْلَت  ْم َتْطهريا ﴾ ثل َركل َطه  ٍ  َصَلواتلَك َعَلْيِه ْجَر أَ َويل َدْمَّ ُمل

ْم َعَلْيِه  ْل ال َاْسَاللكل ْلَت: ﴿قل ََتلْم يف كِتابَِك َفقل َوآلِِه َمَودَّ

َة املَ  إاله َاْجرا   ْلَت ﴿ما َس ال يفَودَّ ْرب ﴾ َوقل ْم ِمْن َاْجر القل تلكل



 

ْم َعَلْيِه ِمْن َاْجر  ْلَت: ﴿ما َاْسَاللكل ْم﴾ َوقل َوَلكل َمْن  إاله َفهل

ِه َسبيال ﴾ إىلَيتَِّذَذ  أنْ شاَء  بيَل  ،َبب  مل السَّ إَليَك  َفكانلوا هل

هل أَ َفَلامَّ اْنَقَضْت  ،ِبْضوانَِك  إىلْسَلَك املَ وَ  امل َولِيَّهل َعيِلَّ قاَم أَ يه

ام هاِديا  ّب أَ ْبَن  َو ْذ إِ  ،طالِب َصَلواتلَك َعَلْيِهام َوآِلِ كاَن هل

ل  َقْومٍ املل  نْتل َمْوالهل ماَمهل أَ ألل املَ َفقاَل وَ  ،هادٍ  نِْذَب َولِكل : َمْن كل

مَّ َفَعيِلي َمْوالهل  ْ  اللهل واِل َمْن واالهل َوعاِد َمْن عاداهل َواْنِّصل

ْل َمْن َخَذَلهل  هل َواْخذل نْتل  ،َمْن َنَِّصَ َنبِيَّهل  أناَوقاَل: َمْن كل

هل أَ َفَعيِلي  َوَعيِلي ِمْن َشَجَرة واِحَ ة  أناَوقاَل  ،مريل

النَّاِس ِمْن َشَجرٍ  هل أَ وَ  ،َشته  َوسائِرل وَن ِمْن َحلَّ َُمَلَّ هابل

وس  وس   أْنَت َفقال َلهل  مل وَن ِمْن مل اله إِمنهي بدَِْمنِْزَلِة هابل

هل أ َجهل اْبنََتهل َسي َ َة نِساِء  ،ال َنبِيَّ َبْع ينَّ َحلَّ أَ وَ  عامَلنيَ الَوَزوَّ

ثلمَّ  ،باَبهل  إاله ْبوا َِ األَ َوَس َّ  ،َحلَّ َلهل َلهل ِمْن َمْسِجِ ِه ما 

ا ِعْلِم َوَعيِلي الَم ينَةل  أناِعْلدَْمهل َوِحْكدَْمَتهل َفقاَل: ْوَدَعهل أَ   ،باَبل

مَّ قاَل:  ،باَِباِمْن َِتا أَفْليَ ْكدَْمَة الِ  ينََة وَ املَ باَد أَ َفدَْمْن   أْنَت ثل



  

َك ِمْن َدمي  ،َوَوِصيهي َوواِبثيخي أَ  دْمي َوَدمل َك ِمْن َلْ دْمل َلْ

دَْمَك  الٌِط َلْ َك ِسْلدْمي َوَحْربلَك َحْرّب َواإليامنل َمل َوِسْلدْمل

دْمي َوَدمي ُِ الَ َغ ا  َعىَل ْنَت أوَ  ،َوَدَمَك َكام خاَلَط َلْ ْو

نِْجزل ِع ايت َوشيَعتلَك َعىل ْنَت أوَ َخليَفتي  َتْقيض َدْيني َوتل

ْم َحْويل يِف  َمنابَِر ِمْن نلوبٍ  هل وهل جل ة  ول ْبَيضَّ ْم اجلَ مل نَِّة َوهل

ْعَرِف  أْنَت َوَلْوال  ،جرياين ْ يل  ،ْمِمنلوَن َبْع ياملل يا َعيِلُّ ََل

الِل َونلوبا  ِمَن  َوَحْبَل  َعدْم الَوكاَن َبْعَ هل هل ى  ِمَن الضَّ

ْسَبقل بَِقراَبٍة يف َبِحٍم َوال  ،ْسَتقيمَ املل تنَي َوِِصاَطهل املَ اّللِ  ال يل

ْلَحقل يف َمنَْقَبٍة ِمْن َمناِقبِهِ  بِسابَِقٍة يف دينٍ  و َحْذَو  ،َوال يل َُيْذل

وِل َصىلَّ  سل امالرَّ قاتِلل َعىَل التَّأويِل َوال  ،اّللل َعَلْيِهام َوآِلِ َويل

هل يِف اّللِ َلْوَمةل الئِمٍ  ذل َعَر ِِ َوَقَتَل الَقْ  َوَتَر فيِه َصناديَ   ،َتأخل

ْؤباَُنلمْ ْم ـلْبطالَ أَ  ْم ْوَدَع أَ فَ  ،َوناَوَش ذل للوََبل ة  ْحقادا  أَ قل َبْ ِبيَّ

نَّ  هل نَْينِيَّة  َوَغرْيَ ة  َوحل يَّ
َكبَّْت أَ وَ َعىل َع اَوتِِه َضبَّْت أَ فَ  ،َوَخْيرَبِ

ناَبَذتِهِ   ،اِبقنيَ املقاِسطنَي وَ الَحته  َقَتَل النهاكِثنَي وَ  ،َعىل مل



 

لنيَ األَ ْشَق  أَ َيْتَبعل ِخريَن اآلْشَق  أَ َومَلها َقىض َنْحَبهل َوَقَتَلهل   وَّ

دْْمَتَثْل  ْ يل وِل اّلِل َصىلَّ اّللل َعَلْيِه َوآلِِه يِف ْمرل أَ ََل  ،ادينَ الَبسل

ةل َواألل  ادينَ الَبْعَ   َْتدِْمَعٌة َعىل َقطيَعِة مَّ ٌة َعىل َمْقتِِه َمل ِِّصَّ مل

ْلِ ِه ْقصاِء إِ وَ َبِْحِِه  َّْن الاله إول
ِِ  ،ق  فيِهمْ الَ لِِرعاَيِة  َوىفَقليَل 

تَِل  تَِل َمْن قل بَِي  ،َفقل بَِي َمْن سل َوَجَرى ْقيِصَ أل َمْن ْقيِصَ أل وَ َوسل

ْسنل ال ْرج  َلهل حل ْم باِم يل ُل األكاَنِت ْذ إ ثلوَبةِ املَ َقضاءل َلل ْب

وِبثلها َمْن َيشاءل ِمْن ِعباِدِه وَ  تَّقنيَ الّللِ يل ْبحاَن  ،عاِقَبةل لِْلدْمل َوسل

نا  نا ملََْفعلوال   إنَبب  َو  كاَن َوْع ل َبب  ْلَِف اّللل َوْعَ هل َوهل َوَلْن ُيل

 .كيمل الَ َعزيزل ال

ٍ  َوَعيِلٍّ َصىلَّ اّللل ْهِل أَ ِمْن ِب يِ طااألَفَعىَل   َدْمَّ َبْيِت ُمل

ام َفْلَيْبِك  ونَ الَعَلْيِهام َوآِلِ ْم إِ وَ  باكل اهل  َفْلَينْ ل ِِ النهاِدبلونَ يه

وعل  مل ونَ  َوملِِْثلِِهْم َفْلَتْذِبِف ال ُّ اِبخل ِخ الصه َوَيِضجَّ  َوْلَيِّْصل

ونَ  اجُّ َونالَوَيِعـجَّ  الضه  أْينَ َسنْيل الل  أْينَ َسنل الَ  أْينَ  .عاجُّ

 ،َوصاِدٌق َبْعَ  صاِدٍق  صالٌِح َبْعَ  صالِـٍح  َسنْيِ الل ْبناءل أَ 



  

بيلِ  أْينَ  بيلل َبْعَ  السَّ ةل َبْعَ  اخلِ ْيَن أ السَّ ةِ اخلِ رَيَ ْيَن أ ؟رَيَ

وسل الطهالَِعةل  دْمل مل األَ ْيَن أ نرَيةل املل االْ َْقامبل ْيَن أ الشُّ اِهَرةل ْنجل  الزه

يِن َوَقواِع ل ْعالمل أَ ْيَن أ و ْيَن أ ِعْلمِ الال ه لل َبِقيَّةل اّللِ الَّتي ال َُتْ

ِة الِمَن  ـَْن أ ؟اِديـَةِ الِعْْتَ ْيَن أ َع ُّ لِـَقْطِع دابِِر الظََّلدَْمةِ املل ي

ْوِب اجلَ زاَلِة إلِ ْرََت  املل ْيَن أ َوْالِعَوِج ْمِت األَ قاَمِة إلِ نَْتَظرل املل 

ْ وانِ الوَ  َخرل لَِتْج يِ  املل ْيَن أ عل نَنِ َفرآئِِض وال َّ ْيَن أ السُّ

ل املل  يَعةِ املِ عاَدِة إلِ َتَذريَّ ِة َوالَشَّ لل املل ْيَن أ لَّ كِتا ِِ الْحياِء إلِ َممَّ

وِدهِ  يِن أ َوحل ل ْيي َمعاَِلِ ال ه قاِصمل َشْوَكِة  أْينَ  ْهلِهِ أَ وَ ْيَن ُمل

ِك َوالن فاِق أهاِدمل  أْينَ  ْعَت ينَ املل  ْ بي ل  أْينَ  ْبنَِيِة الَش  ْهِل أمل

وِق وَ ال سل وِع  أْينَ  ِعْصياِن َوالطُّْغيانِ الفل رل َغي  الحاِص ل فل

قاِق  ْيِغ َواألَ  أْينَ  َوالش  قاطِعل  أْينَ  ْهواءطاِمسل آثاِب الزَّ

بي ل  أْينَ  ْفِْتاءِ َواإلِ كِْذ ِِ الَحبائِِل  تاِة وَ المل  أْينَ  َرَدةِ املَ عل

ْسَتأِصلل  ـِعزُّ  أْينَ  ادِ لَواإلِعناِد َوالتَّْضليِل الْهِل أَ مل مل

ِذلُّ ْولِياِء األَ   َكلدَِْمِة َعىَل التَّْقوىالجاِمعل  أْينَ  ؟ْع اءِ األَومل



 

ْمت  يالَّذبا ِل اّللِ  أْينَ  َلْيِه إ يالَّذَوْجهل اّللِ  أْينَ  ِمنْهل يل

هل األ َببل  أْينَ  ْولِياءل َيَتَوجَّ ُِ األَ تَِّصلل َبنْيَ املل السَّ امءِ ْب  ،َوالسَّ

َمل فل  أْينَ   ىالل َفْتِح َوناَِشل باَيِة الصاِحبل َيْوِم  أْينَ  مل

ضا الِح َوالر  وِل  أْينَ  َشدْْمِل الصَّ حل ْنبِياِء األَ الطهالِبل بِذل

 أْينَ  ْقتلوِل بَِكْرَبالءَ املَ الطهالِبل بَِ ِم  أْينَ  ْنبِياءِ األْبناِء أَ وَ 

وبل املَ  ْضَطرُّ الَّذي املل  أْينَ  َعىل َمِن اْعَت ى َعَلْيِه َواْفَْتىنْصل

ا ِل  واخلَ َصْ بل  أْينَ َدعا ذا إيجل  أْينَ  ؟رِب  َوالتَّْقوىالالئِِق ذل

َواْبنل َخ يَجَة  ْرَتىضاملل َواْبنل َعيِلٍّ  ،ْصَطف املل  يالنَّبِ اْبنل 

آءِ ال رْبىالَواْبنل فاطدَِْمَة  َغره ي أل وَ  أْنَت ّب أَ بِ  كل َوَنْفيس َلَك مه

اَدِة  ،دْم الِ ِوقاءل وَ ال بنيَ املل َيا ْبَن السه َيا ْبَن النَُّجباِء  َقرَّ

نَي املَ  اِة الل َيا ْبَن  ْكَرمنيَ األَ  ِة اخلِ َيا ْبَن  ْهِ يه بنيَ املل رَيَ َيا ْبَن  َهذَّ

رينَ املل طائِِب األَ َيا ْبَن  ْنَجبنيَ األَغطاِبَفِة ال َيا ْبَن  َطهَّ

َيا ْبَن  ،ْكَرمنيَ األَ َقامِقدَْمِة الَيا ْبَن  نَْتَجبنيَ املل ضاِبَمِة اخلَ 

وِب ال ِج  نرَيةِ املل بل ل ل ِب الثهاِقَبةِ  ضيَئةِ املل َيا ْبَن الُّسُّ هل  َيا ْبَن الشُّ



  

ِم األَ َيا ْبَن  اِهَرةِ ْنجل بلِل  الزه َيا ْبَن  واِضَحةِ الَيا ْبَن السُّ

للوِم الَيا ْبَن  الهالئَِحةِ ْعالِم األ نَِن  كاِمَلةِ العل َيا ْبَن السُّ

وَبةِ املَ  وَبةِ املَ عاَِلِ املَ َيا ْبَن  ْشهل وَدةِ املَ ْعِجزاِت املل َيا ْبَن  أثل َيا  ْوجل

الئِِل  وَدِة املَ ْبَن ال َّ َيا ْبَن النََّبأِ  ْسَتقيمِ املل َيا ْبَن الصـ راِط ْشهل

َو يف يَ  َعظيمِ ال َيا  كِتا ِِ َلَ ى اّللِ َعيِلي َحكيمٌ الم  أل ا ْبَن َمْن هل

الئِِل الظهاِهراِت  َبي ناِت الْبَن اآلياِت وَ  َيا ْبَن  َيا ْبَن ال َّ

 بالِغاِت الَجِج الل َيا ْبَن  باِهراِت الواِضحاِت الرَباهنِي ال

ابِغاِت  ْحَكامِت الَيا ْبَن طه وَ  َيا ْبَن الن َعِم السه َيا ْبَن يس  ـدْمل

اِبياِت  َيا ْبَن َمْن َدنا َفَتَ ىله  عاِدياِت الَيا ْبَن الطُّوِب وَ  َوالذه

ا  َواْقِْتابا  ِمَن ْدن  أَ  أوَفكاَن قا َِ َقْوَسنْيِ  وه نل َعيِل  الدل

 .ْعىلاألَ 

ْت بَِك النَّوى أْينَ َلْيَت ِشْعري   ْبُ أيُّ أَ َبْل  اْسَتَقرَّ

ِقلَُّك  ها  أوبَِرْضوى أَ  َثرى أوتل َعزيٌز  ؟ذي طلوىْم أَغرْيِ

َحسيسا  َوال َلَك ْسدَْمعل أَ ْلَق َوال تلرى َوال اخلَ َبى أَ  أنْ َعيَلَّ 



 

ويِنَ  أنْ َعزيٌز َعيَلَّ  ،َنْجوى يَط بَِك دل َبْلوى َوال َيناللَك الحتل

ْ َُيْلل  أْنَت بِنَْفيس  ،ِمنهي َضجيٌج َوال َشْكوى َغيٍَّب ََل ِمْن مل

ْمنِيَّةل أل  أْنَت بِنَْفيس  َعنهاِمْن ناِزٍح ما َنَزَح  أْنَت بِنَْفيس  ِمنها

ْمِمنٍَة َذَكرا َفَحنها شائٍِق َيَتدَْمنه  ْمِمن َومل  أْنَت بِنَْفيس  ،ِمْن مل

ثيِل ََمٍْ  ال أَ ِمْن  أْنَت بِنَْفيس  يلسام  ِمْن َعقيِ  ِعزٍّ ال

ابى  أْنَت بِنَْفيس  ِمْن تاِلِد نَِعٍم ال تلضاه  أْنَت بِنَْفيس  يجل

ٍف   .ال يلساوى ِمْن َنصيِف ََشَ

ِخطا ٍِ  يَّ أَ وَ   َمتىل إوَ فيَك يا َمْوالَي حابل أَ َمت   إىل 

وَنَك جا َِ أل  أنْ َعزيٌز َعيَلَّ  ؟َنْجوىيَّ أَ وَ فيَك ِصفل أَ  دل

َلَك ْبكَِيَك أَ  أنْ َعزيٌز َعيَلَّ  ناغ أل وَ  َعزيٌز َعيَلَّ  َوبىالَوَُيْذل

وَُنلْم ما َجرى أنْ  عنٍي  ،يَجِْرَي َعَلْيَك دل طيَل أل فَ َهْل ِمْن مل

وٍع  بلكاءَ الَعويَل وَ الَمَعهل  ذا إَجَزَعهل ساِعَ  أل فَ َهْل ِمْن َجزل

 َهْل  َقذىالَهْل َقِذَيْت َعنْيٌ َفساَعَ َْتا َعْيني َعىَل  َخال

َ  َسبيٌل َفتلْلق أَ َيا ْبَن إَليَك  نا ِمنَْك بِِعَ ٍة  ْْحَ َهْل َيتَِّصلل َيْومل



  

َة َفنَْروى ؟َفنَْحظ  ِويَّ َمت  َننَْتِقعل ِمْن  َمت  َنِردل َمناِهَلَك الرَّ

َك  َعْذ ِِ مائَِك َفَقْ  طاَل الصَّ ى َمت  نلغاديَك َونلراِوحل

َت لِواَء النَِّّْصِ تلرى ،ِقرَّ َعْينا  َفنَ   ،َمت  َترانا َوَنراَك َوَقْ  َنََشْ

فُّ بَِك َترانا أَ  َُ األَ الَ َ َوَقْ  َمأْلَت املَ مُّ أل تَ ْنَت أوَ َنحل َعْ ال  ْب

تاَة َوَجَحَ َة الَبْرَت أَ وَ  َهوانا  َوِعقابا  ْع اَءَك أَ َذْقَت أَ وَ  عل

ينَ املل َوَقَطْعَت دابَِر  ق  الَ  وَل الظهاملنِيَ  َتَكرب   َواْجَتَثْثَت الصل

ولل   .عامَلنيَ الدْْم ل ّللِ َب ِ  الَ  :َوَنْحنل َنقل

مَّ   افل  أْنَت  اللهل َر ِِ وَ َكشه  يْسَتْع أَ َلْيَك إوَ  َبْلوىالالكل

ْنياِخَرِة اآلَب ُِّ ْنَت أوَ  َعْ وىالَفِعنَْ َك  يا ِغْ  أَ فَ  َوال ُّ

َبْيَ َك املل ِغياَث  َسي َ هل يا َش يَ  ِبِه أَ وَ  ْبَتىلاملل ْسَتغيثنَي عل

ْد َغليَلهل يا َمْن  وىاجلَ س  وَ َعنْهل بِِه األَ ِزْل أوَ  قلوىال َوَبر 

ْجع  وَ َلْيِه إَوَمْن  َعْرِش اْسَتوىالَعىَل   .نَْته املل الرُّ

مَّ   وَن  اللهل َك التهائِقل ِر بَِك املل َولِي َك  إىلَوَنْحنل َعبي ل َذك 

 َلنا ِقواما  َوَمعاذا  َقدْْمَتهل أَ وَ  َخَلْقَتهل َلنا ِعْصدَْمة  َوَمالذا   َوبِنَبِي َك 



 

ْمِمننَي ِمنها  يَّة  َوَسالما   ماما  إِ َوَجَعْلَتهل لِْلدْمل
ْغهل ِمنها حَتِ َوِزْدنا  َفَبل 

قاما   ْكراما  إِ َب ِ   بِذلَِك يا ا  َومل ْسَتَقره هل َلنا مل ْسَتَقرَّ  َواْجَعْل مل

اهل إِ َْتِْم نِْعدَْمَتَك بَِتْق يدِْمَك أو  َحته  تلوِبَدنا ِجناَنَك ماَمنا أَ يه

َلصائَِك  َه اِء ِمْن خل راَفَقَة الشُّ  .َومل

مَّ   َدْمَّ ٍ  اللهل ٍ  َوآِل ُمل َدْمَّ ِه  َصل  َعىل ُمل ٍ  َج   َدْمَّ َوَصل  َعىل ُمل

ي ِ  األَ  ولَِك السَّ ي ِ  بيِه أَ َوَعىل  ْكرَبِ َوَبسل تِِه  ْصَغرِ األَ السَّ َوَج َّ

يَقِة  ٍ  َصىلَّ اّللل َعَلْيِه َوآلِهِ الالص  ه َدْمَّ رْبى فاطدَِْمَة بِنِْت ُمل  كل

َبةِ الَوَعىل َمِن اْصَطَفْيَت ِمْن آبائِِه  ْكدَْمَل أَ وَ ْفَضَل أَ َوَعَلْيِه  رَبَ

ْيَت َعىل ْوَفَر أَ وَ ْكَثَر أَ وَ ْدَوَم أَ وَ َتمَّ أَ وَ  ِمْن َحٍ  أَ ما َصلَّ

تَِك ِمْن َخْلِقَك ْصِفيائَِك أَ  َوَصل  َعَلْيِه َصالة  ال  ،َوِخرَيَ

 .َمِ ها َألِ غاَيَة لَِعَ ِدها َوال ُِناَيَة ملََِ ِدها َوال َنفاَد 

مَّ   بِِه ِدْل أَ وَ باطَِل البِِه ْدِحْض أَ وَ قَّ الَ بِِه ِقْم أَ وَ  اللهل

مَّ َوِصِل ْع اَءَك أَ بِِه ْذلِْل أَ وَ ْولِياَءَك أَ  ْصَلة   اللهل َبْينَنا َوَبْينَهل ول

َمدهى  راَفَقِة َسَلِفهِ  إىلتل ْجَزَِتِمْ  مل ذل بِحل َّْن َيأخل
ِِ  َواْجَعْلنا 



  

ِهمْ  وِقِه اَِلْيهِ ِعنها أَ وَ  َوَيدْْمكل ل يف ظِل  قل ْجتِهاِد َواإل َعىل َتأِدَيِة حل

َوَهْب َلنا  َواْمنلْن َعَلْينا بِِرضاهل  َواْجتِنا ِِ َمْعِصَيتِهِ  يف طاَعتِهِ 

هل ما عاَءهل َوَخرْيَ َتهل َودل َننالل بِِه َسَعة  ِمْن َبْْحَتَِك  َبَأَفَتهل َوَبْْحَ

نلوَبنا بِِه  َواْجَعْل َصالَتنا بِِه َمقبلوَلة   ،َوَفْوزا  ِعنَْ كَ  َوذل

وَبة   ْسَتجابا  َواْجَعْل  َمْغفل عاَءنا بِِه مل وَطة  بِِه ْبزاَقنا أَ َودل  َمْبسل

وَمنا بِِه َمْكِفيَّة   ل َجنا بِِه َمْقِضيَّة   َوُهل
َلْينا إْقبِْل أَ وَ  ،َوَحوآئِ

َبنا البَِوْجِهَك  َواْنظلْر اَِلْينا َنْظَرة   إليَك َكريِم َواْقَبْل َتَقرُّ

ا  ْفها َعنها  َكراَمَة ِعنَْ كَ الَبحيدَْمة  َنْسَتْكدِْملل َِبَ ثلمَّ ال َتِّْصِ

وِدكَ  ِه َصىلَّ اّللل َعَلْيِه َوآلِِه  ،بِجل ُِ َج   َواْسِقنا ِمْن َحْو

ا  َهنيئا  سائِغا  ال  ا  َبِويه ْبَحَم أَ َبْعَ هل يا  أَ َظدْمَ بَِكأِسِه َوبَِيِ ِه َبيه

اِْحنَي.  الره



 

  اجلامعة الزيارة

ْم يا  المل َعَلْيكل ةِ ْهَل أَ َالسَّ ساَلةِ  ،َبْيِت النُّبلوَّ  ،َوَمْوِضَع الر 

َْتَلَف  ْْحَةِ  ،يَوْح الَوَمْهبَِط  ،الئَِكةِ املَ َوَمل  ،َوَمْعِ َن الرَّ

اَن  زه نَْتَه   ،ِعْلمِ الَوخل وَل أل وَ  ،ْلمِ الِ َومل َوقاَدَة  ،َكَرمِ الصل

َوَدعائَِم  ،ْبرابِ األَ َوَعناِِصَ  ،الن َعمِ ْولِياَء أَ وَ  ،َممِ األل 

 ،يامنِ اإلْبوا َِ أَ وَ  ،باِلدِ الْبكاَن أَ وَ  ،ِعبادِ الَوساَسَة  ،ْخيابِ األَ 

ْْحنِ َمناَء أل وَ  الَلَة النَّبِيهنيَ  ،الرَّ َة  ،ْرَسلنيَ املل َوَصْفَوَة  ،َوسل َوِعْْتَ

ِة َب ِ   .الِخرَيَ هل ةل اّللِ َوَبَركاتل  عامَلنَي َوَبْْحَ

المل َعىل   ِة أَ َالسَّ دْمَّ
ج  ، ىالل ئِ ْعالِم أَ وَ  ،َوَمصابيِح ال ُّ

 ،َوبىالَوَكْهِف  ،ج الِ  ويِل أل وَ  ،النُّه  يَوَذوِ  ،التُّق 

ْعَوِة  ،ْعىلاألَثِل املَ وَ  ،ْنبِياءِ األَ َوَوَبَثِة  َجِج  ،ْسن الل َوال َّ َوحل

ْنيا َواآلِخَرِة ْهِل أَ اّللِ َعىل  .وىل َواألل ال ُّ هل ةل اّللِ َوَبَركاتل  َوَبْْحَ

المل َعىل َُمال  َمْعِرَفِة اّللِ  ،َوَمساكِِن َبَرَكِة اّللِ ،َالسَّ

َلِة كِتا ِِ اّللِ ،َوَحَفَظِة ِِس  اّللِ ،َوَمعاِدِن ِحْكدَْمِة اّللِ  ،َوَْحَ



  

وِل اّللِ َصىلَّ اّللل َعَلْيِه َوآلِِه  ،اّللِ ي  َنبِ ْوِصياِء أَ وَ  ِة َبسل يَّ ب  َوذل

. هل ةل اّلل َوَبَركاتل  َوَبْْحَ

عاِة  المل َعىَل ال ُّ  ،َعىل َمْرضاة اّللِِء ِداله َواألَ  ،اّللِ إىلَالسَّ

يَن املل وَ  نَي  ،اّللِْمِر أَ  يفْسَتِقره بَِّة اّللِ يفَوالتهامه ْذلِصنَي املوَ  ،َُمَ

َوِعباِدِه  ،اّللِ َوَُنْيِهِ ْمِر ألِ ْظِهريَن املل وَ  ،َتْوحيِ  اّللِ يف

وَنهل بِ املل  ْم الْكَرمنَي الَّذيَن ال َيْسبِقل َيْعدَْمللوَن ْمِرِه أَ بِ َقْوِل َوهل

. هل ةل اّللِ َوَبَركاتل  َوَبْْحَ

المل َعىَل  ِة األَ َالسَّ دْمَّ
عاةِ ئِ اَدِة  ، اةِ الل قاَدِة الوَ  ،ال ُّ َوالسه

الةِ ال اَدِة  ،ول ْكِر ْهِل أَ وَ  ،امةِ الل َوالذه َوَبِقيَِّة  ،ْمرِ األَ  ويِل أل وَ الذ 

تِِه َوِِصاطِِه َونلوِبِه  جَّ تِِه َوِحْزبِِه َوَعْيَبِة ِعْلدِْمِه َوحل اّللِ َوِخرَيَ

. هل ةل اّللِ َوَبَركاتل ْرهانِِه َوَبْْحَ  َوبل

اّللل َوْحَ هل ال ََشيَك َلهل َكام َشِهَ   إاله ال اِلـَه  أنْ ْشَه ل أ

َكتلهل 
ال  ،ِعْلِم ِمْن َخْلِقهِ الوللو أل وَ اّللل لِنَْفِسِه َوَشِهَ ْت َلهل َمالئِ

َو  إاله لـَه إ هل  أنَّ ْشَه ل أوَ  ،كيمل الَ َعِزيزل الهل َدْمَّ ا  َعْب ل ُمل



 

وللهل  ،نَْتَجبل املل  ق  الَ  ى َوديِن الل بِ ْبَسَلهل أَ  ،ْرَتىضاملل َوَبسل

ِه َوَلْو َكِرَه  ل  يِن كل ونَ املل لِيلْظِهَرهل َعىَل ال   كل مل أَ ْشَه ل أوَ  ،َْشِ نَّكل

ةل األَ  دْمَّ
وَن ئِ اِش ل وَن الالره وَن املَ ـدَْمْهِ يُّ ومل وَن املل ْعصل مل َكرَّ

بلوَن املل  وَن املل َقرَّ اِدقل وَن الصه وَن ّللِاملل ْصَطَفْوَن املل تَّقل  ،طيعل

وَن ال امل وَن بَِكراَمتِهِ ال ،باَدتِهِ إِ بِ عاِمللوَن ال ،ْمِرهِ أَ بِ َقوه  ،فائِزل

ْم بِِعْلدِْمهِ  ْم لَِغْيبِهِ  ،اْصَطفاكل هِ  ،َواْبَتضاكل ْم لُِِّس   ،َواْختاَبكل

ْ َبتِهِ  ْم بِقل ْم أَ وَ  ،َواْجَتباكل كل هانِهِ  ،َِبل اهل َعزَّ ْ ْم برِبل كل  ،َوَخصَّ

ْم لِنلوِبهِ  ْم أَ وَ  ،َواْنَتَجَبكل َ كل وِحهِ يَّ َلفاء يف ،بِرل ْم خل  َوَبِضَيكل

تِهِ  ،ْبِضهِ أَ  َججا  َعىل َبِريَّ َحَفَظة  وَ  ،لِ ينِهِ ْنصابا  أَ وَ  ،َوحل

هِ  ْكدَْمتِهِ  ،َوَخَزَنة  لِِعْلدِْمهِ  ،لُِِّس  ْسَتْوَدعا  ِلِ ة  َوَتراَجَ  ،َومل

َه اَء َعىل َخْلِقهِ  ،لَِتْوحيِ هِ ْبكانا  أَ وَ  ،لَِوْحيِهِ  ْعالما  أَ وَ  ،َوشل

مل  ،َعىل ِِصاطِهِ َء ِدالأَ وَ  ،باِلِدهِ  َوَمنابا  يف ،لِِعباِدهِ  َعَصدَْمكل

َللِ  ْم ِمَن  ،اّللل ِمَن الزَّ َنسِ  ،ِفَتنِ الَوآَمنَكل ْم ِمَن ال َّ َركل  ،َوَطهَّ

مل ْذَهَب أَ وَ  ْم َتْطهريا   َعنْكل َركل ْجَس َوَطهَّ َفَعظَّدْْمتلْم  ،الر 



  

ْم أَ وَ  ،َجالَلهل  تل ْم َكَرَمهل  ،َشْأَنهل ْكرَبْ  ،ِذْكَرهل َدْمتلْم أَ وَ  ،َوََمَّْ تل

ْم ميثاَقهل  ْ تل  َوَنَصْحتلْم َلهل يِف  ،َعْقَ  طاَعتِهِ ْحَكدْْمتلْم أَ وَ  ،َوَوكَّ

ْم  ،َعالنَِيةِ الالُّس   وَ  ْوِعَظِة املَ ْكدَْمِة وَ الِ َسبيلِِه بِ  إىلَوَدَعْوتل

ْم أَ َوَبَذْلتلْم  ،َسنَةِ الَ  َسكل ْم َعىل ما  ،َمْرضاتِهِ  يفْنفل تل َوَصرَبْ

ْم أَ  الةَ َقدْْمتلمل أَ وَ  ،ىف َجنْبِهِ صاَبكل كاةَ  ،الصَّ  ،َوآَتْيتلمل الزَّ

ْم أَ وَ  وِف املَ بِ َمْرتل ْم يِف  ،نَْكرِ املل َوَُنَْيتلْم َعِن  ،ْعرل اّلِل  َوجاَهْ تل

َقدْْمتلْم أَ وَ  ،َوَبيَّنْتلْم َفرائَِضهل  ،َدْعَوَتهل ْعَلنْتلْم أَ َحقَّ ِجهاِدِه َحته  

وَدهل  ْم ََشايَِع  ،حل ل تل نََّتهل  ،ْحكاِمهِ أَ َوَنََشْ  ،َوَسنَنْتلْم سل

تلْم يف ضا إىلذلَِك ِمنْهل  َوِِصْ دْْمتلْم َلهل  ،الر   ،َقضاءَ الَوَسلَّ

لِِه َمْن َمىض سل ْقتلْم ِمْن بل ْم ماِبٌق  ،َوَص َّ اِغبل َعنْكل  ،َفالره

ْم الِحٌق  ل يفاملل وَ  ،َوالالهِزمل َلكل ْم زاِهٌق  َقِّص  كل قُّ الَ وَ  ،َحق 

ْم  ْم َوِمنْكل ْم َوفيكل ْم إِ وَ َمَعكل هل أَ ْنتلْم أوَ َلْيكل هل ْهلل  ،َوَمْعِ نل

مْ  ِة ِعنَْ كل مْ إِ ْلِق اخلَ يا ِل إِ وَ  ،َومرياثل النُّبلوَّ ْم  ،َلْيكل ل َوِحساَبل

مْ  مْ اخلِ َوَفْصلل  ،َعَلْيكل مْ  ،طا ِِ ِعنَْ كل  ،َوآياتل اّللِ َلَ ْيكل



 

مْ  هل فيكل دْمل
مْ  ،َوَعزائِ هل ِعنَْ كل ْرهانل هل َوبل هل أَ وَ  ،َونلوبل ْم.ْمرل  اَِلْيكل

ْم َفَقْ   ْم َفَقْ  عاَد اّللَ ،اّللَىَل اوَمْن واالكل  ،َوَمْن عاداكل

ْم أَ َمْن وَ  ْم أَوَمْن ] ،اّللََحبَّ أَفَقْ  َحبَّكل ْبَغَض أَفَقْ  ْبَغَضكل

ْم َفَقِ  اْعَتَصَم بِاّللِ. [اّللَ  َوَمِن اْعَتَصَم بِكل

اطل ْنتلمل أَ  َه اءل داِب  ،ْقَومل األَ الِّص  َفعاءل داِب  ،َفناءِ الَوشل َوشل

ةل  ،َبقاءِ ال ْْحَ وَلةل املَ َوالرَّ وَنةل املَواآلَيةل  ،ْوصل ماَنةل َواألَ  ،ْذزل

وَظةل امل ْم أَ َمْن  ،ْبَتىل بِِه النهاسل املل با ِل الوَ  ،ْحفل َوَمْن  ،َنجاتاكل

ْم َهَلَك  ْ َيأتِكل ونَ  إىل ،ََل لُّونَ  ،اّللِ َتْ عل َوبِِه  ،َوَعَلْيِه َت ل

ْمِمنلونَ  ونَ  ،تل َسل دْمل َسبيلِِه ىل إوَ  ،َتْعدَْمللونَ ْمِرِه أَ َوبِ  ،َوَلهل تل

ونَ  ْرِش ل ونَ  ،تل دْمل كل مْ  ،َوبَِقْولِِه حَتْ َوَهَلَك  ،َسَعَ  َمْن واالكل

مْ  مْ  ،َمْن عاداكل مْ  ،َوخا َِ َمْن َجَحَ كل  ،َوَضلَّ َمْن فاَبَقكل

مْ  َك بِكل أ ِمَن أَ وَ  ،َوفاَز َمْن ََتَسَّ مْ إَمْن جَلَ َوَسلَِم َمْن  ،َلْيكل

مْ  َقكل ْم. يَ َوهل ِ  ،َص َّ  َمِن اْعَتَصَم بِكل

ْم فَ  َبَعكل ْم َفالنهابل َمْثواهل  ،َمأواهل نَّةل اجلَ َمِن اتَّ  ،َوَمْن خاَلَفكل



  

ْم كافِرٌ  كٌ  ،َوَمْن َجَحَ كل َْشِ ْم مل َوَمْن َبدَّ  ،َوَمْن حاَبَبكل

ْم يف  حيِم.اجلَ ِمَن  َدْبكٍ ْسَفِل أَ  َعَلْيكل

ْم فيام َمىض أنَّ ْشَه ل أ ْم فيام  ،هذا سابٌِق َلكل َوجاٍب َلكل

ْم أَ نَّ أوَ  ،يَ َبقِ  ْم واِحَ ةٌ ْبواَحكل ْم َوطينََتكل طاَبْت  ،َونلوَبكل

ها ِمْن َبْعض َرْت َبْعضل مل اّللل  ،َوَطهل ْم ْنوابا  أَ َخَلَقكل َفَجَعَلكل

مْ  ِْ قنَي َحته  َمنَّ َعَلْينا بِكل ْم يف ،بَِعْرِشِه ُمل يلوت  َفَجَعَلكل بل

هل  أنْ اّللل ِذَن أَ  ْذَكَر فيَها اْسدْمل ْرَفَع َويل نا تَ َوَجَعَل َصاَل  ،تل

ْلِقنا ْم طيبا  خِلَ نا بِِه ِمْن ِوالَيتِكل ْم َوما َخصَّ َوَطهاَبة   ،َعَلْيكل

ِسناألَ  نلوبِنا ،َوَتْزكَِية  َلنا ،ْنفل اَبة  لِذل نها ِعنَْ هل  ،َوَكفه َفكل

مْ  َسل دْمنَي بَِفْضلِكل وفنَي بَِتْص يِقنا  ،مل مْ إِ َوَمْعرل اكل َفَبَلَغ اّللل  ،يه

ْم  َف أَ بِكل منيَ املل َُمَل  َْشَ بنيَ املل َمناِزِل ْعىل أَ وَ  ،َكرَّ  ْبَفعل أَ وَ  ،َقرَّ

هل الِحٌق  ،ْرَسلنيَ املل َدَبجاِت  هل  ،َحْي ل ال َيْلَحقل وقل َوال َيفل

هل سابٌِق  ،فائٌِق   ،طاِمعٌ ْدباكِِه إِ  َوال َيْطدَْمعل يف ،َوال َيْسبِقل

َقرَّ ٌِ  ْرَسٌل  يي َوال َنبِ  ،َحته  ال َيْبق  َمَلٌك مل يٌق  ،مل َوال ِص ه



 

َوال  ،َوال فاِضٌل  َديِني َوال  ،َوال عاَِلٌ َوال جاِهٌل  ،َوال َشهيٌ  

ْمِمٌن صالٌِح  َوال  ،َوالَجبهاٌب َعنيٌ   ،َوال فِاِجٌر طالٌِح  ،مل

ْم  إاله َوال َخْلٌق فيام َبنْيَ ذلَِك َشهيٌ   ،َشْيطاٌن َمريٌ   َفهل َعرَّ

مْ أَ َجالَلَة  مْ  مَ ظَ َوعِ  ،ْمِركل ْم َوََتاَم  ،َخَطِركل َوكرَِبَ َشأنِكل

مْ  مْ َوِصْ َق َمقاِع  ،نلوِبكل مْ  ،كل َف  ،َوَثباَت َمقاِمكل َوََشَ

ْم ِعنَْ هل  ْم َوَمنِْزَلتِكل ْم َعَلْيهِ متَوَكرا ،َُمَل كل ت ،كل ْم َوخاصَّ كل

. ،َلَ ْيهِ  ْم ِمْنهل ْر َِ َمنِْزَلتِكل  َوقل

يتأل وَ  َومايل ْهيلأَ وَ  يمه أل وَ ْنتلْم أ ّبأَ بِ  اّللَ ْشِه ل أل  ،ِْسَ

ْم أل وَ  كل ْم َوباِم آَمنْتلْم بِهِ  ينه أَ ْشِه ل ْمِمٌن بِكل ْم  ،مل كل و  كافٌِر َبَع ل

ْم بِهِ  مْ  ،َوباِم َكَفْرتل ْم َوبَِضالَلِة َمْن خاَلَفكل ْسَتْبِِّصٌ بَِشأنِكل  ،مل

ْم  واٍل َلكل مْ َوألَ مل ْبِغٌض  ،ْولِيائِكل ْم ألَ مل مْ ْع ائِكل عاٍد َلل  ،َومل

مْ  مْ  ،ِسْلٌم ملَِْن سامَلَكل ْقتلمْ  ،َوَحْر ٌِ ملَِْن حاَبَبكل ٌق ملِا َحقَّ َق   ،ُمل

ْبطِ  مْ  ،ْبَطْلتلمْ أَ ٌل ملِا مل طيٌع َلكل مْ  ،مل ِقري  ،عاِبٌف بَِحق كل مل

مْ  مْ  ،بَِفْضلِكل َْتدِْمٌل لِِعْلدِْمكل مْ  ،ُمل تِكل َْتِجٌب بِِذمَّ ٌف  ،ُمل ْعَْتِ مل



  

مْ  ْمِمٌن  ،بِكل مْ إِ بِ مل مْ  ،يابِكل ٌق بَِرْجَعتِكل َص   نَْتظٌِر  ،مل مْ ألَ مل  ،ْمِركل

مْ  ْرَتِقٌب لَِ ْوَلتِكل مْ  ،مل مْ أَ بِ عاِمٌل  ،آِخٌذ بَِقْولِكل  ،ْمِركل

مْ  ْسَتجرٌي بِكل مْ  ،مل مْ  ،زائٌِر َلكل بلوِبكل ٌذ بِقل
ْسَتْشِفٌع  ،الئٌِذ عائِ مل

مْ  إىل َوَجلَّ بِكل ْم  ،اّللِ َعزَّ َتَقر  ٌِ بِكل ْم  ،َلْيهِ إَومل كل مل َق   ماَم أَ َومل

ل   يف باَديتإِ وَ  يَوَحوائِج يَطلَِبت وبأل وَ ْحوايل أَ كل  ،يمل

ْم  ْم َوغائِبِكل ْم َوشاِهِ كل ْم َوَعالنَِيتِكل كل ْمِمٌن بُِِّس  ْم أَ وَ مل لِكل وَّ

مْ  ٌُ يف ،َوآِخِركل َفو  ِه  َومل ل  ٌم فيِه إذلَِك كل َسل  ْم َومل َلْيكل

مْ  َسل مٌ  يَوَقْلب ،َمَعكل ْم مل ْم َتَبعٌ  يَوَبأي ،َلكل يت ،َلكل  َونلِّْصَ

يِ  ْ ٌة َحته  ُيل َع َّ ْم مل مْ  يَ َلكل ْم يف ،اّللل َتعاىل دينَهل بِكل كل دَّ  َوَيرل

اِمهِ أَ  ْم لَِعْ لِهِ  ،يه ْظِهَركل ْم يف ،َويل نَكل دَْمك  ْم  ،ْبِضهِ أَ  َويل َفدَْمَعكل

مْ  كل ْم ال َمَع َغرْيِ ْم باِم  ،َمَعكل ْم َوَتَولَّْيتل آِخَركل آَمنْتل بِكل

مْ أَ َتَولَّْيتل بِِه  َلكل َوَجلَّ ِمْن  إىلَوَبِرْئتل  ،وَّ ْم أَ اّللِ َعزَّ ْع ائِكل

ياطنِي َوِحْزَِبِمل الظهاملنَِي ْبِت اجلِ َوِمَن  وِت َوالشَّ َوالطهاغل

مل  مْ اجل ،َلكل ق كل مْ املوَ  ،اِح يَن ِلَ  ،اِبقنَي ِمْن ِوالَيتِكل



 

مل إلِ غاِصبنَي الوَ  مل ْبثِكل نَي فيكل اكه مْ املل الشه  ،نَْحِرفنَي َعنْكل

ل   ْم َوكل وَنكل ل  َوليَجٍة دل مْ َوِمْن كل طاٍع ِسواكل ِة األَ َوِمَن  ،مل دْمَّ
ئِ

وَن   النهاِب. إىلالَّذيَن َيْ عل

ْم َب ا  أَ اّللل  يَ َفَثبََّتنِ  بَّتِكل ْم َوَُمَ واالتِكل ما َحييتل َعىل مل

مْ  َقن ،َودينِكل مْ  يَوَوفَّ مْ  يَوَبَزَقن ،لِطاَعتِكل  ،َشفاَعَتكل

ْم  يَوَجَعَلن ْم التهابِعنَي ملِا َدَعْوتل  ،َلْيهِ إِمْن ِخياِب َمواليكل

مْ  يَجَعَلنوَ  َّْن َيْقَتصُّ آثاَبكل
مْ  ،ِِ  يَوَْهَْت  ،َوَيْسللكل َسبيَلكل

مْ  ََْشل يف ،َِبل اكل مْ  َوُيل ْمَرتِكل مْ  َوَيكِرُّ يف ،زل دَْملَّكل  ،َبْجَعتِكل َويل

ـمْ  يف فل يفوَ  ،َدْوَلتِكل َشـرَّ مْ  يل نل يف ،عافَِيتِكل دَْمكَّ مْ أَ  َويل اِمكل  ،يه

ْم. ْؤَيتِكل  َوَتِقرُّ َعْينلهل َغ ا  بِرل

اّللَ َبَ َأ باَد أَ َمْن  ،َومايل ْهيلأَ وَ  َوَنْفيس يمه أل وَ ْنتلْم أَ  ّبأَ بِ 

مْ  َ هل َقبَ  ،بِكل مْ َوَمْن َوحَّ ْم. ،َل َعنْكل َه بِكل  َوَمْن َقَصَ هل َتَوجَّ

ْم َوال  يـْحِص أل ال  َموايِلَّ  ْم املَ ِمَن ْبللغل أَ َثناءَ َكل نَْهكل ْ ِح كل

مْ الَوِمَن  ْبراِب األَ ْخياِب َوهل اةل نلوبل األْنتلْم أوَ  ،َوْصِف َقْ َبكل



  

َججل  تِمل  ،بهابِ اجلَ َوحل ْم َُيْ ْم َفَتَح اّللل َوبِكل لل  ،بِكل َنز  ْم يل َوبِكل

امَء  ،َغْيَ  ال دْْمِسكل السَّ ْم يل ُِ األَ َتَقَع َعىَل  أنْ َوبِكل  إاله ْب

سل  ،بِاِْذنِهِ  نَف  ْم يل َّ مَّ َوَيْكِشفل الَ َوبِكل ْم ما  ،الضُّ َوِعنَْ كل

هل  لل سل َكتلهل  ،َنَزَلْت بِِه بل
ْم ىل إوَ َوَهَبَطْت بِِه َمالئِ كل إن و)َج  

يابة ألمري املممنني )عليه السالم( فعوُ  ىل إوَ كانت الزه

ْم قلل:  كل وحل  خيَك(أَ ىل إوَ َج   ِعَ  الرُّ مل اّللل  ،منيل األَ بل آتاكل

ْمِت  مْ  أَطأطَ  ،عامَلنيَ الِمَن َح ا  أَ ما ََلْ يل فِكل لُّ ََشيٍف لََِشَ  ،كل

مْ  ٍ لِطاَعتِكل َتَكرب  لُّ مل لُّ َجبهاٍب  ،َوَبَذَع كل َوَخَضَع كل

مْ  لُّ ََش  ،لَِفْضلِكل مْ َوَذلَّ كل َقِت أَ وَ  ،ٍء َلكل ُل األَْشَ ْب

مْ  مْ الَوفاَز  ،بِنلوِبكل وَن بِِوالَيتِكل ْسَلكل  ،فائِزل ْم يل  إىلبِكل

ْضوانِ  ْْحِن. ،الر  ْم َغَضبل الرَّ  َوَعىل َمْن َجَحَ  ِوالَيَتكل

ْم يِف  ،َومايل ْهيلأَ وَ  َوَنفيس يمه أل وَ ْنتلْم أَ  ّبأَ بِ  كل  ِذْكرل

اكِرينَ  ْم أَ وَ  ،الذه كل ْم أَ وَ  ،ْسامءِ األَ  يِف ْسامؤل كل  يِف ْجسادل

ْم أَ وَ  ،ْجسادِ األَ  كل ْم أَ وَ  ،ْبواِح ْاألَ  يفْبواحل كل سل  يفْنفل



 

وسِ  ْم  ،النُّفل كل ْم  ،ثابِ اآل يفَوآثابل كل بلوبل بلوبِ ال يفَوقل َفام  ،قل

مْ أَ ْحىل أَ  مْ أَ ْكَرَم أَ وَ  ،ْسامَئكل َسكل مْ ْعَظَم أَ وَ  ،ْنفل َجلَّ أَ وَ  ،َشأَنكل

مْ  مْ ْوىف أَ وَ  ،َخَطَركل مْ ْصَ َق أَ وَ  ،َعْهَ كل ْم  ،َوْعَ كل كل َكالمل

ْم أَ وَ  ،نلوبٌ  كل ْشٌ  ْمرل مل التَّْقوى ،بل مل  ،َوَوِصيَّتلكل  ،رْيل اخلَ َوفِْعللكل

مل  مل  ،ْحسانل اإلِ َوعاَدتلكل مل  ،َكَرمل الَوَسِجيَّتلكل قُّ الَ َوَشأنلكل

ْفقل  ْ قل َوالر  ْكٌم َوَحْتمٌ  ،َوالص  ْم حل ْم ِعْلٌم  ،َوَقْوللكل كل َوَبأيل

كَِر  إن ،ْزمٌ َوِحْلٌم َوحِ  نْتلْم اخلَ ذل َلهل أَ رْيل كل َوَفْرَعهل ْصَلهل أَ وَ وَّ

. نَْتهاهل  َوَمْعِ َنهل َوَمأواهل َومل

مْ ِصفل أَ َكْيَف  َوَنْفيس يمه أل وَ ْنتلْم أَ  ّبأَ بِ  ْسَن َثنائِكل  ،حل

مْ  ْحيصأل وَ  ْم  ،ََجيَل َبالئِكل َج ْخَرَجنَا أَ َوبِكل ل  َوَفرَّ اّللل ِمَن الذُّ

و ِِ الَعنها َغدَْمراِت  رل ِف ْنَقَذنا أَ وَ  ،كل رل  َلكاِت الَ ِمْن َشفا جل

دَْمنَا اّللل  ،َوَنْفيس يمه أل وَ ْنتلْم أَ  ّبأَ بِ  ،َوِمَن النهابِ  ْم َعلَّ واالتِكل بدِْمل

ْنيانا ماْصَلَح أَ وَ  ،َمعاَِلَ ِدينِنا ْم  ،كاَن َفَسَ  ِمْن دل واالتِكل َوبدِْمل

َِّت  ْرَقةل الَواْئَتَلَفِت  ،َوَعظلدَْمِت الن ْعدَْمةل  ،َكلدَِْمةل الََت  ،فل



  

ْقَبلل الطهاَعةل  ْم تل واالتِكل َضةل املل َوبدِْمل مل  ،ْفَْتَ ةل املَ َوَلكل َودَّ

فيَعةل  ،واِجَبةل ال َبجاتل الرَّ ودل قامل املَ املَ وَ  ،َوال َّ كانل املَ وَ  ،ْحدْمل

َوَجلَّ املَ  أنل  ،َعظيمل الاهل اجلوَ  ،ْعللومل ِعنَْ  اّللِ َعزَّ  ،َكبريل الَوالشَّ

فاَعةل  .املَ َوالشَّ  ْقبلوَلةل

وَل َفاْكتلْبنا َمَع  سل َبْعنَا الرَّ نا آَمنها باِم َاْنَزْلَت َواتَّ ﴿َببَّ

اِه يَن﴾ للوَبنا َبْعَ  اِْذ َهَ ْيَتنا َوَهْب  ،الشه ِز ْغ قل نا ال تل ﴿َببَّ

ة  اِنََّك  ْنَك َبْْحَ ﴾ال أْنَت َلنا ِمْن َل ل ا ِل نا ﴿ ،َوهه ْبحاَن َبب  سل

نا مَلَْفعلوال   إن  .﴾كاَن َوْع ل َبب 

نلوبا  ال َيأيت يَبْين إناّللِ  يا َويِلَّ  َوَجلَّ ذل  َوبنْيَ اّللِ َعزَّ

مْ  إاله َعَلْيها  ِه  ،ِبضاكل ْم َعىل ِِس  َفبَِحق  َمِن اْئَتدَْمنَكل

ْم  عاكل ْم بِطاَعتِهِ ْمَر أَ َواْسَْتْ مَلَّا  ،َخْلِقِه َوَقَرَن طاَعَتكل

نلوّبتلْم ياْسَتْوهَ  َفعائ ذل ْنتلْم شل طيعٌ  ينه إفَ  ،يَوكل ْم مل َمْن  ،َلكل

ْم أَ  ْم َفَقْ  َعىَص اّللَ ،اّللَطاَع أَ َفَقْ  طاَعكل  ،َوَمْن َعصاكل

ْم أَوَمْن  ْم أَوَمْن  ،اّللََحبَّ أَفَقْ  َحبَّكل  اّللَ.ْبَغَض أَفَقْ  ْبَغَضكل



 

مَّ  َفعاَء  ينه إِ  اللهل ٍ  إَليَك  ْقَر َِ أَ َلْو َوَجْ تل شل َدْم  ِمْن ُمل

ِة األَ ْخياِب األَ َبْيتِِه ْهِل أَ وَ  دْمَّ
َفعائيْبراِب األَ ئِ ْم شل َعْلتلهل  ،جَلَ

ِهمل الَّذ ْم َعَلْيَك ْوَجْبَت أَ  يَفبَِحق  ىف  يتلْ ِخَلن أنْ للَك أْس أَلل

َلِة  ْ ِهمْ الَجل ْمَرِة  َويف ،عاِبفنَي َِبِْم َوبَِحق  ومنَي املَ زل ْرحل

اِْحنيَ ْبَحمل أَ نََّك إ ،بَِشفاَعتِِهمْ  ٍ   ،الره َدْمَّ َوَصىلَّ اّللل َعىل ُمل

َم َتْسليام  َكثريا   َوَحْسبلنَا اّللل َونِْعـَم  ،َوآلِِه الطهاِهريَن َوَسلَّ

.ال  َوكيلل

  



  

 وارث زيارة

المل  المل  اّللِ وةِ فـِْص  آَدمَ  واِبَث  يا عـََليـَْك  السَّ  السَّ

ٍح  واِبَث  يا عـََلْيَك  المل  اّللِ َنبــِِي  نـول  يـا عـََليـَْك  السَّ

المل  اّللِ  خـَليـلِ  إبـراهيـمَ  واِبَث   واِبَث  يا عـََليـَْك  السَّ

المل  اّللِ كـَليِم موســ   عـيـس  واِبَث  يـا عـََليـَْك  السَّ

ِح  المل  اّلل بول  اّللِ حـَبـيِب  مـلحـدَْمـه ٍ  واِبَث  يا عـََلْيَك  السَّ

المل   .×امللمِمننيَ  َأمريِ  واِبَث  يـا عـََليـَْك  السَّ

المل  المل  املـلصـطـَفـ  مـلحـدَْمـه ٍ  َيابـنَ  عـََليـَْك  السَّ  السَّ

المل  املرتـضـ  عـيل َيابـن عـََلْيَك   َيابـن َعَلْيَك  السَّ

المل  الزهراء فاطـدْمة بـرى َخ يَجةَ  َيابـنَ  َعَلْيَك  السَّ  الكل

الم بَ  والِوتـرَ  ثاِبهِ  وابـنَ  اّللِ ثابَ  يا َعَلْيَك  السَّ  .امَلوتـول

الةَ  َأَقدْمَت  َق  أنهك أشـَه ل  كاة َوآَتيَت  الصَّ  َوَأَمرَت  الزَّ

 َوَبسـوَلهل  اّللَ َوَأطـَعـَت  امللنكرِ  عـَنِ  َوَُنَيَت  ِ بـالملِعروف

 .الَيقـنيل  كَ اَأت حـَته 



 

 َوَلَعنَ  َظَلدَْمتَك  ألَمة   اّللل َوَلَعنَ  َقتـََلتـَك  ألَمة   اّللل فـََلعـَنَ 

 .بـه َفَرِضَيت بـِذلك َسدِْمعت ألَمة   اّللل

نَت  أنهك أشَه ل  اّللِ َعب ِ  أبا يا َموالي يا با   كل  يف نول

اَِمَةِ  األصال ِِ   ـَك سـتـلنَج   َل َرةِ امللَطهَّ  َواألبحـامِ  الشه

ِت  ِمن سَك لبِ تل  َوَلَ  اسـِهابـَأنِج اجلـاِهليَّةل  امه
 اياَبث مل َلِ

ين َدعاِئم ِمن َك أنَّ  َوأشـَه ل   َوأشَه ل  امللمِمننيَ  َوَأبكانِ  ال ه

ل  اإلمـام أنهك ضـيل  التَّقـيل  الربَّ كيه  الرَّ  امَلهِ يل  الاِدي الزَّ

ة أنَّ  َوأشـَه ل  ْلِ كَ  ِمن األَئدْمه  َوَأعـالمل  التَّقـوى َكلدِْمةل  ول

ثـق  َوالعـلروةل  الل ى ةل  الول نيـا َأهل ىلعَ  َوالـلجَّ  .ال ل

ـَهل  اّللَ َوالشـِه ل  سـلَلهل  َوَأنبـِياَئهل  َومـالئكـَت  بـِكـمل  أينه  َوبل

مِمنٌ  وقنٌ  َوبـإيِابـِكم مل  َعدَْميل وخواتيِم ديني بـَََشائِع مل

تَّبـع أِلْمِركـمل  َوَأمري ِسلمٌ  لَقلبِكم وَقلبي  اّلل صـََلوات مل

 وعـىََل  َأجـسـاِدكلم َوَعىل َأبواحـِكم َوَعىل َعَليكم

م  َوعـىََل  غـائِبـِكم َوعـىََل  شـاِهِ كم َوعـىَل َأجـسـاِمكل



  

 .بــاطـِنـِكـم وعـىل ظـاهركم

 َيا ألميوَ  َأنـت يبـَأبـوُقْل:  لهوقبّ  القرب عىل انكّب  ثم  

ي أْنَت  بَِأّب اّللِ َبسـلولِ  ْبن  َلَق  اّللِ عـَبـ ِ  أبـا يا َوَأمه

ةل  َعظـلدْمِت  زيَّ  َوَعىل َعَلينا بـَِك  امللصـيبـَةل  ِت جـَلَّ و الرَّ

دْمــواِت  َأهل جــدَْمــيعِ  ـة   اّللل فــََلَعنَ  واألبُ السَّ  ألمه

 .لِقـِتالِك َوتـََهَيأت َأجلدْمـَْت و َأِسَجت

 َوأَتيتل  حَرَمك قـَصـَ تل  اّللِ عـَبـ ِ  أبـا يا مـَواليَ  يا 

 بـِامَلَحله وَ  ِعنَ هل  َلَك  الَذي بـالِشـأن اّللَ  لل أَأس مشَهِ ك إىل

َ  أن َلَ يهِ  َلَك  الَّذي ـَدْمه ٍ  َعىَل  يلصـيَله ـَدْمه ٍ  َوآلِ  ُمل  َوأن ُمل

نيا يف َمَعكم يَجَعَلني  .َواآلخـِرة ال ل

أس اقرأ فيهام ما أحببت  ثمَ  ُقْم فصلِّ َرْكعتني عنَد الر 

 :فُقل صالتَك  منْ فإذا َفَرْغَت 

مَّ   ال َوْحَ كَ  َلَك  َوَسَجْ تل  َوَبَكْعتل  َصلَّْيتل  ينه إِ  اللهل

لوةَ  ألَنَّ  َلَك  ََشيَك  وعَ  الصَّ كل ودَ  َوالرُّ جل ونل ت ال َوالسُّ  إاله  كل



 

مَّ .أْنَت  إاله  إلهَ  ال اّللل  أْنَت  ألنََّك  َلَك  َدْمَّ ٍ  َعىل َصل   اللهل  ُمل

َدْمَّ ٍ  َوآلِ  مْ  ُمل المِ  َأْفَضَل  يَعنه  َوَأْبلِْغهل دْ  َوالتَِّحيَّةِ  السَّ  َواْبدل

مل  َعيَلَّ  المَ  ِمنْهل مَّ  .السَّ ْكَعتانِ  َوهاتانِ  اللهل ةٌ  الرَّ  إىل ِمنهي َهِ يَّ

المل  َعَلْيِهاَم  َعيِلٍ  ْبنِ  َسنْيِ الل  َمْواليَ  مَّ  ،السَّ  َعىل َصل   اللهل

َدْمَّ ٍ  ْرين يِمنه  َوَتَقبَّْل  َوَعَلْيهِ  ُمل  َأَميل بَِأْفَضلِ  ذلَِك  َعىل وائجل

 .ْمِمننيَ املل  َويِلَّ  يا َولِي َك  َويف فيَك  يَوَبجآئ

 عيلِّ  سأر ِعند وِقف القرب رجيل عند إىل وِصْ  ُقمْ  ثم  

 وُقْل: ×احلسني بن

المل  لِ  يابــنَ  عـََليَك  السه  عـََليَك  السـهالمل  اّللِ َبسـول

 امللمِمننيَ  َأمري يابـنَ  عـََليـَك  السـهالمل  اّللِ  َنبـِِي  يابـنَ 

 َعَليَك  السـهالمل  الشـهي ِ  الـلسـنيِ  يابـنَ  َعَليَك  السـهالمل 

ا ا عـََليَك  السـهالمل  الشـَهي ل  أْهُّ  َوابـنل  املـَظـلومل  أْهُّ

مِ  ة   اّلل َوَلَعنَ  َقتـََلتـك ة  ألمه  اّللل َلَعنَ  امَلظـلول  َظَلدَْمتـَك  ألمه

ة   اّللل َوَلَعن  .بـِهِ  َفَرِضيت بـِذلِك سـَدِْمعت ألمه



  

 :وُقل لهقبّ و القربِ  َعىل انكب ثم

 َعظلدْمِت  َلَق  َولِيهِ  َوابـنَ  اّللِ َويلَّ  يا َعَليَك  السـهالمل 

 جـَدْميعِ  َوعـىََل  عـَلينا بـَِك  الَرِزيةل  َوجـَلهِت  امللصـيبـَةل 

 َوإليَك  اّللِ  إىل َوَأبـرءل  َقَتَلتك ألمة   اّللل َفَلَعنَ  سـلدِْمنيَ ـاملل 

 .مـِنهم

 بن عيلِّ  ِرجيل عند ال ذي الباب من اخرج ثم  

ه ثمَ  ،’احُلَسني   إىل توج 
ِ
 :وقل الشهداء

المل  م السَّ  َوَأحـِبـاَئهل  اّللِ َأولياءَ  يا عـََليكل

الم م ل السَّ اَئهل  اّللِ أصـفـِياءَ  يا عـََليكل المل  َوأِوده م السَّ  عـََليكل

المل  اّللِ دينِ  َأنصـابَ  يا م السَّ  اّللِ َبسـلولِ  َأنـصـابَ  يا عـََليكل

المل  م السَّ المل  امللمِمنـني َأمريِ  َأنـصـابَ  يـا عـََليـكل  السَّ

م المل  العـاملَنيَ  نِساءِ  َسي ةِ  فـاطـِدْمةَ  َأنـصـابَ  يا عـََليكل  السَّ

م ـَدْمَّ ٍ  بـيأ َأنـصـابَ  يا عـََليكل  الَويل عـيلٍّ  بـن الـَسـَنِ  ُمل

المل  الناِصح م السَّ  بـَأبـي اّللِ َعبـ ِ  بـيأَ  َأنـصـابَ  يا َعَليكل



 

ُل  وطابـَِت  طِبـتلم َوألمي َأنتلم فـِنـتلم فـيها الهتـي األب  دل

م كـلنتل  فـَياَليَتني عـَظـيام   فـَوزا   َوفـلزتلم ز َمعـَكل  َفَأفول

مْ  فوزا    .معكل

  



  

 زياد بن كميل دعاء

&: املجليس العاّلمة قال. املعروفة األدعية من وهو

وقد عل مه × وهو دعاء اخلرض ،األدعية أفضل إنه

 ،كمياًل وهو من خواص أصحابه× أمري املؤمنني

 ،وُيدعى به يف ليلة النّصف من شعبان وليلة اجلمعة

زق ،وجُيدي يف كفاية رشِّ األعداء ويف  ،ويف فتح باب الرِّ

 سدقُ »غفران الّذنوب. وقد رواه الشيخ والسّيد كالمها 

مها وهو هذا  ،وأنا أرويه عن كتاب مصباح املتهّجد «رس 

 الدعاء:

مَّ  لَّ  َوِسَعْت  الَّتي بَِرْْحَتَِك  َأْسَأللَك  إيِنه  اللهل ء كل  ،ََشْ

تَِك  وَّ لَّ  َِبا َقَهْرَت  الَّتي َوبِقل ء كل لُّ  َلا َوَخَضعَ  ،ََشْ  ،ََشء كل

لُّ  َلا َوَذلَّ  وتَِك  ،ََشء كل لَّ  َِبا َغَلْبَت  الَّتي َوبَِجرَبل  ،ََشء كل

تَِك  ومل  ال الَّتي َوبِِعزَّ  َمأَلْت  الَّتي َوبَِعَظدَْمتَِك  ،ََشءٌ  َلا َيقل

لَّ  ْلطانَِك  ،ََشء كل لَّ  َعال الَّذي َوبِسل  َوبَِوْجِهَك  ،ََشء كل



 

ل   َفناءِ  َبْعَ   باقيال  َأْبكانَ  َمأَلْت  الَّتي َوبَِأْسامئَِك  ،ََشء كل

ل   ل   َأحاطَ  الَّذي َوبِِعْلدِْمَك  ،ََشء كل  َوبِنلوبِ  ،ََشء بِكل

لُّ  َلهل  َأضاءَ  الَّذي َوْجِهَك  وسل  يا نلوبل  يا ،َشء كل  يا ،قل ُّ

َل  لنِيَ  َأوَّ  .اآلِخرينَ  آِخرَ  َويا األَوَّ

مَّ  نلو َِ  يِلَ  اْغِفرْ  اللهل تِكل  الَّتي الذُّ مَّ  ،ِعَصمَ ال ََتْ  اللهل

نلو َِ  يِلَ  اْغِفـرْ  نِْزلل  الَّتي الذُّ مَّ  ،الن َقمَ  تل  يِلَ  اْغِفرْ  اللهل

نلو َِ  َغي ـرل  الَّتي الذُّ مَّ  ،الن َعمَ  تل نلو َِ  يلَ  اْغِفرْ  اللهل  الَّتي الذُّ

بِسل  عاءَ  حَتْ مَّ  ،ال ُّ نلو َِ  يِلَ  اْغِفرْ  اللهل نِْزلل  الَّتي الذُّ  ،َبالءَ ال تل

مَّ  لَّ  يل اْغِفرْ  اللهل لَّ  ،َأْذَنْبتلهل  َذْنب كل ا َخطيَئةٍ  َوكل  ،َأْخَطأَتل

مَّ   إىل بَِك  َوَأْسَتْشِفعل  ،بِِذْكِركَ إَليَك  َأَتَقرَّ ِل  إيِنه  اللهل

وِدكَ  َوَأْسَأللَك  ،َنْفِسَك  ْ نَِيني أنْ  بِجل ْربَِك  ِمنْ  تل  َوَأنْ  ،قل

ْكَركَ  تلوِزَعني ْلِهدَْمني َوَأنْ  ،شل  .ِذْكَركَ  تل

مَّ  ماَل  َأْسَأللَك  إيِنه  اللهل َتَذل لٍ  خاِضع سل  أنْ  خاِشعٍ  مل

َعَلني ،َوَتْرَْحَني تلساُِمَني  َويف قانِعا   باِضيا   بِِقْسدِْمَك  َوََتْ



  

َتواِضعا   األَْحوالِ  ََجيعِ  مَّ  ،مل ماَل  َوَأْسَأللَك  اللهل  َمنِ  سل

ْت   َوَعظلمَ  ،حاَجَتهل  الشَّ ائِ ِ  ِعنَْ   بَِك  َوَأْنَزَل  ،فاَقتلهل  اْشَت َّ

مَّ  ،َبْغَبتلهل  ِعنَْ كَ  فيام ْلطانلَك  َعظلمَ  اللهل  ،َمكانلَك  َوَعال ،سل

كَ  َوَخِفي كَ  َوَظَهرَ  ،َمْكرل كَ  َوَغَلَب  ،َأْمرل  َوَجَرْت  ،َقْهرل

ْ َبتلَك  دْْمكِنل  َوال ،قل وَمتَِك  ِمنْ  ِفرابل ال يل كل مَّ  ،حل  َأِج ل  ال اللهل

نلوّب  َعدَْميِل  ِمنْ  لَِشءٍ  َوال ،ساتِرا   لَِقبائِحي َوال ،غافِرا   لِذل

ال   َسنِ الَ بِ  َقبيِح ال َب   كَ  مل  .َغرْيَ

ْبحاَنَك  أْنَت  إاله  إِلـهَ  ال  ،َنْفيس َظَلدْْمتل  ،َوبَِحدْْمِ كَ  سل

ْأتل  رَّ  َوَمن َك  يل ِذْكِركَ  َق يمِ  إىل َوَسَكنْتل  ،بَِجْهيل َوََتَ

مَّ  ،َعيَلَّ  َتهل  َقبيٍح  ِمنْ  َكمْ  َمْوالي اللهل  فاِدٍح  ِمنْ  َوَكمْ  ،َسَْتْ

وهٍ  ِمنْ  َوَكمْ  ،َوَقْيَتهل  ِعثابٍ  ِمنْ  َوَكمْ  ،َأَقْلَتهل  َبالءِ ال ِمنَ   َمْكرل

َتهل  َلهل  َأْهال   َلْستل  ََجيلٍ  َثنَاءٍ  ِمنْ  َوَكمْ  ،َدَفْعَتهل  مَّ . َنََشْ  اللهل

وءل  ّب َوَأْفَرطَ  ،َبالئي َعظلمَ  ْت  ،حايل سل َ  ،َأْعاميل ّب َوَقِّصل

ْع ل  َنْفعي َعنْ  َوَحَبَسني ،َأْغاليل ّب َوَقَعَ ْت   ،آمايل بل



 

ْنيا َوَخَ َعْتنِي وِبها ال ُّ رل  يا َوِمطايل ،بِِذياَنتِها َوَنْفيس ،بِغل

تَِك  َفَأْسَأللَك  َسي  ي َب  ال أنْ  بِِعزَّ عائي َعنَْك  َُيْجل وءل  دل  سل

َلْعَت  َما بَِذِفيه  َتْفَضْحني َوال ،َوفِعايل َعدَْميل  ِمنْ  َعَلْيهِ  اطَّ

ي وَبةِ البِ  تلعاِجْلني َوال ،ِِسه قل  َخَلوايت يف َعدِْمْلتلهل  ما َعىل عل

وءِ  ِمنْ   ،َوَجهاَلتي َتْفريطي َوَدوامِ  ،َوإساَءيت فِْعيل سل

نِ  ،َوَغْفَلتي َشَهوايت َوَكْثَرةِ  مَّ  َوكل تَِك  اللهل  يف يل بِِعزَّ

ل ها األَْحوالِ  وبِ  ََجيعِ  يف َوَعيَلَّ  ،َبؤوفا   كل  إلي.َعطلوفا   األلمل

كَ  يل َمنْ  َوَبّبه  ي َكْشَف  َأْسَأللهل  َغرْيل ه  ،َأْمري يف َوالنََّظرَ  ،ُضل

ْكام   َعيَل  َأْجَرْيَت  َوَمْواليإلي  َبْعتل  حل  ،َنْفيس َهوى فيهِ  اِتَّ

 ْ ْس  َوََل ي َتْزينيِ  ِمنْ  فيهِ  َأْحَْتِ وه ين ،َع ل  َأْهوى باِم َفَغرَّ

 ِمنْ  َعيَلَّ  َجرى باِم َفَتجاَوْزتل  َقضاءل ال ذلَِك  َعىل َوَأْسَعَ هل 

وِدكَ  َبْعَض  ذلَِك   َفَلَك  ،َأواِمِركَ  َبْعَض  َوخاَلْفتل  ،حل ل

ةل الل  ةَ  َوال ،ذلَِك  ََجيعِ  يف َعيل جَّ جَّ  فيهِ  َعيَلَّ  َجرى فيام يل حل

كَ  َك  َزَمنيلأوَ  ،َقضاؤل ْكدْمل كَ  حل إلي  يا َأَتْيتلَك  َوَقْ   ،َوَبالؤل



  

ْعَتِذبا   َنْفيس َعىل َوإِِْسايف َتْقصريي َبْعَ    ،ناِدما   ،مل

نَْكُِّسا   ْسَتقيال   ،مل ْسَتْغِفرا   ،مل نيبا   ،مل ا   ،مل ِقره ْذِعنا   ،مل  ،مل

فا   ْعَْتِ ا   َأِج ل  ال ،مل ها َمَفره
هل  َمْفَزعا   َوال ،ِمنهي كانَ  ِِ  إَِلْيهِ  َأَتَوجَّ

ْذبي َقبلولَِك  َغرْيَ  َأْمري يف ايَ  َوإِْدخالَِك  ،عل  ِمنْ  َسَعةٍ  يف إِيه

 .َبْْحَتَِك 

مَّ  ْذبي َفاْقَبْل  اللهل ةَ  َواْبَحمْ  ،عل ي ِش َّ ه ني ،ُضل كَّ  ِمنْ  َوفل

ةَ  ،َبَ ين َضْعَف  اْبَحمْ  َب ِ   يا ،َوثاقي َش     ِجْل ي َوِبقَّ

ةَ  ي َوَتْربَِيتي َوِذْكري َخْلقي َبَ أَ  َمنْ  يا ،َعْظدْمي َوِدقَّ  َوبِره

كَ  َوسالِِف  ،َكَرِمَك  اِلبـْتِ اءِ  َهْبني ،َوَتْغِذَيتي  . ّب بِر 

ّب َأتلراكَ  ،َوَبّبه  َوَسي  يإلي  يا َعذ   َبْعَ   بِناِبكَ  مل

َج  ،َمْعِرَفتَِك  ِمنْ  َقْلبي َعَلْيهِ  اْنَطوى َما َوَبْعَ   ،َتْوحيِ كَ   َوَلِ

ب َك  ِمنْ  َضدْمريي َواْعَتَقَ هل  ،ِذْكِركَ  ِمنْ  لِساين بِهِ   َوَبْعَ   ،حل

عائي اْعِْتايف ِصْ ِق  بلوبِيَّتَِك  خاِضعا   َودل  أْنَت  َهْيهاَت  ،لِرل

َضي عَ  أنْ  ِمنْ  َأْكَرمل  ْيَتهل  َمنْ  تل َ   أو ،َببَّ َبع  دَ  أو ،َأْدَنْيَتهل  َمنْ  تل  تلََش 



 

َسل مَ  أو ،آَوْيَتهل  َمنْ  َتهل  َكَفْيَتهل  َمنْ  َبالءِ ال إىل تل  .َوَبِْحْ

 النهابَ  َأتلَسل طل  َوَمْواليَ  َوإِلـهي َسي  ي يا ِشْعري َوَلْيَت 

وهٍ  َعىل جل ْت  ول نٍ لأ َوَعىل ،ساِجَ ة   لَِعَظدَْمتَِك  َخرَّ  َنَطَقْت  سل

ْكِركَ  ،صاِدَقة   بَِتْوحيِ كَ  للو ٍِ  َوَعىل ،ماِدَحة   َوبِشل  قل

َفْت  َقة   بِإِِليَّتَِك  اْعَْتَ َق   ِعْلمِ ال ِمنَ  َحَوْت  َضامئِرَ  َوَعىل ،ُمل

 إىل َسَعْت  َجواِبَح  َوَعىل ،خاِشَعة   صاَبْت  َحته  بَِك 

ْذِعنَة   بِاْستِْغفاِبكَ  َوَأشاَبْت  ،طائَِعة   َتَعبُِّ كَ  َأْوطانِ   ما ،مل

نا َوال ،بَِك  الظَّنُّ  هَكَذا ْخرِبْ
 .َكريمل  يا َعنَْك  بَِفْضلَِك  أل

ْنيا َبالءِ  ِمنْ  َقليلٍ  َعنْ  َضْعفي َتْعَلمل  َوَأْنَت  َب ِ   يا  ال ُّ

وباَِتا قل  أنَّ  َعىل ،َأْهلِها َعىل كاِبهِ املَ  ِمنَ  فيها يَجْري َوما ،َوعل

وهٌ  َبالءٌ  ذلَِك  هل  َيسريٌ  ،َمْكثلهل  َقليٌل  َوَمْكرل هل  َقصريٌ  ،َبقاؤل تل  ،مل َّ

وعِ  َوَجليلِ  اآلِخَرةِ  لَِبالءِ  اْحتاِميل َفَكْيَف  قل  ،فيها كاِبهِ املَ  ول

وَ  هل  َتطلولل  َبالءٌ  َوهل تل ومل  مل َّ هل  َوَي ل فل  َوال ،َمقامل َفَّ  َأْهلِهِ  َعنْ  ُيل

هل  ونل  ال ألَنَّ  ،َوَسَذطَِك  َوْانتِقاِمَك  َغَضبَِك  َعنْ  إاله  َيكل



  

ومل  ال ما َوهذا دْمـاواتل  َلهل  َتقل ُل  السَّ  َسي ِ ييا  ،َواألَْب

كَ  وأنا ّب َفَكْيَف  عيـفل  َعْب ل ليـلل  الضَّ  قيـرل الَ  الـذَّ

 .ْسَتكنيل املل  ْسكيـنل املِ 

وبِ  ألِ َي   ،َوَمْواليَ  َوَسي ِ ي َوَبّبه إلي  يا إَليَك  األلمل

و تِهِ  َعذا ِِ ال ألَليمِ  ،َوَأْبكي َأِضجُّ  ِمنْها َوملِا ،َأْشكل  َأمْ  ،َوِش َّ

تِهِ  َبالءِ ال لِطلولِ  َتني َفَلئِنْ  ،َومل َّ ْ وباِت  َصريَّ قل  َمعَ  لِْلعل

ْقَت  ،َبالئَِك  َأْهلِ  َوَبنْيَ  َبْيني َوََجَْعَت  ،َأْع ائَِك   َبْيني َوَفرَّ

 َوَمْواليَ  َوَسي ِ يإلي  يا َفَهْبني ،َوَأْوليائَِك  َأِحبهائَِك  َوَبنْيَ 

تل  َوَبّبه   ،فِراِقَك  َعىل َأْصرِبل  َفَكْيَف  َعذابَِك  َعىل َصرَبْ

تل  َوَهْبني  إىل النََّظرِ  َعنِ  َأْصرِبل  َفَكْيَف  ناِبكَ  َحر   َعىل َصرَبْ

نل  َكْيَف  َأمْ  ،َكراَمتَِك  كَ  َوَبجائي النهابِ  يِف  َأْسكل  .َعْفول

تَِك   َتَرْكَتني َلئِنْ  ،صاِدقا   ألْقِسمل  َوَمْواليَ  يَسي   يا َفبِِعزَّ

نَّ  ناطِقا    ،اآلِملنيَ  َضجيَج  َأْهلِها َبنْيَ إَليَك  ألَِضجَّ

َخنَّ  اَخ إَليَك  َوألَِْصل خنيَ املَ  ِصل نَيَّ  ،ْسَتِّْصِ
 َعَلْيَك  َوألَ َْبكِ



 

نَْت  أْينَ  َوأللناِدَينََّك  ،فاِق ينَ ال بلكاءَ   يا ،ْمِمننيَ املل  َويِلَّ  يا كل

 َحبيَب  يا ،ْسَتغيثنيَ املل  ِغياَث  يا ،عاِبفنيَ ال آمالِ  غاَيةَ 

للو ِِ  اِدقنيَ  قل  .عامَلنيَ ال إِلهَ  َويا ،الصه

اكَ  ْبحاَنَك  َأَفْتل  َصْوَت  فيها َتْسدَْمعل  ،َوبَِحدْْمِ كَ إلي  يا سل

ْسلِمٍ  َعْب ٍ  ِجنَ  مل ذاَلَفتِهِ  فيها سل  َعذاَِبا َطْعمَ  َوذاَق  ،بدِْمل

بَِس  ،بدَِْمْعِصَيتِهِ  ْرِمهِ  َأْطباِقها َبنْيَ  َوحل وَ  ،َوَجريَرتِهِ  بِجل  َوهل

لٍ  َضجيَج إَليَك  َيِضجُّ  َمم  ناديَك  ،لَِرْْحَتَِك  مل  بِلِسانِ  َويل

لل  ،َتْوحيِ كَ  َأْهلِ  بلوبِيَّتَِك إَليَك  َوَيَتَوسَّ  َمْواليَ  يا ،بِرل

وَ  َعذا ِِ ال يِف  َيْبق  َفَكْيَف  و َوهل  ِمنْ  َسَلَف  ما َيْرجل

لهل  َكْيَف  َأمْ  ،ِحْلدِْمَك 
ْمملِ وَ  النهابل  تل لل  َوهل َتَك  َفْضَلَك  َيْأمل  ،َوَبْْحَ

هل  َكْيَف  َأمْ  ِرقل ْ  َأمْ  ،َمكاَنه َوَترى َصْوَتهل  َتْسدَْمعل  َوَأْنَت  َليبلها ُيل

ها َعَلْيهِ  َيْشَتدِْملل  َكْيَف   َكْيَف  َأمْ  ،َضْعَفهل  َتْعَلمل  َوَأْنَت  َزفريل

هل  َكْيَف  َأمْ  ،ِصْ َقهل  َتْعَلمل  َوَأْنَت  َأْطباِقها َبنْيَ  َيَتَقْلَقلل  رل  َتْزجل

وَ  َزبانَِيتلها ناديَك  َوهل اهل  يا يل و َكْيَف  َأمْ  ،َببَّ  يف َفْضَلَك  َيْرجل



  

هل  ِمنْها ِعْتِقهِ  كل  َوالَ  ،بَِك  الظَّنل  ذلَِك  ما َهْيهات ؟فيها َفَتْْتل

وفل املَ  ْشبِهٌ  َوال ،َفْضلَِك  ِمنْ  ْعرل  َوح  ينَ املل  بِهِ  عاَمْلَت  ملِا مل

كَ  ِمنْ   بِهِ  َحَكدْْمَت  ما َلْوال َأْقَطعل  َيقنيِ الَفبِ . َوإِْحسانَِك  بِر 

عانِِ يَك  إِْخالدِ  ِمنْ  بِهِ  َوَقَضْيَت  ،جاِح يَك  َتْعذيِب  ِمنْ   مل

َعْلَت  لَّها النهابَ  جَلَ  فيها ألََح ٍ  تكانَ  َوما ،َوَسالما   َبْردا   كل

ا   قاما   َوال َمَقره َسْت  لكِنََّك  ،مل كَ  َتَق َّ  أنْ  َأْقَسدْْمَت  َأْسامؤل

َ   َوَأنْ  ،َأَْجَعنيَ  َوالنهاسِ  نَّةِ اجلِ  ِمنَ  ،كافِرينَ ال ِمنَ  ََتأَْلها ل  َ  ُتل

كَ  َجلَّ  َوَأْنَت  ،عانِ ينَ املل  فيَها ْلَت  َثناؤل ْبَتِ ئا   قل ْلَت  ،مل  َوَتَطوَّ

ما   بِاإِلْنعامِ  َتَكر  ْمِمنا   كانَ  َأَفدَْمنْ : ﴿مل  ال فاِسقا   كانَ  َكدَْمنْ  مل

ونَ   ﴾.َيْسَتول

ْ َبةِ البِ  َفَأْسَأللَك  َوَسي  ي إلي يا ْبََتا يالَّت قل  ،َق َّ

 َعَلْيهِ  َمنْ  َوَغَلْبَت  ،َوَحَكدْْمَتها َحَتدْْمَتها الَّتي َقِضيَّةِ الَوبِ 

ْيَلةِ  هِذهِ  يف يل ََتََب  أنْ  َأْجَرْيَتها اَعةِ  هِذهِ  َويف ،اللَّ لَّ  ،السه  كل

ْرمٍ  لَّ  ،َأْجَرْمتلهل  جل لَّ  ،َأْذَنْبتلهل  َذْنب َوكل هل  َقبِيٍح  َوكل ْبتل  ،َأِْسَ



 

لَّ  هل  أو َأْخَفْيتلهل  ،َأْعَلنْتلهل  أو َكَتدْْمتلهل  ،َعدِْمْلتلهل  َجْهلٍ  َوكل  ،َأْظَهْرتل

لَّ  ا َأَمْرَت  َسي َئة َوكل مْ  الَّذينَ  كاتِبنيَ ال كِرامَ ال بإِْثباَِتَ ْلَتهل  َوكَّ

ونل  ما بِِحْفظِ  مْ  ،ِمنهي َيكل ودا   َوَجَعْلَتهل هل  َمعَ  َعيَلَّ  شل

نَْت  ،َجواِبحي قيَب  أْنَت  َوكل  ،َوبائِِهمْ  ِمنْ  َعيَلَّ  الرَّ

اِهَ   مْ  َخِفيَ  ملِا َوالشه  َوبَِفْضلَِك  ،َأْخَفْيَتهل  َوبَِرْْحَتَِك  ،َعنْهل

َتهل  رَ  َوَأنْ  ،َسَْتْ َوف  ل   ِمنْ  َحظهي تل  إِْحسانٍ  أو ،هل لنزتل  َخرْيٍ  كل

هل  َذْنٍب  أو ،هل طسبت ِبْزٍق  أو ،هل َشتن بِرٍّ  أو ،هل لضه فت  أو ،َتْغِفرل

هل  َخَطأٍ  ل  .َتْسْتل

 َوَمْواليَ  َوَسي  يإلي  يا ،َب ِ   يا َب ِ   يا َب ِ   يا

ي َومالَِك  ي َعليام   يا ناِصَيتي بَِيِ هِ  َمنْ  يا ،ِبقه ه  بِضل

 .َوفاَقتي بَِفْقري َخبريا   يا ،َوَمْسَكنَتي

َك  َأْسَأللَك  َب ِه  يا َب ِ   يا َب ِ   يا  ْ ِسَك  بَِحق   ،َوقل

َعَل  أنْ  َوَأْسامئَِك  ِصفاتَِك  َوَأْعَظمِ  ْيلِ  يف َأْوقايت ََتْ  اللَّ

وَبة   بِِذْكِركَ  َوالنَّهابِ  وَلة   َوبِِذْ َمتَِك  ،َمْعدْمل  َوَأْعاميل ،َمْوصل



  

ونَ  َحته  ،َمْقبلوَلة   ِعنَْ كَ  لُّها َوَأْوبادي َأْعاميل َتكل  ِوْبدا   كل

َم ا   ِخْ َمتَِك  يف َوحايل ،واِح ا    .َِسْ

يل َعَلْيهِ  َمنْ  يا ،َسي  ي يا َعوَّ  َشَكْوتل  إَِلْيهِ  َمنْ  يا ،مل

 ِخْ َمتَِك  َعىل َقو   ،َب ِ   يا َب ِ   يا َب ِ   يا ،َأْحوايل

دْ  ،َجواِبحي   َّ اجلِ  يِلَ  َوَهْب  ،َجوانِحي َعزيدَْمةِ ال َعىَل  َواْش ل

وامَ  ،َخْشَيتَِك  يف َح  َحته  ،بِِذْ َمتَِك  االت صالِ  يِف  َوال َّ  َأِْسَ

ابِقنيَ  َميادينِ  يفإَليَك  عَ  ،السه  ،باِدبينَ املل  يِف إَليَك  َوألِْسِ

ْربَِك  إىل َوَأْشتاَق  وَّ  ِمنَْك  َوَأْدنلوَ  ،ْشتاقنيَ املل  يِف  قل نل  دل

 ِجواِبكَ  يف َواْجَتدِْمعَ  ،وِقننيَ املل  ََماَفةَ  َوَأخاَفَك  ،ْذلِصنيَ امل

 .ْمِمننيَ املل  َمعَ 

مَّ  وءٍ  َأباَدين َوَمنْ  اللهل  ،َفكِْ هل  كاَدين َوَمنْ  ،َفَأِبْدهل  بِسل

 َمنِْزَلة   َوَأْقَرَِبِمْ  ،ِعنَْ كَ  َنصيبا   َعبيِ كَ  َأْحَسنِ  ِمنْ  َواْجَعْلني

ِهمْ  ،ِمنَْك  ْلَفة   َوَأَخص  هل  ،َلَ ْيَك  زل نالل  ال َفإِنَّ  إاله  ذلَِك  يل

ْ   ،بَِفْضلَِك  وِدكَ  يل َوجل  ،بدَِْمْجِ كَ  َعيَلَّ  َواْعطِْف  ،بِجل



 

َجا   بِِذْكِركَ  لِساين َواْجَعْل  ،بَِرْْحَتَِك  َواْحَفْظني  َوَقْلبي ،َلِ

ب َك  َتيَّام   بِحل نَّ  ،مل ْسنِ  َعيَلَّ  َومل  ،َعْثَريت َوَأِقْلني ،إِجاَبتَِك  بِحل

 ،بِِعباَدتَِك  ِعباِدكَ  َعىل َقَضْيَت  َفإِنََّك  ،َزلَّتي َواْغِفرْ 

عائَِك  َوَأَمْرََتلمْ  مل  َوَضدِْمنَْت  ،بِ ل  َب ِ   يا َفإَِلْيَك  ،اإِلجاَبةَ  َلل

تَِك  ،َي ي َمَ ْدتل  َب ِ   يا َوإَِلْيَك  ،َوْجهي َنَصْبتل   َفبِِعزَّ

عائي يل اْسَتِجْب  نايَ  َوَبل ْغني ،دل  َفْضلَِك  ِمنْ  َتْقَطعْ  َوال ،مل

 .َأْع ائي ِمنْ  َواإِلْنسِ  ن  اجلِ  ََشَّ  َواْكِفني ،َبجائي

ضا َِسيعَ  يا عاءَ  إاله  َيدْْملِكل  ال ملَِنْ  اِْغِفرْ  الر  َك  ،ال ُّ  َفإِنَّ

اٌل  هل  َمنِ  يا ،َتشاءل  ملِا َفعه هل  ،َدواءٌ  اْسدْمل  َوطاَعتلهل  ،ِشفاءٌ  َوِذْكرل

جاءل  مالِهِ  َبْأسل  َمنْ  اِْبَحمْ  ،   ِغن هل  ،الرَّ  يا ،بلكاءل ال َوِسالحل

 يِف  ْسَتْوِحشنيَ املل  نلوبَ  يا ،الن َقمِ  دافِعَ  يا ،الن َعمِ  سابِـغَ 

َعلَّمل  ال عاملِا   يا ،الظَُّلمِ  َدْمَّ  َعىل َصل   ،يل َدْمَّ  َوآلِ  ُمل  ،ُمل

هل  أْنَت  ما ّب َواْفَعْل  ولِهِ  َعىل اّللل َوَصىلَّ  ،َأْهلل ةِ  َبسل دْمَّ
 َواألَئِ

 .َكثريا   َتْسليام   َوَسلَّمَ  َأهلِه ِمنْ  يامنيَ املَ 



  

 الكبري اجلوشن دعاء

مَّ  (1) بِاْسدِْمَك يا َاّللل يا َبْْحنل يا َبحيمل ْسَأللَك أينه إ اللهل

قيمل يا َعظيمل يا َق يمل يا َعليمل يا َحليمل يا  يا َكريمل يا مل

ْبحاَنَك يا ال  َغْوَث الَغْوَث ال أْنَت  إاله لـَه إَحكيمل سل

يَب 4َخل ْصنا ِمَن النهاِب يا َب ِ  ) اداِت يا َمل ( يا َسي َ  السه

َبجاِت يا َويِلَّ  َعواِت يا بافَِع ال َّ َسناِت يا غافَِر الَ ال َّ

ْعطَِي اخلَ  ْسَأالِت يا قابَِل التَّْوباِت يا ساِمَع املَ طيئاِت يا مل

َ ْصواِت األَ  ( يا َخرْيَ 1َبلِيهاِت )الِفيهاِت يا دافَِع اخلَ يا عاَِل

فاحِتنَي يا َخرْيَ النهاِِصيَن يا َخرْيَ الغافِريَن يا َخرْيَ ال

اِزقنَي يا َخرْيَ ال واِبثنَي يا َخرْيَ الاكدِْمنَي يا َخرْيَ الره

اكِريَن يا َخرْيَ اِم يَن يا َخرْيَ ال ْنِزلنَي يا َخرْيَ املل الذه

ةل وَ ال( يا َمْن َلهل 2ْحِسننَي )ملل ا ْ َبةل الاملل يا َمْن َلهل اجلَ ِعزَّ قل

َو اجلَ ْلكل وَ املل َكاملل يا َمْن َلهل الوَ  َتعالل املل َكبريل الاللل يا َمْن هل

نِْش َء  حا ِِ الث  اليا مل َو َش ي ل املِ سَّ حاِل يا َمْن قاِل يا َمْن هل



 

َو َِسيعل  َو َش ي ل الِ هل ِعقا ِِ يا َمْن ِعنَْ هل السا ِِ يا َمْن هل

ْسنل الثَّوا ِِ يا َمْن ِعنَْ هل  مَّ ( 1كِتا ِِ )المُّ أل حل ينه إ اللهل

انل يا بلْرهانل يا بِاْسدِْمَك يا َحنهانل يا ْسَأللَك أ َمنهانل يا َديه

ْسَتعانل يا َذا  ْبحانل يا مل ْفرانل يا سل ْلطانل يا ِبْضوانل يا غل سل

ٍء لَِعَظدَْمتِِه يا َمِن 6َبياِن )الن  وَ املَ  لُّ ََشْ ( يا َمْن َتواَضَع كل

تِهِ  ٍء لِِعزَّ لُّ ََشْ ْ َبتِِه يا َمْن َذلَّ كل ٍء لِقل لُّ ََشْ يا َمْن  اْسَتْسَلَم كل

ٍء ِمْن َخْشَيتِِه يا  لُّ ََشْ ْيَبتِِه يا َمِن اْنقاَد كل ٍء ِلَ لُّ ََشْ َخَضَع كل

َقِت  امواتل اجلِ َمْن َتَشقَّ بالل ِمْن ََماَفتِِه يا َمْن قاَمِت السَّ

ِت ْمِرِه أَ بِ  وَن األَ يا َمِن اْسَتَقرَّ ْع ل يا ْذنِِه إبِ َبضل َسب حل الرَّ َمْن يل

َْلَكتِِه )ْهِل أَ بَِحدْْمِ ِه يا َمْن ال َيْعَت ي َعىل  ( يا غافَِر 7َِ

ِْزَل الطايا يا كاِشَف اخلَ  جايا يا َمل نَْتَه  الرَّ َباليا يا مل

نايا يا املَ رَبايا يا قاِِضَ ال ايا يا باِزَق الَ َعطايا يا واِهَب ال

كايا يا باِعَ   ْطلَِق األلسابى )الساِمَع الشَّ ( يا 8رَبايا يا مل

ناِء املَ َفْذِر َوْالَبهاِء يا َذا الدْْمِ  َوالثَّناِء يا َذا الَ َذا  ْجِ  َوالسَّ



  

ضاِء يا َذا الَوفاِء يا َذا الَعْهِ  وَ اليا َذا  ن  املَ َعْفِو َوالر 

َبقاِء يا َذا الِعز  وَ الَقضاِء يا َذا الَفْصِل وَ الا َذا َعطاِء يالوَ 

ذاِء يا َذا اجلل  مَّ ( 9َوالنَّْعامِء )آلِء اآلوِد َوالسَّ ينه إ اللهل

بِاْسدِْمَك يا مانِعل يا دافِعل يا بافِعل يا صانِعل يا نافِعل يا ْسَأللَك أ

وِسعل ) ساِمعل  ( يا صانَِع 14يا جاِمعل يا شافِعل يا واِسعل يا مل

وٍق يا  ل  َمْرزل ل  ََمْللوٍق يا باِزَق كل ل  َمْصنلوٍع يا خالَِق كل كل

ل   و ٍِ يا فاِبَج كل ل  َمْكرل ْللوٍك يا كاِشَف كل َِ ل   مالَِك كل

وٍل ي ل  ََمْذل وٍم يا ناِِصَ كل ل  َمْرحل وٍم يا باِحَم كل ا ساتَِر َمْهدْمل

وٍد  ) ل  َمْطرل ل  َمْعيلو ٍِ يا َمْلَجَأ كل يت ِعنَْ  11كل ( يا عل َّ

ونيِس ِعنَْ  َوْحَشتي يا  صيَبتي يا مل يت يا َبجائي ِعنَْ  مل ِش َّ

ْرَبتي يا َولِيهي ِعنَْ  نِْعدَْمتي يا ِغياثي ِعنَْ   صاِحبي ِعنَْ  غل

يت يا َغنائي ِعنْ  ْرَبتي يا َدلييل ِعنَْ  َحرْيَ َ  اْفتِقابي يا كل

عيني ِعنَْ  َمْفَزعي ) ( يا 14َملَجأي ِعنَْ  اْضطِرابي يا مل

نلو ِِ يا َستهاَب الَعالهَم  اَب الذُّ يلو ِِ يا َغفه يلو ِِ يا الغل عل



 

َقل َب الكاِشَف  و ِِ يا مل رل للو ِِ يا َطبيَب الكل للو ِِ يا القل قل

َب  نَو  للو ِِ يا المل َج النيَس أَ قل َفر  للو ِِ يا مل َس الل قل نَف  وِم يا مل دْمل

وِم )ال دْمل مَّ ( 11غل دِْمَك يا َجليلل يا ََجيلل سبِاْسَأللَك أينه إ اللهل

قيلل  نيلل يا مل يا َوكيلل يا َكفيلل يا َدليلل يا َقبيلل يا مل يلل يا مل

يلل  ) يَن يا ِغياَث املل ( يا َدليَل 12يا ُمل ْسَتغيثنَي يا املل َتَحري 

خنَي يا جاَب املل َِصيَخ  ائِفنَي اخلماَن أَ ْسَتجرييَن يا املل ْسَتِّْصِ

عاصنَي يا الساكنَي يا َمْلَجَأ املَ ْمِمننَي يا باِحَم املل يا َعْوَن 

يَب َدْعَوِة املل غافَِر  يَن )املل ْذنِبنَي يا َمل وِد اجلل ( يا َذا 11ْضَطره

يا ماِن َواألَ ْمِن األَ يا َذا ْمتِناِن َواإلِ َفْضِل اليا َذا ْحساِن  َِواإلِ 

ْبحاِن يا َذا الَذا  ْ ِس َوالسُّ ِة الْكدَْمِة وَ الِ قل ْْحَ َبياِن يا َذا الرَّ

ْضواِن يا َذا  ِة وَ الل َوالر  هاِن يا َذا الجَّ ْ ْلطاِن الربل َعَظدَْمِة َوالسُّ

ْأَفِة وَ  ْفراِن )الْسَتعاِن يا َذا الَعْفِو وَ املل يا َذا الرَّ ( يا َمْن 16غل

َو  ٍء يا َمْن هل ل  ََشْ َو َب ُِّ كل َو لـهل إِ هل ل  ََشٍء يا َمْن هل كل

ل   َو َقْبَل خالِقل كل ٍء يا َمْن هل ل  ََشْ َو صانِعل كل ٍء يا َمْن هل ََشْ



  

ل   َو َفْوَق كل ٍء يا َمْن هل ل  ََشْ َو َبْعَ  كل ٍء يا َمْن هل ل  ََشْ كل

َو قاِدٌب َعىل كلل   ٍء يا َمْن هل ل  ََشْ ٌ بِكل َو عاَِل ٍء يا َمْن هل ََشْ

ٍء ) لُّ ََشْ َو َيْبق  َوَيْفن  كل ٍء يا َمْن هل مَّ ( 17ََشْ ينه إ اللهل

نل يا ْسَأللَك أ َلق  نل يا مل َكو  َهْيدِْمنل يا مل ْمِمنل يا مل بِاْسدِْمَك يا مل

مل ) َقس  ْعلِنل يا مل نل يا مل َزي  نل يا مل َك  ِل نل يا  َهو  ل يا مل َبني  ( يا 18مل

َو يف  قيٌم يا َمْن هل ْلكِِه مل َو يف مل ْلطانِِه َق يٌم يا َمْن َمْن هل سل

َو  َو َعىل ِعباِدِه َبحيٌم يا َمْن هل و يف َجاللِِه َعظيٌم يا َمْن هل هل

َو  َو بدَِْمْن َعصاهل َحليٌم يا َمْن هل ٍء َعليٌم يا َمْن هل ل  ََشْ بِكل

َو يف  ْنِعِه َحكيٌم يا َمْن هل َو يف صل بدَِْمْن َبجاهل َكريٌم يا َمْن هل

َو يف للْطِفِه َق يٌم )ِحْكدَْمتِِه َلطيٌف يا مَ  ( يا َمْن ال 19ْن هل

ْرج   ْسَألل  إاله يل هل يا َمْن ال يل نَْظرل  إاله َفْضلل هل يا َمْن ال يل َعْفول

افل  إاله  هل يا َمْن ال ُيل ومل  إاله بِرُّ هل يا  إاله َعْ للهل يا َمْن ال َي ل ْلكل مل

ْلطاَن  هل  إاله َمْن ال سل ْلطانل تلهل  سل ٍء َبْْحَ لَّ ََشْ يا َمْن َوِسَعْت كل

تلهل َغَضَبهل يا َمْن  هل حاَط أَ يا َمْن َسَبَقْت َبْْحَ ٍء ِعْلدْمل ل  ََشْ بِكل



 

َغم  الم  يا كاِشَف الَ ( يا فاِبَج 44ِمْثَلهل )َحٌ  أَ يا َمْن َلْيَس 

ْنِب يا قابَِل التَّْو ِِ يا خالِ  ْلِق يا صاِدَق اخلَ َق يا غافَِر الذَّ

ويِفَ ال َ الُّس   يا فالَِق الَوْعِ  يا مل ب  يا باِزَق الَ َعْهِ  يا عاَِل

مَّ ( 41)ناِم اآل بِاْسدِْمَك يا َعيِلُّ يا َويِفُّ يا ْسَأللَك أينه إ اللهل

َبِِضُّ يا َزكِيُّ يا َبِ يُّ يا َقِويُّ يا َويِلُّ َغنِيُّ يا َميِلُّ يا َحِفيُّ يا 

َقبيَح يا َمْن ََلْ الدْميَل يا َمْن َسَْتَ اجلَ ْظَهَر أَ ( يا َمْن 44)

ماِخْذ بِ  ْ اجلَ يل ْ ريَرِة يا َمْن ََل ْْتَ يا َعظيَم تِِك ْهل َعْفِو يا الالس 

ِز يا واِسَع  ِة يا الْغِفَرِة يا باِسَط املَ َحَسَن التَّجاول ْْحَ َيَ ْيِن بِالرَّ

ل  َشْكوى ) نَْته  كل ل  َنْجوى يا مل ( يا َذا 41صاِحَب كل

ِة  ْْحَ ابَِغِة يا َذا الرَّ ابَِقِة يا َذا املِ واِسَعِة يا َذا الالن ْعدَْمِة السه نَِّة السه

ْ بَ البالَِغِة يا َذا الْكدَْمِة الِ  ِة الل كاِمَلِة يا َذا الِة قل قاطَِعِة الجَّ

ائِدَْمِة يا َذا الَكراَمِة الظهاِهَرِة يا َذا اليا َذا  ِة ال ه ِة الِعزَّ وَّ تينَِة املَ قل

امواِت يا جاِعَل 42نيَعِة )املَ َعَظدَْمِة اليا َذا  ( يا َب يَع السَّ

قَعرَباِت يا الالظُّللامِت يا باِحَم  َعَثراِت يا ساتَِر الَل بمل



  

ِْيَي األال َف َعْوباِت يا ُمل َضع  نِْزَل اآلياِت يا مل ْمواِت يا مل

ي ئاِت يا َش يَ  النَِّقامِت )الَ  ( 41َسناِت يا ماِحَي السَّ

مَّ  رل يا بِاْسدِْمَك يا ْسَأللَك أينه إ اللهل َ ب  بل يا مل َق   بل يا مل َصو  مل

رل  َمخ  مل يا مل َق   نِْذبل يا مل ل يا مل َبَش  ل يا مل َيُّس  بل يا مل نَو  رل يا مل َطه  مل

ْهِر اَل َبْيِت ال( يا َب َِّ 46) راِم يا َب َِّ الَ راِم يا َب َِّ الشَّ

ْكِن وَ الَ َبَلِ  ال راِم يا الَ ْشَعِر املَ قاِم يا َب َِّ املَ راِم يا َب َِّ الرُّ

راِم يا َب َِّ النُّوِب الَ ل  وَ الِ راِم يا َب َِّ الَ ْسِجِ  املَ َب َِّ 

الِم يا َب َِّ  ْ َبِة يِف الَوالظَّالِم يا َب َِّ التَِّحيَِّة َوالسَّ ناِم األَ قل

ْصَ َق أَ عاِدلنَي يا الْعَ َل أَ اكدِْمنَي يا الْحَكَم أَ ( يا 47)

اِدقنَي يا  َع أَ الِقنَي يا اخلْحَسَن أَ الطهاِهريَن يا ْطَهَر أَ الصه ِْسَ

اِمعنَي يا ْسدَْمَع أَ اِسبنَي يا ال النهاظِريَن أَ السه ْشَفَع أَ يا ْبَِّصَ

افِعنَي يا  ( يا ِعامَد َمْن ال ِعامَد َلهل 48)ْكَرمنَي األَ ْكَرَم أَ الشه

ْخَر َلهل يا ِحْرَز َمْن ال  ْخَر َمْن ال ذل يا َسنََ  َمْن ال َسنََ  َلهل يا ذل

ْذَر َلهل يا ِحْرَز َلهل يا ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلهل يا َفْذَر َمْن ال فَ 



 

عنَي َلهل يا  عنَي َمْن ال مل َمْن ال نيَس أَ ِعزَّ َمْن ال ِعزَّ َلهل يا مل

مَّ ( 49َلهل )ماَن أَ َمْن ال ماَن أَ َلهل يا نيَس أَ  ْسَأللَك أينه إ اللهل

مل يا
ل يا حاكِمل  بِاْسدِْمَك يا عاِصمل يا قاِئمل يا دائِ باِحمل يا ساَِل

ل يا قاِسمل يا قابِضل يا باِسطل ) ( يا عاِصَم َمِن 14يا عاَِل

هل يا غافَِر َمِن اْسَتْغَفَرهل يا  َْحَ اْسَتْعَصدَْمهل يا باِحَم َمِن اْسَْتْ

ْكر   هل يا حافَِظ َمِن اْسَتْحَفَظهل يا مل َم َمِن ناِِصَ َمِن اْسَتنَِّْصَ

رْ  َخهل اْسَتْكَرَمهل يا مل َشَ هل يا َِصيَخ َمِن اْسَتِّْصَ ِشَ  َمِن اْسَْتْ

غيَ  َمِن اْسَتغاَثهل ) عنَي َمِن اْسَتعاَنهل يا مل ( يا َعزيزا  11يا مل

وتل  رامل يا َقيُّوما  ال َينامل يا دائاِم  ال َيفل ال يلضامل يا َلطيفا  ال يل

ولل يا باِقيا  ال وتل يا َملِكا  ال َيزل َيْفن  يا عاملِا   يا َحيها  ال َيدْمل

ا  ال َيْضعلفل ) ْطَعمل يا َقِويه ( 14ال يَجَْهلل يا َصدَْم ا  ال يل

مَّ  يا واِح ل يا شاِه ل يا َح ل أَ بِاْسدِْمَك يا ْسَأللَك أينه إ اللهل

ماِج ل يا حاِم ل يا باِش ل يا باِع ل يا واِبثل يا ضابُّ يا نافِعل 

ل  َعظيٍم يا ْعَظَم أَ ( يا 11) ل  َكريٍم يا ْكَرَم أَ ِمْن كل ِمْن كل



  

ل  َبحيٍم يا ْبَحَم أَ  ل  َعليٍم يا ْعَلَم أَ ِمْن كل ِمْن ْحَكَم أَ ِمْن كل

ل  َحكيٍم يا  ل  َق يٍم يا ْقَ َم أَ كل ل  َكبرٍي يا ْكرَبَ أَ ِمْن كل ِمْن كل

ل  َلطيٍف يا َطَف أل ل  َجليٍل يا َجلَّ أَ ِمْن كل ِمْن َعزَّ أَ ِمن كل

ل  َعزيٍز ) ْفِح يا َعظيَم 12كل ن  يا َكثرَي املَ ( يا َكريَم الصَّ

نِْع يا َفْضِل يا دائَِم اللُّْطِف الرْيِ يا َق يَم اخلَ  يا َلطيَف الصُّ

َس  نَف  ْلِك يا قاِِضَ املل َكْر ِِ يا كاِشَف الضُّ  يا مالَِك المل

َو يف َوفائِِه 11ق  )الَ  َو يف َعْهِ ِه َويِفي يا َمْن هل ( يا َمْن هل

ِه َقريٌب يا  و  لل َو يف عل تِِه َعيِلي يا َمْن هل وَّ َو يف قل َقِويي يا َمْن هل

وَ  َو يف للْطِفِه ََشيٌف يا َمْن  َمْن هل ْربِِه َلطيٌف يا َمْن هل يف قل

َو يف  ِه َعظيٌم يا َمْن هل َو يف ِعز  فِِه َعزيٌز يا َمْن هل َو يف ََشَ هل

َو يف ََمِْ ِه َْحيٌ  ) مَّ ( 16َعَظدَْمتِِه ََميٌ  يا َمْن هل ينه إ اللهل

عايف يا هادي  يا شايف يا وايف بِاْسدِْمَك يا كايفْسَأللَك أ يا مل

( يا َمْن 17يا داعي يا قاِض يا باِض يا عايل يا باقي )

لُّ  ٍء خاِشٌع َلهل يا َمْن كل لُّ ََشْ ٍء خاِضٌع َلهل يا َمْن كل لُّ ََشْ كل



 

ٍء  لُّ ََشْ وٌد بِِه يا َمْن كل ٍء َمْوجل لُّ ََشْ ٍء كائٌِن َلهل يا َمْن كل ََشْ

نيٌب  ٍء ْيِه لَ إِ مل لُّ ََشْ ٍء خائٌِف ِمنْهل يا َمْن كل لُّ ََشْ يا َمْن كل

ٍء صائٌِر  لُّ ََشْ َسب حل َلْيِه إِ قائٌِم بِِه يا َمْن كل ٍء يل لُّ ََشْ يا َمْن كل

ٍء هالٌِك  لُّ ََشْ ( يا َمْن ال 18َوْجَههل  ) إاله بَِحدْْمِ ِه يا َمْن كل

 إاله يا َمْن ال َمْقَصَ  َلْيِه إ إاله يا َمْن ال َمْفَزَع َلْيِه إ إاله َمَفرَّ 

ْرَغبل َلْيِه إ إاله ِمنْهل  ينْجمل َلْيِه يا َمْن ال إ َلْيِه يا إ إاله يا َمْن ال يل

َة  وَّ ْسَتعانل  إاله َمْن ال َحْوَل َوال قل بِِه يا َمْن  إاله بِِه يا َمْن ال يل

لل  َتَوكَّ ْرج   إاله ال يل ْعَب ل  إاله َعَلْيِه يا َمْن ال يل َو يا َمْن ال يل هل

وبنَي يا َخرْيَ املَ ( يا َخرْيَ 19هو ) إاله  وبنَي يا َخرْيَ املَ ْرهل ْرغل

ودينَ املَ ْسمولنَي يا َخرْيَ املَ ْطللوبنَي يا َخرْيَ املَ  يا َخرْيَ  ْقصل

وبيَن يا َخرْيَ املَ  وبيَن يا َخرْيَ ااملَ ْذكل ْحبلوبنَي يا َخرْيَ ملْشكل

يَن يا َخرْيَ املَ  وه مَّ ( 24ْسَتْأنِسنَي )املل ْ عل ْسَأللَك أينه إ اللهل

يا كاِِسل بِاْسدِْمَك يا غافِرل يا ساتِرل يا قاِدبل يا قاِهرل يا فاطِرل 

ى 21يا جابِرل يا ذاكِرل يا ناظِرل يا ناِِصل ) ( يا َمْن َخَلَق َفَسوه



  

َب َفَه ى يا َمْن َيْكِشفل  َبْلوى يا َمْن َيْسدَْمعل اليا َمْن َق َّ

نِْقذل  نِْجي الالنَّْجوى يا َمْن يل ْلك  يا َمْن الَ َغْرق  يا َمْن يل

ْحي  أَ وَ ماَت أَ يا َمْن ْبك  أَ وَ ْضَحَك أَ ْرىض يا َمْن املَ ْشِفي يل 

ْوَجنْيِ  َكَر  يا َمْن َخَلَق الزَّ رَب  ال( يا َمْن يِف 24)ْنث  َواألل الذَّ

هل يا َمْن يِف الوَ  هل آفاِق اآلَبْحِر َسبيلل ياِت اآليا َمْن يِف ياتل

هل يا َمْن يِف  ْرهانل هل يا َمْن يِف املَ بل ْ َبتل هل يا َمْن الامِت قل تل بلوِب ِعرْبَ قل

هل يا َمْن يِف اليِف  ْلكل يزاِن املسا ِِ َهْيَبتلهل يا َمْن يِف الِ ِقياَمِة مل

هل يا َمْن يِف  هل )اجلَ َقضاؤل هل يا َمْن يِف النهاِب ِعقابل ( يا 21نَِّة َثوابل

وَن يا َمْن اخل ِل َْهْرِ َلْيِه إَمْن  ْذنِبلوَن يا َمْن املل َيْفَزعل َلْيِه إائِفل

وَن يا َمْن إنيبلوَن يا َمْن املل َلْيِه َيْقِص ل إ اِه ل َلْيِه إَلْيِه َيْرَغبل الزه

وَن يا َمْن بِِه َيْسَتْأنِسل املل َيْلَجأل  ل وَن يا َمْن بِه املل َتَحري  ري ل

َلْيِه إاطِئلوَن يا َمْن اخلِحبُّوَن يا َمْن يف َعْفِوِه َيْطدَْمعل املَيْفَتِذرل 

نل  لل املل َيْسكل للوَن )املل وِقنلوَن يا َمْن َعَلْيِه َيَتَوكَّ ( 22َتَوك 

مَّ  يبل يا َقريبل يا ببِاْسدِْمَك يا َحبيبل يا طَ ْسَأللَك أينه إ اللهل



 

يبل يا َخبريل يا  ثيبل يا َمل هيبل يا مل َبقيبل يا َحسيبل يا مل

ل  َقريٍب يا َقَر َِ أَ ( يا 21َبصريل ) ل  َحبَّ أَ ِمْن كل ِمْن كل

ل  َبصرٍي يا ْبَِّصَ أَ َحبيٍب يا  ل  َخبرٍي يا ْخرَبَ أَ ِمْن كل ِمْن كل

َف أَ  ل  ََشيٍف يا َْشَ ل  َبفيٍع يا ْبَفَع أَ ِمْن كل ِمْن ْقوى أَ ِمْن كل

ل  َقِويٍّ يا  ل  َغنِيٍّ يا ْغن  أَ كل ل  َجواٍد يا ْجَوَد أَ ِمْن كل ِمْن كل

ٍف )َف أَ بْ أَ  ل  َبؤول ( يا غالِبا  َغرْيَ َمْغللو ٍِ يا 26ِمْن كل

صانِعا  َغرْيَ َمْصنلوٍع يا خالِقا  َغرْيَ ََمْللوٍق يا مالِكا  َغرْيَ 

وٍع يا حافِظا   وٍب يا بافِعا  َغرْيَ َمْرفل ْللوٍك يا قاِهرا  َغرْيَ َمْقهل َِ

وٍ  يا ناِِصا  َغرْيَ  وٍب يا شاِه ا  َغرْيَ غائٍِب يا َغرْيَ َُمْفل َمنْصل

َب النُّوِب يا خالَِق 27َقريبا  َغرْيَ َبعيٍ  ) نَو  ( يا نلوَب النُّوِب يا مل

وٍب يا نلوبا   ل  نل َب النُّوِب يا نلوَب كل َق   َر النُّوِب يا مل َ ب  النُّوِب يا مل

ل  نلوٍب يا نلوبا   ل  نلوٍب يا نلوبا  َبْعَ  كل ل  نلوٍب يا  َقْبَل كل َفْوَق كل

هل ََشيٌف يا َمْن 28نلوبا  َلْيَس َكدِْمْثلِِه نلوٌب ) ( يا َمْن َعطاؤل

قيٌم يا َمْن  هل مل هل َلطيٌف يا َمْن للْطفل هل إِ فِْعلل َق يٌم يا َمْن ْحسانل



  

هل َفْضٌل يا َمْن  هل ِصْ ٌق يا َمْن َعْفول َقْوللهل َحقي يا َمْن َوْع ل

هل  هل َعدْميٌم )َعذابل ْلٌو يا َمْن َفْضلل هل حل ( 29َعْ ٌل يا َمْن ِذْكرل

مَّ  لل يا ْسَأللَك أينه إ اللهل َب   لل يا مل َفص  لل يا مل َسه  بِاْسدِْمَك يا مل

ْدِْملل  ِْهلل يا َمل ِل ِْزلل يا  ْفِضلل يا َمل لل يا مل نَو  لل يا مل نَز  َذل لل يا مل مل

َلقل يا َمْن ( يا 14) ْ للقل َوال ُيل َمْن َيرى َوال يلرى يا َمْن َُيْ

ْيا يا َمْن َيْسَألل َوال  ْيي َوال ُيل ْ ى يا َمْن ُيل َْهْ ي َوال ْهل

ابل َعَلْيِه يا  ريل َوال يجل ْطَعمل يا َمْن يجل ْطِعمل َوال يل ْسَألل يا َمْن يل يل

مل  َكمل َعَلْيِه يا َمْن َيْقيض َوال يلْقىض َعَلْيِه يا َمْن َُيْكل ْ َوال ُيل

وا   فل ْن َلهل كل ْ َيكل وَلْ  َوََل ْ يل ْ َيلِْ  َوََل ( يا نِْعَم 11)َحٌ  أَ َمْن ََل

قيبل يا نِْعَم الَ  َقريبل يا السيبل يا نِْعَم الطَّبيبل يا نِْعَم الرَّ

َكفيلل يا نِْعَم البيبل يا نِْعَم الَ جيبل يا نِْعَم ـلاملنِْعَم 

وَب 14ْوىل يا نِْعَم النَّصريل )املَ اَلْوكيلل يا نِْعَم  ل ( يا ِسل

نَ  اال ري يَن يا َحبيَب املل نيَس أَ ِحبهنَي يا ملل عاِبفنَي يا مل

ابنَي يا باِزَق  َة َعنْيِ املل ِقلهنَي يا َبجاَء املل التَّوه رَّ ْذنِبنَي يا قل



 

سل َعِن ال نَف  جل َعِن املَ عابِ يَن يا مل َفر  وبنَي يا مل ومنَي املَ ْكرل ْغدْمل

لنَي األَ لـَه إِ يا  مَّ ( 11َواآلِخريَن )وَّ ْسَأللَك أينه إ اللهل

نا يا  نا يا يا َسي َ نا يا َمْوالنا َلنا إِ بِاْسدِْمَك يا َببَّ يا ناِِصَ

عيَننا يا َحبيَبنا يا َطبيَبنا ) ( يا َب َِّ 12حافَِظنا يا َدليَلنا يا مل

يقنَي ْبراِب َواألَ النَّبيهنَي  نَِّة اجلَ يا َب َِّ ْخياِب َواألَ يا َب َِّ الص  ه

غاِب وَ  بلو ِِ َوال ثامِب يا الل كِباِب يا َب َِّ الَوالنهاِب يا َب َِّ الص 

حابي وَ ْشجاِب َواألَ ُْناِب األَ َب َِّ  ِقفاِب يا َب َِّ اليا َب َِّ الصَّ

ْيِل َوالنَّهاِب يا َب َِّ الرَبابي وَ ال ْعالِن اإلِ بِحاِب يا َب َِّ اللَّ

ٍء 11)ِْساِب َواإلِ  ل  ََشْ هل أَ ( يا َمْن َنَفَذ يف كل َق ْمرل يا َمْن َلِ

هل يا َمْن َبَلَغْت  ٍء ِعْلدْمل ل  ََشْ هل يا َمْن ال  إىلبِكل ْ َبتل ٍء قل ل  ََشْ كل

يِص  ْ ْكَرهل يا َمْن ال اخلَ ِعبادل نَِعدَْمهل يا َمْن ال َتْبللغل الحتل قل شل
الئِ

ْ ِبكل  ْنَههل يا َمِن ْوهامل األَ َجالَلهل يا َمْن ال َتنالل ْفهامل األَ تل كل

دُّ الَعَظدَْمةل وَ ال هل يا َمْن ال َترل ياءل ِبداؤل ِعبادل َقضاَءهل يا َمْن الكرِْبِ

ْلَك  هل يا َمْن ال َعطاَء  إاله ال مل ْلكل هل ) إاله مل ( يا َمْن 16َعطاؤل



  

فاتل ْعىل األَ َثلل املَ َلهل  ْليا يا َمْن َلهل اليا َمْن َلهل الص  ِخَرةل اآلعل

رْبى يا الأوى يا َمْن َلهل اآلياتل املَ نَّةل اجلَ يا َمْن َلهل وىل َواأل كل

َقضاءل يا َمْن َلهل الْكمل وَ الل ْسن  يا َمْن َلهل الل ْسامءل األَمْن َلهل 

َعْرشل َوالثَّرى يا َمْن َلهل الَفضاءل يا َمْن َلهل الواءل وَ الَ 

امواتل  مَّ ( 17علىل )الالسَّ وُّ ْسَأللَك أينه إ اللهل بِاْسدِْمَك يا َعفل

وبل يا َبؤوفل يا  وبل يا َصبلوبل يا َشكل َعطلوفل يا يا َغفل

وسل ) بُّوحل يا قل ُّ ودل يا سل ( يا َمْن يِف 18َمْسمولل يا َودل

امِء َعَظدَْمتلهل يا َمْن يِف  ُِ األَ السَّ ٍء ْب ل  ََشْ هل يا َمْن يف كل آياتل

هل يا َمْن يِف  لل
باِل َخزائِنلهل يا اجلِ بِحاِب َعجائِبلهل يا َمْن يِف الَدالئِ

هل يا َمْن اخلَ َمْن َيْبَ أل  عي ل مَّ يل هل يا ْمرل األَ َيْرِجـعل َلْيِه إْلَق ثل لُّ كل

ٍء للْطَفهل يا َمْن ْظَهَر أَ َمْن  ل  ََشْ ٍء َخْلَقهل ْحَسَن أَ يف كل لَّ ََشْ كل

َف يِف  هل )اخلَ يا َمْن َتَِّصَّ ْ َبتل ال ( يا َحبيَب َمْن 19الِئِق قل

يَب  يَب َمْن ال َمل َحبيَب َلهل يا َطبيَب َمْن ال َطبيَب َلهل يا َمل

َلهل يا َشفيَق َمْن ال َشفيَق َلهل يا َبفيَق َمْن ال َبفيَق َلهل يا 



 

غيَ  َلهل يا َدليَل َمْن ال َدليَل َلهل يا  غيَ  َمن ال مل َمْن نيَس أَ مل

باِحَم َلهل يا صاِحَب َمْن ال َلهل يا باِحَم َمْن ال نيَس أَ ال 

( يا كايِفَ َمِن اْسَتْكفاهل يا هاِدَي َمِن 64صاِحَب َلهل )

عاهل يا  ئَ كالاْسَتْه اهل يا  َمِن اْسَتْكالهل يا باِعَي َمِن اْسَْتْ

ْغنَِي َمِن  شايِفَ َمِن اْسَتْشفاهل يا قاِِضَ َمِن اْسَتْقضاهل يا مل

ويِفَ  َي َمِن اْسَتْقواهل يا َويِلَّ اْسَتْغناهل يا مل َقو  َمِن اْسَتْوفاهل يا مل

مَّ ( 61َمِن اْسَتْوالهل ) بِاْسدِْمَك يا خالِقل يا ْسَأللَك أينه إ اللهل

باِزقل يا ناطِقل يا صاِدقل يا فالِقل يا فاِبقل يا فاتِقل يا باتِقل يا 

ْيَل َوالنَّهاَب يا َمْن 64)سابِقل يا ساِمقل  َقل بل اللَّ ( يا َمْن يل

وَب يا َمْن الَ يا َمْن َخَلَق الظ لَّ وَ ْنواَب َواألَجَعَل الظُّللامِت  رل

دْْمَس وَ  َر الشَّ َب الَسذَّ َّ يا َمْن َخَلَق اخلَ َقدَْمَر يا َمْن َق َّ رْيَ َوالَشَّ

ْ َيتَِّذْذ ْمرل َواألْلقل اخلَ يا َمْن َلهل ياَة الَ ْوَت وَ املَ  يا َمْن ََل

ْلِك يا َمْن ََلْ املل صاِحَبة  َوال َوَل ا  يا َمْن َلْيَس َلهل ََشيٌك يف 

ل  ) ْن َلهل َويِلي ِمَن الذُّ راَد 61َيكل ري يَن يا املل ( يا َمْن َيْعَلمل مل



  

امِ  واِهننَي يا الننَي أَ تنَي يا َمْن َيْسدَْمعل َمْن َيْعَلمل َضدْمرَي الصه

ائِلنَي يا اخلَمْن َيرى بلكاَء  َج السه
ائِفنَي يا َمْن َيدْْملِكل َحوائِ

ْصلِحل َعدَْمَل  ْذَب التهائِبنَي يا َمْن ال يل ْفِس يَن يا املل َمْن َيْقَبلل عل

للو ِِ ْحِسننَي ـلاملْجَر أَ َمْن ال يلضيعل  يا َمْن ال َيْبعل ل َعْن قل

َبقاِء يا ساِمَع ال( يا دائَِم 62)ْجوديَن األَ ْجَوَد أَ عاِبفنَي يا ال

عاِء يا واِسَع  امِء يا اخلَ َعطاِء يا غافَِر الال ُّ طاِء يا َب يَع السَّ

ناِء يا َكثرَي الَحَسَن  َوفاِء الَبالِء يا ََجيَل الثَّناِء يا َق يَم السَّ

مَّ ( 61زاِء )اجلَ يا ََشيَف  بِاْسدِْمَك يا َستهابل ْسَأللَك أينه إ اللهل

ْتابل يا َفتهاحل يا  ابل يا َجبهابل يا َصبهابل يا بابُّ يا َمل ابل يا َقهه يا َغفه

احل  ْرتاحل )َنفه اين يا َمْن َبَزَقني 66يا مل ( يا َمْن َخَلَقني َوَسوه

َبنيْطَعدَْمني أَ َوَببهاين يا َمْن  يا َمْن ْدناين أَ وَ  َوَسقاين يا َمْن َقرَّ

ين أَ َعَصدَْمني َوَكفاين يا َمْن َحِفَظني َوَكالين يا َمْن  َعزَّ

َقني َوَه اين يا َمْن آَنَسني َوآَواين يا َمْن  ياْغناين أَ وَ  َمْن َوفَّ

قُّ 67)ْحياين أَ وَ ماَتني أَ 
ِ قَّ بَِكلاِمتِِه يا َمْن َيْقَبلل الَ ( يا َمْن ُيل



 

يا َمْن ال َتنَْفعل ْرِء َوَقْلبِِه املَ التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه يا َمْن َُيلولل َبنْيَ 

فاَعةل  َو  إاله الشَّ بدَِْمْن َضلَّ َعْن َسبيلِِه يا ْعَلمل أَ بِاِْذنِِه يا َمْن هل

لُّ  ْكدِْمِه يا َمْن ال بادَّ لَِقضائِِه يا َمِن اْنقاَد كل َب ِلل َعق  َمْن ال مل

ٍء  اٌت ْمِرِه ألَ ََشْ امواتل َمْطِويه ْرِسلل يا َمِن السَّ بَِيدْمينِِه يا َمْن يل

تِِه ) ياَح بلَْشا  َبنْيَ َيَ ْي َبْْحَ َُ األَ ( يا َمْن َجَعَل 68الر  ْب

دْْمَس ْوتادا  أَ باَل اجلِ ِمهادا  يا َمْن َجَعَل  يا َمْن َجَعَل الشَّ

ْيَل الِِساجا  يا َمْن َجَعَل  لِباسا  يا  َقدَْمَر نلوبا  يا َمْن َجَعَل اللَّ

باتا  يا َمْن  َمْن َجَعَل النَّهاَب َمعاشا  يا َمْن َجَعَل النَّْوَم سل

دْمآَء بِناء  يا َمْن َجَعَل  يا َمْن ْزواجا  أَ ْشياَء األَ َجَعَل السَّ

مَّ ( 69َجَعَل النهاَب ِمْرصادا  ) بِاْسدِْمَك يا ْسَأللَك أينه إ اللهل

َسدْميعل يا َشفيعل يا َبفيعل يا َمنيعل يا َِسيعل يا َب يعل يا َكبريل يا 

ريل ) ل  َحيٍّ يا َحيها  74َق يرل يا َخبريل يا َمل ( يا َحيها  َقْبَل كل

ل  َحيٍّ يا َحيُّ الَّذي  َحيٍّ يا َحيُّ الَّذي  إىلال َُيْتاجل َبْعَ  كل

لَّ َحيٍّ يا َحيها  ََلْ َيِرِث  قل كل لَّ َحيٍّ يا َحيُّ الَّذي َيْرزل يلدْميتل كل



  

ْيِي الَ  ْوت  يا َحيُّ يا َقيُّومل ال املَ ياَة ِمْن َحيٍّ يا َحيُّ الَّذي ُيل

هل ِسنٌَة َوال َنْوٌم ) ذل ْنس  يا َمْن َلهل ( ي71َتأخل ا َمْن َلهل ِذْكٌر ال يل

ولل  ْلٌك ال َيزل َع ُّ يا َمْن َلهل مل ْطف  يا َمْن َلهل نَِعٌم ال تل نلوٌب ال يل

َكيَّفل يا َمْن َلهل  ْىص يا َمْن َلهل َجالٌل ال يل يا َمْن َلهل َثناٌء ال ُيل

َردُّ يا َمْن لَ  ْ َبكل يا َمْن َلهل َقضاٌء ال يل هل ِصفاٌت ال َكامٌل ال يل

ل ) َغريَّ لل يا َمْن َلهل نلعلوٌت ال تل َب َّ عامَلنَي يا ال( يا َب َِّ 74تل

يِن يا غاَيَة الطهالِبنَي يا َظْهَر الالهجنَي يا  مالَِك َيْوِم ال ه

ْ ِبَك  ابنَي المل ِبُّ التَّوه ابِريَن يا َمْن ُيل ِبُّ الصه اِببنَي يا َمْن ُيل

ِبُّ  ِبُّ املل يا َمْن ُيل ريَن يا َمْن ُيل َو املَتَطه  ْحِسننَي يا َمْن هل

مَّ ( 71ْهَت يَن )املل بِ ْعَلمل أَ  بِاْسدِْمَك يا َشفيقل ْسَأللَك أينه إ اللهل

ِذلُّ  ِعزُّ يا مل غي ل يا مل قيتل يا مل يطل يا مل يا َبفيقل يا َحفيظل يا ُمل

ْبِ ئل  عي ل ) يا مل َو 72يا مل َو َحٌ  أَ ( يا َمْن هل باِل ِض ٍّ يا َمْن هل

َو ِوْتٌر باِل  َو َصدَْمٌ  باِل َعْيٍب يا َمْن هل َفْرٌد باِل نِ ٍّ يا َمْن هل

َو َب ِي باِل َوزيٍر  ٍُ باِل َحْيٍف يا َمْن هل َو قا َكْيٍف يا َمْن هل



 

َو غَ  لٍّ يا َمْن هل َو َعزيٌز باِل ذل َو يا َمْن هل نِيي باِل َفْقٍر يا َمْن هل

وٌف باِل َشبيٍه ) َو َمْوصل ( يا َمْن 71َملٌِك باِل َعْزٍل يا َمْن هل

اكِريَن يا َمْن  هل َفْوٌز لِلشه ْكرل اكِريَن يا َمْن شل ٌف لِلذه هل ََشَ ِذْكرل

طيعنَي يا َمْن  هل ِعزي لِْلحاِم يَن يا َمْن طاَعتلهل َنجاٌة لِْلدْمل َْحْ ل

هل َمفْ  نيبنَي يا َمْن بابل هل واِضٌح لِْلدْمل تلوٌح لِلطهالِبنَي يا َمْن َسبيلل

تَّقنَي يا َمْن  هل َتْذكَِرٌة لِْلدْمل هل بلْرهاٌن لِلنهاظِريَن يا َمْن كِتابل آياتل

وٌم لِلطهائِعنَي وَ  دْمل هل عل تلهل َقريٌب ِمَن الِبْزقل عاصنَي يا َمْن َبْْحَ

هل يا 76)ْحِسننَي امل هل يا َمْن َتعاىل َج ُّ ( يا َمْن َتباَبَك اْسدْمل

َسَت لـَه إِ َمْن ال  هل يا َمْن َتَق َّ هل يا َمْن َجلَّ َثناؤل هل أَ َغرْيل يا ْسامؤل

هل يا َمِن  ومل َبقاؤل هل يا َمِن الَمْن َي ل هل الَعَظدَْمةل ََباؤل ياءل ِبداؤل كرِْبِ

ْىص  هل آاليا َمْن ال حتل هل )ؤل َع ُّ َنْعامؤل مَّ ( 77يا َمْن ال تل ينه إ اللهل

عنيل يا ْسَأللَك أ بنيل يا َمتنيل يا َمكنيل منيل أَ بِاْسدِْمَك يا مل يا مل

( يا َذا 78يا َبشي ل يا َْحي ل يا ََمي ل يا َش ي ل يا َشهي ل )

شيِ  يا الَقْوِل السَّ يِ  يا َذا الجيِ  يا َذا املَعْرِش ال ِفْعِل الرَّ



  

َو الَوْعِ  وَ الَبْطِ  الشَّ يِ  يا َذا الَذا  َويِلُّ الَوعيِ  يا َمْن هل

َو َقريٌب َغرْيل َبعيٍ  الَ  ري ل يا َمْن هل اٌل ملِا يل َو َفعه دْمي ل يا َمْن هل

َو َلْيَس بَِظالهٍم يا َمْن  ٍء َشهيٌ  يا َمْن هل ل  ََشْ َو َعىل كل هل

( يا َمْن ال ََشيَك َلهل َوال َوزيَر يا َمْن ال َشبيَه 79لِْلَعبيِ  )

دْْمِس وَ  ْغنَِي املل َقدَْمِر الَلهل َوال َنظرَي يا خالَِق الشَّ نرِي يا مل

ْيِخ ط ْفِل الصَّ الَفقرِي يا باِزَق البائِِس ال غرِي يا باِحَم الشَّ

ْسَتجرِي املل آئِِف اخلَكسرِي يا ِعْصدَْمَة الَعْظِم الَكبرِي يا جابَِر ال

ٍء َق يٌر  ل  ََشْ َو َعىل كل َو بِِعباِدِه َخبرٌي َبصرٌي يا َمْن هل يا َمْن هل

يا خالَِق َكَرِم الَفْضِل وَ الوِد َوالن َعِم يا َذا اجلل ( يا َذا 84)

ْوِح وَ  ب  َوالنََّسِم يا َذا الاللَّ َبْأِس َوالن َقِم يا الَقَلِم يا باِبَئ الذَّ

ْلِهَم  َعَجِم يا كاِشَف الضُّ  َواألََلِ يا عاَِلَ الُّس   الَعَر ِِ وَ المل

ِمَن شياَء األَ َرِم يا َمْن َخَلَق الَ َبْيِت وَ الدَْمِم يا َب َِّ الِ وَ 

مَّ ( 81َعَ ِم )ال بِاْسدِْمَك يا فاِعلل يا جاِعلل ْسَأللَك أينه إ اللهل

يا قابِلل يا كاِملل يا فاِصلل يا واِصلل يا عاِدلل يا غالِبل يا 



 

ْكَرَم أَ بَِطْولِِه يا َمْن ْنَعَم أَ ( يا َمْن 84طالِبل يا واِهبل )

َب  ْ َبتِِه يا َمْن َق َّ َز بِقل ْطِفِه يا َمْن َتَعزَّ وِدِه يا َمْن جاَد بِلل بِجل

َر بِِعْلدِْمِه يا َمْن  بِِحْكدَْمتِِه يا َمْن َحَكَم بَِتْ برِيِه يا َمْن َدبَّ

ِه ) و  نل ِه يا َمْن َعال يف دل و  لل ( 81ََتاَوَز بِِحْلدِْمِه يا َمْن َدنا يف عل

لل  قل ما َيشاءل يا َمْن َيْفَعلل ما َيشاءل يا َمْن َْهْ ي َمْن يا َمْن َُيْ

َعذ  ِل َمْن َيشاءل يا َمْن  ِضلُّ َمْن َيشاءل يا َمْن يل َيشاءل يا َمْن يل

ِذلُّ َمْن َيشاءل يا ءل اَيشَيْغِفرل ملَِْن  ِعزُّ َمْن َيشاِء يا َمْن يل يا َمْن يل

بل يِف  َصو  تِِه َمْن ْبحاِم األَ َمْن يل ما َيشاءل يا َمْن َُيَْتصُّ بَِرْْحَ

ْ َيتَِّذْذ صاِحَبة  َوال َوَل ا  يا َمْن َجَعَل 82َيشاءل ) ( يا َمْن ََل

كل يف ح َْشِ ٍء َقْ با  يا َمْن ال يل ل  ََشْ يا َمْن َح ا  أَ ِه تِ ْكدْملِكل

وجا  يا َمْن املَ َجَعَل  امِء بلرل ال  يا َمْن َجَعَل يِف السَّ سل َكَة بل
الئِ

َُ األَ َجَعَل  اِء َبََشا  يا َمْن َجَعَل املَقرابا  يا َمْن َخَلَق ِمَن ْب

ٍء  ل  ََشْ ٍء ِعْلام  يا َمْن حاَط أَ يا َمْن َم ا  أَ لِكل ل  ََشْ ْحىص أَ بِكل

لَّ  ٍء َعَ دا  ) كل مَّ ( 81ََشْ لل أَ بِاْسدِْمَك يا ْسَأللَك أينه إ اللهل وَّ



  

يا ظاِهرل يا باطِنل يا َبرُّ يا َحقُّ يا َفْردل يا ِوْترل يا َصدَْم ل ِخرل آيا 

َم ل ) ِرَف يا 86يا َِسْ وٍف عل َمْعبلوٍد ْفَضَل أَ ( يا َخرْيَ َمْعرل

بَِ  يا  كَِر يا َجلَّ أَ عل وٍب شل كَِر يا َعزَّ أَ َمْشكل وٍب ذل ْعىل أَ َمْذكل

َِ  يا  وٍد ْحل وٍد طللَِب يا ْقَ َم أَ َُمْدْمل وٍف ْبَفَع أَ َمْوجل َمْوصل

ِصَف يا  ِصَ  يا ْكرَبَ أَ ول وٍد قل ئَِل يا ْكَرَم أَ َمْقصل َمْسموٍل سل

َف أَ  لَِم )َْشَ باكنَي يا َسي َ  ال( يا َحبيَب 87َُمْبلو ٍِ عل

لنَي يا هاِدَي املل  نيَس أَ ْمِمننَي يا املل ِضلهنَي يا َويِلَّ املل َتَوك 

اكِريَن يا َمْفَزَع  اِدقنَي يا املَ الذه نِْجَي الصه وفنَي يا مل ْقَ َب أَ ْلهل

( يا 88)َْجَعنَي أَ ْلِق اخلَ لـَه إعاملنَِي يا الْعَلَم أَ قاِدبيَن يا ال

َمْن َعال َفَقَهَر يا َمْن َمَلَك َفَقَ َب يا َمْن َبَطَن َفَذرَبَ يا َمْن 

بَِ  َفَشَكَر  ويِه عل يِصَ َفَغَفَر يا َمْن ال حَتْ ِفَكرل يا َمْن اليا َمْن عل

هل َبَِّصٌ يا َمْن ال َُيْف  َعَلْيِه  ْ ِبكل َبََشِ يا اليا باِزَق َثٌر أَ ال يل

ل  َقَ ٍب ) َب كل َق   مَّ ( 89مل بِاْسدِْمَك يا حافِظل ْسَأللَك أينه إ اللهل

يا باِذخل يا فاِبجل يا فاتِحل يا كاِشفل يا اِبئل ديا باِبئل يا 



 

َو  إاله َغْيَب ال( يا َمْن ال َيْعَلمل 94يا ناهي )ِمرل آضاِمنل يا  هل

وَء  فل السُّ للقل  إاله يا َمْن ال َيِّْصِ َو يا َمْن ال َُيْ  إاله ْلَق اخلَ هل

ْنَب  َو يا َمْن ال َيْغِفرل الذَّ تِمُّ الن ْعدَْمَة  إاله هل َو يا َمْن ال يل  إاله هل

َقل بل  َو يا َمْن ال يل للو َِ الهل رل  إاله قل َ ب  َو يا َمْن ال يل ْمَر األهل

َو  إاله  يِي هل ْ َو ) إاله ْوت  املَ يا َمْن ال ُيل عنَي 91هل ( يا مل

َعفاِء يا صاِحَب ال َرباِء يا ناِِصَ الضل يا قاِهَر ْولِياِء األَ غل

امِء يا ْع اِء األ يا َحبيَب ْصِفياِء األنيَس أَ يا بافَِع السَّ

َقراِء يا اليا َكنَْز ْتِقياِء األَ  َرماِء الْكَرَم أَ يا ْغنِياِء األَ لـَه إِ فل كل

ٍء يا َمْن 94) ل  ََشْ ٍء يا قائاِم  َعىل كل ل  ََشْ ( يا كافِيا  ِمْن كل

هل  ْشبِهل ٌء يا َمْن ال َُيْف  ال يل ْلكِِه ََشْ ٌء يا َمْن ال َيزي ل يف مل ََشْ

ٌء يا َمْن َلْيَس  ٌء يا َمْن ال َينْقلصل ِمْن َخزائِنِِه ََشْ َعَلْيِه ََشْ

َو  ٌء يا َمْن ال َيْعزل ِل َعْن ِعْلدِْمِه ََشٌء يا َمْن هل َكدِْمْثلِِه ََشْ

تلهل  ٍء يا َمْن َوِسَعْت َبْْحَ ل  ََشْ ٍء ) َخبرٌي بِكل لَّ ََشْ ( 91كل

مَّ  نِْعمل يا  أسأللَك ينه إ اللهل ْطِعمل يا مل ْكِرمل يا مل بِاْسدِْمَك يا مل



  

ْعط ْرِض يا  يمل ْيي يا مل ْفني يا ُمل ْقني يا مل ْغني يا مل يا مل

نْجي ) َل أَ ( يا 92مل ٍء َوآِخَرهل يا وَّ ل  ََشْ ٍء لـَه إكل ل  ََشْ كل

ٍء  ل  ََشْ ٍء َوصانَِعهل يا بابَئ كل ل  ََشْ َوَمليَكهل يا َب َِّ كل

ٍء  ل  ََشْ ْبِ َئ كل ٍء َوباِسَطهل يا مل ل  ََشْ َوخالَِقهل يا قابَِض كل

ٍء  ل  ََشْ َن كل َكو  َبهل يا مل َق   ٍء َومل ل  ََشْ نِْشَئ كل عيَ هل يا مل َومل

ل   ِْيَي كل َلهل يا ُمل َو  ٍء َوواِبَثهل  َوُمل ل  ََشْ يَتهل يا خالَِق كل ِل ٍء َو ََشْ

وٍب يا 91) وٍب يا َخرْيَ شاكٍِر َوَمْشكل ( يا َخرْيَ ذاكٍِر َوَمْذكل

وٍد يا َخرْيَ داٍع  وٍد يا َخرْيَ شاِهٍ  َوَمْشهل َخرْيَ حاِمٍ  َوَُمْدْمل

منٍِس  ا ٍِ يا َخرْيَ مل يٍب َوَمل وٍّ يا َخرْيَ َمل يا نيٍس أَ وَ َوَمْ عل

وٍد َوَمْطللو ٍِ يا َخرْيَ  َخرْيَ صاِحٍب َوَجليٍس يا َخرْيَ َمْقصل

َو 96َحبيٍب َوَُمْبلو ٍِ ) يٌب يا َمْن هل َْن َدعاهل َمل
َو ملِ ( يا َمْن هل

َو طاَعهل أَ ملَِْن  َو َحبَّهل أَ َمْن  إىلَحبيٌب يا َمْن هل َقريٌب يا َمْن هل

َو بدَِْمْن َبجاهل َكريٌم يا َمْن بدَِْمِن  اْسَتْحَفَظهل َبقيٌب يا َمْن هل

َو يف َعَظدَْمتِِه َبحيٌم يا َمْن  َو بدَِْمْن َعصاهل َحليٌم يا َمْن هل هل



 

َو يف  َو يف ِحْكدَْمتِِه َعظيٌم يا َمْن هل َو ْحسانِِه إِ هل َق يٌم يا َمْن هل

مَّ ( 97َعليٌم )باَدهل أَ بدَِْمْن  بِاْسدِْمَك يا ْسَأللَك أينه إ اللهل

فل يا  َو  َرت بل يا َمل َعق بل يا مل َقل بل يا مل بل يا مل َرغ  َسب بل يا مل مل

ل ) َغري  رل يا مل َسذ  رل يا مل َذك  بل يا مل َذ  هل سابٌِق 98ُمل ( يا َمْن ِعْلدْمل

هل صاِدٌق يا َمْن  هل ظاِهٌر يا َمْن يا َمْن َوْع ل هل أَ للْطفل غالٌِب ْمرل

هل  َْكٌم يا َمْن َقضاؤل هل ُمل هل ََميٌ  يا ِئٌن اكيا َمْن كِتابل رآنل يا َمْن قل

هل َعظيٌم  هل َعدْميٌم يا َمْن َعْرشل هل َق يٌم يا َمْن َفْضلل ْلكل َمْن مل

هل َسدْْمٌع َعْن َسدْْمٍع يا َمْن 99) هل ( يا َمْن ال َيْشَغلل ال َيدْْمنَعل

ْلهيِه َقْوٌل َعْن َقْوٍل يا َمْن ال  فِْعٌل َعْن فِْعٍل يا َمْن ال يل

ٍء يا  ٌء َعْن ََشْ بلهل ََشْ ماٍل يا َمْن ال َُيْجل ماٌل َعْن سل َغل طلهل سل يل

هل  مل رْبِ راِد املل احل لإَمْن ال يل َو غاَيةل مل نَي يا َمْن هل ري يَن املل لِحه

ِم  نَْته  ُِهَ َو مل نَْته  َطَلِب اليا َمْن هل َو مل عاِبفنَي يا َمْن هل

ٌة يِف  ( يا 144عامَلنَي )الالطهالِبنَي يا َمْن ال َُيْف  َعَلْيِه َذبَّ

ْلِفل يا  َحليام  ال َيْعَجلل يا َجوادا  ال َيْبَذلل يا صاِدقا  ال ُيل



  

ابا  ال َيدَْملُّ يا قاِهرا  ال ْغَلبل يا َعظيام  ال يلوَصفل يا َوهه  يل

رل يا حافِظا   َعْ ال  ال َُييفل يا َغنِيها  ال َيْفَتِقرل يا َكبريا  ال َيْصغل

ْبحاَنَك يا ال  لل سل َغْوَث الَغْوَث ال أْنَت  إاله لـَه إال َيْغفل

 .َخل ْصنا ِمَن النهاِب يا َب ِ  
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