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رٌ  َداٌء َوُشكأ  إِهأ
حرضة   إىل  الكتاب  هذا  حممدأهدي  وموالنا  صىل    سيدنا 

وسلم وآهل  عليه  عليهم    واملرسلني  األنبياء  من  وإخوانه  اهلل 
حرضةالسالم،   طالب  وإىل  أيب  بن  يلع  السالم   سيدنا  ،  عليه 

الراشدين اخللفاء  من  عنهم،    وإخوانه  اهلل  سيدتنا  وإىل  ريض 
ابلتول الزهراء  السالم   فاطمة  انليب    ،عليها  بيت  آل  سائر  وإىل 

اهلل   ريض  املؤمنني  أمهات  مجيع  وإىل  السالم،  عليهم  الكرام 
سيدنا  وإىل  .  عنهن اجليالين  الشيخحرضة  القادر   وإىل  ،عبد 

   ريض اهلل عنهما. الشيخ نور ادلين الربيفاكينحرضة سيدنا 
مجيع  و القادرية إىل  الطريقة  الطرق    العلية،  مشايخ  وسائر 
ي  ريض اهلل عنهم،  العلية َ  ومشاييخ أمجعني.  وأجدادي،   وإىل وادلد

خبكما   للك  الص  أتقدم  واثلناء  إتمام    يف  أسهممن  الشكر 
الكتاب،   القادري  هذا  اهلل  عبيد  الشيخ  سيدي  باذلكر  وأخص 

رسه،   قدس  تكرم  احلسيين  بهذا  اذلي  الرشيفة  بإجازته  يلع  
أنىس أاعنوين  الكتاب واتلقديم هل، وال  اذلين  بييت  وسخروا    أهل 

فجزاهم اهلل مجيعاً عين  ،  يل سبل الراحة إلجناز هذا العمل املبارك 
 آمني. وعن املسلمني لك خري ىلع جهدهم املبذول، 



 

  7 

 

َمُة انلَّارِشِ   ُمَقدِّ

د ِمْسِب  يْمد  الر ْحَ ` اّلل   ند الر حد

هلل ىلع    احلمد  السالم  وأتم  الصالة  وأفضل  العاملني  رب 
ادلين   يوم  إىل  كثرياً  تسليماً  وسلم  وصحبه  آهل  سيدنا حممد وىلع 

العزيز:    وبعد: كتابه  يف  وتعاىل  تبارك  اهلل  َ   ﴿يقول  اَّللَّ إِنَّ 
انلَّ  لََعَ  يَُصلُّوَن  آَوَمََلئَِكَتُه  ِيَن  اَّلَّ يَُّها 

َ
أ يَا  َصلُّوا  ِِبِّ  َعلَيأِه  َمُنوا 

لِيًما وقد أمجع العلماء ىلع أن اتلعبد      . [56]األحزاب:      ﴾ وََسلُِّموا تَسأ
بالصالة ىلع نبينا صلوات ريب وسالمه عليه يه عبادة من أفضل  
وقد   وجل،  عز  اهلل  إىل  بها  نتقرب  اليت  العبادات  وأرىق  وأجل 
انليب   ىلع  الصالة  فضل  يف  واألخبار  الكثرية  األحاديث  وردت 

   .اهلل عليه وآهل وسلم ويه معلومة للجميعصىل 
وقد تفنن العلماء والعارفون يف نظم الصلوات الرشيفة ىلع  
حبيبهم املصطىف صىل اهلل عليه وآهل وسلم، وقد كرثت األحزاب  
الصلوات  بصيغ  ختصصت  اليت  الرشيفة  واألوراد  واألدعية 

ذاك  انلبوية الرشيفة، حىت صار من الصعب حرصها وعدها، وما  
إال لعظمة من نصيل ونسلم عليه، ال ريب فهو حبيب احلق وسيد  

 ق صىل اهلل عليه وآهل وسلم.    اخلل
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الصلوات ماف القبول بني املسلمني،   كتب اهلل  من هذه  هلا 
ومن أهمها ما ينسب لكبار األئمة والعارفني كصلوات األقطاب  
أهمية  من  هلا  ملا  واتلصوف  الطرق  أئمة  من  وغريهم  يف    األربعة 

والسلوك  القت  ،  السري  اليت  الرشيفة  الصلوات  هذه  أهم  ومن 
بني املسلمني يه الصلوات الرشيفة املسماة    واالستحسانالقبول  

َاتِ َداَل ) ـ:  ب َْيأ اْلأ ََل   ئِِل  الصَّ ِر  ِذكأ ِِفأ  نأَواِر 
َ اْلأ انلَِِّبِّ َوَشَوارِِق  لََعَ  ةِ 

َتاِر  للعارف باهلل اإلمام حممد بن سليمان اجلزويل رحه اهلل   ، ( الأُمخأ
بني  ،  تعاىل والقبول  الشهرة  من  غريها  يلقاه  لم  ما  يَْت  لَقد فقد 

دالئل    ،املسلمني ورد  فيه  ويعرف  إال  إساليم  بدل  يبَق  لم  حىت 
وبركتها   فيدل ىلع خصوصيتها  دل ىلع يشء  إن  وهذا  اخلريات، 

فيها تعاىل  اهلل  أودعها  الرشيفة  غري،  اليت  الصلوات  هذه  أن   
بعض،   عن  بعضها  روايات، خيتلف  بعدة  املسلمني  بني  انترشت 
اهلل   فضل  ومن  بها،  العمل  وكيفية  القراءة،  كيفية  ويف  املنت،  يف 
علينا أننا تلقيناها عن مشاخينا بأسانيد صحيحة متواترة فاحلمد  

 .  أكرمنا بذلك، وقد وجدنا خريها وبركتها وهلل احلمد أن هلل
نَسد بْند  رواه ابلخاري ومسلم:  اذلي    باحلديثعماًل  و

َ
أ َعْن 

ه  اّلل  َصىل    ِّ انل يبد َعند  قَاَل:  َمالدٍك،  وََسل َم  َعلَيْهد  َحُدُكمأ  » 
َ
أ ِمُن  يُؤأ اَل 

ِسهِ  نِلَفأ حُيِبُّ  َما  ِخيِه 
َ
ِْل حُيِبَّ  رواه  ا  باحلديث  وعمالً ،  «َحَّتَّ  ذلي 
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يف   الشهاب  القضايع  َجابدرٍ مسند  َعنْه    َعْن  ه  اّلل   َ قَاَل    ريَضد قَاَل: 
ه  اّلل  َصىل   د  اّلل  وله  وََسل َم:  رَسه َعلَيْهد  لِلنَّاِس »  َفُعُهمأ  نأ

َ
أ انلَّاِس   ُ   ، «َخْيأ

ممن  وجل،  عز  اهلل  طريق  يف  السالكني  أنفع  أن  أحببت  فقد 
اخلري بدالئل  قلوبهم  من  تعلقت  غريها  دون  الصلوات  ات 

نسخة  الرشيفة إعداد  ىلع  العمل  يف  وجل  عز  اهلل  فاستخرت   ،
 الكرام، وأبني لك ما يتعلق بها.   ها عن مشاخينا، كما أخذت منها

هذه    إخراج  عملت ىلع  رشح اهلل صدري ويرس أمري   فلما
املباركة، وقد تلخص عميل يف نسخة دالئل اخلريات هذه  النسخة  

 ىلع انلحو اتلايل: 
ا  أوالً: العثماين،كتب  باخلط  اخلطوط    ملنت  أمجل  من  وهو 

 حبيث يسهل قراءتها ىلع مجيع املسلمني. اإلسالمية احلديثة،
ضبط  ثانياً: واللكمات  تم  اكملة  احلروف  مع  وتشكيلها   ،

 بدون أخطاء.  حىت تقرأ   املراجعة واتلدقيق ىلع أىلع مستوى،
باجلوال    أعددنا  ثاثلاً: خاصة  ملونة  واحدة  نسختني،  منها 

تم  د  وق كما  األحر،  باللون  امهلل  ولكمة  اجلاللة  لفظ  تلوين  تم 
ولكمة صلِّ ويصيلِّ وصىل    وسلم  اهلل عليه  انليب صىل  اسم  تلوين 

 ، والنسخة اثلانية خاصة بالطباعة بدون ألوان. باللون األخرض
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مراجع  رابعاً: النسخةتم  هذه  من عرش    ة  بأكرث  ومقارنتها 
 .، منها املطبوع ومنها املخطوط نسخ من دالئل اخلريات

ييل:    خامساً: ما  تشمل  أحباث  عدة  النسخة  هلذه  أضفت 
مؤلفها   وترمجة  تأيلفها،  سبب  وبيان  اخلريات،  دالئل  فضل  ذكر 
أضفنا   كما  بها،  والعمل  القراءة  وكيفية  عليها،  مقدمته  وذكر 

إحلاقه مع  بها  ثم  أسانيدنا  املتصل،  بسندنا  يقتنيها  ملن  بإجازة  ا 
 ختمناها ببيان كيفية خلوتها الرشيفة. 

عملنا يتقبل  أن  تعاىل  اهلل  لوجهه    فنسأل  خالصاً  وجيعله 
وملشاخينا   نلا  يغفر  وأن  املسلمني،  مجيع  بها  ينفع  وأن  الكريم، 

، وأن جيزي عين  ؤلف دالئل اخلريات لك خريالكرام، وأن جيزي م
عب  سيدي قدس  الشيخ  احلسيين  القادري  اهلل  اذلي يد  رسه، 

خلوتها، وأن حيفظه نلا وينفعنا    أكرمين بإجازتها وسندها وبني يل 
حممد   سيدنا  ىلع  اهلل  وصىل  عليه  والقادر  ذلك  ويل  إنه  بربكته، 

 وىلع آهل وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني. 
ِريَقِة الأَقاِدرِيَِّة الأَعلِيَّةِ   َخاِدُم الطَّ

َُسيأيِنُّ  َُذيأِِفُّ الأَقاِدرِيُّ احلأ  ُُمألُِف بأُن حَيأََي الأَعِِلُّ احلأ
ُ  رَ فَ غَ  ِ وَ   َلُ اَل عَ تَ  اَّللَّ ُ  نَ َك وَ  هِ يأ ادِلَ وَ ل    نَ ا َك مَ  كَ َلُ  اَّللَّ

َ
ِ ِلَ وأ ِْل  هِ ائ
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ِديُم  ِريَقةِ  خِ يأ شَ َتقأ    الأَقاِدرِيَّةِ  الطَّ
د ِمْسِب  يْمد   اّلل   الر ْحند الر حد

حداً كثرياً، وسبحان اهلل وحبمده بكرة وأصياًل،   احلمد هلل 
 يئ نئىئ مئ زئ  رئ  ّٰ ِّ ُّ   :القائل يف كتابه الكريم 

 .[56]األحزاب:  َّ يب  ىب  نب  مب  زب   رب 
انليب   ورسولك  ونبيك  عبدك  وبارك ىلع  وسلم  فامهلل صلِّ 

تسليماً   وسلم  آهل  وىلع  العريب  اهلاشيم  تدوم  األيم  صالة  كثرياً، 
من   اخلريات  دالئل  ورد  فإن  وبعد:  ببقائك،  وتبىق  بدوامك 
من  إال  فضله  يعلم  الفوائد، وال  الكثرية  املنافع  العظيمة  األوراد 

بتلقي  أكرمنا  وداوم عليه، واحلمد هلل اذلي  عن مشاخينا    هجربه 
وبركته  خريه  من  رأينا  وقد  عليهم،  تعاىل  اهلل  رضوان  الكرام 

وذلك بربكة من نصيل ونسلم عليه يف هذا الورد املبارك،    ،الكثري
النتفاع  وبربكة املداومة واملالزمة هل، وهذا رس من أهم األرسار ل

وقد أكرمين ريب عز وجل بمالزمته فرتة طويلة من عمري،  به،  
اخل به  ما  ودخلت  وأرساره  من عجائبه  فرأيت  والرياضات  لوات 

ال حتيط به العقول واألفهام، ومن أجلها وأعظمها هو القرب من  
به   واألنس  وسلم،  وآهل  عليه  اهلل  صىل  املصطىف  احلبيب  حرضة 
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ونعمه   فضله  فاحلمد هلل ىلع  واالجتماع حبرضته،  سنته،  واتباع 
ذنين ودلنا الرويح  وقد استأ،  ومننه ىلع عبده الضعيف الفقري إيله

دالئل   من  املباركة  النسخة  هذه  بإعداد  القادري  العيل  خملف 
اخلريات وشوارق األنوار، مضيفاً إيلها سندنا الرشيف، مبيناً فيها  
واستعماهل   قراءته  كيفية  موضحاً  عليه،  واملداومة  قراءته  فضل 
ىلع   يعينه  اهلل  لعل  اكملة،  إجازة  بها  وأجزته  بذلك،  هل  فأذنت 

 ،  عمل ينفع السالكني يف طريقهم إىل اهلل عز وجل إخراج
وقد اطلعت ىلع هذه النسخة املباركة بعد تمامها فوجدتها  
نسخة طيبة مباركة اكملة غري منقوصة كما تلقيناها عن سادتنا  
واضحة   ممزية  نسخة  تلصبح  بها  العناية  تم  وقد  ومشاخينا، 

واإلرش  واتلعايلم  الفوائد  من  الكثري  فيها  اليت  مفهومة،  ادات 
فيها   جيعل  أن  تعاىل  اهلل  فأسأل  اخلريات.  دالئل  قارئ  حيتاجها 
اخلري وانلفع للمسلمني وأن جيعلها يف صحيفة عمله يوم القيامة،  
امهلل ىلع   وصل  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  معه  ومشاخينا  ويف صحائفنا 
تسليماً   وسلم  وصحبه  آهل  وىلع  األيم  انليب  حممد  وموالنا  سيدنا 

 يوم ادلين واحلمد هلل رب العاملني. كثرياً إىل 
ِريَقِة الأَقاِدرِيَِّة الأَعلِيَّةِ  خُ يأ شَ   الطَّ

َُسيأيِنُّ  ِ الأَقاِدرِيُّ احلأ ِيُف ُعَبيأُد اَّللَّ
يُِّد الرشَّ  السَّ
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َاتِ  َْيأ ُل َداَلئِِل اْلأ  فَضأ

أن ورد دالئل اخلريات لإلمام أيب عبد    اعلم ودلي السالك:
بن   حممد  اليت  اهلل  العظيمة  األوراد  من  يعترب  اجلزويل،  سليمان 

ورد   وهو  مشاربهم،  خمتلف  ىلع  الصوفية  السادة  عند  اشتهرت 
األويلاء   أكابر  عليه  أثىن  وقد  جداً،  عظيمة  فوائد  هل  عظيم 

السادة    .والعارفني بعض  أوراد  من  اخلريات  دالئل  ورد  ويعترب 
ا الطريقة  مشايخ  من  الكثري  اعتمده  وقد  لقادرية  القادرية، 

الشاذيلة،   الطريقة  أوراد  من  ويصنف  يعترب  أنه  رغم  العلية، 
 مؤلفه شاذيل الطريقة.   حيث أن

ومن أشهر مشاخينا اذلين اعتمدوه وجعلوه من أورادهم من  
السادة القادرية هو اإلمام املجدد العارف باهلل سيدي الشيخ نور  

ن يقرأه  ادلين الربيفاكين القادري احلسيين قدس رسه العزيز، فاك
من   أكرث  يف  صلواته  بعض  ورشح  به،  ويويص  تلالميذه  ويعطيه 

   . موضع يف كتبه ورسائله
أوراده،   بلعض  وأضافها  الصلوات  بعض  منه  اقتبس  كما 
كما فعل يف حزب جده الشيخ يلع اهلمداين الكبري املسىم حبزب  

   . األوراد الفتحية، وذكر بعضا منه يف رسائله وكتبه املتفرقة
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فيه   املباركوهذا  الورد  يدل ىلع  ،  داللة ىلع فضل هذا  ومما 
اإلسالمية ابلالد  يف  هل  املستفيضة  الشهرة  هذه  هو  فال فضله   ،

 خيلو بدل من ابلالد إال واشتهر فيه ورد دالئل اخلريات.

شيخنا    رأيت  القادري  وقد  اهلل  حيافظ  عبيد  رسه  قدس 
 أطوهلا اكنتعليه ويلزمه، بل واكن يدخل فيه اخللوات الطوال،  

ثمانية أشهر يف املسجد انلبوي الرشيف وذلك يف   كما سمعت منه 
 . مرة يف ايلوم   ة عرشيت، واكن يقرأه اثن(م 1986) :اعم

ذات عليه  وقد حدثين  العظيم  الورد  هذا  براكت  عن  ، يوم 
واكن من أهمها االجتماع باحلبيب املصطىف صىل اهلل عليه وآهل  

ابليعة مبارشة،  عنه  وأخذ  وته،  حيث اجتمع به يف خلوسلم يقظة،  
 قدس رسه.  عبيد اهلل عظم وأفضل إسناد للشيخأوهذا 

عنه   اْلسماع:   الشيخ قال  ممتع  ِف  الفايس  املهدي    ُممد 
املذكور» )وكتابه  اخلريات(:  وأخذ    دالئل  العباد،  به  اهلل  نفع  قد 

الشمس   فيهم مسري  انلاس عليه، وسار  وأقبل  املحررة  باألسانيد 
مشارق   يف  عليه  وانكبوا  واحلرض،  ابلدو  يف  واشتهر  والقمر، 
األرض ومغاربها دون غريه من كتب الصالة ىلع انليب صىل اهلل  

 «. عليه وسلم ىلع كرثتها وأسبقيتها
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اْلَلئل انلعم  صاحب  ذكر  انلور،  »  : 71ص    وقد  يفيد  أنه 
فتح   أيضا:  براكته  من  وأن  احلوائج،  قضاء  أسباب  أعظم  وأنه من 
من   وأعظم  قراءته،  من  أكرث  ملن  والغىن  والسعادة  اخلري  أبواب 
ذلك: رؤيا انليب صىل اهلل عليه وآهل وسلم يف املنام، ملن داوم ىلع  

 «. قراءته كما هو جمرب عند أهل اخلري والصالح
قارئه  ومن   ويكسو  االستقامة،  يورث  أنه  وبراكته  فضائله 

بنور عجيب يشعر به لك من يراه، ويليق حمبته وهيبته يف قلوب  
احلبيب    .اجلميع حمبة  يورث  أنه  وفضائله  فوائده  أعظم  ومن 

و عليه  اهلل  صىل  و املصطىف  براكته    سلم،آهل  من  ترى  فالزمه 
 اهلل تعاىل.  العجب بإذن
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ِل 
أ
َاتِ ِف َسَبُب تَأ َْيأ

أ
 َداَلئِِل اْل

يوسف الشيخ  الواضحات:ِف كتابه  انلبهاين    قال   ادلالالت 
قال سيدي العارف باهلل الشيخ أحد الصاوي املرصي يف رشحه  »

ادلردير القطب  شيخه  صلوات  الشيخ  ىلع  شيخنا  عنه  ونقله   ،
حسن العدوي يف حاشيته ىلع دالئل اخلريات أنه ألفها يف فاس«.  

رح  اهللوقال  صلوات اذكر  »  :ه  رشح  يف  الصاوي  أحد  لشيخ 
ن اإلمام اجلزويل حرضه وقت القطب ادلردير: أن سبب تأيلفها أ

الصالة فقام يتوضأ هلا، فلم جيد ما خيرج به املاء من ابلرئ، فبينما  
من   هل:  فقالت  اعل،  ماكن  من  صبية  إيله  نظرت  إذ  كذلك  هو 
باخلري،   عليك  يهثىن  اذلي  الرجل  أنت  هل:  فقالت  فأخربها،  أنت؟ 
ففاض   ابلرئ  يف  وبصقت  ابلرئ؟  من  املاء  به  خترج  فيما  وتتحري  

أن فرغ من  ،  ماؤها حىت ساح ىلع وجه األرض الشيخ بعد  فقال 
املر هذه  نلت  بَم  عليك  أقسمت  بكرثة  وضوئه:  فقالت:  تبة؟ 

الوحوش   تعلقت  األقفر  الرب  يف  مىش  إذا  اكن  من  ىلع  الصالة 
فحلف يميناً أن يؤلف كتاباً  «.  وسلموآهل  بأذياهل، صىل اهلل عليه  

   .(1)وسلم يف الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه
 

ص   (1) انلبهاين  يوسف  للشيخ  الكوني  سيد  لَع  الصَلة  ِف  ادلارين  سعادة  كتاب  وكتابه 159انظر:   ،
 .  255ص  1، وكتابه جامع كرامات اْلولاء ج32أفضل الصلوات لَع سيد السادات ص 
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ِ َسَنُدنَا  َاتِ ب َْيأ  َداَلئِِل اْلأ
ِ ِمْسِب  يْمد ند الر ْحَ  اَّللَّ  الر حد

الفقري إىل رحة ربه ومواله خمه  أنا  العيل  أقول  لف بن حيىي 
بييت  وألهل  ولوادلي  يل  اهلل  غفر  احلسيين،  القادري  احلذييف 

 أمجعني، وأحلقين بعباده الصاحلني:  
اخلرياتورد  روي  أ األنوار    دالئل  الصالة  وشوارق  ذكر  يف 

لإلمام اجلزويل رحه  ىلع انليب املختار صىل اهلل عليه وآهل وسلم،  
اهلل تعاىل بعدة أسانيد رشيفة مباركة، وذلك من فضل اهلل تعاىل  

 لكها هنا،   وال جمال ذلكرها يلع،
من   مشاييخ  عن  تلقيته  اذلي  سندي  هنا  سأذكر  وإنما 
أرسارهم وتقدست  عليهم  تعاىل  اهلل  رضوان  القادرية   السادة 

    ونفعنا برباكتهم.
  الطريقة القادرية العلية   شيخ  وأخص باذلكر ما تلقيته عن

باهلل   قدس  سيدي  العارف  احلسيين  القادري  اهلل  عبيد  الشيخ 
 فأقول وباهلل اتلوفيق:  رسه العزيز، 

القادرية   الطريقة  خادم  ربه  رحة  رايج  الفقري  العبد  أنا 
العلية خملف بن حيىي العيل احلذييف القادري الشافيع احلسيين،  
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أخذ قد  ولوادليه،  هل  اهلل  ورد  غفر  َاتِ َداَل ) ت  َْيأ اْلأ َوَشَوارِِق   ئِِل 
ََل  الصَّ ِر  ِذكأ ِِفأ  نأَواِر 

َ َتاِر اْلأ الأُمخأ انلَِِّبِّ  لََعَ  به  ( ةِ  باإلجازة    : وترشفت 
القادري قدس رسه، وهو عن أخيه   عن سيدي الشيخ عبيد اهلل 
وادله   عن  وهو  رسه،  قدس  القادري  حممد  سيد  الشيخ  سيدنا 

أحد   الشيخ  سيدنا  سيدنا  وادله  عن  وهو  رسه،  قدس  القادري 
الشيخ حممد ابلاقري القادري قدس رسه، وهو عن سيدنا الشيخ  
سيدنا   عمه  عن  وهو  رسه،  قدس  القادري  الربيفاكين  حممد  نور 
الشيخ حممد انلوري الربيفاكين القادري قدس رسه، وهو عن عمه  
القادري قدس رسه، وهو عن سيد الربيفاكين  ادلين  نور  نا  الشيخ 

الشيخ   عن  رسه،  قدس  القادري  املوصيل  اجللييل  حممود  الشيخ 
عن الشيخ حممد بدير القديس، عن الشيخ    حممود أحد املرعيش،

احلفناوي   حممود بن سالم  الشيخ حممد  الشيخ ، عن  الكردي، عن 
 قال:   ،حممد املغريب اتللمساين

،  ها عن طريق ابلاطن عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ت أخذ
الرحن    عن السيد عبد  ، وبطريق الظاهر عن الشيخ أحد انلخيل

أحد  ، املحجوب  السيد  وادله  حممد  ،عن  السيد  وادله  عن    ،عن 
  مؤلفها الشيخ حممد بن سليمان عن    ،وادله السيد أحد املكنايس
 اجلزويل رحه اهلل تعاىل. 
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آخر: ادلكتور  وبسند  الشيخ  عن  الوهاب    أرويها  أكرم عبد 
اهلل  عن  ،املوصيل عبد  الشيخ  بن  حممد  القادري   الشيخ    ، الغنام 

الرضواين الشيخ حممد  الشيخ  ،القادري   وهو عن  أمني  حم  عن  مد 
  حممد عبد وعن شيخه القطب   ،السيد رضوان بن السيد أحد بن  

احلريري    :والكهما  احلق، يوسف  بن  يلع  الشيخ  شيخهما  عن 
عن شيخه السيد حممد بن السيد أحد املدغري الرشيف    ،املدين
عن شيخه    ،عن شيخه أيب الرباكت حممد بن أحد املثىن  ،احلسين

احلاج بن  أحد  املقري   ، سيدي  أحد  شيخه  شيخه    ،عن  عن 
الفايس الصميع  ، عبدالقادر  العباس  بن  أحد  شيخه  عن    ، عن 

سباع،  العزيز ال  عن شيخه عبد  ،شيخه أحد بن موىس السماليل 
 أيب عبداهلل حممد بن سليمان اجلزويل. اإلمام  عن مؤلفه 

   :كما أرويها بأسانيد أخرى، منها 
مجعة يلع  ادلكتور  الشيخ  الشيخ الشاذيل   عن  عن  ومنها   ،

مشاييخ  من  وغريهم  الكتاين،  ابلاعث  عبد  اذلين    حممد  الكرام 
 .  ترشفت باألخذ عنهم
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َاتِ ةِ َكيأِفيَُّة قَِراءَ  َْيأ   َداَلئِِل اْلأ
بني  مشهورة  كيفيات  عدة  اخلريات  دلالئل  أن  واعلم 

 العارفني، ولك طريقة من الطرق هلا آدابها اخلاصة بقراءته.  
أهل   عند  قراءته  عن  ختتلف  املغرب  أهل  عند  فقراءته 
بشلك   يقرأ  بينما  مجاعة،  قراءته  يفضلون  املغرب  فيف  السودان، 
فردي يف السودان، ويف مرص قريبة من السودان، ويف العراق وبقية  
والعارفني   للمشايخ  ذلك  ومرد  كذلك.  ختتلف  املسلمني  بالد 

 تالميذهم عليه.    اذلين يضعون اآلداب اخلاصة بذلك، فيتبعهم
العلية:أما   القادرية  طريقتنا  ِف  فردي   عندنا  بشلك  يقرأ 

وليس مجايع كما هو احلال يف السودان، وسأذكر هنا لك ما يتعلق  
القادري   اهلل  عبيد  الشيخ  سيدي  عن  أخذته  كما  بقراءته 
فأقول   اجلزويل،  لإلمام  املتصلة  بأسانيده  رسه،  قدس  احلسيين 

 وباهلل اتلوفيق: 
يوم حزب منه وهو مقسم ىلع    ية اْلوىل:الكيف يقرأ يف لك 

الكيفيات   أشهر  من  تعترب  الكيفية  وهذه  األسبوع،  أيام  ترتيب 
يف   ويستحب  اإلسالمية،  ابلالد  يف  الصوفية،  الطرق  اغلب  عند 
داعء   ويشمل:  يوم  لك  يف  اكماًل  االستفتاح  قراءة  الكيفية  هذه 
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اهلل عليه وآهل وسلم،   انلية، أسماء اهلل احلسىن، أسماء انليب صىل
 وكذلك يقرأ داعء االختتام بعد االنتهاء منه. 

اثلانية: أثالث  الكيفية  ثالثة  ىلع  مقسماً  يف  ف   ؛يقرأ  يختم 
االستفتاح   داعء  يقرأ  أن  ويستحب  واحدة،  مرة  أيام  ثالثة  لك 
من   الكثري  استحسنها  كيفية  وهذه  يوم،  لك  يف  اخلتم  وداعء 

 الصاحلني. 
يختم يف لك ف  ؛قرأ مقسماً ىلع أربعة أرباعي  الكيفية اثلاثلة:

أيام مرة واحدة، ويستحب أن يقرأ داعء االستفتاح وداعء   أربعة 
 اخلتم يف لك يوم، وهذه كيفية استحسنها الكثري من الصاحلني. 

الرابعة: ايلوم   الكيفية  يف  اكماًل  ىلع  والليلة  يقرأ  مقسماً   ،
الصالة ووقت  و  اخلمسة،   أوقات  وهذه  وقت  الضىح  السحر، 

داعء   يقرأ  أن  ويستحب  العارفني،  بعض  استحسنها  كيفية 
 وبعد االنتهاء منه يقرأ داعء االختتام.   ،االستفتاح يف أوهل

اْلامسة: واحدة،    الكيفية  مرة  يوم  لك  يف  اكماًل  يقرأ 
وتكون قراءته يف جملس واحد، وهذه الكيفية يه ورد العارفني  

شيخنا   بذلك  أخربين  كما  القادريالاكملني،  اهلل  عبيد    الشيخ 
 ، ويه أفضل الكيفيات مطلقاً. قدس رسه
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 قراءة ورد  من حافظ ىلع »  يقول:  قدس اهلل رسه  وقد سمعته 
يف  يف جملس واحد، مرة  يقرأه اكماًل    ،أربعني يوماً   دالئل اخلريات

الوالية يف  قدم  هل  اكنت  يوم  أكمل  ،  لك  الكيفية  هذه  وتعترب 
 .«الكيفيات وأفضلها

ا ويه أن يقرأ: )اثنتا عرشة مرة(،    ْلاصة باْللوة: الكيفية 
يف   لقراءته  عدد  أقل  وأما  الكبري،  العدد  وهو  والليلة،  ايلوم  يف 

، وذلك بعد لك صالة  اخللوة فهو: )مخس مرات يف ايلوم والليلة(
مفروضة مرة، وأفضل منه: )سبع مرات يف ايلوم والليلة(، وذلك  

بعد   ومرة  مرة،  مفروضة  صالة  لك  منتصف  بعد  ومرة  الضىح، 
 الليل أو وقت السحر. 

 يف آخر الكتاب.  بدالئل اخلريات  وسيأيت بيان كيفية اخللوة
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َاتِ  ُمَؤلِِّف تَرأََجَُة  َْيأ
أ

 َداَلئِِل اْل
هو الشيخ اإلمام، العالمة الويل اهلمام، أوحد أعيان األئمة  

املحقق الواصل،  األعالم، العالم العامل، والويل الاكمل، والعارف  
األويلاء   أكابر  خنبة  واألوان،  العرص  وفريد  الزمان،  قطب 
العارفني، وقدوة األخيار الصاحلني، أبو عبد اهلل سيدي حممد بن  

   .عبد الرحن بن أيب بكر اجلزويل السماليل الرشيف احلسين
بالس الرببر  قبائل  إحدى  ويه  جزولة  قبيلة  من  وس  وهو 

جز من  بطن  وسماللة  تانكرت ودل    .ولةاألقىص،  مدرش  يف    يف 
القرن   آخر  االسم،  بهذا  يعرف  واد  ىلع  الساحل  ببالد  سوس 

ي  وال  اتلحديداثلامن  وجه  ذلك ىلع  اكن  مىت  خرج    .عرف  وقد 
تشهد حينها رصااعت   بها، حيث اكنت  لقتال  بالده  اجلزويل من 

ل فاس  مدينة  فقصد  كثرية،  بمدينة  داخلية  فزنل  العلم  طلب 
بعدها إىل املرشق لألخذ عن العلماء واتلليق  رحل  . ثم  الصفارين

احلجاز   مدن  تلك  رحلته  يف  طاف  حيث  املربني،  الشيوخ  عن 
 .  من سبع سنوات ومرص ومدينة القدس، واستمرت حنواً 

واتلىق   جديد،  من  بفاس  وحل   املغرب،  إىل  اعد  وبعدها 
وقته   أوحد  املريب  الشيخ  إىل  أرشده  اذلي  زروق،  اإلمام  هناك 
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أيب   ام سيدي  بتيطعبد اهلل حممد  )الصغري( ريض اهلل عنه    ، غار 
ودخل    .زويل، حيث أخذ عليه ورد الشاذيلةفرحل إيله الشيخ اجل 
ثم خرج بعدها وأخذ يف  ،  من أربع عرشة سنة  اخللوة للعبادة حنواً 

خلق كثري، وانترش ذكره يف  تربية املريدين، وتاب ىلع يديه هناك  
وهل الكم  ،  واملناقب اجلسيمة  الكرامات اآلفاق، وظهرت ىلع يديه  

   .كثري يف الطريق قيده انلاس عنه يوجد متفرقا بأيدي انلاس
منها: مؤلفات  اهلل    وللشيخ عدة  ريب  قال  ملن  اتلام  انلصح 

استقام،   حب ثم  املوسوم  وحزبه  الفالح،  ادلائم  وحزب  زب سبحان 
إىل باإلضافة  يزال،  ال  اذلكر   كتاب  اذلي  الشهري  اخلريات  دالئل 

الصيتواذل اجلزويل   .ائع  الشيخ  اثلناء ىلع  من  العلماء  أكرث  وقد 
طوالً  يستديع  وجلبها  كثرية،  ذلك  يف  وأقواهلم  عنه،  اهلل   ريض 

 .ىلع إيراد بعضه، تنبيها ىلع غريهليس هذا حمله، ولكن نلقترص 
يض اهلل عنه من  اكن ر»  :ُممد املهدي الفايسقال العَلمة  
ين، مجع بني رشف الطني وادلين،  واألئمة املهتد   العلماء العاملني

والعمل العلم  واملقامات    ورشف  الرشيفة،  الربانية  واألحوال 
الزكية   واألخالق  السماوية،  العايلة  واهلمة  املنيفة،  العلية 
الرباين،   ندية، والعلم الدلين، والرس  الس  ندية  السُّ الرحانية، والطريقة 

 كرامات اجلسام.  واتلرصيف انلافد اتلام، واخلوارق العظام، وال 
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،  ربانياً   ، وإماماً رحانياً   وارثاً و،  نافعاً   ، وغوثاً جامعاً   واكن قطباً 
جعله   ابلالد،  يف  ونورا  وبركة  للعباد،  رحة  وقته  يف  اهلل  أقامه 
موضع نظره من خلقه، وخزانة رسه، ومظهر نفوذ ترصيفه، ومنبع  

به خلق كثريه،  مدد يديه مشايخ  انتفع   . كثريونون، وخترج ىلع 
دروس   بعد  باملغرب  الطريقة  وجدد  والعباد،  ابلالد  به  وحييت 
والصالة   اهلل،  بذكر  واللهج  بالفقر  واشتهر  أنوارها،  آثارها، وخبو 

 . املغرب  اهلل عليه وسلم يف سائر بالد ىلع انليب صىل
بآفراغل مسموماً  إما    تويف ريض اهلل عنه  الصبح،  يف صالة 

الركعة   من  اثلانية  السجدة  من  يف  األوىل  السجدة  يف  أو  األوىل، 
 ( اعم  األول  ربيع  سادس عرش  اثلانية  بعد  ودفن    ،ه(870الركعة 

   .صالة الظهر من ذلك ايلوم بوسط املسجد اذلي اكن أسسه هناك
إىل   سوس  من  نهقل  موته  من  سنة  وسبعني  سبع  بعد  ثم 

بمن فدفنوه  العرطمراكش،  رياض  حيمل قة  اذلي  اليح  يف  وس، 
وقربه يزار    ،وبين عليه بيت  بنسليمان داخل املدينة  اسمه سيدي
 .(1) ويتربك به 

 

 

 

 . 31-30ص::  انلعم اجلالئل، وكتاب 18-17ص:: كتاب ممتع األسماع بترصف عن (1)
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َمُة  َاتِ ُمَقدِّ َْيأ  َداَلئِِل اْلأ
د ِمْسِب  يْمد الر ْحَ   اّلل   ند الر حد

ه   وَصىل   نَا   ىلَعَ   اّلل  دٍ   َوَمْواَلنَا   َسيِّدد َم  د   وىلََعَ   حمه  وََصْحبدهد   آهلد
د   احْلَْمده وََسل َم   َواإْلدْساَل   ّللد  ْيَماند  لدإْلد َهَدانَا  ْي  د

اَلةه    ، مد اذل  َوالص 
اَل  بَاَدةد  َوالس  عد ْن  مد بده  اْستَنَْقَذنَا  ي  د

اذل  نَبديِّهد  ٍد  َم  حمه نَا  َسيِّدد مه ىلَع 
ْصَنامد 

َ
ْوثَاند َواأْل

َ
د آ وىلََع    ، اأْل َرامد   هلد الْكد َرةد  الرَْبَ ْصَحابدهد انلَُّجَباءد 

َ
 :َوأ

اَل  الص  ْكره  ذد َتابد  الْكد هَذا  يفد  ِّ  فَالَْغَرضه  انل يبد ىلَع  ه   َصىل  ةد    اّلل 
َوَفَضائدلد  وََسل َم  َل    ،َها َعلَيْهد  لديَْسهه َسانديْدد 

َ
اأْل ْوفََة  حَمْذه رهَها  نَْذكه

 الَْقاردئد 
َها ىلَعَ ْفظه َ مد   ، حد اتد لدَمْن يه َويهد م  هد َهمِّ الْمه

َ
ْرَب  ْن أ يْده الْقه رد

ْن   ْرَبابد   بِّ رَ مد
َ
يْتههه ،  اأْل تَابد   وََسم  َات َوَشَوارِِق  َداَل )   : بدكد َْيأ

أ
ئِِل اْل

ََل  ِر الصَّ نأَواِر ِِفأ ِذكأ
َ َتاِر اْلأ د َمرَْضاةد  ابْتدَغاًء لد ،  ( ةِ لََعَ انلَِِّبِّ الأُمخأ   اّلل 

يْمد   َتَعاىَل  الَْكرد د  ْوهلد رَسه يفد  نَا    ، َوحَمَب ًة  دٍ َسيِّدد َم  ه َصىل     حمه َعلَيْهد    اّلل 
تَْسلديْمَ  ه ،  اً وََسل َم  ْن جَيْ ؤه الَْمسْ   َواّلل 

َ
أ ن تدهد وله  لدسه َن اتل ابدعدنيَ   َعلََنا    ، مد

اتدهد  َ بِّنيَ   َوذلد َن الْمهحد لَةد مد ير  لدَك   ذَ ىلَعَ   ن هه إد َف   ، الاَْكمد   ،َغرْيههه   هَلَ إد   اَل   ، قَدد
إدال  َواَل  َخرْيَ  َخرْيههه   الَْمْوىَل   ،   ندْعَم  َو  ريه َوهه انل صد َوندْعَم  َحْوَل َواَل   ،    
َة إدال   َواَل  د  قهو  ِّ الْعَ   بداّلل     . يمد ظد الَْعيلد
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ََلةِ لََعَ انلَِِّبِّ  ُل الصَّ  فَضأ
ِ ِمْسِب  يْمد ند الر ْحَ  اَّللَّ  الر حد

ه قَاَل   :  اّلل  وََجل   نئىئ مئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ   َعز  

َّ يب  ىب  نب  مب  زب    رب  يئ 
 (1).    

نَّ 
َ
َوى أ ِ   َرُسوَل   يُرأ ُ َصَّلَّ    اَّللَّ   َجاءَ »  :آِلِ وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ

إدن  ته   ىرْشَ َوالْبه   اً يَْومَ  َفَقاَل:   ، هد وَْجهد يفد  َجاَءيند َرى  يله   هه  رْبد   جد
اَلمه َعلَيْهد   َ  َفَقاَل: إدن     الس  َما تَْرََض يَا  اَّللَّ

َ
: أ وله ده َتَعاىَل َيقه َم    حمه

ن هه اَل  
َ
تدَك إدال     يهَصيلِّ أ م 

ه
ْن أ ، َواَل  اً َعلَيْهد َعرْشَ   َصل يْته َعلَيَْك مد

تدَك إدال  َسل ْمته َعلَيْهد َعرْشَ  م 
ه
ْن أ هَسلِّمه َعلَيَْك مد    .(2) «اً ي

ُ   َصَّلَّ   َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ ْوىَل انل اسد يبد  »  :آِلِ 
َ
أ إدن  

َصاَلةً  يلَعَ   ْم  ْكرَثههه
َ
أ يَاَمةد  الْقد ُ َصَّلَّ    َوَقاَل   .(3) « يَْوَم  َعلَيأِه   اَّللَّ

وََسلَّمَ وَ  َما    َصل ْت يلَعَ     َصىل  َمْن  »  :آِلِ  الَْماَلئدَكةه  َداَم َعلَيْهد 

 

 (. 56، اآلية: )سورة األحزاب (1)
يث أيب َطلَْحة بدإدْسنَاد جيدأخرج  (2) ّ َوابْن حبَان من َحدد  ه الن َساِئد
 الرتمذي وابن أيب شيبة وابليهيق وابن حبان عن ابن مسعود. أخرجه  (3)



 

  29 

 

لِّ   َصيلِّ يه  فَلْيهقد  ، نْدَ   ْل يلَعَ  وْ   عد
َ
أ ْ   َذلدَك  هْكرثد ُ   َصَّلَّ   َوَقاَل   . (1) «يلد   اَّللَّ

نَْدهه  »  :آِلِ وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه   ْذَكَر عد
ه
ْن أ
َ
َن ابْلهْخلد أ حَبَْسبد الَْمرْءد مد

   .(2) « يلَعَ   يهَصيلِّ َواَل 
ُ   َصَّلَّ   َقاَل وَ  اَلَة يلَعَ   »  :آِلِ وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ وا الص  ه ْكرثد

َ
أ

َعةد  ُ   َصَّلَّ   َوَقاَل   . (3)«يَْوَم اجْلهمه َصىل   َمْن  »  :آِلِ وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ
وَ  َحَسنَاٍت  َعرْشه  هَله  تدبَْت  يتد َصاَلًة كه م 

ه
أ ْن  مد ديََت يلَعَ   َعنْهه  حمه  

   .(4) « َعرْشه َسيِّئَاٍت 
ُ َصَّلَّ    َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ نَي  »  :آِلِ  حد قَاَل  َمْن 

َواإْلدقَاَمةَ  َذاَن 
َ
انل    َربَّ   اللَُّهمَّ :  اأْل ْعَوةد  ادل  هد  اَلةد  افدَعةد َهذد َوالص   ،

 

بديهد   أبو داوود والطرباين  أخرجه (1)
َ
رد بْند َربديَعَة، َعْن أ د بْند اَعمد

  َعْن َعبْدد اّلل 
َّ » :بلفظ َّ إاِلَّ َصلَّتأ َعلَيأِه الأَمََلئَِكُة َما َصَّلَّ لََعَ  «. َما ِمنأ َعبأٍد يَُصِلِّ لََعَ

النساِئ وابن حبان والرتمذي وقال حسن صحيح من حديث  أخرجه   (2)
 احلسن بن يلع. 

ن عبد الرحن بن معمر، واخرجه ابليهيق  الشافيع يف مسنده ع أخرجه   (3)
 وابن ماجه بزيادة. 

العرايق:   ( 4) احلافظ  قال  اإلحياء،  يف  الغزايل  ايْلَْوم  أورده  يفد   ّ الن َساِئد أخرجه 
يَنار َوَزاد فديهد »خملصا من قلبه َصىل  اهلل َعَليْهد   يث َعْمرو بن دد َوالل يَْلة من َحدد

 . عرش َدرََجات« بَها عرش صلَوات َوَرفعه بَها  
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دَ آتد    ،الَْقائدَمةد  َم  َمَقامَ   اً حمه َواْبَعثْهه  يلََة،  َوالَْفضد يلََة    اً الْوَسد
ودَ  يَاَمةد  اً حَمْمه ْت هَله َشَفاَعيتد يَْوَم الْقد

، َحل  دي وََعْدتَهه    .(1) «اذل 
َعلَيأِه    َصَّلَّ   َوَقاَل   ُ وََسلَّمَ وَ اَّللَّ  يفد  يلَعَ    َصىل   َمنْ »  :آِلِ 

الَْمالئدَكةه  تََزلد  لَْم  يفد  كدتَاٍب  اْسيمد  َداَم  َما  هَله  ره  تَْستَْغفد
تَابد  َذلدَك     .(2)  «الْكد

: اَرايِنُّ ادلَّ ُسلَيأَماَن  بُو 
َ
أ  َمْن    َوَقاَل 

َ
 َراَد  أ

َ
َ أ ي َل  ْن 

َ
َ ْسأ   اَّللَّ

اَل   َحاَجتَهه  بدالص   ْ لْيهْكرثد
ِّ فَ انل يبد  

ىلَعَ ُ َصىل     ةد  وََسل مَ   اَّللَّ  ،َعلَيْهد 
َ يَْسأله    ثهم   اَل   ،َحاَجتَه  اَّللَّ ِّ َويْلَْختدْم بدالص   انل يبد

ُ   َصىل    ةد ىلَعَ   اَّللَّ
وََسل مَ  َ ن   إد فَ   ،َعلَيْهد  اَل   اَّللَّ الص  َو    ،تنَْيد َيْقبَله   َوهه

َ
نْ أ مد    ْكَرمه 

َ
ْن  أ

َمايَ     .(3) َدَع َما بَيْنَهه
ُ َصَّلَّ    َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ   يَْومَ   يلَعَ    َصىل    َمنْ »  :آِلِ 
ائَةَ  اجْلهَمَعةد  ةد  مد َرْت  َمر  فد يئَةَ  هَله  غه    .(4)«َسنَةٍ  َثَماندنيَ  َخطد

 

انلداء   (1) يسمع  قال حني  من  بلفظ:  جابر  من حديث  ابلخاري  أخرجه 
 امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة..... احلديث. 

 أخرجه الطرباين يف األوسط عن أيب هريرة.  (2)
 القول ابلديع للسخاوي.  (3)
 . بستان الواعظني ورياض السامعنيذكره ابن اجلوزي يف  ( 4)
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ُ  َصَّلَّ    َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه  اَّللَّ َصيلِّ »  :آِلِ  دلْمه نهْور  يلَعَ    ل   
اطد   ىلَعَ  َ اطد   ىلَعَ   اَكنَ   َوَمنْ   ،الرصِّ َ نْ   الرصِّ    مد

َ
لَْم   انلُّْورد   ْهلد أ

نْ    نْ مد  يَكه
َ
  .(1) «انل ارد  ْهلد أ

ُ    َصَّلَّ   َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه  اَّللَّ اَلَة  »:  آِلِ  الص   َ نَِسد َمْن 
يَق  َئ َطرد ، َخطد  

   . (2) «اجْلَن ةد يلَعَ

 ن َما  إد وَ 
َ
ْكَ   َرادَ أ الرت  ئه  إد وَ   ،بدالنِّْسيَاند  ْطد خيه اتل اردكه  اَكَن  َذا 
يَْق اجْلَن ةد  َصيلِّ   ،َطرد رَِوايَِة    َوِف   .اجْلَن ةد    إدىَل َعلَيْهد َسالداَكً   اَكَن الْمه

َعوأٍف   َعبأدِ  بأِن  ِن  ْوله  »  :الرَّحأ رَسه ِ قَاَل  ُ   َصىل    اَّللَّ َعلَيْهد    اَّللَّ
اَلمه   َجاَءيند  :وََسل مَ  يْله َعلَيْهد الس  رْبد ده   يَا : َفَقاَل  ،جد َم    يهَصيلِّ اَل  حمه
 َعلَيَْك  
َ
مد أ  ْن  َحد  

ه
تدَك  أ  إد م 

ْوَن    َعلَيْهد   َصىل    ال   َسبْعه
َ
َملٍَك أ  ،لَْف 

نْ َمْن َصل ْت َعلَيْهد الَْماَل وَ    ئدَكةه اَكَن مد
َ
  .(3)«اجْلَن ةد ْهلد أ

 

بثمانني  ادلارقطين يف األفراد وا أخرجه حنوه   (1) ألزدي يف الضعفاء مقيداً 
 مرة يوم اجلمعة.  

 . اخرجه ابن ماجه والطرباين عن ابن عباس (2)
عليه  (3) من صىل  تعاىل ىلع  اهلل  احلديث صالة  ويف صحيح  هل  أصل  ال 

ه  َصىل     . َعلَيْهد وََسل مَ اّلل 
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ُ   َصَّلَّ   َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ مْ »  :آِلِ  كه ْكرَثَ
َ
  َصاَلةً   يلَعَ    أ

مْ  كه ْكرَثَ
َ
ْزَواجَ  أ

َ
   .(1) «ن ةد يفد اجْلَ  اً أ

ُ    َصَّلَّ   َوَقاَل  ًة  َصاَل   يلَعَ    َصىل  َمْن  »  :آِلِ وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه  اَّللَّ
يْمَ  َ   اً َتْعظد ُ َخلََق    يقِّ حلد ً   َعز    اَّللَّ َملاََك الَْقْولد  ذلدَك  ْن  مد   هَله   وََجل  
َواآْل بد   َجنَاح   قد  بدالَْمْغردبد الَْمرْشد يفد َوردْجاَل   ،َخره  ْوَرتَاند  َمْقره  هه 
 
َ
ْفىَل اأْل ابدَعةد السُّ هه رْضد الس  نهقه َية  حَتَْت الَْعْرشد    َوعه لْتَود ْوله ،  مه َيقه

 ُ هَله   َعز    اَّللَّ َعبْدد   َصلِّ   وََجل   نَبد ىلَعَ   َصىل  َكَما    يىلَع  َو    ّيِّ   َفهه
يَاَمةد  إدىَل  َعلَيْهد  يهَصيلِّ     .(2) «يَْومد القد

ُ َصَّلَّ    َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ   احْلَوَْض يلَعَ    لرََيدَدن  »  :آِلِ 
قَْوام  اَل 

َ
ْم إدال   أ هه فه ْعرد

َ
ةد الص  أ    .(3)  « اَلةد يلَعَ   بدَكرْثَ

ُ    َصَّلَّ   َوَقاَل  ًة    يلَعَ    َصىل    َمنْ  »  :آِلِ وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه  اَّللَّ َمر 
َدًة  وَ  ُ   َصىل  احد اٍت   اَّللَّ َمر  َعرْشَ  َعرْشَ    يلَعَ    َصىل  َمْن  وَ   ،َعلَيْهد 

 

 أورده ابن اجلوزي يف بستان الواعظني.  (1)
باألعمال من حديث أنس، وابن اجلوزي  رواه ابن شاهني يف الرتغيب    (2)

 يف بستان الواعظني. 
 . ويف بعض اآلثار مما لم أقف ىلع سنده : السخاوي يف القول ابلديعقال  (3)
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اٍت   ُ َصىل   َمر  ةٍ   اَّللَّ َمر  ائََة  مد ٍة    يلَعَ    َصىل    َوَمنْ   ،َعلَيْهد  َمر  ائََة  مد
ُ َصىل    ةٍ   اَّللَّ َمر  اَلَْف  َم    يلَعَ    َصىل  َمْن  وَ   ،َعلَيْهد  َحر  ٍة  َمر  اَلَْف 

 ُ  انل ارد   َجَسَدهه   اَّللَّ
ْنيَا   اثل ابدتد يفد   َوثَب تَه بدالَْقْولد   ،ىلَعَ احْلَيوةد ادلُّ

الَْمسْ اآْل   يفد وَ  نَْد  عد َرةد   خد
َ
 وَ   ،لَةد أ

َ
َصلََواتهه    ،اجْلَن ةَ ْدَخلَهه  أ  وََجاَءْت 

ائَةد اَعمٍ   يَْومَ   هَله   اً نهْورَ   يلَعَ   َة مَخَْسمد رْيَ اطد َمسد َ يَاَمةد ىلَعَ الرصِّ  ، الْقد
 وَ 
َ
ُ ْعَطاهه أ لِّ َصاَل  اَّللَّ  اجْلَن ةد قَل  ذلدَك  يفد  اً َها قَرْصَ ٍة َصال  بدكه

َ
  وْ أ

 َ ُ َصَّلَّ    َوَقاَل  .(1) «َكرثه وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه    اَّللَّ َعبٍْد  »  :آِلِ  ْن  مد َما 
 إد   يلَعَ    َصىل  

اَل   ال  رْسدَعًة مد َخرََجتد الص  يْهد ةه مه  َيبىْق بَرٌّ  فاََل   ،ْن فد
ق  وَ وَ   حَبْر    اَل وَ   إد   َغْرب    اَل اَل رَشْ

رُّ بدهد   ال  ْوله   َوَتمه    :َوَتقه
َ
ة   نَا َصاَل أ

فهاَلنٍ   ند فهاَل  دد ىلَع    َصىل   ،بْند  َم  َخلْقد    حمه َخرْيد  ْختَارد  ِ الْمه   ، اَّللَّ
ء    َيبىَْق   فاََل   إد   يَشْ

تدلَْك   ،َعلَيْهد   ىل  وََص   ال  ْن  مد ْلَقه  اَل   َوخيه ةد  الص 
هَله  ْوَن    َطائدر    َسبْعه

َ
َجنَاٍح أ ْونَ   يفد   ،لَْف  َسبْعه َجنَاٍح   ِّ    لكه

َ
  لَْف أ

يَْشةٍ  يْشَ   يفد   ،رد  رد
ِّ ْوَن  لكه بْعه  ٍة سد

َ
ْوَن    يفد   ،لَْف َرأٍس أ ِّ َرأٍس َسبْعه لكه

 
َ
ْوَن    يفد   ،وَْجهٍ   لَْف أ ِّ وَْجٍه َسبْعه  لكه

َ
ْوَن    يفد   ،لَْف فَمٍ أ فٍَم َسبْعه  ِّ لكه

 

العاملني بالصالة ىلع حممد   (1) أخرج حنوه ابن بشكوال يف القربة اىل رب 
 . سيد املرسلني
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َ
هَسبِّحه    يفد   ،لدَسانٍ   لَْف أ ي لدَساٍن   ِّ َ لكه نْيَ  َتَعاىَل   اَّللَّ دَسبْعد ب   

َ
  لَْف أ

ُ  َيْكتهبه وَ  ،لهَغاٍت  ِّهد  هَله  اَّللَّ   .(1) «ثََواَب ذلدَك لكه

لََعِ   بأِن    وََعنأ 
َ
َرِضَ   ِِب أ ُ   َطالٍِب  َقاَل:  اَّللَّ قَاَل  »  َعنأُه 

ْوله   ِ رَسه ُ   َصىل    اَّللَّ َعةد    يلَعَ    َصىل    َم: َمنْ َعلَيْهد وََسل    اَّللَّ يَْوَم اجْلهمه
َمر   ائََة  نهْور    ،ةٍ مد َوَمَعه  يَاَمةد  الْقد يَْوَم  انلُّ   ،َجاَء  ذلدَك  َم  قهسد ْوره لَْو 

 ِّ مْ بنَْيَ اخْلَلْقد لكه َعهه ْم لَوَسد   .(2) «هد

ِِف وَ     ُذكَِر 
َ اْلأ ِض  َبارِ َبعأ ىلَعَ   :خأ َساقد َمْكتهوْب   الَْعْرشد     

ْ يَل  إد اْشتَاَق    َمند   َوَمْن سَ   ،تههه  رَحد
َ
   يند لَ أ

َ
 يَل  إد   َمْن َتَقر َب وَ   ،ْعَطيْتههه أ

اَل  ىلَعَ بدالص  دد   ةد  َم  هَله   حمه ثَْل   ذهنهْوَبهه   َغَفْرته  مد اَكنَْت    َزَبدد   َولَْو 
َواُن    يَ َوُروِ   .(3)ابْلَْحرد  رِضأ َحابَِة  الصَّ ِض  َبعأ ِ َعنأ    : َعلَيأِهمأ   اَّللَّ

 
َ
ْن جَمْلدٍس    :قَاَل   ن هه أ يْهد ىلَع    يهَصىل  َما مد دٍ فد َم  ُ   َصىل    حمه َعلَيْهد    اَّللَّ

 إد وََسل َم  
َطيِّبَة  َحىت    ال  َة   َراِئد نْهه  َماءد   قَاَمْت مد الس    ، َتبْلهَغ َعنَاَن 

 

يف   (1) القاوقيج  لم  كتاب  قال  الفايس  قال  املرصوع:  واشار  أ اللؤلؤ  جده 
 العرايق إىل وضعه. 

 أبو نعيم يف احللية وقال غريب. أخرجه ابليهيق يف الشعب و ( 2)
 . لم أجد هل أصالً  ( 3)
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الَْمال ْوله  جَمْلدس     :ئدَكةه َفتَقه َ هَذا  يلِّ ىلَع    صه دٍ فديْهد  َم    َصىل    حمه
 ُ   .(1) َعلَيْهد وََسل مَ  اَّللَّ

ِِف وَ  ِض   ُذكَِر  َبارِ   َبعأ َخأ    :االأ
َ
َن  أ ْؤمد الْمه الَْعبَْد   ن  

َ
   ود أ

َ
َمَة  اأْل

نََة   ؤمد بَدَ إد الْمه  َذا 
َ
اَل   أ ىلَع  بدالص  َم  ةد  ُ   َصىل    دٍ حمه وََسل َم   اَّللَّ َعلَيْهد 

   فهتدَحْت هَله 
َ
قَاتد َحىت    بَْوابه أ ادد َ َماءد َوالرسُّ   ىَل الَْعْرشد فاََل إ  الس 

يفد َيبىَْق  َملَك   مَواتد       إد الس 
دٍ   ىلَعَ   َصىل    ال  َم  ْوَن  وَ   ،حمه ره يَْستَْغفد

لدَك الَْعبْدد    ذلد
َ
 أ

َ
ُ َمةد َما َشاَء ود اأْل    .(2) اَّللَّ

ُ    َصَّلَّ   َوَقاَل  وََسلَّمَ وَ َعلَيأِه  اَّللَّ َعلَيْهد » :آِلِ  َْت  َمْن َعرسه
فَلْيهكَ  ْ َحاَجة   بدالص  رثِّ يلَعَ  اَل   ْوَم َها  ن  إد فَ   ةد  مه الْهه فه  تَْكشد

وَْب  ره ْوَم َوالْكه مه ه  ،َوالْغه  َوتهَكرثِّ
َ
  .(3) «احْلََوائدجَ   ْرَزاَق َوَتْقضد  اأْل

َقاَل  اَنَّه   َ احِلِيأ الصَّ ِض  َبعأ يلد   :وََعنأ  َ   َجار    اَكَن  اخ   ن س 
 َفَماَت فَرَ 
َ
لْته هَله   ، الَْمنَامد   ْيتهه يفد أ ُ َما َفَعَل    : َفقه   : َفَقاَل   ؟ بدَك   اَّللَّ

لْته فَبدَم ذلدَك   ،يلد   َغَفرَ  نْته    :قَاَل   ؟َفقه َ   َذا َكتَبْته اْسمَ إد كه دٍ حمه   م 
 

 ابن اجلوزي يف بستان الواعظني. أورده  (1)
 . لم أجد هل أصالً  ( 2)
 ال أصل هل ومعناه صحيح. ( 3)
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ُ   َصىل   َم يفد   اَّللَّ
 فَ   ،كدتَاٍب َصل يْته َعلَيْهد   َعلَيْهد وََسل 

َ
  َرّبِّ   ْعَطايند أ

 رَ  َعنْي   َمااَل 
َ
  َواَل  ،ْت أ

ه
َعْت أ    .(1) «برََشٍ قَلْبد  ىلَع  َخَطرَ  َواَل  ،ذهن  َسمد

نٍَس   نأ عَ وَ 
َ
ُ   َرِضَ   أ ُ َصىل     قَاَل »  : اَل َق   َعنأهٌ   اَّللَّ َعلَيْهد    اَّللَّ

وََسل مَ وَ  د  نْ   :آهلد مد إديَلْهد  َحب  
َ
أ وَن  كه

َ
أ َحىت   ْم  كه َحده

َ
أ نه  يهْؤمد   اَل 

، هد د وَ وَ   َنْفسد هد، َوَوادلد مْجَعدنيَ دَلد
َ
 ُعَمرَ   َحِديِث   َوِف   . (2) «هد، َوانل اسد أ

اِب   بأنُ  َطَّ ُ   َرِضَ   اْلأ ٍء  »  َعنأٌه:  اَّللَّ ِّ يَشْ ْن لكه َحبُّ إديَل  مد
َ
نَْت أ

َ
أَل

  ُّ ، َفَقاَل انل يبد ْن َنْفِسد ُ   َصىل  إدال  مد ي َعلَيْهد وََسل َم: اَل   اَّللَّ د  َواذل 
َفَقا َك  َنْفسد ْن  مد إديَلَْك  َحب  

َ
أ وَن  كه

َ
أ َحىت   هد،  بديَدد هَله  َل  َنْفِسد 
اآلنَ  فَإدن هه   : َمره ِ   عه َفَقاَل    ، َواَّللَّ  ، َنْفِسد ْن  مد إديَل   َحبُّ 

َ
أ نَْت 

َ
أَل

 ُّ َمره َعلَيْهد وََسل َم: اآْل  اهلله  َصىل  انل يبد    .(3)  «َن يَا عه

لِ  لِرَُسوأ ِ   َوقِيأَل  ُ   َّلَّ َص   اَّللَّ   َمىَت »  :مَ وََسلَّ   وآِلِ   َعلَيأهِ   اَّللَّ
 
َ
نَ أ ؤمد ْونه مه نَ آلَْفٍظ    َويفد   ؟اً كه ؤمد قَ   اً َخَر مه  َذا  إد   :قَاَل   ؟اً َصادد

َ
 ْحبَبَْت أ

 َ يَْل   ،اَّللَّ    َمىَت   :فَقد
ه
بُّ  أ َ حد  َذا  إد   :قَاَل   ؟اَّللَّ

َ
ْوهَله أ يَْل   ،ْحبَبَْت رَسه  : فَقد

 

 ابن بشكوال عن عبيد اهلل بن عمر القواريري. أخرجه  (1)
 رجه أحد يف مسنده وعند ابلخاري حنوه بدون ونفسه. أخ ( 2)
 أخرجه ابلخاري. ( 3)
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   َوَمىَت 
ه
ْوهَله أ رَسه بُّ  طَ إد   :قَاَل   ؟حد ات بَْعَت    َواْستَْعَملَْت   ،يَْقتَهه رد َذا 
ن تَهه   وَ   ،سه

َ
هبِّهد أ حبد هد   ،ْحبَبَْت  بدبهْغضد بدَواَليَتدهد   ،َواَْبَغْضَت   ،َوَوايَلَْت 

بدَعَداَوتدهد  يفد وَ َوَيتََفا  ،واََعَديَْت  انل اسه  ىلَعَ اإْلد   ته  قَْدرد ْيَماند     
ْم يفد  تدهد ْفر ىلَعَ   َوَيتََفاَوتهْوَن يفد   ،حَمَب يتد   َتَفاوه   مْ تدهد َتَفاوه   قَْدرد  الْكه

   ،بهْغضد   يفد 
َ
دَمْن اَل إد    اَل اَل أ    ، حَمَب َة هَله ْيَماَن ل

َ
دَمْن اَل إد    اَل اَل أ   ْيَماَن ل

   ،حَمَب َة هَله 
َ
دَمْن اَل إد    اَل اَل أ ِل    .(1) «حَمَب َة هَله   ْيَماَن ل ِ َوقِيأَل لِرَُسوأ   اَّللَّ

ُ   َّلَّ َص  ؤْ نَرَ »  :مَ َوَسلَّ   وآِلِ   َعلَيأهِ   اَّللَّ مه نَ ى  نَ   اً مد ؤمد َومه   اَل   اً خَيَْشعه 
بَبه يفد  الس  َما  وَ   :َفَقاَل   ؟ذلدَك   خَيَْشعه  د   َجدَ َمْن  َوًة  َحاَل   ْيَماندهد إلد

َ   ،َخَشعَ  ل خَيَْشعْ َوَمْن  لَْم  ْدَها  جَيد يَْل   ،ْم     ؟تهوَْجده   بدمَ   :فَقد
َ
بدَم    وْ أ

َوتهْكَسبه  يفد   : قَاَل   ؟ تهنَاله  احْلهبِّ  ْدقد  ِ   بدصد يَْل   ،اَّللَّ َوبدَم    :فَقد
بُّ   حه ِ يهوَْجده     ؟اَّللَّ

َ
يهْكتََسبه أ بدَم  د   :َفَقاَل   ؟ْو  ْوهلد رَسه هبِّ    ، حبد
ْوا ردَضاَء  سه ِ فَاتْلَمد د  ، اَّللَّ ْوهلد َما يفد  َوردَضاَء رَسه بِّهد   .(2)  «حه

ِل   ِ َوقِيأَل لِرَُسوأ ُ   َّلَّ َص   اَّللَّ له  آَمْن  »  :مَ وََسلَّ   وآِلِ   َعلَيأهِ   اَّللَّ
نَا   دد َسيِّدد َم  ْيَن    حمه د  اذل 

ه
وَ أ ْم  هبِّهد حبد ْرنَا  مْ إد مد بدهد ْورد  ه َوالرْبه ْم  هد   ،ْكَرامد

 

 . لم أجد هل أصالً  ( 1)
 . لم أجد هل أصالً  ( 2)



 

  38 

 

   :َفَقاَل 
َ
فَ أ الص  َمْن  ْهله  َوالَْوفَاءد   و   َمَن يبد آاءد 

َ
هَله   ،ْخلََص أ يَْل    : فَقد

مْ َعاَل   َوَما حَمَب يتد إد   :َفَقاَل   ؟َماتههه حَمْبهوٍْب ىلَعَ   ْيثَاره   ِّ لكه   ،  
اْشتدَغاله  ند   و  ْكرد   ابْلَاطد د   َبْعدَ   يبدذد اّلل  ْكرد  رَ   َوِف   «. ذد   : ىاُخأ

ْم َعاَل » ْكردْى َواإْلد  ْدَمانه إد َمتههه اَل ذد َن الص      .(1)   «ةد يلَعَ  ْكثَاره مد
ِل   لِرَُسوأ ِ َوقِيأَل  ُ   َّلَّ َص   اَّللَّ َمند »  :مَ وََسلَّ   وآِلِ   َعلَيأهِ   اَّللَّ

يفد  بدَك اإْلد   الَْقودىُّ  يبد آ  َمنْ   :َفَقاَل   ؟ْيَماند  يََريند   َمَن   ن هه إد فَ   ،َولَْم 
ن  يبد  ؤمد ينِّ ىلَعَ  مه ْدقٍ   َشْوٍق مِّ نْهه  وََعاَل  ، حَمَب يتد   يفد  وَصد َمةه ذلدَك مد

 
َ
يْعد   َييتد يَوَدُّ رهؤْ   ن هه أ َمد َيْملدكه   ِبد َرى:َوِف .  «َما  خأ

ُ
أ    « 

َ
أْل    مد

َ
رْضد اأْل

نه يبد ذَ  اً َذَهبَ  ؤمد ْخلدصه يفد وَ  اً َحق   لدَك الْمه ْدقَ   حَمَب يتد  الْمه     .(2) «اً صد
ِل   ِ َوقِيأَل لِرَُسوأ ُ   َّلَّ َص   اَّللَّ  »  َم:وََسلَّ   وآِلِ   َعلَيأهِ   اَّللَّ

َ
 رَ أ
َ
يَْت أ

َصلِّ َصاَل  م  َة الْمه  ،َبْعَدكَ   يتد أَوَمْن يَ   ،َعنَْك   ْن اَغَب نْيَ َعلَيَْك مد
ه  نَْدَك؟ َفَقاَل: َما َحال َما عد  هه

َ
 َة ْسَمعه َصاَل أ

َ
 وَ  يتد ْهلد حَمَب  أ

َ
مْ أ هه فه   ،ْعرد

ْم َعرَْض َصاَل  َوتهْعَرضه يلَعَ    . (3) «اً ةه َغرْيدهد

 

 . لم أجد هل أصالً  ( 1)
 . لم أجد هل أصالً  ( 2)
 . لم أجد هل أصالً  ( 3)
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 ةِ ُدََعُء انلِّيَّ 
ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

د احْلَْمده    نيَ الْ   رَبِّ   ّللد  َ   ،َعالَمد ه    َحْسيبد الَْوكديله اّلل   ،َوندْعَم 
َة  َحْوَل َواَل َواَل   إد  قهو 

د  ال  ِّ الْ  بداّلل    َعيلد
يمد الْ    .َعظد

ْ إد   مَّ اللَّهُ 
   ينِّ

َ
ْ أ َحْويلد ْن  مد  

ه
ْ   بَْرأ تد و 

تدَك إد   َوقه َوقهو  َحْولدَك   ،ىل 
ْ إد   اللَُّهمَّ 

بد   ينِّ ِّ   ةد اَل ص  ال نََويْته  انل يبد  
ه َصىل     ىلَعَ د  وَ َعلَيْهد    اّلل  آهلد

   امتدثَااَلً   وََسل مَ 
َ
ْيقَ   ،ْمردكَ ألد َبديَِّك   اً َوتَْصدد نَا    ،نلد دٍ َسيِّدد َم  َصىل     حمه

ه  وََسل مَ وَ َعلَيْهد    اّلل  د  ي  ، آهلد فد ي  ،يَلْهد إد   اً وََشْوقَ   ،هد َوحَمَب ًة    اً مَ َوَتْعظد
   هد َكْوند لد وَ   ،َقْدردهد لد 

َ
لدَك ْهاَلً أ ذلد ْ َفتََقب    ،  ينِّ مد بدَفْضلدَك    لَْها 

 وَ   ،ْحَساندَك إد وَ 
َ
ْ أ ليْبد

قَ َعْن  الَْغْفلَةد  َجاَب  حد ْل  ْن    َواْجَعليْند   ،زد مد
دنيَ  احلد َك الص  بَادد    . عد

فَ   اللَُّهمَّ  د   اً زدْدهه رَشَ فدهد اذل     يْ ىلَعَ رَشَ
َ
زِّهد    اً ز  وَعد   ،ْويَلْتَهه أ ىلَعَ عد

د     يْ اذل 
َ
د   اً َونهْورَ   ،ْعَطيْتَهه أ اذل  نهْوردهد   

َخلَْقتَهه   يىلَعَ نْهه   وَ   ،مد
َ
ْعلد أ

ْ   يفد   َمَقاَمهه  ال رَْسلدنيَ َمَقاَماتد  يفد   ،مه انل بديِّنيَ   وََدرََجتَه  ،  َدرََجاتد 
 وَ 
َ
 سْ أ

َ
َك ردَضاَك َوردَضاهه يَا أ
ه نيَ الْ  رَب  ل    .َعالَمد
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ائدَمةد  ادل  يَةد  الَْعافد ن ةد    ،َمَع  َوالسه تَابد  الْكد  
ىلَعَ َوالَْموَْت 

وَ   ،َماَعةد َواجْلَ  َتْغيدرٍي  َغرْيد  ْن  مد َها  يْقد حَتْقد  
ىلَعَ َهاَدةد  الش    اَل َولَكدَمةد 

يلٍ  رْ وَ   ،َتبْدد ْ   اْغفد اْرتََكبْتههه   يلد بدَمنَِّك َما  وْددك  و    وَجه فَْضلدَك 
َك يَا  نَي.َوَكَرمد ْكَرمد

َ
ْكَرَم اأْل

َ
 أ
ه وََصىل    نَا    اّلل  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  د آىلَعَ  وَ   حمه وََسل َم   وََصْحبدهد   هلد

د َواحْلَْمده  اً تَْسلديمَ  ّ نيَ رَبِّ ِ د ّللد  . (1)الَْعالَمد
 
 
 
 
 

 

دالئل   (1) ورد  قراءة  بداية  يف  واحدة  مرة  يقرأ  انلية  داعء  أن  واعلم 
اكن   إن  حزب  لك  قبل  كذلك  قراءته  ويستحب  أيام  اخلريات،  ىلع  يقرأ 

مما  حاجة  قضاء  بقراءته  ينوي  أن  اخلريات  دالئل  لقارئ  وجيوز  األسبوع، 
بمجلس   اكماًل  يقرأه  أن  وجيوز  واآلخرة،  ادلنيا  حوائج  من  هل،  اخلري  فيه 

 واحد ىلع نية ما يريد، وتقىض حاجته بإذن اهلل تعاىل. 
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َتاِح  تِفأ ِسأ  ُدََعُء االأ

ِ ِمۡسِب   ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ ٱَّلله

ره   َ اْستَْغفد يمَ الْ   اَّللَّ اَل    َعظد ي  د وَ   إَِلَ اذل  هه الْ الْ   إدال   َقيُّوَم يَح  
تهوبه إديَلْ 

َ
ً ) هد َوأ    (ثَََلثَا

بَْحاَن   د سه د َواحْلَْمده    اّلل  ه إدال     إدهَلَ َواَل    ّللد  ه    اّلل  ْكرَبه َواّلل 
َ
َواَل    أ

َة إدال   د َحْوَل َواَل قهو  يمد بداّلل  ِّ الَْعظد ً ) الَْعيلد     (ثَََلثَا
ُ َحْسيبد  ْ  اَّللَّ  َوكديله َوندْعَم ال

ُ َحْسيبد  ْ  اَّللَّ  َوكديله َوندْعَم ال

ُ َحْسيبد  ْ  اَّللَّ  َوكديله َوندْعَم ال

 يل  ىل  مل خل  
 حن جن يم  ىم مم خم  حم جم  

 جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن
 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي 

 َّ  رئ  ّٰ ِّ   ُّ َّ ٍّ
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 يل  ىل  مل خل  
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ 
 َّ  ىه مه جه ين ىن

 يل  ىل  مل خل  
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّ 
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 َّ يب ىب نب مب

 يل  ىل  مل خل  
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّ 
 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 .(1)َّ  مم ام يل ىل  مل يك ىك مك

 

 

ابلدء    قلت: (1) عند  وذلك  واحدة،  مرة  يقرأ  الرشيف  االستفتاح  وهذا 
قبل   يقرأ  أن  ويستحب  قراءته يف جملس واحد،  اخلريات عند  بورد دالئل 

 يف لك يوم حزب ىلع أيام األسبوع.عند قراءته لك حزب من أحزابه 
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ىن ُسأ ِ احلأ َماُء اَّللَّ سأ
َ
 (1)  أ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

َو  ُ هه ي اَل  اَّللَّ د وَ  إَِلَ اذل   إدال  هه

ه َجاَل   َجل    الر ْحَنه  يمه     هله ه َجاَل   َجل    الر حد ْ     هله  َملدكه ال
ه َجاَل   َجل   وسه     هله دُّ ه َجاَل   َجل    الْقه اَلمه     هله ه َجاَل   َجل    الس      هله
 ْ نه ال ْؤمد ه َجاَل   َجل    مه ْ     هله نه ال َهيْمد ه َجاَل   َجل    مه يزه     هله  َجل    الَْعزد

ه َجاَل  ه َجاَل   َجل  اجْلَب اره      هله ْ     هله ه ال تََكربِّ ه َجاَل   َجل    مه     هله
ه َجاَل   َجل    الدقه اخْلَ  ه َجاَل   َجل    اردئه ابْلَ     هله ْ     هله ره مه ال   َجل    َصوِّ
ه َجاَل  اره الْ     هله ه َجاَل   َجل    َغف  اره الْ     هله ه َجاَل   َجل    َقه  ْ     هله ابه ال   َوه 
ه َجاَل   َجل   ز اقه     هله ه َجاَل   َجل    الر  ه َجاَل   َجل    َفت احه الْ     هله     هله
ه َجاَل   َجل    َعلديمه الْ  ه َجاَل   َجل    َقابدضه الْ     هله طه ابْلَ     هله   َجل    اسد

ه َجاَل  ه َجاَل   َجل  افدضه  اخْلَ     هله افدعه     هله ه َجاَل   َجل    الر  ْ     هله زُّ مه ال   عد
ه َجاَل   َجل   ْ ا    هله لُّ مه ل ه َجاَل   َجل    ذد يعه     هله مد ه َجاَل   َجل    الس      هله

 

دالئل   (1) ورد  قراءة  بداية  يف  وعال  جل  احلق  أسماء  قراءة  يستحب 
 يه من األرسار واخلريات والرباكت.اخلريات ترباكً بها ملا ف
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ريه ابْلَ  ه َجاَل   َجل    صد ه َجاَل   َجل    َكمه احْلَ     هله   َجل    َعْدله الْ     هله
ه َجاَل  يفه     هله ه َجاَل   َجل    الل طد ه َجاَل   َجل    بدريه اخْلَ     هله     هله
ه َجاَل   َجل  لديمه  احْلَ  يمه الْ     هله ه َجاَل   َجل    َعظد وره الْ     هله   َجل    َغفه
ه َجاَل  وره     هله كه ه َجاَل   َجل    الش  ُّ الْ     هله ه َجاَل   َجل    َعيلد   َكبدريه الْ     هله
ه َجاَل   َجل   يظه احْلَ     هله ه َجاَل   َجل    فد ْ     هله يته مه ال ه َجاَل   َجل    قد     هله
يبه احْلَ  ه َجاَل   َجل    سد ه َجاَل   َجل    لديله اجْلَ     هله يمه الْ     هله   َجل    َكرد
ه َجاَل  قديبه     هله ه َجاَل   َجل    الر  ْ     هله يبه مه ال ه َجاَل   َجل    جد     هله
 ْ عه ال ه َجاَل   َجل    َواسد يمه احْلَ     هله ه َجاَل   َجل    كد ْ     هله  َجل    وَدهوده ال

ه َجاَل  ْ     هله يده مَ ال ه َجاَل   َجل    جد ثه ابْلَ     هله ه َجاَل   َجل    اعد     هله
يده  هد ه َجاَل   َجل    الش  ه َجاَل   َجل    قُّ احْلَ     هله ْ     هله   َجل    َوكديله ال
ه َجاَل  ه َجاَل   َجل    َقوديُّ الْ     هله ْ     هله ه َجاَل   َجل    تدنيه مَ ال ْ     هله ُّ ال   َويلد
ه َجاَل   َجل   يده احْلَ     هله ه َجاَل   َجل    مد ْ     هله ه َجاَل   َجل    ْحصد مه ال     هله
 ْ ئه مه ال ه َجاَل   َجل    بْدد ْ     هله يده مه ال ه َجاَل   َجل    عد ْ     هله   َجل    ْحّيد مه ال

ه َجاَل  ْ     هله يته مه ال ه َجاَل   َجل    مد ه َجاَل   َجل    يَحُّ الْ     هله   َقيُّومه الْ     هله
ه َجاَل   َجل   ْ     هله ده ال ه َجاَل   َجل    َواجد ْ     هله ده ال ه َجاَل   َجل    َماجد     هله
 ْ ده ال ه َجاَل   َجل    َواحد      هله

َ
ه َجاَل   َجل    َحده اأْل ْ     هله َمده ال   َجل    ص 
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ه َجاَل  ره  الْ     هله ه َجاَل   َجل  َقادد ْ     هله ره مه ال ه َجاَل   َجل    ْقتَدد     هله
 ْ مه مه ال ه َجاَل   َجل    َقدِّ ْ     هله ره مه ال ه َجاَل   َجل    ؤَخِّ      هله

َ
له اأْل   َجل    و 

ه َجاَل  ره اآْل     هله ه َجاَل   َجل    خد ره     هله اهد ه َجاَل   َجل    الظ  نه ابْلَ     هله   اطد
ه َجاَل   َجل   ْ     هله ه َجاَل   َجل    َوايلد ال ْ     هله ه َجاَل   َجل    تََعايلد مه ال     هله
 ْ ه َجاَل   َجل    رَبُّ ال ه َجاَل   َجل    اتل و ابه     هله ْ     هله مه  مه ال ه َجاَل   َجل  نْتَقد   هله
   ْه َجاَل   َجل    وُّ َعفه ال ؤهوفه     هله ه َجاَل   َجل    الر  ْ   َمالدكه     هله   لْكد مه ال

ه َجاَل   َجل   ه َجاَل   َجل    ْكَرامد اَللد َواإْلد ذهو اجْلَ       هله ْ     هله طه مه ال   ْقسد
ه َجاَل   َجل   عه اجْلَ     هله ه َجاَل   َجل    امد ُّ الْ     هله ه َجاَل   َجل    َغيند     هله
 ْ ه َجاَل   َجل    يند غْ مه ال ْ     هله ه َجاَل   َجل    َماندعه ال ارُّ     هله   َجل    الض 

ه َجاَل  ه َجاَل   َجل    انل افدعه     هله ه َجاَل   َجل    انلُّوره     هله ْ     هله   َهاددي ال
ه َجاَل   َجل   يعه ابْلَ     هله ه َجاَل   َجل    دد ه َجاَل   َجل    ايقد ابْلَ     هله     هله
 ْ ه َجاَل   َجل    َواردثه ال يده     هله ه َجاَل   َجل    الر شد بهوره     هله   َجل    الص 

ه َجاَل  َسْت َعنْ     هله َتَقد  ي  د    اذل 
َ
َذاتههه اأْل   َوتزََن َهْت َعنْ     ْشبَاهد 

 
َ
اأْل َشاَبَهةد  َفاتههه مه د  اَل     ْمثَالد صد نْ   َواحد ود  اَل     قدل ةٍ   مد   َوَموْجه
ل ةٍ  عد ْن  ْ     مد ِّ بدال وف  ربد َمْعره       وف  َوبداإْلد َموْصه     ْحَساند 

 بداَل 
وف   بداَل     اَغيةٍ   َمْعره

وف  و      ندَهايةٍ   َوَموْصه
َ
 بداَل أ

  ابْتدَداءٍ   ل 



 

  46 

 

   بد ر   يه اَل     انتدَهاءٍ   اَل وآخد ابْلَنهونه   إيَلهد  ْفنديهد  يه   َواَل     نَْسبه 
 تََداوه 

َ
اأْل السِّ اَل وَ     قَاتد وْ له  نههه  تهوهد الَْمْخلهوقَاتد      نهونه    ُّ لكه

َعَظَمتدهد  َوانلُّوند     َقْهره  بدالاَْكفد  ْمرههه 
َ
دَس      َوأ ن

َ
أ ْكردهد  بدذد

ونَ  ْخلدصه ؤيتدهد      الْمه يه َوبدره الْعه اْبتََهَج      ونه َتَقرُّ  هد  يدد َوبدتَوْحد
ونَ  ده وَحِّ إد   َهَدى    الْمه َطاَعتدهد  ْهَل 

َ
يمٍ أ ْستَقد مه اٍط  َ رصد     ىَل 
َجنّ  حَمَب تدهد  ْهَل 

َ
أ بَاَح 

َ
يمد َِ َوأ انل عد ْنَفاسد     اتد 

َ
أ َعَدَد  وََعلدَم 

يمد  الَْقدد هد  لْمد بدعد وقَاتدهد 
يفد  َويَرى      خَمْله انل ْملد  لد  رْجه

َ
أ َحَراَكتد 

الل يْ  نْحد  يمد جه ابْلَهد ه     لد  الط  ي هه  يفد َسبِّحه َوْكردهد ائدره         هه ده َويهَمجِّ
هد وََجْهردهد      َقْفردهد الْوَْحشه يفد  ِّ ديط  بَعَملد الَْعبْدد رسد

يل      حمه َوَكفد
يد 
ْ
ندنَي بتَأ ْؤمد دلْمه هد َونرَْصدهد ل ْكردهد وَ     يدد  بدذد

لَةه وبه الْوَجد
له   َتْطَمنئُّ الْقه

هد  ِّ ْمردهد     َوَكْشفد ُضه
َ
رْضه بدأ

َ
َماءه َواأْل وَم الس  ْن َتقه

َ
أ ْن آيَاتدهد    َومد

  ْلِّ يَش َحاَط بدكه
َ
لْمَ أ نَي كَ   اً ٍء عد ْسلمد اً  َرمَ َوَغَفَر ذهنهوَب الْمه
لْمَ وَ  ي    اً حد مد الس  َو  َوهه ء   يَشْ ثْلدهد  َكمد ريه لَيَْس  ابْلَصد   اللَُّهمَّ     عه 

َوَكيْ  ئَْت  شد بَما  وءَ  السُّ نَا  ئَْت اْكفد شد تََشاءه  إد     َف  َما  ىلَعَ  ن َك 
ير   َويَ يَ     قَدد الَْمْوىَل  ندْعَم  ريه ا  انل صد ندْعَم  ْفَرانََك      ا    ربََّنا غه
ريه يَلْ َوإد  الَْمصد َة     َحْوَل َواَل َواَل     َك  ِ   إدال  قهو  يمد   بِاَّللَّ الَْعظد  ِّ  الَْعيلد
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    بَْحانََك َعلَيْ   اَل سه َثنَاًء  ْصد  نْ حنه
َ
أ ثْنَيْ َك، 

َ
أ َكَما  ىلَعَ  َت  َت 

َك  َك     َنْفسد َجاهه وََعز   َك  وَْجهه ُ يْفَعله      َجل   َ   اَّللَّ ي َشاءه  َما 
ْدَرتدهد  مه َما يه     بدقه تدهد َوحيْكه ز  يده بدعد يَع  ا  ومه يَ ا َقيُّ يَحُّ يَ   ايَ     رد بَدد

 
َ
َمَواتد َواأْل ِ  اَل     ْكَرامد لد َواإْلد ا َذا اجْلاََل يَ   رْضد الس   إد   َلَ إ

 ال 
َ
  َت نْ  أ

   َك تد ْحَ رَ بد 
َ َ   َك ابد ذَ عَ   نْ مد وَ   ثه يْ غد تَ سْ ن غد يَ   ريه جد تَ سْ ن   اَث يَ ا 

 ْ ِ   اَل   نيَ يثد غد تَ سْ مه ال  إد   َلَ إ
 ال 

َ
َ   َت نْ  أ نَ يِّ سَ   اهد ِبد َ ا  دد ه   َصىل    دٍ م  حمه َعلَيْهد    اّلل 

د وََسل مَ وَ  ثْنَا آهلد غد
َ
    انَ َحْ ارْ وَ  أ

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ُّ 

ٌَّّ     ُّ يف  ىف يث ىث نث مث  زث 
    َّ اك   يق ىق

  رب يئ نئىئ مئ  زئ  رئ  ّٰ ِّ  ُّ 
فَْضَل    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َّ يب  ىب نب مب زب

َ
أ

نَ َصاَل  َسيِّدد خَمْلهوقَاتدَك  ْسَعدد 
َ
أ ىلَعَ  دٍ ا  ٍة  َم  وََصْحبدهد    حمه د  آهلد وىلََعَ 

َذَكَرَك   لكه َما  لَكدَماتدَك  َدادد  َومد َمْعلهوَماتدَك  َعَدَد  وََسلِّْم 
ْكرد  وَن وَغَفَل َعْن ذد اكدره

  الَْغافدلهونَ  كَ اذل 
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َماُء انلَِِّبَّ  سأ
َ
   الأَكِريمِ  أ

ُ َعلَيأِه   (1) وََسلَّمَ آِلِ وَ َصَّلَّ اَّللَّ
ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

ْم َوَباردْك ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ 
هه وََسلِّ   َمند اْسمه

د    َم  نَا حمه نَا      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده  َسيِّده
َ
نَا     ملسو هيلع هللا ىلص ْحَده  أ د    َسيِّده   َحامد

نَا    ملسو هيلع هللا ىلص وْد    َسيِّده نَا    ملسو هيلع هللا ىلص  حَمْمه ْحيَد    َسيِّده
َ
نَا     ملسو هيلع هللا ىلص  أ   َسيِّده

يْد   َماٍح      ملسو هيلع هللا ىلص  وَحد نَا  نَا    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده      ملسو هيلع هللا ىلص  َحارشد    َسيِّده
اَعقدب   سَ  نَا  نَا    ملسو هيلع هللا ىلص يِّده نَا     ملسو هيلع هللا ىلص   هطَ   َسيِّده َ   َسيِّده     ملسو هيلع هللا ىلص   س ي

ر    َطاهد نَا  ر       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َطه  مه نَا  َطيِّب       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا    ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده
     نَا َسيِّد و    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا رَسه ٌّ      ملسو هيلع هللا ىلصل   َسيِّده نَا نيَبد

    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
و  نَا رَسه نَا َقيِّم       ملسو هيلع هللا ىلصله الر ْحَةد  َسيِّده ع       ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا َجامد َسيِّده

ْقتٍَف      ملسو هيلع هللا ىلص مه نَا  َقىف      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده مه نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّده َسيِّده
الَْماَل  ْوله  مد  رَسه اَحةد      ملسو هيلع هللا ىلصحد الر  ْوله  رَسه نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

ل    نَ     ملسو هيلع هللا ىلصاَكمد د      ملسو هيلع هللا ىلصلْكديْل   إد ا  َسيِّده نَا مه نَا      ملسو هيلع هللا ىلصثِّر   َسيِّده َسيِّده
 

 ة ورد دالئل اخلريات ترباكً بها.يف بداية قراءيستحب قراءتها  (1)
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ل    مِّ ز  نَا َعبْده      ملسو هيلع هللا ىلصمه ِ َسيِّده نَا َحبدي    ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ ِ به  َسيِّده   ملسو هيلع هللا ىلص   اَّللَّ
    ُّ َصيفد نَا  ِ َسيِّده ُّ      ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ نيَجد نَا  ِ َسيِّده نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ َسيِّده

ِ لَكديْمه        ملسو هيلع هللا ىلص   اَّللَّ
َ
اأْل نَا َخاَتمه  نَا َخاتَ     ملسو هيلع هللا ىلص نْبديَاءد  َسيِّده مه  َسيِّده

لد  ْ    ملسو هيلع هللا ىلصالرُّسه ّْيد
نَا حمه ْ   ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نيْجد نَا مه نَا    ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّده َسيِّده

ر    َذكِّ نَارصد       ملسو هيلع هللا ىلصمه نَا  و    ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده َمنْصه نَا      ملسو هيلع هللا ىلص ر   َسيِّده
الر ْحَةد    ُّ نيَبد نَا 

اتل ْوَبةد      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده  ُّ نيَبد نَا 
نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

ي ْم  َحرد نَا َمْعلهْوم       ملسو هيلع هللا ىلص ص  َعلَيْكه ري      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا َشهد   َسيِّده
د       ملسو هيلع هللا ىلص َشاهد نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده يد   َسيِّده نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَشهد َسيِّده

ود    ري       ملسو هيلع هللا ىلصَمْشهه بَشد نَا  برَشِّ       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده مه نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
ير    نَذد نَا  ر       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نْذد مه نَا  نهور       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا     ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
اج    َ رسد نَا  ْصبَاح       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده مد نَا  َدًى      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده هه نَا  َسيِّده

يٌّ      ملسو هيلع هللا ىلص نَا َمْهدد ندرْي       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا مه نَا َداٍع      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده َسيِّده
وٌّ      ملسو هيلع هللا ىلص َمْدعه نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده يْب  َسيِّده د نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  جمه َسيِّده

َاب    ٌّ      ملسو هيلع هللا ىلص جمه نَا َحيفد وٌّ      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا َعفه نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده
 ٌّ َحقٌّ      ملسو هيلع هللا ىلص   َويلد نَا  قَود   ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  يٌّ َسيِّده َسيِّده
 
َ
ني   أ مَ     ملسو هيلع هللا ىلصمد نَا   َسيِّده

ْ
ون   أ يم       ملسو هيلع هللا ىلصمه َكرد نَا     ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
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م    َكر  نَا مه ني       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا َمكد نَا َمتدني       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده   ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده
     بدنْي مه نَا  ل       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َؤمِّ مه نَا  ول       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده وَصه نَا  َسيِّده
ٍة      ملسو هيلع هللا ىلص نَا ذهو قهو  ْرَمٍة      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا ذهو حه نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

َماَكنٍَة   زٍّ    ملسو هيلع هللا ىلص ذهو  ذهو عد نَا  ذهْو فَْضٍل  َسيِّ     ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا    ملسو هيلع هللا ىلص ده
     َطاع مه نَا  يع       ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده طد مه نَا  قََدمه      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا  َسيِّده

ْدٍق   نَا رَْحَة       ملسو هيلع هللا ىلص صد هرْشى    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا ب نَا      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده َسيِّده
َغيْث       ملسو هيلع هللا ىلصَغوْث    نَا  يَاث       ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده غد نَا      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده

ندْعَمةه   نَا  ِ َسيِّده ي ةه      ملسو هيلع هللا ىلص   اَّللَّ َهدد نَا  ِ َسيِّده نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ َسيِّده
ْثىَق   ْرَوة  وه اطه      ملسو هيلع هللا ىلصعه َ نَا رصد ِ َسيِّده اط       ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ َ نَا رصد َسيِّده
يم    ْستَقد ْكره      ملسو هيلع هللا ىلصمه ذد نَا  ِ َسيِّده َسيْفه      ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ نَا  ِ َسيِّده   اَّللَّ

ْزبه      ملسو هيلع هللا ىلص نَا حد ِ َسيِّده نَا انل ْجمه اثل اقدبه      ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
ْصَطىَف   مه نَا  ْتَََب      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده جمه نَا  نْتىََق      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده مه نَا  َسيِّده

نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّده
ه
ٌّ أ ْتَار       ملسو هيلع هللا ىلص     يمِّ نَا خمه ري       ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده جد

َ
نَا أ َسيِّده

نَا َجب ار       ملسو هيلع هللا ىلص مد      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده بهو الَْقاسد
َ
نَا أ نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

رد   اهد الط  بهو 
َ
يِّبد      ملسو هيلع هللا ىلصأ الط  بهو 

َ
أ نَا  بهو      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده

َ
أ نَا  َسيِّده

ي ع       ملسو هيلع هللا ىلصَم  إدبَْراهد َشف  مه نَا  ي    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َشفد نَا      ملسو هيلع هللا ىلصع   َسيِّده
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َصالد  نَا  ْصلدح       ملسو هيلع هللا ىلصح   َسيِّده مه نَا  ن       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َهيْمد مه نَا  َسيِّده
ق        ملسو هيلع هللا ىلص نَا َصادد ق       ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده َصدِّ نَا مه نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

ْدق    رَْسلدنيَ     ملسو هيلع هللا ىلصصد الْمه َسيِّده  نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلص   َسيِّده إدَمامه  َسيِّده
ت قدنيَ  نَا     ملسو هيلع هللا ىلص  الْمه لدنيَ   َسيِّده َحج  الْمه رِّ  الْغه نَا      ملسو هيلع هللا ىلص  قَائدده  َسيِّده
الر ْحَ َخلدي بَرٌّ      ملسو هيلع هللا ىلص ند  له  نَا  مَ     ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا      ملسو هيلع هللا ىلصرَبٌّ  َسيِّده

ي نَا وَجد ي    ملسو هيلع هللا ىلصه   َسيِّده نَا نَصد ح      ملسو هيلع هللا ىلصح   َسيِّده نَا نَاصد   ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّده
  َوكدي نَا  تََولكِّ       ملسو هيلع هللا ىلص ل   َسيِّده مه نَا  ي    ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َكفد نَا  ل   َسيِّده
ي   ملسو هيلع هللا ىلص َشفد نَا  ي    ملسو هيلع هللا ىلصق   َسيِّده قد مه نَا  ن ةد  َسيِّده السُّ     ملسو هيلع هللا ىلصمه 

س    َقد  مه نَا  سد     ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده ده الْقه رهْوحه  نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده َسيِّده
احْلَقِّ  رهو  نَا رهو     ملسو هيلع هللا ىلصحه  ْسطد  َسيِّده الْقد نَا اَكٍف      ملسو هيلع هللا ىلصحه  َسيِّده
ْكتَ    ملسو هيلع هللا ىلص نَا مه نَا بَالغ      ملسو هيلع هللا ىلص ٍف َسيِّده بَلِّغ      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا مه َسيِّده
َشاٍف     ملسو هيلع هللا ىلص نَا  ل       ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده َواصد نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

و َسابدق       ملسو هيلع هللا ىلصل   َموْصه نَا  َسائدق       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
َهاٍد   نَا  ْهٍد      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده مه نَا  م       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َقد  مه نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
ي نَا َعزد ل       ملسو هيلع هللا ىلص ز   َسيِّده نَا فَاضد ل       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َفض  نَا مه   ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده

     فَاتدح نَا  ْفتَاح       ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده مد نَا  ْفتَاحه      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده مد نَا  َسيِّده
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اجْلَن ةد      ملسو هيلع هللا ىلصالر ْحَةد   ْفتَاحه  مد نَا  َعلَمه      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا  َسيِّده
ْيَمان   نْيد      ملسو هيلع هللا ىلصاإْلد ايْلَقد َعلَمه  نَا  ْله      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َديلد نَا  َسيِّده
احْلََسنَ     ملسو هيلع هللا ىلصاخْلرَْيَاتد   حه  َصحِّ مه نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصاتد  َسيِّده َسيِّده

الَْعرَثَاتد   يْله  قد ال      ملسو هيلع هللا ىلص مه الز  َعند  وح  
َصفه نَا      ملسو هيلع هللا ىلص تد  َسيِّده

َفاَعةد   به الش  نَا َصاحد به الَْمَقامد      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا َصاحد   ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده
   به الَْقَدمد نَا َصاحد و     ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا خَمْصه زِّ  َسيِّده   ملسو هيلع هللا ىلص ص  بدالْعد
  و خَمْصه نَا  بدالَْمْجدد  َسيِّده نَا      ملسو هيلع هللا ىلصص   وَسيِّده ص   خَمْصه

َفد   يْلَةد      ملسو هيلع هللا ىلصبدالرش  الْوَسد به  َصاحد نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده
يْفد   الس  به  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَصاحد يَسيِّده الَْفضد به      ملسو هيلع هللا ىلصلَةد  َصاحد
به اإْلد  نَا َصاحد ةد      ملسو هيلع هللا ىلصَزارد  َسيِّده به احْلهج  نَا َصاحد     ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
لْ  به السُّ نَا َصاحد به الرَِّداءد      ملسو هيلع هللا ىلصَطاند  َسيِّده نَا َصاحد   ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّده

   َص نَا  فديَعةد َسيِّده الر  رََجةد  ادل  به  به     ملسو هيلع هللا ىلص احد َصاحد نَا  َسيِّده
ْغَفرد      ملسو هيلع هللا ىلصاتل اجد   به الْمد نَا َصاحد به      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده نَا َصاحد َسيِّده
ْعَراجد     ملسو هيلع هللا ىلصاللَِّواءد   الْمد به  َصاحد نَا  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده َسيِّده

ي  الَْقضد به  َاقد     ملسو هيلع هللا ىلصبد  َصاحد الرْبه به  َصاحد نَا    ملسو هيلع هللا ىلص  َسيِّده
 به نَا َصاحد نَا      ملسو هيلع هللا ىلصاخْلَاتَمد    َسيِّده به الَْعاَل َسيِّده  ملسو هيلع هللا ىلصَمةد  َصاحد
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    َْهاند الرْبه به  َصاحد نَا  ابْلَيَاند      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده به  َصاحد نَا  َسيِّده
َساند      ملسو هيلع هللا ىلص

اللِّ يْحه  فَصد نَا  اجْلَنَاند      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده ره  َطه  مه نَا  َسيِّده
نَا رَ     ملسو هيلع هللا ىلص ي    ملسو هيلع هللا ىلصف   و ؤه َسيِّده نَا رَحد نَا اهذهنه     ملسو هيلع هللا ىلصم   َسيِّده َسيِّده
اإْلدْساَل     ملسو هيلع هللا ىلصَخرْيٍ   يحه  َصحد نَا  َسيِّده      ملسو هيلع هللا ىلص مد َسيِّده نَا  َسيِّده

ي    ملسو هيلع هللا ىلص  الَْكْوننَيد  نَا َعنْيه انل عد رِّ     ملسو هيلع هللا ىلص مد  َسيِّده نَا َعنْيه الْغه َسيِّده
َسْعده      ملسو هيلع هللا ىلص نَا  ِ َسيِّده اخْلَلْقد      ملسو هيلع هللا ىلص  اَّللَّ َسْعده  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده

 
ه
اأْل يبه  َخطد نَا  دَ     ملسو هيلع هللا ىلص  َممد  َسيِّده الْهه َعلَمه  نَا      ملسو هيلع هللا ىلص ىَسيِّده

َربد  
الْكه فه  اَكشد نَا  تَبد      ملسو هيلع هللا ىلص َسيِّده الرُّ َرافدعه  نَا      ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده
زُّ الَْعَربد  نَا عد به الَْفَرجد   ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده نَا َصاحد     ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّده

ْصَطىف َربِّ يَا  اللَُّهمَّ  َاهد نَبديَِّك الْمه وْ  ،ِبد ْرتىَض، َورَسه لدَك الْمه
قهلهو ْر  َعْن  َطهِّ نَا  ده بَاعد يه وَْصٍف   ِّ لكه ْن  مد َشاَهَدتدَك  َبنَا  مه
َواجْلََماَعةد   ،َوحَمَب تدَك  ن ةد  السُّ تْنَا ىلَعَ  مد

َ
ْوقد   ،َوأ لدَقائدَك، إدىَل   َوالش   
  ْكَرامد  َواإْلد  يَا َذا اجْلاََللد 

ُ   َصىل  و َسيِّدد   اَّللَّ ٍد  نَا  ىلَع  َم  َوإدَمامد حمه انل بديِّنَي  َخاتَمد 
 ْ د وََصْحبده    ،رَْسلدنيَ مه ال مْجَعدنيَ وىلََع آهلد

َ
رَْسلدنيَ ، وََساَل أ ، م  ىلَعَ الْمه

ِ َواحْلَْمده  ِِِ َربه نيَ  َّلِله   الَْعالَمد
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ُل:  وَّ
َ ِزأُب اْلأ

أ
ِ احل ثأَنيأ ِ

  (1) يَوأِم اإلأ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

ُ   َصىل  وَ  نَا  ىلَعَ   اَّللَّ دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  د   ىلَعَ وَ   حمه  وََصْحبدهد   آهلد
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     وََسل مَ  دٍ   َسيِّدد َم     حمه

َ
هد َوأ ي تدهد   ْزَواجد   َكَما   وَذهرِّ

نَا  ىلَعَ   َصل يَْت  ي  َسيِّدد نَا  ىلَعَ   َوَباردكْ   َم،إدبَْراهد دٍ   َسيِّدد َم    حمه
 
َ
هد َوأ ي تدهد   ْزَواجد نَا  آلد   ىلَعَ   بَاَرْكَت   َكَما  وَذهرِّ ي  َسيِّدد  إدن َك   مَ إدبَْراهد
ي ي  د  َحد نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     د  جَمد دٍ   َسيِّدد َم  د   وىلََعَ   حمه   َكَما  آهلد

نَا  ىلَعَ   َصل يَْت  ي  َسيِّدد نَا  َوبَ   َم،إدبَْراهد َسيِّدد ىلَعَ  دٍ اردْك  َم  ىلَعَ  وَ   حمه
نَا   َسيِّدد دٍ آلد  َم  ىلَعَ   حمه بَاَرْكَت  ي  َكَما  إدبَْراهد نَا  َسيِّدد يفد  آلد  َم 

نيَ الْ  جَمد َعالَمد يد   َحد إدن َك  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   د   ي  دٍ   َسيِّدد َم    حمه
نَا  َوآلد  دٍ   َسيِّدد َم  إدبَْراهديسَ   ىلَعَ   َصل يَْت   َكَما   حمه نَا    َوَباردكْ   ،مَ يِّدد
نَا  ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  َوآلد   حمه دٍ   َسيِّدد َم  نَا   ىلَعَ   بَاَرْكَت   َكَما  حمه   َسيِّدد

ي نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     د  يجَمد   د  يَحد   إدن َك   مَ إدبَْراهد دٍ   َسيِّدد َم    حمه
 ِّ    انل يبد

ه
ِّ اأْل نَا   آلد   وىلََعَ   يمِّ دٍ   َسيِّدد َم  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     حمه   َسيِّدد

 

 يقرأ ِف مساء يوم اإلثني، وبه يكون ابتداء ورد دالئل اْلْيات. ( 1)
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دٍ  َم  كَ   حمه ْولدَك   َعبْدد نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َورَسه دٍ   َسيِّدد َم    وىلََعَ   حمه
نَا  آلد  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  ىلَعَ   َصل يَْت   َكَما   حمه ي  َسيِّدد   آلد   وىلََعَ   مَ إدبَْراهد

نَا  ي  َسيِّدد ي  ن َك إد   مَ إدبَْراهد نَا   ىلَعَ   بَاردكْ   اللَُّهمَّ   د   ي جَمد   د  َحد   َسيِّدد
دٍ  َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  نَا  ىلَعَ   بَاَرْكَت   َكَما  حمه ي  َسيِّدد   مَ إدبَْراهد
نَا   آلد   وىلََعَ  يمَ   َسيِّدد ي  إدن َك   إدبَْراهد مْ   اللَُّهمَّ     د  يجَمد   د  َحد  َوتَرَح 
نَا   ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا    آلد   وىلََعَ   حمه دٍ َسيِّدد َم  ىلَعَ   حمه َْت  تَرَح    َكَما 

ي إدبَْراهد نَا  ي  َم وىلََعَ َسيِّدد إدبَْراهد نَا  َسيِّدد إدن َك  آلد  يد  َم  جَمد يد       َحد
ْ   اللَُّهمَّ  نَا  ىلَعَ   َوحَتَنن  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    َكَما   حمه
نَا   ىلَعَ   حَتَن نَْت  يمَ   َسيِّدد نَا    إدبَْراهد َسيِّدد آلد  إدن َك    إدبَْراهديمَ وىلََعَ 

يد   يد  جَمد نَا  ىلَعَ   وََسلِّمْ   اللَُّهمَّ     َحد دٍ   َسيِّدد َم  نَا   آلد   وىلََعَ   حمه   َسيِّدد
دٍ  َم  نَا   ىلَعَ   َسل ْمَت   َكَما  حمه يمَ   َسيِّدد نَا   آلد   وىلََعَ   إدبَْراهد   َسيِّدد

يمَ  يد    إدن َك   إدبَْراهد جَمد يد   نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َحد دٍ   َسيِّدد َم    حمه
نَا   آلد   وىلََعَ  دٍ   َسيِّدد َم  َداً   َسيَِّدنَا   َوارَْحمْ   حمه َم  نَا   َوآَل   حمه دٍ   َسيِّدد َم    حمه
نَا  ىلَعَ   َوَباردكْ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    َصل يَْت   َكَما  حمه
َْت  نَا  َسيِّ   ىلَعَ   َوَباَرْكَت   َورَحد يمَ دد نَا    إدبَْراهد َسيِّدد آلد  وىلََعَ 
يد  يفد    إدبَْراهديمَ  جَمد يد   َحد إدن َك  نَي    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْعالَمد
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نَا دد   َسيِّدد َم  ِّ   حمه هد   انل يبد ْزَواجد
َ
   َوأ

ه
َهاتد أ ندنيَ   م  ؤمد ي تده  الْمه ْهلد   وَذهرِّ

َ
  َوأ

نَا  َسيِّ   ىلَعَ   َصل يَْت   َكَما   بَيْتدهد  يمَ دد يد  إدن َك    إدبَْراهد جَمد يد       َحد
نَا   ىلَعَ   بَاردكْ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    َكَما   حمه
نَا   ىلَعَ   بَاَرْكَت  يمَ   َسيِّدد يد    إدن َك   إدبَْراهد جَمد يد   َ   اللَُّهمَّ     َحد   َدايحد

 ْ ْ ال و اتد َوَباردَئ ال وَمْدحه وْبد ىلَعَ وََجب اَر الْ   ،اَكتد َمْسمه
له فدْطَرتدَها   قه

ي يَِّها وََسعد َهاَشقد ائدَف َصلََواتدَك   ، دد َ   ،اْجَعْل رَشَ   ،  بََراَكتدَك َونََوايمد
نَا    ، َوَرأفََة حَتَنُّندَك  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ْولدَك   حمه َك َورَسه دَما    ،َعبْدد الَْفاتدحد ل

 
ه
سَ َواخْلَ   ،ْغلدَق أ دَما  ل ْ   ،بََق اتدمد  بداحْلَقِّ َوال احْلَق   ْعلدند  غد   ،مه امد َوادل 

 
َ
اأْل َيَْشاتد  يْلد جلد َِّل   ، بَاطد حه بد   َكَما   فَاْضَطلََع 

َ
بدَطاَعتدَك أ   ، ْمردَك 

ْستَْوفدزَ  َمرَْضاتدَك   اً مه يَ   ،يفد  د   اً َواعد كَ لد   اً َحافدظَ   ،وَْحيدَك ل   ، َعْهدد
يَ  َنَفاذد    اً َماضد  ىلَعَ 

َ
 َحىت     ،ْمردكَ أ

َ
دٍس لد   اً قَبَسَ   ىْورَ أ د ءه  اَل آ  ،َقاب   اّلل 

 بد 
له ْهلد تَصد

َ
   هد أ

َ
يَتد الْ   ،هه ْسبَابه أ دد نَتد  بدهد هه وْبه َبْعَد َخوَْضاتد الْفد

له قه
 وَ   ،ثْمد َواإْلد 

َ
مه أ  ْبَهَج 

َ
اأْل َحاتد  اوَ   ،مد ْعاَل وْضد  نَائدَراتد 

َ
  ، ْحاَكمد أْل

ا ندرْيَاتد  َو    ،مد ْساَل إْلد َومه  َفهه
َ
ْ أ ال يْنهَك  ومد َك    ،نه َمأمه لْمد عد وََخازدنه 

 ْ و ال ي  ،ند َمْخزه ادلِّ يَْوَم  َك  يْده ندْعَمةً   ،ند وََشهد يْثهَك  ووَ   ،َوَبعد هَك رَسه ل
َضاَعَفاتد   َواْجزدهد   َعْدندَك،  يفد   هَله   فَْسحْ ا  اللَُّهمَّ   بداحْلَقِّ رَْحًَة     مه



 

  57 

 

نْ   اخْلرَيد  َهن ئَاٍت   فَْضلدَك،  مد َراٍت   َغرْيَ   هَله   مه َكد  نْ   مه   ثََوابدَك   فَْوزد   مد
،الَْمْحلهو ْ وَجَ   لد يْلد َعَطائدَك ال ْعلد   اللَُّهمَّ   لد  َمْعلهوزد

َ
  بدنَاءد   ىلَعَ   أ

مْ   بدنَاَءهه،  انل اسد  ْكرد
َ
يَْك   َمثَْواهه   َوأ هَله،  دَلَ  وَ   َونهزه

َ
مْ أ   َواْجزدهد   نهْورَهه   هَله   تْمد

نَ  َهاَدةد،  َل َمْقبهو  هَله   ابْتدَعاثدَك   مد ،  َوَمْريضد    الش  ٍق   َذا  الَْمَقالَةد  َمنْطد
ط    َعْدٍل، يوَ   ،ٍة فَْصلٍ وَخه َ ن   إد     مٍ بهْرَهاٍن َعظد   ئدَكتَهه َوَماَل   اَّللَّ
ىلَعَ يهَصلُّو يَ   َن   ِّ    اانل يبد

َ
ْيَن  أ د اذل  َها  وا    َصلُّواَمنهْوا  آيُّ وََسلِّمه َعلَيْهد 

ِ   َصلََواته   وََسْعَديَْك،  َرّبِّ   اللَُّهمَّ   بَل يَْك     اً مَ تَْسلدي   الرَْبِّ   اَّللَّ
ي ،الر حد ْ َوالَْماَل   مد ال بدنيَ ئدَكةد  َقر  يقدنيَ   ،مه دِّ َوالصِّ   ، َوانل بديِّنَي 

دنيَ  احلد َوالص  َهَداءد  يَشْ   ، َوالشُّ ْن  مد لََك  َسب َح  يَ َوَما    َربَّ ا  ٍء 
نيَ  نَا    ،الَْعالَمد َسيِّدد دد ىلَعَ  َم  َعبْدد    حمه ِ بْند  انل بديِّنْيَ   ،اَّللَّ  ، َخاتَمد 
 ْ ال رَْسلدنْيَ وََسيِّدد  ْ إد وَ   ،مه ال نْيَ َمامد  ت قد و  ،مه نيَ   َربِّ لد  َورَسه  ،الَْعالَمد
الْ  دد  اهد ريد الش  ايعد   ،بَشد بد إد   ادل  ندريد إد يَلَْك  الْمه اجد  َ الرسِّ َعلَيْهد    ْذندَك 

اَل    ىلَعَ   َورَْحَتََك   َوَبَراَكتدَك   َصلََواتدَك   اْجَعْل   اللَُّهمَّ   مه  الس 
رَْسلدنيَ   َسيِّدد  ت قدنيَ   َوإدَمامد   ،الْمه نَا    ،وََخاتَمد انل بديِّنيَ   ،الْمه دٍ َسيِّدد َم    حمه

ْولدَك   َورَسه َك  وَ   َمامد إد َعبْدد و اخْلرَْيد  َورَسه اخْلرَْيد  الر ْحَةد  قَائددد    لد 
و حَمْ   َمَقاَماً   اْبَعثْهه   اللَُّهمَّ  هه   َداً مه    فديْهد   َيْغبدطه

َ
هواأْل ل و   نَ و  ره     نَ َواآْلخد
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نَ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ا  َسيِّدد َم  نَا  وَ   حمه َسيِّدد آلد   دٍ ىلَعَ  َم  َكَما    حمه
نَا   َسيِّدد يمَ َصل يَْت ىلَعَ  يد  إدن َك    إدبَْراهد جَمد يد     بَاردكْ   اللَُّهمَّ     َحد

نَا  ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    ىلَعَ   بَاَرْكَت   َكَما   حمه
نَا يمَ   َسيِّدد يد    إدن َك   إدبَْراهد جَمد يد   نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َحد   َسيِّدد
دٍ  َم  د   وىلََعَ   حمه ْصَحابدهد   آهلد

َ
ْواَل   َوأ

َ
هَوأ ه  دد ْزَواجد

َ
ي تدهد   َوأ ْهلد   وَذهرِّ

َ
  َوأ

ْصَهاردهد   بَيْتدهد 
َ
نَْصاردهد   َوأ

َ
هد   َوأ ْشيَاعد

َ
دبِّي  َوأ تدهد   هد َوحمه م 

ه
مْ   وََعلَيْنَا  َوأ   َمَعهه

مْجَعدنيَ 
َ
رَْحمَ   يَا  أ

َ
دنيَ ا  أ احد نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     لر  دٍ   َسيِّدد َم    حمه

نَا  ىلَعَ   وََصلِّ   َعلَيْهد    َصىل    َمنْ   َعَددَ  دٍ   َسيِّدد َم    لَمْ   َمنْ   َعَددَ   حمه
نَا   ىلَعَ   وََصلِّ     َعلَيْهد   يهَصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  َمْرَتنَا  َكَما   حمه

َ
اَلةد   أ   بدالص 

دبُّ    َكَما  َعلَيْهد   وََصلِّ     َعلَيْهد   حيه
َ
 َصلِّ   اللَُّهمَّ   َعلَيْهد    يَُّصىل  ْن  أ

نَا  ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  َمْرَتنَا  َكَما  حمه
َ
نْ   أ

َ
َ   أ   نَُّصيلِّ

نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد  دٍ   َسيِّدد َم  نَا   آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    حمه
وَ   َكَما ْهلههه   هه

َ
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     أ دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    ىلَعَ وَ   حمه آلد َسيِّدد
دٍ  َم  دبُّ َوتَرَْضاهه هَله   حمه نَا  َربَّ   يَا  اللَُّهمَّ     َكَما حته دٍ   َسيِّدد َم    َوآلد   حمه
نَا دٍ   َسيِّدد َم  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  نَا  َوآلد   حمه دٍ   َسيِّدد َم  ْعطد   حمه

َ
  َوأ

َ   َسيَِّدنَا  َداً حمه ي  م  َوالْوَسد رََجَة  اجْلَن ةد  ادل  يفد    َربَّ   يَا  اللَُّهمَّ   لََة 
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نَا دٍ   َسيِّدد َم  نَا   َوآلد   حمه دٍ   َسيِّدد َم  َداً   َسيَِّدنَا  اْجزد   حمه َم  وَ   َما  ملسو هيلع هللا ىلص  حمه   هه
ْهلههه 
َ
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     أ دٍ   َسيِّدد َم  نَا   آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    حمه

بَيْتدهد  ْهلد 
َ
أ نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     وىلََعَ  دٍ   َسيِّدد َم    آلد   وىلََعَ   حمه
نَا دٍ   َسيِّدد َم  نَ   َيبىَْق   اَل   َحىت    حمه اَلةد   مد ء     الص    َوارَْحمْ    يَشْ
َداً   َسيَِّدنَا  َم  نَا  َوآَل   حمه دٍ   َسيِّدد َم  نَ   َيبىَْق   اَل   َحىت    حمه  الر ْحَةد   مد
ء    نَا  وَ    يَشْ دٍ َباردْك ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َحىت     حمه
ء  َيبىَْق   اَل  َكةد يَشْ َن الرَْبَ نَا  ىلَعَ   وََسلِّمْ     مد دٍ   َسيِّدد َم    آلد   وىلََعَ   حمه

نَا دٍ   َسيِّدد َم  نَ   َيبىَْق   اَل   َحىت    حمه اَل   مد ء    مد الس    َصلِّ   اللَُّهمَّ     يَشْ
نَا  ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم   يفد    حمه

َ
لدنيَ اأْل نَا  ىلَعَ   وََصلِّ     و  دٍ   َسيِّدد َم    يفد   حمه

ي رد نَا   ىلَعَ   وََصلِّ    نَ اآْلخد دٍ   َسيِّدد َم    ىلَعَ   وََصلِّ     انل بديِّنيَ   يفد   حمه
نَا دٍ   َسيِّدد َم  رَْسلدنيَ   يفد   حمه نَا  ىلَعَ   وََصلِّ     الْمه دٍ   َسيِّدد َم    يفد   حمه
   الَْمإَلد 

َ
ييَوْ   إدىَل   ىلْع اأْل ادلِّ ْعطد   اللَُّهمَّ     ند مد 

َ
َ   َسيَِّدنَا  أ َداً حمه   م 

 ْ يال ي  لَةَ وَسد ََف   لَةَ َوالَْفضد رََجةَ   َوالرش    إدينِّ   اللَُّهمَّ     ةَ الَْكبدريَ   َوادل 
نَا  آَمنْته  دَسيِّدد دٍ   ب َم  رَهه   َولَمْ   حمه

َ
ْميند   فاََل   أ نَاند   يفد   حَتْرد   رهؤَيتَهه   اجْلد

قيْند  ْحبَتَ   َواْرزه يند   هه صه
ل تدهد   َوتََوف  مد يند   ىلَعَ  هد   َواْسقد َحوْضد ْن    مد

بَ  ي  رَ   اً َمرْشَ  ود
   اَل   اً َهنديْئَ   اً َسائدغَ   اً

َ
َبْعَده  أ  

ه
 ْظَمأ

َ
ِّ   اً بَدَ أ لكه ىلَعَ  إدن َك 
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ييَشْ  قَدد بْلدغْ   اللَُّهمَّ   ر   ٍء 
َ
نَا  رهْوحَ   أ دٍ   َسيِّدد َم  ينِّ   حمه ي ةً   مد   حَتد

َولَْم  آَوَكَما    اللَُّهمَّ   َماً  وََساَل  بدهد   َمنْته 
َ
يفد    فَاَل   رَهه أ ْميند  حَتْرد

رهؤَيتَهه  نَاند  نَا   َشَفاَعةَ   َتَقب ْل   اللَُّهمَّ     اجْلد دٍ   َسيِّدد َم  رْبى   حمه   الْكه
لْيَا  َدرََجتَهه   َواْرَفعْ  ؤهَل   َوآتدهد   الْعه    يفد   سه

َرةد اْ    آلخد
ه
  َكَما   ْوىلَواأْل

يمَ   َسيَِّدنَا   آَتيَْت  اَل   إدبَْراهد الس  وََسيِّ َعلَيْهد  َعلَيْهد  مه  وىْس  مه َدنَا 
اَل  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   مه  الس  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    حمه
نَا   ىلَعَ   َصل يَْت   َكَما يمَ   َسيِّدد نَا  آلد   وىلََعَ   إدبَْراهد يمَ   َسيِّدد     إدبَْراهد

نَا  ىلَعَ   َوَباردكْ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  بَاَرْكَت    حمه َكَما 
نَا   نَا    إدبَْراهديمَ ىلَعَ َسيِّدد يد  إدن َك    إدبَْراهديمَ وىلََعَ آلد َسيِّدد يد  جَمد   َحد

   َّنَا  ىلَعَ   َوَباردكْ   وََسلِّمْ   َصلِّ   اللَُّهم دٍ   َسيِّدد َم  ْولدَك   ن بديَِّك   حمه   َورَسه
  نَا يمَ   وََسيِّدد يَِّك    إدبَْراهد وََصفد نَا  َخلديْلدَك  وىَْس   وََسيِّدد   مه

َك  يَِّك   لَكديْمد نَا    َوجَند يىَْس   وََسيِّدد َك   عد   وىلََعَ     َولَكدَمتدَك   رهوْحد
يعد  لدَك   ئدَكتدَك َماَل   مَجد نْبديَائدَك   َورهسه

َ
تدَك   َوأ رْيَ نْ   وَخد َك   مد   َخلْقد

يَائدَك  ْصفد
َ
تدَك   َوأ َائدَك   وََخاص  ْويلد

َ
ْهلد    َوأ

َ
أ ْن   مد

َ
وََسَمائدَك أ َك  رْضد

    وََصىل   ُ نَا  ىلَعَ   اَّللَّ دٍ   َسيِّدد َم  هد   َعَددَ   حمه هد   َوردَضاءَ   َخلْقد   َنْفسد
نَةَ  هد   َوزد َدادَ   َعرْشد وَ   َوَكَما  لَكدَماتدهد   َومد ْهلههه   هه

َ
  َذَكَرهه   َولكه َما   أ
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و  اكدره ْكردهد   َعنْ   َوَغَفَل   نَ اذل  ْهلد   وىلََعَ   نَ الَْغافدلهو  ذد
َ
بَيْتده    أ

تدهد  رْتَ ي  وَعد رد اهد تَْسلديمَ الط  وََسل َم  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اً َن    َسيِّدد
دٍ  َم  هد   وىلََعَ   حمه ْزَواجد

َ
ي تدهد   أ يعد   وىلََعَ   وَذهرِّ ْ   انل بديِّنيَ   مَجد رَْسلدنيَ َوال  مه

 ْ ْ   ئدَكةد َماَل َوال بدنيَ َوال َقر  يعد وَ   مه بَادد   مَجد ِ   عد دنيَ   اَّللَّ احلد  َعَدَد َما  الص 
 
َ
نْذه بَنَيْتََها  أ َماءه مه نَا  ىلَعَ   وََصلِّ   ْمَطَرتد الس  دٍ   َسيِّدد َم    َعَددَ   حمه
نْبَتَتد   َما
َ
   أ

َ
نْذه   رْضه اأْل نَا  ىلَعَ   وََصلِّ     َدَحْوَتَها  مه دٍ   َسيِّدد َم    حمه

و  َعَددَ  َماءد   يفد   مد انلُّجه ْحَصيْتََها  فَإدن َك   الس 
َ
نَا  َسيِّ   ىلَعَ   وََصلِّ     أ دد

دٍ  َم  ا  حمه َستد  َتنَف  َما   َعَدَد 
َ
نْذه َخلَْقتََها  أْل   ىلَعَ   وََصلِّ   ْرَواحه مه

نَا دٍ   َسيِّدد َم  َحاَط   َوَما  خَتْلهقه   َوَما  َخلَْقَت   َما   َعَددَ   حمه
َ
 بدهد   أ

َك  لْمه ْضَعاَف   عد
َ
مْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ذلدَك   َوأ َك   َعَددَ   َعلَيْهد   َخلْقد
َك   َوردَضاءَ  َك  َوزد   َنْفسد لْمد َداَد لَكدَماتدَك َوَمبْلََغ عد َك َومد نََة َعرْشد

مْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   يَاتدَك  آوَ  و  َصاَلةً   َعلَيْهد له   قه َتفه   َصاَلةَ   َوَتْفضه
َصلِّنْيَ  مْ   الْمه نَ   َعلَيْهد مْجَعدنيَ   اخْلَلْقد   مد

َ
يعد   ىلَعَ   َكَفْضلدَك   أ   مَجد

َك  مْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َخلْقد مه   َصاَلةً   َعلَيْهد ر  َدائدَمًة  َوامد    ةَ ْستَمد ادل 
يَايلد 
الل  َمرِّ   َوا   ىلَعَ 

َ
اَل ي  أْل َوامد  ادل  لََة  ت صد مه وَ   امد  لََها  َضاَء    اَل انْقد
يَايلد 
اَم ىلَعَ َمرِّ الل  َ  َوا   انرْصد

َ
 َوابدٍل وَ أْل

ِّ  اللَُّهمَّ   َطلٍّ  ي امد َعَدَد لكه
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نَا  ىلَعَ   َصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  ن بديِّ   حمه وََسيِّدد َخلديْلدَك وىلََعَ    إدبَْراهديمَ َك 
يعد     مَجد
َ
وَ أ  نْبديَائدَك 

َ
ْهلد  أ

َ
أ ْن  مد يَائدَك   ْصفد

َ
َك  أ َعَدَد رْضد وََسَمائدَك 

لَكدَماتدَك   َداَد  َومد َك  َعرْشد نََة  َوزد َك  َنْفسد َوردَضاَء  َك  َخلْقد
ينْتََه َومه  مَجد نََة  َوزد َك  لْمد عد َرًة    َكر  مُّ َصاَلًة  خَمْلهْوقَاتدَك   عد 

َ
  اً بَدَ أ

َما    َعَدَد 
َ
َومد ْحىَص أ َك  لْمه  َما    ءَ ْل  عد

َ
َك وَ ْحىَص أ لْمه   عد

َ
ْضَعاَف  أ

 َما  
َ
لْ ْحىَص أ عد َصاَلًة    َك  ومه َوَتفه يده  َصاَل تَزد له  َوَتْفضه َة  قه 
َصلِّ  اخْلَلْقد  نيَ المه َن  مد ْم  َعلَيْهد   

َ
ىلَعَ مْجَعدنيَ أ َكَفْضلدَك  ي    عد  مَجد

َك   َخلْقد
ُ فإنه مرجو اإلجابة إن شاء  اآليت؛ ثم تدعو بهذا ادلَعء  :  اَّللَّ

ْ   اللَُّهمَّ  نَا    اْجَعليْند َسيِّدد نَبديَِّك  َة 
ل  مد َم  زد

ل  ْن  م  دٍ مد َم    ملسو هيلع هللا ىلص   حمه
ْرَمتَهه  حه َم   وَ   َوَعظ 

َ
لَكدَمتَهه أ َعْهَدهه   َعز   َظ  تَهه   وََحفد م  َونرََصَ   وَذد

ْزَبهه  ي  وََدْعَوتَهه   حد َ تَابدعد
ْمَرتَهه َوَواَف   َوفدْرَقتَهه   هد َوَكرث  َ    زه لدْف  اَولَْم خيه

ن تَهه َسبدي    إدينِّ   للَُّهمَّ ا    لَه وَسه
َ
هَك أ ل

َ
ن تدهد   ْستدْمَساكَ ااْلد   ْسأ دسه    ب

َ
وْ َوأ ذه  عه

َن اإْلد  ا َجاَء بدهد  بدَك مد َرافد َعم     إدينِّ   اللَُّهمَّ   حْند
َ
هَك أ ل

َ
نْ   ْسأ   َخرْيد   مد

   َما
َ
نْهه   لََك َسأ نَا  مد د    َسيِّده َم  هَك   ن بديَُّك   حمه ْول      ملسو هيلع هللا ىلص  َورَسه

َ
وْذه َوأ   عه

نْ   بدَك  نْهه   اْستََعاَذكَ   َما  رَشِّ   مد نَا  مد َ   َسيِّده د  حمه و  م  َورَسه هَك  ن بديَُّك  ل
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ْميند   اللَُّهمَّ     ملسو هيلع هللا ىلص نْ   اْعصد نَتد   رَشِّ   مد نْ   واََعفديند   الْفد يعد   مد   مَجد
َحند  ْصلدحْ   الْمد

َ
ينِّ   َوأ ليْبد   َوَنقِّ   َبَطنَ   َوَما  َظَهرَ   َما  مد

نَ   قَ  احْلدْقدد   مد
 بَاَعًة  تد   يلَعَ    ََتَْعْل   َواَل   َواحْلََسدد 

َ
هَك   إدينِّ   اللَُّهمَّ   َحٍد  ألد ل

َ
  أْسأ

 
َ
ْحَسند   ْخذَ اأْل

َ
ْكَ   َتْعلَمه   َما   بدأ ءد   َوالرت  ،  َما   لدَِسِّ    َتْعلَمه

َ
هَك َوأ ل

َ
  ْسأ

َل  ْزقد   اتل َكفُّ    يفد   َوالزُّْهدَ   بدالرِّ
،الْ ْ   َكَفافد نْ   بدابْلَيَاند   َمْخَرجَ َوال   مد

 ِّ بَْهٍة،  لكه َوابد   َفلَجَ َوالْ   شه وَ بدالص  ٍة  ج  حه  ِّ لكه يفد  يفد    الَْعْدَل 
دَما جَيْرد  ْسلديَْم ل

قْتدَصاَد  َقَضاءه َواإْلد بدهد الْ   يْ الَْغَضبد َوالرَِّضا َوالت 
الْ  ىَن يفد  َوالْغد يفد َفْقرد  َع  َواتل َواضه َوالْ َقوالْ     يفد  لد  ْدَق  َوالصِّ ْعلد  فد
ْ اجْلد    اً بَ َك وَذهنهوَوَبيْند   فديَْما َبييْند   اً بَ ذهنهو  يلد   إن    اللَُّهمَّ   َهْزلد  دِّ َوال

َبييْند  َك   فديَْما  َخلْقد نَْها  لََك   اَكنَ   َما  اللَُّهمَّ     َوَبنْيَ  ْرهه   مد   فَاْغفد
نَْها  اَكنَ   َوَما َك   مد َلْقد لْهه   خلد ْغنديند   َعينِّ   َفتََحم 

َ
 إدن َك   بدَفْضلدَك   َوأ

عه  ْ   َواسد َرةد ال رْ   اللَُّهمَّ     َمْغفد ليْبد بد   نَوِّ
قَ لْمد  ْل   ،الْعد   َواْستَْعمد

،  بدَطاَعتدَك  نَ   وََخلِّْص   بََديند نَتد   مد ِّْي،  الْفد   ْعتدبَارد بدااْلد   َواْشَغْل   رسد
،  وََساودسد   رَشِّ   َوقديند   فدْكردْي، يَْطاند    الش 

َ
ْريند َوأ نْهه   جد   رَْحنه   يَا  مد

ونَ   اَل   َحىت   لَْطان    يلَعَ    هَله   يَكه    اللَُّهمَّ     سه
َ
ْن َخرْيد  إدينِّ أ َك مد

ه ل
َ
ْسأ

 وَ   ،َما َتْعلَمه 
َ
ْن رَشِّ َما َتْعلَمه أ  بدَك مد

وْذه  وَ   ،عه
َ
ِّ َما  أ ْن لكه رهَك مد ْستَْغفد
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َواَل   ،َتْعلَمه  َتْعلَمه     إدن َك 
َ
 وَ   ،ْعلَمه أ

َ
يهوَعال    نَْت أ الْغه   اللَُّهمَّ     بد مه 

نْ   ارَْحيْند  نَتد   َوإدْحَداقد   هَذا  َزَمايند   مد ةد  الْفد
َ
اجْلهْرأ ْهلد 

َ
أ لد  َوَتَطاوه  

ْم    يلَعَ   نَْك   اْجَعليْند   اللَُّهمَّ   ي اَي  إد َواْستدْضَعافدهد يَاذٍ   يفد   مد   عد
ْرزٍ   ،َمنديْعٍ  نْيٍ   وَحد نْ   ،َحصد ي  مد َك   عد مَجد َغيند   َحىت    َخلْقد

   تهبَلِّ
َ
  َجيلد أ

َعاَفً    مه
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ِزأُب 
أ

 : ِحزأُب اثلََُّلثَاءِ اثلَّايِن احل

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا  وَ   حمه َسيِّدد آلد  دٍ ىلَعَ  َم    حمه
َمْن   نَا  ىلَعَ   وََصلِّ    َعلَيْهد    َصىل  َعَدَد  دٍ   َسيِّدد َم    آلد   وىلََعَ   حمه
نَا دٍ   َسيِّدد َم  نَا   ىلَعَ   وََصلِّ   َعلَيْهد    يهَصلِّ   لَمْ   َمنْ   َعَددَ   حمه   َسيِّدد
دٍ  َم  نَا  سَ   آلد   وىلََعَ   حمه دٍ يِّدد َم  تَنْبَغد   حمه اَل   َكَما  َعلَيْهد  الص    ةه 
نَا   ىلَعَ   وََصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    ََتدبه   َكَما  حمه
اَل  نَا   ىلَعَ   وََصلِّ     َعلَيْهد   ةه الص  دٍ   َسيِّدد َم  نَا   آلد   وىلََعَ   حمه   َسيِّدد
دٍ  َم  َمْرَت   َكَما  حمه

َ
نَا   ىلَعَ   وََصلِّ   هد  َعلَيْ   يهَصىل    أنْ   أ دٍ   َسيِّدد َم    حمه

نَا   آلد   وىلََعَ  دٍ   َسيِّدد َم  يْ   حمه د نْ   رههه نهو  اذل     رد نهو  مد
َ
َق   نَْوارد اأْل رْشَ

َ
  َوأ

َعاعد  دشه هد   ب ِّ    رسد
َ
اره اأْل نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     رْسَ دٍ   َسيِّدد َم    وىلََعَ   حمه

نَا  آلد  دٍ   َسيِّدد َم     وىلََعَ   حمه
َ
بَيْتد أ  ْهلد 

َ
اأْل  بَْرارد  هد 

َ
 اللَُّهمَّ     مْجَعدنيَ أ

نَا   ىلَعَ   َصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  د   وىلََعَ   حمه نَْواردكَ   حَبْرد   آهلد
َ
ند   أ اردكَ   َوَمْعدد رْسَ

َ
 أ

تدَك   َولدَساند  ج  و   حه تدَك   َمامد َوإد   َكتدَك َمْملَ   سد وََعره   وََخاتَمد   َحرْضَ
 
َ
و  َصاَلةً   نْبديَائدَك،أ َك   مه تَده َصاَلًة    ،بََقائدَك بد   َوَتبىْق  بدَدَوامد
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ي يَك َوتهرْضد ا َعن ا يَا  هد َوتَْرََض تهرْضد   بدهد
َ
دنيَ أ احد   اللَُّهمَّ     رَْحَم الر 

،  وَ   احْلدلِّ   َربَّ  ،   الَْمْشَعرد   َوَربِّ   احْلََرامد   ابْلَيْتد   َوَربَّ   احْلََرامد
، ْكند   َوَربَّ   احْلََرامد ،  الرُّ بْلدغْ   َوالَْمَقامد

َ
نَا   أ دَسيِّدد دٍ نَا  ْواَل مَ وَ   ل َم    حمه

اَل مد  الس  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َم  ن ا  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    َسيِّدد   حمه
لدنيَ  و 

َ
ي  اأْل رد نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     نَ َواآْلخد دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    حمه
   يفد 

ِّ نيٍ   َوقٍْت   لكه نَ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     وَحد دٍ نَا  َمْواَل ا وَ َسيِّدد َم    حمه
الَْمإَلد     يفد 

َ
ياأْل ادلِّ يَومد  إدىَل  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ند  ىلْع    َسيِّدد

دٍ   نَاَوَمْواَل  َم  رَْض   تَردَث   َحىت    حمه
َ
نَْت   َعلَيَْها  َوَمنْ   اأْل

َ
  َخريه   َوأ

ثدنيَ  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْوارد دٍ   َسيِّدد َم  ِّ   حمه    انل يبد
ه
ِّ اأْل  وىلََعَ آلد  يمِّ

نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد ىلَعَ  َصل يَْت  يمَ َكَما  يد   إدن َك    إدبَْراهد َحد
يد   نَا  ىلَعَ   َوَباردكْ     جَمد دٍ   َسيِّدد َم  ِّ   حمه    انل يبد

ه
ِّ اأْل   بَاَرْكَت   َكَما  يمِّ

نَا  ىلَعَ  يمَ   َسيِّدد يد    إدن َك   إدبَْراهد جَمد يد   ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َحد
نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َحاَط َعَدَد َما    حمه

َ
َك    أ لْمه بدهد عد

يْئَتهَك  وََجرَ  َمشد بدهد  وََسبََقْت  َك  لَمه
قَ بدهد  َعلَيْهد    وََصل ْت ى 

بدَفْضلدَك    ،ئدَكتهَك َماَل  يًَة  بَاقد َك  بدَدَوامد َدائدَمًة  َصاَلًة 
إدىَل  إد وَ   ْحَساندَك 

َ
اأ  بَدد 

َ
 بَدد  أْل

َ
 اَل   اً بَدَ أ

َ
ألد ندَهايََة  ي تدهد   َفنَاَء    َواَل   بَدد
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 َ ي تدهد دلد ْومد نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْيمه دٍ   َسيِّدد َم  نَا   آلد   وىلََعَ   حمه   َسيِّدد
دٍ  َم  َحاَط   َما  َعَددَ   حمه

َ
َك،  بدهد   أ لْمه ْحَصاهه   عد

َ
َدْت   كدتَابهَك،  َوأ   وََشهد

 رَْض َعْن  َوا   ئدَكتهَك،َماَل   بدهد 
َ
 ْصَحابدهد َوارَْحْم  أ

ه
تَهه أ يد  إدن َك    م  َحد

يد   نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     جَمد دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    حمه
ي  وىلََعَ  ْصَحابد   عد مَجد

َ
نَا  أ دٍ   َسيِّدد َم  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ      حمه   َسيِّدد

دٍ  َم  نَا  َسيِّ   آلد   وىلََعَ   حمه دٍ دد َم  نَا    َصل يَْت َكَما    حمه يمَ ىلَعَ َسيِّدد   إدبَْراهد
   نَا  ىلَعَ   اللَُّهمَّ   َوَباردكد دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    َكَما   حمه

نَا  ىلَعَ   بَاَرْكَت  يمَ   َسيِّدد نَا  آلد   وىلََعَ   إدبَْراهد يمَ   َسيِّدد   يفد   إدبَْراهد
نيَ  يد    إدن َك   الَْعالَمد جَمد يد   ْوعد   اللَُّهمَّ ))    َحد هشه نْدَ   الَْقلْبد   خبد   عد
ودد  جه ىْ   يَا   لََك    السُّ وٍد،   بدَغرْيد   َسيِّدد حه ُ   يَا   َوبدَك   جه ،   يَا   اَّللَّ   َجلديله

ءَ   فاََل  ،  َغلديظد   يفد   يهَدانديَك   يَشْ ودد هه يَِّك   الْعه رْسد لد   َوبدكه
لَك    الْمه

َك   إدىَل   بدانلُّورد  يدد الْ   َعرْشد يمد الَْمجد َك   حَتَْت   اَكنَ   َوبدَما  ،َعظد   َعرْشد
اً  نْ   َقبَْل   َحق 

َ
مَواتد   خَتْلهَق   أ رَْض   الس 

َ
،  وََصوَْت   َواأْل وْدد   ذاَكَ   الرُّعه

نَْت   إدذْ  ثَْل   كه فَْت   إِلََهاً   َقطُّ   تََزْل   لَمْ َما    مد رد ،  عه   بداتل وَْحيْدد
نَ   فَاْجَعليْند  بِّنيَ   مد حد ْ   الْمه ْ َمْحبهْوبدنيَ ال ال نَي لََك   قد بدنَي الَْعاشد َقر    ، مه

ُ   يَا ُ   يَا  اَّللَّ ُ   يَا  اَّللَّ ُ   يَا   اَّللَّ ُ   يَا  اَّللَّ ُ   يَا  اَّللَّ ُ   يَا  اَّللَّ ُ   يَا  اَّللَّ   ايَ   اَّللَّ
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نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     وَدهوده(( دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    َما   َعَددَ   حمه
َحاَط 

َ
َك   بدهد   أ لْمه نَا  سَ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     عد دٍ   نَاَوَمْواَل يِّدد َم    حمه

َما   ْحَصاهه َعَدَد 
َ
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   كدتَابهَك    أ   نَا َوَمْواَل   َسيِّدد

دٍ  َم  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     قهْدَرتهَك   بدهد   َنَفَذْت   َما  َعَددَ   حمه   َسيِّدد
دٍ   نَاَوَمْواَل  َم  َصتْهه   َما   َعَددَ   حمه ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ     إدَراَدتهَك   َخص 
نَا   دٍ   نَاَوَمْواَل َسيِّدد َم  تَوَ   حمه َما   يَلْهد  إد َه  ج  َعَدَد 

َ
َوَنْهيهَك  أ  ْمرهَك 

نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َوَمْواَلنَا  َسيِّدد َم  َعهه   َما   َعَددَ   حمه َك   وَسد  َسْمعه
   َّنَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  بدهد    َعَددَ   حمه َحاَط 

َ
أ َما 

ْك   نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   برََصه دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    َما  َعَددَ   حمه
و   َذَكَرهه  اكدره نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     نَ اذل  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    حمه
ْكردهد   َعنْ   َغَفَل   َما  َعَددَ  نَا  َسيِّ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ      نَ الَْغافدلهو  ذد دد
دٍ   نَاَوَمْواَل  َم  ا  حمه  َعَدَد َقْطرد 

َ
نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ْمَطارد  أْل   َسيِّدد

دٍ   نَاَوَمْواَل  َم  ْوَراقد   حمه
َ
أ    َعَدَد 

َ
  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْشَجارد اأْل

نَا  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  َفارد   َدَوابِّ   َعَددَ   حمه   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد
دٍ   نَاَوَمْواَل نَا  َسيِّدد  َم    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َعَدَد َدَوابِّ ابْلدَحارد    حمه
نَا دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  يَاهد   َعَددَ   حمه   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ابْلدَحارد   مد
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نَا دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  ْظلَمَ   َما  َعَددَ   حمه
َ
َضاءَ   الل يْله   َعلَيْهد   أ

َ
  َوأ

نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   انل َهاره    َعلَيْهد  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  وِّ   حمه ده   بدالْغه
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َصالد َواآْل  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    َعَددَ   حمه

َمالد  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الرِّ دٍ   نَا َوَمْواَل   َسيِّدد َم    النَِّساءد   َعَددَ   حمه
نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َجالد  َوالرِّ  دٍ   نَا َوَمْواَل   َسيِّدد َم    ردَضاءَ   حمه

َك  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َنْفسد دٍ   نَا َوَمْواَل   َسيِّدد َم  َدادَ   حمه   مد
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     لَكدَماتدَك  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  ْلءَ   حمه   مد
َك   َسمَواتدَك  رْضد

َ
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َوأ َسيِّدد دٍ   نَاَوَمْواَل ىلَعَ  َم    حمه
َك   َعرْشد نََة  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   زد دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    َعَددَ   حمه
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     خَمْلهْوقَاتدَك  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم  فَْضَل   حمه

َ
  أ

ِّ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َصلََواتدَك  نيَبد  
الر ْحَةد  ىلَعَ     َّىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم 

ي ةد   عد َشفد فد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ااْلهم  ةد   اَكشد م    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْغه
يْلد   ىلَعَ 

لَْمةد   جمه و  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْظه  اللَُّهمَّ     انلِّْعَمةد   يلد مه
ؤْ   ىلَعَ   َصلِّ  احْلَوْضد    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الر ْحَةد   تد مه بد  َصاحد

بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   دد  الَْمْورهو  و  الَْمَقامد   َصاحد  اللَُّهمَّ     دد الَْمْحمه
بد   ىلَعَ   َصلِّ  و  اللَِّواءد   َصاحد بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     دد الَْمْعقه   َصاحد
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و  الَْماَكند  و  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     دد الَْمْشهه َكَرمد  بدالْ   فد الَْموْصه
وَ   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   دد  َواجْلهو َماءد   يفد   هه و  الس    َويفد   د  حَمْمه
 
َ
نَا  رْضد اأْل د    َسيِّده َم  بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     حمه اَمةد   َصاحد     الش 

بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َمةد الَْعاَل   َصاحد
و و  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ةد  بدالَْكَرامَ   فد الَْموْصه   صد الَْمْخصه
لُّهه   اَكنَ   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     بدالز اَعَمةد   اللَُّهمَّ     الَْغَماَمةه   تهظد
َماَمهه   َمنْ   يَرى  َكَما  َخلَْفهه   َمنْ   يَرى  اَكنَ   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ 

َ
   أ

يْعد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  فد َشف    الش  يَا  يَْومَ   عد الْمه   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َمةد  الْقد
بد   ىلَعَ  اَعةد   َصاحد َ بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الرض  َفاَعةد   َصاحد  الش 
   َّبد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم يْلَةد   َصاحد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْوَسد

بد  يْلَةد   َصاحد بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْفضد رََجةد   َصاحد  ادل 
فديَْعةد  َراَوةد    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الر  الْهد بد  َصاحد  

  َصلِّ   اللَُّهمَّ   ىلَعَ
بد   ىلَعَ  بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     انل ْعلنَيد   َصاحد ةد   َصاحد    احْلهج 

بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  َْهاند    َصاحد بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   الرْبه   َصاحد
لَْطاند  بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     السُّ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اتل اجد   َصاحد

ْعَراجد   الْمد بد   َصاحد
بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ىلَعَ ي   َصاحد بد  الَْقضد
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   َّي  َراكدبد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم   َراكدبد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     بد انْل جد
َاقد  قد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الرْبه رَْتد

بْعد   خمه بداقد    الس    َصلِّ   اللَُّهمَّ   الطِّ
ي  ىلَعَ  فد ي  يفد   عد الش     عد مَجد

َ
َسب َح يفد    َصلِّ   اللَُّهمَّ     نَامد اأْل َمْن  ىلَعَ 

َعامه  هد الط  ْذعه   إديَلْهد   بََكى  َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َكفِّ   وََحن    اجْلد
َراقدهد  َل   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     لدفد   اللَُّهمَّ     ةد الَْفاَل   َطرْيه   بدهد   تَوَس 
هد   يفد   َسب َحْت   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ  ىلَعَ َمْن    َصلِّ   اللَُّهمَّ     احْلََصاةه   َكفِّ
َع   يْبه إد تََشف  الظ  بد يَلْهد    

َ
  لَك َمهه   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ٍم  فَْصحد الَكَ أ

بُّ  هد   يفد   الض  ْصَحابدهد   َمعَ   جَمْلدسد
َ
ْعاَل   أ

َ
  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     مد اأْل

ريد  ي  الْبَشد اجد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     رد انل ذد َ ندريد   الرسِّ   اللَُّهمَّ     الْمه
ريه إد   ىلَعَ َمْن َشَك   َصلِّ  رَ   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     يَلْهد ابْلَعد   َتَفج 
نْ     بنَْيد   مد

َ
هد أ ريه   الَْماءه   َصابدعد رد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     انل مد اهد   الط 
رد  َطه     رد نهو  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْمه

َ
  َمند   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     نَْوارد اأْل

يِّبد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   انَْشق  هَله الَْقَمره   َطي بد   الط    اللَُّهمَّ     الْمه
و  ىلَعَ   َصلِّ  َقر بد   لد الر سه عد   الَْفْجرد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْمه اطد  الس 
   َّاثل اقدبد   انل ْجمد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم     َّْرَوةد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم  الْعه

ثىْق ي  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْوه ْهلد   رد نَذد
َ
   أ

َ
 َصلِّ   اللَُّهمَّ     رْضد اأْل
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ي  ىلَعَ  فد ايقد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْعْرضد   يَْومَ   عد الش    لدلن اسد   الس 
نَ  بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     احْلَوْضد   مد دَواءد   َصاحد   اللَُّهمَّ     احْلَْمدد   ل
رد   ىلَعَ   َصلِّ  َشمِّ دِّ    َعنْ   الْمه اجْلد دد    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َساعد

لد  ْستَْعمد ِّ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اجْلهْهدد   اَغيَةَ   َمرَْضاتدَك   يفد   الْمه   انل يبد
و  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اخْلَاتَمد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اخْلَاتَمد   لد الر سه

ْصَطىَف  و   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْقائدمد   الْمه  لدَك  رَسه
َ
مد    يبد أ   الَْقاسد

بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     يَاتد اآْل   َصاحد   َصاحد
بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     تد اَلاَل ادل     اللَُّهمَّ     اإْلدَشاَراتد   َصاحد
بد   ىلَعَ   َصلِّ  بد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َماتد الَْعاَل   َصاحد   َصاحد

َزاتد    َصلِّ   اللَُّهمَّ     ابْلَيِّنَاتد  ْعجد الْمه بد  َصاحد   اللَُّهمَّ   ىلَعَ 
بد   ىلَعَ   َصلِّ    َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْعاَداتد   َخَواردقد   َصاحد

   َعلَيْهد   َسل َمْت 
َ
  بنَْيَ   َسَجَدْت   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْحَجاره اأْل

   يََديْهد 
َ
نُّْوردهد  مَ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْشَجاره اأْل ْن  مد َتَفت َقْت  ْن 

 
َ
  اللَُّهمَّ     اثلَِّماره   َكتدهد بدرَبَ   َطابَْت   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   زَْهاره  اأْل
نْ   اْخرَض ْت   َمند   ىلَعَ   َصلِّ  ي ةد   مد ْوئدهد   بَقد    وَضه

َ
  اللَُّهمَّ     ْشَجاره اأْل

نْ   فَاَضْت   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ  يْعه   ردهنُّو  مد    مَجد
َ
 َصلِّ   اللَُّهمَّ     نَْوارد اأْل
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اَلةد   َمنْ   ىلَعَ  َ   َعلَيْهد   بدالص     طُّ حته
َ
  َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ْوَزاره  اأْل

اَلةد  له   تهنَاله   َعلَيْهد   بدالص     َمنَازد
َ
  َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     بَْرارد اأْل

اَلةد  بَاره   يهرَْحمه   َعلَيْهد   بدالص  َغاره   الْكد َمْن    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َوالصِّ
اَلةد  ارد   بدالص  تدلَْك ادل  ارد َويفد  هد ادل  مه يفد هذد نَتَنَع    اللَُّهمَّ     َعلَيْهد 
اَلةد   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ  ي  رَْحَةه   تهنَاله   َعلَيْهد   بدالص  ارد   زد الَْعزد

   الَْغف 
و   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  َؤي دد   رد الَْمنْصه ْختَ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْمه ارد الْمه
 ْ دد  ال َمج  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   مه دٍ   نَاَمْواَل وَ   َسيِّدد َم    اللَُّهمَّ     حمه

   الرَْبِّ   يفد   َمىَش   إدَذا  اَكنَ   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ 
َ
وْشه   َتَعل َقتد   ْقَفرد اأْل   الْوهحه

د  ْذيَاهلد
َ
د   وىلََعَ   َعلَيْهد   َصلِّ   اللَُّهمَّ     بدأ   اً تَْسلديْمَ   وََسلِّمْ   وََصْحبدهد   آهلد
ِ احْلَْمده  وَ  نيَ   َربِّ   َّلِلَّ ِ حْلَْمده  ا    الَْعالَمد ه   ِِ َّلِله لْمد ه َبْعَد عد لْمد ىلَعَ حد

 َعْفوده َبْعَد قهْدَرتده  
وْذه   إدينِّ   اللَُّهمَّ   وىلََعَ عه

َ
نَ   بدَك   أ   إدال    الَْفْقرد   مد

نَ   إديَلَْك، لِّ   َومد نَ   لََك،  إدال    اذلُّ نَْك   إدال    اخْلَوْفد   َومد    ،مد
َ
 بدَك َوأ

وْذه   عه
 
َ
قهو  نْ أ

َ
ْوَراً،  َل أ وْ   زه

َ
و  أْغىَش   أ وْ   َراً، فهجه

َ
   أ

َ
ْونَ أ و   بدَك   كه   َراً،َمْغره

وْذه  عه
َ
نْ   بدَك   َوأ    َشَماتَةد   مد

َ
،اأْل َضالد   ْعَداءد ،  وَعه اءد   وََخيْبَةد   ادل 

، ،   َوَزَوالد   الر َجاءد ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ »    انلِّْقَمةد   َجاَءةد َوفه   انلِّْعَمةد
نَا   دٍ َسيِّدد َم  َواْجزدهد   حمه َعلَيْهد  ْم 

َو    وََسلِّ هه َما  ْهلههه َعن ا 
َ
  « َحبديْبهَك   أ
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نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ »    (اً ثَ ََل ثَ ) يمَ   َسيِّدد  َعلَيْهد   وََسلِّمْ   إدبَْراهد
وَ   َما   َعن ا   َواْجزدهد     هه

َ
  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     (اً ثَ ََل ثَ )  « َخلديْلهَك   ْهلههه أ

نَا دٍ   َسيِّدد َم  نَا  وَ   حمه َسيِّدد آلد  دٍ ىلَعَ  َم  َْت    حمه َورَحد َصل يَْت  َكَما 
نَا   َسيِّدد ىلَعَ  يمَ َوَباَرْكَت  نيَ يفد    إدبَْراهد يد  إدن َك    الَْعالَمد جَمد يد     َحد

لَكدَماتدَك   َداَد  َومد َك  َعرْشد نََة  َوزد َك  َنْفسد َوردَضاَء  َك  َخلْقد َعَدَد 
  َّنَا  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهم دٍ َسيِّدد َم    اللَُّهمَّ   َعلَيْهد   َصىل  َعَدَد َمْن  حمه

نَا   ىلَعَ   َصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  َ   َمنْ   َعَددَ   حمه   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد   يهَصلِّ   مْ ل
نَا   ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم  َ   َما   َعَددَ   حمه يلِّ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد   صه

نَا دٍ   َسيِّدد َم  ْضَعاَف   حمه
َ
َ َما    أ يلِّ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َعلَيْه    صه

نَا  دٍ   َسيِّدد َم  وَ   َكَما   حمه    هه
َ
نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْهلههه أ دٍ   َسيِّدد َم    حمه

دبُّ  َكَما   هَله  َوتَْرََض  حته
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ِزأُب اثلَّالُِث:  
أ

بَِعاءِ احل رأ
َ  ِحزأُب اْلأ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد رهْوحد  دٍ ىلَعَ  َم     حمه
َ
اأْل وىلََعَ يفد  ْرَواحد 

هد     َجَسدد
َ
اأْل قرَْبدهد يفد   

وىلََعَ بهو  ْجَسادد  الْقه وََصْحبدهد  يفد  د  آهلد وىلََعَ  رد 
  وََسلِّْم 

نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم  و   َذَكَرهه   لكه َما   حمه اكدره     نَ اذل 
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ْكرد   حمه َما َغَفَل َعْن ذد

َن هد الَْغافدلهولكه 
   َّنَا  ىلَعَ   وََسلِّمْ   َصلِّ   اللَُّهم دٍ   َسيِّدد َم  ِّ   حمه    انل يبد

ه
ِّ اأْل هد   يمِّ ْزَواجد

َ
 َوأ

َهاتد  ندنيَ   اهم  ؤمد ي تدهد   الْمه ْهلد   وَذهرِّ
َ
ىَْص   اَل   َماً وََساَل   َصاَلةً   بَيْتدهد   َوأ   حيه

َما عه  َواَل  َعَددههه َما َينَْقطد     َمَددههه
نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم  َك   حمه لْمه َحاَط بدهد عد

َ
َعَدَد َما أ

ْحَصاهه  
َ
وكدتَابهَك  َوأ تَكه ردَض َصاَلًة  لََك  وَ نه  هد اًء  َقِّ    حلد

َ
َداًء  أ

ي الْوَسد هد  ْعطد
َ
يلَ َوأ َوالَْفضد رََجةَ َة  َوادل  فدي  لََة  َواْبَعثْهه  الر    اللَُّهمَّ َعَة 
 ْ ْ ال ال وَمَقاَم  د َمْحمه اذل  وىلََعَ   َواْجزدهد   وََعْدت هه   يَد  ْهلههه 

َ
أ َو  هه َما   َعن ا 

ي يْقدنيَ   ْخَواندهد إد عد  مَجد دِّ َن انل بديِّنَي َوالصِّ َهَداءد َوالص  مد دنيَ ا َوالشُّ   حلد
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   َّنَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم دٍ   َسيِّدد َم  هْله   حمه نْزد
َ
ْ   َوأ َل ال زْنَ َقر َب   مه  يَْومَ   الْمه

يَاَمةد  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  تَوِّْجهه بدتَاجد    اللَُّهمَّ    حمه
َوالرَِّض  زِّ  َوالَْكَراَمةد الْعد نَا    اللَُّهمَّ    ا  دَسيِّدد ل ْعطد 

َ
دٍ أ َم     حمه

َ
فَْضَل  أ

سَ   َما 
َ
هد أ َْفسد نلد نَا  ،  لََك  دَسيِّدد ل ْعطد 

َ
دٍ َوأ َم     حمه

َ
سَ أ َما   فَْضَل 

َ
هَله أ   لََك 

 
َ
َك َحد   أ َخلْقد ْن  نَا   ،مد دَسيِّدد ل ْعطد 

َ
دٍ َوأ َم     حمه

َ
َما  أ  فَْضَل 

َ
نَْت  أ

يَاَمةد    ل  هَله و ؤه َمسْ  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ »  إدىَل يَْومد الْقد دٍ   َسيِّدد َم    ، حمه
نَا نَا   ،آَدمَ   وََسيِّدد نَا  ،ٍح نهو   وََسيِّدد يَم،  وََسيِّدد نَا  إدبَْراهد و   وََسيِّدد   ،ىس مه
نَا يىْس   وََسيِّدد رَْسلدنيَ بَ   َوَما  ،عد َن انل بديِّنَي َوالْمه ْم مد َصلََواته    ،يْنَهه

 ِ هه وََساَل   اَّللَّ ْم    مه  َعلَيْهد
َ
بديْنَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     (اً ثَ ََل ثَ )  «مْجَعدنيَ أ

َ
  أ

نَا  وَ   آَدمَ   َسيِّدد
ه
نَاأ اءَ   َسيَِّدتدنَا  مِّ َما   ئدَكتدَك َماَل   َصاَلةَ   َحو  هد ْعطد

َ
  َوأ

نَ  َماتهرْضد   َحىت    الرِّْضَواند   مد َما  يَهه فَْضَل   اللَُّهمَّ   َواْجزدهد
َ
  َما   أ

  بدهد   َجاَزيَْت 
ً بَا
َ
اً  أ م 

ه
َما َعنْ   َوأ يْهد    َودَلَ

نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ » ي  َسيِّدد رْبد نَا  ،َل جد يْاَكئدي  وََسيِّدد  ،َل مد
نَا ي  وََسيِّدد افد نَا  ،َل إدرْسَ   وىلََعَ   ،الَْعْرشد   وََحَلَةد   ،َل َعْزَرائدي  وََسيِّدد
بدنيَ وَ ئدَكةد  الَْماْل  َقر   وىلََعَ    ،الْمه

َ
اأْل يعد  َوالمَجد رَْسلدنيَ ِْنْبديَاءد   ،مه

ِ َصلََواته   هه وََساَل  اَّللَّ ْم  مه نَي«َعلَيْهد مْجَعد
َ
    (اً ثَ ََل ثَ ) أ
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نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم  ْلءَ   َعلدْمَت   َما  َعَددَ   حمه   َما   َومد
نَةَ   َعلدْمَت  َدا  َعلدْمَت   َما  َوزد لَكدَماتدَك  َومد   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َد 
نَا  دٍ   َسيِّدد َم  و  َصاَلةً   حمه يْدد   لَةً َموْصه   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     بدالَْمزد
نَا  دٍ   َسيِّدد َم  عه   اَل   َصاَلةً   حمه بَدَ   َتنَْقطد

َ
   أ

َ
  اللَُّهمَّ     ده تَبدي  َواَل   بَدد اأْل

نَا  ىلَعَ   َصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  َعلَيْهد   يتد ال    تََك َصاَل   حمه وََسلِّْم    َصل يَْت 
نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  د َمَك  َساَل   حمه َعن ا َما    َواْجزدهد   َسل ْمَت َعلَيْهد   ياذل 
ْهلههه  

َ
أ َو  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   هه دٍ   َسيِّدد َم  ي  َصاَلةً   حمه   َك تهرْضد
ي ا  َوتَْرََض   هد َوتهرْضد وَ   َما  َعن ا  َواْجزدهد   َعن ا  بدهد ْهلههه هه

َ
أ       َّاللَُّهم 

نَا    َصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم   حَبْرد    حمه
َ
ند    ،نَْواردكَ أ  َوَمْعدد

َ
اردكَ أ َولدَساند    ،رْسَ

تدَك  ج  و   ،حه َمْملََكتدَك وََعره تدَك   َمامد إد وَ   ،سد  َرازد    ،َحرْضَ َوطد
َك  لْكد رَْحَتدَك   ،مه يَْعتدَك   ،وََخَزائدند  رَشد يْقد  ْ   ،َوَطرد ذد ال تَََلِّ مه
ي  كَ بدتَوْحد وإد   ،دد و  ،دد نَْساند َعنْيد الْوهجه ِّ َموْجه بَبد يفد لكه َعنْيد    ،دٍ َوالس 

 
َ
َك أ َخلْقد ْ   ،ْعيَاند  تَقَ ال نه دِّ مه ْن  مد يَائدَك ومد  ضد و  ،رد  تَده مه  َصاَلًة 
َك بد  بدبَ   ،َدَوامد اَل َوَتبىْق  لََها دهوَقائدَك  نْتَه  َك  مه لْمد َصاَلًة    ،َن عد
يتهرْ  َوتهرْضد يَْك  يَا  ضد ا َعن ا  بدهد نيَ   َربَّ هد َوتَْرَض    اللَُّهمَّ     الَْعالَمد

نَا  ىلَعَ   َصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  لْمد   يفد   َما   َعَددَ   حمه ِ   عد  َدائدَمةً   َصاَلةً   اَّللَّ
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لْكد  بدَدَوامد  ِ   مه نَا  ىلَعَ  َصلِّ  اللَُّهمَّ    اَّللَّ دٍ  َسيِّدد َم    َصل يَْت  َكَما  حمه
نَا   ىلَعَ  يمَ   َسيِّدد نَا     ،إدبَْراهد دٍ َوَباردْك ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه وىلََعَ آلد َسيِّدد
دٍ  َم  نَا    ،حمه يمَ َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ آلد َسيِّدد نيَ يفد    إدبَْراهد إدن َك   الَْعالَمد

يد   جَمد يد   َك   ،َحد َخلْقد َك   ،َعَدَد  َنْفسد َك   ،َوردَضاَء  َعرْشد نََة    ، َوزد
لَكدَماتدَك  َداَد  َمىَض عَ وَ   ،َومد فديَْما  َك  َخلْقه بدهد  َذَكَرَك  َما    ، َدَد 

و  َذاكدره ْم  هه َما  َ وََعَدَد  بيَقد فديَْما  بدهد  وَ   ،نََك  َسنٍَة   ِّ لكه َشْهٍر يفد 
هَعةٍ وَ  وَ مجه وَ   وَ َيْوٍم  وَ يَلْلٍَة  وََشمٍّ  ااَعتد  الس  َن  مد ٍس َنفَ َساَعٍة 
وَ وَ     ،لَْمَحةٍ َطْرفٍَة 

َ
اأْل َن   مد

َ
اأْل إدىَل  وَ بَدد  ْنيَا  ادلُّ َوآبَادد  بَادد  آبَدد 

َرةد اآْل  اَل   ،خد ذلدَك  ْن  مد ْكرَثَ 
َ
عه    َوأ  َينَْقطد

َ
ه أ هله رههه   َواَل   و  آخد     َينَْفده 

نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم  بَِّك   قَْدرد   ىلَعَ   حمه يْهد    حه   اللَُّهمَّ    فد
نَا    َصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  بدهد    حمه نَايَتدَك  عد قَْدرد   

 َصلِّ   اللَُّهمَّ   ىلَعَ
نَا   َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  وَ   حمه قَْدرده  ْقَداردهد َحق    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     مد

نَا  دٍ   َسيِّدد َم  ي  َصاَلةً   حمه ا  نَاتهنَجِّ نْ   بدهد ي  مد    عد مَجد
َ
، َواآْل   ْهَوالد اأْل   فَاتد

 ْ ي  َوَتْقضد مَجد ا  بدهد احْلَاَجاتد نَلَا  يوَ     ،َع  مَجد ْن  مد ا  بدهد نَا  ره عد  تهَطهِّ
يِّ  ا    ،اتد ئالس  بدهد نَا   َوتَْرَفعه

َ
رََجاتد ىلْعَ أ ادل  ا    ،  بدهد نَا  غه

 َوتهبَلِّ
َ
  قىَْص أ

ْن  ،الَْغايَاتد  يعد اخْلرَْيَاتد يفد احْلَيَ مد    ةد َوَبْعَد الَْمَماتد امَجد
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نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم    َعنْ   َوارَْض   الرَِّضا  َصاَلةَ   حمه
 
َ
نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ا  الرَِّض   ردَضاءَ   ْصَحابدهد أ دٍ   َسيِّدد َم    حمه

ابدقد  نْيَ   َورَْحَة    رهه،نهو  لدلَْخلْقد   الس  ِّلَْعالَمد و  ل هه   َمنْ   َعَددَ   رهه،ظه
نْ   ىَض مَ  َك   مد ،  َوَمنْ   َخلْقد َ دَ   َوَمنْ   بيَقد مْ   َسعد نْهه ،   َوَمنْ   مد َ   َشيقد

قه   َصاَلةً  ي  الَْعد    تَْستَْغرد د َواَل اَغ   اَل َصاَلًة    ،بداحْلَدِّ   طه َوحته لََها    يََة 
نْتََه  َضاءَ   َواَل مه َك َصاَلًة دَ  ،انْقد د  ،ائدَمًة بدَدَوامد  وََصْحبدهد  وىلََعَ آهلد

تَْسلدي ذلدَك    اً مَ وََسلِّْم  ثَْل  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   مد دٍ   َسيِّدد َم    حمه
دي    اذل 

ْ
نْ   قَلْبَهه   َت َمأَل نْ   َوَعيْنَهه   لدَك َجاَل   مد د   مد فَ مَجَال  َك 

َ
ْصبََح  أ

ردحَ 
ؤي دَ   اً فَ و  اً مه د وَ   اً رَ َمنْصه َواحْلَْمده    اً مَ  وََصْحبدهد وََسلِّْم تَْسلديىلَعَ آهلد
د  ذلدَك    ّللد  نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   ىلَعَ  دٍ   نَاَوَمْواَل   َسيِّدد َم    َعَددَ   حمه

ْوَراقد 
َ
يْتهْوند   أ يعد وَ   الز  نَا    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اثلَِّمارد   مَجد َسيِّدد

دٍ نَا  َوَمْواَل  َم  َما    حمه وََعَدَد  ْونه  يَكه َوَما  اَكَن  َما   َعَدَد 
َ
ْظلََم  أ

انل َهاره   َعلَيْهد  َضاَء 
َ
َوأ الل يْله  نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َعلَيْهد    َسيِّدد

دٍ   نَاَوَمْواَل  َم  د   وىلََعَ   حمه هد   آهلد ْزَواجد
َ
ي تدهد   َوأ ْنَفاسد   َعَددَ   وَذهرِّ

َ
   أ

ه
تدهد أ   م 

   ََّكةد   اللَُّهم اَلةد   بدرَبَ اَلةد   اْجَعلْنَا  َعلَيْهد   الص  نَ   َعلَيْهد   بدالص    مد
ي هد     نَ الَْفائدزد ْ   وىلََعَ َحوْضد ال َن  بدنيَ مد ارد

يَن الش  ن تدهد     َوارددد دسه   َوب
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َن الْ   َوَطاَعتدهد  لدنيَ مد يَاَمةد يَا   َواَل     َعامد حَتهْل بَيْنَنَا َوَبيْنَه يَْوَم الْقد
نيَ   َربَّ  رْ     الَْعالَمد د   َواْغفد دَوادلد َول َ نَلَا  َوجلد ْ ْينَا  ال يعد  نيَ مد ْسلدمد    مه
ِ احَلَْمده و نيَ  َربِّ ِ دَّلِله    الَْعالَمد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد ىلَعَ  َوَباردْك  ْم 
دٍ وََسلِّ َم  آلد    حمه وىلََعَ 

نَا   دٍ َسيِّدد َم     حمه
َ
َك أ َخلْقد اجد    ،ْكَرمد  َ  َورسد

ه
َك أ قَائدٍم    ،فهقد فَْضلد 

َ
َوأ

 َ َك حبد ْ   ،قِّ وال َك َمبْعه فْقد رْيدَك َورد   ، تَْكَرارهَهاتََواىَل َصاَلًة يَ   ثد بدتَيْسد
 
َ
 ْكَواند  َوتَلهْوحه ىلَعَ اأْل

َ
  ىلَعَ   َوَباردكْ   وََسلِّمْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َوارهَها  نْ أ

نَا  دٍ   َسيِّدد َم  نَا   آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  فَْضلد   حمه
َ
و  أ   بدَقْولدَك   ٍح َمْمده

رْشَفد 
َ
َبْلدَك،  لداْلْعتدَصامد   َداٍع   َوأ نْبديَائدَك   وََخاتَمد   حبد

َ
لدَك،  أ  َورهسه

نَا  َصاَلةً  ردْضَواندَك  اَريادل    يفد   تهبَلِّغه َوَكَراَمَة  فَْضلدَك  يَْم  َعمد ند 
نَا  ىلَعَ   َوَباردكْ   وََسلِّمْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ   َووَْصلدَك   دٍ   َسيِّدد َم    وىلََعَ   حمه

نَا  آلد  دٍ   َسيِّدد َم  ْكَرمد   حمه
َ
َرَماءد   أ نْ   الْكه كَ   مد بَادد رْشَفد   عد

َ
  َوأ

ي نَادد قد   نَ الْمه ره كَ   لدطه اجد   رََشادد َ ْقطَ   َورسد
َ
َوبداَل أ اَل اردَك  َصاَلًة  َك    دد

َواَل َتْفىَن  يتهبَلِّ وَ تَبديْده      الَْمزد َكَراَمَة  ا  بدهد نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ   دد  غه
نَا  ىلَعَ   َوَباردكْ   وََسلِّمْ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  فدي  حمه   عد الر 
هه  بد   َمَقامه ي  الَْواجد هه َتْعظد هه   مه امه َ عه    اَل   َصاَلةً   َواْحرتد  َتنَْقطد

َ
 اَل وَ   اً بَدَ أ
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َمدَ َتْفىَن  رَسْ َعَددَ   اً   ه  َتنَْحرصد نَا   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     اً َواَل    َسيِّدد
دٍ  َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  نَا  ىلَعَ   َصل يَْت   َكَما  حمه يمَ   َسيِّدد   إدبَْراهد
نَا  آلد   وىلََعَ  يمَ   َسيِّدد نيَ   يفد   إدبَْراهد يد    إدن َك   الَْعالَمد جَمد يد       َحد
نَا  ىلَعَ   اللَُّهمَّ   وََصلِّ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم    لكه َما   حمه
و   َذَكَرهه  اكدره ْكردهد   َعنْ   َوَغَفَل   نَ اذل    َصلِّ   اللَُّهمَّ     نَ الَْغافدلهو  ذد
نَا  ىلَعَ  دٍ   َسيِّدد َم  نَا  آلد   وىلََعَ   حمه دٍ   َسيِّدد َم  دَ رَْحْم َسيَِّدنَا  ا وَ   حمه َم    اً حمه
نَا    َوآَل  دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد ىلَعَ  دٍ َوَباردْك  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  وىلََعَ 
دٍ  َم  نَا    حمه َسيِّدد ىلَعَ  وَباَرْكَت  َْت  َورَحد َصل يَْت  يمَ َكَما    إدبَْراهد

نَا   َسيِّدد يد  إدن َك    إدبَْراهديمَ وىلََعَ آلد  جَمد يد    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َحد
نَا  دٍ   َسيِّدد َم  ِّ   حمه    انل يبد

ه
ِّ اأْل رد   يمِّ اهد رد   الط  َطه  د   وىلََعَ   الْمه     وََسلِّمْ   آهلد

ي ْدت هه   الرَِّسالَةَ   بدهد   َختَْمَت   َمنْ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ 
َ
 بدانل رْصد   َوأ

َفاَعةد   َوالَْكْوثَرد  نَا َوَمْواَل َسيِّ   ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َوالش  دٍ نَا  دد َم    حمه
 ِّ يبد
احْلهْكمد ن  ال    وصد  َواحْلدْكَمةد  الَْمْخصه اجد  الَْوه  اجد  َ قد  رسِّ

بداخْلهله
ي ذد الَْعظد لد  الرُّسه وََختْمد  ْصَحابدهد    يمد 

َ
َوأ د  آهلد وىلََعَ  ْعَراجد  الْمد

هد  ْتبَاعد
َ
نيَ   َوأ الدكد ىلَعَ الس  ي    الَْقود ه  مد   مد  َمنَْهجد ْعظد

َ
بدهد    اللَُّهمَّ   فَأ

نْ  هومد جنه اَهاَج  اَل ْساَل إْلد مد  الظ  َوَمَصابديحد  يفد  مد  ْم  بدهد ْهتَدى  الْمه مد 
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لَْمةد  اجد ظه كِّ ادل  ًة مَ   ، يَلْلد الش  ر  ْستَمد َمْت  طَ ا تاََل َصاَلًة َدائدَمًة مُّ
 
َ
 يفد اأْل

َ
يَوَطاَف بدابْلَيْتد الْعَ   ْمَواجه حْبهرد اأْل ِّ فَجٍّ َعمد ْن لكه   ٍق تديقد مد

اجه احْله  فَْضله     ج 
َ
اَلةد   َوأ نَا   ىلَعَ   مد َوالت ْسلدي  الص  دٍ   َسيِّدد َم    حمه

د  ْوهلد ي  ر سه نَ   وََصْفَوتده  مد الَْكرد بَادد   مد اخْلاََل وَشَ     الْعد يْعد  يفد فد ئدقد 
ي بد   َعادد  الْمد وْدد   الَْمَقامد   َصاحد   دد الَْمْورهو   َواحْلَوْضد   الَْمْحمه

   انل اهدضد 
َ
َواتل  بدأ الرَِّسالَةد   ْعبَاءد 

َ
اأْل وبْلديْغد  َوالَْمْخصه صد  َعمِّ 

درَشَفد  اَل  ب َعايَةد يفد الص   السِّ
َ
   ْعَظمد حد اأْل

ُ   َصىل   َوامد    اَّللَّ ادل  َة  ر  ْستَمد مه َدائدَمًة  د َصاَلًة  آهلد َعلَيْهد وىلََعَ 
يَايلد 
الل  َمرِّ     ىلَعَ 

َ
     ي امد َواأْل

َ
اأْل َسيِّده  َو  لدنيَ َفهه وَ و  ياآْل   رد     نَ خد

 
َ
فَْضله اأْل

َ
لدنيَ َوأ ياآْل  وَ و  رد َصلِّ فَْضله َصاَل أَعلَيْهد    َن  خد  نيَ ةد الْمه
   َساَل ْزىك 

َ
نيَ َوأ َسلِّمد الْمه ي    مد  اكدرد

اذل  ْكرد  ذد ْطيَبه 
َ
  َن  َوأ

َصلََواتد   فَْضله 
َ
ِ َوأ َصلََواتد       اَّللَّ ْحَسنه 

َ
ِ َوأ َجلُّ     اَّللَّ

َ
َوأ

ِ َصلََواتد   مْجَله َصلََواتد     اَّللَّ
َ
ِ َوأ ْكَمله َصلََواتد     اَّللَّ

َ
ِ َوأ    اَّللَّ

    َصلََواتد ْسبَغه 
َ
ِ َوأ َصلََواتد     اَّللَّ َتمُّ 

َ
ِ َوأ ْظَهره     اَّللَّ

َ
َوأ

ِ َصلََواتد   ْعَظمه َصلََواتد     اَّللَّ
َ
ِ َوأ ْذَك    اَّللَّ

َ
ِ  َصلََواتد  َوأ   اَّللَّ

    َصلََواتد ْطيَبه 
َ
ِ َوأ َصلََواتد       اَّللَّ بَْركه 

َ
ِ َوأ ْزىَك    اَّللَّ

َ
  َوأ
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ِ َصلََواتد   ْنىَم     اَّللَّ
َ
َصلََواتد  َوأ   ِ ْوَف     اَّللَّ

َ
َصلََواتد  َوأ   ِ   اَّللَّ

   ْسىَن
َ
َصلََواتد  َوأ   ِ ىلْعَ     اَّللَّ

َ
َصلََواتد  َوأ   ِ ْكرَثه      اَّللَّ

َ
َوأ

ِ َصلََواتد   َصلََواتد      اَّللَّ مْجَعه 
َ
ِ َوأ َصلََواتد      اَّللَّ َعمُّ 

َ
ِ َوأ   اَّللَّ

    َصلََواتد ْدَومه 
َ
ِ َوأ ْبىَق     اَّللَّ

َ
َصلََواتد  َوأ   ِ َعزُّ      اَّللَّ

َ
َوأ

ِ َصلََواتد   ْرَفعه َصلََواتد      اَّللَّ
َ
ِ َوأ ْعَظمه َصلََواتد      اَّللَّ

َ
ِ َوأ   اَّللَّ

    َفَْضلد ىلَع
َ
ِ َخلْقد    أ َخلْقد      اَّللَّ ْحَسند 

َ
ِ َوأ لد      اَّللَّ ج 

َ
َوأ

ِ َخلْقد   َخلْقد      اَّللَّ ْكَرمد 
َ
ِ َوأ َخلْقد      اَّللَّ مْجَلد 

َ
ِ َوأ      اَّللَّ

ْكَملد َخلْقد  
َ
ِ َوأ َتمِّ َخلْقد       اَّللَّ

َ
ِ َوأ ْعَظمد َخلْقد    اَّللَّ

َ
ِ َوأ    اَّللَّ

نَْد   ِ عد ْولد     اَّللَّ ِ رَسه ِّ     اَّللَّ ِ   َونيَبد ِ بد  وََحبدي     اَّللَّ     اَّللَّ
 ِّ ِ   وََصيفد ِّ    اَّللَّ ِ   َونيَجد ِ وََخلديْلد     اَّللَّ ِّ    اَّللَّ ِ   َوَويلد   اَّللَّ

 وَ 
َ
نيد أ ِ   مد ةد وَخد     اَّللَّ ِ   رْيَ نْ   اَّللَّ ِ   َخلْقد   مد ْبَةد      اَّللَّ ِ َوخنه ْن    اَّللَّ مد

ي ةد   ِ بَرد ِ وََصْفَوةد     اَّللَّ ْن    اَّللَّ  مد
َ
ِ نْبديَاءد  أ ْرَوةد     اَّللَّ ِ وَعه     اَّللَّ

ْصَمةد   ِ وَعد ِ َوندْعَمةد      اَّللَّ ةد     اَّللَّ ْفتَاحد رَْحد ِ َومد ْختَارد      اَّللَّ الْمه
لد  ْن رهسه ِ   مد ْن َخلْقد     اَّللَّ نْتََخبد مد ِ الْمه الَفائدزد بدالَْمْطلَبد     اَّللَّ

َوالَْمرَْغبد  الَْمْرَهبد  َب    يفد  وههد فديَْما  ْخلَصد      الْمه
َ
ْكَرمد أ

و     ٍث َمبْعه
َ
قَائدٍل  أ    ْصَدقد 

َ
فَْضلد     َشافدعٍ   جْنَحد أ

َ
ٍع    أ َشف    مه
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َ
نيد اأْل َع  مد اْستهوْدد بَل َغ     فديَْما  يَْما  قد فد ادد بد   الص  عد  ادد  الص 

َ
ْمرد  أ

َِّل      َربِهِ  ْضَطلدعد بدَما حه    الْمه
َ
لد  أ ِ قَْربد رهسه ِ إدىَل    اَّللَّ يْلًَة   اَّللَّ وَسد

   َْم َغد هد ْعَظمد
َ
نَْد    اً َوأ ِ عد لًَة وَ   اَّللَّ يَمزْند ْكَرمد    لًَة  فَضد

َ
 َوأ

َ
نْبديَاءد  أ

 ِ ْفَوةد ىلَعَ    اَّللَّ َرامد الص  ِ الْكد َحبِّ     اَّللَّ
َ
ْم إدىَل  َوأ ِ هد ْم      اَّللَّ قَْربدهد

َ
َوأ

ى   دَلَ لىْف  ِ زه ىلَعَ      اَّللَّ اخْلَلْقد  ْكَرمد 
َ
ِ َوأ ْم      اَّللَّ ْحَظاهه

َ
َوأ

ى   ْم دَلَ رَْضاهه
َ
ِ َوأ ىلْعَ انل اسد قَْدرَ     اَّللَّ

َ
ً     اً َوأ ْم حَماَل  هد ْعَظمد

َ
  َوأ

   َحَم ْم  ْكَملدهد
َ
نَ َوأ      فَْضاَلً وَ   اً اسد

َ
اأْل فَْضلد 

َ
َدرََجًة  َوأ   نْبديَاءد 

ي ْم رَشد ْكَملدهد
َ
   َعًة  َوأ

َ
رْشَفد اأْل

َ
ْم َبيَانَ     اً نْبديَاءد ندَصابَ َوأ بْيَندهد

َ
  اً َوأ

َطابَ وَ  ْم      اً خد فَْضلدهد
َ
َ مَ َوأ َهاجَ وَ   اً ْودلد ْصَحابَ وَ     اً رَ مه

َ
َوأ ًة  رْتَ     اً عد

ْكَرمد انل اسد  
َ
 َوأ

َ
ْوَمًة  أ ْرثهْوَمًة    ره ْم جه فدهد رْشَ

َ
ْم َنْفسَ وَ   َوأ   اً خرْيدهد

   َقَلْب ْم  ْطَهردهد
َ
قَْول    اً َوأ ْم  ْصَدقدهد

َ
فدْعاَلً   اً  ََِوأ ْم  ْزاَكهه

َ
   َوأ

ْم   ثْبَتدهد
َ
 َوأ

َ
َعْهدَ     ْصاَلً أ ْم  ْوفَاهه

َ
جَمْ     اً َوأ ْم  ْمَكندهد

َ
    اً دَ َوأ

َطبْعَ  ْم  هد ْكَرمد
َ
صه     اً َوأ ْم  ْحَسندهد

َ
 وَ     اً نْعَ َوأ

َ
فَراَْعً أ ْم     ْطيَبدهد

 وَ 
َ
وَ أ َطاَعًة  ْم  ْعاَل     اً َسْمعَ ْكرَثدهد

َ
ْم  َوأ ْحاَل     اً َقامَ مَ هه

َ
ْم  َوأ هه

َساَل     اً مَ الَكَ  ْم  ْزاَكهه
َ
قَْدرَ     اً مَ َوأ ْم  هد

َجلِّ
َ
ْم      اً َوأ هد ْعَظمد

َ
َوأ

ْم فَْخرَ     اً فَْخرَ  ْسنَاهه
َ
 وَ     اً َوأ

َ
ْم يفد الَْمأَل أ هد    ْرفَعد

َ
ْكرَ ىلْعَ اأْل     اً  ذد
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َعْهدَ  ْم  ْوفَاهه
َ
وَْعدَ     اً َوأ ْم  ْصَدقدهد

َ
ْكرَ     اً َوأ شه ْم  ْكرَثدهد

َ
    اً َوأ

ْعاَل 
َ
ْم  َوأ  هه

َ
َصرْبَ     اً ْمرَ أ ْم  مْجَلدهد

َ
َخرْيَ     اً َوأ ْم  ْحَسندهد

َ
    اً َوأ

هرْسَ  ي ْم  قَْربدهد
َ
َماَكنَ     اً َوأ ْم  هد ْبَعدد

َ
َشأنَ     اً َوأ ْم  هد ْعَظمد

َ
    اً َوأ

 وَ 
َ
بهْرَهانَ أ ْم  زيَ     اً ثْبَتدهد مد ْم  هد رَْجحد

َ
ْم      اً انَ َوأ دهد ل و 

َ
 َمانَ يإد َوأ

   اً
ْم َبيَانَ  هد وَْضحد

َ
دَسانَ   اً َوأ ْم ل هد فَْصحد

َ
لَْطانَ   اً َوأ ْم سه ْظَهردهد

َ
    اً َوأ
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ِزأُب الرَّابُِع: 
أ

َِميِس احل
أ

 ِحزأُب اْل

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ِّ    حمه انل يبد ولدَك 
َورَسه َك  َعبْدد

 
ه
نَا  اأْل ِّ وىلََعَ آلد َسيِّدد دٍ يمِّ َم      حمه

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم    حمه
هد   ْعطد

َ
َوأ َداًء، 

َ
أ هد  َقِّ َوحلد َجَزاًء،  َوهَله  ردَضاًء،  لََك  ونه  تَكه َصاَلًة 

 ْ َوال يلََة  َوالَْفضد يلََة  ْ الْوَسد ال د َمَقاَم  اذل  وَد  َواْجزد   يَمْحمه  ، هد  وََعْدتَهه
  ، هد قَْومد َعْن  نَبدي اً  َما َجاَزيَْت  فَْضَل 

َ
أ َواْجزدهد   ، هه

ْهله
َ
أ َو  َما هه َعن ا 

واَلً  ،  َورَسه تدهد م 
ه
أ َعْن  انل بديِّنَي    وََصلِّ   َن  مد إدْخَواندهد  يعد  مَجد ىلَعَ 

دنيَ  احد رَْحَم الر 
َ
احلدنَي يَا أ      َوالص 

َزَكَواتدَك،   اللَُّهمَّ  ائدَف  َورَشَ َصلََواتدَك،  فََضائدَل  اْجَعْل 
ي   َوحَتد َورَْحَتدَك  فَتدَك 

ْ
َرأ َف  وََعَواطد بََراَكتدَك،  تدَك،  َونََوايمد 
نَا   َسيِّدد ىلَعَ  آاَلئدَك  دٍ َوفَضائدَل  َم  ْ   حمه ال ولد  مه َسيِّدد  َورَسه رَْسلدنَي 

اخْلَ الْ   َربِّ  قَائددد  نَي،  َوفَاَعالَمد الر  رْيد  َونيَبِّ   ِّ الرْبد وََسيِّدد تدحد   ، ْحَةد
 
ه
ةد اأْل ودَ   اً اْبَعثْهه َمَقامَ   اللَُّهمَّ     م  رُّ بدهد   اً حَمْمه ، َوتهقد تهْزلدفه بدهد قهْرَبهه
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ونَ  ره َواآْلخد هوَن  ل و 
َ
اأْل بدهد  هه  َيْغبدطه الَْفْضَل   اللَُّهمَّ     َعيْنَهه  هد  ْعطد

َ
أ

وَ  ََف  َوالرش  يلََة،  ْ َوالَْفضد َوال يَعَة،  فد الر  رََجَة  َوادل  يلََة  لََة الْوَسد َمزْند
َةَ  اخمد    اللَُّهمَّ     الش 

َ
َسيَِّدنَا  أ دَ ْعطد  َم  َوَبلِّْغهه   اً حمه يلََة،  الْوَسد

عٍ  َشف  مه َل  َوأو  َشافدٍع،  َل  و 
َ
أ َواْجَعلْهه  وهَله،  مه

ْ
ْم    اللَُّهمَّ   ، َمأ َعظِّ

يفد  َواْرَفْع  تَهه  ج  حه بْلدْج 
َ
َوأ  ، زَيانَهه مد ْل  َوَثقِّ  ، لِّيِّنَي   بهْرَهانَهه عد ْهلد 

َ
أ

، َويفد 
ْ  َدرََجتَهه ىلْعَ ال

َ
تَلَهه أ بدنَي َمزْند َقر      مه

لِّ   اللَُّهمَّ  نَا ىلَعَ مد ، َوتََوف  ن تدهد ْحيدنَا ىلَعَ سه
َ
ْن  أ ، َواْجَعلْنَا مد تدهد
ْهلد َشَفاعَ 

َ
نَا يفد أ ْ ، َواْحرشه نَا    تدهد ، َواْسقد ْوردْدنَا َحوَْضهه

َ
َوأ  ، ْمَرتدهد زه

لدنَي   بَدِّ مه َواَل  نَي  َشاكِّ واَل  نَي  مد نَادد َواَل  َخَزايَا  َغرْيَ  هد  سد
ْ
َكأ ْن  مد
يَن َواَل فَاتدندنيَ َواَل  د َغريِّ نَي يَا    ،َواَل َمْفتهوندنيَ    مه نيَ   َربَّ آمد  الَْعالَمد
   َّنَا    َصلِّ   اللَُّهم َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا  حمه َسيِّدد آلد  وىلََعَ  ٍد  ،  َم  حمه

 ْ ال َواْبَعثْهه  فديَعَة  الر  رََجَة  َوادل  يلََة  َوالَْفضد يلََة  الْوَسد هد  َمَقاَم َوأْعطد
 ْ د ال اذل  وَد  انل بديِّنيَ   يْ َمْحمه إدْخَواندهد  َمَع  ُ   َصىل      وََعْدتَهه  ىلَعَ    اَّللَّ

نَا   دٍ َسيِّدد َم  الر    حمه  نيَبِّ 
ه
اأْل وََسيِّدد   ، نَا  ْحَةد مدّ

ه
َوأ آَدَم،  بدينَا 

َ
أ وىلََعَ  ةد  م 

َهَداءد   َوالشُّ نَي  يقد دِّ َوالصِّ انل بديِّنَي  َن  مد ا  َودَلَ َوَمْن  اَء،  َحو 
احلدنَي،   ْهلد   وَصلِّ َوالص 

َ
أ ْن  مد نَي،  مْجَعد

َ
أ َماَلئدَكتدَك  ىلَعَ 
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َموَ  دنيَ الس  احد الر  رَْحَم 
َ
أ يَا  ْم  َمَعهه وََعلَيْنَا  نَي،  رَضد

َ
َواأْل     اتد 

ريَ  اللَُّهمَّ  َما َكَما َرب يَايند َصغد ي  َوارَْحْهه َ ، َولدوادلد ويبد
ْر يلد ذهنه ،  اً اْغفد

 ْ ال يعد  َمد ْ َوجلد َوال ندنَي  ْؤمد ْ مه َوال  ، نَاتد ْؤمد ْ مه َوال نَي  ْسلدمد ،  مه ْسلدَماتد مه
ْحيَاءد مد 

َ
، َوتَابد اأْل ْمَواتد

َ
ْم َواأْل ْم بداخْلَ نْهه   َربِّ   ،رْيَاتد ْع بَيْنَنَا َوَبيْنَهه

َة   قهو  َواَل  َحْوَل  َواَل  نَي،  د احد الر  َخرْيه  نَْت 
َ
َوأ َوارَْحْم،  ْر   إدال  اْغفد

 ِ ِ ب ِّ  اَّللَّ يمد  الَْعيلد     الَْعظد
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  ٍد  ىلَعَ َسيِّدد َم  ارد نهورد  حمه رْسَ

َ
ِّ اأْل نَْوارد َورسد

َ
اأْل

 ْ ال َوَزيْند   ، بَْرارد
َ
اأْل ْظلََم  مه وََسيِّدد 

َ
أ َمْن  ْكَرمد 

َ
َوأ ْخيَارد 

َ
اأْل رَْسلدنَي 

انل   َعلَيْهد  َق  رْشَ
َ
َوأ الل يْله  لد  َعلَيْهد  و 

َ
أ ْن  مد نََزَل  َما  وََعَدَد   ، َهاره

ْمَطارد 
َ
ْن َقْطرد اأْل ردَها مد ْنيَا إدىَل آخد لد    وََعَددَ   ،ادلُّ و 

َ
ْن أ َما َنبََت مد

، َصاَلًة َدائدَمًة بدَدَوامد  ْشَجارد
َ
َن انل بَاتد َواأْل ردَها مد ْنيَا إدىَل آخد ادلُّ

لْكد   ِ مه ارد   اَّللَّ الَْقه  دد  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الَْواحد َسيِّدد ٍد  ىلَعَ  َم  حمه
 بدَها  

هرَشِّفه مه بدَها َمثَْواهه، َوت غه بدَها يَْوَم  َصاَلًة تهْكرد
ْقبَاهه، َوتهبَلِّ عه

اَلةه  الص  هد  هذد َوردَضاهه،  نَاهه  مه يَاَمةد  َسيِّدَ   الْقد يَا  َك  َقِّ حلد يَماً  نَا  َتْعظد
ده  َم  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     حمه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ييَمْ   حمه َومد الر ْحَةد   َحاءد 
 ْ لد ال الاَْكمد يِّدد  الس  َوامد  ادل  وََدالد   ، لْكد اخْلَ مه الَْفاتدحد  َما    َعَدَد   ، اتدمد
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َك اكَ   يفد  لْمد  عد
َ
أ  ، وَن،  ْو قَْد اَكَن، لكه  ئدن  اكدره َذَكَرَك وََذَكَرهه اذل  َما 

َدائدَمًة  َصاَلًة  الْغافدلهوَن،  ْكردهد  وَذد ْكردَك  ذد َعْن  َغَفَل  َما 
ولكه 

عد  دهوَن  لََها  نْتََه  مه اَل  بدبََقائدَك،  يًَة  بَاقد َك،  إدن َك  بدَدَوامد َك،  لْمد
ير   قَدد ٍء  يَشْ  ِّ لكه نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ   ىلَعَ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ِّ    حمه انل يبد

 
ه
نَا  اأْل ، وىلََعَ آلد َسيِّدد ِّ دٍ يمِّ َم  َدى   حمه الهه مهوسد  ْبَه شه

َ
أ َو  دي هه اذل 

فَْخرَ   اً نهورَ  اأْلنْبديَاءد  ْسرَيه 
َ
َوأ ْبَهرهَها، 

َ
   اً َوأ

َ
أ َونهورههه  ْشَهرهَها، 

َ
زَْهره َوأ
 
َ
َوأ َها،  وَْضحه

َ
َوأ َها  قه رْشَ

َ
َوأ اأْلنْبديَاءد  نَْوارد 

َ
َ أ اخْل  ْزىَكَ 

َ
أ  اً ْخاَلقَ لديَقةد 

ْطَهرهَها
َ
   ،َوأ

َ
َها َخلْقَ َوأ هَها  اً ْكَرمه ْعَدل

َ
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َوأ ىلَعَ َسيِّدد

دٍ  َم  نَا    حمه َسيِّدد ِّ وىلََعَ آلد  يمِّ
ه
اأْل  ِّ دٍ انل يبد َم  د   حمه ْبَه   ياذل 

َ
أ َو  َن    هه مد

رَْسلَةد َوابْلَْحرد اخْلَ  َحابد المه َن الس  ْكَرمه مد
َ
، َوأ     ْطمد الَْقَمرد اتل امِّ

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم     حمه
ه
اأْل  ِّ ِّ انل يبد نَا  يمِّ َسيِّدد آلد  وىلََعَ   

دٍ  َم  رد   حمه
قه ي  د َ اذل  َوحمه بدَذاتدهد   

َكةه الرَْبَ الَْعَوالدمه ي  نَتد  َرتد  َوَتَعط  اهه، 
ْكردهد َوَري اهه  يبد ذد نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     بدطد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  د  حمه ، وىلََعَ آهلد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     وََسلِّمْ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا  حمه دٍ ، وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ،  حمه
نَا  دٍ َوَباردْك ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا  حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ، َوارَْحْم َسيَِّدنَا  حمه

دَ  َم  نَا  اً حمه دٍ وآَل َسيِّدد َم  ْ ، َكَما َصل يَْت َوَباَرْكَت َوتَ حمه َت ىلَعَ  رَح 
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يَم، وىلََعَ  نَا إدبَْراهد يد    َسيِّدد يد  جَمد يَم، إدن َك َحد نَا إدبَْراهد     آلد َسيِّدد
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ِّ  حمه ولدَك انل يبد

َك َونَبديَِّك َورَسه ، َعبْدد
 
ه
نَا  اأْل َسيِّدد ِّ وىلََعَ آلد  دٍ يمِّ َم  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     حمه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم    حمه

نَ  دٍ ا  وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َرةد، َوَباردْك ىلَعَ    حمه ْلَء اآْلخد ْنيَا َومد ْلَء ادلُّ مد
نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  ْلَء    حمه َومد ْنيَا  ادلُّ ْلَء  مد

َسيَِّدنَا   َوارَْحْم  َرةد،  داً  اآْلخد َم  نَا  حمه َسيِّدد دٍ َوآَل  َم  ْنيَا    حمه ادلُّ ْلَء  مد
اآْل  ْلَء  َسيَِّدنَا  َومد َواْجزد  َرةد،  داً خد َم  نَا    حمه َسيِّدد دٍ َوآَل  َم  ْلَء    حمه مد

نَا   َرةد، وََسلِّْم ىلَعَ َسيِّدد ْلَء اآْلخد ْنيَا َومد دٍ ادلُّ َم  نَا    حمه وىلََعَ آلد َسيِّدد
دٍ  َم  اآْل   حمه ْلَء  َومد ْنيَا  ادلُّ ْلَء  َرةد مد نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     خد َسيِّدد ىلَعَ 
ٍد  َم  ْن حمه

َ
َمْرَتنَا أ

َ
َ َكَما أ ،  نهَصيلِّ ْن   وََصلِّ َعلَيْهد

َ
َعلَيْهد َكَما يَنْبَغد أ

ْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     هد َعلَيْ   يهَصىل   ال نَبديَِّك  ولدَك  ىلَعَ  َورَسه ْصَطىَف،  مه
 ْ ْ ال ال َِّك  َوَويلد ْرتىََض،  َويْحد مه ىلَعَ  يندَك  مد

َ
َوأ ْجتَََب،  مَ   مه     اءد الس 

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم   حمه
َ
أ  ، 

َ
اأْل الَْقائدمد ْكَرمد   ، ْساَلفد

ْ بالَْعْدلد َواإْلد  ، ال وْ   َمنْعهوتد يفد نَْصافد ْ سه ، ال ْعَرافد
َ
نْتََخبد  َرةد اأْل مه

 ْ ال  ، َرافد الظِّ وند  َوابْلهطه  ، افد َ الرشِّ ْصاَلبد 
َ
أ ْن  ْن  مد مد مهَصىف  

َصاصد  ْ َعبْ   مه لدبد بْند َعبْدد َمناٍف دد ال ط  َن  مه ي َهَديَْت بدهد مد د
، اذل 
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الَْعَفافد  َسبديَل  بدهد  َوَبي نَْت  هَك    إدينِّ   اللَُّهمَّ     اخْلداَلفد  ل
َ
ْسأ
َ
أ

 
َ
َوأ إديَلَْك  ْسَمائدَك 

َ
أ َحبِّ 

َ
َوبأ تَلدَك، 

َ
َمْسأ فَْضلد 

َ
َها َعلَيَْك،  بدأ ْكَرمد

نَا   دَسيِّدد ب َعلَيْنَا  َمنَنَْت  دٍ َوبدَما  َم  بدهد    ملسو هيلع هللا ىلص  نَبديِّنَا   حمه فاْستَنَْقْذَتنَا 
اَللَةد  الض  َن  َصاَلَتنَا    ،مد وََجَعلَْت  َعلَيْهد  اَلةد  بدالص  َمْرَتنَا 

َ
َوأ

َولهْطفَ  اَرًة  َوَكف  َدرََجًة     اً َعلَيْهد 
َ
فأ إدْعَطائدَك،  ْن  مد وَك َوَمن اً  ْدعه

يمَ     اً َتْعظد
َ
َواتِّبااَعً ألد زَ   ْمردَك  نْتَجد َومه ي تدَك  دَما    اً لدوَصد ل َك  ودد دَموْعه ل

َبديِّنَا   نلد دَ   يفد   ملسو هيلع هللا ىلصجَيدبه 
َ
آَمن  أ إدْذ  قدبَلَنَا  هد  َحقِّ ْقنَاهه،  اءد  وََصد  بدهد  ا 

د  اذل  انلُّوَر  َوقهلَْت   يَوات بَْعنا   ، َمَعهه َل  نْزد
ه
احْلَقُّ   أ هَك   ِّ ُّ   :َوقَْول

 مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ
ْم  ،  َّ يب ىب  نب  نَبديِّهد

اَلةد ىلَعَ بَاَد بدالص  َمْرَت الْعد
َ
َوأ

َك   وَْجهد اََللد  ِبد هَك  ل
َ
فَنََسأ بدَها،  ْم  َمْرَتهه

َ
َوأ افرَْتَْضتََها  يَضًة  رد

فَ
ْن 
َ
أ ندنَي  ْحسد دلْمه ل َك  َنْفسد ىلَعَ  وَْجبَْت 

َ
أ َوبدَما  َعَظَمتدَك،  َونهورد 

 َ نَْت َوَماَل   تهَصيلِّ
َ
نَاأ دٍ   ئدَكتهَك ىلَعَ َسيِّدد َم  ولدَك    حمه َك َورَسه َعبْدد

َما   فَْضَل 
َ
أ َك،  َخلْقد ْن  مد رَيتدَك  وَخد يَِّك  وََصفد   َصل يَْت َونَبديَِّك 

يد   يد  جَمد َك إدن َك َحد ْن َخلْقد َحٍد مد
َ
 هه اْرَفْع َدرََجتَ   اللَُّهمَّ     ىلَعَ أ

وَ   ، تَهه ج  حه بْلدْج 
َ
َوأ  ، زَيانَهه مد ْل  َوَثقِّ  ، َمَقاَمهه ْم  ْكرد

َ
، َوأ ل تَهه مد ْر  ْظهد

َ
أ
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َ
ضد َوأ

َ
َوأ  ، ثََوابَهه ْل  ْن    ئْ ْجزد مد بدهد  حْلدْق 

َ
َوأ  ، َكَراَمتَهه ْم  دد

َ
َوأ نهورَهه، 

ْمهه يفد  ، َوَعظِّ ْهلد بَيْتدهد َما َتَقرُّ بدهد َعيْنههه
َ
ي تدهد َوأ يَن    ذهرِّ د انل بديِّنَي اذل 
دَ اْجَعْل َسيَِّدنا    اللَُّهمَّ     َخلَْوا َقبْلَهه  َم  ، اً أْكرَثَ انل بديِّنَي َتبَعَ   اً حمه

َونهورَ  َكَراَمًة  ْم  فَْضلَهه
َ
َوأ َزَراَء، 

ه
أ ْم  ْكرَثَهه

َ
َدرََجًة، اً َوأ ْم  ْعاَلهه

َ
َوأ  ،

يفد  ْم  فَْسَحهه
َ
اَلً اجْلَ   َوأ َمزْند يفد   اللَُّهمَّ     ن ةد  ابدقنَي    اْجَعْل  الس 

َويفد   ،
ْ   اَغَيتَهه َويفد ال هَله،  َمزْند نْتََخبدنَي  ْ   مه َويفد ال َدارَهه،  بدنَي  َقر    مه
 ْ هَله ال َمزْند ْصَطَفنْيَ  نَْدَك    اللَُّهمَّ     مه عد نَي  ْكَرمد

َ
اأْل ْكَرَم 

َ
أ اْجَعلْهه 

ثََوابَ  ْم  فَْضلَهه
َ
َوأ اَلً،  جَمْلدسَ   اً َمزْند ْم  قَْرَبهه

َ
َمَقامَ اً َوأ ْم  ثْبَتَهه

َ
َوأ ،  اً ، 

مَ  ْم الَكَ ْصَوَبهه
َ
يبَ اً َوأ يَْك نَصد دَلَ ْم  فَْضلَهه

َ
َوأ لًَة، 

َ
ْم َمْسأ جْنََحهه

َ
َوأ ،  اً ، 

َرغْ  نَْدَك  عد فديَما  ْم  ْعَظَمهه
َ
يفد َوأ هْله  نْزد

َ
َوأ رَْدوْسد   بًَة،  الْفد فَاتد  ره غه

يتد 
ال  ىَل  الْعه رََجاتد  ادل  َن  فَْوَقهَ   مد َدرََجَة  اْجَعْل    اللَُّهمَّ     ااَل 

دَ َسيَِّدنا   َم  قَ   اً حمه ْصَدَق 
َ
 أ

َ
َوأ سَ ائدٍل،  َشافدٍع،  جْنََح  َل  و 

َ
َوأ ائدٍل، 

ْعهه يفد وَ  ٍع وََشفِّ َشف  فَْضَل مه
َ
هوَن   أ ل و 

َ
هه بدَها اأْل دَشَفاَعٍة َيْغبدطه ب تدهد  م 

ه
أ

ونَ  ره فَ   ،َواآْلخد قََضائدَك  بدَفْصلد  بَاَدَك  عد َْت  َمزي  اْجَعْل  َوإدَذا 
دَ َسيَِّدنا   َم  َعَماَلً   يفد   اً حمه ْحَسندنَي 

َ
َواأْل ياَلً  قد ْصَدقدنَي 

َ
َويفد اأْل  ،  

 ْ َسبديْ ال يِّنَي  نَبدي    اللَُّهمَّ     اَلً َمْهدد نَلَ اْجَعْل  فََرطَ نَا  َواْجَعْل    اً ا 
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دَ َحوَْضهه نَلَ     اً ا َموْعد
َ
نَاألد رد َا َوآخد نلد نَا يفد   اللَُّهمَّ     و  ْ ،    اْحرشه ْمَرتدهد زه

 ، وَْجَههه ْفنَا  وََعرِّ  ، ل تدهد مد ىلَعَ  نَا  َوتََوف  ن تدهد  سه يفد  لْنَا  َواْستَْعمد
ْزبدهد  وَحد ْمَرتدهد  زه يفد  َكَما    اللَُّهمَّ     َواْجَعلْنَا  َوَبيْنَهه  بَيْنَنَا  امْجَْع 

لَنَا   تهْدخد َحىت   َوَبيْنَهه  بَيْنَنَا  ْق  تهَفرِّ َواَل  نََرهه،  َولَْم  بدهد  آَمن ا 
َوتهوْ   ، ْ َمْدَخلَهه ال َمَع  َفَقائدهد  ره ْن  مد َوََتَْعلنَا   ، َحوَْضهه نَْعمد  ردَدنَا  مه

مْ  دِّ ،  َعلَيْهد َوالصِّ انل بديِّنَي  َن  دنَي  مد احلد َوالص  َهَداءد  َوالشُّ نَي  يقد
ْوََلدَك َرفديقاً 

ه
َن أ ِ َواحْلَْمده ، وََحسه      نيَ َعالَمد الْ   َربِّ َّلِلَّ

نَا  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ   َسيِّدد َم  ْ نهوْ   حمه ال َدىرد  إد قَ الْ وَ   ،هه   ىَل ائددد 
ْ ادل  وَ   ،رْيد اخْلَ  الر  ىَل إد   ايعد  ِّ نيَبد  ، الرُّْشدد وَ ْحَ   ْ مد إد ةد  ال ت قدنيَ امد   ،مه
نيَ   َربِّ ولد  سه رَ وَ  بَ اَل   ، الَْعالَمد نيَبد   كَ عْ   ردسَ مَ َدهه  َغ 

بَل   ،اتَلََك ا 
كَ وَ  بادد لدعد آيَ اَل تَ وَ   ،نََصَح   وَ   ،اتدَك  

َ
وَ قَ أ وَدَك،  ده بدعَ اَم حه  

كَ هْ َوف    ، دد
 وَ 
َ
وَ أ ْكَمَك،  حه  ْنَفَذ 

َ
بدطاَعتدَك مَ أ مَ َه نَ وَ   ،َر  َعْن  يَتدَك،  عْ   صد

د اىَل وَ وَ  اذل  َويلد َك    
َ
أ دبُّ  حته وَ وَ ته   نْ ي   ، َهه د دَ اَع ايلد اذل  و َك  َعده ي ى 

 
َ
دبُّ أ ،  تهعَ   نْ حته يَهه ُ   ىل  َص وَ ادد نَا    اَّللَّ دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم   َصلِّ   اللَُّهمَّ     حمه

 
َ
اأْل يفد  هد  َجَسدد  سَ جْ ىلَعَ 

َ
اأْل يفد  هد  رهوحد وىلََعَ   ، ،  وَ رْ ادد وىلََعَ احد

 ْ هد يفد  ال ْ وَ مَ َمْوقدفد هد يفد  ال ، وىلََعَ َمْشَهدد ، وىلََعَ ذد شَ مَ اقدفد دد كردهد  اهد
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ن ا ىلَعَ نَبديِّنَ ذَ إد  ن ا الس   اللَُّهمَّ  ا ا ذهكدَر، َصاَلًة مد ا  مَ َم كَ اَل أبْلدْغهه مد
الس   وَ اَل ذهكدَر  وَ اَل الس  مه،   ِّ انل يبد  

ىلَعَ د ةه  ْحَ رَ مه  وَ اىَل عَ تَ   اّلل  تههه اكَ رَ بَ  
   ََّماَل   َصلِّ   اللَُّهم ْ ىلَعَ  ال  ئدَكتدَك 

َ
أ وىلََعَ  بدنَي،  َقر  ائدَك يَ بد نْ مه

 ْ ْ ال ال لدَك  رهسه يَن وىلََعَ  رد َطه  َحَ مه رَْسلدنَي، وىلََعَ  َك  ةد عَ لَ مه   وىلََعَ رشد
نَا  يَْل   َسيِّدد رْبد نَا   جد ياَْكئديَْل   وََسيِّدد نَا  مد افديَْل   وََسيِّدد نَا   إدرْسَ   وََسيِّدد
 ْ ال ردْضوَ وْ مَ َملَكد  نَا  وَسيِّدد خَ تد  َجن تد اَن  مَ ازدند  نَا  وَسيِّدد الدٍك،  َك 

رَ ىلَعَ الْ   َصلِّ وَ     َصلِّ وَ تدبدنَي،  اَك امد الْ كد
َ
نَي لد طَ هْ ىلَعَ أ مْجَعد

َ
اَعتدَك أ

ْن   مَ مد ْهلد الس 
َ
 أ

َ
نَي  َواتد َواأْل    اللَُّهمَّ   رْضد

َ
تد نَبديَِّك  يْ َل بَ هْ آتد أ

 
َ
مَ َض فْ أ آتَ َل   يْ ا 

َ
أ  دَ حَ َت 

َ
أ ْن  مد ْ هْ اً  ال بهيهوتد  وَ لد  رَْسلدنَي  زد  اجْ مه

 
َ
 حَ ْص أ

َ
أ نَبديَِّك  مَ َض فْ اَب  جَ َل   يْ ازَ ا 

َ
أ  دَ حَ َت 

َ
أ ْن  مد ابد  حَ ْص اً 

 ْ رَْسلدنَي  ال ندنَي  اغفْر    اللَُّهمَّ   مه ؤمد دلْمه نْيَ  ل ْسلدمد َوالْمه نَاتد  ؤمد َوالْمه
 
َ
ْسلدَماتد اأْل  َوالْمه

َ
ْم َواأْل نْهه نَلَ ، وَ ْمَواتد ْحيَاءد مد ْر  اندنَا  ْخوَ إلد ا وَ اْغفد

د  وْ اذل  َسبَقه بد يَن  وَ مَ يد اإْلد نَا  ََتْ اَل اند  قه عَ   يفد   اَلً له ْل  غد د وبدنَا  لَل  َن يْ  
يم     َربَّنانوا،  آمَ  رَحد َرؤهوف   ِّ    َصلِّ   اللَُّهمَّ   إن َك  انل يبد  

ىلَعَ
 ْ نَا  هَ ال َسيِّدد  ِّ يمد دٍ اشد َم  د   حمه آهلد وَ وىلََعَ  وَ َص   تَْسلديمَ حبدهد    اً  َسلِّْم 

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم   رْيد خَ   حمه
ْ ال يَك    تهرْضد َصاَلًة   ، ي ةد رَبد
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وَ وَ  يهد  يَ   تَْرََض تهرْضد َعن ا  ا   بدهد
َ
أ الر  رْ ا  نَي  َحَم  د   َصلِّ   اللَُّهمَّ   احد

نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  اً  رياً َطيِّبَ ثد اً كَ َسلِّْم تَْسلديمَ بدهد وَ حْ َص وىلََعَ آهلد وَ   حمه
بَ  ياَلً ارَ مه ياَلً اكً فديهد َجزد لْكد وَ اً بددَ ائدمَ  دَ  مَجد ِ امد مه     اَّللَّ

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  الْ   حمه ْلَء  مد آهلد  اءد  َض فَ وىلََعَ 
مَ  ومد يفد الس  ، َصاَلًة تهوازدنه  وََعَدَد انلُّجه مَ اءد  َواتد وَ الس 

َ
،  رَْض اأْل

 مَ َت وَ قْ لَ ا خَ وََعَدَد مَ 
َ
هه إد نْ ا أ ياَمةد مد الْ وْ  يَ ىَل َت َخالدقه    قد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه ٍد  وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َكَما  حمه
نَا   َسيِّدد ىلَعَ  يمَ َصل يَْت  نَا  إدبَْراهد َسيِّدد ىلَعَ  وباردْك  دٍ ،  َم  وىلََعَ    حمه

نَا   َسيِّدد دٍ آلد  َم  نَا  ىلَعَ   بَاَرْكَت   َكَما  حمه يمَ   َسيِّدد   آلد   وىلََعَ   إدبَْراهد
نَا  يمَ   َسيِّدد نيَ   يفد   إدبَْراهد يد    إدن َك   الَْعالَمد جَمد يد     إد   اللَُّهمَّ     َحد

ينِّ
 
َ
 سْ أ

َ
هَك الْ أ يند وَ   َعافديةَ الْ َعْفَو وَ ل نْ يفد ادلِّ َرةد اآْل ا وَ يَ ادلُّ     خد

رْتدَك اجْلَ  اللَُّهمَّ » دسد نَا ب ْ يلد اْسرته  « مد

رْتدَك اجْلَ  اللَُّهمَّ » دسد نَا ب ْ يلد اْسرته  « مد

رْتدَك اجْلَ  اللَُّهمَّ » دسد نَا ب ْ يلد اْسرته  « مد
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َاِمُس: 
أ

ِزأُب اْل
أ

ُُمَعةِ احل  ِحزأُب اْلأ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

َك    اللَُّهمَّ  وَْجهد نهورد  َقِّ  َوحبد  ، يمد الَْعظد َك 
َقِّ حبد هَك  ل

َ
ْسأ
َ
أ إدينِّ 

ْن  الْ  مد يَُّك  رْسد كه َحََل  َوبدَما  يمد  الَْعظد َك  َعرْشد َقِّ  َوحبد  ، يمد َكرد
لَْطاندَك،   وَسه َوقهْدَرتدَك  َوَبَهائدَك  ومََجَالدَك  وََجاَللدَك  َعَظَمتدَك 

ْسمَ 
َ
أ َقِّ  ْ َوحبد ال ونَةد  الَْمْخزه ال  ائدَك  َعلَيَْها    يتَمْكنهونَةد  لدْع  َيط  لَْم 

َك  ْن َخلْقد َحد  مد
َ
يْ   اللَُّهمَّ    أ د هَك بااْلدْسمد اذل  ل

َ
ْسأ
َ
وََضْعتَهه ىلَعَ    َوأ

يْلد 
انل َهارد   الل   

وىلََعَ ْظلََم، 
َ
َمَواتد   وىلََعَ   ،اْستَنَارَ فَ   فَأ   الس 

وىلََعَ   وىلََعَ   اْستََقل ْت،فَ  فاْستََقر ْت،  رْضد 
َ
فَ اأْل بَالد  اجْلد رَْسْت،   

َ
أ

وىلََعَ   َفنَبََعْت،  يهوند  الْعه وىلََعَ  فََجَرْت،  يَةد  وْدد
َ
َواأْل ابْلدَحارد   

وىلََعَ
َحابد فَ  ْمَطَرْت الس 
َ
    أ

هَك   ل
َ
ْسأ
َ
ْ   اللَُّهمَّ َوأ ال ْسَماءد 

َ
افديَل  بداأْل إدرْسَ َجبَْهةد  يفد  َمْكتهوَبةد 
ْسَماءد 

َ
َوبداأْل  ، اَلمه الس  ْ   َعلَيْهد  َعلَيْهد  ال يَل  رْبد َجبَْهةد جد َمْكتهوَبةد يفد 

 ْ اَلمه، وىلََعَ الَماَلئدَكةد ال بدنيَ الس  َقر  هَك    ، مه ل
َ
ْسأ
َ
ْسَماءد    اللَُّهمَّ َوأ

َ
بداأْل

 ْ الَْعْرشد ال َحْوَل  هَك  ،  َمْكتهوَبةد  ل
َ
ْسأ
َ
ْ   اللَُّهمَّ َوأ ال ْسَماءد 

َ
َمْكتهوَبةد  بداأْل
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هَك   ل
َ
ْسأ
َ
َوأ  ، ِّ ريْسد الْكه ْ   اللَُّهمَّ َحْوَل  ال َوَرقد  بدااْلدْسمد  ىلَعَ  َمْكتهوبد 

يْتهوند  هَك  ،  الز  ل
َ
ْسأ
َ
بدَها    اللَُّهمَّ َوأ يَْت  َسم  يتد 

ال  َظامد  الْعد ْسَماءد 
َ
باأْل

ْعلَْم    ،َنْفَسَك 
َ
أ لَْم  َوَما  نْها  مد َعلدْمته  هَك    َما  ل

َ
ْسأ
َ
 اللَُّهمَّ َوأ

ْسمَ 
َ
بدَها  بداأْل َداَعَك  يتد 

ال  اَلمه نَا  َسيِّده اءد  الس  َعلَيْهد      آَدمه 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      نهوح  

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  ود      هه

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  يمه     إدبَْراهد

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      َصالدح  

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  هسه      يهون
سْ 
َ
بدَها  َوبداأْل َداَعَك  يتد 

ال  اَلمه   نَاَسيِّده َماءد  الس  َعلَيْهد  يُّوبه 
َ
    أ

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  وبه      َيْعقه

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  فه      يهوسه

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  وىَس      مه

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد     هارهونه 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
َعيْبه   نَاَسيِّده َوبداأْل اَلمه َعلَيْهد   شه الس      

يتد َداَعَك بدَها  
ْسَماءد ال 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل يله َعلَيْهد الس      إْسَماعد
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بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      َداوهده 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَل   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  لَيَْمانه     مه سه

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  ي ا      َزَكرد

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      حَيىَْي 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
يَ   نَا َسيِّده َوبداأْل ْرمد

َ
َعلَيْهد  أ اَلمه ا      الس 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه َشْعيَ   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      اءه 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَاَسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      إديْلَاسه 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد      الْيََسعه 

يتد َداَعَك بدَها  
ْسَماءد ال 

َ
اَلمه   ذهوه   نَاَسيِّده َوبداأْل ْفلد َعلَيْهد الس     الْكد

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد     يهوَشعه 

بدَها   َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
اَلمه   نَا َسيِّده َوبداأْل الس  َعلَيْهد  يىَس     عد

نَ  َسيِّده بدَها  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
د  ا  َوبداأْل َم  يعد    ملسو هيلع هللا ىلص  حمه مَجد وىلََعَ 
   رَْسلدنيَ نَي َوالْمه انل بديِّ 

َ
َ ْن أ نَا تهَصيلِّ دٍ  ىلَعَ َسيِّدد َم  نَبديَِّك َعَدَد   حمه
 
َ
أ َقبْلد  ْن  مد َخلَْقتَهه  رْضه  َما 

َ
واأل َمبْندي ًة،  َماءه  الس  وَن  تَكه ْن 

ي ةً  مه َمْدحد بَاله  َواجْلد َرًة،  ارْسَ ،  نَْفجد يهونه مه َوالْعه َْراًة،  َوابْلدَحاره جمه ًة، 
يَ  ْضحد مه ْمسه  َوالش  َرًة،  نَْهمد مه ْنَهاره 

َ
يئَ َواأْل ضد مه َوالَْقَمره    ، اً ًة، 
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َحد   
َ
أ َيْعلَمه  اَل  نَْت  كه َحيْثه  نَْت  كه ْستَندرَيًة،  مه َوالَْكَواكدبه 

إدال   نَْت 
كه  َحيْثه 

َ
أ وَحْ نْ   لََك َت  يَك  رَشد اَل   َصلِّ   اللَُّهمَّ     َدَك 

نَا   َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َك   حمه لْمد حد نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم    حمه
َك  لْمد عد نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  لَكدَماتدَك   حمه    َعَدَد 

نَا    وََصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ندْعَمتدَك   حمه نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد ىلَعَ 
دٍ  َم  َسَماَواتدَك   حمه ْلَء  نَا    وََصلِّ     مد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ْلَء    حمه مد
َك  رْضد

َ
نَا    وََصلِّ     أ دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َك   حمه ْلَء َعرْشد ىلَعَ    وََصلِّ     مد

نَا   دٍ َسيِّدد َم  َك   حمه نََة َعرْشد نَا  ىلَعَ َسيِّ   وََصلِّ     زد دٍ دد َم  َعَدَد َما    حمه
تَابد  الْكد مِّ 

ه
أ يفد  الَْقلَمه  بدهد  نَا    وََصلِّ     َجَرى  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم    حمه

نَا    وََصلِّ     َعَدَد َما َخلَْقَت يفد َسبْعد َسَمَواتدَك  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم    حمه
 ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ن   فديهد نَْت َخالدق  

َ
أ َما  لَْف   َعَدَد 

َ
أ يَْوٍم 

ةٍ  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َمر  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َقَطَرْت   حمه َقْطَرٍة   ِّ َعَدَد لكه
يَْومد   إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد َك  رْضد

َ
أ إدىَل  َسَمَواتدَك  ْن  مد

ةٍ  لَْف َمر 
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم    حمه

وَ  هَك  َويهَكربِّ َويهَهلِّلهَك،  َك،  هَسبِّحه ي َمْن  يَْومد  َعَدَد  ْن  مد َك  مه يهَعظِّ
ةٍ  لَْف َمر 

َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه ْنيَا إدىَل يَْومد الْقد     َخلَْقَت ادلُّ
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نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  مْ   حمه هد َوألَْفاظد ْم  هد ْنَفاسد
َ
أ  َعَدَد 

   ِّنَا    وََصل دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ِّ نََسَمٍة َخلَْقتََها    حمه ْن َعَدَد لكه ْم مد فديهد
ةٍ  َمر  لَْف 

َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت      يَْومد 

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ،    حمه َيةد اجلَارد َحابد  الس   وََصلِّ َعَدَد 
نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ْن يَْومد َخلَ   حمه َيةد مد ارد

َياحد اذل  ْنيَا  َعَدَد الرِّ ْقَت ادلُّ
ةٍ  َمر  لَْف 

َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     إدىَل 

نَا   دٍ َسيِّدد َم  الرِّ   حمه َعلَيْهد  َهب ْت  َما  َن َعَدَد  مد َكتْهه  وََحر  َياحه 
َما   يعد  ومََجد َواثلَِّمارد  ْوَراقد 

َ
َواأل ْشَجارد 

َ
َواأل ْغَصاند 

َ
َخلَْقَت  األ

ْنيَا إدىَل يَْومد   ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ َك َوَما بنَْيَ َسَمَواتدَك مد رْضد
َ
ىلَعَ أ

ةٍ  لَْف َمر 
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم    حمه

ْنيَا إدىَل يَْومد   ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ َماءد مد هومد الس 
يَاَمةد يفد َعَدَد جنه الْقد

ةٍ  َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     لكه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ْلَء    حمه مد

قهْدَرتدَك  ْن  مد قَل ْت 
َ
َوأ َحَلَْت  ا  م  مد َك  رْضد

َ
ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ     أ

نَا   دٍ َسيِّدد َم  َيْعلَمه   حمه اَل  ا  م  مد َاردَك  حبد َسبْعد  يفد  َخلَْقَت  َما   َعَدَد 
لَْمهه إد  ِّ عد يَاَمةد يفد لكه هه فديَها إدىَل يَْومد الْقد نَْت َخالدقه

َ
نَْت َوَما أ

َ
ال  أ

ةٍ  لَْف َمر 
َ
    يَْوٍم أ
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نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َاردَك،   حمه حبد َسبْعد  ْلءد  مد َعَدَد 
نَا    وََصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  م    حمه َاردَك مد نََة َسبْعد حبد قَل ْت  زد

َ
َوأ َحَلَْت  ا 

قهْدَرتدَك  ْن  نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     مد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ْمَواجد    حمه
َ
أ َعَدَد 

يَْوٍم    ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد َاردَك  حبد
ةٍ  َمر  لَْف 

َ
نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     أ َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ْملد    حمه الر  َعَدَد 

 
َ
اأْل ْستََقرِّ  مه يفد  يَْومد َواحلىََص  ْن  مد ا  بَاهلد وَجد وََسْهلدَها  نَي    رَضد

ةٍ  لَْف َمر 
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه ْنيَا إدىَل يَْومد الْقد   اللَُّهمَّ     َخلَْقَت ادلُّ

نَا    وََصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  الَْعْذبَةد    حمه يَاهد  الْمد َرابد  اْضطد َعَدَد 
يَْومٍ   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  يَْومد َخلَْقَت ادلُّ ْن  لَْحةد مد  َوالْمد

ةٍ  َمر  لَْف 
َ
نَا    وَصلِّ     أ َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ىلَعَ    حمه َخلَْقتَهه  َما  َعَدَد 

َسْهلدهَ  وََغْربدَها،  قدَها  رَشْ نَي  رَضد
َ
األ ْستََقرِّ  مه يفد  َك  رْضد

َ
أ يدد  ا َجدد

َما   َسائدرد  إدىَل  ردَها  واََغمد ردَها  واََعمد َها،  َوَطريقد يَتدَها  وْدد
َ
َوأ دَها،  بَال وَجد

يَْومد    َخلَْقتَهه  ْن  مد وََحَجٍر  َوَمَدٍر  َحَصاٍة  ْن  مد يَها  فد َوَما  َعلَيَْها 
ةٍ  لَْف َمر 

َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه ْنيَا إدىَل يَْومد الْقد   اللَُّهمَّ     َخلَْقَت ادلُّ

نَا    َصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم     حمه
َ
اأْل َنبَاتد  ِّ َعَدَد  قدبْلَتدَها  انل يبد ْن  رْضد مد

وَ  قدَها  ْشَجاردَها،  ورَشْ
َ
َوأ يَتدَها  وْدد

َ
َوأ دَها،  بَال وَجد وََسْهلدَها  َغْربدَها، 
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ْوَراقدهَ 
َ
َوأ َنبَاتدَها  وثدَماردَها  ْن  مد جه  خَيْره َما  يعد  ومََجد َها،  َوزهرهوعد ا 

يَْوٍم    ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد َوَبَراكتدَها 
ةٍ  َمر  لَْف 

َ
نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     أ َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َما َخلَْقَت    حمه َعَدَد 

ْم إدىَل يَْومد   نْهه هه مد نَْت َخالدقه
َ
نيد َوَما أ يَاطد نِّ َواإلنْسد َوالش  َن اجْلد مد

ةٍ  َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد َسيِّدد ىلَعَ 

دٍ  َم  وىلََعَ   حمه ْم  هد وهد وهجه َويفد  ْم،  بَْداندهد
َ
أ يفد  َشْعَرٍة   ِّ لكه َعَدَد 

لَْف  
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه ْنيَا إدىَل يَْومد الْقد نْذه َخلَْقَت ادلُّ ْم مه هد وسد رهؤه

ةٍ  نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     َمر  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  رْيد    حمه الط  َخَفَقاند  َعَدَد 
اجْلد  يَْومد َوَطرَيَاند  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد نيد  يَاطد َوالش  نِّ 

ةٍ  َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد َسيِّدد ىلَعَ 

دٍ  َم  رٍي    حمه ْن َصغد َك مد رْضد
َ
يدد أ يَمٍة َخلَْقتََها ىلَعَ َجدد  بَهد

ِّ َعَدَد لكه
ْو َكبدرٍي يفد َمَشاردقد 

َ
ا    أ م  نَِّها مد َها وَجد ْن إدنْسد بدَها مد رْضد َوَمَغارد

َ
اأْل

لَْمهه إد  ا اَل َيْعلَمه عد م  لدَم َومد ْنيَا إدىَل  عه ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ نَْت مد
َ
ال  أ

ةٍ  لَْف َمر 
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     يَْومد الْقد ىلَعَ َسيِّدد

دٍ  َم   َعَدَد    حمه
َ
ْم ىلَعَ وَْجهد اأْل َطاهه ْنيَا خه ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ رْضد مد

ةٍ  لَْف َمر 
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه     إدىَل يَْومد الْقد
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نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َمْن    حمه ،    يهَصيلِّ َعَدَد  َعلَيْهد
نَا    وََصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  لَْم    حمه ،    يهَصلِّ َعَدَد َمْن  ىلَعَ    وََصلِّ َعلَيْهد
نَا   دٍ َسيِّدد َم  ،    حمه نَا    وََصلِّ َعَدَد الَْقْطرد َوالَْمَطرد َوانل بَاتد ىلَعَ َسيِّدد
دٍ  َم  ءٍ   حمه يَشْ  ِّ لكه نَا    وََصلِّ   اللَُّهمَّ     َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  يفد    حمه

يْل إدَذا َيْغىَش،  
نَا  ىلَعَ   وََصلِّ الل  دٍ  َسيِّدد َم  ،   حمه يفد انل َهارد إدَذا ََتىَل 

نَا    وََصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  وىَل،    حمه
ه
َرةد َواأْل نَا    وََصلِّ يفد اآلخد ىلَعَ َسيِّدد

دٍ  َم  نَا    وََصلِّ     َزكدي اً   َشاب اً   حمه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ي  َكْهاَلً   حمه َمرْضد ،  اً  
نَا    وََصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ىلَعَ    وََصلِّ ،  نْذه اَكَن يفد الَمْهدد َصبدي اً مه   حمه
نَا   دٍ َسيِّدد َم  اَلةد يَشْ   حمه َن الص     اللَُّهمَّ   ء   َحىت  اَل َيبىَْق مد

َ
ْعطد  َوأ

دَ ا  َسيَِّدنَ  َم  ْ   اً حمه قَاَل َمقَ ال إدَذا  ي 
اذل   ، وََعْدتَهه دي  اذل  وَد  الَمْحمه اَم 

ْعَطيْتَهه 
َ
َل أ
َ
، َوإدَذا َسأ ْقتَهه ْم بهْرَهانَهه َورَشِّْف   اللَُّهمَّ     َصد  ْعظد

َ
َوأ

ج   بْلدْج حه
َ
يْ بهنْيَانَهه َوأ ْ فَضد َوَتَقب ْل َشَفاَعتَهه    اللَُّهمَّ     لَتَهه تَهه َوَبنيِّ

وَ   ، ل تدهد مد ىلَعَ  نَا  َوتََوف   ، ن تدهد دسه ب لْنا  َواْستَْعمد  ، تدهد م 
ه
أ يفد  يفد  نَا  ْ اْحرشه

، دَوائدهد ل َوحَتَْت  ْمَرتدهد  َفقَ   زه ره ْن  مد ،  َواْجَعلْنَا  َحوَْضهه ْوردْدنَا 
َ
َوأ  ، ائدهد

بدكَ  نَا  بدَمَحب تدهد َواْسقد َواْنَفْعنَا   ، هد سد
ْ
نيَ   اللَُّهمَّ     أ هَك    ،آمد ل

َ
ْسأ
َ
َوأ

ْن  بد 
َ
يتد َدَعْوتهَك بدَها أ

ْسَمائدَك ال 
َ
نَا    تهَصيلِّ أ َ ىلَعَ َسيِّدد دٍ حمه َعَدَد    م 
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لَْمهه إد  مه عد
ا اَل َيْعلَ م  ْن تَرَْحَيند َوَتتهوَب  َما وََصْفته َومد

َ
نَْت، أ

َ
ال  أ

يَ يلَعَ   َوتهَعافد ابْلَاَل يند ،  يعد  مَجد ْن  مد يلد    َر  َتْغفد ْن 
َ
َوأ  ، َوابْلَلَْواءد ءد 

 ْ ال ْ َوتَرَْحَم  َوال ندنَي  ْؤمد ،مه نَاتد ْؤمد ْ   مه ْ وال َوال نَي  ْسلدمد ،  مه ْسلدَماتد مه
 
َ
َواأْل ْم  نْهه مد ْحيَاءد 

َ
َك  اأْل لدَعبْدد َر  َتْغفد ْن 

َ
َوأ  ، بن  )ْمَواتد فالن 

ْ (  فالنة اخْلَ ال ْذندبد  إد مه َعلَيْهد  َتتهوَب  ْن 
َ
َوأ  ، عديفد الض  ئد  ن َك  اطد

يم   رَحد ور   رَب    اللَُّهمَّ     َغفه يَا  نَي  إديند    اللَُّهمَّ      نيَ مَ َعالالْ   آمد
َقِّ  حبد هَك  ل

َ
ْسأ
َ
يُّ   أ رْسد كه َحََل  َوقهْدرَ َما  َعَظَمتدَك  ْن  مد تدَك َك 

َوبَ وََجاَل  َقِّ لدَك  َوحبد لَْطاندَك،  وَسه وند   َهائدَك  الَْمْخزه َك  اْسمد
كدتَابدَك،   يفد  نَْزتْلَهه 

َ
َوأ َنْفَسَك  بدهد  يَْت  َسم  ي  د

اذلِّ الَْمْكنهوند 
ا لْمد  عد يفد  بدهد  ثَْرَت 

ْ
ْن  لْ َواْستَأ

َ
أ نَْدَك  عد نَا    تهَصيّلَ َغيْبد  َسيِّدد ىلَعَ 

دٍ  َم  ولدَك َعبْدد   حمه يَت      َك َورَسه ي إدَذا دهعد د
َك اذل  َك بداْسمد

ه ل
َ
ْسأ
َ
َوأ

ْعَطيَْت 
َ
أ بدهد  ئدلَْت  سه َوإدَذا  َجبَْت، 

َ
أ بداْسمد     بدهد  َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
َك  َوأ

الل   ىلَعَ  وََضْعتَهه  دي  انل  لد  يْ اذل  وىلََعَ  ْظلََم، 
َ
وىلََعَ  فَأ فَاْستَنَاَر،  َهاٍر 

 َماَواتد فَ الس  
َ
بَالد  اْستََقل ْت، وىلََعَ اأْل رْضد فَاْستََقر ْت، وىلََعَ اجْلد

الس   َماءد  وىلََعَ  فََذل ْت،  ْعبَةد  الص  وىلََعَ  فََسَكبَْت،  فَرََسْت،  َماءد 
ْمَطَرْت 

َ
فَأ َحابد  الس   

     وىلََعَ
َ
ْسأ
َ
نَا  َوأ َسيِّده بدهد  لََك 

َ
َسأ بدَما  َك 

ه ل
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د   َم  َك بدَما      نَبديَُّك   حمه
ه ل
َ
ْسأ
َ
لََك بدهد آَدمه نَبديَُّك، َوأ

َ
َك بدَما َسأ

ه ل
َ
ْسأ
َ
َوأ

 ْ لهَك َوَماَلئدَكتهَك ال نْبديَاؤهَك َورهسه
َ
لََك بدهد أ

َ
بهونَ َسأ َقر  ه   َصىل    مه   اّلل 

مْجَعدنيَ 
َ
أ ْم  بدَما     َعلَيْهد َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
َطاَعتدَك    َوأ ْهله 

َ
أ بدهد  لََك 

َ
َسأ

ْن  
َ
أ نَي  مْجَعد

َ
َ أ نَا    تهَصيلِّ َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  َ وىلََعَ  دٍ حمه   م 

 
َ
أ َقبْلد  ْن  مد َخلَْقَت  َما  َمبْندي ًة، َعَدَد  َماءه  الس  وَن  تَكه ْن 

ي ةً  َمْطحد رْضه 
َ
ي    ،َواأْل رْسد مه بَاله  يهونه ًة،  َواجْلد َرًة،    َوالْعه نَْفجد مه
 
َ
َرةً َواأْل نَْهمد مه يَةً   ،نْهاره  ْضحد مه ْمسه  يئَ   ،َوالش  ضد مه   ،اً َوالَْقَمره 

ندرَيةً  مه نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َوالَْكَواكدبه  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  آلد    حمه وىلََعَ 
نَا   دٍ َسيِّدد َم  َك   حمه لْمد عد نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد َم  ىلَعَ  وىلََعَ    دٍ حمه

نَا   َسيِّدد دٍ آلد  َم  َك   حمه لْمد حد نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم    حمه
نَا   دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ْحَصاهه الل ْوحه الَْمْحفه   حمه

َ
ْن َعَدَد َما أ وظه مد

َك  لْمد نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     عد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم    حمه
نَْدكَ  تابد عد مِّ الْكد

ه
أ ىلَعَ    وََصلِّ     َعَدَد َما َجَرى بدهد الَْقلَمه يفد 

نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َسَمَواتدَك   حمه ْلَء    وََصلِّ     مد
نَا  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا  حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َك مد  حمه رْضد

َ
  وََصلِّ   ْلَء أ

نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  هه   حمه نَْت َخالدقه
َ
ْلَء َما أ مد
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يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ     مد
نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  وفد َعَدَد    حمه فه   ئدَكةد الَماَل   صه

مْ  هد مْ   َوتَْسبديحد هد يسد ْم   َوَتْقدد َوتَْكبريدهد ْم  هد يدد َوَتْمجد ْم  هد يدد َوحَتْمد
يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد ْم    اللَُّهمَّ     َوَتْهلديلدهد

نَا    َصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َحابد    حمه َعَدَد الس 
يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد  ، َيةد ارد

اذل  َياحد  والرِّ  ، َيةد اجلَارد
يَاَمةد  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     الْقد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  وىلََعَ 
دٍ  َم  َتْقطه   حمه َقْطَرٍة   ِّ لكه َوَما  َعَدَد  َك  رْضد

َ
أ إدىَل  َسَمَواتدَك  ْن  مد ره 

يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ره  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َتْقطه دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  وىلََعَ    حمه
نَا   َسيِّدد دٍ آلد  َم  َكتد    حمه حَتَر  َما  وََعَدَد  َياحه  الرِّ َهب ْت  َما  َعَدَد 

ْرعه ومََجد  ْوَراقه َوالز 
َ
ْشَجاره َواأْل

َ
َرارد احْلدْفظد  اأْل

يعد َما َخلَْقَت يفد قَ
يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ     مد

نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َوالَمَطرد    حمه الَْقْطرد  َعَدَد 
يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد   اللَُّهمَّ     َوانل باتد 

نَا    َصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ومد يفد    حمه َعَدَد انلُّجه
ْنيَا إدىَل يَْومد  ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ َماءد مد يَاَمةد الس     الْقد
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نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم    حمه
يف َخلَْقَت  َما  اَل   َعَدَد  ا  م  مد بَْعةد  الس  َاردَك  إال     حبد لَْمهه  عد َيْعلَمه 

يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  فديَها  هه  َخالدقه نَْت 
َ
أ َوَما  نَْت، 

َ
  َصلِّ   اللَُّهمَّ     أ

نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ْملد َواحلىََص    حمه َعَدَد الر 
 يفد َمشَ 

َ
بدَهارْضد َوَمغَ اردقد اأْل نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     ارد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم    حمه

نَا   َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  ،    حمه نْسد َواإْلد نِّ  اجْلد َن  مد َخلَْقَت  َما  َعَدَد 
يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  هه  َخالدقه نَْت 

َ
أ نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َوَما  َسيِّدد ىلَعَ 
دٍ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  ْنَفاسد   حمه

َ
أ ْم  َعَدَد  هد َوألَْفاظد ْم  هد

يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ ْقَت 
َخلَ يَْومد  ْن  مد ْم  هد حلَاظد

َ
  اللَُّهمَّ     َوأ

نَا    َصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  اند  َعدَ   حمه َطرَيَ َد 
نِّ َوالَماَل  ْنيَا إدىَل يَوْ اجْلد ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ يَاَمةد ئدَكةد مد    مد الْقد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َعَدَد    حمه
 
َ
اأْل َمَشاردقد  َواآْلاَكمد يفد  وشد  الْوهحه وََعَدَد  َوالَْهَوامِّ  يهورد  رْضد  الطُّ

بدَهاَوَمغَ  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     ارد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  وىلََعَ 
دٍ  َم     حمه

َ
اأْل ْمَواتد َعَدَد 

َ
َواأْل نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْحيَاءد  َسيِّدد ىلَعَ 

دٍ  َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ْظلََم َعلَيْهد الل يْله   حمه
َ
، َوَما  َعَدَد َما أ
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ْنيَا إد  ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ َق َعلَيْهد انل هاره مد رَشَ
َ
يَاَمةد أ    ىَل يَْومد الْقد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َعَدَد َمْن    حمه
َيْميشد   َيْميشد  َوَمْن   ، ردْجلنَْيد  

   ىلَعَ
َ
أ َخلَْقَت ىلَعَ  يَْومد  ْن  مد ْرَبٍع 

يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  نَا  ىلَعَ سَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ     ادلُّ دٍ يِّدد َم  وىلََعَ    حمه
نَا   َسيِّدد دٍ آلد  َم  َمْن    حمه نَ   ىل  َص َعَدَد  مد نْسد  َعلَيْهد  َواإْلد نِّ  اجْلد  

يَاَمةد َوالَماَل  ْنيَا إدىَل يَْومد الْقد ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ   اللَُّهمَّ     ئدَكةد مد
نَا    َصلِّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد   يهَصلِّ َعَدَد َمْن لَْم    حمه

نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ْن    حمه
َ
أ  يهَصىل  َكَما جَيدبه 

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم    حمه
ْن  
َ
أ يَنْبَغد  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد   يهَصىل  َكَما  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم    حمه

نَا   دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  اَلةد َعلَيْهد   َحىت  اَل   حمه َن الص  ء  مد   َيبىَْق يَشْ
   َّنَا    َصلِّ   اللَُّهم دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  لدنَي    حمه و 

َ
نَا    وََصلِّ يفد األ ىلَعَ َسيِّدد

دٍ  َم  ينَ يفد    حمه رد نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     اآلخد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  الَمإَلد    حمه يفد 
َشاَء   َما  يند  ادلِّ يَْومد  إدىَل   

ىلْعَ
َ
ه اأْل إدال    اّلل  َة  قهو  د    اَل  ِّ باّلل    الَْعيلد

يمد  نَا   َصلِّ   اللَُّهمَّ   الَْعظد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا  وَ   حمه دٍ ىلَعَ آلد َسيِّدد َم    حمه
 وَ 
َ
فديأ الر  رََجَة  َوادل  يلََة  َوالَْفضد يلََة  الْوَسد هد  َمَقامَ ْعطد َواْبَعثْهه    اً َعَة 
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وحَمْ  د   اً دَ مه اَل إد   هه وََعْدتَ   ياذل  ين َك  الْمد ْلدفه  مْ   اللَُّهمَّ   َعاَد   خته   َعظِّ
ْ   َشأنَهه  بْلدجْ   بهْرَهانَهه   َوَبنيِّ

َ
تَهه   َوأ ج  ْ   حه ي  َوَبنيِّ   َوَتَقب ْل   لَتَهه فَضد

   يفد   َشَفاَعتَه
ه
تدهد أ لْنَا  م  ن تدهد   َواْستَْعمد دسه نيَ   رَب    يَا  ب   رَب    َوَيا  الَْعالَمد

ي  الَْعْرشد  ْ   رَبِّ   يَا  اللَُّهمَّ     مد الَْعظد يفد اْحرشه ْمَرتدهد   نَا  َوحَتَْت   زه
دَوائدهد  هد   ل نَا بدَكأسد نْيَ يَا رَب     بدَمَحب تدهد   َواْنَفْعنَا  َواْسقد نيَ آمد  الَْعالَمد
   َّفَْضَل   َعن ا   بَلِّْغهه   رَبِّ   يَا  اللَُّهم

َ
اَل   أ   َعن ا   َواْجزدهد     مد الس 

 
َ
  َعنْ  انل يبد   بدهد   َجاَزيَْت  َما فَْضَل أ

ه
تدهأ نيَ  رَب   يَا م      الَْعالَمد

هَك   إدينِّ   رَبِّ   يَا  اللَُّهمَّ  ْسأل
َ
نْ   أ

َ
َر يلد   أ   َب َوَتتهو  َوتَرَْحَيند   َتْغفد

نْ   َوتهَعافدييَند   يلَعَ   يعد   مد نَ   اخْلَاردجد   َوابْلَلَْواءد   ءد ابْلَاَل   مَجد    مد
َ
 رْضد اأْل

نَ   َوانل ازدلد  َماءد   مد ِّ   ىلَعَ   إدن َك   الس  ءٍ   لكه ي  يَشْ  وَ   ،بدرَْحَتدَك   ر  قَدد
َ
ْن  أ

ند  ؤمد دلْمه ل َر  ْ نيَ َتْغفد َوال نَاتد   ؤمد ْ   ،مه ْ َوال َوال نْيَ  ْسلدمد ْسلدَماتد مه   ، مه
 
َ
ْم َوا اأْل نْهه  ْحيَاءد مد

َ
َ أْل ه   ْمَواتد َوريَضد  َعْن    اّلل 

َ
َراتد  أ اهد هد الط  ْزَواجد

 
ه
َهاتد  أ ندنيَ م  ؤمد َ   ،الْمه ه   َوريَضد  َعْن    اّلل 

َ
   ْصَحابدهد أ

َ
 مد  ْعاَل اأْل

َ
ةد  أ ئدم 

دَ  َوَمَصابديالْهه ْنيَاى  ادلُّ اتل ابدعدنيَ اتل    وََعند   ،حد  َوتَابدعد  نَي  ْم ابدعد لَهه  
يىَل إد ْحَساٍن إد بد  د  َواحْلَْمده   ، ند  يَْومد ادلِّ نيَ رَبِّ  ّللد    الَْعالَمد
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اِدُس:  ِزأُب السَّ
أ

بأِت احل  ِحزأُب السَّ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

َ   اللَُّهمَّ  ابْلَايلد ْجَسادد 
َ
َواأْل ْرَواحد 

َ
اأْل بدَطاَعةد   ةد رَب   َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
أ

 
َ
 اأْل

َ
َها، َوبدَطاَعةد اأْل ْجَسادد

َ
َعةد إدىَل أ اجد ْ ْرَواحد الر  لْتَئدَمةد  ْجَسادد ال مه

وقدَها ره فديهد   ،بدعه انل افدَذةد  احْلَ   ،مْ َوبدَكلدَماتدَك  َك  ْخذد
َ
مْ َوأ نْهه مد  ، ق  

يََديَْك واخْلَ  بنَْيَ  قََضائدَك   اَلئدقه  فَْصَل  وَن  ره وَن  َوَيرْ   يَنْتَظد جه
 َوخَيَ   رَْحَتََك 

َ
َقابََك أ ْكَرَك  ْن ََتَْعَل انلُّوَر يفد برََصديْ افهوَن عد ، وَذد

يْلد َوانل هارد ىلَعَ لدَسايند َوَعَماَلً 
َ  بالل  قيْند اً فَ َصاحلد     اْرزه

َسيِّدد   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ نَا  ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد ىلَعَ  َصل يَْت  َكَما 
نَا   َسيِّدد ىلَعَ  َوَباردْك  يَم،  دٍ إدبَْراهد َم  نَا    حمه َسيِّدد ىلَعَ  بَاَرْكَت  َكَما 

يمَ  نَا    اللَُّهمَّ     إدبَْراهد دٍ اْجَعْل َصلََواتدَك وَبَراَكتدَك ىلَعَ َسيِّدد َم    حمه
نَا   دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  يَم، وىلََعَ  َكَما جَ   حمه نَا إدبَْراهد َعلْتََها ىلَعَ َسيِّدد

إدن َك   يَم  إدبَْراهد نَا  َسيِّدد يد  آلد  جَمد يد   نَا      َحد َسيِّدد ىلَعَ  َوَباردْك 
دٍ  َم  نَا  وىلََعَ آلد سَ   حمه دٍ يِّدد َم  يَم    حمه نَا إدبَْراهد َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ َسيِّدد

يَم إدن َك  نَا إدبَْراهد يد  وىلََعَ آلد َسيِّدد يد  جَمد     َحد
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نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ولدَك    حمه َورَسه َك    وََصلِّ َعبْدد
 ْ ْ ىلَعَ ال ندنَي َوال ْؤمد ْ مه ، َوال ناتد ْؤمد ْ مه نَي َوال ْسلدمد ْسلدَماتد مه   اللَُّهمَّ     مه
نَا    َصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َك،    حمه لْمه عد بدهد  َحاَط 

َ
أ َما  َعَدَد  د  آهلد وىلََعَ 

ْحَصاهه  
َ
َماَل َوأ بدهد  َدْت  وََشهد َصاَل كدتَابهَك،  َدائدَمًة ئدَكتهَك،  ًة 

لْكد   ومه بدَدَوامد مه د تَده ه   اللَُّهمَّ     اّلل  ل
َ
ْسأ
َ
َظامد َك بد إدينِّ أ ْسَمائدَك الْعد

َ
أ

يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
وبداأْل ْعلَْم، 

َ
أ لَْم  َوَما  نْها  مد َعلدْمته  بدَها    َما  يَْت  َسم 

ْن  
َ
أ ْعلَْم 

َ
أ لَْم  َوَما  نْها  مد َعلدْمته  َما  َ َنْفَسَك  نَا    تهَصيلِّ َسيِّدد ىلَعَ 

دٍ  َم  ْن    حمه
َ
أ ْن َقبْلد  ولدَك َعَدَد َما َخلَْقَت مد َك َونَبديَِّك َورَسه َعبْدد

َمبْندي ةً  َماءه  الس  وَن     ،تَكه
َ
ي  َواأْل رْسد مه بَاله  َواجْلد ي ًة،  َمْدحد ًة،  رْضه 

َرًة،  نَْفجد مه يهونه     َوالْعه
َ
َرةً َواأْل نَْهمد مه قًَة،    ،ْنَهاره  رْشد مه ْمسه  َوالش 

يئَ  ضد مه َيةً   ،اً َوالَْقَمره  ْرد
جمه َوابْلدَحاره  ْستَندرَيًة،  مه   ،َوالَْكَواكدبه 

َرةً  ثْمد ْشَجاره مه
َ
    َواأل

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َك   حمه لْمد ىلَعَ    وََصلِّ     َعَدَد عد
نَا   دٍ َسيِّدد َم  َك   حمه لْمد حد نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َعَدَد    حمه
نَا   وََصلِّ   لَكدَماتدَك  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ىلَعَ   وََصلِّ   َعَدَد ندْعَمتدَك  حمه
نَا   دٍ َسيِّدد َم  فَْضلدَك   حمه نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َعَدَد    حمه
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كَ  ودد نَا  وََصلِّ   جه دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ىلَعَ   وََصلِّ   َعَدَد َسَمَواتدَك  حمه
نَا  َسيِّ  دٍ دد َم  َك   حمه رْضد

َ
نَا    وََصلِّ     َعَدَد أ دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َعَدَد َما    حمه

يفد  َماَل َخلَْقَت  ْن  مد َسَمَواتدَك  َسبْعد  ىلَعَ    وََصلِّ     ئدَكتدَك  
نَا   دٍ َسيِّدد َم  نْسد    حمه َواإْلد نِّ  اجْلد َن  مد َك  رْضد

َ
أ َخلَْقَت يفد  َما  َعَدَد 

الْوَ  َن  مد َما  َما وََغرْيدهد وََغرْيدهد رْيد  َوالط  نَا    وََصلِّ     ْحشد  َسيِّدد ىلَعَ 
دٍ  َم  لْمد َغيْبدَك وَما جَيْردي بدهد   حمه َعَدَد َما َجَرى بدهد الَْقلَمه يفد عد

يَاَمةد  الْقد يَْومد  نَا    وََصلِّ     إدىَل  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  الَْقْطرد   حمه َعَدَد 
نَا    وََصلِّ     َوالَمَطرد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َك    حمه حَيَْمده َمْن  َعَدَد 

كَ  ده رهَك َويهَهلِّلهَك َويهَمجِّ نَْت    َويَْشكه
َ
ن َك أ

َ
ه َويَْشَهده أ   وََصلِّ     اّلل 

نَا   َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َوَماَلئدَكتهَك   حمه نَْت 
َ
أ َعلَيْهد  َصل يَْت  َما    َعَدَد 

   ِّنَا    وََصل دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َك   َصىل  َعَدَد َمْن    حمه ْن َخلْقد   َعلَيْهد مد
   ِّنَا    وََصل َسيِّدد دٍ   ىلَعَ  َم  لَْم    حمه َمْن  ْن    يهَصلِّ َعَدَد  مد َعلَيْهد 

َك  نَا    وََصلِّ     َخلْقد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َمالد    حمه َوالرِّ بَالد  اجْلد َعَدَد 
نَا    وََصلِّ     ىَص َواحْلَ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ْوَراقدَها   حمه

َ
َوأ َجرد 

الش  َعَدَد 
 ْ دَهاَوال ْثَقال

َ
نَا    وََصلِّ     َمَدرد َوأ دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  ِّ َسنٍَة َوَما    حمه َعَدَد لكه
يَها نَا    وََصلِّ   َوَما َيمهوته فديَها    خَتْلهقه فد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َعَدَد    حمه
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يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  فديَها  َيمهوته  َوَما  يَْوٍم   
خَتْلهقه لكه    اللَُّهمَّ     َما 

نَا    وََصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  اجْلَ   حمه َحابد  الس  َيةد َعَدَد  بنَْيَ    ارد َما 
 
َ
َواأْل َماءد  يَاهد   رْضد الس  الْمد َن  مد ره  َتْمطه نَا    َصلِّ وَ     َوَما  َسيِّدد ىلَعَ 

دٍ  َم  ْ   حمه ال َياحد  الرِّ  َعَدَد 
َ
اأْل َمشاردقد  يفد  َراتد  َسخ  رْضد  مه

َوقدبْلَتدَها وََجْوفدَها  بدَها  نَا    وََصلِّ     َوَمَغارد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َعَدَد    حمه
َماءد  الس  هومد  نَا    وََصلِّ     جنه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َما َخلَْقَت يفد    حمه َعَدَد 

َذلدَك  وََغرْيد  َمالد  والرِّ يَاهد  َوالْمد َوابِّ  َوادل  احْلديتَاند  َن  مد َاردَك      حبد
نَا    وََصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َواحْلَ   حمه انل باتد  ىلَعَ    وََصلِّ     ىَص َعَدَد 
نَا   دٍ َسيِّدد َم  انل ْملد   حمه نَا    وََصلِّ     َعَدَد  َسيِّدد َ ىلَعَ  دٍ حمه َعَدَد    م 

يَاهد الَْعْذبَةد  نَا    وََصلِّ     الْمد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  لَْحةد   حمه يَاهد الْمد  َعَدَد الْمد
   ِّنَا    َصل دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َك   حمه يعد َخلْقد ندْعَمتدَك ىلَعَ مَجد    َعَدَد 

نَا    وََصلِّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  وَ   حمه ندْقَمتدَك  َمْن  َعَذابدَك  َعَدَد  ىلَعَ 
د  ب نَا  َكَفَر  دٍ َسيِّدد َم  نَا    وََصلِّ   ملسو هيلع هللا ىلص  حمه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َما    حمه َعَدَد 

َواآْل  ْنيَا  ادلُّ َرةه َداَمتد  نَا    وََصلِّ     خد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َما    حمه َعَدَد 
نَا    وََصلِّ     ئدقه يفد اجلَن ةد اَل َداَمتد اخْلَ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َعَدَد َما    حمه
نَا    وََصلِّ     ئدقه يفد انل ارد اَل َداَمتد اخْلَ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم   قَْدرد    حمه

ىلَعَ
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بُّهه َوتَرَْضاهه  د نَا  وََصلِّ   َما حته دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  بَُّك    حمه د  قَْدرد َما حيه
ىلَعَ

نَا    وََصلِّ     َوَيرَْضاكَ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  اآْل   حمه بََد 
َ
ينَ أ هْله  وَ     بدد نْزد

َ
أ

 ْ َل ال زْنَ ْ   مه نْ ال عد َقر َب   دَ مه
َ
َوأ يلََة  َك،  َوالَْفضد يلََة  الْوَسد هد  ْعطد
 ْ فديَعَة َوال رََجَة الر  َفاَعَة َوادل  ْ َوالش  ،  َمقاَم ال دي وََعْدتَهه وَد اذل  َمْحمه

يَعادَ إدن َك اَل  ْلدفه الْمد       خته
ي َوَمْواَلَي َوثدَقيتد   اللَُّهمَّ  َك َمالدِكد وََسيِّدد

ن 
َ
هَك بأ ل

َ
ْسأ
َ
إدينِّ أ

ْهرد احْلَ 
هْرَمةد الش  هَك حبد ل

َ
ْسأ
َ
، َوابْلَدَلد احْلَ َورََجاِئد أ ْ َرامد َمْشَعرد  َرامد َوال

 احْلَ 
َ
أ  ، اَلمه ، َوقرَْبد نَبديَِّك َعلَيْهد الس  َن اخْلَ َرامد رْيد َما  ْن َتَهَب يلد مد

نَْت، َوترَْصد اَل 
َ
لَْمهه إدال  أ وءد َما اَل َيْعلَمه عد َن السُّ َيْعلَمه   َف َعينِّ مد

نَْت 
َ
أ إدال   لَْمهه  يثَ   اللَُّهمَّ     عد َدَم شد َوَهَب آلد َمْن  يَم  اً يَا  بَْراهد ، َوإلد

يْ إد  َوإدْسحَ ْسَماعد َمْن  اَل  َوَيا  وَب،  َيْعقه ىلَعَ  َف  يهوسه َورَد   َق، 
ابْلَاَلءَ   َويَ َكَشَف  يُّوَب، 

َ
أ َوَيا َعْن   ، هد مِّ

ه
أ إدىَل  وىَس  مه رَد   َمْن  ا 

ي ا   دَزَكرد لَيَْماَن، َول اوهَد سه َ ، َوَيا َمْن َوَهَب دلد هد لْمد د يفد عد َزائدَد اخلرَضد
ْن  
َ
أ هَك  ل

َ
ْسأ
َ
أ َعيٍْب  شه اْبنََة  َحافدَظ  َوَيا  يىَس،  عد دَمْرَيَم  َول حَيىَْي، 

 َ نَا  تهَصيلِّ َم   ىلَعَ َسيِّدد رَْسلدنيَ   دٍ حمه يعد انل بديِّنَي َوالمه وَيا     وىلََعَ مَجد
نَا   لدَسيِّدد َوَهَب  دٍ َمْن  َم  ْن    ملسو هيلع هللا ىلص  حمه

َ
أ فديَعَة  الر  رََجَة  َوادل  َفاَعَة  الش 
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 ، انل ارد َن  مد رَييند  د
َوَته لكه َها،  يهويبد 

عه يلد   َ َوتَْسرته  ، ويبد
ذهنه يلد  َر  َتْغفد

يلد   َب  َوإْحَسانََك،  َوتهوجد ْفَرانََك  َوغه َمانََك 
َ
َوأ ردْضَوانََك 

انل بديِّنَي  َوتهَمتَِّعيند  َن  مد م  َعلَيدهد ْنَعْمَت 
َ
أ يَن  د اذل  َمَع  َجن تدَك  يفد   
د  احلد َداءد َوالص  هه نَي َوالشُّ يقد دِّ ير  َوالصِّ ٍء قَدد ِّ يَشْ   نَي، إدن َك ىلَعَ لكه

    ه   وََصىل نَا    اّلل  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  َياحه    حمه الرِّ زَْعَجتد 
َ
أ د َما  وىلََعَ آهلد

اَكَماً   اً َسَحابَ  َامَ   ره حد رهوٍح  ذدي   ُّ لكه اَلَم  اً وََذاَق  الس  لد  وْصد
َ
َوأ  ،

 
َ
وََساَلَماً ألد ي ًة  حَتد اَلمد  الس  َدارد  يفد  اَلمد  الس  فْردْديند    اللَُّهمَّ     ْهلد 

َ
أ

دَما َخلَْقتَيند  ، َواَل  هَله َواَل تَْشَغليْند بد ل لَْت يلد بدهد ْميند    َما تََكف  حَتْرد
رهكَ  ْستَْغفد

َ
أ نَا 
َ
َوأ بيْند 

تهَعذِّ َواَل  هَك  ل
َ
ْسأ
َ
أ نَا 
َ
ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ       َوأ

نَا   دٍ َسيِّدد َم  وََسلِّمْ   حمه د  آهلد    اللَُّهمَّ     وىلََعَ 
َ
َوأ هَك  ل

َ
ْسأ
َ
أ هه  إدينِّ  تَوَج 

ْصَطىَف عد  َبديبدَك المه ده نَا نَْدَك يَا َحبديبَنا يَا َسيِّدَ إديلَْك حبد َم  إدن ا   حمه
ندْعَم   يا  يمد  الَْعظد الَمْوىَل  نَْد  نَلا عد َربَِّك فاْشَفْع  إدىَل  بدَك   

له َنتَوَس 
ره  اهد وله الط  نَْدكَ   اللَُّهمَّ »     الر سه هد عد َاهد ْعهه فدينَا ِبد   )ثََلَثًا(  « َشفِّ

   ْ ْن َخرْيد ال ْ َواْجَعلْنَا مد َصلِّنَي َوال ْن َخرْيد  مه ، َومد نَي َعلَيْهد مد
َسلِّ مه

 ْ ْ ال ال ْخيَارد 
َ
أ ْن  َومد  ، َعلَيْهد يَن  َوالَْوارددد نْهه  مد بدنَي  َقر  فديهد  مه بِّنَي  حد مه

 ْ ، َوفَرِّْحنَ َوال يْهد ، َواْجَعلْهه  َمْحبهوبدنَي دَلَ يَاَمةد ا بدهد يفد َعَرَصاتد الْقد
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 ْ ونٍَة َواَل إدىَل َجن ةد    اَلً نَلَا َديلد يمد بداَل َمؤه ٍة َواَل   انل عد نَاقََشةد  َمَشق   مه
َعلَيْنَ   ،احْلدَسابد  ْقبداَلً  مه َواَل َواْجَعلْهه  بَ   ا،  اَغضد ا،  َعلَيْنَ   اً ََتَْعلْهه 
ْر نَلَ  ْ ا  َواْغفد يعد ال َمد ْحيَاءد َوجلد

َ
نَي اأْل ْسلدمد مْ   مه نْهه ره    ،َوالَميِّتدنيَ   مد َوآخد

ند احلَْمده  
َ
د َدْعَوانَا أ هَك يَا      نيَ رَبِّ الَْعالَمد   ّللد  ل

َ
ْسأ
َ
ه فَأ ه يَا    اّلل    اّلل 

ه يَا   ْكَرامد اَل  يَا َقيُّومه يَا َذا اجلاََل يَا يَحُّ   اّلل  نَْت إدهَل إد   لد َواإْلد
َ
، ال  أ

بَْحانََك إدينِّ  دمد   سه ال َن الظ  نْته مد رْ كه َك بدَما َحََل كه
ه ل
َ
ْسأ
َ
يَُّك  نَي، أ سد

وََجاَل  َعَظَمتدَك،  ْن  لَْطاندَك مد وَسه َوقهْدَرتدَك  َوَبَهائدَك      لدَك 

 
َ
َقِّ أ ْ َوحبد ونَةد ال ْ ْسَمائدَك الَْمْخزه ، ال َرةد ال  َمْكنهونَةد َطه  لدْع  ط  يتد لَْم يَ مه

َك  َخلْقد ْن  مد َحد  
َ
أ اإْلد     َعلَيَْها  َقِّ  ىلَعَ  َوحبد وََضْعتَهه  دي  اذل  ْسمد 
فَ  فَ الل يْل  انل هارد   

وىلََعَ ْظلََم، 
َ
َمَواتد  أ الس  وىلََعَ  اْستَنَاَر، 

 
َ
 ابْلدَحارد فاْنَفَجَرْت، فَاْستََقل ْت، وىلََعَ اأْل

رْضد فَاْستََقر ْت، وىلََعَ
فَ  يهوند  الْعه فَ وىلََعَ  َحابد  الس   

وىلََعَ ْمَطَرْت نَبََعْت، 
َ
هَك      أ ل

َ
ْسأ
َ
َوأ

 بدا
َ
ْ ْسمَ أْل نَا  َمْكتهوَبةد يفد َجبَْهةد  اءد ال اَلمه َسيِّدد يَل َعلَيْهد الس  رْبد    جد
 َوبا
َ
ْ ْسمَ أْل ال َجبَْهةد  اءد  يفد  نَاَمْكتهوَبةد  َعلَيْهد    َسيِّدد افديَل  إدرْسَ

اَلمه  ْ   الس  ال يعد  مَجد ْسَماءد      َكةد َماَلئد وىلََعَ 
َ
بداأْل َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
َوأ

 ْ الَْعْرشد ال َحْوَل   َوبدا    َمْكتهوَبةد 
َ
ْ أْل ال َحْوَل  ْسَماءد  َمْكتهوَبةد 
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 ِّ ريْسد بد     الْكه َك 
ه ل
َ
ْسأ
َ
 َوأ

َ
اأْل يمد  الَْعظد َك  يَْت  اْسمد ي َسم  د ْعَظمد اذل 

َنْفَسَك       بدهد 
َ
أ َقِّ  حبد هَك  ل

َ
ْسأ
َ
َما  َوأ َِّها،  لكه نْهَ ْسَمائدَك  مد ا  َعلدْمته 
ْعلَمْ 

َ
َك بدا    َوَما لَْم أ

ه ل
َ
ْسأ
َ
 َوأ

َ
يتد ْسمَ أْل

نَاَداَعَك بدَها    اءد ال  آَدمه    َسيِّده
اَلمه  يتد َداَعَك بدَها      َعلَيْهد الس 

ْسَماءد ال 
َ
نَاَوبداأْل نهوح  َعلَيْهد    َسيِّده

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَاَوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده َصالدح  

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَاَوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده هسه  يهون

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَاَوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده وىَس  مه

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَاَوبداأْل َعلَيْهد   َسيِّده هارهونه 

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَاَوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده َعيْب   شه

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَا َوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده يمه  إدبَْراهد

اَلمه  سْ     الس 
َ
يتد َداَعَك بدَها  َوبداأْل

نَا َماءد ال  يله َعلَيْهد    َسيِّده إْسَماعد
اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 

ال  ْسَماءد 
َ
نَا َوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده َداوهده 

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَاَوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده لَيَْمانه  سه

اَلمه  ا    الس  ْسَماءد 
َ
بدَها  َوبداأْل َداَعَك  يتد 

نَا ل  َعلَيْهد    َسيِّده ي ا  َزَكرد
اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 

ال  ْسَماءد 
َ
نَا َوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده يهوَشعه 

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَا َوبداأْل َعلَيْهد   َسيِّده ه  اخلرَضد
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اَلمه  َداَع     الس  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
بدَها  َوبداأْل نَا َك  َعلَيْهد    َسيِّده إديْلَاسه 

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَا َوبداأْل َعلَيْهد    َسيِّده الْيََسعه 

اَلمه  بدَها      الس  َداَعَك  يتد 
ال  ْسَماءد 

َ
نَا َوبداأْل ْفلد    ذهو    َسيِّده الْكد
اَلمه  الس  بدَها        َعلَيْهد  َداَعَك  يتد 

ال  ْسَماءد 
َ
نَاَوبداأْل يىَس    َسيِّده عد

اَلمه  نَ     َعلَيْهد الس  يتد َداَعَك بدَها َسيِّده
ْسَماءد ال 

َ
د   ا  َوبداأْل َم    ملسو هيلع هللا ىلص حمه

يَُّك  َك وََحبديدبهَك وََصفد
ه ول ه احلَقُّ     نَبديَُّك َورَسه   : يَا َمْن قَاَل َوقَْوهله

   ،َّ حج مث هت مت ُّ 
َ
ره َعْن أ هد  َواَل يَْصده ْن َعبديدد َحٍد مد

ون  إد َواَل فدْعل  َواَل حَ   قَْول  
كه هد  َرَكة  َواَل سه لْمد  َوقَْد َسبََق يفد عد

ال 
ونه  يَكه َكيَْف  َوقََدردهد  ْ     َوقَضائدهد  ل

َ
أ يلد   َهْمتيَند َكَما    َوقََضيَْت 

تَابد  الْكد َهَذا  َراَءةد  َْت    بدقد  يلَعَ   َويرَس 
َ
َواأْل يَق  رد الط  ْسبَاَب،  فديهد 

ليْبد 
ِّ ذَ يفد هَ   َوَنَفيَْت َعْن قَ ك  َواإْلد  الْ ا انل يبد يمد الش  ْرتدياَب،  َكرد

نْدد  ب هه عد بَ   ي وََغل بَْت حه قْرد
َ
اأْل يعد  ب اءد ىلَعَ مَجد حد

َ
َواأْل يَا    اءد  هَك  ل

َ
ْسأ
َ
أ

ه  ه يَا    اّلل  ه يَا    اّلل  قيَند   اّلل  ْن تَْرزه
َ
بََعهه َشَفاَعتَهه    أ َحب هه َوات 

َ
َولكه  َمْن أ

نَاقََشٍة، َواَل َعَذاٍب، َواَل  ْن َغرْيد مه ، مد احْلدَسابد يَْوَم  َراَفَقتَهه  َومه
تَاٍب  عد َواَل  ويبد   ،تَْوبديٍخ 

ذهنه يلد  َر  َتْغفد ْن 
َ
يهويبد َوأ

عه  َ َوتَْسرته يَا    ، 
َميند وَ  تهنَعِّ ْن 

َ
َوأ  ، اره يَا َغف  ابه  الْ بد   ه  َك  إدىَل وَْجهد يمد يفد  انل َظرد  َكرد
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َ
اأْل ْلَةد  ْ مجه ال يَْوَم  َواثل َوابد ْحبَابد  يدد   َعَميلد   َمزد

َتتََقب َل مدينِّ ْن 
َ
  َوأ

يئيَتد  َخطد ْن  مد بدهد  َك  لْمه عد َحاَط 
َ
أ ا  َعم  َو  َتْعفه ْن 

َ
دْسيَايند   َوأ   َون

َغيند ،  َوَزليَلد 
تهبَلِّ ْن 

َ
وىلََعَ    َوأ َعلَيْهد  َوالت ْسلديمد  رْبدهد 

قَ ياَرةد  زد ْن  مد
َميلد 
َ
أ اَغيََة  بَيْهد  يَا    َصاحد َك  َوَكَرمد َك  ودد وَجه َوفَْضلدَك  بدَمنَِّك 

 ُّ يمه يَا َويلد  يَا رَحد
َيهه َعينِّ َرؤهوفه َازد

ْن َته
َ
ِّ   ، َوأ  َمْن آَمَن  َوَعْن لكه

مد  َوات بََعهه  ْ ا  نَ بدهد  ْ ل َوال نَي  ْسلدمد ْم  مه نْهه مد اأْلْحيَاءد   ، ْسلدَماتد مه
 
َ
َحدَ َواأْل

َ
أ بدهد  َجاَزيَْت  َما  َعم  

َ
َوأ َتم  

َ
َوأ فَْضَل 

َ
أ ْن   اً ْمَواتد  مد

 ُّ يزه يا يلَعد َك، يَا قَوديُّ يَا َعزد     َخلْقد
هَك   ل

َ
ْسأ
َ
   اللَُّهمَّ َوأ

َ
أ َعلَيَْك  بدهد  قَْسْمته 

َ
أ َما  َقِّ  َ ته ْن  حبد   َصيلِّ

نَا   دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ْن    حمه َعَدَد َما َخلَْقَت مد
َمبْندي ةً  َماءه  الس  وَن  تَكه ْن 

َ
أ    ،َقبْلد 

َ
ي  َواأْل َمْدحد بَاله    ،ةً رْضه  َواجْلد

َرةً  َسخ  مه َوابْلدَحاره  َرًة،  نَْفجد مه يهونه  َوالْعه َيًة،  لْود    ،عه
َ
ْنَهاره َواأْل

نَْهمد  يَةً   ،َرةً مه ْضحد ْمسه مه يئَ   ،َوالش  ضد ندريَ َوانل جْ   ، اً َوالَْقَمره مه ،  اً مه مه
حَ 
َ
أ َيْعلَمه  إد َواَل  ونه  نَْت د  َحيْثه تَكه

َ
أ ْن      ال  

َ
َ َوأ ،    تهَصيلِّ َعلَيْهد

َك  مد الَكَ َعَدَد  د  آهلد ْن      وىلََعَ 
َ
َ ته َوأ َعَدَد    َصيلِّ د  آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 

وفدهد آيَ  ره ْرآند وحه      اتد الْقه
َ
َ ته ْن  َوأ د َعَدَد َمْن    َصيلِّ َعلَيْهد وىلََعَ آهلد
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ْن      َعلَيْهد   يهَصيلِّ 
َ
َ ته َوأ لَْم    َصيلِّ َمْن  د َعَدَد    يهَصلِّ َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

ْن      َعلَيْهد 
َ
َ َوأ َك   تََصيلِّ رْضد

َ
ْلَء أ د مد ْن      َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

َ
َ ته َوأ   َصيلِّ
تابد  مِّ الْكد

ه
د َعَدَد َما َجَرى بدهد الَْقلَمه يفد أ  آهلد

ْن      َعلَيْهد وىلََعَ
َ
َوأ

َ ته  َسَمَواتدَك   َصيلِّ َسبْعد  يفد  َخلَْقَت  َما  َعَدَد  د  آهلد وىلََعَ      َعلَيْهد 
ْن  
َ
َ ته َوأ ن  إدىَل يَْومد َعلَيْهد وىلََعَ آ   َصيلِّ هه فديهد نَْت َخالدقه

َ
د َعَدَد َما أ هلد

ةٍ  لَْف َمر 
َ
ِّ يَْوٍم أ يَاَمةد يفد لكه     الْقد

 
َ
َ ته ْن  َوأ ْ   َصيلِّ ال د َعَدَد َقْطرد   آهلد

ِّ َقْطَرٍة  َعلَيْهد وىلََعَ َمَطرد َولكه
َخلَْقَت   يَْومد  ْن  مد َك  رْضد

َ
أ إدىَل  َسَمائدَك  ْن  مد إدىَل َقَطَرْت  ْنيَا  ادلُّ

ةٍ  َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد ْن      يَْومد 

َ
َ َوأ وىلََعَ    تهَصيلِّ َعلَيْهد 

ْن   مد َمَك  َوَعظ  لََك  وََسَجَد  َسَك،  َوقَد  َسب َحَك  َمْن  َعَدَد  د  آهلد
لَْف مَ 

َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت  ٍة  يَْومد    ر 

ْن  
َ
َ َوأ فديهَ   تهَصيلِّ ْم  َخلَْقتَهه َسنٍَة   ِّ َعَدَد لكه د  آهلد وىلََعَ  ْن  َعلَيْهد  مد ا 

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت    يَْومد 

ْن  
َ
َ َوأ اجْلَ   تهَصيلِّ َحابد  الس  َعَدَد  د  آهلد  

وىلََعَ َيةد  َعلَيْهد     ارد
َ
ْن َوأ

 َ يَْومد َخلَْقَت    تهَصيلِّ ْن  ، مد َيةد ارد
َياحد اذل  الرِّ َعَدَد  د  َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ْن    ادلُّ

َ
َ َوأ   تهَصيلِّ
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مد  َكتْهه  وََحر  َعلَيْهد  َياحه  الرِّ َهب تد  َما  َعَدَد  د  آهلد وىلََعَ  َن  َعلَيْهد 
 
َ
َواأْل ْغَصاند 

َ
َواأْلزَْهارد اأْل اثلَِّمارد  ْوَراقد 

َ
َوأ َما    ،ْشَجارد  وََعَدَد 

َك َوَما بنَْيَ َسَمَواتدَك  رْضد
َ
َرارد أ

ْن يَْومد َخلَْقَت    ،َخلَْقَت ىلَعَ قَ مد
ٍة   َمر  لَْف 

َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ْن    ادلُّ

َ
َ َوأ   تهَصيلِّ

ْنيَا إدىَل  ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ َاردَك مد ْمَواجد حبد
َ
د َعَدَد أ َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد ْن    يَْومد 

َ
َ َوأ وىلََعَ    تهَصيلِّ َعلَيْهد 

ِّ َحَجٍر َوَمَدٍر َخلَْقتَهه يفد  ْملد َواحلىََص َولكه د َعَدَد الر   َمَشاردقد  آهلد
يَْومد َخلَْقَت  ْن  يَتدَها مد وْدد

َ
َوأ ا  بَاهلد بدَها، َسْهلدَها وَجد َوَمَغارد رْضد 

َ
اأْل

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ْن    ادلُّ

َ
َ َوأ   تهَصيلِّ

 
َ
اأْل َنبَاتد  َعَدَد  د  آهلد وىلََعَ  وََجوْ َعلَيْهد  قدبْلَتدَها  ْن  مد فدَها  رْضد 

ْوَراٍق  
َ
َوأ َوَثَمٍر  ْن َشَجٍر  ا، مد بَاهلد قدَها وََغْربدَها، وََسْهلدَها، وَجد َورَشْ

ْن  ْن َنبَاتدَها َوَبَراَكتدَها مد جه مد ْخرََجْت َوَما خَيْره
َ
يعد َما أ َوَزْرٍع ومََجد

َمر   لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا  ادلُّ َخلَْقَت    ٍة  يَْومد 

ْن  
َ
َ َوأ نِّ    تهَصيلِّ نْسد َواجْلد َن اإْلد د َعَدَد َما َخلَْقَت مد  آهلد

َعلَيْهد وىلََعَ
  ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْم  نْهه مد هه  َخالدقه نَْت 

َ
أ َوَما   ، نيد يَاطد َوالش 

ٍة   لَْف َمر 
َ
ْن    يَْوٍم أ

َ
َ َوأ ِّ شَ   تهَصيلِّ د َعَدَد لكه ْعَرٍة يفد  َعلَيْهد وىلََعَ آهلد
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ْنيَا إدىَل يَْومد   نْذه َخلَْقَت ادلُّ ْم مه هد وسد  رهؤه
ْم وىلََعَ هد وهد ْم َووهجه بَْداندهد

َ
أ

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  ْن    الْقد

َ
َ َوأ د    تهَصيلِّ آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 

َخلَْقَت  يَْومد  ْن  مد ْم  هد حلَاظد
َ
َوأ ْم  هد َوألَْفاظد ْم  هد ْنَفاسد

َ
أ ْنيَا َعَدَد  ادلُّ  

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  ْن    إدىَل 

َ
َ َوأ َعلَيْهد    تهَصيلِّ

نِّ وََخَفَقاند اإْلد  اند اجْلد د َعَدَد َطرَيَ  آهلد
ْن يَْومد َخلَْقَت  وىلََعَ نْسد مد

ةٍ  َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ لكه يفد  يَاَمةد  الْقد يَْومد  إدىَل  ْنيَا       ادلُّ

َ
َ ْن  َوأ  تهَصيلِّ

رَيًة   َصغد َك  رْضد
َ
أ ىلَعَ  َخلَْقتََها  يَمٍة  بَهد  

ِّ َعَدَد لكه د  آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 
 
َ
قد اأْل ا اَل رْضد َوَمَغارد َوَكبدريًة يفد َمَشارد م  لدَم َومد ا عه م  َيْعلَمه    بدَها مد

لَْمهه إد  ِّ  عد يَاَمةد يفد لكه ْنيَا إدىَل يَْومد الْقد ْن يَْومد َخلَْقَت ادلُّ نَْت مد
َ
ال  أ

ٍة   َمر  لَْف 
َ
أ ْن    يَْوٍم 

َ
َ َوأ َمْن    تهَصيلِّ َعَدَد  د  آهلد وىلََعَ    َصىل  َعلَيْهد 
، وََعَدَد َمْن لَْم   ، وََعَدَد َمْن    يهَصلِّ َعلَيْهد  َعلَيْهد إدىَل  يهَصيلِّ َعلَيْهد

ا ٍة  يَْومد  َمر  لَْف 
َ
أ يَْوٍم   ِّ يَاَمةد يفد لكه ْن    لْقد

َ
َ َوأ وىلََعَ    تهَصيلِّ َعلَيْهد 

يتَاٍن   حد ْن  مد َخلَْقَت  َما  وََعَدَد   ، ْمَواتد
َ
َواأْل ْحيَاءد 

َ
اأْل َعَدَد  د  آهلد

اٍت   ْن    َوَطرْيٍ َوَنْمٍل َوحَنٍْل وََحرَشَ
َ
َ َوأ د يفد    تهَصيلِّ َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

إدذَ  يْلد 
ْن  الل 

َ
َوأ إدَذا ََتىَل   َ ا َيْغىَش َوانل َهارد  د    تهَصيلِّ َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

وه يفد اآْل 
ه
َرةد َواأْل ْن    ىَل  خد

َ
َ َوأ نْذه اَكَن يفد    تهَصيلِّ د مه َعلَيْهد وىلََعَ آهلد
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ْن َصاَر َكْهاَلً   الَمْهدد َصبدي اً 
َ
أ ي اً إدىَل  إديَلَْك َعْداَلً    َمْهدد   َفَقبَْضتَهه 

يعَ مَ  َشفد تَلَبَْعثَهه  ي اً  ْن      اً رْضد
َ
َ َوأ َعَدَد    تهَصيلِّ د  آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 

َداَد لَكدَماتدَك  َك، َومد نََة َعرْشد َك، َوزد َك َوردَضاَء َنْفسد   َخلْقد
يَعَة   فد الر  رََجَة  َوادل  يلََة،  َوالَْفضد يلََة  الْوَسد يَهه  تهْعطد ْن 

َ
  َوأ
ْ َواحْلَ  ْ وَْض ال ْ َمْورهوَد، َوال ْ َمقاَم ال ز  ال وَد، َوالْعد وَد  َمْحمه ْن    َمْمده

َ
َوأ

َماَكنَهه   تَرَفَع  ْن 
َ
َوأ بهنْيَانَهه  هرَشَِّف  ت ْن 

َ
َوأ  ، بهْرَهانَهه َم  ْن   تهَعظِّ

َ
َوأ

ْن  
َ
َوأ  ، ل تدهد مد ىلَعَ  يتَنَا  تهمد ْن 

َ
َوأ  ، ن تدهد دسه ب َمْواَلنَا  يَا  لَنَا  تَْستَْعمد

نَا يفد  َ ْمَرتدهد  حَترْشه َفَقائدهد     زه ْن ره ْن ََتَْعلَنَا مد
َ
، َوأ دَوائدهد   َوحَتَْت ل

َتنَْفَعنَا   ْن 
َ
َوأ  ، هد سد

ْ
بدَكأ يَنَا  تَْسقد ْن 

َ
َوأ  ، َحوَْضهه تهوردَدنَا  ْن 

َ
َوأ

ابْلَاَل   بدَمَحب تدهد   يعد  مَجد ْن  مد يَنَا  تهَعافد ْن 
َ
َوأ َعلَيْنَا  َتتهوَب  ْن 

َ
ءد  َوأ
نَْها َوَما َبَطَن  َوابْلَلَْواءد َوالْ  نَتد َما َظَهَر مد ْن   فد

َ
ْن تَرَْحَنَا، َوأ

َ
َوأ

نَلَ  َر  َوَتْغفد َعن ا  َو  ْ َتْعفه ال يعد  َمد َوجلد ْ ا  َوال ندنَي  ْؤمد نَاتد  مه ْؤمد مه
 ْ ْ َوال نَي َوال ْسلدمد ْمَواتد مه

َ
ْم َواأْل نْهه ْحيَاءد مد

َ
ْسلدَماتد اأْل   َواحلَْمده  مه

 ِ َ الَ   َربِّ   َّلِلَّ َو َحْسيبد   ،نيَ مَ َعال
َواَل َحْوَل َواَل    َوندْعَم الَْوكديله    َوهه

َة إدال   ِ قهو  يمد  َعيَلِّ الْ  بِاَّللَّ     الَْعظد
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َحدِ 
َ ابُِع: ِحزأُب اْلأ ِزأُب السَّ

أ
 احل

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َما    حمه
، َوَنَفَعتد   ، وََحَتد احلََوائدمه َورَسََحتد ابْلََهائدمه َسَجَعتد احلََمائدمه

الَْعمَ  تد  د  وَشه  ، انل َوائدمه  اتل َمائدمه َوَنَمتد   ، ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ   ائدمه
نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  ، َوَهب تد    حمه بْلََج اإْلدْصبَاحه

َ
َما أ

تد  َ دلِّ َوتهقه  ، َواحه َوالر  وُّ  ده الْغه َوتَعاقََب   ، ْشبَاحه
َ
اأْل وََدب تد  َياحه  الرِّ

ْرَواحه  
َ
َواأْل ْجَساده 

َ
اأْل تد  وََصح   ، َماحه الرِّ لَتد  َواْعتهقد  ، َفاحه الصِّ

   َّنَا    ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهم دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َما    حمه
ْماَلكه 

َ
ْحاَلكه وََسب َحتد اأْل

َ
فاَْلكه وََدَجتد اأْل

َ
   َدارَتد اأْل

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم  َكَما    حمه
وَ  يَم،  إدبَْراهد نَا  َسيِّدد ىلَعَ  نَا  َصل يَْت  َسيِّدد ىلَعَ  دٍ َباردْك  َم  وىلََعَ    حمه

نَا   دٍ آلد َسيِّدد َم  نَي    َكَما بَاَرْكَت ىلَعَ   حمه يَم يفد الَْعالَمد نَا إدبَْراهد َسيِّدد
يد    جَمد يد   َحد نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ   إدن َك  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  آلد    حمه وىلََعَ 

نَا   دٍ َسيِّدد َم  ْمسه   حمه ، َوَما َما َطلََعتد الش  لِّيَتد اخلَْمسه ، َوَما صه
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رَْعد    َسب َح  َوَما   ، وَْدق  َق  َوتََدف   ، بَْرق  ل َق 
َ
ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ   تَأ

نَا   دٍ َسيِّدد َم  نَا    حمه دٍ وىلََعَ آلد َسيِّدد َم     حمه
َ
َمَواتد َواأْل ْلَء الس  ،  مد رْضد

مَ  بَيْنَهه َما  ْلَء  َما  َومد ْلَء  َومد يَشْ ا،  ْن  مد ئَْت    اللَُّهمَّ   َبْعده    ءٍ شد
بد  قَاَم  اخْلَ َكَما  َواْستَنَْقَذ  الرَِّسالَةد  ْعبَاءد 
َ
اجْلَ أ َن  مد ، لَْق  َهالَةد
ا ْهَل 

َ
أ اَل وََجاَهَد  َوالض  ْفرد  وََداَع لْكه  ، َوقَاىَس  إد   لَةد َك  يدد تَوْحد ىَل 

هد   ْعطد
َ
فَأ َك،  َعبديدد إدرَْشادد  يفد  َدائدَد  َوَبلِّْغهه   اللَُّهمَّ الش  ْؤهَله،  سه

َواْبَعثْهه   فديَعَة،  الر  رََجَة  َوادل  يلََة  َوالْوَسد يلََة  الَْفضد َوآتدهد  وهَله،  مه
ْ
َمأ
 ْ ْ َمقَ ال ال وَد  اَم  ي َمْحمه د يَعاَد    اذل  الْمد ْلدفه  خته اَل  إدن َك    وََعْدتَهه 

ْ   اللَُّهمَّ  ال َن  مد ْ َواْجَعلْنَا  ال  ، يَعتدهد لدرَشد نَي  ت بدعد ت  مه ،  مه بدَمَحب تدهد نَي  فد صد
 ْ ْمنَا  ال حَتْرد َواَل   ، تدهد

ن  سه ىلَعَ  نَا  َوتََوف  رَيتدهد  وَسد بدَهْديدهد  يَن  ْهتَدد مه
لدنَي،  َحج  المه رِّ  الْغه هد  ْتبَاعد

َ
أ يفد  نَا  ْ َواْحرشه  ، َشَفاَعتدهد فَْضَل 

ا  الر  رَْحَم 
َ
أ يَا  نيد  ايْلَمد ْصَحابد 

َ
َوأ نَي،  ابدقد الس  هد  ْشيَاعد

َ
نَي  َوأ د   حد

َماَل   َصلِّ   اللَُّهمَّ  ْ وَ ئدَكتدَك  ىلَعَ   ال
َ
أ وىلََعَ  بدنَي  َقر  نْبديَائدَك  مه

 ْ  مه ال
َ
أ َطاَعتدَك  ْهلد 

َ
أ وىلََعَ  اَلةد  رَْسلدنَي  بدالص  َواْجَعلْنَا  نَي،  مْجَعد
 ْ ال ْن  مد ْم  نَي  َعلَيْهد ومد رْحه نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ   مه َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم    حمه

 ْ ْن تدهاَمَة َواآْل ال ْ َمبْعهوثد مد رد بدال يعد  مد فد وفد َوااْلدْستدَقاَمةد َوالش  َمْعره
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َ
نهوبد يفد ألد اذلُّ يَاَمةد    ْهلد  الْقد    اللَُّهمَّ   َعَرَصاتد 

َ
نَبدي نَا  أ َعن ا  بْلدْغ 

 
َ
أ وََحبيبَنَا  والت ْسلديمد وََشَفيَعنَا  اَلةد  الص  ْ   فَْضَل  ال َمَقاَم َواْبَعثْهه 

 ْ يمَ مَ ال وَد الَْكرد فديَعَة   ْحمه الر  رََجَة  يلََة َوادل  َوالْوَسد يلََة  َوآتدهد الَْفضد
يتد 
ْ   ال  يمد  وََعْدتَهه يفد ال ًة  َعلَيْهد َصاَل   اللَُّهمَّ   وََصلِّ   َمْوقدفد الَْعظد

ومه   لًَة َتتََواىَل َوتَده ت صد د َما    َصلِّ   اللَُّهمَّ   َدائدَمًة مه َعلَيْهد وىلََعَ آهلد
، وََذر  َشاردق  

ق     اَلَح بَاردق  ، َواْنَهَمَر َوادد ق    وََصلِّ   َوَوقََب اَغسد
َماءد   الس  هومد  جنه ثَْل  َومد  ، َوالَْفَضاءد الل ْوحد  ْلَء  مد د  آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 

د َصاَلةً   َعلَيْهد وىلََعَ   وََصلِّ   َعَدَد الَْقْطرد َواحلىََص   اَل تهَعدُّ    آهلد
ىَْص    َواَل  َك، َوَمبْلََغ ردَضاَك،    َصلِّ   اللَُّهمَّ   حته نََة َعرْشد َعلَيْهد زد

رَْحَتدَك   نْتََه  َومه لَكدَماتدَك،  َداَد  وىلََعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ   َومد َعلَيْهد 
هد  ْزَواجد

َ
د َوأ ، َوَباردْك َعلَيْهد وىلََعَ آهلد ي تدهد رِّ

هد وَذه ْزَواجد
َ
د َوأ ي تدهد  وَذه   آهلد رِّ

إدن َك   يَم  إدبَْراهد آلد  وىلََعَ  يَم  إدبَْراهد ىلَعَ  َوَباَرْكَت  َصل يَْت  َكَما 
  ، تدهد م 

ه
أ َعْن  نَبدي اً  َجاَزيَْت  َما  فَْضَل 

َ
أ َعن ا  وََجازدهد   ، يد  جَمد يد   َحد

بدَهْديد  نَا  َواْهدد  ، َيَعتدهد رَشد نَْهاجد  بدمد يَن  ْهتَدد المه َن  مد هد َواْجَعلْنَا 
ندنَي   اآْلمد َن  مد ْكرَبد 

َ
اأْل الَْفَزعد  يَْوَم  نَا  ْ َواْحرشه  ، ل تدهد مد ىلَعَ  نَا  َوتََوف 

ْصَحابدهد وَذه 
َ
د وأ بِّ آهلد بِّهد وَحه تْنَا ىلَعَ حه مد

َ
، َوأ ْمَرتدهد ي تدهد يفد زه    رِّ
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نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  فَْضلد   حمه
َ
نْبديَ   أ

َ
ْكَرمد  ائدَك،  أ

َ
َوأ

يَ  ْصفد
َ
َ أ ْويلد

َ
أ َوإدَمامد  رَبِّ  ائدَك،  وََحبديبد  نْبديَائدَك، 

َ
أ وََخاتَمد  ائدَك، 

 ْ ال يدد  نَي، وََشهد َودَلد آَدَم  الَْعالَمد ْذندبدنَي وَسيِّدد  المه يعد  رَْسلدنَي وََشفد مه
 
َ
اأ نَي،  ْ مْجَعد ْ ل ال يفد  ْكرد 

اذلِّ ْ َماَل َمْرفهوعد  ال الْبَشد ئدَكةد  بدنَي،  َقر  ريد  مه
 ْ ال اجد  َ الرسِّ  ، يرد  انل ذد

َ
اأْل قد  ادد الص   ، ندريد احْلَ مه  ، نيد ْ مد ال ، قِّ  بدنيد مه

ؤه  ْ الر  اطد ال َ ، الَْهاددي إدىَل الرصِّ يمد يمد  وفد الر حد ْستَقد ديمه يْتَهه  آتَ   اذل 
الَمثَايند   اً َسبْعَ  َن  ِّ   مد نيَبد يَم،  الَْعظد ْرآَن 

َوَهادد َوالْقه الر ْحَةد   ي 
 
َ
لد َمْن تَنَْشقُّ َعنْهه اأْل و 

َ
، أ ةد م 

ه
ْ اأْل له اجلَن َة، وال ، َوَيْدخه َؤي دد  رْضه مه

ياَك  َومد يَل  رْبد د ْ ِبد ال وَ ئديَل،  اتل ْوَراةد  يفد  بدهد  د  برَش  ،  مه يلد جْند اإْلد
 ْ ْ ال ال ْصَطىَف  ْ مه ال ْجتَََب،  يبد مه

َ
أ نْتََخبد  نَا    مه َسيِّدد مد  دٍ الَْقاسد َم  بْند    حمه

َعبْدد  السَ  د يِّدد  ْ   اّلل  ال َعبْدد  الَسيِّدد  مد  مه بْند  َهاشد الَسيِّدد  بْند  لدبد  ط 
   َّمَ   َصلِّ   اللَُّهم ْ اَل ىلَعَ  َوال هَسبِّ ئدَكتدَك  ي يَن  د اذل  بدنَي  َقر  وَن  مه حه

اَل  َوانل َهاَر  وَ   الل يَْل  هوَن  ْم اَل َيْفرته َمَرهه
َ
أ َما   َ اّلل  وَن  َيْعصه  

وَن   يهْؤَمره َما  اْصَطفَ   اللَُّهمَّ   َوَيْفَعلهوَن  إد َوَكَما  َفَراَء  سه ْم  ىَل يْتَهه
وَ  َك،  َخلْقد ىلَعَ  َهَداَء  وَشه وَْحيدَك   

ىلَعَ َمنَاَء 
ه
َوأ لدَك،  َخَرقَْت  رهسه

بدَك  جه نهَف حه ْم كه ْم ىلَعَ َمْكنهوند َغيْبد   لَهه ْطلَْعتَهه
َ
َك، َواْخرَتَْت  َوأ



 

  128 

 

ْكرَثد  
َ
أ ْن  مد ْم  وََجَعلْتَهه َك  لدَعرْشد وََحَلًَة  َن تدَك،  جلد َخَزنًَة  ْم  نْهه مد

ىَل،   الْعه َمَواتد  الس  ْم  ْسَكنْتَهه
َ
َوأ الَْورَى،  ىلَعَ  ْم  لْتَهه َوفَض  َك  نهودد جه

 ْ ْم َعند ال ْم َعند   َمَعايصد َونَز ْهتَهه ْستَهه
، َوقَد  نَاَءاتد َقائدصد انل    َوادل 

فَْضاَلً   فََصلِّ   ،فَاتد َواآْل  بدَها  ْم  هه يده تَزد َدائدَمًة  َصاَلًة  ْم    َعلَيْهد
ْهاَلً  

َ
أ بدَها  ْم  ْستدْغَفاردهد الد نَا 

يعد    َصلِّ   اللَُّهمَّ   َوََتَْعله مَجد ىلَعَ 
ْم   وَْدْعتَهه

َ
َوأ ْم،  ورَهه ده صه رَشَْحَت  يَن  د اذل  لدَك  َورهسه نْبديَائدَك 

َ
أ

ْكَمتَ  تََك َك َوَطو  حد ْم نهبهو  تهبَ   ْقتَهه ْم كه نَْزلَْت َعلَيْهد
َ
َك، َوَهَديَْت َوأ

ْم َخلَْقَك  فهوْ   بدهد َك، وََخو  قهوا إدىَل وَْعدد َك، وََشو  يدد ا  وََدَعْوا إدىَل تَوْحد
ه  وا حبد وا إدىَل َسبديلدَك، َوقَامه رَْشده

َ
َك، َوأ يدد ْن َوعد لدَك  مد تدَك وََديلد ج 

ْم تَْسلديمَ   اللَُّهمَّ   وََسلِّم ْجرَ اً َعلَيْهد
َ
ْم أ اَلةد َعلَيْهد   اً ، َوَهْب نَلا بدالص 

يمَ  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     اً َعظد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا  حمه َسيِّدد آلد  وىلََعَ   ،
دٍ  َم  يَم  ، َصاَلًة َدائدَمًة َمْقبهولَةً حمه هه الَْعظد   ، تهؤَدِّى بدَها َعن ا َحق 
نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َواجلََمالد    حمه احلهْسند  بد  َصاحد

اند َواحْله  دْلَ َرفد َوابْلَْهَجةد َوالَْكَمالد َوابْلََهاءد َوانلُّورد َوالْود ورد َوالْغه
ورد  صه

َوالَْعلَمد    ،َوالْقه  ، ورد
الَمْشكه َوالَْقلْبد   ، ورد

كه الش  َساند 
َواللِّ
َواجْلَ   ، ورد ْ الَمْشهه ال ورد يْشد  ْزَواجد    ،َمنْصه

َ
َواأْل َوابْلَنَاتد  َوابْلَندنَي 
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َراتد  اهد ْمَزمد َوالَمَقامد َوالَمْشَعرد    الط  ، َوالز  رََجاتد  ادل 
لهوِّ ىلَعَ َوالْعه

 
َ
اأْل َوتَْربديَةد   ، اآْلثَامد َواْجتدنَابد  َواحْلَ احلََرامد   ، َوتداَلَوةد  ْيتَامد جِّ 

الر ْحَند  َوتَْسبديحد   ، ْرآند
َرمَ الْقه يَامد  وَصد ْ   َواللَِّواءد   ،َضانَ ،  ودد ال   َمْعقه
بد   َوالَْوفاءد   َواجلهودد   الَْكَرمد وَ  ، َصاحد ودد هه ْغبَةد   بالْعه يبد   الر  ْغد   َوالرت 

يبد  َوالَْقضد َواحلَوْضد  يبد  وانل جد ِّ   ،َوابْلَْغلَةد   انل يبد
َ
اأْل    ، و ابد

تَا الْكد يفد  الَمنْعهوتد   ، َوابد بدالص  قد  ِّ انل اطد انل يبد د َعبْدد    بد  ،  اّلل 
 ِّ د َكزْند    انل يبد ِّ اّلل  انل يبد ةد    ،  ج  د حه ِّ اّلل  انل يبد َفَقْد    ،  َطاَعهه 

َ
أ َمْن 

َطاَع  
َ
َ أ َعىَص  اّلل  َفَقْد  َعَصاهه  َوَمْن   ، َ ِّ اّلل  انل يبد  ،   ِّ  ،الَْعَريبد

 ِّ ريَشد ِّ الْقه ْمَزيمد الز    ِّ الَمِكِّ   ِّ اتلَِّهايمد يلد   ،  اجلَمد الْوَْجهد  بد    ، َصاحد
الْ  رْفد  يلد َوالط     ،َكحد

َ
اأْل يلد َواخلَدِّ  لَْسبديلد   ،سد َوالس    ،َوالَْكْوثَرد 

 ْ ال رد  َضادِّينَ قَاهد كدنيَ   ،مه رْشد المه َوقَاتدلد  يَن،  الاَْكفدرد بديدد  دد قَائد   ،مه
رِّ  ْ   الْغه يمه ال َوارد الَكرد يمد وَجد إدىَل َجن اتد انل عد لدنَي  بد    ،مد َحج  َصاحد

نَا   اَلمه َسيِّدد يَل َعلَيْهد الس  رْبد الَْعالَمد   ،جد ولد رَبِّ  يعد    ،نيَ َورَسه وََشفد
ْذندبدنيَ  ،  ،المه الَْغَمامد اَل   واَغيَةد  الظ  ْصبَاحد  اتل َمامد  َومد َوَقَمرد   ،   مد

ه   َصىل   ْصَطَفنْيَ   اّلل  المه د  بدل ٍة َصاَل َعلَيْهد وىلََعَ آهلد ْطَهرد جد
َ
أ ْن  ًة   مد

ل ٍة   ْضَمحد بَدد َغرْيَ مه
َ
ه   َصىل    َدائدَمًة ىلَعَ اأْل د    اّلل  َعلَيْهد وىلََعَ آهلد
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بهورههه َصاَل  حه بدَها  ده  َيتََجد  الْمد   ،ًة  يفد  بدَها   
َبْعثههه  يَويرَْشهفه َعادد 

ورههه   هشه ه   فََصىل    َون د   اّلل  ، َصاَل ، اأْل َعلَيْهد وىلََعَ آهلد والدعد ًة  جْنهمد الط 
عد   الَْهَوامد يهوثد  الْغه ْجوََد 

َ
أ ْم  َعلَيْهد رَْجحد   ََتهوده 

َ
أ ْن  مد رَْسلَهه 

َ
أ

زَيانَ  مد  اً الَْعَربد 
َ
َوأ َبيَانَ ،  َها   اً وَْضحد

َ
وأ دَسانَ ،  ل َها  َها    اً فَْصحد ْشَمخد

َ
َوأ

ْعاَل اً إديَمانَ 
َ
َوأ ْحاَل ، 

َ
َوأ َمَقاَماً،  ذد َها  ْوفَاَها 

َ
َوأ َماً،  الَكَ   اً َمامَ َها 

 
َ
راََغمَ َوأ وََشَهَر  اً ْصَفاَها  اخلَلديَقَة،  َونََصَح  يَقَة،  رد الط  وَْضَح 

َ
فأ  ،

احلََراَم   وََحَظَر  ْحاَكَم، 
َ
اأْل ْظَهَر 

َ
وأ ْصنَاَم، 

َ
اأْل  َ َوَكرس  اإْلدْساَلَم، 

ْنَعامد   بداإْلد ُ ا  َصىل    َوَعم   حَمْ   َّللَّ  ِّ لكه يفد  د  آهلد وىلََعَ  َفٍل  َعلَيْهد 
الَصاَل  فَْضَل 

َ
أ ،  َوَمَقاٍم  اَلمد َوالس  ُ   َصىل  ةد  د    اَّللَّ آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 
رَيًة َوودرْدَ   اً َعوْدَ  ونه َذخد ُ   َصىل      اً َوَبْدَءاً، َصاَلًة تَكه َعلَيْهد    اَّللَّ

ًة   تَام  َصاَلًة  د  آهلد ُ   وََصىل      َزاكديَةً وىلََعَ  د    اَّللَّ آهلد وىلََعَ  َعلَيْهد 
َوردْضَوان   َرة   َمْغفد بهَها  َوَيْعقد َوَرحْيَان   َرْوح   َها  يَتْبَعه     َصاَلًة 

ُ   وََصىل   بدهد    اَّللَّ وََسَما  انلَِّجاره  نْهه  مد َطاَب  َمْن  فَْضلد 
َ
أ ىلَعَ 

قْ 
َ
اأْل َجبديندهد  بدنهورد  َواْستَنَارَْت   ، نَْد  الَْفَخاره عد َوتََضاَءلَْت   ، َماره

َونَبديِّنا   نَا  َسيِّدد  ، َوابْلدَحاره الَْغَمائدمه  يندهد  يَمد ودد  دٍ جه َم  ي   حمه د اذل 
َض بَ بد 

َ
أ آيَاتدهد  رد  آيَاتدهد اهد َزاتد  ْعجد َوبدمه  ، ْغَواره

َ
َواأْل جْنَاده 

َ
اأْل اَءْت 
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َ
تَابه َوتََواتََرتد اأْل ه   ىل  َص     ْخبَاره َنَطَق الْكد د    اّلل  َعلَيْهد وىلََعَ آهلد

، فَندْعَم   ْجَرتدهد وهه يفد هد ، َونرََصه تدهد هرْصَ وا نلد يَن َهاَجره د ْصَحابدهد اذل 
َ
وأ
 ْ يًَة َدائدَمًة َما َسَجَعْت  ال ، َصاَلًة نَامد نَْصاره

َ
وَن، َوندْعَم اأْل ره َهاجد مه

بدَوبْلدهَ  َوَهَمَعْت   ، ْطيَاره
َ
اأْل َها  يْكد

َ
أ الْمد يفد  يَمةه  ادلِّ ، ا  ْدَراره

ه َضاَعَف   َصلََواتدهد   اّلل  َدائدَم  نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ     َعلَيْهد  َسيِّدد ىلَعَ 
دٍ  َم  َرامد   حمه الْكد يِّبدنَي  الط  د  آهلد َدائدَمةَ وىلََعَ  ولًَة  َموْصه َصاَلًة   ، 
ذد اإْلد  بدَدَوامد  َواإْلد   ي تَِّصالد  ىلَعَ    َصلِّ   اللَُّهمَّ     ْكَرامد اجلاََللد 

نَا   دٍ َسيِّدد َم  اجْلَ   حمه قهْطبه  َو  هه دي  ةد  لَ اَل اذل  انلُّبهو  وََشْمسه   ، ةد
َوالَهادد   ، ْ   ي َوالرَِّسالَةد َوال  ، اَللَةد الض  َن  َن اجلََهالَةد  مد ذه مد نْقد  ،ملسو هيلع هللا ىلصمه
اإْلد  َدائدَمَة  َواتل َوايلد َصاَلًة  ي امد تَِّصالد 

َ
اأْل بدتََعاقهبد  تََعاقدبًَة  مه  ، 

   يَايلد َوالل  
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ِزأُب اثلَّاِمُن: 
أ

ِ احل ثأَنيأ ِ
  (1) ِحزأُب اإلأ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  ْ   حمه ال ولد  رَسه دد  اهد َملدكد الز 
دد   َمدد الَْواحد ه   َصىل  الص  د وََسل مَ وَ َعلَيْهد    اّلل  َصاَلًة َدائدَمًة إدىَل   ،آهلد

ْن   مد بدَها  ينَا  تهنَجِّ َصاَلًة  َنَفاٍد،  َواَل  َطاٍع  انْقد بداَل  بَدد 
َ
اأْل نْتََه  مه

َهاده     َحرِّ َجَهن َم َوبدئَْس الْمد

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم     حمه
ه
اأْل  ِّ ِّ انل يبد وىلََعَ يمِّ د    ،  آهلد

، َواَل وََسلِّْم، َصاَلًة اَل  ىَْص لَها َعَدد  َعدُّ لَها َمَدد    حيه    يه

نَا    َصلِّ   اللَُّهمَّ  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  َمثَْواهه  َصاَل   حمه بدَها  مه  تهْكرد ًة 
غه بدَها يَْوَم الْ 

ْ َوتهبَلِّ َن ال يَاَمةد مد اَعةد ردَضاهه قد
ف     ش 

 

اْلْيات،  (1) دالئل  ورد  اختتام  يكون  وبه  اإلثني  يوم  صباح  ِف  يقرأ 
اإلثني كما بينا، فيكون ابتداء  بينما يقرأ احلزب اْلول منه ِف مساء يوم  

يوم  هو  اَّلي  اإلثني  يوم  ِف  وختمه  االثني  يوم  ِف  اْلْيات  دالئل  ورد 
مودله صَّل اهلل عليه وآل وسلم، وهو يوم عظيم مبارك كن يصومه انلِب  

 صَّل اهلل عليه وآل وسلم، وللصَلة عليه فيه مزية عن غْيه. 
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َسيِّدد   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ نَا   ىلَعَ  َم  يددد    حمه الس   ، يلد صد
َ
اأْل  ِّ انل يبد

بالَْويْحِّ انل   ي َجاَء  د ، اذل  ، بديلد يلد ود
ْ
اتَلأ َبيَاَن  وَْضَح 

َ
، وأ يلد َواتَلزْند  

نيه   مد
َ
اأْل نَا  وََجاَءهه  بد َسيِّده اَلمه  الس  َعلَيْهد   

يله رْبد َكَراَمةد  الْ جد
 ْ ال بدهد  رْسَى 

َ
َوأ  ، يلد اجْلَ َملَ واتَلْفضد يمد   ،لديله كه  ابْلَهد يلد 

الل  يفد 
 ْ ال ىلْعَ 

َ
أ َعْن  هَله  فَكَشَف   ، يلد ود َسنَاَء  الط  َراهه 

َ
َوأ  ، وتد َملَكه

، َونَ اجْلَ  ائدمد ابْلَايقد يَحِّ َظَر إدىَل قهْدَرةد الْ رَبهوتد ي   ادل  د اَل َيمهوته   اذل 
ونَةً   َصاَلةً   ،  ْسند َواحْله   ،َمالد اجْلَ بد   َمْقره   رْيد َواخْلَ   َوالَْكَمالد

    َواإْلدفَْضالد 
نَا     ىلَعَ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  دٍ َسيِّدد َم  نَا     آلد   وىلََعَ   حمه دٍ َسيِّدد َم    حمه

ْقَطارد  
َ
اأْل نَا     وََصلِّ   َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا     حمه َسيِّدد آلد  وىلََعَ 
دٍ  َم  ْشَجارد    حمه

َ
اأْل َوَرقد  نَا     وََصلِّ   َعَدَد  َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  وىلََعَ    حمه

نَا    َسيِّدد دٍ آلد  َم  ابْلدَحارد    حمه َزَبدد  نَا     وََصلِّ   َعَدَد  َسيِّدد ىلَعَ 
دٍ  َم  نَا     حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم     حمه

َ
اأْل ىلَعَ    وََصلِّ   ْنَهارد  َعَدَد 

نَا    دٍ َسيِّدد َم  نَا     حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َحارَ   حمه الص  َرْملد    ي َعَدَد 
َفارد   نَا     وََصلِّ   َوالْقد َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا     حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم    حمه

ْحَجارد  
َ
بَالد َواأْل نَا     وََصلِّ   َعَدَد ثدَقلد اجْلد دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  وىلََعَ    حمه
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نَا    َسيِّدد دٍ آلد  َم  ْهلد   حمه
َ
َوأ اجلَن ةد  ْهلد 

َ
أ ،    َعَدَد  ىلَعَ    وََصلِّ انل ارد

نَا    دٍ َسيِّدد َم  نَا     حمه َسيِّدد دٍ وىلََعَ آلد  َم  َوالْ   حمه بَْرارد 
َ
اأْل ارد  َعَدَد  ج 

فه
   ِّنَا     وََصل َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  نَا     حمه َسيِّدد آلد  دٍ وىلََعَ  َم  َما    حمه َعَدَد 

َوانل َهاره   الل يْله  بدهد  َعلَيْهد    اللَُّهمَّ واْجَعلد    خَيْتَلدفه  َصاَلَتنَا 
َجابَ  وََسبَبَ   اً حد  ، انل ارد َعَذابد  ْن  إدن َك  إلد   اً مد  ، الَْقَرارد َدارد  بَاَحةد 

اره   يزه الَْغف  نَْت الَْعزد
َ
ُ   وََصىل    أ نَا    اَّللَّ دٍ ىلَعَ َسيِّدد َم  د    حمه وىلََعَ آهلد

هد   ْزَواجد
َ
َوأ نَي،  ْكَرمد

َ
اأْل وََصَحابَتدهد  بَاَركدنَي،  المه ي تدهد  وَذهرِّ يِّبدنَي  الط 

يند   إدىَل يَْومد ادلِّ
ده ولًَة ترََتَد  ندنَي، َصاَلًة َموْصه ْؤمد َهاتد المه م 

ه
   أ

ْ   َصلِّ   اللَُّهمَّ  ال بَْرارد َوَزيْند 
َ
ِد اأْل رَْسلدنيَ ىلَعَ َسيِّدد ،    مه ْخيَارد

َ
اأْل

الل يْ  َعلَيْهد  ْظلََم 
َ
أ َمْن  ْكَرمد 

َ
انل َهاره  َوأ َعلَيْهد  َق  رْشَ

َ
َوأ   اللَُّهمَّ   له 

د  اذل  الَمنِّ  َذا  د ا  ئه يهَكافَ   اَل   ييَا  اذل  ْولد  َوالط   ،   اَل   يْمتدنَانههه
َوإدْحَسانههه   هه  إدْنَعامه َازَى 

َواَل   جيه بدَك  َك 
ه ل
َ
بد   نَْسأ َك 

ه ل
َ
َحدٍ نَْسأ

َ
  أ

َؤالد  السه نَْد  عد نَتَنَا  لْسد
َ
أ تهْطلدَق  ْن 

َ
أ لدَصالدحد    ،َغرْيدَك  َقنَا  َوتهَوفِّ
ْعَمالد 

َ
اآْل   ،اأْل َن  مد ندنْيَ َوََتَْعلَنَا  َذا مد يَا   ، لَْزالد َوالزِّ الر ْجفد  يَْوَم   

ةد َواجْلَ  ز  ،   لد  اَل الْعد ورد هه نَةد َوادلُّ ْزمد
َ
َك يَا نهوَر انلُّورد َقبَْل اأْل

ه ل
َ
ْسأ
َ
أ

ابْلَايقد  نَْت 
َ
ُّ   أ الَْغيند َزَواٍل،  ره بداَل  اهد الط  وسه  دُّ الْقه ثَاٍل،  مد بداَل   
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 ُّ د   الَْعيلد اذل  ره  َواَل اَل   يالَْقاهد  ، َماكن  بدهد  ديطه  حيه َعلَيْهد      له  يَْشتَمد
ْسمَ   ان   َزمَ 

َ
بدأ َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
احْله أ ْسَمائدَك  ائدَك 

َ
أ ْعَظمد 

َ
َوبأ َِّها  لكه ْسىَن 

   ،إديَلَْك 
َ
َوأ لًَة،  َمزْند نَْدَك  عد فدَها  رْشَ

َ
ثََوابَ َوأ نَْدَك  عد دَها  ،  اً ْجَزل

 ْ َك ال نَْك إدَجابًَة، َوباْسمد َها مد رْسَعد
َ
ْ َوأ وند ال لديلد  َمْكنهوند اجْلَ َمْخزه
الْ اأْل   َجلِّ 

َ
اأْل يمد  الَْعظد ْكرَبد 

َ
اأْل ديْعَظمد  َكبدريد  َوتَْرََض   اذل  بُّهه  د حته

يبه هَله دهاَعَءهه   ْن َداَعَك بدهد َوتَْستَجد هَك    َعم  ل
َ
ْسأ
َ
إَِلَ  بداَل    اللَُّهمَّ أ

احْلَ إد  نَْت 
َ
أ ْ ال   ال ذهو  ن انه   ، رْضد

َ
َواأْل َمَواتد  الس  يعه  بَدد  ، َمن انه

، اَعلدمه الَْغيْبد  اجْلَ  ْكَرامد ْ اَللد َواإْلد َهاَدةد الَْكبدريه ال تََعالد  َوالش    مه
بد  َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
ْعَظمد  َوأ

َ
اأْل يمد  الَْعظد َك  دياْسمد بدهد    اذل  يَت  دهعد إدَذا 

 
َ
 أ

َ
أ بدهد  ئدلَْت  سه َوإدَذا  َك    ْعَطيَْت  َجبَْت  باْسمد هَك  ل

َ
ْسأ
َ
ي َوأ د   اذل 

 ْ َظماءه َوال لُّ لدَعَظَمتدهد الْعه لهوْ يَذد ْ بَ كه َوالسِّ مه ُّ يَشْ   ،امُّ َهوَ اعه َوال   ءٍ َولكه
يَا   ُ َخلَْقتَهه  َدْعَوتد   َربِّ يَا    اَّللَّ ْب  ةه      اْستَجد ز  الْعد هَله  َمْن  يا 

ْ رَبهوته َواجْلَ  ال َذا  يَا   ، ْ َوال لْكد  يَح  مه َو  هه َمْن  يَا   ، وتد   اَل   َملَكه
بْحانََك   ، سه ْعَظَم شَ   َربِّ َيمهوته

َ
 َما أ

ْ
 نََك، وَ أ

َ
نَْت أ

َ
أ ْرَفَع َماَكنََك 

سَ   َرّبِّ  تََقدِّ مه يَا   اً يَا   ، رَْهبه
َ
أ َوإدي اَك   ، رَْغبه

َ
أ إديَلَْك  وتدهد  َجرَبه يفد 
ره يَا قَود  ، يَا قادد يمه يَا َكبدريه يَا َجب اره ،  يُّ َعظد يمه ، تَباَرْكَت يَا َعظد
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يْ   ،مه َتَعايَلَْت يَا َعلديْ  بَْحانََك يَا َعظد بَْحانََك يَ سه ، سه   له  ا َجلديْ مه
َعلَيْنَا   هَسلَِّط  ت اَل  ْن 

َ
أ الَْكبدريد  اتل امِّ  يمد  الَْعظد َك  بداْسمد َك 

ه ل
َ
ْسأ
َ
أ

َعند َجب   َشيَْطانَ اَراً  َواَل  يدَ   اً يَداً،  إدنَْسانَ َمرد َواَل  ودَ   اً اً،  واَل اً َحسه  ،  
يفَ  يدَ   اً َضعد َشدد َواَل  َك  َخلْقد ْن  بَار  اً مد َواَل  رَ   اً ،  فَاجد َواَل  اً َواَل   ،
َك فَإدينِّ   إدينِّ   اللَُّهمَّ   َواَل َعنديَداً    اً َعبديدَ 

ه ل
َ
ْسأ
َ
نَْت    أ

َ
ن َك أ

َ
ْشَهده أ

َ
أ

 ُ د   اَّللَّ َمده   إَِلَ   اَل   ياذل  الص  َحده 
َ
اأْل ده  الَْواحد نَْت 

َ
أ ي  ،إدال   د لَْم    اذل 

 ْ وَ   ،َولَْم يهودَلْ   ،يدَلد فه ْن هَله كه َحد     اً َولَْم يَكه
َ
َو    أ َو يَا َمْن اَل هه يَا هه

َو، يَا َمْن اَل   ُّ   إَِلَ إدال  هه َزيلد
َ
َو، يَا أ بَدد إدال  هه

َ
، يَا  يُّ ، يَا َدْهرد يُّ ، يَا أ

 ُّ ويمد الْ َدْيمه َو  هه َمْن  يَا  د يَحُّ ،  اذل  يَا    ي   ، َيمهوته ِّ    َوإَِلَ   إِلَهَنااَل  لكه
ِ ،  ءٍ يَشْ  دَ   لََهاً إ نَْت  إد   إَِلَ اَل    اً َواحد

َ
أ َمَواتد    اللَُّهمَّ   ال   الس  َر  فَاطد

يَم الْ  َهاَدةد، الر ْحََن الر حد دَم الَْغيْبد َوالش  رْضد اَعل
َ
َقيُّوَم  الْ يَح  َواأْل

احْلَ  ي اَن  ْ ادل  ال الَْواردَث ن اَن  َث  ابْلَاعد اجْلَ   َمن اَن  ،  اَللد  َذا  ْكَرامد َواإْلد
ْم إد قهلهوبه اخْلَ  يهد َك نََواصد نَْت تَْزَرعه اخْلَ يَلَْك، فَ اَلئدقد بديَدد

َ
رْيَ يفد أ

وبد 
ْم  قهله نْهه ئَْت مد إدَذا شد و الرش    َوَتْمحه ْم،  هَك    هد ل

َ
ْسأ
َ
ْن    اللَُّهمَّ فأ

َ
أ

ليْبد 
قَ ْن  مد َو  يَشْ   َتْمحه ليْبد تَكْ   ءٍ لكه  

قَ َو  حَتْشه ْن 
َ
َوأ  ، هه ْن    َرهه مد

ْمند  
َ
نَْدَك، َواأْل ْغبَةد فديَما عد فَتدَك َورَْهبَتدَك، َوالر  َخْشيَتدَك َوَمْعرد
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ْمنَا   لْهد
َ
َوأ نَْك،  مد َكةد  َوالرَْبَ بالر ْحَةد  َعلَيْنَا  ْف  َواْعطد  ، َوالَْعافديةد

َواحْلدْكَمَة   َواَب  هَك    الص  ل
َ
ْسأ
َ
اخْلَ   اللَُّهمَّ فأ لَْم  َوإدنَابََة    ،ائدفدنيَ عد

 ْ ْ   ،ْخبدتدنيَ مه ال ال وقدندنيَ َوإدْخاَلَص  َوتَْوَبَة   ،مه يَن،  ابدرد الص  ْكَر 
وَشه

نَي  يقد دِّ   الصِّ
هَك   ل

َ
د   اللَُّهمَّ َونَْسأ اذل  َك  وَْجهد َك   يبدنهورد  َعرْشد ْراَكَن 

َ
أ  
َ
َمأَل

ليْبد 
ْن تَْزَرَع يفد قَ

َ
فَتد   أ َك َحق  َمْعرد

فَ ْعرد
َ
َفتََك َحىت  أ َك َكَما  َمْعرد

ْن تهْعَرَف بده  يَنْبَغد 
َ
  أ

ُ   وََصىل   نَا    اَّللَّ َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  انل بديِّنيَ   حمه َوإدَمامد   ،َخاتَمد 
 ْ د وََصْحبدهد وََسل َم تَْسلديمَ مه ال ِ َربِّ    ْمده ، َواحْلَ اً رَْسلدنَي، وىلََعَ آهلد َّلِلَّ

نيَ  َة     َحْوَل َواَل َواَل   ،َوندْعَم الَْوكديْله   نَاَحْسبه َوهَو      الَْعالَمد  إدال  قهو 
 ِ ِّ الْ  بِاَّللَّ   َعيلد

يمد الْ   َعظد
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َاتِ  َْيأ  َختأُم َداَلئِِل اْلأ

ِ ِمْسِب  يْمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

هد   اللَُّهمَّ  َؤلِّفد دمه ْر ل ِّ اْغفد ويلد لَيَْماَن اجْلهزه ٍد بند سه َم 
 ، َوارَْحْهه    حمه

 ْ ال َن  مد يَن يفد َواْجَعلْهه  ْورد يَْوَم   َمْحشه نَي  يْقد دِّ َوالصِّ انل بديِّنَي  ْمَرةد  زه
رَْحَ  يَا  بدَفْضلدَك  يَاَمةد    ثد وْ غَ   وحد ره   نْ عَ   اللَُّهمَّ   َض َوارْ   ،نه الْقد

يْخد   نَادد يِّ سَ   نْيد لَ قَ اثل   ِّ اَل يْ اجْلد   رد ادد قَ الْ   دد بْ عَ   الش  َعْن    َض َوارْ   ، يند
بَيْدد    نَا َشيْخد  د عه ِّ   اّلل  احْلهَسييْند رديِّ     نْ َوعَ   الَْقادد

َ
   نَااخد يَ شْ أ

َ
د و  أ م  هد ل

   . اجْلََزاءد رْيَ خَ   ن ا عَ  مْ هد زد َواجْ  ،مهد رد َوآخد 
 
َ
هَك  سْ َوأ ل

َ
لد   اللَُّهمَّ أ َر  َتْغفد ْن 

َ
النُّْسَخةد أ هد  َهذد  ، اَكتدبد 
َها وََضابدطد َها  حد َصحِّ َمتدَك ،  َومه

َ
أ َوابْند  َك  َعبْدد َوابْند  َك    ، َعبْدد

  ِّ الَْعيلد حَيىَْي  بْند  ْلدفد  خمه إديَلَْك  ريد  الَْفقد يفد  عد الض  ْذندبد  الْمه
ريِّ  الَْقادد  ِّ  وَ ،  احْلهَذييْفد

َ
َعلَيْهد  أ َتتهوَْب  الْ ن َك  إد ْن  نَْت 

َ
وره أ  َغفه

يمه ال نْيَ يَا، آر حد نيَ الْ ب  رَ  مد    .َعالَمد
ْ  وَ  فَةد   اللَُّهمَّ اْمننه يَح    ،َعلَيْنَا بدَصَفاءد الَْمْعرد وََهْب نَلَا تَْصحد

ن ةد  السُّ ىلَعَ  َوَبيْنََك  بَيْنَنَا  َعاَملَةد  َعلَيَْك  ،  الْمه د 
اتل َولكُّ ْدقد  وَصد
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بدَك  نِّ  الظ  ْسند  َما  ،  وَحه لِّ  بدكه َعلَيْنَا   ْ نَْك،  َواْمننه مد بهنَا  َقرِّ يه
ونَ  يَةد ود فْ عَ بدالْ  اً َمْقره اَريْند   َوالَْعافد  . يفد ادل 

رد   دَوادلد   اللَُّهمَّ َواْغفد نَا ينَا  نَلَا َول ْزَواجد
َ
نَا  َوألد ْواَلدد

َ
ْر وَ ،  َوأ اْغفد

 ْ ال يعد  َمد ْ جلد َوال ندنَي  ؤمد نَاتد مه ؤمد ْ   ،مه نْيَ َوال ْسلدمد ْ   مه ْسلدَماتد َوال   ، مه
ْمَواتد 

َ
َواأْل ْم  نْهه مد ْحيَاءد 

َ
يَا    ،اأْل  بدرَْحَتدَك 

َ
دنيَ أ احد الر  ،  رَْحَم 

ه ا  نَ به سْ حَ وَ  عد اَل سَ وَ ،  ىَف كَ وَ   اّلل  ىلَعَ  د ادد بَ م   اذل  اْص هد  ، ىَف طَ يَن 
ْ اَل سَ وَ  د ده مْ احْلَ وَ  ،نيَ لد سَ رْ مه م  ىلَعَ ال َ عَ الْ بِّ  رَ ّلل   .نيَ مد ال
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َاتِ َختأِم  ُدََعءُ  َْيأ  َداَلئِِل اْلأ

ِ ِمْسِب  يمد الر ْحَ  اَّللَّ  ند الر حد

اَلةد   اللَُّهمَّ  بدالص  ْح  ْوَرنَا  ارْشَ ده صه ْ     َعلَيْهد  ا  بدهَ   َويرَسِّ
 
ه
ْوَرنَاأ بدهَ     مه ْج  رِّ

وَمنَاَوفَ مه هه بدهَ     ا  ْف  وَمنَا َواْكشد مه غه     ا 
بدهَ  ْر  ذهنهوَبنَاَواْغفد بدهَ     ا  يهوَننَاا  َواقْضد   وَ     ده

َ
بدهَ أ ا  ْصلدْح 

 
َ
بدهَ     ْحَوانَلَاأ ْغ 

بدهَ     َمانَلَاآ ا  َوَبلِّ تَْوَبتَنَاَوَتَقب ْل  ْل      ا  َواْغسد
َحْوَبتَنَا ا  بدهَ     بدهد  ْ تَنَاَوانرْصه ج  حه بدهَ     ا  ْر   ا  َوَطهِّ

َ
نَتَنَاأ     لْسد

بدهَ  دْس  وَْحَشتَنَا َوآن بدهَ     ا  ْرَبتَنَا ا  َوارَْحْم  نهْورَ     غه   اً َواْجَعلَْها 
 بنَْيَ  
َ
َوَعْن  أ نَا  َخلْفد ْن  َومد ْينَا   يْدد

َ
ْن  أ َومد َشَمائدلدنَا  َوَعْن  ْيَماندنَا 

حَتْتدنَا ْن  َومد َوَمْوتدنَا    فَْوقدنَا  َحيَاتدنَا  نَا      َويفد  بهْورد
قه َويفد 

نَا نَا َونرَْشد ً   وََحرْشد ال  يَاَمةد ىلَعَ  َوظد     نَاوْسد ؤه ره يفد الْقد

يَا   ا  بدهد ْل  َحَسنَاتدنَا  َربِّ َوَثقِّ يَن   وَ     َمَوازد
َ
بََراَكتدَها أ ْم  دد

نَلىَْق  َحىت   وََسيَِّدنَا  َعلَيْنَا  نَبدي نَا  دَ   َم  ه   َصىل    اً حمه د  وَ َعلَيْهد    اّلل  آهلد
ونَ   وََسل مَ  ه ْستَبرْشد مه وَن  ردحه

فَ ْطَمئدنُّوَن  مه نهوَن  آمد  َواَل     َوحَنْنه 
ْدَخلَهه  مه لَنَا  تهْدخد َحىت   َوَبيْنَه  بَيْنَنَا  ْق  إدىَل  َوتهؤْ     تهَفرِّ َينَا  ود
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يمد جد  الَْكرد ْيَن      َواردهد  د اذل   َمَع 
َ
مد أ ْم  َعلَيْهد انل بديِّنَي  ْنَعْمَت  َن 
َوالص   َهَداءد  َوالشُّ نَي  يْقد دِّ َن  اَوالصِّ وََحسه دنَي   حلد

ه
َرفديقَ أ     اً وَلدَك 

ه   َصىل  ن ا آَمن ا بدهد  إد   اللَُّهمَّ  د وََسل مَ وَ َعلَيْهد    اّلل  َولَْم نََره َفَمتِّْعنَا    آهلد
ؤَيتدهد   اللَُّهمَّ  بدره اَريند  ادل  ىلَعَ      يفد  قهلهوَبنَا      حَمَب تدهد َوَثبِّْت 

ن تدهد  سه ىلَعَ  لْنَا  ل تدهد     َواْستَْعمد مد ىلَعَ  نَا  يفد      َوتََوف  نَا  ْ َواْحرشه
ْمَرتدهد  نيَ   زه ْفلدحد الْمه ْزبدهد  وَحد يَةد  اْنَطوَْت     انل اجد بدَما  َواْنَفْعنَا 

ْن حَمَ  ه   َصىل    ب تدهد َعلَيْهد قهلهْوبهنَا مد د  وَ َعلَيْهد    اّلل    يَْوَم اَل     وََسل مَ آهلد
 وَ      بَندنْيَ  َماَل َواَل َجد  َواَل 

َ
 ْوردْدنَا َحوَْضهه اأ

َ
نَا      ْصىَف أْل َواْسقد

اأبدكَ  هد   سد
َ
هد     ْوَف أْل وََحَرمد َك  َحَرمد َياَرَة  زد َعلَيْنَا   ْ ْن    َويرَسِّ مد

 َقبْلد  
َ
يتَنَاأ  وَ     ْن تهمد

َ
ْم َعلَيْنَا  اأ َك وَحَ إْلد دد ََرمد هد قَاَمَة حبد   َصىل    َرمد

ه  د وََسل مَ وَ َعلَيْهد    اّلل   إدىَل    آهلد
َ
عه بدهد    اللَُّهمَّ     تََوف  ْن نَ أ ادن ا نَْستَْشفد

َو  إد يَلَْك  إد   ْذ هه
َ
َفَعاءد  أ مه بدهد َعلَيَْك      يَلَْك إد وَْجهه الشُّ َو  إد َونهْقسد ْذ هه

 
َ
َمْن  أ  ْعَظمه 

ه
هد أ َقِّ حبد َم  بدهد      َعلَيَْك   قْسد  

له َو  إد يَلَْك  إد َوَنتَوَس  هه ْذ 
 
َ
الْوََسائدلد  أ و      يَلَْك إد قَْربه  يَا  إد نَْشكه وبدنَا    َربِّ يَلَْك 

قهله قَْسَوَة 
نهوبدنَا

َة ذه وَل      َوَكرْثَ َا َوفََساَد  امَ آَوطه  نلد
َ
َااْعمَ أ لَنَا      نلد َوتََكاسه

ااَعتد  ْ   ،َعند الط  ال وَمنَا ىلَعَ  جه خَ َوهه ْشتََك     لدَفاتد امه   فَندْعَم الْمه
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 يَلْهد  إد 
َ
ىلَعَ    َربِّ يَا      نَْت أ ه  نَْستَنرْصد  بدَك 

َ
وَ أ  ْعَدائدنَا 

َ
نَا  أ سد ْنفه

نَا ْ ه يفد َصاَل     فَانرْصه نَا فَاَل وىلََعَ فَْضلدَك َنتََولك  لْنَا إدىَل  حد  تَكد
يَا   َجنَ     َربََّناَغرْيدَك  ْولدَك  َوإدىَل  رَسه ه   َصىل  ابد  د  وَ َعلَيْهد    اّلل  آهلد
فاََل سد تَ َننْ   وََسل مَ  ْدنَابه  تهبَعِّ       فَاَل نَقدفه  َتْطرهْدنَاَوبدبَابدَك       
نَسْ إد وَ   ي اَك 

َ
فاََل أ َيِّبْنَاله  خته       ََّعنَا  اللَُّهم ترََضُّ ْن      ارَْحْم  َوآمد
 َوَتَقب ْل      َخْوَفنَا

َ
 وَ     ْعَمانَلَاأ

َ
 ْصلدْح  أ

َ
َواْجَعْل      ْحَوانَلَاأ

اْشتدَغانَلَا َمآنَلَ     بدَطاَعتدَك  اخْلرَْيد  َياَدةد      اَوإدىَل  بدالزِّ ْق  وََحقِّ
آَجانَلَا    َمانَلَاآ َعاَدةد  بدالس  بنَْيَ        َواْختدْم  ر   َظاهد َا  ذهنلُّ هَذا 

َا اَل     يََديَْك       َعلَيَْك  خَيْىف  وََحانله
َ
ْكنَاأ َوَنَهيْتَنَا      َمْرَتنَا فرََتَ

نَا  َواَل   فَاْرتََكبْنَا يََسعه  إد  
َعن اال  فَاْعفه  َعْفوهَك         ََخرْي يَا 

وَ  ْوٍل   َمأمه
َ
َمْسئهْولٍ أ رَ     ْكَرَم  ْور   َغفه وٌّ  َعفه رَ ؤه إدن َك  يْم  وْف   ا يَ   حد

 
َ
دنيَ أ احد الر  ُ   وََصىل      رَْحَم  نَا    اَّللَّ َسيِّدد دٍ ىلَعَ  َم  د  وَ   حمه آهلد ىلَعَ 

ِ احْلَْمده وَ   اً وََصْحبدهد وََسل َم تَْسلديْمَ  نيَ َربِّ  َّلِلَّ   الَْعالَمد
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َاتِ  َْيأ  َخلأَوةُ َداَلئِِل اْلأ

الُِك:  مأ لَ اعأ وَ  يَُّها السَّ
َ
   أ

َ
َ   ن  أ  يفَ رَشد   ة  وَ لْ خَ   اتد رْيَ اخْلَ   لد ئد اَل دلد

  له مَ عْ يَ   ة 
ه ا الص  هَ بد   ارد عَ الْ وَ   ونَ احلد

   دْ قَ ، وَ ونَ فه
َ
الْ نَ خد يْ شَ   نْ ا عَ اهَ نَ ذْ خَ أ د بد   فد ارد عَ ا    اّلل 

د   دد يْ بَ عه  ِّ يْ سَ احْله   يِّ رد ادد قَ الْ   اّلل     يند
ُّ   َس دِّ قه وَ هه رسد قه هَ لَ خَ دَ   دْ قَ ،  ُّ   َس دِّ ا    هه رسد

د    ةَ رْشَ عَ   يَتْ نَ اثْ   مد وْ  ايْلَ يفد   هه ده رْ ود   نَ اكَ اً، وَ ريَ ثد ا كَ هَ بد   عَ فَ تَ انْ وَ   نْيد تَ ر  مَ   يفه الرش 
   هه ته وَ لْ خَ   ْت نَ اكَ ، وَ ةً ر  مَ 

ه
 اً، وَ مَ وْ يَ   نيَ عد بْ سَ وَ   نْيد نَ  اثْ وىَل اأْل

َ
  ْت نَ اَك فَ   ةه يَ اند ا اثل  م  أ

   ةَ يَ اند مَ ثَ 
َ
ْ اً يفد فَ كد تَ عْ ا مه اهَ َض قَ   ثه يْ حَ   ،رٍ هه شْ أ د   يِّ ود بَ انل    دد جد سْ مَ  ال ،  يفد الرش 

   نْ مد   نَ اكَ وَ 
َ
ْ   يبد بد احْلَ بد   اعه مَ تد جْ ااْل   هد يْ لَ ا عَ هَ ارد مَ ثد   مِّ هَ أ ه ىل   َص ىَف طَ ْص مه ال    اّلل 

د وَ   هد يْ لَ عَ  وَ مَ ل  سَ وَ   آهلد مد هَ رْيد غَ ،     لد ائد َض فَ الْ   نَ ا 
  اتد وحَ ته فه الْ وَ   ةد ريَ ثد كَ الْ

 سَ ، وَ ةد ريَ بد كَ الْ 
ه
ه بَ أ َ  ةد وَ لْ اخْلَ بد  قه ل  عَ تَ ا يَ ا مَ نَ هه  نيِّ د  ةه دَ ائد فَ الْ  م  عه تلد  .نيَ كد الد لس  ل

 
َ
مُ مَّ أ    دْ قَ فَ   ا:هَ تُ دَّ ا 

َ
شَ يند رَبَ خْ أ قه نَ خه يْ   ُّ   َس دِّ ا     هه رسد

َ
َ هَ تَ د  مه   ن  أ يهد   ا 

 وَ   ة  سَ مَخْ 
َ
 مَ وْ يَ   نَ وعه بَ رْ أ

َ
أ إد هَ يدَ زد يَ   وْ اً،  اثْ ىَل ا  وَ مَ وْ يَ   نيَ عد بْ سَ وَ   نْيد نَ      هَله اً، 

َ
  نْ أ

   يدَ زد يَ 
د ذَ   َق وْ فَ    نْ إد   َك ل

َ
د ذَ   اعَ طَ تَ اسْ وَ   ادَ رَ أ وَ َك ل    نه كد مْ يه ، 

َ
ا  هَ بد   َض ي  رَتَ يَ   نْ أ

 اإْلد 
ْ   انه سَ ن

َ
د ذَ  نْ مد  ل  قَ أ دْسَعةٍ َك ل ْو ت

َ
 اً. مَ وْ يَ  ينَ رْشد عد ى وَ دَ حْ  إد ىَل إد   َكَسبَْعٍة أ

 
َ
عَ مَّ أ ِ اءَ رَ قِ   دُ دَ ا  ن    ا:هَ ت

َ
أ قدَراَءةد    فَاْعلَْم    يفد   اتد رْيَ اخْلَ   لد ئد اَل دَ َعَدَد 

ايْلَ يفد   ةً ر  مَ   ةَ رْشَ عَ   يَتْ نَ اثْ   وَ هه فَ   ةد وَ لْ اخْلَ  كَ مد وْ    مَ ، 
َ
أ ا نَ خد يْ شَ   نْ عَ   اهه نَ ذْ خَ ا 

ُّ   َس دِّ قه  ِّ َصاَلةٍ هه رسد ًة َبْعَد لكه ْع َفَمر  د ذَ وَ   ،، َفَمْن لَْم يَْستَطد   َك ل
َ
 . دٍ دَ عَ  لُّ قَ أ
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َلأَوةِ   ِِف   رِ كأ اَّلِّ   ةِ َس لأ جَ   اُب آدَ  ْكرد آَداب   مْ لَ اعْ :  اْلأ
َلَْسةد اذلِّ ن  جلد

َ
 أ

نْ  .َها اَلبهد  مد َق الَْمنَْفَعةه َتََحق    تلد
آَدابَِها:فَ  َهمِّ 

َ
أ    ِمنأ 

َ
َ أ نلد د   تهعد َماَكنَاً  َك سد فْ ْن  ،  اً  حيَ رد مه   فديهد ََتْلدسه 

حَيْ مَ   َك تَ حَتْ   عْ َض وَ     نْيَ بَ وَ   َك نَ يْ بَ   وله ا 
َ
احْلَاَجةد ضد رْ اأْل بدَقَدرد  دهوَن  ،   

وْ 
َ
َراٍش أ بَالََغٍة َكفد اَلً،  ةٍ يفَ طد قَ   مه ْعتَدد وَن اجْلَوُّ فديهد مه ْن يَكه

َ
، َواْحردْص أ
َع  ْكردَك. َجلَْسةه ََتَنُّبَاً لدلَْمَرضد َواإْلدرَْهاقد َحىت  اَل َتنَْقطد  ذد

آَدابَِها: يفد   َوِمنأ  لَةه  الاَْكمد َهاَرةه  ابْلَ الط  وَ   وَ بَ الل  َدند  ْ اسد  ،  ال َماكند
   نْ مد   َهَذاوَ 

َ
اآْل هَ أ آَدابَِها:  .َدابد مِّ   غْ إد   َوِمنأ 

 االد   لد ائد سَ وَ   قه اَله
َِّها،  الد َص تِّ لكه  

َع   َتنَْقطد اَل  يفد    َجلَْسةه َحىت   اْستدْعَمالََها  ن  
َ
أ َواْعلَْم  دَسبَبدَها.  ب ْكردَك  ذد

رد   إدْن اْضطه
َها، إدال  ده ْفسد َك اخْلَلَْوةد يه لد َمَع َشيْخد  .  رَْت لدلت َواصه
آَدابَِها:  تَ   َوِمنأ 

ْ
ِّ   نيه مد أ يَ مَ   لكه ْصَحٍف نْ مد   كه مه زَ لْ ا  َومه تهٍب  كه    

بْحَ وَ  وَ ةٍ ادَ ج  سَ وَ   ةٍ سه ْ   اءد مَ ،   وَ   رْيد غَ بد   نَ اكَ   نْ إد   ٍب رشه
لد مد وْ الص    تد قْ اَل  يْ كَ ، 

ْكردَك   ذد  
َجلَْسةه َع   َتنَْقطد

َ
آَدابَِها:  ا.هَ نْ مد   ٍب بَ سَ   يِّ ألد   به يُّ طَ اتل    َوِمنأ 

ْ يبه  ْطيد َوتَ  ريههه  تَ وَ   ند اَك مَ ال ْ   يبد الطِّ   نَ مد ٍع  وْ نَ بد بْخد ْ اكَ   بِّ حَ تَ سْ مه ال   كد سْ مد ل
 وَ   رَبد نْ عَ الْ وَ 

د  الَْماَلئدَكةَ  ن  إد ، فَ ودد عه الْ .، هه بُّ حته هه ضه نيه َتبْغه يَاطد    َوالش 
آَدابَِها: ره ىلَعَ   وسه له اجْله   َوِمنأ   جد كَ   َك يْ تَ بَ كْ  

  ةد اَل الص    ةد سَ لْ
 اَلً بد قْ تَ سْ مه 

الْ د   ةَ لَ بْ قد    رَ كْ ذد   كَ ده رْ ود   نَ اكَ   نْ إد   َك يْ نَ يْ اً عَ َض مد غْ مه   ةَ يفَ الرش 
َ
أ   وْ اً، 
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ْ   عَ مَ    ىَل إد   ادد نَ تد سْ االد   نَ مد   رْ ذَ حْ ا وَ ،  ةً اءَ رَ قد   كَ ده رْ ود   نَ اكَ   نْ إد   ورد ضه احْله وَ   زيد كد الرت 
   ارٍ دَ جد 

َ
ْذٍر،  ،  ةٍ يَ ارد سَ   وْ أ لدعه    نْ إد   ةٍ ادَ سَ ود بد   ةه انَ عَ تد سْ االد   عه نَ مْ ته   اَل وَ إدال  

  َت نْ كه
 َ   اقٍ هَ رْ إد  وَ ٍب عَ تَ  نْ و مد كه شْ ت

َ
نَِّك  وْ أ رَبد سد    .رْي  خَ   اءه نَ غْ تد سْ االد وَ ، لدكد

ْكرد   آَدابَِها:َوِمنأ  
َراَءةد  بد   اْستدْفتدتَاحه جَمْلدسد اذلِّ َةد الْفَ قد يَفةد   احتد د   الرش 

ِّ    ىَل إد َها  وَْهبد وَ  ه ىل  َص انل يبد د وَ   هد يْ لَ عَ    اّلل  ِّ اإْلدَمامد    ىَل إد وَ ،  مَ ل  سَ وَ   آهلد    ند بْ   يلَعد
َ
  يبد أ

يْخد   ىَل إد وَ ،  ٍب الد طَ  ِّ اَل يْ اجْلَ   رد دد اقَ الْ   دد بْ عَ   الش  الش  ىَل إد وَ ،  يند   يند ادلِّ   ورد نه   خد يْ  
 ْ د ال ِّ اَك يفْ ربد مَجد ىَل إد وَ ،  يند    ةد يقَ رد ط  ال   خد ايد شَ مَ   يعد  

   ةد ي  رد ادد قَ الْ
قدَراَءةد ،  ةد ي  لد عَ الْ ثهم  
. يَقةد رد لَةد الط  لْسد دسد ْستدْمَدادد ب ، َواالد يَفةد د ابدَطةد الرش     الر 

آَدابَِها: ندي تهَك   َوِمنأ  ونه  َوتَكه َتَعاىَل،  د  ّللد  انلِّي ةد  إدْخاَلصه 
 َ َ جمه وَ هد يَلْ إد   َب رُّ قَ اتل  وَ   تَهه سَ ال   نَ مد   رْ ذَ احْ وَ ،  اهَ تَ يَ كد زْ تَ وَ   سد فْ انل    ريَ هد طْ تَ ، 
 مَ عَ  دَ سَ فَ ، ْت دَ سَ فَ  نْ إد فَ  َك تد ي  ند  ادد سَ فَ 

 .َك له
 
َ
أ ،  يدد حد وْ اتل    ةد وَ لْ خَ   جه امَ نَ رْ بَ   هه سه فْ نَ   وَ هه   َها اجَمَ نَ رْ بَ   ن  َواْعلَْم 

د وَ  ْ ىلَعَ   عد اَل ط  اْل ل ال َوَما  ةد وَ لْ اخْلَ   مد ايلد عَ تَ   نْ مد   يدد زد مَ   آَدابدَها  ةد 
فَ َوَمْعرد  ،

بدَها، قه 
الْ نَ ابد تَ كد لد   وعه جه الرُّ   َك نه كد مْ يه   َيتََعل  يَةد  ةد ي  ند ا رَ وانلُّ   وزد نه كه ا  ْدعد

َ
أ ْن  مد  

اَدةد   الس  ْوَرادد 
َ
ي ةد َوأ رد  الَْقادد

َ
أ بد يفد   يدد رد فَ الْ   دد قْ عد الْ   وْ ،   خَ   اند يَ  

  ، يدد حد وْ اتل    ةد وَ لْ
نْ  قه بداخْلَلَْوةد مد

َما لكه  َما َيتََعل  َم.َفَقْد بَي نْته فديهد وٍط َوَتَعايلد ه     آَداٍب َورشه
َاِت:  َْيأ ِة بَِداَلئِِل اْلأ َاصَّ

أ
َلأَوةِ اْل

أ
نَاَمُج اْل  َوإَِلأَك بَرأ
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نَاَمُج  َ بَرأ
أ

 لأَوةِ اْل
د  يمد ِمْسِب اّلل    الر ْحَند الر حد

د   احْلَْمده  َ الْ   رَبِّ   ّللد  نيَ َعال  ،  مد
َ
ىلَعَ َوأ الت ْسلديمد  َتمُّ 

َ
َوأ اَلةد  الص   فَْضله 

لدنَي وَ   َسيِّدد  و 
َ
رينَ اآْل اأْل د    ،نيَ رَْحًَة لدلَْعالَمد   الَْمبْعهوثد ،  خد وََصْحبدهد  وىلََعَ آهلد
 
َ
   :َوبَْعده  ، مْجَعدنيَ وََسل َم أ

الَِك  السَّ ِِخ 
َ
أ لَمأ  َقيند –  اعأ

ه   َوف  لد اّلل  َوإدي اَك  َتَعاىَل  فديهد اخْلرَْيه   -َما 
ن هه 
َ
َك بداخْلَ   إدنْ   :أ َمَرَك َشيْخه

َ
يَفةد أ د    لَْوةد الرش 

َ
ْو أ
َ
بدَك   نَ ذد أ

، لََك بدَها َبْعَد َطلَ
نْ فَ  َ   تَيَق  ن  اّلل 

َ
َقَك لدلَْخرْيد   -َعز  وََجل  -  أ

بَْوابد  ،  قَْد َوف 
َ
َل أ و 

َ
َوَفتََح لََك أ

ن  
َ
، َواْعلَْم أ لهوكد ةد َملدكد الْمه رَْضَ وَل حلد ه لََك الْوهصه يتد تهيرَسِّ

َجاَهَدةد ال  الْمه
اخْلرَْيَاتد َخلَْوَة   مد   َداَلئدَل  يَْوٍم  يِّ 

َ
بدأ  
ه
َتبَْدأ يَفةد  د  ْن  الرش 

َ
ْسبه أ

ه
اأْل ،  ي امد  وعد

 
َ
َتبَْدأ ْن 

َ
أ هْستََحبُّ  ،  َوي نَنْيد

ثْ اإْلد يَلْلَةد  ْو 
َ
أ َعةد  اجْلهمه يَلْلَةد  ْن    يفد 

َ
أ هْستََحبُّ  َوي

 
َ
 . ردبد َبْعَد َصاَلةد الَْمغْ َتبَْدأ

إِ 
َوََتأِهزيِ ذَ فَ لََها  َداِد  تِعأ ِسأ بِاالأ  

أ
فَابأَدأ  ِ لِلأَعْصأ ذَِّن 

ُ
أ   : الأَمََكنِ   ا 

ْت تَ َويَنْبَغد  وَن الَْماَكنه قَْد َتم  ْن يَكه
َ
 َقبَْل    هه ته يدئَ هْ  أ

َ
ي اٍم، فَإدَذا اْنتََهيَْت أ

يَلَْزمه  َما  لكه   إديَلْهد  َخْذَت 
َ
َوأ الَْماَكند  زيد  ََتْهد ْن  َخلَْوتدَك   َك مد   ،  يفد 

ْ
فَابَْدأ

سْ  دَساعَ   لد بدااْلدْغتدَسالد َكغه ِّ  الَْميِّتد َقبَْل اخْلَلَْوةد ب ْن لكه َر مد ٍة، َوانْود اتل َطهُّ
اتد  قد الد وَ عَ  ْنيَا َوَمََل   َها. َواتد هَ شَ وَ   َهاادلُّ
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َلَْوتدَك،   ْنيَا خبد ن َك قَْد تهَفاردقه ادلُّ
َ
َ َنْفَسَك أ ْن َتْعتَربد

َ
َوَمْعىَن َذلدَك أ

عَ  ْن  مد فديَها  دَما  ل ق   َفارد مه ن َك 
َ
وَ الد وَ َوأ وََعَوائدَق  اٍت  َق  ،  -اٍت وَ هَ شَ وَ َمََل 
بَالد  لكه     ْقَطعْ ا وَ  وََصْوتدَك، حد َوَعْقلدَك  بدَقلْبدَك  بدَها  قد 

َواتل َعلُّ ريد    اتل ْفكد
ْل  ْر  فَاَل َتت صد ءٍ بد َواَل تهَفكِّ َما يَشْ يِّ

َ
َك بدَها أ ْو يَْربدطه

َ
لهَك أ  .  يهوصد

نْ  ْسلدَك   فَإدَذا اْنتََهيَْت مد ْل َخلَْوتََك    ،غه ن ةد  وََصلِّ َركْ فَاْدخه َعيَتْ سه
، وءد رَ   الْوهضه تََفكِّ مه اْجلدْس  د   اً ثهم   بَ بداّلل  َاسد ىلَعَ    اً  َوحمه َك  َْفسد ْطَت  نلد فَر  َما 

د   . يفد َجنْبد اّلل 
َقبَْل  اخْلَلَْوةد  َماَكَن  يْخه  الش  وَر  يَزه ْن 

َ
أ الَْوقْتد  َهَذا  يفد  هْستََحبُّ  َوي

فديَها،   يدد  رد الْمه ولد  ه دهخه َركْ يلد فديهد  وَ َصيلِّ  َويَْدعه بدالَْفتْحد   َعتَنْيد  يدد  رد   لدلْمه
د  اّلل  َن  مد الَْمَدَد  هَله  َويَْطلهَب   ، َكةد َوالرَْبَ نَ َواخْلرَْيد  َومد َتَعاىَل  احْلَبد   يبد   
َعلَيْهد  هه  وََساَلَمه َريبِّ  َصلََواته  ْصَطىَف  لْسد   ،الْمه سد َمَشايدخد  ْن  لَةد َومد

بَاَرَكةد  الْمه يَقةد  رد يَ الط  هه    ، َويهْعطد يَلَْزمه يَد لكه  َما  رد هه  الْمه يفد َخلَْوتدهد  َويَنَْفعه
َتَعذ   فَإدْن  يَهاٍت،  َوتَوْجد َوإدرَْشاَداٍت  َتْعلديَماٍت  ْن  يْخد مد الش  وده  وهجه   ، َر 

  َ ْربد خيه ْن 
َ
أ يده  يَْكيفد  رد اخْلَلَْوةد    هه يْخَ شَ الْمه بَْدءد  َ بدَوقْتد  ومَ يلد يْخه  قه الش   
لِّ  نْ بدكه ي َيتََواَجده فديهد َماَكندهد   َذلدَك مد د

   . اذل 
يفد   لََك  وََضْعنَا  يدد َوقَْد  الَْفرد ْقدد  الْعد اتل ْعلديَماتد    كدتَابد  لكه  

الدكه يفد َخلْ  َها الس  يتد حَيْتَاجه
. وَ َواإْلدرَْشاَداتد ال  يْخد يَابد الش  نَْد غد  تدهد عد
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َخلأَوتَِك: ُخلأ  فَادأ رِِب  الأَمغأ لَِصََلةِ  الأُمَؤذُِّن  ذََّن 
َ
أ وََصلِّ    فَإَِذا 

اخْلَلَْوةد،عَ َركْ  ولد  دهخه بدندي ةد  الر  وَ   تَنْيد  يفد   
ْ
 اقَْرأ

ه
اأْل ِّ  ْكَعةد  ريْسد الْكه آيََة  وىَل 

ابْلََقَرةد   َخَواتديمَ   َويفد اثل انديَةد  وَرةد  ي مَجَْعته    ،سه د اَعَء اذل   َهَذا ادلُّ
ْ
ثهم  اقَْرأ

ولد اخْلَلَْوةد وَدهاَعَء ااْلد  َو:    ،بْتدَداءد لََك فديهد ندي َة دهخه م  إدينِّ »وَهه هه
 َوَقْفته  الل 

ورد   ته يََديَْك، َوفَو ْض بنَْيَ   مه
ه
د أ

َها إديَلَْك، وََجَعلْته اْعتدَماددي َوتََوُّكُّ
  ي لكه 

َخَزائدند  ْن  َومد َوبََرَكتدَك  فَْضلدَك  َفيْضد  ْن  مد يلَعَ   ْل  نْزد
َ
فَأ َعلَيَْك،    لكه هه 

ليْبد َوتهزَ 
ي بدهد قَ ره بدهد رهويحد ّكِّ رَْحَتدَك َما َتْهدد م     .  بدهد َنْفِسد َوتهَطهِّ الل هه

ل   وَده إديَلَْك  َنْفِسد  ْن  مد ْذيند  َعلَيَْك خه بدَك  ي    .يند  َودَلَ يلَعَ   اْفتَْح  م   الل هه
ْ تهوَح الْ فه  فدنَي ال لد َعارد ْ نَي الْ َواصد لدنَي ال ْ اَكمد بِّنَي ال حد َواْجَعليْند    ،َمْحبهوبدنيَ مه

ْن عد  يَن اَل َخوْف  مد د دنَي اذل  احلد َك الص  ْم حَيَْزنهونَ   بَادد ْم َواَل هه يْهد
م  .  َعلَ الل هه

لْ  هْشغد ي ٍل  َشاغد لِّ  بدكه ليْند  ْشغد
َ
ٍل  أ َشاغد  ِّ لكه َعْن  ليْند  ْشغد

َ
َوأ بدَك،  يند 

لْ  هْشغد اْشتدَغايلد ي َواْجَعْل  َعنَْك،  وَ يند  بدَك  لََك حْ   يَك  رَشد اَل  م     .َدَك  الل هه
وَل اخْلَ يْ َونَوَ   ،َديَْك ْعتداَكفد بنَْيَ يَ  َعَزْمته ىلَعَ ااْلد إدينِّ    اًل لَْوةد تَبَتُّ ته دهخه

ْ   ،إديَلَْك  ال إديَلَْك وابْتدَغاَء  ولد  َمْرَضاتدَك   ،وهصه َك    ،وابْتدَغاَء  وَْجهد َوابْتدَغاَء 
يمد الْ  الْ   ،َكرد َك  ودد وَجه َك  َوَفيْضد فَْضلدَك  يمد وابْتدَغاَء  ْكَرَم  يَ   ،َعمد

َ
أ ا 

 
َ
عد اأْل

َ
نَي، فَأ ْن مَ   ،ينِّ ْكَرمد نَايَتدَك، َواْجَعليْند   ،يعد َوكه يند بدرداَعيَتدَك وَعد

َوتََول 
وظً  ْر  حوظً لْ مَ ا بدَك وَ حَمْفه نَْك، َواْنظه قيْند احْلَ   ا مد َق َمَعَك،  َواْرزه ادد اَل الص 
ْصلد 
َ
نً يند َظاهدرً حْ َوأ د ا َوبَاطد احلد ْصلدَح الص  ليْبد يَا مه

ْصلدْح فََساَد قَ
َ
 . «نيَ ا، َوأ
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 ُثمَّ  
أ
ِيَفةَ   اقأرَأ

الرشَّ ِ   الأَفَواتَِح  أُمَباَرَكةِ ِسلأسِ ل ال ِريَقِة  الطَّ  : (1)لَِة 
د  بداّلل  د   وََجل  َواْستَمد َعز   ه َوبداحْلَبد   ،  ْصَطىَف َصىل  اّلل  الْمه َعلَيْهد وَ يبد  د     آهلد

وَ   ،وََسل مَ   ، يَقةد رد الط   َوبدَمَشايدخد 
َ
َ أ اّلل  لد 

َ
مْ   ْسأ َكتدهد َويَْفتََح    بدرَبَ َقَك  يهَوفِّ ْن 

َ
أ

َخلْ  ونه  تَكه َوبدَهَذا   ، بداخْلرَْيد يَْك 
بَاَرَكةه ته وَ َعلَ الْمه ْت،    َك 

َ
بََدأ قَْد 

 َوبَْرنَاجَمه 
َ
بََدأ قَْد  بدَها  د   ،َك  اّلل  ىلَعَ   ْ عَفتََولك  ْر  وَشمِّ َتَعاىَل،    دد اعد سَ   نْ َِ 

ْ دِّ وَشه اجْلد  ْنيَا َوَراَء َظْهردكَ  لد ، َواْجعَ رَ ْئَ مد د  ال  . ادلُّ
 َ اّلل  ن  

َ
أ ْن  د َوَتيَق  اّلل  ىلَعَ  قْبدْل 

َ
َوأ َعلَيَْك،  لدع   ط  مه َتَعاىَل  َتَعاىَل     

َدقد  لكه   َواْغتَندْم  لِّي تدَك،  فَ بدكه َوقْتدَك  ْن  مد َ يَقٍة  َعلَيَْك   هد وبَة   . حَمْسه
 : لَْوةد بداخْلَ  اصِّ َوإديَلَْك بَْرنَاَمجه الَْعَملد اخْلَ 

 

ا (1) ِيَفِة:َوَهِذهِ ِِهَ َكيأِفيَُّة قَِراَءةِ  ةِ انلَِِّبِّ    لأَفَواتِِح الرشَّ َ نأبَِياءِ  ملسو هيلع هللا ىلصإَِل َحْضأ
َ َوانِِه ِمَن اْلأ ، َوإِخأ
 . الأَفاِِتَةأ ِمنَِي:  الأُمؤأ َهاِت  مَّ

ُ
أ َواِجِه  زأ

َ
وَأ اِهِريَن،  الطَّ يِّبَِي  الطَّ بَيأتِِه  َوآِل  َوإَِل    َوالأُمرأَسلَِي، 

َطا  ِِب 
َ
أ بأِن   ٍّ لََعِ َسيِِّدنَا  ةِ  َ َساَداتَِنا  َحْضأ الرَّاِشِديَن  ُلََفاءِ 

أ
اْل ِمَن  َوانِِه  َوإِخأ ََلُم،  السَّ َعلَيأِه  لٍِب 

ِديِّ  ِة الأَمهأ ئِمَّ
َ َنائِِه ِمَن اْلأ بأ

َ
َِعَي، وَأ َجأ

َ
َواُن اهللِ َتَعاَل َعلَيأِهمأ أ ٍر وَُعَمَر وَُعثأَماَن رِضأ ِِب بَكأ

َ
َي  أ

 . الأَفاِِتَةأ َتِهِديَن:  حَ   الأُمجأ َسيِِّدي  َوإَِل  َهِب،  شأ
َ اْلأ َازِ  اْلأ َوالأَعارِفَِي،  ِلَاءِ  وأ

َ اْلأ ُسلأَطاِن  ةِ  َ ْضأ
َيأََليِنِّ   اْلأ الأَقاِدرِ  َعبأِد  يِن  ادلِّ ُُمأِِي  يأِخ  الأَعاِل -الشَّ هُ  رِسُّ َس  قأَطاِب  -قُدِّ

َ اْلأ ِمَن  َوانِِه  َوإِخأ  ،
رِكَِي َوَمَشاخِيِِه   َواُن اهللِ َتَعا-َوالأُمدأ َِعيَ رِضأ َجأ

َ
.-َل َعلَيأِهمأ أ ةِ الأَعارِِف   : الأَفاِِتَةأ َ َوإَِل َحْضأ

الأَقاِدرِيِّ   ََكيِنِّ  رِبِيفأ
الأ يِن  ادلِّ نُورِ  يأِخ  الشَّ بَّايِنِّ  الأَعاِل -الرَّ هُ  رِسُّ َس  َوَمَشايِِخ  -قُدِّ َداِدهِ  جأ

َ
وَأ  ،

. الأَفاِِتَةأ بَيأتِِه:  ِل  هأ
َ
وَأ َ   َطِريَقتِِه  َحْضأ وَََجِيِع  َوإَِل  َُسيأيِنِّ  احلأ الأَقاِدرِيِّ  اهللِ  ُعَبيأِد  يأِخ  الشَّ ةِ 

ُرِق الأَعلِ  ، وََسائِِر َمَشايِِخ الطُّ لِِهمأ َوآِخرِِهمأ وَّ
َ
يَِّة:  َمَشايِِخ وََساَداِت َطِريَقتَِنا الأَقاِدرِيَِّة الأَعلِيَِّة، أ

 . ِ  َوإَِل  الأَفاِِتَةأ َماَميأ ِ
ةِ الأَغوأِث َواإلأ َ . َحْضأ فأَراِد الأَفاِِتَةأ

َ قأَطاِب َوانلَُّقَباءِ َواْلأ
َ تَاِد َواْلأ وأ

َ   َواْلأ
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َتَتَهاوَ  رِِب َكِمًَل َواَل  الأَمغأ َراتِِب َصََلةِ  َداءِ 
َ
بِأ  

أ
ابأَدأ ٍء  ُثمَّ  بََِشأ نأ 

بَدَ 
َ
أ بدَركْ   :اً ِمنأُه   

ْ
َصاَل َوابَْدأ ن ةد  سه َصلِّ َعيَتْ  ثهم    ، الَْقبْلدي ةد الَْمْغردبد  ةد 
َبْعَدَها،   يَضَة  اَكنَْت فَ الَْفرد َصاَلةه  إدْن  تهَضيِّْعَها،    اجْلََماَعةد   فَاَل  ًة  َ يرَس  مه

ا  وَ  م 
َ
َصاَل أ دِّ 

َ
فَأ ةٍ  َ يرَس  مه َغرْيَ  اَكنَْت  نَْفرددَ إدْن  مه َخلَْوتدَك  َوبَْعَد  اً تََك يفد   ،

َن  ااْلد  مد ثهم  نْتدَهاءد  اَلةد،  الص  َبْعَد  يتد 
ال  ن ةد  السُّ ْذاَكرد 

َ
بدأ يَْك 

َعلَ يَضةد  الَْفرد
ي ةد َصلِّ َركْ  ةد الَْمْغردبد ابْلَْعدد

ن ةد َصاَلَ  .  َعيَتْ سه
ت  َرْكَعاٍت  َ َصاَل   ،ثهم  َصلِّ سد  َويهد

َ
ٍّ ةه اأْل  يفد لكه

ه
َتْقَرأ ابدنَي  نَْها    و  مد

ا يفد  َوَمَعَها:  ََة   الَْفاحتد
ه
الَْكْوثَرَ إدن  )وىَل  أْل ْعَطيْنَاَك 

َ
أ ت    (ا  اثل انديَةد   اً سد َويفد 

يُّ )
َ
أ يَا  ونَ قهْل  الاَْكفدره ت    (َها  َما:  اً سد هد ودد جه وله يفد سه َوَتقه ْح يلد  ) ،  رَبِّ ارْشَ

وا  ْن لدَسايند َيْفَقهه ْقَدًة مد ْل عه
ْمردي َواْحله

َ
ْ يلد أ ْويلد   َصْدردي َويرَسِّ

َويفد    ،(قَ
َةد   وَرَة  اثل اثلد ت    اإْلدْخاَلَصد سه ْ   اً سد ابدَعةد ال وله يفد    نْيد تَ ذَ وِّ عَ مه َويفد الر  ًة، َوَتقه َمر 

َما: هد ودد جه فَ )  سه َوإديَمايند  ييند  دد َك  عه ْستَوْدد
َ
أ إدين   م   هه

يفد  االل  يلَعَ   َما  ْحَفْظهه
َوفَايتد  َوبَْعَد  َمَمايتد  نَْد  وَعد ًة    ،(َحيَايتد  َمر   ِّ ريْسد الْكه آيََة  َسةد  اخْلَامد َويفد 

َسةد   ادد : )َويفد الس  وَرةد احْلرَْشد ْرآنَ َخَواتديَم سه نَْزنْلَا َهَذا الْقه
َ
 رد إدىَل آخد   (لَْو أ

يَفةد  د وَرةد الرش  َما:  السُّ هد ودد جه وله يفد سه وبَنَا َبْعَد إدْذ  )، َوَتقه
َرب نَا اَل تهزدغْ قهله

ابه َهَديْتَنَا وَهَ  نَْت الْوَه 
َ
نَْك رَْحًَة إدن َك أ ْن دَله    .(ْب نَلَا مد
ويَلَنْيد 

ه
اأْل ْكَعتَنْيد  الر  يفد  احْلََوائدجد   َوَتنْودي  َوبدالْوهْسَطيَنْيد    ، قََضاَء 

ْفَظ اإْليَماند  اَل   ،حد رَيتنَْيد الس  خد
َ
.َويفد اأْل يَاَمةد ْهَوالد يَْومد الْقد

َ
ْن أ    َمَة مد
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ااْلد  اَعءد  بدده و  الْوهْسَطيَنْيد ْستد َوتَْدعه َن  مد اَلمد  الس  َبْعَد  ًة    ،َخاَرةد  َوَمر 
رَيتنَْيد  خد

َ
اأْل َن  مد اَلمد  الس  َبْعَد  ْخَرى 

ه
ريهَك  »  : وَ هه وَ ،  أ ْستَخد

َ
أ إينِّ  م   الل هه

َك، لْمد فَْضلدَك    بدعد ْن  مد هَك  ل
َ
ْسأ
َ
َوأ ْدَرتدَك،  بدقه رهَك  ْستَْقدد

َ
فَإدن َك َوأ يمد  الَْعظد
َواَل  ره  َواَل َتْقدد َوَتْعلَمه   ، ره قْدد
َ
أ نَْت َعال   

َ
َوأ  ، ْعلَمه

َ
أ  ، يهوبد الْغه إْن   مه  م   الل هه

َتْعلَمه   نَْت  مد كه إدىَل  اَعةد  الس  هد  َهذد ْن  مد بدهد  حَتَر كه 
َ
أ َما  يَع  مَجد ن  

َ
يفد  ثْ أ لدَها 

َغرْيد  وََحقِّ   
ييند ي  َحيقِّ دد يلد يفد  لد    َخرْي   ْمردي واَعجد

َ
أ واََعقدبَةد  َوَمَعايشد 

نَْت  م  َوإْن كه ، الل هه م  بَاردْك يلد فديهد
هه يلد ثه ْ رْهه يلد َويرَسِّ لدهد فَاقْده ْمردي َوآجد

َ
أ

مد َتْعلَمه   إدىَل  اَعةد  الس  هد  َهذد ْن  مد بدهد  حَتَر كه 
َ
أ َما  يَع  مَجد ن  

َ
َحيقِّ  ثْ أ يفد  لدَها 

َغرْيد  ْمردي    رَشٌّ ي  وََحقِّ 
َ
أ لد  ْمردي واَعجد

َ
أ واََعقدبَةد  َوَمَعايشد  ييند  دد يفد  يلد 

فيْند َعنْهه  فْهه َعينِّ َوارْصد ، فَارْصد لدهد َ   ،َوآجد ْر يلد اخْلرَْيَ َحيْثه اَكَن ثهم    َواقْده
ير  رَضِّ  قَدد ٍء  يَشْ  ِّ لكه ىلَعَ  إدن َك  بدهد  م    لِّ َص وَ .  يند  ٍد    الل هه َم  حمه نَا  َسيِّدد ىلَعَ 
تَْسلديَماً وَ  وََسلِّْم  وََصْحبدهد  د     .«آهلد

َ
أ  
ْ
اقَْرأ ثهوَرةَ ثهم  

ْ
الَمأ الَْمَساءد  يََة  يفد    ْدعد

اإْلد   ،ةد ن  السُّ  ْزَب   حد
ْ
اقَْرأ بَارَكَ ثهم   الْمه انل َووديِّ  َ ،  َمامد   ِبد

ْ
ابَْدأ ودرْدد لَْسةد  ثهم  

( اخْلرَْيَاتد اخْلَلَْوةد:  َداَلئدَل  ْل    ،(قدَراَءةد  َراَءتدَها َواْشتَغد َل    بدقد يَْدخه َحىت  
  . َشاءد  َوقْته َصاَلةد الْعد

دِّ رَ 
َ
ذََّن الأُمَؤذُِّن لَِصََلةِ الأِعَشاءِ َفُقمأ وَأ

َ
اتَِب َصََلةِ الأِعَشاءِ  فَإَِذا أ

تَ   َكِمََلً  بَدَ َواَل 
َ
أ ِمنأُه  ٍء  بََِشأ بدَركْ   :اً َتَهاَونأ   

ْ
َصاَلةد َوابَْدأ ن ةد  سه   َعيَتْ 

ن ةد َبْعَدَها، ْذاَكَر السُّ
َ
يَضَة َبْعَدَها، ثهم  أ  الَْفرد

، ثهم  َصلِّ َشاءد ثهم  َصلِّ    الْعد
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َصاَل  ن ةد  سه َشاءد ةد  َرْكَعيَتْ  ي ةد   العد َ   ،ابْلَْعدد ِبد  
ْ
ابَْدأ اخْلَلَْوةد:  لَْسةد  ثهم   ودرْدد 

اخْلرَْيَاتد ) َداَلئدَل  ْل    (،قدَراَءةد  َراَءتدَهاَواْشتَغد ،   َحىت    بدقد يْلد
الل  نْتََصفد  مه

ْح قَلدياَلً  اْسرَتد
َصابََك اتل َعبه فَ

َ
 .فَإدْن أ

اللَّيأِل   قَِياَم  َرَكَعاٍت  َثَمايِنَ  َصلِّ  َمثأىَن -ُثمَّ  اْختدْم   :-َمثأىَن  ثهم  
َة َرْكَعةً َصاَلةد  بد  تْرد إْحَدى َعرْشَ قَلُّهَ ،  الْود

َ
   ثه ثاََل   اَوأ

َ
فَْضله  َرَكَعاٍت، َواأْل

ن َة ا  َل سه ْن تهؤَجِّ
َ
َحرد أ تد الس 

تْرد إدىَل َوقْ    . لْود

َراءَ  بدقد ْع  َوارْشَ ْرآند  الْقه إدىَل  ْم  قه َذلدَك  َبْعَد  السُّ ثهم   اآْلتديَةد وَ ةد  :  رد 
وَرةد ) وَرةد ،  يس  سه ْجَدةد   وَسه وَرةد ،  الس  َخاند   وَسه الْمه   ،ادلُّ وَرةد    ، كد لْ وَسه

نَْساند  اإْلد وَرةد  َعم    ،وَسه وَرةد  ةً   –وَسه نَْها    َمر  مد  ٍّ وَرةد –لدلكه احد  وَسه َ نرْشد ااْلد  -
اٍت   َعرْشَ  وَرةد   ،-مر  ةً إ-اإْلدْخاَلصد    وَسه يَن َمر  رْشد َوتهوهدبه    ،(-ْحَدى وَعد

  ِّ يبد
لدلن  ه َصىل   ثََواَبَها  وََسل مَ   اّلل  د  َوآهلد انل بديِّنَي    َوآلد   ،َعلَيهد  وََسائدرد  بَيْتدهد 

 
َ
َحابَةد َوالَْماَلئدَكةد َواأْل ْقَطابد َوَمَشايدخد َوالص 

َ
ةد َواأْل .    ئدم  يقد رد  الط 

إدىَل  ثهم    ْع  )ارْجد اخْلَلَْوةد:  اخْلرَْيَاتد ودرْدد  َداَلئدَل  ْل    (،قدَراَءةد  َواْشتَغد
َراَءتدَها   َحرد بدقد الس  َوقْتد  َك يفد  َواْحرد   ،َحىت   وَن جَمْلدسه ْن يَكه

َ
أ ْص ىلَعَ 

وَرةد   لد َمَع َكَمالد اآْلَدابد الَْمْذكه ورد الاَْكمد يفد    اً َسابدقَ َهَذا الَْوقْتد بداحْلهضه
ْكرد 
بَاَرك  فَاَل تهَضيِّْعهه ن  َهَذا الَْوقْ فَإد  ،َجلَْسةد اذلِّ    .َت مه

َعامد بدند فَإدذَ  َن الط  ٍء مد لد يَشْ ْم إدىَل َتنَاوه َحرد َفقه   ةد ي  ا َحاَن َوقْته الس 
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يالس   د اذل  ورد  بدثَاَل   حه َولَْو  تََدْعهه  َواَل   ، انل َهارد يَامد   صد
ىلَعَ بدهد  ثد َتتََقو ى 

ْو َتمَ 
َ
َو سه لهَقيَْماٍت أ ِّ َصىل  ا ن  َراٍت َفهه  َعند انل يبد

ه ة  د وََسل مَ  ّلل     .َعلَيْهد َوآهلد

 َ ِّ لهْقَمٍة َسمِّ اّلل  كه َويفد بَْدءد لكه
ْ
ةٍ  َواَل تَأ ةٍ َوَكرْثَ د  ْ ، وَ ْل َمَع شد قَل     لكه

َ
أ

الش   َن  َ ،  بَعد مد تلد وَءَك  وهضه ْد  َجدِّ وََعْزمَ ثهم   ًة  م  هد ْكرَثَ 
َ
أ وَن    ، اً َونََشاطَ   اً كه

ن هه 
َ
نْ  ألد ند  مد

ْ
نَْساند  َشأ َْخاءه  اإْلد َعامد  َبْعدَ  ااْلدْسرتد تهوره  -الط   . َوالْفه

ِد:  اتلََّهجُّ بِنِيَِّة  َرَكَعاٍت  َبِع  رأ
َ
أ بَِصََلةِ  عأ  َ ارشأ اْنتََهيَْت   ُثمَّ  فَإدَذا 

 ّ ِّ لدإْلَمامد يلَعد ييْفد اَعءد الس  َراءةد ادلُّ يَْك بدقد
نَْها َفَعلَ يبد َطالدٍب  ند بْ ِ ٍمد

َ
َعلَيْهد  -أ

اَلمه  اخْلَلَْوةد -الس  يفد  يم   َعظد ودرْد   فَإدن هه  َعبْده    َوقَدْ   ،،  يْخه  الش  بدهد  وََْص 
َ
أ

رد   ه -الَْقادد اّلل   َ َعنْهه ريَضد ىلَعَ    -  نَص   َكَما  َحرد  الس  بدَوقْتد  اخْلَلَْوةد  يفد 
ارد ( :َذلدَك يفد كدتَابدهد  رْسَ

َ
ُّ اأْل نَْوارد َوَمْظَهره  رسد

َ
 . ) اأْل

 َ اّلل  ْر  اْستَْغفد وعد  ثهم   َواخْلهضه لد 
ُّ َواتل َذل َسارد  نْكد بدااْلد ةٍ  َمر  ائََة  مد  

بَاَرَكَة:   يَغَة الْمه هد الصِّ  َهذد
َ
ْن َتْقَرأ

َ
له أ  َويهَفض 

َ
ي  )أ د يَم اذل  َ الَْعظد ره اّلل  ْستَْغفد

َو اليَْح   تهوبه إديَلْ   الَْقيُّومَ  اَل إدهَلَ إدال  هه
َ
(وأ    .هد
اَع  بدده َبْعَدَها  و  طَ َوتَْدعه دَمْن  ود ٍء  َول َك  د َولدَمَشاخيد لََك  اَريْند  لددل  يٍل 

بَاءد  قْرد
َ
َواأْل اآْلبَاءد  َن  مد ْحبَبَْت 

َ
وََسائدرد   ،أ نَي  الدكد الس  َن  مد   َوإدْخَوتدَك 

إد  احْلَالد  َهَذا  ىلَعَ  ْث  َواْمكه نَي،  ْسلدمد اَلً الْمه نَْشغد مه  ، بْحد الصُّ َوقْتد    ىَل 
اَعءد فَإدن هه َوقْته اتل   عد َوادلُّ  . يلِّ جَ بدااْلدْستدْغَفارد َواتل رَضُّ
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َراتَِب  دِّ 
َ
َفُقمأ وَأ ِر  الأَفجأ لَِصََلةِ  الأُمَؤذُِّن  ذََّن 

َ
أ ِر  فَإَِذا  الأَفجأ  َصََلةِ 

بَدَ َواَل تَ   َكِمََلً 
َ
ءِ ِمنأُه أ نْهه    :اً َتَهاَونأ بََِشأ  مد

ْ
ن ةد الَْفْجرد الَْقبْلدي ةد َوابَْدأ دسه ب

وَن َواإْلدْخاَلصد  وَرَتْ الاَْكفدره دسه ًة:ب نَي َمر  ْربَعد
َ
،  يا يَحُّ يَا َقيُّومه )   ، ثهم  قهْل أ

نَْت 
َ
أ إدال   إدهَلَ  َ (،  اَل  اّلل  ْر  َواْستَْغفد الَْقلَْب،  ّْيد 

حيه ودرْد   ةٍ  فَإدن هه  مر  ائََة  مد  
اتل    ):  ايلد بدااْلدْستدْغَفارد 

َ
اليَْح  أ َو  هه إدال   إدهَلَ  اَل  ي  د

اذل  يَم  الَْعظد  َ اّلل  ره    ْستَْغفد
إديلهد   الَْقيُّومَ  تهوبه 

َ
مَ (،  وأ ائََة  مد ةٍ:ثهم   هد )   ر  َْمدد َوحبد د  بَْحاَن اّلل  بَْحاَن    ،سه سه

د  يمد  اّلل  ُّهه َقبَْل (، الَْعظد يَضةد وََهَذا لكه    .الَْفرد
  ثهم  َصلِّ الَْفْجَر  

ْ
ذْ َواقَْرأ
َ
اَلةد، فَإدَذا اْنتََهيَْت اكَ أ ن ةد َبْعَد الص  َر السُّ
 
َ
أ َراءةد  بدقد  

ْ
فَابَْدأ اَلةد  الص  َن  يَةد مد اإْلد   ْدعد ْزبد  ثهم  حد  ، ي ةد انل بَود بَاحد  َمامد  الص 

ي    -انل َووديِّ  َك ايْلَْومد ْوَرادد
َ
َو َمْن أ َو ذهو   ةد َفهه يمٍ  فَْضلٍ وَهه   .-َعظد

ي ةَ  يَفتََك ايْلَْومد  ودرَْدَك َوَوظد
ْ
، َواَل َتْغَفْل َعْن  يفد    ثهم  اقَْرأ يَقةد رد الط 

ُّهه َخرْي   ا َعي نْتههه لََك فَلكه م  ٍء مد يم  لََك يفد َخلَْوتدَك يَشْ   . َعظد
إدىَل  ثهم    ْع  )ارْجد اخْلَلَْوةد:  اخْلرَْيَاتد ودرْدد  َداَلئدَل  ْل    (،قدَراَءةد  َواْشتَغد
َراَءتدَها  .  َحىت  َوقْتد بدقد ْمسد لهوعد الش   طه

ِ   ةِ ََل َص   ةِ نَّ سُ   َتأ عَ كأ لِّ رَ َص وَ   مأ قُ فَ   ُس مأ الشَّ   ِت عَ لَ ا َط ذَ إِ فَ  َ اإلأ   : اقِ رشأ
   ٍت وْ َص بد   رْ كه اذْ وَ   َك يْ تَ بَ كْ  ره ىلَعَ   ْس لد اجْ   م  ثه 

 وَ -عٍ فد تَ رْ مه   يٍّ ود قَ
َ
  ض  مد غْ مه   َت نْ أ

وَ َك يْ نَ يْ عَ    ر  د  قَ مه   ت  قْ وَ   وَ هه وَ   سد مْ الش    اعد فَ تد ارْ   تد قْ وَ إدىَل  -دٍ دَ عَ   وند ده بد  
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 ثه بد 
د ذَ   دَ عْ بَ   م  ثه ،  ةٍ اعَ سَ   ثد له ْم وَ   َك ل  رَ اقْ وَ   ةد اذَ عَ تد سْ ااْلد   ةد ي  ند بد   نْيد تَ عَ كْ لِّ رَ َص قه

ْ
  أ

بد مَ يهد فد  ْ ا  ثه نْيد تَ ذَ وِّ عَ مه ال رَ َص   م  ،   رَ اقْ وَ   ةد ارَ خَ تد سْ ااْلد   ةد ي  ند بد   نْيد تَ عَ كْ لِّ 
ْ
ِّ    يفد   أ لكه

نْ  َ فَ الْ  دَ عْ ا بَ مَ هه َرْكَعٍة مد ِّ رْ كه الْ  ةَ آيَ  ةد احتد  . اً عَ بْ سَ  صد اَل خْ اإْلد  ةَ ورَ سه وَ   ةً ر  مَ   يسد
ِ هَ دَ عأ ُع بَ ادأ   مَّ ثُ  ِ   ءِ ََع دُ ا ب أ   ةِ ارَ خَ تِ سأ االأ    ةِ ََل  َص ِِف   ورِ كُ ذأ مَ ال

َ ِ وَّ اْلأ   يَ اب
َك،  :وَ هُ وَ  لْمد بدعد ريهَك  ْستَخد

َ
أ إينِّ  م   هَك    الل هه ل

َ
ْسأ
َ
َوأ ْدَرتدَك،  بدقه رهَك  ْستَْقدد

َ
َوأ
ره َواَل  يمد فَإدن َك َتْقدد ْن فَْضلدَك الَْعظد ، َوَتْعلَمه َواَل مد ره قْدد
َ
نَْت  أ

َ
، َوأ ْعلَمه

َ
 أ

،َعال   يهوبد نَْت َتْعلَمه    مه الْغه م  إْن كه هد  الل هه ْن َهذد حَتَر كه بدهد مد
َ
يَع َما أ ن  مَجد

َ
أ

مد  إدىَل  اَعةد  َغرْيد ثْ الس  وََحقِّ   
َحيقِّ يفد  َوَمَعايشد  ي  لدَها  ييند  دد يفد  يلد  َخرْي  

م  بَاردكْ 
هه يلد ثه ْ رْهه يلد َويرَسِّ لدهد فَاقْده ْمردي َوآجد

َ
لد أ ْمردي واَعجد

َ
 يلد  واََعقدبَةد أ

نَْت َتْعلَمه   م  َوإْن كه ، الل هه اَعةد  فديهد هد الس  ْن َهذد حَتَر كه بدهد مد
َ
يَع َما أ ن  مَجد

َ
أ

مد  َغرْيد ثْ إدىَل  وََحقِّ   
َحيقِّ يفد  واََعقدبَةد  رَشٌّ ي  لدَها  َوَمَعايشد  ييند  دد يفد  يلد   

فيْند  فْهه َعينِّ َوارْصد ، فَارْصد لدهد ْمردي َوآجد
َ
لد أ ْمردي واَعجد

َ
َ أ ْر يلد    َعنْهه َواقْده

ير  اخْلرَْيَ َحيْثه اَكَن ثهم  رَضِّ  ٍء قَدد ِّ يَشْ م    لِّ َص وَ   ،يند بدهد إدن َك ىلَعَ لكه   الل هه
د وََصْحبدهد وََسلِّْم تَْسلديَماً.  ٍد َوآهلد َم  نَا حمه  ىلَعَ َسيِّدد

ثَ َص   مَّ ثُ  مَ ىَن ثأ مَ -اٍت عَ كَ رَ   ايِنَ مَ لِّ  ِ   -ىَن ثأ    رَ اقْ   : َح الضُّ   ةِ يَّ نِ ب
ْ
  يفد   أ

ْكَعةد    الر 
ه
اثل  يفد وَ   (ااهَ حَ ضه وَ   سد مْ الش  وَ )   وىَل اأْل ) ةد يَ اند   وَ (ىَح الضُّ وَ     يفد ، 

َ اثل   )ةد اثلد يُّ  
َ
أ يَا  ونَ قهْل  الاَْكفدره الر  يفد وَ   (َها  )ةد عَ ابد   ه   اّلل  َو  هه َحد    قهْل 

َ
،  (أ

بَاَرَكةد  ذد هَ واََعودْد قدَراَءَة   َورد الْمه يَةد   يفد هد السُّ تَبَقِّ ْربََعةد الْمه
َ
َكَعاتد اأْل   م  ، ثه الر 
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د ذَ   دَ عْ بَ   يلِّ َص ته   َك ل
َ
أ ْ اخْ   م  ثه   ،يحد ابد سَ الت    ةَ اَل َص   اٍت عَ كَ رَ   عَ بَ رْ   انل  ىَل إد   دله   مد وْ  

د  د ل صد ىلَعَ   نيَ عد تَ سْ تَ لد ،  كَ دَ سَ جَ   يحَ رته   ةد اءَ رَ قد وَ   لد يْ الل    امد يَ قد وَ   ارد هَ انل    امد يَ  
 
َ
   مْ لَ اعْ ، وَ ادد رَ وْ اأْل

َ
َ   مد وْ انل    َت قْ ن  وَ أ د   رُّ مد تَ سْ ي   رْ ذَ احْ وَ   ،ْط قَ فَ   رد هْ الظُّ   ةد اَل َص ل

د ذَ   نْ عَ   ةد ادَ يَ الزِّ   نَ مد   فَ   رد هْ الظُّ   تد قْ وَ   َل بْ قَ   َت ظْ قَ يْ تَ ا اسْ ذَ إد فَ ،  َك ل
  دْ دِّ جَ وَ   مْ قه

 كَ وءَ ضه وه 
َ
أ رَ َص وَ   ْل سد تَ اغْ   ود   ثه نْيد تَ عَ كْ لِّ  َداَلئدلد َس لد جَمْ   دْ قد اعْ   م  ،  قدَراَءةد     
   نْ إد ، وَ رد هْ  الظُّ ىت  حَ   اخْلرَْيَاتد 

َ
د   َك مَ وْ نَ  َت لْ مَ كْ أ   رد هْ الظُّ  تد قْ وَ ل

 .  جَ رَ  حَ اَل فَ
 ذَ إِ فَ 

َ
أ أ ا  ال ِ   نُ ذِّ ؤَ مُ ذََّن   ُقمأ وَ فَ   رِ هأ الظُّ   ةِ ََل َص ل

َ
ِ دِّ رَ أ   : رِ هأ الظُّ   ةِ ََل َص   َب ات

 َص وَ 
َ
   رد هْ َة الظُّ ن  سه   اٍت عَ كَ رَ   عَ بَ رْ لِّ أ

 وَ   ةَ يَض رد فَ الْ   م  ، ثه ةد ي  لد بْ قَ الْ
َ
، ةد ن  السُّ   رَ اكَ ذْ أ

   م  ثه 
َ
الظُّ ن  سه   اٍت عَ كَ رَ   عَ بَ رْ أ    ،ةد ي  دد عْ ابْلَ   رد هْ َة 

 رَ اقْ   م  ثه
ْ
َ وَ   ،اتد يبَ هد وْ اتل    أ :  يهد

يمَ ) الَْعظد  َ اّلل  ره  وَ ةٍ ر  مَ   ةَ ائَ مد   (أْستَْغفد َ فَ الْ »،  وَ ةً ر  مَ   نَ يرْشد عد   «ةَ احتد   ةَ آيَ »، 
ِّ رْ كه الْ  َوتهوهدبه    ،ةً ر  مَ   نَ يرْشد عد   «صد اَل خْ اإْلد   ةَ ورَ سه » ، وَ ةً ر  مَ   نَ يرْشد عد   «يسد

  ِّ يبد
لدلن  ه َصىل   ثََواَبَها  وََسل مَ   اّلل  د  َوآهلد انل بديِّنَي    َوآلد   ،َعلَيهد  وََسائدرد  بَيْتدهد 

 
َ
َحابَةد َوالَْماَلئدَكةد َواأْل ْقَطابد َوَمَشايدخد َوالص 

َ
ةد َواأْل .   ئدم  يقد رد  الط 

ِ ذَ   دَ عأ بَ   مَّ ثُ  ِ   َك يأ لَ عَ   َك ل ِ الرَّ ب ِ   ةِ َط اب  ذَ هَ   ن  إد فَ   : ةِ يفَ الرشَّ
ْ ال   وَ هه   َت قْ وَ ا 

 
َ
ْ أ    به سَ ن

َ
َ   اتد قَ وْ اأْل كَ هَ ل بَ مَ ا  َ ا  َذلدَك  ني  الش  دد يِّ سَ    يند ادلِّ   وره نه   خه يْ ي 

 ْ د ال ُّ اَك يفْ ربد    يند
رد يفد   يُّ رد ادد قَ الْ  دَ بْ فَا،  هد اتَلد سَ  

َ
نَ هَ بد   أ َّكْ  كَ ارَ هَ ا    َ   ةَ اقَ الط    د  مد تَ سْ ت

دَهاةَ ي  اند ورَ انلُّ   ةَ ي  اند وحَ الرُّ  اَلل ْن خد د    مد ْ ي ىلَعَ وِّ قَ لت  ل   ته نْ ي  بَ   دْ قَ ، وَ ةد دَ اهَ جَ مه  ال
 َ . يفد   ةد طَ ابد الر   ةَ ي  فد يْ كَ  َك ل نهوزد انلُّوَراندي ةد

   كدتَابد الْكه
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إدىَل  ثهم    ْع  )ارْجد اخْلَلَْوةد:  َداَلئدلد ودرْدد  ْل    (،اخْلرَْيَاتد   قدَراَءةد  َواْشتَغد
َراَءتدَها   . َعرْصد الْ   ةد اَل َص  َحىت  َوقْتد بدقد

ِ   نُ ذِّ ؤَ مُ ا أذََّن الأ ذَ إِ فَ  ِ عَ الأ   ةِ ََل َص ل  ُقمأ وَ فَ   ْصأ
َ
ِ دِّ رَ أ ِ عَ الأ   ةِ ََل َص   َب ات   : ْصأ

 َص وَ 
َ
أ    رْصد عَ الْ   ةَ ن  سه   اٍت عَ كَ رَ   عَ بَ رْ لِّ 

سه هَ ن  إد فَ   ةد ي  لد بْ قَ الْ ثه ة  ب  حَ تَ سْ مه   ة  ن  ا   م  ، 
اْ َص  ثه ةَ يَض رد لفَ لِّ   م  ، 

ْ
اقَْرأ     
َ
ثه ةد ن  السُّ   رَ اكَ ذْ أ  م  ، 

ْ
اقَْرأ  ادل    َب زْ حد    

َ
اأْل  ىلْعَ ْورد 

د  ٍّ رَ عَ   ند بْ ا  خد يْ لش  ل إدىَل  ثهم     ،يبد ْع  )ارْجد اخْلَلَْوةد:  َداَلئدلد ودرْدد    قدَراَءةد 
ْل   (،اخْلرَْيَاتد  َراَءتدَها َواْشتَغد ْ  ةد اَل َص  َحىت  َوقْتد بدقد  .بد رد غْ مَ ال

ِ   نُ ذِّ ؤَ مُ ا أذََّن الأ ذَ إِ فه  أ   ةِ ََل َص ل ْم وَ :  ِب رِ غأ مَ ال  َفقه
َ
 اٍت  رَ مَ  تَ ىلَعَ   رْ طد فْ أ

َ
  وَ أ

 َبٍ لَ 
َ
ْم وَ  م  اٍء، ثه مَ  وْ  أ  قه

َ
ْ  ةد اَل َص  َب اتد دِّ رَ أ  قَ ابد سَ   اهه ن  ي  ا بَ مَ كَ اَلً مد اكَ  بد رد غْ مَ ال

   .اً

 وَ 
َ
ْ   ةد اَل َص   اتد بَ اجد وَ   نْ مد   اءد هَ تد نْ ااْلد بد   َك حه َص نْ أ  مد اكَ   بد رد غْ مَ ال

َ وَ   ةً لَ   : يهد
ْ   ةه ن  سه   ن  سه وَ   بد رد غْ مَ ال

   ةه
َ
 وَ   نيَ ابد و  اأْل

َ
ْ   ةه يَ عد دْ أ ،  يِّ ود وَ انل    امد مَ اإْلد   به زْ حد وَ   اءد سَ مَ ال

د ذَ   دَ عْ بَ   م  ثه  إد ىَل إد   مْ قه   َك ل  وَ   كَ ارد طَ فْ  
َ
َ مَ بد   رْ طد فْ أ ي َ ا  ه   هه رس  َ   اّلل    امٍ عَ طَ   نْ مد   َك ل

مَ اٍب رَشَ وَ  ْ   عَ ،  َ وَ   امد عَ الط    ابد دَ آلد   ةد لَ مد اَك الْ   ةد ااَع رَ مه ال ْ   ابد الرش    ةد نَ ي  بَ مه ال
 قَ ابد سَ 

ثه اً بَ مَ كَ   اَلً مد اكَ   َك اجَمَ نَ رْ بَ   عْ ابد تَ   م  ،   قَ ابد سَ   اهه ن  ي  ا 
   نْ إد ، وَ اً

ْ   َت نْ كه  اً دَ هَ جمه
َ سْ ااْلد  نَ مد  عَ اند  مَ اَل فَ   . اءد شَ عد الْ  ةد اَل َص  تد قْ  وَ ىت  حَ  ةد احَ رتد

ِ وَ  يَ ذَ هَ ب َ   جُ امَ نَ رَبأ الأ   ونُ كُ ا  َاتِ   ةِ وَ لأ ِْلَ   ِمُّ وأ الأ َْيأ اْلأ   دأ قَ   َداَلئَِل 
َ  ارِ دَ  مَ لََعَ  َل مَ تَ اكأ  ُ  اءَ شَ  نأ إِ  انٍ َص قأ نُ  ونَ دُ  مِ وأ الأ  . اَل عَ تَ  اَّللَّ
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َاِت  إَِجاَزةُ  َْيأ  َداَلئِِل اْلأ
يمد  د الر ْحَند الر حد

 ِمْسِب اّلل 
نَي،   الَْعالَمد رَبِّ  د  ّللد  ىلَعَ  مه اَل الس  وَ   ةه اَل الص  وَ احْلَْمده  نَا  َوَمْواَلنَا    َسيِّدد

ْعيهندنَا  َوقهر  
َ
أ َ ةد  وََصْحبدهد  وىلََعَ   دٍ م  حمه د  آهلد نَي،  مْجَعد

َ
ُد:  أ    دْ قَ   َوَبعأ

َ
 ته زْ جَ أ

د  د   نيَ كد الد لس  ل الْ ذَ هَ   ونَ نه تَ قْ يَ   ينَ اذل    اخْلرَْيَاتد   ئدلد َداَل ودرْدد    ةد اءَ رَ قد بد   اَب َت كد ا 
اَل  الص  ْكرد  ذد  ْ يفد نَْوارد 

َ
اأْل قد  ْخَتارد وََشَوارد الْمه  ِّ انل يبد  

ىلَعَ كَ ةد   مَ ، 
َ
أ بد يند ازَ جَ ا  ا هَ  

الْ يخد ايد شَ مَ  رَ امه رَ كد   مد َي اجد ،  د   نَ اً   اىَل عَ تَ   اّلل 
َ
أ يَ   يفد هَ بد   مْ هه عَ فَ نْ ْن  دد ا   مْ هد يند  

وَ مْ اهه َي نْ ده وَ  د ذَ ،  د   َك ل يفد مَ ل اإْلد ا   وَ   رْيد اخْلَ   نَ مد   ند ذْ  
ْ كَ ةد كَ رَبَ ال  مَ ، 

ه
أ  ةد اءَ رَ قد بد   مْ يهد وصد ا 

َ فَ الْ  د   ةد احتد د   ةد يفَ الرش  د شَ مَ ل د   ،امد رَ كد ا الْ َن اخيد
   ينَ اذل 

َ
د   اتد ازَ جَ اإْلد ا بد ونَ مه رَ كْ أ  ةد يفَ الرش 

   هد ذد هَ بد 
َ
ْ   ةد َي عد دْ اأْل وَ ةد كَ ارَ بَ مه ال  ، 

َ
الش  دد يِّ سَ   رد كْ اذلِّ بد   صُّ خه أ د   دَ يْ بَ عه   خَ يْ ي   اّلل 

   ةد يقَ رد الط    خَ يْ شَ   ،يند  يْ سَ احْله   ي  رد ادد قَ الْ 
   ةد ي  رد ادد قَ الْ

د ةد ي  لد عَ الْ اذل  تَ ،  يلَع  ض  فَ ي   َل 
ْ   ةد ازَ جَ اإْلد   هد ذد هَ بد    مْ هد يْ لَ عَ وَ  بَ يتد ال  وَ   ، ةد كَ ارَ َب مه ال َمةد   ا يفد هَ َن ي    َقدِّ ا مَ كَ   ، ابد َت كد لْ ا  مه
 
َ
ِّ   نْ مد   سه مد تْلَ أ هَ ىلَعَ   له صه حَيْ   نْ مَ   لكه الْ ذَ      ابد َت كد ا 

َ
يَ ال  أ ةٍ وَ عْ دَ   نْ مد   ايند سَ نْ  

َ َص  بد احلد    رد هْ ظَ ٍة 
َ فَ وَ   بد يْ غَ الْ يعه ،  ةد يفَ رَشد   ةٍ احتد مد الس  نَْت 

َ
أ إدن َك  ن ا  مد َتَقب ْل  َرب نَا 

يمه ،  الَْعلديمه  الر حد اتل و ابه  نَْت 
َ
أ إدن َك  يَْنا 

َعلَ ه  ،  َوتهْب  اّلل    ىلَعَ وََسل م   وََصىل  
مْجَ 
َ
د وََصْحبدهد أ ٍد وىلَع آهلد َم  نَا حمه د َسيِّدد نَي.     رَبِّ عني، َواحْلَْمده ّلل   الَْعالَمد

ِريَقِة الأَقاِدرِيَِّة الأَعلِيَّةِ  اَدةِ الطَّ  َخاِدُم َسجَّ
يِن  َُسيأيِنُّ َزيأُن ادلِّ َُذيأِِفُّ الأَقاِدرِيُّ احلأ  ُُمألُِف بأُن حَيأََي الأَعِِلُّ احلأ

ُ  رَ فَ غَ  ِ وَ    َلُ اَل عَ تَ  اَّللَّ ُ  نَ َك وَ   يهِ ادِلَ وَ ل   نَ ا َك مَ  كَ َلُ  اَّللَّ
َ
ِ ِلَ وأ ِْل  هِ ائ
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َاتَِمةُ 
أ

 اْل
يمد  د الر ْحَند الر حد

 ِمْسِب اّلل 
د  ّللد  د   احْلَْمده  تَتدمُّ اذل  بدندْعَمتدهد  َاته الص    ي    هد ند وْ عَ وَ   هد يقد فد وْ تَ بد وَ ،  احلد

اَلمه ،  اته ايَ غَ الْ   تهبْلَغه  َوالس  اَلةه  سَ ىلَعَ   َوالص  وَ اتد ادَ الس    دد يِّ     َه تَ نْ مه ، 
وَ نَ دد يِّ سَ   ،اتد ايَ غَ الْ  َ نَ اَل وْ مَ ا  حمه    رد خْ فَ   دٍ م  ا 

وَ اتد نَ ئد اَك الْ د ىلَع ،  آهلد   هد بد حْ َص وَ    
د   ةد وَ فْ َص  ْ   نَ مد   اّلل  آمد اتد ي  رَبد ال  ،  نيَ ، 

َ
بَ مَّ أ فَرَْغته    :دُ عأ ا  د  قَْد  اّلل  بدَفْضلد 

وَ  إدْتَمامد  ْن  مد النُّْسَخةد   ازد جْنَ إد َتَعاىَل  هد  َاِت ئِِل  َداَل )  : ابد تَ كد   نْ مد   َهذد َْيأ  اْلأ
ََل  ِر الصَّ نأَواِر ِِفأ ِذكأ

َ َتارِ َوَشَواِرِق اْلأ ْن  ،  ( ةِ لََعَ انلَِِّبِّ الأُمخأ د مد يفد الَْعارشد
عد   َوافدقد لدلت اسد ْجَرةد، الْمه دلْهد نَي ل ْربَعد

َ
ائٍَة َوأ مد ْربَعد

َ
لٍْف َوأ

َ
َشْهرد َصَفَر لدَسنَةد أ

 
َ
لد لدَعامد أ و 

َ
يَن اأْل درْشد ْن َشْهرد ت ،مد ياَلدد وََذلدَك يفد    لَْفنْيد َوَثَمانديََة َعرَشَ لدلْمد

، ي ةد اإْلدْسَكنَْدرد َاَفَظةد 
حمه يفد  الاَْكئدند  يلد  َمزْند َعز     ردَحابد  الَْمْوىَل  له 

َ
ْسأ
َ
فَأ

ي    َ َوادلد يَفةد  وََصحد يَفيتد  َصحد يَف  يًَة  َجارد َصَدقًَة  جَيَْعلَهه  ْن 
َ
أ َل  وَج 

ينِّ َبَقبهوٍل َحَسٍن،إدىَل يَوْ َوَمَشايديخد  ْن َيتََقب لَهه مد
َ
يدن، َوأ ْن جَيَْعلَهه   مد ادلِّ

َ
َوأ

د َص الد خَ     هد هد جْ وَ اً ل
،  يمد رد كَ الْ ره َعلَيْهد ُّ َذلدَك َوالَْقادد هه َويلد

ه ، إدن    وََسل م    وََصىل  اّلل 
مَجعد ىلَعَ 

َ
د وََصْحبدهد أ ٍد وىلَع آهلد َم  نَا حمه د ،   نيَ  َسيِّدد نَي.  َواحْلَْمده ّلل    رَبِّ الَْعالَمد

ِريَقِة الأَقاِدرِيَِّة الأَعلِيَّةِ  اَدةِ الطَّ  َخاِدُم َسجَّ
يِن  َُسيأيِنُّ َزيأُن ادلِّ َُذيأِِفُّ الأَقاِدرِيُّ احلأ  ُُمألُِف بأُن حَيأََي الأَعِِلُّ احلأ

ُ  رَ فَ غَ  ِ وَ    َلُ اَل عَ تَ  اَّللَّ ُ  نَ َك وَ   يهِ ادِلَ وَ ل   نَ ا َك مَ  كَ َلُ  اَّللَّ
َ
ِ ِلَ وأ ِْل  هِ ائ



 

  160 
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