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 أعمال ومستحبّات ليلة القدر

األعمال العامة المستحبّة في كّل ليالي القدر )التّاسعة عشرة، والحادية والعشرين، 

 والثّالثة والعشرين(:

ليكون على غسل األّول: الغسل، قال العلماء )رحمهم هللا(: األفضل أن يغتسل عند غروب الّشمس، 

 لصالة العشاء.

الة ركعتين يقرأ في كّل ركعة بعد الحمد التّوحيد سبع مّرات، ويقول بعد الفراغ سبعين مرة:  الثاني: الصَّ

من فعل ذلك، ال يقوم من مقامه حتى يغفر هللا له ". وفي الحديث النبوّي: "أستغفر هللا وأتوب إليه"

 ".وألبويه

اللّهّم إني أسألُك بالقرآن، وهو أن تأخذ المصحف، وتنشره بين يديك، وتقول: "الثّالث: الّدعاء والتوّسل 

بكتابِك المنزل وما فيه، وفيه اسُمك األكبر وأسماؤك الحسنى وما يُخاف ويُرجى، أن تجعلني من عتقائك 

ّق َمْن اللّهمَّ بحّق هذا القرآن، وبح"، وتدعو بما بدا لك. ثم ضع المصحف على رأسك، وقل: "من النّار

 ".أرسلتهُ به، وبحقِّ كّل مؤمٍن مَدْحتَهُ فيه، وبحقَِّك عليهم، فال أحَد أعرُف بحقَِّك منك

" عشراً، بفاطمة)ع(عشراً، " بعلّي)ع("" عشراً، "بمحمد)ص(" عشر مرات، "بك يا هللا"

"بمحمد بن  " عشراً،بعلّي بن الحسين)ع(" عشراً، "بالحسين)ع(" عشراً، "بالحسن)ع("

" بعلّي بن موسى)ع(" عشراً، "بموسى بن جعفر)ع(" عشراً، "بجعفر بن محمد)ع(عشراً، " ع("علي)

" عشراً، بالحسن بن علّي)ع(" عشراً، "بعلّي بن محمد)ع(" عشراً، "بمحّمد بن علّي)ع(عشراً، "

 " عشراً، وتسأل حاجتك.بالحّجة)ع("

 الرابع: زيارة الحسين)ع(.

 فإنها ذات فضٍل كثير.الخامس: الّصالة مائة ركعة، 

اللّهّم إني أمسيُت لك عبداً داِخراً، ال أملُِك لنفسي نفعاً وال ضّراً، وال أصِرُف السادس: يقرأ هذا الّدعاء: "

عنها سوءاً، أشهُد بذلك على نفسي، وأعترُف لك بضْعِف قّوتي، وقلّة حيلتي، فصلِّ على محّمٍد وآل 

المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه اللّيلة، وأْتِمم عليَّ ما محّمد، وأنِجز لي ما وعْدتَني وجميع 

آتيتني، فإني عبُدك المسكيُن المستكين الّضعيف الفقير المهين. اللّهم ال تجعلني ناسياً لِذْكِرك فيما أوليتني، 

]في سّراء  فيما أعطيتني، وال آيساً من إجابتَك وإْن أبطأت عنّي ]وال غافالً إلحسانك[ وال إلحسانِكَ 

 ".أو ضّراء أو شّدٍة أو رخاء أو عافيٍة أو بالء أو بؤٍس أو نعماء، إنّك سميع الّدعاء كنُت أو ضّراء[

وقد روى الكفعمي هذا الّدعاء عن اإلمام زين العابدين)ع(، وكان يدعو به في هذه اللّيالي قائماً وقاعداً 

لماء، وسيدنا األستاذ المرجع فضل هللا)رض(: وراكعاً وساجداً. وقال العالمة المجلسي وغيره من الع

إنَّ أفضل األعمال في هذه اللّيالي، هو االستغفار والدعاء لمطالب الدنيا واآلخرة، وللنفس وللوالدين 

الة على محمَّد وآل محّمد ما  واألقارب ولإلخوان المؤمنين، األحياء منهم واألموات، والّذكر، والصَّ

 العلوم الشرعيّة والقرآنيّة.تيّسر، وإحياؤها بمذاكرة 

 السابع: بعض األدعية الواردة، مثل:

 



 دعاء مكارم األخالق 

 دعاء التوبة 

 دعاء الجوشن 

 األعمال الخاّصة بكّل ليلة:

 اللّيلة التاسعة عشرة:

 ".هللا وأتوُب إليهأستغفر األّول: أن يقول مائة مّرة: "

يا ذا الذي كان قبل كّل شيء، ثم خلََق كّل شيء، ثم يبقى ويفنى كّل شيء، يا ذا الذي الثاني: دعاء: "

ليس كمثله شيء، ويا ذا الّذي ليس في السماوات الُعلى، وال في األرضين الّسفلى، وال فوقهُّن، وال 

حمداً ال يقوى على إحصائه إال أنت، فصلِّ على محّمٍد وآل تحتهُّن، وال بينهُّن إلهٌ يُعبُد غيره، لك الحمُد 

 ".محّمٍد، صالةً ال يقوى على إحصائها إال أنت

اللّهّم اجعل فيما تقضي وتقدِّر من األمر المحتوِم، وفيما تفُرُق من األمر الحكيم في ليلة  الثالث: يقول:

هُم، المشكور القدر، ومن القضاء الذي ال يُرّد وال يُبّدل، أن تكتُبني م ن حّجاج بيتِك الحرام، المبرور حجُّ

سعيُهُم، المغفوِر ذنوبُهُم، المكفَّر عنهم سيّئاتهم، واجعل فيما تقضي وتقدِّر، أن تطيَل عمري، وتوسَِّع 

 كذا وكذا. ويسأل حاجته عوض هذه الكلمة.عليَّ في رزقي، وتفعل بي

 اللّيلة الواحدة والعشرون:

ة التاسعة عشرة، وينبغي أن تُؤّدى فيها األعمال العاّمة لليالي القدر، من الغسل وفضلها أعظم من اللّيل

واإلحياء والزيارة والّصالة ذات التوحيد سبع مّرات، ودعاء الجوشن الكبير وغير ذلك، وقد أّكدت 

 األحاديث استحباب الغسل واإلحياء، والجّد في العبادة في هذه اللّيلة، وأن تقول:

وجِهَك الكريم، أن ينقضي عنّي شهُر رمضان، أو يطلَُع الفْجُر من ليلتي هذه، ولَك قبلي  أعوُذ بجالل"

بُني عليه  ".ذْنٌب ـ أو تبَِعةٌ ـ تُعذِّ

وروى الكفعمي في هامش كتاب "البلد األمين"، أّن الصادق)ع( كان يقول في كّل ليلة من العشر 

نّا حقَّ ما مضى من شهر رمضان، واغفِر لنا تقصيَرنا فيه، اللّهُمَّ أدِّ عاألواخر بعد الفرائض والنوافل: "

وتسلَّْمهُ منّا مقبوالً، وال تؤاِخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، وال تجعلنا من 

 ".المحرومين

وقال: َمن قاله، غفر هللا له ما صدر عنه فيما سلف من هذا الّشهر، وعصمه من المعاصي فيما بقي 

ومنها ما رواه السيّد ابن طاووس في اإلقبال، عن ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان الّصادق)ع( منه. 

شهُر رمضان الّذي أُنِزل فيه اللّهُمَّ إنَّك قلَت في كتابَِك المنَزل: }يقول في كّل ليلة من العشر األواخر: "

شهر رمضان بما أنزْلَت فيه من {، فعظَّمَت حرمةَ القرآن هًدى للناس وبيّناٍت من الهدى والفرقان

القرآن، وخصصتَهُ بليلة القدر، وجعلتها خيراً من ألف شهر. اللّهُّم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت، 

َمت، وقد ِصْرُت يا إلهي مْنهُ إلى ما أنَت أْعلُم به منِّي، وأْحصى لعَددهِ من الخْلقِ أجمعين،  ولياليه قد تصرَّ

بون، وأنبياؤك المْرسلون، وعباُدَك الّصالحوَن، أن تصلَِّي على محّمٍد فأسألَُك بما سألََك به  مالئِكتُك المقرَّ

ل عليَّ بعفِوك وكرِمَك،  ٍد، وأن تفُكَّ رقبتي من النار، وتُدخلني الجنّة برحمتك، وأن تتفضَّ وآل محمَّ

بي، وتستجيَب دعائي، وتُمنَّ عليَّ باألْمِن يوَم الخوِف من ك لِّ هْوٍل أْعَدْدتَهُ ليوِم القيامة. إلهي وتتقبَّل تقرُّ

وأعوُذ بوْجِهَك الكريم، وبجاللَِك العظيم، أن ينقِضَي أيّام شْهر رمضاَن ولياليِه، ولَك قِبَلي تبَِعةٌ أو ذْنٌب 



ها منّي لم تْغفِرها لي. سيِّدي سيِّدي سيِّدي، أسألك يا ال إله إال أ نَت، تؤاخُذني به، أو خطيئةٌ تريد أن تقتصَّ

إذ ال إله إال أنت، إْن ُكنَت رضيَت عنّي في هذا الّشهر، فاْزَدد عنِّي رًضى، وإْن لم تُكن رضيَت عنِّي، 

فمَن اآلن فارَض عنّي يا أرحَم الراحمين. يا هللا يا أَحُد يا صَمُد، يا َمْن لم يلِْد ولم يُولَد ولم يُكن لهُ كفواً 

 ".أحد

رِّ والُكَرب العظام عن أيّوَب عليه يا مليَِّن الحوأكثِر من قول: " ديِد لداوَد عليه الّسالم، يا كاِشَف الضُّ

َج همِّ يعقوب عليه الّسالم، أَْي منفَِّس غمِّ يوسف عليه الّسالم، صلِّ على محمٍد وآل محمد  السالم، أَْي مفرِّ

 .ل بي ما أنا أهلُهُ كما أنَت أهلُهُ أن تصلَِّي عليهم أجمعين، واْفَعل بي ما أنَت أهله، وال تفعَ 

 ومنها: ما رواه في الكافي مسنداً، وفي المقنعة والمصباح مرسالً، تقول في اللّيلة الحادية والعشرين:

يا ُمولَِج اللّيِل في النّهار، ومولَِج النّهاِر في اللّيل، ومخِرَج الحيِّ من الميِّت، وُمخِرَج الميِّت من الحّي، "

حساب، يا هللا يا رحماُن، يا هللا يا رحيم، يا هللا يا هللا، لك األسماُء الحسنى، يا راِزَق من يشاُء بغير 

ٍد وآِل محمد، وأن تجعَل اسمي في هذه  واألمثاُل العليا، والكبرياُء واآلالء، أسألَُك أن تصلَِّي على محمَّ

عداء، وروحي مع الّشهداء، وإحساني في عليِّيَن، وإساءتي مغفور ة، وأن تهََب لي يقيناً اللّيلة في السُّ

تُباِشُر به قلبي، وإيماناً يُْذِهُب الّشّك عنّي، وتُرضيَني بما قَسْمَت لي، وآتِنا في الّدنيا حسنة، وفي اآلخرة 

حسنة، وقِنا عذاب النار الحريق، وارُزقني فيها ِذكَرَك وشكَرَك والّرغبةَ إليك، واإلنابة والتّوفيَق لِما 

 ".آل محّمٍد عليِه وعليِهم السالموفَّْقَت له محّمداً و

 روى الكفعمي عن السيد ابن باقي، أنه تقول في اللّيلة الحادية والعشرين:

ٍد، واقِسم لي حْلماً يُسدُّ عني باَب الجْهِل، وهُدًى تُمنُّ به علَيَّ من كلِّ " ٍد وآِل محمَّ اللّهُمَّ صلِّ عل محمَّ

، ضاللٍة، وِغنًى تُسدُّ به عنّي باب كّل ف قٍر، وقّوةً تُردُّ بها عنّي كّل ضعٍف، وِعّزاً تُْكِرُمني به عن كّل ذلٍّ

وِرفَعةً تْرفُعني بها عن كّل ضَعٍة، وأْمناً تُردُّ به عنِّي كّل خوٍف، وعافيةً تْستُُرني بها عن كلِّ بالٍء، وِعْلماً 

، وُدعاءً  تْبُسطُ لي به اإلجابَةَ في هذه اللّيلة وفي هذه  تفتَُح لي به كّل يقيٍن، ويقيناً تُْذِهُب به عنِّي كّل شكٍّ

ُر لي به كلَّ رحمٍة، وعصمةً تحوُل بها بيني وبين  الساعة، الساعةَ الساعةَ الساعةَ، يا كريم، وخوفاً تُيسِّ

 ".الّذنوِب، حتى أُْفلَِح عند المعصومين عنَدَك، برحمتَِك يا أرحَم الراحمين

 اللّيلة الثّالِثَة والعشرون:

أفضل من اللّيلتين السابقتين، ويُستفاد من أحاديث كثيرة، أنها هي ليلة القدر، وهي ليلة الجهني،  هي

يت بذلك، ألّن هذا الرجل دخل المدينة، وطلب من رسول هللا)ص( أن يدلّه على ليلة يحييها،  وسمِّ

قدَّر كلُّ أمٍر حكيم. ولهذه ويطلب فيها القدر، فدلَّهُ على ليلة الثّالث والعشرين من شهر رمضان، وفيها يُ 

 اللّيلة عّدة أعمال خاّصة، سوى األعمال العامة التي تشارك فيها اللّيلتين الماضيتين:

إّن من قرأ هاتين السورتين في هذه األول: قراءة سورتَي العنكبوت والّروم، وقد قال الّصادق)ع(: "

 ".اللّيلة، كان من أهل الجنّة

 لّدخان.الثاني: قراءة سورتي حم وا

 الثالث: قراءة سورة القدر ألف مّرة.

 الرابع: الغسل.



اللّهُمَّ اْمُدد لي في عمري، وأوِسْع لي في رْزقي، وأِصحَّ لي جْسمي، وبلِّغني أَملي، الخامس: يقول: "

على وإْن ُكْنُت مَن األشقياء، فامحني من األشقياء، واكتُبني من السعداء، فإنََّك قلَت في كتابَِك المنَزل 

 ".{يَْمُحو هللّاُ َما يََشاُء َويُْثبُِت َوِعنَدهُ أُمُّ اْلِكتَابِ نبيَِّك المرَسِل صلَواتَُك عليه وآله: }

اللّهُمَّ اْجَعل فيما تْقضي وفيما تقدِّر من األْمِر المحتوِم، وفيما تْفُرُق من األمر الحكيم السادس: يقول: "

اج بيتِك الحرام في عامي هذا، في ليلة القدر، من القضاء الذي ال  يَُردُّ وال يُبدَّل، أن تكتُبَني من حجَّ

ُر أن  هُم، المشكوِر سعيُهم، المغفوِر ذنوبُهُم، الُمكفَِّر عنهُم سيِّئاتهُم، واْجَعل فيما تْقضي وتقدِّ المْبروِر حجُّ

َع لي في رْزقي  ".تُطيل عمري، وتُوسِّ

 اإلقبال: السابع: يدعو بهذا الّدعاء المروّي في

يا باِطنًا في ظُهُوِرِه، ويا ظاِهراً في بطونِه، ويا باِطناً ليس يَْخفى، ويا ظاِهراً ليس يُرى، يا موصوفاً "

ال يْبلُغُ بكْينونتِهِ موصوٌف وال حدٌّ محدوٌد، ويا غائِباً غيَر مفقوٍد، ويا شاهداً غير مشهوٍد، يُْطلَُب فيُصاُب، 

ألرض وما بينهُما طْرفَةَ عيٍن، ال يُدَرُك بَكْيٍف، وال يُؤيَُّن بأْيٍن وال بَِحْيٍث، ولم يْخُل منه الّسماواُت وا

أنَت نوُر النورِ وربُّ األرباب، أَحْطَت بجميع األمور، سبحاَن َمن ليَس كِمْثلِهِ شيٌء وهو الّسميعُ البصير، 

 ". ثم تدعو بما تشاء.سبحاَن َمن هَو هكذا وال هكذا غيُرهُ 

 راءة ما أوردناه من أدعية، مثل:الثامن: ق

 دعاء مكارم األخالق 

 دعاء أبي حمزة الثمالي 

 دعاء التوبة 

 دعاء الجوشن 

وتُسلِّم كصالة الّصبح، ويجوز التاسع: وقد ورد صالة مائة ركعة في هذه اللّيلة، في كّل ركعتين تتشهَّد 

االقتصار فيها على فاتحة الكتاب، ويجوز أن تصلَّي من جلوس. ويقول الفقهاء إّن الّصالة من جلوس 

 لها نصف أجر الّصالة من القيام، فإذا أراد تمام األجر ضاعف العمل.

 دعاء اللّيلة الثالثة والعشرين:

ألِف شهٍر، وربَّ اللّيل والنهار والجباِل والبحار والظُّلَم واألنوار يا ربَّ ليلة القْدِر وجاِعلَها خيراً من "

ُر يا حنّاُن يا منّاُن، يا هللا يا رحَمُن، يا هللا يا قيُّوُم، يا هللا يا بديُع، يا  واألرض والّسماء، يا بارُئ يا مصوِّ

، واآلالُء، أسألَُك أن تصلَِّي على محّمٍد هللا يا هللا يا هللا، لك األسماء الُحسنى، واألمثاُل العليا، والكبرياءُ 

وآِل محّمٍد، وأن تجعَل اْسمي في هذه اللّيلة في الّسعداء، وروحي مع الّشهداء، وإحساني في علِّيّين، 

وإساَءتي مغفورة، وأن تهََب لي يقيناً تُباِشُر به قْلبي، وإيماناً يُذِهُب الشّك عنّي، وتُرضيَني بما قَسْمَت 

في الدنيا حسنةً وفي اآلخرِة حسنةً، وقِنا عذاب النار الحريق، واْرُزقني فيها ذكَرَك وُشكرَك  لي، وآتِنا

غبةَ إليك، واإلنابةَ والتّوبَةَ والتوفيق لما وفَّْقَت له محّمداً وآل محّمٍد عليِهم السالم.  والرَّ

ِة بن الَحَسن، صلَواتَُك عليِه وعلى  آبائِه، في هذه الّساعة وفي كّل ساعة، وليّاً اللّهُمَّ ُكْن لوليَِّك الُحجَّ

 ".وحافظاً، وقائداً وناصراً، ودليالً وعيناً، حتى تُسِكنَهُ أرَضَك طوعاً، وتمتِّعهُ فيها طويالً 

 

 



اَلقِ  َمَكاِرمِ  فِي السَّاَلمُ  َعلَي هِ  ُدَعائِهِ  ِمن   َخ   األ 

ِضي   وَ  َف َعالِ  َمر   األ 

د َعلَى َصلِّ  أَللَّهمَّ   إلَى بِنِيَّتِي َواْنتَهِ  اْليَقِيِن، أَْفَضلَ  يَقِينِي َواْجَعلْ  ااِلْيَماِن، أْكَملَ  بِإْيَمانِي َوبَلِّغْ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ

اِت، أَْحَسنِ   .االْعَمالِ  أَْحَسنِ  إلى َوبَِعَملِي النِّيَـّ

حْ  نِيَّتِي، بِلُْطفِكَ  َوفِّرْ  أللَّهُمَّ   .ِمنِّي فََسدَ  َما بِقُْدَرتِكَ  َواْستَْصلِحْ  ينِي،يَقِ  ِعْنَدكَ  بَِمـا َوَصحِّ

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ   َواْستَْفِرغْ  َعْنهُ  َغداً  تَْسأَلُنِي بَِما َواْستَْعِمْلنِي بِِه، االْهتَِمامُ  يَْشَغلُنِي َما َواْكفِنِي َوآلِهِ  ُمَحمَّ

نِي، بِالنَّظَِر، تَْفتِنِّي َوالَ  ِرْزقَِك، فِي َعلَىَّ  َوأَْوِسعْ  َوأَْغنِنِي لَهُ، َخلَْقتَنِي فِيَما أَيَّاِمي  بِاْلِكْبِر، تَْبتَلِيَنِّي َوال َوأَِعزَّ

، تَْمَحْقهُ  َوال اْلَخْيَر، يََديَّ  َعلَى لِلنَّاسِ  َوأَْجرِ  بِاْلُعْجِب، ِعبَاَدتِي تُْفِسدْ  َوالَ  لَكَ  َوَعبِّْدنِي  َمَعـالِيَ  لِي َوهَبْ  بِاْلَمنِّ

 .اْلفَْخرِ  ِمنَ  َواْعِصْمنِي االَْخـالَِق،

د َعلَى َصـلِّ  اللَّهُمَّ   تُْحِدثْ  َوال ِمْثلَهَا، نَْفِسي ِعْندَ  َحطَْطتَنِي إالّ  َدَرَجـةً  النَّاسِ  فِيْ  تَـْرفَْعنِي َوال َوآلِِه، ُمَحمَّ

 .بِقََدِرهَا نَْفِسي ِعْندَ  بَاِطنَةً  ِذلَّةً  لِي أَْحَدْثتَ  إالّ  ظَاِهَراً  ِعّزاً  لِي

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  د، َوآلِ  ُمَحمَّ  َونِيَّةِ  َعْنهَا، أَِزْيغُ  ال َحقٍّ  َوطَِريقَةِ  بِِه، أَْستَْبِدلُ  ال َصالِح بِهُدىً  َوَمتِّْعنِي ُمَحمَّ

ْرنِي فِْيهَا أَُشكُّ  الَ  ُرْشد  فَـاْقبِْضنِي لِلشَّْيطَانِ  َمْرتََعاً  ُعْمِري َكانَ  فَإَذا طَاَعتَِك، فِي بِْذلَةً  ُعْمِريْ  َكانَ  َما َوَعمِّ

، َمْقتُـكَ  يَْسبِقَ  أَنْ  قَْبـلَ  إلَْيـكَ   .َعلَيَّ  َغَضبُكَ  يَْستَْحِكمَ  أَوْ  إلَيَّ

ْنتَ  إالّ  بِهَا اَُؤنَّبُ  َعائِبَةً  َوال أَْصلَْحتَهَا، إالّ  ِمنِّي تَُعابُ  َخْصلَةً  تََدعْ  ال أللَّهُمَّ   نَاقَِصةً  فِيَّ  اُْكـُروَمـةً  َوالَ  هَا،َحسَّ

 .أَْتَمْمتَهَا إالّ 

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  د َوآلِ  ُمَحمَّ نَئانِ  أَْهلِ  بِْغَضةِ  ِمنْ  َوأَْبِدْلنِي ُمَحمَّ  اْلَمَودَّةَ، اْلبَْغيِ  أَْهلِ  َحَسدِ  َوِمنْ  اْلَمَحبَّةَ  الشَّ

الَحِ  أَْهلِ  ِظنَّةِ  َوِمنْ  ةَ، االَْرَحامِ  َذِوي ُعقُوقِ  َوِمنْ  اْلَواليَةَ، االَْدنَْينَ  َعَداَوةِ  َوِمنْ  الثِّقَةَ، الصَّ  ِخـْذالنِ  وِمنْ  اْلَمبَرَّ

 َمَراَرةِ  َوِمنْ  اْلِعْشَرِة، َكَرمَ  اْلُمالَبِِسينَ  َردِّ  َوِمنْ  اْلِمقَِة، تَْصحيحَ  اْلُمَداِرينَ  ُحبِّ  َوِمنْ  النُّْصـَرةَ، االَْقَربِينَ 

 .االََمنَةِ  َحالََوةَ  الظَّالِِمينَ  َخْوفِ 

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ   بَِمنْ  َوظَفَراً  َخـاَصَمنِي َمنْ  َعلَى َولَِسـاناً  ظَلََمنِي َمنْ  َعلَى يَداً  لِيْ  َواْجَعلْ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ

 ِممَّنْ  َوَسالََمةً  قََصبَنِي لَِمنْ  َوتَْكِذيباً  اْضطَهََدنِي َمنِ  َعلَى َوقُْدَرةً  َكايََدنِي َمنْ  َعلَى َمْكراً  لِي َوهَبْ  َعانََدنِي

َدنِي د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  أَْرَشَدنِي َمنْ  َوُمتَابََعةِ  َسدََّدنِي َمنْ  لِطَاَعةِ  َوَوفِّْقنِي تََوعِّ ْدنِي َوآلِِه، ُمَحمَّ  اِلَنْ  َوَسدِّ

 قَطََعنِي َمنْ  َواَُكافِيَ  بِاْلبَْذلِ  َحَرَمنِي َمنْ  َواُثِيبَ  بِاْلبِرِّ  هََجَرنِي َمنْ  َوأَْجـِزيَ  بِالنُّْصـِح، َغشَّنِي َمنْ  أَعـاِرضَ 

لَةِ  ْكِر، ُحْسنِ  إلَى اْغتَابَنِي َمنِ  واَُخـالِفَ  بِالصِّ يِّئَـةِ  َعنِ  َواُْغِضيَ  اْلَحَسنَةَ  أَْشكرَ  َوأَنْ  الذِّ  .السَّ

ـد َعلَى َصـلِّ  أللَّهُمَّ  الِِحيَن، بِِحْليَـةِ  نِيَوَحلِّ  َوآلِـهِ  ُمَحمَّ  َوَكْظمِ  اْلَعْدلِ  بَْسطِ  فِيْ  الُمتَّقِينَ  ِزينَةَ  َوأَْلبِْسنِي الصَّ

 اْلَعِريَكِة، َولِينِ  اْلَعائِبَِة، َوَسْترِ  اْلَعاِرفَِة، َوإْفَشاءِ  اْلبَْينِ  َذاتِ  َوإْصالَحِ  اْلفُْرقَةِ  أَْهلِ  َوَضمِّ  النَّائَِرةِ  َوإْطفَاءِ  اْلَغْيظِ 

يَرِة، َوُحْسنِ  اْلَجنَـاِح، َوَخْفضِ  يـِح، َوُسُكونِ  السِّ ْبقِ  اْلُمَخالَقَـِة، َوِطْيبِ  الرِّ  وإْيثَارِ  اْلفَِضيلَِة، إلَى َوالسَّ

ِل،  َوإنْ  الَخْيـرِ  َواْستِْقالَلِ  َعـزَّ  َوإنْ  بِاْلَحقِّ  َوالـقَْولِ  اْلُمْستَِحقِّ  َغْيرِ  َعلَى َواالْفَضالِ  التَّْعبِيرِ  َوتَْركِ  التَّفَضُّ

 َولُُزومِ  الطَّاَعةِ  بَِدَوامِ  لِي َذلِكَ  َوأْكِملْ  َوفِْعلِي، قَْولِي ِمنْ  قَلَّ  َوإنْ  الشَّرِّ  َواْستِْكثَارِ  َوفِْعلِي، قَـْولِي ِمنْ  َكثُـرَ 

أي َوُمْستَْعِملِ  اْلبَِدعِ  أَْهلِ  َوَرْفضِ  اْلَجَماَعةِ   .اْلُمْختََرعِ  الرَّ

د َعلَى َصلِّ  هُمَّ أللَّ  تِكَ  َوأَْقَوى َكبُرُت، إَذا َعلَيَّ  ِرْزقِكَ  أَْوَسعَ  َواْجَعلْ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ  تَْبتَلِيَنّي َوالَ  نَِصْبُت، إَذا فِيَّ  قُوَّ

ضِ  َوالَ  َسبِيلِكَ  َعنْ  اْلَعَمى َوال ِعبَاَدتِكَ  َعنْ  بِالَكَسلِ  قَ  َمنْ  ُمَجاَمَعةِ  َوالَ  َمَحبَّتَِك، لِِخالَفِ  بِالتََّعرُّ  َعْنَك، تَفَرَّ

 .إلَْيكَ  اْجتََمعَ  َمنِ  ُمفَاَرقَةِ  َوال



ُروَرةِ  ِعْندَ  بِكَ  أُصْولُ  اْجَعْلنِي أللَّهُمَّ  عُ  اْلَحاَجِة، ِعْندَ  َوأَْسأَلُكَ  الضَّ  تَْفتِنّي َوال اْلَمْسَكنَِة، ِعْندَ  إلَْيكَ  َوأَتََضرَّ

عِ  َوالَ  اْفتَقَـْرُت، إَذا َغْيِركَ  لُِسؤالِ  بِاْلُخُضوعِ  َوال اْضطُِرْرُت، إَذا بَِغْيِركَ  بِاالْستَِعانَةِ   َمنْ  إلَى بِـالتََّضـرُّ

اِحِمينَ  أَْرَحمَ  يَا َوإْعَراَضكَ  َوَمْنَعكَ  ِخْذالنَكَ  بِذلِكَ  فَأَْستَِحقَّ  َرِهْبتُ  إَذا ُدونَـكَ   .الرَّ

راً  لَِعظََمتَِك، ِذْكـراً  َواْلَحَسـدِ  َوالتَّظَنِّي التََّمنِّي ِمنَ  َرْوِعي فِي الشَّْيطَانُ  يُْلقِي َما اْجَعلْ  أللَّهُمَّ   قُْدَرتَِك، فِي َوتَفَكُّ

َك، َعلَى َوتَْدبِيراً   أو بَاِطل َشهَاَدةِ  أَوْ  ِعْرض َشْتمِ  أَوْ  هُْجر أَوْ  فُْحش لَْفظَةِ  ِمنْ  لَِسانِي َعلَى أَْجَرى َوَما َعُدوِّ

 فِي َوَذهَاباً  َعلَْيَك، الثَّنَاءِ  فِي َوإْغَراقاً  لَكَ  بِاْلَحْمدِ  نُْطقاً  َذلِكَ  أَْشبَهَ  َوَما َحاِضر، َسبِّ  أَوْ  َغائِبِ  ُمْؤِمن اْغتِيَابِ 

 .لِِمنَنِكَ  َوإْحَصاءً  بِإْحَسانِكَ  َواْعتَِرافاً  لِنِْعَمتِكَ  َوُشْكراً  تَْمجيِدكَ 

د َعلَى َصـلِّ  أللّهُمَّ   اْلقَْبضِ  َعلَى القَاِدرُ  َوأَْنتَ  أَْظلَِمنَّ  َوال َعنِّي، لِلدَّْفعِ  ُمِطيقٌ  َوأَْنتَ  اُْظلََمنَّ  َوالَ  َوآلِـهِ  ُمَحمَّ

 .ُوْجِدي ِعْنِدكَ  َوِمنْ  أَْطَغيَنَّ  َوال ُوْسِعي، ِعْنِدكَ  َوِمنْ  أَْفتَقَِرنَّ  َوالَ  ِهَدايَتِي، أَْمَكنَْتكَ  َوقَدْ  أَِضلَّنَّ  َوالَ  ِمنِّي،

 ِعْنِدي َولَْيسَ  َوثِْقُت، َوبِفَْضلِكَ  اْشتَْقُت، تََجـاُوِزكَ  َوإلَى قََصـْدُت، َعْفِوكَ  َوإلَى َوفَْدُت، َمْغفَِرتِكَ  إلَى أللَّهُمَّ 

 فَْضلَُك، إالَّ  نَْفِسي َعلَى َحَكْمتُ  أَنْ  بَْعدَ  لِي َوَما َعْفَوَك، بِهِ  أَْستَِحقُّ  َما َعَملِي فِي َوالَ  َمْغفَِرتََك، لِي يُوِجبُ  َما

د َعلَى فََصلِّ  لْ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ  أَْزَكى ِهيَ  لِلَّتِيْ  َوَوفِّْقنِي ألتَّْقـَوى َوأَْلِهْمنِي بِاْلهُـدى، َوأَْنِطْقنِي أللَّهُمَّ  َعلَيَّ  َوتَفَضَّ

 .أَْرَضى هُوَ  بَِما َواْستَْعِمْلنِي

 .َوأَْحيَى أَُموتُ  ِملَّتِكَ  َعلَى َواْجَعْلنِي اْلُمْثلَى، الـطَِّريقَـةَ  بِيَ  اْسلُكْ  أللَّهُمَّ 

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  َداِد، أَْهلِ  ِمنْ  َواْجَعْلنِي بِاالْقتَِصاِد، َوَمتِّْعنِي َوآلِهِ  ُمَحمَّ َشاِد، أَِدلَّةِ  َوِمنْ  السَّ  َصالِِحي َوِمنْ  الرَّ

 .ْلِمْرَصادِ ا َوَسالََمةَ  اْلَمَعاِد، فَْوزَ  َواْرُزْقنِي اْلِعبَاِد،

 .تَْعِصَمهَا أَوْ  هَالَِكةٌ  نَْفِسي فَإنَّ  يُْصلُِحهَا؛ َمـا نَْفِسي ِمنْ  لِنَْفِسي َوأَْبق يَُخلُِّصهَـا، َمـا نَْفِسي ِمنْ  لِنَْفِسكَ  ُخذْ  أللَّهُمَّ 

ا َوِعْنَدكَ  َكِرْثُت، إنْ  استَِغاثَتِي َوبِكَ  ُحِرْمُت، إنْ  ُمْنتََجِعي َوأَْنتَ  َحَزْنُت، إنْ  ُعدَّتِي أَْنتَ  أَللَّهُمَّ   َخلٌَف، فَاتَ  ِممَّ

 .تَْغييرٌ  أْنَكْرتَ  َوفِيَما َصالٌَح، فََسدَ  َولَِما

الَلِ  َوقَْبلَ  بِاْلِجدِة، الطَّلَبِ  َوقَْبلَ  بِاْلَعافِيَِة، اْلباَلءِ  قَْبلَ  َعلَيَّ  فَاْمنُنْ  َشاِد، الضَّ ةِ  َمُؤونَةَ  َواْكفِنِي بِالرَّ  اْلِعبَاِد، َمَعرَّ

ـد َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ . االْرَشادِ  ُحْسنَ  َواْمنَحنِي اْلَمَعاِد، يَْومِ  أَْمنَ  لِيْ  َوهَبْ   بِلُْطفِـَك، َعنّي َواْدَرأ َوآلِـهِ  ُمَحمَّ

 َوَوفِّقنِي ِرَضـاَك، وَجلِّْلنِي َذَراَك، فِي َوأَِظلَّنِيْ  بُصْنِعـَك، َوَداِونِي بَِكـَرِمـَك، َوأَْصلِْحنِي بِنِْعَمتَِك، َواْغـُذنِي

 .اِلْرَضاهَا اْلِملَلُ  تَنَاقََضتِ  َوإَذا الْزَكاهَا، االْعَمالُ  تََشـابَهَتِ  َوإَذا اِلْهـَداهَـا، االُمـورُ  َعلَيَّ  اْشتََكلَتْ  إَذا

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  ْجنِي َوآلِهِ  ُمَحمَّ  تَْفتِنِّي َوال اْلِهَدايَِة، ِصْدقَ  لِيْ  َوهَبْ  اْلِواليَِة، ُحْسنَ  َوُسْمنِي بِاْلِكفَايَِة، َوتَوِّ

َعِة،  لَكَ  أَْجَعلُ  ال فَإنِّي َرّداً؛ َعلَيَّ  ُدَعائِي تَُردَّ  َوالَ  َكّداً، َكّداً  َعْيِشي تَْجَعلْ  َوال الدََّعِة، ُحْسنَ  َواْمنَْحنِي بِالسَّ

 .نِّداً  أَْدُعوَمَعكَ  َوال ِضّداً 

ـد َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  نْ  السَّـَرفِ  ِمنَ  َواْمنَْعنِي َوآلِـهِ  ُمَحمَّ  فِيِه، بِاْلبََرَكةِ  َملََكتِي َوَوفِّرْ  التَّلَِف، ِمنَ  ِرْزقِي َوَحصِّ

 .ِمْنهُ  اُْنفِقُ  فِيَما لِْلبِرِّ  اْلِهَدايَةِ  َسبِيلَ  بِي َوأَِصبْ 

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ   ِعبَاَدتِكَ  َعنْ  أَْشتَِغلَ  فاَلَ  اْحتَِساب، َغْيرِ  ِمنْ  َواْرُزْقنِي االْكتَِساِب، َمُؤونَةَ  َواْكفِنِي َوآلِهِ  ُمَحمَّ

 .اْلَمْكَسبِ  تَبَِعاتِ  إْصرَ  أَْحتَِملَ  َوال بِالطَّلَبِ 

تِكَ  َوأَِجْرنِي أَْطلُُب، َما بِقُْدَرتِكَ  فَأَْطلِْبنِي أللَّهُمَّ  ا بِِعزَّ  .أَْرهَبُ  ِممَّ

 



د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ   ِرْزقَِك، أَْهلَ  فَأَْستَْرِزقَ  بِاالْقتارِ  َجاِهي تَْبتَِذلْ  َوالَ  بِاْليََساِر، َوْجِهي َوُصنْ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ

 االْعطَاءِ  َولِيُّ  ُدونِِهمْ  ِمنْ  َوأَْنتَ  َمنََعنِي َمنْ  بِـَذمِّ  َواُْبتَلَى أَْعطَانِي، َمنْ  بَِحْمدِ  فَأْفتَتِنَ  َخْلقَِك، ِشَرارَ  َوأَْستَْعِطيَ 

 .َواْلَمْنعِ 

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ  ةً  َواْرُزْقنِي َوآلِـةِ  ُمَحمَّ  َوَوَرعـاً  اْستِعَمـال، فِي َوِعْلماً  َزهَاَدة، فِي َوفَراغاً  ِعبَاَدة، فِيْ  ِصحَّ

 .إْجَمال فِي

 فِي َوَحسِّن ُسبُلِي، ِرَضاكَ  بُلُوغِ  إلَى َوَسهِّلْ  أََملِي، َرْحَمتِكَ  َرَجاءِ  فِي َوَحقِّقْ  أََجلي، بَِعْفِوكَ  اْختِمْ  أللَّهُمَّ 

 .َعَملِي أَْحَوالِيْ  َجِميعِ 

د َعلَى َصلِّ  أللَّهُمَّ   َواْنهَجْ  اْلُمْهلَِة، أَيَّامِ  فِي بِطَاَعتِـكَ  َواْستَْعِمْلنِي اْلَغْفلَِة، أَْوقَاتِ  فِي لِِذْكِركَ  َونَبِّْهنِي َوآلِهِ  ُمَحمَّ

ْنيَا َخْيرَ  بِهَا لِي أْكِملْ  َسْهلَةً  َسبيالً  َمَحبَّتِكَ  إلى لِي  .َواالِخـَرةِ  الدُّ

د َعلَى َوَصلِّ  أللَّهُمَّ   بَْعَدهُ، أََحد َعلَى ُمَصلٍّ  َوأَْنتَ  قَْبلَهُ، َخْلقِكَ  ِمنْ  أََحد َعلَى َصلَّْيتَ  َمـا َكأَْفَضلِ  َوآلِهِ  ُمَحمَّ

ْنيَا فِي َوآتِنا  .النَّارِ  َعَذابَ  بَِرْحَمتِكَ  َوقِنِي َحَسنَةً، االِخَرةِ  َوفِي َحَسنَةً  الدُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثمالي حمزة أبي دعاء

 عن المروي الّدعاء بهذا المبارك رمضان شهر ليالي أسحار في جلَّ  و عزَّ  هللا إلى االبتهال يُستحب

 شهر في اللّيل عاّمة يصلّي(  السالم عليه)  العابدين زين كان:  قال(  هللا رحمه)  الثّمالي حمزة أبي

 : الّدعاء بهذا دعا الّسحر في كان فاذا رمضان

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

ْبني ال اِلهي  ِعْنِدكَ  ِمنْ  إالّ  يُوَجدُ  ال وَ  َربِّ  يا اْلَخْيرُ  لِيَ  اَْينَ  ِمنْ  ، حيلَتِكَ  في بي تَْمُكرْ  ال وَ  ، بُِعقُوبَتِكَ  تَُؤدِّ

 الَّذي الَ  وَ  ، َرْحَمتِكَ  وَ  َعْونِكَ  َعنْ  اْستَْغنى اَْحَسنَ  الَّذي الَ  ، بِكَ  إالّ  تُْستَطاعُ  ال وَ  النَّجاةُ  لِيَ  اَْينَ  ِمنْ  وَ  ،

 بِكَ  ،(  النّفس ينقطع حتّى)  َربِّ  يا َربِّ  يا َربِّ  يا ، قُْدَرتِكَ  َعنْ  َخَرجَ  يُْرِضكَ  لَمْ  وَ  َعلَْيكَ  اْجتََرأَ  وَ  اَساءَ 

 . اَْنتَ  ما اَْدرِ  لَمْ  اَْنتَ  لَْوال وَ  ، اِلَْيكَ  َدَعْوتَني وَ  َعلَْيكَ  َدلَْلتَني اَْنتَ  وَ  َعَرْفتُكَ 

 اِنْ  وَ  فَيُْعطيني اَْسأَلُهُ  الَّذي للِ  اَْلَحْمدُ  وَ  ، يَْدعُوني حينَ  بَطيـئاً  ُكْنتَ  اِنْ  وَ  فَيُجيبُني اَْدعُوهُ  الَّذي للِ  اَْلَحْمدُ 

ي ِشْئتُ  َحْيثُ  بِهِ  اَْخلُو وَ  ، لِحاَجتي ِشْئتُ  ُكلَّما اُناديهِ  الَّذي للِ  اْلَحْمدُ  وَ  ، يَْستَْقِرُضني حينَ  بَخيالً  ُكْنتُ   لِِسرِّ

 ، ُدعائي لي يَْستَِجبْ  لَمْ  َغْيَرهُ  َدَعْوتُ  لَوْ  وَ  َغْيَرهُ  اَْدُعو ال الَّذي للِ  اَْلَحْمدُ  ، حاَجتي لي فَيَْقضى َشفيع بَِغْيرِ 

ْخلَفَ  َغْيَرهُ  َرَجْوتُ  لَوْ  وَ  َغْيَرهُ  اَْرُجو ال الَّذي للِ  اْلَحْمدُ  وَ  ََ  اِلَْيهِ  َوَكلَني الَّذي للِ  اْلَحْمدُ  وَ  ، َرجائي الَ

 للِ  اْلَحْمدُ  وَ  ، َعنّي َغنِيٌّ  هُوَ  وَ  اِلَىَّ  تََحبَّبَ  الَّذي للِ  اْلَحْمدُ  وَ  ، فَيُهينُوني النّاسِ  اِلَى يَِكْلني لَمْ  وَ  فَاَْكَرَمني

 . بَِحْمدي اََحقُّ  وَ  ِعْندي َشْييء اَْحَمدُ  فََربّي ، لي َذْنبَ  ال َكاَنّي َحتّى َعنّي يَْحلُمُ  الَّذي

جاءِ  َمناِهلَ  وَ  ، ُمْشَرَعةً  اِلَْيكَ  اْلَمطالِبِ  ُسبُلَ  اَِجدُ  اِنّي اَللّـهُمَّ  ْستِعانَةَ  وَ  ، ُمْتَرَعةً  لََدْيكَ  الرَّ َِ  لَِمنْ  بِفَْضلِكَ  ااْل

لَكَ  عاءِ  اَْبوابَ  وَ  ، ُمباَحةً  اَمَّ  وَ  ، اِجابَة بَِمْوِضعِ  لِلّراِجينَ  اَنَّكَ  اَْعلَمُ  وَ  ، َمْفتُوَحةً  لِلّصاِرخينَ  اِلَْيكَ  الدُّ

ضا وَ  ُجوِدكَ  اِلى اللَّْهفِ  فِي اَنَّ  وَ  ، اِغاثَة بَِمْرَصدِ  لِْلَمْلهُوفينَ   وَ  ، ْالباِخلينَ  َمْنعِ  ِمنْ  ِعَوضاً  بِقَضائِكَ  الرِّ

 إالّ  َخْلقِكَ  َعنْ  تَْحتَِجبُ  ال اَنَّكَ  وَ  ، اْلَمسافَةِ  قَريبُ  اِلَْيكَ  الِراِحلَ  اَنَّ  وَ  ، اْلُمْستَأثِرينَ  اَْيدي في َعّما َمْنُدوَحةً 

عمالُ  تَْحُجبَهُمُ  اَنْ  ََ ْهتُ  وَ  ، بِطَلِبَتي اِلَْيكَ  قََصْدتُ  قَدْ  وَ  ، ُدونَكَ  ااْل  بِكَ  َجَعْلتُ  وَ  ، بِحاَجتي اِلَْيكَ  تََوجَّ

لي بُِدعائِكَ  اْستِغاثَتي،وَ   لِثِقَتي بَلْ  ، َعنّي لَِعْفِوكَ  اْستيجاب الَ  وَ  ، ِمنّي اِلْستِماِعكَ  اِْستِْحقاق َغْيرِ  ِمنْ  تََوسُّ

 ال اَنْ  ِمنّي بَِمْعِرفَتِكَ  يَقيني وَ  ، بِتَْوحيِدكَ  ااْليمانِ  اِلَى َولََجائي ، ْعِدكَ  وَ  ِصْدقِ  اِلى ُسُكوني وَ  ، بَِكَرِمكَ 

 . لَكَ  َشريكَ  ال َوْحَدكَ  اَْنتَ  إالّ  اِلـهَ  ال وَ  ، َغْيُركَ  لي َربَّ 

{  َعلِيًما َشْيءٍ  بُِكلِّ  َكانَ  هللّاَ  إِنَّ  فَْضلِهِ  ِمن هللّاَ  َواْسأَلُواْ }  ِصْدقٌ  َوْعُدكَ  وَ  ، َحقٌّ  قَْولُكَ  وَ  اْلقائِلُ  اَْنتَ  اَللّـهُمَّ 

ؤالِ  تَأُمرَ  اِنْ  َسيّدي يا ِصفاتِكَ  ِمنْ  لَْيسَ  وَ  ،  اَهْلِ  َعلى بِاْلَعِطيّاتِ  اْلَمنّانُ  اَْنتَ  وَ  ، اْلَعِطيَّةَ  تَْمنَعَ  وَ  بِالسُّ

 . َرأفَتِكَ  بِتََحنُّنِ  َعلَْيِهمْ  اْلعائِدُ  وَ  ، َمْملََكتِكَ 

ْهتَ  وَ  ، َصغيراً  اِْحسانِكَ  وَ  نَِعِمكَ  في َربَّْيتَني اِلهي ْنيا فِي َربّاني َمنْ  فَيا ، َكبيراً  بِاِْسمي نَوَّ  وَ  بِاِْحسانِهِ  الدُّ

لِهِ   لَكَ  ُحبّي وَ  ، َعلَْيكَ  َدليلي َمْواليَ  يا َمْعِرفَتي ، َكَرِمهِ  وَ  َعْفِوهِ  اِلى ااْلِخَرةِ  فِي لي اَشارَ  وَ  ، نَِعِمهِ  وَ  تَفَضُّ

 بِلِسانٍ  َسيِّدي يا اَْدُعوكَ  ، َشفاَعتِكَ  اِلى َشفيعي ِمنْ  ساِكنٌ  وَ  ، بَِداللَتِكَ  َدليلي ِمنْ  واثِقٌ  اَنَا وَ  ، اِلَْيكَ  َشفيعي

 اِذا ، خائِفاً  راِجياً  ، راِغباً  راِهباً  َربِّ  يا اَْدعُوكَ  ، ُجْرُمهُ  اَْوبَقَهُ  قَدْ  بِقَْلبٍ  اُناجيكَ  َربِّ  ، َذْنبُهُ  اَْخَرَسهُ  قَدْ 

 فََغْيرُ  َعذَّْبتَ  اِنْ  وَ  ، راِحم فََخْيرُ  َعفَْوتَ  فَاِنْ  ، طَِمْعتُ  َكَرَمكَ  َراَْيتُ  اِذا وَ  ، فَِزْعتُ  ُذنُوبي َمْواليَ  َراَْيتُ 

تي  ِشدَّتي في ُعدَّتي وَ  ، َكَرُمكَ  وَ  ُجوُدكَ  تَْكَرهُ  ما اِْتياني َمعَ  ، َمْسأَلَتِكَ  َعلى ُجْرأَتي في هللَاُ  يا ظالِم،ُحجَّ



 وَ  ، َرجائي فََحقِّقْ  ، ُمْنيَتي َذْينِ  وَ  َذْينِ  بَْينَ  تَخيبَ  ال اَنْ  َرَجْوتُ  قَدْ  وَ  ، َرْحَمتُكَ  وَ  َرأفَتُكَ  َحيائي قِلَّةِ  َمعَ 

 ، َعَملي ساءَ  وَ  ، اََملي َسيِّدي يا َعظُمَ  ، راج َرجاهُ  َمنْ  اَْفَضلَ  وَ  ، داع َدعاهُ  َمنْ  َخْيرَ  يا ُدعائي اَْسِمعْ 

 ، اْلُمْذنِبينَ  ُمجازاةِ  َعنْ  يَِجلُّ  َكَرَمكَ  فَاِنَّ  ، َعَملي بِأَْسَوءِ  تُؤاِخْذني ال وَ  ، اََملي بِِمْقدارِ  َعْفِوكَ  ِمنْ  فَاَْعِطني

رينَ  ُمكافاةِ  َعنْ  يَْكبُرُ  ِحْلَمكَ  وَ  زٌ  ، اِلَْيكَ  ِمْنكَ  هاِربٌ  ، بِفَْضلِكَ  عائِذٌ  َسيِّدي يا اَنَا وَ  ، اْلُمقَصِّ  َوَعْدتَ  ما ُمتَنَجِّ

ْفحِ  ِمنَ  نْ  الصَّ ً  بِكَ  اَْحَسنَ  َعمَّ  بَِعْفِوكَ  َعلَيَّ  تََصدَّقْ  وَ  ، بِفَْضلِكَ  هَْبني ، َخطَري ما وَ  َربِّ  يا اَنَا ما وَ  ، ظَنّا

 فََعْلتُهُ  ما َغْيُركَ  َذْنبي َعلى اْليَْومَ  اطَّلَعَ  فَلَوِ  ، َوْجِهكَ  بَِكَرمِ  تَْوبيخي َعنْ  اْعفُ  وَ  ، بَِسْتِركَ  َجلِّْلني َربِّ  اَيْ  ،

نَّكَ  ال ، الَْجتَنَْبتُهُ  اْلُعقُوبَةِ  تَْعجيلَ  ِخْفتُ  لَوْ  وَ  ، ََ نَّكَ  بَلْ  ، اْلُمطَّلِعينَ  اََخفُّ  وَ  النّاِظرينَ  اَْهَونُ  اِل ََ  َربِّ  يا اِل

ْكَرمينَ  اَْكَرمُ  وَ  ، اْلحاِكمينَ  اَْحَكمُ  وَ  ، الّساتِرينَ  َخْيرُ  ََ نُوبِ  َغفّارُ  ، اْلُعيُوبِ  َستّارُ  ، ااْل  اْلُغيُوبِ  َعالّمُ  ، الذُّ

رُ  وَ  ، بَِكَرِمكَ  الذَّْنبِ  تَْستُرُ  ،  بَْعدَ  َعْفِوكَ  َعلى وَ  ، ِعْلِمكَ  بَْعدَ  ِحْلِمكَ  َعلى اْلَحْمدُ  فَلَكَ  ، بِِحْلِمكَ  اْلُعقُوبَةَ  تَُؤخِّ

ئُني وَ  يَْحِملُني وَ  ، قُْدَرتِكَ   وَ  ، َعلَيَّ  ِسْتُركَ  اْلَحياءِ  قِلَّةِ  اِلى يَْدُعوني وَ  ، َعنّي ِحْلُمكَ  َمْعِصيَتِكَ  َعلى يَُجرَّ

 . َعْفِوكَ  َعظيمِ  وَ  ، َرْحَمتِكَ  بِِسَعةِ  َمْعِرفَتي َمحاِرِمكَ  َعلى التََّوثُّبِ  اِلَى يُْسِرُعني

حسانِ  قَديمَ  يا ، اْلَمنِّ  َعظيمَ  يا ، التَّْوبِ  قابِلَ  يا ، الذَّْنبِ  غافِرَ  يا ، قَيُّومُ  يا َحيُّ  يا ، َكريمُ  يا َحليمُ  يا َِ  ، ااْل

ْتُركَ  اَْينَ  ََ  َرْحَمتُكَ  اَْينَ  ، السَّريعُ  ِغياثُكَ  اَْينَ  ، اْلقَريبُ  فََرُجكَ  اَْينَ  ، اْلَجليلُ  َعْفُوكَ  اَْينَ  ، اْلَجميلُ  ِس

نِيَّةُ  َصنائُِعكَ  اَْينَ  ، اْلهَنيئَةُ  َمواِهبُكَ  اَْينَ  ، اْلفاِضلَةُ  َعطاياكَ  اَْينَ  ، اْلواِسَعةِ   اَيْنَ  ، اْلَعظيمُ  فَْضلُكَ  اَْينَ  ، السَّ

 . فََخلِّْصني بَِرْحَمتِكَ  وَ  ، فَاْستَْنقِْذني بِهِ  ، َكريمُ  يا َكَرُمكَ  اَْينَ  ، اْلقَديمُ  اِْحسانُكَ  اَْينَ  ، اْلَجسيمُ  َمنُّكَ 

 َعلَْينا بِفَْضلِكَ  بَلْ  ، اَْعمالِنا َعلى ِعقابِكَ  ِمنْ  النَّجاةِ  فِي اَتَِّكلُ  لَْستُ  ، ُمْفِضلُ  يا ُمْنِعمُ  يا ، ُمْجِملُ  يا ُمْحِسنُ  يا

نَّكَ  ، ََ ْحسانِ  تُْبِدئُ  اْلَمْغفَِرةِ  اَْهلُ  وَ  التَّْقوى اَْهلُ  اِل َِ  ما نَْدري فَما ، َكَرماً  الذَّْنبِ  َعنِ  تَْعفُو وَ  ، نَِعماً  بِااْل

ْيتَ  ِمْنهُ  ما َكثيرَ  اَمْ  ، اَْولَْيتَ  وَ  اَْبلَْيتَ  ما َعظيمَ  اَمْ  ، تَْستُرُ  ما قَبيحَ  اَمْ  ، تَْنُشرُ  ما اََجميلَ  ، نَْشُكرُ   عافَْيتَ  وَ  نَجَّ

. 

ةَ  يا وَ  ، اِلَْيكَ  تََحبَّبَ  َمنْ  َحبيبَ  يا مْحِسنُ  اَْنتَ  ، اِلَْيكَ  اْنقَطَعَ  وَ  بِكَ  الذَ  َمنْ  َعْينِ  قُرَّ َُ  اْلُمسيؤنَ  نَْحنُ  وَ  اْل

 َزمان اَيُّ  اَوْ  ، ُجوُدكَ  يََسُعهُ  ال َربِّ  يا َجْهل اَيُّ  وَ  ، ِعْنَدكَ  ما بَِجميلِ  ِعْنَدنا ما قَبيحِ  َعنْ  َربِّ  يا فَتَجاَوزْ 

 َكْيفَ  بَلْ  ، َكَرَمكَ  بِها نُقابِلُ  اَْعماالً  نَْستَْكثِرُ  َكْيفَ  وَ  ، نَِعِمكَ  َجْنبِ  في اَْعمالِنا قَْدرُ  ما وَ  ، اَناتِكَ  ِمنْ  اَْطَولُ 

 . َرْحَمتِكَ  ِمنْ  َوِسَعهُمْ  ما اْلُمْذنِبينَ  َعلَى يَضيقُ 

ْحَمةِ  اْليََدْينِ  باِسطَ  يا ، اْلَمْغفَِرةِ  واِسعَ  يا تِكَ  فَوَ  ، بِالرَّ  ال وَ  ، بابِكَ  ِمنْ  بَِرْحتُ  ما نَهَْرتَني لَوْ  ، َسيِّدي يا ِعزَّ

 تَشاءُ  َمنْ  تَُعذِّبُ  تَشاءُ  لِما اْلفاِعلُ  اَْنتَ  َكِرَمك،وَ  وَ  بُِجوِدكَ  اْلَمْعِرفَةِ  ِمنَ  اِلَيَّ  اْنتَهى لَِما ، تََملُّقِكَ  َعنْ  َكفَْفتُ 

 ُمْلِككَ  في تُناَزعُ  ال وَ  ، فِْعلِكَ  َعنْ  تُْسأَلُ  ال ، تَشاءُ  َكْيفَ  تَشاءُ  بِما تَشاءُ  َمنْ  تَْرَحمُ  وَ  ، تَشاءُ  َكْيفَ  تَشاءُ  بِما

 وَ  اْلَخْلقُ  لَكَ  ، تَْدبيِركَ  في اََحدٌ  َعلَْيكَ  يَْعتَِرضُ  ال وَ  ، ُحْكِمكَ  في تُضادُّ  ال وَ  ، اَْمِركَ  في تُشاَركُ  ال وَ  ،

ْمرُ  ََ  . اْلعالَمينَ  َربُّ  هللاُ  تَباَركَ  ، ااْل

 يَضيقُ  ال الَّذي اْلَجوادُ  اَْنتَ  وَ  ، نَِعَمكَ  وَ  اِْحسانَكَ  اَلِفَ  وَ  ، بَِكَرِمكَ  اْستَجارَ  وَ  ، بِكَ  الذَ  َمنْ  َمقامُ  هذا َربِّ  يا

وكَ  َُ ْفحِ  ِمْنكَ  تََوثَّْقنا قَدْ  وَ  ، َرْحَمتُكَ  تَقِلُّ  ال وَ  ، فَْضلُكَ  يَْنقُصُ  ال وَ  ، َعْف  اْلَعظيمِ  اْلفَْضلِ  وَ  ، اْلقَديمِ  بِالصَّ

ْحَمةِ  وَ  ،  بِكَ  ظَنُّنا هذا فَلَْيسَ  ، َكريمُ  يا َكالّ  ، آمالَنا تَُخيِّبْ  اَوْ  ، ظُنُونَنا تُْخلِفُ  َربِّ  يا اَفَتُراكَ  ، اْلواِسَعةِ  الرَّ

 وَ  َعَصْيناكَ  ، َعظيماً  َرجاءً  فيكَ  لَنا اِنَّ  ، َكثيراً  طَويالً  اََمالً  فيكَ  لَنا اِنَّ  ، َربِّ  يا طََمُعنا فيكَ  هذا ال وَ  ،

 َعلِْمنا فَقَدْ  ، َمْوالنا َرجاَءنا فََحقِّقْ  ، لَنا تَْستَجيبَ  اَنْ  نَْرُجو نَْحنُ  وَ  َدَعْوناكَ  وَ  ، َعلَْينا تَْستُرَ  اَنْ  نَْرُجو نَْحنُ 

ْغبَةِ  َعلى حثَّنا َعْنكَ  تَْصِرفُنا ال بِاَنَّكَ  ِعْلُمنا وَ  فينا ِعْلُمكَ  لِكنْ  وَ  ، بِاَْعمالِنا نَْستَْوِجبُ  ما  ُكنّا اِنْ  وَ  اِلَْيكَ  الرَّ



 اَْنتَ  بِما َعلَْينا فَاْمنُنْ  ، َسَعتِكَ  بِفَْضلِ  اْلُمْذنِبينَ  َعلَى وَ  َعلَْينا تَُجودَ  اَنْ  اَْهلٌ  فَاَْنتَ  ، لَِرْحَمتِكَ  ُمْستَْوِجبينَ  َغْيرَ 

 . نَْيلِكَ  اِلى ُمْحتاُجونَ  فَاِنّا َعلَْينا ُجدْ  وَ  ، اَْهلُهُ 

 نَْستَْغفُِركَ  يََدْيكَ  بَْينَ  ُذنُوبُنا ، اَْمَسْينا وَ  اَْصبَْحنا بِنِْعَمتِكَ  وَ  ، اْستَْغنَْينا بِفَْضلِكَ  وَ  ، اْهتََدْينا بِنُوِركَ  َغفّارُ  يا

نُو نُعاِرُضكَ  وَ  بِالنَِّعمِ  اِلَْينا تَتََحبَّبُ  ، اِلَْيكَ  نَتُوبُ  وَ  ِمْنها الّلهُمَّ  رنا وَ  ، ناِزلٌ  اِلَْينا ِب،َخْيُركَ بِالذُّ  صاِعدٌ  اِلَْيكَ  شُّ

لَ  وَ  ، بِنَِعِمكَ  تَُحوطَنا اَنْ  ِمنْ  ذلِكَ  يَْمنَُعكَ  فاَل ، قَبيح بَِعَمل َعنّا يَأتيكَ  َكريمٌ  َملَكٌ  يَزالُ  ال وَ  يََزلْ  لَمْ  وَ  ،  تَتَفَضَّ

 ، ثَناُؤكَ  َجلَّ  وَ  اَْسماؤكَ  تَقَدََّستْ  ، ُمعيداً  وَ  ُمْبِدئاً  اَْكَرَمكَ  وَ  اَْعظََمكَ  وَ  اَْحلََمكَ  ما فَُسْبحانَكَ  ، بِآالئِكَ  َعلَْينا

 ، َخطيـئَتي وَ  بِفِْعلي تُقايَِسني اَنْ  ِمنْ  ِحْلماً  اَْعظَمُ  وَ  ، فَْضالً  اَْوَسعُ  اِلهي اَْنتَ  ، فِعالُكَ  وَ  َصنائُِعكَ  َكُرمَ  وَ 

 . َسيِّدي َسيِّدي َسيِّدي ، اْلَعْفوَ  اْلَعْفوَ  فَاْلَعْفوَ 

 َعلَْينا اَْنِعمْ  وَ  ، َمواِهبِكَ  ِمنْ  اْرُزْقنا وَ  ، َعذابِكَ  ِمنْ  اَِجْرنا وَ  ، َسَخِطكَ  ِمنْ  اَِعْذنا وَ  ، بِِذْكِركَ  اْشَغْلنا اَللّـهُمَّ 

 وَ  َعلَْيهِ  ِرْضوانُكَ  وَ  َمْغفَِرتُكَ  وَ  َرْحَمتُكَ  وَ  َصلَواتُكَ  نَبِيِّكَ  قَْبرِ  ِزياَرةَ  وَ  ، بَْيتِكَ  َحجَّ  اْرُزْقنا وَ  ، فَْضلِكَ  ِمنْ 

 َصلَّى نَبِيِّكَ  ُسنَّةِ  وَ  ، ِملَّتِكَ  َعلى تََوفَّنا وَ  ، بِطاَعتِكَ  َعَمالً  اْرُزْقنا وَ  ، ُمجيبٌ  قَريبٌ  اِنَّكَ  ، بَْيتِهِ  اَْهلِ  َعلى

 . آلِهِ  وَ  َعلَْيهِ  هللاُ 

حسانِ  اِْجِزهما ، َصغيراً  َربَّياني َكما اْرَحْمهُما وَ  لِوالَِديَّ  وَ  لي اْغفِرْ  اَللّـهُمَّ  َِ يِّئاتِ  وَ  اِْحساناً  بِااْل  بِالسَّ

 . ُغْفراناً 

حياءِ  اْلُمْؤِمناتِ  وَ  لِْلُمْؤِمنينَ  اْغفِرْ  اَللّـهُمَّ  ََ مواِت وَ  ِمْنهُمْ  ااْل ََ  . بِاْلَخْيراتِ  بَْينَهُمْ  وَ  بَْينَنا تابِعْ  وَ  ، ااْل

نا ، َكبيِرنا وَ  َصغيِرنا ، اُْنثانا وَ  َذَكِرنا ، غائِبِنا وَ  شاِهِدنا وَ  ، َميِّتِنا وَ  لَِحيِّنا اْغفِرْ  اَللّـهُمَّ   ، َمْملُوِكنا وَ  ُحرِّ

 . ُمبيناً  ُخْسراناً  َخِسُروا وَ  ، بَعيداً  َضالالً  َضلُّوا وَ  بِاللِ  اْلعاِدلُونَ  َكَذبَ 

د َعلى َصلِّ  اَللّـهُمَّ  د آلِ  وَ  ُمَحمَّ  ال وَ  آِخَرتي وَ  ُدْنيايَ  اَْمرِ  ِمنْ  اَهَمَّني ما اْكفِني وَ  ، بَِخْير لي اْختِمْ  وَ  ، ُمَحمَّ

 وَ  ، َعلَيَّ  بِهِ  اَْنَعْمتَ  ما صالِحَ  تَْسلُْبني ال وَ  ، باقِيَةً  واقِيَةً  ِمْنكَ  َعلَيَّ  اْجَعلْ  وَ  ، يَْرَحُمني ال َمنْ  َعلَيَّ  تَُسلِّطْ 

 . طَيِّباً  َحالالً  واِسعاً  ِرْزقاً  فَْضلِكَ  ِمنْ  اْرُزْقني

 في اْلَحرامِ  بَْيتِكَ  َحجَّ  اْرُزْقني وَ  ، بِِكالئَتِكَ  اْكالَني وَ  ، بِِحْفِظكَ  اْحفَْظني وَ  ، بَِحراَستِكَ  اْحُرْسني اَللّـهُمَّ 

ةِ  وَ  نَبِيِّكَ  قَْبرِ  ِزياَرةَ  وَ  ، عام ُكلِّ  في وَ  هذا عاِمنا ئِمَّ ََ  اْلَمشاِهدِ  تِْلكَ  ِمنْ  َربِّ  يا تُْخلِني ال السَّالُم،وَ  َعلَْيِهمُ  ااْل

 . اْلَكريَمةِ  اْلَمواقِفِ  وَ  ، الشَّريفَةِ 

 يا اَْبقَْيتَني ما النَّهارِ  وَ  بِاللَّْيلِ  َخْشيَتَكَ  وَ  ، بِهِ  اْلَعَملَ  وَ  اْلَخْيرَ  اَْلِهْمنِيَ  وَ  ، اَْعِصيَكَ  ال َحتّى َعلَيَّ  تُبْ  اَللّـهُمَّ 

 . اْلعالَمينَ  َربَّ 

الةِ  قُْمتُ  وَ  تََعبَّأتُ  وَ  تَهَيَّأتُ  قَدْ  قُْلتُ  ُكلَّما اِنّي اَللّـهُمَّ   اَنَا اِذا نُعاساً  َعلَيَّ  اَْلقَْيتَ  ناَجْيتُكَ  وَ  يََدْيكَ  بَْينَ  لِلصَّ

 َمجالِسِ  ِمنْ  قَُربَ  وَ  ، َسريَرتي َصلََحتْ  قَدْ  قُْلتُ  ُكلَّما مالي ، ناَجْيتُ  اَنَا اِذا ُمناجاتِكَ  َسلَْبتَني وَ  ، َصلَّْيتُ 

 بابِكَ  َعنْ  لََعلَّكَ  َسيِّدي ِخْدَمتِكَ  بَْينَ  وَ  بَْيني حالَتْ  وَ  ، قََدمي اَزالَتْ  بَلِيَّةٌ  لي َعَرَضتْ  ، َمْجلِسي التَّّوابينَ 

ْيتَني ِخْدَمتِكَ  َعنْ  وَ  ، طََرْدتَني ً  َراَْيتَني لََعلَّكَ  اَوْ  نَحَّ  ُمْعِرضاً  َراَْيتَني لََعلَّكَ  اَوْ  ، فَاَْقَصْيتَني بَِحقِّكَ  ُمْستَِخفّا

 لِنَْعمائِكَ  شاِكر َغْيرَ  َراَْيتَني لََعلَّكَ  اَوْ  ، فََرفَْضتَني اْلكاِذبينَ  َمقامِ  في َوَجْدتَني لََعلَّكَ  اَوْ  ، فَقَلَْيتَني َعْنكَ 

 َرْحَمتِكَ  فَِمنْ  اْلغافِلينَ  فِى َراَْيتَني لََعلَّكَ  اَوْ  ، فََخَذْلتَني اْلُعلَماءِ  َمجالِسِ  ِمنْ  قَْدتَنيفَ  لََعلَّكَ  اَوْ  ، فََحَرْمتَني

 ُدعائي تَْسَمعَ  اَنْ  تُِحبَّ  لَمْ  لََعلَّكَ  اَوْ  ، َخلَّْيتَني بَْينَهُمْ  وَ  فَبَْيني اْلبَطّالينَ  َمجالِسِ  آلِفَ  َراَْيتَني لََعلَّكَ  اَوْ  ، آيَْستَني

 َربِّ  يا َعفَْوتَ  فَاِنْ  ، جاَزْيتَني ِمْنكَ  َحيائي بِقِلَّةِ  لََعلَّكَ  اَوْ  ، كافَْيتَني َجريَرتي وَ  بُِجْرمي لََعلَّكَ  اَوْ  ، فَباَعْدتَني



نَّ  ، قَْبلي اْلُمْذنِبينَ  َعنِ  َعفَْوتَ  فَطالما ََ رينَ  ُمكافاتِ  َعنْ  يَِجلُّ  َربِّ  اَيْ  َكَرَمكَ  اِل  بِفَْضلِكَ  عائِذٌ  اَنَا وَ  ، اْلُمقَصِّ

زٌ  ، اِلَْيكَ  ِمْنكَ  هاِربٌ  ، ْفحِ  ِمنَ  َوَعْدتَ  ما ُمتَنَجِّ ً  بِكَ  اَْحَسنَ  َعمَّنْ  الصَّ  وَ  ، فَْضالً  اَْوَسعُ  اَْنتَ  اِلهي ، ظَنّا

 هَْبني ، َخطَري ما وَ  َسيِّدي يا اَنَا ما وَ  ، بَِخطيئَتي تَْستَِزلَّني اَنْ  اَوْ  بَِعَملي تُقايَِسني اَنْ  ِمنْ  ِحْلماً  اَْعظَمُ 

 . َوْجِهكَ  بَِكَرمِ  تَْوبيخي َعنْ  اْعفُ  وَ  ، بِِسْتِركَ  َجلِّْلني وَ  ، بَِعْفِوكَ  َعلَيَّ  تََصدَّقْ  وَ  ، َسيِّدي بِفَْضلِكَ 

غيرُ  اَنَا َسيِّدي  اْلَوضيعُ  اَنَا وَ  ، هََدْيتَهُ  الَّذي الّضالُّ  اَنَا وَ  ، َعلَّْمتَهُ  الَّذي اْلجاِهلُ  اَنَا وَ  ، َربَّْيتَهُ  الَّذي الصَّ

 اْلعاري وَ  ، اَْرَوْيتَهُ  الَّذي اْلَعْطشانُ  وَ  ، اَْشبَْعتَهُ  الَّذي اْلجايِعُ  وَ  ، آَمْنتَهُ  الَّذي اْلخائِفُ  اَنَا وَ  ، َرفَْعتَهُ  الَّذي

عيفُ  وَ  ، اَْغنَْيتَهُ  الَّذي اْلفَقيرُ  وَ  ، َكَسْوتَهُ  الَّذي ْيتَهُ  الَّذي الضَّ  الَّذي السَّقيمُ  وَ  ، اَْعَزْزتَهُ  الَّذي الذَّليلُ  وَ  ، قَوَّ

 َكثَّْرتَهُ  الَّذي اْلقَليلُ  اَنَا وَ  ، اَقَْلتَهُ  الَّذي اْلخاِطئُ  وَ  ، َستَْرتَهُ  الَّذي اْلُمْذنِبُ  وَ  ، اَْعطَْيتَهُ  الَّذي الّسائِلُ  وَ  ، َشفَْيتَهُ 

 لَمْ  وَ  ، اْلَخالءِ  فِى اَْستَْحيِكَ  لَمْ  الَّذي َربِّ  يا اَنَا ، آَوْيتَهُ  الَّذي الطَّريدُ  اَنَا وَ  ، نََصْرتَهُ  الَّذي اْلُمْستَْضَعفُ  وَ  ،

 َجبّارَ  َعَصْيتُ  الَّذي اَنَا ، اْجتَرى َسيِِّدهِ  َعلى الَّذي اَنَا ، اْلُعْظمى الدَّواِهي صاِحبُ  اَنَا ، اْلَمالءِ  فِى اُراقِْبكَ 

شا اْلَجليلِ  َمعاِصى َعلى اَْعطَْيتُ  الَّذي اَنَا ، السَّماءِ   ، اَْسعى اِلَْيها َخَرْجتُ  بِها بُشِّْرتُ  حينَ  الَّذي اَنَا ، الرُّ

 اَْسقَْطتَني وَ  ، فَتََعدَّْيتُ  بِاْلَمعاصي َعِمْلتُ  وَ  ، اْستَْحيَْيتُ  فََما َعلَيَّ  َستَْرتَ  وَ  ، اْرَعَوْيتُ  فَما اَْمهَْلتَني الَّذي اَنَا

 اْلَمعاصي ُعقُوباتِ  ِمنْ  وَ  ، اَْغفَْلتَني َكاَنَّكَ  َحتّى َستَْرتَني بِِسْتِركَ  وَ  اَْمهَْلتَني فَبِِحْلِمكَ  ، بالَْيتُ  فَما َعْينِكَ  ِمنْ 

 . اْستَْحيَْيتَني َكاَنَّكَ  َحتّى َجنَّْبتَني

ضٌّ  لُِعقُوبَتِكَ  ال وَ  ، ُمْستَِخفٌّ  بِاَْمِركَ  ال وَ  ، جاِحدٌ  بُِربُوبِيَّتِكَ  اَنَا وَ  َعَصْيتُكَ  حينَ  اَْعِصكَ  لَمْ  اِلهي  ، ُمتََعرِّ

لَتْ  وَ  َعَرَضتْ  َخطيئَةٌ  لِكنْ  ، ُمتَهاِونٌ  لَِوعيِدكَ  ال وَ   َعلَْيها اَعانَني وَ  ، هَوايَ  َغلَبَني وَ  ، نَْفسي لي َسوَّ

ني وَ  ، ِشْقَوتي  يَْستَْنقُِذني َمنْ  َعذابِكَ  ِمنْ  فَااْلنَ  ، بَِجْهدي خالَْفتُكَ  وَ  َعَصْيتُكَ  فَقَدْ  ، َعلَيَّ  اْلُمْرخى ِسْتُركَ  َغرَّ

 فَواَسْواَتا ، َعنّي َحْبلَكَ  قَطَْعتَ  اَْنتَ  اِنْ  اَتَِّصلُ  َمنْ  بَِحْبلِ  وَ  ، يَُخلُِّصني ِمنْ  َغداً  اْلُخَصماءِ  اَْيدي ِمنْ  وَ  ،

 اْلقُنُوطِ  َعنِ  اِيّايَ  نَْهيِكَ  وَ  َرْحَمتِكَ  َسَعةِ  وَ  َكَرِمكَ  ِمنْ  اَْرُجو ما لَْوال الَّذي َعَملِيَ  ِمنْ  ِكتابُكَ  اَْحصى ما َعلى

 . راج َرجاهُ  َمنْ  اَْفَضلَ  وَ  ، داع َدعاهُ  َمنْ  َخْيرَ  يا ، اَتََذكَُّرها ِعْنَدما لَقَنَْطتُ 

ةِ  اَللّـهُمَّ  ْسالمِ  بِِذمَّ َِ يَّ  النَّبِيَّ  بُِحبِّيَ  وَ  ، َعلَْيكَ  اَْعتَِمدُ  اْلقُْرآنِ  بُِحْرَمةِ  وَ  ، اِلَْيكَ  اَتََوسَّلُ  ااْل مِّ َُ  اْلقَُرِشيَّ  ااْل

ْلفَةَ  اَْرُجو اْلَمَدنِيَّ  اْلَمكِّيَّ  التِّهاِميَّ  اْلَعَربِيَّ  اْلهاِشِميَّ   َعلْ تَجْ  ال وَ  ، ايماني اْستيناسَ  تُوِحشِ  فاَل ، لََدْيكَ  الزُّ

لُوا ما فَاَْدَرُكوا ِدماَءهُمْ  بِهِ  لِيَْحقِنُوا بِاَْلِسنَتِِهمْ  آَمنُوا قَْوماً  فَاِنَّ  ، ِسواكَ  َعبَدَ  َمنْ  ثَوابَ  ثَوابي  آَّمنا إنّا وَ  ، اَمَّ

ْلنا ما فَاَْدِرْكنا ، َعنّا لِتَْعفُوَ  قُلُوبِنا وَ  بِاَْلِسنَتِنا بِكَ   اِذْ  بَْعدَ  قُلُوبَنا تُِزغْ  ال وَ  ، ُصُدوِرنا في َرجاَءكَ  ثَبِّتْ  وَ  ، اَمَّ

تِكَ  ، اْلَوهّابُ  اَْنتَ  اِنَّكَ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ  ِمنْ  لَنا َوهَبْ  ، هََدْيتَنا  ال وَ  ، بابِكَ  ِمنْ  بَِرْحتُ  ما اْنتَهَْرتَني لَوِ  فََوِعزَّ

 َمْوالهُ  اِلى إالّ  اْلَعْبدُ  يَْذهَبُ  َمنْ  اِلى ، َرْحَمتِكَ  َسَعةِ  وَ  بَِكَرِمكَ  اْلَمْعِرفَةِ  ِمنَ  قَْلبي اُْلِهمَ  لِما تََملُّقِكَ  َعنْ  َكفَْفتُ 

مْخلُوقُ  يَْلتَِجئُ  َمنْ  اِلى وَ  ، ََ  . خالِقِهِ  اِلى إالّ  اْل

ْصفادِ  قََرْنتَني لَوْ  اِلهي ََ ْشهادِ  بَْينِ  ِمنْ  َسْيبَكَ  َمنَْعتَني وَ  ، بِااْل ََ  اْلِعبادِ  ُعيُونَ  فَضايِحي َعلى َدلَْلتَ  وَ  ، ااْل

ْبرارِ  بَْينَ  وَ  بَْيني ُحْلتَ  وَ  ، النّارِ  اِلَى بي اََمْرتَ  وَ  ، ََ  َوْجهَ  َصَرْفتُ  ما ِمْنَك،وَ  َرجائي قَطَْعتُ  ما ، ااْل

ْنيا دارِ  في َعلَيَّ  ِسْتَركَ  وَ  ، ِعْندي اَياِديَكَ  اَْنسى ال اَنَا ، قَْلبي ِمنْ  ُحبُّكَ  َخَرجَ  ال وَ  ، َعْنكَ  لِْلَعْفوِ  تَأميلي   الدُّ

ْنيا ُحبَّ  اَْخِرجْ  َسيِّدي  النَّبِيّينَ  خاتَمِ  وَ  َخْلقِكَ  ِمنْ  ِخيََرتِكَ  آلِهِ  وَ  اْلُمْصطَفى بَْينَ  وَ  بَْيني اْجَمعْ  وَ  ، قَْلبي ِمنْ  الدُّ

د  اَْفنَْيتُ  فَقَدْ  ، نَْفسي َعلى بِاْلبُكاءِ  اَِعنّي وَ  ، اِلَْيكَ  الَّتْوبَةِ  َدَرَجةِ  اِلى اْنقُْلني وَ  ، آلِهِ  وَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

 اَنَا إنْ  ِمنّي حاالً  اَْسَوأ يَُكونُ  فََمنْ  ، َخْيري ِمنْ  ااْليِسينَ  َمْنِزلَةَ  نََزْلتُ  قَدْ  وَ  ، ُعْمري ااْلمالِ  وَ  بِالتَّْسويفِ 

 ال مالي وَ  ، لَِضْجَعتي الّصالِحِ  بِاْلَعَملِ  اَْفُرْشهُ  لَمْ  وَ  ، لَِرْقَدتي اَُمهِّْدهُ  لَمْ  ، قَْبري اِلى حالي ِمْثلِ  َعلى نُقِْلتُ 

 ِعْندَ  َخفَقَتْ  قَدْ  وَ  ، تُخاتِلُني اَيّامي وَ  ، تُخاِدُعني نَْفسي اَرى وَ  ، َمصيري يَُكونُ  ما اِلى اَْدري ال وَ  اَْبكي



روجِ  اَْبكي ، اَْبكي ال فَمالي ، اْلَمْوتِ  اَْجنَِحةُ  َرأسي َُ  لََحدي لِضيقِ  اَْبكي ، قَْبري لِظُْلَمةِ  اَْبكي ، نَْفسي لُِخ

 ، ظَْهري َعلى ثِْقلي حاِمالً  َذليالً  ُعْرياناً  قَْبري ِمنْ  لُِخُروجي اَْبكي ، اِيّايَ  نَكيرٍ  وَ  ُمْنَكرٍ  لُِسؤالِ  اَْبكي ،

ةً  اَْنظُرُ  ْنهُمْ  اْمِرئٍ  لُِكلِّ }  َشأني َغْيرِ  َشأنٍ  في اْلَخالئِقُ  اِذِ  ، ِشمالي َعنْ  اُْخرى وَ  يَميني َعنْ  َمرَّ  يَْوَمئِذٍ  مِّ

ْسفَِرةٌ  يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ *  يُْغنِيهِ  َشأْنٌ  ْستَْبِشَرةٌ  َضاِحَكةٌ *  مُّ  وَ {  قَتََرةٌ  تَْرهَقُهَا*  َغبََرةٌ  َعلَْيهَا يَْوَمئِذٍ  ُوُجوهٌ  وَ *  مُّ

 . ِذلَّةٌ 

لي َعلَْيكَ  َسيِّدي لي وَ  َرجائي وَ  ُمْعتََمدي وَ  ُمَعوَّ  وَ  تَشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتِكَ  تُصيبُ  ، تََعلُّقي بَِرْحَمتِكَ  وَ  ، تََوكُّ

ْركِ  ِمنَ  نَقَّْيتَ  ما َعلى اْلَحْمدُ  فَلَكَ  ، تُِحبُّ  َمنْ  بَِكراَمتِكَ  تَْهدي  ، لِساني بَْسطِ  َعلى اْلَحْمدُ  لَكَ  وَ  ، قَْلبي الشِّ

 َجْنبِ  في َربِّ  يا لِساني قَْدرُ  ما وَ  ، اُْرضيكَ  َعَملي في ُجْهدي بِغايَةِ  اَمْ  ، اَْشُكُركَ  اْلكالِّ  هَذا اَفَبِلِساني

 . اِْحسانِكَ  وَ  نَِعِمكَ  َجْنبِ  في َعَملي قَْدرُ  ما وَ  ، ُشْكِركَ 

 تَأميلي اِلَْيكَ  وَ  ، َرْهبَتي اِلَْيكَ  وَ  ، َرْغبَتي اِلَْيكَ  َسيِّدي ، َعَملي قَبِلَ  ُشْكَركَ  وَ  ، اََملي بََسطَ  ُجوَدكَ  اِنَّ  اِلهي

تي َعَكفَتْ  واِحدي يا َعلَْيكَ  وَ  ، اََملي اِلَْيكَ  ساقَني قَدْ  وَ  ،  لَكَ  وَ  ، َرْغبَتي اْنبََسطَتْ  ِعْنَدكَ  فيـما وَ  ، ِهمَّ

 يا ، َرْهبَتي َمَدْدتُ  طاَعتِكَ  بَِحْبلِ  وَ  ، بِيَدي اَْلقَْيتُ  اِلَْيكَ  وَ  ، َمَحبَّتي أَنَِستْ  بِكَ  وَ  ، َخْوفي وَ  َرجائي خالِصُ 

ْدتُ  بُِمناجاتِكَ  وَ  ، قَْلبي عاشَ  بِِذْكِركَ  َمْواليَ  لي يا وَ  َمْواليَ  فَيا ، َعنّي اْلَخْوفِ  اَلَمَ  بَرَّ  ُمْنتَهى يا وَ  ُمَؤمَّ

قْ  ُسْؤلي جاءِ  لِقَديمِ  اَْساَلُكَ  فَاِنَّما ، طاَعتِكَ  لُُزومِ  ِمنْ  لي اْلمانِعِ  َذْنبِيَ  بَْينَ  وَ  بَْيني فَرِّ  َعظيمِ  وَ  ، فيكَ  الرَّ

أفَةِ  ِمنَ  نَْفِسكَ  َعلى اَْوَجْبتَهُ  الَّذي ، ِمْنكَ  الطََّمعِ  ْحَمةِ  وَ  الرَّ ْمرُ  ، الرَّ ََ  وَ  ، لَكَ  َشريكَ  ال َوْحَدكَ  ، لَكَ  فَااْل

 . اْلعالَمينَ  َربَّ  يا تَباَرْكتَ  ، لَكَ  خاِضعٌ  َشْيي ُكلُّ  وَ  ، تِكَ قَْبضَ  في وَ  ِعيالُكَ  ُكلُّهُمْ  اْلَخْلقُ 

تي اْنقَطََعتْ  اَِذا اْرَحْمني اِلهي  َعظيمَ  فَيا ، لُبّي اِيّايَ  ُسؤالِكَ  ِعْندَ  طاشَ  وَ  ، لِساني َجوابِكَ  َعنْ  َكلَّ  وَ  ُحجَّ

 وَ  لِفَْقري اَْعِطني ، َصْبري لِقِلَّةِ  تَْمنَْعني ال وَ  ، لَِجْهلي تَُردَّني ال وَ  ، فاقَتي اْشتَدَّتْ  اَِذا تَُخيِّْبني ال َرجائي

لي وَ  ُمْعتََمدي َعلَْيكَ  َسيِّدي ، لَِضْعفي اْرَحْمني لي وَ  َرجائي وَ  ُمَعوَّ  بِفَنائِكَ  وَ  ، تََعلُّقي بَِرْحَمتِكَ  وَ  ، تََوكُّ

 بِِغناكَ  وَ  ، فاقَتي اَْرُجو لََدْيكَ  وَ  ، ُدعائي اْستَْفتِحُ  َربِّ  اَيْ  بَِكَرِمكَ  وَ  ، طَلِبَتي اَْقِصدُ  بُِجوِدكَ  وَ  ، َرْحلي اَُحطُّ 

 اُديمُ  َمْعُروفِكَ  اِلى وَ  ، بََصري اَْرفَعُ  َكَرِمكَ  وَ  ُجوِدكَ  اِلى وَ  ، قِيامي َعْفِوكَ  ِظلِّ  تَْحتَ  وَ  ، َعْيلَتي اَْجبُرُ 

ةُ  فَاِنَّكَ  اْلهاِويَةَ  تُْسِكنِّىِ  ال وَ  ، اََملي َمْوِضعُ  اَْنتَ  وَ  بِالنّارِ  تُْحِرْقني فاَل ، نَظَري  ال َسيِّدي يا ، َعْيني قُرَّ

 . بِفَْقري اْلعاِرفُ  فَاِنَّكَ  ثَوابَكَ  تَْحِرْمني ال وَ  ، ثِقَتي فَاِنَّكَ  َمْعُروفِكَ  وَ  بِاِْحسانِكَ  ظَنّي تَُكذِّبْ 

ْبني لَمْ  وَ  اََجلي َدنا قَدْ  كانَ  اِنْ  اِلهي  اِلهي ، ِعلَلي َوسائِلَ  بَِذْنبي اِلَْيكَ  ااْلْعتِرافَ  َجَعْلتُ  فَقَدْ  َعَملي ِمْنكَ  يُقَرِّ

ْنيا هِذهِ  في اْرَحمْ  ، اْلُحْكمِ  فِي ِمْنكَ  اَْعَدلُ  فََمنْ  َعذَّْبتَ  اِنْ  وَ  ، بِاْلَعْفوِ  ِمْنكَ  اَْولى فََمنْ  َعفَْوتَ  اِنْ   ُغْربَتي الدُّ

 ُذلَّ  يََدْيكَ  بَْينَ  لِْلِحسابِ  نُِشْرتُ  اِذا وَ  ، َوْحَشتي اللَّْحدِ  فِي وَ  ، َوْحَدتي اْلقَْبرِ  فِي وَ  ، ُكْربَتي اْلَمْوتِ  ِعْندَ  وَ  ،

 َصريعاً  اْرَحْمني وَ  ، َستَْرتَني بِهِ  ما لي اَِدمْ  وَ  ، َعَملي ِمنْ  ااْلَدِميّينَ  َعلَى َخفِيَ  ما لي اْغفِرْ  وَ  ، َمْوقِفي

لْ  وَ  ، اَِحبَّتي اَْيدي تُقَلِّبُني اْلفِراشِ  َعلَى  تََحنَّنْ  وَ  ، جيَرتي صالِحُ  يُقَلِّبُني اْلُمْغتََسلِ  َعلَى َمْمُدوداً  َعلَيَّ  تَفَضَّ

ْقِرباءُ  تَناَولَ  قَدْ  َمْحمُوالً  َعلَيَّ  ََ  ، ُحْفَرتي في َوحيداً  بِكَ  نََزْلتُ  قَدْ  َمْنقُوالً  َعلَيَّ  ُجدْ  وَ  ، َجناَزتي اَْطرافَ  ااْل

 . بَِغْيِركَ  اَْستَاْنِسَ  ال َحتّى ، ُغْربَتي اْلَجديدِ  اْلبَْيتِ  ذلِكَ  في اْرَحمْ  وَ 

 اِنْ  اَْفَزعُ  َمنْ  فَاِلى ، َعثَْرتي تُقِْلني لَمْ  اِنْ  اَْستَغيثُ  فَبَِمنْ  َسيِّدي ، هَلَْكتُ  نَْفسي اِلى َوَكْلتَني اِنْ  َسيِّدي يا

 لَمْ  اِنْ  يَْرَحُمني َمنْ  وَ  لي َمنْ  َسيِّدي ُكْربَتي تُنَفِّسْ  لَمْ  اِنْ  اَْلتَِجئُ  َمنْ  اِلى وَ  ، َضْجَعتي في ِعنايَتَكَ  فَقَْدتُ 

لُ  َمنْ  فَْضلَ  وَ  ، تَْرَحْمني نُوبِ  ِمنَ  اْلفِرارُ  َمنِ  اِلى وَ  ، فاقَتي يَْومَ  فَْضلَكَ  َعِدْمتُ  اِنْ  اَُؤمِّ  اْنقَضى اَِذا الذُّ

ْبني ال َسيِّدي ، اََجلي  اَْرُجو ال ُذنُوبي َكْثَرةَ  فَاِنَّ  ، َخْوفي آِمنْ  وَ  ، َرجائي َحقِّقْ  اِلهي ، اَْرُجوكَ  اَنَا وَ  تَُعذِّ

 اَْلبِْسني وَ  لي فَاْغفِرْ  ، اْلَمْغفَِرةِ  اَْهلُ  وَ  التَّْقوى اَْهلُ  اَْنتَ  وَ  اَْستَِحقُّ  ال ما اَْساَلُكَ  اَنَا َسيِّدي ، َعْفَوكَ  إالّ  فيها



 َعظيم َصْفحٍ  وَ  ، قَديم َمنٍّ  ُذو اِنَّكَ  ، بِها اُطالَبُ  ال وَ  لي تَْغفُِرها وَ  ، التَّبِعاتِ  َعلَيَّ  يَُغطّي ثَْوباً  نَظَِركَ  ِمنْ 

 . َكريم تَجاُوزٍ  وَ  ،

 وَ  َسأَلَكَ  بَِمنْ  َسيِّدي فََكْيفَ  ، بُِربُوبِيَّتِكَ  اْلجاِحدينَ  َعلَى وَ  يَْسأَلُكَ  ال َمنْ  َعلى َسْيبَكَ  تُفيضُ  الَّذي اَْنتَ  اِلهي

ْمرَ  وَ  ، لَكَ  اْلَخْلقَ  اَنَّ  اَْيقَنَ  ََ  . اْلعالَمينَ  َربَّ  يا تَعالَْيتَ  وَ  تَباَرْكتَ  ، اِلَْيكَ  ااْل

 اْلَكريمِ  بَِوْجِهكَ  تُْعِرضْ  فاَل ، بُِدعائِهِ  اِْحسانِكَ  بابَ  يَْقَرعُ  يََدْيكَ  بَْينَ  اْلَخصاَصةُ  أقاَمْتهُ  بِبابِكَ  َعْبُدكَ  َسيِّدي

عاءِ  بِهَذا َدَعْوتُ  فَقَدْ  ، اَقُولُ  ما ِمنّي اَْقبَلْ  وَ  ، َعنّي  وَ  بَِرأفَتِكَ  ِمنّي َمْعِرفَةً  ، تَُردَّني ال اَنْ  اَْرُجو اَنا وَ  الدُّ

 . نَقُولُ  ما فَْوقَ  وَ  تَقُولُ  َكما اَْنتَ  ، نائِلٌ  يَْنقُُصكَ  ال وَ  ، سائِلٌ  يُْحفيكَ  ال الَّذي اَْنتَ  اِلهي ، َرْحَمتِكَ 

 ِمنَ  َربِّ  يا اَْساَلُكَ  ، َعظيماً  اَْجراً  وَ  ، صاِدقاً  قَوالً  وَ  ، قَريباً  فََرجاً  وَ  ، َجميالً  َصْبراً  اَْساَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ 

 َخْيرَ  يا ، الّصالُِحونَ  ِعباُدكَ  ِمْنهُ  َسأَلَكَ  ما َخْيرِ  ِمنْ  اللّهُمَّ  اَْساَلُكَ  ، اَْعلَمْ  لَمْ  ما وَ  ِمْنهُ  َعلِْمتُ  ما ُكلِّهِ  اْلَخْيرِ 

 وَ  ُحزانَتي اَْهلِ  وَ  َولَدي وَ  والِديَّ  وَ  اَْهلي وَ  نَْفسي في ُسْؤلي اَْعِطني ، اَْعطى َمنْ  اَْجَودَ  وَ  ، ُسئِلَ  َمنْ 

تي اَْظِهرْ  وَ  ، َعْيشي اَْرِغدْ  وَ  ، فيكَ  اِْخواني نْ  اْجَعْلني وَ  ، اَْحوالي َجميعَ  اَْصلِحْ  وَ  ، ُمُروَّ  ُعْمَرهُ  اَطَْلتَ  ِممَّ

ُرورِ  اَْدَومِ  في طَيِّبَةً  َحياةً  اَْحيَْيتَهُ  وَ  َعْنهُ  َرِضيتَ  وَ  ، نِْعَمتَكَ  َعلَْيهِ  اَْتَمْمتَ  وَ  ، َعَملَهُ  َحسَّْنتَ  وَ  ،  وَ  ، السُّ

 . َغْيُركَ  يَشاءُ  ما يَْفَعلُ  ال وَ  تَشاءُ  ما تَْفَعلُ  اِنَّكَ  ، اْلَعْيشِ  اَتَمِّ  وَ  ، اْلَكراَمةِ  اَْسبَغِ 

ني اَللّـهُمَّ  ةِ  ِمْنكَ  ُخصَّ بُ  ِمّما َشْيئاً  تَْجَعلْ  ال وَ  ، ِذْكِركَ  بِخاصَّ  ِرياءً  النَّهارِ  اَْطرافِ  وَ  اللَّْيلِ  آناءِ  في بِهِ  اَتَقَرَّ

 . اْلخاِشعينَ  ِمنَ  لَكَ  ْجَعْلني َوا ، بَطَراً  ال وَ  اََشراً  ال وَ  ُسْمَعةً  ال وَ 

َعةَ  أْعِطنِى اَللّـهُمَّ  ْزقِ  فِي السِّ ْمنَ  وَ  ، الرِّ ََ ةَ  وَ  ، اْلَوطَنِ  فِي ااْل ْهلِ  فِي اْلَعْينِ  قُرَّ ََ  وَ  ، اْلَولَدِ  وَ  اْلمالِ  وَ  ااْل

ةَ  وَ  ، ِعْندي نَِعِمكَ  في اْلُمقامَ  حَّ ةَ  وَ  ، اْلِجْسمِ  فِى الصِّ  اْستَْعِمْلني وَ  ، الّدينِ  فِى السَّالَمةَ  وَ  ، اْلبََدنِ  فِي اْلقُوَّ

دٍ  َرُسولِكَ  طاَعةِ  وَ  بِطاَعتِكَ   ِعباِدكَ  اَْوفَرِ  ِمنْ  اْجَعْلني وَ  ، اْستَْعَمَرْتني َما اَبَداً  آلِهِ  وَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى ُمَحمَّ

 َسنَةٍ  ُكلِّ  في ُمْنِزلُهُ  اَْنتَ  ما وَ  ، اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  في َرَمضانَ  َشْهرِ  في تُْنِزلُهُ  وَ  اَْنَزْلتَهُ  َخْير ُكلِّ  في نَصيباً  ِعْنَدكَ 

 وَ  ، َعْنها تَتَجاَوزُ  َسيِّئاتٍ  وَ  ، تَتَقَبَّلُها َحَسناتٍ  وَ  ، تَْدفَُعها بَلِيَّة وَ  ، تُْلبُِسها عافِيَة وَ  ، تَْنُشُرها َرْحَمة ِمنْ 

 وَ  ، اْلواِسعِ  فَْضلِكَ  ِمنْ  واِسعاً  ِرْزقاً  اْرُزْقني وَ  ، عام ُكلِّ  في وَ  هذا عاِمنا في اْلَحرامِ  بَْيتِكَ  َحجَّ  اْرُزْقني

ْسواءَ  َسيِّدي يا َعنّي اْصِرفْ  ََ ْينَ  َعنِّيَ  اْقضِ  وَ  ، ااْل  ُخذْ  وَ  ، ِمْنهُ  بَِشي اَتَاَّذى ال َحتّى ، الظُّالماتِ  وَ  الدَّ

حْ  وَ  َعْيني اَقِرَّ  وَ  ، َعلَْيِهمْ  اْنُصْرني وَ  ، َعلَيَّ  اْلباغينَ  وَ  ُحّسادي وَ  اَْعدائي اَْبصارِ  وَ  بِاَْسماعِ  َعنّي  قَْلبي فَرِّ

 قََدَميَّ  تَْحتَ  َخْلقِكَ  َجميعِ  ِمنْ  بُِسوءٍ  اَراَدني َمنْ  اْجَعلْ  وَ  ، َمْخَرجاً  وَ  فََرجاً  َكْربي وَ  هَّمي ِمنْ  لي اْجَعلْ  وَ  ،

ْلطانِ  َشرَّ  وَ  ، الشَّْيطانِ  َشرَّ  اْكفِني وَ  ، نُوبِ  ِمنَ  طَهِّْرني وَ  ، َعَملي َسيِّئاتِ  وَ  ، السُّ  ِمنَ  اَِجْرني وَ  ، ُكلِّها الذُّ

ْجني وَ  ، بَِرْحَمتِكَ  اْلَجنَّةَ  اَْدِخْلنِى وَ  ، بَِعْفِوكَ  النّارِ   بِاَْولِيائِكَ  اَْلِحْقني وَ  ، بِفَْضلِكَ  اْلعينِ  اْلُحورِ  ِمنَ  َزوِّ

د الّصالِحينَ  ْبرارِ  آلِهِ  وَ  ُمَحمَّ ََ ْخيارِ  الطّاِهرينَ  الطَّيِّبينَ  ااْل ََ  وَ  اَْجساِدِهمْ  َعلى وَ  َعلَْيِهمْ  َصلَواتُكَ  ، ااْل

 . بََركاتُهُ  وَ  هللاِ  َرْحَمةُ  وَ  اَْرواِحِهمْ 

تِكَ  وَ  َسيِّدي وَ  اِلهي طالِبَنَّكَ  بُِذنُوبي طالَبَْتني لَئِنْ  َجاللِكَ  وَ  ِعزَّ َُ  بِلُْؤمي طالَبَْتني لَئِنْ  وَ  ، بَِعْفِوكَ  الَ

طالِبَنَّكَ  َُ ْخبَِرنَّ  النّارَ  اَْدَخْلتَنِى لَئِنْ  وَ  ، بَِكَرِمكَ  الَ َُ  تَْغفِرُ  ال ُكْنتَ  اِنْ  َسيِّدي وَ  اِلهي ، لَكَ  بُِحبّي النّارِ  اَْهلَ  الَ

ْولِيائِكَ  إالّ  ََ  فَبَِمنْ  بِكَ  اْلَوفاءِ  اَْهلَ  إالّ  تُْكِرمُ  ال ُكْنتَ  اِنْ  وَ  ، اْلُمْذنِبُونَ  يَْفَزعُ  َمنْ  فَاِلى طاَعتِكَ  اَْهلِ  وَ  اِل

كَ  ُسُرورُ  ذلِكَ  فَفي النّارَ  اَْدَخْلتَنِى اِنْ  اِلهي ، اْلُمْسيُؤنَ  يَْستَغيثُ   ُسُرورُ  ذلِكَ  فَفي اْلَجنَّةَ  اَْدَخْلتَنِى اِنْ  وَ  ، َعُدوِّ

كَ  ُسُرورِ  ِمنْ  اِلَْيكَ  اََحبُّ  نَبِيِّكَ  ُسُرورَ  اَنَّ  اَْعلَمُ  هللاِ  وَ  اَنَا وَ  ، نَبِيِّكَ   . َعُدوِّ



ََ  اَنْ  اَْساَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ  ً  قَْلبي تَْمالَ  ِمنْكَ  فََرقاً  وَ  ، بِكَ  ايماناً  وَ  ، بِِكتابِكَ  تَْصديقاً  وَ  ، ِمْنكَ  َخْشيَةً  وَ  ، لَكَ  ُحبّا

ْكرامِ  وَ  اْلَجاللِ  َذا يا ، اِلَْيكَ  َشْوقاً  وَ  ، َِ  الّراَحةَ  لِقائِكَ  في لي اْجَعلْ  وَ  ، لِقائي اَْحبِبْ  وَ  لِقاِءكَ  اِلَيَّ  َحبِّبْ  ااْل

 . اْلَكراَمةَ  وَ  اْلفََرجَ  وَ 

 َعلى اَِعنّي وَ  ، الّصالِحينَ  َسبيلَ  بي ُخذْ  وَ  بَقي َمنْ  صالِحِ  ِمنْ  اْجَعْلني وَ  ، َمضى ِمنْ  بِصالِحِ  اَْلِحْقني اَللّـهُمَّ 

 ، بَِرْحَمتِكَ  اْلَجنَّةَ  ِمْنهُ  ثَوابي اْجَعلْ  وَ  ، بِاَْحَسنِهِ  َعَملي اْختِمْ  وَ  ، اَْنفُِسِهمْ  َعلى الّصالِحينَ  بِهِ  تُعينُ  بِما نَْفسي

 .اْلعالَمينَ  َربِّ  يا ِمْنهُ  اْستَْنقَْذتَني ُسوءٍ  في تَُردَّني ال وَ  ، َربِّ  يا ثَبِّْتني وَ  ، اَْعطَْيتَني ما صالِحِ  َعلى اَِعنّي وَ 

 وَ  ، َعلَْيهِ  تََوفَّْيتَني اِذا تََوفَّني وَ  َعلَْيهِ  اَْحيَْيتَني ما اَْحيِني ، لِقائِكَ  ُدونَ  لَهُ  اََجلَ  ال ايماناً  اَْساَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ 

ياءِ  نَ مِ  قَْلبي اَْبِرىءْ  وَ  َعلَْيهِ  بََعْثتَني اِذا اْبَعْثني ْمَعةِ  وَ  الشَّكِّ  وَ  الرِّ  خالِصاً  َعَملي يَُكونَ  َحتّى ، دينِكَ  في السُّ

 . لَكَ 

 َوَرعاً  وَ  ، َرْحَمتِكَ  ِمنْ  ِكْفلَْينِ  وَ  ، ِعْلِمكَ  في فِْقهاً  وَ  ، ُحْكِمكَ  في فَْهماً  وَ  ، دينِكَ  في بَصيَرةً  اَْعِطني اَللّـهُمَّ 

 ، َسبيلِكَ  في تََوفَّني وَ  ، ِعْنَدكَ  فيـما َرْغبَتي اْجَعلْ  وَ  ، بِنُوِركَ  َوْجهي بَيِّضْ  وَ  ، َمعاصيكَ  َعنْ  يَْحُجُزني

 . آلِهِ  وَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َرُسولِكَ  ِملَّةَ  َعلى وَ 

 وَ  اْلفَْقرِ  وَ  اْلَمْسَكنَةِ  وَ  اْلقَْسَوةِ  وَ  اْلَغْفلَةِ  وَ  اْلبُْخلِ  وَ  اْلُجْبنِ  وَ  اْلهَمِّ  وَ  اْلفََشلِ  وَ  اْلَكَسلِ  ِمنَ  بِكَ  اَُعوذُ  اِنّي اَللّـهُمَّ 

 يَْشبَعُ  ال بَْطنٍ  وَ  ، تَْقنَعُ  ال نَْفسٍ  ِمنْ  بِكَ  اَُعوذُ  وَ  ، بَطَنَ  ما وَ  ِمْنها ظَهَرَ  ما اْلفَواِحشِ  وَ  ، بَلِيَّة ُكلِّ  وَ  اْلفاقَةِ 

 مالي وَ  ديني وَ  نَْفسي َعلى َربِّ  يا بِكَ  اَُعوذُ  وَ  ، يَْنفَعُ  ال َعَملٍ  وَ  ، يُْسَمعُ  ال ُدعاءٍ  وَ  ، يَْخَشعُ  ال قَْلبٍ  وَ  ،

جيمَ  الشَّْيطانِ  ِمنَ  َرَزْقتَني ما َجميعِ  َعلى وَ   . اْلَعليمُ  السَّميعُ  اَْنتَ  اِنَّكَ  الرَّ

 ال وَ  ، َعذابِكَ  ِمنْ  َشي في نَْفسي تَْجَعلْ  فاَل ، ُمْلتََحداً  ُدونِكَ  ِمنْ  اَِجدُ  ال وَ  ، اََحدٌ  ِمْنكَ  يُجيُرني ال اِنَّهُ  اَللّـهُمَّ 

 . اَليم بَِعذابٍ  تَُردَّني ال وَ  بِهَلََكةٍ  تَُردَّني

 اْجَعلْ  وَ  ، بَِخطيئَتي تَْذُكْرني ال وَ  ، ِوْزري ُحطَّ  وَ  ، َدَرَجتي اْرفَعْ  وَ  ، ِذْكري اَْعلِ  وَ  ِمنّي تَقَبَّلْ  اَللّـهُمَّ 

 وَ  ، َساَْلتُكَ  ما َجميعَ  َربِّ  يا اَْعِطني وَ  ، اْلَجنَّةَ  وَ  ِرضاكَ  ُدعائي ثَوابَ  وَ  َمْنِطقي ثَوابَ  وَ  َمْجلِسي ثَوابَ 

 . اْلعالَمينَ  َربَّ  يا راِغبٌ  اِلَْيكَ  اِنّي ، فَْضلِكَ  ِمنْ  ِزْدني

 وَ  ، ِمنّا بِذلِكَ  اَْولى َعنّا،فَاِنَّكَ  فَاْعفُ  اَْنفَُسنا ظَلََمنا قَدْ  وَ  ، ظَلَْمنا َعمَّنْ  نَْعفُوَ  اَنْ  ِكتابِكَ  في اَْنَزْلتَ  اِنَّكَ  اَللّـهُمَّ 

ْحسانِ  اََمْرتَنا وَ  ، حاَجتي بِقَضاءِ  إالّ  تَُردَّني فاَل سائاِلً  ِجْئتُكَ  قَدْ  وَ  ، اَْبوابِنا َعنْ  سائاِلً  نَُردَّ  ال اَنْ  اََمْرتَنا َِ  بِااْل

 . النّارِ  ِمنَ  ِرقابَنا فَاَْعتِقْ  اَِرقّاؤكَ  نَْحنُ  وَ  ، اَْيمانُنا َملََكتْ  ما اِلى

 ال وَ  بِِسواكَ  اَلُوذُ  لُْذُت،ال وَ  اْستََغْثتُ  بِكَ  وَ  فَِزْعتُ  اِلَْيكَ  ، ِشدَّتي ِعْندَ  َغْوثي يا وَ  ، ُكْربَتي ِعْندَ  َمْفَزعي يا

جْ  وَ  فَاَِغْثني ، ِمْنكَ  إالّ  اْلفََرجَ  اَْطلُبُ  سيرَ  يَفُكُّ  َمنْ  يا ، َعنّي فَرِّ ََ  اْليَسيرَ  ِمنِّى اِْقبَلْ  اْلَكثيرِ  َعنِ  يَْعفُو وَ  ، ااْل

حيمُ  اَْنتَ  اِنَّكَ  ، اْلَكثيرَ  َعنِّى اْعفُ  وَ   . اْلَغفُورُ  الرَّ

ً  يَقيناً  وَ  قَْلبي بِهِ  تُباِشرُ  ايماناً  اَْساَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ   وَ  ، لي َكتَْبتَ  ما إالَّ  يُصيبَني لَنْ  اَنَّهُ  اَْعلَمَ  َحتّى صاِدقَا

ني  . الّراِحمينَ  اَْرَحمَ  يا لي قََسْمتَ  بِما اْلَعْيشِ  ِمنَ  َرضِّ
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اِجيَن، َرجاءُ  يُجاِوُزهُ  ال َمنْ  َويا اْلواِصفِيَن، نَْعتُ  يَِصفُهُ  ال َمنْ  يا اللَّهُمَّ   أَْجرُ  لََدْيهِ  يَِضيعُ  ال َمنْ  َويا الرَّ

 أَْيِدي تَداَولَْتهُ  َمنْ  َمقامُ  هَذا اْلُمتَّقِيَن، َخْشيَةِ  غايَةُ  هُوَ  َمنْ  َويا اْلعابِِديَن، َخْوفِ  ُمْنتَهَى هُوَ  َمنْ  َويا اْلُمْحِسنِيَن،

نُوبِ  ةُ  َوقاَدْتهُ  الذُّ رَ  الشَّْيطاُن، َعلَْيهِ  َواْستَْحَوذَ  اْلَخطايا، أَِزمَّ ا فَقَصَّ  نَهَْيتَ  ما َوتَعاطَى تَْفِريطاً، بِهِ  أََمْرتَ  َعمَّ

 اْلهَُدى، بََصرُ  لَهُ  اْنفَتَحَ  إِذا َحتَّى إِلَْيِه، إِْحسانِكَ  فَْضلَ  َكاْلُمْنِكرِ  أَوْ  َعلَْيِه، بِقُْدَرتِكَ  َكاْلجاِهلِ  تَْعِزيزاً، َعْنهُ 

 ِعْصيانِهِ  َكبِيرَ  فََرأَى َربَّهُ، بِهِ  خالَفَ  فِيما َوفَكَّرَ  نَْفَسهُ، بِهِ  ظَلَمَ  ما أَْحَصى اْلَعَمى، َسحائِبُ  َعْنهُ  َوتَقَشََّعتْ 

هَ  ِمْنَك، ُمْستَْحيياً  لََك، ُمَؤِمالً  نَْحَوكَ  فَأَْقبَلَ  َجلِيالً، ُمخالَفَتِهِ  َوَجلِيلَ  َكبِيراً،  فَأَمَّكَ  بَِك، ثِقَةً  إِلَْيكَ  َرْغبَتَهُ  َوَوجَّ

 ُكلِّ  ِمنْ  َرْوُعهُ  َوأَْفَرجَ  َغْيِرَك، فِيهِ  َمْطُموعٍ  ُكلِّ  ِمنْ  طََمُعهُ  َخال قَدْ  إِْخالصاً، بَِخْوفِهِ  َوقََصَدكَ  يَقِيناً، بِطََمِعهِ 

عاً، يََدْيكَ  بَْينَ  فََمثَلَ  ِسواَك، ِمْنهُ  َمْحُذورٍ  عاً، اأْلَْرضِ  إِلَى بََصَرهُ  َوَغمَّضَ  ُمتََضرِّ تِكَ  َرْأَسهُ  َوطَأْطَأَ  ُمتََخشِّ  لِِعزَّ

هِ  ِمنْ  َوأَبَثَّكَ  ُمتََذلِّالً،  ُخُشوعاً، لَها أَْحَصى أَْنتَ  ما ُذنُوبِهِ  ِمنْ  َوَعدَّدَ  ُخُضوعاً، ِمْنهُ  بِهِ  أَْعلَمُ  أَْنتَ  ما ِسرِّ

 لَذَّاتُها أَْدبََرتْ  ُذنُوبٍ  ِمنْ  ُحْكِمَك، فِي فََضَحهُ  ما َوقَبِيحِ  ِعْلِمَك، فِي بِهِ  َوقَعَ  ما َعِظيمِ  ِمنْ  بِكَ  َواْستَغاثَ 

 َعْنهُ  َعفَْوتَ  إِنْ  َعْفَوكَ  يَْستَْعِظمُ  َوال عاقَْبتَهُ، إِنْ  َعْدلَكَ  إِلِهي يا يُْنِكرُ  ال فَلَِزَمْت، تَبِعاتِها َوأَقاَمتْ  فََذهَبَتْ 

بُّ  ألَنَّكَ  َوَرِحْمتَهُ،  ُمِطيعاً  ِجْئتُكَ  قَدْ  ذا أَنَا فَها اللَّهُمَّ  اْلَعِظيِم؛ الذَّْنبِ  ُغْفرانُ  يَتَعاظَُمهُ  ال الَِّذي اْلَكِريمُ  الرَّ

عاِء، ِمنَ  بِهِ  أََمْرتَ  فِيما ألَْمِركَ  زاً  الدُّ جابَِة، ِمنَ  بِهِ  َوَعْدتَ  فِيما َوْعَدكَ  ُمتَنَجِّ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي تَقُولُ  إِذْ  اإْلِ

دٍ  َعلَى فََصلِّ  اللَّهُمَّ  لَُكْم، نُوبِ  َمصاِرعِ  َعنْ  َواْرفَْعنِي بِإِْقراِري، لَقَْيتُكَ  َكما بَِمْغفَِرتِكَ  َواْلقَنِي ُمَحمَّ  َكما الذُّ

َّْيتَنِي َكما بِِسْتِركَ  َواْستُْرنِي نَْفِسي، لَكَ  َوَضْعتُ   َوأَْحِكمْ  نِيَّتِي طاَعتِكَ  فِي َوثَبِّتْ  اللَّهُمَّ  ِمنِّي، ااْلْنتِقامِ  َعنِ  تَأَن

 َوِملَّةِ  ِملَّتِكَ  َعلَى َوتََوفَّنِي َعنِّي، اْلَخطايا َدنَسَ  بِهِ  تَْغِسلُ  لِما اأْلَْعمالِ  ِمنَ  َوَوفِّْقنِي بَِصيَرتِي، ِعباَدتِكَ  فِي

دٍ  نَبِيِّكَ   َوَصغائِِرها، وبِيُذنُ  َكبائِرِ  ِمنْ  هََذا َمقاِمي فِي إِلَْيكَ  أَتُوبُ  إِنِّي اللَّهُمَّ  تََوفَّْيتَنِي، إِذا السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُمَحمَّ

 يُْضِمرُ  َوال بَِمْعِصيٍَة، نَْفَسهُ  يَُحدِّثُ  ال َمنْ  تَْوبَةَ  َوَحواِدثِها، َزالَّتِي َوَسوالِفِ  َوظَواِهِرها، َسيِّئاتِي َوبَواِطنِ 

يّئاِت، َعنِ  َوتَْعفُو ِعباِدَك، َعنْ  التَّْوبَةَ  تَْقبَلُ  إِنَّكَ  ِكتابِكَ  ُمْحَكمِ  فِي إِلِهي يا قُْلتَ  َوقَدْ  َخِطيئٍَة، فِي يَُعودَ  أَنْ   السَّ

ابِينَ  َوتُِحبُّ   َشَرْطَت، َكما َمَحبَّتَكَ  لِي َوأَْوِجبْ  َضِمْنتَ  َكما َسيِّئاتِي َعنْ  َواْعفُ  َوَعْدَت، َكما تَْوبَتِي فَاْقبَلْ  التَّوَّ

 َجِميعَ  أَْهُجرَ  أَنْ  َوَعْهِدي َمْذُموِمَك، فِي أَْرِجعَ  أاَلَّ  َوَضمانِي َمْكُروِهَك، فِي أَُعودَ  أاَلَّ  َشْرِطي َربِّ  يا َولَكَ 

 َوَعلَيَّ  اللَّهُمَّ  أَْحبَْبَت، ما إِلَى بِقُْدَرتِكَ  َواْصِرْفنِي َعلِْمتَ  َما لِي فَاْغفِرْ  َعِمْلُت، بِما أَْعلَمُ  إِنَّكَ  اللَّهُمَّ  َمعاِصيَك،

،نَسِ  قَدْ  َوتَبِعاتٌ  َحفِْظتُهُنَّ  قَدْ  تَبِعاتٌ  ضْ  يَْنَسى، ال الَِّذي َوِعْلِمكَ  تَناُم، ال الَّتِي بَِعْينِكَ  َوُكلُّهُنَّ  ْيتُهُنَّ  ِمْنها فََعوِّ

 لِي َوفاءَ  ال َوإِنَّهُ  اللَّهُمَّ  ِمْثلَها، أُقاِرفَ  أَنْ  ِمنْ  َواْعُصْمنِي ثِْقلَها، َعنِّي َوَخفِّفْ  ِوْزَرها، َعنِّي َواْحطُطْ  أَْهلَها

تَِك، َعنْ  إاِلَّ  اْلَخطايا َعنِ  بِي اْستِْمساكَ  َوال بِِعْصَمتَِك، إاِلَّ  بِالتَّْوبَةِ  نِي قُوَّ ةٍ  فَقَوِّ  بِِعْصَمةٍ  َوتََولَّنِي كافِيٍَة، بِقُوَّ

 فَإِنِّي َوَخِطيئَتِِه، َذْنبِهِ  فِي َوعائِدٌ  لِتَْوبَتِهِ  فَاِسخٌ  ِعْنَدكَ  اْلَغْيبِ  ِعْلمِ  فِي َوهُوَ  إِلَْيكَ  تابَ  َعْبدٍ  أَيُّما اللَّهُمَّ  مانَِعٍة،

 َسلَفَ  ما لَِمْحوِ  ُمْوِجبَةً  تَْوبَةً  تَْوبٍَة، إِلَى بَْعَدها أَْحتاجُ  ال هَِذهِ  تَْوبَتِي فَاْجَعلْ  َكذلَِك، أَُكونَ  أَنْ  بِكَ  أَُعوذُ 

 َرْحَمتِكَ  َكنَفِ  إِلَى فَاْضُمْمنِي فِْعلِي ُسوءَ  تَْوِهبُكَ َوأَسْ  َجْهلِي ِمنْ  إِلَْيكَ  أَْعتَِذرُ  إِنِّي اللَّهُمَّ  بَقَِي، فِيما َوالسَّالَمةِ 

الً، الً، عافِيَتِكَ  بِِسْترِ  َواْستُْرنِي تَطَوُّ  َعنْ  زالَ  أَوْ  إِراَدتَكَ  خالَفَ  ما ُكلِّ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أَتُوبُ  َوإِنِّي اللَّهُمَّ  تَفَضُّ

 ِمنْ  ِحيالِها َعلَى جاِرَحةٍ  ُكلُّ  بِها تَْسلَمُ  تَْوبَةً  لِسانِي، َوِحكاياتِ  َعْينِي َولََحظاتِ  قَْلبِي َخطَراتِ  ِمنْ  َمَحبَّتِكَ 

ا َوتَأَْمنُ  تَبِعاتِكَ   ِمنْ  قَْلبِي َوَوِجيبَ  يََدْيكَ  بَْينَ  َوْحَدتِي فَاْرَحمْ  اللَّهُمَّ  َسطَواتَِك، أَلِيمِ  ِمنْ  اْلُمْعتَُدونَ  يَخافُ  ِممَّ

 لَمْ  َسَكتُّ  فَإِنْ  بِفِنائِكَ  اْلِخْزيِ  َمقامَ  ُذنُوبِي َربِّ  يا أَقاَمْتنِي فَقَدْ  هَْيبَتَِك، ِمنْ  أَْركانِي َواْضِطرابَ  َخْشيَتَِك،

دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَّهُمَّ  الشَّفاَعِة، بِأَْهلِ  فَلَْستُ  َشفَْعتُ  َوإِنْ  أََحدٌ  َعنِّي يَْنِطقْ   َكَرَمَك، َخطايايَ  فِي َوَشفِّعْ  لِهِ َوا ُمَحمَّ

 َواْفَعلْ  بِِسْتِرَك، َوَجلِّْلنِي طَْولََك، َعلَيَّ  َواْبُسطْ  ُعقُوبَتِكَ  ِمنْ  َجزائِي تُْجِزني َوال بَِعْفِوَك، َسيِّئاتِي َعلَى َوُعدْ 



عَ  َعِزيزٍ  فِْعلَ  بِي  ِمْنكَ  لِي َخفِيرَ  ال اللَّهُمَّ  فَنََعَشهُ، فَقِيرٌ  َعْبدٌ  لَهُ  تََعرَّضَ  َغنِيٌّ  أَوْ  فََرِحَمهُ، َذلِيلٌ  َعْبدٌ  إِلَْيهِ  تََضرَّ

كَ  فَْليَْخفُْرنِي  ما ُكلُّ  فَما َعْفُوَك، فَْليُْؤِمنِّي َخطايايَ  أَْوَجلَْتنِي َوقَدْ  فَْضلَُك، لِي فَْليَْشفَعْ  إِلَْيكَ  لِي َشفِيعَ  َوال ِعزُّ

 فِيها َوَمنْ  َسماُؤكَ  لِتَْسَمعَ  لِكنْ  فِْعلِي َذِميمِ  ِمنْ  َسبَقَ  لِما نِْسيانٍ  َوال أَثَِري بُِسوءِ  ِمنِّي َجْهلٍ  َعنْ  بِهِ  نَطَْقتُ 

 يَْرَحُمني بَِرْحَمتِكَ  بَْعَصهُمْ  فَلََعلَّ  التَّْوبَِة، ِمنَ  فِيهِ  إِلَْيكَ  َولََجأْتُ  النََّدمِ  ِمنَ  لَكَ  أَْظهَْرتُ  ما َعلَْيها، َوَمنْ  َوأَْرُضكَ 

قَّةُ  تُْدِرُكهُ  أَوْ  َمْوقِفِي لُِسوءِ   َشفاَعةٍ  أَوْ  ُدعائِي، ِمنْ  لََدْيكَ  أَْسَمعُ  ِهيَ  بَِدْعَوٍة، ِمْنهُ  فَيَنالَنِي حالِي لُِسوءِ  َعلَيَّ  الرِّ

 أَنَافَ  إِلَْيكَ  تَْوبَةً  النََّدمُ  يَُكنْ  إِنْ  اللَّهُمَّ  بِِرضاَك، َوفَْوِزي َغَضبِكَ  ِمنْ  نَجاتِي بِها تَُكونُ  َشفاَعتِي ِمنْ  ِعْنَدكَ  أَوَكدُ 

لَ  فَأَنَا إِنابَةً  لَِمْعِصيَتِكَ  التَّْركُ  يَُكنِ  َوإِنْ  النَّاِدِميَن، أَْنَدمُ  نُوبِ  ِحطَّةً  ااْلْستِْغفارُ  يَُكنِ  َوإِنْ  اْلُمنِبِيَن، أَوَّ  فَإِنِّي لِلذُّ

عاءِ  َعلَى َوَحثَْثتَ  اْلقَبُوَل، َوَضِمْنتَ  بِالتَّْوبَةِ  أََمْرتَ  فََكما اللَّهُمَّ  اْلُمْستَْغفِِريَن، ِمنَ  لَكَ  جابَةَ  َوَوَعْدتَ  الدُّ  اإْلِ

دٍ  َعلَى فََصلِّ  ٍد، لِ َوا ُمَحمَّ ابُ  أَْنتَ  إِنَّكَ  َرْحَمتَِك، ِمنْ  اْلَخْيبَةِ  َمْرِجعَ  تَْرِجْعنِي َوال تَْوبَتِي َواْقبَلْ  ُمَحمَّ  َعلَى التَّوَّ

ِحيمُ  اْلُمْذنِبِيَن، دٍ  َعلَى َصلِّ  اللَّهُمَّ  اْلُمنِيِبيَن، لِْلخاِطئِينَ  َوالرَّ دٍ  َعلَى َوَصلِّ  بِِه، هََدْيتَنا َكما لِهِ َوا ُمَحمَّ  لِهِ َوا ُمَحمَّ

دٍ  َعلَى َوَصلِّ  بِهِ  اْستَْنقَْذتَنا َكما  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى إِنَّكَ  إِلَْيكَ  اْلفاقَةِ  َويَْومَ  اْلقِياَمةِ  يَْومَ  لَنا تَْشفَعُ  َصالةً  لِهِ َوا ُمَحمَّ

 ...يَِسيرٌ  َعلَْيكَ  َوهُوَ  قَِديرٌ 

 

 الكبير الجوشن ُدعاءُ 

 تعالى هللا أسماء ِمن أسمآء عشرة على يحتوي فصل وكلّ  فصل مائة على يحتوي الّدعاء هذا

ثَ  اَن تَ  إالّ  اِلـهَ  ال يا ُسب حانَكَ :  فصل كلّ  آخر في وتقول ثَ  ال َغو  ثَ  ال َغو  نا ال َغو   َرب   يا النّارِ  ِمنَ  َخل ص 

 

عاء هو َوهَذا   :الدُّ

 

 يا َحليمُ  يا َعليمُ  يا قَديمُ  يا َعظيمُ  يا ُمقيمُ  يا َكريمُ  يا َرحيمُ  يا َرْحمنُ  يا هللَاُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 1)

 َربِّ  يا النّارِ  ِمنَ  َخلِّْصنا اْلَغْوثَ  اْلَغْوثَ  اَْنتَ  إالّ  اِلـهَ  ال يا ُسْبحانَكَ  َحكيمُ 

 ُمْعِطيَ  يا اْلَخطيئاتِ  غافِرَ  يا اْلَحَسناتِ  َولِيَّ  يا الدََّرجاتِ  رافِعَ  يا الدََّعواتِ  ُمجيبَ  يا الّساداتِ  َسيِّدَ  يا( 2)

 اْلبَلِيّاتِ  دافِعَ  يا اْلَخفِيّاتِ  عالِمَ  يا ااْلْصواتِ  ساِمعَ  يا التَّْوباتِ  قابِلَ  يا اْلَمْسأاَلتِ 

 َخْيرَ  يا الّراِزقينَ  َخْيرَ  يا اْلحاِكمينَ  َخْيرَ  يا النّاِصرينَ  َخْيرَ  يا اْلفاتِحينَ  َخْيرَ  يا اْلغافِرينَ  َخْيرَ  يا( 3)

 اْلمْحِسنينَ  َخْيرَ  يا اْلُمْنِزلينَ  َخْيرَ  يا الّذاِكرينَ  َخْيرَ  يا اْلحاِمدينَ  َخْيرَ  يا اْلواِرثينَ 

ةُ  لَهُ  َمنْ  يا( 4)  اْلُمتَعالُ  اْلَكبيرُ  هُوَ  َمنْ  يا َواْلَجاللُ  اْلُمْلكُ  لَهُ  َمنْ  يا َواْلَكمالُ  اْلقُْدَرةُ  لَهُ  َمنْ  يا َواْلَجمالُ  اْلِعزَّ

 َمنْ  يا اْلِعقابِ  َشديدُ  هُوَ  َمنْ  يا اْلِحسابِ  َسريعُ  هُوَ  َمنْ  يا اْلمحالِ  َشديدُ  هُوَ  َمنْ  يا الثِّقالِ  اْلسَّحابِ  ُمْنِشىءَ  يا

 اْلِكتابِ  اُمُّ  ِعْنَدهُ  َمنْ  يا الثَّوابِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ 

 ُسْبحانُ  يا ُغْفرانُ  يا ِرْضوانُ  يا ُسْلطانُ  يا بُْرهانُ  يا َديّانُ  يا َمنّانُ  يا َحنّانُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 5)

 َواْلبَيانِ  اْلَمنِّ  َذا يا ُمْستَعانُ  يا



تِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َذلَّ  َمنْ  يا لِقُْدَرتِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  اْستَْسلَمَ  َمنِ  يا لَِعظََمتِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  تَواَضعَ  َمنْ  يا( 6)  َمنْ  يا لِِعزَّ

 قاَمتِ  نْ مَ  يا َمخافَتِهِ  ِمنْ  اْلِجبالُ  تََشقَّقَتِ  َمنْ  يا َخْشيَتِهِ  ِمنْ  َشْيءٍ  ُكلُّ  اْنقادَ  َمنِ  يا لِهَْيبَتِهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َخَضعَ 

تِ  َمنِ  يا بِاَْمِرهِ  السَّماواتُ  ْعدُ  يَُسبِّحُ  َمنْ  يا بِاِْذنِهِ  ااْلَرُضونَ  اْستَقَرَّ  اَهْلِ  َعلى يَْعتَدي ال َمنْ  يا بَِحْمِدهِ  الرَّ

 َمْملََكتِهِ 

جايا ُمْنتَهَى يا اْلباَليا كاِشفَ  يا اْلَخطايا غافِرَ  يا( 7)  اْلبَرايا راِزقَ  يا اْلهَدايا واِهبَ  يا اْلَعطايا ُمْجِزلَ  يا الرَّ

 األُسارى ُمْطلِقَ  يا اْلبَرايا باِعثَ  يا الشَّكايا ساِمعَ  يا اْلَمنايا قاِضيَ  يا

ناءِ  اْلمْجدِ  َذا يا َوْالبَهاءِ  اْلفَْخرِ  َذا يا َوالثَّناءِ  اْلَحْمدِ  َذا يا( 8) ضاءِ  اْلَعْفوِ  َذا يا َواْلَوفاءِ  اْلَعْهدِ  َذا يا َوالسَّ  َوالرِّ

 َوالنَّْعماءِ  األآلءِ  َذا يا َوالسَّخاءِ  اْلُجودِ  َذا يا َواْلبَقاءِ  اْلِعزِّ  َذا يا َواْلقَضاءِ  اْلفَْصلِ  َذا يا َواْلَعطاءِ  اْلَمنِّ  َذا يا

 واِسعُ  يا شافِعُ  يا جاِمعُ  يا ساِمعُ  يا نافِعُ  يا صانِعُ  يا رافِعُ  يا دافِعُ  يا مانِعُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 9)

 ُموِسعُ  يا

 ُكلِّ  كاِشفَ  يا َمْملُوكٍ  ُكلِّ  مالِكَ  يا َمْرُزوقٍ  ُكلِّ  راِزقَ  يا َمْخلُوقٍ  ُكلِّ  خالِقَ  يا َمْصنُوعٍ  ُكلِّ  صانِعَ  يا( 10)

 ُكلِّ  َمْلَجأَ  يا َمْعيُوبٍ  ُكلِّ  ساتِرَ  يا َمْخُذولٍ  ُكلِّ  ناِصرَ  يا َمْرُحومٍ  ُكلِّ  راِحمَ  يا َمْهُمومٍ  ُكلِّ  فاِرجَ  يا َمْكُروبٍ 

 َمْطُرودٍ 

 يا ُغْربَتي ِعْندَ  صاِحبي يا َوْحَشتي ِعْندَ  ُمونِسي يا ُمصيبَتي ِعْندَ  َرجائي يا ِشدَّتي ِعْندَ  ُعدَّتي يا( 11)

 ِعْندَ  َملَجأي يا اْفتِقاري ِعْندَ  َغنائي يا َحْيَرتي ِعْندَ  َدليلي يا ُكْربَتي ِعْندَ  ِغياثي يا نِْعَمتي ِعْندَ  َولِيّي

 َمْفَزعي ِعْندَ  ُمعيني يا اْضِطراري

نُوبِ  َغفّارَ  يا اْلُغيُوبِ  َعالّمَ  يا( 12)  طَبيبَ  يا اْلقُلُوبِ  ُمقَلِّبَ  يا اْلُكُروبِ  كاِشفَ  يا اْلُعيُوبِ  َستّارَ  يا الذُّ

رَ  يا اْلقُلُوبِ  جَ  يا اْلقُلُوبِ  اَنيسَ  يا اْلقُلُوبِ  ُمنَوِّ  اْلُغُمومِ  ُمنَفِّسَ  يا اْلهُُمومِ  ُمفَرِّ

 ُمقيلُ  يا ُمنيلُ  يا ُمديلُ  يا قَبيلُ  يا َدليلُ  يا َكفيلُ  يا َوكيلُ  يا َجميلُ  يا َجليلُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 13)

 ُمحيلُ  يا

 اَمانَ  يا اْلُمْستَجيرينَ  جارَ  يا اْلُمْستَْصِرخينَ  َصريخَ  يا اْلُمْستَغيثينَ  ِغياثَ  يا اْلُمتََحيِّرينَ  َدليلَ  يا( 14)

 َدْعَوةِ  ُمجيبَ  يا اْلُمْذنِبينَ  غافِرَ  يا اْلعاصينَ  َمْلَجأَ  يا اْلَمساكينَ  راِحمَ  يا اْلُمْؤِمنينَ  َعْونَ  يا اْلخائِفينَ 

 اْلُمْضطَّرينَ 

ْبحانِ  اْلقُْدسِ  َذا يا َوااْلمانِ  ااْلْمنِ  َذا يا َوااْلْمتِنانِ  اْلفَْضلِ  َذا يا َوااْلْحسانِ  اْلُجودِ  َذا يا( 15)  َذا يا َوالسُّ

ْحَمةِ  َذا يا َواْلبَيانِ  اْلِحْكَمةِ  ْضوانِ  الرَّ ةِ  َذا يا َوالرِّ ْلطانِ  اْلَعظََمةِ  َذا يا َواْلبُْرهانِ  اْلُحجَّ ْأفَةِ  َذا يا َوالسُّ  الرَّ

 َواْلُغْفرانِ  الَعْفوِ  َذا يا َواْلُمْستَعانِ 

 ُكلِّ  صانِعُ  هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  خالِقُ  هُوَ  َمنْ  يا َشيءٍ  ُكلِّ  اِلـهُ  هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  َربُّ  هُوَ  َمنْ  يا( 16)

 َشْيءٍ  بُِكلِّ  عالِمٌ  هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  فَْوقَ  هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  بَْعدَ  هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  قَْبلَ  هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ 

 َشْيءٍ  ُكلُّ  َويَْفنى يَْبقى هُوَ  َمنْ  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى قاِدرٌ  هُوَ  َمنْ  يا

 



نُ  يا ُمهَْيِمنُ  يا ُمْؤِمنُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 17) نُ  يا ُمبَيِّنُ  يا ُملَقِّنُ  يا ُمَكوِّ نُ  يا ُمهَوِّ  يا ُمَزيِّنُ  يا ُمَمكِّ

 ُمقَسِّمُ  يا ُمْعلِنُ 

 ِعباِدهِ  َعلى هُوَ  َمنْ  يا َعظيمٌ  َجاللِهِ  في هُو َمنْ  يا قَديمٌ  ُسْلطانِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا ُمقيمٌ  ُمْلِكهِ  في هُوَ  َمنْ  يا( 18)

 في هُوَ  َمنْ  يا َكريمٌ  َرجاهُ  بَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا َحليمٌ  َعصاهُ  بَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا َعليمٌ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  هُوَ  َمنْ  يا َرحيمٌ 

 قَديمٌ  لُْطفِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا لَطيفٌ  ِحْكَمتِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َحكيمٌ  ُصْنِعهِ 

هُ  إالّ  يُْنظَرُ  ال َمنْ  يا َعْفُوهُ  إالّ  يُْسأَلُ  ال َمنْ  يا فَْضلُهُ  إالّ  يُْرجى ال َمنْ  يا( 19)  َعْدلُهُ  إالّ  يُخافُ  ال َمنْ  يا بِرُّ

 َرْحَمتُهُ  َسبَقَتْ  َمنْ  يا َرْحَمتُهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  َوِسَعتْ  َمنْ  يا ُسْلطانُهُ  إالّ  ُسْلطانَ  ال َمنْ  يا ُمْلُكهُ  إالّ  يَُدومُ  ال َمنْ  يا

 ِمْثلَهُ  اََحدٌ  لَْيسَ  َمنْ  يا ِعْلُمهُ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  اَحاطَ  َمنْ  يا َغَضبَهُ 

 ُموفِيَ  يا اْلَوْعدِ  صاِدقَ  يا اْلَخْلقِ  خالِقَ  يا التَّْوبِ  قابِلَ  يا الذَّْنبِ  غافِرَ  يا اْلَغمِّ  كاِشفَ  يا اْلهَمِّ  فاِرجَ  يا( 20)

رِّ  عالِمَ  يا اْلَعْهدِ   ااْلنامِ  راِزقَ  يا اْلَحبِّ  فالِقَ  يا السِّ

 يا قَِويُّ  يا بَِديُّ  يا َزِكيُّ  يا َرِضيُّ  يا َحفِيُّ  يا َملِيُّ  يا َغنِيُّ  يا َوفِيُّ  يا َعلِيُّ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 21)

 َولِيُّ 

ْترَ  يَْهتِكِ  لَمْ  َمنْ  يا بِاْلَجريَرةِ  يُؤاِخذْ  لَمْ  َمنْ  يا اْلقَبيحَ  َستَرَ  َمنْ  يا اْلَجميلَ  اَْظهَرَ  َمنْ  يا( 22)  َعظيمَ  يا السِّ

ْحَمةِ  اْليََدْينِ  باِسطَ  يا اْلَمْغفَِرةِ  واِسعَ  يا التَّجاُوزِ  َحَسنَ  يا اْلَعْفوِ   ُكلِّ  ُمْنتَهى يا نَْجوى ُكلِّ  صاِحبَ  يا بِالرَّ

 َشْكوى

ْحَمةِ  َذا يا الّسابَِغةِ  النِّْعَمةِ  َذا يا( 23)  اْلكاِملَةِ  اْلقُْدَرةِ  َذا يا اْلبالَِغةِ  اْلِحْكَمةِ  َذا يا الّسابِقَةِ  اْلِمنَّةِ  َذا يا اْلواِسَعةِ  الرَّ

ةِ  َذا يا ةِ  َذا يا الظّاِهَرةِ  اْلَكراَمةِ  َذا يا اْلقاِطَعةِ  اْلُحجَّ ةِ  َذا يا الّدائَِمةِ  اْلِعزَّ  اْلَمنيَعةِ  اْلَعظََمةِ  َذا يا اْلَمتينَةِ  اْلقُوَّ

 ُمْحيِيَ  يا اْلَعْوراتِ  ساتِرَ  يا اْلَعثَراتِ  ُمقيلَ  يا اْلَعبَراتِ  راِحمَ  يا الظُّلُماتِ  جاِعلَ  يا السَّماواتِ  بَديعَ  يا( 24)

يِّئاتِ  ماِحيَ  يا اْلَحَسناتِ  ُمَضعِّفَ  يا اآلياتِ  ُمْنِزلَ  يا ااْلْمواتِ   النَّقِماتِ  َشديدَ  يا السَّ

رُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 25) رُ  يا ُمطَهِّرُ  يا ُمَدبِّرُ  يا ُمقَدِّرُ  يا ُمَصوِّ  يا ُمْنِذرُ  يا ُمبَشِّرُ  يا ُميَسِّرُ  يا ُمنَوِّ

مُ  رُ مُ  يا ُمقَدِّ  َؤخِّ

ْكنِ  َربَّ  يا اْلَحرامِ  اْلبَلَدِ  َربَّ  يا اْلَحرامِ  الشَّْهرِ  َربَّ  يا اْلَحرامِ  اْلبَْيتِ  َربَّ  يا( 26)  اْلَمْشَعرِ  َربَّ  يا َواْلَمقامِ  الرُّ

 َربَّ  يا َوالسَّالمِ  التَِّحيَّةِ  َربَّ  يا َوالظَّالمِ  النُّورِ  َربَّ  يا َواْلَحرامِ  اْلِحلِّ  َربَّ  يا اْلَحرامِ  اْلَمْسِجدِ  َربَّ  يا اْلَحرامِ 

 ااْلنامِ  فِي اْلقُْدَرةِ 

 يا اْلخالِقينَ  اَْحَسنَ  يا الطّاِهرينَ  اَْطهَرَ  يا الّصاِدقينَ  اَْصَدقَ  يا اْلعاِدلينَ  اَْعَدلَ  يا اْلحاِكمينَ  اَْحَكمَ  يا( 27)

 ااْلْكَرمينَ  اَْكَرمَ  يا الّشافِعينَ  اَْشفَعَ  يا اَْبَصَرالنّاِظرينَ  يا الّساِمعينَ  اَْسَمعَ  يا اْلحاِسبينَ  اَْسَرعَ 

 ِغياثَ  يا لَهُ  ِحْرزَ  ال َمنْ  ِحْرزَ  يا لَهُ  ُذْخرَ  ال َمنْ  ُذْخرَ  يا لَهُ  َسنَدَ  ال َمنْ  َسنَدَ  يا لَهُ  ِعمادَ  ال َمنْ  ِعمادَ  يا( 28)

 اَنيسَ  ال َمنْ  اَنيسَ  يا لَهُ  ُمعينَ  ال َمنْ  ُمعينَ  يا لَهُ  ِعزَّ  ال َمنْ  ِعزَّ  يا لَهُ  فَْخرَ  ال َمنْ  فَْخرَ  يا لَهُ  ِغياثَ  ال َمنْ 

 لَهُ  اَمانَ  ال َمنْ  اَمانَ  يا لَهُ 

 



 قابِضُ  يا قاِسمُ  يا عالِمُ  يا حاِكمُ  يا سالِمُ  يا راِحمُ  يا دائِمُ  يا قائِمُ  يا عاِصمُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 29)

 باِسطُ  يا

 يا اْستَْنَصَرهُ  َمنِ  ناِصرَ  يا اْستَْغفََرهُ  َمنِ  غافِرَ  يا اْستَْرَحَمهُ  َمنِ  راِحمَ  يا اْستَْعَصَمهُ  َمنِ  عاِصمَ  يا( 30)

 َمنِ  ُمعينَ  يا اْستَْصَرَخهُ  َمنِ  َصريخَ  يا اْستَْرَشَدهُ  َمنِ  ُمْرِشدَ  يا اْستَْكَرَمهُ  َمنِ  ُمْكِرمَ  يا اْستَْحفَظَهُ  َمنِ  حافِظَ 

 اْستَغاثَهُ  َمنِ  ُمغيثَ  يا اْستَعانَهُ 

ً  يا يَفُوتُ  ال دائِماً  يا يَنامُ  ال قَيُّوماً  يا يُرامُ  ال لَطيفاً  يا يُضامُ  ال َعزيزاً  يا( 31)  ال َملِكاً  يا يَُموتُ  ال َحيّا

ً  يا يُْطَعمُ  ال َصَمداً  يا يَْجهَلُ  ال عالِماً  يا يَْفنى ال باقِياً  يا يَُزولُ   يَْضُعفُ  ال قَِويّا

 يا واِرثُ  يا باِعثُ  يا راِشدُ  يا حاِمدُ  يا ماِجدُ  يا شاِهدُ  يا واِحدُ  يا اََحدُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 32)

 نافِعُ  يا ضارُّ 

 اَْحَكمَ  يا َعليمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْعلَمَ  يا َرحيمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْرَحمَ  يا َكريمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْكَرمَ  يا َعظيمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْعظَمَ  يا( 33)

 يا َجليلٍ  ُكلِّ  ِمن اََجلَّ  يا لَطيفٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْلطَفَ  يا َكبيرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْكبَرَ  يا قَديمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْقَدمَ  يا َحكيمٍ  ُكلِّ  ِمنْ 

 َعزيزٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اََعزَّ 

ْفحِ  َكريمَ  يا( 34) ْنعِ  لَطيفَ  يا اللُّْطفِ  دائِمَ  يا اْلفَْضلِ  قَديمَ  يا اْلَخْيرِ  َكثيرَ  يا اْلَمنِّ  َعظيمَ  يا الصَّ  ُمنَفِّسَ  يا الصُّ

رِّ  كاِشفَ  يا اْلَكْربِ   اْلَحقِّ  قاِضيَ  يا اْلُمْلكِ  مالِكَ  يا الضُّ

تِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا قَِويٌّ  َوفائِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َوفِيٌّ  َعْهِدهِ  في هُوَ  َمنْ  يا( 35) هِ  في هُوَ  َمنْ  يا َعلِيٌّ  قُوَّ  ُعلُوِّ

هِ  في هُوَ  َمنْ  يا َعزيزٌ  َشَرفِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َشريفٌ  لُْطفِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا لَطيفٌ  قُْربِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا قَريبٌ   ِعزِّ

 َحميدٌ  َمْجِدهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َمجيدٌ  َعظََمتِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َعظيمٌ 

 راضي يا قاضي يا داعي يا هادي يا ُمعافي يا وافى يا شافي يا كافي يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 36)

 باقي يا عالي يا

 َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا لَهُ  كائِنٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا لَهُ  خاِشعٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا لَهُ  خاِضعٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا( 37)

 َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا بِهِ  قائِمٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا ِمْنهُ  خائِفٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا اِلَْيهِ  ُمنيبٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا بِهِ  َمْوُجودٌ 

 َوْجهَهُ  إالّ  هالِكٌ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا بَِحْمِدهِ  يَُسبِّحُ  َشْيءٍ  ُكلُّ  َمنْ  يا اِلَْيهِ  صائِرٌ 

 يا اِلَْيهِ  إالّ  ِمْنهُ  َمْنجا ال َمنْ  يا اِلَْيهِ  إالّ  َمْقَصدَ  ال َمنْ  يا اِلَْيهِ  إالّ  َمْفَزعَ  ال َمنْ  يا اِلَْيهِ  إالّ  َمفَرَّ  ال َمنْ  يا( 38)

ةَ  َوال َحْولَ  ال َمنْ  يا اِلَْيهِ  إالّ  يُْرَغبُ  ال َمنْ   َمنْ  يا َعلَْيهِ  إالّ  يُتََوكَّلُ  ال َمنْ  يا بِهِ  إالّ  يُْستَعانُ  ال َمنْ  يا بِهِ  إالّ  قُوَّ

 هو إالّ  يُْعبَدُ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  يُْرجى ال

 يا اْلَمْقُصودينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْسؤولينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْطلُوبينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْرُغوبينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْرهُوبينَ  َخْيرَ  يا( 39)

 اْلُمْستَأْنِسينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْدُعّوينَ  َخْيرَ  يا اْلمْحبُوبينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْشُكورينَ  َخْيرَ  يا اْلَمْذُكورينَ  َخْيرَ 

 ناِظرُ  يا ذاِكرُ  يا جابِرُ  يا كاِسرُ  يا فاِطرُ  يا قاِهرُ  يا قاِدرُ  يا ساتِرُ  يا غافِرُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 40)

 ناِصرُ  يا

 



 اْلَغْرقى يُْنقِذُ  َمنْ  يا النَّْجوى يَْسَمعُ  َمنْ  يا اْلبَْلوى يَْكِشفُ  َمنْ  يا فَهَدى قَدَّرَ  َمنْ  يا فََسّوى َخلَقَ  َمنْ  يا( 41)

ْوَجْينِ  َخلَقَ  َمنْ  يا َواَْحيى اَماتَ  َمنْ  يا َواَْبكى اَْضَحكَ  َمنْ  يا اْلَمْرضى يَْشفِي َمنْ  يا اْلهَْلكى يُْنِجي َمنْ  يا  الزَّ

 َوااْلْنثى الذََّكرَ 

 اْلَمماتِ  فِي َمنْ  يا بُْرهانُهُ  ااْلياتِ  فِي َمنْ  يا اياتُهُ  ااْلفاقِ  فِي َمنْ  يا َسبيلُهُ  َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فيِ  َمنْ  يا( 42)

 قَضاُؤهُ  اْلميزانِ  فِي َمنْ  يا هَْيبَتُهُ  اْلِحسابِ  فِي َمنْ  يا ُمْلُكهُ  اْلقِياَمةِ  فِي َمنْ  يا ِعْبَرتُهُ  اْلقُبُورِ  فِي َمنْ  يا قُْدَرتُهُ 

 ِعقابُهُ  النّارِ  فِي َمنْ  يا ثَوابُهُ  اْلَجنَّةِ  فِي َمنْ  يا

 يَْرَغبُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا اْلُمنيبُونَ  يَْقِصدُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا اْلُمْذنِبُونَ  يَْفَزعُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا اْلخائِفُونَ  يَْهَربُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا( 43)

 في َمنْ  يا اْلمِحبُّونَ  يَْفتَِخرُ  بِه َمنْ  يا اْلُمريُدونَ  يَْستَأْنِسُ  بِهِ  َمنْ  يا اْلُمتََحيُِّرونَ  يَْلَجأُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا الّزاِهُدونَ 

لُونَ  يَتََوكَّلُ  َعلَْيهِ  َمنْ  يا اْلُموقِنُونَ  يَْسُكنُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا اْلخاِطئُونَ  يَْطَمعُ  َعْفِوهِ   اْلُمتََوكِّ

 ُمجيبُ  يا ُمثيبُ  يا ُمهيبُ  يا َحسيبُ  يا َرقيبُ  يا قَريبُ  يا طَبيبُ  يا َحبيبُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 44)

 بَصيرُ  يا َخبيرُ  يا

 يا َخبيرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْخبَرَ  يا بَصيرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْبَصرَ  يا َحبيبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اََحبَّ  يا قَريبٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَقََربَ  يا( 45)

 ُكلِّ  ِمنْ  اَْجَودَ  يا َغنِيٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْغنى يا قَِويٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْقوى يا َرفيعٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْرفَعَ  يا َشريفٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْشَرفَ 

 َرؤُوفٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اَْراَفَ  يا َجوادٍ 

 قاِهراً  يا َمْملُوكٍ  َغْيرَ  مالِكاً  يا َمْخلُوقٍ  َغْيرَ  خالِقاً  يا َمْصنُوعٍ  َغْيرَ  صانِعاً  يا َمْغلُوبٍ  َغْيرَ  غالِباً  يا( 46)

 يا غائِبٍ  َغْيرَ  شاِهداً  يا َمْنُصورٍ  َغْيرَ  ناِصراً  يا َمْحفُوظٍ  َغْيرَ  حافِظاً  يا َمْرفُوعٍ  َغْيرَ  رافِعاً  يا َمْقهُورٍ  َغْيرَ 

 بَعيدٍ  َغْيرَ  قَريباً 

رَ  يا النُّورِ  نُورَ  يا( 47)  قَبْلَ  نُوراً  يا نُورٍ  ُكلِّ  نُورَ  يا النُّورِ  ُمقَدِّرَ  يا النُّورِ  ُمَدبِّرَ  يا النُّورِ  خالِقَ  يا النُّورِ  ُمنَوِّ

 نُورٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ  نُوراً  يا نُورٍ  ُكلِّ  فَْوقَ  نُوراً  يا نُورٍ  ُكلِّ  بَْعدَ  نُوراً  يا نُورٍ  ُكلِّ 

 َمنْ  يا َحقٌّ  قَْولُهُ  َمنْ  يا قَديمٌ  اِْحسانُهُ  َمنْ  يا ُمقيمٌ  لُْطفُهُ  َمنْ  يا لَطيفٌ  فِْعلُهُ  َمنْ  يا َشريفٌ  َعطاُؤهُ  َمنْ  يا( 48)

 َعميمٌ  فَْضلُهُ  َمنْ  يا ُحْلوٌ  ِذْكُرهُ  َمنْ  يا َعْدلٌ  َعذابُهُ  َمنْ  يا فَْضلٌ  َعْفُوهُ  َمنْ  يا ِصْدقٌ  َوْعُدهُ 

لُ  يا ُمَسهِّلُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 49) لُ  يا ُمَذلِّلُ  يا ُمبَدِّلُ  يا ُمفَصِّ لُ  يا ُمنَزِّ  ُمْجِزلُ  يا ُمْفِضلُ  يا ُمنَوِّ

 ُمْجِملُ  يا ُمْمِهلُ  يا

 َمنْ  يا يُْحيا َوال يُْحيي َمنْ  يا يُْهدى َوال يَْهدي َمنْ  يا يُْخلَقُ  َوال يَْخلُقُ  َمنْ  يا يُرى َوال يَرى َمنْ  يا( 50)

 َمنْ  يا َعلَْيهِ  يُْقضى َوال يَْقضي َمنْ  يا َعلَْيهِ  يُجارُ  َوال يُجيرُ  َمنْ  يا يُْطَعمُ  َوال يُْطِعمُ  َمنْ  يا يُْسأَلُ  َوال يَْسأَلُ 

 اََحدٌ  ُكفُواً  لَهُ  يَُكنْ  َولَمْ  يُولَدْ  َولَمْ  يَلِدْ  لَمْ  َمنْ  يا َعلَْيهِ  يُْحَكمُ  َوال يَْحُكمُ 

قيبُ  نِْعمَ  يا الطَّبيبُ  نِْعمَ  يا اْلَحسيبُ  نِْعمَ  يا( 51)  نِْعمَ  يا اْلَحبيبُ  نِْعمَ  يا اْلمـٌجيبُ  نِْعمَ  يا اْلقَريبُ  نِْعمَ  يا الرَّ

 النَّصيرُ  نِْعمَ  يا اْلَمْولى نِْعمَ  يا الَْوكيلُ  نِْعمَ  يا اْلَكفيلُ 

 َرجاءَ  يا اْلُمقِلّينَ  راِزقَ  يا التَّّوابينَ  َحبيبَ  يا اْلُمريدينَ  اَنيسَ  يا اْلمِحبّينَ  ُمنَى يا اْلعاِرفينَ  ُسُرورَ  يا( 52)

ةَ  يا اْلُمْذنِبينَ  جُ  يا اْلَمْكُروبينَ  َعنِ  ُمنَفِّسُ  يا اْلعابِدينَ  َعْينِ  قُرَّ لينَ  اِلـهَ  يا اْلَمْغُمومينَ  َعنِ  ُمفَرِّ  َواآلِخرينَ  ااْلوَّ

 



 يا ُمعينَنا يا َدليلَنا يا حافِظَنا يا ناِصَرنا يا َمْوالنا يا َسيَِّدنا يا اِلهَنا يا َربَّنا يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 53)

 طَبيبَنا يا َحبيبَنا

ّديقينَ  َربَّ  يا َوااْلْبرارِ  النَّبيّينَ  َربَّ  يا( 54) غارِ  َربَّ  يا َوالنّارِ  اْلَجنَّةِ  َربَّ  يا َوااْلْخيارِ  الصِّ  َواْلِكبارِ  الصِّ

حاري َربَّ  يا َوااْلْشجارِ  ااْلْنهارِ  َربَّ  يا َوالِّثمارِ  اْلُحبُوبِ  َربَّ  يا  يا َواْلبِحارِ  اْلبَراري َربَّ  يا َواْلقِفارِ  الصَّ

 َوااْلْسرارِ  ااْلْعالنِ  َربَّ  يا َوالنَّهارِ  اللَّْيلِ  َربَّ 

 َمنْ  يا قُْدَرتُهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  اِلى بَلََغتْ  َمنْ  يا ِعْلُمهُ  َشْيءٍ  بُِكلِّ  لَِحقَ  َمنْ  يا اَْمُرهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في نَفَذَ  َمنْ  يا( 55)

 ااْلْوهامُ  تَنالُ  ال َمنْ  يا َجاللَهُ  ااْلْفهامُ  تُْدِركُ  ال َمنْ  يا ُشْكَرهُ  اْلَخالئِقُ  تَْبلُغُ  ال َمنْ  يا نَِعَمهُ  اْلِعبادُ  تُْحِصي ال

 َعطاءَ  ال َمنْ  يا ُمْلُكهُ  إالّ  ُمْلكَ  ال َمنْ  يا قَضاَءهُ  اْلِعبادُ  تَُردُّ  ال َمنْ  يا ِرداُؤهُ  َواْلِكْبِرياءُ  اْلَعظََمةُ  َمنِ  يا ُكْنهَهُ 

 َعطاُؤهُ  إالّ 

فاتُ  لَهُ  َمنْ  يا ااْلْعلى اْلَمثَلُ  لَهُ  َمنْ  يا( 56)  يا اْلَمأوى اْلَجنَّةُ  لَهُ  َمنْ  يا َوااْلولى ااْلِخَرةُ  لَهُ  َمنْ  يا اْلُعْليا الصِّ

 يا َواْلفَضاءُ  اْلهَواءُ  لَهُ  َمنْ  يا َواْلقَضاءُ  اْلُحْكمُ  لَهُ  َمنْ  يا اْلُحْسنى ااْلْسماءُ  لَهُ  َمنْ  يا اْلُكْبرى اآلياتُ  لَهُ  َمنْ 

 اْلُعلى السَّماواتُ  لَهُ  َمنْ  يا َوالثَّرى اْلَعْرشُ  لَهُ  َمنْ 

 يا َمْسؤولُ  يا َعطُوفُ  يا َرؤوفُ  يا َشُكورُ  يا َصبُورُ  يا َغفُورُ  يا َعفُوُّ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 57)

 قُدُّوسُ  يا ُسبُّوحُ  يا َوُدودُ 

 اْلبِحارِ  فِي َمنْ  يا َدالئِلُهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  في َمنْ  يا آياتُهُ  ااْلْرضِ  فِي َمنْ  يا َعظََمتُهُ  السَّماءِ  فِي َمنْ  يا( 58)

 في اَْظهَرَ  َمنْ  يا ُكلُّهُ  ااْلْمرُ  يَْرِجـعُ  اِلَْيهِ  َمنْ  يا يُعيُدهُ  ثُمَّ  اْلَخْلقَ  يَْبَدأُ  َمنْ  يا َخزائِنُهُ  اْلِجبالِ  فِي َمنْ  يا َعجائِبُهُ 

فَ  َمنْ  يا َخْلقَهُ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اَْحَسنَ  َمنْ  يا لُْطفَهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ   قُْدَرتُهُ  اْلَخالئِقِ  فِي تََصرَّ

 َشفيقَ  ال َمنْ  َشفيقَ  يا لَهُ  ُمجيبَ  ال َمنْ  ُمجيبَ  يا لَهُ  طَبيبَ  ال َمنْ  طَبيبَ  يا لَهُ  َحبيبَ  ال َمنْ  َحبيبَ  يا( 59)

 راِحمَ  يا لَهُ  اَنيسَ  ال َمنْ  اَنيسَ  يا لَهُ  َدليلَ  ال َمنْ  َدليلَ  يا لَهُ  ُمغيثَ  ال َمن ُمغيثَ  يا لَهُ  َرفيقَ  ال َمنْ  َرفيقَ  يا لَهُ 

 لَهُ  صاِحبَ  ال َمنْ  صاِحبَ  يا لَهُ  راِحمَ  ال َمنْ 

 َمنِ  شافِيَ  يا اْستَْرعاهُ  َمنِ  راِعيَ  يا اْستَْكالهُ  َمنِ  كالِىءَ  يا اْستَْهداهُ  َمنِ  هاِديَ  يا اْستَْكفاهُ  َمنِ  كافِيَ  يا( 60)

يَ  يا اْستَْوفاهُ  َمنِ  ُموفِيَ  يا اْستَْغناهُ  َمنِ  ُمْغنِيَ  يا اْستَْقضاهُ  َمنِ  قاِضيَ  يا اْستَْشفاهُ   َولِيَّ  يا اْستَْقواهُ  َمنِ  ُمقَوِّ

 اْستَْوالهُ  َمنِ 

 يا راتِقُ  يا فاتِقُ  يا فاِرقُ  يا فالِقُ  يا صاِدقُ  يا ناِطقُ  يا راِزقُ  يا خالِقُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 61)

 ساِمقُ  يا سابِقُ 

رَ  َمنْ  يا َواْلَحُرورَ  الظِّلَّ  َخلَقَ  َمنْ  يا َواألَْنوارَ  الظُّلُماتِ  َجَعلَ  َمنْ  يا َوالنَّهارَ  اللَّْيلَ  يُقَلِّبُ  َمنْ  يا( 62)  َسخَّ

 يَتَِّخذْ  لَمْ  َمنْ  يا َوااْلْمرُ  اْلَخْلقُ  لَهُ  َمنْ  يا َواْلَحياةَ  اْلَمْوتَ  َخلَقَ  َمنْ  يا َوالشَّرَّ  اْلَخْيرَ  قَدَّرَ  َمنْ  يا َواْلقََمرَ  الشَّْمسَ 

لِّ  ِمنَ  َولِيٌّ  لَهُ  يَُكنْ  لَمْ  َمنْ  يا اْلُمْلكِ  في َشريكٌ  لَهُ  لَْيسَ  َمنْ  يا َولَداً  َوال صاِحبَةً   الذُّ

 بُكاءَ  يَرى َمنْ  يا اْلواِهنينَ  اَنينَ  يَْسَمعُ  َمنْ  يا الّصاِمتينَ  َضميرَ  يَْعلَمُ  َمنْ  يا اْلُمريدينَ  ُمرادَ  يَْعلَمُ  َمنْ  يا( 63)

 ال َمنْ  يا اْلُمْفِسدينَ  َعَملَ  يُْصلِحُ  ال َمنْ  يا التّائِبينَ  ُعْذرَ  يَْقبَلُ  َمنْ  يا الّسائِلينَ  َحوائِجَ  يَْملِكُ  َمنْ  يا اْلخائِفينَ 

 ااْلْجودينَ  اَْجَودَ  يا اْلعاِرفينَ  قُلُوبِ  َعنْ  يَْبُعدُ  ال َمنْ  يا اْلمـٌْحِسنينَ  اَْجرَ  يُضيعُ 

 



عاءِ  ساِمعَ  يا اْلبَقاءِ  دائِمَ  يا( 64)  يا اْلباَلءِ  َحَسنَ  يا السَّماءِ  بَديعَ  يا اْلَخطاءِ  غافِرَ  يا اْلَعطاءِ  واِسعَ  يا الدُّ

 اْلَجزاء َشريفَ  يا اْلَوفاءِ  َكثيرَ  يا السَّناءِ  قَديمَ  يا الثَّناءِ  َجميلَ 

 نَفّاحُ  يا فَتّاحُ  يا ُمْختارُ  يا بارُّ  يا َصبّارُ  يا َجبّارُ  يا قَهّارُ  يا َغفّارُ  يا َستّارُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 65)

 ُمْرتاحُ  يا

بَني َمنْ  يا َوَسقاني اَْطَعَمني َمنْ  يا َوَربّاني َرَزقَني َمنْ  يا َوَسّواني َخلَقَني َمنْ  يا( 66)  َمنْ  يا اَْدناني وَ  قَرَّ

ني َمنْ  يا َوَكالني َحفِظَني َمنْ  يا َوَكفاني َعَصَمني  َوآَواني آنََسني َمنْ  يا َوهَداني َوفَّقَني َمنْ  يا َواَْغناني اََعزَّ

 َواَْحياني اَماتَني َمنْ  يا

 تَْنفَعُ  ال َمنْ  يا َوقَْلبِهِ  اْلَمْرءِ  بَْينَ  يَُحولُ  َمنْ  يا ِعباِدهِ  َعنْ  التَّْوبَةَ  يَْقبَلُ  َمنْ  يا بَِكلِماتِهِ  اْلَحقَّ  يُِحقُّ  َمنْ  يا( 67)

 َمنِ  يا لِقَضائِهِ  رادَّ  ال َمنْ  يا لُِحْكِمهِ  ُمَعقِّبَ  ال َمنْ  يا َسبيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  اَْعلَمُ  هُوَ  َمنْ  يا بِاِْذنِهِ  إالّ  الشَّفاَعةُ 

ياحَ  يُْرِسلُ  َمنْ  يا بِيَمينِهِ  َمْطِويّاتٌ  السَّماواتُ  َمنِ  يا اِلْمِرهِ  َشْيءٍ  ُكلُّ  اْنقادَ   َرْحَمتِهِ  يََديْ  بَْينَ  بُْشراً  الرِّ

 اْلقََمرَ  َجَعلَ  َمنْ  يا ِسراجاً  الشَّْمسَ  َجَعلَ  َمنْ  يا اَْوتاداً  اْلِجبالَ  َجَعلَ  َمنْ  يا ِمهاداً  ااْلْرضَ  َجَعلَ  َمنْ  يا( 68)

 يا بِناءً  السَّمآءَ  َجَعلَ  َمنْ  يا ُسباتاً  النَّْومَ  َجَعلَ  َمنْ  يا َمعاشاً  النَّهارَ  َجَعلَ  َمنْ  يا لِباساً  اللَّْيلَ  َجَعلَ  َمنْ  يا نُوراً 

 ِمْرصاداً  النّارَ  َجَعلَ  َمنْ  يا اَْزواجاً  ااْلْشياءَ  َجَعلَ  َمنْ 

 َخبيرُ  يا قَديرُ  يا َكبيرُ  يا بَديعُ  يا َسريعُ  يا َمنيعُ  يا َرفيعُ  يا َشفيعُ  يا َسميعُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 69)

 ُمجيرُ  يا

ً  يا( 70) ً  يا َحيٍّ  ُكلِّ  قَْبلَ  َحيّا  يا َحيٌّ  يُشاِرُكهُ  ال الَّذي َحيُّ  يا َحيٌّ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ  الَّذي َحيُّ  يا َحيٍّ  ُكلِّ  بَْعدَ  َحيّا

ً  يا َحيٍّ  ُكلَّ  يَْرُزقُ  الَّذي َحيُّ  يا َحيٍّ  ُكلَّ  يُميتُ  الَّذي َحيُّ  يا َحيٍّ  اِلى يَْحتاجُ  ال الَّذي َحيُّ   اْلَحياةَ  يَِرثِ  لَمْ  َحيّا

 نَْومٌ  َوال ِسنَةٌ  تَأُخُذهُ  ال قَيُّومُ  يا َحيُّ  يا اْلَمْوتى يُْحيِي الَّذي َحيُّ  يا َحيٍّ  ِمنْ 

 لَهُ  َمنْ  يا يَُزولُ  ال ُمْلكٌ  لَهُ  َمنْ  يا تَُعدُّ  ال نَِعمٌ  لَهُ  َمنْ  يا يُْطفى ال نُورٌ  لَهُ  َمنْ  يا يُْنسى ال ِذْكرٌ  لَهُ  َمنْ  يا( 71)

 ِصفاتٌ  لَهُ  َمنْ  يا يَُردُّ  ال قَضاءٌ  لَهُ  َمنْ  يا يُْدَركُ  ال َكمالٌ  لَهُ  َمنْ  يا يَُكيَّفُ  ال َجاللٌ  لَهُ  َمنْ  يا يُْحصى ال ثَناءٌ 

 تَُغيَّرُ  ال نُُعوتٌ  لَهُ  َمنْ  يا تُبَدَّلُ  ال

 يُِحبُّ  َمنْ  يا اْلهاِربينَ  ُمْدِركَ  يا الالّجينَ  ظَْهرَ  يا الطّالِبينَ  غايَةَ  يا الّدينِ  يَْومِ  مالِكَ  يا اْلعالَمينَ  َربَّ  يا( 72)

 بِاْلُمْهتَدينَ  اَْعلَمُ  هُوَ  َمنْ  يا اْلمْحِسنينَ  يُِحبُّ  َمنْ  يا اْلُمتَطَهِّرينَ  يُِحبُّ  َمنْ  يا التَّّوابينَ  يُِحبُّ  َمنْ  يا الّصابِرينَ 

 يا ُمِذلُّ  يا ُمِعزُّ  يا ُمغيثُ  يا ُمقيتُ  يا ُمحيطُ  يا َحفيظُ  يا َرفيقُ  يا َشفيقُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 73)

 ُمعيدُ  يا ُمْبِدئُ 

 يا َكْيفٍ  باِل ِوْترٌ  هُوَ  َمنْ  يا َعْيبٍ  باِل َصَمدٌ  هُوَ  َمنْ  يا نِدٍّ  باِل فَْردٌ  هُوَ  َمنْ  يا ِضدٍّ  باِل اََحدٌ  هُوَ  َمنْ  يا( 74)

 َمنْ  يا فَْقرٍ  باِل َغنِيٌّ  هُوَ  َمنْ  يا ُذلٍّ  باِل َعزيزٌ  هُوَ  َمنْ  يا َوزيرٍ  باِل َربٌّ  هُوَ  َمنْ  يا َحْيفٍ  باِل قاضٍ  هُوَ  َمنْ 

 َشبيهٍ  باِل َمْوُصوفٌ  هُوَ  َمنْ  يا َعْزلٍ  باِل َملِكٌ  هُوَ 

 



 طاَعتُهُ  َمنْ  يا لِْلحاِمدينَ  ِعزٌّ  َحْمُدهُ  َمنْ  يا لِلّشاِكرينَ  فَْوزٌ  ُشْكُرهُ  َمنْ  يا لِلّذاِكرينَ  َشَرفٌ  ِذْكُرهُ  َمنْ  يا( 75)

 يا لِلنّاِظرينَ  بُْرهانٌ  آياتُهُ  َمنْ  يا لِْلُمنيبينَ  واِضحٌ  َسبيلُهُ  َمنْ  يا لِلطّالِبينَ  َمْفتُوحٌ  بابُهُ  َمنْ  يا لِْلُمطيعينَ  نَجاةٌ 

 اْلمْحِسنينَ  ِمنَ  قَريبٌ  َرْحَمتُهُ  َمنْ  يا َواْلعاصينَ  لِلطّائِعينَ  ُعُمومٌ  ِرْزقُهُ  َمنْ  يا لِْلُمتَّقينَ  تَْذِكَرةٌ  ِكتابُهُ  َمنْ 

هُ  تَعالى َمنْ  يا اْسُمهُ  تَباَركَ  َمنْ  يا( 76)  يا اَْسماُؤهُ  تَقَدََّستَ  َمنْ  يا ثَناُؤهُ  َجلَّ  َمنْ  يا َغْيُرهُ  اِلـهَ  ال َمنْ  يا َجدُّ

 نَْعماُؤه تَُعدُّ  ال َمنْ  يا االُؤهُ  تُْحصى ال َمنْ  يا ِرداُؤهُ  اْلِكْبِرياءُ  َمنِ  يا بَهاُؤهُ  اْلَعظََمةُ  َمنِ  يا بَقاُؤهُ  يَُدومُ  َمنْ 

 َشديدُ  يا َمجيدُ  يا َحميدُ  يا َرشيدُ  يا َمكينُ  يا َمتينُ  يا ُمبينُ  يا اَمينُ  يا ُمعينُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 77)

 َشهيدُ  يا

شيدِ  اْلفِْعلِ  َذا يا السَّديدِ  اْلقَْولِ  َذا يا اْلمجيدِ  اْلَعْرشِ  َذا يا( 78)  َواْلَوعيدِ  اْلَوْعدِ  َذا يا الشَّديدِ  اْلبَْطشِ  َذا يا الرَّ

 َشهيدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى هُوَ  َمنْ  يا بَعيدٍ  َغْيرُ  قَريبٌ  هُوَ  َمنْ  يا يُريدُ  لِما فَّعالٌ  هُوَ  َمنْ  يا اْلَحميدُ  اْلَولِيُّ  هُوَ  َمنْ  يا

 لِْلَعبيدِ  بِظاَلّمٍ  لَْيسَ  هُوَ  َمنْ  يا

 ُمْغنِيَ  يا اْلُمنيرِ  َواْلقََمرِ  الشَّْمسِ  خالِقَ  يا نَظيرَ  َوال لَهُ  َشبيهَ  ال َمنْ  يا َوزيرَ  َوال لَهُ  َشريكَ  ال َمنْ  يا( 79)

غيرِ  اْلطِّْفلِ  راِزقَ  يا اْلفَقيرِ  اْلبائِسِ  ْيخِ  راِحمَ  يا الصَّ  اْلخآئِفِ  ِعْصَمةَ  يا اْلَكسيرِ  اْلَعْظمِ  جابِرَ  يا اْلَكبيرِ  الشَّ

 قَديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلى هُوَ  َمنْ  يا بَصيرٌ  َخبيرٌ  بِِعباِدهِ  هُوَ  َمنْ  يا اْلُمْستَجيرِ 

 َوالنِّقَمِ  اْلبَأْسِ  َذا يا َوالنََّسمِ  الذَّرِّ  باِرئَ  يا َواْلقَلَمِ  اللَّْوحِ  خالِقَ  يا َواْلَكَرمِ  اْلفَْضلِ  َذا يا َوالنَِّعمِ  اْلُجودِ  َذا يا( 80)

رِّ  كاِشفَ  يا َواْلَعَجمِ  اْلَعَربِ  ُمْلِهمَ  يا رِّ  عالِمَ  يا َواأللَمِ  الضُّ  َخلَقَ  َمنْ  يا َواْلَحَرمِ  اْلبَْيتِ  َربَّ  يا َواْلِهَممِ  السِّ

 اْلَعَدمِ  ِمنَ  ااْلشياءَ 

 يا غالِبُ  يا عاِدلُ  يا واِصلُ  يا فاِصلُ  يا كاِملُ  يا قابِلُ  يا جاِعلُ  يا فاِعلُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 81)

 واِهبُ  يا طالِبُ 

زَ  َمنْ  يا بِلُْطفِهِ  جادَ  َمنْ  يا بُِجوِدهِ  اَْكَرمَ  َمنْ  يا بِطَْولِهِ  اَْنَعمَ  َمنْ  يا( 82)  يا بِِحْكَمتِهِ  قَدَّرَ  َمنْ  يا بِقُْدَرتِهِ  تََعزَّ

هِ  في َدنا َمنْ  يا بِِحْلِمهِ  تَجاَوزَ  َمنْ  يا بِِعْلِمهِ  َدبَّرَ  َمنْ  يا بِتَْدبيِرهِ  َحَكمَ  َمنْ  هِ  في َعال َمنْ  يا ُعلُوِّ  ُدنُوِّ

 يَُعذِّبُ  َمنْ  يا يَشاءُ  َمنْ  يُِضلُّ  َمنْ  يا يَشاءُ  َمنْ  يَْهدي َمنْ  يا يَشاءُ  ما يَْفَعلُ  َمنْ  يا يَشاءُ  ما يَْخلُقُ  َمنْ  يا( 83)

رُ  َمنْ  يا يَشاءُ  َمنْ  يُِذلُّ  َمنْ  يا يَشاءِ  َمنْ  يُِعزُّ  َمنْ  يا يَشآءُ  لَِمنْ  يَْغفِرُ  َمنْ  يا يَشاءُ  َمنْ   ما ااْلْرحامِ  فِي يَُصوِّ

 يَشاءُ  َمنْ  بَِرْحَمتِهِ  يَْختَصُّ  َمنْ  يا يَشاءُ 

 َمنْ  يا اََحداً  ُحْكِمهِ  في يُْشِركُ  ال َمنْ  يا قَْدراً  َشْيءٍ  لُِكلِّ  َجَعلَ  َمنْ  يا َولَداً  َوال صاِحبَةً  يَتَِّخذْ  لَمْ  َمنْ  يا( 84)

 بََشراً  اْلماءِ  ِمنَ  َخلَقَ  َمنْ  يا قَراراً  ااْلْرضَ  َجَعلَ  َمنْ  يا بُُروجاً  السَّماءِ  فِي َجَعلَ  َمنْ  يا ُرُسالً  اْلَمالئَِكةَ  َجَعلَ 

 َعَدد َشْيءٍ  ُكلَّ  اَْحصى َمنْ  يا ِعْلماً  َشْيءٍ  بُِكلِّ  اَحاطَ  َمنْ  يا اََمداً  َشْيءٍ  لُِكلِّ  َجَعلَ  َمنْ  يا

لُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 85)  يا َصَمدُ  يا ِوْترُ  يا فَْردُ  يا َحقُّ  يا بَرُّ  يا باِطنُ  يا ظاِهرُ  يا اِخرُ  يا اَوَّ

 َسْرَمدُ 

 



 اَْعلى يا ُذِكرَ  َمْذُكورٍ  اََعزَّ  يا ُشِكرَ  َمْشُكورٍ  اََجلَّ  يا ُعبِدَ  َمْعبُودٍ  اَْفَضلَ  يا ُعِرفَ  َمْعُروفٍ  َخْيرَ  يا( 86)

 ُسئِلَ  َمْسؤولٍ  اَْكَرمَ  يا قُِصدَ  َمْقُصودٍ  اَْكبَرَ  يا ُوِصفَ  َمْوُصوفٍ  اَْرفَعَ  يا طُلِبَ  َمْوُجودٍ  اَْقَدمَ  يا ُحِمدَ  َمْحُمودٍ 

 ُعلِمَ  َمْحبُوبٍ  اَْشَرفَ  يا

لينَ  َسيِّدَ  يا اْلباكينَ  َحبيبَ  يا( 87)  َمْفَزعَ  يا الّذاِكرينَ  اَنيسَ  يا اْلُمْؤِمنينَ  َولِيَّ  يا اْلُمِضلّينَ  هاِديَ  يا اْلُمتََوكِّ

 اَْجَمعينَ  اْلَخْلقِ  اِلـهَ  يا اْلعالِمينَ  اَْعلَمَ  يا اْلقاِدرينَ  اَْقَدرَ  يا الّصاِدقينَ  ُمْنِجيَ  يا اْلَمْلهُوفينَ 

 ال َمنْ  يا فََغفَرَ  ُعِصيَ  َمنْ  يا فََشَكرَ  ُعبِدَ  َمنْ  يا فََخبَرَ  بَطَنَ  َمنْ  يا فَقََدرَ  َملَكَ  َمنْ  يا فَقَهَرَ  َعال َمنْ  يا( 88)

 قََدرٍ  ُكلِّ  ُمقَدِّرَ  يا اْلبََشرِ  راِزقَ  يا اَثَرٌ  َعلَْيهِ  يَْخفى ال َمنْ  يا بََصرٌ  يُْدِرُكهُ  ال َمنْ  يا اْلفَِكرُ  تَْحويهِ 

 يا ضاِمنُ  يا كاِشفُ  يا فاتِحُ  يا فاِرجُ  يا باِذخُ  يا ذاِرئُ  يا باِرئُ  يا حافِظُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 89)

 ناهي يا اِمرُ 

 ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  اْلَخْلقَ  يَْخلُقُ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  السُّوءَ  يَْصِرفُ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  اْلَغْيبَ  يَْعلَمُ  ال َمنْ  يا( 90)

ْمرَ  يَُدبِّرُ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  اْلقُلُوبَ  يُقَلِّبُ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  النِّْعَمةَ  يُتِمُّ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  الذَّْنبَ  يَْغفِرُ  ََ  هُوَ  إالّ  ااْل

لُ  ال َمنْ  يا ْزقَ  يَْبُسطُ  ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  اْلَغْيثَ  يُنَزِّ  هُوَ  إالّ  اْلَمْوتى يُْحيِي ال َمنْ  يا هُوَ  إالّ  الرِّ

 اَنيسَ  يا السَّماءِ  رافِعَ  يا ااْلْعداءِ  قاِهرَ  يا ااْلْولِياءِ  ناِصرَ  يا اْلُغَرباءِ  صاِحبَ  يا اْلُضَعفاءِ  ُمعينَ  يا( 91)

 اْلُكَرماءِ  اَْكَرمَ  يا ااْلْغنِياءِ  اِلـهَ  يا اْلفُقَراءِ  َكْنزَ  يا ااْلْتقِياءِ  َحبيبَ  يا ااْلْصفِياءِ 

 يا َشْيءٌ  ُمْلِكهِ  في يَزيدُ  ال َمنْ  يا َشْيءٌ  يُْشبِهُهُ  ال َمنْ  يا ْيءٍ شَ  ُكلِّ  َعلى قائِماً  يا َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  كافِياً  يا( 92)

 َعنْ  يَْعُزبُ  ال َمنْ  يا َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ  َمنْ  يا َشْيءٌ  َخزائِنِهِ  ِمنْ  يَْنقُصُ  ال َمنْ  يا َشْيءٌ  َعلَْيهِ  يَْخفى ال َمنْ 

 َشْيءٍ  ُكلَّ  َرْحَمتُهُ  َوِسَعتْ  َمنْ  يا َشْيءٍ  بُِكلِّ  َخبيرٌ  هُوَ  َمنْ  يا َشيءٌ  ِعْلِمهِ 

 يا ُمْحيي يا ُمْفني يا ُمْقني يا ُمْغني يا ُمْعطى يا ُمْنِعمُ  يا ُمْطِعمُ  يا ُمْكِرمُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسئَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 93)

 ُمْنجي يا ُمْرضي

لَ  يا( 94)  َشْيءٍ  ُكلِّ  بارئَ  يا َوصانَِعهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َربَّ  يا َوَمليَكهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  اِلـهَ  يا َوآِخَرهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  اَوَّ

َرهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ُمْنِشئَ  يا َوُمعيَدهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  ُمْبِدئَ  يا َوباِسطَهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  قابِضَ  يا َوخالِقَهُ  نَ  يا َوُمقَدِّ  ُكلِّ  ُمَكوِّ

لَهُ  َشْيءٍ   َوواِرثَهُ  َشْيءٍ  ُكلِّ  خالِقَ  يا يتَهُ َوُمم َشْيءٍ  ُكلِّ  ُمْحيِيَ  يا َوُمَحوِّ

 َخيْرَ  يا َوَمْشهُودٍ  شاِهدٍ  َخْيرَ  يا َوَمْحُمودٍ  حاِمدٍ  َخْيرَ  يا َوَمْشُكورٍ  شاِكرٍ  َخْيرَ  يا َوَمْذُكورٍ  ذاِكرٍ  َخْيرَ  يا( 95)

 َمْقُصودٍ  َخْيرَ  يا َوَجليسٍ  صاِحبٍ  َخْيرَ  يا َواَنيسٍ  ُمؤنِسٍ  َخْيرَ  يا َوُمجابٍ  ُمجيبٍ  َخْيرَ  يا َوَمْدُعوٍّ  داعٍ 

 َوَمْحبُوبٍ  َحبيبٍ  َخْيرَ  يا َوَمْطلُوبٍ 

 هُوَ  َمنْ  يا قَريبٌ  اََحبَّهُ  َمنْ  اِلى هُوَ  َمنْ  يا َحبيبٌ  اَطاَعهُ  لَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا ُمجيبٌ  َدعاهُ  لَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا( 96)

 َرحيمٌ  َعظََمتِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َحليمٌ  َعصاهُ  بَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا َكريمٌ  َرجاهُ  بَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا َرقيبٌ  اْستَْحفَظَهُ  بَِمنِ 

 َعليمٌ  اَراَدهُ  بَِمنْ  هُوَ  َمنْ  يا قَديمٌ  اِْحسانِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا َعظيمٌ  ِحْكَمتِهِ  في هُوَ  َمنْ  يا

فُ  يا ُمَرتِّبُ  يا ُمَعقِّبُ  يا ُمقَلِّبُ  يا ُمَرغِّبُ  يا ُمَسبِّبُ  يا بِاْسِمكَ  اَْسأَلُكَ  اِنّي اَللّـهُمَّ ( 97)  يا ُمَحذِّرُ  يا ُمَخوِّ

رُ  يا ُمَذكِّرُ   ُمَغيِّرُ  يا ُمَسخِّ

 



 يا ُمْحَكمٌ  ِكتابُهُ  َمنْ  يا غالِبٌ  اَْمُرهُ  َمنْ  يا ظاِهرٌ  لُْطفُهُ  َمنْ  يا صاِدقٌ  َوْعُدهُ  َمنْ  يا سابِقٌ  ِعْلُمهُ  َمنْ  يا( 98)

 َعظيمٌ  َعْرُشهُ  َمنْ  يا َعميمٌ  فَْضلُهُ  َمنْ  يا قَديمٌ  ُمْلُكهُ  َمنْ  يا َمجيدٌ  قُرآنُهُ  َمنْ  يا كأئِنٌ  قَضاُؤهُ  َمنْ 

 ال َمنْ  يا قَْولٍ  َعنْ  قَْولٌ  يُْلهيهِ  ال َمنْ  يا فِْعلٍ  َعنْ  فِْعلٌ  يَْمنَُعهُ  ال َمنْ  يا َسْمعٍ  َعنْ  َسْمعٌ  يَْشَغلُهُ  ال َمنْ  يا( 99)

 غايَةُ  هُوَ  َمنْ  يا اْلُملِّحينَ  اِْلحاحُ  يُْبِرُمهُ  ال َمنْ  يا َشْيءٍ  َعنْ  َشْيءٌ  يَْحُجبُهُ  ال َمنْ  يا ُسؤالٍ  َعنْ  ُسؤالٌ  يَُغلِّطُهُ 

ةٌ  َعلَْيهِ  يَْخفى ال َمنْ  يا الطّالِبينَ  طَلَبِ  ُمْنتَهى هُوَ  َمنْ  يا اْلعاِرفينَ  ِهَممِ  ُمْنتَهى هُوَ  َمنْ  يا اْلُمريدينَ  ُمرادِ   َذرَّ

 اْلعالَمينَ  فِي

 َعظيماً  يا يُْغلَبُ  ال قاِهراً  يا يََملُّ  ال َوهّاباً  يا يُْخلِفُ  ال صاِدقاً  يا يَْبَخلُ  ال َجواداً  يا يَْعَجلُ  ال َحليماً  يا( 100)

ً  يا يَحيفُ  ال َعْدالً  يا يُوَصفُ  ال  إالّ  اِلـهَ  ال يا ُسْبحانَكَ  يَْغفُلُ  ال حافِظاً  يا يَْصُغرُ  ال َكبيراً  يا يَْفتَقِرُ  ال َغنِيّا

 . َربِّ  يا النّارِ  ِمنَ  َخلِّْصنا اْلَغْوثَ  اْلَغْوثَ  اَْنتَ 

صفحات المؤسسة الرسمية 

 موقع بينات

http://www.bayynat.org.lb

Facebook 

https://www.facebook.com/Bayynat.fadlallah

Twitter  

https://twitter.com/bayynatorg

Instagram 

https://www.instagram.com/bayynatorg

Whatsapp 

استفتاءات   

0096176807903

تعامیم   

0096176346195
0096181330973

http://www.bayynat.org.lb/
https://www.facebook.com/Bayynat.fadlallah
https://twitter.com/bayynatorg
https://www.instagram.com/bayynatorg

